
μάσει δια τήν τόλμην μου· πλήν κολακεύομαι νά πιστεύω, ότι οί >

πλήν αείποτε άκμαζούσης καί άναθαλλούσης Φιλολογίας περι- 
βεβλημένοι, έσονται επιεικείς απέναντι τοΰ αρχαϊκού τής ‘Ιεράς 
Θεολογίας ράσου, τοΰ συσχετίζοντος τό ποικίλον πρ'ος τδ άπλούν 
καί μόνιμον. ’Επίσης και καθαράν Θεολογίαν δεν σκοπεύω νά 
αναπτύξω ύμΐν. Τό φιλόθεου και ευσεβές ενταύθα κοινόν πρωτο-

(Κατά τήν επέτειον εορτήν τής απονομής των απολυτηρίων έν 
έν Σμύρνη 'Ελληνίζω Έμποριζω Σχολείο) Ν. Άρώνη).

Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ Ίεροχήρνχος — αίρνης 

Α. 2ΤΕΦΑΝΑΚΙΙ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ.

Συνήθεια έπεκράτησεν έν τώ ‘Ελληνικό τούτω Φροντιστη- 
ρίω, δπως κατ’ έτος τή εκλογή τού σεβαστού Διευθυντού εις έκ 
τοΰ δμίλου των καθηγητών λαμπρύνη την σήμερον ημέραν διά 
λόγου καταλλήλου τή περιστάσει- ύπείκων ώστε κάγώ ό έλάχι- 

πτύςω ύμΐν τήν σγέσιν τής Παιδαγωγίας προς τήν Θεολογίαν. 
"Οτι τό θέμα ούκ έκ των συνήθων έσ.ί. πολύ δέ όλιγώτερον πρόσ- 
φορον αδυναμία τή έμή, άνομολογώ μεθ’ δλης τής παρρησίας.

"Οσον αφορά τήν Παιδαγωγίαν μονομερώς καί κατ’ ιδίαν πολ
λοί εμού κρείττονες διεπραγματεύθησαν καί δή μετά στωμυλίας καί 
εύρείας λόγου ού τής τυχούσης· ώμίλησαν λέγω προ εμού άνδρες 

ρέασαν ύπό την διανοητικήν έποψιν διά τής διακρινούσης αυ 

πάθησα τό κατά δύναμιν νά έκτελέσω το καθήκον μου, οπερ 
άνωθεν έπεδλήθη μοι / άνομολογώ δέ γεγωνυία τή φωνή τή., 
άφυτον χαράν μου, καθότι βλέπω πάντοτε την φιλόχριστον ενταύθα 
κοινότητα συρρέουσαν εις τον οίκον του Θεοϋ, όπως δώση τροφήν 

συμπράςεως των δύο τούτων επιστημών ; εινε αρά γε κατορθωτή 
τελεία μόρφωσις των κοινωνιών διά τής παιδαγωγίας μονομερώς 
ένεργούσης ; εινε δυνατή ή μόρφωσις ευπειθών τέκνων, χρηστών 
πολιτών άνευ τής συμπράςεως τής θρησκείας ■ Τοιαύτην έρώτη- 
σιν, αγαπητοί, προτίθεμαι σήμερον νά αναλύσω. Επικαλούμαι δε 
τήν προσοχήν πάντων ύμών, ιδία δ’ εκείνων, ών τή φροντίδι

>

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τευχ. Ξ'.) 4a-
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Άφ’ ου κατά τούς νεωτέρους χρόνους άρκετδς άριθμδς, ΐνα μή 
αί πλεϊσται ειπω τών έπιστημών, είς διαφόρους κλάδους έχωρί- 
σθησαν, άναπτυσσομένης μιας έκάστης άνεξαρτήτως τών άλλων 
άφ’ου έκαστος κλών,καθ’ έκάςην έκτοΰ κυρίου κορμού κυπτόμενος, 
μεταφυτεύεται έν ίδιαιτέρω έδάφει, ένθα ρίζας προσκτώμενος, 
ίδιους καρπούς άποφέρει,θελήσαντές τινες καί τήν Παιδαγωγίαν εις 
τήν αύτήν κατηγορίαν νά κατατάξωσι, προσσπάθησαν νά τή παρα- 
σκευάσωσιν ίδιον βίον. Άποκόψαντες δ’ αύτήν έκ τοΰ κυρίου κορ
μοΰ, ώς αύτοτελή έπιστήμην άνεκήρυξαν. Όπως δέ αί φυσικαι 
έπιστήμαι πρδ πολλοΰ έκ τής ’Ιατρικής άπεσπάσθησαν, εΐτα δέ 
καί αύτή ή Φιλολογία καί Γεωγραφία ιδίας έπιστήμας άπετέλε- 
σαν έκτδς τοΰ κύκλου τής Πολιτικής Ιστορίας, οΰτω προσεπάθη- 
σαν νά έλευθερώσωσιν, ώς λέγουσι, καί τήν Παιδαγωγίαν τοΰ 
βαρέος ζυγού τής θεολογίας, νά διασπάσωσι τδ Σχολεΐον άπδ 
τής ’Εκκλησίας. Πλήν πόσον μέγα τδ ρήγμα! έκεϊ μέν κοσμική 
τις έπιστήμη άπεχωρίσθη έτέρας ώσαύτως κοσμικής· ένταΰθα δμως 
έκ πνευματικής δλως (έπιστήμης) έσχημάτισαν έτέραν ριζικώς 
διάφορον, καθαρώς κοσμικήν. Ότι δέ τό ρήγμα μέγα έστιν, ού- 
δείς άντιτεϊναι δ τολμήσω·?. Πολλάκις ήνωχλήθη ή Εκκλησία 
ύπδ τοιούτων φωνασκιών, πλήν συχνάκις καί παρ έβλεπε τάς δλως 
αφελείς ταύτας καί άκουσίους απαιτήσεις· κατά τδ δεύτερον δμως 

ήμισυ τοΰ παρόντος α’.ώνος ύπερήραν κεφαλήν διάνοιαι πεφυση- 
μέναι άνδρών, ποτισθέντων έκ τής βρεφικής αύτών ήλικίας συν τώ 
μητρικώ γάλακτι καί τά νάματα τής θρησκείας· άνδρών άνατρα- 
φέντων έν τω Χριστιανισμό, δθεν πάσαν τήν ήθικήν ήρύσθησαν, ένθα 
τάς ύγιεστέρας άρχάς έδιδάχθησαν έρχονται ήδη οί μητραλοϊαι 
τήν ίδιαν αύτών μητέρα νά σχολιάζωσιν άπαιτοΰσιν οί άσύνετοι 
δπως τά τέκνα αύτών στερηθώσι τής χριστιανικής άγωγής, έν ή 

άνετράφησαν! ζητοΰσιν οί τδν νοΰν καί τήν καρδίαν έσ ποτισμένοι 
ώς κύριον μοχλόν τής δλης άνθρωπότητος τήν ιδίαν βούλησιν νά 
θέσωσι,«κέκτηται γάρ,λέγουσιν,έλευθερίαν ένεργείας όάνθρωπος»!

Καίτοι πολλοί διάσημοι νόες έπιτυχέστατα κατεπολέμησαν 
τδ έσφαλμένον τών στρεβλών τούτων αρχών· καίτοι εύστόχως κα- 
τέδ-ιξαν δι’ έμδριθεστάτων συγγραφών τδ ύψος τής καταπτώσεως 
τοΰ ώραίου τούτου πλάσματος τής θείας μεγαλοφυίας διά τής 
εφαρμογής τών άνωτέρω θεωριώ?, δφείλομεν όμως καί ήμεϊς έκ 

< καθήκοντος ν’ άποδυθώμεν σήμερον είς τδν αύτδν άγώνα. ‘Η απο
στολή τοΰ Κλήρου προώρισται άνωθεν, δπως προστατεύη 

< Παιδαγωγίαν, τήν άγνήν ταύτην καί νεαράν θυγατέρα τής
< λόγιας. ’Οφείλει ό τοΰ θείου λόγου ερμηνευτής καί διδάσκαλος, 
( καί μάλιστα έν τώ παρόντι α'.ώιι, νά καταδεικνύη πάντοτε τή 
< σφριγώση 'Ελληνική νεολαία τάς ύγιεΐς άρχάς τοΰ Χριστιανισμού, 
$ έφ’ ών οικοδομούσα τδ περικαλλές οικοδόμημα τής διανοητικής 
( διαπλάσεως πραγματοποιήσει τδν ύψηλδν αύτής προορισμόν.
> Έκ τούτων λοιπόν όρμώμενοι έρωτώμεν: ή Παιδαγωγία άπο- 

τελεί μέρος τής θεολογίας ή εΐ·ε αυτοτελής καί έλευθέρα; Έάν 
$ άποδεχθώμεν τήν Θεολογίαν κατά τάς κρίσεις τών νεωτέρων ώς 
’ άπλήν έπιστήμην, δλίγα σημεία έξωτερικής συνάφειας ήθελον 

? ύφίστασθαι μεταξύ ταύτης καί τής Παιδαγωγίας, πλήν καί ταΰτα 
> έξήρκουν ΐνα καταδείξωσι τδν σύνδεσμον τής ούσίας τής μιας πρδς

θεο-

τήν έτέραν, τήν απόρροιαν ταύτης άπδ της θεολογίας. Έν τούτοις > 
διάσημος τις θεολόγος της σοφής Γερμανίας είπε: « Πολλοί ( 
νομίζουσι την Θεολογίαν ώς άπλήν επιστήμην, ώς ζώσαν έμπει- > 
ρίαν, συνήθη άσκησιν. Έκαστος αποβλέπει σήμερον εϊς πρόσκαί· 5 
ρον μεγαλεϊον και ισχύν, όλίγιστοι δμως ές αυτών τήν ευσέβειαν > 
έθήρευσαν ! Έκαστος προστρέχει τοϊς διασημοτέροις διδασκάλοις ( 
πρός σπουδήν έπιστημών θεωρητικών τε και πρακτικών πρός τόν J 
διδάκτορα δέ πάσης τής ύφηλίου ούδεις προσέρχεται, ΐνα πραό- ' 
τητα καί ταπείνωσιν διδαχθή, καίτοι δια τοΰ ίδιου αύτοΰ ίεροΰπα- 1 
ραδείγματος έδίδαξεν ήμϊν τήν ύψίστην σοφίαν, ύπέδειξεν ήμϊν τόν 

αληθή κανόνα, τήν μόνην στάθμην τοΰ βίου ήμών. Τό άπόφθεγμα 
τοΰ εϋσεβοΰς τούτου Θεολόγου δυνάμεθα καθολοκληρίαν ν' άπο- 
δεχθώμεν, καί μάλιστα έν τή παρούση έποχή, έν ή πλεϊστοι οί 
ούδαμώς θεολογίαν σπουδάσαντες θεωροΰσιν έαυτους καταλληλο- 
τέρους τών έκ τοΰ άμβωνος καί τής έδρας, καί τήν Παιδαγωγίαν 
έπίσης ώς άπλήν έπιστήμην άνακηρύττουσιν. Ούδόλως δέ χρήζει 
άποδείςεως, δτι τδ ούσιωδέστερον τής διδαχής, τδ σπουδαιότερον 
τής άνατροφής, οΰτε ποτ’ έδιδάχθη, οΰτε ποτ’ έγράφη άλλ’ ουδέ 

ποτέ είς σύστημά τι κατεστρώθη!
‘Ως βλέπετε ή σκοπιά αΰτη, έξ ής οί νεότεροι κριτικοί τήν 

σχέσιν τής Παιδαγωγίας πρδς τήν Θεολογίαν θεωροΰσιν, έστιν 
όλως αντίθετος μέ τδ πνεΰμα αύτοΰ τοΰ Χριστιανισμού. Φέρε δ’ έ- 
ξετάσωμεν τήν Θεολογίαν ύπδ τήν κυρίως αύτής σημασίαν, ώς 
σύνολον δηλαδή τής χριστιανικής γνώστης, θιλήσιως και ισχύος, 
ώς δλον τι περικλεϊον τδ τής διδασκαλίας σύστημα, τήν πνευμα
τικήν άσκησιν καί τήν τής ψυχής έπιμέλειαν συνάμα δέ τάς τρεις 
διαφόρους άρχάς τής Παιδαγωγίας, τουτέστι τήν γνώσιν, τ'ο αί
σθημα και τήν πράξιν, άρχάς άλλως θεολογικάς, έξετάσωμεν 
ύπδ μίαν μόνον αυτών έποψιν. θέλομεν δέ ίδεί, δτι καί τοΰτο 

έξαρκέσει πρδς άπόδειξιν τής άποτελεσματικής έπιρροής τής 
’Εκκλησίας έπί τής διανοητικής διαπλάσεως τής νεαράς ήλικίας.

‘Ομοφώνως όμολογεϊται, δτι ή ψυχολογία έστιν έν τών ούσιω- 
δεστέρων συστατικών τής παιδαγωγικής έπιστήμης· πλήν ποΰ 
άπαντάται άληθής καί πραγματική ψυχολογία ; ποΰ δ' ευρίσκει 
αΰτη έδαφος εύφορώτατον πρδς διάδοσιν τών ριζών αυτής; έν τή 
Θεολογία (έν τή χριστιανική ταύτη έπιστήμη)· έν αύτή μόνη αί 
ρίζαι αύτής εύρίσκουσι τάς καταλλήλους θρεπτικάς’ούσίας, δι’ών, 

ώς τδ σώμα, τρεφομένη, αύξάνει πλήρης έσωτερικής γαλήνης, 
πλήρης συνειδήσεως τοΰ κυρίου αυτής προορισμού, μεστή άσφα- 
λείας καί σταθερότητας, ειρήνης κα! ήσυχίας! Ερωτώ : πόθεν 
ή δύναμις έκείνη τής ψυχής, δι’ ής έν τή καταπληκτική ταχύτητι 
τών έςωτερικών έντυπώσεων, μή παρασυρομένη έν τή δίνη τοΰ 

; αναβράζοντας ρεύματος, άποκαθίσταται άσφαλεστέρα άμα καί 

σταθερωτέρα ; έφ' δσον δέ το άστατο·? ρεύμα τών πεπερασμένων 
διανύει άποστάσεις διαφευγούσας τήν στάθμην τοΰ λογικοΰ ήμών, 

' ή ΨυΖή τα’ύτη άρύεται τ’ο ύδωρ τής ζωής, τήν άναψυ-
; κτικήν κρήνην τής ειρήνης ;(τέλος έν τή καταπληκτική ταύτη φορά 
, ή θεία δύναμις τής ψυχής μεταβάλλει έν τώ μυχω τής ιδίας αυ

τής ύπάρξεως τδ μεταβλητόν καί φθαρτόν είς άφθαρτον, τ’ο κα
ταστρεπτικόν καί έξίτηλον εις άδιάφθορον καί αιώνιον;

Ποϊος λοιπόν εξηγήσει ταΰτα, ή ή σοφία έκείνη, ή έμφυσήσασα 
τήν ψυχήν κατ' εικόνα καί όμοίωσιν Εκείνου, λέγοντος.· « Έγώ 
ειμι ό ών » ! ’Εκείνου πρδ τοΰ όποιου τάγένη τών άνθρώπων καί 
πάντα τά ηλιακά συστήματα, ώς κύματα έν τή αίωνιότητι άφα- 
νίζονται, πρδ τοΰ όποιου οί ούρανοί ώς πέπλος παλαιωθήσονται 
και ώς ίμάτιον αλλαγή σονται, αύτός δέ μενεϊ ό αύτός είς αιώνα 
τδν άπαντα; Επαναλαμβάνω, τίς έξηγήσει πάντα ταΰτα, είμή ό 
γινώσκων, δτι ούκέπ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, ούδέ ή ψυχή 
αύτοΰ έκ τών άνθρωπίνων απλώς γνώσεων, άλλ' έκ παντός ρή
ματος έκπορευομένου διά στόματος Θεού ; ποΰ δέ ή κλείς τής 
έμβριθοΰς γνώσεως τών τής ψυχής διαθέσεων, είμή έν τή ‘Ιστο
ρία τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ ; πώς άποκαλυφθήσεται ήμϊν αύτή ή 
ούσία καί δ όρισμ’ος τών διαφόρων τούτων φυσικών ιδιοτήτων,είμή 
διά τής άκρίβοΰς παρατηρήσεως καί γνώσεως τώνέργων τών θείων 
Προφητών, τών Εύαγγελιστών καί ’Αποστόλων, διά τής διδασκα
λίας τοΰ σπορέως, δς έξήλθε τοΰ σπεΐραι τδν σπόρον αύτοΰ, τδν 
λόγον τοΰ Θεοΰ, διά τής παραβολής τών ταλάντων καί τών λαμ
πάδων έν ταις χερσί τών παρθένων; Τά σφάλματα καί τάς ά- 
σθενείας τής ψυχής άδυνατοΰμεν νά έννοήσωμεν, πολύ δέ δλιγώτε- 
ρον και να θεραπεύσωμεν, έάν μή όδηγηθώμεν ύπδ τοΰ Θεοΰ καί 
τοΰ θείου αύτοΰ νόμου. ‘Ως τοιαύτας χαρακτηρίζομε·? τήν κουφό- 
νοιαν καί αμνημοσύνην, τήν άγρ οικίαν καί πλεονεξίαν, τήν άκοι- 
νωνησίαν καί άναισθησίαν, τήν έπιμονήν καί έκδίκησιν έλλείψεις, 

ναι μέν παρουσιαζομένας έκ πρώτης δψεως ώς ιδιαιτέρας καί χα
ρακτηριστικός τής ψυχής ιδιότητας, κατά βάθος όμως έξεταζομέ- 
νας άναγνωρίζει τις τάς μέν τέσσαρας πρώτας ώς άπόρροιαν με- 
γαλαυχίας, τάς δέ λοιπάς ώς καθαρόν έγωϊσμδν, άνΟρωπίνην ιδι
οτέλειαν! Καί δμως πάσας ταύτας τάς τής ψυχής ούτως εΐπεϊν 
έλλείψεις ή τοΰ θείου φωτδς άκτίς περιστέλλει καί διασκεδάζει. 
Τέλος πόθεν ή πρδς τδ νεκρόν σώμα τών έν τω βίω φιλτάτων 
άφοσίωσις ; πρδς τί τά παρά τοϊς άρχαίοις άγγεϊα τής κόνεως τών 
τεθνεώτων; πρδς τί αί ύπέρ τών νεκρών θυσιαι καί τδ φρικώδες 
έκεΐνο ποτδν τής Βασιλίσσης τής ‘Αλικαρνασσού ; πρδς τί ή παρά 
φοϊς Αίγυπτίοις έπί χιλιάδας έτών φροντίς ύπέρ τών νεκρών; πρδς 

τί ό Πρίαμος γονυκλινής πρδ τοΰ φονέως τοΰ προσφιλούς αύτοΰ 
τέκνου; Εινε ταΰτα πάντα άπάτη; εΐνε μωρία; παραφροσύνη; ούχ ί, 
8ιά τών πράξεων τούτων προαισθάνεται ή ψυχή τήν ήμέραν, κα
θ’ ήν οί νεκροί άναστήσονταΓ ταΰτα πάντα μαρτυροΰσι τήν ύστά- 
την ελπίδα τής άναστάσεως τής σαρκδς, τήν αιώνιον ζ"ωήν κα) 
τήν άθανασίαν ! Πώς άλλως ήδυνάμεθα νά είσέλθωμεν εις τάς 
ψυχας έκείνων, οΰς άνατρέφομεν; πώς ήδυνάμεθα νά εισαγάγω μεν 
αύτούς εις τάς ψυχας τών προγόνων ήμών, εϊς τάς ψυχάς τών διά
φορων φυλών και έθνών τής γής, έάν ήμεϊς αύτοί πρότερον δέν 
καταβώμεν τήν κλίμακα τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ, τής ‘Ιστορίας τής 
ούρανίου αύτοΰ βασιλείας,τής προφητείας τής μελλούσης αύτοΰ έμ- 
φανίσεως;

Έκ τής δευτέρας θεμελιώδους αρχής, τουτέστι τοΰ αισθήματος, 
έξαίρομεν τδ εύγενέστερον καί προέχον είδος, τήν αγάπην, ής 
άνευ δτε θεολόγος καί ό παιδαγωγός παρεκκλίνει τοΰ προορισμού 
αύτοΰ. Τί άγάπη ήθελεν εΐσθαι έκείνη, ήν ή Παιδαγωγία θά έθε-

ώρει καθαρώς άποκλειστικδν αύτής προνόμιον, άγάπην άνεξάρτη- < 
τον τής τής Θεότητος, άγάπην μονομερώς έφαρμο^ομένην; ( 
Βεβαίως δλως σαρκική, καλλιεργούσα έν τή καρδία τού τέκνου / 
πρόσκαιρο·? πρδς πάν παιδαριώδες κλίσιν άγάπη διεγείρουσα την ? 
ήδυπάθειαν καί ραθυμίαν, τήν ηδονήν πρδς πάσαν παιδιά·?, μετά- 
χειριζομενη τδ τέκνον ώς άθυρμα. Ποιον δέ τδ τελικόν άποτέλε- ’ 
σμα τοιαύτης αγάπης; ή μετατροπή τής ηδονής εις κόρον, άπο- 
στροφήν καί τέλος μϊσος. Καί είς αύτάς τάς μάλλον εύνοϊκάς πε- > 
ριπτώσεις έσεται καθαρώς έξωτερική και ξηρά διεύθυνσις τών > 
παίδων, ώ? οί κόποι καί αί προσπάθειαι είς ούδέν κατα/ήξουσι. ; 

Και αύτός δ εμβριθέστερος τών παιδαγωγών θέλει άποτύχει, έάν ? 
μή πρότερον διαθερμανθή ή καρδία αύτοΰ ύπδ τοΰ θείου έρωτος 
τής αληθούς καί ζώσης άγάτης, λέγω, τοΰ ζώντος Θεοΰ. Θέλει ’ 
οίκτρώς μεταμεληθή, έάν ώς απλούς τροφεύς, ούχ! δέ ώς αληθή ς ? 
Χριστιανός, ώς έργάτης καί κήρυξ τού θείου Ευαγγελίου έπιτε- < 
λή τδ έργον του. >

Τοιοΰτός τις παιδαγωγός άποκαθιστά τδ τέκνον ά.τλοΰν κάτο- ) 
πτρον, έν ω πάσαι αι γνώσεις αύτοΰ,αί διαθέσεις καί θεωρίαι έσο- ' 
πτρίζονται! Διευθετεί τήν τοΰ παιδδς δεξιότητα καί εύφυΐαν κατά ) 
τάς ιδίας αύτοΰ εμπνεύσεις, κλίσεις καί ιδιοτροπίας· συνωδά τώ > 
πνεύματι τής έποχής, τή προόδω τοΰ έπικρατοΰντος πολιτισμού— > 
ούδόλως λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής ύψηλοτέρας αύτοΰ έπί τούτω > 
αποστολής κατά τ’ο πνεύμα τών υγιών καί αμεταβλήτων άρχών > 
τού Χριστιανισμού. Τοιοΰτος παιδαγωγός παραγνωρίζει τήν κυρίως > 
ανατροφήν, καθότι ένεργεϊ κατά τάς εμπνεύσεις τής ιδίας αύτοΰ ’ 

συνειδήσεως, ύπεικων τω έγο/ίσμω αύτοΰ. Βεβαίως τοιαύτη άγά- ' 
πη πολύ απέχει εκείνης, ήν τδ Εύαγγέλιον συνίστησιν ώς μίαν ; 
τών τριών αύτοΰ αρετών, έφ’ ών πάν τδ οικοδόμημα τής άνθρω- > 
πίνης σωτηρίας έστήρικται ! Ποταμοί αιμάτων έχύθησαν, δπως 
ποτίσωσι τ’ο περικαλλές καί αγλαόν τρίκλωνο·? δένδρου τής Χοι- ) 
στιανικής τελειότητος, ύφ’δ μυριάδες άνθρώπων κατεσκήνωσαν καί > 
κατασκηνοΰσι, διά μέν τής Πίστιης τήν γνώσιν τοΰ αληθινού > 
Θεοΰ λαμβάνουσαί, διά δέ τής έλπίδος τήν αυτών άναγέννησιν > 
καί τήν μετά τοΰ Θεοΰ κοινωνίαν τυγχάνουσαι, καί διά τής άγά- > 
πης τέλος τ’ον βίον καί τάς πράξεις αύτών ρυθμίζουσαι· άγάπης, ? 
ής τ’ο κύρος είς αεί άκράδαντον μενεϊ (καίτοι τών προφητών πα- <> 
ρερχομένων, τών γλωσσών καταπαυουσών καί τής γνώσεως αί- > 
ρομένης). Αύτή καί μόνη ή άγάπη συνετέλεσεν, δπως ό μονο- ? 
γενής υιός τοΰ Θεοΰ σάρκα προσλαβών κατέλθη, ΐνα τδν κόσμον / 
έξαγνίση έπισφραγίσας αύτήν έπί τοΰ Γολγοθά! Αύτόςμόνος έλ- > 
κύει τάς καρδίας μετ’ άκαταμαχήτου δυνάμεως, πλήν ούχί πρδς ? 
εαυτόν, άλλά πρδς έκεϊνον, δστις τήν ιδίαν καρδίαν τοΰ τροφέως > 
καί παιδαγωγοΰ διαπλάσας, ένετείλατο αύτώ τδ μέγα έογον τής ’ 
Παιδαγωγίας. 'Εκείνος μόνος έπιτελέσει τδ ήδη άγγελθέν, δτι ( 
γλώσσαι τε καί έπιστήμαι έκλείψουσι, πάν δέ τδ διά τών άνθρώ- * 
πων έν τω κόσμω τούτω διαδιδόμενον λησμονηθήσεται· ή άγάπη ) 
μόνον, ήν έκεΐνος μετέδωκε, μενεϊ είς αιώνα τδν άπαντα ! Ένώ ς 
δέ ή ιδίως καρδία προ καιρού έν τώ τάφω αναμένει τήν φαιδράν ) 
στιγμήν τής δευτέρας παρουσίας, ή άγάπη εκείνου θέλει διαφλέ- >
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γει τάς καρδίας τών μεταγενεστέρων, λαμπρύνουσα τήν παρουσίαν 
ήμών ενώπιον τοΰ αδέκαστου κριτοΰ !

Έλθωμεν τέλος εϊς τήν τρίτη-? άρχήν τής Παιδαγωγίας, εϊς 
τήν έφαρμογ’ην τών θεωριών, εϊς τήν ποΰζιν, άνευ τής όποιας 
ήτε Θεολογία καί Παιδαγωγία θά άπετύγχκνον του κυρίου αΰτών
σκοπού. "Οπως εϊς τάς δύο προηγηθείσας άρχάς άνά μίαν περί- 
πτωσιν έξελέξαμεν εϊς βάσανον, οΰτω και ενταύθα είς τήν τής 
αγωγής μόνον έρευναν Οά περιορισθώμεν. Πάντες ανεξαιρέτως

J όμολογοΰσιν, ότι ή αγωγή έκ τής ανατροφής έξήρτηται· τινές 
‘ όμως τών λογιών άρνοΰνται τήν διά τής ’Εκκλησίας εισαγωγήν 

έκείνης έν τω Σχολείω. Τοϋ λόγου προϊόντος, θέλομεν ποιήσει 
ί ύμϊν καταφανές, δτι τό Σχολείο·? τότε μόνον παρέχει αγλαούς 
ΐ τούς καρπούς, όταν οί έπιμεληταί αΰτοΰ άναγνωρίσωσι τήν έκ τής 

θρησκείας απόρροιαν τής καθόλου άνατροφής. Λέγω δέ έκ τής 
< θρησκείας, διότι, δπως εις τάς δύο προηγηθήσας περιπτώσεις άπη- 
ί τέϊτο χριστιανική γνώσις, πίστις καί χρηστότης, οΰτω και ένταύθα 
ι κατ' ίσχυρότερον λόγον προσήκει ή τής Εκκλησίας άνάμιξις. Ο· 

έν λόγω λόγιοι προτείνουσιν έπιζόλαιόν τινα έν τώ Σχολείω 
< άφήγησιν της προόδου τής θρησκείας, λόγω δτι έκαστη χριστια- 
< νιζή αλήθεια, ώς καί πάσα θεωρία, αΰτη καθ’ έαυτήν αληθής 
< ουσα, αναπτύσσεται, τοΰ χρόνου προϊόντος, έν τώ, νω τοΰ άνθρώ- 
■ που· έν άλλαις λέξεσι μακράν τών Σχολείων ή έντελής και συ- 
S στηματική σπουδή τής θρησκείας, κατ’ αΰτούς, καί άνευ αΰτής 
< προάγονται αί κοινωνίαι. Φέρε ήδη έςετάσωμεν τάς φρικτάς συν

έπειας τής τοιαύτης λογική:· έκαστος νέος, οΰτω μορφούμενος.
(, προσκόψει βεβαίως είς δύο σκοπέλους· άφ' ένός μέν πάσα τα'σιί 
ϊ αΰτοΰ, προϊόντος τοΰ χρόνου, καταλήξει είς κάματον, ατονίαν, 
; κόρο? καί αηδίαν πρός τε έαυτόν καί τοΰς περί αΰτόν καθότι α;

επιπόλαιοι και σκοτεινά· κα! άβάσιμοι άμα χριστιανικά: γνώσεις 
παρέχουσιν αΰτώ άνήσυχον, αμφίβολον, καί τήν ισορροπίαν συγ
χύζονταν επαγωγήν δι’ αΰτών ζητεί συγκομιδήν, δπου μόλις εί
χε σπείρει, συλλογήν καρπών έκ δένδρυιν, μήπω τά άνθη αύτώ,, 

• αποκτησαντων· καταλαμβάνεται έν τή στιγμή ύπό άχαλινώτου
ενθουσιασμού. άμέσως εϊς άπόγνωσιν άπολήγοντος. ‘Ο έτερος τών 
σκοπέλων εινε αΰτή ή άντικανονικότης, καθ’ ήν αντί έκ τοΰ νό- 

ι. μου. ό νέος έκ τοΰ Ευαγγελίου άρχεται ούτως, ώστε τήν έλευθε- 
< ρίαν τούτου, έν ή οΰδόλως άνετράφη, μετατρέπει εις τοιαύτη·*  
< (δηλ. έλευθερίκν) δλων τών νόμων, εις αΰθαιρεσίαν, και τέλος εϊς 
< τό άνάγωγον,μεταχειριζόμενος τοιουτοτρόπως αΰτόν τόν Χριστόν ω

αγωγόν τών ά χαρτιών αυτού. "Οπου δ έ ούτε έν τω νόμω οΰτε έν τώ 
Εΰαγγ-εΰρίσκει ασφαλή τινα πληροφορίαν, γνώσίν τινα καθαράν καί 

) ώρισμένην, έκει, λέγω, δπου τ'ο άμετάβλητον τοΰ θείου νόμου εις
άνθρωπίνην ιδιοτέλειαν μετατρέπεται, ή δ’ ακριβής τάςις, ή έν 

? Οΰρανώ καί έπ: γής έπικρατοΰσα, εις κανόνα ανθρώπινης θελή- 
σεως άλλοιοΰται- τέλος δέ εκεί, δπου τ'ο αιώνιον δίκαιον, δπερ 

‘ τον φυσικόν χαί αϊώ.ιον θάνατον ώς φόβητρο·? κατά τών άδια- 
ζ φορών επισείει, είς σχετικήν ωφέλειαν καί έξυπηρέτησιν τών

ανθρωπίνων παθών μεταβάλλεται, έκει πλέον πάσα άγωγ-ή καί 
ι X W r «, , , «, r X r — >< ανατροφή αίρεται, ο χα/ανος αραιρειται, ο δε νέος γαυριων κα:
οιστρηλατημένος έν τω βαράθρω τής απώλειας καταλήγει! Τοι- 

λ

αΰτη τις ανατροφή μεταβάλλει τήν αγωγήν εϊς φορτίον, τήν Σχο
λήν είς άχθος, τήν δέτάξιν είς βεβιασμένη·? καί άνυπόρορον ανάγ
κην. Παιδαγωγία, μή διδάσκουσα τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ, μή 
βασιζόμενη έπί τής χριστιανικής αγάπης καί τοΰ αιωνίου θείου 
δικαίου,’άλλά θεμέλιον έχουσα τοΰς ίδιους αύτής πόδας, άρυομένη 
δέ δύναμιν καί ύλην έξ αΰτοΰ μόνου τοΰ κόσμου, τοιαύτη τις 
Παιδαγωγία, συγχωρήσατέ μοι, ανήκει τοϊς κτήνεσι.

Καί βεβαίως· έςερχόμενος τοιοΰτός τις νέος έν τή κοινωνία, 
παν ίερόν και δσιον περιφρονεϊ, ποδηγετεϊται δέ υπό τών ιδίων 
αΰτοΰ παθών πάσα αΰτοΰ πράξις διά τών επιθυμιών καί τής ιδι
οτέλειας του κανονίζεται· καθότι ποϊος χαλιναγωγήσει τάς ορέξεις 
αΰτοΰ; ό πολιτικός νόμος ; πλήν και τούτω δέν ΰπείκει, θεωρών 
αΰτόν ώςάνθρωπίνην άπόρροιαν ! Καί ίδοΰ εις έκάστην πολιτι
κήν άναστάτωσιν αναφαίνεται ό θηριώδης καί αισχρός αΰτοΰ χα- 
ρακτήρ· παράδειγμα δ’ήμΐν έστω ό έν Γαλλία Κοινωνισμός (co- 
mimismiis), ου τάς φρικαλέας συνέπειας έτι θρηνοΰσιν οί μεγαλο
πρεπείς Παρισιοι!

Ποία άντίθεσις αληθώς τοιούτου νέου πρός έτερον, διά τών 
ναμάτων τής θρησκείας άνατραφέντα, βάσιν καί κρηπίδα τόν θειον 
νόμον έχοντα, τήν ’Εκκλησιαστικήν ‘Ιστορίαν, τήν ‘Ιερά·? Κατή- 
χησιν καί τό θειον Εΰαγγέλιον ! Διδάσκεται έξ απαλών δνύχων 
την πρός τόν Θεόν καί τον πλησίον αγάπην ήμεροΰται δέ ή καρ- 
δία αΰτοΰ ύπό τής άπειρου εΰσπλαγχνίας τοΰ Οΰρανίου Πατρός, 
δστις τόν ’ίδιον αΰτοΰ υιόν έθυσίασε πρός έξιλασμόν τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους. Τοιοΰτος νέος μανθάνει τήν έγκαρτέρησιν, έν ταϊς 
περιπετείαις δέ τοΰ βίου τούτου μόνην παρηγοριάν έν τή θρησκεία 
ευρίσκει, καί ίδοΰ αΰτός έν τή κοινωνία χρηστός νεανίας, τίμιος 
πολίτης, φιλόστοργος πατήρ.

‘II είσαγωγήξτών ανθρωπίνων νόμων έν τή αγωγή πρός μόρφωσιν 
τής νεολαίας ανεξαρτήτως τών έμπνεύσεων τής Θεολογίας προέρ
χεται έκ παραγνωρίσεως τοΰ σκοπού τής άναμίξεως τής Θρησκείας 
εις τά τής Σχολής. Πολλοί νομίζουσι τήν θρησκείαν σύστημα φι
λοσοφικόν, έπί αρχών δλως δεσποτικών έρειδόμενον κατά συνέ
πειαν, έπηρεαζομένης τής διανοίας τών παίδων, δεσμεύεται ή 
ελευθερία τής βουλήσεως αΰτών. "Οταν άπαξ παραδεχθώμεν 
κατ’ άρχήν τόν κόσμον άπαντα, οργανικόν τε καί άνόργανον, δι- 
επόμενον ύπό τών άναλλοιώτων νόμων τής ρύσεως, φυσικώ τώ 
λόγω, λέγουσιν οί ίδιοι, ή έξέτασις καί γνώσις αΰτών μόνον πα
ρέχει τό ασφαλέστερου βάθρο·? πρός οικοδομήν τής διανοητικής 
ήμών διαπλάσεως· καθότι, θεωρουμένου γενικώς τοϋ άνθ; 
έξέχοντος πλάσματος έν τή φύσει, ή θέλησις αΰτοΰ κ 
άρκεϊ πρός διευθέτησιν τών διαθέσεών του· διότι πας νόμι 
τοΰ καί δι’ αΰτόν γίνεται· άρα πάσα πράξις τείνει άποκ 
πρός πλήρωσιντών επιθυμιών του. Όποια άντίφασις έπ 
των! άφ' ένός μέν άνακηρύττουσι φυσικούς νόμους άναλλοιώτους, / 
ύπό τήν διοίκησιν τών όποιων θέτουσι τόν τε οργανικόν καί άνόρ- ί 
γανον κόσμον, κατά λογικήν δέ συνέπειαν καί αΰτόν τόν ά.νθρωπον > 
άφ’ετέρου δέ προτάττουσι τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως! θέ- > 
τουσιν ούτως είπεΐν κράτος έν κράτει!
ποϊος τοΰς άναλλοιώτου:

αυ-

ικαμε; ποιος

5 έδωκε λογικόν τώ έξέχοντι τούτω τής φύσεως πλάσματι, δπως 

? δύναται νά διακρίνη τό καλόν τού κακού, τ'ο εΰχάριστον τοΰ δυσ- 
αρέστου ; θέσωμεν πρός στιγμήν τό ζήτημα κατά τήν έπιθυμίαν 
αΰτώ >! έςετάσωμεν δέ, τί κατ’ οΰσίαν άπαιτοΰσιν οί έν λόγω 
άφρονες! διά τής έλευθέρας ένεργείας τών διαθέσεων αΰτών θηρεύ- 

Ιουσι παν τώ άτομισμώ αΰτών πρόσφορου· άλλ’άρά γε έκεϊνο, δπερ 
ζητοΰσι πρός σβέσιν τής πλεονεξίας των, συνάδει μέ τάς διαθέ
σεις τού πλησίον ; τί θέλόυσι προτάξει οί έν λόγω έγωϊσταί, έάν 
αί ΰποκειμενικαί αΰτών σκέψεις πρός στιγμήν μετατραπώσιν εις 
άντικειμενικάς; πώς θέλουσιν άποσ οβήσει τάς άπαιτήσεις τώ9 
όμοιων των; πώς θέλουσι δυνηθή καί εαυτούς καί τούτους νά ίκα- 
νοποιήσωσι; Δέν επιθυμώ έπί πλέον νά διαμείυω έπί τής ολισθηράς 

> ταύτης κατήφορου τοιούτων συλλογισμών διότι παν δν, παρα- 
S γνωρίζον τάς πρός τόν πλησίον αΰτοΰ ΰποχρεώσεις, δν, άνακηρύσ- 
S σον τήν κοινοκτημοσύνην, δν, διαψεΰδου τήν άνταπόδοσιν, ε'νε αϊ- 
> σχος νά καλήται άνθρωπος !
) Συνέπεια τοιαύτης λογικής έστιν, δτι αί καρδίαι ήμών οΰτε 
) άνοίγονται οΰδέ μαλακύνονται διά τής καταλλήλου χρήσεως τοΰ 
1 θείου νόμου, άλλά κλείονται καί άπολιθούνται διά τής τοΰ 

άνθρωπίνου. ’Αντί νά θέσωμεν αΰτάς ύπ'ο τήν μάστιγα τοΰ θείου 
λόγου, ένθα ταπεινούμεναι ισχυρά: καί θαρραλέα: άποκαθίστανται, 
άφίνομεν αΰτάς ύπό τόν νόμον τής κοσμικής εξουσίας, τής άνθρω- 
πίνης λεγομένης άρετής, ής ό τελικός σκοπός έστιν ή κομπορ- 

( ρημοσύνη καί ύπερηφάνεια, άποκαθιστώντες τάς καρδίας ήμών 
< ασθενείς καί περίφοβους! Τοιαύτη τις Παιδαγωγία ρίπτει έν τή 
ι κοινωνία δντα καταστρεπτικά, θηρία λυμαινόμενα !

