
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1873.=ΤΕΥΧΟΣ ΜΗ'.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Εϊς τδ πείσμα, ούτως είπεΐν, τή; άποδειξεως, ήν ή Ιστορία 
Ίής αρχαιότητας παρέχει είς ήμας, ύπάρχουσι δυστυχώς πα
ρ’ ήμϊν έτι καϊ νΰν πολλοί, πλεϊστοι, οίτινες πιστεύουσιν, δτι διά 
τής απλής παιδείας και ιδίως τής ‘Ελληνικής οΰ μόνον το ήμέ- 
τερον έθνος άλλά καί πάντα τά έθνη τής γής δύνανται νά φθά- 
σωσιν εις τ'ον έπι γής προορισμόν των —την ύψίστην χρησιμό
τητα καϊ ευημερίαν των.

"Οθεν οΰ μόνον συνηγοροΰσιν, άλλά καϊ συνεισφέρουσι καί ερ
γάζονται και άγωνίζονται παντο'οτρόπως πρδς διάδοσιν αΰτής με
ταξύ τοϋ λαοΰ· πιστεύουσι μάλιστα δτι διά τοΰ μέσου τούτου τδ 
μικρόν άριθμητικώς καϊ άνίσχυρον κατά τά υλικά μέσα καί την 
ίσχύν ‘Ελληνικόν έθνος θέλει δυνηθή νά κατισχύση τών άλλων 
έθνικοτήτων έν τή ’Ανατολή καϊ δή νά έπιβάλη καϊ νά κατακυ
ρίευαν) διά τοΰ ‘Ελληνισμού τον πάντων τών έθνών τής ύφηλίου!

Τούτου ένεκα ή σπουδή καϊ διδασκαλία τής Γραφής ή παρα- 
μελεϊται έντελώς ή ταπεινότατη·; κατέχει θέσιν έν τή δημοσία 
έκπαιδεύσει τής "Ελλάδος καϊ τών "Ελλήνων έν γένει.

Τά κακά άποτελέσματα τής τοιαύτη; παραμελήσεως ή κάλ - 
λιον είπεΐν περιφρονήσεως τών Γραφών έχομεν πρδ τών οφθαλ
μών καϊ τοΰς νομίμους καρπούς αΰτή; άπολαμβάνομεν μέχρι κο
ρεσμού! Ο", νέοι καϊ νέαι μας, οί έξερχόμενοι τών έκπαιδευτηρίων, 
εΐνε ή φανεροί άπιστοι ή όρθολογισταί, έάν δέ τινες διαφύγωσι τδ 
ναυάγιον τής τοιαύτη; έκπαιδεύσεως, καθίστανται σκεπτι- 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. ά". Τεύχος ΜΗ'.) 

κοϊ άμφιβάλλοντες περ! πάντων τών άφορώντων εις τήν θρησκείαν.
Τάς έπομένας ολίγα; παρατηρήσεις προσφέρομεν είς τούς 

άναγνώστας ήμών καϊ τδ κοινδν έν γένει, δπως καταδείςωμεν 
αύτοϊς τήν άπάτην, είς ήν διατελοΰμεν ώς πρδς τδ σπουδαίο·; 
τοΰτο ζήτημα, σχετιζόμενον μέ τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαοΰ, καϊ 
προσκαλοΰμεν έπ’ αΰτών τήν ειλικρινή καί σύντονον προσοχήν των.

Ή Γραφή εΐνε άπαραετήτως αναγκαία·
1. ίίΙς βιβλίον φιλολογικόν.
θεώρησον αΰτήν ώς "ιστορίαν μας έπαναφέρει μέχρι τής αΰ- 

γής τοΰ χρόνου, είς τήν πρώτην ανατολήν τοΰ ήλιου, εις τήν 
πρώτην νηπιότητα τοΰ άνθρώπου. ’Επί δύο χιλιάδας έτών μας 
φέρει έπί τοΰ ρεύματος τοΰ χρόνου- διά βραχέος δέ άλλά περιε
κτικού τρόπου άποκαλύπτει είς ήμάς τά κύρια συμβάντα τής 
πρωιαιτάτης ιστορίας τοΰ γένους μας. Έξαφάνισον τδ βιβλίον τής 
Γενέσεως καί οΰδεμίαν θέλομεν έχει γνώσιν τής άπομεμακρυσμέ- 
νης, τής παναρχαίας έκείνης έποχής. Ή παράδοσις δέν δύναται 
νά μάς τήν προμηθεύση. Τά μνημεία τής τέχνης δέν δύνανται νά 
μάς τήν άποκαλύψωσι. Τά λείψανα τής άρχαιότητος δέν δύναν
ται νά μάς τήν διηγηθώσι.

Τί εινε αί αρχαιότητες τής Αίγυπτου καϊ Νινευή; Τί οί μύθοι 
τής Ινδίας καί τής Κίνας ; Δυνάμεθα νά έπιστηριχθώμεν έπ’ αΰ
τά διά πληροφορίας μόνον καθ’ δσον άνταποκρίνονται και συμφω- 
νοΰσι μέ τήν ' Ιεράν 'Ιστορίαν. Τί εΐνε τά συγγρα’μματα τοΰ "Ηρο

δότου, τοΰ Φίλωνος, τοΰ Ίωσήπου; Δύνανται νά ήνε πιστευτά μό
νον ώς δευτερεύοντα φώτα, δευτερεύουσαι ιστορικά! πηγαί, καθ’ δ- 
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σον άντανακλώσι τδ λαμπρότερον φώς τή; Άποχαλύψεως.
Αΰτη δέ ή Ιστορία, ούτος ό πρώτος κρίκος τής μακράο άλύσ- 

σου, εΐνε τδ θεμέλιον πάντων τών επόμενων ιστοριών. Ενταύθα 
έχομεν τήν ρίζαν, έξ ήςτ'ο δένδρον, δπερ ήδη μέν μέγα, άλλ’ είσ

έτι διακλαδούμενον άνεφύη.
Ένταΰθα άναγινώσκομεν περί τής έγέρσεως, προόδου, πτώ

σεως καί έρημώσεως τής Αίγυπτου, τής Χαλδαϊκής, Περσίας, 
Βαβυλώνος, δλοκλήρου τής ιστορίας τοΰ Ιουδαϊκού έθνους, τοΰ 
φύλακος τούτου τής λατρείας τοΰ αληθινού Θεοΰ. Δυνάμεθα αρα 
γε νά ΰπερεκτιμήσωμεν τήν σπουδαιότητα τής παναρχαίας ταυ- 
της ιστορίας; Δέν θά ήνε ελλιπέστατη καί αύτή ή άλλως τε
λειότατη έκπαίδευσις άνευ τής γνώσεως ταύτης;

2. Ώς βιβλίον Επιστημονικόν. ‘Λς βιβλίον ποιησιως αί  

κα,λλιτί'/νίας.

*

‘Ο Ήσαίας, ό Δαβίδ καί άλλοι συγγραφείς τής Π. Διαθήκης 
θεωρούνται καί πραγματικώς εΐνε ανώτεροι τών ύψίστων ποιητών 
της άρχαιότητος· αί ίδέαι των είναι τόσον ύψηλαί, ώστε δ "Ομη
ρος, δ Πίνδαρος καί οί λοιποί φωστήρες έν τώ στερεωματι τής 
άρχαίας ‘Ελληνικής ποιήσεως δέν εΐνε είμή άστεροειδεις.

Ό ναός τού Σολομώντος καί το διά τήν Αΐγυπτίαν σύζυγον 
αύτοΰ οικοδομηθέν άνάκτορον έν Βαλβέκ, έάν παραδεχθώμεν τήν 
γνώμην τών αρχαιολόγων περί τών έτι καί νΰν σωζομένων θαυ
μαστών έρειπίων τοΰ τελευταίου τούτου τόπου, εΐνε τρανώταταζ 
άποδείξεις, δτι ή τέχνη παρά τοϊς Έβραίοις εΐχε φθάσει εϊς τδν 
κολοφώνά της, πολύ πρδ τής συστάσεως τών "Ρωμαίων καί Ελ

λήνων ώς έθνών.
Ό "Ομηρος, δ Σωκράτης, δ Πλάτων, δ ’Αριστοτέλης καί οί 

λοιποί τής άρχαιότητος φιλοσοφοι και ηθικολόγοι εζησαν πολλάς 
εκατοντάδας έτών άφ’ δτου έγράφη ή Γραφή καί έκυκλοφόρησαν 

τά θεία αύτής παραγγέλματα, καί κατά πιθανόν λόγον εΐχον 
φθάσει μέχρι τής άκοής καί γνώσεως αύτών.

3. Ώς βιβλίον νομικόν.
‘Η νομοθεσία πάσης χώρας καί κατά πάντα αιώνα έθεμελι- 

ώθη έπ’ αύτής. "Ο περίφημος ιστορικός Γρότιος λέγει, δτι «οί 

αρχαιότατοι ’Αττικοί νόμοι, έξ ών παρήχθησαν μετά ταΰτα οί 
τών "Ρωμαίων, δφείλουσι τήν άρχήν των εις τούς Μωσαϊκούς νό

μους. »
"Η δμοιότης μεταξύ τών "Ελληνικών καί ‘Εβραϊκών νόμων κα- 

τεδείχθη ύπδ πολλών σοφών καί άμερολήπτων συγγραφέων.
Έκ τής παναρχαίας έποχής άνιχνεύομεν τήν έπιρροήν τοΰ 

Μωσαϊκού κώδηκος έπί τήν πολιτικήν δικονομίαν μέχρις αυτού 
τοΰ κοινού άστυκοΰ νόμου τής Αγγλίας, δστις εινε η βάσις τής 
νομοθεσίας τών "Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής.

Είς τινας περιστάσεις, ώς λ. χ. έν τώ καιρω τοΰ βασιλέως 
Άλφρέδου δλόκληρα διατάγματα έλήφθησαν έξ αύτοΰ (τοΰ Μω - 

σαϊκοΰ νόμου).
Μέχρις έσχάτων δ πολιτικός νόμος τοΰ Μωΰσέως ητο εν 

πλήρει χρήσει έν Σουηδία, καί μολονότι δεν αναφερεται πλέον 
έν τοϊς δικαστηρίοις, ένυπάρχουσιν δμως έν τή Σουηδική πολι
τική οικονομία πολλά ίχνη τής άρχαίας της έςουσίας.

Τά συντάγματα τής τε Συμπολιτείας καί τών καθ’ έκαστα Πο

λιτειών τής ’Αμερικής εΐνε τεθεμελιωμένα έπί τής Γραφής, δι
ότι ή πρδς αύτήν άγάπη καί δ έκ τούτου έγερθεΐς κατ’ αύτών δι
ωγμός ώθησε τούς Πουρυτάνους πρδς τάς τότε άξενους καί ερή
μους άκτάς τής ’Αμερικής. "Οταν δ’ έφθασαν έκεϊ, εΐχον τήν 
Γραφήν εις τάς χέϊρας, τδν νοΰν καί τήν καρδίαν των καί άνε- 
γίνωσκον αύτήν πρωί καί εσπέρας έν ταϊς οϊκογενείαις των. Έθε- 
τον αύτήν ύπδ τδ προσκεφάλαιόν των καί ώς κεφαλήν γωνίας έν 
τή Κυβερνήσει των, ώς πλατείαν δέ καί στερεόν βάσιν έπί τής 
δποίας έπωκοδόμησαν τάς άρχάς τής ένώσεως, έλευθερίας, έκ- 
παιδεύσεως καί θρησκείας. Εις τήν σύνταξιν τής περιφήμου δια- 
κηρύξεως τής ανεξαρτησίας των ταύτην εΐχον ώς δδηγόν των. 
Εις άπαντας τούς άγώνάς των ύπέρ έλευθερίας και δικαίου αΰτη 
ήτο δ σύντροφος καί δ σύμβουλος αύτών. Καί δτε δέ μετά μα
κράν καί ά'νισον άγώνα έκλείσθη ειρήνη καί μετ’ αυτής επήλθεν 
εύημερία, άνοίξαντες τήν 'Αγίαν ταύτην Γραφήν, έκλιναν γόνυ 
ένώπιον τοΰ ίλαστηρίου καί άπέδωκαν εύχαριστίας εϊς τδν Θεδν 

διά τήν νίκην.
Ή εύπαίδευτος καϊ νεαρά Ααίδυ ’Ιωάννα Γρέΰ, ήτις έμαρτυρη- 

σεν ύπέρ τής άληθείας τοΰ Εύαγγελίου, τήν προτεραίαν τής άπο- 
κεφαλίσεώς της έπεμψεν εϊς τήν άδελφήν αύτής έν Εΰαγγέλιον 
εις τδ "Ελληνικόν μέ τάς έξής άξιοσημειώτους άποχαιρετιστι- 
κάς λέξεις: «Σοί πέμπω, άγαπητή άδελφή Αικατερίνη, έν βι- 
βλίον, τδ όποιον άν καί έξωτερικώς δέν εΐνε κεντημένον με χρυ
σόν, έσωτερικώς δμως εΐνε πολυτιμότατον και αυτών τών πολυ
τιμότατων λίθων—εΐνε τδ βιβλίον, άγαπητή άδελφή, τοΰ Νόμου 
τοΰ Κυρίου· θέλει δέ σέ διδάξει πώς-νά ζήί καί πώς ν' άπο- 

θά'ίης. »
Δϊ δλα ταΰτα λοιπόν ή Γραφή πρέπει νά διδάσκηται έν τοις 

έκπαιδευτηρίοις ήμών ού μόνον τοϊς προκαταρκτικοϊς αλλά και 
τοϊς άνωτέροις· διότι χωρίς αύτής ή έκπαίδευσις εινε ατελής. 
’Αλλά πρέπει νά διδάσκηται παρ’ άνθρώπων ειοότων καί εύσεβών 
παρ’ άνθρώπων, οιτινες πιςεύουσιν είς τάς άληθείας της καί έδο- 

κίμασαν έκ πείρας τήν δύναμιν και έπιρροήν αύτής.
(Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής).

ΠΕΡΙ ΕΛΜΙΝΘΩΝ.

Συχνάκις τδ σώμα ήμών γίνεται οίκημα χιλιάδων δντων, 
τών μέν διά τοΰ μικροσκοπίου τών δέ διά τοΰ γυμνού οφθαλ
μού θεωρούμενων. Τά δντα ταΰτα ού μόνον δωρεάν τρέφονται 
καί οίκούσιν, άλλ’ ένίοτε καταστρέφουσι καί τδ οίκημα αύτών, 
δηλ. τοσοΰτον ταρά.πούσι τδν οργανισμόν, ώστε δ δυστυχής ό 
φέρων έν τοϊς σπλάγχνοις αύτοΰ τόν άχάριστον τούτον κόσμον 

ζή βίον άβίωτον.
Πολλά έλέχθησαν περί τής γεννήσεως τών παρασίτων τούτων, 

οί μέν ένόμισαν δτι αύτομάτως γεννώνται έν τω όργανισμώ-άλλα 
τδ περί αύτομάτου γεννήσεως ζήτημα μένει είσέτι άλυτον με
θ’ δλας τάς προσπάθειας των Bremser, Lamarck, Frey, Duges, 

Dujarbin, Burdacb, Pouchet Darwin, διότι δέν πρέπει είσέτι νά 
περιφρονήσωμεν τά έργα τών Red, Sietolt, Ven, Filippi, Clau
de, Bernards, Pasteur, τδν λεγεώνα, λέγω, τών σοφών άνδρών 
τών αντικείμενων εις τήν αύτόματον γέννησιν ούχί ές έγωϊσμοΰ 
άλλ ές έπιςημονικής πεποιθήσεως, ήν εΐχον έκ τών ιδίων αύτών 
πειραμάτων—οι δε δτι γεννώνται έξ ώών, άτινα διά τών αιτίων 
καί ποτών είσάγομεν έντώ δργανισμω, άλλά δέν ύπάρχει ήδη ή 

παραμικρα άμφιβολια δτι τάέσωτερικά παράσιτα γεννώνται έξ ώών 
και δτι δυνάμεθα διά ταΰτα νά εϊπωμεν τδ omne vivttm ex ονο. 
Έν παρόίω δέ εϊρήσθω, υπήρξαν καί τινες οιτινες ένόμισαν δτ( 
αί ςρογγύλαι καλούμεναι έλμινθες δέν εΐνε άλλο ή αύταί αυται α{ 
γήϊναι τυχαιως είσελθούσαι έν τώ δργανισμω. Φαντασθήτε ποϊον 
ύπνον πρέπει νά κάμνη τις και τί στόμα πρέπει νά έχη, καί τούτο 
ανοικτόν βέβαια, ΐνα δυνηθώσι νά ε’.σέλθωσιν έν αύτώ καί έν τώ 
στομάχω κατέλθωσι πεντήκοντα ή καί περισσότερα: έλμινθες.

Τα παράσιτα δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν είς άπαντα σχεδόν τα 
μέρη τού άνθρωπίνου σώματος π. χ. είς τδν γαστροεντερικδν 
σωλήνα, είς τήν ούσίαν τοΰ ήπατος, είς τδ παρέγχυμα τών πνευ
μόνων, είς τά αίματοφόρα άγγεϊα, είς τδν έγκέφαλον, είς τούς 
νεφρούς, είς τήν μήτραν και είς τήν ούροδόχον καί είς τήν χολη
δόχον κύστιν τινές μάλιστα λέγουσιν δτι καί έν τώ δστεώδει ίστώ 
και έντδς τοΰ λίπους άπήντησαν τοιαΰτα. Νά τδ πιστεύσωμεν · 

Σήμερον άςπραγματευθώμεν περί τών συνηθεστέρων παρασίτων 
τών κατοικούντων τόν έντερικδν σωλήνα. Μή νομίσητε δτι αί 
έλμινθες κατοικοΰσιν δλαι είς τ’ο αύτδ μέρος τοΰ έντερικοΰ σωλή- 
νος· όχι, αί μέν ένεδρεύουσιν είς τδ άνώτερον, αί δέ είς τδ μέσον 
αί δέ είς τδ κατώτερον μέρος αύτοΰ, ούχί βεβαίως ΐνα έκαστον 
είδος ζή έν ειρήνη· ούχί διά τοΰτο, διότι πολέμους έν τοϊς έν- 
τέροις ήμών δέν κάμνουσιν, άλλ’ ούτως έδοξε τή βουλή καί τώ 
δήμω· τδ περίεργον εΐνε δτι αί μικρά: έλμινθες κατοικοΰσι τά 
παχέα έντερα, ένώ αί μεγάλα: τά λεπτά- έκ τούτου δέ δυνάμεθα 
είσέτι νά είκάσωμεν δτ: δέν κάμνουσ: πόλεμον, καθότ:, έάν έκα- 
μνον, ήθελον διώξε: αί μεγάλα: τάς μιχράς άπδ τά εύρυχωρότερά 
των δωμάτια. La force opprime le droit.

ΕύρίσκΟμεν έν τοϊς έντέροις ήμών :
1 Τάς στρογγύλας καλουμένας έλμινθας,
2 Τάς άσκαρίδας.
3 Τον τριχοκέφαλον.
4 Τάς ταινίας.
5 Τδν βοθρυοκέφαλον καί
6 Τήν άγκυλόστομον έλμινθα.
'Εξ δηλαδή ήδη, νομίζω, άρκοΰσι πρδς τδ παρόν ίσως μετ’ δ

λίγον έλμινθολόγος τις εύρη καί άλλα είδη- ό Θεός τ’ο γνωρίζει. 
Διά τούτο μή φοβεϊσθε νά τρώγητε κεράσια διότι έχουσι σκώληκας, 
δέν βλάπτει· οί σκώληκες τών κερασιών εΐνε άθώοι, άλλως τε χω
νεύονται μέ τά κεράσια καί άφομοιούνται. Αί ςρογγύλαι καλούμεναι 
έλμινθες εΐνε τδ συνηθέστερον είδος, δπερ άπαντώμεν έν τοΐς έν- 
τέροις· έχουσι δε τδ σώμα κυλινδρικόν, τδ χοώμα κατά τδ 
μάλλον και ηττον ροοοχρουν μέν δταν έξέρχωνται ζώσαι καί ύ- 
γιαίνουσαι, φαιόν δέ μαργαριτοειδές δταν αΰτα: έξέρχωνται 
έξασθενήσασαι ήδη ή τεθνηκυϊαι.

Τδ είδος τοΰτο τών έλμίνθων εΐνε ώοτόκον διακρίνομεν δέτδ 

αρρεν τοΰ θήλεος έκ τής κυρτώσεως τής ούράς αύτοΰ· καί τ’ο άρρεν 
και τδ θήλυ έχουσι μήκος 16—40 έκατοστομέτρων, περιφέρειαν 
δέ πάχους 5—7 χιλιόμ.

Α: στρογγυλά: έλμινθες κατοικοΰσιν έν τώ στομάχω καί τοϊς 
έντέροις- άπαντώμεν δέ αύτάς συχνότερον παρά τοϊς λυμφατικοϊς, 
τοις κακώς διαιτωμένοις καί τοϊς κατοικοΰσιν είς υγρά, χαμηλά 
καί άκάθαρτα μέρη. "Ο Cruveilhier εύρεν ύπέρ τάς 1,000 είς τά 
έντερα μικράς ηλιθίου κόρης. Κατά τδν Petit ό υιός τού κτηνια- 
τρού έν Rouann έν διαστήματι πέντε μηνών έξέπεμψε 2,000. 
Ένίοτε αί έλμινθες έςέρχονται διά τού στόματος· άλλοτε πάλιν 
άνερχόμεναι εισέρχονται είς τήν κοιλότητα τοΰ λάρυγγος καί 
γίνονται αίτια σοβαρών φαινομένων (Blandin Tonnele). Έκαστος 
γνωρίζει οποία σπασμωδική βήξ παρακολουθεί τήν είς τδν λά
ρυγγα ψιχίου ή σταγόνος ΰδατος εϊσδυσιν διό εύκόλως καταλαμ
βάνει πώς καί αύτδς δ θάνατος δύναται νά έπέλθη συνεπεία τής 
είς τήν λαρυγγικήν κοιλότητα είσδύσεω; έλμινθος. Σπανίως αί 
έλμινθες εισέρχονται είς τδν παγκρεατικδν καί ήπατικ’ον πόρον, 
έτι δέ σπανιώτερον διαβιβρώσκουσι τά έντερα καί γεννώσι περι
τονίτιδας καί φλεγμονάς ληγούσας είς πύησιν διηγούνται δτι καί 
έκ τής οπής τού όμφαλού καί άλλων αποστημάτων εΐδον έξελ- 
θούσας έλμινθας.

Τδ μετά τάς στρογγύλας έλμινθας συνηθέστερον άπαντώμενον 
εΐδός είσιν αί άσκαρίδες, αΐτινες εύρίσκονται, ώς προείπομεν, είς 
τά παχέα έντερα, ένίοτε περί τδν σφιγκτήρα καί άλλοτε έκτδς αύ
τοΰ. Καί τδ είδος τοΰτο τών έλμίνθων εΐνε ώοτόκον καί διακρί- 
νεται καθαρώς εις δύο γένη, εις άρρεν καί θήλυ· καί τδ μέν άρ
ρεν έχει μήκος 3 μόνον χιλιομέτρων, τδδέ θήλυ 9—10· ή ούρά 
αύτών άπολήγει τοσοΰτον δξέως, ώστε μόλις δύναται" τις νά δια- 
κρίνη αύτήν καί εϊς μέν τδ άρρεν εινε σπειροειδώς έστραμμένη, 
είς δέ τδ θήλυ εύθεϊα.

Τάς άσκαρίδας άπαντώμεν πρδ πάντων είς τά παιδία, κατ’ έξ- 
αίρεσιν δέ είς τούς μεγάλους. Τα δυστυχή παιδία τά άσκαρίδας 
έχοντα ύποφέρουσιν ένίοτε άπδ άνυπόφορον κνισμδν καί πρδ πάν
των τήν νύκτα. Ένίοτε αί έλμινθες αυται μεταφέρονται είς τδν 
κολεόν καί έκεϊ έρεθίζουσαι τά μέρη συνεπάγουσι κακάς έξεις 
καί γίνονται αιτία σκανδαλωδών πράξεων καί φυσιολογικών 
φαινομένων. Ταΰτα πάντα δέον νά γνωρίζη δ ιατρός, διότι ένίοτε 
δύναται νά εΐπη είς τους γονεϊς μικράς κόρης άσκαρίδας έχούσης 
δτ: πάσχει έκ νοσήματος άφροδισιακοΰ, ένώ αΰτη έχει άπλούν 
κατάρρουν ύπδ τών άσκαρίδων καί τών άποτελεσμάτων αύτών 
προκληθέντα. Τοιοΰτον τι παρετήρησα τδ παρελθόν έτος καί μετά 
μεγίστης δυσκολίας κατέπεισα τούς γονεϊς οκταετούς κόρης δτι 
δέν πρόκειται περί υπόπτου νοσήματος. Αί άσκαρίδες, ώς προείπο
μεν, γίγνονται αιτία καί άλλων κακών έξεων, περί ών δέν εΐνε 
τοΰ παρόντος νά πραγματευθώμεν.

Έτερον είδος παρασίτων, ά άπαντώμεν εις τά έντερα, εΐνε αί 
ταινίαι. Τού παρασίτου τούτου ύπάρχουσι διάφορά: δύο· ή συνή
θης ταινία, τήν όποιαν άπαντώμεν έν τή Ινδική, έν τή Έλλάδι 
έν Αίγύπτω, έν Πορτογαλλία, έν Γαλλία, καί ή πλατεία καλού
μενη ή βοθρυοειδής ταινία, ήτις εΐνε συνηθεστέρα έν Γαλλία, έ*
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Σουηδία, έν Πολωνία καί έν Ρωσσία. Ό Kuclienmeister λέγε', 
δτι έν Άμβούργφ υπάρχει μόνον είς τους Ιουδαίους. ‘Η 
συνήθης ταινία εινε τόσον κοινή έν Άβυσσινία, ώστε ό πωλού- 
μενος δούλος φέρει μεθ’ έαυτοΰ καί δόσιν αρκετήν άνθελμιντικοΰ 
φαρμάκου.

Τά σώματα τών ταινιών σύγκεινται έκ σπονδύλων ή κρίκων, 
οΰς ό ‘Ιπποκράτης δμοιάζει πρδς τό σπέρμα τοϋ σικύου (αγγου
ριού) «όκοϊον σικύου σπέρμα» (Γδε ‘Ιππ. τόμ. Β'. σελ. 367 έκδ. 
Κύρη). Ή κεφαλή της συνήθους ταινίας εινε ίση πρός τήν μικρό
τατης καρφίδος, σύγκειται δε κατά τον Βρέμσερον έκ τεσσάρων 
έκμυζητικών προβολών. Τής πλατείας ταινίας ή κεφαλή έχεζ 
δύο πόρους μεγάλης διαστάσεως καί συστολής έπιδεκτικούς. Τής 
συνήθους ταινίας οί κρίκοι έχουσι πλάτος ένός χιλιογράμμου μέ- 
χρις επτά, τής δέ βοθρυοκεφάλου ένός καϊ ήμίσεος έκατοστομέ- 
τρου ή καί ήμίσεος δακτύλου, έκαστος δέ κρίκος της μέν συνή
θους ταινίας εϊνε στενός καί επιμήκης καθώς οί σπόροι τοΰ κολο- 
κυνθίου. τής δέ βοθρυοκεφάλου έχει πλάτος μεγαλείτερον τοΰ 
μήκους. Τό δλον μήκος τοΰ σώματος τής μέν συνήθους ταινίας 
εϊνε 6—·7 ή καί πλειοτέρων ένίοτε μέτρων, τής δέ βοθρυοκεφά
λου ουδέποτε υπερβαίνει τα 7. Ό Heinlein αναφέρει ταινίαν έ- 
χουσαν μήκος 59 μέτρων, ό δέ Πλίνιος 300 ποδών ρωμαϊκών. 
’Ιατρός έκ Κοπενάγης είδε ταινίαν έ'χουσαν μήκος 950 μέτρων, 
άληθώς άγνοώ ποΰ έχώρεσαν αυτά τά μέτρα.

Τό βέβαιον εϊνε δτι 7 — 10 μέτρα εϊνε τό δλον μήκος τής 
ταινίας· άλλ’ έπειδή οί άρχαίοι ένόμιζον δτι μία και μόνη ται
νία δύναται νά κατοικήση έν τοΐς έντέροις, δπερ έσφαλμένον_ 
άπέδιδον εϊς μίαν ταινίαν τό μήκος δυο ή καί πλειοτέρων.

Αί ταινίαι, ώς αί προρρηθεΐσαι έλμινθες, γεννώνται έξ ώών, 
άλλά τό ώόν γίνεται πρώτον κυστοκέρκος, ήτις σύγκειται έκ τής 
κεφαλής τής ταινίας καί κύστεως πλήρους υγρού, ή δέ κυστο
κέρκος μεταμορφοΰται εϊς ταινίαν. ‘Η κυστοκέρκος τοΰ ήπατος τοΰ 
μυός μεταμορφοΰται είς τελείαν ταινίαν εϊς τά έντερα τής γαλής· 
ή κυστοκέρκος τοΰ κονικλου μεταμορφοΰται είς ταινίαν είς τά 
έντερα τοΰ κυνός καί ή κυστοκέρκος τοΰ βοός καί τοΰ χοίρου με
ταμορφοΰται εϊς ταινίαν έν τοΐς έντέροις τοΰ άνθρώπου.

Διά τών κρεάτων λοιπόν τοΰ βοός κα’· άλλων μηρυκαζόντων 
καί τών τοΰ χοίρου είσάγονται έν τοΐς έντέροις ήμών τά ώά κα; 
αί κυστοκέρκοι, ές ών γεννάται ή ταινία. Ότι αί ταινίαι γεννώνται 
έκ τών κυστοκέρκων τοΰτο πειραματικώς απέδειξαν ό Riichen- 
meister, ό Leuckart καί ό Humbert. ‘Ο πρώτος έδωκεν εϊς γυ
ναίκα καταδικασθεΐσαν εις θάνατον κρέας χοίρινον περιέχον κυ- 
στοκέρκους· ό δεύτερος εϊς άσθενεΐς ευρισκομένους εϊς τά έσχατα 
τοΰ βίου αύτών, ό δέ τρίτος μετεχειρίσθη τά ίδια αύτοΰ έντερα ώ,· 
μέσον πειράματος, δηλαδή έφαγε 15 κυστοκέρκους· καί οί τρεις 
δέ φυσιολόγοι εΰρον ταινίας τελείας μετά τινα χρόνον. Έν Άβυσ
σινία πάντες πάσχουσιν έκ ταινίας, διότι τρώγουσιν ώμον κρέας 
καί ένίοτε βεβλαμμένο/. Οί ’Οθωμανοί ώς μή τρώγοντες χοίρινον 
κρέας δέν έχουσι' τήν ταινίαν φαίνεται δέ δτι είς έκ τών πολ
λών λόγων, οΐτινες παρώρμησαν τ'ον Μωΰσήν καί τόν Μωάμεθ 
νά έμποδίσωσι τήν χρήσιν τοΰ χοιρινού κρέατος, εϊνε καί ή ταινι- 
ρφοβία.

Εϊπομεν δτι «ί έλμινθες ένίοτε δύνανται νά ταράξωσιν ούσι— 
ωδώς τόν οργανισμόν καί νά έπιφέρωσι μυρία πρό πάντων νευρικά 
νοσήματα, τών όποιων άναφέρομεν τά έξής: σπασμούς, ύστερισμόν^ 
τέτανον, υδροφοβίαν, παραλυσίαν, άφωνίαν, βήχα, άκόρεστον πεί
ναν, πόνον κοιλιακόν, δυσεντερίαν, αιμορραγίαν, σιελόρροιαν, 
ακράτειαν τών ούρων καί αυτόν τόν αιφνίδιου θανατον. Βλέπετε 
δτι δέν εϊνε ολίγα· διό άπαιτεΐται μεγίστη προσοχή έκ μέρους 

τοΰ ιατρού· διότι ένίοτε μέ έν άνθελμιντικόν δύναται νά δώση τήν 
υγείαν εϊς δυστυχή πάσχοντα· πρό πάντων δέ δ ιατρός, ευρισκό
μενος πλησίον παιδιού πάσχοντος έκ σπασμωδικών νοσημάτων, 
δέν πρέπει νά λησμονή δτι αί έλμινθες καί ή οδοντοφυΐα εϊνε τά 
κυριώτερα αίτια τών νοσημάτων τούτων.

Περί τών τριών άλλων ειδών τών έλμίνθων καί περί τής θε
ραπείας αυτών έν γένει θέλομεν δμιλήσει άλλοτε.

I. Ζ1ΦΟΣ, ιατρός.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΔΟΒΑΣ
πρώην Βουλευτής τής Ίονίου Βουλής. (*)

ζ0 Στέφανος Παδοβάς, γεννηθείς έν Κέρκυρα κατά τό έτος 
1807 έξ έντιμου οικογένειας τής νήσου ταύτης, έτυχεν οΰ μόνον 
έλευθέρας άγωγής άλλά καί σπουδαίας φιλολογικής έκπαιδεύ- 
σεως, οΐαν ή έπί τοΰ αειμνήστου Γυϊλφόρδου ίδρυθεΐσα Ίόνιος 
’Ακαδημία παρείχε τότε τή φιλομαθεΐ νεολαία καί έν τή δποϊα 
άνετράφησαν οί πλεϊστοι τών διαπρεψάντων μεταξύ τών λογίων 
τοΰ έθνους άνδρες. Έκπεραιώσας τάς νομικάς αύτοΰ σπουδάς, δι- 
ωρίσθη υπό τής Ίονίου Κυβερνήσεως δικαστής, έν ή θέσει έπί 
πολλά έτη έξήσκησε μετ’ άκριβείας καί άξιοπρεπείας τά δημό
σια αύτοΰ καθήκοντα. Παρητήθη άκολούθως τής θέσεως ταύτης 
δπως έπιδοθή ε’ις τήν έξάσκησιν τής νομικής έπιστήμης, ήν λίαν 
έπιτυχώς καί έντίμως μέχρι τέλους τοΰ βίου του έξήσκήσεν, άνα- 
δειχθείς πάντοτε ένθερμος ύπερασπιστής τών άδικουμένων και 
προστάτης τών ενδεών. Τήν ήδη άνεγνωρισμένην Ικανότητα καί 
τόν άκέραιον χαρακτήρα τοΰ άνδρός έκτιμώντες έπαξίως οί συμ- 
πολϊται αύτοΰ έξέλεξαν δμοθύμως αύτόν βουλευτήν κατά τήν πε
ρίοδον τοΰ Θ', κοινοβουλίου, δπότε έκ τής έλευθερίας ήδη τοΰ 
τόπου δύο έν Έπτανήσω πολιτικαί μερίδες άνεφάνησαν, ή τών 
μεταρρυθμιστών καί ή τών ριζοσπαστών. Καί ή μέν πρώτη έπε- 
δίωκε τήν βελτίωσιν τής Ίονίου πολιτείας ύπό τήν ’Αγγλικήν 
προστασίαν, ή δέ άλλη ύπεστήριζε τήν ένωσιν μετά τής έλευθέ
ρας ‘Ελλάδος άντί πάσης θυσίας. Ό έπελθών δεινότατος καταδι- 
ωγμός κατά τών πρωταγωνιστών τής ένώσεως καί αί έξορίαι καί 
τά μαρτύρια, όσα γενναίως ύπέστησαν οί ριζοσπάσται έκ μέρους 
τής Κυβερνήσεως, έξήγειραν τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ και τήν 
άγανάκτησιν τών μετριοφρονεστέρων πολιτών ώς έκ τούτου δέ ή

(♦) "Ορα τήν έν Κίρκύρα θημοαιεΟομένην εφημερίδα « Ρήγας ό Φερ- 
ραΐνς· 15 7δρίου 1872.

Βουλή άπέρριψεν έν τώ Γ. κοινοβουλίφ τάς περί συνταγματικών 

μεταρρυθμίσεων προτάσεις καί ένίσχυσεν έπί μάλλον τό ύπέρ τής 
ένώσεως έθνικόν φρόνημα.

Έντοσούτω ή ’Αγγλική κυβέρνησις,' έπιθυμουσα νά προσλάβη 
εϊς τάς δημοσίους θέσεις άνδρας διαπρέποντας έπί παιδεία καί 
ίκανότητι, διώρισε τόν Παδοβάν άρχοντα τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως, έν ή θέσει διετέλεσε μέχρις οΰ καί πάλιν άνεδείχθη βου

λευτής Κερκύρας 
κατά τήν συγκρό- 
τησιν τοΰ ΙΑ'. Κοι
νοβουλίου. Άπό τής 
στιγμής ταύτης άρ- 
χεται ή τακτική άν- 
τίδρασις τοΰ Ίονι- 
κοΰ Κοινοβουλίου 
κατά τής Προστα
σίας, ήτις, δπως 
ναυαγήση ή ένω- 
τική ιδέα, έμηχα- 
νεύετο ν’ άντιτάξη 
τήν ιδέαν τοΰ άπσι- 
κισμοΰ τών νήσων 
Κερκύρας καί Πα- 
ξών. ’Επί τώ σκοπώ 
τούτω μυστικά ύπο- 
μνήματα συνετά- 
χθησαν καί ύπε- 
βλήθησαν εις τήν 
’Αγγλικήν Κυβέρ- 
νησιν, έν οϊ< διεβε- 
βαιοΰτο δτι τοιαύτη 
ήτο ή έπιθυμία τών 
Κερκυραίων. Έπί 
τή διαβεβαιώσει μά
λιστα τριών έκ Κερ
κύρας βουλευτών 
δτι άναφοράτις περί 
άποικισμοΰ έκυκλο- 
φόρει ή Βουλή δ
μοθύμως διακηρύτ
τει δτι άποκρούει 
πάσαις δυνάμεσι τοι 
αύτην άντεθνικήν 
ιδέαν καί ότι ή μό
νη έπιθυμία τών Ί- 
ονίων ήτον ή έ- 
νωσις μετά τής έ
λευθέρας Ελλά
δος.

Τέλος ή Προστασία έννοήσασα τό λάθος, έν ω ύπέπεσεν, ήθέ
λησε διά τής άποστολής τοΰ κ. Γλάδστωνος νά διαλλάξη τά 
πνεύματα τών ‘Επτανησίων, προτείνουσα αύτοϊς νέαν ριζικήν τοΰ 
Συντάγματος μεταρρύθμισιν. Πλήν τάς μεταρρυθμιστικάς προτά

σεις, άς ό κ. Γλάδστων ύπέβαλε τή Βουλή ώς μέτρα συντελε- 
στικά διά τήν εύημερίαν τών Ίονίων, ό Σ. Παδοβάς άντέκρουσε 
μετά παρρησίας, άξιοπρεπείας καί άνευ ύπεκφυγής, σπουδαιότατα 
άναλύσας τάς άρχάς καί τά καθέκαστα τών προτάσεων. Έφθασε 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΔΟΒΑΣ 
πρώην βουλευτής Κιρχύρας.

μάλιστα ν’ απόδειξη δτι τά προτεινόμενα ώς συντελεστικά εϊς 
τήν εύημερίαν τοΰ Ίονίου λαοΰ ούχί μόνον ήσαν άπαράδεκτα ώς 
άντιβαίνοντα είς τήν τρανώς έκδηλωθεΐσαν όμόθυμον θέλησιν αύ

τοΰ, άλλά καί τήν σκιάν αύτήν τής Ίονίου πολιτείας, ώς κράτους 
δυνάμει Εύρωπαϊκής συνθήκης έλευθέρου καί άνεξαρτήτου, παν

τελώς έξηφάνιζον, άντικαθιστώντα κυβέρνησιν άποικιακήν, είς τό 
πρόσωπον συγκεντρουμένην τοΰ άντιπροσώπου τής προστασίας, ά

φ’ οΰ κυρίως τήν 
εύθύνην μετεβίβαζε 
εϊς τάς έγχωρίους 
άρχάς.

