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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τής αύτοχεφάλου ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου καί 
τινες βιογραφικαί σημειώσεις τών ’Αρχιεπι

σκόπων αύτής.

(Συνέχεια άπο σελ. 275). 

—

Δι’ έλλειψιν τών αναγκαίων πηγών μένουσιν ήμΐν άγνωστα 
κατ’ ακρίβειαν τά κατά την έποχήν ταύτην έν Κύπρω γενόμενα, 
περί ων διαλαμβάνουσιν αί ανωτέρω ■ παρατεθεΐσαι έπισφολαί, κα
θώς καί κατά πόσον έπέδρασε σωτηριωδώς είς τάς δεινάς ταύτας 
περιστάσεις της Κύπρου ή τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 
και ’Αλεξάνδρειάς άνάμιξις. Έκεΐνο δέ δυστυχώς καταφαίνεται 
μόνον έκ τών έπιστολών τούτων, δτι δ τότε πατριάρχης ’Αντιό
χειας ’Ιωακείμ, έλαυνόμενος ύπο φιλαρχίας, ούχί ώς ποιμήν, 
άλλά μάλλον ώς λύκος, δστις κατά την παροιμίαν εις τήν ανε
μοζάλην χαίρεται, δραξα'μενος της ευκαιρίας έμηχανάτο πάλιν νά 
διεκδικήση έπί τής Κύπρου άνύπαρκτα δικαιώματα καί, ονειρευό- 
μενος δτι ήδη επέστη ό καιρός νά κατορθώση αύτός ευκόλως δ,τι 
οι προκάτοχοι αύτοΰ δέν ήδυνήθησαν μετά τοσαύτας προσπάθειας 
νά κατορθώσωσιν, έπεκαλεϊτο προς τοΰτο λίαν άφελώς και τήν 
τοΰ πατριάρχου 'Αλεξάνδρειάς συμμαχίαν, και ούτως άντί διορ-

(ΜΕΝΊΌΡΟΣ Τομ. Δ'. Τείχος ΜΖ') 

θώσεως έπηύξανε μάλλον τήν ανωμαλίαν τών αυτόθι πραγμάτων. 
Άλλ’ ό ’Αλεξάνδρειάς, ιεράρχης πεφωτισμένος καί άξιος τών 
’Αποστόλων διάδοχος, γινώσκων άριστα τήν έαυτοΰ αποστολήν καϊ 
μέχρι τίνος ή κανονική δικαιοδοσία έκάστου πατριάρχου διήκει, 
οΰ μόνον δέν παρεσύρθη ύπδ τοΰ άφελοΰς Αντιόχειας άλλά καί 
άπηντησε πρδς αΰτδν ώς εϊκός διά τής διδακτικωτάτης καί ένταΰτώ 
δηκτικωτάτης έκείνης επιστολής τής 5 σεπτεμβρίου τοΰ 1600, 
ήτις, καί άν μή έσώζοντο μέχρις ήμών οί τδ αυτόνομον τής Κυ
πριακής έκκλησίας κατακυρώσαντες συνοδικοί κανόνες, ήτο ικανή 
καί μόνη νά διάσωση τήν αυτονομίαν ταύτην έν περιπτώσει πά- 
σης κατ’ αύτής επιβουλής.

’Απορίας δέ άξιον είνε τίνος ένεκεν ό πατριάρχης Μελέτιος 
έν τή περιστάσει ταύτη, προκειμένου περί εκκλησιαστικών πραγ
μάτων τής Κύπρου, δέν άπετάθη καί πρός τους αύτόθι επισκόπους, 
άλλά μόνον πρδς τάς κοινότητας Λευκωσίας, Άμμοχώστου καί 
Αεμησοΰ. Άλλ’ άν έν ταΐς ανωμαλία*.;  ταΰταις ένείχοντο, ώς εί- 
κάζομεν, καί οί αύτόθι αρχιερείς, τότε είνε εύεξήγητος καί εύλο
γος ή διαγωγή αύτη τοΰ πατριάρχου Μελετίου.

Μεσοΰντος τοΰ ]Ζ’. αίώνος, άλλαι πάλιν διενέξεις καί σκάν
δαλα έλαβον χώραν έν Κύπρω μεταξύ τοΰ άρχιεπισκόπου καί τών 
επισκόπων αύτοΰ. Τούτου ένεκά τινες τών Κυπρίων άνεφέρθησαν 
υπέρ τοΰ άρχιεπισκόπου είς τήν μεγάλην έκκλησίαν, πατριαρχεΰ- 
οντος Ίωαννικίου, δστις άκροασάμενος αύτών έπί συνόδου κατέ- 
κοινε τήν διαγωγήν τών έπισκόπων καί πρδς παΰσιν τών διενέ- 
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έάν δέ τις τών Ιερέων άπδ τής έαυτοΰ μεταβαίνη είς έτέραν, ωτάτων Πατριάρχων, μετ’ αύτοΰ καιρόν λαμβανειν, και ομου τας
δλως ύποσταίη ούδέν, δπου γε καί λυομένης, ανω και κα.ω 
πάντα φέροιτο μάλιστα. Ταύτης ο’υν δή τίνες των φιλοδοςω/ 
μηδένα πάμπαν λόγον ποιούμενοι, καταπατοΰσι μέν αυτήν, εν 
πολλοϊςμέν καί διαφόροις τόποις, μάλιστα δέ ώς ανηνεχθη τη 
ήμετέρα Μετριότητι έπί Συνόδου, ύπδ τών άπδ τής υμετερχς, 
παοανενονότων έπαρχίας, τής περιφήμου οημί νήσου των Κυπρί
ων’, έν ‘αύτή δή, καί έςόχως οί προύχοντες τοΰ έκεϊσε ιερατείου, 
προφάσει δήθεν φιλαδελφίας, ώς κοινά τά τών φίλων, το ο α
ληθές έπ’ ολιγωρία τής σής Μακαριότητες, και έν πρόσχημαν. 
χρηστολογίας, τή προβολή τής φιλαδελφίας, τδ αμήχανο·/ οια- 
φθείρουσι κάλλος τής πανάγνυυ Έκκλησίας, τής ήγαπημένης 
τοΰ Δεσπότου ημών Χρίστου περιστεράς, καί πάσας τάς αυτής 
θεσμοθεσίας, καί ούδέν έστιν 3 δύναται τδ φίλαρχο·/ αυτών επι- 
σχεϊν καί κρατήσαι, άλλά παρά τούς Εκκλησιαστικούς θεσμούς 
καί Κανόνας τών ‘Αγίων ήμών Πατέρων, ταις άλλων επιοαιν^- 
τες ένορίαιο, χωρίς τής τών έφισταμένων αύταϊς γ-ζώμης, Ενερ- 
γοΰσιν αύθαδώς, ά καν ταϊς αύτών παροικίαις. καί τούς μεν 
’Αδελφούς αύτών λυποΰσι, τούς δέ νόμους πατοΰσι, παραοαινουσι 
δέ καί τάς ‘Ιεράς τών ‘Αγίων Πατέρων παραδόσεις, κα: ει, ου- 
δέν ές ών δρώσι δεικνύουσιν ήγείσθαι, καί τών έκ τοΰ λαού, 
ούκ έλίγους σκ,ανδαλίζουσι, παρακούοντες και μή φρίττοντες την 
άπ='λήν τοΰ είπόντος, ούαί τω σκανδαλίζοντι ένα των μικρών 
τούτων, καί μάλιστα οί δφείλοντες ύπόδειγμα είναι τών άλλων, 
καί τών ’Εκκλησιαστικών καί πατρ κών νόμων άκριβεις οτι μά
λιστα ύπάρχειν φύλακες, διάτοι ούν δή τοΰτο, ή Μετριότης η
μών, ώς φροντίδα έχουσα πασών τών κατά μέρος Εκκλησιών, 
τής ’Ανατολικής καθ’ ήμάς τοΰ Χριστοΰ ‘Αγίας Εκκλησίας, 
ούκ άνεχομένη έπί πολύ παροραν ταΰτα, καί τά δρια α εθεντο οι 
Πατέρες ήμών μεταίρειν καί καταπατεϊσθαι- επειδή, ουκ αυτοί 
καταορονοΰνται, άλλ’ δ τούτους έπί τοΰτο κινήσας, δ γάρ φη- 

» σΐν ύμάς άθετών, έμέ άθετεϊ, καί ούχ υμείς εστε οι
» άλλα τδ Πνεΰμα τοΰ Πατρδς ήμών τοΰ έν τοϊς Ουρανοις, ηθε- 
λησε τάς καταχρήσεις ταύτας, και άτακτους παραδασεις παντε

λώς έκκόψαι, ώστε μηκέτι γίνεσθαι.
Διδ Συνοδικός τής ήμών μετριότητες προκαθήμενης, συμπα- 

ρεδρευόντων αυτή καί τών ίερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτι
μώ·/,τών έν ‘Αγίω Πνεύματι άγαπητών αύτής’Αδελφών, και συλ
λειτουργών, έντιμοτάτων Κληρικών, χρησιμωτάτων αρχόντων, καί 
πολλών άλλων παρευρεθέντων Φιλοθέων Χριστιανών,^ των κατα 
ζ,.ΰμα Υιών αύτής άγαπητών, καί λόγων ούκ ολίγων περί τών ρη- 
θέντων(Γ) καταχρήσεων γεγονότων, τέως έδοςε, τή ημών Με- 
—ότ·ητ·, καί κοινή απασιν δρισθήναι ταΰτα, και γραφηναι, του 
ΰί-έτι ’γίνεσθαι τά τοιαΰτα. τούτου χάριν άσαλεύτων μενόντων 
τών προνομίων τής άγιωτάτης’Αρχιεπισκοπης τής ύμετέρας Μακαρι- 
6τττοί:,ά^ελφ’.χώς βοηθούμεν,χαι Συνοοιχώς αζοφαινομεΟα, εν Α
γίω Πνεύματι, ΐνα μηοεις άπο του νυν, άφ ου ακούσει των παρόν- 
-ων Συνοδικών έντολμάτων, τολμήση τι τοιοΰτον οιαπραςασθαι, 
ούτε τών αύτόθι θεοφιλεστάτων Επισκόπων, ούτε τών Ευλαοε- 
στάτων Ιερέων, άλλ’ έντδς τών οικείων όρων έκαστον ιστασθαι,

Σ. Σ. Το έγγραφον τούτο αντεγραφη πιστώς.

ξε<*·/  χα'. σχανδαλω·? άπηυθυνε συνίε'.ζ'ο^ YP’W·*  ‘•P’j 
δ-.αφερομένους' καί πρδς πάντας τους έν Κύπρω ορθοοοςους κΑη- 
ρικούςτε κα’. λαϊκούς, έζιτιμδν τοϊς υπερβαίνουν τα υπο 
ρών κανόνων κα’ τοΰ αρχαίου έθους δ·.αγεγραμ;Λένα όρια, νου
θετώ·/ δέ κα’. δ·.ο?ίζων αύτοϊς έπιτακτικώτερον τ“ *α"
νονικής αύτών δικαιοδοσίας σχετ·.κώς προς τον αρχίο.^ΑΟκΟ . 
Έκ τοΰ γράμματος τουτου γίνεται δήλον δτι οί έν 1^ 
τροπολϊται εϊτε ές άμαθείας εϊτε ές άκρατου φιλοδοςια, 
νά έκτελώσι και αύτοί έν τη ιδιαιτέρα τοΰ άρχιεπισκοκου ε-.α 
χία δ,τι ό άρχιεπίσκοπος έν ταϊς εαυτών, ώσανει ησαν 
αύτώ, κα’ ώς έκείνος έν τοίς προς αύτούς γράμμασιν ουτω και 
αύτοί έν τοϊς προς έκεϊνον νά προγράφωνται και να υπογράψω/- 
ται, ώς σημειοί που ό τότε έν Κύπρω ιεροδιδάσκαλος Εοραιμ ο 
’Αθηναίος, μηδ’ έκ τοΰ δνόματος τούλάχιστον διακρινοντες τη/ 

μεταξύ αύτών καί τοΰ άρχιεπιοκόπου διαοοραν.
Το εΐρη·αένον συνοδικόν γράμμα, έξαχθέν εκ του εν τη ρ- 

χι^-ΓΛοπή κώδηκος τών υπομνημάτων καί παραδλςθεν προ, 
* πρωτότυπον, έξεδόθη έν έτει 1756 ύπδ τοΰ τότε μεν ιε
ροδιδασκάλου έν Κύπρω έπειτα δέ πατριάρχου ‘Ιεροσολύμων χρη- 
Lfam ™ ·Α·^· * "Λ*»  » '7 " 

άτοπον νά παραθέσωμεν αύτδ καί ημείς εντα/θα ω, ι^ορικ>ν 
έγγραφον, καί τοι δέν έπιδοκιμάζομεν καθ ολοκληρίαν το λίαν 
δΙΙποτικον αύτοΰ 'ύφος, δπερ ήν σύνηθεςκαί άναγκαιον ίσως κατα 

τούς χρόνους έκείνους. Ιδού αυτό.

IQKXIK.10S ΕΙίΕΩ ■ ΟΓΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ 11ΟΛΕΩ-.,
- νεαςρωμης,ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, (α).

Μακαριότατε 'Αρχιεπίσκοπε πάσηςW έν ‘Αγίω Π/εύματι αγαπητέ αδ.λφ. κα. συλ - · ,
;?εϊς, χρησιμότατοι άρχοντες, και ο^ιπ=ι

·, ναοί- εϊη ύμϊν, και ειρηνη -αρα Ο-.υ. υ γ , 
X’-Ιίκιον πέφυκεν, ούδ’ δσοντε καί ,οιον κακό/φαναι δυνα.ν. 

Έ--ιδη κα’ νατά της ιδίας αύτών τών έχόντων -ω.ηρ^α, σ.ρα-
Ό^σαν γάρ fl”* δ Κύριος την δοςαν των 

πευεται. Ηρπησα 1

Κανόνας πατεί Πατέρων, νόμων Ίε- 
^δλίωί άνατρεπ^

• τΑΒε* β κάκεϊνο το παν ο ςυνιστα^ & -^· ι > 
γα? — ; γ χαι διακυβερνα πρόνοια, και ταςεως αν.υ

-· οορο^αυτου ο.ακρατ-,
1—------------- '--------συνε'0ι> νά επιγράφει τον

'α) Οΐ πατριοςρχαι Κω^στα ά0/επίσκοπον Κύπρου γοαμμασ-.ν αυ.ων, 
τίτλον αύτών εν τοΐς προς . » (-. / -ιυων δϊ έτών, επι· του αρχιεπι-

6“* ” ”"ί
-

νέας Ίονστινιανης κα,\π??Δ ‘ εΐ; το «πάσης Κύπρου» «■ 9?» ττ,ν 
το «νέας Ιουστ. » » ·■>

' προτεθεϊσαν σημείωσιν σελ. 1»ί·

Άγίας άσπάζεσθαι εικόνας, άλλά μόνον τδν Μακαριώτατον αύ
τών, ού λαμβάνοντος καιρόν, δει πάντας ιστασθαι έξω τών αύτών 
στασιδίων μετά δέ τό τελέσαι τόν ασπασμόν, καί τόν λαόν εύ- 
λογήσαι, καί έπί τής έν τω μέσιο καθεσθήναι καθέδρας, τότε φοι
τάν τούς Αρχιερείς άνά δύο, καί λαμβάνειν καιρόν παρ’ αύτοΰ, 
είσιόντας είς τό θυσιαστήριον ένδύεσθαι, έπειτα τούς Ίερεΐς, εΐτα 
τούς διακόνους, καί ούδέν δλως πλέων τι έχειν τών Ιερέων τούς 
’Αρχιερείς έν τοιαύτη ιεροτελεστία, είμή τά περιβόλαια, καί τό 
προηγεϊσθαι, καί αύτω συγκαθέζεσθαι.

Θέλοντι δέ έπισκέψασθαι άπασαν τήν ’Αρχιεπισκοπήν, πάντα 
δύνασθαι φαμέν άνά πάσαν τήν Νήσον, ώς καί έν αύτή τή πόλει 
τής Λευκοσίας ένεργεϊν μηδενδς έναντιουμένου τδ σύνολον· ω δει 
πάντας πείθεσθαι, καί ώς Πατέρα αύτών τιμάν, καί ύπείκειν, και 
αίδεϊσθαι, και μηδέν μηδένα πάμπαν άντιπράττειν, ή παρακούει? 
τών νουθετημάτων αύτοΰ, ειδότα εαυτόν αιωνίου τευξόμενον κρί- 
σεως· καί τοσούτω μάλλον, δσον καί πρός τούς έξω τινές κατα- 
φεύγοντες ζημιοΰσι τήν αύτών Αγίαν Μητέρα Έκκλησίαν, άπο- 
λακτίζοντες τάς νουθετήσεις ώς ήμίονοι, άγνωοΰσιν, δτι ό υψηλό
τατος ήμών καί Οικουμενικός Θρόνος, φροντίσει κάκείνων, καί τούς 
απειθείς τιμωρήσει, ΐνα γένωνται εύπειθεϊς τά γάρ Άρχαϊα έθη 
κρατεΐσθαι, ή έν Νικαία Ιερά διακελεύεται Σύνοδος, έθος δέ Άρ
χαϊον, τόν Αρχιεπίσκοπον, Έπισκόπων είναι ’Αρχιεπίσκοπον, και 
μή τά αύτά έκείνω αύτούς δύνασθαι, κατά πάσαν τήν ’Αρχιεπισκο
πήν ένεργεϊν· άλλ’ έκαστον έντός τών οικείων ιστασθαι ορών*  ή 
γάρ άρχή, τινών, ών έργον, καί δύναμις, καί προνόμιον, ού τά αύτά 
τή αρχή, έπεί ούκ δνομα μόνον έστι διάκενον, τό, Άρχιεπίσκοπος, 
άλλά καί πράγμα, ΐνα μή άταξία, καί άναρχος πολυαρχία ή έν 
τή Αγία Έκκλησία. αισχρόν γάρ έν μέν τοϊς σωματικοϊς μή 
πολλούς ποιεϊν τά τοΰ άνδρός τή αύτω συνεζευγμένη, θάνατος γάρ 
έπα"ειλεϊται τω τολμήσαντι καί σωματικός, ή ψυχικός, έν δέ 
τοϊς Πνευματικοϊς τοΰτο μή τηρεϊν, καί μάλιστα τούς Αρχιερείς- 
οθεν παραγγέλλομεν αύτοϊς άπασι, τή ήμετέρα ταύτη έμμένειν 
Συνοδική διαταγή, καί τό σύνολον μή παρενοχλεϊν. είδέ μή ύπεί- 
ξωσιν, άλλ’εύρεθώσι τινι τούτων καταχρώμενοι τών διαταχθέντων, 
καί ύπ’ ούδενός κατασταλώσι, γνωστόν έστω, οτι τήν ήμετέραν ώς 
άν μάθωσιν ύποστήσονται άγανάκτησιν, καί έκκλησιαστικώς, και 
έξωτερικώς. έπεί δ Θεός άναίτιος, αιτία δέ τοΰ έλομένου. 
Και χρή τούς τών πατέρων κανόνας πανταχοΰ κρατεϊν, καί τά 
έθιμα τών έκκλησιών πασών, καί μάλιστα τής καθ’ ήμάς Με
γάλης έκκλησίας. ούτω ποιητέον ύμϊν πάσι, καί μή άλλως έ 
άποφάσεως. ή δέ τοΰ Θεοΰ χάρις, καί ή εύχή τής ήμών με- 
τριότητος, εϊη μετά πάντων ύμών. ποοσταξάτω ή Μακαρισ
τής, τοΰ άναγνωσθήναι τό παρόν έν πάση τή Νήσω. αχνά.

Έν Μηνί Ίουλίω. Ίνδικτιώνος, Δ'.
Ό 'Ηράκλειας, Μελέτιος· ‘Ο Εφέσου, ’Ιγνάτιος· ‘Ο Κυζίκου, 

Άνθιμος*  Ό Νικομήδειας, Κύριλλος. Ό Νίκαιας, Πορφύριος 
Ό Άνδριανουπόλεως, Νεόφυτος. Ό Εύρίπου. Δανιήλ. 'Ο Λα- 
ρίσσης, Παΐσιος.. Ό Μήδειας Χριστόφορος. Ό Διδυμοτοίχου, 
Ιάκωβος

δει έαυτδν έπιδεικνΰναι καί τά συστατικά αύτοΰ, τω κατά τόπον 
πρωτεύονττ, και ούτω τά ιερατικά μετά Οελήσεως αύτοΰ έκτελείν, 
ομοίως καί έκαστον τών Θεοφιλέστατων Αρχιερέων δει οραν, 
ΐνα μή γίγνωνται συγχήσεις καί ταραχαί έν τή παναμώμω τοΰ 
Χριστοΰ Νύμφη Έκκλησία, έν ή τήν έαυτοΰ άφήκεν ειρήνην, έπί 
δέ τούτοις, τούς έν τή λαμπρά πόλει τής Λευκοσίας τυχόντα; 
*Ιερωτάτους Αρχιερείς, όποιοι καί όποιωνοΰν άν δή ποτ εϊησαν 
προνομίων, οΐ Τερεϊς έν ταϊς έαυτών Έκκ’λησίαις τιμάτωσαν, ώς 
κάν ταύτη τή βασιλίΒι τών πόλεων άγαπα γίνεσθαι, ής τό έθος 
χρή πανταχοΰ κρατεϊν κατά τούς Εκκλησιαστικούς θεσμούς, ήτοι 
άφέτωσαν, ιστασθαι αύτούς έν τω πρώτω τόπω μετά τον Αρχι
επισκοπικόν Θρόνον, Ουμιάτωσαν αύτούς τρισίν άπλαϊς εύθείαις, 
άλλ*  ού σταυροειδώς. Έν τή είσόδω τοΰ Εύαγγελίου μετά τό τε- 
λέσαι τήν είσόΒιον ευχήν ό Ίερεύς έν τω μέσω τής Έκκλησίας, 
άπίτω είς τον Αρχιερέα καί διδότω αύτω άσπάσασθαι τό ‘Ιερόν 
Εύαγγέλιον, καί πάλιν έν τω μέσω έρχέσθω, καί έκφωνείτω τό, 
Σοφία ορθοί, έν δέ τή Μεγάλη είσόδω, τοσοΰτον διαράτω τό στόμα, 
δσον αύτόν άκούειν, καί λεγέτω, μνησθείη Κύριος δ Θεός τής 
Άρχιερωσύνης σου. Οέλων δέ τών φρικτών μεταλαβεϊν Μυστη
ρίων ό Άρχιερεύς, έν τω θυσιαστηρίω ένδον φορείτω, καί μετα- 
λαμβανέτω πρώτος, άλλ' ού μεταδιδότω τω Τερουργοΰντι, το δέ 
άντίδωρον πεμπέσθω αύτω έν ω ΐσταται τόπω, καί λαμβανέτω, 
εΐτα πρός τόν Ιερέα έπανακαμπτέτω, καί δ Ίερεύς τω λαω δι- 
ανεμέτω*  έν δέ τω έξέρχεσθαι, προηγείσθω πάντων δ Άρχιερεύς, 
καί πλήν τούτων, μηδέν οΐ Ίερεΐς αύτοϊς νεμέτωσαν*  είδέτιο 
εύρ«θή, πλέον τι τούτων διανέμων, άργός έστω έπί χρόνοις τρισι 
πάσης ιεροπραξίας, καταφρονών δέ τής άργείας, καί άφωρισμέ- 
νος, ώ; τελεία καθαιρέσει υπόδικος· τοΐς δέ τιμιωτάτοις αύτόθι 
Κληρικοϊς τής ύμετέρας άγιωτάτης Αρχιεπισκοπής διαταττόμεθα, 
δπου ρ’ άν τύχωσι, μή έαν τούς Ίερωτάτους ’Αρχιερείς, τί πλέον 
τούτων τών ρηθέντων αύτοϊς άπονέμειν, άλλά συστέλλειν αύτούς 
τών ού προσηκόντων πάση δυνάμει· είδέ έκοντί παραχωρήσωσιν 
αύτοϊς, καί ού κωλύσωσιν οση δύναμις, ϊστωσαν έαυτούς έπιτιμίω 
περιπεπτωκότας άλύτω, καί τοΰ ίδιου έκπεπτωκότας αξιώματος. 
Πρός τούτοις δέ διοριζόμεθα έξαποφάσεως, καί τοϊς Θεοφιλε- 
στάτοις Άρχιερεΰσι, καί άπαγορεύομεν, μή πλέον τών διαταχθέν- 
των ζητεϊν, άλλ’ άρκεϊσθαι οίς και οΐ έν ταύτη τή βασιλίδι άρ- 
κοΰνται ’Αρχιερείς, καί μήτε είσερχομένοις είς τήν Έκκλησίαν 
ζητεϊν ύάλλεσθαί τι. ούτε ράβδον κατέχειν, άλλ’ ούδέ έξω. έν γάρ 
μόνη τή αύτών Επαρχία ταΰτ’ έξεστιν ούτε τόν λαόν εύλογεϊν, 
ούτε παρ’ αύτοΰ καιρόν τόν Ιερέα λαμβάνειν, ούτε παρ’ αύτω 
είσοδεύειν, ούτε τό ειρήνη πάσιν έκφωνεΐν, ούτε σταυροειδώς θυ- 
μιάσθαι, ούτε τόν θυμιώντα εύλογεϊν, ούτε φανερώς, ούτε κρυ
φίως, ούτε τό άντίδωρον διδόναι, ούτε τί δλως τών έν τή ιδία 
Επαρχία προσηκόντων, αύτοϊς ώς Άρχιερεΰσι· καί ταΰτα μέν 
άποντος τοΰ αύτών Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, παρόντος δέ 
πολλω μάλλον μηδέν δλως τολμάτωσάν τι σφετερίζεσθαι Αρ
χιερατικόν, πλήν τής παρ’ αύτω στάσεως. Οέλοντος δέ μ«τ’ αύτών 
Ίερουργήσαι, παραγγέλλομεν μηδένα παντάπασι τολμάν οΐωδή- 
τινι τρόπω, -.ών Αρχιερέων, πλήν είμή τυχόν τύχοι τίς των άγι-
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, Διά τοΰ γράμματος τούτου οί τότε έν Κύπρω Μητροπλΐται 
πϊριωρίσθησαν εις τά κανονικά αύτών δρ'.α χαί έχτοτε ή διατύ- 
πωσις αϋτη τηρείται άκριβώς μέχρι τής σήμερο ν.

Ού μόνον 8έ τότε άλλά χαί έν άλλαις πολλάϊς περιστάσεσιν 
ή μεγάλη έχχλησία, όσα’κις ή έχχλησια τής Κύπρου έπεχαλεΐτο 
τήν επικουρίαν αύτής, ώς άδελφή θεία προνοία πασών τών άλλων 
ορθοδόξων εκκλησιών πλείονα ήθικήν δύναμιν χεχτημένη, παρείχε 
προθύμως ώς και άλλαχοΰ οϋτω χαί έν Κύπρω την ίσχυράν αυτή ς 
αδελφικήν ουναντίληψιν. Τοΰτο καταφαίνεται καί έν τοϊς προϊ- 
στορηθεΐσιν έπί τής έν Κύπρω φραγκοκρατίας, ούχ ήττον δέ καί 

έν τοΐς έπομένοις. ώς έκ τών έν τοΐς άρχείοις τής ’Αρχιεπισκο
πής καί έν τω τών υπομνημάτων αύτής μεγάλω κώδικι σωζομέ- 
νων πατριαρχικών καί συνοδικών γραμμάτων έξάγεται (α). Ού 
μόνον δέ προσκαλουμένη άλλ’ έστιν οτε καί αυθόρμητος υπέρ 
τής εύσταθείας τών άγιον του Θεοΰ έκκλησιών προνοοΰσα έ» 
άνάγκη προέβαινε καί είς κανονικάς καθαιρέσεις άρχιεπισκόπων 
καί πατριάρχων, έ'χουσα δμως πάντοτε συμψήφους καί τούς άλ
λους πατριάρχας, ώς έπραξε τοΰτο πρότερον μέν έπί τοϋ Αρχιε
πισκόπου ’Αθανασίου, ύστερον δέ έπί τοϋ αρχιεπισκόπου Νικη
φόρου καί τοΰ πατριάρχου ’Αντιόχειας Κυρίλλου τοΰ ανήλικο? 

καί είς άλλας περιστάσεις, όπότε δέοι.
Έντεΰθεν καί δ ρηθείς αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος, έπειδή γέ

ρων ήδη άπατηθείς συνεχοινώνησε Παρθενίω τινί ύπο τής μεγά
λης έκκλησίας καθαιρεθέντι καί είς Κύπρον έξορισθέντι, καθηρέθη 
καί αύτδς καί δέν έλύθη τή ς καθαιρέσεως έως ου, άπελθών αυτοπρο
σώπως είς Κωνσαντινούπολιν, έζήτησε συγχώρησιν παρά τοΰ πατρι
άρχου καί τής συνόδου καί,συγγνώμης τυχών, επανήλθε πάλιν είς τδν 
θρόνον αύτοΰ έφωδιασμένος διά πατριαρχικού καί συνοδικού αθωω
τικού γράμματος πρδς τούς έν Κύπρω ορθοδόξους τφ 1672 γε- 
γραμμένου, έν ω μετά τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου συν
υπέγραψαν καί οί πατριάρχαι ’Αντιόχειας Νεόφυτος καί ‘Ιεροσο

λύμων Δοσίθεος.
Έν έτει 1668 δ άρχιεπισκοπος Νικηφόρο.- συνεχρότησεν έν 

Λευκωσία σύνοδον των Κυπρίων έπισκόπων κα: πολλών άλλων 

(α' Έν τινι γράμματι τοΰ πατριάρχου Γαβριήΰ. προς τον αρχιεπίσκο
πον Κύπρου Χρύσανθον φέροντι χρονολογίαν 1784 είσι γεγραμμένα και τά 
έξής «έθος άρχαΐον καί έργον τής καθ’ ήμάς τοϋ Χριστοΰ μεγάλης ’Εκ
κλησίας το οικουμενικόν αυτής αξίωμα ένδεικνυμένην άντιλαμβάνεσθαι 
μέν προθύμως προς τάς χρείας τών απανταχού έκκλησιών τών ευσεβών 
καί ορθοδόξων Χριστιανών,έξομαλίζειν δέ και διευθύνειν προς το δίκαιον, 
εΐτι κατά παρεκτροπήν τών θείων καί ιερών νόμων, καί διεστραμμένος 
έσθη γεγενημένον, καί τούς τής τοιαύτη; παρανόμου πράξεως έργάτας καί 
αυτουργούς τιμωρίαις καϊ παιδείαις ταΐς προσηκοΰσαις καθυποβάλλειν κτλ.» 
Έν άλλω δέ γράμματι ΰπδ τοΰ πατριάρχου Προκοπίου έχδοθέντι τώ 1785 
«έοονται ταΰτα «ώσπερ έπί τών στόλων ό έπί τοΰ μεγίστου τών πλοίων 
στόλαρχος, ού τής ιδίας μόνης επιμελείται εΰπλοίας καϊ σωτηρίας άλλά 
καί έπί τά παραπλέοντα πλοιάριά τε και έφολκάδας διηκνεΐται τή έπιμε- 
λεία καϊ βοήθεια... ωσαύτως και ή καθ’ ήμας τοΰ Χριστοΰ μεγάλη Εκ
κλησία ου μόνον τών καθ’ έαυτήν φροντίζει παροικιών, άλλά καί πρδς 
τάς λοιπάς πατριαρχικά; καί άρχιεπισκοπικάς παροικίας προχείρους πάνυ 
τά; επικουρίας παρέχεται και άντιλήψει;, εΐποτε τόχοιεν αυτής δεηθεΐσαι»· 
κτλ. ίκώδιξ τών υπομνημάτων τής Αρχιεπισκοπής σελ 96 και 981.

Ιερέων καί κληρικών χαί καφεδίκασε τάς πλάνας τών Καλβιν,!- 
στών. Τά πρακτικά τής συνόδου ταύτης καθώς καί τάς άπο - 
φάσεις αύτής συνέταξεν δ ιερομόναχος ‘Ιλαρίων δ Κιγάλας, δ 
διαδεξάμενος τήν αρχιεπισκοπήν μετά τδν Νικηφόρου, καί παρέ- 
δωκε τοΐς Καπουκίνοις πατράσιν, οΐτινες άπέστειλαν αύτάς εις 
τήν Γαλλίαν, καθά λέγει δ Λεκουϊνος, καί έξέδωκαν Λατινιστί έν 
τέλει τοΰ Β'. βιβλίου· (de perpetuitate fidei eucharisticae) (α).

(α) Τάς αποφάσεις ταύτας άπαραλλάκτως ώς συνετάχθησαν ΰπδ τοϋ 
Ίλαρίωνος εϋρομεν ευτυχώς έντινι χειρογράβω τής βιβλιοθήκης τής’Αρ
χιεπισκοπής μεταγεγραμμένας έν έτει 1743 έξ Ιδιοχείρου τοΰ Ίλαρίωνος, 
καθ’ ήν φέρει σημείωσιν τδ είρημένον χειρόγραφον έξ οϋ μεταγράψαντες 
αύτάς καί ήμεϊς παραθέτομεν ένταύθα άπαραλλάκτως μετά τής προτεταγμέ- 
νης έκεΐ σημειώσεως τοΰ άντιγραφέως, δστις κατά τδν Ιστοριογράφε τής 
Κύπρου Κυπριανόν (σελ. 362) είνε Παΐσιος ό τότε μέν αρχιμανδρίτης 
τής ’Αρχιεπισκοπής βραδύτερον δέ γενόμενος άρχιεπισκοπος Κύπρου.

Ίδου το άπαράλλακτον Ίσον τοΰ χειρογράφου, δπερ διετέλει μέχρι, 
τοΰδε ανέκδοτον. § « Ταΰτα τά καθυπογραφέντα κεφάλαια εϋρον έν τώ 
σκευοφυλάκιο» τής άγιωτάτης ταύτης ’Αρχιεπισκοπής κατά τδ α ψ μ γ ο ν 
έτος έν τινι διεφθαρμένω σημειώματι, ίδιοχείρω δμως τοΰ αύτοΰ κύρ 
Ίλαρίωνος, βεβαιοϋντος τοΰτο δι’ ιδίας αύτοΰ ΰπογραφής».

» ‘Ιλαρίων θεία καϊ τοΰ οικουμενικού θρόνου χάριτι Ίσεπίσκοπος, μέ
γας τής αύτής αγίας καθέδρας θεολόγος καϊ τών απανταχού τής έκκλη
σίας διδασκάλων έξαρχος'*).  Πάσι τοΐς έντευξομένοις καϊ άναγνώναι μέλ»- 
λουσι τά παρόντα γράμματα τής ήμών ταπεινότητος, διαβεβαιούμεθα, οτ? 
τά καθυπογραφέντα κεφάλαια αύτολεξεί άπογέγραπται, έν τή Λευκωσία, τή 
περιφήμω τής νήσου Κύπρου μητροπόλει, γενομένης Συνόδου, όγδοη άπρι- 
λίου τοΰ ΐσταμένου έτους, έν τω τοΰ ένδοξου ’Αρχαγγέλου Ναω, προκα- 
θεζομένου του μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου κυρίου κυ
ρίου Νικηφόρου, συνεδριαζόντων αύτω καϊ τών πανιερωτάτων μητροπο
λιτών τοΰ τε Πάφου κυρίου Μακαρίου, τοΰ τε Κυρηνία; κύρ Νικηφόρου, 
έτι τοΰ Νεμεσοΰ κυρίου Γερασίμου, πρδς τούτοις καϊ της ήμών ταπεινο- 
τητος, καϊ τών έξάρχων Άμμοχώστου, ’Αρσινόης, Κουρίων, Σόλων,πολ
λών τε καθηγουμένων καϊ άξιωματικών και Ιερέων ης αί πράξεις παρ’ ή- 
μΐν καϊ σώζονται καϊ φυλάττονται, ής περ μόνα τά κεφάλαια ήτι τούς 
συνοπτικούς δρους μετά τήν διεξοδικήν έκείνων ήμεϊς αύτοϊ διδασκαλίαν 
άπεγραψάμεθα. έκτενώς έπιδεηθέντων καϊ έκλιπαρησάντων τοΰ όσιωτάτου 
πατρδς Φραγγίσκου τοΰ Άποβρισάκ καπουχκίνου, καϊ τών σύν αύτω ώ; 
ΰπέστρωται.

(*) Περί τοΰ Ίλαρίωνος τούτου θέλομεν διαλάβει άκολούθως έν οΐκείωτόπι·».

