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ΠΑΑΟΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΙΔΟΣ.

Ύπό

ΔΗΜΗ'ΓΡΙΟΓ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΓ (Ιατρού).

Την Θεωρίαν rep ! τής κανονικής κινήσεως τών 
ίβλασσίω-ν ύδάτων κατά διαφόρους αίγιαλούς καί 
Ιδίως είς τά παράλια τοΰ ’Ωκεανόν, ττε Ι̂ τής 
■πλημμυριδος όήλον- οτι, δυσκόλως κατανοοΰσι δι
δάσκαλοί τε χα! μαΘηταί, δπως έκτίθεται εν τοϊς 
διδακτικοις βιβλίοις. Έ  θεωρία αυτη δέν έξν,νεϊ 
«ποχρόντως τήν α ιτ ίαν τής ΙΙλημμυρίδος, είς τό 
άπώτατον τής γής σημεϊον άπό τοΰ Ήλιου κα! 
τής Σελήνής. Κατά τήν Θεωρίαν ταύτην, ε!ς τό 
μέρος τής γηΐνου έπ-.φανείας, τό εστραμμένον έ- 
κάστοτε άποΘεν τής Σελήνης ή τοΰ Ή λιου, τά ΰ- 
δατα ύφ ίσταντα ι ήττονα ελξ-.ν, παρ’ δσην α ι
σθάνονται ε!ς οίονδήποτε ετερον μέρος τής. έπ ι- 
φανείας της, κα! οτι κατά αυνέπειαν ή γηίνη 
σφαίρα ολη αποσυρεται από των ύδάτων τής 
αντιθέτου πλευράς, καί τοιουτοτρόπως τά υ'δωρ

δήθεν συσσωρευόμενον όπισθεν προξενεί τήν 
πλημμυρίδα είς τό σημεϊον τοΰτο επίσης ώς κα! 
είς τό μέρος δπου ή  δύναμις τής ελξεως έπενεο- 
γ ε ϊ κατακόρυφα.

Είναι παράδοξον πώς τόσον μέγας παραλογι- 
σμός εγένετο άνεξετάστως δεκτός ΰπό τών σ υγ
γραφέων τών εν κοιν^ χρήσει διδακτικών β ιβ λ ί
ων. Τοιαύτη Θεωρία άντίκειται τοσοΰτον είς πά ν
τα τά γνω στά  φαινόμενα κα! νόμους τήςουσικής* 
ώστε άν τά ΰδατα τής άντιΘέτου πλευράς τής 
γής δέν ύπέκειντο ε!ς άλλην- τινά  επιρροήν, είαή 
τήν τής ελξεως, Θά συνέ-βαινεν αποτέλεσμα ό’λως 
διόλου εναντίον εκείνου, δπεο διδάσκεται δ·.ά τής 
παραλόγου- ταύτης ΰποΘέσεως. Είν,ε δέ δυνατόν 
νά άποδειχΘ-fj τοΰτο σαφώς κα! π ιστιχώ τατα  διά 
πειράματος, ώς πάν άλλο φαινόμενον- ε ί; τήν 
πειραματικήν φιλοσοφίαν.

Άπεδε'.'^Θη ,διά πειραμάτων δτι δλα τά σώ
ματα έπ ! τής έπ ιφανείας τής γής τό μεσονύκτιόν 
είσ ι βαρύτερα παρ’ οίανδήποτε άλλην ώραν τοΰ 
ημερονυκτίου, καί δτι δτε ή νέα Σελήνη συμ
βαίνει νά γ ίνητά ι τά μεσονύκτιον, ή αυξησις α υ 
τή τής ολκής, ήτο-. βαρύτης, ήν ή ΰλη ΰφ ίστα- 
ται ε!ς τούτο τά μέρος τής γηίνου έπιφανεί*,-
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εινε ετι μεγαλειτέρα , Έ νφ αν ή μνησθείσα θεω- 
ρCar. ήτο όρθή, ή έλξις ήθελε «αράξει άκριβώς τό 
έναντίον αποτέλεσμα, τουτέστιν ή ΰλη S i έβά· 
ρυνεν όλιγώτερον το μεσονύκτιον, παρ’ άλλην 
τινά  έκ τών είκοσιτεσσάρων ώρών. Els τό πρός 
τον ήλιον και τήν σελήνην έστραμμένον μέρος 
τής γής ή βαρύτης τών σωμάτων εινε έλάττω ν, 
ώς ώφεΟ.ε νά ήνε, συμφώνως πρός τήν θεωρίαν 
ήν προτιθέμεθα νά συστήσωμεν έν τή παρούσ-β 
σκιαγραφί$.

Έ αλήθεια τοϋ φαινομένου τούτου ευκόλως ε
ξηγείτα ι. 'Γπόθες δτι ή γή κατείχε θέσιν τινά 
έν τφ  κενφ ytictp, οπου δεν υφιστατο ουοολως 
έλξιν τοϋ ήλιου ή οΰδενός έτέρου σώματος. Τότε 
ή βαρύτης θά ήτο ίση έφ’ δλων τών ρερών τής 
γήινου έπ ιφανείας, έπ ί τή υποθέσει ότι εινε εν
τελώς σφα ιρική και ηρεμούσα ακίνητος. Ά λ λ ’ 
αμα ΰποτεθή δτι εΰρίσκεται ΰπό τή* έλκυστικήν 
έπιρροτ,ν τοϋ ήλιου, τότε δλα τά μόρια τής ΰλης 
τά  άπω τάτω  τοΰ ήλίου κείμενά επ ι τής επ ιφά
νειας τής γής, θά ήσθάνοντο τήν δύναμιν τής ελ- 
ξεως τοΰ τε ήλίου κα ί τής γής, καί άμφότεραι 
αΰται αί δυνάμεις θά ένήργουν εις τήν αύτήν ευ
θείαν γραμμήν, αλλά κατ ’ αντιθέτους διευθύν
σεις. "Οθεν προέρχεται μείωσις βαρύτητος είς Ιν 
μέρος και αΰξησις αύτής είς τό αντίθετον μέρος 
τής γής. Τό αυτό αποτέλεσμα συμβαίνει μεταξύ 
γής και σελήνης ΰπό τάς αύτάς περ ιπτώ σεις. Δέν 
εινε λοιπόν άληθές δτι έλάχιστον βαθμόν ελξεως 
ΰφ ίσταντα ι τά ΰδατα τών αντιθέτων μερών τής 
γήινου επ ιφανείας και άπω τάτφ  τού ήλίου, ή 
τής σελήνης κειμένων. Α ληθεύει μέν δτι δ ή 
λιος και ή σελήνη εχουσιν ήττονα έ)κυστικήν 
δύναμιν έπ ί τών μορίων τής υλης είς τούτο τό 
μέρος τής γήινου επ ιφανείας, παρ’ όσην εχουσιν 
έπ ί τών μορίων υλης έστραμμένης πρός τά ουρά
νια  ταΰτα σώματα. Ά λ λ ’ έπειδή ή έλξις μειοϋ- 
τα ι άναλόγως πρός τήν αύξησιν τοΰ τετραγώνου 
τής άποστάσεως, ή έλκυστική δύναμις τών δύο 
τούτων σωμάτων έφ’ οΐουδήποτε σημείου τής έ- 
πιφανείαςτής γής δέν δύναται ούδέ κατά μικρόν 
νά παραβληθή πρός τήν έλξιν τής γή ς αύτής 
έπ ί τοΰ αύτού μέρους τής έπ ιφανείας της. ’Ε πει
δή δέ τά πόρρω κείμενα μόρια τής υλης ΰφίσταν- 
τα ι τήν έ'λξιν τοΰ Ή λιου καί τής Σελήνης, προσ-

θήκιρ τής ελξεως τής ιδ ίας γής, ταύτα  έλκονται 
μετά μείζονος δυνάμεως πρός τό κέντρον τής γής 
ή τά μόρια άλλων μερών.

Κατά συνέπειαν δέν εινε δυνατόν ν ’ άληθεύιρ 
δτι ή γή δλη άποσύρεται άπό τών ΰδάτων καί 
δτι ή πλημμυρίς γ ίνετα ι ενεκα τών δπισθεν αύ
τής βραδυνόντων ΰδάτων.

Πώς θά έξηγήσωμεν*λοιπόν τήν σύμπτωσιν τής 
Πλημμυρίδος συγχρόνως έπ ί τών αντιθέτων ση
μείων τής γή ; ; α ; ίδωμεν. ’Εν ποώτοις ΰπόθες 
δτι ή γή κατέχει θέσιν τ ινά  έν τφ  κενφ χώρφ 
έν πλήρει ήρεμία μένουσα. “Ε πειτα  ΰπόθες δτι ό 
"Ηλιος έρχεται εις τήν θέσιν του, καί δτι ή γή 
αρχίζει τόν δρόμον της όδεύουσα 6 8 ,0 0 0  μ ίλλ ια  
καθεκάστην ώραν έν τή τροχιά της περί τόν "Η
λιον. Πρός τούτοις δέ ΰπόθες δτι ή γή  περιστρέ
φεται απαξ μόνον έπ ί τοΰ άξονός της κατά τό 
διάστημα μιάς περιοδείας περί τόν "Ηλιον. Οΰτω 
πως τό αυτό μέρος τής έπ ιφανείας της θά ήνε 
έστραμμένον πρός τόν ήλιον, καθ’ δλα τά μέρη 
τής τροχιάς της. Κατά συνίπειαν μία ηλιακή 
πλημμυρίς θά υπάρχω είς τό αυτό ^είποτε μέρος 
τής έπ ΐ'ΰα νε ίίς  της, προξενουμένη ΰπό τής κεν- 
τρόφυγος δυνάμεως, τό μέρος δέ εκείνο εινε τό 
πλέον μεμακρυσμένον άπό τοϋ Ή λιου. Νύξ καί 
ηλιακή πλημμυρίς θά έ-^ωσιν άΐδιον δεσποτείαν 
έπ ’ αύτοϋ τοϋ μέρους, άλλά  τά  έκεί συσσωοευ- 
μένα ΰδατα θά μένωσιν ακίνητα διατηροϋντα τήν 
Ισορροπίαν των ενεκα τής άδιαλείπτου ενεργεί ας 
τής κεντρόφυγος δυνάμεω ς, άπαοαλλάκτως ώς 
συμβαίνει είς δοχείον πλήρες ΰδατος έξαρτώμε- 
νον διά σχοινιού έκ τής χειρός, εχον δέ πυθμένα 
έξ έλαστικοϋ κόμμεως , καί δίκην σφενδόνης περι- 
δονούμενον, δτε βλέπομεν τ όν πυθμένα αύτοϋ 
κυρτούμενον καί έξέχοντα . Αυτό τούτο παρατη- 
ρείτα ι είς τά ΰδατα έπ ί τοϋ άντιθέτου μέρους 
τής γής, κινουμένης περί τόν κεντρικόν ήλιον 
διά ταχύτητας 6 8 ,0 0 0  μ ιλλ ίω ν  τήν ώραν.

Ά λλά  γίνοντα ι πάντοτε δύω ήλιακαί πλημ
μυρίδες έπ ί αντιθέτων μερών τής γής ταύτογ ρ ό -  
νως, ώστε ή άνωθι έξήγησις α ιτ ιο λο γεί μόνον τήν 
ήλιακήν πλημμυρίδα, ήτις συμβαίνει έπ ί τοϋ ά
πω τάτω  τοΰ Ήλίου κειμένου σημείου τής γής. 
Πώς λοιπόν έχομεν νά έξηγήσωμεν καί τό « α ν  
νόμενον τής κατά πρόσωπον τοΰ ήλιου περί με-
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σημβρίαν συμπιπτούσης πλημμυρίδος ; Κατά τόν 
πασίγνωστον νόμον τής πλανητικής κινήτεως, ή 
κεντρόφυξ καί ή κεντρομόλος δύναμις άντισταθ- 
μίζουσιν άλλήλας. Ή πρώτη βιάζει τήν γήν νά 
φύγγι άπό τό κέντρον τής κινήσεώς της, ενώ ή 
δευτέρα τήν αναγκάζει νά πέσιρ έπ ί τοϋ κεντρι- 
κοϋ φωστήρος, και πάντα τά έπ ί τής επ ιφανείας 
αύτής οντα έπενεργοΰντοι όμοιοτροπως. Οθεν τα 
μόρια τοϋ ΰδατος, εύχερέστερον κινούμενα μετα
ξύ των, έλκονται εύκολώτερον ή τά στερεά αυ
τής μέρη κατ’ αντιθέτους διευθύνσεις, Ή συσσω- 
ρευσις τών ΰδάτων άπό τό εν μέρος προξενείται 
ΰπό τής κεντρόφυγος, είς δέ τό έτερον ΰπό τής 
κεντρομόλου δυνάμεως. Ά λ λ ’ έπειδη αί ουω αυ- 
τα ι δυνάμεις είσ ί περίπου ίσόβαθμοι είς δλα τά 
μέρη τής τροχιάς τής γής, καί αί πλημμυρίδες 
ομοίως έπ ί τών άντιθέτων σημείων τής επιφαν^ι- 
ας της πρέπει νά ώσι σχεδόν ίσόβαθμοι. Ή κεν
τρόφυξ δύναμις προέρχεται έκ τής περιστροφής 
τής γή ; κύκλφ τοΰ ήλίου, ή δέ κεντρομόλος προ- 
ξενε ίτα ι ΰπό τής έν τφ  μ εγάλφ  κεντρικφ άστρφ 
έδρευούσης δυνάμεως τής βαρύτητος.

Δέν πρέπει δμως νά νομίσωμεν δτι ή γή  εν 
τή τρογιώδει αύτής κινήσει αισθάνεται τό απο 
τέλεσμα τών δύω τούτων δυνάμεων έπ ί τής 
έπ ιφανείας της μόνον. Πάν μόριον τής άπαρτι- 
ζούσης τήν γήν υλης α ισθάνεται κεντρόφυγα και 
κεντρομόλον δύναμιν. ’Ενώ ό ήμέτερος Πλανήτης 
κ ινε ίτα ι περί τόν ήλιον αί δύω αΰτα ι δυνάμεις 
είσ ίν ακριβώς Ισόβαθμοι είς τό κέντρον τής γής. 
Ά λ λ ’ ή ΰλη ή πορρωτάτω τοΰ ήλίου κειμένη επ ί 
τής έπ ιφανείας της αισθάνεται κεντρόφυγα δύνα- 
μ ιν ΰπερβαίνουσαν τήν έπ ί τοϋ αύτού σημείου 
ΰπάργουσαν κεντρομόλον δύναμιν, καί ή έπ ί τής 
έπ ιφανείας της ΰλη ή αντίκρυ τοΰ ήλίου κειμένη 
οΰσα πλησιεστέρα πρός αύτόν αισθάνεται κεν
τρομόλον δύναμιν ΰπερβαίνουσαν τήν έπ ί τοϋ 
αύτοϋ σημείου επενεργούσαν κεντρόφυγα δύναμιν. 
Ά λ λ ’ αί δύω αΰται ΰπερβολαί είσ ίν ΐσ α ι, δθεν 
συμβαίνουσιν ίσόβαθμοι ήλιακαί πλημμυρίδες έπ ί 
τών σημείων τούτων, ένφ έν τφ  κέντρφ τής γή ; 
υπάρχει ακριβώς ισορροπία τών δύο δυνάμεων.

'Γπόθες δτι ή ΰλη έξ ής ή γή σύγκειτα ι συνε- 
«ικνοϋτο είς μόνον τόν όγκον ένός κυβικού δακτύ- 
λβυ καί δτί τό τοιοϋτον μικρόν <ίώμ« έτό«οθε-

τε ίτο  έν τφ  παρόντι κέντρφ τής γής, ΰπόθες ε- 
πειτα  δτι τφ  έδόθη ώθησις κινούσα αυτό είς τά 
πρόσω διά ταχύτητος ίσης πρός τήν κινούσαν 
τό κέντρον τής γής, καί οτ ι  εΐλκετο ΰπό τού ή
λίου κατά τόν νόμον τής βαρύτητος. Ό μικρός 
λοιπόν οΰτος δγκος, καίτοι ίσος κατά τήν μάζαν 
τής γής θά εκ ινείτο  είς τήν αύτήν καμπύλην 
γραμμήν είς ήν κ ινε ίτα ι τό κέντρον τής γής καί 

μετά τή ς  αύτής ταγύτητος. Ά λ λ ’ ΰπόθες οτι ό 
στερεός οΰτος δάκτυλος ΰλης έτοποθετήθη 4 ,0 0 0  
μ ίλ λ ια  πορρωτέρω τοΰ ήλίου, τουτέστιν έν τφ  
σημείω έκείνφ τοΰ κενοϋ χώρου, δπου ή γήινος 
επ ιφάνεια κ ε ΐτα ι άπώτερον τού ήλίου. Ό άντι- 
καθιστών άπασαν τήν μάζαν τής στερεάς οΰτος 
δάκτυλος, τότε θά εκινείτο είς μακρυτέραν καμ
πύλην παρ’ δ ,τι κ ινε ίτα ι τανύν εΰρισκόμενος έν 
τ φ  κέντρφ τής γής ώς προϋπεθέσαμεν. Ά λ λ ’ δ
μως έκτελών έπ ί τής μακροτέρας ταύτης καμπύλης 
μ ιαν περιοδείαν περί τόν ήλιον είς τόν α^τόν χρό
νον, καθ’ όν εςετέλει μιαν περιοδείαν έπ ί τής 
βραχυτέρα, καμπύλης γραμμής, δτε εΰρίσκετο 
είς τό κέντρον τής γή ς, ή κεντρόφυξ δύναμις θά 
ηύξανε πολύ, ή δε κεντρομολος δύναμις θά ήλατ- 
τούτο άναλόγως, ώστε ό στερεός κυβικός δάκτυ
λος, ή θά έγκαταλ.μπανε όλοτελώς τήν συνοδείαν 
τού ήλιου, ή θά εκινείτο εις νέαν τινά τροχιάν. 
Κατά τόν αύτόν τρόπον έπιρεάζονται τά ΰδατα 

ΰπό τής κεντρόφυγος δυνάμεως εις τό σημείον 
τούτο τής γήινου επ ιφανείας, δηλονότι τείνουν είς 
τό νά έκτροχιασθώσι.

Ά ς  ΰποθέσωμεν πάλ ιν  δτι ή συμπυκνωθεΐσα 
αΰτη ΰλη τής γής έντός ένός κυβικού δακτύλου 

ι εΰρίσκεται είς τό  έγγυτάτω  τού ήλίου σημείον
; έπ ί τής έπ ιφανείας τής γής, τουτέστι 4 ,0 0 0
·( μ ίλ λ ια  πλησιέστερον τοΰ ήλίου ή τό κέντρον τής

γή ς. Τότε δλη ή μάζα τής γήινου ΰλης θά έκι- 
} νείτο εντός καμπύλης γραρμής βραχυτέρας παρ’

δταν εΰρίσκεται έν τφ  κέντρφ. Ά λ λ ’ έπειδή θά 
t εξετέλει τήν περί τόν ή/ ιον περιοδείαν της έν τ φ
[ αύτφ  χρονικφ δ ιαστήματι, ή κεντρόφυξ δύναμις

θά ήλαττούτο, καί έπειδή πρός τούτοις θά εΰρί- 
οκετο πλησιέστερον τοΰ ήλίου, ή κεντρομόλος 
δύναμις θά ηΰςανε πολύ ένεκα τής κεντρικής έλ- 
ξεως* "Οθεν κατά τήν ΰπόθεσιν ταύτην, ή π επυ- 

.  κνομένϊ) Λ'ϋχή μάζα τής γή* θά ΙγΧαταλίμπανβν



988 Ο ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ

επίσης τήν τροχιάν της, κα! θά βΐλχετο ε γ γ ύ 
τερον προς τον ήλιον, κα1. πιθανόν θά έπ ιπ τεν  έπ ’ 
αύτοΰ. Κατά τήν ύποτιΘεμένην πρώτην περίπτω- 
β-'.ν, τής κεντρόφυγος ύπερβαινούσης τήν κεντρο
μόλον δύναμιν τό σώμα Θά άπεμακρύνετο άπό 
τήν συνέχουσαν αύτό κεντρικήν δ ύνα μ ιν  κατά 
8ε τήν δευτέοαν, επειδή ή κεντρομόλος είνα ι ύ- 
περτεοα της κεντριχης όυνά{Αεως, τδ σώμα 6ά 
έξετροχιάζετο επ ίσης, συρόμενον πρός τό κέντρον 
τής έλκυστικής δυνάμεως. ΑΙ υποθέσεις αυται 
έγένοντο πρός έπ ίδειξιν τής ύπερτερούσης δυνά
μεως έκαστου ειοους επ ι αντιθέτων μερών τής 
έπ ιφανείας τής γής. Αί έξ ίσου ύπερβάλλουσαι 
ούν αυται δυνάμεις ένεργούσαι κατ’ αντιθέτους 
διευθύνσεις προξενούν τάς άντιστοιχούσας ήλια- 
κάς πλημμυριΟας. Τά μόρια τού υδατος καθό εΰ- 
χβρώς κινούμενα μεταξύτων, ευκόλως έλαύνονται

εις αντίθετους διευθυνσεις, ύπό των αντιθέτων 
τούτων δυνάμεων, "Αν ή γή  ήτον εντελώς στε
ρεά δεν Θα συνέβαινε τοιαύτη έξόγκωσις τών υ
λών της ούτε πλημμυρίς.

Ο λιγαι λεξεις ενταύθα περ'ι τού νόμου τής 
βαρύτητος δεν εινε απο σκοπού. Παν υλικόν σώμα 
ελκει πρ ς έ-χυτο πάν αλλο εξ ύλης συγκείμενον 
σωμα μετά δυνάμεω; ίσης πρός τήν ποσότητα 
τής υλης ήν έκαστον σώμα περιέχει, κα! ή δύ- 
ναμις αυτη ελαττουται άναλόγως πρός τήν αύ- 
ξησιν τού τετραγώνου τής άποστάσεως μεταξύ 
αύτων. Δύω σώματα ίσης μάζης πλησιάζουν 
προς αλληλα εξ ισου . . . Ά λ λ ' άν 1ν σώμα 
περιέχει ίλ η ν  τετραπλασίαν έτέρου, τό μικρότε- 
ρον πλησιάζει πρός τό μεγαλήτερον μετά ταχύ- 
τητος τετράκις μεγαλητέρας άφ’ δ,τι τό μ εγαλή 
τερον πρός τό μικρότερον. "Αν ύποθέσωμεν ότι,

(ίδε σελ. 989 ).

δύω τοιαύτα σώματα, άφιστάμενα 1 0 ,0 0 0  μ ίλ- 
λ ια  άπ ’ άλλήλω ν, άνθέλκονται μετά τίνος γνω 
στής δυνάμεως, αν ή μεταξύ των άπόστασις 
αύξηνθ^ είς 2 0 0 ,0 0 0  μ ίλλ ια , ή δύναμις τής 
ελξεως μεταξύ τών δύο τούτων σωμάτων Θέλει 
καταντήση είς τό Sv τέταρτον μόνον. Κατά τόν 
αύτόν τρόπον ή γή τό άπώτατον άπό τού ήλίου 
»ημεϊβν αύτής, αισθάνεται ήττονα βαθμόν ελξεως 
παρά ή εν τφ  κέντρψ αύτής ύλη. Κα! επειδή ή

κεντρόφυξ δύναμις πρός τούτοις είνε μεγαλητέρα 
είς τούτο τό σημεϊον πα: ά είς τό κέντρον, υπάρ
χ ε ι αυτόθι περίσσευμα κεντρόφυγος έπ ! τής κεν- 
τρομόλου δυνάμεως, Ικανόν δπως προξενήση 
ή).ιαχήν πλημμυρίδα. Είς δέ τό άπέναντι ή έγ- 
γυτά τω  τού ήλίου μέρος τής έπ ιφανείας τής γής 
ύτιάρχει, κατά τόν αύτόν νόμον τής βαρύτητος, 
ώς δύναται ν ’ άποδειχθί) δ ι’ ακριβούς μαθηματι
κού υπολογισμού, υπερβολή κεντρομόλου έπ ! τής
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κεντρόφυγος δυνάμεως. "Οθεν εχομεν κα! ε’ ς 
τούτο τό μέρος τής έπ ιφανείας τής γής ηλιακήν 
πλημμυρίδα.

