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Τ Η 2  Κ Υ Ρ ΙΑ 2  Α Γ Γ Ε Α ΙΚ Η 2  ΠΑΛΑΗ.

1 .
? /-V _  > 5 5 \ Ή 99Ορφευς κ εγω ας ημην 
νά ψάλλω λιγυρά, 
καί μέ υ̂ίίτμούς νά κρούω 
την λύραν κλαυΪΓμηρά!

2.
Κατε'βηκεν εκείνος 
σ’ τον "Αδην ζωντανός 
καί ΐτέλξας Περσεφο'νην 
καί Πλούτωνα κοινώς,

3.
Την Εύρυδίκην πήρε 
βραβείου των μελών 
τούς ά'φησε κ’ ο φύλαξ 
των φοβερών πυλών.

4.
Ου το κ’ εγώ σ’ τον "Αδην 
νά τρε'ξω τον ώχρον, 
νά εΰρω τον υίο'ν μου 
παράκαιρου νεκρόν!

5.
Του Πλούτωνος μαγεύων 1 
κ ’ εγώ την ακοήν, 
νά βραβευτώ μέ νε'αν 
τού τέκνου μου ζωήν.

6 .

’Ά ν  οχι, νά προβάλω 
Κρηνών δακρυρ’ροών 
νά λάβουν τον πατε'ρα 
ν άφήσουν τον υίο’ν!

I. Ρ. Ν Ε Ρ Ο Υ Λ Ο Ί .
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
των εφημερίδων καί των 

οσα κατά τό 1866

-ω

Έκδόσεως »1*2

’Όνομα Σχήμα Η °

τόπος έ'τος
ο> Η -Ο 13

ΐι*
ί"

υ· £
Ά«
ο.

Α'. Έ φη
1) αι Ελληνιστί

Άίίηνα
Αίτωλικός Άστήρ
Αίών
Άλήδεια
’Αναγέννησις
Άναμσρφωσις
’Ανατολή
Άργολίς
’Αρκαδία
Άστήρ Κυκλάδων
Αυγή
Βροντή
Γερμανός
Δικαιοσύνη
Δικαστικός Κλήτήρ

Δίκη
Εθνεγερσία
Έίίνος
Έίίνοφόλαξ
’Ελευθερία
’Ελπίς
Έπαγρΰπνησις 
Έρμοΰπολις 
Έφημερίς του 
Έφημερίς τή

Ααοΰ 
Κυβερνήσεως I 

του Βασιλείου τής 'Ελλάδος ( 
Έφημερίς των Συζητήσεων

Αδήναι 34« Φόλλον μέγα 4 5
Μεσολόγγιον 2« 4θν — 2
Ά5ηναι 2 §ον Φυ'λλον — 3

» 2« 4θν — 2
Κε'ρκυρα γον Φύλλον — 3
Κεφαλληνία χον » — —
Άίίήναι 1 3 « » — —
Ναυπλιον 2 ον 4ο V — 2
Τρίπολις 10« Φυλ. μικρόν — 3
Έρμοΰπολις 10« Φυλλον — —
Άίίήναι 9« 4ον — 2
Πάτραι Ιον » — —

» χον )) — —
Άίίήναι χον Φύλλον — 3

» 6ον Φυλ. μικρ. — 4

Ζάκυνθος χον 4ον — 2
Άίίήναι χον Φυλ. μικρ. — 3
Έρμουπολις 2 ον Φύλλον — —
Άίίήναι 5« 4ον — 2
Τρίπολις γον » — —
Άίίήναι 31 ον Φύλλον — 3
Κεφαλληνία χον 4ον 8 2
Έρμουπολις 3ον Φύλλον 4 3
Κέρκυρα χον 4ον — —
Άϋήναι 330ν 4°ν μέγα 8 2

Τρίπολις Χον 4ο ν 4 —

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ
περιοδικών συγγραμμάτων, 
ε’ςεδοΆησαν έν ΓΕλλάδι.

Περίοδος

Έκδοσεως
Ποιο'της τής Έφημερίδος

μερίδες.
έκδιδόμεναι.

2 τής έβδομάδος
1 » »
2 » »
5 » »
1 » »
4 του μηνός
2 τής έβδομάδος 
1 » »
1 » »
1 » »
5 » »
1 » »
1 » »
2 » „
3 » »

(’Αορίστως)
2 της έβδομάδος 
1 » »
5 » »
1 » »
1 » »
2 τοΰ μηνός 
1 τής έβδομάδος 
1 » »

ίκατά τάς άνάγκαςί 
τής υπηρεσίας. | 

1 τής έβδομάδος

«Έφημερις Πολιτική καί Φιλολογική.»
«Έφημερίς Πολιτική καί των Ειδήσεων.»

« Εφημερίς του ομώνυμου πολιτικοΰ συλλο'γου.» 
«Έφημερίς Πολιτική.»

» Πολιτική καί φιλολογική.»
» του Ααοΰ.»

» Πολιτική καί φιλολογική.»

» γελοιογραφική καί φιλολογική.»
» Πολιτική καί δικαστική.»
» των Ελληνικών άργων.»
» των ειδήσεων καί των δικαστικών κοινο

ποιήσεων.»
» δικαστική καί των ειδήσεων.»
» Πολιτική καί φιλολογική.»

» των άρχών τής Γ'. Σεπτεμβρίου.»
» έξελεγκτική καί έπικριτική.»
» των κοινή συμφερόντων τής πατρίδος.»

(Νόμοι, διατάγματα κτλ. τής Κυβερνήσεως).
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"Ονομα
Έκδόσεως

Σχήμα

>

3 κ|·
'ω £>*

5 -&ΗΛ- X α_*ω

? _·3 «ο
*£3Η ϋ«3
| ί
αζ χ-ν -ωο.

τόπος έ'τος

Ευαγγελισμός Άίϊηναι 5»ν 4:0̂ 4 2
Ευ ρίπος Χαλκίς ·2»ν 4»ν μέγα — 3
Εύφρόνη Πάτραι Ιον Φύλλον — —
'Εωθινός Ταχυδρόμος Ά3ηναι χον 4θν — 2
"Ηλιος » 3 ον Φυλ. μέγα — 3
"Ηπειρος Λεύκάς Ιον 4*3 V — 2
θε'μις Κεφαλληνία χον )) 8 —
θέμις Ζάκυνθος 2ον )) 4 —
Καθήκον Καλάμαι Ιον » — —
Κεραυνός Άίόηναι Ιον 4»» μέγα — 3
Λακωνία Νπάρτη βον Φυλ. μικρ. 2 —
Λεύκάς Λεύκάς χον » 4 —
Μαύρης (α) Έρμούπολις 2°ν 4θν — 2
Με'λλον ΆίΟηναι 3ον Φύλλον — 3
Μέριμνα » 9ον » — —
Μεσσήνη Καλάμαι Ιον 4ον — 2
Μεσσηνία » 10°ν » — —
Μίνως Πάτραι 24ον Φυλ. μικρ. — 3
Νέα (τά) -Έρμου'πολις Ιον 4ον — 2
Νέα Γενεά Άίήναι 5ον 40ν μέγα — 3
Νέα ’Εποχή Κεφαλληνία 9ον Φυλ. μικρ. — —
Νέα Έπάρτη 2πάρτη 2ον 4ον — 2
Νόμος Έρμούπολις 3ον Φύλλον — 3
'Ομόνοια Ζάκυνθος Ιον » — —
Παρατηρητής Άίήναι 2ον » — —
Παλιγγενεσία » 5ον 4ον μέγα — 2
Πάτραι Πάτραι 16ον 40ν μικρόν — —
Πατρίς 2ύρος Ιον Φύλλον — 3
Πελοπόννησος Καλάμαι 7ον Φυλ. μικρόν 2 —
Πρωινός Κήρυξ Άίΐήναι 210ν 4ον 4 2

'Ραδάμανθυς » 26ον Φυλ. μικρόν — 3
'Ρουμελιώτης Μεσολόγγιον Ιον 4ον — 2
Τύπος Λεύκάς χον » — —
Φάρος "Ο3ρυος Λαμία 11 ον Φυλ. μικρόν — —
Φήμη ΆίΓηναι 32»' » 4 2

Φιλόδημος Αι'γιον Ιον 4ον — —
Φιλόλαος Άϊήναι 8»ν μέγα — —
ΦΗλόπατρις Έλλην » 12»ν » — —
Φοίνιξ Πάτραι 9»ν Φύλλον — 3
Φραγκλινος Άδηναι Ιον Φυλ. τετραγ. — —

(α) Το ονομα καί του έκδοτου αύτζς.
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Περίοδος

Έκδόσεως
ΙΙοιότης της Έφημερίδος

»

4 τής έβδομάδος
1 » »
1 » »
4 » »
1 » »
1 » »
1 » »

(άτάκτως)
1 τής έβδομάδος
2 » »
1 » »
1 » »

(άτάκτως)
2 τής έβδομάδος 
2 » »
1 » »
1 » »
1 » »
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2
5 
1 
1 
1 
4

1 
1 
1 
1
2

«Έ φημερίς τών άρχών τής ΙΟηε ’Οκτωβρίου.»

» Επαρχιακή.»
«Πατρίς, προ'οδος, νομιμότης.»
«Έφημερίς πολιτική κα\ φιλολογική.»

» δικαστική και τών ειδήσεων »

πολιτική, φιλολογική καί τών ειδήσεων.» 
» καί φιλολογική.» 

(Γελοιογραφική) 
πολιτική καί φιλολογική.»

τοΰ Μεσσηνιακοΰ ΛαοΟ.»

Ποικίλη καί τών είδήσεων.» 
πολιτική καί τών είδήσεων.» 
πολιτική.»

» φιλολογική καί τών είδήσεων.» 
» καί φιλολογική.»

«Έλευίερία καί τάξις, συντηρητικο'της καί πρόοδος.» 
«Έφημερίς πολιτική καί φιλολογική.»

» »
» τών φορολογούμενων, έμπορων, κτημα

τιών κτλ.»
» πολιτική καί φιλολογική.»
» » καί τών είδήσεων.»
» ’Επαρχιακή.»
» πολιτική καί φιλολογική.»
» φιλολογική, τοΰ έμπορίου καί τών είδή

σεων.»

» πολιτική.»

» πολιτική, φιλολογική καί έμπορική.»
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"Ονομα

Φωνή τοΰ Έλληνος 
Φωνή τοΰ Λαοΰ 
Φωνή των ’Επαρχιών 
Φωνή των Χωρικών 
Φώς 
Χάρτης
Χρηματιστήριον

Έ λλάς-Hellas

G rèce
Indépendance Hellénique 
O rdre

Άγανίππη 
” Αρτεμις 
’Ασκληπιός 
Άστήρ ’Ανατολής 
Έίίνική Βιβλιοϊηκη 
Έλευϋερία τοΰ Εμπορίου 
Έφημερις Νομική καί τών ) 

’ Αγγελιών (
Έφημερις τών Φιλομαθών 
Ευαγγελικός Κήρυξ 
Όνήσανδρος 
Πανδώρα
Φιλόστοργος Μήτηρ 
Χρυσαλίς

Έκδόσεως
Σχήμα

>—<ιϊ
%é¿Ο*~î'3'ω 9- 

-go=L-B cio ocS."“<:

:>-UJ 
0“ · <3 io
H t> t>
ï F=Lab a.p x
s.-"<:

τόπος έτος

Ζάκυνϊος 2 ον Φυλ. μικρόν 3 4
Λαμία 5»ν » — 2
Τ ρίπολις' γον » 2 3
Κε'ρκυρα 2»ν 4»ν μεγα 4 2
Άίοήναι γον Φύλλον — 3

» γον 4»ν — 2
Έρμούπολις 30ν 4ον με'γα — —

2) ai 'Ελληνιστί κα\ 

I Άίόήναι |20ν I Φυλ. μεγα | 4 | 4 | 

3) αΐ Γαλλιστί

’AïMjvat 40 V Φύλλον 4 3
» Ιον )> — 4
» Ιον » — —

Β'. 2υγγράμ,μα

Ζ ά κυνθος χον 8»ν 20 1
’Α ϊΐήναι χον 8ον με'γα 16 2

» Ιΐο ν 8ον 61 1
» gov 4ον 8 2
» 2«ν 8ον μ εγα 16 —

Έ ρ μ ο ύ π ο λ ις 2ον 3 ον — 1

*Α5ηναι Χον 4;0V 8 2

» 14ον )) — —

» ΙΟον 8 ον 48 1
» 3ον » 30 —

» 17 ον 40V 32 0
» 5»ν gov 16 —

» .χον 40V 32 —

Περίοδος

Έκδόσεώς
Ποιότης τής Έφημερίδος

3 του μηνός 
1 τής έβδομάδος

«Έφημερις πολιτική και φιλολογική.» 
» » »
» έβδομα δική.»
» πολιτική.»
» σατυρική και πολιτική.»

Γαλλιστί ¿κδιδόμεναι. 

1 τής έβδομάδος | 

¿κδιδόμεναι.

1 τής έβδομάδος
1 » »

«Journal politique e t littéraire.»

τα περιοδικά.

1 τοΰ μηνός
1 » »

(άτάκτως)
1  τής έβδομάδος
2 τοΰ μηνός
I  » »

«Μηνιαϊον περιοδικόν σύγγραμμα διά τάς Κυρίας.»
(’Ιατρικόν περιοδικόν)

«Έφημερις οικογενειακή.»

(’Εμπορικόν περιοδικόν)

(Νομικόν » )
«φιλολογική καί τής δημοσίας έκπαιδεΰσεως.» 
«Εκκλησιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα.» 
«Έφημερίς στρατιωτική.»

«Σύγγραμμα παιδαγωγικόν καί τερπνόν.»
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'Η συλλογή αυτή σκοπού ΙΓχουσα νά καταδείξη τήν πρόοδον και 
τήν διάδοσή τής δημοσιογραφίας έν τη Έλευδε'ρα Έλλάδι, περιωρίσ^η 
αύστηρώς είς τάς έφημερίδας και τά περιοδικά ¿κείνα, δσα έδημοσιεΰ2η- 
σαν και ¿κυκλοφο'ρησαν έν ένΐ μόνω έ'τει —  κατά το 186β.

Έ κ του ανωτέρω καταλόγου φαίνεται οτι κατά τδ έτος ¿κείνο 
ύπήρχον: —

Α'. Εφημερίδες, 
κ) Έν Ά ^ ή ν α ις , Ελληνιστί έκ- 

διδόμεναι ‘28
Έλλ. καί Γαλλ. » 1
Γ  αλλιστί » 3 32

β) Έν Έ ρμουπόλει 8
7) Έν Πάτραις 6
δ) Έ ν Εύβοια (Χαλκίδι) 1
ε) Έν τη Στερεά Έλ λ ά δ ι

1) Έν Μεσολογγίω 2
2) Έν Λαμία 2 4

η) Έν Πελοποννήσω: —
1) Έν Τριπο'λει 4
2) Έ ν Καλάμαις 4
3) Έν Σπάρτη 2
4) Έ ν Ναυπλίω 1
5) Έν Αίγίω 1 12

63

Έ κ Μεταφοράς 63
Έν ταίς Ίονίοις Νη'σοις: —

1) Κεφαλλήνιοι 4
2) Κέρκυρα 3
3) Ζακΰν^ω 4
4) Αευκάδι 3 14

τό δλον Εφημερίδες 77'

Β'. Περιοδικά.
α) Έν Άϊηναις 11
β) Έ ν Έρμουπόλει 1
γ ) Έν Ζακυ'νϊω ι

τό ό'λον περιοδικά 13

Έ κ του αϋτοΰ καταλόγου φαίνεται έπίσης δτι κατά τό 1866 έκ μεν 
τών έφημερίδων: —

9 διε'τρεχον 1ον έτος 1 διε'τρεχεν 13ον |'τ0ς Έ κ δέ τών περιοδικών
2 » 20ν » 1 » 16™ » 3 διέτρεχον 1°ν ξτ0ς
4 » 3°·' » 1 » 2 Ιον » 2 » 2°ν ,,
1 » 40ν » 1 » 24·'' » 1 » 3°' ,,
5 Μ 5°ν » 1 » 26°ν » 1 » 4°ν »
2 )> βν·' » 1 » 28ον » 1 Β 5°ν ,,
3 » 7 ο-' » 1 » 31°' » 1 » 9°' „
1 » 8ον » 1 )> 32°ν » 1 » ιοον „
5 » 9»ν » 1 » 33°ν » 1 » Ιΐον ,,
3 » 100ν » 1 » 34°ν » 1 » 14°ν »
1 )) 110ν » 1 » 170ν »
1 )) 12°ν »

I. Γ . Γενναδίου.

ΑΙ Α Ν Α Μ Ν Η 2ΕΙ.Σ  ΜΟΥ.

Α'.

Η Π Α ΤΡΙΣ.

’Ασαφώς πως ένίτυμοΰμαι τά παιδικά μου έτη- γνωρίζω 

οτι έγεννήςτην εις Καρπενήσι, πόλιν, ή μάλλον χωρίον τής 

Στερεάς Ελλάδος· δ δέ πατρικός μου οίκος φαίνεται μοι 

τώρα ώς φανταστικός τις πύργος συγκεχυμένου ονείρου, χον

δροειδές οικοδόμημα, άμορφον μίγμα λίΐω ν, άσβεστου καί 

ξΰλων, περιέχον ώς έπιπλα ψάί:ας, σκαμνία, σκευοΐτήκας, ξυ- 

λίνας κλίνας, τείίειμένας υπό πλούσια κωνωπεϊα· υπηρεται 

δέ πολυάριθμοι, κατηφεϊς τό ή̂ Γος καί άφωνοι, άνέβαινον καί 

κατέβαινον άψοφητί καί διεσταυροΰντο ώσεί σκιαί. Ή  αυλή 

τής οικίας ημών έπληττε πάντοτε ίππων καί ενόπλων άνδρών. 

Ο πατήρ μου ήν αρχηγός άρματωλών, υψηλός, ισχνός, ήλιο- 

καής, βράδυ καί μεγαλοπρεπές έχων τό βάδισμα’ τό λάμπον 

βλέμμα του ήστραπτεν υπό τάς αψίδας τών πάντοτε συνε- 

σπασμένων μελανών οφρυων του. ΓΩμίλει ολίγα, καί ή φωντ 

του ήτο τόσον απότομος καί ισχυρά, ώστε έτρεμον ενώπιον 

του. Ή  μήτηρ μου (ταλαίπωρε μήτερ!) είναι τό μόνον πρό- 

σωπον, οπερ ενθυμούμαι οτι περιπα^ώς· ουτ αυτή, ώς ό 

πατήρ μου, μ.’ έυ'ώπευσέ ποτε· τό βλέμμα της ούδέποτ έπλη- 

ρώΐίη του ιλαρού εκείνου φωτός, δι’ ού ίϊάλπουσιν αι μη-



τέρες τά φίλτατά των, καί ουδέποτε συνήντησεν ο οφθαλμός 

μου τδ μειδίαμά της. σήμερον, όταν ρίψω τυχόν τά βλέμ

ματα επί τίνος Βυζαντινής είκόνος τής Παναγίας, νομίζω 

οτι βλέπω τους χαρακτήρας τής μητρός μου- μεγαλοπρεπής, 

αλλά ψυχρά καί άσυμπαβτής καλλονή. Ήσ^ανόμην, οτι με 

ήγάπα παραφόρως· άλλ’ ήτο φύσις άμετάδοτος, χαρακτήρ 

εθισμένος νά καταστέλλη τάς έντυπώσεις του, καί μόνον 

στιγμιαίαι, άλλα φωτειναί τινες εκλάμψεις, προέδιδον την μη

τρικήν της στοργήν.

Ημέραν τινά επαιζον προ τής ΐτΰρας τής οικίας, ή δέ 

μήτηρ μου εκά'ΐτητο εις την προ τής ίόύρας κλίμακα στρέ- 

φουσα την ροδάνην της. Αίφνης ίππος τις έκφυγών τοΰ 

σταύλου δρμα κατ’ έμοΰ' εγώ βλέπω τον κίνδυνον, ον δέν 

δύναμαι ν’ άποφΰγω, άλλ’ ή μήτηρ μου ταχύ πηδήσασα 

φθάνει πλησίον μου, μέ προασπίζει διά τοΰ σώματός της, 

καί διά ρωμαλέας χειρδς αναχαιτίζει τον ίππον.

Είχον άδελφήν νεωτέραν μου, ήτις ήσίΰένησεν έπικινδύνως- 

ή μήτηρ μου δέν άφήκεν επί δυο μήνας τδ προσκεφάλαιόν 

της . . . άλλ’ ή άδελφή μου άπέςτανεν. ’ Ενθυμούμαι είσέτι 

μετά σπαραγμού καρδίας την απελπισίαν τής μητρός μου- 

την άπαίόη συνήθως μορφήν της παρεμόρφωσεν ή λύπη· ή 

πάτριος οροφή έσείσίτη έκ τών κραυγών της, καί επί τεσσα

ράκοντα ημέρας κατεκλείσίΰη εις τδν θάλαμόν της· άμα δέ 

πρώτον έξήλ^Γε, κατηυί?ύνί?η πρδς τδ μνήμα τής αδελφής 

μου. ’ Εγώ συνώδευον την μητέρα μου εις την έκπλήρωσιν 

τοΰ ευσεβούς τούτου καθήκοντος. Διάταγμα τής τότε προ

σωρινής κυβερνήσεως τ ή ς ' Ελλάδος είχεν άπαγορεύσειν την έν 

ταΐς έκκλησίαις ταφήν, τδ δέ πρδ τών πυλών τής πόλεως 

κείμενον νέον νεκροταφεΐον είχε πληρωμή εντός ολίγου πτω
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μάτων, διότι δ λοιμδς, ή πείνα, δ πόλεμος άπε^έριζον τούς 

κατοίκους. Καιρδς δέν ήτο νά κοσμώνται οί νεκροί, καί εν 

άπλοΰν ράκος ή τεϊτραυσμένον άγγεϊον δποιουδήποτε χρώματος 

έδείκνυε τδ μέρος, όπου έκαστος τών ΪΓανόντων άνεπαύετο- 

ή λύσσα τοΰ ανέμου συνέχεε πολλάκις τά γνωρίσματα ταΰτα, 

καί τότε, τδ μόνον πρδς άνεύρεσιν τοΰ ζητουμένου τάφου κα

ταφύγιου, τδ μόνον μητρώου τοΰ κοιμητηρίου, ήσαν οι παρευ- 

ρεβτέντες εις τήν κηδείαν. Μάτην έζητήσαμεν τδν τάφον 

τής αδελφής μου. Γ Η μήτηρ μου ήτο περίλυπος· έπί τινας 

στιγμάς βεβυίτισμένη εις τδ άλγος της έμεινεν ακίνητος καί 

σιωπηλή· εΐτα, συνελΪΓοΰσα αίφνης, διατάσσει τούς συνοδεύον

τας ημάς ύπηρέτας ν’ άνασκάψωσι τδ νεκροταφείου' όλος 

εκείνος δ χώρος άνεστράφη άπ’ άκρου εις άκρον. ”Ω! φρίσσω 

έτι καί νΰν άναπολών τήν φοβέραν εκείνην σκηνήν! άποτρό- 

παιοι κεφαλαί, χεΐρες, κνήμαι, σκελετοί, ράκη σεσηπότα, ανα

μιγνυόμενα καί συστρεφόμενα εντός στροβίλου κουιορτοΰ! . . .

Γ0  πατήρ μου ήν επίφοβος, καί ή πόλις ύπέστη τήν βε- 

βήλωσιυ εκείνην, ήν τδ μητρικόν φίλτρου διέπραξεν.

ΓΗ μήτηρ μου παρηκολούίτησε μετ’ ού πολύ τήν άδελφήν 

μου- εγώ δέ παρεδόίίην υπό τοΰ πατρός μου εις τινα υείαν 

μου, ήτις με μετήγαγεν εις τάς Ίονίους νήσους· μ’ ένηγκα- 

λίσζτη δέ τρυφερώς πριν ή μ’ άποχωρισ^ή, καί μοι παρήγγειλε 

πολλά, ών τούτο μάλιστά μοι επροςένησε ζωηράν έντύπωσιν 

τδ ενθυμούμαι ετι· «Έχε τήν κατάραν μου, υιέ μου, αν 

άρνησής τήν πίστιν σου, καί δέν ε’κδικήσης τον θάνατόν 

μου.» Μετ’ ολίγου οί Τούρκοι τον άνεσκολόπισαν. ’Ήμην 

τότε μόλις δεκαετής, ή δέ είδησις τοΰ θανάτου τοΰ πατρός 

μου άγανάκτησιν μάλλον ή λύπην μοι ένέπνευσεν. Κατά τον 

υπέρ άνεξαρτησίας εκείνον πόλεμον, καί?’ ον οί οτρατιώται
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ήσαν ήρωες, τά δέ παιδία ήσαν άνδρες, ή άτίμωσις ήν έπι- 

φοβωτέρα του θανάτου.

Φιλανδρωπική τις εταιρία μ’ άπέστειλε μετ’ οκτώ άλλον 

ορφανών εις Ελβετίαν, "να εκπαιδευτώ.

Ό  έν το  εκπαιδευτήριο βίος αποτελεί παρά τοίς πλεί- 

στοις τά ποιητικότερα έτη τής ζωής τ ο ν  άλλ’ έγώ πάντη 

πεζήν αυτών μνήμην έτήρησα. Ή  μακράν έμοΰ ευρισκόμενη 

πατρίς ήν δ μόνος μου διαλογισμός, το' μόνον έπαγωγόν δί 

εμέ υποκείμενον ομιλίας, ή μόνη μου στοργή. 2 ήμερον, φδάς 

εις ηλικίαν, καδ’ ήν εξαλείφονται συνήδως αι χίμαιραι, εκ

πλήττομαι έτι, όταν άναπολήσο τήν εποχήν εκείνην, διά 

τήν δυναμιν του τότε κατακυριευοντός με αισθήματος. Ουδέ

ποτε ύπήρξεν ε’ν ε’μοί δ προς την πατρίδα έ'ρος ισχυρότερος 

ή κατά τήν περίοδον εκείνην τής ζοής μου. "Αμα έ'βλεπον 

συμπατριώτην τινά, τον ήρώτον έν έροτική σχεδόν περιπά- 

δεία περί τής καταστάσευς τής περιποδήτου πατρίδος, περί 

τών προόδον τής ’ Ελλάδος. ’ Επεδύμουν ν’ άκούο ιοτοροΰ- 

μενα τά κατορθώματα τών ήρώον του υπέρ άνεξαρτησίας 

άγώνος, καί οίίτε ερευνών οΰτε άκούον άπέκαμνον. Μετά 

τών συμμαθητών έλάλουν τερί του τόπου μου’ εις τάς συν

δέσεις μου τ’ ονομα τής Ελλάδος είσεχώρει πανταχοΰ· εις 

τά παιγνίδια μου έκαλούμην πάντοτε στρατηγός ενός ελλη

νικού στρατού, καί ορμον έξ έφόδου κατά τών Τουρκικών 

ταγμάτον, ατινα ουδέποτε, εννοείται, κατέλειπον άνεξολό- 

δρευτα· εις την εκκλησίαν προσηυχόμην υπέρ του μεγαλείου 

τής πατρίδος μου, καί τήν προσευχήν ταότην ή καρδιά μου 

μόνη είχεν ύπαγορεύσειν.

Παραλλήλους άλλας αναμνήσεις μοι προσφέρει τό εκπαι

δευτήριου, τήν φυλακήν, τά βρασμένα φασήλια, τον περίπα
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τον τής πέμπτης καί τήν διανομήν τών βραβείων. Αί διακο- 

παί ήσαν δι’ εμέ μαρτυρίαν ολοι οί άλλοι συμμαδηταί μου 

μετέβαινον εις τάς οικογένειας των, καί έγω μόνος έμενον 

κατάκλειστος εις τό κατηφές μοναστήριον.

"Ημην εκκαιδεκαετής, οτε άνεκλήδην εις τήν ’ Ελλάδα. 

Θεΐός τις, οΰτινος ήγνόουν τήν ΰπαρξιν, έ'στειλέ μοι χρήματα, 

καί μ’ έκάλεσε νά μεταβώ προς αύτόν. Ό  άγνωστος ουτος 

συγγενής μου διέμενεν εις τάς Ίονίους νήσους· μετέβην λοι

πόν εις Τεργέστην, καί έκεΐδεν εις Κέρκυραν, όπου δ δείος 

μου μ’ ύπεδέχδη αρκετά καλά, καί μοι προέτεινε να λαβω 

δέσιν εις τον εμπορικόν του οίκον έδέχδην.

Δέν ήμην όμως φύσει προωρισμένος διά τό εμπόρων. 

Ήσδανόμην ενδόμυχον κλίσιν εις ενεργητικόν βίον καί ή 

μετά τής οσμής τής πυρίτιδος άναμεμιγμένη αύρα τών δρέων, 

ήν ειχον άναπνεύσειν κατά τά παιδικά μου έτη, άνεκύκα τό 

αίμά μου. Ή  έν Κέρκυρα διαμονή ήτο εις έμέ λίαν δυσά

ρεστος' ή ’ Αγγλική της φρουρά, οι ευρωπαίζοντες κάτοικοι 

της, έφαίνοντό μοι όλον τι διάφορον τής έλευδέρας καί ανεξ

αρτήτου ’ Ελλάδος, τού τόπου τών ονείρων μου, τής ιδανικής 

πατρίδος, ήν είχον άναπλάσειν έν τω έκπαιδευτηρίω.

Περιεπάτουν συχνά παρά τά παραδαλάσσια τείχη τής 

πόλεως, "να χορτάσω τούς όφδαλμούς μου βλέπων τήν ελλη

νικήν σημαίαν διήγον ώρας δλοκλήρους δεωρών το κυανοΰν 

χρώμα της- κατεδελγόμην παρακολουδών διά τού βλέμματος 

τούς κομψούς κυματισμούς της, καί έμέτρουν μετά χαράς άφα

του τά έν τώ λιμένι ήγκυροβολημένα ελληνικά πλοία. "Αν τό 

μόνον πολεμικόν άτμοκίνητον, όπερ είχε τότε ή ελληνική έπι- 

κράτεια, διήρχετο τυχόν διά Κέρκυρας, έτρεχον νά τό έπι- 

σκεφδώ μετά παιδικού δαυμασμού, καί όλοι οϊ κάτοικοι τής
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Κέρκυρας —  προ πάντων οί των κατωτέρων τάξεων —  

έπλήρουν το κατάστρωμά του, άποστρέφοντες το βλέμμα άπο 

των μεγαλοπρεπών αγγλικών στόλων, καί περιχαίροντες διά 

τό ταπεινόν ελληνικόν σκάφος. "Ο ίδιος μου ενθουσιασμός 

δεν μ’ εμπόδισε να παρατηρήσω μετ’ έκπλήξεως την πατριω

τικήν ταύτην περιε'ργειαν του Ίονίου λαού, ήτις ύψούτο σχε

δόν μέχρι σεβασμού. ’ Επίσης, οσάκις ελληνική στρατιωτικά 

στολτ έφαίνετο εις τάς οδούς τής Κέρκυρας, ενθουσιώδεις 

άνευφημίαι την ύπεδέχοντο. Μετά ποίου θρησκευτικού σχε

δόν σεβασμού δεν έγίνετο δεκτόν παν οτι εφϊτανεν έκ τού 

ελληνικού βασιλείου . . βιβλία, εφημερίδες, άνθρωποι! μετά 

πόσης παραφοράς οί ευθαρσείς της Κέρκυρας κάτοικοι ετρεχον 

εις προϋπάντησιν τού βασιλεως τής ’ Ελλάδος, οσάκις ούτος 

προσωρμίζετο εις τον λιμένα των! "Οσοι τών Κερκυραίων 

έπανήρχοντο ε’κ τής ’ Ελλάδος έΪΓεωρούντο μετά πλείονος προ

σοχής, καί, νομίζω, μετά πλείονος σεβασμού ή οί άλλοι- ήσαν 

προσκυνηταί έπιστρέφοντες ε’κ τής άγίας γης, ούς ήρώτων 

άπαντες περιπαϊώς, άπομνημονεύοντες καί τούς ελάχιστους 

λόγους αύτών.

Εύρίσκοντο τότε εν Κέρκυρα "Ελληνε’ς τινες ε’κ τών ομό

ρων τής Τουρκίας επαρχιών, φορούντες την γραφικήν των 

ένδυμασίαν, καί έλκύοντες την συμπαγή τού κοινού προσοχήν, 

άλλ’ ούχί καί τό αυτό αίσθημα. Ή  τά εμβλήματα τού 

βασιλεως "Οιωνός φε'ρουσα στολή έξεπροσώπει τήν έλευ^έραν 

πατρίδα, ή δέ υπερήφανος φουστανε'λλα τήν δούλην. Οί 

Ήπειρώται συνεμερίζοντο τον ενθουσιασμόν τών Έπτανησίων 

διά τήν έλευίίε'ραν ’ Ελλάδα, καί εφερον άνηρτημένον εις τον 

λαιμόν των έν εϊδει φυλακτηρίου άργυρά ή καί χρυσά νο

μίσματα τού βασιλε'ως "Οιωνός. Προς ε’κτίμησιν τής λεπτο-
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μερείας ταύτης πρέπει ν’ άναμνησΐτή τις, οτι άπό τής άλώ- 

σεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων είναι συνη- 

ϊέστατον τοΐς "Ελλησι να φέρωσι περί τον τράχηλον κεκρυμ- 

μένα υπό τά ενδύματα χρυσά ή άργυρά νομίσματα τού με

γάλου Κωνσταντίνου, ίδρυτού τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας) 

ταχότέντος υπό τής ’Εκκλησίας έν τοΐς Άγίοις. Περιπατών 

διά τών ευθαλών πεδιάδων τής Κερκύρας άτυήντων ενίοτε 

τούς ταλαίπωρους φυγάδας, στρέφοντας τά βλέμματα προς 

τά ορη των, καί νομίζοντας οτι άνέπνεον μετά τού έκεβεν 

πνέοντος άνέμου τάς αναθυμιάσεις τών αποτόμων πλευρών 

των, καί τον άέρα, ,ον άνέπνεον αί γυναίκες, αί άδελφαί, αί 

θυγατέρες των, στενάζουσαι έν τώ αϊσχει τών πασσαδικών 

χα ρεμ ίω ν. ’ Ενίοτε τά βλέμματά των έτρέποντο προς τά 

αντίθετον μέρος τού ορίζοντες, οότεν ήρχιζον τά τεχνητά τού 

ελληνικού βασιλείου ορια, καί άόριστος στεναγμός διέστελλε 

τά στή'όΤη των- σιγηλοί, μελαγχολικοί καί άξιοπρεπώς βαδί- 

ζοντες, άνεμίμνησκόν με τον πατέρα μου. Δέν έβράδυνον να 

οίκειω^ώ μετ’ αύτών, καί τοΐς άνεκοίνωσα εύ'~ύς πόσον έπε- 

ϊτόμουν νά μεταβώ εις τήν Ελλάδα.

—  Ποιάν; μ’ ήρώτησεν εις έξ αύτών.

—  Πώς, ποίαν; είπον.

—  Βέβαια, εις την μεγάλην ή εις τήν μικράν;

—  Εις τήν ’ Ελλάδα, εις τό ’ Ελληνικόν βασίλειον!

—  Καψερέ! άπήντησεν εκείνος, κινών τήν κεφαλήν.

Μάτην προσεπάϊησα κατόπιν νά μάΪΓω τήν αιτίαν του

λόγου του. Βραδύτερου όμως κατενόησα καί τήν έκφώνησιν 

καί τήν μιμικήν του. ΙΤαρεκάλεσα τον ΪΓεΐόν μου νά μ’ 

άφήση νά μεταβώ εις τάς ’ Αθήνας, οπου ήΐτελον νά ταχϊτώ 

εις στρατιωτικήν υπηρεσίαν εκείνος έζήτησε νά μ’ άποτρέψη,
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άλλα βλέπων ότι ουδέποτε ή'ί?ελε κατορί?ώσειυ νά με κατα- 

στήση καλόν έμπορον, έπείσίΰη νά μοι δώση συστατικά τινα 

γράμματα καί ολίγα χρήματα, καί ούτως άπήλί?ον περιχαρής.

Ά π ό  τοΰ άτμοκινήτου, όπερ μ’ έφερεν εις Πάτρας, άνεζή- 

τουν διά τοΰ βλέμματος τά όρη, άτινα άποτελοΰσι τά σημε

ρινά τοΰ βασιλείου όρια- καί ότε μοι τά έδειξαν, ή φαντασία 

μου τά έπλασεν υπό ιδιαίτερόν τι σχήμα· ή Ελληνική των

κλιτΰς έφαντάσί?ην ότι μοι προσεμειδία έν μητρική στοργή-----

ήτο ώραιοτέρα, μεγαλοπρεπεστέρα · καί όμως ήν εκατέρωθεν 

ο αυτός βράχος, επίσης φαλακρός καί τραχύς, άλλά καλλυ- 

νόμενος έντεΰί?εν υπό τοΰ μαγευτικού συναισθήματος τής 

έλευίΰέρας καί άνεξαρτήτου πατρίδος, συναισθήματος εγωι

στικού, άνοίγοντος τάς άγκάλας μου πρδς την έλευίΰέραν 

άδελφήν καί κλείοντος αύτάς πρδς τήν δοΰλην.

Είναι ανέκφραστου ό,τι ήσίΰάνίόην πατών τδ έδαφος τών 

ΙΙατρών· έπάτουν τέλος τήν γήν τής επαγγελίας, τήν αγίαν, 

τήν έλευϊέραν γ ή ν . . .  "Ολοι οί εις τάς οδούς περιφερόμενοι 

άνθρωποι ήσαν "Ελληνες, καί "Ελληνες ελεύθεροι· οί στρα- 

τιώται φέρονεες τδ πυροβόλον μετ’ άλαζονικοΰ βλέμματος καί 

αρρενωπού ήίΰους ήσαν στρατιώται τοΰ σ τρ α το ΰ  μ α ς · αι 

τελωνιακαί καί άλλαι άρχαί παρίστων τήν εθνικήν κυριαρ

χ ία ν  ή κυανή σημαία έδέσποζεν έπί τής γής εκείνης· ή την 

παιδικήν μου ηλικίαν βαυκαλήσασα γλώσσα, ή ωραία ελλη

νική γλώσσα, έπλήρου τον άέρα διά τών ηχηρών καί μελω

δικών της φθόγγων δ άήρ αυτός δ τόσον καθαρός, τόσον 

γλυκύς, τδ διαφανές εκείνο φώς τοΰ κεχρυσωμένου δρίζοντος . . .  

τά πάντα μ’ έμέίΰυσκον καί μ’ έφερον εις έκστασιν, σχεδόν 

εις παραφροσύνην έκλαιον έκ συγκινήσεως. Αί Πατραι, πό

λις, τ  μάλλον κώμη τότε, μόλις διαγεγραμμένη, παρίστατο
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εις τά βλέμματά μου ύπδ τήν ώραιοτέραν ό'ψιν. Ή  Γενεύη, 

ή Τεργέστη, ή Κέρκυρα έφαίνοντό μοι χωρία παραβαλλόμεναι 

προς τάς Πάτρας. Διέτρεξα τάς οδούς της καί?’ όλας τάς 

διευί?ύνσεις, έπεσκέφίίην του ναδν τοΰ προστάτου τής πόλεως, 

αγίου ’ Ανδρέου · έγονυπέτησα πρδ τοΰ ίεροΰ, καί μετά θελκτι

κής συγκινήσεως έφίλησα τάς ψυχράς πλάκας τής εκκλη

σίας («).

ρ ■ '
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A E L2TE IA  Κ Α Ι Ε Ρ Ο Σ .

’ Επανελί?ών εις τδ άτμοκίνητον εύρον αύτό βρίί?ον έπιβα- 

τών, έν Πάτραις επιβιβασί?έντων, έν οίς διέπρεπον άνδρες 

τινές τοΰ υπέρ άνεξαρτησίας άγώνος. Τούτους ίδών ένεπλή- 

σί?ην ευσεβούς ίϊαυμασμοΰ! Κατά πάσαν στιγμήν προσεπάί?ουν 

νά βλέπω αυτούς έκ τοΰ σύνεγγυς. . . .  ν’ άκούω τής φωνής 

αύτών . . . άλλά δέν έτόλμων νά μετάσχω τής δμιλίας αυ

τών . . .  —  Ή  πατριωτική αΰτη έκστασις έπί πολύν καιρόν 

κατείχέ με· καί τάς ’ Αθήνας, τήν Πρωτεύουσαν τοΰ βασι

λείου τής Ελλάδος, έί?εώρουν ως άλλην γήν τής έπαγγελίας. 

’Αλλά παραλείπων τήν έκίΰεσιν τοΰ διαπύρου καί μυστηριώδους 

ενθουσιασμού, έν ώ έπεσκέφί?ην καί τάς έλαχίστας γωνίας 

τής πόλεως καί τών περιχώρων, προβαίνω μετά σπουδής εις 

τήν έξιστόρησιν τοΰ μέρους έκείνου τοΰ βίου μου, όπερ διέ- 

ί?εσευ άποφασιστικώς όλην τήν ύπαρςίν μου.

(α) Το με'ρο; τοΰτο έδημοσιέυδη κατά πρώτον έν τω Έ ϊ.  Ήμ. 
τοΰ 1865 σελ. 331— 9· δημοσιεύεται δέ και νυν έκ δευτέρου χάριν τών 
μή έχόντων τήν σειράν τοΰ Έΰ. Ή μ. Σ. Ε. '
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Τά χρήματα, άπερ έλαβον παρά του δείου μου, έξηντλή- 

δησαν τέλος πάντων καί έγώ ουδέποτε πρότερον είχον σκεφδή, 

ότι ώφειλον νά φροντίσω, εί μή περί πλουτισμού, τουλάχιστον 

περί τίνος πόρου τού ζ ή ν  νύν δέ τ  σκέψις αΰτη με κατετά- 

ραξε, καί με ένέβαλεν εις λυπηράν αμηχανίαν. ’ Ο υπερήφανος 

χαρακτήρ μου έκώλυέ με τού νά καταφύγω εις παρακλήσεις 

προς έπιτυχίαν πολιτικής τίνος δέσεως· αί δέ κλίσεις μου, 

αί έπιδυμίαι μου, τό ήδός μου, τό παρελδόν τής οικογένειας 

μου, αί παροΰσαι περιστάσεις, τά πάντα με παρώτρυνον 

προς τό στρατιωτικόν στάδιον · καί τέλος πάντων κατετάχδην 

έν τοίς δπλίταις. ’ Οποίαν ήσδάνδην ευτυχίαν καδ’ ήν ημέ

ραν ένεδύδην την γλαυκόχρουν έκείνην στολήν! μετά πόσης 

χαράς περιέβλεπον έμαυτόν! κόσον ύπερηφάνως έβάδιζον! πό

σον άρειμανίως έχαιρέτιζον τούς άπαντώντας! ” Ω ! έπρεπε 

τότε νά με ϊδη τις! Εις δέ τά γυμνάσια καί τούς ελιγμούς 

όποιος τις έφαινόμην; τή άληδείαέντος δύο ημερών ήδυνάμην νά 

διδάξω τά κατ’ ουλαμόν γυμνάσια καί αυτούς τούς προγυ- 

μναστάς μου. "Ας λέγωσιν οί δεωρητικοί, οτι τά τακτικά 

στρατεύματα ούδέν άλλο είσίν ή μηχαναί, καί οτι τού στρα

τιώτου ή φυσική ίδιότης έκμηδενίζεται! δ ένδουσιασμός, ή 

έμπειρία καί ή παίδευσις τού στρατιώτου άπείρως έπαυξά- 

νουσι τήν ίσχύν τού λόχου. ’ Εντός τριών μηνών κατώρδωσα 

νά λάβω τον βαδμόν τού Έπιλοχίου! καί μέχρι τούδε μετά 

πόσης κατανύξεως ένδυμοΰμαι τήν εύπάρυφον στολήν μου, 

ώς ύπαξιωματικοΰ! Κ αδ’ ήν ημέραν τήν έλαβον ολίγον έλειψε 

νά καταφιλήσω τον άρχηγόν μου! έν δέ ταΐς δδοΐς μετά 

πολλής δυσκολίας άπέκρυπτον τήν χαράν μου' καί τή άλη· 

δεία μοί ήτο ακατανόητου ότι δ κόσμος έδείκνυε μικράν 

προσοχήν εις τήν στολήν έκείνην, ήτις με διέκρινε τών άλλων
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άνδρώπων, καί ήτις κατεπλημμύριζε τήν καρδίαν μου χα

ράς καί ευτυχίας. Μετά πόσης άγαλλιάσεως ένδυμούμαι 

ομοίως τήν ημέραν έκείνην, καδ’ ήν έν έπιδεωρήσει τού 

στρατού, γινόμενης παρελάσεως ένώπιον τού βασιλέως, έφερον 

έγώ τήν σημαίαν τού τάγματος! δ Βασιλεύς έφόρει στολήν 

ιππάρχου καί παρίστατο έφιππος, υπό πολυαρίδμου έπιτε- 

λείου περιστοιχούμενος · διαβαίνων δέ ένώπιον έμοΰ έπέστησε 

τον ίππον, άπέβλεψε προς έμέ άσκαρδαμυκτί, καί μετά τούτο 

στραφείς προς τόν παριστάμενον άρχηγόν μου είπέ τι προς 

αυτόν ό αρχηγός μου άπέβλεψε προς έμέ, έμειδίασε, καί 

στραφείς προς τόν Βασιλέα είπεν αύτώ λέξεις τινάς. Ό  Βα

σιλεύς συνέκλεισε προς στιγμήν τούς οφδαλμούς άξιοπρεπώς, 

περιέστρεψε διά τής άριστεράς χειρός τόν μύστακα, καί 

έπλησίασεν εις έμέ, όπως με παρατηρήση έκ τού σύνεγγυς· 

μετά δέ τούτο άπεμακρύνδη βραδέως. Πόσον ίσχυρώς έπαλ- 

λεν ή καρδία μου καδ’ ολην τήν διάρκειαν τής έπ’ έμοΰ 

γενομένης έκείνης έπιβλέψεως!