Έκ της τοΰ ά. κεφ. διδασκαλίας, Περί τών άχράντων Μυστηρίων.
"Ωςτε ε’ίτις ε’ίποι τδν έξ άληθοΰς Ιερέως ίερουργούμενον άρτο» καϊ οί

νον μετά τδ άγιασθήναι (ρητοΐς τισιν ΰπδ Χριστοΰ νενομοθετημένοις λό
γιοι;) μή είναι αύτδ τδ σώμα καϊ αιμα ούσιωδώς καϊ πραγματικώς τοΰ 
θεανθρώπου Ίησοΰ Χριστοΰ τοΰ Σωτήρος ήμών, άλλ’ ή τύπον καϊ σύμ
βολου, ή σώζεσθαι μετά τοΰ μυστηρίου τήν ούσίαν τοΰ άρτου καϊ τοΰ 
ο’ίνου, καϊ μή μάλλον έκεΐνα παντελώς άπολείπεσθαι μετά τδν αγιασμόν 
(μόνων ΰπερφυώς σωζομένων μετά τής ποσότητος, καϊ τών λοιπών συμ- 
βεβηκότων) ώστε γίνεσθαι άληθή τινα καϊ άκριβή μετουσίωσιν, τουτέστι 
μεταβολήν πάσης τής προυπαρχούσης ούσίας τοΰ άρτου καϊ τοΰ οίνου 
εις δλην τήν ούσίαν τοΰ δεσποτικοΰ σώματός τε καϊ αίματος. "Η μή 
θυσίαν είναι λογικήν κυρίως καί άναίμακτον, ίλαστήριον καθ’ έαυτήν τών 
άααοτιών ζώντων έν μετανοία καϊ τεθνεώτων ή μή δεΐν λατρευτικώς 
αύτά τά μυστήρια προσκυνεΐσθαι ώς αύτδν τδν έκ δεξιών τοΰ αιωνίου 
Πατρδς καθεζόμενον θεάνθρωπον Κύριον, αιρετικός κρινέσθω καϊ τοΐς τών 
αιρετικών έπιτιμίοις ΰποκείσθω.

Έχ τοΰ β'. χεφ. Περί Άρχιερωσΰνης.
"Ωστε τούς τήν άρχιερωσΰνην μή παρά Χριστοΰ νενομοθετήσθαι λέ

γοντας, υπό τε τών παραλαβόντων εις ήμάς καϊ είς τού; έξής έπίσης μή,

II.
Έπειδή οί κατά καιρούς αρχιεπίσκοποι τής Κύπρου, δντες χαί 

επίτροποι τών Χριστιανών παρά τή ’Οθωμανική κυβερνήσει δυνά
μει τών ών λαμβάνουσι βασιλικών διπλωμάτων (Βερατίων),λαμ- 
βάνουσιν ενεργόν μέρος καί εις τήν διεξαγωγήν πολιτικών τής 
νήσου υποθέσεων, διά τοΰτο πολλάκις ψήφω κοινή τοΰ ποιμνίου 
αύτών άπεδήμουν εϊς Κωνσταντινούπολιν και αυτοπροσώπως εϊς 
τή9 υψηλήν Πύλην παριστάμενοι άνέφερον αύτή τάς άνάγκας 
τών κατοίκων τής νήσου καί έξητοΰντο παρ’ αύτής ή τών τυχόν 
κακώς έχόντων πολιτικών καί διοικητικών πραγμα'των τήν διόρ— 
θωσιν ή τ’ο έλεος καί τήν αρωγήν αύτής πρός άνακούφισιν τών 
πτωχών έκ τής δυστυχίας, ήν πολλάκις έπασχον ύπό τε τής έξ 
άμνημονεύτων χρόνων κατ’ έτος μαστιζούσης τήν νήσον πανωλέ- 
θρου άκρίδος καί ύπδ τής κατά καιρούς έπισυμβ αινούσης αΰτόθ( 
ανομβρίας, ένεκα τών όποιων οί κάτοικοι ύπέκυπτον είς υπέρογκα 
χρέη, καί πολλοί μή δυνάμενοι νά ζήσωσιν έν τή πατρίδι αύτών 
άπεδήμουν εϊς τήν αλλοδαπήν καί έμεινεν ή νήσος τοΰ πλείςου 
μέρους τών κατοίκων αύτής έρημος. Περί τούτου βεβαιούμεθα έκ 
τής ιστορίας τής νήσου,ήτις αναγράφει πλήθος τοιούτων δυστυχιών 
καί έρημώσεων έπισυμβασών κατά καιρούς έν τή νήσω. Άλλά 
κα! ήμεΐς σήμερον έσμ’εν αύτόπται καί μέτοχοι όμοιων δυστυχιών 
ένεκα τής από τριών έτών έπικρατούσης έν τή νήσω άνομβρίας.

διαδεδόσθαι ή μή διαδίδοσθαι ρητή τινι τελεταρχική τάξει, ή άνσγκαίαν 
μή έΐν αι τη έχχλησιαστιχή Ιεραρχία, ή τήν ίερωσύνην χωρίς έπισχόπου 

χειροτονία; τελεΐσθαι μόνη ψήφω ή έχλογή λαοΰ καί κλήρου, τούς τοι
ούτους αίρέσεως ΰποδίχους κρίνεσθαι ώς χαι τήν άρχαίαν τών αγίων άπο- 
στόλων παράδοσιν χαταλύοντας, χαϊ τήν έχχλησιαστικήν διακόσμησε» άνα- 
τρέποντας

Έκ τοΰ γ'. Περί τοΰ άγιου Μύρου.
Ε’ίτις άρα τδ ίερώτατον χρίσμα μή εν κυρίως όμολογη τώ» έπτά μιε- 

στηρίων έκ παραδόσεως τών ’Αποστόλων άπδ τοΰ παμβασιλέως Χριστοΰ 
νομοθέτηθέν, χάριν τε προσφάτως καϊ αγιασμόν ίδιον έκ τούτου τοΐς χρι
σμένοι; προσνέμεσθαι διά τοΰ άγιου Πνεύματος, ώς χαρακτήρα βασιλικού 
νοητού άξιώματος, σφραγίζοντα είς χληρονομίαν ούρανίου βασιλείας, έτι τε 
εύρωστίαν, καϊ άνδρείαν κατά τών ορατών χαϊ άοράτων έχθρών, χαϊ 
οσμήν εύοδίας τώ θεώ έν τοϊς άγαθοΐς έργοις, ό τοιοΰτος τήν ολοκληρίαν 
τής εκκλησιαστική; διαχοσμήσεως άναιρεΐ, ήν ή σοφία οικοδομούσα τδν 
έαυτής οίκον διά τών έπτά στήλων προεδήλωσε, χαϊ ό πάλαι νόμος διά 
τής έπταφώτου λυχνίας καϊ άλλων τύπων έν τώ ναώ ποοειχόνισε.

Έκ τοΰ δ'. Περί νηστείας.
Διό καϊ ήμεΐς τοΐς τής άγιας έν Γάγγρα συνόδου νενομισμένοις όμο- 

φρονοΰντες συναποφαινόμεθα, ε’ίτις διά νομιζομένην άσχησιν έν τή Κυρι
ακή νηστεύει, ή χωρίς σωματικής άνάγχης τάς παραδεδομένας νηστεία- 
είς τδ κοινόν φυλασσομένας ΰπδ τής έκκλησίας παραλύει, άνάθεμα έστω

Έκ τοΰ έ. Περί τοΰ μοναχικού σχήματος.
Ε’ίτις οΰν τδ ίσάγγελον τών μοναχών καταγινώσκει πολίτευμα, καϊ τάς 

αύτών συνθήκας τε καϊ έπαγγελία; έφευρέματα βλαστημήσει τοΰ Σατανά, 
εϊτε παρθενίαν καϊ άγαμίαν, εϊτε πτωχείαν καϊ ακτημοσύνην εκούσιον 
εϊτε ύψοποιδν ταπείνωσιν καϊ ΰπακοήν, εϊτε τήν περί τδ ένδυμα καϊ 
τροφήν σκληραγωγίαν, άγρυπνίας τε καϊ χαμοχειτίας, χαϊ όσα τοιαΰτα, 
αύτδς έαυτδν φιληδονίας, τρυφηλής τε χαι έμπαθοΰ; βιοτεύσεως χαρα

κτήρα κεκαυτηριασμένον συνίστησιν αύτδς έαυτω τε έκ παραλλήλου, ή 
καϊ ένδιχώτερον έπισπάσασθαι το άνάθεμα, δπερ ή άγια έν Γάγγρα σύν
οδος τοΐς έν παρθενία καϊ έγχρατεία, τοΐς έν γάμω χαϊ βρωμάτων έλευ- 
θερία χρωμένοις δι’ ΰπερηφανία^ και χεκαυτηριασ>χένην όντως συνείδησιν 
ςκφαυλίζουσιν άπεβρόντησεγ,

Κατά τόν ιστοριογράφον της Κύπρου Κυπριανόν διά τοΐαύτας 
αιτίας έπορεύθησαν είς Κωνσταντινούπολιν ύπέρ τοΰ κοινού δ 
προμνημονευθεΐς Νικηφόρος, οί δύο Ίάκωβοι, δ Γερμανός δ Β'. ό 
Σίλβεστρος, δ Φιλόθεος δίς, δ Παισιος καί δ Χρύσανθος, καί 
πολλάκις είσηκούσθησαν καί βοήθειας ήξιώθησαν. Άλλά καί 
πολλάκις έξ αιτίας κακεντρεχών τινων Κυπρίων χαί φυλακάς 
καί έξορίας ύπέμειναν διά τήν πατρίδα καί τό λογικόν αύτών 
ποίμνιον. Έπειδή δέ περί τινων έξ αύτών διαλαμβάνει έν έκτά- 
σει δ Κυπριανός, μεταφέρομεν καί ήμεΐς ένταύθα τά κυριώτερα.

Τω 1730 κοινή ψήφω τοΰ λαοΰ έπλευσεν εις Κωνσταντινού- 
πολιν μετά τών περί αύτόν αρχιερέων δ αρχιεπίσκοπος Σίλβεςρος 
δια πρόσκλαυσιν είς τόν βεζύρην περί τών δυσαπαντήτων χρεών 
τοϋ τόπου. Άγνοοΰμεν δέ τίνος ένεκεν ή κυβέρνησις τότε δυσμε- 
νώς διατεθεΐσα πρός τε τ’ον αρχιεπίσκοπον καί τούς σύν αύτώ έξώ- 
ρισεν αύτόν και τόν Κυτίου Ίωαννίκιον εϊς Άβράτ-δτασί· οί δέ 
ΙΙάφου Ιωακείμ καί Κυρηνίας Νικηφόρος άθωωθέντες έπανήλθον 
είς Κύπρον, μετ’ δλίγον δέ έλευθερωθέντες καί οί έξόριστοι έπα- 
νέλαβον τούς έαυτών Θρόνους.

Καί έπί τοΰ διαδεξαμένου τόν Σίλβεστρον Φιλοθέου έπασχεν ή 
νήσος ύπό τής χρηματικής απληστίας τών διοικητών αυτής· δώ 
καί αύτός μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν τω 1744 έπεισε τήν 
κυβέρνησιν νά άνακουφίση τούξ πτωχούς, έλαττοΰσα κατά μέγα

Έκ τοΰ ς'. Περί τής τών άγιων προσκυνήσεως, καί πρεσβείας.

"Ωστε τούς τήν δουλικήν τών άγιων προσχύνησιν άθετοΰντας, χαϊ τά; 
αυτών ΰπέρ τών ϊχετευόντων πρεσβεία; διαβάλλοντας, χαϊ τήν τιμήν τών 
άγιων εικόνων τε χαι Ιερών σκευών, ούδέν ήττον χαϊ ήμεΐς άθετοΰμεν χαϊ 
άποστρεφόμεθα ή τούς πρώην άγιομάχους, χαϊ ταΐς άραΐ; τής Ζ'. συνό
δου ΰπευθύνους, χαϊ τών πατρικών παραδόσεων άνακηρύττομεν αμα έχ- 
θρούς, καϊ της τών ορ,θαδόξων όμηγύρεως έχχηρύττομεν.

Έκ τοΰ Ζ'. Περί μνημοσύνων τών κεκοιμημένων,

Έξ ων θαρροψντω; άποφαινόρ εθα, ότι οί τάς ύπέρ τώ» έν πίστει χαϊ 
μετανοία χεχοιμημένων γινομένα; εύποιίας τε χαϊ προσφοράς, χαϊ τά πα
ραπλήσια τούτοι; άναιροΰντες, χαϊ τά; έν στερήσει τε χαϊ άναβολη τη; 
μαχαριότητος όδυνηρώς έχούσα; ψυχάς ώφελεΐν ταΰτα εί; άνεσιν καί πε
ρικοπήν τής άναβολή; άπαρνούμενοι, άλλότριοι τωόντι τή; τών ορθοδό
ξων μερίδο; κρινέσθωσαν, χαι τών άποστολιχών χαϊ πατρικών παραδό
σεων παραβάτας.

’Επίλογος.

Αϋτη ή ορθόδοξος τής ’Ανατολική; Έχχλησία; πίστις, ταύτη; ΰπερα- 
σπίζουσι καϊ ο5, τετραμερείς τώ» παναγιωτάτων τής ’Ανατολής Πατριαρ- 
χών ποοσχυνητών ήμώ» άδελφών καϊ συλλειτουργών θρόνοι. Ό Κων
σταντινουπόλεως δηλαδή, ό 'Αλεξάνδρειάς, ό ’Αντιόχεια; χαϊ ό Ιεροσο
λύμων. Ταύτην χαι τά λοιπά τής οικουμένης έθνη ήμΐν συγχοινωνοΰντα 
χαθομολογοΰσιν, έν πρώτοι; ή μεγαλοπρεπεστάτη τώ» Μοσχοβιτών βα
σιλεία, τή; εύρυχωροτάτη; Ρωσσίας οΐ λαοί- Βουλγαρία; χαϊ Σερβίας, τή; 
τε άνω καϊ κάτω Μυσία;, Ήπειρώται, "Αραβες Αιγύπτιοι, ή ϊνα μή τά 
λοιπά τή; ’Ασίας τε καϊ Εύρώπης ούχ ευαρίθμητα έθνη χαταλέγωμεν 
συλλήβδην ειπεΐν πάντες οί τήν Ζ'. οικουμενικήν Σύνοδον αποδεχόμενοι 
καϊ σεβόμενοι, ταύτην άπαράτρωτον χαϊ άπαραχάραχτον μέχρι τού νΰν, 
διετήρησε θεοΰ εύδοχία χαϊ ή καθ’ ήμάς άγία τών Κυπρίων Έχχλησία. 
Αϋτη ήμΐν καϊ πάσιν ή ομολογία, γένοιτο είς σωτηρίαν, έν Χριστώ, Ίη
σοΰ, ω ή δόξα χαϊ τό κράτος αιώνιον. ’Αμήν.
'Εν τή Λευηωσίφ· θ', μεσοΰν.τρς Νοεμβρίου, έτους αχξη: ΊνδικτιώνοςΖ'.·. 
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μέρος τόν ύπ'ο τών έξουσιαστών άπαιτούμενον φόρον. Άλλ’ έν 
τούτω όπό κακότροπων τινών φυγάδων Κυπρίων ’Οθωμανών καί 
χριστιανών διαβληθεις είς τ'ον μέγαν βεζύρην εστάλη είς Κύπρον 
σιδηροδέσμιος καί είς φυλακήν έμβληθεΐς άπητεϊτο ποσόν τι χρη
μάτων, δπερ έλαβε κατά προαίρεσιν μέν παρά τών Χριστιανών τής 
νήσου ('ίσως δι’ έξοδα τής είς Κωνσταντινούπολιν αποδημίας) άλ
λ’ άνευ βασιλικού φιρμανίου, διό καί έξώσθη τοΰ Θρόνου διά 
βασιλικού προστάγματος, άντεισήχθη δε άντ’ αΰτοΰ επείσακτος είς 
τόν Θρόνον φερώνυμος τις ιερομόναχος Νεόφυτος Γαλιουντζόγλους, 
εκλεχθείς ύπ’ο τών είρημένων τυχοδιωκτών Κυπρίων καί ύπ'ο τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως βία τών κρατουντών χειροτονη
θείς. Τούτον έλθόντα είς Κύπρον άνευ εκκλησιαστικών γραμμά
των, ώς έπιβατικώς είσπηδήσαντα είς την ποίμνην οϋδείς άνε- 
γνώρισεν ώς αρχιεπίσκοπον, οί δε έν τή νήσω μητροπολϊται 
σύνοδον τοπικήν συγκροτήσαντες καθεϊλον τόν έπιβάτην κανονι- 
κώς, τό αΰτό δέ έπραξε καί ή μεγάλη έκκλησία κατόπιν διό 
ύπ’ αδημονίας καταληφθείς μετ’ δλίγον έξεμέτρησε τό ζήν. Ά- 
νεκλήθη δέ πάλιν εις τόν θρόνον ό γνήσιος τοΰ ποιμνίου ποιμήν, 
έ πολύπαθης Φιλόθεος δστις καί πάλιν έπέστειλε τους τρεις 
μητροπολίτας μετά καί άλλων Κυπρίων εις Κωνσταντινούπολιν 
διά πρόσκλαυσιν. Ουτοι τή συμπράξει πολλών αύτόθι φίλων τοΰ 
Φιλοθέου κατέπεισαν τόν βεζύρην νά έλαττώση σημαντικώς τους 
έτησίους φόρους τών Χριστιανών τής νήσου- συγχρόνως δέ έλα
βον κα! οί τέσσαρες αρχιερείς φιρμάνιον παρά τοΰ βεζύρου, δι’οό 
άνεγνωρίζοντο έφοροι καί έπίτροποι τών Χριστιανών τής νήσου, 
έχοντες τό δικαίωμα τοΰ άναφέρεσθαι άμέσως είς τήν υψηλήν 
πύλην είς πάσαν περίστασιν ελευθέριας.

Περί δέ τό 1755 ό αοίδιμος Φιλόθεος κατώρθωσε νά έκδοθή 
βεζυρικός ορισμός περί τοΰ φόρου τών έν Κύπρω μοναστηρίων καί 
μοναχών ίνα τοΰ λοιπού είσπράττωσιν αύτόν οί αρχιερείς καί δί- 
δωσιν είς τόν κατά καιρόν διοικητήν κατ’ έτος τέσσαρας χιλιάδας 
γρόσιμ καί ούδέν πλέον.

(ακολουθεί).

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.
(Συνέχ. άπό σελ. 318).

Ίανουαρίου 30 διήκουσα τήν θείαν λειτουργίαν εις τόν πε- 
ρικαλλέστατον ναόν τοΰ Εΰαγγελισμοΰ, ένθα ίερούργει ό πατρι
άρχης ’Αλεξάνδρειάς ύπέρ τών σχολείων τής ομογενούς Κοινό
τητες μεθ' άπάσης τής δυνατής μεγαλοπρεπείας. Τοΰ ναοΰ τού
του το ιερόν στεγάζουσι τρεις θόλοι, ών ό μεσαίος, μεγαλείτερος 
τών δύο παρακειμένων, έπιστηρίζεται έπι τεσσάρων εσοχών, τών 
όποιων αί πρός άνατολάς δύο φέρουσιν άνά ένα Ευαγγελιστήν. 
Ή ύπό τ'ον θόλον τούτον μεσαία άχυβάς, άρχομένη άπό τών 
κάτω, ύψοΰται μέχρι τοΰ θόλου ακριβώς καί φέρει έν τω μέσω 
πέντε παράθυρα, ύπό τά κάτω τών οποίων σχηματίζεται έσοχή

ιεροπρεπής, έν ή ύπάρχει τό τά έμβλήματα τοΰ πατριαρχικού 
θρόνου φέρον έκ λευκού μαρμάρου σύνθρονου.

Έκ τών έμβλημάτων τούτων εξέρχονται πρός τά κάτω άκτι- 
νοειδή έπίχρυσα φυλλώματα- εϊς τό έν ε’ίδει δέ ‘Ελληνικής ση
μαίας κομψώς κεχρωματισμένον σύνθρονου φέρουσιν έξ με
γαλοπρεπείς ήμικυκλοειδεϊς βαθμίδες. ‘Η ‘Αγία Τράπεζα έφ’ ής 
ϊσταται τετράστηλον κουβούκλιου έπίχρυσον, άνυψούται έπί 
τετραγώνου διβάθμου υψώματος. Έπί τών πέντε παραθύρων, 
περί ών ειπομεν, ύπάρχουσιν άλλα τόσα έλλειψοέιδή άμέσως ά
νωθεν τοΰ διαζώματος, τοΰ χωρίζοντος τήν άχυβάδα άπό τόν θό
λον· πλαγίως δέ αΰτών άλλα δύο έπιμήκη, ύφ’ ά ύπάρχουσιν αί 
άλλαι ‘Αγ. Τράπεζαι κα! αί προθέσεις, αίπερ κλείονται διά θυ
ρωμάτων καρυΐνων.

Ύπό τό τόξον τής μεγάλης άχυβάδος ύπάρχει άμέσως έζω- 
γραφημένος ό παντεπόπτης οφθαλμός καί εντός ερέβους τά οΰ- 
ράνια σώματα ώς φωτεινά! σφάϊραι- εϊς δε τό κέντρον τοΰ θόλου 
υπάρχει τό πανάγιον Πνεύμα έν ε’δει περιστεράς, έκ τοΰ ράμ
φους τής οποίας έκπέμπονταί άκτΐνες.

Τό διαχωρίζον τό καθολικόν άπό τό άγιον βήμα τέμπλου εΐνε 
καλλιμάρμαρον καί φέρει δέκα ολας μεγάλας εικόνας, άνά δύω 
εκατέρωθεν τής ωραίας πύλης και άνά τρείς είς τά παρακείμενα 
τμήματα (πόστας). Άνωθεν τών έξ έπιχρύσων ραβδωτών μαρ
μάρινων στυλίσκων τών δρυφάκτων (τοΰ τέμπλου) σχηματίζεται 
έξοχή ή γρυπίς κεχρυσωμένη, φέρουσα άνθοφοροΰσαν άμπελον καί 
άνωθεν αύτής τρίγωνον εστεμμένου ύπό κισσσοστολίστου χρυσού 
στεφάνου. Δύο διαιρέσεις άνωθεν τοΰ τριγώνου φέρουσιν άγγε- 
λους σαλπίζοντας- εκατέρωθεν δέ ύπάρχουσιν άλλαι τέσσαρες 
άνά δύο, φέρουσαι έκαστη άνά ένα τών τεσσάρων Εΰαγγελιστών. 
"Ανωθεν τής ζώνης ταύτης ύπάρχουσιν αί μικρά: εικόνες τών 
δεσποτικών έορτών·καί άνωθεν αΰτών χρυσοΰν γρυπιδωτόν διάζωμα 
διά χρυσών φυλλωμάτων κεκοσμημένον. Τοΰ διαζώματος τούτου 
άνωθεν ύπάρχει άλλο τρίγωνον μέγαχρυσάς έκπέμπον άκτίνας καί 
φέρον τό παντέφορον δμμα έντός αύτοΰ.. Έπί τής κορυφής τοΰ 
τριγώνου ύπάρχει ό έσταυρωμένος καί παρά τάς πλευράς ή θεία 
Μήτηρ καί όήγαπημένος Μαθητής. Άνωθεν τοΰ Σταυρού ύπάρχει 
άψίς καί έπι τοΰ προμετώπου αύτής άπομίμημα ταινίας, έν ή 
άναγινώσκει τις τό «χαίρε, νύμφη άνύμφευτε.» Πρός τά άκρα 
τής ταινίας ύπάρχουσιν έντός νεφών οί άρχάγγελοι, έκ δεξιών μέν 
ό κρινοφόρος Γαβριήλ, έξ αριστερών δέ ό οαλπιγγοφόρος Μι
χαήλ, οιτινες δεικνύουσι διά τοΰ δακτύλου τής άλλης χειρός 
τήν έπιγραφήν. ’Άνωθεν τής ταινίας σύρονται μικρά διαζώματα 
(κορνίζα·.) καί είς τό έμβαδόν αΰτών διαζωγραφοΰνται πέντε Ο
σιοι, πέντε ίεράρχαι καί πέντε μάρτυρες. Τούτων άνωθεν φέ
ρεται έπί άλλων δύω μεγάλων διαζωμάτων τό ανατολικόν ημι
κύκλιον όμοιου καθ’ ολα πρός τό άπέναντι αΰτοΰ δυτικόν. Έν 
τω μέσω τοΰ άνατολικοΰ έντός στεφάνου ύπάρχει γεγραμμένον 
τό «χαίρε, Γέφυρα μετάγουσα τούς έκ γής πρός ουρανόν», έπί 
δέ τοΰ δυτικού έντός ετέρου στεφάνου τό «Τό Στερέωμα τών έπι 
σοί πεποιθότων κτλ.», ένθεν δέ καί ένθεν γάστραι άνθοφοροΰ- 
σαι καί παραπετάσματα κάτωθεν κροσσωτά, άπερ έπεκτείνοντα: 
είς τήν δλην τετράπλευρου περιφέρειαν τοΰ θολοειδούς σανιδώ

ματος, δυσκόλως διακρινομίνου έκ τών διαφόρων βαφών καί τών 
έπιχρύσων κοσμημάτων.

Δέκα καί έξ στιλπναί κα! πολύφλεβοι στήλαι, σχηματίζουσαι 
δύο παραλλήλους σειράς, διαιροΰσι τον ναόν είς τρία τμήματα 
καί φέρουσιν έφ’ έαυτών τόν γυναικωνίτην τούτων αί τέσσαρες, 
αί τάς γωνίας τοΰ παραλληλογράμμου κατέχουσαι, άποτελοΰνται 
έκ τετρακιονίων συμπλεγμάτων καί δέν εΐνε μαρμάρινοι, άλλά 
κτιστά; μέ έπίχρισμα πανόμοιου καί λίαν δυσδιάκριτου άπό τό 
φυσικόν χρώμα τών μαρμάρινων. Έκ δεξιών έπ: τής τρίτης στή
λης στηρίζεται ό πατριαρχικός θρόνος καί αντίκρυ αΰτοΰ έξ άρι- 
στερών έπί μεντών δύο άπέναντι στηλών,τής δευτέρας καί τρίτης, 
άλλοι δύο μικροί θρόνοι διά τούς έπισκόπους ή τούς προξένους , 
έπί δέ τής τέταρτης στηριζόμενος άνυψούται ό έκ λαμπρού μαρ
μάρου ιερός άμβων.

Ό ναός φωτίζεται δι’ δκτώ μεγάλων παραθύρων καί 
διά των πέντε Θυρών. Τό δλον μήκος του εΐνε ποδ. 170, 
τό δέ πλάτος ποδ. 88. Δώδ.κα μεγάλαι κανδήναι έκ 
λευκαργύρου κρέμανται έμπροσθεν τών 12 εικόνων τών δρυ
φάκτων (τέμπλου) καί δώδεκα μικρότερα; άργυροί διαφωτί- 
ζουσ; τό εμβαδόν μετά πέντε πολυελαίων, ών οί τρείς είς τό 
καθολικόν καί άνά εις εϊς τά παρακείμενα τμήματα.

‘Ο γυναικωνίτης έχει δύω παράθυρα πρός δυσμάς καί έν τω 
μέσω θύραν άκριβώς άνωθεν τής θύρας τοΰ νάρθηκος, πρός βορ- 
ραν και νότον τής όποιας έξωθεν ύπάρχουσι δύω μικροί θύραι 
φέρουσαι είς τόν γυναικωνίτην καί εις τά κωδωνοστάσια. Αί είς 
τόν γυναικωνίτην φέρουσαι κλίμακες άριθμοΰσιν 60 ολας βαθ
μίδας καί φωτίζονται διά δύω στρογγυλών παραθύρων δέν φέ
ρει δέ τά συνήθη καφάσια, άλλά διακοσμείται καί διαχωρίζεται 
άπό 17 αψίδας, αίπερ φέρουσιν έπίχρυσα κοσμήματα και 
μεταξύ άνά ένα Απόστολον. Τά μεγάλα παράθυρα τοΰ γυναι- 
κωνίτου καί τά τοΰ ναοΰ (έκτος τών έν τω βήματι καί τών 
κλιμάκων) συμποσοΰνται είς 19. Κατά μέτωπον τού ναοΰ με
ταξύ τών δύω κωδωνοστασίων ύπάρχει μέγα ώρον όγιον, οπερ 
σημαίνει τάς ώρας.

‘Ο χώρος τής αΰλής εινε ευρύς καί άπασαι αί είς τάς δύω 
πλευράς, νότιον κα: βόρειόν, οικοδομά! (ή ώκέλαι) εΐνε κτήματα 
τοΰ ναοΰ χάρις είς την γενναιόδωρου πρόνοιαν τοΰ εΰεργέτου τής 
Έλληνο-ΑιγυπτιακήςΚοινότητος αειμνήστου Τοσίτσα καί ένοι- 
κιάζονται πρός όφελος τοΰ ναοΰ καί τών ύπ’ αΰτοΰ διατηρούμε
νων έκπαιδευτ'.κών καταστημάτων, άπερ κείνται εις την όπισθεν 
τοΰ ναοΰ άνατολικήν πλευράν.

Οί μαθηταί τών εκπαιδευτικών καταστημάτων τής όμογένοΰς 
•Κοινότητος είσίν οί πάντες 481 καί διδάσκονται ύπ'ο έννέα 
φιλόπονων καί αξιότιμων φιλογενών καθηγητών τά ‘Ελληνικά 
μέχρι τήί πρώτης τάξεως τοΰ γυμνασίου, τά μαθηματικά κτλ. 
τά Αραβικά, Γαλλικά καί Ιταλικά.

Εις το παρθεναγωγείου φοιτώσιν 150 μαθήτρια: διδασκόμενα: 
ύπό δύω ‘Ελληνίδων Ελληνικά καί ύπό μιας Γαλλίδος Γαλλικά.

Τής καθ’ ήμέραν αΰξανομένης Αλεξάνδρειάς δ σημερινός 
πληθυσμός εΐνε κατά τάς τελευταίας άκρ'.βεϊς καταμετρήσεις 
238 890, έξ ών α: 25 (λέγουσιν) εινε Έλληνες, οί δέ ά).λ-. 

Τούρκοι, Άραβες, Αρμένιοι, Σύριοι, Μελιταίοι, ’Ιταλοί, Εβραίοι 
κα! διάφοροι άλλοι Εΰρωπαϊοι. Ό εις άπασαν τήν Αίγυπτον 
διεσπαρμένος Ελληνισμός φθάνει τάς 50,000, έξ ών αί 25 
παραμένουσιν, ώς ειπομεν, έν Αλεξάνδρειά. Έν τω οΰκ 
εΰκαταφρονήτω τούτω όμογενεί πληθυσμό άριθμοϋνται οί 
έπισημότεροι έμπορικοί οίκοι, οποίοι είσίν δ τοΰ άξιοτίμου I. 
Άντωνιάδου, ό τών Γεωργαλάδων, ό τοΰ Κανέλη, ό τών Χορέ- 
μη, δ τών Νοταράδων, Νικολοπούλων, Ράλλιδων κλ. καί ό 
τοΰ φιλογενεστάτου, πολυτίμου Έλληνος καί θερμού πατριώτου 
κ. Γ. Άβέρωφ,περί ού δύναται τις πεπαρρησιασμένω τω προσώπω 
νά λέγη Πολλοί έποίησαν έλεος, πολλοί ήγάπησαν καί εΰηργέ- 
τησαν τήν τάλαιναν πατρίδα, σύ δέ, ώ Γ. Άβέρωφ, ύπέρκεισα: 
καί ύπερήρας πάντας, διά τάς πρός τήν ύλην πατρίδα γενομέ- 
νας εΰργεσίας σου. Άν ύποτεθή οτι θά ήρωτώμεθα παρά τίνος 
τί θά έπεθυμοΰμεν νά πολλαπλασιασθή περισσότερον τής παρά τό 
χείλος τής θαλάσσης κειμένης άμμου, θά άπηντώμεν δισταγμού 
άνευ: φιλογενεις κα; φιλάνθρωποι Γ. Άβέρωφ! ! ών μέλημα ά- 
παυστον νά ήνε τό μεγαλείου καί ή πρόοδος τοΰ πολλαχώς δπι- 
σθοδρομημένου ‘Ελληνικού "Εθνους. ’Επειδή ή άπό μέρους ή
μών άρίθμησις τών εΰεργετημάτων τοΰ άρίστου Έλληνος καί 
μιμητού τών άειμνήστων Ζωσιμάτων καί Καπλανών εΐνε δυ
νατόν νά διαταράξη τήν χολήν τινων καί νά νομισθώμεν ώς 
άπό σκοπού τά εΰεργετήματα τοΰ μεγαλόψυχου άνδρός μεγαλο- 
ποιοΰντες, μεταφέρομεν τά ύπέρ αΰτοΰ επόμενα έκ τής « Έφη
μερίδος τών Συζητήσεων», έκ τών «‘Ημερησίων νέων » τής Α
λεξάνδρειάς καί έκ τοΰ « Νεολσγου» τής Κων)λεως μετά τής 
παρά τοΰ έθνους ήμών παμποθήτου είκόνος αΰτοΰ.

«Άνηγγέλθη τηλεγραφικώς έξ Αλεξάνδρειάς οτι δ κ. Γεώρ
γιος Άβέρωφ προσφέρει διακοσίας χιλιάδας δραχμών πρός έξα- 
κολούθησιν τής οικοδομής τοΰ Σχολείου τών τεχνών έν Άθήναις. 
’Επιθυμία καί ορος τοΰ δωρητοϋ εΐνε όπως τό ίδρυμα τοΰτο δνο- 
μασθή « Μετσόδιον,» διότι τέκνον τού Μετσόβου εΐνε καί ό κ. Γ. 
Άβέρωφ καί οί αοίδιμοι Στουρνάρης καί Τοσίτσα:, οί συνεισενεγ- 
κόντες είς τήν άνίδρυσιν αύτού.» (Έκ τήςΈφ. τών συζ.άριθ. 355).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ Ο ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
Έάν δ τύπος προώρισται διερμηνεύς πιστός τής κοινής γνώ

μης—ή-ζ- σπανίως άπατά'ται είς τάς καθόλου κρίσεις της — τά 
«Ημερήσια Νέα», έφημερίς έξόχως ‘Ελληνική, δφείλουσι νά 
διερμηνεύσωσι τό αίσθημα τής βαθείας τοΰ Πανελληνίου ευ
γνωμοσύνης, άναμεμιγμένης μετ’ άγαλλιάσεως καί υπερηφάνειας, 
ποός τόν άληθή πατριώτην, πρός τόν μέγαν τής πατρίδος καί 
τού πένητος εΰεργέτην, τόν Μετσοβίτην Γεώργιον Άβέρωφ, 
καί τό καθήκον τούτο άσμένως έπιτελοΰσι σήμερον. Συναισθανό
μενος τά επιβαλλόμενα αύτώ ώς άνθρώπω .τε καί πολίτη καθή
κοντα δ Γεώργιος Αβέρωφ, γνήσιος ’Ηπειρώτης καί άληθ-ής 
Χριστιανός, δέν έπιδιώκει δόξαν ματαίαν καί τρυφάς χαί έπιδεί- 
ξεις καί κόμπον καί παράσημα χρυσά και άργνρά- άλλά τον πο
λύν πλούτον,δν έκτήσατο έν.ίμως καί έν ίδρώτι τοΰ προσώπου του,
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θεωρεί ούχί κτήμα ιδ'.ον άλλά τής πατρίδος, τών ταλαιπωρου- 

μένων.
Μεταβώμεν νοερώς είς Μέτσοβο·/· εινε πρωία.
Οί κάτοικοι συνωθοΰνται έντός περικαλλούς ναού, άκροώμενοι 

τής θείας λειτουργίας. Οί ιερείς τού ‘Υψίστου μνημονεύουσιν υπέρ 
τών κτιτόρων τής ’Εκκλησίας· άλλ’ είς τδ πρόσωπον έκάστου 
τών συνεκκλησιαζομένων διαλάμπει ή χαρά, μάρτυς τής πλη- 
ρούσης την καρδίαν αύτών ευγνωμοσύνης. Οί κτίτορες τής έκ
κλησίας, έν ή δοξάζεται τδ δνομα τού ’Υψίστου, είνε εις — δ 

συμπολίτης αυτών Γεώρ
γιος Άβέρωφ! Καταντι- 
κρΰ τοΰ ναού ΰψοϋται κτί- 
ριον ευρύ. Τί τούτο ; εινε 
παρθεναγωγείου καί σχο
λαρχείου, άνεγειρόμενα 
δαπάναις Γεωργίου Άβέ
ρωφ. ’Εγγύς αυτού έτερον 
ύψούται κτίριον. Εινε τούτο 
φαρμακείου διανέμον τοΐς 
άσθενέσι τών κατοίκων 
δωρεάν τά φάρμακα, άπερ 
ό ύπδ τοΰ κ. Γεωργίου Ά- 
δέρωφ μισθοδοτούμενος ί- 
ατρδς διώρισεν αύτοϊς.Άλ 
λά βλέπωσε συγκεκινημέ- 
νον, ώ Έλλην άναγνώσα. 
Καί όμως άςπλησιάσωμεν 
πρδς τδν όποιον μετά σεβα
σμού άτενίζουσιν οί έκτοΰ 
ναού έξελθόντες Μετσοβϊ- 
ται. Ούτοι καθήμενοι έπί 
τών παραλλήλως έν τω 
νάρθηκι κειμένων λίθινων 
έδωλίων άκροώνταιτοΰ ύπδ 
τοΰ Γεωργ. Άβέρωφ μι- 
σθοδοτουμένου ίερέως λα- 
λοΰντος περί πίςεως,.περί 
τών μυστηρίων αύτής, χαί 
τών ύπδτοΰ Γεωρ. Άβέρωφ 
μισθοδοτούμενων διδασκά
λων δμιλούντων περί παι
δείας καί καθηκόντων. 
Άλλ’αίφνης γίνεται σιγή. 
Είς την γωνίαν τής είς τόν 
ναόν άγούσης δδοΰ έπεφάνη 
συνοδεία άνδρών καί γυναι 
κών. Έντώ μέσω αύτών 
νεανίας, ύψηλόν έχων τδ 
μέτωπον,κρατείάπδ τήςχειρδς καλλιπάρειον νεάνιδα. Τινες ούτοι οί 
προσερχόμενοι είς τδν ναόν, ινα συνδεθώσι διατών αρρήκτων τοΰγά- 
μουδεσμών; διατί δέ ό γάμος τελείται ούτω πανηγυρικώς έν τώ ναώ 
έπί παρουσία όλων τών κατοίκων; Γεώργιος ό άνήρ, καλλιεργώ·/ 
τδν αγρόν του και έκ τοΰ προϊόντος τής έργασίας γηροκομών τούς 
γονείς· ή δέ νεανις ορφανή, άπορος, έκπαιδευθεϊσα έν τω παρθενα
γωγείο» τό ύπό του Γ. Άβέρωφ διατηρούμενο». Εισέρχονται εις 
τδν ναδν καί δ ίερεύς ευλογεί τδν γάμον. Έκαστος τών κατοίκων 
προσέρχεται ΐνα δεξιωθή τδ ευτυχές ζεύγος. Άλλά διατί ή χαρά

καί ή άγαλλίασις αύτη ή γενική; Πλούσιε αβροδίαιτε καί μά
ταιε ! άποκάλβψον τήν κεφαλήν καί συναισθάνθητι τήν σήν μη- 
δαμινότητα άπέναντι τοΰ άνδρός, δστις κατέστησε·/ εύτυχές τδ 
χαρίεν τοΰτο ζεύγος, καί θαύμασον αύτόν. ‘Η αβρά αύτη νεανις 
-—■ ήτις μέλλει νά καταστήση εύδαίμονα τόν ένάρετον γεωργόν, 
γλυκείας δέ τάς ύπολειπομένας ήμέρας τοΰ βίου τών γεγηρακό- 
των τούτου γονέων,—ήτις θά δώση αύτω βλαστούς (καί τίς δίδε·/· 
αν είς τών βλαστών τούτων δέν καταστήση έαυτόν χρήσιμον τη 
πατρίδι καί τή άνθρωπότητι, ήπειρώτης ών), ή αβρά αύτη νεα-

νις εινε ή ύπδ τοΰ Γεωρ
γίου Άβέρωφ προικιζο- 
μένη, είνε δέ αύτη ή δω- 
δεκάτη κατά τδ έτος 
τοΰτο, διότι δώδεκα νεά- 
νιδας Μετσοβιτίσσας προι
κίζει ουτος κατ’ έτος.

