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Έτος Κ'. Έν Τραπεζοΰντι ττ| 10»[ 'Οκτωβρίου 1886. Τίΰχος 41.

-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
(-τυνέχ. ΐδε τεϋχ. 38).

2. Θρησκευτικοδιδακτικδν Επος.

‘Ησίοδος. .— ‘Ο πρώτος ποιητής ό 
μετά τοΟ προσώπου αύτοΰ έμφανιζό- 
μενος είνε ό Ησίοδος, περί ού σώζε
ται παρά Σουίδα άρθρον τι (ίδε Παυσ. 
ΓΙεριήγ. 9,91), καί δστις δνομάζει 
έαυτδν αμέσως έν τή αρχή τής Θεο
γονίας. Ούτος είνε ό πατήρ τοΟ θρη- 
σκευτικοδιδακτικοϋ έπους. Τδ δνομα 
τοΰ πατρδς αύτοΰ αγνοείται- τινές έκ 
τής προς τδν αδελφόν αύτοΰ προσφω- 
νήσεως «έργάζου, Πέρση,... δϊονγέ
νος» είκασαν, δτι ώνομάζετο Δϊος, 
ώς καί ό Ήρδδοτος άποκαλεϊ αύτδν. 
Ή μήτηρ αύτοΰ έκαλεϊτο Πυκιμήδη, 
πιθανώς διά το μετά ταΰτα μεγα- 
λεΓον του υίοΰ της. Αύτδς, δστις πι
θανώς έζη αιώνα μεθ’ "Ομηρον, έγέ- 
νετο ποιμήν καί γεωργός καί καυχά- 
ται δτι αί Μοΰσαι καθιέρωσαν αύ-

τον ποιητήν- διότι εύροΰσαι αύτδν έν 
τινι κοιλάδι τοΰ Έλικώνος ποιμαί- 
νοντα πρόβατα έδίδαξαν τήν ωδήν. 
Ό δέ πατήρ του, έκ Κύμης τής Αίο- 
λίας καταγόμενος, ήτο έμπορος (κα
τ’ άλλους δμως πιθανώς καί ούτος 
άοιδδς) καί μετιόκησεν εις Άσκραν 
τής Βοιωτίας κατ’ αύτδν τδν Ησίο
δον «Κυμην Αίολίδα προλιπών» καί 
δή «πενίαν φευγων», δπερ άλλοι άλ
λως έξηγοΰντες έξάγουσιν, δτι με- 
τώκησεν έκεΐ ένεκα φόνου. ‘Οπωσδή
ποτε ό Ησίοδος διήνυσε τδ πλεϊστον 
μέρος τοΰ βίου αύτοΰ έν Βοιωτία καί 
ιδίως έν Άσκριιι, ήτις παρά τούς πρό- 
ποδας τοΰ Έλικώνος κειμένη, ήτο 
κατά τδν ποιητήν αχειμα κακή, θέ- 
ρει άργαλέη, ούδέποτ* έσθλή.» Γνω- 
στδν δτι, έν τοϊς ποιητικοις άγώσιν 
έν Βοιωτία νικήσας, έλαβε τρίποδα. 
Κατά τινα; μέν έφονευθη ό Ησίοδος 
έν Λοκροϊς έν τή Ναυπάκτφ ύπδ τών
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υίών Μιλησίου atνί>ς έν Οίνόη, ύπο- 
πτευοάντων, δαι ούτος εϊ/εν αθεμί
τους σχέσεις μετά τής αδελφής αυ
τών, καί έρρίφθη ε!ς την θάλασσαν, 
οπόθεν όμως δελφίν τις έφερεν αύτόν 
είς τήν παραλίαν, ότε ό λαός συνα
θροισμένος ών είς πανήγυριν τον έλα
βε χαί τον έθαψε μεγαλοπρεπώς, χα- 
τ’ άλλους §έ άπέθανεν έν Όρχομενψ, 
ένθα και ό ’Αριστοτέλης είδε τον τά
φον αΰτοΰ, έφ’ cij 5 Βοιωτός έπο- 
ποιός Χερσίας έπέγραψε το γνωστόν 
έπιγραμμα, το άποκαλοΰν αυτόν σο- 
φώτατον πάντων των ποιητών άλ
λοι πάλιν ισχυρίζονται, δτι οί Όρχο- 
μένιοι μετεχομίσαντο βραδυτερον είς 
την πδλ.ιν αυτών τά δστα τοϋ ποιη- 
τοϋ. Οϊ φονεΐς αΰτοϋ, υπό του κυνος 
του ίδίου γνωρισθέντες, κάτά τινας 
μόν έφονεύθησαν ώσαυτως, κατ’ άλ
λους δε πειρώμενοι νά φύγωσιν έκε- 
ραυνώθησαν υπό τοΰ Δ ιός.

ΓΙαρατηρητέον, δτι έν Βοιωτία ά- 
νεφάνη ήδη ή ποίησις, διότι ενταύθα 
έγκατεστάθησαν Θεσσαλοί, άναχω- 
ρήσαντες έκτη; Πιερίας τής κοιτίδος 
τής ποιήσεως. Ό ‘ίίρόδοτος θεωρεί 
τόν 'Ησίοδον άρχαιότερον τοϋ Όμη
ρου· άλλ' έν τοίς ποιήμασιν αΰτοϋ 
άνευρίσκομεν πολλά εκ τοϋ Όμήοου 
ειλημμένα, τοϋθ’ δπερ άποδείκνυσιν, 
ότι άναμφιβόλως έσχε πρό οφθαλμών 
την Ιλιαοα· άφ’ έτέρου γιγνώσκ,ει ου- 
τος τον Ήριδανόν καί "Ιατρόν, περί 
ων παρ’ Όμήρω ουδόν άπαντα Γ- 
■^νος. Τήν ΰπόθ-σιν τής ποιήσεως αύ-

τοϋ λαμβάνει ό Ησίοδος έκ τών άΤ 
ναγκών τοΰ βίου πλήν τής «Θεογο
νίας», έν ή ήθελε νά συστηματοποι- 
ήση τούς περί θεών άρχαίους μύθους, 
τούς διαφόρους έν διαφόροις χώραις.

Τά είς τόν Ησίοδον άποδιδο'μενα 
ποιήματα είνε τά έξής;

α') ’Έργα καί ήμέραι, ποίημα δι
δακτικόν έξ 82G συγκείμενον στίχων 
καί ούτως δνομασθεν, διότι έν αύτώ 
γίνεται λόγος περί τής καλ./αεργείας 
τών άγρών καί άναφέρονται συνάμα 
αί ήμέραι έν αΐ; αϋτη δέον ίά γίνη- 
ται (ί'δε Παυσ. 9, 31). Τό έπος τού
το απευθύνει ως παραίνεσιν πρός τόν 
άδελ.φόν αυτού Πέρσην, δστις κατά 
τήν διανομήν τής πατρικής περιου
σίας δωροδοκήσας τούς βασιλείς, οί- 
τινες ήσαν καί δικασταί, έλαβε μεί- 
ζονα τοϋ ‘Ησιόδου κλιήρον, καί ού 
μόνον ένεκα τής δκνηρίας του κατέ- 
φαγεν αυτόν έν βραχεί χρόνω, αλ
λά καί ήπείλει δπως έκ δευτέρου είσ- 
αγάγη τόν αδελφόν αΰτοΰ είς τό δι- 
καστήριον, ίνα άφαρπάση καί τό ύ- 
πό/.οιπον τής πατρικής περιουσίας. 
Ό ‘Ησίοδος λοιπόν διά τοϋ ποιήμα
τος τούτου άποτρέπων τόν αδελφόν 
αΰτοϋ τής τοιαυτης βουλής παραινεί 
όπως ούτος ζητή τά πρός τό ζήν έν 
τή γεωργίοι, περί ής, ως καί περί 
ναυτιλίας, περί καλής οικονομίας καί 
αγωγής, σοφάς έπιπροστίθησι διδα
σκαλίας, παρενείρων ένίοτε γνωμικούς 
μύθους καί διαφόρους άλλας περιγρα- 
φάς. Τό όλον έκ δυο απαρτιζόμενο ν
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μερών ανοίγεται είς δύο διαφόρους έ- 
ποχάς του βίου τοΰ ποιητοΰ· καί τό 
μέν πρώτον μέρος μετά το προοίμιον, 
έν ώ γίνεται λόγος περί της έριδος, 
πραγματεύεται (ίδε στιχ. 763) περί 
αισίων καί άπαισίων ήμερων έν εί’- 
δει ήμερολογίου καί διακρίνει χου- 
σοΰν, άργυροϋν καί σιδηροΰν αιώνα, 
το δέ δεύτερον αναφέρει περί γεωρ
γίας· έν γένει όμως στερείται τό δλον 
αύστηράς ένότητος. Έν τώ στίχω 
650 λέγει, ότι μόνον άπαξ έπλευσεν 
έπί τής θαλάσσης. Οΰ μόνον δέ έν- 
ταΰΟα, άλλα καί έν τή Θεογονία πολ 
λαί είσιν αί διασκευαί, ή δέ κριτική 
παρ’ οΰδ'ενί άλλψ εί μη παρ’ ΊΙσιό- 
δω προ πάντων ϊσταται έπί άβασί- 
μου έδάφους.