Τοιουτοτρόπως διά 
τής σταθεράς καί 
πατριωτικής θελή- 
σεως τών αντιπρο
σώπων τοΰ Ίονίου 
Κοινοβουλίου έναυ- 
α'γησε καί ή τε
λευταία μεταρρυθ- 
μιστική άπόπειρα- ό 
δέ κ. Γλάδστων 
μετά τήν έπάνοδον 
αύτοΰ εις ’Αγγλίαν 
άπό τοΰ βήματος 
τής Βρεττανικής 
Βουλής διεδήλωσεν 
δτι ή μετά τής έ
λευθέρας ‘Ελλάδος 
ένωσις ήτο ή γε
νική καί άνεπηρέ- 
αστος πάντων τών 
‘Επτανησίων έπι
θυμία. Εις τόν αύ
τόν καιρόν ή έπελ- 
θοΰσα έν ‘Ελλάδι 
οκτωβριανή μετα- 
πολίτευσις καί ή 
άναγόρευσις ένός 
Άγγλου ήγεμονό- 
παιδος ώς βασιλέως 
τών ‘Ελλήνων έ- 
χρησίμευσαν ώς ά- 
φετηρία είς τήν Αγ
γλικήν κυβέρνησιν, 
δπως ένδώση εις 
τούς διακαείς πό
θους τών ‘Επτανη
σίων· ή δέ Ίόνιος 
άντιπροσωπεία, λα-

βίΰσα έπί τούτω ρητήν καί άποκλειστικήν έντολήν, έκήρυξε τήν 
23 7βρίου 1863 δια ψηφίσματος κυριαρχικώς έκδοθέντος, ότι αί, 

νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λεύκάς, Ιθάκη, Κύθηρα, 
Παξοί καί τά έξαρτήματα αύτών ένοΰνται μετά τοΰ Βασιλείου τής 
‘Ελλάδος, δπως έσαεί άποτελώσιν άναπόσπαστον αύτοΰ μέρος έν 
μια καί άδιαιρέτω πολιτεία ύπό τό Συνταγματικόν σκήπτρον τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τών ‘Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Α'. καί τώ.·φ 
διαδόχων αύτοΰ.
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Άλλ’ ή καταπληκτική φήμη περί της έ? Αονδίνω μεταξύ τών 
μεγάλων Δυνάμεων διομολογηθείσης συνθήκης, δι’ής άπεφασίζετο 
ή κατεδάφισις τών Κερκυραϊκών φρουρίων καί ή διηνεκής της 
‘Επτανήσου ούδετερότης, ένεποίησεν έν τω μέσω τής γενικής ά- 
γαλλιάσεως υπέρ τής Ένώσεως αλγεινήν έντύιτωσιν εϊς τάς καρ
δίας άπάντων τών Ίονίων, καίτοι ή Ίόνιος Βουλή διά τοΰ προέ
δρου αυτής Σ. Παδοβά δέν έλειψε ν’ άποτείνη πρ'ος τήν Α. Μ. 
τήν Άνασσαν τής ’Αγγλίας ύπδ ήμερομηνίαν 8]2Ο 8οοίου 1863 
έντονον παράστασιν, έν ή υπομιμνήσκει αυτή «δτι ού μόνον το 
Ίονικδν κράτος έτήρησεν άείποτε τήν κυριότητα έπί τών φρουρίων 
και δχυρωμάτων αύτοΰ, άλλά και προθύμως κατέβαλε πασαν 
ποσότητα αϊτηθεϊσαν πρδς διατήρησιν και τελειοποίησιν αύτών. 
Δέν ήδύνατο δθεν νά ύπάρχη λόγος πρδς άναίρεσιν τής άρμοδιό- 
τητος τής Ίονίου Βουλής έπ'ι άντικειμένου άφορώντος τήν κυριό
τητα τοΰ Ίονίου Κράτους καθ’ ήν μάλιστα στιγμήν ένεκα τής 
παύσεως τής Προστασίας πρόκειται νά παύση ή κατοχή αύτής 
έπι τών φρουρίων, άτινα πρδς τδν μόνον σκοπόν τής Προστασίας 
ταύτης τή ένεπιστεύθησαν. Άποφασισθείσης άπαξ τής ένώσεως, 
καθώς ώς πρδς οίονδήποτε άλλο μέρος τοΰ ‘Ελλην. Βασιλείου 
ο’ύτω καί ώς πρδς τήν μετ’ αύτοΰ συγχωνευθεΐσαν ‘Επτάνησον τά 
κυριαρχικά τοΰ Βασιλείου τούτου έπί τής χώρας του δικαιώματα 
δέν δύνανται νά ύποστώσι τήν έλαχίστην έλάττωσιν. Τά φρού
ρια τής ‘Επτανήσου έν ήμέραις μεγάλων κινδύνων υπήρξαν τδ 
προπύργιου τής Χριστιανοσύνης καί τοΰ πολιτισμού, καί μέ τδ 
αΐμα τών τέκνων τοΰ Ίονίου τοσάκις έποτίοθησαν άνευ τών φρου
ρίων τούτων ούδεμία υπάρχει έξασφάλισις άπδ έξωτερικάς έπι- 
δρομάς, τάς οποίας ή Ίόνιος Κυβέρνησις άπέδλεψε νά προλάβη 
άπδ τοΰ έτους 1833, καί τοι τότε τής ‘Επτανήσου διακειμέ- 
νης ύπδ τήν κραταιάν Βρετανικήν Προστασίαν. ‘Η Βουλή έρει- 
δομένη έπί των δικαιωμάτων τοΰ ‘Επτανησίου λαοΰ πέποιθεν δτι 
ταΰτα δέν θέλουσιν ούδαμώς παραγνωρισθή ή παραβλαφθή. Ή 
Ευρώπη, ή άναδείξασα τοσοΰτον ενδιαφέρον ύπέρ τής καταρτίσεως 
τοΰ νέου ‘Ελληνικού Βασιλείου και σεβασθεΐσα καθ’ δλα τά 
άλλα κυριαρχικά αύτοΰ δικαιώματα, δέν θέλει άνεχθή νά κατα- 
στραφή ή δημιουργία αύτής διά τής παραδοχής μέτρου μή άλλως 
αιτιολογούμενου, εΐμή ώς έκ τής θέσ-.ως τοΰ άσθενοΰς κατέναντ’· 
τοΰ ισχυρού.»

Ούχ ήττον δμως ή κατεδάφισις φρουρίων τινών έξετελέσθη 
καί έπί τών έρειπίων αύτών κυματίζει σήμερον ή Έλλ. σημαία. 
‘Ο Ίόνιος λαδς διά τής γενναιόφρονος αύτοΰ διαγωγής έτελε- 
σιούργησεν έν πλήρει αύταπαρνήσει ύπέρ τοΰ έθνικοΰ μεγαλείου 
πράξιν έκ τών άκατορθώτων θεωρουμένην, διαμαρτυρόμενος μέν 
κατά τής βίας τοΰ ισχυρότερου, άλλά κραυγάζων άςφι'γηό ξένος 
αντί πάσης θυσίας. Δυστυχώς δμως, πραγματοποιήθείσης τής 
ένώσεως, πολλά δυσάρεστα ήκολούθησαν καί κατ’ άρχάς διά 
τής άκανονίστου καθολικής ψήφου κατά τήν έκλογήν τών πλη
ρεξουσίων πλησίστιος είσέδυσεν ή δημαγωγία άποκλείσασα καί 
τδν Σ. Παδοβάν άπδ τής ’Εθνικής Συνελεύσεως μετά τών άλλων 
Ικανοτήτων τής ‘Επτανήσου, αΐτινες ειχον μοχθήσει καί συντε- 
λέσει εις τήν πραγματοποίησιν τής ένώσεως. Έξ άλλου ή πα
ράκαιρος άφομοίωσις καθώς καί ή άλλόκοτος έπαρχιακή διαίρε- 

σις τών νήσων, ήτις έγεινεν ό πυρήν τής άεννάου διχοστασίας 
μεταξύ τών κατοίκων τής πόλεως καί τών χωρίων, κατέστρεψαν 
παρά τώ λαώ τδ γόητρον τής ένώσεως. Πικρά ή άλήθεια άλ
λ’ έν τούτοις πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι αί άλεπάλληλοι 
κυβερνήσεις τής Ελλάδος, μή έκτιμήσασαι ώς ώφειλε τάς θυ
σίας, άς ή ‘Επτάνησος καί πρδ πάντων ή Κέρκυρα ΰπέστη ύπέρ 
τοΰ εθνικού μεγαλείου, συνετέλεσαν τά μέγιστα διά τών άσυνέ-· 
των καί βεβιασμένων αύτών μέτρων είς τήν έρήμωσιν τών νήσων 
καί εϊς τήν διαφθοράν τών κατοίκων. Οί κατά καιρούς ύπουργοί 
τής ‘Ελλάδος στηριζόμενοι εις τήν έξάσκησιν τής ύπερτάτης 
αύτών έξουσίας, είς τδν άπολυτισμόν, είς τδ σύστημα τής συγ- 
κεντρώσεως, τών ένδοιασμών καί τών άτελευτήτων μεταθέσεων, 
είσήξαν καί είς τήν ‘Επτάνησον τδν φατριασμδν καί τήν περι- 
φρόνησιν είς τούς νόμους. Τά πραγματικά συμφέροντα τοΰ έθνους, 
αί εύχαί αύτών καί τά δικαιώματα τών πολιτών παρεγνωρίσθη- 
σαν ή δέ ‘Ελλάς κατήντησε τιμάριον αρχολιπάρων τινών. ’Εκ
λεχθείς ό Παδοβάς κατά τδ 1865 βουλευτής Κέρκυρας καί 
άποσταλείς είς ’Αθήνας δτε έσυζητεΐτο τδ τής άφομοιώσεως 
ζήτημα, περιήλθεν είς τήν έσχάτην άθυμίαν βλέπων τήν αχαρι
στίαν έξ ένδς καί τήν άπερισκεψίαν έξ άλλου, μεθ’ ής έψηφί- 
ζοντο ύπδ τής ‘Ελληνικής Βουλής ζητήματα σπουδαιότατα καί 
έκ τών οποίων έξηρτάτο ή ευημερία ή ή καταστροφή τών νήσων, 
θύμα τής σχολαστικότητες, τοΰ έγωισμοΰ, τής οίήσεως καί τοΰ 
φθόνου ΰπέστη καί ουτος τήν τύχην ήν άνέκαθεν ζώντες έλαβον 
πάντες οί ώφελήσαντες τήν ‘Ελλάδα. Μή δυνηθείς κατ’ ούδένα 
τρόπον νά φανή ώφέλιμος εϊς τήν έαυτού πατρίδα, ώς τδ έπε- 
θόμει καί ύπέρ τής δποίας τρανότατα δείγματα έδωκεν, ήναγ- 
κάσθη νά έγκαταλείψη τάς ’Αθήνας, άφοΰ προηγουμένως άπηύ- 
θυνε πρδς τήν Α. Μ. τδν βασιλέα καί τδν πρόεδρον τής ‘Ελλ 
Βουλής τά έξής ύπομνήματα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ Α’.
Βασιλέα τών ‘Ελλήνων.

‘Η Ίόνιος Βουλή πληροφορηθεισα δτι ή Τ. Μ. δέν άπεδέχετο 
τδν προσφερθέντα Αύτή Ελληνικόν θρόνον, άνευ τής προηγού
μενης προσαρτήσεως τής ’Επτανήσου, ινα παρέξη τή Υ. Μ. 
δείγμα σεβασμού καί άφοσιώσεως, τοϊς άδελφοϊς δέ "Ελλησι τεκ
μήριου άκρας έμπιστοσύνης, ούδόλως άποβλέψασα είς τάς άνω- 
μαλίας τής έποχής έκείνης, έσπευσμένως έψήφισε τήν άνευ δρων 
Ένωσιν τής ‘Επτανήσου, έναποθέσασα τάς τύχας τοΰ Επτανησίου 
λαοΰ είς τήν τιμήν τοΰ Έθνους, καί είς τάς προνοίας τοΰ Ηγε
μόνες Αύτοΰ.

‘Η Υ. Μ. προσηκόντως έξετίμησε τήν γεννα-.όφρονα καί έθνι- 
κήν διαγωγήν λαοΰ συνεργήσαντος διά παντοίων θυσιών είς τδ 
μεναλεΐον τοΰ έθνους, άλλά συγχρόνως ώς νά προησθάνετο τάς 
μελλούσας τής Επτανήσου δυσχερείας, δτε έλαβον τήν τιμήν, 
καθό πρόεδρος τή; Ίονίου Βουλής καί τής Βουλευτικής ’Επιτρο
πής, νά παρουσιασθώ είς τήν Υ. Μ., ηύδόκησεν άπδ τοΰ Ελληνι
κού θρόνου νά μοί άναγγείλη «δτι ήθελε καταβάλει πασαν 
προσπάθειαν ΐνα

« Οί Ίόνιοι μή λάβωσ-.ν αιτίαν νά μεταμεληθώσιν ένεκα τής 
ψηφισθείσής ένώσεως.»

Την βασιλικήν ταύτην απαγγελίαν διεκοίνωσα διά τοΰ έπιση- 
μοτέρου , τρόπου είς τούς ‘Επτανησίους, οΐτινες άπεδέχθησαν αύ
τήν μετά εύγνωμοσύνης κα! ένθουσιασμού καί έπεκρότησαν τήν 
ίλως έθνικήν πορείαν τής ‘Επτανησίου Βουλής, ήν δυσπιστία τι- 
νών έπι απερισκεψία καί άπρονοησία είχεν έπικρίνει.

Λ Υπδ τοιουτους αίσιους οιωνούς ήρξαντο αί πολίτικα! διοικητι
κά! σχέσεις τών δύο ’Επικρατειών, έν μια καί άδιαιρέτω πολι
τεία^ συνενωθεισών. Ψησισθέντος τοΰ Συντάγματος, έξεδόθησαν 
πλεϊστα Κυβερνητικά διατάγματα, κατ’έπιφάνειαν μέν αφομοι

ωτικά, πραγματιχώς δμως ταμιευτικά, δι’ ών πλεϊσται καί καί- 
ριαι πληγαί έπηνέχθησαν είς τήν Επτάνησον καί τδ Ίονικδν στοι- 
Χ«ον. ‘Ο φιλήσυχος καί φιλόνομος λαδς τής ‘Επτανήσου, ένώ 
μετ εκπλήξεως καί λύπης έβλεπε τήν έπί τά χείρω ροπήν τών 
πραγμάτων, έπανεπαύετο είς τδν Βασιλικόν λόγον καί είς τάς 
προσδοκωμένας βελτιώσεις καί θεραπείας, άς έθνική Βουλή ήθε
λεν έπιφέρει.

Συνήλθεν ή Βουλή και νέαι δοχιμασίαι έπέπρωτο νά δεινώ- 
σωσι τήν κατάστασίν τής ‘Επτανήσου καί νά ματαιώσωσι τάς 

πι ας κα: προσδοκίας, άν όχι αίσιωτέρου τούλάχιστον ήπιω- 
τέρου μέλλοντος. Μέτρα δλως άνοίκε-.α, ύπαγορευθέντα άπδ λό

γους απλώς ταμιευτικούς, άφ’ ένδς επέβαλον πολυειδεϊς περιο- 
ρπμους, άφ’ ετέρου έπαπειλοΰσι καί τήν έσωτερικήν ασφάλειαν, 

την προηγουμένως έπί έδραίων βάσεων στηριζομένην, καί τά 
λείψανα τού δημοτικού καί ιδιωτικού πλούτου, δν άλλοτε νόμοι 
«φμοδιοι περιεφρούρουν. Κα! ώς νά μή ή?κουν ταΰτα, προσφάτω? 

‘ «®Λή, χωρίς νά έκτιμήση ή κάν νά άνεχθή τάς παρατηρή
σεις τινων ‘Επτανησίων Βουλευτών ή νά σεβασθή τάς άνασκο- 
πας, άς ύπηγόρευεν ή άρ-.θμητική δυσαναλογ-ία καί ή ύπερβάλ- 
λουσα ύλική άνισότης, ένω προηγουμένως δίς είχεν άποβάλει τάς 
περί απολύτου άφομοιώσεως προτάσεις, κατήργησε συλλήβδην 
και αθροως απασαν τήν ‘Επτανησιακήν νομοθεσίαν (έκτδς έλα- 
χίστου μέρους τοΰ άστυκοΰ Κώδικος), αύτήν έκείνην ήν πολυ- 

ΧΡ νιος πείρα, άρχαϊα έθιμα καί κοινωνικά! άνάγκαι καθιέρω
σαν, πλεϊστοι αιώνες έπαγίωσαν καί αί Εύρωπαϊκαί κυβερνήσεις 
εσεβασθησαν. έβελτίωσαν καί προήγαγον διά τής παραδοχής καί 
τινων εκ τών Γαλλικών νομοθετικών θεσμών άντικατέσ^ησε δέ 
την λεγομένην ‘Ελληνικήν νομοθεσίαν, ήν διάσημοι ρήτορες καί 
δόκιμοι υπουργοί έπανειλημμένως άπδ τοΰ βήματος έκήρυξαν 
πλημμελή, άναρμοδίαν καί μή έφαρμόσιμον.

Προς ταΰτα πάντα -ρότασις κοινωνιστικής φύσεως, καταστρέ- 
φουσα τήν ιδιοκτησίαν, παραλύουσα νόμους καί συμβάσεις καί 
ματαιουσα όριστικώς κεκτημένας έγγυήσεις, έξ έφόδου, άντισυν- 
ταγματικώς καί ασυζητητί παρεδέχθη πρός όλεθρον ιδιαιτέρως τής 
Κ-ρπύ-ας (ήν μετά λύπης μου βλέπω μεγάλως καί άσυνέτως 

Χβταπιεζομένην) καί άπαντος τοΰ Κερκυραϊκοΰ λαοΰ, καθότι δταν
Νόμος προσβάλη τήν ιδιοκτησίαν κα! τήν δημοσίαν πίστιν, 

ππταστρέφονται τά συμφέροντα τοΰ λαοΰ, άνευ διακρίσεως κοινω
νικής τάξεως, καί ή κατ’ έπιφάνειαν καί στιγμιαία άνακούφισις 
μερίδος τίνος τής κοινωνίας εινε δ τάφος άπάσης τής κοινωνικής 
σμάδος είς τδ προσεχές μέλλον.

Μεγαλειότα;ε, τά ψηφισθέντα νομοσχέδια, ώς έπιβάλλοντα

τήν άφομοιωσιν, είνε άνεπίδεκτα λογικής καί πρακτικής έφαρμο- 
ί~Γι-.ι άοικα και πρόξενα ολέθριων άποτελεσμάτων, Οέλουσι δέ 
παράξει γενικήν κοινωνινήν άναστάτωσιν, ής αί συνέπεια-, καί ά

γνωστοι καί άνυπολόγιστοι άποβαίνουσιν.
'^Ίόνιος λαός καταταχθείς πρδ χρόνου ύπδ τής διπλωματίας 

μεταξύ τών ελευθέρων καί άνεξαρτήτων λαών τής πεπολιτισμέ- 
νης Ευρώπης, καί τοι έθνικδς καί γενναίος, άποστρέφεται καί 
θελει άποστραφή άείποτε τάς τύχας καί τήν άπαισίαν θέσιν τοθ 
δορυαλώτου, τήν δλως άσυμβίβαστον μετά τής έν μια καί άδιαι- 

ρ^τω πολ-.ςεία ένώσεως, ήτις οφείλει νά ύφίσταται πραγματικώς 
σχι ιδανικώς, έν πλήρει ίσότητι καί οχι έν τω ένδιαφέροντι 

ή τω ύλικω συμφέροντι τών πολυπληθεστέρων.
Ό γογγυσμός τού Επτανησίου κυρίως δέ τοΰ Κερκυραίου δύ

ναται να ήχήση πρ’ος βλάβην τοΰ προορισμού τοΰ 'Ελληνικού 
Εθνους- τδ κατεδαφισθέν στερεόν μεσότοιχον, δπερ έχώριζε τήν 
Επτάνησον άπδ τής βασιλευομένης ‘Ελλάδος, οφείλει νά χρησι- 

μεύση ώς αφετηρία καί δχι ώς άποθάρρυνσις είς τά λοιπά δεδου- 
λημενα μέλη τής μεγάλης Ελληνικής όλομελείας, καί δ ά·.- 

τ^ρκττων, είτε άμέσως είτε έμμέσως, είς τδν ίερδν τοΰτον σκο
πόν, δεν ανήκει ούτε είς τήν 'Ελλάδα ούτε είς τδ έθνος.

’Ατενίζων είς τήν έφικτήν ευημερίαν τής μερίδος έκείνης τής 
Ελληνικής φυλής, εϊς ήν έχω τήν τιμήν καί τδ πλεονέκτημα νά 

ανήκω, καί είς τδν άληθή προορισμόν τοΰ Έθνους, πρδς έκπλή- 
ρωσιν Βουλευτικού καθήκοντος, διά τοΰ ταπεινού καί εύσεβάστόυ 

τούτου ύπομνήματος (δπερ δφείλω νά διακοινώσω είς τούς έν- 
τολεϊς μου κατά τήν προσεχή λογοδοσίαν μου) τολμώ νά ύπο- 
βάλω είς τάς έμβριθείς σκέψεις τής Υ. Μ. τήν ώς έκ τούτων 
προκαλουμενην άθλίαν κα’- άπελπιστικήν κατάστασίν τής 'Επτα
νήσου, ίδίως_ δέ τής Κερκύρας, πεποιθώς δτι ή ένάσκησ-.ς τών 

συνταγματικών δικαιωμάτων τής Βασιλείας, θέλει πείσει έκαστον 
οτι τδ Σύνταγμα έν Έλλάδι διέπει τάς τύχας καί τά συμφέροντα 
έχι μόνον τώ» πολλών άλλά καί τών δλίγων, πρδς περιφρούοη- 
σιν τών Ιερών άρχών τής δικαιοσύνης, τής ίσότητος καί τής'τι- 
μιότητος.

Έν Άθήναις, τήν 24 Δεκεμβρίου 1865.

Ταπεινός και πιςδς ύπήκοος, 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΔΟΒΑΣ βουλευτής.

Προς τον Πρόεδρον τής ‘Ελληνικής Βουλής.
Μέ βαθεϊαν λύπην μου αναχωρώ άπδ τήν πρωτεύουσαν, άφοΰ 

άπείσθην έν πολλοΐς δτι ή έν τή Βουλή παρουσία μου άποδαίνει 
και άσκοπος και άλυσιτελής, καί δέν δύναμαι νά διατελώ μάρ- 
τυς απαθής καί άνάλγητος τής σφαγιάσεως τής 'Επτανήσου 
ιδίως δέ τής Κερκύρας.

Άποχωριζόμενος πρδς τδ παρόν κα! έπί τή έλπίδι αίσιωτέρου 
μέλλοντος άπδ τήν Ελληνικήν Βουλήν, ήτις άείποτε ύπήρξεν ή 
γοητεία τοΰ πολιτικού μου βίου, εύχομαι ΐνα αί παροϋσαι καί αϊ 
έπαπειλούμεναι δυσχέρειαι τοΰ άναξιοπαθοΰντος 'Επτανησίου λαού 
μή έπενεργήσωσιν ούτε άμέσως οϋτε έμμέσως πρδς βλάβην τ7- 
εύημερίας καί τοΰ μεγαλείου τοΰ Ελληνικού Έθνους.

Έν Άθήναις τή 26 Δεκεμβρίου 1865.
ΰπ. ΣΤ. ΠΑΔΟΒΑΣ βουλευτής Κερκύρας.
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Έχτοτε άπεσύρθη τοΰ πολιτικού σταδίου καί έζη ιδιωτεύω? 
έχ της επιστήμης αύτοΰ. Πλεΐσται δυσαρέσκειαι καί μόχθοι πο
λυετείς είχον καταβάλει τήν ισχυρόν αύτοΰ κρασιν, χαι μεταβας 
εις Ιταλίαν χατά διαταγήν τών ιατρών δπως άνακτήση την υ
γείαν του έτελεύτησεν έν Φλωρεντία κατά7βριον 1872. Ό νε- 
χρδς τοΰ Στεφάνου Παδοβά έχομίσθη εις Κέρκυραν δπου μεγα
λοπρεπούς ένεταφιάσθη. Ή ‘Ελλ. χυδέρνησις, άμα μαθοΰσα τον 
θάνατον τοΰ έξόχου τούτου πολίτου προσεκάλεσε βασιλικόν διά
ταγμα διά τοΰ οποίου διετάσσετο νά τό άπονεμηθώσι τιμα'ι προ
έδρου ιτης Βουλής διά τάς διακεκριμένας έκδουλεύσεις, ας δ 
μακαρίτης προσήνεγκε τη πατρίδι. Όθεν τήν κηδείαν παρηκο- 
λοΰθησαν άπασαι αί πολιτικαί και στρατιωτικαι άρχει τοΰ τόπου, 
ό στρατός καί δ διαγγελεύς τής Α. Μ. Μετά τήν έν τώ ναό τού 
‘Αγίου Ίωάννου τής πόλεως ψάλέΐσαν νεκρώσιμον ακολουθίαν, 
έξεφώνησε λόγον δ παρά τοΰ δικηγορικού σώματος έπιτετραμ- 
μένος κ. I. Πιέστρης· επιτάφιον δέ λόγον άπήγγειλεν έν τώ δη
μοτικό νεκροταφείω δ Εφέτης κ. Μ. Σ. ‘Ιδρωμενος. Αλλ έκ- 
τδς τών έπισήμων καί τυπικών τούτων τιμών, δ λαός τής Κερ- 
κύρας καί κατά τήν περίστασιν ταύτην άπέδειξεν δτι έκτιμά τάς 
άρετάς καί τούς αγώνας τών πολιτικών αύτοΰ άνδρών παρακο- 
λουθήσας αύθορμήτως τόν νεκρόν τοΰ Παδοβά έν θρησκσυτική 

ήσυχία καί κατανύξει.

Π ΒΙΒΑΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 

ifib tfjs χνηίας ζ/ώοας Ίστςικδοζ.

‘Η αρχαία καί γόνιμος ’Ασία παρήγαγε τέσσαρας μεγάλους 
επικούς ποιητάς, απαράμιλλους γενομένους μέχρι τής σήμερον, 
τόν Όμηρον, τόν Βαλμίκην, τόν Βυαζαν (1) και τόν Φιρδούσισν. 
Η κυρία Δώρα Ίστριάς, ήτις έξακολουθεϊ ένταύτώ τάς έργασίας 

’της έπί τής Αιγουρίας (2) καί έπί τών έποποιών, άφ’ ού έδημο- 
σίευσε (1871) μελέτην τινά έπί τής Ραμαίάνας του [Βαλμίκη, 
ένασχολεΐται ήδη έν τη NiV 'Ανθολογώ (Nuova Antologia), 
τή πρώτιστη τών ’Ιταλικών έπιθεωρήσεων περί τοΰ Schah namek 
(Βίβλος τών βασιλέων) ιού Φιρδουσίου. Τό πόνημα τούτο τού 
Πέρσου 'Ομήρου ήνε τόσω ογκώδες, ώστε ή Γαλλική μετάφρασις 

τού Jules Mohl δέν συγκροτείται έξ δλιγωτέρων τών πεντε με
γάλων τόμων εϊς σχήμα τετάρτου δημοσιευθέντων διά του Βασι
λικού τυπογραφείου (σήμερον έθνικοϋ) τών Παρισίων.

(1) Τώ άποδίδουσι μίαν εποποιίαν τών ’Ινδών, την Μαχαδαραταν ( Ιοε 
τό υπόμνημα τή; Δώρα; Ίστριάδος, άναγνωσθέν εν τω αρχαιολογικοί 
συλλόγω τώδ ’Αθηνών., περί τών Ινδικών μελετών έν τ ή Άνω 

♦Ιταλ(α).
(2) Ό Κόλπος τοΰ Rapallo έφάνη έν τη Adolescenza τοΰ 

Μιλάνου, δπερ όνομάζουσιν έν Ίτάλίφ «La regitia delle Itrcnne».

Τό Schali-namec, δπερ έμπεριέχει δλας τάς μυθώδεις τών 
Περσών παραδόσεις, περιλαμβάνει πλεϊστα λίαν διακεκριμένα 
μέρη. ’Εν τώ πρώτω Ιστορείται ή ήρωϊκή ή μυθώδης έποχή τής 
Περσίας, ήτις άντιστοιχεΐ εϊς τήν περίοδον, ή; ή ζωηρά καί θαυ
μαστή εϊκών άπαντα εϊς τά ' Ομηρικά διηγήματα. Η κυρία Δώρα 
Ίστριάς δέν ένησχολήθη εϊσέτι ειμή εϊς αυτό μόνον τό μέρος, ή 
δέ μελέτη αΰτη, ήτις ά'ρχεται απ’ αύτής τής καταγωγής τοΰ κρά- 

τους του «βαοιΧέως τών βαοιΧεων»} ζαύει εις τας χατΛχττ^εις 

του Kei-Khosrou (Κύρου).
Ό διάδοχος τού Δαρείου καί Ξέρξου, δστις έπισκέπτεται ήδη 

τήν Εύρώπην, τά μάλιστα βεβαίως έκπλήττεται βλεπων τήν Εύ- 
ρωπαϊκήν έπιστήμην ζωηρώς ένδιαφερομένην δι’ έργα, ων περί τό 
τέλος τού παρελθόντος αΐώνος ούτε ύπώπτευε κάν την ΰπαρςιν

ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΟΥΤΡΩΝ.

Προτιθέμενοι νά όμλήσωμεν ένταΰθα περί τών αρχαίων 'Ελλη
νικών λουτρών καί τοϋ τρόπου, καθ’ δν έλούοντο οί αρχαίοι "Ελ
ληνες, διαιρούμε·/ τήν σύντομον ταύτην πραγματείαν είς δύω μέρη, 
ών τό πρώτον διαλαμβάνει περί τής χρήσεως τών λουτρών πα
ρ' Όμήρω, τό δέ δεύτερον περί τής χρήσεως αύτών κατά τήν 

ιστορικήν έποχήν. I
Παρά Όμήρω, ένθα δ βίος τοΰ άνθρώπου ε’νε φυσικότατος, 

άπλούστατος, ζωγραφικώτατος, ό Ελλην έλούετο ή εις τους πο
ταμούς καί είς τάς πηγάς ή εις τήν θάλασσαν ή εϊς τήν οικίαν.

Έν τη θαλάσση, καθ’ δσον ή μελέτη τών ‘Ομηρικών επών 
μάς πληροφορεί, έλούοντο πρό πάντων οί ήρωες, έν δέ τω πο
ταμό οί ξένοι καί οί παρθένοι. Καί έκ μέν τών παρθένων εύρί- 
σκομεν τήν Ναυσικάαν, τήν θυγατέρα τού βασιλέως τών Φαιά- 
κων 'Αλκυνόου, λουομένην έν τώ ποταμό μετά τήν έκπλήρωσιν 
τοΰ οικιακού αύτής χρέους ήτοι μετά την πλύσιν τών ένδυμάτων 
τών γονέων καί αδελφών της, τά όποια ώφειλον να ηνε καθαρά 
ένεκα Τοΰ γάμου της, δστις έμελλε κατ έκείνας τας ημέρας νά 
γίνη. Ή έν τώ ποταμό λοΰσις τής είρημένης παρθένου περιγρά- 

φεται ύπό τοΰ αθανάτου Ποιητοΰ ώδε πώς:

Ότε δέ ποταμοίο ρόον περικαλλέ’ ικοντο, 
ένθ ήτοι πλυνοί ήσαν έπηπτανοί, πολύ δ’ ύδωρ 
καλόν ύπεκπρορέει μάλαπερ ρυποοντα καθήραι, 
ένβ’ αιγ ήμιόνους μέν ύπεκπροέλυσαν άπήνης. 
καί τάς μέν σεΰαν ποταμόν πάρα δινήεντα 
τρώγειν ά'γρωστιν μελιηδέα· ταί δ’άπ άπήνης 
είματα χερσίν έλοντο καί έσφόριον μελαν ύδωρ 
στείίον δ’ έν βόθροισι θουής έριδα προφέρουσαι. 

αύτάρ έπεί πλΰνάν τε κάθηράν τε ρύπα πάντα, 
έξει'ης πέτασαν παρά θΐν’ άλός, ήχι μάλιστα 
λάϊγγας ποτί χέρσον άποπλύνεσκε θάλασσα. 
Αί δέ λοεσσάμεναι καί χρισάμεναι λίπ’ έλαίω 
δείπνο·/ έπειθ’ εϊλοντο παρ’ οχθησιν ποταμοίο, 
είματα δ’ ήελίοιο μόνον τερσήμεναι αύγη.
Αύτάρ έπεί σίτου τάρφθεν δμωαί τε καί αύτή, 
σοαίρη ταίγ' ά'ρ’ έπαιζαν, άπό κρήδεμνα βαλοΰσαι· 
τήσι δέ Ναυσικάα λευκώλενος ήρχετο μολπής. (1).

Έκ δέ τών άνδρών άπαντώμεν τόν Άγήνορα τόν υιόν τοΰ 
’Αντήνορος (2) καί τόν Όδυσσέα, λουσθέντα μάλιστα έν τώ αύτώ, 
ένθα καί ή Ναυσικάα, ποταμό καί έπισόραντα έπειτα πολύ τήν 
προσοχήν της ένεχα τής καθαριότητες τού σώματός του (3).

Έν δέ τό λουτρό τών βϊκιών έλούοντο πρό πάντων οί ξένοι. 
Ή συνήθεια αΰτη ήτοι ή λοΰσις τών ξένων άμα τή έλεύσει αύ
τών έθεωρεΐτο ιερά καί απαραίτητος έν έκαστη οικογένεια. Διά 
τοΰτο έν τή φυσικωτάτη ‘Ομηρική Όουσσεία πανταχοΰ ο ξένος 
λούεται πρώτον καί έπειτα έρωτάται τίς εινε χαί τις ή χρεία αυ
τού. Έλουον δέ τήν ξένον πρό πάντων αί παρθένοι καί αί δμωαί 
διά θερμού ΰδατος. Οΰτω π. χ. τόν Τηλέμαχον καί Πεισίστρατον 
άφιχθέντας είς τά δωμάτια τοΰ Μενελάου έλουσαν αί υπηρέτρια·.. 
Μετά δέ τήν λοΰσιν παρετίθετο τοΐς ξένοις γεύμα (4), ουτινος βε
βαίως είχον άνάγκην ένεκα τής οδοιπορίας.

ές ρ άσαμίνθους βάντες έΰςέστας λούσαντο. 
τούς δ’ έπεί ουν δμωαί λοΰ -αν καί χρίσαν έλαίω, 
άμφίδ’άρα χλαίνας οΰλας βά/ον ήδέ χιτώνας, 
ές ρα θρόνους έζοντο παρ' ’Ατρείδην Μ-νέλαον. 
χέρνιβα δ’ άμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουσα 
καλή χρυσείη, ύπέρ άργυρέοιο λέβητες, 
νίψασθαι· παρά δέ ξεστήν έτάνυσσε τράπεζαν.

Καί ό Όδυσσεύς άφιχθείς έν Ιθάκη έλούσθη κατά τόν δμοιον 
τρόπο<(5 . Καί άναχωροΰντα; δέ ν.ουον έπίσης τού; ξένους, τόν

(1) Όιχηο. Όδυσ. Ζ. 85—101.
Ότε άπήντησα τήν περιγραφαιοτάτκν ταύτην περικοπήν, δεν ήδυνήθην 

νά μή βυγκινηΟώ, ένθυμηΟε’ς συνήθειαν μετα-ΰ τών παρθένον και γυναι
κών της ’Ανατολής όμοιάζουσαν ακριβέστατα αΰτη, ήν ει/ον ΐδεΐ δτε 
ήαην ένδεκαετής. Εις πολλά χωρία τής ’Ανατολής ώς και εις πολλάς 
νήσους τοΰ Αιγαίου πέλαγους παραλαμδάνουσαι αΐ θυγατέρες και αί μη
τέρες μετά τών τέκνων των τά ενδύματα τής οικογένειας επί φορτηγών 
ζώων έρχονται εις τά ποτάμια ή μασάτια (*),  ένθα άφοΰ πλύνωσι 
τά ένδύματά των καί λουσθώσι. κάθηνται έπί τής χλόκς και τρώγουσΐ 
τδ λιτόν φαγητόν των. Άφοΰ δ- φάγιοσι, τά μέν παιδία τρέχουσιν επ' 
τής χλόης παίζοντα. αί δέ θυγατέρες μετά τών μητέρων των αδουσι δι
άφορα ασυ.ατα μέχρις ου Ζστεγνώσωσι τά έπϊ τών χαμοκλαδών ήπλω. 
μένα φορέματα των.

(*) '11 λέςις είνε τουρκική και σημαίνει ίσως πηγάς. 
(ME.V1OPOX Τόμ. Δ’. Τεύχος MU’.)

(2) Όμηρ. Ίλιάς Φ. 569.
(3) Όμηρ. Όδυσ. Ζ. 21 )—240.
(4) Όμηρ Όδυσ. Δ. 48—54—Ίλιάς Κ. 572—579.
(5) Όμηρ Όδυσ..Ρ. 84—94.

Όδυσσέι λ. χ., μέλ/.Οντα νά άναχωρήση έκ τής νήσου, ή 
Καλυψώ.

Είματα τ’άμφιέσασα θυώδεα καί /.ούσασα τόν έπεμψεν (1).
Έκ τών άνωτέρω λοιπόν περί τής έν οϊκω λούσεως τών ξένων 

λεχθέντων έξάγεται δτι είχον μέγα σκεύος άσάμινθον κα
λούμενο·/, έν τώ όποίω άφοΰ έκάθητο δ ξένος, έπέχεον έπ’ αυ
τού θερμόν ύδωρ, μετά δέ τήν λοΰσιν τόν έπέχριον έλαίω καλού- 
μένω παρ' Όμήρω ροδόεν (2) άμβρόσιον καί τεθυωμένον, άν ήτο 
μετ’ αρωμάτων μεμιγμένον:

................... ί άλείψατο λιπ’ έλαίω
άμβροσίω, έδανώ τό ρα σι τεθυωμένον ήεν (3).

11
Κατά δέ τούς ιστορικούς χρόνους, καθ’ οΰς άνεφύη έν Έλλάδι 

ό πολιτισμός, τά λουτρά έγίνοντο έν αύταΐς ταΐς πόλεσι, καλού
μενα δημόσια βαλανεϊα. Πλήν άλλ’ δμως καί πολλοί τών 
ιδιωτών δέν έλειψαν τοΰ νά έχωσι καί παρ’ έαυτοΐς λουτρά— 
βαλανεϊα—είτε πρός κερδοσκοπίαν είτε πρός χρήσιν τών οι
κογενειών των (4).

Τά δημόσια λουτρά τόσον φαίνεται κακώς έφημίσθησαν ένεκα 
τοΐς έναύτοϊς συχνής διατριβής τών εταιρών, ώστε μέχρι φανατι
σμού έμέμφοντο αύτών οί έναρετοι καί έγκρατεϊς τής Έ/,λάδος 
άνδρες. Οΰτω π. χ. ό Φωκίων μεταξύ τών άλλων ιδιοτροπιών 
του ποτέ δέν έπορεύθη εϊς δημόσιον βαλανεϊον, ώς μαρτυρεί ό 
Πλούταρχος, λέγων.· «Φωκίω/α οΰτε γελάσαντά τις οΰτε κλαύ- 
σαντα ραδίως ’Αθηναίων ε'ιδεν ούδ’ έν βαλανείω λουσάμε- 
ν ο ν » (5). Τά λουτρά έγίνοντο διά πολυτε/.ών καί ισχυρών οικο
δομών, ώς απαιτεί ή φύσις τοϋ πράγματος. Πολυτελές καί ισχυ
ρόν βαλανεϊον μας αναφέρει ό Λουκιανός, τό οποίον κατά τήν 
γνώμην τοΰ W. Schmilh (6) ήτο κατά τον Ρωμαϊκόν τύπον. Διά 
νά λάβη ό αναγνώστης ακριβή τοϋ πράγματος ιδέαν ούκ άπό 
σκοπού κρίνομε·/ να παραθέσωμεν αυτό ένταΰθα ώς τό περιγρά
φει ό Λουκιανός:

«‘Ο μέν τόπος τοΰ βαλανείου ούκ ήν έπίπεδος, άλ.λά πάνυ 
προσάντης καί ίρθιος, .δν παραλαβών κατά θάτερα εϊς ύπερβολ.ήν 
ταπεινόν, ισόπεδο·/ θατέρω άπέφηνεν (ό καθιδρυτής), κρηπίδα μέν 
βεβαιότατη·/ άπαντι τώ έργω βαλόμενος καί θεμελίω θέσει τήν 
τών έπιτιθεμένων άσφάλειαν έμπεδωσάμενος, ΰψεσι δέ πάνυ ά- 
ποτόμοις καί πρός ασφάλειαν συνεχομένοις τό δ/.ον ζρατυνάμε- 
νος· τά δέ έποικοδομηθέντα τώ τε τοΰ τόπου μεγέθει σύμμετρα 
καί τώ εύλόγω τής κατασκευής άρμοδιώτατα κ;ί τόν τών φώ
των λόγον φυλάττοντα. Πυλών μέν ύψηλ’ος αναβάσεις πλατείας

(1) Όδυσ. Ε. 224.
(2) Όμηρ. Ίλιάς Ψ. 186.
(31 Ίλιάς Ξ. 172—Όδυσ. Α. 49.--ΕΰσταΟ. εις Ίλιαδ. Κ 577 «Έλαίω 

έχρίοντο οί λουσάμενοι, έμφράττοντες τούς σωματικούς πόρου; ώς άν 
μετά τά λουτρά στέγοιεν τήν υγρότητα »

(4) Πλουταρχ. έν 6. Δημητ. XXIV: 20.— Ξενοφ. Πολιτ. Αθην. I I. 10.
Ζ5) Πλουταρχ. έν β. Φωχ. IV. 2. — Παρά ΙΙλατ Συμποσ. 174 ό Σω

κράτης όλιγάκι; έπορεύετο εϊς βα/ανεϊον.
(6) Λεξικόν τής Έλλ. Άρχαιολογ. μεέάφρ. Δ. Πανταζή Άθην. 1852 

σελ. 123.
46. 
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έχων, ύπτιος μαλλί·· ή όρθιος πρός την τών Ανιόντων ευμάρειαν. 
Είσιόντα δέ τούτον έκδέχεται κοινές οίκος ευμεγέθης, ικανήν 
έχων ύπηρέταις κα’ άκολοΰΟοις διατριβήν, έν αριστερά δέ τών 
είς τρυφήν παρεσκευασμένων οικημάτων· βαλανείω δ’ ούν και 
ταΰτα πρεπωδέστατα, χαρίεσσαι καί φωτΐ πολλω καταλαμπόμε- 
ναι υποχωρήσεις. Είτ’ έχόμενος αυτών οίκος περιττός μ.έν ώς 
πρός τέ λουτρίν, αναγκαίος δέ ώς πρός τήν τών εύδαιμονεστέ- 
ρων έποχήν. Μετά δέ τοΰτο εκατέρωθεν διαρκείς τοϊς άποδυο- 
μένοις αποθέσεις καί μέσος οίκος ύψει τε υψηλότατος και φωτί 
φαιδρότατος, ψυχρού ύδατος έχων τρεις κολυμβήθρας, λακαίνη 
λίθω κεκοσμημένος, καί εικόνες έν αΰτω λίθου λευκοΰ τής αρ
χαίας έργασίας, ή μέν ‘Υγείας ή δέ ’Ασκληπιού. Είσελθόντας 
δέ υποδέχεται ήρέμα χλιαινόμενος οίκος ούκ άπηνεϊ τή θέρμη 
προσαπαντών, έπιμήκης, άμφιστρόγγυλος μεθ’ δν έν δεξιά οίκος 
εύ μα'λα φαιδρός, άλείψασθαι προσηνώς παρεχόμενος, εκατέρω
θεν εισόδους έχων Φρυγίω λίθω κεκαλλωπισμένας, τούς άπό 
πκλαίστρας είσιόντας δεχόμενος. Είτ’ έπί τούτω άλλος οίκος 
οίκων απάντων χάλλιστος, στήναί τε καί έγκαθίζεσθαι προσηνέ- 
στατος καί έμδραδΰναι άβλαβέστατος καί έγκυλίσασθαι ώφελι- 
μώτατος, Φρυγίου καί αυτός εις οροφήν άκραν άποστίλβων. ‘Εξής 
ζέ ό θερμές υποδέχεται διάδρομος Νομάδι λίθω διακεκολλημ^- 
νος. Ό δέ ένδον οίκος κάλλιστος, φωτός τε πολλοΰ άνάμε- 
στος καί ώς πορφύρα διηνθισμένος. Τρεις καί ούτος θερμάς πυέ
λους παρέχεται. Αουσαμένω δέ ένεστι σοι μή τήν διά των αυ
τών οίκων αύθις έπανιέναι, άλλά ταχεϊαν τήν έπί τέ ψυχρέν 
δ;' ήρέμα θερμού οικήματος, καί ταΰτα πάντα ΰπέ φωτί μεγάλω 
καί πολλή τή ένδον ήμέρα. "Υψη πρός τούτοις άνάλογα και 

πλάτη τοϊς μήκεσι σύμμετρα καί πανταχοΰ πολύ χάρις.» (1).
’Εν τοϊς λουτροϊς ύπήρχεν ΰ λοντήρ ήτοι μέγα κυκλοτερές 

έπί υποστάτου μαρμάρινου άγγεϊον, ένω καθήμενοι έλούοντο ΰπέ 
τών βαλανέων (2) καί ύπέ τών ύπηρετών τών καλουμένων πα
ραλύτων. Ό λουτήρ έκαλεϊτο καί πύελος (3). Έν τοΐς βαλα- 
νείοις ύπήρχον εϊσέτι καί τά πνρΐα ή πνριατήρια (4), άτινα 
ήσαν λουτρά δί άτμοΰ ίδρωτικά. ‘Ο φέρων τέ ύδωρ διά τοΰ 
σκεύους, τέ όποιον έκαλεϊτο άρνταινα (5), ώνομάζετο λουτρο- 
ηρο’οος (6). Τά δέ σκεύη, άτινα οί λουσμένοι ώφειλον νά φέ- 
ρωσι μεθ’ έαυτώ», ήσαν ή στλεγγίς, είδος ξύστρας, ή βύρσα, τό 
έλαιον ή τά μΰρα, δι’ ών ήλείφοντο μετά τήν λοΰσιν, καί τά 
έπίλουτρα (7), άτινα ήσαν ή τιμή.

