
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1872.—ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΤ'.

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
πατρός προς την εις ουρανούς αποδημούσαν θυγατέρα. 

(Συνέχεια άπό σελ. 336).

Όποια δέ ήν ή έν τω κρύπτω θερμή δέησις τοΰ πατρός σου 
πρός τόν Πλάστην, ϊνα τά άδύνατα δυνατά ποιήσας εϊπη σοι τό 
«Η παϊς έγείρου» και άποδώση σε εις τους ύπεραγαπώντάς σε 
γονείς και αδελφούς σου; πλήν, φιλτάτη κόρη, άλλως τω οΰρα- 
νίω Πατρι έδοξεν έπέπρωτο δέ απέναντι τοσούτων καί τηλικούτων 
προσπαθειών, δεήσεων καί θερμών δακρύων, περί τήν 7ην εωθι
νήν ώραν της άποφράδος (ϊνα κατ’ άνθρωπον είπω) 25ης τοΰ 
Ιουνίου, δτε άκριβώς οί κώδωνες τών εκκλησιών άνήγγελλον 
τήν έναρξιν της θείας καί ίεράς λειτουργίας, έπέπρωτο, λέγω, 
προσερχόμενός σοι ήρέμα, ν’ακούσω τό κεραυνοβόλον έκεΐνο: «μή 
πλησιάζης, μή διαταράξης τάς τελευταίας στιγμάς της- δέν γνω
ρίζει πλέον, δέν θά λαλήση πλέον.» ”Ω! τότε μετά λυγμών 
ανέκραξα: «Άθηνά μου, είμαι δ πατήρ σου· πώς έχεις;» Άλλ’ 
ούκ ήν φωνή! «’Αθήνα μου,» έπανέλαβον, καί βροντωδώς σέ 
κατησπάσθην. Όποιαν δέ ανεκλάλητου και ουρανίαν ήδουήυ ή- 
σθάνθην, δτε παρ’ ελπίδα ήκουσα έκ τοΰ στόματός σου τό τελευ
ταίου έκεΐνο καί γλυκύτατου Ευχαριστώ; φιλήσου, έκραξα τότε 
μετά παραφοράς,φίλησον, τέκνου, τόν πατέρα σου· συ δέ συγκεν- 
τρώσασα τάς τελευταίας ζωτικάς δυνάμεις σου έναπέθεσες έπί 
τών χειλέων μου τό θερμόν έκεΐνο καί ζωηρόν φίλημα, ώ κόρη, 
τό οποίον θά μέυη θερμόν έως ου ή κρυερά τοΰ τάφου πλάξ μέ

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ. Τευχ. ΑΣΤ .) 

καλύψη, διά τό όποιον οί παρόντες φίλοι καί συγγενείς ε 
ξεπλάγησαυ και διά τό όποιον έπί πολύυ καιρόν θά φθουώσι 
τήν τύχην μου ταύτην ή μήτηρ καί οί αδελφοί σου. Ποΐ ποηιύ- 
η τίκνον; ανέκραξα, άλλ’ εις άπάυτησιυ τό τελευταίου μειδίαμα 
άνέτειλεν έπί τών παρθευικώυ χειλέων σου καί ευθύς έ'δυσε διά 
παντός· εν βλέμμα ουράνιον ήστραψευ εις τοΰς ήμιεσδεσμέυους 
οφθαλμούς σου και έκλεισεν αύτούς διά παντός· έγώ δέ ήσθάυθηυ 
έν τη καρδία μου κλόνου τοιοΰτον, ώς εί έ'μελλε νά διαρραγη 
αύτη, εϊπον δέ έν τη άμυθήτω θλίψει μου: πώς τοΰτο γέγονε; 
δέν έδύνατο άρά γε « δ έκ λίθων έγείρων ανθρώπους » νά σώση 
τήν ’Αθήναν μου; Πλήν συγχρόνως ήκουσα έντός μου φωνήν λέ- 
γουσάν μοι: βλασφημεϊς, άνθρωπε· διότι ή θυγάτηρ σου αύτη ούκ 
άπέθανεν, άλλά καθεύδει· ή θυγάτηρ σου αύτη σφόδρα ύπό τοΰ 
νυμφίου Χριστοΰ άγαπηθεΐσα ήρπάγη, μή κακία άλλάξη σύυε- 
σιν αύτής.

Άλλ’ άράγε ήτο ποτέ δυνατόν, θύγατερ, νά παρεκτροπής της 
ευθείας δδοό καί τών χριστιανικών καθηκόντων σου; — Όταν 
μέν ένθυμηθώ τήν πολλάκις έκφρασθεΐσαν ύπό σοΰ άποστροφήυ 
πρός τήν έπάρατον πολυτέλειαν καί ματαιότητα τοΰ κόσμου καί 
τήν άκραν σου εύχαρίστησιν, άν ήτο τρόπος νά μακρυνθώμευ έκ 
τοιαύτης κοινωνίας, δπως άναπνέωμεν έλευθέρως τήν δροσερού ζε- 
φυρίτιδα αύραν μακράν τοσούτων ψυχωλέθρων καί καταστρεπτικών 
της πολυτελείας έθίμων, μοί φαίνεται αδύνατον πράγμα ή παρεκ
τροπή σου. Άλλ δταν άναλογισθώμεν, τέκνου μου, δτι οπωσδή
ποτε έζης έν μέσω τής ματαιότητες καί τών ποικίλων κοσμικών 
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πειρασμών—δταν ένθυμηθώ τήν προθυμίαν, μεθ’ήςέρραπτες ή ιδία 
καί έπεριποιεϊσο τά πενιχρά ένδύματά σου, δπως έξερχομένη εις 
περίπατον μή φαίνησαι κατώτερα τών συνηλικιωτίδων σου κατά τήν 
φιλοκαλίαν καί τδν καλλωπισμόν — δταν ένθυμηθώ τήν χαράν, 
μεθ' ής έδεχθης τήν πρόσκλησιν είς τδν τελευταϊον χορόν, καί τήν 
ευαρέσκειαν, μέθης έπανελθοΰσα περιέγραφες τήν φιλόφρονα υπο
δοχήν, ής έτυχες έν τή οικία εκείνη, τδν έκεΐ παρόντα λαμπρόν 
κόσμον, τήν συμμετοχήν σου είς τδν χορόν κ.τ.λ.— όταν σκεφθώ, 
όποιους τρομερούς σκοπέλους έχει ή νεότης καί ή καλλονή, καί 
πόσον δύσκολον εινε νέος ή νέα νά διατηρήση άσπιλον τδν θεού- 
φαντον χιτώνα τής παρθενικής άθωότητος καί σωφροσύνης έν μέσω 
κοινωνίας ήκιστα συγκεκροτημένης χριστιανικώς—δταν, λέγω, 
άναλογισθώ ταΰτα πάντα, τότε έπίτρεψόν μοι ν’ αμφιβάλλω, άν 
μέχρι τέλους ήθελες θριαμβεύσει κατά τηλικούτων πειρασμών χω
ρίς νά παρασυρθής, φιλτάτη, άπδ τδ άκατάσχετον ρεύμα τής πε- 
ρικυκλούσης ήμάς ματαιότητας. Μίαν ήμέραν πιθανότατα ήθελες 
άποχαιρετήσει καί συ γονείς καί άδελφούς, δπως συζευχθής καί 
συζήσης δλβία και ευδαίμων μετά συζύγου πλουσίου καί λατρεύ- 
οντός σε, ή δυστυχής καί κακοδαίμων μετά συζύγου πτωχού ή 
αθλίου καί διεφθαρμένου. Καί έν τή πρώτη καί έν τή δεύτερα πε- 
ριστάσει τίς δύναται ν’ άποφανθή μετά βεβαιότητες, θύγατερ, δτι 
ήθελες διαμένει ακράδαντος εϊς την διαχαραχθεϊσάν σοι οδόν τής 
εύσεβείας; τίς δύναται ν’άποφανθή, δτι βυθισθεϊσα άπας είς πλούτη 
καί τρυφάς καί έχουσα τάς ύλικάς τάσεις, τάς όποιας πας σαρκι
κός ά'νθρωπος κέκτηται, δέν θά έςώκεΚλες καί δέν θά παρεσύρεσο 
άπδ τδν δρμητικώτατον χείμαρρον τής χλιδής καί τής κενοδο
ξίας ; άν δέ πάλιν έδυστύχεις καί είς άθλιότητα περιέπιπτες ένεκα 
τών παρεκτροπών συζύγου ή τής άνηθικότητος καί κακίας τέκνων, 
δέν θά έθρήνεις άπαρηγόρητα είς τήν κοιλάδα ταύτην τού κλαυ- 
θμώνος, ώς πλεΐστοι τών άνθρώπων, καί δέν θά κατηράσο ίσως 
τήν ώραν καί τήν στιγμήν, καθ' ήν έγεννήθης; Ταΰτα πάντα, 
Άθηνά, μου δέν ήσαν πιθανώτατα νά συμβώσιν είς "έ;

Διά τούτο βεβαίως καί δ πρδτριών ήμερών έν σοι σκηνώσας 
Χριστός δέν ήνέχθη χάριν τών δεήσεων γονέων αμαρτωλών νά 
καταλίπη σέ τήν έξαγνισθεϊσαν παρθένον είς τήν φθοράν, άλλ’ ά- 
κριβώς κατ’ αυτήν τήν ίεράν καί επίσημον στιγμήν τής άναιμά- 
κτου και μυστηριώδους σφαγιάσεως Του ηύδόκησεν δπως σφαγια- 
σθεϊσα σωματικός ύπ’ο χαλεπωτάτης νόσου, ώς καθαρά περιφορά 
άποπτάσα άνέλθης τάς ουρανίους άώίδας, έμφανισθής ενώπιον τής 
δόξης τού Δημιουργού καί καταταχθής έν τή χορεία τών φρονί
μων παρθένων τοΰ Ευαγγελίου καί τών άύλων λειτουργών τοΰ 
Εψίστου, ένθα τών ευφραινόμενων ή κατοικία, και ένθα τά 

άγαθά εκείνα, ά έπί καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη.
Ταΰτα προαισθανομένη, ποθεινή κόρη, τήν τελευταίαν ήμέραν 

τής ένταΰθα παροικίας σου, καθ’ ήν ήμεϊς πάντες σέ ένομίζομεν 
σφοδρώς πυρέσσουσαν καί'ώδυρόμεθα έπ'ι σοι καί έθρηνοΰμεν, συ 
άποτανθεϊσα πρδς τήν κοπτομένην μητέρα σου είπες· «καλέ μη
τέρα, όποια ευχάριστος ημέρα είνε σήμερον ; τί κρύσταλλα νερά; 
τί πρασινάδες; όποια ώραιδτης! πότε δ σιδηρόδρομος έγεινε τόσον 
ώραϊος;» ’Εκ τών λόγων σου τούτων κατανοώ, δτι, ένώ ήμεϊς 
ώς παλαίουσαν μετά τού θανάτου σέ έθρηνοΰμεν, συ ώς χρυσαλίς 

τις πνευματική τερψιθύμως κατεσκόπεις τήν μακαρίαν δδόν, ήν 
μετά μικρόν έμελλες νά διανύσης. Καί δέν είνε άρα άντικρυς 
μωρία, βλέπων τις τδ τέκνον του έξερχόμενον έκ τής ειρκτής τού 
σώματος καί εις τοιαύτην άνεκλάλητον ευδαιμονίαν εισερχόμε
νου, νά θρηνή έπί τούτω; ώ! πόσον οι άνω λόγοι σου μέ διεβε- 
βαίωσαν, κόρη μου, δτι υπάρχει ιαετά θάνατον ζωή, ζωή άληθής 
καί μακαρία διά τους έκλεκτούς, και πόσον πρέπει νά ευχαριστώ 
τδν Θεόν διά τήν έντεΰθεν πρόωρον άποδημίαν σου; πότε άράγε 
οί άνθρωποι θά έννοήσωμεν, δτι άληθώς ό θάνατος έστιν ή ζωή;

Ταΰτα, ώ άγγελέ μου, ώς αστραπή διελθόντα τήν διάνοιαν 
μου καθ’ ώραν νομιζομένης καταστροφής, μέ έπεισαν, δτι πνευ- 
ματικώς έσκήνωσας έν τή διανοία μου καί δτι ουδέποτε έμελλον 
ν’ άποχωρισθώ σοΰ. Τότε είπον κατ’ έμαυτόν: τίς ή αιτία θρή
νων, άφοΰ ή Άθηνά μου έκ τού θανάτου μετέβη είς τήν ζωήν; 
Έν τούτοις πολλοί άσοφοι σοφοί κηρύττουσι τοΰτο ώς άπάτην, 
καί θέλουσι τδν άνθρωπον άπλούν κτήνος θνητόψυχον άνευ διά
νοιας, άνευ ειδικού προορισμού, άνευ ιδίας άποστολής! άλλοίμο- 
νον! περί τών τοιούτων άσοφων σοφών άρα εΐπεν δ ιεροψάλτης 
“άνθρωπος εν τιμή ων ον σννηκε, παρασυνεβλήθη τοΐς κτήνεσι 
τοΐς άνοήτοις και ώμοιώθη αντοΐς ! (ψαλμ. 48 έδ. 3)· άλλά 
τδ χειρότερον πάντων είνε δτι οί τοιοΰτοι σοφοί μας, μή άρκού- 
μενοι εϊς τδ νά έχωσι μόνοι των τάς ωραίας αύτάς ιδέας περί 
τοΰ εύγενεστέρου πλάσματος τοΰ Δημιουργού, γίνονται αύτοχει- 
ροτόνητοι διδάσκαλοι τού τλήμονος ήμών έθνους καί διά τής ο
λέθριου διδασκαλίας των καταδηλητηριάζουσι τάς ψυχάς τών ά- 
πλουστέρων, τούς όποιους πείθουσιν, δτι δ άνθρωπος προωρίσθη 
νά ζήση μόνον έπί γής ολίγα τινά έτη ζωήν ώς έπί τδ πολύ ά- 
θλίαν καί κακοδαίμονα, καί δα μετά θάνατον έκμηδενίζεται κα· 
δτι δέν υπάρχει μέλλουσα ζωή, άλλ’ ούτε κρίσις καί άνταπόδο- 
σις! Πλήν τότε διατί έκ πανιών τών έπί γής ζώων μόνος δ άν
θρωπος έχει συνείδησιν τών έαυτοΰ πράξεων καί συναισθάνεται 
δτι είνε υπεύθυνος δι’ αύτάς ένώπιον τοΰ Θεοΰ; διατί μόνος ό 
άνθρωπος διά τοΰ μεγαλουργού αύτοΰ πνεύματος τελεί καθ’ έκά
στην άληθή θαύματα, θαύματα επιστημών καί μαθήσεως;—Διότι 
κατά τήν ‘Ιεράν Γραφήν «μόνος ό άνθρωπος ήλαττώθη βραχύ τι 
παρ’ άγγέλους· διότι μόνος δ άνθρωπος δόξη καί τιμή έστεφα- 
νώθη και κατεστάθη έπί τά έργα τών χειρών τοϋ Πλάστου.» 
Διότι μόνος δ άνθρωπος έπλάσθη κατά θείαν εικόνα καί δμοίω- 
σιν καί θεόθεν διωρίσθη επίγειος βασιλεύς. « Καί ηύλόγησεν αύ- 
» τούς δ Θεός λέγων αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί κατακυρι
εύσατε τής γής. καί άρχετε τών ιχθύων τής θαλάσσης καί τών 
» πετεινών τού ούρανοΰ καί πάντων τών κτηνών καί πάσης τής 
» γης καί πάντων τών έρπετών τών έρπόντων έπί τής γης.» (Γεν. 
ά. 28). Άλλ’ οί καλοί μας σοφοί, περί ών δ λόγος, ούδέποτε 
λαμβάνουσιν άνά χεϊρας τήν ίεράν Γραφήν, διότι θεωροΰσιν αύτήν 
ώς βιβλίον κοινόν πλήρες μύθων, ώστε κατά τήν παροιμίαν «ένδς 
άτοπου δοθέντος, μυρία άλλα έπονται» Άς μάθωσιν δμως οί 
άσοφοι ουτοι σοφοί, δτι τήν ίεράν Γραφήν άνεγνώρισαν ώς βι
βλίου θειον καί θεόπνευστου οι άριστοι άστρονόμοι, οί άριστοι γε
ωλόγοι καί φυσιοδίφαι, καθδ άνακαλύψαντες πληρεστάτην συμφω
νίαν μεταξύ Αύτής και τών επιστημονικών άληθειών, καί κατα- 

νοήσαντες άληθώς δτι έκ μιας καί τής αύτής άρχής πηγάζουσιν 
αί τε έξ άποκαλύψεως έν τή άγια Γραφή καϊ αί έπιστημονικαί 
άλήθειαι, καί ώς έκ τούτου δτι εινε άδύνατον ν’ άντιφάσκωσι 
πρδς άλλήλας.

Μία λοιπόν έκ τών έν τή Γραφή μεγάλων άληθειών, ποθεινό- 
τατόν μου τέκνον, εινε καί ή περί άθανασίας τοΰ άνθρώπου, συνά- 
δουσα πληρέστατα πρός τήν άληθή φιλοσοφίαν, καί λίαν είμί 
πεπεισμένος, Άθηνά μου, δτι διά τοΰ θανάτου πρδς τήν όντως 
ζωήν μεταβέβηκας. Την άλήθειαν ταύτην έγώ μέν, καίτοι έν τή 
φθορά ευρισκόμενος, τοσοΰτον ψηλαφητώς αισθάνομαι, ώστε έ- 
χων σε πάντοτε παρούσαν έν τή διανοία μου, ώς δτε έζης έν τω 
φθαρτω κόσμω, ήδιστα θά συνδιαλέγωμαι μετά σοΰ· σύ δέ άφθαρ- 
τισθέϊσα ήδη καί μεταβάσα εις τήν άληθινήν πατρίδα σου, ένθα 
τών ευφραινόμενων ή κατοικία, ούδέποτε θά παύσης να συμπα
θής ήμϊν τοϊς φιλτάτοις σου καί νά συνδιαλέγησαι μετά τοΰ έπι- 
γείου πατρός σου περί τών αύτών άληθειών, περί ων πολλάκις 
συνδιελέχθημεν, πριν τδ φθαρτόν σκή/ός σου καταλίπης. Ο'ύτω 
έπί παραδείγματι συνομιλοΰντες περί τής άνθρωπίνου διανοίας, 
άπεφαινόμεθα, δτι δΓ αύτής καί μόνης, οΰσης άπείρως ταχυτέρας 
καί αύτοΰ τού φωτός, καί αύτοΰ τοΰ ήλεκτρικοΰ σύρματος, έν άκα- 
ρέϊ άγόμεθα πρός τόν Θεόν καί ώς έν κατόπτρω κατανοούμεν 
αύτόν εινε δέ λίαν μωρός, έλέγομεν, δ μή παραδεχόμενος τήν 
διάνοιαν έν τω άνθρώπω καί άφαιρών τό άκτινοβόλον τοΰτο δι
άδημα έκ τής βασιλικής αύτοΰ κεφαλής. «Τί έστιν άνθρωπος, δτι 
μιμνήσκη αύτοΰ, ή υίός άνθρώπου, δτι έπισκέπτη αύτδν; ήλάτ- 
τωσας αυτόν βραχύ τι παρ' άγγέλους, δόξη καϊ τιμή στεφα~ 
νωσας αυτόν καϊ κατέστησας αύτόν ίπϊ τά έργα τών χειρών 
σου.-Λ (ψαλμ. 8.) έξίσου μωρός, έλέγομεν, εινε καί δ μή παρα

δεχόμενος τήν έπί τών άνθρώπων πρόνοιαν τοΰ Αιωνίου Θεού, 
τού παναγάθου τούτου ούρανίου Πατρός, «δστις τόν ήλιον αύτοΰ 
άνατέλλει έπί πονηρούς και άγαθούς καί βρέχει έπί δικαίους καί 
άδικους·» « δστις θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι καί είς έπί- 
γνωσιν άληθείας έλθεϊν» « δστις τέλος τοσοΰτον ήγάπησεν ήμάς, 
ώστε τ’ον υιόν αύτοΰ τόν μονογενή άπέσταλκεν είς τόν κόσμον, 
ϊνα ξήσωμεν δι αύτοΰ.» Καί τίς δέν έννόεϊ, δτι δ έπιστήθιος 
’Ιωάννης δμιλεϊ ένταύθα περί τής μελλούσης πνευματικής ζωής 
καί ούχί περί τής πρόσκαιρου σωματικής; ’Άρα μακράν ήμών, 
φιλτάτη κόρη, οί θρήνοι και οί κοπετοί, άφοΰ ό θάνατός σου υπήρξε 
δΓ έσέ τό μέσον τής αιωνίου ολβιότητος καί εύδαιμονίας σου· 
άφοΰ άποθανοΰσα άνέστης εύθΰς πρ’ος έτέραν ζωήν, και καθαρά 
καί άμόλυντος είσήλθες ήδη είς τ’ον νυμφώνα τοΰ νυμφίου Χρισοΰ.

Φιλτάτη θύγατερ! τήν προσλαλιάν ταύτην συνέταξα μετά 
πολλής θλίφεως καϊ συνοχής καρδίας κατά τήν τρικυμιώδη 
έκείνην ήμέραν τοΰ θανάτου σου έμπιστευθείς τά περί τής ταφής 
σου εις τ’ον αγαπητόν σου Άριστοτέλην, καί έσκόπουν ν’ άπαγ- 
γείλω ταΰτα έπί τού φερέτρου σου νομίζων, δτι ούδείς θά εύρεθή, 
δστις άνευ χρυσίου θά έχη τήν αύταπάρνησιν νά πλέξη τόν έκ 
νεκρικών άνθέων στέφανόν σου· άλλ’ήτατήθην φρικτά, διότι δύο 
καλοί κάγαθοί φίλοι, οί αξιότιμοι κύριοι Μ. Γρηγοριάδης καί 

Μηνάς Δ. Χαμ.ουδόπουλος αύτοπροαιρέτως προσεφέρθησαν έν 

μέσω πλείςου χριστιανικού κόσμου συρρεύσαντος είς τήν έκκλησίαν 
τής πάνσεπτου νύμφης τοΰ Χριστού αγίας Αικατερίνης, δπως ύμνή- 
σωσι τάς χριστιανικάς άρετάς σου καί πλέξωσι τ’ον άμάραντον 
στέφανον τής παρθενικής σου άγνότητος καί σωφροσύνης. Έστω- 
σαν διά τοΰτο εύλογημένοι ούρανόθεν, διότι διά τοΰ χριστιανικού 
αύτών τρόπου κατέκτησαν άληθώς τήν εύγνωμοσύνην τής καρδίας 
μου. Έγώ δέ, φιλτάτη κόρη, μή έχων πλέον δάκρυα νά χύσω, 
παρηκολούθουν τήν έκφοράν σου καί είσήλθον μετά τοΰ φερέτρου 
σου έν τη έκκλησία, τής όποιας ή γενική φωταώία καί αί νεκρι
κά! λαμπάδες μοι ύπέμνησαν, δτι άληθώς έπρόκειτο περί τοΰ 
υμεναίου σου μετά τοΰ γλυκυτάτου ’Ιησού, δν πάντοτε έπόθησας.

Χαϊρ- λοιπόν, Άθηνά μου, καί έσαεί χαϊρε! δέχθητι τόν τε
λευταϊον άσπασμόν τού περιλύπου πατρός σου, καί καθικέτευσον, 
ά·;γελέ μου, τόν Πλάστην, ϊνα άρη με έκ τών ένθένδε καί άνα- 
γάγη με πρ’ος σέ, δπου ού λύπη, ού στεναγμός, άλλά ζωή άτε- 

λεύτητος.
« Τήν δέ κόνιν μου, κόρη, δμοΰ μέ τήν σήν 
άς ενώσουν, ίν’ ώμεν δμοΰ είς τήν γήν. 
Καί έν άνθος άγνόν θά άνθηση έκεϊ, 
Τό σεμνόν Μή μου άπτου, ώς ήνθησας σύ. 
Ποτέ βέβηλος χειρ δέν θά ψαύση αύτό, 
‘Ως καί σέ, ποθεινή μου, δτε έζης έδώ.» 

Φ. ΞΑΝΘΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΙΟΝ
ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΜΪΘΙΑΣ.

«Και τι έπος προίηκεν, δπερ τ' άρρητον άμεινον.»

Έν τώ παρόντι δοκιμίω προτιθέμεθα νά έρευνήσωμεν τά περί 
τής φύσεως καί τού σκοπού τής σιωπής καί τής έχεμυθίας.

Πλεϊστα δσα εύεργετήματα άρύονται οί άνθρωποι έκ τών δύο 
τούτων άρνητικών ούτως είπειν ιδιοτήτων, και εν πλεισταις πολι- 
τείαις λίαν τακτικώς καί κανονικώς ήγοράσθησαν αυται ή έπω- 
λήθησαν. Ή κοινοποίησις τών μυστικών δύναται νά θεωρηθή ώς 
άπόδειξις έσχατης μωρίας, ή δέ διατήρησις αύτών ώς πράξις ού 
μόνον συνέσεως άλλά καί φιλίας. Διό καί οί τών άρχαίων ποι- 
ηταί ύπό τοιαύτην έποψιν τό πράγμα θεωροΰντες καί τήν σπου- 
δαιότητα αύτοΰ κατανοοΰντες, συνέλαβον τήν όρθοτάτην ιδέαν τοΰ 
παριστάνει·? τόν Δία άναθέτοντα τήν διοίκησιν τοΰ στρατού, δν πα- 
ρέταττε κατά τών έπί γής θνητών, εις τήν σιωπήν και τήν έχε- 
μυθίαν. Καί άληθώς αύται εϊσίν οί δύο πόλοι, έφ’ ων άπασαι αί 

μέγισται πράξεις περιστρέφονται.
Ύπό της αύτής ιδέας καί δ Πυθαγόρας κατεχόμενος έπέβαλλε 

τοϊς μαθηταϊς αύτοΰ πενταετή σιωπήν, ϊνα ουτοι έκμάθωσι τό 
σκέπτεσθαι καί άπομάθωσι τό φλυαρεϊν. Τοΰτο δ’ ήν τό προπαί- 
δευμα τής σοφίας κατ’ αύτόν. Καί αφού οί μαθητευόμενοι έν 
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τούτω ήδη τελειοδίδακτοι έγίνοντο, τότε έπέτρεπεν αύτοϊς τ'ο ό- 
μιλεϊν. Έγίνωσκεν δτι δ διά τοΰ λόγου προσβάλλων προσέβαλ- 
λεν άπρονοήτως >:αί προπετώς, ό δέ διά της σιωπής ήρέμα καί 
ασφαλώς. Έγίνωσκε πρ'ος τούτοις δτι, προκειμένου περί σπου
δαίων υποθέσεων, τω σταθερω τ'ον χαρακτήρα άνδρί δύναται τις μό
νον νά έμπιστευθή, τ'ον όποιον, ώσπερ τ'ον έν σκότει βαδίζοντα, 
πιθανόν τις νά είκάση. οΰδέποτ’ δμως καί νά διακρίνη καλώς. Τήν 
σιωπήν καί τήν έχεμυθίαν διά τοσαύτης οί άρχαΐοι Πέρσαι ήγον 
τιμής, ώστε έθεοποίησαν αΰτάς, οΰχ’ ήττον δ’ άξιοσέβαστοι έθε- 

ωροΰντο καί ύπδ τής Βενετικής Δημοκρατίας ή μάλλον ειπεϊν 
Αριστοκρατίας. Οί Βενετοί έν τή Γερουσία αύτών τή έκ τριακο- 
σιων εύγενών άνδρών συγκροτουμένη μετά τηλικαύτης μυστικό- 
τητος διεχειρίζοντο τάς ύποθέσεις αύτών, ώστε τδ πλήθος δέν ή
δύνατο ούδέ κάν νά ΰπονοήση τ'ο περί τίνος ή συζήτησες έν τή 
συνόδω αύτής. Τά δέ μέλη αύτής άνεξαιρέτως μετά τοσαύτης 
δεξιότητας διετήρουν τήν έχεμυθίαν, ώστε πας τις ένόμιζεν δτι, 
άπαξ ουτοι γερουσιασταί γενόμενοι, ώς διά μαγείας προσεκτώντο 
καί τήν ήθικήν δΰναμιν τού λησμονεΐν πάν δ,τι ήκουον. Οί δ’ άπ'ο 
τών άλλων έπικρατειών έκεΐσε άποστελλόμενοι πρεσβευταί ώφει- 
λον νά ώσι πεπροικισμ·ένοι διά μεγίστης διορατικότητας, καθόσον 
έμελλον νά διαπραγματεύωνται μετ’ άνδρών άλαλων, ούτως εί- 

πεϊν, καί διά σημείων τά πάντα νά έννοώσι.
ΊΙ σιωπή καί ή έχεμυθία ε’ισίν ή κλείς τής φρονήσεως καί 

τ'ο ταμεΐον τής σοφίας. Κοινοποιώ-; τις τά μυστικά, άτινα δι’ έαυ
τδν μόνον οφείλει νά διατηρή, ή διϊσχυριζόμενος δτι γινώσκει όσα 
ουδόλως αΰτ'ον ένδιαφέρουσι, μεγίστην ύφίσταται βλάβην, προσ
ελκύει είς έαυτδν τήν άπέχθειαν τών άλλων καί έστιν δτε και 
εϊς κίνδυνον τήν ζωήν του έμβάλλει. Πρδς άπόδειξιν άρκει ν’ 
άναφέρωμεν ένταΰθα, ώς έν παραδείγματι, τ'ο εξής ίτορικόν.Ότε 
ο δούξ Άνδεγαυών (Due <Γ Anjou) έμαθε παρά Καρόλου τοΰ Θ', 
τής Γαλλίας τήν πρόθεσιν τοΰ βασιλέως τούτου τοΰ έξολο- 
θρεΰσαι τούς Ούγενότους (Καλβινιστάς) κατά τήν εορτήν τοΰ 
Άγ. Βαρθολομαίου, έκοινοποίησε τήν ε’ίδησιν ταύτην πρ'ος ένα 
του φίλον. Μετ’ ού πολύ δ’ ό κύριος ούτος συνδιαλεγόμενος 
μετά του βασιλέως ύπαινιγμ'ον έποιήσατο τοΰ μεγάλου τούτου 
μυστικού- ό δέ Κάρολος τοσοΰτον έξεπλάγη καί προσεβλήθη έπί 

τούτω, ώστε κρυφίως διέταξε νά δολοφονήσωσι τ'ον φίλον του 
δουκός, δταν κατά τδ σύνηθες αύτοΰ έξέλθη έπί Θήραν, οΰδένα 
άλλον τρόπον εύρών, όπως προλάβη τήν περαιτέρω διάδοσιν τοΰ 
τοσούτω άξιολόγου μυστικού, δπερ δ δούξ τοσούτω άπερισκέπτως 

άπεκάλυψε.
’Εν τή άρχαια ιστορία άνευρίσκομεν καί έτερον έτι τούτου λυ

πηρότερου γεγονός. 'Ο Σέλευκος Νικάτωρ, εις τών στρατηγών 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου δστις, ώς καί οί λοιποί στρατηγοί τοΰ 

μεγάλου τούτου κατακτητοΰ τής άρχαιότητος (ούσπερ, παροδι- 
κώς ειπεϊν, άπεμιμήθησαν και οί στρατάρχαι τοΰ νεωτέρου τών 
καθ’ ήμάς χρόνων ήρωος Ναπολέοντος τού Α.) εκ ταπεινής αρ
χής άνήλθεν είς βαθμόν ανεξαρτήτου ήγεμόνος, δτε ήτο βασιλεύς 
τής Βαβυλώνος, ήττηθείς είς μάχην τινά, άφεϊλε τδ διάδημα έκ 
τής κεφαλής αύτοΰ καί κατεξέσχισεν αύτό, ύπδ δέ τριών πιστών 
αύλικών συνοδευόμβνος, μετημφιεσμένοςπεριεπλανάτο εντήέρήμω 

δπως μή ύπ’ οΰδενδς γνωρισθή. Αφού έπί πολύ ο’ότω περιεφέ- 
ρετο, άπήντησε καθ’ όδδν πτωχήν τινα καλύβην, και νομίσας δτι 
έν αυτή βεβαίως δέν ήθελεν άναγνωρισθή, εϊσελθών, ήτήσατο 
άρτον καί ύδωρ. Ό ξενίσας αΰτ'ον μετά πάσης όσης άγαθότητος 
καί φιλοφροσύνης τ'ον περιεποιήθη, διόπερ καί μεγάλην άκολού
θως άνταμοιβήν παρ’ αύτοΰ ήθελεν άναμφιβόλως προσλάβει, άν 
ή απερισκεψία τής γλώσσης αύτοΰ δέν κατέστρεφε τήν προσδο- 
κωμένην ευτυχίαν του, πρδς δέ καί τ'ον θάνατον αύτού έπέφερε. 
Άναστάς ό βασιλεύς ϊνα τέλος άπέλθη, είπε φαιδρώς πρδς αύ
τδν «Έχε.ύγείαν, καλέ μου ξενοδόχε.» Ό θεός νά σέ διαφυ- 
λάττη είς πολλά έτη, βασιλεύ, άπήντησεν ό χωρικός. Είς τάς λέ
ξεις ταύτας έκπλαγείς ό βασιλεύς καί χροιάν προσώπου μετα- 
βαλών, σφόδρα διεταράχθη ύπδ τοΰ φόβου μή τυχόν έκ τής άδι- 
ακρισίας τοΰ ξενίσαντος αύτδν άνακαλυφθή, δι'ο καί άμέσως διέ
ταξεν ένα τών περί αύτδν νά τδν άποκεφαλίσωσιν αύθωρεί. Ή 
διαταγή αύτη πιθανόν νά θεωρηθή σκληρά καί λίαν τυραννική, 
άλλ’ δμως δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν τ'ον άναγινώσκοντα, δτι 
ή καλοκάγαθία τού Σελεύκου τούτου μεγάλως έκθειάζεται καί 
ύπερεπαινεΐται ύφ’ απάντων τών ιστορικών, διαρρήδην άνομολο- 
γούντων δτι αί κατακτήσεις αύτοΰ ούδόλως άπέβλεπον πρ'ος ύπο- 
δούλωσιν τών ήττωμένων λαών, άλλά πρ'ος τήν βελτίωσιν καί 
ευημερίαν αύτών, καί δτι εις διάφορα μέρη τής αΰτοκρατορίας έν- 
νέα καί πεντήκοντα πόλεις άνιδρύσας, μετέδωκε συνάμα τοϊς μαλ- 
θακοϊς τής ’Ασίας λαδΐς τά σπέρματα καί τάς άρχάς τής βιο
μηχανίας, τής παιδείας, τής θρησκείας καί τής άναπτύξεως τού 
νοός. Άναφέρομεν τ'ο ιστορικόν τοΰτο άνέκδοτον, ινακαταδείξωμεν 
τήν μωρίαν, καί μάλιστα τήν βλάβην, ήν πολλάκις συνεπάγεται, 
ή τοΰ μυστικού έκδήλωσις. Άλλ' οΰδέποτε δφείλομεν, εί δυνατόν, 
έπιτρέψαι τω εϊς χεϊρας κρατοΰντι τήν έλευθερίαν ήμών ή καί 
βίαν δυναμένω καθ’ ήμών μετελθεΐν, ϊνα διαπιστευθή πρδς'ήμάς 
τά άπόρρητα αΰτοΰ. Όρθώς λοιπόν έπραξε καί δικαίως έπαινεϊ- 
ται δ διακριτικός Φιλιππίδης δ κωμωδοποιός, δστις φιλοφρονού- 
μενός ποτέ ύπ'ο τοΰ βασιλέως τής Θράκης Λυσιμάχου καί έρω- 
τώμενος, τί ήθελε νά φιλοδωρηθή έκ τών βασιλικών Πάν δ,τι άλ
λο θέλεις, άπεκρίθη, ώ Βασιλεύ, πλήν τών μυστικών. « Όρθώς 
» ουν Φιλιππίδης δ κωμωδοποιός φιλοφρονουμένου τοΰ βασιλέως 
» αύτδν Λυσιμάχου καί λέγοντος· Τίνος σοί μεταδώ τών έμών; 
» Ου βούλει (φησ'ι) βασιλεύ, πλήν τών άπορρήτων.» (Πλουταρχ. 
περί Άδολεσχ. XII.) Εί δέ ποτέ, άκουσίως ήμών, άπόρρητόν τι 
άκούσωμεν, δφείλομεν νά καθιστώμεν τότε τήν καρδίαν ήμών δω
μάτων ιδιαιτέρας χρήσεως έρμητικώς κεκλεισμένον, είς δ ούδέν 
βλέμμα νά εισδύη, καί καθόλου προσεμφερές τω κανίστρω τοΰ 
Αιγυπτίου έκείνου δστις πρ'ος τ'ον έρωτώντα τδ έμπεριεχόμενον 
άπήντησεν είπών « Πανταχόθεν αΰτδ βλέπων περίκλειστου, ίνα τι 
» ζητής νά ϊδης ή ν’ άκούσης τά έν αΰτω:»

Οΰδέποτε δφείλομεν νά είσδύωμεν είς τά μυστικά τών άλλων, 
άνευ τής άδειας αΰτών. Μεγίστην ώς πρδς τούτο εύλάβειαν δφεί
λομεν νά δεικνύωμεν, ού μην άλλά κα! δυσανασχετούσες νά προσ- 
ερχώμεθα εϊς τήν έπί τούτω πρόσκλησιν αύτών. ‘Ο Καρδινάλιος 
Ι’ισσελιεύς τοσούτω κατεθέλγετο ύπ'ο τών κεκτημένων τήν ιδιό
τητα ταύτην, ώστε πάντοτε μεγάλως έσεβετο αύτούς. Ίδων ποτέ 

τινα τηρούντα τήν συνήθη ευπρέπειαν τόυ υποχωρεϊν καί ϊστασθαι 
μακράν, δτε ουτος ιδία συνδιελέγετο μεθ’ έτέρου, άνακαλέσας αΰ
τδν τω ένεπιστεύθη αύθωρεί τά περί τής προκειμένης ύποθέσεως. 
Άλλοτε πάλιν εύρών νέον τινα ύπάλληλόν του άναγινώσκοντα 
έγγραφα καί έπιστολάς κειμένας έπί τής τραπέζης, τοσοΰτον πα- 
ρωργίσθη ώστε τ'ον άπέπεμψε τής ύπηρεσίας και οΰδέποτε πλέον 
ήβουλήθη νά τ'ον παραλάβη έκ νέου.

Τ'ο δ'άνέκδοτον τούτο ύπομιμνήσκει ήμϊν και τδ άναφερόμενον έν 
τω βίω ’Αλεξάνδρου τούΜεγα'λου.Ότε δηί.. ποτ’έλαβεν έπιστολήν 
τής μητρός του έμπεριέχουσαν μυστικά καί αιτιάσεις κατά τού ’Αν
τιπάτρου, δ φίΧος του ’Ηφαιστίων, δν είλικρινώς ήγάπα, προσελ- 
θών καί προσκύψας όπισθεν αΰτοΰ, συνανεγίνωσκε τήν έπιστολήν, 
τούθ’ δπερ συνήθως έπραττεν άνευ άδειας είς πάν έγγραφον πρδς 
τδν ’Αλέξανδρον κατευθυνόμενον. ‘Ο ’Αλέξανδρος άφήκεν αΰτ'ον 
έλεύθερον ν’ άποτελειώση τήν άνάγνωσιν τότε δ’ άφελόμενος τ'ον 
δακτύλιον προσήγγισε τήν σφραγίδα είς τά χείλη τού ‘Ηφαιστί
ωνος, διά τοΰ τρόπου τούτου ύπαινιττόμενος δτι ό κατέχωντι μυ
στικόν οφείλει πάντοτε νά τηρή τδ στόμα κλειστόν.

α Πλήν άπαξ Ηφαιστίωνος, ώσπερ είώθει, λυθεϊσαν έπιστο- 
»λήν αύτω συναναγινώσκοντος, ούκ έκώλυσεν, άλλά τδν δακτύ- 
»λιον άφελόμενος τ'ον αύτού, προσέθηκε τω έκείνου στόματι τήν 
«σφραγίδα.» (Πλουταρχ. Άλεξ. 39).

Έκαστος οφείλει άληθώς νά διατάττη τήν καρδίαν του νά έ- 
πιθέτη τδ κλεϊθρον τοϊς χείλεσιν αύτής, καί έσεται βέβαιος δτι 
αύτδς μόνος θά κράτη τήν κλείδα.

Ούδείς μετημελήθη σιωπήσας, πλεϊστοι δέ λαλήσαντες, κατά 
τ'ο Σιμωνίδειον

« Λαλήσας μέν πολλάκις μετενόησε, σιωπήσας δέ οΰδέποτε » 
Καί κατά τ'ον Πλούταρχον:

« Οΰδείς γάρ ούτω λόγος ωφέλησε ρηθείς, ώς πολλοί σιωπή- 
«θέντες- έστι γάρ ειπεϊν ποτέ τ'ο σιγηθέν, οΰ μήν σιωπήσαί γε τδ 
«λεχθέν, άλλ’ έκκέχυται καί διαπεφοίτηκεν δθεν (οΐμαι) τού μέν 
«λέγειν άνθρώπους, τού δέ σιωπάν θεούς διδασκάλους έχομεν, έν 
«τελεταΐς καί μυστηρίοις σιωπήν παραλαμβάνοντες (περί Άδο- 
λεσχ. VIII).

Ό "Ομηρος παριστάνει τ'ον Μενέλαον, τ'ον Νέστορα καί τ'ον 
Όδυσσέα σοφωτάτους κα! συνετωτάτους άπα'ντων τών ,Ελλήνων, 
καθότι ουτοι ήσαν βραδείς πρ'ος τ'ο λέγειν καί σιωπηλότατοι. ’Αλ
λά τδν Θερσίτην άπ’ έναντίας θεωρεί άνδρα μωρότατον, καθδ ά- 
κριτόμυθον, φλύαρον καί ώς στάμνον διερρωγότα ούδέν έν αΰτω 
δυνάμενον κρατεΐν.

Ό Φίλιππος δούξ, τής Βουργουνδίας, δίδων συμβουλάς καί πατ 
ραινέσεις τω υίω αύτοΰ, τω έλεγε πρ'ος τοϊς άλλοις· « σήμερον 
συλλογίζου καί αυριον όμίλει.» Μή νομίση δέ τις συναντών σι
γηλόν τινα άνδρα, δτι ούτος κρατεί τήν γλώσσάν του κενότητος 
ένεκεν ή στερήσεως ιδεών. Οΰκ έχει πολλάκις ούτω τ'ο πράγμα. 
‘Η μεταξύ αΰτοΰ καί τοΰ άδολέσχου διαφορά εινε ή έξής: Ό ά
νευ μυστικότητας άνήρ εΐνε έπιστολή άνοικτή, ήν άπαντες δύναν- 
ται ν’ άναγνώσωσιν, άλλ’ ό σιωπηλός εΐνε βιβλίον κεκλεισμέ- 
νον, δπερ άνοίγων τις καί άναγινώσκων πλεϊστα καλά και έξαί- 
ρετα ευρίσκει έν αύτω. Ή παρά τοϊς άρχαίοις ‘Ρωμαίοις θεά τής 

σιωπής Άγγερώνη (Angerona) πρέπον νά λατρεύηται καί παρ’ή- 
μΐν, άλλ' ούχί ύπεράγαν καί δεισιδαιμόνως. Άλλως θέλομεν ά- 
κούσει τ'ο παράδοξον έκεΐνο άπόφθεγμα τ'ο ^ηθέν πρός τινα ύπέρ 
τ'ο δέον σιωπηλόν- «εί μέν ει σοφός, μωρός έΐ, είδέ μωρός, σο
φός. » Ή έπιφύλαξις έστω λοιπόν ή καλλίστη άσφάλεια, ή δέ περί 
τ'ο πιστεύειν βραδύτης τ'ο κάλλιστον τής σοφίας νεΰρον. Οΰδέποτε 
μεταδίδου τω φίλω τ'ο παρέχον αύτω τήν δύναμιν τοΰ νά γείνη 
ποτέ έχθρός.

Χριστιανός τις τών πρώτων αιώνων, Bembo καλούμενος, προσ- 
ήλθεν εις φίλον του ϊνα διδαχθή τούς ψαλμούς τοΰ Δαυίδ. Ό 
πρώτος, δν έξελέξατο, ήτο ό τριακοστδς όγδοος ψαλμός, άρχό— 
μένος ουτω:

«Είπα, φυλάξω τάςόδούς μου τοΰ μή άμαρτεϊν με έν γλώσση 
μου. Έθέμην τω στόματί μου φυλακήν κτλ.» Άμα ήκουσε τδ 
πρώτον τοΰτο έδάφιον δ Bembo έπιθεΐς τήν χεΐρα έπί τοΰ βιβλίου, 
καί σταματήσας τ'ον διδάσκαλον άνεφώνησε. «Άρκει τοΰτο δι’ έ
μέ, έάν έκμάθω αύτό ώς δεΐ.» Μετά παρέλευσιν έξ μηνών ό φί
λος του τδν έπέπληξε διότι δέν έπανήλθε πλέον είς την παράδο- 
σιν. Ώ φίλε μου, άπήντησεν δ μαθητής, άλλά δέν έμαθα εϊσέτι 
τδ πρώτον μάθημα. Ού μήν άλλά καί μετά δεκαεννέα έτη ώ- 
μολόγει παρρησία, δτι δέν εΐχε μάθει καθ’ δλον τοΰτο τ'ο διά
στημα τ'ο νά βάλλη είς πράξιν αΰτήν μόνην τήν περίοδον.

Έμ. Γιαννακόπουλο

-------- -----------------------------

ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΝΕΦΗ.

’Ηχούσατε συχνά, φίλοι μου, θαυμαστά διηγήματα περί τών μέ
σων, δι’ ών δ Θεός διεφύλαξε τά τέκνα του άπ'ο μεγάλους κιν
δύνους, άλλά δέν άκούετε καθ’ έκάστην καί πώς έπηδαλιούχησε 
δύο μικρά παιδία άσφαλώς διά μέσου τών νεφών. Αυτή ή ιστο
ρία, τήν όποιαν μέλλω νά σάς διηγηθώ, εΐνε άληθής, έ
λαβε δέ χώραν πρδ δεκατεσσάρων περίπου έτών. ’Ίσως ήκούσα- 
τε, δτι κατά τδ έτος 1858 ένας μέγας κομήτης έφάνη είς τδν 
οΰρανδν, κομήτης δέ εΐνε ά'στρον μέ μακράν φωτεινήν οΰράν. 
"Οταν ουτος έφάνη, ώμοίαζε μέ μίαν μεγάλην στάσιμον ρουκέ
ταν, καί ήτο πολύ λαμπρόν καί ώραϊον άντικείμενον είς τδ σκό
τος τής νυκτδς. Αΰτδς έφείλκυσε τήν προσοχήν δλων τών άνθρώ
πων, καί πολλά! ύποθέσεις έγίνοντο ύπ’ έκείνων, οϊτινες τ'ον 
έβλεπον φέγγοντα τόσον λαμπρώς, ώς άν ήπείλει κίνδυνός τις 
τήν σφαίραν ήμών έκ τής συγκρούσεώς της μέ αΰτήν.

‘Ωραίαν τινά μεταμεσημβρίαν ένδς Σαββάτου κατά τ'ον και
ρόν τούτον δύο μικρά άρσενικά παιδία καί έν κοράσιον, τέκνα 
γεωργού τίνος, καλουμένου Βασιλείου, έπαιζον είς τδν πέριξ τής 
οικίας κήπον ένδς μεγάλου κτήματος, κειμένου πλησίον μιας 
πόλεως τών δυτικών Πολιτειών τής Βορείου Αμερικής. Τδ με
γαλείτερον παιδίον ήτο δέκα περίπου έτών ή Ελένη, τδ κοράσι- 
ον, ήτο οκτώ έτών, καί ό Ιωάννης, ό μικρότερος, μόνον τριών. 
Ειχον πολλά παιγνίδια καί ήδύναντο νά διασκεδάσωσι μέ αΰτά- 
άλλά παράδοξόν τι περιστατικών συνέβη, τ'ο δποϊον μεγάλως 
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έξέπληξεν οΰχί μόνον αΰτά, άλλά καί τοΰς γονείς των και 
πάντας τοΰς έν τω κτήματι έργαζομένους. ’Εν περίεργον άντικεί- 
μενον έπαρουσιάσθη είς τήν άτμοσφαΐραν, φαινόμίενον μέν κατ’ 
άρχάς ώςέν μικρόν σημεΐον, άλλ’άπδ στιγμής είς στιγμήν αΰξά- 
νον καί γενόμενον όλονέν μεγαλείτερον. Τοΰτο δέν ήδύνατο νά 
ήνε ό κομήτης, διότι ήτον άκόμη ενωρίς, έπειτα αΰτδ ήτο σκι
ερόν καί οΰχί φωτεινόν. Έπί τέλους κατέβη είς τδ κτήμα καί 
έφάνη δτι ήτο άερόστατον.

‘Ο Κυρ Βασίλειος καί πάντες οί έν τω κτήματι έργαζόμενοι 
συνηδροίσθησαν πέριξ αΰτοΰ, και ήρχισαν προθύμως καί μετά με
γάλης περιεργείας νά έρωτώσι τδν άεροναύτην περί τοΰ ταξειδί- 
ου του και περί τοΰ τρόπου, δι’ ου ήδυνήθη νά κυβερζή-η τδ 
άερόστατον, δπερ έμποδίζετο άπδ τοΰ νά ύψωθή μόνον διά μι
ας μικρας άγκύρας καί ένδς σχοινιού, τδ όποιον αΰτδς έκράτει 
είς τήν χεΐρά του. Ήτο πολύς άνεμος· καί ό γεωργός παρατη- 
ρών αΰτδ κινούμενον έμπροσθεν καί όπισθεν βραδέως είς τον 
άέρα, οΰδόλως ύπώπτευε πόσον έπικίνδυνον πράγμα ήδύνατο νά 
άποβή, έάν έκαμνέ τις κακήν χρήσιν αΰτοΰ. Είπε δέ πρδς τδν κύ
ριον τοΰ άεροστάτου, δτι ήδύνατο αΰτδς νά τδ κρατήση έντδς τοΰ 
περιφράγματος τοΰ κήπου του, καί έζήτησε καί έλαβε τήν άδειαν 
νά πλησιάση είς αΰτδ καί νά τδ βαστάση, ένώ ό άεροναύτης έξη— 
κολούθέι νά άποκρίνηται είς τάς πολυαρίθμους έρωτήσεις, τάς 
όποιας τω άπηύθονον οί άλλοι. Τά παιδία βεβαίως ήκολούθουν 
εΰχαρίστως τδν πατέρα των, άνυπόμονα νά ιδωσιν δσον περισσότε
ρον ήδύναντο τδ παράδοξον και θαυμαστόν τοΰτο τέρας· τδν πα- 
ρεκάλεσαν δέ έπιμόνως, τδ όποιον πάντοτε συμβαίνει ε’ις τά παι
δία είς παρόμοιας περιστάσεις, νά τά βάλη μέσα είς τδ καλάθιον 
τοΰ άεροστάτου, καί νά καθήσωσιν έπάνω εϊς τά ώραΐα κόκκινα 
προσκεφάλαια. Ό πατήρ μή φανταζόμενος τδν κίνδυνον, προθύ
μως συνήνεσεν εϊς τούτο, καί έθεσε μέσα πρώτον τδ πρωτότοκον 
άρσενικδν παιδίον, έπειτα τδν Ίωάννην καί τελευταΐον τήν μι
κρόν ‘Ελένην. Κρατών δέ τδ σχοινίον, άφήκεν αέτά νά ύψωθώσιν 
είς τήν άτμοσφαΐραν ύψηλότερον άπδ τήν στέγην τών οικιών καί 
τών δένδρων μ,έ μεγάλην των εΰχαρίστησιν. Έπι τέλους ό κΰρ 
Βασίλειος κατεβίβασεν αΰτά πάλιν είς τήν γήν καί έξέβαλε τδ 
μεγα/.είτερον παιδίον. Ή έλάττωσις τοΰ βάρους του δυστυχώς 
ΰπήρξε τόσον μεγάλη, ώστε τδ άερόστατον ύψώθη άμέσως δι’ 
ένδς σφοδρού τιναγμού, έξέσυρε τδ σχοινίον άπδ τήν χεΐοα τοΰ 
πατρός καί άνετινάχθη είς τδν άέρα· ή άγκυρα δέν ήδυνήθη νά 
τδ κρατήση εις τήν γήν, έπίισε διά μίαν στιγμήν εϊς τδν φοά- 
κτην, έπειτα δμως συρθεΐσα βιαίως, έκρεμασθη άνωφελώς άπδ τδ 
έν μέρος τοΰ άεροστάτου.