β’,) Θεογονία, ποίημα έκ 10*22 
συγκείμενον στίχων, διαφέρει των 
Έργων καί ήμερων διά τό συχνάκις 
παθητικόν, τραχύ μάλιστα καί φαν
τασιώδες, πραγματεύεται δέ τήνγέ- 
νεσιν του κόσμου καί τών θεών. "Αρ- 
χεται διά προοιμίου έως 100 περι- 
λαμβάνοντος στίχους καί έξυμνεΐ τάς 
Μούσας τού Έλικώνος (διότι αυται 
ήσαν διάφοροι ή αί τοΰ Όλύμπου). 
Πιθανώς όμως συνέστη ή Θεογονία 
έκ δύο ύμνων, ών ό μέν έπραγμα- 
τεύετο τήν γένεσιν τοΰ Οΰρανοΰ (16 
—153), δ δέ τήν τοΰ Διός καί Κρό
νου. Έν τφ ποιήματι τούτιυ εΰρί- 
σκομεν θεοσοφίαν, ήτοι θεολογικήν 
φιλοσοφίαν· διότι έν αύτώ ό ποιητής 
τούς διαφόρους τςΐρϊ θίών μύθους πα

ρά τώ λάώ συναγαγών, καθυπέβαλεν 
είς φιλοσοφικόν σύστημα, βαθυτέροκν 
άποδιδούς αύτοίς έννοιαν. Ώς άρχήν 
θεωρεί τό χάος έν τή γενέσει τοΰ κό
σμου καί τήν φιλίαν ώς πατέρα τών 
τε θεών καί άνθρώπων. Ού μόνον τόν 
Ησίοδον άλλά καί τόν "Ομηρον πι- 
κρώς έμέμφθησαν, ότι οί θεοί αύτών 
παν ποιοΰσιν, 5,τι φέρει όνειδος καί 
αισχύνην είς τούς ανθρώπους, πρδς ζϊ 
διότι άμφότεροι ώς πρός τάς περί θε
ών θεωρίας των έπί ταπεινής ίστάμε- 
νοι βαθμίδος, έδέσποσαν τή; θρησκευ
τικής συνειδήσεως τής άρχαιότητος 
μέχρι τέλους. Καί παρ’ Ήαιόδίμ ά- 
παντώσιν έπεισόδια, άλλά ταϋτα 
ούδέν άλλο είνε ·είμή ξηραί αφηγή
σεις καί έπομένως πολύ άπέχουσι τών 
παρ’ Όμήρω· καθόλου δέ είπείν ό μέν 
"Ομηρος άφηγεϊται θείως καί ;έξαι- 
σίως, ό δέ Ησίοδος γιγαντιαίως άλ- 
λ’ ούχί και λαμπρώς. Ή Θεογονία 
φέρει πλείους διασκευάς ή τά Έργα 
καί αί ήμέραι, ιδία δέ αύτη είνε πε- 
ποιημένη κατά στροφάς, εί καί πάν
τα τά του Ησιόδου ποιήματα ούτως 
εΐνε πεποιημένα· τοιαύτης ποιήσεως 
άπόπειρα είνε καί ό κατάλογος τών 
νηών έν τή Ίλιάδι-

γ') Κατάλογος (γυναικών) καί ΊΙ- 
οίαι. — Τά δύο ταϋτα έργα, ών τό 
μέν έκ 3 συνέκειτο βιβλίων τό οέ έκ 
2 άπετέλεσαν βραδύτερον εν δλον, έκ 
τοΰ οποίου όμως δεν διεσώθησαν εί 
μη λείψανα έκ 200 στίχων έκ τοΰ 
Καταλόγου). Πραγματεύεται δέ έν
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αυτοί; ό ποιητή; τήν καταγωγήν 
καί τά; πράξεις περίφημων Δωρικών 
καί Αιολικών ήρωίδων, αί'τινε; έγέ- 
νοντο τοιαϋται έκ τή; συζεύξεω; με
τ’ αθανάτων θεών. Βέβαιον όμω; θε
ωρείται, δτι τά ποιήματα ταϋτα δέν 
άνήκουσι τώ Ήσιόδω, άλλ’ άλλψ 
τινί μεταγενεστέρω ποιητή· τδν Κα
τάλογον (γυναικών) άνάγουσιν εί; την 
40 ’Ολυμπιάδα (600 π. X ). Σημει- 
ωτέον προσέτι, δτι ή λέξι; Ήοϊαι 
προήλθεν έκ του, ή οϊη (= ή καθώ:). 
Τού; πλείστους μύθου; τών Επινι
κίων ήρύσατο ό Πίνδαρο; έκ τοϋ Κα
ταλόγου γυναικών.

δ',) Άσπί; (Ήρακλέου;), ποίημα 
συγκείμενον έκ 480 στίχων καί 
πραγματευόμενον την γέννησιν τού 
Ήρακλέου; καί Ίφικλέους καί τον 
αγώνα του πρώτου μετά του Κύκνου, 
του άγριου υιού τού /Αρεως. Τδ προ- 
οίμιον έκ 52 συγκείμενον στίχων ει- 
νε είλημμένον έκ τοΟποιήματο; «Ή- 
οιαι», καί τδ πλεϊστον μέρο; τοϋ ποι
ήματος (στίχ. 139—320) περιέχει, 
κατά τδ υπόδειγμα τή; άσπίδο; τοϋ 
Άχιλλέω; παρ’ ’Ομήρω, περιγραφήν 
τή; άσπίδο; τοϋ Ήρακλέου;, άλλ’ ή 
Όπλοποιία παρ’ Όμήρω είνε πλα- 
στικωτέρα. Κατά τδν Όδ. Μύλλερον 
τά μεν τή; ’Αχίλλειου άσπίδο; το
ρεύματα είνε ίόανικά καί πλάσματα 
τή; φαντασία;, τά δε τή; άσπίδο; 
τοϋ Ηρακλέου; άληθή καί τοιαϋτα, 
όποια άπειργάζοντο τήν έποχήν έ- 
Χίίνην οί ’Έλληνες δημιουργοί έπί

χαλκοϋ ή άλλων μετάλλων. Τήν 
’Ασπίδα τοϋ Ήρακλέου;, πραγμα- 
τευομένην ού μόνον περί τών άγώ- 
νων, άλλά καί περί τή; νίκης τοϋ 
Ήρακλέου; κατά τοϋ Κύκνου παρα- 
βάλλουσί τινες προ; τδ Ε', βιβλίον 
τή; Ίλιάδο; (Διομήδου; αριστεία). 
Τδ ποίημα τούτο χαρακτηρίζουσιν 
ευστροφία καί δαψίλεια έκφράσεως 
άνευ τοϋ παθητικοϋ καί τοϋ τή; ψυ
χή; βάθους.

Γνωστόν δτι βπω; υπήρξαν Όμη- 
ρίδαι ιδίαν έχοντε; σχολήν, ούτως 
έσχημάτισαν καί οί Ήσιόδειοι ποι- 
ηταί σχολήν ίδιαν καί επομένως ς 
άγων, περί ού άναφέρεται, δτι δήθεν 
έγένετομεταξύ Όμήρου καί Ησιόδου, 
άποδοτέο; μάλλον εί; δύο ποιητάς 
τών σχολών τούτων. Έκ τή; Ήσιο- 
δείου σχολής διεσώθησαν λείψανα, 
οία τά εξής: Αίγίμιος, ποίημα πραγ
ματευόμενον τδν μεταξύ Λαπιθών 
καί κενταύρων άγώνα. Κύηκο; γά
μος, έξ ού φαίνεται, δτι ό Κύηξ ήτο 
βασιλεύ; τις, εί; τοϋ οποίου τδν γά
μον παρευρέθη ό Ηρακλής. Μελαμ- 
πόδεια, ποίημα έν τρισί βιβλίοις πε- 
ριέχον τά; μαντείας τοϋ έξ "Αργους 
Μελάμποδ'ο; καί τή; Θηρεσίας καί 
λίαν ένδιαφέρον διά τάς δεισιδαιμο
νία; τών Ελλήνων. Τά μάλιστα ό
μως άνεγινώσκετο ετερον έργον τής 
Ήσιοδείου σχολή; φέρον τδν τίτλον 
«ϋποΟήκαι» ήτοι συλλογή παραινέ
σεων (ίδε ΚουΤντιλ. I, 1, 15) Ό Πει- 
σίστρατος φαίνεται πρώτος συλλέξας
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καί τά τής Ήσιοδείου σχολής ποι
ήματα. Περί τοΟ Ησιόδου έχομεν i 
παρά μεν τού Πρόκλου καί Πλου
τάρχου ύπομνήματα, παρά δέ τοΟ 
Τσέτσου (γραμματικού τής Βυζαντι- 
νής έποχής) σχόλια. Κατά δέ τά; 
μαρτυρίας τών ’Αλεξανδρινών ήσχο- 
λήθησαν περί τον ποιητήν τούτον οί 
Νεοπλατωνικοί καί Στωϊκοί.

(ΓΈ”£ται cuvi'/o’.i)

Δ. Η. Οίκονομίδης.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ.

