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ΤΡΑΠΕΖΟΤΝΤΙ.

Έν Τραπεζοΰντι, ήτοι εν τψ  δουχάτω 
Χαλδίας, όπως εκαλείτο ή επαρχία αυ
τή έπισήμως άπο τών χρόνων τοΰ Δέον

τος Γ '., οί στρατηγοί άπέβησαν έπϊ των 
Κομνψών σχεδόν ανεξάρτητοι, καί όιατε- 

λοΰντες εις «ιλικάς σχέσεις ά<ρ’ ενός με
τά των Σελδζούκων, καί ά®’ ετέρου μετά 

των βασιλέων τής Γεωργίας, ήούναντο εκ 
διαλειμμάτων νά λογισδώσιν ως υποτε
λείς τοΰ χράτους ηγεμόνες μάλλον, η ως 
στρατηγοί κατά τό δοκοΰν ΰπο τής κεν
τρικής κυβερνήσεως οιοριζομενο·. και παυ
όμενοι. Ούτως ο Θεοοωρο  ̂ Γαβράς Λ ·, 
γενναίος εγ'/ώριος άνηρ ήλ9ε τώ 1091 
εις διαπραγματεύσεις πρός τον βασι/>εα 

’Αλέξιον Α\ ώς προς ίσον, καί μέχρι τοΟ 
θανάτου αυτοΰ διετέλεσε χύριος τής επαρ

χίας εκείνης. Ό υιός αυτοΰ Γρηγόριος, ο 
συζευ^9είς την βασιλόπαιδα Μαρίαν, άλ
λα μετ’ ολίγον διαζίυχίεις από αυτής, 
άπέβη ηττον ευτυχής, διότι χατετροπωΟη 

υπό τ ω ν  βασΟικών πίρί Κολώνειαν τφ 

1106, χ«1 ήχιιαλωτεΰΟη. Μετά ενός ό
μως έτους «υ/άκισιν άηιλύίη παλιν, λα

βών έκ νέου τό δουκάτον Χαλδίας. ΤΙ1το 

δέ ό Γρηγόριος ούτος όμολογουμένως συγ
γενής των Ταεωνιτών, οιτινες ες Αρμε
νίων ελκοντες τό γένος, πολλαχις διέ- 

πρεψαν ώς στρατηγοί έν τψ κρατεί καί 
ί,®' ^ ώ ν  έμνημονεύθησαν. Ό  Γρηγόριος 
ά π έβ η  ωσαύτως άτυχης τψ 1119 εις την 
κατα των Μωαμεθανών τής Μελιτίνής εκ
στρατείαν αυτοΰ, ότε ήχμαλωτεύΟη εκ 
δευτέρου καί έδέησε να κ α τ α β ά λ ^  λύτρα 
Οπέρογκα, τριάκοντα χιλιάδας χρυσών. 

Μετά τούτον αναφαίνεται ό Κωνσταντίνος 

Γαβράς, ίσως υιός τού Γ^ηγορίου, τον ο
ποίον ό Αλέξιος διώρισε στρατηγόν Φι
λαδέλφειας, τψ δέ 1123 κύριον Τραπε- 

ζοΰντος. Καί αυτός έζήτησε νά άποβ^ ά- 
νεξάρτητος, άλλ* επί τέλους περί τό 1142 
ήναγκάσθη νά άναγνωρίσγ, την κυριαρ- 
yiav τοΰ βασιλέως, καί άπεστάλη υπό

τοΰ Μανουήλ ώς πρεσβυς εις τον Σουλ 

τάνον τοΰ Μκονίου. Μετά τόν Κ ω νσταν

τίνον μνημονεύεται ο Μ ιχαήλ, οσ..ς δ.ε 

τέλεσε σύζυγος τής Ευδοκίας Κομνηνής, 

διέπρεψεν ώ ; στρατηγός έν τ ψ  ούγγαρ ι-  

χψ πολέμψ , xal έπειτα  άπεστάλη  κατά  

τών Σελδζούχων τοΰ Ίχονίου μετά i S i  

τα γ μ ά τω ν  ’ ή ; Τραπεζοΰντος χ*ί τοΰ π α -
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ρακειμένου Οΐναίου. Φαίνεται δέ οτι ό 
Μιχαήλ περιπεσών έπ ίτινα  χρόνον βίς 
δυςμένειαν, έστερήθη τού δουκάτου αυτού, 

χαι εοεησε να κατακύγγ) παρά τοΐς τούο- 
χοις του Ικόνιου. Τουλάχιστον μνημονεύ- 
εται Γαορσς τις ελθων προς τόν Μανουήλ 

ώ ; πρέσβυς τοΰ σουλτάνου. Το δέ βέβαιον 
είναι ότι τώ 1 167 οούζ Τραπεζοΰντος υ- 

1ΐ’5?Χεν 0 Νικηφόρος Παλαιολόγος χαί ότι 
μόλις περί τα τέλη τής έχατονταετηρίδος 
αναβέρεται πάλιν περί Τραπεζούντα β
ορείων τελευταίος τις των Γαβράδων ά- 
πόγονος, ό Θεόδωρος Β\, όστις επί της 
κατακτήσεως τοΰ χράτους υπό τών Φράγ- 
χων κατώρθωσε να μείνη ανεξάρτητος κύ- 
ριος της Άμισοΰ.

(έκ τνΐς Ελλ. ]<ττ. Κ· Πχπ&ρρτ,γίΐζούλου.)

Ν Ε Α Ρ Ο Υ  Ζ Ε Υ Γ Ο Υ Σ  

ί :« '  ΡΟΛΟΠΛ.

μεταρρασίί ex τοΰ Γαλλικού 

ΐ·.Ύ0

!ϊ. U. EVeVillAiOr. 

(συνέχεια· Γόε προηγ. <ρυ)λ. )

— "Αχ ! τον καλόν τον "Aor.v I
# I * *

Χ· — Λοιπόν ά®οΰ εις εν τέταρτον της 
ϊΑρας ειρθασα καί έμβήκα εις τό δάσος, ε- 

f iy v a  σας βλέπω μακρόθεν· εσύ ήαουν

επάνω εις τήν οοράδα σου, την Γ-.αννήν, 
ο Γεώργιος επάνω σΐό άσπρο τό αγγλικό 
χαϊ ο γέρο Αουΐζος, ό υπηρέτης σας, άπο 

πισω επάνω εις ενα σταχτερό αλογο . . . 
Βλέπεις ; ως χαί τί χρώμα είχον τα ά

λογα το ενθυμούμαι. Τότε λοιπόν είς π ε
νήντα βημάτων άπόσταίιν σέ αναγνωρί

ζω· τά ’μάτγι» μου θαμβόνουν· αμέσως 
σταματώ τον ”Αρην, τον γυρνώ προς τό 

ρερος σας και περνώ από κοντά σας. Μοΰ 

ιραίνεται πώς σε βλέπω ακόμη με έκεΐνο 

τό μαχρύ ρούχό σου, μέ τό μαΰρο χαπέλβ 

σου, μέ τά λαμπρά σκουλαρίκια σου ποΰ 
έλαμπαν άπό κάτω άπό τό βέλο· καί Ινφ 
περνούσες έλεγα με'σα στο νοΰν μου : Ό-* 
χι ! ουδέν έν τψ κόσμψ ώραιότερον αΰτής 

τής κόρης! είναι Αφροδίτη^ είναι Θεός..* 
Σύ δε τί ελεγες τότε ;

Τι ελεγα ; . . . . δέν ενθυμούμαι 
κα/,ά· μά αχούσε νά ίδξς τί ίγραβα.

Καί μέ;ά  οωνής όλίγον τρεμ&ύίης, 

διότι λίαν συνεκινήθη Εκ ΐοΰ μ ιχ ρ ο ϋ  σχο-* 

Μ υν, ή ’Ολυμπίάς άνε'γνω τά επόμενα I 

« Τή 2}·Τ| Μαίου. Συνήντησα αΰτόν 
σήμερον πρό μεσημβρίας έν τώ δάσει. 

νω ήρχετο καλπάζων α*»νης σταματίί 

τόν ίππον του αναγνώρισές μ ε . . .  ναι, 

άναγναρίσας με· διότι είίον χαλώ; τήν 

κα: άπό'Ομον χίνησιν, δι' ης α !-  

φν.οιω; εσταμάτητε τόν ίππον του* καί 
to·. r,s οεν ετόλμη-α να άναβλέψω προς 

αυτόν διερχόμένον βραδέως, -/,σθάνθην δ- 

|̂ ως ότι εκείνος us εβλεπεν. Ά λ λ ’ ενώ 
[J0/.i; ητο εις οεχα βημάτων άπόστασιν,
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δ μωρός Γεώργιο: — « Πώ ! πώ ! λε’γει, 1 
’Ολυμπίάς ! είδες αυτόν ποΰ ’μοιάζει σαν 
χαρακ-,ώζης μέ τές σκόνες του; Είναι 
λο'/αγος τοΰ 21 ου τάγματος, διότι ειδον 

τόν αριθμόν του εις τό περΛαίμιον. β Ώρ- 
γίσθην σφοδρώς κατά τοΰ Γεωργίου· άλ
λ ’ ήλπιζον δτι ’εκείνος δέν είχεν ακούσει.»