Μία ετ ι διασάφησις.
"Ας ΰποΘέσωμεν δτι ή γή  είς Γ (Σχ. 1) κ ι

νε ίτα ι κχτ’ εύθεϊαν γραμμήν πρός τό γ . μετά 
ταχύτητος 6 8 ,0 0 0  μ ιλλ ίω ν τήν ώραν, κα! δτι 
δταν φθάσιρ τό σημεϊον γ . υποβάλλετα ι είς τήν 
έλκτικήν έπιρροήν τού ήλιου, τότε θά έκκλίνιρ 
άπό τόν εΰθύν δρόμον της κα! θελει κινεϊσθαι 
είς καμπυλόγραμμον τροχιάν κύκλω τού Ή λίου. 
Τό μέρος έκεΐνο τής έπιφανείας της τό άπώτερον 
τού ήλίοβ έστραμμένον θέλει είνε 8 ,0 0 0  μ ίλλ ια  
μακρύτερα άπό τήν έλκτικήν έπιρροήν τού ήλίου, 
παρά τό κατάντιχρυ αύτού μέρος τής έπ ιβανείας 
της. "Οθεν τό άπωτέρω κείμενον σημεϊον θέλει 
εχει μεγαλητέραν τάσιν νά έξακολουΘ·^ κινούμε-

νον κατ’ εύθεϊαν γραμμήν μάλλον ή οίονδήποτε 
άλλο μέρος, κα! ή τάσις αυτη θέλει φαν^ είς τήν 
κ ίνησιν τών ύδάτων τού μέρους εκείνου διά τού 
φαινομένου τής πλημμυρίδος. Τά ΰδατα θά φέ
ρονται κατά τήν διεύθυνσιν τής έφΛπτομένης 
γραμμής τής σφαίρας. Τό δέ έγγυτέρω τού Ή 
λίου μέρος τής γη'ίνης έπ ιφανείας, έπενεργούμε- 
νον ΰπό τής ελξεως τής κεντρικής δυνάμεως ι 
σχυρότερα ή τό άποτέρω μέρος, θά εχει όλιγβ- 
τέραν τάσ ιν τού κινεΐσθαι πρός τήν έφΛπτομένην 
γραμμήν τής γηίνης τροχιάς, όθεν θέλει σχημα- 
τισθή μία άλλη πλημμυρίς ΰπό τής άμέσου ελ
ξεως τού ήλίου.

Ά χ ρ ι τούδε διελέχθημεν περί τής ήλιακής 
πλημμυρίδος μόνον* πρέπει νά ε ιπω μεν τινά  καί 
περι τής Σεληνιακής πλημμυρίδος, τουτέστι ποίαν 
έπιρροήν έχει ή Σελήνη έπ ι τών φαινομένων τής

ΣΧΗΜΑ % /

(ίδε σελ. 990)

’ϊτλημμυριοβς. Εινε πασίγνωστον δτι ύπάρχει ση- 
μεΐόν τ ι μεταξύ τής γής καί τού δορυφόρου της 
Χοινόν κέντρον τής βαρύτητος αυτών όνομαζόμε- 
νον. Ή αποστασις μεταξύ τών κέντρων τών δύο 
τούτων σωμάτων είνε περίπου 2 4 0 ,0 0 0  μ ίλλ ια , 
τό δέ κοινόν κέντρον τής βαρύτητος αύτών ύπο- 
λογίζετα ι δτι άπέχει άπό τού κέντρου τής γής 
ώς έγγ ισ τα  2 ,6 8 7  μ ίλ λ ια , κα! 2 3 7 ,3 1 3  μ ίλλ ια  
«πο τού κέντρου τής Σελήνης. Το σημεϊον τοΰτο

περιγράφει καμπύλην ελλειπτικήν γραμμήν κιΙ- 
κλω τοΰ ήλίου, ή δέ γή κα! Σελήνη περιστρέφον
τα ι κύκλω τού σημείου τούτου, ένψ έκτελοϋσι 
τήν μεγαλοπρεπή περιοδείαν των έτησίως περ! 
τόν ήλιον. "Οθεν ε ίνα ι πρόδηλον δτι ή γή , έν τ^ 
άδ ιαλείπτφ  αΰτής κινήσει έπενεργεΐται ύπό τριών 
διαφόρων κεντροφύγων δυνάμεων. Ή μ ία προ- 
έρχεται εκ τής έπ ! τού άξονός της περιστροφής, 
ή^άλλη έκ τής περ! τόν ήλιον περιοδείας της, xa l
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ή τρίτη εκ της περιστροφής της κύκλω τοϋ κέν
τρου της βαρύτητος μεταξύ έαυτής καί τής Σε
λήνης.

Ά ς  ΰποθέσωμεν δτι ή γή καί ή Σελήνη δέν 
έγουν άλλην κίνησιν, είμή τήν τού περιφέοεσθαι 
κύκλω τού κοινού κέντρου τής αύτών βαρύτητος 
κ*ί δτι τδ αύτδ μέρος τής γής ε ίνα ι ^είποτε έσ- 
τοαμμένον πρός τήν Σελήνην. 'II γή τότε θά 
α ισθάνεται κεντρόφυγα δύναμιν είς τό μέρος τής 
έπ ιφανείας της τδ μάλλον μεμακρυσμένον άπό 
τής Σελήνης, ίσόβαθμον πρός τήν κεντρομόλον 
δύναμιν ήν αισθάνεται τό πρός τήν Σελήνην έσ 
τραμμένον αυτή : μέρος. Αί δύω «ύτα ι ίσόβαθμοι 
δυνάμεις ενεργούσα», κατ’ άντιθέτους διευθύνσεις 
θά προξενήσωσι κύματα πλημμυρίδος έπ ί τών 
αντιθέτων μερών τής γής, άπαραλλάκτως οπως 
συμβαίνωσιν αί προμνημρνευθεΐσαι άντίθετοι 
πλημμυρίδες, συνεπε'α  τών δυνάμεων κεντρόφυ
γος καί κεντρομόλου, άς ή γή  αισθάνεται έν τι) 
περιοδεία της κύκλω τοϋ ήλίου.

"Ας έπαναφέρωμεν τώρα τήν γήν καί Σελήνην 
είς τήν οίκείαν των θέσιν σγετικώς πρός τόν ή
λιον, καί άς ΰποθέσωμεν δτι ή σελήνη εΰρίσκεται 
είς συζυγίαν μετά τοϋ ήλίου έν Α (σ/ήμα 2) 
Τότε εινε νέα σελήνη, καί τό κέντρον τής σελή
νης εινε 2 3 7 ,3 1 3  μ ίλλια  εντός, τής δέ γής τό 
κέντρον 2 ,6 8 7  μ ίλλια  έξωθεν τής ελλειπτική ; 
νραμμής -ής περιγραφομένης ΰπό τοϋ κέντρου τής 
βαρύτητος άμφοτέρων* κατά συνέπειαν είς τούτο 
τό σημείον τής πορείας της ή γή  αισθάνεται ΰ- 
ψιστον βαθμόν κεντρόφυγος δυνάμεως κατά τό 
μέρος τής έπ ιφανείας της τό μάλλον μεμακρυ- 
σμένον άπό τού ήλίου. Τό μέγα τούτο ποσόν τή; 
κεντρόφυγος δυνάμεως προέρχεται ΰπό τής περ- 
τόν άξονα περιστροφής της, υπό τής περιοδεία, 
τής κύκλω τοϋ ήλίου, καί ΰπό τής περιφοράς της 
περί τό κέντρον τής βαρύτητος, ώς πρό ολίγου εί- 
πομεν. Έ  διεύθυνσις τών τριών τούτων δυνάμε
ων εινε είς τήν αύτήν γραμμήν. Ή κίνησις το ; 
μέρους τούτου τής έπ ιφανείας της, κατά συνέπει
αν, ήτις εΤνε είς αύτήν τήν γραμμήν τής διευ- 
θύνσεως εινε ταχυτάτη , καί ενεκα τούτου μεγί- 
*τη κεντρόφυξ δύναμις εινε έπαισθητή αύ;όθι. 
"Οθεν εχομεν μεγίσ;η·< πλημμυρίδα δτε ή σελήνη 
εινε ε ίί ίυ ζ υ γ ία ν  μετά -ίοϋ ήλίου, καί επειδή ή

κεντρόμολος δύναμις ισοφαρίζει Αείποτε πρός τήν 
κεντρόφυγα δύναμιν, τό πρός τόν ήλιον καί σε
λήνην έστραμμένον μέρος τής γής είς τούτο τδ 
σημείον τής χρογιοίς της πρέπει νά έχΐ|) επίσης 
μεγάλην πλημμυρίδα κατά τόν αύτόν χρόνον. Ή 
κεντρόμολος δύναμις προξενείται ενταύθα ΰπό 
τής ελξεως τοϋ ήλίου καί τής σελήνης συνεργούν- 
των άμφοτέρων έπ ί τό αυτό,

"Ας ΰποθέσωμεν τώρα δτι ή σελήνη εΰρίσκεται 
είς τετραγωνισμόν, δηλ. είς τό Β. δτε αί δύω 
κεντρόφυγες δυνάμεις, μία παραγομένη έκ τής 
περιοδείας τής γής περί τόν ήλιον, ή άλλη διά 
τής περιφοράς τών δύο σωμάτων κύκλ<ιΡτού κοι
νού κέντρου τής βαρύτητος δέν ενεργούν πρός τήν 
αύτήν διεύθυνσιν, άλλά κατά διεύθυνσιν ορθής 
γωνίας μεταξύ των. Τά φαινόμενα τής ήλιακής 
καί σεληνιακής πλημμυρίδος άφ ίσταντα ι 90 βαθ
μούς ά π ’ άλλήλων, έξ ών ή ήλιακή εινε ή μ ι» 
κ.οτέρα, ή δέ σεληνιακή ή μεγαλητέρα* ενταύθα 
τά κέντρα άμφοτέρων τής τε γής καί σελήνης 
είσ ίν έν τή  παρ,όδφ τοϋ /.έντρου τής βαούτητός 
των.

Τελευταΐον ας ΰποθέσωμεν δτι ό ήλιος καί 
σελήνη εΰρίσκονται είς άντίθεσιν ώς είς τό γ . 
Τότε κατά τήν μνησθείσαν θεωρίαν, ή  γή είς τό 
μάλλον μεμακρυσμένον άπό τοϋ ήλίου μέρο- τής 
έπ ιφανείας της α ισθάνεται επιρροήν τινα  ή τ ι ;  
έλαττόνει τήν κεντρόφυγα δύναμιν τήν προερ- 
•/ομένην έκ τής περί τον ήλιον περιοδείας της· 
διότι είς τούτο τό σημείον τό κέντρον τής γής 
εινε εντός καί τό κέντρον τής σελήνης έξωθεν τής 
έλλειπτικής γραμμής, ήν περιγράφει τό κέντρον 
τής βαρύτητάς τω ν. Ε νταύθα ή περιφορά τής 
γής κύκλω τούτου τοϋ κέντρου τής βαρύτητος 
εινε έναντία τή ; γενικής αύτής κινήσεως κύκλω 
τοϋ ήλίου. Ά λ λ ’ δμως δσον έλαττούται ή κεν
τρόφυξ δύναμις είς τό μέρος τής έπιφανείας της 
τό μεμακρυσμένον άπό τού ήλίου άλλο τόσον ά- 
ναπληρούται ΰπό τής κατ’ εύθεΐαν έπενεργούσης 
ελξεως τής σελήνης. Είς δέ τό κατάντικρυ μέ
ρος ή γή  αισθάνεται κεντρόφυγα δύναμιν προερ- 
•/ομένην ΰπό τής περιφοράς κύκλω τοϋ κέντρου 
τή; βαρύτητο; έαυτής καί τής σελήνης, *αί πρός 
τούτοις κεντράμολον δύναμιν προίρχομένην ΰπό 
της ελξεοίί ΐο ϋ  ήλιου* κατά συνέπειαν πρέπει νά
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γίνητα ι ύψηλή πλημμυρίς επίσης καί οτε ό ήλιος 
καί ή σελήνη εΰρίσκονται εις αντιθεβιν, τουτέστιν 
είς δύο αντίθετα μέρη τής γής.

Εινε πασίγνωστον δτι αί ήλιακαί εισι μικρο- 
τεραι τών σεληνιακών πλημμυρίδων. Πώς πρε- 
π ε ι νά έξηγήσωμεν τούτο τό φαινομενον ; Ο ή 
λιος εινε τόσον μέγα σώμα, ωστε σχετικώς προς 
αύτόν ή μάζα τής σελήνης δεν εινε είμή ώς εις 
κόκκος άμμου. Ά λ λ ’ όφειλομεν να μη λησμονώ- 
μεν δτι ή βαρύτης έλαττοϋται κατ’ αναλογίαν

τής αύξήσεως τοΰ τετραγώνου τής άποστάσεως* 
καί επειδή ή σελήνη εινε πλησιέστατα εις ττ,ν 
γήν, ό δέ ήλιος κ ε ΐτα ι είς μ εγ ίσ :η ν  άπόστασιν, 
ή σεληνιακή επιρροή εινε μάλλον επαισθητη εις 
τά φαινόμενα τών πλημμυρίδων, ή ή ήλιακη ί -  
πιρροή.

Τό ποσόν τής κεντρόφυγος δυνάμεως, ήν α ι
σθάνεται σώμα κ.νούμενον έν τφ  κενφ χωρω κύ
κλω κέντρου τινός έξαρτάται, ού μόνον εκ τής 
ταχύτητος μεθ’ ής κ ινε ίτα ι, άλλά προσέτι και

Η ΕΝ ΑΘΩ ΜΟΝΗ ΤΟΪ ΑΠΟΓ ΠΑΝΤΕΑΕΗΜΟΝΟΣ.

εκ τοϋ μεγέθους τής καμπύλης γραμμής έπ ί τής 
όποιας κ ινε ίτα ι. Ά ν  ή περιφέρεια τής καμπύλης 
εινε πολύ μεγάλη τότε ολίγον διαφέρει άπό ευ
θείας γραμμής. "Οταν σώμά τ ι κ ινε ίτα ι έν τφ  
κενφ  χώρφ κατ’ εύθεΐαν γραμμήν δέν αισθάνε
τα ι ουδόλως κεντρόφυγα δύναμιν. Ά ν  δέ παρεκ
τραπώ άπό τής ευθείας ταύτης διευθύνσεως, κατ’ 
ολίγον μόνον ή περιφέρεια τής καμπύλης θά εινε 
πολύ εκτεταμένη, κα ί ή κεντρόφυξ δύναμις θα 
ε ίνε μικρά. Ά λ λ ’ αν παρεκκλίνει πολύ, ή καμ
πύλη έφ’ ής κ ινείτα ι γ ίν ε τα ι μικοοτέρα και τό 
σώμα κάμπτον πολύ είς τήν περιστροφήν του, 
εχ ε ι ίσ-/υράν τάσιν είς τό νά έκτροχιασθή. Κατ’ 
ίίλλας λέξεις ή κεντρόφυξ δύναμις εινε ίσχυροτέ- 
ρα είς καμπύλην βραχυτέραν.

"Ας έξετάσωμεν τώρα τήν καμπύλην γραμμήν 
τής τροχιάς τής γής κινουμένης περί τόν ήλιον. 
Τό μήκος τής περιφερείας ταυτης τής γραμμής 
εινε περίπου 5 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0  μ ιλλ ίω ν. Γραμμή τις 
εύθεΐα λ . χ . 1 0 ,0 0 0  μ ιλλ ίω ν, εφαπτομένη τα ύ 
της τής καμπύλης είς τήν μ ιαν ακραν, άπεχει 
περίπου μόνον 5 2 6  χ ιλιοστά  ένός μ ιλλίου άπό 
τήν περιφέρειαν είς τήν άλλην ακραν. "Οθεν ή 
γή κινουμένη είς τοιαύτην τροχιακήν καμπύλην 
αισθάνεται μετριωτάτην κεντρόφυγα δύναμιν. 
Ά λ λ ’ έν τή κινήσει της κύκλω τοϋ κέντρου τής 
βαρύτητος μεταξύ έαυτής κα ί τής σελτ,νης π ε 
ριτρέχει πολύ στενότερον κύκλον, καί ένεκα τού
του έχ ε ι μεγαλητέραν κεντρόφυγα δύναμιν παρά 
έν τί) περί τόν ήλιον κινήσει της, και οι αυτό?



992 Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

τον λόγον οί σεληνιακού πλημμυρίδες είσ ! με
γαλύτερα'. τών ήλιακών,

"Αν ή γή είχε μίαν μόνην περιστροφήν περ! 
τον αξονά της εις μ ίαν περιοδείαν κύκλω τοϋ 
ήλίου, θά συνέβαινεν, ώς προερρέθη, μία ηλιακή 
πλημμυρίς, ενεκα τής κεντρόφυγος δυνάμεως τό 
μεσονύκτιον, και έτερα, ενεκα τής κεντρομόλου 
δυνάμεως, θά έγίνε~ο κατά μεσημβρίαν. Τουτέ- 
σ τι, αοιαλειπτος νύξ και πλημμυρις θά συνέβαι- 
νεν εις Εν μέρος, καί ά ίδιος ήμερα κα! πλημμυ- 
ρις δα εβασιλευεν εις το ακριβώς άντίθετον ση- 
μεΐον της γής. Αλλ ας υποθεσωμεν τώρα ότι 
Λ γή  περιστρεφεται περι τον άξονά της άπαξ ε!ς 
εικοσιτεσσαρας ωρας εκ ουσμων πρός άνατολάς, 
ώς πραγματικώς συμβαίνει, τότε θέλει υπάρχει 
χινησις τών υδατων, α λλ ’ ή κίνησις αυτη εινε 
κατά τό φαινόμενον μόνον κίνησις, και α π ’ ανα
τολών προς δυσμας* ενφ ή πραγματική κίνησις 
θά -ηνε εκείνη τής στερεάς έπιφανείας τής νής, 
τής κινούμενης από ουσμών πρός άνατολάς, κα! 
κάτωθεν τών δαλασσίων κυμάτων προσέτι διά 
τής τριβής προσκτώσι μερός ταύτης τής κινήσε- 
ως, ομως α! κεντρόφυγες κα'ι κεντρόμολοι δυνά
μεις υπερτερούν τοσοΰτον, ωστε καλύπτουν τό 
αποτέλεσμα τής τοιαύτης τριβής. Ή δύναμις τής 
προστριβής φέρει τά κύματα ταΰτα  τής πλημ- 
μυρ,ιοος τόσον μακράν πρός άνατολάς, ώστε πα 
ρατηρούνται ώρας τινας άνατολικώτερον τού με
σημβρινού, τούτέστι μερικάς ώρας μετά μεσημ- 
βριαν, και τ ινας ωρας μετα τό μεσονύκτιον. Είναι 
πασ ίγνω σ ιο ν δτι τά ύδατα τής πλημμυρίδος 
έφορμώσιν άνω ποταμών καί βαλασσίων κόλπων 
επ ι τών ανατολικών παραλίων παντός τόπου με
τά  μεγάλης βίας, ούχ! δέ κα! έπ ! τών δυτικών 
παραλίων. 'Η α ίτια  εινε προφανέστατη. Τά δυ
τικά παράλια έν τί) περιστροφική τής γής κινή- 
σε', αποσύρονται από τά κύματα τής πλημμυρί
δος, ενψ τ ’ ανατολικά, κινούμενα μετά ταχύτη- 
τος. Ί ,ΟΟΟ μ ιλλ ίω ν τήν ώραν περίπου, έντός τών 
τροπικών Ιδίως, προσκρούουν.όρμητικώς κατέναν
τ ι  τούτων τών κυμάτων. Δι’ αύτόν τόν λόγον 
τα ΰδατα, έξ άντιδράσεως, ή ενεκα τής άδρανεί- 
ας. των φαίνονται ώδούμενα δήθεν βιαίως πρός 
δυσμάς άνω ποταμών καί ορμών ενώ πρανμα-

τικώς οί κόλποι κα! τά στόμια αύτών τών οχε
τών εφορμώσι β ια ιω ς κατά τών κυμάτων τής 
πλημμυρίδος.

Είπομεν προηγουμένως οτι ή βαρύτης είνε 
μεγίστη εις το από τού ήλίου κα! τής σελήνης 
έστραμμένου μέρος τής γήινου έπιφανείας· οθεν 
όυνα .α ι τις να ερώτησή ο: πως δύναται ή κεν
τρόφυξ δύναμις νά έξογκώσιρ τό ΰδωρ ΰπεράνω 
της συνήθους Ισοσταθμίας του, όταν τό βά;ος 
του εινε ηυξημενον » . Ή δύναμις αυτη ενεργεί 
κατα την διεύθυνσιν τής έφαπτομένης γραμμής 
τής τροχιάς τής γής ή όποια εφαπτομένη ούσ* 
σχεδόν κάθετος πρός τήν ακτίνα  τής ελλειπτικής 
τροχιάς κατα τε τό περιήλιον κα! άφήλιον κα! 
καθ’ ολα αύτής τά  σημεία σχηματίζει όρθία> 
γω νία ν μεθ’ άλλης γραμμής εκτεινόμενης άπό 
του σημείου τής επαφής διά τού κέντρου τής γής 
εις τού ήλίου τό κέντρον. "Οθεν ή έλκτική δύνα- 
μις του ήλίου έπ ! τής ΰλης, κατά τό μάλλον 
μεμαχρυσμένον μέρος τής γής, ενεργεί πρός τήν. 
οιευθυνσιν τής άκτΐνος τής τροχιάς της, ή δέ 
κεντρόφυξ δύναμις ενεργεί έπ ! τή : αύτής ΰλης 
κατά διεύθυνσιν όρθής γω νία ς, ώς πρός τήν ά- 
κτινα της γήινου τροχιάς. Ά λ λ ’ άπεδείχθη ύπό. 
τού Γαλιλαίου δτι ή κίνησις σώματος προξένου- 
μενη υπό μιάς δυνάμεως δέν χατασ-τρέφεται ΰπό 
δυνάμεως έτέρας ένεργούσης έπ ! τού αυτού σώ
ματος κατ’ ορθήν γω νίαν. Τό αποτέλεσμα τών 
ουω τούτων συνδυασμένων δυνάμεων εινε άπλώς 
μεταβολή οιευθύνσεως τής κινήσεως. Ά λ λ ' επει
δή, ώς έρρέθη, ή κεντρόφυξ αείποτε υπερβαίνει 
την κεντρόμολον δύναμιν εις τό περ'ι ού ό λόγος 
σημεϊον τής έπ ιφανείας τής γ ή ς ,  έ’νεκα τούτου 
γ ίνετα ι ή πλημμυρις είς τό μέρος έκείνο· Περαί- 
νοντες τόν λόγον προσθέτομεν δτι, αί μεγάλα 6 
αυται κινήσεις τών ύδάτων. τής άβύσου ε’ισ ί Βε
βαίως αί π ιστικώτεραι οφθαλμοφανείς αποδείξεις- 
τής περιστροφής τής γής έπ ι τού άξονος της, 
κα! τής περιοδείας αύτής κύκλω τού ήλίου, ας 
οί ανθρώπινοι οφθαλμοί δύνανται νά ΐδωσι.,.
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ΛΜΜΕΡ.

Ό βίος τού άνδρος, τού όποιου πρόκειται ή 
εικών, ανήκει είς τήν Ιστορίαν ώς τά σπάνια 
αύτής «α ινό^ενα , καί αποτελεί τύπον τής δρα

στικότατος συνάμα κα! μεγαλοφυίας κα! τής ερ
γατικής ζωής παντός πολίτου έπιδιώκοντος προ
ορισμόν άπειρον, ώς εινε άπειρος και τού άνθρώ- 
που ή επ ιθυμ ία . Συνδυάζονται δέ κα! ε’ις αύτήν 
πλεονεκτήματα έκ διαμέτρου αντίθετα, διότι καί 
συγγραφεύς μέγας έγένετο κα! δ ιπλωμάτης δεινός

ΙΩΣΗΦ ΑΜΜΕΡ.

κα ! επ ισ τή μ ω ν άριστος. Μ ερίζονται αυτόν άρα 
ή πολ ιτ ική  ισ τορ ία , ή φ ιλο λο γ ία  και ή επ ιστήμ η .

Ό ’Ιωσήφ Ά μμερ  έγεννήθη τώ 1774  έν Γράσ- 
σγι τής Στυρίας, άπό δέ τού δεκάτου τρίτου έτους 
τής ηλικίας του άνετράφη κα! ίμαθήτευσεν εν 
Βιέννη, έν riji Ακαδημία τών Α νατολικών ’Επι
στημών. Εικοσαετής ήν. οτε έπελήφθη τής έκμα-

θήσεως τής Περσικής γλώσσης, κα! γνωστός ήδη 
καταστάς διά τής έξοχου και περιφανούς αύτοΰ 
εΰδοκιμήσεως περ! τάς Ά νατολικάς γλώ σσας, 
συμπεοιελήφθη πάνυ πρωίμως ως συνεργάτης 
έ!ς τήν σύνταξιν τοΰ περιφήμου Περσικο-Τουρκα- 
Άραβικοΰ λεξικού ύπό Μενίνσκη.