Ά λλ’ όμως μετ’ ού πολύ κατενόησα, ότι δ βίος ούτος 

τών στρατιωτικών παρατάξεων δέν ήτο δ άληδής στρατιωτι

κός βίος- κατενόησα, ότι ή χρήσις τών στολών έκείνων καί 

τών δπλισμών, ούς έδαύμασα καί έζήλωσα έν Κερκύρα, δέν 

περιωρίζετο έν ταΐς πόλεσιν. . . έδαύμαξον, ότι ή νέα γενεά 

δέν ήσδάνδη τήν ανάγκην τού νά συμπληρώση, ή τουλάχιστον 

νά έξακολουδήση, τό έργον τής προλαβούσης.

Έ ν  τούτοις έ’ν άπόσπασμα τού λόχου, εις ον άνήκον, 

έστάλη ώς φρουρά εις Κ . . .  έν τοΐς περιχώροις τών Άδηνών 

υπό τήν αρχηγίαν ενός άνδυπολοχαγοΰ, καί έγώ συμπεριε- 

λήφδην έν τώ άποσπάσματι έκείνω. Τό χωρίον Κ  . . .  είναι

άδλιον, κατοικούμενον υπό τινων γεωργών, καί συγκείμενον
1 ί*
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έξ οικίσκων καλαμοσκεπών, συνήδως μέν άνευ παραδύρων, 

φωτιζόμενων δε διά της δΰρας, καί ταύτης κακώς κλειόμε

νης· άλλά τό άδλιον τούτο χωρίον, κείμενον επί στενής διό

δου τού ορούς Πάρνηδος, είναι επίκαιρος δέσις προς έπιτή- 

ρησιν τής άσφαλείας έν τή μεταξύ τής ’ Αττικής καί Βοιω

τίας συγκοινωνία. 2 υμμορίαι δέ ληστρικαί άναφανεΐσαι περί 

τά μεδόρια ήνάγκασαν τήν Κυβέρνησιν νά λάβη προφυλα- 

κτικά μέτρα.

Τό ήμέτερον άπόσπασμα ωφειλε νά καταλάβη άναγκαστι- 

κώς τάς οικίας τού χωρίου ώς καταλύματα. "Οδεν δ μέν άνδ- 

υπολοχαγός καί έγώ κατελύσαμεν έν τή οικία τού Δημάρ

χου, οί δέ άλλοι ύπαξιωματικοί καί στρατιώται διεσπάρησαν 

εις τάς οικίας τών άλλων κατοίκων τού χωρίου.

Ό  φιλοξενίσας ημάς Δήμαρχος ώνομάζετο Καπετάν Βα

σίλης- ήτο δέ γέρων εβδομηκοντούτης, μετασχών εύδοκίμως 

τού υπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, ώς αύτός έβεβαίου, καί τό 

έδνόσημον, ό έ'φερεν, έμαρτύρει· έχαιρε δέ πολύ διηγούμενος 

τά συμβάντα τού άγώνος, ών υπήρξε μάρτυσ αύτόπτης. Χη- 

ρεύσας προ πολλού, έ"ζη μετά τής μονογενούς δυγατρός του, 

νεάνιδος έκκαιδεκαετούς, ήν προ πολλών έτών είχε μεμνη- 

στευμένην μετά τού υιού πλουσίου τινός χωρικού έκ τού χω

ρίου Β  . . .  γειτονεύοντος προς τό χωρίον Κ  . . . Ή  Ειρήνη 

(ούτως ώνομάζετο ή μονογενής δυγάτηρ τού Καπετάν Βα

σίλη) ήτο μετρίου αναστήματος, ευκίνητος, άγχίνους καί 

λεπτόσωμος· ή δέ ’ Αλβανική στολή, ήν έφερεν έν τή πρωτο- 

τύπω αύτής άπλότητι, ύπεδείκνυεν ολην τήν κομψότητα τού 

σώματος τής ώραίας εκείνης νεάνιδος. . . καί εύπάρυφος 

κεφαλόδεσμος περιεκόσμει τό ωοειδές αύτής πρόσωπον, έν ώ 

διέλαμπον ώραΐοι καί κομψοί χαρακτήρες, καί ό'ψις ΰπωχρος.
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Ή  λαμπρότης τών όφδαλμών της, ών ή μελανία ώμοίαζε 

προς τήν τού στίλβοντος γαγγίτου, έ'τι μάλλον έπηυξάνετο 

έκ τών πυκνών καί μελανών βλεφαρίδων της . . .  Τ ά  χείλη 

της μετρίως παχέα ήσαν πάντοτε ροδόχροα · καί δσάκις ήσαν 

ημίκλειστα, ύπεφαίνοντο οί μικροί καί εύδετοι δδόντες αύτής, 

μαρμάρου λευκότεροι. Ό  λαιμός της ήμισκεπής είχεν εύκολον 

καί χαριεστάτην τήν περιστροφήν. Ή  καταμέλανος καί λα- 

σία κόμη της, συνεσταλμένη εις μακρόν πλόκαμον, ήτο άτη- 

μελώς έρριμμένη ό'πισδεν τών ώμων. Γυμνάς έ'χουσα τάς κνή- 

μας κατά τό είδος τών χωρικών γυναικών, έφερε μόνον εις 

τούς πόδας άσχημα σανδάλια, μόλις δυνάμενα νά προφυλά- 

ξωσιν άπό τών άκανδών καί τριβόλων τούς ύπ’ αυτών καλυ- 

πτομένους μικρούς πόδας. Αί χείρες καί οί βραχίονες αύτής, 

γυμνοί, δμοίως, καί έκτεδειμένοι εις τάς καυστικάς άκτϊνας 

τού ήλίου, ήσαν ύπομέλανοι- άλλ’ έκ τούτου δέν είχον άπο- 

λέσειν τήν φυσικήν αυτών χάριν. ’ Αλλά μεδ’ ολα ταΰτα 

σκυδρωπή πάντοτε καί μελαγχολική ή ώραία Ειρήνη, άπέ- 

φευγε νά μένη μεδ’ ημών μόνη, καί προς τούς άπευδυνομέ- 

νους προς αύτήν λόγους μόλις άπεκρίνετο δι’ ολίγων καί ξη

ρών λέξεων άδύνατον δέ ήτο ν’ άπολαύση τις μακράς συνεν- 

τεύξεως μετά τής ώραίας έκείνης νεάνιδος.

Ό  οίκίσκος, έν ώ κατώκει μετά τής δυγατρός αυτού ο 

Καπετάν Βασίλης, συνέκειτο έξ ενός προσγείου οικήματος, 

έφ ού ήν καί άνώγεων, έκατέρου τών μερών τούτων διαιρού

μενου εις δύο χωρίσματα- καί το μέν άνώγεων κατεΐχεν ό 

Δήμαρχος μετά τής δυγατρός αυτού" τού δέ προσγείου τό 

μέν ήμισυ έχρησίμευεν ώς άποδήκη, τό δέ λοιπόν ώς κοινή 

α’ίδουσα, ένδα ήν καί ή πρός τό άνώγεων άγουσα κλίμαξ. 

’ Εκ τών δύο λοιπόν χωρισμάτων τού προσγείου τήν μέν άπο-
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ϊή κη ν κατέλαβεν ο άνίτυπολοχαγός, τήν δέ αίθουσαν εγώ. 

Είχε δέ ό οίκίσκος έκεϊνος, καί περίφρακτον αυλήν, πεφυτευ- 

μένην διά τινων δένδρων καί παρά τήν είσοδον τής αυλής 

ήτο ωκοδομημένος κλίβανος, καί άλλο τι μικρόν οικοδόμημα 

διά κεράμων έπεστεγασμένον, καί περιέχον δύο πυρεστίας, 

χρησιμεΰον δέ ως μαγειρεϊον καί τέλος πάντων προς τά 

άριστερά τής εισόδου καί άπέναντι του κλιβάνου υπήρχε 

φρέαρ. Δυο χωρικοί παΐδες, εξ ών δ μέν ώνομάζετο Γιάννης, 

δ δέ Παντελής, υπερμεγέθης κύων ποιμενικός, έπικαλούμ νος 

Μασκαράς, ίππος ισχνός, ολίγαι ορνβες, αίγες καί άρνάδες, 

κατεΐχον όμοΰ τήν περίφρακτον αυλήν. Τ ά  σκεύη τής αιθού

σης συνίσταντο έ'κ τινων ξυλίνων ότρανιδίων καί κιβωτίων κε

νών στρώμά τι κατεβιβάσίίη έκ του άνωγέου εις χρήσιν του 

άνίίυπολοχαγοϋ, οστις ευχαρίστως προσεκάλεσε καί έμέ νά 

κοιμηθώ έπί τής κλίνης του- άλλ’ έγώ προετίμησα νά κατα- 

κλώώ μόνος έν τή αίϊούση, ευχαριστούμενος εις τήν κλίνην 

μου, συνισταμένην έξ ενός χονδρού τάττητος τής Αεβαδίας, όν 

έδίπλωσα, ίνα καταστήσω τήν στρωμνήν μου μαλακωτέραν, 

μεταχειριστείς ως έφάπλωμα τό έπανωφόριόν μου, καί ως 

προσκεφάλαιον τήν πυριτο^ήκην μου.

Καί ομως ή κατοικία τού Καπετάν Βασίλη ήτο ή πα

σών καλλίστη · διότι, κειμένη έπί υψώματος, έπεσκόπει ολον τό 

χωρίον αί άλλαι οίκίαι ήσαν σποράδην ωκοδομημέναι κα'ότ 

ολην τήν έκτασιν τής ορεινής διόδου · καί μικρά τις εκκλησία, 

ής ή αυλή έχρησίμευεν ως νεκροταφείου, υπήρχεν έν τή είσ- 

όδφ τού χωρίου- δ δέ γέρων ίερεύς Παπα-Γιώργης, δ έφη- 

μέριος τής ’ Εκκλησίας, κατώκει παρ’ αυτήν έν άΐτλιεστάτω 

οίκίσκω. Οί τοίχοι τής ’ Εκκλησίας ήσαν κατεφ Παρμένοι, καί 

τό είκονοστάσιον είχε ληφςτή έξ άλλης ήρημωμένης ’ Εκκλη
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σίας, καί είχεν έφαρμοσίτή καταλληλότερου εις ήν ευρίσκετο 

ϊτέσιν. Μονόλιθος βράχος άπετέλει τήν αγίαν Τράπεζαν, κε- 

καλυμμένος διά τίνος πεπαλαιωμένου υφάσματος, ου τά άρ- 

χικά χρώματα μετά πολλής δυσκολίας διεκρίνοντο. Ή  ϊΐύρα 

τής ’Εκκλησίας ήν κατεσκευασμένη έκ τινων συγκεκαρφωμέ- 

νων ξύλων, αλλά κακώς συνηρμοσμένων · κατησφάλιζον δέ τήν 

τοιαύτην ϊύραν διά τινων άρχαίων μαρμάρων, οπως έμποδί- 

ζωσι τά ζώα τού νά είσέρχωνται εις τήν ’ Εκκλησίαν. Ή  

άποψις τής δέσεως έκείνης ήτο λίαν εικονική. Δύο οξυκό

ρυφοι λόφοι, ποικίλας έχοντες καί συνδένδρους τάς κλιτύας, 

ύψοΰντο εκατέρωθεν τής διόδου, ήτις, ως φαίνεται, ήτό ποτε 

ή κοίτη μεγάλου χειμάρρου, οΰ τό ρεύμα παρετράπη έκ τίνος 

τών έν Έ λλάδι συνήθως γινομένων υπογείων κλονισμών.

’ Επέκεινα τού χωρίου Κ  . . .  ή δίοδος πλατύνεται έπαι- 

σΐίΓητώς, καί μετά οδοιπορίαν μιας ώρας έπιφαίνεται πάσα 

ή πεδιάς τής ’ Αττικής μετά τού μεγάλου καί ποιητικού αυ

τής δρίζοντος. "Ολον δέ τό μέρος τούτο τής ’Αττικής καλ

λιεργείται υπό τών κατοίκων τού χωρίου Κ  . . . .

Δεκαπέντε ημέρας εΐχομεν ήδη διατρίψειν έν τω χωρίω 

Κ  . . .  καί δ βίος ούτος τής προφυλακής ήρχισε νά με έπι- 

βαρύνη. Αί πορεϊαι καί έπάνοδοι έν ταίς κοιλάσι τού ό'ρους, 

έπαναλαμβανόμεναι μετά τίνος άηδοΰς μονοτονίας- οί κατά 

τάς Κυριακάς συγκροτούμενοι χοροί τών χωρικών- τα στρα

τιωτικά συμπόσια έπί τής χλόης- τά υπόξινα τών χωρικών 

καί τών ήμετέρων στρατιωτών άσματα- μικρά τις διασκέδασις, 

ήν άπελάμβανον χαρτοπαικτών μετά τού άνΪΓυπολοχαγού- ολα 

ταύτα ούδαμώς ήδύναντο νά τέρψωσι τήν φυσικήν μου δρα

στηριότητα καί φιλεργίαν. Η άπραξία μου δέν ήτο μονον 

σωματική, αλλά καί πνευματική- ούδένα είχον, προς όν νά



συνδιαλεχβτώ- οί στρατιώται καί ύπαξιωματικοί τοΰ ήμετέρου 

αποσπάσματος ήσαν άπαντες καλαί φύσεις ακαλλιέργητος 

ή', κατά τήν δημώδη φράσιν, ξύλα άπελέκητα- δ όέ άνϊυπο- 

λοχαγός 2 πΰρος ήτο αμαθής καί άνάγωγος άνθρωπος, εις 

υπερβολήν φιλοπότης, καί άλλης τινός ούχ ήττον άξιομέμπτου 

κακίας φίλος· καί ταύτην αμήχανων νά ε’κπληρώση έν τώ 

χωρίω Κ  . .  . παρεδίδετο όλως εις τον ρητινίτην, όπερ επο

μένως άπεστέρει με της συναναστροφής αύτοΰ· έν ένί λόγω, 

διέμενον έκεΐ πάντη πάντως έρημος καί μεμονωμένος. Οΰτω 

λοιπόν έστερημένος συναναστροφής καί βιβλίων, καί καταδε- 

δικασμένος έξ άνάγκης εις άργίαν καί άπραξίαν, προσεπάΐησα 

νά στρέψω όλην τήν άκμήν τής ζωηρότητός μου εις βίον 

θεωρητικόν, άφορμήν τινα παρηγοριάς εύρίσκων έν τή σκέψει 

ταύτη- “ έάν έτύγχανον κεκλεισμένος έ'ν τινι φυλακή, τί ήδυ- 

νάμην νά πράξω; ένταΰβία τουλάχιστον δύναμαι νά κινώμαι 

έλευΐτέρως καί κατ’ άρέσκειαν . . . ” Προσεπά^ησα λοιπόν νά 

συγκεντρώσω όλας τάς σκέψεις μου έπί τίνος άντικειμένου, 

καί ή φαντασία μου κόσμον ολον ιδανικόν έδημιούργει · άλλ’ 

ή τοιαύτη διανοητική έργασία, άντί νά ίΰεραπεύση τήν κα- 

ταβιβρώσκουσάν με έλλειψιν τής σωματικής έργασίας, έτι 

μάλλον με συνεκίνει καί διηρέότιζεν, ώστε ήσΪΓανόμην έμαυτόν 

οίον περιχεόμενου πανταχόϊεν υπό πολλών ρευμάτων, άτινα 

έφαίνοντο έκπηγάζοντα άπό τής καρδίας μου. ’Έπαλλεν 

ίσχυρώς ο σφυγμός μου- άπώλεσα τήν άλλοτε υπό τών συμ

μαθητών μου ΪΓαυμαζομένην όρεξιν τοΰ τρώγειν κατελήφθην 

ΰπο έντελοΰς άϋπνίας· ζητήσας δέ παρά τοΰ άρχηγοΰ μου 

ττν άδειαν νά έπανέλίΰω εις Άίΰήνας δι’ ολίγας ημέρας, άπέ- 

τυχον, άρνηΤέντος αύτοΰ μετά κτηνώδους αναισθησίας νά 

μοι τήν χορηγήση. Τότε ή έπώυμία τής εις ’ Αίΰτνας έπα-
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νόδου ίσχυρώς με κατεκυρίευσεν άλλ’ ή ιδέα μόνη τής λει- 

ποταξίας άνεχαίτισέ με τοΰ νά έγκαταλίπω τήν ΐίέσιν μου. 

Άνερριχώμην έπί τών κορυφών τών λόφων, όπως δυνηίϊώ νά 

ιδω μακρόυεν τάς καταλεύκους τών ’ Α'ςηνών οικίας, καί τό 

έλάχιστον χρεμέτισμα ίππου έσυρε τά βλέμματά μου πρός τό 

μέρος, ο'ΐΓεν ο ήχος ήκούετο, έν τή έλπίδι τοΰ νά ίδω προς- 

ερχόμενον κάτοικόν τινα τής πρωτευούσης . . . .  ’ Εν τω 

συνεχώς διακοπτομένω υπνω μου ώνειρευόμην τάς α’Άούσας 

τών ’ Αθηνών, έν αίς είχον είσαχϊή προ τής έγγραφής μου 

εις τον στρατόν ώνειρευόμην τάς έορτάς, ών καί έγώ μετει- 

χον . . .  τάς νέας καί ωραίας χορεύτριας, λευκά καί ροδόχροα 

περιβεβλημμένας, καί άνίΰοστολίστους, στροβιλιζούσας έν μέσω 

τής λάμψεως ζωηροΰ φωτός καί υπό τον ήχον αρμονικής καί 

μειλιχίου μουσικής . . . έκαυημην συνήθως έν τή σκιά γω

νίας τινός· έκεΐναι δέ παρερχόμεναι έ^ριπτον έπ’ έμοΰ περι

παθές καί γλυκύ βλέμμα . . .  καί μετά τήν λαμπράν ταύτην 

διασκέδασιν ώνειρευόμην, ότι εύρισκόμην έν τω πεδίω τής 

μάχης, καί έ'τρεχον έφιππος άπό ρυτήρος, κρατών έρυΪΓράν 

σημαίαν, φέρουσαν έν μέσω τήν ημισέληνον, καί φωνάζων 

“ Έκυριεύσαμεν τήν ' Αγίαν Σοφίαν!” Τόσον γλυκέα καί πα

τριωτικά ένείρατα κατέίϊελγον τήν έκ τής άπραξίας καί 

άπομονώσεως τεταραγμένην καί έξημμένην φαντασίαν μου!

Ά λλ’ αίφνης έ'ν τινι νυκτί έξηγέρίην υπό κραυγών “ εις τά 

οπλα! εις τά όπλα! οί λησταί!” καί πραγματικώς οί λησταί 

είχον πλησιάσειν εις τό χωρίον. ’ Εξεπήδησα έν τή αύλή 

φέρων τό όπλον μου, καί εύρον έν αύτή πολλούς τών στρα

τιωτών τοΰ αποσπάσματος ένοπλους. —  Κύριε ’ Επιλοχία, μοί 

είπον, οί λησταί! —  ’ Εμπρός λοιπόν, παιδιά! άνεβόησα, καί 

εύϊτύς έξήλίοον τής αύλής. Μόλις είχομεν προχωρήσειν ολίγα
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βήματα, καί δ άνδυπολοχαγός 2 πΰρος έπήλδε κατόπιν ήμών.

—  “ ΙΙοΰ στο Διάβολο πηγαίνετε;” έφώναξεν, άμα προσπαδών 

νά περιζωσδή τον τελαμώνα τού ξίφους του, ένώ προε'βαινε.

—  “ ’ Επιλοχία, έχασες τά μυαλά σου; Ποιος σάς ε’κάλεσε 

στά όπλα;”

’ Ολίγοι πυροβολισμοί, άκουσδέντες πέραν της εισόδου τού 

χωρίου, άπήντησαν προς την ε’ρώτησιν τού άνδυπολοχαγού.

Έσπευσαμεν προς τό με'ρος, οδεν ήκοόσδησαν οί πυροβο

λισμοί έν μέσω σκοτεινοτάτης νυκτός· καί φδάσαντες εις τό 

στόμα τής διόδου, ούδένα εΐδομεν. Γ0  Μασκαράς, οστις πα- 

ρηκολουδει μεδ’ ήμών έν σιωπή, αίφνης έρρηξεν όξύν ώρυγ- 

μ όν καί εύδύς πυροβολισμός έκπεμφδείς από τών παρακει

μένων δάμνων ήπλωσε κατά γής ένα τών στρατιωτών μου. 

Τότε ώρμησα μέ προτεταγμένην λόγχην έντός τών δάμνων, 

προηγουμένου τού Μασκαρά· δεύτερος καί τρίτος πυροβολι

σμός έκπίπτουσιν έξ αύτών άνδρωπός τις έρμα κατ’ έμοΰ, 

καί έγώ άνευ άναβολής πυροβολήσας κατ’ αυτού έπέτυχον νά 

τόν φονεύσω . . . Ούδέ στιγμήν άναμένω- άλλ’ εύδύς ύπερ- 

πηδήσας τόν άνδρωπον, οστις έκειτο προ τών ποδών μου, 

τρέχω κατόπιν τού Μασκαρά, οστις είσήλδεν εις τόν δα- 

μνώνα, άνιχνεύων τους έν αύτώ κεκρυμμένους.

—  “ Μή με σκοτώσης” , άνεβόησεν άνδρωπός τις κατά 

γής κείμενος.

—  Είσαι μόνος;

—  Μόνος καί πληγωμένος.

Ανύψωσα τό οπλον μου, καί ε’στράφην εις τά όπίσω, 

όπως άνακαλέσω τούς συντρόφους μου- άλλ’ ούδείς έξ αύτών 

η το έκεΐ.

—  2 ηκώσου καί τράβα, έμπρός! είπον προς τον πληγωμένον.
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—  ’Αδύνατον!

"Ηρχισα τότε νά φωνάζω μεδ’ όσης ειχον δυνάμεως· ’ Απ’ 

έδώ! άπ’ έδώ!

—  ’ Αδελφέ, μή με σκοτώσης, καί σου δίδω όσα χρήματα 

δέλης.

—  2 κυλί! έμπρός! εί δε μή, σέ σκοτόνω άλύπητα.

—  2 κότωσέ με, άν τό δέλης· άλλά νά προχωρήσω δεν 

ήμπορώ.

Μετά δυσκολίας ήδυνάμην νά κρατώ τόν Μασκαράν, 

οστις ήδελε νά κατασπαράξη τόν ληστήν.

’ Εν τή άμηχανία ταύτη, συλλογιζόμενος, οτι, έάν περιέ- 

μενον μέχρι πρωίας, ένδεχόμενον ήτο νά έπανέλδωσιν οί λη- 

σταί, έφορτώδην τόν αιχμάλωτόν μου έπί τών ώμων μου, καί 

έπορευόμην πρός τό χωρίον.

—  Είσαι Χριστιανός! Ν α ί, είσαι- έψιδύρισεν δ πληγω- 

. μόνος.

’ Ενώ προέβαινον έπιπόνως, κυρτούμενος υπό τό βάρος τού 

φορτίου μου, ό Μασκαράς ήρχισε νά φωνάζη ωρυόμενος· καί 

άμυδρός τις ήχος, ώς όφεως σύριγμα, ήκοΰσδη" δ δέ άνδρω- 

πος, ον έκόμιζον, άνταπεκρίδη πρός τόν ήχον έκείνον δι όμοιας 

κραυγής" καί πριν άκόμη τόν άποδέσω εις τήν γήν, καί έν- 

νοήσω τήν δέσιν μου, εύρέδην περικυκλωμένος υπό τεσσάρων 

άνδρώπων, οΐτινες έσκόπευον διά τών οπλών έπ’ έμοΰ.

——τ Μή τόν σκοτώσετε, άδέλφια! έφώναξεν ό αιχμάλωτός 

μου- αυτός μού ’ σωσε τή ζωή.

’ Ο Μασκαράς έπέπεσε κατ’ αύτών άλλ’ έκεΐνοι έπυρο- 

βόλησαν έπί τού δυστυχούς ζώου, όπερ κατέπεσεν οίκτρώς 

ώρυόμενον.
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—  Δός τό τουφέκι σου, σκυλόφραγκε, καί σύρε στό 

Διάβολο!

—  Προτιμώ νά με φονεύσετε, παρά νά λάβετε τό οπλον 

μου! ¿φώναξα, σφίγκων αυτό έπί του στήθους μου.

—  ’Άστε το! έφώναξε μέ διακεκομμένην φωνήν δ αιχμά

λωτός μου, ον ή παρουσία τών ληστών κατέστησεν έλεύΐτερον.

—  Δέν μάς κάμνει- είναι τουφέκι μέ καψούλαν —  παρε- 

τήρησεν εις έκ τών ληστών.

—  2 ύρε λοιπόν σκυλόφραγκε, καί σύρε γρήγορα, αν ϊτές 

νά μήν άρπάξης ένα βόλι στη ράχη.

’ Εφορτώίίην εις τούς ώμους μου τον Μασκαράν, όστις 

μόλις άνέπνεε, καί διευϊτύνϊην προς τό χωρίον Κ  . . . Παρά 

δέ ττν είσοδον της κοιλάδος άπήντησά τινας έκ τών στρα

τιωτών τού άποσπάσματος, καί είσήλ^τομεν όμοΰ εις τό 

χωρίον.

’ Εν ταύτη τη συμπλοκή τρεις έκ τών ήμετέρων έφονεύ- 

ΐτησαν, οί μεν δύο άπαντήσαντες τούς ληστάς έν τή νυκτερινή 

περιπολεία, ό δέ τρίτος, οτε ό Μασκαράς έξανίχνευσε τούς 

έν τοΐς ϊτάμνοις κρυπτομένους δύο ληστάς. Τήν επιούσαν 

έπορεύ^ημεν προς άναζήτησιν τών πτωμάτων αύτών καί 

τότε εύρομεν καί τό πτώμα τού ύπ’ έμοΰ φονευϊτέντος λη- 

στού, όν οί σύντροφοί του άπεγύμνωσαν, καί άπέκοψαν τήν 

κεφαλήν του, ήν παρέλαβον μεϊϊ’ εαυτών, οπως μή άναγνω- 

ρισϊή.

Τό συμβάν τούτο έπήνεγκεν εις τό πνεύμά μου εύτυχή 

άντιπερισπασμόν, καί με άπήλλαξε τής πυρετώδους έκείνης 

νωίΤρείας, ήτις με κατετάραττε. Πρώτην ταύτην φοράν παρ- 

ευρεβην εις τό πΰρ τής μάχης, καί μετά γενναιότητος ύπέ- 

στην αυτό. ’Ήμην ευχαριστημένος διά τήν γενναίαν διαγωγτν
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μου- άλλ’ ή ακόλουθος σκέψις έπεσκίασε τήν εύχαρίστησίν 

μου ταύτην. “ Κατά τίνος, έλεγον κατ’ έμαυτόν, έσυρα τον 

πρώτον πυροβολισμόν,·. .  . Καΐτ’ ενός συμπολίτου μου . . . .  

Καότ’ ενός "Ελληνος!. . . καί πώς; ή έλευΐτέρα ’ Ελλάς δέν έχει 

εχθρούς, κατά τών οποίων νά πολεμή, καί πρέπει νά πολεμή 

κατά τών ιδίων αύτής τέκνων . . .; τά δέ λοιπά τέκνα της, 

ό'σα στενάζουσιν υπό τον ξένον καί βαρβαρικόν ζυγόν, πρέπει 

νά έγκαταλειφϊώσιν εις τήν άΐτλίαν αύτών τύχην . . .; Δέν 

υπάρχει τάχα ένδοξότερον πεδίον μάχης παρά τό έλεεινόν 

τούτο, καϊτ’ ο άνευρίσκονται όπισΐτεν τών θάμνων κεκρυμμέ- 

νοι ολίγοι τινές λησταί; καί ή ληστεία αΰτη, ή πληγή τής 

ήμετέρας πατρίδος, δέν δύναται τάχα νά έξαλειφΐή ριζη- 

δόν;. . .  πώς ύφίσταται;

Ώ ς  ήτο επόμενον, τό περί ού ό λόγος συμβάν έδωκεν 

αφορμήν εις δικαστικάς ανακρίσεις, εις άποστολάς γραμμα

τοκομιστών, εις έκδρομάς καί επανόδους κ. τ. λ. Ό  άνΪΓυπο- 

λοχαγός 2πύρος, ό Δήμαρχος Καπετάν Βασίλης, ό γραμμα- 

τεύς αύτοΰ Μερτρούδης, ό Παπα-Γιώργης, καί αύτοί οί στρα- 

τιώται, περί ούδενός άλλου ώμίλουν έπί τινας ημέρας, ή περί 

τής ήμετέρας συγκρούσεως μετά τών ληστών, καί επομένως 

περί τής ληστείας.

ΓΙολλαί είσιν αί αίτίαι τής ληστείας έν τή Έ λλάδι· πρώ

τιστη δέ πασών είναι ή οροθεσία τού Βασιλείου, οροθεσία 

πλαστή, καί ούχί φυσική, καϊτιστώσα άδύνατον τήν φρούρησιν 

τής ήμετέρας όροΪΓετικής γραμμής, καί εύκολύνουσα τήν διά- 

βασιν τών ληστών άπό τού Τουρκικού εις τ ό ’ Ελληνικόν Κρά

τος. Κατά δεύτερον λόγον αιτία τής έν τή Έ λλάδι ληστείας 

είναι ή έσφαλμένη ιδέα, ήν έχουσι περί αύτής οί χωρικοί κά

τοικοι τής 2τερεάς ’ Ελλάδος, οίτινες έτι καί σήμερον συγ-
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« χέουσι τον ληστήν προς τον προ τής ’ Επαναστάσεις κ λέφ 

τη ν, τον έκνομον, ούτως ειπεΐν, "Ελληνα, ό'στις φεύγων την 

Τουρκικήν τυραννίαν, έγκατέλειπε τάς πόλεις, καί έγίνετο 

ορεσίβιος, καί αδιάλλακτος πολέμιος του κοινού τυράννου. 

Πολλαί των χωρικών νεανίδων αποποιούνται νά ύπανδρευξτώσι 

τιμιώτατον νέον, διότι δεν έδωκε δείγματα γενναιότητος, ήν 

μόνη πιστοποιεί κατ’ αύτάς ή εις τά ορη έξόρμησις μετά 

του πυροβόλου έπί τών ώμων καί τής ρομφαίας επί των μη

ρών. ’ Απορ’ρίπτουσα τον προβαλλόμενον γάμον ή χωρική νεά- 

νις, τοιοΰτόν τινα προβάλλει λόγον· “ Αύτόν τον παλιάνθρω

πον ϊ ά  πάρω, όπου κανείς δέν του ’ καμεν οΰτε ένα τρα

γούδι’^ Διότι, καϊίώς άλλοτε έστιχούργουν τους άλλους τών 

κλεφ τώ ν, ουτω καί νυν στιχουργοΰσι τάς έκδρομάς του δει

νός ή δεινός ληστού. Καί τή άλη^εία τοσαύτη υπάρχει 

όμοιότης μεταξύ εκείνων καί τούτων, ώστε ή σύγχυσις αΰτη 

δέν είναι πάντη αδικαιολόγητος. "Αλλοτε μέν οι κ λ έ φ τα ί 

ήσπάζοντο τον επικίνδυνον τούτον βίον, φεύγοντες τήν αδικίαν 

καί τήν ωμότητα της Τουρκικής τυραννίας- νΰν δε οί πλεΐ- 

στοι τών ληστών είσι ΐτύματα της φατριαστικής διοικήσεως 

ταύτης ή εκείνης τής Δημοτικής ’ Αρχής· καί έξανιστάμενοι 

κατά τής καταχρήσεως τής εξουσίας, ρίπτουσι τήν ευθύνην 

τής γενομένης προς αυτούς αδικίας έπί πάσαν τήν κοινωνίαν. 

Οι λησταί εύρίσκουσιν ύποστήριξιν παρά τοΐς χωρικοΐς, τά 

μέν έκ συμπάθειας, μάλιστα δέ έκ τού φόβου, ον έμπνέου- 

σ ιν  άλλά καί ή καταδίωξις αυτών γίνεται ήμελημένως- καί 

τή άληίτεία δύναταί τις ειπεΐν, ότι οί άναδεχόμενοι τήν κα- 

ταδίωξιν τών ληστών έχουσι συμφέρον νά φείδωνται αυτών 

τινές μέν έκ τών κτηματιών έκουσίως υποφέρουσι νά κατα- 

βάλλωσι λύτρα έν σιωπή, όπως άποφύγωσι τήν διαρπαγήν
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καί τον πυρπολισμόν τών ιδίων κτημάτων, καί ουτω βοηθού- 

σιν εμμέσως τούς ληστάς' άλλοι δέ ούδεμίαν έχοντες άμεσον 

ή έ'μμεσον σχέσιν προς τούς ληστάς, δέν δύνανται νά ύπα- 

γωσιν εις τά ίδια αύτών κτήματα χωρίς κίνδυνου τού να 

συλληφ'ΐτώσιν υπό τών ληστών, καί νά διασωσωσι την ζωην 

καταβάλλοντες λύτρα ανάλογα προς τήν περιουσίαν αύτών.

Παρά τάς είρημένας αιτίας, έξ ών ή ληστεία υποστηρί

ζεται, υπάρχει καί άλλη, ή πασών αίσχίστη καί άποτροπαι- 

οτάτη, ήν μετά πολλής δυσκολίας δύναταί τις νά περιγράψη. 

Ύπάρχουσι κατά δυστυχίαν άνθρωποί τινες, μεταχειριζόμενοι 

τήν ληστείαν ως όπλον πολιτικόν, ώς μέσον ύποστηρίξεως τής 

έπιτοπίου αύτών έπιβροής. "Οταν άναφανή γενναίος τις και 

Εκανώς τολμηρός "Ελλην, ΐνα εκ'ίέση εις τό κοινον καί στιγ- 

ματίση τά ονόματα τών άθλιων τούτων ανθρώπων, καί Κυ- 

βέρνησις ισχυρά, ό'πως άπαγχονίση αυτούς, ή ληστεία ϊτέλει 

έκλείψειν εντελώς. ΓΗ ληστεία λοιπόν έν τή Έ λλάδι είναι 

ζήτημα, ού ή λύσις ύφίσταται έν μόνη τή έπανορ^ώσει τών 

ορίων τού βασιλείου, καί έν τή συστάσει άγαμης καί πατριω

τικής Κυβερνήσεως* καί τώ έ'ντι, οσάκις ύπήρξε Κυβέρνησις 

δπωσούν σταθερά καί ισχυρά, είλικρινώς άποφασίσασα νά κα

ταδίωξη καί νά καταβάλη τήν ληστείαν, τουλάχιστον προς 

καιρόν, πάντοτε έπέτυχεν.

Καί ομως δέν πρέπει νά ύπολάβη τις, ότι ή ληστεία 

είναι, ούτως ειπεΐν, ένδημική τις νόσος τής Ελλάδος, οποία 

υπάρχει εις τινας ’ Επαρχίας τής Τουρκίας, τή ς ’ Ιταλίας, καί 

ποτε τής Ευρώπης άπάσης. ΓΗ ληστεία είναι νόσος τις5 

πειράζουσα τόν ώραΐον τούτον τόπον άπό καιρού εις καιρόν, 

είναι ή κιτρινοϊέρμη τής πλούσιας ταύτης χώρας τής Μεσο

γείου. Εις τόν κα^αρίσοντα τόν ώραΐον τούτον τόπον άπό



τής αίσχράς ταύτης νόσου, ή Ε λ λ ά ς  ευγνωμονούσα ανυψώσει 

ανδριάντα παρά τούς μέλλοντας ν’ άνυψωίτώσί ποτε —  ως 

εύελπιστοΰμεν —  εις τούς γενναίους αύτής έλευίτερωτάς, τούς 

τε πρότερον καί τούς νΰν.

Τρεις εβδομάδας μετά τό συμβάν, ο διηγή'ϋην, τά πάντα 

καθησύχασαν. Οί λησταί, οιτινες άνεφάνησαν έπί τού Πάρ- 

νηίος, σκοποΰντες πώανώτατα νά είσδύσωσιν εις τήν πεδιάδα 

τής ’ Αττικής, είχον έπανακάμψειν πέραν τών ορίων τού βα

σιλείου- ύπετβετο δε, οτι άνήκον εις τήν ληστρικήν συμμο

ρίαν τοΰ φοβερού άρχιληστοΰ Χατζή Μιχάλη, τοΰ τρόμου 

τούτου τής Θεσσαλίας. 'Ο  Καπετάν Βασίλης έπανέλαβε τήν 

διήγησιν τών έν τώ άγώνι τής άνεξαρτησίας έκστρατειών 

του- δ Παπα-Γιώργης διετέλει καπνίζων τον να ρ γιλέ  του- 

ο άνΐτυπολοχαγός 2 πΰρος είχε χαλάσειν ίκανώς τον τελαμώνα 

τοΰ ζωστήρος αύτοΰ- δ Μασκαράς, ίαϊτείσης τής πληγής αύ

τοΰ, έπανέλαβε τάς περί τό χωρίον έκδρομάς, άλλοτε μέν 

μετά τών δύο άγροτικών υπηρετών, άλλοτε δε μετ’ έμοΰ" ή 

δε Ειρήνη έφαίνετο ώραιοτέρα έαυτής, άλλά πάντοτε κατά 

δυστυχίαν σιωπηλή.

Τό κατ’ έμέ, δέν έβράδυνα νά ύποπέσω πάλιν εις τήν 

πνευματικήν έκείνην κατάστασιν, έκ τής όποιας μ’ είχεν 

άποσπάσει τό δραματικόν συμβάν, εις ο έ'λαβον ένεργητικώ- 

τατον μέρος. Ήσίτάνξτην πάλιν τήν βαίόεΐαν έκείνην βαρυ- 

ΐτυμίαν, ήν έπηκολούβησε πυρετώδης συγκίνησις, καί μετ’ 

ολίγον άδυναμία φυσική καί ήϋτική.

Πρωίαν τινά Κυριακής έςήλίΰον εις περίπολον μετά τινων 

στρατιωτών · έπιστρέψας δέ εις τό κατάλυμά μου, εύρον τον 

οίκίσκον τοΰ Καπετάν Βασίλη μεταβεβλημένον παρά τό σύν- 

ηί?ες εις οίκον εύωχίας. —  ’ Επιλοχία μ.ου! —  έφώναξεν δ
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Καπετάν Βασίλης εύί?ύς ίδών με μακρόΪΓεν —  έλα πλειό 

γρη'γορα νά πάρης καί σύ τή μερίδα σου! —  ’ Επλησίασα.

Περί τήν τράπεζαν, βτεμένην πλησίον τής εισόδου τής 

οικίας, έκάΪΓηντο ο Καπετάν Βασίλης, ή Ειρήνη, δ Παπα- 

Γιώργης, δ 2πΰρος, οί δύο άγροτικοί ύπηρέται Γιάννης καί 

Παντελής, καί νέος τις, ον τότε πρώτην φοράν είδον.

’ Αμνός έψημένος, καί ήδη διαμεμελισμένος, παρέκειτο έπί 

τής τραπέζης, ήτις κατεκαλύπτετο υπό ποτηρίων καί πολλών 

κεραμείων φιαλών οίνου Ρητινίτου.

—  ’ Επιλοχία! δέν είσαι καλός χριστιανός! είπεν εις έμέ 

δ Καπετάν Βασίλης. Γιατί δέν ήλ'~ες τό πουρνό στή λει

τουργία,· . . . .  λάβε, Κύριε ’Επιλοχία, στήν ύγιά σου!

Καί άμφότεροι έπίομεν, συγκρούσαντες τά ποτήρια.

—  "Αλλο ένα ποτήρι, ’ Επιλοχία μου!

—  2 τήν ύγιά σου! είπον έγώ, φέρων προς τά χείλη μου 

καί τό δεύτερον πλήρες ποτήριον.

—  2 τήν ύγιά τοΰ Πέτρου, τοΰ γαμβρού μου! έφώναξεν 

ο Καπετάν Βασίλης, ύποδείξας μοι διά τίνος νεύματος τον 

νέον έκεΐνον, ον πρώτον ήδη έβλεπον.

Έ κ  τών λόγων τούτων ήσ^τάν^ην άκατανόητον σφοδράν 

συγκίνησιν καϊτ’ ολον τό σώμά μου, καί το ποτήριον, οπερ 

έφερον προς τά χείλη μου, συνετρίβη μεταξύ τών δακτύ

λων μου.

—  Αίματα! έφώναξεν δ Παντελής, ίδών τούς δακτύλους 

μου αίματωμένους —  κακό σημείο, Πέτρο μου, γιά τό 

γάμο σου!

—  Γαίδαρε! έφώναξεν δ Καπετάν Βασίλης, ρίψας τό ποτή- 

ρίο'ν του πλήρες οίνου έπί τής κεφαλής τοΰ Παντελή.

’ Εντεύθεν έπήλρτε μικρά τις ταραχή, καΐτ’ ήν ή Ειρήνη
45
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έξεγερ^εϊσα της τραπέζης είσήλ“Γεν εις τήν οικίαν έγώ δε, 

καίτοι τεταραγμένος, παρετήρησα οτι ήτο κάτωχρος- καί 

απερχόμενη, έ'βριψεν έπ’ έμοΰ εν των διαρκών ε’κείνων βλεμ

μάτων, άτινα συνήθως ύποκρύπτουσι τδ μυστήριον ολοκλήρου 

μέλλοντος.

Ήγάπων λοιπδν τήν Ειρήνην! τοΰτο ίκανώς ε’βεβαίου ή 

ενδόμυχος λύπη, ήν ήσ^ανόμην, βλέπων την νε'αν ¿κείνην 

προσδιωρισμένην σύζυγον άλλου, καί ούχί εμοΰ. Η άποκά- 

λυψις του έρωτός μου, προελ^οΰσα ¿κ της ίτεας του μνηστή- 

ρος ¿κείνου, ον μέχρι τοΰδε άγνοών ουδόλως ε’σκεπτόμην περί 

αυτού, άπεκάλυψεν ομοίως εις ¿μέ την αιτίαν των παθημά

των ¿κείνων, ατινα ¿νόμιζον προερχόμενα ¿κ της φαντασίας 

μου.