(Συνέχεια- ϊδ; τεΰχ. 40)"

Χαίροντες λοιπόν καί θλιβόμενοι 
διεπλέομεν τό βραχύ άπό τής Τρι- 
γλίας ήμας χωρίζον πέλαγος, δια- 
κρίνοντες μακράν παραλίαν ΐκανώς 
ώραίαν καί θελκτικήν. Συνηντήσα- 
μεν έπαυλιν έν τινι τόπω Κ α τ σ ι - 
κό - πέτρα καλουμένω, ήτις κεϊ- 
ται μεταξύ λόφων γεγυμνωμένων 
μέν δένδρων, παρεχόντων όμως καί 
θέαν τινά εΰάρεστον διά τής λαμπρας 
καί βαθείας χλόης, ήτις αυτούς παν- 
ταχόθεν σχεδόν καλύπτει. Μετ’ δλίγον 
έφθάσαμεν είς τό Ποσείδειον (Μπόζ- 
μπουρούν) λεγόμενον άκρωτήριον όπό- 
θεν έφάνη μακράν ή Τριγλία. Έν 
τούτοις πριν ή φθάσωμεν είς αυτήν 
συνηντήσαμεν έτερον χωρίον ’ Α ρ -

S4D

μ ο υ τ σ ή καλούμενον διά τά αυτόθι 
πολλά παραγόμενα άπια, άτινα καί 
μεθ’ όλας τάς υπέρ αύτών άγαθάς 
συστάσεις, στερούνται τής αξίας τών 
περιφήμων άπίων ’Αργυρουπόλεως· 
τούτο μόνον δ’ όσον άφορα εις τό χω
ρίον τούτο λέγω, ότι κεΐται έπί λαμ- 
πράς κατάφυτου θέσεως, έχει δένδρα 
πυκνά καί ΰπερυψηλα, καί έξωτερι- 
κώςένγ'ένει εΰάρεστον παρίστησι θέ
αν. Μετά ήμίσειαν άκριβώς ώραν ήγ- 
κυροβολήσαμεν προ τής Τριγλίας με
τά πλοΰν περίπου πεντάωρον· δυο λέμ
βοι προσεγγίσαντες άπεβίβασαν ήμάς 
είς τήν ξηράν. ‘Ο κατά πρώτον είς 
Τριγλίαν πορευόμενος έκπλήττεται 
βλέπων περί τήν παραλίαν συνηθροι - 
σμένους όλους σχεδόν τούς κατοίκους 
μετά γυναικών καί παίδων πολύ δέ 
μεγάλως έξεπλάγην έγώ ίδών έκτά- 
κτως πολύ πλήθος λαού, όπερ τήν 
ήμέραν έκείνην ήν άπειρον, διότι άνε- 
μένετο ή Αυτού Σεβασμιότης ό "Α
γιος Προυσης κ. Ναθαναήλ πρώτην 
τότε Φοράν μέλλων νά έπισκεφθή τήν 
Τοιγλίαν. Έξελθών τού λέμβου με
τά πολλής τής προθυμίας υποδεκτός 
έγενόμην ύπό τού φίλου, ύφ’ ου προσ- 
εκλήθην καί είς οό τήν οίκίαν κατέ
λυσα.

Ή Τριγλία, κωμόπολις ύπαγομέ- 
νη τή Νομαρχία Προυσης, ούδέν θέλ- 
γητρον παρουσιάζει έκ τής θαλάσ
σης όρωμένη, μάλιστα δέ καί δέν 
φαίνεται άπασα, άλλ’ δλίγαι μόνον 
αύτής οίκίαι. ‘Όταν όμως άνέλθη τις

Α
.Π
.Θ
.



616 ΛΣΤΗΡ TOV BONTOV

el; τεερίο7ΐΤ0ν τι αύτής μέρος Κ ο ρ ct- 
κ ο-φ ω λ ι ά λεγόμενον, τότε εμφανί
ζεσαι ενώπιον αύτοϋ ή Τριγλιά όμ.οια 
σαϊς δεσποσύναις έκείναις τών κατοί
κων της Ματζούκας, αιτινες ύπο παμ
πάλαια ένδύματα πολλάκις κρυπτου- 
σιν έξαισίαν καλλονήν. Αί μέν οίκίαι 
αύτής ούδεμίαν σχεδόν παρουσιάζου- 
οιν ευάρεστου Θέαν, ώς τά πολλά ή- 
ρειπωμέναι και παμπάλαιαι ούσαι- άλ· 
λ’ ή έν μέσω χαριέντων και θελ,κτικών 
λόφων Θέσις αυτής, το λαμπρόν αυ
τής κλίμα, τά διαυγή και γλυκέα υ- 
δατα καί πολλαί άλλαι φυσικαί καλ
λονα ί καθιστώσιν αυτήν τερπνότατου 
τοϋ Θέρους έξοχικον ένδιαίτημα. Αί 
σχολαί έξ δλνων τών οικημάτων πα- 
ρουσιάζουσι κατά τοΰτο ίξαίρεσίν τι- 
να, έν Θέσει λαμπρά και καλώς έ- 
κτισμέναι ουσαι. Και αί άλλαι δέ δη- 
μόσιαι οίκοδομαί ούδεμίαν έχουσιν άρ- 
χιτεκτονικήν σημασίαν πλήν τών 
έκκλησιών, αρχαίων τε καί νεωτέρων^ 
καλώς ώ/οδομημένων, ών έν μια μέν 
σώζεται καί κίων τις έχων αρχαιο
λογικήν ούκ οΐδ’ δσην σημασίαν, έν 
αλλ>η δέ τινι είκών ψηφωτή τής Θεο
τόκου μεγάλης ίσως αξίας- έλησμό- 
νησα όμως ν’ αναφέρω καί τό οικοδό
μημα του bou-n;arche, όπερ οΰ μόνον 
κατά το έξωτερικόν οΰοαμώς έστιν 
άξον τι λόγου οικοδόμημα, άλλά καί 
το εσωτερικόν οϋδέν α^Κο περιέχει ή 
κουρειον και όμως λέγεται ότι έγέ- 
νετο κατα μίμησιν τοϋ έν Κωνσταν- 
ΐινουπόλει bon-marctie ! ‘Η κωμόπο

λης περί τάς 800 περιλαμβάνονσα οι
κία; διαιρείται διά τίνος ήρεμα καί ή- 
σύχως ρέοντος ρύακος εις δύο μέρη* 
τά περί τάς οχθας τοϋ ρύακος τού
του κείιαενα οικήματα ύπόκεινται εις 
τάς κατά τάς βροχάς ένίοτε συμβαι- 
νούσας ούκ εύκαταφρονήτους τοϋ ρύ
ακος πλημμύρας. Κυριώτερα προϊόν
τα αύτής εΐνε έλ.αϊαι, έ'λαιον, προς ού 
τήν κατασκευήν εύρίσκονται έν τή 
κωμοπόλει καί έλαιοτριβεΓα, καί άλλα 
προς χρήσιν ιδίως τών κατοίκων πα- 
ράγονται όπωρικά καί γεννήματα. 
Δέν πρέπει δέ νά παραλίπω καί οπερ 
άναφορικώς πρός τό όνομα τής κωμο- 
πόλεως έμαΘον. Λέγεται δηλονότι ότι 
έκλήθη Τριγλιά έ'κ τίνος εΐ'δους ι
χθύων ένταΰθα άλιευομένων καί Τρίλ- 
/ια ονομαζόμενων.

ΓΙερί τών κατοίκων προκειμένου κα
θόλου μέν έχομεν νά εί'πωμεν πολλνά 
λ,ίαν εύάρεστα. Εΐνε πάντες έργατι- 
κώτατοι, φιλόξενοι, φιλόμ,ουσοι δια- 
τηροΰντες σχολεία εις ίκανώς άνθοΰ- 
σαν κατάστασιν. Οί πλεϊστοι έ'χουσιν 
είσέτι ζώσαν καί ένεργόν τήν εις Χρι
στόν πίστιν, παρ’ ολάγοις δέ σχετικώς 
διεισέδυσεν ό ιός τοϋ Εύρωπαϊκοϋ πι- 
θηκισμοϋ. ’Άν καί έν συνόλιυ ούτως 
εύάρεστος ή τής Ελληνικής ταύτης 
κωμοπάλεως κατάστασις, έν τούτοις 
όλ ίγοι τινές ύπά τοϋ πλούτου πεφυ
σιωμένοι, διαταράττουσιν ένίοτε τά 
τής κοινότητος, έπιδ-ικνΰοντες μέν 
πως φιλ.ομουσίαν καί φενακϊζοντες 
τούς άπλουστέρους, άλλ’ ή φιλομου-
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σια αυτή ελατήριον έχει ούχί την α
νατροφήν και παίδευσιν των τέκνων 
της πατρίδος, άλλα πάθη προσωπικά, 
άτινα (ητοΰσι νά κορέσωσιν Ι'φοροι 
γινόμενοι και πρόκριτοι της πόλεως- 
τότε ο’ ύπ’ αυτών ώ; τά πο?\λά διε- 
νεργουμένη παρατηρεϊται διχόνοια με
γάλη καί κομματισμοί πολλοί, ών ερ· 
μαιον γίνονται καί τά σχο7,εΐα. Ή φι
λοδοξία καί τό φιλέκδικον άπερέπικρα- 
τοϋσι παρά τοιςκομματάρχ αις τούτοις, 
ύποβοηθούμενα υπό τοΰ πλούτου, κα· 
ταπνίγουσι καί τάς εύαρίΟαους φωνάς 
των πεπαιδευμένων καί των όρΟώς 
καί συνετώς φρονούντων κατοίκων 
τής Τριγλίας, οί'τίνες δυστυχώς είνε 
ολίγοι. "Ισως ταύτα θεωρηθώσιν υπό 
τινων καί μάλιστα παρασίτων των 
ολίγων τούτων πλουσίων, υπερβολι
κά καί άπίΟανα· άλλ’ εις τούτους ά- 
παντών λέγω δτι καί εύχομαι έξ ό
λης καρδίας ν’ άπατώμαι, αλλά δυ
στυχώς ή πραγματικότης είνε ότι οί 
ολίγοι ούτοι ενίοτε ταράττουσι την 
κοινότητα καί βλάπτουσι διά τής δια
γωγής των τά σχολειά. Διατί νά γί- 
νωνται τά σχολεία έρμαιον τών κομ
ματικών παθών καί τών προσωπικών 
συμπαθειών ; διατί νά παρασύρηται 
ένίοτε ολόκληρος κοινότης εις τά σχέ
δια τών άλληλομαχούντων τούτων 
ανθρώπων ; διατί νά μη φροντίζωσιν 
οί πάντες όμοϋ έν αδελφική άγάπη 
καί όμονοία νά καταρτίσωσι τήν τε 
έφορίαν και τό προσωπικόν τών σχο
λείων ϊξ ατόμων έξιδιασμένης πείρας,

