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δπου διέμεινεν επί 1 6  ετη. Είτα δέ τψ  

1 8 3 0  Μητροπολίτης Καισαρεία; και ά -  

πέβανε το 1 8 3 9  Μητροπολίτη; Έβέσου. 

ΤΗτο δε κάτοχος ού μόνον Ελληνικής 

παιδείας άλλα καί ξένων γλωσσών προ 
πάντων τή ; Σλαβικής* μεγαλην βε ε
πιρροήν έξασκήσας είς τά  πατριαρχικα 

πράγματα προεκάλεσε και |=τόν πρόωρόν 

αυτοί θάνατον.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΑΝΔΡΠΝ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΠΝ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΟΗλΟλΟΣ.

Γεράσιμος (*, υίός τοΰ προμνημονευ- 

Θέντος Ίωάννου Δομνηνοΰ καί μαθητης 

Ή λία Κανδήλη, έχρημάτισε πρωτοσύγ- 

γελος τοΰ αγίου Τραπεζουντος Παρβε- 

•νίου, προκατόχου τοΰ άφ’ ημών απο- 

στάντος Κωνσταντίου, καί ειτα γενομε- 

νος ή γούμενο; Σουμελά. Προεχειοισθη 

δέ Μητροπολίτη; Οΰζήτζης τή ; Σερβίας,

(*) 'let. Τραπεζ. Σά?β* Ίωαννίδοο.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΡΙΑΜΑΦΥ.ν.νίΛΗΣ.

'Ο νεώτερος τώνοιασήμων λογίων Τρα- 

πεζου^τίων τοΰ 1 9  ου αίώνο;, υιός οε τοΰ

προμνημονευ9εντο;Σάββα Τρίανταολλιδου



εγεννήθη εν Τραπεζούντι κατά τό ετος 

1 8 1 8 ·  ώροανίσθη δέ προώρως εις τό πε'μ- 

πτον έτος τής ηλικίας του, διότι, ώί 
προεμνημονεύσαμεν, ο πατήρ αύτοϋ Σάβ

βας άπέθανε κατά τό 18 2 3 ·  έδιδάχθη 

δέ τά πρώτα μαθήματα εν Τραπεζοϋν- 

τ ι παρα τφ  Θεοοωρω Ξενοιρώντι, μαθη
τή και οιαδβχιρ του Σάββα Τριαντα- 

φυλλιοου, ειτα τούτου άποθανόντος τοΰ 

1 8 2 9  εκ τής τότε επικρατούσες πανώ- 

λους, παρά τω Ισοκράτη Παπαδοπού- 

λ φ , έτέριρ τοϋ Σάββα μαθητή. Τότε ιε
ρομόναχος τις τής Μονής Βαζελών μέλλων 

νά αναχώρησή εις Καισαρείαν συμπαρέλα- 

βε τόν Περικλή μ ετ’ αϋτοϋ, διότι κατά τον 

χρόνοντοΰτονέφημίζοντο τά έκεϊ σχολεία, 

χάριν άνωτέρας σπουδής· αλλά μόλις Ιν 

Ιτοςδιέμεινεν έκεΐ καί έπανήλθεν ί ΐ ;  Τρα- 

πεζούντα ένθα έξηκολούθησε τάς σπουδές 

αύτού ΰπό τόν ’Αντώνιον Καμβούρογλην, 

Κερασουντιον οιδάσκαλον τής εποχής έ- 

κείνης. Ενταύθα άποπερατώσας τάς 

σπουδάς αϋτοϋ έδίδαςεν υπό τον Κ «μ -  

βούρογ/,ην τούτον, αλλ ’ άγνωστον επί 

πόσα[?τη, κα,ά πάσαν πιθανότητα επί εν 

ή δύο έτη. Ειτα άποστα/.είς υπό τής 

κοινότατος κατά τό έτος 1 8 4 5 ,  καθ’ 5 

απεβίωσε καί ή μή’ ηρ αυτού, χάριν ά -  

νωτερας σπουοής εις ’Αθήνας έσπού- 

δασεν έκεΐ έιιΐ τριετίαν· έπανελθών δέ 

εις Τραπεζοΰντ* περί τό 1 8 4 8  άνέλαβε 

τήν διευθυνσιν τού Φοοντιστηρίου καί έ- 

βίδιςεν ενταύθα μέχρι τοΰ 1 8 5 5 ·  Κατά 

<̂5 ?τος τούτο ενεκα -ών τότε κοαι*πι ■

κών τής κοινότητος προσεκλήθη εις Κων

σταντινούπολή υπό τής Μεγάλης τού 

Χριστού Εκκλησίας καί μετά τετράμηνον 
εκεί δυμ ονή ν επανήλθεν είς Τραπε- 
«,ούντα, εν9α εμεινε μόνον επί τρεις η 

μέρας άναχωρήσας άμε'σως εις Κερασοΰν- 

τα και αναλαβών τής έκεϊ 'Ελληνι

κής σχολής τήν διεύ9υνσιν· έ ν τ ιΰ ία  

διδάςας επί τριετίαν μετά τού προ- 

μνημον*υ9έντος Ά ντω ν. Καμβούρογλη 

έπανήλθεν αύθις εις Τραπεζούντα, εν- 

6α διδάξας έπί ε t ετος έν τψ  Φρον

τιστήριά  υπό τόν τότε ο·χολάρ̂ _»̂ ν 

Α· λουρμουζιάδην, άνέλαβε κατόπιν 

τήν Οιεύίυνσιν τού Φροντιστηρίου μέ

χρι τοΰ 18 6 2 ·  ειτα επί εν ετος πάλιν δ ι-  

δαξας υπό τον σχολάρχην Γεώργιον 

Παπαδοπούλαν άπεσύρθη τελευταΐον διά 

φαντός εκ τού Έ λλην. Φροντιστηρίου 

Τραπεζούντος· ώστε τό 1 8 6 3  ετος 

χρονολογείται τό τελευταΐον τής έν Τρα- 

πεζούντι διδασκαλίας τού Περικλεούς 

Τριαντα-ουλλίοου· έκ Τραπεζούντος ό Πε

ρικλής μετέβη είς Κερασοΰντα καί ά -  

ναλαβών τήν διεύ9υνσιν τής έκεϊ Ε λ 

ληνικής σχολής έδίδαξεν επί τρία έ
τη· ενταύθα έγκατέλιπεν έπί τέλους 

τό διδασκαλικόν έπάγγελμα καί έπε- 

δο9η κατά τά τελευταία τοΰ βίου του 

έτη εις τό έμπόριον μέχρι τού 1 8 7 1 ,  δτ« 

νοσος χρονία, ύφ* ης προ ετών επ α-  

σλ ε? έφερε* πλέον αύτόν είς τόν 

τάκον, άγοντα τό 53ον ετος τής >λι- 

κ(?^ το.’·
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Τοιοΰτος ύπήρξεν τ> Περικλής Τριαν- 

ταφυλλίδης επί εικοσαετίαν σχεδόν δ ι- 

ΐά ξ α ς  ίν  Τριπεζούντι κ»ί Κερασούντι 
καί κλειστούς άναδείςας μαθητάς, ουτω 

■οέ «·υντελέσας τά μέγιστα εις τήν άν«-  

^ιόρφωσιν τής ήμετέρας πόλεως καί τής  

<πόλεως Κερασούντος, έν γι ώς έγράψα- 

με>, επί έςαετίαν έδίδαξεν. Είναι δέ 

και ο πρώτος έκ των άποθανόντων λο

γ ι ώ ν  Τρ*κ*ζουντίων τοΰ δεκάτου έννάτου 

ο.ιω/οςίστις συνέγραψε, τά  δέ σύγγραμμα  

τα  αυτού, εις έκάστην των οποίων σελίδα 

*να^αίνεται ό χαρακτήρ τοΰ άνδρός καί ό 

ηροςτήν πατρίδα διάπυρος αΰτοΰ ερως, εί

ναι πολύτιμα διά τάς διαφόρους ίστορικάς 

ειδήσεις περί Πόντου καί τών έν αύτψ  

τιόλεων, δς διασώζει. Καί είς μέν τά 

I lo rz tx a  περιγράβεται ή εν ΙΙόντψ ‘ Ελ

ληνική αυλή καί ή εκπαιδευτική κατά- 

«χτασις τών επτά έν αΰτψ επαρχιών 

κατα τήν εκκλησιαστικήν διαίρεσιν ην ή- 

χολού9ησεν ο' συγγραιρεύς, ήτοι τής ε

παρχίας Τραπεζούντος, ’Ροδοπόλεως, 

Χαλδίας, θεοδοσιουπόλεως, Ά μ α σε ία ς , 
Νεοκαισαρείας καί Νικοπόλεως μετά δια

φόρων άλλων ιστορικών καί γεωγρα

φικών ειδήσεων καί ανεκδότων είς τό 

σύγγραμμα τοΰτο προσετέθησαν καί λό
γοι τινές ΰπ ’ αύτοΰ ενταύθα τε καί έν 

Κερασοΰντι «παγγελθέντες, ένοϊς διαλάμ

πει γλα<ρυρότης καί χάρις, ήτις αείποτε 

διέκρινε τόν κάλαμον τοΰ Περικλέους 

Τριανταβυλλίδου· τό ετερον αΰτοΰ ερ- 

γβν οι. Φ νγ ά ίες  είναι δράμα έκ πέντε

μερών ε·/ον επιχώριον υπόθεσίν μετά  

μακρών περί Πόντου προλεγομένων, 
iv οϊς, ώς έν τοΐς Ποντικοϊς, αναγρά
φονται πλειστα ι ειδήσεις περι τής 