Ένόσουν λοιπδν νόσον ¿ρωτικήν καί πρώτην ταύτην φοράν 

ήσ^ανόμην τδ τοιούτον αίσθημα μετά σφοδράς δρμής, ήν ή 

¿μπα'ςτής κράσίς μου καί 6 ευερέθιστος χαρακτήρ μου έπηύ- 

ξανον έ'τι μάλλον.

Γ0  έρως ουτος εις ¿μέ μόνον ήτο γνωστός· ούδείς άλλος 

τδν έγίνωσκεν —  ήδυνήϊη τάχα ή Ειρήνη διά τής φυσικής 

εις πάσας τάς γυναίκας ευαισθησίας νά τδν έννοήση; τί ε’σή. 

μαινεν άρα τδ γλυκύ ¿κείνο βλέμμα, τδ θερμόν καί αμα δια

φανές, ώς δ ήλεκτρόχρους δυνατδς οίνος τής Ελλάδος; Έσή- 

μαινεν άρα, οτι συμμερίζεται τδν έρωτά μου; Έσήμαινε 

δυσαρέσκειαν; Έσήμαινεν έπίπληξιν; ή μήπως ύπεδείκνυετδν 

θρίαμβον της γυναικείας έρωτοτροπίας; ’Επειδή έγώ τήν 

ήγάπων έν άγνοια μου, δεν είναι τάχα δυνατδν νά πάσχη 

καί ¿κείνη τδ αύτό;

Εις διάστημα δύο ήμερων δεν έλαβον ευκαιρίαν νά τήν 

ϊδω· οτε δέ τήν είδον, ήτο ψυχροτέρα καί μάλλον προφυλα-
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κτική παρά πρότερον. Τήν ¿πλησίασα τρέμων καί έπειδή 

ο μνηστήρ της είχεν άναχωρήσειν, τήν ήρώτησα, τί έ'μαί'ε 

περί αΰτοΰ · ¿κείνη δέ μοι άπεκρίςτη.

—  Θά εύρή τδ δρόμο του αΰτο'ς!

Κατά κακήν τύχην έπήλίτεν ο Καπετάν Βασίλης κατ’ 

¿κείνην τήν στιγμήν, καί δεν ήδυνήϊίην νά ζητήσω παρά της 

Ειρήνης έξήγησιν των αινιγματικών ¿κείνων λέξεων, ών ή τε

λευταία είχε προφερ^ή μετά τίνος έμφάσεως, άκατανοήτου 

εις ¿μέ.

Νά περιγράφω τάς άγωνίας καί θλίψεις μου είναι αδύ

νατον· μία μόνη σκέψις έπεκράτησεν εκτοτε εις τδν νοΰν μου, 

πώς νά κατασταΐτώ αγαπητές εις τήν Ειρήνην . . .  ή ζωή 

μου έξηρτή'ΐη ¿κ του αιφνίδιου ¿κείνου έ'ρωτος, δν συνέλαβον
ί 5 > /οι αυτήν.

Πολλαί παρήλΪΓον ήμέραι, καί πολλούς μεταχειριστείς τρό

πους, ί'να κατορθώσω νά εύρεϊώ μόνος μετά τής Ειρήνης 

πέντε τουλάχιστον λεπτά τής ώρας, δεν ήδυνή^ην νά έκπλη- 

ρώσω τήν άμετρον ταύτην έπιΪΓυμίαν μου. Άπροσδοκήτως 

έλάβομεν διαταγήν νά έπανέλΪΓωμεν εις τδ ήμέτερον τάγμα. 

’Αλλά ν’ αναχωρήσω χωρίς νά κατορθώσω νά δηλώσω τδν 

ερωτά μου πρδς τήν Ειρήνην; . . . .  χωρίς νά πληροφορη^ώ, 

αν άνταγαπώμαι ύπ’ αύτής; Αδύνατον ένόμιζον τοΰτο! καί 

ομως ώφειλον νά λάβω τήν υπομονήν τοΰ νά πράξω ουτω, 

παί ν’ αναχωρήσω έν τοιαύτη ταραχή καί αμφιβολία.

’Έτοιμοι ήδη ν’ άναζεύξωμεν, παρετάχ'ίημεν ένώπιον της 

οικίας τοΰ Καπετάν Βασίλη· καί πάντες οί κάτοικοι τοΰ 

χωρίου συνέτρεξαν, οπως ίδωσιν ημάς άναχωροΰντας. Τά 

παιδία περιεπλέκοντο εις τάς κνήμας ημώ ν οί ά'νδρες μάς

άπεχαιρέτιζον σφίγκοντες τάς χεΐρας ημώ ν γραΐαί τινες
45*
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εδιδον εις ημάς τάς εύχάς των · αί δέ νεάνιδες έ'βλεπον ημάς 

άναχωροίντας μετά τίνος περιεργίας καί αδιαφορίας. Γ0  άν- 

^υπολοχαγός έπεΐτεώρησεν ημάς* ε’δεξιώϊτη τινάς έκ τών γνω

ρίμων αυτοί χωρικών, καί τόν Καπετάν Βασίλην καί, δο- 

ΪΤεντος του σημείου της άναζεύξεως, ήρχίσαμεν την πορείαν. 

Τότε μηχανικώς πως έστρεψα την κεφαλήν μου πρός τήν 

πενιχράν έκείνην κατοικίαν, έν ή κατέλειπον ολην μου την 

ψυχήν, καί τό βλέμμα μου συνηντήυη πρός τό τής Ειρήνης. 

Έσκίρτησα! έσκίρτησα υπό χαράς άμετρου! ήσϊτάνϊϊην φλόγα 

διατρέχουσαν πάσας τάς φλέβας μου- οί μυώνές μου έξωγκώ- 

ΪΓησαν, καί ή  καρδία μου όρμητικώς συνεστέλλετο καί διε- 

στέλλετο. . .  ’ Αληθώς ή συναίσΪΓησις αΰτη ολίγα μόνον 

δευτερόλεπτα διήρκεσεν άλλ” ομως έν τώ στιγμιαίω τούτω 

διαστήματι ζωήν όλην ευτυχίας διήλτον. ’ Η Ειρήνη δι’ ενός 

μόνου βλέμματος είπε πρός έμέ πολύ πλειότερα, παρ’ όσα 

ήδύνατο νά μοι εί'πη διά μακρών διαβεβαιώσεων αγάπης.

Κατά πρώτον συνέλαβον τήν Ιδέαν νά στρέψω τά βήματά 

μου εις τά έπίσω, έγκαταλιπών το απόσπασμα' καί έν τή 

άκατανοήτω έκείνη συγχύσει τής κεφαλής μου έστάϊην 

ακίνητος.

—  Έπιλοχία! τί Διάβολο έπαλες; έφώναξεν ο άν̂ Γυπο- 

λοχαγός.

2 υνήλξτον εις έμαυτόν, καί έπανέλαβον τήν ϊέσιν μου- 

έν ύ  δέ άπεμακρυνόμε'β'α τού υψώματος, έφ’ οΰ έκειτο ή 

κατοικία τού Καπετάν Βασίλη, έστράφην καί πάλιν πρός τόν 

άγαπητόν έκεΐνον οίκίσκον, εις ον είχον έγκαταλείψειν ολην 

μου τήν ζωήν . . . άλλ’ ή Ειρήνη δέν έφαίνετο πλέον εις τό 

παράΪΓυρον.

Κα^’ ολην ημών τήν πορείαν δέν είχον μετ’ έμού ττν
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κεφαλήν μ ο υ ... δέν έ'βλεπον άλλο τ ι, ή τήν ωραίαν νεάνιδα 

τού χωρίου Κ . . .  Τό βλέμμα της μ’ είχεν αίχμαλωτίσειν ολον 

καί ίν’ άπολαύσω τής χαράς τού νά τήν έναγκαλισ'ϊ'ώ, 

ήσΪΓανόμην ότι πάσαν ανοησίαν ή'μην έτοιμος νά πράξω. 

Ύπό τό κράτος τής υπερβολικής ταύτης συγκινήσεως δέν 

ήδυνάμην ν’ άκολουϊώ τό τακτικόν τής πορείας βήμα· αλλά 

ποτέ μέν προέτεινον τό βήμά μου, ποτέ δέ συνέστελλον αύτό · 

καί ο άν^υπολοχαγός κατά πάσαν στιγμήν μ’ έπέπληττε διά 

τήν άταξίαν μου. Έστα^μεύσαμεν, δπως λάβωμεν ολίγην 

τροφήν άλλ’ εις έμέ ύπηρξεν άδύνατον νά φάγω, ή νά πίω· 

καί οτε έφ^άσαμεν εις ’ Αθήνας, μετά μεγίστης άπαΐτείας 

διηρχόμην τάς άλλοτε ποϊητάς αύτών όδου'ς, όπως υπάγω εις 

τόν στρατώνα. Αί οδοί έβριϊτον άνίτρώπων τά καφφενεία 

έβρώον τών συνήθων αύτοΐς φοιτητών εις πολλά παράθυρα 

ΐσταντο έναβρυνόμεναι νέαι καί ώραΐαι γυναίκες. . .  τά πρό

σωπα τών συντρόφων μου έφαίνοντο φαιδρά εις την ξτέαν 

τής πρωτευούσης. . .  οί πάντες, καί αυτός ο άν^υπολοχαγός, 

έφαίνοντο περιχαρείς. . .  καί μόνος έγώ ήσΐίανόμην έμαυτόν 

δυστυχή! ΓΗ έν τώ στρατώνι έπάνοδος ούδαμώς μετέβαλε ττν 

άδυναμίαν μου- ολην τήν νύκτα διέμεινα άϋπνος· τό έγερτή- 

ριον μ’ εύρεν άγρυπνούντα · καί τού τυμπάνου ό δούπος, 

όστις προ πολλοί δέν είχε πλήςει τά ώτά μου, έπήνεγκεν έπ’ 

έμού παράδοξον άποτέλεσμα. "Ολος κατελήφθην ύπό πολε

μικής ορμής μέχρι παραφροσύνης· καί, άν κατ’ έκείνην τήν 

στιγμήν έρριπτόμην εις τινα μάχην, τεράστια κατορθώματα 

ήδυνάμην νά πράξω.

Γ Η έκστασίς μου, έκδηλω^είσα έκ τινων άτάκτων κινήσεων 

καί άσυναρτήτων λόγων, παρετηρήϊη ύπό τινων έκ τών 

συστρατιωτών μου, καί ουτω κατήντησα τό άντικείμενον τών
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αστεϊσμών καί βωμολοχιών των. Παρά την συνήθειάν μου δεν 

προσεπάίϊησα νά τούς ελέγξω προσήκοντος διά τάς αηδείς 

ευτραπελίας τω ν άλλ’ αιφνίδια τις σκέψις έπήλΡΓεν εις την 

νοΰν μου, τάχιστα μεταβληϊεΐσα εις έπώυμίαν ίσχυράν, 

μάλλον δέ είπεϊν, εις ανάγκην άκαταμάχητον —  νά ί'δω πά

λιν την Ειρήνην, καί νά την ί'δω εύ^ύς εις την στιγμήν. 

Ή  επιθυμία αυτη, ή ανυπέρβλητος αύτη ανάγκη, τόσον ήτο 

σφοδρά, ώστε, διά νά την εκπληρώσω, ήμην έτοιμος καί τον 

στρατώνα καί την πόλιν ολην νά πυρπολήσω. Τ ί λέγω; ήμην 

πρόθυμος καί φόνον νά διαπράξω, όπως ί'δω την Ειρήνην κατ’ 

εκείνην την στιγμήν —  ή ορμή μου δεν ήτο άπλή νεανική 

παραφορά, άλλ’ εντελής παραφροσύνη. —

’Επί προφάσει σπουδαίας τίνος ύποϊτέσεώς μου ¿ζήτησα καί 

έλαβον δωδεκαώρου απουσίας άδειαν κατέπεισα ένα των 

λογχοφόρων φίλον μου νά μοι δανείση τον ίππον του- καί 

προς χάριν μου έπραξεν ο φίλος μου σπουδαίαν παράβασιν 

τ<5ν κανονισμών καί τής τάξεως. Γ0  ίππος εκείνος ήτο 

άριστος κέλης, δυνάμενος εντός πέντε ωρών νά με μετακό

μιση εις τό χωρίον Κ . . .  ύπολογίζων δέ δύο ώρας διαμονής 

έν τώ χωρίω καί πέντε διά τήν επάνοδον, προέβλεπον ότι 

έμελλον νά φΐτάσω έν τή ώρα τής εις τον στρατώνα συγκα- 

λέσεως. Έ κδυϊείς τήν στολήν μου ένεδύϋην πολιτικά φο

ρέματα, ατινα εΰρον μεταξύ τών παλαιών ενδυμάτων μου- 

¿δανειστήν παρά τίνος φίλου μου ζεύγος π ισ το λίω ν, καί 

άνεχώρησα τρέχων ως αστραπή.

"Εφτασα εις Κ . . . .  περί τάς δύο μετά μεσημβρίαν, 

διατρέξας τήν οδόν μίαν ώραν όλιγώτερον, ή όσον ήλπιζον· 

καί εύρον τούς κατοίκους άπαντας ένησχολημένους εις τά 

γεωργικά έργα των. Έ ν ω δέ παρεξετράπην τής οδού, ίνα
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φ^άσω τάχιον εις τήν οικίαν τού Καπετάν Βασίλη, διαβαίνων 

έμπροσθεν τής μικράς ’ Εκκλησίας, ειδον ένώπιόν μου τήν 

Ειρήνην · άνέκραξα. . .  καί πριν ε’κείνη συνέλίτη ε’κ τής καταλα- 

βούσης αυτήν έκπλήξεως κατεπήδησα έγώ από τού ίππου 

μου, καί τήν ενηγκαλίσϊην.

Ή  Ειρήνη έκπεπληγμένη δέν ήδύνατο νά συνάρθρωση 

ούδέ δύο λέξεις- ωχρά καί τρέμουσα, έδακτυλοδείκτησεν εις 

εμέ χωρικούς τινας εις μικράν άφ’ ημών άπόστασιν έργαζο- 

μένους. Έ γώ  περιέβλεψα πανταχο'σε’ καί ίδών τήν Ε κ κ λ η 

σίαν ήνεωγμένην, παρέσυρα προς αυτήν τήν Είρηνην, συνε- 

πισύρων όπισθεν μου έκ τών ρυτήρων καί τον ίππον μου.

—  Τ ί κάμνεις; ήρώτησεν ή Ειρήνη κατεπτοημένη.

—  Μή φοβείσαι τίποτε . . .  2 ’ άγαπώ υπέρ τήν ζωήν 

μου. . .  2 ύ ϊτά ήσαι ή σύζυγός μου.

—  Ποτέ δέν ϋτά στρέξη δ πατέρας μου τέτοιο γάμο . . . 

Κ ’ έπειτα δέν τό ξέρεις πώς είμαι άρραβωνιασμένη;

—  ’ Αφού τελεστή ό γάμος σου μετ’ έμοΰ, δ πατήρ σου 

ΐτ’ άναγκασίή νά μάς συγχωρήση. . .  ’ Αλλά, έαν μ αγαπάς 

όσον έγώ σ’ άγαπώ, δέν πρέπει νά φροντίζης περί ουδενος . . .

—  Ποτέ, έπανέλαβεν ή Ειρήνη μετά φωνής περίφοβου, 

ποτέ οί γάμοι, οπού γίνονται χωρίς τό θέλημα τών γονιών, 

δέν είναι ευτυχισμένοι. . . .

—  Ν α ί. . .  άλλ’ δ πατήρ σου ϊ ά  μάς συγχωρήση έπειτα . . .  

καί τότε ‘ϊτά μάς εύλογήση . . . προς τό παρόν πρέπει νά 

φύγωμεν.

—  Νά φύγω! Ν ’ άφήσω τον πατέρα μου . . . ποτέ! ποτέ! 

άνεβόησεν ή Ειρήνη μετά φωνής άποφασιστικής.

—  ’Άκουσον, Ειρήνη . . .

Αιέκοψα τον λόγον, άκούσας θόρυβον εσπευσμένων βημά
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των- καί άμα ήκούσΐησαν οί έξης λόγοι, διά φωνής δυνατής 

προφερόμενοι.

—  Ποιος κατηραμένος άφησεν ανοικτή τήν πόρτα τής 

’Εκκλησίας;

Ή το ή φωνή τοΰ Παπα-Γιώργη.

’Έμεινα ως εμβρόντητος· άλλα μία τις ιδέα, ταχεία ως 

αστραπή, έπήλϊεν εις τον νοΰν μου · έκρύβην μετά τής Ειρή

νης όπισθεν τοΰ ίππου μου, τον οποίον πάντοτε έκράτουν έκ 

των ρυτήρων.

Ο Παπα-Γιώργης είσήλΐτε χωρίς νά μας ϊδη.

—  "Ενα άλογο! έφώναξε · τί ζητεί εδώ μέσα τό άλογο!

—  Καί δύο νέοι, Παπά μου, έτοιμοι εις γάμον!. . .

—  "Υπαγε δπίσω μου, 2ατανά! ύπετονϊτόρυσεν 6 Παπα- 

Γιώργης, οπισΐτοδρομών έντρομος καί σταυροκοπούμενος.

—  Κ αί τριάντα Δραχμαί προς πληρωμήν! προσέϊηκα έγώ.

Ή  Ειρήνη έτρεμεν ολη.

—  Λοιπόν, Παπά μου, δεν χρειάζονται φώτα . . .  ημείς 

ΐτά σου φορέσωμεν τό πετραχήλι. . .  στεφάνωσε' μας χωρίς νά 

ζητής πολλαίς τ σ ιρ ιμ ό ν ια ις .

—  2ΰρτε στο Διάβολο! έφώναξεν δ Παπα-Γιώργης, 

οστις άνέλαβε τό θάρρος του, άφοΰ μάς άνεγνώρισε . . . ϊ ά  

βάλω νά σε τουφεκίσουν, Κυρ ’ Επιλοχία . . .

—  ’Επειδή λοιπόν, Παπά μου, έχεις τοιοΰτον σκοπόν . . . 

έγώ ΐτά σου τινάξω πρώτος τα μυαλά. . .  ’Εμπρός· άς 

δώσωμεν τοιοΰτον τέλος εις την ύπόϊτεσιν! —  είπον έγώ, τοπο

θετηθείς μεταξύ αύτοΰ καί τής ϊύρας, καί ύποδείξας αύτώ 

διά νεύματος τό επί τοΰ έφιππίου τοΰ ίππου μου παρηρτη- 

μένον πιστόλιον. —  'Α ς  ίδωμεν λοιπόν, Παπά μου, τί ϊ α
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προτιμήσης- ή πενήντα Δραχμάς καί ένα καλόν γάμον, ή 

τοΰτο- —  καί πάλιν τώ υπέδειξα τό πιστόλιον.

—  Φέρε τάς πενήντα Δραχμάς, είπεν ύπογογγύζων δ Παπα- 

Γιώργης, καί δ ίτεός νά 2ά ς συγχωρέση.

"Εδεσα τον ίππον μου έπί τίνος ¡πασσάλου, καί άμα 

άπέκλεισα την είσοδον διά τοΰ κινητοΰ εκείνου φράγματος· 

δ δέ Παπα-Γιώργης έν τώ μεταξύ ήτοίμασε τά εις τον γάμον 

άναγκαιοΰντα, κατασκευάσας δύο στεφάνους έκ δύο κλαδίσκων 

έλαίας, καί ίτέσας έν τώ μέσω τής ’Εκκλησίας ξύλινον κά

θισμα, οπερ έμελλε νά χρησιμεύση ώς ιερά τράπεζα. Παρα- 

δόξως δέ πρό τινων στιγμών αύτή ή Ειρήνη ελΐτοΰσα εις τήν 

’ Εκκλησίαν χάριν προσκυνήσεως, είχε γεμίσει τάς κ α ν δ ύ λ α ς  

έλαίου, καί είχεν άνάψειν αύτάς, μή προβλέπουσα ή ωραία 

νεάνις, οτι έκπληροΰσα τό ευσεβές τοΰτο καθήκον παρεσκεύαζε 

τά εις τον γάμον της χρησιμεύσοντα.

—  Καί δακτυλίδια; ήρώτησεν δ Παπα-Γιώργης.

—  ’ Ιδού τό Ιδικόν μου, είπον έγώ, έγχειρίσας αύτώ έν 

δακτυλίδιον, όπερ έφερον πάντοτε, καί όπερ είχον λαβών παρά 

τής ί-είας μου, ήτις τό είχε λάβει παρά τής δυστυχοΰς μη- 

τρός μου, οπως μοι χρησιμεύση ποτέ ώς αραβών.

—  Ά λ λ α  χρειάζονται δύο . . .  παρετήρησεν δ Παπα- 

Γιώργης.

’Εστράφην τότε προς την Ειρήνην, ήτις άκόμη δέν ήδύ- 

νατο νά συνέλΪΓη έκ τοΰ καταλαβόντος αύτην τρόμου . . .  

παρετήρουν τούς δακτύλους της . . . έκείνη δέ έννοήσασα την 

αιτίαν τής παρατηρήσεώς μου, έσυρεν άπό τοΰ λαιμοΰ της 

ο έφερε χρυσοΰν άλυσίδιον, καί άποσπάσασα έξ αύτοΰ έν 

δακτυλίδιον τό ένεχείρισεν εις τον Ηαπα-Γιώργην.

—  Ταύτην τήν άλυσον έκληρονόμησα παρά τής μητρός
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μου, είπε προς εμέ- είναι δ άβραβών, τον όποιον είχε δώσει 

εις αυτήν ό πατήρ μου . . .

Ένηγκαλίσ^Γην τότε τήν Ειρήνην, καί τήν έφίλησα εις το 

με'τωπον.

Γ Ο Παπα-Γιώργης μετά προθυμίας ¿ξεπλήρωσε τήν τελε

τ ή ν  ή Ειρήνη εκλαιεν εγώ δε', το ομολογώ, ετρεμον ολος 

υπό συγκινήσεως.

—  Καί που ^ά τραβήξετε, τώρα; ήρώτησεν ό Παπα-Γιώργης.

—  Τούτο δέν είναι ίδική 2ου δουλειά, Παπά μου . . . 

πρόσεξε μόνον νά μή εί'πης οτι μάς είδες . . .

—  Περιττόν νά μου παραγγείλης· μένε ήσυχος.

Δέν ειχον ού'τ’ εγώ ώρισμένον τι σχέδιον άφεσην όλως 

εις άπροβλεψίαν καί τό μέγεθος τής ευτυχίας μου δέν μοι 

είχε δώσει μέχρι τουδε τήν ευκαιρίαν νά σκεφ^ώ τήν φρικτήν 

‘¿'έσιν, εις ήν εβριψα έμαυτόν.

ΓΗ Ειρήνη έκρέμασε τους νυμφικούς ημών στεφάνους, 

τούς τόσον έπιδεξίως κατεσκευασμένους υπό τού γέροντος 

ίερέως, επί τής είκόνος τής Παναγίας, καί παρήγγειλεν εις 

τον Παπα-Γιώργην νά τούς επιτηρή μετά προσοχής.

—  "Ακουσον, είπον προς τον Παπα-Γιώργην ημείς δέν 

έμποροΰμεν ν’ άναχωρήσωμεν πριν νυκτώση . . . καί επειδή 

ενδέχεται νά έλΪΓη τις εδώ ζητών τήν Ειρήνην, στάσου εις 

τήν είσοδον, καί μή άφήσης κανένα νά εμβή εδώ μέσα . . . 

άλλά προλαμβάνω νά σοι εΐπω, Παπά μου, οτι, εάν μου 

περάση ή έλαχίστη υποψία, οτι σκοπεύεις νά μας προδώσης . . .  

εύϊύς ΐτά σου σύρω τήν πιστολιάν . . .  τώρα λοιπόν ύπαγε νά 

έκπληρώσης τά καθήκοντα τού φρουρού.

—  Μείνε ήσυχος, παιδί μου, άπήντησεν έ Παπα-Γιώργης,
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ον ό άπειλητικός καί αποφασιστικός τρόπος μου έφόβισεν 

υπερβολικά, καί έ'σπευσε νά ύπακοΰση.

Καί τώρα, τί έπρεπε νάπράξω; νά έπανέλΪΓω εις ’ Αθήνας;.. .  

τούτο ήτο δι’ εμέ καί διά τήν Ειρήνην προφανής απώλεια- 

διότι δ γάμος ημών έμελλεν άναμφιβόλως νά κηρυχϊτή άκυρος, 

καί εγώ νά καταδικαστώ διά τήν άπαγωγήν τής άνήλικος 

νεάνιδος, έγκλημα, οπερ έπεβάρυνεν ή ίτέσις μου, ως στρατιω

τικού. Νά καταφύγω εις τό βουνόν, καί εκεί νά έλΐτω εις 

διαπραγματεύσεις μετά τού Καπετάν Βασίλη; Ά λ λ ’ εάν 

ήδυνάμην νά ελπίσω, οτι ίτά διαλλαχΐτώ μετά τού πατρός τής 

Ειρήνης, ήδυνάμην τάχα ομοίως νά ελπίζω, οτι ϊτά διαλ- 

λαχϊώ  καί μετά τής Κυβερνήσεως; . .  . Τοιούτόν τι δέν 

ήδυνάμην νά ελπίσω · δέν είχον επί τούτω ισχυρούς προστάτας 

εις Άςτήνας . .  ουδέ πλούσιος ήμην, καί επομένως δέν προέβλεπον 

άλλο τι, παρά δίκην λειποταξίας καί απαγωγής, ής ή ποινή 

έμελλεν είναι άφαίρεσις τού βαθμού μου, φυλάκισις, καί άκύ- 

ρωσις τού γάμου. Μία μόνη κατελείπετό μοι οδός σωτηρίας 

—  νά έξέλΪΓω τών συνόρων, καί νά υπάγω νά ριφϊίώ εις τούς 

πόδας τού ίϊτείου μου· τοΰτο όριστικώς άπεφάσισα νά πράξω.

—  Παπα-Γιώργη, είδες τήν Ειρήνην;

Οί λόγοι ούτοι, ώς βροντή, προσέβαλον τήν άκοήν μου· καί 

ωρμησα προς τήν ΐτύραν τής ’Εκκλησίας. Ή  Είρτνη μ’ έκρά- 

τησεν από τού βραχίονος.

—  Πού πηγαίνεις; είπεν —  2τάσου! Ή  φωνή, ήτις τόσον 

με κατετάραξεν, ήτο τού άγροτικοΰ υπηρέτου Γιάννη.

—  Δέν είδα τίποτε, παιδί μου . . . άπεκρίίη ό ΓΙαπα- 

Γιώργης.

—  Πού στο Διάβολο νά ύπηγεν . .  . έβγήκε μετά τό με

σημέρι, καί άπό τότε δέν φάνηκε . . .  ο πατέρας της νομίζει,
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πώς ήλ'ϊτε κατά τη συνήθειά της νά βάλη λάδι στα καν- 

δύλια τής ’Εκκλησίας . . .

Γ0  Παπα-Γιώργης δέν άπεκρίνετο . .  . εγώ δέ άνεσήκωσα 

τον λύκον τοΰ π ισ το λιο ύ  μου.

—  ξεφορτώσου με, Γάιδαρε! ε’φώναξεν αίφνιδίως ο Παπα- 

Γιώργης. 2οΰ είπα, πώς δέν την είδα- τράβα νά την ζήτας 

αλλού . . . καί δείξε' μου τη ράχη σου . . .

—  Τ ί έπαϋτες, Παπα-Γιώργη; τί σου έκαμα, καί ξΓυμό- 

νεις, Παπά μου; επανε'λαβεν δ Γιάννης άναχωρών.

Αί κιγκλίδες, αίτινες άπετέλουν την ϊτύραν τής ’ Εκκλη

σίας, άπεσύρΐίησαν ύπ’ εμού άνεπαισ'ϊήτως, διά νά έξέλϊγ) 

δ Παπα-Γιώργης- καί εγώ ήδυνάμην νά βλέπω διά τού 

άνοίγματος τούτου τούς έκ τών έργων αυτών επιστρέφοντας 

χωρικούς, ών οι πλεΐστοι διαβαίνοντες εις μικράν άπό της 

’Εκκλησίας άπόστασιν έκαλλισπέριζον τον Παπα-Γιώργην. 

Ε ις πάσαν έπερώτησιν άκουομένην ή καρδία μου έπαλλε 

σφοδρώς· καίτοι δέ ένόμιζον εμαυτον γενναϊον (καί αληθώς 

δύναμαι νά καυχηϊώ οτι είμαι), έφοβούμην εις υπερβολήν. 

Δέν έτόλμων νά δμιλήσω προς την Ειρήνην, φοβούμενος μή 

άκουσίτή ή φωνή μου" καί οΕ χρεμετισμοί τού ίππου μου 

φόβον καί τρόμον μοι ένέπνεον. Τό πτωχόν ζώον ούδέν είχε 

φάγει άπό τής πρωίας· καί ή ίτερμότης τής ημέρας τόσην 

δίψαν έπροξένησεν εις αύτό, ώστε μόλις ήδύνατο νά περι- 

στρέφη την γλώσσάν του, καί σπασμωδικώς τούς οφθαλ

μούς του.

Δυσφόρητος ήτο τή άληότεία ή αγωνία μου! Γ0  ήλιος 

έπλησίαζεν εις την δύσιν . . . καί άκαταπαύστως ηύχόμην νά 

επέλυα; ή νύξ, οπως δυνηόϊώμεν νά έξέλΐτωμεν τής κρύπτης 

εκείνης, . . . οτε παρετήρησα μακρόϊεν επί τής κορυφής τού
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λόφου, τού άπέναντι τής ’ Εκκλησίας κειμένου, συμμορίαν 

χωρικών, ής προηγούντο κΰνες πολλοί. Προησϊάνϊίην, οτι ή 

συμμορία εκείνη είχεν άποσταλή προς ζήτησιν τής Ειρήνης, 

καί προέβλεπον, οτι, εάν δ Μασκαράς ήτο μετ’ αύτών, 

άφεύκτως έμέλλομεν ν’ άνακαλυφίτώμεν. ΕύΤτύς λοιπόν άφού 

ή συμμορία τών άνϊρώπων άπεκρύβη εις τάς κατωφερείας 

τού λόφου, άπέσπασα τάς κιγκλίδας, έξήλ^ον τής ’Εκκλησίας 

μετά τής Ειρήνης καί τοΰ ίππου μου, άνέβην έπί τού πτωχού 

ζώου, συμπαραλαβών όπισθεν εμού καξτημένην καί εκείνην, 

ήν ήδυνάμην εφεξής νά ονομάζω σύζυγόν μου, καί πριν έτι 

δ Παπα-Γιώργης έννοήση τά περί αυτόν γινόμενα, ημείς 

έγενόμεϊα άφαντοι άπό τού οροπεδίου εκείνου. —  Έφευγον 

δέ προχωρών άσκόπως καί κατά τύχην διηρχόμην κοιλάδας, 

φάραγγας, πεδιάδας, λόφους, άναβαίνων καί καταβαίνων δια

φόρους κατωφερείας βραχείας καί άποτόμους . . . Δέν έβλε- 

πον πλέον . . .  ήσϊανόμην, οτι οι οφθαλμοί μου κατεκλύζοντο 

υπό πληθώρας αίματος . . .  τά ώτά μου έβόμβουν . . . καί 

δέν έσκεπτόμην πλέον ούτε περί τής Ειρήνης, ήτις παρεσύ- 

ρετο εις την ορμητικήν έκείνην εκδρομήν . . . έν μόνον πράγμα 

ήσ^ανόμην μετά λύπης, οτι ήλαττούτο έπαισϊητώς ή ταχύ- 

της τοΰ ίππου μου, καί διά τούτο έκέντησα διά τού μύωπος 

τδ δυστυχές ζώον, οπερ έφευγε καλπάζον, όλον κατάρρυτον 

υπό ίδρώτος καί άφρίζον . . .  Αίφνης ήκουσα τον ήχον πυρο

βολισμού . . . σφαίρα πυροβόλου έβροίζησε περί εμέ . . . καί δ 

ίππος μου κλονιστείς έπεσε κατά γής, συμπαρασύρας καί 

εμέ εις την πτώσίν του.

’Ενταύθα ή μνήμη μ’ εγκαταλείπει.

’ Η εσπευσμένη εκείνη φυγή συγχέεται εις τάς άναμνήσεις 

μου μετά τίνος ΪΓελκτικτς είκόνος· έτι καί νύν φαντάζομαι,
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οτι εύρίσκομαι έξηπλωμένος επί πρασίνων χόρτων, ποικιλομένων 

εκ λευκάνθεμων καί ί'ων καί άλλων άνϊε'ων του άγροΰ, υπό 

πυκνήν σκιάν, καί παρά τινι ρυάκι δροσερού καί διαυγούς 

υδατος . .  . γλυκεία οσμή περιεχε'ετο εκεί πανταχό^εν . . .  ο 

αήρ ήτο δροσερός, καί τό φως διήρχετο ε’λαφρώς έφαπλού- 

μενον διά των φυλλωμάτων των δεν δρων . . . γλυκύ δέ κελά

δημα πτηνών άοράτων άπετέλει ΪΓαυμασίαν αρμονίαν προς τον 

ψιθυρισμόν τού ρύακος . . .  Ή  φιλτάτη μου σύζυγος έκάίϊητο 

παρ’ έμ οί. . . εγώ δε'. . . εγώ ένόμιζον οτι ώνειρευόμην. 

Ήρώτησα την Ειρήνην, πού ευρισκόμενα, καί παβ εκείνης 

εμα^ον, οτι καταπεσών από τού ίππου έκτυ'πησα σφοδρώς τήν 

κεφαλήν, καί έντεΰΐεν ε’λειπονύμησα' ¿κείνη δέ κατ’ ευτυχίαν 

ούδέν έπα^εν · άλλα τό δυστυχές ζώον, έφ’ ού έφερόμε^α, 

έφονεύνη εκ πυροβολισμού γενομένου καϊτ’ τμών υπό τών 

ληστών, εις ών τάς χείρας περιεπε'σομεν καί ταύτα λε'γουσα, 

υπέδειξε μοι διά νεύματος εις άπόστασιν πεντήκοντα περίπου 

βημάτων δύο άνδρας, κατά γής καΪΓημένους, έξωπλισμένους 

μέχρις όδόντων, καί έχοντας αποτεθειμένα επί τών χειρών 

αυτών τά πυροβόλα. Εις ταΰτα προσε'~ηκεν ή Ειρήνη, οτι 

κατά τήν πρώτην προσβολήν οι λησταί ήσαν πέντε, άλλ’ οι 

τρείς άπεσύρίόησαν περί τήν αυγήν, καί οτι προσηνέχΪΓησαν 

προς εκείνην μέν μετά πολλοΰ σεβασμού, προς εμέ δέ μετά 

συμπαΐτείας . .  . 'Υπολόγισα τότε, οτι εξ περίπου ώρας διέ- 

μεινα εις παντελή αναισθησίαν.

ΟΕ λησταί παρετήρησαν, οτι έγώ συνήλ^ον εις έμαυτόν 

καί τότε ο εις έξ αύτών ¿γερθείς προσήλ^εν εις ημάς.

—  "Ωρα καλή, άφεντικό . .  . πώς είσαι τώρα; έγώ τό 

κατάλαβα πώς ή'σουν ζαλισμένος . .  . δέν έχεις τίποτα . . . 

μιά καλή ρακιά ν ά  σε κάμη πολύ καλά.
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Ή  φωνή αΰτη δέν μοι ήτο άγνωστος· παρετήρησα ασκαρ

δαμυκτί τον όμιλήσαντά μοι, άλλ’ ύπήρξεν αδύνατον ν’ ανα

γνωρίσω τό πρόσωπόν του.

—  Καλά δά, άφεντικό . . .  τί με κυτας έτσ ι;. . .  γιά κύτα 

με καλά . . .  έγώ ειμ’ ό Μήτρος . . .  ό ληστής Μήτρος . . .  άμά 

τό κεφάλι μου δέ γένηκε γιά τή γκελοτίνα . . . νάσαι βέβαιος.

—  2 έ  κυτάζω έτσι, Μήτρο, γιατί μου φαίνεται νά σε 

γνωρίζω . . .

Άκούσας τήν ομιλίαν μου ο ληστής έτινάχϊη προς τά 

όπίσω, καί πάλιν πλησιάσας παρετήρησε μετά προσοχής τό 

πρόσωπόν μου.

—  Μά τήν Παναγία! έφώναξεν, έσύ ’ σαι ό στρατιώτης 

πού μ’ έπήρε στο νώμο!

—  Πώς; έφώναξα καί έγώ —  είσαι σύ δ ληστής, τον 

οποίον ήχμαλώτισα;

—  Βλέπεις, παλληκάρι μου, τί σωστά πού τό λέγ’ ή 

παροιμία —  βουνί μέ βουνί δέ σμίγει.

—  Κ α ί πώς συμβαίνει νά ήμαι σήμερον έγώ οδικός σου 

αιχμάλωτος; . . . τί καλό πλιάτσικο νομίζεις οτι έκαμες;

—  Τούτο δέν είναι ’ δική μου δουλειά, είναι δουλειά τού 

γέρου (έννοών τον άρχιληστήν) . .  . Έσύ περνούσες ’ σάν το 

λαγό ίσια ίσια στήν ώρα πού μάς χρειάζονταν ένα καλό 

άλογο . . . σού φωνάξαμε νά σταϊής . . . καί μάς κάνεις τον 

κουφό . .  . τότες έμείς τραβίξαμ’ άπάνω σου- άμά άντίς 

έσένα σκοτώσαμε τ’ άλογο . . . πέφτοντας έσύ λιγοθύμησες . . . 

κ’ αύτή ή  καλή κοπέλλα μάς είπε τήν ιστορία σας . . .  τώρα 

δ γέρος μας λογιάζει νά κάμουμε ένα καλό, καί μ ’ αύτό νά 

κάμουμε καί τό νιντερέσο μας . . . νά μηνύσουμε τού Καπε- 

τάν Βασίλη, όπώς ίτά τού δώσουμε τήν κόρη του, καί νά
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μας πλερώση καλά λύτρα, σαν πού τα λέτε σείς οι προκομ

μένοι στην ’ Αΐήνα.

—  ”Ω  δυστυχία! ανέκραξα- καί άνετινάχ^ην όρθιος.

Ο Μήτρος διέμεινεν απαθής, καί μοι είπεν.

—  Τουλόγου σου, αν άγαπάς, μπορείς νά τραβίξης τό 

δρόμο σου.

Η Ειρήνη έ^ρίοϊη εις τον τράχηλόν μου- οι οφθαλμοί 

της ήμαυρώϊησαν, άλλά δέν έχυσεν ουδέ έν δάκρυ.

Βαρεία σιωπή έπεκράτησεν . . .  δ Μήτρος άπεμακρύνΪΓη 

άφ’ ημών βραδυπορών . . . έγώ διέμεινα βεβυίτισμένος έν τη 

δυστυχία μου, καί πλήρης άϊτυμία με κατέλαβεν.

—  ’Άκουσον, Ειρήνη, είπον προς τήν άτυχή σύντροφόν 

μου . . . άς μή άπελπιζώμε^α . . . ούτως ή^έλησεν δ ϊεός . . . 

ίσως προς καλόν σου δέν συγχωρεί νά ένω^ώμεν έπί τής 

γής . . . εκείνος διαλύει τον γάμον μας, διότι μόνος εκείνος 

ήδύνατο νά τον διαλύση . . .  —  ΈγεννήΪΓην προωρισμένος νά 

ζήσω έν δυστυχίαις. . . ουδέποτε ¿γέλασαν τά χείλη μου 

διαρκώς- πάντοτε έπήρχετο μετά στιγμιαίαν χαράν πικρός τις 

λογισμός, ικανός νά τά συστείλη έν άϊτυμίφ . . .  2 ύ μόνη 

μ’ έκαμες νά αίσϊτανϊτώ στιγμάς τινας άνεκφράστου ευτυχίας ·

άλλά το μέλλον είναι άγνωστον εις η μ ά ς  Πριν σ’ άγαπήσω,

περιπα^έστατα ήγάπησα τήν πατρίδα . . . άλλά τό ιδανικόν 

τοΰτο όν άνελήφϊη άπ’ έμοΰ, καί ούδέν άλλο κατέλιπεν εις 

έμέ, εί μή πλάνας άκαταλογίστους . . .  2 ’ άγαπώ οσον σπανίως 

άγαπα τις . . . πάσαν στιγμήν, καί?’ ήν μένω πλησίον σου, 

δπότε πάσαι αι σκέψεις μου υπό σου άπορ’ροφούνται . . . 

δπότε ολαι αί αισθήσεις μου έπί σου συγκεντροΰνται. . . 

πάσα στιγμή τής τοιαύτης υπάρξεως είναι δι’ έμέ ζωή ουρα

νίου ευδαιμονίας . . . ευδαιμονίας, τήν όποιαν καί αύτός δ ΪΓεός
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ήδύνατο νά ζηλεύση . . . Αΰριον ένδέχεται νά μοι καταστα- 

ίϊτής αδιάφορος . . .  βλέπεις όποια άβυσσος ανοίγεται εντεύθεν, 

Ειρήνη; . . . Προτιμώ λοιπόν ν’ άποϊάνω, πριν νά γ'νωρίσω 

την τοιαύτην πλάνην . . . ’ Οχι δέν σε εγκαταλείπω μόνην 

μετά τών άνϊτρώπων τούτων . . .  αύτός εγώ ϊ ά  σε οδηγήσω 

προς τον πατέρα σου . . .  καί μετά τοΰτο ας φυλακιστώ, άς 

τουφεκισ'ίώ, άς άποΐτάνω.

Ή  Ειρήνη έκλαιε · πρώτην ταύτην φοράν είδον τά δάκρυά 

της· ούδέν κατενόησε βέβαια έξ οσων έγώ είπον δεινολογού- 

μενος· άλλ’ αι τελευταϊαι λέξεις, άς κάλλιστα κατενόησε, 

έκίνησαν τά δάκρυά της.

—  Ά λλά  κ’ έγώ, ψυχή μου, σ’ άγαπώ . . .  ελεγεν άνολο- 

λύζουσα. Δεν καταλαβαίνω καλά οσα μου λές . . . γιατί 

είμαι άγράμματη . . .  άλλά τοΰτο ξέρω πώς σ’ άγαπώ, καί 

σ’ άγαπώ τόσον πολύ άπό τήν πρώτην ημέραν, όπου σε 

είδα . . . πολυ ^ά ήμαι ευτυχισμένη πάντα νά σ’ άγαπώ 

καί νά σε δουλεύω μ’ όλην μου τήν καρδιάν . . .  γιατί λές 

πώς ϊ ’ άποϊάνης; . . .  ο πατέρας μου ΐτά μας συχώρεση . . .  

καί ΐ?ά ζητήση καί άπό τήν Κυβέρνησι τή χάρι γιά σένα . .  . 

Έ μεΐς είμεσ^α τώρα στεφανωμένοι. . .  έσΰ είσαι γαμβρός 

του . . . δέ ’ μπορεί ή Κυβέρνησι νά μή δώση χάρι στο γαμ

βρό του, άφοΰ έχει τόσαις καί τόσαις δούλεψαις στο έ^νος . . . 

Έ ντα ΰϊα  της άτυχοΰς κόρης ή φωνή, ήτις βαθμηδόν είχε 

λάβειν ίσχΰν καί τόνον, κατεπνίγη υπό νέων δακρύων.

—  Λέγουνε —  έξηκολού'ΪΓησε μέ τόνον έλιγώτερον τοΰ προ- 

τέρου ισχυρόν —  πώς τό έ'ί'νος μας είναι άχάριστο . .  . άλλά 

έ πατέρας μου ΐ?ά ’ πάγη νά πέση στα πόδια τοΰ Βασιλιά 

μας —  καί ένταΰϊα πάλιν διέκοψε τον λόγον, καί μετ’ ολί

γον έπανέλαβε λέγουσα —  Ά λλά  κ’ αύτός είναι άσπλαχνος. —
10
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Μετ’ ολίγον δέ άναλαβοΰσα ολην τήν δύναμίν της έφώναξεν · —  

Οχι, οχι, ο ΪΓεός δέν ϊτά μάς άφήση.