’Εάν ποτέ έπιτύχη τοϊς άνοήτοις καί άναγώγοις τούτοις άθέοις 
< τών ήμερών ήμών ή διάσπασις τών Σχολείων έκ τής ’Εκκλησίας, 
< δηλαδή τής Παιδαγωγίας άπό τήν Θεολογίαν, τήν διδάσκουσα-? 
< τό τρισυπόστατον τής Θεότητος, τήν ύψίστην σοφίαν, τήν Θεολο- 
ί γίαν λέγω, τήν μόνην ταπεινήν άκόλουθον τού θεανθρώπου Σωτή-

\ ρος, τήν διέπουσαν τάς κοινωνίας κατά Χριστόν καί έν Χριστώ, 
S ώ! τότε πραγματοποιηθήσεται ή άρά τοΰ προφήτου λέγοντος «κα1 
( έστω ό λόγος αΰτών εϊς αμαρτίαν.» Ναι, πάν φορτίον καί πάς 
S ζυγός άνθρώπινος βαρύς έστι καί άνυπόφορος ! μόνον έκείνου είνε 
S καί ό ζυγός χρηστός καί τό φορτίον έλαφρόν, τοΰ μεθ’ ίλαρότη- 
S τος καί γλυκείας τής φωνής λέγοντος καί άναφωνοΰντος πάσιν 
S ήμϊν, τοι τε Παιδαγωγείς καί τοϊς τέκνοις: Έλθετε πρός με πάν- 
5 τες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ άναπαύσω ύμάς· μάθετ6 
> άπ’ έμοΰ, δτι πράος εϊμι καί ταπεινός τή καρδία- ό γάρ ζυγός μου 
< χρηστός καί τό φορτίον μου έλαφρόν έστιν».
J Είθε καί ύμεϊς, προσφιλείς νεανίαι, άποχωροΰντες έντεΰθεν, 

? άναλάόητε τό βάρος τοΰτο, τον ζυγόν τούτον τοΰ πράου καί καλού 
? ημών διδασκάλου, τον ζυγόν τής άγάπης, τό φορτίο-? τοΰ άπειρου 
? ελέους! Είθε, λέγω, τόν ζυγόν καί τό φορτίον τοΰ Κυρίου τών 
< Κυρίων δι’ όλης ύμών τής ζωής άγογγύστως καί έλαφρώς αμα

και ύπερηφάνως φέρητε! Εύχομαι ύμϊν έξ δλης μου καρδίας, ίνα 
μή ποτέ αισθανθήτε τό βαρύ φορτίον τών ιδίων ύμών άτομικών 
σκέψεων καί λόγων, τόν τόν αΰχένα ύμών ύπό τό κράτος άνυποφόρου 
δουλείας θέτοντα ζυγόν τής ιδίας και άνθρωπίνης θελήσεως! Είθε

ποτε νά μή παρασυρθήτε ύπό τών φωνασκιών τών τόν νουν καί 
τήν καρδίαν τετυφωμένων εκείνων δντων, τών οΰδέν ίερόν καί '> 
δσιον άναγνωριζόντων! διότι τότε ώς άγγεϊα άχρηστα θέλετε κα- 
τασυντριφθή έφ’ δοον κατά τοΰ Παντοδυνάμου καταφέρεσθε! Έλεΰ- < 
θέροι δ’ δμως έσεσθε, καί μεθ’ ύμών πάντες οί τω Θεώ παρα- S 
μένοντες καί αΰτω ύπακούοντες· έλεύθεροι καί οί κατά Θεόν Κυ- > 
βερνώντες· έλεύθεροι έσεσθε, έάν τόν κόσμον νικήσητε, ώς ο έπί \ 
θρόνου δόξης τοϋ Πατρός καθήμενος. \

Ναί, άγαπητοί μοι! Μένετε «έν οίς έμάθετε καί έπιστώθητε, S 
τή διδασκαλία, τή άγωγή, τή προθέσει, τή πίστει, τή άγάπη, τή ( 
ύπομονή καί μακροθυμία, δτι άπ'ο βρεφών τά ιερά γράμματα οί- ϊ 
δατε, τά δυνάμενα σοφίσαι ύμάς εις σωτηρίαν διά πίστεως τής έν < 
Χριστώ ’Ιησού, ω ή δόξα καί τ'ο κράτος εϊς τοΰς αιώνας. (Παΰ - 
λος πρός Τιμόθ.) 

ί

ΤΑ ΠΑΟΥΤΗ ΚΑΙ Η ΦΙΑΟΠΑΟΥΤΊΑ.
(συνέχεια άπό σελ. 311). ί

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

n. ;
Τό πάθος τής φιλοπλουτίας ποικίλλει πολυειδώς καί πολυτρό- ί 

πως ώς πρός τάς αιτίας καί τ’ αποτελέσματα αΰτοΰ. Παρά τοϊς ' 
πλείστοις καταντά μανία μάλλον ή πάθος. ‘II ύπ’ αΰτών δέ τότε > 
συλλογή καί έπισώρευσις τών χρημάτων ομοιάζει πρός τήν ' 
τών απολελιθωμενων οστράκων καί τών άρχαίων νομισμάτων. > 
Τυχαίως ή έκ φαντασιοτροπίας άρχεται ή συλλογή- προϊόντος δέ ■ 
τοΰ χρόνου, θεωρείται ό μόνος πόθος, τό μόνον συμφέρον τοΰ βίου, ί
και επι τέλους, τοΰ πάθους κλίσιν καί μορφήν μεταβάλλοντος, 
γεννάται ή φιλαργυρία, ή καλουμένη, ώς εϊκός, καί ουσα τό χα- ’’ 
μερπέστατον, καί τοι τό πλουειώτατον, τών παθών. Τό έλάττωμα 
τοΰτο αποτελεί ίδιαν τινά και χωριστήν τάξιν, οΰδόλως συνάδου- ? 
σαν πρός τήν καλοκάγαθίαν καί τήν μεγαλοδωρίαν, πρός τήν φι- ί 
λανθρωπίαν και την κοσμιότητα, οΰοε πρός τήν άληθή φιλίαν καί 
τήν πατρικήν ή υίϊκήν άγάπη·*  καί φιλοστοργίαν. Καθιστά τόν άν- ; 
θρωπον σφοδρόν έραστήν τοΰ χρυσίου καί συγχρόνως σχληρόν κα: 
βραχώδη Ισμαηλίτην πρός τάς εισηγήσεις τοΰ ελέους καί τής 
συμπάθειας. Τοσοΰτον δ’ ύπερβαίνει ή ιδιοτέλεια τοΰ φιλάργυρου 
τό αίσθημα τής φιλανθρωπίας αΰτοΰ, ώστε οΰδέποτε ήθελεν ού’.ος 
θυσιάσει τό δέκατο·? ή κάν τό πολλοστημόριου τής περιουσίας του ) 
ύπέρ τής γενικής ώφελείας τοΰ δημοσίου ή ύπέρ τής άπελευθε- 5 
ρώσεως δυστυχών άνθρώπων έκ τοΰ ζυγού της αιχμαλωσίας καί ;
ιηζ δεινοπαθείας, οΰδ’ άνίσως, διά τής μικρας ταύτης θυσίας, 
έμελλε ν’ άναλάμψη ή πανευδαίμων χιλιετηρις έν τώ ζοφώδει ζ
καί πονηρώ τούτω κόσμω.

‘Ο φίλος τής δόξης σπανίως είνε καί φίλος τοΰ χρυσού. 
‘Υπήρξαν δμως οΰκ ολίγοι στρατιωτικοί ήρωες έν Ευρώπη, οϊτι-
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τείνον πρδς ικανοποίησιν της

νες έξόχως διαπρέψαντες έν τώ πεδίω τής μάχης, διέπρεψαν έν- 
ταΰτω καί έν άξιοσημειώτω φιλαργυρία. Έξ αυτών άναφέρομεν 
ιδίως τον Δούκα Μαρλβορώ. Πάν μέσον επονείδιστου μέν, αλλά 

απληστίας καί φιλοχρηματίας τοΰ
Δουκός, ήτο λίαν ευχερές καί εφικτόν δι’ αυτόν. Άνθρωπός τις 

έπιθυμών ποτέ ΐνα προσλάβη θέσιν τινά έπικερδή, μετέβη πα
ρ’ αΰτω όπως έπικαλεσθή τήν συνδρομήν του προς άπόλαυσιν αυ
τής. — «Άν ή έςοχότης σας κατορθώση ώστε νά μοι παραχω
ρητή ή θέσις αύτη, ειπεν ό ίκετεύων, τή προσφέρω ασμένως χι- 
λίας λίρας, υποσχόμενος προσέτι νά μή αναφέρω εις οΰδένα περί 
τούτου.»—« Δός μοι δύο χιλιάδας, άπεκρίθη ό Δούξ, καί δια- 
κήρυξέ το άν θέλης εις δλον τον κόσμον.» Ίστοροΰσιν άχόμη περί 
αΰτοΰ δτι, τήν παραμονήν τής έν Χοχστέττη μάχης, δτε ό Πρίγ- 
κηψ Ευγένιος ήλθεν εις τήν σχηνήν του τ'ο εσπέρας δπως συ- 
σκεφθώσι περί τοΰ πολεμικού σχεδίου τής έπιούσης,δπερ ά'λλως τε 
περιεποίησε με/ίστην δόξαν εϊς άμφοτέρους τους στρατάρχας, οι- 
τινες ήραντο τότε (1704) έντελή νίκην κατά των Γάλλων, δ 
Δοΰξ έπέπληξε λίαν ύβριστικώς τον υπηρέτην αΰτοΰ διότι ήναψεν 
εξ κηρία, ένώ δύο μόνον ήρκουν διά τήν συνέντευξιν. ςΗ φιλαργυ- 
ρία τέλος αΰτοΰ ήτο τοσούτω πασίγνωστος, ώστε, δτε πτωχός τις 
έπαίτης, πλησιάσας ποτέ τδν Λόρδου Πητερόόρ.'.ν καί ώς έκ τοΰ 
μήκους τής ρινός του έκλαβών αυτόν διά τδν Δούκα, άνεφώνησε, 
Στρατάρχα Μαρλβορώ! — « Έγώ Μαρλβορώς ! ύπέλαβεν ό Λόρ
δος· διά νά σοί αποδείξω λοιπόν δτι δεν είμαι έκεΐνος, ιδού 

λάβε.» Καί έ’δωκε τω έπαίτη μίαν λίραν.
Τδ πάθος τής φιλαργυρίας ήτοι ή άγάπη τοΰ χρυσίου δι’αΰτδ κα< 

μόνον, τουτέστι διά τήν ήδονήν ήν μεταδίδει εις τήν αισθησιν της 
όράσεως και τής αφής και διά τήν εΰχαρίστησιν ήν παρέχει απλώς 
εις τήν προς τήν κατοχήν αΰτοΰ ιδέαν τής φαντασίας, ώς έν τώ 
προρρηθέντι τοΰ. Δουκδς παραδείγματι, έστιν άναλόγως καί συγ
κριτικούς σπανιωτάτη περίπτωσις, τών ανθρώπων καθιστάμενων 
συνήθως δούλων τοΰ χρυσίου καθόσον αφόρα τήν άπόκτησιν αΰτοΰ, 
ώς οντος μίσον μάλλον καί οΰχί τέλος ΰπάρξεως. "Οθεν ή άγάπη 
αΰτοΰ άναδείκνυται καί επικρατεί σχεδόν γενικώς έν τή τροπο
ποιημένη έκείνη μορφή, έν ή έπιποθεϊται ένεκεν τών διαφόρων 
χρήσεων εις άς δύναται νά έφαρμοσθή, δπως κατευνάζη καί ίκα- 
νοποιή τά παντοδαπά καί πολυάριθμα πάθη τοΰ κοινωνικού βίου, 
εις ών τήν δχληράν καί δυναστικήν άπαίτησιν δύναται πληρέ
στατα νά συνδράμη ημάς.

Άλλ’ ώς έπί τ'ο πλειστον ό πλούτος καθιστάμενος υπηρέτης 
τών παθών, συντηρεί τήν αλαζονείαν, διεγείρει σφοδρός έπιθυμίας 
καί περισκοσμέΐ πολυειδώς τήν κενοδοξίαν ημών, παρέχων μέσα 
εΰχερή πρδς περίθαλψιν τής πολυτελείας καί τής έπιδείξεως.

Χρήσιμος δθεν εις τοσαΰτα πάθη, εϊς τοσαύτας βρέξεις καί το- 
σαΰτα συμφέροντα προσφέρει ένίοτε τοϊς άνθρώποις βραχυτέρας 
έλικοειδεϊς δδοΰς πρδς άπόκτησιν αΰτοΰ. Ή επιθυμία τού πλου- 
τήσαι ε’νε ή έπωθοΰσα τους άγύρτας τής έποχής ημών εις τήν 
παράστασιν διαφόρων τερατουργημάτων καί ή έμπνεύσασα άλλοτε 
τά ονειροπολήματα τών Άλχνμιστών πρδς έπιζήτησιν τής φιλο
σοφικής καλουμένης λίθου καί τάς πλάνας τών Άστρολόγων οΐ-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»
» 
» 
»

τινες, έπί τή εΰπιστία καί κενοδοξία τών παρελθόντων αιώνων 
έπερειδόμενοι, έδίδασκον τήν προσφιλή μέν, άλλ’ άνυπόστατον έπι- 
στήμην τοΰ έξιχνιάζειν τάς τόχας τών άνθρώπων έπί τών άστέρων 
τοΰ στερεώματος. Τδ άκόλαστον τούτο πάθος διαθέτει τά χαρτία 
καί τους κύβους πρδς άπάτην καί κλοπήν τών εις αυτά διανυκτε- 
ρευόντων άσώτων, οξύνει τδν πονηρόν νουν,τοΰ ληστοΰ, θήγει τδ 
ξίφος τοΰ δολοφόνου καί ένισχύει τδν βραχίονα τοΰ τολμηρού κα
κούργου. ’Εν ένί λόγω, τδ πειναλέου καί άπληστον τούτο πάθος 
άναδείκνυται έκάστοτε, δτε οι άνθρωποι, ύπό τής φιλοχρηματίας 
ώθούμενοι, δράττονται παντός μέσου θεμιτού τε καί άθεμίτου πρδς 
άπόλαυσιν χρημάτων.

Άφ’ ετέρου όμως ή έπιθυμία καί ή άπόλαυσις τών υπέρογκων 
χρημάτων τότε μόνον άληθώς δικαιούνται καί μορίων επαίνων έν 
τή κοινωνία άξιοΰνται, δτε οί κατέχοντες τον Μεγανορα πλούτον, 
ώς άλλοι Πτολεμάΐοι:

« Δεν άφ.'νουσι τον χρυσόν, ώς λέγει ό Θεόκριτος, κείμε
νον άχρηστον έν ταϊς άργυροθήκαις καί ταίς οικίαις αυτών άλ- 
λά μέρος μέν αΰτοΰ συντελοΰσιν υπέρ διακοσμήσεως καί μεγα- 
λοπρεπείας τών ιερών τοΰ ‘Υψίστου ναών, μέρος δέ υπέρ συν- 
τηρήσεως καί προικοδοτήσεως τών δημωφελών τής πόλεως κα- 
θιδρυμάτων, Νοσοκομείων, Σχολείων, Συλλόγων κ.λ. καί μέρος 
πρδς άνταμοιβήν τών άγαθών καί έναρέτων πολιτών καί τών 
εις τά τεμένη τών ‘Ελικωνιάδων Μουσών μετά ζήλου κοπιών- 
των δπως διαμορφώσωσι καί διαπλάσωσι τά ήθη καί τάς δια- 
νοητιχάς δυνάμεις τής μαθητιώσης νεότητος. Καί ούτως ουτοι 
τότε, άντ' εόεογεσίας, θέλουν προσλάβει κλέος έσθλόν καί έν
δοξον παρά τδΐς άνθρώποις, ουτινος οΰδέν άλλο κάλλιο» καί 
πρεπωδέστερον εϊς εΰδαίμονα καί πλούσιον άνδρα.»

« Οΰ μέν άχρεΐός γε δόμω ένί πίονι χρυσός . . .
’Αλλά πολΰν μεν έχοντι θεών έριχυδέες οικοι , . .. 
Πολλδν δέ πτολίεσσι, πολΰν δ’ άγαθοϊσιν έταίροις . .

δεδώρηται.
Μουσάων δ’ ΰποφήται άείδοντι Πτολεμαίον, 
Άντ εΰεργεσίας. Τί δέ κάλλιον άνδρί κεν είη 
Όλβίω, ή κλέος έσθλδν έν άνθρώποισιν άρέσθαι; »

(Θεόκριτος. Έγχώμ. εις Πτολεμ.)

Εΰτυχώς διά τδ ‘Ελληνικόν έθνος οΰκ ολίγα τοιαΰτα φιλάν- 
θρωπα μεγαλοδωρήματα καί προικοδοτήματα έσημέραι προσφέ- 
ρονται ύπό τών απανταχού τής ύφηλίου διαμενόντων ή άποθνησκόν- 
των φιλογενών καί φιλομούσων άνδρών οΰκ ολίγα δέ καί έν τή 
ήμετέρα πόλει· έν οίς πρδς λαμπρόν παράδειγμα καί ζηλωτήν 
άπομίμησιν άπαστράπτουσι τά τε τοΰ Ένδοξοτάτου συμπολίτου 

ημών X. Ν. Γ. καί ή φερώνυμος Κουπετζόγλειος Σχολή.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΑΟΣ.

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΟΡΟΠΟΣ. 
Έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Μ. Γ ΠΑΑΑΑΜΑΡΗ. 

(συνέχεια από σελ. 31fi.)

) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'.
> 'Οπόν ή 'Ιωάννα προφίρίΐ μίαν λίξιν.

ί ή εναγώνιος αύτη προσδοκία, δεν τ’ο ήσθάν- - --------------- υ«ιρβ71οΛησεις αοεδα-.ot π-ρί -ΰ
θησαν διότι τά λεπτά άλλοτε μάς φαίνονται ώραι καί άλλοτε άφί- μέλλοντος, «φορώσαι τδ τέκνον του κατασταθέν νεάνιδα παοα-

? πτανται ώς δευτερόλεπτα. μυθίαν καί έρεισμα τοΰ πατρός γηράσαντος.

Η ανιόν σνχεστεκλενο έπί τοΰ ίγχιιριύίον, τό όποιον il/tv Άχύσει »κ τής ufcr.c τιν 

(ϊίε σελ. 360).

I
 Παρουσιάζονται κατά τδ στάδιον τής ζωής στιγμαί, καθ’ άς 

τδ παρελθόν, τδ μέλλον καί τδ ένεστώς φαίνονται συνενούμενα 
και συναποτελοΰντα Sv δλον συγκεχυμένου.Ο Φάίιος ευρισκετο εις μίαυ τών στιγμών τούτων.

Μυρίαι άναμνήσεις, μυρίαι σκέψεις τδν ίπολιόρκουν συγχρόνως.Εβλεπε πληφίον έαυτού τδ τέκνον του, τ’ο έθεώρει -αί εϊς τήν 
κρισιμωτάτην έκείνην ςιγμήν, χαθ ήν έμίλλε καί'πάλιν νά το άπο- 

? λέση- έβλεπε διερχομένας ένώπιόν του τάς ευτυχείς ήμέρας άς 
5 άπήλαυσε μετ’ αυτής, μικράς οδσης, τήν μεγίστην διά τήν άπώ- 

λειάν της λύπην, τήν άχαριν ζωήν ήν διή^εν έν μέσω τών ένα- 

σχολήσεων τής τέχνης, δΓ ών ματαίως έπειράτο νά θεραπεύση 
τήν τετραυματισμενην αύτοΰκαρδίαν, τήν άπειρον χαράν ήν έσχεν 
έπανευρών τδ τέκνον του καί τήν εΰδαιμονίαν, τήν όποιαν ήσθά- 
νετο έχων αΰτδ πλησίον του- μυρίαι δέ ονειροπολήσεις έτέρας εΰ- 
δαιμονίας διήρχοντο ώσαύτως φαιδραί καί έπιχρυσοι διά 

ροΰσης λύπης καί άδημονίας, ονειροπολήσεις άβέδαιοι

Αι παρελθουσαι έκεΐναι ευφρόσυνοι στιγμαί, ή πρωινή έκείνη 
νοόπληκτος μέθη, αι τοΰ μέλλοντος έκεΐναι χίμαιραι συναπετέ- 
λουν δια τον Φάβιον μίαν μόνην ιδέαν λέγουσαν αΰτώ «Εΰδαι-
μονία άπολεσθεϊσα »

Διότι έν άκαρει άπασα αΰτοΰ ή ευδαιμονία είχε καταποντισθή 
έν τώ βυθω τής άθλ'.ότητος.

Ανεμος σφοδρός, πνεύσας έπί τού εΰθραύστου νήματος τών 
πόθων καί ονειροπολημάτων του,διεσκόρπισε τάς έΛπίδαςτοΰ δυσ
τυχούς καί κατήφεια υπέρμετρος διεδέχετο ήδη τήν τής πρωίας
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μέθη'ν, αί δέ παρελθοΰσαι τέρψεις έπηύξανον την πικρίαν, τής έκ 

τής ένώπιον αύτοΰ φοβέρας πραγματικοτητος.
Άλλ’ ό Φάβιος έπανίστατο κατά τής άκαμπτου ειμαρμένης 

του. ΤΙ χειρ αύτοΰ συνεστέλλετο έπί τοΰ εγχειριδίου, τό όποιον 
είχεν έλκύσει έκ τής μέσης του και τό δποϊον έθεώρει, ώσε'ι ήδύ
νατο διά τοΰ μόνου τούτου όπλου ν' άπομακρύνη πάντας τους έχ- 
θροΰς του. Τά βλέμματά του μετά ταΰτα έπανέπιπτον έπί του 
κορασιού καί έπνίγετο ύπό τής λύπης· ώσε'ι δέ μόνη ή θοα της 

άθωότητος ταύτης ήρκει δπως άνακαλέση τόν δυστυχή πατέρα εις 
καλλιτέρας σκέψεις, ΰψονε τότε τούς οφθαλμούς πρός τον ουρανόν, 
ή κατεσπαραγμένη δέ αύτοΰ καρδία έκλινεν ύπό τήν θείαν βού-

Αίφνης κραυγή, έκβληθείσα ύπό τίνος χωρικού είς τά πέριξ κα; 

φθάσασα μέχρις αύτοΰ, τόν έβύθισεν αύθις είς τάς πρώτας αυτό- 
ταραχώδεις σκέψεις, καί ήρχισε τότε πάλη έντός της καρδιας 
του, πάλη σκληρά, οδυνηρά, καθ'ήν ή ψυχή άπαυδίζει καί καθην^τό 
σώμα υποκύπτει, άλλ' ούχ ήττον όμως εινε πάλη ηρωική καί εςο- 
χος, μεταποιούσα ήμας είς άγιους, δταν ή νίκη έπιστέψη τέλος 

τάς δούλάς τοΰ ‘Υψίστου.
“Ολα ταΰτα τά αισθήματα,δλοι ουτοι οί ένδόμυχοι άγώνες έπο- 

λιορκουν αύτόν συγχρόνως καί κατέτρυχον τήν αίμάσσουσαν αύτοΰ 
καρδίαν, παρεμφερή πρός θάλασσαν, τής όποιας τά κύματα ύψού- 

μενα συγκρούονται, θραύονται καί ύψοΰνται αύθις όπως αύθις συγ- 
κρουσθώσι καί θραυσθώσιν. ‘Η έν αύτω μαινομένη θύελλα ήτ0 

φρικτή καί ταύτοχρόνως απελπιστική, διότι καθ δλα ταΰτα ο.- 
δέν άνεφαίνετο έπί τοΰ όρίζοντος ή όλεθρός άναπόφευκτος.

Τάς ένδομύχους ταύτας τρικυμίας πάντοτε τρομεράς διαδέχεται 
συνήθως πνευματική τις γαλήνη και ηρεμία. Αλλ ένταΰθα δ;ν 

συνέβη τό αύτό.
Είς μάτην δ δύστηνος Φάβιος προσεκολλάτο είς τήν σαθράν 

έλπίδα τοΰ νά μή άνακαλυφθή έν τή κρυπτή αυτού, εις την μο
νήν καί εύθραυστον ταύτην σωτήριον σανίδα, ήτις τώ έφαίνετο έτι 
οερομένη ίπΐ τών κυμάτων τής άβύσσου, έν ή είχε ριφθή! Με- 
θ’οϊας φροντίδος κατέπνιγε καί αύτήν τήν αναπνοήν του καί πόσον ή 
χειρ καί τό βλέμμα του ένέβαλλον είς τό τέκνον του τήν από
λυτον ακινησίαν, τής όποιας τό παράδειγμα έδιδεν είς αύτό!

Ούδέν έπρόδιδεν έξωθεν τήν έσωτερικήν τής ψυχής του ταρα
χήν. Καίτοι δέ κατεχόμενοι ύπό τοσούτων μεριμνών καί άνησυ- 
χιώνοί δύο φυγάδες έφαίνοντο ώς δανεισθέντες τι εκ τής απολύ

του ηρεμίας τών βράχων.
*0 κίνδυνος έν τοσούτω έπεκρέματο έπί τών κεφαλών τω.·. Οί 

> χωρικοί εΐχον πλησιάσει καί ήσαν ήδη έγγύτατα αύτών άν ό 
s Φάβιος έτόλμα νά ύψώση τό βλέμμα, ήθελεν ίδεί αύτούς πλανω- 
> μένους δεξιά καί άριστερά δ',ά τών βράχων, ^στρεφόμενους πέρις 
j αύτών καί ίχνηλατοΰντας τρόπον τινά μετά τής φροντίδος καί τής 

προσεκτικής έκείνη; έρεύνης, προερχόμενης έκ τής πεποιθήσεως 
) τοΰ ότι ήσαν πλησίον τής άγρας των.. ’Ήκουεν αύτούς καλούντας 
!> άλλήλους και συνδιαλεγομένους επ’ ακρίδες περί αύτοΰ, δηλ. τοΰ 

< μαύρου άνθρώπου.
S Έκ τών χωρικών τις προχώρησα; μέχρι τής όχθης τοΰ ποτα

μού καί κρατών έγχειρίδιον έδωκεν άφορμήν είς τον Φάβιον νά 
νομίση ότι ή στιγμή τής άνακαλύψεώς του έφθασε. Να φύγη άδύ- ' 
νατον, νά ύπερασπισθή άνωφελές, διότι εκείνος ήθελε κράξει τούς 
άλλους· ή απελπισία λοιπόν τόν κατέλαβε παντελώς. Άλλά παρά 
προσδοκίαν ό άνθρωπος ουτος άντί νά διευθυνθή ή νά θεωρήση 
πρός τό μέρος αύτοΰ, έλαβε τήν άντίθετον διεύθυνσιν καί άπεμχ- 
κρύνθη άκολουθών τήν όχθην τοΰ ποταμού. Μετά τινας στιγμάς 
έγένετο άφαντος όπισθεν ένός βράχου.

‘Ο Φάβιος άνέπνευσε.
Στρέψας τήν κεφαλήν, έθεώρησε τήν Νίναν. Αύτη δέν είχεν 

άναγνωρίσει τόν χωρικόν, ϊδοΰσα αύτόν όπισθεν, άλλ δμως έτρε- 
μεν ύπό φόβου· τό πρόσωπόντης ήτο κάτωχρον, οί δέ οφθαλμοί 

της έπτοημένοι.
‘Ο Φάβιος έλυπήθη αύτήν δ οΰτω παρελθών κίνδυνος ύπέσχετο 

αύτοίς ασφάλειαν τινα βεβαίαν, διότιοί λοιποί χωρικοί δέν ήθελον 
άναμφιβόλως διέλθει έκεϊθεν, δθεν είς έξ αύτών άνωφελώς είχεν 
ήδη διέλθει· τούλάχιστον ήδύνατο νά τό έλπίζη.

Άλλ’ δ Φάβιος έτόλμησε καί νά τό πιστεύση, κλίνας δε πρός 
τ’ο τέκνον του, το όποιον συγχρόνως ήρέμα ε'ίλκυε πρός έαυτόν, 
τό ήσπάσθη έπί τοΰ μετώπου καί τώ είπε μετά φωνής τοσοϋτον 

ταπεινής, ώστε μόλις ήδύνατο ν’ άκουσθή,
-Βλέπεις, τέκνον μου; ό Θεός μας βοηθεϊ. Παρακάλει αύτόν 

καί θά σωθώμεν ! »
‘Η Νίνα έν τώ τρόμω αύτής μάλλον τόν ένόησεν ή τόν ήκου- 

σεν άπεκρίθη δέ διά τοΰ βλέμματος. Αίφνης οί οφθαλμοί της έλαμ- 
ψαν καί διαφυγοΰσα άποτόμως έκ τών χειρών τοΰ Φαβίου έρρί- 

φθη πρός τά εμπρός άνακράζουσα.
— «‘Υάκινθε!»
Ό Φάβιος έστρεψε τήν κεφαλήν· έμπροσθεν αύτοΰ ιστατο δ 

γλύπτης κρατών ξίφος είς τήν χεϊρα. Ή Νίνα εύρίσκετο μεταξύ 

αύτών.

ΚΕΦ Κ'.

Ή μαρτυρία τών άνθέων.

δυνατόν

Είχομεν άφήσει τόν δόν Βλάσιον φρονίμως άκολουθοΰντα μα- 
κρόθεν τούς ύπό τοΰ ‘Υακίνθου πρός άναζήτησιν τοΰ μαύρου άν
θρώπου όδηγουμένους χωρικούς. 'Ο γενναίος ουτος 
πάντοτε άρκετά μακράν αύτών, έπροσπάθει δσον τό 

τούς άκολουθή διά τοΰ βλέμματος.
Ούδέν μέχρι τινός είχεν άνησυχήσε; τήν πορείαν 

κραυγή έκβληθείσα α’ίφνη: 
σπάσε τήν προσοχήν αύτοΰ. Ίδών μακρόθεν δτι ουτοι 

έστάθη καί αύτός.

άνήρ, μενών 
νά

αύτών, δτί 
ύπό τών άνθρώπων τοΰ 'Υακίνθου, έπέ- 

έστάθησαν.

— Άς ίδωμεν, λέγει, τί τό συμβαϊνον.
Είς έκ των τοΰ ‘Υακίνθου άποσπασθεις έπανήρχετο προς τον 

δόν Βλάσιον.
— Λοιπόν, Θωμά, τί τρέχει; ήρώτησεν ουτος.
— Εύρισκόμεθα βεβαίως είς τά ίχνη τοΰ φυγαδος. αύθέντα 

Βλάσιε, άπεκρίθη ό άνθρωπος. Είδομεν πρό μικροΰ πλησίον τώ»

< βράχων, έπι τής χλόης, στεφάνου; έξ άνθέων έγκαταλελειμμένους· 

/ τα χόρτα εινε πεπατημένα· εναργές λοιπόν τεκμήριου δτι έκεΐ 
> ευρισκετο ή μικρά, δτε τήν άπήντησεν δ έπάρατος προσκυνητής 
$ καί τήν άπήγαγε.

’ — Τοΰτο εινε σαφές, άπεκρίθη δ δόν Βλάσιος.
< — Καί ιδού . . . Ιδού δτι οί άλλοι, άναχωροΰσιν ήδη, άφοΰ
ξ συνεσκέ.φθησαν πρώτον. Δέν παρήλθε βεβαίως πολύς καιρός, άφ’δ- 
< του τό παιδίον άνεχώρησεν έντεΰθεν, διότι τά άνθη εΐνε έτι δρο- 

σερά, ένώ ύπό τόν καυστικόν τούτον ήλιον μα ραίνονται ταχέως ...
! ”Ω ! ιδού έξέρχονται τής ατραπού .... λαμβάνουσι τήν διεύθυν- 

σιν τών όρεων.... εκεί, ναι έκει ό άχρείος θά άπεφάσισε νά 
5 χαταφύγη.

Ναι, ναι, τώ οντι προς τά ορη διηυθύνθησαν καί οί συνέ
νοχοι του· είθε δ Θεός νά συγχύση τήν πορείαν αύτών !

Τό μέρος, ένθα εύρίσκετο τότε ό δήμαρχος καί ό μετ’ αύτοΰ 
< συνδιαλεγόμενος, ήτον ύψωμα, δθεν ή δρασις έφ’ Ικανόν διάστημα 

' εκτείνεται εις τά πέρις. Δια τών βράχων, τών διεσπαρμένων 
τήοε κακεϊσε, εις μόνος άνθρωπος εύκόλως χάνεται έκ τών όφθαλ- 

< μών άλλ’ δμιλλος ολόκληρος άνθρώπων έπί ατραπού άνωμάλου 
J και οφιοειδούς βαδιζων ουσκολώτερον διαφεύγει τούς οφθαλμούς. 
; Οί πρώτοι κα: οί έσχατοι παρατηρούνται άκόπως καϊ έφ’ ικανόν 
< χρόνον δύναται τις νά παρακολουθήση διά τού οφθαλμού δλας 
' αύτών τάς κινήσεις.

‘Η άνακάλυψις τών ύπό τής Νίνας πλ-χθέντων στεφάνων έβε- 
’ βαίωσε τόν ‘Υάκινθον δτι δέν άπεπλανήθη είς τάς έρεύνας του 
? ή οέ βεβαιωσις αΰτη έπηύξησε τόν ζήλον του. ‘Ο κυνηγετικός κύων 

ό εύρίσκων πρόσφατα ίχνη μετά νέας έπιπίπτει ορμής. Τό αύτό9 
έκαμε καί δ νέος. Έπί τινα κα ιρόν έξηκολούθησε τήν πορεία 
του, καί άπό διαστήματος είς διάστημα άνθη τινά έτι διατηρηθέντα 
ύπό τής μικράς καί έκφυγόντα έκ τών χειρών αύτής άλληλοδια- 
δόχως έπεβεβαίονο? τάς σκέψεις του.

Έκαστον άνθος έφαίνετο λέγον αύτω « ‘Η Νίνα διήλθεν έν- 
τεΰθεν, εντεύθεν θά τήν συναντήσης πάλιν.»

‘Ο ‘1 άκινθος ένόει τήν άφωνου ταύτην γλώσσαν. Έκαστον άν- 
> θοςέναλλάς έπρόδιδε τήν δδόν τών φυγάδων, έμαρτύρει τήν διά- 
> βασιν αύτών καί τκύτοχρόνως έμαρτύρει κατά τού Φαβίου.

Διότι δ ‘ϊ άκινθος ήςευρεν δτι δ μαύρος άνθρωπος είχεν άκο- 
ί λουθήσει τά ίχνη τής μικράς, κα! προσέτι ήτο βέβαιος δτι ή Νί- 

< να μόνη, δεν ήθελεν ύπάγει τόσον μακράν.
<; Ταΰτα συνεβαινον ενόσω οί φυγάδες έτρεχον πρός τό όρος. Ότε 
; δέ ό Φάβιος, έκφοβος έκ τής προσεγγίσεως τοΰ δευτέρου λόχου, 
, Βιηυθυνθη πρός τό Μοντολιβέτον καί αίφνιδίως ήμποδίσθη ύπό τοΰ' 

■ Ομβρου, άν πάλιν έτρέπετο τήν πρ'ο μικρού ύπ’ αύτοΰ έγκατα- 
\ λειφεϊσανδδόν.βεβαίως θά έπιπτε είς τάς χεϊρας τών διωκτών του- 
; Όθεν έκλινε πρός άριστεράν, δπερ τόν έσωσε πρός στιγμήν.

Αλλ’ εις τήν νέαν ταύτην διεύθυνσιν εις έκ τών τοΰ ‘Υακίνθου 
< τ5» πϊΡϊΤή?ησε, καί άμέσως δλοι έδραμον έπί τάιχνη του.

Ο ‘1 άκινθος, έκπειρότερος τοΰ μαύρου άνθρώπου ώς πρός τά 
τοΰ τόπου, έβλεπεν δτι κατά τήν διεύθυνσιν, τήν όποιαν ουτος είχε 

ι λάβει, έπορεύετο πρός τόν ποταμόν· ήξευρε δέ δτι ήτον άδύνατον
4.

(ΜΕ1ΧΤ0Ρ0Σ Τομ. ΕΓ. Τευχ.

νά τόν διαβή μετά τοΰ κορασιού· δθεν ήτο βέβαιος ότι ήθελε τ'ον 
καταλάβει. >

Οΰτω λοιπόν έρευνών τούς θάμνους, έπισκεπτόμενος τους βρά- ’ 
χους, έρωτών και ιχνηλατών πανταχοΰ δ ύπό τού γλύπτου όδη- \ 
ρύμενος λόχος έφθασε μέχρι τοΰ μέρους, ένθα εύρίσκοντο οίήμέ- , 
τεροι φυγάδες. )

>
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'. >

Τε)ινταΐα'. προσβολαι τής τριαυμίας.
)

‘Ο Φάβιος καί δ ‘Υάκινθος ήσαν ήδη αντιμέτωποι. ‘Ο γλύ- ! 
πτης άπειλητικός καί παρωργισμένος, έκράτει τέλος τήν βοράν 
του· είχεν έυώπιόν του τόν άνθρωπον τ'ον διαταράξαντα τήν οικι- ? 
ακήν ειρήνην τής 'Ραφαήλλας καϊ τής μητρός της, τόν καταστρέ- ί 
ψαντα τήν εύτυχίαν των, τ'ον άρπαγα τής Νίνας. Ό Φάβιος cio- > 
νεί δεδεμένος έπί τού βράχου, έμποδιζόμενος ύπό τής φύσεως, ' 
καταδιωκόμενος υπό τών άνθρώπων, ούδέν πλέον είχε καταφύγιου ' 
ειμή τήν άπελπισίαν.

Άλλά κατά τήν ταχειαν στιγμήν τής πρώτης έκπλήξεως, ί 
καθ’ ήν τά βλέμματά των διεσταυροϋντο ώς δύο ρομφαία:, πριν 4 
έτι δρμήσωσι κατ’ άλλήλων, ή Νίνα έκραξε πρ'ος τ'ον ‘Υάκινθον ύ

— «1 άκινθε, σώσον μας ! σώσον τ'ον πατέρα μου ! »
Τόν πατέρα της! Οί απροσδόκητοι ουτοι λόγοι προσέβαλον τόν 

‘Υάκινθον, ώς δ κεραυνός.
Ουτος εΐχεν έκλάβει τόν Φάβιον κλέπτην, μωρόν, γύφτην, άρ

παγα τού κορασιού, όπως αίτηση τά πρός έξαγοράν λύτρα ή τέ - 
λος ώς μέλλοντα νά φονεύση αύτό· άλλά νά πιστεύση δτι ήτον ; 
ο πατήρ αύτοΰ, ουδέ νά τ'ο συλλορσθή έδύνατο. “Οθεν εις τήν το- ί 
σον απλήν ταύτην φρα’σιν τοΰ κορασιού.· «Σώσον τόν πατέρα μου!» 
δ Υάκινθος έκλονίσθη καί τ'ο κρατούμενον ύπ’ αύτοΰ δπλον ολί
γον έλειψε νά διαφύγη έκ τής χειρός του. ν

Άλλ ή έκπληξις αΰτη δέν δ ήρκεσεν έπί πολύ· πρ'ος τήν πρώτη» > 
τής Νίνας κραυγήν οί τού Υακίνθου σύντροφοι έδραμον ουτος δέ > 
ώσε'ι άφυπνιφθεΐς έξ ονείρου άπέσεισε τ'ο κατέχον αύτ'ον θάμόος ’> 
καί, δεικνύων είς αύτούς τόν προσκυνητήν, περιωρίσθη νά τοΐο είπη. '

« Ιδού ο άνθρωπος· άς κρατήσωμεν αύτόν.»
Διότι ίσως ένόμισεν δτι ήτο ραδιουργία τις έκ μέρους τοΰ Φαβίου ;
Ουτος ούδεμίαν έδειξεν άντίστασιν. Άλλως τε τί [ήδύνατο νά ;

ε’·’ κατα δέκα; “Οθεν ήρκέσθη νάείπη.· Τί μέ θέλετε;
— Ό δήμαρχος θά άποφασίση περί τούτου, άπεκρίθη ό νέος. ' 
Αλλ ή Νίνα τρέμουσα ύπό φόβου έπανελάμβανεν είς τόν ‘Υά- ■·’ 

κινθον. ’
— «“Ω ! μή τόν κακοποιήσετε! ‘Υάκινθε· εινε δ πατήρ μου!» ‘ 
Έκαστος δέ τών χωρικών μέ τρέμουσαν φωνήν έπανελάμβανε 

τόν λόγον τούτον είς τόν έτερον.
‘Ο ‘Υάκινθος, δστις κατ’ άρχάς μέν έξεπλάγη, έπειτα δέ έδί- ' 

στάζε,ήσθάνθη νΰν εαυτόν συγκεκινημένον, ώστε μέ φωνήν πΓα- ’ 
ειαν ειπεν είς τόν προσκυνητήν.

