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ΣΪΝΟΠΤΙΚΙΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (1) 
τής αύτοζ.εφάλου ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου καί τινες βιογραφιζαί 

σημειώσεις τών Αρχιεπισκόπων αύτής.
(Συνέχεια άπό σελ. 100).

Μόνη ή ιερά σύνοδος τής Ρωσσίας καθαγιάζει ή Ιδία τόδιά 
τή» Ρωσσίαν χρήσιμον άγιον μύρον.

Ή πόλις 'Κωνσταντία έσώζετο μέχρι τη; αυτόθι επιδρομής 
τών ’Αράβων, οΐτινες άπό τών μέσων τοϋ Ζ . αιώνας έπερχόμε- 
νοι έκ διαλειμμάτων κατά της Κύπρου έλεηλάτουν αύτήν και 
πάλιν έξεβάλλοντο ύπο τών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπό
λεως, έως ου περί τά -τέλη τοϋ αύτοΰ αιώνας ύπερισχϋσαντες 
τών Βυζαντινών καθυπόταξαν τήν τε πρωτεύουσαν Κωνσταντία·/ 
και πλεϊστα άλλα μέρη τής νήσου. Τότε ό αύτοκράτωρ ’Ιουστι
νιανός ό Β . (ά Ρινότμττος), μή δυνάμενος, φαίνεται, ν’ άντε- 
πεξέλθη καί έκδιώξη αύτούς έκεϊθεν, έν έτει 690 διέταξε·/ 
άσυνέτως τούς κατοίκους τής Κωνσταντία; καί τή; λοιπής νή-

;1) Έν σελ.98 στηλ. β'. στιχ. 34 άντί τώ ή.γεμόνι τής Άνα- 
τβλής γραπτέον τώ κχτρ ατηγώ τής 'Αντιόχειας—χοκ στιχ. 
39 αντί τόν έπαρχον τής Κύπρου γραπτών μόνον τόν Υπο
στράτηγον— Σελ. 99 στηλ. 6'. στιχ, 40 άντι πορφυροΰν γρα
πτών ερυθρόν.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ Δ'. Τε5χ. MB'.).

■σου, όσοι θέλουν, νά μετοικήσωσιν εις τόν ‘Ελλήσποντον μετά 
τοΰ αρχιεπισκόπου Κω/στα·»τίας Ίωάννου, εϊ δέ μή, παραιτεϊται 
τήν νήσον είς τάς χεΐρας τών έχθρών αβοήθητο·/. Καί έδραμεν 
μέν τότε κατά μέν τόν ήμέτερον Κ. Παπαρρηγόπουλον πάντες, 
κατ’ άλλους δέ πλείστοι τών κατοίκων ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
αύτοκράτορος, δστις έγκατωκισεν αύτούς είς πόλιν τινά πλησίον 

■τής Κυζίκου κτισθέΐσαν καί δνομασθεϊσαν νέαν Ίουστινιανούπο- 
λιν άλλ’ ή μετοικεσία αύτη τών Κυπρίων άπέβη ολέθρια ε’ίς τε 
τούς μεεοικήσαντα; καί =εϊς τήν πατρίδα αύτών, ήτις έσωζε μέ
χρι τής εποχής ταύτης ούκ ολίγα λείψανα τής Αρχαίας ακμής 
καί εύπορίας. Πολλοί τών μετοικησάντων έναυάγησαν καθ’ οδόν, 
άλλοι άπέθανον -έν τή νέα αύτών αποικία, πάντες δέ έδυστύχη- 
σαν άποβαλόντες -έν τή ip'/aix πατρίδι κτήματα λαμπρά, τά 
όποια δέν άνεπλήρωσαν βεβαίως αί παραχωρηθεΐσαι είς αυτούς 
περί τήν'Κάζικον γάΐαι. ’Εν δέ τω μεταξύ τούτω ή πρωτεύουσα 
Κωνσταντία και πολλά», άλλα», πόλεις τής νήσου κατεστράφησαν 
ύπό τών’Αράβων καί έκτοτε ουδέποτε άνέκυψαν άπό τής μεγά
λης έκείνης συμφοράς.

Μετά τήν ολεθρίαν ταύτην τών Κυπρίων μετοικεσίαν οί έν 
τή νήσω διαμείναντες Χριστιανοί άδηλον ά/ εξέλεξαν άλλον άρ- 
χιεπίσκοπον ή έκυβερνώντο ύπό τών αύτόθι διαμεινάντων έπι- 
σκόπων. Τό βέβαιον εινε ότι εις τήν νέαν έκείνην έδραν τοΰ 
αρχιεπισκόπου τής Κύπρου, χάριν τών ύπό τό σκήπτρον αύτοΰ 
καταφυγόντων Κυπρίων, έδωκεν δ ’Ιουστινιανός τά αύτά προνό-21.
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μια της έν Κύπρω μητροπόλεως Κωνσταντίας*  κατέστησε δη
λονότι αυτήν αρχιεπισκοπήν αύτοκέφαλον, είς δέ τδν αρχιεπί

σκοπον αύτής ύπέταξε πάντας τους επισκόπους τής Έλλησπον- 

τίου επαρχίας, διορίσας ΐνα ποιή και τάς χειροτονίας αύτών κα

θώς και αύτδς νά χειροτονήται ύπδ τών ιδίων αύτοΰ έπισκόπων 

κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν. Τοΰτο δέ καί ή τότε έν Τρούλλω 
συγκροτηθεϊσα II ενθέκτη οικουμενική Σύνοδος διά τοΰ 39 αύ

τής κανόνος έκύρωσε. (α).

(α) Παραθέτομεν ένταΰθα τόν κανόνα τούτον, είς δν έφισ:ώμεν την 
προσοχήν τών σπουδαίων αναγνωστών, καθώς καί έπί τών έπιφερομένων 

ερμηνειών καί παρατηρήσεων.
Ιδού ό κανών
» Τοΰ αδελφού καί συλλειτουργού ήμών Ίωάννου, τού της Κυπρίων 

νήσου προέδρου, άμα τω οικείοι λαώ, έπί την Έλλησπόντιον έπαρχίαν, 
διά τε τάς βαρβαρικάς εφόδους, διά τε τό τής εθνικής έλευθερωθήναι 
δουλείας καί καθαρώς τοΐς σκήπτροις τού Χριστιαν ικωτάτου κράτους 
ύποταγήναι, τής εφημένης μεταναστάντος νήσου, προνοία τού φιλάνθρω
που θεο'υ καί μόχθω τοΰ φιλοχρίστου καί ευσεβούς ήμών βασιλέως, 
συνορώμεν, ώστε άκαινοτόμητα διαφυλαχθήναι τά παρά τών έν Έφέσω 
τό πρότερον συνελθόντων θεοφόρων Πατέρων τω θρόνω τού προγεγραμ- 
μένου άνδρός αρασχεθέντα προνόμια, ώστε τήν νέαν Ίουστινιανούπολιν 

τό δίκαιον έχειν τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τόν έπ’ αύτή καθιστάμενον 
Βεοφιλέστ. τον επίσκοπον πάντων προεδρεύειν τών τής Έλλησποντίων 
επαρχίας καί ύπό τών οικείων έπισκόπων χειροτονεΐσθαι, κατά τήν άρ
χαίαν συνήθειαν. Τά γάρ έν έκάστη έκκλησία έθη καί οΐ θεοφόροι ήμών 
Πατέρες παραφυλάττεσθαι διεγνώκασι, τού τής Κυζικηνών πόλεως έπισκό
που υποκειμένου τω προέδρω τής είρημενης Ίουστινιανουπόλεως, μι- 
μήσει τών λοιπών απάντων έπισκόπων, τών ύπό τόν λεχθέντα Θεοφιλέ- 
στατον πρόεδρον Ίωά.νην, ύφ’ ού, 'χρείας καλούσης, καί δ τής αύτής 
Κυζικηνών πόλεως επίσκοπος χειροτονηθήσεται.»

Παρατηροΰμεν ότι ή έν τω κανόνι τούτω φράσις «τήν νέαν Ίουστι- 
νιανούπολιν τό δίκαιον έχειν τής Κωνσταντινουπόλεως» εΐνε αόριστος καί 
ασαφής- δθεν γεννάται ή απορία ποιαν έννοητέον νέαν Ίουστινιανούπολιν; 
τήν μητρόπολιν τής Κύπρου Κωνσταντίαν, ώς λέγουσί τινες, ή δλην τήν 

Κύπρον καί τήν έκκλησίαν αύτής, ώς ύπέλαβον οΐ έρμηνευταί τών κα
νόνων, ή τήν πόλιν τήν έν Έλησπόντω παρά τήν Κύζικον κτισθεΐσαν 
ύπό τοΰ Ιουστινιανού, ώς ή ιστορία διδάσκει; καί τί σημαίνει «τό δί
καιον τής Κωνσταντινουπόλεως» ; Ταΰτα ο μεν Ζωναράς ερμηνεύει ουτω 
«Καί ό κανών ούτος... προστίθησι τή νέα πόλει, ήτις Ίουστινιανούπολις 
έπεκλήθη, τό έχειν τό τής Κωνσταντινουπόλεως δίκαιον. Καί ώσπερ τω 
θρόνω τής Κωνσταντινουπόλεως ύποτίθεται ήτε ’Ασιανή καί ή Ποντική 

καί ή θρακική επαρχία, ουτω καί τούτω δέδοται προεδρεύειν τής 
Έλλησποντίων επαρχίας, ύποκεΐσθαι δ'ε αύτή καί τόν Κυζίκου έπίσκοπον 
καί παρ’ αύτοΰ χειροτονεΐσθαι» κτλ. δ δέ Βαλσαμών ουτω· «Άπό μέν 
τοΰ ΙΓ· κανόνος τής Γ'. συνόδου παρίσταται δτι... ώρίσθη αύτοκέφαλον 

είναι τήν έκκλησίαν τής Κύπρου... ό δέ παρών κανών έπιΧυρεΐ μέν κα^ 
τά^έν Έφέσω πεπραγμένα, δνομάζων καί τήν έκκλησίαν τών 
Κ υ π ρ ί ω ν νέαν Ίουστινιανούπολιν, διορίζεται δ’ έχειν αύτήν καί τά 

δίκαια τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Ωσαύτως καί τάς έκκλησίας τών ε
παρχιών τοΰ Ελλησπόντου καί τήν έκκλησίαν τής Κυζίκου» κτλ. ό δέ 

Άριστηνός ουτω· «... Ούτος δ τής Κυπρίων νήσου πρόεδρος Ιωάννης 
(αύτη γάρ έστι καί νέα Ίουστινιανούπολις), διά τάς τών βαρβάρων έφό- 
δους... μετανάστης τής Κύπρου γενόμενος καί είς τήν τών Έλλησπον
τίων μετοικήσας έπαρχίαν, επετράπη τό δίκαιον έχειν Κωνσταντινουπό
λεως έπί ταϊς Έλλησποντίαις έπισκοπαΐς καί πάντων τών έν τή αύτή 

επαρχία έπισκόπων προεδρεύειν αύτός.» κτλ.
Καθ’ ήμάς αΐ ανωτέρω έρμηνεΐαι ούτε τό χωρίον ώς πρέπει διαλευ-

Μετ’ ού πολύ οί μετοικήσαντες έπανήλθον είς τήν πατρώα 
αύτών μετά τοΰ έαυτών αρχιεπισκόπου, δστις άποκατεστάθη αύ- 

θις είς τδν θρόνον τής . Κύπρου καί διετέλει ασκών αύτόθι τά 

άρχάϊα προνόμια της αρχιεπισκοπής αύτοΰ*  αί δέ έπισκοπαί τοβ 

Ελλησπόντου άπεδόθησαν πάλιν, ώς εικάζεται, είς τους αρχαί
ους αυτών θρόνους*  τοΰτο δέ συνέβη κατ’ άλλους μέν ετι έπί 

’Ιουστινιανού, κατ’ άλλους δέ έπί Δέοντος τοΰ Ίσαύρου καί τοΰ 

υίοΰ αύτοΰ Κωνσταντίνου, δτε άνεκτήθη έν μέρει τούλάχιστον ή

καϋουσιν ούτε τάς έξ αύτοΰ προκυπτούσας απορίας λύουσιν. ’Άξιον δέ 
σημειώσεως εΐνε δτι έξ δσων ημείς γνωρίζομεν μία τών έκδόσεων τών 
Ιερών κανόνων (ή ύπό ’Αγαπίου Ίερομονάχου ένετίησι 1787) αντί 
«Κωνσταντινουπόλειος» έχει «Κωνσταντιέων πόλεως«, ήτις γραφή απαν
τάται καί έν τή τοΰ Βαλσαμώνος ερμηνεία κατά τό χειρόγραφον τής Τρα- 
πεζοΰντος (δρα Σύνταγμα τών Ιερών Κανόνων ύπό Ράλλη καί Ποτλή.) 
Καί μά την αλήθειαν πολύ πιθανωτέρα φαίνεται ήμϊν ή γραφή αΰτη, κα
θ’ δσον συνάδει πρός τό περ' ού δ λόγος ιστορικόν γεγονός καί δι’ αύτής 
σαφηνίζεται κάλλιστα ή έννοια τιύ κανόνος, έν ω διά τής άλλης ή έν
νοια φαίνεται σκοτεινή καί ή τοΰ Ζωναρά έρμηνεία βεβιασμένη. Ίδου δέ 
κατά τήν γραφήν «Κωνσταντιέων πόλεως» πόσον σαφής παρίσταται είς 

τόν νοΰν ή έννοια τοΰ χωρίου «ώστε ή (έν ‘Ελλησπόντω) νέα Ίουστινια- 
νούπολις, έν ή έδρεύει νΰν δ αρχιεπίσκοπος Κύπρου, νά έχη τό δίκαιον 
ήτοι τά προνόμια τής (έν Κύπρο» μητροπόλεως) Κωνσταντίας, άτινα έ- 
δόθησαν τω θρόνω αύτοΰ παρά τών έν Έφέσω πρότερον συνελθόντων 
θεοφόρων Πατέρων.» Ταύτην δέ τήν γνώμην ήμών ενισχύει έτι μάλλον 
καί ή έννοια τών διά τοΰ ώστε έκφερομένων δύο αλλεπαλλήλων κώλων, 
ων τό δεύτερον δέν εΐνε συμπέρασμα τοΰ πρώτου άλλ’ έπεξήγησις αύ
τοΰ. Καί ταΰτα μέν περί τούτου. Μεταβαίνομεν ήδη είς τήν έξέτασιν τής 
άλλης απορίας. Ποιαν πόλιν ή χώραν ονομάζει δ κανών Ίουστινιανούπο- 
λιν; δ μέν Ζωναράς, ώς έίδομεν| ανωτέρω άφινει τοΰτο παντάπασιν αόρι
στον δ δέ Βαλσαμών λέγει δτι δ κανών ονομάζει ουτω τήν έκκλησίαν 
τών Κυπρίων, δ δέ Άριστηνός τήν νήσον τών Κυπρίων δ δέ Ιεροσολύ
μων Δοσίθεος (βιβλ. έ. κεφ. ή.) έσφαλμένως σημειοΐ δτι « δ Βαλσαμών έν 
τή έρμηνεία τοΰ τριακοστοΰ κανόνος τής έν Τρούλλω Συνόδω λέγει δτιτήν 

Σαλαμίνα, ήτις καί Κωνσταντία έλέγετο (νΰν δέ λέγεται Άμμόχο»στος)Ίου- 
στινιχνός δ Ρινόεμητ»ς άνακαινίσας είς κάλλος ώ/όμασε νέαν Ίουστινια- 
νήν,» δπερ παραλαβόντες άβασανίστως καί οΐ έκδόται τοΰ Πηδαλίου έση- 
μείωσαν καί αύτοί κάτωθεν τής ερμηνείας τοΰ ΙΓ. κανόνος τής Γ'. οικου
μενικής συνόδου. Έκ τής αύτής δέ πηγής, φαίνεται, άρυσάμενος καί δ κ. 
Α. Σακελλάριος έγραψεν έν τοΐς Κυπριακοΐς αύτοΰ δτι «έπί τών Βυζαντι
νών καί μάλιστα έπί Ιουστινιανού τοΰ Ρινοτμήτου πολύ έλαμπρύνθη 
(ή Αμμόχωστος), έξ ού καί νέα Ίουστινιανή έκλήθη, δνομα τό δποΐον 

καί μέχρι νΰν δ τής Κύπρου αρχιεπίσκοπος τηρεί είς τήν φήμην του.» 
Άλλ’ δ Βαλσαμών ούτε έν τώ ρηθέντι 30 ούτε έν τω ανωτέρω παρατε- 
Οέντι 39 κανόνι αναφέρει τοιοΰτό τι. Άποροΰμεν τωόντι πώς οΐ οηθέν- 
τες έρμηνευταί περιπίπτουσιν είς προφανές λάθος, δπερ αντιβαίνει ε’ίς τε 

τήν δλην έννοιαν τοΰ κανόνος καί είς αύτήν έτι τήν έννοιαν Ίουστινια- 
νού-ΠΟΛΙΣ, ένώ οΐ ιστορικοί λέγουσι ρητώς δτι νέα Ίουστ. ώνομάσθη 

ή παρά τήν Κύζικον πόλις, ώς ανωτέρω έρρέθη (δρα Μ. Λεκουινου 
Oriens Chrislimius, και Κ. Παππαρρηγοπούλου Ίστορ. τοΰ Έλλ. έθνους. 
Τούτου δέ ούτως έχοντος, διατί μ^/ρι σήμερον ο αρχιεπίσκοπος τιτλο
φορείται νέας Ίουστινιανής καί πάσης Κύπρου; διότι καί μετά τήν εξ 
Ελλησπόντου είς Κύπρον έπιστροφήν, καίτοι αΐ παρά τον Ελλήσποντον 
έπαρχίαι άπεδόθησαν είς τούς άρχαίους αύτών θρόνους, δ άρχιεπίσκοπος 
έξηκολούθει έν τούτοις νά φέρη τόν τίτλον άπαραμείωτον, τον δποΐον 
έτήρησαν καί διατηροΰσιν άδιακόπως οΐ αρχιεπίσκοποι τής Κυπρου μέχρι 

της σήμερον.

Πολύπαθης νήσος. Καί ακριβώς μέν δ χρόνος τή; επανόδου τής 

Κυπριακής ταύτης αποικίας δέν βρίζεται, αναμφίβολον όμως οτι 
δέν έβράδυνε καί πολύ*  διότι έν έτει 787 συγκροτηθείσης έν Νί

καια τής έβδομης οικουμενικής συνόδου’παρουσίασεν είς αυτήν καί 
όΚωνστανοίας άρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνος, οστις πρό πάντων έν 

τη τέταρτη πράξει τής συνόδου ταύτης διαρρήδην έδήλωσεν ότι 
αύτός έδρεύει καί διαμένει έν Κύπρω, διά μακράς συνδιασκέψεως 
διηγούμενος τά θαύματα, τά οποία ό Θεός ένεχα τών ιερών ει

κόνων καί έν Κύπρω καί μάλιστα έν Γαβάλοις τής Συρίας κατά 

τών ’Αγαρηνών πρό όλίγου έποίησε. Ταΰτα διηγήσάντο έπανελ- 
θόντες είς Κύπρον άνδρες τριάκοντα καί δύο τόν αριθμόν.

Καταστραφείσης, ώς εϊρηται, τής Κωνσταντίας, έδρα τοΰ αρ

χιεπισκόπου έγένετο ή πλησίον πόλις ’Αρσινόη, ή κοινώς ’Αμ
μόχωστος καλούμενη. Ένταΰθα δ άρχιεπίσκοπος διετέλει έ^ρεύων 

μέχρι τοΰ IB', αίώνος λήγοντος, δτε ή νήσος άπό τής κυριαρ

χίας τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων περιήλθεν είς την έςουσίαν 

τών έκ Γαλλίας Λουσινιανών βασιλέων.

’Από τής ές Ελλησπόντου έπιστροφής καί τής έν Άμμοχώ- 
στω έγκαταστάσεως τοΰ άρχιεπισκόπου (ήτις, ώς έκ τών εϊ'ρη- 
μένων έξάγεται, συνέβη κατά τό πρώτον ήμισυ τής άπό Χριστοΰ 

έκατονταετηρίδος) μέχρι τέλους τοΰ IB', αίώνος, ούδέν άςιόλογον 

γεγονός έχομεν περί τής έκκλησίας τής Κύπρου νά άνα^ράψω- 
μεν, διότι ούδέν τοιοΰτον εΰρομεν έν τοϊς συγγράμμασιν, άτινα 
έχομεν οδηγούς είς την παρούσαν πραγματείαν. Τά μόνα δέ, 

άπερ μνημονεύονται κατά την περίοδον ταύτην, εΐνε δτι έπί τοΰ 
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου, δτε κατεδιώκετο ή 
τών ίερών εικόνων προσκύνησις, έςόχως συνηγόρησεν ύπέρ αύτών 

ο άρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, δστις διά τοΰτο μετά τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού καί Ίωάννου τοΰ 
Δαμασκηνού υπεβλήθη είς τό άνάθεμα ύπό τής τοΰ Κοπρωνύ
μου συνόδου (754)· έτερον δέ, δτι έν τή έβδομη οικουμενική 

συνόδω παρουσιάσας, ώς εϊρηται, καί δ Κωνσταντίας άρχιεπί

σκοπος Κωνσταντίνος έλαβεν άςιόλογον μέρος έν αύτή ύπέρ τών 
ιερών εικόνων, καθώς φαίνεται έν τοϊς πρακτικοϊς τής συνόδου 
ταύτης. 'Αλλά περί τούτων θέλομεν διαλάβει είδικώτερον άκο- 

λούθως έν ταϊς κατ' ιδίαν βιογραφίαις τών άρχιεπισκόπων*  νΰν δέ 

μεταβαίνομεν είς τήν άφήγησιν γεγονότων γενικωτέρων, όποϊα 
εΐνε τά άπό τής άρχής τής ΙΓ'. έκατονταετηρίδος καί έφεξής.

Κατά τό 1191 δ τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας υιός Ριχάρδος δ 
Αεοντόθυμος στρατεύσας μετά πολυαρίθμου στόλου κατά τών 
’Αράβων, οιτινες κατέλαβον αύθις τήν Παλαιστίνην, δτε έφθασε 
μεταξύ Κρήτης καί Κύπρου, διεσκεδάσθη ύπό τρικυμίας δ στό

λος αύτοΰ. Καί έπειδή δ τής Κύπρου δυνάστης Ίσαάκιος ό Κο- 

μνηνός προσηνέχθη κακώς πρός τούς ναυαγούς, ό Ριχάρδος έκυ- 
ρίευσε τήν νήσον καί έξώσας έκεΐθεν τόν Ίσαάκιον, έπώλησεν 
αύτήν είς τούς ιππότας τής Δύσεως τούς λεγομένους Ναΐτας· 

μετά δέ έν έτος λαβών πάλιν αύτήν έδωκεν είς τον πρώην βασι
λέα τών Ιεροσολύμων Γουϊδον Αουσινιανόν, τοΰ οποίου οί διά

δοχοι έκυριάρχησαν αύτόθι μέχρι τοΰ 1489, δτε παρεδόθη ή νή

σος είς τούς Ενετούς.

Μέχρι τής έποχής ταύτης (1200) ή έκκλησία τής Κύπρου 

διετέλει κυβερνωμένη ύπό τών -πισκόπων αύτής άνεξαρτήτως 

πασης έξωτερικής έπεμβάσεως ή επιρροής*  ήτο δέ διηρημένη 
είς 14 έπισκοπάς, ήτοι είς τήν άρχιεπισκοπήν Κωνσταντίας και 

είς τάς έπισκοπάς Κιτίου, Άμαθοΰντος, Κουρίου, Πάφου, ’Αρσι

νόης, Σόλων, Λαπίθου, Κυρηνίας, Ταμάσου ή Ταμασοΰ, Κύθρου 

ή Χύτρου, Τριμιθοΰντος, Λήδρου καί Καρπασίας (α). Οί έπί- 

σκοποι ουτοι ισότιμοι δντες άνεγνώριζον πρόεδρον τής έαυτών 
συνόδου τόν αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίας καί είς αύτον είχον τήν 

άναφοράν των. Άλλ’ ή κατά τήν εποχήν ταύτην πολιτική ύπο
ταγή τής νήσου ύπό τό σκήπτρον βασιλέων έτεροδόξων πρε- 

σβευόντων τά δόγματα τής Λατινικής έκκλησίας συνεπήγαγε με
τ’ δλίγον καί την ύποταγήν τής τέως ανεξαρτήτου έκκλησίας τής 

Κύπρου ύπό τόν ζυγόν τής Ρωμαϊκής έκκλησίας.

Πρό τής υποταγής τής νήσου είς τούς Λατίνους δέν ύπήρχον 
έν αύτή κάτοικοι τοΰ Λατινικού δόγματος. Πρώτος δέ δ βασιλεύς 

Γουϊδος έφερε τοιούτους μεθ’ έαυτοΰ καί λαϊκούς καί κληρικούς*  

ώς έκ τούτου ή τοΰ Λατ. κλήρου δικαιοδοσία κατ’ άρχάς ήτο λίαν 

περιωρισμένη*  προϊόντος δμως τοΰ χρόνου δέν έβράδυνε νάλάβη με- 
γάλας έκτάσεις, καθ’ δσον μάλιστα αί απαιτήσεις αύτοΰ ύπεστη- 
ρίζοντο ύπό τών δμοδόξων αύτοΰ βασιλέων. Ούτως έν έτει 1215, 
οτε δ Πάπας Ίννοκέντιος Γί συνεκάλεσε τήν έν Λατεράνω σύνο

δον, Άλησία ή σύζυγος τοΰ βασιλέως τής Κύπρου Οΰγου, ήτις 
έκυβέρνα τότε τήν νήσον έν άπουσία τοΰ βασιλέως, έγραψε πρός 

τόν πάπαν καί προεκάλεσεν ές αύτοΰ γράμμα διαταττον ΐνα αί 
14 έπισκοπαί συγχωνευθώσι μόνον είς τέσσαρας έχούσας μητρο- 

πόλεις τήν Λευκωσίαν, τήν Αμμόχωστον, τήν Πάφον καί τήν 

Λεμησόν, καί είς αύτάς νά χειροτονώνται τέσσαρεςρ’ΟΟόδοξοικαί 

τέσσαρες Λατίνοι έπίσκοποι. Προς καιρόν δμως δ τότε άρχιεπί
σκοπος τών ’Ορθοδόξων Συμεών, δστις κατωκει είσέτι έν Άμ· 
μοχώστω, καί οί άλλοι έπίσκοποι νά κατέχωσι τάς έπισκοπάς 

των έφ’ ορού ζωής, άλλά μετά τόν θάνατον αύτών νά μή χειρο- 
τονηθώσιν άλλοι είμή οί ρηθέντες τέσσαρες*  δ δέ αρχιεπισκοπι

κές θρόνος νά μετατεθή έκ τής Άμμοχώστου είς Λευκωσίαν 
καθό έδραν βασιλικήν, καί αντί τοΰ Όρθοδοξου αρχιεπισκόπου νά 

άναγνωρίζεται τοΰ λοιπού άρχιεπίσκοπος τής Λευκωσίας δ Λα
τίνος έπίσκοπος*  καί οί μέν Λατίνοι νά νέμωνται τάς προσόδους 

διαφόρων κτημάτων καί δεκατίας, οί δέ’Ορθόδοξοι νά λαμβάνωσι 

μόνον τό κανονικόν παρά τών ιερέων καί διακόνων κατά τήν 
καί άλλαχοΰ δήθεν επικρατούσαν συνήθειαν. Έντεΰθεν προέκυ- 

ψαν μεταξύ τών ’Ορθοδόξων καί τών Λατίνων πολλά σκάνδαλα 
καί διηνεκής πάλη, καθ’ δσον οί πρώτοι δέν έστεργον νά παρα- 

χωρήσωσι τά δικαιώματα των*  ή πάλη δε αύτη διήρκεσενέπί τεσ
σαράκοντα καί επέκεινα έτη, μεθ’ ά ή έχκ/.ησία τής Κύπρου ύπέ- 

κυψεν δλοσχερώς ύπό τόν ζυγόν τών Λατίνων.

Οί Λατίνοι δέν ήρχέσθησαν μόνον είς τό νά άρπάσωσι δικαι- 

ώματι τοΰ ισχυρότερου τάς έπισκοπάς καί τάς προσοδους τών ’Ορ

θοδόξων έπισκόπων καί λοιπών κληρικών, άλλ’ έχοντες σύνθημα 
καί αφετηρίαν τό εύαγγελικον ρητόν α ή βασιλεία τών ούρανών

(α) Ό κατάλογος ουτος εΰρηται παρά τώ Αεκουίνω και Γουλιέλμω 
Βεβερεγίω· ορα καί ίστορ. της Κυπρου ύπό Κυπριανού σελ 373 κα. 391 
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βιάζεται καί βιασταί άρπάζουσιν αύτήν,» καί τήν καταχθόνιον 
ρήτραν δτι ό σκοπός αγιάζει τά μέσα, έσπούδαζον διά παντοίων 
μέσων θεμιτών τε καί αθεμίτων ΐνα συναγάγωσι τά πεπλανη- 
μένα κατ’αυτούς πρόβατα, τούς σχισματικούς Γραικούς, ύπδ μίαν 
ποίμνην καί ένα ποιμένα, τ'ον πάπαν τής Ρώμης, καί διά τής 

βίας είσαγάγωσιν αύτούς εις τήν βασιλείαν τών ουρανών. ’Ιδού 
δέ κατά λέξιν δσα περί τούτου ανώνυμός τις 'Ορθόδοξος πα
ρ’ Άλλατίω (α) έκτραγωδεϊ « άλλά καί τδν λοιπόν λαόν, τούς 
τε ιερείς καί μονάζοντας, τυραννικώς έξεβίαζον εϊς τ'ο ομοφρονείν 
καί συγκοινωνέΐν αύτοϊς και μνημονεύει·? τοΰ Πάπα· καί δσοι 
μέν έπείθοντο τοΐς δόγμασιν αύτών τούτοις, φιλονεικως (ίσως 

γρ. φιλικώ;) διετίθεντο, δσοι δέ ήλεγχον αύτούς ώς αιρετικούς 
καί τήν κοινωνίαν αύτών πάντι άπεστρέφοντο, έκόλαζρν φανερώς 
καί μαρτυρίαν ιστών κατά τούς πάλαι βασιλείς και τυράννους 
τών 'Ορθοδόξων Χριστιανών· καί μαρτσροΰσ.ι τώ λόγω οι εν 
Κύπρφ άθλήσαντες άγιοι μονάζόντες, οΰς τινας οιά τ'ο μη κα- 
ταδέξασθαι συγκοινωνήσαυ τούτοις, τριετίαν φυλακισαντε; καί 
πάν είδος κολάσεως αύτοϊς έπαγαγόντες, ύστερον ώς υύκ έπει- 
θον αύτούς κάν διά στόματος όμολογήσαι δτι «καλώς κρατείτε,» 
έκμανέντες, οΰς μέν δήσαντες έν ταΐς ούραϊς τών εαυτών ίππων, 

έν τραχέσι και δυσβάτοις τοποις συροντες απεκτειναν τους — 
προκρίτους αύτών, πυρκαϊάν άνάψαντες μεγιστην, τουτους κατ-- 
καυσαν δ δέ καθηγούμενος τούτων, άβοάς Ιωάννης καλούμενο,,, 
μέχρι πολλοΰ έφαίνετο τοϊς πασιν έν μεσω φλογδς ίστάμενος 
7Μ προσευχόμενος· έμμανής δέ γενόμενος εις εξ αύτών των 
Λατίνων καββαλαρίων, άκοντίσας κατ’ αύτοΰ ρόπαλο·? τι και 
προύσας τοΰτον μέσον τής ολογ'ος έρριψε και ούτως ο δσιος την 
αγίαν αύτοΰ ψυχήν τώ Θεώ παρεδωκε*  κατασδεσθεισης δε τής 
πυρκαϊάς έκείνης, εύρόντες τα λείψανα σώα, οστεα παντοοαπών 
ζώων καί μιαρών θηρίων έπισυνάξαντες, προσεθηκαν έπι τά λεί
ψανα τών άγιων καί δευτέραν πυρκαϊάν πάλιν άνάψαντες έπί 
τούτοις, ούκ εϊασαν το πΰρ, έως εις τέλος κατετέφρωσαν.» Ταΰτα 
διηγείται ευσεβής τις ανώνυμος, ό δε Άλλατιος θαυμαστόν το 
έργον άποκαλεϊ τών Λατίνων καί έπαίνου παντός ά’ξιον, τον δε 
ίστοροΰντα αύτ'ο λοιδωρεϊ ώς ασεβώς δήθεν κατα τής σπουδής 

τών Λατίνων καθυλακτοΰντα.
Καίτοι τ'ο εϊρημένον διάταγμα τοΰ πάπα Ιννοκεντιου ώριζεν 

ΐνα μετά τ'ον θάνατον, τοΰ αρχιεπισκόπου Συμεών άντί τοΰ 
’Ορθοδόξου αρχιεπισκόπου άναγνωρίζηται τοΰ λοιπού ώς 
τοιοΰτος ό τής Λευκωσία; Λατίνος έπίσκοπος, φαίνεται δμως 
οτι κατ’ άρχάς άνθισταμένων τών. ’Ορθοδόξων τ'ο διάταγμα 
έκεϊνο δέν έφηρμόσθη καθ’ ολοκληρίαν. “Οθεν μετά τδν Συμεών 
άναφέρεται ύπδ τοΰ πατριάρχου ‘Ιεροσολύμων Δοσιθεου και άλ
λος αρχιεπίσκοπος Ήσαίας δνόματι, δστις βιασθεις ύπό τών Λα
τίνων ώμολόγησε πρ'ος καιρόν ύποταγήν εϊς τδν πάπαν, ύστερον 
δμως μετανοήσας άπήλθεν εις Νίκαιαν έπί τοΰ πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Μανουήλ (1220) καί έζήτησε παρά, τής έκεΐσε 
συνόδου συγγνώμην καί έτυχε τής αϊτήσεως (6). Άλλά μετά

(α) Περϊ τής διηνεκούς συμφωνίας έκατε’ρων των εκκλησιών ανατβΛί- 

κής καϊ δυτικής κεφ. γ'.
(6) Περί τών έν ‘Ιεροσολύμοις πατρικρχευσάντων ριολ η κεφ. ιη· 

ταΰτα φαίνεται ότι δέ? επετράπη αύτω παρά τών Λάτίνων νά 
έπανέλθη εϊς Κύπρον· δθεν βλέπομεν μετ’ δλίγον άλλον αρχιε
πίσκοπον Κύπρου Νεόφυτον, περί ου ιστορεί ο αυτός συγγραφεύς 
οτι, επειδή δέν έστεργε κατ’ ούδένα τρόπον νά δώση τ'ον άπαι- 
τούμενον δρκον τής υποταγής εϊς τδν πάπαν, οί Λατίνοι έδιω
ξαν αύτόν καί πολλούς τών δοκίμων, οΐτινες άπήλθον εϊς τά 
μέρη τής ’Ανατολής καί έκεΐθεν έστειλαν εϊς Νίκαιαν (1222) τ'ο? - 
Σολέας επίσκοπον Λεόντιον καί τδν ηγούμενον τής μονής τών 
’Αψινθίων Λεόντιον κα'. αύτόν μετά γραμμάτων πρδς τδν πα
τριάρχην Γερμανόν και τήν ίεράν ■ σύνοδον. Παρουσιασθέντες δέ 
είς τήν σύνοδον ανήγγειλαν τήν ύπδ τών Λατίνω? έξορίαν τοΰ 
αρχιεπισκόπου καί τοΰ κλήρου αύτοΰ καί πρ'ος τούτοις ειπον ότι. 
άπήτουν παρ’ αύτών οί Λατίνοι τρία τινά: . πρώτον ΐνα έμβαλω-· 
σιν οί 'Ορθόδοξοι τάς χεϊρας αύτών είς τάς χεϊρας τών Λατίνων 
καί ούτως ύποσχεθώσι τήν πρδς τδν πάπαν ύποταγήν δεύτερον, 
όταν εκλέγεται έπίσκοπος ’Ορθόδοξος νά εκλέγεται τή εϊδήσει . 
τοΰ Λατίνου έπισκόπου· τρίτον, όταν έκ δύο δικαζομένων ύπδ, 
τοΰ ορθοδόξου έπισκόπου ό έτερος βέλη νά κάμη έφεσιν εις τδν 
Λατίνον έπίσκοπον νά μήν εμποδίζεται, δπερ έπραττον, ώς λέ
γει ,ό, Δοσίθεος, διά κερδοσκοπίαν., Ταΰτα άκούσασα ή σύνοδος, 
τά μέν δύο τελευταία συνεχώρησεν εϊποΰσα ότι δυνατόν έστι τούς 
’Ορθοδόξους διδόναι χρήματα καί είναι ελευθέρου;, τ'ο δέ πρώτον 
έκρινον δλως ασυγχώρητο·?, διότι ούδεμία οικονομία συγχωρεϊ 
κοινωνεϊν τοϊς άκοινωνήτοις. Έπιδοΰσα δέ εϊς τούς απεσταλμέ
νους καί συνοδικήν έπιστολήν τοΰ πατριάρχου. Γερμανού πρ'ος 
τ'ον αρχιεπίσκοπον Νεόφυτον άπέλυσεν αύτούς έν ειπήνγς.