καταστάσεως τής Ελληνικής ουλής έν 

Πόντω καί τής τύχης, ήν αΰτη 

ΰπέστη, διάβορα άσματα διαιρωτίζοντα 

τήν ίβτορίαν τών μερών τούτων, πλη- 

ροφορίαι περί τής εκπαιδευτικής κα

ταστάσεως τής χώρας καί τών έν 

αύτ^ άναβανέντων λογίων καί διάφο

ροι άλλαι ίστορικαί ειδήσεις· χ*ριί  

καί γλαφυρότης καλάμου διικρίνει καί 

τα  δύο ταϋτα  τοΰ Περικλεούς εργοε, 

περί δέ τής ρητορικής τοϋ άνδρός δει

νότατος, δι* ϊ]ς επροίκισεν αυτόν ή 

φύσις, δύναταί τις να λάβτι ιδέαν έκ 

τών δημοσιευομένων είς τά δύο αυ

τού εργα λόγων, δστις δέν ηύτύχη-  

σε νά άκούστι αυτόν άγορεύοντα. Διά 

πάντα ταΰτα  ό Περικλής δύναται νά 

θεωρηθζ 6 επισημότερος τών άποθα- 

νόντων λογίων Τραπιζουντίων του οε- 

κάτου έννάτου αιώνος

A . I.

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ  

ό χ 6 λ  α ξ.

Εις ποιον βαθμόν δύναται νά φθάσιρ 

ή χαμέρπεια καί ή ηθική κατάπτω - 

σ ’.ς τοΰ ανθρώπου κατ»ββίνεται έναρ-

\
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γώς είς των -χαρακτήρα τοΰ κόλακος· 

λέγομεν δέ 'χαρακτήρα τοΰ κόλακος έν 

φ  αληθές είναι οτι οΰτο; οϋδένα εχει 

σταθερόν χαρακτήρα, άλλ ’ ώς άλλος 

Πρωτίύς υποδύεται κατά τάς περιστά

σεις J πάντα χαρακτήρα, δστις ήθελε 

φαν?, αύτώ επιτήδειος, οπως άρέσ-rj ή 

υπόθαλψή τήν αουναμίαν τοΰ κολακευ

ομενου φίλου. Ό  θεόφραστο; ε ί; του; 

χαρακτήρας αϋτοΰ κάλλιστα ζω γραφί

ζει τον χαρακτήρα τοΰτον τοΰ κό/.α- 

χος καί μετά χάριτος καί ψυχολο-
ί f ts * ~ _γικης ερευνης καταοεικνυει πω; ουτο; 

•τά πάντα πράττει καί λέγει, δπω; ά- 

ρέα-yj ή ευχαρίστησή τόν κολακευόμενον. 

Οί κόλακες προσκολλώνται τοϊς ισχ υ 
ροί; και πλουσίοις καί πασι τοΐς έν 

τϊί κοινωνία; προέχουσι· διότι άπ ’ αυ

τών έλπίζουσι τήν υλικήν αυτών ά- 

•πόλαυσιν καί προ; αύ:οΰς ωθεί αυτούς 

τό χαμερπές αυτών συμφέρον. Το πρώ

τον εργον αυτών είναι νά ΰποσκελίσω- 

σι τους αληθείς φίλου; καί πρός τού

το μεταχειρίζονται δύο ευτελή δπλα, 

τήν ραδιουργίαν καί τήν συκοφαντίαν. 

Συγχρόνως έννοεϊται επιτυγχάνουσι νά 

προσκτήσωνται τήν εΰνοιαι τών ισ χ υ 

ρών καί πλουσίων, οδ; κατά πόδα κα- 

ταδιώκουσι, διότι ουτοι δυστυχώ ; ώ ; 

επί τό πλεϊστον περ'.ορονοΰσιν ή δέν 

δύνανται νά άνεχθώσι τήν παρρησίαν 

τής άληθοΰς ο ιλ ίας. Κατορθοΐ δέ τού

το ό κόλας διά^ μυριων προς τον κο- 

ακευόμενον εκδουλεύσεων, α ΐτ ινες  ά -

πασαι φέρουσι τον τύπον τής ιύ τ ε -  

λείας καί ποταπότητος· ώτακουστεΐ 

φροντί,ων επιμελώς νά μάθτ; οτι περί 

τοΰ κολακευομενου ισχυρού ή πλου

σίου λέγεται καί έξογκών καί διαστρέ- 

φων αυτά σπεύδει δρομαίως προς τόν 

ευνοοΰντα και αναγγέλλει τούτο εις αυ

τόν, οπως αυξήση τήν έκδούλευσιν καί 

καταστήσω; μειζονα τήν εκ τούτου υ -

ποχρεωσιν. 'Ραδιουργεί καί συκοααντεϊ,
” , , ,
Οπως περιορι art τον κυκ/,ον τών β ι

λών και κατορθώστ, νά βοεθ^ εις αυ

τόν τό στάδιον τή ; κολακείας, ουτω 

οε αποκτήστ) το αποκλειστικόν προνό» 

μιον, να χαιρtj μόνον ουτος τήν εύ

νοιαν τοΰ κολακευομένου. Καί τίς δύ- 

ναται νά έκθέσΐ) λεπτομερώς τά μυρία 

τεχνάσματα καί τά χσμερπή μέσα, α- 

τινα μηχανάται ό κόλαξ καί τίθησιν 

ε ΐί ενέργειαν, όπως παραστήστ; εις 

τόν κο/,ακευόμενον πάντα μέν άλλον 

ώ; ανειλικρινή καί δόλιον, αυτόν δέ 

ώ; τόν μόνον αληθή φίλον, δστις φρον

τίζει υπέρ τής προαγωγής καί ευδαι
μονίας αϋτοΰ; Πόσον ούτοι οί κοινω

νικοί κόρακες επηρέασαν επί τής τύ

χης τών εθνών διά τής κολακείας αυ

τών πρός βασιλείς καί μεγιστάνας, άφ’ 

ών απέκρυπτον τήν ’αληθή τοΰ τόπου 

αυτών κατάστασιν καί τάς άληθεϊς τής 

χώρα; αυτών άνάγκας, εκ τής ιστορίας 

γνωρίζομεν. 'Ημείς γράφοντες διά τήν 

κοινωνίαν καί ούχί διά τήν αυλήν 

οιασδήποτε βασιλείας, παρατηροΰμεν ο-
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τ ι καί εκ ταύτη ; δ υσ ^ χ ώ ; δέν έλ- 

λείπουσι κόλακες άναλόγως τοΰ κύκλου 
τών ισχυρών και τοΰ βαθμού τής κο

λακείας καί εΐ; τάς πλεκτάνα; τής 

κολακείας σκοπόν εχομεν νά έπ ιστή ιω -  

μεν τήν προσοχήν εκείνων, οΐτινε; ώ; 

έκ τής κοινωνικής αυτών θίσεω; εύχε- 

ρώ; δύνανται νά γίνωσιν ερμαιον αυ

τή;· διότι μεγάλη απαιτείτα ι οςυδέρ- 

κεια καί προσοχή δπω; δυνηθ-r, νά 

διακρΐντ) τ ι ;  τήν κολακείαν από τής άλη- 

θοΰ; φ ιλ ία , ή ; τό προσωπεΐον υπο
δύεται αΰτη· ό άνθρωπο; εκ φυσεω; 

γεννηθείς με ποικίλας αδυναμίας είναι 

υποκείμενος ε ϊ; κολακείαν κατέχων 

μάλιστα  προέχουσαν έν τ?ί κοινωνία. 