— Κίχ® ακούσει· τό ενθυμούμαι τώρ*.
— - Εμπρός λοιπόν διάβαζε* ή σειρά 

νου είναι.
—  « Τετάρτή τ7, 25 r, Μ /.Ίου. Ειδον 

ϊιάλιν τήν ώραίαν νεάνιδα- κατοικεί δέ 
μίαν τών παρά τό μικρόν ύψωμα οίκ’.ών, 
Ένώ δηλ. σήμερον όιηρχόμην its' άμά- 
ξης, εκείνη εύθΰς ώς μέ είδε καί νομίζω 
διότι μέ ιίδεν, άβεΐσα "'ίαν άποτόμως 
•τό παράθυρον εισήλθε . . . .  Θεέ με ! πο- 
σον είναι ώραιοτάτή ! »

— Ά  ! ά ! αυτό δέν ητο τόσο ξηρό· 

βλέπω ολίγον πρόοδον, διότι τώρα βαλ- 

λ ίΐς  χαί ρήματα· ώ ιτε  αρχίζεις να γρά-

— ’Ίσως διότι ό ερως. . . . "Ελα, τώρα 
άρχιζε σύ.

— « Tr, 25 r> Μαίου. Σήμερον άπό τού 
παραθύρου θίωμένη βλέπω αίφνης μικράν 
άμαξαν αγγλικής κατασκευής, κομψήν καί 

άντανακλώσαν τάς ακτίνας τοΰ ήλίου, 
συρομένην υπό "ππου μέλανος καί λίαν 
μιχροΰ· καί τάς μέν ήνίας τής άμάξης έ- 
χράτει στρατιώτης καλώς χαί χαθαρώς 

ένδεδυμένος, όπισθεν δ’ έχάθητο εκείνος, ό 
λοχαγός. Καίτοι δέ επρεπε νά μείνω εις 
τό παράθυρον καί νά δείξω άπάθεον,

σχε'ρθεΐσα ότ·. θά μέ ίδτρ παρατηρούσαν 
αυτόν χαί coβηθεΐσα τά βλέμματά του 

εδραμον εις τό βάθος τής αιθούσης, ότε 
ή μάμμη α Τί επαθες, ’Ολυμπίας, γΐρω~ 
τησεν* εγώ δέ άπεκρίθην· Οϋδέν, μαμμη, 
οΰδέν. η Άλλ.’ ό Γεώργιος, οστις ητο μ*- 

τ ’ εμού εις τόπαράθυρ-,ν, — « ’Ολυμπίας, 

άνέκραξεν· ήξιύρεις ότι ό λοχαγος οστις 

διέρχεται μέ τήν αμαξαν είναι ο χθεσι
νός σκονισμένος καρακ^ώζης ; ))

—  Ό  καρακίώζης εγώ ήμουν.

—  Δέν εχω τίι:οτε σπουδαΐον εις τάς 

2 6 ’ αν είσαι περίεργος ορίστε : « Δοκι

μασία τής ροδόγρου εσθήτός μου, ήτις 
μοί έ»ηρμόσθη καλώς, άλλ* επειοη οεν 
είγεν άρκετάς πτυχάς, παρήγγειλα . . 
κ. τ. λ. κ. τ. λ. » βλέπεις* εκτός τοΰ 
Φουστανιού μου αλλο τίποτε δέν ελογα— 
ρίαζα.

— “Ω ! γιά ’μένα ή 26 rj τοΰ ΜαΊου 
είναι ημέρα σπουοαιοτατη* διότι τοτε έ
γραψα αΰτάς τάς ολίγας λέξεις « ι οποΐαι 

σημαίνουν πολύ : « Διδω 20 <ρρ· *ις 'όν 
Πικέτον, ώς εξοχον διπλωμάτην. »

—  Αυτό πάλιν χρειάζετβι ενα καλό 
σγόλ ιο.

— "Ακούσε λοιπόν; ’Εκείνην τήν η 

μέραν,  τό μεσημερι, ε'-'ώ εγευματι^βμε,
λένω εις τόν Δουυάν, οστις τίποτε αλ/.ο» * 1
δέν εκαμνε παρά νά γυρνά μέ το αλογο 
εις τό δάσος. « — Μήπως γνωρί-,εις καμ- 
uiav νέα πού πάγει καβάλα με ενα παι
δί καί ενα γ^ρ° υπηρέτη ; — Στασου 

νά ΐίτ,ς . . .  ΤΑ ! ή κόρη κιβαλ'.χεύί·. μία
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φοράοα. —  Καί ό γέρος ενα σταχτερό, 

εΐπεν άλλος παραχαθημενος. —  Καί τό 

π α ιδ ί Ενα αγγλικό , εί.τε τρίτος, a Καί 

άρχ ισαν μ ία ν καλήν συζήτησιν γ ια  τά  

άλογά σας. Αδιάφορα εγώ εϊώ-ίαζα'. 

f( Μά xuptoi, εγώ δέν σάς ερωτώ γ ιά  τά  

άλογα , άλλα γ^ά τήν νέαν ! » Πού τοΰς 

π γ ια ν ε ις ; έκεΰο ι συνεζήτουν ζωηρώς, 

μέχρις δτου έσυμπέραναν επ ί τέλους 5τ'* 

τό καλλίτερον ή το τέ αγγλικόν Χαί δτ: 

ή ιδική σου φοράδα ήτο πολύ καταβεβλη

μένη.

—  Α υ τ ο  ήτο σ ω σ ι ο  · · · ε υ τ υ χ ώ ς .

—  "Ω ! ναί, ευτυχώς! .  . . Άφού λοι^ 
πον είδα δτι οέν είμπορώ να μάθω τ ί

ποτε, επιστρέφω· φωνάζω αμέσως τόν 
Πιχέτον, τόν διαγγελέα μοι», δστις ’γυρ- 

νοϋσε μέσα εις τήν αυλήν, καί τού λέγω: 

η Ελα 'οώ, Πικέτο! θα πας νά ίδί,ς 
καί 9α μάθτ,ς μέ τρόπον τί άνθρωποι κα
τοικούν έχει στο έξω έξω σπίτι. — Πολύ 

καλα, καπετάνιο μου, έννοια σου. — ”Α“ 
γ η ε  λοιπόν· αν ανακαλύψ^ς τίποτε, θά 

μοϋ το π·ξς αυριον πρωί στόν στρατώνα.»
Βλέπω ότι είχες άρκεΐήν υπομο

νήν· οέν ήμπορούίες νά τού ’π?,ς νά έ- 
πιστρέψτ, αμέσως j

»| *- * ι t , »
—  Ι σ α  ι σ α ,  * εκείνος αυτο e x j u s

1 ’ ι
Μετά μίαν ώραν έπέίτρεφεν ο φίλο; 9ρι- | 
αμβευτιχώς· κ ιί τότε μοϋ έβγαλε εν* '/ό 
γο τόσον περίεργον, ώστε γιά οΐασ<έ- 
ιοασιν εκάθητα και τον εγραΆα δλον δ- 
πως τόν είπε.

*·“- Γιά ύ ιααχ ίύαα ιν  !  Κύτταξε, χύτ-

ταξε τόν ψεύστην ! Δέν όμολ&γείς ιήν 

αλήθειαν ; οέν λέ·, πώς σ ’ άρ»σ* νά γρα
φές πράγματα ποΰ ήμουν εγώ 9τήν μ έ- 
σην ; . . . καί τότε καί εγώ θά ώμολο- 

γοϋσα 6τι μ ’ άρεσε νά γράψω πράγματα 
ποΰ ήσουν εσύ . . , ;

— Έ ! καλά λοιπόν, τό ομολογώ.
*— Έ ! καί εγώ τό ομολογώ . . .  διά

βαζε λοιπόν τώρα.
— Ιδού; « Εύθύς ώς ό Πικέτο; εφθα- 

« σε, «Καπετάνιο μου λέγει* τά ήξεύρω 
« ο/.α· αλλά, σέ παραχαλώ, άμα άρχίοω 
« μή μέ διακόψ^ς πλέον* δ ιότι. . βράζιι 
α εοώ πέρα μέσα ή καρδίαμου* στό δρό-

« μο ποΰ ήρχόμην έδιάβασα καλά τό τρο- 
α πάρι μου, γ?ά νά μή ίό λησμονήσω. 'Δ 
α λούσε λοιπόν; Κοντεύουν τρεΤς έβδομά- 
« δες ποΰ ’νοικιάσθηκε to σπήτι εκείνο 
« άπό μιά παρισινήν οικογένειαν. Ό 
α Κύριος ονομάζεται Λαμπρινός καί είναι 
« έξοχος μηχανικός χαί κατασκευάζει 
« διάφορες μηχανές, τηλεγράφους κ τ λ .  
α Κατοικεί μέ τήν πενθερά του* έχει τήν 
« γυναίκα του καί τά δύο παιδιά του, μί* 
« αν κόρην δέκα έννέα χρονών καί £ν ά - 
α γόρι δώδεκα πού τά λέγουν ’ολύμπιας 
« καί Γεώργιος. Καί είναι πλ>ούσιοι ! ί~ 
«  χουν λίρας μέ τήν ουράν καπετάνιο μου. 
α Πέντε άλογα στό σταΰλο, τρεις άμαξαι, 
« τρεις ΰπηρέται, μίαν μαγείρισσαν χαί 
« τρεις ωραίες δούλες, Άνέττα, Ιουλία 
« . . .  αλλά αΰτό βέβαια, δέν σέ ένδια- 
«τ^ρέρει, εσένα. Τώρα σύ άπορεΐί πώς 
« τά έμαθα αυτά· καί καταλαμβάνω τδ 
« τί σέ άνησυχεΐ καπετάνιο μου. Νομί- 
α ζεις πώς έκαμα τήν ανοησίαν νά πώ 
« πώς εσύ μ’ έστειλες; Ποσώς Κύριε! μέ
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β προσβάλλετε! Αλλά δέν 'μπορείς νά 

«  χαταλάβ/ις βέβαια πώς αύτός ό κουτός 
«  6 Πικέτος τά χατάφεοε νά άνοίξιρ όμι- 