ίκανότητος, ήθικής ; *Η σχολή, τό 
θειον τούτο καθίδρυμα, έν ο) πρόκειται 
νά έκπαιοεύηται καί νά διαπλάσση- 
ή τρυφερά καί αθώα νεότης, πρέπει 
αείποτε νά στέκη ύπεράνω τών κομ
ματικών παθών, καί ένώπιον ταύτης 
οφείλει καί ο θρασύτέρος τών κομμα
ταρχών νά τρέμη, διότι εινε ιερά. 
Έκ τής τρυφεράς εκείνης νεολαίας, 
περί ής επιμελούνται μέν οί έφοροι κα- 
ταβάλλουσι δ’ άτρύτους πόνους οί δι
δάσκαλοι, έκ τής τρυφεράς έκείνης νε
ολαίας έξαρτάται τό μέλλον τής πα- 
τρίδος· έκ τής τρυφεράς έκείνης νεο
λαίας εκάστη πατρ^ς άναμένει τέκνα 
συνετά καί τίμια ώς κόσμον αυτής 
καί έγκαλλώπισμα. Καί όμως πόσον 
ολίγον λαμζάνονται ύπ’ οψει ταύτα 
ύπό τών ολίγων τούτων έν Τριγλιά 
ίσχυόντων, ώς καί πολλ.αχοϋ άλλα- 
χοϋ. Πολλάκις ιδιωτικά συμφέροντα, 
προσωπική συμπάθεια καί άλλα τοι- 
αύτα χειροτονοΰσιν τόν τε έφορον καί 
τον διδάσκαλον, άδιάφορον άν ό μέλ
λουν νά έφορεύη ή νά δίόάσκη είνε ά
ξιος ή μή. ‘Η άγάπη καί ομόνοια πρέ
πει νά βασιλεύς πανταχού έν ταΐς 
καρδίαις πάντων περί κοινωτικών καί 
σχολικών προκειμένου πραγμάτων, 
πάθη δέ προσωπικά, συμπάθεια ι καί 
τά τοιαΰτα όφείλουσι νά κατευνάζων- 
ται καί νά σιγώσιν. Ή πόλις σύσσω
μος ώς έξ ενός στόματος πρέπει νά 
έκλέγη ώς ίθύετορας τών κοινωτικών 
τούς άξιους, ενάρετους καί ρέκτας έκ
των πολιτών της,· οίτινες ώ; έπ-ί τό
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•πολύ άποσύρονται μακράν έν κομμα
τισμοί';, ούτοι δέ νά έκλέγωσι οιόα- 
σκάλους πολυμαθέστερους και τιμιιυ- 
τέρους, βέβαιοι δτι ούτοι μόνον έκ- 
πληροϋσι καρποφορώ; τό καθήκον των 
και εΐνε ανεύθυνοι ένώπιον του παντε- 
πόπτου και οικαιοκριτου Θεοΰ. Ή εμ
πειρία και μάθησις άφ’ ενός καί ό ά- 
ριστος ήθικός χαρακτήρ άφ’ ετέρου 
πρέπει νά εΐνε τά δύο αναγκαιότατα 
έφόοια έκείνων, οίς ή πατρίς μέλλει 
νά έμπιστευθή τάς αθώας και άπαλάς 
ψυχάς των μικρών και τρυφερών πο
λιτών της. Διότι τής παιδεύσεως ό 
σκοπός εΐνε διπλούς, ν’ άναπτυχθή ά
φ’ ένος τό πνεύμα διά πολλών καί 
ποικίλων ωφελίμων γνώσεων, νά δια- 
μορφωθή δέ κατά Χριστόν καί ή καρ- 
<>ία, ού άνευ τό πρώτον αποβαίνει ά- 
καρπον, καί άν καρποφορή, καρποφο
ρεί καρπούς δυσσεβείας καί άνηθικό- 
τητος. ’Αλλά πώς δύναται διδάσκα
λος άλλους νά διδάσκη καί άλλων 
τήν καρδίαν ήθικώς νά διαμορφώση 
αύτός αστοιχείωτος ών καί πολλοί; 
ελκεσι βρύων; Μ ή δέ νομίση τις δτι 
ταΰτα λέγων μέμφομαι έμμέσως τους 
αξιότιμους διδασκάλους τών έν Τρι
γλιά σχολών· άπαγε! άπ’ έ-.αντίας 
έκτιμώ αυτούς καί θεωρώ κατά πάν
τα άξιους τοϋ ΰψηλοϋ τής διδασκαλίας 
έργου καί μάλιστα τον ελλόγιμον σ/ο- 
λ,άρχην κ. Ξενοφώντα Δημ,ητριάδην 
κόσμημα όντως τής Σχολής έκείνης· 
άλλά νομίζω δτι ταΰτα τά είρημένα 
εινε άναγκαιον νά λαμβάνωνται ύπ’

ι δψει ου^ί μόνον έν τη προσλήψει δι
δασκάλων, άλλά καί έν τή διατηρή
σει τών ήδη διά τε τής διδασκαλίας 
καί τοϋ ήθους εΰδοκιμησάντων. Οΰδα- 
μοϋ πρέπει οί άπαξ άναδειχθέντες ό- 
τρηροί τοϋ καθήκοντος θεράποντες ν’ 
άναγκάζωνται ένεκα λόγων συμπάθει
ας πρός έτέρους διδασκάλους, δι’ υπο
βιβασμών τοϋ μισθοϋ καί δι’ άλλων 
άναξιοπρεπών μέσων νά έγκαταλίπω- 
σι τόν άμπελώνα, έν ώ τοσοΰτον ο- 
τοαλέως είργάσθησαν’ όπου οί διδά
σκαλοι άλλάζονται «σάν τά υποκά
μισα» έκεϊ οϋδεμία προκύπτει ωφέ
λεια1 διά νά ύπάρ/η τοιαύτη απαι
τείται σειρά τις έργασίας υπό τών αυ
τών ευδοκιμώ; γινομένης· τολμώ δέ 
νά διϊσ^υρισθώ δτι άδόκιμος διδάσκα
λος δύναται έν συνεχεία διδάσκων 
ν’ άπενέγκη πλείονας καρπούς ή εύ- 
δόκιμοι μέν κατ’ έτος δ’ έκτόπως άλ- 
λασσόμενοι· καί τούτων μέν άλις. Έ- 
πανέλθωμεν δ’ εις τήν περιγραφήν 
τών άξιοθέάτων τής κωμοπόλεως με
ρών.

("Εαεται συνέχεια).

I. Ω.

ΔΙΗΓΗΜΑ

Ό Φίλιππος.

(Συνέχεια)

2.
Αί άχολουΟοι ήμέραι παρήλϋον ήαύχωί 

κατα τό φαινόμενου. Ή κυρία Έζύου καί V) 
Κλοτιλδη ειχον τϊ)ρήσει τήν ϋπόσχεσίν των 
/-*ί εδί/οντο τήν Ίίλπινίχν,ν ή τήν έπεσχί-
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πτονιο εις την οικίαν της. "Οσον δέ περισ
σότερον την εγνώριζον, τόσον περισσότερον 
απέδιδον δικαιοσύνην εις την νεάνιδα. Έ 
χάρις και η καλλονή αυτής, τό θέλγητρον, 
οπερ απέρρεεν άπ’ αυτής, ο ευσταθής και 
ειλικρινής χαρακτήρ της τάς συνεκίνουν βα- 
θεως. Η Ελπινίκη άφ’ ετέρου ήσθάνετο έαυ- 
τήν έλκομένην ποός αύτάς άλλ* ούχί καί ά- 
νευ τίνος φόβου. Αυται έφαίνοντο εις αυτήν, 
άν οχι εχθρικαί, τουλάχιστον επίφοβοι. Κα
τά κοινήν καί σιωπηλήν συμφωνίαν, δεν ύ- 
πήρχεν είσέτι ποσώς ζήτημα γάμου. Πεοιέ- 
μενον τον κύριον Βρυέννιον. Ό Φίλιππος ό
μως ουδέν ύπωπτεύετο εμπόδιον εις τήν ε- 
νωσιν ταύτην ήν επεθύμει όλοψύχως καί ή- 
το εντελώς ευτυχής. Έ κυρία Έζύο»ι καί ή 
Κλοτίλζη δεν είχον είπε? εις αυτόν οτι ή \υ· 
χη του εξηρτατο από τόν κύριον Βρυέννιον; 
καί ή Ελπινίκη δεν αμφέβαλλε περί του πα- 
τρός της. Διήρχετο μέρος τής ημέρας έν 
τοΐ’ς κατσστήμασιν, άλλοτε μόνος, άλλοτε 
μετά τής ’Ελπινίκης, διά νά εκλέξη τά διά 
τήν μνηστήν του δώρα. ΤΗτο αμέριμνος καί 
φαιδρός, είχεν αιφνίδια ερωτικά αισθήματα, 
ήστείζετο με τήν Κλοτίλδην καί τήν μητέ
ρα του διά τούς σοβαρούς τρόπους των, λέ- 
γων εις αυτάς ότι δεν ηξιζε τόν κόπον νά 
λυπηθώσι τόσον πολύ καί οτι ό γάμος του 
δεν τάς άπεχώριζεν απ’ αυτού, άλλ’ έδιδε 
μόνον εις αύτάς μίαν περιπλέον κόρην άξια- 
γάπητον. Έπείραζε δε καί τήν κυρίαν Πα
γετού, καί τήν επέπληττεν, ότι δεν ητο αρ
κετά φιλόκαλος καί παρεΐχεν εις αυτήν πο
λυτελή δώρα, τά όποια διήγειρον τήν ευ
γνωμοσύνην καί τήν χαράν τής εξαίρετου 
γυναικός. Ούτω δέ άπεπειρατο νά μάθη πα
ρ’ αυτής παν δ,τι άφεώρα τήν παιδικήν η
λικίαν τής Ελπινίκης. Αί διηγήσεις δ’ αύ- 
ται ήσαν άπλουσταται. Ή ’Ελπινίκη είχεν 
ήδη διέλΟει έτη τινά τής παιδικής ηλικίας 
της οτε ό κ. Βρυέννίος ε·χε διυσει εις αυτήν 
ώς παιδαγωγόν τήν κυρίαν Παγετού. *Η κυ
ρία Βρυεννίου ελάτρευε τήν θυγατέρα της καί 
εσέβετο τόν σύζυγόν της όσον καί τόν ήγά- 
πα. ΤΗτο δε πάντότε φιλάσθενος καί άπέ- 
θανε νέα. Ή κυρία Παγετού, άφ* ου υπήρξε