—  Μ’ άγαπάς λοιπόν, Ειρήνη μου; —  είπον έγώ, σφίγξας 

τήν νέαν κόρην έπί του στήθους μου.

—  ” Ω! ναί, ένας ΪΤεός τό ξέρει, πόσο σ’ άγαπώ . . . 

Έ κα μ α  ο,τ’ έμπόρεσα γιά νά μή σ’ άγαπήσω, καί νά μη 

σ’ έχω στο νού μου . .  . μά σάν σ’ είδα πού ’ φευγες. .  . 

ο ! ή καϋμένη ή καρδιά μου έτσάκισε. . .  τότε νά μ’ έπαιρ

νες μαζί σου, έφευγα . . .  π'σα κλάματα έκαμα, σάν 

έφυγες!. .  πού τολπιζα νά σε ξαναδώ;. . .  καί δά μ’ άρωτάς, 

άν σ’ άγαπώ;. . .

—  Καί τον Πέτρον τον αρραβωνιαστικόν σου δέν τον 

άγαπάς; —  ήρώτησα.

—  Τον Πέτρο; —  έσκέφΪΓη μίαν στιγμήν, καί έπειτα 

έςηκολουΐησε λέγουσα. —  Τον άγαποΰσα σάν άδελφό . .  . μά 

ποτέ δέν τό ’ βαλεν ό νους μου πώς ϋ?ά τόν ’ πανδρευϊτώ. . . 

Μόνου σένα ψυχή μου, άγαπώ.

Οί λόγοι οΰτοι τόσον με κατέ^ελξαν, ώστε μ’ έκαμαν να 

λησμονήσω την φρικτήν ϋίέσιν, εις ήν εύρισκόμην. Ό  Μήτρος 

πλησιάσας τήν άνέμνησεν εις έμέ.

—  ' Ωραία περδικάρια μου! πρέπει νά πηγαίνουμε . . . 

δ ήλιος ψηλόνει. . .  οΕ βοσκοί ’ μπορεί νά περάσουν άπεδώ, 

γιά νά ποτίσουν τά κοπάδια . . . έμπρός, έμπρός, άκλου- 

ϊά τ ε  μου. Δημητρό! έφώναξε στραφείς προς τον σύντροφόν 

του —  έμπρός!

Έξεκινήσαμεν. Ό  Μήτρος έπροπορεύετο- ή Ειρήνη τόν 

ήκολούΪΓει· έγώ ήρχόμην μετ’ έκείνην καί δ Δημητρός έπη- 

κολούϊτει εις άπόστασίν τινα κατόπιν ημών έν άτάκτω βή- 

ματι, συχνάς ποιούμενος έπιστάσεις, καί άπό καιρού εις
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καιρόν στρέφων εις τά όπίσω, οπως κατασκοπεύση τάς πέριξ 

ζέσεις· τό άνήσυχον ύφος τού Δημητροΰ ήτο πάντη άντβτετον 

προς τό άτάραχον τού Μήτρου, καί έγώ τόν ήρώτησα περί τούτου.

—  Κ ’ ένας ά'λλος, άπεκρ&η, άπ’ τούς ’ δικούς μας προ 

πατεΐ έμπρός, καί ’ νοιάζεται γιά μάς.

Γ0  Μήτρος ήτο ωραίος καί υψηλός άνήρ, έχων λαμπρόν 

μύστακα, μέλανα καί λάσιον . . .  ή μακρά κόμη του ήτο περι- 

δεδεμένη διά μελαίνης ταινίας καί έρριμμένη εις τά όπίσω . . .  

ή ωοειδής τών χαριέντων οφθαλμών του τομή συνεσκιάζετο 

υπό λασίων βλεφαρίδων, αιτινες παρέβλαπτον τήν γλυκύτητα 

τού βλέμματός του . . .  ωραίοι λευκοί δδόντες διεφαίνοντο, 

δσάκις ήνοιγε τό στόμα του, ούτινος τά λεπτά χείλη, δσάκις 

ήσαν συγκεκλεισμένα, ήδύναντο νά ϊεωρη'ίώσιν ως ώράϊσμα 

γυναικείας είκόνος . . .  ή ρίς αυτού είχε κανονικότητα έρμογλυ- 

φικήν, καί οι λεπτοί χαρακτήρες τού προσώπου του, εί καί 

ήλιοκαεΐς, έφαίνοντο μάλλον σκυθρωποί, ως άνϊτρώπου ρεμβά- 

ζοντος, ποιητοΰ μάλλον, ή ληστού. Ό · Μήτρος έφόρει τήν 

Ελληνικήν ή ’Αλβανικήν στολήν, άλλά πάντη απλήν τά 

ένδύματά του, ώς καί ολων τών ληστών, ήσαν κατεΤρυπω

μένα, έχοντα τό χρώμα τής τέφρας ή άργιλώδους γής· άλλ’ 

ή ρυπαρότης αΰτη είναι τεχνητή · διότι οΕ λησταί έξεπίτηδες 

καταρ’ρυπούσι τά ένδύματά των, οπως έχωσιν άμαυρον χρώμα, 

καίμή έπισύρωσι τήν προσοχήν τών δρώντων· παρεκτός δέ τούτου 

ή ρύπωσις αύτη έχει τό πλεονέκτηματοΰάπομακρύνειντά έντομα.

Ικανήν ώραν έπορευόμε^α έν άκρα σιωπή· έγώ δέ ήρχισα

νά αίσϊτάνωμαι άδυναμίαν διότι άπέκαμον έκ τού κόπου,

τών άκαταπαύστων κινήσεων, καί τής έλλείψεως τροφής·

ολας είκοσιτέσσαρας ώρας διέμενον νήστης . . .  ή βιαία έκείνη

ιππασία είχεν έξαντλήσει τάς δυνάμεις μου· καί μόνον τό
16 *
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ρακίον καί δ υπερβολικός ε’ρεΐτισμός μου ήδυνήϊίησαν νά με 

συντηρήσωσι μέχρι τούδε- άλλ’ ήδη ήσΕανόμην ύποτρε'μοντα 

τά γόνατά μου.

—  Μ ήτρο!. . .  δεν δύναμαι πλέον νά προχωρήσω . . . άς 

σταϊώμεν μίαν στιγμήν, καί δός με τίποτε νά φάγω.

'Ο  Μήτρος έξήγαγεν έκ του δερμάτινου θύλακος, ον έφερε, 

τεμάχιον άρνίου έψημένου, καί τό έδωκεν εις ε’με', άναγκάσας 

με συγχρόνως νά προχωρώ. Ή  Ειρήνη δεν ή^έλησε νά φάγη· 

άλλ’ εγώ κατέφαγον μόνος ολον τό τεμάχιον του άρνίου, καί 

επιοντό έντή βομβύλη (πλόσκα) του Μήτρου υπόλοιπον του οίνου · 

καί ούτως άνέλαβον δύναμιν · ήσ'ΰάνόΓην ό'τι άνεγεννάτο εν έμοί 

ελπίς ζωής, καί ήδυνάμην νά προβαίνω εν βήματι σταϊερωτέρω.

Έ ν  τούτω τραχύς τις θόρυβος ήκούσϊη έμπροσθεν ημών · 

δ δέ Μήτρος έστάΐτη, τείνων τό ούς προς τον θόρυβον.

—  ’ Απ’ ε’δώ! έφώναξε, λαβών την Ειρήνην έκ του 

βραχίονος, καί έξηλϊεν άπό τής άτραποΰ του δάσους, δι ής 

με'χρι νυν έπορευόμεΐα. Ό  Δημητρός έπλησίασεν εις έμε', 

καί άμφότεροι ήκολου^η'σαμεν τον Μήτρον καί την Ειρήνην 

ούτως έξήλ^ομεν εις άνοικτήν πεδιάδα.

—  Τρέξτε γρήγορα! γρήγορα! έφώναξεν ό Μήτρος, καί 

ήρχισε νά τρε'χη, σύρων κατόπιν αύτοΰ την Ειρήνην . . .  —  

’ Εγώ έ'τρεχον τόσον ταχέως, οσον αί δυνάμεις μου έπέτρεπον, 

καί δ Δημητρός ήκολού~ει μοι κατά πόδα, διερεϊτίξον με εις 

τό τρέχειν διά χειρονομιών καί νευμάτων . . . ΕίσήλΪΓομεν 

εις πεδιάδα άραβοσίτου, ου τά στελέχη ήσαν υψηλότερα άν- 

Ερωπίνου αναστήματος. . .  δ Μήτρος έποίησεν εις ημάς 

σημεϊον έπιστάσεως- εγώ έ'πεσον κατά γης κεκμηκώς· ή 

Ειρήνη προσελΕοΰσα εκάΕητο παρ’ έμ ο ί. . .  ή δυστυχής κόρη 

ήτο έξηντλημένη έκ του κόπου, άλλα δεν ή'Ϋελε νά τό δμο-
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ήκούσαμεν βήματα κατεσπευσμένα . . .  —  Μωρέ Παντελή! 

είσαι, μωρέ, γαϊδούρι! δέν σου τό ’ λεγα, πώς ήταν άδύνατο 

νά βρίσκουνται ως τώρα τόσο μακρυά! . . .  —  Έτρόμαξα, διότι 

ή φωνή ήτο τού Πέτρου, τού μνηστήρος της Ειρήνης. 'Η  δυσ

τυχής κόρη έτρεμεν ολη.

—  Ά μ ή , άφέντη . . .  —  άπεκρβη δ Παντελής —  άφού 

μάς τό βεβαίωσε δ Παπα-Γιώργης πώς είχαν άλογο, ήπρεπε 

νά ’ ναι πολύ πλιό μπροστά άπό μάς. —  2 ώπα, σού λεγω, 

είσαι γαϊδούρι, καί δέ ξέρεις τί σου γίνεται. . . τώρα πρέπει 

νά τρέξουμε γύρω τό δάσος . .  . ίσως άπαντήσουμε τό Γιάννη 

μέ τ’ άλλα τά παιδιά.

Ή  καρδία μου έ'παλλε, καί μόλις άνέπνεον . . .  δ Μήτρος 

καί δ Δημητρός μάς ύπέβλεπον, μη δραπετεύσωμεν. Περιτ

τός φόβος . . .  κατ’ έκείνην την στιγμήν έγώ ευχαρίστως έγινομην 

σύντροφος τών ληστών, όπως άποφύγωμεν τήν δίωξιν τού Πέτρου.

Μετ’ ολίγον αί φωναί δέν ήκούοντο πλέον έντος τού 

δάσους. ΓΗ ϊερμότης τού ήλίου κατήντησεν άφόρητος· ολοι 

κατεδιψάσαμεν· καί έγώ παρεκάλεσα τον Μήτρον νά μας 

άπομακρύνη άπό τών άραβοσίτων.

—  ’ Αδύνατο! πρέπει νά ’ χετε υπομονή ώς τό βράδυ . . . 

καί σάν βγούμεν άπ’ έδώ, ϊτά βρούμε καλό δείπνο.

Έφοβούμην μή λειπο^υμήση ή Ειρήνη, καί δια τούτο 

έπέμενον παρακαλών τον Μήτρον ν’ άλλάξωμεν ‘ίτέσιν.

—  Νά ’ φήσουμ’ αύτήν τήν κρυψιά; ζουρλός είσαι; . - . 

άμ’ έδώ είμαστε ξέχνοιαστοι. .  . δέν μπορούνε νά μας δούνε . . .  

ποιός μπορεί νά βάλη στο νοΰ πώς είχαμε τήν παλληκαριά 

νά σταΪΓοΰμ’ έδώ μέσα; αυτοί μάς ζητάνε τώρα δώϊε κεϊ^ε . . .

Τό κατ’ έμέ, ούδαμώς έσκεπτόμην περί τών παθημάτων
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μου, βλέπων τήν Ειρήνην γενναίος ύποφέρουσαν τήν βάσανου 

εκείνην της υπερβολικής ΐτερμότητος, τής δίψης, της πείνης, 

καί τοΰ κόπου.

’ Ο Μήτρος καί ό Δημητρός διε'μενον σιωπώντες· εΰρισκον 

δέ διασκέδασιν καΐταρίζοντες τάς ρομφαίας τον, ον ή κα- 

ϊαριότης ήδύνατο ίσως νά κινήση τον ζήλον των ήμετέρων 

μετεχειρίζοντο δέ προς τοΰτο τον μυαλον τοΰ προβάτου, όν 

ε’φύλαττον έν τινι κυτίω έκ πετάλου σιδήρου (τενεκέ), προσηρ- 

τημένω εις τήν ζώνην αυτών. Ά π ό  ώρας εις ώραν χωρικοί 

διέβαινον παρά τήν πεδιάδα τοΰ άραβοσίτου, εν ώ ¿κρυπτό

μενα . . .  οι λησταί κατέ^ετον τότε τάς ρομφαίας έπί της 

γης, καί άνελάμβανον τά πυροβόλα . . . ημείς δέ διεμένομεν 

έν τή αύτη άγωνία.

ΈπήλΪΓεν ή νύξ · καί έγώ ήλπιζον, οτι μετ’ ολίγον ε’μέλ- 

λομεν νά έξέλϊωμεν έκ της καμίνου έκείνης· άλλ’ εις μάτην 

προς τάς άλλεπαλλήλους παρακλήσεις μου ν’ άναχωρήσωμεη 

οί λησταί άπεκρίνοντο —  υπομονή!

ΓΗ νύξ είχεν ή'δη προβή· καί τήν υπερβολικήν καΰσιν 

διεδέχ^η μετ’ ολίγον ή νυκτερινή δρόσος, ή τόσον δριμεία 

καί λεπτή έν τή ’Αττική . . .  Ή  Ειρήνη ύπέτρεμεν έκ τοΰ 

ψύχους, καί ο Δημητρός τήν έκάλυψε διά τοΰ έπενδύτου του, 

δ δέ Μήτρος προσήνεγκεν εις έμέ τήν απαλήν κ ά π α ν του; 

ήν ευχαρίστως ¿δεχτήν. Αίφνης ήκούσΪΓη ο τραχύς έκεϊνος 

νόρυβος, όν ε'ίχομεν άκούσειν τό πρωί", καί έξ ού ήναγκάσΐϊη- 

μεν νά έξελ^ωμεν της άτραποΰ τοΰ δάσους. ’ Ο Μήτρος 

άνταπεκρ&η διά συρίγματος όμοιου προς έκεΐνο, οπερ είχου 

άκούσειν τήν νύκτα, κ α ν ’ ήν τον έξήγαγον πληγωμένον έκ 

τοΰ ναμνώνος πλησίον τοΰ χωρίου Κ  . . . Μετ’ ολίγος στιγ- 

μάς ήσνάννημεν βήματα, καί δέν έβραδύναμεν ν’ άνακα-
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λύψωμεν εις τά άκρα τοΰ δάσους, φωτιζόμενα υπό τής σελήνης, 

άνθρωπον, οστις έφαίνετο προχωρών έν άμφιβόλω τώ βήματι.

Ό  Μήτρος προέβη προς αυτόν βραδυπορών, υπό τήν σκε

πήν τών υψηλών στελεχών τοΰ άραβοσίτου· φνάσας δέ πλη

σίον τοΰ άγνωστου έξεκαλύφνη, καί έρρίφνη είς τάς άγκάλας 

αύτοΰ. ’Έμειναν δέ συνδιαλεγόμενοι έκεΐ πολλήν ώραν . . . .  

Δονέντος υπό τοΰ Μήτρου σημείου τινός, ό Δημητρός είπε 

πρός ημάς νά προχωρήσωμεν, καί ν’ άκολουνώμεν μακρόνεν 

τον Μήτρον καί τον συνοδοιπόρον αύτοΰ . . .  —  Έπανήλνο- 

μεν είς τό δάσος . . .  άλλ’ ό ήχος κωδωνίσκου μάς ήνάγκασε 

νά στανώμεν αίφνιδίως. Είς τινα άφ’ ημών άπόστασιν έφαί 

νετο μέρος τι φωτεινόν . . .  Ό  Μήτρος μετά τοΰ συνοδοιπόρου 

του έστάί3η, καί ημείς έπερχόμενοι ήνώ~ημεν μετ’ αύτών . . .  

τό φώς τής σελήνης ήτο λαμπρότατου καί διαυγέστατου.

—  ’ Εδώ νά ξαπλω'ΡΓοΰμεν, είπεν δ Μήτρος.

Κατενόησα, οτι ή  άνταυάκλασις τοΰ φωτός μάς άπέ-

κρυπτε περισσότερον ή ή σκιά τοΰ δάσους- άλλ’ έν τούτω δ 

κωδωνισμός ήκούετο πλησιέστερον ημών, καί έπολλαπλασιά- 

ζετο κ α ϊ ’ όσον έπλησίαζεν.

—  Κάποιος βοσκός ’ ξόρισε —  είπεν ό νεός ημών συνο

δοιπόρος, όστις ώνομάζετο Κουτσοχέρης. ,’ Ηκούσαμεν υλακήν 

σκύλου, καί μετ’ ολίγον είδομεν πολυάριθμον ποίμνιον ¿^ερ

χόμενον είς τό άδενδρον μέρος τοΰ δάσους· είς ποιμενικός 

σκύλος έπήδησε καϊτ’ ημών.

— ”Ε ! τσομπάνη, φώναξε ’ πίσω τό σκυλί, ή σου τό σκοτόνω.

Μία φωνή τρέμουσα άνεκάλεσε τον σκύλου.

—  2 'ίμωσε τώρα καί σύ, τσομπάνη.

—  Μή με πειράξετε . . . άφεντικά! παρεκάλει ό δυστυχής 

ποιμήν.
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—  Μη φοβάσαι, γαϊδούρι. . .  έφώναξεν ο Μήτρος . . .  —  

γιά σερβήρησέ μας κάτι καλό δείπνο.

Ό  ποιμήν έξελέξατο έν τών καλλίστων άρνίων καί τό 

έσφαξεν έπειτα δέ τό διεπέρασεν εις κλάδον δένδρου προε

τοιμασμένου · καί έν τψ μεταξύ ό Δημητρος καί δ Κουτσο

χέρης είχον ετοιμάσειν την άν^Γρακιάν. Πρώτην ταΰτην φο

ράν είδον, κατά ποιον τρόπον οί λησταί άνάπτουσι πύρ άφα- 

νώς. Κατασκευάζουσι μετά σπουδής λάκκον στρογγυλόν, καί 

περί τήν έσωτερικήν αύτοΰ περιφέρειαν ύποσκάπτουσιν ορι

ζοντίους διώρυχας, συγκοινωνούσας μετά τού άέρος δι’ άλλων 

ορυγμάτων καθέτων ρίπτουσιν έπειτα κλάδους δένδρων έν τω 

λάκκω, καί κατακαλΰπτουσιν αυτούς διά μεγάλων πετρών, 

αιτινες καταϊτλίβουσι καί καταστέλλουσι τήν φλόγα· δ δέ 

καπνός τής τοιαύτης πυρεστίας διασκορπίζεται διά μέσου τών 

περί τήν κάμινον κατεσκευασμένων σωλήνων.

Ούχ ήττον εύφυής είναι καί δ τρόπος, δι’ οΰ βράζουσι τό 

ύδωρ. Θερμαίνοντες καλώς έν τη άνΐτρακιά χάλικας, ρίπτου 

σιν αυτούς έντός κύστης προβάτου, πρός τούτο παρεσκευα- 

σμένης, καί πεπληρωμένης ΰδατος- τό δέ θερμόν τούτο ύδωρ 

χρησιμεύει εις αυτούς, οπως βράζωσι χόρτα (καί ταύτα συ

νήθως είναι αί λεγόμεναι πικραλίδες), οταν δέν έχωσι κρέας, 

ή κατά τόν καιρόν τής Τεσσαρακοστής· διότι ο ληστής 

είναι έγκρατής οσον δ άριστος Χριστιανός, καί φυλάττει αύ- 

στηρώς ολας τάς νηστείας, οσας ή ’ Εκκλησία έπιβάλλει* 

πολλάκις μοίλιστα χωρίζουσιν άπό τών λαφύρων μέρος έξαί- 

ρετον, οπως άφιερώσωσιν αύτό εις ταύτην ή έκείνην την 

’ Εκκλησίαν, ήν οί λησταί τιμώσιν ιδίως.

Τό δείπνον ήτο άφθονου · καί οσον τό κατ’ έμέ, αποσκο

ράκισα ολους τούς θλιβερούς διαλογισμούς μου, καί ούδαμώς
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έσκεπτόμην πλέον ούτε περί τής παρούσης λυπηράς ημών 

ίέσεως, ούτε περί τής εις τό μέλλον λυπηροτέρας προσδοκώ- 

μένης. Ή  Ειρήνη έφαίνετο όμοίως ού μεμψιμοιρούσα. Οι 

τρεις λησταί έφαίνοντο ευχαριστούμενοι, βλέποντες ημάς τρώ

γοντας μετά πολλής τής ορέξεως· καί έν έλλείψει ύδατος 

έπίνομεν αίγειον γάλα, οπερ δ ποιμήν είχεν άμέλξειν δι’ ημάς.

—  Αύριον, έλεγον οι λησταί, ϊ ά  φ'~άσουμεν στο δάσος, 

καί άκόμη καλλίτερο δείπνο ^ά έχουμεν . . . τά παιδιά ϊ ά  μάς 

φέρουν ταζέτικο ψωμί, τυρί, καλό κρασί, καί νεράκι δροσερό.

' Ο Μήτρος διεμέλισε τό άρνίον μετά παραδόξου έπιδεξιό- 

τητος- διεφύλαξε δέ τήν ωμοπλάτην, καί έκκαϊταρίσας αυ

τήν, τήν παρετήρει μετά προσοχής, οπως άνακαλύψη τό μέλ

λον. "Απαντες έπαύσαμεν τό φαγητόν, οπως έννοήσωμεν έκ 

τού προσώπου τού Μήτρου τάς άποκαλύψεις τού μυστηριώ

δους οστού* άλλά τό πρόσωπόν αύτού έφάνη κατηφές έκ τής 

έπιβλέψεως τής ώμοπλάτης . . .

—  Βλέπω σταυρό . .  . θανάτου σημάδι. . .  νά τό δάσος 

έδώ . . . νά καί ’ μεΐς έκεΐ. . . τρεις άπό μάς φοβερίζει δ θά

νατος . . .  κι’ δ ένας δέ άργήση ν’ άπο~άνη . . . πρέπει 

• νά φύγουμε στη στιγμή.

Οι λόγοι ούτοι κατετάραξαν ολους * δ Μήτρος διέταξε τόν 

ποιμένα νά διασκορπίση τήν άν~ρακιάν, καί νά έξαλείψη πάν 

σημεΐον τής έκεΐ διαμονής ημών* τό ποίμνιον διέπραξε ταύ

την τήν έργασίαν έντός ολίγων λεπτών, καί αί αίγες προ 

πάντων έφάνησαν αί μάλλον έπιτήδειοι.

—  "Αν ’ πής τίποτε γιά μάς, τσομπάνη, σ’ οχτό μέραις 

τό μανδρί σου καί τό κεφάλι σου ί ά  γίνουν πατσάς. —  

Ούτως άπεχαιρέτισεν δ Μήτρος τόν δυστυχή ποιμένα.

—  Καί διά τί νά μή πληρώσωμεν τό πρόβατου εις
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τον πτωχόν τούτον βοσκόν;. .  . ήρώτησα έγώ τον Μήτρον.

—  ’ Εμείς οί κλέφταις ποτέ δέν πληρόνουμε τό σφαχτό 

μας, παρά μόνου σάν τό περνούμε άφ’ τούς δικούς μας φί

λους . .  . μά σταίς μεγάλαις γιορταΐς, καί μάλιστα τη Λαμ

πρή καί τ ’ άγιου Γιωργιού, ώ! τότες ναί, τό πληρόνουμε. . .  

γιατί τό ’ χουμε κακό άγοΰρι νά φάμε σφαχτό άπλέρωτο τέ- 

τοιαις ’μέραις.

Μόλις εϊχομεν έπιστρέψειν εις τό δάσος, καί δ ήλιος κα- 

τεκαλύφϊη, σπάνιον πράγμα έν τοιαύτη τού έτους ώρα, καί 

βροχή ραγδαία κατέπιπτεν. Οί λησταί έν ριπή οφθαλμού 

κατέκοψαν κλάδους, καί στιβάσαντες αυτούς υπό έν δένδρον, 

είπον εις τήν Ειρήνην νά κατακλιότή έκεΐ- έγώ δέ έκάλυψα 

τήν σύζυγόν μου διά της μηλωτής τού Δημητροΰ· ή βροχή 

καταπίπτουσα έπί τής Ειρήνης διέβρεε διά τής άδιαβρόχου 

έκείνης μηλωτής, καί έπιπτεν εις τήν γήν' τών δένδρων δέ οί 

κλάδοι προεφύλαττον άπό τής υγρασίας τήν πτωχήν σύντρο

φόν μου. ’ Εγώ έκαλύφυην διά τού έπανωφορίου τού Μήτρου, 

καί έ'μενον όρθιος πλησίον τής Ειρήνης· οί δέ λησταί έκά- 

όίηντο ολίγα βήματα μακράν ημών, καί προεφυλάττοντο άπό 

τής βροχής δπως ήδύναντο κάλλιον. Δυσκόλως δύναταί τις 

νά πιστεύση μέχρι τίνος βαθμού φθάνει ή πρόνοια τών λη

στών υπέρ τής ευζωίας τών ύπ’ αύτών αίχμαλωτιζομένων 

πολλάκις φθάνει μέχρι τοσούτου, ώστε ν’ άποδίδωσιν εις αυ

τούς κατά τήν στιγμήν τής άπελευ^ερώσεώς των ολίγα χρή

ματα, οπως χρησιμεύσωσιν αύτοίς εις έξοδα δδοιπορικά μέχρι 

τής εις τά ίδια έπανόδου.

ΓΗ βροχή κατέπαυσε, καί ημείς έπαναλαβόντες τήν οδοι

πορίαν έφότάσαμεν εις όϊέσιν τινά κατάξηρον, έ'νίτα ούδεμία 

υπήρχε φυτεία, ουδέ βλάστησις· ευρισκόμενα εις τούς πρό-
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ποδας λόφου πετρώδους καί κωνοειδούς, εις ον άνεβαίνομεν 

βραδυπορούντες- οί δέ λησταί προέβαινον σκυθρωποί καί σιω

πηλοί διά τήν άπαισίαν έντύπωσιν, ήν ένεποίησεν αύτοίς τό

μάντευμα τής προτεραίας.

—  Ά λλα  τέλος πάντων, πού υπάγομεν; —  ήρώτησα τον 

Μήτρον . .  . φαίνεται μοι, οτι άφήνομεν έπίσω τό χωρίον Κ . . .

—  Πάμεν, άφοΰ δέν τό κατάλαβες άκόμη, νά βάλουμε 

τήν κοκωνίτζα σέ άσφάλεια, καί νά προσμένουμε τήν άπό- 

κρισι τού Καπετάν Βασίλη.

—  Καί πόσα λύτρα έζητήσατε;

—  Μόνον δύο χιλιάδες δραχμαίς.

—  ’ Αλλά ολη ή κατάστασις τού πατέρα μου δέν είναι 

περισσότερη . . . ύπεψώύρισεν ή Ειρήνη.

—  Ξέρουμε ’ μεΐς, ποιιδί μου . . . οί κλέφταις ξέρουν πάντα 

τήν άλήνεια . .  . έχουμε ’ μείς παντού κατασκόπους . .  . καί 

φίλους έχουμε παντού . . .  ο πατέρασ σου έχει έξε χιλιάδες 

δραχμαίς σέ κτήματα . . .  τού περισσεύουν άκόμη καί τέσσε- 

ραις χιλιάδες νά σε προικίση, καί νά ζήση.

—  Πολύ γενναίοι είσ^ε!. . .  είπον έγώ.

—  Αυτό ’ ναι τό δικό μας τό συνήθειο, παλληκάρι μου, 

δέ ξεγυμνόνουμε ’ μεΐς ποτέ οσους πιάνομεν . . .  αύτο ’ ναι

κακό ’ δικό μας.

—  Καί αν ό Καπετάν Βασίλης δέν Εέλη νά πληρώση τά λύτρα;

—  Τότες ϊτά τού στείλουμε τό κεφάλι τής κόρης του.

ΓΗ Ειρήνη διέμεινεν άπατης εις τούς λόγους τούτους.

—  Καί τ ί σάς ωφελεί αυτός δ φόνος;. . . ήρώτησα έγώ.

—  ’ Εμείς ποτέ δέ σκοτόνουμε άΈρωπο χωρίς άνάγκη. . .  

μονού γιά τή ’ δική μας άσφάλεια τό κάνουμε . . . έμεϊς κο- 

λοβόνουμε τούς προδόταις, αύτό ’ ναι άλήϊεια , άμά δέν τό
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κάνουμε για έκδίκησι, μόνου για νά μή τούς μιμώνταινε κι 

άλλοι- κι’ αν δέν το κάμουμε ’μείς, άλλη συμμορία ϊ ά  τό 

κάμη για ’ μάς . . . όλ’ οί λησταί έχουμε τό ίδιο σόμφερο. 

Γ0  άνθρωπος πού ΐ ά  πιάσουμε καί δέ μάς πληρώση τά λύ

τρα του πρέπει νά σκοτόνεται, γιά νά τό γνωρίζουνε καλά, 

πώς δέ γλυτόνει κανείς άπό τά χέρια μας, χωρίς νά πλη

ρώση . . .  ' Ο  Καπετάν Βασίλης, τοΰ συφέρει νά μή μάς κα

ταδιώξουν, καί νά ’μπορή ελεύθερα νάρ^η σέ ομιλίαις μαζή 

μας, αν 'ϊέλη νά μή χάση τήν κόρη του . . .  καί άκόμα σάν 

χάσουμε κάίτε έρπίδα, πρί πιαστούμε καί σκοτωθούμε, πρέ

πει νά σκοτώσουμε τον άνθρωπο ποΰ κρατοΰμε . . . ’Έ τσι δέν 

κάνουμε ρεζίλι τό κλέφτικο, καί δέ μας περιγελάνε κι’ οί 

άλλοι λησταί.

Μετά φρίκης έ'βλεπον τήν άπάϊειαν καί τήν καρτερίαν 

τής Ειρήνης. Άφοΰ άνέβημεν είς τήν κορυφήν τοΰ λόφου, ό 

Μήτρος άπεφάσισε νά κάμωμεν έκεϊ λιμέρι (νά διημερεύσω- 

μεν έκεϊ). Δέν ύπήρχεν έκεϊ ούδέ ρανίς ύδατος, καί προέ- 

βλεπον, ότι ή Ειρήνη έ'μελλε νά ύποστή νέας ταλαιπωρίας. 

Εϊχομεν μετακομίσει μεϊ?’ υμών τά λείψανα τοΰ δείπνου τής 

προτεραίοις καί ολίγον γάλα έν τη βομβύλη (πλόσκα), όπερ 

όμως ήτο ήδη πεπηγμένον.

—  ’ Εδώ, είπεν δ Μήτρος, έ'πρεπε νά γένη τό καβοΰλι 

(ή σύσκεψις) · άλλά δ γέρος δέν έ'φβασεν ¿κόμη . . .

—  Ποιος είναι δ άρχηγός σας ; Ποιος είναι δ γέρος . . . ;

—  Θαβρεϊς, παλληκάρι μου, πώς ΐ?ά σοΰ τό πω; . . . έ'ρ- 

χεσαι μαζή μα ς. . .; άμά λόγιαξε πώς β·’ άφήσης αυτήν τήν 

ό'μορφή κοπέλλα.

—  Τ ί έννοεϊς; τόν ή ρώτησα.

—  2 ύ δέ ξέρεις, πώς οί κλέφταις πρέπει νά ’ναι μακρυά
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άπό γυναίκες; ποΰ ή γυναίκες είναι δ μεγαλείτερός των έχ- 

ϋτρο'ς;. . . είναι σάν τή λέπρα . . .  τήν ίδια ’ μέρα ποΰ άγγίξης 

γυναίκα, ξ?ά σε πάρη το βόλι. . . δέν είναι πράμα στον 

κόσμο ποΰ νά τραβά τό βόλι, σάν τή γυναίκα . . .  δ βιος νά 

μάς φυλάγη! (καί ταΰτα λέγων δ Μήτρος έσταυροκοπή'ΰη). . .  

Άκουσε, έξηκολούβησε λέγων —  σάν γένης κλέφτης, κύτα 

καλά νά μήν άγγίζης γυναίκα, νά ’ χης πάντα μιά πλάτη 

τοΰ άρνιοΰ γιά νά τηρας τή δουλειά σου, ένα καλό γιατα

γάνι, ενα καλό τουφέκι. . . καί δέ φοβάσαι τίποτα . . .

—  Καί οί χωροφύλακες; είπον έγώ.

Ό  Μήτρος άπεκρίΐη προς τήν έρώτησίν μου ταύτην δι’ 

ένός σχήματος, όπερ άνεβίβασε τό αίμα είς τήν κεφαλήν μου.

’Ήμην έτοιμος νά τιμωρήσω τόν αυθάδη, ότε δ ήχος πυ

ροβολισμού διέσπειρε τόν φόβον έν ήμϊν.

ΓΗ τοποθεσία, έν ή άπεφασίσαμεν νά διημερεύσωμεν, ήτο 

ΰψωμα μετά προβολής· καί όπισθεν τής τραχείας έκείνης 

προβολής, ήτις ωμοίαζε προς έπιτείχισμα, συνή^ροισαν ήμάς 

οί λησταί, όπως μάς άποκρύψωσι, καί αυτοί συνεκρύβησαν

μεΐτ’ ημών.

Γ0  πυροβολισμός έξηκολούϊτει.

—  Τό γέρο βαροΰν! Παναγία μου! έφώναξεν δ Μήτρος.

—  Νά τρέξουμε νά τοΰ βοηθήσουμε, είπεν δ Κουτσοχέρης.

—  Ζουρλός είσαι; παρετήρησεν δ Δημητρός . . . νά πάμε 

νά κτυπήσουμε τ ’ άποσπάσματα στον κάμπο;

Γ0  πυροβολισμός έπαυσε· καί δ Μήτρος ΰψωσε τήν κεφα

λήν, "να παρατηρήση· τό βλέμμα του διήρχετο πάν τό διάστημα.

—  Τ ί βλέπεις, Μήτρο;

—  Βλέπω, μωρέ αδέλφια, άγγαρειαϊς, στρατιώταις, χωρο

φύλακες . . . χάλασ’ ό Κόσμος, άδέλφια . . .  οί στρατιώταις
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σκότωσαν τό γέρο . . .  δεν είν’ άλλος παρ’ αύτός . · . γυρνάνε 

τώρα στο δάσος . . .  σωΪΓηκαμε.

Άνέπνευσα- σκληρά τη αλητεία ίοεσις, ήτις με παρεκίνει 

νά εύχωμαι την επιτυχίαν τών ληστών! Ή  Ειρήνη ήτο ατά

ραχος, καί τό βλέμμα της εξέφραζε την γλυκύτητα καί τήν 

άταραξίαν μάρτυρος.

—  Θ’ αποκάνω! είπεν εις έμέ, άποϋεσασα επί τών ώμων 

μου τήν έκ τοσούτων σκληρών ταλαιπωριών καταπεπονημένην 

κεφαλήν της . . .  ϊ ’ αποκάνω, ψυχή μ ο υ . . . ,  καί σύ ϊ ά  

πάρης άλλη γυναίκα . . .  μή τήν πάρης, ψυχή μου, χωρίς το 

θέλημα τών γονιών της . . .  ό γάμος πού γίνεται χωρίς τό 

θέλημα τών γονιών ποτέ δέν είναι ευτυχισμένος.

—  Ειρήνη!. .  . τ ί λόγια είν’ αυτά . . . ;  χϊ?ές ήσο τόσον 

ΪΓαΤραλέα . .  . τόσον γενναία . . .  είχες τόση καρδιά . . .

—  Ν α ί. .  . αλλά ή πλάτη του άρνιοΰ έδειξε πώς ΐτ’ ά 

πο^άνω . .  .

—  Ν ά πάρη ό Διάβολος ό'λαις ταΐς πλάταις . . .

—  2 ώπα, βρέ παιδί! . . .  ή πλάτη ξέρει πολύ πλειότερα 

παρά σένα . . . είπε μέ διακεκομμένην φωνήν έ Μήτρος.

—  Δένϊτά πάρης άλλην γυναίκα βέβαια εύΐτύς εύϊτύς· δέν είν’ 

άλήϊτεια . . . ;  έξηκολούΪΓησε λέγουσα ή Ειρήνη . . .  Ν ’ άπο- 

^άνω τόσον νέα !. . .  δέν είναι τού λυπημού . . . πόσον ευτυ

χισμένη ϊτά ή'μουν μαζί σου . . .  εις τό μικρό μας τό χωριό . . .  

ϊτά έκάναμεν πολύ ώραϊον τό σπητάκι μας . . .  μά δέν τό 

ΪΓέλ’ ό Θεός . .  . άκουσέ μου, άγαπημένε μου άνδρα! (πρώ- 

την ταύτην φοράν άπό τής φυγής ημών μ’ έκάλεσε τό όνομα 

τούτο, καί πολύ ηύχαριστείτο νά τό έπαναλαμβάνη, εύρίσκουσα 

τέρψιν τινά εις τήν παράτασιν τής προφοράς του) . . .  άκουσε, 

καλέ μου άνδρα . . . νά πάς στήν ’ Εκκλησιά νά ζητήσης τά
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στέφανα τού γάμου μας, καί νά τά βάλης μέσα στον τάφο 

μου . . . δέ ^ά μοΰ κάμης αύτή τή χάρι, άνδρα μου;

Ε ις μάτην προσεπάϋτουν νά κρατώ τούς έλολυγμούς μου. . .  

ε(5Τηξα σπαραξικάρδιου όλολυγμόν, ό'στις καί αυτούς τούς λη- 

στάς συνεκίνησεν.

—  ’Άκουσέ μου, παλληκάρι μου . . . είπεν δ Μήτρος . . .  

έλα νά γένης κλέφτης . . .  έλα νά γένης ’ δικός μας, καί νά 

’σαι τό πρωτοπαλλήκαρό μου, καί έτσι μπορεί νά μή χα'Π'ή 

κ’ αύτή ή φτωχή κοπέλλα.

—  ’ Εμπορεΐ νά μ ’ άκολουίτή . . . ;  ήρώτησα μετά πολλής 

άγωνίας.

—  Θά τήν πάμε στά κλεφτοχώρια μας στήν Τουρκιά. . .  

νά κάΐόετ’ έκεΐ μέ τής ’ δικαίς μας μανάδες κι’ άδελφάδες . . .

Παρετήρησα τήν Ειρήνην τό βλέμμα της ήστραπτεν.

Ό  Μήτρος, οστις άπό ώρας εις ώραν άνώρϊου τήν κε

φαλήν του, όπως περιβλέπη εις τόν ορίζοντα, έφώναξε·

—  Διάβολε! νά τους π ά λ ι. . .  προσοχή . .  .

Μετ’ ολίγον ήκούσίησαν κραυγαί.

—  Ά π ’ έδώ έρχοΰνται. . .  έξηκολού^ησεν δ Μήτρος· κά

ποιος τούς δδηγάει, βρέ παιδιά . . .  αύτή τήν κρυψιά μόν’ 

ό γέρος τή ξέρει. . .  βέβαια ίσια καταπάνου μας έρχοΰνται. . .  

νά ξεφύγουμε τρόπος δέν είναι. . .  σ’ ολίγο ΐτά μας τριγυρίσουν·

Έγώ έτρεμον ολος· ή δέ Ειρήνη έφαίνετο ώς αναίσθητος, 

καί οί οφθαλμοί της έμειναν άκίνητοι εις τρόπον λίαν έπίφοβον.

—  Παιδί μ ο υ !. . .  είπεν εις έμέ δ Μήτρος μετά φωνής 

λυπηράς . .  . Παιδί μου!. . .

Κατενόησα τήν άπαίσιον έκείνην φωνήν.

—  Δός με τό ό'πλον σου! ¿φώναξα- εγώ Ϊγ’ αποκάνω προ 

τής Ειρήνης!
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ΓΗ Ειρήνη έβρηξε φωνήν περιχαρή· καί άνορϊωϋτεΐσα 

έφώναξεν.

—  Καί σέ ’ μένα δότε ένα τουφέκι! καί ήρπασε το όπλον 

του Κουτσοχέρη.

” ί ϊ ! πόσον ήτο ωραία! οί λησταί καί έγώ έβλέπομεν αυ

τήν έκθαμβοι.

Έλαβον έγώ το οπλον του Δημητροΰ · ο δέ Κουτσοχέρης καί ο 

Δημητροσ ήτοιμάσξτησαν νά μεταχείρισήώσι τάς π ισ τό λ α ς  των.

—  Έ ν α  σκυλί! . . . ένα σκυλί! . . .

—  Αυτό τό διαβολόσκυλο μάς έξίχνιασε . . . έφώναξεν έ 

Μήτρος.

Μετ’ δλίγας στιγμάς δ Μασκαράς περιεστρέφετο εις τούς 

πόδας της Ειρήνης.

Τό πτωχόν ζώον! άκουσίως μάς είχε προδώσειν.

—  Γρουσούζικο σκυλί! σέ γνωρίζω! έφώναξεν δ Μήτρος, 

καί ήτοιμάζετο νά κόψη τον Μασκαράν μέ τό γιαταγάνι.

—  Μη σκοτώσης τό σκυλί μου! έφώναξεν ή Ειρήνη.

Κατόπιν τού Μασκαρά έφτασαν εί. τούς πρόποδας τού

λόφου τό απόσπασμα τής χωροφυλακής καί οί άλλοι άνθρω

ποι τού Καπετάν Βασίλη, οΐτινες έξήλϊτον εις καταδίωξιν 

ημών μεταξύ τών πρώτων άνεγνώρισά τινας παλαιούς στρα- 

τιώτας τού τάγματος, εις δ άνήκον κάγώ, καί μεταξύ τών 

δευτέρων είδον τον Πέτρον, τον Παντελή καί τόν Γιάννην. 

Προσεκλήυημεν νά παραδοίώμεν · άλλ’ ημείς άπεκρ&ημεν 

διά πυροβολισμών δύο χωροφύλακες καί ο Παντελής έφονεύ- 

ΪΓησαν εις τόν πρώτον πυροβολισμόν . . .  —  Οί προσβαλόντες 

ήμάς άπεσύρ υησαν καί συνεσκέφΐησαν . . .  ήλλαξαν σχέδιον 

διεχωρίσϊησαν, καί έκαστος έξ αυτών προσεπάόΤησε ν’ άναβή 

κατ’ ιδίαν εις τόν λόφον, έφ’ ού εΐχομεν κρυφτή· ημείς δέ
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άπεφασίσαμεν τότε νά ώφελη^ώμεν έκ τής διασποράς τής 

δυνάμεως τών προσβαλόντων ημάς, καί νά τραπώμεν εις φυγήν.

—  2 τήν Καλή βρύα! παιδιά! . . . καί δ Θεός μαζί 

σας! . . . έφώναξεν δ Μήτρος.

Ή  Ειρήνη καί έγώ ήκολουϊτήσαμεν τον Μήτρον δ Μα- 

σκαράς κρεμάσας τά ώτά του ήρχετο μεΐτ’ ημώ ν δ Δημη

τρός καί δ Κουτσοχέρης ήκολούϊησαν άλλην δδόν.

Εϊχομεν ήδη καταβή έκ του λόφου, καί έπλησιάζομεν νά 

είσέλ^ωμ,εν εις τδ δάσος, οτε σφαΐραί τινες έσύριξαν πέριξ 

ημών. ΓΗ  Ειρήνη έπεσε κατά γής.