’Ένθεν μέν αί βιαιοπραγίαι καί αί κακώσεις ένθεν δέ αί 
ά.τάται καί σοφιστεία: τών παπιστών όπως διασείσωσι τάς θρη
σκευτικά; πεποιθήσεις τών άπλουστέρων ή 'άγκασαν καί τινας 
τών αρχιερέων καί ιερέων νά έκκλίνωσι τής εύθείας δδοΰ. Τοΰτο 
μαθών ό ρηθείς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός 
έγραψε καί δευτέραν συνοδικήν έπιστολήν εϊς τήν Κύπρον, έν ή 
σφόδρα τ'ον πάπαν κατηγορεί καί νουθετεί τούς Κυπρίους νά μή 
ύποτάσσωνται είς τάς ιδιορρυθμία; τής Ρώμης, καί νά φεύγωσι 
τούς ιερωμένους όσοι έκοινώνησαν τοΐς παπισταϊς· δστις δέ 
όπωςδήποτε ώμολόγησεν ύποταγήν έϊς τδν πάπαν, νά. μή έχη 
συγχώρησιν ποτέ, έάν μή άρνηθή τοΰτο ένώπιον τοΰ άρχιεπί- 
σκοπού τών Λατίνων νά μή φοβώνται τούς άφορ'.σμο'υ; τών κοι- 
νωνησάντων τοϊς Αατίνοις ιερέων, διότι ουτοι έπιστρέφουσιν εις 
τούς άφορίσαντας καθ'ο παραβάτας τών ιερών κανόνων, οΐτινες 
άφορίζουσι τούς κατεπεμβαίνοντας τών άλλοτρίων ένοριών καί 
τούς καινοτομίαν εΐσάγοντας είς τήν άμώμητον πίστιν άναθεμα- 
τίζουσι. Ταΰτα και άλλα έπί τούτοις έγραφε, συμβουλεύω·? τούς 
Κυπρίους ό.πατριάρχη; Γερμανός (α). Περί τ'ον αύτόν δέ χρό
νον (1227) έγραψεν ό αύτός πατριάρχης καί πρδς τ'ον πάπαν 
Γρηγόριον τδν Θ. «πικρώς παραπονούμενος. δι’ δσα οί Λατίνοι 
πράττουσιν έν ταΐς ύπ’ αύτών κατεχομέναις χώραις τής ’Ανατο
λής καί μάλιστα έν Κύπρω, άναγκάζοντες τούς ’Ορθοδόξους νά 
παραδεχθώ;·. καί ομολογήσω;·. τά δόγματα τής Ρωμαϊκής έκ-

fa) Δοσιθ, Περί τών έν ‘Ιεροσολύαοις πατοιαρχευσάντων αύςΰθυ 

κλησίας, τούς δέ μή άνεχομένους: προδοΰνα: τήν ορθοδοξίαν 
πανιοίαις κολάσεσι τιμωροΰντες ώστε πολλούς καί διά μαρτυρι
κού άγώνος τελειώσαι.» Εις άπόδειξιν δέ τών είρημένων συν 
άλλοι; έπάγει καί τά έξή; « οίδεν ά λέγω ή Κύπρος ή περιώ
νυμο; νήσο; νέους μάρτυρας Οεασαμένη καί στρατιώτας Χριστού, 
κτλ.» (α). Ό δέ Γρηγόριο; άπήντησεν εί; τδν Γερμανόν καί 
έπεμψε καί πρέσβεις πρό; συνδιάλεξήν Οΰγωνα καί ΙΙέτρον έκ 
τών Κηρύκων, Άμμόνιον δέ καί Ρα,δόΰλφον έκ τής τάξεως τών 
λεγομένων ’Αδελφών ών έλθόντων εί; Νίκαιαν μετά τή; έπι
στολή;, ήθροίσθη σύνοδος μεγάλη εί; τ'ο καλούμενο’? Νύμφαιον 
ούδεμία: όμως ειρήνη έπηκολούθησεν. "Οθεν αί διχόνοια·, καί 
άλληλομαχίαι μεταξύ τών ’Ορθοδόξων καί τών Λατίνων ούδέν 
ήττον έξηκολούθουν αί δέ συγκρούσεις έν Κύπρω συνέόαινον το
σούτω μάλλον συχναί, καθ’ όσον έν μια και τή αυτή πόλει κα- 
τώκουν άμφότεροι οί επίσκοποι.

Πρός άρσιν τών σκανδάλων τούτων, κα! ολοσχερή τών έν Κύ
πρω 'Ορθοδόξων ταπεί.ωσ·.·? έδέησεν ΐνα άναφερθή καί αύθις ή 
ύπόθεσι; ει; τήν Ρώμην. "Οθεν κατά· τ'ο 1255 έτος Πλακεντία 
ή τής Κύπρου βασίλισσα έγραψε πρδς τ'ον πάπαν ’Αλέξανδρον 
Δ’, έκτεθεϊσα τά έν Κύπρω συμβαίνοντα καί έξζιτουμένη δ'.όρ- 
Οωσιν. Συνεπεία .τούτου ό πάτας δι’ έπισήμου γράμματος (οπερ 
καλείται βοΰλλα Αλεξανδρινά) άνενέωσε τήν διαταγήν τοΰ πάπα 
Ίννοκεννίου μέ πολλά; μεταβολά; καί προοθήκα:, τα; όποια; ό 
χρόνος κατέδειξεν άναγκαίας. Διά τής βοΰλλας ταύτης ώρίζετο.· 
πρ'ος τοϊς άλλοις ΐνα οί 'Ορθόδοξοι έπίσκοποι μετοικήσωσιν ■ εί; 
άλλα; πόλεις καί ό μέν άρχιεπίσκοπο; τή; Λευκωσία; νά κα- 
τοικήση εΐ; τήν Σολέαν καί νά ονομάζεται έπίσκοπος Σσλέα; 
καί πνευματικό; κυβερνήτη; τών ’Ορθοδόξων τή; Λευκωσίας, ό 
δέ Πάφου νά έδρεύη εις τ'ο "Αρσος, ό Λεμησοΰ νά κατοική εί; 
τά Λεύκασα καί ό,τή; Άμμοχώστου εις τ'ο Κ-αρπάσιοτ καί οΰτω 
πάντες μετωκησαν εί; τά; διορισθείσα; αύτοϊς κωμοπόλε·.;. "Ετι 
δέ διέταττεν ή ρηθεϊσα ’Αλεξανδρινά, κατά τήν παρά ’Ιωσήφ τώ 
Βρυεννίω μετάφρασιν, τά έξή; « μή έχέτω δέ άδειαν άλλος τι; 
καταδικάζειν τδν Ρώμαϊον έπίσκοπον ή κολάζειν ή μετατιθέναι 
άπό μιας ένορίας εί; ά/,λην ή άργδν ποιεί·? άπό τή; άρχιερω- 
σύνη; εΐμή μόνον ό τής Ρώμης άρχιερεύς κατά τ'ο έξ αρχή; 
δικαίωμα τή; άποστολική; προτιμήσεω;» καί μετ' ολίγα « έτι 
βρυλόμεθα τ'ον παρόντα αρχιεπίσκοπον Γερμανόν, μέχρι; άν 
ζή, τώ άρχιεπισκοπικω τ.μα-θαι άξιώματι. μετά δέ τήν αύτοΰ 
τελευτήν μηδένα. είναι Ρωμαίων αρχιεπίσκοπον; πλήν τοΰ έν 
Λευκωσία κατά καιρού; εΰρεθησομένου Λατίνων, έν δέ Χριστώ 
Ίησοΰ, ο; έστιν . ή άλιθινή. πάντων ειρήνη, έσονται έκάτεροι διά 
τής ένώσεως καί όμονοίας άλλήλων μέλη καί τής αύτή; κεφα
λή; ταύτό σώμα.»> καί μετά τινα « όί Μητροπολίτης Λευκωσίας 
καί οί κατά τόπον Λατίνοι έπίσκοποι τοσαύτην άδειαν έχέτωσαν · 
είς τά; άνακρίσεις τών έν ταΐς ένορίαι; αύτών εύρισκομένων Ρω
μαίων, όσην ό Μητροπολίτη; εί; τού; επισκόπους αύτοΰ.» Ταΰτα 
περί τούτου. (Έπεταΐ συνέχεια.)

(α) ‘Η έπιστολή αΰτη σώζεται έν τή συλλογή τών ‘I. σοόδων ύπό Σ 
Μιλιά σελ. 9ί8.

'^γαπητί μοι κύριε Π. Γ^γοηιάδη!

Μή με ραθυμία; καταδικάση;, μηδέ έπί άμελεία κατείπη;, 
οτι έ; τοσούτου χρόνου διάστημα έχων ύπ’ δψιν την ύμετέραν 
φίλην έπιστολήν, ούδέ μιας άπαντήσεω; ταύτην ήξίωσα. Συν- 

ωοα γαρ τη υμετερα οιανοια και τασει, του ύμετέρου έθνους 
τήν έπίδοσιν καί τήν έπί τά πρόσω προκοπήν ειλικρινώ; έπιθυ- 
μών. έζήτουν καιρόν αρμόδιον όπως επιβεβαιώσω μεθ*  ύμών τήν 
ρήτραν τοΰ Μεντορος, ότι « Ούδέποτε τό Ελληνικόν έθνος Ισε- 
» ται Μεγα, έάν μή κατά Χριστόν άναγεννηθή.» Όντως γάρ 
τδ ‘Ελληνικόν έθνος, τόν μέν ύπέρ προόδου καί άνεξαρτησίας 
αύτοΰ σκοπόν, μέχρι τοΰδε μοχθήσαν, ίκανώς έπέτυχεν. Έπιλεί- 
πεται δ αύτω ήδη το έπικληθήναι Μεγα, δπερ καί αδύνατον 
οάτω έσται επιτύχει·? άνευ τή; ηθιχής αύτοΰ άναπλάσιως. Σύμ- 
φημι ύμϊν, φί/.τατε, καί έπί τώ σκοπώ τούτω πέμπω ύμϊν τήν 
έγκλειστον, ήν και παρακαλώ ΐνα καταχωρίσητε εις τ’ον Μέντο- 
ρα, βέβαιος ών ότι ή δρθόδοξο; Μεγάλη έκκλησία τή; Κων
σταντινουπόλεως δύναται οιά τοΰ τρόπου τούτου άνυψώσαι τό 
έθνος κα'ι στήσαι αύτ'ο έπι τήν λυχνίαν.

Χαίρω·? δ’ εϊλικρινώ; καθορών ύμας άναρριπίζοντα; τήν άμιλ
λαν καί τήν φιλοτιμίαν τοΰ έθνους και άροτριώντα; εύσυνειδότως 
τοΰ έθν.κοϋ λειμώνο; τήν άρουραν, έπεύχομαι ύμϊν έγκαρδίω^ 
έτος αίσιον καί εύιδούμενον πρ'ος τ'ον ιερόν σκοπόν ήμών, ήτοι 
τήνέπ! βάσεων εδραίων ηθιχίιν τοΰ έθνους άνάπλασιν. "Ερρωοθε.

'^άίδίνιον., τ»/ν 2 Ίανοναρίον 1873.

Διατελώ τή; ύμετέρας έλλογιμότητος 
διαπρύσιο; φίλος

‘Ο ιατρός Ζ. Δ. ΛΑΜΠΙΣΗΣ.

Τώ Παιαγιωτάτω χαι Σεβασμιωτάτω Οίχονμενιχιρ Πατριάγν) 

'..άγίω ‘Λγίω ’^άνθίμω Γ'.

Εϊς Κωνσταντινούπολιν 
Παναγίώτατε!

Έν τή κοινή δαιτί ταύτη τή; γενική; άμίλ,/.η; και προθύμου 
φιλοτιμία; ύπέρ τής γενικής άναπλάσεως τής ‘Ελληνική; φυλής 
έπί εδραίων βάσεων καιρός πάρεστιν ήδη, όπως καί ό ήμέτερσς 
Κλήρος παράσχη τδν έρανον αύτοΰ καί έπιθή τήν ηθικήν κορωνίδα 
τοΰ κτιρίου τή; ‘Ελληνική; έθνικότητος. Μεταξύ τοσούτω·? ·;υ- 
μνασίων, τοσούτων ‘Ελληνικών καί άλληλοδιδακτικών σχοθ,ειων, 
τοσούτω·? παρθεναγωγείων καί συλλόγων ανάγκη έστίν όπως 
καί ό ήμέτερρς Κλήρος συνεισενέγκη τά Κνριαχά Σχολεία και 
ο'ότως έπιμίξη τήν θύραθεν μετά τή; έσω σοφία; καί κτίση κτί
ριο·? ισχυρόν καί λαμπρόν, όπερ οϋτε ό ύετδς τή; ηθική; δια
φθορά; καταστρέψει οϋτε οί άνεμοι τή; άσεβεία; καί κακοδο- 
ξίας άνατρέψουσιν. ‘Η έκκλησία καί ή γλώσσα έν δειναϊς έπο- 
χαϊ;,. Παναγίώτατε, διετήρησε τό έθνο;. ‘Η έκκλησία καί ή 
γ/.ώσσα καί αΰθι; στήσουσιν αύτό έπί τή; λυχνίας καί λάμψει 
τοΰτο έν μέσω τών άλλων εθνών ώς διδάσκαλος καί οδηγός 
αυτών. Ού γάρ έν έκτάσει ·(ή; καί ταϊ; λαοφθόροις κατακτήσεσι 

ί 
*
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δοξασθήσεται τδ ‘Ελληνικόν δνομα, ώς έπί τή αρετή καί σοφ ία 
αΰτοΰ. Καί δή ώς άλλον πάγζαλον Ιωσήφ έξαποστέλλει δ Κύ
ριος τήν ‘Υμετέραν Σεβασμιωτάτην Παναγιότητα και αναβιβάζει 
Αύτήν αυθις έπί τής ύψηλής περιωπής τοΰ Οικουμενικού πατρι
αρχικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, δπως έμπλήση τά έθνη, 
δπως άνοιξη τάς πρδ χρόνων έναποτεταμιευμένας άποθήκας τοΰ 
άληθοΰς σίτου και παράσχη αΰτοΐς (τοΐς έθνεσι) γλώσσαν ‘Ομή
ρου, γλώσσαν Πλατώνων, γλώσσαν Γρηγορίων, Χρυσοστόμων καί 
Βασιλείων, γλώσσαν Ευγενιών τών Βουλγάρεων καί Θεοτοκών, 
γλώσσαν Οικονόμων καί λοιπών αειμνήστων καί άοιδίμων ευερ
γετών τοΰ έθνους, καί έμπλήση τήν καρδίαν αΰτών τής άληθοΰς 
καί υγιούς γνώσεως καί χορτασθήσονται τά έθνη.

Καϊ έξαπέστειλεν δ Θεδς λιμόν μέγαν τοΐς έθνεσι, λιμόν 
ηθικής, λιμόν αλήθειας, λιμόν Λορείας, λιμόν γλώσσης. Καί 
περιφέρονται τά έθνη ζητοΰντα την άληθή πορείαν, τήν άληθή 
θρησκεία»’, τήν διεθνή γλώσσαν. Μάρτυς τών λεγομένων μοι δ 
‘Αγ. Κυκλάδων, δς καί μόλις προφανείς έν τή εσπερία, ώς άλ
λος τις πρόδρομος, διά τά έκεΐσε εγκαίνια τής ’Ανατολικής Έκ
κλησίας, καί ίδοΰ τά έθνη έδραμον άσπαζόμενα τήν δεξιάν αΰ
τοΰ κα'ι θαυμάζοντα έν αΰτώ τήν ’Ανατολικήν Εκκλησίαν καί 
τήν άμίμητον χάριν τής ‘Ελληνικής διαλέκτου. Καί ίδοΰ δ Κύ
ριος έξαποστέλλει αυθις έπί τοΰ οικουμενικού καί Παναγίου 
θρόνου τόν κλεινώς καί άλλοτε πατριαρχεύσαντα “Ανθιμον Γ'. 
“θς καί ανοίξει τάς έναποτεταμιευμένας άποθήκας καί καλέσει 
τά έθνη καϊ έμπλήσεται τόν λιμόν αΰτών καί τήν δίψαν αΰτών 
κορέσει.

Άνοιξον τοίνυν, Παναγιώτατε Δέσποτα, ώς κεκλημένος άνω
θεν, τάς ίεράς άποθήκας τών πατέρων ήμών καί πρώτον άνα- 
τύπωσον τήν Παλαιάν καϊ Νέαν διαθήκην έν τοΐς καθ’ ήμάς 
Πατριαρχείοις, έν τή άρχαία Έλλάδι φωνή, καί έξαπόστειλον 
τοΐς έθνεσιν έπιγράψας έν τή άρχή: Δεύτε πρ’ος έμέ-πάντες οί 
πεινώντες, έγώ γάρ ήμάς χορτάσομαι. Καϊ ίδοΰ ή διεθνής 
γλώσσα καί ίδοΰ ή διεθνής θρησκεία. Καί γενήσεται μία ποί
μνη και εις ποιμήν. Καί ίδοΰ ή ’Αμερική πρώτη, ή καί είς αι
ρέσεις και αίρεσίδια κατακερματισμένη, δμοθυμαδόν και κατε
σπευσμένους προσδραμεΐται, ϊνα προσκυνήση τήν χαριτόβρυτον 
Αΰτής δεξιάν δεύτερα ή ’Αγγλία, τρίτη ή Γερμανία ή καί βε- 
βαρυμένη τήν σκολιάν τής Προπαγάνδας, καϊ καθεξής τά έθνη 
άπαντα δοξάσούσι τόν Πατέρα τών φώτων έπί τώ Ύμετέρω δνό- 
ματι και άνακράξουσιν δμοφώνως : Ούτω λαμψάτο» τό φώς ήμών 
ένώπιον τών άνθρώπων, δπως ϊδωσι τά έθνη τά καλά ήμών 
έργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ήμών τόν έν τοΐς οΰρανοΐς. 
Γένοιτο.

ΒΟΣΣΟΥΕΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
γεννηθείς ειςΔιζών τό 1627 έξεπαιδεύθη είς τδ έν Παρισίοις γυ- 
μνάσιον τής Ναβάρρας καί έχε’.ροτονήθη ίερεΰς τδ 1652. Διωρίσθη 

κανονικός παρ’ έπισκοπική τινι έκκλησία καί έγκατέλειψε τοΰς 
Παρισίους δπως άποκατασταθή είς Μετς, ένθα δ πατήρ αΰτοΰ ήτο 
σύμβουλος τοΰ βουλευτηρίου. Έπανελθών εις Παρισίους διά υ
ποθέσεις τής έπισκοπής αύτοΰ, άπέκτησε μεγάλην φήμην ώς 
ίεροκήρυξ καί έξεφώνησε πολλούς πανηγυρικούς λόγους ένώπιον 
τοΰ βασιλέως καί τής βασιλικής οικογένειας. Τό 1669 διωρίσθη 
έπίσκοπος τοΰ Κονδόμ καί κατά τήν έποχήν ταύτην άπήγγειλε 
τοΰς επιταφίους αύτοΰ λόγους, ένθα άποδεικνύει μετά πλείστης 
δσης εΰγλωττίας τό μηδαμινόν τών άνθρωπίνων μεγαλείων. Τδ 
1670 διωρίσθη παιδαγωγός τοΰ μεγάλου Δελφίνος καί συνέ
ταξε διά τόν ήγεμόνα τόν λόγον έπι τής γενικής ιστορίας καί 
τήν πραγματείαν περί άντιλήψεως τοϋ Θεοΰ και περί αυτο
γνωσίας. Ή Γαλλική άκαδημία έκτιμώσα δεόντως τήν αξίαν τοΰ 
τελευταίου τούτου συγγράμματος τόν (ονόμασε μέλος αύτής, δ 
δέ βασιλεύς προεδίδασεν αΰτ’ον είς τήν έπισκοπήν τοϋ Μώ. 
Έκ τής στιγμής ταύτης δ Βοσσουέτος παρεδόθη δλοσχερώς είς 
τήν επιμέλειαν τής εκκλησιαστικής αύτοΰ διοικήσεως, κηρύττων 
συχνάκις τόν λόγον τοΰ Θεοΰ καί συντάττων διά τό ποίμνιόν 
του κατάλληλον ζατήχησιν ώς καί δύο έκ τών ώραιοτέρων αύ
τοΰ συγγραμμάτων, τάς σκέψεις έπι τοϋ Ευαγγελίου καί τάς 
άναγωγάς έπί τών Μυστηρίων.

Έν τή συνελεύσει τών κληρικών, ήτις έγένετο τ’ο 1682 ένεκεν 
τών διενέξεων μεταξύ τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας καί τοΰ πάπα, 
δ Βοσσουέτος έφάνη είς έκ τών μάλλον ένθερμων συνηγόρων τής 
Γαλλ. έκκλησίας καί συνέταξε πρός τόν σκοπόν τούτον τάς τέσ- 
σαρας προτάσεις, αΐτινες υπήρξαν αιτία τοσούτων ζωηρών συζητή
σεων. Κατά τό 1690 είργα'σθη έκ συμφώνου μετά τού Αεϊβνιτίου 
ύπέρ τής ένώσεως τής καθολικής καί διαμαρτυρομένης έκκλησίας, 
πλήν αί προσπάθεια·, αΰτών άπέβησαν μάται αι. Περί τάς δυσμάς 
τοΰ βίου του δ Βοσσουέτος έμπεσών είς διενέξεις τινάς μετά τοΰ 
Φενελώνος ώς συμμεριζομένου τάς μυστικάς διδασκαλίας τής κ ■ 
Cuyon, κατεμήνυσεν αΰτ’ον ένώπιον τοΰ βασιλέως, δστις τόν έτι— 
μώρησε διά τής έξορίας- Ό Βοσσουέτος διετήρησε μέχρι τέλους 
τής ζωής αύ τοΰ δλην τήν δραστικήν δύναμιν τοΰ νοός του, ή δέ έ- 
πιμέλεια αΰτοΰ πρός τήν μελέτην εινε απίστευτος. Μετά τόν πρώ
τον αΰτοΰ ύπνον, δστις διήρκει περίπου 4 ώρας, ήγείρετο καί μετά 
τήν προσευχήν του έξηκολούθει έργαζόμενος μέχρις ού δ ύπνος ή- 
νάγκαζεν αΰτόν νά παύση τάς έργασίας του. Έξηκολούθησε τακτι- 
κώς τ’ον βίον τούτον μέχρι τής πλέον προχωρημένης αύτοΰ ήλικίας 
καί έτελεύτησε τ’ο 1704 έκ λιθιάσεως. Ό διακεκριμένος ούτος 
έπίσκοπος διά τής έπιμόνου αύτού θελήσεως έκτελών συνάμα 
τά ύπό τής θέσεώς του επιβαλλόμενα ύψηλά καθήκοντα, κατώρ- 
θωσε νά συγγράψη τόσα ωφέλιμα συγγράμματα καί είς τόν αΰ
τόν καιρόν νά άποκτήση τόσην μάθηΐιν, ώστε μόλις δύναται τις 
νέ έννοήση πώς ήδυνήθη νά άναγνώση παν δ τι έμαθε καί νά 
γράψη πάν δτι συνέταξε. Παρεκτός τών ρηθέντων συγγραμμάτων 
συνέγραψε καί πλεΐστα άλλα, άποτελοΰντα 62 τόμους είς 8ον καί 
δημοσιευθέντα έν Παρισίοις μετά τόν θάνατον αύτού.

A. Κ.

Βοσσουέτος ’Ιάκωβος Βενέδικτος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΙΠΛΙΗΗΣ.
(Συνέχεια καί τέλος άπό σελ. 126).

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΘΩΝΟΣ.
Ποθοΰντες νά συντελέσωμεν τό κατά δύναμιν εις τήν διάδο- 

βιν τών φώτων καί τήν πρόοδον τής Έλληνικής νεολαίας έκ τοΰ 
έπί τώ σκοπώ τούτω ώρισμένου κεφαλαίου τής οικογένειας ήμών. 
προσφέρομεν εις τό πανεπιστήμιον, τό έθνικόν τοΰτο κατάστη
μα, έξ ού προσδοκάται τοΰ πολιτισμού καί φωτισμού ή έξάπλω- 

σις έφ’ άπασαν τήν 'Ελληνικήν φυλήν, τρεις χιλιάδας δραχμάς 
έτήσιον εισόδημα, δαπανηθησομένας έπί δωδεκαετίαν διά τής σ. 
συγκλήτου κατά τόν άκόλουθον τρόπον.

Α'. 2400 δρ. κατ’ έτος πρός συντήρησιν 4 ένδεών ομογενών, 
έκλεγομένων διά διαγωνισμού ύπό επιτροπής, διοριζομένης έκά- 
στοτε ύπό τής συγκλήτου· προτιμωμένων έν γένει έκείνων, 
οί όποιοι άναδειχθώσιν, δτι έχουσι πλέον τών άλλων τά έξής 
προσόντα·

ά. Νά έχωσι σώας καί ύγιέΐς τάς διανοητικάς καί σωματικάς 
αύτών δυνάμεις, νά ήνε εΰφυεϊς, έπιμελεΐς, χρηστοί τά ήθη και 

ένδεεΐς.
β'. Νά έχωσι τά προσόντα, τά δποΐα άπαιτοίνται πρός έγγρα-
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φήν εις τ'ο τών φοιτητών τοΰ πανεπιστήμιο.) μητρώου, ή νά ήνε 
ήδη εγγεγραμμένοι εϊς αΰτό·

γ'. Νά ήνε προωρισμένοι ί μέν είς τούτων εΐς τήν τής Θεο
λογίας σπουδήν ό έτερος εΐς τήν τών φυσικομαθηματικών επι
στημών οί δέ άλλοι δύω εΐς τήν της φιλολογίας έν γένει, ιδίως 
δέ της Ελληνικής-

δ'. Νά ήνε οί μέν δύω έκ Κωνσταντινουπόλεως, ε! δυνατόν 
οί δέ άλλοι δύω έκ της μή έλευθέρας 'Ελλάδος· μή υπαρχόν
των δέ τοιούτων, λαμβάνονται άδιαφόρως έκ τών έχόντων τά εί- 
ρημένα προσόντα ομογενών.

Ή χορηγία αύτη έκ δραχμών 50 κατά μήνα εΐς έκαστον θέ
λει άρχεσθαι μετά τήν έκλογήν και διαρκεΐ μέχρι τής άποπερα- 
τώσεως τών σπουδών των άλλά δέν δύναται κατ’ οΰδένα λόγον 
νά έπεκταθή πέραν τής τετραετίας· όφείλουσι δέ οί λαμόάνοντες 
ταύτην νά παρουσιάζωσι μετά τό τέλος έκάστης εξαμηνίας απο
δεικτικά έπιμελείας παρά τών άνηκόντων καθηγητών κα! κατά 
τό τέλος έκαστου σχολαστικού έτους νά έξετάζωνται περί τά ό
ποια έδιδάχθησαν μαθήματα κατά τό έτος τοΰτο παρά τών κα
θηγητών των. Έάν δέ τις τούτων άποδειχθή αμελής περί τάς 
σπουδάς του ή άλλως πως άτακτος, ή σύγκλητος νά έχη δι
καίωμα ν’ άφαιρή άπ’ αΰτοΰ τήν διδομένην χορήγησιν καί νά 
έκλέγη κατά τόν άνωτέρω ρηθέντα τρόπον άντ’ αΰτοΰ άλλον

Β'. 600 δέ δραχμάς κατ’ έτος πρός βράβευσιν τινων έκ τών 
διακριθησομένων φοιτητών τής Φιλοσοφικής καί τής θεολογι- 
κής σχολής. Εΐς έκαστον τούτων, δστις ήθελε λάβει τόν άνώ- 
τατον βαθμόν διπλώματος, μετά τάς γενικάς έξετάσεις θέλει 
δίδεσθαι βραβείου δραχμών 100. Τοΰ ποσού τούτου παν περίσ
σευμα θέλει χρησιμεύσει είς βράβευσιν ή πρός έκδοσιν διδακτι
κών συγγραμμάτων, κριθέντων παρά τής συγκλήτου ώς χρησί
μων είς τούς φοιτητάς τοΰ πανεπιστημίου καί εις τήν γενομένην 
έν τούτω διδασκαλίαν. Ή σύγκλητος θέλει άποφασίσει τό άξιον 
βραβεύσεως σύγγραμμα τοΰ τοιούτου είδους καί τό ποσόν τής 
βραδεύσεως, άλλά δέν δύναται νά γίνη αΰτη πριν ή ζητηθή καί 
ληφθή προηγουμένως ή έγκρισις ήμών.

Μετά τό τέλος τής δωδεκαετίας έπιφυλαττόμεθα, έάν τότε τό 
κρίνωμεν εύλογον, νά τροποποιήσωμεν τήν χρήσιν αΰτοΰ τοΰ πο
σού πάντοτε έπ’ άγαθώ τής Ελληνικής νεολαίας. Ό ένταύθα συγ
γενής ήμών ό Κ. Ν. Νοταράς θέλει πληρώνει εϊς ύμάς κατά 
τήν έναρξιν έκαστου έτους τήν μνησθεΐσαν ποσότητα (3000), 
προερχομένην έκ τοΰ κεφαλαίου 50,000 δραχμ. έπι τούτω ΐι- 
αχώρισθέντος καί κειμένου ύπό τόκον παρά τοΐς έν Λονδίνω 
Ίωνίδαις.

Θέλοντες νά συνδράμωμεν καί πρός πλουτισμόν τής δημοσίας 
βιβλιοθήκης, κατ’ ιδίαν δέ πρός άπόκτησιν τών είς τήν διδασκα
λίαν τοϋ πανεπιστημίου χρησίμων βιβλίων, έπληρώσαμεν είς τον 
άξιότιμον Έφορον αΰτής 10,000 δραχμάς έπί δρω τό μέν κε- 
φάλαιον νά μένη άνέπαφον, έ κ τοΰ τόκου δέ ν’ άγοράζωνται βι
βλία, τά δποϊα ή σύγκλητος ήθελε κρίνει άναγκαΐον.

Εύελπις δτι αί συνεισφορά! ήμών θέλουσιν έγείρει έπαινετήν 
άμιλλαν καί παραμυθίαν μεταξύ τών άναξίως δεινοπαθούντων 

ενδεών σπουδαστών κα! συντελέσει πραγματικής εΐς την άνα- 
πτυξ’.ν τοϋ 'Ελληνικού νοός, ύποσημειοΰμαι μέ τό—ροσήκον σέβας· 

Έν δνόματι τής οικογένειας Ίωνιδών

A. Κ. ΙΩΝΊΔΗΣ.
Έν Άθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1844.

’ Αριθ. πρ. 1343.

Δ. 652.

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!'

οθωνος:
ΠΡΟΣ ΓΟΝ ΚΥΡΙΟΝ A. Ν. ΓΟΥΛΑΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ Σ.

Ή ακαδημαϊκή σύγκλητος, λαβοΰσα ύπ’ δψιν τή» άπό 8 
Μαΐου τ. ε. αναφοράν ύμών, δι’ ής ύποβαλόντες είς αΰτήν τήν 

παρ’ ύμών έπεξεργασθεϊσαν μετάφρασιν τοάέγχειριϊίου τής πρα
κτικής παθολογίας τοΰ X. Βιλχ. Ούφελάνδου, έζητήσατε ν’ άπο- 
νεμηθη εΐς ύμάς ή παρά τής φιλογενοΰς οικογένειας τών Ίωνι- 
δών πρός ένίσχυσιν τών καταγινομένων είς σύνταξιν διδακτικών 
καί ώφελ,ίμων συγγραμμάτων -ροσοιορισθεΐσα χρηματική χορη
γία, δεωρήσασα, δτι τό πόνημα τοϋ Ούφελάνδου ά-.ήκει εΐς τα 
άςιολογώτ.ρα τοιούτου είδους συγγράμματα καί ή εί; τήν 'Ελ
λάδα δημοσίευσις αΰτοΰ θέλει συντελέσει εΐς τήν εισαγωγήν καί 
διάδοσιν τών ύγιών άρχών τής Ιπποκρατικής ιατρικής μεθόδου, 
παρατηρήσασα δέ προσέτι, δτι ή παρ’ ύμών φιλοπονηθεΐσα μ-τά- 
φρασις έγινε μετά τής προσηκούσης γνώσεως τής επιστήμης 
καί ικανής περί τήν γλώσσαν άκριβείας, ένέκρινε νά χορηγηθή 
εΐς ύμάς δλόκληρον τό διά τό ένεστώς έτος είς βράβευσιν τοιού

των κοινωφελή ν πονημάτων προσδιωρισμένονποσόν, συνιστάμενον 
.είς δραχμάς έξακοσίας.

Άναγγέλλοντες είς ύμάς ευχαρίστως τήν άπόφασιν ταύτην τής 
συγκλήτου, πεποίθαμεν, δτι, β λέποντες τοΰς κόπους ύμών άνα- 
γνωριζομένους, θέλετε προθυμηθή νά πλουτίσητε τήν ιατρικήν 
φιλολογίαν κα! μέ άλλα έπωφελή πονήματα.

Το άνωτέρω ποσόν θέλει πληρωθή είς ύμας παρά τοΰ γραμ- 

ματέως τοΰ πανεπιστημίου.
Έν Άθήναις τή 29 Νοεμβρίου 1845.

Ό Πρύτανις
Θ. ΜΑΝΟΥΣΙ1Σ.

Άριθ. πρωτ. 218

Δ. 97

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

0ΘΩΝ03
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗςΊαΤΡΙΚΗΣ 

ΚΥΡΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ Ν. ΓΟΥΛΑΝ.

Τήν αϊτησιν περί τής βραβεύσεως τής φιλοπονηθείσης παρ’ ΰ
μών μεταφράσεως τών Στοιχείων τής γενικής παθολογίας σοΰ 
έν Παρισιοις καθηγητοΰ κυρίου Σχομέλου έκ τής προσενεχθεί-

σης είς τό πανεπιστήμιου έτησίου συνδρομής παρά τής φιλογενε- 
στάτης τών Ίωνιδών οικογένειας ύπέβάλον είς τήν άκαδημια- 
κήν σύγκλητον ή δέ, λαβοΰσα ύπ’ δψιν τήν έπιστημονικήν άξίαν 
τοΰ συγγράμματος καί τήν ωφέλειαν, ήτις θέ·ει προκόψει έκ ταύ
της είς τούς φοιτητάς τοΰ Πανεπιστημίου, καί πεπεισμένη περί 
τής άκριβείας τής μεταφράσεως, έκρινεν αΰτήν άξίαν βραβεύ
σεως καί ήτήσατο, δυνάμει τοΰ άπό 23 Δεκεμβρίου 1844 δω
ρητηρίου έγγράφου, παρά τής οικογένειας τών Ίωνιδών τήν έπί 
τούτω έγκρισιν.

Ααβόντες δέ ήδη αΰτήν, κοινοποιούμε·/ ύμϊν δπισθογράφως καί 
συγχαίρομεν ύμάς διά τήν έκ νέου βράβευσιν τών έργων ύμών.

Έν Άθήναις τήν 4 Σεπτεμβρίου τοΰ 1847.

Ό Πρύτανις

Α. ΒΕΝΊΖΕΑΟΣ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΘΩΝΟΣ.

Έλαβον τό ύπ’ άριθ. 161 καί ήμερομηνίαν 14)26 ’Ιουνίου 
ύμέτερον έγγραφον, δι’ ου προτείνεται έν δνόματι τής Άκαδη- 

μιακής Συγκλήτου, ΐνα βραβευθή μέ δραχμάς έξακοσίας έκ τής 
έτησίας ουνδρομής τής οικογένειας ήμών, χαί σύμφωνα μέ τήν 
έννοιαν τοΰ άπό 23 Δεκεμβρίου δωρητηρίου καί ή έτε'ρα ύπό 
τοΰ Διδάκτορος Κυρίου Α. Γούδα μετάφρασις τών στοιχείων τής 
Γενικής Παθολογίας τοΰπεριφήμου Καθηγητοΰ τής 

ατρικής σχολής Κυρίου Σχομέλου.
Προθυμούμενος νά έκφράσω τήν παρά τής οικογένειας τών Ίω- 

νιδών έγκρισιν τής βραβεύσεως ταύτης, προσφέρω ένταΰτώ τάς 
εΰχαριστίας μου διά τόν όποιον καταβάλλει ή Σεβαστή Σύγκλη
τος ζήλον ύπέρ τής προαγωγοΰ χρήσεως αΰτοΰ τοΰ δωρήματος, 
δπερ εύχομαι νά προκαλέση τήν έκδοσιν πολλών έπωφελών συγ

γραμμάτων. Μένω μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμού.
Έκ Παρισίων τήν 31 ’Ιουλίου 1847.