«  λία. Σού λέγω λοιπόν εγώ δτι αυτό ε- 

« γινε εύχολώτατα καί δέν έχρειάσθη πο- 
«  λλΰή τέχνην. Ό  θυρωρός ητο στήν έξώ- 

α πόρτα όταν εγώ εφθασα σιγά σιγά 
« σάν ενας στρατιώτης πού γυρνγ στους 
« δρόμους καί χαύτει μύιγες· καί δταν ή- 

«  μουν δλως διόλου έμπρός άπό τήν πόρ- 
«  τα κάμνω-ετσι: — Ουφ! μαννοϋλα μου 
β καί τί ζέστη ποβ κάμνει! —*Ω βέβαια 
«  ζέστη τρομερά· είπεν έκεΐνος.— θαρ

ρώ δμως πώς κάμει πγιό λίγη άπό χθές, 
«  ειπα πάλιν έγώ. Καί εκείνος πάλι 
« μού λέγει — ”α ! μάλιστα· εχει ’λίγο 
« άγεράκι, βλέπεις. Έτελείωσε· τό φρού- 
«  ριον πες πώς ^ταν παρμένο. Ά λλά  
«  τήν στιγμήν πού ήθίλα νά τόν ρίξω 
«  στρ ζήτημα, νά σου καί μια ματμα- 

«  ζίλλα , μιά Ιμμορφη διαβολεμένη, κα- 
« πετάνο μου, μέ συμπάθειο, κατεβαίνει 
«  άπό ταΐς μεσινές σκάλες μέ μιά κομ- 
«  μάτα ύωμί στό χέοι καί περν^ στήν 
« αυλή; 'Ρωτώ τότε τόν θυρωρόν: — Αΰτή 

« είναι ή νοικοκυρά σου;—Όχι· αϋτή εϊ- 
β ναι ή νόρη τοΰ ένοικιαστ»ΰ, ενός κυ- 
« ρίον άπ’ τό Παρίσι.— ΤΗλθε εοώ, βλέ- 

u πεις, λίγο μαχρβ^ άπο τό Παρίσι, γ>ά
« νά κάμφ έξοχή.................. — Αρχίζει
« λοιπόν ό φίλος καί μοΰ λέγει Οσα σέ εί- 

« πα. "Ωστε, καθώς βλέπεις, καπετά- 
«  ν̂ ο ρου τό πράγμα δεν ^το δύσκολο, 
«  διότι έκεΐνος ό εύλογημένς μονάχος του

« μού τάλεγεν δλα. ’Αλλά ύστερον άπό 
« ’λίγο βλέπω πάλι τήν ματμβζέλλα, 
« αυτήν τήν φοράν μέ χωρίς ψωμί, καί 

<r ερχεται μέσ’ άπό τήν αυλήν χ*ί ενφ 
ο έμεις ομιλούσαμε·/ χαί ό θυρωρός μοϋ 
«  ελ ίγε πώς αΰτή ή κόρη πηγαίνει κάθε 

<r ’μέρα στό σταΰ/.ο καί δίδει ψωμί στό 
α άλογό της, εκείνη άνέβαινε ταϊς σκάλες 
α πολύ σιγά γιά  νά μάς άκούσ^ ίσως 
« χαί κάπου κάπου ’γυρνοΰσε καί μ’ I -  
« βλεπε μέ πολλήν περιέργειαν, ’σάν νά 
« ήθελε νά μέ γνωρίσ»), Στό διάστημα 
« αυτό ό θυρωρός μοϋ τήν έπαΐνοΰσε τρο- 
« μερά* πώς ητο γλυκεία σάν τήν ζά - 
« χαρι, πώς ζτο καλή δχι μόνον διά τά 

« άλογα, άλλά καί διά τούς ανθρώπους 
« τοΰ σπηΐιοϋ. Έ πειτα μοϋ ελεγ$ πώς 
« αρώστησεν ή κόρη του καί πώς εκείνη 

ή ρατμαζέλλα . . . Ά λλά μέ ^υγχωρεΐς: 
« χαπεΐάνο μου· γ ι ’ αΰτά έσένα δέν σέ 
« μέλλει βέβαια . . .  τί; θέλεις νά τ ’ ά - 
« χούσ(,ς; χαλά λοιπόν* εξακολουθώ. Μοϋ 
« ελ*γε λο ιπόν, δταν προχθές ή κόρη του 
« ητο άρρωστη, εκείνη ή ματμαζέλλα 
α πόσον τήν έπεριπΟ'ήΟηχε! μιά τής Ι 

α στέλνε ζωμόν, μιά τής εστελνεν άλλα 
« φαγητά, πολλές φορές μάλιατα τής ί 
α φερεν ή ιδία παιγνίδια καί γλψκίσμα- 
« τα καί τής έδιηγειτο διαφόρους ιστορίας 
« διά νά τήν διασκεδάζει Ά λλά  ένφ έ- 
« κείνος έοιηγούντανε αΰτά, χαταβαίνει 
« μνά δούλα, Ινα πράγμα καπετάνο μ»υ,' 
« μέσυμπάθείο . . . καί λέγ'έι είς τόν θυ- 

« ρωρόν:— Μήπως έφεραν κανένα γραμμ*



ΚΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

« διά τήν ματμαζέλλαν; — "Οχι, εΐπεν 
α ό δυρωρός· δέν ήξεύρεις ότι τά γράμ- 

α ματά σας εγώ τά ανεβάζω αμέσως; » I 
« Τότε εγώ λέγω μέσα στό νού μου: ’Πμ- 
« πορεΐ κάνεις να βγάλτ; τίποτε κι’άπ’ αϋ- 

« τή· χαί λοιπόν αρχίζω: — «Τί ζέστη 
«  ποΰ κάμνει κυρά μου! -— ”Ω! βεβαιαπο- 

« λύ! — Θαρρώ όμως πιο λίγο παρά 

« χδές» . . Τέλος πάντων το χαταφέρα- 
« με καί μ’ αΰτήν χαθώ; καί μέ τον 
« Θυρωρόν καί άρχισεν έχείνη νά μέ ’ρω- 

« τ?  αν γνωρίζω χάνένα έςάδελφόν της 
« Κάρολον Κουρούζην ποΰ είναι στό 1 ον 
« τάγμα. Ά λ λ ’ ενώ έτσι ώμορφα τά ’λέ- 
« γα μ ε ,— Ά ! φεύγω, λέγει έχίίνη· ή 
« ματμαζέλλα μέ περιδένει!—Καλά χαί 

« δά Ουμώσ-Q αϋτή ή κυρία σου; δά σέ 
« μαλώστ,; Ή Ματμαζέλλα νά μέ δυμώσ/)

« νά μέ μαλώσ$! ώ ποτέ! εκείνη είναι 
« ενα κομμάτι μάλαμμα!* Άφοΰ τέλος 

α πάντων εκείνη έφυγε, έχίνησα καί εγώ 
« διότι ό δυρωρός τίποτε ό.λλο 2έν είχε 

« νά μοΰ ’πϊ|, έκτος ποΰ μοΰ ειπεν ότι 

« τήν δούλα εκείνη τήν λέγανε Ιουλία.λ
— Έτελειωσε;

— Καί.
—  Λοιπόν μέ κατεσκόπευες κι’όλας ε;

— Πραγματικώς. Άλλα γίά νά ΐοοΰ- 
με τί γράφεις καί σΰ τήν ιδίαν ημέραν.

— Ιδού: « Δευτέρα τ^ 21 Μαίου. Έ - 
« νώ μετά μεσημβρίαν κατέβαινον όπως 

φέρω άρτον εις τόν ίππον μου, βλέπω 
«  στρατιώτην συνομιλούντα μετά τοΰ 

a δυρω^οΰ· χαίτοι δ’ έμεινα επί δέκα

« σ'/εδόν λεπτά έν τώ σταύλω, επειδή 
« άναβαίνουσα είδον πάλιν αύτόν έκεΐ, ή 
« περιέργειά μου έκινήδη τοσούτον, ώστε 

« εύροΰσα έν τώ δωματίφ τήν δούλην μου 

« — ’Ιουλία, λέγω , περιμένω εκ Παρέ
α σίων επιστολήν, ΰπαγε λοιπόν, σέ πα - 
« ραχαλώ, καί ίόέ άν έφδασε καί εύρίσκη- 

« ται παρά τφ βυρωρώ. Περιμένω αυτήν 
« επί τινα λεπτά· άλλ’ επειδή δέν επέ- 

« στρεφε, μεταβαίνω εις τό χομμωτήριόν 
« μου) έξ ου φαίνεται τό ένδον της σύλής, 
« καί βλέπω τήν ’Ιουλίαν συνομιλούσαν 
« μετά τοΰ στρατιώτου! ’ Επί τέλους δέ 
« έπιστρέφουσα — Κυρία, λέγει· δεν ε- 
« ΐίδασεν εισέτι ή επιστολή. — ’Αλλά 

α διατί έβράδυνας τόσον! "Οχι, κυρία, 
« δέν έβράδυνα. — Πώς o y y ,  καί μάλι- 

« στα σέ ειδον συνομιλούσαν μετα liUS- 
« sard (στρατιώτου ίππεως). Η lSSrxrd ! 

« ώ! όχι Κυρία.—Ά λλ ’ εγώ σε ειδον. 