’Έκτοτε προσελήοθη εις διαφόρους τε και βχ-
125
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σιλικάς λειτουργίας. Τφ 1796  διωρίσθη Ιδιαίτε
ρος Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου τών Ε ξωτερι
κών εις το τμήμα ιδίως τών ’Ανατολικών υποθέ
σεων, αφού προλαβόντως εστάλη εις τε τήν 
Κωνσταντινούπολιν και τήν Α ίγυπτον ώς μαθη- 
τευόμενος, δπου Ιδίως ελαβε καιρόν νά μελετήση 
καί νά προμηθευθή πολλά ’Αραβικά χειρόγραφα. 
Προσελήφθη τώ 1800  είς τήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει Αυστριακήν πρεσβείαν ώς διερμηνεύς, δια- 
τελοΰντος ώς εκτάκτου απεσταλμένου τής Αυ
στρίας παρά τή Ύ ψηλ$ Πύλη τοϋ Βαρώνου 
Στουρμερ. Το έπιόν έτος διωρίσθη Σύμβουλος τής 
Πρεσβείας, καί τφ  1806  Πρόξενος τής Αυστρια
κής Κυβερνήσεως έν Μολδαβία. Τφ 1811 άπε- 
σταλη υπο τοϋ Αυτοκράτορος είς Παρισίους έν 
έκτάκτφ ΰπηρεσί^ι, έκεΐθεν δέ έπανελθών είς 
Βιϊννην :φ  1 8 1 7 , διωρίσθη ιδιαίτερος Σύμβουλος 
κα· οιερμηνεΰς τοϋ Αύτοκράτορος μετά εικοσαετή 
διαμονήν ΐν  Τουρκία, όνομασθείς συγχρόνως καϊ 
μέλος τής έν Βιέννη αΰτοκρατορικής Άκαδημ ας.

Τφ 1821 είργάσθη είς τήν βιβλιοθήχ/ν τής 
Δρέσδη;, καί τφ  1 8 2 5  έπεχείρησε φιλολογικήν 
περιήγησιν έν Ίταλ ί^ , όπόθεν μεταβάς ε ίς Κων- 
σταντινούπολιν πρός συλλογήν ανατολικών επ ι
γραφών καί έπιστρέψας είς Βιέννην, συνεπλήρωσε 
τήν τετράτομον ιστορίαν του τής ’Οθωμανικής 
ποιήσεως. Τφ 1 8 3 4  ό Σάχης τής Περσίας ετί- 
μησεν αύτόν μέ τό παοάσημον τοϋ Ήλιου καί τοϋ 
Αέοντος, ώς αμοιβήν τής είς τό Περσικόν έπ ιτυ- 
χοϋς μεταφράσεως τών ’Ηθικών τοϋ Μάρκου ’Αν
τωνίου.

Τφ 1835  έκληρονόμησε τά αγαθά τής Κο- 
μήσσης Πύργκσταλ, καί εκτοτε άνυψώθη είς τό 
άςιωμα βαρώνου. ’Από τής έποχής ταύτης μέχρι 
τοϋ 18 4 5 , καθ’ ήν διετέλει ώς άνακτόβουλος, 
ένησχολήθη είς τήν επιστήμην τών ’Ανατολικών 
γλω σσώ ν, είς Ιστορικάς συγγραφάς περί τ ή ς ’Α
σίας, είς τήν ποίησιν, καί έν γένε ι, προϊστάμε
νος συχνάκις επιστημονικών συλλόγω ν, έβεοεν 
αυτός πρώτος είς τήν Ευρώπην τήν καλλονήν καί 
τά μαγικά θέλγητρα τή ς· ’Ανατολικής ποιήσεως.

’Αδιάλειπτος εργασία ΰπήρξενή αρχή τής ζωής 
τοϋ Αμμερ, δν διακρίνει τών συνήθων π επ α ι
δευμένων, ΰψοϋσα αύτόν είς ορίζοντα φρονημά
των εύρύτερον, ή ανδρική διάνοια, τό αρρενωπόν

του υφος, δι’ ου καί μόνου δ σοφός έκτίθησιν είς 
τό θεατρον τοϋ κόσμου τήν έλευθέραν τοϋ λ ο γ ι
σμού κίνησιν καί ένέργειαν Έκτος δέ τών αρε
τών τούτων, ό "Αμμερ υπήρξε τύπος καί ΰπο- 
γραμμος και φιλοστόργου ο ίκο γενε^ ^ ο υ  καί α
γαθού πατριώτου. Ά πέθανε δέ τή 3 Νοεμβρίου 
1856  έν Βιέννη, είς ηλικίαν 82 έ τ ώ ν  καί άπέ
θανε μέ τον καλαμον κατά γράμμα είς τή νχ ε ΐρ α , 
καθώς δ ιηγείτα ι ή θυγάτηο του ή Κ. Βαρώνη 
Γρεγκ εν τή πρός τόν Κ. Ρενώ επιστολή τη ;. 
Ελαλει δέ και εγραφε, παρεκτός τής Γερμανικής 

και τής Άραβο Περσο-Τουρκικής, τήν Γαλλικήν 
την ’Α γγλικήν καί τήν ’Ιταλικήν, καί δέν έπαυσε 
r15'/?1 "ε^ους του β'.ου του οιατ/;ρών έκτεταμένην 
αλληλογραφίαν μετά πολλών έπισ/μων υποκεί
μενων τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας καί τής 
Περσίας. «

T j  πονήματα του "Αμμερ είσ ίν ά^ειοα καί 
αξιοπερίεργα. Παρεκτός δέ τή ; μεγάλης του 'Ι
σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  Τ ο υ ρ κ ί α ς  καί τών I 50 τόμων 
μεταφράσεων διαφόρων Ιστορικών, φιλολογικών 
καί ποιητικών πραγματειών άπό τών Ασιατικών 
γλωσσων, αφήχε και πΛήθος σημειώσεων χειρο
γράφων περι τής Ανατολής, αί όποΐαι, τακτο- 
ποιηθεισαι ΰπό τής θυγατρός του, ’ίσως ποτέ 
οημοσιευθώσι. Τό έξοχώτερον τών έργων του, 
η οεκα .ομος Ιστορία του ’Οθωμανικό j  Κράτβυς, 
προϊόν τριακονταετούς έρεύνης κα; μελέτης, ήτις 
θεωρείται ώς αριστούργημα έν Ε3ρώπ$ καί δ ι’ 
ην έλαβε τφ  18 15  παρά τού Αύτοκράτορος τών 
Ρωσσιών τά άδαμα^τοκάλλητον παράσημον τής 
Ά γ ια ς  Ά ννη ς, παρά δέ τοϋ βασιλέως τής Δανίας 
τό τοϋ Δάνεβρογ, καί βραδύτερον, διά τού Πρίγ- 
κηπος Μεττερνιχ, τό τού τάγματος τοϋ Λεοπόλ- 
δου, λήγει δυστυχώς άχρι τού 1774· άλλ ’ ό 
συγ r-ραφευς υπεόειξε τας πηγας, αφ’ ών δύναται 
νά άρυσθή δστις ήθελε τήν εξακολουθήσει. Πρός 
συλλογήν δέ, αντιγραφήν, παραλληλισμόν ή ά- 
ναγνωσιν τών πολυάριθμων ’Ανατολικών συγ- 
γραμμάτων, τών όποιων πρώτος έγνωστοποίησεν 
είς τήν Ευρώπην υπέρ τά 2 0 0 , περιήλθε τήν 
Ευρώπην καί μέγα μέρος τής Ά σ ίας , δαπανήσας 
ποσότητας ούκ εύκαταφρονήτους· άλλ ’ εύρε γεν- 
να ίαν ΰποστήριξιν, ού μόνον έκ μέρους τής Αύ- 
στριακής Κυβερνήσεως άλλα καί τής ’Οθωμανικής,
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ήτις προσέφερεν αύτφ πρός εκδοσιν τής 'Ιστορίας 
του 6 0 ,0 0 0  ταλλήρων.

Π Α 1 Α Α Π 1 Γ 1 Κ Ι Ι  Π Α Ρ Ε Κ Β Α Σ Η
Μετα πολλής τής εϋχαρι ιτήαεως φιλοξενοΰμεν σή

μερον έν ταΐς στήλαις τοΰ ήμετέρου περιοδικού τήν 
κατωτέρω οπουδαιοτάτη» πραγματείαν ήν άπεστει 
λεν ήμ~ν 6 εν Ίασίφ λόγιος ομογενής κ. Λ. I ι α ν- 
ν ο υ λ ά  τ ος  και έν ή μετα πολλής τη ; έμβριθείας 
εξετάζονται διάφορα σπο.>οα~α παιδαγωγικά ζήτημα 
τα . ες εκ ε ίνω ν  ατινα κινουσι πάντοτε το ένδιαφερον 
του άναγνώατου.

ΙΙρίν ή ετ ι γεννηθή ό άνθρωπος επ ιβάλλετα ι 
εις τούς γεννήτορας καθήκοντα οπως μή το εργον 
τής προνοίας βλαβή· καλώς δ’ έξεταζομένου το-ι 
πράγματος, πας τις οφείλει τήν έαυτού υγεία ν  
νά τη ;ή  σωαν, ΐνα  ή ανατιθεμενη αυτφ  τεκνο
ποιία παραγάγη οντα εύρωστα και ανορικα.

Πολύ μάλλον μετά τήν γέννησιν αύξάνουσιν 
αι φροντίδες τών γονέων οιτινες φυτικώς κατα 
πρώτον περιορίζονται εις τα  της οιαιτης του 
παιδός· ούχ ήττον όμως καί ενταύθα κ ινεί ύψη 
λότεοός τις σκοπός τής απλής συντηρήσεως, και 
είς τάς μικράς ταύτας υπάρξεις δυνατόν νά προ- 
λαμβάνωντα ι πολλά ατοπα ατινα μετα ταυτα 
εξουσιν ούκ όλίγην επιρροήν δχι μόνον έπ ί τής 
σωματικής του ατόμου καταστασεως, αλλα και 
έπ ί αύτών τών ψυχ ικώ ν, ηθικών καί διανοητικών 
δυνάμεων. Οί πολλοί κλαυθμοί τών παίδων ενίοτε 
είσ ί προμήνυμα πείσμονος χαρακτήρος συνετώς 
έλαττούμενοι παρακωλύουσι τό κακόν, δνα τής 
τακτικής, παρδείγματος χάριν, τής τροφής παρο
χής· ό δέ τρόπος τού ένδύειν, κατακλίνεσθαι, κι- 
νεΐσθαι καί τά λοιπά σ υντελε ί έτι είς τήν σω
ματικήν, ώς έκ ταύτης δέ καί είς τήν πνευμα
τικήν καί ήθικήν άνάπτυξιν  είς τούτο τό μέρος 
είσ ίν ωφέλιμοι ειδημόνων ιατρών συμβουλαι 
οσάκις οί άνατρέ»οντες δεν έχουσι πλήρη πεποι- 
θησιν τού τ ί δέον γενεσθαι. Ή τροφή βεβαίως 
ε ίνα ι ή βάσις τής ζωής, έν τούτοις δεον να μή 
παρατείνει μόνον αύτήν, άλλά καί νά τήν βελ- 
τιο ΐ.

Τό πρώτον έπ ιτυγχ ά νε ι οίονδήποτε ον, το οε 
3 ούτεοον είνα ι προτον τού λογικού άνθρώπου,

δστις άν καταβάλλει ικανούς κόπους πρός τήν 
έπ ί τά κρείττω μεταβολήν τών κτηνών ετι μάλ
λον οφείλει νά έπ ιμελήτα ι τής προόδου τού ίδίου 
αύτού γένους.

Τό μητρικόν γάλα είνα ι ή πρώτη τροφή· πλήν 
κατά κακήν μοίραν, πολλάκις άναιτίως ά ντ ί οί 
μαστοί τής γεννησάσης νά θρέψωσι τό βρέφος,τού
το παραδίδοται είς χεϊρας ξένης γυναικός· καί 
όμως, αί διάφοροι ούσίαι αί είσερχόμεναι εντός 
ήμών έκ τών ποικίλων αύτών συστατικών ένεργοϋ- 
σιν οΰτως ή άλλως· ώς μεταξύ καί αύτού τοϋ 
γάλακτος τού παρεχομένου έκ διαφόρων ζώων, υ
πάρχει έτερσία τ ις  έπίδρασις, διά δύναμαι νά μή 
παραδεχθώ δτι τό γάλα  τής μητοός θεραπεύει ά- 
νάγκας α'ίτινες δέν πλ/ροϋνται διά τής προσλή- 
ψεως τροφών. Δεν είνα ι αρά γε παράδοξον, το τέ
κνο ν μου νά γαλακτοτροφείται ΰπό άκατεργάστου 
'Γαταρίδος ή ΰπό άγριας μαύρης ; Αίφνης κατα
λαμβάνομαι ΰπό τής ιδέας, δτι άν έ'χτρ τι άλλο, 
μέρος τής εξωτερικής αύτών μορφής καί τά άξε- 
στον θά μεταδοθή καί είς αύτό· πεποίθησιν ί -  
χω  δτι οίαδήποτε τροφός, έμπνέει ού σμικρδν 
τών έαυτής αισθημάτων διά τής ΰπό τού μ'.- 
κρού άποροοφήσεως τοϋ Γάλακτος αύτής* ά λ 
λως τε δέ δέν είναι δυνατόν ή νά κατηγορηθή 
έπ ί άστοργί<ϊ καί άκηδί^· ήμήτηρ εκείνη ήτις άρ- 
νε ϊτα ι είς τήν ίδ ιαν σάρκα τά πρός ΰπαρξιν 
άπαιτούμενα. Καί είς αυτά τά άλογα ζώα ή 
φύσις ένεστάλαξεν είς άπειρον τό αίσθημα τής 
πρός τά τέκνα άγάπης. Είς μόνην τήν περίστασιν 
καθ’ ήν έξ άσθενείας ή τεκούσα αδυνατεί νά θρέ- 
ψτ| τόν καρπόν τής κοιλίας της, επ ιτρέπεται ή δι’ 
άλλης γυναικός άντικατάστασις αύτής. Μετά 
πλείστης δντως απορίας άνέγνων δτι έν Ο υγγα
ρία γ ίνετα ι τ ι πλέον τής στερήσεως τοϋ μητρι
κού γάλακτος, ή παρά τε π -ω χ ο ϊς  καί πλουσίοις 
μεγάλη πρός τάς πολυμελείς οίκογενείας άπο- 
στροφή διά παντός τρόπου τήν συνήθειαν τής 
Γεννητικής δυνάμεως ή τής γεννήσ ίω ς. χατήντη- 
σε γυναικάρια νά έχωσιν ώς ίδιον επάγγελμ α  
τάς αίσχράς πρός άποβολ.ήν καί τά  τοιαύτα 
γνώσεις. Είς τούτο άποδίόοται ή έν τ·  ̂ είοημέντ) 
χωρ^ στασιμοτης τοΰ πληθυσμού.

Καθ’ δσον αυξάνει ή ήλικία τοΰ μικρού συναυ- 
ξάνουσι καί αί περί αύτοϋ μέριμναι, έν γένει
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άσπαζόμεθα δτι ή χρήσις τών τιμωριών δέον νά 
ΐι σπανιωτάτη· τοΰτο δέ είναι άναπόφευκτον είς 
τήν λ ίαν τρυοεράν περίοδον καθ’ήν αρκεί τής μη- 
τρός έξαιρέτως ή άγω γή  και αί περι τό ανήλικον 
πλάσμα εντυπώσεις tva μορφώσωσιν αύτό, ή δέ 
ούτωσίν επ ιτυγχανόμενη παίδευσις τίδησι τά  Θε
μέλια τοΰ εύρυτέοου μέλλοντος δπερ κατά τοσούτο 
καθιστώνται εύχερέστερον καθ’ δσον ή ά π ’ αρχής 
εργασία άπενέγκιρ πλουσίαν βλάστησιν. Έκ π ά ν 
των τών στρός έκπαίδευσιν και μόρφωσιν τών 
παίδων τιθεμένων είς ενέργειαν μέσων, άπλού- 
στερον, εύκολώτερον καί άποτελεστικώτερον ή το 
διδόναι αύτοις δείγματα τών πράξεων ών πρόκει
τα ι νά γίνωσι μ ιμηταί. ’Α ναμφιβόλω; πλεΐστον 
έξαρτάται έκ τής αγάπης, τής καλής δελήσεως 
καί τών φώτων τής μητρός· καί τά μέν δύο πρώτα 
είσ ίν εύκολα κτήματα πρός πάσαν μητέρα δταν τό 
αποφασίσω), τό δέ τρίτον, δπερ κυρίως συνβοηδεΐ 
τά  πρώτα, είνα ι μερικόν, ά λλ ’ ώμολογητέον δτι 
τών τριών είναι ή σχετική τελειότης τής έξ απα 
λών ονύγων άνατροβής. Παραπολύ σπουδαΐον 
θεωρητέον διά το μέλλον τήν είς τό καταγίνεσαι 
εζιν άπό τών πρώτων ακόμη ετών, καδ’ ήν τό 
παιδίον ώς έκ τής άργίας άρχεται νά εύοίσκεται 
ού'τως ε ίπ ε ϊν  είς άνίαν. Δέν έννοοΰμεν βεβαίως 
νά δοδή βαρεία υπηρεσία είς πενταετές τεκνίον 
άλλά τ ί πειράζει έπ ί παραδείγματι νά τυλίσση 
είς κουβάριον τήν κλωστήν ήν κλώθει ή μήτηρ ;

Μακράν αύτοΰ πάσαι αί μυθώδεις ίστορίαι, 
τά περί νηρηίδων διηγήματα, τά  κακοποιά πνεύ
ματα , οί βροκόλακοι, αί μ α γε ϊα ι, αί μαντεΐα ι, 
αί όνειροκρισίαι καί τόσα άλλα άτινα καί τήν 
κρίσιν άποπλανώσι καί τόν φόβον ένσπείρουσιν. 
’Ολίγον δέ κατ’ ολίγον πρέπει νά έπεκτείνετα ι 
ό κύκλος τής εξεως είς πάν δ,τι δύναται νά ώ- 
φελήσ'β τήν δ ιάπλασιν.

’Ιδού περί εξεως τ ί λέγουσιν επίσημοι πα ιδα
γω γο ί. ’Ονομάζεται εξις ή διάθεσις τοΰ ποιεΐν 
τινας πράξεις άφ’ ου έπανελήφθησαν πολλάκις. 
"Ο,τι ήδη έποιήσαμεν φερώμεθα πρός τό ποιήσαι 
π ά λ ιν  ώς σημεΐόν τι έγκολαφθέν δέν εξαλείφετα ι 
ευκόλως . . . .

Ή εςις ε ίνα ι !ν  τών συντελεστικωτέρων ονο
μάτων δπερ δύναται νά μεταγειρισθτί ε ίς  τήν α
νατροφήν, άληθώ; έστι δύναμις ενεργούσα σταθε-

ρώς εφ ’ ήμών, καί ής πανταχοΰ ανευρίσκονται αί 
συνέπειαι· συγκρατεϊ ήμάς έν τω άγαδω, άλλά 
συχνάκις δύει καί πρός τό κακόν ώς διά σκληρας 
καί βαρεία ; άλύσου.

Ό τρόπος λοιπόν δι’ οΰ αί έ'ξει; αποδέχονται 
όέον νά ή τό άντικείμενον πάσης αοοντίδος τοΰ 
παιδαγωγού (g au lh ey ) .  Ή εξις είνα ι έν γένε ι 
διάδεσις τών ήμετέρων οργάνων, προξενουμένη 
ΰπό τής άνακαλύψεως τών αυτών κινήσεων, δδεν 
ή ευχέρεια τοΰ π α ρ ά γ ε ι αύτάς καί παρά τήν δέ- 
λησιν ήμών τών ιδ ίω ν . Κατά τήν παιδικήν έξό- 
χως ήλικίαν άποκτώμεν τάς καλάς ή κακάς ε- 
ξεις ήτοι τό ώφελίμως ή εκιβλαβώς ένεργεϊν έπ ί 
τε ήμών καί τών άλλων. ’Εάν εκ νηπιότητος, έ- 
δείκνυτο πάντοτε ή ιδέα τής αρετής περικλειό
μενη είς τήν τής εύχαριστήσεως, τής ευτυχ ία ς, 
τής τιμής, τοΰ σεβασμού, ΰπάρχει ε ί ;  λόγος νά 
πιστεύσγι τις οτ ι τό ούτωσίν άνατρεφόμενον π α ι
δίον άποβήσεται αγαθός άνήρ, τίμιος πολίτης. 
Εάν τουναντίον, συνειδίζεται νά ένοΐ είς τήν ι 

δέαν τής ευδαιμονίας, τους καλλωπ ισμού;, τόν 
χρυσόν, τήν καταγω γήν, τά άξιώματα, δ έ ν ε ίνα 1 
παράδοξον δτι γενόμενος άνήρ, αποβαίνει μά
ταιος, φιλάργυρος, εγω ιστής, υπερήφανος. Τό 
λογικόν άπαντ^ καδ’ εξιν ΰγ ιά  κρίσιν τών πραγ
μάτων, οΰτω δή υπολαμβάνει ορθά τά  πρός τήν 
ευημερίαν ήμών συμοωνοΰντα καί τ ’ άνάπαλιν
(g iraud ) .

Ή ανατροφή εργάζετα ι διά τής ισχύος τής 
εξεως . . . Αυτη, δικαίως όνομασδεΐσα δευτέρα 
φύσις, μορφοΐ τόν χαρακτήρα καί τά ήδη· διά 
τής εξεως αί καλαί πράξεις αναβιβάζονται ε ί; 
προτερήματα, ε ί ;  άρετάς· τά λάδη μετατρέπον- 
τα ι είς ελαττώ ματα , είς κακ ίας... De g i ran d o .

Τό πνεύμα έχει τ ά ; εξεις αύτοΰ ώ ; τό σώμα, 
καί κατά τούς νόμου; τοΰ ήμετέοου οργανισμού, 
αί μέν συνδέονται μετά τών δέ.

Ή εξις όρα αεί τής φαντασίας δσον καί έπ ί 
τών αισδήσεων ένφ σημειοΐ τ ’άντικείμενα είς τάς 
αναμνήσεις έξασθενεΐ προϊόντος τά ίχ νη  έν τφ  
πνεύμ ατι. Ή εξις, ήτις διακανονίζει τό πνεύμα, 
δύναται επίσης νά ΰποδουλώστρ τήν σύ)>λη<!/ιν. . . 
Ή κατά συνήδειαν εξις, στερούσα τό πνεύμα πά 
σης έσκεμμένης πεποιδήσεω;, παοαλ>ύει έν αύτώ 
τήν δύναμιν τού κρίνειν καί συλλογίζεσδαι . . .
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(De gerando) Ή εξι; παράγει έν ήμ ϊν διαθέ
σεις σταθεράς όριζούσας νέαν ϋπαρξιν αί εξεις 
βοηθοΰσιν ή άντιστρατευονται εις την τελ.ειοποιη- 
σιν ήμών, καδ’ δσον είναι καλα ί, ή κακαί. Αί μέν 
έκτείνουσι τήν ίσ χ ύν  τών δυνάμεων ημών και 
έξασααλίζουσι τάς προόδους μας, διότι τό αύτο- 
ΐλάτον μεθ’ οΰ έπαναλ.αμβάνεται συνηθη; τ ις  ιδεα 
ή έκτελειτα ι συνήθως πράξ'.ς τ ις , επ ιτρεπει η- 
μ ΐν νά έφαρμοσωμεν πάσαν την ημετεραν φυσι
κήν, ηθικήν καί διανοητικήν δραστηριότητα, είς 
νέα ; κτήσεις, αί δέ είσίν έμπόδιον εις τήν τελειο- 
ποίησιν ήμών, διότι τή ; θελ.ησεω; μή εχουση; 
μέρο; ε ί ;  τήν ενέργειαν αύτών άναβαίνει δύσκο- 
λον τό άντεπεξελθεϊν κατ’ αύτών καί τό διορθώ- 
σαι τάς αποτελούσα; αύτάς π λ α να ;. Ή ες ι; με
ταβάλλει τάς καλιάς πράξεις εις αρετας, τα ; οέ 
πονηρά; είς κακίας· καθιστά! μονίμους πάσας τας 
κτήσεις ήμών. Δύναται τ ις νά είπι^ δτι τό εργον 
τής ανατροφή; συνίσταται ε ι;  την μορφωσιν τών 
καλών εξεων καί τήν παρακώλυσιν τών κακών. 
Ό Σολομών διεκήρυττε τήν ίσχύν τής εξεως λέ- 
γω ν. ’Ανατρέφετε τό παιδίον έν τή όδω ήν οφεί

λε ι ν ’ άκολουθήση καί δταν γηράσιρ οέν θ’ αποστή 
αύτής. Τή αρωγή τοΰ βαυμασίου τούτου νόμου 
τή ; εξεως, ό άνθρωπος δσον δήποτε σμικρά καί 
άν ώσι τά μέσα αυτου, ουναται ν αυζαντ, τας 
κτήσεις αύτοϋ διηνεκώ; χωρών πρός τήν ε ν τ έ 

λειαν. (M arce l) .
Μή συγχωρώμεν είς το παιοιον ν αποκτά ε- 

ξιν ή ; μ ετ ’ ού πολύ δεήσει ν ’ άπαλλαχθή· μή 
παραχωρώμεν είς αύτό ο ,τι μελλομεν ν άρνη- 
δώμεν εις τόν άνδοα. Οί γονείς πλειστάκις έχου- 
σιν, ύπό τήν έποψιν ταύτην, άτοπον συγκατάοα- 
σ ιν. "Ινα μή έναντιωδώσιν είς τό παιδίον αύτώ ν, 
τό ά ϊίνουν ν’ ακολουΟ'  ̂ τά μικρά του π&ισμα.α, 
νά παοαδίδεται ε ί ;  τό σκαιόν ή βάναυσον τών 
εαυτού όρμών, φα ίνετα ι, κατ’ αυτού; δτι ή πρώτη 
ηλικία έ ν ε ι τό προνόμιον το πάν να τολμ^ ανε- 
νοχλήτως· λησμονούσιν δμω; οτι ο σπορος τής 
νεότητος θερίζεται είς τήν ώριμον εποχήν, και 
δτι τό διορδούν εγκαίρως τούς άγαπωμένους 
προφυλάτεται άπό πολλών δυσαρεσκειών καί 

λυπ ώ ν .