Τελευτώντες οφέίλομεν νά εϊπωμεν δτι οί Λακεδαιμόνιοι με
ταξύ τών άλλων ‘Ελλήνων έκαμνον ορθήν χρήσιν τής λούσεως 
ώς λουσμένοι έν τω έαυτών ποταμω Ευρώτα, διότι, έάν φυσιο
λογικούς τέ πράγμα έξετάσωμεν, θά έξάξωμεν, δτι τέ ψυχρόν μό
νον ύδωρ συντείνει εις τε τήν υγείαν τοΰ σώματος καί είς τήν 
κάθαρσιν αΰτοΰ καί ούχί τά θερμά λουτρά, άτινα καταχρηστι- 
κώς έσυνειθίζοντο μετέπειτα έν τοϊς βαλανείοις· άλλως τε τά 
θερμά λουτρά δύνανται νά ώφελώσι τούς άσθενεϊς μόνον.

Έν Νυμφαίω 11 ’Ιουνίου 1873.
A. I. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΑΣ, 

ήτοι αί πράξεις τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου είς έμμετρον λόγον 

ΰπέ Μιχ. Γριμάνη.

Τής άνεκδότου έτι ταύτης έποποιΐας άναγνόντες τήν άποστα- 
λεϊσαν ήμϊν Α'. ραψωδίαν μετά προλόγου, άπαγγελθεϊσαν ΰπέ 
τοΰ ποιητοΰ έν τή Αέσχη Μιτυλήνης, καί έκτιμήσαντες τάς έπι- 
κοσμούσας αύτήν ού μικράς ποιητικός καλλονάς καί τάς πολλα- 
χοΰ έσπαρμ,ένας ώραίας καί ακριβείς παραβολάς, ένομίσαμεν κα
θήκον νά δημοσιεύσωμεν αύτήν διά τοΰ Μέντορος, τέ μέν δπως 
ένθαρρύνωμεν τέν καί δι’ έτερα συγγράμματά του αξιοσύστατου 
καί φιλόπονου συγγραφέα, τ’ο δέ δπως μή στερήσωμεν τούς φίλους 
ήμών συνδρομητάς τής έκ τής άναγνώσεως τής ραψωδίας ταύ
της πνευματικής τέρψεως καί ήδονής. Συγχαίροντας δθεν τω 
καλώ κάγαθώ Μιχ. Γρημάνη, προτρέπομεν αύτόν, δπως προβή 
ταχέως είς τήν δημοσίευσιν τοΰ δλου ποιήματίς του, συγκει
μένου, καθώς νομίζομεν, άπό έξ άσματα ή ραψωδίας.

Καί ό μέν πρόλογος έχει ώς άκολούθως.

“ Φιλόμουσοι κύριοι!
Εις τόν κοινωνικόν άνθρωπον, δστις χωρίς νά στηρίζη τά πάντα 

έπί τής ύλης, άσχολεϊται ε’ις τά συμφέροντα τοΰ πραγματικού 
βίου, ένθα μεταξύ καλοΰ καί ΰψηλοΰ άπαντώνται ώσαύτως τό πο-

Λεξιφαν. 2. «ΊΙδη καιρός έστι χρίεσθαι τό ήλιοκαε; καί πρός τήν εί- 
λην Οέρεσθαι καί λουσαμένους άρτοσιτείν σύ δέ, ώ παΐ, στλεγγίδα μοι 
καί βύρσαν καϊ φυσώνια και ρύματα ναυστολείν εις τό βαλανεΐον κα' 
το ΰ π ίλ ο ν τρ ον έ/ει δέ χαμαζε δύω οβολούς.» 

ταπόν, τό αισχρόν, τό θηριώδες καί τό Αποτρόπαιου, ότέ μέν έν 
φανερω διαπραττόμενα, ότέ δέ έν τω κρύπτω καί έν παραβύστω 
υπάρχει στιγμή λίαν τερπνή κα: παρήγορος έκείνη, καθ'ήν ούτος, 
άποχωριζόμενος τών παντοδαπών Αθλιοτήτων τοΰ πραγματικού, 
μεταρσιοΰται είς τήν σφαίραν τοΰ ιδεώδους, ένθα ή ψυχή ήμών 
εΰρίσκουσα πάν δ,τΐ καλόν καί υψηλόν τυγχάνει ήδονής άληθοΰς, 
γενναίας καί άνωτέρας ούτως είπεΐν φύσεως. Τήν άπόλαυσιν ταύ
την δύναται νά πορίση μόνη ή καλλιτεχνία, ής τό κράτιστον μέ
ρος είνε ή ποίησις.

Πρόκειται νά όμιλήσω περί τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τοΰ 
ήρωος τούτου τοΰ Χριστιανισμού, δστις τήν Χριστιανικήν θρη
σκείαν, διωκομένην έμμανώς ύπό τής είδωλολατρείας καί κινδυ- 
νεύουσαν άρδην νά έξαφανισθή, έθηκεν υπό τήν κραταιάν αύτοΰ 
αιγίδα, έθεράπευσε τάς πληγάς της, έξήγαγεν έκ τών ειρκτών 
τούς πολυπληθείς όπαδούς της, έπανήγαγεν αύτήν ε’ις τάς πό
λεις έκ τών σπηλαίων τής έρήμου καί άπέδωκεν αύτοϊς τάς οι
κήσεις καί τούς ‘Ιερούς τόπους, ένθα πρότερον έλάτρευον τ'ον 
άληθή Θεόν.

Μετά μόχθους μακρούς καί άτρύτους, καθ’ ο'ύς δ ευσεβής ου

τος αΰτοκράτωρ έμάχετο μέν πρός τήν λυσσώσαν είδωλολατρείαν, 
έγένετο δέ ΰπέρ τής τοΰ Χριστού λατρείας, γενόμενος τέλος νι
κητής, παρέδωκεν ήμϊν τήν άμώμητον ήμών θρησκείαν οίονεί θη
σαυρόν πολύτιμον καί οίονεί παλλάδιου, ου άνευ δέν είνε δυνατόν 
ήμϊν δρθώς σκεπτομένοις νά τύχωμεν δόξης άληθοΰς καί εΰδαι- 
μονίας. Τάς πράξεις τοΰ ήρωος τούτου τοΰ Χριστιανισμού συντά- 
ξας είς έμμετρον λόγον, τολμώ, φιλόμουσοι άκροαταί, νά άνα- 
κοινώσω ύμϊν. Εύχομαι δέ δπως, άναγινώσκων τό μικρόν μου 
τοΰτο φιλοπόνημα, τύχω τής εύνοιας καί προσοχής ύμών.

Δέν νομίζω Ανοίκειον νά εί'πω ένταΰθα καί τινα περί έπους. Έν 
τούτω τά πάντα είνε προδεδογμένα ΰπ’ άνωτέρας τινός προνοίας 
ή άνάγκης· δλον δέ έθνος ή καί αΰτό τό Ανθρώπινον γένος έλ- 
κονται οίονεί δέσμιοι κατόπιν τής Ακαταγώνιστου ταύτης δυνά
μεως. Τό θεϊον άναδέχεταί τήν έκτέλεσιν τοΰ πεπρωμένου, ή δέ 
δύναμις ή πρός τοΰτο άγουσα είνε ή άπασών ίσχυρωτάτη. ’Αλλά 
δυνάμεις παραπλήσιας φύσεως όρμώμεναι έξ αιτίων ήττονος αξίας 
σπεύδουν νά παρεμποδίσωσ: τήν έκτέλεσιν αΰτοΰ. ’Εντεύθεν πηγά
ζει ή πρός άλλήλους σύγκρουσις καί ή είς τά ανθρώπινα άνάμι- 
ξις. Καί οΰτος μέν είνε ό κυριώτερος λόγος· άλλ’ δμως ύπάρχει 
κα: έτερος. Έν τω έπει ή σχέσις τοΰ θεοΰ πρός τόν άνθρωπον 
δέν είνε καθώς έν χρόνοις γεγηρακυίας ήδη κοινωνίας, καθ’ήν 
μεταξύ τοΰ θνητού καί Αθανάτου ύπάρχει άπειρον τό διάστημα, ό 
δέ άνθρωπος, άπολαύων τά Αγαθά τής θείας προνοίας, Αδυνατεί 
νά ϊδη καί νά αίσθανθή τήν προσφέρουσαν αΰτά χείρα, τυγχάνων 
δέ τοΰ εΰεργετήματος αμφιβάλλει περί τοΰ δοτηρος. Άλλ’ έν τώ 
έπει, δπερ είνε είκών κοινωνίας άρτιγεννήτου καί νεαράς, τό 
θρησκευτικόν αίσθημα είνε άκμαϊον καί ζωηρόν καί ώς έκ τούτου 
ύπεϊκον είς την έπίδρασιν τής φαντασίας· διό ό προστάτης θεός 
παρίσταται πολλάκις ορατός είς τον άνθρωπον. Τ'ο δέ είδος τοΰτο 
τής προνοίας δέν είνε σπάνιον. Έν πάση δυσχερεϊ περιστάσει 
ό Θεός οφείλει νά δράμη είς άρωγήν τοΰ κινδυνεύοντας ή διά νου
θεσιών ή δι’ έργων άλλ’ έτερός τις θεός ύπό οίκτου ή ύπο 

άλλης αιτίας βοηθεϊ άλλον τινά πολέμιον. Ή άνάμιξις αΰτη οΰ 
μόνον έπιστεύετο, άΰ.λ’ ήτο καί Απαίτησις τής τότε κοινωνικής 

καταστάσεως· πρόσθες δτι τοσοΰτον σπουδαία ήτον ή πράξις τοΰ 
έπους, ώστε έδει νά ΰποτεθή ή παρουσία θείας χειρός πρ'ος έξήγησιν 
τών γεγονότων.

Έν τω προκειμένω ποιήματι αί συγκρούσεις έτέθησαν ά- 
θρόαι έν τή πρώτη ραψωδία διά τόν έξής λόγον. Ό δαίμων 
λαβών γνώσιν τής Αποστολής τοΰ θεανθρώπου Ίησοΰ κατε- 
νόησεν δτι θέΰ.ει στερηθή τοΰ έπιγείου αΰτοΰ κράτους- άνέρριψε 
λοιπόν τόν κύβον καί δεύτερον· θραύσας δέ τά τείχη τών κατα
χθονίων σπηλαίων, ήγειρεν άγώνα πρός τόν Θεόν· άλλ’ ήττηθείς 
άνά κράτος είσέδυ αυθις εις τό χάος. Πριν ή είσδύση δμως, δι- 
ήγειρε τούς οπαδούς του κατά τής τοΰ Χριστού λατρείας. ‘Ο μέγας 
Κωνσταντίνος έμελλε νά τάμη τόν γόρδιον δεσμόν διά τής θείας 
άντιλήψεως· άλλ’ έπειδή ή πράξις κατήλθεν ήδη έκ τοΰ αιθέριου 
κόσμου μεταξύ τών ίςορικών γεγονότων, ή άνάμιξις τών ύπερφυ- 
σικών δντων ώφειλε νά λάβη χώραν μετά πλείονος εΰλαβείας 
καί οίονεί μόνον ήθικώς έπιδρώσα. Τοΰτο δέ δπως μή περιπίπτον 
τό ποίημα εις άκαιρίαν προσκρούση είς έκείνας έκ τών συγχρόνων 
ήμϊν δοξασιών, αΐτινες οίκτρώς διεζεύχθησαν τών μεγάλων Αλη
θειών.»

‘Η δέ ροψωδία έστιν αδτη·

«”Αειδε δ'αρα κλέα άνδρών».

Ώ Μούσα έφορε τών άγώνων, 
"Οπλων συμμέτοχε τής κλαγγής, 
Μέ έναρμόνιον ψάλε τόνον 
Έπί κιθάρας ποιητικής
Τ’ άφθιτα κλέη τοΰ Κωνσταντίνου, 
"Οστις έξέσωσε τοΰ κινδύνου 
Τήν εκκλησίαν καί*τόν  χειμώνα 
Αύτής κατηύνασε τ'ον δεινόν 
Καί διεπέρανε τόν άγώνα, 
’Αρχήν λαβόντα είς οΰρανόν.

(1) Λουζιαν. ’Ιππίας.
(2) Λουκιχν. Δημοσθ. έγκώμ. 16.—Πλατ. Πολιτ. I. XVII- b.
(31 ’Ιουλίου Πολυδεύκου; ονομαστικόν βιβλ. X. σελ. 525.
(4) Ίουλ. Πολυδ. Όνομ. βιβλ. Ζ'. σελ. 408.— Πλουταρ. έν β. Κιμ. I 

479 —Ίίροδοτ, IV 75. Έπεάν οί ΣκύΟαι λάβωσι τό σπέρμα της καν- 
νάδιος ΰποΟϋνουσι ΰπο τούς πίλους, καϊ έπειτα έπιβάλλουσι τό σπέρμα 
έπί τούς διαφανέας λίθους τω πυρί· τό δέ θυμιηται επιβαλλόμενου καϊ 
άτμίδα παρέχεται τοιαύτην, ώστε ‘Ελληνική οϋδεμία αν μιν πυρίη άπο- 
κρατήσειε.»

(5) θεοφρ. Χαρακτ. σελ. 13. εκδ. Eduardus FOSS.
(6) Ίουλ. Πολυδ. Όνομ. Βιβλ. Γ',
(7) Εις τά πρός κερδοσκοπίαν τών ιδιωτών λουτρά ή τιμή, ήτις εκα

λείτο έπίλουτρα, ήτο δύω οβολοί, ώς μας πληροφορεί ό Λουκιανός έν

Άπό τήν πρώτην δημιουργίαν 
Έντός τοΰ κοσμου τούτου κ’ έκτος 
‘Ο δαίμων εΐχεν ύπηρεσίαν 
Εις τήν διοίκησιν τοΰ παντός. 
‘Υπό τό κράτος Αλαζονείας 
Καί άνικήτου φιλοπρωτίας 
Τόν εΰεργέτην νά έκθρονίση 
Μέ τρόπον ήθελε σκοτεινόν 
Καί τής άρχής του έδραν νά στήση 
Κατά τά άκρα τών οΰρανών.

Τοΰ Θεομάχου δέ άξιοΰντος 
Έπί τοΰ Σύμπαντος τήν Αρχήν, 
‘Ο είς, τοΰ άλλου ύποχωροΰντος, 
Νά λάβη έδει ΰπεροχήν 
Καί ή άλήθεια καί σοφία, 
Δικαιοσύνη, φιλανθρωπία 
Έπί τοΰ κόσμου νά βασιλεύση 
Καί ή χορεία τών άρετών
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"JI ή κακία νά θριαμβΐύση 
Καί σκότος άμα τί μισητόν.Ό Πλάστης τότε κατατροπώσχς
Τον Εωσφόρον τ'ον.μυσαρό-», 
Αΰοον ένέκλεισε καταχώσας 
‘Υπό τί βάρος πολλών ορών. 
Άπδ τά άστρα εκβεβλημένος. 
Τοΰ πρώην κλέους του στερημένος, 
Άντί μαρμαίροντος ίματίου 
Μέ σκότος εΐχε περιβληθή 
Άνδρδς κακούργου και μαςιγίου 
Μορφήν παρίστανε·» άληθή.

Μάκρους αιώνας αΰτδς φρυάττει 
Έντδς τού σκότους τής φυλακής, 
Τήν πρ'ος τί φέγγος άνοδον φράττει 
Φρουρός έδρεύων οξυδερκής· 
Άλλ’ άνενδότως έκ τών σπηλαίων 
Κατά τοΰ τείχους έκεϊ παλαιών 
Διά μελών του τών κολοσσαίων 
Ρωγάς ήνέωξεν εϊς τήν γήν, 
Δι’ ών μιάσματα άποπνέων 
Κακών παρήγε τότε πηγήν.

Τί κράτος ίσχυσε τής κακίας 
Κ’ εύθύς άνέΟορον παμπληθή 
Τής αναίδειας καϊ μοχθηρίας 
Αυθάδη φάσματα κ’ ειδεχθή· 
Παντοΰ τιμάται ή κολακεία 
Καί ή ανίερος απιστία- 
Ό λειποτάκτης, ό στιγματίας 
Παντού άφόβως τήν γήν πατεί. 
Έντδς τριπέδώνος κοινωνίας, 
'II πολυώδυνος άρετή, 

‘Υβριζομένη, διωκόμενη, 
Γής δέν ευρίσκει που σπιθαμήν 
Κακώσεις, βάσανα υπομένει, 
Άποβαλοΰσα πάσαν τιμήν. 
Ή δέ εύθύτης έγεινε γέλως- 
«Τοΰ κόσμου, λέγουν, ήλθε τδ τέλος», 
Ώς νά βαδίζη άνευ πρόνοιας 
Τδ πάν καί έγειναν κυκεών 
Τά πάντα- δόλου καί μοχθηρίας 
‘Ο δυναστεύω·» ήτον αιών

Πρδς τδ αμάρτημα τών ανθρώπων 
Τήν τάσι·» βλέπει χαιρεκακών 
Καιρόν συνάμα ζητεί καί τόπον 
Πρδς τήν έκτέλεσιν τών κακών 
Σχεδίων άμα και επίβουλων, 
Τδν κόσμον πάντα νά κάμη δούλο·» 
Εϊς εξουσίαν του τήν άγρίαν 
'Ελπίζει άμα καί προσδοκά, 
Τραπέντα ήδη βδδν τήν λείαν 
Τήν οδηγούσαν εϊς τά κακά.

Κακουργημάτων δρών τά πλήθη, 
Ών ένεπλήσθη ήδη ή γή,^ 
‘Ο Παντοκράτωρ έθορυβήθη

Καί ή καρδία αΰτοΰ άλγεϊ, 
Όστις οΰδέποτ’ εΐς οΰδεμίαν 
Θνητών ύπόκειτ’ αδυναμίαν 
Άνθρώπων άπαξ εΐχε δωρήσει 
Έλευθερίαν ποιών αΰτόν, 
Τί πρώτον δώρον ν’ άποστερήση 
Οΰκ ήν παντάπασι δυνατόν.

Διό είς κόσμον σπεύδει νά στείλη 
Αΰτοΰ οΰσίας τής θεϊκής 
Μερίδα, ήτις άμα τή ΰλη 
Συνενωθεϊσα, εκπληκτικής 
Νά απόδειξη έργα ισχύος, 
Καί έν τώ κόσμω λάμπουσα θείως, 
Νά προσαγάγη τήν έκπεσοΰσαν 
Άπδ τής δόξης της γενεάν, 
Καί εΐς τήν θέσιν της σωφρονοΰσαν 
Έπαναγάγη τήν παλαιάν.

Άν καί έσκόπει νά μ.ή συντριψη 
‘Ο δαίμων έτι τής φυλακής 
Τά τείχη, ήδη νά άναρρίψή 
Τδν κύβον έσπευσεν- ή ζωής 
Υπήρχε ζήτημα ή θανάτου. 
Δϊο προτίθεται τά δεσμά του 
Νά θραύση πλέον καί είς δευτέραν 
Νά έλθη πάλην μετά Θεοΰ, 
Τής πρώτης μάχης κρατερωτέραν. 
Εϊς τους συντρόφους λέγει αύτοΰ: 

«Φυλή άθλια, τυφλών πνευμάτων
» Έδώ άκούομεν ώρυγήν 
» Καί κοχλαζόντων ήχον ύδάτων, 
» Έγκαθειργμένοι ύπ'ο τήν γην. 
» Τά δμματά μας δπου στραφώσι 
» Παντοΰ τά σκότη*δέν  άπαντώσι; 
» Τών έγχθονίων μας τούτων δόμων 
» Τίς έθεώρησε τήν μορφήν, 
» Ών περ κρατούμε·» έπί τών ώμων 
» Τήν πολυστρώματον οροφήν ;

» Δεύτε, συντρίψαντες τώ» φραγμάτων 
» Τδν άδιάσειστον κολοσσόν, 
» Άντιταχθώμεν μέχρις έσχατων 
» Πρδς τδν έχρόν μας τούτον θεόν. 
» Άν όμως ήτταν πάθωμεν νέαν 
» Κατά τήν πάλην ώς τήν άρχαίαν, 
» Ταρτάρου τόπος άλλος ύπάρχει; 
» Νέα υπάρχει άλλη ειρκτή ;
» Άύλων ΰπαρξιν, άν καί άρχει, 
» Νά καταστρέψη άδυ,ατεϊ.

» Άλλά χωρείτω τις μετά σθένους- 
» Μέρος δέν έρριψε τής αύτοΰ 
» Οΰσίας, ήτις μετά τοΰ γένους 
» Τοΰ πηλοπλάστου καί τοΰ φθαρτού 
» Συνενωθεϊσα τήν έξουσίαν 
» Ήμών νά θραύση, καί συμμορίαν 
» Κατά τοΰ Κράτους μας άνιίτάξη 
» Βαρβάρου χάριν υπεροχής;
» Άν κατορθώση ταΰτα νά πράξη, 
» Ήμών ποΰ έμεινεν ή ισχύς; »

Ταΰ-.α ειπόντος, πληθΰς άγριων 
Δαιμόνων ώρμησε παρευθύς 
Κατά φραγμάτων τών ταρταρείων 
Καί τις ύπόκωφος έκχυθείς 
Μυκάται ήχος ώς ό μηνύω·» 
Σεισμών προσέγγισιν απαίσιων- 
Άπδ τά χάσματ’ άναπηδώσι 
Καπνόν έκπέμποντες νοσερόν, 
Καί άνελθόντες δεινώς βοώσι 
Αγών’ άρχίσαντες κρατερόν-

Ή κεφαλή των άπ'ο Σιγείου 
Άψΐδα φθάνει τήν θεϊκήν 
"Υψους δέ τούτου τοΰ έξαισίου 
Όμοια·» ειχον πάντες αλκήν, 
Άπδ τοΰ Αίμου καί τοΰ Παγγαίου, 
Άπδ Όλυμπου καί Πυρηναίου 
Βαρείας πέτρας άπορρηγνυουν 
Καί σφενδονίζουν είς οΰρανόν 
Τήν σφαίραν πάσαν οί λίθοι σείουν, 
Καί έμποιοΰσι φόβον δεινό·».

Ώς δτε δμβρον πολύ·» κομίζον 
Καί καταιγίδα καί κεραυνόν 
Προκύπτει νέφος, άποσκοτίζον 
Τόν εΰδιάζοντα οΰρανόν, 
Καί αναβράζει ή τρικυμία 
Καί συμμυκάται βοή_άγρία 
Δρυών, πλατάνων έκριζουμένων 
Άπό ανέμων τών κλονισμών, 
Λίθων βαρέων κιλυνδουμένων 
Άπδ τδ ρεύμα τών ποταμών—

Εΐς τδν αιθέρα τότε διφρεύων 
Καί τών άπειρων κόσμων έκτος, 
Ό πλάστης ΐστατο έποπτεύων 
Τον μέγαν άξονα τοΰ παντός 
Καί τάς απείρους ταύτας κινήσεις, 
Εϊς ας ώρίσθη πάσα ή κτίσις, 
Και τήν αιώνιον αρμονίαν 
Τής έξαισίου του μηχανής, 
Εϊς χάους δτε τήν έρημίαν 
Δεινής ήκούσθη ήχος φωνής.

Αΰτοΰ καλοΰντος τόν Πρωτοστάτην 
Τήν τών δαιμόνων μυρμηκειάν 
Καί ‘Εωσφόρον τόν αποστάτην 
Νά πολεμήση, τήν στρατιάν 
Τήν τών άγγέλων πάσαν συνάζων, 
Καί εϊς αγώνα άμεσον κράζων. 
Οΰρανομήκη δεικνΰων στάσιν, 
Άστράπτον δμμα καί φλογερόν, 
Κ’ έπί τών άστρων έχων τήν βάσιν 
Όμιλος ήλθεν άναθορών

Γοργών πνευμάτων θωρακισμένων 
Καί άνά χεϊρας έν άκαρεϊ 
Αερολίθων τών στρεφομένων 
Αίθεροοΐκοι οί ισχυροί 
Δράττοντες δράγματα σφενδονίζουν, 
Τούς αντιπάλους των κερματίζουν- 

Βαρείας πέτρας ρίπτει δ δαίμων, 
’Οξέα βέλη καί φλογερά. 
Ό κόσμος δλος έστεκε τρέμων 
Τά πάντ’ έγένοντο τρομερά.

Τότε οί άγγελοι ολολύζουν, 
Καϊ ταχυπόροι ώς άστραπαί 
‘Ορμώσι πάλιν καί κερματίζουν 
Καί έμβατήριοι αί μολπαί 
Τών προσβαλλόντων, καί ήχοι στόνων 
Τραυματισμένων άμα δαιμόνων, 
Βαρεία σύγκρουσις τών βλημάτων, 
Καί μαχομένων ή ώρυγή 
Τών άκρων μέχρι των άπωτάτων 
Ιίαρήγον σφάραγον συμμιγή,

Καθώς οπότε μεθ’ ήρεμίαν 
Τερπνής ήμέρας εαρινής 
Βροντάς κομίζουσα καί σκοτίαν 
Ήπέλθη λαϊλαψ αίθρηγενής, 
’Εναγών ως συγκλονουμένη 
‘Η φύσις πάσα βαρέως ςένει- 
Οΰδέ κελάδημα άηδόνων 
Ήχεϊ, οΰδ’ άσματα τών πτηνών 
Βοή μεγάλη βρυχάται μόνον 
Ό μέγας κρότος τών κεραυνών.

Οί άποστάται καί ήττημένοι 
Έκσφενδονοΰσι λίθων βολαί- 
‘Η γή έστεναζε σειομένη- 
Δαιμόνων είδον τάξεις πολλάς 
‘Ορμώσας αίφνης πρδς τήν Παλλάδα- 
Καθείς έκράτει πυρός λαμπάδα- 
Φρενήρεις φέρουν είς τδν πλανήτην 
Μεγάλην αίφνης πυρκαϊάν, 
Καί πολεμοΰσι πρδς τήν όπλϊτιν 
Εκεΐ σταθμεύουσαν στρατιάν,

Καθώς όπόταν λαϊλαψ φυσήση 
Είς τάς έρήμους τής Αφρικής 
Καί νεφελώδεις σωρούς κι·»ήση 
Τεφρώδους άμμου καί καυστικής, 
Σκοταζ-ι ολη ή ατμόσφαιρα 
Καί σκότος γίνεται ή ήμερα- 
Παρδάλεις, λύκοι πεφοβισμένοι 
Δεινόν έκπέμπουσιν ώρυγμόν- 
Οί οδοιπόροι κακαλυμμένοι 
Έντρομο·» στρέφουσιν οφθαλμόν.

Άλλά μακρόθεν όράται νέφος 
Έκ τοΰ όρίζοντος μελανόν 
Τήν κεφαλήν του εΰκυκλον στέφος 
Καλύπτει άμα καί φαεινόν 
Τοΰ Πλάστου εΐνε ό Ταξιάρχης, 
Αγγέλων δεύτερος ό στρατάρχης- 
Άπδ φαρέτρας βέλος έκδάλλει 
Καί τόν μαινόμενον Σατανά 
Διά βαρείας χειρδς προσβάλλει 
Κατα τά στέρνα τά μελανά.

Εις τήν βαρεΐαν πληγήν σφαδάζει

Υπδ τοΰ άλγους ό μοχθηρός- 
“Εν τών βελών του παρασκευάζει- 
‘Υπ'ο βίαιου όμως ροός 
Ίχώρος έξαφνα έξαντλεΐται- 
Τοΰ ’Αρχαγγέλου άλλοι όπλϊται 
Τοξεύουν αμα καί ακοντίζουν 
Τόν κλονισθέντα ήδη έχθρόν 
Τούς θιασώτας του κερματίζουν 
Καί φέρουν όλεθρόν τρομερόν.

Άπδ αίθέρος δταν τά δψη 
Διός ή δρνις έπιφανή 
Κα*.  τ'ο πυρώδές της βλέμμα ρίψη, 
‘Η ίσονέφελος καί δεινή 
Σκιά ώς Μέδουσα τά στρουθιά 
Άπολιθόνει είς τά κλαδία· 
Οΰδέ ακούεις έντδς δενδρόνων 
Πτηνών άδόντων ψιθυρισμόν 
Άλλ’ εϊς τήν φύσιν άνάσσει μόνον 
Τοΰ πτεροφόρου ό ήγεμών.

Τοιαύτην ήτταν παθών ό δαίμων 
’ΗσΟάνθη λύπην θυμοβαρή 
Καί μέ ταχύτητα τών ανέμων 
Έπί τδν άγγελον προχωρεί. 
Φωνήν άφήσας κεραυνοβόλον, 
Εϊς τήν παλάμην έν ορος δλον 
Μετά μανίας τρέχει νά δράξη 
Έκεϊ ώς λίθον χειροπληθή, 
Καί τ'ον Άρχά·ργελον νά πατάξη 
'θπως τήν ΰβριν έκδικηθή.

Προφθάνει μόλις, έκεϊ έγγίσας 
*0 δαίμων χεϊρας θεοστυγεϊς, 
‘Οπότ’ έκεϊνος πλα-.ήτην σείσας 
Κατεσφενδόνισε μετ' όργής- 
Καί σφενδονούμενος μετά βίας 
Διά χειρός του τής σελωρίας, 
Κατά αψίδα τήν οΰρανίαν 
Αΰγάζων θέας κα'ι σελαγών, 
Κ’ έπί τοΰ δαίμονος κατ’ εΰθεϊαν 
Βαρέως έπεσε σμαραγών.

Ο υποστράτηγος τών δαιμόνων, 
‘Ο χαλκεπάλαμος Ραγουήλ 
Βλέμματ’ αναίσχυντα προσηλόνων 
Πρός τόν Αρχάγγελον Γαβριήλ, 
Τω λέγει « Κόλαξ εΐς τήν δολίαν 
» Έπου άείποτε δυναστείαν 
» Κερδολαόλατρε I τής αδίκου 
» Αρχής έκτέλει τάς προσταγάς- 
» Έκτέλει έργα αγρίου λύκου 
» Έγκυλιόμενος εϊς σφαγάς.»

‘Ο 'Αρχιστράτηγος ρίπιων δμμα 
Πρ'ος τδν Άρχέκακον βλοσυρόν, 
«Τό αναιδές σου σφράγισον στόμα» 
Τώ λέγει; « Κρίμα I τον μυσαρδν 
» Σκοπόν σου άμα καί έξουσίαν 
» Δέν υπηρέτησα τήν άγρίαν 
» Σοΰ. δστις είσαι δ πρωτοδότης 

» Τοΰ κόσμου δλου τών στεναγμών, 
» Νά γένω ήθελες θιασώτης 
» Τών συνενόχων σου τών σιμών;»

‘II πάλη αΰτη, μάχη τιτάνων, 
θά έτελείωνεν έν βραχεί, 
Άν μή ό δαίμων ποτέ λαμβάνων 
Άϊδιότητα καί ψυχή 
Μή ήτον δλος καί ή ουσία 
Μή ήτον δλη αθανασία, 
Καί τών μελών του κερματισμένων 
Άν μή έγίνετο συνοχή,· 
‘Ως τών αέρων τών τεμνομένων 
‘Ορμάται ένωσις έν βραχεί.

Οΰδέ συνέβη ώς είς τ'ον πρώτον 
Αΰτοΰ αγώνα πρ'ος τ'ον θεόν, 
Βημάτων οτε μόνον τδν κρότον 
Άκούσας Πλάστου τδν τρομερόν, 
Κατά τδ σώμα ήτθάνθη δλον 
Εΰθέως τρόμον κεραυνοβόλον 
Καί παγετώδη- έντδς τοΰ στήθους 
Αΰτοΰ καχλάζει λύσσα δεινή- 
Πυράν μηνύει αγρίου ήθους 
‘Η κεραυνώδης αΰτοΰ φωνή.

*
‘Η μελανόπεπλος νύξ προβαίνει 
Έντδς τοΰ μαύρου ωκεανού 
Τήν ήκολούθουν οί αναμμένοι 
Φωτολαμπτήρες τοΰ οΰρανοΰ, 
Αί Πληϊάδες καί ή Σελήνη- 
Τά κράσπεδά της έπιλαμπρύνει 
Μέ τάς ώραίας αΰτής πορφύρας 
‘Η φαινομένη ήδη Αΰγή, 
"Ητις μέ μάστιγα εις τάς χεϊρας 
Τ'ο τοΰ ήλίρυ αρμ' οδηγεί.

Τά συντριβέντα μέλη συνάζων, 
Κ’ έκπέμπων βρύχημα τρομερόν, 
Καί πάλην νέαν παρασκευάζω·» 
Εϊς ρήγμα ώρμησε τρομερόν 
‘Ο ‘Εωσφόρος εις Σικελίαν. 
Τής Αίτνης άναψε τήν εστίαν 
Δαιμόνων πλήθη αναρριπίζουν 
Τήν μαι·.ομένην ήδη πυράν 
‘II φλ'οξ, ή λάβα λακοϋν καί σίζουν, 
Καί άμα μ’ έκρηξιν φοβεράν

Καπνός ήγέρθη εΐς τόν αέρα, 
Καί άμα πύρινος ποταμός- 
Σκοτοΰται, λάμπει ή άτμοσφαϊρα, 
Καϊ βαρυδίνητος ταραγμδς 
Την οικουμένην άπασαν σείει- 
Μεγάλους λίθους ή φλόξ κυλίει 
Κατά τών άστρων άπδ τόν κρότον 
Πάν τδ στερέωμα σφαραγεϊ- 
‘Η μυκωμένη μέχρι τών ώτων 
Τοΰ Πλάστου έφθασ-ν ώρυγή.

‘Ο Παντοκράτωρ άπ'ο τά ΰψη 
Δ’.ά τδ θράσος του ταραχθείς,
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Τώ Πρωτοστάτη νά τοΰ συντρίψη 
Πρόσταγμα έδωκε παρευθύς. 
Τά νέφη ουτος πάντα συνάγει 
Εις τά αιθέρια τά πελ.άγη· 
Και ταϋτα πάντα συνεφοπλίζει 
Μέ τους φρικώδεις του κεραυνούς. 
Την φρικαλέαν πάλην άρχ'ίζει 
Εις τούς φλεγμαίνοντας ουρανούς

Βροντά: βαρύγδουποι αντηχούσε 
Μεγαλοκραύγων καταρραχτών, 
Εις τόν αέρα κρότον ποιοϋσι 
Καί εις την κάραν των ανταρτών 
Πριστήρες πίπτουν άμα ραγδαίοι· 
‘Ο κόσμος δλος εις φλόγας πλέει*  
Βροχήν δέ ρίπτει άμ’ έςαισίαν 
Έν τή οργή του ό ουρανός. 
Άπό ΰδάτων τήν απειρίαν 
Το παν κατέστη ώκεανός.

Καί ή. κυμαίνουσα άτμοσφαίρα, 
θολή ·κατέστη καί σκοτεινή. 
Δεν καθοράται εις τον αιθέρα 
Άκτίς ήλιου ή φωτεινή.
Νεφών συνάμα όγκοι μεγάλοι 
Συνεσπειροΰντο άλλοθεν άλλοι. 
Τό φρικαλέου σκότος πυκνοΰται 
Και καταδαίνει. επί τής γής. 
Γή καί στερέωμα συνενοΰτατ.

41 μεγαλόκραυγος καταιγίς 
Βοα· έν φρίκη τή παγκόσμια 
Πυράν εκπέμπει νυκτιλαμπή 
Εις το στερέωμ’ έν τή σκοτία 
Ούρανοδρόμος ή αστραπή.
‘Η γή άφίσταται τής μεγάλης 
Προς τον νικώντα αιθέρα πάλης· 
Σιγά ή Αίτνη πεφοδισμένη- 
’Εντός χασμάτων τών αχανών 
Τινές εισδύουν. Οί πληγωμένοι 
’Εντός κυλίονται τών καπνών.

Ό Νείλος άλλην εντός ρευμάτων 
Πολυδινήτων καί θολερών 
Πολλήν κομίζει πληθύν σωμάτων, 
Καί εις τά στόμια προχωρών 
Στροφοδινήτους αυτούς έξάγετ 
Κατά τά Αύδια τά πελάγη,

"Όπου σαλεύουν κερματισμένοι, 
θέαμ’ άπαίσιον καί δεινόν.
Ταρτάρου μόνον τούς αναμένει 
Ζώντας τό δώμα τό σκοτεινόν.

Καθώς βαρύχειρας δταν φέρη 
Κατά του βόα πληγάς ’Ινδός, 
Τήν κεφαλήν του ό θήρ έπαίρει 
Κ’ έκ τής ουράς του πολλή σποδός 
Μετά μανίας συστρεφομένης 
Καί εις τό αίμα κυλισμένης 
Εις μέγα νέφος έκει ύψοΰται, 
Πλήν μετά μέγαν του συριγμόν 
Κτηνών δ όλεθρός θανατοΰται 
Κ’ αιμάτων χύνει κατακλυσμόν —

‘Ομοίως φεύγουν έκ τοΰ άγώνος 
Τών θεομάχων οί στρατηγοί. 
Άντιστρατήγου βρέμει δ στόνος 
Άποχωροΰντος κ’ ή ώρυγή.
Κ’ έν τώ αιθέρι φαίνεται θέων 
"Ως τι μετέωρον απευκταίου 
Καί, ώς κινείται μέ μίγαν ροιζου 
Σφοδρά καί βίαιος καταιγίς, 
Εις τόν αέρα θέει συρίζων, 
Καί καταπίπτει έπί τής γής.

‘Ο δ’ ‘Εωσφόρος λαβών μεγάλην 
Κατά τό μέτωπον τήν πληγήν, 
Άποχωρήσας άπό τήν πάλην 
Τρις περιτρέχει περί τήν γην.
Άλλ’ εις τό μέτωπον τεθραυσμένος 
Καί υπό ήττης κατησχυμένφς, 
Εντός τοϋ χάους εισδύει φεύγων, 
"Οπου τό σκότος πάντοτε ινάν, 
Καί έκ του στόματος έξερεύγων 
Πυράν ταρτάρειον καί καπνόν.

Εκεί είσέδυ, τάς τοΰ ήλιου 
Άφείς ακτίνας τάς φαεινάς, 
Εντός σπηλαίου καταχθονίου· 
Καί εις τάς χώρας τάς σκοτεινές, 
Αΐτινες εινε ή κατοικία
Δαιμόνων μαύρων ή αιώνια, 
'Π άπαισία λάμψις έχύθη 
Τών άστραψάντων του οφθαλμών 
Καί ή αύχμώδης έθεωρήθη

ΑΝΝΑ
ή σύζυγος ’Ανδρονίκου Γ. τοΰ Παλαιολόγου.

Τήν εικόνα τής βασιλίδος ταύτης, καλούμενης πρότερον ’Ι

ωάννας, θυγατρός Άμεδαίου τοΰ Ε ., κομητος τής Σαδαυδιας 
(Savoie) καί Μαρίας τής Βραδαντίνης, ώς μεγίστην εις τά τότε 
δυστυχή τής Γραικορωμαϊκή ς αυτοκρατορίας πράγματα έςασκη-

”Οψις τοΰ τόπου τών οίκτιρμών.

’Εκεί έν μέσω άτμοΰ παχέος, 
"Οπου τό σκότος εινε βαθό, 
Βρυγμός ακούε ιαι άπευκταίος· 
Καί άπό φάσματα ειδεχθή 
Οϊκοΰνται σπήλαια φρικαλέα, 
Χωρίς διέξοδον καί εύρέα, 
"Οπου δέν πνέει ποτέ ή αΰρα, 
’Αλλά χθονία μόνον πνοή· 
Και πάντα εινε οΐκτρά καί μαΰρα, 
Ουδ’ είνε κόσμος ουδέ ζωή.

’Εκεί κατωκει άνευ χειλέων, 
Όμμάτων άνευ, άνευ σαρκ'ος 
Ό φρικαλέος θάνατος κλαίων 
’Εκεί κινείται σπασμωδικώς 
Τ’ άγρυπνου φάσμα τής άλγηδόνος· 
’Εκεί τήν φρίκην βλέπεις συγχρόνως 
Τάς τρίχας έχουσαν ώρθωμένας, 
Καί φόνον άμα τόν μυσαρόν 
Παλάμας δείχνοντα βεδαμμένας 
Άπό αιμάτων έτι υγρών.

’Εκεί κατωκει τεράτων σμήνος 
Στυγνοί τήν οψιν καί βλοσυροί, 
Φάλαρις, Νέρων καί Μαξιμίνος 
Μετά τών άλλων οι στυγεροί. 
Προς πόσιν χέει τών ωμότατων 
Θηρίων τούτων αίμα θυμάτων 
Μέ μίαν χεϊρα άπό φιάλης 
‘Η ‘Αμαρτία νυχθημερόν 
Προσφέρει σάρκας διά τής άλλης 
Σφαγιασθέντων πολλών άνδρών.

Περιστρομβοΰνται συσσωρευμέναι 
Άνω καί κάτω σκιαί νεκρών, 
Αί μέν έκ δύω διεσχισμέναι, 
Χωρίς μετώπου, χωρίς χειρών 
Καί εις άκοίμητον ψαλμωδίαν 
Θρηνούν τοϋ κόσμου τήν δυστυχίαν 
Εις τούς φονείς των δεινή ή θέα, 
Τραγικωτήτη ή άκοή.
ΎΗν άπειράκις αύτοίς ευκταία 
Θανή τελεία ή ή ζωή.

Τέλος τής Α*.  ραψωδίας.

σάσης έπιρροήν, δημοσιεύομεν, έρανισθέντες αυτήν έκ τοϋ άςιο- 
λόγου συγγράμματος «ή Κωνσταντινούπολις», έν τώ όποίω 
είχε μετενεχθή έκ τοΰ πρωτοτύπου τοΰ έν τώ ποτέ μουσείω τοΰ 
καρδινάλεως Βαρβερίνη.

"Οτε κατά τό 1345 κατέπεσεν ή πρός άνατολάς άψες τοϋ 
ναοΰ τής ‘Αγίας Σοφίας συνεφελκύσασα καί τό έπερειδόμενον 
αύτη τοΰ ημισφαιρίου μέρος και συντρίψασα τό τε άγιον βήμα 
καί τό τέμπλεον, τήν μέν μεγάλην στοάν μετά τοΰ βήματος 

αύτη ή βασιλίς άνήγειρε, καθ’ ά λέγει ό Καντακουζηνός, Φα- 
κεωλάτον έπιστήσασα τώ έργω, τό επέκεινα δέ μετά τής «σοφής 
βασιλεύς ύστερον άνέστησεν δ Καντακουζηνός καί τής ά'λΧης 
έπεμελήθη του τεμένους εΰκοσμίας.