« Δέν συνομίλουν μετα JiUSSai il, Κυρία, 
« αλλά μετά CiafSeur· διότι πρέπει νά 
« ήςεύρητε ότι καίτοι άμφότερα τά ονό- 
« ματα ταύτα σημαίνουσιν ιππείς, όμως 
« υπάρξει διαφορά εις τάς στολας αυτών. 
« καί οί μεν h a z a rd s  φέρουσιν επί τϊ)ς 

« κεφαλής δυσάνους λευκούς, οι οέ Clias— 

« seiirs μελαίνας· καί πάλιν, εχεινοι 
« μέν φέρουσι περιλαίιιιον έρυδρόν, ουτοι 
« δέ λευκόν.— Ά λλά πώς εμαδες παν- 
« τα ταύτα, Ιουλία; — Διότι εχω εξα- 
« δίλφον ^(iSSai’d· ένταύδα όμως μόνοι 

« c iia iieU r ΰπάρχουσι καί μάλιστα 
δύο τάγματα τό 21 xat το 22  ον εις το
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— Είναι δέ τό 21ον ή τό 22ον;—Καία όποιον ανήκε; καί ό στρατιώτης ε 

κ κείνος.»
4 Ά λλ ’ ή στρατιωτική αΰτη συνομι- 

«  λία έμελλε νά φέρ»| δυσάρεστα αποτε- 
α λέσματα· διότι ότε έξελδοϋσαι περί 
α τήν εσπέραν επί τού υψώματος η μή- 
«  τηρ χαί εγώ συνηντήσαμεν δυο άς ω- 

Η ματικούς cllilS.'CUl'S και η μήτϊίΡ £,·_
« πεν ότι ίππεύουσιν άριστα όνομάζουσα 

α αυτούς συνάμα llliS ian l· , εγώ όλως 
« άπερισχέπτως. — “Οχι μήτερ, ε'.πον·
« δέν είναι οΰτοι h S33.rjd  άλλα C'has- 
« setirs* διότι έχείνη μέν φέρουσιν επί 
«  της κεφαλής δυσάνους λευκους, ουτοι 
« δέ μελαίνας καί πάλιν οί μέν cf' iS- 
«  SCUI’S φέρουσι περιλαίμια έρυδρά οΰτοι 
«  δέ λευκά. Ά λ λ ’ αίφνης ή μήτηρ έκπε- 
« πληγμένη — Ποδεν αΰτη η στρ*τιωτι- 
«  κή σοφί*; λέγει. ’Εγώ δέ όλως ερυδρά,

« ΤΩ μήτερ, ή Ίονλία . . ! εχει έξάοελ-
« 150V ?a;-s;\rd· κ*ί λοιπόν έν ώ ημέραν ■
& τινά μέ έκτένιζε καί συνομιλούμεν . . .
Π __  Παράδοξον δέμα συνομιλίας, ε'-ϊΐε j

« διακόπτουσα ή μητηρ καί έσιώπησε. ! 
α Τήν δ’ εσπέραν ό πατήρ έπανελδών έκ 

« ΙΙαρισίων διηγείται ήμΐν κατά τό οει- 
«  πνον ότι έν τφ σιδηροορόμω συναντήσας 
« άςι.ωμβτικόν, ταγματάρχην, μεδ’ ού ε ι
ς ye συζήσει επί ενα μήνα κατα το πα- 
«  ρελδόν ετος έν Λυώνι, προσεκαλεσα 
« αύτόν όπως συνοειπνήσωμεν την τετάρ · 
α την τής προσεχούς έβδομάδος, 4  ην Ί -  
« ουνίου. — Καί έγώ τ ό τ ε — Λοιπόν τό j 

u τάγμα του είναι εδώ , — ΜαΜστα.

« ΰπάρχουσι δύο τάγματα ενταυδα, τό 

« 2 Ιον καί τό 22ον; έρωτά ό πατήρ ε- 
« πίσης έκπεπληγμένος. Ά λλά πόδεν ε- 

« -/εις τ“ς πληροφορίας ταυτας, Κυρι* 
’Ολυμπίάς;— ’Ώ! αντη ή Ιουλία εχει ε- 

« ξάδελφον "ussard  καί · · · Ή 4» μήτΊ? 
α διακόπτουσά με πάλιν.— Απορώ, είπε*,
« ότι κατ’ αύτάς ή ’Ολυμπίάς όλονέν ό- 
« μιλεΐ περί καί περί d 'a ise u rs

·Π δέ μάμμη—Έ ! ε! ίσως διέχρινέτινα
«  ώ ρα ΐον ά ξ ιω μ α τ ιχ ό ν ε ιπ ε ν .Ά λ λ ’ έ γώ ό λ η

« πΰρ απαντώ άσυναρτήτως προς πάντας 
« καί αμα οργίζομαι σφοδρώς έν εμαυϊ^
« χατά τού άξιωματικοΰ έχείνου, ον δέν 
γνωρίζω οΰδέ δέλω γνωρίσει ποτέ. Ορ- 
« γίζομαι διότι όιε:άραξε τήν ήσυχόν μου 
« ζωήν . . διατί μέ παρετήρει έν τ^ (^μα- 
α ξοστοιχίιχ; διατί έποίει τόσας έηιδει- 
« κτικάς άσκησε·.ς ύπό τά παράθυρα ή- 
« μών, διςιτί έσταμάτα αίφνης τόν ιπ - 
« πον αΰτού ίίών μΓ έν τψ δάσε·.; Ω αν 
« άλλοτε συναντήσω αύτόν δέλω φύγει 

« καλπάζουσα . . . Ά λλά δυστυχώς ή 
« άγαπητή μου Παννή γηράσχει καί δέν 

« άντέ·/ει είς τούς κόπου;! . . Ά λλ ’ ο 
« πατήρ μου μετ’ ον πολύ χατά την £ορ- 
« τήν μου 6ά μοί χαρίστ, άλλον ίππον, 
« ώ ; μοί ΰπεσχέδη, ωστε . . . Πόσον 
« έπεδύμουν νά μάδω άν ό ταγματάρχης 
« χόν όποιον δέλομεν φιλοξενήσει, είναι

« ithxcc τον ! »
(άχολουδεϊ).
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Π Ρ Α Κ .Τ ΙΚ Α Ι  Γ Ν Ω Σ Ε ΙΣ  

ΕΚΛΟΓΠ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Π εκλ.ογή χατοικία; είναι σπουδαιότα- 
τον άντιχείμενον, χρήζον προσοχή; χαί 
σχέψεω; μεγίστη;.

Κατοικία υγιεινή καί τερπνή, συνενοΰ- 
σα εν ταύτψ πάντα τά προ; άνετον βίον 
προσφορά, είναι *1; των πρωτίστων όρων 
τη ; ευζωία; χαί υγεία ;.

Ή τοποθεσία τη; κατοικία; επιδρά 

σπουδαίω; επί τής υγεία ;, χαί αν οέν δύ-
"Κ (JUyXEVTCtOffT] ΟΛ&ζ ΤΟΙζ (yyv-

θήκα; τή; χρησιμότητο; καί τέρψεω;, έν

κατοικία πρεπ^ τουλάχιστον να έξα- 
σφαλίση τό υγιεινόν αΰτή;.

Εν πρώτοι; η προσοχή μα; άνάγκη νά 
στραβέ επί τή ; ποιότητο; τοΰ άέρο; έν 
μέσω τοΰ οποίου μέλλομεν \ά ζήσωυεν· 
διότι ο αηο είναι ή αρχή τή ; ζωή; xaj 
απ αυτοΰ κυριω; έξαρτάται ή υγιή; καί 
νοσηρά χατάστασις· ο' άήρ αύτό; πρέπει 
νά ήναι πάντοτε καθαρό;, ξηρός καί εύ
κρατο;.

Πολλάχις, είναι άληθέ;, εί; τήν εκλο

γήν κατοικία; οδηγείται τ ι; άπό τά; 
απαιτήσει; τοΰ επαγγέλματα; του, 

άπό τήν γειτνίασιν των σχέσεων καί τήν 
τιμήν τοΰ ενοικίου αΰτή;· σκέψει; σπου
δαία1., τά ; οποία; βεβαίω; πρέπει νά υ 
πολογίζω τ ι ; ,  άλλ.ά δέν πρέπει καί νά 
θυσιάζω χάριν αυτών τήν ίσχυροτέραν, 

ήτοι τό υγιεινόν τή ; κατοικία;· διότι δέον

5Γ» 2

νά έμφορώμεθα τή; άληθεία; ταύτη; δτι 
κατοικία νοσηρά συντέμνει τήν ζωήν έκ- 
θέτουσα ε ί; βαρεία; άσθενεία;.

’Άν λοιπόν κατοικήτε έν τί) πόλει εκ

λέξατε δσον ενέστι οδόν εΰριϊαν χαί εΰ- 
άίρον.

Μή χατοιχήτε τό ισόγειον εν»Αα τή ; 
υγρασία; του καί τοΰ ολίγου καθαροΰ άέ- 
ρο; του, άλλ’ εκλέγετε χατά προτίμησιν 
τα ; ανωτέρα; όροφά;. "Οσον ΰψηλότερον 
τοΰ εδάφους διαμένει τ ι ;  τόσψ χαθαρώτε- 
ρον αέρα άναπνέει.

Διά κοιτώνα λάβϊτε έν δωυάτιον άρχε- 
τά εύρύχωρον, έχον τήν Οροφήν υψηλήν, 

αεραγωγόν θερμάστραν χαί μεγάλα πα
ράθυρα κρό; άνατολά; ή μεσημβρίαν, ό- 
πόθεν άφθόνω; νά είσερχηταί έ άήρ καί 
το φώ ;. ’Ανοίγετε τά παοάθι,ρα αύτοϋ 
καθ' δλην τήν ημέραν. *0 άήρ, έφ’ ου 

τό φώ; δεν επιδρά, είναι κακό; ά/(ρ. Τά 
φυτα χαί τα ζώα τά στερούμενα οωτός 

μαραίνονται καί θνήσκουσιν· ομοίως καί 
ό άνθρωπο;.