  --------

ΕΛΟΙΕΡ ΑΕ ΜΟΛ ΓΕΙΙΕΛ1

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Μ υθιστορία  Μ εταφρασθεϊσα 'Ί ·πό  X .  X .

(Συνέχ. ’ Ιδε σελ.

  Λοχαγέ, άπήντησεν ό άγνωστος, μετά φω
νής έκ τής συγκινήσεως ΰποτρεμουσης, έχω νά 
σάς άπευθύνω μίαν έρώτησιν καί συγχρόνως νά 
σάς διακοινώσω Εν μυστικόν . . . Πριν σά; ερω- 
τήσω χ ρ ε ω σ τ ώ  νά σάς άποκαλύψω τό μυστικόν 
τούτο τό όποιον είνα ι σπουδαιότατον ούχί μόνον 
δι’ έμέ άλλά καί διά τόν άγώνα δν άνελάβατε 
καί τό^ όποιον θά συμμερισθώ καί εγώ , άλλ.ά 
στερούμαι γενναιότητας και οεν δύναμαι να αν- 
θέξω πλειότερον . . . άλνλως εκ τής απαντησεως 
σας έξαρτάται καί ή άπόφασι; τήν όποιαν θά
λ^άβω καί τό μέλλ^ον μου.

 Μέ εκπλήττετε, συγχρόνως δέ κεντάτε ΰ-
πεομέτρω; καί τήν πεοιέργειάν μου, άνέκραςεν ο

98 4  Τεύχος ΑΑ'.)

Αακιουζόν. Πρώτην ήδη φοράν συναντωμεθα, η 
προφορά σα; δεικνύει δτι κατά τό φαινόμενον δέν 
είσθε μήτε Κομητινός μήτε ’Ισπανό;· οέν ουνα- 
μαι λοιπόν νά έννοήσω πώ ; έν άγνοια μου ευ- 
οίσκομαι τοσουτον συνόεδεμενος μετα τοΰ βιου 
σα; ώστε είς μου λ,όγο; νά έπεαεάσ^ το  μ έλ
λον σ α ; . . .

—  Α οχαγέ, άπήντησεν δ άγνω στο ; εχετε μ ι
αν έξαδέλ.φην . . .

—  ΤΑ ! άνέκραξεν ό Λακιουζον έκθαμβος.
  Τό παρελθόν έτο; ή εξαδέλ/φη σα; μετα

τοΰ πατρό; της κατώκουν οίκίσκον εντός τοΰ οα- 
σους τοΰ Σώ παρά τήν Δόλε . . . εκτοτε ο θεΐός 
σα; ΙΙέτρο; Γιλβέρτη; έπανήλθεν ενταύθα . . .
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μόνος . . . λ έγ ετα ι δέ οτι ή Ροδή άπέθανε ! . .
Λοχαγέ εχετα ιτούτο  α λ ι ε ί α ς ;  απεθανε η Ροοή;

Μόλον δτι οί λόγοι ouTot ερρέθησαν μετά πα 
ρακλητικού ύβους, ό Λακιουζόν κατα πρώτον όεν 
άπήντησε έφαίνετο σκεπτόμενος, αί δέ ριτίδες 
τοϋ μετώπου του, και α ί μαύραι του όφρεϊς αΐ- 
τινες διά θλιβεράς σπασμωδικής κινήσεως συνη- 
νώθησαν Έδείκνυον δτι πάλη Ορμητική έγένετο 

εν αύτφ .
—  Κύριε, είπε μετά τινα στιγμήν έοωτών 

μάλλον η άπαντών ό θάνατος τής έξαοέλφης μου 
άβ ίνει πένθος οικογενειακόν εις τόν πατέρα της 
καί είς έμέ τούς μόνους συγγενε ίς  της . . . τούτο 
κατά τ ί σάς ενδιαφέρει;

  0εε μ ου ! έψιθύρισεν δ άγνωστος κρύπτων
τό ποόσωπον εντός τών δύω του χειρών καί προ- 
σπαθών είς μάτην νά καταπνίξιρ λυγμόν άπό τής 
καρδίας του άνερχόμενον, άπέθανε! τό βλέπω ...

 Τήν έγνωρίζατε λοιπόν ; ήρώτησε ζωηρώς.
  "Α χ ! άνέκραξεν ό άγνωστος μέ έρωτάτε

αν τήν έγνώριζα ;
— Ήράσθε ίσως αύτής ;

 - Ν α ί! ω ! ν α ί ! τήν ήγάπω ν . . . τήν ήγά-
πων μεθ’ όλης τής ψυχής μου, τήν ήγάπω ν μεθ’ 
δλης τής καρδίας μου . . . τήν ήγάπω ν μετά τής 
φλογέρας έρμης τοΰ πρώτου καί τελευταίου έ
ρωτος . . .

—  Καί εκείνη ; ΰπετονθόρισεν ό Λακιουζόν, 
εκείνη ; σάς ήγάπα  ;

—  Εκείνη ; . . . ώ ! Έδείκνυε πρός έμέ ίεράν 
αδελφής συμπάθειαν καί ετρεφε, νομίζω , αγνόν 
μνηστής πρός μνηστήρα έρωτα . . .

Ό Αογαγός έκλινε τήν κεφαλήν· δύω μεγάλα 
δάκρυα έρευσαν έπ ί τών παρειών του αίφνης ω- 
γρών γενομένων, και ό τόσον ισχυρός άνήρ κα
τέστη έπ ί μίαν στιγμήν καί παιδός ασθενέστερος.

Τούτο δέ διότι μία μόνη λέξις διέσχισεν απαξ 
διαπαντός τόν πέπλον δι’ ού μέχρις έκείνηΐ τής 
στιγμής διέβλεπεν τό μέλλον, διότι μία τών με 
γάλω ν τού βίου του ·ελπίδων κατέρευσεν, διότι 
έπρεπε νά άνατρέψιρ τό ετερον τών είδόλων όποια 
«εριεκλείνοντο εντός τής καρδίας του ώς εν ίερώ 
ό Λακιουζόν μέχρι τούδε ε ίχ ε  τήν ψυγήν είς δύω 
οιηρημένην κα ί τήν μέν πρώτην μερίδα τήν εύ-

ρυτέραν αφιέρωσε τή θεά Άνεξαρτησί^ ή δέ άλ
λη ανήκε τή Ροδή.

Αίφνης τά πάντα  ήλλαξαν φάσιν.
Ή Ροδή δέν τόν ήγάπα . Ή Ροδή ουδέποτε 

θέλει τόν άγαπήσει, ή Ροδή αγαπά  άλλον ! . .
Έ  σύνκρουσις ήταν σκληρά ή δέ πληγή οδυ

νηρά.
Ά λ λ ’ ό Λακιουζόν ήτον έκ τών προνομιούχων 

εκείνων άνδρών τών οποίων ή ψυχή μεταβάλλε
ται έν άνάγκιρ είς χάλυβδον και οί όποιοι επ ι
βάλλουν κατά βούλησιν αναισθησίαν μέν είς τήν 
καρδίαν ίσ γύ ν  δέ είς τά νεύρα.

—  Είς σέ άπό τούδε, είπε καθ’ εαυτόν χαμη
λή μεν τή φωνή , άλλά πλήρης υψηλού ενθουσι
ασμού, είς σέ ανήκω ώ Ιερά ελευθερία, είς σε 
ολόκληρος, είς σέ ψ υγή  τε καί σώματι.

Αί ριτίδες τοϋ μετώπου του έξηφανίσθησαν, 
ή κεφαλή του άνυψώθη τό αίμα ήρχισε τήν τα 
κτικήν αύτού κυκλοφορίαν ΰπό τό ήλιοκαυθέν 
δέρμα του.

—  Κύριε, ε ίπ ε  στραφείς πρός τόν άγνωστον, 
μέ έσώσατε τήν ζωήν, ώστε θά ε ίμαι πολύ άγνω 
μων εάν επ ιτείνω  πλειοτέρνν τήν απάτην καί 
τήν θΛίψιν σας . . .  ή Ροδή ζ ή ! . .

—  Ά χ ! άνέκραξεν δ νέος άρπάσας μετά ιτυ- 
ρετώδους όρμής τήν χεΐρα τού λοχαγού καί θλί- 
βων αύτήν επ ί τής καρδίας του . . . έγνώριζον 
εγώ  δτι α ί προαισθήσεις μου δέν μέ ήπάτουν... 
έγνώριζον δτι ή καρδία μου ήθελε σταθμεΐ καθ’ 
ήν στιγμήν ή τής Ροδής ήθελε παυσει παλλου- 
σα ! !  . .

—  'Εννοείτε όμως ελπ ίζω  Κύριε, οτι μετα 
τήν έξομολόγησίν σας ταύτην, κα’. αφού σάς α
κούω λέγοντα δτι έράσθε τής Ροδής άντερώμενος 
καί παρ' αυτής 8yco βεβαίως το όικα'.ωμα νά 
ζητήσω παρ’ ΰμών πληρεστέρας πληροφορίας νά 
σάς έαωτήσω τ ις είσθε, τ ί έπ .θυμεΐτε, καί προ
σέτι τ ί ελπ ίζετε  . . .

—  Δικαιούσθε άναμφιβόλως είς τούτο, Χρχαγέ» 
άπήντησεν ζωηρώς ό νέος πρό παντός άλλου μά
λ ιστα  ήθελον ομιλήσει περί εμού άλλ ’ ή τρομερά; 
άβεβαιότης ής μέ έξήψατε με εμπόδισε τού νά 
τό κάμω . .

—  ΙΙολύ καλά Κύριε* άλλά τώρα πλέον είσθε 
■ησυγος καί . . . περιμένω νά σάς άκούσω , . .
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—  ' Αρχομαι λοιπόν ειπεν ο άγνω στο ,, μη 
λησμονήσετε όμως δτι πάν ο ,τι σάς ε ιπω  δύνα
μαι καί νά σάς τά άποδε’.ξω μή εκπλαγήτε δε 
όσον εκπληκτική καί άν σάς φανή ή διήγησίς μου· 
ακούσατε. Πρό τινων ακόμη ημερών ωνομαζόμην 
Ραούλ Κλεμάν καί ημ71ν άντισυνταγματάρχης 
τού Ιππικού ΰπό τόν Κ. Δεβιλρουά . . .

  Γάλλος! ανέκραξε ό Λακιουζόν συσπάσας
άκουσίως τάς όφρεΐς, εισθε I ά λ λ ο ;, · . ·

 Μή μέ διακόπτετε λοχαγέ, σάς είπον τις
ήμην χθές τώρα θά σα; είπω  τις έσομαι αύριον... 
Νϋριον ό γάλλος αξιωματικός δέν θά ύπάρχει 
πλέον, άντ’ αύτοϋ δέ θέλει αναφανεί δ Κομητικός 
βαρώνος Ραούλ του Σαντιβερ.

Μόλις άκούσας τό δνομα τούτο ο λοχαγός α- 
νεχα ίτισεν άποτόμως τόν ίππον του, στας οέ 
έθεώρησε μετά προδήλου θάμβους τόν συνοδοιπό
ρον του, τού όποιου τό ώραίον καί εύγενες γ λ υ 
κύ μ έ ν  άλλά καί άνδρικόν πρόσωπον έφωτίζετο 
ΰπό τών λευκών τής πανσέληνου ακτινών.

  Ραούλ ό τού Σαντιβέρ ! άνέκοαξε μετά
συγκεκιν/,μένης φωνής. Σ ε ίς ! . . είναι άδύνατον!.. 
Ό  μέγας καί ισχυρός του Σαντιβερ οικος εσοε- 
σθη, φ εύ ! . . δ τελευταίος βαρώνος πρό είκοσι 
περίπου ετών άπώλετο μετά μονογενούς έν τή 
κοιτίδι είσέτι υιού του ΰπό τά καπνίζοντα ερι- 
πεια τού πυρποληθέντος μεγάρου του . . .

  Λο'/αγέ, άπήντησεν δ οδοιπόρος τον οποί
αν είς το έξής θέλομεν ονομάζει Ραούλ, σάς 
παρεκάλεσα τ.δη νά μήν έκπλαγήτε είς δ,τι εκ
πληκτικόν καί άν άκούσετε, προσθεις ότι ούναμαι 
καί νά άποδείξω δ ,τι καί αν σας ε ίπω  . . . Είμαι 
ό μονογενής υίός τού τελευταίου βαρώνου τού

Σαντιβέρ . . .
  Κύριε είπεν δ Λακιουζόν θέττων την χειρα

έπ ί τών ώμων τοϋ συνοδοιπόρου του, σας παρα
καλώ έπίσης νά μέ εννοήσετε καλώς νά μέ δι- 
καιώσητε, καί νά μή νομίσετε δτι διά τής αμ
φιβολίας μου προτίθεμαι νά σάς προσβάλλω . ..  
Δέν έκριζούτα-. διά μιάς μία πεποίθησις άπό 
πολλοϋ παγιω θεΐσα , πρό πάντων δ’ δταν ή πε- 
ποίθησις αυτη κρατύνεται άπό περιστάσεων π ι
θανών καί τή άληθεία παραπλήσιων. Πιστεύω, 
ε ίμαι βεβαιότατος οτι οέν προτιθεσθε voc με α- 
πατήσητε, άλλά μήπως ήπάτησαν καί ΰμας ; . . .

Πώς είνα ι δυνατόν νκ  εσωθη της μεγάλης εκείνες 
συμφοράς καθ' ήν ό Βαρώνος του Σαντιβερ απω- 
λετο ; προβλέπω  δτι θά μέ είπήτε, δτι πιστός 
τις ύπηρέτης πάντα κίνδυνον περιφρονήσας σάς 
Ισωσε τής πυρκαίάς . . .

—  Ναί ό επ ιστάτης τοϋ οίκου τοϋ πατρός^μου 
άνθρωπος τίμιος Μαρκέλος Κλεμάν καλούμενος, 
του όποιου επ ι πολυ ενομι^ον οτι ε ιμ ι υιος. Γ1. 
θαυμαστόν η άδύνατον δύναται νά ΰπάρξτρ έν 
τούτω ;

—  Ούδέν βεβαίως. Ά λ λ ’ υπάρχει τό εξής ο- 
λ ίνον δυσκατάληΰτον : Πώ; είναι όυνατον ο :;ι-  
στός,ουτο; υπηρέτης, αφού σάς έσωσε με x ’.vouvov 
άνααφιβόλω; τής Ιο.ας του ζωής από τ> φλό-I i
γας α ΐτινες κατεο^ρω ικον το μεγαρον σα-, να 
uT| άνχκ-άζ/,: ^li σ ω σ α ΐ  ο ν τ ε λ ε υ τ α Ι
ο ν  γ ό ν ο ν  τ ο υ  ε υ γ ε ν ο υ ς  ο ι κ ο υ τ  ιο ν 
Σ α ν τ ι β έ ρ !  ε σ ω σ α τ ό ν κ  λ η ρ ο ν ό μ ο ν  
τ ή ς  ά π ε ι ρ ο υ  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς !  Ι δ ο ύ  
α υ τ ό ς ,  ά ς  ζ ή σ $ ο ι α  ν α  δ ι α φ ύ λ α ξ ή  
κ α ί  ν ά  ΰ π ο σ τ η ρ ί ξ ι ρ  τ ή ν  μ ε τ α ξ ύ  
τ ώ ν  μ ε γ ά λ ω ν  Κ ο μ η τ ι ν ώ ν  'J ε σ ι ν 
του . . . άλλά νά σάς βύθισή έν τφ  σκότει, νά 
σας άναΒρέψτρ ώς υΙον του να σας αναγκαστ) να 
εμφανισθητε στ,μερον ζητών τους τίτλους και την 
κληρονομιάν των προγονών σ α ς , Ομολογήσατε 
οτι τούτο ε ίνα ι αφροσύνη, και νομίζω δτι μεταξύ 
εκείνων ποος τούς οποίους 9α διηγηδ^τε αυ*α 
δυσκολως θα ευρετε εύπιστους ακροατας.

Λ ογαγέ, άπήντησεν δ Ραουλ, σάς οικαιώ ό ιζ 
τήν α μ φ ιβ ο λ ία ν  σας, ού μόνον δέ δέν τήν θεωρώ 
π ρ ο σ β λη τ ικ ή ν ,  άλλά καί θά τήν συνεμεριζόμεθα 
άν ό θετός πατήρ μου δέν μέ εφώτιζε οια τοϋ α
ναμφισβήτητου τής ένεργείας φωτός διαλυσαντος 
έν άκαρεί τά περί τήν βρεφικήν κοιτίδα μου^πε- 
πυκνωμένα σκότη . . .  δ φλέγων ούτος τής αλή
θειας πυρσός θέλει λάμψει μετ’ ολίγον καί δι’ 
υμάς καί δι’ έμέ . . . Καί τώρα μία μόνη λέξις 
θέλει σάς εξηγήσει πολλά ποαγματα τα οποία 
σάς φαίνονται άνεξήγητα* ο Μαρκέλος έκαλυψε 
τήν ύπαρξίν μου διά τοϋ πέπλου τού μυστηρίου, 
δπως προφυλάξη έμέ τό ασθενές πλασμα του κ- 
διαλάκτου μίσους «ανίσχυρου έχθρου. Τό μίσος 
τούτο ήπείλε ι τήν γεννεάν μου δλόκληρον . . . 
Τό μίσος τούτο ώρκίσθη νά κατασβεστι το ova-
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μά μου κα! νά εκμηδενίσει την οίκογέ.νειάν μου. 
Ή πυρκαϊά τοΰ μεγάρρυ τοΰ Σαντιβέρ δέν ητο τυ- 
γα ίον δυστύχημα, ήτον έγκλημα! ό πατήρ μου 
δεν άπέθανε θύμα τοΰ φρικτοΰ επεισοδίου, άλλ ’ 
άπέθανε δολοφονηθείς! . .

-—  Δολοφονηθείς! έπανέλαβεν δ Λακιουζόν 
χωρίς νά κρύψε; τήν εκπληξιν κα! την συγκι- 
νησίν του.

—  Μάλ'.στα άνέκραξεν ο Ραούλ μ ετ ’ οργής, 
μετ’ ολίγον δέ δά σας ε ίπω  το δνομα τοΰ οολο- 
οόνου. Ά λλά  πρέπει, πρώτον νά μάδητε τά μυ
στηριώδη α ίτ ια  τοΰ κακουγήματος πρ!ν μάδητε 
τον κακοΰργον. ’Ακούσατε με κα! κρίνατε έπειτα  
αν ε ίμα ι χυδαίος ραδιούργος δέλων νά κλέψει εν 
δνομα, ή άν δικαιούμαι νά απαιτήσω  τήν δέσιν 
ήτις μο! ανήκει.

ΖΤ.

ΤΡΙΣΤΑΝ ΤΟΓ ΣΑΝΤΙΒΕΡ.

Ό Ραούλ ήρξατο διηγούμενος.
Ά λ λ ’ ένταΰδα νου-ίζομεν καλόν νά λάβωμεν 

ήμεΐς τον λόγον τούτο μέν διά νά  έπανορβώσω- 
μεν κα! ταξιδετήσωμεν ·έν τή οικεία δέσει λε- 
πτομερείας τινάς κχ! συμβάντα τά  όποια κα! 
αυτός ο ήρως ήμών ήγνόει έπ ειτα  δέ νά άπαλ- 
λάξωμεν κα! τούς άναγνώσας ήμών άπό τάς ά- 
τελευτήτους ερωτήσεις τάς όποιας ό Λακιουζόν 
άπηύδηνε τώ Ραούλ διακόπτων αύτόν διηγού
μενο ν.

§

Ό Βαρώνος Τριστάν τού Σαντιβέρ, πατήρ τοΰ 
Ραούλ, ποοσεκλήδη ώς έκ τής υψηλής κοινωνι
κής δέσεώς του εις τήν Αυλήν τής Α. Καθολικής 
Μεγαλειότητος τοΰ βασιλέως τής ’Ισπανίας ένδα 
έντός ολίγου έγένετο συνταγματάρχης.

Νέος έκ τών θελκτικότερων τής εποχής έκείνης 
κα! τό εικοστόν πέμ"πτον τής ηλικίας του άγων 
ήρξατο νά σκεπτηται περ! γάμου, ούχ! διότι ή-

ράτό τίνος, άλλά διά νά μήν έκλείψτρ τό περιφα
νές τής οίκογενείας δνομα.

Έν τούτφ τφ  μεταξύ προσεκλήθη ε!ς τ ήν ε- 
λευθέραν Κομητείαν ΰπό τοΰ δνησκοντος πατρος 
του.

Μόλις δμως έφδασε κα! ή ΰγεία  τοΰ άσθενούς 
ήρξατο βελτιουμένη έπαισθητώς κα! μετ’ ολίγον 
εΰρέθη εκτός παντός κινδύνου προσωρινών του
λάχιστον.

Ήναγκασμένος ό Τριστάν νά διαμένε) έπ ί τ ινας 
εβδομάδας παρά τ φ  πατρ ι αυτού όιηρχετο τά , 
ήμέρας κυνηγών.

'Ημέραν τινα  ένω ήτοιμάζετο νζ  φονεύσε) δορ
κά δ α ματαίως κατά τών κυνών παλαιουσαν V  
κουσεν αίφνης, οΰ μακράν τής θεσεως εν ή ευ- 
ρίσκετο, οξείας κραυγάς γυναικός κα! ταχ είς  
βηματισμούς ίππου.

’Έδραμεν άπό ρυτήρος πρός τό μεοος ενδεν 
έξήοχοντο α! κραυγα! κα! εντός ολίγου ΐδε νεά- 
νιδα άπανομένην μετ’ ιλλ ιγγ ιω δους ταχυτητος 
άπό τής ίππου τήν όποιαν ίπ π ευ ε  κα! άκολου- 
θουμένη άλλά πολύ μάκρόδεν, ύπό δύω ύπηοε- 
τών μετ’ άπελπησίας Στήτε ! . . Στήτε ! . . κρα- 
ζόντων.

Ταχύς ώς άστραπή ό Τριστάν δραμών άντε- 
μετώπισεν τήν ίπ π ο ν  κα! διά σιδηράς χειρός 
δραξάμενος τούς χαλινούς τήν ήνάγκασε νά στα- 
δή τήν σ τιγμ ήν, άκριβώς καθ’ ήν ή νεάνις κλο- 
νιζομένη έπ ι τού έφιππίου έκινδύνευε νά λειπο- 
θυμήσττ,.

I Ό βαρώνος άφιππεύσας τήν έδέχθη εις τάς 
άγκάλας του, κα! τήν κατέθεσε έπ ι τής χλόη-:.

Τότε ήδυνήθη νά τήν θεωρήσή μετά προσοχής.
Μόλις ών δεκαεξαετής λευκή ώς κρίνος ή ώς 

ή άσπιλος τών δρέων χ ιώ ν ύπό τήν μακράν και 
άφθονον μέλαιναν κόμην της.

Ή πολυτέλεια τής ενδυμασίας της, ή ώραιώ- 
ττς τής ίπ π ο υ , ή στολή τών υπηρετών, οικόσημα 
γεγλυμμένα έπ ! τής λαβής τοΰ μαστιγίου της 
ήσαν δείγματα ύψηλής καταγωγής κα! σημαν
τικού πλούτου.

