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Ετος It'. Έν Τραπεζοϋντι τή 17$ ’Οκτωβρίου 1886. Τίϋχος 42.

ΠίτΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2. Θρησκευτικοδιδακτικόν Επος.

(συνέχ. ϊοε τευχ. 41).

Γενεαλογική ποίησις.—Παρά τοϊς 
‘Ησιοδείοις ποιηταΐς ανευρίσκει τις 
μόνον Ενδιαφέρον το γενεαλογικόν Εν 
αΰτοϊς παρατηρεί τις την δΓ Επικοϋ 
χαρακτήρος μετάβασιν τής ποιήσε- 
ως εις τήν λογογραφίαν. Ό πρώτος 
αντιπρόσωπος τής γενεαλογικής ποι- 
ήσεως (γενεαλογικά Επη) είνε ό Εύ- 
μηλος ό Κορίνθιος, δστις Εζη Επί τής 
Εποχής τής ίδρύσεως τών Συρακου
σών καί Εγραψε .Κορινθιακά (Επη)». 
Ουτος εϊνε ό άρχαιότερος τών ποιη
τών τών Άργοναυτικών, ποιήσας 
προσέτι Ετερα δύο ποιήματα ήτοι 
Εύρώπεια καί Τιτανομαχίαν·

Δεύτερος γενεαλογικός ποιητής ύ- 
πήρξεν ό Εκ Λακεδαίμονος Κιναίθων 
(καί οΰχί ό ποιητής τοΟ πρός τόν Δή-

λιον Απόλλωνα ύμνου) τήν γενεα
λογίαν τής Ελένης, τής Μηδείας 
καί τών ήγεμόνων πραγματευδείς καί 
κατά τήν τετάρτην ’Ολυμπιάδα ζή - 
σας.

Τό τρίτον ποίημα του γενεαλογι
κού Επους εινε «Ναυπάκτια Επη» 
λίαν παρεμφερές προς τάς Ήοίας καί 
τον κατάλογον γυναικών. Τούτο Ε- 
σχεν ώς υπόδειγμα ό ’Απολλώνιος 
ό Ρόδιος (ίδε Παυσαν· 10, 38) καί 
ποιητής αΰτοΟ υπήρξε κατά τινας 
μέν Καρκίνος τις όνόματι, κατ’ άλ
λους δέ Μιλήσιός τις· πιθανώτερον 
δμως είνε, δτι ουτος ήτο Ναυπά- 
κτιος, καθ’ δσον μάλιστα γινώσκο- 
μεν, δτι Εν Ναυπάκτω υπήρχε σχολή 
Ήσιοδείων ποιητών.

Νεώτερος γενεαλογικός ποιητής 
ήν ό Εκ Σάμου ’Άσιος, (περί τα 700 
π. X.) δστις Εποίησεν Επη, Εν οίς 
πραγματεύεται περί τών μύθων τής
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Σάμου καί τών δυναστών αύτής, 
ώς καί περί τής ένδυμασίας των 
Σαμίων. ‘Έτεροι τοίουτου είδους ποι- 
ηταί άναφέρονται ό ’Άτις, Δάναϊς, 
φορώνης, Άριστέας έκ Προκονήσου 
(περί τον 6 ον π. X. αιώνα) κλπ. Πρό 
■πάντων όμως αξιομνημόνευτοι είνε ό 
Πείσανδρος, Πανΰασις καί 'Αντίμα
χος, τούς οποίους οί αρχαίοι έχουσιν 
άναγράψει εις τον κανόνα· παρά τού
των όμως λείψανα μόνον σώζονται. 
Κα! ό μέν Πείσανδρος έκ Ροδου έλ
κων τδ γένος έκαλεϊτο και Κάμει- 
ρεύς διότι έζησε καί έν Καμείρψ, πό· 
λει ίπί τής Ρόδου· Κατά τον Παυσα
νίαν έζησεν ό Πείσανδρος κατά τήν 
33 ην 'Ολυμπιάδα (ήτοι περί τά 650 
π. X.) καί έγραψε ποίημα φέρον τδν 
τίτλον Ηράκλεια ή Ήρακληις ’ Α- 
ptaTOT. ποιητ. 8) έν δυσΐ βιβλίοις. 
Έν αύτψ τώ έργψ πιριεγράφοντο τα 
12 άθλα τοΟ Ήρακλέους καί ώς έ- 
νότητα αύτοΰ ανευρίσκει τις τήν έ- 
νότητα τοΟ προσώπου τοΟ ήρωος 
τουτου.

‘Ο δέ Πανΰασις (έτιί τών Περσι
κών πολέμων άκμάσας) έξ Άλικαρ- 
νασσοΟ καταγόμενος έποίησεν ίωνι- 
στί καί ήτο θείος τοΟ Ηροδότου, οδ- 
τος έποαγματευθη τους έν Ήρακλείφ 
μύθους περί τοΟ Ήρακλέους έν 14 
βιβΛίοις.

Ό δέ ’Αντίμαχος ό Κολοβώνιος 
ην ό νεώτερος τών έπικών περί τήν 
πρώτην πεντηκονταετηρίδα τοΟ 4 ου 
αιώνος π. X. άκμάσας. ϊδ όνομα

αύτοΰ μετά πολλοΰ τοϋ έπαίνου ά- 
| ναφέρει ό Πλάτων, έκ δέ τοΟ έργου 

αύτοΰ τοϋ καλουμένου Θηβαίς λεί— 
' ψανα μόνον διεσώθησαν. Λέγεται δέ 

ότι έχει ποιήσει καί μίαν έλεγείαν.
Μεγάλην φέρει σπουδαιότητα καί 

έτερος αρχαίος έπικδς ποιητής, ό 
Χοιρίλος έκ Σάμου περί τά μέσα τοΰ 
5 ου π. X. αιώνος καί μετά τον ΙΙα- 
νυασιν άκμάσας καί την Ιστορίαν 
τών Περσών έν έπική ποιήσει παρα- 
στήσας.

'Έπη φιλοσοφικά (ή φυσικά).

Ό ‘Ησίοδος διά τής Θεογονίας 
αύτοΰ ύπήρξεν ό πρώτος φιλοσοφι
κός ποιητή:. ’Επειδή δέ έν έκείνη 
τή έποχή είσέτι δέν άνεφάνη ό πε
ζός λόγος, έν ποιήσει άνέπτυσσον καί 
οί φιλόσοφοι τήν διδασκαλίαν καί τάς 

| δοξασίας αύτών καί ώς έκ τουτου 
I τά ποιήματα αύτών έν γένει κα

λούνται έπη φιλοσοφικά ή καί φυσι
κά, διότι άντικείμενον τής φιλο
σοφίας αύτών ήν κυρίως ή φύσις. 
Τοιοΰτοι φιλόσοφοι είσίν οί έξής:

1) Ξενοφάνης ό ’Κλεάτης (έκ τής 
Κολοφώνο;) είνε έ πρώτος φιλόσοφος, 
όστις έγραψεν έμμέτρως Ουτος συγ- 

J χρονος τοΰ Πυθαγόρου ών, έγραψεν 
έπη, έλεγείας καί ίαμβους- οί τελευ
ταίοι ουτοι έκαλοΰντο καί σίλλοι, 

) ήτοι ποιήματα σκωπτικά κατά τοΰ 
| ‘Ομήρου καί Ησιόδου. «Ού μόνον 

Ξενοφάνης σίλλους πεποίηκεν, άλ~
! λά καί τουτου τοΰ είδους πρώτος
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κατήρξεν “Ομηρο; κτλ.» λέγει ό Ευ
στάθιο; (σελ. 204, 2ί,πρβ. και σελ. 
1850, 33). Τήν φιλοσοφίαν αύτοΰ 
έπραγματεύθη ό Ηενοφάνη; έν τινι έ- 
πει φέροντι τδν τίτλον «περί φύσε- 
ως». Γνωστόν δέ, δτι ούτο; έχει σα- 
φεστέραν περί θεοΰ ιδέαν ή ό “Ομη
ρο; καί ’Ησίοδο;, ώ; έκ του έπομένου 
στίχου φαίνεται : «εϊ; Θεός μέγιστο; 
έν ΘεοΓ; καί άνθΓώποι;». Προσέτι θέ
λει το θειον «αίέν άφθιτον, άίδιον, 
πάντ’ έφορων, δ/' άριστον».

5) Παρμενίδη; ό Έλεάτης περί 
τά 526 π. X. άκμασα; καί ώσαύ- 
τω; περί φύσεω; γράψα;. ( ύτο; αν
τιπροσωπεύει ΐδίω; τήν ’Ελεατικήν 
σχολήν καί λείψανα τών έργων αύ
τοΟ αναφέρει ού μόνον ό Πλάτων έν 
τινι διαλογω, άλλα και ό ’Αριστο
τέλη; (έν τώ «περί ψυχή;» καί εί; 
τά φυσικά). ’Εν τή κοσμογονία δο
ξάζει, δτι τδ πάν έγένετο έκ τή; συμ- 
μίξεω; τών στοιχείων καί δτι ί κό
σμος άρχεται ύπδ τή; άνάγκη; ήτοι 
ΰπδ τών αιωνίων νόμων, ώ; πρώτον 
δέ Θεόν ΟεωρεΓ τδν έρωτα. Βραδ'ύτε- 
ρον μετέβη έκ τή; Σικελία; εί; τά; 
’Αθήνα;.