‘Ο Καντακουζηνός ούτος, εις τών τότε τριών ισχυρών τοΰ 
κράτους μεγιστάνων, υπήρξε τό μέν πρώτον άντιδασιλεύς έπί τής 
άνηλικιότητος Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου (1341), υίοΰ τής περί

ΨΕΥΔΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑ.

‘Ο γνωστός μυθιστοριογράφος Ευγένιος Σύης έσύχναζε παρά 
τινι τών μάλλον φιλαρέσκων καί πλουσίων Κυριών τών Παοισ- 
σίων κ. Ε. ‘Ημέραν τινα λαβών άφορμήν έκ τών πολυτελών αυ
τής κοσμημάτων ήρξατο συνηγόρων υπέρ τών πενήτων, παριστών 
διά τών μελανωτέρων χρωμάτων τήν άθλίαν αυτών κατάστασιν.

— Βοηθήτε λοιπόν πάντοτε αυτούς; τόν ήρώτησεν ή κ. Ε. 
μετά το τέλος μιας τών συνήθων δημηγοριών του.

— Καίτοι τά εισοδήματα μου είσί μικρά, άπήντησεν ό μυθι- 
στοριογράφος, πράττω τό κατά δύναμιν μετά προθυμίας· σχεδόν 
το πέμπτον αυτών έξοδεύεται εις έλεημοσύνας.

Περί τήν έσπέραν τής αυτής ημέρας καθ’ ήν ώραν άκριβώς δ 

ής ό λόγος Άννης. Επειδή όμως έπί τής μεσοβασιλείας ταύ
της τό κράτος ύπέστη πολλ ούς σπαραγμούς διά τήν διχόνοιαν 
τής βασιλομήτΟρος καί αΰτοΰ, άνηγορεύθη έπειτα έν Διδυμο- 
τείχω αϋτοκράτωρ συνάρχων(1347), μέχρις ου άπαυδήσας ένεκα 
τών αλλεπαλλήλων περισπασμών άπέθεσεν έκουσίως (1355) τήν 
άρχήν καί άνέλαδε τό μοναστικόν σχήμα. Έγκατέλιπε δέ ιστο
ρίαν τής ’Ανατολικής αυτοκρατορίας άπό τοΰ 1320—1357.

μυθιστοριογράφος έγκατέλειπε τό Ξενοδοχείου τών Παρισίων, 
μετά δειπνον πολυδάπανου, γραία τις ρακενδύτις παρουσιασθεΐσα 
ένώπιόν του τώ έξέτεινε τήν χεϊρα ζητούσα έλεημοσύνην.— Ά- 
πελθε! άπήντησεν αύστηρώς δ μυθιστοριογράφος.— ’Αλλά πεινώ· 
έν δεχάλεπτον, κύριε, διά ν’ άγοράσω ψωμί.— Θά σέ παραδώσω 
εις τήν ’Αστυνομίαν, άν έξακολουθής ένοχλοΰσα με.— θά μέ 
παραδώσητε εις τήν ’Αστυνομίαν, κύριε Ευγένιε Σύη; άπήυτη- 
σεν ειρωνικώς ή έπαΐτις· εΐσθε λοιπόν ύμείς ό τών πτωχών ύπερ- 
ασπιστής, εισθΐ ύμείς όπροστάτης τής έργατικής τάξεως, εΐσθε.. 
— Αλλά σείς ποια εΐσθε; ήρώτησεν ό μυθιστοριογράφος έκπε- 
πληγμένος.— Είμί ή κυρία Ε. άπήντησεν ή μετημφιεσμένη φίλ’η 
του καί εΐσελθοϋσαέν τή άμάξη της έγκατέ/.ςιψε τόν μυθιστορις- 
γράφον εις τάς σκέψεις του.
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ΜΑΞ-ΚΡΟΜΑΡ
ίηιισόδιον τή,· τύ 1870 πολιορκώ? τον Στρασβούργο» 

(έκ τοΰ ’Αγγλικού.)

Κεφ. I.
« Πρόσεξον! θά διηγηθώ τής φύσεως τ'ο ασμα.

"Οταν ή μέλισσα βομβή, εϊς τ' άνθη καθημένη, 
ή τών ’Αγγέλων τά πτερά 'ς τδν οΰρανδν ήχώσι, 
μία φωνή άζούεται ουδόλως παυόμενη·
περί τής δόξης όμιλεϊ εϊς τοΰ Θεοΰ τ'ον θρόνον,
περί ειρήνης δ’ εις τήν Γήν ώς δώρημά του μόνον.·.

Πρόκειται νά εξιστορήσω τάς περιπέτειας καί τους κινδύνους, 
οΰς διήλθομεν έπϊ έξ ολας εβδομάδας ζατά τήν τω 1870 πολι

ορκίαν τοΰ Στρασβούργου.
Έγώ Μάξ-Κρόμαρ χαΐ ή άδελφή μου Συλβία έγεννήθημεν έν 

Αγγλία, έπειδή ή μήτηρ μας ήτο Ά(γλις, ύπανδρευθεϊσα τδν 
δόκτορα Κρόμαρ έχ Στρασβούργου, δστις, κατοικώ·/ έν ’Αγγλία, 
συχνάχις συνώδευε πλουσίους χαϊ πεπαιδευμένους "Αγγλους εις 
τάς έχδρομάς, τάς όποιαςέπεχείρουνείς διαφόρους άπομεμακρυσ- 
μένας χαΐ5 παραδόξους χώρας χάριν γεωγραφικών γνώσεων χα1 
άλλων έπιστημονιχών ανακαλύψεων.

(*) Τήν γνώμην ταύτην τοΰ συγγραφέως δόν συμμεριζόμεΟα Σ. Μ.

Ή προσφιλής ήμών μήτηρ εΐχεν άποθάνει πρδ δύο ήδη έτών 
ζαί, δτε δ πατήρ μας παρεδέχθη χαι αΰθις τήν πρόσχλησιν νά 
συναπέλθη μετά τινων προτιθεμένων μαχράν έχδρομήν πρδς τάς 
πηγάς τοΰ Νείλου, άπεφασίσθη νά μεταβώμεν έχ Λονδίνου 
εϊς Στρασβούργον, παρά τή πρδς πατρδς μάμμη ήμών, τή γραία 

κυρία Κρόμαρ.
Έν Στρασβούργο) υπήρχε λύκειο·/ διαμαρτυρομένων, είς δ ήδυ- 

νάμην νά φοιτώ, χαι ζάλον προσέτι παρθεναγωγείου διά τήν Σιλ- 
βίαν κατά 4 έτη νεωτέραν μου, ήτοι ΙΟετή.

Ή οικία τής γραίας μάμμης μου έ'χειτο χατά τήν γωνίαν όδοΰ, 
είς ήν έφερον τέσσαρες άλλαι· ήτο δέ παλαιάς κατασκευής έζ 
μεγάλων δοκών τοΰ Μίλητο? ζ/άσους, έχ πέτρας χαΐ πλίνθων. 
Εΐχε τέσσαοα πατώματα χαΐ τήν στέγην κατωφερή ώς αί πλέΐ- 
σται τών γειτνιαζουσών οικιών. Τδ ανώτατο·/ αυτής μέρος, στε
νόν καϊ μακού, διετέλει άζατοίζητον ένεκα τής υπερβολικής αυ
τού θερμότητος έν ώρα θέρους, χαΐ τού υπερβολικού ψύχους έν 

ώρα χειμώνος.
Εις τά χαμηλότερα έν τούτοις του μέρους τούτου δωμάτια 

κατώζει ή κυρία Λίσβεθ μετά τή; μικράς θυγατρός της Άλύσ- 
σης, έπαγγε/.λομένη τήν σιδηρώτριαν. Κατ' έμην γνώμην ή κυ
ρία αΰτη εΐχεν ένοιζιάσει τδ καλλίτερον τής οικίας μέρος, άλλά 
ή μάμμη μου ουδόλως τ'ο παρεδεχετο, άποβλεπουσα μετά τρό
μου πρδς τδ ΰψος τής κλίμακες, ήτις έφερε·/ είς αΰτό.

Άπδ τοΰ παραθύρου ένδς τών δωματίων τούτων, δ·.’ ου τδ φώς 
τής ήμέρας είσήρχετο .άπδ τής αΰγής μέχρι τής εσπέρας, ήίύ- 
νατό τις νά παρατηρήση άπασαν τήν μεγάλην τοΰ Ρήνου κοι
λάδα έκτεινομένην πρδς μεσημβρ. ζαΐ περιοριζομένην ύπδ τών 
Βοσ,ίων όρέων άφ’ έν’ος καί τών λόφων τοΰ Βάδεν άφ' ετέρου 
μέ τον πλατύ·/ ζαΐ ζυανούν ποταμόν τού Ρήνον έλιζοειδώς ρέ

οντα πρ'ος τήν πόλιν.

Έκτος τούτου δλαι σχεδόν τής πόλεως αί όόοΐ έκειντο ένώ
πιόν μου ώς έπί γεωγραφ. χάρτου καί, έπακουμβών τις έπί τοΰ 
παραθύρου, ήδύνατο νά ϊδη τδ φρουρίου άνυψούμενον κατά τδ 
μέσον σχεδόν τοΰ μεταξύ τοΰ ποταμοΰ καί τής πόλεως δρόμου, 
ώς έπίσης καί παν άλλο άξιοπερίεργον, τάς πολλάς ’Εκκλη
σίας λ. χ. καί πρδ πάντων τδ υψηλόν κωδωνοστάσιο·? τής περι- 
φήμου μητροπόλεως μετά τοΰ σιδηρού αΰτοΰ σταυρού 20 ποσών 
ύψους, οΰτινος τά βαθυγεγλυμμένα κοσμήματα έφαίνοντο ώς τά 
έπί τών γυναικείων ένδυμάτων μικρά καί λεπτοφυή.

Κάτωθεν τών οικημάτων τής κ. Λίσβεθ κατώζει γέρων τις κλι
νήρης, δν αΰτη ύπηρέτει ζαί τδν δποϊον ουδέποτε εϊδομεν δι’ ήν 

αιτίαν θά εϊπω παρακατιών.
Ώς έγώ έχ τών οικημάτων τής ζ. Λίσβεθ, οΰτω χαΐ ή μάμμη 

μου ήτο πολύ ευχαριστημένη έζ τών ίδιζών της, ών τά παοά- 
θυρα έφερον είς ωραίους έξώστας, θέσεις καταλλήλους δπω·» 
έπ’ αΰτών διέρχηταί τις τάς δροσεράς τοΰ φθινοπώρου εσπέρας, 
καθ' άς ή πόλις άπασα εΰρίτζε-αι είς χίνςσιν καί δ στρατός 
δεύει μετά τών σημαιών ζαΐ τής μουσικής.

Ή υπηρέτρια ήμών Γρέση διετήρει τούς έξώστας τούτους κα
θαρούς όσον καί τά ωραιότερα έν τή οικία έπιπλα, διότι αΰτη 
υπερηφανεύετο μετά τής χυρίας της διά τήν οικίαν χαΐ διά πάντα 
τά έν αΰτη. ‘Η μάμμη μου κατώζει έν τή οικία ταύτη άφ’ ής 
υπανδρεύθη, χ’ ένόμιζεν δτι δέν ύπήρχε·/ άλλο ωραιότερου μέ
ρος έπί τής γής· ένω δέ πάντα τά έν αΰτή ήσαν έν τάξει χαΐ 
μεγίστη χαθαριότητι, ευρισκε πάντοτε μικράν τινα χηλίδα ή ζο- 
νιορτ'ον χαΐ πάντοτε παρεπονεϊτο δτι ή οικία δέ/ ήτο καθαρά 
χαϊ πάντοτε τ'ο σάρωθρον εΰρίσκετο είς ένέργειαν.

Κατά πρώτον έγώ χαι ή Συλβία έξωλισθαίναμεν έπί τοΰ έστιλ- 
βωμένου έδάφους χαΐ δέν ήδυνάμεθα νά χαθήμεθα άνέτως καϊ 

άνενο/λ.ήτως έπί τών χαταλεύχων καλυμμάτων τών κοθεχλών 
τής αιθούσης- δι’ αΰτό τοΰτο μάλιστα έσύχναζα έν τοϊς δωματί- 

ο·.ς τής Λίσβεθ.
"Οταν δ πατήρ μου άπήρχετο, μ’ εΐπεν δτι ώφειλον νά χαθέξω 

τήν θέσιν του χαϊ νά διατελέσω υίος καί υπερασπιστής τής μάμ
μης μου. Τοιαύτην τινα έντΰπωσιν μοι έπροξένησαν οί λόγοι οΰ- 
τοι, ώστε ένόμισα έαυτόν πρεσβύτερον τής πραγματικής μου ήλι

κίας καί δ/τως βεβαρημένου ύπ'ο καθηκόντων.
Πολλάκις ή μάμμη μου έλεγέ μοι ότι είχα μεγαλώσει, καί 

διά τών λόγων τούτων άπέβαλα τά παιδικά, ώς λέγει δ Άπόςο- 
λος Παύλος.

Εΐνε γνωστόν δτι τδ Στρασβούργον, καίτοι έπί Γαλλικού έδά
φους, κεϊται εγγ'υς τής Γερμανίας, ής χωρίζεται διά τοΰ Ρήνου.

Ένταΰθα έσμέν Γάλλοι πολίται μέ φρουράν Γαλλικήν καί 
Γάλλον διοικητήν, άπέχοντες τής Γερμανίας έν μόλις μίλλιρν. 
Έν τούτοις λαλοΰμεν και την Γερμανικήν, έχομεν δέ φίλους 
αγαπητούς εις τήν αντίπεραν τοΰ ποταμοΰ όχθην, έπισκεπτομέ- 
νους ήμάς καί άντεπισκεπτομένους έπίσης. Δέν ύφίστατο έλάχι- 
στος μεταξύ ήμών λόγος έχθρας ή άντιπαθείας ώς μεταξύ τών 
"Αγγλων ζαί Σκώτων (*).

Τοιουτοτρόπως διήγομεν μέχρι τών μέσων τοΰ ’Ιουλίου τού 
παρόντος έτους.

Άυαμφέ; ... « αύτοκράτωρ και δ βασιλεύς τής Πρωσσίας 
μετά τώ» ών του έγνώριζον δτι θλιβερόν τι έτεκταίνετο, 
άλλ’ οΰδεί:. ··.»·, πολιτών ύπώπτευε τδ παραμικρόν πρδ μιάς 
μάλιστα έβ . ..:3ος ή αγορά ήμών ήτο πλήρης αγροτών καί χω
ρικών Γερμ.- ών πωλούντων καί άγοραζόντων, συνάμα δέ φερόν- 
των καί μικρά τινα δώρα πρδς τούς ένταΰθα φίλους των. Μεταξύ 
άλλων είχα προσχληθή καί έγώ μετά τής άδελφής μου είς Γερ
μανικόν τι άγροκήπιον αμα τή ένάρξει τοΰ τρυγητού.

Ητο ήμερα τοΰ ‘Αγ. Σουϊδίου, ζαθ’ ήν δ αύτοκράτωρ έζήρυξε 
τ'ον ζατά τής Πρωσσίας πόλεμον, οί πλεϊστοι δ’ έξ ήμών περ: οΰ- 
δεν'ος άλλου έσζέπτοντο ή περί τοΰ άν θά βρέξη κατά τήν ήμέ
ραν ταύτην, έπειδή κατ’ άρχαίαν παράδοσιν παραδόξως έπαλη- 
θεύουσαν τδ τοιοΰτον θά προεμήνυε βροχερόν θέρος έπι 40 ολας 
ήμέρας. Ούτως έσκεπτόμεθα, ούδόλως προμαντεύοντες οποία θύ
ελλα αιματηρά έπέζειτο ζατά τάς 40 ταύτας ήμέρας.

Τά περί τοΰ πολέμου νέα διεδόθησαν έν τή πόλει ήμών ώσε1 
δι’ ήλεκτρισμού- άπδ δέ τής οικίας μας, ούσης μεταξύ τών πρώ
των τών πρδ τοΰ φρουρίου καί κατά μέτωπο·/ τής έπερχομένης 
τρικυμίας^ ήδύνατο τις νά ϊδη δδευούσας διά τών Πυλών χιλιά
δας ταγμάτων τοΰ Μεγάλου Στρατοΰ, δστις έν Παρισίοις έζραζεν : 
Εις τδ Βερολίνου! Είς τδ Βερολίνου !

Ή πόλις άπασα εΰρίσκετο είς κίνησιν, ή δέ φρουρά έφαίνετο 
ύπέρ ποτέ ζωηρά. ’Ολίγοι τινές μόνον γέροντες έχίνουν τήν πο- 
λιάν άποδοκιμαστικώς καί ώσεί μετά θλιβερού προαισθήματος" 
άχούοντες δ’ ήμάς λέγοντας δτι οί Γάλλοι θά είσήρχοντο έν Βε- 
ρολινω περί τά τέλη τοΰ μηνός, έψιθύριζον «δ άγαθός Θεός; 
αυτός μόνος γινώσκει! »

‘Η γέφυρα τοΰ σιδηροδρόμου ή ένόνουσα τήν Γερμανίαν ζαΐ 
Γαλλίαν διά τοΰ Ρήνου ήτο κατεσκευασμένη είς τρόπον ώστε ή 
μεταξύ Στρασβούργου ζαΐ Κέλ, Γερμανικής ζωμοπόλεως, συγ
κοινωνία ήδύνατο νά διακοπή έντδς ώρών ολίγων, καθότι ή γέ
φυρα διεχωρίζετο είς δύο μέρη, έκαστον τών όποιων ήδύνατο, 
στρεφομένου τοΰ άκρου έπί στρόφιγγας, ν’ άποσυρθή πρδς τήν 
ιδίαν αΰτοΰ όχθην.

"Ηδη οί Γερμανοί εΐχον άποσύρει τδ ήμισυ τούτο τής γέφυρας 
μέρος· δέν ήρκέσθησαν δέ είς τούτο μόνον, άλλ’ έτίναξαν αυτό 
εις τδν αέρα, καί τοι μεγάλως ζημιοόμενοι διά τήν άπώλειαν 
ταύτην, "να μή τυχόν ποτέ, καταλαμβάνοντες τ'ο Κέλ, συνενώ- 
σωμεν έκ νέου τήν γέφυραν.

Καθήμενος έν τω σπουδαστήριο) μου καί μελετών τά μαθή
ματα τής έπιούσης, έξεπλάγην άκούσας τ'ον τρομερόν τής έζπυρ- 
σοκροτήσεως κρότον.

•Η Σιλβία μέ ήτένιζεν άναυδος ώς κ’ έγώ έπί τινα λεπτά, 
αλλά μυκηθμός τοΰ πρώτου φοβερώτερος μάς άνετίναξε σχεδόν 
καί μάς έξεδίωξε πρ'ος τά ύψηλά δωμάτια τής κ. Λίσβεθ.

‘Η μάμμη μου εΰρέθη είς κατάστασιν τά μάλιστα έξαλλου, 
μή ήξεύρουσα τί πρώτον νά θρηνήση, τδ δυστύχημα, δ έβλεπεν 
έπικρεμάμενον έπί τής κεφαλής μας, ή τήν άνυπόφορον άκαθαρ- 
σίαν, είς ήν αίφνης εΰρέθησαν τά δωμάτιά της ώς έκ τοΰ ζονι- 
ορτοΰ, τ'ον όποιον ή Γρέση πλέον δέν έφαίνετο έχουσα τόσον 
πολλήν δρεξιν νά σαρόνη, διότι τά γόνατά της ήσαν κομμένα 
ένεκα τής μεγάλης άθυμίας, ήν διά τά άλλεπάλληλα ταΰτα 
γεγονότα ήσθάνετο.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ Δ’. Τεΰχ. ΜΗ’.)

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΊ
« Καϊ καθώς ό ερημίτης καί μακράν τοΰ Κόσμου τούτου 
εΖει χρείαν μυριάκις τής χειρος τοΰ αδελφού του, 
παρομοίως λεπτό- κρίκοι τάς ψυχάς μας αδελφόνουν 
μετά Σοΰ συνδεδεμένας, κ’ ωραιότερα ίνόνουν.»

Νομίζω οτι είσέτι βλέπω τά πάντα ώς καί κατά τήν στιγμήν 
έκείνην, καθ’ ήν μικρόν σταματήσαντες ώρμήσαμέν εις τά δω
μάτιά τής Λίσβεθ. Π θυρα ηνεωχθη καί αύτη έφάνη καθημένη 
πρ'ο τής τραπέζης τής έργασίας της. άπ'ο δέ τών χειρών αύτής 
εΐχε διαφύγει ύφασμά τι. Παγερά, ώς άγαλμα άκίνητος, έθεώρει 

οια τοΰ παραθύρου υπερβαλλόντως, τρομερόν τι. Ή μικρά Άλύσ- 
σΧ, χλωμόν και λεπτοφυές πλάσμα περίπου πενταετές, έκάθητο 
πλησίον της, πλ,όκαμος δε ώραιων ξανθών μαλλιών έκόσμει τήν 
κεφαλήν της. ’Έπλεκε τόσον άταράχως ώς ε! άν ούδέν εΐχεν α
κούσει, ό δέ ήλιος έλαμπεν έπί τών μαλλιών καί τών χαλύβδι
νων βελονών, αΐτινες έπιχαρίτως έκινοΰντο έν τω μεταξύ τών 
μικρών καί λευκών δακτύλων της.

— Τί συμβαίνει, κυρία Λίσβεθ; έξεφώνησεν ή Σιλβία, ένω έγώ 
πλ.ησιάσας προς τδ παράθυρου προεξέτεινα τήν κεφαλ,ήν όσον ή- 
δυνάμην, ΐνα παρατηρήσω καλώς τά έπισυμβαίνοντα.

Ύπδ τήν λάμψιν τοΰ Ίουλιανοΰ ήλιου διέρρεεν ό πλατύς πο
ταμός, καί ήσαν καταφανή τά λουτρά καί οί παράδοξοι αΰτοΰ 
ύδρόμυλοι, πλήθη δέ άνθρώπων συνωθούντων άλλήλους έπλ.ήρουν 
άμφοτέρας αΰτοΰ τάς οχθας, Ινα περιεργασθώσι τά γινόμενα.

Άπό καιρού είς καιρόν ώραΐον και λευκόν πυρίτιδος νέφος άνε- 
φαίνετο, εϊτα ήκούετο τρομερά έζπυρσοκρότησις καί νέα τμήματα 

τής καταστρεφομένης γεφύρας έξηφανίζοντο έν τοϊς τεταραγμέ- 
νοις ρεύμασι τοΰ ποταμοΰ· μετ’ ολίγον άπώλετο καί τδ τελευταϊον 
αυτής τεμάχιον.

— Άνετίναςαν τήν γέφυραν εις τ'ον άέρα! άνεφώνησα· ο 
Γερμανοί προγνωρίζουσιν βτι θά νιζήσωμεν οΰρρά! οΰρρά!...

Ες τάς ζητωκραυγάς μου ταύτας δέν άπήντησεν ούτε ή Λίσβεθ 
ούτε ή Σιλβία· ή Λίσβεθ μάλιστα έστενεν άπδ στιγμής εϊς στιγ
μήν καί μέ τ'ο στόμα κεχηνός έφαίνετο ώς μόλις δυναμένη ν’ ά- 
ναπνέη. Έπί τέλους δέ δάκρυα έ'ρρευσαν'έπί τών παρειών αυτής, 
ατινα κατά σταγόνας έπιπτον έπϊ τής τραπέζης, έφ’ήςείργάζετο· 
ή Σιλβία έστηρίζετο έπ’ αύτής ώχρά κα! πεφοβισμένη.

— Τινές έξ αΰτών διατελοΰσι φίλοι άγαπητοί, εΐπεν ή Λίσ
βεθ καί μεγάλ.ην αισθάνομαι οδύνην, άναλ,ογιζομένη δτι ΰπάρχε 
πόλεμος μεταξύ ήμών.

— Ή έκεΐνοι ή ήμεϊς θά νιζήσωμεν! άνέκραξά.
— Έν τών δύο βεβαίως, άπήντησεν, άλλ’ έπιθυμώ νά μάθω 

διατί ο τε αύτοκράτωρ ζαί ό τής Πρωσσίας βασιλεύς δέν κατα- 
φεύγουσιν εις τους νόμους πρδς λ.ύσιν τών έρίδων των ώς δια- 
τάττουσι πρδς ήμάς τούς ταπεινούς. Δέν μάς έπιτρέπουσι νά διεκ- 
περαιόνώμεν τάς διενέξεις μας άλληλομαχουντες· άλλ’ αρά γε 
δέν εΐνε χειρότερον νά πολεμώσι 200 χιλ. παρά δύο άνθρωπο::

— Ώ Λίσβεθ 1 άπήντησα· δέν ένόησες ποσώς τ'ο ζήτημα· ό 
πόλεμος συνεπιφέρει τήν δόξαν !

— "Ω! μοί Λέγει στενάζουσα, δόξαν... άλλ? ούχί τήν δόξαν, 
ήν οί "Αγγελοι έψα/.λον, οτεό άγαπητδς ήμών Ίησοΰς έγεννήθη. 
Τότε άλ.ηθώς ήτο δόξα έν ύψίστοις Θεω ζαί έπί γής ειρήνη.

Ήγνόουν τί ν’ απαντήσω- έπομένως έσιώπησα.
47.
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— ζ0 πόλεμος δέν εϊνε ένδοξόν τι διά τους ενδεείς, έξηχο- 

λούθησ-ν ή Αίσβεθ· ά'ν, 3 μή γένοιτο, πολιορκία τις συμβή έν 
Γαλλία ή Γερμανία, οί πτωχοί θ' άποθάνωσι τής πείνης καθ’ έ- 
κατοντάδας και χιλιάδας. Ό τελευταίος πόλεμος δέν ύττϊςρξε 
ποσώς ένδοξος δια τους ένδεεϊς οΰτε δ παρών θά ύπάρξη τοιοΰ- 
τος· θέλεις ϊδει, ώ Μάς.

— Πώς, δέν ένθυμεΐσθε κανένα μεγάλον πόλεμον; ήρώτησα.
— Ούχί, μοί άπήντησεν, άλλ’ ό πατήρ μου εύρέθη έν Παλ- 

σόούργω, 8τε ή πόλις αύτη έπολιορκήθη ύπδ τών Κοζάκων κατά 
τδ 1803, καί θά σο'ι διηγείτο, άν έζη, τί σημαίνει πόλεμος 
διά τήν ,ένδεεστέραν τής κοινωνίας τάξιν, διά τάς γυναίκας κα'ι 
τά. παιδία. Ώ .Μάξ, δέν είνε ποσώς ένδοξος δ πόλεμος διά τους 
πολλούς, άλλά δΓ δλιγίστους μόνον.

Έπροφασιζόμην δτι δέν ήκουον καί προέτεινα έκ νέου τήν κε
φαλήν, ϊνα ϊδω τήν γέφυραν τδ άνατιναχθέν μέρος εϊχεν άφήσει 
κενδν μέγα πρδς τήν Γερμανικήν δχθην.

‘Η Σιλδία εϊχεν έλαφρώς άποτεθειμένον τδν βραχίονά της έπί 
τοΰ-τραχήλου τής Λίσβεθ, ένω ή Άλύσση έξηκολούθει τδ πλέξι- 
μόν της, ώς εί έμελλε νά κερδίση δΓ αύτοΰ τά πρδς τδ ζην.

— Τί έργάζεται ή Άλύσση; ήρώτησεν ή Σιλδία τήν κ. Λίσ
δεθ, ένω έγώ άπαυδήσας έν τη θέσει έκείνη άπέσυρα άπδ τοΰ 
παραθύρου τήν κεφαλήν.

Τδ τρυφερδν πλα'σμα άνύψωσε μικρδν τούς οφθαλμούς καί μέ 

τδ μειδίαμα είς τά χείλη άπήντησε μετά συστολής.
— Εργάζομαι δώρον τών γενεθλίων μου.
— Καί διά ποίον; ήρώτησεν έκ νέου ή Σιλδία.
Τδ κοράσιον έδίστασε πρδς στιγμήν, εΐτα χαμηλή τή φωνή 

άπήντησε:
— Διά τδν άγαπητδν ήμών Ίησρύν Χριστόν.
— Διά τδν ’L Χριστόν; εϊπεν ή Σιλδία, ένω παράδοξον αί

σθημα μέ κατέλαβεν εϊς τους λόγους τούτους.
— Ναί, προσέθηκεν ή Αίσβεθ, ή Άλύσση έγεννήθη κατά τήν 

ήμέραν τών Χριστουγέννων. Τδ παρελθδν έτος μ’ ήρώτησεν, δν 
τά έν τώ Ούρανω παιδία προσφέρουσι δώρα κατά τήν ήμέραν 
τής γεννήσεώς των, και τή άπήντησα δτι πολύ πιθανόν. Τοιου
τοτρόπως έμαθε νά πλέκη κατά τδ έτος τοΰτο, καί ιδού τώρα 
έργάζεται ένα λευκδν χιτώνα διά τήν προσεχή τών Χριστουγέν
νων έορτήν. (*)

(*) Βεβαίως εϊνε γνωστόν τοΐ; πλάστοις τών αναγνωστών Λ αγαθοεργόν 
ίθιιχον τοΰ · άένδρου τών Χριστουγέννων » παρά τισι τών Εύρωπ. λαών.

Ταΰτα εϊπεν ή Λίσδεθ διά τής ευκρινούς καί ήχηράς αύτής φω
νής, ένω ή Άλύσση έκίνει τήν μικράν καί ώραίαν αύτής κεφα
λήν εΐτα δ’ έπρόσθεσε χαμηλότερα τή φωνή, δπως άκούσωμεν 
έγώ καί ή Σΐλδίμ μόνον: Ή Άλύσση μου νομίζει δτι δ Χριστδς 
εϊνε παιδίον ώς αύτή, γεννηθέν τή ,αύτή ήμέρα, καί δτι ζή έν 
τω Ούρανω, ένω αύτη εύρίσκεται έν Στρασδούργω· προσπαθεί δέ 
νά τώ δμοιάζη κατά τά παιδικά αύτής φρονήματα.

— Αί ήμέραι είσ'ι μακραί καί φωτεινοί, εϊπεν έν τούτοις ή 
Άλύσση μετά σοδαρότητος γραίας γυναικός, και δέν θά λερωθή 
ένόσω τδ έργάζομαι ύπδ τήν λάμψιν τοΰ ήλιου· δπόταν δέ τδ 
άποτελειώσω, θά τδ συμπτύξω έν άργυροχάρτω καί θά τδ διαφυ

λάξω δπως τώ τδ προσφέρω κατά τήν ήμέραν τής γεννήσεώς του 
λευκδν ώς τήν χιόνα. Παρατηρήσατε πόσον καθαραί είσιν αί 
χείρες μου καί τδ ένδυμα' μου. Ήνοιξε δέ τάς μικράς καί ρόδι
νους χεΐράς της, ινα τάς παρατηρήσωμεν εΐτα έξηκολούθησε τδ 
έργον της.

— Άλλά τινι τρόπω θά τδ προσφέρης πρδς τδν Χριστόν; 
ήρώτησεν ή Σιλδία πριν ή προφθάσω νά τή έπιδάλω σιωπήν.

— Σιωπή, σιωπή, άπήντησεν ή Λίσδεθ. ’Αγνοείς πόσον ήσυ- 
χον κ’ εύχαριστημένον διατελεί τοιουτοτρόπως τδ κοράσιόν μου· 
δ Ίησοΰς βεβαίως δέν θά δυσαρεστηθή, δέν έχει ούτως, Μάξ; 
ήρώτησε στρέφουσα ήδη πρός με. ’Ίσως μέχρι τών Χριστουγέν
νων ή Άλύσση θά ήνε άρκούντως μεγάλη καί είδήμων ώστε νά 
τή έξηγήσωμεν ταΰτα πάντα. Ή μικρά μου Άλύσση άγαπά τήν 
έργασίαν, προσέθεσε μεγαλοφώνως.

— Καί δ Ίησοΰς Χριστδς τδ γνωρίζει, ύπέλαβε τδ κοράσιον 
μετά μειδιάματος πλήρους άθωότητος.

— Ναί, ναί, έξηκολούθησεν ή Λίσδεθ, δ Ίησοΰς έπαγρυπνεΐ 
έπί τοΰ έργου σου καί γνωρίζει δτι έργάζεσαι δΓ αύτόν, επομέ
νως θά φροντίση διά σέ καί δΓ έμέ κατά τδ διάστημα τοΰ φρι- 
κώδους πολέμου. ‘Η Άλύσση εϊνε ή μικρά του άδελφή καί βε
βαίως θά φροντίση δΓ αύτήν δέν έχει ούτως, κόρη μου;

— Βεβαίως, άπήντησε τδ κοράσιον, άνυψοΰν τδ βλέμμα 
μετά βαθείας πεποιθήσεως.

Έσιώπων, ένω ή Λίσδεθ έπανέλαδε μετ’ δλίγον χαμηλή τή 
φωνή:

— Τδ κοράσιον τοΰτο, καθήμενον τοσοΰτον ήσύχως εις τδ παρά- 
θυρον, μοί φαίνεται ώς μικρός τις άγγελος. Άν ποτέ άτακτή- 
ση, άρκεί νά τω εϊπω δτι τδ παιδίον ό Ίησοΰς δέν θά τήν άγα- 
πα. Ένίοτε λογίζομαι εύτυχής δσον καί ή Μαρία.

Μοί έφαίνοντο τόσον παράδοξοι οί λόγοι τής γυναικδς 
ταύτης, ώστε ήγνόουν τί ν’ άπαντήσω· άλλ’ ή Σιλδία δέν συνε- 
στέλλετο ώς έμέ.

— ”Ω Λίσδεθ, άπήντησεν αύτη, πώς τολμάς ν’ άποκαλής τήν 
Άλύσσην μικράν άδελφήν Του;

—Καί δέν είνε αύτδς άδελφδς πάντων ήμών, ύπέρ ών άπέθανεν; 
αύτδς δ ίδιος εϊπεν.· «δς άν ποιήση τδ θέλημα του Θεοΰ, ουτος άδελ
φδς μου καί άδελφή μου καί μήτηρ έστι (Μαρκ. Γ . 35)· ή δέ μικρά 
Άλύσση δέν πράττει αρά γε τδ θέλημά αύτοΰ, προσπαθούσα νά 
όμοιωθή αύτω; Καί ήμεϊς αύτοί, άν έπιστεύαμεν πραγματικώς 
δτι δ θεός καί ό Ίησοΰς εϊνε πατήρ ήμών καί Κύριος, άδελφοί 
δέ ήμών πάντες οί άνθρωποι, οί πόλεμοι ουτοι δέν θά έλάμδα
νον χώραν.

Έδίσταζα τί ν' άπαντήσω είς τούς λόγους τούτους, άλλ’ ή. 
Σιλδία μετά τινα λεπτά εϊπεν

—Ώ Λίσδεθ, αΰριον δ Μάξ καί τινες τών συμμαθητών του 
θά πολεμήσωσιν -έπί τών προχωμάτων τινές αύτών θά ύποκρι- 
θώσι τούς Πρώσσους έρχομένους νά προσδάλωσι τδ Στρασβούρ
γον, οί λοιποί θά.ωσι Γάλλοι, οΐτινες θά τούς έκδιώξωσιν ή θά 
τούς αΐχμαλωτίσωσιν έλπίζω δτι δ Μάξ θά έκλεχθή στρατηγός· 
Στρατηγός Μάξ ! izistv ώραϊα ήχεϊ, Λίσβεθ! Ή μάμμη μου 
εϊπεν δτι ή υπηρέτρια μας Γρέση δύναται νά μέ συνοδεύση έκεΐ’ 

σέ παρακαλώ., έπίτρεψον είς τήν Άλύσσην νά έλθη μαζύ μας.
— Βλέπομεν, άπήντησεν ή Λίσδεθ.
Τήν έπιοΰσαν έλαβε χώραν ή μάχη· τά προχώματα κατε- 

σκευάσθησαν έκτδς τών τειχών τής πόλεως έκ συίσωρευθέντος 
χώματος, πρδς τ’ άνω τών όποιων ύπήρχον μέρη έπίπεδα, άφ’ ών 
ήδύνατο τις ν’ άτενίζη πρδς τήν πόλιν. Διήλθομεν διά τής Πύ- 
λ;ης τών Άλιέων πλησίον τών προαστείων τοΰ Λειμώνας Ρούπιρτ, 
ένθα ύπήρχον δενδροστοιχίαι έκ καστανεών και φιλυρών, αϊτινες 
ήσαν πλήρεις άνθέων καί ύφ’ άς ύπήρχον έδώλια, δπως άναπαύων- 
ται τά πλήθη άκροαζόμενα τήν μουσικήν παιανίζουσαν, ένω διά
φοροι ίμιλοι έκίνουν τδ ένδιαφέρόν αδ οντες καί όρχούμενοι.

Παρετήρησα δλίγους τινάς σΰνομιλούντας μετά σοδαρότητος 
καί περί πολλών μερϊμνώντας· έν γένει δέ αί γυναίκες καί αύτά 
τά παιδία έφαίνοντο ήττον εύθυμα τού συνήθους.

Μεταξύ τών άναμενόντων νά ϊδωσι τήν πλαστήν ήμών μά
χην άνεγνώρίσα τήν Γρέσην μετά τής έρυθροπρασίνου αύτής ζωη- 
ράς ένδυμαίίας κρατούσαν τήν Άλύσσην έκ τής χειρός, ής τδ 
λευκόφαιου ένδυμα καί τδ συνεπτυγμένον περικάλυμμα τής κε
φαλής έφαίνοντο πολύ ώραιότερα τών έπιδεικτικών τής Γρέσης 
ενδυμάτων.

Ήμην δ πρεσβύτερος σχεδόν τών μαθητών τών έπασχοληθέν- 
των είς τδ έργον τούτο, ώστε έγώ μετά τού Φρ'ιψ έρρίψαμεν 
κλήρον τίς θά ύπεκρίνετο τδν Πρώσσον και τίς τδν Γάλλον στρα
τηγόν. Άτυχώς άνεδείχθην στρατηγός τών Πρωσσικών στρατευ
μάτων, έν δέ τη μέθη τοΰ ένθουσιάσμοΰ έλησμόνησα ποΰ άνήκον 
καί ώδήγησα τούς στρατιώτας μου μετά τοσαύτης προθυμίας, 
ώστε κατενικήσαμεν τδν Γαλλικόν στρατόν πριν ή καλώς συλ- 
λογισθώμεν τίνες εϊμεθα.

Γέλως κατέλαβε πάντας διά τδ λάθος μου· άξιωματικός 
τις δέ παρευρεθεις έκεΐ μ’ είπε, κτυπών ελαφρώς τδν ώμον μου: 
μικρέ μου, θά γίνης καλός στρατιώτης, δταν έλθη ή ώρα σου. 
Ήγνόει δτι ήμην Άγγλος πολίτης.

Έπιστρέφων οίκαδε εϊδα τήν Άλύσσην άπαυδήσασαν, ώστε 
ήναγκάσθην νά φέρω αύτήν έπί τινα χρόνον εϊς τούς βραχίονάς 
μου, άρκετά έλαφράν άλλως. ΊΙ Γρέση συνωμίλει μετά τής συ
ζύγου τοΰ άρτοποιοϋ μάς, ή δέ Σιλδία περιεπάτει μέ τινας φι
λάς της. Ή Άλύσση κ’ έγώ ώδεύαμεν ύστατοι πάντων βραδέως, 
φαίνεται δέ δτι ήκουσε καϊ τούς τελευταίους λόγους, οθς εϊπα- 
μεν τήν προτεραίαν έν τοϊς δωματίοις τής μη-ρός της καί 
δίελογίζετο περί αύτών σπουδαίως μ’ δλην τήν παιδικήν ήλι
κίαν της.

— Μάξ, μοί είπε διά τής γλυκείας καί ήσύχου αύτής φωνής, 
εϊνε λοιπόν άληθές δτι δ Ίησ οΰς Χριστός δέν εϊνε μικρόν παι
δίον ώς έγώ;

— ΊΙτο ποτέ· άπήντησα λυπούμενος, διότι δέν ήδυνα'μην ή 
νά εϊπω τήν αλήθειαν.

— Κα: λοιπόν, ήρώτησεν αύτη μετά θλίψεως, πρδ πόσων έτών 
ήτο μικρόν παιδίον ;

Πρδ έκατοντάδων άπήντησα.
— Λοιπόν τώρα θά ήνε γέρων; εϊπεν ή Άλύσση μετά τέία- 

ραγμένης φωνής· φευ! θά έλησμόνησεν δτι ήτο ποτέ καί αύτδς 
μικρόν παιδίον.

— *’θχι, όχι, άπήντησα,δέν τδ έλησμόνησεν ούδείς εϊνε γέ
ρων έν τώ ούρανω. Άλλως τε, Άλύσση, άν ήτο μικρόν παιδίον, 
ώς σύ, δέν θά ήτο βε βαίως κατάλληλος δπως τδν μιμηθώ κ’ έγώ, 
ούδέ θά ήδύνατο ν' άποθάνη έπί τού Σταυρού ύπέρ δλων ήμών. 
Τοιουτοτρόπως ήδη άνήκει εϊς πάντας· εϊνε δ πρεσβύτερος ά
δελφδς πάντων δσοι θέλουσι νά έλθωσι πρδς αύτόν.

Αί ίδέαι αύται ήρχοντο εϊς τδν νοΰν μου καθαραί ώς τδ φώς 
τής ήμέρας· ή άδελφότης τών άνθρώπων πρέπει νά συγκεντροΰ- 
ται μόνον έν Χριστώ. Εϊμεθα άληθώς πάντες άδελφοί καί πρέ
πει νά ώμεν τοιοΰτοι, άφοΰ ό Χριστδς εϊνε ό Κύριος.ήμών.

— Εϊνε άδελφδς καί τών στρατιωτών, οΐτινες θά πολεμή- 
σωσι καθ’ ήμών ; ήρώτησεν ή Άλύσση.

— Εϊνε άδελφδς τών άγαπώντων αύτόν, άπήντησα· ή Άγια 
Γραφή λέγει δτι αύτδς δέν αίσχύνεται νά μάς άποκαλή αδελ
φούς του, έλπίζω δ’ ούτω καί δΓ έμέ.

Ούδενί άλλω θ’ άπήντων τοιουτοτρόπως, άλλ’ ή Άλύσση ήτο 
τοσοΰτον μικρά καί άθώα, ώστε κατά τδ διάστημα τούτο έθώ- 
πευε τρυφερώς τάς χεΐρας μου.