46.
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—«■ Ποιος είσαι;
— Τδ ήκουσας· ό πατήρ αύτοΰ τοΰ κορασιού. 
— ‘Η άπόδειξις ;
— Καί ζητείς άπόδειξιν ; δχι έγώ, άλλ’ ή Νίνα θά σοί άπο- 

κριθή· ερώτησον αύτήν, άς δμιλήση, καϊ άς σοί εϊπη άν μέ άνε- 
γνώρισεν, άν ε’.ε τέκνον μου. Έάν ύπάρχωσι μεταξύ ύμών πα

τέρες, ουτοι θά μέ πιστεύσωσι.
— Έχει δίκαιον, ειπόν τινες.
— Πόθεν είσαι; έξηκολούθησεν δ νέος.
— Κατωκουν παρά τή Βολσένα· γύφται άφήρπασαν τήν θυγα

τέρα μου· έπανευρών δέ τά ίχνη αύτής, ήλθον μετά έπτά έτη νά 

τήν ζητήσω.
— Άλλ’ έάν έχη ούτως, έπρόσθεσεν δ ‘Υάκινθος, διά ποιον 

λόγον δέν έζήτησας αύτήν κατ’ εύθεϊαν παρά τής Θηρεσίας;
— Νέε,ή οδύνη καί ή ταλαιπωρία ούδόλωςπαρεκάθησαν πλη

σίον σου, διότι άλλως ήθελες έννοήσει, διατί, εις δυστυχής πατήρ 
έφοβήθη μή ϊδη τήν θετήν τής θυγατρός του μητέρα πειρωμένην 
νά κρατήση τδ ίδιον αύτοΰ τέκνον και αμφισβητούσαν πρ'ος αύτόν 

τήν καρδίαν τρυ.
Ό ‘Υάκινθος είχε συγκινηθή άπδ δλας ταύτας τάς άπαντήσεις. 

‘Ο δέ Φάβιος βλέπων τοΰτο, ήσθάνετο τήν καρδίαν του άναζω- 
ουμένην καί τ'ο άγλαδν τοΰ μέλλοντος φώς τω έλεγε νά έλπίζη, 

δ:ε δ πρεσβύτερος τών χωρικών, προβεβηκώς ήδη, δστις πρό τίνος 
έθεώρει τδν Φάβιον προσεκτικώς, πλησιάσας εΐπεν είς τ'ον ‘Υά

κινθον
— Άφες με νά τ'ον εξετάσω.
Στραφείς δέ πρ'ος τδν άγνωστον;
— Τδ όνομά σου ; τω λέγει.
— Φάβιος.
— Ψεύδεσαι ! Τδ όνομά σου είνε Δομήνικος· δέν είσαι έχ 

Βολσένας, είσαι έκ Βουονκονβέντου· δέν είσαι προσκυνητής, είσαι 

φονευς.
— Δομήνικος ! δ έξάδελφος τής θηρεσίας ! άνεβόησαν δλο. 

οί χωρικοί.
— ”Ω! μή θελήσης νά τ'ο άρνηθής, έξηκολούθησεν δ γέρων 

μή π-ριμένων τήν άπάντησιν τοΰ δυστυχοϋς. Καλώς σέ άνεγνώρισα 
απέναντι τών μεταβολών τσΰ χρόνου. Δέκα έπτά έτη παρήλθονέκ- 
τοτε- άν δμως ή κεφαλή σου έλευκάνθη,ή φωνή σου έμεινεν ή αύτή’ 
οί οφθαλμοί μου είνε άσθενεΐς· ή μνήμη δμως έμεινε πιστή. ’Εν
θυμείσαι έτι τήν χαράδραν τοΰ Όμβρου καί τδν φονευθέντα εύ-

— "θχι όχι, άνέκραξεν ό προσκυνητής. 'Ομολογώ ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ, δτι είμαι αθώος τοΰ εγκλήματος τούτον.

— *0  Θεός οίδεν άλλ’ ούχ ήττον δμως είσαι κατηγορούμενος 
καί προγεγραμμένος. ‘Ο δήμαρχος θά άποφασίση περί τοΰ πρα- 

< κτέου.
\ Κατά τάς δλίγας, καθ’ ας διήρκεσεν ό διάλογος ουτος στιγμάς, 
' οί παρευρισκόμενοι ήσθάνθησαν ποικίλας συγκινήσεις.

Τδν παρασύραντα αύτους κατά τοΰ άρπαγος τής Νίνας ζήλον 
S και τον άκούσιον ύπδ πατρδς έπανευρίσκοντος τδ τέκνον του προ- 

ξενηθέντα οίκτον διέδέχθη κατά τάς πρώτας λέξεις τοΰ γέροντος 
βαθεΐα έκπληξις· αΰτη δέ ύπεχώρει βαθμηδόν εις τήν εύσπλαγ- 
χνίαν.

Είπομεν είς τδ Δ' κεφάλαιον(Ι) τής διηγήσεώς μας,δτι δ Δομή- 
νικος ήτον έν γένει γνωστός εϊς Βουονκονβέντον. "Οτε κατά συνέ
πειαν κατηγορίας κατεδιώχθη ύπδ τής Φλωρεντινής άρχής, πολ
λοί ήδέως έπίστευσαν δτι διέφυγε διά τής φυγής τούς έπαπει-» 
λοΰντας αύτ’ον κινδύνους. "Οθεν δτε ύπδ τών λόγων τοΰ Πέτρου 
Μαλιπιέρου — ήτο τδ δνομα τοΰ νέροντος — διηγέρθη ή γενική 

προσοχή, τινές έκ τών χωρικών τοΰ Βουονκονδέντου τών ευρισκο
μένων ένώπιον τοΰ μαύρου άνθρώπου, δυνηθέντες ν’ αναγνωρίσω σ^ 
τδν άρχαΐον αύτών σύντροφον Δομήνικον, έλυπήθησαν σφόδρα.

Έσυλλογίζοντο δτι έμελλεν ό άθλιος νά τϊμωρηθή δι’ έγκλημα 
άμφίβολον, λησμονημένου πρδ δέκα καί επτά έτών, καί έθλίβοντο.

‘Η έκδρομή,τήν όποιαν έκαμαν,έδάρυνεν αύτούς ώς τύψις συνέι- 
δήσεως, διότι άντί νά συλλάβωσι ληστήν, άντί νά ύπερασπισθώσΐ 
τάς οικογένειας καί τά άγαθά των, έμελλον νά παραδώσωσιν εϊΐ 
τάς χεϊρας τής έξουσίας άρχαΐον συμπολίτην, άρχαΐον ίσως φίλον.

Καί έντοσούτω ήσαν ήναγκασμένοί ν’ άκολουθήσωσι τήν δδόν 

ταύτην.
Έλυποΰντο λοιπδν μή άφήσαντες νά διαφύγη ή περίστασις, μή 

άφήσαντες έλευθέραν τήν φυγήν τοϋ Δομηνίκου· άλλά δέν ήσαν 
πλέον κύριοι τής τύχης αύτοΰ· ένώπιον δέ τοΰ δημάρχου εις τδ 
έξής έμελλε νάλάβη πέρας ή ύπόθεσις, ώς τδ είχεν είπεϊ δ Μα- 
λιπιέρος.

Τδ αύτδ αίσθημα κατείχε καί τδν ‘Υα’κινθον, δστις μάλλον τε- 
ταραγμένος τών άλλων κατηρατο τήν στιγμήν, καθ’ ήν έτρεχα 
πρδς τδν δδν Βλάσιον και πρδς τόσους άλλους, συντρόφους πρδς 
καταδίωξιν τοΰ άγνώστου. Άν τδν κατεδίωκε καί τδν κατελάμ- 
6ανε μόνος, ούδέν έκ τούτων ήθελε συμύή. Λησμονών τήν άνεύ- 
ρεσιν τής Νίνας καί τήν εϊς τήν Θηρεσίαν μετά μικροΰ άπόδοσιν 
αύτής, δέν έβλεπε τότε παρά τήν λύπην της, διότι αΰτη είς τήν 
λέξι/ προγιγςαμμίνος καί είς τήν κίνησιν έκείνων, οΐτινες ήθελον 
νά συλλάβωσι τδν πατέρα της,έρρίφθη εις τάς άγκάλας τοΰ δυςυ- 
χοΰς πατρός της πλήρης θλίψεως καί άπελπισίας.

‘Ο Φάβιος, θά τω διατηρήσωμεν έτι τοΰτο τδ δνομα, ούδαμώς 
έζήτησε ν’ άρνηθή τήν ταύτότητά του. "Ο τι έφοβεΐτο συνέβη· oj 
κίνδυνοι, περί ών διελέγετο μετά του τέκνου του, είχον πραγμα- 
τοποιηθή· δ μυστηριώδης πέπλος, δι’ οΰ έκαλύπτετο καί δστις πα- 
ρεκίνησεν αύτ'ον ν’ άρπάση καί όχι νά ζητήση τήν Νίναν, ό πέπλος 
ουτος διεσχίσθη· τδ βάραθρον,τό δποΐον έφοβεΐτο,ήνεωχθη πρδ τών 
ποδών του καί ήδη έβυθίζετο έν αύτω. Βλέπων δέ ό ταλαίπωρος 
άπάσας αύτοΰ τάς προσπάθειας προδεδομένας,καμφθείς ύπδ τδ βάρος 
τής δυστυχίας του καί καταβληθείς ύπδ τής καταστροφής δλων του 
τών ελπίδων, ύπέκυπτεν άμαχητί εϊς τδ πεπρωμένον καί ύπέφε- 
ρεν έν σιγή τήν ΰπδ τοΰ Θεοΰ έπιφυλαχθεϊσαν δι’αύτόν τύχην.

Άλλά συγχρόνως καίτοι άσθενέστατος πρδς έξακολούθησιν τής 
κατά τής τύχης πάλης, δέν κατεδέχετο νά ταπεινωθή ένώπιον 
τών άνθρώπων έκυπτε μέν τήν κεφαλήν ύπό τήν χεΐρα τοΰ θεοΰ,
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δέν ήνοιγεν δμως τά χείλη του δπως ικετεύση το'υς περικυκλοΰντας 

αύτ'ον θνητούς.
Καϊ θλίβων μόνον έπί τής καρδίας του τδ τέκνον, τοΰ όποιου 

τά δάκρυα έκαιον τάς παρειάς του, τ'ο κατεθώπευεν δμιλών εις 

αύτδ μετά φωνής ταπεινής.
Έφαίνετο λανθανόμενος τών συμβαινόντων τόσον ητο προση

λωμένος είς τδ τέκνον του· έθλίβετο δε μόνον τά μέγιστα, διότι 

μετά έπτά έτη έπανεΰρε τήν θυγατέρα του διά τινας μόνον ώρας· 
ιδού, δτι έμελλον νά τόν άποχωρήσωσι πάλιν άπ’ αύτής, ίσως 
δέ διά παντός! Γοερά σκέψις κατασπαράττουσα τήν καρδίαν του.

Τότε δ άνθρωπος ουτος δ τόσον κύριος έαυτοϋ, δ διατηρών διά 
τής σιωπής τήν ύπερηφάνειάν του, δ φαινομένος πάντη άτάρα- 
χος, ό άνθρωπος οΰτος αίφνης έταράχθη· ήσθάνθη τι έν έαυτω 
ρηγνυόμενον καί πικρά δάκρυα άνέβλυσαν έκ τών οφθαλμών του, 
πρ'ο πολλοΰ άπεξηραμένων.

— «"Ω/ πάτερ, τω έλεγεν ή Νίνα· τί σέ θέλουσι λοιπόν οΰ- 

τοι; Δέν θά σέ κακοποιήσωσι, διότι δ Υάκινθος είνε μετ’ αύτών.. 
Πρδςτούτοις άπαντες μοί είνε γνωστοί και μέ άγαπώσι· άθλα τί 
θέλουσι καί διατί διαλέγονται περί έγκλημάτων, περί προγραφών 
καί περί κρατήσεως ;

—Μή άνησυχεΐς, προσφιλέστατου μοι τέκνον παρεννόησις μόνον 
ύπάρχει, ήτις δσον ουπω θά σαφηνισθή δταν έλθη δ δήμαρχος· ήσύ- 
χασον ιδού, ίδέ, έγώ είμαι άτάραχος.

— Άλλά κλαίεις!
■- Όχι· ίδέ· καί προσεπάθησε νά μειδιάση, άλλ’ ύπέφερε δει- 

νώς.
Τοιαΰται στημαί έχουσι βάρος άβάστακτον μηκυνόμεναι θά 

έπέφερον τ'ον θάνατον εύτυχώς όμως δέν διαρκοΰσιν έπί μακρόν.

ΚΕΦ. ΚΒ’.

Προσέγγισις τή» ννκτός.

‘Ο δήμαρχος, ειδοποιηθείς περί τής κρατήσεως τοΰ μαύρου άν
θρώπου καί τής άπελευθερώσεως τής Ιωάννας, δέν εβράδυνε νά 
φθάση συνοδευόμενος ύπδ τοΰ δον Γαϊτάνου, τοϋ ευσεβούς βενε
δικτίνου.

Έπιστρέφων ούτος έκ τοΰ οίκου τής Θηρεσίας, διέβη διά τοΰ 
μέρους, ένθα εύρίσκετο ό δήμαρχος, δστις, εύτυχής διότι δέν έβά- 
διζε μόνος, τ'ον έκράτησε συνοδοιπόρον.

Ίδών δ Φάβιος τ'ον σεβάσμιον μοναχόν ηύχαρίστησε τδν Θεόν. 
Ή παρουσία αύτοΰ δέν παρεΐχε^μέν άκόμη έλπίδα, παρεϊχεν δμως 
τούλάχιστον άκτΐνας έλπίδος.

Λέξεις τινές μόνον ήρκεσαν ινα έξηγήσωσιν είς τ'ον δδν Γαϊ- 
τάνον καί εις τ'ον δήμαρχον τά διατρέξαντα.

Θΰτος, είπομεν άνωτέρω, άν δέν ήτον έκ τών δυναμένων νά 
δνομασθώσι γενναίοι καί αύστηροί διοικηταί, ήτον δμως άνθρωπος 
ειρηνικός, μετριόφρων καί άγαπών νά κάμνη τδ καλόν ώστε έξέ- 
τασε τά πράγματα μετά προσοχής καί ακρίβειας.

’Ερωτήσεις τινές άποτανθεϊσαι ύπ’ αύτοΰ πρ'ος τ'ον .Φάβιον, δ τι 
έμαθε παρά τοΰ ‘Υακίνθου, δ τι προσέθεσαν καί οί άλλοι, πάντα 
ταΰτα τω άπέδειξαν δτι ήπατάτο μέχρι τοΰδε, ταύτίζων τδν μαϋ- ■ 
ρον άνθρωπον μετά τών δύο ύπ’ αύτοΰ τήν πρωίαν δφθέντων λη
στών καί ότι ό Φάβιος ήτο τώ όντι δ πατήρ τής Νίνες. Άλλά,τοΰ 

ζητήματος τούτου διασαφισθέντος, έμενεν έτι άλλο τι υπό τ'ο σκό
τος· δτι δηλαδή δ Φάβιος ούδείς άλλος ήτον ή δ Δομήνικος, δ 
δέ Δομήνικος ήτον έπιφορτισμένος μέ έγκλημα, καταδεδιωγμένος, 
προγεγραμμένος.

Τί ήδύνατο νά πράξη είς τοιαύτην περίστασιν δ δήμαρχος, εϊμή 
νά παραδώση τδν Δομήνικον εϊς τήν Φλωρεντινήν άρχήν;

Ενταύθα έμεσολάβησεν δ δδν Γαϊτάνος.
— Προσέξατε, κύριε δήμαρχε, τω λέγει- προσέξατε μή δ υπέρ

μετρος ύμών ζήλος πρ'ος τήν δικαιοσύνην σάς κάμη νά προσκρού- 
σητε είς αύτήν ταύτην τήν δικαιοσύνην. ’Άνθρωπος εύρίσκεται 
ένώπιον ύμών, δστις δμολογεΐ εαυτόν άθώον. Κατηγορία έπιβα- 
ρύνει αύτόν, καί ύμεΐς μέλλετε νά τ'ον καταδικάσητε. Λοιπόν! 
έάν δ λόγος ταπεινού καί άσήμου μοναχού έχη έπιρροήν τινα 
ένταΰθα, σας βεβαιώ έν τιμή καί έν δνόματι τοΰ καθήκοντος μου, 
δτι πιστεύω τ'ον άνθρωπον τούτον άθώον.

— Άθώον ! Αίδεσιμώτατε, και πώς τ'ο ήξεύρετε;
— Δέν θά ήδυνάμην ίσως ένταΰθα νά άποδείξω τούτο· άλλά 

νηπιόθεν δ Δομήνικος μοίείνε γνωστός. ’Ιδού πρ'ο πολλών έτών, 
ώς βλέπετε, εϊς τδ βάθος τοΰ μοναστηριού μου, μακράν τών τοΰ 
κόσμου πραγμάτων, ζώ μετά τών βιβλίων μου, ύπηρετών τ'ον 
Κύριον μετά τών άδελφών μου. Άλλά μή νομίζετε δτι ήμεϊς ο| 
μοναχοί, έπειδή δέν ζώμεν έν μέσω τοΰ κόσμου, έλησμονήσαμεν 
τούς άνθρώπους καί έπαύσαμεν άπό τ'ο νά γνωρίζωμεν καί νά έκ- 
τιμώμεν αύτούς κατ’ άξίαν. Οί οφθαλμοί άνοίγονται, δταν άποσυ- 
ρώμεθα έν τή έρημία· τδ πνεΰμα διαφωτίζεται διά τής μελέτης 
καί άπομακρυνόμενός τις τής κοσμικής τύρβης κρίνει άπαθέστερον 
περί τών πραγμάτων.

Πρδ δέκα έπτά έτών διεμαρτυρήθην ήδη ύπέρ τού Δομηνίκου· 
άλλά έν μέσω τής έξάψεως τών πνευμάτων τής έγερθείσης ύπ'ο 
τοΰ προκατόχου ύμών, δστις δέν ήτον ίσως . . . πλήν δφείλομεν 
νά σεβώμεθα τούς άποθανόντας. Τέλος ή τότε διαμαρτύρησίς μου 
ούδέν έπήνεγκεν άποτέλεσμα. Σήμερον άνανεόνω αύτήν ένώπιον 
ύμών. Καθ’ δλον τόν χρόνον, καθ’ δν δ Δομήνικος έζησεν είς 
Βουονκονβέντον, ούδέν τής κατηγορίας ταύτης άξιον έπραξεν. Επι
καλούμαι ένταΰθα τήν μαρτυρίαν δλων όσοι έξ ύμών τδν έγνώ- 
ρισαν.

— Είνε άληθές, ειπόν τινες τών χωρικών.
— Δέν έβοήθει πάντοτε πρώτος τούς όντας έν άπορία; δέν άνε- 

κούφιζε τούς όντας έν τή θλίψει; 'Π τοΰ χαρακτήρας του μετρι
οφροσύνη δέν ήτο τοϊς πάσι γνωστή; Άν δέ έ'φερεν όπλα κατά 
τοΰ γαληνοτάτου μεγάλου δουκός, έφερεν αύτά πριν ή γίνη αύτοΰ 
ύπήκοος καί δτε τά σύνορα τής Σιέννης ήσαν έτι έλεύθερα.

— Ε’νε άληθές, Πάτερ, ε’νε άληθές άπεκρίθησαν δλοι οί πα- 
ριστάμενοι.

— Μοί είχετε ζητήσει αποδείξεις τής άθωότητός του· δέν έχω 
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τοιαύτας, σάς έλεγον, Άλλά τρανωτάτη άπόδειξις αύτής δέν εινε ■ 
αύτή ή ζωή του; ‘Ο βαδίζων έν τή δδώ τής δικαιοσύνης, έδυθί- 
σθη αίφνης εις τά βα’ραθρα τοΰ έγκλήματος; ‘Η άνοιγομένη πρός 
έλεημοσύνην χειρ έκλείσθη αίφνης έπί έγχειριδίου; Σάς τό είπον 

ήδη, δμολογώ καί έπαναλαμδάνω ένώπιον Θεοΰ καί απάντων 
ύμών δτι πέπεισμαι περί τής άθωότητός τοΰ άνδρός.

‘Ο Φάβιος έπλησίασε τόν Βενεδικτίνον και ήσπάσθη τό κρά- 
σπεδον τσΰ ίματίου του. Έπειτα δέ έγερθείς ώμίλησε καί αύτός 

ώς έξής.
— «Κύριε δήμαρχε, ομνύω καί έγώ δτι είμαι αγνός τής κα- 

τ'έμοΰ κατηγορίας. ’Ιδού πώς το πράγμα συνέβη. Ότε εύρέθη έν 
τή χαράδρα τό πτώμα ενός ξένου, δ όποιος ήτο τόσον άγνωστος 
εις έμέ δσον καίει; υμάς, άγνοώ πόθεν δρμώμενος ό δήμαρχος, 
(ό θεός συγχωρήσαι αύτω), έκατηγόρησεν έμέ· μή άπολογηθέν- 
τος μου δέ τότε, έπιστεύθη ή κατ' έμοΰ κατηγορία. Σάς βεβαιώ 
έν τούτοι; δτι ή μόνη αιτία ήτον δπως μέ έκδικηθή δι’ άρνησίν 
τινα, τήν όποιαν ποτέ τώ είχα κάμει. Κατηγορηθείς αδίκως καί 

καταδιωχθείς διά τής βίας ήναγκάσθην νά φύγω. ’Εξετάσατε τήν 
έκτοτε ζωήν μου. ’Αποσυρθεί; εις τήν έπικράτειαν τής ’Εκκλη
σίας ύπό τήν προστασίαν τής ‘Αγίας Έδρας έσπούδασα τήν γλυ
πτικήν. Ίσως τό όνομα Φάβιος, τό όποιον έλαβον τότε, δέν εΐνε 

δλως διόλου άγνωστον εις Ρώμην καί εις Βολσέναν δέν θά σά- 
εϊπω όποιας δυστυχίας άπήντησεν ή ζωή μου καί δποΐαι θλίψει; 
έπίκραναν τά; ημέρας μου· άλλ’ δ τι δύναμαι νά όμόσω ένώπιον 
ύμών εινε δτι, άν ή δυστυχία παρεκάθησε παρ’ έμοί, τό έγκλημα 

δμως ούδέποτε έμόλυνε τήν ψυχήν μου ».
Οί λόγοι ουτοι έφώιισαν τόν ‘Υάκινθον δ τι παράδοξον εύρί

σκετο έπί τοΰ προσκυνητοΰ έλθόντος τήν πρωίαν εις τό έργαστή- 
ριον αύτοΰ, έσαφηνίζετο νΰν εις αύτόν. Διά τής αιφνίδιου δέ με
ταβολής τής έπελθούσης εις τόν συνειρμόν τών ιδεών του, άμέσως 
έπίστευσεν εις τήν άθωότητα τοΰ Δομηνίκου. "Ολαι αί κατ’αύτοΰ 
προλήψεις κατέπεσαν συγχρόνως· άπασα ή άλήθεια άνεκαλύφθη 
αύτω δι’ ένός μόνου βλέμματος καί διά ταχέος άλματος εύρέθη 
εϊς τήν άντίθετον τών πραγμάτων άκραν, τά οποία πρότερον τω 
εΐχον φανή ύφ’ δλως άλλοίαν έτοψιν.

Όθεν ό Υάκινθος ήνωσε τήν φωνήν του μέ την τών χωρικών 
καί τοΰ δόν Γαϊτάνου, δστις έπανελάμβανεν

— ‘Ο άνθρωπο; ουτος εΐνε άθώος· άφετέ τον νά ύπάγη έν 
ειρήνη.

— Ναι, αϊδεσιμώτατε Πάτερ, εΐπεν ό δήμαρχο;· άν δμως ή 
καλοκάγαθία καί εύσπλαγχνία ύμών σάς άπατα, άν ήνε ένοχος;

— ‘Υποθετέον δτι εΐνε καί ένοχος· έγκλημα άναπόδεικτον, έγ
κλημα έξιλεωθέν ύπό δεκαεπταετοΰς έξορίας δέν δύναται νά τώ 

συγχωρηθή;
— Αϊδεσιμώτατε, δμιλεΐτε ώ; έκκλησιαστικός, ως λειτουργός 

Θεοΰ εύσπλάγχνου καί ειρηνικού» άλλ’ ίσως οί κανονισμοί πάντες 
δέν σάς εΐνε γνωστοί· έπιτρέψατέ μοι δέ νά σά; εΐπω δτι άναδε- 
χόμενος τήν συγγνώμην ταύτην ήθελον παραβή τά καθήκοντά μου 
άπέναντι τοΰ έξοχωτάτου ήμών πρίγκηπος, δν σκέποι ό Ύψιστος! 
έμπιστευθέντος μοι τό υπούργημα τούτο, ίνα καταστήσω σεβαστά;

τά; αποφάσεις αύτοΰ.'Επεθύμουν,τό δμολο^ώ, νά συγχωρήσω τού
τον τον άνθρωπον, άλλά μοί εινε αδύνατον. Δώσατε μοι άπόδειξιν 
της άθωότητός τοι», άπόδειξιν, εννοώ, θετικήν, βεβαίαν καί ούχί 

τοιαύτην, οποίαν ή εύσπλαγχνία ΰμών ήθελε μοί προτείνει· τότε 
θά λογισθώ ευτυχής άναμφιβόλως. Άλλ’ έλλείψει τοιαύτης, δέν 
δύναμαι να δεχθώ ούδεμίαν ευθύνην. ’Αποδείξεις τοιαύτας δύνα- 

σθε νά παρουσιάσητε;
‘Ο Φάβιος έθεώρησε τον Βενεδικτίνον ουτος δμως έσιώπα.
— ’Ελπίζετε νά παρουσιάσητε τοιαύτην;—έξηκολούθησεν ό δή

μαρχος.
— Μόνος ό θεός γνωρίζει, άπεκρίθη δ μοναχός κλίνων τήν 

κεφαλήν.
•— Λοιπόν δέν δύνασθε νά μέ έλέγξητε, αϊδεσιμώτατε Πάτερ, 

προσέθηκεν δ δόν Βλάσιος, άν έκπληρώ τό καθήκόν μου και άπο- 

δίδω δικαιοσύνη».
Στραφείς δέ πρός τόν Φάβιον, τώ εΐπε.
— Δομήνικε, έσο βέβαιος δτι μετά λύπης βλέπω τα συμ- 

βαίνοντα· άλλά ταΰτα ύπερτεροΰσιν έμού. Είσαι αιχμάλωτος.—Σείς 

δέ άγρυπνεΐτε έπ’ αύτοΰ, εΐπεν εις τούς χωρικούς, έως οτου ανα

φέρω περί τούτου εις Φλωρεντίαν.
Ή διαταγή αύτη ήτον άνωφελής, διότι δ Φάβιος δέν έσκέπτετ*  

πλέον οΰτε περί φυγής, ούτε περί άντιστάσεως. ‘Ηττηθείς, έκου- 

σίως παρεδίδετο.
Τότε δέ έπανέλαδον πάντες βραδέως τήν εις Βουονκονδέντον 

άγουσαν δδόν.
Ό δον Γαϊτάνος έβάδιζε πλησίον τοΰ αιχμαλώτου, υποστήρι

ξών αύτόν διά τών λόγων εκείνων τής θρησκείας τών καταπραϋ- 
νόντων πάσας τάς θλίψεις. ‘Ο ‘Υάκινθος ιστατο ωσαύτως πλησίον 
του, κρατών έκ τής χειρός τήν Νίναν, ήτις έκλαιε καί προσε- 

κολλάτο εις τόν χιτώνα του πατρός της.
' Η εσπέρα έπλησίαζεν ή πορεία αΰτη ήτο πένθιμος. Πάντες εΐ- 

χον κεκυφυΐαν τήν κεφαλήν, εκτός δέ τής φωνής τοΰ μοναχοΰ δια- 
κοπτομένης ένίοτε ύπό λόγων σοδαρών τοΰ Φαβίου, ύπό λέξεών 
τινωντού ‘Υακίνθου πρόςτό κοράσιον καί ύπό τών κλαυθμών τού
του, ούδείς έτάραττε τήν γενικήν σιωπήν άλλ’έν τή σιωπή ταύ- 

τη ύπήρχέ τι καταθλιπτικόν πηγάζον έκ τύψεων 
Καί έντοσούτω έκαστος εΐχεν έκπληρώσει τό 

άλλ’ ή δυστυχία τοΰ άνδρός τούτου καθίστα εις 

καί μοχθηρόν τό καθήκον τοΰτο.

τοΰ συνειδδτος. 
καθήκον αύτοΰ· 
πάντα; κοπιώδες

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΓ,

Ή τοΰ θτήσχοηος όμδλογία άηοίίδουσα τη» ζωή».

Ή συνοδία είχε φθάσει εΐ; δλίγην άπό τοΰ Βουονκονβέντου άπό- 
στασιν καί ήδύναντο ήδη νά θεωρώσι τά; πρώτα; τοΰ χωρίου οι
κίας, δτε κραυγα; έκβληθείσαι όπισθεν αύτών διήγειραν τήν προ

σοχήν πάντων.

Αί κραυγαί αυται ήσαν αί τών χωρικών τοΰ έτέρου λόχου, οί. 
τινες άναχωρήσαντες συγχρόνως εΐχον διευθυνθή πρός τά 5ρη ζη- 
τούντες τού; τόσον τρομερούς διά τόν δήμαρχον ληστάς.

Κατ’ άντίθεσιν πρός τούς φέροντας τόν μαΰρον άνθρωπον ουτοι 
5 έβάδιζον θορυβωδώς καί ώ; ευχαριστημένοι έκ τής έκδρομή; των. 
< Up* ΐμα παράδοξον ! έφερον ένα πληγωμένον.

' Οί τοΰ δόν Βλασίου άνθρωποι ήδύναντο ήδηνάιδωσί τινας με- 
ι ταξύ αυτών σηκόνοντας έπί φορείου αύτοσχεδίου έκ λογχών καί 

< ροπάλων, δι’ ών ήσαν ώπλισμένοι, άνθρωπον έκτάδην κείμενον 
S έχοντα τήν κεφαλήν έρριμμένην όπισθεν καί τούς βραχίονας κρε- 

? μαμένους έξωθεν τοΰ φορείου, κινουμένου; καί πίπτοντας εϊς έκα- 
? στον βήμα τών κρατούντων τό φορείον.

? Εις τήν θέαν ταύτην δ δήμαρχο; καί οί συνοδεύοντες αύτόν 
( έστάθησαν.

Άφοΰ δε δ δεύτερος ουτος λόχος έπλησίασε περισσότερον καί 
> ήτο δυνατόν να διακριθώσι τά πρόσωπα καί αί ενδυμασία, των" 
< εις έξ αύτών έκυμάτισεν εϊς τόν άέρα τό κάλυμμά του, φωνάζων 

ΙβΖήτω ! (Evviva!) Έχομεν τόν ένα!»

Μετ’ ολίγον δέ έγινε γνωστόν εις πάντας δτι δ έπ! τοΰ φορείου 
κείμενο; έφερε τήν ένδυμασίαν ληστοΰ.

Άφοΰ τέλο; πάντων οί λόχοι ήνώθησαν, δ δόν Βλάσιο; άνε- 
γνώρισε μετά βεδαιότητος τόν άνθρωπον αύτόν ώς ένα τών λη
στών, τούς όποιους εΐχεν ϊδεί τήν πρωίαν.

’Απογυμνωθείς τής μαχαίρας, τή; σπάθης καί τών πιστολίων 
του, τά όποια έφερον οί χωρικοί, έκειτο ύπτιος έπί τοΰ φορείου, 

> τά ένδύματά του ήσαν αίματόφυρτα, τό δέ αίμα έ’ρρεεν έξ εύρεία; 
> καί ειδεχθούς πληγής έν τώ στήθει αύτοΰ.
ί ‘Π ζωή άπήρχετο μετά τοΰ αίματος καί ήτον εϊς πάντας φα

ί νερόν δτι μετ’ ολίγα; ώρας δ άνθρωπος ουτος ήθελεν έκπνεύσει· 
< έν τούτοις οί οφθαλμοί του ήμίκλειστοι διετήρουν έτι άγρίαν καί 
ί άγέρωχον έκφρασιν, δσον πλησίον καί άν έφαίνετο τοΰ θανάτου.

( Οί ψέροντες αύτόν διηγήθησαν τά γενδμενα. Δ'.ευθυνόμενοι δηλ.
πρός το όρος παρετήρησαν άνθρωπον έκτάδην κείμενον, λελου- 

> μένον εϊς τό αιμά του· λείψανόν τι θερμότητος καί άσθενοΰς άνα- 
? πνοής έμαρτύρει δτι έζη άκόμη. ‘Υπολαμβόντες δέ δτι αύτός ήτον 
; είς τών ληστών, τούς δποίους έζήτουν, έθεσαν τό σώμά του έπί 
? φορείου, τό δποΐον αύτοί κατεσκεύασαν. ‘Ο έκ τής δδοιπορείας 
? κλονισμός και δ δροσερώτερος τής έσπέρας άήρ τόν έζωογόνησαν 

έλίγον κατ’ ολίγον άνέλαβε σχεδόν τάς αισθήσεις του· άλλ’ ήτο 
απίθανον δτι ήθελε ζήσει. Πρός τούτοις ήγνόουν, ποιος τόν είχε 

Ιφέρεί εις τοιαύτην κατάστασιν.

Η διήγησις αύτη έγινε μέ δσα; παρεκβάσεις καί μέ δσην 
άπεραντολογίαν δύναταί τις νά φαντασθή. Έφαίνετο εϊς αύτούς 
άναγκαΐον νά διηγηθώσι τά καθ’ έκαστα τών πράξεών των λε
πτομερώς δπως δώσωσιν εϊς εαυτούς περισσοτέραν σπουδαιότητα

Ένώ ουτοι ώμίλουν, δ πληγωμένος έφαίνετο ούδέν άκούων. 
Ή κατάστασίς του έχε'.ροτέρευεν.

— Άλλ’ αποθνήσκει! άνέκραξεν δ Φάβιος. Πρέπει ν’ άνοι- 
ζ χθώσι τά ένδύματάτου, νά δεθή ή πληγή του. .. ναι, ιδού αύτό

όν έλαφρόνει .. λάβετε τό τονικόν (cordial) τοΰτο, τό όποιον θά 
τω αποδώση μικρά; δυνάμεις· πρέπει νά πίη ολίγον.»

Έςαγαγών δέ έκτοΰ δισακκίου του μικράν φιάλην πλήρη έρυθρο-
χρόου υγρού, τήν έδωσεν είς τόν Γαϊτάνον.

Ουτος δε πλησιάσας τόν πληγωμένον ήνώρθωσε τήν κεφαλήν 
του και τώ εόωκε νά πίη σταγόνας τινάς τοΰ υγρού.

Ο ληστης ηνωρθώθη ολίγον στηριζόμενος έπί τοΰ άγκώνοςτου.
— Ευχαριστώ, λέγει. *Ω!  τούτο μέ ωφελεί... Τον συνέλαβον 

και έκεϊνον;
— Ποιον;
—Τον Σπετσαφέρρον, τόν κατηραμένον.. δδποΐος μέ έπλήγωσε.
— Ποιον λοιπόν; τόν συνένοχόν σου; ήρώτησεν δ δήμαρχος, 

προχωρών ολίγον.
‘Ο πληγωμένο; τόν άνεγνώρισεν.
— Ώ! εΐσθε ‘Υμείς; τώ λέγει· ναι, έκεΐνον, τόν δποΐον γνω

ρίζετε, τόν συν έλαβον ;
— Όχι, άκόμη· άλλά θά συλληφθή καί αύτός.

— ‘Ο σατανάς νά σά; άκούση !... Τό άργύριόν σας, ώς βλέ. 
πετε, έπέφερε ταΰτα... Βαλα'ντιον τοΰ διαβόλου!.. Θελήσαντες νά 
διαμοιρασθώμεν τά έν αύτω... διεφωνήσαμεν .. έσυρε τό ξίφος ... 
ώ; προδότης... καί... πριν δυνηθώ νά προφυλαχθώ .... μέ έ- 
κτύπησε .... κατηραμένος 1.... Ώ! πόσον υποφέρω!... . »

Έφερε τήν >εΐρα έπί τής πληγή; του. Οί χαρακτήρες τοΰ προ
σώπου του ήσαν συνεσταλμένοι.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην παρετήρησε τ'ον Γαϊτάνον, τον δποΐον 
εΐχεν ίδεϊ, άλλ’ άνευ προσοχής· τήν φοράν δμως ταύτην, τόν πα

ρετήρησε καλώς.
— Πάτερ μου, τώ λέγει .... έπραξα πολλά κακά ... Τέρα 

αποθνήσκω.... δύναμαι άράγε νά έλπίσω συγγνώμην παρά τού 
θεού ;

— Ό θεός συγχωρεΐ πάντας τούς εϊλικρινώς μετανοοΰντας, 
άπεκρίθη δ μοναχός.

— Πάτερ μου, πλησίασον .... διάλλαξόν με λοιπόν μετ’ αύ
τοΰ... Άλλά ... αί δυνάμει; μου έξαντλοΰνται ...άκόμη νά 
πιω ολίγον.

‘Ο Φάβιος έπλησίασεν αύτόν κρατών τό φιάλιον, τ’ο όποιον εί
χε λάβει δπίσω.

Ένώπιον τοΰ έκπνέοντος κακούργου οί χωρικοί έλησμόνησαν 
πάσαν άλλην σκέψιν δ θάνατος, δταν δμιλή, άποπνίγει πάσαν 
άλλην φωνήν δέν έσυλλογίζοντο πλέον τόν Φάβιον ήδυνατο τότε 
ουτος νά δραπετεύση· άλλ’ ούτε τώ ήΰ.θε κάν ή ιδέα. Έπλησίασε 
λοιπόν τόν θανατιώντα.

— « Τις εΐνε ουτος; εΐπεν έκπλαγεΐς ύπό τής ένδυμασίας τοΰ 
προσκυνητοΰ καί τής έκφράσεως τού προσώσου του.

— Άθλιος, δστις μετ’ ολίγον θά σέ συναντήση, άπεκρίθη εις 
τών χωρικών. Κατηγορεΐται ώς δολοφόνος.