(ακολουθεί)..
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Ι1ΕΡΙ0ΔΜΙ ΕΚ ΠΕΡΣΙΑι

(νΙδε σελ. 9 7 6  τεύχος ΛΑ’ ) 
λευκός, ό Όράγβας, ερρεεν έλικοειδώς έντός μιας 
έκτεταμένης κοιλάδος, πλήρους έκ καρποφόρων 
δένδρων, έξ αμπέλων, έκ φυτών παρασίτων και 
έκ κομαρέων, α τινα  συνεπλέκοντο εις αψίδας και 
έσγημάτιζον στεγάσματα άδιαπέραστα ΰπό του

καύσονος τοΰ ήλίου.
"Εν περίεργον χαρακτηριστικόν έκ τής άπόψε- 

ως τής χώρας ταύτης, ε ίνα ι ή έλλειψ ις οικιών. |
Ο! Γεωργιανό! δέν ειχον παρά υπογείους, άς ε- 
κτιζον επωφελούμενοι τάς άνωμαλίας τοΰ εδά
φους· κα! δταν δέν ύπάρχωσι το ιαυτα ι, σκαπτού- I 
σιν άπλώς δπάς έντός τής γή ς, άς χαλύπτουσι 
διά φύλλων. Ή ιδέα τοΰ θανάτου φαίνετα ι δτι 
δέν έξέπληττε τούς ζώντας τοιουτοτρόπως. Επει
δή α! άνθρώπιναι αυται κατοικίαι ε ίνα ι κεκα- 
λυμμέναι έκ φύλλω ν, κα! δέν φα ίνετα ι ή είσοδος 
τω ν, τούτο δίδει ε ις τάς κοιλάδας ταύτας μίαν 
δέσιν λ ία ν  μυστηριώδη καί έρημον. 01 λειμώνες 
αυτόθι ε ίνα ι σπάνιοι, κα! ή χλόη κίτρινη —  
ό ήλιος έξήρανεν α ύ τή ν  τοΰτο είνα ι τό μειονέ
κτημα τών καλών κλιμάτων. Χοίροι, περιπα- 
τοΰντες έπ ! τής χλόης ήλάττουν έλίγον τήν ποίη-

βασιλέως τής Συρίας. Εις τών διαδόχων αύτοΰ 
δ Άρτόκης έκ τοΰ γένους τών Άρσακιοων συνε- 
μάγησε μετά τοΰ Μιθριδάτου* άλλά τφ  65  π . X. 
αετά τήν ήτταν τοΰ Μιθριδάτου ΰπό Πομπηϊου, 
ή νώοα ΰπετάγη  εις τούς Ρωμαίους. Ούχ’ ήττον 
ή Γεωργία διετήρησε τούς βασιλείς^αύτής· οιφ- 
κήδη ΰπό τών Άρσακιδών άπό τού 71 π .Χ . με- 
ypi τού 242  μ.Χ . κα! μετά ταύτα  ύπό τών Σα- 
σανιδών. Κατά τ>ν Γ . αιώνα δ_ χρηστιανισμός 
είσεχώρησε παρά τοϊς Γεωργιανοίς αντικαταστη- | 
σας τήν λατρείαν τών άστέρων κατά δε τον ΣΤ . 
αιώνα ό Χοσρόης Νουσχιρβάν, βασιλεύς τε^ς Περ
σίας, έκθρονίσας τόν Βακούρ Δ'. ^(568), επέοα- 
λεν αύτοίς τήν δυναστείαν τοΰ οίκου του, αντι- 
καταστάσαν ύπό τών Βαγρατίδων ή Πογκρατι- 
δών τής Α ρμενίας. Κατά τόν Η', αιώνα ΰπέκυ- 
Λαν εις τόν ζυγόν τών Α ράβων, ήλευδερωθησαν 
τώ  8 6 1 , άλλά τόν άκόλουδον αιώνα ΰπεδουλω- 
θήσαν ΰπό τώ ν Δ ειλεμ ιτώ ν τοΰ Γ κυλάν καί των 
Βουίδων τής Περσίας. Ο! Σελδζου/ίδαι τού Ά ρ π - 
Ά σ λά ν , έγκατέστησαν έν 1 εωργια εν μέσφ .ου 
ΙΑ' αίώνος· ο! υ!ο! τού Δ ζεγγ ις-Χ άν αντικατέ
στησαν αύτούς τφ  1 2 4 8 , άπό δέ τοΰ 1386  μέ- 
χρ·. τοΰ 1400  οι Τάρταοοι τοΰ Ταμερλάνου ελε-

atv τών μαγευτικών τούτων μερών. Ή ενδυμα
σία τών «υλάκων τών χοίρων τούτων ωμοιαζε

πρός τήν τού Πέρσου.
Εις τ ινα  μέρη, μ εγάλα ι καρυα! έρριπτον τήν 

σκιάν των έπ ! τής χαμηλής ταυτης χλόης, και 
μ ετ’ ού πολύ κάτωδεν αύτών διέκρινα τήδε κα- 
κείσε μικράς λιδίνους ο’ικοδομας, συγκειμένας έκ 
τριών τε ίχω ν κα! έκ μιάς στέγης έκ φύλλω ν. 
Τό έμπροσδεν μέρος αυτών ήτο ανοικτόν. Έντός 
αυτών έπωλεϊτο  οίνος και απεχθής τυρός, έξ α ι- 
γογάλακτοί. Μ ο! έφαίνετο άδύνατον δτι ξένος 
δύναται νά φάγ$ τούτον, μολονότι ο! αύτόχδο- 
νες φαίνονται πολυ αγαπώ ντες αυτόν. Πεοιξ .ών 
μικρών τούτων καταστηματων απερ εκαλουν.ο 
τ ο υ χ  ά ν, αμέριμνοι Γεωργιανό! ήσαν νω χε- 
λώς έξηπλωμένοι, καπνίζοντες, πίνοντες, κα! ά- 
φίνοντες τάς γυνα ίκας αύτών νά φροντίσωσι πε
ρ! τών κήπων.

Καθ’ δσον προσήγγιζον εις Τ ιφλίδα, αι οχδαι 
τού Ά ράγβα άπέβαινον πετρώδεις και γυμ να ι, 
κα! έπεθύμουν νά φθάσω εκεί προ πολλοΰ, εα /■ 
δέν έμποδιζόμην έκ τής άλλαγής τών ταχυδομι- 
κών ίπ π ω ν  κατά τά γλυκοχαράγματα,—  και ό-.

ηλάτουν τήν χώραν. Κατά τόν ΙΕ', αιώνα Α λ έ
ξανδρος Α'. διένειμε τό βασίλειόν του είς^τους 
τρεις αύτοΰ υίούς, οίτινες κατήρτησαν τά α ν τ ί
ζηλα βασίλεια τής Κάρδλης, Κάκ/εθ, Τουρκίας, 
κα! προετοίμασαν οίίτω τήν καταστροφήν_τής Γε- 
ωογίας. Κατά τόν ΙΣΤ'. α ιώνα, οί Σοφήδες της 
Περσίας κα! ο! ’Οθωμανό! Τούρκοι διενεμήθησαν 
αύτήν. Ο! Πέρσαι έκδιωχθέντες ΰπό τούτων τφ  
1 5 8 9 , ΰπερίσγυσαν μετά τοΰ Σάχ-Ά ββας άπό 
- 0ύ 1 6 0 3 — 1 6 1 5 , άπώλεσαν δέ τήν ύπεροχήν 

ι α ύ :ώ ν  τώ 17 24 . Τφ 174 0  ό Ναδίρ-σάχ ύπέτα- 
ξε μέρος ‘τής χώρας κα! τήν κυβέρνησιν αυτής 
άνέθηκεν είς τόν θεμουρόζ Β'. . 'Ηράκλειος ο δι
άδοχος τούτου (1 7 6 0 — 1798) φοβηδε'ις τόν Σα- 
νη ν  τής Περσίας Κερ!μ-χάν, συνεμάχησε μετα. 
τών Ρωσσων κα! έγένετο ΰποτελης. Αλλα τφ  
1 7 9 5  δ ’Αγά Μω·/αμέτ εΐσβαλών είς τήν Γεωρ
γ ία ν , έκιρύευσε τήν Τιφλίδα κα! ήχμαλώτησε 
πολλούς.'Ή  άφιξις στρατιωτικού τίνος ^ωσσικου 
σώματος προύλαβε νέαν εισβολήν (1 7 9 7 ). Μετα 
δύο ετη δ βασιλεύς Γεώργιος ΙΑ', δ υ!ός του 'Η
ρακλείου, άνεγνώρισεν άποδνήσκον τόν τσάρον 
Παύλον Α'. ώς κληρονόμον αυτου. Τφ 1802  Ά 
Γεωργία έκηρύχθη όωσσικη ε^αρχία^.^
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ποκχί μάλιστα α λ λ α γ έ ς ! τά πάντα  ησαν σύυ.- 
φωνα πρός τήν χαρμονήν τών ώραίων τούτων 
τόπων. Εΐδον εκεί και σφαιριστήριον ! . . Σφαι- 
ριστηοιον εν μεσω πασης ταυτης τής πέραν τοΰ 
Καυκάσου πο ιήσεως! Εις γραμματεύς συντάγ
ματος έδοκίμαζεν επ ’ αυτού τήν αξίαν του' εωυ- 
γον μετά φρίκης.

Μεταξύ άλλω ν μερών δπου ή έλλειψ ις τών 
'ίππων μέ ήνάγκασε νά μείνω , θά ενθυμούμαι 
πάντοτε την Δουσετ, τήν άσχημοτέραν πόλιν τών 
δσας είδον έκτισμένας έπ ί υψηλού μέρους. Ή το 
αργά, ειχον μεγάλων π ε ίν α ν  και, έξερχόμενος 
τής άμάξης, εζητουν νά οειπνήσω μετά τής εύ- 
σταθειας ανθρώπου δστις διά τοΰ βεβαιοτικοΰ 
αυτοΰ υβούς, ελπ ίζε ι νά π ρ ο λ ά ο rj άρνησιν* διότι 
κ ενταύθα ούδέν υπάρχει, »  ε ίνα ι ή άπάντησις 
ήν λαμβάνει τις γενικώς έν Γεωργία και εν Καυ- 
κασψ. Διδαχθείς εκ πείρας και παρατρυνόμενος 
υπό τής ορέςεως, ήμην αποφασισμένος τήν φο
ράν ταύτην να προκαλέσω έν ανάγκη ταραχήν 
οια να καταβαλλω την κακήν θέλησιν τοΰ ξενο
δόχου- άλλά  προς μεγάλην μου έκπληξιν και 
προς μεγάλην μου ευχαριστησιν, χωρίς νά κα- 
ταιρύγω είς το έσχατον τοΰτο μέτρον, ό ςενίζων 
με εκινηθη, ηναψε πυράν, και έξύπνησε διά τοΰ 
ποοός τά τέκνα του, άτινα έκοιμώντο εις το ποο- 
αύλιον έν ΰπαίθρω. Ήγέρθησαν βραδέως, άλλά 
τέλος πάντων ήγέρθησαν. Έ γώ , έν τούτοις, πε- 
ριεπάτουν έπ ι τής μεγάλης καί θλιβεράς π λα 
τεία ς τής Δουσέτ. Ό ουρανός ήτο βαθύς και 
πλήρης αστέρων. Ούδείς ζέφυρος έτάραττε τήν 
ήσυχον ατμόσφαιραν, ήτις ήτο θερμή ως ό άτμός 
^ωσσικοΰ λουτρού, καί είς ήν άνεδίδετο ύπό τής 
αρωματικής χλόης οσμη φαρμακείου.

Ό χ ι μόνον είχον μεγάλην πε ίναν τό έσπέρας 
τούτο· α λλ ’ από οκτώ ήμερών δέν έφαγον άλλο 
τ ι παρά αυγά , α ταχέως είχον βαρυνθή, καί 
κακόν άρτον αμμώδη. Έπερίμενον λοιπόν μ ετ ’ 
ανυπομονησίας το αποτελεσμα της ένεργείας τού 
ξενοδόχου μου· καί, φυλάττων τήν επιθυμίαν 
τού νά εισέρχομαι πάλ ιν είς τό ξενοδοχεΐον μό
νον δτε τό δεϊπνόν μου έγένετο έτοιμον, έξηκο- 
λούθουν περιπατών, καί άφού είδον μακρόθεν 
καταναλισκομένας τάς λαμπάδας τάς όποιας ό

γερμανός θαλαμηπόλος μου ήτο δλως υπερήφανος 
διότι τάς ί γ ε ρ ε ν  έκ Μόσχας, καί ήκουσα" ήδη 
τάς φωνας τών πρώτων άλεκτόρων οιτινες άντα- 
πεκρίνοντο ώς φρουρόν,— αίφνης ά λλα ι φωναί, 
αγωνίας, φωναί θανάτου αντήχησαν είς τήν χ .  
κοήν μου. Δυστυχές θύμα τής λα ιμαργίας μ-,υ 
έσφάζετο υπό τής μαχαίρας ανεπιτήδειου Γεωο- 
γιανού. —  Έ γεινόμην αίτιος δολοφονίας· έξ α ί
τ ια ς μου, διότι δεν ηΰχαριστούμην είς τόν αμμώ
δη άρτο ί , εστερειτο μήτηο τέκνον, ού άφήρεσαν 
τήν γλυκείαν ζωήν, σφάζοντες είς τό σκότος, 
πλασμα άνυπεράσπηστον. Ή καρδία μου διη- 
γέρθη καί ό στόμαχός μου τόσον, ώστε έ'ταν μοί 
προσεφεραν τό ορν.θιον, ού τό μέν ήμ ισυ, κατά- 
μαυρον, ητο εψημενον καί πεπασμένον μέ έν 
όυσώοες λ ίπος, το οε άλλο έπλεεν έντό; υγρού 
οπερ άνέδιοεν οσμήν νεκροταφείου, ήγέρθην μετά 
φρίκης έκ τής τοαπέζης και έζήτητα ΐπ ϋο υς. 
Ούδείς ΰπήρχεν έκεϊ, —  τουλάχιστον τούτο μοί 
ειπεν ο Γερμανός επ ιστάτης μου μετά μειδιάμα- 
.ο, σατανικού, και εν οποιω ενεθυμήθην τάς 
ανωφελώς καήσας λαμπάδας.

Η ηώς εοριπτεν ήδη μ ίαν ώχραν έκλαμψιν 
έπ ί τής πένθιμου ταύτης σκηνής. — Περιηρχόμην 
εις καταστασιν αορανούς απελπ ισ ία ς, καί, π ί-  
π τω ν έπ ί μιας κλίνης ή μάλλον έπ ί ένός άθλιου 
κραββάτου δλως έφθαρμένου, εμεΐνα έκεϊ αναί
σθητος μέχρι προκεχωρηκυίας ημέρας. Οί ίππο ι 
ησαν ζευγνυμένοι : άβήκα νά μέ οδηγήσω σι πρός 
τήν Τ ιφλίδα.

Είς τόν άκόλουθον σταθμόν, ή αύτή ιστορία 
επαναλαμβάνετα ι· δέν υπάρχουν ίπ π ο ι. Ή ναγ- 
κάσθην νά μείνω περί πέντε ώρας εντός κενού 
δωματίου. Τέλος έπέτυχον τά μέσα τοΰ ν ’ ακο
λουθήσω τήν πορείαν μου, καί διόλου δέν έβρά- 
δυνον νά διακρίνω μακρόθεν τήν Τιφλίδα ·  άλ
λα φ εύ ! πόσ',ν ολίγον παρεμφερής πρός τήν 
Τιφλίδα έκε'.νην ήν ώνειρευόμην! "Εχλειον τούς 
οφθαλμούς, και προσεπάθουν νά ιοω τό δνειοόν 
μου* αλλα  τούτο οεν εγένετο. ΑΙ εικόνες ά ; ε ί-  
χο t σχηματίσει δεν αντενακλουν πλέον είς τόν 
ωχρόν καθρέπτην τής φαντασίας μου.

Τοΰτο δέν ήτο μόνον αποτέλεσμα τής πείνης,
• ής θερμοτητος, και ολων τών παθημάτων τά
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όποια ΰπέφερα. Ή Τ ιφλίς (1), πρέπει νά τό 
ε’ίπ ω , δέν είνα ι ούτε πολύ ώραϊα, ούτε πολύ με
γάλη. Εϋρωπαϊκαί οίκοδομαί, λευκαί καί λευκό- 
φαιαι, ήσαν άθλίως συνεσφιγμέναι μεταξύ τών 
γυμνών βράχων. Ή λπ ιζα  νά εΰρω λαμπρούς κή
πους, κατά τήν ανατολικήν πολυτέλειαν άναμε- 
μ ιγμένην μετά τής ορεινής άγριότητος, άλλά δέν 
ειοον ουτε χλόην, ουτε πολυτελή ασιατικήν άο- 
χιτεκτονικήν, τουλάχιστον πρός τό μέρος ό’Θεν 
εολεπον, κατά πρώτ/,ν φοράν τήν πόλιν.

Ή αθυμία μου ήτο μεγάλη* άλλά μεγαλει- 
τερα υπήρξεν ή ανυσηχία ήν ένέβαλλεν αύτη είς 
τό πνεϋμά μου. "Ολα τά λοιπά όνειρά μου έμελ- 
λον άρά γε νά έξαφανισθώσιν ώς τούτο ; Τεχε
ράνη, Ταυρι$, Περσία, θά άποτύχω άρά γε είς 
ολας μου τάς ελπ ίο α ς ; ΤΩ άπα ίσ ια ι συμ-popal 
τής φαντασίας ! . . η μάλλον ολέθριοι σταθμοί, 
ολέθρια ξενοδοχεία !

Άνεχώρησα έκ Τιφλίδος είς Τεχεράνην τήν 
πρωίαν τής 21 Σεπτεμβρίου 1838 . Οί συνοδοι
πόροι μου ησαν ό συνταγματάρχης Du Hamel, 
ή σύζυγός του καί ό ιατρός Κάφερ. Είχομεν έ- 
πωφεληθή ώραΐον καιρόν διά νά ύπάγωμεν έφιπ
ποι, καί αί άμαξαι ήμών μάς ήκολούθουν. Μέχρι

(1) Η I ιφ λ ις πόλις τής ’Ασ. Ρωσσίας, πρωτ. 
τοΰ ομωνύμου κυβερνείου καί έδρα τοΰ γενικού 
οιοικητοΰ τοΰ Καυκάσου, κεΐτα ι 2 ,3 3 0  χ ιλιόμ . 
Ν Α τής ΠετροΟπολεως. Έν αύτή ύπάρχουσιν 
έλληνική καί αρμένική αρχιεπισκοπή, δικαστή
ρια, γυμνάσια , άρμενική σχολή, κτλ. Μεταξύ 
τών διαφόρων αυτής κτηρίων διακρίνονται ή μη- 
τροπολιτική εκκλησία, οί στρατώνες, ή μεγάλη 
αγορά, κτλ. Η βιομηχανία καί τό έμπόριον είσ ί 
λ ία ν  ανεπτυγμένα . Ή πόλις έχει θερμά' λουτρά 
ες ου και το ονομα αυτής καί σιδηρόδρομοι μέ- 
χρι Πότι. Λέγεται δτι ού:ος έπεκταθήσεται μέ- 
χρι Βακοΰ. Ή Τ ιφλίς έκτίσθη τώ 4 6 9  μ. X. υπό 
τοϋ βασιλέως Βακτάνγ καί έγένετο πρωτ. τοΰ 
βασιλείου τής Γεωργίας καί έδρα τών βασιλέων 
Κάρθλι Ό Ζεγκίς-χάν τόν 12ον αιώνα καί ό 
Μουσταφά πασσάς τώ 4 /θ9 έκυρίευσιν αύτήν 
καί έλεηλάτηταν, ό δέ Σάχης τής Περσίας Μω- 

■ χομμέτ κατέστρεψεν. Οί Ρώσσοι έλαβον αύτήν 
τώ 1801 καί εκτοτε ήκμασε ταχέως ύπογρα’̂ εί- 
σης τώ 1814  καί συνθήλης τή μεσολαβήσει τής 
’Α γγλ ίας μεταξύ Ρωσσίας καί Περσίας. Ή Τι
φλίς άριθμεΐ 6 0 ,0 0 0  κατοίκων.

Έοιβάν ευρίσκει τις μίαν λαμπράν οδόν, χάρις 
τ£> συνταγματάρχη ’Εσπέζω, ’Ισπανόν ΰπηοε- 
τοΰντα τή ρωσσική κυβερνήσει, δστις διήλθε πολ
λά ετη έν τή κλεισωρεί^ τής Διλιδζάνης, διά vie 
στρώσ-/] εκεί τήν όδόν ταύτην εν τώ μέσω τών 
φοβερών κρημνών καί τών απροσίτων βράχων.

Ή πρώτη ήμών πορεία ύπήρξεν έξ λεΰγα ι. Έ- 
ποοευόμεθα λ ία ν αργά διά νά μή κουρασθώσι 
τά υποζύγιά  μας, τό όποια έμελλον νά μάς. 
χρησιμεύσωσι μέχρι Ταυρίδος. ’Ολίγον μακράν 
τής Τιφλίδος, έφιλοξενήθ/,μεν έν τή οίκία ένός 
’Αρμενίου, τοΰ συνταγματάρχου Σεμίρ Χάν Βεγ- 
λαρώφ, δ'.ερμηνίως έν τή ρωσσική υπηρεσία, μάς 
προσήνεγκε δεΐπνον εντός μεγάλου κήπου, δλως 
έπισκιαζομένου έκ κλημάτων, ών οί πυκνοί θόλοι 
έκάλυπτον τάς δροσεράς δενδροστοιχίας. "Ολοι 
οι κήποι τής Ίιφλιοος εισ ί πεφυτευμένοι κατά 
το σύστημα τοΰτο, καί παρέχουσι θελκτικήν 
σχέπην εναντίον τού ήλίου.

Κατεκλίθημεν εντός γεωργιανοΰ χωρίου, δπου 
εΰρίσκετο μία ρωσσική οίκία άρτίως φκοδομηθεϊ- 
σα οιά τούς οδοιπόρους. Τά γεωργιανά χωρία, 
τό είπον, ήδη, δέν σύγκειται κατά τό σύνηθες 
παρά έξ ΰποστέγων υπογείων, τά όποια όμοιά- 
ζουσιν ούχί τόσον πρός ανθρώπινα οικήματα ό
σον πρός σπήλαια  άγριων ζώων. —  Τό χωριον 
τοΰτο ητο, άλλως τε, εύαρέστως τοποθετημένο·/. 
Κοιλάδες, ορη, συνωκισμένα εκ ποιμνίων βουβά
λω ν και αφθόνου χλόης· δένδρα εύρωστα καί π υ 
κνόφυλλα, περικυκλοΰντα τάς διεσκορπισμένας 
κατοικίας κατά θελκτικήν αταξίαν* τέλος, μα
κράν, λόφοι ε’στεμμένοι έκ χ ιόνων.

Τήν έπαύρ'.ον, ή Ιδία θερμοκρασία καί τό ίδιον 
θέλγητρον είς τό ταξείδιον, τό όποιον έφαίνετο 
άληθής εύχαρίστησις· αί θέαι τών τοποθεσιών 
α ιτινες ανεπτυσσοντο εις τους οφθαλμούς ήμών 
άπέβαι νον κάθε στιγμήν περισσότερον θελκτή- 
ριαι, καί μοί άνεκάλουν ενίοτε τήν χώραν ήτις 
εΰρίσκεται μεταξύ Φλωρεντίας καί Ρώμης, μετά 
τήν Άρεζοΰ.

Περί τήν τρίτην ώραν μετά μεσημβρίαν, έστα- 
ματήσαμεν είς μίαν οικίαν άρκούντως κατάλλη
λον, επίσης (όωσσικής κατασκευής, είς ήμι-τέταρ- 
τον λεύγης περίπου άπό ταταρικοΰ χωρίου. ’Ενώ 
προητοιμάζετο τό γεύμα, διηυθύνθημεν πεζή πρός
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το χωρίον τοΰτο, μετά τοϋ ιατρού Κάφερ* χαι, 
φθάσαντες r-λησίον τών κατοικιών, προσεγγίσα- 
μεν ε τ ι  μάλλον μίαν τών σακλή, δπου έτύχομεν 
φιλοφρόνου ΰποδοχής ύπό τών γυναικών. Έ 
στρωσαν πλησίον τής πυρά; έρυθράν ψιάθαν, έφ’ 
ή ; διέταξαν νά καθήσωμεν, καί ή συνδιάλεξις 
ήρχισε διά τών χειρονομιών, και τ$  βοήθεια 
φράσεών τινων τής έν Κωνσταντινουπόλει τουρ
κικής διαλέκτου.

Μεθ’ δλον το έκ τής φυσιογνωμίας αυτών σκυ
θρωπόν ΰφος, δύο έκ τών γυνα ικώ ν τούτων μοι 
έφάνησαν θελκτικής καλλονή; καί χάριτος. Έ 
μέν έξ αύτών έ<ραίνετο δεκαοκτώ έτών ή δέ αλλ/) 
είκοσι Περισκελίς, κοντόν φόρεμα περισφίγγον 
τήν δσφύν, καλούμενον ά ρ χ  α λ  ό χ , ^ινόμακτρον 
περιτετυλιγμένον περί τήν κεφαλήν καί ετερον 
περί τόν τράχηλον, χ ιτώ ν  κατά τόν περσικόν 
^υθμόν, δν ή ενδυμασία του σώματος, 7)~'.ζ ε ίνα ι 
άλλως τε λ ία ν  έσφιγμένη, άφίνει άνοικτόν καί 
κυματίζοντα επ ί τοϋ στήθους· τοιοϋτος ή-ον ό 
στολισμός τών νέων τούτων γυνα ικών. 01 πόδε; 
τω ν ήταν γυμνοί. 'Η μαύρη κόμη των κατέβαινε 
κατά μήκο; τών κροτάφων των καί έπ ί τών πα 
ρειών τω ν , οι δέ εύρυθμοι χαρακτήρες των πα 
ρίστων θελκτικήν εκφρασιν σεμνότητας καί α 
πλοϊκής αίδοΰς. Καίτοι δ ήλιος ήμαύρωσε τά 
χρώματα τών ένδυμάτων των καί έμαύρισε τό 
αβρόν δέρμα των, ούχ ήττον ή ώραιότης αύτών 
δέν κατεστράφη ΰπό τής δυστυχ ίας. ’Απερχό
μενοι, έδώκαμεν αύτα ΐς ολίγα ά μ π  ά ζ  ι α (νό
μισμα γεωργιανόν ίσοδυναμούν πρός 80  έκατο- 
σ τά ), απερ ελαβον μηχανικώς, καί άνευ ουδε- 
μιάς έκφοάσεως εύγνωμοσύνης.