φίλη τής μητρός, είχεν άφιερωθή έξ όλης 
ψυχής εις τήν ανατροφήν τής θυ^ατρός* άλ
λα προ πάντων υπήρξε ταύτης σύντροφος 
καί φίλη πιστή. "Οτε ή ’Ελπινίκη ήθέλησε 
νά ελΟη εις Γαλλίαν, εις ταύτην ό κ. Βουέν- 
νιος είχεν εμπιστευΟή την κυρίαν Παγετού 
είπών πρός αυτήν : — Φυλάξατε καλά τήν 
κυρίαν ΓΙογέτουΙ— Καί ή κυρία Παγετού, 
ακολουθούσα την Έλπινίκην, eTyg διασχίσει 
τάς θαλάσσας. Δεν είχε δέ άλλην Οελησιν, 
ούδεμίαν άλλην εύχαρίστησιν εί μή τήν τής 
μαθήτριας της. Αύτη ήγάπα τόν Φίλιππον 
διότι καί η Ελπινίκη τόν ηγάπα' άν ουτος 
ήθελεν άπαρέσει εις τήν Έλπινίκην, ήθελεν 
άπαρέσει καί εις αύτήν ομοίως. Άπό τινων 
ήμερων, αύτη έβλεπε το τέκνον τη; κυμαι- 
νόμενον μεταξύ φόβου καί έλπίδος, αλλά δεν 
ετρόμαζεν εκ τούτου πολύ. "Οταν μέλλη τις 
νά νυμφευθή, έλεγεν εις τόν Φίλιππον, δεν 
δύναται νά ήναι ευτυχής άνευ καί μικοας τί
νος θλίψεως, καί εις τήν κατάστασιν ταύτην 
εύρίσκεναι ή προσφιλεστάτη μοι ’Ελπινίκη, 
ήτις φοβείται άναμφιβόλως, μήπως δεν άγα- 
παται ύπό σου τοσουτον, στον αύτη σας ά- 
γαπα.

Ό Φίλ ίππος διεμαρτύρετο τότε έντόνως 
περί τής μεγάλης αγάπης του, έτρεχε πρός 
τήν Έλπινίκην, καί διά τής έοωτικής φαι- 
ορότητός του, διά τής συμπάθειας του, ήτις 
άνεκάλει έκ διαλειμμάτων τό τοσουτον βρα
χύ άλλ’ ευτυχές παρελθόν των, και τό πλή
ρες υποσχέσεων μέλλον των, ά^εοιδεν εις αύ
τήν επί τινας στιγμάς τήν αταραξίαν καί 
τήν χαράν. "Ελεγεν εις ‘αυτήν ότι ή κυρία 
καί ή δεσποινίς 'Βζύόυ εδείκνυον έαυτάς δι* 
αύτήν φιλοφρονητικά; καί πλήρεις φοοντί- 
δων καί οτι αύται επήνουν πάντοτε τήν μνη
στήν του μετά ζωηρά; καί φιλοστόργου συμ- 
παθείας. Δέν ήεκει λοιπόν τούτο πρός κα- 
Οησύχασίν της ; Δέν ήτο ανάγκη ή ’Ελπι
νίκη ν’ άρέση εις αύτάς, εχρειάζετο νά ή
ναι αγαθή πρός αύτάς' διότι ό γάμος ουτος· 
τάς είχε καταταράξει* διότι τόσον ολίγον ε- 
φαντάζονιο τό τοιουτον δι* αύτόν, ώστε εί- 
χον πιστεύσει ότι εισέτι επί πολύν χοόνον Οά 
τόν έφύλαττον παρ’ έαυταίς ώς παιόίον τό ο-
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*οΓον ζέν εί/.s μεγαλώτει. Kati συνέπειαν 
ΐσανόλίγον ζηλότυποι, καί ούοεν περισσότε
ρον, και ούξεν περιέμενον διά νά σ^ερςωσιν 
εντελώ: η τήν ά'ριξιν εις Γαλλίαν του κυ- 
ρ ίου B-USVVlO'J.

Ή Ελπινίκη τον ήκουε καί έμενε σύν- 
νους. Έπίστευε μεν ότι ό πατήρ τη; Οά £■ 
φθίνε προσεχώς, αλλά οεν ητο και όλως βε ■ 
βαία περί τούτου. Έν τη τελευταία επιστο
λή του έγραφε προς αυτήν, οτι Οά έφθανεν 
’ίσως καθ' ον χεόνον καί η επιστολή του, αλ- 
Υσως επίσης θ’ άνεχώρει εξ ‘Αμερικής διά 
του προσεχούς ταχυδρομείου* εν τη δεύτερα 
8ε ταυτη περιπτώσει Θά εοράουνεν η αφιξίς 
του κατά δεκαπέντε ημέρας. "Αλλως ητο 
κάλλιστα διατεθειμένος ύπέο του Φιλίππου, 
άφ* δτου η ‘Ελπινίκη είχε γράψει προς αυ
τόν περί τούτου, Διότι αΰτη ειχεν αναγγεί
λει εις αυτόν οτι είχε συναντήσει νέον, τόν 
όποιον ηγάπα, καί ό κ. Βρυέννιος είχεν α
παντήσει, οτι άν δ νέος ουτος ητο τόσον α
ξιέραστος, οσον τον έζωγράφει, δεν ήδύνατο 
ει μή νά επιδοκιμάση την εκλογήν τής Ου* 
γατρός του.

Δεν ητο δέ τούτο μόνον. *Εν τη επιστο
λή ήν είχε λάβει τήν προτεραίαν εις άπάν- 
τησίν εκείνης, δι* ης αΰτη έφανερωνε το ό
νομα του Φιλίππου καί διηγείτο τό διάβη
μα όπερ είχε κάμει παρά τή οικογένεια τοΰ 
μνηστήρας της, ό κ. Βρυέννιος έγραφε μέ ύ
φος συγκινητικόν, οπερ είχε ποοξενήσει εν- 
τύπωσιν εις τήν Έλπινίκην, οτς ούδείς έτε
ρος γάμος ηδύνχτο νά τόν καταστήση ευτυ- 
χέστερον. διότι είχε γνωρίσει άλλοτε, oce 
ητο εν Γαλλίρι, τήν κυρίαν καί τήν δεσποι
νίδα Εζυου, καί είχε διατηρήσει προς αυ- 
τας λίαν σεβαστήν καί εύγνώμονα αγάπην. 
■“ Ιδού καλός οιωνός, ανέκραξε μετά χά
ρις ό Φίλιππος, 0τς ή ’Ελπινίκη έφανέρωσε 
τούτο εις αυτόν, άλλ* είναι άφ’ ετέρου καί 
αρκετχ θαυμαστόν* διότι αυται ποτέ δεν μοί
■ειπον οτι ειχον γνωρίσει τον κύριον Βουεν- 
νιον. ' ‘

““ A . ειπεν η Ελπινίκη,
Καί ον τούτοι;, νομίζω ότι σας το *ί- 

πα ί^δη; ότι είχον προφέρει κατά πρώτον το

ονομα τοΰ παΐρός σας ενώπΌν τής αδελφής 
; μου- αΰτη μοί εφάνη αίφνης συγκινηΟεισα. 
ί Ή Ελπινίκη άνεσκίρτησε. — Ναι, αλη- 

I θώς μοί τό ε’ίχετε είίτεΓ.
| *0 Φίλιππος δεν έολεπεν εν τυύτω ουδεν

έ’κτακτον καί κινδυνώδες' οιοτι Οεσας τόν οα- 
κτυλόν του επί των χειλέων του εκλινε πρός 
τήν Έλπινίκην καί είπε μετά κακεντρεχείις:

— Σιωπή I ΐσω; υπήρξεν εραστής αυτής 

άλλοτε, καί αυτή ηρατο αυτοΰ.
— "Ισως, είπεν ή Ελπινίκη, ητις εξη- 

κολούθει νά συλλογίζηται.
— Θά ήναι καλλίτερον, επανελαβεν ό Φί

λιππος. Δεν Οά εναντιωΟώσιν εις τον γάμον 
μις. — Μειδιών δε καί ταπεινώσας την φω
νήν προσέθηκε:—Λοιπόν, Ελπινίκη, άν και 
πάλιν άνταγαπώνται επανευρισκοντες αλλή- 

λους ! Τούτο Οά επιφέοη δύο γάμου; άντί ε
νός.

— Μάλιστα, είπεν αΰτη μετά ρεμβασμού.
— "Α ! άνέκραξεν ό Φίλιππο;, ωσάν νά 

επανήλθεν εις αυτόν αΥφνης άλλη τις ιδέα, 
επιθυμώ πολύ νά φθάση ό πατήρ σας. Δεν 
θά ησυχάσω εί μή όταν τόν ’ίδω.

— Άπό τί φοβεΐσθε ;
— Φοβούμαι μήπως δεν αοέσω εις αυτόν. 