Μεταδώμεν είς Άθή- 
I νας. Πρδ τοΰ απέραντου 

τούτου τών Μουσών τε
μένους δύο ύψοΰνται άν- 
δριάντες, Ρήγα τοΰ Φε- 
ραίου καί Γρηγορίου τοΰ 
Ε'. Έν αύτοϊς έξεικονίζε-- 
ται τδ παρελθόν, τδ πα
ρόν καί τδ μέλλον τής 
‘Ελληνικής φυλής. Οί 
νέοι σπουδασταί, πρ'ος 
αύτούς άτενίζοντες, κύ- 
πτουσιν εύλαβώς άμέσως 
τήν κεφαλήν καί συναι
σθάνονται τδ μεγαλείου 
τοΰ ύπέρ πίστεως καί πα
τρίδος προκίνδυνεύοντος· 
ένθουσιώντες δέ έπανα- 
λαμβάνουσι:
»Τί μάς θωρεΐςάκίνητος; 
Ποΰ τρέχει ό λογισμός σου; 
Τά φτερωτά σου τά δνει- 

[ρα; κτλ,.»
Οί ανδριάντες ούτοι 

έστήθησαν δαπάναις τοΰ 
Γεωργίου Άβέρωφ.

Έκεΐ πέραν μέγα 
άλλ’ ημιτελές ύψούται 
μέγαρον, τδ μέγαρον τών 
τεχνών, τδ οίκοδομηθέν 
ύπδ τών Μετσοβιτών Το- 
σίτσα καί Στουρνάρη. ‘Ο 

θάνατος άφήρπασεν αύτούς πριν ή τδ έργον συμπληρωθή. Αί 
δαπάναι ύπερέβησαν πάντας τούς ύπολογισμούς καί όπως άπο- 
τελεσθή τδ μέγα τοΰτο κτίριον άπαιτοΰνται μυριάδες δραχ
μών, τάς όποιας τδ πτωχόν ταμείο» τοΰ ‘Ελληνικού βασι
λείου δέν δύναται νά διάθεση. Άλλά μή θορυδεΐσθε, τέ- 
χναι! ‘Υπάρχουσι τέκνα τής εύάνδρου ‘Ηπείρου, εφάμιλλα τοΰ 
Τοσίτσα κα! τού Στουρνάρη. ‘Υπάρχει ό Γεώργιος 
Άβέρωφ Μετσοβίτης καί αύτός. Έπί τά ίχνη βαδίζω·/ 
τών μεγάλων εκείνων ευεργετών, δέν έχει άνάγχην παρα-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ.

κλήσεων. Το αίσθημα τοΰ πατριωτισμού, ό ζήλος πρδς τάς 
τέχνας καί τάς έπιστήμας, ή εύγενής άμιλλα είς τά πατριω
τικά έργα, ύπεκκαίουσι τήν καρδίαν αύτοΰ. Χαίρετε, Μοϋσαι. 
Τδ τέμενος ήμών θά συμπληρωθή μεγαλοπρεπές καί ή δργώσα 
‘Ελληνική νεότης δέν θά άδικηθή,‘0 πατριώτης, όέντίμως καί έν 
ίδρώτι τοΰ προσώπου κτησάμενος τδν πολύν αύτοΰ πλούτον, ύπέρ 
τοΰ έθνους καί τής γενετείρας πατρίδος διατίθησιν είκοσι μυριά-

τά καθήκοντα τοΰ άνθρώπου πρός τόν άνθρωπον, καί είπατε ή 
‘Ελλάς 'ίζησι, και θά ζήση ΐως τής σνντιλιίας τών αι
ώνων. (‘Ημερήσια ’Αλεξανδρείας άριθ. 356).

Πρώτην ήδη φοράν λαβόντες άλληλογραφίαν έκ τών επαρ
χιών τής 'Ηπείρου καί δή έκ Μετσόβου, εύρομεν έγκλείστως 
λόγον έκφωνηθέντα τήν Κυριακήν τή; Διακαινησίμου ύπδ τοΰ 
έκεΐσε σχολάρχου κυρίου Στέα πρδς τιμήν τοΰ Μετσοβίτου Γε-

δας φράγκων ύπέρ 
τής συμπληρώσεως 
τοΰ έργου· μίαν μό
νην ζητεί χάριν άπδ 
τών πολιτευομένων, 
— τδ πολυτεχνεΐον 
τοΰτο νά έπονομα- 
σθή ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ, 
ίνα δ Ήπειρώτης 
έρχόμενος εις Α
θήνας συναισθάνη- 
ται, ότι εύρίσκεται έν 
Ήπείρω καί δτι ά
νωθεν αύτοΰ περιΐ- 
πτανται αίσκιαί τών 
συμπατριωτών του, 
οΐτινες ήγάπησαντήν 
πατρίδα

θά τώ άρνηθήτε 
τήν χάριν ταύτην 
ύμεΐς οί άρχοντες 
τής ήμέρας ή, δια- 
τελοΰντες ύπδ τδ 
χράτοςτής συγκινή- 
σεως, θά έπιτελέ- 
σητε αύτήν εύφροσύ- 
νως, έκτιμώντες δέ 
τ'ον ακραιφνή αύτδν 
πατριωτισμόν θά προ 
τείνητε ΐνα πάς Ή
πειρώτης άμα πα- 
τών τδ έδαφος της 
έλευθέρας ‘Ελλάδος 
ανακτά τδ δικαίωμα 
τής ιθαγένειας; 
Τοΰτο τούλάχιστον 
σάς ύπαγορεύει ό 
πατριωτισμός, τ'ο κα
θήκον.

Δόξα λοιπόν καί 
τιμή είς τήν ‘Ελλά
δα τήν γεννώσαν καί

Ή Βασίλισσα Βικτωρία.

ωργίου Άβέρωφ. Ά- 
νέγνωμεν τόν λόγον 
τοΰτον μετά σκιρ- 
τώσης άληθώς καρ
δίας ού μόνον διότι 
άκούομεν έκτώνπρο- 
πόδων τοΰ Πίνδου 
άντηχοΰντα τά πα
τριωτικά έργα τοΰ 
κυρίου Άβέρωφ, ά 
δικαίως έξυμνοΐ δ 
σχολάρχης Μετσό
βου, άλλά καί διότι 
δίδεται ήμΐν ή εύά- 
ρεστος εύκαιρία τοΰ 
νά συντελέσωμεν καί 
τ'ο καθ’ ήμάς είς τήν 
οιαφήμισιν’ών άγα- 
Οοεργιών τοΰ άνδρός 
τούτου, τελούντες 
οΰτω τδν οφειλόμε- 
νον πρ'ος αύτδν φό- 
ρον τής εύγ/ωμο- 
σύνης μας.

Πανθομολογεΐται 
τω όντι δτι τ'ο Μέ- 
τσοβον παρήγαγεν 
άνδρας πολλούς σπά
νιάς φιλοπατρίας· 
μεταξύ δμως τούτων 
διαλάμπει τ'ο έν μέ
σω τοΰ πανελληνίου 
πασίγνωστου δνομα 
τοΰ Γεωργίου Άβέ- 
ρωφ, είς τ'ο πρό
σωπον τοΰ όποιου 
έξεδηλώθη ή θαυ- 
μασία δύναμις τοΰ 
κλίματος καί τής 
φύσεως τών Ηπει
ρωτικών δρέων τοΰ 
νά παράγωσιν άν-

έκτρέφουσαν τοιαΰτα τέκνα. ‘Υμείς δέ οί ξένοι, δσοι χλευάζετε 
καί κατειρωνεύεσθε ήμών τών ‘Ελλήνων, ΐδετε τούς πρδ τών 
οφθαλμών ύμών παρελαύνοντας Άρσάκην, Ζωσιμάδας, Καπλά- 
νας, Τοσίτσαν, Στουρνάρην, Ζάππαν, Χρήστον Ζωγράφον, Άβέ
ρωφ, καί άν αίσθάνησθέ ποτέ τήν ύμετέραν καρδίαν συγκινου- 
μένην έπί τοΐς καλοΐς έργοις, έπί τη άρετή, έπί τη φιλοπατρία 
και τη φιλομουσία, άποκαλύφθητε τήν κεφαλήν καί άπονείματε 
τ'ον δφειλόμενον σεβασμόν πρδς άνδρας, οΐτινες διά τών έργων 
διδάσκουει πάντας τά [καθήκοντα τοΰ πολίτου πρ'ος τήν πόλιν, 

(ΜΕΝΤ0Ρ02 Top. Δ". Τιΰχος ΜΖ'.)

δρας, έν τη καρδία τών οποίων βλαστάνει πατριωτισμός άκρά- 
τητος καί ένθουσιασμός πρ'ος τδ καλά πράττειν τοσοΰτος, ώστε 
ούδέν συμφέρον, ούδεμία σκέψις δύναται νά τ'ον καταβάλη ή ά- 
ναστείλη. (άκολουθεΐ).

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Victoria Regia).

’Ολίγοι τών άναγνωστών μας βέβαια γνωρίζουν τήν ΰπαρξιν 
τοΰ περιέργου κχί μεγαλοπρεπούς ένταύτω άνθους, τοΰ όποιου 
τήν εικονογραφίαν καταχωρίζομεν άνωθι.
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Τδ φυτδν τοΰτο άνεκαλύφθη τδ 1837 ύπδ τοΰ σίρ R. Schom- 
bergk εϊς τάς δχθας τοΰ ποταμού Berbice τής Βρεττανικής Γου- 
ϊάνης καϊ μεταφερθέν είς ’Αγγλίαν έπωνομάσθη χάριν τής βα
σιλίσσης Victoria Regia. Ή διάμετρος τοΰ άνθους ε’νε 14 δα- 

•χτυλ. καϊ τδ ψύλλον του 5 ποδ. Βλαστάνει έπί τής επιφάνειας 
τοΰ ΰδατος ώς έπιπλέον σώμα καί τά φύλλα του εΐνε τών ποι- 
κιλωτέρων και ζωηρότερων χρωμάτων, τά δποία ό δφθαλμδς του 

άνθρώπου εϊς τήν, ψυσιν απήντησε ποτέ.
Τδ τής εικονογραφίας ε’νε κατ’ άντιγραψην άπδ κηρίνου, τδ 

ίποϊον ύπήρχεν εϊς την κατά τδ 1851 έν Λονδίνω παγκόσμιον 
έκθεσιν, πεπλασμένον άπδ την περίφημον τής βασιλίσσης τής 

’Αγγλίας κηροπλάστριαν κυρίαν Peachey.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Τδ έμπόριον εινε δ άδιάρρηκτος σύνδεσμος, δι’ ου έρχονται 
εις συγκοινωνίαν τά έθνη, πολλαχώς πλουτιζόμενα καί προαγό- 
μενα έκ τής άλληλοδιαδόχου μεταφοράς και πωλήσεως τών 
προϊόντων τής έργασίας καϊ τής λοιπής βιομηχανίας των. Τδ 
έμπόριον ε’νε τρόπον τινά ή ψυχή παντός κράτους, πάσης πό
λεως και μάλιστα νήσου. Άνευ αΰτοΰ δέν δύναται νά έργασθή 
κράτος οΰτε πρδς ιδίαν προαγωγήν οΰτε πρδς τήν μερικωτέραν 
τών πολιτών του άνάπτυξιν. 01 άνθρωποι άνευ συγκοινωνίας δέν 
ήθελον διαφέρει παντάπασιν άπδ τών άγριων. Μέ τδ έμπόριον 
ε’νε στενώς συνδεδεμέναι καϊ τέχναι καϊ έπιστήμαι, δι’ ών προ- 
κόπτουσι τά άνθρώπινα καϊ κατακοσμεϊται δ βίος. Πάσα χώρα 
καϊ πάσα πόλις έχει τήν έμπορίαν της, ές ης πλουτοΰσα, 
καθωραΐζεται, αναπτύσσεται και παιδεύεται· πάς τέλος πολίτης 
είς αΰτδ στρέφει τά ομματα και ες αΰτοΰ έλπιζει να τελειοποι— 
ήση δπωσδήποτε έαυτόν, τοΰς οικείους, τδν οίκον του, τοΰθ’ δπερ 
είνε δ άξων περί δν στρέφει πάσα ορθή διάνοια.

Άπασαι αί πόλεις, έν αίς έκαλλιεργήθη τδ έμπόριον, άνέδη- 
σαν είς τήν ύψίστην βαθμιοα τής εύκλειας καϊ δοςης. Εις τδ 
έμπόριον της οφείλει ή Βαβυλών,ή τής Σεμφάμιδος έκείνη πόλις, 
τδν μυθώδη πλούτον της καϊ τήν λαμπράν κόσμησίν της έκ βα
σιλικών ανακτόρων, έκ κρεμαστών κήπων, έκ μεγαλοπρεπών έφυ- 
δατείων οικοδομών καϊ λοιπών λαμπρών άρχιτεκτονικών έργων, 
καθώς καϊ άλλαι πολλαϊ πόλεις, καϊ είς αΰτδ τέλος οφείλει δ 
αρχαίος ‘Ελληνισμός τήν άνάπτυξιν τών γραμμάτων, έξ ών 

άρυόμεθα τά νάματα τής παιδείας ήμεϊς οί νεώτεροι.

Τδ έμπόριον ε’νε πηγή πλουτου και ουνάμεως και λαμπρό
τητας, ών άποτέλεσμα ε’νε τά άγαθά και καλα τής τέχνης και 

έπιστήμης.
Πάσα πόλις, έν ή μετά βραδύτητες και δλιγωρίας καλλιερ

γείται τδ έμπόριον, τδ θεμέλιον καϊ ή άρχή φής προόδου, δέν 
πράττει όρθώς. Πάντοτε μένει ταπεινή καϊ μικρά, οι δέ κάτοικοι 
αΰτής οΰτε προκόπτουσιν οΰτε διανοούνται μεγάλα.

Τδ τοιοΰτον δέν χρήζ-i πολλής μελέτης. Ας παραοάλη τις 
τοιαύτην τινά πόλιν, είς ήν δηλονότι τδ έμπόριον, δ τηλαυγής

ουτος καί κοινωνικός άστήρ, βαδίζει δδόν σκολιάν καί δπι- 
σθοδοδρομικήν, οδόν μή συμόιόαζομένην μέ τδν προορισμόν καϊ 

έκπολιτευτικον χαρακτήρα τοΰ άνθρώπου, μέ άλλην πόλιν, εις ήν 
θάλλει καί ακμάζει τδ έμπόριον, καϊ θέλει παρατηρήσει έναργέ- 

στατα τήν διαφοράν ύφ’ δλας αΰτής τάς επόψεις.
Τούτων ούτως έχόντων καϊ τοΰ έμπορίου ώς κατόπτρου τρό

πον τινά κοινωνικού θεωρουμένου, άς μή αναμένωμεν οΰδεμίαν 
ήθικήν καϊ υλικήν πρόοδον καϊ άνάπτυξιν έξ έκείνης τής πό
λεως, ής οί κάτοικοι άμβλυωποΰντες πρδς αΰτό, δέν έπιμελοΰν- 
ται οΰτε έργάζονται άπδ κοινού περί τήν καλλιέργειαν καϊ έπέ- 
κτασιν τών έμπορικών των έπιχειρήσεων διότι τά τε αγαθα, αι 
τέχναι καϊ έπιστήμαι, αί τών πόλεων εΰπρέπειαι, και ή έκπαι- 
δευσις τών πολιτών, έξ ής έξήρτηται ή τύχη καί ή άναγέννη- 
σις τής κοινής πατρίδος, είνε άπόρροια τοΰ έμπορίου. ου άνευ 
ή πτωχεία καϊ ή δυστυχία, αί δύο αυται μάστιγες τής άνθρωπό- 
τητος, έπιπίπτουσι λάβρως, άποκαθιστώσαι και πόλιν και πολι- 

τας είς άπόγνωσιν καϊ έκνεύρισιν.
Σάμος.— Γ. Έλευθεριάδης.

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

II ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ 

πρδς
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ (1).

Έχ διαφόρων πηγών ερανισθεΐσα. χαι διά ποικίλων 
σημειώσεων έπανζηθεΐσα, διδασκόμενη εν τώ 

Φάεχπαιδιντιχφ 2'νλ).όγω « Ομηρος»

ύπδ

Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΘΗΓΙΠΌΓ
(συνεχ. άπδ σελ. 238). . ’

Σκέψεις προεισαγωγικαί
περί

της καταγωγής της είδωλσλατρείας.

Ό θέλων νά άνεύρη τήν καταγωγήν τής είδωλολατρείας οφεί
λει βεβαίως νά άναζητήση τήν αρχήν τών παθών περί οε τής 
άληθοΰς αιτίας τών δυστυχιών καϊ έκδιαιτήσεων τοΰ άνθρωπί
νου γένους μόνον έκ τής Π. Γραφής δυναμεθα να πληροφορηθώ-

(1) ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ. Στηλ. άντί διόρθου

189. Β. πάντες πάντως.

236. Β. άπογεγυμνωμένων, άπογεγυμνωμένον.

» » Β. ε’·5 εις

237. Α. με... τα μετά ταΰτα·

282. Α. είς καϊ

283. Α. παλλούσης λαλούσης.

μεν. Αΰτη καϊ μόνη, τδ ουράνιον τοΰτο φώς, δύναται νά διασκορ- 
πίση τδ σκότος, έάν ταύτην και μόνην έχωμεν ώς οδηγόν, άνα- 
γνωρίζοντες συνάμα τήν ήμετέραν άδυναμίαν και βερηφανίαν 
διότι οΰτω καί μόνον παύοαεν τοΰ νά γινώμεθα παίγνιον τών αβε

βαιοτήτων ήμών.
Φρονοΰμεν δέ περιττόν, φίλοι άκροαταί, νά έπαναλάβωμεν έν- 

ταΰθα τάς ύπ’ αΰτοΰ τοΰ θεοΰ δοθείσας διδασκαλίας, ώς πασι- 
γνώστους οΰσας. ’Εκ τής Π. Γ., τής καθαράς καϊ άγίας ταύτης 
πηγής, ήντλησεν δ εύγλωττος Βοσσουέτος τάς άρχάς καί τά 

πρώτα στοιχεία τοΰ αθανάτου αύτοΰ Λόγου περί τής Γενικής 
Ιστορίας. Έπ’ αΰτής καί μόνης στηριζόμενος δ μεγαλόνους 
οΰτος άνήρ άρπάζει τήν μεγαλοπρεπή καϊ ίστορικωτάτην αυτού 
γραφίδα καϊ χαράσσει, ταχέως μέν, ΰψίστως δέ, τήν εικόνα τής 
ήλικίας τού Κόσμου. Άλλ’ άκούσωμεν αΰτδν τδν ίδιον.

» Τδ πάν αρχίζει, λέγει, καί οΰδεμία ιστορία ύπάρχει, όσον 
άρχαία καί άν ύποτεθή, έν ή δέν άπαντά τις ίχνη προφανή τής 
νεότητος τοΰ Κόσμου. Βλέπομεν τοΰς νόμους άποκαθιΟταμένους, 
τά ήθη έξευγενιζόμενα, τά Κράτη σχηματιζόμενα, τδ ανθρώπι
νον γένος έξερχόμενον δλίγον κατ’ δλίγον έκ τοΰ σκότους τής 
άμαθείας καί ύπδ τής πείρας διδασκόμενου. Αί τέχναι έφευρίσκον- 
ται, οί άνθρωποι πολλαπλασιάζοντας ή γη ένοικεϊται, οί δέ κρη
μνοί, τά δρη, αί θάλασσαι καϊ οί ποταμοί δέν γίνονται πλέον έμ- 
πόδια. Τά δάση γίνονται άγροί ή μεταβάλλονται είς χωρία, δή
μους καϊ πόλεις· δ άνθρωπος μεταχειρίζεται τά μέταλλα καί 
βαθμηδόν υποχείριον ποιεί τήν φύσιν.

» Άλλ’ όσον άπεμακρύνοντο οί άνθρωποι τοΰ τόπου τής κα
ταγωγής αύτών, τοσοΰτο μάλλον συ/έχεον τάς παρά τών προ
γόνων αΰτοΐς δοθείσας ιδέας· ή δέ άνθρωπίνη διάνοια άποκτηνω- 
θεΐσα δέν ήδύνατο πλέον νά άναλάβη, καί έπειδή δέν ήθελον 
πλέον νά λατρεύωσιν άλλο τι, ειμή πάν τδ προσπίπτον είς τάς 
αισθήσεις αύτών, ή είδωλολατρεία έπεξετείνετο καθ’ άπασαν τήν 

οικουμένη·;.
» Έν τούτοις ιδέα τις σκοτεινή τής θείας δυνάμεως έτηρεϊτο 

ύπδ της ιδίας αύτής ισχύος, καίτοι συγχεομένη μετά τών έκ τών 
αισθήσεων προερχομένων εικόνων, διότι έλάτρευον πάν δ,τι 
έφαίνετο ένέργειαν έχον ή δύναμιν τινα. "Οθεν δ "Ηλιος, οί 
άστέρες, τδ πΰρ, τά στοιχεία, ών τά άποτελέσματα ύπήρχον το
σοΰτο γενικά, ύπήρξαν τά πρώτα άντίκείμενα τοΰ γενικού σεβα
σμού· καί έπειδή οί άνθρωποι ύπετάσσοντο είς τάς έαυτών αισθή
σεις, αί αισθήσεις αυται άπεφάσιζον περί πάντων καϊ ούτως 
έποίησαν πάντας τοΰς Θεούς, οΰς έσέβοντο έπί τής Γής.

» Έπί Αβραάμ, καϊ δλίγον ύστερον, ή γνώσις τοΰ άληθοΰς 
Θεοΰ φαίνεται έτι ύφισταμένη έν τή Παλαιστίνη και Αίγύπτω, 
διότι δ Μελχισεδέκ, Βασιλεύς Σαλήμ, ήν ό άνώτατος ίερεΰς 
τοΰ 'Tip ιστού Θεόν, τοΰ πο'.ήσαντος τ'ον Ουρανόν χαι την 
Γήν. Ό δέ Άβιμέλεχ καί δ διάδοχος αΰτοΰ, δ και τδ αΰτδ όνομα 
φέρων, έφοβεϊτο τδν θεόν καί ώμνυεν είς τδ δνομα αΰτοΰ καϊ 
τήν δύναμιν αΰτοΰ έθαύμαζεν ό δέ Φαραώ Βασιλεύς τής Αίγυ
πτου κατελαμβάνετο ύπδ τρόμου, οσάκις ήπειλεϊτο ύπδ τοΰ με
γάλου τούτου Θεοΰ. Έπί δέ Μωϋσέως, διαφθαρέντων τών έθνών, 
δ άληθής Θεδς δέν ήτο πλέον γνωστός έ; Αίγύπτω, ώς δ θεδς

τοΰ παντός, άλλ’ ώς θεδς μόνον τών Εβραίων, διότι έλάτρευον 

και αΰτά τά ζώα, καί τά έρπετά αΰτά· διότι τό προστυχδν ήν 
θεός έκτ'ος αΰτοΰ τοΰ θεοΰ.»

Έν τή εΰφυώς χαραχθείση ταύτη είκόνι βλέπομεν τήν βέβη- 
λον (α) ιστορίαν πάντοτε άβέβαιον δσάκις θέλει νά είσδύση εϊς 
το σκότος τών αιώνων, νά καθυποβάλη τάς διηγήσεις αύτής είς 
τδ κύρος τής Π. Γ. καί νά άντλήση ταύτας άπδ τής άλανθά- 
στου ταύτης πηγής, τής καί μόνης δυναμένης νά φωτίση ήμάς 
περί τής πλάσεως τοΰ Παντός. Έν τή είκόνι ταύτη βλέπομεν 

μεν τάς πρώτας πλάνας, τάς πρώτας παρεκτροπάς, καί παύομεν 
έκπληττόμενοι, « βλέποντες τδ άνθρώπινον πνεύμα ωθούμε
νο·/ ύπδ τής τυφλής προθυμίας καί παραδιδόμενον είς τήν 
είδωλολατρείαν, μηδενός δυναμένου νά άναχαιτίση αΰτό. »

»‘O άνθρωπος θεωρών ώς θεϊον πράγμα πάν δτι ήν ισχυρόν, 
αισθανόμενος δέ δτι σύρεται πρδς τήν κακίαν δι’ ακαταγώνιστου 
δυνάμεως, ένόμισεν δτι ή δύναμις αύτη ήν έκτδς εαυτού, διό 
καϊ θεόν ταύτην ώνόμασεν. Εντεύθεν τδ έγκλημα έτιμήθη διά 
ναών· δ δέ άνθρωπος ταρασσόμενος ύπδ τής συνειδήσεως έθεώ- 
ρησε τήν θεότητα ώς έχθρόν καί ένόμισεν δτι δέν δύναται νά 
έξιλεώση αΰτήν διά τών συνήθων θυσιών· ό δέ τρόμος αΰτοΰ οΰ
τος ώθησε τοΰς πατέρας είς τοσοΰτον βαθμόν άσπλαγχνίας, ώστε 
καί τά ίδια αύτών τέκνα νά θυσιάζωσι, κατακαίοντες αΰτά πρδς 
τούς θεούς άντί λιδάνου.»

Μαθόντες ήδη, φίλοι άκροώμενοι,τά πρώτα ταΰτα αίτια,’ίδωμεν 
νυν πώς οί άνθρωποι έρρίφθησαν είς βαρβαρότητα άεί αΰξανομέ-’ 
νην, καθ’ δσον οΰτοι άπεμακρύνοντο τής γενεθλίου αύτών χώρας.

Αί μέν πρώται οίκογένειαι έπολλαπλασιάσθησαν, άλλ’ ή γή 
δέν παρήγε πλέον τι αΰτή άφ’ έαυτής. ‘Η άνάγκη λοιπδν τών 
πρδς τδ ζήν έγέννησε τάς πρώτας μεταναστεύσεις, δπως εύρωσιν 
άναζητόΰντας νέους καρπούς καί άλλους άγρούς. Άναμφιβόλως 
αί οίκογένειαι αυται απομακρυνόμενα! έφερον άναμνήσεις, άς οΰ
δέν ήδύνατο νά έξαλείψη έκ τής έαυτών μνήμης· διότι δέν έϊ- 
χον μέν ίδεϊ τδν χαριτόβρυτον έκεϊνον κήπον, τήν κατοικίαν έ
κείνην τής άθωότητος, έν ή δ πρώτος έτέθη άνθρωπος κατά τά 

πρώτα τής ζωής αύτοΰ έτη, δμως ή περιγραφή αΰτοΰ διεδίδετο 
άπδ ήλικίας είς ηλικίαν πρδς δέ ή άνάγκη τοΰ νά ώσιν εΰτυ- 
χεϊς, ή ισχυρά καί κατεπείγουσα αΰτη άνάγκη διήώνιζε τήν 
άνάμνησιν ταύτην καί ίσως τοΰτο μάλιστα, ή κενή αΰτη έλπίς 
τοΰ νά έπανεύρωσι τδν τόπον έκεϊνον, τον τοσοΰτο προσφιλή καί 
ποθούμενον, ήνάγκασε τάς περιπλανωμένας ταύτας οικογένειας 
νά διευθύνωνται πρ'ος άλλας δλως άγνώστους χώρας. Άλλ’ ούχί 
μετά πολύν καιρόν τά τής ματαίας αΰτών έλπίδος ονειροπολή
ματα διεδέχθη θλίψις διαρκής· διότι προχωροΰσαι οΰδέν άλλο 
άπήντων, ειμή τά λείψανα τής σφαίρας, ήν δ γενικός κατακλυ
σμός εΐχεν ήδη άνατρέψει· οί δέ άνά πάν βήμα τοΰς άνθρώ- 
πους άπειλοΰντες κίνδυνοι ίσχυροτέραν έποίουν τήν ένθύμησιν 
τοΰ Παραδείσου καί ένετύπουν αΰτήν δι’ ανεξάλειπτων χαρα
κτήρων. Μετά ματαίας λοιπόν καί έπιπόνους άναζητήσεις ή

(«} Οίί-ώ χαλοΰσι τήν ιστορίαν των έθνιχών λαών χατ’ άντίβεσιν τής 
%ρά( Ιστορίας.
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λείψανα τοΰ άνθρωπίνου γένους, υπήρξε πάντοτε περίφημος έν 
τη Ανατολή, μάλιστα δέ εϊς τούς τόπους, έν οΐς αΰτη έστάθη 
μετά τόν Λακλυσμόν, διότι πολλά καί διάφορα περί ταύτης 

άναφέρονται έν τοΐς χρονικοΐς καί ταΐς παραδόσεσι τών άρχαίων 
λαών. Έν τη Ανατολή συνέβη ή σύγχυσις τών γλωσσών εις 
τόν Πύργον τής Βαβυλώνας, τό πρώτον τοΰτο οικοδόμημα τής 
ύπερηφανείας καί τής αδυναμίας συνάμα τοΰ άνθρώπου. Ένταΰθα 
έγένετο δ μερισμός τών τριών υιών τοΰ Νώε καί ή πρώτη δια

νομή τών γαιών.
»Ή δέ μνήμη τών τριών τούτων πρώτων ήγετών τών τε 

έθνών καί λαών διετηρήθη παρά τοΐς άνθρώποις. Καί δ μέν Ί- 
άφεθ συνοικίσας τό πλεϊστον μέρος τής Δύσεως διέμεινεν έν 
αύτή ύπό τό αύτό όνομα λίαν ένδοξος- δ δέ Χάμ μετά τοΰ υίοΰ 
αύτοΰ ύπήρξεν ούχ ήττον ένδοξος παρ’ Α’.γυπτίοις καί Φοίνιξιν 
οί δέ ‘Εβραίοι είχον άκμαίαν τήν μνήμην τοΰ Σήμ, έξ ου καί 

κατάγονται.
«’Ολίγον δ’ ΰστερον μετά τόν πρώτον τοΰτον μερισμόν τοΰ 

άνθρώπου δ Νεμβρώδ, άγριος καί βίαιος άνθρωπος, ύπήρξεν ό 
πρώτος έκ τών καταχτητών (τοιαύτη είνε ή καταγωγή τών κα
ταχτήσεων) καί άποκατέστησε τό βασίλειον αύτοΰ είς τήν Βα
βυλώνα, έν ω τόπω δ Πύργος τής συγχύσεως είχεν ήδη αρχίσει 
καί ύψωθή ΰψιστον, άλλ’ ούχί καί τοσοΰτον, όσον έπεθύμει ή άν- 

θρωπίνη ματαιότης.
«Κατά τόν αυτόν περίπου χρόνον έκτίσθη και ή πόλις Νινευή 

καί τινα βασίλεια είχον άποκατασταθή, μικρά όντα κατά τούς 
πρώτους χρόνους. Είς μόνην δέ τήν Αίγυπτον άπαντώμεν τρεις 
ήγεμονίας, τήν τών θηβών, τήν τής Μέμφιδος καί τήν τής Τά- 
νιος, πρωτευούσης τότε τής κάτω Αίγύπτου (α).

«Κατά τούς αύτούς τούτους χρόνους δυνάμεθα νά πα- 
ραδεχθώμεν δτι υπήρξε και ή αρχή τών Αιγυπτιακών νόμων, ή 
ΰπαρξις τών πυραμίδων, τών καί ύπαρχουσών έτι, καί ή άρχή 
τών άστρονομικών αύτών παρατηρήσεων, ώς ή τών παρατηρήσεων 
τών Χαλδαίων. ’Ιδού ή άρχή τοΰ Κόσμου, αναφωνεί αυθις δ Βοσ
σουέτος, οΐαν δ Μωϋσής παρουσιάζει ήμΐν, άρχή ευτυχής τό 
πρώτον, είτα δέ πλήρης άτελευτήτων δεινών. Έκτοτε ή μέν φι
λοδοξία περιέπαιζε τήν άνθρωπίνην ζωήν, οί δέ άνθρωποι είς το
σοΰτον ανοησίας βαθμόν έφθασαν, ώστε καί νά φονεύωνται ύπ’άλ- 
λήλων, χωρίς νά έχθρεύωνται· ή έπακρος δήλον δτι δόξα καί ή 
ώραιοτέρα τών τεχνών ύπήρξεν έκείνη, δι’ ής δ είς κατέστρεφε 

τόν άλλον.»
Αί ιστορικαί αυται προσεγγίσεις τοΰ Βοσσουέτου, φίλοι άκρο- 

ώμενοι, άρκοΰσιν ήμιν, νομίζω, δπως έννοήσωμεν δποϊαι ύπήρξαν 
αί πρώται τών ανθρώπων αποκαταστάσεις καί πώς έλησμόνησαν 
τάς παρά τοΰ Θεοΰ δοθείσας αύτοΐς άρχάς. Άποδεικνύουσιν έπί— 
σης δτι ή ένθύμησις τών μεγαλειτέρων συμβάντων δέν ώφειλε 
ποτέ νά έξαλειφθή, άλλ’ δτι οί άνθρωποι, άμα ή διαφθορά 
είχεν έπί τοσοΰτο προχωρήσει, ώστε καί θεούς νά φαντασθή, άνέ-

άνάγκη τών προς τό ζην έβίασε τούς ανθρώπους νά σταματή- 
σωσι. καί νά παραδοθώσιυ εις την έργασιαν. Άλλα τότε οποία 
έμπόδ'.α έπρεπε νά ύπερν.κήσωσ'.ν!, ’Απέραντα δάση έμποδί- 
ζοντα τάς ήλ'.ακάς αχτίνας ή μολυνόμενα ύπό έρπετών δηλητη
ριωδών ή αγρίων θηρίων, έλη, άπερ ή τέχνη δέν ήςευρεν έτι 
νά άπυξηράνη, άνυδροι πεδιάδες ή βάτους μόνον παράγουσας 
ταΰτα και τά τοιαΰτα ήσαν ή πεφυλαγμένη ιδιοκτησία τοΰ αν
θρώπου, ολόκληρος δήλον δτι ή φύσις ώπλισμένη έναντίον αυ
τού. Άνεζήτει λοιπόν πανταχοΰ τόν κόπον καί τόν θάνατον, φό
ρων πρός έπακρον τών δεινών αύτοΰ την μνήμην της πρώτης 
αύτοΰ ευτυχίας· τούτου δέ τί θλιδερώτερον: Έν τούτοις έδέησε 
ή νά έργάζηται ή νά άπολεσθή. Έκαλλιεργήθησαν λοιπόν μέρη 
τινά· άλλ’ εκείνος, ουτινος οί κόποι και ιδρώτες μόλις έξήρκουν 
πρός διατροφήν αύτοΰ τε καί τής έαυτοΰ οίκογενείας, δέν διενο- 
ήθη βεβαίως νά ήνε καί ελευθέριος. Δι’ δ περιέφραξε τούς α
γρούς αύτοΰ και ύπερασπιζόμενος οΰτω την συγκομιδήν, ής καί 

μόνης ή διατήρησες ήδύνατο νά εξασφάλιση τήν ΰπαρςιν αύτοΰ, 
ήπείλησε διά τρομερού θανάτου τόν τολμήσοντα νά άφαιρέση 
ταύτην. Οΰτω λοιπόν άποκατέστη τό δίκαιον τής ιδιοκτησίας 
παρά τοΐς άνθρώποις, οΰς ό φόβος μή καταστραφώσιν έκ τής 

δυστυχίας καί πείνης ώπλισε κατ’ άλλήλων.
Οικογενειάρχης τις περιστοιχούμενος ύπό τής οικογένειας 

αύτοΰ ήδύνατο ίσως νά τηρήση τήν ειρήνην έπί πολύν χρόνον, 
άλλ’ ύπ’ άλλων βιαζόμενος, ύπό τών αύτών τούτων αναγκών 
καταδιωκομένων— ών ή βιομηχανία ή τά έργα ήσαν άνισα πρός 
τά εκείνου — ήναγκάζετό πως καί αυτός νά μεταχειρισθή τήν 
βίαν, όπως άντιστη κατά τοΰ δρπαγος· δι’ δ τά πρός τήν καλ
λιέργειαν τής γής χρησιμεύοντα όργανα έχρησίμευσαν ώς όρ

γανα θανάτου.
Ότε δέ ή τρομερά αΰτη μάστις έπεξέτεινε τήν μανίαν αύτής, 

οί φόνοι, αί έκδικήσεις,ή απληστία, ή άδικία έπλ ημμύρισαν πά
σαν τήν γην. Λοιπόν έν τοιαύτη καταστάσει ών τότε δ άνθρω
πος, δλος ανάγκη καί πάθη, ουδόλως έσκέφθη περί τής διατη- 
ρήσεως τών παραγγελιών καί τής λατρείας τοΰ άληθοΰς Θεοΰ, 
καθ’ όσον μάλιστα είχεν ήδη άπολέσει τήν γνώσιν αύτοΰ άφ’ δ- 
του άπεμακρύνθη τοΰ γενεθλίου αύτοΰ τόπου, άπομακρυνομένης 
έκάστης έπομένης γενεάς έπί μάλλον καί μάλλον έκ τοΰ φω
τός. Οΰτω δή τό κράτος τοΰ έγκλήματος άποκατέστη, καί αύτό 
μόνον έδιδε νόμους ή μάλλον έβύθιζε τήν ανθρωπότητα, δδηγου- 
μένην ύπό τών έπιθυμιών καί τών άκανονίστων κινήσεων τών 
παθών, είς τήν τρομερωτάτην βαρβαρότητα.