—  ’ ΕπληγώΕηκα . . φύγε . . .  ειπε προς έμέ.

—  Ν ά φύγουμε! είπεν δ Μήτρος, βραδύνων τδ βήμα 

του . . . ϋτά τή ξαναβρούμε . . .

—  ’ Αδύνατον! έφώναξα.

ΈστάξΤημεν . . . οί διώκται ημών είχον προχωρήσειν καί 

δεύτερος πυροβολισμός αντήχησε πέριξ ημών . . .  ή Ειρήνη 

έκίνησε τήν κεφαλήν, καί έμεινεν άπνους.

—  Άπεβτανε! άς φύγουμεν, έφώναξεν δ Μήτρος, προσπα- 

^ών νά με σύρη μεϊτ’ εαυτού.

—  "Οχι· άφησέ μ ε ! . . .  καί έβρίφϊην δλοφυρόμενος έπί 

τού νεκρού τής Ειρήνης.

Τ ί συνέβη μετά τήν έλείϊρίαν έκείνην στιγμήν, ούδαμώς

έν^υμούμαι. Αίφνης βλέπω έμαυτδν όδοιποροΰντα οπισίτάγ-

κωνα έν μέσω δύο χωροφυλάκων δ Μήτρος, ϊτΰμα γενόμενος

τής άφοσιώσεώς του εις ημάς, πορεύεται παρ’ έμοί· προ

ημών δέ δύο άνθρωποι φέρουσι τον νεκρόν τής Ειρήνης,

κρατούντες αυτόν άπό τών χειρών καί τών ποδών . . .  Ή  
*

κόμη τής άτυχούς κόρης, δσάκις δ έτερος τών φερόντων αυ

τήν εκυπτεν έκ τού βάρους τού πτώματος, έσύρετο έν τή
17
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κάνει. . .  Γ0  Μασκαράς έπηκολούςτει την έπικήδειον ταύτην 

πομπήν, έχων τήν κεφαλήν κεκλιμένην προ των εμπρόσθιων 

ποδών του, καί έκπέμπων απαίσιους ώρυγμούς. . . ένίοτε δέ 

έλειχε τό κα'ίημαγμε'νον πρόσωπον της αγαπητής αύτοΰ 

κυρίας.

"Οπισθεν ημών βλέπω χωροφύλακας καταλελυΐτρωμένους. . .  

καί μεταξύ αύτών ο Πέτρος προβαίνει, διάπυρον έχων καί 

άπειλητικόν τό βλέμμ,α . . . φαντάζομαι οτι μοι όμιλεΐ τις· 

άλλ’ έγώ εύρίσκομαι είς πλήρη αναισθησίαν............................

— 258 —

—  ’ Αγαπητέ Κύριε Βρετέ! πολλήν ώραν ήνάγκασας τόν 

άσΐενή μου νά φλύαρη . . .

Ή το ή φωνή τοΰ ίατροΰ Κυρίου ΓΡώτα, τοΰ πολυτίμου 

συμπολίτου μου, διευξτυντοΰ ενός τών έν Παρισίοις άριστων 

φρενοκομείων.

—  Julien . . . έφώναξεν ο ιατρός Ρώτας, άποτεινόμενος 

Γαλλιστί πρός τινα υπηρέτην τοΰ νοσοκομείου . . . recondui

sez le No. 2 2  dans son pavillon . . .  ’Έπειτα δέ στραφείς 

πρός έμέ προσέβηκεν· — Ά !  φίλε μου! φίλε μου! πόσον κα

κώς έπραξας, άναγκάσας αυτόν νά φλυαρήση τόσον πολύ ! . . .  

παρατήρησον είς πόσην άδυναμίαν τόν έρ’ριψας........................

Οί προσερχόμενοι ομογενείς είς Παρισίους δύνανται, έάν 

Ϊτέλωσι, νά έπισκεφΐτώσι τόν δυστυχή έραστήν τής Ειρήνης, 

λαμβάνοντες προηγουμένως παρά τοΰ ’ Ιατρού Κ. ’ Ρώτα τήν 

άπαιτουμένην άδειαν πρός έπίσκεψιν αύτοΰ.
*

Μ αρίνος 1Τ. Βρετός.

ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Β Η Α Α ΡΑ

Π Ο ΙΗ Μ Α ΤΑ  2 Α Τ Υ Ρ ΙΚ Α .w

^άτυρας είμαι- σ’ ολα γελάω.
Τον ίδιον Μώμο δεν τον ψηφάω. 
Μακρο'3εν στέκα· μή μέ πειράξης. 
Τί σ’ε δαγκάνω, και &ά φωνάξης.

"Ενας κάπιος μια φορά,

Μού είπε- φίλε 2άτυρε·

Τή γλώσσα σου καμπόσο 

Ν ά κόντευες, ώς τόσο.

Καί μέ μούτρα σοβαρά 

Τέντωσε τό δάχτυλο,

ΓΩ ς μέτρο νά διορίση 

Σ ττ  φρόνιμή του κρίσι.

Ά μ  γιατί; παρακαλώ,

Ρώτησα, καί γέλασα,

Κουτζόγλωσσον μέ θέλεις,

Καί μοΰ τό παραγγέλλεις;

(α) ”Ιδε ’Εθνικόν Ήμερολόγιον, έτος Ε', σελ. 133 και έτος Ζ σελ. 33.
47*
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’Ή  γιατί περιγελώ,

Τ ά  πολύ παράξενα,

Τ ά  λέγω παρρησία 

Μ’ έλευτεροστομία.

Φανερά κατηγορώ 

"Οπιον μέ αδίκησε,

Καί τά παράπονά μου 

Δέν κρύβω σττν καρδιά μου.

Μήν έπάντεχες ϊταρρώ'

Πώς γιατί φλυάρησες

Κ αί ¿πίσω μου κι ¿μπρος μου

Έγίνηκες οχτρός μου,

Κ αί ϊ ά  σέ ξεδικηϊώ;

Μη, μη το φαντάζεσαι,

Το νοΰσου μή σκοτίζεις, 

Παρόμια να φροντίζης.

Μ’ οπιον άλλον συγηστί 

Να πεισμόσω ενδέχεται.

Μπορώ ν αποφασίσω 

Τή γλώσσα να τροχήσω.

Τ ’ άλαφράσου τά μυαλά, 

Δέν ξεσυνερίζομαι.

Τ ά  λόγια σου δέν πιάνω,

Τον κόπο μου δέ χάνω.
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Που μετριούνται τά πολλά, 

"Αμμος είναι θάλασσας!

Τ ά  μασκαράτικά σου 

Καί λόγια κι’ έ'ργατά σου,

Κι’ όχι τάχα νά κοπή, 

Μόν ΪΓά την ξεβρίζονα 

Τ ή  γλώσσα μου ακέρια 

Μέ τά δικά μου χέρια,

Να άναβάλη, ή νά είπή, 

’Ά ν  ¿καταδέχονταν,

Την άχρειότητά σου,

Το άτιμο ονομά σου.

Φ ΙΛΑ ΡΓΥΡΟ Σ.

γΟ καϋμένος X ρυσολάτρης 

3 άπλα κείτεται, βογγάει,

Μέ το χάρο πολεμάει·

Έλαιμάργησεν ο δόλιος 

Τ ί γιομάτισε σέ σπίτι 

Κάπιου πλούσιου συμπολίτη.

Τού έπρόβαλαν κάμποσοι 

Μέ καρδιάς κι’ άγάπης ζέση 

Το γιατρό νά προσκαλέση.

Τώρα αύτός καί την αρρώστια, 

Καί τον κίντυνο λογιάζει,

Μόν τά έ'ξοδα τρομάζει.



"Ενας φίλος του άστεΐος,

Μέ σκοπό νά χορατέψη,

Του είπε* μήπως έξοδέψη

Πλιό παράνω στη ΡΓανή του, 

"Αν άπόμνησκεν άκόμα 

’Έ τζ ι άνήμπορος στο στρώμα.

Τότε πλιό έκαταζαλίστη. 

Παντοχή καί ίϊάβρ’ος χάνει,

Κ αί φωνάζει- ξτά πευ'άνη.

Κ αί οί πόνοι του άβγαταίνουν, 

Καί γιατρού ζητάει τη χάρι,

Μή ό Ρτάνατος τον πάρη.

Έξανάλαβε ωστόσο 

Μέ ολίγα την υγιά του.

Μόν γι’ αυτή τή συμφορά του.

"Εκαμε όρκον, όσο ζήση,

Νά διπνάη μόν το βράδυ 

Μέ νερό καί παξιμάδι.
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Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α Ρ Η Χ

Τόσο έ Μυ^ούλης νά ψεμματάη 

’ Από μικροΰβτε τό συνηίίάει,

Όπου ή γλώσσα νά του λαϊέψ η 

Δέν είναι τρόπος, καί ν’ άλη^έψη, 

Κ αί άν κανένα, άπ’ όσα λέγει,

Τό δέχετ’ άλλος καί του τό στρε'γει,

Τ α  ψέμματά του διπλά άρμαξτιάζει, 

Μέ γληγοράδα τ ’ άπανωτιάζει*

2 ά νά φοβούταν μην υποφτέψουν 

ΆλήΪΠαν είπε, καί τόν πιστε'ψουν. 

Μεγάλη ανάγκη τόν καταφέρει 

Μιά κάπια άλήξΓια νά άναφε'ρη.

Μόν δέν προφταίνει νά τήν προβάλη, 

Κανείς δέ μνήσκει αυτί νά βάλη* 

Καί τόν άφίνουν προμοΰ άκόμα 

Καλαρχινήση ν’ άνοιξη στόμα.

Λοιπόν ώρκίστη άπ’ ο, τι ξέρει 

Νά μή τραβήση ποτέ του χέρι.

Κ ι’ ώς νά πείτάνη, νά μή ΪΓελήση 

Ποτέ του άλήΐτια νά ξεφωνήση. 

Πολλοί παντέχουν, πώς μάς γελάει' 

Του ψεύτη έ λόγος λέν, δέ φελάει. 

’Εγώ σάς τάζω, πώς τόν κρατάει- 

Αυτόν τόν όρκο δέν τόν πατάει.
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Μ Ω Ρ0Π ΕΡΗ Φ ΑΝ 02.

Φίλος μου ή'λεγε, προς γνώριμό του,

άπό ΪΓυμό του,

Ά μ  τι όγκόνεσαι, παραφουσκόνεις,

καί καμαρόνεις;

2 έ πια φαντάζεσαι χαρίσματά σου

ξεχωριστάσου;



Η φύση σ’ έ'πλασε 

Ή  τυχη σ’ άφηκε 

Κ ι’ ή ποταπότατη 

Μήν εχεις μ ά ϊησ ι, 

’Εσύ ’σαι ολόγυμνος, 

Τ ί τόσο ύψόνεσαι, 

Γ ια  την περίστασι 

2 ’ άΐτρώπους τάχατες, 

Αύτό για άμέτρηγα, 

Μη φίλε, ¿φώναξα- 

Γ ια τί τοΰ γενεοαι 

"Ας παραπέρνεται 

Μόν ας μή βιάζεται,

2 6 4  —  

άκριβοχε'ρα 

μέ υλης λαίρα. 

καθόλου ξένον, 

κ ’ άποβριμμένον, 

άνατροφη' σου, 

πρώτη πομπή σου 

ή έπιστήμη, 

ή τέχνης φήμη! 

μονάτο σκήμα, 

άμά^ιας φτύμα, 

παρακαλώσε, 

καί έρωτώσε; 

πού πανταράδα 

απλή μονάδα 

κι’ εσύ μετριέσαι, 

μή δά καυκε'σαι; 

μηδέ τά χτήνη 

κανείς άφίνει- 

τού κάκου κρένεις- 

καί άποσταίνεις- 

διπλή αιτία 

στην φαντασία, 

στον εαυτότου 

σά φυσικό του. 

καί να λογιάζη 

πώς κάτι άξιάζει.
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Ό  λογιότατος Μιαλούδης 

'Γε'λιος δά γραμματικός,

Είναι πάντα σ’ άπορίαις,

Κ ι’ όλο μνήσκει εκστατικός, 

’ Αμαθείς παρατηρόντας 

Κ ι’ άναλφάβητα μιαλά,

Πλιό όρϊτά νά συλλογιούνται,

Να βαθαίνουν πλιό καλά 

Ά π ’ αυτόν, κι’ άπ’ όσους άλλους 

Προκομμένους σαν κι’ αυτόν 

Λογικής σπουδάζουν μέτρα 

Μέ αγώνα άρκετον.

Πώς! φωνάζει- κι’ έχει δίκιο 

Νά φων 'ξη  καί νά είπή.

2 άν κι’ έγώ μέ τόσα φώτα,

Κ ι’ έπιστήμης προκοπή,

Τό σκοπό πού μελετήσω 

Μ’ έ'γνιαν άκρας προσοχής, 

Πάντα άνάποδα νά βγαίνη 

Πάντα νά είμαι ατυχής!

ΓΗ κα^ημερνήμου πράξι,

ΓΩς καί στά παραμικρά,

Μοΰ αποδείχνει, οτι παίρω 

2 ’ ολα μέτρα σφαλερά.

Καί νά βλέπω τό χωριάτη,

Τό ανήλικο παιδί,

Νά έργάζουνται μέ λόγο;



Κ ι’ έγώ άκαρπο ραβδί. 

Θυμομένος ώς το άκρο,

Κ ι’ άναμμένος άπ’ οργή, 

Κ αί σχεδόν απελπισμένος 

Γ ιά  μιά κάπιαν αλλαγή, 

Ποΰ γελάστηκε κι’ έπηρε 

Παλιοφόρεμα κοντό,

Κ ι’ έδωκε τό έδικό του 

Πλιό καινούργιο καί σωστό, 

Αποφάσισε μέ γνώμη 

Τέλια ςεδικιτική,

Κ αί συγγράφει δλονένα 

Κ ι’ άναιρεϊ τή Λογική.
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Π Α Τ Ρ ΙΚ Η  Π ΑΡΗ ΓΟΡΙΑ.

Βογγομαχοΰσεν Άστενής 

Κατάκειτος στήν κλήνη,

Τοΰ χάρου παίρει, δίνει-

Κ αί λυπημένη, καί πικρή 

Ή  μαύρη σύζυγός του 

Θρηνούσε στο πλευρό του.

Σ έ τοΰτο μπαίνει κ’ 6 γιατρός 

Κ αί τό σφυγμό τοΰ πιάνει,

Τόν έρωτάει- τί κάνει.

"Οχ! τί νά κάμω, δέν μπορώ. 

Χειρότερα όσο πάνω- 

Φοβούμαι ϊ ά  πε^ά ω.

Μή δα τό θάνατον έφτύς 

Στοχάζεσαι, δειλιάζεις,

Κ αί τοΰ πατρός σου όμιάζεις.

Ό  μακαρίτης, σάν κι’ εσύ 

Μοΰ ή'λεγε, θυμούμαι,

Γιατρέ δέν τόν πατοΰμε 

Τό χάρο τούτην τή φορά.

Μον κείνος ήταν γέρος,

Κ αί τοΰ θανάτου μέρος.

Δέν έ'χω δύναμι γιατρέ,

Μηδέ γιά νά μιλήσω.

Καί δέ β·άβρώ νά γλύσω.

Τον ίδιον είχε, καί σωστά,

Ό  μακαρίτης Άιός σου.

Τό φόβον τό δικάσου.

Μον έσύ, φίλε μου, άγκαλα 

’Αποπολλής στο στρώμα 

Χαμοβαστιέσαι άκόμα,

Καλό δέ βλέπω, κύρ γιατρέ, 

Δέν τρώγω, δέν κοιμούμαι- 

Πώς λές νά μή φοβούμαι;

Σοΰρϊαν στο νοΰ καίτώς ϊωρώ, 

Τ ά  λόγια τού άδερφοΰ σου 

Τού μεγαλήτερού σου.

Γ Ο μακαρίτης φαγητό ,

Καί ΰπνον έποβτΰσε,

Καί μέ συχνορωτούσε.

Μόν έσύ, φίλε μου, έπροχτο 

Ζουμί ϊαρ’ρώ, καμπόσο
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Νά ρούφησες ωστόσο.

Αύτά ν’ άκουη ή ορφανή 

Γυναΐκατου άρχινάει 

Νά κλαίγη νά ξτρηνάη.

"Οχ! λέγει ο άντρας· άμ γιατί 

Τού κάκου νά λυπιέσαι, ■

Καί δεν παρηγοριε'σαι,·

Καν το γιατρό δέν άγρηκάς, 

Ποΰ λέει νά παντέχω,

Καί κίντυνο δεν έχω;

"Αμ μά τί λάβρος, καί καρδιά; 

Η άτυχη φωνάζει,

Βαριά άναστενάζει,

’ Αφού άκέρια φαμηλιά 

Την έχει μακαρίσει,

2 ’ εσένα ίτά εύτυχίσει!
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Μά τί εχει μετ’ έσενα 

Ό  Γλωσσάς ό άχρειάνης,

Καί σέ κράζει φτονερό;

"Εχει διάφορο κανένα 

Νά ξετάζη ε’σύ τί κάνεις,

Καί νά χάνη τον καιρό;

Μόν άς είναι· δέν το ΪΓέλει, 

Τάχα νά κατηγοράη,

Μόνε τό ’ χει φυσικό.

Για  τα ξένα νά τον μέλει 

Τά δικάτου ν’ άμελάη,

Καί νά λέγη τό κακό.

’Έ χει δίκιο άντα εύρη 

Εις τον άλλον μιαν αίτια 

Κάπως εύλογοφανή,

Νά χορταίνη όπως ξεΰρει 

Τής καρδιάς του τη μανία,

Νά σηκόνη τή φωνή.

Εις εσένα, φίλε, όμως,

Φτόνου πιο μικρό σημάδι 

Νά ξανοίςη ήμπορεϊ;

Καί σ’ εσένα! ποΰ ό Μώμος 

’ Αλαφρότατο ψηγάδι 

Νά κολήση άπορεϊ.

Φθονερούς εκείνους κράζουν 

Ποΰ τής ξέναις εύτυχίαις,

Καί τής ξέναις άρεταίς,

Έ δικαίς τους λογαριάζουν 

2 υφοραίς καί δυστυχίαις 

Τρομεραίς καί δυναταίς' ·

Είδέ μή, σ’ εσένα λ ά ϊο ς ! . . 

ΤΩ  χοντρή συκοφαντία,

’ Ω κακόβουλε Γλωσσά!

Φίλε μου, άφςτον, έχει πάξτος 

Προς ε’σένα καί κακία,

"Αφινέτον νά λυσσά.

Τέτιαν έ'κανα ομιλία 

2 ’ ένα κάπιον γνώριμό μου
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Μ ’ αθωότητα πολλή.

Δίχως τάχατε υποψία 

"Εως τότε στο σκοπό μου 

Ν ά ’χη φτόνου υπερβολή.

Ά ν τ α  ί'δα αυτόν τό φίλο,

Ά π ’ οργή πολλή καί ζάλη,

Εις την όψι νά χαλνάη-

Βλε'πεις, μου είπε, αυτόν τό σκύλλο, 

Μέ τη μύτη τη μεγάλη,

Που διαβαίνει, καί γελάει;

Είναι γείτονας δικός μου 

Τόσους χρόνους δέν τον ί'δα 

Μιαν ημε'ρα, μιά βραδιά,

2 άν κάϊτ’ άνθρωπον του κόσμου 

Μέ παραμικρή φροντίδα,

Μέ κακή ποτέ καρδιά.

Μ’ ολους χαίρεται φιλία,

Ό  καθείς τον αγαπάει,

'Γόν ζητάει μετάχαράς.

Κ αί γιατί τόση ευτυχία;

’ Αφορμής γελοκοπάει,

Κ ι ’ επειδή είναι μυταράς!
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2 ’ άλλα πράμματα ^αβρώ, 

"Οσους 'ίε'λω νά ευρώ,

’Έναν μ ’ άλλον νά συγκρίνω, 

Καί σέ λάίτος νά μή μείνω-
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2 τή δικήσου προκοπή 

Κά'ννας ά'λλος μήν είπή 

Ε ις τής σφαίρας μας τήν πλάσι, 

Πώς νά έ'φνασε, ή ΪΓα φτάσει,

Κοιλιόδουλοι πολλοί 

’ Ιστορούνται καί δεινοί.

"Ομως ή γαστριμαργία,

Ή  δική σου είναι μία.

Φαγητά, πιοτά καλά,

2 άν κι’ έσε'να, ή πολλά,

Μήτε γεύτηκεν ακόμα,

’Ή  ‘Γελά γευτή πλιό στόμα.

Κ ι’ έχεις δόντι αίσίταντικό 

Ώ ς  τό άκρο τεχνικό 

Τό καλό νά ςεχωρίζη,

Τ ’ άχαμνό νά μήν ε’γγίζη.

Τραπεζιού περιγραφή,.

Τόσο έμπειρα σοφή,

’Ά ϊρω πος νά παραστήση,

Βολετό άς μήν έλπίση,

Πόσα είδη φαγητά,

”Η βρασμένα, ή ψητά,

’Ή  αλλιώς μαγειρεμένα,

Δέν αλησμονάς κανένα.



— 272 —

Κρέας, ψάρι πλαστικό, 

Ζαχαράτω βοσπορικο 

Λάχανο, γλυκό, σαλάτα. 

Πολυσύνδετα, μονάτα,

2 ’ ολα τέλιον άριδμό 

Με ψηλό λογαριασμό,

Καί μέ νού μεγάλο βάδος 

Καταστρόνεις δίχως λάδος.

Μέ τί τάξι νά βαλδούν,

Καί μέ πια νά φαγοδούν 

Μόνος είσαι, που γνωρίζεις 

Μόνος άξιος νά φροντίζης.

Κ ι’ έτζι ή γλώσσα σου ιστορεί 

Γιόμα, δείπνο, που μπορεί 

2 ’ ολους ορεξι νά φέρη 

Εις αυτά ν’ άπλόσουν χέρι.

Είναι χάρι φυσική 

Μόν ενόδη ή πραχτική,

"Οδεν σύντρεξαν νά γένης 

Πρώτος τύπος οικουμένης.

’Άλλης δά καμμιάς δουλιάς 

Χωριστά άπό της κοιλιάς,

Λόγο, ξέρω, δέ σ’ άρέγει.

Το άχείλισου νά λε'γη ·
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2 ’ ή'κουσα πολαίς φοραίς 

2 έ συμποσίου χαραίς,

Τής ζωής σου έ'γνια πρώτη, 

Καδαυτό τό φαγοπότι.

Ζήσε, ζήσε για νά τρώς, 

Γ ιά  νά γένεσαι χοντρός.

"Ο,τι ως φαίνεται, ή φύση 

Πιταυτοΰ σέ έχει χτίση,

Νά χωνεύης δαυμαστά, 

Νά μιλής γι’ αυτό σωστ~, 

Νά δειπνάς, νά γιοματίζης, 

Κ ι’ άλλο τί νά μην άχρήζης.

2ΤΟΛΙΔΑΡΗ2.

2 έ γάμον άρχοντος, 

Ο Νούλας βρίσκονταν, 

Τ ί δέν έγένονταν, 

2 κουτιά έλοκαίνουργα 

Νά πάη δέν έ'στρεγε, 

Κ ι’ άπαρηγόρητος 

Του λε'γει φίλος του- 

Νά καταδλίβεσαι 

Μη γάρ είν’ άφευχτο 

Έ κ εΐ γιορτιάτικοι 

Παρόμιαις πρόληψες 

Μικρών κι’ άντλικων

προσκαλεσμ,ένος, 

απελπισμένος, 

νά καταφτάσουν, 

νά του. τοιμάσουν. 

καδώς φορούσε, 

έβλαστημούσε. 

καί τις ή χρεία 

χωρίς αιτία, 

ν’ άντραλοδούμ,ε, 

γιά νά φανούμε; 

γιά τά στολίδια 

άνδρώπων ίδια'



Κ ι’ έγώ ¿κίνησα 

Μηδέ καν διάλεξα 

Γ0  φίλος πάσκαγε 

Τον ΐσκυρόγνωμο 

Χαμένα άπόσταινε 

’ Εκείνος ήϊελε 

Κριτή μ ’ ¿ζήτησαν 

Τή γνώμη μου έ'δωκα. 

Κ αί προς τδ σύμβουλον 

Παρόμια ¿μίλησα 

Φρονείς ¿ξαίρετα 

Μ'ον’ ενα δίκιο του 

"Αν πάνει άστόλιγος, 

Πιδς τον στοχάζεται

μέ τα παλιά μου, 

τα πλι'ο καλά μου. 

μέ λόγου κρίσι 

νά καταπείση. 

τδ λιάραγκά του. 

τη φορεσιά του- 

ν’ αποφασίσω, 

χωρίς ν’ αργήσω- 

εύτύς τηρόντας 

χαμόγελό ντας. 

ή άφεντιά σου- 

καλοστοχάσου- 

καί δέ φαντάξει, 

νά τον κυττάξη;
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Α Μ Υ 2 Τ ΙΚ 0 2 .

Δέν τδν ξετάζω παντελώς 

Μέ γνώσι αν είναι, ή τρελός. 

Μδν έχει ιδίωμα κακδ 

Νά μη φυλάγη μυστικό,

Κ αί δ'σο θέλεις, ήμπορεις, 

Πικρά νά τδν κατηγορής 

Κ αί καταμόνας καί κοινά, 

Μέ δίκιο σου παντοτινά,

Μδν’ αν ολίγο δέ βιαστής, 

Θελήσεις νά συλλογιστής, 

Πληροφοριεσαι καθαρά,

Πώς παίρει μέτρα σφαλερά. 

Μηδέ τδ κάνει απ’ άφορμη 

Νά βλάψη άλλου την τιμή.

Δέ βλέπεις πόσο αδυνατεί 

Μές την καρδιά του νά κρατή 

Τά έδικάτου μερικά 

’ Απόκρυφα συμβεβηκά,

2 τά ξένα πλιδ τί καρτερείς; 

Γ ια  πονηρδν μή τον ί'α^ είς. 

Πορεύεται άκακα κι’ απλά 

Καί μέ άνήλικα μιαλά,

” Αν ΐτέλεις, γέλα, νά σου είπώ 

Τδν παιδιασίσιοτου σκοπό.

Γ ιά  μυστικό αυτός νογάει 

Κρυφά νά τό κοινολογάη.
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’Ό χ ι- δέ σέ κολακεύω.

Μή παντέχεις χορατεύω.

2 ’ είδος που δέν άπεικάζω,

’Έ χω  δίκιο νά θαυμάζω.

ΓΗ άσίγητή σου γλώσσα,

Πώς μπορεί νά κόφτη τόσα,

Κ αί μέ τέτια γληγοράδα,

Που ποτέ σχεδόν άράδα,

2 έ κάνέναν δέν άφίνει,

’Ά ντα βάνεται νά κρίνη.
18*



Κ ι’ οσο έμπρός αυτή πηγαίνει,

’Ό χι ’μόνον άποσταίνει,

Μονε σά νά σου τροχέται,

"Οσο πλιότερο κινιέται,

’Έ χει πάντα νιόν άΐτέρα 

Νά μή παύη ολημέρα,

Προξενάει σωστήν αιτία 

Νά μπουν όλοι σ’ άπορία·

Κ ι’ αν σου λέγει ό νους σου, σφάλλει, 

"Ομια γλώσσα νάχουν κι’ ά'λλοι,

Σύ εύτύς όπου ξυπνήσης 

Κ αί τά λόγιά σου άρχινήσης 

Σύνορο σ’ αυτά δέ βάνεις,

Μήτε θέλεις ν’ άνασσάνης,

Κ ι’ όσο νά άποπλαγιόσης 

Μεταβιάς ΐτελά τελιόσεις.

Ά ν τ α  είσαι σ’ ομιλία 

Δέ ΤΓυμάσαι άλλη χρεία.

Κ ι’ άν μ’ άέραν ήμποροΰσες,

Σαν ό τζίντζιρας νά ζούσες,

Ή  δουλιά ή έδικήσου 

Νά λαλής έπιζωής σου.

ΓΓόσο ε’λάϊτεψεν ή φύση 

Άργοπόδη νά σ’ άφήση!

Τ ί άνίσως της πατούσαις 

Σάν τή γλώσσα σου κινούσες,

Δέ ίτά ήταν βεβαιόσου,

Πεζοδρόμος δεύτερός σου.
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Α Σ Ε Β Ε ΙΑ  Σ Τ Ο Υ Σ  ΓΟ Ν Ε ΙΣ.

Περίσιο είναι νά μού λές 

Τά ίδια άπειραις βολαίς.

Νά μού παραπονιέσαι.

Καί νά δικαιολογιέσαι,

Πώς ’ ς τού ‘ίυμοΰ σου τήν ορμή, 

Σοΰ δίνουν πάντοτε αφορμή,

Οι άτυχοι γονείς σου,

Καί πέφτουν στην οργή σου.

Πώς σέ μ,ισάν από κακή 

Καρδιά πού έ'χουν φυσική,

Ηαργού σέ παροργρίζουν 

Διά νά σέ συγχύζουν.

Πώς νά σέ ίδούν δέν ήμποροΰν, 

Σ έ όλα σέ κατηγορούν.

Σέ όλα σοΰ άντιλέγουν 

Καί πάντα εκείνοι φταίγουν.

Καί γιά νά λείπουν ή συχναίς 

Αογοτριβαίς σ’ εσάς κοιναίς,

Λοιπόν αποφασίζεις,

Καί τούς συχνό ξυλίζεις.

Σοΰ άποκρένομαι κ ι’ εγώ 

Ως μέ τή γνώσι μου νογώ.
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Πώς χώρια άπ’ ολα τ ’ άλλα 

Τά δίκια τα μεγάλα,

Φτάνει αιτία μοναχή, 

Όπου ή αχρεία σου ψυχή 

2 τον κόσμον εγεννήΐη,

Μ’ άϊρώπους έμετρήΪΓη,

Γ ια  νά πεδεύουνται σκληρά 

Αυτοί, που πρέπει τρομερά 

Νά σέ καταμισήσουν.

Γιατί νά σ’ άνασττσουν.

ΥΠ 0Θ Ε 2ΙΑ ΡΗ 2.

Τον Πανταγιάτον νά μή γνωρίζης.

Τι μου ορίζεις! 

πολύ λαθεύεις, 

αν τον πιστεύεις' 

που νά μην έχη

Νά μή τον ί'δες 

Δεν είναι μέρος 

Ό χ  τίνος γάμο, 

Είν’ άλλος πρώτος 

Πού νιος, ή κόρη 

Ηιοί διο μαλόνουν,

δουλιά νά τρέχη. 

θανάτου λύπη, 

ποτέτου λείπει,- 

σέ πανηγείρια, 

καί σέ κριτήρια; 

νά προςενιέται, 

καί δέ ρωτιέται; 

νά μην ώρμήση 

νά τούς χωρίση;

Τής χώρας όλης 

2 έ κάΐτε σπίτι 

Γνωρίζει ξένον 

2 ’κοπούς γιομάτος 

2 έ κά~ε μέρος,

Μέ ένα λόγο 

Αυτά τ ’ άκούω, 

2 τήν κατοικιάτου 

Κ ι’ άλλου νά γύρης

αυτός άργάτης. 

καί επιστάτης, 

αρχιτεχνίτης, 

κοινός μεσίτης, 

καί τον εντόπιον, 

διαβάτην όπιον. 

γιά έναν κι’ άλλον, 

μικρόν μεγάλον. 

σέ πάσα πράξι- 

ϊ ά  βάλη τάξι· 

παντού τρεχάτος, 

καί πάνταγιάτος. 

μόν δέν ήξεύρω, 

πού νά τον ευρω. 

νά μή ζητήσης, 

άν τον θέλησης, 

όπου ήμπορέσης, 

‘ότά τον άντέσης.
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ΧΑΧΑΑΝΑ2. 

Χαρχαροΰδα μή ϊυμόνεις, 

Καί τά μάτια μου γκριλλόνεις, 

Νά σκιαχτώ, νά σέ έντραπώ. 

Μην ελπίζεις· ϊίά σ’ τό είπώ.

Πριν άκόμα άρχινήσης 

"Ενα τί νά ιστόρησης,

Θά σ’ άκούσουν πανταχοΰ.

Χά χά χά , καί χά χά χού.
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Όμιλόντας νά γελάσεις, 

Τοσοποΰ, πώς ϊέ λ α  σκάσεις 

Σάν τή φούσκα σέ θαρρούν,

"Οσοι στέκουν καί τηρούν.

Κ αί αν ώς τέλος καταντήσης, 

Λόγο ν’ άποξεστομήσης,

Τότε πέφτεις καταγής 

"Οχ τά γέλια νά πνιγής.

Καί καίτώς σέ γαργαλίζουν, 

¡Ξένα δάχτυλα αν σ’ έγγίζουν,

Έ τ ζ ι  άπ’ οσα κακολές, 

¡Ξεκαρδίζεσαι πού κλαίς.

Μήπως έ'χεις φαντασία,

Νά διηγέσαι τάχα άστεΐα,

"Οϊτεν παίρεις αφορμή 

Νά γελάς μέ τόση ορμή;

Καί αν γελάν οί άλλοι, ξεύρεις, 

Άπατός σου νά τό ευρης;

Μή σέ κόφτει, εδώ είμαι εγώ.

Σέ διό λόγια σ’ τό ςηγώ.

"Οσοι, φίλε, σέ κυττάζουν, 

Καί νά παρασκυνρωπάζουν, 

Δέν μπορούν νά κρατηθούν, 

Νά γελάσσουν ^ά βάλλουν

Γιατί είσαι άξιος γέλιου, 

Κάΐτε είδος περιγέλιου,

’Ή  μιλεϊς ή σιωπάς,

’Ή  χοντρογελοκοπάς.
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Μ ΩΡΟΣΟΦ ΟΣ.

Πώς ό Πάνσοφος εξέχει 

Μέ τό πνέμα αυτό πού έχει, 

Φανερά τ ’ ομολογώ'

Καί πώς δείχνει νοΰ καί φρένας 

Σπάνια νά ’ χη κι’ άλλος ένας, 

Συμφωνώ μ’ εσάς κι’ εγώ.

Ναΐσκε, είναι από τή φύση 

Πολυμάΐτιας πλούσια βρύση,

Σέ άνώτατο βαθμόν.

Κ αί υποτάζει μ’ άκρα χάρι 

Πάσα ρίζα καί κλωνάρι,

Κ αί τεχνών, κι’ επιστημών 

Βλέπω μ’ οσην ευκολία 

"Οποια δήποτε απορία 

Έ ξηγάει, καί διαλιεΐ.

Καί σέ ολα με τι κρίσι 

Ήμπορεΐ ν’ άποφασίση 

Χωρίς τάχα άναβολή,

Πάντα ομιος δίχως λά ΐος,

Καί σέ ύψος, καί σέ βάΐτος,

Σ έ μεγάλα σέ μικρά,



Τ ’ άλλα στόματα ¿μπροστά του, 

Ως προς τά χαρίσματα του, 

Μνήσκουν άλαλα, νεκρά.

Είναι, είναι, άλήϊτια τε'ρας 

Τής τωρεσινής ήμε'ρας,

Του αιώνα ή στολή-

Μόνε σ’ ένα πράμμα σφάλλει 

Τό άμίμητο κεφάλι,

Που χοντρά παραλαλεϊ.
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Α Ν 02ΤΑ Ν Α Α Α Δ 02.

’ Ακόμα δεν άγρήκησα

τινάν νά είπή,

Μια χάρι νά ’ χης τάχατε,

σαν οι λοιποί.

Κ ι’ άντα τζωπαίνεις, άτυχος,

κι’ άντα μιλάς.

Κ ι’ άντα δακρύζεις, άχαρος,

κι’ άντα γελάς.

2 τό κάτζημό σου ανάποδος,

καί στο φαγή.

2 τά μετωρά σου άτζαλος,

καί στήν όργτ.

Καί ή φρονιμάδα σου άτοπη,

χωρίς καιρό.

Κ ι’ ή τρελαμάδα σου άπρεπη,

Μέ τό σωρό.

Δέ μνήσκεις άψηγάδιαστος

καμμιάς λογής.

2 έ όλα σου άνάλατος,

κοντολογής.

Πώς είσαι άφύσκος, φίλε μου,

Δεν τ’ αναιρώ,

ΓΩς πράμμα άναντιλόγητο,

καί φανερό,

Μόνε μου φαίνεται άδικα,

νά τό ‘ΪΓαρ^οΰν, 

"Οσοι καθόλου γιά άϊρωπο

δέ σέ μετρούν. 

Γιατί όσο κι’ αν είσαι άνοστος

μ’ υπερβολή, 

Χωρίς κάνα προτε'ρημα

λίγο πολίι,

Μέ κάϊτε δίκιο πρέπει σου

βαθμός πρωτιάς 

2 άν καθαυτό πρωτότυπου

ττς άνοστιάς.

ΠΑΡΑΠΟΝΟ.

Έ τ ζ ι είναι- ναίσκε, τον καιρό, 

ΙΙοΰ χαίροσουν βαότμό λαμπρό

γιατί πλουτοΰσες, 

2 έ όλα ήσουν ϊαμαστός,

ΙΙαντου καί πάντοτε γνωστός,

καί φημισμένος.
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Καί αφού ή τύχη σου ή σκληρή 

Τή σήμερο σέ υστερεί

τά πρώτα δώρα, 

Μικροί μεγάλοι άρχιναν,

Τελείως να σ’ άλησμοναν,

νά μή σέ ξέρουν. 

Νέ ταύτο ώς πράμμα φανερό,

Νά είπώ τό όχι, δεν μπορώ.

μόνε σου λέγω, 

Πώς έχεις άδικο πολύ 

Να δείχνεις κάκητας χολή

κατά τού κόσμου. 

Καλοστοχάσου το, κι’ εύσύς 

Νωστά σά πληροφόρησής,

πώς δχ την τύχην. 

Νά παραπονε^ής μπορείς,

Όπου σέ άφηκε χωρίς

χρυσό σαμάρι.
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Μού είπε γνώριμος 

Γιά  τον Κοκρόγ'λωσσο, 

Τού άποκρίΓηκα 

Αές δικαιότατα,

Μόν τί πειράζεσαι 

Μή δέν τον γνώρισες 

Ά ν  τού έδόσηκε

ΑΠΟΦΥΓΗ.

άπαρι^μόντας 

κακά πολλά, 

χαμογελόντας, 

μιλεΐς καλά, 

στο φέρσιμό του, 

καμμιά φορά; 

γιά φυσικό του

Νά κρε'νη άτζαλα, καί βρομερά.

Μ’ οχτρούς καί φίλους του νά ώμιλήση, 

Ή  μ ’ οπιον έλαχε 

Κακά, ένάντιατους 

2 ά νά τον ξύλιζαν 

Τό στόματου άκοπα 

’Από άπερίγραφταις 

Όξέδρα άκάσαρτη 

Δυσωδικώτεραις

— 285 —

Ώ ς  καί γιά λόγου του, 

Τόσα άσκημόλογα 

Όποΰ κι’ άναίσχυντος 

Μέ βεβαιότητα 

Μή παίρεις, φώναξα, 

Τού λόγου σου άδικα 

2 ά δέν ορέγεσαι 

Ποτέ άποπίσωτους

νά πρωτοϊδή, 

σά τζαμπουνίσει, 

μέ τό ραβδί, 

ποτάμι τρέχει 

χοντροβρισιαίς 

ποτέ δέν έχει 

μαγαρισιαίς. 

άντα ξηγέται, 

σελά είπή, 

νά τά διηγέται 

σελά έντραπή. 

αυτά προς βάρον, 

μή τον λυπάς· 

πορδές γαϊδάρων, 

κοντά μήν πας.

2 Υ Γ Κ Ρ Ι2 Ι2 .

Πές μου, Μώκο, στή ζωή σου· 

Πώς τό νιόσεις τό κορμί σου, 

Ζωντανό κανένα πράμμα,

"Η τής τέχνης είσαι σ ιά μ α ; 

’ Αγαπούσα νά τό ξεύρω,

Μόνε πώς νά σού τό εΰρω!

Δέ μού λείς τήν άπορία;

Φίλος είμαι, τί έχεις χρεία.



I

Πέτρα είσαι,· Αές κινιέσαι.

Μτ είσαι δέντρο; Μο'νε ξιέσαι.

"Ορνιο τάχα; ίτά πετοΰσες.

Μαϊμού; δε ΪΓα μιλούσες.

"Ερπετό; δεν περπατούσες.

Κήτος; ^ε'λα κολυμπούσες.

Κτήνος; μδν όρΐτοποδίζεις.

Μέταλλο; άμ δεν άχρήζεις.

Μέ κανένα δεν ταιριάζεις,

Καί άπ’ ολα προσουμιάζεις.

ΠόΪΓον είχα καί μεγάλο 

Σ έ μια τάςι να σέ βάλω.

Πες μου, Μώκο, στα σωστά σου,

Μή είσαι τάχα; . . . Στάσου, στάσου. 

Τρως, μουγκράς, κοιμάσαι, πίνεις. 

"Υποψία δεν άφίνεις.

Ζώο είσαι δίχως άλλο.

Σοΰ το πίτυχα- δέ σφάλλω.

Ά μ  τι ζώου είδος είσαι,

Δέ μάς λές; το προσποιείσαι;

"Ο,τι είπα να είσαι σόνει.

Κ ι’ άπδ πια, δέ μάς ζημιόνει.
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ΒΡΟΜΑ.

Διαβαίνοντας στο δρόμο 

Πουρνό πουρνό μια ήμε'ρα, 

Συναπαντάω τό Μώμο.
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Μου λέγει, καλημέρα.

Τ ι κάνεις ποθητέ μου,

Παλιέ συναδερφέ μου.

Ώ  πόσο επιθυμούσα 

Στιμή να σ’ άνταμόσω.

Κ ι’ άποπολλής ποθούσα 

Τό βάρος να σού δόσω 

Γ ια  κάπιον γνώριμό μας,

Κ α ί φίλον έδικό μας.

Κ αί πριν καιρό μοΰ άφίση, 

Γ ια  πιόν να τον ρωτήσω,

Τό στόμα του σά βρύση 

Έπήγαινε ξοπίσω 

Να λέη για κείνον τόσα.

Πού τού άποσταίνει ή γλώσσα.

Κ αί αφού άποςεΐτυμαίνει 

Να τον κατηγοράη,

’ Ανήσυχος προσμένει- 

Σ τά  μάτια μέ τηράει,

Να ίδή τί γνώμην έχω,

Κ ι’ αν στά νεράτου τρέχω.

Κυρ Μώμε, τό σκοπό σου, 

Τού λέω, καλά άπεικάζω.

Μηδέ τό φέρσιμό σου 

Έ γώ  καταδικάζω,
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Μόν δέν μπορώ ν’ ακούσω 

Γ ια  νά σέ υπακούσω.

Γ0  Κόπρος, που ονομάζεις 

Κ αι ωραία ζωγραφίζεις,

Μέ χάρι ψηγαδιάζεις,

Κ ι’ όπου καλά γνωρίζεις,

Ε ίν’ άΐτρωπος μέ φρένας,

Ντον κόσμον ίσως ένας.

Κ ’ εγώ, κ’ εγώ βουλιόμουν 

ϊ ή  γλώσσα νά ταράξω,

Προχτέ φιλοτιμόμουν 

Νά τον χαμοπειράξω- 

Μον μ’ έκαμε νά μείνω ,

Κ αί λόγο νά μή κρίνω.

Καί μου είπε- 2άτυρέ μου, 

Μέ γνώσι σέ θαρρούσα,

Μηδέ ή'λπιζα ποτε' μου,

Μηδέ τό καρτερούσα,

Χωρίς νά συλλογέσαι,

Μ’ έμενα νά μετριέσαι.

θαρρείς σάν ονειδίζεις 

’Γών άμαχων τό πλήθος, 

Μπορείς εσύ νά γγίζης 

Καί φιλοσόφων ή^ος,

Μέ ολα τά σωστά σου!

2 ιώπα, κι’ άφηκρά σου.

Καί μ ά ϊε , πώς ή φύση 

’ Αδιάφορη μητε'ρα 

Χωρίς ν’ άναμερήση 

2 τή γή καί στον άγε'ρα 

Κανένα άπ’ οσα φέρει,

2 τόν κόρφοτης τά σέρει.