"Οσον δύνασθε, μή διαμένητε εν τψ 
όωματίω τοΰ ΰπνου παρά μόνον τήν νύ
χτα, χαί μή μεταβάλλετε αΰτό εΐ; δωμά- 
τιον εργασία; ή συνεντευκτήριον. Μή ά- 
φίνετέ τι έν αΰτψ δυνάμενον νά διαλύστ) 

οσμά; έστω καί εύαρέστου;, οΰιε δοχεία 
μέ άνθη, οΰτε άνθοδέσμα;, ουτε οίαδήπο- 
τε φάρμακα. Πάσα ξένη άναθυμίασι; 2ta- 
φθείρει τον αέρα.

Ό ουσιωδέστερο; ορος προχειμένου περί 
εκλογή; κατοικία; συνίσταται εί; τήν ΰ-
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γιεινήν τοποθεσίαν, εν r, ή υγεία τών χα- j 
τοιχούντων δέν κινδυνεύει εχ τών τοΰ ε— , 
οάφου; αΰτβΰ ή τών πλησιόχωρων μερών 

προερχομένων έπηοειών.

Εί; πάντα τά μέρη ή εχθεσι; προ; 
βορρϊν χαί δυσμά; δέν είναι υγιεινή- διό
τι ή μέν είναι πολύ ψυχρά ή δέ πολυ 

υγρά. Ή προσφορωτέρα διά τήν υγείαν 
θέσι; είναι άναντιρρητω; ή βλέπουσα 

προ; άνατολ.ά; χαί κρό; μεσημβρ'.αν, διότι 
είναι ξηροτέρα, φωτε·.νοτέρα καί ηττον 1 

ψυχρά.  ̂ I
’Αποφεύγετε τήν γειτνίασιν τών τελ- j 

μάτων ή έλών προξενούντων τοΰ; ελωδει; 

•πυρετού;.
Έβλάστηο-ι; έχει σημαντικήν έπιρ- 

ροήν επί τοΰ υγιεινού τοΰ άέρο;. Τά φυ

τά , ώ ; γνωστόν, άποβάλλουσι τό ζωο
ποιούν τόν αέρα όξυγόνον διά τοΰτο ή 
ατμόσφαιρα τών οασών είναι υγιεινότατη 
αί δέ πόλεις αί περιχυχλούμεναι άπό 

φυτεία; ή απο δάση εισιν ιοια^ιντω; υ- 
γιεινα ί.

Πριν ένοιχιάσης οικίαν, ίιπολόγισον μή 
τό ένοίχιον είναι πολύ μεγάλον άναλόγω; 
τών εισοδημάτων σου, διότι ένθυμοΰ δτ-. 
τόένοίχίον πρέπεινά προπληρόνεται ταχτι- 

χώ;. Έν παντί χαλψ ίσοζυγίω τό ένοίχιον 

δέν πρέπει νά υπερβαίνει τό όγδοον τών 
εισοδημάτων.

"Οταν προτίθεσαι νά ενοιχίάσ^; χατοι-

χίαν, έξέτασον αυτήν χαλώ;. Προ πάντων 
παρατήρησον μή υπάρχουν ίχνη υγρασία; 

ε ί; τά χ  αμηλά μέρη χαί τά ; γωνίας.

Διότι ή υγρασία είναι το επιφοβωτιρον 
πράγμα έν τϊ| κατοικία, όχι μόνον 2;ά 
τήν ΰγεί αν, άλ.λ.ά διά τά έπιπλα και τα ; 
προμηθεία; τών τροφίμων, αίτινε; τα- 
χέω; φθείρονται.

Πληροφορήθητι προ παντό; περί -ή ; 
ποιότητο; καί ποσότητο; τοΰ ΰοατο;, το- 
όποιον θά εχτ,; ε ί; τήν διάθεσίν σου· τοΰτο 
είναι σπουοαιον, δπου λείπει τό ΰοωρ α 
δύνατον νά ζήσ^τις.

Εκλέξατε τήν κατοικίαν σας τοιαύτην, 

ώστε νά μείνητε έν αύτ^, δσον τό δυνα
τόν περισσότερον καιρόν. Μή άγαπάτι 

τά ; μετοικήσει;. Καθω; λέγει ό Φραγ- 
κλ.ΐνο;· τρεΐ; μετεικήσει; ισοδυναμοΰν 

προ; μίαν πυοχαίάν. ’Εχτό; δέ τοΰ δτι 
αποφεύγει τ ι ;  πάσαν ζημίαν διά τή ; μο
νίμου έγχαταστάσεω;, αυτή επίτρεπε', 

αύτψ νά Βελτιώστ) τήν εσωτερικήν διευ- 
θέτησιν ολίγον κατ’ ολίγον χαί νά από
λαυσή τών βελτιωσεων αυτών.

Κακή είναι ή επικρατούσα συνήθεια, 

μόλις οίχία τ ι; οίχοδομηθ^, άμέσω; σπεύ
δουν νά έγχατασταθοΰν έν au- ψ  ούδέν 
κινδυνωδέστερον τούτου· διότι έντεΰθεν 

προσέρχονται οί ρευματισμοί, αι πνευ-

μονίαΐ, τά έρυσιπέλατα.
(in . τ·ή; Ε σ τ ία ς )
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ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΦΓΑΔΓΤΙΑΣ.

Ή φιλαυτία, δηλ. τό νά αγαπά τις 
έχυτόν, είναι ό φυσικός χαραχτήρ όλων 
τών αισθητών όντων. Αΰτη έστίν ή αλη
θής προστάτις χαί σωτηρία τής ύπάρ- 
ξεώ; μας. Μέ τήν φιλαυτίαν τρόπον τ ι-  
νά ή φύσις εζύμωσε τήν ψυχήν τοΰ αν
θρώπου* ό άνθρωπος ήθελε παυσει τοΰ 
νά άμα λείψ*) τό φυσικόν τοΰτο αίσθη

μα άπό τήν ψυχήν του. Πας τις λοιπόν 
χρεωστεί νά άγαπά εαυτόν άλλ’ άρά γε 
μόνον εαυτόν; πλησίον τής πρός εαυτόν 
αγάπης ό θεός ένεχάοαξεν εις τήν καρ- 
διαν του χαί τήν πρός τόν πλησίον αγά

πην. «  ’Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς 

σεαυτόν. » Με τοΰτο υποδεικνύει τά ό
ρια τής φυσιχής φιλαυτίας χατά πόσον 
πρέπει νά έχτείνωνται, διά νά ήναι επαι
νετή. Εις τούς οφθαλμούς τής βείας Προ- 
νοιας αί δύο αυται πλάστιγγες, έξ ίσου 
άναγκαΐαι τήν ευτυχίαν μας, χρεω- 

«ττοΰσι νά φυλάττωσι μεταξύ των ίσην 
«αί διχαίαν ισορροπίαν. Διά νά φυλαχθή 
δέ ή υγεία τής ψυχής, πρέπει ή ενέρ
γεια  τής μιας να βοηθ$ καί νά δ'.ορθό- 

τήν ενέργειαν τής άλλης. Εις τήν 
στιγμήν δέ, καθ* ήν ή αγάπη ημών αυ
τών απόχτηση υπεροχήν όλέθριον επάνω 
εις όλα τά άλλα αισθήματα μας, γίνεται 

ρνοχος· αύξηθείσα θεωρείτχι ώς πάθος μ ι

σητόν, τό όποιον οί παλαιοί μας πρόγο
νοι καί διδάσκαλοι τής ηθικές ώνόμασαν 
Αϋτοφυλαυτίαν, οί δέ νεώτεροι εγωισμόν,

παραγαγόντες καί συνθεσαντες τήν λέξιν 

άπό τήν ελληνικήν αντωνυμίαν εγώ. Φέρε 
δή έν όλίγοις έξηγήσωμεν τά αίτια τής 

αΰτοφιλαυτίας καί άποδείξωμεν τάς δυσ- 
σμορφίας καί τά κινδυνώδη τις αποτελέ
σματα.

Εις τήν ανατροφήν τοΰ ανθρώπου οφει- 
λομεν πάντοτε νά ζητώμεν τάς πρώτας 

άρχάς χαί τά πρώτα αίτια τών αρετών 
χαί τών κακιών του. Έξερχόμενος άπό 
τάς χεΐρας τής φύσεως, εξ ίσου δύναται 

νά όεχθίί όλας τάς εντυπώσεις. Κατά 
τά παραδείγματα, τά όποια βλέπει έχ 

παιδικής ηλικίας, θέλει γίνει ικανός τών 

ύψηλοτέρων άρετών, ή θέλει τραφώ **» 
τούς κόλπους τών άχριεστέρων παθών. ’Ε

άν ήμεθα προσχολλημένοι μόνον εις τό 
μερικόν μας συμφέρον, μέρος τής κατη- 
γορίας άνήχει εις τούς γονείς μας, εις τήν 
μαλαχήν άνατροφήν, τήν οποίαν μάς εδω- 
χαν, ερριψαν τά θεμέλια τών ταπεινών 

αισθημάτων μας. Άνατρεφοντες οί γονείς 

τά τέκ·.α των μ’ όλα τά άρέσκοντα τυ
φλής φιλοστοργίας, άδιαχόπως θέλουσι 
φροντίζει περί αυτών· οί γονείς μέ τό 
παράδειγμά των τά διδάσκουσι νά θεοποι- 
ώσι τάς ήδονάς, νά έκπληρώσι τά θελή
ματα των καί νά εύχαριστώσιν όλας τάς 
φαντασίας των, όσον άλογοι καί άν ήθελον 
ησθαι. Τί γεννάται έκ τούτου ; συνειθι- 
σμένα νά φαίνωνται τό μόνον υποκείμε
νον τών πατρικών χαί μητρικών φροντίδων, 
χαυχώνται χαί οαντάζονται παρά τήν ά- 
ξίαν τω ν  εκτελοΰντες δι’ αϋτά πάσαν