Άλλ’ άφήσωμεν τά νομαδικά ταΰτα καί άγρια στίφη, διότι ή 
διήγησις τών κατ’ αύτά εμποιεί φρίχην εις τόν άνθρωπον, άν και 
ύποχρεούμεθα νά έπανέλθωμεν εις τήν ιστορίαν αυτών κατά 
τάς έποχάς έκείνας, καθ’ άς άποικίαι πεπολιτισμέναι καί ύπό 
ικανών καί γενναίων αμα όδηγούμεναι αρχηγών άπεσπασαν τους 
άνθρώπους τούτους άπό τής άςιοθρηνήτου ταύτης καταστάσεως, 
προσοέρουσαι είς αυτούς νόμους σοφωτερους και ηθη ηπιώτερα.

Έπανέλθωμεν δέ είς τήν κατοικίαν τών πρώτων ανθρώπων.
■»Ή παράδοσις τοΰ κατακλυσμού, λέγει ετι δ Βοσσουέτος, 

εΰρηται καθ’ δλην τήν γήν. Ή δέ Κιβωτός, έν η έτηρήθησαν τά 

μίξαν, ώς ήν έπόμενον, τάς ίστορικάς αλήθειας μετά τών μυθι
κών ίβτοριών τών θεοτήτων. Παρατηροΰμεν δ’ ώσαύτως δτι οί 
άνατολικοί δέν ώφειλον νά ύποπέσωσιν είς τήν αύτήν βαρβαρό
τητα, τήν τοσοΰτον άτιμάσασαν τούς δσον τό δυνάτ’ον εις τά έν- 
δότερα προβάντας λαούς, άφοΰ πατριάρχαι μετεβίβασαν εις 
τούτους τάς άρχάς καί τάς μεγάλας αύτών ιδέας, τά δέ έργα 
αύτών, μεθ’δλην τήν καταστροφήν τών αιώνων, έκπλήττουσιν 
άκόμη καί τήν σήμερον τήν οικουμένην δλην. Τήν περιγρα
φήν τών έργων τούτων δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν ένταΰθα, ώς 
άπομακρύνουσαν ήμάς πόρρω τοΰ ήμετέρου άντικειμένου- παρα- 
πέμπομεν δέ τόν βουλόμενον είς τό περί τών κρατών έν τω 
Λόγω τοΰ Βοσσουέτου περί τής Γενικής ‘Ιστορίας· διότι τό σύγ
γραμμα τοΰτο, δν τό ρητορικώτατον πάντων, δσα ή Γαλλική 
γλώσσα ήδυνήθη νά παραγάγη, δέν δύναται νά συντομευθη.

(άκολουθει).

Η NHSOS 2ΥΜΗ.

Γεωγραφία, ονόματα καί ιστορία αύτής.

(α) Κειμένην πλησίον τοΰ Τανιτικοΰ στομίου τοΰ Νείλου, Ζοάν χαλου- 
μένην έν τή Ί. Γραφή, καθεδραν τών Βασιλέων Φαραώ. Σήμερον οέ κα
λείται Σιμνάχ.

Ή Σύμη, ήτις δια' τε τήν γεωγραφικήν θέσιν καί τό εύλίμε- 
νόν της παρέχει ίσον τό ένδιαφέρον καί είς τόν έμπορευόμενον καί 
εις τόν ναυτιλλόμενον καί εις πάντα έν γένει φιλομαθή κοσμοπο
λίτην καί ήτις έν μικρά έκτάσει έπιφανείας, καί ταύτης δλης σχε
δόν καλυπτομένης ύπό σωρειών βράχων άγονων καί άνΰδρων, 
έμπεριλαμβάνει παρά πάσαν άλλην τοΰ Αιγαίου μικρόνησον 
λαόν πολλοΰ λόγου άξιον ύπό πάσαν έποψιν. Ή νήσος 
αΰτη, μία τών νοτίων σποράδων τοΰ Αρχιπελάγους παρά τήν 
Μικρασίαν κατά τόν Συμαϊον κόλπον, άπ’ αύτής οΰτω κληθέντα, 
κειμένη, γειτνιάζει πρός βορράν μέ τήν Κνιδικήν χερσόνησον, 
πρός νότον μέ τήν Ρόδον, προς άνατολάς μέ τό Κυνός σήμα, 
άκρωτήριον τής Καρίας, τό παρά τήν άρχαίαν πόλιν Λώρυμα, άπό 
τοΰ οποίου περί τά οκτώ ή δέκα μιλιά απέχει, καί πρός δυσμάς 
μέ τήν νήσον ’Επισκοπήν (Τήλον).

Ή Σύμη, καί περ λίαν γνωστή σήμερον πολλαχοΰ τοΰ έμπο- 
ρικοΰ κόσμου, κατ’ έξοχήν δέ έν τάΐς έμπορικωτέραις πόλεσι τής 
δυτικής καί μέσης Ευρώπης καί τάΐς Βρετανικαΐς νήσοις διά τάς 
μετ’ αύτών όσημέραι αύξανομένας πολυειδεΐς έμπορικάς και ναυ- 
τιλιακάς σχέσεις της, τοΐς πλείστοις δμως έκ τών ομογενών καί 
μάλιστα τών μή ναυτιλλομένων ή νομίζεται δλως άσημος ή 
άγνωστος είνε ή γεωγραφική θέσις κάλλιον δ’ είπεΐν ή ΰπαρξις 
τοιαύτης τινός νήσου.

Παρά τοΐς άρχαίοις γεωγράφοις ή Σύμη ήτο γνωστή και ύπό 
τά αρχαιότερα αύτής ονόματα Μεταποντις καί Αίγλη· καί είς μέν 
τόν Βυζάντιον Στέφανον (§ 13) άπαντώμεν περί αύτής τά 

εξής: « Σύμη νήσος Καρική, ώς ό Στράβων (α), τεσσαρεσκαιδε- 
κάτη καί πόλις δμώνυμος, ώνόμασται δέ άπό Σύμης τής Ίαλυ- 
σοΰ· καί πρότερον μέν έκαλεΐτο Μεταποντις, είτα Αίγλη· τό έθνι- 
κόν Συμαΐος.»

Τάς αύτάς δέ περίπου μαρτυρίας έχομεν καί έκ τών τοΰ Ευ
σταθίου Γεωγραφικών (βιβλίον Β'. 67) «Σύμη δέ νήσός φασι Κα
ρική καί πόλις δμώνυμος άπό Σύμης τής Ίαλυσοΰ, ιστορείται δέ 
καί δτι Μεταποντις καί Αίγλη ώνομάσθη ποτέ- λέγεται δέ και 
πέρδικας μαχίμους φέρειν.» (6)

Ό Πλίνιος παράγει τό σημερινόν τής νήσου δνομα άπό τοΰ 
Simia τουτέστι μιμώ, δπερ μεταδίδει καί έφ’ δπαν τό περικυ- 
κλοΰν αύτήν σύμπλεγμα τών πολυαρίθμων νησιδίων, βράχων καί 
σκοπέλων (isola delle Simie νήσοι τών πιθήκων), ώς μιμουμέ- 
νων δήθεν μετά τής Σύμης τάς περί τήν Δήλον κυκλάδας. Άλ
λ’ ή προσωνυμία αΰτη, δηλ. Simia, άν καί λίαν καταλλήλως 
έδόθη είς τήν νήσον ταύτην διά τον άνωτέρω λόγον, ώς παρατη- 
ροΰσι καί οί Γάλλοι ιστοριογράφοι Brunet de Presle καί Alexan
dre Blanchet (Ιδε Gre'ce depuis la conquete Romaine jusqu’ 
a nos jours), πράγματι όμως δέν προήλθεν είμή έκ παραφθοράς 
τοΰ άρχαίου αύτής ονόματος, δπερ τήν άρχήν του έχει, κατά τούς 
Έλληνας συγγραφείς, έκ Σύμης τής Ίαλυσοΰ. Έξ αύτοΰ δέ τού

του τοΰ ονόματος καί οί δεσπόζοντες αύτής σήμερον 'Οθωμανό 
τήν άποκαλοΰσι Συμβεκίζ, έξ ου καί Συμβερκίρ, λέξις σύνθετος 
σημαίνουσα πλοΐον Συμαϊκόν.

Καί κατά μέν τήν μεταξύ τών μυθωδών χρόνων καί τής ιστο
ρίας έποχήν, πρώτος δ τήν μικράν ταύτην νήσον κατοικήσας μνη
μονεύεται Γλαύκος δ διά τήν περί τήν αλιείαν καί τήν κολυμ- 
βητικήν αύτοΰ έξοχον έμπειρίαν Θαλάττιος έπονομασθείς, υιός 
κατά μέν Μνασέαν τόν ιστορικόν (έν Γ’. Εύρωπαϊκών) Άνθηδό- 
νος καί ’Αλκυόνης, κατά δέ τόν Ήρακλεώτην ΠρομαΘίδαν (έν

(α) Μετά δ’ ούν τά Λώρυμα τό Κυνός σήμά έστι χαί Σύμη νήσος.
(βΐ Των περδίχων τούτων πολυαρίθμων τρεφομένων έπί τής νήσου το 

είδος δέν διαφέρει τών λοιπών όμοειδών πτηνών είμή χατά τήν προς 
τό έρίζειν χαι μάχεσθαι χλίσιν αύτών. Τά αθώα ταΰτα πτηνά, ώς φαί
νεται, σεμνυνάμενα είς τό χαλλιχέλαδον, τήν ίσχυρο'τητα χαι διάρχειαν 
τής φωνής των άμιλλώνται πρός άλληλα περί υπεροχής.

Και χατά πρώτον μέν ή διαμάχη άρχεται διά τών συνήθων των χαχχαρι- 
σμών κατ’ άνταπόχρισιν, καί έξαχολουθεΐ μέχρις οΰ ή αντίπαλος, άποχα- 
μοΰσα, ΰποχωρήση· άν δέ ή ίρις διαρχέση έπί μαχρόν άνευ αποτελέσμα
τος οί χαχχαρισμοί μεταβάλλονται είς αγρίους χρωγμούς χαί άπειλητι- 
κωτάτας, οΰτως ειπεΐν, επιδείξεις, αίτινες, άν χαί εϊς τήν περίστασιν ταύ- 
νην ή έτέρα τών διαμαχομένων δέν παύση χελαδοΰσα, άπολήγουσιν είς 
πεισματωδεστάτας χατ’ άλλήλων επιθέσεις, χαΟ’ ας πολλάχις διά τών 
ραμφών των καταπληγο'νονταυ

Ή μαχιμότης τών έν Σύμη περδίχων παρατηρεΐται ·ύμή μο'νον είς 
τάς ορεσιτρόφους, άλλά χαί είς αύτάς ίτι τάς έν τοΐς χλωβίοις πρός 
έξημίρωσιν, έκ νεοσσών, διατηρουμένας- τό δέ περιεργότερον είνε ότι ή 
ήττηθεϊσα ύπό τοσαύτης καταλαμβάνεται άθυμίας, ώστε έπί ολοκλήρους 
έβδομάδας παύει χελαδοΰσα και σχεδόν δέν τρώγει.

Κατα τους Συμαίους περδιχοθήρας, οϊτινες άποδίδουσιν εϊς αύτάς χα{ 
άλλας παραδόξους ιδιότητας, αί μάχιμοι τής Σύμης πέρδικες, απαξ έξη- 
μερωθεισαι, καθίστανται διά τών θηρευτικών πλεονεκτημάτων των χρησι- 
μωτεραι ή αί των άλλων μερών διό πολλαχοΰ εϊσι περιζήτητοι καί ά- 
γοράζονται ύπό άδράς τιμάς.
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ήμιάμβοις Πολύβου) ‘Ερμου καί Εύβοιας, δστις έρασθείς Σύ
μης τής θυγατρός τοΰ Ίαλυσοΰ ή Ίκλίμου κατ’ άλλους και τής 
Δωτίδος, και άρπάσας αύτήν, κατέφυγεν εις την νήσον ταύτην, 
ήν κατοικήσας έρημον ουσαν, έκ τής γυναικός αύτοΰ Σύμην ώνό- 

μασε.
«Ναυτικόν δέ αύτδν (τδν Γλαύκον) και κολυμβητήν αγαθόν 

γενόμενον, Πόντιον καλεϊσθαι· άρπάσαντα δέ Σύμην τήν Ίαλυσοΰ 
κα'ι Δωτίδος θυγατέρα, άποπλεΰσαι εϊς τήν ’Ασίαν καί, τήν εγ
γύς τής Καρίας νήσον έρημον κατοικήσαντα, άπό γυναικός Σύ
μην αύτήν προσαγορεΰσαι» (’Αθηναίος βιβλ. ΊΙ. 200).

Ό δέ Σικελιώτης Διόδωρος άλλως πως άποφαίνεται περ'ι τών 
πρώτων αυτής κατοίκων. Κατ’ αύτδν πρώτος ό έν τή νήσω ταύτη 
ίδρύσας πόλιν υπήρξε Χθόνιος ό υιός τοΰ Ποσειδώνος κα'ι Σύμης 
τής Νύμφης, δστις, συνεπάγων άποικίαν θεσσαλικήν ύπδ τδν αρ
χηγέτην Τρίοπα βασιλέα τής θεσσαλικής πόλεως Δωτίου έκ
πτωτον γενόμενον κα'ι φυγαδευθίντα έκεϊθεν, διότι δ υιός αύτοΰ 
Έρεσίχθων έδενδροτόμησε τ'ο ίερ'ον άλσος ιής Δήμητρος, ήλθεν 
εΐς τήν νήσον ταύτη·?, ήν κατοικήσας έρημον ούσαν, έκ τής μητρδς 

αΰτοΰ Σύμην ώνόμασε.
Κατά τούς ηρωικούς χρόνους βασιλεύς τής νήσου άναφέρεται 

ό αύτόχθων νεαρός ήγεμονόπαις Νιρεύς υίδς Χαρόπου κα'ι ’Αγλα
ΐας, ό κατά τόν "Ομηρον ωραιότερος, μετά τόν άμύμονα Άχιλ- 
λέα, πάντων τών Ελλήνων τοΰ τότε καιρού· δθεν και παροιμία 
«Νιρέως καλλιών.» Ό Νιρεύς διά τής έξόχου αυτού πεβοινίας 
ού·/ϊ μόνον τά έσωτερικά τοΰ τόπου καλώς έκυδέρνησεν, άλλά 
κα'ι μέχρι Καρίας τό μικρόν αΰτοΰ κράτος έξέτεινε και μετά τοΰ 
Άγαμέμνονος ύστερον κατά τής Τροίας έξεστράτευσεν ώς είς τών 
μνηστήρων τής Ελένης, δτε διά τών άπαραμίλλων θελγήτρων 
της τήν Ευρώπην καϊ ’Ασίαν άνεστάτωσε. Τ'ον Συμαϊον τούτον ήρωα 
ή μεγίλοφυια τοΰ ένδοξου τής Ίλιάδος και Οδύσσειας ραψωδού 

εξυμνεί ούτω.

Νιρεύς δ’ αυ Σύμηθεν άγε τρεϊς νήας έΐσας, 
Νιρεύς Άγλαιης υιός Χαροποιό τ’ άνακτος, 
Νιρεύς, ος κάλλιστος άνήρ ύπ'ο ’Ίλιον ήλθεν 
Τών άλλων Δαναών μετ’ άμύμονα Πηλείωνα· 
Άλλ’ άλαπαδνδς έην, παΰρος δέ οί εϊπετο λαός.

(Ίλ. Β. στίχ. 671.)

Μετά τ'ον θάνατον τοΰ Νιρέως οί ύποτελεΐς Κάρες ωφελούμε
νοι τής πεοιστάσεως είσ&άλλουσιν εις τήν Σύμην, κυριεύουσι καί 
λεηλατούσιν αύτήν μετ’ ού πολύ δμως οΐτε κατακτητα'ι καί οί 
έναπομείναντες εγχώριοι άναγκασθέντες έκ μακράς ξηρασίας έγ- 
καταλείπουσι τήν νήσον, καϊ ή Σύμη μένει αυθις έρημος έωσοΰ 
Νοώσος ό ’Αργείος δδηγήσας αύτόθι άποικίαν Άργείων καϊ Λα
κεδαιμονίων, ήν παρά τού Ίππότο» ενός τών εις τήν Πελοπόνησον 
είσίαλόντων Ήρακλειδών έλαβε, κατωκισε τήν νήσον ταύτην 
βραδύτερον δέ άναφαίνονται έπι τής νήσου αποικία: Πελασγών, 
Ροδίων καϊ Κν.δίων, άς Ξοΰθος ό υίδς τοΰ Κράμβου και τής Πυ

θίας έφερε.
» Τήν νήσον τήν Σύμην όνομαζσμένην τ'ο παλαιόν έρημον οΰ- 

σαν πρώτοι κατωκησαν οί μετά Τρίοπος άφικόμενοι, ών ηγείτο

Χθόνιος ό Ποσειδώνος κα'ι Σύμης, άφ ής νήσος έτυχε ταύτης τής 
προσηγορίας· ύστερον δέ αύτής έβασίλευσε Νιρεύς δ Χαρόπου καϊ 
Αγλαΐας κάλλει διαφόρων, δς καί έπί Τροίαν μετά Άγαμέ- 
μνονος έστράτευσε, τής τε νήσου δυναστεύων καί τής Κνιδίας μέ
ρους κυριεύων μετά δέ τούς Τρωικούς χρόνους κατέσχον τήν νή
σον Κάρες, καθ’δν καιρδν έθαλασσοκράτουν. Ύστερον δέαύχμών 
γενομένων έφυγον έκ τής νήσου καί κατωκησαν τό καλούμενου 
Ουράνιον ή δέ Σύμη διέμεινεν έρημος έως δ στόλος Λακεδαιμο
νίων κα! Άργείων παρέλασεν είς τούτους τούς τόπους· έπειτα 
κατωκίσθη πάλιν τόν δε τδν τρόπον. Τών μετά Ιππότου τις με- 
τασχών τής άποικίας δνομα Ναϋσος, άναλαβών τούς καθυστερή- 
σαντας τής κληροδοσίας, έρημον ουσαν τήν Σύμην κατώκησε· καί 
τισιν έτέροις ύστερον καταπλεύσασιν, ών ήν Εούθος ήγεμών, με- 
ταδούς της πολιτείας καί χώρας κοινή τήν νήσον κατώκησε· φασί 
δέ τής άποικίας ταύτης μετασχεϊν τούς τε Κνιδίους καί Ροδίους.» 

(Διόδωρος Σικελ. βιβλ. Ε'. 53).

Άλλ’ ή Σύμη, ήτις άπ'ο τών άρχαιοτάτων αΰτής χρόνων πα
ρουσιάζεται κατοικιζομένη καί έρημουμένη έναλλάξ καί ής τί
νος ή πολιτική τύχη άλληλοδιαδόχως παρεδίδετο εϊς τήν διά- 
κρισιν διαφόρων φυλών, έν αίς άλλως τε έπεκράτει τδ ‘Ελλη
νικόν στοιχεϊον, κατωκεΐτο άρα ύπ'ο έγχωρίων καί κατα τούς 
χρόνους καθ’ ους ή ιστορία τής ‘Ελλάδος άπεκδυομένη τ'ον κυ
κεώνα τών ‘Ελληνικών μυθευμάτων ήρχιζε νά λαμβάνη έπίση- 
μον χαρακτήρα; Καθ’ ίσον άφορα τοΰτο ούδέν γινώσκομεν και 
αύταί δέ αί άρχαιότερα: μαρτυρία: δέν συντρέχουσι πρός λύσιν 
τοΰ ζητήματος τούτου. ’Επίσης πόρρω άπέχομεν τοΰ νά ΰπο- 
δείξωμεν άν ή νήσος αύτη προσέφερε τ'ο μέρος της, έστω κα'ι 
έλάχιστον, έπί τοΰ βωμοΰ τής Ελληνικής έλευθερίας, δτε δ κοι
νός τής ‘Ελλάδος έχθρός Ξέρξης έπειράθη νά ΰποδουλώση αυ
τήν ούχ ήττον δμως έκ τών αλλεπαλλήλων έρημώσεων τής 
νήσου καί τών συχνών μεταβολών τών πραγμάτων ευκόλως έξη- 
γεΐται τό πώς ή -Ελληνική αύτη νήσος έμεινεν άμέτοχος τών 
θυσιών καί τής δόξης, τάς όποιας αί άλλαι ‘Ελληνικά! νήσο: 
τοΰ Αιγαίου ύπέστησαν καί άπέκτησαν έπί τών Περσικών χρό
νων, και πώς επομένως άπεξενώθη ούτως ειπεϊν τής ένδοξου 

ιστορίας τής λοιπής ‘Ελλάδος.
Κατά τ'ον ‘Ηρόδοτον (βιβλ. Ζ’. 99) καί τ'ον Στράβωνα (ΙΔ'. 

653) αί περ! τήν Καρίαν κείμενα: νήσοι, έν αίς ίσως κα! ή 
Σύμη, ήρξαντο νά προάγωνται βαθμηδόν άπό τοΰ 1060 έτους 
π. X., συμπεριληφθεϊσαι είς τήν πρ'ο τών Μηδικών χρόνων συ- 
στάσαν μικράν Μοναρχία·? τής ‘Αλικαρνασσού, τήν παραλαβοΰ- 
σαν ΰπό τήν Περσικήν προστασίαν διαφόρους Δωρικάς πολιτείας 
κοινόν ιερόν έχούσας τό τοΰ Τριοπίου Απόλλωνος.

’Επ': τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου 431 π. X. ή Σύμη δέν 
φαίνεται είς τήν ιστορίαν είμή απλώς ώς κατεχομένη ΰπό τών 
Αθηναίων καί χρησιμεύουσα είς αύτούς ώς σκευαποθήκη τοΰ 
Αθηναϊκού στόλου, ίσως δέ καί ώς σταθμός στρατιωτικών δυνά

μεων.
«Οί δέ Αθηναίοι ταϊς έκ τής Σάμου ναυσί πάσαις, ώς ήσθοντο 

τά τής ναυμαχίας, πλεύσαντες ές τήν Σύμην καί έπ! μέν τ'ο έν 
τη Κνίδω ναυτικόν ούχ δρμήσαντες ούδ’ έκεϊνοι έπ’ έκείνους, λα- 

βόντες δέ τά έν τή Σύμη σκεύη τών νεών καί Αωρύμοις τοϊς 
έν τή ήπείρω προσβαλόντες άπέπλευσαν ές τήν Σάμον.»

(Θουκυδίδης Η'. 43).
Περιγράφω·? δέ ό μέγας ουτος τής ‘Ελλάδος ιστορικός τήν 

ήτταν έκείνη·? τών Αθηναίων ύπδ τόν ναύαρχον Χαρμϊνον συμ- 

βάσαν μεταξύ Κνίδου καί Σύμης ευχαριστείται μόνον λέγων, δτι 
οί Λακεδαιμόνιοι άποβάντες μετά τήν νίκην είς τήν Σύμην έ
στησαν τρόπαιον.

«Μετάδέ τοΰτο οί μέν Πελοποννήσιοι έςΚνίδον κατάραντες καί 
ξυμμιγεισών τών έκ τής Καΰνου έπτά κα! είκοσι νεών αΰτοϊς, 
ξυμπάσαις πλεύσαντες κα: τροπαιον έν τή Σύμη στήσαντες (α), 
πάλιν ές τήν Κνίδον καθωρμίσαντο. (βιβλ. Η'. 42).»

Άπ’ο τής έποχής ταύτης κα! αύτό τδ δνομα τής νήσου ού- 
δαμοΰ πλέον τής ιστορίας άπανταται. Μάτην δέ θά έζητοΰμεν 
ιστορικήν βεβαιότητα δι’ ώρισμένον τι γεγονός άφορών τήν ιστο
ρίαν της- δπερ δμως νομίζεται πλησιέστερον εϊς τήν άλήθειαν 
είνε δτι ή Σύμη, ή ποτέ βασιλεία τοΰ Νιρέως, άπολέσασα άπαξ 

τήν αυτονομίαν της συναπώλεσε ταύτοχρόνως καί πάσαν ιστορι
κήν εύκλειαν καί πολιτικήν πρόοδον, άκολουθήσασα δέ έν άσημό- 
τητι την πολιτικήν ειμαρμένην τής γείτονος Ρόδου, πολλούς τούς 
κυρίους μετήλλαξε, χωρίς δμως, ώς έκείνη, νά ίρέψη στεφάνους 
άξιους ιστορικής αναγραφής, διό και διήνυσεν ολοκλήρους χιλι
ετηρίδας κεκαλυμμένη ΰπδ τδ σκότος τών αιώνων.

Μετά μακρούς αιώνας ή ιστορία τής Σύμης άρχιζε: νά λαμ
βάνη πραγματικώτερον καί θετικώτερον χαρακτήρα· άκόμη δμως 
ούδεμία σπουδαιότης γεγονότων άπανταται κατά τούς ίπποτικούς 
χρόνους μέχρι τών ήμερων μας. Κατά τούς προαναφερθέντας 
Γάλλους ιστοριογράφους καί τοπικάς τινας παραδόσεις ή Σύμη 
έγεινεν υποτελής είς τ'ον Μέγαν Μάγιστρον τήςΡόδου τω 1309, 
οτε οί φράγκοι σταυροφόροι άπώλεσαν τήν Παλαιστίνην, καί οί 
ίππόται τοΰ άγιου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ έξελέξαντο ώς κα
τοικίαν των τήν νήσον ταύτην δπως δέ καί άλλαι περί αύτήν 
νήσοι Κάλυμνος, Κώς, Νίσυρος, Χάλκη καί Τήλος, οΰτω καί ή 
Σύμη ΰπεχρεώθη νά πληρόνη εις τ'ον καταχτητήν της Φιλάρε
τον έπιχορήγησιν τινα, ήτις ώνομάζετο τό πένθιμον (Mort u a ire), 
καί ήτις τω 1352 μετετράπη είς τακτικόν ενιαύσιον φόρο·? έκ 
500 άρθρων.

Έπί τών ιπποτών ή Σύμη έχρησίμευεν ώς μεσαποθήκη δια
φόρων έμπορευμάτων, άπ'ο δέ τοΰ έτους 1373 εφθασεν εΐς μέγαν 
πλούτον διά τοΰ έμπορίου καί τής ναυτιλίας της· τω δέ 1523 
συμπεριελήφθη εΐς τήν Τουρκικήν Μοναρχίαν, δτε Σουλειμάνης 
ό Β'. διά συνθήκης καθυπόταξε τήν Ρόδον καί τάς παρακειμένας 
ίξαρτήσεις της.

(«), Εΐς θέσιν Μύλοι έπϊ της κορυφής τής διξιϊς πλευράς τοΰ λιμένος 
δεικνύεται εϊσέτι ή βάσις κτιρίου ωκοδομηρένου κατά την άρχαίαν τε
κτονικήν έκ λίθων μεγάλων τετραγώνων σφυρηλατημενων έχει δψος 
τριών ώς έγγιστα πήχεων καϊ κυκλικήν περιφέρειαν εξήκοντα περίπου 
ποδών. Τοΰτο ύπρτίθεται ώς μέρος τοΰ ύπδ τοΰ θουκυδίδου μνημονευ- 
ομένου τροπαίου. Τινές δμως μάλιστα οί λογιώτεροι δέν παραδέχονται 
τήν ιδέαν ταύτην διά τδ άπο'κε'?τρον τής θέσεώς του ώς πρδς τήν θά
λασσαν, καθ’ ήν ή ναυμαχία άναφέρεται, άλλ’ ύποθέτουσιν ώς τοιοΰτον 
έτερον οικοδόμημα πρδς τήν βορειοδυτικήν τής νήσου παραλίαν εΐς θέσιν 
ίγίος Αΐμυλιανδς ύψούμενον καί άντικρύζον τήν Κνίδον.

Άπδ τής έποχής ταύτης ή Σύμη πληρόνσυσα ώρισμένον τινά 
φόρον είς τούς ’Οθωμανούς δέσποτας της άπήλαυε κα! διετήρησε 
μέχρι τοΰ έτους 1869 ίδιον διοικητικόν καί δικαστικόν σύστημα 
καί προνομιακός παραχωρήσεις καί άτελείας, χορηγηθέντα αύτή 
υπό τοΰ κατακτητοΰ Σουλεϊμάνη δι’ αιτίαν τοιαύτην, ώς έπληρο- 
φορήθημεν έξ άξιοπιστων πηγών καί διασωθεισών σημειώσεων 
τών συγχρόνων προυχόντων τής νήσου.

’Ολίγον πρό τής ήρωϊκής πτώσεως τής ίπποτικής Ρόδου, άνα- 
φέρουσιν αί σημειώσεις, ή τότε μικρά καί άπειροπόλεμος Κοινό- 
της τής Σύμης προϊδοΰσα τ’ο δυσχερές μέλλον, δπερ μετά τήν 
πτώσιν τής πρωτευούσης τήν περιέμενε, καί διά να προλάβη 
πάσαν και κατ’ αύτής τών Γενιτσάρων έπίθεσιν, έγνω καταφυ- 
γειν είς μέσον μάλλον συνδιαλλακτικόν πρδς τόν ήδη νομιζόμε- 

νον νικητήν, ή νά έκτεθή άνωφελώς είς άνισον άγώνα πρός τούς 
πλημμυρίσαντας τδ Καρικδν πέλαγος πολυαρίθμους αύτοΰ στό
λους· καί δή άπέστειλε πρ’ος τδν Σουλεϊμάνην στρατοπεδευμένον 
όντα είς τήν άπέναντι Καρίαν τινάς τών προυχόντων της, ΐνα έξ 
ονόματος αύτής έκδηλώσωσι τήν ΰποταγήν τής νήσου καί συγ
χρόνως τώ προσαγάγωσιν έκ τοΰ προϊόντος τοΰ έπιτηδεύματός 
των άριθμόν τινα έκλεκτών σπόγγων, πρδς δέ κα! ικανήν ποσό
τητα άρτου έξαιρέτου κατασκευής.

Εΰαρεστηθεντος δέ τοΰ Σουλτάνου είς τήν προσφοράν ταύτην 
τών ξένων έν ήμέραις μάλιστα, καθ’ άς έν άπεγνωσμέναις διετέ- 
λει στερήσεσι, και έπερωτήσαντος περϊ τών κατ’ αύτούς καί τήν 
πατρίδα των, εϊμεθα, Βασιλεύ, σπογγοαλιεϊς Συμάΐοι, άπεκρίθη- 
σαν εύφυώς ουτοι. ‘Η είς τήν βασιλικήν σου διάθεσιν άνήκουσα 
πατρίς μας σχετικώς πρδς τό εύρύ Κράτος σου δέν εΐνε είμή μι- 
κροσκοπικός τις σκόπελος, έφ’ου ούτε δράξ χώματος υπάρχει· επο
μένως παρεκτός τών άλλων στερήσεων, τάς όποιας ένεκα τής 
ξηρασίας ΰφιστάμεθα έν τή άλλως τε φιλτάτη πατρίδι μας, άμοι- 
ροϋμεν καϊ αύτής τής μετά θάνατον πρδς ταφήν προσηκούσης γής.

‘Η λακωνική πλήν περιεκτικωτάτη αΰτη έκθεσις τών Συμαίων 
ϊσχυσεν είς τ’ο νά θέση τήν πατρίδα των ΰπό τήν εύνοιαν τού 
’Οθωμανικού ήγεμόνος και καταστήση αΰτήν προνομιούχο·? κα! 
αύτοδιοίκητον.

Περαιωθέντος δέ τοΰ πολέμου ύπέρ τοΰ Σουλεϊμάνου, έν πρώ- 
τοις επετράπη διά Σουλτανικοϋ διατάγματος είς τούς Συμαίους 
βυθιστάς ή καθ’ δλας τάς θαλάσσας τοΰ Κράτους έλευθέρα καί 
άτελής σπογγοαλίευσις· έκτοτε ωφελούμενοι τής περιστάσεως ταύ
της καί άλλοι νησιώτα: σπογγοαλιεϊς έξήσκουν έλευθέρως κα! 
άτελώς τό έπιτήδευμα τούτο ΰπό τ'ο δνομα Συμάΐοι.

Ταύτοχρόνως δέ παρεχωρήθησαν είς τήν κατοχήν τής Σύμης 
γόνιμοί τινες μικρόνησοι περ! αύτήν κείμενα:, αΐτινες έκτιθέμε- 
ναι εϊς πλειοδοσίαν ύπ'ο τής Δημοτικής άρχής τής Νήσου ένοι- 
κιάζοντο δι’ ώρισμένα ποσά έτησιως πρδς δφελος αΰτής, καί 
πρδς τούτοις παρεχωρήθη γενική άτέλεια έπί τών είσαγομένων 
καί έξαγομένων έμπορευμάτων, ώς καί τού σπόγγου.

Ένω δέ μέχρι πρ'ο ολίγων έτών ή κωδωνοκρουσία έν τοϊς Χρι- 
στιανικοϊς ναοϊς ήτο αύστηρώς άπηγορευμένη καθ’ δλον τ'ο Κρά
τος, έν Σύμη ουδέποτε έπαυσεν ή έλευθέρα χρήσις τών κωδώ
νων, καί τοΰτο κατά προνόμιον τοΰ αύτοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάνου.
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Καί αύτή άκόμη ή παλαιά γυναικεία ενδυμασία χρονολογείται, 
ώς λέγεται, άπ'ο τοΰ ίδιου Σουλεϊμάνου καί είσήχθη είς τήν νή
σον ταύτην έκ βασιλικής δωρεάς. Μέχρι προ δλίγων έτών αί γυ
ναίκες τών Συμαίων, άνευ διακρίσεως ήλικίας, έφερον χρυσο- 
ΰφαντον ή καί έξ άλλης βαρυτίμου ύλης ένδυμασίαν Ασιατικής 
πολυτελείας καί δντως βασιλικωτάτην διά τε τό χρώμα καί το 
είδος της, έπί δέ τής κεφαλής κάλυμμα ύψηλόν, δπερ έκόσμουν 
έξωθεν διά χρυσού ώς έπί τό πλείστον περιφράγματος έν είδει 
βασιλικού στέμματος, ουτινος τά συστατικά μέρη έκάλουν βέρ
γας, άλλά κατά μικρόν ό πολιτισμός και οί συρμοί τής Ευρώπης 
όπως πανταχού οΰτω καί ένταΰθα πολλάς είσήγαγε τάς μετα- 
βολάς περί τε τήν ένδυμασίαν καί τήν καθ’ δλου δίαιταν. Καί 
σήμερον τοΰ αύτοΰ ρυθμοΰ ένδύματα τροπολογημένα δμως καί 
άπλοπεποιημένα άπαντώνται μόνον είς ευαρίθμους τινάς ύπερπεν- 
τηκοντούτιδας Συμαίας, αϊτινες περιβάλλουσι τήν κεφαλήν μέ 
ογκωδέστατου κάλυμμα άνευ τοΰ στέμματος, δπερ—ξενοτρδπως 
σχηματιζόμενον διά πέντε ή δέκα μαντιλίων ταξιθετημένων ού
τως, ώστε έν έκαστον νά διακρίνηται έκ τοΰ χρώματος, καί 
δι’ αύτών νά μεγεθύνηται τό κάλυμμα κυλινδρικώς πρός τά άνω 
καί άποκλίνη πρός τά δπίσω—ομοιάζει μάλλον πρός Τουρκικήν 
κίδαριν ή πρός γυναικείον κεφαλόδεμα. Οΰτω δέ σχηματισθέν πε
ρικαλύπτεται έξωθεν δι’ έτέρου έξ έρίου ή μετάξης μαντιλιού ποι- 
κιλοχρόου καί κροσσωτοΰ, δπερ τριγωνικώς διπλούμενον δένεται 
ύπέρ τό μέτωπον, ένω τά όπισθεν έξέχοντα καί είς οξύ άπολή- 
γοντα άκρα κρέμανται άνω τών ώμοπλατών δίκην θυσάνου. Έν

δυμα δέ ερυθρόν έξ έρίου ύπ’ αύτών ύφαινομένου έν είδει χι ~ 
τώνος, άνευ δμως χειριδών, καί περί τό στήθος διά τεσσάρων ή 
καί πέντε μεγάλων χρυσών ή καί άργυρών σφαιροειδών πορπών 
(γκόλφια ή έμποΰκλαι ύπό τών έντοπίω») κλειόμενου καί κάτω 
τής δσφύος, μάλλον δέ περί τήν κοιλίαν, διά μετάξινης ζώνης 
περιζωννΰμενον, περικαλύπτει τάς παρήλικας Συμαίας άπό τοΰ 
τραχήλου μέχρι τών πτερνών είνε δέ πρός τά κάτω τόσον στε
νόν, ώστε μετά δυσκολίας τίνος δύνανται νά κύψωσιν. Έξωθεν 
τούτου σάκκος έξ έριούχου ή έκ βελλούδου ή καί έξ άλλης με
τάξινης ύλης, στενός μέν περί τήν όσφύν πλατύτερος δέ καθ’ δ- 
σον πρός τά κάτω προχωρεί καί σχηματίζων περί τά πλάγια δύο 
ίκανάς έξοχάς έν είδει πτερών, άν συγχωρήται ή φράσις, έχτεί- 
νεται μέχρι σχεδόν τών γονάτων τόν δέ λαιμόν περιτυλίσσουσι 
διά μεγάλου κροσσωτοΰ μαντιλιού, ου τάς μακράς άκρας έπιρρί— 
πτουσιν εις τάς ώμοπλάτας· τέλος δέ υποδήματα έρυθρά (τσε- 
σμέδες) ή σανδάλια συρτά εϊς δξύ άπολήγοντα, δμοια πρός τά 
τών Όθωμανίδων, άποτελοΰσι τό δλον τής προνομιακής τώνΣυ- 
μαΐδων ένδυμασίας.