θέσιν, ό δέ κόλα; σπουδάζων καί ύπο- 

θάλπων αύτά; έπιτηδείως κατορθοΐ νά 

π^οσκτήσηται τήν εύνοιαν >.αι την τυ

φλήν τοΰ κολακευομενου π ίσ τ ιν  επω
φελούμενος δέ τής πρός αύτόν ταύτης 

άφοσιώσεως δ.οικεϊ καί διευθύνει αό- 

τον κατά τό δοκοΰν. Σοφός οθεν ίκ ν .-  

νος οστις διά τής όςυδερκείας καί τοΰ 
πνεύαατος αύτοΰ κατορθοΐ νά οίακριντ-, 

τήν κολακείαν από τή ; άληθοΰς φ ι

λίας και ευδαίμων όστις δεν επηρεά

ζεται κατ’ έλάχιστον απο τών κολά

κων ουτε τοΰ; γλυκείς καί εύαξ,έστους 

λόγους ουτε τάς ποταπάς καί χ α -  

μερπεΐς εκδουλεύσεις.
A. I.

1 1 7

ΠΕΡΙ ΑΡΑΡΑΤ.

’Αραράτ (άρριενιστί Ά ’ϊραράτ.) Κατά 

τήν Α γ ία ν  Γραφήν επί τής κορυφής τοΰ 

όρους τούτου εστη ή κιβωτός τοΰ Νώε· 

οι’ δ οί Άρμε'νιοι σέβονται αυτό καί π ι-  

στεύουσι μετά τών Περσών οτι οΰδείς 

θνητός ήδυνηθη είσέτι νά άναβ-Q τό ’Α 

ραράτ. Διάφοροι παραδόσεων διηγήσεις 

άναφέρουσι περί τούτου παραδοξοτάτας 

ιστορίας, ών παραθέτομεν τινάς τάς καί 

μάλλον σπουδαιοτέρας. ά. Τό ’Αραράτ 

νομίζεται οτι είναι απρόσιτον καί δυσ- 

ανάβατον, έν τούτοις ουως είναι εύ- 

προσιτώτερον άλλων όρέων Ευρωπαϊκών 

τοΰ αύτοΰ σχεδόν υΐιους. Περί τοΰ άποο- 

σίτον τοΰ ορούς τούτου οέρεται παο’ 

Άρμενίοις ή έπομένη παράδοσις, οτι η

μέραν τινά , ό ’Απόστολο; αύτών Γρηγό- 

ριος ο Φ ω τιστής  έφαντάσθη να μεταβ^, 

επ ί τοΰ ’Αραράτ καί κόψας τεμάχιον έκ 

τής κιβωτοΰ, νά προίκισή δι’ αϋτοΰ μίαν 

τών μοιών του. Μεθ’ δλας δμως τάς  

προσπαθείας του δέν ήδυνηθη νά φθάσ-fl 

εις τήν ίεράν κορυφήν εως δτου άγγε

λος τ ι;  έλθών καλοκαγάθω; τφ  άναγ- 

γελλει οτι ουτε αύτός, ουτε άλλο; Tt; 

θά άφικνεΐτο ποτέ. Μ’ ολα δέ ταϋτα, τοΰ 

άγιου ανθρώπου μή άπολέσαντος τήν έ -  

έπιθυμίαν αΰτοΰ, ό ουράνιος άγγελος εύ-  

ηρεστήθη νά τώ προσενέγκι^ τεμάχ-.όν τ ι 

τή ; κιβωτοΰ ω; επεθύμεί* εΰρίσκεται 

δέ άχρι σήυερον τό άγιον τοΰτο λε ί-  

ψανον εις μίαν τών πέρις τής Έριβά
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ευρισκομένων μονών. β '. Έτέρα δέ ότι 

ένεκα, ώ ; είρηται, τής 1ν τ?, άγια  Γραφϊ) 

Λαραδόσεως, πολλοί τών αύτόσ* ά φ ι-  

κνουμένων βλέποντες τα* δύο τοΰ £ηθέν- 

το; ορούς χορυφάς παρομοιαζούσας τϊ> 

κιβωτφ, άπατώνται ώς βλέποντες αυτήν 

τήν κιβωτόν. γ'. ’Επί δέ της κορυφής 

τής αείποτε χιονοσκεπούς διατελούσης ΰ - 
πάρχει μαύρη τις  χηλίς, ουδέποτε χα- 

λυφθεϊσα υπό χιόνος. Περί τής κηλί-  

δος δέ ταύτης οί φιλόθρησκοι β ίβ α ι-  

οΰσιν δτ·. είναι άναντιρρήτως αυτή ή 

κιβωτός τοΰ Νώε. Τό Αραράτ είναι τό 

ΰψηλότα τον όρος τοΰ άρμενιχοϋ οροπε
δίου υψούμενον άνωθεν τής έπιφανείας 

τής θαλάοσης 8 ,0 0 0  ρετρά· καταλήγει 

δέ εις δύο κορυφας ών ή μεγβλειτέρα  

εχουσα υψος ού^ί όλιγώτερον τών 5 4 0 3  

μετρ. καλείται αρμενιστί Μ α σ ις-Λ ϊρ γ^  

τουρκιστί δέ ΛγρΙ~Λαγ· τών λέξεων 

τούτων αί δύο τελευταΐαι A ip r  καί J a y  

σημαίνουσιν όρος. Τό όρος ΐούτο απο

τελεί μέρος τοΰ Ταύρου καί πάντες σχε
δόν οί γεωγράφοι θεωροϋσιν αύτό δι

καίως, ώ ; κορμόν τής μεγάλης άλύσεως, 

ήτις άποσπάται αύτοϋ καί διευθύνεται 

ΝΑ. διαπερώσα τάς επαρχίας Ά δερβαΐ- 

τζάν καί Γχιλάν. Είτα δέ στρέφεται 
■προς Α. καί υπό διάφορα ονό

ματα, οιαπερφ τέ Μαζενδεράν καί 

την Χορασάνην, κατά τό μεσημβρι

νόν αυτών μέρος, οποο μυρίους σχηαα- 

τίζο,υσι λόφους, εξαφανίζεται ένουμένη 

μετά τών υψηλών όρεπεδίων. Συνδέεται

δέ το ’Αραράτ μετά τών υψηλών όρέι#ν 

ατινα χωρίζουσι τήν λίμνην Biv άπό 

τής Ούρμίας καί διαιρείται εις τρεις 

άνίσους ζώνας, εξ ών ή μέν πρώτη 

στρωννύεται υπό κινητής βαθύτατης ά μ 

μου, καί έν μέρει ΰπό βραχύτατης χλόη?, 

έφ’ ής δυσκόλως ούνα ΐα ί τις νά βαοί jr j,  

ή δέ δεύτερα σύγκειται έκ βράχων φρι- 

κώδη Ιχουσα τήν θέαν, διότι βπ’ αυτής 

ουτε δενδρύλλιον κάν υπάρχει, άλλα χ α ί-  

νουσι στόμια κρατήρων σφίνδονίζοντ* 

σχεδόν άποτιτανωθέντας βράχους· καί ή 

τρίτη είναι αιωνίως χιονοσκεπής καί 

καί κατά ιό  ηλεΐστον νεφελώδης. ΟυδΙν 

ώραιότερον τοϋ Α ραράτ, λέγουσι πάντες 

οί περιηγηταί, οΐτινες διε'δραμον τήν 

Α ρμενίαν καί τήν Περσίαν. « Ά πό τοΰ 

κέντρου τής χώρας ταύτη-, λέγει ό Τ οπγ- 

n efo rl έν τή περιηγήσει αύτοϋ. εχδ. k ' .  

τόμ. β'. σελ. 1 3 8 .  άνατείνει τήν παχνή- 

εσσαν αύτοΰκορυφήν καίύψοΰταιγιγάντειον 

ΰπεράνω τοϋ πλησίον A  ?nvtoovx-’j4ypl~  

Λ ά γ . » 'Βπί τών αυχένων τοϋ Αραράτ 

ϊυρίσχονται τίγρεις καί λεοπαρδάλεις. Πρό 

άμνημονεύτων χρόνων οί Αρμένιοι πο

ρεύονται κατ’ ετος, εις τ ι  πλησιόχβρον 

μοναστήριον, ΐνα  προμηθευθώσιν ιερόν τ ι 

βάλσαμον κατασκευαζόμενον έκ βοτάνης 

τοΰ ορούς. Ό  τρόπος τής κατασκευής τοϋ 

βαλσάμου τούτου είναι άγνωστος, καί ή 

διανομή αύτοΰ γίνεται άνά τετραετίαν ή, 
πενταετίαν.

I. Μηλιό αουλος.

ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ.