A. Κ. ΙΩΝΙΔΗΣ.

Τάς ευεργεσίας τοΰ Ίπλιξή ώς καί τά λοιπά τοΰ βίου αΰτοΰ 
περιέγραψε καί έτερος δοκιμώτερος ήμών συγγραφεΰς καί ρήτωρ 
έ κύριος ’Αλέξανδρος Ρίζου Ραγκαβής έν έπικηδείω λόγω. Ε
πειδή δέ ταΰτα καί άριστα έκπ^φρασμένα είσί κα! μέχρι κεραίας 
αληθή. διά τοΰτο προτιμώμεν νά παραλάβωμεν αΰτά κατά γράμ
μα, δπως περιεγράφησαν ύπό τοΰ κυρίου Ραγκαβή.

«Έν τη αΰτονόμω Έλλάδι ειδεν ό Ίπλιξής, λέγει ό ρήτωρ, 
Ιν κατάστημα έγερθέν, μέγα τοΰ έθνους φρατόριον, σύμβουλον 
καί δεσμόν τής απανταχού Ελληνικής κοινωνίας· εστίαν, άφ’ ής 
προΰκειτο ν’ άπαυγάζη τό φώς μέχρι τών άπωτάτων έσχατιών 
τοΰ Ελληνισμού καί οχυρόν φρούριον κατά τ'ον πόλεμον τούτον 
τής παιδείας κατά τοΰ σκότους· καί αισθανθείς δτι τ'ο πανεπιστή- 
μιον εΐνε ή κιβωτός τών φιλτάτων τοΰ έθνους έλπίδων, ' ένεκολ- 
πώθη αΰτό καί τώ έδαψίλευσε πάσαν ευεργεσίαν. Καί τ ρισ μ υ- 
ρίας μέν δραχμάς έδωρήσατο πρός άνέγερσιν τής μιάς αΰτοΰ

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Δ'. Τευχ. MB'.).

πτέρυγος, άφοΰ καί άλλων όμογενών J προΰκάλεσεν ύπέρ αΰτής 
δωρεάς· μ υ ρ ί α ς δέ δραχμάς κατέθεσεν, δπως άπό τών αΰτών 
πλουτίζηται ή βιβλιοθήκη- πεντακισχιλίας δέ, δπως έπίσης 
άπ’ αΰτών έκτρέφωνται άεννάως τέσσαρες έν τω πανεπιστημίω 
ύπότροφοι-καί δκτακισχιλί ων δραχμών τόκους προώρισεν 
είς έκτύπωσιν διδακτικών συγγραμμάτων, έκτός δτι έπί δκτώέ'τη 
έχορήγει ύποτροφίαν είς είκοσι σπουδάζοντας νέους καί είς είκοσι 
νέας. ,

»Καί είς άλλα δέ καταστήματα έκτείνων τάς άγαθοεργίας 
του, έν μέν Πειραιεϊ άνήγειρε διά τετρακισμυρίων δραχμών 
τό ήδη ύπάρχον ώράιον δημοτικόν σχολεΐον έν δέ Κέω ίπί οκτα
ετίαν έμισθοδότησε διδάσκαλον δι" έκπαίδευσιν τών κορασίων είς 
τήν Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν έπί πολλά έτη συνεισέφερεν 
άνά τετρακοσίας κατ’ έτος δραχμάς· καί είς τήν άρχαιολογικήν 
έπί δεκαετίαν άνά τριακοσίας· δωρησάμενος καί τήν έν Κηφη- 
σία οικίαν του, τιμωμένην δραχμών μυρίων καί δισχιλίων έτι δέ 
μ υ ρ ί α ς δραχ. κατέβαλεν εΐς τήν οικοδομή ν τής άγιας Ει
ρήνης, καί πολλάς άλλας καί άδράς βοήθειας είς άλλους ιερούς 
τοΰ Κράτους ναούς.

Άλλ’ ό εΰρύς του πατριωτισμός, μή άναγνωρίζων τάς πολι- 
τικάς διακρίσεις, έδέχετο πάντα τόπον, ύφ’ Ελλήνων οίκούμενον, 
ώς άδιαίρετον τής εΰποιΐας του στάδιον. Έν Κωνσταντινουπόλει 
τή πόλει τής γεννήσεώς του άνήγειρε κατά τό Νεοχώριον μεγα
λοπρεπές σχολεΐον άλληλοδιδακτικόν καί Ελληνικόν καί έπροί- 

έν Παρισίοις 'κισεν αΰτό διά γαιών καί κτημάτων, ώστε διά τής άπό τούτων 

προσόδου νά συντηρήται έσαεί καί νά μισθοδοτώνται πάντες οι 
άναγκαΐοι διδάσκαλοι, χορηγών συγχρόνως, ό έλεήμων καί φι
λόπτωχος ουτος, είς πάσας άνεξαιρέτως τάς ένδεεϊς οικογένειας 
τοΰ χωρίου έκείνου δλου τοΰ έτους αΰτών τούς άνθρακας καί έν- 
δύματα. Αΰτόθι δέ οΰ μόνον διά τής έπιρροής του διεπράξατο
παρά τής ’Οθωμανικής κυβερνήσεως τήν άδειαν τής έπί τό άξιο- 
πρεπέστερον άνοικοδομήσεως τοΰ άρχαίου καί περιφήμου ναοΰ 
τής Ζωοδόχου Πηγής, έν ω ή παράδοσις διηγείται θαυματουργόν 
τινα γενομένην διαμαρτύρησιν έπί τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως, άλλά καί πολλάς κατέβαλε ποσότητας καί άλλους 
έπεισε νά καταβάλωσιν ά'λλας πρός άνέγερσιν τοΰ λαμπρού καί 
έν δρθομαρμαρώσει σήμερον έμπρέποντος έκείνου ναοΰ.

Έπειδή δέ ή άπεριόριστος έλευθεριότης του καί ή περίνοιά 
του τώ εΐχον περιγράψει μεγίστην ύπόληψιν παρά τοΐς συμπα- 
τριώταις του, διά τοΰτο δλων τών τοΰ έθνους δημοσίων πραγμά
των έν Κωνσταντινουπόλει προεκαλεϊτο ώς έπί τό πολύ νά μετέ- 
χη· καί οΰτως έλαβεν άφορμήν νά σώση τήν περιουσίαν τοΰ Αγίου 
Τάφου καί πολλάς οικογένειας, ών ή ΰπαρξις άπ’ αΰτής έξηρ- 
τάτο, άπό έπικειμένην καταστροφήν. Διότι έπ» τής έπαναστάσεως 
κληθείς είς τήν έπιτροπήν τής περιουσίας ταύτης ώς ταμίας καί 
μέλος καί εύρών αΰτήν έν σχεδόν έντελεΐ πτωχεύσει, κατώρθωσε 
καί τάς δαπάνας νά περιστειλη καί τά εισοδήματα νά δεκαπλα- 
σιάση καί έντός δέκα έτών ν’ άπαλλάξη τό ιερόν κατάστημα 
άπό τόν άπειλοΰντα κίνδυνον. Κατώρθωσε δέ ταΰτα διά τής με
γάλης του βεβαίως φρονήσεως καί έπιδεξιότητος, άλλά συγχρό
νως, τίς δύναται νά άμφιβάλη; καί διά θυσιών ού μικρών.
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Τοιοΰτος rt> ό απεριόριστος, δ οΰδεμιάς Ουσίας φειδόμενος 
■πατριωτισμός τοΰ Ίπλιξή. Τοιαύτην έτρεφεν άγάπην ή καρδία 
τοΰ έκ ταπεινών δρμηθέντος υίοΰ τούτου τοΰ Βυζαντίου προς τους 
άπανταχοΰ "Ελληνας. Και μή τις ύπονοήση οτι ό ζήλος του εΐχε 
τήν ματαιοφροσύνην υποβολέα ή δτι έξήπτετο ώς ώκύμορος φλόξ 
ενθουσιασμού στιγμιαίου· οΰχί ! ήτον λελογισμένος, ειλικρινής 
καί ακλόνητος. Δυσπιστών οΰχί πρ'ος εαυτόν,, άλλα προς τήν τύ
χην, ήτις φέρει τών άνθρώπων τά πρμγματα καϊ μάλιστα τά 
τών εμπόρων, άμα εΐδεν έαυτδν κάτοχον μεγάλης περιουσίας, 
άπεφάσισε μέγα μέρος αΰτη:, δσον προσδιώριζε προς περίθαλψιν 
της πατρίδος, νά θέση έν άσφαλεϊ, έκτος τών περιπετειών, είς 
άς έδύνατο νά ΰποκύψη αΰτός, καϊ έσχημάτισε πρδς τοΰτο έν 
Λονδίνο» τδ λεγόμενον φιλανθρωπικόν κατάστημα, εις 3 κατέθηκε 
κατ’ άρχάς μέν δέκα, έπειτα δέ δεκαπέντε χιλιάδας λιρών. Καϊ 
πολλάκις μέν ή άμφίρροπος πλάστιγξ τοΰ έμπορίου έκλ ινεν έκτο
τε έντδς τών χειρών του, καϊ πολθακιςτώ συνέπεσε νά ϊδη πάλιν 
σχεδόν έκ τοΰ σύνεγγυς τδν άλλοτε γνωστόν του της πενίας πυθ
μένα, άλλ’ ή Ιερά έκείνη ποσότης έμεινεν άνέπαφος πάντοτε ή 
μετωχετεύετο μόνον εΐς τούς αύλακας, δι’ ών ήρδευε τους λειμώ

νας τής έθνικής έκπαιδεύσεως.
Πολλάκις λαμβάνομεν τήν πικράν πείραν ότι αί καλα'ι πρά

ξεις δέν άνταμείβονται πάντοτε έπϊ γής, περιμένουσαι τοΰ μάρ
τυρες τδν ευκλεέστερου στέφανον. Άλλ’ οΰχϊ ούτως έπϊ τοΰ. προ
κειμένου.'Ο Κωνσταντίνος Ίωνίδης έλαβεν ώς εϊ τις καϊ άλλος 
έν τώ κόσμω τούτω τδ έπαθλον τών άγαθών έργων του. ΤΗυ 
δέ τούτο πρώτον ή ένδόμυχος έκείνη χαρά,, ή πρ'ος οΰδεμίαν πα- 
ραβαλλομένη τρυφήν τοϋ άγαθοεργοΰυτος, ή άποπνεομένη ώς εΰ- 
γενές άρωμα άπ’ αΰτής τής άγαθοεργίας του· έπειτα δέ αί γενι
κά! εΰλογίαι, δ γενικός σεβασμός καϊ ή εΰγνωμοσύνη, ύφ’ ών παν
ταχοΰ συνωδεύετο καϊ ήκολουθεϊτο, καϊ ήν έθεώρησεν έαυτοΰ έρ
γον τδ πανεπιστήμιου νά έκφράση πανδήμως· προσέτι ή συναί
σθησή ότι καταλείπει δπίσω του άξιους υίοΰς καί ικανούς νά 
αϊσθανθώσι τήν εΰγένειαν τοΰ έργου του καϊ προθύμους νά τδ 
έξακολουθήσωσι· καϊ τέλος αί τιμά! καϊ αί άυαγνωρίσεις τών 
πατριωτικών δωρεών του, αΐτινες δημοσίως τώ έδαψιλεύθησαν. 
Ούτως ή μέν Κυβέρνησες τής Α. Μ· τώ άπένειμε τήν έπίσημον 
αμοιβήν τοΰ σταυρού τών ταξιαρχών τοΰ βασιλικού Τάγματος τού 
Σωτήρος· ή δέ Φιλεκπαιδευτική Εταιρία τδν κατέγραψε μετά τών 
εΰεργετών της· καί ή ’Αρχαιολογική έστησεν είς τήν τής άκρο- 
πόλεως άνοδον, είς τόπον έπιφανέστατον, στήλην λιθίνην, έφ’ ής 
ένεχάραξετότεδνομακαϊ τήν δωρεάν αΰτοΰ είς μνήμην αιώνιον (1).

(Έκ τών Παραλλήλων βίων A. Ν. Γούδα· τόμ. Γ'.)

ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.
(Συνέχ. άπδ σελ. 115).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Μόλις παρήλθον οκτώ ήμεροί άφ’ ής έποχής συνέδησαν τά 

άνωτέρω, καί τις άγγελιαφόρος, δ?ις, ώς έλέγετο,έφερε σπουδαι-

(1) Ίδε Νέας Πανδώρας, τόμον 1". σελ. 453—454, 

οτάτας ειδήσεις, έκρουσε τήν Θύραν τής οικίας τού Ίωάννου Πα- 
σχα'λη. Καϊ ουτος μέν ήτο άπών άλλ’ ή ’Ιωάννα δέν έδίστασε 
νά άνοιξη. ’Επειδή δέ αύτη μέν είχε μεγάλην έπιθυμίαν νά 
μάθη τί. τδν έφερεν έκεϊ, ουτος δέ δέν εΐχε τήν αιτίαν νά τδ 
κρόψη, ή ’Ιωάννα έμαθε μετ’ οΰ πολύ, ότι δ σύζυγός της έπροσ- 
καλειτο είς τ’ο Άλκαζάρ της Σιδυλλίας, κατά διαταγήν τοΰ βα- 
σιλέως. Μόλις ήκουσε τήν εϊδησιν ταύτην, εϊδησιν ήτις έπεκύ- 
povs τάς προφητείας της, καί ή άγαθή γυνή ήσθάνθη μεγίστην 
ταραχήν τοιαύτην, ώστε ό άγνωστος ήναγκάσθη νά τήν καθησυ- 
χάση, βεβαιώσας αΰτήν ότι, κατά τήν φωνήν καί τό πρόσωπον τδ 
όποιον ε’χεν δ δον Πέτρος, όταν τώ έδωκε τήν διαταγήν νά έλθη, 
νά ζητήση τδν σύζυγόν της, ένόμϊζεν δτι έδύνατο νά τήν βεβαι- 
ώση, ότι δεν έτρεχεν ούτος κανένα κίνδυνον. Καϊ δμως ή ’Ιω
άννα ήτο πάντοτε άνήρυχος, δτε εϊσήλθεν δ. Πασχάλης μέ τδν 

υιόν του.
Ό χωρικός ήκουσε τήν καταπτοήσασαν τήν γυναίκα του εϊ- 

δησιν μέ τήν συνήθη του αταραξίαν ήκουσεν δ,τι τώ ειπεν δ 
αγγελιοφόρος μέ τήν γαλήνην άνθρώπου μηδεμίαν έχοντος άφορ- 
μήν νά μεμφθή εαυτόν, καί έπειδή τδ δείπνου ήτο έτοιμον, τδν 
έπροσκάλεσε νά καθήση είς τήν τράπεζαν, ζητήσας μόνον και
ρόν νά. δειπνήση καί νά άλλάξη.

‘Ο Πασχάλης έφαγε μέ τήν συνήθη του δρεξιν, άλλ’ ή ’Ιω
άννα δέν ήδυνήθη νά φάγη- καί αΰτδς δέ δ ’Εμμανουήλ, καίτοι 
δμοιάζων καθ’ δλα τον πατέρα του, δέν κατώρθωσε νά κρύψη 
άνησυχίας τινάς. Τελειώσαντος τοϋ δείπνου, ό Πασχάλης μετέβη 
είς τον θάλαμόν του καϊ μετά μικρόν έπανήλθε, φορών τά κομ- 

ψότερά του ένδύματα, διά νά άναχωρήση.
Ή ώρα έκείνη υπήρξε φοβερά· ή ’Ιωάννα ήρχισε νά ολοφύρε

ται, άνακράζουσα ότι ήθελε νά τδν άκολουθήση, ότι σκοπόν εΐ- 

χον νά τδν θανατώσωσι, και δτι έν τοιαύτη περιπτώσει τδ καθή
κον της ήτο νά μή χωρισθή άπδ αΰτόν. Τέλος πάντων μόλις 
μετά πολλάς προσπάθειας δ Πασχαλης κατώρθωσε νά τήν 
πείση, δτι ζητούσα νά άναχωρήση μετ’ αΰτοΰ έζήτει πράγμα 
άδύνατον. Τότε έξηπλώθη ή δυστυχής έπι τοΰ σκίμποδος, δά- 
κνουσα τάς χείράς της και έκβάλλουσα τρομεράς φωνάς. Ό Πα
σχάλης γνωρίζω·; ότι δ παροξυσμός ουτος ήτο τδ τέλος τής κρί— 
σεως, έστράφη πρ’ος τδν ’Εμμανουήλ, δστις ήτο γονυκλινής, καϊ 
τώ έσύστησε νά διατηρή τρία τινά, δ,τι χα! άν ποτέ τώ συμβή· 
νά αγαπά τδν θεόν, νά ύπακούη εΐς τδ; βασιλέα καί νά μή 
άφήση ποτέ τήν μητέρα του- επομένως τ’ον ηΰχήθη δ,τι έπεθύμει, 
καϊ παραδούς αΰτώ τήν ’Ιωάνναν έξήλθε συνοδευόμενος ΰπδ τοΰ 

άγγελιαφόρου.
Δύο ίπποι τούς έπερ.ίμενον, καί εις μέν τδν ένα άνέβη δ άγ

γελιαφόρος, εΐς δέ τδν άλλον δ Πασχάλης· καϊ έπειδή άμφότεροι 
ήσαν εξαίρετοι Άνδαλοϋσιοι ίπποι, έντδς δύο ώρών έφθασαν είς 

Σιβυλλίαν.
Αξιωματικός τις έπερίμενεν είς τήν είσοδον τής πόλεως· δ 

άγγελιαφόρος παρέδωκεν είς αΰτ'ον τ'ον Πασχάλην, και άμφότεροι 
άνεχώρησαν είς Άλκαζάρ. Να! μέν δ ορεινός ήσθάνετό τινα άνη- 
συχίαν είς τά βάθη τής καρδίας του βλέπω·; τήν μυστηριώδη πε
ριπλοκήν τής ύποθέσεως· άλλά στηριζόμενος εϊς τήν πεποίθησίν 

■του, ότι δέν έπραξε κακόν, διετήρησε τ'ο σύνηθες εις αΰτ'ον σο
βαρόν καί γαλήνιου ήθος. Ό άξιωματικδς τ'ον είσήγαγεν εις με
γαλοπρεπές δωματίου, χωρίς νά τώ εϊπη ούτε λέξιν· τδν προσε- 
κάλεσε νά περιμείνη έκεϊ καί άπεσύρθη μόνος. Πολύ δέν παρήλθε, 
καί μυστική τις Ούρα ήνοίχθη, εϊς ήν εΐδεν δ Πασχάλης ένα τών 
δύω νέων, τούς όποιους είχε ξενίσει πρ'ο οκτώ ημερών, τδν ξαν- 
Οόκομον.

— ’Ιωάννη Πασχάλη, τώ ειπεν ούτος μέ σοβαρόν άλλά ή
πιον τρόπον, ένθυμεϊσαι ότι, δταν σ’ άπεχαιρέτισα, σοί ΰπεχέθην 
οτι γρήγορα θέλομεν πάλιν ένταμωθή. <

— Τδ ενθυμούμαι, άπήντησεν δ Πασχάλης.
— ’Ενθυμείσαι ώσαύτως τήν συνομιλίαν τήν δποίαν έκάμαμεν 

έν ω έδειπνοΰμεν, καί πώς μέ είπες τήν άλήθειαν διά τδν τρόπον, 
μέ τδν δποϊον ένεργείται είς τήν Σιβυλλίαν ή δικαιοσύνη;

— Τδ ένθυμοϋμαι, μάλιστα, άπεκρίθη δ ’Ιωάννης Πασχάλης.
— Λοιπόν! δ βασιλεύς έπληροφορήθη τήν συνομιλίαν μας.
— Λυπούμαι, αΰθέντα.
— Λυπεισαι; καί διά τί νά λυπήσαι;
— Διότι ενώ έξηκολούθουν μέχρι τής σήμερον νά φιλοξενώ 

■τούς δδοιπόρο’ος, θά άναγκασθώ νά μή δμίύώ τού λοιπού μέ ειλι
κρίνειαν, άφοΰ αΰτοί τούς όποιους φιλοξενώ άνταμείβουν τήν έμ- 
πιστοσύνην μου διά τής προδοσίας.

— "Εχεις δίκαιον, Πασχάλη, έχει; δίκαιον, άπήντησεν δ ά- 
•γνωστος, καί άτιμου θά ήτο τοΰτο, 2; τά πράγματα ειχον όπως 
νομίζεις.

-— Άν συνέβη άλλως, κύριε, περιμένω νά μέ λύσετε τ'ο αί
νιγμα αυτό.

— Ή λύσις εινε εύκολος· δ εις έκ τών ξένων, τούς όποιους 
ύπεδέχθης είς τήν οικίαν σου, ήτον δ ίδιος δ'ο« Πέτρος.

— Άν δ εϊς έκ τών δύο ήτον δ δόν Πέτρος, εΐπεν δ Πασχάλης 
κάμψας τ'ο γόνυ, τότε, Μεγαλειότατε, δ εΐς αΰτδς ήτον ή Μεγα- 
λειότης σας.

■— Π όθεν τ'ο γνωρίζεις;
— Είς τ'ον θάλαμον δπου έκοιμήθητε υπήρχε μία μόνη κλίνη· 

έκαστος λοιπόν έσυμπέραινεν ή οτι οί δύο ξένοι θά κοιμηθούν 
μαζύ ή ότι θά πλαγιάση είς τήν κλίνην δ γεροντότερος. "Οταν 
έγώ έμβήκα εϊς τ'ον θάλαμον, ό μέν νεώτερος ήτο πλαγιασμένος, 
ό δέ γεροντότερος έκοιματο έπάνω εις θρανίον έκτοτε λοιπόν δέν 
μέ έμεινεν αμφιβολία ότι εΐσθε ιιέγας τις άρχών, άλλά ποτέ δέν 
«πίστευα ότι εΐσθε δ ϊδιος βασιλεύς. j

— Καλά, ειπεν ό δον Πέτρος, καλά· είσαι καλός παρατηρητής. 
’Έ λοιπόν! άφοΰ έμαθες, ότι είμαι δ βασιλεύς τής Καστιλλίας, 
δ δον Πέτρος δ σκληρός, ώς τ'ον ονομάζουν, δέν φοβείσαι ότι εΰ- 
ρίσκεσαι ένώπιον μου;

— Νά φοβηθώ ; καϊ διά τί νά φοβηθώ, Μεγαλειότατε; δέν 
φοβούμαι τίποτε εις τον κόσμον, έκτδς νά ύβρίσω τδν Θεόν ή νά 
προδώσω τ'ον βασιλέα μου, μή λέγων τήν άλήθειαν.

— ’Επιμένεις λοιπόν είς δ,τι είπες προχθές;
—- ’Επιμένω, Μεγαλειότατε.
— Γνωρίζεις έντοσούτω είς τί έκτίθεσαι άν δ,τι λέγουν περϊ 

έμοΰ εΐνε ψεύδος;

— Γνωρίζω.
— Καϊ φρονείς πάντοτε δτι, άν εΐνε άδύνατον νά προλάβή τις 

έν κακούργημα, εΐνε δυνατόν δμως πάντοτε νά τ'ο τιμωρήση;
— Μάλιστα, Μεγαλειότατε, είμαι πεπεισμένος περϊ τούτου.
— Άφοΰ δέ δέν επιτυγχάνεται τδ τοιοΰτον, είς τί άποδίδεις 

τήν αιτίαν;
— Εΐς τήν διαφθοράν τών άρχόντων.
— Μά τδν άγιον Ίάγον ! ειπεν δ βασιλεύς, είσαι άπτόητος 

μεταρρυθμιστής, καί υποθέτω ότι τά πράγματα θά ήσαν διαφορε
τικά, άν παραδείγματος χάριν ήσο πρώτος βοηθός τοΰ εισαγγελέως.

— Άν καί τοΰτο τδ δποϊον λέγετε, Μεγαλειότατε, εΐνε άςει- 
ότης, δέν διστάζω νά σάς έπιβεβαιώσω δτι πιστεύω καί έγώ τ'ο 
ϊδίΟν.

— Καί θά έξεπλήρονες τά χρέη σου μέ άκαμπτου αΰστηρό- 
τητα !

— Μαλιστα, Μεγαλειότατε,
— Καί ά; άκόμη έκινδύνευες νά κάμης έχθρούς μερικούς έκ 

τών μεγάλων;
— Άφοΰ δέν έχω άνάγκην τής φιλίας των, τί έχω νά φοβηθώ 

άπ'ο τ'ο μίσος των ;
—"Ωστε καί διά τ'ον βασιλέα αΰτ'ον άν έπρόκειτο, δέν θά έδει- 

λίας νά κάμης κατ’ οίκον έρευναν;
— Πρώτον εΐνε δ θεός, ειπεν δ Πασχάλης, μετά τ'ον Θεόν ό 

νόμος, και μετά τ'ον νόμον δ βασιλεύς.
—Άρκεΐ, άπεκρίθη ό δ'ον Πέτρος. Και καλέσας υπηρέτην τινά 

δι’ άργυράς σύριγγος.
— Φέρε τούς Βαντικάτρους, εΐπε.
Και εύθύς ήνοίχΟησαν αί Θύρσοι καί άνθρωποί τινες, Βαντι- 

κ ά τ ρ ο ι δνομαζομενοι είς τήν ’Ισπανίαν, ίσοδυναμοϋντες πρ'ος 
τούς καλούμενους δημαρχικούς παρέδρους (alderman) εις Αγ
γλίαν, έφάνησαν φέροντες τήν στολήν τής υπηρεσίας τω·4

— Κύριοι, τοϊς ειπεν δ δ'ον Πέτρος, πολλάκις ό πρώτος βο
ηθός τοΰ εισαγγελέως Δ'ον Τελεσφόρος, παρέβη τ'ο καθήκον του, 
χάριν ένοχου επιείκειας. Ό δ'ον Τελεσφόρος δέν εΐνε πλέον πρώ
τος βοηθός τοΰ εισαγγελέως. ’Ιδού δ διάδοχός του

Εΐπε, καί έδακτυλοδείκτησε πρ'ος τ'ον Ίωάννην Πασχάλην.
— Τί λέγετε; άνέκραξεν ούτος.
— Λέγω δτι άπ'ο τήν ώραν ταύτην, ’Ιωάννη Πασχάλη, είσαι 

πρώτος βοηθός τοΰ εισαγγελέως τής Σιβυλλίας, καί ότι έκαστος 
όφείκει νά σέ σέβηται καί νά σέ ύπακούη.

— Άλλά, άνέκραξεν δ ορεινός έκπληκτος, δέν συλλογίζεται 
ή Μεγαλειότης σας, ότι δέν έχω τήν άπαιτουμένην ικανότητα.

— "Εχεις πλειότερόν τι άπ'ο τήν επιστήμην ή δποία άποκτά- 
ται, διέκοψεν είπών δ βασιλεύς· έχεις προτερήματα, τά όποια σ' 
έδωκεν δ Θεός.

— Άλλά θά θελήσουν οί μεγάλοι νά μέ ύπακούουν, νά ύπα- 
κούουν έμέ, δστις εΐμαι μηδέν ;

— Θά σέ ύπακούουν, μά τήν ψυχήν μου· διότι θά τούς δώσω 
έγώ τ'ο παράδειγμα, έγώ δστις είμαι δ μεγαλείτερος μεταξύ τών 
μεγάλων. Ακούσατε λοιπόν τί είπα, κύριοι· δ άνθρωπος αΰτδς 
περιεβλήθη ύπ’ έμοΰ τ'ο ΰπέρτατον αξίωμα· έκαστος άς κύψη τήν 
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κεφαλήν του, άν θέλη νά μή τήν ρίψω χαμαί· αύτη είνε ή εύ- 

χαρίστησις καί ή θέλησίς μου.
Βαθεΐα σιωπή διεδέχθη τους λόγους τούτους, διότι ούδείς 

ήγνόει δτι πρό παντός άλλου ό βασιλεύς δόν Πέτρος ήθελε νά 
ύπακούεται. Κλητήρ τις παρέδωκεν είς τόν Ίωάννην Πασχάλην 
τήν βάραν ή δικαστικήν ράβδον, ένω εις άλλος τω περιέβαλε 
τόν μέ δέρμα λευκοικτίδος ώραϊσμένον έρυθρόν μανδύαν, σύμ
βολου τής νέας του θέσεως.

— Τώρα, κύριοι, εΐπεν δ δόν Πέτρος, μεταβήτε εις τόν πλη

σίον θάλαμον μετ’ δλίγον έρχεται καί δ Πασχάλης καί σας έν- 
ταμόνει· δδηγήσατέ τον είς τό δικαστήριον τής Κυβερνήσεως, οπού 
άπό τής ώρας ταύτης θά άρχίση τάς συνεδριάσεις του, τάς δποίας 
κανείς, άκούσατε, κανείς, ούτε έγώ αύτός δέν έχομεν τό δικαί - 
ωμα νά άποφύγωμεν, αν ζητηθώμεν. Τώρα υπάγετε.

"Ολοι οί παρευρισκόμενοι έξήλθον κύψαντες είς σημεϊον ύπο- 
ταγής τήν κεφαλήν, καί δ βασιλεύς έμεινε μόνος μετά τοΰ Ίω

άννου Πασχάλη.

Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ Πασχάλης, σήμερον εΐσθε μόνον 
Πέτρος δ δικαιοδότης· προσπαθήσατε νά μή γίνητε Πέτρος δ 
σκληρός.

Είπε καί κλίνας τήν κεφαλήν ένώπιον τοΰ βασιλέως, υπήγε 
νά εύρη τούς Βαντικάτρους, οΐτινες ώς εί'πομεν, τόν έπε- 
ρίμενον είς τόν πλησίον θάλαμον.

(Έπεται συνέχεια.)

Ο ΑΝΕΛΘΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΔΟΥ
ή

Ο ΚΑΤΑΒΤΘΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ(*).

(*) Κατ4 τήν άφήγησιν φίλον μας τίνος πράγματι διαχινδννεύσαντος.

Φίλτατέ μοι 'Λγαθόβονλε!
' Εις Κωνσταντινούπολιν.

Αναμένεις βεβαίως άπάντησίν μου διά τοΰ ταχυδρομείου είς 
τήν έπιστολήν σου, δι’ ής πλήρης τρόμου διά τόν κίνδυνον, 
δν ίσως διέτρεξα μετά τών άτυχων συμπολιτών μου έκ τής κα- 
ταβυθίσεως τής κατ’ εύφημισμόν «Κιβωτού», ζητείς συγχρόνως 
πληροφορίας περί τοΰ καταχθονίου τούτου δράματος, καί δμως 
πρόέκρινα νά σοι δώσω ταύτας διά τοΰ προσφιλούς « Μέντορος », 
καθόσον μάλιστα νομίζω, δτι αφηγούμενος τις τό δυστύχημα 
τούτο δύναται νά έξέλθη τών δρίων μιας κοινής δπωσδήποτε 
καί φιλικής έπιστολής.

Οι φόβοι σου δέν έ'τυχον δλως άβάσιμοι· ήμην πραγματικώς 
μεταξύ τών 200 περίπου θεατών τής άθλιας κωμωδίας, ήτις 
έπεπρωτο νά καταλήςη είς τοσοΰτον φοβεράν καί πραγματικήν 
τραγωδίαν έν τώ παραθαλασσίω καφφενείω τής « Κιβωτού ».

Γνωρίζεις μεθ’ όπόσης προθυμίας συνωθούμεθα ύπό τά πα
ραπήγματα τών Εύρωπαίων έκείνων τυχοδιωκτών, οΐτινες δι’ άη- 

διών μυρίων ήςεύρουσι ν’ άπογυμνόνωσι καί τούς πτωχοτέρους πα
ρ’ ήμΐν οϊκογενειάρχας. Γνωρίζεις πόσον μάς τέρπει ή μεμολυσμένη 
τών καφφενείων άτμοσφαϊρα, πόσον μάς μαγεύουσιν αί Σειρήνες 
τών ωδικών, ένθα πατέρες πολλάκις όδηγοΰσι τούς έαυτών 
υιούς ή ουτοι, διαφεύγοντες τήν προσοχήν των έπησχολημένην 
μάλλον είς τό είδος τών βαλάνων καί τοΰ δπίου ή τήν ανατρο
φήν αύτών, σπουδάζουσι συγχρόνως καί τά γράμματα καί τήν κοι
νωνίαν υπό τήν εύαρεστοτέραν αύτής δψιν.

Γνωρίζεις τέλος πάντων, δτι άν καί καθεκάστην δημιουργούμε·; 
συλλόγους καί καθιδρΰομεν άναγνωστήρια, ταΰτα δέν συχνά- 
ζονται ή ύπό δλίγων άπλοϊκών, ματαιοπονούντων άνθρωπίσκων, 
οΐτινες ζητοΰσι δήθεν νά ήθικοποιήσωσιν δλόκληρον κοινωνίαν, 
ήτις οΐδε κάλλιον αύτών ποΰ έγκειται τό καλόν και αγαθόν, 

ήτις τέλος πάντων έγεύθη πρό πολλοΰ τού ξύλου τής Γνώσεως.
Ήδη δέν θέλει σοι φανή ποσώς παράδοξον, δτι δ μεγαλείτερος 

άριθμός τών θεατών άπετελεϊτο ύπό ξένων καί έντοπίων 'Ελλή
νων ολίγοι Μωαμεθανοί έορτάζοντες τό Βαϊράμ, όλιγώτεροι Ιου
δαίοι καί τινες ’Αρμένιοι, μεθ’ ών τρεϊς "Αγγλοι ναυτικοί, άπεξε- 
δύοντο εύθύμως είς τήν διεθνή ταύτην εορτήν τού Χάρωνος.

Ήτο σχεδόν ή 10 έσπερινή ώρα τής 28 Ίανουαρίου. Κύκλω 

μιας τραπέζης μετά τεσσάρων φίλων έπίνομεν άθλιον οίνον, χει- 
ροκροτοΰντες τής άτυχούς «’Αγγελικής» τά χοροσκιρτήματα.

’Απέναντι ήμών οί "Αγγλοι ναυτικοί διεσκέδαζον μέ βράντ, 
είς τά πλάγια πέντε Μωαμεθανοί έρρόφων τήν προσφιλή ρακήν, 

Τήν άθλίαν παντομίμαν είχε διαδεχθή κωμωδία φορτική, 
δτε τριγμός άνησύχησε τούς παρακαθημένους· τινές εΐπον σει
σμός· άλλοι άπήντησαν δεν είνε τίποτε καί τά πάντα καθησύχα
σαν,άλλά μετ ού πολύ ύελός τις ήκούσθη θραυσθεϊσα· μικρός φόβος 
είσέδυσεν είς τάς καρδίας πολλών γινωσκόντων, δτι πρότινων ή
μερών πάσσαλοί τινες καί ξύλα εΐχον άφαιρεθή έκ τού καφ- 
φενείου, προκειμένου νά κατεδαφισθή ύπό τής Έταιρίας τής προ
κυμαίας· έποιήσαντο δέ τό σωτήριον τής άναχωρήσεως διάβημα. 
Οίκογένειά τις έκ τών έπαρχιών, συγκειμένη έκ τών δύο συμ
βίων καί τριών τεκνίων, ύπενδώσασα είς τούς κλαυθμηρισμούς 
αύτών άνεχώρησεν έπίσης· οί δέ λοιποί ήρκέσθημεν νά έρωτήσω- 
μεν έκ περιέργειας μάλλον ή φόβου, τί συμβαίνει;

Ουδεν άποκρίνεται δ καφφεπώλης, μέθυσός τις έθραυσε τήν 
βέλον·—άρκεσθέντες είς τήν διαβεβαίωσιν τοΰ άτυχούς πλεονέ- 
κτου, δστις έν τη φυλακή ήδη κλαίει τήν άπώλείαν τοΰ ίδιου υιού, 
έπροσέξαμεν έκ νέου είς τήν κωμωδίαν.

Εΐνε σπαραξικάρδιο?/ ένθυμοΰμαι τόσον ζωηρώς τόν κωμικόν, 
δστις αισθανθείς τόν πρόδρομον τής καταβυθίσεως κλονισμόν, 
άλλά χωρίς νά ύποπτευθή τήν συμφοράν,

Κύριοί μου, λέγει, μετά τοΰ τελευταίου αύτοΰ κωμικοΰ σχή
ματος, άς έχωμεν καί τόν νοΰν μας, νομίζω δτι βυθιζόμεθα!