— Εϊνε λοιπόν προτιμότερου νά ήνε πρεσβύτερός μου; ήρώ

τησε.
— Ναί, άπήντησα, διότι δύναται νά πράττη τόσα ύπέρ σοΰ. 

Δέν μέ άγαπας τώρα περισσότερον παρ’ 3ν ήμην συνομίληξ σου, 
διότι δύναμαι νά σέ φέρω είς τούς βραχίονάς μου άπηυδισμέ-.ην; 
τοιουτοτρόπως καί ό Χριστδς δύναται νά πράξη τδ παν διά σέ.

— Άλλ’ δ χιτών θά τώ ήνε πολύ μικρός, εϊπε στενάζουσα 
καί λυπουμένη.

— Άδιάφορον, τή άπήντησα· προτιμότερου νά τω προσφέρης 
ένα μικρόν χιτώνα παρά τίποτε.

‘Η Άλύσση έμεινεν εύχαριστημένη καί ώμίλει τοιουτοτρόπως 
μέχρις ου έφθάσαμεν είς τήν οικίαν.

Τήν εσπέραν έκείνην, δτε έκλείσθην έν τω κοιτώνι μου, ϊνα 
ήσυχάσω, άνέγνων έν τη Καινή Διαθήκη μου τά έξής.

« Έν γάρ τώ ύποτάξαι αύτω τά πάντα, ούδέν άφήκεν αύτώ 
άνυπότακτον.
..........................Έπρεπε γάρ αύτώ, δΓ ον τά πάντα καί δΓ ού τά 
πάντα, πολλούς υιούς εϊς δόξαν άγαγόντα, τδν αρχηγόν τής σω
τηρίας αύτών διά παθημάτων τελειώσαι. *0  τε γάρ άγιάζων καί 
οί άγιαζόμενοι έξ ένδς πάντες· δΓ ήν αιτίαν ούκ έπαισχύνεται 
αδελφούς αύτούς καλεΐν, λέγων, «Άπαγγελώ τδ όνομά σου τοϊς 
άδελφοϊς μου, έν μέσω έκκλησίας ύμνήσωσε-καί πάλιν, «Έγώ 
έσομαι πεποιθώς έπ’ αύτώ.» καί πάλιν, «Ιδού έγώ καί τά παι
δία ά μοι έδωκεν ό Θεός ......................................................................
...........................δθεν ώφειλε κατά πάντα τοϊς άδελφοϊς όμοιωθή- 
ναι, ϊνα έλεήμω-/ ‘ρένηται καί πιστός άρχιερεύς τά πρδς τδν θε
όν, είς τδ ίλάσκεσθαι τάς άμαρτίας τού λαού· έν ω γάρ πέπον- 
θεν αύτδς πειρασθείς, δύναται τοϊς πειραζομένοις βοηθήσαι (*),

'·) Προ; 'Εβραίους Κεφ Β’. _____ iiJ
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Και αύτ'ο; ό ερημίτη; ό μακράν τοΰ κόσμου τούτου 
"Εχει χρείαν μυριάκις τη; χειρό; του αδελφού του.

Μετά παρέλευσιν ολίγων ήμερων φόβων καί έξάψεως τά νέα 
τοΰ πολέμου πρώτην ήδη φοράν έγένοντο γνωστά· ό στρατός 
ήμών διαβάς τά μεθόρια ένίκησε τούς Πρώσσους περί τό Σαρ- 
βρούκ. Αδυνατώ νά περιγράψω την άγαλλίασιν καί την χαράν, 
ήτις διεχύθη καθ’ δλην την πόλιν. Πλήθη χωρικών μετά φορ
τίων δημητριακών καρπών καί ξυλείας άφίχθησαν πάραυτα ώσεί 
έπρόκειτο περί τής μεγάλης ’Αγοράς· ο: κώδωνες ήκούοντο ή- 
χοΰντες χαρμοσύνως άπ'ο τοΰ ύψους αυτών, τό παν έγέλα· μετά 
δύο όμως ήμέρας ή χαρά ήμών ωχετο, άντ’ αυτής δέ ήλθε νά 
κατασκηνώση έν ταϊς καρδίαις ήμών ό φόβος. ‘Η νίκη ύπήρξεν 
ασήμαντος καί διπλή κατατρόπωσις των ήμετέρων τήν είχε πα
ρακολουθήσει. Οι Πρώσσοι ήνάγκασαν τά στρατεΰματά μας νά 
ύποχωρήσωσιν έκ νέου προς τά μεθόρια, ό δέ στρατηγός Μάκ- 
Μαών οπισθοδρομεί πανστρατιά προς τό Σαβέρνον άπέχον ήμών 
μόλις 20 μιλιά. Πρός τούτοις έπληροφορήθημεν δτι δύναμις 
έχθρική διαβάσα πρός μεσημβρίαν τον Ρήνον διευθύνετο πρός 
τήν ήμετέραν πόλιν. "Ηδη ή πόλις άπασα ήτο τεταραγμένη· ή 
μάμμη μου δέν ήδύνατο νά ήσυχάση καθ’ δλην τήν νύκτα έκ 
τοΰ θορύβου των στρατιωτών καί τοΰ ήχου των σαλπίγγων των.

Έν καιρώ ήμέρας μετά τής Γρέσης κατεγίνετο καθαρίζουσα 
τήν οικίαν έκ τοΰ κονιορτοΰ, δν διήγειρον αί διαβαίνουσαι ίλαι 
τοΰ ιππικού, ή δέ κατάστασις τών άτυχων έξωστών έρριπτεν 
άμφοτέρας εις απελπισίαν.

‘Εσπέραν τινα ή μάμμη μου μέ προσεκάλεσεν εις τον κοιτώνα 
της· έφαίνετο λίαν τεταραγμένη και ανήσυχος· ή πολιά αυτής 
έφαίνετο λευκότερα τού συνήθους, καθόλου δέ μοί έφάνη γεροντοτέρα 
στηριζομένη έπί τής διά μαύρου βελεύδου έστρωμένης έδρας της. 
Μάξ, μοί ειπεν, έχεις ηλικίαν ώστε νά κρίνης περί τών έπικει 
μένων πραγμάτων καλώς· πολλοί νέοι τής ήλικίας σου πορίζον
ται μόνοι των τά πρός τό ζην.

— Ναι, άπήντησα, κατά τόν προσεχή μήνα θά ήμαι Ιδετής.
— Είμαι λίαν τεταραγμένη, έξηκολούθησεν άπαντες οί φίλοι 

καί φίλαι μου άπέρχονται μετά σπουδής εις Άπενγουέαρ ή 
εις τό Όβενβεργ ή εις τι άλλο τής αντίπεραν όχθης τοΰ Ρήνου 
πρός άσφάλειαν, σΰ δμως γνωρίζεις δτι μ' είνε αδύνατον να έγ- 
καταλείψω τήν οικίαν μου καί τά έπιπλά μου εις τάς χεΐρας τών 
άρπάγων, οΐτινες ταχέως θά εισέλθωσιν έν τή πόλει. Άν πράγ
ματι ή ζωή ήμών διέτρεχε κίνδυνον, θά σ’ άπέστελλον μετά τής 
Σιλβίας πρός ϊν τών μερών εκείνων, αλλά τό Στρασβούργον είνε 
πολύ ασφαλέστερου τών εκτεθειμένων έκείνων χωρίων.

Βεβαίως· άπήντησα. Πρέπει νά ϊδης, μάμμη μου, τούς προ
μαχώνας, τά δχυρώματα καί τάς έπάλξεις μας, τό φρούριον και 
τούς πύργους! Χιλιάδες άνθρώπων καταφεύγουσιν εις τήν πόλιν 
μας και μοί φαίνεται γελοΐον έγκαταλείποντες αυτήν ν’ άπέλ- 
θωμεν πρός τά εχθρικά χωρία.

‘Ο Οϋλρίχ άνέλαίε τήν άρχηγίαν τής φρουράς καί είνε εις 
τών άνδρειοτέρων καί άρχαιοτέρων στρατιωτών μας, αυτός προ- 
μπόσχεται βεβαίαν τήν άσφάλειαν,

— Δέν θά έγκαταλείψωμεν τόν οίκόν μου! εΐπεν ή μάμμη 
μου, καί τοι οί γείτονες μέ προτρέπουν νά τό πράξω δήθεν πρός 
χάριν σας. Τί θά εΐπω, Μάξ, εις τόν πατέρα σου, άν συνέβαινέ 
τι άπευκταΐον εις σέ ή τήν Σιλβίαν;

— 'Αλλά κ’ έγώ τί θά τώ έλεγον; άπήντησα. άν συνέβαινέ 
παρόμοιόν τι εις υμάς ; βεβαίως, έπρόσθεσα, έσμέν ασφαλέστεροι 
ένταύθα ή άλλαχοϋ· τά στρατεύματά μας θά έκδιωξωσι τούς έπι- 
δρομεΐς, τότε δέ άλλοίμονον εις τά χωρία έκεϊνα. Χθές έπε- 
σκέφθην όλα τά δχυρώματα κ’ έπείσίην δτι ή πόλις ήμών αδύ
νατον νά έκπορθηθή.

—Έσεται σκληρότατου δι’ ήμάς τους γηραιούς, εΐπεν ή μάμμη 
μου μετά δακρύων· πεντήκοντα έτη έζησα ένταύθα έν ειρήνη 
μετά τοΰ θεοΰ καί τών ανθρώπων καί θά ήνε, λέγω, σκληρότα
του, άν δέν άποθάνω καί έν ειρήνη.

Συνελυπήθην έκ καρδίας τήν γηραιάν καί προσεπάθησα νά 
τήν χαροποιήσω ει δυνατόν, άλλ’ ύπήρξεν αδύνατον νά έννοή- 
σωσιν αύτή τε και ή Λίσβεθ τίνι τρόπω δ πόλεμος ήτο πλήρης 
τιμών καί δόξης! Έγώ δμως δστις περιήλθον δλόκληρον τήν 
πόλιν και πολλάκις συνωμίλουν μέ τούς στρατιώτας τής φρου
ράς ήμην βέβαιος περί τούτου καί έν ώρα κινδύνου δέν θά έγ- 
κατέλειπον τό Στρασβούργον, ούδ’ άν μοί προσέφερον το5 Κροί- 
σου τούς θησαυρούς.

Τήν ήμέραν έκείνην έν τούτοις έκηρύχθη μετά τών περιχώ
ρων του εις κατάστασιν πολιορκίας.

'Ολίγον μετά ταΰτα περί τάς άρχάς τοΰ Αύγούστου, ώραίαν 
τινα εσπέραν μετά τό δείπνου διερχόμενος τήν οδόν διά μέσου 
τοΰ συσσωρευμένου πλήθους, δπερ άπετέλει ζώντα καί αδιάσπα
στου χείμαρρον πρός τήν Πύλην τοΰ Σαβέρνου, άνεκάλυψα τήν 
θλίψινκαίτήνάθυμίανδιακεχυμένην έπί τών προσώπων τοΰ λαοΰ· 
ούδ’ ή έλαχίστη ζωηρότης, ούδέν μειδίαμα. Τό πλεΐστον τοΰ 
λαοΰ συνέκειτο έκ χωρικών καταφυγόντων εις τήν πόλιν έπί 
μόνη τή είδήσει τής Πρωσσικής έπιδρομής, μετά τινων ζώων 
καί επίπλων άγροτικών. Ήσαν ήκιστα εύρωστοι άνδρες και οί 
όλίγοι έν αύτοΐς τοιοΰτοι είχον ύπό τήν προστασίαν των 
6 περίπου αδύνατα δντα, άσθενεΐς, γυναίκας ή παΐδας. Έφαί- 

- νοντο κεκυφότες, πολλοί δ’ έξ αύτών βαδίζοντες βραδέως έκλαι- 
ον. Αί φαιδρότερα! φυσιογνωμία!, έπί τών όποιων άνέτελλε τό μει
δίαμα, ήσαν αί τών παίδων έπικαθημένων τοΐς φορτίοις τών 
αμαξών καί κρατούντων έν ταϊς άγκάλας τούς λαγιδεΐς ή τάς 
προσφιλείς γαλάς των. Πολλά έν τούτοις καί έξ αύτών τά 
μεγαλείτερα έσπευδον άνυπόδητα παρά τ’ο πλευρόν τών γονέων 
των καί ήδυνατό τις νά παρατηρήση έπί τοΰ λιθοστρώτου κη- 
λίδας αίματος· ήσαν τά ίχνη τής κατεσπευσμένης δδοιπο- 
ρίας των !

Βεβαίως μεγάλη δόξα δέν ύπήρχεν έν τή θλιβερά εκείνη 
παρατάξει, έν μεγάλη εύρισκομένη άντιθέσει πρός τήν τών στρα
τιωτικών ταγμάτων, περ'.βεβλημένων τάς ποικιλοχρόους αύτών 
στολάς και βαδιζοντων μέ τάς κυμαειζούσας αύτών σημαίας 
έν ήχω τής παιανιζούσης μουσικής.

Ιδού... είπα κατ’ έμαυτόν, τό ίν συνεπάγει τό έτερον, ίπως 
τό λαμπρόν τής ήμέρας φως τά νύκτια σκότη.

τότε τη όπεσχέθην ότι θά τήν ώδήγουν τήν έπαύριον πρός τό μέ
ρος έκέϊνο· δν έγώ δέν έτύγχανον έκει, έμελλε νά διανυκτερεύση 
έπί τών μαρμάρινων έκείνων βαθμιδών.

‘Οποταν τέλος ή νύξ μάς κατέλαβεν, έναπέθεσε τήνχεΐρά της 
έν τή έμή ώς ήθελε πράξει ή Σιλβία και μοί είπεν, όδή-(ησόν με 
εις τόν οίκόν σου.

Τή άληθεία ή ρόουν όποιας υποδοχής θά έτυγχάνομεν παρά 
τής μάμμης μου, άλλά τί ήδυνάμην νά πράξω; Ούδένα άλλον 
έγνώριζεν έν Στρασβούργο) καί ώμοίαζε τοσοΰτον την Σιλβίαν.

Μεγάλην στενοχώριαν έδοκίμασα μέχρις ου τό διακοινώσω εις 
τήν μάμμην μου, ήτις μετά τινας στιγμάς σκέψεως άπήντήσεν

—'Ας μείνη τέλος παρ’ ήμϊν μέχρις οΰ έλθη ή μήτηρ της. 
‘Επομένως προητοιμάσθη κλίνη έν τώ κοιτώνι τής Γρέσης καί 
τή προσεφέρθησαν παλαιά τινα καί τετριμμένα τής Σιλβίας φορέ
ματα. Έφαγεν ολίγον καί άπεκοιμήθη μετά δακρύων ώς μ’ έ- 
πληροφόρησεν, ή Σιλβία, ήτις μέχρι τής στιγμής έκείνης είχε 
μείνει παρ’ αύτή.

‘Η Γρέση μόλον τοΰτο έφαίνετο μικρόν δυσηρεστημένη καί, 
περιπατούσα έν τοΐς δωματίοιο, έψιθύριζε.· Τήν ’πιτύχαμε / έχο
με τώρα εχα στόμα παραπάνω ! (άκολουθεϊ)"

—----Ο ΧΡΟΝΟΣ.
Μ’ έλπίδες ματαιότατες δ άνθρωπες θλιμμένος, 
μεγάλε χρόν’ αχώριστε σάν τοΰ Θεού τό πνεύμα, 
νά σέ χωρίση πολεμά καί πέφτει χωρισμένος 
καί χάνεται ’ς τήν άβυσσο ’ς τό άναρχό σου ρεύμα.

Κ' έγώ σέ βλέπω νά γελάς καί πέρα νά διαβαίνης, 
μέ τό 'να χέρι νά χαλάς μέ τ’ άλλο ν’ άνασταίνης.

Ποιός είσαι; είσαι ή ζωή ή είσ’ ό θάνατός μας; 
δ θάνατος καί ή ζωή είνε τα δυό παιδιά σου 
ποΰ δίχως μάνα τά ’καμες καί κατοικούν έντός μας 
καί μάς μαθαίνουν τ’ άγνωστο τό μέγα όνομά σου.

Ποΰ κατοικείς, ποΰ κάθεσαι; μές τήν ανεμοζάλη 
καί πότε μές τήν άνοιξι, ’ς τοΰ άνθους τήν αγκάλη.

‘Ο άνθρωπος ταλαίπωρος ’ς τό γέραμα τοΰ νοΰ του 
σέ βλέπει γέρου φάντασμα νά κατοικής τά όρη 
καί πριν σέ δείξ’ ή άκρια άκόμη τοΰ χεριού του 
φεύγεις κι' άπό τά λούλουδα πετιέσαι νέα κόρη· 

Πετιέσαι καί, σά νά μιλάς, τής άνοιξις άηδόνι 
άκούω μέσ’ άπ’ τή μυρτιά νά μάς γλυκομαλλώνη.

Όχι! δέν έχεις μέτρημα ούδέ μορφή καί στάσι, 
σέ βλέπω μέγα φάντασμα καί βιαστικό ποΰ τρέχει 
αίώνι’ άκατάπαυστα τόν κόσμο νά χαλάση. 
σέ βλέπω φάντασμα άχνό ποΰ μιά μορφή δέν έχει 

καί πότε κοιμητήριο μέ κόκκαλα σπαρμένο 
καί πότε κήπο τής ζωής καινουριοφυτεμένο.

Χαρά δέν έχω οήμερις άλλ’ ούτε δάκρυ χύνω, 
γιατί περνάς καί χάνεσαι, ώ Χρό-ε, μετά ’μένα· 
Διάβαινε! τρέχα δπου θές, άξένοιαστος σ’ άφίνω 
κι’ δν θέλης ξέχασε και σύ καί ξενόιασε γιά μένα....

Μά σύ θηριό άχόρταγο τόν Κόσμο καταπίνεις 
καί τρέφεσαι μέ τή ζωή δπου τοΰ ξαναδίνεις!

Άν έλθη μέρα υστερνή π’ ό Κόσμος θά χαλάση 
καί γίνη σκότος ή ζωή καί άβυσσος ή φύσις, 
τό ρεύμα σου έπάνω της σάν πρώτα θά περάση 
καί θ’ άπομείνης μόνος σου νά τήν κληρονομήσης.

Μ. Σ εϊζάνη ς.

Άπεσύρθην έν τή θύρα οικίας τινός, δπως παρατηρήσω δι- 
ερχομένην τήν στρατιωτικήν ταύτην παράταξιν, δτε κοράσιον τι 
συνομίληκον τής Σιλβίας κατέπεσεν έπί τών βαθμιδών αυτής 
πρό τών ποδών μου· έφαίνετο μή δυνάμενον νά προχωρήση έν 

περαιτέρω βήμα.
Ούδείς έκ τοΰ πλήθους τό παρετήρησεν ούδέ τό ήξίωσε βλέμ

ματος. Είχε τό προσώπου πλήρες κονιορτοΰ καί δακρύων καί 
τήν κεφαλήν άσκεπή· άνεκάθησεν έχων τό βλέμμα προσηλωμέ
νου πρός τό μέρος τής όδοΰ τής φερούσης πρός τήν Πύλην, 
έφ’ ής έπεχύνετο ήδη τό σκότος τής νυκτός· μετ’ ολίγον έμελλε 

νά κλεισθή!
Έθεσα τήν χεΐρα μου έπί τών ώμων του έλαφρώς "να μή 

τρομάξη, έκεΐνο δέ έστρεψε τούς μαύρους άλλ’ έκ τών δακρύων 
θολούς οφθαλμούς του πρός με άφόβως· ουδέποτε άνεκάλυψα τήν 
βλίψιν διακεχυμένην τοσοΰτον έπί άνθρωπίνου προσώπου.

— Μικρά μου, τή λέγω, ποΐον προσμένεις καθημένη ένταύθα 

έπί τοσοΰτον;
— Τήν μητέρα μου, άπήντησε, στρέφουσα τούς δφθαλμούς 

γόργώς πρός τήν Πύλην ώσεί θέλουσα νά παρατηρήση έν τω 
σκότει, άλλ’ ήδκ ή νύξ καί τά προχώματα έμπόδιζον τήν με- 
μακρυσμένην θέαν έγώ αύτός δέν θ’ άνεγνώριζον τήν Σιλβίαν 

ολίγον άπέχουσαν.
— Ποΰ εύρίσκεται ή μήτηρ σου; ήρώτησα, μήπως τήν έχα

σες καθ’ όδόν;
Τό κοράσιον αντί άπαντήσεως ήρξατο κλαιον χωρίς νά δύ- 

ναται νά μοί άπαντήση. Τό έπλησίασα καί έλαβα τήν μικράν 
καί τραχείαν χεΐρα του δπως τό παρηγορήσω.

— ‘Η μήτηρ μου άπαυδήσασα έπεσε καθ’ όδόν, μοί άπήντη
σε τέλος, άλλά δέν μ’ άφήκε νά μείνω πλησίον της λέγουσα· 
ύπανε, ύπαγε, κόρη μου, δσον δύνασαι ταχέως, ύπαγε, Λουίζα 
μου, πρός τήν πόλιν, ε’ίσελθε έν αύτή καί άνάμενέ με, θά έλθω 
άμα. άναπαυθώ μικρόν. ’Αλλά τώρα, βλέπεις, προσμένω τόσην 
ώραν καί ακόμη δέν φαίνεται· ή δυστυχής μήτηρ μου θά διανυ- 

κτεριύση έκτος τής πόλεως.
— Και δ πατήρ σου ποΰ είνε; ήρώτησα.
Λιγμοί καί δάκρυα έμπόδισαν εις τήν έρώτησίν μου ταύτην 

τό κοράσιον ν’ άπαντήση· τί δ’ έγώ ήδυνάμην νά πράξω υπέρ 
αύτοΰ άλλο ή νά κρατώ δσον ήδυνάμην σφιγκτότερα τήν χεΐρατου;

— Έφονεύθη ως κατάσκοπος, μοί άπήντησε τέλος στενάζον 
έξ δλης καρδίας· ήσθανόμην τήν έμήν βαρεΐαν ώς μόλυβ
δον, ένω ψυχρός ίδρώς έρρεεν έκ’τοΰ σώματός μου.,

_Τόν άπηγχόνισαν πλησίον τοΰ Φαλσβούργου ώς Πρώσσον 
κατάσκοπον, έξηκολούθησεν, ένω δέν ήτο τοιοΰτος, άλλ άπλώς 
έπορεύετο, ινα ίδη τόν άδελφόν μου κατοικοΰντα έκει. Σήμερον 
μόλις τήν πρωίαν τό έπληροφορήθημεν, ή δέ μήτηρ μο» ήτο 
κλινήρης, άκούσασα δμως ότι έπήρχοντο οί Πρώσσοι έλαβε τόν 
δρόμον βιάζουσα έαυτήν μέχρις ου έπεσε· δέν ήθέλησε νά μείνω 
μετ’ αύτής καί ίσως τήν νύκτα ταύτην μόνην καί έρημον οί 
Πρώσσοι τήν φονεύσωσι.

Ταΰτα μοί είπε τό καράσιον διακοπτόμενον ύπό στεναγμών, 
λιγμών καί δακρύων. Προσεπάθησα μάτην νά τό καταπείσω νά 
κινηθή έκ τής δέσεως εκείνης μέχρις ου αί Πύλαι έκλείσθησαν
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Μ ΑΥΡΗΑΪΑΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ.

‘Η προκειμένη εικονογραφία, έργον τοΰ ζωγράφου Ίωάννου 
Abjolos παρίστησι την περίφημο? καί δυστυχή ήρωίδ*  τής Γαλ
λίας ’Ιωάνναν Άρκίαν έν ειρκτή δεσμευμένη? καί άτενίζουσαν 
πρ'ος τήν παρακειμένην πανοπλίαν αυτής. Οί 'Άγγλοι αίχμαλω- 
τίσαντες αυτήν άπομονωθεϊσαν έν τή μάχη τή έξωθεν τής Com- 
piegne καί σκληρώς κακώσαντες αύτήν, ήνεγκον είς τδ δικαστή
ριο?, φέρουσαν έτι τήν στρατιωτικήν αύτής πανοπλίαν μετά βα
ρέων δεσμών, τά δποΐα, καίτοι δεόμενης, δέν έστερξαν νά τή 
άφαιρέσωσι. Δικα’σαντες δ’ αυτήν μετά μεγίστης περιφρονήσεως 
καί υβριστικών έρωτήσεων, τήν κατεδίχασαν, διότι είχε λάβει τά 
δπλα καί διά τοσούτων ανδραγαθημάτων υπερασπίσει τδν βασιλέα 
καί τήν πατρίδα αυτής, είς δεσμά διά βίου καί είς βρώσιν άρτου 
μόνον καί ύδατος. Μή ευχαριστούμενοι δέ εϊς τήν τοιαϋτην κα
ταδίκην καί νομίζοντες δτι τά γυναικεία φορέματα, τά δποΐα τή 
ένέδυσαν, άπεκδύσαντες αύτήν τής στρατιωτικής στολής, ’ ήθελον 
τή έμποιεΐ μεγαλειτέραν δυσαρέσκειαν, άν παρετίθετο πρδ τών 
οφθαλμών αυτής έν τή φυλακή καί ή πανοπλία της μετ’ αύ- 
•τηρας δμως άπαγορεύσεως δπως μή τολμήση καί έγγίση αυ
τήν ποτέ έπί ποινή θανάτου, έποίησαν ούτω, παραφυλάττοντες 
αύτήν αφανείς καί πάντοτε. Άλλ' ή νεανις άτενίζουσα κατά 
συνέχειαν έπί τής κατ’ έμπροσθεν αύτής κειμένης στολής έκεί
νης, μεθ’ ής είχε τοιαϋτην αποκτήσει φήμην, δέν ήδυνήθη έπί τέ
λους νά κρατηθή απέναντι τοΰ τοιούτου πειρατηρίου, διδ κα! 
λαδοΰσα ένεδύθη αύτήν, νομίζουσα έαυτήν μόνην άλλά συλλη- 
φθεΐσα έπ’ αύτοφώρω ύπδ τών έπαγρυπνούντων φυλάκων, κατεδι-ι 
κάσθη ώς απειθής νά ριφθή είς τδ πυρ ζώσα.

(Έκ τοΰ Βρεττανικοΰ Άστέρος).

ΑΡΧΑΙΟΑΟΠΚΑ.

Ή έξής επιγραφή άναγινώσκεται έπί πέτρας μεταξύ τών έρει
πίων τής Κολαφώνος, τδ νΰν Σιγατζίκ.

ΕΡΜΑΔΗΜΑΛΟΥΣΘΡΕΠΤΑ1ΧΡΗΣΤΕΧΑΙΡΕ
ΑΡΧΟΝΤΙΑΣΕΡΥΘΡΩΝ.

και έπί έτέρας
ΕΠΙΓΕΝΕΕΡΜΟΔΩΡΟΥΧΡΗΣΤΕΧΑΙΡΕ.

Έπί πέτρας δέ Τουρκικού τεμένους έν Έρυθραΐς άναγινώσκε- 
ται μόλις κατεφθαρμένον καί δυσνόητον.
ΕΝΗΚΑΔΕΧΕΤΩΝΗΜΗΝΕ ΤΙ ΠΑΡΘΕΝΕ ΣΕ ΑΤΕΑΕΣΑΣΑ 
ΧΡΟΝΟΣΕΝΚΥΣΣΕΘΑΝΟΝΚΕΙΜΑΙΔΟΥΤΕΒΟΙΣΕΝΒΡΕ- 

[ΘΟΣ

ΟΥΣΣΑΑΑΑΟΣΗΤΟΠΑΑΑΙΣΕΜΝΗΠΡΟΣΔΟΣΜΕΙΝΑΣΑΧΡ 
ΟΝΟΝΗΑΘΕ : .·: .·: : : : : ΖΩΣΙΜΟ: ΣΕΥΝΗΝ : : ΣΈΝΤΗ 
ΝΑΤ: ΛΗΠΡΟΣΔΕΝΠΡΟΙΟΔΑΙΧΡΗΣΤΗΧΑΡΑ.

καί έν τοΐς αύτοϊς έρειπίοις έπί μαρμάρου.

‘Η έξής δ’ εύρέθη έπί πλακδς έκτισμένης είς τοίχον τών έ
ρειπίων τών Τράλλεων, ένθα τδ άναφερόμενον περίστυλον σώζε
ται είσέτι: , '··■·■

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣΔΙΟΓΕΝΟΥΣΚΑΙΔΙΟΓΕΝΗΣ (ΥΙΟΣ;) 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΗΣΑΝΤΕΣΑΝΕΘΗΚΑΝΤΟΝΕΠΙΤΗΣΑΓΟΡΑΣ 
ΚΡΥΠΤΟΝΠΕΡΙΠΑΤΟΝΚΑΙΤΟΑΓΟΡΑΝΟΜΙΟΝΚΑΙΤΟΠΕΡ 
ΙΣΤΥΔΟΝΔΟΡΗΟΝΚΑΙΤΑΕΝΑΥΤΩΑΠΟΔΟΧΙΑΚΑΙΤΑΕΠΙΤ 
ΟΥΤΩΝΤΩΝΕΝΓΗΩΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΕΚΑΤΟΝΚΑΙΤΑΣΕΠΑΥ 
ΤΩΝΠΡΟΣΟΔΟΥΣΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝΤΟΙ[Σ]ΤΕΣΕΒΑΣΤΟΙΣΚΑ1 
ΤΩΙΔΠΜΩΙΕΙΣΤΟΔΙΗΝΕΚΕΣΧΟΡΗΓΙΟΝΤΩΝΔΥΟ(ΚΡΥΠΤ 

ΩΝ,')ΠΕΡΙΠΑΤΩΝΚΑΙΕΙΣΤΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ.-{-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

(συνέχεια άπδ σελ. 326.)

Παρά τω ναω τής Εύαγγελιστρίας κεϊται έν εύρυτάτω χώρω δ 
ναδς τών Δυτικών μέ τούς παρακειμένους πολυδένδρους χαί πλου
σίους εύρεΐς κήπους του χαί μέ τά λίαν έκτεταμένα παιδευτήριά 
του, εις ά φοιτώσιν ύπέρ τςϋς 800 μαθητάς πάσης έθνικότητος 
καί θρησκείας. Είς τήν προσηλυτιστικήν διεύθυνσιν τών σχολείων 
τούτων παραδίδρυσι δυστυχώς! οί ήμέτεροι ευκατάστατοι τά φίλ- 
τατα αύτών τέκνα καί παρά τών ταγμάτων τοΰ Ααΰόλα άπεκ- 
δέχονται, λίαν άπροσδιονύσως σκεπτόμενοι, τήν άνάπτυξιν καί 
μόρφωσίν τών χρυσών έλπίδων τοΰ ‘Ελληνισμού καί τής φίλης 
πατρίδος. Δύο Σμυρναϊοι μαθηταί κλεισθέντες είς τά παιδευτήρια 
ταΰτα πρδς έκμάθησιν τής Γαλλικής, μετά φρίκης άνεμιμνή- 
σκοντο τών καταχθονίων προσπαθειών τών δραστήριων οργάνων 
τρΰ ’Ιησουιτισμού καί τών κατά τής ανατολικής έκκλησίας άγριων 
έχθροπαθειών καί καταφορών των. ’Απέναντι τοΰ ορθοδόξου ναού 
κεϊται ιδιωτική οικία, έν ή ύπάρχει’ή ύπδ Γάλλου διευθυνομένη
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τεκτονική σχολή, εις ήν διδάσκονται ή Γαλλική, ’Αγγλική, ’Α
ραβική, ’Ιταλική καί άφ’ήςεΐνε αύστηρώ; άποκεζλεισμένη ή ‘Ελλη
νική, εί και τά περισσότερα ίσως συντηρητικά μέσα ποοέρχον- 
ται άπο ‘Ελληνικός ύποστηρίξετς. Μακράν τοΰ κέντρου τή; ση
μερινή; πόλεως Αλεξάνδρειάς πρός τά ανατολικά πρόάστεια αύ
τή; κεΐται ή πολλά; τά; έπιδρομάς τών ’Αράβων ύπομείνασα 
Μο ή τοΰ ‘Αγίου Σάββα, ή παρά τοΰ Ιεροθέου Α'. Πατριάρ- 
χου 'Αλεξάνδρειάς περιποιηθεΐσα έπί τής εποχής τοΰ Μεχμέτ 
Άλή καί εις πατριαρχεία τή; ’Αλεξάνδρειάς καθιερωθεΐσα. 
Παρα τά ήμέτερα ταΰτα πατριαρχεία και τό Οέατρον Τζητζή- 
νια κεΐται τό νοσοκομεΐον τής ομογενούς Κινότητος, οικοδομή 
μικρά, άχαρις καί δλω; πρός τόν προορισμόν της άκατάλληλος. 
εις ήν οί εισερχόμενο: ασθενείςπληρόνουσι δύω φράγκατήν ημέ
ραν χωρίς ν’ άπολαμβάνωσι ποτέ τάς άςπερ παρέχει άναργύ- 
ρω; τό νοσοκομεΐον τής Σμύρνης περιποιήσεις.

‘Γπάρχουσιν έν ’Αλεξάνδρειά δύο πολυδάπανοι Συναγωγαί τών 
‘Εβραίων, καί τρεις κομψότατοι ναοί τής διαμαρτυρήσεως, άνή- 
κοντες έκαστος εις ένα έκ τών πολλών αύτής κλάδων· επίσης τά 
εύρύχωρα καί κομψότατα παλάτια του Ράς-ελ-τιν, τήν μεγάλην 
φυτευμένην πλατείαν της μέ δύω μεγάλας μαρμαρίνας δεξαμενάς 
πληρουμένας έκ τών Νειλώων ύδάτων διά τών εις τό κέντρον 
αύτών ύπαρχουσών θαυμάσιων πιδάκων, ών τά ύδατα άναπηδώσιν 
είς ύψος 3—4 πήχ. πολλάκις (*). ‘Η Αλεξάνδρεια έχει δρόμους 
εύθυγράμμους, πλακοστρωμένους, μέ εύρύχωρα πεζοδρ όμια καί 
μέ άεριόφως φωτισμένους. Έχει οικίας μεγάλας, κομψάς και 
ωραίας, άλλ' αί είς τήν οδόν τοϋ Σιερίφ-πασσά διαφι- 
λονεικοϋσι τά πρωτεία πρός άπάσας τάς άλλας πολυδαπάνους 
ώκέλας. Κήπους έχει πολλούς καταφύτους, θελκτικούς καί πο
λυδάπανους, εί; οΰς καθ’ δλον τό έτος ή τρυφηλότης τών Άλε- 
ξανδρέων πλουσίων θεραπεύεται. Έκδίδονται έν ’Αλεξάνδρειά δύω 
‘Ελληνικά φύλλα τά «‘Ημερήσια» ύπό τοΰ φιλογενοΰς καί αξιό
τιμου κ. Ήλία Ζαγκλή. καί ό « Φάρος » ύπό τοϋ κ. Κοσμά 
Νομικού, άλλ’ άτυχώς μικράς ύποστηρίξεως τυγχάνουσιν άπέναντι 
τών πολλών Γαλλικών καί ’Ιταλικών, άπερ ‘Ελληνικά χρήματα 
ώς έπί τό πολύ ύποστηρίζουσιν.

(*) Κατά Πλούταρχ. ήν λόγο; παλαιός, δτι ό ’Αντώνιος εΐλχε το γέ
νος πατρόθεν έκ τοΰ "Αντωνο; υΐοΰ τοΰ ‘Ηρακλέους. ”1δε Πλουτ. δίον 
Άντων. κτλ.

Τοιαύτη έν συντόμω ή σημερινή πόλις τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
καί τής τελευταίας βασιΛίσσης Κλεοπάτρας, ής τίνος ή πρόςτον 
Ρωμαΐον στρατηγόν ’Αντώνιον είς τήν ’Ασίαν μετάβασις καί ή 
είς τόν Κύδνόν ποταμόν ( είς ουτινος τά ψυχρά ύδατα έλούσθη 
ποτέ ό Μ. 'Αλέξανδρος) άνάβασις έγένετο έπί χρυσοπρύμνου νηός 
τής όποιας τά μέν ιστία ήσαν πορφυρά, αί δέ κώπαι άργυραΐ, 
πλήττουσαι τά διαυγή τοΰ ποταμού ύδατα άρμονικώς πρός τήν 
παιανίζου σαν μουσικήν. Αύτή δέ άναπαυομένη ύπό σκιάδα χρυ- 
σόπαστον κατέκειτο ραθύμως, κεκοσμημένη ώς άλλη ’Αφροδίτη 

και περ’.στοι χουμένη άπό νεάνιδα; εύειδεστάτας, φερούσα; στολά- 
Νηρηΐδων καί Χαρίτων. Παρά τήν όχθην τοΰ ποταμού έκαίοντο 
τά βαρυτιμότατα άρώματα. Τοσοΰτον δέ πλήθος λαού συνήλθε*  
έκ τών πόλεων πρός τήν παράδοξον ταύτην θεάν, ώστε αύτος ό

(*)  Εις τής Πλατείας ταύτης τό κέντρον έστησεν ό ένδοξος έγγονος, ό 
απαυστον μίλημα εχων τήν δόξαν τοΰ γένους του καί την ευημερίαν 
τής Αίγόπτου, μεγαλεπήδολος Κεδδίδης τόν χαλκοΰν έφιππον ανδριάντα 
τοΰ ενδόξου πάππου του καί φιλέλληνος Μεχμέτ- Άλή Πασσά. 

’Αντώνιος τυχών έν τή αγορά καθεζόμενος έπί του βήματος άπέ- 
λείφθη μόνος, καί φήμη τις διεδίδετο ότι ή ’Αφροδίτη κωμάζει 

πρός τόν Διόνυσον έπ’ άγαθω τής ’Ασίας. Ό ’Αντώνιος έπεμψε 
προσκαλών αύτήν είς τό δεϊπνον, άλλ’ έκείνη άπήτησε αύτό? 
μάλλον νά έλθη πρός αύτήν ό δέ, θαύμασα; τήν τόλμην αύτής 
καί θέλων νά επίδειξη φιλοφροσύνην, ύπήκουσεν. Έλθών δέ καί 
ΐϊών τήν άνέκφραστον έκείνην αβρότητα καί μεγαλοπρέπειαν 
τήν διαλάμπουσαν πανταχοΰ, τοσοΰτον έγοητεύθη ύπό τών έξο
χων αύτής προτερημάτων, ώστε ό άκαμπτος δικαστής καί κατή
γορος έγεινεν εύθύς λάτρης και έραστή; θερμότατος, δ δ’ έρως 
ουτος ύπήρξεν ή πηγη τών δυστυχιών του.