3) ’Εμπεδοκλή; ό Άκραγαντΐνο; 
έξ έπισήμου καταγόμενο; οίκου καί 
περί τδ 440 π. X. άκμάσας, ήτο 
ού μόνον πολιτικό; φιλόσοφο; άλλά 
καί φυσιολόγο; καί ιατρό; συνάμα. 
Έξ αύτοΰ δεν διεσώθησαν είμή 200 
μόνον στίχοι έκ δυο αύτοΰ βιβλίων, 
ύν τδ μέν φέρον τδν τίτλον «περί φυ-

gvj

σεω;» ήν τδ κύριον αύτοΰ σύγγραμ
μα καί έπραγματεύετο καί περί τή; 
άνθρωπίνη; ψυχή;, τδ δέ «καθαρ
μοί» καλούμενον έπραγματεύετο πε
ρί ήθική;. Ό Εμπεδοκλή; έδιδαξεν, 
δτι έν τώ κόσμιο τέσσαρα μόνον στοι
χεία (θεοί) ύπάρχουσιν, ήτοι ύδωρ, 
άήο, πΰρ καί γή, «τέσσαρα τών πάν
των ριζώματ' ένεστι (ύιον. Λαέρτ. 8, 
53)» τά δποΐα κατ’ άρχά; ήσαν έν 
μ;·α σφαίρα, κατόπιν δμω;, διά τή; 
φιλία; (φικότης, έρω;) καί τοΰ νεί- 
κου; συναναμιχθέντα, άπετέλεσαν τά 
δντα. ΙΙοίρά τών Πυθαγορείων παρέ
λαβε τήν περί’"μεταμορφώσεων τή; 
ψυχή; διδασκαλίαν, έκ ταύτη; δέ 
άνεπτύχθη καί ή τοΰ Δαρβίνου μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι ή μετα
μόρφωσή τή; ψυχή; παρά τώ Εμ
πεδοκλή στηρίζεται έπί τή; άθα- 
νασία;. Τελευταίον είρήσθω έν πα
ρόδιο, δτι οί Πυθαγόρειοι τά; φιλο
σοφικά; αύτών σκέψεις μετέδωκαν 
εί τε προφορικώ; είτε διά τοΰ πεζοΰ 
λόγου.

('Έπεται συνεγ/.ta)

Δ. Η. ΟΙκονομίδης.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ!ΑΔΑ.

(Συ'/εχίΐα' ιδ· τευχ. 41'*

Αί όδοί τή; κωμοπόλεω; εΐνε πολ-

Α
.Π
.Θ
.



ΛϊΤΠΡ TOV ΠΟΝΤΟVΟόΟ

λαχοΰ στεναί κα! ακανόνιστοι- μία 
μόνον παρά τά; δχθα; τοϋ ρύακο; εϊ- 
νε πλατεία καί κανονική, εί; ήν καί 
περιπατοΰσιν οι πολίται. ’Αξιόλογο; 
περίπατο; γίνεται ώσαύτω; κατά τό 
εσπέρα; καί εί; του; λαμπρού; καί πο 
λυδένδρου; κήπου;, οί'τινε; κείνται 
μικρόν έξω τή; κωμοπόλεω;· πορευ- 
όμενοι εϊ; τού; κήπου; τούτου; καθ’ 
έδόν συνηντώμεν τού; κατοίκου; έπί 
όνων ώ; τά πολλά έπιστρέφοντα; 
εί; τήν κωμόπολιν ίκ των έλαιώνων 
καί των αμπέλων των, ό'που μέχρι; 
έσπέρα; είργάζοντο- συνηντώμεν ά
μαξα; φορτηγά; μετ’ ήχηρού τριγ
μού μετακομιζούσα; διά βουβάλων 
καί βοών παντοειδή πράγματα- ε’ί- 
δομεν δ’ άπαξ καί τοϋτο το Θαυμα
στόν φαινόμενον, κύνα δηλ. κρατούν
τα τον χαλινόν όνου καί ούδενί κα! 
έπί Ουσία αυτή; τή; ζωή; του άλλφ 
έπιτρέποντα τήν χαλιναγωγίαν. Πολ- 
λάκι; εΐσήλΘομεν όμού μετ’ άλλων 
περιπατοΰντε; εί; τον παρά τή όδώ 
κήπον τού φίλου μου, όπου πλείστων 
έγευσάμεθα όπωρικών. ‘Η μεγάλη 
αγάπη την οποίαν αισθάνεται ό φίλο; 
μου προ; τά δένδρα καί τά φυτά, οί 
μεγάλοι κόποι τού; οποίου; έκάστοτε 
πρδ; εΰτρεπισμδν τού κήπου κατα
βάλλει, κατέστησαν τούτον άληθή 
παράδεισον, έν ώ καί ύδωρ γλυκύ- 
τατον ρέει καί διαυγέστατου, έξ ού 
ϊπιον διά τινο; ομηρική; έποχή; κυ
πέλλου, καί σύκα γλυκερά, κα! βότρυ; 
^ολυστάφυλοι, καί μήλα, καί δα

μάσκηνα, καί κυδώνια, καί άπια 
καί πλεΐστ’ άλλα τερψίΟυμα όπωρι- 
κά· υπέρ τον κήπον τούτον καί τού; 
άλ.λου; τού; παρακειμένου; ύψούνται 
λόφοι κατάφυτοι έξ έλαιών κατα- 
κάρπων καί αμπέλων στεναζουσών 
ύπό τον φόρτον τών σταφυλών, καί 
λόχμαι καί νάπαι καί φάραγγε;.

’Γκ τών δλίγων τών άχρι τοΰδε 
περί τών μερών τή; κωμοπόλεω; εϊ- 
ρημένων κατανοείται, ότι εί; λόγον 
διασκεδάσεων, διεσκέδασα πολλά; 
άδώα; καί τερπνά; διασκεδάσει;· έλ- 
λησμόνησα δέ νά σημειώσω ότι πα- 
ρέστην καί εί; τά; έξετάσει; τών 
τή; κωμοπόλεω; εκπαιδευτηρίων, ώ-/ 
τό άποτέλεσμα ύπήρξεν έν γένει 
εΰάρεστον. Τί περιμένει;, αδελφό, πα
ρά διδασκάλων βασανιζομένων διά 
ξένα; αμαρτία; ; Ό διδάσκαλο;, ό
σον έμπειρο; καί άν ή, δέν δύναται 
ένΐό; ένό; έτου; νά μεταβάλη τού; 
μαθητά; εί; λογίου;, καί μαλιστα 
όταν ΰπάρχη παρά τοί; μαθηταί; ά- 
μέλεια καί στρεβλοτητο; διδασκαλί
α; παμφανέστατα ίχνη, ώ; κληρο- 
νόμημα τών συχνάκι; άλλασσομένων 
προκατόχων του. Ό διδάσκαλο; ό- 
μοιάζει τότε πρό; οικοδόμον, όστις 
ευρίσκει μέν τινα έν τινι οικία οίκο- 
δομουμένη θεμέλια, άλλ’ έν αυτοί; 
τού; λίθου; τά; πλίνθου; τήν άσδε- 
στον άτάκτω; έρριμένα- τότε αναγ
κάζεται προ; οικοδομήν άλλων στε
ρεών θεμελίων νά κατασκάψη πρώ
τον παντελώς τά άτακτα έκείνα Θε-
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μέλια, και είχα έκ νέου άλλα αυτός 
νά οίκοδομήση· άλλ’ οίκοθεν έννοεΓ- 
ται δχι απαιτείται χρόνο;, ώ; προς 
τόν διδάσκαλον δε καί χρόνο; μα- 
κρό; καί διδασκαλία συνεχής.

Δύο μοναί αρκούντως έπίσημοι 
κεϊνται παρά την Τριγλίαν, ών ή 
μεν λέγεται «Μονή των Πατέρων 
τοϋ Μιδικίου», ή δέ είνε έκτισμένη 
έπ’ δνόματι τοϋ 'Αγίου Ίωάννου του 
Προδ ρόμου. Περί των μονών τούτων 
δλίγα είπών 6’αποπερατώσω τον περί 
ϊριγλίας λόγον.

Μονή των Πατέρων του Μιδικίου. 
Ή μονή αυτή φαίνεται αρχαιότατη. 
Έν αύτή έμόνασε Νικήτα; δ δμολο-, 
γητής καί ηγούμενο; αύτή; (Άπριλ. 
3) καί ό δσιος πατήρ Νικηφόρος ό ο
μολογητή; (814 Μαΐου 4). Έξωτε- 
ρικώ; παρουσιάζει καλήν τινα θέαν 
έπΐ καταφύτου θέσεω; έκτισμένη καί 
ϋπδ περικαλλών κήπων περιβαλλο- 
μένη, άλλ’ έσωτερικώ; ή κατάστα- 
σις αύτή; είνε οίκτρά κα! έλεεινή. 
Ύπάρχουσι μεν έν αυτή πλέιστα δω
μάτια πολλήν άναμίμνήσκοντα ευ
μάρειαν, άλλ’ έν οΰδενί εύρηται τόγε 
νυν έχον σώον καί ΰγιε; δάπεδον καί 
άκεραία θύρα, καί αυτοί δέ οί διά
δρομοι εί; τοσοΰτον άθλίαν εύρηνται 
κατάστασιν, ώστε μετά πολλή; τής 
προσοχή; κάί προφυλά’ςεως πρέπει 
νά περιπατή τι; έκεϊ· διότι υπάρχει 
φόβο; καί φόβο; μέγας μήπως ύπόσα- 
θρόν τι σανίδιον αίφνης κλασθέν κλά- 
ar\ καί τον πόδα τού διαδάτου. ’Εγώ