— Αύτός ! δέν τόν γνωρίζω. Το όνομά του;
— Δομήνικος Φρέδης, άπεκρίθη δ χωρικός.
— Μήνικος .... έκ Βουονκονβέντου;
— Ναι.
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2 — Kat ποιον λοιπόν έφόνευσε;
2 — Κατηγορεΐται, λέγουσιν, ώ; φονεύσας ξένον τινά εύγενή.

ί ' — Ένταΰθα;
ί — Ναί.

— Εσχάτως;
— Πρό δέκα έπτά έτών.
Τό πρόσωπον τοΰ ληστοΰ έλαμψε καί έπί τοΰ άχρου αύτοΰ 

\ χείλους άνέτειλε διά τινα στιγμήν μειδίαμα έλαφρόν έπροσπά- 
S θησε νά έγερθή περισσότερον, άλλά δέν ήδυνήθη και έπανέπεσε. 

‘ — «Νά πιω» έψιθύρισεν.
> ‘Ο Φάβιος τώ έδωκεν άκόμη σταγόνας τινάς καί μετά μικρόν 
2 ό ληστής άναλαβών άρκετήν δύναμιν ώςε νά δυνηθή νά έξακολου- 

θήση τόν διάλογον, ό όποιος έφαίνετο λίαν ένδιαφέρων αυτόν, είπε.

$ — Ποΰ άνευρέθη τό πτώμα ;
$ — Έν τή χαράδρα, πλησίον τοΰ ποταμοΰ.
' — Καί ό άνθρωπος αύτός ονομάζεται Μήνικος Φρέδης;

ύ — Ναι.
£ — Καί μέλλει νά καταδικασθή ;

2 — Άναμφιβόλως.
ί ‘Ο ληστής έμειδίασε πάλιν τδ αύτδ παράδοξον μειδίαμα- άλ- 
2 λόκοτος δ’ έκφρασις χαρας έλαμψε πρδς στιγμήν έπί τοΰ προ- 

ύ σώπου του.
— «Μέλλω ν' άποθάνω, λέγει, έντδς δλίγου... άλλ' δ Θεός 

< μοί επιτρέπει νά πράξω πρότερον τδ καλόν ... ‘Ο άνθρωπος οΰτος 
2 εΐνε αθώος . τδν εύγενή εκείνον . . . ιππέα ‘Ισπανόν . .. άλη- 

2 θώςώραϊον ιππέα .. . έγώ τδν έφόνευσα ...»
2 Ό Φάβιος έπεσε γονυπετής. Οί παριστάμενοι δέν ήδυνήθησαν 
? νά κοατήσωσι τδν θαυμασμόν των εις τήν άπροσδόκητον ταύτην 

ί έκμυςήρευσιν.
ί — «Ναί έγώ, έξηκολοόθησεν δ άποθνήσκων .... Δύνασθε 
S καλώς νά μέ πιστεύσητε.. .δέν ψεύδεται τις, δταν άποθνήσκη ... 
< εΐνε δέκα πέντε ... ναί, δέκα έπτά τώ δντι έτη ... είχε χρυσόν ... 
ύ πολΰν χρυσόν... Ήτον ή πρώτη φορά, καθ’ ήν έφόνευον ... Τον 
2 βλέπω άκόμη .. . τδν έπανειδον πολλάκις έκτοτε ... Μοί εΐχον 
2 ειπέΐ δτι άλλος τις ... κάτοικος τοΰ Βουονκονβέντου, καλούμενος 
<[ Δομήνικος, συνελήφθη άντ’ έμοΰ ... Τούτο μέ ειχεν ένθαρρύνει...
2 έκτοτε δέ .... ’Ώ! αί δυνάμεις μέ έγκαταλείπουσι ... μετ’ δλί-
2 γον δέν θά αίσθάνωμαι πλέον .... Πάτερ μου . . . έξομολόγησόν 

με . .. ένω υπάρχει άκόμη καιρός . . . είμαι άληθώς μετανοη-

< μένος.»
2 Οί παριστάμενοι άκίνητοι, κεκυφότες, άφωνοι ύπδ θαυμασμού. 
< ό προσκυνητής γονυκλινής καί θλίβων τήν χεϊρα τής Νίνας, κα
ί τηφήςδι’ δτι θλιβερόν έβλεπεν ό άνθρωπος οΰτος, δ λελουμένος 
ί έν τώ ίδίω αΐματι καί ήμιεξηπλωμένος έπί τοΰ φορείου, παρ’ αύ- 
; τώ δέ δ μοναχός ύποστηρίζων αύτόν- πέριξ οί βράχοι, άνωθεν δέ 
ύ τών κεφαλών δ κυανούς ούρανός, ούτινος ή λ,άμψις ήμαυροΰτο 
2 ύπο τής μελανοπέπλου νυκτός, προσεγγισασης ήδη, έν μέσω δέ 
£ τής ήρεμίας καί άκινησίας ταύτης ή φωνή τοΰ θνήσκοντος τραχεία, 
i διακεκομμένη, μόνη ύψσυμένη έν μέσω τής σιωπής πάντων καί 
) άποδίδουσα είς ένα δυστυχή τήν έλευθερίαν καί τήν ζωήν, ταΰτα

πάντά^Καρίστανον σκηνήν- παράδοξον καί καταπληκτικήν. 2
Συγχρόνως οί κώδωνες τοΰ Βουονκονβέντου έκρουον τδν έσπε_ 2 

ρινδν ύμνον, ή δέ χάλκινος αΰτη φωνή άνταποκρινομένη πρδς ? 
τήν τοΰ ληστοΰ είχε δέν ήξεύρω τι παρήγορον καί γλυκύ. Ήτον 2 

ούράνιος σκέψις άναμιγνυομένη μετά τών έπιγείων, λόγος προ- 2 
σευχής καί σωτηρίας άνταποκρινόμενος πρδς τάς έξομολογήσεις < 

τοΰ έκπνέοντος. <
Πάραυτα διά σημείου, δοθέντος ύπδ τοΰ δον Γαίτάνου, οί χωρι- 2 

κοί άπεμακρύνθησαν δλίγον,δ δέ άγιος μοναχός έμεινε μόνος παρά < 
τώ ληστή καί ήκροάσθη τήν έγκάρδιον αύτοΰ έξομολόγησιν τήν 2 

διά τοΰ ίερέως ένώπιον τοΰ Θεοΰ γιγνομένην. ί
‘Ο δήμαρχος καί οί χωρικοί περικυκλώσαντες τδν Φάβιον συν- 2 

έχαιρον αύτώ. S
— «Είσαι έλεύθερος, Δομήνικε, τώ έλεγεν δ δήμαρχος- α'ζ / 

αποκαλύψεις τοΰ άθλιου τούτου άπέδειξαν τήν άθωότητά σου- μεΐ- > 
νε μεταξύ ημών θά προσπαθήσωμεν νά σέ κάμωμεν νά λησμο- ι 
νήσης τάς ύπονοίας μας και τάς συμφοράς σου. 2

— Ή θυγάτηρ μου, άπεκρίνατο δ δυστυχής, θά ζήσω πλη- 2 
σίον αύτής ! 'Ώ Θεέ μου! μεγίστην μοί χορηγείς σήμερον εύδαι- 2 
μονίαν! »— Εύκόλως δύναται τις νά συμπεράνη πλέον τά λοιπά. \ 
Έν βραχυλογία αί δυνάμεις τοϋ ληστοΰ εΐχον έξαντληθή ένεκα s 
τού άγώνος δν κατέβαλε πρδς συνάρτησιν και έκφρασιν τών ιδεών ί 
του, καί έξέπνευσε μετ’ ολίγον εις τάς άγκάλας τοΰ ίερέως. Ό $ 
Φάβιος έπανέλαβε περιστοιχούμενος ύφ’ όλων τών χωρικών τήν 2 
δδδν τού Βουονκονβέντου- ή Νίνα ήτο νΰν τόσον περιχαρής, δσον < 
πρδ δλίγου περίλυπος και πεφοβισμένη. Νάζήση είς τδ έξής μετά 2 
τοΰ πατρός της μή έγκαταλείπουσα τήν 'Ραφαήλλαν καί Θηρε- 2 
σίαν, ή ιδέα μόνον αΰτη έμέθυσκεν αύτήν ύπό χαράς. ‘Ο Ύάκιν- 2 
θος δέν ήτον δλιγώτερον εύτυχής_ 2

Ούτως έφθασαν εις τδ χωρίον, ένθα ή Θηρεσία καί ή ‘Ραφα- 2 
ήλλα άνέμενον έν μέσω τών δδυρμών καί τών δακρύων. 2

Δέν θά προσπαθήσωμεν νά περιγράψωμεν τήν μεγίστην εύδαι- , 
μονίαν καί άρρητον χαράν των. Ύπάρχουσιν αισθήματα τόσον ε’υ- > 
φρόσυνα, τά οποία δ άνθρωπος δύναται μόνον νά έννοήση, ή μή- > 
τηρ δέ μόνη δύναται νά διηγηθή. 2

Είρήσθω μόνον δτι ή έπάνοδος τού Φαβίου ύπήρξεν έορτή γενική ? 
και δτι οΰτος χαριζόμενος εις τήν έπιθυμίαν τής Νίνας, εις τάς παρα- 2 

κλήσεις πάντων, προσέτι δέ είς τήν μυστικήν τής καρδίας του θέ- !> 
λησιν, δέν έσκέφθη πλέον νά εγκατάλειψη τδ Βουονκονβέντον.

2

ΚΕΦ. ΚΔ'. <

Μετά τριακόσια έτη. 2

Ένταΰθα περαίνεται ή ήμετέρα διήγησις. Αίπαλαιαί περγαμη- \ 
ναί ή τά άρχαία βιβλία, τά όποια άνεδιφήσαμεν έπιμελώς ΐνα S 
έπανευρωμεν συνέχειαν αύτής, σιγώσιν ώς πρδς τά άκολουθήσαντα > 
πάντα ταΰτα τά συμβεβηκότα. Τί άπέγινεν ή Νίνα; ούδέν περί ) 

S τούτου άναφέρουσιν,‘0 ‘Υάκινθος ένυμφεύθη τήν ‘Ραφαήλλαν; πι- 
) θαυόν, άλλά και περί τούτου ούδέν λέγβυσιν. Ούτε περί τοΰ καλ- 
? λιτεχνικού σταδίου τοΰ νέου γλύπτου, οΰτε περί τών έργων τοΰ 
? Φαβίου. Ό Βασάριος είς τδ σύγγραμμά του Βίος τών ζωγράφων, 
2 άρχιτεκτόνων καί γλυπτών ούδέ τήν έλαχίστην περί τούτου ποιεϊ- 

< ται μνείαν ούδέ,ήμεΐς λοιπόν δυνάμεθα περί τούτου ν’ άποφαν- 
\ θώμεν. ’Αναφέρει μέν Δομήνικόν τινα έκ Σιέννης, μεταξύ τών 
ί γλυπτών τής τότε έποχής καί ’ίσως οΰτος εΐνε δ ήρως τής ιστο
ί ρίας ήμών, άλλά δυνάμεθα νά τδ βεβαιώσωμεν; “Εν μόνον ίχνος 
5 τής διαβάσεώς του υπολείπεται ήμϊν έκτδς τών εις τινα χειρό- 

γραφα διασωθεισών έκθέσεων περί τής άρπαγής τής Νίνας καί 
περί τών δσον έδιηγήθημεν. Τδ ίχνος λοιπόν τοΰτο ΐνα άποδεί- 

< ξωμεν έπιτραπήτω ήμϊν ν’ άναδράμωμεν είς τάς άτομικάς ήμών 

< άναμνήσεις.
( Κατά τάς ήμέρας τής νεότητός μου καί δτε, μόλις νεανίσκος, 
< διέτρεχον τάς δχθας τοΰ ’Όρβρου καί διηρχόμην τήν ζωγραφικήν 
ι έκείνην χώραν, πολλάκις παρετήρησα εις Βοιίονκονβέντον, είς 
< παλαιάν τινα τοΰ χωνιού οικίαν, άνάγλυφον προσηρμοσμένον έντδς 

ί τού τοίχου. ' \ ,
Τδ άνάγλυφον τούτο παρίστανε δύο νεάνιδασ, ών ή καλλονή μέ 

s έξέπληξεν. "Οτε δέ κατά τύχην έγνώρισα τά χειρόγραφα, έξ ών 
S ήρύσθην δλην ταύτην τήν διήγησιν, τδ άνάγλυφον τούτο μέ συνε- 
$ κίνησε ζωηρότερου, διότι έν αύτώ άνεγνώρισα τ’ο άνάγλυφον τού 
$ Υακίνθου, τδ δποίον δ μαύρος άνθρωπος ειχεν ϊδει έν τώ έργα- 
S στηρίω αύτοΰ, καί τοΰτο παρείχεν είς τούς οφθαλμούς μου νέον 
5 θέλγητρον διά τ’ο άνάγλυφον. Προσεκολλώμην εϊς αύτδ καί οι 

S θελκτικοί χαρακτήρες τών δύο νεανίδων τόσον ένετυπώθησαν είς 
$ τήν φαντασίαν μου, ώστε άν τάς έβλεπον διερχομένας ένώπιόν 
$ μου, θά τάς άνεγνώριζον καί θά τάς έκραζον κατ’ όνομα.
? ‘Ημέραν τινα είσελθών εις τήν έκκλησίαν τοΰ Βουονκονβέντου, 
5 έπέστησα ιδία τήν προσοχήν μου είς τ’ο άγαλμα τής Παναγίας, 
2 τδ δποίον έκόσμει ’έν τών θυσιαστηρίων. Έκτδς τοΰ εύσεβοΰς αί- 
2 σθήματος, τδ δποίον διήγειρε τό άγαλμα τοΰτο, μέ είχε πάντοτε 
Ισυγκινήσει ένεκα τής καλλιτεχνικής αύτοΰ άξίας. Άλλά τήν ήμέ

ραν έκείνην τδ έξής μοι ένεποίησε μεγίστην έντύπωσιν όπισθεν 
τού άγάλματος παρετηρείτο κεκρυμμένος όγκος μαρμάρου, δστις 
έφαίνετο άποσπασθείς έκ τίνος μέρους καί άποτεθειμένος εις τδ 
βάθος τοΰ περιέχοντος τδ άγαλμα κοιλώματος τοΰ τοίχου. ’Ολί
γον θά προσεΐχον είς τοΰτο, άν έπ’ αύτής τής βάσεως τοΰ άγάλ
ματος άπόσπασμα μαρμάρου δέν μοί έφανέρονεν δτι έκεΐ ύπήρξέ 

ποτέ κόσμημά τι άκροτηριασθέν ύπδ τών άνθρώπων καί τοΰ παν- 
2 δαμάτορος χρόνου. Έσκέφθην τότε δτι τδ κεκρυμμένον όπισθεν 
S τοΰ άγάλματος μάρμαρον ήτον ίσως αύτδ τδ ίδιον, τδ όποϊον ήτο 
S ποτέ έφηρμοσμένον έπί τής βάσεως- άπέσυρα αύτό. ’Απροσδόκητος 
2 εύτυχία! τδ τμήμα αύτό, τ’ο δποίον άνατετραμμένον έφαίνετο άμορ- 
) φον, ήτο γεγλυμμενον, ήκρωτηρ’.ασμένον μέν άλλ’ έτι άναγ'/ωρίσι- 
> μον. Παρίστανε προσκυνητήν γονυπετή καί κρατούντα θυγάτριον 
! είς τάς ά'ριάλας του. Αί κεφαλαί, κα ;α καλήν τύχην, ολίγον ει- 

> χον υποφέρει- ή τού Ουγατρίου ήτον ή τελεία είκών τής Νίνας, 
ξ δποίαν μάς τήν είχε παραστήσει τδ άνάγλυφον τού ‘Υακίνθου.

Δεν έδίστασα πλέον εΐχον πρδ οφθαλμών γλυφήν έπιθυμητήν ( 
παριστάνουσαν τδν Φάβιον καί τήν θυγατέρα αύτοΰ.

Άλλά τίνος καλλιτέχνου ήσαν ταΰτα; τδ άγαλμα καί τ'ο άνά- < 
γλυφόν έδήλουν τήν αύτήν γλυφίδα- άπ'ο τδ μείζον δ’ εύρος τής < 
εργασίας, καί άπδ τάς πτυχάς τοΰ μανδύου τής Παναγίας άνε- < 
γνωρίζοντο δτι δέν ήσαν τοΰ ‘Υακίνθου. Άλλά τίς λοιπόν ήτον 
ο καλλιτέχνης, δ κατασκευάσας αύτά; επιγραφή τις μο'ι τδ έδιδά- ί 
ξεν. Επι τής τελευταίας πτυχής τοΰ μανδύου τής Παναγίας άνε- < 
κάλυψαν τάς λέξεις ταύτας- 2

$DOMINICUS. ME. FECIT. MDLXXIX.
Ό ^ομήηκοζ με εποΐησε κατά τό έτος 1579.

Επι τοΰ βάθρου έτέρα τις έπιγραφή υε μεγάλους καί ωραίους ρωμαϊκούς 2
χαρακτήρας άφιέρονε τδ άγαλμα τοΰτο 

Εις τήν Παρθένον, παρήγορον τών τεθλιμμένων, 

έλπίδα τών άπεγνωσμένων.

Η ΑΝΑΚΑΑΥΨΙΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ.

ένΈξεδόθη κατ’ αύτάς ή προαγγελθεΐσα έκδεσις τοΰ άρίστου 
ίατροίς δμογενοΰς ήμών κ. ’Αντωνίου Ποθητού περί τών έκ τών 
ύδραυλικών κοχλιών τών Άρχιμήδους ώφελειών. ‘Ο κ. Ποθητός 
άκαμάτως άσχοληθείς είς τήν χρησιμοποίησή τής άνακαλύψεως 
καί διά παραδειγματικού ζήλου καί αύταπαρνήσεως έργασθείς έπί 
τούτω, μή έχων έτερα βοηθήματα ή έλλιπεΐς τινας καί ασαφείς 
ίστορικάς παραδόσεις, κατώρθωσε τδν δν προύτίθετο σκοπόν, ύπι- 
σχνούμενον μεγάλας τάς ώφελείας είς τήν άνθρωπότητα.

Τά έν Μανσούρα τέως έπιχειρισθέντα πειράματα αύτοΰ έδι- 
καίωσαν καθ’ δλοκληρίαν τάς έπ’ αύτών προσδοκίας τού κοινού, τδ 
εύάρεστον τών δποίων άποτέλεσμα λεπτομερώς έκτίθεται έν τώ 
ρηθέντι συγγράμματι, δπερ έκίύμως συνιστώμεν είς τήν άνάγνω- 
σιν τών ήμετέρων άναγνωστών. Αί ύπέρογκοι δε καί πέραν τών 
δυνάμων τοΰ άνδρός καταβληθείσαι μέχρι τοϋ νΰν θυσίαι ύπέρ 
ώφελιμωτάτου έργου καί ή έπιτυχία, δΓής μέχρι τοΰ νΰν οί άγώ- 
νες αύτοΰ έστέφβησαν, δικαιοΰσιν ήμάς ν’ άπευθύνωμεν προς τούς 
δμογενείς ήμών θερμήν παράκλησιν δπως προστατεύσωσι καί ένι- 
σχύσωσιν αύτδν ύπέρ νέου καί έντελεστέρου δοκιμίου, δπερ ύπόσχε- 
ται νά παρουσίαση εις τδ κοινόν. Τήν πρόσκλησιν ήν ύ έφευρέτης 
άπευθύνει πρδς άπαντα τδν κόσμον αύτολεξεΐ καταχωριζοντες, εύ- 
χόμεθα δπως αύτη εύρη ηχώ έν ταϊς καρδίαις τών ήμετέρων δμο- 
γενών καί συγκινήση αύτούς ύπέρ τοΰ έπιδιωκομένου έργου, δπερ 
τιμά καί δοξάζει τήν ήμετέρα πατρίδα.

« Έκ τοΰ μικρού δοκιμίου, δπερ παρουσιάζω, άποδεικνύεται άρα 
τδ δυνατόν τοΰ άντλεΐν άφθονον ύδωρ δΓ έλαχίστης δυνάμεως- δέν 
άποδεικνύεται δμως έντελώς δΓ αύτοΰ είς τά δμματα τοΰ κόσμου
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δπ εΐνε κατορθωτή διά μικρά; έπίσης δυνάμεως χαί ή άνάβασις δσον οΰπω. Πρ'ος τήν «ίσίαν δμως άποπεράτωσιν νέου χαί πολυ-
τοΰ ΰδατος είς ύψος τι ποθούμενον χαί ικανόν ώστε πίπτον τ'ο μέτρου χατά ύψος δοκιμίου απαιτείται γενναία τις ύποστήριξις έχ

■- ύδωρ νά κινή άλλας μηχανάς. "Οπως δέ πάντες λάβωσι χαί χατά μέρους τών φίλων τής προόδου χαί τοΰ πολιτισμού, ήν 
τοΰτο πληρεστάτην, οϊαν έγώ έχω πεποίθησιν, δέον νά ασχοληθώ λούμαι ύπέρ τής άνθρωπότητος.» καί έπιχα-

’ί·»

Οί λευκοί γέραεοι.

ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Οί λευκοί γερανοί τής 'Αμερικής διέρχονται κατ’ έτος τήν 
υπερμεγέθη ήπειρον, ήτις εκτείνεται άπ'ο τοΰ Μεκενζίου ποταμοΰ 
καί τοΰ Βαφφινίου κόλπου μέχρι τής Άντιλλικής θαλάσσης. Έπω-

άζουσι τά ώά τω"? έν ταΐς βορειοτέραις χώραις, έν αί 
μέχρις ου τά μικρά των αΰξηθώσιν έπί τοσοΰτον ώσ· 
ται νά ταξειδεύσωσιν,

διαμένουσι 
νά δΰναν- 

δτε χαί πράγματι άφίπτανται πρδς τά νό- 
τ α. Το φθινόπωρου, ήτοι καθ’ ή’> ώραν αί θύελλαι αρχίζουν ν’ά- 
πογυμνώσι τά δάση καί τάς έξοχος τοΰ κόσμου αΰτών, νυχθη-

J μερόν ακούονται έπί όλοχλήοους έβδομάδας αί έρρυθμοι φωναί 
J τών άπειράριθμων γερανειών στιφών, άτινα διασχίζουσΐ τοΰς αιθέ

ρας πολΰ ύψηλότερα τών νεφών, όντα διηθημένα είς λόχους, έξ 

ι έκαντοντάδος έκαστον συγκειμένους γεράνων.
? Καθ’δλην τήν όδοιπορίαν των οί νεώτεροι γερανοί άπαρτίζουσι 
< τήν εμπροσθοφυλακήν έκάστου λόχου, οί δε γεροντότεροι έπονται 
। εξήκοντα ή δγδοήκοντα τον αριθμόν, διαγράφοντας τρίγωνον μετά 

μικρές βάσεως. Ή οξεία γωνία τής φάλαγγος διατρυπά τ’ον αέρα 
< μέ ταχύτητα βέλους. Οί οδοιπόροι ουτοι ϊπτανται ήμέρας καί νύ- 
< κτας ολοκλήρους χωρίς νά σταματήσωσιν. ‘Η έπιμονή των εΐνε 

τοιαύτη ώστε ούδεμία τρικυμία ισχύει νά παρεμποδίση ή νά βρα- 
δύνη τήν πορείαν των έξ έναντίας φαίνονται δτι άρέσκονται λι
κνιζόμενοι παρά των θυελλών, διότι οΰδέποτε ειδέ τις αΰτοΰς νά 
καταβώσιν έπί τής γής καί κατά τοΰς σφοδροτέρους άκόμη λαί

λαπας.
Οί γέρανοι κατά τάς δδοιπορίας αύτών κάμνουσι σταθμούς, δια- 

μένοντες ολοκλήρους έβδομάδας δπου τοϊς άρέση μέχρις ου 
1 καιρός ή ή ώρα τοΰς προσκαλέση έκ νέου ν’ άναβώσι τοΰς αιθέ

ρας. Έν τω κέντφω καί έν τοϊς δυτικοϊς μέρεσι τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών φαίνονται συνήθως οί γερανοί άπό τών μέσων ’Οκτω
βρίου μέχρι τοΰ μηνδς Νοεμβρίου. Εΐνε πολΰ δύσκολον νά διακρί- 
νη τις δι’ άοπλου οφθαλμού ’τάς πέραν τών νεφών άπεράντους 
γραμμάς τών πτηνών τούτων μεταναστών δταν δμως ή ήμέρα 
ήνε ώραία, διελεαζόμενοι άπδ τήν γλυκύτητα τής άτμοσφαίρας ή 
τήν δροσεράν θέαν άγριου λειμώνος, καταδαίνουσιν ήοέμα. ‘Ο μά
κρος λαιμός των έμπροσθεν κα! οι μακροί πόδες των όπισθεν τοΰς 
κάμνουν νά όμοιάζωσι μέ βέλη υπερμεγέθη.

!
Ό γέρανος πρέπει νά ταξινομηθή μεταξύ τών ώραιοτέρων κα-, 

τών μεγαλειτέρων πτηνών τής ’Αμερικής. "Οταν ήνε έφηβος, τδ 
. πτέρωμά του έχει τήν λευκότητα τής χιόνος, παρυφή δ’ έκ μέ- 
λανος βαθέος περατοϊ τάς πτέρυγάς του· ή κεφαλή του είνε έρυ- 

θρά· τά πτερά τής ουράς του έχουσι μήκος 30—35 έκατοστομέ- 
Ιτρων εΐσι δέ λευκά καί βοστρυχισμένα ώς τά τής στρουθοκαμήλου.

Οί νεαροί γέρανοι έχουσι τ’ο σώμα φαιδν ύπέρυθρον μέ πτέρυ
γας σχεδόν μελαίνας καί ουράν πολΰ μικράν. Έπι πολΰ οί ζωο
λόγοι ένόμισαν δτι άπετέλουν ιδιαίτερον είδος, είς τ’ο όποιον έδω- 
καν τδ δνομα «γέρανος Καναδαϊος.» ’Αλλά σήμερον έβεβαιώθη- 
σαν δτι τδ πρώτον τοΰτο πτέρωμα ύφιστ’αται αλλεπαλλήλους με- 
ταδολάς κατά τδ χρώμα πριν φθάση εΐς τδ δπερ άνωθι ειπομεν· 

( ' Ο γέρανος ημερωθείς καθίσταται πολύ γλυκύς καί άρκούντως

ι νοήμων. Άλλάεν τή αγρία αύτοΰ καταστάσει εινε ένίοτε ριψοκίν- 
Ιδυνος καί δέν δύναται τις νά πλησιάση είμή μετά μεγίστης προ

φυλάξεων γερανόν πληγωμένου,διότι διά μιας τοΰ ράμφους βολής 
(τσυμπηματιας—coup de bee) δύναται νά έπιφέρη πληγήν τοσοΰ
τον επικίνδυνον δσον ή βολή Εγχειριδίου.

θηρεύουσι τοΰς νέους γεράνους διά τδ κρέας των καί τούς γέ- 
( ροντας διά τά πτερά των. ‘Η Θήρα των εινε πολΰ δύσκολος· 
< άπαιτούνται μεγάλαι προφυλάξεις καί έμπειρία οΰχί μικρά ϊνα 
> τοΰς προσέγγιση τις είς βολήν πυροβόλου. Έχουσι τήν δρασιν τά 
’ μάλιστα διαπεραστικήν καί τήν ακοήν όξυτάτην. °Λμα ΰποπτευ- 

θώσε τδν έλάχιστον κίνδυνον, έξάγουσι φωνήν δξεϊαν, ήτις έπα- 
ναλαμβάνεται παρ’ όλης τής συνοδίας, άποτε ούση; κύκλον άκτϊ- 
νος μιας λεύγας. Αίφνης ώς έκ διαταγής βλέπει τις πάντα τόν 
πτερωτόν τούτον λαόν ν’ άνοίγη τάς πτέρυγες καί έν μια στιγμή 
νά γίνηται άφαντος είς τοΰς αιθέρας όπισθεν τών νεφών. Δέν κα- 
ταδαίνει δέ είμή δταν άπαντήση κατά τήν πορείαν του άλλον λει
μώνα δστις τω φανή δτι τώ προσφέρει άσυλον άσφαλέστερον.

Τά πτηνά έν γένει, άπαρτίζοντα τήν δευτέραν τών σπονδυλω
τών όμοταξίαν, διαιρούνται είς εξ τάξεις· τά άρπακτικά ή γαμ- 
ψώνυχα, τά ξηροδατικά, τά ξυλοκόπα ή δρυκολαπτοειδή, τά άλε- 
κτοροειδή, τά πάρυδρα ή σχιζόποδα καί τά στεγανόποδα.

Τά πάρυδρα, τά όποϊα διακρίνονται διά τό μήκος τών ταρσών, 
τδν μακρόν αΰχένακαί τδ μακράν ράμφος καίζώσιτδ πλεϊστον πα
ρά τάς όχθας τών ποταμών καί τών λιμνών, διαιρούνται εις πέντε 
φυλάς.

Ό γέρανος ύπάγεται εις τήν δευτέραν φυλήν, ής γενικός χα- 

ρακτήρ εινε οί μακροί πόδες, ό μάκρος αΰχήν καί οί διά μεμβρά
νης συνοχή τών δακτύλων.

Γενικώς τά τής φυλής ταύτης πτηνά καλούνται έρωδιώδη κα{ 
εΐσι τά γνωστότερα εκτόςτοΰγεράνου ερωδιόςό σποδοίίδής,γέρα
νος ό άνθρωποειδης είτε παρθένος, & άστερόεις βότανρος, πε
λεκάν ό λευκόροδος, πελαργός <5 λευκός, δστις έθεωρεϊτο ιερός 
παρ’ Αιγυπτίοις, ό λευχόπτιλος, τάνταλος είτε ΐβις ή ιερά, ήτις 
έπίσης έθεωρεϊτο παρ’ Αιγυπτίοις ιερά ώς καταστρέφουσα τά ώά 
τών κροκοδείλων, κρακτίκορνις <5 το^όραμφος, ό φοινεκύπτερος 
ή πορφυρίων.

Ο ΕΛΕΦΑ2.

'Ο έλέφας εινε τδ μέγιστον, ισχυρότατου καί νοημονέςατον θη- 
ρίον τής ξηρας. Δύο δέ είδη έλεφάντων ύπάρχουσι. Τδ έν εΰρί
σκεται έν τή ’Ασία, τδ έτερον έν τή ’Αφρική. Καί τδ μέν πρώ
τον φθάνει τδ μέγεθος δέκα ποδών, τδ δέ δεύτερον τών δεκατεσ
σάρων. Ό έλέφας, ένεκα τοΰ υπερβολικού μεγέθους του,έχει με
γαλοπρεπέστατου φαινόμενον άλλ’ άλλως δέν εΐνε ωραίος. Ή 
ύπερμεγέθης κεφαλή του φαίνεται μικρά συγκρινομένη πρός τδν όγ
κον τοΰ σώματός του. Τάνώτα’ του είνε τόσον μακρά, ώστε πολ
λοί άνθρωποι θά ήδύναντο συγχρόνως νά έλαϋνωσιν έπ’αΰτοΰ, άν 
ήσαν ήττον ευρύχωρα ινα δύνανται νά έξαπλώνωσι τά σκέλη των. 
Τδ πυκνόν άτρίχωτον δέρμα του, συνήθως ψαρού χρώματος, φαί
νεται καθώς σκέπασμα άπ’ο χονδρού δέρματος ή τοΰ φλοιοΰ πα
λαιού δένδρου, ρυτιδόνει δέ σχεδόν καθ’δλον του.τό σώμα ώς άν > 
ήτον δέρμα διά μεγαλείτερον σώμα. «Τά σκέλη του, λέγουσιν οί > 
’Ινδοί, οϊτινες ΰπερηφανεύονται διά τούτον τόν τετράπουν γίγαντα, ή 
είνε καθώς στήλαι· τδ μέτωπόν του καθώς άσπίς, τά ώτά του <*  
καθώς ριπίδια, καί ή ουρά του καθώς τρομερόν μαστίγων.» Αΰτή
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< τώ δντι δμο'.άζει περισσότερον μέ σκληρόν καλώδιον καί έχει είς 
< τό άκρον όλ.'γας πυκνάς τρίχας. Ό ποΰς του είνε μέγας, στρογ- 
S γύλος, μαλακός, και διαιρείται είς τέσσαρα μέρη έχοντα μικρά; 
' όπλάς όντας έπικεκαλυμμένας μέ δέρμα, ώστε μόλις είνε όραταί. 

< Καίτοι, ώ; φαίνεται, πολύ βαρύς, ένίοτε τρέχει τόσον ταχέως 

S ώστε ταχύς ίππος δέν δύναται νά διαφύγη αΰτόν. ‘Ο τράχηλός 
) του είνε βραχύς κα! ισχυρός. Οί οφθαλμοί του είνε μικροί καί λαμ- 

προί. Αλλά τά μάλλον άξιοσημείωτα μέλη τοϋ έλέφαντος είνε 
S οί χαυλιόδοντες του, έξ ών τό έλεφάντινον δστοΰν παράγεται, και 
$ πρό πάντων ή οΰτω Θαυμαστή προβοσκίς του.

Οί χαυλιόδοντες κρέμονται ώς σπάθαι άπό τοΰ στόματός του, 
ί μία έφ' έκαστου μέρους. ‘Ο ά’ρρην έλέφας έχει πάντοτε σύζυ- 

* γον ό θήλυς ένίοτε δέν έχει. Οί χαυλιόδοντες τοΰ έλέφαντος 
( προμηθεύουσι τό έλεφάντινον, δπέρ μεταχειριζόμεθα πρός χατα- 
> σκεΰήν τοσούτων άντικειμένων. Ουτοι έχουσι συνήθως τριών— 
; έπτά ποϊών μήκος, άλλ’ εύρέθησαν τινές έχοντες πλέον καί τών 
; 14 ποδών ζυγίζουσι δέ άπό 60—160 λίτρας. Έλεφάντινον κα
ί τασκευάζεται άπό 'χαυλιόδοντας και άλλων ζώων, άλλά τό τοΰ 
> έλέφαντος παρέχει τήν μεγίστην προμήθειαν. ‘Η ζήτησις τούτου 
> τοϋ είδους είνε τόσον μεγάλη και ή προμήθεια τόσον διαρκής, 

<’ ώστε είνε τω δντι άξιο·; θαυμασμού πώς τό εΰγενές γένος τών ζώων 
ί τούτων, τά όποια προμηθεύουσιν αΰτήν, δέν έξέλιπεν έντελώς πρό 
j πολλοϋ· λέγεται δτι άπαιτεΐται ή σφαγή έπέκεινα πών είκοσι 
( χιλιάδων έλεφάντων έτησίως δπως έπαρκέση είς τήν προμήθειαν 
i τοϋ έλεφαντίνου εις μόνην τήν πόλιν της’Αγγλίας Sheffield! Πολ- 

< λο'ι δμως σπασμένοι και έρριμμένοι χαυλιόδοντες εΰρίσκονται είς 
<ί τά δάση τής’Ασίας καί ’Αφρικής· εις δέτά βόρεια μέρη τής Ασίας 
( εΰρίσκονται καί μεταλλεία έλεφαντίνου, έκ τών όποιων οί χαυλι- 
< οδοντες χιλιάδων έλεφάντων πρό πολλών αιώνων έκει θανόντων 
< και ταφέντων έξορύσσονται. Οί έν τή ’Αφρική χαυλιόδοντες είνε 
< οί κάλλιστοι, δντες σκληρότεροι και ωραιότεροι τών έν. τή ’Ινδία, 

καί ήττον έπιρρεπεΐς είς τό ώχριάζειν.
; Ό έλέφας γενικώς είνε ήσυχος καί άβλαβή;· έν παιδίον 
< δύναται νά τρέψη είς φυγήν εκατόν. Όταν δμως προσβάλληται ή 
( πληγόνηται, έπιπίπτει μετά μεγάλης μανίας έναντίον τοϋ προσβα- 
< λόντος καί, έάν ουτος δέν δυνηθή νά εύρη μέσον φυγής, πάντοτε 
$ έπιτυχώς συλλαμβάνεται καί φονεύεται,διατρυπωμένου τοΰ σώμα- 
< τός του διά τών χαυλιοδόντων τοϋ έλέφαντος. Ό έλέφας δ’είνε 
< χειροήθης, εΰκόλως ήμερόνεται καί κάμνει δ τι τόν προστάτ- 
< τουσιν. 'Εννοεί τά είς αΰτόν γινόμενα σημεία ΰπό τοϋ όδηγοϋ 
< του, καθημένου έπί τοΰ τραχήλου του καί όδηγοϋντος αΰτόν διά 
< τίνος σιδηράς ράβδου άγκ’.τρωτής είς τό άκρον. ‘Γψόνει τό γόνυ 
• του ίνα βοηθήση τόν άνθρωπον νά τόν άναβή, καί διά τής προ- 
< βοσκίδος του βοηθεί τόν φορτόνοντα αΰτόν.
< Οί άγριοι έλέφαντες ζώσι καί περιφέρονται πρός βοσχήν άγε- 
' ληδόν. Τρέφονται μέ χόρτα, ρίζας, καί κλάδους δένδρων· καί 
> άγα-ώσι νά λούωνται εις τοΰς ρύακας· ‘Ο χειροήθης έλέφας, ώς 
i δυνάμεθα νά ΰποθέσωμεν έκ τοϋ μεγέθους του, δέν τρέφεται εΰ- 
; θηνά. Εϊδομεν τήν μερίδα του μιας ήμέρας έξ ένός μοδιού κρι- 
\ Οίνου αλεύρου, κατεσκευασμένου είς σούπαν, τοιάκοντα λιτρών γε

ωμήλων, και ές καδίσκων ΰδατος συνισταμένην, μή συμπεριλαμ- ? 
βανομένου τοϋ ξυροχόρτου καί τοΰ άχύρου. ;

Ή προβοσκίς τοϋ έλεφτιντος. $

Ο Θεός ώ; πάνσοφος δημιουργός, ώς έπλασε τόν άνθρωπον μέ $ 
τόσον θαυμαστά μέλη πρός έκπλήρωσιν τώ» χρειών του, ούτως S 
έπρομήθευσε και εις τά θηρία, τά πτηνά, ίχθϋς καί έντομα μέ- ι 
γαλήν ποικιλίαν τρόπων πρός θεραπείαν τών άναγκών καί προς άνά- S 

παυσιν των. Καί έπειδή δ σκοπός διά τόν όποιον έπλασεν αΰτά ; 
εινε πολύ διάφορος τοΰ σκοπού, διά τόν όποιον έδημιούργησεν < 
ήμας, έδωκεν είς αΰτά σώματα διάφορα τών ίδικών μας καί κα- < 
τάλληλα πρός τάς διαφόρους άνάγκας τής ζωής των, καί τήν < 
χώραν καί τό κλίμα έν ο’ις ζώσι. Παν είδος πλάσματος έχει έν ί 
έαυτώ κάτι τι ιδιαίτερον άρμόδιον νά παρακινή ήμας νά θαυμά- < 

ζωμεν τήν σοφίαν, τήν δύναμιν κα: τήν άγαθότητα τού Θεοΰ. <
‘Η μακρά προβοσκίς τοΰ έλέφαντος είνε θαυμαστόν παράδειγμα ι 

σκοπού καί μεγίστης εΰφυΐας. ‘Ο τράχηλος τών τετραπόδων ζώων < 
είνε συνήθως μακρός ίνα βοηθή αΰτάνά φθάνωσι τήν τροφήν των £ 

χωρίς δυσκολίας. Άλλ’ ό έλέφας έχει βραχΰν τράχηλον ίνα ένι- < 
σχύη αΰτόν εΰκολώτερον νά βαστάζη τό μέγεθος τής μεγάλης < 
του κεφαλής καί τών βαρέων χαυλιοδόντων του, ή δέ δυσκολία τής ί 
προσλήψεως τής τροφής του άναπληρούται θαυμαστώς διά τής μα- S 
κράς του προβοσκίδος. ι

Ή προβοσκίς τοϋ έλέφαντος χρησιμεύει αΰτω δ τι δ τράχηλος 5 
είς τάλλα ζώα. Τω χρησιμεύει προσέτι ώς μύτη· διότι είς τό > 
άκρον αΰτής υπάρχει μέρος τι κοΐλον ώς ποτήριον, είς τό > 
βάθος δέ τούτου ΰπάρχουσι δύο τρύπαι ώς ρώθονες, διά τών δποίων ; 
οσφραίνεται καί άναπνέει,χρησιμεύει ώς οπλον καί χειρ έχουσα ένα > 
λίαν περίεργον δάκτυλον κατά τό άκρον της, διά τού όποιου αί- ; 
σθάνεται καί έκτελεί πολυειδή πράγματα εΰκόλως και ταχέως. > 
Έλέχθη δτι δ έλέφας φέρει τήν μύτην του έπί τής χειρός του· > 
επίσης δέ ήδύνατο νά λεχθή δτι άναπνέει διά τής χειρός του. ; 
Πόσον παράξενο·; θά έφαίνετο ήμιν, άν ήμεϊς άνεπνέομεν διά < 
τής χειρός ήμών ! ?