Αί αχρίδες φαίνονται προερχόμενα», 

συνήθως ί*  τών ερήμων τής ’Αραβίας 

καί τής Ταρταρίας· φέρουσι δ’ αύτάς 

*ίς τήν ’Αφρικήν καί εις τήν Εύρώ- 

«ην οί ανατολικοί άνεμοι. Πολλάχις 

νέφος εκ τοιοντων εντόμων επεσεν επί 

πλοίων άπεχόντων 6 0  ή καί 8 0  λευ

γών άπό τής ξηρας καί τά κατεσκέπασεν. 

Ο άνεμος είναι τωόντι άνυπέρθετος 

αυτών συμβοηθός. Δέν είναι δέ χρεία 

ν ανατρεξτ) τις είς τοΰ{ παλα ιοτά- 

τους χρόνους άναζητών παραδείγματα 

τής μ ίγαλης φθοράς τήν οποίαν τά  

χατηραμένα ζωΟφία ταϋτα προξενοΰσιν 

όπου επιπέσωσι, τό μέν άφανίζοντα  

παν βλάστημα καί ενεκα τοϋτου έπα- 

κο/.ουθούμενα υπό τής πείνης, τό δέ 

γεννώντ* παντοίσς /οιμικας επιδημίας 

διά τής έπισωρεύσεως τών πτωμάτων 

των. Ή Ευρώπη έσημείωσε τά ετη 

1 7 4 7 , 1 7 4 8  χα! 1 7 4 9  ώς πρό πάν

τω ν καταστρεπτικά είς τους αγρούς 

αυτής διά τας ένσχηψάσας τότ* ακρί
δας. Τώ 1 7 4 8 ,  μ ία  τών ολέθριων νεφελών 

μετέβη καί είς τήν ’Α γγλίαν. Διηγούν

τα ι ότι συνέβη ποτέ είς άμαξαν οδοι
πορικήν νά στραφή είς τά όπίσω ά 

παντήσασα νε'ρος κανθάρων ενώπιον 

αυτής· αλλά στρατός ολόκληρος, ό τοΰ 

Κάρολου IB’, ύποχωρών πρός τήν Βα · 

σ αραβίαν μετά τήν εν Πουλτάβ^ι ?(τ -  j 

τ*ν αύτοϋ, ήναγκάσθη έκ τών άχρί- '
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οων να σταθή καθ' οδόν. Εΰρίσκετο 

fv τινι στενοποριά, δτε άνδρες καί ί π 

ποι έτυφλώθησαν ώς υπό ζώσης χ α -  

λάζης έξελθούσης άπό νεφέλης πυκνής, 
σκοτισάσης τόν ήλιον. Προανηγγέλθη 

οέ ή προσέγγισίς των ύπό συριγμοΰ 

οίος ό πρό τής χαταιγίδος, καί ό θόρυ

βος τών πτερύγων των ΰπερέβαινε τον 

βαρύν ρόχθον τοΰ πελάγους, δταν αύ
τό διεγερθ^.

Είς τάς ’Ινδίας έν τϊ; χώρα τών 

Μαχρατών, ώ·^θη ποτέ στήλη άκρίδων 

συμπεπυκνωμένων εις μήκος 8 0  λ ε υ 

γών καί πολλών ποδών πλάτος. Α ί 

ακριοες πολλάκις άφανίζουσι τήν όψιν 

τής νοτίου ’Αφρικής, τόσον, ώστε ή γή 

φαίνεται ως σεσαρωρένη ή έξεσμένη, τχ  

δέ πτώματα τών ζωυφίων καλύπτουσιν 

τών ποταμών τήν επιφάνειαν. Τφ 1 8 3 5 ,  

τά νέ»η τών άκρίδων Ικρυπτον έν Κίνα 

τήν σελήνην *αί τόν ήλιον. Μετά τά  

βλαστήματα όλα ανεξαιρέτως εΐ'/ον κα- 

τ ιφ ά γ ε ι τά έν ταΐς άποθήχαις δημητρι

ακά είδη, καί τέλος τά φορέματα εντός 

τών οίχιών. Τώ 1 7 8 9 , τό Μ αρόκον ΰπέ- 

στη μέγαν λιμόν συνέπεια τών αχριδών, 

ώστε οί πτωχοί άνέσκαπτον τάς ρίζας 

προς τροφήν των, καί τινες κατήντησαν 

νά συνάγωσι τούς έν τ^ κόπρφ τών 

καρήλων ευρισκομένους κόκκους κριθής.

Προς, τό τέλος τοϋ 1 8 6 i ,  αί άχρί- 

δες κατέστρεψαν είς τήν Σενεγάλην τάς 

βαμβακοφυτείας, καί τότε παρετηρήθη 

οτι ή εαπροσθοφυ/αχή αυτών έσχημ «-
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τιζε νέφος 15  λευγών (/ήχους. Et; 

τήν ’Αλγερίαν ένσκήπτουσι συνεχώς· 

έχεΐ ώφθη νέφος τ ι εχον μήκος 3 ή 4· 
μυριομε’τοων, το οποίον πεσον επι τή * 
γής έσχημάτισε στρώμα πάχους τρ'.ών 

Ικατοστομέτρων.

Πρός αποφυγήν τής πανολεθρίας ταύ

της, ό άνθρωπος έπενόησε διάφορα μέ

σα χατά τό μάλλον ή τ,ττον επιτήδεια. 
Τά φθοροποιά ταΰτα ζωίφια συνάγον

τα ι δια μεγάλων διχτύων συρόμενων 

τά δέ ώά των ατινα χαταθέ-χαμαι·
τουσιν επί τής γης η xa1- επί 

κλάδων, περικαλύπτοντα αυτά δια γλοι

ώδους τινός περιβλήματος, άνβζητοΰν- 

τα ι χαί χαίονται. Οί Αίθίοπες τοΰ Σου

δάν β άλλου σ’. φωνάς άγριας πειρώμενοι 

ουτω νά έκφοβήσωοι τάς αχρίδας ενφ 

πετώσιν, εις δέ τήν Ούγγαρίαν μετε- 

χειρίσθησαν πρός τόν σκοπόν τοΰτον 

χαί τόν κρότον τών κανονιών. Εις την 

άρ/αίαν Έ λ) άοα οί νόμοι ύπεχρέουν 

τους κατοίκους επαρχιών τινων νά συνά- 

γωσιν ώρισμένα τινά μόδια άχριοων. 

Τφ 1 6 1 3  έπληρώθησαν έν Γαλλία τα  

ώά των πρός ή α ’.συ φράγχον τό χ ιλ ιό 

γραμμου.

Λαοί τινες, πρός εχδίκησιν ίσως η 

καί έξ ανάγκης «κλήρας, τρώγουσι . ι 3 . α  

τά έντομα, έξ ου καί ονομάσθησαν ά -  

κ ρ ι  δ ο φ ά γ ο ι .  'Ο Μωϋσής συγχωρεί 

εις τούς 'Εβραίους νά τρώγωσι τεσ

σάρων ιίδών τοιαΰτα ζω ίφ ια.
, « ’Αλλά ταΰτα φάγεσΟ» ά «  τω

των

u ερπετών τών πετεινών, ά πορεύεται 

» επί τέσσαρα, & εχει σχέλει ανω- 

» τερον τών ποδών αύτοΰ, πϊ,δ^ν έν 

» αύτοΐς επί τής γης. Καί ταΰτα φά- 

» γεσθε άπ ’ αυτών· τον βροΰχον, και 

ά τά δμοια αυτώ" xal τον αττάκη*, χαί 

» τά  δμοια αυτιρ" και οφιομαχην, χαι 
» τά  δμοια αύ ιφ · καί τήν αχρίδα,

» χαί δμοια αυτς » Δεβιτ. ΙΑ . ,

» στ. 2 1 ,  2 2 .

Οί "Ελληνες τάς έπώλουν είς τήν  

αγοράν ( Άριστοφανους Α χ  α ρ ν * ·. ς, 

στ. 1 1 1 5 .  Ό  άγιος Ιωάννης ό Βα

πτιστής ετρωγεν έξ αύτών εις την 

Ιοημον. ( Ματθ. Εύ. Κεφ. γ', στ. 4·)

Διόδωρος ό Σικελκοτης σ.ναφερει, 
οτι οί Αίθίοπαΐς τάς μετεχειρίζοντο ώς 

έδεσμα είς τάς τραπέζας των. Ά λ λ α  

καί επί τών ημερών ημών εις τήν 

’Αλγερίαν οί ιθαγενείς τρώγουσι τήν  

οδοιπορικήν ακρίδα, ήτοι τό χοινότερον 

τών άχρίδων είδος, χαλουμένην ΰπ’ αυ

τών τ ζ  ε ρ ά τ  έ λ ά ρ it ή (άραβιχήν 

ακρίδα). Παρετηρήθη δρως οτι πρό πάν

των οί Βεδουΐνοι, ήτοι οί κάτοικοι τώ·» 

πεδινών μερών, καί οί Καβύλοι, οί των 

ορεινών», σπανιώτατα δέ οι Μαυριτα- 

νοί, τάς τρώγουσι. Παρ ασχευάζοντες 

δέ οί "Αραβες τήν ακρίδα πρός τρο

φήν, π ρ ώ τ ο ν  τής χόπτουσι τήν κεφα

λήν προφέροντες τας έπομένας λεςεις. 