Get

τουλάχιστον παρακληθείς υπό τοΟ 
ήγουμένου μετά πολλή; τή; δυσκο
λία; παρεδέχθην νά πορευθώ διά τών 
διαδρόμων τούτων προ; ίπίσκεψιν τής 
μονής καί τών δωματίων αύτή;, ήν 
αδράνεια προηγηθέντων καλογήρων 
καί σπατάλη άπρεπή; καί άνόνητο; 
τών εισοδημάτων περιέστησαν εί; τήν 
άθλίαν ταύτην κατάστασιν. ’Αλλά 
καί δ ναό; δ έν τή μονή εί; λυπηράν 
διατελεϊ κα τάστασιν. Τά στασίδια 
παμπάλαια καί κατεαγότα, τό δάπε
δον πολλαχοϋ άνισον καί κεκοιλω- 
μένον, οί κέραμοι παμπάλαιοι καί 
συντετριμμένοι, οί τοίχοι ετοιμόρρο
ποι, αί θύραι σκωληκόβρωτοι. Προς 
βελτίωσιν τή; καταστάσεω; ταύτης 
τής μονή; δεν δύναται ποσώς νάσυν- 
τελέση δ μόνος έν αυτή μονάζων ι
σόβιος αύτή; ήγούμενος πατήρ ’Ι
γνάτιο;· διότι τά εισοδήματα αύτή; 
νυν μόλις έπαρκοϋντα εί; τά έξοδα 
οΰδίν παρέχουσι περίσσευμα πρό; ί- 
πιδιόρθωσίν τινα τή; μονής. Ή Με
γάλη οθεν τοϋ Χρίστου ’Εκκλησία 
είθε νά λάβη τήν κατάστασιν τής 
μονή; ταύτης, ήτι; προσήρτηται 
τή Κεντρική Ιερατική Σχολή, ύπό 
σπουδαίαν έποψιν καί ύποβοηθήση 
τον ήγούμενον αυτή; πρό; άνακαί- 
νισιν ένό; τουλάχιστον μέρους καί 
τοϋ ναοϋ, διότι μετ’ δλίγον, έάν ά- 
φεθή ουτω, θά καταρρεύση άιίασα, καί 
έκεΐ οπού τανϋν εύρηται μονή, ίσως 
θά εύρίσκωνται μόνον έλεεινα έρεί- 
πια.
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Μονή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου του Προ
δρόμου. Ή μονή αυτή, άπέχουσα μί
αν περίπου τής Τριγλίας ώραν, κεϊ- 
ται επί λαμπράς όντως Οέσεως· έφ- ι
κανόν διέρχεται τις οι’ αμπέλων ίνα 
φθάση εις αυτήν· έκ-ϊ δέ πρό τίνος 
έτιπέδου, πρό τής θύρας τής μονής 
κειμένου, μαγευτικόν παρίσταται θέ
αμα· ή 8' αφανής θάλασσα, ϋττέρ ήν 
όψοΰται ό λόφος, έφ' ου ή μονή, ότέ 
μέν γαλ.ηνιαία, ότέ οέ καί βροντώ- 
δώς προσκρούουσα έπί τών κάτωθι 
βράχων αποτελεί τινα ήχώ φοβέραν 
μέν ένίοτε, ήουθροον δ’ άλλοτε. Καί 
ή μονή αυτή έσωτερικώς τε και έ- 
ζωτερικώς εις έλεεινήν ευρηται κα- 
τάστασιν δέν έχει μέν τήν περιφέ
ρειαν τής άλλης, άλλ' έχει κτήμα
τα περίπου διπλάσια. Δύο ή τρία μό
νον δωμάτια εύρηνται ολα έν αύτή, 
ύ .δέ ιερός ναός καί ένταΰθα εις άθλίαν 
εΰρίσκεται κατάστασιν. Τί δέ νομί
ζεις, φίλε άναγνώστα, δτι εύοον έν 
αύτω, οτε άπήλθον εις προσκύνησιν ; 
"Ο,τι οέν δύναται ούδαμοΰ ούοέποτε 
ούδαμώς νά φαντασθή ευσεβής Χρι
στιανική συνείό'ητις. “Αχυρα έν ταύ- 
τή Ίή γωνία, κριθήν εις τήν άλλην, 
πίθους πλήρεις σίτου άλλαχοϋ. Ούτω 
ο’ ό οΤκος τοΰ Κυρίου δέν έτράπη μέν 
εί; οίκον έμπορίου, έγένετο όμως ά- 
ποθήκη κρΌαρίου! Τί πρέπει νά είπη 
τις άρά γε βλ^έπων τοιαύτην βεοή- 
λωσιν τοΰ ίεροΰ ; Έποίησα παρατη
ρήσεις τινάς εις τόν μόνον έν αυτή 
μονά^οντα ιερομόναχον κ. Φίλιππον,

έκ Κεφαλληνίας όρμώμενον, οστκ; 
χώραν έκ χώρας άυειβομενος κατε- 
σ/ήνωσεν έπί τέλ ους έν τή μονή ταύ- 
τη· μοί άπηντησε δέ δικαιολογώ»; 
τήν αδικαιολόγητον πραςίν του, ότι ή 
ύπαρζ-ς τοιούτων πραγμάτων έν τω 
νοώ συμβαίνει υιόνον κατ’ έξαιρετι- 
κάς τινας περιστάσέις εξ ανάγκης, 
άλ.λ’ άλλοι θετικώτατα διίσχυρίζον- 
ται ότι συμβαίνει πάντοτε, καί ότι 
ταΰτα ήραν πάσαν τών Χριστιανών 
πρός τήν μονήν εύλάβειαν. Παρέστη
σα τότε αύτω τήν μ,εγάλην ευθύνην, 
ής ήτο υπεύθυνος, καί παντοιοτρόπως 
προσεπάθησα νά καταδείζω αύτω τό 
άτοπον τής τοιαύτης 1\ ανάγκης δή
θεν γινομένης βεβηλώσεως τοΰ ίεροΰ 
ναοΰ- έν ω δ’έλεγον ταΰτα έστρεψα 
τήν κεφαλήν καί τά βλέμματα πρός 
τόν θόλον οποία ύπήρξεν ή έκπλ,η- 
ξίς μου οτε ειοον αύτον έξ ήμίσεως 
σχεδόν ήμικεκαυμένον ! έρωτήσας έ- 
μαθον δτι έκάη, ώς καί ή μονή, έκ 
τίνος ρωμαντικοΰ έπεισοοίου δύο έν 
αυτγ) Οιοοιτωμενων ίιηφηνωοων και 
οίνοφλύγ'ων καλ,ογήοων. Καί τούτους 
μέν έλεήσαι καί οϊκτειρήσαι ό Κύ
ριος- αλλά καί ό ηγούμενος δέν έορόν- 
τισεν, άπό τοσούτου χρόνου έν τή 
μονή διατριβών και τά εισοδήματα 
αυτής κατ’ έτος μονώτατος καρπού- 
μενος, δι’ ολίγων χρημάτων να έπι- 
διορθώση τόν καέντα έκεϊνον θόλον; 
“Οτε έζέφρασα αύτω τήν απορίαν μου 
ταύτη;, πλήθος παραπόνων έζεχΰθη 
ένώπιόν μου, ότι τά είσοοήματα cvi
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άνταποκρίνονται εις τά απολύτως 
αναγκαία. Επειδή όμως πλεϊστα έ> 
γιι κτήματα ή μονή, επρεπεν ού 
(χόνον ν’ άνταποκριΟή εις τά έξοδα 
αυτής τά σχετικώς έλάχιστα, άλλα 
και λαμπράν νά καταστήση, και εις 
άλλα φιλανθρωπικά κέντρα ένίοτε νά 
συνεισφέρη ό κατά καιρόν τά τής 
μονής διαχειριζόμενος μοναχός· ούτος 
ό άληΟής προορισμός τών τόν μονα
χικόν εϋσεβεί φρονήματι άσπαςομέ- 
νων βίον, ή άοοσίωσις 8ηλ. πρές ευ
εργεσίαν τοΰ πλησίον, και οΰχί μα- 
ταία πλήρωσις του βαλαντίου. *Αν 
τά κτήματα τής μονής, πλεϊστα όν
τα, δέν άποφέρουσιν δσας έπρεπε προ
σόδους, τοϋτο προέρχεται έκ τής. ά- 
δρανείας τοΰ διαχειριστοΰ και έκ μη- 
ό'ενός άλλου. Ή Μ. τοΰ Χρίστου Εκ
κλησία είθε νά λάο-η καί ταΰτα ύπ’ ό- 
ψιν καί νά παραχωρήση τοιαύτας 
μονάς εις μοναχούς ρέκτας καί ωφε
λίμους τω γένει καί τή ’Εκκλησία· 
σπουδαΐον τότε χρηματικόν ποσόν δύ- 
ναται νά διαθέση διά τής βελτιώσεως 
τών κατά την μονήν ταύτην υπέρ τής 
ιερατικής Σχολής, ή καί τό μοναστή- 
ριον τοΰτο είνε προσηρτημένον. Εΐνε 
ανάγκη άπαραίτητος τά κακώς κείμε
να νά διωρθώνται, να τιμωρήται παν- 
ταχοϋ ή άο ράνεια, νά περιστέλληται 
ή κακία.

("Επεται συνεχεία).

I. Ω.

ΔΕϊίϊΊΙΜΑ.

Ό Φίλιππος.

(Συνέχεια)
2.