Έν τώ έσχάτω άκρω τής προβοσκίδος υπάρχει περίεργόν τι < 
μέρος πέντε δακτύλων περίπου μακρόν, δπερ σχηματίζει τόν δά- < 
κτυλον. Διά τοϋ ξακτύλου τούτου τό ζώον δύναται νά πιάση μίαν ζ 
βελόνην άπό τής γής,ή καί τό μικρότατου νόμισμα. Δύναται νά δια- ) 
λέγη χόρτα καί άνθη κα! νάλαμβάνη αΰτάSv πρόςέν δύναται νάλύη ί 
κόμβους, ν’ άνοίγη καί κλείη θύρας, είτε στρέφων τάς κλεΐς είτε ; 
άποσύρων τους μοχλούς· εις δ’ έλέφας έδιδάχθη νά κάμνη διά τοΰ ί 
δακτύλου τούτου κανονικά σημεία ώς γράμματα διά τίνος έργα· \ 
λείου τόσον μικρού δσον μία γραφίς. Ή προβοσκίς τοϋ ένήλικος i 
α'οξηθεντος έλέφαντος είνε περί τοΰς οκτώ πόδας μακρά. Δύνα- ? 
ται δέ νά σμικρυνθή ή μηκυνθή κατά τήν θέλησιν τού ζώου, καί 
νά κινηθή μετά μεγάλης εΰκολίας εις πάσαν δυνατήν διεύθυνσιν ? 
έχει δέ τοσοΰτον έξαίσιον δύναμιν ώστε δύναται νά καταρρίψη έπί < 
γής ένα άνθρωπον [καί νά έκριζώση μέτριου μεγέθους δένδρα.’

Περιηγητής τις Άγγλος, δςτις περιήλθε μέγα μέρος τής Ίν- 5 
δίας, λέγει: 'Οδοιπόρησα πολύ έπί ένός έλέφαντος. καί οσάκις έπε- > 

θύμουν νά σχεδιάσω μέρος τι,τό ήμερον ζώον ίστατο έντελώς ήσυ- 
χον έως ουέτελείονα αΰτό. Άν ένίοτε έπεθύμουν νά φάγω ώριμα 
μάγκο (όπωρικόν τών άνατολικών ’Ινδιών δμοιον μέ βερύκοκκον) 

άπερ έκειντο όλίγον πέραν τού μέρους ένθα ήδύνατο νά φθάση ή χειρ 
μου, ό έλέφας έξέλεγε τόν κλάδον δςτις είχε τοΰς περισσοτέρους 
καρπούς,'καί μοί τόν προσέφερε διά τής προβοσκίδος του· ένίοτε τώ 
έδιδα νά φάγη τινάς έκ τών καρπών τούτων, αΰτός δέ μέ ηΰχα- 
ρίστει ΰψόνων τήν προβοσκίδα του τρις έπί τής κεφαλής του ποιών 
ένταΰτώ χαρίεν τι ψιθυριστικόν θρύλλημα. "Οταν κλάδοι δένδρων 
ένεπόδιζον τόν δρόμον μου,άπέσπα αΰτοΰς παρευθύς, στρέφων περί 
αΰτοΰς τήν προβοσκίδα του καί συχνάκις άπέσπα έν πολύφυλλον 
κλονάρι διά τόν έαυτόν του, δπερ μετεχείρίζετο ώς ριπίδιον τοΰ 
άποδιώκειν τάς μυίας κυματίζων αΰτό διά τής προβοσκίδος 
του. Όταν προεγευμάτιζα τό πρωί, ήρχετο πάντοτε είς τήν θύ- 
ραν τής σκηνής μου ινα χαροποιηθή διά τών έπαίνων καί θω
πειών μου, και λάβη δπωρικά καί ζάκχαριν.

Έν τή νήσω Κειλάνη εΰρίσκονται μεγάλαι άγέλαι άγρίων 
έλεφάντων. Πολλοί συνελήφθησαν καί τόσον ήμερώθησαν ώστε 
έ ρένοντο χρήσιμοι εϊς τήν οικοδομήν γεφυρών, οικιών, καί εκκλη
σιών. Οί περιηγηταϊ διηγούνται δτι τινές ές αΰτών τόσον φροντί- 
ζουσι περί τήν κομψότητα τοΰ έργου των δσον αΰτοί οί άνθρωποι 
ήδύναντο νά φροντίζωσιν. Έλέφας τις έφάνη νά βηματίζη ολί
γους πήχεις δπισθεν ίνα παρατηρήση άν κατέθηκε κορμόν τινα 
ξύλου ή λίθον εΰθέως· άν δέ παρετήρει τό έναντίον, έπέστρεφε 
καί ώθει αΰτόν πρός τόν κατάλληλον τόπον του. Πρό τινων έτών 
ίν τή αΰτή νήσω μηχανικός τις έπρεπε νά κατασκευάση ύδραγω- 
γείον διά σιδηρών σωλήνων, πρός μεταφοράν ΰδατος άπέχοντος 
δύο μίλια, έπ: λόφων, καί διά μέσου Ιασώνοπουδέν ΰπήρχον όδοί. 
"Οπως δέ βοηθηθή είς τ’ο έργον του έπρεπε νά ένασχολήση τινάς 
έλέφαντας, καί οΰδέν ήδύνατο νά τώ ήνε τερπνότερο·; ή τό νά 
θεωρή τόν τρόπον καθ' δν οί μηχανικοί έλέφαντες έπραττον τό 
έργον των. Έγείροντες ένα τών βαρέων σωλήνων καί ίσοσταθ- 
μίζοντες αΰτόν έπί τής προβοσκίδος των έκαστος αΰτών έξεκίνει 

[ μέ αΰτόν,καί τόν μετέφερεν ασφαλώς έναντίον παντός έμποδίου είς 
5 τόν τόπσν ένθα έπρεπε νά τεθή. Όταν έφθανον εις τό μέρος 
[ έγονάτιζον καί έθεταν τόν σωλήνα ακριβώς δπου ό οδηγός έπεθύ- 
5 μει. Μίαν φοράν εις έξ αΰτών εΰρίσκων δυσκολίαν τινά έν τή 

<■ άκριβεί,έφαρμογή ένός τών σωλήνων,τόν όποιον εϊχε τοποθετήσει 
ί έπί ένός άλλου, έγερθείς έπορεύθη είς τ'ο έτερον άκρον τοϋ σω- 

S λήνος, καί βαλών τήν κεφαλήν του έναντίον αΰτοΰ ώθησεν αΰτόν 
Ιπρός τό·; κατάλληλον τόπον.

Πρό τινων έτών έν τινι παραστάσει άγρίων θηρίων γενομένη 
έν Βάθη (Bath) υπήρχε καί τις μέγας καλοκάγαθος έλέφας ! Με
ταξύ τοΰ πλήθους, δπερ ΰπήγεν ινα θεωρήση αΰτά, υπήρχε καί 
τις αρτοποιός. Ουτος ένόμισε νά διασκεδάση πειράζω·; αΰτόν, 

< καί προσποιούμενος δτι τώ δίδει έν παξημάδι άπέσυρε τήν χεί- 
< ρα του· ή άστειότης αΰτη έπανελήφθη πολλάκις· δ δέ έλέφας ΰπέ- 
' φερε·τό παιγνίδιον τοΰτο μεθ’ υπομονής· άλλ' έπι τέλους οργι- 

■ ) σθείς και έκβαλών τήν προβοσκίδα του έξω τοΰ κλωβιου συνελαβε 
; τόν άρτοποιόν έκ τής οσφύος, υψωσεν αΰτόν έως τής κορυφής τού

παραπήγματος, καί έκτύπησε τήν κεφαλήν του μετά σφοδρότητος 
κατά τής στέγης. "Εκαστος τών θεατών ένόμισεν δτι ό άνθρωπος 
θά έμενε νεκρός. Άλλ’ έν τώ άμα χαλαρώσας τήν προβοσκίδα 
του άφήκεν α-τόν νά πεση έκ τής οροφής έν τώ μέσω τοΰ λαοΰ. 
‘Ο άρτοποιός έκειτο χαμαί έπί δύο λεπτά φαινόμενος ήμιθανής· 
άλλ’ δταν οί άνθρωποι έπλησίασαν αΰτώ, ήγέρθη καί περιεπάτει 
ώσεί μή είχε τώ συμβή οΰδέν. Έφοβήθη μεγάλως, άλλά δέν 
έβλάφθη· έφεξής ποτέ δέν έλαβεν δρεξιν νάπαίξη μετά έλεφάντων.

Άνθρωπός τις έν τινι πόλει τής ανατολής, δς συχνάκις έκάθητο 
έν τή θύρα τοΰ οίκου του δθεν έλέφαντες διέβαινον όδηγούμενοι 
καθ’ έκάστην είς τό ύδωρ, συνείθιζεν ένίοτε νά δίδη πρός ένα 
έξ αΰτών συκόφυλλα, τα όποια οί έλέφαντες ύπεραγαπώσιν. 
‘Ημέρα τινι ό άνθρωπος ουτος συνέλαβε τήν ιδέαν νά έμπαίξη 
τό» έλέφα»τα Περιετύλιξεν ένα λίθον εντός τής δέσμης 
τών συκοφύλλων, ε’ιπών πρός τόν όδηγόν «Θέλω τώ δώσει 
λίθον νά φάγη ταύτην τήν φοράν, καί ϊδε πόσον δ λίθος θά 
τώ άρίίη.» ‘β όδηγός τώ ειπεν δτι δ έλέφας δέν θά ήνε τόσον 
μωρός ώστε νά καταπίη τόν λίθον· δ άνθρωπος δμως έΐέτεινε 
τ'ο δέμα πρός τόν έλέφαντα· άλλ' άμα δ έλέφας τό ήγγισε μέ 
τήν προβοσκίδα του άφήκεν αΰτό νά πέση κάτω. « Βλέπεις δτ: 
είχα δίκαιον »; τώ ειπεν δ φύλαξ, καί έπήρε τόν δρόμον του. 
Αφού οί έλέφαντες έποτίσθησαν, δ φύλαξ ώδήγει αΰτοΰς είς τόν 
σταΰλον ό έμπαίξας τόν έλέφαντα άνθρωπος ίστατο είσέτι είς 
τήν θύραν του. Πριν δε έννοήση δτι δ έλέφας προΰτίθετο νά 
προσδάλη αΰτόν, τ'ο ζώον έδραμε πρός αΰτόν, περιέβαλετήν προ
βοσκίδα του κύκλω τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου, έπάταξεν αΰτόν 

έπί τού εδάφους, και τόν x ατεπάτησε μέχρι θανάτου.
Έν τή πόλει Δελ.χή τής ’Ινδίας ράπτης τις συνείθιζε νά δίδη 

καρπούς τινας πρός τινα έλέφαντα καθ’ ήμέραν έκ τοΰ έργαστη- 
ρίου του διαβαίνοντα. Τοσοΰτον τό ζώον συνείθισε ταύτην τήν 
περιποίησιν, ώστε τακτικώς έθετε τήν προβοσκίδα του έπί τό πα- 
ράθυρον ίνα λαμβάνητό προσδοκώμενον δώρον. Μια δμως ημέρα 
ό ράπτης κακοδιάθετος ών ένέπηξε τήν βελόνην του έπί τήν προβο
σκίδα τοΰ έλέφαντος είπών αΰτώ ν’άναχωρήση, διότι δέν έχει τίποτε 
νά τώ δώση. ‘Ο έλέφας διέβη κατά τ'ο φαινόμενον ατάραχος· άλλά 
φθάσας είς τι λιμνάριον άκαθάρτου ΰδατος έκειπου πλησίον έγέ- 
μισε τήν προβοσκίδα του ΰδατος καί έπέστρεψε, χαί, είσβαλών τήν 
μεγάλη·; του κεφαλήν έντ'ος τοΰ παραθύρου, δλίγον έλειψε νά 
πνίξη τόν δυστυχή ράπτην, χύνω·; έπ’αΰτοΰ χείμαρρον ΰδατος πρός 
μεγίστην διασκέδασιν έκείνων οί όποιοι είδον καί έβεβαίωσαν ταύ

την τήν σκηνήν.
Έν ταΐς Ίνδιαχς στρατός έξεστράτευεν έπί τίνος κόφου. Τά με

γάλα τηλεβόλα λίαν βαρέα δντα έσύροντο ύπό έλεφάντων
Μακρά τις τακτική σειρά έκ τούτων τών ζώων έσχηματίζετο, 

τοΰ ένός έκ τοΰ πλησίον δπισθεν τοΰ έτέρου ισταμένου καί σύ- 
ροντος τεμάχιό·; τι τοΰ πυροβολικού. Έπί τής άμάξης ένός τηλε
βόλου δλίγον τι μακράν άπό τ'ο μέτωπον ένός τροχού έκάθιτο 
στρατιώτης τις ίνα άναπαυθή· ό άνθρωπος ών πολύ κεκοπιακώς 
έκ τής δδοιπορίας άπεκοιμήθη. Κοιμώμενος δέ έπεσε·; άπό τό κά

θισμά του.

1
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‘Ο τροχός τής άμάξης, φορτωμένης ουσης μέ τδ βαρύ τηλε
βόλου, άκριδώς τότε ή τον εις τήν στιγμήν της περιστροφής του 
καί έπρεπε νά περάση διά τοΰ σώματος τοΰ στρατιώτου. Δέν ήτον 

καιρός νά σηχωθή άπό το έδαφος.
‘Ο έλέφας, όπίσω τοΰ στρατιώτου ευρισκόμενος, βλέπων και τδν 

κίνδυνον, αλλά μή δυνάμενος νά φθάση τδν άνθρωπον μέ τήν προ

βοσκίδα του ήρπασε τδν τροχόν καί, ύψώσας α'υτδν άνω τοΰ σώ
ματος, τδν έπέρασε προσεκτικώς άνωθεν τούτου και τον έθηκε 
κάτω μακρύτερα.

(έκ τοΰ ’Αγγλικού.

Ύπό Ο. Κ

? ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ.

< Έγεννήθη έν Κέρκυρα τω 1736 άπό τδν ευπατρίδην Στόφα
ς νον Θεοτόκην, καί εκαλείτο Νικόλαος έν τοΐς κοσμικοίς· διδα- 
> χθε'ις δ έν τή πατρίδι τά εγκύκλια ύπδ Ιερεμίαν τδν Καβαδίαν, 
< μετέβη νεώτατος εις Ιταλίαν πρδς τελειοτέραν μάθησιν, καί 
i έσπούδασεν εις τά πανεπιστήμια τής Βολωνίας και τοΰ Παταβίου 
ς τά φιλοσοφικά μ,αθήματα, πρδ πάντων δέ τά μαθηματικά. Έπα- 

ναστρέψας εις τήν πατρίδα του τώ 1756, έχειροτονήθη τω 1762 
( ιερομόναχος καί μετωνομάσθη Νικηφόρος. Διορισθεΐς διδάσκαλος 
' τοΰ εν Κερκόρα έλληνικοΰ σχολείου έδίδαξε τήν φιλοσοφίαν καί 

τά μαθηματικά, κηρύττων άμα έξ άμβωνος τδν λόγον τοΰ Θεοΰ.
< Ό νεαρός ιερομόναχος ήρξατο φημιζόμενος άνά πάσαν τήν Έλ- 
<· λάδα, είτα δέ μεταβάς εις Κωνσταντινούπολή έτυχεν ευμενούς 
< δεξιώσεως ύπδ τοΰ τότε κοσμοΰντος τον οικουμενικόν θρόνον Σα- 
ι, μουήλ, καί διωρίσθη ίεροκήρυξ τής μεγάλης εκκλησίας. Όλιγο- 
<* χρόνιος ύπήρξεν ή έν τή βασιλευούση διαμονή τοΰ θεοτόκη, Σστις 
< άπελθών εις Μολδαβίαν διωρίσθη σχολάρχης τής έν Ίασίωαύθεν- 
< τικής σχολής. Ύστερον μετέβη εις Λειψίαν (1765) πρός έκδοσιν 
ς διαφόρων συγγραμμάτων του τεινόντων εις αΰςησιν τής παιδείας 
' τοΰ έθνους, καί πρδ πάντων τήν κραταίωσιν τής ορθοδοξίας. Τώ 
S 1772 έξελέχθη ύπδ των έν ‘Ενετία ‘Ελλήνων παμψηφεί μητρο

πολίτης Φιλαδέλφειας, πλήν δέν έδέχθη τδ αξίωμα έκεϊνο, διά
; λόγους εύκόλωο έννοουμένους. Τώ 1779 παραιτηθέντος Ευγενίου 
S τοΰ Βουλγάρεως τής αρχιεπισκοπής Σλαβινίου καί Χερσώνος άνη- 
( γορεύθη ύπδ τής ‘Ρωσσικής Συνόδου δ Νικηφόρος, δστις μετετέθη 
( ύστερον εις τήν αρχιεπισκοπήν Άστραχανίου καί Σταυροπόλεως.

‘Η αθόρυβος σπουδή καί μελέτη ύπήρξαν πάντοτε αύτω προσ- 
$ φιλέστεραι των πολυκρότων τιμών καί άξιωμάτων καθάπερ ώς 

■ απλούς λόγιος δέν έπαυε μόχθων δ Θεοτόκης ύπέρ τοΰ φωτισμού 
τοΰ έθνους, ούτως ώς άρχιερευς δέν άπηύδησεν δρθοτομών τδν

( λόγον τοΰ Θεοΰ. Μετά παρέλευσιν χρόνου τινδς παραιτήσας τδν 
αρχιεπισκοπικόν θρόνον μετέβη εις Μόσχαν, Σπου διήγαγε μονά-

ζων καί συγγραφών μέχρι τοΰ έν έτει 1800 έπελθόντος θανάτου · 
αύτοΰ. )

‘Ο θεοτόκης έγένετο εις των πολυμαθεστέρων και φιλοπόνων ί 

συγγραφέων τοΰ 1Η’. αίώνος, πρόμαχος τής ορθοδοξίας, ζηλωτής ? 
τής παιδείας ένθερμος, επίσημον κατσλαβών θέσιν έν τή νεοελ- ? 
ληνική φιλολογία, τδ δέ δ.ο,υα ουνεδέθη μετά τοΰ Εύγε- ) 
νίου, μεθ’ ου δεσμός ίεράς φιλίας ζώντα τον συνήνου (1).

k

Συγγράμματα.

— Λόγοι εις τήν αγίαν καί μεγάλην Τεσσαρακοστήν μετά > 
καί τινων Πανηγυρικών έπιφωνηματικών κτλ. Έν Λειψία 1766, i 
καί έν ‘Ιεροσολύμοις 1859. ι

— Στοιχεία Μαθηματικά. Έν Μόσχα 1798—99. Τόμοι 3.
— Άπόκρισις δρθοδόξου τινδς περί τής τών Κατολικών δυ- ( 

ναστείας, καί περί του τίνες οί Σχίσται · αί οι Σχισματικοί καί \ 
οι Έσχισμένοι. καί περί τής βαρβαρικώς λεγομένης Ούνίας καί £ 

τών Ουνιτών. Έν Χάλλη 1775 (Άνετυπώθη τω 1851 έν Κερ- > 
κύρα ύπδ Π. Φωκά, καί τώ 1853 έν ΆΟήναις ύπδ Βρετοΰ). >

— Κυριακοδρόμιο·?,ήτοι ‘Ερμηνεία καί μετ’αύτήν ήθική δμιλία > 
τών κατά Κυριακήν έν ταΐς άγίαιςτών ορθοδόξων έχκλησίαις άνα- > 
γίνωσκομένων Ευαγγελίων. Έν Μόσχα 1796. Τόμοι 2. Άνετυ- > 
πώθη τφ 1803 έν Βουκουρεστίω, καί τώ 1855 έν Άθήναις. j

— Κυριακοδρομίου, ήτοι ερμηνεία καί μετ’ αυτήν ήθική δμι- > 
λία εΐςτάς πράξεις τών ’Αποστόλων, έν Μόσχα 1808. 2 τόμοι. >

— Στοιχεία Γεωγραφίας. Έν Βιέννη 1804. >
Μετέφρασεν έκ τοΰ λατινικού—τδπερί θρησκείας τών ‘Εβραίων ? 

πόνημα Σαμουήλ τοΰ ’Ιουδαίου έκδοθέν έν Λειψία 1769· καί , 
έξέδωκε μετά προλεγομένων καί κριτικών επιστασιών τ’ Άσκητι- > 
κά ’Ισαάκ τοΰ Σύρου Έν Λειψία 1770, και τήν σειράν τών ύπο- > 
μνηματιστων εις τήν Πεντάτευχον (1772) εϊς δύο τόμους εις ? 
φϋλλχν. S

Εις τδν Θεοτόκην αποδίδεται ή εις τήν απλοελληνικήν μετά- > 
φρασις τής ερμηνείας θεοφυλα'κτου Βουλγαρίας εϊς τά τέσσαρα ' 
Ευαγγέλια έκδοθεϊσα έν Λειψία 1770, καί ή έκ τοΰ Γαλλικού 
μετάφρασις τής Άποδεί£εως τοΰ κύρους τών τής νέας καί πα- < 
λαιάς Διαθήκης βιβλίων, ή κατά Βολταίρου. έκδοθεϊσα έν Βιέννη ί 
1794. ‘

Τοΰ Νικηφόρου σώζονται δεκαοκτώ έπιστολαί ΐταλιστί καί έλ- ? 
ληνιστί εϊς τδ άρχιφυλακεϊον τής έν Βενετία έκκλησίας τοΰ άγιου ζ 
Γεωργίου (1772—74). /

Ύπδ Ζαβίρα άπαριθμοΰνται καί τά έξης τοΰ θεοτόκη πονή- ? 
ματα. >

— ’Αριθμητική. £

— Περί τής ήλεκτρικής δυνάμεως. ?
— Περί μετεώρου φυσικής. ,·>
— Μεταφυσική. >
— Γεωγραφία. ί
— ’Ανάπτυξες τοΰ «πας γάρ πυρί άλισθήσεται, καί πάσα δυ- '

_____________________________ \

(1) Πανδο>ρ«ς Τόμ. Δ', σελ. 373. ζαί ΜΑιτορος Του. Γ'. σελ. 47 
χαϊ 97. ’ ' ’ $

ΝΙΚΗΦΟΡΟΙ OEOTOKI1S.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ πάς λόγος τήν νίκην φέρει
Ν1ΚΗΦΟΓΩΣ γάρ ρητρεύει θεού ρήμα.

Χριστού προβάτων ποιμήν καλός ήν, κ’ απίστων βέλος 
Σοφίας πλήρης, μουσών ήγέτης, Κέρκυρας κλέος.
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< σία άλισθήσεται» πρδς 'Ελευθέριον Μιχαήλου τδν Λαρισσαϊον. 

< Έγράφη έν Βιέννη 1774.
— ’Επιστολή πρδς Νεόφυτον τδν Πελοποννήσιον.

\ — Εγκύκλιος πρδς τους έν ‘Ρωσσία ‘Ρασκολνίκους τους ΰπδ

< τήν έπαρχίαν αΰτοΰ ευρισκομένους.
' — ’Έξηρησις τοΰ κατά ‘Ρασκολνικών λόγου έν τή έπιστρέψει

< αυτών.

:■ — Orientalis ecclesiae responsio ad admodum reverendum
( Dom. Athan. Demetrievitz. 1776 Jan 15.
I — Ad occidentalem ecclesiam defitientis, contra se datam 
S declaratienam. 1778.

— Λόγος έκφωνηθείς ρωσσιστί τή κυριακή τής ’Ορθοδοξίας έν 
; Πουλτάβη.
? — Λόγος πρδς τήν αΰτοκρατορ ικήν αυτής μεγαλειότητα έκ-
? φωνηθεΐς τή 6 Αΰγούστου 1779, έν τή ήμέρα τής εϊς άρχιεπί- 
/ σκοπον χειροτονίας αΰτοΰ. (Μεταφρασθείς ρωσσιστί ύπδ Λουκά 
, Σιτζκαρέβ τοΰ τής έν ‘Ρωσσία συνόδου μεταφραστοΰ, καί γαλλι- 
<- στί, τρίγλωσσος έξεδόθη έν Πετρουπόλει.)
ί — Περί τοΰ άν έκηρύχθη τδ Εΰαγγέλιον εϊς τδν νέον κόσμον.
*’ — Περί τής τών αγίων πρεσβείας (1).
< (Έκ τής Νεοτλ. Φιλολ. Κ. Ν. ΣΑΘΛ.)

εις ψυχράν καί δλισθηράν κατάστασιν, 3ν δέν διατηρής τακτικώς s 
σχέσιν καθ’ έκάστην μετά τοΰ Θεοΰ διά τής προσευχής, δέν έχεις s 
οΰδεμίαν ένάργειαν δτι είσαι Χριστιανός. Άν ή άγάπη τοΰ κό- > 
σμου κατέλαβε τδν καιρόν σου καί τους στοχασμούς σου καί ( 
τσΰς σκοπούς σου, και έθεώρησας ώς δευτέρου λόγου άξίαν τήν ’ 
πρδς τδν Θεόν υπηρεσίαν σου, οΰδένα λόγον έχεις νά φρονής δτι > 
είσαι χριστιανός, καί πείσθητι δτι είσαι ήπατημένος εις τάς πρδς ) 
τοΰτο ιδέας σου. ?

(Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής.) <

ΠΟΙΗΜ ΑΤΙΟΝ
έπι τΰν έςετάσεω»' τοϋ 1866 'Ιούλιον 11 ίν ΠαρασΧίνΤ).

ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;

<’ Τήν έρώτησιν ταύτηυ έκαστος οφείλει νά προτείνη εις εαυτόν 
< εις τήν όποιαν δμως δεν δύναται ν’ άπαντήση. Άς άναγνώση δέ 
5 τδ δέκατον τρίτον κεφάλαιον τής Λ', πρδς Κορινθίους έπιστολής, 
* καί Θέλει ίδει πόσον δύναται τις νά προβή, καί πάλιν δμως νά μή 

< ήνε αληθής Χριστιανός.
< Είσαι λοιπόν χριστιανός, αληθής μαθητής τοΰ Χριστοΰ ; Ή 
< έρώτησις δεν έμπεριλαμβάνει τήν «μορφήν μόνον τής εΰσεβείας, 
< αλλά καί τήν δύναμιν αΰτής.» Άν δεν πιστεύης εϊς τήν Βίβλον, 
< ή μέρος τι αΰτής, δέν είσαι Χριστιανός*.  Άν ζής παρ αμελών τήν 
< δημοσίαν λατρείαν, καί δαπανάς τήν Κυριακήν εις κοσμικάς ένα- 
< σχολήσεις, εις κοινωνικάς επισκέψεις, ματαίας συναναστροφάς και 
< διασκεδάσεις, δέν είσαι Χριστιανός. Δέν έχεις μέρος, οΰδέ κλήρον 
$ μετά τών οικείων τής πίστεως. Άν έπαναπαύησαι έπί τής άμέμ- 
< πτουζωής σου και τών καλών έργων σου, πλανάς σεαυτόν, διότι 
$ «εξ έργων νόμου δέν θελει δικαιωθή οΰδεμία σαρξ.» Ζής έκδο- 
$ τος εκ συνήθειας ε’ίς τινα τών γνωστών άμαρτιών; δέν είσαι χρι- 
5 στιανός, δσον ακριβής ήθελες εισθαι κατά πολλά άλλα. Άν έπε- 
/ ρείδησαι εις όποιονδήποτε άλλο πράγμα, ή εϊς τδ αίμα τοΰ Χρι- 
> στοΰ και τήν έπ’ αΰτδν πίστιν διά νά σωθής, ή άγάπη τοΰ Θεοΰ 
ί> δέν εινε τότε εϊς σέ, «είσαι έτι εϊς τήν αμαρτίαν σου.» Άν ήσαι

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨ1Σ.

Σπουδαιότατη και φοβερά άνακάλυψις γενομένη έσχάτως έν > 
Wool Witz, κομητεία τοΰ Κέντ τής Αγγλίας κατετάραξεν άπαν- 5 
τας αΰτής τους κατοίκους. Ίδοΰ τί λέγουσι τά «‘Ημερήσια Νέα» ; 
περί τοΰ παραδόξου τούτου συμβάντος. }

« Φαίνεται δτι έν τή χώρα ταύτη τής Αγγλίας δ στερεός £ 
φλοιός τής γής έχει μόνον δλίγων ποδών πάχος και δύναται ίνα ; 
διατρυπηθή διά τρυπάνου μικράς δυνάμεως,

Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα, έν ω οι κάτοικοι τής πό- ) 
λεως ήσαν συνηθροισμένοι έν τινι άνθέων αγορά, ή γή ήνοίχθη > 
αίφνης εις χάσμα μέγιστον καί κατεβρόχθισεν υπέρ τοΰς 150 < 
άνθρώπους. Μετά τδ άπροσδόκητον και δεινόν τούτο συμβάν οί $ 
κάτοικοι ήθέλησαν ί'να καθετηριάσωσι τδ έδαφος έφ’ ου κεΐται ή 
πόλις. Άλλ’ δ τρόμος αΰτών έγένετο μέγιστος βεβαιωθέντων δτι ( 
ύπδ τήν πόλιν καί δλιγίστους ύπ’ αΰτήν πόδας ΰπάρχουσι κενά > 
καί άβυσσοι άπέραντοι. Άπδ τής ημέρας τοΰ δυστυχήματος τής 2 

γοράς τώ ν άνθέων οί κάτοικοι έμαθον δτι αί δδοί, οί κήποι και ? 
οί πλεϊστοι τών οίκων τής πόλεως, οΰς πρότερον ένόμιζον άσφα- / 
λεστάτους, κεϊνται έπί λεπτότατων φλοιών γής μετεωριζομένων ( 
ώς θόλων έπί κενών, άτινα δύνανιαι ινα καταβροχθίσωσιν αΰτοΰς / 
άπδ στιγμής εις στιγμήν. Τοιοΰτόν τι έπαθεν Άγγλος τις κα- < 
τοικών έν τή πλατεία τοΰ Πυροβολικού καί Άγγλίς τις κατοι- ? 
κοΰσα έν τή όδώ Βερεσφδρδ, οϊτινες ήθέλησαν ίνα καθετηριάσωσι ? 
τήν περί τδν οικον αΰτών γήν διότι ό μέν ήφανίσθη μετά τής ? 
οικίας εϊς βάραθρον έξαίφνης άνοιχθέν καί κλεισθέν, ή δέ είδε ( 
τδν οίκον αΰτής καταπίπτοντα εϊς λάκκον βάθους ώς 15 μέτρων < 
πλήρη ύδατος. (

Έκτοτε οί μέν πλούσιοι τών κατοίκων σπεύδουσιν ΐν’άποδημή- 
σωσιν άλλαχόσε, οί δέ πενέστεροι διάγουσι τδν βίον λίαν περί- j 
μέριμνοι. ’ ί

(1) Πανδώρα τόριος θ'.

Ήλθαν τέλος, ήλθαν πάλιν 
σ’ τής πατρίδος τήν άγκάλην 

αί έννέα άδελφαί.
Ήλθαν καί μάς φέρουν τώρα, 

ά'φθον’ άγαθά καί δώρα, 
σεβασταί μοι κορυφαί.

Έτη δλα τής Πατρίδος, 
άνευ καμμιάς φροντίδος, 

ό πνευματικός άγρδς 
Άσπαρτος καί χέρσος ήτο 

καί οίκτρώς κατεπατεΐτο 
κήπός της δ λογικός.

Δέν ήκούετο διόλου
τών Μουσών, τοΰ Έκηβόλου 

ή φωνή ή γλυκερά.
’Αλλά μαύρη βαρβαρότης 

ώς άγρία τις Θεότης 
μάς έπίεζε σκληρά.

Τριετίαν δμως ήδη 
ή παιδεία διαδίδει 

εις τήν πάτριόν μας Γήν 
Τά ποικίλα σπέρματά της 

καί τά άφθαρτ' άγαθά της 
άπδ άφθονον πηγήν.

Νά σκεδάζετ’ άνενδότώς 
ήρξατο πλέον τδ σκότος 

άμαθείας τδ δεινόν.
Τής παιδείας δ’ άνατέλλον 

προαγγέλλει λαμπρόν μέλλον 
φως τδ λίαν ποθεινόν.

Τδ σεμνόν τοΰτο Σχολεϊον, > 
γνώσεων πολλών ταμεϊον, 

τεχνουργεϊον τοΰ νοός, 
Τήν διανοίαν πλουτίζει, 

τήν καρδίαν μας ρυθμίζει 
καί τά ήθη προσφυώς.

Ναί, ώ φίλοι πατριώται, 
ήν ποτέ καιρός, οπότε 

ή κοινή ήμών Πατρις 
Έτρεφεν άνδρας μεγάλους 

ποιητάς, σοφούς καί άλλους 
νέους μεγαλοφυείς.

Έτεκεν ή Μιτυλήνη 
ή καλλίτεκνος έκείνη 

τήν Σαπφώ, τ’ον Πιττακόν. 
Άντισσα τδν Τέρπανδρόν της 

Έρεσσδς θεόφραστόν της 
τδν 'Αριστοτελικόν.

Πρδς βορράν δέ έν Μηθύμνη 
τοΰ Άρίωνος οί ύμνοι

καί τά μέλη συγκινοΰν.
Τοΰς δελφϊνας τής θαλάσσης 

εϊς τάς άχανεϊς έκτάσεις, 
καί τοΰς κάμνουν νά σκιρτούν.

Ούτω τότε μιά γνώμη 
πάσα πόλις, πάσα κώμη 

Λέσβου τής περιφανούς, 
Περιέθαλπε τήν θείαν 

καί άθάνατον παιδείαν 
μετά ζήλου εΰγενοΰς.

Ένα ε’χον δλοι τότε 
άρχοντες καί ϊδιώται 

ένα άγιον σκοπόν.
Μίαν εΰγενή φροντίδα, 

νά δοξάσουν τήν Πατρίδα 
τήν κοινήν αΰτών τροφόν.

Σύμπνοια, φιλοπατρία, 
εύρυθμος έλευθερία, 

άμιλλα, ζήλος πολύς· 
Ίδοΰ ποϊαι ήσαν τότε 

αί μεγάλαι καί αί πρώται 
άρεταί κοινωφελείς.

Κ’ έδρεπον λοιπόν έκ τούτων 
Ίσχύν, δόξαν, τιμήν, πλοΰτον 

οί προπάτορες ήμών.
Κ’ ή ’Ελλάς χώρα ηρώων, 

διεμόρφωσεν άθρόον 
σώφρονα Πολιτισμόν.

Άλλ’ έκεϊνοι οί αιώνες 
φχοντο, φεΰ ! καί χειμώνες 

μάς κατέθλιψαν βαρείς.
Κ’ έθεσαν εις τήν πατρίδα 

τής δουλείας τήν σφραγίδα 
βάρβαροι αιμοχαρείς.

Έκτοτε έσβέσθ’ ό λύχνος 
τής παιδείας, κι οΰδέν ίχνος 

έμεινε πολιτισμού.
Ή άμάθεια ήπλώθη 

πανταχοΰ, κ' έκορυφώθη 
κράτος τοΰ βαρβαρισμοΰ.

Ή αγία ήμών πίστις 
έκινδύνευσεν έν πλείστοις 

κακοδαίμοσι καιροϊς, 
Καί πολλοί Έχάθη, ε’πον, 

ή ‘Ελλάς, τών πρωτοτύπων 
ή τροφός καί ή Πατρίς.

Άλλ’ οΰχί, δτε έπέστη 
δ καιρός, εΰθΰς άνέστη 

ή νεκροφανής ‘Ελλάς, 
Διαπράξασα παντείας

επ’ ανδρεία άριστείας 
έξαισίας καί πολλές.

Κ’ έπανέκαμψαν αί Μοΰσαι 
προ καιροΰ άποδημοΰσαι 

τής έστίας των μακράν.
Κ’ ίδρυσαν σχολών σωρείαν 

πανταχοΰ μέ προθυμίαν 
ένθερμον καί ίεράν.

Καί ϊδοΰ πάλιν τά φώτα 
τής παιδείας, ώς τά πρώτα 

έξατλοΰνται δαψιλώς.
Καί δι’ άρρωγής τής θείας 

πέπλος δ τής άμαθείας 
αίρεται ό παχυλός.

‘Ημείς μόνοι λοιπόν, φίλοι, 
θά ΐστάμεθα ώς στήλη 

άψυχός τε καί νεκρά 
Έν τω μέσω τοΰ δργώντος 

κόσμου καί ένθουσιώντος 
πρδς καλά τά νοερά;

‘Ημείς μόνοι ζευγηλάται 
καί άγροίκοι βοηλάται 

θά νά ήμεθα λοιπόν, 
’Αμαθείς καί τυφλοί ζώντες 

καί οΰδέν ά'λλο τιμώντες 
ή χρημάτων πορισμόν;

Όχι, οχι, συμπολιται, 
καιρός πάλιν νά φανήτε 

τών γραμμάτων ζηλωταί.
Εινε τών εΰκατορθώτων 

νά δειχθήτε, ώς τδ πρώτον 
τής παιδείας έρασταί.

Τήν πατρίδα τήν φιλτάτην 
μέ βουλήν προθυμοτάτην 

νά τιμήσωμεν καιρόν 
Δότε, άν μάς άγαπάτε, 

δότε μή μάς άποσπάτε 
τών ώραίων μας σπουδών.

Ώ θεέ, συνέτισόν μας, 
ώ θεέ, εΰλόγησόν μας· 

άνωθεν, έξ οΰρανοΰ.
Δδς ήμίν, παρακαλοΰμεν, 

προκοπήν, ήνπερ ποθοΰμεν, 
τής καρδίας καί τοΰ νοΰ.