Τό έσπέρας, έπανήλθον είς τό χωρίον μετά 
τοϋ ιατρού. Οί χύνε; ο'ίτινες τό ίφύλαττον μάς 
έδέχθησαν διά τού τριγμού τών όδόντων. Άπη* 
λάχθην τούτων διά τινων σχησμάτων fevoc πα 
λαιού έπενδύτου μου, καί ό ιατρός δέν ύπέστη 
μεγαλειτέραν βλάβην. Είσήλθομεν έντός ά λ 
λου οικήματος, καί τά βλέμματά μας έν πρώ- 
τοις προσηλώθησαν είς μικρόν θελκτικόν κορά- 
σΐον έξαετές, τό όποιον, πρό πολλών μηνών, 
έθραύσθη τήν κνήμην πεσόν άπό τοϋ ϊππο υ . Ό 
πάππος του, άφαιρέσας τόν επίδεσμον μετά προ
σοχής, Ιδειξε τήν πληγομένην κνήμην ήτις έφαί-

νετο λ ία ν φλογισμένη, καί όστοϋν δπερ είχον έ- 
αγάγει άπό τή ; κνήμης καί έφύλαττεν έντός τοϋ 

θυλακίου του. Τό δυστυχές πηδ ίον δέν εκλαιε, 
καί έίοαίνετο λέγον τ ι προφέρον άνάρθρους τ ινά ; 
λέξεις. Ό ιατρός διέταξε βδέλλας, καί έδήλωσεν 
είς ενα Τάταρον, δστις έγνώριζεν ολίγον τήν 
^ωσσικήν, καί έπασχεν έπ ίση; έκ πυρετού, τήν 
χρήσιν ήν επρεπε ν ' άκολουθήσιτ,, ένω ή μικρά 
άσθενής καί ή μήτηρ της έπειρώντο ν χ  μαντευ- 
σωσι, μετά συγκινητικής προσοχής, τοΰ; λόγου; 
οΰ; δέν ήδύναντο νά ένοήσω-ιν.

Τήν αύτήν εσπέραν, ειδον, μετά ταραχής, δτι 
ειχον χάσει τήν κλείδα τοΰ κιβωτίου μου τ ί  
όποιον περιεϊχεν δλα τά πρός τήν οδοιπορίαν 
μου χρειώδη. Τήν έιταύριον πρω ίκν, κατά τήν 
άναχώρησιν, διηρχόμην τό χωρίον έπ ί τή  άοε- 
βx:.<f έλπ ίδ ι τοϋ νά τήν έπανεύρω, ο re εΐδον 
έρχομένην τήν μάμμην τών νέων γυναικών ά ; 
είχομεν είδεϊ, τήν προτεραίαν. Μέ έφώναξε κα! 
μοί παρέδωκε τήν κλείδα ήτις παρέπετεν δταν 
είσηρχόμην ε!ς τήν οικίαν της. Έ ττάθην πρό; 
στιγμήν διά νά έκφράσω τή/ ευγνωμοσύνην μου 
πρό; τους πτωχούς τούτου;, ο'ίτινες ήρχιζον νζ 
κάμνωσι δι έμέ τάς προετοιμασίας τακτικής φ ι
λοξενίας, δτε ό κρότο; τή ; συνοδία; ήμών, μοί 
έδωκε τό σύνθημα τή ; άναχωρήσεως.

Έ ν τφ  μέσψ τής όδοιπορία; ή > είχομεν απο
φασίσει νά κάμωμεν τήν ήμέραν έκείνην, έστα- 
ματήσαμεν ε !; Ιν χωρίον καλούμενον Ά στά ν- 
Βεγλη. 'Όπερ κεϊτα ι έπ ί θελκτικής τοποθεσία; 
α! δέ ο’ικ ία ι αύτοϋ ε ίνα ι διεσπαρμένα-, έπ ί τών 
τερπνών γηλόφων καί έντός πρασίνων κοιλάδάν.

’Απερχόμενοι τοϋ Ά στάν-Β εγλη , άνεβαίνομεν 
σχεδόν άνευ διακοπή: ΰψη. “Ηδη τά χιονοσκεπή 
δρη έφαίνοντο ποοσεγγίζοντα ήμά;· και ή άπο- 
ψις τών θέσεων άπέβαινεν επ ί μάλλον καί μάλ
λον αύστηρά καί άγρια. Τό σκότος ήτο βαθύ δτε 
έίθάσαμεν ε ί ;  Μ πιμπίς, χωρίον άρμενιχόν, κεί
μενον ε ! ;  ^ωμαντικήν, άλλά γυμνήν τοποθεσίαν. 
’Ακολουθούμενο; ύπό ένός Τατάρου, ειχον προη- 
γηθή τών συνοδοιπόρων μου, κα! επειδή ούδέν 
ήτο προητοιμασμένον διά τήν κ. Du H am e l, 
πϋοσεπάθουν vie συμπληρώσω τά καθήκοντα τοϋ 
προμηθευτοϋ. Ειχον εκλέξει τήν οικίαν άρμενίου 
ποίγκηπος, δστις δέν έφαίνϊτο πολύ εύχαριστη-
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μένος εκ τής ήμετέρας έπισχέψεως. Ά λλα  τ ι ποιη- 
τέον; "Ολαι αί άλλα ι αυτόκλητα·, οικίαι ήσαν ΰ- 
πόγεια  σπήλαια ών μόνη ή θέα προύξένει φρίκην, 
κα! περιεπλανήθην πολύν χρόνον εις τό σκοτο; 
πριν μεταβώ εις τήν ήγεμονικήν οικίαν, ή τ ις , ά λ
λω ς, ώμοίαζε μάλλον πρός ίπποστάσιον. Ά λη- 
θώ; ένταϋθα εΰρον τού; βουβάλους συνοδευομέ- 
νους ΰπό τών γυναικών τοϋ μεγάρου τούτου αι- 
τ ινε ; άπεμακρΰνοντο έσπευσμένω ; χωρίς ούδε-

μίαν νά δώσωσι προσοχήν εις τήν παρ’ έμοϋ 
αίτουμένην συγγνώ μην. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ο 
δμιλός μας έπλησίασεν. Αί άποσκευαί μ α ; α ΐτ ι- 
νες ειχον μ είνε ι όπίσω, εφθασαν επ ι τελου;. Ε- 
δειπνήσαιχεν τοσον κα/^ως οσον και κ^κως, O’j -  
ναριαι νά ε ίπ ω  συγχρόνως κακώς, καί μετ’ ο·3 
πβλύ έκαστος δέν έσκέφθη άλλο τι είμή νά άνα- 
λάβ^ι έκ τών κόπων τή ; ήμέρα;. Τό κ α τ ’ εμε, πα- 
ρετήρησα, μ ετ ’ ανησυχίας, δτι ή οροφή τοϋ δω-

ΚΑΓΚΑΣΙΟΙ ΙΠΠΕΙΣ

ματιού ήτο κεκαλυμμένη έξ Ιστών αράχνης, καί 
ώμίλησα περ! τούτου πριν ή κατακλιθώ, μετά 
τοϋ πιστού μου ΰπηρέτου Κεβόρκ. 'II γνώμη του 
ήτο δτι μεγάλη άσυνεσία  τ,θελεν ε ιτθα ι τοϋ νζ 
οιαταράξωμεν τούς αρχαίους κατοίκους τοϋ με
γάρου. 'Γπήκουσα άμέσω ; εις τήν ορθήν ταύτην 
παρατήρησην, έκπληκτος έπ ί ττ, Ιδέα δτι θά οιε- 
σκοοπίζοντο είς δλην τήν οικίαν κατά τό πρώτον 
χτύπηαα τοϋ σαρώθρου, κα! έκοιμήθην άνευ κρό

του φοβούμενος μή τά ς  έςυπνήσω. Ά λλά  μεθ’ ο- 
λην μου τήν προσοχήν ταύτην, ιδού έν τώ μεσω 
τοϋ ύπνου μου, μοί επεσεν επ ί τής χειρός εις 
σταγών ψυχρού ρευστού ! Μ ηπω ; ητο οηλητηοιον 
τής μ εγάλη ; α ρά χ νη ς;— Φώ; ΰποκιτρινον εφαι- 
νετο ήδη διά δύο οπών οίονει ω ; παραθύρων, άς 
ειχον κακώ ; έμφράξει, κα ί τό άλλόκοτόν μου 
κατάλυμα, ε ! ;  τό άμυδρόν τοϋτό φώ ;, μοι εφανη

 ̂  ̂ w  _  yf y \ t  ^

ώ ; ευοεϊα «ω λ εα  αοαχνων. Τω οντι, ίντος ταυτης
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τής αρμένικης αιθούσης, υπήρχε μία τοιαύτη έλ- 
λειψ ις αρχιτεκτονικής, —  εις τούς παλαιούς τ ε ί
χους αυτής πολλά! όπα'ι,— έπ ! τής μαυρισμένης 
αύτής οροφής τοιοΰτος λαβύρινθος έκ δοκών α
συμμετρών, τοσούτων ζοφερών πασσάλων, καί 
επ ι πάσι τούτοις εν χρώμα τόσον κονιορτώδες, 
τοσον μονοτονον, ωστε δέν άνεκάλυπτον πλέον 
εις άύτό άνθρωπίνην χείρα.

ΙΙμην παραδιδομένος είς τούς συλλογισμούς 
τουτου;, οτε αίφνης ή θύρα ανοίγεται, καί εισέρ
χονται ουο νεοι βούβαλοι οιτινες πλησιάζουσιν 
οικειως προς τήν κλίνην μου. Είς μέγας καί εύ
στροφος Αρμένιος ανεδεχθη νά τούς εκδίωξή. 
Ούτος ήτο απλώς συγγενής τοϋ ξενίζοντας με, 
νεανίας πρίγκηψ, φυσιογνωμίας ρεμβώδους καί 
φεροντος έπ ί τού προσώπου του τήν έντύπωσιν 
όλης τής απαθούς ταύτης οκνηρίας, ήτις χαρα
κτηρίζει τούς Ά νατολίτας.

Έκ Μ πιμπίς είς Καραβαν-σεράϊ, ή οδός δι* 
ερχεται αληθή Τυ: ολικήν κοιλάδα, περιστιχιζο- 
μενην υπο οοεων ων αί κορυφα! ε ίσ ί χιονοσκεπείς. 
Δάση εκ δρυών έπισκιάζουσι τάς χθαμαλωτέρας 
κλιτύας, καί ρίπτουσιν έπ ί τής όδοϋ τούς κλάδους 
τω ν πλήρεις κισσών.

Γο Καραβαν-σεράϊ, (1) κείμενον εξ λεύγας 
μακράν τού Μ πιμπίς, ε ίνα ι, ώς τό τελευταίον 
τούτο, άρμενικόν χωρίον. Έσταματήσαμεν εκεί 
πρός άνάπαυσιν τών ίπ π ω ν  μας, καί εΰρομεν 
τον κ. Εσπεζον, τον εν τγί ρωσσική υπηρεσία 
ίσπανόν τούτον συνταγματάρχην, δστις, ώς προ- 
είπον, ήτο έπιφορτισμένος τοϋ διανοίξαι μεταξύ 
Τιφλίδος καί Έριβάν, όδόν, ής αί έργασίαι έλη
ξαν σχεδόν ήδη. Ό άξιωμα-ρ.κός ούτος περιεποι- 
ήθη ήμάς μετά τής μεγαλειτέρας τιμής ής έτύ- 
χομεν είς τάς παραδόξους ταύτας κατοικίας περί 
ών έμιήσθην. Έ κατοικία αύτοϋ ήτο είδος μικρού 
υπογείου, ού ή υγρασία,_τό σκότος, τό υπόγειον

(1) Ε νταύθα ύπήρχεν ετοιμόρροπος, κατά τφ 
4 6/3 ο καλλίτερος τών ςενώνων τής Γεωργίας, 
καραβαν-σεράϊ έξ ού καί τό χωρίον έλαβε τό ό
νομα (;) V oyaga  J .  C h ard in  p. 249· διότι ή 
λέςις καραβαν-σεράϊ, είναι συνώνυμος τής λέξεως 
κ α ρ β α ν σ ε ρ ά ϊ  συνθέτου έκ τής περσικής κ ε ρ- 
β ά ν, συνοοια εμπορική καί έκ τής ινδικής καί 
ταρταρικής σ ερ ά ί, μέγα κατάλυμα.

ψύχος κα1. η π/.ηρης σχεδόν έλλειψ ις άέρος πρός 
αναπνοήν, καθιστών αύτό νοσώδες καί οχληρόν. 
Μετα εςαισιον οειπνον, δπερ παρηκολούθησεν· 
ευχάριστος συνδιάλεξις, ό συνταγματάρχης μάς 
παρεχώρησε τήν υπόγειον αύτοϋ κατοικίαν, καί 
μετεβη προς άνκζήτησιν ασύλου έντός άλλου- 
σπηλαίου πρός τό οποίον παραβαλλόμενον τό 
εις ημάς παραχωρηθ,εν ηδυνατο νά Θεωρηθ^ ώς 
μεγαρον. Εσχον τϊ|ν ολέθριον ιδέαν τοϋ άκολου- 
θειν τό παράοειγμα τών συνοδοιπόρων μου, καί 
διενυκτέοευσα είς τό μικρόν τούτο υπόγειον, αν
τ ί τοϋ να κοιμηθώ εντός τής άμάξης μου, διό· 
ταχέως μετενόησα. Ό θαλαμηπόλος μου μόλις 
μέ ε ιχ εν  έγκαταλείψει, παραλαβών τον λύχνον 
μου, φευ ! και τά υποοηματα μου, ότε μία ανέκ
φραστος Θλίψις μοί έκυρίευσεν, ή ύγρασία μέ 
κατέλαβε καί ό άήο ήρχισε νά έκλείπϊ). Ε ντο ύ 
τοις ο κ Δε-Χαμελ κά'ι ό Ιατρός, κείμενοι ολίγον 
μακράν, εκοιμώντο ηδη τοσον ήσύyω ς, ώστε έ- 
φοβήθην νά τούς έςύπνήσω, καί ήναγκάσθην, μέ- 
χρι τής φωνής τού «λέκτορος κα! τής ανατολής 
τοϋ ήλίου, να διέλΟω απέραντο ν νύκτα μετά τών 
ελεεινών αισθηματων ζώντος ανθρώπου ταφέντος.

Οί άλέκτορες έφώνησαν άλλ ’ ό ήλιος δέν έφάνη· 
ή βρόχοι μ α ; ήνάγκασε ν’ άναχωρήσωμεν έκ τοϋ 
Καραβαν-σεράϊ έφ’ άμάξης.

Τά χωρία τά κατψκημένα ΰπό τών ’Αρμενίων 
είνα ι όλιγώτερον ζωηρά ή τά ύπό τών Τατάοων 
κατωκημένα. Αί νεάνιδες εξέρχονται έκεί πεοι- 
τυλισόμεναι χονδρόν κάλυμα. Έ άκοινωνησία αύ
τών είνα ι μ εγάλη . Έάν ϊδωσιν άνδρα, φεύγουσι 
μετά σπουδής διότι είς τούς χριστιανούς τούτους 
οι οποίοι εκ τών εθίμων των έγένοντο οίονε! μου
σουλμάνοι, ή παρουσία γυναικός θεωρείται ώς 
άσέμνότης. Έ φ ’ όσον ή νεάνις μένει άγαμος, ε ί
ναι ύπόχρεως νά τηρ·β σ ιγήν, καί νά έκράζηται, 
όσον τό δυνατόν, διά σημείων. Μόνον μετά τόν 
πρώτον τοκετόν, έπ ιτρέπεται είς μίαν γυνα ίκα
νά όμιλήστ; πρός τούς γονείς της Τοιαύται
εισ ι, τουλάχιστον, αί πληροφορίαι άς συνέλεξα, 
και είθε νά ώσι λίαν ΰπερβολικαί. —  Ούτω πα 
ρέρχεται ή νεότηςτών άτυχώ ν τούτων νεανίδων, 
Υστερημένων τού εύγενεστέρου προνομίου τοϋ συ- 
ναναστρέφεσθαι μετά τών άνδρών κα! κατοικου- 
σών είς τά βάθη τών υγρών υπ ο γ ε ίω ν  εντεύθεν.
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εξηγείτα ι ή ώχρότης τοϋ προσώπου, κα'ιή κατη- 
φης και φιλάσθενος οψις αύτών. Ή φιλαργυρία 
και ή ζηλοτυπία , διακριτικά γνωρίσματα τού «ρ- 
μενικού χαρακτήρος έπ ! τής σκυθρωπής φυσιο
γνω μ ίας τών άνδρών τό ποόσωπόν τω ν  ε ίνα ι 
επιμηκες και ωχρόν, οί οφθαλμοί των ε ίνα ι κοίλοι 
κα ί τό βλέμμα άνήσυχον.

Διερχόμενος τήν λαμπράν ταύτην κοιλάδα τής 
Διλιδζάνης, δέν ήδυνάμην νά μήν συγκρίνω, έξ 
αναμνήσεων, χώρας τινάς ας διηρχόμεθα, πρός 
τήν μεταξύ Τέρνης καί Νάονης οδόν, έπ ί τής ά- 
γουσης εις 'Ρώμην, 'Όλα ένταύθα παριστώσιν έν 
των λαμπρότερων θεαμάτων όσα δύναται ή χα- 
ρ-.εσσα φύσις νά παρουσιάσ^: βράχοι, κεκαλυμ- 
μένοι έκ χλόης, ών τό ζωγραφικόν σχήμα ποι
κίλλει κατά πάν βήμα· πάταγος τών καταρρα
κτών, γλυκεία  δρόσος τοϋ άέρος κα! ποικιλία 
φυτείας. Πανταχόθεν ή άποψις τής χώρας ζωο
γονείται εκ τών πολυάριθμων ποιμνίων προβάτων 
κα; α ιγώ ν κιτρινοτρίχων καί έχουσώνμακρά ώτα, 
ως τά τών θηρευτικών κυνών. Πάντα-" ταϋτα  τά 
κτήνη είσ ί σπανίας ώραιότητος· αύτός ούτος ό 
χοίρος, τό ακάθαρτον τούτο κα! παχίσωμον κτή 
νος, αποκτά ενταύθα σχεδόν χαρίεσαν, κομψήν 
και τερπνήν μορφήν. Δεν ήδηνάμην νά τόν δια
κρίνω ενεκα τών υψηλών κνημών καί τού λεπ το 
φυούς αύτοϋ χρώματος. Μήπως τοΰτο ε ίνα ι ελ- 
λειψ ις τροφής ; Ουχί. Διότι κατά έπιτόπιόν τινα 
ρήτραν, ητις εφαρμόζεται συνάμα εις τήν Περσίαν 
και εις τόν Σάχην, προσεγγίζει τις πρός τό κ έ ν 
το  ο ν τ ο ύ κ ο σ μ ο υ .  Τά πάντα  φαίνονται πράγ
ματι έξευγενιζόμενα, καθωραϊζόμενα, καθ’ όσον 
προχωρεί τ ις , οί άνθρωποι, τά ζώα, αί χώραι 
κα! τό κλίμα.

Μεγάλαι αγελα ι Οαμάλεων έπισεσαγμένων ώς 
οι ίππο ι, φερουσών δισάκια, ΐππευομένων ύπό 
άν^οών φερόντων δερμάτινα ενδύματα κα! ύπό 
γυναικών ένδεδυμένων ράκη διαπεραστικών χρω
μάτων, άπετέλουν τήν κατοικίαν τών μαγευτικώ ν 
χωρών άς διηρχόμεθα. Οί όδηγούντες τάς άγέλας 
ταύτας ησαν Τάταροι οιτινες κατέβαιναν εκ τών 
ορέων διά νά έκλέξωσι τάς χειμερινάς αύτών 
κατοικίας εις τας κοιλάοας. Παρετηρήσαμεν ότι 
τό χρώμα τών γυνα ικών, καίτοι μελαγχροινόν, 
είναι ζωηροτερον του τών Άρμενιών, τούτο δέ

αναμφιβολως εκ τοϋ οτι ζώσι κατά τό Θέρος έντός 
σκηνών έπ ! υψωμάτων, ένώ αί Ά ομενία ι ούδέπο- 
τε εγκαταλειπουσι τά σκοτεινά καί υγρά αύτών 
υπόγεια , —  αί νεάνιδες το υλάχ ισ το ν  διότι αί 
γραιαι φέρονται άπό τής μιας είς τήν έτέραν ό- 
πήν,ω ς νεκροί περιπλανώμενοι μεταξύ τών τάφων.

II Δ ιλιοζάνι, εις ήν έφθάσαμεν έν καιρω νυ- 
κτος, την 27  Σεπτεμβρίου, ε ίνα ι κωμόπολις ή 
μάλλον χωριον πτωχοτατον κατά τό φαινόμενον. 
Σωροί τινες κόπρου, κείμενοι είς τά άκρα αυτού, 
δεικνύουσι μόνα τήν γε ιτν ία σ ιν  ανθρώπων. Οί 
σωροί ουτοι είνα ι τά μονα όρατά μνημεία, διότι 
αί κατοικίαι ε ίνα ι πάντοτε άπλώς όπα! έντός 

γή ί,  h  ών βλέπει τις έξερχομένους, ώς φαν
τάσματα, σπανίους κατοίκους ένδεδυμένους σ·/ε- 
δόν περσικά. "Ιπποι τινές καλού γένους, ά λλ*  
κάτισχνοι εκ τοϋ καμάτου, περ ιπλανώντα ι έν 
μεσω της κατψκημένης ταύτης ερημιάς* ή κάλ- 
λιον βλέπει τ ις αύτούς αίφνιδίως έξερχομένους 
κάτωθεν τής γής μετά άναβατών άοκούντως ε
πιτήδειων, διότι πανταχοϋ ΰπάρχουσιν άόρατοι 
τάφροι, διό κα ! ά πα ιτε ίτα ι μεγάλη προσοχή. Ή 
μόνη μή υπόγειος κατοικία τής Διλιδζάνης, ήτο 
εκείνη είς ήν ευτυχώς διενυκτερεύσαμεν. ΤΗτο 
λευκόν μικρόν κτίριον, σχήματος άορίστου, εχον 
χθαμαλήν στέγην, κα! εστίαν έντός της αιθού
σης)—  ουτω καλώ τό μόνον δωμάτιον δπερ π ε
ρ ιε ίχ ε ,—  κα! τέλος, μόλις δυνάμενον νά παρα- 
βληθή πρός τα μάλλον ρυπαρά οικήματα δσα 
απαντώσιν αλλαχού.

Τήν έπαύριον ήγέοθην λίαν πρωί διά νά ίδω 
τήν άποψιν τής χώραί, φωτιζόμενης ΰπό τοϋ ά- 
νατελλοντος ήλιου, Ήτο αληθώς μέγα κα! λαμ 
πρόν θέαμα. ’Α πέναντι μου, μακράν είς τόν νε
φελώδη ορίζοντα, αί πρόσφατοι λάμψεις τής αύ- 
γής έχρωμάτιζον έν γ ιγαντια ίον όρος κεκαλυμ- 
μενον εκ πυκνοφύλλων δένδρων, κα! χιονοσκεπές.