Κ αί δ σοφός πού  ̂έλει, 

Άφύσκος νά μή γένη,

Γιά  πάστραις δέν τον μέλει, 

2 τής βρόμαις μπαινοβγαίνει. 

Γυμνή τή φύση βλέπει- 

Νά τή μιμιέται πρέπει.

Κ αί επειδή στή βρόμα 

Γ0  άΪΓρωπος γεννιέται, 

την έχει πρώτο στρώμα,

2 έ ταύτη νά γκυλιέται 

Άνάγγη είν’ οσο ζήση,

3 ’ αυτή νά ξεψυχήση.
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Ο Κ Ρ Α 2 0 Π Α Τ Ε Ρ Α 2 . 

Μεταβίας γλυκοχαράζει,

2 τά βουνά ή αυγή χαράζει,

Κ ι’ άρχινάει —  Τό σκοτάδι νά σκορπάη.

:ό0Γηκε ό Κρασοπατέρας.

Πρώτη έγνια τής ημέρας,

Μόν ξυπνήση —  Τό ποτήρι νά σφουγγίση-
19



Καί προμιού τά μάτια τρίψη,

Τήν κοιλιά του για να νίψη

Μια κανάτα —  "Οχ τον πηρο νηστικάτα.

Κιαπέ υστέρα ως το βράδυ,

Που να πιάκη τδ σκοτάδι,

Τδ λαγήνι — "Ο χ τδ χέρι δεν τ ’ άφίνει,

Μδν ρουφάει, καί μόνε ζάφτει- 

Κ ι’ όσο πίνει, τόσο άνάφτει- 

"Ολο πίνει —  Κ ι’ όλο γενεται καμίνι- 

"Οχ τδν πηρο δέ σπαρνάει.

Τδ βαγένι μδν τηράει.

Καί ή σβάνα —  Είν’ της δίψας του ή καμπάνα.

Μυριοστέφανο βαγένι,

Πές μου, τί ί'έλ’ άπογένη

2 τά σωστά σου —  ΓΩς τδ τέλος ή κοιλιά σου;

Τής κανάταις οπού άδιάζεις,

Κ αί σε ταύτη τής σοδιάζεις,

Πώς χωνεύεις —  Καί να τίνης μδν χαλεύεις,·

Τδ κρασί που σβαναρίζεις,

Τ ά  λαγήνια που στραγγίζεις,

Μέγα πράμμα —  Πώς δέ σκάζεις είναι ΐταμα!

Ώ  κοιλιά μέ δίχως πάτο.

Κρασσοσφούγγαρο μονάτο!

Ώ  πηγάδι —  Δίχως βά^ου καν σημάδι.

Ώ  καδδί που δέ χορταίνεις,

Κ αί ποτέ δέν άποσταίνεις

2 ’ όσο βρίσκεις —  Κ ι’ άδιο πάντα σου άπομνήσκεις 

Ώ  καρούτα άναιώνια 

Που νά ρίχνουν χίλια χρόνια,
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2 τά  χαμένα —  Θά παιδεύουνται μ’ εσένα!

Ώ  κρασιού άλήϊτια τάφε,

Τ ’ άντερά σου βάφε, βάφε! . . .

Έ  κοντύλι —  Μούργε πλιδ ή ψυχή στ’ αχείλι.

Πές κάνα άλλο κι’ άφς τη βρόμα;

Θέλα είπής, μου λές, άκόμα;

"Αμ σέ πιάνω —  Κ ι’ όλο τρίμματα σέ κάνω.
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ΑΣΧΗΜΑΔΑ.

Φεύγα νά μη σέ ίδώ-

φεύγα άπομπρός μου.

Ώ  μούτρο φοβερδ,

σκιάχτρο τού κόσμου.

Πιά μάνα ήταν αύτη,

Καί πιδς πατέρας,

Πού σ’ έκαμαν νά βγής

σέ φώς ήμέρας.

Τόσο πολύ κακδ

τόσο ψηγάδι,

Νά βρίσκεται ποτέ

σ’ όλον τδν αδη!

Νά ϊδε, ή ϊίά ίδή

τέρας κανένα 

Γ0  ήλιος πουθενά,

ωσάν κ ι’ εσένα!

’Ό χι, γιατί μ ’ οργή

ή ιδία φύση,
19 *



!
Το καλούπι σου εΰτύς

το έχει. τζακίσε'.
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Π 0ΙΗ ΤΗ 2.

Αΰτος καί οχι άλλος, 

'Ο  φαντασμένος,

Για  προκομμένος, 

Ελληνιστής μεγάλος·
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’ Εκεί που είχε πλαγιάση 

Νά ξαποστάση,

Ν ά ήσυχάση,

Του είχε ένϊουσιάση

Τό γνωστικό κεφάλι,

Νά τραγουδήση 

Την πλούσια φΰσι 

Τά άμίμητάτης κάλλη.

2ιμ ά  στον Ελικώνα 

2 άν κατοικούσε, 

Χαμοίίαρ’ρούσε 

Άνίδρωτον άγώνα

ΓΗ Μούσες ξυπνημέναις 

2 τήν ταραχή του,

Πολλή κραυγή του, 

Πετιοΰνται ξαφνισμέναις,

ίί<5

2 τήν πολυμάϊειάτου 

Τή στιχουργία.

Μ’ άδιαντροπία 

’Αρχίζει στα σωστά του

Τούς άλλους νά μιμιέται- 

Τή λΰρα άδράζει,

Βαρεΐ, φωνάζει,

Καί ποιητής λογέται.

Τής άνοιξις ή χάρι 

2 έ λουλουδάκια,

2 έ χορταράκια,

Καί μέ λαμπρό φεγγάρι,

Κ αί άπανωταΐς προβαίνουν, 

Μον σαν τον ϊδαν 

’ Ακε'ριον Μίδαν,

Γελάν, καί μεταμπαίνουν.

Ο Μ Α Τ Ζ 0 ΥΚΑ2

Η

Ο ΑΥΤΟΔΙΔΑΧ’ΓΟΧ Γ ΙΑ Τ Ρ 0 2 .

2 ’ ένα μέρος σ’ έναν τόπο 

Μέ πολύ ϊταμάσιον τρόπο,

Μέ ξαπόρεσι κοινή,

Καί σέ διάστημα ήμε'ρας,



Έγεννή^ηκε ενα τε'ρας 

2 πάνιο άλλο νά φανή.

Δίχως νά ’χη υποψία,

” Αν εύρίσκονταν βιβλία, 

Έπιστήμαις καί σπουδή 

Ό  Ματζούκας οχ τα γίδια, 

Έξημέροσε στα ίδια.

Του ’ Ασκληπιού παιδί.

"Οσοι άκούν αυτό, δαμάζουν 

Καί έχουν δίκιο νά φωνάζουν, 

Πώς διηγούμαι υπερβολή.

Λέω μονάτη την άλήττια- 

Δεν προβάνω παραμύθια' 

Μαρτυράν σ’ αυτό πολλοί. 

"Οχ τη φύσι διδαγμένος,

Καί γιατρός τελειομενος

2 τής μητρός του την κοιλιά 

Κ ι’ ο Ματζούκας άποράει.

Το χωρίο' του τον τηράει 

Γ ιά  σοφίας τη φωλιά.

Κ ι’ όχι τε'χναις φαρμακίας,

Κ αί μυστήρια της χημείας,

2 ε πολλούς κοινά κι’ άπλά. 

Μένε ξέρει, τό ρεπάνι,

Μές τό σώμα, ως πόσα κάνει 

Κακοσύναις, καί καλά. 

2 κόρδο, πράσο, καί κρομμύδι, 

Θεραπευτικά τα δίδει,

"Οπου ή χρεία τά καλεϊ.
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Κ αί μέ μέθοδο δικήτου 

Πασαέναν άστενή του 

Προχειρότατα ωφελεί- 

Μήτε ΪΓελει νά ήξεύρη 

Ν ’ αγωνίζεται νά εύρη 

Άρεταίς στά ξενικά- 

Του χωριού οι κήποι ολοι 

Πατρικότου περιβόλι,

Πού φυτρόνουν γιατρικά 

Τ ά  σταφύλια, τ ’ άγγουράκια, 

2 ύκα, μήλα, πεπονάκια 

Πού δροσίζουν τό λαιμό 

Δίχως άνοσταις πικράδαις, 

Γιατρικίσιαις φαρμακάδαις, 

Περετούν στο διορισμό. 

"Ολα αύτά μέ πλούσιο χέρι 

Τ ά  μοιράζει καλοκαίρι,

2 άν πολύ δροσιστικά,

Τό χειμώνα έχει πάλι 

2 τό σοφότου τό κεφάλι 

"Ολα τά πυροτικά.

"ΟΪΓεν ολους τούς γιατρεύει. 

Πάσα νόσο θεραπεύει,

Μέ μιά χάρι χωριστή.

Κ ι οποίον τούτος νά σηκόση, 

Πλιό ό χάρος νά σκοτόση, 

Νοΰς νά μή τό φανταστή. 

Μόν ή άκρατου σοφία, 

Κ ά ϊα ρ σ ι, φλεβοτομία,
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Εχει για άρματα κοινά- 

Κ αί μ ’ αύτά πρωταρχινάει, 

Κά^ε πάΐτος κυνηγάει 

Σταθερός παντοτινά.

Τού Ματζούκαμας την πράξι 

Πιός είν άξιος νά ξετάξη 

"Η τήν άλλη προκοπή!

Ώ ς  σέ πιον βαΪΓμδ καί στάσι, 

Τ ής σοφίας έχει φτάσει,

Σφάλλει οποίος νά τό είπή. 

Τ ά  ρωτήματα δέ ΐτέλει- 

Γ ια  σφυγμέ μηδέ τον μέλει- 

Τέτια ο φίλος τά γελά.

Σ ’ άλλο ΰψος μέγα πάνει- 

Τ ή  διάγνωσίτου κάνει 

Μέ άλλιότικα μιαλά.

Μέ τη μυρουδιά καί μόνον, 

Στοΰ άρρωστου του τον πόνον 

Τής κοιλιάς τό περιττό,

"Η τό ούρος, μέ τή γέψη 

Λιγοντί νά σημαδέψη,

Του είναι πάρα άρκετό.

Μέ παρόμιας γνώσις φώτα, 

’ Υστερνά γιά αυτόν καί πρώτα, 

’Άκοπα ΐταματουργεϊ.

Τόσα κατορ^Γωματά του,

’Ό χ τά πλιό καΪΓημερνά του,

Δέ χωράει ακέρια γή.

Τά παχιά κορμιά άχαμναίνει,
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Τ ’ άχαμνά σου τά παχαίνει,

Δίνει μάτια τών στραβών- 

Τούς ψηλούς, εύτύς χαμηλόνει, 

Τούς κοντούς κι’ αυτούς ψηλόνει, 

Βάνει γλώσσα τών βουβών. 

Σ τά  μικρά τά πάΐτια ομως,

Τό νοητό του είναι τρόμος- 

Κ ά'ϊε νους τον απορεί.

"Ενα σύμπτωμα ν’ άκούση,

Μή φοβάσαι νά προσκρούση- 

Μές τη ρίζα πάει βαρεϊ.

Πές του, βήχω- πήρες κρύο- 

"Ενα κι’ ένα κάνουν δύο- 

Αίμα, αιμα παρευτύς- 

Καί τήν κάίταρσιν αντάμα,

Νά ίδής τής τέχνης ΪΓίάμα, 

Θιάμα τέχνης σαν κι’ αυτής! 

Άνεμοβροντώ άποκάτω- 

Είναι κρύο, καί μονάτο,

Αιμα καί καθαρτικό 

Τής χολαίς νά ελαττώσουν,

Τ ’ άντερά σου ν’ άλαφρόσουν, 

Ά π ’ αύτό τ’ άνεμικό.

ΝιόδΓω κάψι στο κορμίμου- 

Γίήρες κρύο, στή ζωή μου,

Καί τδ πήρες τήν αύγή- 

Κάμε αρχή φλεβοτομήσου,

Καί κατόπι καϊαρήσου- 

Σοΰ περνάει, δέν αργεί-
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”Αμ τά τεχνικά του χέρια,

Γ ια  βεντούζαις, για μαχαίρια, 

Που είμ’ άξιος να είπώ!

Τά άφίνω- τί άπεικάζω,

2 έ κεφάλι δεν τά βγάζω.

"Ομως δυο δεν τά σιωπώ.

Το πιστότου το νιστέρι,

Που χυμάει σάν το ξεφτε'ρι,

Καί βουτάει ώς το λαιμό· 

Κ αί το μέγα του άγκλυστήρι, 

'Οπου δεν κρατάει χατίρι,

Καί άναβράει κατακλυσμό, 

Είναι άμίμητα εργαλεία,

Κ αί σάν ταΰτα ή χειρουργία,

2 έ κανένα της καιρό,

2 ’ όσους ελαβε οπαδούς της, 

Καί μεγάλους καί μικρούς της, 

Νά τά ί'δε, δέ ΪΓαρρώ.

Μόνε τε'τιον προκομμένου 

"Οχ τή φΰσι προικισμένου,

Νά τον λέγουν μερικοί,

Πώς είναι άδιος, κούφιος ολος, 

Καί ψευτιάς μονάτης δόλος . . .

Πώς οί άΪΓρώποι είναι κακοί! 

Δέν αυτοί, ε'νας νά προφτάση 

2 τούς πενήντα, νά μή σκάση, 

’Απ’ εκείνους πού τηράει, 

Είναι άπόρεμα μεγάλο.

Μόν αυτό, εγώ αν δέν σφάλλω,
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Μες τό νού μου δέ χωράει 

Γ0  Ματζούκας τάχα φταίγει.

Του άρρωστου του άντα λέγει 

Νά £ουφήση αυγό ψητό,

Καί δ άρρωστος πεθαίνει,

"Αφορμής παραχορταίνει

Ά π ’ αυγό σφιχτά βραστό;

” Αν τον άστενή διορίση,

Τό καθάρσιο νά στράγγιση,

Κι" ο έμπασης, νά καταπιή 

Μή μπορόντας, τό άφίνει,

Καί λαβαίνει κακοσύνη,

Πιος τού είπε νά μή πιή!

"Αν ο τρίτος τού παγαίνει,

’ Επειδή καί δέν προσμένει,

Νά τού κάμη ο γιατρός,

"Οσα ή τέχνη υπαγορεύει,

Γ0  Ματζούκας μας λαϊεύει 

’Ή  τού φταίγει ο καιρός·

Μόν αύτά τών σύντεχνών του 

Λόγια ενάντια στο σκοπόντου 

Δέν τά βάνει παντελώς- 

Καί είναι άΐτρωπος μέ γνώσι 

Νά δανείση καί καμπόση,

Καί δχι ώς λέν αύτοί, ζουρλός. 

2 άς παρακινάω φίλοι,

Μέ άληϊοσύνης χείλι,

Κατηγορία ν’ άφεΐτή- 

Κ ι’ όπου τύχη νά τον βρήτε,
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Πρόθυμα όλοι νά τον φτιΰτε, 

Γ ιά  νά μην άβασκαΐτή.
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2 Υ Μ Β 0 Υ Λ Ι0 Ν  ΓΙΑ Τ ΡΩ Ν .

Υιός όλομονάκριβος, 

γονέων εύγενών,

Μ’ άρ’ρώστιας πέφτει βάσανο 

παραδαρμό δεινόν- 

Εύ'ϊ'ύς Γιατρούς δεν άργησαν 

τούς πλιο ονομαστούς,

Νά προσκαλέσουν τέσσαρους 

της χώρας θαυμαστούς. 

Πλακώνουν οι Έξοχώτατοι 

μέ άκρα σιωπή.

Έμβαίνουν ό'λοι κάθονται, 

βαρείς καί σκυθρωποί- 

Κατά σειρά ύστερώτερα, 

κυττάζουν το σφυγμό- 

Τού ψηλαφούν τη γλώσσα του, 

μέ μέγα στοχασμό.

'Ρωτάν διά συμπτώματα 

μικρά καί δυνατά ·

Ηετάζουν της ασθένειας 

καί ώραις, καί λεπτά. 

Κιαπέ άρχηνάν σοφώτατα, 

τά πάντα νά ξηγούν, 

Αίτιατά καί αίτια,
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νά φυσιολογούν.

2 άν άποσυνομίλησαν 

γιά ώρα άρκετή,

Καδένας στην άράδα του 

λοιπόν, γνωμοδοτεϊ.

Καί πρώτος, λέει ο νιότερος, 

Τού στήθους πλησμονή- 

Ά π ό  πληθώραν αίματος, 

βτεωρώ τόν άσβτενή.

Κ αί όλα τά συμπτώματα, 

κι’ οί χτύποι τού σφυγμού 

Μάς δείχνουν τέλια φλόγωσι 

ανώτατου βαθμού. 

Φλεβοτομία άφθονη, 

εδώ μάς ωφελεί 

Νά γένη, Έξοχώτατοι, 

χωρίς αναβολή- 

Ε ίπε- καί ¿ξεθηκάρωσε 

νιστέρι κοφτερό,

Καί άναμένει έτοιμος 

τής άδειας τόν καιρό. 

2 υμπάΪΓΐο, είπε ό δεύτερος- 

Δέν ειν’ φλογιστικό 

Τό πά^ος, Έξοχώτατοι, 

άλλά χολερικό.

Τ ά  συχναναγουλιάσματα, 

ή δίψα ή πολλή,

Μάς άποδείχνουν άσφαλτα, 

χωλής υπερβολή-



Διορίζω, ’ Εξοχότατοι, 

λοιπόν εμετικό,

2 τά πάϊιη τά παρόμοια 

το μόνο ιατρικό.

Ποτήρι φέρτε, φώναξε,

Καί κάμποσο νερό.

’Ανάγκη νά μή χάσωμε 

2 έ λόγια τον καιρό.

Καί ευί^ύς άπό τον κόρφο του 

Κ ι’ άπ'ο μικρό κουτί,

Μια σκόνη ανακάτευε 

2 έ δόσι αρκετή.

Ο τρίτος, τήν συγχώρεσι, 

τους λέγει, σάς ζητώ,

’Ά ν καί στους δύω ένάντια 

τολμώ γνωμοδοτώ.

Τό πάϊος του άζωστου μας 

Δέν είν’ φλογιστικό,

Δέν είναι, Έξοχώτατοι, 

μηδέ χολερικό.

Ή  γλώσσα τόσο άπαστρη, 

φωνάζει, καΐταρά 

Πώς μόνον εις τά άντερα 

φωλιάζει φανερά.

ΓΗ ύλαις ¿σωρεύτηκαν, 

καθόλου στην κοιλιά. 

Αύταίς νά καΪΓαρίσωμε, 

νά κάμωμαι δουλιά. 

Καθαρτικό χρειάζεται,
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κι’ ολίγο δυνατό’

’ Εγώ τά καταπότια

στη χούφτα τά κρατώ. 

Καλά, καλά καί τίμια 

αυτά τά ιατρικά,

Ά λ λ ’ οχι, Έξοχώτατοι, 

καί ΐταραποτικά,

Τούς λέγει ο πλιό γέροντας, 

Μέ σχήμα σοβαρό- 

Καί πρέπει νά ξετάξωμε 

τού χρόνου τον καιρό. 

Όπόσους φλεβοτόμησα 

τη φετινή χρονιά,

Τούς ΐδα, Έξοχώτατοι, 

νά σβύσουν καπανιά. 

Κανείς δέν ωφελήθηκε 

άπό ξερατικό- 

Κ αί πάντοτε μετάνιοσα 

διά τό καθαρτικά· 

Λοιπόν τό πά^ος, βλέπετε, 

μάς μένει σκοτινό.

Κ ι’ άπόσα έπροβάλΐτηκαν, 

δέν είναι πιθανό 

Ν ά λάβη κάνα ώφελος 

ό νέος άσότενής.

Καί ίσως έσυμπέραινε, 

μού φαίνεται, κάνεις, 

Μέ πλέον βεβαιότητα 

καί λόγον καθαρόν,
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Άνίσως το απόδιδε 

των μοναχών νευρών.

Δί αυτό νομίζω άφευκτα, 

τά ερεθιστικά·

Καί νά που έχω πρόχειρα 

τά επιθετικά- 

2 ’ αυτά σηκώΪΓη άπειρη, 

Λογοτριβή σφοδρή, 

Καδένας δικαιόνεται, 

τον άλλον αναιρεί, 

Καθείς διϊσχυρίζεται 

Κ αί ίσχυρογνωμάει,
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"Ο άρρωστος κοιτάζοντας 

νιστε'ρια, γιατρικά 

Καί άκούωντας τά λόγιατους 

πολύ προσεκτικά.

’ Ελπίζοντας, φοβούμενος, 

σέ ταραχή πολλή,

Κ ι’ αγώνα μβήκεν άσωστο, 

οποΰ τόν ωφελεί.

Διατί ή άγανάκτησι

του προξενάει μ’ ορμή, 

ΙΙολύν καί πλούσιον ί'δρωτα 

άπ’ ολο τό κορμί.

Ν ’ άλλάξη ο νιος έγύρεψε, 

καί νά λεοτερωϊή,

”Οχ τών Γιατρών τήν σύγχυσι

γιά νά άποκοιμηόή. 

Κ αί έ'τζι οί ’ Εξοχότατοι 

πλιό δέν χασομεράν, 

Φιλονικώντας άκοπα 

εκεΚτε άναχωράν.
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Α Ν Α Μ Ι Κ Τ Α .

ΊΉ ΓΑ Ν 1ΤΑ Ι2 ΤΟ Υ  ΤΑΛΙΑΠΙΕΡΑ.

’ Αναχωράτε φιλοσοφία,

Καί λογομε'τρα πολιτική!

Μακριά φευγάτε ηγεμονία,

Κ αί πάσα τάξι ευγενική!

’ Ελάτε αγάπη, σωστή φιλία,

ΓΑπλή καί ίσια, καλή καρδιά,

Χαρά καί γέλια κι’ ισοτιμία,

2 τή συντροφιά μας τούτ’ τή βραδιά. 

Φιλοδοξία καί φιλαυτία 

Δέν έχουν τόπο, πού νά σταθούν- 

Υπερηφάνια καί φαντασία,

’ Εδώ άπόψε νά μή βρεθούν.

Τ>ρά τά δόντια, καλό στομάχι,

Καί καταπιόνα μακρύν πλατύ,

’ Από τούς φίλους καδένας νάχη,

Κ ι’ ορεξιν ολοι καί δυνατή.

’ Εδώ δέν είναι λογομαχίαις 

Γιά  Νόμους τάχα, καί διαταγαις-
20



Τιμαϊς δεν είναι για προεδρίαις, 

Μεγαλοσύναις και προσταγαϊς. 

Γιομάτο στόμα, δοντιών φροντίδα, 

Νυχνό κατάπιμα ηδονικό.

Ουσία, γέψις, κοιλιάς ελπίδα,

Καί συχνορούφημα, πιοτό γλυκό. 

’ Ελάτε φίλοι, συμαζωχϊτήτε,

2 τό τοιμασμένο τοΰτο σκαμνί,

Γ Απλόστε χέρι καί μ.ήν άργήτε, 

2 τών τηγανιτών την ηδονή.

’Ώ !  τηγανίταις καλοφκιασμέναις, 

’Ώ  τηγανίταις μέ τό σωρό* 

Ζαχαρωμέναις καί μελωμέναις,

Καί μέ σουσάμι τ ’ άσπροδερό.

’Ώ !  τηγανίταις, ώ! νοστιμάδα.

” Ω! νοικοκύρης, ώ συνοδιά!

"Ω ! ευ’χαρίστησι. δ ! τι γλυκάδα. 

"Ω ! χαροκο'πα, καλή βραδιά.

Νά ζήσης φίλε, κυρ Ταλιαπιέρα. 

Ευτυχισμένος καιρόν πολύ*

Καί πάσα νύχτα, καί πάσα ημέρα 

’Ό χ  τη ζωή σου νά είναι καλή. 

Ά φ ήτε, φίλοι, τη χασομέρια,

’ Ανοΐξτε στόμα, κι’ απλώστε χέρια* 

’ Απλώστε πάρτε, κιαπέ βουτάτε 

2 τό μέλι μέσα προμοΰ νά φάτε, 

Παιδί μου, κέρνα τό ποτηράκι,

Μη τό γιομίζης* άπό λιγάκι.

Δέν είν’ του κράσου αύτό τό αίμα,
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Πολυ νά πιούμε* μόν’ είν’ τό πνέμα. 

Κέρν’ άπό λίγο, για όρεξί μας,

Καί νά βοηΐτήση την χώνεψί μ.ας. 

Μασάτ’ ως τόσο, καί καταπιέτε,

Τό ποτηράκι αδειάστε, πιέτε.

Κιαπέ κατόπι σάν άποφάτε,

"Οσο θελήστε φυσιολογάτε.

'Ο  Ιπποκράτης, δέν έχει τώρα 

2 ταις τηγανίταις, καθόλου χώρα.

Γιά  τηγανίταις αυτός δέν λέγει.

Κ ι’ άνίσως είπε, πιός του τό στρέγεί; 

"Αν είπε, βλάβουν, μέ συμπαότάει*

Γιατί άπό τούταις δέν έχει φάει.

Γιά  φάτε φίλοι, καί μην τραβιέστε, 

Πώς ϊτά χωνέψτε, μην συλλογέστε. 

’ Αλέθει ο μήλος; ρίξτου νά άλέση 

Κριθάρι, στάρι, ο,τι μπορέση.

Μόν άντα τρώτε, νά φυλαχτητε,

Νά μη γελάτε, νά μη πνιγήτε.

Κ ι’ άγαλιγάλι, μή λαιμαργάτε,

Έ σεΐς που είστε ΐτελά ταΐς φάτε.

Μή έτζι αφύσικα, καί ολοι αντάμα, 

2 άν τ ’ άγρια όρνια στο ψόφιο πράμμα. 

Μέ τάξι πάρτε, μέ την αράδα 

Γιά  νά πεικάστε καί νοστιμάδα.

Δέν είναι έτζι, κυρ Ταλιαπιέρα,

’Ή  λέγω τάχα τη νύχτα ημέρα; 

Άνίσως, φίλε, ΪΓαβρής πώς σφάλλω, 

’Εγώ τζοπαίνω, δέν κρένω άλλο.
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Κ ι’ ο Παπαγιάνης αυτήν τήν κρίσι,

Σαν  "Ιερέας άς μάς χωρίση.

Πώς λες Ζαγόρι, δποΰ γνωρίζεις,

Καλά σε ταΰτα, να ’ ποφασίζης,·

Γιά  τδ τραπέζι, για τδ ποτήρι,

Ποτέ δεν κάνεις τινδς χατήρι.

Κ ι’ αυτό σά θέλεις να τδ διαλέξη 

’ Αφίνω πάλε τδν κυρ Άλέξη.

Που άλήΐτεια τρώγει καί κοκκινίζει,

Μόνε σέ τέτοια τή γλώσσα ορίζει.

Κ ι’ έχω μαρτύρους να τδ βεβιόσουν,

Καί τήν αλήθεια να μή προδώσουν.

’Έ χω κυρ 2 πίρο τδν Άλαμάνο,

"Οπου μετάνοια βαϊιά  του κάνω- 

Τδν Μπικιαρούλη, που συχνοπίνει,

Τδν Νικολάκη που καταπίνει.

Κ ι’ ο Μπροΰτζος σ’ τούτους κι’ δ Οίκονομάτης 

Γραμματισμένος άνοιχτομάτης,

Ά φ ’ ου καί δώκουν τή μαρτυρία,

Δέν είναι άλλη αντιλογία.

2  τήν υγιά του νοικοκύρη,

Φίλοι, άδειάστε τδ ποτήρι.

Κ ι’ εύχηϊήτετον να ζή ,

Με τούς φίλους του μαζή.
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Ξ Υ Λ Ο -Γ Α Τ Α .

"Ακούσε καί να ’πορήσης, 

Κ ι’ αν είσ’ άξιος να μέ λύσης. 

"Ηξευρέ με τέτιας φύσης,

Πού κ’ εις δυώ να μέ χωρίσης, 

Δέν ’ μπορείς να μ’ άφανίσης, 

Καί τδ πρώτο' μου Ϊγ’ αρχίσεις 

ΓΩς φυτδ να τδ μετρήσης,

Κ αί στδ δέφτερό μ’ επίσης,

Τή ζωή ΐ ά  συμφωνήσεις.

Ά λ λ ’ άνίσως καί ϊελήσης,

"Ολο τάχα να ¡ΐ’  άφήσης, 

"Αψυχο ϊ ά  θεωρήσεις,

Όπου μέσα ϊ ά  ’παντήσεις 

Ζώα έμψυχα έκ φύσης.

ΧΑΡΑ - ΜΑΤΙΑ.

Τδ πρώτο μ’ οποίος έχει, 

Τή λύπη δέν κατέχει,

Γιατί τήν κυνηγάϊ.

Κ ι’ άπδ τδ δεύτερό μου, 

Πάντοτε τδ σκοπό μου 

Ό  έξυπνος νογάϊ.

Άκέριαν αν δτελήσης,

Διά να μέ γνωρίσης 

Μ’ ευρίσκεις καί συχνά,



’Ακίνητη ησυχάζω,

Κ ι’ ωσάν νά σέ κυττάζω, 

Χάσκω παντοτινά.
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Π Ρ Α Σ 2 0 .

’Άκληρος πάντα μέ φορεϊ, 

’Όταν ακέφαλο μ’ εύρη.

Ά λ λ ’ αν άκε'ριο μέ ΪΓωρή, 

Μόνον ΪΓροφή îrà μέ χαρτ.

Κ Ο ΡΗ -Ο ΡΗ .

Οπόταν είμαι μοναχή, 

’Έχω καί λόγο καί ψυχή,

Κι’ αν στερηθώ τήν κεφαλή, 

Γενομαι τότε πολλαπλή. 

Πολλαΐς κορφαΐς ύψόνω, 

Άμέτρως μεγαλόνω.

"Ολη τή γή καταπατώ,

Όπου κι’ αύτή καί ’γώ βαστώ. 

Μια είναι ή ζωή μας,

Καΐτώς καί ή άρχή μας.

ΙΙΑΡΑΤΗΡΗ2ΕΙ2

Ε Π Ι ΊΗΣ Κ Α Θ ’ Η Μ Α 2  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η 2  Γ Α Ω 2 2 Η 2 . («)

Πολλοί τών νεωτέρων λογίων τής Ελλάδος, επίσημοι 

ανδρες κατά τήν παιδείαν, ενώ ή ελληνική γλώσσα κα^Γεκά- 

στην βελτιοΰται πλησιάζουσα προς τήν άρχαίαν, ομιλοΰντες καί 

γράφοντες μεταχειρίζονται ξενισμούς καί κυρίως γαλλισμούς, 

ενιαχού δέ καί σολοικισμούς.

’Ίσως ή τών ξενισμών παραδοχή άποδεικύνει τήν γνησιό

τητα ήμών ως απογόνων τών αρχαίων ΓΕλλήνων· διότι, ώς 

οι εις την ελληνικήν γλώσσαν παρεισφρήσαντες μακεδονισμοί 

έμόρφωσαν τήν αλεξανδρινήν διάλεκτον ώς οί άσιανοί Ιδιο—

(α) Τω Κ. Μ. Π. Βρετώ.
’Αξιότιμε Κύριε!

Εί και αρχίζω aveu εισαγωγής, δέν δύναμαι όμως νά μή έπαναλά&ω 
το χιλιάκις ήδη άκουσϋεν, οτι δηλαδή το ύμέτερον ήμερολο'γιον eïvat 
παντός έπαίνου άξιον κα\ κατέχει τά πρωτεία μεταξύ των ημερολογίων 
πάντων τών έϋνών.

Βλέπων, οτι διά τής βίβλον ύμών έκδίδονται ον μόνον ευχάριστα 
άλλα κα\ παν το ωφέλιμον, και άναγνούς έν αύτή διατριβάς άξιολόγους 
περί τής ελληνικής γλώσσης, ¿τόλμησα και ¿γώ νά συνδέσω το οποίον 
ευρίσκετε συν5εμάτιον. Τούτο δ’ ¿ποίησα όχι φανταζομενος ¿μαυτον 
έφάμιλλον προς τούς γράψαντας ¿κείνα, άλλ’ έλπίζων, οτι δύναται Ισως 
κα\ ¿κ τούτων νά προκύψη ωφέλεια τις. "Οπως κα\ αν έ'χη το πράγμα, 
¿ναγνώσατε το πεμπο'μενον, κα\, άν τύχη τής ύμετέρας έγκρίσεως, δη' 
μοσιεύσατε αύτο διά τού· έϊνικοΰ ημερολογίου.

Δέξασ2ε, κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής προς ύμάς έξαιρέτου μου ύπο- 
λήψεως.

’Εκ 'Ροστοβίου, 1867.
’Αλέξανδρος Κατακουζηνός.



τισμοί, άναμεμιγμένοι μετά τής ελληνικής γλώσσης, ¿μόρφω

σαν τήν γλώσσαν των ελληνιστών καί ώς οί βαβαρισμοί τών 

εΪΓνών τής Δύσεως καί του Βο^ρά άνέδειξαν τήν γλώσσαν 

τών βυζαντινών συγγραφέων, ούτω καί οί σημερινοί ημών λό

γιοι, ή μεταβάντες εις τήν δυτικήν Ευρώπην, καί κυρίως εις 

τήν Γαλλίαν, ή μόνον σπουδάσαντες ξένην γλώσσα*, εί- 

σάγουσιν, όμιλοΰντες καί γράφοντες, βαρβαρισμούς καί κυρίως 

γαλλισμούς.

Καί τοΰτο μέν "ίσως ούτως έχει- εγώ δέ ςτεωρώ το πράγ

μα λίαν σπουδαΐον, καί, άκούων τά ξένα ταΰτα καί παρά

μουσα, άναμιγνυόμενα μετά τής ΪΓείας ελληνικής γλώσσης, 

εκάστοτε αισθάνομαι δυσάρεστόν τι εις τά άκουστικά μου 

όργανα, ώς οταν α’κούσω μουσικτν παραφωνίαν.

Έ λπίζων, οτι διά τής παρατηρήσεώς μου δύνανται "ίσως 

οί διαφϊείροντες τήν γλώσσαν ημών νά γείνωσι προσεκτικοί 

καί νά επανορ^ώσωσι τό κακόν, ε’κ.ΪΓε'τω ενταΰία τινά τών περί 

ών ο λόγος, εξ ών άλλα μέν άπαντώνται εις τά νέα συγ

γράμματα, άλλα δέ, κατ’ ευτυχίαν, μόνον εις τήν ομιλίαν.

1 .

Φράσεις κατά λέξιν εκ του γαλλικού μετηνεγμε'ναι, έν άΐς 

γίνεται χρήσις τής παρά.

1 . Δέν έγραψε παρά έπ’ άγαίτώ τής πατρίδος. —  2. Δέν 

καταγίνεται παρά εις τό έμπόριον. —  3. Δέν άπαντάται 

παρά σπανίως. —  4. Ή  άηδών δέν θαυμάζεται παρά διά 

τήν φωνήν της. —  5. Δέν ¿τύπωσε παρά 300 άντίτυπα. —  

6 . Δέν ήτο παρά υποπλοίαρχος. —  7. Δέν έπέστρεψε παρά 

μετά την πτώσιν τού φρουρίου. —  8 . Δέν έφτασε παρά δύω 

ημέρας μετά τον θάνατον του βασιλεως. —  9. Δέν πετά
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παρα τήν νύκτα. —  10. Δέν τρώγει παρά κρέας. —  11. Δέν 

βλέπει τον ήλιον παρά τρείς ωρας τής ημέρας. —  12. Δέν 

έκαμε παρά άτελεΐς σπουδάς. —  13. Δέν έκαμα παρά τό 

χρέος μου. —  14. Δέν έ'καμα παρά νά τό βρέξω. —  15. Γ Ο 

Νώε δέν είχε παρά τρεις υίούς. —  16. Δέν έχεις παρά νά 

τον παρακαλέσης. —  17. Δέν ήμπορεΐ παρά νά τον ΪΓαυμά- 

ζη. —  18. Δέν ώμίλησε παρά ολίγα. —  19. Δέν έχω παρα 

νά σπουδάσω τήν στενογραφίαν. —  20. Δέν έχει παρά το 

αίσθημα τής έκδικήσεως. —  21. Δέν ήμπορεΐ παρά νά 

ύπακούση. —  22. Δέν ήτο νεώτερος παρά κατά δύω έτη. —  

23. Δέν τον ύπερέβαινε παρά κατά μίαν σπιθαμήν.

Τινές τών λογίων τήν παρά μετέβαλον εις εί μή· άλλοι 

δέ εις ή, καί τότε δά τό πράγμα κατήντησεν εις τήν έσχά- 

την άηδίαν.

Διά νά έκφράσωμεν τά προεκτεϊτέντα παραδείγματα 

ελληνιστί άρκεΐ νά προσέξωμεν πώς όμιλοΰσιν οί μή γι- 

νώσκοντες γαλλικά, καί επομένως όμιλουντες καί σκεπτόμενοι 

ελληνιστί. Δοκιμάσωμεν δέ νά μεταποιήσωμεν έπί τό ορΪΓον 

τά παραδείγματα ταΰτα, τό όποιον γίνεται διαφόρως κατά 

τήν περίστασιν.

1 . "Εγραψε μόνον έπ’ άγαϊώ τής πατρίδος. —  2. Εις 

ούδέν άλλο καταγίνεται ή εις τό έμπόριον ή , Μόνη άσχο- 

λία του είναι τό έμπόριον. —  3. ’ Απαντάται σπανίως. —

4 . ’ Η άηδών θαυμάζεται μόνον διά τήν φωνήν της. —  5. Έ τύ- 

πωσε μόνον 300 άντίτυπα. —  6 . Ή το μόνον υποπλοίαρχος" 

ή ,  Ήτον άπλοΰς υποπλοίαρχος. —  7. Δέν έπέστρεψε πρό- 

τερον ή μετά τήν πτώσιν του φρουρίου. —  8 . ’Έφτασε δύω 

ημέρας μετά τον θάνατον του βασιλέως. —  9. ΙΙετα μόνον 

τήν νύκτα. —  10. Οΰδέν άλλο τρώγει έκτος κρέατος· ή,
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Τρώγει μόνον κρέας. —  1 1 . Βλέπει τον ήλιον μόνον τρεις 

ώρας της ημέρας. —  1 2 . Άτελώς ε’σπούδασεν ή, Έποίησεν 

ατελείς σπουδάς. —  1 3 . ’Έ καμα το χρέος μου- ή , ’Έ καμα 

μονον το χρέος μου· η, Δεν έκαμα άλλο τι εί μή μόνον το 

χρέος μου. —  14. Το έβρεξα μόνον. —  15. Γ0  Νώε είχε 

μόνον τρεις υιούς. —  16. ΓΙαρακάλεσέ τον μόνον ή , ’ Αρ

κεί να τον παρακαλέσης. —  17. Πρέπει να τον ξίαυμάζη. —  

18. Ώμίλησεν ολίγα μόνον. —  19. ’Αρκεί να σπουδάσω τήν 

στενογραφίαν. —  2 0 . ’Έ χει μόνον τό αίσθημα τής έκδική- 

σεως. —  2 1 . Πρέπει να ύπακούση. —  22.~Ητο κατά δύω μόνον 

έτη νεωτερος. -— 23. Τον ύπερέβαινε μόνον κατά μίαν σπιθαμήν.

2.

Ώ ς  δευτέρου'βαρβαρισμού παραδείγματα ληφίτήτωσαν τάέξής· 

Τον κήπον του ύπουργοΰ καί εκείνον του δασοφύλακος. 

Τ α  ενδύματα του μαγείρου καί εκείνα του υπηρέτου.

Ή  παρούσα έκδοσις διαφέρει έπαισξτητώς εκείνης του 1846.

Ένταύξτα αί άντωνυμίαι εκείνον, εκείνα, εκείνης, άποτε- 

λοΰσι τον βαρβαρισμόν· πρέπει δε νά λέγωμεν Τον κήπον 

του υπουργού καί τον του δασοφύλακος, καί ούτω καθεξής.

3.

Τινές των σημερινών λογίων τά ονόματα πλοίων, τυπο

γραφείων, εφημερίδων κτλ. ξτέτουσι κατ’ ονομαστικήν, καί 

οταν ή σύνταξις άπαιτή άλλην πτώσιν ούτω λέγουσιν.

’ Επί του άτμοπλοίου ό Μαξιμιλιανός. —  Έ κ  του τυπο

γραφείου ή Μνημοσύνη. —  Προς τον συντάκτην τής έφημε- 

ρίδος ό ’ Ανεξάρτητος.

Εάν ομως οί λόγιοι ούτοι άκούσωσί τινα λέγοντα· ,,’ Ο
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πατήρ άγαπα τον υιόν του ό ’ Ιωάννης ”  βεβαίως ξτέλουσι 

παρατηρήσει, οτι ή φράσις αντιβαίνει εις τούς γραμματικούς 

κανόνας, καί οτι πρέπει νά λέγωμεν· ,/Ο  πατήρ άγαπα 

τον υιόν του τον Ίωάννην.”

Ό  Πλούταρχος όμιλών περί Άριστείδου έγραψεν ,"Οξτεν 

άνήρ δημοτικός έκτήσατο την βασιλικωτάτην καί ξίειοτάτην 

προσηγορίαν τον Δίκαιον”  καί οχι ,,δ Δίκαιος” .

4.

’Άλλος γαλλισμός είναι ή χρήσις τού ρήματος ευρίσκω εις 

τάς ακολούθους καί παρομοίας φράσεις.

Πώς ευρίσκετε τήν πόλιν μ α ς; Πώς ευρίσκετε τό 

φαγητόν τούτο; Πώς ευρίσκετε τήν έκκλησιαστικήν μου

σικήν ;

ΟΕ καλώς όμιλούντες πρέπει νά λέγωσι· πώς σάς άρέσκει, 

ή, πώς σάς φαίνεται ή πόλις, καί ούτω κα ϊε  ξήί·

5.

Γαλλισμός άπηχής καί δυσάρεστος είναι τό νά ξτέτη τις 

εις ττν έρώτησιν άδιαφόρως τό ρήμα κατόπιν τού υποκειμέ

νου. π. χ. Ό  πατήρ σου εφξτασεν; ό Γεώργιος είναι-πλούσιος; 

Αέγω άδιαφόρως, διότι διαφέρει νά έρωτήση τις· Γ0  πατήρ 

σου έφόΓασεν; ή ,  έφ^ασεν ό πατήρ σου; Κ α ί- ο Γεώργιος 

είναι πλούσιος; ή , είναι πλούσιος ό Γεώργιος; Το να ξίετω- 

μεν δέ πάντοτε τό υποκείμενον εμπρός είναι κα^’ ημάς γλωσ

σικόν αμάρτημα, σύνηΤΓες δέ εις τήν γαλλικήν γλώσσαν.