Τήν στιγμήν ταύτην άκριβώς τριγμός φοβερός άκούεται, τά 
φώτα σβύνονται καί σύξυλον τής Κιβωτού τό οικοδόμημα έξο- 
λισθήσαν έπί τοΰ πλείστου τών πασσάλων βυθίζεται είς τήν θά
λασσαν έμπερικλεϊον ούχί πλέον ζεύγη ζώων μετά τοΰ Νώε 
καί τής περιστεράς αύτοΰ, άλλά άνθρωπίνας υπάρξεις καί τοΐ) 
σκλη^οτέρου θανάτου τό φάσμα.

’Αγνοώ τί συνέβη άκριβώς έν τώ μεταξύ· εύρέθην έντός ξυλί- 

νου κλωβού, πλέων είς τό ύγρόν αύτοΰ έδαφος καί βλέπων άπό 
στιγμής είς στιγμήν τήν στέγην αύτοΰ κατερχομένην βαρεία» έπί 
τής κεφαλής μου.

Ούδέποτε θά λησμονήσω τήν άγρίαν έκείνην κραυγήν τοΰ φό
βου, τής άπελπισίας καί τής άγωνίας, ήτις εισέτι ώσεί έξερχο— 
μένη τοΰ καταχθονίου έκείνου θεάτρου κατασπαράττει τήν καρ
δίαν μου.

Σκότος βαθύ συνέχεε τά πάντα φύρδην μίγδην πλέοντα ή κα- 
ταβυθιζόμενα έν τη άπαισία έκείνη ειρκτή τής καταστροφής.

Άνεμνήσθην έν μια στιγμή τών γονέων καί φίλων μου, άνε- 
μνήσθην παντός δ,τι έ'χει ή καρδία ήμών άγαπητόν έν τώ κόσμω 
τούτω, και άντί άπελπισίας θάρρος μέ κατέλαβε· παλαιών μετά 
τοΰ θανάτου ήλπιζα δτι θά τόν καιαβάλω· βλέπων πέριξ μου 
τόσους νεκρούς ήλπιζον δτι θά έπιζήσω.

’Απαλλαχθείς ένός άτυχούς, δστις κρατών μ’ έκ τής χειρ’ος έ- 
ζήτει μεγαλοφώνως βοήθειαν, πνιγέντος μετ’ δλίγον, ήθέλησα 
κολυμβών νά φθάσω πρός τό μέρος, δπου άσθενής φωτός άκτίς 
ειχεν είσδύσει, άλλ’ οί μέν πόδες μου περιπλέκονται μεταξύ κα- 
θεκλών καί άλλων έπίπλων, αί δέ κινήσεις μου παραλύονται ύπό 
δύο έτέρων ζητούντων έπίσης βοήθειαν, ένω πτώματα καί ήμι- 
θανεϊς πλέουσιν άδιακόπως ή διέρχονται ένώπιόν μου.

Μετ’ άγώνας, είς ούς μόνον ή άπελπισία δύναται νά ένισχύση 
τόν άνθρωπον, δτέ μέν κάταβυθιζόμενος ύπό τών κρατούντων με 
μέχρι τής ίλύος τοΰ πυθμένος, δτέ δ’ έπανερχόμενος έξηντλη- 
μένος κ’ έν άπελπισία είς τήν έπιφάνειαν, κατορθώ τέλος νά πλη
σιάσω τό φωτεινόν σημεϊον τής έλπίδος μου.

Ήτο παράθυρον, ουτινος δμως ή διασταύρωσις ήτο τόσον ισχυ
ρά, ώστε ύπήρξεν άδύνατον νά θραύσω αύτήν καί ριφθώ δι’ αύτοΰ 
είς τήν έλευθέραν θάλασσαν τ’ο μέτωπόν μου θά φέρη έπί πολύ 
τά ίχνη τής δδυνηράς ταύτης προσπάθειας.

Έν τούτοις αισθάνομαι τάς δυνάμεις μου έξαντλουμένας, πα
ρατηρώ δοκόν τινα προσκεκολλημένην είς τήν πλευράν τού άδια
κόπως καταβυθιζομένρυ οικοδομήματος καί τείνω τάς χεΐρας ώς 
πρός σημεϊον σωτηρίας, κράζων είς τούς κρατούντας με νά μέ 
μιμηθώσι, καί άπαλλάττομαι μέν ούτω τού βάρους τών δύο δυςυ- 
χών, άλλά βλέπω τήν στέγην έγγίζουσαν ήδη τήν κεφαλήν 
μου· κατήρχετο ώς βαρεία τοΰ τάφου πλάξ, ϊνα καλύψη τόν εύ- 
ρύν έκεΐνον τάφον οίμωζόντων εισέτι θυμάτων.

Έντός δευτερολέπτου τό πάν ίσως καί δι’ έμέ θά άπώλετο. 
’Εγκαταλείπω δθεν τήν δοκόν καί ρίπτομαι πρός τό μέρος δπου 
ύπελόγιζον τήν πρός τήν γήν έξοδον.

Οί θρήνοι τών έπιζώντων ήκούοντο άσθενέστεροι, άλλ’ έτι 
μάλλον σπαραξικάρδιοι- διασχίζων θάλασσαν πλήρη πτωμάτων 
φθάνω πρός τό μέρος τής πρός τήν ξηράν θύρας· έκεΐ οί πόδες 
μου στηρίζονται έπί στερεού τίνος σώματος, τό φώς τής σελήνης 
μ’ ένθαρρύνει, άνορθούμαι μικρόν, αρπάζω τό προστυχό·/ καί α
νέρχομαι πρός τό κεκλιμένον, άλλά μή βεδυθισμένον εισέτι ξύ
λινου έδαφος, ένθα άπαντώ τήν έντρομου πληθύν τών έπί τοΰ μέ
ρους τούτου εύρεθέντων, ήν δμως άπεχώριζε τής ξηράς άρκε- 

τόν θαλάσοης διάστημα, μή υφιστάμενης ήδη τής μετ’ έκείνης 

συγκοινωνίας.
Ούχ ήττον καί τό μέρος τούτο διέτρεχεν άπό στιγμής είς 

στιγμήν τής καταβυθίσεως τόν κίνδυνον μή γνωρίζοντες δέ νά 
κολυμβώσιν έδίσταζον νά ριφθώσι έν τώ υδατι, άναμένοντες μάλ
λον τόν θάνατον ή σπεύδοντες πρός αύτόν έν τώ διαβήματι 
δμως τούτω, δπερ θά εύκόλυνε καί είς τούς πρός τά δπισθεν 
τήν όδδν τής σωτηρίας, ύπήρχε μεγαλειτέρα έλπίς.

Φανοί τινες καί άνθρωποι έφαίνοντο είς κίνησιν έπί τής ά- 
κτής· οί κάτοικοι είδοποιηθέντες ήδη έσπευδον είς βοήθειαν παν- 
ταχόθεν. Ρίπτομαι εις τήν θάλασσαν παροτρύνων καί τούς λοι
πούς νά με μιμηθώσι· πολλοί ήκολούθησαν τό παράδειγμά μου, 
άλλά διά τούς πρός τά δπισθεν ήτο πλέον άργά. . "Οταν έφθασα 
έπί τής ξηράς καί άνέβλεψα πρός τό μέρος τούτο τής καταστρο
φής, δέν εΐδον ή θάλασσαν άφρϊζουσαν καί ούδέν τι πλέον. ζΗ 
Κιβωτός δλόκληρος έπί τοΰ ύποβρυχίου ’Αραράτ έγένετο άφα- 

νής ένός λεπτών δλίγων.
Πλοιάριά τινα, φιλάνθρωποι καί άνδρεϊοι πολϊται, έν οΐς κα

τ’ έξοχήν διεκρίθη ό Κρής Χατζή ’Αναστάσιος, εΐχον ήδη σπεύ- 

σει σώζοντες δσους ύπήρξε δυνατόν.
Φεΰ! πολλοί άνεζήτησαν εις μάτηυ φλτάτας ύπάρξεις καί 

άφήκαν κραυγάς γοεράς, δπως δπόταν έπί τοΰ κεκλεισμένου τά
φου ζητοΰμεν τό δν, δπερ άλλαχοΰ μόνον έλπίζομεν νά συνα- 

παντήσωμεν.
Άπεσύρθην είς γωνίαν τινά καί γονυπετήσας μέ τά δάκρυα 

είς τούς οφθαλμούς έψιθύρισα:

Φαιδρός δ κόσμος μειδιά είς τό μειδίαμά σον
τόν περάάλίί ή άνοιξις είς ενα πρόσταγμά σον 

κ' είς ενα άλλο πάλιν
Είς τής θυέλλης ρίπτεται τήν παγεράν άγκάλην.

Μ’ ενα σον λόγον τής ζωής γλυκύ τώ δίδεις πνεΰμα
Κ’ iv άκαρει τό άφαιρεΐς μ' εν τής όργής σον νεύμα- 

τφ δίδεις άεννάως
σημεία τής ισχύος σον είς άβνσσον καί χάος.

Οί Ουρανοί δεχκνύουσι τήν δόξαν, τήν ίσχύν σον, 
καί τά πελάγη μύ φωνήν κυμάτων τήν οργήν σον 

συχνά μάς ενθυμίζουν.
Οί άνεμοι τά θεία σου προστάγματα κομίζουν.

Άλλ’ ό θνητός τής γής αύτής τά είδωλα λατρεύων 
καί άντί .Σοΰ τόν άνθρωπον καί τάς σκιάς δουλεύων 

τοσάκις τ' όνομά σου

ύξύβρισε περιφρονών τά τόσα θαύματά σον.

Πλήν σύ μεγάλος κ' ισχυρός άλλ' ενσπλαγχνος συγχρόνως 
τό τέκνον μή καταρασθϋς τον ασεβούς αίώνος·

τό φώς 'ς τούς όφθαλούς τον 
διάχνσον, τήν σήν φωνήν άπόστειλ' είς τό οίς τον
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Τής μετανοώ; δάχρνα ς' τον; πόδα; σον νά χύση 
χαι τή; γειηό; σ’ απανταχού τόν τύπον νά γνωρίση, 

χαι τ' όνομά σον πάλιν
Ή γή νά -ψάλλη με φωνήν ώ,· πρότερον μεγάλην.

Μετά ταΰτα υπήγα νά ριφθώ εϊς τάς άγκάλας τών γονέων 
μου, οΰς εΰρον ημιθανείς έκ τής λύπης των και παράφρονας 

ές απελπισίας.
Τήν νύκτα ταύτην υπήρξε αδύνατον νά ήσυχάσω. Κλείω·.· τδ 

ομμα εύρισκόμην έν τω ζοφερω έκείνω ύδατώδει κλωβώ τοΰ θα
νάτου, ήκουον θρήνους καί οϊμωγάς, έπάτουν νεκρούς.

"Αμα τή αυγή έπέστρεψα είς τδν τόπον τής καταστροφής. 
Ή συγκίνησις εινε γενική, κοινόν τό πένθος.

Χιλιάδες κατοίκων έπί τής προκυμαίας, έκ τών παραθαλασ
σίων έξωστών καί άπδ τών λέμβων, αΐτινες περικυκλοΰσι τας 
έκβυθιστικάς μηχανάς τής προκυμαίας, έχουσι τδ βλέμμα έ- 
στραμμένον έναγωνίως πρδς τδ μέρος, άφ’ ού πτώματα άδιακό- 

πως άνασύρονται.
Ό κρότος τής καταπιπτούσης άλύσεως άζούεται ώς νεκροθά

φτου έργαλεϊον έπέρχεται εΐτα σιγή νεκρική, ’έν πτώμα μετ’ ο
λίγον άνασύρεται πελιδνόν, ήκρωτηριασμένον άναγνωρίζεται . . . 
καί οί θρήνοι τών συγγενών καί φίλων του άποσπώσιν άφθονα 

τών θεατών τά δάκρυα.
Είς τήν θέαν ένδς τών πτωμάτων τούτων μοί έπήλθε φοβερός 

διαλογισμός, Μικρού δεϊν καί ώ; αύτδ έκεϊ τδ πτώμα ή άλυσος 
αύτη ήθελε τώρα μ’ άνασύρει δέν θά έγκατέλειπον οϋτε χήραν 
γυναίκα, ούδέ τέκνα ορφανά· άλλ’ ώ τής ματαιοφροσύνης, όποιαν 
άπληστίαν κ’ έγωϊσμδν καί ιδιοτέλειαν θά έγκατέλειπον !

Εΐνε άναμφιβόλως διδακτική ή συμφορά, δσον πικρά καί αν 
ύπάρχη, διά τούς έπιλήσμονας τής άγνώστου έκείνης στιγμής, 
ής ή άνάμνησις οφείλει νά όδηγή τά βήματά μας πρδς τήν άρε- 
τήν καί τήν αύταπάρνησιν.

Φίλτατε Άγαθόβουλε, έπέπρωτο νά μή συγκαταριθμηθώ με
ταξύ τών 50 περίπου πτωμάτων, ατινα μέχρι τοϋδε άνευρέθη- 
σαν είθε νά ήσαν τά μόνα, άλλ’ άναζητοΰνται καί τινές άκόμη 
ύπ’ο συγγενών καί φίλων.

Έπέπρωτο νά ϊδω καί τής ήμέρας ταύτης τδν "Πλιον, άνελ- 
θών έκ τοΰ αδου, οΰτινος το σκότος έπί τινας στιγμάς μέ περιε- 
κάλυψε, καί, άντί έν τή νεκροφόρω άμάςη, ήτις άπδ πρωίας σή- 
μερον διατρέχει τάς οδούς τής πόλεως ήμών ύπδ τάς πένθιμους 
σημαίας τών προξενικών αρχών, πορευόμενος νά κατακλινθώ 
τόσον προώρως είς τούς άναποφεύκτους κόλπους του, νά σοί ά- 
πευθύνω καί τήν επιστολήν ταύτην, ήν σφραγίζων διά μαύρου 
κηρού υπενθυμίζω μετά σου καί είς τούς λοιπούς άναγνώστας τού 
«Μέντορος» δ,τι ό θάνατος μοί έψιθύρισεν εϊς τ’ο οΰς έν τώ 
πυθμένι τής θαλάσσης: « Γρηγορεΐτε- ον γάρ οϊδατε τήν ώ

ραν . . . . ,»

Έν Σμύρνη τήν 30 Ίανουαρίου 1873.

Μ. Λ. ΣΕϊΖΑΑΉΣ.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΑΑΟΥΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Ότε ό Μέντωρ πρδ τεσσάρων περίπου έτών (“δε Μέντ. έτος ά. 
σελ. 199 καί 250) έδιδε νύξιν περί τών σχολείων του λαού, τίς 
έπίστευέ ποτέ, δτι τά όνειρά του έμελλον σήμερον νάπληρωθώσις 
Τά τότε γραφόμενα έφάνησαν πρδς πάντας μέν Τθύς άναγνόντας 
αύτά καλά καί άγια, άλλά χειμαιρικά διά δύο λόγους κυρίως, 
ών δ μέν πρώτος δ καϊ κυριώτερος ήτο ότι δ λαός ήμών ποτέ 
δέν ήθελεν αποφασίσει, ά φίνων τά καταγώγια τής άργίας (ΐνα 
μή τι άλλο εϊπωμεν),ίνά προσέλθη είς τά τοιαΰτα σχολεία- δ δέ 
δεύτερος, αί πολλαί καί ποικίλα·. δυσκολία·, τάς όποιας έπρεπε 
νά ύπερνικήση τις διά τήν ΐδρυσιν καί εύόδωσιν τών τοιούτων 
σχολείων. Ταΰτα προβλέπω·/ καί ό Μέντωρ, καταλήγων τήν -,ερϊ 
αύτών πραγματείαν, έλεγε «Κάμετε άρχήν καί ό θεός θά σάς 
βοηθήση διάτά περαιτέρω». — Τίς έπίστευε, ειπομενκα! μ’ δλα 
ταΰτα δ Μέντωρ, δστις έκ πείρας εΐχε γνωρίσει τήν φιλομά- 
θειαν τοΰ λαού ήμών άφ’ ένδς καί τήν εύγένειαν ζαί φιλογένειαν 
τής μεσαίας καί άνωτέρας τάξεως τής Σμυρναϊκής κοινωνίας 
άφ’ έπέρου, τό έπίστευε· καί διά τούτο, σπουδάζω·/ ζαί ούχί παί- 
ζων, έρριψε τότε εις το μέσον πρ’ος μελέτην καί σπουδήν τών 
δυναμένων νά πραγματοποιήσω:·, τήν ιδέαν ταύτην.

Εις τά όντως εύγενή καί Χριστιανικά αισθήματα τών άξιοτίμων 
μελών τού Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου έπ.φυλάττετο ή παντός 
λόγου άνωτέρα τιμή τής συστάσεως τών σχολείων τού λαοΰ· τιμή 
ήτις αντανακλά ού μόνον έπί τής κοινωνίας ήμών δλης άλλά 
ζαί έπί τοΰ έθνους ολοκλήρου. ‘Οπόσα δέ καί όποια τά έκ τής 
έμφρονος διευθύνσεως τών τοιούτων σχολείων ηθικά καί ύλικά πρδς 
δλόκληρον τήν κοινωνίαν ήμών καλά καί τυφλώ δήλα.

Βεβαίως ή τών τοιούτων σχολείων ϊδρυσις δέν σημαίνει και 
τήν παγίωσιν αύτών, άπο τής όποιας καί μόνης δύναται νά προ- 
κύψη τό ποθούμενον άποτέλεσμα· διότι αΰτη δεϊται καί πόνου 
πολλοΰ κα! χρόνου μακροΰ καί δαπάνη; ού σμιχρά;. Θύδεμία 
όμως αμφιβολία, δτι οί σχόντες τήν πρωτοβουλίαν τής συστάσεως 
ούδόλως θέλουσιν άποθαρρυνθή έκ τών δυσκολιών, αΐτινες συμ- 
παρομαρτοϋσι παντί ώφελίμω έργω κατά τήν έναρξιν αύτοΰ μά
λιστα, άναμιμνησκόμενοι το άρχαΐον λόγιο·/ «Τοΐς πόνοις πω- 
λοΰσιν ήμΐν πάντα τ’ άγάθ’ οί θεοί» πρδς τήν παγίωσιν ού άνε- 
δέξαντο κοινωφελούς έργου.

Θέαμα, οΰτινος συγκινητικώτερον καί Ουμηδέστερον σπανίως εΐ- 
δεν ή Σμύρνη, παρίσταται άπό τής εσπέρας τής κά. λ. μ. Καί οί 
περιέργειας χάριν έπισκεφθέντες τά σχολεία τοΰ λαοΰ ήσθάνθησαν 
συγκίνησιν και χαράν βλέποντες έντδς μέν αύτών περί τούς διακο- 
σίους εϊς τ’ο έν καί περί τούς εκατόν εϊς τό άλλο άνθρώπους τοΰ 
λαοΰ άπδ τής παιδικής μέχρι τής άνδρικής ήλικίας εύτάκτως 
καί κοσμίως άναμίξ παρακαθημένους κα! διδασκόμενους ύπό διδα
σκάλων, τών μέν έξ επαγγέλματος, τών δέ μαθητευόντων είσέτι 
εις τάς άνωτέρας τάξεις τής Εύαγγελικής Σχολής κα> άλλων 
πρό πολλοΰ άποχαιρετισάντων τό έδώλιον τοΰ μαθητοΰ καί έπιδο- 
Οέντων είς διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα, άπάντων έκ τών 
μελών τοΰ Συλλόγου· έξωθεν δέ αύτών άλλους τόσους συνωθου- 

μένους ζαί θερμώς παραζαλούντας όπως καί αυτοί έγγραφώσ.ι 
μαθηταί.

Περιττόν θεωρούμε·/ ΐνα προτρέψωμεν τούς εύζαταστάτους τών 
ομογενών ήμών δπως διά σπουδαίων δωρημάτων ένθαρρύνωσι 
καί ύποστηρίξωσι τ’ον Σύλλογον εις τό δσον αξιέπαινο·/ τοσοΰτον 
ζαί χαλεπόν ύπό πολλάς επόψεις τοΰτο έργο·/· διότι εΐμεθα πε
πεισμένοι ότι ούδέ παρ’ ήμΐν έλλείπουσι Ζωγράφοι καί Ζαρύφαι 
καί οί τοιούτο·., οιτινες μόνον ευκαιρίαν άνέμενον δπως άναφα- 
νώσιν ήδη δέ τής ευκαιρίας δοθείσης ού.δεμία αμφιβολία δτι θέ- 
λουσιν άνατείλει έπί τοΰ τής εύποιίας όρίζοντος τής Σμύρνης. 
Ευχόμενοι άπο μέσης καρδίας όπως ή Θεία Πρόνοια, ές ής πάν 
δώρημα τέλειον, τά μέν άςιότιμα Μέλη τοΰ Συλλόγου, άτ ινα 
ούδέ κόπων ούδέ δαπάνης έφείσθησαν πρ’ος ϊδρυσιν τών τοιούτων 
κοινωφελών καθιδρυμάτων, ένισχύη είς τδν εύγενή αγώνα, δν ού
τως άξιεπαίνως ά,/έλαβον, τούς δέ προωρισμένους ΐνα δρέψωσι 
τούς άγλαούς καρπούς τών φυτωρίων τούτων φωτίση ΐνα κατα- 
βάλλωσι τήν επιμέλειαν ζαί τον ζήλον, άτινα είσιν άπαραί- 
τητα πρ’ος τήν έκ τών τοιούτων σχολείων ωφέλειαν —άσμένως 
θέλομεν παρακολουθήσει τήν πορείαν αύτών, επιφυλασσόμενοι 
δπως έπανέλθωμεν προσεχώς· διότι ούδένα βεβαίως λανθάνει δτι 
ή παγίωσις τών τοιούτων σχολείων θέλει προσθέσει μίαν έκ τών 
ώραιοτέρων σελίδων, αΐτινες θά στολίσωσι την ιστορίαν τής πά
λαι καί νΰν. κλεινής Σμύρνης..

ΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ.
‘Ο σπόγγος εΐνε προϊόν φυσικόν τοΐς πάσι γνωστόν ώς έκ τής 

χρήσεώς του· άλλ’ οί φυσιογράφοι είσέτι δέν «σχημάτισαν ιδέαν 
σαφή περί τής φύσεώς του. Τών άρχαίων οί μέν έλεγον αύτδν 
ζώον. οί δέ φυτόν, σί δέ ούδέτερον καί άλλοι άμφότερα, ήτοι 
ζωόφυτον χρησιμεΰον ώς κατοικία εϊς ζωύφια, έλευθέρως έν 
αύτώ εισερχόμενα καί έξερχόμενα. Τών σημερινών οί περισσό
τεροι έκ συμφώνου ταξιθετούσιν αύτδν είς τό βασίλειο·/ τών ζώων, 
τοΰ όποιου κατέχει τήν κατυτάτην βαθμίδα, ήτοι άποτελεΐ τήν 
5ην δμοταξίαν τής συνομοταξίας τών άκτινωτών λεγομένων ή. 
ζωοφύτων.

Έκ πρώτης δψ-ως διακρίνονται έν τω, ζώντι σπόγγω καθ’ ήν 
στιγμήν έξαχθή τού ύδατος δύο ούσίαι δλως διάφοροι. 41 πρώτη 
εΐνε είδος μύκητος γλοιώδους, δστις έμπεριέχει τήν δευτέραν-ή 
δευτέρα. εΐνε πηκτώδης ουσία, ήτις διατρυπάτα·. ύπδ πόρων και 
οχετών διαπερωμένων άζαταπαύστως άπ’ο ύδωρ καί έντδς τών 
όποιων άναπτύσσεται πλήθος νημάτων κεράτινων καί σταχύων 
ότέ μέν χαλικιζών ότέ δέ τιτανικών, άτινα διακείμενα έν ειδει 
διασταυρουμένων δεσμίδων άποτελοΰσιν είδος τι στερεάς κρηπίδος.

Ό έν χρήσει σπόγγος εΐνε καθαρισμένος άπδ τδν μύκητα, δ 
όποΐοςτον έμπεριεΐχε, ζαί άπδ τά χαλικιζά ήτιτανιζά μόρια, τά 
δποΐα ύπήρχον έντός τθυ· επομένως δέν συνίσταται είμή άπδ 
μόνου τοΰ ινώδους καί συμπεπιεσμένου υφάσματος, ήτοι τής πη- 
κτώδους ούσίας, περί ής άνωθι εϊπομεν.

Όλοι οί σπόγγοι είσίν υδρόβιοι, οί μέν θαλάσσιοι, οί δέ ·εών 
γλυκέων ύδάτων. Οί πρώτοι ζώσι προσκεκολλημένοι έπί διαφόρων 
σωμάτων είς βάθος 25—100 ποδών, ένθα ή θάλασσα εΐνε πάν
τοτε ήρεμος. Αί μορφαί των είσί πολυειδεΐς· τινά δέ τών συνήθων 
ονομάτων αύτών, ώς χειρόχτιον τοΰ Ποσειδώνος, θα- 
λασσία σάλπιγξ, χειμερινόν τών χειρών περικά
λυμμα (manclion), λ α μ π ά ς ζ.τ.λ. δίδουσιν έν μέρει ιδέαν 
τούτου. Διαφέρουσιν έπίσης κατά τδ ύψος, διότι οί μέν μένουσι 
πάντοτε μικρότατοι, οί δέ ύψοΰνται μέχρι ούο μέτρων.

Οί έν χρήσει σπόγγοι εύρίσκονται έν τώ Άτλαντικώ, τω Με- 
ξιζανιζώ κόλπω, τή Μεσογείω, τή ’Ερυθρά, ταϊς Οαλάσσαις τών 
Ινδιών,τής Αύστραλίας, καί τώ Βορείω ώκεανω. Οί έν τώ Μεξι- 
κανιζώ καί τή Ερυθρά θαλάσση άλιευόμενοί είσι μακροι και 
χονδροί, οί δέ έν τή Μεσογείω λεπτότεροι καί έν γένει καλλι- 
τέρας ποιότητες.

Οί σπόγγοι άποτελοΰσιν άρθρο·/ του έμπορίου άρκούντως άξιον 
λόγου καί διαιρούνται εις δύο κλάσεις, ών ή πρώτη έμπεριέχει 
τούς κοινούς σπόγγους καί ύποδιαιρεΐται είς 22 είδη, ή δέ δευ
τέρα τούς έκλεκτούς καί άριθμεϊ 34 είδη.

Ή παρ’ ήμΐν αλιεία τών σπόγγων άπδ Βηρυτού μέχρις Άλε- 
ξανδρέττας ένεργεϊται παρά τών Συριων καί τών Ελλήνων. Άρ- 
χί,ει άπδ τ’ον Μάϊον καί διαρκεϊ μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, 
καθ’ δσον άφορά τούς Συρίους, ένώ οί Έλληνες άσχολοΰνται 
εις αύτήν μόνον μέχρις Αύγούστου. Έπιβαίνοντες συνήθως άνά 
15 ή 20 είς γαύλους (σακολέβας) προσορμίζονται εϊς τούς λι

μένας τής Σιοώνος, Βηρυτού, Τριπόλεως, Άνταράδου, Λαοδι- 
κείας καί άλλους, είς οΰς άμα άφιχθώσιν άφοπλίζουσι τάς γαύ
λους αύτών καί ένοικιάζουσι παρά τών έγχωρίων λέμβους άλιευ- 
τικάς. Τούτων έκάστη φέρει τέσσαρας ή πέντε άνθρώπους, οΐτι- 
νες άλληλοδιαδόχως καταδύονται. Ό δύτης φέρει μάχαιραν κο- 
πτεράν, δι’ ής άποσπά τδν σπόγγον άπδ τοΰ βράχου, έφ’ ου ύπάρ- 
χει προσκεκολλημένος.

Οί Πελοπονήσιοι καί ιδίως οί ’Υδραίοι άλιεύουσι τούς σπόγ
γους κατά τρόπον δλως διάφορον. Δέν καταδύονται, άλλά ένερ- 
γοΰσι τήν αλιείαν διά καμάζων, εις τά άκρα τών όποιων ύπάρχει 
κρεάγρα (τσεγκέλι) καί παρ’ αύτή σάκκος δικτυωτός. ΊΙ κρεά- 
γρα άποσπά, ό δέ σάκκος δέχεται τ’ον σπόγγον. Ή θάλασσα πρέ
πει νά ήνε ήρεμος· διασκορπίζεται δέ άμμος βεβαμμένη έν έλαίω, 
δΓ ού καθαρίζεται ή έπιφάνεια τοΰ ύδατος ώστε νά διακρίνεται 
καλώς ό πυθμήν καί οί έν αύτώ σπόγγοι. Ό τρόπος ουτος κοπι
άζει όλιγώτερον τούς άλιεϊς, άλλά τδ δυστύχημα εΐνε δτι δι’ αύ
τοΰ συχνάκις έςάγονται οί σπόγγοι έσχισμένο·.· δ·.’ αύτό καί πω- 
λοΰνται 30 τοϊς 100 όλιγώτερον τών άλλων.

Διά καταδύσεως άλιεύονται σπόγγοι καί έν τή ’Ερυθρά θα
λάσση παρά τών ’Αράβων· πωλοΰνται δέ είς τούς έν Άδένη 
’Αγγλους ή άποστέλ) ονται είς Αίγυπτον Έπίσης καί έν τώ 
Μεξικανικώ κόλπω παρ’ ’Ισπανών, ’Αμερικανών, Ά·ργ/.ων καί 
έπειδή έκεϊ οί σπόγγοι αύξάνουσιν εις άβαθή μέρη, άλιεύονται 
πολύ εύκολώτερον ή έν τή Μεσογείω.

’Αμέσως μετά την άλιείαν οί σπόγγοι θλίβονται, καταπα- 
τοΰνται, πλύνονται πολλάκις έντδς θαλασσίου ύδατος και έπειτα
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Σπογγαλιιΐς τοΰ 2'υρικοϋ πελάγονς.

έντός γλυκέος έπανειλημμένως άνανεουμένου, μέχρις ού καθα- 
ρισθώσιν άπο της βλαίνης. Μετά ταΰτα τούς διαπερώσι διά θερ
μού ΰδασος, ινα λειψή άπ’ αύτών ή δυσωδία, τήν δποίαν έχουσιν 
ένεκα τών έν τώ ίνώδει ύφάσματι έμπερικεκλεισμένων ζωυφίων.

Αγνοείται εϊσέτι και πόσον ζώσιν οι σπόγγοι καί καθ’ δποίαν 
ταχύτητα αύξάνουσι. Γνωστόν είνε μόνον ότι δύναται νά έπανα- 
ληφθή ή αλιεία αύτών εϊς τά αύτά μέρη, άπό τών όποιων πρό 

τριών έτών έξ δλοκλήρου ειχον άλιευθή.
Εις την σπογγαλιείαν ιδίως άσχολοΰνται οί κάτοικοι τών εις 

την ’Ασίαν άνηκουσών νοτίων σποράδων, περί μιάς τών όποιων, 
της Καλύμνου, μεταφέρομεν άπό τής «Προόδου» τά επόμενα.

Η ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ.

Ή νήσος Κάλυμνος, μία τών σποράδων, κατοικεΐται ύπό λαοΰ 
ναυτικού καϊ έμπορικοΰ, άγαλλομένου έπι τή προόδω τών συμπο
λιτών αύτοΰ. Οί Καλύμνιοι έπίσκέπτονται πολυάριθμοι τούς τής 
Κρήτης αΐγιαλούς διά τήν σπογγαλιε αν, πληρονουσι δε ώς τέ
λος έπί τούτω 3,000 λίρας τουρκικός έτησίως. Προς τον σκο
πόν τούτον έπίσκέπτονται τήν τε Βεγγάζην, ένθα πληρονουσι ώς 
δασμόν 7,500 λίρας καί τάς λοιπάς τής 'Αφρικής παραλίας, ώς 
καί τήν Συρίαν καί τήν Καραμανίαν. ’Αληθές ότι οί Καλύμνιοι 
εύρϊσκουσιν έπί τών άκτών τών Μαύρων πλείονα φιλοξενίαν ή 
άλλαχοΰ. Εϊς διηνεκείς διατελοΰσιν έμπορικάς σχέσεις μετά τής 
Σύρου, Σμύρνης, Τεργέστης, Μασσαλίας, Παρισίων καί Λονδίνου. 
Διατρέχουσιν εις μέγαν άριθμόν τήν ’Ιταλίαν, Γερμανίαν καί 
Ρωσσίαν έσχάτω; δέ μετέβησαν καί είς αύτήν τήν ’Αμερικήν. 
Γνωστοί εισιν έν Κω, έν Ρόδω, έν Νισυρω. εν Λτταλια και εν 
διαφόροις άλλοις τόποις τής Μικράς Ασίας ώς καθηγηταί και 

ιατροί τού πανεπιστημίου καί τής ιατρικής σχολής τών ’Αθηνών 
’Επειδή δέ μέχρι τής τοΰ πρωτοκόλλου ύπογραφής άπήλαυον 
τελείας σχεδόν ανεξαρτησίας, κατώρθωσαν νά άναπτύξωσι ση
μαντικόν έμπόριον συντηρούσιν ίδίοις άναλώμασι τρία δημόσια 
σχολεϊα άρρένων, έν παρθεναγωγέΐον και δύο προκαταρκτικά 
σχολεία, καλώς διωργανισμένα. Έχουσι δύο φαρμακεία διατη
ρούμενα ύπό τής κοινότητος, έν όΐς τά φάρμακα δίδονται δωρεάν 
εις τε τούς πλουσίους καί πένητας, έγχωρίους ή ξένους. Το 
τοιοΰτον είνε άξιομίμητος πρόοδος, ήν δυστυχώς υύδαμού άλλοθι, 
καθόσον γνωρίζόμεν, ευρίσκει τις. ‘Γπάρχουσιν έν Καλύμνω τρείς 
ιατροί καλώς πληρονόμενοι ύπό τής κοινότητος. Κατά τούς άρ- 
χαίους χρόνους οί ιατροί διετηροΰντο έν Αίγύπτω, κατά τόν Διό
δωρον τόν Σικελιώτην, δαπάνη τής πολιτείας.

Οί Καλύμνιοι κατεσκεύασαν διά πτυχιούχου μηχανικού άμα- 
ξωτήν δδόν, δι’ ήν έδαπανήθησαν 1200 λίραι. Πρός τά γαλλικά 
κεφάλαια και τάς σπογγιτικάς μηχανάς άντέταξαν καταπληκτι
κήν ένεργητικότητα καί μέγα έπιχειρηματικόν πνεύμα, ή δέ πά
λη αύτη πολύ ωφέλιμος ύπήρξεν αύτοίς.

Πολλοί έξ αύτών κατώρθωσαν ν’ άγοράσωσι τά περί τήν Κά
λυμνον έρημα νησίδια καί νά γείνωσιν ϊδιοκτήται έκτεταμένων 
πεδιάδων έν τή Μικρά ’Ασία, εϊς άς άποστέλλουσι συμπολίτας 

πρός καλλιέργειαν αύτών.
Καί τοι δεκακισχίλιοι μόλις δντες κατεσκεύασαν τετρακισχι- 

λίας οικίας, ών πολλαί ςίσίν έκ Τηνίου μαρμάρου καί άνηγέρ- 
θησαν ύπό τήν διεύθυνσιν πεπαιδευμένων αρχιτεκτόνων. Ένί λόγω 
κατέστησαν τήν νήσον αύτών πρωτεύουσαν τών ΣπορσΟων, κατά 
τάς πληροφορίας τοΰ κυβερνήτου τού γαλλικού πολεμικού πλοίο» 
“Φορβ&.„ ('Εκ τοϋ Άγγλ. Κήρυκος).

II ΕΝ ΚΕΡΑ20ΥΝΤΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΠΟΝΤΟΣ»

Γ Εν σελ. 187 τοΰ Β'. τομ. τού Μέντορος, κατά πρώτον ποι

ούμενοι λόγον περ! τής Μετοχικής ταύτης Τραπέζης, είχομεν δη
μοσιεύσει τά τής τελετής τής τρίτης έπετηρίδος αΰτής. Λίαν δέ 
άσμενοι σήμερον καταχωρίζομε'? καί τόν κατά τήν 6 ’Ιανουάριου 
1873 έκφωνηθέντα λόγον τού ήδη διευθϋνοντος τήν Τράπεζαν 
ταύτην κ. Δ. Κ. Κωνσταντινίδου κατά τήν πέμπτη·*  έπετήριον 
αύτής εορτήν έν πολυπληθεϊ δμηγύρει, συνελθούση έπί τή έκκυ- 
βεύσει τού πρός όφελος τοΰ νεόδμητου παρθεναγωγείου ένεργη- 
θέντος λαχείου |έκ τετρακισχιλίων γραμματίων πρός πέντε φράγκα 
έκαστον.