‘Οποία ήδύναντο νά ήνε τά αισθήματα τοΰ πατρός καί τής 
δυστυχούς μητρδς, ήτις άκούσασα τάς φωνάς καί τδν θόρυβον 
προσέδραμε κραυγάζουσα είς τδν τόπον, δπου έβλεπον έκεΐνο τδ 
σκοτεινόν καί σκληρόν άντικείμενον, μεταφεΓον τά φίλτατά των 
τέκνα, τών όποιων τά πρόσωπα ήρχισαν άπδ στιγμής είς στιγμήν 
νά μή διακρίνωνται, καί αί γοεραί των φωναί πρδς τδν πατέρα 
καί τήν μητέρα πρδς βοήθειαν βαθμηδόν "ά έκλείπωσιν. Έστρά- 
φησαν πρδς τδν άεροναύτην, δστις εΐχεν έννοήσει τήν άφρο- 
σύνην του, πολύ όμως άργά, άλλά καί οΰτος φεΰ 1 ήτον άνίκανος 

νά τους βοηθήση. Ή μόνη παρηγοριά, τήν οποίαν ουτος ήδύνατο 
νά τοΐς δώση, ήτον, δτι τδ άερόστατον δέν ήδύνατο νά ταξειδεύση 
μακρύτερα τών τριάκοντα μιλίων. Άλλά ποΰ ήθελε καταβή; Ί
σως έν τώ μέσω τής θαλάσσης ή ποταμού τίνος ή έν τώ μέσω 
πυκνού τίνος δάσους, δπου τά δυστυχή παιδία ήθελον χαθή άπδ 
τήν πείναν χωρίς νά τά άνακαλύψη τις. Καί άν άκόμη ήθελον 
καταβή είς καλήν τινα θέσιν, ήτο πάλιν φόβος, μήπως τδ μεγα
λείτερον παιδίον ήθελεν έξέλθει πρώτον, ή δέ αιφνίδια έλάφρυν- 
σις ήθελε κάμει τδ άερόστατον νά άναπηδήση έκ νέου μέ τδ μι- 
κρότερον είς τδν άέρα!

«’Ώ! δέν φοβούμαι διά τούτο διόλου» άνέκραξεν ή δυστυχής 
μήτηρ μετά μικρας τίνος άκτΐνος έλπίδος, «ή μικρά μας ‘Ελέ
νη δέν ήθελε ποτέ κινηθή άπδ τδ πλοιάριον χωρίς νά έχη τδν 
Ίωάννην είς τάς άγκάλας της.»

“Οτε τδ τελευταΐον ’ίχνος τοΰ άεροστάτου έξηφανίσθη, δ δυ
στυχής πατήρ έπεσε κάτω άπηλπισμένος καί άφωνος, ή δέ μή
τηρ, άν καί σχεδδν παράφρων ύπο τής λύπης, έτεινε τάς χεΐράς 
της πρδς τδν οΰρανον, καί έκάλει μανιωδώς τα άγαπητά της.

Έν τούτοις τί συνέβη είς τοΰς μικρούς φίλους μας έν τώ άε- 
ροστάτω; εΰτυχώς ή ‘Ελένη ήτο καλόν κοράσιον καί εΐχε κα
λώς άνατραφή ύπδ τών γονέων της. Άν καί έγνώριζεν, βτι εΐ
χον άφήσει τήν οικίαν πολύ μακράν κάτωθεν αΰτών, ήξευρεν 
ώσαύτως, δτι δ Θεός ήτο καί είς τήν άτμοσφαΐραν άνωθεν αΰτών, 
καί ένόμιζεν, δτι τρόπον τι νά ήσαν πλησιέστεροι είς αΰτδν τώρα 
παρά δτε ήσαν είς τήν γήν, άν καί δ Θεός ήνε βεβαίως παν- 
ταχοΰ· ώμίλησε λοιπόν είς τδν Ίωάννην περί δλων αΰτών, καί 
προσπαθούσα νά παρηγορήση αΰτδν παρηγόρει έαυτήν.

Τδ άερόστατον έπέρασε κατ’ εΰθεΐαν άνωθεν τής πόλεως, 
Πλεΐστοι ήσαν είς τάς οδούς, τά δέ παιδία βλέποντα αΰτοΰς έξή- 
πλονον τάς χεΐράς των καί έκραζαν βοήθειαν, τήν οποίαν βε
βαίως δέν ήδύναντο νά δώσωσιν. ’Έβλεπον τδ παράδοξον φαι
νόμενου, καί τάς μικρός ωραίας κεφαλάς, αϊτινες ώμοίαζον σχε
δδν μέ τά Χερουβείμ, εϊς τήν άτμοσφαΐραν, άλλ’ αί φωναί των 
δέν έφθανον εϊς αΰτά.

Ηϋξανε βαθμηδόν τδ σκότος, ή δέ νύξ τέλος έπήλθε. Οί μι
κροί περιπλανώμενοι είς τά νέφη, ήσθάνθησαν τότε έτι μάλλον 
εαυτούς μεμονωμένους. Ό λαμπρός όμως κομήτης έφάνη, ΐνα 
χαροποιήση αΰτά ολίγον. ‘Ο Ιωάννης έφοβεΐτο μήπως τούς σύ- 
ρη πλησίον του καί καώσιν, άλλ’ ή άδελφή του τώ ειπεν, δτι 
«αΰτδς ήτο περισσότερον τών είκοσι μιλίων μακράν! καί δτι ά· 
Θεός δέν ήθελε τδν άφήσει νά τούς βλάψη.»

«Έπεθύμουν νά έλθη πλησιέστερον, άν δέν ήθελε μέ βλάψει, 
-—■ ειπεν ό Ιωάννης ώστε νά θερμανθώ, έπειδή πολύ κρυόνω.»

Άκούσασα τοΰτο ή Ελένη, έξέβαλε τήν έμπροσθέλλαν της, 
καί τ'ον περιετύλιξε μέ αΰτήν. «Αΰτδ εΐνε τδ μόνον πράγμα, 
τδ όποιον έχει ή άδελφή, ΐνα σέ θερμάνη, άγαπητέ μου, εϊπεν 
αΰτή, άλλά θά σέ σφίγξω είς τάς άγκάλας μου, θά ε’ίπωμεν δέ 
καί τήν προσευχήν μας καί τότε θά κοιμηθής.»

«Τί! καί πώς δύναμαι νά ειπω τήν προσευχήν μου πριν δει
πνήσω;» ήρώτησεν ό μικρός ’Ιωάννης.

«Ή άδελφή δέν έχει δεΐπνον διά σέ οΰδέ δι’ έαυτήν, άλλά 

πρέπει νά προσευχώμεθα δσον δυνάμεθα θερμότερου,» ήτον ή 
άπόκρισις τής Ελένης.

Ό 'Ιωάννης τότε έκαμεν, ώς τοΰ ειπεν. Άμφότεροι δέ ένώ- 
σαντες τάς χεΐράς των εΐπον τ'ο «Πάτερ ήμών» καί έψαλλον τ'ον 
εσπερινόν ύμνον, τ'ον όποιον συνείθιζον............ Έδώ δ Θεός,
πιστεύω, ήκουσε τήν προσευχήν μας εύκόλως, διότι εΐμεθα πολλά 
πλησίον αΰτοΰ έδώ έπάνω, ειπεν δ ’Ιωάννης, δταν έτελείωσαν.

Ή Ελένη τότε τώ εΐπε νά καθήση κάτω είς τ'ον πυθμένα τοΰ 
καλαθιού καί ν’ άκουμβήση τήν κεφαλήν του έπί τών γονάτων 
της.Ό Ιωάννης τ'ο έκαμε, και μετ’ ολίγα λεπτά άπεκοιμήθη 
σχεδδν τόσον καλά, ώς άν έκοιμάτο είς τήν μικράν του κλίνην 
έν τή οικία. Κατά τάς μακράς σιωπηλάς ώρας τής νυκτός ή 
Ελένη ήγρύπνει μεθ’ ύπομονής, ένώ τδ πλοιάριον έπλεεν ήσύ
χως είς τδν ήρεμον άέρα. Ενίοτε διάττων ΐις άστήρ ήναπτεν 
αίφνης, έπέρνα ταχέως καί τήν έτρόμαζεν δλίγον. Δέν ήξεύρω 
ποιας ιδέας εΐχεν έν τούτω τώ χρόνω· ίσως δ Θεός άπεκάλυπτεν 
είς αΰτήν μυστήριόν τι έξέκείνων, τά όποια άξιοι ένίοτε νά φα- 
νερόνη είς τά νήπια καί θηλάζοντα. Πολύ πιθανώς έξηκολούθει 
νά προσεύχηται άπδ καιροΰ εις καιρόν έπικαλουμένη τήν βοή
θειαν τοΰ Θεοΰ, δστις είσήκουσε τών δεήσεών της έπι τέλους, 
ώς κάμνει πάντοτε είς πάσαν θερμήν προσευχήν, άν καί δέν βο- 
ηθή πάντοτε τά τέκνα του άκριβώς, δπως αυτά προσδοκώσιν. Έ- 
βαλεν είς τδν νοΰν τής μικράς Ελένης τώρα νά έξετάση τ'ο 
άερόστατον μέ περισσοτέραν προσοχήν. Παρετήρησεν έν σχοινίον 
κρεμάμενον, τδ όποιον δέν εΐχε πρότερον ίδεΐ. Έσκέφθη νά τδ 
σύρη δλίγον, πολύ δλίγον, καί νά ϊδη τί άποτέλεσμα εΐχε· τω
όντι άμα τ'ο ήγγισε, τδ άερόστατον ήρχισε νά καταβαίνη ήσύχως, 
ώς άν έσύρετο κάτω ύπδ τρυφερών χειρών.

Καί δμως ποΰ θέλει καταβή; έδώ εΐ»ε τώρα ό κίνδυνος. Άγ
γελός τις ώδήγησε τδν δρόμον του άναμφιβόλως είς μίαν θέσιν, 
δπου ή βοήθεια ήτο πρόχειρος.

Περί τά χαράγματα εΐχον φθάσει, δταν τδ κοράσιον βλέπου 
άπδ τά πλάγια τοΰ πλοιαρίου, εΐδεν, ώς αΰτδ έξεφράσθη «τήν 
άγαπητήν γήν ύψουμένην πρδς αΰτούς.» Παράξενον έδαφος τώ 
δντι ήτο τοΰτο, έπί τοΰ όποιου τδ άερόστατον έστάθη. Ποΰ νομί
ζετε; έπί τών ύψηλοτέρων κλάδ<·>ν μιας μεγάλης άχλαδέας, 
δπου εΰτυχώς προσεκολλήθη. Ή ‘ Ελένη έλυπήθη κατ’ άρχάς, 
διότι τδ άερόστατον δέν κατέδη έπάνω είς τήν γήν, ΐνα δυνηθώσι 
νά έξέλθωσιν άμέσως, άλλ’ δταν παρετήρησεν, δτι ή άπιδέα έκειτο 
περίπου εκατόν βήματα μακράν μιας οικίας, άπεφάσισε νά περι- 
μένη μ.εθ’ ύπομονής μέχρις ού έξυπνήσωσιν οί κάτοικοι. Ή Ε
λένη έξύπνησε τόν μικρόν Ίωάννην, ΐνα τώ ειπη τάς χαροποιός 
ειδήσεις καί περιεπτύχθησαν σφικτά, ΐνα ζεσταθώσιν δσον ήδύ
ναντο.

Δέν εΐχον νά περιμένωσι τόσον πολυν χρόνον δσον ένόμιζον. 
Κατά ταύτην τήν ώραν δ ιδιοκτήτης τής πλησίον οικίας έξύ
πνησε δι’ άνεξήγητόν τινα λόγον. Οΰτος συνήθως ήγάπα πολΰ 
τδν ύπνον, αλλά τήν νύκτα έκείνην, άν καί προσεπάθησε πολΰ, 
δέν ήδύνατο νά κοιμηθή· πρώτον έγύρισεν ά .δ τδ έν πλευ
ράν, έπειτα άπδ τ'ο άλλο, άλλ’ είς μάτην. Ή άνησυχία του έξύ- 
πνισε τήν γυναίκα του, ήτις δέν ήδυνήθη νά τ'ον βοηθήση· έπ'1 

τέλους ειπεν, «Είς μάτην προσπαθώ νά κοιμηθώ- θά σηκωθώ 
καί θά ένδυθώ καί θά ρίψω έν βλέμμα είς τδν κομήτην.»

Ένδνθείς λοιπόν έξήλθε τής θύρας, έλπίζων, δτι ό δροσερός 
άήρ ήθελε τ'ον ωφελήσει· άλλά διατί σταματά είς τδ κατώ- 
φλοιον καί κυττάζει τόσον προσεκτικώς έμπροσθέν του; τί συνέβη 
είς τήν άχλαδέαν έκείνην ; Μήπως παράξενόν τι ζώον έκάθησεν 
έπί .τής κορυφής της, ή μήπως τώ έπήλθεν ή ιδέα δτι αΰτδς ό 
ίδιος κομήτης έπεσεν είς τήν γήν, άφοΰ έσβέσθη τδ φως του ; 
τ'ο βέβαιον είνε. δτι δέν έτόλμα κατ’ οΰδένα τρόπον νά πλησιάση 
μόνος έν άντικείμενον τόσον παράδοξον, ώστε ταχέως έκάλεσε 
τήν σύζυγόν του πλησίον του. Ένθαρρυνθείς κάπως ύπδ τής πα
ρουσίας της, έπροχώρησαν όμοϋ πρ'ος τδ τέρας. "Οτε έπλησία- 
σαν, ήκουσαν μικράν τινα καί γλυκεϊαν φωνήν άπευθυνομένην 

πρδς αΰτούς:
«Καταβιβάσατέ μας παρακαλοΰμεν.—Κρυόνομεν πολύ.»
Δευτέρα τις έτι μάλλον γλυκυτέρα προσετέθη — «Καί πει- 

νώμεν. Καταβιβασατέ μας, παρακαλοΰμεν.»
»Καί ποιος είσαι σΰ καί ποΰ είσαι; άνέκραξεν δ γεωργός 

καί ή σύζυγός του όμοφώνως.
Ή πρώτη φωνή άπεκρίθη, εΐμεθα τδ άγόριον καί τ'ο κοράσιον 

τοΰ Κυρ Βασιλείου, καί έχάθημεν εί; τοΰτο τ'ο άερόστατον.
»Ήμεΐς εΐμεθα, καί έφύγομεν μέ έν άερόστατον» ειπεν ή 

δευτέρα φωνή.
Ό κΰρ. Γεώργιος έμάντευσεν ολίγον τί έτρεχε· κυττάζων 

δ’ έδώ καί έκεΐ εΐδεν έν σχοινίον κρεμάμενον, τδ όποιον πιάσας 
κατώρθωσε διά τοΰτο νά σύρη κάτω τ'ο άερόστατον.

Τά παιδία έφάνησαν τότε μέσα είς τδ καλάθιον. Πρώτον έπή- 
ρε τδν μικρόν Ίωάννην, δστις έτρεξε βήματά τινα πρδς τήν οι
κίαν, έπειτα σταθείς έμεινε καί έκύττσζε μετά θαυμασμού τ'ο 
παράξενον έκεΐνο πράγμα, τδ όποιον τούς άφήρπασεν. Έφάνη δέ 
δτι δέν έπαθε σχεδόν τίποτε, άλλ’ ή δυστυχής ‘Ελένη ήτο τό
σον κρυωμένη καί έξησθενημένη, ώστε έχρειάσθη νά τήν ση- 
κώσωσι καί νά τήν φέρωσιν είς τήν οικίαν. ‘Η άγαθή κυρία Γε
ωργίου τήν έθέρμανε, καί τή έδωκε τροφήν, έπειτα δε ή ‘Ελένη 
δν καί έτρεμεν άκόμη καί έκλαιε, κατώρθωσε νά διηγηθή τήν 
ιστορίαν των. ‘Ο Κυρ Γεώργιος άμέσως ίπεστειλεν ένα άνθρωπον 
έφιππον είς τ'ο κτήμα τοΰκ. Βασιλείου ΐνα ειδοποιήση τοΰς άνη- 
σύχους γονείς περί τής σωτηρίας τών τέκνων των αργότερα δε 
δ μικρός ’Ιωάννης καί ή Ελένη ώδηγήθησαν εϊς τήν οικίαν των 
έν παρατάξει δχούμενοι έφ’ άμαξης συρόμενης υπο τεσσάρων 
ίππων, προπορευομένης τής μουσικής καί μέ σημαίας κυματιζού- 
σας είς τόν άέρα. Οί κώδωνες τών έκκλησιών τής πλησιοχώρου 
πόλεως έπί πολλή» ώραν έσήμαινον. Τήν δέ χαράν τοΰ πατρός 
καί τής μητρδς ύποδεχομένων τά φίλτατά των δύνασθε υμείς νά 

φαντασθήτε άνευ περαιτέρω περιγραφής.
(Έκ τοΰ Άστέρος τής Ανατολής).
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ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥ.

‘Ο κεραυνός εΐνε ηλεκτρικός σπινθήρ έχων μήκος πολλών 
λευγών, παραγόμενος άπδ νέφη ηλεκτρισμένα τά μέν θετικώς, 
τά δέ άρνητικώς· εξακοντίζεται δέ καί καταπίπτει μετ’ απερί
γραπτου δρμής καί καταπληκτικού πατάγου, διασχίζω·;, συντρί
βω·;, κατακαίων καί είς κόνιν μεταβάλλω·; πάν τδ προστυχό·;. 
Παρετηρήθη δ’ ένίοτε πίπτων σΰχί ώς συνήθως διά της έκρή-

Λολοφίνος πληττόμενος ίπό κεραυνού.

------ -~vvoWVWVVwv·--------

ξεωβ τοΰ ήλεκτρικοΰ σπινθήρας, 
άλλ’ ώς σφαίρα τις πυρίνη κι- 
νουμένη βραδέως καί μετά ταΰ
τα έκρηγνυμένη ώς βολή πολ
λών κανονιών ΰπδ τοιαύτην δέ 
μορφήν πίπτων κατακαίει οικο
δομάς. Ούτω έν έτει 1718 πε
σών είς τήν Γουεσνών πλησίον 
τής Βρέστης κατέστρεψε τήν ςέ- 
γην καί τοΰς τοίχους οικίας τί
νος, τής οποίας οί λίθοι έξε- 
σφενδονίσθησαν καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις είς πεντήκοντα μέ
τρων άπόστασιν.

Πολλοί φρίττουσιν άκούοντες 
τά τοΰ κεραυνού άποτελέσματα. 
Άλλ’ ή φρίκη αύτη θά έκλειψη, 
έάν συλλογισθώσι τδ εΰάριθμον 
τών ΰπδ τοΰ κεραυνού φονευομέ- 
νων καθ’ άπασαν τήν Γαλλίαν 
π. χ. κατά μέσον όρον 20 μόνον 
κατ’ έτος φονεύονται, δηλαδή 
είς περίπου άναλογεϊ είς δύο ε
κατομμύρια κατοίκων. ‘Ο δέ ά- 
ριθμδς ουτος τών κατ’ έτος κε- 
ραυνοπλήκτων εΐνε έλάχιστος, 
παραβαλλόμενος πρδς άλλα τοΰ 
βίου δυστυχήματα, τά όποια ά- 
ψηφοΰσιν οί τρομάζοντες τδν κε
ραυνόν. Είς τούτους δέ δυνάμεθα 
νά συμβουλεύσωμεν νά προφυ- 
λάττωνται ώς εξής. ’Επικειμέ
νου κεραυνοΰ, πρέπει νά ένδύ- 
ωνται μέ μεταξωτά ίμάτια, καί 
εΐνε προτιμότερο·; νά κάθηνται 
έπί έδρας έχούσης πόδας ύελί- 
νους ή έπί παχέος δίσκου έκ 
τής αΰτής ύλης. Τηροΰντες δέ 
τοΰς δρους τούτους, οΰδένα κίν
δυνον διατρέχουσι· καί άν δέ πο
τέ δ κεραυνός πέση πλησιέστατα 
αΰτών, μικρόν μόνον τιναγμόν 
δύνανται νά αίσθανθώσιν.

άτμοσφαίρας κα! γης ήλεκτρική ισορροπία διεκόπη- διότι δ ήλε- 
κτρισμός, καίπερ διαδεδομένος εις όλα τά σώματα, δέν έκδηλοΰ- 
ται δμως έν δσω εΰρίσκεται είς κατάστασιν τελείας ισορροπίας. 
‘Οσάκις δέ ή ισορροπία διακόπτεται, ευκολότατα έννοοΰμεν, δτι 
διαταράσσεται αύτη καί έπί τής έπιφανείας τής γής καί έτι έν 
τοΐς έγκάτοις αΰτής· διά τόν αΰτδν δθεν λόγον, δι’ δν ό κεραυ
νός έκτοξεύεται άπδ τοΰ νέφους έπί την γήν, διά τδν ίδιον δύ
ναται νά έξακοντισθή καί άπδ τών κόλπων τής γής πρδς τά άνω

νέφη. _
Πρδς έπιβεβαίωσιν τούτου δ 

διάσημος Γάλλος φυσιολόγος 
Άραγώ αναφέρει πολλά παρα
δείγματα, έξ ών παραθέτομεν τδ 
έπόμενον:

« Κατά τδ θέρος τοΰ 1787 
δύο δδοιπόροι καταληφθέντες ΰπδ 
θυέλλης καθ’ δδόν, κατέφυγον 
ΰπδ δένδρον κεραυνός έπισκή- 
ψας άφήκεν άμφοτέρους νεκρούς. 
Τοιαύτην δέ διεύθυνσιν εΐχεν δ 
κεραυνός, ώστε οί ίπποι τών 
δυστυχών τούτων άνετινάχθησαν 
εις τήν κορυφήν τοΰ δένδρου, 
σιδηροΰς δέ τις κρίκκος, δι’ ού 
ήτο δεδεμένος ό ποΰς τοΰ ένδς 
τών ίππων εΰρέθη κρεμάμενος 
είς ένα τών ΰψηλοτέρων κλάδων 
τοΰ δένδρου.»

’Εν τω κεραυνό διακρίνονται 
δύο φαινόμενα, ή άστραπή καί 
ή βροντή.

‘Η άστραπή εΐνε λαμπρότα- 
τον φώς παραγόμενον ΰπδ τοΰ 
ηλεκτρικού σπινθήρος τοΰ έκρη- 
γνυμένου μεταξύ τών ήλεκτρι- 
σμένων νεφών. Το φώς τών α
στραπών εΐνε λευκόν έν ταϊς 
ταπειναϊς χώραις τής άτμοσφαί- 
ρας, άλλ’ έν ταϊς ΰψηλάϊς, δ
που δ άήρ εΐνε αραιός, λαμβάνει 
χρώμα ιώδες, ώς συμβαίνει κατά 
τήν αΰτήν περίστασιν καί είς τδν 
σπινθήρα τής ήλεκτρικής μηχα
νής. Αί άστραπαί ένίοτε έχουσι 
πολλών λευγών μήκος, ή δέ 
πορεία αΰτών έν τω άέρι γίνεται 
πάντοτε κατά κεκλασμέντν γραμ
μήν. ‘Ως αιτία δέ τοΰ φαινομέ
νου τούτου θεωρείται ή ά·/τίστα- 
σις τοΰ συμπεπυκνωμένου άέρος 
είς τήν διάβασιν ισχυρού σπιν- 

θήρος, δστις διά τούτο παρεκτρέπεται τής εΰθείας γραμμής, λαμ- 
βάνων τήν διεύθυνσιν, καθ’ ήν ή άντίστασις εΐνε μικροτέρα. Καί 
τω δντι έν τω κενω ή διάδοσις τού ηλεκτρισμού γίνεται κατ’ εΰ- 
θεϊαν γραμμήν.

Διακρίνονται τέσσαρα είδη άστραπών: ά.) Αί κατά κεκλασμέ- 
νήν γραμμήν άστραπαί, κινούμενα: μετά μεγίστης ταχύτητος καί 
παραβαλλόμενα', πρδς τδν σπινθήρα τής ήλεκτρικής μηχανής.

ύ β’). Αί άστραπαί, αΐτινες δέν εΐνε γραμμικαί, ώς αί προηγούμε- 

Οί χωρικοί έν Εΰρώπη συνειθίζουσι νά σημαίνωσι τοΰς κώδω- 
νας τών έκκλησιών, δταν έπαπειλήται κεραυνός, νομίζοντες, δτι 
ούτως άπομακρύνουσιν αΰτόν. Άλλ’ άπατώνται, διότι δ κροΰων 
τον κώδωνα τοΰναντίον διατρέχει τον μέγιστο·; κίνδυνον ένεκα 
τοΰ ύψους τών κωδωνοστασίων καί τής άναπτύξεως τοΰ ήλεκτρι- 
σμού διά τής έπιτριβής τών μορίων, ένθα δ κώδων κρούεται· διό, 
κεραυνού πίπτοντος, πρώτος δ κρούω·; τδν κώδωνα φονεύεται.

‘Η ύπαρξις θυέλλης εΐνε σημεϊον άλάνθαστον, δτι ή μεταξύ

ναι, άλλά περιλαμβάνουσιν δλον τδν ορίζοντα άνευ ώρισμένης 
περιγραφής, δπως ή αιφνίδια λάμψις εύφλεκτων οΰιιώ;. γ'.) Αί 
καλούμενα: άστραπαί θερμότητας, καθδ λάμπουσα: τά; θερινά; 
νύκτα; χωρίς νά φαίνητα: νέφος ύπέρ τδν δρίζοντα καί χωρίς ν’ 
άκούητα: βροντή. Πιθανολογείται δέ, δτι εΐνε κοινά: άστραπαί 
παραγόμεναι έν νεφέλαις κειμέναι; ΰπδ τδν δρίζοντα καί εις τοι- 
αύτην άπόστασιν, ώστε ή βροντή δέν άκούεται. δ'.) Αί άστραπαί 
αί φαινόμενα: έν σχήματι πύρινων σφαιρών, ΰπδ τήν μορφήν τών 
όποιων παρουσιάζεται δ κεραυνός, δταν είσχωρή είς τά οίκοδο - 
μήματα.

‘Η βροντή εΐνε ό ισχυρός κρότος δ άκουόμενος μετά τήν ά- 
στραπήν. Ή βροντή καί ή άστραπή εΐνε πάντοτε σύγχρονοι, άλλ’ 
ή βροντή άκούεται δευτερόλεπτά τινα μετά τήν λάμψ’.ν τή; ά
στραπή;, διότι δ μέν ήχος διατρέχει 337 μέτρα κατά 1, ένω 
το φώς χρειάζεται άνεπαίσθητον χρόνον ϊνα φθάση άπδ τή; νε
φέλης μέχρι τοΰ δφθαλμοδ ήμώ;. Ή βροντή προέρχεται έκ τής 
δονήσεως τοΰ άέρος, ήτις παράγετα: ΰπδ τή; ήλεκτρική; έκρή- 
ξεως. Καί πλησίον μέν τού τόπου, δπου συμβαίνει δ κεραυνός, δ 
κρότο; τή; βροντής εΐνε ξηρός καί δ:αρκεϊ βραχέω;· άπώτερον 
δέ ακούεται σειρά κρότων, ταχέως διαδεχόμενων άλλήλους. Είς 
άπόστασιν έτι μεγαλειτέραν δ κρότος, άσθενής κατ’ άρχάς, με- 
ταβάλλετα: είς μυκηθμόν παρατεταμένον άνίσου έντάσεως.

Κατά τούς νόμους τών ηλεκτρικών έλξεων δ κεραυνός πρέπει 
νά πίπτη έπ: τών πλησιεςέρων τη νεφέλη καί μάλλον ήλεκτραγω- 
γών σωμάτων. Διά τοΰτο παρατηρεϊται, δτι ιδίως πλήττονται ΰπδ τού 
κεραυνοΰ τά ΰψηλά κτίρια, τά δένδρα καί τά μέταλλα. ‘Επομέ
νως δέν εΐνε καλόν νά μένη τις ύπδ δένδρον έν καιρω θυέλλης.

Τά άποτελέσματα τοΰ κεραυνοΰ εΐνε λίαν ποικίλα. Ό κεραυ
νός δύναται νά φονεύση άνθρώπους καί ζωα, άναφλέγε: τάς καυ
σίμους οΰσίας, τήκει τά μέταλλα καί συντρίβει τά ολίγον άγωγά 
τοΰ ήλεκτρ:σμοΰ σώματα. Εισδύω·; είς τήν γήν τήκει τάς πυρε- 
τώδεις οΰσίας και παράγει κατά τήν διεύθυνσιν τής έκρήςεως ΰ- 
αλώδεις σωλήνας, οίτινες έκλήθησαν κεραύνιο·, σωλήνες ή κε- 
ραυνΐται. Πίπτω; έπί σιδηρών ράβδων μαγνητίζει αΰτάς καί 
πολλάκις αναστρέφει τοΰ; πόλους τών βελονών τών μαγνητικών 
πυξίδων. ‘Ο κεραυνός διαχέει ώς έπί τδ πλεϊστον έκεϊ, δθεν δι
έρχεται, οσμήν τινα δμοίαν τη τοΰ καιομένου θείου ή φωσφορού
χου οΰσίας. ‘Η οσμή δέ αύτη είνε τοΰ ηλεκτρισμένου οξυγόνου.

‘Η ΰπ’ δψιν ε’.κών παριστάνει δολοφόνον, δ δποϊο; έν καιρω 
θυελλώδους καί άσελήνου νυκτδς πλησιάζει βραδέως καί άψοφητί 
τδ θΰμά του. Κατέχει τήν αναπνοήν του, διότι κα'ι δ έλάχιστος 
θόρυβος δύναται νά τδν προδώση. Ήδη ύψόνει τδ όργανο·; τής 
δολοφονίας .... ήδη πάλλει αΰτό . . . μία στιγμή καί τετέλε- 
σται. Άλλ’ αίφνης έκρήγνυται τρομερά βροντή .... ‘Ο δολο
φόνος κραυγάζει, καί δύναμις άήττητος καταβάλλει αΰτόν, τδ δέ 
έγχειρίδιόν του έκσφενδονίζεται είκοσι βήματα είς τήν κόνιν 1 ! !

Άς τρέμωσι λοιπόν οί φονεϊς καί οί κακούργοι τδν κεραυνόν 
ώς δργανον τής θείας άγανακτήσ-ως, διότι «έβρόντησεν έξ οΰρα- 
» νοΰ δ Κύριος κα! δ "Υψιστος έδωκε φωνήν αΰτοΰ. Έξατέστειλε 
» βέλη καί έσκόρπισεν αύτούς, καί άστραπάς έπλήθυνε καί συνε- 
» τάραξεν αύτούς.» (Ψαλμ. 17.).

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. ΑΣΤ .).

Περί τών καλ'ονών τοϋ λόγου έν τή Άγια 
Γραφή.

(Συνέχεια άπό σελ. 336).

Τέλος ό τρίτος καί τελευταίος χαρακτήρ τών Ιερών Γραφών 
ανήκει είς τήν Νέαν Διαθήκην καί καλείται ευαγγελικόν νφος. 
Ένταΰθα τό ύφος τών προφητών μεταβάλλεται είς ΰγρότητα λό
γου έξίσου ΰψηλήν. Ένταύθα λαλεϊ ή θεία άγάπη· ένταΰθα άλη- 
Οώς δ λόγος σαρξ έγένετο.

Έκαστος εΰαγγελιστής έχει ιδιαίτερον χαρακτήρα, έξαιρου- 
μένου τοΰ αγίου Μάρκου, δστις έχων ΰπ’ δψιν τό εΰαγγέλιον ίυό 
αγίου Ματθαίου ήθέλησε·;, ώς φαίνεται, άλλην νά κάμη έπιτομήν 
αΰτοΰ. Εν τούτοις δ εΰαγγελιστής Μάρκος έχρημάτισε μαθητής 
τοΰ άποστόλου Πέτρου και πολλοί ισχυρίζονται ότι έγραψε·; ΰπδ 
τήν έμπνευσιν τοΰ κορυφαίου τών Αποστόλων. Εΐνε δέ αξιοση
μείωτο·; οτι, ένώ παραλείπει έκ μετριοφροσύνης παν δ,τι οί λοιποί 
εΰαγγελισταί διηγούνται είς έπαινον τοΰ Πέτρου, άναφέρει δμως 
λεπτομερώς τήν τριπλήν αΰτοΰ άρνησιν καί τό λάθος είς δ δ από
στολος Πέτρος ΰπέπεσεν. Εΐνε δέ λίαν συγκινητικόν νά βλέπη τις 
τόν μαθητήν έκεϊνον, δστις τρις ήρνήθη τόν Κύριόν του, οΰ μόνον 
νά λάβη πάλιν διά πικροτάτων δακρύων τήν συγχώρησιν τοΰ 
οικείου παραπτώματος, άλλά δτι καί μεταξύ τών κορυφαίων ήξι- 
ώθη νά καταταχθή. Ένταΰθα, άδελφοί μου, έγκειται τδ πνεΰμα 
τοΰ χριστιανισμού. Ό άπόστολος Πέτρος εΐνε δ Άδάμ τής νέας 
διαθήκης, εΐνε δ πταίσας καί μετανοώ·; πατήρ τών νέων ’Ισρα
ηλιτών, ή δέ πτώσις αΰτοΰ μάς διδάσκει δτι ή χριστιανική θρη
σκεία εΐνε θρησκεία έλέους, καί οτι δ Ίησοΰς Χριστός ήλθε 
ϊνα καλέση είς μετάνοιαν οΰχί δικαίους άλλ’ αμαρτωλούς.

Τό κατά Ματθαίον άγιον ευαγγελίαν εΐνε προπάντων πο
λύτιμον διά τά ήθικά παραγγέλματα, άτινα διαλαμβάνει. Ό 
εΰαγγελιστής ούτος ήθέλησε νά περιγράψη λεπτομερώς τήν κα

τά σάρκα γέννησιν τοΰ Κυρίου ήμών, δπως απόδειξη είς τοΰς 
Εβραίους, δτι δ Ίησοΰς Χριστός ήτο πραγματικώς δ Μεσσίας 
δ ΰπδ τών προφητών προκαταγγελθείς καί ώς έκ τούτου στη
ρίζει τήν διήγησίν του είς περισσοτέρας μαρτυρίας τής παλαιά; 
Γραφή; παρά τούς άλλους εΰαγγελιστάς. Παρά τοΰ Άποστόλου 
τούτου παρελάβομεν τδ πλεϊστον μέρος τών ΰψηλών έκείνων δι
δασκαλιών, αΐτινες άφθόνως έξήρχοντο έκ τών έγκάτων τοΰ Σω- 
τήροςήμών.

Ό άπόστολος και ευαγγελιστής 'Ιωάννης εΐνε ήδύτερος 
και περιπαθέστερος. Έκ τοΰ ύφους αΰτοΰ άναγνωρίζει τις τδν μα
θητήν δν ήγάπα ό Ίησοΰς καί τδν δποϊον ήθέλησε νά έχη πλη
σίον αΰτοΰ έν τώ κήπω τής Γεθσημανή κατά τήν διάρκειαν τής 
άγωνίας του. Ή διάκρισις αΰτη εΐνε τωόντι ΰψηλστάτη, καθότι 
μόνον δ έπιστήθιος ήμών φίλος εΐνε άξιο; νά εϊσδύση είς τδ βά
θος τή; τεθλιμμένης ήμών καρδίας. Μόνος μεταξύ τών μαθητών 
δ εΰαγγελιστής Ιωάννης ήκολούθησε τδν υίδν τοΰ άνθρώπου μέ
χρι τοΰ σταυρού, δπου δ Σωτήρ ίδών αΰτδν συνέστησε τήν μη
τέρα του. Γύναι ίδοΰ ό υιός σου. ειτα λέγει τιρ μαθητη ίύοΰ 
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ή μήτηρ σου. Ούράνιοι καί άνέκφραστοι λίγοι! Ό ήγαπημένος 
μαθητής, δστις έπι τοΰ μυστικού δείπνου ήξιώθη νά άνακλιθή εις 
τον κόλπον τοΰ διδασκάλου του, διετήρησε περί αύτοΰ ανεξάλει
πτου μνήμην καί ό πρώτος μετά τήν άνάστασιν αύτοΰ τον άνε- 
γνώρισεν. 'Η καρδία τοΰ Ίωάννου δέν ήδύνατο νά άπατηθή βλέ- 
πουσα τά χαρακτηριστικά τοΰ θείου αύτοΰ φίλου, ή δέ πίστις έ- 
γεννήθη αύτω έκ τής άγάπης. Άλλως τε το πνεύμα τοΰ κατ’ 
Ίωάννην Ευαγγελίου έμπεριέχεται έν τώ άξιώματι έκείνω, δπερ 
έν τώ γήρατι αύτοΰ βυχνάκις έπανελάμβανεν. ‘Ο άπόσολος ουτος, 
πλήρης ήμερων καί καλών έργων, μή δυνάμενος πλέον νά έκ- 
τείνηται εις μακράς δμιλίας, έλεγε μόνον εις τούς μαθητάς 
αύτοΰ «Τέκνα μου αγαπητά, αγαπάτε άλλήλους.»

Το ύφος τοΰ Έώαγγελιστοΰ Λουκά, ώς παρατηρεί ό άγιος 
‘Ιερώνυμος, είνε πολύ ύψηλότερον καί καθαρώτερον παρά τών 
άλλων Εύαγγελιστών. Έν αύτω βλέπει τις ού μόνον άνδρα κά
τοχον τών 'Ελληνικών γραμμάτων, άλλά καί έντριβή περί τά 
πράγματα της έποχής του. Άρχεται τοΰ λόγου κατά τον τρόπον 
τών αρχαίων ιστορικών καί έχει ομοιότητά τινα μετά τοΰ Ηρο

δότου.
»Έπειδή περ πρλλοί έπεχείρησαν άνατάξασθαι διήγησιν περί 

τών πεπληροφορημένων έν ήμΐν πραγμάτων, καθώς παρέδοσαν 
ήμΐν οί απ’ αρχής αύτόπται καί ύπηρέται γενόμενοι τοΰ λόγου, 
έδοξε κάμοΐ, παρηκουλουθηκότι άνωθεν πάσιν άκριβώς, καθεξής 
σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ΐνα έπιγνώς περί ών κατηχήθης 

λόγων τήν άσφάλειαν.»
Άλλά τοιαύτη δυστυχώς έπικρατεΐ παρ’ ήμΐν άμάθεια περί 

τάς ίεράς γραφάς, ώστε γραμματισμένοι Τίνές ίσως θέλουσι θαυ
μάσει μανθάνοντες δτι ό ιερός Λουκάς εινε μέγας συγγραφεύς, 
ουτινος τό εύαγγέλιον έμφαίνει συνάμα τήν μεγαλοφυΐαν τής τε 
ελληνικής καί εβραϊκής άρχαιότητος· έντούτοις ούδέν ώραιότερον 
τοΰ χωρίου, δπερ προηγείται τής γενέσεως τοΰ Ιησού Χριστού.

«Έγένετο έν ταΐς ήμέραις Ήρώδου τοΰ βασιλέως τής Ίουδαίας 
ίερεύς τις όνόματι Ζαχαρίας, έξ έφημερίας Άβιά· καί ή γυνή 
αύτοΰ έκ τών θυγατέρων Άαρών καί τό δνομα αύτής ’Ελισάβετ.

«Ήσαν δέ δίκαιοι άμφότεροι ένώπιον τοΰ Θεοΰ πορευόμενοι 
έν πάσαις ταΐς έντολαΐς καί δικαιώμασι τοΰ Κυρίου άμεμπτοι, 
καί ούκ ήν αύτοϊς τέκνου, καθότι ή ’Ελισάβετ ήν στείρα, καί 
άμφότεροι προβεβηκότες έν ταΐς ήμέραις αύτών ήσαν,.

Καί ένώ ό Ζαχαρίας προσέφερε τό θυμίαμα είς τόν ναόν, 
ώφθη αύτω άγγελος Κυρίου καί τω προλέγει δτι ή γυνή αύτοΰ 
Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν καί θέλει καλέσει αύτόν Ίωάννην 
καί δτι θέλει είναι μέγας ένώπιον τοΰ Κυρίου.

»Έν δέ τω μην! τώ έκτω άπεστάλη ό άγγελος Γαβριήλ υπό 
τοΰ Θεοΰ πρός παρθένον μεμνηστευμένην άνδρί ω δνομα 'Ιωσήφ, 
έξ οίκου Δαβίδ· καί τό δνομα τής παρθένου Μαριάμ· καί εισελθών 
ό άγγελος πρός αύτήν είπε, χαΐρε κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά 
σοΰ· εύλογημένη σύ έν γυναιξίν. κτλ.»

■“Άναστάσα δέ Μαριάμ έν ταΐς ήμέραις ταύταις έπορευθη εις 
τήν ορεινήν μετά σπουδής είς πόλιν Ιούδα καί είσήλθεν εις τόν 
οίκον Ζαχαρίου καί ήσπάσατο τήν ’Ελισάβετ, και έγένετο ώς 
ήκουσεν ή Έλ’-σάβετ τόν ασπασμόν τής Μαρίας, έσκίρτησε τό 

βρέφος έν τή κοιλία αύτής· και έπλήσθη Πνεύματος Άγιου ή ’Ε
λισάβετ και άνεφώνησε φωνή μεγάλη καί είπεν, εύλογημένη 
σύ έν γυναιξί· καί εύλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου. Καί 
πόθεν μοί τοΰτο, ινα έ'λθη ή μήτηρ τοΰ Κυρίου μου πρός με; ιδού 
γάρ, ώς έγένετο ή φωνή τοΰ άσπασμοΰ σου είς τά ώτα μου, 
έσκίρτησεν έν άγαλλιάσει τό βρέφος έν τή κοιλία μου καί μακα- 
ρία ή πιστεύσασα, δτι έσται τελείωσις τοΐς λελαλημένοις αύτή 
παρά Κυρίου.»

Ένθους τότε καί ύπό προφητικού πνεύματος κατεχομένη ή 
Θεομήτωρ άναφωνεϊ τήν μεγαλοπρεπεστάτην ταύτην ωδήν. 
«Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον, και ήγαλλίασε τό πνεΰμά 
μου έπί τω Θεώ τώ σωτήρι μου, δτι έπέβλεψεν έπι τήν ταπείνω- 
σιν τής δούλης αύτοΰ· ιδού γάρ, άπό τοΰ νΰν μακαριοΰσί με πά- 
σαι αί γενεαί- δτι έποίησέ μοι μεγαλεία δ δυνατός, καί άγιον τό 
δνομα αύτοΰ· καί τό έ'λεος αύτοΰ είς γενεάς γενεών τοΐς φοβου- 
μένοις αύτόν έποίησε κράτος έν βραχίονι αύτοΰ- διεσκόρπισεν 
ύπερηφάνους διανοία καρδίας αύτών καθέΐλε δυνάστας άπό θρό
νων και ύψωσε ταπεινούς· πεινώντας ένέπλησεν άγαθών και 
πλουτοΰντας έξαπέστειλε κενούς· άντελάβετο ’Ισραήλ παιδός αύ
τοΰ, μνησθήναι έλέους (καθώς έλάλησε πρός τούς πατέρας ήμών) 
-ω Αβραάμ καί τω σπέρματι αύτοΰ είς τόν αιώνα.»

Έπεται άκολούθως ή έξιστόρησις τής φάτνης καί τών ποι
μένων πλήθος στρατιάς ουρανίου ψάλλει έν καιρω νυκτός. 
Μξα έν νήιίζτοις Θεοί και έπι γής ειρήνη έν άνθρώποις εύ- 
Ζοκία. Ό λόγος ουτος διαλαμβάνω·/ τήν έπιτομήν τής χριστια
νικής θρησκείας είνε δντως άντάξιος τών άγγέλων.

‘Ο άναγινώσκων μετ’ έπιστασίας τό ιερόν Εύαγγέλιον θέλει 
άνακαλυψει έν αύτω είς παν βήμα έξαισίας καλλονάς, αιτινες 
διαφεύγουσι τήν προσοχήν ήμών ένεκα τής ύπερβολικής αύτών 
άπλότητος. Οΰτω λ. χ. έξιστορών ό ίερός Λουκάς τήν γενεαλο
γίαν τοΰ Χριστοΰ, άνατρέχει είς τήν άρχήν τοΰ κόσμου. Φθάσας 
δέ είς τάς πρώτας γενεάς καί έξακολουθών να καταλογίζη τάς 
φυλάς λέγει: Σήμ υίός τοΰ Νώε, τοΰ Λάμεχ, τοΰ Μαθουσάλα, 
τοΰ Ένώχ, τοΰ Ίαρέδ, τοΰ Μαλελεήλ, τοΰ Καϊνάν, τοΰ Ένώς, 
τοΰ Σήθ, τοΰ Άδάμ, τοΰ Θεοΰ. Ή απλή αύτη λέξις τοΰ Θεοΰ 
ριφθεΐσα ένταΰθα άνευ όύδεμιάς άλλης έξηγήσεως δπως δι- 
ηγηθή τήν δημιουργίαν, τήν άρχήν, τήν φύσιν, τον σκοπόν καί τό 
μυστήριον τοΰ άνθρώπου, φαίνεται ήμΐν μεγαλοπρεπεστάτη καί 

έξαισία.
Άλλως τε μεγίστη·/ έκπλνξιν καί θαυμασμόν προξενοΰσιν ή

μΐν αί έπιστολαί τών άποστόλων, πρό πάντων αί τοΰ άποστόλου 
Παύλου, δστις διά τοΰ άπλουστέρου ύφους έκφράζει τάς ύψηλο- 
τέρας έννοιας, ρίπτει έπί τής καρδίας τοΰ άνθρώπου τά βαθύτερα 
βλέμματα, έξηγεΐ τήν φύσιν τοΰ ύπερτάτου Όντος καί προλέγει 

τά μέλλοντα.
Όπως έννοήσωμεν, λέγει δ Βοσουέτος, τίς είνε ό κήρυξ ουτος 

ό παρά τής Θείας Προνοίας προσδιορισθείς δπως έκμηδενίση τήν 
σοφίαν τών ανθρώπων, άκούσωμεν τήν περιγραφήν ήν έξάγομεν 
έκ τής πρώτης πρός Κορινθίους αύτοΰ έπιστολής.

Τρία τινα συντείνουσιν δπως άποκαταστήσωσι τόν ρήτορα τερ
πνόν και αποτελεσματικόν: το λαλούν πρόσωπον, ή καλλονή τών 

αντικειμένων άτινα διαπραγματεύεται καί ’έ έντεχνος τρόπος δι’ ού 
αναπτύσσει αύτά. Ό δέ λόγος προφανής· καθότι ή μέν άτομική 
ύπόληψις τοΰ ρήτορος άποκαθιστα προσεκτικωτέρους τούς άκροα- 
τάς αύτοΰ, ή καλλονή τών άντικειμένων ζωογονεί τό πνεΰμά 
των, ή δέ δεινότης τοΰ λόγου έπενεργεΐ ήδέως έπί τής καρδίας 
αύτών άλλ’ έκαστος εύκόλως δύναται νά έννοήση δτι ό ήμέτε- 
ρος κήρυξ διά τοΰ τρόπου, δι’ ου έμφανίζεται, δέν κατέχει ού
δέν τών προτερημάτων τούτων.

Καί έν πρώτοις ή μέν παρουσία τοΰ σώματος αύτοΰ είνε ά- 
σθενής, ώς ό ίδιος ομολογεί, ή δέ κοινωνική αύτοΰ θέσις άσή- 
μαντος, καθότι είνε ήναγκασμένος νά μετέρχηται βιοποριστικόν 
τι έργον, δπως ζήση. ‘Ως έκ τούτου λέγει πρός Κορινθίους «και 
έγώ έν άσθενεία καί έν φόβω καί έν τρόμω πολλώ έγενόμην πρός 
ύμάς» (Κορ. Α'. κεφ. Β'. 3).

Πιθανόν δμως ή διδασκαλία αύτοΰ νά ήνε τοσοΰτον πειστική καί 
ώραία ώστε νά χορηγήση πίστιν είς τόν άφανή τοΰτον άνθρωπον. 
Άλλά τό πράγμα δέν έχει ο'ύτω. Δέν γινώσκει άλλο εΐμή ’Ιη
σού·/ Χριστόν και τοΰτον εσταυρωμένο·/ ήγουν παν δ,τι άπαρέ- 
σκει, πάν δ,τι σκανδαλίζει, παν δ,τι φαίνεται μωρία καί παραλο- 
γισμός. Πώς λοιπόν θά δυνηθή νά έλκύση τούς άκροατάς αύτοΰ ; 
Άλλ’ ώ μέγιστε Παύλε, έάν ή διδακαλία, ήν άναγγέλλεις, είνε 
τοσοΰτον παράδοξος καί δύσκολος, ζήτησον τούλάχιστον τήν καλ
λιέπειαν τοΰ λόγου, κάλυψον διά τών άνθέων τής ρητορικής 
τήν δυσάρεστο·/ ταύτην δψιν τοΰ Εύαγγελιστοΰ καί μετριάσου 
τήν τραχύτητα αύτοΰ διά τών θελγήτρων τής εύγλωττίας σου 
Μή γένοιτο, άποκρίνεται ό μέγας ουτος άνήρ, νά περιπλέξω τήν 
άνθρωπίνην σοφίαν μετά τής σοφίας τοΰ Υίοΰ τοΰ άνθρώπου ■ 
καθότι «καί ό λόγος μου καί τό κήρυγμά μου ούκ έν πειθοΐς 
άνθρωπίνης σοφίας λόγοις, άλλ’ έν άποδείξει πνεύματος καί 
δυνάμεως.»

‘Ο άπόστολος Παύλος άπορρίπτει δλους τούς καλλωπισμούς 
τής ρητορικής. ‘Ο λόγος του, άντί νά ρέη μετά τής τερπνής έ- 
κείνης ήδύτητος καί τής συγκεκραμένης όμαλότητος, ήν θαυμά
ζομε·/ είς τούς ρήτορας, φαίνεται είς τούς- μή έμβαθύνοντας αύτω 
άνώμαλος καί άσυνάρτητος. οί δέ αβροδίαιτοι οί έχοντες τήν ά- 
κοήν λεπτήν βαρέως φέρουσι τήν τραχύτητα τοΰ άσυμμέτρου αύ
τοΰ ύφους. ·—· Άλλ’ άς μήν έρυθριώμεν, αδελφοί μου- ό λόγος 
τοΰ Άποστόλου είνεμέν απλούς, πλήν οί διαλογισμοί αύτού θείοι 
και ύψηλοί.—- Έάν δέν ήνε κάτοχος τής ρητορικής, έάν περιφρονή 
τήν φιλοσοφίαν, ό Ιησούς Χριστός άναπληροΐ τό πάν έν αύτω, 
τό δέ δνομά του, δπερ πάντοτε έχει είς τά χείλη, τά μυστήρια, 
άτινα διαπραγματεύεται μετά τοσαύτης ύπεροχής, θέλουν κατα
στήσει τήν απλότητα αύτοΰ πανίσχυρον.