Η' Κλεοπάτρα άφ’ ού ένόησεν ότι περιέπλεξε τόν ’Αν
τώνιον σφιγκτά είς τά δεσμά τοΰ έρωτός της, έφανέρωσεν 
αύτώ δτι ήθελε νά έπιστρέψη είς ’Αλεξάνδρειαν ό δέ ’Αντώνιος 
άκούσας τοΰτο κατέλιπεν εύθύς πάντα καί άκολουθήσας ήλθε 
μετ' αύτής είς τήν ’Αλεξάνδρειαν καί παρεδόθη όλος εϊς τάς 
ήδονάς, είς ά; ήτο πάντοτε έπιρρεπής. Τότε δέ δ μέγας κα' 
κραταΐος Ρωμαίος ό προσκυνούμενος ύπό τών ηγεμόνων τής ’Α
σίας, έπιλαθόμενος καί εαυτού καί Ρώμης καί συζύγου καί τέ
κνων καί μάλιστα τοΰ συνάρχοντος καί άνταγωνιστοϋ, τοΰ φιλο- 
δόξου Όκταβίου Καίσαρος, μειράκιου δίκην συνέπαιζε καί συνε- 
τρύφα μετά τής Κλεοπάτρας, άσώτως καταναλίσκων τό πολυτι
μότατου κτήμα τοΰ άνθρώπου, τ'ον χρόνον. Καί ταΰτα πράττων 
παρέβαλλεν εαυτόν πρός τόν μεγαν ‘Πρακλέα (*)  νήθοντα παρά 
τή Όμφάλη βασιλίσση τής Λυδίας. ‘II δέ ευτράπελος, έρωτότρο- 
πος καί πολυμήχανος Κλεοπάτρα έπειράτο νά έφευρίσκη καθ’ η
μέραν νέας ήδονάς- καί ότέ μέν σπουδαζου'σα, ότέ δέ παίζουσα 
ήτο πάντοτε άνεξαντλητος πηγή χαρίτων καί καλλονής διά τόν 
’Αντώνιον συνοδεύουσα αύτόν καί είς τήν Θήραν καί είς τά γυ
μνάσια καί είς τάς ευωχίας (χάριν τών όποιων άπειρα ήναλί- 
σκοντο χρήματα), και ένί λόγω οΰτε νυκτος οΰ>ο’ ήμέρας άπολεί- . 
πουσα αύτόν. Είχε δέ καί τό σπάνιον προτέρημα νά άποδεικνύη 
ώς άξια λόγου και τά ούδενδς άξια, καί άλλοτε μέν έφαίνετο βα
σίλισσα, άλλοτε δέ Βακχη, άλλοτε ’Αμαζών καί άλλοτε ώς ή 
θεά τών Αιγυπτίων Ισις. Αλλά καί οί Άλεξανδρεϊς προσέχαι- 
ρον έπί τούτοις καί εύφυώς έλεγον, ότι ό 'Αντώνιος ήτο διπρό
σωπος, καί δτι προς μέν τούς Ρωμαίους μετεχειρίζετο τό τραγι
κόν, προς δέ αυτούς τό κωμικόν πρόσωπον. Δέν έχομεν σκοπόν 
νά αναφέρωμεν πάσας τάς παιδαριώδεις πράξεις τοΰ ’Αντωνίου 
πλήν ταότας καί μόνας- άλιεύων ποτέ καί μή έπιτυγχάνων εϊς 
τήν άγραν, παρουσης τής Κλεοπάτρας, έκέλευσε τούς άλιεΐς κρυ
φίως νά προσαψωσιν είς τό άγκιστρον ίχθεις προαγρευθέντάς, καί 
δίς ή τρις μεταχειρισθεις τό τέχνασμα επέτυχε μέν πλήν δέν 
έλαβε τό έξύ βλέμμα τής βασιλίδος, ή όποια προσποιουμένη 
δτι έθαύμαζεν, έδιηγήθη τοΰτο είς πολλούς φίλους καί προσεκά- 
λεσεν αύτούς τήν έπαύριον νά γείνωσιν αύτόπται. Τήν προσδιω- 
ρισμένην ώραν άνεβησαν τω οντι πολλοί εϊς τάς άλιαδας (ψα
ροκάικα) καί άφοΰ ό 'Αντώνιος έρριψε τήν δρμιθιάν, ή Κλεοπάτρα 

είπεν εις- ένα των υπηρετώ*  της νά κολύμβηση κρυφίως καί, 
άφοΰ φθάση είς τ’ο άγκιστρον, νά προσάψη είς αύτό καί τεμάχιον 
ταριχευμένου κρέατος. Ότε δέ δ ’Αντώνιος πεπεισμένος περί 
τής επιτυχίας άνέσυρε τό άγκιστρον. άπλετος γέλως έξερράγη, 
ή δέ Κλεοπάτρα μετά σοβαρού ήθους «ώ αύτοκράτωρ, είπε, πα- 
ράδος τ’ον κάλαμον ήμίν τοΐς Φαρι'ταις καί Κανωδίταις βασιλεΰ- 
σιν, ή δέ σή Θήρα πόλεις είσί καί βασιλείς καί ήπειροι.» (ΐδε 

Πλουτ. Άντων.).
‘Η τρυφερά αΰτη έπίπληξις τής Κλεοπάτρας έκαμε βαθεΐαν 

έντύπωσιν είς τό πνεύμα τού έραστοΰ, άλλά μάλιστα συνέτεινε 
νά έξυπνίσωσιν αύτόν άπό τον λήθαργον δύο άγγΐλίαι, έλθ.ϋσαι 
ταύτοχρόνως, ή μέν δτι ό Καϊσαρ πολεμήσας τόν αδελφόν τοΰ 
’Αντωνίου Αεύκιον ήναγκασε καί αύτόν και τήν σύζυγον τοΰ 
’Αντωνίου Φουλδίαν νά φύγωσιν έκ τή; ’Ιταλίας, ή δέ δτι οί 

Πάρθοι έπανέστησαν.
‘Η δε Φουλβία αΰτη, ή πρώτη σύζυγος τού ’Αντωνίου, 

ήτο γυνή φύσει μέν πολυπράγμων καί θρασεία, άλλ’ ήδη, μαινο- 
μένη καί έκ ζηλοτυπίας διά τάς πρός τήν Κλεοπάτραν σχέσεις 
τού ’Αντωνίου, άπεφάσισε νά μεταχειρισθή παν μέσον, διά νά τόν 
απόσπαση- ένόμισε δέ δτι ήθελε κατορθώσει τούτο, αν έπεφερε 
ρήξίν τινα μεταξύ τοΰ άνδρός καί τοΰ Καίσαρος· δθεν και κα- 
ταφυγοΰσα πρός τόν άνδράδελφον αύτής Αεύκιον επέτυχε να έν- 
σπείρη δι’ αύτοΰ σπέρματα διχονοίας. Άλλ’ δ Αύγουστος νικήσας 
εδίωξεν άμφοτέρους έκ τή; ’Ιταλίας, καί ή Φουλβία έλθούσα είς 
Αθήνας έπεμπε πρός τόν άνδρα γράμματα θρήνων μεστά, έως 
ού έπεισεν αύτόν νά έπιστρέψη εις Ιταλίαν άγων διακόσια; ναΰς. 
Άλλ’ ευτυχώς ή αιτία τού εμφυλίου πολέμου Φουλβία άσθενή- 
σασα θανασίμως άπεβίωσεν έν Σικυώνι· φαίνεται δέ δτι ή ζηλο
τυπία καί ή μεγάλη τού Αντωνίου πρός αύτήν περιφρόνησις έπε- 
τάχυναν τον θάνατόν της. Όθεν συμβιβασθεντων τών πραγμά
των, αί μέν φλόγες τοΰ πολέμου δέν ήναψαν, ή δέ ήσυχία καί 
ή ειρήνη άποκατεσταθη είς &παν τό Ρωμαϊκόν κράτος. Πρός έμ- 
πέδωσιν δέ τή; όμονοίας καί στενώτερον σύνδεσμον τή; αμοιβαίας 
φιλίας τών δύο τούτων άνδρών τών κυριαρχουντων τής Δύσεως 
καί ’Ανατολής ένεκρίθη παρ’ αύτών νά δοθή ώ; νέα σύζυγος 
είς τόν Αντώνιον ή ένάρετος, σώφρων, σεμνή καί ούχ ηττον 
περικαλλής Όκταβία, άδελφή τοΰ Καίσαρος πρεσβυτέρα μέν αύ
τοΰ, άλλ’ έτεροθαλής, την όποιαν δμως ήγάπα ύπερφυώς δ Κάΐ- 
σαρ· έτυχε δέ νά χηρευη καί αΰτη, άποθανόντο; τοΰ Γαιου Μαρ- 
κέλλου τοΰ πρώτου αύτή; άνδρός, καθώ;καί δ 'Αντώνιος, δ όποιος 
μετά τήν τελευτήν τή; Φουλβίας ένομίζετο χηρεύων, διότι δέν 
ήρνεϊτο μέν δτι εϊχε τήν Κλεοπάτραν, πλήν καί δέν έτόλμα νά 
άποκαλέση αύτήν σύζυγόν του Τόν γάμον τοΰτον πάντες οί γνωρί
ζοντας τήν φρόνησιν καί τήν άρετήν τή; Όκταβίας έθεώρουν ώς 
αίσιον οιωνόν καί ώς ικανόν έχέ'/γυον τή; ειρήνης καί εύδαιμο- 
νίας τοΰ Ρωμαϊκού λαοΰ, δθεν καί έπανηγυρίσθη μετά γενικής 
χαράς καί άγαλλιάσεως. Άλλά φαίνεται ότι δ κακός δαίμων του 
Αντωνίου δέν ίπαυεν έπηρεάζων αύτόν, δστις ήνωχλεΐτο βλέπων 
έν Ρώμη προτιμώμενον αύτοΰ τόν Καίσαρα, νεώτερον μέν 
άλλά εύτυχέστερον- τηκόμενο; δθεν ένδομύχως διά τήν προσ- 
βαλλομένην φιλοδοξίαν του, άπεφάσισε νά άναχωρήση πάλιν είς

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. ά'. Τεΰχ. ΜΗ'.) 

τήν Ασίαν καί, ευρών πρόφασιν εύλογον τόν πρός τούς Πάρθου; 
πόλεμον, έφυγεν έκ Ρώμης, διευθυνθείς προς τήν Ελλάδα, 
δπου συνώδευσεν αύτόν και ή Όκταβία, γεννήσασα αύτώ 
καί θυγάτριον. Διαχείμασα; δέ εις Αθήνας, παροξυνθείς έζ. 
τινων διαβολών κατά τοΰ Καίσαρος, άπεφάσισε νά πλεύση 
είς ’Ιταλίαν· άλλ’ ή ένάρετος Όκταβία μή ύποφέρουσα νά βλέπη 
σύζυγον καί αύτάδελφο*  μαχομένους άπήτησε παρά τοΰ Αντω
νίου νά σταλή πρός τόν άδελφόν, ΐνα συμδιβάση αύτούς. Έλ- 
θοΰσα δέ πρός τόν Καίσαρα, πολλά έδέετο αύτοΰ καί μετά δα
κρύων παρεκάλει νά μή καταστήση αύτήν έκ μακαριωτάτης ά- 
θλιωτάτην « διότι τώρα μέν, είπε, πάντες είς εμέ άποβλέπουσιν 
εύδαιμονίζοντές με ώς ουσαν τών δύο αύτοκρατόρων τοΰ μέν σύ
ζυγον, τοΰ δέ άδελφήν. Εάν δμως άνάψη ό πόλεμος, είς ύμά; 
μέν άδηλον τις έσται δ νικητής, εϊς εμέ δέ έν τή άποτυχια είτε 
τοΰ άδελφοΰ είτε τοΰ άνδρός έπίκειται ή έσχατη άθλιότης.» Έκ 
τών λόγων τούτων συγκιν ,θείς ό Καϊσαρ έτεινε καί πάλιν φιλι
κήν χεΐρα πρός τόν άντίπαλον του. καί οί δύο συνάρχοντες ήσπά- 
σαντο άλλήλους άδελφικώς· καί δ μέν Αύγουστο; ένησχολήθη 
είς τόν κατά τοΰ Σέξτου Πομπηΐου (1) πόλεμον, δ δέ Αντώ
νιος καταλιπών αύτώ τήν σύζυγον καί τά τέκνα έπέρασεν εις τήν 
Ασίαν.

"Αμα δ’ ήλθεν είς Συρίαν, ήρχ’.σε καί πάλιν νά άπασχολή 
τό πνεΰμά του δ έρως τή; Κλεοπάτρας, ό δποϊος άφοΰ Ικανόν 
χρόνον έκοιμήθη, χωρίς δμως ποτέ έντελώς νά σβεσθή, φαίνε
ται δτι άμα έμακρύνθη αύτοΰ ή ένάρετος Όκταβία, επανήλθε 
μέ πλείονα δύναμιν καί έντασιν ή πρότερον δθεν καί μή δυνά«· 
μένος νά κρατηθή προσεκάλεσε τήν Αιγύπτια·? νά έλθη πρό; 
αύτόν είς Συρίαν. Έλθούση δέ, έδωρήσατο αύτή τήν Φοινίκην, 
τήν Κοίλην Συρίαν, τήν Κύπρον, τήν Κιλικίαν καί μέρος τής 
Ίουδαίας καί Αραβίας, αί δέ δωρεαι αυται μεγάλως δυσηρέ- 
στησαν τούς Ρωμαίους· έκορυφώθη δέ ή δυσαρέσκεια, δτε έμα- 
θον δτι είχεν έξ αύτής διδύμους παίδας, τούς όποιους προση- 
γόρευσεν Αλέξανδρον και Κλεοπάτραν, άπεκάλεσε δέ τόν μέν 
Ήλιον, τήν δέ Σελήνην, και δικαιολογούμενος έλεγεν, δτι οί 
ήγεμόνες πρέπει νά πλατύνωσι τάς οικογένειας των διά πολλών 
άπογόνωυ, καί δτι ούδέ αύτος ήθελε σεμνύνεσθαι δτι κατάγεται 
έκ τοϋ μεγάλου ‘Ηρακλέους, άν δ ήρως ουτος περιωρίζετο νά 
καταλίπη άπογόνους έκ μιας καί μόνης γυναικός. Τοιαύτη ή 
περιώνυμος τελευταία βασιλίς τής Αλεξάνδρειάς καί τοσαϋτα 
είχε κατορθώσει, περί ών ΐδε έν έκτάσει Πλουτ. βίον Άντων.

Φευρουαρίου 2, ώραν 8 π. μ. άνέβην τόν σιδηρόδρομον τοϋ 
Κάιρου και έ’φθασα είς τήν μεγάλην ταύτην πόλιν τών Καλιοών 
είς τάς 2 μ. μ. (ακολουθεί).

Δ. Α. Μ. Χαρικλ ής.

) Ήτον ουτος υίος τοΰ «τ»/·ΰς Πομπηΐου τοΰ Μάγνου.
48.
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Ε'.

Ό ιππότης είχεν αποφασίσει ν’ άπομχχρυνθή χωρίς ν’ άπο- 
χαιρετίση τήν σύ,υγόν του, διότι έφοβεϊτο δυσάρεστους εξηγή
σει;· άλλως είχε σκοπόν νά έπιστρέψη εντός ολίγου, διό άρήχε 
μόνον έπιστολήν, εΐς ήν έλεγεν οτι &> καί δέν ήτον δλως διόλου 
άληθές οτι μετεβαινεν εις Ολλανδίαν δι’ υποθέσεις, δμως τδ τα- 
ξειδιόν του ένδέχετο νά άποόή ωφέλιμον. Ότε έπανήλθεν εΐς 

τ'ον oixov, έδειξεν δτι /«επείγουσα υπόδεσις έβίαζεν αΰτδν ν’ ά
ν αχώρητη άμέσως καί άναβάς είς ίππον άνεχώρησε μετά σπουδής.

Αλλά μόλις έξήλθε τής αυλής κα: ακούσιος δισταγμός άμα 
δέ ζαϊ μεγίστη λύπη έχυριευσαν αΰτόν. Έφοβήθη μήπως ένέ- 
ξωζεν άσυλλογίστως είς αίσθημα, τδ δποίον έδύνατο νά κατα- 
στείλη, καί μήπως γείνη αίτιος νά χύση ανωφελή δάκρυα ή σύ
ζυγός του χωρίς αΰτδς νά εύρη τήν ειρήνην, τήν οποίαν έν το
σούτω «φήρει άπδ τήν οικίαν του. ’Αλλά τίς οιδεν, είπε χαθ’ ε
αυτόν, άν δέν χίμνω έξ εναντία; πράγμα ωφέλιμον χαι ορθόν ; 
Τις οιδεν άν ή προσωρινή λύπη, τήν δποίαν ενδέχεται νά προξε- 
ν.ςση ή άπρυσία μου, δέν θά φέρη ήμέρας εύτυχεστέρας; Έπαθα 
συμφοράν, τής οποίας τήν αιτίαν μόνος δ θεδς γινώσζει· άπομα- 
ζρ.ύνομ/ΐ έπί τινας ήμέρας άπο τδν τόπον δπου πάσχω. ‘Η άλ- 
/.αγή, τδ ταξείδιον, αΰτδς ό κόπος θά ζαταπραυνουν ίσως τήν 
λύπην μου· θά ένασχοληθώ είς πράγματα ύλικά, σημαντιχά, 
αναγκαία- θά έπιστρέψω μέ χχρδίαν ήσυχωτέραν χαΐ πλέον εΰχα- 
ριστημένην, θά σζεφθώ χαΐ θά εΰρω τί πρέπει νά χάμω. Και 
όμως, έπυόσθεσεν, ή ’Ιουλία θά ύποφέρη.

Περί τήν έ,δεζάτην ώραν τής νυκτδς άνεχώρησε καί ή ’Ιου
λία άπό τόν χορόν· είς δέ τήν αζαξαζ ή Χαρίχλεια άπεχοιμήθη 
εΐς τά γόνατά της. Άν και ήγνόει δτι δ ιππότης έξεπλήρωσε 
τόσον ταχέως τον σκοπόν του, ελυπειτο δμως δτι άνεχώρησε μό
νη άπδ τήν συναναστροφήν. Εκείνα τό όποιον οί άλλοι ύεωροΰσίν 
ώς άπλήν έλλειψιν σεβασμού, ε’/ε αληθής θλίψις πρ’ος έζεΐνον 
ά όποιος γνωρίζει τήν αιτίαν. Ό ιππότης δέν ήδυνήθη νά ΰπο- 
σέρη μεταξύ άλλων τήν δυστυχίαν του· θά έσυγχώρει βεβαίως 
τόν σύζυγόν της διότι λυπηθείς τήν έγκατέλ'.πεν εΐς τάς έπαρ- 
χία; δμως θεωρείται τρομερόν τό ν’ άφήση τις τήν γυναίκα καί 
τήν κόρην του κατ' αΰτόν τόν τρόπον.

’Ενώ ή άμαξα έπροχώοει βραδέως έπί δδοΰ νεοκατασκευα- 
σθείσης καί διά τοΰτο πλήρους πετραδίων, ή ’Ιουλία ήτένιζε κοι- 
μωμένην τήν θυγατέρα της και έσπαρασσετο άπο λυπηρότατα 
αισθήματα· βαστάζουσα τήν Χαρίκλειαν οΰτω; ώστε νά μή έξυ- 
πνίσωσιν αΰτήν τά πηδήματα τοϋ δχήκττος, έσυλλογίζετο τήν 
συμφοράν ήτις κατεδίωκεν αυτήν και κατά τήν μικράν εκείνην 
εΰχαρίστησιν τήν δποίαν ήοθά.θη ει; τόν χορόν. Άλλόκοτός τις 
διάθεσι; πνεύματος είλχυεν άλληλοδιαδόχως τήν προσοχήν της 
ποτέ μέν πρός τδ ίδιον αΰτής παρελθόν, ποτέ δέ πρδς τδ τής 
φργατρός της. Τί άρα θά συμόή ; έλεγε καθ’ έαυτήν· δ σύζυγό

μου θά μ' άφήση· έάν δέν άναχωρήση αυριον, ολοί οί άγώνεφϊ 
ολαι αι παρακλήσεις μου θα τον ενοχλώσιν. Η άγάπη του άπέ- 
θανεν, δ οίκτος του μενει και ή λύπη του εινε ίσχυροτέρα καί 
αΰτοΰ καί έμού. Ναι μέν ωραία εινε ή κόρη μου, άλλά δυστυχε- 
στατη. Τι νά καμ,ω ! τι ήμπορώ νά προΐδω ή νά εμποδίσω; 
Έάν άφιερωθώ είς αΰτήν τήν άθλίαν, ώς χρεωστώ καί ώς τ’ο 
κάμνω, πρέπει ν’ άποφασίσω δτι δέν θά βλέπω πλέον τδν άνδρα 
μου, διότι μάς άποστρεφεται καί μάς άποφεύγεί. Έάν έξ έναν- 
τίας προσπαθήσω νά τ’ον πλησιάσω, έάν δοκιμάσω νά έξυπνίσω 
την παλαιαν άγάπην του, δέν θά ζητήση αράγε νά χωρισθώ άπδ 
την κόρην μου; δέν θά Οελήση νά τήν έμπιστευθώ είς ξένους, 
ώστε νά μή βλέπη θέαμα, τ’ο όποιον τόσον τδν λυπεί;

Καί ταΰτα σκεπτομένη, έφίλει τήν θυγατέρα της.
Ταλαίπωρου τέκνον! άνεφώνησεν, έγώ νά σέ άφήσω! έγώ νά 

έςαγοράσω μέ τήν ήσυχιαν, μέ τήν ζωήν σου ίσως, ευτυχίαν ή 
όποία πιθανόν να με φύγη ταχέως ! Έγώ νά παύσω νά ήμαι 
μή^θΡι να γίνω σύζυγος; Κα: άν τοΰτο ήτο δυνατόν, προτι- 
μότερον ν’ άποθάνω!

Καί πάλιν έπανήρχετο είς τοΰς πρώτους λογισμούς. Τί θά 
συμόή, έλεγε, τί θ’άποφασίση δι' ήμάς ή θεία Πρόνοια; ‘Ο θεός 
φροντίζει δι δλους· τι θά μάς κάμη; τί θά γείνη τδ παιδίον 
τοΰτο ;

'Ολίγον μακράν τής κατοικίας της έμελλε νά πέραση μικρόν 
ποταμον έπειδή δέ είχε βρέξει πρό τίνος άφθόνως, τά νερά έκ- 
χειλίσαντα κατέκλυζον τά πέριξ. ‘Ο διοικών τδ πέραμα δέν ήθέ
λησε νά παραλαβή τήν άμαξαν ώς ήτον, άλλ’ ειπεν δτι έπρεπε 
ν άποζεύξωσι, διότι άνελάμόανε μέν νά περάση τοΰς άνθρώπους 
καί τόν ίππον, οΰχί όμως καί τδ όχημα- άλλ’ ή Ιουλία, σπεύ- 
δουσα νά ίδη τον σύζυγόν της, δέν σνγκατένευσεν. Έπειδή πολλά
κις άκλοτε διέόη οΰτω. πως τόν ποταμόν έντδς τινων λεπτών 
τής ώρας, διέταξε τόν ήνίοχον νά έπιόή μέ τήν άμαξαν.

Αλλ’ δτε εφθασεν εις τό μέσον, τ’ο πέραμα ήρχισε νά παρα
σύρεται άπδ τδ ρεύμα. Ό κωπηλάτης έζήτησε τήν βοήθειαν τοΰ 
ήνιόχου διά νά έμποδίση τδ πέραμα νά μή παρασυρθή πρός τινα 
καταρράκτην, τον δποϊον ειχον σχηματίσει πλησίον είς μύλον 
διότι ήτο φανερόν δτι, έάν τοΰτο έγίνετο, θά συνέόαινε τρομερόν 
δυστύχημα.

‘Ο ήνίοχος καταόάς ήθέλησε νά βοηθήση τδν κωπηλάτην, 
άλλά πώς άφοΰ ϊν μόνον κοντάριον ύπηρχε; Ναι μέν δ κωπη
λάτης κατέόαλεν άδιακόπους άγώνας, άλλ’ ή νύξ ήτο σκοτεινή- 
λεπτή βροχή έμάστιζε τδ πρόσωπον κα· αΰτοΰ καί τοΰ συντρόφου 
του, οϊτινες ποτέ μέν δμοΰ ποτέ δέ χωριστά ήγωνίζοντο νά οθά- 
σωσιν εϊς τήν ξηράν.

Είς μάτην δμως· διότι βαθμηδόν ήκουον δυνατώτερον τδν κοό- 
τον τοΰ καταρράκτου. Τό πέραμα, έχον τδ φορτίον βαρύ καί ύπό 
δύο ρωμαλέων έλαυνόμε.ον, δέν παρεσύρετο μέ ταχύτητα. ‘Οσά
κις τδ κοντάριον έόυθίζετο βαθέως, τό πέραμα ή έστέκετο ή 
έστρέφετο περί εαυτό- τό ρεύμα δμως ήτο δυνατόν. Ή ’Ιουλία, 
ήτις εΐχε μείνει μόνη μέ τήν κόρην της είς τήν άμαξαν, άνοί- 
ςξασα έντρομος τδ παράθυρον ήρώτησε.

ΠΟΙΚΙΛΑ.— Κινδυνεύομε» ,·
Τήν ώραν εκείνην συνετρίόη το ■ οντάριον, καί οι δύο άνδρες 

έπεσαν καταπεπονημένοι είς ·:ο πλ.-••αρυ.ν.
‘Ο κωπηλάτης ήτο καλ.-ς κο’υμόητής, οΰχί δμως καί δ ηνί

οχος- ή στιγμή ήτο κρίσιμος.
— Μπάρπα Γιάννη, είπε ■ ή ί υλία πρός τ’ον κωπηλάτην, 

ήμπορεϊς νά σώσης τήν κόρην μου καί έμε ;
‘Ο δέ Μταρπαγιάννης ίδών τ-ν ποταμόν καί μετά ταΰτα τήν 

δχθην, άπεκρίθη, άνυψώσας τήν κεφαλήν καί μέ ήθος άνθρώπου 

προσόληθέντος τήν φιλοτιμίαν.
— ’Εννοείται, κυρία
— Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω;
— Νά αναόήτε είς τους ώμους μου, χωρίς δμως ναεόγαλετε 

καί τδ φουστάνι σας, διότι θά σάς άνασηζόνη· πιάσετε τ’ον λαι
μόν μου μέ τά δυο χέρια, άλλά μή φοόήσθε κα! μή μέ σφίγ- 
γητε διότι διαφορετικά θά πνιγώ αετ προσέξατε ακόμη νά μή 
άνοίγητε τδ στόμα σας, διότι θα πίνετε νερόν δσον δια την μι- 
κράν, τήν πιάνω μέ το ένα χέρι άπο την μεσην καί με το άλλο 
κολυμόώ· θά τήν περάσω χωρίς ζάν νά τήν βρέξω. Δέν εΐνε 

πολΰ άπ’ έδώ έως άντίζρυ.
— Καί ό Κωνσταντίνος ; ήρώτησεν ή ’Ιουλία, δείξασα τόν 

ήνίοχον.
— Αΰτδς θά πίη ολίγον νερόν, δέν θά πάθη όμως τίποτε· θά 

τόν εΰρω.
- — Ταΰτα είπών, έπεσεν εις τόν ποταμόν φέρων διπλοΰν φορ- 
τιον δέν είχεν δμως μετρήσει καλά τά; δυ κάμεις του, λησμονή- 
σας δτι δέν ήτο πλέον νέος· πλήν τούτου ή όχθη ήτο μακρύτερα 
καί τ'ο ρεύμα ίσχυρότερον ή δσον υπέθεσε. Καί δμως εκαμ,ε τά 
άδύνατα δυνατά διά νά φθάση είς τήν γήν άλλά τδ νερόν τόν 
παρέσυρεν. Έζτύπησε μέ δρμήν τ’ο μέτωπόν του είς κορμόν δέν
δρου, τόν οποίον δεν είχεν ιδεί οιά το σζοτος· αιμα ετρεςεν αμέ
σως καί έθόλωσαν οί οφθαλμοί του.

_ Πιάσετε τήν κόρην σας και βάλετε την εις τον λαιμόν 
σας ή τόν ίδιζόν μου, διότι δέν ήμπορώ πλέον.

— Ήμπορεϊς νά τήν σώσης αΰτήν μόνην ;
__ Δέν ήξεύρω· νομίζω δμως δτι ήμπορώ.

Καί άμέσως ή ’Ιουλία χωρίς ζάν ν’ άποκριθή, άφήκε τόν λαι
μόν τοΰ κωπηλάτου καί έπεσεν είς τόν ποταμόν.

’Αφοΰ ό κωπηλάτης άπέθεσεν άδλαδή είς τήν όχθην τήν νέαν 
Χαρίκλειαν, ενησχοληθη άμέσως όμοΰ μέ τ’ον ήνίοχον, τόν δποίον 
είχε σώσει χωρικός τις, τά εύρη τδ σώμα της ’Ιουλίας- άλλά 

δέν τ'ο εΰρον είμή τήν επιούσαν είς τήν ξηράν.
(ακολουθεί).

‘Υπεροχή τών ilSt&v. *Κί ποτέ ήθελον έρωτηθή περί της ι
σχύος τών ιδεών καί τής τών οπλών, ειπεν ο λόρο. Παλμερστων, 
θ’ άπεκρινόμην δτι αί ίδέαι είσίν ισχυρότερα: τών δπλων αί 
ίδέαι έν τή άληθεία καί δικαιοσύνη αΰτών θά θρ'.αμδεύσωσιν έπι 
τέλους κατά τών λογχών τοΰ πεζικού, τοΰ πυρός τοΰ πυροβολι
κού καί τών ίλών τοϋ ιππικού.

δικαιοσύνη και πρόνζια. ‘Η δικαιοσύνη έστι θεώρημα, ή δε 
τιμωρία άκριβής δσον καί ό Ευκλείδης. Τό έγκλημα έχει γω
νίας παραφοράς καί γωνίας προμελέτης, πρεπει δε νά τρεμωμεν 
δπόταν, έν τώ σκότει τού άνθρωπίνου προορισμού, βλεπωμεν τάς 
γραμμάς καί τά σχήματα τής παμμεγεθους έκείνης Γεωμετρίας, 
ήν τά μέν πλήθη άποκαλοϋσι Τύχην οί δέ εΰφρονούντες Πρό
νοιαν. (Β. Οΰγώ).

Προσιυχή ίνός παιδίον. Μικρόν παιδίον γονυπετήσαν πριν ή. 
κατακλινθή πρό τής κλίνης αΰτοΰ προσηύχετο ούτως; ’Αγαπητέ 
Ουράνιε Πάτερ, μή άφήση; τήν μεγάλην άγελάδα νά μέ κερα
τίση, οΰδέ τον ίππον νά μέ λακτίση καί μή μέ άφήσης νά έξ- 
έλθω τοϋ οικου μας, δταν ή μήτηρ μου μοί τ’ο άπαγορεύη.»

Το αίσθημα τής έμπιστοσύνης καί τής άφιερώσεως τοϋ τρυφε
ρού νοός πρός έν "Ον ικανόν νά προφυλάςη εκ τοϋ κινδύνου ·ζ.αι 
τής παρακοής, —παρατηρεί ή ποιήτρια κ. Σίγουρνη.—έσπειρε 
τ’ον πρώτον σπόρον τής άληθοΰς εΰσεδείας άναβλαστήσαιτα και:

νά ζροσφέρη τούς πρώτους αύτού χάλυχας.
‘Η Νινή «κατά τήν έφημερίδα τού Δουναδεως,» ή όπως 

άλλΰΐς έπιθυμώσιν δσοι τών άναγνωστών τού « Μέντορος » είσέ 
γνώμης δτι τό έξής άστεϊον δυνατόν νά έφαρμςσθή έπί τινας 
τών ‘Ελληνίϊων μητέρων καί τής εΰγενοΰς ήμών νεολαίας, ή 
Νινή λοιπον ή ή ’Αγλαΐα εΐνε είς άκρον δυσειδής κόρη, φέρουσα 
τήν άπελπισίαν εΐς τοΰς γονείς αΰτής. Εσχάτως ουτοι ειχον 
δώσει μέγα δεϊπνον, κατά τήν διάρκειαν τού όποιου έκαστος τών 
συνδαιτυμόνων έφ-.λοτιμεϊτο νά προσφέρη τά θυμιάματα του είς 
τήν νεάν,δα τοΰ οίκου.

— Πόσον ωραίους οφθαλμούς έχει! έλεγοτ ·— τί μικράς ω
ραίας χεϊρας! — τί ώραϊα σγουρά μ.αλλία! κτλ. — Τέλος πάν
των, ειπεν εΰγενώς γέρων τις κύριος, όμ.οιαζει κατά πτλΰ τής 
μητρός της. , , ,

— Ώ! άπήντησεν ή τή ο;ιο’.χζη |χο.·ον χατα την
πρωίαν πριν ή πλησιάση τό κομωτήριον αΰτής.................

Ή ν.κοτιανη και τά fivz).ci. Κυρία τις ήιωτησε ποτέ τον 
ιατρόν της άν ή νικοτιανή έβλαπτε τά μυελά. — Οΰχί, άπήν
τησεν ό ιατρός, διότι οΰδείς έχων μυελά μεταχειρίζεται νικο- 
τιανήν

'Λποιιλίσματα τών δνστρύπων σινδοο/ιητών. Έφημερ -
T’.voc ο Χυντοίχτη^ xoctji το ιελοζ τού ετου,

τούς αναγνώστες του έγραφεν.· ο χλητήρ μέ αναμένει ε·ς το 
παρακείμενον δωμάτιον, ώστε δέν έχω καιρόν νά συντάξω παθη
τικόν τινα άποχαιρετισμόν μοί λέγει οτι ό' 'Αστυνόμος έχει τήν 
άνάγκην μου καί πρέπει νά υπάγω ... ώ καθυστεροΰντες συν- 
δρομηταί, οφείλετε λόγον είς τόν θεόν, οστις πιθανόν νά σάς 
συγγωοήση, αλλ έγω οΰοεποτε!

Εΰτυχως ό «Μέντωρ» άποχαιρετών τοΰς ίϊικούς του δέν εΰ- 
ρέθη έν τή δυσαρέστω ταύτη θέσει, διότι οΰδείς τον άνεμενεν έκ 
τών τής ’Αστυνομίας, μεθ’ ής προσπαθεί οΰοεποτε νά εχη λογα- 
ριασυοΰς καί πρό πάντων οΰδέν νά όφώλη, άλλ’ άράγε καί άπαν
τες οί συνδρομηταί αΰτοΰ δέν τω οφείλουσι τίποτε; εινε άλη- 
Οές δτι ή συνείδησις διά πολοΰς τών συνδρομητών εΐνε μα
κρύ σχοινί, φφησιμεΰον διά τήν Δημοσιογραφίαν ώς αγχόνη.
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Ο PENAN KAI Ο ΓΥΗΤΤΕΗΣ.

‘Ο έπιπόλαιος καί πάσης κρίσεως άμοιρο; Γάλλος συγγραφε'υς 
Ρενάν δ ’Ισραηλίτης, ύποβοηθούμενο; ΰπό τών ομογενών αΰτοΰ 
αδελφών Μιχαήλ Αευι (Michel Levi), έξακολουθεΐ τήν εκδοσιν 
τής σειράς τών δηλητηριωδεστάτων κα! δλως άντιχριστιανικών 
αότοΟ συγγραμμάτων. Καί αυτός μέν ώς Ισραηλίτης καί ώς 
πλουτομανής πράττει τό καθήκον του ίσως, ΐνα καί τους ο
μογενείς του παρηγορήση διά τήν λύπην καί τάς τύψεις τοΰ 
συνειδότος, άςπερ αισθάνονται, άρχίσαντες ώς έκ τής διανοη
τικής άναπτύξεώς των νά έννοώσι τήν πλάνην, εις ήν εΰρίσκονται, 
και τά βαλάντιά του έ’τι μάλλον ύπερπληρώση χρημάτων οί 
δέ πράγματι ορθόδοξοι Χριστιανοί Γυηττέης και Νεστορίδης, ό 
μέν Γαλάτης ό δέ "Ελλη·/, άνέλαδον τόν θεοφιλή καί φιλόχρι- 
στον αγώνα τοϋ ν’ άφυπνίσωσι τους άπλουστέρους τών Χριστια
νών, δσους ή δηλητηριώδης πνοή τοΰ Ρενάν κατώρθωσεν ίσως 
ν’ άποναρκώση, καί ούτως εκείνος μέν συνέγραψε γαλλιστί, ου
τος δέ μετέφρασε·/ εις τήν ‘Ε/.ληνικήν κριτικωτάτην καί λογι- 
•ζωτάτην άνασκευήν τοΰ άποφωλίου εκείνου συγγράμματος, δπερ 
Βίον τοΰ ’Ιησού ψευδώς δ συγγραφείς του ώνόμασε.

Τήν έκδοσιν τής εις τήν Έλλην μεταφράσεως τοΰάξιολόγου συγ
γράμματος τοΰ διασήμου συγγραφέως Γυηττέη αγγέλλει δ μετα
φραστής κύριος Κωνσταντίνος Νεστορίδης διά τής εξής αγγελίας.

Συνιστώντες δέ ατενώς τοΐς ήμετέροις φίλοις άναγνώσταις το 
«ργελλόμενον τούτο πόνημα, δηλοποιοϋμεν συνάμα δτι καί πα
ρ'ήμϊν καταγράφονται συνδρομή ταί. ’Ιδού ή αγγελία.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Γνωστόν τοΐς πάσιν δτι ό Χριστιανισμός άπό τής Θείας αΰτοΰ 

αρχής καί συστάσεως ήρξατο καταδιωκόμενος καί καταπολεμού
μενος. Ή θεία αΰτοΰ καταγωγή έπολεμήθη καί δ αρχηγός αΰ
τοΰ έθεωρεΐτο πάντοτε Σ η με to·/ αντιλεγόμενον. Οί εχ
θροί αΰτοΰ δπλισθέντες οί μέν διά τοϋ ξίφους καί τών όπλων, οί 
δέ διά τοΰ λόγου και τής ειρωνείας έπειράθησαν νά καταπνίξωσιν 
αυτόν καί νά στήσωσιν, εΐ δυνατόν, τήν πρόοδον αΰτοΰ. Οί Κέλ- 
σοι καί Πορφύριοι, οί Ιάμβλιχο*,  καί Ίουλιανοι, ή Ιέλησαν νά πα- 
ραστήσωσ*.  τήν αρχήν τοΰ Χριστιανισμού ψευδή, καί τόν αρχηγόν 
αΰτοΰ πλάνο·/ καί γόητα- άλλ’ δ Χριστιανισμός έν τή διαπάλη 
ταύτη έξήλθε Νικών καί ΐν α νικήση. Την δόξαν τών άρ- 
χαίων τοΰ Χριστιανισμού έχθρών έζήλωσαν έν τοΐς καθ' ήμας 
άλλοι τε καί δ γνωστός Ρενάν.‘ΟΈρνέστο; Ρενάν άναγνοΰς πάσ
τας τούς τε άρχαίου,. καί νεωτέρους τοΰ Χριστιανισμού πολεμίους 
συϋέγραψεν έπί τό μυθωδέστερον καί ρωμαντικώτερον τον βίον 
τόΰ ’Ιησού Τό σύγγραμμα αΰτοΰ έτυχε πολλή; τιμής καί άνε- 
γνώσθη ΰπό πολλών ένθεν μέν διά τό πομπώδες τής φράσεως, 
έτέρωθεν δέ διά το καινοφανές του πράγματος. Οί έπιπολαίως 
άναγνόντες αΰτό καί άστήοικτοι 3/τε' εις τή*  υψηλήν τοΰ -Ιερού 
Εΰαγγελίου διδασκαλίαν ένόμισαν ότι δ Χριστιανισμός έλαβε 
καίριο·/ τραύμα καί ήρέσκοντο μεταδιδόντες τάς θεωρίας τοΰ Ρε- 
νάνος καί προπηλακίζοντες τόν θεάνθρωπο·*.  Άλλ’ ό Χριστια
νισμός τεθεμελιωμένος έπί τή; πέτρας τή; άληθ-ίας εξέρχεται 
αείποτε Νικών κ α ί ΐ ν α νικήση. Πανταχοΰ τής Ευρώπης 
έπελάβοντο τή; ανασκευή; τών θεωριών τού Ρενανος ά/δρες έν
θερμοι ζηλωταί τής αλήθειας'καί τοΰ Χοιστοΰ ατρόμητοι στοα- 
τιώται, τούτων δέ εις εινε και δ πολυμαθής άνήρ Γυηττέης (Gu- 
ettee), Γαλάτης μέν το γένος, ορθόδοξος δέ το θοήσκευμα, συγ- 
γραφευς διάσημος πολλών φιλοσοφικών καί θεολογικών συγγραμ
μάτων καί έκδοτης τής Χριστιανικής ένώσεως. 'Ο Πα
τήρ Γυηττέης καταπολεμεί τόν Ρενά-α δι' άκαταμαχήτων έπιχει- 
ρημάτων, ακολουθεί αΰτώ βήμα πρός βήμα, λέξιν πρός λέξιν 

καί άποδείκνυσίν αυτόν ου μόνον αδαή της 'Εκκλησιαστικής ιστο
ρίας καί κακόν τών ‘Αγίων Γραφών έρμηνευτήν, άλλα καί συγ
γραφέα έπιπόλαιον καί δεινόν τής άληθείας διαστροφέα. Τήν 
άνασζ.ευήν τοΰ συγγράμματος τοΰ Ρενά/ος έξέδοτο δ Γυηττέης 
τό πρώτον διά τής Χριστιανικής ένώσεως, ύστερον δέ 
καί ιδία εις βιβλίον έκ 500 σχεδόν σελίδων 8ου σχήματος. 
Άρθρα τινά ειχο. μετενεχθή έκ τής Χριστιανικής ένώ
σεως εις τόν Εΰαγγελικόν Κήρυκα. ’Επειδή, δέ ώς μή ώφειλεν, 
δ μέν Εύαγγελικός Κήρυξ δεν έκδίδεται πλέον, οΰδείς δέ άνέ- 
λαβε τήν μετάφρασιν τής όλης συγγραφής τοΰ Γυηττέη, καί 
έπειδή καί παρ’ ήμϊν δυστυχώς αί τού Ρ»νά·/ος άντιχριστιανικαΐ 
θεωρία*,  έπιστεύθησαν παρά τι·*ων  ίσως ώς θέσφατα, καί ήρξαντο 
έξαπλούμεναι καί διασαλεύουσα: τάς πεποιθήσεις τών Χριστια
νών, καί επειδή διά τή; διαδόσεω; τοιούτων άντιχριστιανικών 
ιδεών ό θρησκευτικός ζήλος ψυχραίνεται, ή πίστις εκπίπτει καί 
τά ήθη έντεΰθεν χαλαροΰνται, διά ταΰτα νομίζοντες, δτι έκπλη- 
ροΰμεν χρέος ίερώτατον καί συντελοΰμεν τοΰτο μέν εις τήν έκρί— 
ζωσιν άσεβών καί άντιχριστιανικών ιδεών, τοΰτο δέ εις τήν έμ- 
πέδωσιν καί κραταίωσιν τή; εΰσεβείας καί πίστεως, άνελάβομεν 
καί μετεγλωττίσαμεν εις τήν γλώσσαν ήμών τό σύγγραμμα τοΰ 
περιωνύμου Γυηττέη.

•Η μετάφρασις έγένετο εις γλώσσαν δσον οιόν τε καταληπτήν 
κα! πλουτισθήσεται διά πολλών ερμηνευτικών, έξηγητικών καί 
ιστορικών σημειώσεων. Πολλά δέ τών έν τώ κειμένω θά δια- 
Ιευκανθώσι διά πλατύνσεων και έκτάσεως τών λεγομένων. Te 
βιβλίο·/, δπερ θά περιδάλληται καί τήν σφραγίδα τής έγκρίσεως 
τής ‘Ιεράς Συνοδου τής ’Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος, καίπερ έκ 40 
τυπογραφικών φύλλων άποτελούμενον. τιμάται άντί δραχμών έξ

Εΰελπιστοΰντες, δτι βιβλίο·/, έν ω έπιστημονικώς άνασκευά- 
ζοντα*.  αί άντιχριστιανικαΐ θεωρίαι καί αί άσεβεΐς κατά τοΰ θε
ανθρώπου ύβρεις τοΰ Ρενάνος καί έν ω τοσαϋται Οεολογικαί καί 
φιλοσοφικά! γνώσεις άναπτύσσονται κα! τοσαΰτα άπορα επιλύον
ται, θά τύχη τής προσηκούσης συνδρομής καί ύποσττ,ρίξεως, ής 
άνευ άδυνατοΰμεν νά έκδώσωμεν αΰτό άπαιτοΰν τρισχι' ίας δραχ- 
μάς, έπικαλούμεθα τήν συνδρομήν παντός τού 'Ορθοδόξου πλη
ρώματος.

Οί βουλόμενοι οΰ μόνον νά έγγραφώσιν, άλλά κα! νά καταβά- 
λωσι τό τίμημα άμα τή παραλαβή τοΰ βιβλίου, παρακαλοΰνται 
νά γράψωσιν εΰαναγνώστως τα εαυτών ονόματα, ΐνα δημοσιευ- 
θώσιν έν τώ τέλει τοΰ βιβλίου.

‘Εν Πάτραις τή 3η Μαΐου 1873
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ 

Καθηγητής έν τώ έν Πάτραις Γυμνασίω

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
άνήχον τα εις τήν πε.ι Σύμης πραγματείαν.

Σελ. Στήλ. Γραμ άντί διόρθ.
333 Α'. 18 ‘Η Σύμη, ΰπό πασαν 

ίποψιν. Ή νήσος αύτη 
κτλ.

ίΗ Σύμ·<\ — νπ'ο. 
πάσαν Ιπο-ψιν — 
ή νήσος αίτη κτλ

)) Β. 22 άντί ’Οθωμανό — Οθωμανοί
335 Α'. 37 άντί άρθρων — άσπρων

» Β’. 34 άντί ’Οθωμανικού — 'Οθωμανοί
336 Β. 32 άντί έμπιρίας — Εμπορίας
337 » 24 άντί Σηπηλιά — ΣυσκΚιά

» 37 άντί λέπρας — λώβης
338 12 άντί ότέ — δταν
339 )) 14 άντί ΰφ’ ας — καθ’ άς
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‘Ο Φειδίας 285
’Επαμεινώνδας Δεληγεώργης 304
Τό ρόδον τής ‘Ιεριχώ 313
‘Ο οβελίσκος τής Κλεοπάτρας 316
‘Η πόλις ’Αλεξάνδρεια 317
Γεώργιος Άβέρωφ 328
‘Η βασίλισσα Βικτώρια 329
‘Η νήσος Σύμη 341
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Άννα ’Ανδρονίκου Γ’. τοΰ Παλ. 367
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Οί ίζοχ. ιατροί κύριοι.