Ό σκοπό; ήμών ήτο νά ύπάγωμεν νά κοιμη-. 
θώμεν τό έσπέρας είς Τσιμπουκλή, πέντε λεύγας 
σχεδόν μακράν τής Διλιδζάνης. Ήρξάμεθα κα! 
αυθις τής πορείας, οί μέν συνοδοιπόροι μου έ’φ ιπ - 
ποι εγώ δε έφ" άμάξης. Ή άγουσα είς τό χωρίον 
τούτο είνα ι λ ία ν  τερπνή· άλλ ’ οί κλάδοι τών 
κατά μήκος αύτής δένδρων συνδιακλαδιζόμενοι 
σχημάτιζουσι θόλον έπ ! τή ; κεφαλής τοϋ διαβά-
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του κα! έμποδίζουσι πολλάκι; την πορείαν τών 
οχημάτων κα! τών αποσκευών. Ε ι; έκαστον νέον 
κώλυμα τής όδοϋ όμιλο; ^ακενδυτών, υπερ τοΰ; 
εκατόν, έξερχομένων.αίφνηδίως τοΰ δάσους, ε π ε
τίθεντο, μετά φρικωδών όλολυγμών, κατα τών 
άποσχευών μ α ;, όπως άπαγάγω σ ιν άυτας ε ι; τά

άμορφοι κα! χθαμαλαί οίκίαι, έγκαταλελυμέ^οι 
κήποι, ασθενείς σμίλαχε; κα! έξηραμέναι πεϋκαι 
μή δυνάμεναι νά προφυλάξωσι διά της σκιάς 
αυτών τούς ΰ π ’ αύτάς λαχανοκήπους·

Ό διευθυντής τής αστυνομίας, όστις ήτο ρώσ- 
σο; λοχαγός, μονόφθαλμος κα! ούχ! τοσον επι·

υψηλά ή νά τάς κρατήσωσιν εις τάς κλιτύας, κα! δεικτικός, άλλά λ ίαν φιλόφρων, μοί έδειξε την 
βεβαίως, ό βλέπω ν τάς απα ίσ ιου; ταύτας μορ- είσοδον μιας οικίας άρκούντω; καλω; κατασκευ

π τω χ ώ ν  χειρονάκτων σπευδόντων νά μάς βοη- έλεγεν έ διευθυντή; τής αστυνομ ία ;, μεταξύ άλ-
Οήσωσι. Μετ’ ού πολύ τά £άση έληξαν· ή χλόη λων πληροφοριών άς μο! έδωκε δι’ ΰφου; ήκιστα
αντικατέστησε τά δένδρα, κα! ή χ ιώ ν  έφάνη έν- ενθουσιαστικού, δπερ μέ κατείχε· διότι περιέμε-
τός τών φαραγγών α ιτινες έκειντο έκατέρωθεν νον πάντοτε τά θαύματα τών X ι λ  ί ω ν και
τής έδοϋ* τά δρη ί τΛ 6 αίνον γυμνότερα, μέχρις μ ι ά ς Ν υ κ τ  ώ ν, και έξεπληττόμην πολύ βλέ-

ού απηντήσάμεν μεγαλοπρεπή λίμ νην. τΗτο ή 
Σεβαίη (4), περικυκλουμένη εξ ύποκυάνων όρέων,
ΥΟΙ
όμ

Εί; τό κέντρον τής λίμνης άνιψούται νήσος εφ

ι τού Ζ\ αίώνος, άπέ5η ή πρωτ. τών βασι-
ών α! χιονοσκεπείς κορυφαί έκαλύπτοντο ΰπό λέων τής Περσία; Σοφή. Τώ 4333  κ ι ΐ  4383  η-
όμ ίνλη :. Πέραν τών όρέων' τούτων ήτο ή Περσία ! λώθη ΰπό τών Τούρκων έπ ! ’Λμουράδ Γ . Τφ 4604

^  _ , ,  , . ,  -  , , άνεκττ.θη ύπο του Ά ββάς-Σάγ του Μεγάλου»Εις το κέντρον της λίμνης ανιψουται νήσος εφ ' * , , \ , , , ~, , I Τφ 1 6 1 5  υπεστη τετρα|Ληνον πολιορκίαν υπο των
ή,ς εύρίσκεται παλα ιά  κα! ελεεινή μονη. Τά παν- Τούρκων> 0«τινες άναγκασθέντε; διέλυσαν αύτήν. 
τα είνα ι κατηφή είς τά μέρη ταύτα . q !  T0jp XOl χα! οί Πέοσαι διεφιλονείκησαν αύτήν

Μετά τό Τσιμπουκλή, ή φύσις παρουσιάζει θέαν I πολλάκις, ά λλ ’ έπ ! τέλους έμεινεν είς τους Περ-
ολως γυμνήν κα! μεμονομένην· α! κοιλάδες έκ- I σας. Τώ 4808 επήλθον οι Ρώσσοι προς κυοιευ-

, , , \ r α ιν αύτής, ά λλ ’ έπαςον αυτόθι μεγίστην ή τ τα ντείνο ντα ι, τά γυμνά  ορη οίοουσιν εις την γωραν , ν _ls; ,
, . f I αλλά τω 48 2 7  ό στρατηγός Πασκεοιτς κυρίευσα;
εκείνην φαιάν κα ί μονοτονον χροιάν. Προσ.γγΙ- ^ . }y ί>ωκ. έ  ρ ι £ ά ν σ κ η, καί διά
σαντες είς ’Αραράτ, διά κλ ιτείω ν άφικόμθα είς χ~ς ά^^σως γενομένης τφ  4 828  συνθήκης τοϋ
Εριβάν (2), δι’ οδού έκατέρωθεν τής όποιας ε- Τουρκμέν-Τσάί' έξησφαλίσθη ή κτήσις αύτής ε ί ;
κειντο πηλότοιχοι όπισθεν δέ τούτων άνεγείροντο τους 'Ρωσσους. Αριθμεί 2 0 ,0 0 0  κατ. Α πέναντι

* τής Έριβάν εΰοίσκεται τό άρχαιότατον φρούριον
αυτής έχον σχήμα ώοειδές καί διάφορα οχυρώ- 

(4) Λίμνη τή ; ’Αρμενίας, 4 3  χ ιλ ιαμ . ΒΔ τή ; I ματα· τό ρηθέν φρούριον κ εϊτα ι παρά τον ποτα- 
Έριδάν. ούτινος τό βάθος ύπό τά τείχη είνα ι 300

περίπου μέτρων. Ή πέριξ πεδιάς σκεπάζεται ύπό 
(3) Το όνομα τής πόλεως Έριβάν άρμενιστί ερειπίων διαφόρων πόλεων τής ’Αρμενίας. Κατά

σημαίνει ό ψ ι ς· κε'.ται είς τό ΒΑ μέρος τοϋ Ά - τό βόρειον μέρος τής επαρχίας εύρίσκεται ή λ ί-
ραράτ, άφ’ ού απέχει 33 χ ιλιόμετρα. Τούτο βε- μ ν η  τής Έριβάν, έχουσα διαφόρους μικράς νήσους*
ία ίω ς  είνα ι τό μέρος δπερ είδε κατά πρώτον ό |ξ ών μία π ε ρ ι έ χ ε ι  τό πεοίφημον μοναστηριον τή ;
Νώε καταβάς έκ τού όρους ’Αραράτ (;) ’Επίσημος Σονανχάρ, είς δ μετα&αίνουσι χιλιάδες προσκυ-
δ ιά  τά όχυρώματά της. Περιέχει σχολεία καλΰκ I νητών. Έ επαρχία Έριδαν χωρίζεται τής Γεωρ- 
διατηρούμενα· εκκλησίας έλληνο-ρωσσικάς, άρ- γί<*ς διά τών όρέων Παμίάκη, καί τής Περσίας,
μενικάς καί δζαμία’ έργοστάσιον τηλεβολοχυτη- διά τού ποταμού ’Αράξου,
ρίου, στρατώνας καί διάφορα βιομηχανικά κα
ταστήματα. Έμπόριον ζωηρότατον μετά 'Ρωσσίας
καί Τουρκίας. Θέσις τερπνότατη κα! ΰδατα ά- I Περσί$ είς εύγενεΐς τ ινας οικογένειας η υπο τοϋ' 
<ίθονα μεταφερόμενα διά πολλών διορύχων εκ τι- I Σάχου αύτοϋ εις πρόσωπα τινα 
γος μικρού ποταμού Κέρκ-Μπουλάκ. Ούσα ισχυρά

(3) Χ άν, σουλτάνος· τίτλος άπονεμόμενος έν.
ας ή ύπό του

(«κολαυθεΰ)Λ
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ΖΩΗΡΑΣ ΕΓΓΝΩΜΟΣΓΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΙΣ.

’Ενώπιον τών πολυειδών καί μεγάλω ν πρός 
τόν «ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» ευεργεσιών τού έν

Παρισίοις φιλογενεστάτου ομογενούς Έ ξοχωτά- 
του ΧΡΗΣΤΑΚΠ ΕΦΕΝΔΟΓ ΖΩΓΡΑΦΟΓ, μετά 
τήν ηθικήν καί ύλικήν αρωγήν, ήν διά τής 
χαρακτηοιζούσης τήν Αύτοϋ ’Εξοχότητα γ ε ν 
ναιοδωρίας άπό τής έκδόσεω; τοϋ περιοδικού ή-

Έ  Α. ΪΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΒΕΗΣ ΤΗΣ ΤΓΝΙΔΟΣ.

μών & μεγάπ}ουτος ούτος Ήπειρώτης δέν επαυσε 
παρέχων ήμΐν, μετά τό ζωηρόν καί πολύτιμον 
δι’ ήαά ; εκείνο ένδιαβέρον δπεο κατά δια©όρουςΊ I ί I ι 4
περ ιστάσει; ΰπέρ τού β: Γραφικού Κόσμου »  έν τ ί̂ 
φλογερά αύτοϋ φιλομουσία ή Α. ’Εξοχότης εύη- 
ρεστήθη νά επίδειξή, θά ήμεθα ένοχοι έσχάτης

κα! αχαρακτήριστου συνάμα άγνωμοσύνης αν 
δέν προε&αίνωμεν σήμερον δπως έκφράσωμεν δη
μοσία. διά τοϋ cc Γραφικού Κόσμου » πρός τον έ- 
ξοχον τούτον όμογενή άπασαν τήν ζωηράν ήμών 
κα ! ένθερμον ευγνωμοσύνην, αισθήματος ούτωσί 
συγκινητικήν έπ ! τής κ&ρδίας ήμών έξασκούντο;

427
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έπίδρασιν, ώστε κατανοούμεν οτι λ ία ν  δυσχερές 
αποβαίνει ήμ ΐν ΐνα  διά τών λέξεων δυνηθώμεν 
νά διερμηνεύσωμεν τούτο πιστώς τή Αυτού Έξο- 
χότητι.

Έν τή εξαιρετική αυτής νοημοσύνη και τή 
ζωηοοτάτη αύτής φιλομουσίςι κατανοούσα ή Α. 
Έξοχότης όπόσον σπουδαϊον προορισμόν έχει νά 
εκπλήρωσή το ήμέτερον περιοδικόν, τό μόνον —  
δυστυχ ώ ς—  εν τή ήμετέρα πρωτευούση έκδιδό- 
μενον, ουδόλως έδίστασεν οπως παράσχω α ύτφ  
τήν πολύτιμον Αυτής συνδρομήν άνευ τής όποιας 
ουδέποτε θά ήδύνατο δ « Γραφικός Κόσμος » να 
εκπληρώσει τάς μεγάλας τοϋ ομογενούς δημοσίου 
ΰπό τήν εποψιν τής ποιότητος τής ύλης, τής α
ξίας τώ ν έν αύτώ καταχωρουμένων εικόνων καί 
τής φιλοκαλίας έν γένει τής έκδόσεως απαιτήσεις.

”Αν ό κ Γραφικός Κόσμος »  ήδυνήθη νά επε
κτείνω έπ ί τοσοϋτον τόν κύκλον τής ένεργείας 
και διαδόσεως αυτού διανέμων σήμερον δ ω ρ ε 
ά ν πλείονα τών SO ά ντιτύπω ν έκαστου τεύχους 
είς διάφορα τής πρωτετούσης καί τών επαρχιών 
σχολεία , συλλόγους καί λοιπά φιλεκπαιδευτικά 
σωματεία , τό τοιούτον οφείλετα ι κατά μέγα μέ
ρος είς τόν φιλόμουσον καί ένθερμον τών γραμ
μάτων προστάτην τούτον όμογενή, δστις άνέλα- 
βεν νά χορηγέ ετησίως τό άντίτιμον τών συν
δρομών τούτων, άς, μεθ’ δλην τήν καλήν ήμών 
θέλησιν, ουδέποτε θά ήδυνάμεθα δωρεάν νά χορη- 
γώμεν συνεπεία τής γλισχρότητος τών υλικών 
ήμών μέσων.

Έ π ’ εσχάτων έτι δ ζάπλουτος ούτος ομογενής 
έπιθυμών (c νά παράσχω ήμΐν νέον δείγμα τής

έκτιμήσεως —  ώς ίδ ιοχείρως μάς γράφει —  ήν 
πρός τόν «Γραφικόν Κόσμον» αισθάνεται καί τοέ- 
φει » έσ χ ε  τήν εύγενή φροντίδαν οπως συνενοηθ^ 
μετά τής διευθύνσεως τής παρισινής i l l u 
s t r a t i o n ,  καί άποστείλιρ ήμ ΐν Ικ ΙΙαρισίων 
δέκα εικόνας δι’ ών κα ί άπο τού παρόντος τεύ
χους τού περιοδικού ήμών άρχόμεθα κοσμούντες 
αυτό άναβιβάζοντες οΰτω τόν «ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΟ
ΣΜΟΝ» χάρις εις τήν γενναιοδωρίαν τής Α. Έ - 
ξοχότητος εις πεοιωπήν είς ήν ούδεν τών πρό 
αύτού έν Κωνσταντινουπόλει έκδοθέντων πλήν 
δυστυχώς θνησιγενών άποβάντων περιοδικών σ υγ 
γραμμάτων ήδυνήθη νά άνέλθτ).

Είς τήν εύγενή ταύτην μέριμναν ήν ό ΧΡΗ- 
ΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ύπέρ τοϋ « Γραφικού Κό
σμου» πολυειδώς και πολυτρόπως δέν π α ύ ΐι έκ- 
δηλών έν/οοϋμεν νά δόσωμεν εύρυτέραν κάπως 
σηαασίαν καί θεωρήσωμεν ταύτην ώς διά τοϋ 
έναργεστέρου τρόπου καταδεικνύουσαν δτι, καί- 
περ σωματικώς μακράν τής ήμετέρας πρωτευου- 
σης διαμένων έ έθνοφιλής ούτος ομογενής, έν 
τούτοις ή εύρεϊα Αύτοϋ διάνοια ουδέποτε έπαύ- 
σατο μακρόθεν παρακολουθούσα μετά ζωηρού 
μάλιστα ενδιαφέροντος τάς καρτερικάς προσπά
θειας άς ύπέρ τής πνευματικής ήμών άναπτύ- 
ξεως οΰτωσί Φίλοτίμως καταβάλλομεν καί εν
νοεί νά έπωβελήται μάλιστα πάσης ευκαιρίας ό
πως παράσχω τήν εύγενή καί πολύτιμον Αύτοϋ 
προστασίαν καί αρωγήν εις τούς έν Τουρκία 
όμοεθνεΐς Του.

Η ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ.

II A l ’ T O r  ΧΕΒΛΧΜ ΙΟΤΗΧ

0  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Ε Φ Π Ο Ϊ  f  Α Γ Α Β Α Γ Γ Ε Α 0 2
(Τύπος ευαγγελικής άγαθότητος, μεγίστης νοημοσύνης καί ενθέρμου φιλομουσίας). 

(ΠΡΩΤΟΤΓΠΟΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΓ «ΓΡΑΦΙΚΟΓ ΚΟΣΜΟΓ».)

ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΟΝ τυγχά νει δτι ή Μεγάλη 
Εκκλησία άπο τούς άρχαίους ήδη βυζαντινούς 
χρόνους άνέδειξεν άνδρας ο ιτινες, διά τών πολυ
τίμων αύτών αρετών, διά τής ένθερμου καί φλο

γέρας αυτών φιλογενείας μέγιστα ς είς τόν εν 
Τουρκία Ελληνισμόν παρέσχον υπηρεσίας καί 
πολυειδώς καί πολυτρόπως τό έργον τής πνευ
ματικής αύτοϋ άναπτύξεως έπεδίωξαν.
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Δέν έννοοϋμεν νά θίξωμεν σήμερον έν τα ΐς 
στήλαις τοϋ ήμετέρου περιοδικού τό σπουδαιό- 
τατον ζήτημα: κατά πόσον ή Μεγάλη ήμών Ε κ
κλησία διά τών ατρύτων καί ΰπερτέρου παντός 
επαίνου άγώνων διαπρεπών αύτής άνδρών, κλει
νών αύτής Ιεραρχών, ών τά ονόματα σπουδαιον 
κατέχουσι χώρον έν το ΐς δέλτοις τής συγχρόνου 
ήμών ιστορίας, συντέλεσεν εις τήν ήθικήν τού 
'Εθνους πρόοδον.

Τά ζητήματα ταύτα  θεωρούμε·/ λ ίαν /.επτά 
καί συνέπεια σπουδαίων λόγων άποφεύγομεν νά 
θίξωμεν, πολύ δέ δλινώτερον νά διαπραγματευ- 
θωμεν ταύτα  είς τάς στήλας μας.

Νομίζομεν όμως δτι ούοείς δύναται νά άρνηθή 
δτι μεταξύ τού άνωτέρου ήμών κλήρου άνεφά- 
νησαν κατά τά τελευτα ία  έτη διαπρεπείς τινες 
ίεράρχαι μεγάλως τά έπιτελούμενον έργον τής 
πνευματικής άναπτύξεως τού έν Τουρκία Ε λλη 
νισμού ύποβοηθήσαντες καί κατά μέγα μέρος 
τήν πρωτοβουλίαν αύτού άναλαβόντες. Άναντίρ- 
ρητον δέ τυγχάνει δτι μεταξύ τών διακεκριμμέ- 
νων τούτων τή ; ήμετέρας Εκκλησίας ποιμεναρ
χών ύπέροχον πράγματι κατέχει θέσιν ό γηραιός 
εκείνος ίεράρχής, ό έπ ί όλόκληρον τ ρ ι α κ ο ν 
τ α ε τ ί α ν  μετά ζωηρού καί άκμαίου πάντοτε 
ζήλου τά συμφέροντα τής Εκκλησίας καί τού 
’Έθνους εξυπηρετών, ό δξύνους έκεϊνος Ποιμε
νάρχης δστις έν τρισί σπουδαιοτέροις τής Ε κ
κλησίας μητροπολιτικοϊς θρόνοις χρηματίσας το- 
σουτον συνετώς τά ζωτικότατα τών επαρχιών 
τούτων συμφέροντα ύπερίσπησεν, ό συνετός τ έ 
λος εκείνος άρχιερεύς δστις ΰπό φλογέράς δια- 
καιόμενος «ιλομουσίας τοσοϋτον καρτερώς ύπέρ 
τής διανοητικής τών έπαρχιών τούτων άναπτύ- 
ξίω.ς ήργάσθη κατά ε κ α τ ο ν τ ά δ α ς  πράγματι 
δυνάμενος νά άριθμήσ^ τάς σχολάς καί λοιπά 
φ ιλεκπαιδευτικά σωματεία  ατινα 8 ιά τής α
μ έ σ ο υ  αύτού πρωτοβουλία; συνέστησε καί έν 
τ α ι ;  επαρχίαις αύτού διετήρησεν" ό'γηραιός ού
τος ιεράρχης ό τοσοϋτον γενικού καί όμοθύμου 
ου μονον παρά τών επαρχιωτών αυτού, άλλά 
παρά παντός ορθοδόξου όμογενοϋς, άπολαύων α
γάπης καί σεβασμού έστίν —  είναι ανάγκη νά 
•τόν όνομάσωμεν;— ή Αύτοϋ Σεβασμιότης ό Μ,Η-

ΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΦΕΣΟΓ Κ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ,
ούτινος ό άναγνώστης βλέπει δπισθεν τήν σεβα- 
σμίαν εικόνα.

Άναλαμβάνοντες νά παράσχωμεν σήμερον διά 
τού ήμετέρου περιοδικού άτελή τινα  τοϋ έθνοφι- 
λούς τούτου ιεράρχου βιογραφίαν καί παράσχω
μεν είς τό απανταχού ορθόδοξον πλήρωμα βρα
χεία·/ τινά έκθεσιν τών μεγάλω ν τοϋ 'Αγίου Ε 
φέσου ύπέρ τής Εκκλησίας κα ί τοϋ “Εθνους εν
εργειών, διατηρώμεν έκ τών προτέρων τήν βε
βαιότητα δτι μετά ζωηρού ύπό τών αναγνωστών 
τού «Γραφικού Κόσμου» θέλει άναγνωσθή ή βιο
γραφία α υ τ η  ενδιαφέροντος, καθότι γνωρίζομεν 
δτι καί ζωηράς τό άτομον τής Αύτοϋ Σεβασι/ιό- 
τητος παρά τώ όμογενεϊ καί όοθοδόξω τή ; καθ’
ήμάς ’Ανατολής κόσμω άπολαύει δημοτικότητος.

* ♦
*

Γεννηθείς έν Μαγνησία δ διακεκριμμένος ούτος 
ιεράρχης προσελήφθη κατά πρώτον παρά τώ τότε 
μητροπολίτη Εφέσου Ά νθίμω τώ Κουταλιανώ 
ώς άρχιδιάκονος αύτού, παρασχών σπουδαίας είς 
τόν ποιμενάρχην εκείνον ύπηρεσίας. Κατόπιν δέ 
τού ’Ανθίμου γενομένου πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως, προήγαγε τό ν  παρ’αύτώ άρχιδιάκονα 
είς Άρχιδιάκονα τού Οικουμενικού Θρόνου.

Ή Μεγάλη Εκκλησία έκτιμώσα ειτα  τήν ικα
νότητα καί λο ιπά  προσόντα ών ό οιαποεπής ού
τος κληρικός πολλάς παρέσχε κατά διαφόρους 
περιστάσεις ενδείξεις προήγαγεν αύτόν κατά τό 
4848  εις μητροπολίτην Σβορνικίου, ενία  καί 
μέχρι τού 4861 διέμεινεν.

Έν τή πρώτιρ ταύττ) έπαρχία , ής τήν πνευ
ματικήν διοίκησιν ό συνετός ουτος άρχιερεύς ά- 
νέλαβε, κατεδείχθη δτι ό νεαρός ούτος Ποιμε
νάρχης έστί πεπροικισμένος ύπό τής φύσεως διά 
πολυτίμου ά ξ ια ; διοικητικού πνεύματο; δπερ συ- 
ναινούμενον μετά τής συμφυούς τοϋ χαρακτήρος 
αύτού δραστηριότητος δέν έβράδυνε νά επι-ρέρ/, 
τήν τελείαν τής έπαρχίας ταύτη ς άναγέννησιν.

Τά πλε ΐσ τα  καί δι’ άλλον ανυπέρβλητα ίσως 
προσκόμματα ατινα παρεμβλήθησαν εν τή  ενερ- 
γεία  αύτοϋ θαρραλέως αντιμετώπισε καί έπ ί τ έ 
λους όλοσχερώς κατίσχυσε τούτων δ οςύνους. 
ούτος ιεράρχης.

Ό λ ιγ ίσ τα ς έ/ τή έπαρχία ταύ-ίη έ Αγιος.
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Σβορνικίου εύρεν εκκλησία; κα !  έπ ί των δακτύ-
λων μόλι; άριθμούμενα σχολεία· έν τούτοι; μετ’
ενθέρμου είς τήν εκπαιδευτικήν τής επαρχίας
αύτοϋ διαμόρφωσήν έπιδοθεί; ζήλου έγκατέλ'.πεν
άπονωρύν κατά το 1 8 6 2  μετά δ ε κ α τ ε τ ρ α ε -
τ ε ΐ ς  αγώνας τήν επαρχίαν ταύτην είς ανθήραν
ΰπό πάσαν έποψιν κατάστασιν κα! τοϋ ονόματος
τοϋ φιλοστόργου αύτής ποιμενάρχου ευλογούσαν. 

* *
★

Ή αύτή επαινετή ένεργητικότης, ό αυτός δια
καής ύπέρ τής παιδείας κα! τών γραμμάτων ζή
λος διέκρινε κα! τήν αρχιερατικήν αύτοϋ περίο
δον έν Δράμγ., έ'νθα άπό τοϋ 1861 μέχρι τοΰ 
1 87 2  άρχιερατεύσας τοσαύτας εύαρέστου; έγ- 
κατέλ ιπε παρά τώ ποιμνίω αύτοϋ άναμνήσεις. 
Τήν έκπαιδευτικήν τής έπαρχ ία ; ταύτης κατά- 
στασιν έ'κρυθμον ολως εΰρών κ* ί ό λ ιγ ίσ τα ; μό)ις 
διατηρούσαν σχολάς κα! ταύτας έν έ λ ε ϊνή . κα- 
ταστάσει, σπουδαίας δ δραστήριος, ούτος μητρο
πολίτης κατέβαλεν ένεργείας ό'πως έςαλείψ/) τήν 
μαρασματικήν εκείνην στασιμότητα κα! τόν πρός 
τά γράμματα τών έπαρχιωτών αύτοϋ ΰποκαύσιρ 
ζήλον.

Ούτε μόχθων, ούτε κόπων, ούτε Ιδίων χρη
ματικών Θυσιών πρός έπίτε'υζιν τοϋ άποτελέσμα- 
τος τούτου έοείσατο ό «ιλόμουσος κα! ειλικρινής 
φίλος τής προόδου ούτος Ποιμενάρχης· άλλά διά 
πολυμόχθων ένεργειών -επέτυχε τήν έν τή Δράμα 
σύστασιν έντ3λοϋς κα! καλώς · κατηρτισμένου Δι
δασκαλείου ,κα! άνεγείρττ). συνάμα έν Άληστράτν) 
κεντρικήν Ε λληνικήν σχολήν μεγάλω ν ωφελειών 
εις τήν επαρχίαν αύτοϋ κατασ.τασαν πάόοχον.

