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Μνημόσυνα. 
Ό απελευθερωτικός άγων, δν έπ έσχατων ή 'Ελλάς διεξήγαγεν, ¿στέ

ρησε τάς ημετέρας σπουδάς άξιων σκαπανέων και φίλων, οίτινες ¿ν τοίς 
πεδίοις των μαχών γενναίως πεσόντες παρέσχον εξοχον καΐ όντως ήρωϊκον 
παράδειγμα αυτοθυσίας ύπερ των μεγάλων Ιδεωδών, οποία είναι ή Πατρίς, 
ή Θρησκεία, ή 'Ελευθερία. Έξ αυτών μνημονευτέος πρώτος ένταϋθα ó 

t Λαυρέντιος Μαβίλης 
ό γλυκύς Κερκυραίος ποιητής, ό μετριόφρών σοφός, ó όποιος κατά τον 
μακρόν χρόνον της ¿ν Γερμανία διατριβής αύτοϋ είχε καταγίνει σπουδαίως 
7ΐερΙ τα βυζαντιακά ττρα/^ατα καί δή ιδιαιτέρως περί το Χρονικον τον 
Έκυλίτση. Ό Μαβίλης ύπήρξεν εις των επιστήθιων φίλων τον μακαρίτου 
K r u m b a c h e r καί εις των κυριωτέρων ¿κείνου αρωγών κατά τά πρώτα 
βήματα του ανά το πεδίον των νεοελληνικών σπονδών. 'Επίσης ó γνωστός 
έκδοτης τον „Χρονικού του Μωρέως" J o h n S c h m i t t , συνδεόμενος δια 
στενής φιλίας προς τον Μαβίλην, εΐχεν έπωφεληθή αύτοϋ καταλλήλως καθ' 
δλας τάς νεοελληνικός αύτοϋ σπουδάς. Έν γένει ó Μαβίλης κατέχων δσον 
ολίγοι τον θησαυρον τής Νεοελληνικής Γλώσσης καί Φιλολογίας υπήρξε 
πάντοτε προθυμότατος επίκουρος εις Έλληνας καί ξένους ¿ρευνητάς, οίτινες 
τυχόν κατεγίνοντο περί νεοελληνικά θέματα. 

Ό Μαβίλης ύπήρξεν εις ¿κ τών αγνότερων υπερασπιστών τής δημώ
δους ημών γλώσσης. 'Ιδίως αλησμόνητος θά μείνη ή κατά τήν τελευταίαν 
τών 'Ελλήνων Έθνοσυνέλευσιν ύπεράσπισις τών δικαιωμάτων τής δημώδους 
ημών γλώσσης, ην άπο τοΰ βήματος τής Βουλής έξέθηκεν ό Μαβίλης, πληρ
εξούσιος ων του νομοϋ Κερκύρας. Ήτο ουχί μόνον ύπεράσπισις πειστική, 
άλλα καί γενναία, δπως γενναίος ύπήρξεν ό Μαβίλης είς δλας τάς ¿^.δηλώ
σεις αύτοϋ. Έν έ'τει 1896 είχε μετάσχει έναργώς τής Κρητικής 'Επανα
στάσεως καί ¿ν έ'τει 1897 ήγωνίσατο γενναίως κατά τον Έλληνοτουρκικον 
πόλεμον ¿ν Ήπείρψ, ένθα καί ¿τραυματίσθη. Κατά τον τελευταϊον πόλε-
μον υπήρξε λοχαγός τοϋ Γαριβιλδινοϋ εθελοντικού σώματος. "Επεσεν έν 
Λρίβκω τής Ηπείρου καί επεσεν ώς ήρως. 

Ό έν 'Αθήναις „Έκπαιδ ευτικος "Ομιλος", οϋ ό Μαβίλης 
ύπήρξεν ¿κ τών ιδρυτών, άπεφάσισεν — είσηγουμένον, ώς μανθάνομεν, τον 
κ. Δημητρίου Πετροκοκκίνου— τήν έκδοσιν απάντων τών φιλο
λογικών έ'ργων τοϋ ήρωος. Ό Μαβίλης беѵ είχε γράψει πολλά, άλλα πάσα 
ή φιλολογική αύτοϋ τταρα^ω/ΐ) είναι εκλεκτή, αριστουργηματική. 'Ιδίως 
εξαίρονται τά σοννέτα αύτοϋ καί μάλιστα ¿κείνα, ατινα ό μετριόφρών 
λόγιος ¿ξέΟωκεν άνωνύμως ¿ν τΐ) αθηναϊκή „Τέχνη", ¿/ικαίως δια τά 
ποιήματα ¿κείνα ό γνωστός "Ελλην ποιητής Κωστής Παλαμάς προσε-
φώνησε τον Μαβίλην : 