Ό άμαθής ουτος περί τήν ρητορικήν θέλει πορευθή μετά 
τής τραχείας καί ξένης αύτοΰ προφοράς είς τήν πεπολιτισμενην 

έκείνην Ελλάδα τήν μητέρα τών φιλοσόφων καί τών ρητόρων 
καί, εναντίον τής άντιδράσεως τών άνθρώπων*  θέλει ίδρύσε. 
περισσοτέρας έκκλησίας ή δσους μαθητάς διά τής ύψηλής αύτού 
εύγλωττίας ό Πλάτων δέν απέκτησε. Θέλει κηρύξει τον Ίησοΰν 
είς τάς Αθήνας και ό σοφώτερος τοΰ Άρείου Πάγου θέλει κα- 
ταταχθή είς τήν σχολήν τοΰ βαρβάρου τούτου—θέλει έκτείνει 

μακρύτερον τάς κατακτήσεις του, δηλαδή έν τώ προσώπω ενός 
άνθυπάτου θέλει καταβάλει ύπό τούς πόδας τοΰ Σωτήρος τήν με
γαλοπρέπειαν τών ρωμαϊκών ράβδων καί θέλει έμπνεύσει τρόμον 
εις τούς δικαστάς, ένώπιον τών όποιων μέλλει νά παρασταθή 
—Ή Ρώμη θέλει άντηχήσει έκ τής φωνής του και έλεύσεται η
μέρα, καθ’ ήν ή κυρίαρχος αύτη πόλις θέλει καυχάται μάλλον 
διά μίαν έπιστολήν τοΰ άποστόλου Παύλου ή διά τάς λαμπράς 
δημηγορίας τοΰ Κικέρωνος—Τοΰτο προέρχεται, διότι ό Άπόςολος 
Παύλος κατέχει πειστικά μέσα άγνωστα παρά τοΐς "Ελλησι καί 

τοΐς 'Ρωμαίοις—Υπερφυσική τις δύναμις εύαρεστουμένη ν’ άνυ- 
ψώση πάν δ,τι ή άλαζονεία περιφρονεΐ διεδόθη έν τη σεμνοπρε- 
πεΐ άπλότητι τών λόγων του. 'Ως έκ τούτου θαυμάζομεν είς 
τάς άξιοθαυμάστους αύτοΰ έπιστολάς τήν υπεράνθρωπο'/ έκείνην 
δύναμιν, ήτις άντί νά κολακεύη τήν άκοήν μας κυριεύει τήν 
διάνοιαν ήμών καί πλήττει άπ’ εύθείας τήν καρδίαν μας.—Και 
καθώς βλέπομεν μεγάλο·/ ποταμόν ρέοντα έπι τής πεδιάδος κα; 
διατηροΰντα είσέτι τήν ορμητικήν έκείνην δύναμιν, ήν έλαβεν 
έκ τών πηγών του, οΰτω καί ή αύράνιος εκείνη δύναμις ή έμ- 
περιεχομένη είς τά συγγράμματα τού μακαρίου Παύλου διατηρεί 
καί έν αύτή τή άπλότητι πά;αν τήν άκμήν, ήν έξ ούρανοΰ 
παρέλαβε—Διά τής θείας ταύτης δυνάμεως ή άπλότης τοΰ Απο
στόλου καθυπόταξε τά πάντα, κατέστρεψε τά είδωλα, έστερέωσε 
τον σταυρόν τοΰ Χριστού καί κατέπεισε μυριάδας μαρτύρων όπως 
άποθάνωσιν ύπερ τής δόξης αύτοΰ. Τέλος έν ταΐς θαυμασίαις αύ
τοΰ έπιστολαΐς άπεκάλυψε τοσαΰτα μυστήρια, ώστε βλέπομεν τούς 
έξοχωτέρους φιλοσόφους έγκαταλείποντας δλα τά φιλοσοφικά 
αύτών συστήματα καί ταπεινώς προσερχομένους εις τήν σχολήν 
τοΰ Ιησού, δπως μάθωσι τήν διδασκαλίαν τοΰ άποστόλου Παύλου.

Καταστρέφω·/ τόν λώγον, έπευχομαι, κύριοι, ινα τοΰ λοιπού ή 
μελέτη τών ιερών γραφών γίνη παρ’ ήμΐν κοινότερα καί εύχε- 
ρεστέρα. Ή Ιερά Γραφή ώς βάσις τής ήμετέρας πίστεως έμπε- 
ριέχει τάς ύπό τοΰ θεοΰ άποκαλυφθείσας διδασκαλίας καί αύτή 
μόνον δύναται νά μάς χειραγωγήση προς τήν εύθεΐαν δδόν καί 
νά μάς φωτίση περί τών καθηκόντων ήμών, περί τού· ήμετέρου· 
προορισμού καί περί τής διαγωγής, ήν χρεωστοΰμεν πάντες άδι- 
ακρίτως νά διατηρώμεν, δπως διέλθωμεν σώοι καί άβλαοεΐς τό 
στάδιον τοΰ βίου μας. — Είνε δέ άςιοπαρατήρητον, δτι έν έκεί- 
ναις ταΐς χώραις έπικρατεΐ σαφής καί καθαρά γνώσις τοΰ Θεοΰ, 
δπου έπισταμένως άναγινώσκεται ή αγία Γραφή, ένώ τό σκό
τος τής δεισιδαιμονίας κα! τής άμαθείας καλύπτει τά μέρη 
έκεΐνα, άτινα δέν έφωτίσθησαν είσέτι ύπό τοΰ λαμπρού φωτός τοΰ 
θείου λόγου. Άς έννοήσωμεν λοιπόν τήν μεγάλη·/ ταύτην άλή- 
θεια,ν κα! μήν άπατώμεθα στηριζόμεναι είς πατραγαθίας, εις δι
καιώματα άρχαιότητος καί πρωτοκαθεδρίας- *Εως  δτου δέν 
σχηματίσωμεν πεπαιδευμένου κλήρο·/, έως δτου δέν άποδάλωμεν 
τό σοφιστικόν έκεϊνο πνεΰμά, δπερ είναι έπόρροια τοΰ λελ.ανθα- 
μένου έκπαιδευτικοΰ ήμών συστήματος καί τής άνατροφής μας, 
ούδέποτε θέλομε·/ ένατενίσει θαρραλέως είς αίσιώτερον μέλλον 
και είς τήν ποθητήν άναγέννησιν τής κοινής και φίλης ήμων πα
τρίδος. Άς έ'χωμεν πάντοτε ύπ’ δψιν, δτι οί σοφισταί έπετάχυναν 
τήν καταστροφήν τής Ελληνικής ελευθερίας ή δέ αμάθεια καί 
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ή οκνηρία τών καλογήρων τον Βυζαντίου τήν τελείαν ύποδούλω- 
σιν τοΰ άτυχους ήμών έθνους. Ό ήμέτερος λαός έχει ανάγκην 
χριστιανικής άναμορφώσεως καί θρησκευτικής διδασκαλίας, ή δέ 
ερμηνεία τών ιερών γραφών ώφειλε νά ήνε τδ κύριον μέλημα 
παντός καλού ποιμένας, δστις χρεωστεΐ νά διδάσκη εις τδν λαόν 
τήν πρακτικήν γνώσιν τών θείων Γραφών. ‘Ο αληθής ίερεύς, >ή- 
δόμενος τής αξιοπρέπειας τής Έκκλησίας, χρεωστεΐ ού μόνον 
νά περιορίζεται είς τδ τυπικόν μέρος, ώς τοΰτο δυστυχώς παρ’ 
ήμίν συμβαίνει, άλλά μετά τήν θεία·? ιερουργίαν νά έρμηνεύη είς 
απλήν διάλεκτον τδ ιερόν Εύαγγέλιον καί διά τοΰ τρόπου τού
του νά έγχαράττη είς τάς καρδίας τοΰ λαοΰ τά μεγάλα παρβγ-

ΑΕΟΠΟΛΔΟΣ Ο Β. 
βασιλεύς τοΰ Βελγίου.

γέλματα τοΰ Σωτήρος ημών, καθότι θρησκεία μή είσδύουσα εϊς 
τά βάθη τής καρδίας δέν δύναται νά μορφώση ούδέποτε καλούς 
πολίτας καί γνησίους χριστιανούς δυναμένους νά έννοήσωσι τδ 

υψος και τδ βάθος τής χριστιανικής ήμών πίστεως. "Ας ένεργή- 
σωμεν λοιπόν πάντες ύπέρ τής άναμορφώσεως πεπαιδευμένων 
καί έναρέτων κληρικών, άς μεταρρυθμίσωμεν έπί τδ πρακτικώτε- 
ρον καί ευκολώτερον τδ εκπαιδευτικόν ήμών σύστημα, καίώμεν 
βέβαιοι δτι ούτω πράττοντες θέλομεν έπιταχύνει τήν άνακαίνισιν 
τοΰ άναξιοπαθοΰντος ήμών έθνους. — Είθε δέ οί απανταχού τής

’Ανατολής συστηθέντες σύλλογοι πρδς διάδοσιν τών γραμμάτων, 
άπέχοντες τών επιδείξεων, έννοήσωσι τδν διπλού-? τούτον προο
ρισμόν καί έπιδιώξωσιν έν δμονοία καί άδελφική άγάπη τδν ύπέρ 
τοΰ γενικού συμφέροντος σωτήριον καί θεάρεστον τούτον σκοπόν.

ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ Ο Β 

βασιλεύς τοΰ Βελγίου.

Ό Λεοπόλδος Β'. Λουδοβίκος Φίλιππος Βίκτωρ δούξ τής Σα- 
ξωνίας, πρίγκηψ τής Σαξο-Κοβουργικής Γόθας, έγεννήθη έν Βρυ-

ΜΑΡΙΑ ΕΡΡΙΕΤΑ ΑΝΝΑ 
άρχιδούκισσα τής Αυστρίας και σύζυγος τοΰ Αεοπόλδου.

ξέλλαις τή 9 ’Απριλίου 1835. Διεδέχθη τον πατέρα του, τδν 
άείμνηστον Αεοπόλδον Α'. (γεννηθέντα τή 16 ΙΟβρίου 1790 
καί άποθανόντα τή 10 ΙΟβρίου 1865). καί πάντες ενθυμούνται 
έτι τας πατριωτικός έπιδείξεις, τάς όποιας προεκάλεσεν ή 17 
ΙΟβρίου τοΰ αυτού έτους, ή έγκαθίδρυσις καί ή ορκωμοσία του. 
Οι εύγενέΐς λόγοι, οί άπαγγελθέντες ύπδ τοΰ βασιλέως ένώπιον 

τών μεγάλων σωμάτων τοΰ Κράτους καθ’ ήν στιγμήν έλάμβανε 
κατοχήν τοΰ θρόνου, παρήγαγον ένθουσιασμδν απερίγραπτο-?. 
Μετά 34 δλα έτη ύπενθύμιζον οί λόγοι ουτοι τάς υποχρεώσεις, 

άς εΐχεν άναλάβει δ μακαρίτης πατήρ του καί άς μετά θρησκευτι
κού σεβασμοΰ έτήρησε.

Τή 2 Αύγούστου 1853 δ βασιλεύς, τότε δούξ τής Βραβάντης» 
ένυμφεύθη τήν Μαρίαν Έρριέταν Άνναν άρχιδούκισσα-? τής Αυ
στρίας γεννηθεΐσα-? έν Πέστη τή 23 ’Απριλίου 1836.

Ό Λεοπόλδος Β'· εΐνε συνταγματάρχης τού 27ου συντάγμα
τος τοΰ αυστριακού πεζικού, ό δέ τίτλος ούτος εΐνε καθαρώς τι
μητικός. Κέκτηνται πληθυν παρασήμων αυτός τε καί ή βασί
λισσα, καί έσχον τρία τέκνα τά εξής:

1. Πρ. Λουΐζα Μαρία ’Αμαλία, γεννηθεΐσα τήν 18ην Φε
βρουάριου 1858 καί έχουσα ήδη ήλικίαν 14 έτών σχεδόν.

2. Ό βασιλ. πρίγκηψ Λεοπόλδος Φερδινάνδος, δούξ τής 
Βραβάντης καί ιππότης τοΰ χρυσοΰ δέρατος, άποθανών τή 22 
’Ιανουάριου 1868 εις ήλικίαν δέκα έτών.

3. Πρ. Στεφανία Κλωθίλδη Αουΐζα γεν. τή 21 Μαΐου 1864-
’ Αδελφός τού βασιλέως εΐνε δ πρίγκηψ Φίλιππος κόμης τής 

Φλανδρίας, γεννηθείς τή 24 Μαΐου 1837 καί νυμφευθείς τήν 
Μαρίαν Χοχενζόλερν. ’Αδελφή δέ ή πρ. Καρλόττα, γεννηθεΐσα 
τή 7 ’Ιουνίου 1840 καί νυμφευθεϊσα τδν άρχιδοΰκα τής Αυστρίας 
Μαξιμιλιανδν, ποτέ αύτοκράτορα τοΰ Μεξικού.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΜΕΘΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ

άναγνωσθεϊσα έν τώ έν Άθήναις συλλόγφ τής έγκρατείας 
ύπδ Σ. Ευ. Στεφάνου.

" Η μέθη μικρά μανία έστιν.,,
“ Η μέθη ναρκόνει τάς αισθήσεις τοΰ άν- 
,,θρώπον, αμβλύνει τόν νοΰν αύτοΰ, κατα
στρέφει τήν μνήμην και καθιστφ αύτόν 
,,άνίκανον είς παντός είδους εργασίαν.,,

Έκ διαφόρων συμβεβηκότων δύναται τιςνά συμπερα'ντ τά ολέ
θρια καί οϊκτρότατα άποτελέσματα τής μέθης, τήν όποιαν μύρια 
όσα δυστυχήματα και αμαρτήματα παρακολουθοΰσιν. ‘Η μέθη, 
ώς γνωστόν, προέρχεται έκ τής χρήσεως τοΰ οίνου ή ά'λλου τι- 
νδς μεθυστικού ποτού- δύσκολο·? δέ ή μάλλον είπεϊν άδύνατον εΐνε 
διά τδν κυριευθέντα άπαξ ύπ’ αύτής τής νόσου νά δυνηθή νά θε- 
ραπευθή απ’ αύτής καί νά λυτρώση καί έαυτδν καί τήν οικογέ
νειαν του άπδ τού θανάτου, τής πείνης καί τής άθλιότητος, εις 
ήν δλίγον κατ’ δλίγον τήν παρέσυρε μεθ’ εαυτού.

Ποσάκις δέν άναγνωρίζομεν μεταξύ τοΰ πλήθους τοΰ λαού άν
θρώπους δυστυχείς καί άπροστατεύτους, τούς οποίους ένθυμούμεθα 
δτι άλλοτε τούς εΐδομεν είς πολύ καλλιτέραν κατάστασιν · Πο
σάκις δέν παρατηρούμε·? άνθρώπους, τών όποιων τδ έκ τής μέ
θης καταντήσαν έξευτελισμδν νά δεικνύη πρόσωπον και νά μας 
άφίνη τήν άλγεινοτέραν καί έξωλεστέραν έντύπωσιν, οιτινες 
καταντώσι σχεδόν άνεπαισθήτως είς τήν έσχατη·? πενίαν και ά- 
θλιότητα; ποσάκις, λέγω, βλέποντες ενδεή τινα άθλιον καί δυσ

τυχή ρακενδύτην, δέν ένθυμούμεθα, δτι άλλοτε ήτο εις έκ τών 
ευυπολήπτων καί τίμιων άνθρώπων, δστις κατήντησεν είς τήν 
τρομεράν ταύτην κατάστασιν ένεκα τής μέθης; ! I Όρθώς λοιπόν 
οί άρχαΐοι ήμών πρόγονοι έλεγον δτι « Ή μέθη μικρά μανία 
έστίν,» όρθώς παρίστανον τδν Διόνυσον ή Βάκχον άλλως καλοϋ- 
μενον, θεόν τού οίνου, ύπδ Μαινάδων γυναικών περικυκλούμενον, 
αΐτινες έν τή έξάψει τής μέθης αύτών δέν ήξευρον τί έπραττον, 
καί ή μέν τδν υίδν αυτής έφόνευεν, ή δέ άπδ λίθου πίπτουσα κα- 
τεκερματίζετο καί άλλας άλλα πασχούσας- όρθώς, λέγω, είς τών 

αρχαίων σοφών τής Ελλάδος ίλεγεν, δτι « ή άμπελος φέρει 
τρεϊς σταφυλάς: τήν πρώτην τής ήδονής, τήν δευτέραν τής μέθης 
καί τήν τρίτη·? τής μ.ετανοίας,» έν ώ ήδύνατο νά προσθέση καί 
τετάρτην τής άθλιότητος.

Πολλά καί διάφορα τά άποτελέσματα τής μέθης, άλλ’ ένταΰθα 
χάριν παραδείγματος έν μικρόν ίστορίδιον θέλομεν άναφέρει.

«~Ητο 3η ώρα μεσονυκτίου περίπου, δτε άπαντα τά φώτα τής 
μεγίστης πόλεως τοΰ Λονδίνου είχον σβεσθή, όπότε άμυδρόν τι 
φώς, διαλάμπον έ'κ τίνος παραθύρου, έδείκνυεν δτι άνησυχεϊ τις 
ένταΰθα. Λυχνία τις πλησίον πενιχρας κλίνης κρεμαμένη έδεί
κνυεν είς τδν εισερχόμενον είς τήν οικίαν ταύτην ξένον άσθενή τινα 
τά λοίσθια πνέουσαν, έπί τής κλίνης εύρισκομένην, καίπαρά τήν 
κλίνην τής δυστυχούς ταύτης γυναικδς τρία παιδία γονυπετή 
καί άπδ καιρού είς καιρόν έκπέμποντα λυγμόν σπαραξικάρ
διο-?, έν ω έκ τοΰ έτέρου μέρους διέκρινε δεκαπενταετή κόρην 
κλαίουσαν καί όδυρομέμην καί προσπαθούσαν νά κράτη όρθδν τδ 
σώμα τής άσθενοΰς μητρός της. Προχωρώ·? τις έκ τού δωματίου 
τούτου παρετήρει, άκριβώς έξετάζων, δτι άλλοτέ ποτέ ηύτύχει ή 
οικογένεια αΰτη, ήτις τώρα κάθηται εϊς μίαν τών ελεεινότερων 
καί άθλιεστέρων συνοικιών τής μεγαλουπόλεως ταύτης. Ωρολό
γιό-? τι έκρέματο ύπεράνω τής έστίας, δ βραδύς κτύπος τοΰ ό
ποιου συνεχόμενος μετά τών άπδ καιρού εϊς καιρόν έκπεμπομέ- 
νων λυγμών, θρηνώδη άπετέλει μελωδίαν, ήτις διακόπτουσα τήν 
βαθεϊαν ήσυχίαν, ένεθύμιζεν εϊς τήν άσθενή τά άγαπητά ταΰτα δντα, 
τά όποϊα έντδς δλίγου έ'μελλε νά άφήση εϊς τούς κόλπους τής 
πείνης καί τής άθλιότητος και τάς χείρας μεθύσου πατρδς, 
δστις προ ολίγου είχε φερθή διάνα ϊδη τήν θνήσκουσαν σύζυγόν 
του καί δστις, έπί τίνος πλησίον τής έστίας καθίσματος καθήμε- 
νος καί τάς χείρας έπί τοΰ καίοντος μετώπου του έχων,ένητένιζεν 
δτέ μέν εις τά τέκνα του τών δποίων τά δεδακρυσμένα δμματα 
προσηλονόμενα έπί τών ίδικών του κατετάραττον τήν συνείδησίν 
του, δτέ δέ έπί τής έκπνεούσης συζύγου του.

Ούδεμίαν παρηγορητικήν λέξιν ήκουσεν, ούδ’ έν συμπαθητικόν 
βλέμμα άπήντησαν οί όφθαλμοίτου.‘Ο καιρός, καθ’δν πολλοί φί
λοι έπρεπε νά περιτριγυρίσωσιν αύτδν είς τήν θλίψιν του καί διά 
παραμυθιών νά διασκεδάσωσι τήν λύπην του, έφθασεν ήδη, άλλά 
ποΰ ούτοι; Φίλοι, γνώριμοι, γείτονες, άδελφοί καί οί στενότεροι 
συγγενείς άπεμακρύνθησαν, δ εις κατόπιν τοΰ ά'λλου, έγκατα- 
λείψαντες τδν μέθυσον. ‘Η σύζυγός του μόνη καί μόνη αΰτη 
είχε συνυποφέρει μετ’ αύτοΰ τά καλά καί τά κακά, τάς δυστυχίας 
καί τάς πενίας- καί δμως πώς άντήμειψεν αύτήν; τδν έσυραν έκ 
τοΰ καπηλειού ?ίς τήν κλίνην της ΐνα τήν ϊδη θνήσκουσαν
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'Ιδού άνθρωπος άποκτεινωθείς, ιδού άνθρωπος άπολέσας άπαντα 
τά τοΰ άνθρώπου αισθήματα και τά τοΰ αλόγου ζώου έναγκαλι- 
σθείς! τί περιμένομεν έξ αύτοΰ τοΰ άνθρώπου; περαιτέρω θά 

'ίδωμεν.
Ουδέ οί θρήνοι, ουδέ οί λυγμοί, ούδέ τίποτε άλλο ισχυσε νά 

κρατήση αύτδν εις τ'ο δωμάτιον, δπου έκειτο τδ πτώμα τής έκ- 
πνευσάσης ήδη συζύγου του, άλλ’ έξελθών τής οικίας του διήρ
χετο τάς οδούς ταχέως· τύψεις τοΰ συνειδότος, φόβος, αισχύνη, 
τά πάντα συνεσωρεύθησαν είς τδν νουν του, ώς μάρτυρες κατ’ αύ
τοΰ. Ναρκωμένος έκ τής μέθης καί τεταραγμένος έ< τής σκηνής, 
ήτις ήτο έντετυπωμένη ζωηρά άκόμη είς τδν νοΰν του, είσήλθε 
πάλιν είς τδ καπηλεϊον, τδ όποιον πρδ μικρού εΐχεν άφήσει. Πο
τήριον διεδέχετο τδ ποτήριον, άχρις δτου ή κεφαλή του έθερ- 
μάνθη καί δ εγκέφαλός του έγύριζεν. . . Θάνατος .... δλοι 
οί άνθρωποι δέ > θά πεθάνωμε; ή μήπως αύτή δέν ήθελε άποθά- 
νει ποτέ! ! ! Καλλίτερα εΐνε καθώς έγινε. "Αλλο ποτήριον —· 
άκόμη έν, έτερον, ζήτω ! ή ζωή αύτη ήτο ηδονική είς αύτόν.

Πολλά έτη παρήλθον μετά τδν θάνατον τής συζύγου του καί 
αύτδς δχι μόνον δέν μετενόησεν άπό τοΰ νά μεθύη άλλ’ έγινεν 
έτι χαμερπέστερος, έτι άθλιώτερος, έτι μάλλον παραλελυμένος.

Μόνη ή θυγάτηρ του ήτο μετ’ αύτοΰ καί αύτη διά νά άκούη 
τάς ύβρεις και βαναυσολογίας τοΰ πατρός της, και νά έργάζηται 
όπως αύτδς μεθύη διά νά άποφεύγη τά συνεχή αύτοΰ ραπίσματα 
καί ούτω πολλάκις πολλάς ήμέρας κατά συνέχειαν ή εβδομάδα 
δλόκληρον έμενε μόνον μέ ολίγον ξηρόν άρτον, τόν όποιον μό
λις ήδύνατο νά προμηθεύηται, έως ού καί αύτη καταβληθέϊσα ύπδ 

τής κακουχίας ήσθένησε. Καί έκειτο μέν πρδ πολλοΰ άσθενής 
άνευ τής ελάχιστης περιποιήσεως, δ δέ πατήρ της ενόσω μέν 
εΐχε χρήματα ούδέ κάν τδ έσυλλογίσθη· δτε δέ τά μέν χρήματα 
έτελείωσαν, αύτδς δέ δέν ήδύνατο νά πίνη δι’ έλλειψιν τούτων, 
τότε έσκέφθη, δτι πρέπει, διά νά δύναται καί ή θυγάτηρ του νά 
έργάζηται καί αύτδς νά εύρίσκη χρήματα, νά έπικαλεσθή τήν 
βοήθειαν ιατρού τίνος ή τούλάχιστον νά φροντίση ό ίδιος νά 
μάθη τί εΐχε, τδ όποιον έως τότε ένόμιζεν δλως περιττόν.

'Οθεν άνεχώρησε παρά τήν συνήθη ώραν, δηλ. τήν ΙΟην, έκ 
τοΰ καπηλειού καί φθάσας παρά τινα γωνίαν τής όδοΰ Φλήτ, 
ήτις εΐνε έκ τών κεντρικωτέρων καί ή μεγίστη τοΰ Λονδίνου καί 
έκτείνεται κατά μήκος τοΰ ποταμοΰ Ταμέσεως, έξέτεινε τήν χεϊ- 
ρά του εις τινα διαβάτην καί έλαβε παρ’ αύτοΰ ολίγα χρήματα, 
μέ τά δποΐα άγοράσας μικρόν τινα άρτον έξηκολούθει τδν πρδς 
τήν οικίαν δρόμον λοξοβατών ένεκα τής μέθης.

"Οπισθεν τής όδοΰ ταύτης ύπάρχουσι πολλοί δρομίσκοι στενοί 
καί άδιάβατοι ένεκα τών είς αύτάς συσσωρευμένων ακαθαρσιών 
είς ένα έκ τούτων λοιπόν τών δρομίσκων διευθύνθη δ μέθυσος. 
Διερχόμενός τις τάς οδούς ταύτας θά ένόμιζε δτι διέρχεται τήν 
είς τήν δδοιπορίαν τοΰ Χριστιανού άποδημητοΰ περιγραφομένην 
-Κοιλάδα τής Δκι«; τον θανάτου, διότι αί φωναΐ τών μεθύσων 
αναμιγνυόμενα: μέ τήν βοήν τοΰ ανέμου, δστις έσύριζε διά μέσου 
τών σεσαθρωμένων οικιών τής συνοικίας ταύτης άποκαθίστων τδ 
μέρος εκείνο καί μάλιστα έν καιρω νυκτδς τόσον φρικώδες, ώς 
έάν κατωκεϊτο ύπδ μυριάδων δαιμόνων.

Ό μέθυσος λοιπόν έπροχώρει είς τδ σκότος, άλλοτε μέν 
προσκώπτων έντδς αΰλακός τίνος, άλλοτε δέ πίπτων είς λάκκον 
πλήρη ακαθαρσιών, καί μή αισθανόμενος ποΰ εύρίσκεται ένε
κα τής μέθης, έως ού έπί τέλους έφθασεν είς μίαν οικίαν τής 
°ποίας ή θύρα, ή κάλλιον νά εϊπωμεν τά ξύλα δσα έμενον άπδ 
τής θύρας, ήτο ήμιανοικτή πρδς εύκολίαν τών πολλών ένοικια- 
στών είσήλθε καί ήρχισε νά άναβαίνη ψηλαφών, διότι ό φανός 
εΐχε σβεσθή, δπότε ανοίγεται ή θύρα καί κοράσιον κάτισχνο·/ 

κρατοΰν λοχνίαν λέγει « Σύ είσαι πατέρα ; »
«Καί ποιος άλλος εΐνε ;» άπεκρίθη έκεΐνος ταχέως «τί φο

βείσαι; ή μήπως νομίζεις δτι είμαι μεθυσμένος; σήμερον δέν 
έπιον πολύ, διότι χωρίς χρήματα κρασί δέν δίδουν, ούτε χρήματα 
χωρίς έργασίαν. Τί διάβολος σ’ έπήρε καί σένα καί δέν ήμπορεΐς 
νά δούλεψης;

—■ Δέν είμαι καλά, πατέρα, καθόλου καλά—εΐπεν ή νέα, χύ- 

νουσα πικρά δάκρυα.
«Ά!» έξεφώνησεν έκεΐνος μέ φωνήν άνθρώπου, δστις ήναγ- 

κάζετο νά όμολογήση πικράν άλήθειαν, «Πρέπει νά γίνης όπως- 
δήποτε· αίίριον νά ύπάγης είς τδν ιατρόν τής συνοικίας...........
άλλά διά τί στέκεσαι έμπρός μου, καί δέν μέ άφίνης νά είσέλθω;

« Πατέρα » έψιθύρισε τδ κοράσιον, εΐνε δ Άνδρέας μέσα.
« Ποιος » έφώναξεν έξαφνισθείς.
«Σούτ! πατέρα, μή φωνάζης» άπεκρίθη ή κόρη· δ Άνδρέας ό 

αδελφός μου εΐνε μέσα.
«Καί τί θέλει;» ήρώτησεν άποτόμως ό μέθυσος..
«Χρήματα διά νά φάγη θέλει» εΐπεν ή νέα.
»Άς πάη κεΐ ποΰ γύριζε νά φάη, έδώ δέν έχομεν άπ’ αύτά— 

έλα δός μου τδ λύχνο .. καί μή φοβήσαι· έγώ δέν πηγαίνω νά 
τδν βλάψω. Ταΰτα λέγων ήρπασε τήν λυχνίαν καί είσήλθεν είς 
τδ δωμάτιον.

Νέος τις περίπου 22 έτών έκάθητο πλησίον τής έστίας θερ
μαινόμενος είς τά ήμιεσβεσμένα ξύλα αύτής, ρακενδύτης καί δει - 
κνύων έν τώπροσώπω του ταραχήν ψυχής. Ούτος ήτο εις έκ τών 
τριών υιών τοΰ μεθύσου, δστις μόλις εΐδε τόν πατέρα του έσηκώθη 
ώς νά έκεντρώθη ύπδ δφεως καί έκραξε κλείσε Μαρία τήν θύ
ραν, κλείσε—μέ παρατηρείς ώς νά μή μέ γνωρίζης καί βέβαια 
εΐνε τόοος καιρός δπου μέ έδιωξες άπδ τδ σπήτι σου, ώστε κα- 
τήντησα άγνώριστος.»

«Αι καί τί θές τώρα δώ που ήρθες; » τδν ήρώτησεν δ πατήρ 
καθίσας έπί τίνος σκαμνιού είς τδ άλλο μέρος τής έστίας.

Άσυλον! άσυλον! πατέρα, διότι είμαι χαμένος.
Μέ άλλους λόγους δηλαδή θέλεις νά μάς πής δτι έκλεώες 

ή έδολοφόνησες, έ;! τδν ήρώτησεν ό πατήρ.
Ναι, έδολοφόνησα άπεκρίθη δ υιός, καί πώς τοΰτο σέ ταράτ- 

τει; ταΰτα δέ λέγων παρετήρει έπί τοΰ σκυθρωπού μετώπου τοΰ 
μεθύσου, δστις μή δυνάμενος νά ύποφέρη τά έκφραστικά ταΰτα 
βλέμματα έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς του.

«Καί τί γίνονται οί άδελφοί σου;» έπανέλάβεν ό πατήρ μετά 
μικράν σιωπήν.

Έκεΐ δπου εΐνε κείνοι δέν. σέ ενοχλούν πλέον δ μέν ’Ιωάννης 

εΐνε είς τήν ’Αμερικήν, δ δέ ‘Ερρίκος άπέθανεν. Άπέθανεν !!! 
άπεκρίθη δ πατήρ μέ φρικίασιν, ήν δέν ήδύνατο νά κρύψη.

Ναι, άπέθανε καί άπέθανεν είς τάς αγκόλας μου πυροβοληθείς 
ώς σκύλος άπδ ένα κυνηγόν τδν έσήκωσα καί τδν έκράτησα είς 
τάς άγκάλας μ ου, προσπαθώ·/ νά τδν επαναφέρω εις τάς αισθήσεις 
του. "Οτε δέ συνήλθεν, έγονάτισεν είς τά χόρτα καί προσήυχήθη 
είς τδν θεδν δτι, άν ή μήτηρ του ήτο εις τούς ούρανούς, νά 
εισακούση δ θεός τάς δεήσεις του καί συγχωρήση τδν μικρότε
ρου της υιόν: «’Ήμην τδ άγαπητότερόν της παιδί, Άνδρέα», 
μοί εΐπε, «καί χαίρω συλλογιζόμενος δτι, δτε αύτή άπέθνησκεν, 
άν καί ήμην πολύ μικρός καί ή μικρά μου καρδία έλυπεϊτο πολύ, 
μ’ δλα ταΰτα έγονάτισα πλησίον τή; κλίνης καί ηύχαρίστησα 
τδν θεδν, διότι μέ έκχμε καί ήγάπησα αύτήν τόσον πολύ, ώστε 
δέν έκαμα τίποτε, διά τδ δποϊον νά δυσαρεστηθή ή νά κλαύση». 
'Αχ! .. . Άνδρέα μου . . . διατί δ Θεός . . . έπήρεν έκείνην 
καί άφησε . ... τδν . . . . πα . . . . τέ...............Δέν ήδυνήθη
νά άποτελειώση τήν λέξιν και έξέπνευσε. Αυται εΐνε αί τελευ
ταία'. του λέξεις· συλλογίσου καί κάμε δπως άγαπίς. Τδν είχες 
χτυπήσει είς τδ πρόσωπον τδ πρωί, δπου μας έδιωξες έν τή μέ
θη σου καί ιδού ποϊον ύπήρξε τδ τέλος του.

Τδ κοράσιον είς τούς λόγους τούτους ήρχισε νά κλαίη μεγα

λοφώνως, δ δέ πατήρ τήν κεφαλήν έχων έντδς τών γονάτων του 
έκινέΐτο έμπρός καί δπίσω.

«Έάν μέ πιάσουν » έξηκολούθησεν δ νέος, «θά μέ φέρουν έξω 

» είς τήν έξοχήν καί θά μέ φονεύσωσιν ώς δολοφόνον τοΰ φονέως 
τοΰ αδελφού μου. Είμαι παραβέβαιος δτι ένταΰθα δέν θά δυνη- 

» θώσι νά μέ άνακαλύψωσιν, έάν σύ, πάτερ, δέν μέ προδώσης· θά 
» ήμαι δέ πολύ καλά ήσφαλισμένος, έως ού ε'ύρω πλοϊον διά τδ 

» έξωτερικόν.»
Έπί δύο δλοκλήρους ήμέρας έμειναν κεκλεισμένοι πατήρ, υιός 

καί θυγάτηρ, ήτις έτι μάλλον έχειροτέρευε, δτε τήν τρίτην τδ 
εσπέρας δι’ έλλειψιν τροφών άπεφασίσθη νά έςέλθη ή δ εις ή 
ό άλλος προς άνεύρεσιν τοιούτων: άλλ’ έπειδή ή θυγάτηρ ήτο πο
λύ άσθενής έξήλθεν δ πατήρ. Προμηθευθείς δλίγον ιατρικόν καί 
ολίγα χρήματα, άτινα έλαβε κρατήσας ίππον κυρίου τίνος, έπέ- 
στρεφεν είς τήν οικίαν του, δτε αίφνης έστάθη έξωθεν τοΰ συνή
θους οινοπωλείου καί άμρεταλαντεύετο έως οΰ έπί τέλους είσήλθε 
βραδέως καί πεφοβισμένος έντδς αύτοΰ. Δύο άνθρωποι, οΰς αύ
τδς δέν παρετήρησε, τδν κατεσκόπευον. Ουτοι πρδ πολλοΰ ,ζητοΰν- 
τες καί μή εύρίσκοντες αύτδν παρητήθησαν τής έρεύνης των, 
άλλ’ ή βραδύτης του ε'ίλκυσε τήν προσοχήν των, έως δτου είσήλ
θεν δτε καί αύτοί είσήλθον κατόπιν αύτοΰ.

(Ακολουθεί).

Η ΕΚ ΣΜΥΡΝΗΣ
είς τδ Καϋστρινδν καί τδ Μαιάνδριον πεδίον έκδρομή.

Βαϊνδ/,ριον.

Άναχωρήσας έκ Σμύρνης περί τάς 8 1]2 έφθασα είς Τουρ- 
βαλί περί τάς 12 καί έπιτυχών άμάξης άνέβην έπ’ αύτής και 

άφίχθην εις Βαΐνδήριον περί τάς 6 ώρας. Κατέβην εις τδ έργο— 
στάσιον τοΰ κυρίου Κ. Βάλβιτζη καί μετέβην μετά μικράν άνά- 
παυλαν είς τήν άγοράν, ένθα περιέτυχον πρώτον τδν καλοκάγαθο·/ 
ιατρόν Ν. Βαλασσόπουλον, δς έ'σχε τήν καλοσύνην νά. μέ σχε- 
τίση μετά πολλών άςιοτίμων δμογενών κατοίκων τής πόλεως 
ταύτης.

Τδ Βαΐνδήριον άπέχει τής Σμύρνης ώρας 12, εΐνε πόλις νέα 
καί κατά τάς πληροφορίας, άς έλαδον, μόλις άριθμεϊ ήλικίαν 
150 έ'ως 200 έτών. ‘Η κωμόπολις αΰτη κεΐται έπί τής κλιτύος 
ένδς τών υψωμάτων τοΰ Τμώλου. Ό βάμβαξ καί τδ έλαιον είσί 
τά κυριώτερα αύτοΰ προϊόντα, διό καί ύπάρχουσι δύο έργοστά- 
σια βάμβακος καί έλαίου διά τοΰ άτμοΰ, τδ έν άνήκον είς τδν έξ 
’Ηπείρου καταγόμενου άξιότιμον Κωνστ. Βάλβιτζη καί τδ άλλο 
είς άγαθόν τινα Αρμένιον. Ή κάτωθεν εύρεΐα πεδιάς ά'ρχεται 
άμέσως μετά τήν κατωφέρειαν τοΰ Βαϊνδηρίου. Έκ τής ύψηλής 
αύτοΰ άπόψεως βλέπει τις άπλήστως καί περιέργως τ’ον ιστορι
κόν Κάΰστρον κεκαλυμμένον ύπδ πυκνοτάτων καλαμώνων καί δ tap— 
ρέοντα τήν γόνιμον κ' εύφορον πεδιάδα. Έκεϊ που φαίνονται λεί
ψανα έκκλησίας καί μονής Βυζαντινής. Κατά τδ μέρος τοΰτο ή 
όδδς έκκλίνει έλαφρώς πρδς βορράν καί ό οδοιπόρος, βαδίζων 
παραλλήλως πρδς τδν Κάΰστρον, διέρχεται ρυάκιόν τι· προ- 
6άς δλίγον, άπαντα καφφενεϊον παρά τή συμβολή δύω ρυακίων 
καί στραφείς πρδς βορράν φθάνει είς Όδεμήσιον. Τδ Βαΐνδήριον 
έχει ναόν περικαλλέστατον καί φιλοτίμως κεκοσμημένον ή δ’ 
άκρα καθαριότης καί ή διευθέτησις τών έν τω ίερώ βήματι μαρ- 
τυροΰσι τήν περί τά τοιαΰτα άξιέπαινον φροντίδα τών προϊσταμέ
νων. Τδ μόνον δπερ άσχημίζει τδ κομψόν τοΰτο οικοδόμημα εΐνε 
τά δλως άτεχνα ζωγραφήματα τοΰ εικονοστασίου (τέμπλου) καί 
τών τοίχων δ'ντα έργα χειρδς άτέχνου καί άγυρτικής. Ό χώρος 
τής αύλής τοΰ ναού εΐνε ίκανώς μικρός καί δμως έν αύτώ είσικ 
οί τάφοι καί παρά τά δυτικονότια μέρη ή Μητρόπολις καί τά 
διά τούς Ιερείς δωμάτια. Άνατολικώς αύτής κεΐται ή δημοτική 
σχολή καί όπισθεν αύτής ύπάρχουσι τρία έτερα δωμάτια χρησι- 
μεύοντα ώς Έλληνική Σχολή.

Οί δμογενεϊς κάτοικοι πρδ πολλοΰ άντιφερόμενοι ώς πρδς τήν 
σύστασιν αύτής καί ώς πρδς τήν έκλογήν τοΰ Ελληνοδιδασκάλου 
έσχίσθησαν δυστυχώ; εις δύω μερίδας, αΐτινες άμφότεραι διατη- 
ροΰσιτδν άρέσκοντα αύταϊς διδάσκαλον, τδν μέν κοινώς μισθοδο- 
τούμενον τδν δέ μερικώς. Εσχάτως όμονοήσασαι διά τδ προσεχές 
σχολικόν έτος παρέλαβον έκ Σμύρνης ώς Ελληνοδιδάσκαλον τδν 
έλλόγιμον Δ. Αογιωτατίδην,τδν εύδοκίμως διδάξαντα έν τώ δια- 
λυθέντι Γερμανικώ Λυκείω, δπερ διευθύνετε ύπδ τού άξιοπρεποΰς 
αίδεσίμου κυρίου Ράΐνεκ.

Τοΰ ‘Ελληνικού σχολείου οί μαθηταί δέν ύπερβαίνουσι τούς 
40, έν ω ή δημοτική σχολή περιέχει περισσοτέρους τών 160. 
Άπδ τδν παρελθόντα Μάϊον προσεκλήθη έξ Αθηνών διδασκά- 
λ’.σσα, είς ήν ανέθεσαν τήν έκπαίδευσιν καί άνατρρφήν τών κο- 
ρασίων των.

Έν Βαϊνδηρίω ύπάρχει καί μερικόν δημοτικόν σχολεϊον τοΰ 
Δ. X. Τζανή έπιμελώς διευθυνόμενον καί περισσοτέρους τών 40 
μαθητών διά τά κοινά σχολεία προετοιμάζον.
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Τό διοιχητήριον τοΰ Βαϊνδηρίου είνε δλως νέα οικοδομή λιθό
κτιστος, μέ πολλήν φιλοκαλίαν καϊ μέ ευρύτατα ευάερα δωμά
τια, γραφεία κ.τ.λ.

Ό Ε. Δ-.οικητής διακρίνεται έπί βαθεία συνέσει καί έπί διοι
κητική ίκανότητι. Έπισκεφθείς αυτόν μετά τοΰ ιατρού Βαλασσο- 
πούλου έδικαίωσα τήν περί αύτοΰ σχηματισθεϊσαν άγαθήν ύπό- 
ληψιν και ένόησα δτι δικαίως έπεσπάσαΐο τήν αγάπην άπάντων 
τών κατοίκων. Έξωθεν τοΰ διοικητηρίου υπάρχει τό επισημότε
ρου τζαμεΐον. Έν Βαϊνδηρίω έχουσι καί οί αδελφοί ’Αρμένιοι μι
κρόν νεόδμητον ναόν καί σχολεϊον, έν ω διδάσκεται καί ή τουρ
κική, καί εύχομαι ινα μιμηθώσιν αύτούς κατά τοΰτο καί οί ήμέ- 
τεροι.

Τό Βαϊνδήριον είνε ή πατρίς τοΰ έξιδιασμένην διοικητικήν ικα
νότητα έχοντος Ε. Σαδήκ Πασσα καί έν αύτώ διαμένει ό συνετός 
πρεσβύτερος αύτοΰ άδελφός καί οί άνεψιοί του.

Τό Βαϊνδήριον έχει άφθονα ΰδατα καί έκαστη σχεδόν οικία 
έχει καί τά λεμονοπορτοκαλόδενδρά της. Παρά τήν είσοδον αύτοΰ 
καί απέναντι τοΰ έργοστασίου τοΰ Κων. Βάλβιτζη είνε τό Νοσο- 
κομεϊον '.ής κοινότητος, δπερ δσον ατελές καί άν ύποτεθή, κα
ταδεικνύει τό φιλάνθρωπον καί προνοητικόν τών ομογενών μας.

’Οδιμήσιον.

Ή λέξις Όδεμήσιον, τουρκική ούσα, σημαίνει έξόφλησις καί 
έχει τό έφεξής ιστορικόν. Λέγεται δτι κατ’ άρχάς ολίγοι τινές 
καταβάντες έκ τών Ύπαίπων κατωκησαν είς τήν πεδιάδα. Οί 
πρός τούς ολίγους τούτους ερχόμενοι άνθρωποι της κυδερνήσεως 
έλάμδανον άκόπως ιίάντοτε τούς φόρους αύτών καί άνεχώρουν 
μεταδαίνοντες πρός τήν μεγάλην Κοινότητα τών Ύπαίπων, παρ’ 
ών αίτοΰντες έλάμδανον μετά δυσκολίας ή δλίγον ή μηδέν, 
προφασιζομένων τών κατοίκων άνέχειαν. Οί επί τών φόρων δθεν 
έλέγχοντες αύτούς ή φιλοτιμούντες, έλεγον «ούτανμάσινιζ» δέν 
έντρέπεσθε ; οί κάτωθεν «άσαά» έξώφλησαν «όδεμήσ.» Έκ τούτου 
παρέμεινεν είς τήν κατ’ δλίγον αύξάνουσαν νέαν κοινότητα ή 
ονομασία Όδεμήσ-εξόφλησις.

Τό Όδεμήσιον απέχει από τό Βαϊνδήριον ώρας 6—7. Κεϊται 
εις τήν πεδιάδα καί άπέχει τών κατωφερείων τοΰ Ιστορικού 
Τμώλου καί τών Ύπαίπων μίαν ώραν διαιρούμενο-/ ύπό χειμάρ
ρου κατερχομένου έκ τοΰ Τμώλου. Ή έκκλησία τοΰ Όδεμησίσυ 
ούχί πρό πολλοΰ κτισθεϊσα είνε κομψότατη καί στερεώς ώκοδο- 
μημένη έκ τών πλουσίων ερειπίων τών αρχαίων Ύπαίπων, έξ ών 
έλήφθη ούχί μόνον άπαν τό υλικόν άλλά καί οί ωραίοι μονόλιθοι 
κίονες, οΐτινες είσίν εϊς τό έμδαδόν τοΰ ναοΰ καί έξω είς τό 
περιστήλιον (νάρθηκα), τά βάθρα καί τά κιονόκρανα, άτινα φέ- 
ρουσιν άνθη καί προτομάς βοών ή βουβάλων, μαρτύρια (’ίσως) 
τής άκμής της γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας τών άρχαίων 
Ύπαίπων.

Μέρος τσυ εύρυχώρου περιαυλίου χρησιμεύει ώς νεκροταφείο-/, 
τό δέ λοιπόν καί μάλιστα τό πρός νότον μέρος είνε δλως κατά
φυτου άπό πορτοκαλο-λεμονόδενδρα καί άπό μικρόν τερψίθυμον 
ανθώνα, ποτιζόμενον διά μαρμάρινου πήδακος ύπό σιδηρών κιγ- 
κλίδων περιβαλλομένου.

Από τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ κατέρχεται ή κλίμαξ τοΰ 
γυναικωνίτου, ύπ’ αύτήν δέ ύπάρχει κρήνη και παρά τήν κρήνην 
μικρά θύρα δι’ ής εισέρχεται τις εις έτέραν αύλήν, έν ή είσίν 

έκτισμένα τό δημοτικόν σχολείου, τά δωμάτια τών ιερέων καί 
τά διά τόν έπίσκοπον Άγ. 'Ηλιουπόλεως.

Άγαλμα τής έν λουτρό λουσμένης Αφροδίτης ληφθέν έξ 
Ύπαίπων χρησιμεύει πρός υποστήριξήν τής κλίμακος τών ιερα
τικών δωματίων. 'Η δέ στερημένη κεφαλής αΰτη ’Αφροδίτη 
ανήκει είς τήν ώραιοτέραν έποχήν τής ελληνικής τέχνης· διά 
δέ τής θέσεώς της χαι τοΰ άξιοθαυμάστου λουτρικοΰ περί τά κάτω 
ιματισμού της έξισοΰται (ίσως) πρός τό τής Μήλου.

Τό παρά τού άξιοτίμου δημοδιδασκάλου διευθυνόμενον σχο
λείου έχει θέσιν δλως άκατάλληλον, εί καί συχνάζεται ύπό 150 
μαθητών. Άπό τούς μάλλον προωδευμένους τών μαθητών 
έσχημάτισεν δ διδάσκαλος τάξεις έλληνικάς (ώς τάς ονομάζει) 
τρεις, άσπερ διδάσκει είς έν καί τό αύτό μέρος, είς δωμάτιον δηλ. 
παρακείμενον τή μεγάλη αιθούση τοΰ δημοτικού, δπερ (δωμάτιον) 
ομοιάζει μάλλον πρός περιστερεώνα ή πρός σχολείου ελληνικόν 
Είς τόν φίλον δημοδιδάσκαλον χρησιμεύει ώς βοηθός ό σεμνοή- 
θης καί φιλομαθής ίεροδιάκονος κ. Μελέτιος Θ-οχαρίδης.

Τό Όδεμήσιον έχει 250—300 οικογένειας έλληνικάς καί 
τόν χριστιανικόν τοΰτον πληθυσμόν ύπηρετοΰσι δύω ιερείς, είς 
ίεροδιάκονος, δύω ιατροί, εις διδάσκαλος, είς ύποδιδά'σκαλος καί 

είς τής Τουρκικής.
Έχει δρόμους εύρείς καί εύθυγράμμους καί έν μέρει δενδρο- 

φυτευμένους, άγοράν ώς έπί τό πολύ λιθόκτιστου, καθαρά-/ και 

άπό δένδρα ή κλίματα σκιαζομένην, καφενεία εύάερα καί κα
θαρά καί μεταξύ τών άλλων ξενώνων (χανίων) ένα (ξενώνα) 
νεόκτιστου καί καθαρότατου- Έχει συνοικίας καί ώραίας οικίας 
όμοιας πρός τάς τής Άγι Αικατερίνης τής Σμύρνης έχούσας εις 
τό βάθος εύρυτέρους τούς κήπους καί τούς άνθώνας, ΰδατα άφθονα 
καί άλλα τινά επίζηλα προσόντα, άπερ δέν άπήντησα εϊς τάς 
άλλας 5 κοινότητας. ’Εκείνο δπερ καθιστά τό Όδεμήσ μάλλον 
άγαπητόν, φίλοι άναγνώσται, εινε ή άξιόζηλος καί έπαινετέα 
συγκέντρωσις καί ομοφροσύνη- προτέρημα δπερ εύχόμεθα είς 
πάσαν άλλην τής ’Ανατολής ομογενή κοινότητα.

Εις Όδεμήσιον οίχούσιν ικανοί ’Αρμένιοι οΐτινες έχουσι ναόν 
καί σχολεϊον καί σέβονται τόν ήμέτερον κλήρου ίσως καί τών 
ήμετέρων περισσότερον. Μεταξύ τών 4—5 τζαμιών το έν τή 
άγορά εινε τό επισημότατου, διότι καί είς τούτου τήν οικοδομήν 
συνεισεφερον τά Ύπαιπα. ‘Υπάρχει καί έδώ έν έργοστάσιον βάμ- 
βακος τώνέκ Σμύρνης καταγομένων άδελφών Ίωαν. καί ’Ανα
στασίου Κυριακιδών, οΐτινες ούχί μόνον ώς έμποροι καί έργο- 

στασιάρχαι χρησιμότατοι είς τήν κοινωνίαν τού Όδεμήσ άπο- 
βαίνουσιν, άλλά καί τόν παρημελημένον καί άδικούμενον έλλη- 
νισμόν έκΟύμως καί δλως μοναδικός ύπηρετοΰσι.

Πόσον εύτυχεϊς θά ήσαν οί ομογενείς, άν τό αίσθημα τής άγα- 
θής ταύττς δυάδος |τών άδελφών ειχον οί εις τάς διαφόρους 
κοινότητας τής ’Ανατολής προξενικοί πράκτορες, ιατροί καί διδά
σκαλοι !

Ό θέλων νά έπισκεφθή τά αρχαία Ύπαιπα πρέπει νά προ- 

χωρήση προς τό βορειοδυτικόν μέρος τού Όδεμησίου, νά άνέλθη 
άνωφέρειάν τινα, νά καίελθη ρύακα καί εϊτα ν’ άνέλθη πρός τά 
αρχαία Ύπαιπα, τουρκιστί Τεπέ. Τά Ύπαιπα κεϊνται έπί μιας 
κλιτύος τοΰ παρ’ 'Ηροδότου φημιζομένου Τμώλου καί διατέμνον- 
ται διά βαθείας χαράδρας, ήτις πληρούται κατά τόν χειμώνα 
ύδάτων. Τά δύο τμήματα, εϊς Ά διαιρούνται τά Ύπαιπα, συνέ- 
δεον άλλοτε 5 γέφυραν άλλ’ ήδη δέν ύπάρχουσιν έν χρήσει 
παρά τρεϊς και μόναι καί αύται ήμελημέναι.