Μετά έ ν δ ε κ α  ε τ ε ϊ  ς ένθερμου;, ΰπέρ τής 
ήθικής τε και ΰλικής τών έπαρχιωτών αύτοϋ 
προαγωγής προσπαθείας, ή Μεγάλη τοϋ Χριστού 
’Εκκλησία λαβοϋσα ΰ π ’ όψ:ν τήν πολύτιμον τού 
άρχιερέως τούτου σύνεσιν και τάς διακρινούσα; 
αύτόν μ εγάλα ; ποιμαντοοικά; αρετάς, , άπεοάσι- 
σεν οπω; τά πολύτιμα τοϋ διαπρεποϋ; ; τούτου 
Ιεράρχου προσόντα χρη σι μ οπ οι ήσ rt , έν επαρχία 
έχούστ)' άσυγκρίτω τφ  λόγφ  μεγαλειτέραν τών 
δύο προηγουμένων σπουδαιότητα καί ή ; ή πνευ- 
μ α τική ' δι ο ίκησις άπήτει, άντί τοϋ έξησθενισμένου 
τότε άρχιερέως αύτής κ. Παϊσίου, μητροπολίτην 
ρέκτην κα! ενεργητικόν δυνάμε/ον νά ανταποκριτή

πρός τάς σπουδαίας τοϋ δευτέρου τούτου αρχιε
ρατικού θρόνου απαιτήσεις. Ούτω δέ κοινή κα! 
δμοθύμω συνοδική άποφάσει ό συνετός κα! πε
πειραμένος μητροπολίτης Δράμας Κ. ’Α γαθάγγε
λος προεχειρίζετο κατά τήν 25ην Μαίου 1872 
είς ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΙΝ ΕΦΕΣΟΓ.

Ουδέποτε εκλογή ετέρου μητροπολίτου προ- 
εκάλεσεν οΰτωσ! γενικόν παρά τοϊς έπαρχιώταις 
αυτού ενθουσιασμόν δσον ή τοϋ 'Αγίου ’Εφέσου 
παρά τοϊς νέοις αύτοϋ έπαρχιώταις. Ή φήμη τής 
Αύτοϋ Σεβασμιότητος ώ ; άνδρό; δραστήριου και 
καθ’ ΰπερβολήν φιλομούσου εγέννα παρά τώ όρ- 
θοδόξψ τή ; έπαρχ ία ; ταύτης πληθυσμφ μ εγά λα ; 
κα! ζωηρά; ελπ ίδας δτι ό νέο; αύτοϋ Ποιμενάρ
χ η ; θέλει έργασθή ύπέρ τή ; ύπό πάσαν έποψιν 
βελτιώ σεω ; τή ; έπαρχ ία ; αύτοϋ μετά τής αγαθής 
έκείνης θελήσεως, κα! τής σταθερά; έκείνης άπο- 
φασιστικότητος ήτις κα! Sv τών κυριωτέρων τής 
Αύτοϋ Σεβασμιότητας άπετέλει συστατικόν.

Ή δέ έν τή τοίτϊ) αύτοϋ ταύτϊ) έπαρχία πολι
τεία τής Αύτοϋ Σεβασμιότητο; ' παρέχει ήμ ΐν τό 
δικαίωμα νά ειπωμεν δτι δ "Αγιος Εφέσου ού- 
ιχόνον δέν διέψευσεν άλλά κα! έν πολλοϊς υ π ερέβη 
τάς προσδοκίας τών επαρχιωτών του.

"Αμα τή έκλογή αύ :ού παραλαβών πλείστου; 
διακεκριμμένου; Ιεροκήρυκα; άπήλθεν ε ί; Μαγνη
σίαν, τήν έδραν τή ; έπαρχίας αύτοϋ, ένθα κ ι !  
επεδόθη ε ί; τήν ριζικήν τή ; πνευματική ; τή ; με
γά λη ; αύτοϋ έπαρχία ; άναδιοργάνωσιν, τήν ζωη- 
ροτέραν ε ί;  τό εργον τή ; πνευμ ατική ; τών δια
φόρων κωμοπόλεων αύτή; άναπτύςεω ; παρέχων 
ώθησιν.

Σχολά! ελληνικά!, Παρθεναγωγεία, νηπ ιαγω 
γ ε ία  απανταχού τή άμέσω τή ; Α. Σεβασμιότη- 
το; ένεργεία συνεστήθησαν. Οί δέ έπαρχιώται 
αύτοϋ, ο ϊτινε; τέω ; αδιαφορώ; δλως πρό; τά α- 
οοοώντα τήν πρόοδον τή ; Πατρίδο; αύτών διέ— 
κειντο, διά τών οιτινεκών τού σεβαστού αυ :ών Ποι
μενάρχου παρορμήσεων προθύμω; σήμερον σπεύ-, 
δουσι νά παρεχώσι τήν χρηματικήν αύτών συν
δρομήν οσάκις πρόκειται περ'ι κοινοφελούς έργου 
ούτινο; δ προσφιλή; των άρχιερεύ; αναλαμβάνει' 
τήν πρωτοβουλίαν.

Τή ένεργεία τή ; Α. Σεβασμιότητο; κατ’ έτο; 
εκπαιδεύεται έν τί) Παοθεναγωγείω τή ; Πχλλά-
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5ος κόσμια εκ Μαγνησίας νεάνις, ήτις άποφοιτώ- 
σα αναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν ένός τών νηπ ια 
γω γείω ν ατινα πλε ΐσ τα  αριθμεί ή επαρχία 
Εφέσου χάρις ε ις τήν ακραιφνή τοϋ μητροπολί
του αυτής «ιλομουσίαν.

Ίδ ία ις δ ! αυτού δαπάναις ή Α. Σεβασμιότης 
διατηρεί έν τ^ Θεολογική σχολή έξ υποτρόφους 
εις τήν διαμόραωσιν τών όποιων πάσαν δυνατήν 
καταβάλλει προσπάθειαν όπως τελειοποιούμενοι 
ουνηθώσι νά διδάξωσι τόν θειον λόγον παρά τφ  
δ ιψώ ντι μάθήσεως όρθοδόξω τής επαρχίας αύτού 
πο ;μ νίψ .

Τήν ζωηράν τοϋ ιεράρχου τούτου φιλογένειαν 
καταδε κνυσι κα! τό ζωηρόν ενδιαφέρον δπερ 
έπιδείκνυσι πρός παν φιλεκπαιδευτικόν τής ήμε
τέρας πρωτευούσης σωματεΐον, μετά πολλής τής 
πρβθυμίας σπεύδων πάντοτε νά παράσχη εί; 
πάντα  τήν ηθικήν και υλικήν αύτοϋ συνδρομήν.

Τήν δέ μεγίστην ύπέρ τών συμφερόντων τής 
επαρχίας .χυτού μέριμναν διετράνωσεν ό "Αγιος 
Εφέσου κα! έν άλλαις πεοιστάσεσιν ιδία δέ διά 
τών μεγάλων προσπαθειών &ς κατέβαλεν επ' 
εσχάτων ύπέρ τής αίσιας άποπερατώσεως τοϋ 
ζητήματος τής άνωρύξεως τοϋ λιμένος τών Κυδω
νιών, επιμόνου; καταβαλών ενεργείας πρός λήψιν 
τοϋ σχετικού προνομίου κα! τής έκδόσεως τοϋ 
πρός τοϋτο άναγκαίου αύτοκρατορικοϋ Φίρμανίου. 
Διά τοϋ μεγάλου τούτου ^ευεργετήματος διτερ 
το ΐς Κυδωνιοΐς ή Α. Σεβασμιότης παρέσχεν, 
προσέλαβε παρ’ αύτοΐς τ ίτλον μεγάλης κα! α ι
ωνίου ευγνωμοσύνης.

★
’Άν ή Α. Σεβασμιότης ό ΑΠΟΣ ΕΦΕΣΟΓ 

τοσαύτας ε ΐ; τάς διαφόρου; επαρχ ία ; έν α ι:  έ- 
χρημάτισε παρέσχεν ευεργεσίας, δέον νά μή λη- 
σμονήσωμεν ότι σπουδαΐαί ε ισ ιν επίσης αΐ έκ- 
δουλεύσεις άς διά τής εκτάκτου αύτοϋ πείοας ό 
γηραιός οϋτος μητροπολίτης κατά διαίίόοους πε
ριστάσεις κα! τ ,̂ μητρ! Μεγάλη Εκκλησία πα 
ρέσχεν.

Πολλάκις χρηματίσα; μέ/ ος τής Ίερας Συνό
δου τό ένεργητικώτερον έλαβε πάντοτε μέρος εις 
τά κατά τούς τελευταίους- χρόνους άνα©ανέντα 
μεγάλα εκκλησιαστικά ζητήματα. 0 ! δέ κατά 
καιρόν Οικουμενικοί Πατριάρχαι μεγίστην εις

τήν πεο! παντός ζητήματος γνώμην τού πεπει- 
ραμενου τούτου ιεράρχου ήννόουν νά παρέχωσί 
σημασίαν, μεγάλως τήν ειλικρίνειαν καί ευστά
θειαν τού χαρακτήρος αύτοϋ έκτιμώντες.

Έ ν τή δυσχερΐ) ίδ ί$  εκείνη περιστάσει καθ’ 
ήν, άσθενούντος τού πρφην Οικουμενικού Πατρι- 
άρχου γηραιού Ίωακε'ιμ τοΰ Β>'. ή Α. Σεβασμι
ότης έξεπλήρου χρέη επιτρόπου τής Α. Παναγι- 
ότητος, ό "Αγιος Εφέσου κατέδειξε διά μ ίαν 
ε’ισ έτ ι φοράν διά τής περισκέψδως καί συνετής, 
αύτοϋ έπιφυλακτικότητος ότι κατέχει στοιχεία 
διοικητικής ΐκανότητος λ ία ν πολύτιμα κα! ών 
πολλοί ολίγοι δυστυχώς τών καθ’ υμάς ιεραρχών 
εύμοιρούσι. Μετά πολλής επίσης τής επ ιτυχ ίας 
διεκυβέρνησε τά τής Εκκλησίας κα! μετά τόν θά
νατον ’Ιωακείμ τού Β'. εκλεγείς παμψη-je! το- 
ποτηρητής τού Οικουμενικού θρόνου.

Ή Αυτοκρατορική Κυβέρνησις τήν ε’.λικρινε- 
στεραν πρός τό άτομον του συνετού τούτου μη
τροπολίτου τρέφει έκτίμησιν κα! πολλάκις κατέ- 
δειξε τήν ύπόληψιν ήν παρ’ αύτή ό διακεκριμμέ- 
νος ούτο; τού Πατριαρχικού θρόνου ιεράρχης απο
λαύει. Ούτως ή Α. Ύψηλότης δ πρώην Μ. Βεζύ- 
ρης Σαφφέτ πασσάς κατά τήν ήμέραν τής έν τή 
Ύ ψ . Πύλη επισήμου τοΰ νέου Πατριάρχου ’Ιωα
κείμ τοϋ Γ'. τΐαρουσιάσεως έξέφρασεν έπανηλειμ- 
μένως τήν ευαρέσκειαν τής Αύτοκρ. Κυβερνήσεων 
έπ ! τή μεγίστη λεπτότητι κα! συνέσει ήν ό "Α
γιος Εφέσου έπεδείςατο έν τα ΐς μετά τής Ύ ψ . 
Πύλης σχέσεσι τού Οικουμενικού θρόνου καθ δλον 
τό χρονικόν διάστημα καθ’ ο ή Α. Σεβασμιότης 
προίστατο αύτοϋ.

Έκτος τών παρασήμων Μετζιτιέ τρίτ?ις καί 
δευτέρα; τάξεω ;, ατινα ή Αύτοκρ. Κυβέρνησις 
άπένειμεν αύτώ είς ένδειξιν τής μεγάλης αύτής 
πρό; τά άτορ.ον αύτοϋ ύπολήψεως, ή αυστριακή 
κυβέρνησις άπένειμε τή Αύτού Σεβασμιότητι τά 
πάράσημον του Φραγκίσκου Ιωσήφ, ό δε ήγε~ 
μών τής Σερβίας τό τοϋ Τακόβου.

Δίοοντες τέρμα εις τήν ατελή ταύτην τοϋ 
ραιοΰ τούτου μητροπολίτου βιογραφίαν δένδυνά* 
μεθα νά μή προσθέσωμεν ότι ή Μεγάλη τοϋ Χρι
στού Εκκλησία θά ήτο λίαν. ευτυχής αν ήόίθμει 
έν τοΐς κόλποις αύτής πολλούς ώς τόν ΑΓΙΟΝ, 
ΕΦΕΣΟΓ αρχιερείς, ήτοι διαπρεπείς ίεράρχα,ς.
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πεπροικισμένους δι’έξαιρετικής συνέσως, μεγίστης 
οξύνοιας παραδειγματικής φιλογενείας κα! τ ιμ ώ ν
τας πράγματι τήν ’Ορθοδοξίαν κα! τόν Έ λλη-

, *
νυμον»

A. X.

ΤΗ ΚΤΡΙΑ Σ. Ζ.

Τρε’μεις το μνήυ,α ! τδ βαθύ μυστήριο φοβασαι . . .  
και τή ζωή τήν έρημη ν’ άφήση; τή λυπασαι' 

Βλέπεις νεχρδ χα'ι σχιάζεσαι, ευθύς τήν οψι χάνεις, 
νά χαταλάβης δεν μπορεϊς πώς πρε'πεί ν’ άποθάνης. 
Θε'λεις τα μάτια ανοιχτά στον ήλιο υψωμένα, 
Ελεύθερα τά χε'ργια σου χα'ι όχι σταυρωμε'να . . .

Τρε'μεις τδ μνήμα! λαχταρας για τής ζωής τή δρόσο 
δυστυχισμένη φίλη μου, αχ, μή φοβϊσαι τόσο.
Τί οφελος ; χαμιάν αυγή, κανένα μαΰρο βράδυ,
6α κλείσουν κα! τα μάτια σου σ’ τής νύχτας τδ σκο

τάδι.
Ό  φόβος για τδ θάνατο πολλούς θανάτους ραίνει . . . 
οποίος τδν τάφο σχιάζεται κάθε στιγμή πεθαίνει !

Τρε'μεις τδ μνήμα ... κα'ι γ ια τί αύτδ να σε δειλιάζη ; 
Ποτε σ’ τή  μάνα τό παιδ! δίν πρε'πει νά τρομάζη. 
Κ’ είν’ ή μεγάλη μάνα μας τό μνήμα που φοβάσαι... 
’Ώ , 9ά ϊδ^ς πόσον καλά Ικε~ δε νά κοιμάσαι ( 
ifva καιρδ Ικοίμησες παιδιά σ’ τήν αγκαλιά σου· 
’Έτσι γλυκΚ θά κοιμηθής, σάν τα μικρά παιδιά σου. .

“Ακούσε εναν ποΰ π α τεΐ τοΰ τάφου του τδ στρώμα, 
που δ χάρος τδν γειτόνεψε χι’ ό'που μυρίζει χώμα. 
Ά πδ μαχρυά ωσάν νυχτιά τδ μνήμα μδς τρομάζει, 
μ’ άπδ σιμά οποίος τδ ίδή ή νύχτα του χαράζει . . . 
τδ λε'νε χρυο χα'ι στενδ, τδ βλε'πουνε κα! κλε'νε 
Μή τού; άχοΰς ! άνάπαυσι, άνάπαυσι τδ λε'νε. . .

Κ’ εγιι> τδ μνήμα μια φορά »οβούμην σάν £σε'να· 
μωρδς ποΰ ήμουν ί τώβλεπα με μάτια δειλιασμε'να. 
Μά έσκυψα στδ 9άθ2; του τδ σχοτεινδ μ ’ ελπίδα,

κα! τή  γαλήνη τ ’ ουρανό» έθάρρεψα πώς εΤδα . .  . 
τδ φάντασμα ποΰ τρόμαζα παράδεισος μοΰ ’®άνη· 
ώ. πίστευσε· δεν ε ίν ’ χαχδ κανένας ν’ άποθάνη !

Ό  πεζοδρόμος ποΰ πέρνα ατελείωτο λαγκάδι, 
σαν φθάση εις τήν ήσυχη καλύβη του τδ βράδυ, 
τδ πτωχικδ χρεββάτι του με πόθον ετοιμάζει, 
κα! τδ κορμί ποΰ κούρασε σ’ τδ δρόμο ξεκουράζει... 
κι’ έ άνθρωπος τήν λαγχαδιά τοΰ κόσμου σαν περάσΥ), 
θά ξεχουράση τδ κορμ’ι σ’ τδ μνήμά του σαν φθάση.

Ό  τάφος είναι σπλαγχνιχδ, στή γή πεσμε'νο άστε'ρι, 
σύννεφο, ποΰ στδν ουρανό κάθε διαβάτη φε'ριι· 
τοΰ παραδείσου άπόχρυφα κρυμμε'νο μονοπάτι . . . 
ή ύπνος δίχως ό'νειρα σ ! ήσυχο κρεββάτι.
Ποτε. ποτέ νυφιάτικο, άνθόστρωτο κλινάρι 
γεμάτο πόθους κ’ εοωτες, δΙν εχει τόση /άρι !

’■Όταν |χε~ άναπαυθΐ] τδ δύστυχο κορμί μου, 
θά ερχεται στδν υπνο σου ή φιλική ψυχή μου, 
καί θά σοΰ λε'γη τά κρυφά τοΰ τάφου ?να, έ'να1 
χαρά σ’ εκείνους π ’ άραξαν στοΰ τάφου τδν λιμε'ν* I 
άν όχι άλλο, εις αύτδν χανε'νας ήσυχάζει,
Έχε~ κοιμάται κ’ ή καρδιά κα'ι δεν αναστενάζει !

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΔΛΛΑΙΟΝ ΤΗΣ!

Τοΰτο τό κοσμηματάκι 
Περιέχει κομματάκι

Ά πό τά σγουρά μ αλλιά  μου 
Με τ ’ άφράτο τό χεράκι 
Πήρε εν* ψαληδάκι

Πήρε δέ κα! τά μυαλά μου.

Κι’ ε ίνα ι ενα κοριτσάκι 
Πονηοο σάν διαβολάκι

κ ’Ά ν κρατήσιρς τά μ αλλ ιά  μου,
«  Θελκτικόν μου άγγελάκι·
Είπον εις τό κορυτσάκι

cc ”Α·ίες με πλήν τά  μυαλά μου. »

Σούρωσε τό στοματάκι,
Μ’ είδε μ ’ ήμερο ’ματάκι,

Καί <c αν θέλης τά μ αλλιά  σου 
<t Πάρτα, » μ ’ ε ίπ ε  τό πουλάκι,
«  Κτύπα. πλήν τό κεφαλάκι

« Γιά νά εύρη; τά υ,υαλά σου. »
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Ιο κτυπω τό κεοαλάκι 
Ά λ λ ’ εκείνο, <r Μιμικάκη

« Γιά νά εύρ·/)ς τά μυαλά σου 
<r Δοσε ε '.ς τό κοριτσάκι 
«  Γό τρελλό χελιδονάκι

«  Πάλιν, λέγει, τά μ αλλ ιά  σου. »

Π . . . Κ ____

Ε κπληρουντες 'Ιερόν κα! απαραίτητον άμα 

καθήκον θέλομεν καταχωρήσει έν τω πρόσεχε ι 

τεύχε ι τοϋ <c Γραφικού Κ,όσμου »  τήν σεπτήν 

εικόνα τοϋ γεραροϋ κα! αοιδίμου τής ’Ορθοδο

ξίας πρωθιεράρχου, Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο ϊ *  τοϋ 

X X '.  όμοϋ μετ’ έκτενοϋς τοϋ βίου Α ύτο ϋ  βιο
γραφίας.

ΦΑΡΜΑ ΚΕΙΟΝ ΑΓΓΕΛΟΓ ΤΙΤΟΓ

Μ ε γ ά λ η  Ό δ ό ς  Γ α λ α τ ά  Άριθ. 273 .

Ίοπτσιλαρ τι,αδεσί (Καβαφικά) παρά τήν 
θύραν τοϋ Χασήμ βέη χάν.

 ̂ ΑΠΟΘΗΚΗ —  Ειδικών φαρμάκων, επιδέσμων, 
ελαίου ήπατος ονίσκου, Κίνας κ τλ . κτλ.

Ο υποφαινόμενος φέρω είς γνώ σ ιν τοϋ Δημο
σίου δτι συνέστησα τά ΰπό τήν ανωτέρω διευ- 
θυνσιν φαρμακεΐον έφοδιάσας αύτό δι’ εκλεκτών 
φαρμάκων·

Ιο υπό ττ,ν οιεύθυνσιν μου κατάστημα παρέ
χ ε ι πάσαν έγγύησ ιν διά τήν ώς οΧόν τε άκριτή 
καί καθαράν έκτέλεσιν τών φαρμάκων.

Ο εις το κοινον τής πόλεως ήμών γνωστός ια 
τρός κ. Φ. Δ. Φωτιάδης παρέχει ίατρικάς συμ- 
δουλας καθ’ έκάστην άπό τάς 10— 12 π . μ. θ ε 
ραπεύει οε είοικώς τά νοσήματα τής ρινός, κα!
των ώτων, τοϋ λάρυγγος και τοϋ στήθους ώς
καί τά συφυλιτικά  νοσήμ ατα—  Θεραπεία δι’ ή- 
λεκτρισμοϋ. Κατά πάσαν Τρίτην δωρεάν.

_ Έκ_”ός τούτου παρέχεται ιατρική συνδρομή κα
τά πάσαν ώραν τής ημέρας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΙΤΟΣ.

Οι καπνιστά ’. :ής πρωτευούσης μας οί ποιού- 
μενοι χρήσιν τών καπνών τού ΟΣΜαΝΙΕ παρετή- 
οησαν βεβαίως δι’ όπόσον εκλεκτής ποιότητο; 
καπνών εξυπηρετεί αυτούς έπ ’ έσχάτων τό έρνο- 
στάσιον τούτο· ίδία δέ άπό τής είς Κωνσταντί
νου. ιολιν επιστροφής του οιευθυντου καί ιδιοκτή
του αύτοϋ κ. Π. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΓ πάσα δυνατή 
κατεβλήθη καί καταβάλλετα ι ΰπό τού διακεκριμ- 
μένου τούτου καπνεργοστασιάρχου προσπάθεια 
ο..ως \α καπνα ατινα το Ο σ μ α ν ι έ παρέχει 
εις την οημοσίαν κατανάλωσιν προέρχονται πάν
τοτε εκ τών χωρών τών άνεγνωρισμένων ώς πα- 
ραγουσών τά καλλίτερα έν Τουρκία καπνά .

Περιττήν θεωροϋντες πάσαν παραιτέρω ύπέρ 
τού εργοστασίου τούτου σύστασιν περιοριζόμεθα 
εις τήν εν τψ  «Γοαφικώ Κόσμψ» καταχώρησιν 
τής ειόοποιησεως τής αξιοτίμου διευθύνσεως τοϋ 
εργοστάσιου τούτου έχούσης ώς έξης :

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΠΝΟΝ « ΟΣΜΑΝΙΕ. »

Μετα λύπης επλ/,ροφορηθημεν δτι τά έν τίρ ΰπ ’ 
αριθμόν ί Ί  απέναντι τής γεφύοας καπνεργοστα- 
σίω ήμών Ό σ μ α ν ί έ  κατασκευαζόμενα καπνά, 
άπερ προηγουμένως τ,ρεσκον είς τούς πελάτας ή
μών, εσχάτως ενεκα αμελείας ΰπαλλήλω ν τινών 
έφάνΐ,σαν δυσαρεττοϋντα τούς πελάτας. Έ π ! τού- 
τω αμέσως άπεβλήθησαν οί ΰπάλληλοι ούτοι, τό 
έργοστασιον διερυθμίσθη, ενώ  δ’ αυτός ήοξάμην 
επ ιστατών. Οΰτω τά έκ Ξάνθης (Γένιτζε) μετε- 
νεχθέντα ώς κα! τά ΰπάρχοντα έν τώ έργοστα- 
σιω καπνά μυρωοάτα θά παρασκευάζωνται είς 
τροπον ωστε νά ύπερβαίνωσιν ώς πρός τήν ποιό
τητα τά  πρότερον κατασκευαζόμενα καί νά ευ
χ ά ρ ισ τ ο ι κατά πάντα τούς πελάτας. Τχ  είρη- 
μενα καπνά I ένιτζε παρασκευάζονται είς άπαντα  
τα ειοη, προς οιακρισιν δέ από τών παλα ιών τά 
σήματα τών πακετω* ηλλαξαν. Οΰτω λοιπόν έν 
τω καπνεργοστασίψ , ώς καί έν πάσαις τα ϊς λοι
πά ις αποθήκαις, εύρίσκονται καπνά καί σιγάρα 
αρίστης ποιότητος εις τ ιμ ζς συγκαταβατικός.

Επειοη δε αυτοκρατορικ^ εύνοια έτυχον τού 
προνομίου του να ηναι άπηλλαγμένα  τού φόρου. 
ιής οασμολογικης τα ινίας τά εις Ευρώπην άπο- 
στελλόμενα καπνά, διά τούτο οί έν αύτή πελά- 
ται ήμών θά Ιχ ω σ ι κέρδος 2 0  0 [0 .

II. ΣΕΦΕΡΙΛΔΙΙΣ.