Π ί σ μ  Ί λ λ ά χ  (εί ς τό ο’ -ομα τοΰ 

θ,οΰ ), Ά  λ  λ  ά χ  έ κ π έ ρ ιό θεός μέ

ΕΤΞΕΙΝΟΣ

γιστος)· άποσπώσιν έπειτα τάς πτέρυ

γας χαί τά μαχρά σκέλη, άλατίζουσι 

τό σώμα, χαί μετά τινα καιρόν τάς 

τρώγουσι. Λέγεται δτι δεν είναι είς 

τήν γεϋσιν πολύ δυσάρεστοι. Είς τήν 

’Αραβίαν, αί γυναίκες χαί τά παιδία 

περώσι τάς ακρίδας είς κλωστήν καί 

οδτω τάς πωλοΰσιν έξηραμμένας. Είς 

άλλους τόπους τηγανίζονται ή βράζον

τα ι. Οι 'Οττεντότοι τάς ύπεοαγαπώσιν 

ώς χαλόν φαγητόν.

ΑΧΕΚΛΟΤΑ ΠΕΡΙ Β ΥΡΑ Μ Σ.

’Επί τη εΰχαιρία τής τελετής τών ά- 
ποχαλυπτηρίων τοΰ είς τόν λόρδον Βύρω

να μνημείου ή ' Ε στία  άφιεροϊ όλόκλη- 

οον τό τελευταϊον αυτής αύλλον είς έ ;ι-» I1 ί ■
στόρησιν τής εν Έ λλάδι τελευταίας δ ια 

τριβής χαί τοΰ θανάτου τοΰ ενδόξου τού

του ποιητοΰ χαί φιλέλληνος. Έχ τοΰ φύλ
λου τούτου άποσπώμεν τά επόμενα περί 

τοΰ αθανάτου άνδρός άνε'χδοτα.
Ό  ιατρός Μίλιγγεν, ό ετερος τών νο- 

σηλευόντ«ν τόν Βύρωνα χατά τήν ασθέ

νειαν του, διηγείται οτι εις τάς άρχάς 

τής άσθενείας τοΰ λόρδου Βύρωνος, μίαν 

εσπέραν τόν έπεσκέφθη μετά τοΰ χ. Φ ίν- 

λεη, δστις είχε σταλή παρά τοΰ Ό 3υτ-  

σέως είς Μεσολόγγιον, "να τόν προσχα- 

λέστρ εις Σάλωνα. ΤΗτο κακοδιάθετος.—  

"Ολην τήν ημέραν διήλθον, ειπεν ό Β ί-  

ρων} άναπολών οτι. εΰρίσχομαι είς τό 3 7

ετος τής ήλιχίας μου. Είξεύρετε, προοέ- 

θηχεν, ή μήτηρ μου ?(το γυνή προληπτι

κή, χαί έπίστευε πολΰ είς τάς μαγείας  

χαί τάς ονειροκρισίας. "Οτε ήμην νέος 

εις τήν Σκωτίαν ριίαν ήιιέραν ήρώτησ* 

μίαν Ά θιγγανίδα νά τής είπτ, τό μ έλ 
λον μου' αΰτη, άφοΰ έςηρεύνησε τήν π α 

λάμην μου άρκετήν ώραν, άνέχραξ*· 

« Προφύλαξον τό παιδίον τοΰτο, δταν 

«θχστ; είς τό 37ετος τής ηλικίας του . .»  

ει\ τάς 2 2  ίανουαρίου, κύριοι εκλεισα.τό  

3 6  κ*ί είσήλθον είς το 3 7 . Λέγετε με 

τώρα, αν θέλετε, προληπτικόν· πλήν έ- 

γώ σάς λέγω, οτι ευρίσκω είς τόν χό- 

σμον τοΰτον επίσης δύσκολον νά μάθ/j τις  

τ ί πρέπει νά μή πιστεύβ καί τ ί  νά π ι-  

στεύν;. Γελάτε δσον θέλετε μέ τάς προ

λήψεις μου, πλήν μάθετε, οτι δι’ δλον τόν 

κόσμον δέν ήθελον πώποτε επιχειρισθή  

τό παραμικρόν κατά τήν παρασκευήν ή 

τήν κυριακήν. Είμαι βέβαιος οτι ήθελον 

αποτύχει· δλαι αί δυστυχίαι μου, καί 
Κύριος γινώσκει αν είχον άρκετάς εις τό·ν 

κόσμον τοΰτον, μέ συνέ&ησαν τήν μίαν 

ή τήν άλλην τών δύο τούτων ημερών.

* *
*

Διηγούνται οτι μετά τόν έν Μεσολογ- 

γίω  θάνατον τοΰ λόρδου Βύρωνος τό λ ε ί— 

ψανον αύτοΰ τεθέν έν ςυλίνω κιβωτίω έ -  

πέμφθη πρός τούς έν Λονδίνω συγγενείς 

του, ο"τινες άποδόντες αύτφ τάς τελευ
ταίας τιμάς, έπώλησαν τό χιβώτιον πρός 

τόν Ά γ γ λ ο ν  ξυλουργόν Δάβεϋ, δστι τό

ΠυΝΤΟΣ 1 2 1
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έξέθηχε δημοσία φέρον τήν έξης επ ιγρα

φ ή ν  β Κιβώτιον τού Αόρδου Βύρωνος » .έ * 1 1
*Η επιγραφή αδτη «ιεγείρασα τήν περιερ- 
γ ίαν τοΰ κοινού, έφείλχυσε πολλοί; θεα

τά ;, ώσανεί έπρόχειτο περί άντιχειμένου 

χαινοφανοϋ; χαί αγνώστου. Έκ οέ τών 

συρρευσάντων πολλοί ήγόρασχν τεμάχια  
ίχ  τοϋ κιβωτίου $ i i  να κατασχευάσωσιν 

οΰτος μεν ταμβοθήχην, έχείνο; δέ χο- 

χλιάριον, άλλος βαχτηρίαν χαΐ άλ>ο; 

άλλο τ ι ώστε έν διαστήματι ολίγων ή -  

μερών τό χιβώιιον χαταχερματισθέν, έ- 

πωλήθη *ΐς ΰπέρογχον τ ψ ή ν ,  ώφεληθέ·*- 
τος ούχ «λίγον τ<ψ ιδιοκτήτου.

♦ «
*

"Οτι 0 λόροος Βύρων, σύντροφον εχων 

τόν υποπλοίαρχον Έκενεάδ, διέβη χο- 
λυμβών τόν Ε λλήσποντον, επεσεν είς τό 

μέρος έκεΐνο τής θαλάσση;, δι’ ου υπέ-  

θετεν δτι ό Λέανδρος μετέβη εις τήν 

φ ιλτάτην αύτοΰ *Ηρώ. ’Αναχωρήσα; ά -  

«ό τής *Αβύδου εφθασε μέν εις τήν α

πέναντι άχτήν, αλλά τρία μίλ·.α κάτω
θεν τοΰ μέρους δπου έπεθύμει νά άπο- 

6ί). Καθ’ ολην τήν διάρχειαν τοϋ χολυμ- 

βήματο; παρηκολουθεϊτο χάριν ασφαλείας

υπό λέυιβου.%
"Οχε άπε'£η, αι δυνάμεις του ήσαν το- 

σοΰτον εξηντλημεναι, ώ ;τε προθύμω; έ- 

δέχίη τήν προσφοράν όθωρανοϋ τίνος ά -  

λιέω ;, θελήσαντο; να φιλοξενήσ^ αυτόν 

εις την χαλύβην του. Κατελήφθη δέ εν αυ

τί) υπό σφοδρού πυρετού* καί επειδή ό 

υποπλοίαρχος Έκενεάδ ήτον ήναγχασμε'-

νος να επιστρέψτ) εις το πλοίόν του, 6 

λόρδος Βύρων έμεινε μόνος μετά τών 

φιλοξενησάνΐων αύτόν.

*0 όθωμανό; δέν έγνώριζε τις χαί ό
ποιος ήτον ό ξένος αύτοϋ· χαΐ 8μω; τόν 

έπεριποιηθη χαί αυτός χα’ι ή σύζυγός του 

οσον ήδύναντο, ώστε εντός πέντε ήμερών 

ό ασθενής άνελαβε τήν υγείαν του. "Οτ* 

δέ έπέβη είς πλοιάριον διά νά μεταβί) 

άντιχρύ, ό αγαθός τοϋρχος έδωκε προς αύ 

τόν άρτον, νερόν, οίνον χαί αριθμόν τιν*  

παράδων.