X. Βενάρδος
Μιλτιάδης Έμμανουη'λ 
Σ. Καρακούσης 
Μ. Κοσονής 
®εμιστ. ’Ιατρός 
Γ. Λάτρης
Δ Χόρς
Δ. Συμεών 
Ζ Λαμπίσης

Οί άξιότ. κ. δημοσιογράφοι

’Ιάκωβος Σαμιωτάκης 
Γρηγόριος Καρύδης 
Άδ Χαμουδόπουλοι 
Θ. Παράσχος 
Σύνταξις « Μέλητος»

Λι Έλλ. Κυρίαι.

Σαπφώ Λεοντιάς Διευθύντρια 
τοΰ Μεγ. τής Άγ. Φω

τεινής Παρθεναγωγείου
Εσθήρ Θ Σαβερίου ιατρού 
Μαριγώ Σοφ. Τελατινιδώφ 
Παρασκευή Παπάζογλου 
Χρυσούλα Σ. Μπαχτσαλή 
Βασιλικό Μ. Γρηγοριάδου 
Κωνσταντία Ψωμοπούλου 
Κωνίτσα Γ. Μ Μπούχλια 
Ευγλωττία Γρηγορίου 
’Αρτεμίσια Π. Γρηγοριάδου

ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι.

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Σμύρνης κ. Μελέτιος

ΟΘεοφιλέστ. ’Επίσκοπος Μυ- 
ρέων κ. Κύριλλος

Ο Πανοσ. Πρωτοσύγκελλος 
Σμύρνης κ. Νικόδημος

ΟΠανοσ. Αρχιμανδρίτηςτοΰ 
Π. Τάφου κ. Ιερόθεος

Ο Πανοσ. Δικαιοφύλαξ κ. 
Διονύσιος

Ο Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης κ. 
Καλλίνικος

Ο Πανοσ. ‘ΐερομόν. κ. Παγ- 
κράτιος Νέγρης

Ο Πανοσ. 'Ιερομ. κ. Σεραφείμ 
Ο Πανοσ. 'Ιερομ. κ. Γερμανός 
Ο Πανοσ. Ιερομόναχος κ. 

Διον. Ζαγοραΐος.
Ο τοΰ Νοσοκ. αΐδ. Οικονόμος 

κ. Π. Γερακάκης
Ο 'Ιεροδ. κ. Π. Δανιηλίδης, 

Άρχιδ. τοΰ Άγ. Σμύρνης.
Ο 'Ιερολ. κ. Διον. Α. Μ. Χα 

ρικλής
Ο 'Ιεροδιδ. κ. Λεόντιος Πε- 

τρίδης Άνδριος
Ο 'Ιερολ. κ. Μελέτιος Έκ- 

κλησιάρχ. Άγ. Φωτεινής 
Ο 'Ιερολ. κ. Κύριλλος ’Εκ- 

κλησιάρχ. Άγ. Γεωργίου 
Ο 'Ιερολ. κ. Διονύσιος Έκ- 

κλησιάρχ. Άγ. Δημητρίου

Ο Μουσικολ. κ. Ί. Κορωναιος 
Λαμπαδάριος Άγ. Φωτει
νής

Ο Μουσικολ. κ. Φ. Ξανθίδης 
Πρωτοψ. Άγ. Αικατερίνης 

Ο Μουσικολ. κ. Π. Μαυρου- 
δής Πρωτοψ. Άγ. Ίωάνν.

Ο ' ουσικολ. κ. Χρήστος 
Λαμπαδάριος Άγ. ’Ιωάν. 

Ο Μουσικολ. κ. Ίωσ. Οΐκο- 
νομίδης Λαμπ.'Λγ.Γεωργ.

Ο Ένδ. κ. X. Ν. ΓΙαννάκο- 
γλους ’Εθνάρχης

Ο Έκλ. κ. Σ. Τριανταφύλλης 
"Ελλην Πρόξενος.

Οί Έλλογ. Κύριοι.

Κ. Ξανθόπουλος Γυμνασιάρχ. 
τής Ευαγγ. Σχολής

’Ιωάννη ς Μάλλιος 'Ελληνο
διδάσκαλος

Γρηγόριος Μ. Μπούχλιας
Έ. Γιαννακόπουλος Άγγλο- 

διδάσκαλος 2
Γ. Κανάλες
’θδ. Κυνηγός
L. Cave
Γ. Φραντζής
Κωνστ. Ίωαννίδης
Νικόλ. Αγοραστός 
Άνδρέας Κουρνιάκτης 
’Αντώνιος Ίσιγόνης

Καλλιόπη Γ. Γρηγοριάδου 
Αικατερίνη Ευθυμίου 

’Ελένη Ζαρμπόνη 
Ανθίππη Φοντριέ 

Σοφία Φακοπούλου

Ό Σύλλογος «"Ομηρος » 
Γο Ελληνικ. ’Ορφανοτροφείου

Οί ΐντιμοι Κύριοι.

Ά,δ. κ ιουπετζόγλου 
Άνδρέας Βαλασκόπουλος 
Αντώνιος Παρασκευόπουλος 
Αδελφοί Ηλιάδη 
Αδελφοί Καστάνια 
’Αδελφοί Μητζοτάκη 
Άχιλλεύς Σ. Τσακίρογλους 
’Αθανάσιος Ζαχαρίου 
Αλέξανδρος Ί Χριστοοίδης 
Αντώνιος Ράπτης
Άγησίλ. Π. Άγγελόπουλος 
’Αθανάσιος I. Παπαδόπουλος 
Αντώνιος Τιντιρόπουλος 
Αθανάσιος Κουκούλάς 
Άντών. Καμτσικίδης 
Άλέξ Π. Νικ. Αυλωνίτης 
Άδ. Π. Γεωργίου 
’Αλκιβιάδης Ήλ. Βοτέας 
’Αντώνιος Δ. Πεζάρος 
Άλ. Καζάζη
Αθανάσιος Άγγελίδης 
Αλέξανδρος Σ. Κοντολέων 
’Αρτέμιος 'Ιερεμίας
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’Αλέξανδρος Κωτιάδης 
Άλ. Παταγιάννης 
’Αχ. Μ. Καμπανάκης 
Άριστ. Νάτσιος 
’Αθανάσιος Βουτσινάς 
’Αδελφοί Καλλιγέρη 
Άδελ. Καράλη 
Άθαν Δ. Άρναούτογλους 
Βασίλειος Ν. Βογιατζής 
Βασ. Άποστολίδης ζωγράφ. 
Βασίλειος Βούρβαχης 
Βασίλειος Διογένης 
Γεώργιος ’Ανατολίτης 
Γαβριήλ Ροδοκανάκης 
Γαβριήλ Κλεάνθης 
Γεώργιος Α. Δαμιανός 
Γεώργιος Δικέφαλος 
Γεώργιος Μπρουσαλώφ 
Γεώργιος Λ Αογοθετίδης 
Γεώργιος Κ. 'Τπερίδης 
Γεώργιος Ρεμβίκος 
Γεώργιος Σεϊζάν 
Γ. Δενδρηνός 
Γεώργιος Μαυρικος 
Γεώρ. Μ. Κοντολέων 
Γεώργιος Βαρδόπουλος 
Γ. Κωνσταντίνου 
Γρηγόριος Τζαντινόπουλος 
Γεώργιος Κοράλης 
Γεώργιος Σαββόπουλος 
Δημήτριος Γ. Βασιλακάκης 
Δημήτριος Ραπτάκης 
Δη μήτριος Άξαρλής 
Δ. Κ. Άθανασάκης 
Δ. Ράκαλος
Δημήτριος Ίακ. Ψαροπούλας 
Δημήτριος Βαφέας 
Δημητριος Σαραντινίδης 
Δημήτριος Ζαχαρίας 
Δημητριος Άργυρόπουλος 
Δημητριος Βαρδακτσής 
Δημητριος I. Ψάλτης 
Δημητριος Φοντριέ 
Δημητριος Βοαβαρίδης 
Δημ,ήτριος Ζαφειριάδης 
Δημητριος Παναγιωτίδης 
’Εμμανουήλ Βαμβακίδης 
’Εμμανουήλ Πουτούδης 
Ευστάθιος Κουμαριανός 
’Εμμανουήλ Μελανός 
’Εμμανουήλ Α Βασιλακάκης 
Εμμανουήλ Παπαδοπούλας 
Έπαμι Ά Παπαδοπούλας 
Έμμα. αατάκης
Έμ να .. .■ ;ίας

Εμμανουήλ Τοξόπουλος 
Ήλίας Παπαδοπούλας 
Ήλίας Βασιλείου 
'Ηρακλής Γερμανός 
Θεόφραστος Ίωαννίδης 
Θεόδωρος Κοπιλάκης 
Θεολόγος Κούλαλη 
Θεοδόσιο,, Βέρας 
Θωμ.άς Θωμ.άίδης 
Θεμιστοκλής Οικονομίδης 
Θεόδωρος Ίωαννίδης 
Ιωσήφ Κέππετζης 
Ιωάννης Β. Μιχαλάκης 
Ιωάννης Ν Ποϋλος 
Ί Σωκόπουλος φαρμ.ακοποιός 
’Ιωάννης Βανέλης 
’Ιωσήφ Φωτιάδης 
’Ιωάννης Καταλάνος 
’Ιωάννης Παντολέων 
Ί Βλαντής 
’Ιωάννης Κη'ττας 
’Ιορδάνης Ίωσηφίδης 
’Ιωάννης Κρουσολέντης 
’Ιωάννης Κυριακίδης 
Κ I. Πρωτοπάτσης 
Κωστής Ίωαννίδης 
Κωνσταντίνος ’Ανατολίτης 
Κωνσταν Σαριγιαννάκης 
Κωνσταν. Γαβριήλ 
Κωνσταν. Δ Βασιλειάδης 
Κωνστ. Γεωργιάδης 
Κιμων ’Αλεξάνδρου 
Κιμων Μάγνης 
Κυριάκος Σ Ρέκος 
Κωνστ Ψάλτης
Κ. Ίωαννίδης ϊζεμπερτζής 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος 
Λουκάς Σαδούκας 
Μιχαήλ Έμμ. Ζωγράφος 
Μηνάς Π. Μπατάς 
Μιχαήλ Κρητικός 
Μιχαήλ Νικολάΐδης 
Μιχαήλ Βαλλής · 
Μ’χαήλ Δημητρίου 
Μάρκος Παλλαμάρης 
Μιχαήλ Δ. Ζαφειρόπουλος 
Μιχαήλ Γαβριηλίδης 
Ν. Οικονομίδης 
Ν. Α. Δαμιανός 
Ν Χέλμης
Ν Γεννάδιος ζωγράφος 
Ν. Πανουσιάδης 
Ν Α Δάλλας 
Νικόλαος Αντωνιάδης 
Νικόλα-' X. Παλαιολόγου

Νικόλαος Αυγουστής 
Νικόλαος Σώκος 
Ξενοφών Σολομωνίδης 
Πέτρος Μισιρλιάδης 
Π Δ. ’Αλεξάνδρου 
Π I. Αήμνιος 
Πέτρος Ρώσσης 
Πανταζής Α. Παυλίδης 
Πέτρος Σκίτμωρ 
Παναγιώτης Σκουρτέλης 
Περικλής Ζαραχάνης 
Πανανός Σατές 
Πανανός Τέκτων 
Πολύδωρος Μιχαηλίδης 
Π. Τάσος
Στασός Στεφανόπουλος 
Στέφανος Καρλόγλους 
Στυλ. Χρουσάκης 
Στυλ. Δεσίπρης 
Σταύρος I Ζερμπίνης 
Σταύρος X Μιχαήλ 
Σπυρίδων Θ. Φόρου 
Στυλιανός Κοντολέων 
Σωκράτης Δικέφαλος 
Φραγκούλης Σκούρσος 
Φίλιππος Νομικός 
Φίλιππος Μάλλιος 
Χαράλ. X Παλαιολόγου 
Χαράλαμπος Παντολέων 
χ. Άγγελόπουλος

Τών μαθητών τοΰ 
Έλλ. Λυκείου.

Οί κύριοι.

Ν Δ. Δασκαλόπουλος 
Κωνστ. Ά. Αυτζερόπουλος 
Νικόλαος Μιχαηλίδης 
’Αλέξανδρος Ν. Ίορδανίδης 
Ευστ. Α. Δελιγιαννόπουλος 
Άντ. Β. Πατούνας 
Μιχαήλ Π. Βασιλείου. 
’Αντώνιος X Ραφτόπουλος 
Ιωάννης Κ Γεωργιάδης 
’Αρτέμιος Χρηστίδης 
’Αλέξανδρος Μιλλ 
Γεώργιος Δ Παπουτσάνης 
Δημ X Νικολάου 
Δημ Χαραλ. Κελαϊδίτης 
Ζαννής Έ. Αικατερίνης 
Περικλής Π Βασιλείου 
’Αθανάσιος Ν. Μαλέλης 
Ευστρ Χρυσαοίδης 
Άχιλ Ευστρ. Τσαμπάζης

Κλήμης Κ. Ευθυμιάδης 
Γεωργ. Καλλιάδης 
Μιλτ. Ίγν. Ζαχαρόπουλος

ΕΝ ΙΜΕΡΙΩ (Σεβδίκιρϊ) 
‘Ο πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ.

Παΐσιος
Ή βιβλιοθήκη τής σχολής 
‘Ο έλλογ. κ. Στυλ. Μεταξάς 

‘Ελληνοδιδάσκαλος
Οί αξιότιμοι κύριοι 

Νικόλαος Καρακώστας 
’Αντώνιος Χατζϊκος 
’Ιωάννης Καλογερόπουλος

ΕΝ ΤΟΓΡΜΠΑΑΙ 
Ό έντ. κ. ’Ιωάννης Σπανός.

ΕΝ BA.NTHPIQ
Ο πανοσ. Πρωτοσύγκελλος τοΰ 

‘Αγ. ‘Ηλιουπόλεως κ. Άν
θιμος

Ο ίερολ. κ. Παρασκευάς ίερο- 
διάκονος

Ο έξοχ. κ. Ν. Βαλασσόπουλος 
ιατρός

Οί έντιμοι κύριοι 
Νικόλαος Πετρακίδης 
’Αλέξανδρος Π. Γ. άλληλοδιδ. 
Παναγ. Κανάς 
I. Κανάς
Λεωνίδας Μανουσόπουλος 
X. Τζανής Δ. Αναγνώστης 
Μιχαλάκης Κρητικός 
Ίωάν. X. Ψάλτης 
Νικούάκης Μιχαηλίδης

ΕΝ ΟΔΕΜΗΣΙΩι.
Ό ίερολ. κ. Μελέτιος θε- 

οχαρίδης ίεροδιάκονος
Οί έντιμοι κύριοι. 

Αδελφοί Κυριακίδαι 
Ιωάννης Λαδόπουλος 
Ιωσήφ Νικολάΐδης 
Λεωνίδας Άρνάκης 
Ιωσήφ X. Μιχαήλ Λέσβιο; 
Γεώργιος X. Ευστρατίου

Αέσβιος
Νέστωρ I. Μασγανάς 
’Αντώνιος Λαβδαΐος 
Κυριάκός Κεμμαλμάζης 
Γεωργ. Σαγουλόπουλος 
Διονύσιος Χ· Ιωακείμ. 
Παναγ. Φραντσέσκου

Χρήστος Πολίτης ιατρός | 
'Αλέξιος Μιχαλόπ. Όλλ.Πρ. 
Θεόδωρος Δουκάκης 
Δ. Ξ. Άλεξάκης 
Άντωνάκης Γεωργίου Αέου 
Ζαχαρίας Γεωργίου 
Δ Μ. Γκράτσου 'Ελληνοδ. 
Κων. Σαλματάνης άλληλοδ. 
Δημ. Ευσταθ. Κουκουτσάκης 
Κωνς. Αύγ. Βείνόγλου 
’Αλεξ. Διαμαντόπουλος 
Αλεξ. Συννεφιάς 
Σπυρίδων Βαχάρης 
Κωνς·. Φαναράκης
Ό Φιλεκπ. Σύλλογος «Σύμ

πνοια »
Δημ.ήτριος ’Ασημακόπουλος

ΕΝ ΑΛΑΤΣΑΤΟΙΣ 
'Ο πανοσ. Άρχιμ. τοΰ Άγ.

Κρήνης κ. Καλλίνικος 
'Ο πανοσ. κ. Μελέτιος Μαλα- 

κίδης διδάσκ.

ΕΝ ΚΡΗΝΗ 
‘Ο θεοφιλ. Άγ. Κρήνης κ. 

’Αμβρόσιος

ΕΝ ΒΡΥΟΥΛΛΟΙΣ 
‘Ο πανοσ. Άγ. Άρχιμανδρ. κ.

Διονύσιος
‘Ο πανοσ. Άγ. Σύγκελλος κ. 

ΙΙανάρετος
‘Ο πανοσ. ‘Ιερομόναχος κ. 

Καλλίνικος
‘Ο Ίερολ. Ίεροδ. κ. Πανάρετος 
‘Ο άξιότ. Σύλλογος « Παλιγ

γενεσία »
Τό άξ. Άναγ. « Αναξαγόρας» 
‘Ο έλλογ. έλληνοδιδ. κ.’Ηλίας 

Ευκλείδης
•Π εΰγ. κυρία Κλεονίκη Βάρ- 

•βογλη,
Οί αξιότιμοι κύριοι 

Γεώργιος Τενεκίδης 
Στέφανος Σουλίδης 
Γ. Χαραλαμπιδης 
Κωνστ- Κωνσταντινίδης 
Στυλιανός X. Κούκου 
’Αντώνιος Μιλάνος 
Κωνσταντ. Φραγκίσκου 
X. ’Απόστολος Γιαρομαγάνης 
Ευθύμιος Βεϊνής 
Ιωάννης Πλουμάς 
Π. Σαλματάνος 
Δημήτριος Ψάλτης 
Π. Άνδρουδάκης 
I. Σαμολαδάς 
Μιμήκος Ποντικής

ΕΝ ΘΒΡΟΙΪ.
Ό μΟυσικολ. κ. ’Αρτέμιος Π. 

Σταυρίδης ίεροδιάκονος
Οί έντιμοι κύριοι. 

Δημητριος X. Κωνςαντίνου 
Ιγνάτιος Ζαχαιρόπουλος 
X. Στυλιανός Κωνσταντίνου 
Έυ-μανουήλ Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης Λήμ,νιος 
’Αντώνιος Κατσαρός

ΕΝ ΑΪΔΙΝΙΩ.
Ό πανοσ. σκευοφύλαξ κ.

Κύριλλος
Ό ίερολ. ίεροδιάκονος κ. ’Α

θανάσιος Σάμιος 3 
Οί έντιμοι κύριοι.

Νεοκλής Ροδοκανάκης. 
Ιωάννης Μισθός.
’Αθανάσιος X. Δήμου.
X. ’Απόστολος X. ’Αθανα

σίου.
Μικές Σκοϋρσος. 
Κωνς-αντΐνος Άδαμόπουλος. 
Κωνς·. X. Ίωάννου Αέσβιος. 
Ν. Παππαδάκης "Βλ.Πράκτ· 
Ιωάννης Γ Λεωνίδα.
Θεόδωρος Σαμαράς.
Συμεών I X Συμεών, 
Δημητριος X Βασιλείου. 
Ζαννής Νικολάου· 
’Εμμανουήλ X Δήμου. 
Γεώργιος Ματάς 
’Εμμανουήλ Άντωνακάκης. 
Πανταζής’Αντωνίου Αέσβιος 
Μιχαήλ Π. Κωνσταντίνου.

ΕΝ ΝΑΣΛΙΩι.
Οί αξιότιμοι κύριοι.

X. Μιχ. Δ Σερεμές Αέσβιος 
Μιλτιαδ. Ξενουδάκης ιατρός 
Δημ. Μαυρομιχάλης ιατρός 
Κωνσταντίνος Νικολάΐδης 
Γεωργ. Γεωργαντζόγλους 
’Αθανάσιος Στανέλης 
Ζαχαρίας Κωνσταντίνου 
Ευστράτιος Ζαλουμης Αέσβιος 
’Αλκιβιάδης Σακελίων 
Ή Σχολή.

ΕΝ ΝΈΑ ΕΦΕΣΩΐ
Ό πανος κ. Τιμόθεος ίερομ. 
Ό ίερολ. κ. Ιωακείμ, ίεροδ.

Οί έντιμοι κύριοι.
Παύλος Μαυρουδιάδης

Δ. Π διδάσκαλος Κόλδερε 
Χαράλαμπος Χρηστίδης.

ΕΝ ΚΑΣΑΜΠΛ
'Ο ίερολ. κ. Καλ Μελαγ- 

χρινός ίεροδιακ
Ό έλλογ. κ Μοντεσάντος.

ΕΝ ΦΙΑΑΔΕΛΦΕΙΑι.
Όπανιερωτ. "Αγ. Φιλαδέλ

φειας κ. Διονύσιος
Ή 'Ελλ. Σχολή Φιλαδέλ

φειας
Οί έντιμοι κύριοι. 

Ηρακλής έφένδης Παύλου 
Γρηγόριος Γ. Κράλογλους. 
Παντολέων Κ. Κυρέζογλους 
Άδελφ. Μιχαηλίδαι 
Γεώργιος Νικολάΐδης

ΕΝ ΑΞΑΡΙΩι.
Οί έντιμοι κύριοι.

Χρυσόστομος X. Ίωάννου 
Γεώργ. X Ευστρατίου 
Γ. Παναγίδης 'Ελληνοδιδά

σκαλος
Ιωάννης Ροζέλλος Ιατρός 
X. Μιμ.ήκος X. Μουσάτου 
Κωνστ Γ. Άναστασιάδης 
’Αναστάσιος Κυριάκου 
Μάρκος X. Αθανασίου 
Νικόλαος Έμμ. Νοταράς 
Δημήτριος Ήλία Γραγτζής 
Αθανάσιος Π. Ρούσογλους 
Σπύρος Νικολάου.
X Έμμ X Μακρύς 
Μιχαήλ Ν. ’Αντωνιάδης 
Κάρπος Χρήστου 
Νικόλαος Γεννηματάς ΐατοός 
Τόλγίος Στεργίόπουλος 
Ί Γεωργίου Πουρύσβαλης. 
Μήντζος Μακεδών 
Κωστής ’Αναστασίου

ΕΝ ΓΙΟΡΔΕΣΙΝ.
Ο αΐδ. Παπά κ. Χριστοφής Π.

Γρηγορίο.υ Ρόδιος
Οί έντιμοι κύριοι.

Σταύρος Ν. Βαφόπουλος
Στ. Δημητρίου έκ Μιτυλήνης 
Παναγ. Σπαρτόπουλος ιατρός 
Χρήστος X. Μιχαήλ 
X. Χαραλάμπης Χαραλάμπου 
θεολόγος Λαζάρου 
Ν. Γεωργίου διδ. Καγιτσικίου 
Αναγνώστης Δημ. Ίμβριος

Γεώργιος Πατακίδης 
X. Παρασός 
Δημήτριος Πολίτης

ΕΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗιι.
Ό παν. άρχιμ κ Χρύσανθος 
Όπαν. κ Νικηφ Νικολάΐδης.

01 άξιότιμοι κύριοι. 
’Αντώνιος Κρασσάς ιατρός 
Δημήτριος 'Υψηλάντης 
Σάββας ’Ηλιάδης 
’Αντώνιος Π Λοΐζου 
Μιχαήλ Τσολάογλους. 
Ιωάννης Μπακιρτζής 
Σταμάτιος Βρεττός 
’Εμμανουήλ Καγίάσογλους

ΕΝ ΝΕΑΙΣ ΦΩΚΑΙΣ 
Ο έντ. κ. Γρ. X. Άναστασιάδης

ΕΝ ΓΚΙΑΟΥΡ-ΚΙΟΙ.
'Ο άξιοτ. κ. Δημ. Γ. ιατρού 

’ Α ν κγνωστόπουλος.

ΕΝ ΧΟΡΟΣ-ΚΙΟΙ.
'Ο πανοσ. άρχιμ. κ. Πολύ

καρπος.

ΕΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Ο Θεοφιλέσόατος έπίσκοπος 

Χρηστουπόλεως κ. Ταράσιος.
‘Ο πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης καί 

Ίεροκήρυξ τής Α. Σ. τοΰ 
‘Αγ. ’Εφέσου κ. Σωφρ. Άρ- 
γυρόπουλος

‘Ο πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης κ. 
Δωρόθεος

‘Ο α’.δ. κ. Γαβριήλ πρωτοψ.
Οι έντιμοι κύριοι 

Ιω. X. Δαπόντες Σχολάρχης 
Κωνστ. Παρασκευάς νομοϊατρός 
I. Φλετωρίδης Διδάσκαλος 
Δ. Κωνσταντίνου φαρμακοποιός

ΕΝ ΤΖΟΜΠΑΝΗΣΙΑ.
'Ο πανοσ. κ. ’Αγαθάγγελος 

ίερεύς Κόλδερε
'Ο ίεροδιδ. κ. Πανάρετος Κύ

πριος .
Οί αξιότιμοι κύριοι. 

Γεώργιος Βλασιάδης 
Βασίλειος Χρηστίδης 
Γεωργ. Ρουμελιώτης 
Ίάκ. Διδάσκαλος Καρογλανιέ 
I Π. Σακελλαρίδης 
Παναγ. Σκαλκίδης Λάκων 
’Απόστολος Καμπούρογλου
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ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΩι.
Οί έντιμοι κύριοι.

Π. Θ Οΐκονομίδης 
Ν. Άγγελόπουλος. 
Ίωαν. Α Καμπουρόπουλος 
Γαρύφαλος Δημητρίου.
Παναγιώτης ϊζάννου

ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ.
Ό Θεοφιλές·, έπίσκοπος ’Ε

ρυθρών κ. Διονύσιος
Το Άναγν «αί Κυδωνίαι» 

Οί έντιμοι κύριοι.
Δ. X ’Αθανασίου 
Π. Άθανασιάδης 
Άνδρέας Τόμπρας 
Κ. Δ. Άποστολίοής 
Δτ.μ Γιάννης 
Π Μαντζούνης 
Άλεξ Στρατηγέλης 
I Τριανταφυλλίδης 
Μιχαήλ Ζερβού 
’Απόστολος Καρτσακλής 
Τί Κοτρώνης 
I Κωντής 
Θεοχ Ιίεταλας 
’Αλέξανδρος Κουραχάνης 
Εΰαγγ Ο-ζονομέλτ,ς.
Ευαγγ. Σαλιάρης 
Ν Λυριπούσης 
Έμμ Βουρνάζος 
Άπός. ’ θανασιάδης 
Γεωργ Σαρυβαξιβάνης 
Άγάθων Λουζίάης 
Νικόλαος Γονατάς 
Άπος. Κυρλής 
Γεωργ Πλέλης 
Κ,ωνς Ευστρατίου 
I Κάδος
Κωνς X Δr,μητριού - 

ΕΝ ΜΟΥΡΣ-ΑΛΙΙ
Οί άξιότ. κύριοι 

’Αριστείδης Ί. Τσακίρογλους 
Κωνσταντίνος Ίωάννου

Ε.ν ΜΟΣΧΟΝ ΗΣΙΟΙΣ
Ό Θεοφιλ ’Επίσκοπος Μο

σχονησίων z Παϊσιος 
ΕΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΧΩΡΙΩ

Ο πανοσιολογιότατος έξαρχος 
κ. Γρηγόριος

Ο άξιότ. κ. Κων. Δ. Πατήστα 
Ο έλλογ. κ. Χριστοφ. Κατά

ρας διδάσκ.
ΕΝ ΑΔΡΑΜΓΤΤΙΩι 
Οι έντιμοι κύριοι.

Μ Κ ’λ /.ριβος 
Jia I” Μα ολέ/.ης

Παναγ X. Γΐαννάτζογλους 
Σταυράκης Καραμάνος 
’Αριστοτέλης Άθανασιάδης

ΕΝ ΒΑΤΟΥΜ.
Οί έντιμοι κύριοι 

Χαραλ. Συμεωνίδης 
Ν. και Κ. Έφραιμίδαι 
Άναστ. Άδαμίδης 
Γεωργ Η. Κεσόγλου 
Κ. I. Καππίδης Σουρμενίτης 
Γεωργ. Νέννου 
Ί. Μπενλής

ΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΙ
Οί έντιμοι κύριοι 

Άδελ. Κ. Κωνσταντινίδαι 
Κωνστ X. Πισάνης 
Μ. Μαρούλης ιατρός 
Β. Άργυρόπουλος 
Χαραλ. Ταυρόπου/.ος 
Εϋθυμ. Στεφανίδης 
Μιλτ. Παππαδόπουλος 

I Πολυχρόνιος Εΰκαρπίδης 
Ήλίας Παππαδόπουλος 
Ή Βιβλιοθήκη τών σχολείων 

ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙ 
Ό Σύλλογος « δ Ξενοφών » 
Τό Άναγ. « τών Έξωτείχων ι> 

Οί έντιαοι κύριοι 
θ. Σπαθάρης ιατρός 
Θ. Τριανταφυλλίδης 
Ν. Σιργανίδησ

ΕΝ ΤΑΙΓΑΝΙΩ 
Ή άξιότ. κυρία 

Έλίζα Χριστοδούλου
Οί έντιμοι κύριοι 

Κοσμάς Π. Κατσαίτης 
Χριστοφής Κ. Λασκαρίδης 
Ήλίας Ζωγραφίδαυ 
Νικόλαος Ραπτόπ-υλος

ΕΝ ΟΔΒ'ΣΩ 
‘Ο άξιοτ. κ. Ί. Λαμποιανός

ΕΝ ΙΒΡΑίΑΑ 
Ό πανοσ. "Αρχιμανδρίτης κ.

Γρηγ. Γώγος 10
Ή άξιοτ. Σύνταξις τής έφημ.

« Οί Σύλλογοι»
ΕΝ Γ \AZIQ

Οί ελλόγ. κύριοι 
Ί. Δημητοιάδης ( ϊιδ έν τω έζ- 
Γ. Κυριάκός Ιπαιδ Βενιίρη 

ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΪΠΟΛΕΙ 
Οί άξιότιμοι κύριοι 

Α. Δημητριάδης 
Α. Θαλασσινός 
Κ. Ζουπάν ιατρός 
Πολυδ. Παππά Ίωάννου ιατρός 
Ιωάννης Πατούνας 
θ. Παρασχίδης 
Τ. ΠαπαδοπουΑος 
’Αντώνιος \ Νικολάου 
’’ -zr.c Στεφανίδης

Δ. Γεωργούδης 
ΕΝ ΑΙΝΩ

Ό άξιότ. κ. Ίωαν. Ρόστης 
Άγγλ. ‘Υποπρόξενος

‘Ο άξιότ. κ. ’Αριστοφάνης X. 
’Αναστασίου

ΕΝ ΚΙΣΣΑΝΗ
Οί άξιότιμοι κύριοι

Φ. Ίωαννίδης
Κ. Ίωαννίδης 
Ί. Κωνσταντινίδης 
Κωνστ. Δημητρίου 
Κομν. Ί. Κομνηνοΰ 
’Ιωάννης Γεωργίου

ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ.
; Οί άξιοτ κ κ λδ. Πανδερ- , 

μαλή--
ΕΝ ΡΑΙΔΕΣΥΩι.

Ό άξιοτ. κυρ. Κωνς. Γε- 
ωργιάδης.

ΕΝ ΤΕΡΑΩΗι
Ό Θεοφιλ. Άγ Συνόδων 

κ. Δοσίθεος
Ό έλλογ κ. I Γραμματάς 

πρόεδρ. τοΰ Συλλόγου

ΕΝ ΒΙΖΥΗι.
Ό άξιοτ. κυρ. Μιλτιάδης Κ. 

Λογοθετίδης
Ό έλλογ. κυρ.Έύςρ. Σεργι- 

άδης.

ΕΝ ΚΩΝΣΤ ΑΝΊΊΝΟΥΠΟΑΕΙ
II Α Θ. Π. ‘Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης "Ανθιμος δ ΣΤ'.
II Α. Σ. ό Άγιος Τυρνόβου 

Γρηγόριος
Ή Α. Πανοσιολ. ό Μέγας 

Πρωτοσύγκ. Δ. Εύελπίδης
Η Α. Π. δ Νικηφόρος Γλύκας 

καθηγητής τής Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης.

1 Η Α. Σ δ Άγιος ’Αργυρουπό
λεως ’Αθανάσιος

I II Α Π. ‘Ο Άγιος Σβορνι-
' κίου Διονύσιος
ί Ο ιερολ. κ. Αγαθάγγελος Στε- 

φανάκης ‘Ιεροδιδάσκαλος
I Ο αίδ. Παππά Γεώργιος προ- 

εστώς Ευαγγελίστριας
। Ο πανοσ. Ευγένιος Ξηροποτα- 

μηνός Αρχιμανδρίτης
Ο πανοσ Νικόδημος 'Αρχι

μανδρίτης
Ο πανοσ Ιάκωβος Αρχιμαν

δρίτης
Ο πανοσ Κ -.λίνικος (πνευμ.

I ι

Ο ιερολ. Μεθόδιος ίεροδιάκονος 
Ο Έλλ. Φιλολ. Σύλλογος

Οί έντιμοι κύριοι.
Θ. Α. Κοσούδης 
Άλεξ Σ. Ραλλης 
Θρασυβ. Γιάνναρος 
Γ. Βαφειάδης 
Τιμολέων Γ. Πάππης 
A. Ε Εύσταθιάδης 
Άθ. Άλεξανδρίδης 
Γ. Χριστοδούλου 
Κωνς. Πανώριος 
Κ. Γ. Λαμπ.ος 
Ευστράτιος Ψαράς 
Κω.ς. Γεωργιαδης 
Αντ. Κ. Άραπογλου 
Δ. Λαμπίκης 
Κωνς. Καραπάνος 
Λέσχη Χρυσουπόλεως 
Γ. Δεκαριστος 
Κ. ΡςγοπουΛος 
Μιζ.τιάδης Φωκάς 
Αδελφοί Δοβροβιτς 
Παύλος Νεοκκής 
Νικόλαος Κ. Νικολαίδης 2 
Δ. Φ. βιβλιοπώλης 
Αδελφοί Ξηραδοπούλου 
Προδρ. Βασιλειαδης 
Πασχ. Μ Γρυπιότης 
Δ. Τσαμπροδοπουλος
Θ. X. Μοσχόπουλος 2 
Δ. Ρεβελακης 
Κω-ς. Ιγνατίου 
Φραγκίσκος Κροκόδειλος 
Ιωάννης Μετρηιίκας 
Ν. Μπεκύρος
Μιχ. Βασιλειαδης 
Χρηστός Καλουής 
’Αδελφοί Συφναίου 
Λ. Γεωργιαδης 
Α. ΓσιροπουΛος 
Βασίλειος Δ. Φρυδάς 
Χρηστός Νικολαίδης 
Άθαν. Μιχαηλίδης 
’Αθανάσιος Ρετ,ος 
Αδελφοί Δεπαστα 
Ν. Τραυλός 
Άρίσταρχος Βαλλιάνος 
Ν. Σ. Νικολαίδης 
Άντ. Δράκος 
I. Καραζερης 
Ιορδάνης Βασιλείου 
Αριστ. Σεμελάς 
Ζαχαρ. ’Αλεξανδρίδης 
Σταύρος Κεπετςη^ 
Ν. Μ. Βουτζϊνος 
Δ Ξανθοπουλος 
Γ. Γιαμαλίδης 
Βασ. Θεοδωρίδης 
Μιλτ. Καραβοκυράκης 
Βασ. Δημητριάδης

Χρηστάκης Έφένδης 
Νικολάκη έφένδης Χαραλαμ- 

πίδης
Ή εΰγ. κυρία Μαρσάν 

,» » Κρικότσου
» » Δέλτα

Μιχαήλ Λεν’ος 
Αμβρόσιος I. Χατζόπουλος 
Πέτρος θωμάς 
θεμ. Δ. Γαϊτανάκης 
Ίακ. Ίωαννίδης 
Γρηγόριος Φρόδης 
Ν. Μαλέας 
I. Β. Ρέτσιος
Άνέστ. Παππαδόπουλος 
Λάζαρος Μαντζαρΐνος 
Κ. θωμαίδης 
Δ. Α. Κεπετζόγλους 
Α. Ταστσογλους 
Κ. Εϋαγγελινόπουλος 
θεοχ. Ίωαννίδης 
Ίωαν. Νικολαίδης 
Α. Άναγνωστόπουλος 
Γεώργ. Γρημάνης 
Δ. Μπούλης 
Κ. Α. Ραφτόπουλος 
Αδελφοί Καραμφύλλη 
Αδελφοί Βιτάλη 
Αδελφοί Τριανταφύλλη 
Γ. Καραμπατής 
Χρ. Γρηγοριάδης 
Γ. Βίτσος 
Τριανταφ. Παλαλίδης 
Φωτ. Καλφογλους 
Άνας. Λαμπρίδης 
Ν. Σ. Άγας 
Γ. Εΰτυχίδης 
Γ. Ίωαννίδης 
Χρ. Μπαξεβάνογλους 
Κ Παπαδόπουλος 
Κ. Άθανασιαδης 
A I. Λαμπίκης 
I. Σταύρου 
Κ. Γεωργιάδης 
Μ Γενήδουνιας 
Ν. Σπανδονής 
Γ. Λογοθετίδης 
Άθαν. Μαυρογέλαστος 
Άντ. Παππης 
Δη μ. Μάρδας 
Άθ. Κ. Νικολόπουλος 
Άλ. Ίωάννου 
’Αθανάσιος Χρηστίδης 
Διονύσιος Άσάνης 
Μ. Κυριαζής 
Τηλ. Πορμαζίδης 
Άθ- Αγαπητός 
Παν. Δημητριάδης 
Γ. X Γεωργίου
Γ. Άναστασιάδης φαρμακοποιός 
Βασιλικοπουλος

Χαρ. Τσιτσής 
Γ. Μαράκης 
Ευγένιος Κύριλλος 
Κυρ. Μ. Χρυσοσφαιρίδης 
Λέων. Καραγιαννόπουλος 
Λ. Πρεβεζιώτης 
Δημοσθένης Πετρίδης 
Μαρκ. Δαμιράλης 
θ Κωνσταντινίδης 
I. θ. Τσοϋχλος 
Π. Άθανάσοβικ
Μ. Οίκιάδης 
Δημ. Άνταλλής. 
Α. Βαρότζης 
Θ. Γεωργιάδης ιατρός 
Α. Σιώτος 
Σλαβέϊκωφ 
Ν. Νικολαίδης 
Γρηγ. Κωνσταντινίδης 
Apts’. Μηνιάτης 
θ. Άποστολίδης 
’Ιωάννης Μπάρας 
Λέσχη «ή Μικρά Άσία» 
Ίακ. Άρτεμιάδης
Στ. Ίωάννου έκ Φαν. Σηλυ- 

βρίας
Γ. I. Γιαπισίκογλου έκ Νεα- 
πόλ. καππαδοκίας
Εΰσταθ. Σεργ'.άδης έκ Σηλυ- 

βρίας
Έη' άνταλλαγή.

Έφημ. Νεολόχος 
» Βυζαντίς 
» θεατής

Άγγελάκης 2
I. Δ. Μανώλης 4

ΕΝ ΕΠΙΒΑΤΑΙΣ
Οί άξιότιμοι κύριοι 

Σταμ. Άναγ/ωστίδης 
Γ. Κ. Παππά
Γ. X. Θεοφίλου
Ί. Κυριάκού 
Άντ. X. ’Ελευθερίου

, ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
I ‘Ο άξιότ. κ. Στέφανος Χρ. 

θάνου 5

Γ. Οίκονομίδης ). . , Μ. Χρυσοχόος |έ* 

Κωνστ. Μαμουτζής 3

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Ή έφ. « ’Ηχώ τής ’Ορθοδο

ξίας »
Ή έφ. « Άστήρ τής Άνατολ.» 
Η εφ. « Φώς ■ 
Ή έφ. « Κρήτη » 
Ή έφ. « Έκλεκτική » 
Η έφ. « τών Συζητήσεων » 

‘Η έφ. « Περιστερά » 
Τό περιοδ. « Εθνική Βιβλιο

θήκη »
Τό περιοδ. « Παρθένων » 
Τό περιοδ. « Γεωπονικά »

Οί άξιότ. κύριοι 
Αναστάσιος Ν. Γουδας 
Γ. θεολόγης 
Άλ. Βόλτου 
I. Καραγκιοζιάδης 
I. Π. Ίωάννου 
Ε. Π. Χατζής 
Γεωρ. Κωνσταντίνου 
Στεφ. Ευσταθίου Στεφάνου 3 
Δημ. Σταματίου 
Παναγ. Κηροπώλης

ΕΝ ΣΥΡΩ 
£0 έλλογ. κ. Κ. Σαλταμπάσης 
‘Ο έλλογ. κ. Π. Κρεμαστιώτης

’ ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Οί έντιμοι κύριοι 

Γ. Ν. Μεγαρεΰς καί Κ. Ψάλ
τη?

Μιχ. Ν. Βίστης ιατρός 
Πέτρ. Ν. Καίρης 
Ιω. Ν. Δαπόντες 
Δημ. Ν’ Πενέτης 

ί Νικ. Βίστης Γαλούνης
Λέων. Γ. Καρυστικάκης 
Αύγουστής Κονδυλης 
Ιάκωβος Στρατής καί 

ή έλλογ. κυρία
Άννα Γεωργίου διδάσκαλος

ΕΝ ΣΚΥΡρ 
‘Ο έλλογ. κ. Ν Μωοαίτης διδ.

ΕΝ ΓΥΘΕΙΩ
Οί έντιμοι κύριοι 

Ν. θ. Έξαρχάκος 
Σπυρίδων Κατζαρός 
Π. Νιφόπουλος 
Περικλής Ζήρας 
Ευστράτιος Παναγουλάκος 
Παναγ. Βαββανάκος 
Γεωργ. Ν. Λιαράκος 
Άντ. Παστελής 
Γ. Έμ. Τζωρτζάκης

ΕΝ ΒΟΔΕΝΟΙΣ 
‘Ο άξιότ. Φιλεκπ. Σύλλογος 

Βοδενών.
ΕΝ ΒΩΑφ 

‘Ο πανιερωτ. Άγ. Δημητριά- 
ϊος κ. Γρηγόριος

Οί έντιμοι κύριοι 
Παναγ. Πατάκης 
Νικόλαος Γεωργιάδης 
Ήλία- Μαμουτζής 
Αν Π. Γεωρνίευ έχ BXoQfG- 

λιδαδου Έλασσώνος

Δ. Φουρίδης έκ Πανίτζης 
Β. Μπουκλακος » 
Γ. Ρουσακος δημοδ. Λάγιας 
Κυρ. Μενουδάκος άπό Κονάκια 
Β. Διπλοράκος άπό Άγ. Νικ.

Μέλιτήνης
Γ. Β. Μανδραπήλιας άπό Μα- 

ραθ. Μαλευρίου
Δ. Άλεξανδρόπουλος άπό Βά- 

χώ Καρυουπόλ.

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
‘Ο άξ. κ. Ιωσήφ Ναχαμούλης 2 

ΕΝ ΙΩΑΝΝ1Ν01Σ
‘Π Σεβ. Μητροπολίτης Ίωαν- 

νίνων κ. Σωφρόνιος
‘Ο πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. 