‘Υπό δέ τό αύτοδιοικητικόν προνόμιον διατελοΰσα ή Σύμη δέν 
έπλήρονεν εις τήν ύψ. Πύλην ειμή 96 χιλιάδας άσπρων κατ’ έ
τος, πρός δέ καί 50 γρόσια είς τι έν Ρόδω φιλανθρωπικόν κατά
στημα, Ίμαρέτ καντίλ άκσασί τουρκιστί καλούμενου, λόγω συν
δρομής· άπέστελλον δέ κατ’ έτος είς Κωνσταντινούπολιν, λόγω 
δωρεάς καί μικράν ποσότητα έκλεκτών σπόγγων. Έπί τών διαδό - 

χων δμως τοΰ Σουλεϊμάνου ό μικρός ουτος φόρος συνεποσώθη 
διά νέων φορολογιών έν δλοις είς 45 χιλιάδας γροσίων 

πληρονομένων κατ’ έτος μέχρι σήμερον είς τήν ‘Υ. [Πύλην.

Εντούτοις κατά τήν νέαν διοικητικήν διαίρεσιν τοΰ Κράτους 
πολλά τών προνομίων τούτων, είς ά καί μόνα δφείλει ή νήσος 
τήν είς τε τόν ήθικόν καί υλικόν βίον προαγωγήν της καί εύη- 
μερίαν, κατηργήθησαν, καθώς καί τό αύτοδιοικητικόν, καταστα- 
θείσης τής Σύμης έδρας Καϊμακάμου, ύπαγομένης είς τόν νομόν 
τών νήσων τοΰ Αιγαίου, ου ό Νομάρχης εδρεύει είς Δαρδανέλια.

Οί Συμαίοι μετά δυσκολίας τίνος υπέγραψαν τό περί καταρ- 
γήσεως τών προνομίων των πρωτόκολλον, πρός ύποστήριξιν τών 
δποίων καί αναφοράς έπέστειλαν είς τήν υψηλήν Κυβέρνησιν τοΰ 
Σουλτάνου, έπικαλούμενοι τά τών προκατόχων Σουλτάνων βασι
λικά διατάγματα καί τά χρυσόδουλλα, καί πρέσβεις έπεμψαν εις 
Κωνσταντινούπολιν, οίτινες δμως έπέστρεψαν άπρακτοι. Ένεκα 
δέ τής έπί πολόν χρόνον έπιμονής τών Συμαίων ή Κυβέρνησις 
ήναγκάσθη ν’ άποστείλη κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1869 εις τόν 
λιμένα τής Σύμης στολίσκον καί στρατόν ύπό τάς διαταγάς τοΰ 
Γενικού Διοικητού τοΰ Βιλαετιού τών νήσων Άχμέτ Πασσά.

Φύσις τοΰ τόπον, κλίμα, ίπικαρπία.

‘Η Σύμη κυκλοτερής περίπου ουσα τό σχήμα έχει περιφέρειαν 
τριάκοντα περίπου μιλίων, περιτέμνεται δέ ύπό δρμων πολλών, 
κόλπων καί λιμένων, ών οί άξιολογώτεροι καί μάλλον διευκολύ - 
νοντες έν τω τόπω τό έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν είσίν δ κυρίως 
λιμήν (Γιαλός) καί ό Πάνορμος, δ μέν κατέναντι τοΰ Συμαίου 
κόλπου βορειοανατολικώς, δδέ έπί τής μεσημβρινοδυτικής καμπής 
τής νήσου κείμενοι, άπό τών πλευρών τών όποιων σειραί ορέων 
άποξήρων καί άποκρήμνων κατά τό μάλλον καί ήττον ύψηλαί 

διήκουσαι, καθιστώσιν αύτούς φυσικώς κλειστούς, εύθέτους και 
άσφαλείς άπό τής έπηρείας τών ανέμων· άμφότεροι δέ οί λιμέ
νες ουτοι δσημέραι ζωογονούνται ύπό άκαταπαύστου κινήσεως καί 
δύνανται νά παρέξωσιν άσφάλειαν είς στόλον δλόκληρον.

Τήν δευτέραν μετά τούτους θέσιν κατέχουσιν οί λιμένες Πέδι, 
άπό τής παρακειμένης μεγάλης πεδιάδος, καί δ Έμπιρίας άπό 
πόλεως ίσως αρχαίας παραθαλασσίας Έμπόριον. Είς τόν μυχόν 
τοΰ λιμένος τούτου φαίνονται ερείπια παλαιών τειχών αγνώστου 
εποχής, ών μέρος μέν βρέχεται ύπό τής θαλάσσης μέρος δέ έξέ- 
χει ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής αμμώδους καί χαλικωτής άκτής' 
Είς μικράν άπόστασιν τούτων ύπάρχουσιν εδάφη κτιρίων Βυζαν
τινής εποχής μαρτυροΰντα το ένδοξον περελθόν τής νήσου. Εις 
τήν θέσιν ταύτην, ώς λέγεται, δι’ άνασκαφών άνεκαλύφθησαν 
πρό τινων έτών συντετριμμένα κιονόκρανα καί καλλιμάρμαρο^ 
στήλαι .ραβδωταί καί κεκοσμημέναι έσωθεν διά παντοίων έπι- 
γραμμάτων τά αρχαιολογικά δμως ταΰτα λείψανα δ ιδιοκτή
της τοΰ μέρους τούτου κατεκάλυψε καί αύθις ούχί διά λόγους 

άποχρώντως δεδικαιολογημένους.
‘Η Σύμη κειμένη ύπό τόν μαγευτικόν καί γαληνιαίον τού Αι

γαίου ούρανόν έχει κλίμα εύκραές καί τερπνόν, δπερ δμως 
παρ’ δλην τήν καλήν αύτοΰ ιδιότητα έπί τής καθ’ όλου ύγείας 
έπισκιάζει ή ένδημική ήδη καταστάσα Αιγυπτιακή πυόρροια, τσίμ
πλα ύπό τών κατοίκων χαλουμένη, ήτις καθ’ δλας μέν τάς ώ

ρας τοΰ έτους κατ’ εξοχήν δμως τό θέρος μαστίζει τούς κατοί
κους τής νήσου ταύτης. ‘Η άτομική προδιάθεσις πρός τήν οφθαλ
μίαν ταύτην διαφέρει κατά τούς κατοίκους, καθότι εϊς άλλους 
μέν είνε τοσοΰτον μεγάλη, ώστε οΰ μόνον συχνά προσβάλλονται 
ύπ’ αυτής άλλά καί πάσχουσι τό σοβαρώτερον είδος της 
καί, άν ή νόσος προχωρήση είς τό έσωτερικόν τών βολβών, ή 
δρασις δλοτελώς παύει, είς άλλους δέ ή έπιδεκτικότης είνε το
σοΰτον μικρά, ώστε πάσχουσι τό έλαφρότερον είδος της, ένω δλί- 
γιστοί εισιν οί μή ποτέ ύπό τής οφθαλμίας ταύτης προσβληθέντες.

Τά αίτια τοΰ οδυνηρού καί βδελυρού τούτου πάθους εινε πάντη 
άδηλα. Τ',νές μέν φρονούσιν, δτι παράγεται καί διατρέφεται ύπό 
τής πληθύος τών έν τώ τόπω διατηρούμενων άραβοσυκέών ή φραγ- 
κοσυκεών, αϊτινες διά τοΰ άέρος μεταδίδουσιν αύτήν τινές ’ δέ 
άποδίδουσι τήν παραγωγικήν αρχήν καί διατήρησίν της είς ζωι
κές ή φυτικάς ουσίας. είς άποσύνθεσιν εύρισκομένας κατά τάς 
ακαθάρτους οδούς της άνω πόλεως, έξ ών αί άναπτυσσόμεναι 
μυϊαι μεταδίδουσι τό μόλυσμα διά τής έπαφής ή τής προσπτήσεως 
άπό οφθαλμού είς οφθαλμόν δίκην έμβολιασμού δ.ά τής δαμαλί- 
δος. Ώς πόρρω δμως αίτιον τακτέον καί τήν κακήν δίαιταν τών 
κατοίκων τής κατωτέρας τάξεως καί ιδίως τήν κατάχρησιν περί 
τά άλμυρά.

"Οπως ποτ’ άν ή, μικρά τις προνόησις έκ μέρους τής δημοτικής 
άρχής καί τακτικωτέρα δίαιτα έκ μέρους τών κατοίκων ήδύναντο 
νά έλαττώσωσι τό κακόν, δπως ό τόπος άπολαύη πληρεστέρας 
ύγείας.

Άλλ’ έπί τό θέμα. Ή ποιότης τοΰ εδάφους τής νήσου είνε 
έμπόδιον ανυπέρβλητον εις τήν πρόοδον τής καλλιέργειας καί 
φυτείας. Εις έκπληξιν δέ καί θαυμασμόν αληθώς έξεγείρει τον 
είς τήν νήσον ταύτην είσπλέοντα ξένον ή άπό τής πρώτης καμ
πής τού κόλπου της αίφνης παρουσιαζομίνη βραχώδης καί ούτως 
είπεϊν άγρια πρόσοψίς της· ύπ’ άθυμίας δέ καταλαμβάνεται κα
θ’ δσον εις τά έσω προχωρεί, άναλογιζόμενος πόσων ευεργε
τημάτων έστέρησεν ό Δημιουργός τών δντων τήν άλλως τε 
εΰανδρον ταύτην νήσον, τήν οποίαν διατρέχων καθ’ δλας τάς δια
στάσεις, μάτην ήθελεν αναζητήσει έπί τού αύχμηροΰ καί ανω
μάλου έδάφους της τάς διά ταπήτων παχείας χλόης έπεστρωμένας 
καί δι’ άργυροχρόων ποταμίων καί πηγαίων ύδάτων καταρδευο- 
μένας μεγάλας πεδιάδας της γείτονος Ρόδου, οΰτε ήθελεν ακούσει 
τήν γλυκεϊαν τοϋ Αιγαίου αύραν - ψιθυρίζουσαν διά τών φύλ - 
λων δασυσκίων πορτοκαλολεμονεών καί μυροβόλων άνθέων. Πη- 
γάΐον ύδωρ ούδαμοϋ τής νήσου απαντάται, έκτος δύο μικρών πη
γών έξω τής πόλεως είς ικανήν άπόστασιν, άπό τών όποιων τό 
ύδωρ άποστάζει ούτως είπεϊν δακρυδόν, οί δέ κάτοικοί ύδρεύονται 
άπό δεξαμενών, έν αίς τόν χειμώνα συνάγουσιν δμβριμα ύδατα ά- 
πορρέοντα έκ των στεγασμάτων τών οικιών, καί άπό τών φρεάτων 
θεραπεύουσι τάς λοιπάς χρείας των.

Έν.τούτοις, μ’δλην τήν αύχμηράν καί τραχείαν ποιότητα τού 
έδάφους των, οί Συμαϊοι κατίσχυσαν έν μέρει τής φύσεως καί 
δι’ έπιπόνου έργασίας καί μεγίστων δαπανών κατώρθωσαν νά 
καλλιεργήσωσι τεμάχιά τινα μικράς έκτάσεως, τά μάλλον ύπό 
τής φύσεως εύνοηθέντα. δπερ γονιμοποιήσαντες κατέστησαν κα-

(ΜΕΛΤΟΡΟΣ Του. Α. Τεύχος ΜΖ'.) 

τάφυτα έξ αμπελώνων, έλαιοδένδρων, σύκων, άμογδαλεών καί 
άλλων δπωροφόρων δένδρων μικράς δμως παροχής, πρός δέ καί 
ίνδοσυκών, ών ή πληθύς, ώς είρηται, είνε μεγάλη. Έκτος 
τούτων πολλαχοΰ τής νήσου άπαντώνται καί δλιγοπήχεις τινές 
άγροί δημητριακών καρπών, ών ή πρόσοδος είνε μικρού λόγου 
άξια. Κατά παλαιάς παραδόσεις ή Σύμη έξήγεν άλλοτε σημαν
τικήν ποσότητα σίτου, δπερ αποδίδεται είς έντονωτέραν τινά έπι- 
μέλειαν τών κατοίκων περί τήν γεωπονίαν σήμερον δμως, φαίνε
ται, οί Συμαϊοι άρέσκονται μάλλον είς τήν ναυτιλίαν ή είς τήν 
καλλιέργειαν τοΰ τραχέος έδάφους των. "Οτι δέ ό τόπος άλλοτε 
ήτο σιτοπάροχος γνωματεύουσι καί τινες τών Ευρωπαίων περιη
γητών, οίτινες τεκμαίρονται τοΰτο έκ παλαιών Συμαϊκών νομι
σμάτων, έπί τών δποίων είκονίζονται κόκκοι σίτου καί κεφαλή 
τής θεάς Δήμητρος, έστεμμένη μέ άστάχεις. Έκ τών δλίγων 
καρπών, τούς οποίους οί δλιγοπήχέις άμπελόκηποι τής Σύμης 
πρός οικιακήν κατανάλωσιν είς τούς μεγάλα μοχθούντας πρός 
καλλιέργειάν των φέρουσι, καί τών έτι δλίγων πλήν άξιολόγων 
παραγομένων μέλιτος, βουτύρου καί έλαίου, δ οίνος τής νήσου 
είνε παντός λόγου άξιος διά τε τήν ήδύτητα, εύωδίαν καί καθα- 

ρότητά του άπό πάσης ξένης ύλης.
Ζώα δι' έλλειψιν έκτεταμένων νομών δ τόπος δέν τρέφει, εΐμή 

άγέλας τινάς αιγών διαιτωμένων έπί τής νήσου καί τών παρα
κειμένων παραρτημάτων της νησιδίων, Νίμου καί Άσκληπιά- 
δος (Σηπηλχά), τών μόνων είς τήν διαχείρισήν τών Συμαίων ύπ» 
τής Κυβερνήσεως άφεθέντων άντί τών πολλών, δπερ άλλοτε 
κατά τά Σουλεϊμάνια προνόμια, ώς είρηται, άπετέλουν τάς ούτως 
είπεϊν έπαύλεις (τσιφλίκια) τής νήσου. Τούτων ή πρώτη, μό
λις 10 μιλίων περιφέρειαν έχουσα, είνε παντάπασιν άκαρπος, 
παρατείνεται έμπροσθεν τού άνοικτοΰ κόλπου τής Σύμης είς 
άπόστασιν βολής καί σχηματίζει μετ’ αύτής πορθμίσκον τόσον στε
νόν, ώστε μόλις διακρίνεται καί έκ μικράς άποστάσεως δτι αί δύο 
αυται νήσοι διιςανται άπ’ άλλήλων. Έπί τής Νίμου, άποσπα- 
σθείσηςϊσως έκ μεταλλικού σάλου ή έκ πλημμύρας τινός,ώς ή μι
κρά άπόστασις καί τό άβαθές τού πορθμίσκου μαρτυρούσιν, ύπάρ- 
χει κομψός δπωσοΰν ναΐσκος είς τιμήν τής Θεοτόκου μέ περιο
χήν, ήτις έμπεριλαμβάνει τρία ή τέσσαρα δωμάτια, έν οίς νοση
λεύονται άτυχή τινα πλάσματα νησιωτών έκ λέπρας πασχόντων. 
Ή δεύτερα, έπίσης εις μικράν άπόστασιν κειμένη πρός μεσημβρίαν, 
παραβαλλομένη πρός τήν Σύμην καί Νϊμον, παρουσιάζει φύ- 
σιν έκ διαμέτρου άντίθετον πρός αύτα'ς. ’Έχει πηγαία ύδατα, έκ- 
τεταμένας καλλιεργησίμους γαίας, έλαιώνα, νομάς καί κήπους ευ
θαλείς έμπεριλαμβάνοντας καρποφόρα δένδρα καί παντοϊα λά
χανα· άλλως τε καί τών τριών τά παράλια βρίθουσι παντός εί
δους ιχθύων, οστρακόδερμων καί σπόγγων ημέρων καί άγριων. 
Τό τελευτάίον νησίδιον, ή ’Ασκληπιός, άνέκαθεν άνήκει είς τήν 
Μονήν τοϋ Πανορμίτου.

Πρό τής ‘Ελληνικής έπαναστάσεως πυκνά δάση έλαιοδένδρων 
έκάλυπτον τήν Σύμην καί πολλά έλαιοτριβεϊα ύπήρχον καθ’ δλην 
τήν πόλιν, έξ ών 7 είσέτι δεικνύονται έν άχρηστία δμως ένεκα 
έλλείψεως σημαντικής ποσότητος τοιούτου καρποΰ. Τά δέν
δρα ταΰτα άπέκοψαν. ή έξερρίζωσαν οί κάτοικοι, πωλήσαντες

43



Ο ΜΕΝΤΩΡ. 339
Ο ΜΕΝΤΩΡ.338

κοινωνίας μή έπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις εύαρεστεϊτα 

ό Θεός.»
Ό Αΐγιαλός ούχί πρό πολλών έτών συνοικισθείς καλλωπίζεται 

ύπό πολλών Αξιολόγων οικοδομών, έν αις διαπρέπει έπί αρχιτε
κτονική καλλιτεχνία|δ εις τιμήν τοΰ Προδρόμου Αφιερωμένος 'Ιερός 
Ναός, δστις έκτός τών έκ λευκού μαρμάρου κομψώς κατειργασμέ- 
νων διά παντοίων γλυφών καί περικεχρυσωμένων εικονοστασίου 
(τέμπλου), άμδωνος καί Αρχιερατικού θρόνου, καί τών λοιπών 
έσωτερικώς διακοσμούνταν αύτόν ιερών αντικειμένων, καθωραΐζε- 
ται πρός τούτοις καί δι*  ώραίων εικόνων, έργων Συμαίου ζωγρά
φου, ένός τών ευδόκιμων μαθητών τοΰ ’Αθηναϊκού πολυτεχνείου 
Ότέ τώ 1847 Ανεσκάπτετο τό γήπεδον πρός θεμελίωσιν τοΰ ναοΰ, 
άνεκαλύφθησαν θεμέλια έτέρου μεγάλου ναού συνδεδεμένα διά 
μολύβδου καί σιδήρου, πρός δέ καί στιλπνότατοι πορφυροί λίθοι· 
έδαφος έκ λευκού μαρμάρου, κιονόκρανα, κύβοι ψηφιδωτοί, άν
θρακες, οστά άνθρώπων καί διάφορα κοσμήματα, άπερ έμαρτύρουν 

τήν ΰπαρξιν αύτόθι μεγαλοπρεπούς ναοΰ.

Εις τήν μεσημβρινήν γωνίαν τού εύρυχώρου καί χαλικοστρώ- 
του αύτοΰ περιβόλου ύπάρχει τό έτερον τών άλληλοδιδακτικών 
σχολείων, είς τό όποιον πρό οκταετίας περίπου έχω τήν τιμήν 
νά διδάσκω τούς παϊδας Κοινωνίας δργώσης πρός τήν παιδείαν, 
ο’ία ή Συμαϊκή. Τό σχολεϊον τοΰτο, άνεγερθέν έκ βάθρων φι
λοτιμώ δαπάνη τοΰ έν μακαρία τή λήξει έμποροπλοιάρχου καί 
άγαθοΰ πολίτου τής νήσου ταύτης Κυριάκού Σαλαχούρη, περιποιεϊ 
κλέος καί μνήμην άθάνατον μεταξύ τών πατριωτών του. Είς τήν 
δυτικήν πλευράν τοΰ Αΐγιαλοΰ έν μέσω πετρωτής κοιλάδος εκ
τείνεται πεδινός χώρος, ένθα κατεργάζονται καί ξηραίνονται οί 
πρός αποστολήν είς τήν Εύρώπην προωρισμένοι σπόγγοι. Κατά 
τήν αύτήν θέσιν ύπάρχει καί τό ναυπηγείου, έν ώ κατ’ έτος ναυ
πηγούνται 15—20 σπογγοαλιευτικά πλοιάρια, πρός δέ καί ,βομ- 
βάρδαι καί ένίοτε μεγάλα πλοία. Είς μικράν δέ άπό τούτου άπό- 
στασιν ύπάρχουσι δύο μεγάλαι δεξαμεναί, ων τήν μέν κατέχε. 
τό διοικητήριο·/, έκ δέ τής άλλης ύδρεύονται τά ξένα πλοία.

Τον Αίγιαλόν καλλωπίζουσιν οκτακόσιοι περίπου μεγάλαι καί 
μικραί λιθόκτιστοι οικίαι, ών αί μέν είσιν ωκοδομημέναι είς πε
δινούς χώρους, αί δέ έπί τών κλιτύων τών βράχων, έπί τών 

όποιων φαίνονται ώς κείμεναι αί μέν έπί τών δέ άμφιθεατρικώς. 
Μεταξύ αύτών διαπρέπουσιν έπί ρυθμική τάξει καί τινες διώ - 
ροφοι καί τριώροφοι καλλισχέδιοι καί πολυδάπανοι. Αύτόθ{ 
ύπάρχουσι τό διοικητήριον, τό δημογεροντικόν κατάστημα, τό 
ύγειονομεϊον, αί έμπορικαί άποθήκαι, τό άναγνωστήριον, διάφορα 
βιομηχανικά έργαστήρια, έν οίς καί ϊν άλευροποιεϊον έργαζό- 
μενον διά τοΰ άτμοΰ, ϊν σιγαροχαρτοποιεϊον, καί κατά τήν 
προκυμαίαν δύο έμπορικαί λέσχαι καλώς κεκοσμημέναι καί πολλά 
κομψά καί πολυάνθρωπα καφφεπωλεϊα καί μία μικρά πλήν πο- 
λυσύχναστος πλατεία. ’Εν γένει δέ ό Αΐγιαλός όσημέραι λαμ
βάνει οψιν πόλεως καθόλου Ευρωπαϊκής, ρυμοτομουμένης δι’ ό- 
δών όπωσοΰν καλών καί καθαρών, καί αύτόθι συνοικίζονται οί εύ- 

πωρότεροι τών κατοίκων.
Τό δέ Ανώτερου μέρος τής πόλεως, δπερ πρός διάκρισή άπό

αύτά 'είς έπί τούτφ πρβσερχομένους εις τδν λιμένα της καυσο- 
ξυλεμπόρους ένεκα τής έσχατης πτωχείας, εις ήν περιήγαγεν 
αυτούς ή κατά τήν έποχήν έκείνην λυμαινομένη τά μέρη ταΰτα 
πειρατεία· ώστε σήμερον σποράδην μόνον ή κατά δέσμας Απαν

τιόνται έπί της νήσου τοιαότης φύσεως δένδρα.
Είς τοιαύτην τινά κατάστασιν εύρίσκοντο οί κάτοικοι τής νή

σου ταύτης, δτε περί τδ τέλος τής δέκατης όγδοης έκατονταε- 
τηρίδος δ Γάλλος στρατηγός Savary έπεσκέφθη τήν Σύμην (ίδε 
lettres sur la Grtce)- ώστε δέν ήδυνήθη νά κρατήση τά δάκρυα, 
λέγει, έπί τφ έλεεινω θεάματι τής πτωχείας τών κατοίκων. Ή 

μελαγχολία, ή σκυθρωπότης, ή Αμηχανία ήσαν έζωγραφισμένα 
έπί των προσώπων των ή δίαιτά των, ή ένδυμασία, τά πάντα 

έν γένει έμαρτύρουν τά κατά τούς άτυχεϊς τούτους νησιώτας, 
'Αληθώς πολλά καί μεγάλα τά παθήματα ύπέστησαν κατά 

τούς έπισφαλεϊς καί κινδυνώδεις έκείνους χρόνους τής έπαράτου 
πειρατείας οι δύστηνοι Συμαϊοι, ώς οί ’ίδιοι μετά φρίκης διη
γούνται. "Άπολέσαντες δπασαν τήν περιουσίαν των, διαρπαγεϊ- 
σαν ύπο τών θαλασσίων ληστών, σνναπώλεσαν ταΰτοχρόνως καί 

απαν σχεδόν τό ναυτικόν των, συνιστάμενον τότε έκτός τών 
σπογγοαλιευτικών πλοιαρίων εις υπέρ τά 150 μεγάλα πλοία άπό 
300 μέχρι 700 τόνων, έξ ών τά μέν ένήργουν ναύλους εις 
διαφόρους τής Εύρώπης λιμένας, τά δέ έμπορεύοντο δι’ ίδιον 

λογαριασμόν.

Ή πόλις τής Σύμης.

‘11 μία καί μόνη πόλις τής Σύμης, έκτεινομένη άπό τής προ
κυμαίας τοΰ λιμένος μέχρι τών προπόδων τοΰ πρός μεσημβρίαν 
υψηλότερου όρους Βίγλα, διακόπτεται κατά πλάτος ύπό λόφου 
τραπεζοειδούς, έπί τής κορυφής τΟΰ όποιου ύπάρχουσι τά έρείπια 
τοΰ άλλοτε ισχυρού φρουρίου της, χρονολογούμενου άπό τού έτους 
1401 (ίπποτικής έποχής), ώς ή ά'νωθι τής διασωθείοης πύλης 
επιγραφή μαρτυρεί. ‘Εκατέρωθεν δέ τού λόγου ή βράχου τούτου 
καί παρά τούς πρόποδάς του δύο νέοι μεγάλαι δδοί Ανωφερείς 
καί κλιμακωταί πλήν λιθόστρωτοι, άγουσαι άπό τοΰ αΐγιαλοΰ 
καί άπολήγουσαι είς τό Ανώτατον σημεϊον τής Ανωφερείας, ήτις 
άλλοτε έχώριζε τήν νεόδμητον πολίχνην τού αΐγιαλοΰ άπό τής 
παλαιάς πόλεως, διευκολύνουσι τούς κατοίκους, οΐτινες άλλοτε 
διά νά άνέλθωσιν είς τήν πόλιν καί τ’ άνάπαλιν ήναγκάζοντο 
ν’ άναρριχώνται ούτως είπεϊν έπί τών άποκρήμνων χαραδρών 
τών βράχων ‘Η δέ κατασκευή τών δύο τούτων οδών, καθώς κα1 
έτέρας έπίσης έξωμαλισμένης καί διερχομένης άπό τών πλευρών 
τής ύψαύχενος άνωφερείας έπί τής κορυφής τής όποιας κεϊται 
τό φρούριον, οφείλεται Αποκλειστικής είς τήν καλαισθησίαν 
καί άδράν δαπάνην τριών εύπορων πολιτών, τών κυρίων Κων
σταντίνου Μουστάκη, Ίωάννου Νικήτα καί Π Κλαδάκη, οίς 

έπαξίως άπονέμοντες τόν δίκαιον έπαινον εύχόμεθα δπως τό 
καλόν καί άξιάγαστον αύτών παράδειγμα μιμηθέντες καί άλλοι 
έκ τών εύπόρων πολιτών, πολλαπλασιάσωσι τά καλά έν τή 
πατρίδι των, έπόμενοι τω εύαγγελικώ ρητω «τής δέ εύποιιας καζ

καί έτερον αίθουσαν, έν η παρατείνεται μεγάλη τράπεζα περί 
ήν παρακάθηνται κατά τήν ήμέραν τής εορτής της ύπέρ τους 
χιλίους διακοσίους προσκυνητάς, κοινοβιακώς έστιωμένους δι’ έξ- 
όδων τής μονής, καί έπειδή ή συρροή τών πολλαχόθεν προσ- 
ερχομένων προσκυνητών είνε μεγάλη, ή δέ τράπεζα γενική, 
τούς πρώτους μετά τήν έστίασιν διαδέχονται άλλοι και οΰτω 
καθεξής, ένω αί γυναίκες καί τά τέκνα των έστιώνται ιδιαι
τέρως έπίσης δι’ έξόδων τής μονής εις τά έν αύτή δωμάτια, πα- 
ραχωρούμενα δωρεάν εϊς τους προσκυνητάς.

Ή μονή τοΰ Πανορμίτου εϊνε ή μάλλον σεβαστή παρά τοϊς 
Συμαίοις, έπέχει δέ τόπον είς τάς νοτίους σποράδας οίον λ. χ. ή 
Τήνιος μονή τής Εύαγγελιστρίας είς τάς Έλληνικάς κυκλά- 
δας. Τήν μΟνήν ταύτην οί κατά καιρούς λόγιοι καί ένάρετοι 
ήγούμενοι καί αί περί τά θεϊα διακριθεϊσαι Ακάματοι έφορίαι 
έκαλλώπισαν παντοιοτρόπως καί καθ’ έκάστην έπεκτείνουσι διά 
νέων προσθηκών δωματίων, δενδροφυτειών καί άλλων χρησίμων. 
Ό έν αύτή ιερός ναός τών Άσωμάτων, άν και μονόθολος εϊνε δ
μως κομψός καί καλλωπίζεται δι’ εσωτερικής βαρυτίμου διακο- 
σμήσεως, έν ή διαπρέπει ή παμμεγέθης ιερά εΐκών τοΰ Αρχιστρα
τήγου Μιχαήλ δλη άργυρά και περικεχρυσωμένη. Τά δέ έτή
σια εισοδήματα τής μονής ύπερβαίνουσι τάς 2 χιλιάδας λίρας, 
ών μέρος μέν δαπανάται πρός συντήρησιν καί έπαύξησιν αύτής, 
μέρος δέ πρ’ος διατήρησιν ένός σχολείου, καί μέρος είς τούς 
προσκυνητάς καί είς τούς έργάτας της, ών ό άριθμδς ύπερβαίνει τούς 
150 άσχολουμένους είς τήν καλλιέργειαν τών κτημάτων της.

Ή δέ μο*ή  τοΰ Μιχαήλη, μολονότι μικροτέρα τής τοΰ Πα
νορμίτου, εϊνε δμως αρχαιότερα καί σταυροπήγιος· ωκοδόμηται 
δέ έξω τής πόλεως πρ’ος δυσμάς εϊς άπόστασιν ήμισείας ώρας 
περίπου. Ή μονή αΰτη έμπεριλαμβάνουοα δύο, οΰτως είπεϊν, 
ναούς διακρινομένους ώς έκ τής έποχής των είς παλαιόν καί 
νέον, ών ό δεύτερος εϊνε ωκοδομημένος έπί τής θολοσκεποΰς 
οροφής τοΰ πρώτου, καί 20 περίπου εύρύχωρα δωμάτια καί άλλα 
παραρτήματα, όϊον δεξαμενάς, κήπον εύθαλή κτλ., ήκμαζεν άλ
λοτε έπί έσωτερϊκή καί έξωτερική εύπρεπεία καί πλούτω· έ
νεκα όμως τών δυσχερών περιστάσεων, εϊς άς καί αΰτη ύπέκυψε, 
καί τής άκηδείας τών κατά καιρούς ηγουμένων της μικρού δέϊν 
κατεστράφη. Άναλαβούσα δμως άπό τινων έτών διά γενναίων συν
εισφορών καί τής φιλοκαλίας τοΰ νΰν ηγουμένου της κυρίου Γρη
γορίου, όσημέραι Αναπτύσσεται καί προσκτάται τήν παλαιάν αύ
τής λαμπρότητα.

Ή μονή αύτη άνοικοδομτθεϊσα έν έτει 1738, ήγουμενεύον- 
τος Νεοφύτου Χώματά τοΰ ίερομονάχου, κέκτηται μεταξύ τών 
άλλων πολυτίμων διακοσμήσεών της τήν εικόνα τοΰ ’Αρχιστρα
τήγου Μιχαήλ ισομεγέθη τή τοΰ Πανορμίτου, δηλ. είς φυσικόν 
μέγεθος καί έπίσης Αργυρόχρυσον. Έν αύτή δέ έφυλάττοντο τά 
προνομιακά Αρχεία τής νήσου, τά πατριαρχικά χρυσόβουλλα καί 
συγκύλια, καί έν αύτή διατηρείται μέχρι σήμερον εν χριισογράμ- 
ματον χειρόγραφον Εύαγγέλιόν έπί μεμβράνης κοσμούμενον διά 
τών βίκόνων τών Εύαγγελιστών καί γεγραμμένον μέ Αρχαίους χα
ρακτήρα? ύπό Λέοντός τίνος Μοναχού καί χρονολογούμενον άπό 
Θεοδοσίου τοΰ Μικρού. Τό έξαίρετον τοΰτο Αρχαιολογικόν λειψά-

τοΰ Αΐγιαλοΰ όνομάζουσιν οί κάτοικοι Χωριό, έμπεριλαμβάνει δύο 
χιλιάδας περίπου οικιών, ών αί μέν νεόδμητοι' είσι μεγάλαι καί 
περικαλλείς, ώκοδόμηνται δέ εις τάς μάλλον τερπνός καί πασι
φανείς τοποθεσίας, κατοπτεύουσαι αί πλεϊσται τήν θάλασσαν, αί δ*  
παλαιαί διά τόν φόβον τών πειρατών, οΐτινες άλλοτε συχνά έ- 
πεσκέπτοντο τόν τόπον ζητοΰντες λείαν, κατέχουσι τό δπισθεν 
τού φρουρίου δυσπροσιτώτερον καί έπομένως πληκτικώτερον μέ
ρος· είσι δέ αύται απασαι σχεδόν ταπειναί, κακόρρυθμοι καί ά- 
τημέλητοι καί όμοιάζουν μάλλον πρός καλογηρικά ένδίαιτήματα 
ή πρός οικογενειακά οικητήριχ Έν γένει μέν ίπασα ή διαίρε- 
σις τής άνω πόλεως, ιδίως όμως τοΰ μέρους τοΰ κατά τήν αγίαν 
Τριάδα, είνε Ακανόνιστος, τό δέ έδαφος έπί τοΰ όποιου εϊνε έκτι- 
βμένη πετρώδες καί άνώμαλον, δσον Ανώμαλοι και αί περιστά
σεις ύφ’ άς έκτίσθη ή πόλις· ή δέ στενότης, ή ρυπαρότης καί 
σκολιότης τών οδών καθιστώσι τό έσωτερικόν της ζοφερόν, δυσώ
δες, καί τόν άέρα πνιγηρόν, φαινόμενα έκ διαμέτρου αντίθετα 
πρ’ος τήν σημερινήν τών κατοίκων πρόοδον.

'Ιεροί Ναοί καί Moved.
Έκτός τών πολυαρίθμων διασωθέντων ναϊδι’ων, ατινα κατά μι

κρός Αποστάσεις Απαντώνται είς τάς έξοχός τής νήσου, μαρτυ- 
ροΰντα τήν περί τά θεϊα εύλάβειαν τών κατοίκων, ύπάρχουσι κα
θ’ όλην τήν πόλιν εννέα μεγολοπρεπεϊς ναοί, κατά τούς όποιους 
ή πόλις διαιρείται είς ισαρίθμους συνοικίας, ών έκάστη διακρί- 
νεται έκ τοΰ ναοΰ, εϊς δν άνήκει. "Απαντες Ανεξαιρέτως οί ναοί 
ουτοι, δν καί τινες παλαιοί, εϊνε δμως εΰκτιστοι καί εύρυθμοι 
διατηροΰντες εισέτι ζωηρά τά καλύπτοντα τά τειχία των άγιο- 
γραφήματα, έργα άγιορητικής τέχνης καί θειον όντως φέροντα 
χαρακτήρα. Έκτός δέ τών έσωτερικώς διακοσμούντων αύτούς 
Αργυρών εικόνων καταχρύσων εικονοστασίων, Ιερών Αμβόνων κα1 
Αρχιερατικών θρόνων, τών πλουσίων πολυελαίων καί πολυμεγε- 
θών κηροπηγείων, δλων πεποικιλμένων διά θαυμασίων τεχνουρ
γημάτων, εύμοιρούσι προσέτι καί υψηλών κωδωνοστασίων. Τό 
έδαφος τών εύρυχώρων περιβόλων των είνε έπεστρωμένον διά 
λευκών καί μελανών χ άλικων καταλλήλως ταξιθέτη μένων καί 

παριστανόντων διάφορα ιχνογραφήματα, οίονεί χεϊρες καλλιτε
χνών παρθένων έκέντησαν αύτά.