I

θυσίαν, επιφέρουσι μέ τοΰτο τήν οκνηρίαν, 
τήν άμέλειαν καίέπομένως τήν δυστυχίαν 

τω ν  λατρεύουσι τά τέκνα των, επειτα α- 
πορούσι πώς δήθεν λαμβάνουσι τήν συν

ήθειαν νά ΰψηλοφρονώσιν υπέρ όλον τόν 
κόσμον. Τά διδάσ*ουσι μέ τό παράδειγ
μά των νά θεωρώσιν εαυτους ως κεντρον 
όλων τών περί αυτούς υποκειμένων, χαί 
θέλουσι δυνηθή νά π'.στίύσωσιν, οτι χεν- 
τώνται τφ  όντι πρός ευτυχίαν καί άγάπην 
τοΰ πλησίοντων κατά τηνευαγγελικην εν

τολήν; τά έοίδαξάν ποτε εγκαίρως νά ν ι- 
χώσι τάς ορέξεις των; ένεφύτευσάν ποτι 
εις τάς ψυχάς των καρποφόρα σπέρματα, 
εκ τών οποίων βλαστανουσιν οι ώραΐοι 
καρποί τοΰ κοινού συμφέροντος; έσυνείθι- 

σαν νά έκριζόνωσιν απο τας ψυχ α» των 
τάς άχάνθας, άπό τάς όποίις φυτρόνου- 
σιν όλα τά έκνευρίζοντα τήν ψυχήν πά
θη; *0 φόβος τής λύπης, ο φόβος τής ε

λάχιστης αηδίας, ο φόβος ο ανύπαρκτος 

καί γεννώμενος άπό τήν φαντασίαν, επα
ναφέρει ορίκην καί δειλίαν εις την ψυχήν 

τω ν  ή δέ δειλή των χαρδία δέν θέλει 
συγχωρέσεί ουδεποτε ν αφήσωσι την ο
κνηρίαν καί νά ταράξωσι την ησυχίαν των. 

Οί γονεΐς διά τών διδασκαλιών καί πα
ραδειγμάτων των οφειλουσι να ιατρευσω- 

σι :ά πάθη ταύτα της ψυχής των, νά 
προφυλάττωσι τήν υγείαν των μέ τά ια

τρικά τών διδασκαλιών τής ηθικές και 

οΰ Ευαγγελίου, διδάσκοντες αϋτά τήν 

ιλανθρωπίαν, τήν ευεργεσίαν, τάς θυοίβς

εις όλον τό ανθρώπινον γένος, καθ ολα 
τά ιερά καθήκοντα τής θρησκείας και τής 

άνθρωπότητος.

Ή καθαρά χχί υψηλή αύτη ηθική, ήτις 
ε/ει τήν χαθέόραν της εις τήν συνειοησιν, 
άπαιτούσα ΰπέρτατον σέβας οια τους Οει-

Ύ * t · ι  *ους νόμους, είναι το μονον μέσον το ο

ποίον πρέπει νά χανονιζ^ τάς πράξεις 
μας· ή ηθική αδτη, ή παρουσιάζουσα 
τάς διοασκαλιας της ως τοσους χρησμούς 
τοΰ αιωνίου λογικού, ώς εκθέσεις τής θελή- 
σεως τοΰ υπέρτατου όντος, ή προστάτις 
τής τάξεως καί τής ίσότητος, ε’.ν-ti αράγε 
τοΰ αίώνος μας καί τής άνχτροφής μας ; 

είναι σύμφωνος μέ εκείνην τήν όποιαν 
διδασκόμεθα έκ τών συγγραμμάτων τών 
μεγάλων καί ενάρετων ανδρών, χαι απ -  

αύτό προσέτι τό Εύαγγέλιον; Αι ωφέλεια·, 

άς ή άρετή μάς προξενεί, είναι ή μόνη αρ

χή τών ΰποχρεώσεών μας· αυτό το συμ
φέρον μας χρεωστεϊ νά μάς κατασται'ν») 
δικαίους, φιλανθρώπους, περιποιητικούς 

χαί συμπαθητικούς. Δέν Ουνάμεθα ν’ άρ- 

νηθώμεν ότι ή αρετή είναι ωφέλιμος εις 
τόν πράτοντα αυτήν είναι βέβαιον ότι, 

ψυχή ευαίσθητος, έξεύρουσα νά συμμερί

ζεται τάς λύπας καί τάς ήδονάς των άλ
λων, ετοιμάζει εις τάς δυστυχίας της φ ί

λους καί συμβοηθούς. Άναμφιβόλως φ ι-  
λάττων τις τάς άοετάς τής πολιτικής κοι

νωνίας, ασφαλίζει εις εαυτόν εύτυχίαν 
εις τήν άνατροφήν μας άς ζητωμεν τήν 
άξίαν τοΰ μέσου τούτου. Εις τό θεμέλιον
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τούτο όφείλομεν νά οι’χοδομώμεν χαϋέν οι
κοδόμημα τών καθηκόντων μας, εάν θέ- 
λ«μ εν νά μή θεμελιοΰται εχ παιδικής

ήλιχιας etc τ^ν ψυχήν μας ή αΰτοοιλαυ- 
τ ία .

’Εάν παρατηρήσωμεν τον κόσμον, θά 
Γοωμ εν, δτι ή ευτυχία όδηγεϊ πολύ εις 
τήν αύτοφιλαυτίαν είς όσου; ή τύχη έ- 
χάρίσε τ ’ αγαθά της, χαί όσων ή ζωή ύ- 

πήρξεν όλη σειρά άλληλένδετος ηδονών, 
σπανίως φροντίζουσι διά τους αδελφούς 

τ ω ν  περικυκλωμε'νοι εχ νεότητος εξ δλων 
τών άγαθών, δέν γ,σθάνθησάν ποτε τά 
χέντρα τής άνάγχης, άλλ’ έγνώρισαν μό
νον τοΰ χόσμου τάς ευχαριστήσεις. "Α

παντα τα φθοροποιά πάθη αύξάνουσι, τρί- 
φουσι καί ενδυναμόνουσι τήν αύτοφιλαυ- 
τίαν* άπαντά είσι θυγατέρες τοΰ ίδίου 

συμφέροντος, ουσαι πάντοτε ετοίμαι νά 
τώ θυσιάζωσι τό γενιχόν συμφέρον· ή 
φιλαργυρία, ήτις, χωφή εις τους στεναγ
μούς τής δυστυχία; επισύρει τήν άχορ- 
ταγιαν, την άδιχιαν χαί τήν απ ιστίαν ή 
φιλοδοξία, ήτις καταπατεί τά ίερώτατα 
δίκαια, ολίγον γινώσχει τ ’ άληθή χαλά 
χαί Ιπαινεΐ τό πάν, ότ<*ν τήν όδηγξ εις 
τόν <χχοπόν της· ή υπερηφάνεια προτιμά 
έαυτήν προπάντων· τ ί δε νά ειπωμεν 
περί τής ματαιότητος, εις ήν καταγίνον
ται οσοι ι,ητοϋσι νά θαυμασθώσι; πεοί 
τοΰ φθόνου, οστις χατατρώγει τόν φθο- 
νερον, ως ο ιος τόν σίδηρον; περί τής ζη- 

^Ι{αί> χβίρεχακίβς, δόλου χαί άλλων 

.οσων φθοροποιών παθών; άπαντά είσι

πάθη μισητά χαί μάστιγες τοΰ ανθρωπί
νου γένους· ταϋτα τό ίν  μετά το άλλο 

τυφλόνουσι τήν ψυχήν, τήν έμποδίζουσιν 

άπό τήν οδόν τοΰ χοινοΰ χάλοϋ, άπό τά 
αισθήματα τής εϋσπλαγχνίας χαί αγα
θοεργίας χαί άπό τήν ευθείαν οδόν τής δι
καιοσύνης.

Υπάρχει λέγομεν άλλο τι δυσμορφό- 
τερον, μισητότερον, παρά άνθρωπον 

γινώσχοντα ουδόλως τά χοινά πάθη, άλ
λα ζητοΰντα νά ευχαριστήσει μόνον τά 
πάθη του; αίσθανόμεθα ότι εγεννήθημεν 

διά νά άγαπώμεν τούς όμοιους μας* τώ 
οντι δεν είνα ι αλλο τι εϋχαριστότερον, 

παρα να εΐναίτις τό υποκείμενον αγαθοερ
γίας τών άλλων άνευ άνταμοιβής* εάν 
η κοινωνία διαμέν^ μόνον μέ άμοιβαίας 

εκοουλευσεις,εαν άπαντες, ώς μέλη της ο- 

φείλομεν νά τ$ γινόμεθα ωφέλιμοι, τί θά 

ειπωμεν περί ανθρώπου, οστις, φροντε— 
ζων μόνον δι’ εαυτόν, άδιαφορεΐ περί τών 

λοιπών; 'Όταν τις εχη προτερήματα χαί 
δυνάμεις ψυχιχάς, δι’ ελλειψιν δέ αγα

θοεργιών μαραινομένας* όταν γυμνάζ»} 

την ψυχήν του χατά τής φιλανθρωπίας χαί 
τήν στερεόν») εναντίον είς τάς φωνάς τής 
χαράς χαί τής λύπης· δταν είς τό μέσον 
τής κοινωνίας υψώνει τείχος χωρισμό1 

μεταξύ τών άδελφών του καί εαυτοΰ τότ 
υβρίζει την φύσιν, προσκρούει εις τν 
γενικήν αγάπην, παραβαίνει τούς πρ
άους νόμους τοΰ γενικοΰ δικαίου, ή σν- 
ειοησις τον καταδικάζει, ή πατρίς τόνίρ-
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νεΐται ώς τέκνον της καί ή θρησκεία τόν 
«ποδιώχει έχ τών θυσιαστηρίων της.