Έκ τής λογοδοσίας ταύτης έν άγαλλιάσει ψυχής βλέπομεν 

ότι τό κεφάλαιον αύτής κατά τήν λήξασαν ήδη έτησίαν περίοδον 
ηύξήθη άπό 352638. 40 είς 543784. 15· ώστε ούδέν έχομε·? 
ή νά έπαναλάβωμεν τάς ύπέρ τής έτι μεγαλειτέρας προόδου τής 
εθνωφελούς ταύτης έπιχειρήσεως έγκαρδίους εύχάς ήμών, ν’ ά- 
ποδώσωμεν αυθις τον δίκαιον έπαινον πρός τούς άοκνους καί 
φιλογενεστάτους διευθυντάς αύτής κ. κ. άδελφούς Κωνσταντινίδας 
καί νά έπιστήσωμεν καί πάλιν τήν προσοχήν τών φίλων άνα- 
γνωστών έπι τών άπό τοΰ συνεταιρισμού γιγαντιαίων ώφελειών.

’Ιδού ή λογοδοσία τού διευθυντοϋ τής περί ής δ λόγος Τρα
πέζης κ. Δ. Κ. Κωνσταντινίδου.

Κύριοι,
Καταλαμβάνω πέμπτη·? ήδη φορά·? τό βήμα τούτο, ινα έκθέσω 

ύμίν τήν ένιαυσίαν διαχείρισιν καί πορείαν καί τοΰ 5ου έτους τής 
έμπιστευθείσης μοι τήν διεύθυνσιν Μετοχικής Τραπέζης Πόντον. 
Πριν δέ προβώ εϊς τά καθ’ έκαστα, ών γνώσιν λαμβάνετε άπό 
τών σχετικών έγγράφων τής ώδε κειμένης τραπέζης, μετ’ εύ- 
χαριστήσεως καί αυθις άναγγέλλω ύμιν δτι τόέργον ήμών, προϊόν 
τοΰ Πόντου, δπερ συνιστώ ώς έφικτόν εις πάσαν πόλιν τής αυτο
κρατορίας, έστέφθη ύπό έπιτυχίας μέχρι τοϋδε. Πέποιθα δέ ότι καί 
κατάτό έπιόν έτος καί τ’ άκόλουθα θέλει προσλάβει μεγαλειτέρας 
διακλαδώσεις καί γενικότερο·? χαρακτήρα, συναισθανομένων πάν
των τών κατά τόν Πόντον έγγραφέντων μετόχων τήν μεγάλην εν
τολήν, ήν περιβάλλεται ή Μετοχική Τράπεζα αυτή ύπέρ τής ’Ανα
τολής, ώς προτιθεμένη ά. τήν «νάπτυξιν καί διευκόλυνσιν τοΰ τε 
έμπορίου, γεωργίας, ναυτιλίας καί βιομηχανίας· β'., δπερ κατ’ έ- 
ςαίρεσιν τών λοιπών Τραπεζών τής αυτοκρατορίας ποιεί, τήν δι- 
άδοσιν και υποστήριςιν τών γραμμάτων δι’ έτησι'ων αυτής χορη
γήσεων και δι αποστολής ευφυών νέων λαμβανομένων έκ τών 
διαφόρων πόλεων πρός έκμάθησιν τεχνών τε καί έπιστημών, ών 
άπεξεδύθημεν καί γ'. τήν περίθαλψιν καί ύποστήριξιν γερόν
των καί πτωχών. "Οθεν δέον νά προσέλθωσι πάντες καί, δι’ έγ- 
γραφής άναλόγων μετοχών κατά 2)3 περίπου πλέον τών ύπαρ- 
χουσών πρός συμπλήρωσιν 2000, άντιστοιχουσών μέ κεφά
λαιο·? κατά τήν περίοδον πλέον τών 200 χιλ. λιρών (διότι, εί- 
ρή,σθω έν παρόδω, έκαστη μέθεξις καταβαλλομένη έφάπαξ μέ 18 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Δ'. Τεΰχ. MB'.;.

λίρας πρός πληρωμήν τών καταβολών έκ τού τόκου τούτων ή πρός 
λίρ. 1.80 τοΐς % έ-.ησ’ως υπερτερεί έν τη 15ετεϊ περίοδο*  της τάς 
100 λίρ.), συγκεντρώσωσιν έν αύτη σπουδαία κεφάλαια, ΐν’ άνα- 
λόγως καί διά συσασεως καί έτέρων πρακτορείων αύτής ή Τρά
πεζα έξυπηρετήση συντελεστικώτερον τόν πολυειδή προορισμόν της.

Κύριοι! ύπό τοΰ διακαούς πόθου τοΰ νά συντελέσω τό έπ’έμοί 
ύπέρ τής ευημερίας,τής άναπτύξεως καί τοΰμέλλοντος τήςφυσάσης 
με’Ανατολής (ύπέρ ής ού παύσομαι μεριμνώ·?) δρμώμενος άνέλαβον 
πρό δετίας τόν σχηματισμόν καί τήν καθίδρυσιν τής Τραπέζης ταύτης 
ά'νευ μετόχων τε καί κεφαλαίων, τήν δποίαν ύπηρετήσας έκτοτε 
ηθικώς καί ύλικώς και άνευ πλαγίου σκοπού καί άπολαυής καί 
ύπερπηδήσας κατά τήν περίοδον ταύτη ? πλείστας άδυναμίας καί 
ύφάλους, αις έντυγχάνουσι τά μεγάλα έργα καί αί αύταπαρνήσεις, 
παραδίδωμι σήμερον ύμιν ταύτην, άνευ διακυδεύσεως λεπτού 
αύτής και άγωγής κατά τίνος, αρρενωπήν, άλώβητον, άκεραίαν 
καί είς άνθηροτάτην καί μακρά·? κι?δύνων κατάστασιν μετά με
τοχών 591, κεφ. 543, 784: 15 κατά 55 ■ ύπερτερούσαν τοΰ 

προηγουμένου έτους κα: καταπληκτικώς πολλαπλασιασθησομένων 
κατά τά έπιόντα έτη προσθήκη νέων καταβολών καί έγγραφών καί 
κέρδεων.

‘Ο ισολογισμός τοΰ προτελευταίου έτους άνήρχετο είς μετοχάς 
μέν 500, κεφάλαιο·? δέ 352638: 40.
καταθέσεις ύπέρ γραμματοδιδασκαλείων 2340 
έκ Πετρουπόλεως ------------ ------------------

354978: 40.
εϊς ά προστιθεμένων 91 νέων έγγραφών 
καί καταβολών τσΰ λήξαντος έτους έπί 
591 μετοχών πρός 180 106380
κέρδη άναλογ. πρός 10 0)0 75840: 75.
2 νέαι καταθέσεις έπί δεκαπενταετία-? 3600 
ορφανών Π. Τριανταφυλλίδ. 2985

φθάνομεν είς κεφάλαιο·? γρ. 543784 : 15.

τό δέ άποθεματικόν ώς άκολούθως
προηγουμένων έτών 5376
άναλογ. έπί τών κερδών 10 0)0! 1052 : 0940
άποθεματικόν νέον 3837 : 8060

10,265: 90.
Κύριοι, μή συμπεριλαμβανομένης τής διαχειρίσεως τών πρα

κτορείων, ένηργήσαμεν δάνεια καί πράξεις 300 περίτου, γρ. 800000 
ύποδιαιρουμένων ώς άκολούθως, είς μετόχους 500 000 
μή μετόχους συναλλαγάς καί προεξοφλήσεις 300 000

Το δλον γρόσια 800 000 
παρασχόντα κέρδη συγκριτικώς μέν πρός τά προηγούμενα δλι- 
γώτερα, άσυγκρι'τως δέ μεγάλα, μή διακυβευομένων κεφαλαίων, 
άλλως τε ή ιδρυσις τής Τραπέζης δέν περιβάλλεται μόνον χαρα
κτήρα ύλικδν, άλλά καί ήθικόν καϊ κοινωφελή. Ούχ ήττον δμως 
σπουδαίως έπέδρασαν καί αί άκόλουθοι αίτίαι. Α'. έκ τής παρα— 
τάσεως πληρωμής τών καταβολών. Β'. έκ τής παρατάσεως κυ
ρίως τών πληρωμών δανείων συντελούντων πρός έλάττωσιν με— 

23 
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γαλειτέρας κυκλοφορίας τών κεφαλαίων καί Γ’. έκ τής άποδό- 
σεως δυσαναλόγων κέρδεων σχετικώς τών ένταΰθα, τών έν τοϊς 
Πρακτορείοις άλλως τε μή δντων ικανών και πλέον τών 1000 
λιρών.

Αί μετοχαί « Πόντου» υπάγονται εις τας ακολούθους πόλεις
τής τε Αυτοκρατορίας καί ξένων κρατών : 

Κερασοΰντος 318 Διευθυντής Δ. Κωνσταντινίδης 
Τραπεζοΰντος 83 Πράκτ. Άγγελ· Πατρώνης
Κων)πόλεως 56 » Π. Ν. Παρασκευίς
Όρδοΰς 22 άντχπ. Κεβδρκ Τζιρζιάν.
Τριπόλεως 18 » Κυριακ. Μαυρίδης.
Πλατάνου 12 » Ίω. Φραγκοψαύτης.

Σαμψοϋντος 13 » Ίωαν. Άρζόγλους.
Νικοπόλεως 12 » Γαβριήλ καί Ήλ. Σιέμψογλους, 
Πουλικτζακίου 18 » Ν. Φωτεινόπουλος
Έν τώ έξωτερικώ 
Λονδίνου 31 »
Μαγκεστρίας 8 »
Μασσαλίας 2 >>
’Αλεξάνδρειάς 5 .»
ΰίνόης 1 »

Παν. Βασιλειάδης 
Ίω. Θωμαίδης.
Γ. Εενοφωντίδης
Π. Παρηγόρης, 

». ».

591
Κύριοι, κατά τδ λή?αν έτος δέν έπεκαλέσθημεν τδ αύτοκρα— 

τορικδν διάταγμα, καίτοι προσηνέχθη ί άλλοτε Γεν. Διοικητής 
τής Νομαρχίας Τραπεζοΰντος Μουχζιζ Άσάτ Πασσάς νά τδ 
παράσχη, ά. ΐνα αύξηθώσι τά κεφάλαια τής Τραπέζης και κατα- 
ταχθή δεόντως ύπδ τής πατ. Κυβερνήσεως μεταξύ τών λοιπών 
Τραπεζών τής Αυτοκρατορίας, καί β'. διότι ένιοι τών εξωτερικών κυ
ρίως μετόχων καθυπέόαλον αϊτησιν, ΐν*  ή τράπεζα φέρη μέν πάν
τοτε τδν τίτλον της, περιβάλληται δέ χαρακτήρα ετερορρύθμου εται
ρίας, δ δε διευθυντής εκλεγόμενος διαρκώς καί μέ άπολαυήν 
10 % έκ τών ωφελειών, Εννοούμενων τών εξόδων είς βάρος 
του, νά ύπογράφη συν τω δ.νόματι αύτοΰ καί συντροφιά, εις ήν 
προσθήκην νά περιλαμβάνωνται οί μέτοχοι έν γένει, καί τότε 
ίσως άνάγκη αύτοκρατορικής άδειας, λίαν δυσκόλου, ώς λέγεται, 
δέν θά ύπάρξη· διότι δ δ: ευθυντής θά πρρστατεύη τά γενικά συμφέ
ροντα αύτής, ώς ίδιου εμπορικού κατάστηματος. Έν τούτοις φέρω 
εϊς γνώσιν ύμών, δτι Επερώτησίς τις Εγένετο έπ’ έσχατων ύπ» τοΰ 
νΰν διοικοΰντος τήν Νομαρχίαν έξ.Άχμέτ Ρασίμ Πασσα περί άδειας, 
καί άπήντησα ότι ή προσεχής καί σήμερον συνελθοΰσα συνεδρία- 
σις θ’ άποφασϊση περί τούτου, λαβοΰσα ύπ’ βψιν καί τάς κατα
θέσεις τών πρακτορείων.

"Οθεν, κύριοι, έπειδή κατά τδν κανονισμόν καί ή ήμέρα 
αΰτη εινε τών αρχαιρεσιών και τής διασκέψεως έπί τών καθυ- 
ποβαλλομένων παρατηρήσεων, ών πρόχειρος ή τή: Τραπ-ζοΰν- 
τος, δύνασθε έάν βλέπητε τροποποίησίν τινα συνάδουσαν πρδς τό 
συμφέρον κα! έδραίωσιν τήςΤραπέζης, νά προβήτε ή καιν’ άναβά- 
λ,ητε διά τήν προσεχή συνεδρίασιν πρδς συνεννόησιν καί διάσκεψιν 
μετά καί τών έξωτερικών μετόχων. Πρδς τ’ άνωτέρω καθυποβάλ- 
λω ύμϊν 1) τά δάνεια νά γίνωνται δΓ επιτόπιων καί έξωτερικών 

συναλλαγών κυρίως καί κατά δεύτερον λόγον εις τους μή έχον
τας τά προσόντα διά γραμματίων, είς ά νά συγχωρήται ύπερημε- 
ρίχ τής πληρωμής περίπου εις μήνας τδ πλειότερον τρεϊς· 2) αΐ 
καταβολαί νά πληρόνωνται έν γένει κατά πάντα Ιανουάριον, ΐνα 
πρδς ά'ρσιν πλείστων δυσχερείων κρατήται καί τδ ταμεΐον δια
θέσιμον πάντοτε καί έπέλθη μεγαλειτέρα κυκλοφορία τών 
κεφαλαίων απαραιτήτων διά τά έξωτερικά συναλλάγματα, άνερ- 
χόμενα είς έν Εκατομμύριο·; αργυρών γρ. περίπου μόνον τών 
Ρωσσικών, έξ ών οΰ μικρά ωφέλεια προέρχεται καί είς S. μέχρι 
τοϋδε έπί σμικρδν είργάσθημεν παρά τδν κανονισμόν, τών κεφα
λαίων δντων δυσαναλόγων πρδς τάς αιτήσεις μετόχων πρδς 
δάνεια· 3) ό τόκος καθυστερήσεως νά περιορισθή είς πλέον τών 
1)2 % 4) τών πρακτορείων τά κεφάλ. νά αΰξηθώσι κατά 1000 
λιρ. διά τδ τρέχον έτος καί διπλασιασθώσιν είς τδ ακόλουθον, 
οί δέ διευθύνοντες απολαύσω:’. 5 »/ τώ; παρεχομένων ύπ’ αυ
τών κερδών, τών εξόδων υπαλλήλων καί γραφείων θεωρεσ
μένων είς βάρος των· 5) τδ έκλεχθησόμ-νον συμβούλιου ν’ άνα- 
λάβη τήν ύποχρέωσιν συμφώνως τω κανονισμό νά συνέρχηται 
έβδομαδιαίως έν τώ γραφείω τής Τραπέζης και, έπιβλέπον τάς 
Εβδομαδιαίας πράξεις, συνδιασκέπτεται πρδς τδ συμφέρον αύτής 
χ,αί ύπογράφη κατά μήνα ταύτας.

Πριν καταλήξω, κύριοι, Επικαλούμαι τούς δυναμένους ύμών. 
καί τών έξωτερικών μετόχων ΐνα προσλάβωσι καί διατηρήσωσιν, 
έξ ίδιων των μετοχάς καί έπ’ ονόματι τών Εκπαιδευτηρίων των, 
διότι διά τών δλίγων έτησίως καταβαλλόμενων προκύπτει ποσό·; 
μέγα καί ώς παράδειγμα αναφέρω τάς πρδς τήν ευημερίαν τών 
Εκπαιδευτηρίων μας ύφ’ ήμών τών αδελφών Κ. Κων(δών δια- 
τηρουμένας 20 μετοχάς καί μιας τής μακαρίτιδος ’Ελισάβετ, 
συζύγου τοΰ έτέρου συνεργάτου τών καλών, αΰταδέλφου μου Γε
ωργίου· καίτοι μ.ή ούσαι άπασαι έκ τοΰ πρώτου, έτους, άνήλθον, 
είς λίρας 250 περίπου καί προσδοκώμεν έν τή περιόδω τής 
Ιδετίας νά ύπερβώσι τάς 2000 λίρας οτε θέλουσι μεταβληθή 
εις στερεά χαί αναπαλλοτρίωτα προσοδοφόρα πρδς πορισμόν 
αυτών.

Άποξλέψατε, κύριοι, καί είς τδ άποθεματικόν τδ έκ τών. 
5 ” οέπί τών Ετησίων κερδών, δπερ άναλόγως τών ωφελειών 
συνεπαυξάνει καί δπερ ήδη μέν άριθμεϊ 11466, ύπερπολλαπλα- 
σιασθήσεται δέ προσωτέρω, ίνα καταλάβη τήν έκ τής εισαγωγής 
ταύτης θέσιν του πρδς διάδοσιν καί ύποστήριξιν τών γραμμά
των κτλ.

Καταλήγω*τήν  λογοδοσίαν της Τραπέζης, κύριοι, εύχομαι πεποι- 
θώς τή ύμετέρα συναρωγη και τή τών Εν Πόντω καί αλλοδαπή με
τόχων τά κρείττω διά τε τδ ήδη άρξάμενον και τά έπιόντα έτη· 
ώς καλόν δ’ οιωνόν τών προσδοκιών μου άναφέρων ύμϊν δτι άπδ 
τούδε Εγένοντο αιτήσεις 20 μετοχών έκ τσΰ. έξωτερικοΰ, μετα
βαίνω είς τον σκοπόν καί τής λοιπής πανηγυρικώς συνελθούσης 
σεβαστής δμηγύρεως· διότι τά καθ’ δλας τάς διαστάσεις τής εύ- 
ρείας ταύτης αιθούσης περικαλλή αντικείμενα, ή μεγαλοπρεπής 
διακόσμησις αύτής έξωθεν τε καί έσωθεν διά μυρσινών, βαίων, 
δαφνών καί άνθέων, διά παντοίων καί ποικίλων σημαιών καί 
άνηρτημένων εικόνων, ών πρωτεύουσαν ιδίως αί τής Α. Μεγαλεεότη- 

τος τοΰ πατρικός μεριμνώντος δπερ τών ύπηκόων του Σουλταν 
Άπτούλ Άζίζ (τρις άπηγγέλθη τδ «Ζήτω ό Σουλτάν Άζίζ» 
καί διά βροντωδών χειροκροτημάτων άντεχαιρετίσθη διά πλέον 
3000 χειρών), πρδς δέ τά παντοειδή καί άξια προσοχής περι
καλλή Εργόχειρα αρμονικός τεθειμένα έπί τών εύρέων καί κε- 
κο-μημένων διά ποικίλων έπιθεμάτων τραπεζών, ή παιανίζουσα 
μουσική καί ή εις τά δμματα πάντων έξαστράπτουσα άγαλλίασις, 
ή παρουσία τών ’Αρχών δλου τοΰ προσωπικού τών διάφορων 
κλάδων, τοΰ Ρωσσικοΰ ύποπροξενείου, πρακτόρων άτμοπλοίων, 
δλα ταΰτα ποιαν έχουσι τήν άξίαν; Ή μεγαλοπρεπεστάτη αΰτη καί 
πρωτοφανής κατά τούς καθ’ ήμάς χρόνους έν τή 'Ανατολή πανήγυ- 
ρις έγένετο προς έκκύόευσιν τοΰ πρδ ένδς έτους άναβληθέντος έκ 
4000 άριθ. λαχείου, όνος 5φράγκου έκαστον, πρδς όφελος ιδίως 
τοΰ νεοδμήτου καί περικαλλούς άποπερατωθέντος πρδ μηνών παρ
θένα ,ωγείου, είς δ 150 περίπου μαθήτρια’, συχνάζουσι καί 2 δι- 
οασκάλισσαι έκ τοΰ ’Αρσάκειου τών ’Αθηνών παρθεναγωγείου δι- 
οάσκουσι. Καιρός ήδη νά στρέψω τδν λόγον καί αλλαχού.

Κνζίαι καί Κνριζι!
‘II πόλις και Κοινότης ήμών. ένεκεν τής γεωγραφικής θέ- 

σεώς της περιστοιχουμένη ύπδ κωμοπόλεων καί χωρίων, έν 
άμαθεία διατελούντων, καί έπιβαλλομένη τήν υψηλήν εντολή» 
τής διαδόσεως τών γραμμάτων καί κατά ταύτας τή έοραιώσει 
άνωτέρων εκπαιδευτηρίων, πρδς πορισμδν αυτών ύπεβλήθη άναγ- 
καίως άπό τινων έτών είς αλλεπαλλήλους καί δυσαναλόγους 
ίσως τών ύλικώ» μέσων της δαπανας, και μόλις έπ’ έσχάτων 
ύπέρ τοΰ άνωτέρω μνημονευόμενου λαχείου έπεκαλέσθη τήν 
άοωγήν καί έκ τοΰ έξωτερικοϋ, είς δ καί συνετέλεσαν πάνυ προ- 
θύμως ομογενείς τε καί αλλοεθνείς· ιδίως οί έν Κωνς^.τόλει, 
έν μέρει δέ οί έν Αονδίνφ, Παρισίοις, Πετρουπόλει, Άθήναις, Λι- 
βερπούλει, Μαγκεστρία, Βιρμιγχάμη, Καλκούιη, Μασσαλία, 
Τεργέστη, Πειραιεϊ, Σύρω, Όδησσω, Ταγανρόγω, Ρεΐσκε, Ρο- 
■στοβίω, Κερτζίω, Έατουμίω, Όρδοΰ, Ουλαντζανίω, Νικοπόλει καί 
ένταΰθα· ή δ’ έκκύόευσις, άγγελθεϊσα διά τήν αύτήν ταύτην ήμέραν 
τοΰ παρελθόντος έτους καί τών πάντων διατεθέντων πρδς τοΰτο, 
άνεβλήθη, έπειδή. ή έφορία έλαβε τηλεγράφημα τοΰ έν Τα- 
γαρνόκω κ. Δαλλαπόρτα, προς δν εΐχεν άνατεθή ή έπίδοσις τών 
γραμμάτων μετά λαχείων διά τούς έν έκείνη τή πόλει πολυτα- 
-λάντους ομογενείς, ώς τδν μάλλον όφείλοντα έκπαλαι έμπορι- 
κώς τή ήμετέρα πόλει να προσενέγκη έκδουλεύσ-ις, περί αναβο
λής τής έκκυβεύσεως έπί ένα'μήνα, οπερ καί έπραξεν. ’Έ/.τοτε 
ί αίτηθεις μήν παρήλθε καί μετ’ αύτδν 11 έτεροι, καί έν ώ 
ή έφορία Εδικαιούτο έν διαστήματι ένδς καί ήμίσεος έτους νά 
π-ριμένη πλέον τδ προσδοκώμενον άποτέλεσμα, μή άξιωθΐϊσα 
■άλλως τε άπαντήσεως παρά τε αύτοΰ κα! τών έκεϊ παρεπιδημούν- 
των πατριωτών, αίφνης καί παρά πάσαν προσδοκίαν της πρδ 
δέκα ήμερων, δτε τά πάντα εΐχον διατεθή και αυθις διά τήν 
παρούσαν έκκύβευσιν, έπιστρέφονται άνέπαφα ταΰτα άνευ 
γραφής καί λόγου τιν’ος καί άνευ έπιδόσεως αύτών τε καί τών 
γραμμάτων, καί μόνον έκ τών πατριωτών τινες, οί κκ. Σάββας 
Παλάσσοφ δεχθείς πάνυ φιλοτίμως 100 καί Σάββας Βαλαβά- 
»η.ς, Σάββας Παυλίδης καί «Ιοί Πλάτωνος, καί οί αξιόλογοι κκ.

’Αριστείδης Τραυλός καί Κούμπας, έκ τών ετέρων πληρίφορηθέν- 
τες διά τά έπ’ ονόματι αύτών λαχεία πρδς 100, έζήτησαν αύτά· 
καί έλαβον πάνυ προθύμως, ώσαύτως και ό κ. I. Π. Δαλλα- 
πόρτας έκ τών 100 έκράτησε τά 31.

Έκ τής αναγκαίας ιστορικής άφηγήσεως τών άνωτέρω πρδς 
δικαιολόγησιν τής έπι 1ν έτος άναβολής ταύτης συμπεραίνετε, κύ
ριοι, τήν δύσκολον θέσιν εϊς ήν εύρέθη καί αΰθις ή έφορία έκ 
τής ανέλπιστου ταύτης διαγωγής. Άφίνουσα δθεν τδν μώμον 
είς οΰς άνήκει, έπεκαλέσθη έπί τών έπιστραφέντων τήν ύμε- 
τέραν γενναίαν συνδρομήν πρδς έξόδευσιν καί τούτων, καί τήν ό
ποιαν πάνυ προθύμως πρδς τδ καλόν τών γραμμάτων παρέσχετε. 
"Οθεν άπονέμων ύμϊν τδν όφειλόμενον έπαινον, άναγγέλΰ,ω δτι 
έν τώ-τελεί τοΰ λόγου έπιτροπή απαρτιζόμενη ύπδ τών άξιεπαίνων 
και αξιότιμων κυριών Map. Κ. Κυπριώτου, Άφροδ. Δ. Κωνσταντι- 
νίδου, Map. Α. Κυπριώτουφ Έλ. Ρένιέρη, καί τών κοσμητριών Εύ- 
λαλίας Π. Κωνστανττ/ίδου, Δεσποινοΰς Λαζαριδου, τών κυριών 
Παλάσσωφ, ’Ανθής Κοζάνη καί τών λ,οιπών κ. κ έκτων προσενεγ- 
κουσών ώσαύτως περικαλλή έργα τών χειρών των πάνυ προθύμως, 
θέλει άσχοληθή περί τήν έκκύβευσιν- οί δέ κερδίσοντες αριθμοί θέ- 
λουσιν έγγραφή αμα τή απαγγελία εϊς τάς διαφόρους στήλας τής αι
θούσης ταύτης και έν τή αγορά, πρδς'^ δημοσιευθή καί διατών 
έν Κωνσταντινουπόλ,ει φιλομούσων καί πάνυ προθύμως ύπέρ τών 
καλών διατιθεισών τάς στήλας των Εφημερίδων «Νεολόγου » 
καί «Κωνσταντινουπόλεως» και τού περιοδικού «Μέντορος», ΐνα 
οί έν τώ έξωτερικω μετασχόντες ούτω τού λαχείου άποστείλωσι 
τούς άριθμούς των πρδς τους Εφόρους Άδελ. κ.κ. Κωνσταντινίδας 
Εντός 3 μηνών καί άποσταλώσιν αύτοϊς άνεξόδως τά κερδισθέντα.

Πριν καταλήξω καί αυθις τδν λόγον Εκφράζω την κοινήν εύ- 
γνωμοσύνην πρδς τούς συντελέσαντας ύπέρ τοΰ λαχείου· τούτου Εν 
τώ έξωτερικω ομογενείς τε καί αλλοεθνές, ιδία δέ τήν έφορίαν, 
ήτις άπδ 20ετίας ήδη άσχολουμένη εϊς τήν άνέγερσιν τών δια- 
κοσμούντων την πόλιν ταύτην μεγαλοπρεπών εκπαιδευτηρίων, προ - 
σοδοφόρων κ.λ. δι' ϊδίω; ύλικώ; καί ηθικών θυσιών ού σμι- 
κρών, Εν μέσω έστιν οτε καί ά>τιδράσεων μονομερών, ώς συνέβη 
καί Επί τοΰ λαχείου, ά;ύψωσε τά έκπαιδευ τήρια αύτής είς ήν κα- 
τέχουσι θέσιν μεταξύ τών τά πρώτα φερόντων έν τή ’Ανατολή, 
εις ά φοιτώσι περί τούς 550 μαθητευομένους καί 16 διδάσκοντας 
Ελληνικά, ’Οθωμανικά, Γαλλικά καί είς τούς βουλομένους ν’ ά- 
πέλθωσιν είς άνωτέραν έκπαίδευσιν ιδιαιτέρως καί Λατινικά. 
Συνάμα Επικαλούμαι ώ; Επισφράγισμα τήν δημοσίαν εύγνωμοσύ- 
νην καί ύπέρ τοΰ Εν Όδησσω τής εύφορου Ανατολής τέκνου κ 
I. Φραγκουλαύτη, προσφέροντος πά;υ προθύμως καί έτησίως ύπέρ 
τών Εκπαιδευτηρίων μας 20 λίρας, ποδς δέ καί ύπέρ του άξιου 
γόνου τοΰ αοιδίμου Δημητρ. Μπερναρδάκη Ν. Μπερναρδάκη κα- 
ταθέσαντος Εν τή ήμετέρα τραπέζη 500 φραγκ. Εφάπαξ άνελ- 
θόντα ήδη είς λίρας 23:40 διά τού φιλομούσου Γ. Συμβουλίδο» 
καί τά όποϊα θά μείνωσιν έν αύτή έπί τινα έτη τοκιζόμενα, ΐνα 
φθάσωσιν είς κεφάλαιον ανώτερο·; καί τότε διατεθώσιν οί τόκοι 
κατά τήν βούλησιν τού δωρητού ύπέρ τών πέριξ γραμματοδιδα- 
σκαλείων. Δεόμενος δέ τού ‘Υψίστου ΐνα τά έργα τούτων, οΰς 
έν μέρει ήκουλούθησεν έπ’ έσχάτων καί ό έν Τεργέστη άξιρτί^
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ρ,ος Άμβρ. Ράλλης, τύχωσι και άλλων μιμητών καί συντελε
στών ούτως είπεϊν πρδς άνάπτυξιν τής ’Ανατολής, ύπέρ ής καί 
ή πόλις ήμών μοχθεί ούχ ήττον τδ έπ’ αύτήν, εύχομαι πάσιν 
ύμϊν καί τοϊς έξωθι τδ νέον τοΰτο έτος αίσιον καί ευτυχές καί 
μ’ αΰξησιν μέν τοΰ αριθμού τών ύπέρ τών καλών εργαζομένων 
έςάλειψιν δέ τών είς αύτά έπιβλαβώ; και έπί κακω τής κοινω
νίας άντιδρώντων ταύτδ δέ έπεύχομαι καί είς τάς δύο έτέρας 

διαφόρους φυλάς τής πόλεώς μας, ώ; μεγάλη μερ'ις πάρεστι, τάς 
αδελφικώς συμβιούσας μεθ’ ήμών. Γένοιτο.

Οί χερδίσαντες ύργόχειρα κατά σειράν τής ίκκυβεύσεως.
405 2287 3668 1574 2380 2115

3522 140 2238 580 323 2004
3732 1431 592 1407 2318 558
3960 690 463 2045 1279 1063
2903 2676 3213 3877 2808 3876
1523 2535 3940 3447 2442 1632
1035 434 364 2939 1590 764
3233 1464 3280 453 1662 2874

197 412 374 2565 3237 3822
3230 3120 2543 3878 1872 2666
3112 1451 97 42 3683
3260 1986 1662 2346 2611
3814 3836 1076 3141 1750
3820 2020 1495 2640 934

69 2867 1471 1193 3167
1993 3935 1949 847 1733
2091 2081 1119 975 529

Αριθμοί κερδίσαντες χρήματα.
3170 πεντόφρ. 20, άριθ. 3026 πεντόφρ. 40, άριθ. 2731 

πεντόφρ. 60, άριθ. 1296 πεντόφρ. 80, άριθ. 152 πεντόφρ. 100, 
’Εν Κερασοΰντι, τή 2 'Ιανουάριου 1873. Η ΕΦΟΡΙΑ. (*)

(*) Την περί τής Μετόχ. Τραπέζης « Πόντος » πραγματείαν ταύτην 
πχοεκλήθηαεν παρά τών Διευθυντών αυτής νά μ.εταφέρωαεν εις τδν Μεν- 
τορα άπδ της « Κωνσταντινουπόλεως. » Άλλ’ άναγνόντες αυτήν εν τη 
ρηΟείση έφημερίδι, εις πλειστα δεν ήδυνάμεθα πάντη νά έννοήσωυ.εν τί 
ό άγορεύσας ήθελε νά εϊπη· παραβαλόντες δθεν αυτήν πρδς τήν έν τω 
« Νεολόγω,» μετ’απορίας ε’ίδομεν, ενώ περί τοϋαύτοΰ πράγματος έπραγ- 
ματεύοντο άμ^ότεραι αύται σΐ εφημερίδες, νά διαφερωσιν έν τούτοις εις 

πλεΐστα και μάλιστα καθ’ δσον αφόρα και τά κύρια ονόματα και τούς 
αριθμούς και ιδίως τούς κερδίσαντας κατά τήν έκκύβευσιν. Και μετά τήν 
παραβολήν πολλά δεν ένοήσαμεν. σΙνα μή δμως πολύ κατόπιν εορτής 
μείνωμεν, έγράψαμεν δ,τι ήδυνήθημεν νά γράψωμεν, άλλά και μετά 
κόπου ούχί μικρού και χωρίς πολλά τούτων νά έννοώμεν. Τά τοιαΰτα 
εϊνε καλόν και νά έκτί&ωνται εύλήπτως και ν' άποστέλλωνται καθαρό
τατα γεγραμμένα.

ΠΡΟΙΚΟΔΟΥΛΕΙΑ.

‘Η ‘Ελληνική νομοθεσία πρέπει καί συμφέρει νά έξορίσητήν 
πρόϊκα, συνιστώσα μάλλον τήν συνήθειαν, ήτις μέχρι πρό τινων 
έτών ύπήρχεν έν τή Λακωνία καί ύπάρχει πάντοτε αλλαχού τής 
Ανατολής, νά δίδη δ γαμβρός δώρα είς τήν νύμφην καί τούς γο- 

νεϊς αύτής, ινα λάβη τήν νύμφην. Τοΰτο εύκολυνει πολύ τούς γάμους 
καί τδν πλουτισμόν τοΰ λαοΰ, διότι τότε φροντίζει πας νέος νά 

κερδίση χρήματα, καλώς οίκονομών αύτά καί πρ'ο τούτου μανθάνων 
τά χρειώδη γράμματα και έγκαίρως καί έπιμελώς μετερχόμενος 
έπιτήδευμά τι, ϊνα έπιτύχη καλήν νύμφην, κτώμενος άμα τήν 
ύπόληψιν τών άνθρώπων διά τής καλής διαγωγής. Ούτως ήθο- 

ποιεϊται καί προάγεται βέλτιον ή κοινωνία άνευ τής προικοδου- 
λείας.

Προικοδουλείαν λέγομεν κατά Πλούταρχον (λέγοντα προί
κος δοΰλον τ'ον γαμβρόν τδν ζητοΰντα πολλήν προίκα) 
τήν πραγματικήν ύποδούλωσιν τοΰ άρχικοΰ, δπερ έκ φύσεως καί 
έκ τών νόμων έχει ό συνετός άνήρ έν τή μετά γυναικδς συζυγία 
καί συμβιώσει. Έκ τής ύποδουλώσεως ταύτης πάσχει δυσαρε- 
στούμενος καί λυπούμενος ό άνήρ, καί τ'ο άνδρόγυνον ταράττεται 
καί δυστυχεί καί ή τέκνων γέννησις καί άνατροφή άπαντα πολλά 
προσκόμματα, λαμβάνουσα καί κακά παραδείγματα πρ'ος τ'ον συ
ζυγικόν βίον. ‘Η ’Εκκλησία πάντοτε κατέκρινε τήν προίκα καί 
πολλάκις περιώρισεν αύτήν.

’Ανόητοι διά ταΰτα καί άπρονόητοι καί άξιοχλεύαστοι δσο.ι 
πρώτον νέοι δέν φροντίζουσιν έγκαίρως, άφοΰ λάβωσι τ’ αναγκαία 
μαθήματα, περί ύπολήψεως (έπειδή κατά τδ ρητόν δβίος νπό- 
ληψις') καί περί τοΰ προσήκοντος επιτηδεύματος καί ύπαγ/ίλ- 
ματος καί περί οίκου καί οικονομίας καί συζυγικού βίου τίμιου 
καί εύτέκνου κατά τάς γινομένας πάντοτε κοινάς εύχάς· έπειτα ά- 
νόητοι ωσαύτως καί άξιοχλεύαστοι δσοι γαμβροί, έχοντες μετρίαν 
περιουσίαν, διαπραγματεύονται περί προικός, δυσαρεστοΰντες άπρο- 
νοήτως καί τήν νύμφην καί τά πενθερικά καί τούς άλλους τής 
νύμφης συγγενείς· άνοητότατοι δέ καί κατακριτέοι παρά πάντων 
οσοι γαμβροί, έχοντες μεγάλην ή ικανήν περιουσίαν, ζητοΰσι καί 
μεγάλην προίκα, μή προσέχοντες μάλλον εις τά ψυχικά προτε
ρήματα καί τήν σωματικήν ύγείαν καί εύεξίαν τής γυναικδς καί 
δίδοντες εις τήν κοινωνίαν κάκιστον παράδειγμά. Τούτους και 
τούς έχοντας μικράν μέν περιουσίαν, ζητοΰντας δέ μεγάλην 
προίκα διά τά γράμματα ή τήν κοινωνικήν θέσιν ή τήν δημο
σίαν υπηρεσίαν αρμόζει νά δνομάζωσι πάντες προικοδούλονς, 

καταφρρνοΰντες αύτούς καί χλευάζοντες, ϊνα μή τδ κακόν τούτων 
παράδειγμα βλάπτη πολύ τήν κοινωνίαν.