Ώς κορωνίδας δέ τών ναών τούτων προσθετέον ένταύθα τάς δύο 
είς τιμήν τών Ταξιαρχών ίεράς μονάς· αύται δέ είσιν ή του 
Πανορμίτου, έκ τοϋ λιμένος Πανέρμου, καί ή τοΰ Μιχαήλη 
ών ή πρώτη, παραθαλασσίως ούσα ωκοδομημένη είς θέσιν 
πεδινήν καί τά μάλιστα ύπό τής φύσεως εύνοηθεϊσαν, κατο
πτεύει τόν εύρύχωρον ασφαλή καί πολυσδχναστον λιμένα Πάνορ- 
μον, ώς έκ τοΰ όποιου ή μονή αΰτη κατέστη περιάκουστος ούχί 
μόνον κατά τή*  Μεσόγειον θάλασσαν άλλά καί είς άπωτάτας 
χώρας μέχρι καί αύτής τής Ρωσσίας, ένθεν καί πλούσια Αναθή- 
ματα συχνά Αποστέλλονται μετά Χριστιανικής εύλαβείας.

Ή περικαλλής αΰτη μονή, ήτις ώς έκ τής υψηλής καί ίσχυράς 
<οριοχής της παρέχει είς έαυτήν έξωθεν δψιν παραθαλασσίου 
φρουρίου, εϊνε ποΰ’ μέν διώροφος ποΰ δέ τριώροφος καί έμπερι- 
κλείει περί τά 100 εύρύχωρα δωμάτια, τό ήγουμενεϊον καί μίαν 
η’υτρεπισμένην αίθουσαν πρός υποδοχήν έπισήμων ξένων, πρός δέ



340 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 341

νον τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων άφοΰ 14 περίπου αιώνες 
έσεβάσθησαν, δέν διετηρήθη έπι τέλους πλήρες, άφαιρεθέντων 
τινων τών φύλλων του, δπερ άποδοτέον εις τήν κακήν χρήσιν, 
ήν ύπέστη κατά τήν παρακμήν της μονής. Έξω τής περιοχής 
εις άπόστασιν ολίγων βημάτων πρ’ος άνατολάς έπί λιθοστρώτου 
έδάφους ύψοΰται πολυμεγέθης κυπάρισσος, ής οί κλώνες, δριζον- 
τίως έκτεινόμενοι καί κατά τά ά'κρα πρδς τά κάτω καμπυλούμε- 
νοι καί λίαν περιέργως συνδυαζόμενοι, δύνανται νά χρησιμεύωσιν 
ώς έξαίρετον άλεξήλιον εις έκατοστΰν άνθρώπων.

Λημοσία ίχπαίδινσις χαι νγιία.

Οί Συμαΐοι, άνέκαθεν παραδεχθέντες τήν άλήθειαν τοΰ άπο- 
φθέγματος τοΰ άρχαίου ποιητοΰ Φωκυλίδου «υγεία καί νοΰς 
έσθλά τω βίω δύω» καί πεισθέντες δτι δ μέν νοΰς άκμάζει διά 
τής άληθοΰς παιδείας, ή δέ υγεία τοΰ σώματος διατηρείται διά 
τής θείας τοΰ ‘Ιπποκράτους έπιστήμης, ουδέποτε έπαυσαν τοΰ νά 
καλλιεργώσι τάς μέν ήθικάς καί διανοητικάς αυτών δυνάμεις είς 
τά σχολεία, τήν δέ τοΰ σώματος υγείαν νά έπιμελώνται προση- 
κόντως καί έκζητώσιν αυτήν παρ’ έπιστημόνων ιατρών. Αΰτη δέ 
ή πρδς διάδοσιν τών γραμμάτων άςιέπαινος μέριμνα τών Συμαίων 
παρήγαγε τδ εΰχάριστον άποτέλεσμα, δτι δ άριθμδς τών γραμ
ματισμένων πρδς τους άγραμμάτους εΐνε έν τή Κοινωνία ταύτη 
πολύ υπέρτερος παρά είς πάσαν άλλην νήσον τοΰ αΰτοΰ πληθυ
σμού καί τών αΰτών πόρων.

Ύπδ τήν έποψιν ταύτην άν έξετάσωμεν τδ πράγμα θέλομεν 
εΰρει μόλις 5 0|θ μή είδότας γράμματα, οί δέ λοιποί άπδ τοΰ 
εμπόρου μέχρι τοΰ ιχθυοπώλου καί άναγινώσκουσιν έλευθέρως καί 
γράφουσι καλώς καί τδ λεκτικόν άρκούντως διωρθωμένον έχουσι’ 
πολλοί μάλιστα νέοι, τέκνα εύπορων πολιτών, προεκπαιδευθέντες 
είς τά σχολεία τής πατρίδος των, διήλθον ύστερον καί έν Έλ
λάδι δλόκληρον τήν σειράν τών έγκϋκλίων μαθημάτων καί, είς 
τά λύκεια και πανεπιστήμια τής Ευρώπης μεταβάντες, έγειναν 
ξένων γλωσσών κάτοχοι καί εις τάς έπιστήμας ήΰδοκίμησαν 
διδ καί διδάσκαλοι καί ιατροί πτυχιοΰχοι πολλοί τών Συμαίων 
διεκρίθησαν κατά διαφόρους έποχάς.

’Άλλοτε οί Συμαΐοι έκτιζον τά Ελληνικά σχολειά των εις 
ίκανήν άπόστασιν έξω τής πόλεως· οί δέ έν αΰτοϊς μαθητευόμε- 
νοι υποχρεωμένοι οντες νά μεταβαίνωσιν εις τους οίκους των μό
νον άπαξ τής έβδομάδος, κατά Κυριακήν, έλάμβανον παρά τών 
γονέων των έβδομαδιαίαν τροφήν καί ούτως έν τή σχολή ένδιαι- 
τώμενοι μακράν τής τύρβης καί τών κακών έντυπώσεων προέκα- 
πτον σκοπιμώτερον έπί παιδεία καί άρετή.

Τοιαύτης τινδς σχολής, χρονολογουμένης άπδ τοΰ 1765 έτους, 
τά έρείπια δεικνύονται είσέτι κατά τήν θέσιν αγία Μαρίνα έξω 
τής πόλεως νοτιοανατολικώς. Έν τή σχολή ταύτη, σχολαρχούν- 
τος Γερασίμου ίερομονάχου τοΰ Κερκυραίου (ίδε βιογραφίαν 
αΰτοΰ είς Κύρου παιδείαν καί Κύρου άνάβασιν μεταφρασθέϊσαν 
ύπδ Βαρδαλάχου τόμον ά. έκδ. Δούμα) καί μετά τούτον Νεοφύ
του Φασουλάρη τοΰ Συμαίου μετακληθέντος έκ Κυδωνιών, δπου 
άλλοτε έϊίδασκεν, έμαθήτευσαν άνδρες διακριθέντες ύστερον έπί 

σοφία καί άρετή οΐοι δ σοφός Βαρδαλάχος, δ λεξικογράφος Άν

θιμος δ Γαζής καί οί έπί παιδεία διαπρέψαντες Συμαΐοι Βε- 
νέδικτος δ έπί Καποδιστρίου σχολαρχήσας εις Σπέτσας καί Πό
ρον (ίδε Β'. τόμον Μέντορος σελ. 382), οί άδελφοί διδάσκαλοι 
’Ιωάννης καί Μιχαήλ Φωτιάδαι, ’Ιωάννης δ έπικληθείς λογι- 
ώτατος, Γερμανός καί Μαραβέλλιος δ ιατρός και άλλοι Συμαΐοι 
καί πολλοί δμογενεΐς, διά τής παιδείας αΰτών μεγάλως τδ έθνος 
ύπηρετήσαντες έν ταΐς δυσχερέσιν αΰτοΰ περιστάσεσιν.

‘II σχολή αΰτη, ήτις άλλοτε, ώς οί γεροντότεροι διηγούν
ται, έπί ικανόν χρόνον έφιλοξένησε τδν άείμνηστον Νεόφυτον 
Βάμβαν τδν ένδοξον έκεΐνον τής νέας ‘Ελλάδος φιλόσοφον καί 
φαεινόν τοΰ θείου λόγου φωστήρα, έσχε καί βιβλιοθήκην πολλοΰ 
λόγου αξίαν, ήτις δμως, άγνοεΐται πώς, κατεστράφη καί σήμερον 
δλίγους μόνον τόμους άριθμεΐ ή βιβλιοθήκη τής ‘Ελληνικής 

σχολής τών Συμαίων.
"Εμπροσθεν τών έρειπίων τής σχολής έν τω κέντρω πλακο- 

στρώτου περιοχής ύψοΰται μεγάλαυχος δρΰς πολλοΰ λόγου άξια 

διά τήν άρχαιότητά της, ύπδ τους σκιοφόρους κλώνας τής 
δποίας δριζοντίως εκτεινόμενους κατά μαθηματικήν άκρίβειαν, 
έπανεπαύοντο έν άνέσει έκατοστύες μαθητών κατά τά διαλείμ

ματα τών παραδόσεων.
Σήμερον ή Κοινότης τής Σύμης διατηρεί έν δλοις πέντε σχο

λεία, ήτοι δύο προκαταρκτικά τών άρρένων, δύο παρθεναγωγεία 
καί έν σχολαρχεΐον έν έκάστω δέ τούτων έκτος τών διδασκάλων, 
μισθοδοτεί καί άνά ένα παιδονόμον έργον έχοντα τήν εΰταξίαν 
καί πειθαρχίαν τών μαθητευομένων, ών δ άριθμδς ύπερβαίνει 
τους 500. Ύπάρχουσι δέ καί καθ’ δλην τήν πόλιν πολλά ιδιο
συντήρητα παιδαγωγεΐα, έν οις γραμματίζονται ικανά νήπια προ- 
παρασκευαζόμενα διά τά αλληλοδιδακτικά δημόσια σχολεία.

Είς τά έκπαιδευτικά ταΰτα ένδιαιτήματα τακτέον καί τδ άπό 
τίνος έπ’ αισίοις οιωνοϊς ιδρυθέν αναγνωστήριου ύπδ τδ άρχαΐον 
δνομα τής νήσου «Αίγλη», ή σύστασις τοΰ δποίου κατά μέγα 
μέρος οφείλεται είς τή» καλαισθησίαν καί πρωτοβουλίαν τής Σν- 
μαίας νεολαίας καί τοΰ δποίου δ κανονισμός τοσοΰτον έφείλκυσε 
τήν συμπάθειαν τών κατοίκων, ώστε καί οί λογιώτεροι καί γε- 
ροντότεροι τοΰ τόπου έσπευσαν νά συνταχθώσιν ώς μέλη τοΰ με
γάλου τδν προορισμόν έχοντος τούτου τών Μουσών ένδιαιτήματος. 
Πρδς τούτοις ή Κοινότης διατηρεί δύο έπιστήμονας ιατρούς καί 
έν συστηματικόν φαρμακεΐον, διευθυνόμενον ύπδ ιδιαιτέρου φαρ
μακοποιού μετά τοΰ βοηθού του, έκ τοΰ δποίου τά φάρμακα δίδον
ται δωρεάν είς άπαντας άνεξαιρέτως τούς κατοίκους, άμα ώς 
έμφανισθη ή ιατρική συνταγή. Δι’ ολα δέ ταΰτα δαπανά ή Κοι- 
νότης έπέκεινα τών 1300 λιρών κατ’ έτος.

Κάτοικο: και βιομηχανία.

Κατά τούς πιθανωτέρους ύπολογισμούς, έπειδή άκριβής άπο- 
γραφή δέν ύπάρχει, δ άριθ. τών κατοίκων τής νήσου άναβαίνει. 
είς 10—12 χιλιάδας- είσί δέ πάντες ιθαγενείς πλήν εΰαρίθμων 
τινών παρεπιδήμων κ«ί τούτων νησιωτών.

Οί Συμαΐοι έχουσι θρησκευτικήν άφοσίωσιν είς τήν γενέθλιον
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αΰτών γην δθεν ίδιάζον καί κύριον μέλημα αυτών εΐνε ή πρό
οδος καί ευημερία αΰτής· ώς νησιώται δέ καί κάτοικοι αγόνου 
έδάφους πρωΐμως ήναγκάσθησαν νά έπιδοθώσιν είς την ναυτιλίαν 
καί το έμπόριον ή δέ έξοχος σπογγοαλιευτική τέχνη των τοΐς 
περιεποίησε τήν φήμην, ήτις άπδ τοΰ γενάρχου των θαλαττίου 
Γλαύκου υπάρχει συνδεδεμένη μετά τοϋ όνόματός των. ’Επειδή 
δέ ή πρόοδος εΰνοεΐ πάντοτε τήν όμόνοιαν, δραστηριότητα καί τι
μιότητα, έν βραχυτάτω χρόνω καί μ’ δλην τήν έπί τοΰ ήθικου 
καί ύλικοΰ βίου έπενέργε’.αν τών καιρικών περιστάσεων καί τήν 
τύχην των έδημιούργησαν καί τδ ηθικόν των έβελτίωσαν καί τήν 
πατρίδα των κατέστησαν σεβαστήν είς τδν έμπορικδν καί ναυτι
λιακόν κόσμον έπί τοσοΰτον, ώστε έπιδεικνύοντες αΰτήν δύναν
ται νά σεμνύνωνται έπί τή προόδω αΰτής. Ό δέ βίος αΰτών απο
βαίνει όσημέραι τοσούτω μάλλον άνετώτερος, δσω καί έπιμελέ- 
«τεροι καί δραστηριότεροι γίνονται, οί μέν διά της ναυτιλίας, οί 
δέ διά τής σπογγοαλιείας και άλλοι δι’ εμπορικών έπιχειρίσεων 
καί ιδίως τής βπογγοεμπορίας, τοΰ σπουδαιοτέρου τής νήσου 
πλούτου.

Άπδ τής νηπιακής ήλικίας τά άρρενα τέκνα τών Συμαίων γυ
μνάζονται διά τής πράξεως τδ επιτήδευμα τών γονέων, καταδυ
όμενα παιδιάς χάριν είς βάθος 8—10 όργ. κατά τδν λιμένα. Εϊς 
τήν έφηδικήν ήλιχίαν, άφοΰ τελειώσωσι τά έν τοΐς άλληλοδιδακτι- 
κοΐς σχολείοις ή καί τά έν τω σχολαρχείω παραδιδομενα μαθή
ματα, δσα δέν εΐνε προωρισμένα δι’ άνωτέραν παιδείαν άκολου- 
θοΰσι τοΰς γονείς αύτών εις τά μακρυνά τής ’Αφρικής καί Συρίας 
ταξείδια ή συνοδεύουσιν είς τοΰς αϊγιαλοΰς τής Σύμης καί τών 
παρακειμένων νήσων διά τήν σπογγοαλιείαν τοΰς διά τδ γήρας 
ανικάνους κατασταθέντας πατριώτας των, ινα έκτεθώσιν είς μα
κρυνά μέρη, συνεργαζόμενα μετ’αύτών.

Τδν Μάϊον άνάγονται είς τδ πέλαγος κατά όμάδας έν μέσω 
συχνών πυροβολισμών καί σημαιοφοροΰντα τδ εικόνισμα τοΰ ’Αρ
χιστρατήγου Μιχαήλ, τοΰ προστάτου των, τά σπογγοαλιευτικά 
πλοιάρια τών Συμαίων, ών τδ πλήρωμα σύγκειται έξ 7 άνδρών. 
Αί ήμέραι τοΰ άπόπλου των εινε ήμέραι εΰθυμίας καί χαράς 
διά τοΰς άπτοήτους τούτους σπογγαλιεϊς, ένω ό επισφαλής και 
κινδυνώδης τρόπος, δι’ ού οί έγκρατεΐς οΰτοι ναΰται πορίζονται 
τά πρδς τδ ζην, έφελκύει τήν προσοχήν καί τών μάλλον περί τήν 

θάλασσαν ήσκημένων.
Τίς άληθώς δέν συμπαθεί; τίς δέν αισθάνεται καρδιόδηκτον 

φόβον υπέρ αΰτών; τίς δέν συμμερίζεται τάς έγκαρδίους εΰχάς 
τών προσφιλών αΰτών οικογενειών περί τής αίσιας έπανόδου των, 
άναλογιζόμενος είς ήλίκους κινδύνους έκτίθενται θαρραλέως έντδς 
εΰθρύπτων σκαφιδίων έπιβάται, ών ή ζωή εΐνε πολύτιμος εϊς χι
λιάδας άτόμων, είς πελάγη, ών τά έγκατα φέρουσι πλεΐστα οσα 
θαλάσσια θηρία καί παντοΐα έπαπειλητικά συναντήματα, τδ δέ 
άπιστον στοιχείο» πολλάκις κλυδωνίζει αΰτά; καί δμως ή τέχνη 
έδίδαξεν αΰτοΰς νά καταφρονώσι τοΰς κινδύνους καί ή πεϊρα νά 

ύπερνικώσι τάς τρικυμίας.
Έν τούτοις τδ Αιγαίο» μετ’δλίγον καλύπτεται ΰπδ τών πλοι

αρίων τούτων καί μετά πολυήμερον ταξειδιον πλέουσι τά παρά
λια τής Κρήτης, Συρίας, Καραμανίας, Βεγγάζης και πολλούς 

άλλους της βορείου ’Αφρικής αϊγιαλοΰς, ένθα άσχολοΰνται διά 
καταδύσεως περί τήν αλιείαν τοΰ πολυτίμου σπόγγου, ήτις ένερ- 
γεΐται ώς έξής.

Εϊρηται, δτι είς έκαστον σπογγικδν πλοιάριον έπιβαι'νουσιν έν 
δλοις 7 άνδρες- τούτων οί μέν πέντε καταδύονται και ονομάζονται 
δΰται βουτηχτάδες,οί δέ λοιποί δύο έργον έχουσι τήν κωπηλασίαν, 
τήν κάθαρσιν τών έξαγομένων σπόγγων, τήν έκτής θαλάσσης άνά- 
συρσιν των καταδυομένων καί έν γένει τήν περίθαλψιν αΰτών έν 
τω πλοίω. Καλούνται μέ έν γενικόν δνομα κωπηλάται ή κουπάδες

Άφ’ου τδ πλοϊον άφιχθή καί άγκυροβολήση είς τδν νομιζόμενον 
ώς οπογγοφορον τόπον, τότε εις τών δυτών φέρων κρεμαμένην 
άπδ τοΰ τραχήλου δικτυωτήν σπογγοδόχην και κρατών μέ προ- 
τεταμένας χεϊρας πλάκα κωνοειδή έκ λευκοΰ μαρμάρου καμπα- 
νέλι ΰπ’ αΰτών λεγομένην, εϊς τήν βάσιν τής δποίας ύπάρχει 
προσδεδεμένον μακρότατον σχοινίον, ου τήν άλλην άκραν οί 
κωπηλάται κρατοΰσι, καταδύεται άπδ τοΰ καταστρώματος τοΰ 
σκάφους εϊς βάθος 20 έως 35 οργυιών, ένίοτε δέ καί 40, 
άφοΰ πρότερον εϊσπνεύση ικανήν ποσότητα άέρος. Ύπδ τοδ 
βάρους δέ τής πλακδς φερόμενος δ δύτης έν άκαρεϊ δια
νύει τδ θαλάσσιον τοΰτο διάστημα καί, ποδοδατών έπί τοΰ πυθ
μένας, άρχεται τής έργασίας του, δσον ©ιόν τε άπνευστί άποσπών 
διά τών στιβαρών χειρών του προρρίζους τοΰς σπόγγους άπό τών 
ύποθαλασσίων βράχων ή άπδ διαφόρων σωμάτων, έπί τών δποίων 
ύπάρχουσι προσκεκολλημένοι. Παρά τοΐς νησιώταις ή διά μαχαίρας 
ή άλλου τινός μέσου άποκοπή τών σπόγγων εΐνε πάντη άσυνήθης· 
συμβαίνει δέ τοΰτο κατ’ έξαίρεσιν μόνον έπί παλαιών καί επομέ
νων βαθύρριζων σπόγγων φυομένων εϊς άβαθή ύδατα καί έν ταΐς 
δπαϊς τών βράχων, ένθεν άδύνατον αποβαίνει ν’ άποσπασθώσι διά 
τής δυνάμεως τών χειρών.

Ό δύτης μένει ΰπδ τδ βάθος τής θαλάσσης μέχρις ού έξαν- 
τληθή δ άήρ, τδν δποϊον χατά τήν κατάδυσίν του εΐχεν είσπνευ- 
σει ή, κάλλιον είπεΐν, έφ’ δσον οί πνεύμονές του άντέχουσι. 
τότε δέ σείων τδ σχοινίον δίδει τό σύνθημα τής άναδύσεως είς τοΰς 
διά τήν ζωήν του έπαγρυπνοΰντας κωπηλάτας, οίτινες άνασύρουσιν 
αΰτόν, δν μόλις έπιβαίνοντα είς τ’ο πλοϊον διαδέχεται δ δεύτερος 
καί ούτω καθ’ έξής μέχρι τοΰ πέμπτου· ένεργεΐται δέ καί έπανα- 
λαμβάνεται ή σπογγοαλίευσις ΰφ’ δλων τών δυτών άπδ πρωίας 
μέχρις εσπέρας.

Μετά τήν κατάπαυσιν τής ήμερησίας έργασίας τών δυτών, οί 
κωπηλάται άναλαμβάνουσι τδ τής καθάρσεως και λευκάνσεως 
τών σπόγγων έργον, θλίβοντες ή προστρίβοντες αΰτοΰς διά τώ» 
ποδών των έπί τοΰ κασαστρώματος τοΰ πλοίου· εΐτα περώντες 
αΰτοΰς είς λεπτά σχοινία άποπλύνουσιν εϊς τήν θάλασσαν έπα- 
νειλημμένως πολλάκις μέχρις ού έκχυθή διά τών πόρων έντελώς 

δ έμπεριεχόμενος γλοιώδης χυμός καί έκβληθώσι τά έν αΰτοΐς 
άναπτυχθέντα διάφορα μόρια. Μετά τοΰτο άποξέουσι διά μαχαί
ρας τ’ον περικαλύπτοντα αΰτοΰς μέλανα καί δυσώδη μύκητα καί 
αυθις άποπλύνουσιν εϊς τήν θάλασσαν δίς καί τρις μέχρις ού άπο- 
καλυφθή ή πηκτώδης ή ινώδης οΰσία τοΰ έν χρήσει σπόγγου.

Περί τά μέσα τοΰ Αΰγούστου οί Συμάΐοι, ώς καί πάντες οί 
νησιώται σπογγοαλιεΐς, έπανακάμπτουσιν έν μέσω γενικής χαράς 

είς τήν πατρίδα των, ένθα μετ’όλιγοήμερον άναψυχήν παρασκευά
ζονται αΰθις διά νέας έκδρομάς (δευτεροτάξειδα) κατά τδ άρχι- 
πέλαγος πρδς τδν αΰτδν σκοπόν διαρκεΐ δέ ή έργασία καθ’ δσον 
ή θερμοκρασία τής θαλάσσης τοΐς έπιτρέπειτήν κατάδυσίν, συνή
θως δμως παρατείνεται μέχρι τών άρχών τοΰ Όκτωμβρίου, έν ω 
οί διά σπογγικών μηχανών καταδυόμενοι έργάζονται καί έφ’ δλον 
τδν χειμώνα.

Οί σπόγγοι πωλούμενοι παρά τών σπογγαλιέων εις τιμάς οΰχί 
αρκούντως ίκανοποιούσας τοΰς κόπους καί κινδύνους αΰτών είς 
τοΰς καιφα λαιούχους έμπόρους, οίτινες διά μεγάλων έντοκων 
ποσών έξοπλ ίζουσι τά πλοιάριά των, καί ΰπδ τούτων άποστελλό- 
μενοι εις τήν Εΰρώπην δι’ ’Αγγλικού άτμοπλοίου προσεγγίζοντας 
κατά δεκαπενθημερίαν είς τδν λιμένα τής νήσου, έκποιοΰνται άντί 
έπικερδεστάτου τιμήματος.

‘Απανταχού μέν της Εΰρώπης ή χρήσις τοΰ σπόγγου ειν£ 
-γνωστή, ή κυριωτέρα δμως άγορά ένεργεΐται έν Γερμανία, Γαλ
λία, ’Αγγλία καί ’Ιταλία. Οί σπογγοέμπορόι τών μερών τούτω*  
διαθέτουσι μετά πλείστης δσης τής έμπιστοσύνης εις χεϊρας τών 
Συμαίων σημαντικά κεφάλαια χάριν τοΰ είδους τούτου, άντί τοΰ 

όποιου εϊσάγ εται κατ’ έτος έν τή νήσω τίμημα 5 έκατομμυρίων 
περίπου γροσίων.

Οί Συμαΐοι διά παραγγελιών συχνότερου δέ διά τής αΰτοπρο- 
σώπου παρουσίας των έν Ευρώπη μεταφέρουσι κατ’ εΰθεΐαν έκεϊθεν 
δ,τι χρήσιμον πρδς τροφήν, ένδυμασίαν, οικιακήν διακόσμησιν καί 
έξοπλισμδν τών πλοίων των, ών ό άριθμός τών μέν μεγάλων, δηλ. 
άπδ 100—700 τόνων, δέν υπερβαίνει τά 25, τών δέ σπογγαλι
ευτικών σκαφών άπδ 8—12 τόνων ΰπολογίζεται άπδ 250— 
280 δι’ έλλειψιν νηολογίου τακτικού.

Οί τήν τάξιν τών σπογγαλιέων άποτελοΰντες, μή δυνα'μενο, 
νά έπαρκέσωσιν εϊς δλας των τάς άνάγκας διά μόνου τοΰ έκ τοΰ 
έπαγγέλματος τούτου κέρδους, έπεδόθησαν εϊς δ,τι έπιτήδευμα 
ήσθάνετο έν έαυτω έκαστος ικανότητα καί κλίσιν. Ούτω μετά τδν 
’Οκτώβριον οί μέν μετέρχονται τήν μιχρεμπορίαν,μεταφέροντες έκ 
τής άπέναντι Μικρασίας καί τής εΰκάρπου Ρόδου καί άλλων 
νήσων παν δ,τι χρήσιμον έν τή άγόνω πατρίδι των, οί δέ τήν 
ναυτιλίαν, καί άλλοι διαφόρους τέχνας, έξ ών μάλλον έπροώ- 
δευσαν έν τώ τόπω ή ναυπηγία, ή τεκτονική, ή ΰποδηματοποιΐα, 
ή ρωμιορραπτική κα: ή βαφική, ε’ς άς άσχολοΰνται άνενδότως 
μέχρι τοΰ Μαιου, δτε αύθις παρασκευάζονται διά τδ κυρίως έρ
γον των, τήν σπογγοαλιείαν, ήνπερ έξ άμνημονεύτων χρόνων άπδ 
τοΰς πατέρας των έκληρονόμησαν.

Μιχαήλ Γρηγορόπουλος.

Περί τής έν ταΐς Ίνδίαις ττροόοου 
τοϋ Χ,ιιστιανισμοΰ.

Ώ; έν ’Ιαπωνία, ούτω καί έν Ίνδίαις, ή εισχώρησις τοΰ Χρι
στιανισμού έπιφέρει τά αΰτά αγαθά άποτελέσματα, άνυψών τοΰς 

λαοΰς ήθικώς τε καί ΰλικώς συμφώνως πρδς τάς ΰποσχέσεις 
αΰτοΰ τοΰ ίδρυτοΰ. Αί Ίνδίαι πρδ 50 περίπου έτών εΰρίσκοντο 
είς σκότος ψηλαφητόν, άμάθειαν καί ώμότητα έδυνηράν. Οί κατά 
τδ θρήσκευμα τοΰ τόπου εΰσεβέστατοι άνερριχώντο έπί αγκίστρων 
κρεμαμένων διά σχοινιών έπι στήλης ΰψηλής, κρατούμενοι δέ έξ 
αΰτών ούτω κεκυρτωμένοι περιεφέροντο κύκλω τής στήλης. Έ
τεροι κατεκλίνοντο έν κλίναις έχούσαις στρωμνήν έξ ήλων,ών ή 
αιχμή ύπδ τ’ο βάρος τοΰ σώματος ωθείτο εϊς τάς σάρκας τοΰ 
κατακλινομένου. Έτεροι έρρίπτοντο ΰπδ τοΰς τροχούς τοΰ άρμα
τος τοΰ θεοΰ Βουργανώδ καί ηΰτοκτόνουν αΰτοκτονίαν όδυνηράν. 
Αί χήραι έκαίοντο μετά τοΰ πτώματος τοΰ συζύγου αΰτών, οί 
δούλοι έφονεύοντο, δπως παρακολουθήσωσι τδν δεσπότην των τά 
βρέφη έξετίθεντο παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού Γάγγου καί έγί- 
νοντο βορά τών κροκοδείλων, οί δέ γέροντες άπεπέμποντο είς τά 
δάση, δπου ήφανιζοντο ύπδ τών θηρίων.

Ταΰτα πάντα έξέλιπον ήδη διά τής διαδόσεως τών άρχών τοΰ 
Χριστιανισμού καί άντ’ αΰτών εϊσήχθησαν τδ έμπόριον, ό άτμός, 
δ ηλεκτρισμός καί σχολεία άμφοτέρων τών φύλων, ένθα σήμερον 
φοιτώσι 122, 372 μαθηταί, έξ ών 26,000 θήλεα· ή δέ κυβέρ- 
νησις, ήτις δαπανά διά τήν έκπαίδευσιν τών έγχωρίων 3,500, 
000 τάλληρα κατ’ έτος, σκέπτεται νά καταστήση τήν έκπαίδευ- 
σιν ΰποχρεωτικήν δ ιά τοΰς μεταξύ 5—12 έτους παϊδας καί κο
ράσια.

Ότι δέ οί έγχώριοι έκτιμώσι τά γράμματα φαίνεται έκ τών 
έξής· Ιθαγενής τις τής Βομβάης προσέφερε περί τάς 200,000 
δρ. πρδς ϊδρυσιν πανεπιστημίου έν Σούρα. Έτερος συνεισέφερε 
κεφάλαιον 150,000 δρ. δπως πέντε νέοι έκπαιδεύωνται διαρ
κώς έν ’Αγγλία, δφείλοντες νά έπιστρέφωσι καί διδάσκωσιν έν τή 
ιδία αυτών πατρίδι. Έτερος άφήκε 750.000 δρ. πρδς ϊδρυσιν 
γυμνασίου έν Βομβάη καί έτερος 500,000 δρ. πρός σύστασιν 
δημοσίας βιβλιοθήκης. Παραλείπομεν πολλά άλλα δωρήματα 
καί προσπάθειας, έξ ών φαίνεται ή διά τοΰ Χριστιανισμού πρόο
δος τών φώτων έν ταΐς Ίνδίαις. ‘Ο Χριστιανισμός ένθα μέν 
άκμάζει έπιφέρει εΰλογίας τοΐς όπαδτϊς αύτοΰ, ένθα δέ ύπάρχει 
μόνον κατά τύπον, έκεϊ άκμάζει ή έξαχρείωσις καί ή πενία.

Έν ταϊς Ίνδίαις μεταξύ τών δσοι παρ’ ήμΐν καλούνται βάρβα
ροι καί θεωρούνται ώς κτήνη μάλλον ή ύπεύθυνοι καί ελεύθε
ροι άνθρωποι (καί τοΰτο διότι κλείοντες τοΰς όφθαλμοΰς πρδς 
τδ φώς νομίζομεν δτι σκότος άπανταχοΰ βασιλεύει) εύρίσκονται 
24 τυπογραφεία, έξ ών έξήλθον κατά τήν παρελθώΰσαν δεκαε
τίαν 3410 έργα είς 31 γλώσσας καί διαλέκτους καί 12,317, 
172 άντίτυπα τών ‘Αγίων Γραφών καί Ευαγγελικών φυλλα
δίων καί συγγραμμάτων. Προσέτι 200 περίπου έγχώριοι ιερα
πόστολοι κηρύττουσι τ’ον Χριστόν 2,000 περίπου ιεροδιδάσκαλοι 
διδάσκουσιν είς 2 χιλιάδας εγχωρίους Χριστιανικός έκκλησίας, 
άριθμούσας 1)4 έκατομμυρίου μέλη- Οΰτοι δέ ηΰξησαν κατά 
84)00 τήν παρελθοΰσαν δεκαετίαν. Είς τήν έκχριστιάνισιν τών 
είδωλολατρών χρησιμεύει κατά πρώτον λόγον ή διάδοσις τών 
‘Αγίων Γραφών, τό κήρυγμα τοΰ Εΰαγγελίου καί τά κυριακά 
σχολεΐα. 120,000 παϊδες σήμερον φοιτώσιν εϊς τά κυριακά 
σχολεϊα τών Ινδιών, έξ ών ή έλευσομένη γενεά θέλει λάβει, 
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χρηστούς πολίτάς, εύσεβεΐς υπαλλήλους' καί εντίμους έμπόρους. 
Ναί ! τά κυριακά σχολειά είσι τά φυτώρια της ήθικής, της εύσε- 
βείας, της άγάπης κα: τής άρετής· και δμως τό ‘Ελληνικόν 
£ήνος είνε τό μόνον καί ή ορθόδοξος ή μόνη έκκλησία, ητις 
στερείται κυριακών σχολείων καί αμελεί έν γίνει τής Θρησκευ

τικής διδασκαλίας.
(Έκ τοΰ Μέλλοντος).

.ΖημείωΉς. Πόσον φρόνιμες Οα έποιουν οι διέποντες τα τής 
Έκκλησίας ήμών, άν έπολλαπλασίαζον πανταχοΰ τά τοιαΰτα σχο
λεία. Καιρός πλέον νά έγκαταλειψωμεν τήν σκολιάν οδόν τής 
άμαθείας, τής ίσχυρογνωμίας καί τών προλήψεων. ‘Οποία ευθύνη 

τοΐς άναδεχομένοις τήν υψηλήν αποστολήν τοΰ πατριάρχου ή αρ- 
νιερέως ν? ά^ίνωτ. τά zoijxvia άνευ ιυνευμΛΤίχής τροφής χλι 
έρμαια τοΰ έχθροΰ τής ψυχής, διά τόν ξηρόν μόνον λόγον 5π 
άνήκοντες εις τήν άρχαιοτέραν έκκλησίαν δέν έχομεν δήθεν 
ανάγκην ούτε διορθώσει!)? τινων ούτε άποοολής τινων εθίμων 

καί έξεων.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI II ΓΕΩΡΓΙΑ.