Οΰοείς δύναται νά άγαπ^ τόν Θεόν, 
εάν δέν άγαπ$ τούς ανθρώπους· άνευ α
γαθοεργίας αδύνατον έστί νά ύπάρξτρ α 
ληθής εύσέβεία. Τό ύπέρτατον “Ον, τό 
όποιον λατρεύομεν, εΐναι θεός άγάπης, 
όσης χατά τά σχέδια τής άγάπης του 
έναγκαλίζεται πάσαν πνοήν καί χτίσιν· 
ίε'λει δέ, τό παν ν’ άφορ$ πρός ευτυχίαν 
τών αισθητών όντων. Πώς λοιπόν άνθρω
πος αύτοφίλαυτος (έγωϊστής) δύναται νά 
είπ^ ότι άγ*π$ τόν θεόν, τοΰ οποίου 
βπανίως μιμείται τά σύμβολα τής Δη- * 

μιουργίας; πώς θά τολμφ νά τόν όνομά- 
Xy μέ τό γλυκύ πράγμα χαί όνομα πατέ- 1 
ρατου, λέγων «Πάτερ ημών ό έν τοις ού- 

ρανοΐς χτλ » ενόσω άρ γούμενος τούς ά- I 
ίελφούς του, λύει τήν μετ’ άλλήλων ί ο -  ί 
μονίαν καί διακόπτει τούς δεσμούς τής 
αδελφικής ένώσεως και αγάπης; Θα επα- 
ναλέγτ) προσευχάς· θά μετανίζτ) μέχρις 
εδάφους εμπροσθέν του· εςευρομεν οέ, οτι 
αί πράξεις τής λατρείας δέν θεωρούνται 
αλλοθεν, είμή έκ τών αισθημάτων, ΰφ’ ών 

γεννώνταί, καί έκ τώκ αποτελεσμάτων ά - 
τινα παράγουσιν. "Ο,τι χατασταινει τους 
ανθρώπους φιλανθρωποτέρους, συμπαθητι- 
κωτέρους, άφιλοκερδεστερους, εμπεριέχει 
όλας τάς διδασκαλίας τής θρησκείας. 
Είναι δέ βέβαιον, ότι όστις έδημιούργησε 
μέ μόνον τόν λόγον τό πάν έκ τοΰ μηδε- 
νός καί διά τοΰ δημιουργικού αύτοϋ ΐινεύ- 
$*ατος Ιμψυχόνει άπασαν τήν απειρίαν

τής φύσεως, τό αυτόνομον καί αμετάβλη
τον Ό ν δέν εχει χρείαν δι’ εαυτό τών 
προσφορών μας, άλλά απαιτεί επιμονως 
νά έκτελώμεν όλας τάς χοι>ωνικας αρε- 

τάς χαί ή θρησκεία οϋδεμίαν άλλην λα
τρείαν απαιτεί, είμή τήν τών αγαθοεργιών* 
διδάσκει, ότι καθαρά κα> άμωμος θρη
σκεία είναι έμπροσθεν είς τόν θεόν χαί 
πατέρα ήμών ή πρός τόν πλησίον αγά

πη· αυτη εστίν ή μόνη άπόδειξις τής 
ευγνωμοσύνης χαί άγάπης, τήν όποιαν 
χρεωστοΰμεν πρός τόν Θεόν. Ή ζωή Ολη 

τοΰ έν σπηλαίφ χαί εν φάτνιρ γεννηθέν- 
τος θείου διδασκάλου ήμών, ή ζωή έ
χείνη, ήτις ΰπήρξεν ό θρίαμβος τής φ ι

λανθρωπίας, θέλει εΐσθαι πάντοτε ή υψη
λή διδασκαλία τής πρός τόν πλησίον α
γάπης χαί ή αιώνιος καταδίκη τής αΰτο- 

φιλαυτίας.
Ε. I.

ΑΝΑΜΙΚΤΑ.

’Λχοσχωμε*· τά (ζί)ς ί*  τ ίνος ί ζ  
Ί(o a r r i r a r  ά.Ι.Ιψΐογραγίας τοΰ Nto-Ιύ- 

} ου.
Πρό τινΟς διαδίδοται παρ’ ήμϊν παρά

δοξός τις φήμη. νΕν τινι τουρκικφ χωρίφ 
παρά τήν Χιμάραν γραια τις έβασανίζετο 
επί όλην εβδομάδα υπό άλλοκότου τίνος 

ονείρου. Γέρων κληρικό; ενεφανίζίτο προ-
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τρέπων αυτήν να σκάψτ, είς ώρισμένον 

ύπ* αιίτοΰ μέρος χαί να έκβάλλ^ τδ προ 
αιώνων εν τψ τάφω σώμά του. 'Η γραία 
ένεπιστεύθη τήν οπτασίαν τώ ίμάμτ, χαί 

τοις προκρίτοις, οΐτινες μετέβησαν έπιτο- 
πίως μετά τής γραία;, άλλα οέν έτόλμη- 
σαν να προβώσιν εις άνασχαβήν* τ ίν  έ-* « I I
παύριον 21 ή γραία διετάχδη χατ’ όναρ 
να έπισπεύσιρ τήν άνασχαφήν, τής οποίας 
καί γενομένης εΰρέ9η εις βάδος ενός μέ
τρου μεγάλη πλάξ, έ®’ ή; ζτο γεγλυμ- 
μένη ή εποχή χαί τδ όνομα τοΰ οπό 

ταύτην χεχρυρψένου νεκροΰ, όστις άριδμεΐ 

ύπεο τά 250 ε*.η. Ά©αιρε9είσης τής πλα- 

κός έφάνη ακέραιον οώμα χληριχοΰ φέρον- 
τος εις τήν οεξιάν σταυρόν χαί επί τοΰ 

στήδους εύαγγέλιον. Λέγεται ότι ό άγιος 
Δρυίνουπόλεως λαβών γνώσιν μετέβη έ- 
•πίτοπίως ποός έξαχοίβωσιν τοΰ συι/βάν-• » ι
τος Έ  φήμη όμως αΰτη χρ,-ήζβί επιβε- 
£αιώσ«ως.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ 

ΕΝ ΚΩΝ[ΠΟΛΕΙ.

Ή χρήσις τοΰ *αφέ είσήχδη έν Κων- 
σταντινουπόλει επί τής βασιλείας τοΰ 
Σουλτάν Σουλιϊμάν (περ ί τδ 1 5 4 0 ). 
Κατά πρώτον ειχεν εΐσαχ9ή είς τήν Συ

ρίαν άπδ τους χαμηληλάτας τής ’Αρα
βίας. Παρετήρησαν ουτοι ότι αί χαμηλοί

αυτών, άπαυδοΰσαι έχ τοΰ μαχροϋ δρόμου 
έλάμβανον νέας δυνάμεις χαί ήδός τι ίλα - 
ρότητος χαι οίονει μέ9ης, όσάχις έβόσχον- 
το τήν 9άμνον τοΰ χαφέ. Καί αύτοι δέ 

ουτοι ιτ,σδάνοντο τά αυτά οπότε επινον 

δόσεις τινάς έχ τοϋ ποτού εκείνου, χαί τοι

ουτοτρόπως διέδωχαν τα περί αυτήν καδ’ 
όλην τής ’Αραβίας τήν έρημον.

Έκ τούτιρν ολίγον χατ’ ολίγον διιδόδη 

καί έν Κωνσταντινουπόλει χαί επί τής 
βασιλείας τοΰ μνησδέντος Σουλτάνου χατά 
πρώτον «Τχον έγερθή τα έχ τοΰ καφέ όνο- 
μασθέντα κ α φ ε ν ε ί α  ή ,όρβότερον 
χ α χ  6 έ -χ  α ν έ όπου πρδ πάντων συνη- 
θροίζοντο οί οκνηροί ίνα πίνωσι τδ αφέ
ψημα τοΰ καφέ· βραδύτερον δέ ταΰτα έ- 
γε'.ναν τόποι συναίροίσεων επικινδύνων 
εις τήν χοινήν ησυχίαν ώς καί τά καπη- 
λέϊα. Ή κυίέρνησις δέ διέταξε τους ούλε- 
ράδας, αν ό καφές ώς ποτδν μεδυστικδν 

άπηγορεύετο, όπως ό οίνος υπδ τοΰ Κο
ρανίου. Αί γνώμαι υπήρξαν άτιφατικαί, 
τών μέν χαταδικαζόντων τδν κακέ ώς έχ- 
δρδν τοΰ ΰπνου καί τής γονιμότητος} 
τών δε άποκαλούντων αυτών πνεΰμα τών 
ονείρων χαί πηγήν τής φαντασίας.