Ή εύρυτέρα καί στερεωτέρα έχει τά πλάγια έκ μαρμάρου λευ
κού- παρ' αϋτη δέ βλέπει τις τήν είσοδον ένός ύπογείου κρύπτου 
ή ύπονόμου, ήτις έφερε τό πάλαι έντδς τών τειχών ό άνερχόμε- 
νος τήν χαράδραν φθάνει πλησίον τής δειίτέρας γεφύρας καί εΐτα 
εϊς έκτεταμένον έλαιώνα, έν ώ ύπάρχει ιδιόρρυθμος οικοδομή, 
ήτις είνε διπλούς ύπόγειος διάδρομος άνήκων κατά τ’ο φαινόμε
νου εις μέγαν ναόν. Μεταξύ τών δύω διαδρόμων ύπάρχει σειρά 
στηλών έκ γρανίτου άκατεργάστου, μεγέθους τεσσάρων μέτρων. 
Εκεί πλησίον βλέπει τις καί άλλα έρείπια διεσπαρμένα είς χώ
ρον 4 έως 5 μέτρων, άπερ ήνοΰντο άλλοτε διά τού έπισωθέντος 
τοίχου συνισταμένου άπό μακρούς λίθους καί φέροντος διάζωμα.

Αί βτήλαι τών ερειπίων τούτων έχουσι στερεάς τάς βάσεις 
καί ύποστηρίζουσι τό βάρος τών άψίδων. ‘Η οικοδομή αύτη θά 
ήτο δ ύπδ τοΰ Άρταξέρξου ίδρυθείς ναός, περί τοΰ όποιου ό Παυ
σανίας λέγει τά έξής- « Καί άλλο έν Λυδία θεασάμενος ο’δα 
διάφορον μέν θαύμα ή κατά τόν ίππον τόν Φόρμιδος μάγων μέν- 
τοι σοφίας ούδέ αύτδ άπηλλαγμένον-έστι γάρ τι Αυδίοις έπίκλη- 
σιν Περσικοϊς ιερά, έν τε ‘Ιεροκαι σαρεία καλουμένη πόλει, και 
έν Ύπαίπυις- έν έκατέρω δέ τών Ιερών οίκημά τε καί έν τω οϊ- 
κήματί έστιν έπί βωμού τέφρα- χρόα δε ού κατά τέφραν έστιν 
αύτή τήν άλλην έσελθών δέ ές τό οίκημα άνήρ μάγος καί 
ξύλα έπιφορήσας αύα έπί τόν βωμόν, πρώτα μέν τιάραν έπέθετο 
έπί τή κεφαλή, δεύτερα δέ έπίκλησιν δτου δή θεών έπάδει βάρ
βαρα καί ούδαμώς συνετά Έ λλησιν. Έπάδει δέ έπιλεγόμενος 
έκ βιβλίου- άνευ δέ δή πυρός άνάγκη πάσα άφθήναι τά ξύλα καί 
περιφανή φλόγα έξ αύτών έκλάμψαι» (Παυσαν. Ήλιάκ. κεφ. 27).

Εϊς τόάλλο μέρος τής γεφύρας έπί λόφου εύρίσκεται τό θέ
ατρου, οικοδομή εύρεϊα, τής οποίας δέν σώζονται είμή οί τοίχοι 
τών βαθμιδών. Πρ'ος τά κάτω αύτοΰ βλέπει τις τ'ον χώρον ένός 
ναού, ουτινος περισώζονται εισέτι στήλαι αύλακωται.

Δύω ώρας σχεδόν άνωθεν τών Ύπαίπων καί έπί μιας τών 
πολλών κορυφών τού Τμώλου, εις ήν φθάνει τις διά τής μόνης 
ύπαρχούσης άνηφορωτάτης δδού, ύπάρχει λέγουσι λίμνη εύρυ- 
τάτη, ήνπερ δέν είδον καί ήντινα περιβάλλουσι δάση πτελεών, 
φιλύρας καί άλλων δένδρων καρποφόρων. Ή λίμνη αΰτη διατρέφει 
ίχθύας άφθονους καί τάς περιφήμους καρίδας της, άς περ ούχί 
μόνον είδον άλλά καί έφαγον έν Θήροις. Παρά τήν λίμνην ταύ
την ύπάρχουσι, μ’ είπον, καλύδαι τινές ποιμένων, οΐτινες καλ- 
λιεργούσι τά πέριξ αύτής- γίνονται δ’ έκεϊ μήλα καί άπίδια 
σπάνιάς γεύσεως, άπερ ώς έπιζήτητα μεταφέρουσιν ώς δώρα 
πρός τάς έν Σμύρνη έπισημότητας. Τά έπί τής κορυφής καί εϊς 
τά πέριξ τής λίμνης κεράσια ώριμάζουσι μόλις περί τα τέλη 
τού Ιουνίου, ή δέ σταφυλή μόλις περί τδν ’Οκτώβριον, δτε τήν 
καταπροφθάνει πολλάκις ή χιών.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ'. Τευχ. ΑΣΓ,)

Δύο έως τρεις ώρας μακράν τών Ύπαίπων καί τού Όδεμη
σίου κεϊται τό Πυργί, έ'χον έκκλησίαν μικράν καί 40—50 οι

κογένειας έλληνικάς, δπερ έπίσης δέν είδον.
Θήρα.

‘Η πόλις αΰτη λέγουσιν δτι έχει 30 έως 40 χιλιάδας πλη
θυσμόν, εινε έδρα διοικητού, άριθμεϊ ύπέρ τούς 40—50 μιναρέ- 
δας, κεϊται εϊς τήν κατωφέρειαν βουνού κατά μήκος έκτεινομένη, 
έχει άρχαϊα τινά χάνια λιθόκτιστα, άγοράν άθλιεατάτςν καί το
σοΰτον είς μέρη τινά ρυπαράν ώστε -καταλαμβάνει τόν διερχό- 
μενον ούχί μόνον άηδία, άλλά καί στενοχώρια άνέκφραστος. Έν 
τή άγορά ταύτη καί έν ταΐς τουρκικαϊς συνοικίαις ρέουσιν άπαύ- 
στως πολλοί κρουνοί διαυγεστάτων καί καθαρωτάτων ύδάτων το
σοΰτον άφθονων, ώστε σχηματίζουσι ρύακας, έν ω αί χριστι- 
ανικαί πάσχουσιν άπό έντελεστάτην λειψυδρίαν.

Οί ήμέτεροι άριθμοΰνται εϊς 350 έως 400 οικογένειας. Είσίν 
οί πάντες εύποροι άλλ’ ούχί καί φίλοι τών κοινών καταστημά
των ώς οί τοΰ Όδεμησίου. Ό ιερός αύτών ναός φαίνεται δλως 
ατημέλητος, είς δέ τόν νάρθηκα αύτοΰ ύπάρχουσιν άσυγχώρητα 
λάθη. Έπί τών τοίχων λ. χ. αύτοΰ φαίνονται τοσοΰτον άτεχνα καί 
κακόζηλα τινά ζωγραφήματα,ώστε ούχί μόνον άηδιάζετα! τις βλέ
πων αύτά, άλλά καί αμαρτάνει (ίσως), άν τδϊς προσφέρη σεβα
σμόν. Είς τήν ζωήν μας πρώτον εϊς τον νάρθηκα τής πόλεως 
ταύτης άπηντήσαμεν πωγωνοφόρον Άγ. Δημήτριον καί τόσας άλ
λας αβελτηρίας- ένφ αί έντδς τοΰ ναοΰ ίεραί εικόνες, καί μάλι
στα αί τού εικονοστασίου, είσίν έργα χειρός τεχνικής καί σεμνώς 
έπεξειργασμένα. Αί κατοικίαι τών ιερέων των, τού πνευματικού 
καί τών λοιπών ύπαλλήλων τοΰ ναοΰ είσιν άθλιέστεραι τών δρ- 
νιθώνων τών εΰπορούντων. Ή αύλή τοΰ ναού εινε εύρυτερα τήςτοΰ 
ναού τού Όδεμησίου*  άλλ’έκτ’ος δυο)—τριών δένδρων δλως άτη- 
μελήτων ούδέν έτερον ύπάρχει. Μέρος τής αύλής ταύτης χρη

σιμεύει ώς νεκροταφείου.
Οί κύριοι Θκριαυοί έχουσιυ άναπαυτικωτάτην έπισκοπικήυ κα- 

τοικίαυ καί έυ τή χρονιά άπουσία τοΰ σεβασμίου έπισκόπου των 
δέν έπιτρέπουσι νά κατοικεϊται ούτε ύπό τών ίερεωυ, ούτε υπό 
τοΰ φερέοικου αύτών διδασκάλου (α), όστις μέ τοσοΰτον σκάνδαλον 
χαι μέ τοσαότας επικρίσεις άνευρίσχε». την νέαν αύτοΰ χατο·.- 
χίαν.

Τά Θήρα έχουσιν άξιοτίμους πολίτας ικανούς, άλλ’ άπαντες 
ουτοι άπεμακρύνθησαν τών κοινών, έπειδή ξένοι καί δλως ασύ
στατοι τινές δημοκόποι τάς άδυναμίας τού λαοΰ έκμεταλλευόμενο’., 
πολλάκις αύτούς κατεψύχραναν καί τούθ’ ένεκα τών κοινών δλως 

έκαμαν ν’ άπομακρυνθώσι.
Καί τής πόλεως ταύτης οί κομματισμοί έκ τών διδασκάλων 

καί τών ιατρών έχουσι τήν άρχήν των.
‘Ο ξένος δέν ευρίσκει μεταξύ τών Θηριανών τό τών άπέναντι 

αύτών είς τριών ώρών άπόστασιν εύρισκομένων Παϊντηριανών 
αίσθημα τής έπιδείξεως, τοϋ άρχοντισμού, τής φιλοκαλίας, δός

(α) Φερέοικον ε’ίπομεν τόν διδάσκαλον, διότι αν ούχί κατα 
μήνα, κατά τριμηνίαν δμως βιάζεται δ δυστυχής νά φροντίςη 

πεοί οικίας.
47.
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8’ ειπεΐν καί της φιλομουσίας, ούδέ τδ τών Όδεμησιανών σεμνό- 
ηθες, συγκεντρικδν, φιλόθρησκο? καί φιλομαθές, άλλά τήν άκρα
τον ροπήν πρδς τδ τρυφάν και διασκεδάζει? άκράτως καί πα- 
ραφέρεσθαι εϊς διαφόρους άσεμνους καί ήθοφθόρους συζητήσεις 
μετ’ άλλογενών έν τοΐς καφφενείοις.

Τά Θήρα έχουσιν ώραίας έξοχάς, μαγευτικούς δενδροφύτους 
λόφους, γεωργίαν ικανήν, καί έπιμένουσι καλλιεργοΰντες ιδίως 
τήν σταφίδα.

’Ιουνίου 28 1872 περί ώραν 3. π. μ. άνεχώρησα άπδ Θήρα, 
διήλθον 6—7 ώρών δρόμον καί κατήλθον εις τδν σταθμόν τοϋ 
Κος-Μπουνάρι. Παρέμεινα μέχρι τήςδιαβάσεως τοϋ σιδηροδρόμου- 
διήλθεν. Άνέβην έπ’ αύτοϋ περ: μεσημβρίαν και μετά 2 περίπου 
ώρας ήμην είς Άϊδίνιον.

’.Αϊδίνιον η Γχιονζελ Χισάρ.

‘II πόλις αύτη εινε ή δεύτερα σημαντική πόλις τής Μικρασίας 
μετά τήν Σμύρνην εϊς τάς κατωφερείας τής Μεσσαγίδος έν τη 
κοιλάδι τοϋ Μαιάνδρου ποταμού- διασχίζεται διά ποταμού, δστις 
καταβαίνει άπδ τά όρη και κεΐται κάτωθεν τοϋ τραπεζοειδούς 
καί εύρυτάτου χώρου τών κατεστραμμένων Τράλλεων.

Τδ Άϊδίνιον έκτίσθη άπδ τών έρειπίων τών περιδόξων Τράλλε
ων, εϊς άς δ Κύρος έφρούρει τάς γυναίκας και τά τέκνα τώνέκ- 
στρατευσάντων μετ’ αύτοϋ ‘Ελλήνων « καίτοι έχω γε αύτών καί 
τά τέκνα καί τάς γυναίκας έν Τράλλεσι φρουρούμενα» (Ξεν. 
Κύρ. Άναβ. βιβλ. Α'. κεφ. 4.)

"Οτε οί Σελσουκίδαι έκυρίευσαν τήν Καππαδοκίαν καί έκεϊθεν 
όρμώμενοι κατέκτων τάς έν τώ δυτικό μέρει τής Μικρας ’Ασίας 
πόλεις, αί ύπδ τών Άργείων κτισθεΐσαι Τράλλεις κατά τδν Στρά- 
βωνα, είς άς άπέδωκαν τδ δνομα μιας τών φυλών των, ήλώθησαν έξ 
έφόδου ύπο τού Έμίρου Aidin, δστιςέλαβε τήν πόλιν ταύτην ώς φέ- 
ουδον παρά τών σουλτάνων τοΰ Ίκονίου. Αί Τράλλεις ώς έκ τής ώ
ραίας καί επικαίρου αύτών θέσεως έλαβον έκτοτε τδ δνομα Άϊδίν 
Γκιουζέλ Χισάρ- ύπδ τδ δνομα τούτο άπώλεσενέπί πέντε αιώνας 
παν ίχνος τής άρχαίας ελληνικής καί ρωμαϊκής πόλεως καί οί 
νεότεροι περιηγηταί έδίστασαν πολ’υ μέχρις ού δρίσωσιν, δτι ή 
πόλις αύτη κατέχει τήν θέσιν τών Τράλλεων, ένώ πρότερον συνέ- 
χεον αύτήν μέ τήν Μαγνησίαν τήν έπί Μαιάνδρω (*),  ής τίνος 
ή τοποθέτησις ομοιάζει πολύ.

(*) ‘Η άπέναντι τών Τράλλεων σχεδδν αύτη Μαγνησία ή έπί 
Μαιάνδρω εΐνε μία έξ έκείνων τών τριών κα! κατ’ άλλους πέντε 
πόλεων, αΐπερ έδωρήθησαν τώ πανενδόξω στρατηγό τών ’Αθη
ναίων, Θεμιςοκλεϊ, καί εϊς ήν ούχί μόνον έτάφη άλλά καί ναόν τής 
Δινδυμήνης (Κυβέλης παρά τών Αυδών καλουμένης) κατεσκεύα- 
σεν έν αύτή. «Πόλεις δ’ αύτω τρεις μέν οί πλεΐστοι δοθήναι λέ- 
γουσιν εϊς άρτον και οίνον και δψον, Μαγνησίαν καί Λάμψακον 
καί Μίοϋντα, δύω δ’ άλλας προστιθησιν ό Κυζικηνδς Νεάνθης 
καί Φανίας, Περκώτην καί Παλαίσκηψιν είς Στρωμνήν καί άμ- 
πεχόνην. (Πλούταρχ. έν βίω' Θεμιστ. σελ. 248 έδ. 3Οον.

Έν τή αύτή (Μαγνησία) κατεσκεύασεν δ Θεμιστοκλής ναδν 
Δινδυμήνης καί τήν θυγατέρα αύτού Μνησιπτολέμαν ‘Ιέρειαν άπέ- 
δειςεν ώς διαφυγών τήν ύπδ Πέρσου Έπιξύη έπιβουλήν. (Πλούτ. 
έν βίω Θεμ. σελ, 249 έδαφ. 15—25.

‘Ο δέ θουκυδ. λέγει «Μνημείο? μέν ούν αύτού έν Μαγνησία 
έστι τή ’Ασιανή έν τή αγορά· ταύτης γάρ ήρχε τής χώρας, δόν-

‘Η πόλις Άϊδίνιον εΐνε έκ τών σημαντικωτέρων έπαρχιακών 

πόλεων της Ανατολικής Τουρκίας καί τδ κέντρον μεγάλου 
έμπορίου πρώτων υλών, κατερχομένων έκ τού έσωτερικοΰ· αί 
άγοραί αύτής εϊσίν εύρύταται καί λίαν συχναζόμεναι. Οί κά
τοικοι φοβούμενοι, φαίνεται, τούς σεισμούς ή δι’ έλλειψιν πετρών 
έ'κτιζον καί κτίζουσι τάς οικίας των ξυλίνας. Άλλ’ ή τρομερά 
μάστιξ της πυρκαϊάς άφθονον ούτως εύρίσκουσα τροφήν πολ
λάκις κατέστρεψε και ήρήμωσε τήν πόλιν, καί μάλιστα ή τελευ
ταία άφ’ ής δά καί άνεκτίσθη ή σημερινή ώραΐα άγορά. Τά πολ
λά αύτής τεμένη έχουσι τήν οικοδομίαν έκ τών πλουσίων έρει
πίων τών Τράλλεων, άλλ’ ούδέν εΐνε λόγου άξιον, καθότι ού- 
δέποτε τδ Άϊδίνιον ύπηρξε κέντρον πολιτικής ή θρησκευτικής 
έξουσίας εδραίας καί ίσχυράς. Οί έμίραι τοΰ Άϊδινιου παλαίον- 
τες πάντοτε ύποκώφως, ένίοτε δέ καί άναφανδόν, κατά τής έξου
σίας τών Σουλτάνων, ούδέποτε έσκέφθησαν ν’ άνεγείρωσι διαρκέ
στερα μνημεία, άρκούμενοι είς τά ξύλινα καί άκομψα αύτών μέ
γαρα, όποιος ό οΐκος Καραοσμάνογλου, δς έπί πολλούς αιώνας 
ύπήρςε κύριος πάσης τής κοιλάδος τού Μαιάνδρου, άπολαύων υπέρ
τατης έξουσίας, ούδεμίαν δ’ άλλην άνάμνησιν άφήκεν έν τω τόπω 
ή τά ύπ’ αύτοϋ διατηρούμενα στίφη τών άτάκτων, άτινα ήσαν (λέ- 
γουσιν) ή μάςιξ τώ? παρακειμένων χωρίων. Τω 1832 ό Σουλτά
νος Μαχμούτης κατέστρεψε τήν τιμαριωτικήν έκείνην δύναμιν, καί 
σήμερον οί άρχαΐοι Έμίραι ούδεμίαν έχουσιν ίσχύν έπί τοΰ τόπου. 
‘Ο πληθυσμός τοΰ Άϊδινιου συμποσοΰται εϊς 60,000 (λέγουσι) 
ψυχών, έξ ων περί τάς 2,500 έως 3,000 εϊσίν οί χριστιανοί.

‘Η πόλις άπδ τά πρανή μέρη κατέρχεται πρδς τήν πεδιάδα 
καί έν μέρει έπί τών δύο κλιτύων τής κοιλάδος τοΰ Εύδωνος 
ποταμού, έφ’ ου ύπάρχουσι δύω λίθιναι γέφυραι, ων ή μία ήδη 
κτίζεται εύρυτέρα, σταθερωτέρα καί ώραιοτέρα, εϊς ήςτινος τήν 
δαπάνην συνεισέφερον οί πολλαχώς φορολογούμενοι χωρικοί καί 
αί διάφοροι τάξεις τής άγοράς.

Τδ υλικόν καί ταύτης μεταφέρεται άπδ τάς άρχαίας Τράλλεις 
καί αί έπ' αύτών έπιγραφαι πολλήν ύφίστανται τήν καταστροφήν.

Χρεωστεϊται μεγάλη χα'ρις τω έκεΐ έργοστασιάρχη κ. ’Ιωάννη 
Μισθό, δς έφρόντισε νά ίκετεύση τδν διοικητήν, δπως μή κατα- 
στρέφωνται αί έπιγραφαι, άλλ’ ΐνα ή παραχωρώνται αύτω έπ’ ά- 
μοιβή ή τούλάχιστον δίδηται ή άδεια ν’ άντιγράφωνται.

‘Ο περί τδ άρχάΐον προγονικόν ήμών μεγαλείο? ενδιαφερόμε
νος τοσοΰτο? άξιεπαίνως ουτος κύριος έφρόντισε νά τοποθετήση 
είς τδν έν τω έργοστασίω μικρόν άνθώνα του ίκανάς άρχαιότη- 
τας καί έπιγραφάς καί δή νά σχηματίση λαμπρόν χρυσόδετο? 
πίνακα, έντδς τοΰ όποιου έχει έπιγραφάς φιλοκάλως λίαν καί τε
χνηέντως καλλιγεγραμμέ?ας ούχί μόνο? τών Τράλλεων, άλλά 
καί τών άλλων ιστορικών καί περιφανών πόλεων, Μαγνησίας π.

τος βασιλέως αύτω Μαγνησίαν μέν άρτον, ή προσέφερε πεντήκοντα 
τάλαντα τοΰ ενιαυτού, Αάμψακον δέ οίνον, Μυοΰντα δέ δψον· τά 
δέ οστά φασί κομισθήναι αύτοϋ οί προσήκοντες οϊκαδε κελεύσαν - 
τος έκείνου καί τεθήναι κρύφα Αθηναίων έν τή Αττική- ού γάρ 
έξήν θάπτειν, ώς έπί προδοσία φεύγοντος.» (θουκυδ, βιβλίο? Α'. 
σελ. 91 έδαφ. 138). 

χ., ΪΙριήνης, Νύσσης κτλ. τών έ·> τώ πανευδαίμονι Αυδικώ κρα

τεί άκμασα·, των.
Τήν πρδς άνατολάς συνοικίαν κατέχουσι τά βυρσοδεψεία, ά

τινα, ώς μή ύπαρχούσης τής άπαιτουμένης προσοχής, μολύνουσι 
τήν άτμοσφαΐραν καί καθιστώσι νοσηρόν τδ κλίμα.

Πρδς νότον έκτείνεται κοιλάς γονιμωτάτη, έν ή ή άμπελος, ή 
έλαια καί ή συκή παράγουσι πλήθος καρπών, χωρίς νά καταβάλ- 
ληται έπ’ αύτών ή άπαιτουμένη καλλιέργεια ώς έν Λέσβω λ. χ. 
καί άλλαχοΰ· εκτός τών βυρσοδεψείων οί κάτοικοι τοΰ Άϊδινιου 
έξεργάζονται βαμβακερά ύφάσματα, λουκούμια ώραΐα καί χαλβά 
εξαίρετο? (έτ-χαλβασί), κρεατοχαλβάν καλούμενο?. Αύτοϋ κα
τεργάζονται τά ώραΐα Μαροκινά δέρματα, έξ ών κατασκευάζον
ται τά τών χαρεμίων παρά τοΐς Εύρωπαίοις περιλάλητα κυτρι- 
νοσυρτοπέδηλα.

(άκολουθεϊ).
Διον. Α. Μ. Χαρικλής.

ΟΜΙΑΙΑ

γενομένη παρά τοϋ διδασκάλου τής έν Μοσχονησίοις σχολής 
κατά τάς δημοσίους αύτής έξετάσεις.

Έγείρεσθε μετά τό χαΟήςθαι οί εσθίοντες 
άρτον οδύνης.

Θεοφιλεστατε! άδελφοί πολϊται.
Καιρός πλέον νά έγερθώμεν, καιρός νά άνοίξωμεν τούς καμ- 

μύοντας οφθαλμούς ήμών. Πλεΐστον χρονον έκαθίσαμεν, άρκετδν 
οδύνης άρτον έγεύθημεν. ‘Υπδ τδ ζοφερόν τής άμαθείας 
σκότος τοσούτων αιώνων ούδέν έκερδίσαμεν ή κέρδη πονηρά, 
κέρδη προλήψεων, κέρδη δεισιδαιμονιών, κέρδη κακοηθείας καί 
διαφθοράς. Δέν έγεύθημεν ή άρτον οδύνης, άρτον χλευασμού, 
άρτον πικρίας. Έγερθώμεν τοίνυν μετά τδ καθήσθαι- ρίψωμεν 
πέπλον λήθης έπί τοΰ παρελθόντος, άτενίσωμεν έπί τού μέλλον
τος. Τδ φα'σμα τής άμαθείας καταδιώκεται πανταχού ύπδ τής 
φωτοφόρου παιδείας· ή βαρβαρότης άφανίζεται ύπδ τών άκτίνων 
τοΰ πολιτισμού, ώς τδ ζοφερόν τής νυκτός σκότος άφάνίζεται είς 
τήν έμφάνισιν τοΰ χρυσοπλοκάμου φοίβου. Τδ ήμέτερον έθνος, ύπδ 
τών άλύσεων τής άμαθείας τοσούτων αιώνων καταδεσμευμένον, 
μόλις θραύει ταύτας καί ιδού γιγαντιαίοις βήμασι προβαίνει πρδς 
τήν παιδείαν, άπεκδύεται τά ράκη τή; βαρβαρότητες καί ένδύεται 
τήν πανοπλίαν τοΰ πολιτισμού. Άκαδημίαι, πανεπιστήμια, γυμνά
σια, λύκεια καί παντοειδή έκπαιδευτικά καταςήματα έκχαλκεύουσι 
τδν άκατέργαστον νοΰν τής νεολαίας, διότι—έκδιώκοντα άπ’ αύ- 
τοΰ πάν σπέρμα πονηρόν δυνάμενον παρεμβαλεϊν προσκόμματα 
εΐς τδν ροΰν τοϋ πολιτισμού, άποσκορακίζοντα πάσαν πρόληψιν 
καί δεισιδαιμονίαν πηγάζουσαν άπδ τήν πολυαιώνιον δουλείαν καί 
ριζωθεϊσαν βαθέως έν ήμΐν ύπδ τής παχυλωτάτης άμαθείας— 
προετοιμάζουσιν ήμΐν τδν μέγαν προορισμόν ήμών. Εύτυχεϊς αί 
κοινωνίαι, ών τά μέλη έξεπαιδεύθησαν εύτυχέστατα τά έθνη, εΐς 
ά ύπάρχουσιν άνδρες νοήμονες διέποντες τάς τύχας αύτών. Τότε 

γάρ εύδαιμονήσουσιν αί πόλεις, όταν ή οί σοφ οί ρασίλεύσωσιν ή 
οί βασιλείς φιλοσοφήσωσιν. 'Ως θέμα τής σημερινής ομιλίας 
μου έξελεξάμην τδ περί έκπαιδεύσεως τής νεολαίας. Καί τωόντι 
είς ποιον άλλο άντικείμενον ήδυνάμην νά έπιστήσω τήν προσο
χήν ύμών ή εΐς τδ περί έκπαιδεύσεως τών τέκνων σας; ή ποιαν 
μεγαλειτέραν άλλην άνάγκην έχει τδ ήμέτερον έθνος, ή τδ νά 
μορφώση άνδρας άγαθούς καί χρηστούς πολίτας; ‘Ενώσωμεν 
δθεν άπαντες τάς προσπάθειας ήμών εϊς τήν έκπαίδευσιν καϊ 
διανοητικήν άνάπτυξιν τής νεολαίας, έξ ής προσδοκώμεν κεδνά 

βουλεύματα.
«Κλεάνθης έφη τούς άπαιδεύτους μόνη τή μορφή τών θηρίων 

διαφέρει?. »
Τωόντι τί άλλο χαρακτηρίζει τά λογικά δντα άπδ τά άλογα 

ή ή παιδεία; πόϊον διακριτικόν σημεΐον ύπάρχει μεταξύ πολιτι
σμένου καί άπολιτεύτου έθνους ή ή παιδεία ; Ποιον έθνος πρού- 
χώρησεν εϊς τάς έπιστήμας καί τέχνας, άνέπτυξε τδ έμπόριον 
καί τήν βιομηχανίαν, έπέδωκεν είς τήν ηθικήν διάπλασίν του ; 
ποιον πρωτεύει τών λοιπών; πόΐον εύδαιμονεΐ ή έκεΐνο τοϋ ο
ποίου τά μέλη γ·?ωρίσαντα τδν έπί τής γής προορισμόν των, έπε- 
μελήθησαν τήν καλλιέργειαν τοΰ λογικού αύτών, άνέπτυξαν διά 
τής παιδείας τάς διανοητικάς αύτών δυνάμεις, έθεσαν θεμέ
λιον τήν αρετήν είς δλας τάς διαχειρίσεις καί πράξεις αύτών 
καί έχουσι κανόνα τοΰ βίον των τήν ηθικήν καί τήν εύσέβειαν; 
Απεναντίας ποιον έθνος παρημέλησε τάς έπιστήμας καί τάς τέ
χνας, οπισθοδρόμησε? είς τδ έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, εΰ- 
ρίσκεται άσημον καί κοκόμοιρον έν τω κοινωνικό κόσμφ, άμοιρεΐ 
τών καλών καί έπωφελών έργων, ή έκεΐνο τού όποιου τά μέλη 
τετυφλωμένα άπδ τήν άμάθειαν δεν έφρόντισαν άλλ’ ούδέ έσυλ- 
λογίσθησαν ποτέ νά παραμερίσωσιν άπδ τούς οφθαλμούς αύτών 
τδ μέλαν παραπέτασμα, τδ όποιον καλύπτει αύτή καί δέν άφίνει 
νά ϊδωσι τδ φώς τής παιδείας, καί ώς έκ τούτου έρριζώθη έν 
αύτω ή πρόληψις καί ή δεισιδαιμονία, καί ούδέν καλόν φύεται 
έξ αύτού, ούδέν προνοητικόν, μόνος δέ γνώμων τών διαβημάτων 
του εΐνε ή τυφλότης, ή ήδυπάθεια, ή κακοήθεια καί ή διαφθορά; 
Ποΐαι κοινωνίαι άνέδειξαν μεγίστους άνδρας, μεγίστους νόας, ή 
δσαι είσί ζυμωμέναι μέ τήν ζύμην τής παιδείας καί πεπλασμέναι 
μέ τήν πλάσιν τής ηθικής; Ή παιδεία άρα καί μόνη ή παιδεία 
εΐνε ή κυοφορούσα πάν μέγα καί γεννάΐον έν τω κοινωνικό κό
σμω. Αύτη υιούς τυμπανιστριών καίμαχαιροποιών μεγίστους ποιεί 
ρήτορας, ύπδ βασιλέων Φιλίππων κολακευόμενους· αύτη άνα- 
δεικνύει Κοραεϊς, Βολταίρους, Φραγκλίνους, προδρόμους παλιγ
γενεσιών αύτη άναφύει Καβούρας, Βισμάρκας, ποδηγέτας έθνών· 
αύτη εΐνε δ χαλινός τών διαφόρων παθών τής νεότητος καί ή 
όδηγδς πρδς τά καλά καί θεάρεστα έργα· αύτη τέλος εΐνε ή 
ηδονή τών ήδονών. Όλαι αί άλλαι ήδοναί, έλεγεν δ μέγας 
ρήτωρ καί σοφός Κικέρων, δέν εΐνε οΰτε παντός καιρού ούτε 
πάσης ηλικίας οΰτε παντός τόπου· ή παιδεία όμως εϊς δλην τήν 
ζωήν έχει τδν τόπον της. Μορφόνει τήν νεότητα, ώφελεΐ την 
άνδρικήν ηλικίαν, εύχαριστεΐ τήν γεροντικήν, παρηγορεϊ τήν 
δυστυχίαν, λαμπρύνει τήν εύτυχίαν, συντροφεύει τδν άνθρωπον ή
μέραν καί νύκτα, τδν εύφραίνει εϊς τήν πόλιν, τδν ένασχολεϊ εις 
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τήν εξοχήν, τ'ον αναπαύει είς τάς δδοιπορίας. Καιρός λοιπόν 
έγερθώμεν μετά τδ καθήσθαι. Καιρός ν’ άποτεινάξωμεν άφ’ ήμών 
τήν ψώραν τής άμαθείας· καιρός νά λουσθώμεν μέ τά ιαματικά 
τής παιδείας νάματα· καιρός νά καλλιεργήσωμεν τό χέρσον λο
γικόν τής νεολαίας τής πατρίδος μας.

Άπό τήν νεολαίαν έξαρτάται, κύριοι, τ'ο μέλλον ενός έθνους· 
άπ'ο τήν καλήν ή κακήν άνάπτυξιν αΰτής έξαρταται τ'ο μέλλον 
οικογένειας μερικής ή κοινωνίας ολοκλήρου. “Οταν ό μιαρότατος 
Κατιλίνας άπεφάσισε νά καταστρέψη τό μετά τοσούτων άγώνων 
καί μακράς πείρας άνοικοδομηθέν πολίτευμα τής 'Ρώμης, όπως 
άποκατασταθή τύραννος αυτής, ήρχισε τό μισαρώτατον αύτοΰ 
σχέδιο-? άπ'ο τήν διαφθοράν τής νεολαίας, παρέλυσε τ'ον οργανι
σμόν τών διαφόρων εκπαιδευτικών καταστημάτων, παρηγκώνισε 
τους διδασκάλους, ε’ισήγαγε τήν πολυτέλειαν, διέφθειρε τα ήθη τοΰ 
τόπου διά τής εισαγωγής πολυειδών καί πολυτρόπων διασκεδά
σεων, κατεδίωκε τήν άρετήν άπαντωμένην, έβράβευε τήν κακίαν 
ύποθαλπομένην ύπ’ αύτοΰ τε καί τών περί αυτόν, και ουτω, 
φθάσας εις τ'ο πρός ο έτεινε τέρμα, κατήντησεν έπί τέλους είς 
τήν θηριώδη εκείνην ποθητήν του βαθμίδα, άποκαταστάς μονα
δικός έν τή ιστορία ώς πρός τήν ωμότητα καί θηριωδίαν. Έγί

νωσκεν ό καταχθόνιος ούτος άνήρ τόν σκοπόν, και πρ'ος αυτόν 
έτεινε τά ιοβόλα βέλη του· δ σκοπός δέ ουτος ήτον ή νεολαία.

Ναι, φίλοι πολΐται, ή νεολαία είνε τ'ο στήριγμα τών κοινω
νιών. Αύτη εινε ή βάσις, έφ’ ής θεμελιοΰται τ'ο οικοδόμημα τοΰ 
πολιτεύματος ένδς έθνους, μιας χώρας, μιας πόλεως· είς αύτήν 
πρέπει νά στρέψωμεν δλην τήν προσοχήν ήμών, είς αύτήν πρέπει 
νά δώσωμεν δλην τήν μέριμναν ήμών πρέπει νά έκπαιδεύσωμεν 
τά τέκνα τής πατρίδος μας, πρέπει νά καλλιεργήσωμεν τ'ο λο
γικόν αύτών. ‘Ο άκαλλιέργητος νοΰς ομοιάζει μέ άκαλλιέργητον 
καί χέρσον άγρόν, καί καθώς ούτος δέν προάγει είμή άκάνθας, 
τριβόλους καί έπιβλαβή χόρτα, ούτω καί έκεϊνος δέν γέννα είμή 
προλήψεις, δεισιδαιμονίας καί άγρια καί έπιβλαβή πάθη ’Απε
ναντίας τ'ο διά τής παιδείας όργωθέν λογικόν ομοιάζει μέ άγρόν 
έπιμελημένον καί καλλιεργημένο'?, διότι καθώς έντδς αύτοΰ φύε
ται παν κάρπιμον δένδρο-? φέρον καρπούς άφθονους καί καλούς, 
ούτω καί τ'ο έκπαιδευθέν λογικόν φέρει καρπούς ηθικούς άφθονους, 
οϊον εύσεβείας, έγκρατείας, σωφροσύνης κλπ. Δι’ αύτοΰ έφθασαν 
εις τ'ο άκρον άωτον αί τέχναι κα! έπιστήμαι· δι’ αύτοΰ δυνάμεθα 
νά γνωρίσωμεν τήν παντοδυναμίαν τοΰ Δημιουργού, δι' αύτοΰ 
δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τ'ον εαυτόν μας. ’Αφού τοιοΰτον εΐνε 
τ'ο λογικόν, άφοΰ τοιαύτας παρέχει ήμϊν ώφελείας, πώς νά μή 
φροντίσωμεν τήν καλλιέργειαν αύτοΰ; πώς νά μη φροντι,ωμεν 
νά δώσωμεν περισσοτέραν έκτασιν τών γραμμάτων έν τή πατρίδι 
ήμών; πώς νά μήν έπιμελώμεθα τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων 
ήμών; Άλλ' ήμεϊς περί παντός άλλου φροντίζομεν μάλλον ή 

περί τούτου.
Ήμεϊς, κινδυνεύοντες, έν ταϊς θαλάσσαις περιτρέχομε·?—κιν- 

δυνεύοντες, έν τή άλλοδαπή κερδοσκοπίας χάριν διατρέχομεν — 
κινδυνεύοντες έν δρεσιν, έν άγροϊς, έν φάραγξιν έργαζόμενοι, 
άποκάμνομεν, διατί; Διά νά άπολαύσωμεν κέρδη, διά νάάναστή- 
σωμεν δενδροφυτείας, διά νά γίνωμεν πλούσιοι, καί πρός ποιον 

σκοπόν δλα ταΰτα; διά νά τά άφήσωμεν ώς κληρονομιάν εις τά 
τέκνα μας.

Δι’ έκείνους δέ, είς τούς οποίους Θά τά άφήσωμεν, παντάπασι δέν 
φροντίζομεν, ούδεμίαν περί αύτών πρόνοιαν λαμβάνομεν ώς πρός 
τήν καλλιέργειαν τοΰ νοός των. Δικαίως δθεν έλεγεν ό Κράτης 
δτι έπεθύμει νά άναβή έπί τής κορυφής τοΰ ύψηλοτέρου ορούς 
καί νά φωνάςη: Ω άνθρωποι, τί κάμνετε; πώς τόσον φροντίζετε 
ν’ άπολαύσητε πλούτη, δέν φροντίζετε δέ παντάπασι δι’ έκείνους 
εις τούς όποιους θά τάάφήσετε; Καί ό ’Επίκτητος τό αύτό συμ- 
βουλευων λέγει « Τούς υιούς σπούδαζε πεπαιδευμένους μάλλον ή 
πλουσίους καταλιπεϊν κρείττους γάρ εϊσιν αί τών πεπαιδευμένων 
έλπίοες ή δ τών άμαθών πλούτος.» 'Ο άμαθής άνθρωπος είς 
ά'λλο δεν άποβλέπει, είμή πώς νά εύχαριστήση τάς άλογους 
αυτού ορεςεις, πώς νά συντηρή έν καλή καταστάσει τό φθαρτόν 
αύτοΰ σώμα, πώς νά τρώγη δ,τι ή φαντασία αύτού τω υπαγο
ρεύει· κυριεύεται άπό αύτά τά πάθη, εΐνεδούλος αύτών τών ιδίων 

παθών του· είς ούδέν άποβλέπει ή νά έπισωρεύση μέταλλα έπί 
μετάλλων, ί'να άφίση αύτά κληρονομιάν τής τυφλότητας καί τής 
άμαθείας του, νά γίνη δργανον άκόμη τοΰ κατασπαραγμοΰ τών 
κληρονόμων του, τών συγγενών του, καί αύτών τών ιδίων τέ
κνων του. Αύτός μή γνωρίζω-? τό είναι του ζή βίον κτηνώδη 
κατά τόν Προφητάνακτα· νομίζει δτι έπλάσθη δι’ εαυτόν μόνον, 
χωρίς νά γνωρίζη ό άθλιος, δτι ό Θεός πλάσας αύτόν καθ’ δλην 
τήν έντέλειαν δμοιον αύτοΰ κατά τε τό άληθεύειν καί εύεργετεϊν, 
ώς λέγει ό κράτιστος σοφός τής Ελλάδος, έπέβαλεν ούτω καί 
καθήκοντα νά έκπληρώση έπί τής γής· άγνοεΐ δτι ούδέ έν βήμα 
δύναται νά κάμη έπί τής γής χωρίς νά άπαντήση καί έν χρέος 
νά έκπληρώση- άγνοεΐ δτι δι’ αΰτόν μόνον τ'ον σκοπόν έπλάσθη, 
νά ηνε χρήσιμος είς τ'ον πλησίον του. Πώς; ό Θεός ούδέν χρέος 
σοί έπέβαλεν, άφοΰ σοί έδωσε τ'ο είναι; Δεϊξον μας, κύριε, τ'ο έργον 
σου. Όποιαν άπολογίαν θά δώσης ένώπιον τού δικαστοΰ σου, 
δστις θέλεισέ ζητήσει λόγοντών πράξεών σου; ούαί τωδυναμένω 
καί μή φροντίζοντι έπ’ άγαθώ τής άνθρωπότητος! έπειδή δέν 
έγεννήθημεν διά μόνον εαυτούς, έλεγεν ό μέγας σοφός καί ρήτωρ 
Κικέρων, άλλά μέρος μέν άπαιτεϊ ή πατρίς, μέρος δέ οί συγγε
νείς καί φίλοι, πρέπει άκολουθοΰντες ώς οδηγόν τήν φύσιν νά 
προσφέρωμεν ύπέρ τοΰ κοινού συμφέροντος καί νά κρατώμεν συν- 
δεδεμένην τήν πολιτικήν Κοινωνίαν μέ άμοιβαίας βοήθειας, μέ 
δόσιν, μέ λήψιν, μέ τέχνας, μέ έργα, μέ λόγους μ® δ,τι έκαστος 
δύναται· ούτως αύξάνουσι τά κράτη, ούτως εύδαιμονούσιν αί πό
λεις. “Οπου δέ ύπάρχει άπαιδευσία, ούδέν καλόν φύεται, ούδέν 
υγιές- ούμήν άλλά καί πρ'ος τήν κακίαν έπιρρέπουσι πάντοτε οί 
άμαθεΐς και πρ'ος τήν άδικίαν, ώς άποφαίνεται Κλήμης ό Άλε- 
ξανδρεύς- ή άπαιδευσία πολλή-? ένδίδωσι ροπήν είς άδικίαν. Τω 
δντι ό άμαθής δέν διαφέρει άπ'ο τά κτήνη, διότι άνθρωπος ων 
ού συνήκε' παρασυνεβλήθη τοΐς κτήνεσι τοΐς άνοήτοίζ κατά 
τ'ον προφητάνακτα Δαβίδ· έπεται δθεν δτι ό τοιοΰτος πάντοτε κλί
νει πρ'ος τήν κακίαν. Άλλ’ ’ίσως άντείπη τις μή και οί γραμ
ματισμένοι δεν νποπίπτονσιν είς εγκλήματα; Ναι, άποκρίνο- 
μαι· άλλά κάθε γενικός κανών έχει και έξαιρέσεις· ύπάρχουσι-?, ώς 
μή ώφειλε, κα! γραμματισμένοι, οϊτινες κάλλιο-? νά ήσαν άγράμ- 

ματοι· τ'ο φύσει πονηρόν πνεΰμα αύτών ραδίως ού μεταβάλλεται. 
Ύπ'ο γενικήν δμως ό'ψιν έξετάζοντες τό πράγμα έξάγομεν δτι, 
είς οίανδήποτε κοινωνίαν βασιλεύει ή άπαιδευσία, έκεϊ άρχουσι 
καί τά περισσότερα κακουργήματα. Ποιοι οί μεγαλείτεροι αρπα
γές καί λησταί; οί άμαθεΐς. Ποιοι οί μεγαλείτεροι κακούργοι; οί 
άμαθεΐς, Ποιοι οί παράλυτοι καί διεστραμμένοι; οί άμαθεΐς.Τίνες 
φθείρουσι τήν κατάστασίν των είς παραλυσίας ; οί άμαθεΐς. Άς 
φροντίσωμεν δθεν, άδελφοί πολΐται, ν’ άποτεινάξωμεν τόν ζυγόν 
τής άμαθείας άφ’ήμών άς πασχίσωμεν διά τής διανοητικής ήμών 
άναπτύξεως ΐνα φθάσωμεν πρός τ'ο πρός δ σκοπούμεν τέρμα.

Πρό πάντων ή σημερινή έποχή μάς έπιβάλλει έτι περισσότερον 
χρέος, διότι εΐνε έποχή προόδου, έποχή πολιτισμού· ή δέ παρούσα 
γενεά εΐνε προωρισμενη διά μεγάλα κατορθώματα. Ό Δημιουρ
γός πρό τριάκοντα καί επέκεινα αιώνων ένεφύσησε τ'ο ζωοπάροχον 
αύτοΰ πνεΰμα ε’ις τό ήμέτερον έθνος· τήν λαμπροτέραν τής παγ
κοσμίου ιστορίας τοΰ παλαιού κόσμου σελίδα κοσμεί ή ιστορία 
τοΰ ήμετέρου έθνους. Ό Θεός αύτό τούτο τ'ο έθνος προώρισε πρό
δρομον τού πολιτισμού καί τού χριστιανισμού. Ό πολιτισμός έκ 
τής τέφρας τοΰ ήμετέρου έθνους άνεγεννήθη έν τή έσπερία μετά 
τ'ον κατακλυσμόν αύτοΰ ύπ'ο τών Ρωμαίων, Ούϊσιγότθων, Σλάβων 
’Αλβανών, Φράγκων καί άλλων, διασωθέντων των ήμετέρων λο
γιών έν τω ’Αραράτ τής ’Ιταλίας. Ό χριστιανισμός διά τών φα
εινών άστέρων τοΰ ήμετέρου έθνους Βασιλείων, Γρηγορίων, Χρυ- 
σοστόμων, Φωτίων, Μελετίων διέλαμψεν έφ’ άπασαν τήν ύφήλιον. 
Άνευ τών ήμετέρων προγόνων Μιλτιαδών, Θεμιστοκλέων, Άρι- 
στειδών, Κιμώνων, ή Ελλάς καί μετ’ αύτήν άπασα ή Εύρώπη 
ήθελεν έκβαρβαρωθή· καί τίς οΐδε ποιαν φάσιν ήθελε λάβει τό 
ανθρώπινον γένος; Τοιούτους δθεν προγόνους έχοντες, τ'ο καύ
χημα τών ύπό Σελήνην, τούς διδασκάλους τών έθνών, τους θε- 
μελιωτάς τοΰ χριστιανισμού, πώς νά μή φροντίζωμεν καί ήμεΐς 
νά βαδίσωμεν έπί τά ’ίχνη έκείνων; Ή βάσκανος τύχη μάς κατα
διώκει, ή τω δντι δέν καταγόμεθα άπό τών ένδοξων έκείνων Ελ
λήνων, ώς ό μισέλλην Γερμανός Φαλμεράϊερ άξιοι. Πλήν όχι! 
άς άνοιξη τά στραβά του ό μισέλλην Γερμανός καί άς ϊδη δτι 
ό Έλλη-? εινε πάντοτε δ αύτός· άς ϊδη δτι είκοσι-? αιώνων δου
λεία, καταφρόνησις, τυρανία, δέν ϊσχυσαν ν’άποσπάσωσιν άπό τ'ον 
"Ελληνα τ'ον έθνισμόν αύτοΰ, τήν γλώσσαν, τά ήθη, τήν φυσικήν 
αύτοΰ κλίσιν πρ'ος τά καλά έργα καί τήν παιδείαν. "Οπου "Ελλη·? 
ύπάρχει φιλοτιμέϊται νά ύψώση τήν σημαίαν τοΰ πολιτισμού. 
Πίστις, πατρίς, καί παιδεία ιδού ή λατρευομένη άγια τριάς του 
"Ελληνος. Πρόοδος καί πολιτισμός ιδού τό σύνθημα τών Ελλή
νων. Τοιοΰτοι ήσαν οί πρόγονοι ήμών. Τοιούτους ήθελεν δ ’Ισο
κράτης απαντας τούς "Ελληνας. Καί τό τών ‘Ελλήνων δνομα πε- 
ποίηκεν (ή πόλις) μηκέτι τοϋ γένους άλλά τής διανοίας τεκμή
ριο-? είναι κα! μάλλον "Ελληνας καλεϊσθαι τούς τής παιδείας τής 
ήμετέρας ή τής κοινής φύσεως μετασχόντας (Πανηγ.) Τοιαύτη 
καί ή σημερινή γενεά τών Ελλήνων, ήτις φιλοτιμεϊται νά βαδίζη 
έπί τά ίχνη τών ήμετέρων προγόνων, άνεγείρουσα ιδρύματα Μου
σών πρ'ος κατέ ργασιν τού άκατεργάστου νοός τών ’Ελλήνων παί- 
δων, καί είς αύτά τά άπώτατα μέρη τής γής.

Τά έθνη δέν τιμώνται άλλ’ ούδέ θαυμάζονται, είμή καθόσον 

προώδευσαν εϊς τήν παιδείαν, τάς τέχνας, τάς έπιστήμας καί τούς 
εύγενεϊς αύτών τρόπους· αί δέ πόλεις, κώμαι κα! πολίχνια δέν 
μνημονεύονται είμή καθόσον ένυπάρχουσιν έν αύτάϊς μνήμης ή 
παρατηρήσεως άξια δημόσια έργα. Πλήν φεΰ! ποΰ τά ήμέτερα 
δημόσια έργα; Άν ξένος τις περιηγητής, ακούω-? Μοσχονήσια, 
μίαν κώμην έκ χιλίων ώς έγγιστα οικιών καί μέ πληθυσμόν κα
τ’άναλογίαν πέντε χιλιάδων κατοίκων, έλθη νά έπισκεφθή τήν νή
σον μας, και εις τόν πρώτον πολίτην, τόν δποϊον ήθελεν άπαντή - 
σει εϊπει: δεϊξον μοι, κύριε, τά σχολεία σας,τά παρθεναγωγεία σας, 
τά δημόσια' σας έργα νά τά έπισκεφθώ,τί ήθελε τω άπαντήσει; ώ ! 
ήθελεν εΐσθαι θάνατος δι’ ένα φιλότιμο-? πατριώτην ή έρώτησις 
αΰτη· ώ ήθελε προτιμήσει μυριάκις κατ’ έκείνη-? τήν στιγμήν νά 
ήτο άπατρις, παρά νά μή δύναται νά προφέρη τ'ο δνομα τής πα
τρίδος του χωρίς νά έρυθριάση. Ναι, κύριοι, δ έχων πατρίδα 
βάρβαρον, άνώνυμον καί έξουθενημένην, εΐνε πολύ δυστυχέστερος 
άπό ένα άπάτριδα, περιφρονούμενος ώς γέννημα καί θρέμμα τό
που άδοξου καί έξουθενημένου. Παρατηρήσατε, κύριοι,τά προϊόντα 
τής ’Αφρικής καί τών Ινδιών. Ζητούνται πανταχοΰ ώς πολύ
τιμα. Οί ’Αφρικανοί δμως καί οί ’Ινδοί περιφρονοΰνται παντα
χοΰ, διότι είς τόν άνθρωπον ζητείται παιδεία καί πάλιν παιδεία 
καί πάλιν παιδεία· τή*ν  παιδείαν δθεν έπιδιώξωμεν, Άνδρες Μο- 

σχονήσιοι· τά φώτα πολλαπλασιάσομε-? έν τή ήμετέρα πατρίδι, 
τήν νεολαίαν έκπαιδεύσωμεν. Καί διατί δχι; Τά μέσα τής δια
νοητικής μορφώσεως ποτέ δέν ύπήρξαν άφθονα καί άπρόσιτα είς 
δλας τάς τάξεις τών άνθρώπων δσον εις τάς ήμέρας ήμών. Μο
λονότι δέ ούδέν παράπονο-? δυνάμεθα νά έκφράσωμεν κατά τής 
δυναστείας τών παρελθόντων έτών ώς πρός τήν διάδοσιν τώ'? 
γραμμάτων, διότι και έν ήμέραις άκόμη φοβεραϊς οΰδέποτε έμ- 
ποδίσθη ή διάδοσις τής ελληνικής παιδείας και οΰδέποτε έκλεί
σθη ούδεμία θύρα Ελληνικού Σχολείου, πρ'ος άπόδειξιν τοΰ όποιου 
άναφέρω τάς σχολάς τών Κυδωνιών, Χίου, Σμύρνης, Ίωαννί- 
νων, Βυζαντίου, Κοζάνης, Πάτμου, Αθηνών, άλλά μάλιστα 
τολμώμεν νά εϊπωμεν δτι καί ένεθαρρύνετο αΰτη ύπ'ο τοΰ διέπον- 
τος ετεροδόξου στοιχείου καί πολλάκις οΰχί μόνον παρευρίσκοντο 
οί διοικοΰντες είς τάς δημοσίας έξετάσεις άλλά καί έπήνουν τ'ον. 
πρός τά γράμματα ζήλον ήμών—πολύ περισσότερον δμως ένθαρ- 
ρύνεται ή παιδεία σήμερον έπί τοΰ νΰν εύκλεώς ήγεμονεύοντος 
κραταιοτάτου ήμών αύτοκράτορος Άπτούλ Άζίζ Χάν, έν τή αύ- 
τοκρατορία τοΰ οποίου άνθοΰσι πολλά καί παντοειδή έκπαιδευ- 
τικά καταστήματα, έκτροχίζοντα τ'ον νοΰν τής νεολαίας, καίέπι- 
τυχώς διαδίδεται εϊς άπάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας ή άνα- 
γέννησις τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού.