Πολλοί λαοί, συνετώτεροι τών νΰν Ελλήνων, καί πάλαι καί 
σήμερον άποστρέφονται τήν προίκα καί ζώσιν εύτυχέστερο'ι, πλη- 
θυνόμενοι έτι εύκολώτερον.

I. Γ. Λ.

Η ΣΑΣΣΑΦΡΑ, ΤΟ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΥΑ. 

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

ιΗ Σασσάφρα.
Διηγούνται δτι ή οσμή τής σασσάφρας ή σασσαφροδάφνηςέκαμε

άδίδακτος άνευ τής καθημερινής μου άντίλήψεως καί τών ύπέρ 
τής καλής σου ανατροφής προσπαθειών καί φροντίδων μου. Εϊθε 
λοιπόν, έξηκολούθησε λέγων, νά μεγαλώσης καί νά άκμάσης 

ύπδ τήν πατρικήν ταύτην στέγην, ώς τά δύο ταΰτα δενδρύλλια 
θέλουν αύξηθή καί άκμάσει έν τω νέω τούτω έδάφει.» Θά έν- 
θυμήσαι αρά γε ταΰτα πάντα; — Μάλιστα, πάτερ, ούδέποτε 
θέλω λησμονήσει τά δσα είδα καί ήκουσα σήμερον έχ τοΰ στό
ματός σου. Έπεσφράγισε δέ τότε τήν πρδς έμέ ύπόσχεσίν της 
μετά δακρύων, είς τά οποία δέν ήδυνήθην νά μή συνενώσω 
καί τά έμά. ‘Υπήρξαν δέ τά γλυκύτερα τών δσα άπδ πολλοΰ 

μέχρι τοΰδε είχα χύσει».
Ή δ’ έπέτειος άνάμνησις τής οικογενειακής ταύτης σκηνής 

έπανηγυρίζετο πιστώς ύπδ τής θυγατρ'ος διά μικρας εορτής καί 
εύωχίας, είς ήν προσεκαλοίντο άπαντες οί συγγενείς καί φίλο·, 

αύτής.

Μή μον απτόν. (La Sensitive)
Τδ φυτδν τοΰτο προσέλαβεν έπίσης ύπδ τών φυσιολόγων καί 

τάς έξής προσωνυμίας· ήτοι, τ'ο εύσύσταλτον, τδ αγνόν, τδ δει
λόν άπαντα ταΰτα ήδέα καί θελκτικά έπώνυμα καί σύμβολα τής 
αίδοΰς, τής ήπιότητος καί τής μυστικότητος. Και τοι δ’ δν εύε- 
ρέθιστον, ούδόλως πλήττει τήν βέβηλον χεΐρα τήν προσβάλλου- 
σαν αύτό, άλλά συστέλλεται έν έαυτω, μή θέλον ούτε νά έκ- 
δικηθή ούτε νά τιμωρήση καί ούδέν έχον τδ άπειλητικόν. Πα- 
ρομοιάζον δέ πρδς τάς άθώας έκείνας παρθένους, αϊτινες ούδέ
ποτε έσκέφθησαν ϊνα όπλισθώσι διά τής αύστηρότητος, ώς μή 
έχουσαι ιδέαν τής προσβολής καί τοΰ άδικήματος, τ'ο φυτδν τοΰτο 
δέν κέκτηται κέντρα, άλλά ζητεί μόνον νά κρύπτεται, δταν τ'ο 

προσεγγίζουν.
Τδ ϊον μάς παρουσιάζει τήν εικόνα περιεσκεμμένης σεμνότητος, 

τιθέμενον ύπ® τήν σκέπην τού φυλλώματος αύτοΰ· τοΰθ’ δπερ 
ύποδεικνύει τήν πρόβλεψιν. Άλλά τδ μή μον απτόν είνε ή τε
λεία εΐκών τής άθωότητος καί τής παρθενικής αίδοΰς. Ούδέν 
προβλέπει, διότι ούδέν γινώσκει καί θαρρούντως καί άδιστάκτως 
προφαίνεται, άλλ’δτε έκ τοΰ πλησίον παρατηροΰσιν αύτό, ύποκρύ- 
πτεται δσον τ'ο δυνατόν άπδ δλα τά βλέμματα.Ή δέ δειλία αΰτη 
φαίνεται ουσα έν αύτω άπλοΰν αίσθημα ή ένστικτον καί ούχί 
προμελετημένος σκοπός. Τοιαύτη έστίν ή αιδώς ποιμενίδος δε- 

καπενταετοϋς.
Άπέδιδον τδ πάλαι πλείστας θαυμασίας ιδιότητας είς τ'ο φυ- 

τ'ον τούτο. Πρ'ος. δέ τούτοις διηγούνται δτι ’Ινδός τις φιλόσοφος 
τής Μαλαβάρης διήλθε τδ πλεΐστον μέρος τοΰ βίου του καταγι- 
νόμενος μανιωδώς εϊς τήν έξέτασιν τών ϊδιοτροποιών τοΰ φυτού 
τούτου καί τήν άνεύρεσιν τών αιτίων αύτών. ‘Υπδ δέ τών νεω
τέρων άνεκαλύφθησαν καί έτερα είδη αύτού τοΰ φυτού έτι παρα- 

δοξότερα τών παρά τοϊς άρχαίοις γνωστών.
Πρ'ος δέ ταϊς άλλαις αύτοΰ ίδιοτροπίαις άναφέρεται καί ή επο

μένη λίαν αλλόκοτος. Άν δηλαδή διά μαχαίρας καλώς ήκονη- 
μένης κόψη τις ταχέως τ'ο παχύ στέλεχος τού εύσυστάλτου μή 
μον απτού, μένει έπ’ αύτής ύγρά τις και έρυθρά κηλίς έντελώς 

όμοιάζουσα πρ'ος αίματος ρανίδα.

τδν Κολόμβον νά έννοήση δτι δέν άπεϊχε πολύ τής ξηράς. Άν 
τοΰτο έχεται άληθείας, δυνάμεθα είπεϊν δτι καί ή σασσάφρα 

συνετέλεσε καί αΰτη είς τήν άνακάλυψιν τής ’Αμερικής.
Έκ τών Αξιόλογων ’Επιστολών ’Αγγλικού συγγράμματος 

’Αμερικανού τίνος γεωργού έρανιζόμεθα ένταύθα αύτολεξεί τδ 
επόμενον χαρίεν άμα καί συγκινητικόν οικογενειακόν διήγημα:

«Περιπατών ήμέραν τινά, λέγει ό ’Αμερικανός συγγραφεύς, 

έν τω φυτοκομείο) ήμών μετά τής Ουγατρός μου Φαννής, πα- 
ρετήρησα μικράν σασσάφραν, έχουσαν περιφέρειαν τριών δακτύ
λων καί ύψος οκτώ ποδών. Ήτο νέα, δροσερά και ρωμαλέα· 
Περί δέ τδ στέλεχος αύτής περιελίσσετο άσθενές τι άμπελό- 
χλημα, άρχίζον ήδη νά συνδέη τούς μικρούς κλάδους του με
τά τών τής σασσάφρας. Διέταξα τότε τδν μαύρόν μου νά φέρη 
τά κατάλληλα έργαλεία καί, άμα έπανήλθεν, έξερριζώσαμεν τδ 
άξιόλογον τούτο φαινόμενον μετά πάσης προσοχής. Τί θά κάμης. 
πάτερ, αύτήν τήν σασσάφραν’; μέ ήρώτησεν ή θυγάτηρ μου- έ'χο- 
μεν τόσας άλλας έν τοϊς άγροίς καί ταΐς αίμασιάϊς ήμών.— Διά 
σέ, τέκνον, έργάζομαι· μετ’ ολίγον θά ΐδης πρδς τινα σκοπόν 
προορίζω τ'ο δένδρον τοΰτο. Τότε δέ μετέφερα αύτό ένθα αί δύο 
μεγάλαι δενδροστοιχίαι τοΰ κήπου μου διεσταυροΰντο καί, προσ- 
καλέσας ένταύθα τήν οίκογένειάν μου, διετρύπησα άμέσως τδ 
έδαφος καί έφύτευσα τδ δένδρον. Μετά δέ ταΰτα, λαβών είς τάς 
άγκάλας τ'ο θυγάτριόν μου λέγω πρδς αύτό:— Άκουσον, θύγα
τερ· μετεφύτευσα τά δύο ταύτα δενδρύλλια ένθα τά βλέπεις, 
όπως διαμένωσι τρανή καί ζώσα μαρτυρία τής πρ'ος σέ άγάπης 
καί φροντίδος μου. Ή σασσάφρα αΰτη, ήν βλέπεις ούτως ύπο- 
βαστάζουσαν τδ νέον άμπελόκλημα, είμαι έγώ ό πατήρ σου, 
δστις τοσάκις σέ έκάθισα έπί τοΰ άροτρου μου, δστις τοσάκις σέ 
ώδήγησα είς τ'ο σχολεϊον, δπου εύχαρίστως πάντοτε μετέδαινες, 
και δστις τοσάκις έτι καί τώρα σέ φέρω έπί τών γονάτων μου. 
Βλέπεις δέ καί τδ νέον τούτο άμπελόκλημα, ουτινος τότε στέ
λεχος καί οί κλαδίσκοι τόσον καλώς υποστηρίζονται ύπδ τής 
σασσάφρας; τοΰτο είσαι σύ, θύγατερ. Καθώς σύ μέ έναγκαλί- 
ζεσαι, μοί λέγεις δτι μέ άγαπας, καί θέτεις τούς μικρούς σου 
βραχίονας περί τ'ον τράχηλόν μου, οΰτω καί αύτδ εκτείνει τούς 
έλικοειδεϊς αύτοΰ κλαδίσκους καί προσκολλα αύτούς διά πλεί- 
στων μικρών δεσμών περί τούς κλάδους τής φίλης καί προστά- 
τιδος αύτοΰ. Άμφότερα ταΰτα τά δενδρύλλια άρύονται τήν τρο
φήν των έκ τής γής. ‘Ο ούρανδς έπιχέων τήν δρόσον του έπί 
τοΰ ένός, κάμνει συγχρόνως νά καρποφορή καί τ'? έτερον. Μετά 
δέ τ'ον θάνατόν μου, δτε σύ θά ήσαι ή κυρία τοΰ φυτοκομείου 
τούτου, οφείλεις νά διηγήσαι πρ'ος τούς γείτονας, τούς φίλους καί 
τά τέκνα σου τά έξής: — «‘Ο πατήρ μου έφύτευσε τ'ο δένδρον 
τούτο τήν 4 Οκτωβρίου τοΰ 1774 καί τδ καθιέρωσεν ώς μνη
μείου τής πατρικής αύτοΰ άγάπης πρδς έμέ. Τδ προσωνόμασε 
δέ Φαννήν κατ’ ιδιοτροπίαν προσφιλή τή καρδία του. Βλέπε, θύ
γατερ, μοί εϊπεν ώσπερ ή σασσάφρα αΰτη ύποβαστάζει τ'ο άσθενές 
τοΰτο άμπελόκλημα, οΰτω κάγώ σέ ύπερηγάπησα και σέ ύπε- 
στήριξα άπ’ αύτής τής τρυφεράς σου ήλικίας. "Ωσπερ τδ αμπε
λόκλημα τοΰτο ήθελε διά παντός έρπει έπ'ι τής γής άκαρπον καί 
περιφρονημένον, οΰτω καί σύ ήθελες διαμένει γυνή άμουσος καί
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ΤΙ κάρυά;
Ή Έέξις Καρυάτις ήτο έν έζ τών επωνύμων τής Άρτέμιδος. 

πρός τιμήν τής όποιας αί νέαι παρθένοι τής Λακωνίας συναθροι
ζόμενα’. κατά τήν συγκομιδήν τών καρύων, έπανηγύριζον έοοτήν 
καλουμένην Καρυάν, ήτοι εορτήν τής Άρτέμιδος τών καρύων.

‘Η Γαλλική πόλις Άμβιανον (Amiens) έκυριεύθη ύπ'ο τών 
‘Ισπανών τό 1597 διά τοΰ επομένου παραδόξου στρατηγήματος. 
Στρατιώταί τινες μεταμφιεσμένοι ώς χωρικοί καί σύροντες άμα
ξαν φορτωμένην καρυδιών, προσήλθον εϊς τάς πύλας τής πόλεως 
και έλυσαν επίτηδες μέγαν σάκκον πλήρη τοΰ καρπού τούτου. 
Οί φρουροί τών πυλών ίδόντες τοΰτο, έδραμον ασμένως πρός δ ι- 
αρπαγήν τών καρυδιών, οί δ’ έκεΐσε ένεδρεύοντες ‘Ισπανοί εΐσήλ- 
Οον όρμητικώς διά τών πυλώνων καί έκυρίευσαν το Άμβιανόν.... 
Περί τοΰ δένδρου τούτου καί περί-τοϋ καρπού του έδυνάμεθα πλεΐ- 
στα νά ειπωμεν ύπό τε εκκλησιαστικήν δψιν κα! ύπό φιλολογικήν 
άλλά παραλείπομεν πρ'ος τ'ο παρόν, έπιφυλαττόμενοι νά έπανέλ- 
θωμεν άλλοτε.

ΈΜ. ΠΑΝΛΆΚΟΠΟΥΑΟΣ.

Ο έν. ταΐς χιοσζ τοΰ ορούς άποπλοηΟεις 
fχωρικός.

(Κατά θόμσωνα).

In vain for him. th' officious wife prepares 
The fire fair-blazing·, and the westment warm 
in vain his little children peeping out 
Into the mingling storm demand their sire.

Thompson (Seasons)

' Θπότκν λάβρως ό βορράςκαΖ λυσσωδώς συρίζει 
καί τάς χιύνας άνωθεν καί σωρηδόν κομίζει 

κατά χειμώνα παγερό'/·
Όπόταντό φορτίου των ότέ είς νψη αίρει,
■ότέ δέ έν τή δίνητου τή δε κακεϊσε φίοει 

μέσον αέρων ζοφερών-

fi'! σκέφθητε τόν χωρικόν τόν δυστυχή εκείνον, 
δστις γενναίως κατ' αΰτών παλαιών τών κινδύνων 

ψυχρός καί τρέμων και ριγών
Τήν προσφιλή καλύίη·/ τον ζητεί νά έπανίδη 

άντα,ΐς χιόσι τών βουνών κ' εν ταύτητή έλπίδι 

κινεί τό βήμά του γορνόν.

Ιστατ ολίγον" καθορά πληϋυν βουνών καί λόφΜ 

άγνωστων τέως είς αυτόν, άπλούμενον δέ ζόφον 
άπαύστως βλέπει πανταχή, 

ή όέ κοίλάς μανιωδώς συστρεφόμενη, θέαν 
τω παριστάνει άαορφον, άγρίαν, φρικαλέων 

τόν κυριεύει ταραχή.

Είς ποΐα μέρη, άγνοών, πλανάταΐ, βλέπει μόνον 
σωρενομένυνς όλονέν πυκνούς σωρούς χιόνων, 

δέν βλέπει πλέον στενωπόν, 
οΰτε το δάσος του όρφ, οΰτ’ ενα του έταίρον, 
αγρίαν βλέπει έρηαον παντού τό βλέμμα φέρων 

κατ θέαμα αγριωπόν,

'Λπό κοιλάδων εΐς βουνά διηΐεκώς πλανάται 
και τήν φιλτάτην στέγην τού άναζητών προσκτάται 

καί ανθις θάρρος καί ίσχνν.
II φρούδη αύτη του έλπίς τά σπλάγχνα του θερμαίνει, 
τάς ΐνας του ζωογονεί, τόν κάμνει νά προβαίνη 

μέ πόδα πάντοτε ταχύ?.

Πλήν ποια φεΰ ! άπόγ·/ωσϊς τά σπλάγχνα ton. σπαράττεί, 
οποίαν θλίψιν προξενεί αύτω· φρίκτή απάτη, 

δτε πρός ύψωμα δραμών, 
δπερ άντί τής στέγης· τον έξέλαβεν ό τάλας, 
•φεΰ ! εννοεί τήη·· πλάνην του, άντί δέ στέγης άλλας 

έρήμους βλέπει στεναγμών. ί.

Εύρέθη πάλιν άστεγος, μακράν παντός ασύλου 
είς τήν μανίαν τοΰ βορρά, μακράν συζύγου, φίλου, 

οικογένειας ποθεινής,
'Εν' φ ή λαίλαψ, τρομερόν έρευγομένη βρύμον 
τής κεφαλής τον ΰπερθεν, διπλάσιοι τόν τρόμον 

τής θέσεώς του τής δεινής.

! τότε είς τήν έντρομον εκείνου φαντασίαν 
τοΰ δυστυχούς παρίσταται πληθυς κινδύνων λίαν 

ενδεχομένων καί δεινών.
Εινε δέ ούτοι βάραθρα, καί άβυσσοι κρημνώδεις, 
τάφροι- βαθύτατοι, κρημνοί καί χάραδροι φοικώδεις 

καί πλήθη βόθρων-αχανών.

Ουδόλως πλέον τής ξηράς τό ύδωρ διακρίνων 
κ' έν φρίκη βάλλων κατά νοΰν τό πλήθος τών κινδύνων 

φεΰ! τί νά πράξη αγνοεί.
Ο φόβος τότε σταματα τό δειλιών του βήμα... 

τά μέλη του άδυνατεΐ τό ψύχος παραχρήμα ... 
και τω έκφεύγει ή πνοή.

Καί πίπτει τοτ επί σωρού χιόνων κινούμενων 
και την πικρίαν άπασαν τήν τοΰ θανάτου στένω»

τέλος αισθάνεται πικρώς.
Έ1 δε πικρία μίηνυται μετά τής αγωνίας, 
δί ής σπαράττεί τοΰς μυχούς ή φύσις τής καρδίας 

τοΰ άποθνήσκοντος οικτρώς,

"Οστις εκπνέει άστεγος καί άξιος δακρύων 
μακράν συζύγου, τέκνων τον, οικίας και οικείων 

καί έν βουνω δ δυστυχής...
Είς μάτην φεΰ ! ή σύζυγος έκείνου τόν προσμένει 
καί πύο λαμπρόν άνάπτουσα άπαύστως, τω, θερμαίνει 

ενδύματα ή άτυχής,

Είς μάτην τά παιδία του μετά στοργής άπειρου 
τόν κύοιόν των κράζουσιν άπό τον παραθύρου 

μέ άθωόιητος κραυγήν!
*12 ! δέν θά ίδη πλέον φεΰ!' ούτε τήν σύζυγόν του 
ούτε κανέν τών τέκνων του, ούτε τών συγγενών του 

ούτε τήν ξένιόν του γήν!...

Έν ψύχος τάς αισθήσεις τον, θανάσιμου, πηγνύει 
καί άχρι τής καρδίας του είσδΰοαν τη κωλύει 

τήν κίνησιν και τήν ζωήν.

Καί μένει πτώμ’ άγνώριστον ό δυστυχής ευθέως 
ψυχρόν καί λεύκαιναμενον εί; τοΰ σφοδρού βορρέως 

τήν γαΰρον καί σφοδράν πνοήν
Ιίωνσταντινούπολι; ’Ιανουάριο; 4873

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο ΙΠΠΟΣ.

"Ιππος (ό καί ή) κοινότερον δέ άλογον καί φοράδα, έκ τοΰ 
φορβάς, καί πώλος τ'ο νεογ·/ον τοΰ ίππου. Άρμενιστι δε ό μεν αρ- 
ρην ίππος καλείται Τσί, ή δέ ίππος Μαδάζ Τσί· Άραδιστί δέ 
Φερές καί Χισάν Όθωμανιστί δέ ό μέν αναβάτης ’ίππος δνομ.ά- 
ζεται ’Άτι, ό δέ έκτομίας Ίγδδίς, ό δέ πώλος Ται, ή δε ίππος 
Κησράκ, ό δέ φορτηγδς Μπάρ'κήρ, δπερ διαφθςιρεν παρέπεσεν 
εϊς τό Μπεκήρ. ‘II λέξις ίππος θηλυκογενώς προφερομένη τρεις 
έχει σημασίας Α'.) τό θήλυ τοΰ ίππου Β'.) τό ιππικόν και Γ'.) 
τήν ακόλαστον γυναίκα, άν καί ό ά'ρρην δέν εξαιρείται τής κατη
γορίας ταύτης, οΐον «"Ιπποι θηλυμανείς έγεννήθησαν· έκαστος 
έπί τήν γυναίκα τοΰ πλησίον αύτοϋ έχρεμέτιζον (ό Προφ. Ιερ. κεφ. έ.).

Τό ζώον τοΰτο ότι εινε τό γενναιότατο-/, ώραιότατον κα! ώφε- 
λιμώτατον εις τόν άνθρωπον, έξ δλων τών κατοικίδιων ζώων, είνε 
πασίγνωστον διότι καί ιππεύεται καί βάρη μεταφέρει καί άμα
ξας σύοει και άροτριά και άρδεύει καί αλέθει καί συγκινδυνεύει 
είς τάς μάχας μετά τοΰ κυρίου αΰτοΰ και ύπερ τής οοςης αΰτοΰ 
άμιλλάται καί συνθριαμβεύει μετ’ αΰτοΰ καί παραστατικά θεά

ματα διδασκόμενου δύναται νά παραστήση, ύποκρινόμε ,’Ον ότέ μεν 
τόν χωλόν, ότέ δέ τόν τεθνεώτα, δτέ δέ τόν πΰ.ηγωμένον, 
έξ ών εικάζεται ότι εΐνε καί ευμαθέστατου. ’Εκτός δε τών υπη
ρεσιών αΰτών παρέχει προσέτι ε’.ς τόν άνθρωπον τάς τρίχας τής 
ουράς του, τήν χαίτην, τάς όπλάς, τό δέρμα, τήν κόπρον καί τήν 

πιμελήν αύτοϋ.
‘Ο ίππος άγριαίνων ορθοί τά ώτα· κοιμάται δέ ολίγον και τρώ

γει άχυρα, κριθήν, ρόβι, κυάμους καί χλόην, μάλιστα δε τήν μη
δικήν λεγομένην πόαν, την καί τριφύλλιον καλουμένην- λεγεται 
δέ, οτι οί ’Ινδοί άντί κριθής έρεβίνθους δίδουσιν εΐς τοΰς ίππους.

Τό χρώμα καί ανάστηματών ίππων είνε διάφορα κατα τα διά
φορά κλίματα- ζή δέ 25—30 έτη. ‘Η θήλεια έγκυμονεί μεν 
δώδεκα μήνας, τίκτει δέ πάντοτε έν καί μόνον ά.ν δε θεωρήται 
ώς πατρίς τών ίππων ή μέση Άσία, άλλ’ δμως τό άριστον και 
εΰγενέστατον είδος τών Ασιατικών ίππων εΰρηται έν τή. Αραβία, 
μετά μεγάλης φροντίδας καί θεραπείας ύπό τών αυτόθι έγχωρίων 

περιποιούμενο-/ καί τοσοΰτον διαβόητον είς δλας τάς λαιπας χω
ράς τοΰ κόσμου διά τήν μεγάλην ταχύτητα καί καρτερικότητά του.

Μετά τοΰς Άραβικοΰς’ίππους φημίζονται καί οί τής Αίγυπτου, 

.οί τής Βαρβαρίας, οί τής Ανδαλουσίας, οί τής Ουγγαρίας, οί τής 
Βόσνας, οί τής έν Ιταλία Νεαπόλεως, οί τής Μικρασίας, οί τής 
Μολδαυίας κτλ. Τό πάλαι ή Θεσσαλία παρήγε τοΰς καλλίτερους 
ίππους, διό κκί έ'λεγον «'Ίππος Θεσσαλική». 'Ο πρώτος λαός ό 
δαμάσας καί μεταχειρισθείς τοΰς ίππους έν Έλλάδι ύπήρξαν si 
Κένταυροι, οϊτινες και 'Ιπποζένταυροι ώνομάσθησαν καί σύνθετοι 
έξ ίππου και άνθρώπου ένομίσθησαν, είτε κατά ποιητικήν άδειαν 
είτε διότι οί πρώτον ίδόντες αΰτοΰς ύπέλαβον τοιούτους.

Ίπποι όνομαστοί παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν ύπήρξαν οί μυ
θολογούμενοι, οίον ό Πήγασος, ό ’Εγκέλαδος καί Σθενών, οί σύ- 
ροντες τήν άμαξαν τοΰ Ποσειδώνος- ό Δεΐμος καί ό Φόβος, οί 
τοΰ Άρεως ίπποι- ό Λαμπών καί ό Φαέθων, οί τής Ήοΰς- ό 
Εώος, ό Αίθων ό Πυρόης καί ό Φλέγω-?, οί σύροντες τό άρμα 

τοΰ Ήλιου. Οί μυθολογούμενοι δέ ουτοι ίπποι μαρτυροΰσι τή.ν 
σπάνιάν καί μήπω κοινήν χρήσιν αΰτών, ήτις μετά τους θεούς 
εϊς μόνον τοΰς εΰγενεϊς ύπήρχε καί αΰτή δέ πολλάκις ήτο δώ- 
ρον τών θεών, ώς κα! ό Πίνδαρος:

Τόν μέν άγάλλων θεός 
εδωκεν δίφρον χρύσεον έν πτεροί- 
σιν τ' άκάμαντας ίππους.

Οί μόνοι δέ φημιζόμενοι παρ’ "Ελλησι πρα-,η/ιατιζοί ίπποι 
ύπήοξαν ό Βουκέφαλος τοΰ ’Αλεξάνδρου καί ό Ξανθόθριξ Φερέ- 
νικος ό τοΰ Ίπποχάρμα Ίέρωνος ίππος, τό» όποιον ένεκωμί- 
ασεν ή τοΰ Πινδάρου φόρμ-.γξ.

<ίΟτε παρ' Άλφεφ σύτο δέμας 
’Ακέντητου έν δρόμοισι παρέχων,..

Ή χρήσις τών ίππων έν Άσία φαίνεται ότι εινε αρχαιότερα 
ή έν Ελλάδι- τοΰτο δέ δυνάμεθα νά πληροφορηθώμεν έκ τής 
Άγιας Γραφής, Ιστορούσης ότι ό Αβραάμ άπεστρεψε πάσαν τήν 
ίππον Σοδόμων. (ΐδε καί Ίώβ λθ’. 19—26).

Παρετηρήθη, ιστορεί τις τών φυσιολόγων, «τι ό άρρην ίππος, 
ανεξάρτητος ών, τυμβόσκετα: πάντοτε μετά τών φορβάδων, αί’τι-
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νες έκαμαν μόναι των την εκλογήν, ούδαμώς απομακρυνόμενος 
άπ’ αυτών. 'Εάν ποτέ συμβή νά πληγωθή φορβάς τις της άγέ- 
λης του, ό ίππος επιβλέπει αυτήν ανήσυχος, λείχει τά τραύ
ματα, ύποδάκνει τά μέλη αυτής και ώς επιτήδειος χειρουργός 
προσπαθεί νά άνακαλύψη τδ πάσχον μέλος· όδηγεΐ δέ αυτόν 
πολλάκις καί ή, ασθενής, λείχουσα ή καί ύποδάκνουσα τδ αντί
στοιχον μέλος αύτοΰ. Έν καιρω τοΰ τοκετού έκλέγει καλλίστας 
ναμάς καί τόπους παρακείμενον έχοντας ύδωρ, δπου τοποθετεί 
την λεχώ· περιποιείται δέ καί αυτήν καί τά τέκνα του μετ’ απα
ραδειγμάτιστου στοργής· τά λείχει, τά θωπεύει, άποτείνει πρδς 
αυτά φωνάς λιγυράς καί γλυκείας, τά βοηθεί νά έγερθώσι καί 
παίζει μετ’ αύτών δέν παύει δέ μερίμνων ώς πατήρ φιλόστορ
γος, επαναφορών αύτά είς τήν εύθείαν, έάν ποτέ πλανηθέντα 
κινδυνεύσωσι νά άναμιχθώσι μετά ξένης συμμορίας.

' Η πάλη δύο ίππων άδαμάστων εινε θέαμα διασκεδαστικώτα- 
τον. Μόλις παρατηρηθώσι μακρόθεν όρμώσιν ακάθεκτοι πρδς άλ
λήλους, καταλείποντες έκάτερος όπισθεν αύτοΰ τήν συμμορίαν του, 
ήτις άκινητοΰσα βλέπει άτενώς τάς περιπετείας τοΰ δράματος· 
ουτοι δέ έχοντες τούς μυκτήρας αναπεπταμένους, τήν κεφαλήν 
γαυριώσαν καί τήν χαίτην κυμαινομένην, πλησιάζουσιν άλλήλους, 
άνεγείρονται όρθιοι καί άγωνίζονται νά καταφέρωσιν ό είς κατά 
τοΰ άλλου λακτισμούς. "Οταν έπαπειλώνται ύπδ λύκου ή άλλου 
τινδς έχθροΰ, τότε δλαι αί φορβάδες παρατάσσονται κυκλοτερώς 
έχουσαΐ- τάς μέν κεφαλάς πρδς τδ κέντρον, ένθα θέτουσι καί τούς 
πώλους, τούς δέ πόδας πρδς τήν περιφέρειαν, ώστε νά λακτίσωσιν 
αύτόν,. έάν τολμήση νά πλησιάση, δ δέ άρρην άτρόμητος περιφέ
ρεται έκτδς του κύκλου έπιβλέπων τά άσθενέστερα μέρη καί βοη
θών αύτά.

Οί ίπποι είνε διαφόρων χρωμάτων καί έχουσι διάφορα ιδι
ώματα κατά τδν τρόπον τοΰ βαδίζειν ταΰτα δέ χαρακτηρίζουσιν 
οί ’Οθωμανοί διά τών έξής ονομάτων: Έσκίν, Καρά Έσκίν, Τσακ
πήν έκ διδασκαλίας καί Τσακπήν έκ γενεάς καί τελευταίο·? 
Ραχβάν. Καί Έσκίν μένλέγεται τδ σύνηθες βάδισμα· Καρά Έσκίν 
δέ τδ τούτου άνώτερον, δμοίως δέ καί τδ Τσακπήν τδ δέ Ραχβάν 
είνε τδ άνώτατον πάντων. Μεταξύ δέ τούτων ύπάρχουσι καί τινες 
υποδιαιρέσεις, τάς δποίας καί παραλείπομεν.

Γνωρίσματα τών καλών ίππων ύπάρχουσι·? αί έν τω σώματι 
ή τή τριχώσει κηλίδες· αί χηλαί, οί οφθαλμοί, ή κίνησις τών 
ώτων κτλ. οί δέ ίππογνώμονες γνωμοδοτούσι περί τών γνωρι
σμάτων τοΰ καλοΰ ίππου τά άκόλουθα-

“Ό πυρός, ό μετωπίτης ας άποθώιγ 
ή ζών ας βαλθη πώλους να κάμνη.».

άλλο
“Όΰλον και όλύμαυρον όλοι ζητοΰσι 
Και- μ’ όλον τούτο ολίγοι αποκτοΰσι».

“Ούλόθριξ~ καί ποικίλε εξαίρετε μου ίππε 
νπερ χρυσόν τιμάσαι, τούς πόόας. 0εμ>ΐ τύπτε,,.

Καί οί 'Οθωμανοί δέ λέγουσιν.

«Άλή άλμα: άντσακ. άτ οΰτσάρσα άλ δλούρ^

άλμα άλή, σάτ γιαγηζή 
μπήν ντουρουού μπεσλέ κηρί.» 

ώς γνώρισμα δέ τής τοΰ ίππου γενναιότητας θεωρείται καί τδ 
σκάπτειν διά τοΰ ποδδς καί χρεμετίξειν, όταν διακόπτεται τής δδοΰ 
ή έτοιμος ών εις ιππασίαν μείνη έκδεχόμενος τδν άναβάτην.

Τά δέ τής ήλικίας γνωρίσματα καταφαίνονται έκ τών δδόντων 
των. Παροιμίας έκ τών ίππων έχομεν εϊς μέν τήν καθομιλουμέ
νην τάς «Τάλογον τδ πληγωμένο·? σάνίδη τήν ξύστραν τρέμει.» 
καί «Τδ χαρισμένου άλογον στά δόντια δέν τδ βλέπουν» καί «Τδ 
καλδν άλογον μόνοντου αύξάνει τδ σιτηρέσιό·? του·» είς δέ τήν 
άρχαιαν τάς «"Ιππον είς πεδίου»· καί «”Ιππω γηρα'σκοντι τά 
μείονα κΰκα έπίβαλε» καί «Τδυ ίππου δ Σκύθης (έπι τώυ κρύφα 
τινδς έφιεμένων, φανερώς δέ άπωθούντων)· καί «Τίς τρόπος ίπ
πων; (έπί τών παρηλλαγμένον τι καί άλλόκοτον ποιούντων). 
Έν δέ τή Αγία Γραφή τάς « ει διώξονται έν πέτραις ίπποι·» 
καί « Εί παρασιωπήσονται (ίπποι) έν θηλείαις». (Άμώς) Ση- 
μειωτέον δέ οτι ίπποι καλούνται άλληγορικώς, παρά τω προφήτη 
Άββακούμ, καί οί θείοι άπόστολοι· «Και έπεβίβασας εις θάλασ
σαν τούς ίππους σου ταράσσοντας ΰδατα πολλά (Άβ. κεφ. 3.)