ΟΙ ΑΡΚΤΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙ^·

Είς τάς ευρείας πεδιάδας τής ’Ρωσσίας 
χατορδοΰσ·. δι’ ιύφυοΰς μέσου να συλλαμ- 

6άνωσι τάς άρκτους. Όρύττουσι τάφρον
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«λατεΐαν χαί βαδεΐαν, έπιχαλύπτουσιν 
αυτήν διά φύλλων, επί δέ τής έ^τιφανείας 

Τοϋ εύδραύστου Τούτου καλύμματος δια- 
βτιείρουσι καρπούς. Ή άρκτος λιμώττου- 
σα έφορυφ επί τοΰ δελεάσματος χαί π ί

πτει είς τδ βάδος τής τάφρο». ‘Η παγίς 
είναι ενίοτε τόσον χαλώς πρρασχευα- 
βμένη ώστε πολλά όμοΰ βύματα συλ- 
λαμβάνονται χωρίς νά κρημνισδ^ τδ έπι- 
χαλύπτον πήγμα χαί άποΐελοΰσΊν εκεί 

χά-ίω πολυπλί,δή όμήγ,ιριν. ’Αλλά τί νά 
πράξουν τά ζώα ταΰτα έν τοιαύτ^ αιχμα

λωσία; Οί άρκτοι δέν άλληλοφαγοΰσιν. 
Έ ν τξ άμηχανίατων λοιπδν άνευρίσχου- 

σι τδ σωτήριον φάρμαχον. Τά βαρέα 
ταΰτα ζώα, εϋχινητότερα τών μικρών πα ί- 

δων μας, σχηματίζουν ίώσαν κλίμακα* 
μία έξ αυτών ’εγείρεται καί στηρίζει τους 
έμπροοδίους πόόας είς τδν τοίχον, άλλη 
άναβαίνει έπί τών ώυων τής πρώτης, χα! 
τρίτη διά τής τοιαύτης κλίμαχος φ9άνει 

ιίς  τδ χεΐϊος καί ίλευθεροΰται.

Ά λ λ ’ ή τελευταία, ό έλευθερωτής τών 
άλλων, πώς νά έξέλδ/) έκεΐδεν; Αι σύν
τροφοί της φοβούμενοι τήν άφιξιν τοΰ κυ

νηγού καίτοι καταμαστιζόμεναι υπό τήί 

πείνης δέν φεύγουσιν άνιυ τοΰ σωτήρος 
αυτών. Τρέχουσιν αμέσως πρδς τδ δάσος 

πρός έχλογήν δένδρου καταλλήλου, όπερ 

άβοΰ έκριζώσωσι φέρουσιν είς τήν τάφρον 

χαί στήνουσιν είς μίαν γωνίαν. Έ  γεν

ναία σύντροφος αύτών άναβαίνει άπδ 
κλάδου είς χλάδον καί καδίσταται έλευ-

δέρα, γάρις είς τήνεύγνωμοσύνην εκείνων, 

άς αΰτη ήλευδέρωσεν.

ΛΪΣΙΣ ΤΗΣ 4ΙΙΣ ΔΙΠΛΗΣ Α&ΡΟΣΤ1- 

ΧΙΔΟΣ.
Σ ο λ ο μ ώ Ν
Α ν ν Λ
Ρ ο ύ θ
Ρ ε β έ κ κ Α
Δ α ρ ώ Ν

"Ελυσαν αύτήν ό κ. Δ. Δ*μιανίόη4
καί ό %. I. Λογγινί^γ.ς.

Ε I Δ  Η Ε 2 5

Άψικετο έχ. ΚωΜ^πό'λεως μετά τοϋ α* 
ίελφοϋ «ύτοΰ Γεωργίου δ χ. Κπαμινωνδας 

Αύγερινός. Έχ Μασσαλίας δε, ενθχ ϊχ^ι 
| άποπερατώσει τάς στουδάς αυ:οϋ εν τ '/i 

άνωτάτνι Έμπορικί! τ ’̂ ί πόλεωί
ταύτης, ό αξιόλογος νεος χ. Αρ'.ττ. θ .  

Αυγερινός, κ,ατευθυνθείς είς Ποτι.
— Άνε^ώονισεν εις τήν αυτγιν ττόλιν 

ι μετά βραχίϊκν ένταΰθί διαμονήν ό κ.

Νικόλ. Κεφαλί^Υΐ;·
—  ’Ασμένως πλτιροφορούμιΟ* ότι ή έν 

Ποτίω Έλλνιν» ic*potxia τυχοϋσ* τνίς ά- 

ναγκαιαςίταρά τής <Ρωσδιχής Κυβεονησεως 

άδειας προβαίνει κ α τά  τδ —ροσε^ες έ τ ι ί  

ν .ζ  τήν ΐδρυσιν Έ λλην. δημοτικής σχο

λάς, μή ΰττάρχοντος μέχρι τοΰδε ούδενδς 

έν τ ί ί  πο'λει τχύτνι έθνικ,οΰ εκπαιδευτικοί» 

χαθιδρυματος’ οί έκεΐ ίμογενεΐς ε ίν α ι 

π«<τδ; έ.ταίνου ά 'ιο ι διά τήν κοινωφελή
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*ταύτη ν άπόφασ ιν συναισθανόμενοι ότι 
πρώτιστον καθήκον των έν τ·?, ζένγ} ζών- 
*των καί άπό της Μητρός Ελλάδος άπο- 
μεμακρυσμένων δμογενών εΐναι ή φροντίς 
V.9.X προσπάθεια, ην δέον νά καταβάλωσι 
διά τήν ελληνοπρεπή αγωγήν τών εαυτών 
τεκνωνκαί την επαρκή είς αύτά διδασκα
λ ία ν  τή ; μητρική; γλώσσης, διότι αυτη 
εσται τό κυριώτατον διακριτικόν σύμβο- 
λον τ·?,; έΟ /ΐκής καταγωγής καί έΟν.κΫ,ς 
αύτών έκπαιδεύσεως.

— Καθά γράφουσιν ήμΐν ε» Ινερασοϋν- 
τος δ Ελληνοδιδάσκαλος Ίωάνντ,ς Βα- 
λαβάνγΐί προσκληθεί; τηλεγραφικώ; ‘ έκ 
Μαρσουβανίου μεταβαίνει αδθις ε’ς τήν 
προτεοαν αύτοϋ θέσιν- καίτοι πολλοί 
συμπολΐται αύτοϋ έζέφρασαν τήν επιθυ
μίαν νά κρκτήσωσιν αύτόν ϊν  τή σχολίί 

τής πατρίδο; αύτοϋ, ή νά βοηθήσωσιν 
αύτόν προς ίδρυσιν ιδιαιτέρου λυκείου, 
άλλ’ ,δ φιλόπχτρις άνηρ προβλε'πων δτι 
τό τοιοϋτον ήθελε γέρη σκάνδαλα εις την 
πόλιν καί επιθυμών νά αποφυγή αυτά 
έπροτίμησε νά άπίλθνι είς τήν προτέραν 
αύτοϋ θέσιν, όπως έζ αύτή; έξοικονομή- 
σ·/) τά πρός τδ ζήν αναγκαία.

— Καθ’ ά μανθάνομεν έν Σάντα, ενθα 
ώς είς τά λοιπά χωρία τών εξαρχιών ά* 
πεστάλησαν Πατριαρχικαί εγκύκλιοι περί 
τών νέων διαταγών τ ίί; Μεγάλης έκ- 
κλησίας, δ ι’ ών χορηγείται τφ  Μητρο
πολίτη Τραπεζούντος τό δικαίωμα τής 
εΐσπράξεως τών έμβατικίων, τη ; yetpo- 
τονίας ιερέων καί τής έκδόσίως συνοικε
σίων καί διαζυγίων, εν ταΐς τρισί ταύ- 
τα ις Ιξαρχίαις, κατεκρατοϋντο ύπό

τινων ιερέων τοΰ χωρίου αί Πατριαρχικαί 
αυται εγκύκλιοι μήίνχγινωτκόμεναι, διό
τ ι τα  ενδόμυχα αυτών αισθήματα δέν 
άντ*πεκρίνοντο φαίνεται πρός τό περιε- 
•/όμενον τών επιστολών, επιθυμούντων 
τήνρετά  τή ; επαρχίας Χάλδείας Ινωσιν, 
άλλη καί αυτη απροσδόκητος άξίωσις, 
καί οτι τίί ενεργείς προσώπσυ τινός ίσχύ- 
Οντο; έν τώ χωρίω κατωρθώθη νά άνα- 
γνωσθώσιν αΐ Πατριαοχικαί εγκύκλιοι είς 
έπήκοον πάντων τών χωρικών καί νά ά- 
ποτραπώοιν έπι τοΰ παρόντος τουλάχι
στον της παραλόγου ά'ιώσεως τοΰ νά ε- 
πιζητώσι την μετά τη ; επαρχίας Χαλ- 
δείας ενωσιν.

—  Ώ ;  ννω :τόν κατ’ ετος τ -Ji 15 Αύγ , 
έορτ·̂  τη ; κοιμήσεως τη; Θεοτόκου, τε- 
λ ίΐτα ι έν v7t έπφ'.ύμψ μον-Jj τοΰ ορούς 
Μελ2 μεγάλη πανηγύρι;, ενθα παντα- 
χόθεν συρρέουσι χριστιανοί είς πολύ πλή
θος καί ουτω διδουσιν είς την πανήγυ- 
ριν ταύτην τόν τύτ.ον εθνικής καί θρη
σκευτικής συγκεντρώσεως. Και εφέτος 
κατά τά είωθότα. έτελί’σθη η πανήγυρις 
αυτη και ικανόν πλήθος συνήλθεν έν τίί 
παναρχαία. ταύτγ) μο-ν-55, είς τάς απαιτή
σεις τοΰ δποίου ηδυνήθη νά άνταποκριθη 
μετά πολλής δραστηριότητος περιποιού
μενος πάντας και περιθάλπων δ οικονό
μος της Μονής καί δεξιός αυτή; βραχίων 
ιερομόναχος Νικόδημος.

—  Την παρελθοΰσαν δευτέραν άπε- 

βίωσί πλήρης ήμερων ή μακαρΐτις Φοδά- 

μα Έλ. Τριανταφυλλίδου πάσχουσα άπό 
πολλών ετών. Α’ωνία της ή μνιτ,μη!
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