Έμπνευσον, Θεέ, τοϊς πάσιν 
ζήλον ένθερμον καί τάσιν 

άκραιφνή φιλομαθών.
Π Δδς τοϊς άρχουσιν υγείαν, 

σύμπνοιαν καί καρτερίαν 
πρδς πάν δ τι άγαθόν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

II « ΠΑΑΑΑΣ. »

‘II έν Κ)πόλει ‘Ελλ. Φιλόμουσο; ‘Εταιρία « Παλλά; η, περί 
τοΰ υψηλού προορισμού χαί τή; σπουδαίας αποστολή; τής όποιας 

? έν σελ. 287 τοΰ άνά χείρα; τόμου δι’ ολίγων εΐχομεν Stat— 
’ λάβει, δι’ άλλη; αύτής εγκυκλίου υπό ήμερ. 15 ’Ιουνίου άνήγ- 

> γειλεν δτι: επειδή κατά άρθρου ιδιαίτερον τοΰ κανονισμού ίδρυται 
αύτή; λογίζονται ού μόνον οί έν τελεί τοΰ πρωτοτύπου τοΰ χανο- 

ί νισμοΰ καί τή πρώτη τών Ιδρυτών συνεδριάσει ύπογραφέντες, 
) άλλά καί δσοι έντός έξ μηνών άπό τή; ήμερα; τής πρώτης τών 

ιδρυτών συνεδριάσεως (συγκροτηθείση; την 17ην Φεβρ. ε. π.) δη- 
? λώσωσιν εγγράφω; τω Προέδρω τή; ‘Εταιρίας, δτι έπιθυμοΰσιν 
> ϊ,α άναγραφώσιν έν τοΐς ίδρυταΐς αύτής, καταβάλωσι δ’έφ άπαξ 
? μίαν ’09. λίραν- καί έπειδή πολλαχόθεν έξεφράσθη παρ’ όμογε- 
■' νών ή έπιθυμία τοΰ νά καταταχθώσιν έν τώ χαταλόγω τών ίδρυ- 
? τών, τδ διοικητικόν αύτή; Συμβούλιου άσμενον έδέχθη τήν αιτη- 

■ σιν ταύτην, ήτι; δείκνυσιν άρκοόντω; τήν φιλογένειαν καί τήν 
) πρό; τό όντως σπουδαίον τοΰτο ίδρυμα συμπάθειαν τών όμογενών, 
> καί ήτι; έπαγγέλλεται αύτω τόν έκπορισμόν σπουδαίου μέρου;

έκ τών άπαιτουμένων πρό; τήν σύστασιν τών έκπαιδευτηρίων τή; 
> ‘Εταιρία; μεγάλων χρηματικών μέσων.
> Πρό; διευκόλυνσιν δθεν τής εύγενοΰ; ταύτης προθυμία; όρμω- 
> μένη άφ’ ένός, εύελπιστοΰσα δ’ άφ’ έτέρου, δτι πλείστου; δσους 
> θέλει τύχει τού; ζηλωτάς, ή ‘Εταιρία ένήργησεν άποφάσει τοΰ 
> διοικητικού αύτή; συμβουλίου, ϊνα άνοιχθώσι κατάλογοι έγγρα

φή; ιδρυτών τής ‘Εταιρίας κατά πάσα; τάς ’Επαρχία; τοΰ Βα- 
< σιλείου τή; ‘Ελλάδος καί τάς άπανταχοΰ πόλεις, ένθα έδρεύου- 
J σιν ‘Ελληνικαί Προξενικαί Άρχαί, τοΐς άντιπροσώποις τών οποίων 
ί άναθέτειτήν έντολήν ταύτην, ώς έπίσης καί τήν προεδρείαν διαρ- 
< χών έπιτροπών, συστηθεισών μόνον πρός συλλογήν βοηθημάτων 
‘ ύπέρ τή; ‘Εταιρίας.

·'- Κατ’ αύτά; δέ μετ’ εύχαριστήσεω; έλάβομεν καί άλλην έγχύ- 
χλιον τής φιλομούσου ταύτης Εταιρίας, δι’ ή; αναγγέλλει τήν 

S ΐδρυσιν «Κεντρικού άνωτέρου ‘Ελληνικού Παρθεναγωγείου καί 
$ Νηπιαγωγείου θηλέων» καί ήν ά.σμένω; καταχωρίζομεν έχουσαν 
£ ώ; έξής- 
< - - 
Κ u

Λξιότιμε κύριε Συντάκτη,

Το διοικητικόν τή; καθ' ήμά; Εταιρίας συμβούλιον έν τή συν- 
<’ εδριάσει, ήν συνεκρότησε τήν 27ην φθίνοντος, άπεφάσισεν ϊνα, 

συμφώνω; τή πολλαχόθεν έκδηλωθείση έπιΟυμία, προβή είς τήν 
έκπαιδευτικήν τή; 'Εταιρία; ένέργειαν, άρχόμενον τοΰ έργου άπό 

\ τή; ενταύθα ιδρύσεω; του «.Κεντρικού άνωτέρου ελληνικού Παρ- 
\ θεναγωγείου» καί τοΰ προσηρτημένου αύτω «Νηπιαγωγείου θη- 
\ λέων--, προσδιόρισαν ημέραν τή; εις τά έκπα δευτήρια ταΰτα τής 

Εταιρία; προσελεύσεω; τών μαθητριών τήν 14ην τού έπιόντος 
S μην'ο; Σεπτεμβρίου (καθ’ ήν γενήσεται διά τελέσεω; άρχιερατι- 
/. κοΰ αγιασμού ή θρησκευτική έγκαινίασι; τών ιδρυμάτων), ημέραν 

δέ ένάρξεω; τή; έν αύτοί; διδασκαλία; τήν 16ην τοΰ αύτοΰ μηνός.

Φέροντες τοΰτο είς γνώσιν ‘Υμών, παρακαλοΰμεν ‘Υμάς, άξι— 
ότιμε κύριε Συντάκτα, ϊνα διά τοΰ λίαν άξιοτίμου ‘Υμών περιο
δικού δημοσιεύσητε δωρεάν τήν έξής διακήρυξιν

« Κατ' άπόφασιν τον διοικητικού τήςΈταιρίας συμβουλίου, 
» γενομένην έν τη σήμερον (27 ην Ιουλίου) συγκροτηθείση 
» συνεδριάσει αύτοΰ, γίνεται έναρζις τής διδασκαλίας έν το) 
« Κ εντ ρ ι κφ άν ω τ έ ρ φ έλληνικφ Παρθεναγω- 
» γ ε ί φ » τής Εταιρίας καί έν τώ προσηρτημένφ αύτω 
» Νηπιαγωγεία θηλέων» τήν Ιβην τοΰ έπιόντος μηνός 
» Σεπτεμβρίου.

» Προσκαλοΰμεν ΰθεν κατ' άπόφασιν τοΰ διοικητικού συμ- 
» βουλΐου πάσας τάς έχούσας τά κατά τόν κανονισμόν προσ- 
» όντα τού διευθύναι τά εΐρημένα τής εταιρίας έκπαιδευτή- 
» ρια ή διδαξαι (Ί) έν αύτοϊς, ϊνα άποστείλωσι τάς δηλώ- 

» σεις αυτών πρός τόν γενικόν γραμματέα τής Εταιρίας (Πέ
η ραν Κωνσταντινουπόλεως, οδός Τηλεγράφου, άριθμ. 24), 
» έντός ένός μηνός άπό σήμερον, άναφέρουσαι έν αύταϊς ά) 
» τό ονομα καί έπώνυμον αύτών- β') τήν ηλικίαν γ’) τό δι- 
» δασκαλεΐον, έν ω έίςεπαιδεύθησαν <Υ) τόν βαθμόν, όν φέρει 
» τό διδασκαλικόν αύτών πτυχίον έ) έάν έδίδσξαν καί έφ' ό- 
» πόσον καιρόν έν δημοσΐοις ή ίδιωτικοΐς παρθεναγωγείοις καί 
» τίσι- στ.) έφ' δπόσφ μηνιαίω μισθφ" εϊσι διατεθειμέναι ϊνα

ρ ετήρησα δτι χαί τοι ή ϊοχός τάς έρριψε χατά γής, δέν τά; έ- ? 
χτύπησεν δμως, διότι ή άχρα αύτοΰ είχε στηριχΟή έπί τίνος λίθου ? 

χατά τό άχρον τή; άψίδος. ?
Ή Λίσβεθ ήτο λειποθυμημένη, άλλ’ ούχί φονευμένη χαί δμως ? 

δέν ήδυνάμην νά χινήσω τήν βαρεΐαν δοχόν, ήτις ήτο περιπλεγ- 
μένη μεταξύ άλλων καταπεσουσών ύλώνώστε ήτο έπιχίνδονον 2 
νά τήν κινήσω. "Εθεσα τήν χείρα μου έπί τής κεφαλή; τής 
Άλύσση;, δπω; τήν καθησυχάσω. ?

— Έσο ήσυχος, Άλύσση μου, τή είπα, χαί μή ταράττης τήν ; 
μητέρα σου, θά τήν έγείρω έγώ έντός δλίγου, ήσύχασον μέχρι; > 
ου έπιστρέψω. Μόλις άπήλθα σκεπτόμενος πόθεν έπρεπε νά ζη- > 
τήσω βοήθειαν, διότι έκαστος ήτο ένησχολημένος εις τάς ίδια; S 
αύτοΰ άνάγκας, δτε είδα... άλλά δέν ήδυνάμην νά τό πιστεΰσω, ) 
είδα τόν πατέρα μου ίστάμενον προ τών έρειπιων τοΰ οϊκου μα; s 
καί ώσεί έρωτώντα αύτά, τί έγένετο ή Συλβία,ή μήτηρ του καί εγώ ; > 
Ώ1 ούδέποτε θά δυνηθώ νά έκφράσω παν δ,τι ήσθάνθην τήν στιγ- ,· 
μήν έκείνην έπαναβλέπων αύτόν μετά τόσου; κινδύνου; καί θλί- > 
ψεις- έρρίφθην είς τάς άγκάλα; του καί ένόμισα έπί τινας στιγ- > 
μά; δτι εύρισχόμην έν τώ ούρανω. Ταχέως δμω; άνεμνήσθην > 
τής Λίσβεθ και Άλύσση;, ά; ώφειλον νά σώσω- χωρίς δέ’,ν’άπαν- > 
τήσω είς τά; έρωτήσει; τοΰ πατρός μου τόν έσυρα πρό; τον τόπον > 

ένθα αυται κατέκειντο. >
_ Οί οφθαλμοί τή; Λίσβεθ ήσαν ανοικτοί καί δταν έστρεψα πρός ? 

αύτήν μοί έμειδίασε. Μία &px σχεδόν παρήλθε μέχρι; ου λυτρώ- 
σωμεν αύτά; έκ τοΰ πεπτωκότος οικοδομήματος, καθ’ ήν δέν > 
άπεμακρύνθην αύτών και ταΐ; προσέφερα τεμάχια άρτου, άτινα S 
είχαν φέρει. Όταν αί βαθμίδες έχαθαρίσθησαν, χατέβημεν άπαν- , 
τε; έν τω ύπογείω πρός τήν μάμμην μου καί τήν Γρέσην, αϊτινες 
ήσαν ημιθανείς έκ τοΰ τρόμου νομίζουσαι δτι είχαν ένταφιασθή ) 

ζώσαι καί δτι ή βοήθεια, ήτι; έπί τέλους έφθασεν είς τού; κα- $ 

τοίκου; τοΰ Στρασβούργου, έξέλιπε δΓ αύτάς. ς
Ήδη δμω; τά πάντα εΐχον καλώς- ούδείς λόγ·ς φόβου υπήρχε ? 

χαί ό πατήρ μου εύρίσκετο παρών δπως φροντίση δι’ δλους ήμά;. )
‘Η υγεία τοΰ πατρό; μου είχε πάθει κατά τάς έκδρομά; αύτοΰ J 

καί ΰπεχρεώθη νά έπανέλθη είς Αίγυπτον, ένθα μαθών τόν με- ( 
ταξύ Πρωσσίας καί Γαλλίας πόλεμον έσπευσεν εί; βοήθειάν μας- ’ 
κατά τάς τελευταίας τρεΐ; ήμέρας διέμεινεν έν Άππεν Γουεάρ, ί 

δλίγα μίλλια μακράν τοΰ Ρήνου, παρατηρών μετ’ άλλων πολλών ) 
τόν τρομερόν τή; πόλεω; βομβαρδισμόν καί αδυνατών νά πράξη τι < 
υπέρ ήμών. Τήν παρελθοΰσαν νύκτα έγνωστοποιήθη αύτω ή ? 
ύποχιόρησι; τοΰ στρατηγού Ούλρίχ καί έσπευσεν δσον τάχος δπω; 

μά; μεταφέρη εί; Άππεν γουέαρ.
Ότε ταΰτα έπραγματοποιήθησαν καί ή μάμμη μου μετά τή; 

Γρέσης άποκατέστησαν έν εύαρέστω οικία, δ πατήρ καί έγώ άπήλ- 
θομεν πρός άναζήτησιν τή; Συλβίας. Έπρεπεν εύθύ; πρώτον νά 
πληροφορηθώμεν ποΰ ή κ. Βέρθεν έζήτησεν άσυλον επειδή δμω; > 
δ σύζυγό; τη; εύρίσκετο αιχμάλωτο; έν Γερμανία, άπηντήσαμεν 
πολλά; δυσκολία;. Έπί τέλου; έμάθαμεν δτι εύρίσκετο έν Βασι- ; 
λεία άκριδώς κατά τά Ελβετικά μεθόρια ένθα έπορεύθημεν διατρέ - > 
χοντε; δλην τήν κοιλάδα τοΰ Ρήνου έν μέσω εκτεταμένων 1λειμό-

» άναλάβωσι τά χρέη διευθύντριας η διδασκάλου έν τοΐς εΐ- 
β ρημένοις έκπαιδευτηρίοις, όπου θέλει παρέχεσθαι αύταϊς 
» δωρεάν πλήρης διαίτησις χαί ζ") τίνος μαθήματος τήν δι- 
» δασκαλίαν έκάστη έπαγγέλλεται. Τήν αύτή» πρόσκλησιν (άνευ 
» τού περί παροχής τής δωρεάν διαιτήσεως όρου) άπευθύνο- 
» μεν καί πρός τούς έχοντας τά άπαιτούμενα κατά τόν κανο- 

» νισμόν προσόντα κυρίους διδασκάλους.

»'Ε> Κωνστ)πόλει, τη 27η Ιουλίου 1874.

» Ό Γεν. Γραμματεύς
(Ύπογ.) Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ κ.

Βέβαιοι βντες, άξιότιμε χύριε Συντάχτα, δτι, έν τη χαραχτη- 
ριζούση ύμα; εύγενεϊ προθυμία τοΰ συνεργεΐν πρός παν έθνωφελέ; 
έργον, θέλετε άποδεχθή τήν ήμετέραν παράχλησιν, φέροντες είς 
γνώσιν τοΰ δημοσίου τήν άνωτέρω τή; έταιρίας διαχήρυξιν, έχ- 
φράζομεν ‘Υμΐν έχ προκαταβολής τάς τε ήμετέρας χαί τά; παρά 
τή; έταιρίας ήμών εύχαριστίας χαί παραχαλοΰμεν ‘Υμα; δεχθή- 
ναι τήν διαβεβαίωσιν τή; ήμετέρας άρίστης πρόςςΥμα; ύπολήψεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, χ. ά. α., άποδημοΰντος
Ο ΕΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Π. ΚΑΛΛΙΒΟΥΡΣΗΣ
Ό Γεν. Γραμμα'.εύς

Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.

Έχ χαθήχοντος πρό; τά έθνιχά ήμών συμφέροντα ύψοΰμεν 
σήμερον τήν φωνήν, δπως χαταστήσωμεν γνωστά; τοι; συμπο- 
λίταις ήμΐν χαί λοιποί; όμογενέσι τά; πράξεις ταύτας τή; φίλο— 
μούσου ‘Εταιρία;· έσμέν δέ βέβαιοι δτι θέλουσι προθυμοποιηθή 
άπαντες ϊνα συνενέγκωσι πρός τήν σύστασιν χαί διατήρησιν τών 
έχπαιδευτηρίων τής έν λόγω ‘Εταιρίας, τής άναλαβούσης τήν πρω
τοβουλίαν έργου τοσούτω πολυμόχθου χαί πολυδαπάνου πλήν 

χαί_τοσούτω ίεροΰ, πολλά δέ χαλά ύπισχνουμένου.

------------- - ------------------------------------------ —---------

ΜΑΗ-ΚΡΟΜΑΡ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΤ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ, 

(συνέχεια άπό σελ. 352χαϊ τέλος».
1 w;

! ΚΕΦ. XII.

ί · Ό Κόσμος τοΰ θεοΰ ευτυχεί μεγάλως- είτε πάντοτε ή πραεϊα χαΐ 
ί κυανή ομίχλη συναθροίζεται, ε’ίτε αί κυματιζόμεναι σταγόνες τής 
( δρόσου στιαζονται, ή at έρυθραϊ Ούελλαι εκτυλίσσονται ή
? αύτή βαθεια άγάπή πάλλει έν τή μεγάλη χαρδία του.»

S Ιίετ'δλίγον ή γλυχεΐα χαί εύχρινής φωνή τής Άλύσση; ήχη- 
> σεν είς τό ούς μου ώς φωνή τεθνεώτος- προσεπα’θει νά χοινηθή χαί 
> νά φέρη τάς χεΐράς τη; πρός τό πρόσωπον τής Λίσβεθ- τότε πα

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τευχ. S'.)
48.

(1) Τά περί τών προσόντων τούτων καί τών διδαχθησομένων μαδη- 
μάτων αρΟρα τοΰ κανονισμού εχουσιν ώς έξης·

« νΑρ6ον 62. Το «Κεντρικόν άνώτερον Ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον» 
η της έταιριας διευθύνεται έν τοΐς άφορώσι τήν έν αύτω διδασκαλίαν ύπό 
» μιας διευθύντριας, φερούσης.πρωτοβαθμίου διδασκάλου πτυχίοντήςέν 
ι» ’Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ή τίνος τών έν 
»» Ευρώπη αναλογών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τό πτυχίον δε μένει κα
ι» τατεθειμένον έν τω άρχείω τής έταιρίας έφ’ δσον και ή διευθύντρια 
·» εξακολουθεί διευθύνουσα τό παρθεναγωγεΐον.

» ’ΆρΟρον 65. Ιίάσαι at διδάσκαλοι τοΰ κεντρικού Παρθεναγωγείου 
» και τοΰ προσηρτημένου αύτω Νηπιαγωγείου διορίζονται ύπό τοΰ διοι- 
ι» κητικοΰ συμβουλίου έκ προσώπων, έ/6ντων πτυχίον διδασκάλου της 
η έν Ά Ο ή ν α ι ς Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ή οιουδήποτε 
» άλλου έκ τών έν Ευρώπη αναλογών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το 
» πτυχίον δέ αύτών μένει κατατ.θειμένον έν τώ αρχείο» τής έταιρίας 
μ έφ’δσον άν έςακολουΟώσιν οΰσαι έν τή ύττηρεσία αύτής.

» * *Αρθρον 66. Τά έν τω Κεντρίζω Παρθεναγωγεία) διδασκόμενα μα- 
» Θήματά εϊσι τά εξής· ά) ή Ελληνική· β’) ή Γαλλική· γ'| ή Γερμανική 
. (··)· δ’) ή Αγγλική (·) έ) ή Τουρκική [ ·}· στ) ή ’Αρμένική (")· ζ')
• ή πρακτική αριθμητική- ήΙ Γεωγραφία- 9’] ή Γεωμετρία- ί] ή Γενική 
. Ιστορία (έχτενέστερον ή ιστορία τη; ‘Ελλάδος;· ιά) ή Φυσική Ιστορία- 
> ιδ'] ή πειραματική Φυσική· ιγ'] ή στοιχειώδης πειραματική χημεία ιδ') 
» ή κοσμογραφία ιόΐ ή ιερά ιστορία- ιστ') ή Ιερά Κατήχησι;· ιζ'| ή χρέ
η στιανική ηθική- ιή | κατά κνριαχήν ερμηνεία τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου τής 
» ήμέρας- ιθ’) ή οικιακή οικονομία- κ') ή Παιδαγωγική- ή Διδακτική, ή 
» μέθοδος τής Νηπιαγωγεία; | ).αά) χειροτεχνήματα-κβ') ή καλλιγραφία- 
• κγ'| ή ’Ιχνογραφία- χδ') ή Ζωγραφική κέ) ή Γυμναστική- κστ') 
» Κλειδοκύμβαλου ("] κζ') ή ωδική και ό χορός.

» |Τά δι’ αστερίσκου σημειούμενα μαθήματα εϊσι προαιρετικά, άνευ 
» ιδίων διδάκτρων διδασκόμενα τά δέ δυσΐν αστερίσκοι; σημειούμενα 
« εϊσι προαιρετικά καί διδάσκονται τοΐς προαιρούμενοι; έπί ίδιοι; διδά- 
ν κτροι;
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χιτώνα διεκπεραιωμένον έχοντα τάς έκ τής κόνεως τών καταπι- ? 
πτόντων τοίχων ή έκ τής ίδιας αύτής έργασίας κηλίδας έντελώς . 
καθαρισμένας άλλά τά χείλη τοΰ κορασιού έτρεμον καί προσε- . 

πάθει νά κρατήση τά δάκρυα της. )
— Μάς, μοί είπε, δέν ύπάρχει μέσον δι’ ού νά προσφέρω είς S 

τδν Ίησοΰν Χριστδν το δώρον τών γενεθλίων του, δταν ή ήμέρα > 

φθάση! ?
— Διατί Άλύσση; ήρώτησα. s
— Διότι εινε μακράν, πολύ μακράν είς τους Ουρανούς· μοί < 

άπήντησεν. >
— "Οχι, Άλύσση· τή εΐπον, εΐνε μεθ- ήμών αΰτδς είπε «δεν S

θά σάς άφέσω άπαρη/ορήτους, άλλά θά e'/.θω με σάς χτλ.η ) 
Τοιουτοτρόπως Αυτός έρχεται συχνάκις, καθεκάστην, άλλά δέν ί 
δυνάμεθα ν’ άκούσωμεν τήν φωνήν του ή νά ίδωμεν τδ πρόσωπον S 
του εισέτι. Όταν άνεχώρησεν, εΐπεν εις τοΰςμαθητάς του νά μή S 
λυπούνται άν έπί τινα καιρόν δέν θά δυνηθώσι νά τδν ’ϊδωσιν: «Αμήν, > 
άμήν λέγω ύμϊν δτι εΐνε άνάγκη νά υπάγω, διότι άν έγώ δέν ? 
άναχωρήσω, τδ πνεύμα τδ Άγιον δέ θά έλθη κτλ».

— Χαίρω λοιπόν, διότι θά έλθη, είπε τδ κοράσιον μέ λαμπο- '/ 

βολοΰν πρόσωπον, άλλ’άφού δέν δυνάμεθα νά τδν ίδωμεν,τίνι τρό- ? 
πω θά τω προσφέρω τδν μικρόν αύτδν χιτώνα ;

— Τότε έγώ ήνοιξα τήν Άγίαν Γραφήν, ήν ή Άλύσση πρό ? 
τίνος ειχεν άρχίσει νά άναγινώσκη, καί τήν έβαλα νά συλλαδίση < 
τδν έξής στίχον: « δ,τι άν ποιήσης ένί τών άδελφών μου τούτων <. 

τών έλαχίστων κτλ.» <
‘Η Άλύσση έκάθησεν ήσυχος καί σκεπτική έπιστηρίζοοσα τήν < 

κεφαλήν έπί τών μικρών χειρών της,τάς όποιας μετά ταΰτα συν- < 
έσφιγξε χαίρουσα ώσεί έννοήσασα τήν έννοιαν τοΰ ρητού έκεί- < 

νου. !
Μάς. μοί είπε, πρέπει λοιπόν νά πορευθώμεν πρδς ένα τών < 

άδελφών τούτων τοΰ Χριστού τών έλαχίστων καί ίδωμεν άν κάμη < 
δι’ αύτόν. Άλλ’ ό πατήρ μου δέν ήθελε κατ’ ούδένα τρόπον νά ' 
δοθή είς άλλον τινα ό χιτωνίσκος τής Άλύσσης καί διέταξε τήν 
Αίσβεθ νά φυλάξη αύτδν είς άνάμησιν τών Ιξ εβδομάδων τής πο- < 
λιορκίας τοΰ Στρασβούργου, λέγων δτι ή Άλύσση θά έννοήση τδν 
λόγον δπόταν μεγαλώση. Έγώ αύτός μόλις ήδυνήθην νά τδ έν- 
νοήσω μέχρις δτου δ πατήρ μου μοί άνέγνωσε τούς λόγους τής 
γυναικός, ήτις έφερε τδ άλαδάστρινον άγγεϊον τοΰ μύρου καί τδ 
έχυσεν έπί τής κεφαλής του, οί δέ μαθηταί του τδ άπεκάλεσαν 
σπατάλην λέγοντες δτι τά χρήματα ήδύνατο νά δοθώσιν εϊς τούς πτω
χούς. « Σείς έχετε τούς πτωχούς πάντοτε μεθ’ ύμών, εΐπεν δ 
Κύριος, καί δπόταν θέλετε δύνασθε νά κάμητε καλόν είς αύτούς, 
άλλ’έμέ δέν μ’ έχετε πάντοτε· αυτή έπραξεν δ,τι ήδυνήθη.

$

νων, χλοερών νομών, άγρών καρποφόρων καί άμπελόνων, οίτι- 
νες ηϋξανον παρημελημένοι, έπεκτείνοντες άτάκτως τούς κλάδους ' 
αυτών κοιλάδα ώραίαν περιφρουρουμένην ύπδ όρέων καί πεπλη- : 
ρωμένην ύπδ δένδρων, άτινα ένθεν κάκεϊθεν έχρωματίζοντο μέ 
τοΰ φθινοπώρου τά χρώματα. ‘Η ειρήνη έβασίλευεν έντελώς έ
π’αύτής χαί μόλις ύπέφερα ένθυμούμενος τά έν Στρασβούργο) δει— 
νοπαθήματα, ένώ ένταΰθα δ "Ηλιος έλαμπε καί τά πτηνά έκε- 
λάδουν καί τά άνθη ήνθουν ώς έν τω Κήπω τής Εδέμ πριν ή 

δ άνθρωπος τά καταστρέψη.
Ό τόπος οΰτος ήτο άληθώς δ κήπος τής Έδέμ- δ πέραν έκεϊ 

ήτο έκεϊνος, περί ου δ θεός έλεγεν «ή φωνή τοϋ αίματος τον 

αδελφού σον φωνάζει είς έμε άηδ την γην χτλ. »
Έπί τέλους ευρομεν τήν Συλβίαν ώχραν, ισχνήν και νευρικήν, 

έτοίμην νά τρομάζη καί νά κραυγάζη είς τδν έλάχιστον κρότον. 
Μ’όλον τοΰτο δπόταν είδα αύτήν είς τάς άγκάλας τοΰ πατρός μου 
μετά τόσας περιπέτειας καί δυστυχήματα, δέν ήδυνάμην νά κρα

τήσω τήν χαράν μου.
Μεθ' δσα καί άν ύπέφ-ρεν ή μάμμη μου, υπήρξεν άδύνατον νά 

καταπείσωμεν αύτήν δπως μας άκολουθήση είς τδ Αονδϊνον. 
Άπδ τήν έν Άππεν Γουέαρ νέαν της κατοικίαν ήδύνατο νά 
βλέπη εισέτι τήν Μητρόπολιν, ήτις ήτο τδ προσφιλέστερο·/ 
τών πραγμάτων δι’ αύτήν διεθρυλλείτο δέ δτι άπαντα τά 
ναταστραφέντα οικοδομήματα θά ήγείροντο δσον τάχιστα. Ή 
ησυχία καί τάξις έπανήλθον έκ νέου έν Στρασβούργον τά εργα
στήρια καί αί άγοραί ήνεωχθησαν, τά κενά παντί σθένει έπλη- 
οοΰντο, άλλ’ ύπήρχον οί τάφοι, αί κατηρειπωμέναι οίκίαι και τά 
σκεύη αύτών. Σχεδόν ώς είς Αίγυπτον δέν ύπήρχεν οίκος δστις 
δέν έθρήνει ένα τεθνεώτα.

‘Ο πατήρ μου, δστις διετέλει σχετικός μετά πολλών πεπαι
δευμένων καί άνδρών έχόντων επιρροήν μεταξύ τών έχθρών, δέν 
έδυσκολεύθη νά έπιτύχη συστατικών, δΓ ών ένισχύθημεν νά μετα- 
βώμεν είς τά περίχωρα τοΰ Φαλσβούργου, δπερ ύφίστατο είσέτ ι 
τούς τρόμους τής πολιορκίας όμοιας τής τοΰ Στρασβούργου.

Άνεζητήσαμεν έκεϊ μεταξύ τών λόφων τδ μικρόν άγροκήπιον 
τοΰ λοχία Κλέη, ένθα τά τεκνία του πιθανόν ήλπιζον εισέτι νά 
έπιστρέψη,άλλά οί κάτοικοι τών μερών έκείνων άπδ τών μεμονω
μένων άγροκηπίων μέχρι τών πολιχνίων καί χωρίων εΐχον άναχω- 
ρήσει πρδ τοΰ έπερχομένου στρατού έπί τή άσθενεϊ έλπίδι τοΰ νά 
έπανακάμψωσιν οίκαδε μετά τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης. 
'Υπήρξεν αδύνατον νά ευρωμεν άνθρωπον γνωρίζοντα τδ άγροκή
πιον καί τήν οικογένειαν τοΰ λοχία Κλέη. Καθ' δσον άφώρα τδν 
άδελφδν τής Αουίζης, αύτός εύρισκετο εισέτι κεκλεισμένος έν 
Φαλσβούργω άγνοών τ'ον θάνατον τής άδελφής του.

‘Η Αίσβεθ,ής ή οικία καί ή ιδιοκτησία άπωλέσθησαν ές δλοκλή- 
ρου, ύπεσχέθη ασμένως νά έλθη καί ζήση μεθ’ ήμών έν Αονδίνω.

Ένω έσκεπτόμην περί τών πραγμάτων τούτων, ή Άλύσση έπή- 
δησεν έπί τών γονάτων μου και έπεκαλέσθη τήν προσοχήν μου 

’ δΓ ελαφρού ραπίσματος έπί τής παρειάς μου. Έκράτει είς τήν 
> μίαν τώνχειρώ/ της φάκελλον περιτετυλιγμένον διά χρυσόχαρτου 
? δν έξετύλιξε μετά ύφους σοβαρού καί μοι έδειξε μικρόν τινα

ΠΟΙΚΙΛΑ

1180
1252
1290
1299
1302
1331
1410
1440
1477
1540
1543

Χρήματα.— Όταν παρατηρώ τά άπειρα ήμών πλούτη καί 
σκέπτωμαι τδ πνεύμα τών λαών, αισθάνομαι δτι βλα τά έξοχα τών 
ποιητών μας όνειρα εΐσί κατώτερα τή;ένδοξου πραγματικότητος· 
ύπάρχουσιν εισέτι πλούτη, άτινα δ Κόσμος ουτος δύναται ν’ άπο- 
λαύση καί μεθ’ ών παραβαλλόμενα τά παρόντα είσι μηδέν έλεύ- 

σεται ημέρα καθ’ήν διά τοΰ ποσού ένδς εκατομμυρίου ταλλήρων 
δέν θ’ άποκαλήται τις πλούσιος· άς άποκτήσωμεν χρήματα διά 

πάσης θυσίας έκτδς τής θυσίας τής ανδρικής ήμών ήλικίας καί 
τής προσωπικής ήμών τιμής. Οί άνθρωποι, οΐτινες δεν βασίζον
ται έπ! τοΰ πλούτου, στερούνται ιδίων βάσεων. Αληθές δτι τά 
πλούτη πολλάκις εισίν δπλον καταστροφής, άλλ’ούδέν έν τή φύσει 
τών πραγμάτων μας βιάζει πρδς τοΰτο.

Ευαίσθητος άνταπάντησις.— Είς τδ Άνθρωπολογικόν τμήμα 
τής Βρεττ. Ακαδημίας πρός τινα τών μελών αύτής,διαβεβαιοϋντα 
ζωηρώς τήν καταγωγήν τού άνθρώπου έκ τών κατωτέρων όργα- 
νισμών διά τού πίθηκος, δ καθηγητής Mucgregor εΐπεν δτι εάν 
τις σοβαρώς πιστεύη δτι συγγενεύει μετά τών Ματ ωτέρων 
ζώων πιθαιώτατα νά έγη δίκαιον.

Εφευρέσεις.— Τά ύέλινα παράθυρα τω 
Οί μολύβδ. σωλήνες τών ύδραγωγείων 
Τά έκ λίπους κηρία 
Τά δμματοΰάλ'.α
Ό χάρτης τδ πρώτον έκ λινού 
Τά μάλλινα ύφάσματα έν Αγγλία 
Ή τέχνη τής έλαιογραφίας 
Ή Τυπογραφία
Τά ωρολόγια έν Γερμανία 
Ή μεταβολή τής πυξΐδος 
Αί καρφϊδες
Ή κυκλοφορία τοΰ ά,θρωπίνου αίματος έγένετο γνωστή 

ύπδ τοΰ Harvey
Ή πρώτη έφημερίς έδημοσιεύθη 
‘Η πρώτη άτμομηχανή έφευρέθη 
Ή πρώτη άντλία
Ή άτμομηχανή έβεβαιώθη ύπδ Watt
Ή πρώτη έκκοκιστική άτμομηχανή τοΰ βάμβακος1 

‘Η στερεοτυπία έν Σκωτία 
Ό Ζωικός μαγνητισμός
Τά Κυριακά Σχολεία έγκαθιδρύθησαν έν Αγγλία 
Ό ‘Ηλεκτρομαγνητικός Τηλέγραφος ύπδ Μ arse 
Ή Δαγεροτοπία

1619
1630
1649
1663
1767
1783
1785
1788
1789
1832
1839

II ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΤ ΓΕΧΟΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΔΕΑΦΟΤΙΙΧ SHPOKPHNI1S.

Εχομεν υπ ϊψιν τδν κανονισμόν τής ύπδ τ'ον άνωθι τίτλον 
’Αδελφότητος ώς κα’ι τήν τής Γ’. περιόδου έπετηρίδα αύτής.

Ό σκοπός τής Αδελφότητος ταύτης εινε καί φιλογενής κα! 
φιλόμουσο; καί ιερός διότι προτίθεται ά.) τήν συμπλήρωσιν τοΰ 

εν τω ^ισμω του άνωτάιου τούτου εθνικού εκπαιδευτή -
ρίου έλλείμματος· β'.) τήν έν τώ μέλλοντι βαθμιαίαν έπέκτασιν 
τοΰ προγράμματος τών μαθημάτων, άναλόγως τή; αύξήσεως τών 
πόρων τής Αδελφότητος άχρι προαγωγή; αύτοΰ εί; τελείαν 
φιλοσοφικήν σχολήν και γ'.) τήν έξασφάλισιν σταθερών πόρων 
πρδς διατήρησιν αύτοΰ διά καταρτίσεως άποθεματικοΰ κεφαλαίου.

Εύελπιστεΐ δε νά έπιτύχη τούτων ά) διά τών παρά τών τα
κτικών μελών συνδρομών 6'.) διά τών ύπδ φιλομούσων γενομέ- 
νων προσφορών έφάπαξ ή διαρκώς· γ'.) διά τών έκ διαθηκών 
προικοδοτήσεων, χρηματιχών ή κτηματικών καί δ'.) διά τών έκ 
παντός καταλλήλου μέσου, δπερ έγκρίνη ή Αδελφότης, προ- 
ερχομένων προσόδων.

Τήν Αδελφότητα συγκροτοΰσι τά τακτικά μέλη, ών δ άριθ. 
390, καταβαλλοντα μηνιαίαν συνδρομήν ένδς τετάρτου μετζιτιού 

ή προσφερο/τα έφάπαξ πέντε μέχρι δέκα λιρών, οί δωρηταί, δω- 
ρούμενει άνω τών δέκα λιρών μέχρι πεντήκοντα, καί οί εύεργέ- 
ται άνω τών πεντήκοντα μέχρι; έκατόν πεντήκοντα.

Εύεργέτας είδομεν έγγε γραμμένου; τούς γνωστούς έπί φιλογε- 
νεία Κ. Κ. Χρηστάκην Ζωγράφον, Γεώργιον Ζαρίφην, Ζαννήν 
Στεφανοβηκ, Κωνσταντίνον Ξενοκράτην, Άνανίαν τ'ον Βατοπαιδι- 
νον Αρχιμανδρίτην, τον έν Κωνσταντινουπόλει Φιλανθρωπικόν 
Σύλλογον καί τδν έν Μαγκεστρία ‘Ελληνικόν Σύλλογον Λόγιον 
Έρμήν.

Κατά τήν έπετηρίδα δέ τοΰ 1874—1875 ίτους άποτελοΰσι 
τήν έκτελεστικήν άρχήν τής έν λόγω Αδελφότητος οί έφοροι 
Κωνσταντίνος Δ. Μαδέλλης πρόεδρος, Νικόλαος Θ. Σουλλίδης 
καί ’Ιωάννης Δ. Τανταλλίδης άντιπρόεδροι, Τιμολέων Γ. Πάπ- 
πης ταμίας, Βλάσιος Γαβριηλίδης γεν. γραμματεύς, Φώτιος Με- 
σθε /εύς ειδικός γραμματεύς, Ιωάννης Άλιμπέρτης καί Ιωάννης 
Διβέρης σύμβουλοι.

Έπευχόμενοι τά βέζ.τιστα τή Άδελφότητι Εηροκρήνης εϋελ- 
πιστοΰμεν δτι καί πολλοί άλλοι τών φιλομούσων δμογενών θέλουσι 
δράμει πρδς ένίσχυσίν της 'να δσον ένεστιν άνέτως καί άποτε- 
λεσματι ώτερον έπιτύχη τοΰ θεοφιλέστατου αύτής σκοπού.

$
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ΗΒΗ 
εφημερΐς τών νέων, 

ί ——
Άπό τοΰ άπελθόντος Μαρτίου ήρξατο έκδίδοσθαι ίν Άθήναις 

ή ύπό τόν άνωθι τίτλον έφημερϊς άπαξ τοΰ μηνάς, παρέχουσα τη 
‘Ελληνίδι νεολαία ηθικά καϊ ωφέλιμα άναγνώσματα πρός τέρψιν, 
μή στερούμενη ούδέ τοΰ εύτραπέλου καϊ αστείου.

?

‘Η έτησία συνδρομή της έν Τουρκία εΐνε δύο δραχμαϊ μετά 
τών ταχυδρομικών.

Συνιστώμεν την έφημερίδα ταύτην τοΐς νέοις, διότι έάν έξακο- 
λουθήση τόν κανονισμόν αυτής θά ήνε άληθώς καϊ τερπνή καϊ 
ωφέλιμος. ‘Υπόσχεται μάλιστα δτι. άν ΐδη τάς προσπάθειας της 
ίκανοποιουμένας δΓ αρκετού άριύμοΰ συνδρομητών, θά κοσμήται 
δΓ εικονογραφιών καϊ θά έκδίδηται δις τοΰ μηνάς.

Συνδρομηταί καταγράφονται καϊ έν τώ Γραφείω του Μέντορος-

ΠΙΝΑ
ΤΩΝ

ΕΝ ΤΩ> Ε. ΤΟΜΩ, ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΘ’ ΥΑΗΝ.

Ο ΒΑΖΑΙΝ.

ΤΕΛΟΣ TOT Ε'. ΤΟΜΟΥ.

Α'. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.

Οϊα ή δύναμις του Ευαγγε
λίου 24

θίος δ άπιστος νέος 36 
Τά ύπέρ τής ‘Αγ. Γραφής 

έπιχειρήματα 57
Περ! τοΰ αγίου Σπηλαίου καϊ 

τής άγ. φάτνης 101
Ειδωλολατρεία, τών_Ίνδών 124 
01 Σαβιανοΐ 144
Περϊ ειρήνης. 161
Τό δνομα τοΰ Θεοΰ εϊς δλας 
τάς γλώσσας διά 4ςοιχε(ων 175 
Περί ψυχής 194
Περί ανταποδόσεις καϊ τι

μωρίας τών ψυχών έν τη 
μελλούση ζωή 257

‘Οαύτοκράτωρ καϊ ό ψαλμός 289 
‘Η άπό τής έκπληρώσεως 

τών προφητειών άλήθεια 
τής Γραφής 334

Ή άληθής έκκλησία τοΰ 
θεοΰ 342

Είσαι Χριστιανός; 374

Β’. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Βίοι παράλληλοι όπό A. Ν. 
Γούδα 192

Άνάλυσις τοΰ Οίκον. 2ενο- 
φώντος ύπό Γ. Α. Άρι- 
ςείδου »

Ήβη 380
Γ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.