Δεν ηξεύρει όποΓος είμαι·
Αΰτη τον παρετήρησε. — "Εκαμα προ; 

αυτόν τήν περιγραφήν σας.
— Καί αυτός όποΓος τις είναι ;

1 Είναι πολύ ωραίος, μέ ά'άσχημα κομ-
ψον και χαριεν. Καί λεγουσα ταΰτα τόν ε- 
ξητασε μετά περισσότερα; προσοχής. —Μά
λιστα, ομοιάζει κάμποσον ύμας κατά τούς ο
φθαλμούς καί τό μειδίαμα.

— Καί οιά τούτο σας ήοεσα, «ναμφιβό- 
λω; ;

Αΰτη δεν άπήντησεν.

Ω I Ελπινίκη, επανελαβεν ό Φίλιπ
πος, αισθάνομαι εμαυτόν όλως τεταραγμέ- 
νον, όταν σκεπτωμαι ότι ή ευτυχία μας εί
ναι προσεχεστίτη. 'ίπήρξα ευτυχέστατος 
διότι σας ήγάπησχ* μέλλομεν δέ νά ήμεθα 
ετι μάλλον ευτυχε Δεν έβλέπομεν άλλή- 
λου; εΐ μή εν ταΓς συναναστροφαΓς καί ταΐς 
εορταίς καί ειχον τήν εκ τής ωραιότητάς
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και των βλεμμάτων σας μέθην* άλλ’ ήμην 
σχεδόν ζη/ότυπος οι’ ο). :c τάς θωπείας, άς 
απγ,ύθυνον εις ύμας οί άλλοι, και ενόμιζο* 
ότι αφήρουν τι παρ’ υμών. Του λοιπού θά 
εχωμεν καί πάλιν τάς τ,δονάς ταύτας, τάς ο
ποίας συναπηλαύσομεν, αλλά πρός τούτοι·; 
κα ί Οά συμβιώσωμεν, θά διερχώμεθ* ο μου 
τας μικρά; εσπέρας, θά συνάπτωμεν συνο
μιλίας τάς οποίας δεν θά έ'λθη πλέον κανείς 
νά διακόψη’ τέλος θά εχωμεν την μονιμό
τητα καί ασφάλειαν της ευτυχία; μας καί 
του μέλλοντος μας.

— Είθε ό Θεός νά σας είσακουση ! έψι- 
Ούρισεν εκείνη.

—1 Αλλά θά μέ είσακούση καί με εισα
κούει βεβαίως, άπηντησεν. "Ιδωμεν, ’Ελπι
νίκη, διά ποιαν αιτίαν ό χρόνοςούτος δεν η- 
θελεν έλθει ;

— Μήπως ηςεύρω καί εγώ ; —* 'Ύψωσε 
δε του; οφθαλμού; τη; επ’ αυτόν καί τόν εί- 
δεν ηδη άνησυχον' τότε, διά νά τόν ένθαρ- 

ρύνη, ηρχισε νά γέλα μέ τρόπον ολίγον νευ
ρικόν. — Καί εγώ ώσαύτως επιθυμώ νά η- 
μαι εις τούτον τον χρόνον. Έν οσω δέ 8έν 
θά φθάσωμεν εις αυτόν, θά έ’/ω ταύτην την 
μελαγχολίαν καί τά απαίσια ταύτα ποοαι- 
σθηματα. Θά βυθισθώ άκουσίω; εις χίμαιρας 
καί εις φόβους *. . άν και είναι τούτο παρα
φροσύνη.

— Μάλιστα, είναι παραφροσύνη, διότι η 
μητηρ μου πάντοτε σκέπτεται διά σάς, σάς 
τό βεβαιώ. Καί διά τούτο σκοπεύει νά έλΟη 
νά σάςϊδη. Θά ηρχετο μετ’ εμού, άλλ* ή- 
θέλησε νά μοί επιτρέψη νά ημαι μόνος μαζη 
σας. Τοσούτον είναι αγαθή !

— "A I ή μήτηρ σας μέλλει νά έλΟη;
— Μάλιστα καί εγώ μέλλω νά σας άφή- 

σω. Είδον έν κομψότατον κόσμημα, τό ό · 
ποιον Οά ταιρειάση θαυμάσιι επί τών ξανθών 
τοίχων σας καί θέλω νά μή άφήσω νά μέ 
διαφύγη.

("Επεται συνέχεια).

Αύτοσχέδιοι όοηγίαι τοϊς μ-αθη- 
ταΐ'ς προς άνάλυσιν λόγου 

συντεταγμένου.

Β'.
"Οπως ό λόγος ολόκληρος διαιρείται 

συνήθως εις π α ρ α γρ ά ο ο υ ς καί σπα- 
νιώτατα άποτελ,εϊται ες ενός μόνου πα
ραγράφου, τοιουτοτρόπως καί έκαστος 
παράγραφος τοΰ λόγου διαιρείται εις 
περιόδους· σπανιως δέ παράγρα
φός τις άποτελεΐται έκ μιας μόνης πε
ριόδου. Χωρίζονται δ’ άπ’ άλλήλων α ί 
περίοδοι έκαστου παραγράφου διά τήε 
τελείας στιγμής. Συνδέονται δε κατά 
σειράν μετ’ άλλήλων διά τών αυτών συν
δέσμων, δι’ ών καί οί παράγραφοι, καί 
κατά τόν ίδιον τρόπον, δηλαδή ή κ ατά 
παράταξι ν (απλήν ή πολλαπλήν) ή 
κατά συμπαράταξιν (απλήν 
ή πολλαπλήν). ’Ωσαύτως καί έκαστη πε
ρίοδος διαιρείται συνήθως είς κ ώ λ α· 
άλλ’ ενίοτε καί ή περίοδος δεν περιέχει 
κώλα, αλλά κόμματα, ή καί μίαν 
μόνην πρότασιν καί τότε λε'γεται κα
ταχρηστικό); περίοδο;. Τά κώλα τής πε
ριόδου χωρίζονται διά τής με’σης στιγ
μής (άνω τελείας)· συνδέονται δε, οπω; 
οί παράγραφοι καί αί περίοδοι. Άλλ’ Ο
ταν άναλόοντες τον λόγον καταντήσω- 
μεν είς την έξέτασ'.ν τής περιόδου, επει
δή αυτή έν τίρ Συντακτικό) θεωρείται ως 
αποτελούσα πλήρη καί τέλειον λόγον, 
θά όδηγηθώμεν έκ τών συνδέσμων οί ό
ποιοι συνδέουσι τά κώλα αυτής, διά νά 
δηλώσωμεν, ποιου είδους λόγον αποτε
λεί ή ΰ®’ ημών άναλυθησομένη περίοδος* 
όνομάζοντες δε διά τού καταλλήλου ο
νόματος τόν λόγον ον αποτελεί ή περί-
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οδος, Oi ιςανερώσωμεν καί τήν αιτίαν 
δηλαδή, άν τα χώλα τής περιόδου συνδέ- 
ωνται διά τοϋ αίτιολογιχυΰ συνδέσμου 
γ α ρ, θά είπωμεν ότι ή περίοδος απο
τελεί λόγον α ΐ τ ι ο λ ο γ ι κόν· διότι 
■περιέχει δύο χώλζ τά όποια συνοεονται 
χατά παράταξιν απλήν διά τοϋ αιτιολο- 
γικού συνδέσμου γ ά ρ· αν οε τα κώπα 
τής περιόδου συνδε’ωνται διά τών αντι
θετικών συνδέσμων μ ϊ ν — 0 έ, θά ειπω- 
μεν δτι ή περίοδος αποτελεί λόγον α ν- 
τ ι θ ε τ ι χ ό ν· διότι περιέχει δύο κύλα 
τά όποια συνδέονται κατά συμπαράτα- 
ξιν απλήν διά των αντιθετικών συνδέ
σμων μ έ ν — δέ : Κατά τον ίδιον τρό
πον πράττομεν καί επί παντός συμπλε
κτικού καί συλλογιστικού καί διαζευτι- 
κοΰ καί επεξηγηματικού λόγου, δν διά 
τής συνδέσεως τών κώλων αυτής αποτε
λεί ή περίοδος.

Έκ τών είρημένων λοιπόν γίνεται φα
νερόν, ότι περίοδος συνισταμένη έκ κώ
λων αποτελεί λόγον ή συμπλεκτι
κόν, ή διαζευτιχόν, ή αντι
θετικόν, ή συλλογιστικόν, 
ή αίτιο λ. ογικόν, ή επεξηγη
ματικόν. Οί λόγοι δέ ούτοι πάντες 
μέν καλούνται παρατακτικοί· 
διότι ή σύνδεσις τών κώλων γίνεται κα
τά παράταξιν ή συμπαράταξιν· άλλ’ αύ- 
στηρώς καί λογικώς έξεταζομένης τής 
ιρύσεως αύτών, παρατακτικοί κυρίως εί
ναι μόνον οί τρεις πρώτοι, δηλ. οί συμ
πλεκτικοί, οί διαζευκτικοί καί οί αντι
θετικοί, οί δέ τρεις τελευταίοι, δηλ. οί 
συλλογιστικοί, οί αΐτιολογιχοί καί οί έ- 
πεξηγηματικοί, καταχρηστικώς λέγονται 
παρατακτικοί, καθώς καί οί τά κωλα αύ
τών συνοίοντες σύνδεσμοι, δηλ. οί συλ

λογιστικοί, ό αίτιολογικός γάρ καί ό· 
επεξηγηματικός γάρ. Έκ τούτου δέ 
επέρχεται καί ή ανάγκη εις τού; τε
λευταίους τούτους λόγους νά έξετασθή 
χσριν περισσοτέρας σαοηνειας, ποιον έκ 
τών κώλων είναι τό α ί τ ι ο λ. ο γ ο ύμ ε
ν ο ν καί ποιον τό αιτιολογούν, ή 
ποιον είναι τό έπεξηγούμενον 
καί ποιον τό έπεξηγούν, ή ποιον 
είναι τόπεριέχοντάς ή γ ο υ
μένας κρίσεις τού συλλο
γισμού καί ποιον τό συμπέρασμα, 
αν καί ως επί τό πλείστον συμβαίνει 
εκ τών δύο κώλων τό πρώτον νά ήναι 
ή αι’τιολογούμενον ή έπεξηγούμενον ή 
περιέχον τάς ήγουμένας κρίσεις τού συλ- 
λ.ογισμού, τό δέ Οεύτερον νά ήναι αιτι
ολογούν ή έπεξηγούν ή συμπέρασμα. Ό 
διαφορά δέ τών κυρίως παρατακτικών καί 
τών καταχρηστικώς παρατακτικών λό
γων γίνεται φανερά καί έκ τούτου, δτι 
τούς μέν κυρίως παρατακτικούς λόγους 
δυνατόν ν' αποτελέσωσι καί πλείονα τών 
ουο κώλων συνδεόμενα κατά πολ.λαπλήν 
πσραταξ’.ν η συμπαράταξιν, τούς δέ κα- 
TaXPylIIXU“v παρατακτικούς λόγους άπο- 
τε/,οϋσι πάντοτε δύο μόνον χώλ.α συνδεό
μενα κατά παράταξιν ή συμπαράταξιν 
άπλήν.