Τά διάφορα προτερήματα καί ιδιότητας τών ίππων έξεδήλουν 
οί πρόγονοι ήμών διά τώνάκολούθων επιθέτων: Έριαύχην, εύφορος, 
ξανθόθριξ, εύθυμος, άκαμαντόπους, εύσχημων, εύπέτης, ευπρε
πής, θυμοειδής, ήμερος, μεγαλοπρεπής, γαύρος, γαυρούμενος, 
γαυριώμενος, κυδρός, κυδρούμενος, έλεύθερος, άγλαός, άλλαζών, 
φρονηματίας, εύψυχος, εύκάρδιος, μεγαλόφρων, μετέωρος, ύψαύχην, 
πομπικός, σοβαρός, εύτολμος, εύθρασυς, ποδώκης, γοργούμενος, 
πολεμικός, πράος, εύπειθής, εύάγωγος, εύήνιος, χειροήθης, τι- 
θασσός, ταχύς, εύδρομος, αύρας καί άνέμου πάϊς,_χρυσάμπυξ, 
ώκυπόδης, ποδώκης, Θεσσαλός, πτερόης, Θρηΐκιος, σιδηροχάρ- 
μης, λυσιαύχην, φιλήνιος, χαλκόκροτος, κυανόθριξ, ύψήλοφος 

καί σ ιδηροφάγος.
Τάς δέ κακάς τοΰ ίππου ιδιότητας καί έλλεΐψεις έξεδήλουν 

διά τών άκολούθωυ ονομάτων:
Βραδύς, νωθής, άμδλύς, άργός, βλάξ, κακόπους, μελητής, δει

λός, άτολμος, καταδεής, ύποπτος, σκληρόστομος, βαρύς τήν κε
φαλήν, δυσήνιος (Γκέμ άλμάζ), δυσάγωγος, ταπεινός, μικρόψυχος,, 
λακτιστής, άδάμαστος, άκάθεκτος, μώυυξ, κρατερώνυξ καί θη
λυμανής. Περί ίππων όμιλών δ ’Αριστοτέλης λέγει τά άκόλουθα. 
«Αί φωναί τών ίππων διαφέρουσι· διότι αί θήλειαι εύθύς γεν- 
νώμεναί άφιασι φωνήν λεπτήν καί μικρα'ν οί δέ ά'ρρενες μικρά·? 
μέν, μείζω μέν τοι γε καί βαρυτέραν τής θηλείας. Τού δέ χρό
νου προϊόντος μείζονα- διετής δέ ή τριετής έπειδάν γένηται καί 
τής οχείας άρξηται, φωνή·? άφίεισι μέν ό άρρην μεγάλην καί βα
ρεία·?, ή δέ θήλεια μείζω καί λαμπρότερα·?· έχει δέ ή ίππος μά. 
λίστα όρμηττκώς πρός τον. συνδυασμόν. Έστι δέ ή ίππος τών 
τετοαπόδων απάντων εύτοκώτατον και λοχίων καθαρότατου 
καί έλαχίστην προΐεται αίματος ρύσιν, ώς κατά τοΰ σώμα
τος μέγεθος- έ'χει δέ δ.δόντας τεσσαράκοντα καί βάλλει τούς 
πρώτους τέτταρας τριακοντάμηνος, τούς μέν δύο άνωθεν, τούς 
δέ δύο κάτωθεν έπειδάν δέ γένηται ένιαυτός, βάλλει τδν αύτόν 
τρόπον άλλους τέσσαρας, δύο μέν άνωθεν, δύο δέ κάτωθεν» 

^.άιΤτάλιν όταν άλλος ένιαυτός γένηται, έτέρους τέτταρας, τδν 
αύτόν τρόπον. Τεττάρων δέ έτών παρελθόντων και έξ μηνών, ού- 
κέτι βάλλει ούδένα- ήδη δέ τις εύθύς τδ πρώτον άμα πάντας 
■έξείαλεν, ώστε σχεδόν συμβαίνει, δταν τεττάρων έτών ή καί έξ 
ιμηνών, χρήσιμον είναι πρδς τήν γέννησιν μάλιστα. Όταν δέ ή ίπ
πος πλησίον ή τής άφέσεωο, ορθή στάσα προΐεται τδ έκγονον· 
Ζώσι δέ τών ίππων οί πλείστοι περί οκτώ καί δέκα έτη καί εί
κοσι καί τριάκοντα. Έάν δέ τις έπιμελώς θεραπεύη, έκτείνει καί 
πρδς τά πεντήκσντα· δ δέ μακρότατος βίο; των ίππων έστιν ώς έπί 
τδ πολύ πέντε καί εικοσιν έτη. Περί δέ τής σωματικής αύξή- 
σεως τών ίππων ιστορώ·? δ αύτός λέ/ει. «Ή μέν θήλεια πέντε 
έτών τέλος λαμβάνει μήκους καί ύψους- ό δέ άρρην έξ έτών 
;μετά δέ ταΰτα έν άλλοις έξ έτεσι το πλήθος λαμβάνει τού σώ
ματος καί έπιδίδωσι μέχρις έτΰν είκοσι·?. 'Ομοίως και περί τών 
άρρωστημάτων τών ίππων ιστορεί λέγων Τών ίππων αί μέν φορ- 

■βάδες άνοσοι τών άλλων άρρωστημάτων είσί, πλήν ποδάγρας· 
ταύτη δέ κάμνουσι καί ένίοτε άποβάλλουσι τάς όπλάς· όταν δ’ ά- 
ποβάλλω-ι, πάλιν φύουσιν ευθύς· γίγνεται γάρ άμα τής έτέρας 
ύποφαινομένης ή τής έτέρας όπλής άποβολή. Οί δέ τροφία·. -ίπ
ποι πλείστοις άρρωστήμασι κάμνουσι- λαμβάνει γάρ καί ειλεός 
(κωλικόπονο; καί τουρκιστί σαντσίτ)- σημείου δέ τής άρρωστίσς 
τά οπίσθια σκέλη ύφέλκουσιν ύπό τά έμπροσθεν καί ύποφέρουσΐ'?- 
ώστε ολίγου συγκροτεί·?. Έάν δέ άσιτήσας τάς έμπροσθεν ήμέρας, 
ειτα μανή, αίμα άφαιρΰντες κα: έκτέμνοντες βσηθοΰσι. Λαμίά- 

’νει δέ καί τέτανος· σημεΐον δέ, αί φλέβες τέτανται ττζκσαι καί ή 
κεφαλή καί 5 αύχήυ, καί προβαίνει εύθέσι τοϊς σκέλεσι. Γίγνον- 
'ται δέ καί έμπυο: οί ίπποι. Λαμβάνει δέ και άλλος αυτούς πόνος· 
καλείται δέ τούτο κριθιάν σημεΐον δέ τού άρρωστήματος, μα
λακός γίνεται ό ούρανδς καί θερμόν π·?εΐ· άνίατα δέ, έάν μή 
«αύτόματα καταστή, τό τε νυμφιάν καλούμενου, έν ω συμβαίνε1 
κατεχεσθα·.. Όλως δέ φφσίν οί έμπειροι,σχεδόν όσα περ άρρωστες 
άνθρωπος άρρωστήματα, καί ίππον άρρωστε:·? καί πρόβατα. Γινώ- 
σκουσ: δέ ο: ίπποι κα: τήν φωνήν άκούοντες τών ίππων, ο:ς άν 
μαχεσάμενοι τύχωσι· χαίρουσι δέ τόϊς λειμώσι καί τοξς έλεσ:, 

■και γάρ τών ' όδάτων τά θολερά πίνόυσι· κάν ή καθαρά, άνατρέ- 
πουσ:ν αύτά όί ίππο: ταΐς όπλαϊς, ε:τα πιόντες λούονται.»

Σημειωτέε?? δέ ότι ώς ή ΰ.έξ-,ς βοΰς οΰτω καί ή λέξις ίππος 
λαμβάνονται ένίοτε αντί τού μέγα ή, έπ'. φυτών, άγριον οίον 
ιΚυοιππη, 'Ιπποκράτης, Ίπποτυφία, ίίπποσέληνον κτλ.

Εινε δε ό. μέν άρρην έμπροσθουρητικδν, ή .δέ θήλεια δπισθου- 
,ρητικόν.

Είδος ίππου είνε καί ό λεγόμενος παρά μέν τοΐς αρχαίοι; Γίν- 
•νος, παρ ήμΐν δε Μιτυλί καί Κάβακος. Περί τού είδους αύτοΰΐδ 
:μεν ’Αριστοτέλης ιστορεί δτι γ-.οντα: .έξ ίππου, όταν νοσήση έν 
τή κυήσει, ώσπερ έν μέν τοΐς άνθρώποις οί νάνοι, έν δέ τοΐς ύσί 
τά μετάχοιρα, κα: ότι ό Γίννος έχει τδ αΐδοΐον μέγα, ώς οί να’- 
νο. Αλλοι δμως λέγουσιν ότι είνε ίδιον τι είδος ίππων καί δτ{ 
μόνον εϊς Μιτυλήνην γίνονται· καί ούτοι δχι είς άπασαν τήν νή
σον, άλλ’ έν τισι μόνον χωρίοις.

Έκ τοΰ ίππος παράγονται ποΰλόταται λέξεις. Μ. Σ.

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ.

Μετά τήν μυσαράν έκείνην άδελφοκτονίαν, ήτις πρώτη έμό- 
λύνε τήν γην μέ άνθρώπινον αίμα, βλέπομεν έν τή ‘Αγία Γραφή 
τούς άνθρώπους σαφώς διακρινομένους είς δύο τάξεις, είς τήν 
τών άγαθών καί εις τήν τών κακών. Καί τής μέν πρώτης προΐ- 
σταται ό άγαθδς Σήθ, τής δέ δευτέρας ό μοχθηρός άδελφοκτό- 
νος Κάϊν. Και οί μέν απόγονοι τού Σήθ έκλήθησαν υίοι Θεοΰ, 
καθδ διατελοΰντες πιστοί είς τδν θείο·? νόμον, οί δέ τού Καϊν υιοί 
άνθρωπων. ’Αλλ’ ό έρως ήνωσε τούς υιούς τού Θεού μετά τών 
θελκτικών θυγατέρων τών Καϊνιτών, καί οί έκ τής ένώσεως 
ταύτης γεννηθέντες Γίγαντες κατά τήν ‘Αγίαν Γραφήν, πεποιθό- 
τες έπι μόνη τή σωματική ρώμη αύτών, προέβαινον όσημέοα: 
εϊς πάν είδες διαφθοράς καί κακίας. Ό Θεός, όργισθεις έκ τού - 
του, επεμψε κατακλυσμόν,, ό όποιος έπνιξε σύμ.παν τδ άνθρώπι
νον γένος έκτδς. τοΰ Νώε μετά τή; οικογένειας του. Ό πατρι- 

y!·’? τ’θ Αάμεχ καί απόγονος τοΰ Σήθ, ών άνήρ 
δίκαιος καί θεοσεβής, διετάχθη παρά τού θεοΰ νά είσέλθη μετά 
παντός είδους ζώου έν τή άπεράντω έκεινη σωστική Κιβωτω, 
τήν όποιαν είχε κατασκευάσει κατά Θείαν έπίσης διαταγήν. Ή 
Κιβωτός είχε κατά τδν ιερόν ιστορικόν 3ΘΘ πήχεων μήκος, 30 
ύψος καί 50 πλάτος· οθεν κατά τούς γενομένους ύπολογισμούς 
ήτον εύρυχωροτέρα τοΰ έν Ι’ώμη αγίου Πέτρου ή τής έν Κων- 
οταντινουπόλει άγιας Σοφίας.

Τά μόνα έμψυχα όντα τά φε’οσθέντα ύπδ τής Θείας Προνοία,ς- 
έπέπλεον λοιπόν έν τή Κιβωτω, μέχρις ου, τών ύδάτων έλατ- 
τωθέ·?τωνΤ έκάθισεν .αΰτη έπί τώ ’Αραράτ, όρους τής ’Αρμενίας. 
Τά ζώα έξελθόν.τα διεσκορπίσθησαν έπί τής γής .καί έκατοίκισαν 
αύτήν πάλιν· αί ώραι τώ έτους έπανέλαδον τήν τακτικήν αλ
τών διαδοχή·?} ή τάξις τής βλαστήσιως τών φυτών άποκατέστη 
πάλιν, καί ό Θεός καταπραΰν,θείς ηύλόγηαε τού; άνθρώπους, λέ
γω·?: « Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε και πληρώσατε τήν γήν και 
κατακυριεύσατε αύτής. Καί ό .τρόμος υμών κα: ό φόβος έστα: 
έπί πάσι τοϊς θηρίοις τής γή; καί έπί πάντα τά όρνεα τού Ού
ρανοΰ καί έπί πάντα τά κινούμενα έπί τής γής καί .έπί πα’ντας 
τούς ΐχθύας τής .θαλάσσης· ύπδ χεϊρας ύμϊν δέδωκα » (Γεν. θ’.).

Ό ΝώεΛαϊ οί τρεις αύτοΰ -υυίοί Σήμ, Χάμ .καί Ίάφεθ, νέοι 
πατέρες τοΰ άνθρωπίνου γένους, ήρχισαν νά καλλιεργώσι καί νά 
κατοικίζωσι τήν γ-ή?. Άλλά, πολλαπλασιασ,θέντες μετά θαυμα
στής ταχύτητες, είδον, ότι ήσαν ήναγκασμένοι] ·?ά καταλίπωσι 
τάς τερπνάς πεδιάδας τής Μεσοποταμία;· πριν όμως διασπαρώ- 
σιν, ήθέλησαν νά έγείρωσι πύργον άπέραντον καί ύψηλότατον 
πρδς αιώνιον μνημείο·? τής μέχρι τούδε συμβιώσεώς των. Πλήν 
τδ σχέδιον αύτών ,άπήρεσεν είς τδν Κύριον, δστις καταβάς συν- 
έχεε τάς γλώασας αύτών καί δέν έδύναντο νά συνεννοηθώσι 
πρδς άλλήλους. Όθεν τδ έργον έμεινε·? άτελές, αί δέ τρεις φυ- 
λαί, ζητούσαι .νέας πατρίδας, διεσπάρησαν έφ’ δλην τήν γήν, 
διατηρήσασαι μετά τής ποικιλίας τών γλωσσών καί τής διαίτης 
καί τήν άδελφικήν έκείνην ομοιότητα, ήτις λίαν καταφανή ποιεί 
τήν κοινήν καταγωγήν απάντων τών έθνών.

Ό κλεινός Γέρμα, δς Λεοπόλδος Stolbery έν τω σύγγραμμα;:
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αύτοΰ «'Ιστορία τη; Χριστιανικής θρησκείας» άποδειζνύει την 
συμφωνίαν τής Μωσαϊκής ιστορίας πρός τάς παραδόσεις τών ’Ιν
δών, τών Χαλδάίων, τώ/ Σύρω/, τών Ασσυριών, τών Φοινί
κων, τών Περσών, τών Σινών, τών Αιγυπτίων, τών Ελλήνων, 
ιών "Ιταλών, τών Μεξικανών καί τών Κελτών.

Ό περίφηυ-ος Jules Klaproth (γεννηθείς ,έν Βερολίνω τδ 
1783 καί άποθανών έν Παρισίοις το 1835) άποδειζνύει δμοίως. 
οτι δλοι οί ’Ασιανοί λαοί όμιλοϋσι περί ένδς κατακλυσμού χρο
νολογούμενου κατά τό 3044 π. X.

Καί αΰτοί άκόμη οί Γροιλανδοί άναφέρουσιν, οτι πρώτος άν
θρωπος έπλάσθη ό Kallak, οτι έκ τοϋ άντίχειρος αυτού έξήλθεν 
ή πρώτη γυνή, καί οτι ό κόσμος μετά ταύτα κατεζ,λύσθη ύπδ 
τών ύδάτων έκτδς ένδς άνθρώπου. Εΐς τήν θεογονίαν τών Νι- 
γρήτων λίμνη τις είς τδ έσωτερικόν τής ’Αφρική; θεωρείται ώς 
λείψανον τοΰ κατακλυσμού. Καί παρά τοϊς αΰτόχθοσιν Άμερι- 
ζανοϊς άπαντώνται αναμνήσεις τοϋ κατακλυσμού έν τοϊς 'ιερογλυ
φικοί; αΰτών. Οί Άλγονζ.ΐνοι (Algonqtiins) άναφέρουσιν δτι ό 
Messou βλέπων την γήν κατακεκλυσμένην άπέστειλε κόρακα, 
ΐνα φέρη αΰτω δλίγην γήν. άλλά δέν τδ κατώρθωσεν άπέστειλε 
τότε ένα ποντικόν, δστις έντδς τοϋ στόματός του χοϋν,
έξ ού ό Messou έκαμε πάλιν τόν κόσμον. Οί Μεξικανοί διηγούν
ται έτι καθαρώτερον, δτι ό Tezpi εϊσήλθεν εϊς έν μέγα acallj 
μέ την γυναίκα, τά τέκνα, τά ζώα καί τους σπόρους. Αφού δέ 
τδ μέγα Πνεΰμα άπέσυρε τά ΰδατα, ό Tezpi έξαπέστειλε γύπα, 
δστις εύρών πρός τροφήν πτώματα δέν έπανήλθε. Τότε έξαπέ- 
στειλεν άλλα πτηνά, έως ού τδ κολύβριον έπανήλθε μέ κλάδον 

πράσινον. Βεβαιωθείς έκ τούτου, δτι ό ήλιος άνεζωογόνει την 
φύσιν, έξήλθε τοϋ acalli.

'Ο λυρικός Πίνδαρος αδει τδν κατακλυσμόν εϊς τδ 0.' τών 'Ο
λυμπίων του καί λέγει δτι ό Δευκαλίων έσώθη έπί τοϋ Παρνα- 
σοΰ, δθεν καταβάς μετά τής γυναικός του Πόρρας έκτισε την πό
λιν Πρωτογένειαν, τήν όποιαν έκατοίκισε ρίπτων λίθους ό'πι- 
σθέν του. Ό Πλάτων ομοίως όμιλεϊ περί αΰτοΰ είς τόν Τίμαιόν 
του ώς περί συμβεβηκότος παγκοσμίου καί μοναδικού καί, όρ- 
μώμενος έκ τής παλαιάς ταύτης παραδόσεω;, διηγείται τήν 
καταστροφήν τής Άτλαντίδος. Ό ’Απολλόδωρο; λέγει δτι ό 
κατακλυσμό; ύπήρξεν ή μετάβασις άπδ τοϋ χαλκού αιώνας εϊς 
τδν ήμέτερον σιδηροΰν καί δτι ό Δευκαλίων διεσώθη έντδς κιβω
τού. Ό Λουκιανός προσθέτει, δτι είσεβίβασε μετ’ αΰτοΰ ζώα 
παντός είδους, καί ό Πλούταρχος, δτι άπέστειλε περιστεράν, 
δπως έννοήση τδ ΰψρς τών ύδάτων.

Πρ’ος συμπλήρωσιν τών είρημένων παραθέτομεν τά επόμενα, 
. έρανιζόμενοι αΰτά έκ τής Βνζαντίδος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΑΥΨ1Σ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ.

Εις τών έπισημοτέρων Άγγλων άρχαιολόγων ό κ. Σμιθ άνέ— 
γ/ω τελευταίως έν συνεδριάσει τής έν Λονδί/ω αρχαιολογικής 
εταιρίας έξήγησιν πολυτίμου τίνος μνημείου, άνακαλυφθέντος έν 
Νινευί, έν τοϊς έρειπίοις τής οΰτω δή καλουλένης βιβλιοθήκης 

τών βασιλέων τής ’Ασσυρίας, ήτις εΐνε μάλλον συλλογή πήλι
νων πινάκων, φερόντων σφηνοειδείς έπιγραφάς καί ίστορούντων 
ιστορικά γεγονότα τών άρχαίων τούτων μοναρχιών. ’Επειδή δέ 
ή άνακάλυψις αΰτη, σχετιζομένη πρό; τά έν τή Άγια Γραφή 
περί κατακλυσμού 'ιστορούμενα, έκίνησεν, ώ; ε’.κός, τήν περιέρ
γειαν τού έπιστημονικοϋ κόσμου, άπεκδεχομένου έκ τών περίτοι- 
ούτων γενομένων ερευνών καί άλλα; οΰχ ήττον σπουδαίας άνα- 
/.αλύψείς, νομίζομε/ κακόν ϊνα μεταφέρωμεν τά κατά τ’ο άνακα- 
λυφθέν άρχαιολογικ’ον εκείνο μνημείο/, δπερ εινε, ώς πιθανολο
γείται, κατά χίλια έτη άρχαιό’.ερον τής ύπό τής Παλαιας Γρα
φής διασωθείσης ύμϊν άγηγήσεως.

Ή νεωστί άνακαλυφθεϊσα έπιγραφή καθ’ έαυτήν δέν εΐνε πρω
τότυπος, άλλ’ άντίγραφον Βαβυλωνιακής έπιγραφής, πολλω πα- 
λαιοτέρας, γενομένηο έν Έρές, παρά την Βαβέλ, μίαν τών με
γίστων καί άρχαιοτάτων πόλεων τοϋ Βαβυλωνικοϋ κράτους. ’Επί 
τή βάσει τή; χρονολογία; τοϋ Βερός, ή εποχή τή; συντάξεως τοΰ 
πρωτοτύπου κειμένου δύναται νά άναχθή εΐς τρισχίλια έτη πρδ 
Χριστού. Το πρωτότυπον δέ τούτο άντεγράφη έπί τής έν τή ’Ασ
συρία βασιλείας τού Σαρδανάπαλου, δστι; εΐχε σχέσεις μετά τής 
Έρές. Άλλως δέ εΐνε εΰνόητον δτι άφ’ ού αί έπιγραφαι αύται 
ήσαν, έν τοϊς άπωτάτοις έκείνοις χρόνοις, τά μόνα ίστοροϋντα τά 
γεγονότα τοϋ παρελθόντος κείμενα, άνενεοΰντο καί έπολλαπλα- 
σιαζοντο δσον οίον τε συχνότερου και έπιμελέστερον.

Ή έν Νινευί διασωθεϊσα καί μετά μακράν διαδοχήν αιώνων wF 
άνευρεθεϊσα άφήγησι; τοϋ κατακλυσμού διαφέρει έν πολλοϊς τής 
άφηγήσεω; τή; Παλαιας Γραφή;, άλλ’ ώ; προς τό σύνολον τών 
γεγονότων τοσαύτη ύπάρχει όμοιότης πρός άκλήκας, ώστε πη- 
γαζουσι προφανώς έκ τή; αυτή; πηγή;. Ώ; έν τή Άγια Γραφή 
καί ένταΰθα φαίνεται δτι ό κατακλυσμό; εστάλη δπω; τιμωρήση 
τοΰ; ά/θρώπου; καί καθαρίση τήν -γήν άπο τών κακιών αΰτών, 
άλλ’ ή τιμωρία αύτη εΐνε έργον πολκώ/ όμοϋ, ουχί δ' ένό; καί 
μόνου Θεού, ό δέ μόνο; δίκαιο; άνθρωπο;, δν έξελέςαντσ διά τήν 
διάσωσιν τού γένους άποκαλεϊται Σισίτ. "Ηρω; τι; όνόματι Ίζ- 
ΰονβάο, δστι; θεωρείται ό αύτός π.ος τόν Νιμρώδ τή; Γραφής, 
άπαντα τον Άισΐτ καί έρωτά αΰτόν πώς έγένετο αθάνατος· ό Αί
σια τώ άποκρίνεται δτι οι θεοί, βουκηθεντε; να καταστρέψωσι 
τόν κόσμον, διέταξαν αΰτόν νά κατασκευάσω) έν μέγα πλοϊον καί 
νά έπιβή αΰτοΰ οΰ μόνον αΰτδς μετά τής οικογένεια; του κα'. 
ενός ζεύγους έκ πάντων τών ζώων τής γής, άλλά καί μετά τών 
υπηρετών αυτού και «τών υιών τού στρατού αΰτοΰ (;)». Ό Σισ'ιτ 
ύπήχουσε καί έναυπήγησε πλοϊον, ου αί διαστάσεις σημαίνοντα', 
δι’ οργυιών, ώ; αί τη; Κιβωτού. Έφρόντισε δέ νά παρακάοη καί 
ένα πρωρέα έπί τοΰ πλοίου. Εύθύς μετά τήν έπίβασιν αΰτοΰ έ- 
πήλθεν ό κατακλυσμός, ή βροχή διήρκεσεν επτά ήμέρας καί κα- 
τεκάλυψε πάσαν τήν γήν. Έπί τέλους το πλοϊον προσωρμίσθη 
έπί τού ορού; Νιζίρ, δπερ ό σίρ Ρώλινσων νομίζει ώ; δν τ’ο 
Αραράτ τή; ίεράς Γραφής (δπερ δμως, είρήσθω έν παρόδω,δέν 
είνετό ’Αραράτ τή; Αρμενίας, άλλά τής Μεσοποταμίας.) Μετά πα- 
ρέλευσιν άλλων επτά ήμερών ό Σισ'ιτ απείικε') έκ τού πλοίου 
τά πτηνά- κατ’ άρχάς μέν μίαν περιστεράν, ήτις έπανήλθεν έπειτα 
μίαν χελιδόνα, ήτις έπανήλθεν αύθις, καί τελευταϊον άπελΰθη

« I
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έΐς κόραξ δστις έπανήλθε. Τότε ό Σισίτ έβεβαιώθη δτι έπαυσεν 
δ κατακλυσμός καί έξελθών μετά της οικογένειας αύτοΰ άνή- 

γειρε βωμόν καί έποίησε θυσίαν εις τούς θεούς.
Είπομεν Ανωτέρω δτι ή άνακαλυφθεϊσα επιγραφή είνε άντί— 

γραφον προγενεστέρου επιγράμματος, δπερ έπί τή βάσει χρονο
λογίας του Βερ'ος δύναται νά άναχθή εις τρισχίλια προ 
Χρίστου έτη. Ό· Βέρος οΰτος ήτο Χαλδαίος ιστορικός, δστις τρια
κόσια πρ'ο Χριστού έτη έξήγαγεν έκ τών ιερών βιβλίων τοϋ θεοΰ· 
Όανές και μετέφρασε? ελληνιστί την πρώτην ιστορίαν τοΰ άν
θρωπον μέχρι τής διασκορπίσεως τών φυλών. Ή περί κατακλυ
σμού διήγησις καί ή πυργοποιΐα έχουσιν έπίσης μεγίστην ανα
λογίαν πρ'ος την διήγησιν τής Παλαιάς Διαθήκης, άμφότεροι 
δέ είνε δμοιαι πρδς τάς ύπό τοΰ κ. Σμίθ διευκρινηθείσας.

Ό Βέρος έξιστορεϊ τούς δέκα προκατακλυσμιαίους βασιλείς 
τής Βαδυλώνος, ών τελευταίος (τ'ο όνομα τού οποίου συμφωνεί 
πρ'ος τό τού Νώε) ήν δ Ξισούθρης, πρόσωπο ν ταυτόσημον, μά
λιστα διά τοΰ ονόματος, τώ· έν τή σφηνοειδεϊ έπιγραφή, μνημο- 
νευομένω Σισίτ. Ό Χαλδαίος ιστορικός προστίθησι.

Κατά την έποχήν τοΰ 3ισούθρου μέγας έγένετο κατακλυσμός. 
Ό θεός Χρόνος (ούτως οί "Ελληνες μετέφραζον τ'ο χαλδαιοασ- 
συρικόν όνομα Ίλου) έφάνη αΰτώ καθ’ 'ύπνους καί τώ ειδοποίη
σήν δτι τήν δεκάτην πέμπτη*  ήμέραν τού· μηνός Δεζίου, (ό Σε- 
6άν τών άρχαίων Βαβυλωνίων, ’Ασσυριών, Χαλδαίων καί Εβραίων- 
καί σήμερον έτι δ Σαίάν τών νεωτέρων 'Ιουδαίων καί Τούρκων 
Αντιστοιχεί πρός τόν ήμέτερον ’Ιούνιον) θά συμβή πλημμύρα 
μέλλουσα νάκαταστρέψη τή,ν ιστορίαν τής άρχής καί τοϋ τέλους 
δλων τών πραγμάτων, έπειτα Οχ φέρη αυτήν εϊς τήν Ήλιούπολιν 
έν Σιπάρα· έκτος τούτου ύπεχρέωσεν αύτόν νά κατασκευάση ναόν, 
νά εϊσαγάγη έν αύτή τούς φίλους καί συγγενείς του, νά θέση, 
έντός αύτής καί δ,τι άναγκαϊον είς τήν ζωήν, μετά τών διαφό
ρων ζώων, πτηνών καί τετραπόδων, καί νά έγκαταλειφθή έπί τής 
θαλάσσης άφόβως. Έρωτήσας τόν θεόν τούτον πού έμελλε νά 
διευθυνθή, έλαβεν ώς άπάντησιν τοΰτο· « Πρός τούς θεούς.» Έπί 
τούτω άπέτεινε δέησιν ύπέρ τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ύπήμουσε 
λοιπόν τή θεία διαταγή καί ωκοδόμησε πλοϊον, έχον πέντε 
στάδια μήκος καί δύο πλάτος (4,000 πόδας έπί 1,900.) Έθετο 
έντός τοΰ πλοίου τούτου δ,τι είχε προπαρασκευάσει καί τελευταίος 
εϊσήλθε καί αύτός μετά τής συζύγου, τών τέκνων καί τών φίλων 
του. "Αμα τά ύδατα έκάλυψαν τήν γήν καί μετ’ ολίγον κατηυ- 
νάσθησαν, δ Ξύσούθρνς έκ τού πλοίου άφήκε πτηνά, άτινα, μή 
εΰρίσκσντα μήτε τροφήν μήτε θέσιν δπου νά θέσωσι τούς πόδας 
των, έπανήλθον εϊς τό πλοϊον. Έπανέλαβε τό πείραμα τό δεύτε
ρον, άλλά τήν φοράν ταύτην τά πτηνά δέν έπανήλθον πλέον, 
τοΰθ’ δπερ παρέσχεν αΰτώ Αξιοπιστίαν δτι τά ύδατα άπεσύροντο 
άπό τής έπιφανείας τής γής. Μετά ταΰτα ήνοιξεν οπήν είς τό 
πλοϊον καί παρατηρήσας έξωθεν είδεν δτι έξώκειλεν εϊς τάς 
πλευράς όρους, δτε καί έξήλθε μετά τής συζύγου, τής θυγατρός 
και τοΰ πρωρέως του. Ό Ξισούθρης, προσευχηθείς, κατεσκεύασε 
θυσιαστήριον καί προσενεγκών θυσίας είς τούς θεούς, έγένετο 
άφαντος αύτός τε και οί μετ’ αύτοΰ έξελθόντες έκ τοΰ πλοίου.

Οί μείναντες έντός αύτού, βλέποντες ότι οί σύντροφοί των δέν 

έπανήρχοντο, έγκατέλειψαν τό πλοϊον, παραποιούμενοι σσοδρώς 
καί προσκαλοΰντες τόν Ξισούθρην· Αλλά δέν εΐδον αυτόν, Ακόυ
σαν δέ μόνον εϊς τούς άέρας τήν φωνήν του, ήτις διέτασσεν αύ
τάς νά σέβωνται τήν θρησκείαν καί έπληροφόρει αύτούς δτι χά-- 
ριν αύτών προσεκλήθη νά ζήση μετά τών θεών, καί δτι ή σύζυ
γός του, ή θυγάτηρ αύτού καί ό πρωρεύς εΐχον τύχει τής αύτής 
τιμής. Πρός τούτοις εΐπεν δτι δφείλουσι νά έπιστρέψωσιν εϊς 
Βαβυλώνα καί κατά τάς δοθείσας διαταγάς δτι έπρεπε νά ζητή- 
σωσι τάς έγκεκλεισμένας είς Σιπάραν γραφάς καί νά γνωστό- 
ποιήσωσι ταύτας εϊς πάντας· έδήλωσε δ’αύτοϊς δτι ή θέσις, δπου 
αυται εύρίσκονται, έκειτο έν Αρμενία. Άκούσαντες ταΰτα, άφ’ οΰ 

προσήνεγκον θυσίας είς τούς θεούς, έπανέκαμψαν εις Βαβυλώνα. 
Μέρη τινά τοΰ έςοκείλαντος πλοίου έμειναν έπί τού όρους τή; 
’Αρμενίας Γορδυανοΰ, πολλοί δ’ άφήρεσαν άπ’ αύτοΰ τεμάχια 
Ασφάλτου, δπως μεταχειρισθώσιν αύτά ώς άλεξιφάρμακον. Άμα 
εϊσήλθον είς Βαβυλώνα καί εΰρον τάς γραφάς έν Σιπάρα, έκτισαν 
πόλεις, Ανήγειραν ναούς, ή δέ Βαίυλών κατωκήθη έκ νέου. Ση
μειωτέου δέ δτι καί· ό έπίσημος ’Αρμένιος ιστορικός, Μωϋσής 
δ έκ Κορήννης, άναφέρει έπίσης τόν Ξισούθρην ώς φθάσαντα διά 
μέσου, τών ύδάτων έν Αρμενία.,

Η ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ 2ΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ 
πρός 

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

έχ διαφόρων πηγών έρανισθεϊσα και διά- ποικίλων σημει 
ώσεων έπαυ^ηθεΐσα, διδασκόμενη έν τώ Φιλεκπ.

Συλλόγω “Όμηρος„
ύπό Γ. Φ Ρ ΑΝ Τ Ζ Η χαΟηγητ,οΰ (1).

Φίλη ‘Ομήγυρις.
Πρώτον νΰν κάγώ παρουσιαζόμενος, έλάχιστον μέλος τοΰ εύ- 

γενοΰς τούτου και μουσοπόλου, θιάσου, δπως, όση δύναμις, έκ- 
πληρώσω τό κοινώς έπι πόέσιν ήμϊν υπό τοΰ ορθού λόγου έπι- 
βαλλόμενον σπουδαιότατου καθήκον, καί Αποδίδω», ώς εϊκός, 
τήν άπειρον εύγνωμοσόνην μου τω τε πολυμαθεστάτω ήμών Προ- 
έδρω καί τοϊς άλλοις τοΐς άξιον κρίνασί με, δπως κάγω έν- 
τεΰθεν, όπου πόδες πολλώ σοφωτέρων μου έστησαν, προσενέγκω. 
τόν έλάχιστον ηθικόν φόρον τώ μουσοφιλεϊ κοινώς ίδρυομένω ύπέρ 
τοΰ κοινού καλού λαοσωτηρίω τούτω βωμώ, ομολογώ δτι δι-, 
πλοΰν τό αίσθημα έν έμοί αισθάνομαι σήμερον έγειρόμενον, καί 
τοιοΰτον δή οίον πρέπει νά φέρη έκαστος έξ ήμών, ελληνικήν 
καρδίαν έν τοϊς στήθεσιν αΰτοΰ περικλείω·?, τό μέν χαράς ούχί 
τής τυχούσης, τό δέ λύπης οΰ μικρός.

Και χαράς μέν, δτι πολλούς μέν βλέπω τούς συνωθουμένους 
περί τό διδάσκειν τά βέλτιστα καί κάλλιστα. έξ ών προσδοκάται 
τό κοινόν καλόν κα! έπιφώσκουσα άράται είς τήν ιστορικήν ταύ-

(1) Τό χατά συνέχειαν διδασχόμενον χαι τερπνοί χο·ϊ ώφέλιυον τοΰτο 
μάθημα ώς πρωτοφανές σχεδόν παρ’ ήμϊν άποφασίζορε? ταχτιχ·.·: νά 

δημοσιεύωμεν χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών έν τω Με'ντοοι. 

την πόλιν ή ζωογόνος τή; έώας άκτίς, πολύ δέ πλείστους τούς 
συρρέοντας πρός τήν άκρόασιν τών διδαγμάτων τούτων, έφ’ οις: 
ιορυται καί ό βωμός τή; έλπίδος, ήτις, θωρακίζουσα ήμας. διά 
τής άγάπης καϊ έ ;?:.νσα ήμά; διά τών αύτών αισθημάτων, θέ
λει μας οδηγήσει έ/. τών έλπιζομένων καί έννοουμένων εϊς τά. 

πραγματικά καί ορατά..
Λύπης δέ, μή πολύ κατώτερος τών πρό έμού καταφανώ-καί· 

ήττονα λοιπόν τή; προσδοκίας υμών καί τής έμής έπιθυμίας 
κατορθώσω· ούχί ότι οί πρότερον είπόντες τά πάντα είρήκασι καί 
σπάνις έπήλθε λόγων (διότι οί πρόγονοι ήμών έγκατέλιπον εις 
ήμάς μεγίστους θησαυρούς έπιστημών καί γνώσεων σχηματίζον
τας ωκεανόν άνεξάντληταν), άλλ’ δτι μικρόν τι ή οΰδέν υπό
σχονται γνώσεις περιωρισμέναι, ώς αί μικρατ. δυνάμεις μικρόν 
ή ούδέν τό Αποτέλεσμα παράγουσιν.

Διό δή καί έπί πολύ συννοούμενος, πώς άρά γε κάγώ· ευδόκι
μος τε καϊ ωφέλιμος πράγματι δύναμαι νά φανώ, κατά τι έν τώ. 
μέρει μου. άσφαλεϊ τώ ποδί έσχατος πάντων επόμενος τοϊς ύπέρ. 
τοΰ πλησίον ήδέως μρχθοΰσιν, έπιπροσθοΰν έίλεπον πάντοτε τό 
ασθενές τών δυνάμεών μου, οΰδόλως άγνοοΰντος τό λόγιο.ν έκεϊνοι.

« Κρεισσον τό κατά δύναμιν εϊσενεγκεΐν ή τό πάν έλλείπειν.»· 
Διχογνωμοΰσαν λοιπόν τήν καρδίαν μου ήσθανόμην καί πάλην 
ϊσχυράν ισχυρών τε καί εΰγενών δύο αισθημάτων έν αύτή ΐσχυ— 
ρώς διεγειοομένων, άπερ έπί πολύ Αμφιρρεπή δλον με χατεϊχον 
και μετέωρον. Τό μέν, ώς έφθην είπών, δτι πολυμαθών άνδρών 
δεϊται τό βήμα τοΰτο καί πολλήν την πείραν καί τήν σχολήν 
Αγόντων, ών περ ήμεϊς δυστυχώς άμίτοχοι διατελοΰμεν τα δέ, 
δτι

» Ανδρα δ’ ώφελεϊν άφ’ ών
» έχοι τε καί δύναιτο, κάλλιστος πόνος »

Τοιούτων δή μοι έν τή χώρα τών ιδεών συμδκινόντων, ώσανει 
ήχησεν αίφνης εϊς τά ώτά μου ισχυρρτέρα τις φωνή τηλοπέτης 
περιίομβοΰσα καί λέγουσα

» Δεϊ τούς ύπέρ μεγάλων πραγμάτων σκοποΰντας
» μηδένα συμφέροντα λογισμόν- παραλιπεϊν διά
» μηδεμίαν πρόφασιν. »

Εις τήν φωνήν ταύτην τήν καταπειστιζωτάτην καί πλήρη πα
τριωτισμού και δημοτικότητος τοΰ ένθερμοτάτου έκείνου προστά
του τής έλευθερίας τής άρχαίας ‘Ελλάδος, τοΰ άθανάτου. λέγω 
Δημοσθέ/ους, τίς δύναται ν’ άντιστή,; φέρων μάλιστα εις μνή
μην, δτι οί ύπερήφανοι έκεϊνοι-'Αθηναίοι έκλινον τούς άγερώχους 
αυτών αύχένας ένώπιον αύτοΰ έκβροντώντος τούς κεραυνούς του- 
κατά τών έχθρών τής Πατρίδος ;

Τοϊς σοφοϊς δθεν τούτοις λόγοις άνσπειθόμενος άρχομαι κάγώ 
τοΰ κοινού τούτου καθήκοντος, τά μάλιστα έλπίζων εις τήν ευνοϊ
κήν κρισιν πάντων τών μελών και τών άλλων, όσοι προνοητικώ- 
τατοι πάντων άνκφανέντες κα: ‘Ελληνοπρεπέστατο·/ παράδειγμα 
δ-ιςαντες, άλλοις επόμενοι, συνέλαβον τήν σωτηριωδεστάτην 
ιδέαν τής φιλομούσου ταύτης συγκεντρώσεως, όπως ένθέσωσιν 
έλαιον τώ χρείαν τούτου έχοντι καί κατεπείγουσαν μάλιστα ιερώ 
λύχνω, ίνα φαίνη άκοιμήτως έν τή κοινωνία ταύτη, ώς ό έν τώ 
μέσω τοΰ ναού τής Παλλάδος διά παντός έκαιεν άσβεστος.