Τά κατά Πέτρον καϊ Χαρί- 
κλειαν 24. 40

‘Ο Μαύρος άνθρωπος 49. 203.
312. 359

Τό ναυάγιον τής Ευαγγελί
στριας 138

‘Η τελευταία ήμέρα τής
Πομπηίας 169

Μάξ-Κρόμαρ 187. 218. 279.
295. 348 377

Ό δραπέτης ή ή Γαλλ. κα
τοχή 220

Τό κληροδότημα τοΰ θείου 
μου Φιρμίνου 235

Δ'. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ.

Μαρία Εύγενίου Πουζάδ 72
‘Ο κόμης Σκλόπης Δέ Σα

λεράνο 87
Ό νέος Φλάξμαν 119
Χριστόφορος Κολόμβος 136
Δημήτριος Μαυροκορϊάτος 149
Δου κακής Σημαντήρης 252
Άμυότ ’Ιάκωβος 263
Γεώργιος Γεννάδιος 267
Μαργαρίτα Μηνιάτου 336
δ Μέγας Πέτρος Αύτοκρ. 

τής Ρωσσίας 343
Νικηφόρος θεοτόκης 372

Τί χρεωστεϊ νά πράττη τις 
ινα ή ευτυχής 332

Περϊ τής σχέσεως τής παι
δαγωγίας πρός την Θεο
λογίαν 353

ΣΤ. ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ.

‘Η καθόλου πρόοδος καί τά 
έν Ευρώπη τυφλοδιδα- 
σκαλεΐα - 33

‘Ο έν Κωνσταντινουπόλει
Θεσσαλ. Φιλεκπ. Σύλ
λογος 119

‘Ελληνικός διδασκαλικός
Σύλλογος 287

Ή έν Κωνστ. 'Ελλ. Φιλομ. 
έταιρίακ ή Παλάς » 287 376

Ε'. ΗΘΙΚΑ.

Διάφοροι γνώμαι καϊ άπο- 
φθέ;ματα 53. 96. 164. 288

Περϊ μικρών καϊ μεγάλων 
εύτυχιών 71

Περϊ γυναικός' 72
Λουλετίου ίατροφιλοσοφικαϊ

σκέψεις περϊ γυναικός 97 
‘Οποία οφείλει νά ήνε ή 
‘Ελληνΐς 142
Περί άρετής 170. 222. 278 
Τά τρία έρείσματα τής κοι

νωνίας 189
Περί πολυτελείας 259
‘Ο πλούτος καϊ ή φιλοπλου-

τία. 310. 357
Λόγος κατά τήν έορτήν του

‘Ελλ. Λυκείου 321
Ελευθερία, ισότης 331

Ζ'. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.

Κύθηρα ή Τσηρίγον 43
Περϊ Λαχώρης 47. 230. 211
Τράλλεις 76
‘Ο καταρράκτης τοΰ Νια

γάρα καϊ ή κρεμαστή γέ
φυρα του 80

Κάιρον 111
Παλαιόν Κάιρον 132
Μέμφις 181
Πόρτ-Σαιτ 184
‘Η Ίόππη 185
‘Ιερουσαλήμ 208. 306
Τοπικά ονόματα Σμύρνης 

καϊ περιχώριβ,ν ** 305
θρακικά 337

Η' ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Περί τής αξίας καί επιρροής 
τών συγγραμμάτων έπί 
τής κοινωνίας 3

Ή βίβλος τών βασιλέων 15

Ή ποιητική δυάς τών άδ.
Παν. καί Άλ. Σούτσων 14 !> 

Ή μυθολογία συγκρινομ-νη S 
πρός τήν ιστορίαν 73. 145. s 
242.325 /

‘Η ιατρική έν τω Μεσαιώνι 96 > 
Εισαγωγή είς τόν Όμηρον 121. s

153. 248
Ό Πατρικός χαρακτήρ. Ό ?

, Πρίαμος 127 >
Αί πυραμίδες τής Αίγύπτου 134 ί 
‘Ο Δάντης κα'ι ή κάλασις 198 ’ 
Ό Όδυσσεύς καί ή Πηνε

λόπη 202 ;
Τό Μαντουανόν άγγεΐον τοΰ ;

Δ. Brunswick 246 ?
Βασιλικός λόγος 284
Σύγκρισις τής Εΰρ. μουσικής

πρός τήν Έκκλησιαςτκήν 299 
‘Εκληνικόν έγχάρακτον κά-

τοπτρον 330 ;
Περϊ τής πατρίου μουσικής 343 
‘Η έν Κ)πάλει ’Αδελφότης Εη- >
ροκρήνης 370 ?

Θ’. ΙΣΤΟΡΙΚΑ. ;
__  >

Ιστορία τής άρχιεπισκ. Κύ
πρου 53. 82. 265 >

Τό παιγνίδιον τοΰ ζατρικίου 180 
‘Ιστορική έπιθ. τής Κερκύραςί 96 >
Εισαγωγή εϊς τήν Γεν. ‘Ιστό 

ρίαν 271 .
‘Η Τσάν Μπιμπή, ιστορία ’

Ινδική 317 ί
Γ. ΠΟΙΗΣΙΖ. 

___ > 
>

Ό βοσκός 14 >
Τό μνημεΐον τού Άλ. Σού- < 

τσου 20 ’
‘Ο φόρος τής πατρίδος 46 >
‘Η μοναξία 64 2
Τά έρείπια 79 >
Έθραύσθη άνθος 96 <
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Έν μύρτου κλαδί τήν λύραν 
μου κρούσω 110

Εις άηδόνα τοΰ Νυμφαίου 111
Ό θνήσκων πτωχός 120
Παράκλησις μητρδς πρδς τήν

Παναγίαν 128
Τδ νέον έτος 1 874 129
Τό νέον έτος καί τδ παρά
πονου πτωχοΰ παιδδς 
Τδ μειδίαμα 
Άγριον μεγαλεϊον 
Χωρίς νά φοβηθώμεν 
“Ελεγος πρδς τάς Μούσας 255
Τδ μητρικόν κόσμημα 283
Επανέρχεται 320
Ποιημάτιον, έκφωνηθέν έπί 

έξετάσεων 375
ΙΑ'. ΦΥΣΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΑ.

130
160
176
224

24Σάνδιον
Περί φιλυρών καί ιδίως τών 

έν Έλλάδι
Λευκομυρμήκων ήθη καί 

έθιμα
Περί τών πτηνών τής Νεοζη-

λανδίας 108
’Εκ τοΰ βίου ιών σχιμπαν- 

τζή 157
Ό ναυτίλος τής 'Ιάβας καί 

ό καρχαρίας 159

31

57

‘Ο χοιροπόταμος 
Γεωλογική άγόρευσις 
Περί έλαστικοΰ κόμμιος ί
Περί τών έν γένει τροφών ί
Κολίδρια <
Οί λευκοί γερανοί τής’Αμε

ρικής ;
Ό έλέφας ί

IB'. ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

172
226
328
338
352

368
369

Περί ονείρων 37.
Αί άδελφαί ’Αμερικανίδες
‘Ο μέγας άδάμας Όρλώφφ 200
Περί προφητικής τών αριθ

μών δυνάμεως καί περί 
ραβδομαντίας

Ή έκδίκησις τοΰ κυνδς !
Μία Γβλλίς ήρωίς ί
Ή καταποθεϊσα άγαθίς μετά 

βελόνης
Τρία σπουδαία πράγματα 
‘Ο τεράστιος σιδηρόδρομος 
Ευαίσθητος άνταπάντησις

159
21

117
223
820

328 
» » » 
343 
379

ΙΓ'. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.

ΙΔ'. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.

Η έπέτειος εορτή τοΰ Φιλεκ. 
Συλλόγου «‘Ομήρου»

Τά Θρανία τών σχολείων 
ύπδ υγιεινήν έποψιν 177

Σχολεϊον Παπασλίου ]
» Κολδερέ I
» Μουτεβελιοΰ ί
» Καρατζιφλικιρΰ J
»Φιλιού καί Τσαούσογλου ] 
«Χατσιλερίου /(
«Χαμουζάπελη /'
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Φίλοι τοΰ Μέντορος συνδρομηταί.

, "Οτε πρό πέντε έτών εέχομεν άρχίσει τόν «Μέντορα,» ούτε 
!> ίεροκήρυξ Σμύρνης κανονικός ύπήρχεν οΰτε έφημερίς τάς άρχάς 
<; τού Χριστιανισμού άνελίσσουσα έξεδίδετο. Σήμερον χάριτι θεία ή 

φιλόχριστος Σμυρναία κοινωνία δύο καθ’ έκάστην Κυριακήν ώρας 
ς άκροάται τοΰ θείου κηρύγματος, ουτινος θεράπων δ άξιος τού 
) Χριστού στρατιώτης ’Αγαθάγγελος Στεφανάκης, 3ς καί πέραν τοΰ 

τής Σμύρνης όρίζοντος προτίθεται νά έπεκτείνη τήν εΰεργετικήν 
’ τον διδασκαλίαν διά τής έκδόσεως πονήματος άξιολόγου ύπό τόν 
/ τίτλον «’ Ο Απόστολος Παύλος, ήτοι al πρώται νίκαι τού 
> Χριστιανισμού,» έξωραϊσθησομένου μάλιστα καί διά πλείστων 
\ εικονογραφιών καλώς καί έπιτηδείως ξυλογραφημένων, εις οΰτι- 
ς νος τήν συνδρομήν πάντας τοΰς φιλοχρίστους τοΰ Μέντορος συν- 
; δρομητάς έκθύμως προτρέπομεν έφημερίς δέ έξαίρετος διά μα- 
< κοών τό δτι «οΰδέποτε τό Ελληνικόν έθνος έσται μέγα έάν μή 
■ κατά Χριστόν άναγεννηθή » πρός τω ’Αστέρι τής ’Ανατολής στω- 
ί μύλως καί πειστικότατα καί δι’ έπιχειρημάτων άκαταμαχήτων 

άναπτύσσουσα έν μέσαις Άθήναις έκδίδεται, « ή Ειρήνη. » Ταΰτα 
< μόνον οΰχί άλλά καί γενικήν τοΰ Χριστιανικού πληρώματος κί- 
ϊ' νησιν άσμενέστατα' τις βλέπει πρός άνάνηψιν καί πρός άνάκτησιν 

τοϋ πολυτίμου θησαυρού, 8ν μικρού δεϊν δλως νά άπολέσωμεν 
> ένεκα τής τών μισοχρίστων έπιπολασάσης έπί δλας έκατονταε- 
$ τηρίδας διδασκαλίας, ήν δ έγωισμός καί ή ο’ίησις έπί τοσοΰτον 
? άνέφλεξαν.
J ’Αληθώς τοίνυν οί μισούντες Σιών αίσχυνθήσονται άπό τοΰ 
5 Κυρίου, ώς χόρτος γάρ πυρί έσονται άπεξηραμένοι, δτι έν τω 
$ δνόματι ’Ιησού τοΰ Θεοΰ παν γόνυ κάμψει έπουρανίων καί έπι- 
J> γείων καί καταχθονίων.
< Διά ταΰτα δθεν και διότι τό καθ’ ήμας έγράψαμεν, ώς νομί- 
, ζομεν, τά δσα ώφείλομεν νά γράψωμεν, άλλως τε βεβαρημένοι 
? άπό τά πολλαχόθεν άποστελλόμενα ήμΐν παράπονα δτι δήθεν είς 
; τά θρησκευτικά καί πάντοτε είς τά θρησκευτικά ένδιατρίβομεν, 
< άπεφασίσαμεν νά μεταβάλωμεν τήν πορείαν τοΰ «Μέντορος» καί 
< νά καταστήσωμεν αΰτόν τοιοΰτον ώστε καί τοΰς φιλοχρίστους νά 
> μή δυσαρεστή καί τοΰς οΰχί τόσον τά παπαδίστικα άγαπώντας 
$ νά τέρπη.
< Θά έμπεριέχη λοιπόν δ ΣΤ', τοΰ Μέντορος τόμος ύλην καί 
> τερπνήν καί έπαγωγόν, άλλ’οΰχ ήττον καί διδακτικήν, διότι άλ- 
S λως έπρεπε νά παύση ούτως άποχαλούμενος, καί θά κοσμηθή διά 
< πεντήκοντα ώραίων εικόνων. ’Επειδή δέ άπ’ άρχής τής ίδρύσεώς 
ί; του δ Μέντωρ ώρίσθη ίνα χρησιμεύη ώς σάλπιγξ παντός τοΰ 
έ έχοντός τι κανόν νά δημοσιεύση, αναγγέλλομεν δτι πδς τις δύ- 
C ναται ν’ άποστέλλη πρός τήν Διεύθυνσιν αΰτοΰ δλως έλεύθερα 
< ταχυδρομικών δσα θεωρεί ώς άξια δημοσιεύσεως, καθαρότατα 
< δμως γεγραμμένα καί συνοδευόμενα παρ’ ένσφραγίστου δελτίου, 
< έφ' ου τό όνομα τοΰ άπσστέλλοντος. Ή Διεύθυνσις θ’ άναγινώ- 
> σκη αΰτά καί,εί μέν τά εύρίσκει άξια δημοσιεύσεως διά τοΰ Μέν- 
< τορος, θ’ άποσφραγίζη τό δελτίον καί θά δημοσιεύη τήν ύλην 
< εκείνην μετά τοΰ δνδματος τοΰ άποστείλαντος, πρός δν θά χορη- 

γή καί άμοιβήν χρηματικήν άναλογοΰσαν πρός 10 φράγκα τό
>' τυπογραφικόν φύλλον, ε’ι δέ καί δέν έγκρίνει αΰτά, θά διαφυλάτ- 

τη τό χειρόγραφον μετ’ ένσφραγίστου τοΰ δελτίου καί θά έπι- 
< στρέφη αΰτό πρός τόν έπιστείλαντα εις πρώτην του αΐτησιν, άλλά 
ί μή έπιβαλλομένη είς ταχυδρομικά τέλη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ

Αναγγέλλομεν 3ε συναμα δτι ή έναρξις τοΰ ΣΤ', τόμου άνα- 
βαλλεται μέχρι ου πανταχόθεν άποσταλώσιν ήμΐν αί καθυστε- 
ρουμεναι^ συνδρομαί, θα έςακολουθήση δέ άνευ διακοπής ό Πυθα
γόρας, ου εΰθυς αρχεται ό Γ. τόμος χαί έν ω θά δημοσιευθώσι ν 
άπασαι αι συνέχειαι τοϋ Μέντορος, ίνα μηδεμία μέν έν αΰτώ πραγ- 
ματεί αμεινη ήμιτελής, δλως δ’ έν καινή ύλη άρξηται δ ΣΤ’. τόμος.

Η τιμή τοΰ Γ', τόμου του Πυθαγόρου έσται ήμισυ μ ετζίτιον 
διά τοΰςέν Σμύρνη χαί τρία φράγκα διά τοΰς έχτ'ος προπληρωτέα, 
ή δέ τιμή τοΰ ΣΤ. τόμου τοΰ Μέντορος φράγχα δέκα έχτδς τών 
ταχυδρομικών.

Οί πράκτορες τοΰ ΣΤ’, τόμου τοΰ Μέντορος θά λάβωσιν ώς 
αμοιβήν των 40 0|θ έπί τής πραγματικής άξίας, ήτοι 4 φράγκα 
δι έκαστον συνδρομητήν άλλ’ ώς πράκτωρ οΰδείς θέλει θεωρηθή 
έάν μή άποστείλη τά ονόματα τοΰλάχιστον δέχα συνδρομητών 
δέν θ’ άρχίση δέ δ τόμος παρ’ άφοΰ πρώτον άποσταλώσι παντα- 
χόθεν τά δνόματα τών συνδρομητών του χα'ι μετά ταΰτα, μετά 
ρητήν έπι τοΰ έξωφύλλου τοΰ Πυθαγόρου έγκύκλιον τής Διευθύν- 
σεως, αί συνδρομαί. Ήτοι έκαστος δστις έχει τήν διάθεσιν νά συν- 
εργασθή μεθ' ήμών ώς Πράχτωρ τοΰ ΣΤ', τόμου τοΰ Μέντορος 
οφείλει πρώτον νά έγγράψη συνδρομητάς καί ν’ άποστείλη ήμΐν 
τά δνόματα, καί δεύτερον νά είσπράξη καί μάς άποστείλη τάς 
συνδρομάς έλευθέρας παντός έξόδου καί συνοδευομένας μετά 
τών ταχυδρομικών, άμα ζητήσωμεν αΰτάς δι’ έγκυκλίου πρός 
τοΰς πράκτορας, δημοσιευθησομένην έπί τοΰ έξωφύλλου τοΰ Πυ
θαγόρου. Οΰδ’ οβολός είνε δεκτός παρά τής Διευθύνσεως,έάν άπο- 
σταλή πριν τής δημοσιεύσεως τής ά'νωθι έγκυκλίου.

Πριν δέ καταστρέψωμεν τόν μικρόν ήμών τούτον ’Επίλογον, 
έκφράζομεν τάς εΰχαριστήσεις ήμών πρός πάντας τοΰς φίλους 
συνδρομητάς καί πράκτορας, έπιφυλαττόμενοι έν δέοντι νά όνομά- 
σωμεν δημοσία έκείνους, ών τά δνόματα άξίζει νά μάθη δ κό
σμος διά τήν όποιαν έδειξαν ιδιαιτέραν πρός τόν Μέντορα αγάπην 
οΰχί διότι ητο δ Μέντωρ, άλλά διότι έν τή άκρα φιλογενεία 
αΰτών έθεώρησαν τό σύγγραμμα τοΰτο ώς έξυπηρετήσαν τόν Ελ
ληνισμόν, τήν άκμήν'τοΰ όποιου ποθοΰσι. Διά τοΰς τάναντία φρο- 
νοΰντας ικετεύομεν τόν ’Γψιστον ίνα τό Πνεΰμά του τό πανάγιον 
καί άγαθόν δδηγη και αΰτοΰς καί ήμας έν γη εΰθεία. Τό καθ’ή- 
μας, άν δντως εί'χομεν καθήκον νά γράψωμεν τά δσα έγράψαμεν 
καί 3ν όντως έξεπληρώσαμεν τό καθήκον ήμών τοΰτο, οΰδέν έξε- 
τελέσαμεν ή αΰτό τό καθήκον ήμών άν δέ κατά λάθος έθεωρή- 
σαμεν δτι έναπέκειτο ήμΐν τι τοιοΰτον καθήκον καί έπομέν®; 
ήμάρτομεν οΰ μόνον γράψαντες άλλά καί τοιαΰτα γράψαντες, αΐ- 
τοΰμεν συγγνώμην παρ’ ουτινος άνήκει, πεποιθότες δτι δέν θέλο- 
μεν άποτύχει ταύτης ήμών τής αϊτήσεως.

Παρακαλοΰντες έν τέλει ί'να εύαρεστηθώσι καί άνευ βραδύτη- 
τος έξοφλήσωσι τοΰς έκκρεμεΐς αΰτών λισμοΰς δσοι είσέτι δφεί- 
λουσιν, ΰποσημειούμεθα μεθ’ δλης τής άδελφικής καί ειλικρινούς 
άγάπης, άπό καρδίας εΰχόμενοι τήν κατά Χριστόν τοΰ 'Ελληνι
κού έθνους άναγέννησιν.

ΦΙΑΟΜΟΤΣΩΝ ΣΤΝΑΡΟΜΗΤΩΝ
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Κωνίτσα Γ. Μ. Μπούχλια 
Εΰγλωττία Γρηγορίου 
’Αρτεμίσια Π. Γρηγοριάδου 
Καλλιόπη Γ. Γρηγοριάδου 
Αικατερίνη Εΰθυμίου 
Σοφία Φοντριέρ 
Άνθίππη Φακοπούλου

Ό Σύλλογος «Όμηρος» 
Τό Άναγνωστ. «‘Ομόνοια» 
Τό ‘Ελλην. ’Ορφανοτροφείου

Οί άτιμοι κύριοι.

Άδ. Κιουπετζόγλου 
Άνδρέας Βαλασκόπουλος 
Ανώνυμος Α.
Άδελ. Καστάιηα 
Άδελ. Μητζοτάκη 
Άθαν. Ζαχαρίου 
Αλέξανδρος I. Χριστοφίδης 
’Αθανάσιος I. Παπαδόπουλος 
’Αντώνιος Τιντιρόπουλος 
Αλκιβιάδης Ήλ. Βοτέας 
Αθανάσιος Άγγελίδης 
Αλέξανδρος Σ. Κοντολέων 
Αρτέμιος‘Ιερεμίας

Άδελ. Φοντριέρ 
Άδελφ. Πολυδώρου 
Άν. Άνδρικίδης 
Αυξέντιος Ήλίας 
Άνδρέας Σιμιτόπουλος 2
Αναστάσιος Φαρμακοποιός 
Αρτέμιος Χρηστίδης 
Αθανάσιος π. Νικολάου 
Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης 
Ά. I. Μαναήλογλου 
Ανώνυμος Β.
Ά. Βίκος
Βασίλειος Ν. Μπογιατζής 
Βασίλειος Άποστολίδης ζω

γράφος
Βασίλειος Βούρβαχης 
Βασίλειος Καμβόγλου 
Γεώργιος Ανατολίτης 
Γαβριήλ Ροδοκανάκης 
Γαβριήλ Κλεάνθης 
Γεώργιος Α. Δαμιανός 
Γεώργιος Μπρουσαλίδης 
Γεώργιος Α. Λογοθετίδης 
Γεώργιος Κ. ‘Τπερίδης 
Γεώργ. Σεϊζάνης 
Γ· Δενδρινός 
Γεωργ. Μαυρίκος 
Γεωργ. Βαρδόπουλος 
Γεώργ. Κοράλης 
Γεωργ. Σβέτσος 
Γεωργ. Μανιφατουριέρης 
Γ. Κρούσων
Δημήτριος Γ. Βασιλακάχης 
Δημήτριος Βαφέας 
Δημήτριος Ραπτάκης 
Δημήτριος Βρετόπουλος 
Δημήτριος Βαρδακτσής 
Δημήτριος Εμ. Καζαζόπουλος

‘0 ένδ. κ. X. Ν. Γιαννάκο- 
γλους, έθνάρχης

«0 έκλ. κ. Σ. Τριανταφυλλής, 
Έλλην Πρόξενος.

Γρηγόριος Καρύδης 
‘Αδ. Χαμουδόπουλοι 
Μ. Δ. Σεϊζάνης 
β. Παράσχος

Αριστείδης Παπαμιχαηλώφ 
Αλέξανδρος Κωτιάδης 
Άλ. Παταγχάννης 
Άδελ Καράλη

Δημήτριος I. Ψάλτης 
Δημήτριος Βραβαρίδης 
Δημήτριος Ζαφειριάδης 
Δημήτριος Παναγιωτίδης

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε’, Τείχος E'J 4θ.

r
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Δημ. Παρτακτζόγλους ή Βου- 
γιούχας

Δημ. Φλισκονόπουλος 
Δημ. Άθ. Άρναούτογλου 
Δημ. Άντ. Δαμιανός 
’Εμμανουήλ Βαμβακίδης 
’Εμμανουήλ Πουτούδης 
’Ευστάθιος Κουμαριανός 
’Εμμανουήλ Μελανός 
’Εμμανουήλ Ά. Βασιλαχάζης 
’Εμμανουήλ Παπαδοπούλας 
’Εμμανουήλ Σταματάκης 
Έλευθέριος Ροχπάνης 
’Ευάγγελος Π. Πανταζίδης 
Ηλίας Παπαδόπουλος 
Ηλίας Βασιλείου 
‘Ηλίας Βαφέου 
‘Ηρακλής Μαλχότσης 
θεόφραστος Ίωαννίδης 
Θεόδωρος Γεωργιάδης 
Θεοδόσιος Βέρας 
Θεόδωρος Καπιλάκης 
’Ιωσήφ Κέπετσης 
’Ιωάννης Β. Μιχαλάκη 
Ιωάννης Ν Πούλος 
Ί. Σωζόπουλος φαρμακοποιός 
’Ιωάννης Βανέλης 
Ιωσήφ Φωτιάδής 
’Ιωάννης Καταλάνος 
Ί. Χρηστίδης 
Ί. Γεωργαλας 
Ίωαν. Μαρχόπουλος 
Ίωαν. Καλφαδόπουλος 
Κ. Ί. Πρωτοπάτσης 
Κωστής Ίωαννίδης 
Κωνσταντίνος ’Ανατολίτης 
Κωνσταντίνος Σαριγιαννάζης 
Κωνσταντίνος Γαβριήλ 
Κωνσταντΐν Δ. Βασιλειάδης 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 
Κάρολος Άλτίνογλου 
Κωνστ. Τσολαχίδης 
Κ. Πισσάνος
Κωνστ. Α. Ίσιγόνης 
Κωστής Βαρζαρώτας 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος 
Λουνίς Σαδοϋζας

$ Λεωνίδας Χριστοδούλου 
Μιχαήλ Έμ. Ζωγράφος 
Μήνας Π. Μπατάγιος 
Μιχαήλ Νικολαίδης 

δ Μιχαήλ Βαλλής 
> Μιχαήλ Δημητρίου 
< Μάρζος Γ. Παλλαμάρης 
? Μιχαήλ Δ. Ζαφειρόπουλος

Μιχαήλ Γαβριηλίδης (Κρητικός) 
ί Μάρζος Πεζάρος 
< Ν. Α. Δαμιανός 
< Ν. Πανουσιάδης

Νικόλαος Άντωνιάδης 
Ν. Πασιούρας
Ν. Δ. Δασκαλόπουλος 
Νικόλαος Σεϊζάνης 
Ν. Λούβαρης 
Ν. Ρίζος
Εενοφών Σολομώνϊδης 
Παναγ. X. Γιαννάτζογλους 
Πέτρος Μισιρλιάδης 
Π. Δ. ’Αλεξάνδρου 
Π. I. Λήμνιος 
Πανταζής Α. Παυλίδης 
Πέτρος Σκίτμωρ 
Πολύδωρος Μιχαηλίδης 
Π. Πλάτων 
Παντ. Ίωαννίδης 
Π. Πετροκόκκινος 
Στασός Στεφανόπουλος 
Στέφανος Καρλόγλους 
Σταύρος I. Ζιρπίνης 
Σωκράτης Δικέφαλος δδοντο- 

ϊατρός
Σ. Τσέζουλης 
Στυλ. Κοτσώνης 
Συμεών Κασάπογλους 
Σ. Δακουρών

I Ulysse D’ Andris 
Φραγκούλης Σκοϋρσος 
Φίλιππος Νομικός 
Φραγχούλης Σαρίχας 
Χαραλ. X. Παλαιολόγου 
Χαράλαμπος Παντολέων 
Χαράλαμπος Μιχαηλίδης

Τώ» μαθητών τοΰ 'Ελληνικού 
Λυχιίον

Οί κύριοι.

’Αλέξανδρος Ν. Ίορδανίδης 
Ευστάθιος Α. Δελιγιαννόπουλος 
Μιχαήλ Π. Βασιλείου 
’Αντώνιος X. Ραρτόπουλος 
Ιωάννης Κ. Γεωργιάδης 
’Αλέξανδρος Μιλλ 
Γεώργιος Άλ. Λυτζερόπουλος 
Γεώιγιος Δ. Παπουτσάνης 
«.αννής Έμ. Αικατερίνης 
Περικλής Π. Βασιλείου 
’Αθανάσιος Ν. Μαλέλης 
Εϋςρ. Χρυσαφίδης 
Άχιλ. Εύσρ. Τσαμπάζης 
Κλήμης Κ. Εύθυμιάδης 
Γεώργ. Καλλιάδης 
Ιωάννης Κ. Μικεδάκης

ΕΝ ΙΜΕΡΙΩ ίΣεβδίχιοϊ) 
Οί αξιότιμοι χύριοι.

Νικόλαος Καρακώστας

’Ιωάννης ΚαλογερόποΆος 
Ιωάννης Γιαννουδ ./η: 

’Αντώνιος Χατζίκ ς

ΕΝ ΤΟΥΡΜΠΑΛΙ.

‘Ο έντ. χ. Εϋσταθ. Ίω. Σπανού.

ΕΝ ΔΕΡΜΕΝΖΙΚΙΩ. 
01 άξιότιμοι κύριοι.

Γεώργ. X. Ίωάννου 
Γεωργ. Καψάλης 
Νιζολ. X. ’Αναστασίου 
Κωνστ. Μιχαήλ 
Λεωνίδας Σταματίου

ΕΝ ΒΑΊΝΤΗΡΙΩ

01 αξιότιμοι χύριοι.

’Αναστάσιος Ίω. Σούραλης 
Νικόλαος Βαλασόπουλος ’Ιατρός 
’Ηλίας Κρητικός
Ποθεινός Άπαρτόγλου 
’Αριστείδης Λαμπρόπουλος 
X. ’Αβραάμ Λιβανίδης 
Απόστολος X. Ίωάννου 
Μουράτης Γιαγτζόγλου 
’Αριστείδης Καραζαλπάζη

ΕΝ ΟΔΕΜΗΣίρ.

Ή Λέσχη Ύπαιπα 
‘Ο ίερο). χ. Μελέτιος Τ. θε- 

οχαρίδης ίεροδιάχονος.

Οί έιτιμοι κύριοι.

’Αδελφοί Κυριαζίδαι. 
Μιχαήλ Δ. Φραγκιάδης 
Λεωνίδας Άρνάκης 
Κυριάκός Κεμμαλμάζης 
’Ιωσήφ X. Μιχαηλίδης 
Παναγιώτης Φραντζέσκου

ΕΝ ΘΗΡΟΙΣ.

‘Ο μουσικολ. κ. ’Αρτέμιος
Π. Σταυρίδης ίεροδιακ. 2

Οί «άτιμοι χύριοι.

Δημήτρ. X. Κωνσταντίνουν 
'Ιγνάτιος Ζαχαρόπουλος 
X. Στυλιανός Κωνσταντίνου 
Έμ. Ζαφειρόπουλος 
’Ιωάννης Λήμνιος 
’Αντώνιος Κατσαρός

ΕΝ ΑΤΔΙΝΙζί

Ό ίερολ σζευοφύλαξ κ. Κύριλ
λος.

Τό παρθεναγωγείο»
‘Η έλ/.όγ. κυρία Καλλιόπη Π.

Κωνστ. Παπαμιχαλάκη 
Οί έντιμοι κύριοι.

’Ιωάννης Μισθός 
Ν. Ροδοκανάζης 
Ιωάννης Ίορδανίδηζ 
Άντων. Εύμορφόπουλος 
Νιζ. Χοντζόπουλος 
.Αποστολ. X. Αθανασίου 
Έμμαν. X. Δήμου 
Δημήτριος X. Βασιλείου 
Θεόδωρος Γ. Σαμαράς 
’Αριστείδης Τσακίρογλους 
Χρυσόστομος X. Γεωργίου 
Μιχαήλ Π. Κωνσταντίνου

ΕΝ ΝΑΣΛΙΩ

Οί αξιότιμοι κύριοι.

X. Μιχ. Δ. Σερεμές Αέσβιος 
Μιλτιάδης Εενουδάκης ιατρός 
Κωνσταντίνος αλΣματάνης δι

δάσκαλος.
Σαοαντής Τσιγαροχαρτάς 
Ή Σχολή.

ΕΝ ΝΕΑ ΕΦΕΣΩ.

Ό πανοσ. σύγκελλος κ. Τιμό
θεος 2

Οί έντιμοι κύριοι

Παύλος Μαυρουδιάδης 
Χρήοτος Πολίτης ιατρός 
’Αλέξιος Μιχαλόπουλος Όλ- 

λανδ. Πρ.
Δ. Ε. Άλεξάκης 
Άντωνάζης Γεωργίου Αέου 
Ζαχαρίας X. Γεωργίου 
Δ. Εύστ. Κουκουτσάζης 
Κωνστ. Αύγ. Βεϊνόγλου 
Δημ. Άσημακόπουλος 
Άλεξ. Διαμαντόπουλος 
‘Ο Φιλεκπ. Σύλλογος «Σύμ

πνοια»

ΕΝ ΑΛΑΤΣΑΤΟΙΣ.

Ό πανοσ. άρχιμ. τού ‘Αγ. Κρή
νης κ. Καλλίνικος

‘Ο πανοσ. κ. Μελέτιος Μαλα- 
χίδης διδασχ.

ΕΝ ΚΡΗΝΗ.

? ‘Ο θεοφιλ. *Αγ.  Κρήνης χ.
< ’Αμβρόσιος.
; ‘Ο άξιοτ. κ. Κωνς. Πεπάκης

ΕΝ ΒΡΪΟΓΛΛΟΙΣ

5 Ό πανοσ. αρχιμανδρίτης κ.
\ Διονύσιος
? ‘Ο πανοσ. σύγκελλος κ. Πανά-
? ρετος

!
‘O πανοσ. ιερομόναχος κ. Καλ

λίνικος
‘Ο ίερολ. ίεροδ. κ. Πανάρετος 
‘Ο έλλογ. ‘Εκληνοδιδ κ. Ηλίας

< Ευκλείδης.

01 αξιότιμοι κύριοι

( Γεώργιος Φιλιππίδης 2 
$ Ανδρικός Πασπάτης

Ι
’Ανδρ. X. Σταυρή
Άργύριος X. Σταυρή 
’Ηλίας Βαλιόγλους 
Παναγιώτης Γρίβας ιατρού 
Άργύριος Άντωνιάδης.

; Θεμιστοκλής Βατίδης
< X. ’Απόστολος Άρμαγάνης 

Αντώνιος Μελάνος
t Ευθύμιος Βεϊνής

Ι
'· Στυλιανός Κωνσταντινίδης 

’Ιωάννης Πλουμάς Χίος 
Μιχαήλ Άνδρέου 
Μαρίνος Χριστοφορίδης 
I. Α. Ανδρόνικος 
Γεωργ. Χριστοφίδης 
X. Παρασός Φιλιππίδης 
Βασίλειος Δ. Εύριπιώτης 
’Ιωάννης Μ. Σ. Γρηγορόπουλος 
Κ. Φ. Κορρές

> Γεώργιος Τενεκίδης
S ’Αγαθάγγελος ‘Ιεροκήρυξ 
ί Τδ Άναγν. ’Αναξαγόρας 
‘ Ιωάννης Σαμολαδάς

ΕΝ ΝΕΑΙΣ ΦΩΚΑΙΣ.

Οί αξιότιμο! κύριοι.

•Γρηγόριος X. Άναστασιάδης 
Απόστολος Κυριάκου 
Ηλίας X. Βασιλείου

ΕΝ ΤΖΟΜΠΑΝΗΣΙΑ

Ό αΐδ. Γεώργιος ίερεύς έχ 
Χαμουζάσελ

Ό αΐδ. Χρήστος ίερεύς έκ Θεσ
σαλίας.

Οί αξιότιμοι κύριοι.

’Ιωάννης Σακελλαρίδης 
Βασίλειος Χρηστίδης 
Γεώργιος Άντωνιάδης έκ Πα- 

πασλίου
Παναγιώτης Σκαλκίδης 
Γεώργιος Παναγιωτίδης 
Γεώργιος Βλασιάδης διδασκ.

ΕΝ ΦΙΑΑΑΕΛΦΕΙ^.

‘Ο ίερολ. κ. Καλ. Μελαγχρι- 
νός ίεροδιακ.

ΕΝ ΔΕΝΙΣΛΙ

‘Ο έλλ. Άλκιβ. Σακελλίων.

ΕΝ ΑΞΔΡΙΩτ.
01 ό'ντιμοι χύριοι.

Χρυσόστομος X. Ίωάννου 
Ευστράτιος X. Ίωάννου 
Γεώργιος X. Ευστρατίου 
Κωστής Παναγιώτου 
Αντώνιος Μαρκγλής ‘Ελλη

νοδιδάσκαλος
Μάρκος X. Αθανασίου
Σπύρος X. Δημητρίου ’Αθέρα 
’Αναστάσιος Κυριάκου
Τόλγιρς Χριστοδούλου 
Κωστής Αναστασίου

ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΟ: 
Οί έντιμοι κύριοι.

Ίωαν. Α. Καμπουρόπουλος 
Γαφϋφαλος Δημητρίου

ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ

‘Ο θεοφιλές. Επίσκοπος'Ερυ
θρών κ. Διονύσιος

Τδ Άναγν. «αί Κυδωνίαι».

Οί έντιμοι χύριοι

Δ. X. Αθανασίου
Α. Τόμπρας
Ν. Γονατας
Αρις. Κουρ αχανής

Γεωργ. Σαρυίαςεβάνης
Εμμ. Βουρνάζος
Ν. Αυμπούσης
Απόστολος Καρτσαζλής
I. Τριανταφυλλίδης < 
Μιχαήλ Ζερβού 
Παράσχος Μαντζούνης 
Ευστράτιος Κουγιρυμτζής
Εύστρ. Φωτεινού
Δημ. Γιάννης
Εύαγγ. Οίκονομέλης
Αγάθων Λουκίδης

ΕΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΙΣ

‘Ο θεοφιλ. Επίσκοπος Μοσχο
νησίων χ. Παΐσιος.

ΕΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΧΩΡΙΩι.

‘Ο άξιοτ. χ. Κωνς. Δ. Πατέςος 
‘Ο έλλ. κ. Χριστοφ. Κατάρας

ΕΝ ΑΔΡΑΜΓΤΤΙΩι

‘Η άξιότ. χυρία Θεανώ X. Γιαν- 
νάτζογλου.

01 έντιμοι κύριοι.

Μ. Κ. Ακριβός
Παναγ. Μανολέλης 
Σταυράκης Καραμάνος 
Αριστοτέλης Αθανασιάδης

ΕΝ ΒΑΤΟΥΜ 
Οί έντιμοι κύριοι.

Χαραλ. Συμεωνίδης
Ν. καί Κ. Εύφραιμίδαι
Αναστ. Αδαμίδης
Γεωργ. Η. Κεσόγλου
Κ. I. Καππίδης Σουρμενίτης 
Γεωργ. Νέννου
I. Μπενλής

ΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΙ
Οί έντιμοι κύριοι

Αδελφ. Κ. Κωνσταντινίδαι 8 
Κωνστ. X. Πισάνης
Μ. Μαρσύλης ιατρός.

ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙ.

‘Ο Σύλλογος «ό Εενοφών» 
Τδ Άναγ. «τών έξωτείχων»

Οί έντιμοι κύριοι. \

Θ Σπαθάρος ιατρός 5
θ. Τριανταφυλλίδης ί
Ν. Σιργανίδης
Γεωρ. Ν. Άφουξενίδης

ΕΝ ΒΡΑ ΐ ΛΑ.

‘Ο πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης κύ- ι 
ριος Γρηγ. Γώγος 9

‘Η άξιοτ. Σύνταξις τής έφημ.
«Οί Σύλλογοι.»

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι ί

‘Ο έλλ. κ. Γρ. Προδρόμο» ίερο- 2
διδάσκαλος. , >

‘Ο έξοχ. κ. Σ. Βούκουρης (
Ιατρός. >

ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ

‘Ο Φιλεκπ. Σύλλογος Άδρια- S
νουπδλεως. s

Οί αξιότιμοι κύριοι.