ΠΟΙΚΙΛΑ
Ο 'Ολλανδός πλοίαρχος καί ή Γερ

άνι; κα’λυβϊτις.
Τό επόμενόν άξιόλογον ανέκδοτον έδημβ- 

σιευθη κατα πρώτον έν Γερμαν. πονήματι.
Ειςμικράν τινα κωμόπολιν πε'ντε μίλια 

άπέχουσαν τής Πετρουπόλεως, έχατοι- 
κούσε πτωχή τ·.ς Γερμανίς. Μόνον αυτής 
Χ'ήμα ή το μικρά τις κχλύβη, καί μόνος
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πόρο; ζωής at συναλλαγαί τάς οποίας 
έκαμναν μέ αυτήν πλοίαρχοι ύπάγοντες 
εί; τήν Οετρούπολιν. Μία» έαπέοαν, iccοΰ 
δειπνήσαντες είς τόν οί<όν της οtάο
ροί ’Ολλανδοί πλοίαρχοι άνεχώρηοαν, 
εύρήκεν into τήν τράπεζαν σιοραγισμένον 
σάκχον αργυρίου· οεν αμφέβαλλε μεν ότι 
άτέθη από τ.να τών πλοιάρχων, ά/.λ’ εί
χαν εκπ/,εύσει, xai επειδή ό άνεμο; ήτον 
ούριος, δυσχόλως ήθελαν επιστρέψει. Ή 
καλή γυνή άπέθηκε τόν σάχκον με σκο
πόν νά τόν ουλάττη, έως να ζητηθή. 
Άλλ’ επτά έτη ολόκληρα παρήλθον, καί 
κανείς οεν τόν έζήτησεν, μολονότι δέ 
πολλάχις παρεχινεϊτο ή πτωχή από έν
δειαν νά μεταχειρισθή τά περιεχόμενά 
τον», αί καλαί της όμως άρχαί ύπερί- 
σχυσαν, καί έμεινεν ό σάκκος άνέγγι- 
κχος. Μίαν εσπέραν εστάθησαν πάλιν 
εις τόν οιχόν της πλοίαρχοι τινές οιά νά 
ίειπνήσωσι· τρεις αυτών ήσαν "Αγγλοι, ό 
δε τέταρτος ’Ολλανδός. Ένψ συνωμίλουν 
περί διαιρόρων υποθέσεων, εις αυτών ή- 
ρώτησεν τόν ’Ολλανδόν, άν είχε ποτέ 
άρχήτιρα επισκεφθή τήν κωμόπολιν ε
κείνην. Βέβαια, άπεκρίθη· ή κωμόπολις 
αδτη μοΰ μένει ανεξάλειπτος είς τήν 
μνήμην, επειδή έχασα εδώ επτακόσια 
ρούβλ.ια. Κατά ποιον τρόπον ; Είς μίαν 
από τάς ταλαίπωρους ταύτας καλύβας 
έλησμόνήσα πρό τινων χρόνων σάκκον 
ρουβλίων. ΤΒτον ό σάκκος έσφραγισμένος; 
ήρώτησεν ή καλή γραία. Μάλιστα, μάλι
στα, έσφραγισμένος ήτο, καί μέ ταύτην 
τήν σφραγίδα, ήτις κρέμεται άπό τού 
ωρολογίου μου τήν άλυσον. Πάραυτα έ- 
γνώρισε τήν σφραγίδα ή γυνή. Καλά 
λοιπόν, είπε, δι’ αυτής ήμπορεϊς νά ά- 
ναλάβης τά χαμένα, Νά τά άναλάβω,

μήτερ ! ’Όχι, όχι, έγήρασα καί γνωρίζω 
τδν κόσμον καλλήτερα- οί άνθρο.ποι οέν
Τ' t y γ aείναι τοσον τίμιοι· επειτα, είναι τώρα 

επτά έτη, άφοϋ έχασα τό άργύριον· μήν 
ειπης τίποτε πλέον περί αΰτοΰ, μέ κά- 
μνει πάντοτε τόσον μελαγχολικόν. Έν 
τώ μεταξύ έξήλθεν ή γυνή έξω, καί πά- 
ραυτα επέστρεψε μέ τόν σάχκον. Ιδού, 
είπεν, ή τιμιότης δέν είναι ίσως σπά
νιά, ίσον φαντάζεσαι· καί έρριψε τόν 
σάχκον έπάνω είς τήν τράπεζαν. Οΐ ξέ
νοι έθαύμασαν, καί ό κύριος τού σάχχου, 
ώς ήτον ακόλουθον, εύχαριστηθη παρά 
πολύ, έλαβε δέ τόν σάχκον, έσχισε τήν 
σφραγίδα, ’εξέβαλεν εν ρούβλιον (περίπου 
έν τάλληρον), καί τό έθηκεν έπί τής τρα- 
πέζης διά τήν ξενοδόχου, ευχαριστών 
συγχρόνως διά τόν κόπον της. Οί τρεις 
"Αγγλοι ίξεπλάγησαν καί ήγανάκτησαν 
διά τήν προσφερθεΐσαν ουτιδανήν αντα
μοιβήν, καί τον έπέπληξαν αυστηρά. Ή 
δέ γραία είπεν δτι δέν άπαιτοΰσεν αν
ταμοιβήν, διότι απλώς έκαμε τό χρέος 
της, καί παρεκάλεσε τόν 'Ολλανδόν νά 
πάρη οπισω καί τό έν αίτοϋ ρούβλιον. 
Άλλ’ οί "Αγγλοι ίπέμειναν είς τό νά 
γείνη τό δίκαιον. Ή γυνή, είπαν, έιοε’ρ- 
θη εϋγενώς, καί πρέπει ν’ άντομειφθή. 
Παρεδέχθη τέλος πάντων ο ’Ολ λανδός νά 
δώση εκατόν ρούβλια· έμετρηθησαν δέ, 
καί έχαρίσθησαν είς τήν γραίαν, ήτις άν- 
τημείφθη οΰτω πλουσιοπαρόχως διά τήν 
τιμιότητά της.

Σ. Κ.
«

* *
’Εν Χαίτη έφυλακίσθησαν άρτίως 12 

ΐθαγενεΐς'μαΰροι, οΐτινες μετήρχοντο τό 
έξης επάγγελμα :

Συνίλάμβανον τούς διββάτας, τού; έ-
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σόνΕυον κιί έπώλουν είτα ev τή αγορά τό 
χρέα; των ώ; χοίρινον. Το έναπολειφθεν 
μετά τήν πώλησιν κρέ»; ετρωγον μόνοι 
των διότι εν Χαίτη ή άνθρωποφαγία ει- 
θ,σται τοΐς μαύροι;, οι όποιοι εις τινα; 
μάλιστα τελετάς ποιοΰντας χρήσιν μόνον 
ανθρωπίνου κρέατος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

— Κατ’ αύτάς άνεχώρησεν εις 
Ι’ίζαιον ή A. Ε. ό ήμέτερος Νομάρχης 
Σουρουρή έφέντης.
— Καθά έπιστέλλουσιν ήμϊν, ή A. II. 

ό Μητροπολίτης ήμών μετά 32 ήμε
ρων διαμονήν εν Σουρμένοις άνεχώρη
σεν έχεϊθεν προ τριών ήμερων (τή 7 η 
"Οκτωβρίου) μεταβαίνων εις "Οφιν. 
Πάντες οέ σχεδόν οί Σουρμενΐται μετά 
σεβασμού προέπεμψαν τήν Α. Ν. ά- 
ναχ_ωροϋσαν, εύγνωμονοΰντες διότι 
κατά την παρ’ αύτοϊς οιαμ.ονήν Αυ
τής περιελθοϋσα πάσας τάς συνοικίας 
έπεθεώρησε καί έζωμάλυνε τά; ΰπαο- 
χοΰσας διαφοράς ιδιωτικάς τε καί 
κοινοτικά; καί συνετέλ.εσεν εις τήν 
βελτίωσιν τών ένοριακών σχολείων 
ύψώσασα τρία ί\ αυτών εΐς’Αστικάς 
λχολάς, τό τής Τσίτα καί τής Κελω- 
νήσσης μετά 7 τάξεων καί τό τής 
Άσσου μετά 6, τό δέ Κεντρικόν Σχο- 
λαρχεΐον μεταποιήσασα εις ήμιτελές 
1 υμνάσιον περιεχ_ον τήν άνωτάτην 
τάξιν Αστικής Σχολής καί δύο γυ
μνασιακά; καί συμφωνήσασα έν αϋτώ 
διδασκάλους τούς κ. κ. X. Δημητριά-

δην καί Π. Δημητριάδην. Επειδή δέ 
ταύτοχρόνως έμάθομεν, δτι μετά τήν 
άναχώρησιν τής Α. Π. έπρόκειτο νά 
γείνη καί ή έναρξις τών μ,αθημάτων 
έν τω Κεντρικώ σχολείω, πιστεύο- 
μεν, οτι έγένετο ήδη αΰτη ή γενήσε- 
ται άνευ αναβολής, κατασιγαζομένων 
χάριντοϋ κοινοϋ κα7\θϋ τών Οιχονοι- 
ών καί άντιπράξεων καί εις λήθην 
παραδιδομένων τών παρελθόντων.