Νικόδημος
Ό ιερολ. κ. Ιωάννης ίεροδιάκ 
‘Ο αίδ. Πρωτόπαπας κ. Δ. Ά- 
θανασιαδης έκ Καρίτζης 
Ό Αίδ. Παπά κ. Κωνστ. ’Α
ναστασίου Κορεντινός

Οί άξιότιμοι κύριοι. 
Καϊσαρ Ίουλιανός 
Κ. Παρασχης 
Κ. Τσιμαίρης 
Δ. Ρεχας ιατρός 
Μ. Μεκιος 
Βασίλειος Κυπριώτης 
Άδ. Ζοβανόπουλος 
Χριστοδ. ΠαπαςιλόπΟυλος 
Κωνστ. Δ. Βοίλάς 
Γεωργ. Δ. Χρυσοχόος 
Χαράλαμπος Ευθυμίου 
Ίω. Κ. Μπίτζιος 
Π. Κ. Σακελλαρίου έκ Μονο- 

δένδρίου
Αδ. Κολέττα έκ Βραδέτων.

ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ..
Ή άξιοτ. Σύνταξις τής Κλειούς 
Ή άξιοτ. » » τής Ημέρας

ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-.
Ή θ. Υ. Πριγκιπ. κ. -Ελένη 

Γκίκα (Δόρα Δ’ ΐστρια).

ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
‘Ο άξ-.οτ. κ. Άλεξ. Μ. Πιτής 
‘Ο άξιοτ. κ. Δημοσθένης II.

Γριμανης

ΕΝ ΗΡΑΚΛΕ1Ω ΚΡΗΤΗΣ.
Ή έντιμος Δημογεροντία τού 

τμήματος Αασιθίου.
Οί άξιότιμοι κύριοι. 

Αθανάσιος Τσιβόπουλος 
Γεώργιος Καραγιαννάκης 
’Εμμανουήλ Κ Μιχελάκης 
Ιωάννης II. Φωκά:

1 Κ. Κρα/.λης ία
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Νιζολ. Δ. Κονταξάκης 
Σταύρος Μαζράκης 
Στυλιανός Χαιρέτης 
Σπυρίδων Ζαριράκης 
Χρηστός I.· Δάλμας 
Σεραφείμ Φωκάς διδ. έν Νε- 

οχωρίω Μιραμβέλλου
Μύρων Νιωτάκης » 
Βασίλειος Κ. Άδοσίδης » 
X. Χαράλαμπος Περακάκης 
’Αναγνώστης Μαυραντωνάκης

ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Ό αιδεσ. Σακελλάριος κ. Νι

κόλαος, Προθ. τοΰ Ιεροί» 
Ναοϋ τής Ευαγγελίστριας.

ζ0 πανοσ. κ. 'Ιερεμίας Πτέ- 
ρης Ίεροδιάκονος.

Οί αξιότιμοι κύριοι.
Γεώργιος Άβέρωφ.
I. Άντωνιάδης
Στέφ. Σβίλαριτς υποπρόξε

νος Ρώσσος.
Γ. Πολύδωρος ιατρός. 
’Αθανάσιος Σταμέλης ιατρός. 
Δημ. Σουλτάνας δικηγόρος. 
Ίω. Π. Σκιλίτζης καί υιοί.
Λουκάς και Παντιάς Μαυρο- 

κορδάτου.
Ν. Γ. Νοταράς.
Β. Γεωργαλάς
Ρήγας Ίωαννίδης
Σοφοκλής Ξένος
Σ. Βασιλόπουλος.
Λ. Α. Βενάκης.
’Ιωάννης Δ. Παππάς.
Δ. Κωνσταντινίδης.
Δ. Κεσάλης.
Κυριάκος Φαρδούλης
Μηνάς Κατσώνης.
’Εμμ. Μ. Περάκης.
Μάρκος Γ. Μοσχονάς.
Δ Κυριακούλης.
Ευθύμιος Όράτης.
’Ιωάννης Άφουόάκης.
Ε. Ε. Ρούπας.
Πέτρος Κασβιμάτης.
Γεώργιος Βασιλείου.
Μάρκος Ταμβάκος.
Κ. παππά Λουκά.
Ν. Δούκας.
Ευστράτιος Δούκας.

Γ. Βούρος.
Λ. Άνδρεόπουλος.
Άντ. Σέψης.
I. Κ. Σταυρίδης.
Ζ. 0. Μυταράκης.
Αδαμάντιος Φιλιππίδης.
Α. Μυρίσσης.
Κ. Πασχαλίδης.
Δ. Τάσσος.
Κίμων Παπά Καλός. 
Χριστόφορος Μανάρης 
Ν. Σπάθης.
Σπϋρος Ίωάννου 
Βασίλειος Ααμπράκης. 
Ε. Π. Άχιλλόπουλος. 
X. Μεταξόπουλος.
Α. Περικλής.
Κ. Τριανταφύλλου.
Γεωρ. Παντελίδης 
Ίω Δ. Δημητρίου. 
Ίω· Γ. Σκούφος.
I. Μοσχάτος, 
I. Αοβέρτος.
Ν. Α. Καρυδιάς
Α. Π. Γρυπάρης
Ν. Γρηγοριάδης.
Γ. Βασιλειάδης.
X. I. Τσιλίκης.
I. Παπουλόπουλος.
Φ. Δ. Κωμανός.
Δ. Κωνσταντινίδης.
Α. Άναστασιάδης.
Γ. Βλαχάκης.
Γ. I. Φιλίππου.
Ρ. Κ. Σκεντεριάδης.
Ε. Βαλσαμής.
Α. Σταματόπουλος.
Μ. Βενετοκήής
Ίω. Σεραφείμ.
Μέντωρ Κονταξόπουλος 
Γ. Άγγελόπουλος.
Δ. Ρέϊρ.
X. Μαραγκόπουλος.
®. Α. Αυγερινός.
Άδελφ. Καλιγλόπουλοι, 
Γ. Καζίρας.
Α. Δραζΐνος.
Π. Μάξιμος
Άδελφ. Βαλή.
Γ. Τζοϋρος.
Κ. Κωμανός.
®. Κ. Μεταξάς.
X. Τζαγκαροσιάνος.
Άγγ. Τελατινίδης.

Β. Μεταξόπουλος.
Γ. Τσερλέντης.
Άδελφ. Μαρσιλιανοΰ.
S. Ramanda.
Γ. Τσητσεκλής
Γ. Ίωαννίδης.
Θ. Βερικόνης.
®. Ίβάνωφ.
Βενετσίζης.
Π. Τριχάκης.
Ν. Ταμβάκος.
Δ. Αποστόλου.
Α. ’Εμμανουήλ· 
Σ. Π. Καλουτάς.
Α. Ψαράς.
Άμβρ. Πατούνας.
Κ I. Ξενάκης.
®. I. Φούντης.
Κ. Παπ. Νικολάου.
Μιχ. Καραβοκυρδς.
Μ. Α. Μεγαλίδης.
Ν. Μαυρουδής.
Δ. Παλαιολόγος.
Τριανταφυλ. Καντακουζηνός
Ν. Δημητρίου.
Κ. Ίωάννου.
Ευαγ. Κ. Θεοδώρου.
Στεφ. Σκεντεριάνης.
Ν. Σκουφάδης.
Δ. Ταμβακόπουλος.
Δ. Ε. Λίβανός.
Α. Περβάνογλους.
Γ. Μαυρογορδάτος.
Άδελφ. Καραβοπήλου.
Άλεξ. Άδίπ.
Ν. Άμπέτ.
Δ. Βερικέτης.
Άρμουστής Ιατρός.
®. Σγοϋτος.
Γ. Α. Ξηραδάκης.
I. Δημητριάδης.
Δ. Σ. Τσιντσιλάκης.
Κ. Σκρινής.
Γαβριήλ Διβανιώτης.
Παναγής Βασιλόπουλος.
Ίω. Ποθητός .Μόσχου
Ιωάν. Ν, Κομνενέτ,ιας 
Παντολέων Μεταξάς

Οί ελλόγιμοι διδάσκαλοι.
Κωνσταντίνος Τύμπας σχο- 

λάρχης.
Ιωάννης Άγαδόπουλος.
Χρηστός Δημητριάδης.
Δ. Π,αννόπουλος.

Ν. Λεούνης.
Ζ. Ζαμπακός.
Ή αξιότιμος σύνταξις τής 

έφ. «Τά ημερήσια Νέα»

ΕΚ ΚΑϊΡΟΥ
‘Ο Θεοφιλ. Άγ. Ξανθουπόλεως 

κ. ’Ιγνάτιος
Ό Θεοφιλ. "Αγ. Κρήνης κ. 

Σπυρίδων
‘Η άξιοτ. κ. Παρθενόπη Chesse

Οί έντιμοι κύριοι. 
Βασίλειος Βουχωρίδης. 
Δημήτριος Βουχωρίδης. 
Κωστής Β, Βουχωρίδης. 
Γρηγόριος Βερναρδάκης. 
Δ. ©οιβιδόπουλος.
Α. Τσάμπαλης.
Δ. Ν. Μαράτος.
Τιμολέων Ζ. Άγγελόπουλος. 
Μάρκος Ίατρουδάκης.
Βασίλειος Σέχας. 
'Εμμ. Παπαδάκης.
Κοσμάς Γαροφάλο». 
’Αλέξανδρος Ζαρακούδης. 
Σωτήριος Νικολόπουλος. 
Κωνς·. Γιαννακόπουλος. 
Χριστοφής Πετζητίδης. 
Κωνς·. Κίτικας.
Δημήτριος Βούκρας. 
Ευστάθιος Παγί^ης. 
Σ. Πανανιώτης.
Π. Καλπάκης.
Φραντσέσκος Άγγε'λου 
Σωτήριος Μαρκόπουλος. 
Χριστόφορος Πετσιτίδής. 
Γεωργ. Τσιγάδάς. . 
Ιάκωβος Μπαρούτης 
Δημήτριος Δημητρίου. 
Δημήτριος Διαμαντής. 
Ιωάννης Μαραγγός. 
Νικόλαος Γρυπάρης.
Κωνς·. Ζουρής.
Άλεξ. Κωνστατινίδης.
Δ Πανάς.
Δημοσθένης Α. Σταύρου. 
Γημήτριος Παλαιολόγου. 
’εώργιος Σουρμελής 
Ιωάννης Άποστολίδης. 
'Ιωάννης Μανουηλίδης.
Αδελφοί Παυλίδαι 
Ιωάννης Ααδόπουλος.
Σ. Άνδρεάδης.
’Ιωάννης Γ. Παντελίδης.

Γεώργιος Γουρδούλης. 
Δημήτριος Δ. Ζαρακούδής. 
Γεώργιος Καλουτάς.
Ιωάννης Κοντές. 
Γεώργιος Πασδέκης. 
Νικόλαος Παπαδάκης.
Μ έ μ φ ι ς ίπ’ άνταλλαγη.

ΕΝ ΤΑΝΤΑι
01 έντιμοι κύριοι. 

Ταμβακόπουλος. 
Γεωργ. Μπασάνης, 
Δ. I. Νικολα'ίδης.
Α. Σταυρίδης. 
Β. Καλουγϊ,άννης. 
Νικολ. Κάίρης. 
Κ. Καρζούλης. 
Έμμ. Χωριατόπουλος. 
Στ. Στεφανίδης. 
Lobardos.

EM ΖΑΓΑΖΙΚ.
Ό πανασ. Ιερομόναχος κύ

ριος 'Ιερεμίας ©εολογίδης.
Οί έντιμοι κύριοι. 

Παναγιώτης Ε. Μπενλής. 
Νικόλαος Ε. Μπενλής. 
Δημήτριος Ε. Μπενλής. 
’Ιωάννης Ν. Ρέτζος. 
Γ’αννούλης Ε. Δεκαβάλας. 
Νικόλαος Τσιαλίδης. 
Θεόδωρος Μαγούλας. 
Δημήτριος Παρισίδης 
Σωκράτης Σ. Σαούλης. 
Ιωάννης Πέμας. 
Δημήτριος Κωνσταντινίδης. 
Νικόλαος Κουιεαριανός. 
Ευθύμιος Κουρκουβέλης. 
Μικές Γ. Κουοάς. 
Νικόλαος Δ. Λύδόης. 
Κωστής X. Αναστασίου. 
Μιλτιάδης Κυριακόπουλος. 
Γεώργιος Ζαμπέλης. 
Απόστολος Σταματίου Μι- 

τυληναΐος.
Δημήτριος Ν. Μιταρέλης. 
Ευστράτιος Ψύρρας.
Κ Ν. Οικονόμος. 
Ευστάθιος Βραχάμης. 
Γ. Πολυμέρης.
’Αντώνιος Σταματιάδης. 
Γ. Γ. Διαματαρίόης.
Σπύρος χρυσοχός. 
’Ιωάννης Στράτης. 
Γεώργιος Μαλιάκας·

’Εν ΜΙΝΕΤ-ΕΛ-ΓΑΜΧ.
01 έντιμοι κύριοι. 

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος 2. 
Άνδρέας Αύδδης. 
Ν. Παππάζογλους. 
Αλέξανδρος Κυριάκού. 
Ναοϋμ Νιτζιώτης.
Γεωργ. Κυριάκος.
Δ. Χαριτάτος. 
Αριστείδης Χαριτάτος. 
Μιλτιάδης Καψιμάλης 
Μιχαήλ Κριέστας.

ΕΝ ΔΑΜΑΝΧΟΥΡ.
Οί αξιότιμοι κύριοι.

Δ. Μαρκίδης
Α. Κωνστανταρίδης.
Κ. Μανολόπουλος.
Α. Τριανταφύλλου
Δ. Ροσσέτης 
Ν. Πέλενδρος.

ΕΝ ΖΙΦΤΑι.
Οί αξιότιμοι κύριοι. 

Π. Πανταζίδης 
Άδελφ. Άσημακόπουλοι 
Κομνηνός Ε. Ζαννάκος 
Μ. Α. Βαλτικός ' 
Κ. Ν. Κινδυνέκος 
©■ Κασιμάτης 
Π. Σαβίδης 
Σ. Σταθόπουλος. 
Κοσμάς Α. Ξένος 
Γ. Δεσές 
X. Μανιουδάκης 
Δ. Παναγιωτόπουλος 
Δ. Κριμέλης 
Γ. Μιχαήλ

ΕΝ ΜΑΝΣΟΤΡΔ.
01 αξιότιμοι κύριοι. 

Κ. Χριστοδούλου 
Αναστάσιος Κροκίδας 
Σ. Άσημακόπουλος 
Στ. Γ. Σταυρίδης 
Μ. Έμ. Ψύχας 
Μιλτ. Κοτέας.

ΕΝ ΣΑΜΑΝΟΥΔ.
01 ϋντιμοι κύριοι.

Ν. Ε. Χρυσαφινίδης 
Κωνς·. Ε. Χρυσαφινίδης 
Α. Ραΐσης
Μ. Άνδριτσάκης 
Αντ. Άσλανίδης 
Κ. Αλέξανδρου.

ΕΜ ΜΟΧΑΑΛΑ-ΚΙΒΙΡ.
Ό πανοσ. ιερομόναχος, κ.

Σ»μ. Στρατουδάκης
ΟΙ αξιότιμοι κύριοι.

Δ. Ν. Δημητριάδης
Γ. Κ. Σίμος
Α. ©. Μιγκλής
"Οθων Παπαθύμος.

ΕΝ ΒΙΡΚΑΤ-ΕΑ-ΣΑΒ.
Οί αξιότιμοι κύριοι.

©. Λοβέρδος 
Μιλτιάδης Φώτιος 
Χρήστος Βασταγίδης.

ΕΝ ΣΙΒΙΝ-ΕΑ -ΚΑΝΑΤΕΡ.
Ό άξιοτ. κ. Άχιλλεΰς Λου- 

γκής.

ΕΝ ΑΒΟΥ-ΚΙΒΙΡ.
'θ άξιοτ. κ. Κωστής X. Ί

ωάννου.

ΕΝ ΤΕΛ-ΕΛ-ΚΙΒΙΡ.
'Ο άξιοτ. Άθαν. Νικάκης.

ΕΝ ΙΣΜΑΙΛΙΑι.
'Ο έκλαμπρ. κ. Μ. Λάνς, 

Ύποπρόξ. τής Ελλάδος.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Η Α. ®. Μ. Ό Πατριάρχης

Ίεοοσολύμων Προκόπιος 2
'Ο πανιερωτ ."Αγιος Φιλαδέλ

φειας Ίωάσαφ

Ό πανιερωτ. "Αγιος Βηθλεέμ 
κ. Αγάπιος

'Ο πανιερωτ. "Αγιος Τιβερι- 
ριάδος Νεκτάριος

Ό παν.άρχ ιμ.Σκευοφύλαξ τοΰ
Π. Τάφου κ. Σεραφείμ 2;

Ό πανοσ. άρχιμανδρ. ταμίας- 
τοϋ Π. Τάφου κ· Άνθιμος

Ό πανοσ. άρχιμανδρ. μ. 
δραγαυμάνος τοϋ Π. Τά
φου κ. "Ανθιμος.

Ό έλλόγ. άρχιδιάκ. τών 
Πατριαρχείων καί Αρχι- 
γραμματεϋς τοϋ Π. Τά
φου κ. Φώτιος Άλεξαν- 
δρ.ίδης

'Ο ίερολ. άρχιδιάκ. τής *Α-  
γιοταφιτ. ’Αδελφότητος 
κ. Γαβριήλ.

'Ο όσιώτ. έλλόγ. 'Ηγούμενος 
Ίόππης κ. "Ανθιμος

Ο οσιος καμαράσης τοϋ Π. 
Τάφου κ. Πολύκαρπος Βι-> 
θυνός

'Η ®εολ· σχολή ’Ιεροσολύμων 
Ή βιβλιοθήκη τής 'Αγιοταφ. 

’Αδελφότητος
Ό ίερολ. κ. Βαρθολομαίος ί- 

εροδιάκονος
'Ο ίερολ. κ. Ίννοκέντιος Δημη

τριάδης ίεροδιάκονος
01 ίεροσττοοδασταί κύριοι.

Φώτιος ίεροδιάκονος 
Παντολέων Ευστρατίου
Διονύσιος Καστριλογιαννάκης

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ.
‘Ο έλλόγ. κ. Άγγελος Οικο- 

νομίδης έλληνοδιδ.
ζ0 άξιοτ. κ. Κωνς. Ίωσήρ.

ΜΕΡΣΙΝΗΣ.
‘Ο πανοσ. κ. Κύριλλος Λαζα- 

ρίδης ιερομόναχος.
01 Αξιότιμοι κύριοι. 

Δημορών Γ. Ααζαρίδης 
’Ιωάννης Παντελίδης 
Χαράλαμπος Μιχαηλίδης 
Μ. Σ. Σιγγριμάνης



392 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.

ΕΝ ΤΑΡΣφ.
Οί αξιότιμοι κύριοι.

Γ. Σ. Δάρας
Μάρκος και ‘Ιερώνυμος 
Ν. Οϊκονομίδης
Μιχ. Γ. Μ πίστης'
II. Μαρινάκης 
Μιχ. ’Αβανία; 
Συμεών Ίωάννου

ΕΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
‘Ο Μ. ’Αρχιεπίσκοπος πάσης 

Κύπρςυ κ. Σωφρόνιος
‘Ο πανοσ, κ. Μακάριος Άνδρε- 

άδης Έξαρχος Επισκοπής
‘Ο πανοσ. κ. Χριστόφορος ‘1ε- 

ρομόναχος Μόρφου-
‘Ο πανοσ. κ. ’Αθανάσιος (Ιε- 

ρομον.τής Ί. Μονής Κόκκου
‘Ο ‘Ιερολ. κ. Ιγνάτιος, Ίερο- 

διακ. τής Μονής Μαχαιρά
‘Ο μουσικολ. κ. Στυλιανός ιε

ροψάλτης Παλουργιωτίσσης
Ή Δημ. βιβλιοθήκη Λευκωσίας 
‘Η Λέσχη Λευκωσίας « ή Πρό

οδος »
Π Λέσχη Λευκωσίας «ή ’Ελπίς» 

Οί έντιμοι κύριοι
Φ. Γεωργίου Γραμ. τής Α. Μακ. 
Γεωργ. Κάλβαρης Σχολάρχης 
Γιάγκος Λοβαρίδης 
Γεώργιος Ίωαννίδης 
Νικόλαός Γεωργιάδης

‘Ο έντ. κ. Δημ. Άλεξανδρίδης

ΕΝ ΣΥΜΗ
Οί αξιότιμοι κύριοι 

’Αλέξανδρος· Μιλιοράτης 
Ν. Μπόνης 
Ν. Μπόνος
Ιωάννης Γ. Κλαδας
I Φ· Βιτάλης· 
Ν. Γ. Μαστορής 
Μ. Γρηγορόπουλος 
Όνούφριος Κατσαράς

ΕΝ ΣΑΜΏ

ΕΚ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 
‘Ο αϊδ. "Παπά κ. Κωνστ. Κα- 

ραχριστόδουλος. .......
Οί ίντιμοι κύριος

Στέφανος Φωτιαδης, Διευθυντής 
τοϋ ‘Ηγ. γραφείου

Έμμ. Πύργιος Πρόεδρος τών 
έφετών

Γεώργιος Χριστόπουλος 
Γεώργιος Έλευθεριαδης
Ευστάθιος Καρατζάς 
Γρηγόριος I. Πρωτόπαπα
Ν. Βουργάνας
Ν. Μ. Νικολαΐδης 
Δημ Νικολαρέΐζης 
Κωνστ. Γ. Λυμπέρης 
Κωνστ. Σταυρινίδης 
Κλεομένης Ίορδανίδης
S Surtelenski, Μηχαν. τής 

‘Ηγτμονίας

ΕΚ ΣΚΑ\ΑΣ 
ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 

‘Ο πανοσ. κ. Μακάριος ‘Ιερσ- 
κήρυξ τοΰ ‘Αγ. Κιττίου

‘Ο πανοσ. κ. Μελέτιος Γ. Μο- 
δινός, ’Αρχιδιάκονος τοΰ ‘Αγ. 
Κιττίου

Οί έντιμοι κύριοι 
Πϊος Οΰσμιάνης 
θ. Κωνσταντινίδης δημοδιδ. 
θ. Φ. Κωνσταντινίδης 
Χριστόδουλος Κουππάς 
Γεώργιος Πιερίδης 
Γεώργιος Ί. Δημητρίου 
Δ. Κουντούρης

ΕΚ ΑΕΜΗΣΣΟΥ
Οί άξιότιμοι κύριοι 

Γιαγκος Ζ. Άποστολίδης 
’Αγαθοκλής Ν. Φραγκούδης 
Χριστόδουλος Μοδινός

ΕΚ ΚΥΡΗΝΙΑΣ
‘Ο πανιερωτ. Μητροπολ. Κυ- 

ρηνίαί κ. Μελέτιος

ΕΚ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 
‘Ο έλλ. κ. Κωνστ. Θεοφάνης 

σχολάρχης

ΕΚ ΠΑΓΩΝΔΑ
Ό ίντ. κ. Άλκ. Άγγελόγλους

ΕΚ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
Ό αϊδ. κ. Δ. Βουτζαλίδης ίε

ρεΰς ‘Ελληνοδιδάσκαλος
Οι έντιμοι κύριοι 

’Ιάκωβος Γ. Σακελλαρίδης 
Γεώργιος Σταυρινίδης 
Θεόδωρος θεοδωρίδης άρχι- 

τέκτων
Σπυρίδων Σπυριδωνίδης ιατρός 
Νικόλαος Σκοτίδης
Δημήτριος Ζαφείρης 
Δημοσθ. Π. Ί Καπώλης 
Δημήτριος Ίωαννίδης 

αί άξιότιμαι κυρία’.
‘Ελένη Ί. Φυτάλη 
’Ασπασία X. Μανταφούνη

ΕΝ ΧΙΩ
Ό,Σεβασμ Μητροπολίτης Χίου 

κ. Γρηγόριος
‘Π ‘Ιερά ·Μονή τοϋ ‘Αγ. Μηνά 
‘II ‘Ιερά Νέα Μονή
Ό τής Α. Σ. ιερολ. ’Αρχιδιά

κονος κ. Νικόδημος
Ό έλλογ. κ. Γεώργιος Σουρίας 

Γυμνασιάρχης
Ό έλλ. κ. Ί. ϊΐρίσιος ‘Ελληνοδ.
Ό άξιότ. κ. θεόδ.. Κυτροέφ 

Διερμ. τής Διοικήσεώς
Ή άξιοτ. Λέσχη « Ισότης » 
‘Ο άξιοτ. άσφαλιστ. συνεταιρι

σμός « Χιακή Πρόοδος»
‘Η εύγεν. κυρία Πολυξένη Ί. 

Κομνηνοΰ

Οί έντιμοι κύριοι 
’Ιωάννης θ. Πετροκόκκινος 
Νικόλαος Α. Μαυρογορδάτος 
Κίμων Καράβας
Μιχαήλ Γ. Συννεφιάς 2 
Στυλιανός ΞανΟάκης 
’Ιωάννης Στάγγαλας 
Βασίλειος Πατούνας 
Ευστράτιος Κοσσένας 
Έμμα-ουήλ Στάγκαλας 
Μιχαήλ θ. Ζυγομαλάς 
Παντολέων Αυγερινός 
Λεωνίδας Μανός 
Γεώργιος Πάνζαρης 
Γεώργιος Κονιος 
Ν. Κ. Γλύψης 
Ν. Κορρέντης 
Π. Α. Κανολάς 
Γεώργ. Χρύσης 
Ζωρζής Καλοτάς 
Ίωαν. Γιαμβίλλης 
ΙΙαναγ. Στ. Μηταράκης 
Μιχαήλ Κεφαλάς
Λουκάς Π. Μαυρογορδάτος 
Νικόλαος ’Αριστόβουλος 
Νικόλαος Μανταφούνης 
Κωνσταντίνος Γ. Δελεμής 
Ίωαν. Χρυσανθακίδης

ΕΝ ΒΡΟΝΤΑΔΩ
Ό πανοσ. Σακελλάριος κ. Λε- 

όντιος 2

ΕΝ AESBQ

ΕΚ ΜΙΤΥΛΗΝΠΣ.
‘Ο Μακ. πρώην ’Αλεξάνδρειάς 

κ. Καλλίνικος.
‘Ο Πανοσ. Πρωτοσΰγκελος κ. 

Γρηγόριος.
I Ό Γυμν. τοϋ έν Μιτυλ. Γυ - 

μνασίου κ. X. Λαίλιος
‘Ο Καθ. τών ‘Ελλ. γραμ. και

τής ίστ. κ. Δ. Βερναρδάκης
‘Ο Διευθ. τών. Έλλην. τοϋ έν 

Μ.τυλ. Παρθεναγωγείου κ. 
Γ. ’Αριστείδης

‘Ο Καθ. τής Όθωμ. γλώσσης 
κ. Δ. Στάυρίδης

‘Ο ιατρός κ. Π. Καβιά.δης
Οί αξιότιμοι κύριοι

Ν. Κουρουμπακάλης
Γ. X Π’.τή
Α. Μιχαηλίδης
Γ. Κανδήλης
Έμ. Τζαννέλης
I Κυριακίδης
Ε. Παυλίδης
Δ. Δουκακη
Γεωρ. Ίωάννου
Σΐμος Πολιτάκης

ΕΚ ΜΟΡΙΑΣ
‘Ο Πανοσ. κ. Ιγνάτιος ίερομ.
Ό δημοδ. κ. Π. Πορφυριάδης
‘Ο άξιότ. κ. Π. Σίμου
‘Ο άξιότ. κ. Προκ. Κοκκινοχέρης

ΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
‘Ο άξιότ. κ. Ίω. Θεοδοσιάδης 
‘Ο άξιότ. κ. Βασ. Μάνδρας

ΕΚ ΜΥΣΤΙΓΝΩΝ
‘Ο δημοδ. κ. Γ. Β. Δομενίκου
‘Ο άξιότ. κ. Νικολ. Διαμαντή

ΕΚ ΚΛΕΙΟΥΣ.
‘Ο αϊδ. κ. Ιωάννης ίερεΰς
‘Ο άξιοτ. κ. Γ. Παντελίδης

ΕΚ ΚΑΠΙΙΣ
Ή Σχολή

ΕΚ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ
‘Ο άξιοτ. κ. Εΰστρ. Έλευθερι- 

άδης

ΕΚ Μ®ΛΥΒΟΥ
Οί αξιότιμοι κύριοι

I. Κράλης
Κωνστ. Σάββας 2
Μιχ. Κοτζάβασης 
’Αλκιβιάδης Π. Καζάζης

ΕΚ ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
‘Ο δημοδ. κ. Γ. Νικολαΐδης

ΕΚ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
‘Ο δημοδ. κ. Περ. Γ. Σαράντου

ΕΞ ΕΡΕΣΣΟΥ 
οί έντιμοι κύριοι 

Α. Πασαδέλης 
Άχιλλεΰς I. Κούκου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.
Γαληνός Έμ. Κούκου 
Δημήτριος θ. Τζαννετίδης 
Άντών. Σπ. Τζαννετίδης

ΕΚ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
‘11 άξ ότ. κ. Καλλιόπη Π. Νι

κολάου
Ο άξιότ. κ. Χαρ. Κελαδίτης 
‘Ο άξιοτ. κ. Σάββας Βάνέλης 
‘Ο άξιοτ. κ. Γρηγόριος Δ. Σχ· ι 

ράντογλου
ΕΞ ΑΓΡΑΣ

‘Ο αϊδ. Παπά κ Νικόλαος.
ΕΚ ΙΙΟΛΥΧΝΙΙΤΟΥ ;

‘Ο αίδ. κ. Δημήτριος Ιερεΰς I 
‘Ο δημοδιδ. κ. X. Γρηγορίου 
‘Ο ιατρός κ. Κ Αθανασιάδης

Οί εντ κύριοι 
Σπόρος X. Β;·

Σ. Πανσέληνος
A. Ε. Κουστομύρης

, Δ. Ε. Βάλλη

ΕΚ ΒΡ1ΣΑΣ .
‘Ο άξιότ. κ. Γ. Λαμπρυνίδης 2
Ο άξιότ. κ. I. Γατρέλης 

ΕΚ ΠΛΩΜΛΡΙΟΥ 
Οί έντιμοι κόοιοι

Π. Πιτζιλαδής 
Π. Βονάτσος 
Έμμ. Βαρί'.άννης
I. Καπώνης 
Π. Τρο-.ζής 
Γ. Λαγουμίδης 
Τηλέμαχος Βασιλείου

•Έμμ. Μίλανϊ'.νός

ΕΚ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
‘Ο άξιότ. κ. Άναγ. Π. Γρηγορίου

ΕΚ ΠΑΠΑΔΟΥ
Ο αϊδ. Παπά κ, Σπυρίδων 
Ο έλλ. κ. Προκόπιος ‘Ελληνοδ.

ΕΚ ΚΑΛΛΟΝΉΣ
: ‘Ο πανιερ. πρώην Μεθύμνης 

κ. ’Αγαθάγγελος
‘Ο πανοσ. κ. Γρηγόριος ίερεΰς

ΕΚ ΣΤΥΨΕΩΣ
Ό δημοδ. κ. Δημεσθ. Τσακ-

ί υ,άχας
: ΕΞ ΥΨΗΛΟΜΕΓΩΠΟΥ 
ΐ ‘Ο πανοσ. κ Γεδεών ίερομ.

ΕΞ ΗΠΙΟΥ. ,.
. ‘Ο πανοσ. κ. Σωφρόνιος ίερομ.

" · ί ■■■■■

31'3

ΕΞ ΑΓΙΑΣΟΥ 
‘Ο ιατρός κ. Λευκίας 

—1
ΕΝ AHMNQ

‘Ο πανιερ. Άγ. Λήμνου κ. 
’Ιωακείμ

Ό έ’ντιμ. κ. Στ. Βουλγαρίτσας

ΕΝ TQ ΑΠΩ ΟΡΕΙ
Ό πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης κ. 

Διονύσιος Ξηροποταμηνός
Ό πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης κ. 

Ναθαναήλ Ξηροποταμηνός
Ό ιερολ. Ίεροδιακ κ. Νίκαν- 

δρο;
‘Ο έλλογ. κ. ’Αλέξανδρος Εΰ- 

μορφόπουλος

I
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 
εΐσφρήσαντα έν rij Κωνσταντινιάδι.

Σελ. στήλ. στίχ. άντί διόρθου
362 32" καλοΰ καί υψηλού τοΰ καλοί χαι νψηλοί·
363 α. 15 έπανήγαγεν αύτήν έπανήγαγιτ αϊτοί·,·

21 ' έγένετο ήμιί.ΜΌ
β'· 39 φιλοπρωτίας ψιλοποατιίας

» W 48 ή άλήθεια ή άλήθιια
3.64 β'· 8 είς κόσμον ΐνταϋθα

» 30 · κοχλαζόντων χαχλαζόντων
» 49 δέν έρριψε διν κρρηξι
ϊ; 54 Αίθεροοϊκο: ^4ιβιροοΐχαι

365 α. 5 όλολύζουν ίλ.ιλίζυνχ·
» Μ 26 $ολαί βολά,"
» β'. 19 τοΰ πτεροφόρου τών πτιροψόοων

» 46 κερδαλεόλατρε! χιρδαλιόλατρι!
35 σελωρίας πιλωρίας

ϊ· 7 Άϊδιότητα καί αΐβίριώδη φνσιν,

366
1)
α.

9
1

Μή ήτον όλη 
νά τοΰ συντρίψη

^ίϋτοΰ μη ητον 
νά τόν συντρόΐιη

9 άντηχοΰσι άντηχοϋσι;
)> » 10 καταρρακτών, χαταρραχτών
)) ί * 34 έκ δύο ί/'ς dvo

’.-/ξ/όπμοι τοΰ Λΐΐντορος φίλοι.
Τή προθύμω συνδρομή κχί τή φιλοτιμώ υποστήριξε·. υμών ώς 

κι: τή δραστηρίω συμπράξει τών καλών κάγαθών 'Επιστασιών

ήμας, άναγκχζομένους νά γράφωμεν έπιστολάς άν»υ ανάγκης καί 
νά ύποβαλλώμεθα *ΐς  έξοδα άνευ λόγου καί νά αίτιώμεθα δω
ρεάν τας ’Επιστασίας.

αφίχθημεν αισίως εις τ'ο τέρμα καί τοΰ Δ’, τόμου τοΰ άνά χεϊρας Πρός αποφυγήν τών ένοχλήσεων τούτων, διότι «ρκουσιν αί το- 
πονήμχτος οΰ σκοπός άείποτε έσται ή μόνη βεβχίχ καί αληθής σαΰτα·. αλλαι, παρακαλοΰμεν τούς φίλους’Επιστάτχς όπως είς μη- 

ώφέλεια τοΰ ά/αγινώσκοντος, τουτέστιν ή τοΰ πλάσματος πρ’-ς δένα δώσωσι τά πρώτα φύλλα τοΰ προσεχούς τόμου, έάν δέν λά- 
τόν πλάστην δσον ένεστι μείζων προσέγγισις, δπερ κχί ή μόνη βωσι πριν παρ’ αύτοΰ το τίμημα. Έσμέν βέβαιοι ότι πάντες οί

ευδαιμονία. Λίαν άσμενοι, τόν τόμον τοΰτον κλείοντες, άποχαι- 
ρετίζομεν πλείους ή πέρυσι καί προπέρυσιν άναγνώστας, πρός 
οΰς έκφράζομεν δημοσία τήν εύγμνωμοσύνην ήμών καί ιδία προς 
τούς όσοι διά τών ενθαρρυντικών αύτών επιστολών λίαν εύγενώς 
ένισχυσαν ήμάς απέναντι τών άτρΰτων άληθώς πόνων καί τών
υπέρογκων έςόδων, ών δεϊται ή τοιούτου περιοδικού συντήρησες 
καί όσημέραι βελτίωσις. Μεταξύ τών κυρίων τούτων, οΐτινες 
πάντες είσ’ι λόγιοι, άνήκουσί τινες έκ τών ευαρίθμων τοϋ έθνους 
λογάδων, γνωστοί καί διά τά φώτα καί διά τήν αρετήν καί διά 
τήν φιλογένειαν. Έσμέν βέβαιοι ότι οί άναγνώσ.αι ήμών πολύ 
Οά ηϋχαριστοΰντο, άν τοϊς έλέγομεν τίνες είσίν οί καλοί ούτο·. κύ

ριοι, άλλά παρακαλοΰμεν αύτούς ϊνα έπιτρέψωσιν ήμάς όπως μή 
προχωρήσωμεν περισσότερον, διότι πιθανόν άλλως νά φανώμεν 
ακριτόμυθοι έκθέτοντες εις τήν δημοσιότητα καί τάς επικρίσεις
ίσως τινώ/ άνδρας, οί όποιοι έν οΐκω άλλ’ ούχί έν δήμω διά λό-
γους, οΰς αύτοί οιδασιν, ήθέλησαν νά έκφράσωσι πρ'ος ήμάς τήν 
έκ τής άναγνώσεως τοΰ Μέντορος εύαρέσκειάν των.

Καθ’ όσον αφορά τό τίμημα, άν κχί ούχί μόνον ό χάρτης υπέ
ρ ετιμήθη άλλά καί τά διά τήν ξυλογραφίαν έξοδα έπαισθητώς 
•ηΰξησαν, έν τούτοις σχεδόν μένει τ'ο αύτό, διότι άντι δύο μετζι- 
τιων ώρίσθη εις 10 φράγκα άνευ τών ταχυδρομικών, 13 δέ 
μετά τών ταχυδρομικών διά τάς επαρχίας καί 16 έπίσης διά τ'ο 
εξωτερικόν.

ΙΙρός τούς πλείονας τών φίλων συνδρομητών έκφράζομεν τάς 
εύχαριστήσεις ήμών διά τήν εύγενή προθυμίαν, μεθ’ ής προκχτα- 
βάκλαυσι τό τίμημα καί δι’ ής προκαταβολής ταύττς ούχί μόνον 
οιετηρήθη άλ,,ά καϊ όσημέραι βελτιοΰται τό σύγγραμμα· άλλ’ούχ 
ήττον παρακαλοΰμεν καί τούς ολίγους έκείνους έκ τών φίλων, οι- 
τινες είς τ'ο μικρόν τοϋ ποσού βέβαια άποβλέποντες άδιαφοροΰσι 
περί την έγκαιρον αύτοΰ άπότισιν, λέγοντες, πιστεύομε·/, καθ’ έ- 
αυ.ούς «άπό τήν ίδικήν μας συνδρομήν περιμένει τό περιοδικόν; 
«ας ήνε καί άργότ&ρον», παρακαλοΰμεν, λέγομεν, αύτούς ίπως 
εύαοεστηθώσιν ϊνα παύσωσιν οϋτω σκεπτόμενοι, διότι, χωρίς 
παντάπασι νά ώφελώσιν εαυτούς διά τής καθυστερήσεως ταύτης, 
εέοουσι δυσκοΰ.ίας κα'ι είς τάς αξιότιμους Επιστασίας κα'ι είς

αληθείς φίλοι τοΰ περ·οδικού ούχί μόνον δέν θά δυσαρεστηθωοι 
παντχπασι δια .την αιτησιν ημών ταύτην, ατλα να: θα δικαιωσω- 
σιν ήμάς, άναγ· (ορίζοντες έν τή όρθοφροσύ-.η αύτών ότι ποσώς 
δέν έχομε·/ άδικον οΰτω πράττοντες. Μεταξύ τών τσσούτων. υπέρ 
τούς 1ΟΟΟ, εύγενών εΰρέθησα·/ έν τούτοις κατά δυστυχίαν καί
τινες οί όποιοι, άφοΰ έλαβον τά πρώτα φύλλα καί τά κατέστρε
ψαν, έπειτα καί τήν συνδρομήν δέν έπλήρωσαν καί τόν τόμον 
άχρηστον, καθό έστ-ρημένον τών πρώτων φύλλων του, κατέστη
σαν. Εινε άλ.,θές ότι όλίγιστοί είσιν οί τοιοΰτοι, άλλά έστι») καί 
εις· διατί ή τοιαύτη ζημία εις τό ταμείου συγγράμματος, τό όποιον 
κέρδη δέν έχει; Νά έξοδεύωμεν προς βελτίωσίν του; μάλιστα· 
άλλά νά χάνωνται χρήμα-α διά τήν αβελτηρίαν τινων, διατί; 
Τούς τοιούτους οί συνδρομηταί ώς καταδρομείς θεωροΰντες, δέν 
άγανακτοΰσιν άραγε έπίσης εναντίον αύτών καί δέν έπιΟυμοΰσιν
έπίσης τοιουτοτρόπως πρός αύτούς νά φερθώμεν ; Ούδόλως περί
τούτου άμφιβαλλοντες, έσμένβεβαιότατοι ότι ούδεμίαν θέλει προ
ξενήσει ή τοιαύτη ήμών αίτησες πρός τούς άληβί/,· συνδρομητές 
δυσαρέσκειαν, έφ’ ώ καί λίαν θαρραΰ.έως κλείοντες τ'ον Δ', μετα- 
βχίνομεν εις τ'ον Ε'. τόμον τοΰ Μέντορος.

Καταστρέφοντες τόν μικρόν τοΰτον επίλογον έκφράζομεν δημο
σία τάς εύχαριστήσεις ήμών πρός τε τόν φιλόκχλον τοΰ Μέντο
ρος Ξυλογράφον κ. Μ. Νικολαίδην καί τ’ον φιλόπονο·/ Τυπογρά
φον ζ. Νικόλαον Α. Δαμιανόν, παρ’ ών, έσαεί τά βελτίω ζητούν- 
των, έσμέν καθ' ολοκληρίαν ηύχαρ·στημένοι· αναγγέλλομε·/ δε 
τοϊς φίλοις συνδρσμηταϊς ότι εις τήν σύνταξιν τοΰ Μέντορος προσ- 
ελήφθη ώς τακτικός συντάκτης καί ό εύπαιδευτος ομογενής κύ
ριος Μιλτιάδης Δ. Σεϊζάνης, γνωστός δια πολλάς άξιολόγους 
πραγματείας του οημοσιευθ,ίσας έν τε τώ Χα· τ5!·’
τοπιοις έφημερίσιν. "Οθεν ύπισχνούμ-θα τοϊς ήμετέροις άναγνώ- 
οταις μείζω κχί τέρψιν καί πο'.κ.’.λίχν.

‘Ο Πυθαγόρας θά έξαχολουθήο , τά κρεΐττω πάντοτ’ επιδιώ
κω·/. ‘II συνδρομή αύτοΰ ώρίσθη διά τόν Β'. τόμον φράγκα 2 1'2 
διά τούς συνδρομητάς τοϋ Μενχορος καί 3 1^2 διά τούς μή.

Έρρωσθί,
- ΊΙ Διεύθυνσις.