6.
’ Αξιοκατάκριτος είναι ό ζήλος τινών ξτελόντων νά είσάξω- 

σιν εις τήν ελληνικήν προφοράν καί γραφήν τά ξένα γράμ
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ματα Β. D. G. Τούτο απαντάται κυρίως εις κύριά τινα 

ονόματα. ' Ως παραδείγματα ληφίτήτωσαν τα εξής · Οί 

ξένοι, μεταφεροντες εις τήν εαυτών γλώσσαν τα ονόματα 

Βάϊλας, Δάρας, Γούρας, προφέρουσι τά αρχικά αυτών γράμ

ματα, ως άπαιτοΰσι τά τρία άντιστοιχοΰντα γράμματα τής 

εαυτών γλώσσης. Άκούοντες τούτο οί πώηκίζοντες "Ελλη

νες, ο'χι μόνον τήν προφοράν έσπευσαν νά μιμη^ώσιν, άλλα 

καί διά τήν γραφήν έπενόησαν νεον τι, άναπληρώσαντες τά 

Β. Δ. Γ . διά τών Μπ. Ντ. Γ κ ., καί γράψαντες Μπάϊλας, 

Ντάρας, Γκούρας. Τούτο δ’ έποίησαν ούχί μόνον εις ελλη

νικά, αλλά καί εις ξένα ονόματα, οσα έχουσι τά ρηΪΓέντα 

γράμματα, ώς π. χ. εις τάς λε'ξεις Μπαλκάν άντί Βαλκάν, 

Γκιλφόρδ άντί Γιλφόρδ, κτλ. "Επρεπε δέ κατ’ άναλογίαν 

να γράφωσι καί νά προφε'ρωσι καί Μπάρμπαρος άντί βάρβα

ρος, καί γκαλλικ'ος άντί γαλλικός· άλλ’ , ώς προείρηται, το κα

κόν κατε'λαβε κύριά τινα ονόματα.
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Παράδοξος είναι ή χρήσις αύτοενεργητικών τινων άπο^ε- 

τικών ρημάτων εις σημασίαν ενεργητικήν. Παραδείγματα 

ληφβτήτωσαν τά εξής·

Ό  βασιλεύς είσελΐτών ύπεδεχΪΓη μετ’ ενθουσιασμού. Ό  

βασιλεύς δέν ύπεδεχΪΓη, άλλ’ ο λαός ύπεδε'χςτη τον βασιλέα· 

καί επειδή τό ρήμα σημαίνει ενέργειαν, πρέπει, διά νά φα- 

ερώσωμεν πάϊτος, νά τρέψωμεν τήν φράσιν ώς άκολούΪΓως 

περίπου· Ρ0  βασιλεύς ελαβεν υποδοχήν ή ύποδεξίωσιν εν

θουσιώδη.

ΙΙρός τον σκοπόν τούτον μεταχειρίζεται τό οργανον. "Οχι 

τό οργανον μεταχειρίζεται, άλλ’ ο τεχνίτης μεταχειρίζεται

ν

τό οργανον πρεπει λοιπόν νά λεγωμεν· χρησιμεύει, είναι εις 

χρήσιν τό οργανον. Τοιαύτη είναι καί ή φράσις · Οί τρό

ποι οί μεταχειριζόμενοι προς γνώρισιν τής διαφοράς τών ωρών 

είναι τά λεγόμενα ώροφυλάκια. (Γεωγραφία Κοκκώνη 38). 

’Ενταύθα ε’κτός τού μεταχειριζόμενοι ευρίσκει ό άκριβής 

παρατηρητής καί άλλα ψόγου άξια·

Τό εΐδωλον ε’κείνο σέβεται υπό τού λαού.

Τό εΐδωλον δέν σέβεται, ή'γουν δέν ενεργεί, άλλ’ δ λαό  ̂

σέβεται αύτό· πρέπει λοιπόν νά λέγωμεν Τό εΐδωλον είναι 

σεβαστόν εις τον λαόν, ή, χαίρει τό σέβας τού λαού, ή, δ λαός 

σέβεται τό εΐδωλον.

Βεβαίως τά πλείστα τών ρημάτων τούτων είχον καί τύ

πον ενεργητικόν, ώς τό μεταχειρίζω, σέβω κ~λ. καί εις τούτο 

ίσως βασίζονται οί μεταχειριζόμενοι αύτά ώς παθητικά- άλλ’ 

έ ενεργητικός εκείνος τύπος εις τήν σημερινήν γλώσσαν είναι 

άχρηστος καί άγνωστος, ο δέ παθητικός έλαβε καί έ'χει ση

μασίαν μόνον ενεργητικήν.

Ή  χρήσις τών ενταύθα ε’κτώεμένων είναι καθαρός γερ- 

μανισμός· καί τό μέν ύπεόέχςτη κατά τούς γερμανίζοντας 

τούτους άναλογεί προς τό wurde empfangen, τό δέ μεταχει

ρίζεται πρός τό wird gebraucht, τό δέ σέβεται προς τό 

wird verehrt. ’ Αλλά παρατηρητέον, οτι ή γερμανική 

γλώσσα έχειήτών ρημάτων τούτων καί τον ενεργητικόν καί 

παθητικόν τύπον καί τήν ενεργητικήν καί παθητικήν ση

μασίαν.

8 .

’Επί τής παρακμής τής ελληνικής γλώσσης έλησμονήίΰη 

βαθμηδόν ή δεικτική άντωνυμία ούτος, αυτη, καί άντ’ 

αυτής έπεκράτησεν ή άναφορική αυτός, αύτή. Η αυτός καί
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αυτή λοιπόν ήτον εις χρήοιν καί ώς δεικτική καί ως ανα

φορική («), τής δέ δεικτικής μόνον το ουδέτερον τοΰτο άπην- 

τάτο, άλλα καί αυτό άνεπληροΰτο άδιαφόρως διά τής αύτό. 

Τοΰτο, παρατηρήσαντες οί σημερινοί λόγιοι έ'σπευσαν νά ε’πα- 

ναφέρωσι τά παλαιά, άλλά τινες, μή αισθανόμενοι τήν δια

φοράν τής άναφορικής καί τής δεικτικής αντωνυμίας, τρέ- 

πουσιν ολα τά αύτός, αυτή, αυτό εις ουτος, αΰτη, τοΰτο, 

ένω έπρεπε νά ποιήσωσι τοΰτο μόνον εις τάς έχούσας δεικτι

κήν σημασίαν. Παραδείγματα-

"Οτε οί άντάρται κατεδιωκοντο αυτός ήδυνήίίη νά σώση 

τό πλεϊστον μέρος τούτων (χρειάζεται αυτών).

Κατέλαβον τό φροΰριον, καί εις τήν είσοδον τούτου 

(χρειάζεται αύτοΰ) έ'στησαν τηλεβόλα.

Τοιοΰτον τέλος έ'λαβεν ό α’νήρ, συν τω παΐήματι δέ 

τούτου (χρειάζεται αύτοΰ) επα^εν όλη ή Ε λλά ς.

ϊιμ ήσα ς τον νεκρόν τοΰ ήρωος άπε'δωκε τούτω (χρειάζε

ται αύτώ) ταφήν κτλ.

9.

"Η χρήσις τοΰ εις, μία, εν, ώς άορίστου άντωνυμίας είναι 

ξενισμός. "Ημείς εχομεν τήν άόριστον τις, άλλά καί αυτή 

είναι περιττή εις τάς πλείστας των φράσεων. "Ως παρα

δείγματα ληφ'-ήτωσαν τά εξής. "Η πράξις ήτο μία φανερά 

κλοπή. Τό μία είναι περιττόν. Ε ις γε'ρων ε'κοπτε ξύλα. 

’ Αντί τούτου δύναμεΐτα νά είπωμεν Γε'ρων τις ε'κοπτε ξύλα, 

άλλά προκριτώτερον · Γε'ρων ε'κοπτε ξύλα. "Ονειρον μιας 

"Ελληνίδος. Πόσον άρμονικώτερον είναι, Έλληνίδος ονειρον!

(α) Η  αυτός, ώς αναφορική, ήτον είς χρήσιν μο'νον είς ττ>ν ονο

μαστικήν, αί δέ αλλαι πτώσεις ήσαν τοΰ, τώ  (απανίως) τόν —  των. τοΐς 

(σπανίως) τούς- τ ις ,  τ η , (σπανίως) τήν κτλ.
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10.
’ Αξία παρατηρήσεως είναι ή λε'ξις χ ά ρ ι ς ,  ώς είς τάς 

εξής φράσεις. ,,Το κακόν προελήφζτη χά ρ ι ς  είς τήν έπέμβα- 

σιν τοΰ προξένου. Ταΰτα κατώρίτωσε χ ά ρ ι ς  είς τήν έαυτοΰ 

ικανότητα.”  Δέν άπήντησα τοιοΰτόν τι είς τους "Ελληνας 

συγγραφείς, άλλ’ α’παντώ αύτό καόΰημε'ραν είς τάς εφημερί

δας καί τά συγγράμματα των Γάλλων. ’ Αραγε οί τά τοιαΰτα 

γράφοντες "Ελληνες ίΤεωροΰσι τήν λε'ξιν χάρις ώς ονομαστι

κήν άπόλυτον; ’ Αμφιβάλλω. Γνωρίζουσιν, ότι ή γαλλική λεξις 

grâce άντιστοιχεί προς ττν ελληνικήν χάρις- σχηματίζουσι 

τήν φράσιν γαλλιστί, μεταφράζουσιν αύτήν άκολούξτως κατά 

λεξιν, καί ιδού πώς άπεκτήσαμεν καί τό καινοφανές τοΰτο.

11 .

Κ αί τά εξής είναι ψεκτε'α καί άποβλητέα. 

α'. Τό μόλις ή τό αμα άκολουϊούμενα υπό τοΰ καί, 

π. χ. Μόλις ήρχισεν ή βράβευσις καί ήχοι κλαυ^μηροί 

ήκούσ^ησαν. Τό κ α ί  είναι περιττόν.

β'. Τό επειδή ακολουθούμενου ύπο τοΰ καί, π. χ. ’ Επειδή 

καί άγαπάς τά οπωρικά σοί πε'μπω κτλ. ’ Επειδή καί είσαι 

άσπενής πρέπει νά μείνης είς τήν κλίνην. Τό καί είναι 

περιττόν.

γ '.  'Γό μήν αντί τοΰ μή. Τινές ςτεωροΰσι τό ν ώς 

έφελκυστικόν, γράφοντες αύτό πρό φωνήεντος καί άφαιροΰν- 

τες προ συμφώνου- άλλά μάταιος αύτών ό ζήλος, διότι τό 

άπαγορευτικόν μή πρέπει νά γράφεται πάντοτε άνευ ν.

δ'. Ή  χρήσις τοΰ όΐτεν ώς δευτερευούσης λέξεως, ένω 

πρέπει πάντοτε νά προηγήται ώς ή άλλά. Δέν δυνάμεξΓα
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νά είπωμεν Ημείς οϊεν ίτεωροΰμεν, άλλα πρέπει νά εί'πω- 

μεν, ό ϊεν ημείς ϊτεωροΰμεν.

ε'. Δεν είξεύρω αν πρέπη νά όνομάσωμεν βαρβαρισμόν ή 

σολοικισμόν καί τό νεωστί είσαχΐτέν 'Γοΰ βιβλίου πρώτου, 

του κεφαλαίου δευτέρου, του παραγράφου τρίτου κτλ. είξεύρω 

μόνον, οτι είναι άπηχέστατον καί έκφυλλοφορητέον. Τό έπί- 

ϊετον πρέπει νά προηγήται του ουσιαστικού' δεν λέγομεν 

"Ο μαθητής επιμελής σπουδάζει, άλλ’ δ επιμελής μαθητής 

σπουδάζει.

Ήδυνάμην νά καταλέξω καί άλλα, άλλ’ άρκείτωσαν ταΰτα, 

ώς συνηπέστερα καί τρόπον τινά καθιερωμένα. Λυτοηρόν δε, 

οτι πολλά έκ των σεσημειωμένων ευρίσκονται ού μόνον εις 

μυθιστορήματα καί άλλα επουσιώδη συγγράμματα, άλλα 

καί εις διδακτικά βιβλία, καί οΰτως έ^ριζόνονται εις την κε

φαλήν των διδασκόμενων. ’Έπρεπε τουλάχιστον οί συγγρά- 

φοντες διδακτικά βιβλία, διά πάσαν μέν ηλικίαν έγγένει, 

άλλα κυρίως διά την παιδικήν, νά προσέχωσι περισσότερον 

περί τήν γλώσσαν, ώστε ν’ άναδεικνυωσιν έργα καϊαρεύοντα 

παντός άτοπου καί πλημμελούς.

’ Αλέξ ανδ ρος  Κα τα κο υ ζη ν ός .
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Προς την πόλιν τής Παλλάδος 

Προσβλεψον εξ ουρανών 

Πλάστα, σκεπε τής '’Ελλάδος 

Τον μονάρχην τον κλεινόν.

Εύκλεώς εν σοί άρχετω,

Διαλάμπων ύς άστήρ,

Καί τό κράτος εύίτυνετω 

Νομοφύλαξ καί πατήρ.

Τής 'Ελλάδος τάς σημαίας 

Τροπαιούχους κατ’ εχθρών 

Κοσμησάτω δόξης νε'ας 

2 τε'μμ’ άπαυστως ανθηρόν.

Ή  'Ε λλάς, καί νυν εστία 

Τ ής παιδείας, των τεχνών, 

Κατεχε'τω τά πρωτεία 

’ Εν τώ με'σω τών εΪΓνών. 

"Έστω πλήρης εύμενείας 

'Ο  Θεός καί Ποιητής,

Τ ’ άγαϊίά μετ’ αφθονίας 

Καταχε'ων έπ’ αυτής.
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Όδηγείτω τάσις μία 

Τάς ψυχάς, τον νουν ημών, 

'Ηνωμένων εν σύμπνοια 

Εις άδελφικδν δεσμόν.

'Υπέρ θρόνου καί πατρίδος 

Εις τής μάχης την βοήν 

Δώμεν πάντες μετ’ έλπίδος 

Τήν έσχατην έκπνοήν.
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ΪΓεία χάρις παρεχέτω 

’Άνϊτ’ είς θρόνον άγλαον,

Καί αγάπη συνεχέτω 

Βασιλε'α καί λαόν.

Οΰτω πάντες προς εκείνον 

Άνακράξωμεν κοινώς· 

,,Ζη'τω, ζήτω τών 'Ελλήνων 

Ό  μονάρχης δ κλεινός.”

’ Επί ΪΓεαρέστου θρόνου 

Παρεδρεύει προσφιλής 

Ό  βλαστός αρχαίου γόνου,

Ή  Ελλήνων βασιλίς.

Ποιον μέλλον προσδοκίας 

Ε ίς άπειρους γενεάς!

Ζήτω, ζήτω μετ’ εύκλειας 

Ή  βασιλική δυάς!!

Α. Κ α τ α κ ο υ ζ η ν
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Ε Π ΙΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α .

ι .

Έ κ  τών του Κράτητος του Θηβαίου 

"Αν τον έρωτα δεν παύση πείνα, χρόνος, απουσία,

Δένδρον υψηλόν καί βρόχος είναι μόνη θεραπεία.

2.
’ Ε κ  τών του Ζηνοδότου του ’Εφεσίου.

(Είς ’Έρωτος άγαλμα, πλησίον βρύσεως ίστάμενον.)

Τίς τον Έ ρωτα μορφώσας έϊτεσε παρά τή βρύσει,

Έ κ  του ύδατος νομίζων τό πυρ τούτο ν’ άφανίση,·

3.

Έ κ  τού Άρχίου.

Να φεύγη τις τον Έ ρω τα προσπάθεια ματαία.

Ό  μέν πεζός, ο δέ πτηνός, ή δ’ άγρευσις βεβαία.

4.

Έπιτύμβιον.

Κοιμού, μικρά! Ό  ύπνος σου, μακράν κλαυθμών καί πόνων, 

Γλυκύτερος, ού ΰπνωττες είς τής ζωής τον χρόνον.

5.

Έπιτύμβιον 

Ο θάνατός σου πρόωρος καί ή ζωή βραχεία,

Ά λ λ ’ ή έν^ύμησις προς σέ μακρά καί αίωνία.

6.
Άνήρ προς σύζυγον, περί ματαίων φροντίζουσαν καί τών 

ωφελίμων ολιγωρούσαν.

Περί περιττών έσκέφίτης καί ανωφελών, χρυσή μου,

Ά λ λ ’ ουδέποτε φροντίζεις καί περί τίνος χρησίμου.
21 *
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7.

Εις "Ανναν.

Μακράν ε’μοΰ αναχωρείς 

Χωρίς νά με φιλήσης· 

’ Αναχωρείς, "Αννα, χωρίς 

"Εν δάκρυ καν νά χύσης 

1\Αν ώμοτάτη ή πληγή 

Το στήθος μου σπαράττη, 

Νά δώση δίκην δεν αργεί 

’ Οργή άνομωτάτη.

Α. Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ό

Π Ε ΡΙ Ύ Ε Σ  Τ Ω Ν  ΙΟ Ν ΙΩ Ν  Ν Η 2 Ω Ν  Ε Κ Κ Λ Η 2 ΙΑ 2 Τ Τ - 

Κ Η 2  Μ 0 Υ 2 ΙΚ Η 2 .

Διά της επωνυμίας ’ Εκκλησιαστικής των Ίονίων νήσων 

μουσικής, ήτοι Ίονικής, καλείται υπό των ομογενών ή τετρά

φωνος ιερά μουσική, ή ψαλλομε'νη εν ταΐς Έλληνικαΐς 

’ Εκκλησίαις των νήσων κυρίως Ζακύνθου καί Κέρκυρας, ήτις 

έκ παραδόσεως προσαγορεύεται παρ’ ήμΐν τοΐς Ζακυνΐτίοις 

μέχρι τής σήμερον “ Κ Ρ Η Τ ΙΚ Η  Μ 0 Υ 2 ΙΚ Η

Περί τής μουσικής ταύτης πολλά μέν εύρε'ΐησαν καί 

διεφιλονεικήΪΓησαν μεταξύ αυτοχθόνων καί άλλοδαπών, ούδείς 

ομως άχρι ταΰδε έπεχείρησε νά γράψη ιδία περί αυτής, οπως, 

εί μη έδύνατο νά συντάξη πλήρη ιστορικήν ή τεχνολογικήν 

πραγματείαν, ενε'γκη τουλάχιστον εις φως τάς οσον ένήν περί 

αυτής διαδοχή ναι πληροφορίας, καί τούτο, ως νομίξομεν, 

διότι ούχί τοσοΰτον εύκολον καθίστατο τω βουλομενω επιχει- 

ρήσαι το έ'ργον, ενεκα τής έλλείψεως των άπαιτουμε'νων προς 

τοιαύτην πραγματείαν βοη^μάτων. Το δυσχερές τού έργου 

άρκούντως καί ημείς ήσ^ανόμεΪΓα, ούχ ήττον ομως καί τήν, 

ήν ο χρόνος έπεβαλλεν ήμίν, άνάγκην τής τού κενού τούτου 

πληρώσεως. Έ ξ  άνάγκης λοιπόν άναλαβόντες προ καιρού 

τίνος το έ'ργον, ήδυνή'ΪΓημεν, τό γε έφ’ ήμΐν, νά σχηματίσω- 

μεν πρωτότυπον τής μουσικής ταύτης ιστορίαν υπό τον τίτλον



“ Ιστορικόν δοκίμιον τής εκκλησιαστικής μουσικής, ιδίως δέ 

τής Ζακυνϊίου ήτοι Κρητικής” · ής την αγγελίαν έξεδώκα- 

μεν διά τύπου εις φως (ορα την εν Ζακύν^ω έφ. “ Φωνήν 

του "Ελληνος” 1865, έτος ά. άριϊτ. 6).

’ Υπό δευτερευόντων ομως λόγων άναγκασϊε'ντες ίνα άνα- 

βάλωμεν έπί του παρόντος τήν τύπωσιν ταύτης, άπεφασίσαμεν 

ινα γράψωμεν προς ώραν ολίγα τινά περί αυτής, έως νά 

έ'λ'Ξη το πλήρωμα του τής έκδόσεως ε’κείνης χρόνου. ’ Ενταύθα 

λοιπόν δέν σκοπεύομεν νά είσέλϊωμεν εις ε’κτενή περί τής 

μουσικής ταύτης άφήγησιν, αλλά ΪΓε'λομεν περιορίσει ’όσον 

οιόν τε συνοπτικώς τον λόγον ημών εις τά εξής δύο α'. Διά 

τίνα λόγον έπωνυμεΐται έν Ζακύνίτω Κρητική μουσική, εν ώ 

σήμερον έν Κρήτη αύτη δέν ψάλλεται- β' ’ Οποϊόν έστι τό 

φυσικόν καί τεχνικόν είδος αυτής· τά δέ πλείονα έν τόπω 

άρμοδιωτέρω έ'στωσαν.

Α'. Διά τίνα λόγον έπωνυμεΐται έν Ζακύνίω Κρητική μουσική, 

έν ώ σήμερον έν Κρήτη αύτη δέν ψάλλεται.

Ή  ιερά μουσική των χριστιανών Ελλήνων έξ άρχής ήτο 

μία καί ή αυτή, ψαλλόμενη έν μέν ταϊς έν πόλεσιν έκκλησίαις 

έπί τό κατά τέχνην έμμελέστερον, καί τούτο μάλλον έν τή 

μητροπόλει τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οπου ένίοτε έκο- 

σμεΐτο ό έν τή άγία 2 οφία μουσικός χορός καί διά τής συμ- 

πράξεως των ιδίων αύτοκρατόρων (“ επειδή έκαλλιεργεΐτο ή 

χειρονομία καί υπό βασιλέων καί ένοστιμεύετο νά χειρονομή 

οΰτος ο Αΰτοκράτωρ έν φαιδραΐς πανηγύρεσιν” Μ. ϊτεωρ. τής 

μουσικής. X. Προύσης. σελ. 93)· έν δέ ταΐς ίεραΐς Μοναΐς, 

έν αις έπεκράτησεν ή άπλοϊκότης καί άφέλεια των μοναστών, 

έπί τό άπλούστερον καί τής τέχνης μέτριον, διά τε τά πολλά
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1

καθημερινώς έν τή ’ Εκκλησία ψαλλόμενα άσματα καί το 

διάφορον τού μοναδικού πολιτεύματος. ’ Ακριβώς δέ, ως έκ 

τής ιστορίας μανϊάνομεν, άπό τής έποχής των’ έξοχων μου

σουργών Ίωάννου τού Δαμασκηνού καί Κοσμά τού έξ Ιερο

σολύμων, εις οϋς κυρίως οφείλει τήν πρώτην συστηματικήν 

αυτής μόρφωσιν, μέχρι τής άλώσεως τού Βυζαντίου (άπό τού 

736— 1453) έ'φϊασεν εις μέγαν βαθμόν έντελείας, φέρουσα 

ό'νομα τής “Βυζαντινής μουσικής” .

Ά λω ϊέντος, κρίμασιν οις Κύριος έπίσταται, τού Βυζαν

τίου, επόμενον ότι καί ή έ'μμουσος ψαλμωδία τών Βυζαντινών 

έ'πρεπε νά παρακμάση καί νά άσχημισϊή ή ελληνική μουσική 

υπό τής βαρβάρου μούσης τών ’ Οθωμανών, ών ή κατάκτησις 

διεσκόρπισε πάσας τάς έπιστήμας καί ωραίας τέχνας, τάς 

παρά τών Ελλήνων έως τότε διατηρηϊείσας, εις τήν εσπερίαν 

Ευρώπην, ένϊα  μετενάστευσαν οί λόγιοι καί καλλιτέχναι τού 

ήμετέρου έθνους.

’ Αλλά δέν πρέπει νά ύπολάβωμεν οτι ή καταστροφή αύτη 

τής μουσικής συνέβη διά μιας εις απασαν τήν πολύπαθη 

ημών Πατρίδα- διότι ύποδουλωΐτέντος τού Βυζαντίου καί τού 

πλείστου μέρους τής ’ Ελλάδος, ή μεγάλη καί περιώνυμος 

νήσος Κρήτη καί αί Ίόνιοι νήσοι διατελοΰσαι υπό τήν κυ

ριαρχίαν τών ’ Ενετών, καί ως έκ τούτου γενόμεναι κατα

φύγιου τών διασπαρέντων Βυζαντινών, ήδύναντο άναμφιβόλως 

νά διασώσωσι ράδιον, r  πάς τις άλλος τόπος, τήν έκκλη- 

σιαστικήν τών Βυζαντινών μουσικήν, καί έ'τι μάλλον, έν ώ 

οι έν αύταΐς ’ Ορθόδοξοι κάτοικοι ουδόλως διεκωλύοντο εις τό 

νά έξασκώσι τάς ϊίρησκευτικάς αυτών ίεροτελετάς μετά τής 

εθισμένης τή χριστιανική έκκλησία άξιοπρεπείας, ως ο πο

λυμαθής Χρύσανθος Προύσης λέγει- “ ’Όταν έξέλιπεν άπό Κων
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σταντινουπόλεως ή έμμουσος ψαλμωδία έσώζετο εν ταίς έκκλη- 

σίαις ταϊς κατά Πελοπόννησον καί Κρήτην”  (Μ. ί'εορ. σελ. 42).

Ά παντες, τέλος πάντων, οί ιστορικοί συμφωνοΰσιν οτι ή 

ευκλεής Κρήτη επί μακρόν χρόνον διετήρησε πάσαν την είς 

αύτήν μετακομισΪΓεϊσαν ελληνικήν τών Βυζαντινών καλλιτεχνίαν, 

καί οτι ή τών Τούρκων κατάκτησις έπετάχυνε καί εντεύθεν, 

ώς προ 216 ετών έκ τού Βυζαντίου, την άναχώρησιν τών 

Μουσών. Κλίνασα άρα καί ή Κρήτη τον αυχένα υπό τήν 

στυγεράν τών βαρβάρων δουλείαν, άπεδέςατο συν τοϊς άλλοις 

καί το ύφος της τών ύποδεδουλωμένων ήδη τοΐς Τούρκοις Ε λ 

λήνων μουσικής, τής προ χρόνου μετακομισΐτείσης έκ του 

αγίου’Όρους τοΰ’Ά ^ ω  είς τήν Κωνσταντινούπολή καί έντεΰϊεν 

είς άπασαν τήν δούλην Ελλάδα. ΕίρήσΪΓω έμπαρόδως οτι ή 

ρηΐτεΐσα μοναστηριακά μουσική μία καί ή αύτή ήτο μετά 

τής Βυζαντινής κατά τάς πρωτοτύπους βάσεις καί τό άρχαίον 

υπό τών άρχιτεκτόνων μουσουργών δοίτέν σχέδιον, ώς μέχρι 

σήμερον φαίνεται- άλλ’ ώς άπλουστέρα καί ανεπεξέργαστος, 

ώς ξηρά καί γεγυμνωμένη πολυμελείας, ήτο ολισ^ηροτέρα είς 

τό νά δεχΐίή ή ν’ άναμιχΪΓή τονίσμασιν άλλοτρίοις ελληνικού 

χαρακτήρος. Τοιοΰτόν τι περί αυτής πειϊτόμεϊτα νά πιστεύ- 

σωμεν, διότι έκ πολλών αποδείξεων έπιβεβαιούται οτι αΰτη, 

χωρίς ν’ άπολέση ή ν’ άλλάξη τά γνήσια ελληνικά τού 

σχεδίου αυτής χαρακτηριστικά, ψάλλεται σήμερον υπό άλλας 

διαφόρου ύφους μορφάς, καί αύτη έστίν ή νΰν Κωνσταντινου- 

πολιτική μουσική. Πότερον λοιπόν είναι παλαιά ή νέα,· ούτε 

παλαιά ούτε νέα, άλλ’ ή αύτή ελληνική μετά τινων παρα

μορφώσεων, έν τή άγία έκκλησία διασωίεϊσα καί άναπτυχ- 

Γ̂εΐσα οσω αί περιστάσεις τού έθνους έπέτρεψαν. Καί ταύτα 

μέν ένταύςτα περί τής μονοτόνου Κωνσταντινουπολιτικής.
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Έπανέλίσωμεν νύν είς τό περί ής δ λόγος ζήτημα τής Κρη

τικής μουσικής. Προηγουμένως ε'ίπομεν οτι έξέλιπε καί 

έκ Κρήτης ή έμμουσος ψαλμωδία άπό τής ύποδουλώσεως 

αύτής καί έντεύίτεν. Ή  Κρήτη ύπεδουλώϊτη υπό τών Τούρ

κων τό 1669 έπί συνθήκη, ής φέρομεν τον Ζ ' δ'ρον ώς 

χρησιμεύοντα είς τον σκοπόν ημών. “ Ορος Ζ ' 'Η  φρουρά 

έξέρχεται μεξτ’ οπλών καί σκευών καί μετά άνοικτών σημαιών. 

Οί δέ έγκάτοικοι έχουσι τήν άδειαν ή νά μένωσιν άπείρακτοι 

έν τή πατρίδι, ή νά έξέλΪΓωσιν έλευ^έρως καί πανοικί μετά 

σκευών εικόνων καί λειψάνων θρησκευτικών ό δέ στρατηγός 

Μοροζίνης οφείλει νά δεχυή απάντας τους βουλομένους νά 

μετοικήσωσιν είς τάς νήσους τού Ίονίου ή είς άλλας χώρας 

τής Βενετικής πολιτείας.

Κυρωίσείσης τής συνθήκης υπό τής ’ Ενετικής Γερουσίας, 

τού Πρίγγιπος καί τού Σουλτάνου, έπιβιβασΪΓεΐσαι έν πλοίοις 

πολλαί οίκογένειαι Κρητικαί μετοίκησαν είς τάς Ίονίους νή

σους, κυρίως είς Ζάκυνθον ένεκα τής τοποδετικής αύτής 

δέσεως, καί ακολούθως είς Κέρκυραν ώς πρωτεύουσαν τού 

Ίονίου Κράτους. Τ ά  αύτά έπιβεβαιοϊ καί δ κ. ’ Ιωσήφ Κάρ- 

τραϊτ έν τώ ύπ’ αύτού έν Δονδίνω έκδο^τέντι άγγλιστί περί 

Κρήτης φυλλαδίω έξ ού φέρομεν τήν έξ ής περικοπήν “ Τή 

6 Σεπτεμβρίου παρεδά^η είς τούς Τούρκους ή Κρήτη άφ’ 

οΰ έπολέμησε προς αύτούς έπί 25 έτη. Τον οθωμανικόν 

στόλον δίς κατέστρεψαν οί ’ Ενετοί. Ή  Κρήτη αμα παρα- 

δο^εΐσα άπέβαλε τήν γερουσίαν της, τήν έλευΪΓερίαν καί τήν 

ευημερίαν, καί έν ένί λόγο) παν ο, τι άπεδείκνυεν αύτήν 

άποικίαν εύδαίμονα υπό τούς ’ Ενετούς. "Ολαι σχεδόν αί 

πλούσιαι οίκογένειαι άπήλςτον έκ τής νήσου, καί πολλαί 

αύτών προσέφυγον είς τήν τότε υπό τούς ’ Ενετούς διατελούσαν
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Επτάνησον. Γνωστόν εις πάντα "Ελληνα είναι άναμφιβόλως 

τό όνομα τού έκ Ζακύνθου ποιητού κόμητος 2ολομοΰ. Κρήτες 

ήσαν οι πρόγονοί του, οιτινες άπεδήμησαν έκ της Κρη'της 

όπως διεκφύγωσι τάς βιαιοπραγίας τού Τούρκου καί εύρον 

άσυλον έν ΖακύνίΓω.”  (Ό ρα έφημ. Κλειώ. έτος στ', άρ. 282). 

ΑΕ έν τή ΖακύνίΓφ διαμείνασαι ούκ ολίγαι κρητικαί οίκογέ- 

νειαι κατέϊεσαν έν τοΐς Εεροΐς Ναοΐς παντοδαπάς Εεράς εικόνας 

καί σκεύη καί άγια λείψανα διαφόρων αγίων, άτινα, συντο

μίας ένεκα, παραλείπομεν. Ταύτα, έκτος τού ότι είναι γε- 

γραμμένα έν τοΐς κώδηξι των ’Εκκλησιών, έν αις άφιερώίτησαν, 

υπό την κρητικήν έπωνυμίαν, αλλά καί έκ προφορικής πα- 

ραδόσεως παρά πάσι τοΐς Ζακυνότίοις μέχρι ση'μερον ονομά

ζονται κρητικά. ’ Ιδού λοιπόν ότι έπί άλώσεως της Κρήτης 

είσήχίΐησαν εις Ζάκυνθον έκκλησιαστικά τών Κρητών πράγ

ματα, είσήχΐη έκκλησιαστική καλλονή, είσήχίτησαν, τέλος, 

έκκλησιαστικά κοσμήματα, άτινα κατ’ έξαίρεσιν, καίτοι ή 

Ζάκυνθος καταλλήλως έχει τού αύτοΰ είδους, ονομάζονται κατά 

παράδοσιν κρητικά. ’ Ιδού ή ε’ίσαξις εις την τής Ζακύνθου 

’ Εκκλησίαν τής κρητικτς όνοματοκλησίας έπί πραγμάτων τώ 

όντι γνησίων κρητικών, έπί άλώσεως έκεΐϊεν μετακόμισή'έντων 

O ír  εν διά τοιούτων λόγων, ώς καί διά τινων μουσικών έγγρά- 

φων τής παλαιάς μεθόδου, έν οις γέγραπται „Κρητικά άσματα” 

ούμήν άλλά καί έκ τού κύρους καί αύίτεντείας τού χρόνου, 

έπικυρούντος ττν τοιαύτην έπωνυμίαν, τρανώτατα άποδει- 

κνύεται ότι ή παλαιά μουσική τών Ζακυνίτίων βελτιωίτεϊσα 

υπό τών εις ταύτην προσφυγόντων, έπί άλώσεως, Κρητών, καί 

διδαχ'τεϊσα παρ’ αυτών εις τούς Ζακυνϊίους έντεχνοτέρως παρ’ 

όσον υπό τών αυτοχθόνων διδασκάλων έδιδάσκετο, διασώζεται 

μέχρι σήμερον μετά τινων μεταρρυθμίσεων υπό τό όνομα τής
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„Κρητικής μουσικής”  λόγω μέν ότι, ύποδουλω^έντος τού Βυ

ζαντίου, μετέπεσεν άπο βυζαντινής εις κρητικήν έπωνυμίαν, 

λόγω δε ότι ή πρώην άτελής μουσική έβελτιώ^η μέχρι τινός έπί 

τό κανονικώτερον υπό τών έν τή νήσω άποικησάντων Κρητών.

Β'. 'Όποιον έστι τό φυσικόν καί τεχνικόν είδος αύτής.

Έ κ  τών προηγουμένων φαίνεται ότι ή έκκλησιαστική 

μουσική διακρίνεται εις δύο, Κωνσταντινουπολιτικήν δηλαδη 

καί Κρητικήν. Ταύτας ίτεωρητικώς τε καί πρακτικώς έξετά- 

ζοντες, εύρίσκομεν μεγάλην σχέσιν ύπάρχουσαν μεταξύ τής 

μιας καί τής άλλης. ΌίΓεν ένταΰίτα ίτέλομεν διαλάβειν περί 

τού φυσικού αύτών συνδυασμού καί τής σχετικής έκατέρας 

τούτων άνεξαρτησίας, έξ ών έκδηλοΰται όποιον τό είδος τής 

κρητικής.

Ή  Κρητική μουσική, ώς ή Κωνσταντινουπολιτική, έχει 

τούς δι’ ών ψάλλονται τά Εερά άσματα οκτώ "Ηχους, ήτοι 

Πρώτον, Δεύτερον, Τρίτον, Τέταρτον, Πλάγιον τού α'. Πλάγιον 

τού β'. Βαρύν καί Πλάγιον τού δ', ψαλλόμενους καί κατά τά 

τρία μέλη, ήγουν κατά τό 2τιχηραρικόν, Είρμολογικόν καί 

ΙΙαπαδικόν. Έ χ ε ι έπίσης τά τρία συστήματα ή'τοι το Δια

πασών, τήν Τετραφωνίαν, όπερ καί Τροχός λέγεται, καί την

Τριφωνίαν. Καί ταύτα ούχί κατ’ όνομα άλλά καί έν πρά

γματι, διότι ψαλλομένη διακρίνει, ώς ή ετέρα, Ήχον προς

Ήχον, 2ύστημα προς 2ύστημα, χρόνον προς χρόνον καί μέ

λος προς μέλος. "Αλλως, πώς ήίίελεν έπιτυγχάνει ή Κρητική 

ψαλμωδία, έάν έψάλλετο ούτος, φέρ είπεΐν, ή έκεϊνος ό ύμνος, 

ή ό Ειρμός, ή τό Προσόμοιον κατ’ άλλον τρόπον τού ήχου, 

coll’ altro motivo del tono o dell’ aria, όλως διάφορον τού 

καί?’ όν έ^ρυίτμίσϊίη ύπο τού πρώτου μελοπο ιού,· Πασίγνωστου
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οτι πάντες οι ιεροί "Υμνοι τής ’Εκκλησίας, Προσόμοια λεγά

μενα τροπάρια, ’ Ιδιόμελα καί λοιπά τοιαύτα μελόδρια, διαι

ρούνται άλλοτε μέν εις ίσα καί ομοια κώλα, καί κόμματα, 

άλλοτε δέ εις άνισα καί ανόμοια κατά ποικίλας στροφάς. 

’ Εάν ταύτα άκριβώς έν τή ψαλμωδία δέν εφαρμόζονται κατά 

την πρωτότυπον τών ύμνωδών ίδε'αν, τότε καί δ ρυθμός άπόλ- 

λυται καί ή αρμονία τού μέλους λύεται, κατακερματίζονται 

δέ καί αί λέξεις καί ή προσωδία, ναυαγεί, τέλος, καί αυτό 

τό νόημα τών τροπαρίων, καί τούτο πολυ μάλλον εις τά κατά 

τό είρμολογικόν μέλος ψαλλόμενα άσματα, άτινα προσόμοια 

λέγονται. Διά τούτο κατ’ ούδέν άλλο σχεδόν διαφέρουσι τά 

τής Κρητικής προσόμοια προς τά τής κωνσταντινουπολιτικής, 

είμή οτι έκείνης μέν ψάλλονται διά τετράφωνου αρμονίας, 

ταύτης δέ μονοτόνως δι’ απλού ίσοκρατηματος. Κατά δέ τά 

ιδιόμελα λεγάμενα τροπάρια διαφέρουσιν άλλήλων, έπειδή 

έκείνα ίδιον μέλος έ'χοντα, καθυποτάσσονται μάλλον εις τό 

τού ίδίου αυτών ύφους μέλος, μη άναγνωρίζοντα άλλου άσμα

τος ώρισμένον μέτρον ή βυϊμόν, ως αί κρουσματικαί ωδαί 

τών παλαιών λυρικών ποιητών.

Προς τούτοις, τέλος πάντων, φαίνεται ή στενή αύτών τών 

δύο μουσικών συγγένεια καί έκ τών γραμματικών στοιχείων 

τής τέχνης, διότι κατά τε τό παλαιόν καί νέον σύστημα τής 

μουσικής μεθόδου εχουσι τήν αύτήν γραμματικήν, τήν αυτήν 

σημειογραφίαν, τους αύτους κανόνας, τήν αυτήν, έπί λόγω, 

θεωρίαν, καΐτώς καί τά μουσικά βιβλία μαρτυρούσιν. "Απασαι 

ούν αί τοιαύται αποδείξεις πεβτουσιν ημάς ίνα άποκαλέσωμεν 

ταύτας δύο άδελφάς, θεωρούμενης ως μητρος αυτών τής έξ 

ής πηγάζουσι βυζαντινής, αίτινες φυλαξάμεναι τό πρότυπον 

σχέδιον καί τά ελληνικά χαρακτηριστικά ττς μητρός αύτών,
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διατηρούνται ψαλλόμεναι σήμερον μετά τών κατ’ έποχάς 

ιδία γενομένων έν έκατέρα μεταρρυθμίσεων καί άλλοίων 

πλεονεκτημάτων. Άρκούμενοι δέ εις τά μέχρι τούδε ρηϊτέντα 

περί τού φυσικού αύτών συνδυασμού, έξετάσωμεν νΰν καί τήν 

σχετικήν έκατέρας τούτων άνεξαρτησίαν.

Ή  παρ’ ήμΐν Κρητική μουσική πέφυκε μουσική τις με

λωδική καί αρμονική- μελωδική μέν ως ψαλλομένη μονοφώ- 

νως ήτοι κατά μελωδίαν, ως ή κωνσταντινουπολιτική · αρμονική 

δέ ως έκτελουμένη καί τετραφώνως ήτοι κατά αρμονίαν, ττις 

έστί τέχνη τού τέρπειν τήν ακοήν διά κράσεως τεσσάρων 

φωνών άμα άκουομένων, ήπερ καί συμφωνία ή συνωδία κα

λείται, accompagnamento, ήςτινος στερείται ή έτέρα.

Τά μέρη τής αρμονικής ταύτης μουσικής είσί τέσσαρα.

Μέρος πρώτον Soprano ή Primo («)

„  δεύτερον Secondo ή Contralto

„  Τρίτον Sottana ή Tenore

,, Τ  έταρτον Basso

Τό πρώτον μέρος, οπερ καί άρχικόν μέλος ονομάζεται, 

είναι ή βάσις τής μουσικής, ή ψαλμωδία δηλαδή, τά δέ 

λοιπά τρία είναι τά τής αρμονίας μέρη, άτινα συμψαλλό- 

μενα άποτελούσι τήν μουσικήν τετράφωνον, παραλειπομένων 

δέ τούτο>ν, καί μόνου τού πρώτου μέρους ψαλλομένου, καότι-

(α) Άφίνομεν τάς αΰτάς ίταλικάς λέξεις, αίς χρώνται οί τής τοιαυτης 
ψαλμωδίας ψάλται, αίτινες, καίπερ ιταλικοί, δεν άνταποκρίνονται έντελώς 
προς τά μέρη, καί:’ α χρώνται ταυταις οί Ευρωπαίοι, διότι έπέϋεσαν 
αΰτάς οί αρχαίοι ήμών μουσικοί ανευ θεωρίας, και γνώσεων ευρωπαϊκής 
μουσικής, άλλα κατά πρακτικήν έφαρμογήν, ίνα ίχωσιν ονομα εις ε'κασιον 
μέρος τής αρμονίας.
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σταται ή μουσική μονότονος καί μετρίως εύάρεστος, ένεκα 

τής τοιαύτης άπογυμνώσεώς της.

Ή  μουσική αΰτη έκτελεΐται κατά δυο τρόπους αρμονίας- 

Τρόπος α'. τής αρμονίας.

Με'ρος α'. Soprano Ψάλλει κατά τον ήχόν του το ασμα. 

Με'ρος β'. Secondo ΕΣυμψάλλει ταύτοχρόνως καί ταύτο-

συλλάβως διά φωνής οξυτέρας ή 

βαρυτέρας κατά τι μέτρον.

Με'ρος γ'. Sottana 2υμψάλλει διά φωνής βαρείας.

Με'ρος δ'. Basso 2υμβοηίτεΐ χαμηλότερον πάντων.

’ Ενίοτε γίνεται καί ε'. με'ρος ονομαζόμενου Falsetto, άλλ’ 

εις το τε'λος πάντοτε τής ψαλμωδίας, δι’ δ ονομάζεται finale.

Τρόπος β'. τής αρμονίας- 

Με'ρος α'. Primo Ψάλλει κατά τον ήχόν του τό άσμα.

Με'ρος β'. Contralto 2 υμψάλλει ταύτοχρόνως καί ταύτο-

συλλάβως διά φωνής οξυτέρας του 

πρώτου.

Με'ρος γ'. Tenore 2υμψάλλει όμοιοτρόπως διά φωνής

βαρυτε'ρας του δευτέρου.

Με'ρος δ'. Basso 2υμβοηίτεΐ διά φωνής βαρυτε'ρας

πάντων.