5Αναχωρήσαντος του Φιλίππου, ή Ελπι
νίκη ήσθάνθη έαυτήν εύρισκομένην εις πα
ράδοξον κατάστασιν. Τί είχε λοιπόν ; Πύ- 
θεν προήρ/ετο η ταραχή, ήτις την κατεί
χε, και η αμφιβολία, ύφ’ ής κατελήφθη ,* 
Ματαίως άνηρώτα «αυτήν, τις ητο ή αιτία, 
ταυτης, καί δέν ήουνατο να σκίπτηται 
ευκοίνώς περί αυτής. Τί ήτο λοιπ'ον τό 
κώλυμα δπερ την άπςχώριζεν από του Φι
λίππου ; διότι βεβαίως υπήρξε κώλυμά τι, 
τό όποιον δέν έγνώριζεν εύκρινώς. Τά πάντα 
πεοί αύτήν ησαν σκότος. Καί προσεπάθει 
μεν νά προσκολληθή εις την φαίδραν ελπί
δα, ύφ’ ής εΤχ« βαυκαληθή, του ν άγαπα 
καί νά νυμφευθή τ*ν Φίλιππον, άλλ’ η ελπίς 
αυτή, ή σύντροφος ιών ώραίων της ημερών, 
«ί καί είσέτι διαμενουσα παρ’ αυτή, είχε 
κιταστή αφανής, είχεν υποχωρήσει υπό την 
ταραχήν κιί τήν άθυμίαν της. Βαθμηδόν 
άνέλαβε ολίγον Οάορος καί τινα διαύγειαν 
του πνεύματός της. ’Επειδή δέ εχςειάζετο 
νά μαντεύση τό μυστικόν τό οποίον εβασχ- 

νιζεν αύτήν, προσεπάθει νά κατωρθώση τού
το πάση δυνάμει. "Οθεν έςήταζε πάντα κα
τά σειράν τά δ.άφορα περιστατικά του πρός 
τόν Φίλιππον έρωτός της. Κατ’ άρχάς πάν
τα είχον παρελθει άπλούστατα. Ό νέος την 
είχεν αγαπήσει καί αύτη άφ’ ετέρου τόν εΐ- 
χεν αγαπήσει' τούτο δ’ ήτο δικαίωμα τής 
τε νεότητος καί άθωότητός των. Τον χρό
νον τούτον, ό οποΤος έφαίνετο εις αυτήν ως 
ονειροπόλημα, άναλογιζομένη εστέκετο* η 

καρόία της τότε έπαλλε μόνον έκ χαρας, ού- 
yi δέ καί εκ φόβου. ’Έπειτα' είχεν έλθει η 
στιγμή, καθ’ ήν, βεβαία περί του μνηστή- 
ρός της ώς περί έαυτής, είχε κρίνει ποέ- 
πον νά εκφρασΟή περί τού έρωτός της εις 

I τήν κυρίαν καί τήν δεσποινίδα Έζύου. Κα
ί τά τήν εσπέραν εκείνην είχεν κακώς εμ-
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πνευσθή, άλλ’ έν τούτοι; είχε νομίσει ort 
καλώ; έ’πραςε* τό λάθος της ήτο ότι ή- 
θέλησε νά άρέση εις αύτάς παρευθύς, διότι 
ητο προδιατεθειμένη νά παραδοθη εις την 
αγάπην αυτών. Άπό της πρώτης εκείνης 
στιγμής ή εις αυτήν γενομέ,νη παρά τής 
μητρός καί τής αδελφής του Φιλίππου ύ· 
ποδοχή υπήρξε τοιαύτη, ώστε ή ’Ελπινίκη 
είχε πιστεύσει δτι είχε πράξει τι άνάρμο- 
στον εις νεάνιδα* καί έν τούτοι; όχι, δεν 
ητο τούτο. *Η ψυχρά εκείνη υποδοχή δεν 
προήρχετο εξ ατομικής προς αυτήν έχθρας, 
έξ αποδοκιμασίας διαβήματός τίνος αυτής. 
Έσκέφθη πολύ περί τούτου ή Ελπινίκη καί 
ητο βέβαια περί αυτού ώς έξ ενστίκτου* ά- 
νεγνώριζεν εις τάς δυο ταυτας γυναίκας 
ενδόμυχον ταραχήν τής ψυχής καί φρίκην 
προερχομένην έκσοβαρας καταστάσεως πραγ
μάτων. Ή Ελπινίκη έν άγνοια της πορου- 
σιάζετο εις αυτά; ώς κίνδυνος* άλλ' όποιος; 
Εις μάτην αυτή είχε ζητήσει νά κατα- 
λάβγ) τουτν. Πολλάκις είχεν έοωτήσει 
τον Φίλιππον περί των περιστάσεων, αϊ- 
τινες ε’χον προηγηθή τής πρώτης εκείνης 
έπισκεψεως. Επίσης εν οσω δ Φίλιππος 
δεν είχεν ομιλήσει εις αύτάς ei μή περί τής 
viag τήν οποίαν ηγάπα, ή άγνωστος αύ- 
ταίς νύμφη των δεν είχε διεγείρει καθ’ έ- 
αυιής εί μή γογγυσμούς προερχόμενους έκ 
στοργής καί ζηλοτυπίας* άφ’ ού όμως είχε 
προφέρει το όνομα τής οικογένειας τής μνη
στής του, τά πάντα είχον μεταβληθή. Τό
τε,— οέν τό είχεν είπεΓ ό Φίλιππος εις αυ
τήν ; — ή αδελφή του είχε συγκινηθή καί ή 
κυρία Έζύου ε·χε μείνει σιωπηλή. Λοιπόν 
τό όνομα τούτο άναμφιβόλως προύξένησε 
τήν έντύπωσιν, ούχί όμως ώς εκ τής ’Ελ
πινίκης* άλλ’ ό πατήρ της Οά έδωκε τήν 
αιτίαν. Άλλα διατί καί τό όνομα τού πα- 
τρός της προύξένησεν εις έκείνας τοσαύτην 
ταραχήν καί φρίκην; Καί ενταύθα πάλιν 
ή Έλπ ινίκη είχε ζητήσει τήν άνακάλυψιν 
τού μυστηρίου μετ’ επιμονής μεγάλης. Ή 
κυρία Εζύου καί ή θυγάτηρ της ήρχοντο νά 
τήν βλεπωσιν, έδέχοντο εύχαοίστως τήν 
αντεπίσκεψιν αυτής, έπεδαψίλευον είς αυτήν 
θωπείας καί ένδειξιν ειλικρίνεια; καί έν τού

τοι; ουδέποτε άπεφάσιζον νά όμιλώσιν εις 

αύτήν περί τού πατρύς της καί τού έξ αυ
τού διε/ερθέντος είς αύτάς φόβου. Τί ηξευ- 
ρον λοιπόν κατά τού πατρός της, τί είχον 
ακούσει περί αυτού λεγόμενον, ώστε νά μη 

τολμήσουν νά τό όμολογήσωσιν είς αύτήν ;
Άλλ’ άφ' ής ημέρας ή Ελπινίκη είχε λά

βει τήν τελευταίαν επιστολήν τού κυρίου 
Ερυεννίου, είχε προαισθανθή άλλο τι. Ό πα
τήρ τις είχε γνωρίσει τάς δύο ταύτας γυ
ναίκας, έχαίρετο διά τόν γάμον τον όποιον 

ειδοποιεί είς αυτόν, ηγνόει τά διατρέχον- 
τα, έπέσπευδε τήν έπιστροφήν του. ϊίδύ- 

νατό τις νά συμπεράνη εκ τούτου ο τι είχεν 
αγαπήσει, ότι ηγάπα είσέτι τήν Κλοτίλ- 
δην Έζύου* μετά δυσκολίας δέ απέκρυπτε 
τούτο άπό τήν θυγατέρα του. Άλλα Οά ητο 
τότε άπλούστατον ή κυρία Έζύου καί ή Κλο- 
τίλδη νά είπωσιν είς τήν Έλπινίκην οτι ε- 
γνώριζον τον κύριον Βρυέννιον. Καί όμως 
αύται δεν είχον πράςει. τούτο* εξ εναντίας 

ουδέ εί*/ον ποτέ προφέρει τό όνομα τού αν
θρώπου τούτου ενώπιον τού Φιλίππου. Διά 
τί άρά γε »

Έν τώ μέρει τούτω των σκέψεων καί ά - 
ναζητήσεων αύτής η ’Ελπινίκη έστέκετο* 
Δέν ήξευρε πλέον ποιαν κατηγορίαν ηδύναν- 
το νά έπιοσίψωσι κατά τού πατρός της. Το- 
σαύτα έτη παρελθόντα, τοιαύτη σιωπή τη- 
ρουμένη ύπό τής μητρός καί τής θυγατρός, 
ή στοργή τού κ, Βρυεννίου πρός αύτήν, τό 
σέβας οπερ αύτη είχε πρός έκεΓνον, ό ά
γων τής ζωής, ό πληρης μυστηρίου καί 
κινδύνων, είς δν είχε ριφθή, παράλογοι καί 
ενοχοποιητικά», υποθέσεις, αί όποίαι τήν 
προσέβαλλον, τάς οποίας άπέκρουεν, ή δια
φωτιζόμενη άθωότης αύτής ήτις προύχώρει 
εις τά άκρα, η νεανική αιδώς της ήτις ε- 
πανίστατο κατά των υπονοιών της, ταύτα 
πάντα έσύγχειζον τό λογικόν της, έσκότιζον 
έ’τι μάλλον τό περί αυτήν σκότος καί τήν 
παρέδιδον είς ταραχήν καταβιβρώσκουσαν 
τήν καρδίαν της καί ωθούσαν αύτήν είς τό 
ν* αγωνισθη άνυπομόνως νά φωτισθη. Ο 
Φίλιππος είχεν είπεΤ είς αύτήν, οτι ή κυ
ρία Έζύου έμελλε νά έ’λθη πρός έπίσκεψίν
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της* τήν ττεριεμ,ΐνε Λο*πον, εχουσι σταθς- 
ράν απόφασιν να τήν έ.υ>τηση, νά την βιά
ση να φανέρωση τδ μυστικόν της, Π,ίχεν 
αρκετά αναβάλει τούτο, έπρεπε τέλος νά 
διαρραγή δ πέπλος, διά νά ίδη φως εν τη 
νυκτί εκείνη, ητις άπετελείτο ίί,χως έξ αί
σχους καί λύπης, ο που εκινούνευσν ίσως καί 
ή ιδία αυτής αξιοπρέπεια, η ευτυχία καί 
η ζωή της. Δεν ήξευρε μέν τί ήθελε κάμει 
ενώπιον τής κυρίας Εζύου, τί ηΟελεν είπει 
εις αυτήν, άλλ’ εσκόπευε ν’ άκολουΟήση 
το πεπρωμένον' διότι όέν ηούνατο άλλως νά 
όνομάση την ανήσυχον εκείνην κίνησιν τής 
ψυχής τγ^ς, ή οποία την ώθει προς τά εμ- 
πρδς εύρισκομένην εις αβεβαιότητα καί τρέ- 
μουσαν, καί ητις εν τή κρισίμω στιγμή 
ήθελεν εύρει φωνάς καί λέξεις διά νά έκ
φραση έν πλήρει φρίκη την σκοτοδινίσσιν 
του πνεύματος καί τής διανοίας της.