Ώ σύ τοϋ άρχοντικοϋ σοννέτου εργάτη. 
°0 ύπο τοϋ „'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου" 'Αθηνών ¿κδοθησόμενος τόμος τών 
απόντων τον Μαβίλη θα περιέχη και πάσας τάς τυχόν σνναθροισθησομέ-
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νας έπιστολάς τον ήρωος. Παρακαλούνται οι κατέχοντες τοιαύτας — xaì 
βεβαίως έν τη ¿Jvmxfj xaì Βορείω Ευρώπη είναι ττοΑΑοζ οι κατέχοντες — 
να άποστείλωσιν αύτας εΐτε έν πιστφ αντιγράφω εϊτε έν πρωτοτυπώ — δπερ 
ευθύς μετά τήν αντιγραφών θα έπιστραφη καί πάλιν ασφαλώς εις τον κάτ-
οχον — προς τον κ. d ημήτριον Πετροκόκκινον, οδός Τιμο-
λέοντος 25 εϊτε προς τα Γραφεία τον Εκπαιδευτικοί" Όμίλον, 
οδός Α εκ α 4, εις 'Αθήνας. 

t Χρίστος Μακρης. 
Αιδάχτωρ της θεολογίας, παλαιός μαθητής τον έν Μονάχφ φροντιστη

ρίου τον Krumbacher, υφηγητής της 'Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας έν τφ Παν-
επιστημίω 'Αθηνών. 

0 Χρίστος Μακρής, δ καλοκάγαθος φίλος, κατήγετο έξ 'Αγίου 
Βασιλείου της Κρήτης, έξ οικογενείας, ήτις εις τους μυριονέκρονς αγώνας 
της ηρωικής νήσου δεν ήτο ξένη. Παλαιών καρτερικώς προς τήν πενίαν 
κατόρθωσε να διάλυση επιμελώς τάς γυμνασιακάς καί τάς Πανεπιστημια
κός αύτον σπουδάς. Γενόμενος διδάκτωρ υπηρέτησε κατ1 αρχάς μεν έν 
τφ ίεροδιδασκαλείφ Άγιας Τριάδος, είτα έν τοίς σχολείοις Κισσάμου καί 
Χανίων τής Κρήτης. Μετά ταϋτα διορισθείς υπότροφος τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως έσποΰδασεν νπερ τα τρία έτη έν Γερμανία θεολογίαν καί φι-
λοσοφίαν. Έπανελθών εις 'Ελλάδα διωρίσθη καθηγητής έν τφ Λιδασκα-
Afi/φ Λαρίσης, έπειτα μετετέθη εις το Άρσάκειον 'Αθηνών. "Αμα τη ένάρ-
ξει του απελευθερωτικού ημών αγώνος ο Μακρής κατέλιπε τήν έν 'Αθή
ναις διδασκαλικήν αύτοΰ θέσιν καί επόμενος εις τάς οικογενειακός αύτοΰ 
παραδόσεις έλαβε τα δπλα καί μετ άλλων πολλών Κρητών μετέσχε τής 
εις "Ηπειρον εκστρατείας, διακριθείς εξόχως κατά τήν κατάληψιν του 
Μετζόβου. Μετά τον ήρωίκσν επί τον πεδίου τής τιμής θάνατον του 
οπλαρχηγού Κλειδή, του αρχηγού τον σώματος, οϋ μετέχεν ό Χρίστος 
Μάκρής, ανεδείχθη αυτός ούτος ó Μακρής υπό των Κρητών σνμπολεμνστών 
του αρχηγός τον σώματος. "Επεσε κατά τήν μάχην τον ¿f ρίσκου, ευγενές 
θϋμα τής μεγάλης γιγαντομαχίας προς άπελευθέρωσιν τής 'Ηπείρου, ής 
τα χώματα έπεπρωτο γενεαί δλαι ηρώων καί θυμάτων δια τον αίματος 
αυτών να ποτίαωσι. 

c0 Χρίστος Μακρής δικαίως εθεωρείτο ως εις τών εύπαιδεντοτέρων 
'Ελλήνων θεολόγων καί δή τών ασχολουμένων περί τήν έκκλησιαστιχήν 
Ιστορίαν. Ύπέαχετο όντως πολλά ή επιμέλεια καί ή προς τήν Έπιστήμην 
άφοσίωσις αύτοΰ. Ίκανάς διατριβάς έδημοσίευσεν δ Μακρής εις 'Ελληνικά 
xaì Εύρωπ:αίχά περιοδικά. 'Ex τών εις αυτοτελή βιβλία δημοσιευμάτων 
αύτοΰ μνημονευτέα καί ένταΰθα: 
1,. Ή διδαχή τών 12 αποστόλων καί το άρχαϊον εκκλησία^ 

στικον πολίτευμα, διατριβή έπι υφηγεσία. 'Εν Ααρίση 1910. 
Σελ. 111. Μις 8-ον. 