Τοΰ δέ καθήκσυτος τούτου^ φίλοι παρεστώτες, σπουδαιοτά- 
του δντος, τί προύργιαίτερον; Οί πατέρες ήμών, οί περί ήμών το
σοΰτον μεριμνήσαντες καί περί τοΰ μέλλοντος ούτω; εΰγενώ; φρον- 
τίσαντες, καί παρά τάς δυσχερείς έκείνας περιστάσεις, ,ών ήμεϊς 
πολύ άπέχομεν σήμερον, οΰδέποτε έλησμόνησαν ούδέ παραμέλη
σαν τή*  λαοσωτήριον ταύτην λυχνίαν. "Αλλως πώς ήμεϊς σήμε
ρον έν σκότει διακορευόμενοι ήδυ··>άμεθα νά ζηλώμεν τά καλά; 
πώς ήδυνάμεθα νά χαίρωμεν σήμερον άγαλλόμενοι ότι Χριστια- 
νικώτατον κοινωνικόν καθήκον έκπληροΰμεν;

Καί δή, φίλοι τών Μουσών, έγχέωμεν έλαιον έν τή έθνο- 
σωτηρίω ταύτη: λυχνία, και πρός ’Απόλλωνος καί Μουσών! δσον 
τάχιον ένεσην, άκολουθοΰντες τό παράδειγμα τών πατέρων ή;κών 
καί τώ πνεύματι έκείνων επόμενοι, δπως μή άναφανώμεν κατώ
τεροι τοΰ. ζήλου έκείνων διά τούς μεταγενεστέρους· « Ό ζητών 
ευρίσκει, καί τώ κρούοντι άνοιγήσεται·» εΐπε τό στόμα τής Άλη
θείας. Καί τί τό έμποδίζον ήμάς, άφοΰ έμιμήθημεν άλλους ώς 
πρός τήν· άρχήν, νά μιμηθώμεν τούτους καί κατά τά άλλα,δπερ 
έστί τήν έλευθεριότητα καί τάς πράξεις; Μή ή πόλις φέρει σπά- 
νιν κατοίκων ή έλλειψιν εΰγενών αισθημάτων ; Τούναντίον απαν
ταχού κηρύσσεται τό γενναίου καί φιλόκαλον τών Σμυρναίων, 
καί τά πράγματα μαρ.τυροΰσιν άναφανδόν τήν άλήθειαν. Πρός τί 
λοιπόν βραδύνομεν; Δώμεν, δώμεν έλαιον τώ. τό έλεος ήμών έπι- 
καύ.ουμένω, ϊνα μή ούχί άποσβεσθή, (μή γένοιτο!) άλλ’ ινα μή 
έξασθενήση τό έμψυχοΰν τή,ν άνθρωπότητα γλυκύ τοΰτο φώς, και 
σκότος έπέλθη έπί τής διανοίας έκείνων, οίτινες θέλουσι φέρει 
τό όνομα, ήμών και τήν καταγωγήν, ΐ-υα μή τό μέγα ήμών τοΰτο 
Αδίκημα γραφή έπί στηλών, ώς έκεΐνο τό τών Πεισιστρατιδών, 
μηδέ τέλος ή Άδράστεια βορείου καθ’ ήμών τήν τιμωρίαν έπι- 
νέμη, φερόντων ώς άλάνθασταν τεκμήριου τής ένοχής ή;αών τάς 
δίκαιος, ώς εϊκός, τών μεταγενεστέρων άράς.

ΤΩ Περίκλεις, έφώναξε θνήσκων κα: ό Αναξαγόρας πρός τόν 
Περ’.κλέα, θρηνοΰντα τήν ‘Απώλειαν τοιούτου· σοφού, τοιούτου 
συνάμα τής Πατρίδος στερουμένης άνδρός, ιιώ Περίκλεις, έλεγε 
προς αύτόν, οί έχαυτες χρείαν λόχνου φροντίζουσι νά τώ βάλωσι 

λάδι.»
Πάντες δ’ Ανεξαιρέτως δυνάμεθα νά άναφανώμεν χρήσιμοι 

πρός έποικαδόμησιν τών όσων οί πατέρες ήμών χάριν ήμών αύ
τών πάντες έθεσαν τόν θεμέλιον λίθον, έά» Αφέντες τάς περιτ
τός δαπάνας καί, φρόνιμοι τοΰ χρόνου- οικονόμοι γενόμενος έναγ- 
καλισθώμεν πάντες τό όνειρο·? τών γρηγορούντων, τουτέστι τήν 
έλπίδα, έπι τοΰ βωμού τής οποίας, τού έπιγείου τούτου ώς εί
πεΐν μεγάλου θεοΰ, πασα ψυχή προσφέρει θυσίας· διότι ή παγ- 
γεννέτειρα φύσις, ή τούς πάντας γεννώσα καί φθείρουσα, τούς 
πάντας προικίζει ?ιά τίνος πάντοτε καλοΰ, ώς ό Πλούταρχος 

λέγει που,
» Άλλ’ έστιν άμωσγέπως καί τοϊς άδοξοτέροις καί ταπεινο

ύ τέροις μοίρα τις χάριτος ή δυνάμεως ή προς τι καλόν ευφυΐας, 
« ώς άνά έχινόποδα ή τρηχεϊαν όνωνιν
» φύονται μαλακών άνθεα λευκοιων.»

Έπομένως ούτε δίκαιον φαίνεται ούτε Ελληνοπρεπές τό νά 
ακοόη τις προφασιολογουμένους τινας κα: λέγοντας έκίνα τά 
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■κοινά χαι τετριμμένα έγά> ουκ ευπορώ, διότι μοί φαίνεται δτι ού- 
δεις πένεται δταν θέλη νά πράξη τδ κατά δύναμιν καλόν, δπερ 
πάντες άναγνωρίζομεν, ποθούμε·? καί έπιθυμοΰμεν καί δι’ αύτό 
άπαξάπαντες άτομικώς κοπιώμεν δδοιποροΰντες διά μέσων ωκε
ανών, πεδιάδων καί βουνών. ‘Ο αγαθοποιός άνθρωπος, άν καί 
ούδέν έχει, έχει δμως τό τά πάντα κατορθοΰν, την θέλησιν.

Ούδέ προβαλέτω έτερος το γήρας αύτοΰ λέγων, έγώ γεγή- 
ρακα ήδη- τοΰτο ε’.νε έργου των νεωτερων διότι μόνη αυτή η 
πήρα της πείρας, τδ σεβαστόν τοΰτο γήρας, υπάρχει τό μέγιστον 
εύγενές βοήθημα είς τούς νεωτέρους ώς γέμουσα συμβουλών 
σωτηριωδεστάτων καί φέρουσα χρόνον παρελθόντα σοφώτατον 
πρδς δέ τούτοις άπολαμβάνον τδ παρά τών νέων σέβας σεβαστό- 
τερον τδ γήρας καθίσταται και τοΰ βίου τούτου ενδοξότερου 
άπαλλάσσεται καί ή μνήμη αύτοΰ έγκειται τοΐς μετά ταΰτα με
τ’ έπαίνων άειθαλής. ‘Ο γέρων εΐνε ταμίας τών παρελθόντων 
συμβάντων, τά όποια μεταδίδει είς τούς άνευ πείρας άνθρώπους, 
ΐνα χρησιμεύσωσιν αύτοϊς ταΰτα ώς μάθημα πολύτιμον.

Πώς δ’ ούχί έπί μάλλον καί μάλλον αύτδς έαυτόν κατακρί
νει ό δαπανών έφ’ ά μή δει, τήν δέ ψυχήν λιμώττουσαν έγκα- 
ταλείπων; καί τοι ύπδ τής συνειδήσεως, τής θρησκείας καί αύ
τών τών ειδωλολάτρων προγόνων ήμών τά κάλλιστα διδασκό
μενος

» Ούκ έραμαι πολύν πλούτον έν μεγάρω
» κατακρύψας έχει·?·
» Άλλ’ έόντων ευ τε παθεΐν καί άκου-
» σαι, φίλοις έξαρκέων,»

Καί δμως πόσοι καί πόσοι τών χθές καί πρώην και τής πρω
ίας ταύτης, πόσοι καί πόσοι μέγα όλβιοι καί μέγα δυνάμενοι 
υπήρξαν, τών οποίων ή ΰπαρξις έξουδενώθη ύπδ τήν κρυεράν 
πλάκα τοΰ τάφου καί τδ μνημόσυνου αύτών άπώλετο μετ’ ήχου!

Διότι πάντες οί έχοντες τήν τύχην εύροοΰσαν δύνανται μέν νά 
χαίρωσιν έν τούτω τώ κόσμω πάν είδος εύτυχίας καί δόξης, 
πρδς δέ καί ώς εύδαίμονες νά λογίζωνται, μή οντες τοίυΰτοι, καί 
ώς φρόνιμοι νά νομίζωνται, καί τοι φρονήσεως άμοιροΰντες κατά 
τδν Εύριπίδην

κ τδν εύτυχοΰντα καί φρονεΐν νομίζομεν», 
δμως πάντων τούτων μόνον μέχρι τοΰ τάφου δύνανται νά άπολαμ- 
βάνωσι, μέχρι τοΰ τάφου καί μόνου ή ευτυχία καί ή εύδαιμονία 
αυτών συνοδεύει αύτούς· διότι επέκεινα τούτου, τής δευτέρας 
ταύτης θύρας τής ζωής ήμών, δέν έπενεργοΰσι τά θέλγητρα τής 
τυφλής Τύχης. (έπεται συνέχεια).
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MUMA10N ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Έχομεν ύπ’ δψιν τδ Α'. φυλλάδιον τοΰ περιοδικού τοΰ έν 
Σμύρνη Φιλεκπ. Συλλόγου, περί ού έν σελ. 63 ειχομεν γράψει.

Περιεχόμενα αύτοΰ εΐσι Περί τής 'Ομηρικής ποιήσεως, Πολύ
γνωτος, ’Ολίγα περί ’Αγγλικού έμπορίου, Βίος τών μελισσών, 
τινά περί Χριστιανισμού.

‘Η έτησία συνδρομή του μετζήτια 2 διά τούς έν Σμύρνη συν
δρομητές καί 2 1)2 διά τούς έν τω έξωτερικώ. ’Ανταλλάσσεται 
δέ μεθ’ δλων τών περιοδικών καί έφημερίδων.

Τδ περιοδικόν τοΰτο εΐνε δσω εΰωνον τοσούτω καί σπουδαίο·.· 
“Ωστε συνιστώντες αύτδ τοΐς φιλαναγνώσταις όμογενέσι περιττόν 
πάντη θεωροΰμεν νά εϊπωμεν οτι διά τοΰ εύτελοΰς ποσού, δπερ 
έκαστος τών συνδρομητών θά προσφέρη, ούχί μόνον θ’ αποκτά 
ανάγνωσμα καί τερπνόν καί διδακτικόν, άλλά καί θά συντελή 
είς τήν δσον ένεςτν άνετωτέραν έξάσκησιν τών καθηκόντων τοΰ Συλ
λόγου, δστις ούχί μικράς δεϊται δαπάνης πρδς έξοικονόμησιν τώυ 
όσημέραι αυξανόμενων έξόδων του.

Άπδ τοΰ 'Ομήρου μεταφέρομεν τδ

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Πόσον μεγάλα τής ιστορίας τά μαθήματα καί πόσον ευτυχείς 
οί έξ αύτών ώφελούμενοι λαοί! Έν τω άπείρω έκείνω πελάγει, 
δπερ ονομάζεται παρελθόν, δπου τά έτη ώς κύματα σδύνουσιν, 
δπου τά γεγονότα διαδέχονται άλληλα, άποστάζει πάντοτε εις 
τδν βυθόν ή έκ τή; πείρας τών γεγονότων τούτων διδασκαλία, 
βραδύτερον καρποφορούσα, οσάκις γονίμου τύχη έδάφους. Τά δέ 
άποτελέσματα εΐνε τότε άπειρα καί καταπληκτικά. Ά·? ύπάρχη 
έθνος, δπερ δύναται τις νά λάβη ώς πρότυπον τωόντι διδασκα
λίας τοιαύτης καί έπί οίκονομικαΐς νομοθεσίαις διαπρέπον, εΐνε 
τδ Αγγλικόν. Δέν ύπάρχει χρεία νά άναδράμη τις εϊς χρόνους 
πολύ μεμακρυσμένους, δπως εύρη τήν πηγήν τής εμπορικής καί 
βιομηχανικής ισχύος αύτοΰ. Περί τά τέλη τοΰ ΙΖ'. αίώνος ό 
Αγγλικός λαός δέν ήτον άκόμη ούτε εμπορικός ούτε βιομή— 
χανος. Δέν περιεβλήθη μάλιστα σπουδαιότητά τινα, είμή εκατόν 
περίπου έτη βραδύτερον, κατά τδ 1784, κατόπιν τοΰ μετά τής 
Αμερικής πολέμου. "Αν παραβάλη δέ τις τούς άριθμούς τών 
στατιστικών τής έποχής έκείνης μέ τούς τών τελευταίων τούτων 
έτών, μένει έκθαμβος απέναντι τοιούτων γιγαντιαίων άποτελε- 
σμάτων καί θέλει νά μάθη πώς καί διά ποιων μέσων ή] τοι
αύτη τεραστία μεταμόρφωσις.

ΊΙ ιστορία τοΰ Αγγλικού έμπορίου δέν εΐνε ούτε ολίγων σε
λίδων ούτε τοΰ τυχόντος έργου. Διό έν τη παρούση πραγματεία 
άπλώς μόνον καί τροχάδην θέλομεν διεξέλθει τούς κυριωτέρους 
πόρους τοΰ πλούτου τής χώρας έκείνης, τούς παραβάλει προς 
αύτών τών ιδίων πόρων τήν πρδ πεντήκοντα ή δλίγω πλειοτέ- 
ρων έτών κατάστασιν καί έν ολίγοις άποδείξει πώς καί πόθεν ή 
παρα πάσαν άλλην Ευρωπαϊκήν και μή χώραν θαυμασία άνα- 
πτυςις. — Και αυτός ο πέραν τοΰ ’Ατλαντικού ‘γίγας α ώς πρό
τυπον καί ηθικής καί ύλικής προόδου μνημονευόμενος αμφίβο
λον άν δύναται νά μετρήση τήν τροχιά·? του πρδς τήν τροχιάν, 
■ήν κατά τδ πρώτον ιδίως ήμισυ τοΰ αίώνος τούτου διήνυσεν ό 
άπέναντι αύτοΰ έπί τής έτέρας τοΰ ’Ωκεανού εσχατιάς δρθούμε- 
νος έτερος.

Λαμβάνομεν, άρχόμενοι, ώς παράδειγμα ύπέρ πάν άλλο τήν 

άνάπτυξιν τής βιομηχανίας τοΰ βάμβακος, τής ψυχής ταύτης 
τής Αγγλικής βιομηχανίας. ’Ιδού έν σπάνιον τωόντι καί περί
εργον φαινόμενον. Συνήθως τά έθνη πλουτοΰσι καί άναπτύσσον- 
ται, έπιδιδόμενα εις καλλιέργειαν προϊόντων, άτινα αύτή ή ιδία 
χώρα παράγει και τά όποΐα κατόπιν εις βιομηχανικά μεταβάλ- 
λουσιν ένω ένταΰθα προϊόν δλως ξένον πρδς τδ Αγγλικόν 
έδαφος, είς τήν άλλην άκρα·? τοΰ κόσμου φυίμενον, συλλέγεται 
είς τάς παρά τδν Μισισιπή πεδιάδας, εις Μοβίλην, είς Σαβανά, 
είς Άλαβάμα, παρά τάς οχθας τοΰ ’Ινδού καί τοΰ Γάγγου, 
διέρχεται χιλιάδας λευγών καί ώς ποταμός μέγας χύνεται ένδον 
τοΰ έν μέσω τοΰ ’Ωκεανού άπειρου τούτου τής βιομηχανίας λέ- 
βητος. Τί θρίαμβος τής άνθρωπίνου έπιστήμης, έπιμόνως καλ
λιεργούμενης καί μέ άκάματον ένέργειαν έφαρμοζομένης!

"Οπως λάβη τις μικράν ιδέαν τής έπεκτάσεως, τήν οποίαν 
έλαβε·? ή βιομηχανία αΰτη άπδ τοΰ 1821 ιδίως μέχρι σήμερον, 
ιδού ολίγοι, πλήρεις σημασίας μολαταύτα, άριθμοί. ‘Η έξαγωγή, 
τήν όποιαν ή Αγγλία κάμνει είς απλά μόνον υφάσματα, λευκά 
ή χρωματισμένα, άκατέργαστα έτι, παριστά σήμερον μήκος δύο 
έκατομμυρίων καί 986,000 χιλιομέτρων, δσον εξήκοντα πέντε 
φοράς ή περιφέρεια τοΰ πλανήτου μας. Είς ταΰτα δέ δέν συμπε- 
ριλαμβάνονται τά υφάσματα, έξ ών κατασκευάζονται διάφορα 
μάλλινα τής κεφαλής καλύμματα, τά δικτυωτά, τά τούλια, τά 
διά παραπετάσματα χρησιμεύοντα υφάσματα, έν γένει δέ τά κα
λούμενα λεπτά καί ανάμικτα. ‘Υπάρχουσιν έργοστασιάρχαι πα- 
ραδίδοντες έκαστος 30 μέχρι 35,000 χιλιομέτρων υφασμάτων 
κατ’ έτος πρδς κατανάλωσιν, τριάκοντα δηλαδή ή τριάκοντα πέντε 
φοράς δσον τδ μήκος τής Γαλλίας άπδ τής Μεσογείου μέχρι 
τής Γερμανικής θαλάσσης.—Ή δ’ άξια τών έκ βάμβακος υφα
σμάτων, άτινα ή Αγγλία έξάγει, άναβαίνει είς 1 δισεκατομμύ
ριο·? καί 418 έκατομμύρια φράγκων, μή συμπεριλαμβανομένων 
τών νημάτων, άτινα άποτελοΰσιν έτερα 367 έκατομμύρια. δσον 
δηλ. ήτο ή ολική έξαγωγή τής Αγγλίας πρδ ένδς αίώνος. Ώςε 
ή δλη έξαγωγή τών έκ βάμβακος προϊόντων άναβαίνει σήμερον 
εις 1,785 έκατομμύρια.

Ένω δέ τοιαΰτα γιγάντεια μετρά βήματα τοΰ άνακτος τούτου 
τών προϊόντων, κατειργασμένου, ή έξαγωγή, δέν ύπολείπεται 
καί ή των άλλων καί έδάφους καί βιομηχανία; προϊόντων, γαι
ανθράκων, σιδήρου καί τώ·? έξ αύτοΰ έργων κλ. — Άπδ ένδς 
δισεκατομμυρίου καί 307 έκατομμυρίων φράγκων, δπως ήτο 
κατά τδ 1843 ή τών λοιπών προϊόντων τούτων . έξαγωγή, άνέβη 
είς 4,991 έκατομμύρια κατά τδ 1870, — τετραπλάσια τουτέστιν 
εϊς τετάρτου μόλις διάστημα αίώνος· έπομένως, συμπεριλαμβανο- 
μένης καί τής άξίας τών έκ βάμβακος προϊόντων, ή ολική έξα
γωγή τής Αγγλίας, ήτις κατά το 1770 περιωρίζετο είς 367 
έκατομμύρια φράγκων, άν:βη κατά τδ 1870 είς έξ δισεκατομ
μύρια καϊ 776 έκατομμύρια.

Εννοείται, ότι κατά τδ αύτδ χρονικόν διάστημα καί ή μεταξύ 
τοΰ Αγγλικού λαοΰ εύπορία άναλόγως άνεπτύσσετο. Πρ'ο 25 
έτών, κατά τ'ο 1845 δηλαδή, ή κατανάλωσις τοΰ τεΐου, τοΰ το
σοΰτον δι’ έκαστον Βρεττανδν πολυτίμου τούτου βοτάνου ώστε δι
καίως δύναται τις νά τό λάβη ώς βαρόμετρο·? τής γενικής τοΰ 

έθνους εύπορίας καί τ’ άναπαλιν, ένώ άνέβαινεν είς 553 γραμμάς 
δι’ έκαστον άτομο·?, ϋψώθη είς 1725 γραμμάς κατά τδ 1870· 
ή τής ζακχάρεως άπδ 7 χιλιόγραμμων κατ’ άτομο·? τδ 1845 εϊς 
21 2)3 κατά τδ 1870, καί καθεξής. Τά ιδιαίτερα εισοδήματα, 
ή βάσις αΰτη ή χρησιμεύουσα είς τήν σύνταξιν τοΰ πασιγνώστου 
ύπδ τδ όνομα Income Tax φόρου, άπδ6,237 εκατομμυρίων κατά 
τδ 1843 άνέβησαν είς 10,250 κατά τδ 1870. — Απεναντίας 
δέ τδ δημόσιον χρέος, αύξήσαν κατά τδ ποσό·? έντδς τοΰ αύτοΰ 
χρονικού διαστήματος, βαρύνει έλαττον τούς κατοίκους ή πρδ 
τριάκοντα ή τεσσαράκοντα έτών συνέπεια τής παρά πάσαν άλλην 
Ευρωπαϊκήν χώραν άναπτύξεως τοΰ πληθυσμού.

Κατά τδ 1832 λ. χ. ή Αγγλία έμέτρα 21 έκατομμυρίων 
πληθυσμόν καί 835 έκατομμυρίων φράγκων χρέος δημόσιον, έπο
μένως έκαστος Άγγλος, άμα γεννώμενος, ήρίθμει 40 λιρ. στερ
λινών χρέος είς βάρος αύτοΰ. Τω 1870 ό πληθυσμός άνέβη είς 
30 έατομμύρια, τ'ο δέ δημόσιον χρέος αύξήσαν μέχρι τιν'ος άλλά 
βραδύτερον έλαττωθέν, άναβαίνει ήδη είς 780 έκατομμύρια, 26 
λίρας δηλαδή δι’ έκαστον άτομο·?. Πρδς δέ τήν έλάττωσιν ταύτην 
τοΰ δημοσίου χρέους καί τήν άναλογίαν αύτής έφ’ έκάστου καί 
οί φόροι προβαίνουν καθ’ έκαστον έτος έλαττούμενο’.. Καί μολα
ταύτα, καίτοι έλαττουμένων τών φόρων, αί δημόοιαι πρόσοδοι 
αύξάνουν γιγαντιαίοις βήμασι. Μόνο·? έκ τής πωλήσεως τών 
γραμματοσήμων συνάγει ή κυβέρνησις έκατ'ον έκατομμύρια φράγ
κων κατ’ έτος. Τά έν Αγγλία γραφεία τοΰ τηλεγράφου δέχον
ται καί μεταβιβάζουσι 300,000 τηλεγραφήματα καθ’ έβδομάδα, 
έν μόνη δέ τή πόλει τοΰ Λονδίνου ύπελογίσθη δτι κατά μέσον 
όρον ένεργοΰνται 159 έκατομμυρίων λιρών έμπορικαί έργασίαι 
καθ’ έβδομάδα, βιομηχανικά!, τραπέζι ικαί, κερδοσκοπικά! κλ.

Τών έν Αγγλία σιδηροδρόμων αί εισπράξεις άναβαίνουν είς 
1 δισεκατομμύριο·? καί 50 έκατομμύρια φράγκων κατ’ έτος (λαμ
βάνομεν πάντοτε ώς βάσιν τδ 1870, τελευταϊον έτος οΰτινος 
λεπτομερώς έχομεν τήν στατιστική·?)· τά κεφάλαια τών τραπε
ζών της, συμπεριλαμβανομένων και τών έν αύταΐς ιδιωτικών πα
ρακαταθηκών, εϊς 10 δισεκατομμύρια φράγκων, αί δέ πλεϊστα’. 
αύτών διανέμουν 20 % μέρισμα κατ’ έτος είς τούς μετόχους 
των. Τά κεφάλαια τών έν ’Αγγλία σιδηροδρόμων, πλήν έλα- 
χίστου μέρους, άνήκουσιν δλα σχεδόν είς "Αγγλους μετόχους, 
έκτος δ’ αύτών ύπάρχουσιν έκατόν έκατομμυρίων λιρών μετοχαί 
Άγγλικαί είς τούς έν Ίνδίαις σιδηροδρόμους, έγγυημένους παρά 
τής Αγγλικής Κυβερνήσεως. ‘Ο χρυσός καί άλλα πολύτιμα 
μέταλλα, τά κατά τήν τελευταία·? πενταετίαν άπδ τοΰ 1865 
μέχρι τοΰ 1870 είσαχθέντα, άναβαίνουσιν εις 150 έκατομμύρια 
λιρών, τά δέ συγχρόνως έξαχθέντα είς 130- έμειναν έπομένως 
20 έκατομμύρια λιρών έν τω τόπω. Τά κεφάλαια τέλος πάν
των, τά είς διαφόρους έταιρίας σιδηροδρόμων, παντοφορείων, άτ- 
μοπλοϊκών έταιριών καί λοιπών, όλας δμως εντός τής ’Αγγλίας 
έργαζομένας καί τήν ύπηρεσίαν τής χώρας μόνης ένεργούσας, 
άναβαίνουσιν εις 45 δισεκατομμύρια φράγκων.

Τώ? δέ λιμένων της ή άνάπτυξις όποιον πάλιν άλλο θέαμα 
μεγαλείου καί έκπλήξεως I Πρδ τοΰ 1851 ιό Αγγλικόν ναυτι
κόν άπήλαυσε, καί κατά τήν έν Αγγλία είσοδον και κατά τήν
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έξοδον, προνομίων, άξιων λόγου διά πολλά εμπορεύματα. Οί 
μέχρι τής εποχής εκείνης διευθύνοντες τάς ήνίας τής Κυβερνή- 
σεως ώθοΰντο καί έφέροντο υπό τών αυτών τούτων ιδεών, ύφ’ ών 
έ νΰν τάς ήνίας τής Γαλλ. Δημοκρατίας, δεσμεάσας τάςπλείστας 
τών ξένων σημαιών, διότι, έχων και ουτος, ώς άνθρωπος, τ'ο 
τρωτόν τοΰ χαρακτήρας του και θεωρών εαυτόν αρμόδιον πρός 
-παντός ζητήματος λύσιν, τοΰτο ένόμισε συμφέρον διά τό Γαλλικόν 
ναυτικόν καθ’ ήν εποχήν οί οξυδερκέστεροι τών Γάλλων οικο
νομολόγων άπηύδησαν φωνάζοντες δτι τό εναντίον θέλει συμβή, 
όπως καϊ ήρξατο ήδη συμβαίνειν. Έντοσούτω, όπως έπανέλθωμεν 
είς την ’Αγγλίαν, ένω κατά τό 1851 τελευταϊον έτος, μέχρι 
τοΰ οποίου τό ’Αγγλικόν ναυτικόν έχαιρε προνομίων, είσήλθον 
εις τους Άγγλικ. λιμένας καί έξήλθον αύτών 15,980,000 τό
νων πλοία, έκ τών όποιων 9,82Ο;Ο9Ο τουτέστι 600)0 ’Αγγλι
κά, δ αριθμός τών κατά τό 1870 είσελθόντων καί έξελθόντων 
άνέόη εϊς 36,640,000 τόνων, τών οποίων 24,907,000 τόνοι, 
68 0)0 δηλαδή, ’Αγγλικά. 'Επομένως ή άφκιρεσις παντός προ
νομίου καί ή έςομοίωσις τών ξένων σημαιών μέ τήν ’Αγγλικήν, 
ωφέλησε ταύτην άντί νά τήν βλάψη, παράδειγμα ιστορικόν άςιον 
σημειώσεως διά τόν πατέρα της Ιστορίας κ. θύρσον.

Περί ναυτικού δέ καί ’Αγγλικών λιμένων γράψαντες, θέλομεν 
καταλήξει, ολίγα σημειοΰντες καί περί Λιδερποΰλ, τοϋ βασι- 
λέως τούτου τών λιμένων ου μόνον της ’Αγγλίας, άλλά της 
υφηλίου άπάσης. ’Ολίγοι Λί μή άναγνόντες, άν δέν έλαδον τήν 
τύχην νά τά ϊδωσι. πολλά ή ολίγα περί τοΰ ογδόου τούτου- θαύ- 

,ματος τοΰ κόσμου, τών docks τοΰ Λιδερποΰλ. Πρό ένός καί έπέ- 
κεινα οΐκοδομηθέντα αίώνος (1752), δύνανται σήμερον νά κλη- 
θώσι κυδερνείον δλόκληρον. Αί εργασία:. δλαι διευθύνονται ύπό 

-συμβουλίου (Board), έξ 28 μελών συγκειμένου^ τούτων 4 διο
ρίζονται παρά της Κυδερνήσεως καί 24 έκλέγονται παρά τών 
συνδρομητών τών docks, 2190 τόν άριθμόν. ’Εκ τών 24 έκλε- 
γομένων 8 έξέρχονται κατ’ έ'τος, δυνάμενοι- νά έκλεχθώσιν έκ 
νέου ή άντικατασταθώσι παρ’ άλλων. Τό συμβούλιου τοΰτο δι
αιρείται· είς 8 τμήματα, διανεμόμενα τήν έργασίαν, τούτων δ’ έ- 
,.καστον διευθύνει άπας τής έδδομάδος. ‘Γάάρχει τμήμα έπι- 
.φορτισμένον τήν έπαγρύπνησιν τών οικοδομών (Works), έτερον 
προεδρεΰον τών άποθηκών (Ware houses; καί καθεξής. Τά τε
ράστια ταΰτα οικοδομήματα, έκ λίθου καί σιδήρου κατεσκευα- 
τσμένα, εινε οΰτω διευθετημένα έσωτερικώς, ώστε τά- έμπορεύ- 
;ματα οϊκοθεν, ούτως είπεϊν, μεταφέρονται εις τήν άρμοδϊαν έκά- 
:s~m. θέσιν. Ρυακες γεννημάτων, ένδον κινητών σωλήνων έκ Ca- 
■ outchouc ρέοντες, μετά μακρ'ον ταξείδιον, χύνονται έντός οπών 
απείρων άποθηκών, δπου επισωρεύονται χιλιάδες .δεμάτων βάμ- 
όακος, μαλλιών, ό πλοΰτος τών δύο ήμισφαιρίων, άναβοκαταδαι- 
νουν άπό οροφής εις άλλην, άνευ τής έλαχίστης κλίμακας, χά
ρις έννοείται είς άνόδους και καθόδους έναερίους.

Μεχρισότου φθάσωσιν δπως σήμερον εύρισκονται, είς μόνα τά 
.docks τοΰ Λιδερποΰλ καί τής Birkenhead .δευτερεύοντα τών πρώ
των κατά τήν σπουδαιότητα, έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε 318, 
854, 218 φράγκων. Τό δέ εισόδημα αυτών συνίσταται έκ δικαι

ωμάτων εϊσπραττομένων έπί τών εισερχομένων καί έξερχρμένων, 

οΰ μόνον τών εμπορευμάτων άλλά καί τών πλοίων αυτών. Μέ
χρι τών 1857 τό τελευταϊον τοΰτο, τό έπ'ι τών πλοίων δικαίωμα, 
άνήκε τώ δήμω δστις κατεσκεύαζεν όδοΰς καί άλλα κοινωφελή 
έργα έκ τοΰ περισσεύματος. Τή έποχή δ’ έκείνη ή εταιρία τών 
Docks ήγόρασε καί τό δικαίωμα τοΰτο παρά τοΰ δήμου άντί 37, 
500, 000. φράγκων, τά δ’ έκ τοΰ κλάδου τούτου ωφελήματα δα
πανά άποκλειστικώς πρός καλλωπισμόν τοΰ λιμένος. Τά έτήσια 
εισοδήματα τών Docks Λιδερποΰλ (λαμδάνομεν ώς βάσιν ένα 
ισολογισμόν τοΰ 1868· έκτοτε θά ηϋξησαν περισσότερον) άνα- 
δαίνουν είς 22, 128, 150 φρ. τά δέ έξοδα εϊς 20, 343, 610. 
—Τά περισσεύματα χρησιμεύουν είς χρεώλυτρον άρχαίου τίνος 
χρέους καί εις τελειοποιήσω ή προσθήκην οικοδομών έν τοϊς 
Docks.

Κατά τό 1752, δτε πρώτον δπε δλήθησαν είς τακτικήν λογο
δοσίαν τά Docks ταΰτα τοΰ Λιδερποΰλ, τά έτήσια αΰτών είσοϊή> 
ματα συνίσταντο έκ 1, 776 λιρών· τά δ’ έν τώ λιμέυι κατά τήν 
αυτήν σχεδόν έποχήν (1757) είσελθόντα πλοία είς 1371, ένω 
κατά τό 1868 είσήλθον 20, 218 καί άπο το ΰ έτους έτι εκείνου 
τοσοΰτον άνεπτύχθη τοΰ λιμένος ή κίνησις, ώστε κατά τδ 1871 
είσήλθον 30, 256. —Τδ ναυτικόν τέλος πάντων δλόκληρον, έν- 
νοοΰμεν. τδ εμπορικόν, τής ’Αγγλίας, δπερ κατά τδ 1800 ήρίθ- 
μει.450, 000 τόνους, μετρά ήδη πλέον τών 6, 000 000 τόνων !

Αΰτη είνε έν .συνάψει τών Τιτάνων τούτων τοΰ έμπορίου ή 
έντδς αίώνος καί έλαττυν πορεία πρός τήν εΰρεσιν καί τήν άνά- 
πτυξιν τής πρώτης εκείνης ύπάρξεως, ήτις καλείται πλοΰτος. 
Άλλά ποσά μαθήμαςα δέν περικλείονται είς τους μυθιστορικούς 
τούτους ίστορικωτατους άριθμοΰς δι’ άτομα καί κυβερνήσεις, διά 
πάντα έν περιλήψει τον προτάσσοντα τοΰ σήμερον τό αΰριον! ’Ιδού 
μία νήσος έν μέσω τής ομίχλης είς τήν άκραν τής Ευρώπης 
κειμένη, ξηρά καί άγονος, πρδς ήν ή φύσις φειδωλοτέρα δέν 
έδύνατο νά φανή ύφ’ δλας τάς επόψεις, περικλείουσα έν αυτή 
μόνη τοσαύτην έμπορικήν κίνησιν, δσην δλη σχεδόν ή άλλη Ευ
ρώπη, όριστικώς δέ τριπλάσιον ή δσην ή Γαλλία καί Ιταλία 
όμοΰ, τά προσφιλή τής φύσεως τέκνα. Πλεϊστα δέ δσα .τά δημι- 
ουργήσαντα καί προετοιμάσαντα τήν θαυμασίαν ταύτην άνάπτυξ ιν.

Τήν προητοίμασαν τά ήθη αΰτά τοΰ Βρεττανικοΰ λαοΰ, άπο- 
μακρύναντα τούς σκοπέλους έκείνους, καθ’ ών προσκρούει συνή
θως παρά τόις μεσημδρινοϊς τής Εύρώπης λαοΐς ή εμπορική 
καί βιομηχανική πρόοδος. Τήν προητοίμασεν ή εσωτερική τής 
’Αγγλίας πολιτική, τής οποίας βάσις ή έλευθέρα, πλήν πράγ
ματι ούχί δ’ ως έν Γαλλία καί άλλοις έθνεσιν, ψηφοφορία καί 
ή αποχή οίασδήποτε πιέσεως, διότι ένταΰθα τδ Κοινοβούλιο·/ εινε 
ή ειλικρινής έκφρασις τής κοινής γνώμης, ή δέ έκΛογική ψήφος 
εινε καί καθήκον καί δικαίωμα. Τήν προητοίμασε τύπος σπου
δαίος, μετριόφρων, βαθέως σπουδάζω·/ έκαστον ζήτημα καί μή 
έχων τήν πολιτικήν μόνον αύτοΰ θέμα, και έν ταΐς .συζητήσεσιν 
αύτοΰ άποφεύγων πάντοτε τάς ύβρεις και άτομικότητας. — Άλλά 
πρ’ο παντός άλλου τήν προητοίμασαν καί έδημιούργησαν ή οικο
νομία καί ή έργασία, μόνοι καί αιώνιοι βραχίονες τής άμφιδόλου 
ταύτης ύπάρξεως, άναγκαίου πλήν μελήματος, δπερ καλείται: 
Αΰριον. Φ· A. Β.