Μόνοι λοιπόν ήμεΐς εϊμεθα καταδεδικασμένοι ύπ'ο βασκάνου τύ
χης τόν νήδυμον νά κοιμώμεθα ΰπ-?ον; Μόνοι ήμεϊς ύπ'ο μαν - 
δραγόραν νά καθεύδωμεν ; Πλήν οχι! λάβετε θάρρος, άδελφοί 
πολΐται. Άς καταδιώκεται άπό τ'ον σλαβισμόν ό ελληνισμός· άς 
άπαγορεύεται ή ούράνιος διδασκαλία τών Εύαγγελιστών και άπο- 
στόλων υπό τών Βουλγάρων. Έάν εις άδυσώπητος στρατηγός 
Άμροΰ ήθέλησε, διά τής πυρπολήσεως τής ελληνικής Αιγυπτια
κής βιβλιοθήκης, νά καταθάψη τά ελληνικά φώτα ύπό τούς κλι
βάνους τών λουτρών τής Αίγυπτου, έν παλαια έποχή, καί έάν 
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ϊν ά'σπλαγχνον καί αχάριστου τέκνου κατά της έκθρεψάσης και 
έκγαλακτοτροφησάσης διά της παιδείας αΰτδ Μητρος ’Εκκλησίας 
ιοβόλα τείνη τόξα, καί άντί τοΰ μάνα χολήν προσφέρη αΰτη, 
ραπίσματα κατά τών θείων αΰτής νόμων δίδον καί έπομένως 
τον έλληνισμον προσπαθεί νά ύποσκιάση, άπαγορεΰον έν ταϊς νο- 
μιζομέναις ύπ’ αΰτοΰ βουλγαρικάϊς έπαρχίαις τήν άνάγνωσιν τών 
θείων λόγων τών Χρυσοστόμων, Βασιλείων κα! Γρηγορίων, τών 
στύλων της έκκλησίας—ή ελληνική παιδεία ήτο άπ’ αιώνων καί 
θέλει εΐσθαι μέχρι συντέλειας τοΰ αίώνος το άπαύγασμα τής 
δόξης τοΰ φωτός. Βλέπομεν δέ άμιλλώμενα σύμπαντα τά πολι
τισμένα έθνη ποιον πρώτον νά είσαγάγη τήν ελληνικήν γλώσσαν 
ώς μάθημα κύριον έν τοϊς έκπαιδευτηρίοις αύτοΰ. Οΰδείς δέ τε
λειόφοιτος τής φιλοσοφίας λαμβάνει άπολυτήριο/δίπλωμα δόκτο- 
ρος,έάν δέν ήνεπρώτον κάτοχος τής έλληνικής παιδείας. Ή ελλη
νική παιδεία άσθενεΐ μέν ένίοτε, δέν άποθνήσκει δμως πώποτε.

Ήμεϊς δέ, οίτινες καυχώμεθα δτι εΐμεθα "Ελληνες, παραγκω- 
νίζομεν αΰτήν διατί; διότι τδ κέντρον άφ’ ήμών μέχρι τοΰδε 
έλειπεν, δ μοχλός τής ένεργείας παρ’ ήμϊν δέν ύπήρχεν. ’Ήδη δέ, 
δτε ή Θεία Πρόνοια, τδ ούς αΰτής έκλινεν έπί τάς εΰχάς ήμών 
τών πενήτων καί δτε, τοΰ πληρώματος τοΰ χρόνου έλθόντος, έξα- 
πέστειλεν ήμϊν τδ κέντρον, έπί τοΰ όποιου συγκεντρούμεθα, δυ
νάμεθα νά πράξωμεν μεγάλα καί καλά έργα έν τή ήμετέρα πα- 
τρίδι. Τδ κέντρον δέ τοΰτο είνε ό φιλανθρωπότατος καί φιλομου- 
σότατος ήμών Επίσκοπος κύριος κύριος Παίσιος, δστις, καί έκ 
τών προτέρων γνωστός τοϊς πάσι, καταγίνεται νυχθημερόν ήδη 
εις τήν βελτίωσιν τής πατρίδος μας, καί, καθώς ποτέ δ Ρωμαίος 
Αΰτοκράτωρ έλυπεϊτο διότι έχασε μίαν ήμέραν χωρίς νά πράξη 
καλόν τι, ούτω καί δ ήμέτερος 'Ιεράρχης στενοχωρεϊται 3ν πα- 
ρέλθη ήμέρα τις χωρίς νά πράξη ωφέλιμόν τι.

Μή έκλάβητε τήν άλήθειαν ταύτην, Θεοφιλέστατο, έν τη αΰ- 
στηρα γνώσει τοΰ έαυτοΰ σας, ώς κολακείαν έν τώ σχολείω ταύ
της δέν έσπούδασα. Είμαι πολίτης καί ώς πολίτην ιερόν χρέος μέ 
προστάζει τάς μέν άρετάς έκαστου νά επαινώ, τάς δέ κακίας νά 
ψέγω. Τίς δύναται νάμέ διαφιλονεικήση τήν άλήθειαν τώνλεγομέ
νων ;Σΰ τή αΰτήήμέρα, καθ’ ήν έπάτησας τδν πόδα σου έπί τοΰ έδά- 
φους τής νήσου μας, ή πρώτη σου πραξις δέν ήτο άλλη ήνά μάς 
προτρέψης πρδς τήν πρώτην χριστιανικήν άρετήν, τήν αγάπην. Σΰ 
τήν έπιοΰσαν δέν έπεσκέφθης καί έξηκολούθεις νά έπισκέπτησαι 
τρις καί τετράκις τής εβδομάδας τό τε σχολείου τών άρρένων καί 
τδ παρθεναγωγείου, παραινών καί ένθαρρύνων διδάσκοντάς τε καί 
διδασκομένους πρδς τήν παιδείαν; Σΰ τήν έπομένην πεζός έν 
μέση ήμέρα ύπδ τδν καύσωνα τοΰ ήλιου δέν έπεσκέπτεσο τά μο
ναστήρια, διά τά όποια έλυπήθης τόσον πολύ, διότι εύρες, αΰτά 
δχι έν άνθηρά καταστάσει; Σΰ δέν έθεώρησες τοΰς πρδ έτών 
άθεωρήτους λογαριασμούς τών έκκλησιών, διωρίσας νέους έπιτρό- 
πους έν αΰταΐς; σΰ δέν έθεώρησας τάς πράξεις τών εφόρων τής 
σχολής καί έγκρίνας άποκατέςησας αΰτοΰς έκ νέου; Σΰ τέλος 
δέν είσαι δ μοχλός δ ενεργών διά τήν άνέγερσιν ένδς Παρθενα
γωγείου, μή φειδόμενος ούτε κόπων ούτε μόχθων, καί, πρδς μόνην 
τήν βελτίωσιν του τόπου μας καταγινόμενος, καθεχάστην συνε
λεύσεις έπί συνελεύσεων προσκαλεϊς έπί μόνωτω σκοπώτής τακτο-

ποιήσεως τής πατρίδος μας; Θεοφιλέστατε! τδ χρονόμετρον άνά 
χεϊρας έ'χοντες 42 ήμέρας μετρώμεν άφότου έπάτησας τδν πόδα 
σου έν τή νήσω μας καί, ώς πανόπται τά διαβήματά σας παρα
κολουθούσες, οΰδεμίαν ήμέραν ε’ίδομεν διελθοΰσαν χωρίς νά 
ένεργήσητε εϊτε λόγω εϊτε έ'ργω καλόν ύπέρ ήμών. Καί δ πλέον 
άναίσθητος άνθρωπος δέν δύναται ή νά δμολογήση ότι ή πατρίς 
μας άλλοίαν έλαβεν δψιν άπδ τής ένταΰθα έλεύσεώς σας.

Δέν άντιλέγω, σεβασμιώτατε, δτι ή πρδς τά καλά άγουσα δδδς 
σκολιά έστι καί διεστραμμένη· δέν άντιλέγω δτι έν τω Ώκεανω 
τών νέων καθηκόντων σου θά άπαντήσης καί δίνας καί άνεμοζά- 
λας καί τρικυμίας καί πλείστους δσους κινδύνους, πλήν μή άπο- 
δειλιάτε, δ καλός ναύκληρος έν τοιαύταις περι^άσεσιν άναδείκνυται. 
Βάδιζε, βάδιζε τήν διαγραφεΐεαν ύπδ τών φιλοκάλων αισθημάτων 
σου δδόν κα! πάντες οί νουνεχείς συμπολϊται μου θά σέ συνδρά- 
μωσιν εις τδ νά καταπατήσης άπαντα τά παρουσιαζόμενα προσ- 
κρούσματα καί νά άναδειχθής εΰεργέτης τής πατρίδος μας, ή δέ 
έπερχομένη γενεά θά εύλογή τδ δνομά σου. Ήμεϊς δέ, αδελφοί 
πολϊται, μή άφίνωμεν νά παρέλθη ή παρά τής Θείας Προνοίας δο- 
θεϊσα ήμϊν εΰκαιρία, άλλά πάντες συγκ*ντρωθώμεν  περί τδ» γε- 
ραρδν άρχιερέα μας καί, έπειδή ή ένωσις αποτελεί δύναμιν, ένω- 
θώμεν είς τδ νά προάξωμεν τήν πατρίδα μας καί έξαγάγωμεν 
αΰτήν έκ τοΰ βυθοΰ τής ταπεινότητός της. Πρδ πάντων ήμεϊς οί 
γονεϊς καί μάλιστα οί εύποροι άς διαθρέψωμεν υιούς επιστήμονας, 
υίοΰς καλλιτέχνας, υίοΰς βιομηχάνους καί μεγαλεμπόρους, άφοΰ 
πρώτον τοΰς ποτίσωμεν μέ τά νάματα τής παιδείας- άς ένθυμη- 
θώμεν δτι καθώς έν χωράφιον έπί πολλά έτη άφοΰ μείνη χέρ- 
σονέχει άνάγκην πολλής καλλιέργειας καί άξιου γεωργοΰ, ινα 
έπιφέρη άφθονον καρπόν, παρομοίως καί ή πατρίς μας, τήν βρε
φικήν ήλικίαν βιώσα τών γραμμάτων, έχει άνάγκην καί αγώνων 
πολυχρονίων καί κόπων μεγάλων καί άξιου γεωργοΰ ϊνα άνα- 
δείξη αΰτήν έν τω κοινωνικό κόσμω. Άς φυτεύσωμεν λοιπόν τδ 
δένδρον τής παιδείας έν τή πατρίδι μας, άς καλλιεργήσωμεν τδν 
άκαλλιέργητον νοΰν τών τέκνων ήμών ινα ή έπερχομένη γενεά 
λέγη ήμέραν τινά: έπί τών ήμερών ήμών εϊχομεν άνδρας αγαθούς, 
καί έγείναμεν και ήμεϊς καλοί πολϊται. Ό Θεός δέ τών καλών 
έργων είή μεθ’,ήμών, καί ή ευλογία τοΰ ποιμενάρχου μας. Κηρύσ
σω τήν έναρξιν τών έξετάσεων.

Ο ΨΙΤΤΑΚΟΣ (παπαγάλος).

Εις τδ πολυάριθμον γένος τών ψιττακών ύπάγονται διάφοοα 
εϊδη πτηνών μή ύπαρχόντων εις τήν Εΰρώπηντά κυριώτερα εϊδη 
τών ψιττακών εΐνε τά εξής· δ φαιός ψιττακός, ό πράσινος ψιτ
τακός, ή ψιττάκη, ό Λολιχόουρος -ψιττακός καί ό κακατόης. 
Τά δύο τελευταία εϊδη εύρίσκονται εις τήν Αμερικήν ό δολιχό- 
ουρος εΐνε άξιοσημείωτος εις τήν λαμπρότητα τών πτερών του· 
ώς δέ δ κακατόης, ούτω καί δ δολιχόουρος στερείται φωνής γλυ
κείας καί δέν δμιλεϊ. ‘Ο φαιδς ψιττακός καί δ πράσινος, οντες 
νοημονέστατοι πάντων, δμιλοΰσι κάλλιστα. Ή ψιττάκη, μικρότερα 
ουσα, έχει ώραία πτερά πράσινα· ή φωνή αΰτής εΐνε διαπεραστική 

καί άηδής. Λέγουσιν, δτι δ ψιττακός ζή ένα αιώνα τρεφόμενος 
μέ κόκκους καί δπωρικά.

‘Εκατόν έβδομήκοντα περίπου εϊδη περιλαμβάνει τ’ο γένος 
τών ψιττακών. Τδ πτηνδν τοΰτο άκμάζει εις τά θερμά κλίματα, 
συνοικεί κατά οικογένειας και σπανίως πλανάται μακράν. Συνει
θίζουσι δέ οί ψιττακοί νά ξύωσιν άλλήλων τάς κεφαλάς καί 
τοΰς τραχήλους, άγαπώσι πολΰ τον 'ύπνον, καί ή κυριωτέρα τρο
φή τών ελευθέρων ψιττακών εΐνε οί τρυφεροί βλαστοί, τά δπω
ρικά, τά γεννή
ματα καί τά 
καρύδια, τά ό
ποια άνοίγουσι 
μέ πολλήν έπι- 
τηδειότητα· οί 
ήμεροι τρώγουσι 
παν δ,τι σχε
δόν τοϊς προσ- 
φερθή, έκτος 
τοΰ οροσελίνου ' 
(μαϊντανού), τδ 
όποιον έπενερ- 
γεϊ εις αΰτοΰς 
ώς θανατηφόρου 1 
φάρμακον. —Ή 
θήλεια γέννα 
άπδ δύο έως 
τέσσαρα ώά καί 
κάθηται έπ’ αΰ
τών μετά με- 1 
γάλης ύπομο- 
νής καί στα
θερότητας, ένω ' 
δ άρρην στέκει 
δλίγον άπομεμα 
κρυσμένος τής 
φωλεάς, προσέ- 
χων εις δλας 
τάς χρείας τής 
συνεταίρου αύ
τοΰ. - 
τάκοι 
νουσι 
λώσι κα'ι δύ
νανται νά ένθυ- 
μώνται καί νά 
έπαναλαμβάνω- 
σιν ίκανωτάτην 
σειράν λέξεων, 
χωρίς νά έν- 

νοώσι μηδέν 
διά τοΰτο καί 
ήμεϊς, δταν τις 
λέγη τι 
νά τδ

- Οί ψιτ- 
μανθά- 

νά όμι-

έννοή, ψιττακός (’παπαγάλος).
λέγομεν δτι ψιττάκιζα, δηλ. δμιλεϊ ωσάν παπαγάλος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ ΨΙΤΤΑΚΩΝ.

Αέων δ υίδς τοΰ αΰτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, 
διαβληθείς ύπδ τοΰ μοναχού Θεοδώρου Σανδαβαρώνου ώς μη- 
χανευόμενος κακά κατά τής ζωής τοΰ πατρός του, έβλήθη έν τη 
φυλακή, άφ’ ής έξήλθε διά τής ένεργείας ένδς ψιττακού. ‘0

αΰτοκράτωρ έν τινι έπισήμω ήμέρα προσεκάλεσεν είς γεύμα λο- 
γάδας τινάς έκ τών εΰπατριδών τής αΰλής του. Τούτων παρα- 
καθημένων, ψιττακός κρεμάμενος έν τω προδόμω, μετά κλαυ- 
θμηροΰ τόνου έφώναξεν, «άλλοίμονον, άλλοίμονον ! τω ταλαιπωρώ 
πρίγκηπι Λέοντι.» Εινε πολΰ πιθανόν δτι δ ψιττακός ούτος, 
άκούσας συχνάκις αΰλικοΰς θρηνωδοΰντας κατά τήν έκεϊθεν διά— 
βασίν των τήν κακήν μοίραν του πρίγκηπος δι’όμοιων λέξεων, 
έπανέλαβ: ιολλάκις καί άλλοτε ταύτας τάς λέξεις, αΐτινες 

δμως τοσοΰτον 
σ υ ν ε κ ί ν ησαν 
τοΰς αΰλικούς, 
ώστε δέν ήδύ- 
ναντονά φάγω- 
σιν. Ό αΰτο
κράτωρ παρα- 
ττρήσας τοΰτο 
έπαρακίν η σ ε ν 
αΰτοΰς νά τρώ- 
γωσι μέ δρε- 
ξιν. Τότε τις έξ 
αΰτών δακρυρ- 
ροών,είπε, «πώς 
ήμεϊς, Μεγα- 
λειότατε, δύνα- 
μεθα νά φά- 
γωμεν, δταν οΰ- 
τω πως δνειδι- 
ζώμεθα ύπδτού- 
του τοΰ πτηνού 
έπί παραλήψει 
τοΰ πρδς τήν 
οικογένειαν ύ- 
μών οφειλομέ- 
νου καθήκον
τος ; Τό άλο
γον ζώον φρον
τίζει διά τδν κύ 
ριόν του· ήμεϊς 
δέ οί έφείλον- 

» τες νά πράξω
μεν τοΰτο ή- 
μελήσαμεν νά 

fc ίκετεύσωμεντήν 
I’ μεγαλειότητα 

σου πρδς χάριν 
τοΰ πρίγκηπος, 
δατις, κατά τήν 
γνώμην ήμών, 
εινε άθώος καί 
πάσχει μόνον 
ύπδ συκοφαντί
ας. 'Ο αΰτοκρά
τωρ συγκινηθείς 
ύπδ τούτων τών 

λόγων διέταςεν αΰτοΰς ν’ άγάγωσιν έκ τής ειρκτής τδν Αέοντα, 
τδν όποιον προσεδέξατο εΰμενώς ένώπιον του καί άποκατέστησεν 
εις τά πρότερα αΰτοΰ άξιώματα.

—Τδν Οκτώβριον τοΰ 1822 ή άκόλουθος άγγελία έδημοσιεύθη 
έν ταϊς έφημερίσι τοΰ Λονδίνου. « Πρδ ολίγων ήμερών έτελεύτησε, 
κατά τήν δδδν Half Moon Piccadily, ό διαφημισμένος ψιττακός 
τοΰ συνταγματάρχου Ο' Kelly. Τοΰτο τδ μοναδικόν πτηνδν ήδε 
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αριθμόν τινα άσμάτων έν έντελεΐ χρόνω καί τόνω. Ήδύνατο νά 
έκφράζη τάς χρείας του ένάρθρως καί νά δίδη τάς δ'.αταγάς,του 
σχεδόν ώς πράττουσι και τά λογικά δντα. Ή ηλικία του ήτον 
άγνωστος· ύπετίθετο δμως δτι ήτον επέκεινα τών 30 ετών διότι 
πρδ αύτοΰ τοΰ καιροΰ ήγοράσθη έν Βριστόλη ύπ'ο τοΰ συνταγμα
τάρχου Ο Kely αντί 100 γυϊνεών. Κατ’ έτος τινές, οί όποιοι έπε- 
θΰμουν νά£κάμνωσι δημόσιον έκθεσιν τοΰ πτηνοΰ, προσέφερον τω 
συνταγματάρχη 500 γυινέας· άλλ’ ή προσφορά αύτη, ένεκα της 
πρός τό εύνοούμενον πτηνόν στοργής, άπερρίπτετο εύσταθώς. Τό 
πτηνόν τοΰτο ού μόνον ήδύνατο νά έπαναλαμβάνη πολλάς φράσεις, 
άλλ’ έπίσης άπεκρίνετο είς πολλάς γενομένας αύτω έρωτήσεις. 
Άδον έσήμαινε τόν ρυθμόν μεθ’ δλας τάς συμμετρίας ένός έπι- 
στημονικοΰ τεχνίτου καί έφαίνετο τοσοΰτον έμπνεόμενον ύπό της 
μουσικής μελωδίας, ώστε έάν τυχαίως έλάνθανεν ένα φθόγγον 
έπέστρεφε πάλιν έκεΐ δπου είχε πράξει τό λάθος, έξακολουθοΰν 
δμως να σημαίνη τόν ρυθμόν, καί έτελείονε τό ασμά του μετά 
πολλής άκριβείας.

‘Ενρίκος ό Ζ' είχεν ένα ψιττακόν, τόν όποιον έτοποθέτει έν τινι 

δωματίω τοΰ έν TylWestminster άνακτόρου του, παρακειμένου έν 
τώ Ταμέσει ποταμώ. Ό ψιττακός έμαθε νά έπαναλαμβάνη πολ
λάς φράσεις, τάς δποίας ήκουεν έκ τών λεμβούχων καί έπιβατών. 
'Ημέρα τινί παίζων έπί τοΰ καθίσματός του έπεσεν έν τω πο
ταμω. Τό πτηνόν άμα κατενόησε ποΰ ήτον, πάραυτα άνέκραξε, 
«Μίαν λέμβον, μίαν λέμβον! — είκοσι λίρας διά μίαν λέμβον!» 
Πορθμεύς τις, τυχώ/ πλησίον τοΰ μέρους δπου ό ψιττακός έπλεε, 
πιάσας αύτόν έδωκε τω βασιλεΐ, αϊτών την ύποσχεθεΐσαν άμοι- 
δήν δ βασιλεύς την άπεποιήθη, ειπών δτι, έπειδή δ ψιττα
κός προσήνεγκε ποσότητά τινα, δ πορθμεύς ώφειλε καί πάλιν ν’ 
άναφερθή εϊς την άπόφασιν Εκείνου διά την τιμήν, ήν έπρεπε νά 
λάβη. Ή αναφορά έγένετο καί ό ψιττακός άνέκραξε τόσον δξέως 
δσον ήδύνατο, «δός τώ κατεργάρη τρία πέννυα.»

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΕΜΕΑΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Τό ’ άκόλουθον συμβεβηκός, ή άλήθεια τοΰ όποιου στηρίζεται 
είς άξιόπιστόν μαρτυρίαν, καταδεικνύει τον πρός την έξουσίαν 
υποταγήν καί τήν χάριν τοΰ καθήκοντος· τήν άφοβίαν έκείνην τήν 
χαρακτηρίζουσαν τόν ναύτην είς τόν συνήθη καί καθημερινόν αύ
τοΰ βίον.

Ή ύποταγή δ’ αΰτη εινε τοσούτω θαυμασιωτέρα, δταν δ ύπο- 
τασσόμενος εύρίσκηται ύπό τήν ένέργειαν τής άγάπης τοΰ Χρι- 
στοΰ, καθ’ δσον ή πρός τόν Θεόν ύποταγή καί ή πρός τήν ιδίαν 
πεποίθησιν είνε σημαντικωτέρα ώς πρός τήν έπιρροήν αύτής έπί 
τοΰ μέλλοντος ήμών παρ’ ή ύποταγή χάριν απλών άνθρωπίνων 
υποχρεώσεων.

Πρό τινων έτών γέρων τις ναύτης πολεμικού πλοίου, πράγματι 
χριστιανός, ένώ είργάζετο έν Ούασιγκτώνι, συνέλαβε τήν ιδέαν 
δτι δ Πρόεδρος τών ’Ηνωμένων Πολιτειών, καίτοι άπολαύων με
γάλων πλεονεκτημάτων, ίσως δμως δέν έγίνωσκεν άρκούντως τήν 

σωτήριον χάριν τοΰ Θεοΰ, καί, φοβούμενος μήπως ένεκεν της υ
ψηλής αύτοΰ θέσεως καί έξουσίας άλλοι δεν έτόλμων νά τω 
έμιλήσωσι περ: τοΰ σπουδαιότατου τούτου αντικειμένου, ένόμι- 
σεν δτι ή ύπόθεσις αΰτη ήτο καθήκον ίδικόν του· έπομένως 
άπεφάσισε νά προσπαθήση δπως δ ίδιος προσέγγιση είς τήν καρ
δίαν τοΰ μεγάλου άνδρός. Ό ’Ιάκωβος τήν ιδέαν του άμέσως 

έκαμεν έργον.
“Οθεν τήν έπαύριον έπορεύθη εις τό άνάκτορον τοΰ Προέδρου 

καί ευρεν ευκαιρίαν εύθετον πρός τόν χριστιανικόν αυτού σκοπόν. 
*0 Πρόεδρος ήτο μόνος.

Ό ναύτης έπλησίασε πρός αύτόν μετά βαθέος σεβασμοΰ καί, 
άφοΰ τω έξέφρασε τήν χαράν του διότι έφθασεν είς τόσον ύψηλήν 
θέσιν καί διότι κατωκει είς τόσον λαμπράν οικίαν, ήλθεν άμέσως 
είς τό προκείμενον τής ύποθέσεως ειπών, κύριε Πρόεδρε, ήσθάν- 
θης ποτέ τήν άγάπην τοΰ Χριστοΰ; Είς τοΰτο δ Πρόεδρος—δστις 

έφάνη, ώς έλεγεν δ ναύτης, δτι « κατελήφθη αΐφνηδίως » ένε
κεν τοΰ νεοφανούς τοΰ πράγματος, έάν ούχί ένεκεν τής πρακτικής 
αύτοΰ φύσεως—άπήντησεν «Ούχί· νομίζω δτι είσέτι δέν κα- 
τώρθωσα τοΰτο». «Πώς!» είπεν δ γηραιός ναύτης,δέν άνεγεννή- 
θης ; «ούχί, άπεκρίθη ή έξοχότης του. «Φοβούμαι δτι δέν άνε- 
γεννήθην.» «Λοιπόν,» είπεν δ γηραιός ναύτης, «τω δντι λυπούμαι 

δι’ ύμάς, διότι ή άναγέννησις είνε τό μέγα θεμέλιον τής θρησκεί
ας. Ούδείς ϊσταται χωρίς τής βοήθειας τήν δποίαν αύτή παρέχει. 
Έχεις καλήν κατοικίαν καί είκοσι πέντε χιλιάδας τάλληρα κατ’ 
έτος. Άλλ’ έγώ δέν ήθελα άνταλλάξει τήν θέσιν μου άντί τής 
ίδικής σου, έάν μοί έδίδοντο δέκα χιλιάδες κόσμοι. Έάν 

ήδύνασο νά έπισωρεύσης δλον τόν χρυσόν τοΰ κόσμου, δέν ήθε- 
λον λάβει τήν θέσι» σου ούδέ έπί μίαν στιγμήν.» Μετά ταΰτα 
έκβαλών έκ τοΰ θυλακίου του τήν Νέαν Διαθήκην είς μικρόν 
σχήμα, άνέγνωσε τά πρώτα έπτά έδάφια τοΰ τρίτου κεφαλαίου 
τοΰ κατά Ίωάννην Εύαγγελίου (*),  καί έτελείωσε τήν άποστολήν 
του προσθέσας, κύριε Πρόεδρε, δέν ήξεύρω έάν θά σάς δμιλήσω 
πλέον έν τούτω τω κόσμω, άλλά θά άπαντηθώμεν |ένώπιον τοΰ 
βήματος τοΰ Χριστοΰ. Έκεΐ δέ δέν θέλεις δυνηθή νά ειπης δτι δέν 
ύπήρξα πιστός, δτι δέν σοι συνέστησα τήν θρησκείαν τοΰ Κυρίου 

(*)Ήτο δέ άνθρωπός τις έκ τών Φαρισαίων, Νικόδημος ονο
μαζόμενος, άρχων τών ’Ιουδαίων. Ούτος ήλθε πρός τόν Ίησοΰν 
διά νυκτός καί είπε πρός αύτόν,, 'Ραβδί, έξεύρομεν δτι άπό 
Θεοΰ ήλθες Διδάσκαλος, διότι ούδείς δύναται νά κάμνη τά ση
μεία τά δποΐα σύ κάμνεις, έάν δέν ήνε δ θεός μετ’ αύτοΰ. Άπε
κρίθη δ Ίησοΰς καί είπε πρός αύτόν, ’Αληθώς, άληθώς σοί λέγω, 
έάν τις δέν γεννηθή άνωθεν, δέν δύναται νά ϊδη τήν βασιλείαν 
τοΰ θεοΰ. Λέγει πρός αύτόν δ Νικόδημος, Πώς δύναται άνθρω
πος νά γεννηθή, γέρων ών; μήποτε δύναται νά εισέλθη δευτέραν 
φοράν είς τήν κοιλίαν τής μητρός αύτοΰ καί νά γεννηθή; Άπε
κρίθη ό Ίησοΰς, Άληθώς, άληθώς σοί λέγω, έάν τις δέν γεν
νηθή έξ ΰδατος καί Πνεύματος, δέν δύναται νά εισέλθη είς τήν 
βασιλείαν τοΰ Θεοΰ. Το γεγεννημένον έκ τής σαρκός, είνε 
σάρξ· καί το γεγενκμένον έκ τοΰ Πνεύματος, είνε Πνεΰμα. Μή 
θαυμάσης δτι σοί έιπον, Πρέπει νά γεννηθήτε άνωθεν.» (Ίω. 
Γ. 1—7.)

ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ. Δεν 
δύνασαι νά μέ κατηγορή- 
σης δτι δέν σοί είπον τήν 
αλήθειαν ταύτην, πρέπει ν' 
άναγεννηθής.

Άφοΰ τοιουτοτρόπως ές- 
επλήρωσε τό καθήκον του 
καί ήσύχασεν έαυτόν δ γη
ραιός Χριστιανός, βαλών 
τήν χεΐρά του είς τόν πο
λεμικόν αύτοΰ πίλον, έκυψε 
τήν κεφαλήν και μετά σε
βασμοΰ άπεσυρθη.

"Οτε ακολούθως ήρω- 
τήθη, τί έκαμε τότε δ 
Πρόεδρος, άπήντησεν « ώ, 
μέ ηύχαρίστησε. πλήν τό 
πρόσωπόν του ήτο ωχρόν 
ώς νεκρού.»

Τινές πιθανόν νά άμφι- 
σβητήσωσι τό άρμόδιον τής 
διαγωγής τοΰ ναύτου. Αλ- 
λ’ ούδείς θέλει άρνηθή δτι 
μετά θάρρους ήκολούθησε 
τήν πεποίθησιν του και υ- 
πήκουσεν είς τήν προτρο
πήν τής έαυτοΰ συνειδήσε- 
ως. "Εχων τοιαύτην συνεί
δησήν :δέν ήδύνατο νά πρά
ξη άλλως, άν ήθελε νά 
μή έπιπλήττηται ύπ’ αύτής.

Τό άποτέλεσμα τής πιστής
ένεργείας αύτοΰ δέν δύναται νάγνω- 

σθή μέχριςου παραστώμεν πάντες εις το βήμα του Χρίστου. Δυ 

νάμεθα νά έλπίζωμεν μ’δλα ταΰτα ότι Εκείνος-δστις ενθυμείτο·, 
-άς πράξεις των έαυτοΰ τέκνων, δστις έκαμε την ευωδίαν του 

βαρυτίμου μύρου νά διέλθη τούς «ϊώνας ΐνα μαρτυρη περί της 
ένοικός έκείνης δτι έκαμεν δ,τι ήδύνατο και δστις ειπεν δτι 

-οτήριον ΰδατος διδόμενον έπ ονόματι Του δεν θελει χάσει τη/ 
αμοιβήν αύτοΰ—δέν θέλει λησμονήσει καί τόν ευσεβή ναύτην, 
δστις έν τώ ένθέω αύτοΰ ζήλω ύπενβύμισεν είς τον Πρόεδρόν, 
ότι ώφειλενά άναγεννηθή, διότιή άναγέννησις εινε το μεγα θε
ατόν τής θρησκείας. (Έκ τοΰ Άστ.τής Ανατολής)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΓΑΫ Λ θ Υ Σ ΑΚ·

‘Ο Λουδοβίκος ’Ιωσήφ Γάΰ Λουσάκ (Louis-Joseph Gay-Lussac)’ 
ούτινος τήν προτομήν παραθέτομε·/, έγεννήθη τή 6η Δεκεμβρίου 

τοΰ 1778 έν ‘Αγίω Αεονάρδω, κωμοπόλει τής επαρ/,.ας 'ω 
Βιέννης, ένθα δ μέν πάππος αύτοΰ έχρημάτισεν ιατρός, ο δε πα
τήρ του είσαγγελεύς. Προωρισμένος διά τό δικηγορικόν σταδιον, 

κατ’ αρχές μέν έπαιδεύθη έν τη γενετείρα αυτου χωρά, ακο-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ· Τευχ. ΛΣΤ·).

λούθως δέ έν τινι πλησίον τών Παρισίων λυκείω. ένθα προπαρε- 
σκευάσθη ΐνα ύποστη τάς έξετάσεις τής παραδοχής έν τώ Πολυ- 
τεχνείω, δπερ ήν τότε ή κεντρική τών οημοσιων έργων σχολή 
“Οντως δεκτός γενόμενο; έν τή εύκλεεΐ ταυτη σχολή, έςήλ- 
θεν αύτής κατά τό 1800. διορισθεις έπί τών γεφυρών και λε
ωφόρων. Ό Βερθολέτος (Bertholet) καθηγητής τής χημείας τό
τε τυγχάνω·/ έν τή πολυτεχνική ταυτη σχολή, παρετήρησεν έν 
αύτώ τοσαύτην άφοσίωσιν,ζήλον καί άγχινοιαν, ώστε εύηρεςήθη νά 
τόν προσλαβη ύπό τήν κηδεμονείαν του, καταστήσας αύτον προ
παρασκευαστήν του. Παρά τω σοφώ τούτω οΓαΰ Λουσακ εγνωρισ=. 
τό» Λαπλάσιον (Laplace), δστις τό έφ’έαυτω τόν κκθωδήγησεν 

είς τό στάδιον τής Φυσικής.

Τοΰ πρώτου ύπομνήματος τοΰ νέου τούτου έπιστήμονος δημο- 
σιευθέντος τω 1801, άντικείμενον ήν δ τρόπος τής διαστολής τών 
αερίων και των ατμών. Έν τουτω Οε εναργώς κατ=.δει,εν ^.. η 
διαφορά τών μέχρι τοΰδε έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων είς τό εί
δος τοΰτο τών άναζητήσεων ούδαμοΰ ώφείλετο ή είς την υπαρ- 
ξιν τοΰ ΰδατος έν τοΐς άερίοις καί ότι δταν ταΰτα είσίν έντελώς 
άπεξηραμένα,πάντα διαστέλλονται όμοιοτροπως και σταθερώ,. Τήν 
επεξεργασίαν ταύτην συνώδευσαν και πολλαι ακλαι περ: τή, 

τελοιοποιήσεως τών θερμόμετρων καί βαρομέτρων, ..-p. 
ενιατοΒ τοΰ ατμόν, περί τοΰ σννδνασαοΒ καί τής εντασεως 
τών άερίων, περί τής εξατμίσεως, περί ττ,ςίγρομετρίας καί περί 
τον μετρον τής ενεργείας τών τριχοειδών αγγείων. Τώ 1804

• 48. 
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παρουσιάσθη αρμόδιος ευκαιρία πρός έπαύξησιν τών φυσικών του 
αναζητήσεων. Έπεφορτίσθη μετά τοΰ Βιώτου (Biot) την έκτέλε- 
σιν αεροστατικής άναβάσεως, πρός διαβεβαίωσιν άν ή μχγνητική 
δόναμις παύει ενεργούσα, δταν δέν εύρίσκεται εϊς συνα'φειαν με"α 
τής γηΐνης μάζης. Κατά την 24ην λοιπό·' Αύγούστου τοΰ αύτοΰ 
έτους ot δύο νεαροί φυσιοδιφαι εϊσήλθον έν άεροστάτω δια
τεθειμένα) πρός τόν σκοπόν τούτον έν τώ κήπω τοΰ Conservatoire 
des arts et metiers καί έφθχσαν είς ύψος 4000 μέτρων. Έβε- 
βαίωσαν δέ δτι έν τώ ΰψει τούτω ή μαγνητική έντασις διετηρεϊτο 
άνευ έπαισθητής άλλοιώσεως, δτι ό ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός 
ηΰξανε σταθερώς ών αρνητικός καί δτι ή θερμοκρασία ήλαττοϋτο 
βαθμηδόν κατά λόγον τοΰ ύψους. Τοΰ αεροστάτου τούτου ίντος 
λίαν μικρού ΐνα φέρη άμφοτέρους υψηλότερου, ό Γάΰ Δουσάκ 
ήρξατο έκ νέου μόνος τήν άνάδασιν μετά τινας ήμέρας καί κα- 
τορθοϊ τώρα ό περικλεής ουτος αεροναύτης νά φθάση είς ύψος 
έπτακισχιλίων μέτρων, τό ύψιστον σημεΐον δπερ ούδείς άλλος 
μέχρι σήμερον ήδυνήθη νά πλησιάση· έκ πενταώρου δέ παρατη- 
ρήσεως έδεδαιώθη δτι ό αήρ χάνει ένα βαθμόν θερμότητος άνά 
174 μέτρα ύψους· συνέλεξεν αέρα έκ διαφόρων υψών καί διά τής 
άναλύσεως έγνώρισεν δτι ό άήρ τών ύψηλοτέρων στρωμάτων τής 
άτμοσφαίρας ήν τής αυτής τών χαμηλοτέρων συστάσεως· τέλος 
δέ έκαμεν άπειρους άςιοσημειώτους παρατηρήσεις έπί τής έλατ- 
τώσεως τών θλίψεων, τής θερμοκρασίας καί τής υγρασίας έν 
τοΐς διαφόροις ύψεσιν. Αί μετ’ έπιτηδειότητος γενόμεναι αυται 
αναζητήσεις τόν διέκριναν έκτοτε εϊς λίαν έξοχου φυσικόν καί 
δέν έδράδυναν νά τον καταστήσωσι παραδεκτόν είς τήν ’Ακαδημίαν.

Κατά τήν έποχήν ταύτην δ Ούμβόλδος έπανέκαμπτεν έκ τής 
έν τη μεσημβρινή ’Αμερική έπιστημονικής αυτού περιηγήσεως· 
προσέλαδε λοιπόν είς τήν φιλίαν του τόν Γάΰ Αουσάκ καί τόν 
συνεταιρίσθη έν ταΐς φυσικαΐς καί χημικαΐς αύτοΰ έρεύναις· κατά 
δέ τήν επάνοδόν του έκ τινων έκδρομών, άς όμοΰ έποιήσαντο 
έν Γαλλία, 'Ελβετία, Ιταλία καί Γερμανία, κατέγιναν είς εύδι- 
ομετρικάς παρατηρήσεις. Άνεγνώρισαν δτι έν τώ σχηματισμω 
τοΰ ύδατος είς όγκος άερίου οξυγόνου συνδυάζεται διά τής 
καύσεως μέ δύω όγκους αέριου δδρογό'ίου. Βραδύτερου ό Γάΰ 
Αουσάκ έγενίκευσε τήν παρατήρησιν ταύτην καί έξήγαγε τόν 
Νόμον τών αερίων τον τοσούτω γόνιμον εις εφαρμογας, καίτοι 
βραδύναντα νά εισαχθή είς τήν έπιστήμην.

Μετά τά έργα ταΰτα έδημοσίευσε διαφόρους μακράς καί σοφάς 
διατριδάς έπί τής ένεργείας τής Βολταϊκής στήλης. Εν ετει 
1807 οί Hisinger καί Berzelius ανήγγειλαν τήν δύναμιν τοΰ Βολ
ταϊκού ρεύματος πρός διάζευξιν τών στοιχείων τών συνθέτων 
σωμάτων, καί τήν ιδιότητα ήν κέκτηται τό ρεύμα τοΰτο νά 
μεταφέρη τά στοιχεία ταΰτα τών σωμάτων είς τούς αντιθέτους 
πόλους. Τό έπιόν δ’ έτος ό Humphry Davy έπολλαπλασίασε τά 
πειράματα της κατατάξεως ταύτης, καί ποικίλας αύτά τά παρή- 
γαγεν έκ νέου δι’ οργάνων μεγάλης δυνάμεως, δθεν περαιών έξήγα- 
γεν έκ τής ποτάσσης καί τής σόδας δύω άπλάς ούσίας,αΐτινες ςεροΰν- 
ται πάντων τών μεταλλικών χαρακτηριστικών, δνομάσας αύτάς 
Ποτάσσιον καί Σόδιον. Τά δύω ταΰτα μέταλλα, συνδυαζόμενα 
έκ νέου μετά τοΰ δξυγόνου έξ ου έχωρίσθησαν, παράγουσι*τά  

κοχικ ά κάλεα (alcalis). Άνακάλυψις τοσούτω περιφανής ήξίωσεν 
είς τόν άγγλον χημικόν τό πεντηκοντακισχιλιόφραγκον βραβείου 
προταθέν ύπό τοΰ Ναπολέοντος διά τά έπωφελέστερα άποτελέ- 
σματα άτινα έδύναντο νά έπιτευχθώσι διά της χρήσεως τής Βολ
ταϊκής στήλης. Ό Γάΰ Αουσάκ καί ό Thenard έσπευσαν τότε ν’ 
άκολουθήσωσι τήν νέαν ταύτην όδόν, ήτις έφάνη αύτοϊς γόνιμος 
είς άπροσδοκήτους συνέπειας. Τής ’Ακαδημίας έπιτυχούσης παρά 
τής Κυβερνήσεως τών μέσων πρός κατασκευήν στήλης ισχύος ση
μαντικής, δ Γάΰ Αουσάκ καί δ Thenard έπεφορτίσθησαν νά διευ- 
θύνωσι τά πειράματα δι’ ά ή σκευασία αύτη προωρίθη. ’Από τοΰ 
Μαρτίου τοΰ 1808 άνήγγελλον τήν άνακάλυψιν τοΰ μέσου πρός 
έπιτυχίαν διά μείζονος έντάσεως τών νέων μετάλλων άνευ τής 
χρήσεως τής στήλης, τήν άποσύνθεσιν τοΰ βορικοΰ δξέος διά 
ένέργείας αύτοΰ κλπ· έξηκολούθησαν δέ τάς έρευνας των μετά 
ζήλου, δημοσιεύσαντες τά αποτελέσματα τω 1811 έν συγγράμ- 
ματι έπικαλουμένω Φυσικοχημικοί ερευναι έν δυσί τόμοις, έξ 
ού καί δ Davy έπωφελήθη τά μέγιστα πρός συμπλήρωσιν τών 
ιδίων του ερευνών. Εύγενήςκαί νόμιμος άμιλλα άνευ άντιζηλίας, 
ήτις έπλούτησε τήν έπιστήμην διά τών περιεργοτέρων συμβεβη- 
κότων, άπερ κατεκτήσατο άπό τής έποχής τών άνακαλύψεων 
τοΰ Lavoisier.

Τώ 1813 έργοστασιάρχης τις τών Παρισίων όνόματι Courtois 
άνεκάλυψεν έν ταΐς τών φύκων τέφραις ούσίαν τινά, ήτις τώ έφάνη 
δλως νέα,καί διεκοίνωσε τοΰτο είς τόν Γάΰ Αουσάκ- ουτος δέ μετ’ο- 
λίγας ήμέρας παρουσίασεν είς τήν Ακαδημίαν ύπομνήμά τι, έν ω 
κατήρτιζε τούς κυριωτέρους χαρακτήρας τής νέας ταύτης ούσίας, είς 
ήν άπέδωσε τό όνομα Ίώδιον. ’Εν τώ διαστήματι δέ τοΰ αύτοΰ 
μηνός άνέγνω καί δεύτερον υπόμνημα περί τοΰ αύτοΰ άντικει- 
μένου. Αί δύο αυται προκαταρχτικαί συνόψεις ήσαν τό προοιμίου 
ύπομνήματος έκτενεστάτου, δπερ άνεφάνη τό έπιόν έτος καί δπερ 
ήν άληθής μονογραφία τοΰ ιωδίου. Τό έργου τοΰτο ήν τοσούτω 
πλήρες ώστε έκτοτε δέν ήδυνήθησαν ή νά έπεκτείνωσι μόνον τά 
άποτελέσματα καί νά τελειοποιήσωσι τάς ύπό τοΰ συγγραφέως 
μεταχειρισθείσας μεθόδους χωρίς ούδόλως νά μεταρρυθμίσωσι τά 
διδόμενα άπερ κατήρτισε, καί έμεινεν ώς υπόδειγμα κατοπτεύ- 
σεως, καθότι ή σπουδή τής νέας ταύτης ούσίας έκτίθεται έν 
τούτω μετά σταθερότητος κρίσεως καί λεπτότητος διηγήσεως, έξ 
ών ούδέν άβέβαιον καί άπαρατήρητον ύπολείπεται· δμοφώνως δέ 
πάντες οί χημικοί παραδέχονται αυτό ώς τό έντελέστερον έργον 
τού είδους τούτου δπερ έδύνατο νά ύπάρξη κατ’ έκείνην τήν 

έποχήν.
Κατά τό έπιόν έτος 1815 δ Γάΰ Αουσάκ έπεσφράγισε τήν 

φήμην του ώς χημικός διά τής άνακαλύψεως τοΰ κοανογόνου ή 
άζωτούχου άνθρακας, ήτις ύπήρξε σπουδαιότατη διά τήν έπιστή
μην, καθόσον πρώτη παρέσχε παράδειγμα σώματος συνθέτου δπερ 
έν τοϊς συνδυασμός αύτοΰ φέρει χαρακτήρας, οιτινες δέν εΐχον 
παρατηρηθή είσέτι είμή έν τοΐς άπλοϊς σώμασι, καί πρός τούτοις 
καθόσον μετέβαλε ριζηδόν τήν θεωρίαν τής όξειδώσεως.

Πράγματι δέ έκ τών δύο τούτων υπομνημάτων έπί τού ιωδίου 
καί έπί τοΰ κυανογόνου δ Γάΰ Αουσάκ έπορίσθη τήν θεωρίαν τών 
Ύδροξέων, έν έκ τών λαμπρότερων βημάτων άτινα έποιήσατρ 

ή έπιστήμη κατά τά πρώτχ έτη τοΰ α’ώ'ος μχς. Τά έργα δμως 

-οΰ Γάΰ Αουσάκ δέν περιωρίσθησαν είς τάς έρεύνας μόνον ταύ- 
τας τής καθαράς έπιστήμης κχί τάς ώραίχς θεωρίας αΐτινες 
βασίζονται έπί τής ακρίβειας καί έναργείας πραγματικών παρα
τηρήσεων. Καταστάς καθηγητής τής Φυσικής καί τής Χημείας 
έν τή πολυτεχνική σχολή καί άκολούθως έν τώ μουσείω, ήν 
χαρακτήρος πάντοτε άπλοΰ μετ’ άξιοπρεπε'ας, καί αί ίδέαι αύτού 
ακραιφνείς, δρθαί καί διαυγείς. Άπό τοΰ 1815 ήτο μέλος τού 
συμβουλίου τών τεχνών καί τών βιομηχανιών παρά τώ ύπουρ- 
γείω τοΰ έμπορίου, και έν έ'τει 1808 διωρίσθη διευθυντής έπί 
τής πυρίτιδος καί τού θείου καί βραδύτερου έκλήθη έξελεγκτής 
τών νομισματοσήμων. Αί διάφοροι αυται πολιτικαί θέσεις τόν 
διευκόλυναν είς τάς τέχνας καί τήν βιομηχανίαν- έφεύρε δηλο
νότι τ’ο πνευματόμετρον, κατεσκεύασε βαρόμετρον κομιστόν, έτε- 
λειοποίησε τάς δοκιμασίας έπί τών χρυσούχων καί άργυρούχων υλών, 
έδημοσίευσε τάς πρακτικάς μαθήσεις, τά μέγιστα ωφελίμους 
πρός διαφόρους κατασκευχσίας έπί τών έκχρωματιζουσών χλωρώσε
ων, έπί τής δοκιμής τών έμπορευσίμων κάλεων, κλπ.. Έ χρημάτισε 
έ μέλος τής Ακαδημίας άπό τού 1804 καί τώ 1821 έξελέγη 

βουλευτής τής άνω Βιέννης, φυλάξας τήν πολιτικήν ταύτην θέσιν 
ώς σοφός, δραστήριος, φιλόνομος καί άφωσιωμένος. Τώ 1839 
έκλήθη γερουσιαστής (Paire de France) και άπεβίωσε τώ 1850 
είς έβδομήκοντα καί δύω έτών ηλικίαν έκ καρδιακού νοσήματος 
‘Ο Γάΰ Αουσάκ είχε διαθέσεις άπλάς καί έ^κρατεϊς καί έξεις 
τακτικάς. Αί έπιτυχίαι τών κατορθώματων εϊς ούδένα πώποτε 
προύξένησαν τό έλάχιστον άλγος, διότι πάντοτε έδικαιοΰντο νά 
κατέχωσι τήν πρώτην βαθμίδα ένεκα τής μεγάλης του άξιότητος 
ής ή υπεροχή ήν αναμφίλεκτος. Άποκτήσας έντίμως σημαντικήν 
περιουσίαν καί τυχών δλων τών τιμών άς δύναται ή έπιστήμη 
νά παράσχη, άφήκε μνήμην άνδρ’ος άκεραίου, άμεμπτου, καί τού 
σοφωτέρου πάντων, δι’ οϋς ήπατρίς του έγκαυχαται.

Μεταγλωττισθέν ύπό Κ. Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ.

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

“Εως πότε; ίσως θ’ άνακράξη τις τών άναγνωστών, έως πότε 
περί τοΰ αύτοΰ πάντοτε θέματος; — Δέν θά έχη άδικον δ φίλος 
ουτος, διότι ή τών αύτών έπανάληψις βεβαίως καθίσταται άηδής 
καί φέρει τόν κόρον άλλά τί ποιητέον, άφοΰ τό ζήτημα εΐνε 
ζωτικώτατον, άφοΰ άπό τού τοιούτου ή τοιούτου τής διδασκαλίας 
συστήματος έξαρτάται ή ή εύδαιμονία ή ή κακοδαιμονία ήμών;

Ένταΰθα ούδέν άλλο προτιθέμεθα ή πρώτον μέν νά έκφράσω- 
μεν τήν χαράν ήμών έπί τη και ένώπιον τού έν Κωνσταντινου- 
πόλει έλλ. Φιλολ. Συλλόγου περί διδασκαλίας άγορεύσει τού κ 
I. I. Σκυλίσση, ής. διά τοΰ «Νεολόγου» (1046—1048) δημο- 
σιευθείσης, τήν άνάγνωσιν στενώς συνιστώμεν τοΐς ένδιαφερομέ- 
νοις- δεύτερον δέ νά μετενέγκωμεν είς τάς στήλας τού Μέντορος 
τό έφεξής άξιόλογον άπόσπασμα άγορεύσεως, ήτις έγένετο πέρυ_ 

σιν έν ταϊς δημοσίαις έξετάσεσί τίνος τών σχολείων τής Λέσβου, 
καί ήτις κατά τύχην περιήλθεν είς χέϊρας ήμών.

Τό άπόσπασμα τοΰτο έχει ώς έξής
«Κύριοι, ποιος δ προορισμός τών σχολείων; ποιος δ σκοπός 

τής συστάσεως παντοειδών έκπαιδευτηρίων; — Μή ζητήσετε 
νά μάθητε τούτο άπό τόν Πλάτωνα καί τόν Άριστοτέλην μή 
προστρέξητε είς τούς μεγάλους φιλοσόφους τής Εύρώπης. Έγώ 
θά σας δδηγήσω είς ένα μέγαν διδάσκαλον, είς τόν διδά
σκαλον τοΰ Σόλωνος καί τοΰ Πιττακού καί τών έπτά σοφών τής 
Ελλάδος. Τίς ουτος; ζ0 λαός, κύριοι, ή έμφυτος σοφία τού λαού. 
Έρωτήσατε ένα κηπουρόν, ένα άχθοφόρον, ένα κτίστην, ένα σι-, 
δηρουργόν διατί στέλλει τόν υιόν του είς τό σχολεϊον; εύθύς θά 
σος άποκριθή: θέλω νά γίνει άνθρωπος- θέλω νά ζήσηόγι όπως 
έγώ, δυστυχισμένα και κοπιασμένα. Ήκούσατε, κύριοι, ώραι- 
ότερον καί σαφέστερου ορισμόν τοΰ σκοπού τών σχολείων; Δι*  
έμε, σας βεβαιώ, ούδέν λαμπρότερο·;, ούδέν υψηλότερου, ούδέν 
καθαρώτερον,—θέλω νά γίνή άνθρωπος ό υιός μου. Συναισθάνε
ται δ ταλαίπωρος δτι έξέπεσε τής άνθρωπίνης άςίας, μείνας 
άμαθής καί άγράμματος· συναισθάνεται τήν τύφλωσίν του, διότι 
πάσα ή κτίσις δι' αύτόν είνέ τι μυστηριώδες καί άκατάληπτον 
δλα τά φυσικά φαινόμενα εινε τυχαίας ένεργείας, εΐνε σημεία 
τοΰ Θεοΰ καλών καί κακών συμβαμάτων προμηνύματα- δέν δύ
ναται νά ύψώση τόν νοΰν μέχρι τοΰ Πλάστου καί ν’ άποδώση 
αύτώ τήν πρέπουσαν λατρείαν, τήν έν Πνεύματι καί άλήθεια, 
διότι τό άδρανές καί άκατέργαστον τών πνευματικών του δυνά
μεων άδυνατεϊ ν’ άντιληφθή έκ τής θεωρίας τού σύμπαντος τά 
προσόντα καί τάς τελειότητας τοΰ ύπερτάτου ’Όντος. Καί εινε 
πρόδηλον, κύριοι, δτι ούδέποτε άποδίδομεν τήν πρέπουσαν τιμήν 
ούτε είς τον άνθρωπον οϋτε είς όποιονδήποτε πράγμα, έάν άκρι- 
βώς δέν γνωρίσωμεν τήν αξίαν αύτού καί τάς καλάς ή κακάς 
ιδιότητάς του. Δότε είς χέϊρας παιδός τμήμα ύέλου καί τ’ον πο
λυτιμότερου άδάμαντα· άφοΰ χόρταση παΐζον μέ ταΰτα, θά ρίψη 
έπειτα άμφότερα είς τόν βόρβορον.»