2. Ή θέσις καί ή σημασία Εύσεβίου τοΰ Παμφίλον δια τήν ίσ~ 
τοριογραφίαν τής'Εχχλησίας. 'Αθήναι 1911. 2ελ. l-f-74. Εις 8-ον. 



120 ОТДѢЛЪ III. 

'Εν τέλει μνημονευτέον, δτι ό Χρίστος Μακρής παρεσκεύάζεν άπό μα
κρόν εκδόσεις και δή διά της „Β ν ζαντίδος" ανεκδότων τινών κειμένων 
Μαξίμου τον Όμολογητοϋ. 

t Κωνσταντίνος Γούναρης 
διδάκτωρ της φιλολογίας, Σχολάρχης έν 'Αθήναις. Μαθητής ιδίως τον 
καθηγητον Γ. Χατζηδάκι ών, είχε στρέφει την προσοχήν αντον ιδίως περί 
τάς νεοελληνικάς έρευνας. Αύο διατριβαι αντον „'E λληνικά παρωνύ
μια" καΐ τα „Μεγαρικά" (Πρβλ. „Βυζαντινά Χρονικά" τόμ. K', 
μέρος III, σελ. 97J είχον βραβενθή νπο της έν Αθήναις Γλωσσικής 
'Εταιρείας. ΠολλαΙ διατριβαΐ αντον, χρήσιμοι δια τάς ημετέρας σπονδάς, 
κείνται ¿ν διαφόροις Έλληνικοϊς περιοδικοίς, καί δή έν τοίς „Παν aâ-η-
ναίο ι ς". Μνημονεντέον ^ταϋ^α το έν τφ περιοδικφ „Νουμφ" των 
Αθηνών δημοσιευθέν άρθρον αντον „Ανά τήν 'Eλληνικήν πατρίδα", 
ένθα πολλαϊ λαογραφικαΐ και ίστορικαϊ ειδήσεις έ'χονσιν άποθησαυρισθή. 
Ό Κωνσαντίνος Γούναρης και τινας μεταφράσεις αρχαίων κειμένων είχε 
φιλοπονήσει καί ίδίονς γλυκείς και αισθηματικούς στίχονς δημοσιεύσει. 

t Μιχαήλ Γαζής 
διδάκτωρ της θεολογίας έκ τον Αθηναϊκού Πανεπιστημίου, έφεδρος αξιω
ματικός τον πυροβολικού, έκ των κακουχιών της Μακεδόνικης εκστρατείας — 
ής είχε μετά περαδειγματικής αύταπαρνήσεως μετάσχει, διακριθείς μάλιστα 
έν τη μάχη του Βαρδαρίον — άπέθανεν έν τφ στρατιωτικφ νοσοκομείψ 
Θεσσαλονίκης αρχομένου τον Δεκεμβρίου 1912. 

Ό αλησμόνητος εις πάντας τους γνωρίσαντας αυτόν μοιρο λογού μένος 
νεκρός έπι τριετίαν καί πλέον διέτριψεν έν Βερολίνω σπουδάσας θεολογίαν 
καί φιλολογίαν. Ύπήρξεν Ιδίως μαθητής και θαυμαστής τον καθηγητού' 
κ. Dr. A d o l f D e i s s m a n n . 'Εκ των παραδειγμάτων εκείνου αγόμενος 
κατεγίνετο περί τήν έρμηνείαν της Septuaginta καί της Καινής Διαθήκης 
άφορμώμενος έκ της νέας ελληνικής. Πλείστα χωρία, έν οίς οι έρμηνευταΐ 
τών δύο προειρημένων κειμένων ενρίσκουσι δυσκολίας, ένόμιζεν ό μακαρίτης 
Μιχαήλ Γαζής, δτι άριστα δύνανται να έρμηνενθώσι τη βοήθεια τής Νέας 
"Ελληνικής Γλώσσης. Είχε μάλιστα παρασκευάσει δοκίμια τίνα τοιούτων 
ερμηνειών, ιδίως χωρίων τής προς Φιλιππησίονς επιστολής. 

f θεόάωρος Κληρονόμος 
δ αρρενωπός Βαλτετσιώτης, ό ακάματος συλλέκτης τών δημοτικών μελω
διών, τών τραγουδιών και παραδόσεων καί τών ποικιλώνυμων άλλων λαο
γραφικών θησαυρών τών Νεωτέρων "Ελλήνων. Ευθύς αμα τ$] ένάρξει τον 
Πολέμου ανέλαβε τα δπλα, μνήμων τών πατρογονικών αντον αναμνήσεων, 
καί ώς αρχηγός ίδιον ανταρτικού σώματος μετέσχε τής Ηπειρωτικής εκ
στρατείας. "Επεσε κατά УΙανονάριον τον 1913 έν Παραμυθία. — Περί τών 
εργασιών τον Κληρονόμου πολλάκις έγένετο ήδη λόγος έν τοις „ΒνζαντινοΙς 
Χρονιχοις". 
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