— ΚαΟά ήκούσαμεν, ή Α. Πανο- 
σιότης ό άγιος καθηγούμενος τής ίε- 
ράς Μονή; τοϋ αγίου Γεωργίου Περι
στερά κ. Γρηγόριος διωρίσθη ύπό τής 
Μεγάλης Εκκλησίας ν’ άπέλθγ] εςαρ- 
χος εις Νι/.όπολιν διό καί κατελθών 
κατ’ αύτάς έκ τής Μονής του προ» 
κειται ν’ άναχωρήσϊ] έκεϊσε προσε- 
χώς.

— ΙΙρός άβιον μνήμην τής μεγά
λης εύεργέτιδος τών εκπαιδευτικών 
καί φιλανθρωπικών τής έν Οεσσαλο- 
νίκη Έλλην. ’Ορθοδόξου Κ οινότητος 
καθιορυμάτων, τής αοιδίμου Πουλχε
ρίας Θ. Πρασσακάκη τό γένος Χαρίση, 
έξεοόθη φυλλάδιον περιέχον τά προ 
τής κηδείας αυτής, τήν κηδείαν καί 
του; επ’ αυτή έκφωνηθέντας λόγους. 
’Αντίτυπα τοϋ φυλλαδ. τούτου δωρεάν 
άπεστάϊιησαν καί ένταϋθα δύο, εν 
προς ημάς καί έτερον εις τήν βιβλι
οθήκην τοϋ ήμετέρου Φροντιστηρίου.

— Προ ήμερων ή σύζυγος του κ. 
Λαζάρου Τσασιταλίδου, Σοφία, πο- 
ρευομένη μετά τής άδελφής της εις 
Πλάτανα όπως παρευρεθή είς τό τε-
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λεσΟησόμενον ε/.εϊ μνημόσυνου τοΰ ά- 
δΐλφοϋ τη; αίφνης κατέττεσε καθ’ ο
δόν και άφ’ ου έτίΓυσεγ άφ'ίονον αίαα 
έξεττνευσεν.

— Κατ’ αΐτησιν των ένδιαο-ρο» 
μενών δημοσιεύομεν ώδε τάς τ.ιαά; 
τά; εισιτηρίων τη; έ'αμηνίας των ϊί~ 
ταϋΟα Σκολείων.

γυμνασίου IV. Γ'. και Δ'. τάξεω;
γρ. 100

» Α'. τάξ. » 80
Άστ. Σχολή; Ζ'. καί ΣΤ'. » » 80

» Ε'. Δ'. Γ'. καί IV. » » 40
» Α'. » » 30

ΓΙαρθεναγ. Α'. » » 40
» των λοιπών » » 80

— Έπιατέλλουσιν ήμίν ίξ Οίνόη; 
ύπό ήμερ. 4 ’Οκτωβρίου 1886 τά ά- 
κόλουθα :

Ώς γνμστόν μετά τον θάνατον τοΰ α
οιδίμου Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας χο
ρού Ιεροθέου, ή Μ. ’Εκκλησία εξέλεξε 
Μητροπολίτην τον πρώην Καστόρια; κύ
ριον Κωνστάντιον. Ί] Λ. □. μετά τριε- 
Τή πιριοδιί-ιν τής ΙΙαφλα} ονικής επαρ
χίας της, έφθασί τέλος πρό τετραμηνίας 
καί εις την ήμετέραν πάλιν, ήτις από 
τού θανάτου τοΰ κνροΰ ’Ιεροθέου ήτο εις 
άθλίαν πολιτικήν κατάστασιν, καί αμέ
σως ήρξατο τής έκκαθάρσεως των κοινο
τικών πραγμάτων προβάσα εις σύστασιν 
εξελεγκτικής επιτροπής προς έπιθεώρη- 
σιν των λογαριασμών τής Εφορίας τών 
σχολών καί τών επιτροπών τών εκκλη
σιών. Προσέθηκε δέ καί άλλην τάξιν εις 
την ’Ελληνικήν σχολήν, καί παρήγγειλε

διδάσκαλον τής Τουοκικής τε καί Γαλ
λικής. Ήγόρασε δέ κτήμα διά τά σχο- 
Λεια καί έκτισε στέρναν παρά τή Σχολή 
μεγάλης χωρητικότητες. ’Εξέλεξε δ’ ’Ε
φορίαν τών σχολών, επίτροπός τών Έ- 

ι κ/,ησιών, καί, το πάντων κάλ),ιστόν, συν— 
εστηοε Παρθεναγωγεϊον ύπό την διευθυν- 
σιν τής κυρίας Β. Κ. Άφεντουλίδου δι- 
δαξάσης έπιτοχώς καί άλλοτε.

Πε ριττδν Θεωρούμεν νά εγκωμιάσωμεν 
τήν Α. Π. διότι ή εντός τοσοΰτον μικρού 
ypovtxou διαστόματος εκτέλεσις τοσού- 
των εργασιών δείκνυες τήν μεγάλων ι
κανότητα καί δραστηριότητα της, Είθε 
δε νά προβή ταχέως καί εις τήν σύστα- 
στάσιν Δημογεροντίας καί εχκά9αρσιν 
τών λ]σμών τών μηχτάριδων, καί χατα- 
στήοη ου:ω τήν μνήμην της σεβαστήν 
τοΐς ΟίνοεΟσ:.

— ΆναγΕνώσκομιν Ιν τώ ύπ' ά- 
ριΟ. 58 οΰλλω τοϋ έν ΆΟήναις έκδι- 
δομένου «Ήλιου» τά ακόλουθα :

Έν Οίνόη του Εύξείνου Πόντου επαινετή 
ύπάργει ή φιλομουσία τών εκεί Ελλήνων. 
Έκτος τών διαφόρων καλώς καταρτισμένων 
εκπαιδευτηρίων έγένετο καί εςσίοετον ανα- 
γνωστηριον έπιτηρούμενον ύπό τριμελούς 
εφορείας, άποτελουμένης ύπό τών κ. Θεόδω
ρου Προυσσιέως, Γεωργίου Θωμαίδου κα; 
Σ. X, Πιλίδου.

— Έν Τραπεζουντι ωσαύτως ύπάρχουσιν 
εξαίρετα εκπαιδευτήρια άροένων καί 6ν)λέ- 
ων, καί όμήγυρις τών σπουδαιότερων αν- 
δρών. Ενταύθα από ετών τά οαπτιζόμενα 
τέκνα λαμβάνουσιν ονόματα πάντοτε αρχαία 

‘Ελληνικά.
— Έν Κερασουνχι ωσαύτως επικρατεί α

ξιέπαινος άμιλλα πρός τήν τελειοτέραν εκ- 
παίδευσιν άμ^οτέρων τών γενών.
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ΠΟΙΗΜΑ

Ό ’Απόδημός.

’Ώ ! πόσον Επιθύμησα νά ήμην εις τό χώμα
οπού τό πρώτον ήνοιζα τό παιοικόν μου ομμα.

Πολυετής του στίρησις με κάμνει ν' ατενίζω
τά κάλλη του τά τιμαλφή κι' αρχίζω νά οακρύζω.

Πατρίς! γλυκερά άνάυινησις απάντων σού των μύρων, 
έτι δε άφθονώτερον τών παιδικών μ’ ονείρων.

Γιά τοΰτο καί έπιθυμώ, ώ; πρότερον νά ήμην,
και πάντοτε σ’ αναπολώ ήδέως εις την μνήμην.

Πατρίς! εις σέ τόν "Ηλ.ιον ένθα τό πρώτον ειδον, 
σύ ήσο και τό έρεισμα τών μόνων μου ελπίδων.

Όθεν συ μόνη δύνασαι τά πάθη μου νά σβήσής,
στους λογισμούς μου βάλσαμον παρηγοριάς νά χύση

Πατρίς! ένθα άνέπνευσα τήν αύραν σου παιδίον, 
και τάς εκτάσεις έτρεχα άνθοσκεπών πεδίων,

Μαζΰ μέ φίλους κόπτοντες δάφνας τε καί μυρσίνας· 
όλα αυτά μέ ρίπτουσιν εις πίκρας καί όδΰνας.

Πατρίς! ένθα έβύζαξα τό γάλα τής μητρός μου
και έγλυκοκοιμήθηκα στους κόλ.πους τοΰ πατρός μου 

Ω ! άν με ητο ουνατόν στην γήν σ’ αυτήν νά ήμαι, 
ζών ως εις κοιμητήριον ή άσθενής νά κείμαι.

Ίύσ ευτυχής, γλυκερά πατρίς! έγώ δ’ άς ζώ άλήτητ, 
κι άν νέος σε 'στερήθηκα, θά σέ χαρώ πρεσβύτης.

Καί άν τυχόν ό δυστυχής στά ξένα άποθάνω, 
τό όνομά σου θά γραφή στό μνήμά μου έπάνω.

tv ΚωντΓ]πόλει γ.Ί.τ Αύγουστον τοΰ 1 8S6.

Ιωάννης Π. Μηλιόπουλος.

(Τραπίζοϋνιιο;).
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