«Άλλά πόθεν ή συνείδησις αΰτη έν τώ άπαιδεύτω καί παν- 
τάπασιν άμορφώτω άνθρώπω; Καθώς πολλάκις, κύριοι, τό έν τη 
άτμοσφαίρα διεσκορπισμένον ηλεκτρικόν φώς καί τό έν τη ΰλη 
λανθάνον θερμογόνου αίφνης καί άνευ φαινομένης αιτίας έκεϊνο 
μέν λάμπει, τοΰτο δέ άνάπτει, τοιουτοτρόπως καί ή διάνοια τού 
άνθρώπου, τό άΰλον τούτο καί έσωτερικόν φώς, διασπά τά δεσμά 
του, ρίπτει λάμψεις τινάς καί· άστραπάς διαβατικάς, διαφωτίζει 
τήν παρούσαν έλεεινήν κατάστασιν του καί άναμιμνήσκει αύτώ 
τήν προτέραν, τήν τελείαν, τήν εύδαίμονα, τήν μακαρίαν, εϊς ήν 
έπλάσθη ύπό τοΰ Δημιουργού. Διότι πόθεν άλλοθεν πρέπει νά εϊ
πωμεν οτι προέρχεται ή έμφυτος αΰτη έπιθυμία τού γεωργού καί 
τοΰ βαναυσουργοϋ πρός τήν έξανθρώπισιν τοΰ υίού του ή έκ τής 
συναισθήσεως τής πρότερον μέν εύγενοΰς, νΰν δέ έκπεπτωκυίας 
άςίας του;

’Ιδού, κύριοι, τί πρώτον άπαιτεΐ δ λαός παρά τών σχολείων, 
είς ά προθόμως συνεισφέρει τόν έν ίδρώτι άποκτώμενον οβολόν 
του. Άπαιτεΐ τά τέκνα του νά γίνωσιν άνθρωποι, ν' άναλά- 
βωσι δηλ. τήν άπολεσθεϊσαν άςίαν των, νά γνωρίσωσιν εαυτούς 
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καί τήν περικυκλοΰσαν αύτούς φύσιν, νά κατανοήσωσι τάς δυνά
μεις καί ένεργείας αύτής καί διά μέσου τούτων ν’ άνυψωθώσι 
μέχρι της γνώσεως τοΰ ‘Υψίστου Δημιουργού- τότε δέ μόνον πι
στεύει ότι θά γείνωσιν αληθώς θεοσεβείς καί πράγματι χριστιανοί·

>> Δευτέρα άπαίτησις τοΰ τεχνίτου, τοΰ ζευγηλάτου, τοΰ θα- 
λασσομαχοΰντος ναύτου, τοΰ χειρώνακτος εινε νά προμηθεύση εις 
τά τέκνα του μέσα εύζωΐας, μέσα βίου άνετωτέρου κα! ήττον 
έπιπόνδυ. Άσχάλλει ό άθλιος καί άδημονεί διότι βλέπει ότι κα- 
τεδικάσθη νά ήνε αιώνιος δούλος της άγριας καί πολλάκις άγνώ- 
μονος φύσεως, εργάτης διηνεκής τής ακατέργαστου καί άτιθάσ- 
σου ύλης. Άλλά πώς νά θρέψη έαυτόν καί την οικογένειαν του 
εϊ μή εργαζόμενος νυκτός τε καί ήμέράς; Διό καί επιθυμεί νά 
καταστήση τον διάδοχόν του, τόν κληρονόμον του ίκανώτερον 
περί τόν πορισμόν τών πρός τό ζήν αναγκαίων πρός τόν σκοπόν 
δέ τοΰτον όργανον προσφορώρατον θεωρεί τά σχολεία καί τά 
γ-ράμματα. Κα! έχει δίκαιον, κύριοι. Ή δέν βλέπομεν ότι καί 
ή γεωργία και πάσαι αί βαναυσουργικαί τέχναι καί πάσαι α! βιο
ποριστικά; έπιτηδεύσεις έξηυγενίσθησαν και έτελειοποιήθησαν δι« 
τών έπιστημών καί γραμμάτων ?ν τή πεφωτισμένη Ευρώπη καί 
έγιναν παραγωγικώτεραι, άνταμείδουσαι εύχερώς καί άφθόνως 
τούς μόχθους τοΰ άνθρώπου;

» Φέρε έξετάσωμεν ήδη άν καί χατά πόσον τά ϊδικά μας 
σχολεία έπιτυγχάνουσι τοΰ διπλοΰ αύτών σκοπού, κατά πόσον άν- 
ταποκρίνονται είς τήν εντολήν αύτών, περί ής τοσοΰτον υψηλήν 
ιδέαν έχει ό λαός καί εις ήν βεβαίως άποβλέπουσαι αί δημοτικά; 
άρχαί έσύστησαν ταύτα καί μεριμνώσι περί τής διατηρήσεως 
αύτών.»

» Καί ώς μέν πρός τό δεύτερον τών έργων, ίσως δυνατόν εί- 
πεϊν ότι έπέτυχον έν μέρει τοΰ σκοπού των διότι έφοδιάζοντα 
τόν παΐδα μέ τάς πρώτας γνώσεις τής άναγνώσεως, τής γραφής, 
τής άριθμητικής, καί διδάσκοντα αύτόν τήν γλώσσαν, τό πάγχρη - 
στον τοΰτο όργανον πάσης συναλλαγής, τόν καθιστώσιν ίκανώτε
ρον περί τήν,άσκησιν τέχνης τίνος ή βιοποριστικού έπαγγέλματος».

«ί’Αλλ’ ώς πρός το πρώτον τί έπραξαν κα; τί πράττουσι τά 
σχολεία; Οίκτρά, κύριοι, οΐκτροτάτη άποτυχία. Έρωτησατε τούς 
απανταχού διδασκάλους, άναγνώσατε τάς εφημερίδας, τά περιο
δικά- μίαν φωνήν θ’ άκούσητε πανταχοΰ, φωνήν Απελπιστικήν. 
Τά σχολεία ούδόλως ή έπ’ ελάχιστο-/ κατώρθωσαν νά μορφώ- 
σωσι, νά ήθικοποιήσωσι τόν παίδα, νά τον κάμωσιν έν ολίγο ις 
άνθρωπον. "Οτι βεβαίως ό διδάσκαλος δέν είνε υπαίτιος τής άπο- 
τυχίας ταύτης, τοΰτο είνε πανθομολογούμενον άλλως όλοι οί δι
δάσκαλοι θά ήσαν ανίκανοι καί άνάξιοι τοΰ έπαγγέλματος των».

»Ήρευνήθησαν λοιπόν τά αίτια τού τοιούτου φαινομένου καί 
έζητήθησαν οί λόγοι τής τοιαύτης Ανωμαλίας- συμπέρασμα δέ 
τών έρευνών τούτων υπήρξεν ότι τό έπικρατήσαν σύστημα τής 
παιδεύσεως είνε σφαλερόν, ότι ό διοργανισμός τών σχολείων είνε 
ελαττωματικός, δτι περιωρίσθησαν εις τήν καλλιέργειαν τών δι
ανοητικών μόνον δυνάμεων και οχι συνάμα τών ηθικών και σω
ματικών, εϊς τήν μετάδοσιν γνώσεων καί ούχί εις τήν ρύθμισιν 
τής καρδίας- τέλος είς την παρα,μτλησιν πάσης θρησκευτικής 
αγωγής. Όλα ταύτα είνε λόγοι εύπρόσδεκτοι, άποχρώντες, άρ·? 

κούντως δικαιολογοΰντες τήν αδυναμίαν των σχολείων περί τό 
ήθοποιητικόν αύτών έργον, περί τήν έξανθρωπιστικήν αύτω-? άπο- 
στολήν.

»Άλλ’ δμως καί πάλαι καί νύ/ συζητεΐται μεταξύ τών σοφών 
άν ή άρετή είνέ τι διδακτόν ή όχι- καί ή πείρα δέ καί δ λόγος 
άποδεικνύει ότι ή ήθιχή δέν διδάσκεται άλλά μεταδίδοται διά τοΰ 
παραδείγματος άπό τού όλου εϊς τό μέρος, άπό τών άνω πρός τάς 
κάτω, άπό τών γονέων εϊς τά τέκνα. "Εργον δέ τών σχολείων 
είνε νά στερεοποιώσι τάς κατ’ οίκον άποκτηθείσας καλά; έξει 
καί, ώριμασάσης τής κρίσεως, νά διδάσκω» τον παΐδα δπως μετά 
λόγου πράττη τό άγαθόν.»

»Άν δέ άπό τοΰ γενικού καταβώμεν εις τά μερικά, θά εύρω- 
μεν ότι έν τή ήμετέρα κοινωνία πολλά στοιχεία άντιστρατεύονται 
εις τό έργον τοΰ σχολείου. Τό στενόν καί λίαν περιωρισμένον 
τοΰ τόπου, ή άδιάκοπος έπαφή τών μαθητών μετά τών παίδων 
τών τριόδων, ή διενεκής έν ταΐς όδοις περιπλάνησις παίδων άνί- 
σου ήλικίας πολλάκις μέχρι βαθείας νυκτός, ή άξιοκατάκριτος 
άκηδία τών πατέρων, ή έλλειψις πάσης σπουδαίας έποπτείας καί 
παιδονομίας, ή άγνοια τοΰ αισθήματος τής αίδοΰς—πάντα ταΰτα 
τί άλλο κάμνουσιν ή συγκατσστρέφουσιν δ,τι τό σχολείον, δ,τι ό 
διδάσκαλος οΐκοδομεϊ; Ούδέ 'Ηρακλής άν ήτο, δέν ήθελε κατι- 
σχύσει πρός τοιούτους Αντιπάλους. Σπείρει ό γεωργός σίτον κα
θαρόν, άλλ’ έχθρος άνθρωπος ρίπτει διά νυκτός έν αύτω ζιζάνια, 
άτινα πνίγουσι τά άγαθά σπέρματα. »

» "Επειτα όποιον έφόδιον φέρει μεθ’ εαυτού ό μαθητής στελλό- 
μενος είςτ'ο σχολείον; φόβον καί μόνον φόβον. Φιλοτιμία,εύπείθεια, 
αγάπη πρός τά γράμματα, συμπάθεια ή σέβας πρός τόν διδάσκα
λον, πάντα ταύτα έλλείπουσι παντάπασιν έκτος σπανιτωτάτων έξαι- 
ρέσεων. Τό σχολείον τώ παρεστάθη ώς δεσμωτήριο-/, ώς κόλασις- 
δ δέ διδάσκαλος ώς δεσμοφύλαξ, ώς δαίμων τοΰ αδου. Θά σε 
μαρτυρήσω είς τόν διδάσκαλον, μεταφραζόμενον είς τήν γλώσ
σαν τοΰ παιδός, σημαίνει θά σέ παραδώσω τίς άγριον τύραν
νον, εϊς βασανιστήν.·»

» Ταΰτα λοιπόν εΐσι, κύριοι, τά έπιτόπια κωλύματα, τά δποία 
πρέπει ήμεΐς νά άρωμεν, διά νά μή άποβαίνη τό έργον τοΰ σχο
λείου έτι μάλλον καί δυσχερές καί άχαρι καί Ανωφελές. Αίρον
ται δέ ταΰτα διά τής συνδρομής πάντων ή, όρθότερον είπείν, τών 
νοημονεστέρων καί χρηστοτέρων πολιτών.»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΣ

(Συνέχεια άπό σελ. 351).

‘Η καρδία τής νέας ήρχισε νά πάλλη σφοδρότατα. Ήκολού- 

θησε τήν μητέρα της καί εϊσήλθον άμφότεραι μετά τινας στιγ- 
μάς εϊς τήν αίθουσαν. Ό Άνατόλιος Δουβ,ουχέτης παρουσίασε 
τόν λεγόμενον φίλον του, δστις μεγάλως έπεθύμει νά μάθη το 
περιεχόμενο*  τής έπιστολής τοΰ θείου του. Άφ’ ετέρου, διά δύο 
λίαν διαφόρους αιτίας, ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ τόν έξήταζον μεψ 

όλης τής περιέργειας, ήν ή εύγένεια έπέτρεπεν εϊς αύτάς. Άμ
φότεραι ήσαν λίαν συγκεκινημέναι.

— Πόσον εινε ώραία! έλεγε καθ’ έαυτόν ό Γουστάβος, παρα- 
τηρών τήν νεάνιδα.

Αφετέρου ή Μελανία ήτοτόσον τεταραγμένη,ώστε δένήδύνατο 
νά σχηματίση άκριβή ιδέαν περί τής έπιστολής- ήσθάνετοδμως ότι 
ό νέος δ τοσοΰτον πράος τήν φυσιογνωμίαν, ειλικρινής καί απλούς 
τό βλέμμα, δέν ήτο δυνατόν νά προσενεχθή πρός αύτήν δι' ά- 
καίρου άστειότητο άλλ’ ούτε δι’ άπρεπούς φενακισμοΰ. Είλικρι- 
νώς λοιπόν τή έξέφραζε τόν έρωτά του. Ή παρουσία του άλλως 

έν τή οικία τής μητρός της δέν άπεδείκνυε τ'ο πραγματικόν τών 
αισθημάτων του; Καί τότε ... Ή Μελανία δέν έτόλμα νά προ- 
χωρήση περαιτέρω- ήτο λίαν έκπεπληγμένη δι’ δ τι έπαρουσιάζετο 
είς τό πνεΰμά της.

Έν τούτοις ή κυρία Ρογήρου- ήτο ήσυχος κατά τό φαινόμενου 
ηύχαρίστησε τόν Γουστάβον Βουρέλ διότι είχε τήν καλοσύνην νά 
έπισκεφθή τήν αγροτικήν της οικίαν. Ό Γουστάβος άπεκρίθη εύ- 
φυώς καί βλέπων δτι δέν τώ άνέφερον ούδέν περί τής έπιστολής, 
έπρόσεξε καλώς μή είπη ούδέν περί αύτής. Ζωηρώς έρωτηθείς 
ύπό τής κυρίας Ρογήρου, διηγήθη κατ’ δλίγον δλην τήν ιστορίαν 
του καί τήν τοΰ μακαρίτου θείου του. ' Η κυρία Ρογήρου τ'ον ή- 
κουσε μετά τής μεγαλητέ ρας προσοχής- θά έλεγέ τις δτι έφο- 
βεϊτο μή χάση καί μία; μόνην λέξιν τών λόγων του.

— ’Ελπίζω, κύριε, δτι εϊς περίστασιν καθ’ ήν δέν έχετε νά 
έξοδεύσετέ που τάς ώρας σας, θά εύαρεστηθήτε νά διέλθητε μεθ 
ήμών τήν εσπέραν σας.

— θεωρώ έμαυτόν, κυρία, λίαν εύτυχή διά τήν όποιαν μο 
περιποιείτο τιμήν, δθεν καί δέχομαι εύχαρίστως.

— ’Ιδού δτι είμεθα σύμφωνοι, θά γευματίσωμεν είς τάς έξ, 
είτα θά διασκεδ άσωμεν δλίγον είς τήν μουσικήν. Εισθε μουσι
κός, κύριε Βουρέλ;

— Πολύ δλίγον, κυρία.
— Ό έστι, εισθε- θά κρίνωμεν περί τούτου τήν εσπέραν 

ταύτην. Έν τώ μεταξύ,άν Αγαπάτε, έπισκεπτόμεθα τό μικρόν μαςι 
κτήμα . . , ΏI δέν είνε έκτεταμένον, προσέθηκε γελώσα- έχε 
περίμετρον έκατ'ον πεντήκοντα μέτρων περίπου.

Ήγέρθη, έλαβε τόν βραχίονα τοΰ Γουστάβου καί κατέβησαν 
πρός τόν κήπον, ακολουθούμενοι ύπό τοΰ Άνατολίου, δστις έδωκε 
τόν βραχίονα είς τήν έξαδέλφην του. -

— Ό κήπος σας είνε τερπνότατος, κυρία, καί έντελέστατα 
καλλιεργημένος.

Ήδύνατο νά ήνε πολύ καλλίτερος, άλλά τον καλλιεργούμε-/ 
μόναι, έγώ καί ή θυγάτηρ μου.

— Τότε, κυρία, έπιτρέψατέ μοι νά σάς έκφράσω τά ειλικρι
νή συγχαριτήριά μου. "Α τί ώράΐα λείρια (λαλέδες)! ανέκραξε 
μετά θαυμασμού- έχετε έπίσης έκεΐ Αξιόλογο*  συλλογήν ροδωνιών

—Είνε είσέτι λίαν άσυμπλήρωτος.
— Φαίνεται ότι άγαπάτε πολύ τά άνθη, κύριε, είπεν ή Με

λανία.

— ‘Ως πάν δ,τι ώραίον, χαρίεν καί αγνόν.

— Άγαπώ νά βλέπω αύτ'ον τόν ενθουσιασμόν είς τούς νέους, 
έπανέλαβεν ή κυρία Ρογήρου. Εισθε ποιττής, κύριε Βουρέλ;

— ’Ολίγον σχεδόν ώς καί μουσικός, κυρία, δηλαδή ποσώς.
— Ο κύριος Βουρέλ. είνε άπό τούς μεσημβρινούς τόπους ! 

έπανέλαβεν ή Μελανία. Οί μεσημβρινοί τόποι είνε ή χώρα τών 
ραψωδών.

Είχον ήδη περιέλθει τ'ον κήπον.
— Ήδη, είπεν ή κυρία Ρογήρου, σάς εγκαταλείπω, κύριοι- 

έχω νά δώσω διαταγάς τινας είς τήν Λουΐζαν. Ά! ένθυμήθην 
ύπάγω νά σάς πέμψω μικρόν κάνιστρον δπως διασκεδάζετε συνά- 

ζοντες χαμοκέρασα-έλθέ νάτό ζητήσης, Άνατόλιε! Ό Γουστάβος 
καί ή Μελανία έμειναν μόνοι έπί μίαν στιγμήν, σιωπηλοί κα 
τεθορυβημένοι, δ μέν μή ήξεύρων τί να εί’πη, ή δέ μή τολμώσα 
νά δμιλήση.

— Είνε παράδοξον πώς νέος τις δύναται νά γίνη ήλίθιος ένώ
πιον νέας, έσκέπτετο δ Γουστάβος. Τέλος μετά τινας στιγμάς 
ευρε κατ’ ευτυχίαν την έπομένην κοινήν φράσιν.

— Ή διαμονή σας είνε δντως θελκτικωτάτη, δεσποσύνη.
— Έν καιρω θέρους, κύριε- άλλ’ έν καφώ χειμώνος τ'ο 

Auteuil είνε λίαν δυσάρεσστον.
— Εισθε τόσω πλησίον τών Παρισίων!
— Άναμφιβόλως, άλλ’ δπως έπανέλθη τις έν καιρω νυκτός 

μετά τόν χορόν είς τ'ο θέατρςν είνε ούχ ήττον λίαν μακράν.
— Τω δντι, άλλά διατί κατοικείτε ένταΰθα πάντοτε;
— Ίσως, άπεκρίθη ή νέα μέ ύφος πλήρες άποσιωπήσεως, ίσως 

ταχέως τ'ο έγκαταλείψωμεν.............
Σιγή έπεκράτησε, καθ' ήν έθεωρήθησαν άμοιβαίως, ώς έάν 

ύπήρχεν ήδη μεταξύ αύτών διακοίνωσις ένδομύχων σκέψεων. Ό 
Άνατόλιος Δουβουχέτης άνεφάνη είς τήν είσοδον τοΰ κήπου.

— Κύριε, , . . είπεν ή Μελανία.
Καί έσταμάτησε, φοβηθεΐσα τρόπον τινά δί’ δ,τι· έμελλε νά 

ειπη. Ό Γουστάβος τήν παρετήρει, αναμένω.-/ τό τέλος τής φρά- 
σεώς της.

— Κύριε, έπανέλαβεν αύτη, εισθε. υμείς δστις προχθές έκομί- 
σατε μίαν έπιστολήν;

— Δι’ υμάς, δεσποσύνη; μάλιστα, έγώ. είμαι
Ή Μελανία κατεβίβασε ζωηρώς τούς οφθαλμούς καί έγεινεν 

δλως έρυθρά.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην δ Άνατόλιος τούς συνήντησε.
Διατί ή αιφνίδιος αυτή έρυθρότης; καί πόθε-/ προέρχεται ή 

τόση αύτής συγκίνησις; ήρώτα καθ’ έαυτόν δ Γουστάβος, έν ω 
έσύναζε χαμοκέρασα- καί έγώ αύτός διατί δοκιμάζω τήν υπερβο
λικήν ταύτην ταραχήν ;

Άφ’ ετέρου ή Μελανία έλεγε καθ’ έαυτήν.
' Η έπισταλή στέλλεται πολύ καλά έχ μέρους αύτοΰ, μέ άγαπά. 

Ποΰ λδιπόν μέ έχει γνωρίσει;
Πορευθείς οικαδε δ Γουστάβος Βουρέλ, εύρέθη εύτυχώς 

μόνος του, δπως δυνηθή νά σκεφθή έν άνέσει περ: τοΰ παρα
δόξου, δπερ τω συνέβη. Δεν ήτο άληθής ιστορία; ουτος δστις’ 
τήν προλαβοΰσαν δέν είχέ ποτέ ίδεΐ τάς κυρίας Ρογήρου, έγέ- 
νετο. ξεκτ'ος ύπ’ αύτών ώς παλαιός φίλος. Διατί ή τοσομτον τα~ 
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χέως συναφθεϊσα αΰτη φιλία; διατί ή κυρία Ρογήρου τώ ειχεν 
έκφράσει τόσω ζωηρόν ενδιαφέρον ; Άναμφιβόλως δέν ήδύνατο 
ν’ άποδώση τοΰτο ή εϊς τήν έπιστολήν τοΰ θείου του. Άλλά τί 
έλεγε λοιπόν ή μυστηριώδης αύτη έπιστολή!

Ένόμιζεν δτι βλέπει .εισέτι τό γλυκύ καί τρυφερόν βλέμμα τής 
κυρίας Ρογήρου καί τό πλήρες θελγήτρων μειδίαμα τής θυγα- 
τρός της. Αί συμπαθητικαί των φωναί έφθανον εισέτι εϊς τά ώτά 
του ώς μειλίχιος μουσική, ής ή καρδία του ήτο ή πιστή ήχώ. 
'Οποίας ευάρεστους αναμνήσεις τω άφηνε ή τοσοΰτον πλήρης 
άπροσδοκήτων ημέρα αύτη !

Έφαντάζετο εαυτόν έν τω κήπω τής κυρίας Ρογήρου, πλησίον 
τής συγκεκινημένης καί τεταραγμένης νέας, καί ή καρδία του 
έσκίρτα εϊς τό στήθός του. Ένεθυμεΐτο τότε τούς τελευταίους λό
γους του κ. Άρνολδίου, τοΰ συμβολαιογράφου του, καί έλεγε· 

καθ’ έαυτόν.
—- Ή σειρά μου νά άγαπήσω έχει λοιπόν ήδη φθάσει; Άλλ’ 

ούχί, αδύνατον, δέν αγαπώ τήν δεσποσύνην Ρογήρου. Άλλως, θα 
ήτο άνοησία! Δέν μέλλει νά νυμφευθή τόν κ. Άνατόλιον Δου- 
βουχέτην; εινε παράδοξον πώς αισθάνομαι πολύ δλίγην συμπά
θειαν πρός αύτόν τόν νέον! Ποτέ δέν μοί έκαμε κακόν τι,καί δμως 
μοί φαίνεται δτι εύχαρίστως θά τόν έκακοποίουν. Τόν άποστρέ- 
φομαι· ύπάρχουσιν είς τά αισθήματά μας πράγματα όντως ανε
ξήγητα. Έξ δσων δ Άνατόλιος μοί εϊπε, φαίνεται δτι αί κυρίαι 
αύται, καί ιδία ή δεσποσύνη Ρογήρου, συνέλαβον τήν ιδέαν τής 
προσκλήσεως, τήν όποιαν μοί διεβίβασεν. Εΐχον έν πρώτοις υπο
θέσει δτι εις τήν έπιστολήν ώφειλον τό κίνημα τοΰτο καί έπε- 
ρίμενα τούλάχιστον ν’ απαντήσω εϊς τινας έρωτήσεις. Άλλά πο
σώς. Μόλις ή δεσποσύνη Μελανία μοί έκαμε λόγον περί αύτής. 
Ταΰτα πάντα μοι φαίνονται λίαν αινιγματώδη. Τί περιείχε λοι
πόν έκείνη ή έπιστολή ; Τή αλήθεια θά πράξω καλώς νά προς- 
ποιηθώ δτι δέν έννοώ τίποτε. Άς άναμείνω τά γεγονότα.

Μετά τήν άναχώρησιν τών δύω νέων, ή κυρία Ρογήρου καί ή 
Θυγάτηρ της εΐχον μείνει στιγμάς τινας εισέτι έν τή αιθούση.

— ‘Ο νέος ουτος εινε πολύ καλός, εΐπεν ή κυρία Ρογήρου- 
έπεθύμουν ώστε όλοι οί λοιποί φίλοι τοΰ Άνατολίου νά τώ ώ- 
μοίαζον. Δέν είσαι σύμφωνος, Μελανία ;

— Καθ’ δλοκληρίαν, φιλτάτη μήτερ.
— Άναλόγως τής ήλικίας του έχει πολλήν φρόνησιν καί τό 

πνεΰμά του εϊνε έκ τών μάλλον διακεκριμένων.
— Πιστεύετε, φιλτάτη μήτερ, δτι δ νέος ούτος εϊνε ικανός νά 

πράξη αισχρόν έργον;
— ‘Οποία ιδέα I Πλήν φαίνεται δτι εϊνε δλως καλοκάγαθία.
— Δέν έχει ούτω; έφώνησεν ή νέα παραφερθέΐσα ύπό χαράς, 

τήν δποίαν δέν ήδυνήθη νά κρατήση.
— Μάλιστα- πρέπει νά ήνε εξαίρετος φύσις, τήν δποίαν δ 

βίος τών Παρισίων δέν έχει εισέτι άπομαράνει.
‘Η κυρία Ρογήρου ήγέρθη μετά τάς λέξεις ταύτας- ήσπάσθη 

τό μέτωπον τής θυγατρός της, προσθέσασα-
— Εϊνε άργά, καί έχεις άνάγκην άναπαύσεως- είς αΰριον, τέ

κνον μου.
! ‘Η Μελανία άπεσύρθη εϊς τόν κοιτώνα' της- κατεκλίνθη άμέ

σως· άλλά μάτην προσεπάθησε ν’ άποκοίμηθή- πάμπολλαι σκέ
ψεις τήν έτάραττον εύρίσκετο σχεδόν είς τήν αύτήν Οέσιν, εϊς 
ήν καί δΓουστάβος Βουρέλ. Άνέγνωσεν εισέτι έκ νέου πολλάκις 
τήν έπιστολήν, τήν δποίαν άπέδιδε πρός έκεΐνον καί, μόλον δτι 
πολλαί περιστάσεις τή έφάνησαν πάντοτε άνεξήγητοι, τέλος κα- 
τεπείσθη δτι ή έπιστολή αύτη περιείχε τήν άλήθειαν καί δτι δ 
Γουστάβος τήν ήγάπα. Βεβαίως κατά τήν στιγμήν ταύτην δ Ά
νατόλιος Δουβουχέτης δέν ήτο ποσώς είς τόν νοΰν της ώς καί 
είς τήν καρδίαν της. Τόν εϊχε δεχθή διά μελλόνυμφον, έπειδή 
τοΰτο ήρεσκεν εϊς τήν μητέρα της, διότι ήτο έξάδελφός της, 
τόν δποΐον έκ παιδικής ήλικίας έγυώριζε, καί έπειδή εϊνε εύχά- 
ριστον νά νυμφεύεται νέα τις κατά τό δέκατον όγδοον έτος τής 
ήλικίας της. ‘Η καρδία της δμως δέν έπηρεάσθη ποσώς έχ τής 

οικογενειακής ταύτης τακτοποιήσεως, άλλ’ έμεινεν δλως έλευ- 
θέρα. Εννοεί τις ευκόλως τό θλιβερόν αποτέλεσμα, δπερ ή παρ’ 
αύτής πρός τόν Γουστάβον άποδιδομένη έπιστολή ώφειλε νά προ- 
ξενήση έπί τής νέας ταύτης ψυχής. Με τήν νέαν της φαντασίαν, 
τήν φύσει άγαπώσαν τά θαυμάσια, εϊχε ταχέως ύφάνει έν τή 
κεφαλή της ώραΐον μυθιστόρημα, εϊς τό δποΐον μόνον τό τέλος 
έλειπεν.

Ή νύξ ήτο λίαν προχεχωρηκυϊα, δτε κατώρθωσε νά χοιμηθή. 
έπίσης άφυπνίσθη λίαν άργά, άλλ’ εϊχεν εντελώς άναπαυθή. 
Ζωηρά χρώματα έβαφον τάς παρειάς της- ή εύτυχία διέλαμπεν 
είς τά βλέμματά της. Ποτέ δέν εϊχεν αίσθανθή έαυτήν τόσω εύ- 
διάθετον τό πάν έν αύτή έφαίνετο δτι έλεγεν.

«Αγαπώ, άγαπώμαι, ζώ! »
Ή πρώτη ·αύτής σκέψις υπήρξε.
— Θά έλθη σήμερον;
Βλέπουσα αύτήν ή κυρία Ρογήρου τόσω ώραίαν καί τόσω εύ- 

τυχή, δέν ήδυνήθη νά μή τήν θαυμάση καί νά μή τό εϊπη πρός 
αύτήν. Άφ’ ετέρου ή Μελανία άπέκτησεν ούτως είπεϊν διπλάσιάν 
φιλοστοργίαν πρός τήν μητέρα της. Τήν ένηγκαλίζετο είς πάσαν 
περίστασιν.

■—- Θεέ μου, πόσον είμαι εύτυχής, δταν σέ βλέπω ούτω πως ! 
έλεγεν ή κυρία Ρογήρου. Τήν τετάρτην ώραν μ. μ. έκείνου, τόν 
δποΐον έπερίμενε, μή φθάσαντος, ένόησεν δτι δέν θά έλθη κατ’ 
έκείνην τήν ήμέραν. Ή εύθυμία της ήλαττώθη δλίγον έξωθεν 
άλλά δέν άπώλεσεν ούδέν έκ τής έσωτερικής χαράς της

— Θά έλθη αΰριον, είπε καθ’ έαυτήν.

(Τό τέλος είς τόν προσεχή τόμον.)

Η ΕΠΑΪΛΙΣ ΤΗΣ CHISLEHURST.

'Ο ιδιοκτήτης τής ωραίας ταύτης έπαύλεως ονομάζεται Σκώτ 
(Schott). Τήν ήμέραν καθ’ ήν Ναπολέων δ Γ’. άνέβη εϊς τόν 
θρόνον, δ κ. Σκώτ έπροσκάλεσε τόν άρχιτέκτονά του καί τώ εϊπενί— 
’Εντός δέκα—-δεκαπέντε έτών ή βραδύτερον δ Ναπολέων θά διω- 
χθή ύπό’ τοΰ λαοΰ του και θά καταφύγη είς τήν Αγγλίαν θά 

ήμαι δέ πολύ εύτυχής νά τώ προσφέρω φιλοξενίαν έν τή οικία 
μου. Οικοδομήσατε μοι μίαν ώραίαν έπαυλιν καί άς περιμένωμεν 

τά συμβάντα.
‘Ο άρχιτέκτων ήρχισε τό έργον δ δέ κ. Σκώτ δέν άπηλπίζετο 

περιμένων τόν αύτοκράτορα τών Γάλλων, βέβαιος ών δτι ταχέως 
ή βραδέως θά διωχθή.

Κατά τούς πρώτους χρόνους πάντα ήσαν ευτυχή διά τόν αύ

τοκράτορα, άλλά δ κ. Σκώτ δέν έπαυε λέγων:—Μή σπεύ- 

δωμεν έχομεν καιρόν.
Όταν δ Ναπολέων Γ'. άνεχώρησεν εϊς τόν πόλεμον τής ’Ι

ταλίας, δ άγγλος προσεκάλεσε τούς θαλαμοστόλους καί διέτα- 
ξεν αύτούς νά εύτρεπίσωσι τούς θαλάμους- προσέτι έπεφόρτισε 
περίφημόν τινα κηπουρόν νά σχεδιάση όπισθεν τής έπαύλεως 
ώραΐον κήπον, ένθα μακράν τών βλεμμάτων τών διαβατών δ 
φιλοξενηθείς ήδύνατο νά μένη έν τή ωραία αύτοΰ κατοικία.

Όταν δ νικητής τής Μαγέντας καί τοΰ Σολφερίνου έπέστρεψεν 
εϊς τήν Γαλλίαν, αί έργασίαι τής οικίας τής Chislehurst έπαυσαν 
έντελώς. Άπό καιρόν εϊς καιρόν κατά τινας τδν ειδήσεων δ μί
στερ Σκώτ ήγόραζε τάπητας ή άλλο τι έπιπλον. Μετά παρέλευσιν 
χρόνου, λαβών καλλιτέρας ειδήσεις, άντί νά μετακόμιση τά έπι
πλα εϊς Chislehurst τά έκράτει εις τήν έν Αονδίνω οικίαν του.

'Η ημέρα καθ’ ήν δ αύτοκράτωρ έγραψε τήν περίφημόν έπι
στολήν τής 19 ία-Όυαρίου, ύπήρξεν ημέρα θριάμβου καί νίκης 
διά τόν μίστερ Σκώτ- προησθάνθη τήν γλυκεΐαν προαίσθησιν δτι 
έμελλε νά γνωρίση τόν συμπολίτην του. Τήν 20 ’Ιανουάριου 
έκάλεσε τούς προμηθευτάς του καί τοΐς εϊπεν: Ανάγκη ή έπαυ- 
λίς μου νά ήνε έτοιμος έντός τριών μηνών, διότι άκριβώς μετά 
τρεϊς μήνας ό αύτοκράτωρ τών Γάλλων θά εύρίσκεται είς τήν 

’Αγγλίαν.
Άπ’ έκείνην τήν ήμέραν ήρχισαν αί προετοιμασία’, ύπό τήν 

διεύθυνσιν τοΰ μίστερ Σκώτ, δστις έδείκνυε μεγάλην φροντίδα είς 
τό νά έπαγρυπνή καί έπί τών έλαχίστων πραγμάτων-όπως προε- 
τοιμασθώσιν άξια διά τόν φιλοξενηθησόμενον.

"Οταν διεμοιράσθη τό πρώτον φύλλον τοΰ Φανοΰ (Lanterne), 
ό μίστερ Σκώτ ήτο δλως εύθυμία- άνά πάσαν ήμέραν έκόμιζεν 
είς τήν Chislehurst τάπητας, καθέκλας καί άλλα τοιαΰτα.

Όταν δ τηλέγραφος έφερεν είς τήν Αγγλίαν τάς πρώτας ει
δήσεις τής Belleville, δ μίστερ Σκώτ διέταξε νά θέσωσιν άνθη 
είς τάς κηπουρίας καί λύχνους εϊς όλους .τούς λυχνούχους. Μετά 
τρεϊς ήμέρας, δταν ή έπανάστασις καθυσηχάσθη ύπό τής χωροφυ
λακής, δ Σκώτ προσεβλήθη ύπό πυρετού μένων έπί πολύν 
καιρόν ασθενής. Έν τώ μεταξύ δέ τών πολλών κρουσμάτων πα
ραφροσύνης έκραζε Θά έλθη 1 θά έλθη 1 ήλθεν !

"Ο,τι έδοκίμασεν δ άγγλος ούτος τήν ήμέραν τοΰ άποβιβα- 
σμοΰ τοΰ Ναπολέοντος Γ’. εϊς τήν Αγγλίαν, ούδεμία γραφίς έδύ- 
νατο νά τό περιγράψη.

Τό πρώτον παρουσιασθέν άτομον είς τόν έξορισθέντα ύπήρξεν 
δ μίστερ Σκώτ, δστις τώ προσέφερε τήν έπαυλιν του. Τήν έπι- 
οΰσαν ήμέραν είς τών άξιωματικών τοΰ Ναπολέοντος έπεφορτί- 
σθη νά φέρη είς τόν ιδιοκτήτην τήν ακόλουθον άπάντησιν:

» Ό Αύτοκράτωρ, κύριε, έπεσκέφθη τήν ύμετέραν έπαυλιν, 

άλλά δέν δύναται νά συμφωνήση-ή οικία εϊνε πολύ ωραία διά τήν 
Αύτοΰ Μεγαλειότητα, δστ’.ς δέν δύναται νά πληρώση περισσότερον 
τών χιλίων φράγκων μηνιαΐον ένοίκιον».

Εις ταύτας τάς λέξεις δ μίστερ Σκώτ κατ’ άρχάς έμεινε πε
λιδνός, άλλ’ άκολούθως μέ χαράν άνέκραξεν:

— Άλλά και έγώ ϊσα ίσα χίλια φράγκα έσυλλογιζόμην νά 
σάς ζητήσω!

Έσυμφώνησαν λοιπύν είς αύτό τό ποσόν τήν αύτήν ήμέραν ό 
μίστερ Σκώτ εισερχόμενος είς τήν οικίαν του, άνέκραξε μετά 

συγκινητικής φωνής προς τήν οικογένειαν του:
— ’Ήδη δύναμαι νά άποθάνω!
Ή ιστορία αΰτη εϊνε άληθεστάτη. Καθ’ έκάστην, οίοσδήποτε 

καιρός καί άν εϊνε, οί φιλοξενηθέντες έν -rijChislehurst βλέπουσι 
τόν ιδιοκτήτην νά περιπατή έμπροσθεν τής οικίας χαίρων διά τόν 
θρίαμβόν του.

Δέν ύπάρχει άνθρωπος έπί τής γής εύτυχέστερος τοΰ μίστερ Σκώτ.
Έν Πίσα τής Ιταλίας τή 13 Μαρτίου 1872.

(Έκ του Emporio Pittoresco, ύπό Θρ. Γ. Αρ.)

άφορώσαι τήν έν σελ. 293 τοΰ Β’. τόμου βιογραφίαν 

ΤΟΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ.
’Αξιότιμοι κύριοι Σνντάκται!

Μεθ’ όσης εύχαριστήσεως άναγινώσκω τόν παρ’ ύμΐν έλληνο- 
πρεπώς συντασσόμενον Μέντορα, μετά τοσαύτης καί έκπλήξεως 
είδον έν τώ Β'. τόμω αύτοΰ τόν άξιδν παντός έπαίνου κύριον 
Φωτιάδην γράψαντα ήμισέλιδον βιογραφίαν τοΰ καθηγητοΰ μου 
Αναστασίου Γεωργιάδου ή Αευκία καί ζητοΰντα πληροφορίας πρός 
συμπλήρωσιν αύτής.

‘Επτασέλιδον μέν βιογραφίαν τοΰ αοιδίμου τούτου άνδρος συνέ
γραψα αύτός έγώ, ζώντος τούτου καί διορθώσαντος μάλιστα αύ
τήν, κ’ έδημοσίευσα τώ 1848 έν τοϊς προλεγομένοις τοΰ δευτέ
ρου φιλολογικού μου έργου τοΰ βραβευθέντος ύπό τής Συγκλή
του τοΰ πανεπιστημίου καί έπιγραφομένου Στοιχεία Γενικής Πα
θολογίας νπό Σχομέλον μεταφρασθέντα κτλ. Τοΰ ελληνικού 
τούτου φιλοπονήματος έξετυπώθησαν χίλια άντίτυπα, καί έν μό
νον σώζεται παρά τώ μεταφραστή. Βραδύτερον δέ τώ 1853, τε- 
λευτήσαντος του Γεωργιάδου ή Αευκία, αύτός μέν έγώ έγραψα 
τρισέλιδον νεκρολογίαν κ’ έδημοσίευσα αύτήν έν τώ Α'. τόμω 
τής ιατρικής Μελίσσης μου, καί τοΰ συγγράμματος τούτου έκυ- 
κλοφόρησαν έν τή Ανατολή χίλια άντίτυπα- δ δέ Βάμβας, έκ- 
φωνών τότε έν τώ ναώ τής ‘Αγίας Ειρήνης τόν έπικήδειον τοΰ 
Γεωργιάδου ή Αευκία, τόν δημοσιευθέντα βεβαίως εις πολλά άν
τίτυπα, κατά παραδρομήν τής γλώσσης προύξένησεν ίλαρότητα 
ού τήν τυχοΰσαν είς τό πολυπληθές αύτοΰ άκροατήριον. Τοΰ πε
ριστατικού τούτου γίγνεται έκτενής μνεία έν τώ βίω τοΰ Βάμβα, 
δημοσιευθέντι πρό τριετίας εϊς πλείονα τών τρισχιλίων άντιτύ- 
πων έν τώ ά. τόμω τών ύπ’ έμοΰ συγγραφέντων Παραλλήλων 
Βίων. Γνωστόν δέ εϊνε δτι καί τοΰ έργου μου τούτου κατηναλώ-.
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θησαν έν τή ’Ανατολή άπαντα τά τυπωθέντα τότε αντίτυπα, 
χαί ήδη έγένετ άνατύπωσις τοΰ πρώτου τούτου τόμου, τοΰ πε- 

ριέχοντος καί τόν του Βάμβα βίον, έν ω γίγνεται πολλή μάλι
στα μνεία καί περί της δημοσιευθείσης τω 1848 βιογραφίας τοΰ 
Γεωργιάδου ή Αευκία.

Τάς πληροφορίας ταύτας ένόμισα καθήκον μου νά διαβιβάσω 
διά τοΰ Μέντορος εις τόν έλλόγιμον κύριον Φωτιάδην πρός ά- 
νάπαυσιν τής συνειδήσεώς του.

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΥΔΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

’Εγώ ζωήν κα'ι θάνατον είς τούς θνητούς χαρίζω, 
Τήν ΰπαρξιν τοΰ σώματος έγώ διαιωνίζω. 
Ααούς καί πολιτεύματα θά πνίξω εϊς τό αίμα, 
Έν μονον έν άπό τής γής άν άποστρέψω βλέμμα. 
Καί σύμπασα τοΰ σύμπαντος ή τάξις θά έκλειψη, 
Στιγμήν άπό τάς χεϊρας μου τ'ο σκήπτρον έάν λείψη.

Ύπό τών κυρίων ’Αναργύρου Ν. Δαμιανού, Δημητρίου Ν. Του- 
ρουγιάννη Χίου, Διονυσίου Α. Κουτούβαλη καί Γ. Κ. Υ. (έκ Σμύρ
νης) καί Μιχ. I. Βάφειάδου (έκ Μαγνησίας) (*).  Έκαστος δ’εν
νοεί δτι ή κλείς αύτη λυθέίσα παρουσιάζει αίνιγμα, ου τήν λύσιν 
ίπομύως άναμίνομΐν.

III X Α Ξ
ΤΩΝ

ΕΝ ΤΩ, Γ. ΤΟΜΩ, ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ.

ΜΕΝΕΑΑΟΣ καί ΔΩΡΟΘΕΑ.

Ό έκδοτης τοΰ δράματος « Οί δύο Αοχίαι» κύριος ’Ιωάννης 
Δ. Μανώλη έξέδωκε κατ’ αύτάς καί έτερον ύπό τ'ον ά'νωθι τί
τλον Μενέλαος και Δωροθέα εις πράξεις πέντε.

Τό δράμα τοΰτο τραγικωτάτην έ'χον τήν λύσιν, είνε συντεταγ- 
μένον κατά τούς νεωτέρους κανόνας τής δραματικής καί επομέ
νως ού μόνον πρός άνάγνωσιν κατάλληλον άλλά καί πρός πα- 
ράστασιν.

‘Η τιμή αύτοΰ, έκ τεσσάρων περίπου τυπογραφικών φύλλων 
συγκειμένου, είνε 1]4 Μετζιτιέ.

Τό δράμα τοΰτο διδάσκει, καθ’ δσον ήμεΐς φρονοΰμεν, δτι ή 
μισαλλοθρησκεία είνε κακόν.

ΛΥΣΕΙΣ

Τοΰ έν σελ. 288 καί 320 προβ>ήαατος.
Οί 9 άριθμοί, είς ούς ζητείται νά διαιρεθή ό άρ. 511, εϊσιν 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, διότι οί έννέα ουτοι άριθ. 
συνδυαζόμενοι δύνανται ν’ άποτελέσωσι πάντας τούς μεταξύ τοΰ 
1 καί τοΰ 511, καί τούτων συμπεριλαμβανομένων.

Ύπό τών κυρίων Μιχ. I. Βάφειάδου (έκ Μαγνησίας). Κ. Ρη- 
γοπούλου καί Πέτρου Παλαιολόγου (έκ Κωνσταντινουπόλεως) καί 
I. Ν. Ίωαννίδου (έκ Παγώνδα τής Σάμου).

Τοϋ έν σελ. 352 προβλήματος.
Εις μέν την δεξιάν χεϊρα έκράτει 96 κόκκους σίτου, είς δέ 

τήν άριστεράν 256, διότι έάν είς τούς 96 προστεθώσιν οί 32, 
έχομεν 128, δπερ έστιν ήμισυ τοΰ 256· έάν δέ είς τούς 256 
προστεθώσιν όί 32, έχομεν 288, δπερ έστι τριπλάσιον τοΰ 96.

Ύπό τών κυρίων Δημ· Μ. Γκράτσου (έκ Ν. ’Εφέσου). Μιχ.
I. Βάφειάδου (έκ Μαγνησίας), I. Δ. Μανώλη (έκ Κωνσταντινου
πόλεως) καί I. Ν. Ίωαννίδου (έκ Παγώνδα τής Σάμου).

Τοϋ 11ου αινίγματος.
Κηδεία—ήδεϊα.

‘Υπό τών κυρίων Μιχ. I. Βάφειάδου (έκ Μαγνησίας), |Σ. Άγο- 
ραστίδου (έκ Σμύρνης) καί Πέτρου Παλαιολόγου (έκ -Κωνσταν
τινουπόλεως.)

Τοϋ 1 Ιου γρίφου.
Οικος φίλος οίκος άριστος.

Ύπ'ο τών κυρίων Άναργ. Ν. Δαμιανού. Μ. Εμμ. Ζωγράφου, 
Ν. Π. Βενάκη, Διονυσίου Α· Κουτούβαλη, Γ. Κ. Υ. (έκ Σμύρ
νης), Γ. Έλευθεριάδου (έκ Σάμου), I. Δ. Μανώλη καί Πέτρου 
Παλαιολόγου (έκ Κωνσταντινουπόλεως).

Πρόβλημα.
Σιδηρουργός τις έχων τεμάχιον σιδήρου βάρους 40 οκάδων, 

διεΐλεν αύτό είς 4 άνισα μέρη, δι’ ών έζύγιζε διά μιας άπ'ο τής 
1ης μέχρι τών 40 όκ. Πόσας δκ βάρος είχε-; έκαστον μέρος ;

Κ. Ρ.

Λογογρϊφος 11ος.
Εί χρν.στώ, τίσι νέοι; πώς ευ; ούαί! πείθε τούς..... Σϊναι! 

νή, ώ τ’ Αιδης. βαστά, κτών φορτίων.
Γ. Κ. Υ.

Αίνιγμα 12ον.
Είμαι πνεΰμα, δμως πνεΰμα ούδαμώς μέ πνευματίζει.
Τ'ο άκέφαλόν μου σώμα μυστικώς τηλεγραφίζει.

Γρίφος 12ος.

Τοϋ 10ου λογογρίφου.
’Αρετή δέ κάν θάνη τις ούκ άπόλλυταί.

Ύπό τών κυρίων ’Αναργύρου Ν. Α. Δαμιανού, Μ. Εμμ. Ζω
γράφου, Διονυσίου Α. ΚουτούβαληκαίΓ. Κ. Υ. (έκ Σμύρνης),!. Δ· 
Μανώλη, θ. X. Μοσκοπούλου καί Πέτρου Παλαιολόγου (έκ Κων
σταντινουπόλεως) καί I. Ν. Ίωαννίδου (έκ Παγώνδα της Σάμου).

Τής Β'. κλειδός.
Έγώ μονάχρης άναρχος αιώνας βασιλεύω, 
Τ'ον κόσμον χαλιναγωγώ, τους βασιλείς δεσμεύω.

(*)  ’Αγγέλλεται τοϊς έπιθυμοΰσι νάλυωσι γρίφους και τατοι- 
αΰτα δτι αί λύσεις τοΰ λοιπού θά ώσιν απαράδεκτοι, εαν και μιαν 
μόνην έχωσιν άνορθογραφίαν ή άλλην τινα έλλειψιν. Τω δε φίλω 
τω ζητοΰντι οδηγίας περί τοΰ πώς λύονται αι κλείδες λέγομεν 
δτι τ'ο πάν συνίσταται είς τ'ο νά δυνηθή ν’ ανακαλυψη οποίον γράμμα 
τής άλφαβήτου παριστάνει έκαστον τών έν τή κλειδί φαινομένων 
σημείων, είτε άριθμοί είσι ταΰτα είτε γράμματα είτε άλλα σημεία.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Γ. ΤΟΜΟΥ.

Α’. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.

Εισαγωγή είς τ'ον Γ. τόμον 3 
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου

λόγος ΚΖ'. 33, 65 
Οί παλαιοί καθολικοί 77
‘Ο ίερεύς 92
‘Ο 'Ελληνικός Κλήρος 115
Έπιστολή Πιλάτου Αεντού-

λου περί τοΰ Ίησοΰ Χριςοΰ 120 
Ό καθρέπτης τοΰ Ίερέως 122 
Τό δώρον τής πρωτοχρονιάς 129 
'Η καλλιτέρα κατοικία 139 
Σιβύλλα ή Ερυθραία 1 g_’g 
Σιβύλλα ή Κυμαία ,· JZ S 159 
Χρησμός τοΰ Άπόλλ.] g'x' 
Ό θάνατος τοΰ άληθοΰς χρι
στιανού 178
Ό δεϊπνος δ μυστικός 225 
Ή κατά τού Ιησού Χριστού

άπόφασις 237
Λόγος Π. Δανιηλίδου τή Μ.