Ή κυρία Έζύου έφθασεν. Λί άνησυχία* 
καί αί βάσανοι την είχον μεταβάλει καί 
τήν καταστήσει ώχράν, άλλ’είχε στάσιν α
ξιοπρεπή εί καί θλιβεράν καί συμπεριφο
ράν μεμετρημένην, ητις καΟίστα αυτήν κυ
ρίαν των συγκινήσεων της καί των λόγων 
της. Είχε τδ προσωπεΐον τής υποκρισίας 
καί τής ποοτδοκίας. Έξέτεινε τήν χεΓρά της 
προς τήν Έλπινίκην καί σχεδόν ταύτο- 
χρόνως είπεν εϊς αυτήν; — Μήπως είσΟε 
αδιάθετος σήμερον ;

— ’Όχι, άπήντησεν ή ’Ελπινίκη. Διά τ[ 
μοί αποτείνετε τοιαύτην έ(-ώτησιν;

— Διότι ή χειρ σας καίει.
___ WQ I £ev είναι τίποτε* τον καύσωνα

τούτον έχω άπό τινων ημερών. — Καί ταύτα 
είπουσα έδειξε τον κλίντήρα (καναπέ) εις τήν 
κυρίαν ’Εζύου, αυτή δ’ εκάθισε πλησίον της 
επί τίνος χαμηλής καθέορας καίήρώτησε ;

-— Σεΐζ) κυρία, εισθε καλά;
— Αρκετά καλά.
— Καί ή δεσποινίς θυγάτηρ σας ;
— Έ Κλοτίλοη; σάς ευχαριστώ. ’Εκείνη 

eTyev έξέλΟει καί Οά έλθη άναμφιβόλω; νά μέ 

συνάντηση ενταύθα.
Ίί κυρία 'Εζύου καί ή Ελπινίκη εφάνη- 

σαν παρατηρούσαι άλλήλας. ■ Ευχαριστώ

πολύ διά τάς επισκέψεις, τάς οποίας μοί 
κάμνετε, ε’.πεν επί'τέλους ή ’Ελπινίκη.

— Είναι πολύ φυσικόν το νά έρχώμεθα 
νά σας βλέπωμεν. Ό Φίλιππος σάς αγαπά 
καί υμείς τον αγαπάτε. Καί ήμεΤς, δεσποι
νίς, καί ημείς, αγαπητή μοι ’Ελπινίκη, τρέ- 
φομεν προς σέ αγάπην αληθή ανέκαθεν. Πρέ
πει δέ νά μάς συγχωρήτε, άν αυτή φαίνε
ται άνησυχος καί επιφυλακτική* διότι πρό
κειται νά μάς άφαιρέσητε το τεκνον μα<ί, 
καί οιστάζομεν είσέτι νά σάς τδ δώσωμεν.

— ”Α ! είπεν ή Ελπινίκη.
— Γ πάρ/ουσι/,ε ν τώ $ιο), εςηκολούθησεν 

η *υρι.α Εζύου μέ φωνήν ολίγον ήλλοιω- 
μενην, αιφνίδιοι τινες περιστάσεις, τάς ό
ποιας ουδέποτε ήθελε τις προιδει, καί όταν 

επ^λΟωσιν, μάς παρεχουσιν αβεβαιότητα καί 
δειλίαν. Πρέπει νά συνηθίση τις εϊ; ταύτις, 

προς τούτο δ’ απαιτείται χρόνος. Διά τούτο 
δε δεν πρεπει νά δυσαρεστηθήτε ποσώς έ- 

.ναντίον μας.

— Δεν δυσαρεστούμαι, κυρία, ούτε καθ’ υ
μών ούτε κατά τής δεσποινίδας Έζύου.

— Ε’ίδετε σήμερον τον Φίλιππον»
— Προ όλίγου"£μ’ άφήκε — λαβούσα δε 

έν κόσμημα τδ οποίον έκειτο πλησίον της 
προσέθηχε — καί ιδού τί μοί προσέφερε .. . 
— έκαμε καί δευτέραν διακοπήν — διά τον 
γάμον μας.

'Η κυρία Έζύου έκλινε. — Μάλιστα, τδ 
βλέπω, εψιθύοισεν.

— Ό στέφανος ούτος, επανέλαβενη Ελ
πινίκη θέτουσα αυτόν επί τού μετώπου της, 
καί ή ανθοδέσμη αύχη (προσεκολλησε καί 
τχύτην εις τον επενδυτήν της), απαιτούν
ται όπως τελεσθή ο γάμος μας, ε;πεν μετά 
μελαγχολίας. ’Ήθελε οέ προσέτι νά μέ ιδη, 
διότι πιστεύει εις τδ μέλλον. Εγώ δεν τδν 
είχον ζητήσει. — Άφήρεσε βραδέως τδν 
στέφανον καί την ανθοδέσμην* το στή

θος της ανυψουτο, α: χείρες της περιε-
φέροντο τήοε κάκεισε τυχαίως, οί οφθαλ
μοί της έπληρούντο δακρύων. Ήοέ κυρία: 
Έζύου έταπείνονε ίο βλέμμα καί ούδέν έ- 
λεγεν.
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— "A! εΐπεν ύποκώφω; ή Ελπινίκη, αυτή 
είνϊΐ ή τελευταία απόπειρα μου, βλέπω οτι 
πρέπει να δώσω τέρμα εις τό πράγμα.

Έν τούτοι; τήν σιωπήν διέκοψεν ή κυρία 
Έζυου.— Έχετε ειδήσεις παρά του πα- 
τρός σας ,·

— Μάλιστα.
— Φθάνει προσέχω; ί
— Δεν ήζεύρω πότε Οά φθίση "Αν έφθα

νε, καθώς μοί εγραφε, καθ’ ον χρόνον και η 
επιστολή του, ήν ελαβον χθες, θα ήτο εδώ* 
άλλά δεν είναι, και επομένως είναι πιθανόν 
οτι θά φθίση έντο; ενός μηνόι*.

— Μ6λις ! εΐπεν ή κυρία Μ ζυου κινούσα 
τήν κεφαλήν.

— Μάλιστα, είπεν η Ελπινίκη' με ύφος 
προκλητικόν, και σας φαίνεται πολύ βραδεία 

ή άφιξίς του, κυρία ;
— Ή κυρία Έζυου ήσθάνθη έαυτήν προσ- 

οεβλημενην. — Δεσποινίς !
Άλλ’ ή Ελπινίκη ήγέρθη καί τήν προσε- 

ζλεψε κατά πρόσωπον. — Διά τί δεν εχετ£ 
τήν ειλικρίνειαν να μου το εΐπητε ;

— Λο-.πον, τήν εχω, άπήντησεν ή κυρία 
Έζυου έγερθεϊσα καί αυτή. Μάλιστα, επι
θυμώ ο πατήρ σας νά φθίση τέλος <ύ; τά
χιστα, διότι οέν δυνάμεθα νά ζώμεν πλε'ον 
επί μακρδν χρόνον εν τη άβεβαιότητι έν ή 
εύρισκόμεθα, καί τό ζήτημα τούτο του γά
μου, ές ού εςαρτώνται ή ίδική σας ευτυχία 
καί ή του Φιλίππου, ές ου καί ή ίδική μας 
τύχη έζαρτάται, ή ίδική μου καί ή τής θυ· 
γατρός μου, επιθυμώ αμέσως νά το τελειώ
σω μετ’ αυτου.

— Τότε, είπεν εύθαρσώς ή Ελπινίκη, ε
πειδή ό πατήρ μου δέν είναι ενταύθα, διά 
τί δέν Οιαπραγματεΰεσθε ιχετ' εμού, κυρία ;

Η κυρία Εζύου όεν ν,δυνήθη νά συγκοα- 
σηση μορφασμόν τινα. — Μεθ’ υμών !

Μετ εμού διότι πρόκειται περί τής 
ίδικής μου τύχης. ‘Όσον καλώς ήθελε πρά- 
ζει τούτο b πατήρ μου, τοσουτον καλώς θά 
σάς απαντήσω καί εγώ. Έρωτήσατέ με.

Να σας έρωτήσω, εγώ I καί άν έν τοί' 
ούτω ζητήματι είχον νά ελεγόν τι τό ό
ποιον υμείς δέν ηθίλατε ουνηθη ν’ άκουτη-

----- ------------- »——

τε ; ’Ώ ! δεσποινίς, είπε τελευταΓον μέ υΓ- 
φος ψυχρόν, ας μείνεομεν έκαστη εις την 
θέσιν μα;·* καί επειδή πρέπει νά περιμένω- 
μεν, άς περιμένωμεν.

Άλλ’ ή Ελπινίκη δέν συνεκρατεΐτο πλέον, 
έτρεμεν ολη — Μά περιμένω ! άνέκροςε, 
*αί άν δέν δύναμαι νά πράςω τούτο; ' Γ- 
μεΐς, κυρία·, άπεκτήσχτε ήδη τήν πεΓραν των 
θλίψεων, άε έδοκιμάσατθ ήδη- καί εχετε τήν 
εκ ταύτης δυναμιν όπως ύπομενητε, αλλ ε
γώ πρώτην ήδη φοράν αισθάνομαι μεγάλην 
λύπην, ήτις ϊσως θά ήναι καί ή μόνη μεγά
λη λύπη όλης τής ζωής μου. θέλω νά η- 

ι ςεύρω, διά τί οέν μέ θέλετε, διά τί μέ απω
θείτε.