‘Η τών πεπαιδευμένων καί δραστήριων γυναικών παρέμβασις 
έν τή κηπουρική, τή δενδροκομία καί αύτή τή γεωργία δέν εινε 
σπανϊα έν τή Δύσει. Εύχής έργον άν τοΰτο έγίνετο^καί παρ’.ήμΐν, 
ένθα ή γεωρ /ική έπιστήμη πολύ άπέχει τοΰ νά ήνε τόσον δη

μοτική δσον ώφειλεν.
Έν τή ‘Ελλ. Ανεξαρτησία τών ’Αθηνών και τή Σμύρνή 

τής Σμύρνης άναγινώσκομεν τά έπόμενα·
» ‘Ησυγγραφεύς Τών έν τή Άνατολή γυναικών εργάζεται δρα- 

στηρίως όπως διαδώση εϊς τά παράλια τής Μεσογείου, άτινα ςε- 
ρΌΰνται δενδροφυτείας, τήν καλλιέργειαν έξαισίου τινός δένδρου 
ευκαλύπτου καλούμενου καί προερχομένου έκ τής Αυστραλίας. Αί 
πρός έξοικείωσιν τοΰ δένδρου τούτου πρδς τδ κλίμα τών μερών 
αύτών άπόπειραι έξακολουθοΰσιν ύπδ τήν διεύθυνσιν αύτής τής 
ιδίας έν τώ δενδροκομείο) καί έν τοΐς κήποι; τής παρά τδν Άρ- 
νον Εξοχικής έπαύλεως, ήτις εινε τδ καλλώπισμα τής Villa d' I- 

stria. ‘Η γεωπονική επιτροπή τοΰ Cuneo άνήκοντος εις τινα τών 
’Ιταλικών έπαρχιών, αΐτινες καταβάλλουσι πλείστας δσας προσπά
θειας ύπέρ τής βελτιώσεως τής γεωργίας, ένεθάρρυνεν έσχάτως 
τούς αγώνας τής ήγεμονίδος Δόρας Ίστριάδος, άπονειμασα αύτή 

τόν τίτλον τοΰ έπιτίμου μέλους, η
Εύρίσκομεν δέ νέας λεπτομέρειας λίαν σπουδαίας περί τοΰ 

ευκαλύπτου καί έν τώ περιοδικό τοΰ κ. Πέτρου Άμεδαίου Πισσω 
« Jardin d’ Acclimatalion», δημοσιευόμενα) έν Παρισίοις παρά 

Hachette, άφ’ ου μεταφέρομεν τά έπόμενα·
«‘Η βλάστησις τών ευκαλύπτων είνε έξαισία καί δταν μετα- 

φέρωσιν αύτούς μακράν της Αυστραλίας. ‘Ο κ. Hardy είδε τα 
δένδρα ταΰτα αύξάνοντα έν ’Αλγερία 6 μέτρα άνά πάσαν ώρα» 
τοΰ έτους. Δένδρον ήλικίας’δέκα έτών φαίνεται ως έπι τδ πλει- 
στον ανεπτυγμένο? τοσοΰτον δσον δρΰς έκατόν έτών καί έν καλή

•καίαστα’σεί διατελουσα. Δέν έΐνε σπάνιον ν’ άπαντήση τις έν 
Αύστραλία εύκαλύπτους πεντήκοντα έτών έχοντας 50—60 μέ
τρων ύψος καί 15—20 μέτρων περιφέρειαν περί τήν βάσιν. Έν 
Νίκαια, ταΐς Ύέραις νήσοις, τή Κάννη,τή Κορσική, ή άκμή τών 
φυταλιών ύπερέβη πάσας τάς προσδοκίας, δ δέ κ. Trottier, δστις 
καλλιεργεί ήδη τδν ευκάλυπτον είς τά περίχωρα τής ’Αλγερίας 
άπαρτίσας έξ αύτής δάση ολόκληρα, ισχυρίζεται δτι αγρός σίτου, 
δυνάμενος νά παράγη εισόδημα 300 φρ. κατ’ έτος, έάν καλυφθή 
ύπδ εύκαλύπτων, θέλει δώσει εις τ'ο αύτ'ο διάστημα ωφέλειαν σχεδόν 
έπταπλασίονα ήγουν 2,054 φρ.! Ό ευκάλυπτος δύναται είσέτι 

νά προσφέρη τάς μεγαλειτερας υπηρεσίας εις τας χώρας έκείνας, 
αΐτινες παράγουσι τ'ο μέλι, καθότι ή κοινή μέλισσα τής Εύρώπης 
εϊσαχθεΐσα ύπδ του κ. Βίλσωνος εν Αυστραλία, ένθα οι ευκάλυπτοι 
μόνοι σχεδόν κατέχουσιν δλα τα δάση, και τραφεΐσα άποκλειστι— 
κώ*  έκ τών άνθέων τοΰ δένδρου τουτου, επολλαπλασιασθη με 
άπίστευτον τρόπον είς ολίγου καιρού διάστημα. Ύπδ τήν έποψιν 
ταύτην ό εύκάλυπτος θά ήτο πολύτιμος διά τάς μέλισσας τών 
χωρών μας καθ' ήν έποχήν τά άλλα δένδρα δέν έχουσιν άνθη. 
‘Η άνοιξις τών εύκαλύπτων, καθδ δένδρων τής Αύστραλίας, αρ
χίζει τώ δντι περί τά τέλη τού Σεπτεμβρίου μηνός. Άλλά καί 

ύπδ άλλην έποψιν τά δένδρα ταΰτα εινε πολύτιμα. Επιστήμων 
τις χημικός δ κ. Cloez έξήγαγεν έκ τών φύλλων τών εύκαλύ
πτων ούσίαν πολύ άνάλογον προς την κάμφοραν κα? ητις προσ
φέρει ιδιότητας τοξικάς λίαν ωφελίμους εις τήν ιατρικήν. Δυνα- 
ταί τις ωσαύτως νά καπνίζη τά φύλλα τοΰ εύκαλύπτου, τα όποια, 
χωρίς νά προξενώσιν ούδεμίαν βλάβην, ύπερτερούσι τά φύλλα 

τοΰ καπνοΰ κατά τε τήν γεΰσιν και τήν οσμήν. Κατασκευάζου- 

σιν έξ αύτών σιγάρα έξαίρετα.»
Τδ ρηθέν περιοδικόν διαλαμβάνει προσέτι λεπτομέρειας άφο- 

ρώσας τήν sequoia gigantea τής Καλλιφορνιας και τήν auracaria 
imbricata τοΰ Χιλί, άς καλλιεργεί μετ’ έπιτυχίας εις τους κή

πους της ή ήγεμονίς Δόρα Ίστριάς.
(Έκ τής Ίταλ. έφημ. La Staffetta).

ΓΕΩΡΓΙΟ2 ΑΒΕΡΩΦ.

(συνέχεια άπδ σελ. 329).

'Ο Γεώργιος Άβέρωφ διατελών νΰν έν τή άκμαία ήλιχία, έν 
ή συλλαμβάνονται αί άρρενοπώτεραι ίδέαι, έδίψησεν ού προσπε- 
ποιημένως ή έπιδείξεως χάριν άλλά μετ’ αληθούς δίψης τήν 
άνάπτυξιν καί τήν πρόοδον τοΰ ‘Ελληνισμού, δέν έβράδυνε δέ νά 
συνδράμη είς τήν έπίτευξιν τής πανελληνίου ταύτης εύχής, καθό
σον τδ εύτυχές αύτοΰ βαλάντιον τω επιτρέπει, προϊδών συνάμα 
δτι ή κατά τάς ήπειρωτικάς επαρχίας διάχυσις τών ‘Ελληνικών 
φώτων είνε τδ λίαν συντελεστικδν μέσον, δι’ ού ήδύνατο νά έξυ - 
πηρετηθή μετ’ έπιτυχίας δ μέγας τού πανελληνίου σκοπός περί 
διαδόσεως τών Ελληνικών γραμμάτων ούτως έκτος τών πρδς 

την έλευθέραν ‘Ελλάδα γενομένων προσφορών αύτοΰ ΐδρυσεν έν 
τή ιδιαιτέρα πατρίδι του σχολεία άρρένων καί παρθεναγωγεία, 
ίσον οϋπω δέ κατατίθεται καί ό θεμέλιος λίθος τοΰ Άβερωφίου 
κληθησομένου γυμνασίου. "Ολων τών σχολών τούτων ιδρυτής καί 
δ συντηρητής αύτών κατά τε τάς άντιμισθίας τών διδασκάλων καί 
διδασκαλισσών και τήν προμήθειαν βιβλίων καί έργαλείων πρ’ος 
διδασκαλίαν τής φυσικής ιστορίας καί τά παρόμοια, καθώς καί 
καθ’ δλα τά λοιπά άπαιτούμενα πρδς άνετον καί διηνεκή τών 
σχολών διατήρησιν, έσκόπησε νά γαλακτοτροφήση μέν έν ταΐς 
μούσαις καί διαπλάση έν αύταΐς μητέρας Ήπειρώτιδας, έκθρέψη 
δ’ έν τοΐς νάμασι τών γραμμάτων πολίτας "Ελληνας μέ καρδίαν 
καί φρονήματα άξια τού έν Μετσόβω σπείροντος τδ μάννα τοΰ 
‘Ελληνισμού. Δικαίως λοιπόν οί κάτοικοι τοΰ Μετσόβου διασαλ- 
πίζουσι τάς άρετάς τοΰ μεγάλου αύτών συμπολίτου, δικαίως 
πανηγυρίζουν έπ’ όνόματι τοΰ ευεργέτου των.

Έχει δέ ό λόγος ώς έξής·
« Πατρός τε μητρός τε καί τών άλλων προγόνων άπάν- 
» των τιμώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότερο? καί 
» άγιώτερον.» (Πλάτων).

Έκ τών πρωτίστων άρετών, δι’ ών ό "Υψιςος διεκόσμησε τδν 
άνθρωπον, εινε ή πρός τήν πατρίδα άγάπη, ήν ένεφύτευσεν εϊς 
αύτδν συνδέσας τρόπον τινά τήν ΰπαρξιν αύτοΰ μετά τής πατρί
δος καί τών έν τή πατρίδι πρδς ένοίκησιν δλων τών μερών τής 
γής, συντήρησιν, πολλαπλασιασμόν καί εύδαιμονίαν τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους. Έκ τής πρδς τήν πατρίδα δέ άγάπης προέρχεται, 
ώστε οί κάτοικοι τών βορείων κλιμάτων, ένθα δ αιώνιος χει- 
μών επεκτείνει τήν λευκήν νεκρικήν αύτοΰ συνδόνα έπί μαύρων 
καί γυμνών γαιών καί δπου τήν έξάμηνον ήμέραν έξάμηνος δια
δέχεται νύξ, νά έπιστρέφωσιν εις τήν γενέτειραν πατρίδα των μετά 
τής αύτής προθυμίας, μεθ’ ής σπεύδουσι καί τά θηλάζοντα βρέφη 
εις τήν μητέρα των. Σύμφωνος δ' ουσα ή άρετή αυτή μετά τής 
μιας έκ τών πρωτίστων θείων έντολών τής πρός τδν πλησίον 
άγάπης, άνέδειξεν άπ'ο τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σή
μερον δλην τήν λαμπράν χορείαν τών μεγάλων έκείνων άνδρών, 
έφ’ οΐς έκαστον έθνος σεμνύνεται καί δι’ οΰς πρώτοι οί πρακτι

κότατοι ήμών πρόγονοι, τό μέν, ΐνα διαιωνίσωσι τάς άρετάς 
τών έπί φιλοπατρία διακεκριμένων άνδρών καί έμφανέστερον άπο- 
δείξωσι τήν πρός αύτούς δφειλομένην βαθεΐαν ευγνωμοσύνην των, 
τδ δέ, ΐνα παρακινώσι τους συμπολίτας καί τά τέκνα των εις 
μίμησιν τών πράξεων καί κατορθωμάτων των, άνδριάντας άνήγει- 
ρον, οΐτινες ΐσταντο ώς αιώνια μέν μαρτύρια τής άρετής καί εύ- 
γνωμοσύνης, ισχυρά δέ πρδς μίμησιν προτροπή διά τε τους πο
λίτας, άλλά μάλιστα τήν νεολαίαν, άκοΰουσαν παρά πρεσβυτέρων 
διηγουμένας τάς άρετάς έκείνων, οΰς παρίστων οί ανδριάντες. 
Διότι άληθώς ούδέν κόσμημα μεγαλείτερον διά πάσαν πόλιν 
καί ούδέν άλλο συντελεί πλειότερον εϊς τήν ήθικήν μόρφωσίν 
αύτής, δσον αί άρεται τώ» αύτή οίκησάντων ή οίκούντων, μαρτυ- 
ρ·ύμεναι διά τίνος κοινωφελούς έργου αύτών. ‘Ως τοιούτου; δέ 
παρά τώ ήμετέρω έθνει, ΐνα μή μακρολογώ άναφέρων παραδείγ
ματα έκ τής γεραράς άρχαιότητος, δυνάμεθα δικαίως νά θεωρή. 
σωμεν καί τούς έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις ιδρυτές νοσοκομείων, 

(MENTOPOS Tou. Δ’, Τείχος ΜΖ'.} 

πτωχοκομείων καί πρδ πα'ντων σχολείων, άτινα μόνα είσι τδ 
άληθές έκάστης πόλεως κόσμημα καί διά τά όποια μόνα, ούχί 
δέ διά τούς πλουσίους κατοίκους ή τάς μεγαλοπρεπείς ιδιωτικός 
οικοδομάς, δύναται μετ’ εύγενοΰς ύπερηφανείας νά καυχάται, έάν 
διατηρή ταΰτα δεόντως, διότι ταΰτα άποδεικνύουσιν αύτήν προο- 
δεύουσαν, καί ταΰτα τήν άγνήν τών ιδρυτών φιλοπατρίαν τρανώς 
καταγγέλλουσιν.

Οί τοιαΰτα λοιπόν ώφέλιμα ίδρύοντες καταστήματα ή κάν συν- 
εισφέροντες είς αύτά άγαπώσιν άληθώς τό έθνος καί τήν πα
τρίδα καί συντελοΰσιν είς τήν προαγωγήν αύτής· διό έν τοιούτοις 
εύεργετικοΐς άνδράσιν ώς καί έν έκείνοις, οΐτινες υψηλότερο? 
διά τής ίεράς ήμών θρησκείας αιρόμενοι τό μέν άνθρώπινον γέ
νος ώς μίαν οικογένειαν θεωροΰσι, τάς δέ φυλετικός διακρίσεις 
περιφρονοΰσιν ώς έγωιστικάς, ό άνθρωπος δείκνυται σύμφωνος 
μέ τόν προορισμόν αύτοΰ καί αληθής τοΰ Θεού είκών έπί τής 
γής. Απείρους λοιπόν δφείλομεν εύγνωμοσύνας είς τήν τά πάντα 
σοφώς διέπουσαν Θείαν Πρόνοιαν, ήτις άνέδειξε παρά τω ήμε
τέρω έθνει τοσούτους καί τηλικούτους εύεργετικους άνδρας, έξ ών 
ούκ’ δλίγους ηύμοίρησε νά έχη καί ή πόλις αΰτη, ούχί μ:κρά συν- 
ενεγκόντας καί ύπέρ τής πόλεως ταύτης καί ύπέρ τού έθνους.

’Αλλά μεταξύ τών άλλων τής πόλεως ταύτης εύεργετών δια
λάμπει ώς άλλ.ος "Ηλιος ό έν Άλ.εξανδρεία Γεώργιος Άβέ
ρωφ, άνήρ, οστις ήρξατο διέρχεσθαι τδν βίον ευεργετών καί δςις 
τοσαύτας καί τηλικαύτας εύεργεσίας πρδς τήν πατρίδα έπεδαψι- 
λεύσατο, ώστε τ'ο μέγεθος καί τήν φιλοπατρίαν αύτού έκτιμώσα 
ή πατρίς καί μή δυναμένη άλλως ν’ άναδείξη τήν έαυτής εύ- 
γνωμοσύνην, ώρίσατο όμοφώνως, όπως έν τή έπισήμω ταύτη 
ήμέρα, έν ή έπιβεβαιοΰται ή Άνάστασις τού Σωτήρος ήμών, κοι
νήν ποιούμενη δμήγυριν έν τώ θείω καί ίερώ τούτω ναώ, δεήσεις 
άναπέμπη πρ'ος "Υψιστον ύπέρ τής ύγείας,εύημερίας καί μακροβ ό- 
τητος τού άγαθοΰ τούτου άνδρός, καί δικαίως· διότι —παραλείπων 
τοσαύτας έθνικάς αύτοΰ πράξεις καί εύεργεσίας καί διότι άπαρέ- 
σκει τό τοιοΰτον είς τήν μετριοφροσύνην του καί διότι ό τύπος 
Αρκούντως αύτάς διεσάλπισε, παραλείπων ώσαύτως πρ'ος ύμας, 
ώς είδότας, τάς άλλας μεγάλας εύεργεσίας αύτοΰ πρ'ος τήν πα
τρίδα, οιον τήν κατ’ έτος ύπανδρείαν τοσούτων πτωχών κορασίων 
τά δποΐα διασώζει άπ'ο τής πτωχείας καί τών ταύτη παρεπομέ
νων, τ'ον διορισμόν ιατρού καί φαρμακείου ύφ’ ου τοϊς πάσι τά 
ιατρικά δωρεάν διανέμονται, τήν ΐδρυσιν νεκροταφείου καί τοσαύ
τας άλλας—δέν δύναμαι νά παραλείψω τήν μεγίστην τών ευερ
γεσιών, ήν ό εύγενής άνήρ ήδύνατο νά πράξη πρ'ος τήν πατρίδα 
καί ήτις τρανώς τεκμηριοΐ τήν αγνήν αύτοΰ φιλοπατρίαν κα: 
τ'ο μεγαλεπήβολον γινώσκων δηλ. δτι διά τής παιδείας καί μό
νον δι’ αύτής προήχθησαν δλα τά έθνη καί δτι άνευ αύτής οί 
λαοί εις ζωώδη διατελοΰσι κατάστασίν, άπεφάσισεν ό άληθώς φι- 
λόπατρις καί γενναίος ούτος άνήρ, δπως ίδρύση ένταΰθα σχολεία 
μεγαλοπρεπή τών τε άρρένων καί κορασίων, και γυμνάσιον, δπερ 
θέλει συντηρεί διά παντός ίδίαις δαπάναις και δπερ έσεται 
έστία φωτισμού διά τήν νεολαίαν ού μόνον τής πόλεως ταύτης, 
άλλά καί τών πέριξ μερών, καί τοΰ οποίου άρχεται εύθύς ή οι
κοδομή, άμα φθάση ή παρ’ ήμέραν περιμενομένη καί πρό πολ-
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λοΰ ζητηθεϊσα άδεια. Διά τής μεγάλης του δέ ταύτης πρδς τήν 
πατρίδα ευεργεσίας ό εύγενής άνήρ κατέβαλε τά θεμέλια της 
δόξης της πατρίδος καί καθιστά αύτήν ζηλωτήν μεταξύ τοσούτων 

μεγάλων πόλεων, αΐτινες στερούνται τοιούτου εύεργετικού καθ ι
δρύματος, ώστε δικαίως άΐδιος οφείλεται εύγνωμοσύνη εΐς τόν 
σεβαστόν τούτον ά’νδρα, διότι διά τών ύπ’ αύτού ιδρυομένων ηδη 
σχολείων ώς έκ πολυχεύμονος πηγής θέλουσι μεταοιδεσθαι τά 
σωτήρια τών ‘Ελληνικών γραμμάτων νάματα, τήν θαυμασι'αν 
τών όποιων έπιρροήν εΐς τήν άνάπτυξιν έν γένει τού άνθρωπί

νου πνεύματος δμολογέϊ σύμπας δ πεπολιτισμένος κοσμος, απα
ραίτητον άνακηρύξας τήν σπουδήν αύτών,

Ένατενίζοντες ούν εΐς εύτυχές μέλλον τής νεολαίας καί τής 
πατρίδος καί έκτιμώντες τάς πρός τήν πατρίδα εύεργεσίας τού 
εύγενούς τούτου άνδρός καί τήν έξοχον φιλοπατρίαν του, ύφ’ ής 

δρμώμενος ήτήσατο ώς πρώτον όρον τής γενναίας καί άδράς αύ
τού προσφοράς πρός άποπεράτωσιν τού Άθήνησι πολυτεχνείου, 
δπως τούτο ονομάζεται τοΰ λοιπού Μετσοβιτικόν, άς εύχηθώμεν 
αύτω, ϊνα μή διαλειπη μηδεμίαν ήμέραν εύεργετών, γινώσκων 
δτι έκ τής άρετής και φρονήσεως ένδς άνδρός πλεΐστοι ώφελοΰν- 
ται, και άς δεηθώμεν τού ‘Υψίστου μετά θερμής καρδίας, δπως 
χαρίζηται τω εύγενεϊ τούτω άνδρί, τοΰ δποίου τό εύκλεές δνομα 
μετά σεβασμού θέλουν άναφέρει αί έπερχόμεναι γενεαί, ύγιείαν 
σταθεράν, εύημερίαν καί μακροβιότητα έπ’ άγαθω τής πατρίδος 
κα'ι τοΰ έθνους ! Γένοιτο.» (‘Ημερήσια Άλεξανδρ. άριθ. 415).

» . . . . "Ηδη διατελών πρό τίνος χρόνου μακράν σου πλησίον 
ετέρου φιλτάτου σου έν’Αλεξάνδρειά, άνεμνήσθην σου έσχάτως, 
δτε έλαβον τήν τιμήν νά γνωρίσω έκ τοΰ σύνεγγυς τόν διακεκρι
μένου πατριώτην Γεώργιον Άβέρωφ καί άκούσω καί "δω τάς εύ- 
γενεϊς άρχάς, ύφ’ ών έμφορεϊται ή μεγάθυμος καρδία του, καί 
σπεύδω διά τής παρούσης νά σοί δώσω άφορμήν νά έξακολου- 
θήσης τήν συνδιάλεξιν έκείνην τοΰ Λονδίνου, προσθέτων σοι καί 
νεώτερόν τι παράδειγμα έφάμιλλον τών προμνημονευθέντων εΐς 

ένίσχυσιν τής ήν τότε έξέφρασας ιδέας σου.
» Εΐς ποϊον οφείλεται τό σύμπλεγμα τοΰτο, άν ούχ: εις τόν 

Γεώργιον Άβέρωφ;
» Τήν λεωφόρον τοΰ πανεπιστημίου άκολουθών φέρε τό βήμα 

πρός τό πεδίον τοΰ Άρεως· καθ’ οδόν κτίριόν τι μεγαλοπρεπές, 
τό πολυτεχνείου, προσελκύει σου τήν προσοχήν είς τήν 
γενναιότητα δύο Μετσοβιτών οφείλει τήν ύπαρξίν του· άλλ? ήμι- 
τελές έστιν έτι. θάρρει· έν μικρω άποτελεσθήσεται χρόνω· δ 
Γεώργιος Άβέρωφ προσήνεγκε τό βαλάντιον αύτοΰ πρός τόν σκο
πόν τούτον. Πριν ή καταλίπης τάς Αθήνας, ένθυμοΰ δτι άείποτε 
προθυμότατος έδείχθη δ άνηρ εις τας προσκλήσεις τής πατρί
δος, άλλά τά καθ’ έκαστα τούτων παραλείπω είς άλλοτε διά λό

γους εύνοήτους.
»Καίπερ κεκμηκώς άνάλαβε δυνάμεις και μετάδηθι εις την 

"Ηπειρον. Μακρόθεν διακρίνεται τό Μέτσοβον, ή ιδιαιτέρα πατρίς 
τών Στουρναρών και Τοσιτσών, εν τουτω δε δυο κτίρια, εν οις συν- 
αδελφούνται καί συναναπτύσσονται δύο αισθήματα, τό τής πρός 
τό» πλησίον άγάπης διδασκόμενου έν τή έκκλησία καί τό τής 

ίτατρϊάος, ής οέδε» φλιίκιο», αναπτυσσόμενου εν τω παρακείμενοι

αύτή σχολείω. ‘Η εύγενής καρδία τοΰ Γεωργίου Άβέρωφ έδω

κεν ήμϊν τήν εύχαρίστησιν νά βλέπωμεν ύψούμενα τά δύο ταΰτα 

περικαλλή τεμένη.
Παρίστασαι έν Μετσόβω θεατής οικογενειακής εύτυχίας καί 

θαυμάζεις έπί τή αρμονία, ήτις διακρίνει έχει τήν βάσιν τής 
κοινωνίας· παλιν τόν αίτιον μή άναζήτει άλλαχόσε· δ Γεώργιος 
Άβέρωφ, έκπαιδεύων νέας έν τοϊς ύπ’ αύτού συντηρουμένοις σχο- 
λείοις, καθίστησιν αύτάς βραδύτερου πολίτιδας καί μητέρας πολυ

τίμους.
Χαράττων σοι άτάκτως τάς γραμμάς ταύτας μετ’ έθνικής 

ύπερηφανείας, άδυνατώ νά προχωρήσω περαιτέρω. Τό δνομα τοΰ 
μεγαθύμου πατριώτου Γεωργίου Άβέρωφ έσται χρυσοϊς 
άνεξιτήλοις γράμμασι κεχαραγμένον έν τή ιστορία καί τή καρδία 
παντός Ελληνος. Τήν διακήρυξιν τοιούτων άληθειών νομίζω κα
θήκον παντός "Ελληνος χάριν αύτοΰ τού 'Ελληνικού όνόματος.

Έν Αλεξάνδρειά τήν Ιην 'Ιουνίου 1873. Έρρωσο.

Γ. Μ. Κ.

(Νεολόγου Άριθ. 1,333),

ΒΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΤΟΥ ΑΕΣΒΙΟΥ.

Μέγα μέρος τής Μ Ασίας, άπολαΰον Ικανήν εύημερίαν ύπό 
τήν πατρικήν διοίκησιν τοΰ Καρά-Όσμαν-δγλού, ήρξατο συναι- 
σθάνεσθαι τήν άνάγκην ήττον περιωρισμ'νης διοασκαλίας τής τότε 
έπικρατούσης. Ή διανοητική δ’ αύτη άνάπτυξις ώφειλε νά ένερ- 
γηθή ύπό πτωχού τίνος κληρικού, Βενιαμίν καλουμένου, βλαςημα 
Λέσβου, έκ τού χωρίου Πλομαρίου, παιδευθέντος έν ‘Ελλάδι τό 
πρώτον, ειτα δ’ έν ’Ιταλία, ένθα διέμεινεν έπί πολύ καί έτελειο- 
ποιήθη. Γεννηθείς παρά πτωχών γονέων καί μόλις δυνάμενος 
τάς άπολύτους αύτοΰ άνάγκας νά έπαρκέση, ώς έτερος Κλεάνθης 
διήγε βίον έγκρατή μετά παραδειγματικής λιτότητος και ένεψυ- 
χούτο ύπό μόνης τής Ιδέας βτι ήμέραν τινα θά ώφελήση τούς 

συμπολίτας αύτοΰ.
Έπανήλθεν είς Ελλάδα λίαν προχωρημένος εΐς τάς φυσικάς 

έπιστήμας. Τά αύστηρά αύτού ήθη, άνταποκρινόμενα πρός τόν 
έκκλησιαστικον δν έφερε χαρακτήρα, ή εύπροσηγορία του καί ή 
ύπερβολική κοσμιότης έχρησίμευον ώς οί καλλίτεροι διερμηνευ
τώ τής άγαθής ύπολήψεως τών μονίμων καί ποικίλων αύτοΰ 
γνώσεων. Λέγεται δτι έφεΰρεν ή κάλλιον κατα τό μάλλον και 

ήττον πρώτος ανέπτυξε τήν ύποθεσιν αιθέριου ουσίας, εορευουσης 
έν παντί σώματι, πληρούσης πάν κενόν καί κινουμένης άπαύςως 
κατά πάσαν διεύθυνσιν αύτη έστιν ή πρώτη άρχή τών κυρίων φαι
νομένων τής φύσεως, ώς τού φωτός, τού πυρός, τού ήλεκτρι- 
σμοΰ, τού μαγνητισμού, τοΰ γαλβανισμού, τής αίσθήσεως. τής 

φυσικής ύπάρξεως και τής τ.·ζι εαυτών οτργτ,ς ~.ύ πλανητικών 

σωμάτων. Τήν αΐθέριον ταύτην ουσίαν έκάλεσεν δ Βενιαμίν διά 
τής λέξεως Πανταχηκίνητον.

Απέναντι σχεδόν τής πολυθελγήτρου νήσου Λέσβου έπί τής 
Μικράς Ασίας έκειτο ή πόλις των Κυδωνιών, άκμάζουσα καί 
ούδέν έτερογενές στοιχεϊον φέρουσα πλήν τοΰ ‘Ελληνικού, άπο- 
λαύοντος μετριόφρονος διοικήσεως ύπό τήν διοίκησιν τοΰ Καρά- 
Οσμάν-Όγλού, καί εύδαιμονούντος έπαισθητώς διά τής τοΰ έμ

πορίου προαγωγής. Οί Κυδώνιοι δφεί/.ουσι κυρίως τήν αύτών 
εύδαιμονίαν είς τάς έλαίας των, ών τά έλαια τότε μάλιστα 
ταχέως έπώλουν μεταφέροντες είς ’Οδησσόν, Ταϊγανρόκον, 'Εσπε
ρίαν Εύρώπην, Κωνστανιτνούπολιν καί διάφορα άλλα μέρη.

Αι Κυδωνίαι έδιόικοΰντο ύπό ομίλου συνδίκων, καλουμένων 
Δημογεροντία. Έκαλλωπίζοντο δέ ημέρα τή ήμέρα διά νεοκτίςων 
οικιών εύθετογραμμικώς, δι’ δδών λιθοςρώτων καί μεγάλου αριθ
μού κήπων. Η τοποθεσία των ήν ταύτοχρόνως ευάρεστος καί ύγι— 
εινή. ‘Εκατοντάς νησιδίων, τών πλείστων κεκοσμημένων ύπό φυ
τείας ίσχυράς καί άειθαλούς, μόλις άφινε τό βλέμμα έλεύθερον 

οια τών καμπών τών μικρών αύτών γαιών νά παρεισδύση έπί τής 
έπιφανείας τής υψηλής θαλάσσης καί νά θαυμάση τόν έν Κυ
δωνίαις ευρύχωρου λιμένα, τόν ού μόνον άσφαλή άλλά καί άνε- 
ξάντλητον δοχεϊον παντός μαλακίου, δστρακοδέρμου καί ιχθύος.

Τών Κυδωνιών τόν φόρον άπενέμετο κληρονομικώς (apanage) 
δ οίκος τών Δουρριζαδές, έξ ού παρήχθησαν πολλοί Μουφετίς. 

Τούτων ή προστασία προεφύλαξεν ίσχυρώς τάς Κυδωνιάς άπό 
πάσαν τών πασάδων κάκωσιν καί έντδς ολίγου έθεωρεϊτο παρ’ δ
λων τών έν τή Μ Άσία ‘Ελλήνων ασφαλές διαμονητήριον.

Οί Κυδωνιεϊς τό πρώτον ειχον μικρόν σχολεϊον, ένθα έδιδά- 
σκετο ή γραμματική. Έν τή έπιστροφή του δέ δ Βενιαμίν έκ τής 
Ιταλίας, μη δυνηθείς νά άνεγείρή έν τή πατρίδι του σχολήν 
συστηματικήν, έςελεςατο τάς Κυδωνιάς ώς τήν μάλλον κατάλ
ληλον πρός τόν σκοπον του πολιν. Ο ζήλος τού I. Οικονόμου, τοΰ 

κα: δημογέρβντος και πάτρωνος έν Κυδωνίαις, πάν πρόσκομμα 
έκ ποδών έποιήσατο. Είς τήν ά'κραν ουν τής πόλεως ωκοδόμησαν 
εύρύχωρον σχολείου, έν ώ δ άοίδιμος Βενιαμίν κατέλαβε τήν 
έδραν τών επιστημών, κα: δ:ά βοηθούς μετεπέμψατο ’ίδιον καθη
γητήν τής φιλολογίας καί ετέρους αΰτοΰ κατωτέρους.-#Έξ δλων 
,ών μερών τής ‘Ελλάδος συνέρρεον εις τήν σχολήν ταύτην, 
άκμάσασαν έπί δεκαπενταετίαν διοικόυμένην ύπό τού Βενιαμίν. 
Πληθΰς λογιών καί πεπαιδευμένων άνδρών έξήλθον, ών οί πλέϊ- 
στοι εχρησίμευσαν ως οημοσιοι λειτουργοί έν τή προσωρινή τής 
‘Ελλάδος διοικήσει.

Ζηλοτυπήσας έπί τέλους δ καθηγητής τής φιλολογίας τήν 
ύπόληψιν τοΰ Βενιαμίν έσπειρε τήν διένεξιν μεταξύ τών τότε δη

μογεροντών έν Κυδωνίαις, καί μεγάλη μερίς ήγέρθη κατ’ αύτοΰ. 
‘Ο Βενιαμίν ήν έτοιμος νά έγκαταλείψη τήν τε πόλιν καί τό 
Λύκειον έν έτει 1815, δτε δ πρίγκηψ Δημητράκης Μουρούζης 
τόν έλαβεν υπό την προστασίαν του καί τόν έκράτυνε μετά πολ
λής τιμής εις την έοραν, ήν τοσοΰτον έπαξίως κατεϊχεν άλλ’ αί 
διηνεκείς συκοφαντία’, τοΰ άντιπάλου τόν έκαμαν έπί τέλους νά 
άηδιάση καί, έγκαταλείψας τήν θέσιν του, νά μεταβή είς Κων

σταντινούπολή. Έκέϊθεν μετ ολίγον δ έπιγανής επιστήμων 
προσεκλήθη υπο τοΰ Ίωάννου Καρατζά ΐνα καταλάβη τήν έδραν 
τής φιλοσοφίας εν τω έν Βουκουρεστίω φιλοσοσιν.ω Αυκείω. ‘0- 
πόταν δέ δ δσποδάρος ούτος προσέφυγεν είς τήν Εύρώπην ΐνα 
λυτρώση τήν έπαπειλουμένην ζωήν του, δ Βενιαμίν άπολέσας 
τό στήριγμά του, ώς καί τό τοΰ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, 
μεγάλου τότε Ποστελνίχου τής Βλαχίας, κα: μή αξιών νά έρπη 
ένώπιον τών άρχιερέων καί μητροπολιτών, έπαύθη καί έξώσθη 

παρ’ αύτών μετά σκληρότητος, ήτις έστιν ένίοτε δ διακριτικός 
χαρακτήρ τών έκκλησιαστικών προνομιούχων, παραφερομένων ύπό 
τών ψυχικών αύτών παθών τής διεκδικήσεως και μνησικακίας.

Ό Βενιαμίν μεμυημένος τών άρχών τής φιλικής εταιρίας καί 
γνωρίζων δτι επέστη τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, καθ’ δ ή μεγάλη 
σκηνή της έπαναστάσεως έμελλε νά άναπετασθή, έλαβεν ένεργη- 
τικόν μέρος καί συνεμερίσθη μετά τών συμπολιτών αύτού πάντα 
κίνδυνον.

Άρχήθεν τής αίματηράς ταύτης πάλης παρευρέθη είς τό θέα

τρου τών συμβεβηκότων, καί απλούς ώς ποιμήν τής πρωτοτύπου 
έκκλησίας καί άκλόνητος εις τήν δψιν τοΰ μεγαλειτέρου κινδύ
νου διέτρεχε τάς νήσους τής "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρρών διέ
σχιζε καθ ολας τάς διευθύνσεις τήν Πελοπόννησον καί τήν άνα- 
τολικήν ‘Ελλάδα, διεγείρων έν δνόματι τής θρησκείας καί τής 
πατρίδος τήν γενναιότητα καί τήν πρός τόν θάνατον περιφρόνηΐ 

σιν. Αί προτροπαί του περιέκλειον τήν ευγλωττίαν τής καρδίας 
τό οέ παράοειγμά του εΐλκυεν δλον τόν κόσμον ήτο έκ τών 
σπανίων έκείνων άνθρώπων, οϊτινες ολίγα λαλοΰσι και άφήνουσιν 
εις τόν αύτών χαρακτήρα καί τήν διαγωγήν τήν έπιμέλειαν τοΰ 
μανθάνειν καί πείθειν.

‘1 πομείνας δε τούς μεγαλειτέρους κόπους καί τάς μάλλον έπω- 
δύνους στερήσεις χάριν τής πατρίδος καϊ ούχί δι’ εαυτόν, έτήκετο 
ως η λαμπάς η υπηρετούσα άλλους. Τέλος άπέληξε τό ώραϊον αύ
τοΰ στάδιον θερισθείς ύπό τής φρικτής έπιδημίας τοΰ τύφου, ήτις 
πολλούς Άϊδι προιαψεν είς τό Ναύπλιον τής Ρωμανίας.

Τόν ανωτέρω βίον τοΰ περιφανούς καί άειμνήστου Βενιαμίν 
μεταγλωττίσας έκ τίνος Γαλλικού συγγράμματος, παρέβαλαν 
πρός τόν έν τή έκ τοϋ Γαλλικού μεταφράσει τής κυρίας X. Σ. 
Αναγνώστου βίον αύτού καί εΰρόν τινα έντεύθεν έλλείποντα, τά 
δποία ό φιλόμουσος άναγνώστης, παροδικόν άπλώς άν έπιρρίψη 
έπί έκείνου βλέμμα, θέλε: άναπληρώσει, πέπεισμαι.

Τήν 5 Μαΐου 1871 Κυδωνίαις (1).

Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΙΙΣ.

(1) Έκτοτε είχεν αποστολή ήαΐν ή βιογραφία αύτη, αλλ’ έπί τή έλ- 
πίδι δτι Οά ήδυνάμεθα νά εΰρωμεν καϊ τήν εικόνα τοΰ αοιδίμου άνδρδς 
άνεβάλομεν μέχρι σήμερον τήν δημοσίευσίν της, δτε πανταχόθεν διαβε
βαίωσαν ήμας δτι ούδαμοΰ αύτη εόρίσκεται.
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Οί ύπό τών τίγρεων φονευόμενοι έν Ίνδίαις.

Φαίνεται, δτι ό αριθμός τών κατά τήν ’Ινδικήν ύπό τών θη
ρίων άπολλυμένων ανθρώπων είνε τοσουτος, ώςε εφβίλκυσε σπου- 
δαίω: τήν προσοχήν τή; ’Αγγλική; και 'Ινδική; κυβερνήοεως. 
’Ιδού δέ παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων περί τών ύπό τών 
θηρίων άπολεσθέντων. Τίγρις τις ερήμωσε 13 χωρία και κατέ- 
στησεν ακαλλιέργητου έκτασιν γής έκ 256 τετραγωνικ. μιλίων 
πολλάκις δέ τά ζώα ταΰτα καθίστανται σπουδαίου πρόσκομμα εϊς 
τά; τυπογραφικός εργασία;, αϊτινες γίνονται κατά διαταγήν 
τής κυβερυήσεως. Κατά τ’ο 1869 τίγρις έθανάτωσευ 127 ά

τομα καί έπι πολλάς εβδομάδα; διέκοψε τήν συγκοινωνίαν με
ταξύ δύο επαρχιών. Κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1868 παυθηρ 
εϊσβαλώυ εϊς τήν πόλιυ Σικόλαν ώρμησευ είς τινα οικίαν έκ 
τών τεσσάρων δέ τών έπικινδύνως τραυματισθέντων άπεβίωσεν 
εϊς. ‘Υπό τίγρεων φονεύονται πολλοί άνθρωποι, ιδίως έντός τοΰ 
δάσους Νάλαϋ,—Μάλαΰ. Εις τών έν τωδάσει τούτω τίγρεων έφό- 
νευσεν 100 ανθρώπους. Έν Νουϊδούκα τίγρις τις, δστις είχεν ήδη 
καταστρέψει 108 άτομα, έξωλόθρευσεν έπί τέλους ολόκληρον οι
κογένειαν πενταμελή, πρός δέ καί έτερα επτά άτομα, δτε έφο- 
νεύθη κατά τά; μεσημβρινά; έπαρχία; τής Βεγγάλης. Έν δια- 
στήματι έξ έτών άπωλέσθησαν 13. 401 άτομα. ‘Η καταστροφή 
τών θηρίων τούτων παρουσιάζει πολλάς δυσκολίας έκτος τής 
δεισιδαιμονίας τών ιθαγενών, οίτινες θεωροΰσι τά ζώα ταΰτα ώς 
ενσαρκώσεις δυσμενών θεοτήτων, άς εινε κινδυνώδες νά προσ- 
βάλη τις. (‘Ημερήσια Νέα).