Παρασκευή 241
Ή άνάστασις τοΰ Ιησ. Χριςοΰ 

και αί εμφανίσεις αύτοΰ 249 
' Ο "Αγ. Μοσχονησίων κ. Πα- 

ΐσιος 273
Περί τής δρυός έκκλησιαςι- 

κώς καί φιλολογικώς. 289
Περί τής πρός θεό? πίστεως 

καί έλπίδος. 302
Περί τών καλλονών τοΰ λό

γου έν τή Ιερά Γραφή 333 
346 361. ‘

Προσλαλιά πατρός πρός τήν 
είς ούρανούς άποδημοΰσαν 
θυγατέρα 335, 353

Τό μέγα θεμέλιον τής θρη
σκείας 376

Ο Δέρκων Νεόφυτος 21
Άλοΰσιος Σενεφέλδερος 25 
Άλφόνσος Ααμαρτΐνος 38
Εΰγένιος Βούλγαρης 47, 97 
Μιχαηλάγγελος 51,148, 211 
Ούΐλλιαμ Σακεσπήρος 69
Βραΐλας Πέτρος 81
‘Ο Κυζίκου Νικόδημος 93
Λάμπρος Φωτιάδης 117
Ό Κορνήλιος Κ. Φέλτων 134 
'Ο ιατρός Ίέννερος 156
Γαλιλαίος 165
X. Νικόλαος Γιαννάκογλους 169 
’Αριστείδης Κυπριανός 229
Δημήτριος I. Μαυροφρύδης 253 
Μαρία θηρεσία 262
Εύαγγέλης Ζάππας 284
'Ο προπρώην Εφέσου ’’Ανθι

μος θεσσαλονικεύς 292
’Ιωάννης Ήλιάδης Ραδουλέ- 

σκος 296
Βυφφών 315
Δημήτριος Γαλανός 324, 338
Λεοπόλδος ό Β'., βασιλεύς 

τοΰ Βελγίου 364

Β'. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ!.

Γάΰ-Αουσάκ 377
’Αναστάσιος Γεωργιάδης 383

Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ.

Περί των’Βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων 10

Περί έμπορίου 19
Τά θεμέλια τής ιστορίας 54, 

107, 233.
Τά θύματα τού πολέμου έν 

Βελγική 56
Ιστορική έπιθεώρ. τής νήσου

Κέρκυρας 62, 113, 138
'Ιστορία τής όμοσπονδικής 

κανονοφόρου Άλαβάμας 244

Δόρα Ίστριάς 6
Ό διδάκτωρ Ερρίκος Kurz 14
Μεχμέτ Έμίν Άαλή Πασάς 16

Δ'. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.

Ή Επικατάρατος. 14. 46. 73· 
Τραγ. δράμα έν Βαζέλλη 27. 
Καρφίτσα καί βελόνη. 31 
Ό έμμανής σοφός καί ό τών 
νευμάτων καθηγητής. 197 
Γουλιέλμος Μονά 198 
Ή άδελφή τοΰ Τάσσου 264 
Ιστορία τών έναρέτων ορ

φανών 266 301
Επιστολή τεθνηκότος. 329 349 

380.
Τά νήπια εις τά νέφη 357 
Πραγματεία περί μέθης καί 

καπνού 365

Ε'. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.

Ή Ξάνθη καί ή ύπέρ τών 
παίδων ένδελεχής μέριμνα 18

Περιγραφή Παλαιστίνης 116 
217, 269

Αί κατεςραμμέναι πόλεις
της κεντρ. ’Αμερικής. 246 

Τό Σικάγο 272
Σύστασις τής κώμης Τζο- 

μπανησίας 284
‘Η Βρεττανική αύτοκρατ. 298 
Ό Βεσούβιος 309
Ή εκρηξις τοΰ Βεσουβίου 310 
Βαϊνδήριον 367
Όδεμήσιον 368
Θήρα 369
Αϊδίνιον 370

ΣΤ'. ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

Ινδική δρχησις 22
‘Η έν θαλάσση εκφορά 23 
Όσφρησις καί άκοή »
Τό έτος 1872 29
Τό λαχεϊον τοΰ γάμου 40 
Ο υπερτιμηθείς λαγωός 71

ΐ’Ο άνευ χειρών μουσικός 80

‘Ετοιμότης πνεύματος 84
Εφευρέσεις 85
’Αξιαγάπητος άπλότης ήγε

μόνος 86
Περίεργα 87
Τό σχήμα τής γής 95

Ποικίλα έξ άναγνώσεως 127
Ερρίκος ό τέταρτος καί ό 

χωρικός 155
Τεχνητά! βροχα! 159
Πλοϊον πρωτοφανές 200
‘Ο άγχίνους Ινδός 238
Άγχίνους άπόκρισις ’Άγ

γλου πρός Έρρϊκ. τ'ον Η . 240 
"Εκτακτον συνοικεσίου 240 
Περίεργος άνακάλυψις 240
Ύπερβολ. ψύχος Τοβόλας 240
Μυστική διαθήκη 254
Ή αχώριστος φιλία 255
'Ηλικία καθ’ ήν ένυμφεύθησαν 

έπίσημοί τινες ά'νδρες 319
Ό κεραυνός έπισκήπτων έπί

βραχιονίου κυρίας 332
Περίεργος είδησις 349
Συγκινητικόν γεγονός 352
Ανέκδοτα περί ψιττακών 375
‘Η έπαυλις τής Chislehurst 382

Ζ'. ΦΥΣΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΑ

' Ο ταώς 23
Ό ώτος 29
' Ο λέων 40
‘Η πέρδιξ 56
Ή προβατοκάμηλος καί

ή γαλή τής Άμερ. 72
Περί άκρίδος 87
Ό βόας 111
‘Η μανσενίλλα (man- 

cenillier) 142
Φυσική ιστορία 193
Πτηνά 337
‘Ο μήνουρός 338
Τό παραδείσιου πτηνόν 349
‘Ο ψιττακός 374

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ. Τευχ. ΑΣΤ). 49.
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Η'· ΗΘΙΚΑ

’Ανθών 30
Μέσον St’ ού τις δύναται νά 

έχη πάντοτε εϊς τδ θυλά- 
κιόν του χρήματα 32

Ένύπνιον ήτοι τδ δρος τής 
σοφίας 78

’Επιμονή 79
‘Ωραία αλληγορία 84
Περί οργής ή θυμού 85
Τδ αίτιον τού ολέθριου αιτίου 88
Περί λύπης 111
Άνάλεκτα 206, 246
Τά πρώτιστα δόγματα τής

Προόδου 223
Συζυγική άφοσίωσις 252
‘Ο σιδηρουργός 271
‘Η νεότης τοϋ Φλωριάν 332
‘Ο στρατάρχης Τυρέννος καί 

οι λησταί 336

Αύκος καί γερανός 95
Φθινόπωρου 122
Τό νέον έτος 131
‘Η ομίχλη ή ή παιδική μου 

ήλικία 158
Μονόλογος διάτδ νέον έτος 161
Ή μετεμψύχωσις 168
Τά άγαθά τοΰ άγροτικοϋ βίου 248
•Η άλαβάμα έκ τοΰ βάθους

του ’Ωκεανού 255
Τδ έαρ 257
Ή ξενιτευμένη 258
’Ασμάτων δι’ έξετάσεις 351

ΙΑ'. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Ό Άστήρ τής ’Ανατολής 255 
’Εγχειρίδιου τής άνατομίας 

καί φυσιολογίας τοΰ άνθρ. »
‘Ιστορία τής Κρήτης παρά

Κ. I. 'Ξάνθη 256
Βίοι παράλληλοι τών έπί 

τής άναγεννήσεως τής 
‘Ελλάδος διαπρεψάντων 
άνδρών ύπδ A. Ν. Γούδα 
ίατροΰ. 286

Λεξικόν ‘Ελληνογαλλικόν 
ύπό Ν. Κοντοπούλου 287

‘Η ’Ηχώ τής 'Ορθοδοξίας 
ύπό Κ. Φρεαρίτου »

‘Η Ζηνοβία 319
Ό Μέλης 336
Μενέλαος και Δωροθέα 384

ΙΔ'. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

Περί τινων πυρομετεώρων 102, 
155, 184.

Χημική σύστασις ώοΰ ορνιθος 118 
205.

Το άλας χημικώς έξεταζό- 
μενον 187

Ώρίων 221
Τά άερόστατα 276
Περί κεραυνού 360

ΙΕ'. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.

Το προανάκρουσμα ήτοι τ’ο 
κάτοπτρου τής διδακτικής 
πορείας τοΰ έθνους ήμών 
και τά πλεονεκτήματα αύ
τής 144

Θ'. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

‘Αρμονίαι ή ή κοινωνία 42, 151
Περί συμπάθειας καί άντι- 

παθείας 163
Περί άληθοΰς καί ψευδούς 

έλευθερίας 176, 236
Περί αύτοφιλαυτίας 195
Περί άθανασίας ψυχής 311

IB'. ΙΑΤΡΙΚΗ.

’Αλάνθαστου ιατρικού κατά 
τής χολέρας 15

Σύντομος περί τών ευλογιών 
έκθεσις 58

Περί τής μεταδοτικότατος τής 
εύλογίας και τής κατ’ αύτής 

προφυλακτικής δυνάμεως τής 
δαμαλίδος 140

Προφυλακτικαί κατά τής Άσιατ. 
χολέρας όδηγίαι. 204

ΙΓ'. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Περί ευγλωττίας 36, 67
Σενέκας 43
Το συνέδριον τής προϊστορ. 

αρχαιολογίας καί άνθρω- 
πολογίας έν Ραβέννη 76

Μάρκος Άνναιος Αουκανδς 81 
’Ιωάννης δ θεολόγος 103
Περί τής ελαίας υπό φιλογ.

έποψιν 105, 132
Δάντης 108
‘Ο Τάρταρος 119
Ό Καμοένος 174
Οί ιστορικοί τής Γερμανικής

Φιλολογίας 179
‘Ο ευεργέτης 190
Τάσσος 200
Περί μωσαϊκών ή ψηφιδωτών 238 
Ή μύρτος, τδ ήλιοτρόπιον, 

τδ κρίνον καί τδ ϊον 2θΟ
Ψήφισμα Ίώνων ανέκδοτον 275 
’Αρχαιολογικά 300
Τό ρόδον » V
Μίλτων 307
Περί έρωτος 321
Δοκίμιον περί σιωπής καί 

έχεμυθίας 355

Γ. Π0Π1ΣΙΣ.

Ό Κουκλουτζάς . 30
‘Ο άνθρωπος 39, 82
Ήρωελεγείον
Δακτυλοσπονδειακον θ4
ΊΙρωελεγείον εϊς του: οπα

δούς του,'

‘Ιστορία τοΰ Γαλλογερ. πολέμου 
ύπό Καρ. Ούϊντερφέλδου 63

Έφημερίς τών παιδων 79
Περιοδ. τοΰ Αναγνωστηρίου 

ή Σμύρνη 94
Ειδύλλια ύπδ Μ. Γριμάνη 125 
Χαρικλής ύπδ Γ. Α. Βέκκερ 126 
La Revue d’Orient ύπδ L.

Cave 127
Νεοελληνικόν θέατρου ύπ’ο 

Ίωσ. Ναχαμούλη. 159.
Δεισιδαιμονίας δοκίμιον ύπδ

Α. Καραγιάννη 170
‘Ιστορία τών ‘Ηγεμ. Γκίκα 

παρά τής Κ. Δόρας Ίστρι- 
άδος ' 189

Γεωπονικά Όρφανίδου 194
’Ανακαλύψεις καί εφευρέσεις 

μετάφρ. τών άδ. Ν. καί 
θ. Κάσδαγλη 224

Συμπλήρωμα τοΰ προανα
κρούσματος 162

‘Η έκπαίδευσις τών γυναικών 
καί τών άπελευθέρων έν 
’Αμερική 207, 317, 323

Αόγος εκφωνηθείς κατά τήν 
εορτήν τοΰ εις τά Σχοινά- 
δικα σχολείου τή β'. Κυ
ριακή τών νηστειών 220

Έπανέλευσις 231
‘Η παιδεία εινε θησαυρός 240

. Λόγος πανηγηρικδς κατά 
τήν Β'. λογοδοσίαν τής 

Διευθύνσεως τοΰ Άναγν. 
« ή Σμύρνη » 250

Περί διδασκαλίας 258, 281, 
294, 342, 379.

‘Η εορτή τοΰ έν Σμύρνη'Ελλ.
Λυκείου ’ 327

‘Ομιλία έν τή έν Μοσχονη
σίοις Σχολή 371

ΔΙΑΦΟΡΑ.

HINAS ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ
‘Ο χωρικός καί δ δίκαιος 

’Αριστείδης 12
Περί πετρελαίου 22
’Ανέκδοτα 23
‘Η διατρύπησις τών Άλπεων 28 
Λύσεις αινιγμάτων, γρίφων 

λογογρίφων, προβλημάτων 
καί κλειδών 32, 64, 96, 
128, 160, 192, 224, 256, 
320. 352, 384.

Αινίγματα 32, 64, 96, 128, 
160, 224, 256, 288, 320, 
288, 352, 384.

Αογογρΐφοι 32, 128, 160, 
192, 256, 288, 320, 352, 
384.

Παροράματα 32, 64
Γρίφοι 32, 64, 96, 128,160, 

224, 266, 288, 320, 352, 
384.

Προβλήματα 80, 128, 160, 
256, 352, 384.

Θύματα τής μέθης 87
Κακουργήματα 95
Τά πυρεία 118
Συνέντευξις τών ήγεμ. τής

Βρασιλίας μετά τής κ. Δ.
Ίστριάδος 120

’Απομνημονεύματα περιηγή
σεων 123, 146, 180

‘Η Δόρα Ίστριάς καί ή «’Α
νατολή τής Βιέννης» 142

‘Ο πληθυσμός τής 'Ελλάδος 159 
‘Ο αύτοκράτωρ τής Βρασι

λίας έν τή σχολή τών Πα- 
ρισίων 178

’Επιστολή Νεοφύτου Δούκα 188
Κλείδες 192, 352
‘Ο περιηγητής Jean du plan
De Carpin 243
Οικόσημον τών Koltzoff- 

Massalsky 248
Ή ευθύνη τών συντακτών 

τών έφη μερίδων 255
'Ολίγα περί γεωργίας 279
Τδ περιοδικός L’ Americano 

καί οί Έλληνες 292
Περί εύρέσεως τών δστέων 

τοΰ Δάντου 311
Ναφθαλίνη πρδς’φύλαξιν τών 

φορεμάτων έκ τών σκώ- 
ρων 336.

Α
»

‘Ανέκδοτα 23
Αλούσιος Σενεφέλδερος 25
Άλπεων (τών)ή διατρύπησις 28
’Ανθών 30
Αινίγματα, 32. 64.96. 128. 160. 224. 256· 288. 320. 352.

384.
Άλφόνσος Ααμαρτϊνος 38
Άνθρωπος (δ) 39. 82
Αρμονίαι ή ή κοινωνία 42. 151
’Αλληγορία ώραία '' " 84
Αξιαγάπητος άπλότης ήγεμόνος ’ 86
Άκρίδος (περί) 87
Αίτιον (τδ) τοΰ δλεθρίου αιτίου 88
Απομνημονεύματα περιηγήσεων 123. 146. 180
’Απόλλωνος χρησμός περί τοΰ Ίησ. Χριστοΰ. 159
Αύτοκράτωρ (δ) τής Βρασιλίας έν τή σχολή τών Παρισίων 178
Άλας (τδ) χημικώς έξαγόμενον 187
Αύτοφιλαυτίας (περί) 195
Άνάλεκτα 206 246
’Ανακαλύψεις καί έφευρέσεις μετ. τών άδ. Κασδαγλή 224
’Αριστείδης Κυπριανός 229
Άπόφασις κατά τοΰ Ίηοοΰ Χριστοΰ. 237
Άγχίνουςάπόκρισις Άγγλου πρός’Ερρίκον τδν Η'. 240

Άνακάλυψις περίεργος «

Β
Βυζαντινών (τών) αύτοκρατόρων (περί) 10
Βραΐλας Πέτρος 81
Βίας (δ) 111
Βροχαί τεχνηταί 159
Βίοι παράλληλοι τών έπί τής άναγεννήσεως τής ‘Ελλάδος

διαπρεψάντων άνδρών ύπδ A. Ν. Γούδα ίατροΰ 286
Βρεττανική (ή) αύτοκρατορία 298
Βεσούβιος (δ) 309
Βεσουβίου (τοΰ) ή έκρηξις 111
Βυφφών 115

Γ
Γρίφοι 32 64 96 128 160 224 256 288 320 352 348

Γής τδ σχήμα 95
Γαλιλαίος ' 165
Γεωπονικά Όρφανίδου 194
Γουλιέλμος Μουά 198
Γεωργίας (περί) δλίγα 279
Γεγονός συγκινητικόν 352

Α
Δόρα Ίστριάς 6
Δράμα τραγικόν έν Βαζέλλη 27
Δακτυλοσπονδειακόν 94
Δάντης 1 08
Δώρον (τδ) τής πρωτοχρονιάς 129
Δόρα Ίστριάς (ή) καί ή «’Ανατολή τής Βιέννης» 142
Δεισιδαιμονίας δοκίμιον ύπδ Α. Καραγιάννη 170
Δεΐπνος δ μυστικός 225
Δημήτριος I. Μαυροφρύδης 253
Διαθήκη μυστική 254
Διδασκαλίας (περί) 158, 281, 294, 342, 379
Δρυδς (περί τής) έκκλησιαστικώς καί φιλολογικώς 289
Δάντου δστέων εύρέσεως (περί) 311
Δημήτριος Γαλανός 324, 338
Δοκίμιον περί σιωπής και έχεμυθίας 355

Ε
Εισαγωγή εις τδν Γ'. τόμον 3
Ερρίκος Kurz δ διδάκτωρ 14
Επικατάρατος (ή) 14, 46, 73
Έμπορίου (περί) 19
’Εκφορά ή έν θαλάσση 23
Έτος (τδ) 1872 29
Έτοιμότης πνεύματος 84
Εύγλωττίας (περί) 36, 67
Εύγένιος Βούλγαρης 47, 89
Έκθεσις σύντομος περί τών εύλογ'.ών 58
Ένύπνιον ήτοι τό δρος τής σοφίας 78
Έφημερίς τών παιδων 79
Επιμονή 79
‘Ετοιμότης πνεύματος 84
Εφευρέσεις 85
Ελαίας (περί) ύπδ φιλολ. έποψιν 105, 132
’Επιστολή Πιλάτου Λεντούλου περί τοΰ Ίησοΰ Χριστού 120
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Ειδύλλια ύπό Μ. Γριμάνη 125
Έτος τό νέον 131
Ευλογίας (περί) καί δαμαλίνας 140
’Ερρίκος ό Δ', καί ό χωρικός 155
‘Ελλάδος (της) ό πληθυσμός 159
’Ελευθερίας αληθούς καί ψευδούς (περί) 176, 236
’Επιστολή Νεοφ. Δούκα 188
Ευεργέτης (δ) 190
Έκπαίδευσις (ή) τών γυναικ. καί τών άπελευθ. έν ’Αμερική 207 

317, 323.
Έπανέλευσις 231
Ευθύνη (ή) τών συντακτών τών εφημερίδων 255
Έαρ (τό) 257
Εύαγγέλης Ζάπας 284
"Ερωτος (περί) 321
‘Εορτή (ή) τού έν Σμ. ‘Ελλ. λυκείου 327
’Επιστολή τεθνηκότος 329, 349, 380
Εϊδησις περίεργος 349
Έπαυλις (ή) της Chislehurst 382

Ζηνοβία (ή) 319

Η
‘Ηρωελεγεϊον , , | «4
‘Ηρωελεγεϊον είς τούς δπαδούς του |
’Ηχώ (ή) της δρθοδοξίας ύπό Κ. Φρεαρίτου 287
‘Ηλικία καθ’ήν ένυμφεύθησαν έπίσημοί τινες άνδρες 319 

θεμέλια (τά) τής ιστορίας
θεμέλιον της θρησκείας τό μέγα 
θύματα (τά) τού πολέμου έν Βελγική 
θύματα τής μέθης
θέατρον νεοελληνικόν ύπό I. Ναχαμούλη 
Θήρα

54, 107, 233 
376

56
87

159
369

Ιατρικόν κατά τής χολέρας άλάνθαστον 15
’Ινδική δρχησις 22
‘Ιστορία τού Γαλλογερμ. πολέμου ύπό Κ. Ούίντεοφέλδβυ. 63
‘Ιερεύς (δ) 92
’Ιωάννης δ θεολόγος 1θ3
'Ιερέως (τοΰ) δ Καθρέπτης 122
Ίέννερος δ ιατρός 156
*Ι«τοριχο1 (οί) τής Γερμανικής φιλολογίας 179

•Ιστορία τών ήγεμ. Γκίκα παρά τής Κ. Δ. ‘Ιστριάδος 
’Ινδός δ άγχίνους
Jean du Plan De Carpin δ περιηγητής 
‘Ιστορία τής Κρήτης παρά Κ. I. Εάνθη 
‘Ιστορία τών έναρέτων δρφανών

189
238
243
256

266 201

Κ
Κουκλουτζάς (δ) 38
Καρφίτσα καί βελόνη 31
Κερκύρας ιστορική έπιθεώρησις 62 113 138
Καθολικοί οί παλαιοί 77
Κακουργήματα 95
Κλήρος δ έλληνικός 115
Κορνήλιος Κ. Φέλτων 134
Κατοικία ή καλλιτέρα 139
Καμοένος 174
Κλεϊδες 192 352
Κεραυνός (δ) έπισκήπτων έπί βραχιονίου κυρίας 332
Καλλοναί τοΰ λόγου έν τή ‘Ιερά Γραφή 833 346 361
Κεραυνού (περί) 368

Λ
Λύσεις αινιγμάτων, γρίφων, λογογρίφων, προβλημάτων καί 

κλειδών 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 
384

Λογογριφοι 32 128 169 192 256 288 320 332 384
Λεοπόλδος δ Β'. βασιλεύς τοΰ Βελγίου 364
Αόγος ΚΖ'. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 32 65
Λαχεϊον (τ’ο) τοΰ γάμου 40
Λέων (δ) 40
Λαγωός δ ύπερτιμηθεις 71
Λύκος καί γερανός 95
Λύπης (περί) 111
Λάμπρος Φωτιάδης 117
Λόγος Μ. Γρηγοριάδου τή Β'. Κυρ. τών νηστειών 220
Λόγος Π. Δανιηλίδου τή Μ. Παρασκευή 241
Αόγος Α. Καλλιγά τή έορτή τοΰ Άναγν. ή «Σμύρνη» 250
Λεξικόν έλληνογαλ. ύπό Ν. Κοντοπούλου 287

Μ
Μεχμέτ Έμίν Άαλή πασάς δ Μ. Βεζύρης 16
Μέσον διηνεκούς ευπορίας 32
Μιχαηλάγγελος 51 158 211
Μουσικός δ άνευ χειρών 80
Μάρκος Άννάϊος Αουκανός 81
Μανσενίλλα (ή) 142
Μονόλογος διά τό νέον έτος 161

Μετεμψύχωσις (ή) 168
Μωσαϊκών ή ψηφιδωτών (περί) 238
Μύρτος (ή) τό ήλιοτρόπιον, τό κρίνον καί τό lev 260
Μαρία θηρεσία 262
Μίλτων 307
Μέλης (δ) 336
Μενέλαος καί Δωροθέα 384

ΛΙ
Νεόφυτος δ Δέρκων 21
Νικόδημος δ Κυζίκου 93
Ναφθαλίνη πρός φύλαξιν τών φορεμ. έκ τών σκώρων 336
Νήπια (τά) είς τά νέφη 357

Εάνθη (ή) καί ή ύπέρ τών παίδων ενδελεχής μέριμνα 18
Εενιτευμένη (ή) 258

Ο
"Οσφρησις καί ακοή 23
Οΰιλλιαμ Σακεσπήρος 69
’Οργής ή θυμού (περί) 85
‘Ομίχλη (ή) ή ή παιδική μου ήλικία 158
‘Οδηγίαι προφυλακτικαί κατά τής Άσιατ. χολέρας 204
Οΐκόσημον τών KoltzofT-Massalsky 248

Όδεμήσιον 368
‘Ομιλία έν τή έν Μοσχονησίοις Σχολή 371

Π
Πετρελαίου (περί) 22
Παρορα'ματα 32 64
Πέρδιξ (ή) 56
Προβατοκάμηλος (ή) καί ή μεγάλη γαλή τής ’Αμερικής 72
Προβλήματα 80 128 160 256 288 352 384
Περίεργα 87
Περιοδ. τοΰ Άναγν. ή «Σμύρνη» 94
Πυρομετεώρων τινών (περί) 102 155 184
Παλαιστίνης περιγραφή 116 217 269
Ποικίλα έξ άναγνώσεως 127
Πυρεία (τά) 118
Προανάκρουσμα (τό) ή περί τής μέχρι της «ήμερον ίιδασκ. 144
Πλοίον πρωτοφανές 200
Προόδου (τής) τά πρώτιστα δόγματα 223
Παιδεία (ή) είνε θησαυρός 240
Παΐσιος δ Άγ. Μοσχονησίων 273
Περιοδικόν (τό) I’Americano καί οί Έλληνες 299
Περί τής πρός θεόν πίστεως καί έλπίδος ύπό Δ. Α. ,Μ X. 302
Προσλαλιά πατρός πρός τήν είς ούρ. άποδημ. θυγατέρα 335 353

Πτηνά 337
Παραδείσιου (τό) πτηνόν 349
Πραγματεία περί μέθης καί καπνού 365

Ρ
Revue (la) d’ Orient ύπό L. Cave. 127
Ρόδον (τό) 300

2
Σενέκας 43
Συνέδριου (τό) τής προϊστορ. άρχ. καί άυθρ. έυ Ραβέυυη 76
Συυέυτευξις τώυ ήγεμ. τής Βρασιλ. μετά τής κ. Δ. Ίστρίαδ. 120

Σιβύλλα ή ’Ερυθραία) - q χ .. J59
Σιβύλλα ή Κυμαια j
Συμπλήρωμα τοΰ προανακρούσματος 162
Συμπάθειας καί άντιπαθείας (περί) 163
Σοφός δ έμμανής καί δ τώυ υευμάτωυ καθηγητής 197
Συνοικέσιου έκτακτου 240
Σιδηρουργός (δ) 271
Σίκαγο (τό) 272

Τ
Ταώς (δ) ” 23
Τάρταρος (δ) 119
Τάσσος 200
Τοβόλας ύπερβολικόυ ψύχος ,. {240
Τζοπαυησίας τής κώμης σύστασις 284
Τυρέυυος δ στρατάρχης καί οί λησταί 336

Φ
Φθιυόπωρον 122
Φυσική Ιστορία 1θ3
Φιλία ή άχώριστος 255
Φλωριάυ (τοΰ) ή υεότης 332

X \ (
Χωρικός (δ) καί δ δίκαιος Αριστείδης 12
Χαρικλής ύπό Γ. Α. Βέκκερ , 126
X. Νικόλαος Γιαυυάκογλους 169

ψ :
Ψήφισμα Ίώυωυ ανέκδοτον 275
Ψιττακός (δ) 374

S4.
Έτος (δ) 29
Έοΰ δρνιθος χημική σύστασις 118 205
Ερίων 221
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ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ

TOY KiKJXTTOrOS

ΦΙΑΟΜΟΤΣΩΝ ΣϊΝΑΡΟΜΗΤΩΝ.
’Αθήνα 3, 33, 65, 97, 161, 193, 225, 257, 289, 321, 351
4Ζ._ θ

13
16
21
23

25
29
38
41
48
53
56
57
69
72
73
80
81
88
93
95

104
109
112
117
121
129
134
143
149
157
165

Δόρα Ίστριάς
Ό χωρικός και ό δίκαιος ’Αριστείδης 
Μεχμέτ Έμίν Άαλή Πασας ό Μ. Β.
‘Ο Δέρκων Νεόφυτος
Ο ταώς

’Αλοόσιος Σενεφέλδερος
ζ0 ώτος
Άλφόνσος Ααμαρτΐνος
' Ο Λέων ·
Ευγένιος Βούλγαρης .
Μιχαηλάγγελος
Πέρδικες
Τά θύματα τοΰ πολ. έν Βελγική
Οΰίλλιαμ Σακεσπήρος
Ή προβατοκάμ· και ή μεγ. γαλή της Άμερ.
Οι άποθαμμένοι εινε έκεΐ
*0 άνευ χειρών μουσικός
Βραΐλας Πέτρος
Άκρίς
Ό Κυζίκου Νικόδημος
Λύκος και γέρανος
’Ιωάννης δ Ευαγγελιστής
Ό Δάντης
Ό βόας
Λάμπρος Φωτιάδης
‘Ο Δον Πέτρος Β'. Αύτοκρ. τής Βραζιλίας
Το έτος 1872
‘Ο Κορνήλιος Κ. Φέλτων
Ή μανσενίλλα (le mancenillier)
‘Ο Μωϋσής
‘Ο ιατρός Έδουάρδος Ίέννερος
Γαλιλαίος

X. Νικόλαος Γιαννάκογλους ' 169
‘Ο διδάκτωρ ‘Ερρίκος Κούρτιος 179
Γρηγόριος Γ'. Γκίκας πρίγκηψ Μολδοβλαχίας 189
Βασιλοστάφυλον 194
‘Ο Τάσσος 201
‘Η ερυθραία Σιβύλλα | _
‘Η Δελφική )
‘Ο αστερισμός τοΰ Ώρίωνος 222
’Αριστείδης Κυπριανός 230
‘Η άποκαθήλωσις τοΰ Ιησού Χριστού 237
Οίκόσημον τών Kwltzoff Massalsky 244
Τρίπους καί δοχέϊον εύρεθέντα έν Γουαναγουάτω 247
Ειδωλον εύρεθέν έν τοΐς έρειπίοις τής Κοπάν » »
Δημήτριος I. Μαυροφρύδης 253
‘Η μύρτος, τδ ήλιτρόπιον, τδ κρίνον καί τδ ΐον 261
Τδ Σικάγο και αί δχθαι τής λίμνης Μυχιγ. κατά τδ 1820 272
‘Η άγελάς ή άποτεφρώσασα τδ Σικάγο » »
Τά αερόστατα 276
Εύαγγέλης Ζάππας 285
‘Ο προπρώην Εφέσου Άνθιμος θεσσαλονικε'υς 293
’Ιωάννης Ήλιάδης Ραδουλέσκος 297
Μίλτων 308
Βυφφών 316
Δημήτριος Γαλανός 325
‘Ο κεραυνός έπισκήπτων έπί βραχιονίου κυρίας 332
‘Ο μήνουρος 337
Τδ παραδείσιον πνηνδν 349
Δολοφόνος πληττόμενος ύπδ κεραυνοΰ 360
Αεοπόλδος δ Β'. βασιλεύς τοΰ Βελγίου 364
Μαρία Έρριέτα Άννα, σύζυγός του » »
Ψιττακός 375
Γάΰ Αουσάκ 377.

ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ..

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Σμύρ
νης κ. Μελέτιος

Ο θεοφιλέστ. ’Επίσκοπος Μυ- 
ρέων κ. Κύριλλος

Ο Πανοσ. Έξαρχος Σμύρνης κ. 
Νικόδημος Σάμιος

0 Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης τοΰ π. 
Τάφου κ. Ίερόθεοο

Ο Πανοσ. Δικαιοφύλαξ κ. Διο
νύσιος

Ο Πανοσ. κ. Κλήμης 'Ιερομό
ναχος

Ο Πανοσ. ‘Ιερομνήμων κ. Μα
κάριος Λογοθέτης

Ο Πανοσ. κ. X. Γρηγόριος Ιε
ρομόναχος

Ο Πανοσ. κ. Χρύσανθος ’Αρχι
μανδρίτης Λέσβιος

Ο Πανοσ. κ. Γρηγόριος ‘Ιερομ.
Ο Πανοσ. κ. Καλλίνικος ’Αρχι

μανδρίτης
Ο Πανοσ. κ, Ίωαννίκιος ‘Ιερομ.
Ο Πανοα. κ. Γαβριήλ ‘Ιερομό- 

• ναχος
Ο Πανοσ. κ. Σεραφείμ ‘Ιερομό

ναχος
Ο Πανοσ. κ. Κύριλλος Άποστο- 

λίδης ‘Ιερομόναχος
Ο ‘Ιεροδιδ. κ. Παρθένιος Δανιη- 

λίδης, Άρχιδιακ. τοΰ ‘Αγ, 
Σμύρνης

Ο ‘Ιερολ. κ. Διονύσιος Α. Μ. 
Χαρικλής ‘Ιεροδιακ. Λέσβιος. 

Ο Ίερολογ. κ. ’Αντώνιος ‘Ιερο- 
οιάκονος ‘Αγ. Αικατερίνης

Ο ‘Ιερολ. κ. Λεόντιος Ίεροδιά- 
κονος ‘Αγ. Ίωάννου

Ο ‘Ιερολ. κ. Λεόντιος ‘Ιεροδιδά
σκαλος

Ο ‘Ιερολ. κ. Διονύσιος Έκκλη- 
σιάρχ. ‘Αγ. Δημητρίου

Ο ‘Ιερολ. κ. ’Αθανάσιος ‘Ιεροδι- 
άκ. ‘Αγ. Φωτεινής Σάμιος

Ο ‘Ιερολ. κ. Γεράσιμος Εκκλη
σιάρχης ‘Αγ. Ίωάννου

Ο Αιδεσ. κ. ’Ανδρόνικος ‘Ιερεύς
Ο Μουσικολ. κ. I. Κορωνάΐος

Λαμπαδάριος ‘Αγ. Φωτεινής 
Ο Μουσικολ. κ. Φώτιος Εανθί- 

δης Πρωτοψ. ‘Αγίας Αικατε
ρίνης

Ο Μουσικολ. κ· Δημήτρ, Κον- 
τακτσής Ααμπαδαρ.Άγ.Αίκα- 
τερίνης

Ο Μουσικολ. κ. Παναγ. Μαυ- 
ρουδής Πρωτοψ, ‘Αγ. Ίωάννου

Ο Μουσικολ. κ. Χρήστος Λαμπ. | 
‘Αγ. Ίωάννου

Ο Μουσικολ. κ. ‘Ηρακλής Ξαν- 
θίδης

Ο Μουσικολ. κ. ’Ιωσήφ Οίκονο- 
μίδης Λαμπαδάριος ‘Αγ. Γε
ωργίου

Ο Ενδ. κ. X. Ν. Γιαννάκογλους
Ο Εκλ· κ. Σ. Τριανταφύλλης

Έλλην Πρόξενος

Οί ’£λλοχ. κύριοι.

Ίκέσιος Γ Λάτρης
Κ. Εανθόπουλος Γυμνασιαρχ. τής
Εύαγγ. Σχολής

Σ. Κεσίσογλους Καθηγ. τών Φυ- 1 
σικομαθηματικών

Γ. Βοντζίδης Σχολάρχης

Ιωανν. Μάλλιος ‘Ελληνοδιδά- 
Ε. Γιαννακόπουλος Άγγλοδιδ. 2 
Γ Κανάλες 
’Αντώνιος Ίσιγόνης
Οδ. Κυνηγός 2
Ράϊνεκ.
Άνδρέας Κουρνιάκτης
Γ. Φραντζής
Αθαν. Νικολαΐδης
Κωνστ. Ίωαννίδης 
Νικόλαος Αγοραστός 
Δημ. Μανολιτζάκης

Οί έξόχ. ιατροί κύριοι

Μ. Κοσονής
X. Βενάρδος 
Θεμιστοκλής ιατρός 
Σ. Καρακούσης 
Μιλτιάδης Εμμανουήλ 
Δ. Συμεών 
Δ. Χόρς
Ζ. Λαμπίσης
I. Καλομοίρης

Οί άξιότ. κύριοι δημοσιογράφοι

Ιάκωβος Σαμιωτάκης 
Γρηγόριος Καρύδης 
Μ. Δ. Χαμουδόπςυλος
L Cave
Π. Μαρκόπουλος

Αί 'Ελλ. Κνρίαι,

Σαπφώ Λεοντιάς, Διευθύντρια 
τοΰ Μεγ. τής Άγ. Φωτεινής 
Παρθε ναγωγείου.

Εσθήρ θ. Σαβερίου ιατρού

Μαριγώ Σοφ. Τελατινιδώφ 
Παρασκευή Παπάζογλου 2 
Χρυσούλα Σ. Μπαχτσαλή 
Μαριγώ Ν. Βραβαρίδου 
Βιργινία Μαυροκορδάτου 
Βασιλικώ Μ. Γρηγοριάδου 
Κωνσταντία Ψωμοπούλου 
Κωνίτσα Γ. Μ. Μπούχλια 
Ευγλωττία Γρηγορίου 
’Αρτεμίσια Π. Γρηγοριάδου 
Καλλιόπη Γ. Γρηγοριάδου

‘Ο Σύλλογος «"Ομηρος» 
Σύλογος δ «Έλικών » 
Τδ έλληνικδν ’Ορφανοτροφείου

Οί ί'πιμοι Κύριοι

’Αλέξανδρος Β. Βασιλακάκης 
Αντώνιος Άρεάλης 
Άνδρέας Βαλασκόπουλος 
Αριστείδης Μαλκότσης 
Αντώνιος Παρασκευόπουλος 
Αδελφοί Ήλιάδη 
Αδελφοί Καστάνια 
’Αδελφοί Μητζοτάκη 
’Αδελφοί Ποτούδη 
Άχιλλεύς Σ. Τσακίρογλους 
’Αθανάσιος Ζαχαρίου 
’Αλέξανδρος Χριστοφίδης 
’Αντώνιος Ράπτης 
A. Κ. Καπετανάκης 
Αθανάσιος Νικολαΐδης 
’Αθανάσιος Παπά Νικολάου 
’Αγησίλαος Π. Άγγελόπουλος 
’Αθανάσιος I. Παπαδοπουλος 
’Αλέξανδρος Παπαδάκης 
Άνδρέας Σέψης 
Αντώνιος Τιντιρόπουλο^
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’Αριστοτέλης Ήλιάδης 
’Αλέξανδρος X. Τσαμπά^ογλους 
’Αλέξανδρος-Ή. Νικολάου Αύ- 

λωνίτης
’Αλκιβιάδης Ήλ. Βοτέας 
’Αντώνιος Δ. Πεζάρος 
’Αλέξανδρος Βέλλης 
’Αθανάσιος Άγγελίδης 
’Αλέξανδρος Σ. Κοντολέων 
’Αγαμέμνων 'Ρηγόπουλος 
’Αρτέμιος ‘Ιερεμίας 
’Αριστομένης Μάγνης 
’Αντώνιος Κωστένστα 
’Αριστοτέλης Αουκίδης 
Άλέξανδρς Κωτια'δης 
Άχιλλεύς Κονταξόπουλος 
’Αριστοτέλης Γιοβανώφ 
’Αδελφοί Καρέρ 
’Απόστολος ’Αλευράς 
’Αντώνιος Μικέ 
’Αριστείδης Ράπτης 
’Αριστείδης Νάτσιου 
’Αθανάσιος Βουτσινάς 
’Αδελφοί Καλλιγέρη 
Άδελφ. Καραλή 
Άνδρέας Δάλλας 
’Αριστοτέλης Ζήσιμος 
Βασίλειος Ν. Βογιατζης 
Βασίλειος Άποστολίδης 
Βασίλειος X. Νικολάου 
Βασίλειος Βοΰρβαχης 
Βασίλειος Διογένης 
Βασίλειος Καφεπώλης 
Γρηγόριος Μ. Μπούχλιας 
Γεώργιος Ανατολίτης 
Γαβριήλ Ροδοκανάκης 
Γαβριήλ Κλεάνθης 
Γεώργιος Έμ. Πολίτης 
Γεώργιος Α. Δαμιανός 
Γεώργιος Έφραιμίδης 
Γεώργιος Μαραγκλής 
Γεώργιος Δικέφαλος 
Γεώργιος Κιλινδιριώτης 
Γεώργιος Σαδβόπουλος 
Γεώργιος Πασβουρέλης 
Γεώργιος Ρηγόπουλος 
Γεώργιος Π. Δημητρίου Σάμιος 
Γρηγόριος Δ. Σαράντογλου 
Γεώργιος Μπρουσαλίδης 
Γεώργιος Α. Αογοθετίδης 
Γαβριήλ Άνδρέου 
Γεώργιος Κ. ‘Τπερίδης 
Γεώργιος Προδρόμου 
Γεώργιος Παπαδάκη 
Γεώργιος Βασιλείου 
Γεώργιος Π. Δημ. Σπάρταλης 
Γεώργιος Ρεμβίκος 
Γ. Άλληγορίδης 
Γεώργιος Σεϊζάν 
Γ. Δενδρηνός 
Γ. Τσερλέντης

Γρηγόριος Τζαντινόπουλος 
Γεράσιμος Ραφτόπουλος 
Γεώργιος Καράλης
Δημήτριος Γ. Βασιλακάκης 
Δημήτριος Ραπτάκης 
Δημήτριος Άξαρλής 
Δ. Κ. Άθανασάκης 
Δ. Ράκαλος
Δημήτριος Ίακ. Ψαρόπουλος 
Δημήτριος Κουρτικάκης 
Δημήτριος Βρετόπουλος 
Δημήτριος Σαραντινίδης 
Δημήτριος Ζαχαρίας 4
Δημήτριος Άργυρόπουλος 2
Δημήτριος Βουγιούκας 
Δημήτριος Άρναούτογλου 
Δημήτριος Φουντριέρ 
Δημήτριος Βραβαρίδης 
Δημήτριος Ζαφειριάδης 
’Εμμανουήλ Βαμβακίδης 
’Εμμανουήλ Πουτούδης 
'Εμμανουήλ Δ. Μιλανδινός 
Ευστάθιος Κουμαριανός 
Έμμ»νουήλ Μαλάνος 
Εμμανουήλ Βιανέλης 
’Εμμανουήλ Α. Βασιλακάκης 
Εμμανουήλ Παπαδόπουλος 
Έπαμινώνδας Παπαδόπουλος 
’Εμμανουήλ Κουμπουλίδης 
’Εμμανουήλ Σταματάκης 
’Εμμανουήλ Πραξίας 
’Εμμανουήλ Ζέζος 
’Εμμανουήλ Λαμπρινοόδης 
’Εμμανουήλ Τοξόπουλος 
Εΰαγγελινός Γεωργιάδης 
Ζαφείριος I. Έλαφόπουλος 
Ήλίας Βαφειάδης 
Ήλίας Παπαδόπουλος 
Ήλίας Βαφέας 
‘Ηρακλής Μαλκότζη 
Ήλίας Κουπετζόγλου

ί Ήλίας Βασιλείου 
Ηρακλής Γερμανός

I Ήλίας Έφένδη Χρηστίδης 
βεόφραστος Ίωαννίδης 
Θεόδωρος Γεωργιάδης 
Θεολόγος Κούλαλη 
Θεοδόσιος Βέρας 
Θωμάς Θωμαΐδης 
Θεόδωρος Χριστοδουλίδης 
’Ιωσήφ Κέππετζης 
’Ιωάννης Β. Μιχαλάκης 
’Ιωάννης Ν. Ποΰλος 
’Ιωάννης Ν. Άναστασιάδης 
Ί. Σωκόπουλος Φαρμακοποιός 
’Ιωάννης Βανέλης 
’Ιωσήφ Φωτιάδης 
’Ιωάννης θεοδοσιάδης 
’Ιωάννης Κατελάνος 
’Ιωάννης X. Βχίνόπουλος

1 Ί Ε. Μάνες

’Ιωάννης Ευστρατίου 
’Ιωάννης Κήττας 
’Ιωάννης Ψαράς 
’Ιωάννης Λαζ Παπαδόπουλος 
’Ιωάννης Μαυρουδής 
’Ιορδάνης ’Αλεξίου 
’Ιορδάνης Ίωσηφίδης 
’Ιωάννης Σ. Καλαθάκης 
’Ιωάννης Κρουσολέντης 
’Ιγνάτιος Κόκκινος 
’Ιωάννης Κυριακίδης 
'Ιωάννης Πεστεμαλτζόγλου 
’Ιωάννης Γιαλοΰρης 
’Ιωάννης Πάταγιάννης ] 
’Ιωάννης Τραπεζίτης 
’Ιωάννης Ποτήρης 
’Ιωάννης Πειθής 
Ισίδωρος Κερεστετζής 
Ίωάν. Μ. Καλφαδόπουλος Αέ- 

σβιος έκ Βατούοης
’Ιωάννης Ποΰλος 
’Ιωάννης Τσαχιρέλης 
Κωστής Δάλλας 
Κωστής Ίωαννίδης 
Κώσταν. Προκοπίου Κοράλλης 
Κωνσταντίνος ’Ανατολίτης 
Κωνσταν. Σαριγιαννάκης 
Κωνσταν. Γαβριήλ 
Κ. I. Πρωτοπάτσης 
Κωνσταν. Πασαλόπουλος 
Κωνσταν. Τσολακίδης 
Κωνστ. Γεωργιάδης 
Κωνστ. Γρηγορίου Μιλίου 
Κ. Γραμματικός 
Κωστής Παπαδόπουλος 
Κωστής Ροδοκανάκης 
Κίμων Μάγνης 
Κοσμάς 'Ιχθυοπώλης 
Κωνστ. Ψάλτης
Κωστ. Ίωαννίδης Τζεμπερτζής 
Κωνστ. θεοδώρου Καβαλινέας 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος 
Λουκάς Σαδοϋκας 
Λουκάς Βασιλειάδης 
Λεωνίδας Μόζερ 
Μιχαήλ Καζάζης

] Μιχαήλ Παλαιολόγος 2 
Μιχααλ Ραπτόπουλος

I Μιχαήλ Έμμ. Ζωγράφος
I Μποδόζ Ένεπόγλους Καισαρεΰς 
Μιχαήλ ’Αλεξίου 
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
Μιχαήλ Γρηγοριάδης

j Μιχαήλ Λαμπρινίδης 
| Μαέστρος Μήτρου 
ί Μιχαήλ X. Γιοβάνης 
| Μηνάς Έλλεζόγλους 
ΐ Μιχαήλ Κρητικός 
j Μιχαήλ Νικολαίδης 
Μιχαήλ Βαλλής 
Μελέτιος Μολακίδης

Μιχαήλ Γαβριηλίδης 
Μάρκος Παπαδάκης 
Μιχαήλ Κουτρουπής 
Μιχαήλ Παχυνάκης 
Μιχαήλ Κόκκινος 
Ματθαίος Παραδείσου 
Ν. Οίκονομίδης 
Ν. Α. Δαμιανός 
Ν. Χέλμης 
Ν. Καλλιγέρη ς 
Ν. Γεννάδιος Ζωγράφος 
Ν. Πανουσιάδης 
Ν. Α. Δάλλας 
Νικόλαος Άντωνιάδης 
Νικόλαός X. Δημητρίου 
Νικόλαος Ιω. Κρητιχίδης 
Νικόλοος Παπαδοπούλου 
Ν. Μασαούτης 
Νικόλαος Αϋγουστής 
Νικόλαος Δημητριάδης 
Νικόλαος Σώκος 
Ξενοφών Σολομωνίδης 
Ξενοφών Μαυροθέρης 
"Ομηρος Γ. Βάφας 
’Όθων φωτιάδης 
Π. Καλογερόπουλος 
Πέτρος Μισιρλιάδης 
Π. Δ. ’Αλεξάνδρου 
Π. I. Λήμνιος 
Πέτρος Ρώσσης 
Πανταζής Α. Παυλίδης 
Παναγ. Πανταλέων 
Πέτρος Σκίτμωρ 
Πέτρος Τσακίρογλους 
Πέτρος Ζηράς 
Πέτρος Μπακάλης 
Παναγιώτης Σκουρτέλης 
Περικλής Ζαραχάνης 
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 
Παντολέων Γ. Κόκκινος 
Πανανός Σατές 
Πέτρος Σιδηρουργός 
Παναγιώτης Τυρόπουλος 
Π. Ίωάν. Σιμού 
Πολύδωρος Μιχαηλίδης 
Στασός Στεφανόπουλος 
Στέφανος Καρλόγλους 
Στυλ. Χρουσάκης 
Σπυρ. Τσίκουλης 
Σταύρος I. Ζερμπίνης 
Σαμψών Μποχόρης 
Σπυρίδων θ. Φόρου 
Σταμάτιος Κουλμάσης 
Στυλιανός Κοντολέων 
Σωκράτης Οίκονομίδης 
Σταμάτιος Μακρόπουλος 
Σταμάτιος Νικολαίδης

ί Σταύρος Καραμιτζόπουλος 
Σπΰρος Ψαλτόπουλος 
Τομαζής Βραγιότης 

I Φίλιππος Νομικός

Φίλιππος Μάλλιος 
Φραγκούδης Σκοΰρσος 
Φρανσοά Ζηράς 
Χαράλ. Παλαιολόγος 
Χρήστος Άργυρόπουλος 
Χριστόφας Κουλμάσης 
Χρήστος Κομβοτέας 
X. Σάββας Τερεζόπουλος 
Χρηστάκης Βακάλβασης 
Χρήστος Μ. Πετρόπουλος 
Χαράλαμπος Μιχαηλίδης 
Χρήστος Θ. Χρηστοδουλίδης 
Χαράλαμπος Τραπεζίτης

Τών μαθητών τον έλλ. Λυκείου 
Οί κύριοι

'Αρτέμιος Χρηστίδης 
’Αντώνιος X. Ραφτόπουλος 
’Αλέξανδρος Ν. Ίορδανίδης

: ’’Αλέξανδρος Μίλλ 
’Απόστολος Μόσχου 
Γεώργ. Δ. Παπουτσάνης 
Γεώργιος Σταυρινοΰ Σαβράμης 
Δημ. X. Νικολάου 
Δημ. Χαραλ. Κελαϊδίτης 
Ευστάθιος Α. Δελιγιαννόπουλος 
ΖαννήςΕ. Αικατερίνης 
Ίωάν. Δ. Μωϋσίδης 
Ίωάν. Σπυρίδωνος 
Ιορδάνης Ίωαν. θεοχάρης 
Ίωάν. Κ. Γεωργιάδης 
Ιωάννης Γ. Μαυρομμάτης 
Κοσμάς Π. Κατσαίτης 
Κωνστ. Δ. Βασιλειάδης 
Κωνστ. Άλες. Αυτζερόπουλος 
Κωνστ. Θ. Βαλαβάνης 
Μιχαήλ Δ. Ζαφειρόπουλος 
Μιχαήλ Π. Βασιλείου 
Νικόλαος Δ. Δασκαλόπουλος 
Νικόλ. Άνδρ. Άρνα-, αούτογλου 
Νικόλ. Μιχαηλίδης 
Ποθειν. Άπαρτίδης 
Παύλος Παυλίδης 
Περικλής Π. Βασιλείου 
Πέτρος I. Ταρλατζης 
X. Κ. X. Μ. Τζιγιδέμογλου 
Χαράλαμπος Κ. Ααμπρόπουλος 
Χαρίλαος Σ. Πολιτάκης 

καί αί κνριαι
Στυλιανή Δ. Άρναούτογλου 
Μαρία Δ. Άρναούτογλου

ΕΝ ΒΟΥΡΝΟΒΑι.
Ο πανοσ. κ. Παγκράτιος Νέγρης 
Ο πανοσ. κ. Γρηγόριος Αρχι

μανδρίτης
Ό αίδεσ. κ. Γαβριήλ Αέσβιος 
■Ο ίερολ. κ. Μιχαήλ ‘Ιεροδιάκ.

ΕΝ ΚΟΥΚΛΟΥΤΖΑι.
θ αίδεσ. κ. Πέτρος Οικονόμος 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Γ'.

Ο ίερολ. κ. Συμεών ‘Ιεροδιά- 
κονος

Ο εντ. κ. Μανωλάκης Σουρής.

ΕΝ ΜΠΟΥΤΖΑ.
Η έλλ. κυρία ΆργυρΛ Κλή- 

μεντος διδάσκαλος
Ο έλλ. κύριος Δημήτριος X, 

Μπαρμακτσίδης διδάσκαλος

ΕΝ ΙΜΕΡΙΩι (Σεβδίκρί).
Ο πανοσ. κ. Παίσιος Αρχιμαν

δρίτης
Η βιβλιοθήκη τής σχολής
Ο έλλογ. κ, Στυλ. Μεταξάς 

'Ελληνοδιδάσκαλος
Ο άξιοτ. κ. Νικόλαος Καρακώ- 

στας.

ΕΝ ΤΟΥΡΜΠΑΛΤ. 
Ο έντ.. κύριος Ιωάννης Σπανός.

ΕΝ ΒΑΙΝΤΗΡΙΩι.
Ο πανοσ. Πρωτοσΰγγελος τοΰΆγ. 