Ό  Βύρων, λαβών τά δώρα ταύτα, ηύ- 

χαρίστησε τόν δωρητήν, δτ« δέ εφθασεν 

είς τήν απέναντι παραλίαν εστειλε διά τοϋ 

πιστού του Στεφάνου είς τόν άλιέα δί

χτυα, κυνηγετικόν πυροβόλον, ζεύγος π ι-  

στολίων, xal δώδεχα πήχεις μεταξωτού 

διά τήν σύζυγόν του. Ό  άλιεύ; ίδών τα ΰ -  

τα άνέκραξεν « 'Οποία μεγαλοπρεπής 

αμοιβή τοσούτω εύτελοϋς φιλοξενίας ! » 

Τήν έπιοϋσαν θέλησα; νά υπάγβ νά εύ- 

χαριστήστ, αυτοπροσώπως τόν λόρδον 

χατεποντίσ9>] έν μέσω τοϋ πορθμού χαί 

έ πνίγη.

*0 λόρδος Βύρων ελυπήθη μεγάλως 

πληροφορηθίί; τόν θάνατον τού φιλόξενή -  

σαντος αυτόν, χαί εστει)ε τριακόσια 

φράγχα πρό; τή< χήραν. Τό δέ 1 8 1 7  

ετος, μεταβαίνων είς Κωνσταντινούπο

λ ή ,  έπεσχέφθη τήν όθωμανίδα χαί τον 

υιόν της καί προσήνεγκε πρό; αύτο»;. 

νέα δώρα.
* ¥
*
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Ό Βύρων ήτο παράφορος *«ί ορμη

τικός, αλλά χαί γενναιόφρων ’εκ παιδ ι

κής ηλικίας. Ό  II. Taine έν τϊ£ *Α γ -  
γ .Ι ιχ ή  ψ ι.Ι ο .Ι ο γ ία  άφηγεΐται τό έξης εκ

φραστικόν ανέκδοτον, ενθα ό παΐς προμη- 

νύει τόν ποιητήν, η Τά πάντα ησαν υ 

περβολικά έν τώ  Βύρων, χαίή φ ιλία  του 

έξήπτετο μέχρι πόθους. Μίαν ήρέραν είδε 

δερόμενον βαναύσως υπό τίνος τό ν  φίλτα- 

τόν του Πηλ. Ό  Βύρων ητο πολύ μιχρός 

καί δέν ήδύνατο νά χαταβάλ^ τόν δήμιον 

εκείνον άλλα πλησιάζει πρός αυτόν ε

χων τάς παρειάς έρυθράς έξ οργής χαί 

τά δμματα πλήρη δακρύων χαί τόν έρω

τά; πόσους ^αβδισμού; έσχόπευε νά δώστ) 

είς τόν Πήλ.—  Γί σέ μέλει αύτό εσένα;—  
Διά νά μοί δώστ);, έάν εΰχαριστήσαι τού; 
ή μ ίσει;, είπεν ό Βύρων τείνων πρός αυ
τόν τόν βραχίονά του.

(sx τοΰ Νεολόγου).

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Ό  χ. Δ. συναπαντά καθ’ οδόν τόν φ ί

λον του 1. ον πρό δεκαπενθημερία; δέν 

είχε συναντήσει.

—  Λοιπόν, φ ίλε μου, τόν λέγει, ε ί

ναι άληθέ; δτι σέ έγκατέλειψεν ή ερωμέ

νη σου;

—  Ναί.

—  Καί^δτι συνέβη τούτο έξ αιτία?  

ιών ΰποδημάιων σου ;

—  Δηλαδή ;

—  Διότι ώ ; μοϋ είπον, είδε τό υπόδη
μά σου νά εχτ) μίαν μικράν οπήν.

—  Αληθέστατον.

—  Α ί !  καί δέν σε ελύπησε τούτο ;
—  Καθόλου.

—  Πώ ! καθόλου ;

—  Διότι άπό την οπήν έχείνην τοϋ υ 
ποδήματος μου είχε φύγει χαίό ερως μου.

♦ «
*

Ή χυρία Κ. χαί ή χόρη της ελαβον 

πρό τίνος τήν συνήθεια« νά νίπτωνται μ4 

ζωμόν άπό πίτουρα χαί νά χάμνωσι π ε -  

ρΐοδιχώ; χαί μπάνια έχ ζωροΰ τοιούτου, 

διότι ώ ; λέγουν, καθίσταται βΰτ»  τ ·  

δέρμα άπαλώτερον.

‘Β εύπορος οίχία έχει καί άμαξαν.
Ό  Ιπποκόμος παρουσιάζει είς τόν κύ

ριόν του τά έξοδα τοϋ μηνό; τή ; τροφής 

τών ίπ π ω ν  ή δαπάνη διά τά  πίτουρα έ-  

φάνη, καί δικαίως, καταπληκτική.

—  Τί ε’ναι αύτά ; παρατηρεί ό κύριος 

χαί είναι δυνατόν διά μόνα τά  πίτουρα 

1 4 5  δραχμάς!

—  'Αφεντικό, δέν τό ξεύρετε ;

—  Τί νά ξέρω ;

— Αί χυρίαι τρώγουν πλνό πολλά π ί

τουρα άπό τά άλογα.

♦ *
*

'Γπάρχει νόμος έν Γαλλίφ καθ δν ό ί -  

νεχα χρέου; φυλαχίζων τινά οφείλει νά 

πληρόν/) καθ’ έχάστην Εν φράγχον προς
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διατηρησίν του. Όλιγό/ους τις γρεο- 

φειλέτης παρατηρήσα; τοϋτο γράφει έκ 

τή ; φυλακή; είς τόν δανειστήν του « ’Αν
τ ί σΰ μέν νά έξοδεύης Εν φράγκον καθ’ 

έχάστην, εγώ δε νά σήπωμαι ti; τήν 

φυλακήν, άφησέ με ελεύθερον χ ι ί  δίοε μου 

μόνον 5 0  λ επτά.

ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΤΪΩΡΑ.

Εί; ήμίωρον πρός άνατολά; από τών 

παλαιών Κοτυώρων χαί εΐ; ήμίωρον 

προ; δυσμά; από τοΰ Μελανείου (Μελέτ) 
ποταμού άπόστασιν κεΐνται τά νέα Κο- 

τύωρα ή τουρχ. ή χωμόπολις Όροοϋ· 

ενταύθα ό 'Ελληνικό; πληθυσμό; υπερτε

ρεί τοΰ Άρμενικοϋ χαί Μωαμεθανικού, 

διότι έχ τών χ ιλ ίω ν περίπου οικιών άς 
ί γ ε ι  ή κ·ϋμόπολις αΰτη α ί εξακοσιαΐ 

είνα ι Έ λληνικαί· γίνεται δέ ένταυθχ ά 

γορά εβδομαδιαία, έν ή ένεργεΐται αγο

ραπωλησία τών εκ τή ; περιχώρου εξα
γομένων προϊόντων, ών κύρια είναι α

ραβόσιτο;, όσπρια, χάναβι, λίνον και ο- 

ρυζα. ’Εκκλησιάζονται δέ οί χρ ιστ ια 

νοί ε ί; δύο εκκλησίας άνηκούσας εί; 

δύο τή ; κωμοπόλεως ταύτης συνοικίας* 

τό χλίμχ αύτής είναι νοσώδες ενεκχ τών 

πέριξ τή ; πόλεως υπαρχόντων τελμ ά

των καί διά τοϋτο επιπολα>,ουσιν ως 

έπ ί τό πλεΐστον ενταύθα το θέρος πυρε- 
T0t> ίρεύγοντε* οι κάτοικο'. ττανοικει 

άνέρ'/οντα: είς τα  τερπνά του Τ σάμ- 

, πασι οροπέδια, Ινθ ί διατρίβουσιν έπί

τρ ιμηνίαν. Κατά τό χρονικόν τούτο διά

στημα ακμαία ένεργεΐται ενταύθα αγο
ραπωλησία τών προϊόντων τή ; χώρας, 

ώστε ί; έν Τσάμπασι τών Κοτυωρέων 

διατριβή συν Γψ τερπνώ Ιχουσα το ώ- 

βελ'.μον χαί επικερδές είναι πολΰ δ ια 

βορο; τών ήμετέρων θερινών έξοχών. Δια-, 

τηρεί δέ ή 'Ελληνική χοινότη; Ε λ λ η 

νικήν στολήν από τοΰ ίδρυτοΰ Ψ ω μ ιά -

d sw r  έπικαλουμένην, ανεγερθεισαν όέ 

διά δαπάνης ού σμιχρά; τοΰ φιλομουσου 

καί φιλοπάτριδος ομογενούς κ. Λ ω ν- 

σταντίνου ψωμιάοου, ευθαλους βλαστού 
τής χωμοπόλεως ταύτης· ή σχολή αυτη 

έπί περιβλέπτου χειμένη θέσεως καί κα

τά  Δωρικόν ρυθμόν ανοικοδομημένη είναι 
ίσως ή καλλίστη τών εν Εύξείνψ Πόν

τιο κατά τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν 

εξωτερικήν λαμπρότητα· συνεισφέρει οέ
 ̂ φ 9 / ί  ̂ fετησίως προς συντήρησιν αυτη; ο φ ι-  

λόμβυσο; ιδρυτής τή ; σχολή; ταυτη ; 

ού σμικρόν ποσόν, καίτοι [ή οαπάνη τής 

οίκοδοιιής καί άνεγέρσεω; ανήλθεν ανω 

τών τριών χιλιάδων λιρών, ποσόν ουσ- 

ανάλογον τή ; περιουσία; τοΰ ιόρυτου. 