—· Δέν ειπον τούτο.
— Τά πάντα το λέγουσιν άνθ’ ύμών. ’Α

κούσατε μου, σάς τό άποδεικνύω.

(Έπεται συνέχεια).

Αί σκέψεις ήμών έπι τή άναθεωρή- 

σει τοΰ κανονισμού τής έν Τραπε- 

ζούντι Ελληνικής κοινότητος.

Γ'.

Έν τη άναδεωρήσει τοϋ Γ'. κεφαλαίου 
τοί ΰπάρχοντος κανονισμού δέον καθ’ ή- 
ρας να έπέλθωσιν αί έξης μεταβολαι· 
a ) ό αριθμός ιών αντιπροσώπων ν’ αύ
ξησή εις 60, ΐ«α όριζομένης χαί πάλιν 
τής πρός συνεδρίασιν απαρτίας εις 30, 
εΰχολώτερον σχηματισ',ή ή απαιτούμε- 

| νη απαρτία· β .) να όρισθή, πρός πλείο- 
να διευχόλυνσιν τοΰ σχηματισμού α
παρτίας, ότι, μή γενομένης απαρτίας 

; κατά πρώτην πρόσκλησιν, έν δευτέρορ ή 
| χαί τρίτη προσχλήσει αποτελεί άπαρ- 
| τιαν τό εν τρίτον τών αντιπροσώπων, 

δηλ. 20· γ'.) νά διασαιρηνισθή ποιοι εχ 
τών ενοριτών εχουσι δικαίωμα ψήφου
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ηροί εκλογήν τών αντιπροσώπων τή; ε
νορία;, διότι ή ασάφεια τοΰ πεοί τούτου 
άρθρου δίδει αφορμήν ef; παοανοήσει;· 
δ'.) νά συγχληθή ή ’Αντιπροσωπεία, καί 
εάν δέκα αντιπρόσωποι αΐτήσωσι τούτο 
εγγράφω;· *'.) έπιλαχόντε; αντιπρόσω
ποι νά ποοορίζωνται ύφ’ έκαστη; ενο
ρία; δια ψηφηφορί'ΐ; ιδιαιτέρα; καί νά 
λαμβάνωσι τήν τάξιν κατά τόν αριθμόν 
των ιΐηιοων καί ουχί νά θεωρώνται ω; 
τοιοΰτοι οί λαβόντε; έν τή πρώτη ψη- 
οηφορία όλιγίστα; ψήφου;, ενίοτε μίαν 
ή δύο* ηΛ) νά έκλεχθή καί τή; Αντι
προσωπεία; προεδρείου συνισταμενον 
ίξ Άντιπροέδου καί Γραμματέω;, τό ό
ποιον νά έχη δικαίωμα νά συγκαλή αυ
τήν, όσάκι; εγκρίνη* ζ'.) νά όρισθή σα- 
ΐίώ;, δτι ή Αντιπροσωπεία ουδέποτε δι
καιούται νά χάμη ψηφίσματα αντιβαι- 
νοντα εί; τόν κανονισμόν, μόνον δε τά 
ΰπ’ αυτή; συνωοά τίμ κανονισμψ γενομε- 
να ψηιρίσματα δύναται κατόπιν νά μετα- 
βάλη ή κατάργηση, χαθώ; καί τά συμ
βούλια δέν δικαιούνται νά κάμωσι ψηφί
σματα άντιβαίνοντα ή εί; τον κανονι
σμόν ή εί; ψήφισμα τή; 'Αντιπροσω
πεία;· η'.) νά μή άναβληθή ή τοΰ έπι- 
λαχόντο; αντιπροσώπου πρόσχλησι; με
τά τήν παραίτησιν ή άποβιωσιν ή απο- 
δηικίαν τινό; τών αντιπροσώπων· εκτό; 
εάν γείνη γνωστόν, δτι ή αποδημία δέν 
θά διαρχέση «ί μή περί ένα μήνα· θ'.) 
εί; τό περί 'Αντιπροσωπεία; κεφάλαιον 
πρέπει νά προστεθή, δτι υπό τή; ’Αν
τιπροσωπεία; εκλέγεται ’Εξελεγκτική 
’Επιτροπή πρό; έξέλεγξιν τών πράξεων 
καί τή; ’Εφορεία; καί τών Συμβουλίων, 
ήτι; μετά τήν έκπλήρωσιν τοΰ άνατε- 
Οε'ντο; εί; αυτήν έργου υποβάλλει τό α

ποτέλεσμα τών ερευνών τη; εί; τήν ’Αν
τιπροσωπείαν- καί ι’.) νά προσδιορισθή 
ό καιρό;, καθ’ δν θά δώσωσιν ενώπιον 
τή; Αντιπροσωπεία; λόγον τών πράξεών 
των ή ’Εφορία καί τά Συμβούλια.

Αυτοσχέδιοι όδηγίαι τοΐς μ.αθη- 
ταΐ; προς άνάλυσιν λόγου 

συντεταγμένου.
Γ\

Έκ τών προηγουμένων έγ'ίνετο ήδη 
φανερόν πώ; γίνεται ή ανάλυσι; τών πε
ριόδων, αί οποίοι περιέχουσι δύο κώλα. 
Άλλ’ ίιπάρχουσι καί περίοδοι εχουσαι 
περισσότερα τών δύο χώλων. Ή άνάλυ- 
σι; τών τοιούτων περιόδων γίνεται κα
τά τοΰ;έξή;δύο διαφόρου; τρόπου;; α'.) 
’Εάν τά τρία ή τέσσαρα ή καί περισσό
τερα κώλα τή; περιόδου συνδέωνταί με
τ' άλλήλων διά συνδέσμων κυρίω; πα
ρατακτικών (συμπλεκτικών, ή διαζευ
κτικών ή αντιθετικών) καί όμοειδών, α
ποτελεί ή περίοδο; ενα λόγον ομώνυμον 
μέ τοΰ; τά κώλα τή; περιόδου συνδέον- 
τα; συνδέσμου;· β’.) έάν δμω; τά κώλα 
τή; πολυκώλου περιόδου συνδε'ωνται διά 
καταχρηστικοί; παρατακτικών συνδέσμων 
ή δι’ ετεροειδών παρατακτικών συνδέ
σμων, τότε είναι άνάγ'χη νά γείνη κατά 
πρώτον διαίρεσι; τή; περιόδου εί; τ μ ή- 
μ α,τ a , καί έπειτα έκαστον τούτων νά 
ΰποδιαιρεθή εί; τά κώλα τά όποια πε
ριέχει. Διότι αί τοιαΰται περίοδοί όρκοι — 
άζουσι μέ δένδρον, έκ τού κορμού τοΰ 
όποιου άνε’ρχονται δύο ή πλείονε; κλά
δοι, έκ τοΰ ετέρου £έ τούτων ή καί έξ 
έκαστου αναφύονται δύο ή τρεί; κλώνε;- 
ή μέ τό διάγραιμμα ποταμού, ό όποιος
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wyvju.aτιζε-rott, άιρ’ ου τά ρυάκια συμ- 
βάλλοντα άποτελέσωσι ποτάμιο, τά δέ 
■ποτάμιο συμβάλλοντα άποτελέσωσιν αυ
τόν τόν ποταμόν. Πρός πληοεστάτην κα- 
τανόησιν των λεγομένων, άς έιραρμόσωμεν 
τούτα είς την έξη; περίοδον, περιέχου- 
ααν τρία χώλα συνδεδεμένα δι’ ετεροει

δών συνδέσμων: « Εγω (δ ) οτι μεν πο- 
τ’ έξην τή πόλει χοί το αυτής έχειν α
σφαλώς κοί Φίλιππον τιμωρήσασθαι, 
καί μόλο άχριβώ; οί£α· επ’ έμοΰ γ ο ρ, 
οϋ πάλαε γέγονε ταϋτα άμιρότερα· νΰν 
μ έ ν τ ο ι πέπεισμαι τούθ’ ικανόν προ- 
λ.αβεΐν ήμϊν είναι την πρώτην, δπω: 
τους συμμάχους σώσομεν» (Δημ. Όλ, 
Γ’. 25). Έν τή περιόδψ τούτη παρατη- 
ροϋμεν τρίο χώλο συνδεδεμένα διά των 
ετεροειδών συνδέσμων μέν-γάρ- 
μ έ ν τ ο ι . Όθεν θά ειπωμεν, δτι ή πε
ρίοδο; αυτή αποτελεί λόγον αντιθετικόν, 
διότι περιέχει δύο κλάδους ή τμήματα, 
το όποιο συνδέονται κατά συμπαράταξιν 
διά τών αντιθετικών συνδέσμων μ έ ν — 
μ έ ν τ ο ι · το οέ πρώτον τμήμα αυτής 
αποτελεί καθ’ έαυτό λόγον αίτιολογικόν, 
οιοτι περιέχει δύο χώλα συνδεόμενα με
τ' αλλήλων διά τοϋ άίτιολογικοΰ συν
δέσμου γ α ρ. ’Άς λάβωμεν τώρα καί 
την αχολουθον περίοδον περιέχουσαν τε’σ- 

σαρο χώλα συνδεδεμένα όι’ έτεροειδών 
συνδέσμων «Εϊ (δέ) τις υμών, ώ άνδρες 
Αθηναίοι τόν Φίλιππον εϋτυχοϋντα όρων 
ταυτη φοβερό προσπολεμήσαι νομίζει, 
σωφρονος μ έν ανθρώπου λογισμώ χρή- 
ται· μεγάλη γά ρ ροπή, μάλλον δέ 3- 
λον ή τύχη παρά πάντ' έσ:1 τά τών αν
θρώπων πράγματα· ο ύ μην άλλ’έ- 
γωγε, εί τις αίρεσίν μοι δ'οίη, τήν τής 
ήμετεοας πόλεως τύχην άν έλοίμην, ε