Περί τή; άρχή; καί προόδου τή; έφημερι- 
δογραφία;.

‘Η «Έφημερίς τών συζητήσεων » περιέχει τά επόμενα περ< 
τής αρχής καί προόδου τή; έφημεριδογραφίας. « Γνωστόν δτι oj 
Σΐναι προηγήθησαν πάντων τών λοιπών λαών ώς πρός τήν τυ
πογραφίαν καί τά λοιπά μέσα τής δημοσιότητας· ούτως ή τυπο
γραφική τέχνη είνε γνωστή έν Ταρταρία, έν Κίνα καί ’Ιαπωνία 
έξ άμνημονεύτων χρόνων. Έκ μαρτυρίων άναμφισβητήτων ά- 
ποδεικνύεται δτι οί Σΐναι είχον τυπογραφεία άπό τής αρχής τοΰ 
τρίτου αΐώνος καί δτι μετεχειρίζοντο κινητούς έκ ξύλου χαρα
κτήρας άπό τοΰ έννάτου αΐώνος. Μεγαλαυχοΰμεν έπί τή ήμετέρα 
τυπογραφική τέχνη, λέγει ό Μονταίνιος, καί δμως άκλοι άν
θρωποι κατοικοΰντες άλλαχοΰ, έν Κίνα, έχουσιν αύτήν άπό χι· 
λίων καί έπέκεινα έτών.» Έδημρσιεύθησαν δθεν κατά τάς με- 
μακρυσμένα; έκείνας χώρα; συγγράμματα, περιοδικαί συλλογαί 
καί έφημερίδες εϊς έποχάς λίαν αρχαίας. ‘Η έφημεριδογραφία 
συνίστατο έν Ρώμη κατ’ άρχάς εϊ; τήν δημοσίευσιν τών πρα
κτικών τής συνεδριάσεως τής Γερουσίας ώς καί τών γενέσεων, 
άποδιώσεων, συνοικεσίων, τών ονομάτων τών είς Ρώμην άφι- 

κνουμένων ξένων, τή; τιμής τών σιτηρών, τοΰ κρέατος καί άλ
λων έδωδίμων έκαλέΐτο δέ ή έφημερίς αΰτη «‘Ημερήσια έργα 
τοΰ Ρωμαϊκού λαού » (Acta populi Romani diurna). Κατά τόν 
μέσον αιώνα ή γνώσις τών συγχρόνων γεγονότων δέν εύρίσκετο 
εϊμή εις τά υπό τών μοναχών συντασσόμενα χρονικά. ‘Η πρώτη 
έφημερίς ύπήρξεν ό «‘Ερμήςτής Γαλλίας», δημοσιευθεί; κατά τό 
1605· διακοπείς δέ κατά τό 1664 έπανελήφθη κατά τά 1672 
ύπό τό δνομα ό «Κομψό; ‘Ερμή;» εξακολούθησα; μέχρι τοΰ 
Μαΐου τοΰ 1710. ‘Η «έφημερίς τής Γαλλίας (Gazette de France) 

συνεστάθη έν Παρισίοις κατά τόν "Απρίλιον τοΰ 1631 επί τής 
βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου ΙΓ'. Οΰτω δέ άπό τή; εποχή; ταύτης 

προβαίνουσα ή δημοσιογραφία καί όσημέραι άναπτυσσομένη έφθα- 
σεν εί; δν σήμερον εύρίσκεται βαθμόν.»

ΑΕΡΏΔΗΣ ΣΙΦΏΗ

’Ατμοσφαιρικόν τι φαινόμενου συνέβη τή 17 παρελθόντος Μα
ΐου έν τή Γαλλική έπαρχία Arie'ge, δπερ ή έγχώριος έφημερίς 
τή; έπαρχία; ταύτης άφηγείται ώς έξή;:

Άερόμορφόν τι ρευστόν, λέγει ή έφημερίς αΰτη, μετρούν τρία 
έως τέσσαρα μέτρα εύρους, έσχηματίσθη τήν έσπέραν τής 17 
Μαΐου βορειοδυτικώς τοΰ χωρίου Καστέξ. Έχώρησε κατ’ ευθείαν 
γραμμήν καί στροφοδινούμενρν προς τό χωρίον Καστέξ έπί άπο- 
στάσεως εκατόν μέτρων, είτα δέ μεταβαλόν αίφνης διεύθυνσιν 
έστράφη πρός βορραν, συμπαρασύρον μεθ’ έαυτοΰ παν τό προστύ
χαν, δένδρα, ξύλα, άστάχεις κλπ. Φθάσαν παρά τό άγροκήπιον 
Πορτετινύ τό ρευστόν άνήρπασε γυναίκά τινα και μετεδίδασεν αύ
τήν άνευ σπουδαίων τραυματισμών εϊς άπόστασιν είκοσι μέτρων 
τοΰτ’ αύτό θά συνέδαινε και είς τόν σύζυγον αύτής, δν ουτος 
δέν προύλάμδανε νά συσπειρωθή περί τήν ρίζαν ενός δένδρου· ή 
στέγη τή; οικίας αύτών άνηρπάγη. Χωρήσαν έπειτα βορείως τό 
άπηωρημένον ρευστόν εϊσήλθε διά τή; πύλη; έντός τοΰ σταύλου 
τοΰ αγροκηπίου, άπέσπασε τά έν αύτώ φυλαττόμενα κτήνη, χω
ρίς δμως ?ά βλάψη αύτά, καί άκολούθως έξήλθεν άπό τής στέ

γης διαρρήξαν αυτήν. Τό άερόμορφον ρευστόν έξηκολούθησεν 
έπειτα τήν πρός άνατολάς διεύθυνσιν, άνατρέπον καί καταστρέφον 
τό προστυγχάνον. Έπί τή; όδοΰ αύτοΰ άπήντησε δύω άμάξας 
συρομένας έκάστην ύπό ζεύγους βοών, αϊτινες άνυψώθησαν μετά 
τών ζώων εί; ύψος 20 μέτρων, κατεκερματίσθησαν, τά δέ τεμά
χια διεσκορπίσθησαν τοιουτοτρόπως ώστε έκ τών αμαξών εύρέ- 
θησαν δύω μόνον τροχοί δλως παραμεμορφωμένοι· έκ δέ τών 
δύω αμαξηλατών δ μέν άναρπασθείς έρρίφθη σχεδόν νεκρός είς 
100 περίπου μέτρων άπόστασιν, άπέθανε δέ μετ’ ολίγα; ώρας, 
ό δέ δεύτερος έσώθη ώς έκ τοΰ επομένου περιστατικού. Καθ’ ήν 
στιγμήν τό καταστρεπτικόν ρευστόν ήγγιζε πρός αύτόν, πνοή 
άνέμου τοΰ άνήρπασε τό κάλυμμα καί, δραμών κατόπιν αύτοΰ, 
ήδυνήθη νά εύρεθή έκτος τής δδοΰ τοΰ ρευστού. Κατά τήν αύ
τήν ανατολικήν διεύθυνσιν γυνή τις άνατραπείσα παρεσύρθη είς

8 έως 10 μέτρων άπόστασιν. Παιδίον τι δεκατετραετές περίπου 
καταληφθέν αίφνης έσχε τήν ετοιμότητα νά προσκολληθή είς έν 
δενδρον δπερ έςερριζώθη καί παρεσύρθη μετά τοΰ παιδός είς 
πέντε μέτρων άπόστασιν. Τά δύω [ταΰτα άτομα άπηλλάγησαν 
διά μέσου τοΰ φόβου καί έλαφρών μωλωπισμών. Τέλος διευθυ- 

νομενος πάντοτε προς βορραν ο άερόμορφος σίφων έφθασεν είς

Η ΠΡΩΤΗ ΛΥΠΗ.
Έκτου ’Αγγλικού υ^δ Ν. I. Τσαγκοίδο’ΐ.

Ποΰ ’πήγε τ’ άδελφάκι μου, 
μαμμά, τ' αγαπημένο;
Τό θέρος ήλθε μ’ άπειρα 
λουλούδια δροσερά 
κ’ έγώ πώς ολομόναχο 
νά παίζω τό παύμένο; 
Νά έλθη φώναξέ μου, το 
μαμμά μφυ τρυφερά,

Αί πεταλούδαις κύτταξε 
πετοΰν ς’ τά κρίν’ επάνω 
και τά χρυσά των λάμπουνε 
ς τόν ήλιο φτερά· 
άλλά δέν έχω δρεξι 
νά τρέχω νά τάς πιάνω.
Ώ κράξε τ’ άδελφάκι μου, 

μαμμά μου τρυφερά.

κορυφήν τινα, έφ’ ής τό κοιμητήρ’.ον, περιεστράφη έν τώ περι
βόλι» τών νεκρών, άνήρπασε τά τείχη, άπέσπασε δένδρα καί 
σταυρούς, έστράφη πρός δυσμάς καί έξέλιπεν είς άπόστασιν 400 
έως 500 μέτρων άπό τοΰ κοιμητηρίου. Τό φαινόμενου τοΰτο 
διήρκεσε περί τήν μίαν ώραν.

(Νεολόγος)·

’Πομείναν τ’ άνθη έρημα, 
"πομεΐναν μαραμένα 
τοΰ πρεβολιοΰ ποΰ άλλοτε 
ανθούσαν δροσερά, 
καί τά σταφύλια ’μείνανε 
'ς τό κλήμα ξηραμένα 
Ώ! κράξε το νά παίξωμε, 
μαμμά μου τρυφερά.

«’Αλλά θαρρείς πώς δύ ν α . 

«ν’ άκούση τήν φωνή μου 
«καί νά έρθή νά παίξετε, 
« ώς πριν είς τήν πηγήν ;
« Τον άγγελο ποΰ ’γέλασε
« για μοά φορά, παιδί μου, 
« καθώς γελά ή άνοιξι, | 
« μή πλιά ζητής ’ς τήν γην. 
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« Δέν εΐχε μέραις πλ^ότεραις 
«νά τδ χαρώ λιγάκι, 
« άλλά σάν ρόΒο πρόωρα 
» μαράθηκε αγνό.
« Πήγαινε- πρέπει μόνο σου, 
«γλυκό μου κοριτζάκι, 
« νά παίξης. Τ’ άδελφάκι σου 

«εΐν’ εις τόν ουρανό.

— Και πλέον τ’ άνθη άφησε 
Καί τά πουλιά καθόλου;
κ’έγώ λοιπόν έτσ’άδικα 
φωνάζω και θρηνώ ;
Ταϊς ’μέραις ταϊς άπέρανταις 
τοΰ θέρους καί πώς δλου 
θενά περάσω μόνο μου 
έγώ τό ’λεινό;

ΠΟΥ ΕΥΡΟΝ ΤΟΝ ΛΙΒΙΓΚΣΤΟΝΑ (*)  

ύπό
ΕΡΡΙΚΟΥ Μ. ΣΤΑΝΑΕΓ.

Εισαγωγή.

Κατά την Ιβην ’Οκτωβρίου τοΰ 1869, ολίγον μετά την έν 
Βαλεντία σφαγήν, εύρισκόμην εις Μαδρίτην, τήν δέ ΙΟην π. μ. 
της ήμέρας ταύτης ό ’Ιάκωβος μοί έγχειρίζει έν τω άριθ ... τοΰ 
ξενοδοχείου Salle de la Cruz τηλεγράφημα έμπεριέχον τά εξής- 
«Έλθέ ε’ις Παρισίους- σπουδαία ύπόθεσις.» ταΰτα μοί άπηυθύνοντο 
παρά τοΰ κ. Jas Gordon Bennett υίοΰ, τοΰ νέου διαχειριστοδ της

(1) Τδ δνομα τοΰ άτρομήτου καί καρτερικού δόκτ. Αιβιγκστόνος ύπο- 
Οέτομεν ώς γνωστόν τοϊς πλείστοις τών ήμετέρων αναγνωστών άλλως 
τε ούδεμία ανάγκη νά δώσωμεν προηγουμένως άλλας πληροφορίας και 
εις το’υς αγνοουντας ακόμη αύτό, καθότι τδ έκ τοΰ ’Αγγλικού ύπδ τδν 
άνωθι τίτλον πόνημα τοΰ Έρρ. Στάνλεΰ, καί τοι κυρίως έξιστόρησις τών 
περιπετειών αύτοΰ άποσταλέντος πρδς άναζήτησιν έκείνου, ούχ ήττον 
προσφέρει λεπτομερή και άληθή εικόνα τοΰ χαρακτήρας και παντός ο,τι 
αφόρα τον έν τή κεντρική ’Αφρική ύπέρ τής άληθείας καϊ τής έπιστήμης 
έγγηράσαντα Λιβιγκστόνα.

Ο «Μέντωρ» δεν προτίθεται νά καταχωρήση έν μεταφράσει τδ δλον 
του ογκώδους τούτου βιβλίου, άλλά μάλλον κατ’ επιτομήν και έν περι- 
λήψει μέν τά επουσιώδη μετά τών σχετικών εικόνων, έμπεριστατωμένως 
δέ τά σπουδαιότερα, περιεργότερα καϊ μάλλον ένδιαφέροντα τδν ανα
γνώστην.

Ως προς τδν άναλαβόντα και έπιτυχόντα τδν σκοπόν τής εκδρομής, 
τον και συγγραφέα αύτής κ. Στάνλευ, Οεωροΰμεν ολως περιττόν νά 
προσθέσωμέν τι εξ ιδίων. Ό χαρακτήρ αύτοΰ έξεικονίζεται καθαρώς έν 
αύτή και μόνη τή βραχεία εισαγωγή του. Ώς τέκνον τής μεγαλοπράγ- 
μονος Αμερικής μας υπενθυμίζει μονον τδν ομογενή συμπατριώτην αύτοΰ 
κ. Kane τον άνευροντα ε/ ταίς ακιαις τών άρκτικών πόλων τά λείψανα 
της καταστροφής τοΰ χλχσσοπόρου Φραγκλίνου.

Ευτυχέστερος τούτου καί [χάλλον τερπνότερος άποκα-
ΟΙσταται ημ.ίν ένώ // τδ ενδιαφέρον τοΰ αναγνώστου διά
τής ποικιλίας κα - σκηνών αυτού, έκ τών δποίων, πιστεύ-
οιχεν, και οΐ ήρ.ε.: Άγνώσται Οά [χείνωσιν ευχάριστη txevot·

Μ. ΣΕϊΖΑΝΙΙΣ.

Λοιπόν δεν θέ νά τρέχωμε 
ποτέ πλιά ’ςτό ρυάκι 
μαζΰ, ουδέ θά κόφτωμε 

λουλούδια δροσερά;
"Ω άν μαζί έπαίζαμε, 

καλό μου άδελφάκι, 
ώ! πόσο θά σ’ ήγάπουμνα 
πολύ πλιό τρυφερά.

έφημερίδος «New York Herald» (Κήρυκος της Νέας ‘Υόρκης), 
Πάραυτα αί εικόνες μου καταβιβάζονται έκ τών τοίχων του 

οικήματος μου, τά βιβλία μου μετά τών διαφόρων φιλικών ένθυ- 
μημάτων τίθενται έν τοϊς κιβωτίοις, τά ένδύματα’ μου, ών τά μέν 
έπί τών σχοινίων ήμίστεγνα είσέτι, τά δέ καί ήμιπλυμένα μόλις 
συλλεγονται έν τάχει, καί μετά δίωρον κοπιώδη καί κατεσπευ- 
σμένην προετοιμασίαν τά κιβώτιά μου ύπήρχον δεδεμένα κ’ έπι- 
γεγραμμένα διά Παρισίους.

‘Η είς Παρισίους κατ' εύθεϊαν συνοδεία απέρχεται έκ Μαδρί
της διά Hendaye τήν 3ην μόλις μ.μ. ‘Υπελόγισα δθεν δτι είχα 
καιρόν ν’ αποχαιρετίσω τούς φίλους μου καί ιδίως τόν έν τώ άρ. 6 
τοΰ ξενοδοχείου Salle Goya, έργαζόμενον παρά ταϊς συντάξεσιν 

ημερησίων εφημερίδων τοΰ Λονδίνου, πρός δν μεγάλην έτρεφον 
συμπάθειαν διαμοιραζόμενη» πρός τά δύο αύτοΰ τεκνία Charlie καί 
Willie. Οί άγαπητοί μου ουτοι ήδύνοντο νά μ’ άκούωσι διηγού
μενου τα συμβάντά μου καί μεγάλην ήσθανόμην εύχαριστησιν 
συνδιαλεγόμενος μετ’ αύτών, άλλ’ ιδού τώρα πρέπει νά τούς 
άποχαιρετίσω !

Είχα προσέτι φίλους έν τη πρεσβεία τών ‘Ηνωμένων Πολι
τειών, έκ της συναναστροφής τών οποίων τά μάλιστα έθελγό- 
μην, αλλ’ ιδού καί αί τέρψεις αυται διά παντός ωχοντο!

«Έλπίζομεν δτι θά μάς γράφετε καί δτι θά έ'χωμεν τήν εύ- 
τυχίαν νά λαμβάνωμεν πάντοτε καλάς ειδήσεις περί ύμών.»

”Ω ! ποσάκις κατά τόν πολυτάραχον βίον μου, τόν βίον όδοι- 
ποροΰντος έφημεριδογράφου, ήκουσα τάς λέξεις ταύτας, καί ποσά
κις έδοκίμασα τήν αύτήν θλίψιν άποχωριζόμενος φίλων, οΰς ή- 
γάπησα είλικρινώς καί βαθέως, ώς ήδη αύτούς.

’Εν τούτοις δποιοσδήποτε καί άλλος έν τή θέσει μου καί έν 
τω έπαγγέλματί μου πέπρωται νά ύποφέρη ώς ό άθλητής κα; 
νά προετοιμάζηται είς τήν πάλην, διότι ή έλαχίστη όπισθοδρό- 
μησις ή δειλία έπιφέρει τήν άπώλειάν του.»

‘Ο άθλητής άπαντά ένώπιον αύτοΰ πολλάκις τήν σπάθην ήκο- 
νημένηνκαί άπειλοΰσαν τό στήθος του, ό δέ όδοιπορών έφημεριδο- 

γράφος ή περιηγούμενος άνταποκριτής έφημερίδος πολλάκις ά
παντά τήν προσταγήν, ήτις πέμπει αύτόν είς τήν άπώλειάν του. 
Είς τήν μάχην ή είς τό συμπόσιον, εΐνε πάντοτε έν καί τό αύτό, 
«έτοιμάσθητι καί ύπαγε!»

Τήν 3ην μ. μ. ώραν ώδοιπόρουν καί, άναγκασθείς νά σταμα
τήσω έπί τινας ώρας έν Bayonne, έ'φθασα τήν έπομένην νύκτα 
είς Παρισίους- έδραμον δέ πάραυτα είς Grand Hotel, ένθα έκρουσα 

τήν θύραν τοΰ κοιτώνος τοΰ κ. Βέννετ.
— Είσέλθετε- μοί άπήντησε φωνή τις.
Είσελθών εΰρον τόν κ. Βέννετ έπί τής κλίνης.
— Τίς εΐσθε; μ’ ήρώτησεν.
— ‘Ο Στάνλεϋ.
— Ά 1 ναί, κάθησον- πρόκειται νά σ’ έπιφορτίσω σπουδαίαν 

ύπόθεσιν, μοί λέγει- εΐτα ρίψας έπί τών ώμων αύτοΰ τόν κοιτω- 

νίτην του, μ’ ήρώτησε.
— Ποΰ νομίζεις δτι εύρίσκεται δ δόκτ. Αιβιγκστών;
—Άληθώς άγνοώ. κύριε.
—Νομίζεις δτι ζή ;
—-"Ίσως ναί, άλλ’ ίσως καί όχι- άπεκρίθην.
— Καλά- έγώ έν τούτοις πιστεύω δτι ζή καί εΐνε δυνατόν νά 

εύρεθή- θά σέ άποστείλω δθεν πρός άνεύρεσίν του.
— Πώς, άπήντησα, πίστευε τε δτι δύναμαι ν’ άνεύρω τόν Λι- 

βιγκστόνα; έννοεϊτε λοιπόν νά πορευθώ είς τήν κεντρικήν Α

φρικήν ;
— Μάλιστα, νά ύπάγητε έκεΐ καί νά τδν εύρητε- νά ύπάγης 

δπου άκούσης ότι εύρίσκεται- νά συνάξης δσα νέα δυνηθής περί 
αύτοΰ. Λαμβάνων δέ ύφος περιεσκεμμένον καί σπουδαιότερον, 
Ίσως δέ, μοί λέγει, δ γέρων έχει άνάγκας- λάβε δθεν άρκετά 
χρήματα δπως τδν βοηθήσης. Πράςον δπως νομισης συμφερώτε- 
ρον, έκτέλεσον τά σχέδιά σου δπως νομίζεις καλλίτερον.

— Άλλα νά εύρω τδν Λιβιγκστόνα! άνέκραξα έκπεπληγμέ- 
νος διά τήν άπάθειαν, μεθ’ ής μ’ άπέστελλεν είς κεντρικήν Α
φρικήν πρδς άνεύρεσίν άνθρώπου, δν κατά τήν κοινήν τούλάχι- 

στον γνώμην έπίστευον μάλλον έν τοϊς τεθνεώσιν ύπολογίζων δέ 
τά μεγάλα έξοδα, άτινα άπήτει ή μακρά αύτη έκδρομή, προσέ

θεσα-
— ‘Υπελογίσατε τδ χρηματικόν ποσόν, δπερ άπαιτεϊται διά 

/τήν έπιχείρησιν ταύτην ;
— Όποϊον άράγε νομίζετε σεϊς; μ’ ήρώτησεν άποτόμως.
— Αί περιοδεΐαι τοΰ Βύρτωνος καί τοΰ Σπήκ έν τή κεντρ. Α

φρική, άπήντησα, έστοίχισαν ή μέν 3,000 ή δέ 5,000 λιρών 
στερλινών φοβούμαι δθεν μήπως ή ήμετέρα δέν στοιχίση δλι- 
γώτερον τών 2,500.

— Καλά- έγώ λοιπόν θά σοί εϊπω τί θά πράξης.' Λάβε έπί 
τοΰ παρόντος χιλίας καί, άμα έξοδεύσης αύτάς, τράβηξον άλλας 
χιλίας, καί, δταν έξοδεύσης καί αύτάς τράβηξον χιλίας έτι- δταν 
δέ τελειώσουν καί αύταί, τράβηξον άλλας χιλίας καί ούτω καθε
ξής, άλλ’ άρκεϊ νά εύρης τδν Λιβιγκστόνα!

Έκπλαγείς, άλλά μή συγχυσθείς είς τούς λόγους τούτους, 
καθότι έγνώριζον τδν χαρακτήρα τοΰ κ. Βένεττ δυσκόλως έγκα- 
ταλιμπάνοντος άπραγματοποίητον παν δ τι άπαξ ήθελε συλλάβει 
κατά νοΰν, διελογιζόμην μόνον, είς τδ γιγαντιαΐον άποβλέπων τής 
έπιχειρήσεως, δτι διεκινδύνευε τά ποσά ταΰτα, λαμβάνων ύπ’ δ- 
ψιν τά ύπέρ άλλ’ ούχί καί τά κατά τής έπιτυχίας τοΰ σκοπού- 
έπομένως εΐπον αύτω-

—"Ηκουσα δτι έχετε κατά νοΰν μετά τδν θάνατον τοΰ πατρός 
σας νά πωλήσητε τδ φύλλον, άποσυρόμενος τοΰ δημοσιογραφικού 

σταδίου.
—Όστις καί άν σοί τδ είπε, έχει λάθος- μοί άπήντησεν. Έν 

Νέα Ύόρκη δέν ύπάρχει τδ άπαιτούμεναν χρηματικόν ποσόν πρδς 
άγοράν τοΰ «Κήρυκος·» ό πατήρ μου κατέστησεν αύτδν μεγάλην 
έφημερίδα, άλλ’ έγώ διανοούμαι νά τήν καταστήσω μεγαλειτέ- 
ραν, νά τήν καταστήσω έφημερίδα ύπδ τήν κυρίαν σημασίαν τής 
λέξεως. Έν αύτή θά δημοσιεύωνται πάντα τά ένδιαφέροντα νέα 
τοΰ κόσμου, άδιάφορον διά τά έξοδα.

— Τότε, άπήντησα, δέν έχω νά προσθέσω πλειότερόν τι. Επι
θυμείτε νά ύπάγω κατ’ εύθεϊαν είς ’Αφρικήν πρδς άναζήτησιν τοΰ 

δόκτ. Λιβιγκστόνος;
— Ούχί- νά ύπάγης πρώτον είς τά έγκαίνια τοΰ Σουέζ, εΐτα 

νά προχωρήσης πρδς τδν Νείλον. Μανθάνω δτι δ Βέκκερ προ
τίθεται ν’ άναχωρήση διά τήν Άνω Αίγυπτον σύναξον δσας δύ
νασαι περί τής έκδρομής του πληροφορίας καί έφ’ δσον άναβαίνης 
περίγραφε δσον τδ δυνατόν καλλίτερον δ,τι ένδιαφέρει τούς πε
ριηγητές. Μετά ταΰτα σύνταξον ‘■Οδηγόν διά τήν Κάτω Αίγυπτον, 
άλλ’ έσο πρακτικός. Είπέ ήμϊν πάν δ,τι εινε άξιον νά ΐδη τις 
καί τίνι τρόπω δύναται νά τδ ιδη.

Εΐτα δύνασαι νά ύπάγης είς ‘Ιεροσόλυμα, διότι μανθάνω δτι 
δ Captain Warren κατώρθωσεν ένδιαφερούσας άνακαλύψεις. Μετά 
ταΰτα έπισκέφθητι τήν Κωνσταντινούπολή κ’ ερεύνησαν περί τής 
μεταξύ Χεδίβη καί Σουλτάνου διενέξεως.

Έπειτα, άφες με νά σκεφθώ ...δύνασαι ώσαύτως νά έπισκε- 
φθής τήν Κριμαίαν καί τ’ άρχαΐα έκεΐνα πεδία τών μαχών, με- 
ταβαίνων άκολούθως εις τήν Κασπίαν διά τοΰ Καυκάσου. Μαν
θάνω δτι έκδρομή Ρωσσική διευθύνεται πρδς τήν Χίβαν. Έκεϊ- 
θεν δύνασαι νά ύπάγης διά της Περσίας είς τάς ’Ινδίας καί ν’ ά- 
ποστείλης ένδιαφέρουσαν έπιστολήν έκ Περσεπόλεως.

Πορευόμενος είς 'Ινδίας, θά διέλθης έγγύς τοΰ Βαγδατίου. 
Γράψον έκεϊθέν τι περί τών σιδηροδρόμων τής κοιλάδος τοΰ Εύ- 
φράτου.

Μετά ταΰτα, άφοΰ ύπάγης είς ’Ινδίας, άρχισε άναζητών τδν 
Λιβιγκστόνα. "Ισως μάθης δτι εύρίσκεται έπί τής είς Ζινζιβάρην 
δδοΰ· έν έναντια περιπτώσει πορεύθητι είς τό έσωτερικδν καί εύρέ 
αύτόν, άν ζή. Λάβε δσας δυνατόν περισσοτέρας περί τών άνακα- 
λύψεών του πληροφορίας- άν δέ μάθης δτι άπέθανε, φέρε δσας 
δυνηθής άποδείξεις περί τοΰ θανάτου του.

’Ιδού πάν δ,τι έχεις νά πράξης- Καλήν νύκτα καί ό θεός έστω 

μετά σοΰ.
—Καλήν νύκτα, κύριε, άπήντησα- θά πράξω πάν δ,τι έξαρ— 

τάται έκ τής άνθρωπίνης φύσεως- πιστεύω δέ δτι έν τοιαύτη άπο- 
στολή δ Θεός έσεται μετ’ έμοΰ.

Κατωκησα μετά τοΰ κ. Έδουάρδου Κίγκ, δστις έμελλε ν’ άνα- 
φέρη έν τή έφημερίδι, ής έτύγχανεν άνταποκριτής, περί τής τού 
κ. Βένεττ έπιχειρήσεως καί τής άποστολής μου. Έπεθύμουν πολύ 
νά συνδιαλεχθώ μετ’ αύτοΰ περί τών πιθανών τής έπιχειρήσεως 
ταύτης άποτελεσμάτων, άλλά δέν έτόλμησα νά τδ πράξω.

Καί τοι καταβεβλημένος έκ τοΰ μεγέθους τής ’έπιχειρήσεως,
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ήν άνεδέχθην, έπρεπε νά φαίνωμαι ώς πορευόμενος απλώς είς 
Σουέζ. ‘Ο Έδουάρδος Κίγκ μ’ ήκολούθησεν έν τή διά Μασσαλίαν 
άπ’ ευθείας άναχωρούση συνοδεία, έν δέ τω σταθμω άπεχωρί- 
σθημεν, αύτδς μέν δπως υπάγη εϊς τδ άναγνωστήριοντοΰ Bowie 
πρδς άνάγνωσιν έφημερίδων, έγώ δέ πρδς άναζήτησιν τοΰ Αι- 
βιγκστόνος εϊς την κεντρ. ’Αφρικήν, καί... τίς ο'δε 1

Περιττόν κρίνω νά έκθέσω τά πρδ τής είς κεντρικήν ’Αφρικήν 
Οδοιπορίας μου.

Άνήλθον πρδς τδν Νείλον, ένθα είδα τδν κ. Higginbosham 
αρχιμηχανικόν (*)  τής έκδρομής τοΰ Βέκερ έν Φίλαις κ’ έμπό- 
δισα τήν μεταξύ αύτοΰ καί μανιώδους τινδς Γάλλου νεανίου μο
νομαχίαν προσκαλέσαντος αύτδν διά πιστολίου, διότι ΰπώπτευ- 
σεν δτι δ κ. Higginbosgam έξέλαβεν αύτδν Αιγύπτιον έκ τοΰ 
πίλου, 3ν έφερεν.

Έσχον έν Ίερρσολύμοις συνδιάλεξιν μετά τοΰ Captain War
ren καί κατέβην είς τδ βάθος τάφρου μεθ’ ένδς κλητήρος τοΰ 
μηχανικού, δπως περιεργασθώ τά λείψανα τών Τυριών έργατών 
έπί τών θεμελίων λίθων τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντος.

Έπεσκέφθην τά τζαμία τής Κωνσταντινουπόλεως μετά τος 
πρέσβεως τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί τοΰ Γ. 
Προξένου.

‘Οδοιπόρησα έπί τών Κριμαϊκών πεδίων τών γνωστών μαχών» 
έχων ύπ’ δψιν τ’ αξιόλογα συγγράμματα τοΰ Kinglake. Έγευ- 
μάτισα μετά τής χήρας τοΰ στρατηγού Αιπρένση έν Όδησσω. 
Είδα τδν περιηγητήν τής ’Αραβίας Palgrave έν Τραπεζοΰντι καί 
τδν βαρώνον Nicolay, τδν διοικητήν δηλ. τοΰ Καυκάσου, έν Τι- 
φλίδι. Ήντα'μωσα τδν Ρώσσον πρέσβυν κατά τήν έν Τεχερα'νη 
διαμονήν μου· οφείλω δέ νά δμολογήσω δτι, δθεν διέβην τής Περ
σίας, οί υπάλληλοι τής Εύρωπαϊκής τηλεγραφικής έταιρίας μ’ύ- 
πεδέχθησαν λίαν φιλοφρόνως. Ακολουθών τδ παράδειγμα πολλώ7 
ένδοξων άνδρών, έγραψα τ’ όνομά μου έπί ένδς τών μνημείων 
τής Περσεπόλεως. Τέλος κατά μήνα Αύγουστον τοΰ 1870 έφθασα 
είς ’Ινδίας.

Τήν 12ην ’Οκτωβρίου έπιβιδασθείς έπί τοΰ ιστιοφόρου «Polly» 
άνεχώρησα έκ Βομβάης δι’ Άγ. Μαυρίκιον έπειδή δέ τδ πλοΐον 
τοΰτο ήτο βραδυκίνητον, τδταξείδιόν μου διήρκεσε 37 ήμέρας-

Έπί τοΰ πλοίου έγνώρισα Γουλιέλμον τινά Ααυρέντιον Φάρ- 
κουαρ έκ Ααίδης τής Σκωτίας κατέχοντα θέσιν πρώτου ναύτου 
Ήτο ταξειδιώτης έξαίρετος καί νομίζων δτι ήδύνατο νά μοί άποβή 
χρήσιμος τδν κατέταξα εις τήν υπηρεσίαν μου έπί μισθώ άρ- 
χομένω άφ’ής ήθέλομεν έγκαταλείψει τήν Ζινζιβάρ διά Baganayo- 
έπειδή δμως δδν ηύκαίρησα νά υπάγω είς Ζινζιβάρην κατ’ ευ
θείαν, έπεβιβάσθην διά τάς νήσους Leychelles. Τρεις ή τέσσαρας 
ήμέρας μετά τήν έν Μάχα άφιξίν μου, μια τών νήσων Ley
chelles, ηύτύχησα νά έπιβιβασθώ μετά τοΰ William και τοΰ νεα
ρού Σελίμ, παιδδς Άραβος Χριστιανού έξ‘Ιερουσαλήμ, δν έλαβα 
μετ’ έμοΰ ώς διερμηνέα, έπί τίνος ’Αμερικανικού αλιευτικού 
πλοίου διευθυνομένου είς Ζινζιβάρην, είς τδν λιμένα τής όποιας 
έφθάσαμεν τήν 6ην Ίανουαρίου 1871.

Περίέγραψα έν συντόμω τδ ταξείδιόν μου τοΰτο, διότι δέν έν- 
διαφέρει σπουδαίως τδν άναγνώστην. Ε’νε άληθές δτι καί άλλοι 
πολλοί ωμίλησαν περί τών μερών αύτών, τδ ήμέτερον δμως πό
νημα άφηγεΐται κυρίως τά κατά τήν άναζήτησιν τού δόκτ. Λι- 
βιγκστόνος, τοΰ μεγάλου τής ’Αφρικής περιηγητοΰ.

Τινές ώνόμασαν αύτδ δονκισσοτικόν, άλλ’ δ άναγνώστης ήμών 
άς άποφανθή περί αύτού έν τω τελεί.

Άπεκάλεσα πολλάκις «στρατιώτας» τους ώπλισμένους τής 
συνοδείας μου άνδρας διά τδν έξής λόγον. Ή συνοδεία, ήν έξ 
άνάγκης δποιοσδήποτε έν τή ανατολική ’Αφρική περιηγητής 
έφείλει νά προσλάβη, σύγχειται έξ αύτοχθόνων μαύρων τής Ζιν- 
ζιβάρης ή άπελευθέρων τοΰ έσωτερικοΰ, έπονομαζομένων «Askari» 
«στρατιωτών» κατά τήν ’Ινδικήν διάλεκτον. Ουτοι είσίν ώπλι- 
σμένοι καί κατηρτισμένοι ώς στρατιώται, καίτοι πολλάκις προσ
λαμβάνονται ώς άπλοι ύπηρέται· έθεώρησα δθεν δίκαιον νά τούς 
ονομάζω στρατιώτας μάλλον ή ύπηρέτας «Waturna.» Τδ όνομα 
τοΰτο τούς κατέστησε πολλάκις άκαταβλήτους έν ταΐς δυσχε- 

ρείαις· πιστεύω δθεν ότι ό λόγος ουτος δικαιολογεί αρκούντως 
αύτδ τδ δνομα.

Μετεχειρίσθην πρδς τούτοις έπανειλημμένως την προσωπικήν 
άντωνυμίαν έγώ καί πλειότερον ίσως ή δσον υπαγορεύει ή 
πραγματική μετριοφροσύνη, άλλ’ ύπενθυμίζω τω άναγνώστη δτι 
πρόκειται περί τών ιδίων κατά τήν δδοιπορίαν μου συμβάντων μέ- 
χρις ου άνεύρω τδν Αιβιγκστόνα· άν δ’ ένίοτε λόγον ποιοϋμα, 
περί τής έκδρομής μουήτοΰκιρβανίου μου, δέν προ
τίθεμαι νά σφετερισθώ άλλότριον δικαίωμα, άνήκον καθ’ ολο
κληρίαν τώ Κήρυκι τής Νέας ‘Υόρκης- έγώ άνέλαβον 
απλώς τήν άρχηγίαν τής έκδρομής προσφερθεϊσαν μοι παρά τού 
ιδιοκτήτου τοΰ φύλλου κ. J. Gordon Bennett, ουτινος ύπήρξα 
έμμισθος υπάλληλος.

‘Ως πρδς τδ ύφος έπροτίμησα τδ διηγηματικόν, μή έπιθυμών 
τάς έπαναλείψεις έκείνας, δι’ άς τοσοΰτοι περιηγηταί αύστηρώς 
ΰπδ τών κριτικών έπεκρίθησαν προτιμήσαντες τδτοΰ ‘Ημερολογίου.

Έπί τή έλπίδι τέλος δτι δέν έχω χρείαν περισσοτέρων δια- 
σαφίσεων άρχομαι τής διηγήσεώς μου.

Έν Λονδίνω, πλατεία Πορτλάνδ, όδδς Δουκίσσης άρ. 8. 

κατά 'Οκτώβριον 1872.

J
(♦) Άποθανο'ντα μετά ταΰτα. Σ. τοΰ Μ.