‘Ηλιουπόλεως κ. "Ανθιμος
Ο ίερολ. κ. Παρασκευάς ίεροδ. 
Ο ίερολ. κ. Σίλβεστρος ίεροδιακ.

Οί έντιμοι κύριοι 
Νικόλαος Βαλασσόπουλος ιατρός 
Νικόλαος Πετρακίδης 
’Αλέξανδρος π. Γεωργίου άλλη- 

λοδιδάσκαλος
Λεωνίδας Μανουσόπουλος 
X- Ζαννής Δ. Αναγνώστης 
Παναγιώτης Βακαλάκης 
Μιχαλάκης Κρητικός 
Ιωάννης X. Ψάλτης 
X. ’Αβραάμ Γιωβάνογλους 
Νικολάκης Μιχαηλίδης 
’Αθανάσιος Κολόνης 
Παναγιώτης Κανάς 
Θεόδωρος I. Ευσταθιάδης 
’Ιωάννης Παπαδόπουλος 
Χαράλαμπος Ψάλτης 
Μουράτης Γιαγτζόγλου 
Ιωάννης Κ. Γκίκας
Γεώργιος Κορίνθιος διδάσκαλος

ΕΝ ΟΔΕΜΗΣίΩι.
Ο ίερολ. κ. Μελέτιος Θεοχα- 

ρίδης ίεροδιάκονος

Οί έντιμοι κύριοι. 
’Ιωσήφ X. Μιχαήλ Αέσβιος 
Κυριάκός Γκεμαλμάζογλους 
’Ιωσήφ Νικολαίδης 
Αδελφοί Κυριακίδαι 
’Ιωάννης Λαδόπουλος 
’Αντώνιος Λαβδαΐος 
Νικόλαος Γεωργιάδης 

Τευχ. ΑΣΤ).

X. Γεώργιος X. Ευστράτιου 
Αέσβιος

Λεωνίδας Άρνάκης 
Διονύσιος X. ’Αναστασίου

ΕΝ ΘΗΡΟΙΣ. 
Ο Ιερολ. κ. ’Αρτέμιος Π. 

Σταυρίδης ίεροδιάκονος
Οί έντιμοι κύριοι. 

Δημ-ήτριος X. Κωνσταντίνου 
Ιγνάτιος Ζαχαρόπουλος 
X. Στυλιανός Κωνσταντίνου 
Εμμανουήλ Ζαφειρόπουλος 
’Ιωάννης Λήμνιος

ΕΝ ΑΙΔΙΝΙΩι
Ο πανοσ. Σκευοφύλαξ κ. Κύ

ριλλος
Οί έντιμοι κύριοι 

Μιχ. Παππά Κωνσταντίνου 
Ν. I. Ροδοκανάκης 
Εμμ. Καλλονάρης 
Γεωργ. Κ. Παππά 
Θεόδωρος Σαμαράς 
’Ιωάννης Γ. Λεωνίδας 
Γ. Ματάς 
Ζαννής Νικολάου 
Συμεών I. X. Συμεών 
Δημ. X. Βασιλείου 
’Ιωάννης Μισθού 
’Αθανάσιος X. Δήμου · 
X. ’Απόστολος X. ’Αθανασίου 
Εΰαγγελινός Μ. Σουγίουτζό- 

γλου
Κωνσταντίνος X. Ίωάννου 

Αέσβιος
Μικές Σκοΰρσος
Νικόλαος Παππαδάκης "Ελ- 

λην πράκτωρ
Γρηγορ. Μαλλιαρός έλληνοδ. 
’Εμμανουήλ X. Δήαου.

ΕΝ ΝΛΣΛΙΩι.
Ή Σχολή
Ό ίερολ. κ. Νεόφυτος Καλύ 

μνιος ίεροδιάκονος
Οί έντιμοι κύριοι.

X. Μιχαήλ Δ. Σερεμές Αέ- 
σβιος

Μιλτιάδης Ξΐνουδάκης ιατρός 
’Αλκιβιάδης Σακελίων 
Κωνσταντίνος Νικολαίδης 
Γεωργ. Γεωργαντζόγλους 
’Αθανάσιος Στανέλης 
Δημήτρ; Μαυρομιχάλης ΐατρ

Ζαχαρίας Κωνσταντίνου 
Ευστράτιος Ζαλούμης Αέσβιος

ΕΝ ΣΩΚΙΟΙΣ.
Ο εντ. κ. Άστερ. Μακρόπουλος

ΕΝ ΝΈΑι ΕΦΕΣΩι.
Ο πανοσ. κ. Τιμόθεος ίερομόν.
Ο ίερολ. κ. ’Ιωακείμ ίεροδιάκ. 

Οί έντιμοι κύριοι.
Δ. Ξ. Άλεξάκης Άγγ.Πράκ. 
’Αλέξιος Μιχαλόπ. Όλλ. Πρ.
Θεοδόσιος Δουκάκης "Ελλ. πρ. 
Παύλος Μαυρουδιάδης 
Άντωνάκης Γεωργίου Λέου 
Χρήστος Πολίτης ιατρός 
Ζαχαρίας Γεωργιάδης 
Δ. Μ. Γκράτσου Έλληνοδιδ. 
Κωνστ. Σαματάνης άλληλοδ. 
Δημ. Ευσταθ. Κουκουτσάκης

ΕΝ ΒΡΥΟΥΛΟΙΣ.
Τό Άναγνωστ. «’Αναξαγόρας» 
Ό ‘Ιεροψάλτης κ. Δ. X. Νικο- 
λα ίδης

Οί έντιμοι Κύριοι
Π. Δ. Τσουλάτης Ιατρός 
Γεώργιος Χριστοφίδης 
Ιωάννης Πλουμάς Χϊος 
Ευθύμιος Γ. Βεϊνής

ΕΝ ΚΡΗΝΗ'..
Ο εντ. κ. Χαράλ. Ν. Ροδάκης.

ΕΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗι.
Ο παν. Άργιμ. κ. Χρύσανθος
Ο πανοσ. κ. Νικηοόοος Νι- 

κολαϊδης
Οί αξιότιμοι κοριοί. 

’Αντώνιος Κοασσάς ιατρός 
Δημήτριος Ύψηλάντης 
Σάββας Ήλιάδης 
’Αντώνιος Παππά Λόίζου 
Μιχαήλ Τσολάογλους 
’Ιωάννης Μπακιρτζής 
Σταμάτιος Βρεττός 
Εμ,ανουήλ Καγ’άσογλους.

ΕΝ ΤΖΟΜΠΑΝΗΣΙΑι 
οί εντ. κύριοι.

Γεώργιος Βλασιάδης διδάσκ. 
Βασίλειος Χρηστίδης 
Γεώργιος Ρουμελιώτης 
Προκόπιος Δημητρίου 
Παναγιώτης Δασκαλόπουλος 
Ιωάννης Σακελλαριδης 

' 50.
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’Ιάκωβος διδάσκαλος 
’Ιγνάτιος Μιχαηλίδης 
Χαράλαμπος Χρηστίδης

ΕΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑι 
οί έντ. κύριοι. 

Ίω. X. Δαπόντες Σχολάρχης 
Παντολέων Ζαχαριάδης ίατρ. 
Κωνστ. Παρασκευάς ίατρ. 
Δημ. Κωνσταντίνου φαρμακ. 
Ν. Στυλιανόπουλος έλληνοδ. 
Νικόλαος Σφυρί,ς 
Δημήτριος Κούτσης 
’Αριστείδης Γρηγοριάδης 
Νικόλ. Παπά Μανώλης 
Δημήτρ. Δρακούλης ιεροψάλτ. 
Μιχαήλ I. Βαφειάδης 
Παύλος Παλαιολόγος 
X. Θεόδωρος X. Σάββα 
Λεωνίδας Παλαιολόγος

ΕΝ ΑΞΑΡΙΩι.
Ό αίδ. παππά κυρ Δημήτριος 

Πρωτοπαπάς
Ό αίδ. παππά κυρ Μιχαήλ 

Πασχάλης
Οί έντ. κύριοι. 

Χρυσόστομος X. Ίωάννου 
Έμμ. Θ. Παππαδάκης 
Γεώργιος X. Ευστρατίου 
Ιωάννης Ροζέλλος ιατρός 
’Αναστάσιος Κυριάκου 
Μάρκος Χ< ’Αθανασίου 
’Απόστολος Ν. Τζινκούνης 
X. Πέτρος X. Φανουρίου 
Κωνστ. Γ. Άναστασιάδης 
X. Δημήτριος X. Μουράτου 
Ιωάννης Π. Χριστοδούλου 
Νικόλαος Π. Κωνσταντίνου 
Ιωάννης Σ. Ψακίδης 
Νικόλαος Γεωργίου 
Χριστού. Γ. Στεργιόπουλος 
’Ιωάννης Γεωργίου 
Ευαγγελινός Δημητρίου 
Κωστής ’Αναστασίου

Οί έν 'Λξαρίφ συνδρομηταϊ 
τον Μέντορος 

κατά τό 2 ον έτος (*)■
Πλίας Μελετιάδης σώμ. 2

(*)  Καθυστερήσαντος δυστυχώς τοΰ 
καταλόγου τών ονομάτων τών αξιότι
μων τούτων συνδρομητών, οτε ετυ 
τοΰτο τδ τελευταΐδν φύλλον τοΰ Β'. 
τομ. τον Μέντορος, Χίαν ασμένως

Έμμ. θ. Παπαδάκης 
Έμμαν. Μάρκογλου 
Χρυσόστομος X. Ίωάννου 
’Απόστολος Ν. Τζακούσης 
Κωνσταντ. Γ. Άναστασιάδης 
Σακελλάριος Π. ’Αναστάσιος 
Δημήτριος Α. ‘ίερευς έκ Κα- 

ρίτσης Ίωαννίνων
"Ανθιμος ‘ίεροδιάκονος 
"Οθων Κωσταλάς 
Ιω. Σ. Ψακίδης
Ήλίας Κ. Αυγερινός 
Ευστράτιος Άθανασιάδης 
Γεώργιος Ταχτατζόγλους 
Μισαηλ ‘Ιερομόναχος 
Χριστόδ. Γ. Στεργιόπουλος 
Άγγελης Ν. Άντωνιάδης 
Νικόλαος Π. Κωνσταντίνου

ΕΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ!
‘θ πανιερώτ. "Αγ - Φιλαδέλ

φειας κ. Διονύσιος
‘Η έλλ. Σχολή Φιλαδέλφειας.

Οί έντ. Ί.ύριοι.
‘Ηρακλής Έφέντης Παύλου 
Γρηγόριος Γ. Κράλογλους 
Καλλίνικος ίεροδιάκ. τοΰ ‘Αγ.

Φιλαδέλφειας 
Γεώργ. Σαραντίδης 
Μιχαήλ Κ. Καναδή-κηρήκ 
Παντολέων Κ. Κυρέζογλους 
Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Κυριάκός Α. Καρκάρογλους 
Γεώργιος Νικολάίδης

ΕΝ ΚΙΡΚΑΓΑΤΣΙΩι.
Οί έντιμοι κύριοι. 

Ευστράτιος Κομόπουλος 
Κωστης Γεωργίου 
Ευστάθιος Ίωάννου ιατρός 
Άλέξ. Μαδουρόπουλος ιατρός 
’Αλέξανδρος Μεϊμάρογλου 
Νικ. Έλληνοδιδ. Ήπειρότης 
Σάββας Πανταζόπουλος 
Γεώργιος Γεωργαντόπουλος 
Ιωάννης Δημόπουλος 

καταχωρίζομεν αύτά σήμερον, παρα- 
καλοΰντες τους φίλους πράκτορας νά 
έπισπεύδωσι πάντοτε την άποστολήν 
τών τοιούτων καταλόγων ΐνα έχωμεν 
αυτούς εγκαίρως, διότι τά μάλιστα 
έπιθυμοΰιιεν νά γνωρίζωμεν του
λάχιστον τά δνόματα τών προσφι
λών ήμ“ν κυρίων ή κυριών οτοι 
ευαρεστούνται νά ωσιν άναγνώσται 
τοΰ Μέντορος. Σ. Δ.

Πανανός Σ. Βακιρτζής

ΕΝ ΝΕΑΙΣ ΦΩΚΑΙΣ.
Ο έντ. κ. Γρ. X. Άνας-ασιάδης

ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ (*).
Τδ Άναγνωστ. «αί Κυδωνίαι» 
Ό Αίδ. κ. ’Αθανάσιος ίερευς 
‘Ο Αίδ. κ. Γρηγόριος ίερευς

Οί έντιμοι κύριοι 
Π. Άθανασιάδης 
Π. Ίωαννίδης 
Κ. Δ. Άποστολίδης 
Γ. X. Άγγελέλης 
Α. Σάλτας 
Δ. Π. Σάλτας 
Α. Δημητρακέλης 
Α. Τζιτζίτης 
Δ. Άποστολάκης 
I. Ααγιδεΰς 
I. Κέκκος 
Ν. Χαρίτων 
I. ’Ανδρονίκου 
Α. Κυρλής 
Α. Βαςαβανελης 
Γ. Πλέλης 
Ν. Κοτρώνης 
Μ. Βουρνάζος 
Π. Μαντζούνης 
Δ. Γιάννης 
Ν. Γονατάς 
Ε. Οίκονομέλης 
Μ. Νεροφίδας 
Ε. Ταμπαλής 
Κ. X. Δημητρίου 
Ν. Βογιατζόγλου 
Α. Χρυσομηλάς 
Δ. Καμπούρης 
Ν. Σανίκου 
Α. Μανταμαδιώτης 
I. Κάδος.

ΕΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΙΣ.
Ο θεοφ'-λ. "Αγιος Μοσχονησίων 

κ. Παΐσιος

ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΩι.
Οί έντιμοι κύριοι.

Π. Θ. Οικονομίδης 

"Εκτωρ Λ. Άμηράς 
Ν. I. Ράλλης ιατρός 
Γ. I. Ράλλης 
I. Κυριακί’ης 
Ν. Άγγελόπουλος

[*)  Δυστυχώς μέχρι της στιγμής 
ταύτης δεν έλάβομεν τών άξιοτίμων 
τούτων συνδρομητών τά δνόματα.

"Ο0εν πιστεύοντες ότι συνδρομηταΐ 
καί τοΰ Γ. είσίν οί τοΰ Β'., μετα- 
γράφομεν αύτά δπως εΐχον γραφή εν 
έκείνω.

Γαρύφαλος Δημητρίου 
Ιωάννης Α. Καμπουρόπουλος

ΕΝ ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΩι.
ΟΙ έντιμοι κύριοι. 

Παναγ. Μανολέλης 
Γεώργιος Λ. Άμηράς 
Γ. Δαδιώτης 
Ν. Καμίτσος 
Γ. Δ. Σεβαστός 
Γ. Χριστοφίδης 
Εμ. Μαλίδης 
Εμ. ’Αντωνίου 
Γ. ’Εαρινός ιατρός 
I. Διαμαντόπουλος 
Παναγ. Δ. X. Γιαννάκης 
Σ. Τουλούμογλους 
Κωστης Ρωμαίος 
’Αριστοτέλης Άθανασιάδης

ΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΙ.
Οί έντιμοι κύριοι 

Άδελ. Κ. Κωνσταντινίδαι 
Κωνστ. X. Πισάνης 
Μ. Μαρούλης ’Ιατρός 
Β. Άργυρόπουλος 
Χαραλ. Ταυρόπουλος 
Εύθυμ. Στεφανίδης 
Μιλτ. Παπαπδόπουλος 
Πολυχρόνιος Εύκαρπίδης 
Ήλίας Παπαδόπουλος

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι. 
Οί έλλόγ. κύριοι

Π. Καραγιαννόπουλος 1 ·3 '2 
Ιωάννης Δημητριάδης! 

Γεώργιος Κυριάκός

'ΕΝ ΙΒΡΑΙΛΑι.
Ο πανοσ." Αγ. ’Αρχιμανδρίτης 

κ. Γρηγ. Γώγος, προϊστά
μενος της έν ’ΐβραΐλα έλλ. 
Έκκλησίας 4

Ο έντ. κ. Κ. Δημητριάδης 2

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

Κ. Α. Θ. Π. ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης Άνθιμος ό ΣΤ’. 

‘Η Α. Θ. Π. ό πρώην Οίκουμ.
Πατριάρ. Γρηγόριος ό ΣΤ'. 

Ή Α. Σ. ό "Αγιος Καισαρείας 
Ευς·άθ. Κλεόβουλος 

» » ό "Αγιος ’Εφέσου
’Αγαθάγγελος

Κ. Ίωαννίδης 
Δ. Ρεβελάκης 

Ν. Καράς 
Φραγκίσκος Κροκόδειλος 
Άντ. Βασιλ. Σχολάριος 
Ευθύμιος Νικολάίδης 
Ιωάννης Μετρητίκας 
Ν. Μπεκϋρος
Γ. Έμμ. Τζαπάρας j 
Κ. Ζώτου
Κωνστ. Τραυλός 
Ν. X. Γιαννόπουλος 
Χρήστος Καλοθής 
Ιωάννης Σιφναϊος 
Π. Κανδημήρης 
Λ· Γεωργιάδης 
Α. Τσιρόπουλος 
Βασίλειος Δ. Φρυδάς 
Κ. Ψαχαρόπουλος 
Χρηστ. Νικολάίδης 
Γ. Άθηνογένης 
Άγ. Άργυρόπουλος 
Άθαν. Μιχαηλίδης 
Αθανάσιος Ί’ίτζος 
Μϊτσος Νικολάίδης 
Αδελφοί Δεπάστα 
Γεώργιος Χριστοδούλου 
Άρίσταρχος Βαλλιάνος 
Ν. Σ. Νικολάί'δης 

Κωνσταντίνος Παλλικαράκης 
Αντώνιος Δράκος 
Β. Μανάκης' 
Ιορδάνης Βασιλείου 

Άριστ. Σεμελάς 
Ζαχαρ. Άλεξανδρίδης 
Αυγουστίνος Ροϊζος 
Λεωνίδας Χρυσοβελόνης 
Βασίλειος Τάξης 
Σταύρος Κέπετζης 
'Ηρακλής Κάμπερ 
Ν. Μ. Βουτζινάς 
Δ. Ξανθόπουλος 
Άντ. Σ. ’Ρωσάκης 
Μάρκος Μπαλαμπάνωφ 
Γ. Γιαμαλίδης 
Θεοχάρης Δερβένης 
Α. Πολυχρόνης 
Α. Καραβοκυράκης 
Κ. Άσλανίδης 
Ήλίας Γεωργίου 
Αθανάσιος Χρηστίδης 
Διονύσιος Άσάνης 
Γ, I. Δημητρίου Κύπριος 
Μ. Κυριαζής

Η Α. Σ. ό "Αγιος Τυρνόβου 
Γρηγόριος

» » ό "Αγιος Βόσνας
Διονύσιος

» » ό "Αγιος Κυζίκου 
Ν ικόδημος

Ή Α. Πανοσιολ. ό Μέγας 
Πρωτοσύγκ. Δ. Ευελπίδης.

Ό Δοσίθεος πρώην Γραμματ. 
τής Ί. Συνόδου.

Ή Α. Π. ό Νικηφ· Γλύκας 
καθηγητής τής Θεολογικ. 
Σχολής Χάλκης

ΊΙ Α Σ. δ "Αγιος ’Αργυρουπό
λεως ’Αθανάσιος

Ή Α. Θ. ‘θ "Αγιος Ρήμνης 
Πανάρετος

Ο ίερολ. κ. Αγαθάγγελος Στε- 
φανάκης ‘Ιεροδιάκονος

Ο αίδ. Παππά Γεώργιος προ- 
εστώς Ευαγγελίστριας

Ο πανοσ. Ευγένιος Ξηροποτα- 
μηνός ’Αρχιμανδρίτης

Ο πανοσ. Κωστάντιος’Αρχι
μανδρίτης

Ο πανοσ. Καλλίνικος (πνευμ. 
πατήρ τοΰ Άγ. Νικολάου) 

Ο ίερολ. Πολυζω'ίδης Ίεροδι

άκονος

Οί έντιμοι κύριοι.
Θ. Α. Κοσούδης 
Άλεξ. Σ. 'Ράλλης 
Θρασύβ. Γ’άνναρος 
Τιμολέων Γ. Πάππης 
A. Ε. Εύσταθιάδης 
Άθ. Άλεξανδρίδης 

Κωνστ. Πανώριος 
Κ. Γ. Λάμπρος 
Ευστράτιος Ψαράς 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 

Άντων. Κ. Άράπογλου 
Δημ. Λαμπίκης 
Κωνστ. Καραπάνος 
Λέσχη Χρυσοπούλεως 
I. Καλαμίδας 
Άοιστοτέλης Δούκας 
Παν. Κωνσταντινίδης 
Περικλής Κρόκιας 
Δ. Ζ. Παππάς 
Κ. Ρηγόπουλος 
Α. Γιοβανάκης 
I. Δ. Τσικαλιώτης 
Μιλτιάδης Φωκάς 
Κ. Δαπέρης

I. Α. Μαράκης 
Γ. Καψαλίδης 
Άναστ. Γιρλώφ.
Α. Καραγιαννόπουλος ’ )
Α. Πρεβεζιώτης 
Δημοσθ. Πετρίδης 
Αριστείδης Άϊόαζίδης 
Ιάκωβος ’Εμμανουηλίδης 
’Ιάκωβος Μπάλλας 
Κ. Βάλινδας 
Βλάσιος Σούχωρ 
Βλάσιος Δημητριάδης 
Μ. Οίκιάδης 
Δημ. Άνταλλής 
Αθ. Εμμανουηλίδης 
Αριστείδης Μηνιάτης 
Π. Άθανάσοβιτζ 
Θ. Γεωργιάδης 
Α. Σιότης 
Θ. Αογιάδης 
Μιλτ. Κεχαγιόγλους 
Γρηγ. Κωνσταντινίδης 
Νεοκλής Νικολάίδης 
Γ. Άποστολίδης 
Παλαιολόγος Παλαιολόγου 
Κλεάνθης Σαββόπουλος 
Λέσχη ή «Μικρά Άσία» 
Γιακούπ Έφέντης 
Κ. Σεραφειμίδης 
Μιχάλης · 
Κωνστ. Καπλάνογλου

Οί μαθηταϊ τής έν Χάλκη 
Θεολογικής Χχολής

Διονύσιος ‘ίεροδιάκ. Σερραΐος 
Μεθόδιος ‘ίεροδιάκονος 
Αρσένιος Φραγκούλης ιερό δ. 
Νικόλ. Σταυρίδης 
‘Ιερόθεος Δημητριάδης 
Γεώργιος Καρακατσάνης 
Παναν. θεοδωρίδης 
Νικόλ. Γεωργιάδης 
Ήλίας Νικολάου 
Εΰστ. Προκοπεΰς 
Γεώργιος Δ. Βιτάλης 
Μιχ. Άναστ. Νηστόπουλος 
Ευστρ. Π. Νικολάου 
Λάζ. Συμεωνίδης 
Κ. Δ. Άμυλίδης 
Φ. Ίσιδωρίδης 
Μελέτιος Γεωργιάδης 
Μ. Δ. Ίατρουδάκης 
Ν. παπά Δημητρίου 
Ίωάν. Αντωνίου
Δ. Κ. Κράκτογλους 
Δημ. Δράκος έκ Πλωμαρίου

Έπ' άντα'/άαγη

Έφημ. Νεολόγος

Νικολάκη έφέντης Χαραλαμ- 
πίδης

Ή Κυρία Μαρσάν
» Κρικότσου
» Δέλτα
» Ελισ. Μιχαηλίδου.

Μιχαήλ Λενός 
Αμβρόσιος I. Χατζόπουλος 
Πέτρος θωμάς 
Θεμ. Δ. Γαϊτανάκης 
’Ιωάννης Ίωαννίδης 
Γρηγοριος ‘Ρόδης 
Κέσογλους 
Ν. Μαλέας
Άνέστ. Παππαδόπουλος Σώμ. 2 
Λάζαρος Μαντζαρϊνος 
Κ. Θωμαΐδης 
Δ. Πολυζω'ίδης 
Α. 'Αναγνωστόπουλος 
Δ. Α. Κιουπετζόγλους 
Α. Ταστσόγλους 
Κ. Εύαγγελινόπβυλος 
Κλεοβ. Πορτοκάλης 
Θ. Ίωαννίδης 
Ίωαν. Νικολάίδης 
Κ. Γεωργιάδης 
Άντ. Σκαρλάτος 
Ίωάν. Βλάχος 
Γεώργ. Γρημάνης 
Άντ. Κουκάρης 
Ν. ‘Ριζάκης 
Κ. Α. ‘Ραφτόπουλος 
Αδελφοί Καραφύλλη 
Αδελφοί Βιτάλη 
Αδελφοί Τριανταφύλλη 
Γ. Καραπατής 
I. Μοσχόπουλος 
Γ. Βίτσος 
Ν. Στυλιανίδης 
Τριαντάφ. Παλαλίδης 
Α. Κάλφογλους 
Άναστ. Λαμπρίδης 
Ν. Σ. Άγας 
Γ. Εύτυχίδης 
Χατζή Κωστης 
Όμηρος Ράπτης 
Γ. Ίωαννίδης 
Δημ. Γεωργιάδης 
Χρ. Μπαξεόάνογλους 
Κ. Παπαδόπουλος 
Κ. Άθανασια'δης 
A. I. Λαμπίκης 
Σταύρος Σταύρου 
Ιωάννης Καϊνατίς 
Κ. Γεωργιάδης 
Μ. Γενήδουνιας 
Σταύρος Λαμπίκης 
Μ. Σπάρταλης
Μ. Παπαδόπουλος 3
Κ. Άναστασιάδης
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' Τό περιοδ. Ίλισσός.
Οί αξιότιμοι κύριοι.

| Αναστάσιος Ν. Γούδας.
: Νικόλαος Σαρίπολος
ί Compagnie Rou et Serpieri
! Θεμιστοκλής Κόλιας
I Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

। Σ. Κόκκινος
3 ; Στέφανος Ευσταθίου Στεφάνου

I Γ. Καραβάς
■ Πέτρος Στ. Φωτιάδης

ΕΝ ΓΥΘΕΙΩι.
Οί έντιμοι κύριοι

Ν. Θ. Εξαρχάκος
Δ. Φουρίδης
Β. Μπουκλάκος
Σπυρίδων Κατζερός 
Παναγιώτης Νιφόπουλος
Περικλής Ζήρας
Ευστράτιος Παναγουλάκος
Παναγιώτης Βαββανάκος
Γεωργ Ρουσάκος
Σπυρίδων Πουλάκος 
Κυριάκος Μενουδάκος 
Νικόλαος Τζαννετόπουλος

Εφημ Βυζαντίς
» Κωνσταντινούπολή
» Τύπος

Πεοιοδ. Ευρυδίκη 
‘Ελλ. Φιλολογ. Σύλλογος

Αδελφοί Φιλικού 
Άγγελάκης

ΕΝ ΚΑΑΛΙΠΟΑΕΙ
Οί έντιμοι κύριοι

Μ· Τζαννέτος "Ελ.υποπρόξενος
Άδελφ. Παντερμαλή
’Ιωακείμ. Ίωαννίδης
Σπυρ. Δηλιώτης
Ιωακείμ. Α· Σκαρλατίδης

ΕΝ ΑΙΝΩι,
Ο έντ. κ. Άρις-οφ. X, ’Ανα

στασίου.

ΕΝ ΒΩΑΩι.
Ο πανιερ. "Αγ. Δημηταιάδης 

κ. Γρηγόριος

Οί έντιμοι κύριοι 
Νικόλαος Γ. Πα5~άς 
Παναγ. Ν. Γεωργουσόπουλος 
Παναγ. Πατάκης 
Νικόλαος Γεωργιάδης 
Βασίλειος Περδίκης 
Ήλίας Μαμουτζής

ΕΝ ΚΡΗΤΗ.
Ο έντ. κ. Άρις. Μαρκίδης 22

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΕΡΕΙΑι.

I Ο θεοφιλ. "Αγ. Ξανθουπόλεως 
κ. "Ιγνάτιος

ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΟΙΣ.
। Ή Α. Μ. Ο Πατριάρχης 'Ιερο

σολύμων καί πάσης Παλαι- 
στήνης κ. Κύριλλος.

Ο έντ. κ. Φωτ. Σταματιάδης.

ΕΝ ΚΥΠΡΩι.

ΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

ΕΝ ΑΑΡΙΣΕΗι 
Οί άςιότιιιοι κύριοι.

Cesar Jullien 
Γεώργιος Οΐκονομίδης 
Μιχαήλ Χρυσοχόος.

ΕΝ ΦΑΩΡΕΝΤΙΑι.
'Π A. X Πριγκιπ. Κ. 'Ελένη 

Γκίκα (Δόρα Δ’ Ίστρια).

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ. 
Ο έντ. κ. Δη μ. Κ. Ευσταθίου.

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.
Ο άς. κ. ’Ιωσήφ Ναχαμούλης 4

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Η έφ. «Έχω τής ’Ορθοδοξίας» 
Η έφ. «Άστήρ τής ’Ανατολής» 
II έφ. «Φώς» 
Η έφ. «Κρήτη»
Τό περιοδ. «Εθνική βιβλιοθήκη,, 
Τό περιοδ. «Παρθένων»

Ο Μ. Αρχιεπ. πάσης Κύπρου κ. 
Σωφρόνιος

Ο πανοσ. κ. Μακα'ριος Ανδρεά- 
δης Έξαρχος ’Αρχιεπισκοπής 

Ο πανοσ. κ. Μελέτιος ’Αρχι
μανδρίτης Κυρηνίας

Ο πανοσ. κ. Χριστόφορος ‘Ιερο
μόναχος Μόρφου

Η Δημ βιβλιοθήκη Λευκωσίας 
Η Λέσχη Λευκωσίας

Οί έντιμοι κύριοι 
Φ. Γεωργίου Γραμ. τής Α. Μακ. 
Γεωργ. Κάλβαρης Σχολάρχης 
Για'γκος Αοβαρίδης 
Άννα Τζικούρη

ΕΚ ΣΚΑΛΑΣ Κ’ ΑΑΡΝΑΚΟΣ

Ο πανοσ. κ. Μακάριος ‘Ιεροκήρυξ 
Ο πανοσ. κ. Μελέτιος Μοδινός

Ιεροδ. τής Μητροπόλεως.

Οί έντιμοι κύριοι. 
Βασίλειος Μιχαηλίδης 
θ. Κωνσταντινίδης δημοδιδάσκ. 
Θ. Φ. Κωνσταντινίδης 
Ν. Δημόπουλος

ΕΚ ΛΕΜΗΣΣΟΥ
Οί αξιότιμοι Κύριοι 

Για'γκος Ζ. Άποςολίδης 
'Αγαθοκλής Ν. Φραγκούδης

ΕΚ ΚΥΡΗΝΙΑΣ 
‘Ο έ'ντ. κ. Δημ. Άλεξανδρίδης

ΕΝ ΣΥΜΗι
‘Ο Πανοσ. κ. Σεραφείμ Πανα- 

γιωτίδης Πάτμιος Ίερομόν.
Οί έντιμοι Κύριοι.

’Ιωάννης Γ. Κλαδάς
Μ. Γρηγορόπουλος διδάσκαλος 
Νικόλαός Φ. Μαστορής 
’Αλέξανδρος Μιλιοράτης 
Ν. Μπόνος 
j. Άπολολίδης
Νικήτας Ν. Μπόνος 
Βασίλειος Ν. Ζαχαρίου 
’Ιωάννης Φ. Βιτάλης 
’Αλεξάνδρα Μ. Κατζοκεφάλα 
’Ιωάννης Φωκάς 
Νικόλαος Γ. Μαστορίδης

• ΕΝ ΣΑΜΩι

ΕΚ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΑΘΕΟΣ
Οί "Εντιμοι Κύριοι

Στέφανος Φωτιάδης διευθυντής 
τοΰ ‘Ηγ. γραφείου

Γεώργιος Χριστόπουλος 2 
Γεώργιος Έλευθεριάδης 
Ευστάθιος Καρατζάς
A. Κ. Γεωργιάδης
Γρηγόριος 1. Πρωτόπαπα
Ν. Βουργάνας
Ν. Μ. Νικολαΐδης
Ν. Μ. Τσερέπης
Α. Στυλιανίδής
Κωνσταντίνος Σταυρινίδης
Ε. Πύργιος Πρόεδρ. τών έφετών 
Δήμ. Νικολαρειζης
Κωνστ. Π. Τραυλός

ΕΚ ΠΥΡΓΟΥ.
Οί άξιότ. κύριοι 

Δημήτριος Νικολαΐδης
'Νικόλαος Μανολιάδης

, Ε3 ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ.
Ο έντ. κ. Ίωάν. X. Δημητρίου

ΕΚ ΠΑΓΩΝΔΑ.
Ο έντ. κ. Άλκ. Άγγγέλογλους

ΕΚ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ.
Ο αίδ. κ. Δ. Βουτζαλίδης ιερο

διδάσκαλος
Οί έντ. κύριοι 

Ιάκωβος Γ. Σακελλαρίδης 
Ασπασία Κ. Νικολάου 
‘Ελένη I. Φυτάλη 
Γεώργιος Σταυρινίδης 
Σπυρίδων Σπυριδωνίδης ιατρός 
Αθανάσιος Αδάμ 
Αδάμ Π. Κ. Καραβέλλα 
Κωνσταντίνος Θεοφα'νης, Σχο

λάρχης Μαραθοκάμπου
Γεώργιος Μανταφούνης ελλη

νοδιδάσκαλος
Δημήτριος Ιωάννης έκ Φούρνων 
Δημοσθένης Π. I. Κωπώλης έκ 

Λέκας
Χριστόδουλος Γ. Βαλής.

ΕΝ ΛΕΣΒΩι.

ΕΚ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ.

‘θ Μακ. πρώην ’Αλεξάνδρειάς 
κ. Καλλίνικος

‘Ο Πανιεο. "Αγιος Μιτυλήνης 
κ. Μεθόδιος

‘Ο Πανοσ. κ. Γρηγόριος Πρω- 
τοσύγκελος

‘θ Αίδ. κ. Κωνσταντίνος ίεμ. 
‘θ Γυμν, τοϋ έν Μιτυλ. Γυ
μνασίου κ. X. Ααίλιος
‘Ο Καθ. τών έλλην. γραμ. καί 

τής ‘ίστορ. κ. Δ. Βερναρ- 
δάκης.

‘θ Διευθ. τών έλλην. τοϋ έν 
Μιτυλ. Παρθεναγωγείου 
κ. Γ. ’Αριστείδης

Αί έντ. κορίαι. 
«Μελπόμενη Θεμ. Μαρίνου καί 
’ Αθήνα Σταυράκη

Οΐ έντ. κύριοι. 
Γεώργιος Κανδήλης 
Ν. Κουρουμπακάλης ; 
Υίοί Π. Γρημάνη 
X. Μιχαήλ 
Γ. Ίωάννου
Γ. Π. Πιτής
Π. X. Δημητρίου 
Άπ. Μιχαηλίδης 
Κλ. Καραφύλλης

ΕΚ ΜΟΡΙΑΣ.
Ο Πανοσ. κ. Ιγνάτιος ίερομ.
© έντ. κ. Π. Σιμού

ΕΚ ΠΑΜΦΪΛΩΝ.
‘Η άζιότ. κυρία Σ. Κωμανο- 

πούλου

ΕΚ ΘΕΡΜΗΣ.
‘Ο αίδ. κ. Π. Ιωάννης Οικο

νόμος

ΕΚ ΜΥΣΤΙΓΝΩΝ.
‘Ο έντ. κ. Γ. Β. Δομενίκου
‘Ο έντ. κ. Ν. Διαμαντής

ΕΚ ΚΛΕΙΟΥΣ.
‘Ο αίδ. κ. ’Ιωάννης ίερεύς
‘Ο έντ. κ. Γ. Παντελίδης

ΕΚ ΓΕΛΟΙΩΝ
Ο έλλ. κ. Στυλ. Αποστολου διδ.

ΕΚ ΚΑΠΗΣ.
‘Η Σχολή

ΕΚ ΣΥΚΑΜΗΝΕΑΣ.
Ο άξιότ. ζ. Εύστ. Έλευθεριάδης

ΕΚ ΜΟΛΥΒΟΥ.
Οί έντ. κύριοι

I. Κράλης
Σωνστ. Σάββας 2
Κομνηνάκης Αθανασίου
Μιχαήλ Τσίκου 
’Αλκιβιάδης Π. Καζάζης.

ΕΚ ΣΤΥΨΕΩΣ.
Ο έλλ. κ. Ν. Τζακμάκας διδ.

ES ΥΨΗΑΟΜΕΤΩΠΟΥ.
Ο Πανοσ. κ. Γεδεών ίερομ.

Ε2 ΑΧΕΡΩΝΕΣ.
Ο Πανιερ. Άγ. Μεθύμνης κ. 

’Αγαθάγγελος
Ο Αίδ. κ. Γρηγόριος Ιερεύς

ΕΚ ΚΑΑΟΧΩΡΙΟΥ.
Ο έντ. κ. Γ. Νικολαΐδης

Ε3 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΕΣ.
Ο αίδ. κ. Νικόλαος ίερεύς 
Ο άξιότ. κ. Εύστ. Βόμβας

ΕΚ ΕΑΕΑΔΟΥ.
Ο αίδ. κ. Π. Σπυρίδων 
Ο έντ. κ. Παναγ. X. Μιχαήλ 
Ο έντ. κ. Εύστ. Σίμου

ΕΚ ΣΚΟΠΕΛΟΥ.
Ο έντ.κ. Αναγνώστης Π. Γρη- 

γορίου
ES ΑΣΩΜΑΤΟΥ.

Ο Πανοσ. κ. Σωφρόνιος

ΕΚ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.
Οί έντ. κύριοι

Π. Πιτζιλαδής
Π. Βονάτσος
Εμμ. Βαρβιάννης
I. Καπώνης
Π. Τροιζής
Γ. Λαγουμίδης
Τηλέμαχος Βασιλείου

ΕΚ ΠΟΑΙΧΝΗΤΟΥ.

Ο Αίδ. κ. Δημήτριος ίερεύς 
Ο Ελλ. κ. Κ.‘Υάκινθος Ελληνοδ.
Ο έντ. κ. Π. Γ. Γρηγορίου

ΕΚ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ.
Ο άξιοτ. κ. Χαράλ. Κελαδίτης.

ΕΞ ΕΡΕΣΣΟΥ.
Οί έντιμοι κύριοι.

Α. Πασαδέλης
Άχιλεύς Τ. Κούκου

(Γαληνός Εμ. Κούκου 
Δημήτριος θ. Τζαννετίδης.

r ΕΝ ΠΑΑΑΙΑΙΣ ΦΩΚΑΙΣ
‘Ο Πανοσ. κ. Μαυροδής
‘Ο έντ. κ. Ιωάννης Τσαλκαμάς

ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ·.

‘Ο ‘Ιερολ. κ. Μελέτιος ’Εκκλη
σιάρχης τής ‘Αγ. Φωτεινής

Ό άξιότ. κ. Άθαν. Κουκούλάς 
Ό Έλλ. κ. Α. Σιμιτούπουλος.

ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ.
'Ο Θεοφιλέστ. Άγ. Ερυθρών.
Ό Πανοσ. Κ. Γρηγ. Έξαρχος.

Οί έντιμοι Κύριοι.
Δ. X. ’Αθανασίου
Α. Τόμπρας
Α. Καρτσακλής
Ν. Μιχάλογλου
I. Καλαποδάς
Γ. Σαρυβαξεβάνης
Μ. Χιοτόπουλος
Κ. Πατέστος
Ε. Μαντής
Ν. Αιμπούσης
I. Κ. Γονατάς
Α. Άθανασιάδης
Κ. Εύστρατίου.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Φίλοι τον Μέντορος συνδρομηταί.
Περαιώσαντες και τδν Γ'. τόμον τοΰ άνά χεΐρας περιοδικού, 

σπεύδομεν ινα έγκαρδίως εύχαριστήσωμεν υμάς τε και τους έν 
ταΐς διαφόροις πόλεσιν άξιοτίμους αύτοΰ έπιστάτας διά τήν ήν 
παρέσχετε ήμϊν συνδρομήν, μή άμφιβάλλοντες δτι τά αύτά καί 
τοΰ λοιπού Θέλετε τρέφει πάντοτε αισθήματα καί τήν αύτήν θέ
λετε έχει αγάπην πρδς τδν Μέντορα, τοΰ όποιου τίς ό σκοπός πε
ριττόν καί πάλιν νά είπωμεν.

Ό αξιέπαινος διά τε τήν καλλιτεχνίαν καί τήν φιλεργίαν αύ
τοΰ Ξυλογράφος ήμών κ. Μ. Νικολαΐδης, πιστός εϊς τήν ήν έν 
αρχή τοΰ περί ού ό λόγος τόμου εϊχε δώσει ύπόσχεσιν, προσφέ
ρει σήμερον, άναλώμασι τής Διευθύνσεως καί τοΰ Τυπογραφείου 
ιδιαιτέρως τετυπωμένην, τήνκομψώςεϊργασμένην εικόνα τήςΛαβι- 
νίας, έργον τοΰ περιφήμου ζωγράφου Τισιανοΰ, ώς τεκμήριου τής 
πρδς υμάς άγάπης αύτοΰ, ή δέ Διεύθυνσις προετοιμάζει τοϊς φιλο- 
μούσοις τοΰ Δ’, τόμου συνδρομηταϊς τδ ήμερολόγιον τοΰ προσεχούς 
έτους 1873, τδ όποιον κομψώς εϊς δύο φύλλα τετυπωμενον θέλει 
προσφέρει αύτοϊς ώς δώρον ελάχιστου.

Έάν έκαστος τών κυρίων συνδρομητών εύαρεστηθή ΕΝΑ έκ 
τών φίλων αύτοΰ νά καταγράψη νέον συνδρομητήν, τότε τδ πε
ριοδικόν θά ήνε εϊς θέσιν νά έκδηλοϊ καταφανέστερα τήν πρδς 
τούς πελάτας αύτοΰ εύαρέσκειάν του, έπιδιώκον πάντοτε καί τήν 
έπί τά κρείττω προαγωγήν αύτοΰ, άφ’ ής καί μάλλον άποτελε- 

σματικώτερος δ σκοπός αύτοΰ θ’ άποβαίνη.
Μετά τοΰ Δ', τόμου γενήσεται ή έναρξις καί τοΰ προαγγελ- 

θέντος παραρτήματος ό Πυθαγόρας, δλως άσχετος τοΰ περιοδι
κού καί μηδόλως υποχρεών τούς συνδρομητάς έκείνου νά λαμ- 
βάνωσι καί αύτόν. Ή έτησία συνδρομή τοΰ Πυθαγόρου διά μέν 
τούς συνδρομητάς τοΰ Μέντορος. ώς εϊχομεν προειπεϊ, έσται ήμισυ 
μετζιτιού, διά δέ τούς μή τρία πεντάρια.' Ο Πυθαγόρας, περιέχων 
γρίφους, λογογρίφους, αινίγματα, προβλήματα καί τοιαΰτα, προ- 
τίθεται νά χορηγή ύλην διασκεδάσεως δσον ένεστι τερπνοτέραν. 
θά σύγκηται έκ 12 τυπσγρ. φύλλων, ών έκαστον θά διανέμηται 
μετά τοΰ τελευταίου έκαστου τεύχους τού Μέντορος. Ή συνδρομή 
του έσται προπληρωτέα ώς καί ή τοΰ περιοδικού, δι’ 3 πολύ πα- 
ρακαλοΰμεν τούς φίλους συνδρομητάς, διότι και πάλιν έπαναλαμ- 
βάνομεν δτι αί συνδρομσί, έάν δέν προπληρόνωνται, δέν είνε σύν

δρομα’., άλλά εινε καταδρομαί, λίαν δυσβάστακτοι. Τήν εύκολίαν 
ταύτην έξαιτούμεθα παρά τών φίλων συνδρομητών τε κκαί έπι- 

στατών, οΐτινες έστωσαν βέβαιοι δτι ούτω πράττοντες συντελέσου- 
σιν εϊς τήν έτι μεγαλειτέραν βελτίωσιν αύτοΰ τοΰ συγγράμματος, 
ού πρδς τοϊς άλλοις καί ή τοΰ τύπου φιλοκαλία άπδ τόμου εϊς 
τόμον αύξανομένη ούδένα, πιστεύομεν, τών άναγνωστών διαφεύγει.

Όσον δέ διά τδ τίμημα τής συνδρομής, ούδείς έσται, νομίζο- 
μεν, δστις θά εϊπη δτι εϊνε πολύ, συλλογιζόμενος δτι διά νά έχη 

τις τά δυο μετζίτια, τήν έτησίαν τοΰ τόμου συνδρομήν, μόνον άνά 
μίαν πεντάραν άρκεϊ νά έξοικονομή έκ τών καθημερινών του έξό- 
δων. «Χα'ριτος άμοιβή, καί δόσις, συνέχει τούς τών άνθρώπων 
βίους, τών μέν διδόντων, τών δέ λαμβανόντων, τών δ’ αύ πάλιν 
άνταποδιδόντων » έγραφέ τις ποτέ έκδοτης βιβλίου έπί τοΰ έξω- 
φύλλου αύτοΰ· δ έστιν ινα συγκατοικώσιν οί άνθρωποι καί, σχη- 
ματίζοντες κοινωνίας, ΰπηρετώνται άμοιβαίως, άνάγκη ϊνα οί μέν 
δίδωσιν, οί δέ, λαμβάνοντες, άνταποδίδωσι. Πεπο'θαμεν τέλος δτι 
κατά τήν ούχί δλίγον κοπιαστικήν έργασίαν τοΰ Δ', τόμου, εϊς οδ 
τήν έναρξιν θεία συνάρσει άμέσως βαίνομεν, θέλομεν έχει έτι 
προθυμοτέραν τήν άνακούφισιν παρά τών φίλων συνδρομητών.

‘Ο μουσικοδιδάσκαλος τής εύρωπαϊκής φωνητικής μουσικής καί 
τοΰ κλειδοκυμβάλου κ. G. Capogrosso έπρότεινεν ήμϊν δτι λίαν 
εύχαρίστως δύναται διά τοΰ Μέντορος νά δημοσιεύη έκλεκτά μα
θήματα, έάν οί συνδρομηταί θελήσωσι νά πληρόνωσιν εν γρόσιον 
δι’ έκαστον μάθημα, δπερ θά τυπώνεται ή έν τω Μέντορι ή έν τω 
Πυθαγόρα. Ώς δείγμα κατά πρώτον θέλει προσφέρει δωρεάν έν 
τοιοΰτον εις τδ πρώτον τεύχος τοΰ προσεχούς τόμου. Όσοι δέ τών 
συνδρομητών ευαρεστούνται δύνανται ν’ άποταθώσι πρδς τάς έπι— 
στασίας, άλλ' δσον ένεστιν έγκαίρως, διότι μόνον τόσα άντίτυπα 
θά περιέχωσι μουσικήν, δσοι καί ταύτης συνδρομηταί θελήσωσι 

νά έγγραφώσιν,
Ό δέ μουσικοδιδάσκαλος τής έκκλτησιαστικής φωνητικής μου

σικής κ, Φ. Ξανθίδης υπόσχεται χάριν τών είδότων τήν μουσικήν 
ταύτην νά δημοσιεύη μικρά καί ώραϊα τοιαΰτα μαθήματα, γεγραμ- 
μένα μάλιστα κατά μέθοδον δλως διάφορον τής μέχρι τοΰδε έν 

χρήσει καί εύκολωτάτην.
’Επειδή φύσει ό άνθρωπος άγαπά τήν μουσικήν, άντί νά μαν- 

θάνωσιν οί παϊδες ήμών νά άδωσι τοσαύτα διαστρέφοντα τήν άθω-



ότητα αΰτών ερωτικά άσματα, κάλλιόν ν’ άσκώντάι έίςτονάψάλ- 
λωσιν άσματα θρησκευτικά, τά όποϊα άντί νά διαστρέφωσιν αυ
τούς θά ένσταλάζωσιν έν ταϊς άπαλαϊς αΰτών ψυχαϊς την εΰσέ- 
δειαν καί θά έγγράφωσιν έν τή καθαρά αΰτών καρδία το δνομα 
τοΰ 'Τψίστου αντί τοΰ ονόματος έκείνου, δστις ΰπεκκαίει την φίλη- 
δονίαν, τούς έρωτας, τά πάθη, την κακοδαιμονίαν, δηλ. τοΰ δι

άβολον.
Πεποίθαμεν οτι έφθασε πλέον ό καιρός, καθ’ δν οί πατέρες 

καί αί μητέρες θά εΰχαριστώνται πολύ περισσότερον δταν άκούωσι 
τον γλυκύφωνον υιόν ή την καλλικέλαδου θυγατέρα αΰτών νά άδη 
ώς άλλη άηδών 'έν ώραϊα τονισμένον «Κύριε έλέησον» π. χ. ή 
έν «Παράσχου Κύριε» ή έν «’Αξιόν έστιν» ή τι τοιοΰτον, παρά 
νά λαρυγγίζη τά τοσαΰτα ήθοφθόρα λ. χ. «Μέ τί καρδιά μέ ji 
ψυχή στή βάρκα νά πατήσω και στο καράβι ν’ άναιβώ και σέ νά 
λησμονήσω.—- Νά συμφωνήσουν ή ψυχαϊς και τά αίσθήματά μας 
μίαν ψυχήν νά έχουνε τά δύο σώματά μας—"Ενα καιρό’ ’μουν 
άγγελος κ’έρχόμουν πεταχτώντας, τόρα μου κόφαν τά φτερά κ’ 
έρχομαι περπατώντας—’Εσύ πηγαίνεις, μάτια μου, έμένα ποΰ 
μ’ άφίνεις; κρύο νερό θά νά γενώ στο δρόμο νά μέ πίνης—’Έβγα 
νά δώ τδν ίσκιο σου, κ’ έγώ τον έγνωρίζω· τρεϊς χρόνοι μέ τδ 
φετεινδ είν’ ποΰ σέ λαχταρίζω» καί άλλα τούτων πολύ χειρότερα, 
τά όποϊα δέν θέλομεν νά γράψωμεν ένταΰθα. Καί είνε κακά αΰτά, 
τά όποϊα άνεφέρατε; ίσως θά έρωτήση τις. Είνε τόσον καλά, 

άποκρινόμεθα, καί τόσον γλυκά, δσον γλυκύ εινε τδ δέλεαρ, δι’ου 
τά άλογα συλλαμβάνονται ζώα, μέ τήν διαφοράν μόνον δτι έκεϊνα 
μέν άμέσως παγιδεύονται, οί δέ πάϊδες βαθμηδόν καί κατ’ ολί
γον διαφθείρονται καί διά την εργολαβίαν, τδ corte, προα
λείφονται.

Οί Γερμανοί καίοί Ελβετοί, άν σήμερον φημίζωνται έπί ηθική, 
χρηστοήθεια καί χριστιανισμό, φημίζονται διότι ίσα ίσα ές απα
λών ονύχων μανθάνουσι τούς παϊδας αΰτών ν’ άδωσι θρησκευτικά 
καί ηθικά άσματα καί ν’ άποφεύγωσιν δλως τά έρωντικά.

Άλλά καιρός πλέον ν’ άποχαιρετίσωμεν υμάς ώς συνδρομητάς 
τοΰ Γ'. τόμου καί νά προετοιμασθώμεν ΐνα προσαγορεύσωμεν ώς 
τοιούτους τοΰ Δ'., μεταγράφοντες ένταΰθα τά τοΰ αοιδίμου διδα
σκάλου Δούκα.

«"Έχεις τοίνυν, φιλόμουσε άναγνώστα, διατριβήν, δθεν άν έκλε- 
ξάμενος κατά μέλισσαν τοΰνήσιμον άπδ πάντων, οίον κυψέλην 
παχεϊαν συναπαρτίσαιο σεαυτω, οΰκ έκ κηρίου πρδς μέλιτος εισδο
χήν, τοΰτο δή τδ φθαρτόν καί έπίκηρον, άλλ’ οιω άν συμπαγέντι 
τω σίμβλω έναποθοϊο τήν άκήρατον αμβροσίαν, ήπερ ή ψυχή τρε- 
φομένη τά μάλιστα έπιδίδωσιν (Άρριανοΰ τά σωζόμ,ενα, τομ. ά. 
σελ. δ'.).

Έρρωσθε

Ή Διεύθυνσις.