διατηρεί δέ πρό; τούτοι; ή χοινότης καί 

αλληλοδιδακτικήν σχολήν έν έκατέρα τώ ν 

δύο συνοικιών. 'Η κοινότη; αυτη εςερ- 
χ ετα ι όσημέρα, έκ τή ; προτέρας άμαθεία; 

καί ή άναμόρφωσι; καί ή διανοη
τική αυτή; άνάπτυξις βαίνει τανϋν γοργώ 

βιτματι πρό; τά πρόσω.

A. I.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ .

Μετά λύπης πληροφορούμενα οτι έν 

τή συνοικία τών Έ ξωτείχων παρατη- 

ρεΐται από τίνος ερεθισμός τών πνευ

μάτων ενεχα τών έκεΐ σχολειακών 

καί δτι ό ερεθισμός ουτος ήδη έξεοη/ώ- 
Οη,ώς μή ώφειλεν έμπράκτως χαί δι’ α

ναφοράς πρός τήν Α . Πανιερότητα τόν 

Μητροπολίτην ημών κ. Γρηγόριον έοή- 

λωσαν οί ένοριάται δτι θέλουσι χωρ1- 

σθή τοΰ λοιποΰ από τής κοινότητος και 

ανεξαρτήτως ε π ’ αυτής θέλουσιν ενεργή

σει είς δ,τι άφορ£ τήν συνοικίαν καί 

ίδ ί$  τό σχολεΐον αυτών. Τό διάβημα 

είναι σπουδαΐον ώς εκ τής τροπής ην 

ελαβον κ*ί δύνανται έπί πλέον να λ α -  

βωσι τά  πράγματα και διά τοϋτο κρι- 

νομεν καλόν νά έξηγήσωμεν »ίς τους ά- 

ναγνώστας ημών περί τίνος άχριβώς 

πρόκειται. ’Εν Έ ξωτείχοις, ώς γνωστόν, 

διατηρείται άπό τινων ετών νηπιαγωγεΐον 

τών άρρένων, εφοιτων δ* εν αυτφ προ- 

τερον παΐοβς ·περι τους τεσσαρακοντα 

καί πλέον, ών ό αριθμός εφετος ως 

μανθάνομεν ήλαττώθη είς τριάκοντα καί 

πε'ντε* άπό ετών έλε'γετο χαί ύπεστη* 

ρίζετο ότι έν Έ ξωτείχοις είναι ανάγ

κη οπως ίδρυθή π α ι$ α γ ω γ ε ΐο τ ' κύριος 

λόγος προύβάλλετο ή άπό τοΰ κεντρι

κού παιδαγωγείου άποστασις, ήτις μα-  

λ ιστα  έν χαΐρψ χειμώνος είς τούς 

γυμνόποδας, ώ ; έπί τό πΛειστον, π α ί-

δας τοΰ προαστείου παρεχώλυε τήν
τακτικήν φοίτησιν· ό λόγο; ουτος, ως 

β/έπει ό αναγνώστης είναι εύλογος 

καί ή ΐορι-σις παιδαγωγείου έν τώ  

προαστείω τούτψ υπό τήν εποψιν ταύ- 

την δύναταί νά θεωρηθή δικαία καί 

κατεπιίνβυσα· ΰπετράφη δέ φαίνεται 

ή ίδε'α αυτη είς τους ένοριάτας, εως 

ου έρριζώθη έν αϋτοΐς καί ελαβε χ α -  

ιακτήρα άκραδάντου πεποιθήσεως· ά -  

γνοοϋμεν άν έδόθησαν και υποσχεσεις 

έπίσημοι περί έκπληρώσεως τής ευχής 

καί έπιθυμίας ταύτης τών ενοριατών' 
γνωρίζομεν μόνον δτι α ί έπανειλημμέ- 

ναι αύτών α ιτήσεις, είς ά ; δέν ήδύ- 

νατο νά άνταποκριθη ή νΰν Έφορί* 

κατέληξαν έπί τέλου; είς τό δ ιάβημα, 

δπερ άνεγράψαμεν ας έξετάσωμεν τ α -  

νύν χατά πόσον α ί αιτήσεις αυται εί_ 

ναι δίκαιοι καί κατά πόσον ήούναντο 

νά ληφθώσιν ΰπ ’ oiiv υπό τής νΰν 

’Εφορίας· φοιτώσιν, εγράψαμεν ανω
τέρω, είς τό νηπιαγωγεΐον τοΰ προα

στείου τούτου μαθηταί μόλις τριάκοντα 

καί πέντε, επτά δέ είσίν, εστωσαν 

καί πλειότεροι, οί μαθηταί τής άνω- 

τέρας τάξεως τοΰ σχολείου· ώς δύνα- 

τ* ι ήδη έκαστος νά συμπεράνιρ διά 

τοΰ; έπτά τούτους μαθητάς ζητείτα ι 

ή ΐδρυσις κατά τό παρόν μιας τά 

ξεως παιδαγωγείου και ή συμφωνία  

ετέρου διδασκάλου πρός τόν υπάρχον

τά·. ήδη· αλλά τό τοιοϋτον απαιτεί
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δαπάνην εχτοτχτον καί εις τοιαύτην α ϊ-  

τησιν ή 'Εφορία επομένως αδυνατεί νά 

ocvta7toxpc9rj* εχτος τούτου τό totouto» 
βξέρχεται τών όρίων τής δικαιοδοσίας τη ;. 

"Επειτα συμφωνία ετέρου διδασχάλου χαί 
καταρτισμός ·μ·.ας τάξεως τοϋ π α ι-  

δαγωγείου όιά έ π ιά  μαθητάς tivat 
νομιζομεν πολυτέλεια ήτις κατά τήν 

«αροϋσαν οικονομικήν δυσχέρειαν, ήν 

οιέρχοντας τά ήμετερα σχολεία δέν 

«πιτρεπεται. τό καθ’ ημάς τό πραγ- 

μ *  τοϋτο δύναται νά εξοικονομηθώ 

χαλλιστα , αν αναλάβ^ι χαί τήν δι— 

οασκαλιαν τής μιας τοΰ π α ιδα -  

γωγείοκ τάξεως, ήτις δύναται οδτω 

να ιόρυθξ, ο υπάρχων ήδη διδάσκαλος j 
*al προς τοϋτο νομίζομεν εις διδάσκα

λος δύναται νά έπαρκε'σ^ διά το ευά

ριθμον τών μαθν,τών* επειτα ας ορον- 

τίσω σιν οί χαλοί τών έξωτείχων ένο- 

^ιαται νά αΰξήσωσι τόν αριθμόν τών 

μαθητών αυτών καί ίιμεΐς πρώτον θά έ -  

γείρωμεν φωνήν υπέρ τής ίδρύσεως | 

παιδαγωγειου εν τφ  προαστείφ αυτών 

καί η πόλις βεβαίως θά αναγνώρισή τό 

δίκαιον καί το εύλογον τής αίτήσεως 

αυτών* αλλα τό νά προβώσιν ήδη είς 

διάβημα φέρον τον χωρισμόν χαί τή» ! 
διαίρεσιν χαί προχα^ΰν αντεγκλήσεις 

χαι σχανδαλα είναι εργον, δπεο τϊ} ά -  

ληθεία δεν έπιδοχιμάζομεν* αν δέ εις 

τοϋτο ποοεβησαν εχ τής εξάψεως τών 

παθών και ετερων άλλων λόγων πιστεύο
μ ε  ότι κατόπιν σκέψεις μετριοπαθέ

στερα! θέλουσι φέρει αΰτους είς συνα ί-  
σθησιν τής τοιαύτης πράξεως χαί θέ- 

λουσιν αναγνωρίσει δτι α ί αιτήσεις  

αυτών καί οίκαιαι ούσαι δύνανται νά 

αναβληθώσιν είς εύθετώτερον καιρόν, 

οπότε να τύχω σι τής δεούσης προσο

χής χαί ύποστηρίξεως* διά τής διχονοίας 

και τής διαιρέσεως ουοέν σπουδαίον έρ— 

γον ουναται να θιαπραχθ/j xal άν ποτε 

η *υχη αυτών τής ίδρύσεως παιδαγω- 

γείου έχπληρωίί,, άδιστάκτως πεποίθα- 

μεν οτι μόνον διά τής όμονοίας xal 

τής κοινής μετά τών λοιπών πολι

τών συνεργασίας δύναται τούτο νά 
γιίνν).