θελοντών 5. προσήκει ποιεΐν ημών αυτών 
καί κατά μικρόν, ή τήν εκείνου· πολύ 

γ ά ρ πλείους άφορμάς εις τό τήν παρά 
τών θεών εύνοιαν έχειν όρώ ήμΐν Ινούσας 
ή κείνψ» (Δημ. Όλ. Β\ 32). Τά τέσ- 
σαρα κώλα τής περιόδου τούτης συνδέ

ονται [διά τών έτεροειδών συνδέσμων 
μέν — γ ά ρ — οΰμήν άλλά — 
γ ά ρ . Όθεν θά είπωμεν, οτι ή περίο
δος αδτη αποτελεί λ.όγον ά ν τ ι θ ε τ ι - 
κ ό ν, διότι περιέχει δύο κλάδους ή 

τμήματα, τά όποια συνδέονται κατά 
συμπαράταξιν διά τών αντιθετικών συν
δέσμων μέν — ο ύ 1 μ ή ν ά λ λ ά · έ- 
κάτερον οέ τών τμημάτων τούτων απο

τελεί καθ’ έαυτό λόγον ά ί τ ι ο λ ο γ ι - 
κ όν, διότι περιέχει δύο χώλα συνδεό
μενα μετ’ άλλήλων διά τοϋ άίτιολογικοΰ 
συνδέσμου γ ά ρ .

ΠΟΙΚΙΛΑ

Ό άυαπνεόμ.ενος αήρ.

Δεν είναι τίποτε άξιολογώτερον από 
τους ιρυσικοΰς νόμου;, διά τών όποιων 
ιρυλάττει ό θεός τοϋ κόσμου τήν εότα- 

ξίαν. "Αν έγνωρίζομεν εντελώς ολ.α τά 
θαυμάσια, δσα μάς περικυκλώνουν, ήθέ- 
λαμεν εϊσθαι πλήρεις* έχστάσεως καί φό
βου- θεωροϋντες δέ καί δσα μάς είναι 
γνωστά λαμβάνομεν τήν ύψίστην τών 
πνευματικών ηδονών.

Ό αήρ σύγχειται άπό δύο αέρια διά
φορα, αναμεμιγμένα κατ’ αναλογίαν τι- 
νά ιδιαιτέραν. Εις κάθε 100 μέρη αυ
τού, ευρίσκονται 22 μέρη οξυγόνου, ήτοι 
ζωτικού άε’ρος, καί 78 νιτρογόνου, ήτοι 
παυσιζώου άέρος. Τό οξυγόνου είναι ά-
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ναγκαΐον εις τήν ύπαρξιν τών ανθρώπων 
καί ιών λοιπών ζώων, τα όποια yωρις 
αυτού ήθελον αποθνήσκει- ούδέ ήμποροϋ- 
σέ τι να ανάψη ποτέ ή να χαή, χωρίς 
τοΰ ζωτιχοϋ τούτου άέρος τήν βοήθειαν. 
Τό Σε νιτρογόνον καθ’ εαυτό μέν είναι 
Οανατηφόρον· χρησιμεύει δμως προς ε- 
λάττωσιν τής δυνάμεως τοΰ δξυγονίκοΰ 
μέρους, τό όποιον άσυγκέραστον ήθελεν 
εισθαι παρά πολύ σφοδρόν διά τό άνθρώ- 
τανον σύστημα. Άλλ’ εάν, ό>ς ήναι φα
νερόν, δαπανάται καθ’ ημέραν μεγίστη 
ποσότης τοΰ οξυγόνου, πώς άναπληρου- 
ται ή έλλειψις ; Παρά τα μνημονευθέντα 
δύο αέρια, υπάρχει καί άλλο εις τήν ατ
μόσφαιραν, καλούμενον ανθρακικόν οξύ, 
τό όποιον σύγχειται άπό άνθρακα καί 
ζωτικόν αέρα. Τό μέν όνομα αγνοούν οί 
τελειότεροι* όλοι όμω; γνωρίζουν τό 
πράγμα. Αυτό δίδει πνεύμα εις τόν ζύ
θον, τον οίνον, χτλ. έως δέ χα.ί τό νερόν, 
τό όποιον, άφοΰ βρασθή, γίνεται άνο- 
στον, επειδή χάνει τό ανθρακικόν αυτού 
οξύ. Γεννάται δέ τό ανθρακικόν τούτο ο
ξύ άπό τήν αναπνοήν ζώων, καί τήν σή- 
ψιν ζωικών καί φυτικών ουσιών. ’Ον Ο
μως βλαπτικώτατον εις ήμάς, ανάγκη 
πάσα νά έχβαινη από τό μέσον καί τψ- 
όντι έχβαίνει άπό τό με'σον κατά τόν έ
ξης τρόπον· ολα τά φυτά, χόρτα, βότανα, 
δένδρα χτλ. ροφοΰν τό ανθρακικόν τούτο 
όξω, κατά τό διάστημα τής ημέρας· τρέ- 
ιοονται μέ τόν άνθρακα, καί δίδουν όπί- 
σω τόν ζωτικόν άέρα, δστις ήτον ενωμέ
νος μέ αύτόν. Τήν νύκτα χάμνουν τό ε
ναντίον μ’ δλον τούτο, εις όλόχλ.ηρον 
τό’ήμερονύκτιον, ολιγοστεύουν τήν πο
σότητα του ανθρακικού οξέος αερίου, χαί 
άναπληοώνουν τήν άτμοσφαΐραν άπό τόν

ζωτικόν άέρα, τόν άπαραιτήτως άναγκαΐ- 
ον εις τήν ύπαρξιν ημών καί των λοι
πών όλων ζώων.

Στυλ. Κογκαλίδης.

* *
-Αίγν.-ιο·ίο)Ίa — ή Λ ιί.τμος—’Ααϊ

Τό όνομα, δι’ ού εσημειούτο ή νήσος 
Κύπρος εις τήν άρχαίαν αιγυπτιακήν ά- 
νεγνώσθη κατά διαιοόρους τρόπους: 'Ά- 
μασι, "Ασι, Σιβινάί, Μασινάι, ή άκριβής 
άνάγνωσις κατά τόν κ. Μάσπερον, εινε 
"Ασι κατά τήν υψηλήν αρχαιότητα, Ά- 
σινάϊ κατά τήν μεταγενεστεραν εποχήν. 
’Άν έρευνήσωμεν μεταξύ τών άρχαίων ο
νομάτων, άπεο έγνώρισαν ήμΐν οι κλα
σικοί, δέν θά εύρωμεν ειμή τήνπόλιν’Α- 
σινά ής τό όνομα πλησιάζει τό Άσινάϊ, 
Έξ άλλου δμως, είνε αδύνατον νά μή κα- 
τίδη τις μεγάλην άναλογίαν μεταξύ τοΰ 
Άσί καί τοΰ ονόματος τής ’Ασίας, οπερ 
ή άρχαιότης έδιδεν εις τήν σήμερον Μι- 
κράν ’Ασίαν καί οπερ έξετάθη εί; δλην 
τήν άσιατικήν ήπειρον. Διά τόν κ. Μά
σπερον, αι διάιοοοο: αύται περιστάσεις 
τείνουσι ν’ άποόείξωσι οτι τό ονομα ’Α
σία προήλθεν έκ τού Άσί, ονομασία ήν 
τά αιγυπτιακά μνημεία δίδουσιν εις τήν 
νήσον Κύπρον άπό τής βασιλείας θού- 
τμου τοΰ 3ου, δτι τά άσσυριαχά έγγρα
φα δεν φέοουσιν ουδέ ίχνος τούτου.

*
* *

Πρό τινων εβδομάδων άπεβιωσεν έν 
Ρίφ Ίανείρψ επαίτης καταλιπών περι
ουσίαν 43,000 λιρών. Τά βρασιλιανά 
φύλλα λέγουσιν δτι τό γεγονός τοΰτο 
δέν πρέπει νά φανή παράδοξον, καθόσον 
οί πλεϊστοι τών εν -Ρίιρ Ίανείρφ έπαι-
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των till πλουσιώτατοι, πλουσιώτεροι 
•πολλών ex τών διδόντων αυτούς έλεημο- 
σύνην.

* *
Ιίερ'ι τη; έν ταΐς συναναστροφαΐ; 

εύταξίας.

Έν ταΐς συναναστροφαϊς, ο,τι αν 
μέλλης νά πράττης, πράττε χαίρων καί 
μέ πρόσωπον φαιδρόν.

Άπόφευγε νάπράττης ή νά λέγης ό
σα αηδίαν προξενοΰσιν είς »ονς ευρισκο
μένους έν τή συναναστροφή.

Πολύ άτοπον elve χασμώμενος νά τα- 
vutjc άτάκτως τάς χεΐρας και τό σώμά 
σου ενώπιον άλλων.

Έάν ποτέ γίνη χρεία νά βήξης είτε 
νά πτερνισθής, πράττε τούτο μετά πολ
λής προσοχής, μή τυχόν ή δρμή ιού 
σιέλου σου βρέξη τους παοακαθηρένους.

Άπομυττόμενος εχε πλησίον σου την 
αίδώ, χαί άπόφευγε νά σαλπίζης τρόπον 
τινά διά τών ρωθώνων, ώς διά σάλπιγ- 
νος. Βδελυρόν ομοίως χχί νά βλέπης τήν 
έν τίρ ρινομάκτοψ μύξαν, χαί νά χαθα- 
ρίζης διά τών δακτύλων τήν ρίνα.