Κ. Ζουπά» ιατρός
Ά. Δημητριάδης
Ά. θαλασσινός
Δ. Γεωργούλης
Ί. Πατούνας
Ά. Σοφιανίδης
Ί. Γεωργιάδης ’
Στέφανος X. Π. Τζηρίτης

ΕΝ ΑΙΝΩι. ;
—

‘Ο άξιότ. ζ. ’Ιωάννης Ρώσσης 
"Αγγλος υποπρόξενος

‘Ο άξιότ. κ. Άριστοφ. X. Άνα- > 
στασίου

ΕΝ ΚΙΧΣΑΝΗ
01 αξιότιμοι χύριοι

Φ. Ιωαννίδης
Κ. Ιωαννίδης

ΕΝ ΚΑΛΛΠΙΟΛΕΙ.

Οί άξιοτ. κύριοι Άδ. Παντερ- > 
μαλή $

Ο έλλόγ. κ. Γ. Γρηγορόπου- ι 
λος διδάσκαλος ?
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ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΙΊΝΟΥΠΟΛΕΙ

Ή Α. Π. ό πρώην Οικουμενι
κές Πατριάρχης Άνθιμος 
δ ΣΤ’.

Ή Α. Σ. δ Άγ. Αργυρουπό
λεως ’Αθανάσιος

Ή Α. Π. δ Άγιος Κορυτσάς 
‘Ο αίδ. Παππά Γεώργιος προ- 

εΟτώς Ευαγγελίστριας
Ό πανοσ. Ευγένιος Εηροποτα- 

μηνδς Αρχιμανδρίτης
‘Ο πανοσ. Καλλίνικος (πνευμ. 

πατήρ τοΰ ‘Αγ. Νικολάου)
‘Ο ίερολ. Αγαθάγγελος ίεροδι- 

άκονος
‘Ο ‘Ελλην. Φιλολ. Σύλλογος 
Ό Φιλεκπ. Συλλ. ‘Εξακιονίων 
Ή Λέσχη Χρυσουπόλεως
‘Η Λέσχη Μικρά Ασία 
Ή εύγ. Κυρία Κρικότσου

01 ίηιμοι κύριοι.

Άλεξ. Ράλλης 
Άθ. Αλεξανδρίδης 
Άθ Κ. Νικσλόπουλος 
Άθ. Αγαπητές 
Άντ. Πάππης 
Άντ. Δράκος 
Άθ. Εύβταθιάδης 
Άθ. Χρηστίδης 
Άθ. Μιχαηλίδης 
Ά. Δημητριάδης 
Άθ. Εανθόπουλος 
Άδελφ. Ξπραδοπούλου 
Ά. Ταστσόγλους 
Άναστ. Λαμπρίδης 
Άμδρ. Οίκονομίδης 
Β. Δ. Φρυδάς 
Βασ. θεοδωρίδης 
Γ. Βασιλικόπουλος 
Γ. Γιαμαλίδης 
Γεωργ. Εύδης 
Γεωργ. Βίτζος 
Γεωργ. Γρημάνης 
Γ. Ιωαννίδης 
Γ. Εύτυχίδης 
Δ. Εανθόπουλος 
Δ. Ρεβελάκης 
Δημ. Μπούλης 
Δ. Προβεδηλόγλους 
Δ. Φιλικός 
Δ. Πετρίδης
Δ. Α. Κιουπετζόγλους 
Δ. Βαρότσης 
Ζαχ. Αλεξανδρίδης 
Θ. Α. Κοσούδης 
θ. Αποστολίδης

θεμ. Γιαννές 
θεοχαρ. Ιωαννίδης 
θ. X. Μοσχόπουλος 
θ. Γεωργιάδης 
I. Μετρητικός 
I. Μισαηλίδης 
I. Σιφναίου 
I. Νικολαίδης 
I. Βλάχος 
Ια*.  Αρτεμιάδης 
I. Καραζέρης 
Ιωσήφ Οίκιάδης 
Κ. Πανώριος 
Κ. Γ. Λάμπρος 
Κ. Ρηγόπουλος 
Κιμ. Δαπέρης 
Κωνστ. Νικολάου 
Κ. Γεωργιάδης 
Κ. Εύαγγελινόπουλος 
Κ. Αθανασιάδης 
Κ. Παπαδόπουλος 
Κ. Γεωργιάδης 
Κ. Γ. Βαλλής 
Κ. θωμαίδης 
Ααζ. Μαντζαρϊνος 
Λέων Καραγιαννόπουλος 
Μιλτ. Φωκάς 
Μαρκ. Δαμηράλης 
Μιχ. Ααινές 
Μ. Σπάρταλης 
Ν. Μ. Βουτσϊνος 
Ν. Κ. Νικολαίδης 
Ν. Σπανδωνής 
Ν. I. Νικολαίδης 
Ν. Μπεκΰρος 
Ν. Ροιζάκης 
Ν. Άγος.
Περ. Δημητριάδης 
Π. Ααζαρίδης 
Προδ. Βασιλειάδου 
Π. Παπαδόπουλος 
Σ. Άνδρεάδης 
Σ. Πιπερίδης 
Στ. Μεσαρίτης 
Σταύρος Ααμπίκης 
Σταύρος Κέπετζης 
Σπυρ. Παλαιολόγος 
Τιμ. Γ. Πάππης 
Τριαντάφυλλος Παλαλίδης 
Τριαντάψυλλος Σεραϊντάρης 
Φραγκ. Κορκόδειλος 
Χρηστάκης Εφένδης 
Χρηστ. Καλουθής 
Χρηστ. Νικολαίδης 
X. Γεωργ. Νικολαίδης 
Χρηστ. Μπακτσεβάνογλους 
Χρηστ. Π Λαζάρου 
Χρης. Γρηγοριάδης 
Χαρ. Συμεωνίδης 
X. Ιωσήφ

01 άξιότιμοι Συηάκται τ&τ 
ΈφημτρΙδα».

Νεολόγου 3 
θεατού ’ 
Βυζαντίδος

Υπό τήν έπιστασίαν τοΰ 
κυρίου I. Δ. Μανώλη.

01 ίΐΐογ. κύριοι.

Ί. Δ. Μανώλη 2
Ιωάννης Νικολαίδης 
’ΐωάννης Σκοΰντζης
Ί Παππαδόπουλος 
Σταύρος Γλωρόπουλος 
Ν. Δροσινάς.

ΕΝ ΕΠΙΒΑΤΑΣ,

‘Ο άξιοτ. κ. Σ. X. Θεοφίλου 3

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι.

‘Ο παναγ. Θεσσαλονίκης κ. ’Ι
ωακείμ

‘Ο τής Αυτού παναγ. πρωτο- 
σύγκελλος κ. Αμβρόσιος Κα- 
σάρας

‘Ο τής Αύτοϋ παναγ. Αρχιδι- 
άκον κ. Νικόλαος Αούσης

‘Ο Άγιος Πέτρας κ. Αθανάσιος 
‘Ο τής Παναγούδας προϊστά

μενος Αρχιμανδρίτης Μόδε- 
στος

‘Ο τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ 
δρφανοΰ προϊστάμενος κ.Άν- 
θιμος

‘Ο τοΰ άγίου Μηνά αρχιμαν
δρίτης κ. Άνθιμος

‘Ο τής Μητροπόλεως έφημέ- 
ριος κ. Άνθιμος

Ό τής Μητροπόλεως 6'. έφη- 
μέριος κ. Στέφανος Ολύμ
πιος

Ό τής Λαοδηγητρίας έφημ. κ. 
Παρθένιος

‘Ο τοΰ άγίου δρους έν θεσσαλ. 
έπίτροπος κ. Συμεών Φιλο- 
θείτης

Ό έκ τοΰ Κοινοβίου τοΰ Κων- 
σταμονίτου κ. Μελέτιος.

‘Ο Πρωτοσύγκελλος Σιναίτης 
χ. Βενέδικτος

‘Ο τής Αμερικής έκλαμπρότα- 
τος προξ. κ. Περικλής χα. 
Λαζάρου

‘Ο έξοχος ίατρές Κωνσταντίνος $ 
Σχινάς <

‘Ο έξοχος ίατρές Γκίκας
‘Ο έξοχος ίατρές Γεωργ. Μπό- <

Τ®«
‘Ο κ. Ιωάννης Αυγερινές <
‘Ο κ. Στέφανος Τάτης <
‘Ο κ. Αθανάσιος Καρύπης ?
‘Ο κ. Κωστάκης Δήμου :
‘Ο κ. Ιωάννης ΒλαγκόπΟυλος (
Ό κ. Άποστολος Καλουθής ?
‘Ο κ. Δημήτριος Κοντογχάννης >
‘Ο κ. Ζαφείριος χα. Γουσίου ;
‘Ο κ. Αθανάσιος Κυριάκού Ό- S

λύμπιος <
‘Ο κ. Κωστής Τζομπάνογλους <;
‘Ο κ. Γεώργιος Γουσίδης >
‘Ο ‘Ηγούμενος τής Μονής των <

Βλατέων κ. Καλλίνικος <
‘Ο Αίδέσιμος Οικονόμος τοΰ S

‘Αγίου Αθανασίου κ. Έμμα- <’
νουήλ

*0 έφημέριος τής αύτής Εκ- ‘
κλησίας πανοσ. κ. Νεόφυτος <

‘Ο έν θεσσαλ. φιλεκπ. Συλ- ?
λογος. 5

ΕΝ ΒΩΑΩι. ί

‘Ο πανιερ. Άγ. Δημητριάδος <- 
κ. Γρηγόριος S

‘Ο άξιότ. κ. Λάζαρος Γρηγ. $
X. Λαζάρου 2

Ή άξιοτ, κυρία Κλεοπάτρα Α. ?
Μουσούρου $

‘Ο άξιοτ. κ. Ανδρίχσς Αλεξία- $
δης. <

‘Ο άξιοτ. κ. Απόστολος Ρηγό- ?
πουλος

‘Ο άξιοτ. κ. Κωνσταντίνος A. s
Διαμαντής S

‘Η Σχολή τής Κοινότητος άγ. s
Ααυρεντίου. $

ΕΝ ΔΑΡΙΣΣΗι. ί

‘Ο ‘Αγ. Γαρδικίου καί έπίτρο- >
πος τοΰ Άγ. Λαρίσσης >

‘Ο Αρχίδ. τοΰ Άγ. Λαρίσσης ς
κ. Δωρόθεος ί

‘Ο έκλαμπρ. Πρόξ. τής Ρωσ- >
σίας κ. Γρηγ. X. Λαζάρου >

‘Ο έκλαμπρ. Προξ. τής ‘Ελλά- ί
δος κ. Α. Εύγενίδης 

έπί τής ληστείας ένδοξ.
Ανακριτής τοΰ Διοικητηρίου
Λαρίσσης κ. 
(Τζελαλ-Βέης) ci»

ΕΝ ΤΩι ΑΓΙΩι OPEL

Τδ κοινόν τής ίεράς Μονής 
Μεγάλης Λαύρας

‘Ο πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. 
Βενιαμίν Λαυριώτης

Τέ Κοινόν τής ίεράς Μονής 
Βατοπαιδίου

‘Ο πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ, 
Άνανίας Βατοπαιδινός

‘Ο πανοσ. Προηγ. κ. Ιωσήφ 
Βατοπαιδινός έκ Κορυτζάς

‘Ο έλλογ. κ. Νικολ. Σταυρί- 
δης διδ. τής Βατοπ. Σχολής

Τό κοινόν τής ίεράς Μονής 
τών Ίβήβων

‘Ο πανοσ. Αρχιμανδρ. κ. Δα
νιήλ Ίδηρίτης

‘Ο πανοσ. Προηγ. κ. Ίδηρί
της

‘Ο έξοχ. κ. Γρηγόριος Παπ
παδόπουλος ιατρός Ίδηρίτης

Τό ιερόν Κοινόδιον ποΰ Διονυ
σίου

Τό κοινόν τής ίεράς Μονής 
τοΰ Εηροποτάμου

‘Ο πανοσ. κ. Προκόπιος Εη- 
ροποταμηνός

Τό κοινόν τής ίεράς Μονής 
Δοχειαρίου

Τό κοινόν τής ίεράς Μονής 
τοΰ Φιλόθεου

Τό κοινόν τής ίεράς Μονής 
τοΰ Παντοκράτορας

Ό πανοσ. Αρχιμ. καί έπίτρο
πος κ. Αθανάσιος έκ Κυ
δωνιών

Τό ίερόν Κοινόδιον τοΰ Ξενο- 
φώντος

Τό ίερόν Κοινόδιον τοΰ Γρη- 
γορίου

Τό ίερόν Κοινόδιον τοΰ Παν- 
τελεήμονος

Τό ίερόν Κοινόδιον ταυ Κων- 
σταμονίτου

‘Ο πανοσ. κ. Μελέτιος Κων- 
σταμονίτης

‘Η Ρωσσική ή τοΰ Ανδρ. Μου- 
ραβιέφ Ιερά σκήτη

‘Ο πανοσ. Προηγ. κ. Κοσμάς 
Λαυριώτης

‘Ο πανοσ. Πορηγ. κ. Νεόφυτος 
Βατοπαιδινός

‘Ο πανοσ. Προηγ. κ. Θεοδό
σιος Δ. Ιδηρίτης

‘Ο πανοσ. Προηγ. κ. Χαρί- 
των Κουτλουμουσιανός

‘Ο πανοσ. Αρχιμανδρ. κ. Δα
νιήλ Β. Παντοκρατορινός

Ό έλλόγ. κ. Αλεξ. Εύμορφό- 
πουλος Γραμ. τής ίεράς 
Κοινότητας

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Ή έφ. «Αστήρ τής Ανατολής» 
Ή έφ. «Φως»

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ 
01 άξιότιμοι κύριοι.

Αδελφοί Ζωβανόπουλοι 
Αναστ. Ιωαν. Σπανουδόπουλος

ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΊΉι.
‘Η έφ «Κρήτη» 
‘Η έφ. «Εκλεκτική» 
‘Η έφ. «τών Συζητήσεων» 
‘Η έφ. «Ειρήνη»

‘Η άξ. Σύνταξις τής «Κλειοΰς»

ΕΝ ΦΔΩΡΕΝΤΊΑι.
‘Η έφ. «Περιστερά»
‘Η έφ. «Καιροί»
Τό περιοδ. «Εθν. Βιβλιοθήκη»
Τδ περιοδ. «Παρθένων»
Τδ περιοδ. «Γεωπονικά»

‘1 A. Υ. Πριγκιπ. 'κ. ‘Ελένη 
Γκίκα (Δόρα Δ’ Ίστρια)

ΕΝ ΝΕΑΠΟΛΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
Τδ περιοδ. «Αθήναιον»

01 άξιότιμοι κύριοι.

Αναστάσιος Ν. Γούδας
Αδέρωφ
Δ. Σκορδαράς
Γ. Χαλικιό πουλος
Δ. Μαυρομιχάλης ιατρός
Στεφ. Εύστ. Στεφάνου

ΕΝ ΣΥΡΩι.

‘0 έξοχ. κ. Θρασύβουλος Γ. 
Αρχοντόποαλος ιατρός.

ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑί.

‘Η άξιοτ. κ. ‘Ελένη Ζαρμπόνη
‘0 άξιοτ. κ. Ααζ. Ν. Σιργα- 

νίδης
‘0 άξιοτ. κ. Δημοσθ. Π. Γρι- 

μάνης.

‘ 0 έλλ.κ. Νικολ. Γ. Ζωγραφά-
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

φάκης

ΕΝ ΣΚΥΡΩι

Ό έλλογ. κ. Ν. Μωραΐτης διδ.

‘Η Α. Π. δ Άγιος ‘Ιεροσιτείας 
‘Η Κεντρική Δημογεροντία Λα- 

σιθίου

01 άξιόιιμοι κύριοι.

ΕΝ ΓΥΘΕΙΩι. 
01 Άτιμοι κύριοι.

Σπυρίδων Κατζερές 
Παναγ. Νιφόπουλος 
Περικλής Ζήρας 
Παναγ. Βαββανάκος 
Γεωργ. Ν. Λχαράκος 
Γ. Εμ. Τζωρτζάκης 
Δ. Φουρίδης έκ Πανίτζης 
Γ. Ρουσάκος δημοδ. Λάγιας 
Γ. Β. Μανδραπήλιας άπόΜα- 

ραθέαν Μαλευρίου
Δ. Αλεξανδρόπουλος άπέ Βαχώ 

Καρυουπόλεως
Δ. Καβατζάς δημοδ. Δοιραλή 

"Ελους

Έμ. Μιχαλάκης φαρμακοποιός 
Δρ. Σφακχανάκης 
Μύρων Νιωτάκης διδάσκ.
Σ. Σταράκης
X. Περακάκης έν ‘Ιεραπέτρω 
Νικολ. Λ Κονταξάκης.

ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΩι.

Το Αναγνωστήριου

ΑΙΓΥ Π ΤΟΥ

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

ΕΝ KEPKYPAl

‘Ο άξ. κ. Ιωσήφ Ναχαμούλης
‘Ο έξοχ. κ. Κ. Κράλλης ιατρός.

‘Ο πανοσ. κ. ‘Ιερεμίας Πτέρης 
ίεροδιάκονος

Ή άξιύτιμοζ κυρία

Αννέτα Εμμ. Παχουντάκη

01 Άτιμοι κύριοι.

Γεώργιος Αδέρωφ 
Ιωαν. Αντωνιάδης 
Στέφ. Σδίλαριτς ‘Υποπρόξενος 

Ρώσσος
Δ. Σουλτάνης δικηγόρος 
Αθανάσιος Σταμέλης Ιατρός 
Πέτρος Μάξιμος 
Αδελφ. Λ. καί Π. Μαυρογορ- 

δάτου
Σπ. Βασιλόπουλος 
Ηλίας Ζαγκλής 
X. Μεταξόπουλος 
I. Αγαδόπουλος 
Γεώργιος Παντελίδης 
Σ. Π. Καλουτάς 
Κωνστ. Τριανταφύλλου 
Τριαντάφυλλος Κατακουζηνός 
Δημ. Παλαιολόγου 
Αδελφ. Βολανάκη 
Αδελφ. Καραδόπουλοι 
Αδελφ. Αρβανιτάκη 
Ιω. Π. Σκυλίτ(ης καί υίοί 
Γεώργιος Τζιρλέντης 
Αντώνιος Στίψης 
Άντώνιοό Ψαράς 
Πέτρος Τριχάκης 
Κ. Σκρινής 
Β. Αναστασιάδης 
Γεώργιος Τσιτσεκλής 
Κ. Πασχαλίδης 
θ. Ρείρε 
Θεμιστ. Ούδινότης 
Χρ. Δημητριάδης 
A. Ν. Λεούνης 
Νικοκλής Γρόλλος 
Β. Περβάνογλους 
Δημ. Τύμδας 
Εύαγγέλης Τούλής 
Πέτρος Κασσιμάτης 
Γ. θ. Ξηραδάκης 
θ. Σγούτος 
θ. Φούντης 
Δημ. Αποστόλου 
Μιχ. Καραβοκηρός ιατρός 
’Αρμοστής ιατρός 
Σπεράντσας 
Κωνστ. Γκιζης 
Λ, Λνδρεόπουλος 
Γ. Μαυρογορδάτος 
Δ. Στρούμτζιας 
L Ποθητός 
Άγγελής Τελατινίδης 
Άριστ. θεολόγης 
Χρ. Τζακίκης 
Ν. Σκουφάδης 
Ν. Δημητριάδης 
Π. Βασιλόπουλος
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? Αδελφ. Καλιγλόπουλοι
$ Γαβριήλ Ταβανιώτης 
ι Μήνας Κατζόνης 
!Δημ. Κυριαχούλης

Κυριάκος Συρίχης 
Γεωργ. Δανόπουλος 
Βρασίδας Αλφιερόπουλος 
Ν. Δούκας
Δημήτριος Βοιντιλάννης

j Μάρκος Διάνης.
I Β. Ααμπρα'κης
< Ευθύμιος Ε. Ρούπας
> Κλέαρχος θ. Μυριαλάκης
< Απόστολος Σταματίου Μιτυ-
$ ληναΐος 
?

ΕΚ ΚΑΙΡΟΥ

$ ‘Ο Θεοφιλ. Άγ. Ξανθουπόλεως 
κ. ’Ιγνάτιος

01 έντιμοι χύριοι.

< Δημήτριος Βουχωρίδης
? Γεώργιος Γουρδούλης
J> Κοσμάς Γαρουφάλου

Κωνσταντίνος Γ’.αννακόπουλος
; Κωνστ. Κίτικας
? Σωτήριος Μαρκόπουλος
\ Γεώργ. Τσιγαδάς
< Ιάκωβος Βαρούτης
> Αλέξανδρος Καρατσάς
I. Γεωργ. Τσιγαδάς
(' ’Απόστολος Τσάμπαλης
’ Σωτήρ. Ανδρεάδης
<, Εύαγγέλης Πανάς
< Φραντζέσκος Αγγέλου 

Κωνσταντ. Ξουρής
; Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης
£ Αδελφ. Παυλίδαι
> Δτμοσθένης Κακαθύμης
< Νικόλαος Λάμπρος
? Πέτρ. Πυρομάλλης
$ ’Αδελφοί Τριανταφύλλου
<ί Γεωρ. Ψυλλίδης

Λοίζος Ε. Ενωτιαδης
J> Γεώργιος Παπαδόπουλος 
j> Γεώργιος Κ, Συμεωνίδης 
< Ιωάννης Παπά 
’ Λεωνίδας Πιζάνης
> Φραγκούλης Μ. Κορτέσης έξ
< Ίου
; Παύλος Ρόπας
£ Αναγνώστης Δαρδανίδης
< Κωστής Κοσμίδης
2 Ευστάθιος Γαλανός
S Επαμεινώνδας Δούρας 

> Εμμανουήλ Σπορδίλης 
< Δημήτριος Παλαιολόγου 
< I. Μανουηλίδης

Άνδρέας Αύδδης 
Κ. Παππάζογλου 
Αλέξανδρος Κυριάκου 
Ναο’υμ Νιτζιώτης 
Γεώργιος Κυριάκός 
Δ. Χαριτάτος 
Μιλτιάδης Καψιμάλης 
Μιχαήλ Κριέστας

ΕΝ ΔΑΜΑΝΧΟΥΡ 
01 Αξιότιμοι κύριοι.

Δημήτριος Μαρκίδης 
Χρ. Παπά Ίωάννου 
Παναγιώτης Σακόπουλος 
Αριστ. Κωνστανταρίδης

ΕΝ ΣΙΒΙΝ-ΕΑ-ΛΟΜ.

‘Ο άξτοτ. κ. I. Άφουδάκης

ΕΝ ΖΙΦΤΑ 
01 αξιότιμοι κύριοι.

Π. Πανταζίδης 
Κ. Ν. Κινδυνέκος 
Αδελφ. Άσημακόπουλοι 
Κομνηνός Ε. Ζαννάκος 
Θεο3. Κασιμάτης 
II. Σαβίδης 
Σ. Σταθόπουλος 
Κοσμάς Α. Ξένος 
Γ. Δεσές
X. Μ'ανιουδάκης 
Μ. Α. Βαλτικός 
Δ. Παναγιωτόπουλος 
Δ. Κριμελής
Γεωργ. Μιχαήλ"Μαραγγός 
Νικόλαος Ξηραδάκης 
Προκόπιος Κουδουνάρης

ΕΝ ΜΑΝΣΟΥΡΑ. 
01 Αξιότιμοι κύριοι.

Μιλτιάδης Λοτέας 
Σ. Ασημακόπουλος

ΕΝ ΣΑΜΑΝΟΥΔ 
Οί έντιμοι κύριοι.

Ν. Ε. Χρυσαφινίδης 
Κωνστ. Ε. Χρυσαφινίδης 
Εύαγγέλης Φωτίου
Α. Ραισσης
Μ. Άνδριτσάκης 
Άντ. Άσλαμίδης 
Κ. ’Αλεξάνδρου.

Δημήτρ. Βουκρας 
θ. Γ. Τζένος 
Παύλος Γεωργιάδης Πάφιος 
Φίλιππος Σιαμάς 
Δημήτριος ’Ορφανός 
Μιχαήλ Βουδούρογλους 
Σωτήριος Γ. Βιολαράς

ΕΝ ΤΑΝΤΑι

01 έ'ααιμΟί χύριοι

Αλέξανδρος Μ. Καρδαρέλης 
Κ. Καρτζούλης 
Αντώνιος Μαλαγαρδής 
’Εμμανουήλ Χωριατόπουλος 
Νικόλαος Καΐρης 
Α. Σταυρίδης 
Β. Καχογτάννης 
Αθανάσιος Ταμβακόπουλος

ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚ.

Ό πανοσ. ίερομ. κ. ‘Ιερεμίας 
Θεολογίδης

01 έντιμοι χΰριοί.

Παναγιώτης Ε. Μπενλής 
Νικόλαος Ε. Μπενλής 
Δημήτρισς Ε. Μπενλής 
'Ιωάννης Ν· Ρέτζος 
Γιαννούλης Ε. Δεκαβάλας 
Νικόλαος Τσιαλίδης 
Θεόδωρος Μαγουλάς 
Δημήτριος Παρισίδης 
Σωκράτης Σ. Σαούλης 
Ιωάννης Πέμας 
Δημήτριος Κωνσταντινίδης 
Μικές Γ. Κουβάς 
Νικόλαος Δ. Αύδδης 
'Ιωάννης Στράτης 
Μιλτιάδης Κυριακόπουλος 
Γεώργιος Ζαμπέλης 
Δημήτριος Ν' Μιταρέλης 
Ευστράτιος Ψύρρας 
Ευστάθιος Βραχάμης 
Γ. Πολυμέρης 
’Αντώνιος Σταματιάδης 
Γ. Γ. Διαματαρίδης 
Σπόρος Χρυσοχόος 
Γεώργιος Μαλιάκας 
Μ. Α. Μεγαλίδής 
’Αθανάσιος Φοινικόπουλος

ΕΝ ΜΙΝΕΤ-ΕΑ-ΓΑΜΧ 
01 έντιμοι κύριοι.

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος

ΕΝ ΜΙΧΑΑΑ-ΚΙΒΙΡ

‘Ο κ.πανοσ. ίερομ. Συμ. Στρα- 
τουδάκης.

Οι έιιιμοι κύριοι.

Δ. Ν- Δημητριάδης
Γ. Κ. Σιμός
Α. θ. Μιγκλής
Διονύσιος X. Αποστολάτου Σά- 

μιος
Δαβίδ Ματθαίου
Όθων Παπαθύμος

ΕΝ ΒΙΡΚΕΤ-ΕΛ-ΣΑΒ 
Οί αξιότιμοι κύριοι.

‘Ο. Αοβέρδος 
Μιλτιάδης Φώτιος 
Χρήστος Βασταγίδης 
Μ. Έμμ. Ψύχας

ΕΝ ΣΙΒΙΝ-ΕΑ ΚΑΝΑΤΕΡ

‘Ο άξιοτ. κ. Άχιλλευς Λουγ- 
κής

ΕΝ ΑΒΟΥ-ΚΙΒΙΡ.

‘Ο άξιοτ. κ. Κωστης Χ· Ίω
άννου.

ΕΝ ΤΕΛ-ΕΑ-ΚΙΒΙΡ.

‘Ο άξιοτ. κ. Αθαν. Νικάκης

ΕΝ ΙΣΜΑI ΑΙΑ.

‘Ο έκλ. κ. Μ. Αάνς, ’Υποπρό
ξενος τής ‘Ελλάδος.

ΕΝ ΒΕΝΧΑ

‘Ο κύριος Ίωαν. Μαραγκός.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Η Α. Μ. δ Πατριάρχης ‘Ιερο
σολύμων κ. Προκόπιος 2

‘Ο πανιερωτ. “Αγ. Πτολεμα- 
ίδοςκ. Αγάπιος

‘Ο πανιερ. “Αγ. Τιβεριάδος κ.
Νεκτάριος

‘Ο πανοσ. Σκευοφύλαξ τού Π.
Τάφου κ. Σεραφείμ

ϊ ‘Ο πανοσ. Αρχιμ, Ταμίας τού
? Π. Τάφου κ. 'Ανθιμος (α)
'. ‘Ο πανοσ. Αρχιμ. μέγας δρα- 
j γουμάνος κ. Νικόδημος
< ‘Ο πανοσ. Αρχιμ. κ. Βενιαμίν 
} Ιωαννίδης
( ‘Ο πανοσ. Αρχιμ. κ. Άνθιμος
? ‘Ο πανοσ. Αρχιμ. καί καί'η-

(/ γούμενοο Γεθσημανή κ. Κύ-
j ριλλος
γ ‘Ο δσιώτατος Καμαράσης τού

Π. Τάφου κ. Πολύκαρπος 2 
‘Η Θε·λ. Σχολή ‘Ιεροσολύμων 
‘II Βιβλιοθ. τής ‘Αγιοτ. Αδελ-

<’ φότητος
> ‘Ο ίερολ. Αρχιδιάκονος κ. Γα-
\ βριήλ
< ‘Ο ίερολ. ϊεροδ. κ. Βαρθολο-
? μαΐος επιστάτης τού Τύπο
ι γραφείου
( <0 ίερολ. ίεροδιακ. κ. Βικέν-
? τιος Λέσβιος

ΜΕΡΣΙΝΗΣ.

< ‘Ο πανοσ. κ. Κύριλλος Λαζα-
• ρίδης ιερομόναχος 

01 αξιότιμοι κύριοι

ί Δημοφών Γ. Λαζαρίδης 
ί Μ. Σ. Σιγγριμάνης

ΕΝ ΤΑΡΣΩι.
I Οί Αξιότιμοι κύριοι.

I
 Μάρκος καί ‘Ιερώνυμος

Μιχαήλ Γ. Μπίστης
Π. Μαρινάκης
Μιχαήλ Αβανίας 
Συμεών Ίωάννου

ΕΝ ΑΔΑΝΟΙΣ

s ‘Ο άξιοτ. κ. Κ. Μ. Καρατζά;

ΕΝ ΚΥΠΡΩι.

$ ‘Ο πανοσ. Έξαρχος τής Αρχι- 
< επισκοπής κ. Μακάριος Αν-
S δρεάδης
< ‘Η Δημοσία βιβλιοθήκη Λευ-
ί κωσίας
S (α) Χημ ‘Γπό τοΰ έχ Φιλίας της 
) Λέσβου χαταγομένου φιλογραμμάτου 
( ’Αρχιμανδρίτου κυρίου ’Ανθίμου τοΰ 
> Άγιοταφίτου διετέΟησαν εις Σχολεία 
ζ και εις Συλλόγους, ών τά ονόματα 
ο σημειωβήσονται εν προσεχεΐ τινι 
< τεύχει του ΣΊΓ. τόμου τοΰ Μέντο- 
S ρος ,...........................τόμοι 25.
) Δ. I.

Το Αναγνωστήριου «ό Ζήνων»
‘Η Λέσχη «’Ελπίς»
‘Ο πανοσ. κ, Αθανάσιος ‘Ιερομ. 

της ‘Ιερά; Μονής Κόπου.
‘Ο ίερολ. κ.’Ιγνάτιος ‘Ιερομ. 

τής Ίεράς Μσνής Μαχαιρά.
Ή έλλόγιμος Διευθύντρια τού 

Παρθεναγωγείου Λευκωσίας 
κ. Εύπραξία Θ. Παυλίδου

*0 άξιοτ. κ. Δημήτριος Μιχα- 
ηλίδης

‘Ο άξιοτ. κ. Δημήτριος Σ. 
Κράμβής

‘Ο άξιοτ. κ. Νικόλαος Γεωρ
γιάδης

ΕΝ POAQ

‘Ο άξιοτ, κ. Ίωαν Φάχρης 6

ΕΝ ΚξΙ·

Ή άξιοτ. κυρία Μαρία Σ. Παν- 
τελίδου.

ΕΝ ΣΥΜΗ.
‘Ο άξιοτ. κ. Αλέξανδρος Μι- 

λ'.οράτης
Το Αναγνωστήριον «Αίγλη».

ΕΝ ΣΑΜΩι.

ΕΚ ΛΙΜΕΝΌΣ ΒΛΘΕΟΣ.

‘Η Α. Σ. δ Άγιος Σάμου κ. 
Γαβριήλ.

‘Ο πανοσ. Αρχιμ. κ. Νεόφυτος 
Ψάθας

‘Ο αιδ. Παπα κ. Κωνσταντίνος 
Καραχριστόδουλος.

Οί έντιμοι κύριοι.

Στέφανος Φωτιάδης, Διευθ. 
τοΰ ‘Ηγ. Γραφείου

Έμμ. Πύργιος, πρόεδρος τών 
Έφετών

Πελοπίδας Λεκάτης δικαστής 
Φιλοκτήτης Νέγρης ιατρός 
Ν. Πανταζίδης
Μ. Πανταζίδης
Δημήτριος Νιχολαρείζης
Μιχ. 1ω. ΙΙρωτόπαπα
Δ. Νικολαΐδης
Σωκράτης ’Ιωαννίδης
Ν. Βουργάνας

ΕΚ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

‘Ο έλλ. κ. Κωνστ. Θεοφάνης 
σχολάρχης

ΕΞ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ

‘Ο άξιοτ. ’Ιωάννης χα. Δημη- 
τρίου

ΕΚ ΚΑΡΑΟΒΑΣΙΟΥ,

Ό έλλ. κ ’Ιάκωβος Γ. Σακελ- 
λαρίδης

Ή εύγ. κυρία ‘Ελένη I. Φυ- 
τάλη

01 έντιμοι κύριοι.

Θεοδ. Θεοδωρίδης άρχιτέκτων 
Σπυρίδων Σπυρίδωνίδης ιατρός 
Νικόλαος Σκοτίδης
Δημοσθ. Π. I. Καπώλης δη

μοδιδάσκαλος
Δημήτριος ’Ιωαννίδης
Ευστάθιος Καραστάθης 
’Εμμανουήλ Καπώλης

ΕΝ ΧΙΩι.

‘Ο σεβασμ. Μητροπολίτης Χίου 
κ. Γρηγόριος 2

‘Ο τής Α. Σ ίερολ· ’Αρχι
διάκονος κ. Νικόδημος

‘Ο έν Βροντάδω πανοσ. Σα- 
κελλάριος κ. Λεόντιος.

ΕΝ ΛΕΣΒΩ,

ΕΚ ΜΙΤΓΔΙΙΝΠΣ

‘Ο Μακ. πρώην Αλεξανδρείας 
κ Καλλίνικος

‘Ο πανοσ. ΙΙρωτοσόγκελλος κ. 
Γρηγόριος

‘Ο Γυμν. τοΰ έν Μιτυλ. Γυ
μνασίου κ· X. Λαίλτος

‘Ο Καθ. τών ‘Ελλ. γραμ. καί 
τής ίστ. κ. Δ Βερναρδάκης

‘Ο Διευθ. τών ‘Ελλην. τοΰ έν 
Μιτυλ. παρθ κ. Γ. Άριςεί- 
δης

Ή έλλόγ κυρία Άθηνα Σταυ
ρική

Οί Αξιότιμοι κύριοι.

Ν. Κουρουμπακάλης
Γ. Κανδήλης
Έμ. Τζαννέλης

Ιωαν. Κυριακίδης δικηγόρος
Ίωαν. Ξεπτερας
Γεωργ. Ιωαν. ΙΙαπαπαναγιώτου
Μιχαήκ Χριστόφα
ΙΙαναγ. Μιχαηλίδης 
Αντώνιος Στεφανίδης 
Σϊμος ΙΙολιτάκης

ΕΚ ΜΟΡΙΑ2.

‘Ο άξιοτ. κ· Προκ. Κοκκινσ- 
ζέρη<;

‘Ο άξιοτ. κ. Π. Σιμού

ΕΚ ΘΕΡΜΗΣ.

‘Ο άξιοτ. κ. Ιω Θεοδοσιαδης
Ό άξιοτ. κ. Βασ. Μάνδρας

ΕΚ ΜΗΣΤΙΓΝΩΗ.

‘Ο δημοδ- κ. Γαβρ. Δομενικέλης 
- - — — ΐ

ΕΚ ΚΛΕΙΟΥΣ

‘Ο άξιότ. κ. Γ. Παντελίδης

ΕΚ ΚΑΠΗΣ.

‘II Σχολή

ΕΚ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ

‘Ο άξιοτ. κ. Εύστρ. Έλευθε- 
ριάδης

ΕΚ ΜΟΑΥΒΟΥ.
Οί αξιότιμοι κύριοι.

I. Κράλης
Κωνστ. Σάβας 
Μιχ. Τζάννος 
Κομνηνάκης ’Αθανασίου.

ΕΚ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

‘Ο δημοδ. κ Περικλ. Γ Σα- 
ράντου

ΕΞ ΕΡΕΣΣΟΥ 
Οί έντιμοι κύριο».

Α. Πασαδέλης 
Άχιλλευς I. Κούκου 
Γαληνός Έμ. Κούκου
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ΕΚ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

<Η άξιοτ. κυρία Καλλιόπη Π. 
Νικολάου

‘Ο άξιοτ. κ. Χαραλ. Κελαδί- 
ιης

Eg ΑΓΡΑΣ

‘Ο αίδ. Παππα κ. Νικόλαος

ΕΚ ΠΟΛΥΧΝΗΤΟΥ.

‘Ο αιδ. κ. Δημήτριος ίερεύς
‘Ο έλλ. κ. Ίωαν. Κόντος ‘Ελ

ληνοδιδάσκαλος

ΕΚ ΒΡΙΖΑΣ

‘Ο άξιοτ. κ. Γ. Λαμπρινίδης

ΕΚ ΣΚΟΠΕΛΟΥ.

‘Ο άξιοτ. κ. Παλαιολ. Π.
Γρηγορίου

ΕΚ HAIIAA0Y

Ό αιδ. Παπά κ. Σπυρίδων 
‘Ο έξοχ. κ. Λευκίας ιατρός 
‘Ο άξιοτ. κ. Μιχ. ΙΙαναγιώτου

ΕΚ ΣΤΥΨΕΩΣ.

‘Ο πανοσ· κ. Γεδεών ίερευς

Eg ΗΠΙΟΥ.

Ό πανοσ κ· Σωφρόνιος Ιερεύς

Eg ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Ή Σχολή
Ό δημοδιδ. κ. Γ. Νικολαΐδης

ΕΝ ΛΗΜΝξΙ

‘Ο πανιερ. ΑΓ. Λήμνου κ. ’Ι
ωακείμ

Ό Ιντιμ. κ. Στ. Βουλγαρίτσας.

ΕΝ ΜΕΝΕΜΕΝΠ.

‘Ο πανοσ. άρχίμ. *.  Χρύσανθος
‘Ο πανοσ, κ. Νικηφ. Νικολαι- 

δης

01 άξιύΐίμοι κύριοι.

'Αντώνιος Κρασσάς ιατρός 
Δημήτριος ‘Υψηλάντης

, Σάββας Ήλιάδης

’Αντώνιος Π. Αουίζου
Μιχαήλ Τσολάογλους
’Ιωάννης Μπακιρτζής
Σταμάτιος Βρεττδς 2
’Εμμανουήλ Καγιάσογλους
Γεώργιος Φριλίγγος 
Εμμανουήλ Καλιασης

ΕΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ.

‘Ο θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος 
Χρηστουπόλεως κ. Ταράσιος

‘Ο πανοσ. Άρχιμ. τής Α. 2. 
του ‘Αγ. Εφέσου κ. Σωφρ. 
Άργυρόπουλος

‘Ο πανοσ. ’Αρχιμ. κ. Δωρόθεος 
‘Ο αιδ. κ. Γαςριήλ πρωτοψ.

Οί βντιμοι κύριοι.

Κωνστ. Παρασκευάς νομοϊατρδς
I. Φλετωρίδης διδ.
Δ, Κωνσταντίνου Φαρμακοποιός.