—  Χθες άπό πρωίας σφοδρός επνευ- 

σε β°ΡΡ*ί μ ιτά  τόν νότον δστις ε
π ί δύο ημέρας έπνεεν. Έκ τοΰ σφο
δρού τούτου ανέμου χατέπεσεν ό ί-  

! στός τοΰ Γαλλικού Προξενείου* ή θά- 
■ λασσα ήγριώθη xal μεγάλη έγένετο 

τρικυμία, άλλ' αγνοείται αν συνέβησαν 
χαί θαλάσσια δυστυχήματα.

gjjg* Είδοποιεΐταιτδ σεβαστόν xoirbr 
τής ήμετίρας πό.Ιεως δτι εγ τώ χαστή 
Iιατι τοΖ χ. Γ . Βε.Ιισσαρίδου χειμίν< 
άντιχρυ τής ίχκ.Ιησίας τής αγίας Τρι 
άδος πω.Ιοΰηαι διάφορα είδη νεωτερι 
σμώτ ώς νποχάμι σα} χοΛάρα, χεντήμο 

τα, οαττέΛαι, φαν H a  χυμβία π αντί 

είδους, μανδύ.Ιια μεταξωτά, γραβάτα.
, άνθη μυρωδικά, διάφορα μαΑΛία χεντή 

ματος, τραπεζομάνδν.Ια, γάντια διά

φορα xal εν γένει παν δτι άπαιτεϊ- 
; ται προς γυναιχεΐον στοΜσμόν είς H- 

μάς Λίαν συγχαταβατιχάς.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Άριθ· Πρωτ. 2 2 0 6 .

Εύλαβέστατοι ΙερεΓς καί λοιποί 

πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί τής 

πολεως τα ύτη ς, εΰχόμεΟα πατρικώς 

έν Κυρίψ. Συνεπεία ψηφίσματος 

τής ’Αντιπροσωπείας άπδ 1 θ  Μαίου 

I. ί . ,  κατά τί» όποΓΪν ή Δημογε

ροντία δφείλει νά προνοήση περί 

τί)ς αρχιερατικής έπιχορηγήσεως, 

έν συνεδριάσεσι της 2 καί 9 τοϋ 

παρόντος μηνδς τδ Συμβούλιον α υ

τής λαβ^ν ύπ" όψει τάς δυσχερείας 

τών εύλαβεστάτων ιερέων έν τη  

συνάξει αύτης, άπεφάσισεν, δπως 

τοΟ λοιποΟ, έπειδή ή έπιχορήγησις 

τοΟ άρχιερέως είναι έγκεκριμένη διά  

βασιλικού ipaSk τοΟ £τους Ι 8 υ 3  

ώς φόρος τών δρδοδό^ων Χ ριστια

νών, άνατεθ/j καί ή εΓσπραξις α υ 

τής είς τούς έκάστοτε μικτάριδες 

τών ένοριών, είς οΰς καί ανήγγει

λε τοΟτο έπισήμως. ΠροσκαλοΟμεν 

δθεν πάσας τάς ένορίας, βπως ά -  

ναδεωρήσασαι τά  κατάστιχά  των  

παραδώσωσιν αυτά  είς τούς μικ- 

τάριδες, οΐτινες είσπ^άττοντες θά 

δίδωσι τοΟ λοιποΟ καί τάς έντύ- 

αποδείξεις της πληρωμης.

1 2 7

Πεποίθαμεν δε δτι προθύμως π£ς

Μαστός Χριστιανός θά φροντίση

νά πληρώνη τήν αρχιερατικήν έ -  

πιχορήγησιν, έξ ής καί μόνης δύ- 

ναται ή ‘ ιερά Μητρόπολις καί τήν  

έθνικήν αξιοπρέπειαν νά  φ υλάττη

καί τά  συμφέροντα τών Χριστια

νών νά ύπερατπίζηται. Ό  δέ μ ισ -  

θαποδότης Θεδς δψη πάσιν 'Τμϊν 

πλούσια αΰτοΰ τά  έλέη* ου ή  

χάρις εΓη μετά πάντων ‘Γμών. — 

Έν ΤραπεζοΟντι, 9 'Οκτω

βρίου 1 8 8 1 .

Έ κ τί)ς Τ. Μητροπόλεως.

Ευχέτης πάντων ‘Τμών. 

f  ΤΡΑΠΕΖΟνΧΤΟϋ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ό Γραμματείς  

Τρ. 1. ΣιναρόπουΛυς·

ΑΙΜΓΜΑ.

Ευειδή;, άλλ α  κοιί κρύα 

καί ουχνά στέκ ω  γλυκεία

παραστάτις τών νεκρών. 

"Αν τε&ή ή *£φχλή (*ου 

είς τό τ ίλ ο ; ήμισύ μου
φυτόν γίνομ' ιερόν, 

f 9 %’ ύπόλοιτόν μ υ  :Q(a«
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Ά ν τό πρώτον σύν δευτε'ρψ 

πέμπτω  κ’ εκτφ  ενωθνί

τίτλο ν τοΰ όνοματός του

Οά έκπλήσσϊ) τά σόν δμμα.

Έκ τοΰ όλου μου άν λάβϊΐς  

δύο μόνον τελ ικά, 

κ’ είς αυτά  τά  τρία πρώτα 
καί τό πέμπτον τ α κ τ ι κ ά  

.αν προ«θεσγις, νϊίσος είμαι 

χ.’ έν τ ίί μεσογείψ κείμαι.
"Αν τό τρίτον συν τετάρτο» 

καί συν πέμπτω προταχθγί,
τ6ΰ πελάγους τοΰ Αιγαίου 

ννίσος άλλη θά τεχθν).
Ά ν  τό δεύτερον κα ί πέμπτον 

όμως έττΐ κεφαλής

έπιθης τό έβδομόν μου, 
νήσον τρίτην θά εύρ?1ς.

Ά ν  τό πρώτον συν δευτέρφ  

καί συν πε'μπτω προταχθνί 
βασιλόπαις τ·?!; Περσίας 

τρομερός θά γεννηθ·}).

"Αν τό τρίτον συν δευτέρω 

με τό πέμπτον πλήν διπλοΰν 

βασιλέα της ’Ηπείρου 

παλαιόν αποτελούν.
Ά ν  τό τέταρτον καί τρίτον 

διπλοΪΛ, *’ εκτον ένωθνϊ
τής αρχαίας 'Ρώμης μεγας 

δέκαρχος θά γεννηθΐ).

’Ά ν  τό πρώτον συν τετάρτω  

τρ ίτψ  καί πέμ π τψ  όμοΰ 

γίνομαι παχύ θηρίον 

κ ’ εντός τρέχω τον δρυμοϋ.

6 καθείς Οά μέ δεχθγί.

Των τριών δέ τελευταίω ν 

εάν απομακρυνθώ 
κατά πρώτον έντός π αλιν

τώ ν φυτών θά εΰρεθώ.

Είτα καί εάν τοΰ μέσου

γράμματός μου στερηθώ 

ή ωραιότερα δλων
τώ ν θεών θά εύρεθώ.

Έ π ε ιτα  ποιμένα βλέπεις

αλλά  κα ι θεών κριτής 

άν τόν τράχηλόν μου κόψγις

μέ τήν κάραν μου αυτήν. 

Τούτου τό έντός στοιχεΐον 

εάν κόπτων άφαιρν}; 
τώ ν όμοιων μου τό πλήθος 

είς σχολεία θά εύρνίς.
Ά λ λ α  άν τ ά  δύο πρώτα  

θά εύρνίς πάλιν κριτήν 

ευωδίας διευθέτην

δυσωδίας μισητήν.
Φίλοι μου κα ί άλλα εχω

κ’ ήμπορώ νά σας είιτώ' 

άλλά  φθάνει κ · ί  θά εχω

στολισμόν άν σιωπώ.

Α. Κάρβανος.