Καί τό νά χόπτης, παρόντων τών βι
λών, τοΰς όνυχας, ή νά τρώγης τά έξέ- 
χοντα αυτών μέρη με τους όδόντας, κα
θ' υπερβολήν «ΐνε μυσαρόν.

"Οταν έξάγης τό φλέγμα, μηδέποτε 
αποσφενδόνιζε τόν σίελον ώς βέλος, διό
τι είνε αισχρόν.

Δια πολλούς δε λ,όγους άπεχε από 
τοϋ να πτυη; απο τών παραθύοων τής 
οικίας.

Δν ποτέ φανερά επί παρουσίφ πολ
λών άναγινώσκεταί τι, τής έσχατης είνε 
θρασυτητος, πριν ή έρωτηθής, νά λέγης 
την γνώμην σου, έπαινών ή μεμφόμενβς.

Περί τής κοσαιότητος περί τήν 

I ένουματίαν.

| Νά στολίζωνται μέν χαί οί άνδρες τον 
1 μέτριον χαί έπαινούμενον στολισμόν δέν 

είνε άπηγορευμένον. Άν τις όμως καλ
λωπίζεται έξω -οϋ μέτριου, χαί περιποι
είται περιέργως τά ένδύματα, τήν χό - 
ιιην ναι τό vtvsiov, καθίσταται μομφής 
άξιος. "Οστις λοιπόν θέλει μήτε βοελ.υ- 
χτός χαί αποτρόπαιος νά γίνηται διά τήν 
άτημέλειαν, μήτε αξιόμεμπτος διά τάς 
υπερβολικός κομψείας, πρέπει τήν μέσην 
νά βαδίζη οδόν.

Καί ή τών ενδυμάτων έιιιμέλεια κα
ταριθμείται μεταξύ τών αναγκαίων, 

ί Ποέπει λοιπόν καί Ιχείνοιν νά επιμελή- 
j σαι, όπως μή ή'ίελον είνε πλήρη ρύπου 

καί χόνεως, μηοέ έσχισμένα.
Ώς πρός τά ένδύματα πρέπει νά μι- 

I μήσαι τούς όμοιους* διότι οί τοΰ αυτού 
επαγγέλματος άνθρωποι τά αυτά πρέπει 
νά ωέρωσιν ένδύματα, ΐνα μή, ώς εις το 
θέατρον, άλλοι όντες, άλλοι οαίνονται.

Περί τής έν περιπάτοις εύταζίαις.

Άπόφευγε, περίπατων, τό νά στρέφης 
χύκλιμ τούς οφθαλμούς, καί νά ρίπτης 
περίεργον βλέμμα, είς τάς πρός τήν ο
δόν θύρας ή τά παράθυρα.

Μηδέν μηδέποτε καθ’ οδόν τρώγε, είτε 
μόνος εύρίσκεσαι είιε μετ’ άλλων. Ά
πόφευγε δέ τούτο μάλιστα επί παρουσίφ 
φίλων.

Πανταχοΰ ή κεφαλή τήν φυσικήν πρέ
πει νά έχη θέσιν, καί νά μή κλίνη πρός 
τούτο ή πρός εκείνο τό μέρος,

Συναναστρέφου μετά ανθρώπων έντι
μων καί επ’ αρετή γνωστών.
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Ή περ'ι τάς συνομιλίας εύταϊςία.

Όπόσον φορτικόν live να διηγήσαι τά 
προτερήματα σου, χαί νά περιβομβής τά 
ώτα τών παρισταμένων έςιστορών τήν 
λαμπρότητα τών προγόνων σου, ή νά ές- 
υμνής τήν αγχίνοιαν χαί σοφίαν σου Χαί 
νά χομπάζη; φέρων μάρτυρας τούς πα
ρόντος. Λοιπόν μήτε σεαυτόν επαινεί, 
άλλα υήτε πάλιν εξουδένιζε· Οιότι εχα- 
τερον ι;<ε έπίψογον.

"Οταν τινές πρός άλλήλους έρίζωσι, 
περιττόν άνευ αιτίας νά ΰπερασπίζης τόν 
ενα ές αυτών.

Μηδέποτε περί ούδενός διίσχυρίζου 
άντιχειμένου, ουτινος δέν έχεις γνώσιν 
σαΐίή χαί βεβαίαν, άλλα δοζασιαν α

πλήν.
Υποχωρεί πάντοτε εις τήν ψήφον 

τών περισσοτέρων.
Λάλει Ολίγα μεν, χόσμια δε, ώς ένε- 

στι, χαί εύρυθμα.
"Ο,τι δ’ άν με'λλης νά λέγης, βασά

νιζε πρότερον μέ τόν νοϋν, χαΐτότε πρό- 
φερε.

"Αν δέ τις, έν φ όμιλεΐ, διαχόψη επί 
μικρόν, είτε αναπνοή; ενεχα, είτε ’άλλη; 
τινός αιτίας, μηδέποτε προάρπαζε σϋ τοΰ 
λόγου τήν συνέχειαν· άλλα περίμενε, 
εως αν αυτός τελείωση. Μηόέ διάχοπτε 
τήν σειράν τής διηγησεως καί τήν 
συνέχειαν, ερωτήσεις προβάλλων, διότι 
όταν ό όαιλών παύση, τότε δύνασαι σΰ 
νά είπης δ,τι βούλεσαι.

Φεύγε τό νά δακτυλοδειχτής έχεΐνον, 
περί ου ό λόγος γίνεται.

"Ατοπον έν όμηγύρει πολλών νά όμι- 
λής κατ’ ιδίαν ε£ς τό ούς τίνος, ή νά με- 
ταχειρίζησαι διάλεκτον ξένην. Εΰλογώτε-

ρον δε, εάν μή κατεπειγόν τι είνε, νά 
φυλάτττ,ς, δ έχεις νά είπης, εις άλλην 
ευκαιρίαν.

Διηγούμενος δέ, δσα παρ’ άλλου ηχού
σες, μή φανέρωσης χαί τό όνομα συτοΰ.

Ε I Δ Η 2 Ε ΙΣ

— Τή πηοελθούση Δευτέρα έπανέ- 
καμψεν έκ Ριζαίου ή A. Ε. ό ήμέτε- 
ρος Νομάρχες Σουρουρή έρέντης συ- 
νοοευόμινος καί ύπό τής A. Ε. τοϋ 
μουτεσαρίρου Λαζιστάν.

— Ή 2; Α. Π. ό ήμέτερος Μη
τροπολίτης κ. Γρηγόριος μετέβη ήοη 
εις ’Όριν, ένθα, καθά πληροφορούμε
να, έγένετο αύτω λαμπρά ϋποίοχή 
παρά τε τής έκεί έπιτοπίου άρχής καί 
τού οιακεκριμένού έν ’Όρει ’Οθωμα
νού Σαρολιόγλη Χασάν έφέντη, καθώς 
καί παρά τών έν “Οφει Χριστιανών, 
οί οποίοι μετά τών ο’ι£ασκαλων καί 
μαθητών κκτή'λθον εις προυπάντησιν 
τής Α. Π. καί συνώίευσαν αυτήν εις 
τό χωρίον Ζισηνοΰ.

-— Γ1 ληροφοροΰμεθα, οτι ό ένταΰ- 
θα Φιλεκπαι2ευτικός Σύλλογος «Ξε
νοφών» έψητίσατο καί έοέτος πρός 
ϋποστήριζιν τών άπορων μαθητών 
καί σχολ.είων περί τάς 65 λίρας πε-
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ΠΟΙΗΜΑ

’Ll! τί σοϋ πταίω !

’Ll! τι σοϋ πταίω, άσπλαγχνη! σάν σ'άγαπώ με πόνο 
καί μέ ελπίδα ζωντανή ; 
και με εΰλάβεια άγνή

ίάν τής δόλιας μου καρδιάς σοϋ 'χάρισα τον κλώνο ;

Ώ! τί σοΰ πταίω για γλυκίά μάτιά σου άν ’πεθαίνω ; 
τί πταίω 'πες άν σ’ αγαπώ ; 
ή τ' όνομά σου όταν ’πώ, 

τί πταίω άν άπό καρςίάς μέ πόνο άνασαινω;

Τί πταίω έάν γίνομαι τρελλός σάν σέ κυτταζω 
και σάν πουλάκι λαχταρώ ; ;;
”Αχ ! πες μου, άσπλαγχνη, μπορώ 

τά κάλλη σου όταν θωρώ νά μήν αναστενάζω ; ;;

Τ’ αγγελικό σου πρόσωπο με λοΰλουδα πλασμένο 
σάν ξεπροβάλλη τήν αυγή 
πώς μπορεί ’πες μου νά μή βγή 

τό ”ΑΧ! άπό τά στήθϋ,α μου πικρό καί φλογισμένο ;

Πταίω λοιπόν γΐ αυτό τό άχ!; Γιατί στενάζω πταίω;
Γιά είναι σφάλμα ν’ άγαπώ ; 
πταιω τό στήθος σάν χτυπώ ;

Πταίω σάν βρέφος έρημο γιά σένα όταν κλαίω ; ;

Όχι! δέν πταίω! Φταίξιμο δέν είναι ίδικό μου !
Σϋ μ’ αναγκάζεις νά θρηνώ!
Έσυ μέ κάμνεις νά πονώ

καί νά χτυπώ το στήθος μου σκληρά τό παιδικό μου.

Μα .... ’ξεϋρέ το! Θά^Οή καιρός γιά σέ δυστυχισμένος! 
Τότες που θά μ’ αγαπάς 
μά .. . . τό κεφάλιΟά χτυπάς

άπ’ τά πολλά τά βάσανα Οά είμαι .... 'νταφιασμένος !

Γ. Κ. Κουτσούρης.

Α
.Π
.Θ
.