Ουτος ο β'. τρόπος τής άρμ,ονίας παρά τοΐς προγενεστέ- 

ροις ήτο δ επισημότερος, έκτελοΰμενος έν ταΐς πανηγύρεσιν 

καί καλούμενος ίδίω όνόματι Música. Ε ις τάς ’Εκκλησίας 

λοιπόν διχή διανεμόμενοι οι ψάλται εις τούς δυο κατά τό 

έίτος τής ελληνικής ’Εκκλησίας χορούς, τέσσαρες δηλαδή έκ 

δεξιών καί τέσσαρες έξ άριστερών, άντιψάλλουσιν 'άλλήλοις, 

άναλαμβάνων έκαστος τό κατάλληλον με'ρος, όπερ ή Εκανότης 

καί τό ό'ργανον τής φωνής έπιτρέπουσιν αύτω. ’Ε κ  τών ρη-
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ίτέντων έξάγεται ότι ή Κρητική μουσική, ώς έκ τής ιδιαιτέρας 

αυτής φύσεως, ίδιους έχει κανόνας καί είδη καί σχέσεις καί 

αποτελέσματα. Ά λ λ ’ έπειδή δέν έπιτρε'πεται ήμΐν ένταύ^α 

πλατύτερον νά διευκρινήσωμεν τίνι τρόπω συνδυάζονται αΕ 

τέσσαρες φωναί προς έπίτευξιν τής τοιαύτης αρμονίας, άρ- 

κείσϊω μόνον νά εί'πωμεν ότι ή μουσική αυτη ώς προς τό 

ίΐεωρητικόν αυτής μέρος φαίνεται έλλειπής, διότι γράφεται, 

ένεκα τού ακαταλλήλου τής σημειογραφίας, τό έ'ν έκ τών τεσ

σάρων μερών αυτής, ήτοι τό ’ρχικόν μέλος, il Soprano, τά 

δέ έτερα τρία έκτελοΰνται κατά πρακτικήν παράδοσιν. Ά λ λ ’ 

ένεκα τής τεχνικής άτελείας αυτής δέν πρέπει νά έξαγάγω- 

μεν καταβιβαστικόν τής φυσικής αύτής άξίας συμπέρασμα, 

διότι τήν άτέλειαν ταύτην άναπληροΰσι μέχρι τινός οΕ Ζα- 

κύνίόιοι ψάλται, οιτινες, όταν τύχωσιν ηδύφωνοι καί περί τήν 

τέχνην φυσικώς έπιτήδειοι, ψάλλουσιν έπιτυχώς τήν εύάρεστον 

ταύτην τετράφωνον ψαλμωδίαν, σχεδόν είπεΐν, ώσανεί ήτο 

τέλεον ίτεωρητικη.

Έξετάζοντες, έπί τέλους, τίνι τρόπω έφίτασεν αυτη ή 

μουσική εις ήν κατάστασιν σήμερον υπάρχει, εύρίσκομεν ότι 

άφ’ ενός μέν, ούσα φύσει δεκτική αρμονίας, έφείλκυεν έν αυτή, 

ώς άντικεραύνιος ράβδος, τάς έκ τής ευρωπαϊκής μουσικής 

έξερχομένας αρμονίας, λαμβάνουσα πρακτικώς έξ έκείνης 

διαφόρους ώραϊσμούς, οιτινες προσήπτοντο έν αυτή μετά μεγί

στης όσης τής ευκολίας. Ά φ ’ ετέρου δέ, αύτάδελφος ούσα 

τής κωνσταντινουπολιτικής, καί τά πλεΐστα μετ’ έκείνης 

συμφωνούσα, μετεβρυίτμίσίτη έπεξηγηίτεΐσα διά τής έντεχνου καί 

έπιστημονικής μείτόδου τού νέου μουσικού συστήματος. (Τούτο 

έποφείλεται εις τον σεβαστόν γέροντα καί ήμέτερον διδάσκα

λον κ. Θεόδωρον Κουρκουμέλην Κοίτρήν, περί ού πολλά ίτέλομεν
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είπεϊ έν άρμοδιωτέρω καιρό). 'Ομοίως καί περί τού μουσικο

διδάσκαλου έν Ίερεΰσι κ. Ευσταθίου Θεριανού, νυν έφημερίου 

του έν Τεργέστη αγίου Νικολάου, ούτινος ή Μούσα μέχρι σή- 

μέρον ύπερεπαινεΐται υπό της ήμετέρας πατρίδος).

Τοιουτοτρόπως λοιπόν βοη^ηίΪΓείσα υπό τών δυο άλλων 

μουσικών ή Κρητική μουσική έπέτυχε καί αυτη νά μή δια- 

μείνη όλως στάσιμος είς τήν παλαιάν αυτής ξηρότητα καί 

άνεπεξεργασίαν, άλλά νά προαχΐίή ή προοδευτική αύτής 

μέχρι τινός τελειοποίησις μέσως πως, οέστι διά πρακτικής έκ 

τής μέν, θεωρητικής έκ τής δέ συνεισφοράς. "Οξτεν σήμερον 

τού πρώτου αύτους μέρής ψαλλομένου, ώς εΐπομεν, κατά 

θεωρίαν, καί συναδομένου μετά τών τριών τής αρμονίας μ.ε- 

ρών, τών άνευ γραφής άλλά κατά πράξιν έκτελουμένων, δια

τηρείται καί διασώζεται έν τή μικρά γωνία τής 'Ελλάδος, τή 

νήσω Ζακύνξτω, (καί Κέρκυρα, άλλ’ άλλοτε περί ταυτης) 

προδοκώσα περιστάσεις κρείττονας, όπως καί αυτη λάβη τήν 

δυνατήν αύτή τελειότητα.

’ Εν Νεαπόλει, ’ Ιούνιος 1867.
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Η Π 0 Λ Ι 2  Τ Ω Ν  ΑΘ Η Ν Ω Ν .

2 ατυρικον ποίημα 

διά τον διαγωνισμόν τοΰ 1855. (α).

“ Καφφέ χοί ζάχαρη!
„Γόβαις, χαΐ μιχρά παπουτζάχια!” 

(Μοσχομάγχα των Αθηνών.)

I.

Δέν ψάλλω μάχας κρατεράς, ουδέ ηρώων φόνους,

Δεν τραγωδώ τοΰ έ'ρωτος τούς γλυκυπίκρους πόνους,

Ούδε εις λύραν τρυφηλήν προσψαύω τούς δακτύλους!

Ως Δον-Κισσότης, πόλεμον εις τούς άνεμομύλους 

Κηρύττω! . . . 'Ωσάν Δαναΐς τον τετρυμμε'νον π&ον 

Ν ’ άναπληρώνω προσπαθώ, κατά τον πάλαι μΰΐτον! . . .

(α) Έν τω ποιητικω διαγωνισμό) τώ, συστημένη παρά τοΰ έν Τερ
γέστη φιλογενοΰς κυρίου ’ Αμβροσίου 'Ράλλη, πρός τοϊς αλλοις καλοϊς 
ποιήμασιν υπεβλήθη κατά τό 1855 και σάτυρά τις υπό τον τίτλον “ 'Η 
Πόλις των Ά ϋ η ν ώ ν ”, πολλά καί περίεργα ατοπήματα τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας διακωμωδούσα, έ'ργον του κατά τον αυτόν ποιητικόν δια. 
γωνισμόν στεφϋέντος ποιητοΰ Κυρίου Θεοδώρου Όρφανίδου διά τό συν. 
υποβληϋΐν μετ’ αυτής έπικόν ποίημά του “ ”Αννα καί Φλώρος, ή 'Ο 
Πύργος τής Πέτρας.”

Καί τό μέν έπικόν ¿κείνο ποίημα κατέστη ού μόνον έν Έλλάδι 
γνωστόν διά τών πολλών αΰτοΰ ¿κδόσεων, αλλά και έν τή Ευρωπαϊκή 
Νεωτέρα φιλολογία διά τής έν τη Έ π ι 3 ε ω ρ ή σ ε ι  τών δύω Κόσμων 
καταγωρηίοείσης πραγματείας του έραστοΰ τών καλλονών τοΰ Νεωτέρου 
'Ελληνικού Παρνασσού του άξιοτίμου κυρίου 'Υεμενή, τοΰ συγγράψαντος

α



Ώ ς  ό Ίξίων κυνηγώ νεφέλην! . . .  μ ’ άλλους λόγους 

’ Επιχειρώ άδύνατα! . . . επιχειρώ μέ ψόγους,

Καί σκώμματα, την γάγγραιναν του ’Έθνους μου να καυσω, 

ϊο ΰ  γαύρου ελαττώματος την κεφαλήν να ϊραύσω,

Κ αί να σάς δείξω σΰσσωμον τήν ηβικήν πανώλην 

"Η τις έπέσκηψε δεινή ’ ς των ’ Αθηνών τήν πόλιν.

τον παράλληλον τής Μούσης του κ. Όρφανίδου καί του Γεωργίου 
Ζαλακώστα.

'Η  κομψή δμως ¿κείνη σάτυρα έμεινε μέχρι τοΰδε αδημοσίευτος, 
ένεκα σπουδαιοτέρων Γσως έπιστημονικών ασχολιών του ποιητοΰ. Επειδή 
δέ εΐχεν δ κύριος Όρφανίδης τήν καλοκαγα3ίαν, κατά τήν τελευταίαν είς 
Ά3ήνας ¿πιδημίαν μας, νά μας έμπιστευ3ή τδ χειρόγραφόν του προς 
άνάγνωσιν, έζητήσαμεν συγχρόνως και έλάβομεν τήν συγκατά3εσίν του νά 
δημοσιευ'σωμεν καί τινα άποσπάσματα, οπως δώσωμεν ιδέαν τινά περί 
του έ'ργου του είς τούς άναγνώστας του “ Έ3νι κου 'Ημερολογίου”.

Έλπίζομεν δέ βραδύτερου νά δημοσιεύσωμεν καί ολόκληρον τδ 
ποίημα, άφ’ ού, ώς μάς ύπεσχέ3η δ ποιητής, τδ αναθεώρηση καί τδ 
έπεξεργασϊή.

Άναγνο'ντες δέ αύτδ, τδ 3εωροΰμεν, συμφώνως μετά τοίί αυστηρού 
καί δικαίου περί τάς τοιαυ'τας κρίσεις σεβαστού μας φίλου καί διδα
σκάλου κυρίου Φιλίππου Ίωάννου, του καί είσηγητοΰ τής δικασάσης 
Επιτροπής κατά τδν διαγωνισμδν του έτους έκείνου, —  “ Ποίημα έμ- 
“ φαΐνον άλη2ώς οΰκ ολίγον σατυρικδν πνεύμα, καί σατυρίζον ούχί πρό- 
“ σωπα, αλλά πράγματα μεμπτά τις ’Αθηναϊκής κοινωνίας, έ'χον δέ 
“ λεκτικδν καϊαρδν, όμαλδν, καί στιχουργίαν τελείαν.” (’Ίδε έ'κ3εσιν 
Φιλίππου Ίωάννου του 1855 σελ. 32.)

Άφ’ οσα άνέγνωμεν έν τώ χειρογράφω ποιήματι “ Ή  Πόλις των 
Ά ϋ η ν ώ ν ” περιλαμβάνει οσα ειδεν έντδς δυ'ω ημερονυκτίων έν Ά3ή- 
ναις δ ποιητής, οστις ανέρχεται έκ Πειραιώς ώς ξένος. Κατά τάς 
δυ'ω ημέρας περιέρχεται τήν πο'λιν, τά καφφενεΐα, τήν άγοράν, τούς 
περιπάτους, τά Δημο'σια καταστήματα, τά Βουλευτήρια κ. τ. λ. Κατά 
δέ τάς δυ'ω εσπέρας παρευρίσκεται είς τάς συναναστροφάς τής ' Υ ψ η 
λής καί Χαμηλής κοινωνίας, οπου συλλέγει διάφορα ανέκδοτα, προς- 
καλεΐται είς τάς έσπερίδας τών λεγομένων αριστοκρατών καί τών έπι- 
σήμων ξένων- υπάγει είς τδ Ίταλικδν μελόδραμα, είς τδ 'Ελληνικδν 
υέατρον, είς τούς χορούς τών ’Ανακτόρων, καί τέλος μάς πληροφορεί
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II.

"Ο^εν μέ βλέμμα ζωηρόν, μέ μειδιώντα χείλη 

Καί ευθυμίαν πρέπουσαν τολμά νά άπαγγείλη 

Κ ’ ή μ,ετριόφρων Μοΰσά μου τά ιλαρά της έ'πη.

—  “ Ά λλ’ είς άγώνα σοβαρόν ή 2 άτυρα δέν πρέπει!” 

θά  κράςη ίσως σύνοφρυς ’ Αρίσταρχος κανένας.

’Ώ ! το χεράκι του φιλώ! καί σώας εχων φρένας 

Ήξεύρ’ οτι δέν είν’ οκτώ αί Μοΰσαι, άλλ’ εννέα!

Πλήν ίΐά προσ'Γέση ■ —  “ Κύτταξε, τί φράσις άγοραία!

“ Τ ί ΰφος ολως ταπεινόν!” —  Ά λ λ ’ οταν îrà γελάσης 

Θηρεύεις απαρέμφατα καί τορνευμένας φράσεις,

Καί λέξεις άπό τών σοφών εγκάτων του Βαρίνου,

Ή  περί υψους αυστηρούς κανόνας του Λογγίνου;

III.

Ύπάρχουσι σοφοί (κ’ εγώ γνωρίζω ένα δύω,

Τέ στόμα πλήν δι’ άτομα ερμητικώς το κλείω-)

2 υγχέοντες το ποταπον  καί αγενές γελοΐον 

Μ’ ο,τι καλείται ύψηλ'ον καί εύγενές ά σ τ ε ι ο ν - 

Φέροντες πλήρη κόνεως τά υποδήματά των 

Καταβρενίτύονται είς τά ομματοϋάλιά των- 

Δ ιά  νά φαίνωνται  σοφοί βαδίζουσι μονάχοι,

Ψυχροί ως πάγοι τού Βο^ρά, σιωπηλοί ώς βράχοι,

δι’ αστειότατης άφηγήσεως, πώς λύονται τά δυσκολώτερα πολιτικά ζη 
τήματα είς τά οινοπωλεία της Πλάκας καί είς τούς γάμους του Για 
κουμή. "Εκαστον κεφάλαιον είναι αυτοτελές τι έπεισόδιον, δ'που δια 
σύρεται καί διακωμωδείται τδ έλάττωμα καί ούχί τδ άτομον-

Καταχωρίζομεν κατά πρώτον τήν αρχήν τής περί ής δ λόγος Sa 
τυ'ρας, ήτις πρδς τδ επαγωγόν έχει πολύ καί τδ διδακτικόν, καί έν3υ 
μίζει ου’κ ολίγον τδν Γάλλον ποιητήν τής “Art poétique.”
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Καί βλέπουσι βαδίζοντες της μύτης των την άκραν 

Ή  γνώσις δ'λη, κατ’ αυτούς, οίκεί ύπο φαλάκραν,

Καί ύπο τρίχας πολιάς κ’ εις αύλακας ρυτίδων 

Έγκρύπτονται οί θησαυροί των ίΓείων Πιερίδων 

Εις χεϊράς των άν έπιπτον έκ τάφου άναστάντες 

’ Αριστοφάνης, Μένανδρος, Λουκιανός καί πάντες 

"Οσοι εις τέρψιν τάς ψυχάς εκίνουν των προγόνων 

Κακά την είχον! ε’πειδή χωρίς καρδίας πόνον 

Διά την τόσην χάριν των, το πνεύμα, ττν ραστωνην 

’ Αμέσως ΐτά έπέμποντο εις υψηλήν αγχόνην.

Πιστεύων την σοφίαν των εάν τούς ερώτησης 

’ Οποίαν γνώμην έχουσι καί ποίας φέρουν κρίσεις 

Περί τού Γάλλου Βοαλώ; σοί λέγουν είν’ άχρεΐος! 

Κακόζηλος! αναίσθητος! άνούσιος! γελοίος!

Καί δ Μολιέρος; —  “ ώ! αυτός τού Πλαύτου θιασώτης,

Τού Τερεντίου μιμητής, αξίζει δ προδότης 

Νά λάβη επί των γλουτών πληγάς καί μαστιγώσεις!”

—  Καί δ Βειλλάνδος; —  “ Τού μωρού αυτού άν άναγνώσης 

Τούς Άβδηρίτας, 2τά ϊδής οτ’ εγινεν εΰγλώττως

Με των γαδάρων τ ά ς  σκ ιά ς  δ γάδαρος δ πρώτος!”

—  Ό  Κοτζεβού; —  “ ’Ανάξιος διά νά εχη τάφον!”

—  Καί δ Κερβάντης; —  “ Δόν-Κισσδτ, τον Δδν-Κισσδτ

συγγράφων!”

IV.

Ε  ριιτ εί ιηιιονο! οι βροτοί άπδ Ά δ ά μ  καί Νώε,

Κ αί άπδ Δευκαλίωνος, γελώμεν αί άϊώαι 

Κινήσεις τής καρδίας μας δι’ ών άντανακλάται 

’ 2  τά χείλη τδ μειδίαμα είναι ζωτς γεμάται,
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Καί μόνον τότε σβύνεται, άν καί πολύ προσκαίρως 

Τού βίου τδ πολύδακρυ καί ταραχώδες μέρος.

Πρδς τί, λοιπόν, προτίμησις ποιήσεως ΐτρηνούσης;

Πρδς τί ή καταφρόνησις τής τερπνοτέρας Μούσης; 

Πρδς τί,· . . . άφ’ ού καί άνθρωποι καί όλ’ ή κοινωνία 

Δεν είναι, ή διηνεκής άστεία κωμωδία,

Κι’ άφ’ ού σταίτμίζη δ σοφός καί δογματίζει τέλος 

“ —  "Οτι βαρύνει δ κλαυθμός δπόσον καί δ γέλως;”

V.

Πλήν είναι τέχνη τδ γελάν καί τέχνη λεπτοτάτη ’ 

Εύρεία, ωσάν πέλαγος πού άνεμος ταράττει,

Κι’ οπου εύρίσκοντ’ ύφαλοι καί 2υμπληγάδες νήσοι· 

Άλλοίμονον εις τδν θνητόν οστις ποτέ τολμήση 

Άφρόνως νά τδ διαβή ποντοπορών μέ οσα 

Τον έ'μαϊτε τής παλαιάς ποιήσεως ή γλώσσα,

’Ή  μέ των αναγνώσεων τδν ξένον δ'λως πλούτον,

’Ά ν  φύσει  δέν αισθάνεται προορισμόν τοιοΰτον.

Γ0  κωμικός (καΐώς εγώ τδν έννοώ) έμβλέπει 

’ Εκεί ’ πού πρέπει, καί εκεί ακόμη ’ πού δέν πρέπει. 

Αύτδς εις μίαν κίνησιν, ε’ν βλέμμα, λέξιν μίαν, 

Κατανοεί τήν ένοχον, ή ασθενή καρδίαν.

Γελών ενίοτε κινεί τδν κοπετόν των άλλων,

Καί παίζων, είν’ δ μέγιστος των σοφοδιδασκάλων.

’Εάν σκοπίμως σιωπά, δίκην καλού τεχνίτου,

Είν’ εύγλωττος ώς καί αύτή άκόμ’ ή σιωπή του.

Διότι ρέει πύρινον τδ αίμά του ’ ς τάς φλέβας,

Δέν τδν ναρκόν’ ή έντροπη, δέν τδν πτοεί τδ σέβας, 

Καί βλέπ’ εις τδν πατέρα του αύτδν μέ ή^ος κρύον 

"Ο,τ’ έχει ούχί  δ π α τ ή ρ ,  άλλ’ δ θ ν η τ ό ς  γελοΐον.
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VI.
Τώρα, φαιδρά μου Θάλεια, ΐτά περιμένης ίσως 

Θερμώς να σ’ επικαλεστώ. Πλήν μεγα τρέφω μίσος 

Ε ις τά συνήΐτη· το καινόν ενίοτε μ ’ ευφραίνει.

Πολλοί σ’ έπεκαλέσϊησαν καί εΐσ’ άπηυδημένη!

’ Ξαπλώσου! Εις τό μαλακόν ΪΓρονίον σου ξαπλώσου!

Κ αί τόσον αδιάκριτος δέν είμαι οπαδός σου.

’ Εντός φιάλης ή ΪΓεά οίκεϊ της ευγλωττίας,

Κ αί τοΰ Τίπίτου ό καλός μ’ εμπνέει άνϊοσμίας («)

'Ωσάν να έχω δεκοκτώ ενθουσιώδεις Μούσας 

Την φαντασίαν ’ς άχανεϊς εκτάσεις όδηγούσας.

"Επειτα, κόρη μου χρυσή, μή πρόκειται νά ψάλω 

Ά ρ μ α τ ω λ ο ύ ς ,  ή " Α π α τ ρ ι ν ,  ή ομοιόν τι άλλο;

’Ά ς  έχη δόξαν 5 Θεός, εγώ σκοπόν δεν έχω 

ΓΩς ό Φαέίϊων εις κενόν διφρηλατών νά τρέχω,

Ά λ λ ά  ώς σκώληξ πάμμικρος σκωληκοκοινωνίας 

Ν ά ψάλω τοΰ βορβόρου της τά αίσχη καί κακίας.

"Αν πάλιν, χρυσοπλόκαμος καί προσφιλής μοι Μοΰσα, 

Γενναΐον θιασώτην σου μεγάλως εύνοοΰσα 

Θέλησης μέ την χάριν σου τον νοΰν του νά φωτίσης,

Τον Μώμον πέμψον παρ’ έμοί, ή πονηρά μας φύσις 

Τ ά  πύρινά του σκώμματα άν δοκιμάση, ίσως 

Α’υστείλη τό κατ’ ’ Αρετής διηνεκές της μίσος,

Κ ι’ Ίόλαος μέ Γ Ηρακλήν διά βελών πικρίας 

"Ισως καταδαμάσωμεν την "Υδραν τής Κακίας.

(α) ’Αναφέρει ένταίθα ό ποιητής τον μακαρίτην φίλον του τον 
Ιατρόν Ή π ίτη ν , οστις πρώτος κατέγεινε σπουδαίως έπί τοΰ σοβαροΰ 
αντικειμένου τής 'Ελληνικής Οινοποιίας, καί άπέδειξεν έπιτυχώς, οτι 
ή απειροκαλία μας είναι κυρία πηγή τής ελληνικής πτωχείας.
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VII.

’ Ανέρχομαι λοιπόν πεζές έκ Πειραιώς, ώς ξένος,

Καί τό Θησεΐον χαιρετώ καταβεβακχευμένος.

’ Αντίκρυ μου ό Παρθένων, ή Πνΰξ, καί τόσα άλλα 

’ Εν έρειπίοις τέλεια, καί έν μικροΐς μεγάλα,

Τον νοΰν μου ήλεκτρίζουσι- κ’ ένω μ ’ έν βήμα μόνον 

Είκοσι δύω σκοτεινών διαπερώ αιώνων 

Τό άχανές διάστημα- έν ώ ’ ς έκστάσεις ^είας 

Συνομιλώ μέ τάς σκιάς τής παλαιάς εύκλειας,

"Ως άλλοτε ένΪΓουσιών έ Άγγλο-Έ λλην Βύρων 

Αίσίϋάνομ’ ότι μέ ώϊίοΰν . . . στρέφω . . .  κι’ άγέλη χοίρων 

Μέ γρυλλισμόν χαρμόσυνον θηρίων σαρκοβόρων 

ΠαντόίΤεν μέ πολιορκεί στενώς έντός βορβόρων.

VIII.

’ Αδυνατών διά μιας νά στρέψω ’ ς τά όπίσω,

Καί τών χρυσών μου Ιδεών τό νήμα νά άφήσω,

Κ ’ ένδούς εις όσα παριστα ή πλάνος φαντασία 

Τούς χοίρους Δήμον ϊεωρώ έν πλήρει έκκλησία,

Καί ένα Δημοσίτενικόν “ ώ άνδρες ’ Α θ η ν α ί ο ι ! ”

’ 2  τά μειδιώντα χείλη μου είρωνικώς έκπνέει . . . .

Πλήν συνελθών τά πέριξ μου παρατηρώ μέ τρόμον,

Διά τό λάΐίος μου γελώ, κι’ άκολουϊώ τον δρόμον,

Ά φ ’ ου διά τής ράβδου μου τής έμπνευσάσης φρίκην 

Εις τούς πολιορκοΰντάς με έπέβαλα συνθήκην.

IX.

Ήρώτησα ένα τρανόν καί άρχοντα τοΰ τόπου 

Πώς ή διόρ'ΪΓωσις άργεΐ ενός φρικτοΰ άτοπου,



Έρρινος δέ μ’ άπήντησε πλήν σοβαρώς εκείνος·

—  “ Το πράγμα εξακολουθεί νά γίνετ’ άκινδύνως, 

” Καί υπό του Συντάγματος τους ελευθέρους νόμους 

” Οί χοίροι είν’ ελεύθεροι νά τρέχουν εις τούς δρόμους- 

’’ ’Έπειτα, μοί έπρόσΪΓεσεν, ολίγον μειδιάσας,

” ’Ά ν  έξετάσης των έϋτνών τάς πρωτεύουσας πάσας 

” Χείρ χειροτέρας ί'ά  εύρής οτ’ έχουσιν εισόδους,

” Έ ν  ώ μυρίας έκαμον κοινονικάς προόδους- 

” Καί ένας λογιότατος, σατυριστής έν μέρει,

” Μας έβεβαίονε προχθές, οτι μεγάλος χαίρει 

” Διά τάς βελτιώσεις μας, προσϊτέσας τελευταίου,

” Ό τ ’ είμείτα ανώτεροι κι’ αύτών των Ευρωπαίων!”

Οι λόγοι μέ κατέπληξαν του ’ Αβδηρίτου τούτου,

Καί είδα, βοηΪΓεία των, το μέγεθος του νοΰ του.
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(Περιγράφων κατόπιν ό ποιητής τάς κυρίας μας, δίδει 

περί αύτών τρεις τύπους· ένα τον τής Κ υ ρ ί α ς  τού συρμού, 

ένα τον τής Κυρίας των Επαρχιών, οπου τα αγνά ακόμη 

διασώζονται ήΐτη τού Ελληνισμού, καί ένα τον τής άναμι- 

γνυομένης εις τάς πολιτικάς τής ημέρας μικρορραδιουργίας. 

Δημοσιεύομεν επί τού. παρόντος τον πρώτον τύπον τών έν 

’ ΑΪΓηναις Κυριών τού συρμού, αν καί ολίγον ατελή, καί επι

καλούμενα υπέρ τού άΐτώου συγγραφέως την εύμένειάν των.)

X X I II .

Αύτήν ίδήτε τήν κομψήν καί εΰγενή Κυρίαν . . .

Παρισινά φιλάρεσκος εις τήν ενδυμασίαν,

Γ Ως σμαραγδόπτερον πτηνύν τού Γάγγου και τάς Κίνας 

Κοσμεί τάς πλήρεις κλασικού κονιορτοΰ Αθήνας.

Εις τά άκμαϊα βλέποντες καί θελκτικά της κάλλη,

Τήν χαιρετώσι καν’ οδόν μικροί τε και μεγάλοι,

Κ ι’ αυτή μέ έν μειδίαμα τούς πάντας άνταμείβει.

’Αρχαία μήν έκλάβητε πώς είναι ίσως "Ηβη,

Διότι είναι ή γνωστή Madame! Κρομμυδοπουλου,

Ή  τάς καρδίας δένουσα σφιγκτά μ’ άλύσεις δούλου.

X X IV .

Περιπατεΐ, κ’ έν ω σειστή πηδά καί καμαρονει,

Μέ φόρεμα μεταξωτόν τάς άγυιάς σαρόνει- 

Εύλογημένη ή στιγμή, ή ώρα καί ο χρόνος,

K aV ’ ον μάς ήλνε καί αύτή ή μόδα τού αίώνος.

—  Ή  μόδα; . . .  —  ’Ό χι, ο συρμός! κ ’ είν’ όντως μ ’

εύστοχίαν

Σ υ ρ μ ό ς  κατά τής λέξεως τήν όλην σημασίαν.

Πλήν τρία γίνονται καλά μέ τά παρακαλά των 

Ά πο τόν γραφικόν αύτόν συρμόν τών φορεμάτων 

Πρώτον οι έμποροι πωλούν κ’ οί σύζυγοι πληρόνουν,

(Καί τόν εύρέτην δι’ αύτό τιμώ ως μεγαλόνουν)·

Δεύτερον γίνεται δραχμών τούλάχιστον μυρίων 

Οικονομία ’ ς τό πτωχόν δημοτικόν Ταμεΐον 

Διότι ούτ εις σάρω^ρα δ δήμος έξοδεύει,

Ουτε εις σαρωτάς οδών καί τρίτον προστατεύει 

Καί κρύπτει τό συρόμενον, Κυρίαι, φόρεμά σας 

Τούς πόδας σας καί μέ αύτούς κάνέν έλάττωμά σας.

Πλήν συγχωρεΐτε, ως τυφλός πλανώμαι νυκτοβάτης 

Άφήσας τήν Κυρίαν μας διά τό φόρεμά της.
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X X V.

Είναι μικρός υπάλληλος δ νέος σύζυγός της,

Πλήν τί με τούτο; . . . πάμμικρος είναι εκείνος όστις 

Δέν ’ ξεύρει από τά μικρά νά πορισϊή μεγάλα.

Τρέχουν, λοιπόν, ’ ς τον οίκόν των τά πάντα μέλι γάλα, 

Καί αν λαμβάνη ώς μισΐτόν δραχμάς διακοσίας,

Δέν ’ ξεύρω πως ’ς τον Διάβολον! γεννούν αυταί χ ι λ ί α ς !  

Καί επειδή δ φίλος μας περίπατων κοιμάται,

’ Επί άμάξης ράθυμος νυχθημερόν πλανάται.

X X VI.

Θνητοί τινές άπέκτησαν επί έκάστης χώρας 

Τήν κακοπεριέργειαν τής μυθικής Πανδώρας,

Τών πάντων έξετάζοντες τήν ρίζαν καί τήν φύτραν,

Καί τί ’ μαγείρευα’ ο καθείς είς τήν μικράν του χύτραν. 

Τού κυρ Κρομμυδοπούλου μας αύτοί παρατηροΰντες 

Τ ά  έξοδα, ώρμάόίιασαν χρυσοδουλειαις μέ φούνταις!

Κ ι’ άλλοι μέν βεβαιόνουσιν οτι κερδίζει παίζων,

’Άλλοι δέ οτι μυστικόν γνωρίζει τών Κινέζων,

Καί τον χαλκόν μεταποιεί είς άργυρον καί άλλοι 

"Οτι είς τά κατάστιχα ολίγον μεταβάλλει 

Τούς αριθμούς, καί γίνονται τά εκατόν, εννέα,

( Κ ’ είς τούτο κεϊτ’ ή μεΆοδος τού πλουτισμού ή νέα). 

Μέ γέλοιον Σατανικόν, τέλος, γνωστοί εχθροί του 

Κηρύττουν πώς τον ευνοούν ΟΓ προϊστάμενοί του.

(Τό ΟΓ δέ άρΐτρον, κύριοι, άρσενικόν ότ’ είναι 

Καί άριϊτμού πλ ηθ υ ντ ικ ο ύ  έξεύρετε.) Πλήν χύνε,

Ναι, χύνε, φ£τόνε τον δριμύν ιόν σου έν μανία,

Καί δέν ιδρώνουν τά τρανά τού φίλου μας ώτία . . .

Ά λ λ ’ ας άφη'σωμεν αυτόν έν ω τερπνώς υπνώττει,

Κ ι’ ας έλίΰωμεν είς τήν κυράν Σ υ μ β ί α ν  του,  διότι

Αύτής ή συμπεριφορά, τά ήΰη καί οί τρόποι

Είν’ έκ τών δώρων τών λαμπρών πού στέλλει ή Ευρώπη.

"Ας τήν άκολουΐτήσωμεν. Ά φ ’ ού ’ ς τού Μαλανδρίνου 

Έγεινε κτήτωρ γαλλικού καί νέου καπ ελί νο υ,

Ά φ ’ ού έπεΓεώρησε μετ’ άκριβολογίας

"Οσα μάς φέρουσιν οί „Frères Philippe” έκ Μασσαλίας,

Ά φ ’ ού είς της κυράς Ζιρώ ήγόρασε κρεπόνι,

Κ ’ έπλήρωσεν, ώς λέγουσι, τον τζίτζικα γι’ άηδόνι,

Καί είς της Αιζιέ ή πριν ώς κάμπη τής κοπρίας 

Μετεμορφώϊη χρυσαλλίς στιλπνή τής Βραζιλίας,

Ά φ ’ ού κατανεστάτωσε Γιαννάκον καί Ψιμούλην 

Μέ τήν Παρδάλω, την καλήν καί την πιστήν της δούλην, 

Υ π άγει είς τής φίλης της Κυρίας Πανταρώτα 

Νά μάΪΓη δεκαέξ ώρών φαιδρά συμβεβηκότα . . . .

x x v n i .

Φιλαναγνώστρια δεινή! άνέγνωσε μέ ζήλον 

Τούς Τρεις Σωματοφύλακας, τόν μαΰρον Πικουίλον,

Τού Paul de Cock τ ά  ά π α ν τ α  (οπου μέ θαυμασμόν της 

Άπήντησ’ ένα ήρωα ώσάν τόν σύζυγόν της).

’ Αλλά “ δ ’ Ρ ή γ α ς  τού Κα ^ρώ ”  τήν έπληξεν ώς βέλος 

Κ ’ έντύπωσιν τής έκαμε προ πάντων είς  το  τέλος  («).

(α) Διηγημάτων έ'χον το τέλος λ ί αν  σ κ α ν δ α λ ώ δ ε ς ,  καί δημο- 
σιευΆν προ πολλών ¿τών είς εν τών έκλεκτοτε'ρων περιοδικών συγγραμ
μάτων μας.

XXVII.
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X X IX .

Μέ τρυφεράν λοιπόν τροφήν τραφεΐσα ή ψυχή της 

Τρυφερότερα ϊρίδακος κατέστη · κι’ ώς πυρΐτις 

Έξήναψε διά μιας μ ’ ένα μικρόν σπινθήρα,

Κ αί έξερ^άγη μέ σεισμούς εις φλογερόν κρατήρα.

"Αν δείγμα δέ ΐίελήσητε τών όσων λέγω δήλον, 

’Ακούσατε τί έλεγε ’ ς άναχωροΰντα φίλον 

“ Θά άπομάϊη ή ηχώ φωνάς νά ψιττακίζη,

” Θά λησμονήσ’ ό "Ηλιος τον κο'σμον νά φωτίζη,

” Κ ’ ή ιλαρά Πανσέληνος τό κύμα νά χρυσόνη,

” Καί ή τερπνή άπαρνηϊτή τό έαρ άνεμώνη,

” Καί ή τρυγών προδότρια την σύντροφον ϋ ’ άφήση, 

” ’ Αλλ’ ή καρδία μου ποτέ δέν ϊτά σέ λησμονήση.”  —  

—  Ώ  σείς οί μεταλλεύοντες τό πυρ τών αισθημάτων 

’ Ακάματοι μεταφρασταί τών μυθιστορημάτων,

Ίδέτ’ ότι δέν ’ σπείρατε κατά πετρών τον σπόρον,

Κ αί τής ευγνωμοσύνης μου προσδε'χΐΰητε τον φόρον.

X X X.

Έ ν τούτοις αν τον οίκόν της ολίγον έξετάσης, 

Θέλεις ίδεΐ τά πράγματα ύπ’ άντιΪΓετους φάσεις·

Διότι τά μέν τέκνα της μετά κλαυθμών οδύνης 

Διά νά παίξωσι ζητούν τον δίσκον τής 2ελήνης,

Τοΰ δέ άνδρός της τά καλά φορε'ματα έν βία 

Μέ λύχνους ταμιεύονται καί έλαιοδοχεΐα- 

Έ δώ δοχεΐον χρήσεως νυκτερινής άφίνει 

Ύπό τό κλειδοκύμβαλον άρώματα νά χύνη·

Εκεί, έν ράκος ρυπαρόν έν μέσω τών δωμάτων 

Ώ ς  μέτρον καλαρότητος υπάρχει τών σωμάτων 

Τά έπιπλά της κόνεως λεπτή καλύπτει πάχνη,

Καί πλέκει ύπ’ αύτά ιστούς ή φίλεργος αράχνη·

Εις δέ τό μαγειρεΐόν της όστις τυχόν κατέβη,

Εις πόλεμον έμφύλιον άπήντησε τά σκεύη,

Κ αί είδε σύννεφα μυιών φαιδρών καί άπτοήτων 

Θορυβωδώς νά ΐπτανται έπάνω τών λεβήτων,

Έ ν  ώ εις μάγειρος παχύς προσψηλαφών τό ούς του 

Έκονδυλομαγείρευε τούς λογαριασμούς του.

X X XI.

Ε ις τούς χορούς δέ τής αύλής . . .  κ. τ. λ.

Τοσαΰτα δημοσιεύομεν έπί τοΰ παρόντος έκ τοΰ περιέργου 

τούτου ποιήματος, έπιφυλασσόμενοι άλλοτε νά κοσμήσωμεν 

τό Έμερολόγιον ημών διά περικοπών έτι μάλλον ώραιοτέρων 

καί περιεργοτέρων.

Γ0  Εκδότης.
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  ΓΥ Μ Ν Α ΣΙΟ Υ  

Τ Η Σ  Χ ΙΟ Υ Κ Α Τ Α  ΤΟ  1821.

"Ή πόλις τής Χίου διηρεΐτο εις τρία κύρια μέρη, ύν τό 

μέν έλέγετο ΓΑπλοταρία, τό δέ Έγκρεμός, το δέ Παλαιόκα- 

στρον. Έ ν  έκάστω τούτον ήτο ανέκαθεν έν δημόσιον Ε λ λ η 

νικόν Σχολεΐον, έ'νδα ή νεολαία έδιδάσκετο την άρχαίαν Ε λ 

ληνικήν γλώσσαν ύφ’ ενός μόνου διδασκάλου. Έξότου ομως 

τό έμπόριον ή'ρξατο νά έκτείνηται, καί έκ τούτου ή ευπορία 

νά αύξάνηται, οί Χΐοι φύσει οντες φιλομαθείς, καί έτι μάλ

λον τότε τήν χρείαν τελειοτέρας παιδείας συναισθανόμενοι, 

συνεστήσαντο έν τή Άπλοταρία Γυμνάσιον, έν ώ ή δημοσία 

έκπαίδευσις έγίνετο ασύγκριτος τελειότερα.

"Οτε κατά τό 1815 έπανήλδεν έκ τών Παρισίων ο Ν. 

Βάμβας, προσκεκλημένος υπό τής πατρίδος αυτού, διά νά 

αναδεχτή τήν διεύδυνσιν τού Γυμνασίου, ήσαν έν αύτώ δύο 

καδηγηταί τών άνωτέρων τάξεων τής Ελληνικής γλώσσης, 

τρεις διδάσκαλοι τών κατωτέρων, εις καθηγητής τής ιδεολο

γίας, εις τής άριδμητικής, γεωμετρίας καί άλγέβρας, καί 

εις τών ύψηλοτέρων μαθηματικών ο άξιόλογος μαθηματικός 

’ Ιωάννης Τσελεπής, άνήρ συγκεκροτημένος καί μέ άλλας 

πολλάς έπιστημονικάς γνώσεις, άνήρ άξιοσέβαστος καί διά 

τάς άρετάς αυτού. Έ ν  ταύτη τή καταστάσει ήτο τής Χίου 

τό Γυμνάσιον, οτε άνεδέχδη τήν διεύδυνσιν αυτού κατά δη

μοσίαν πρόσκλησιν ό Ν. Βάμβας.

Οί έφοροι τού Γυμνασίου τής Χίου έξελέγοντο έκ τών 

έπισημοτέρων πολιτών καί κατά τό γένος καί κατά τήν αρε

τήν αυτών καί είχον παρά τών δημογερόντων άπόλυτον σχε

δόν έξουσίαν εις πάν ό,τι άπέβλεπεν εις τήν πρόοδον αυτού. 

"Οδεν προδύμως έδέχοντο καί έξετέλουν πάντα τά δυνατά 

καί κοινωφελή, οσα δ διευδυντής προέτεινεν αύτοΐς. Οί Χΐοι, 

καίτοι υποτεταγμένοι υπό τήν ’ Οθωμανικήν τυραννίαν, διά 

την φρόνησιν όμως αυτών καί δμόνοιαν περί τά κοινά συμ

φέροντα είχον αριστοκρατικήν τινα κυβέρνησιν. Δίς τού μη- 

νός συνήρχοντο οί έφοροι τού Γυμνασίου μετά τού Γυμνααάρ- 

χου, καί συνεσκέπτοντο.

Ουτω λοιπόν έπί τής γυμνασιαρχίας τού Ν. Βάμβα προς- 

ετέδησαν εις τό Γυμνάσιον τής Χίου δ αοίδιμος Κ . Βαρδα- 

λάχος καδηγητής τής ύπ’ αυτού έκδοδείσης πειραματικής 

φυσικής, καί τής Ελληνικής φιλολογίας, εις καδηγητής τής 

Αατινικής γλώσσης, καί τής ζωγραφικτς, εις τής Γαλλικής 

γλώσσης, άμφότεροι Γάλλοι λίαν άξιαγάπητοι, καί εις τής 

Τουρκικής. Ό  δέ Ν. Βάμβας ο διευδυντής τού Γυμνασίου 

έδίδασκε τήν χημείαν μετά τών πειραμάτων αυτής, τήν 

ήδικήν, καί τήν ρητορικήν. Προς τούτοις ώκοδομήδη βι- 

βλιοδήκη καί έπλουτίσδη τοΐς άξιολσγωτέροις συγγράμμασι 

τών αρχαίων Ελλήνων, καί τών Πατέρων τής έκκλησίας, καί 

πολλοΐς έπιστημονικοΐς τής σοφής Ευρώπης· προσετέδη έν 

τώ Γυμνασίω καί πλήρες τυπογραφεΐον έκ δύο πιεστηρίων 

προς έκδοσιν διδακτικών βιβλίων.

Έ ν  τοιαύτη άνδηρά καταστάσει ήτο τό Γυμνάσιον τής 

Χίου, οτε έξεβράγη δ υπέρ τής Ελληνικής έλευδερίας αγών. 

Ό  δέ Ν. Βάμβας μόλις διαφυγών τόν έπικρεμάμενον κίνδυνον, 

διεσώδη εις "Υδραν δι’ άλλους άγώνας υπέρ τής κοινής πα-
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τρίδος· τήν δέ ένεγκούσαν, τήν ώραίαν Χίον, έπελξτόντες μετ’ 

ολίγον οί βάρβαροι, οί σήμερον προστατευόμενοι καί συντη

ρούμενοι υπό τών σοφωτέρων Δυνάμεων του πεπολιτισμένου 

κόσμου, κατεκαυσαν, έσφαξαν, ήχμαλώτευσαν!!! Τίσειαν, 

θεέ, έμά δάκρυα σοϊσι βελεσσι!!!

Ν. Β Α Μ Β Λ Σ .

Μετά τήν καταστροφήν της Χίου οί διασωΪΓεντες, καίτοι 

ενδεείς, ήρξαντο ομως πάλιν νά κυβερνώνται κατα τ'ο πρό- 

τερον αυτών σύστημα, καί νά έπιμελώνται της παιδείας, 

συστήσαντες έ'ν Γυμνάσιον, καί άλληλοδιδακτικήν σχολήν τών 

κορασίων.
Ό  αύτός.

Σ . Ε . Ή  παρούσα σημείωσις έγράφη κατ’ αϊτησίν μου 

κατά τό έτος 1853 καί εδημοσιεύϊη είς τό ’ΕΪΓ. Ή μ . τού 

έτους 1862.
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ϊ .χ Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΟ Σ . .

'4 1 . ! Α \ '

ΣΛ ΡΑ Η Σ 3 Α ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ.

1ΙΛ1 ΙΛ ΡΡΗ ΙΌ ύ ΟΥΛΟ»

ίπη ί,&ηϋΓείΰτ 8 0*1



Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι  2 Η Μ Ε Ι 0 2 Ε Ι 2 .

Π Ε Ρ Ι

Τ Ω Ν  Π Ρ02Ω Π 0Γ ΡΑ Φ Η Θ Ε Ν ΤΩ Ν

Ε Ν  Τ Ω  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΩ .

Α

ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑΣ (Α.) έκ Φαββώυ· έγευυήίϊη έυ έτει 1827 έκ γονέων 
ευκατάστατων δωδεκαετής είσήλΙδευ είς τδ ναυτικόν σταδίου, έκ- 
πλεύσας έπ\ πατρικού πλοίου, κα\ δεκαπευταετής έπλοιάρχευσε τδ ίδιου 
πλοίου · έταξείδευσε καίο’ οληυ τήυ Μεσύγειου, τδυ Ευξειυου Πύυτου, καί 
δεκατετράκις τδυ Ωκεανού. Καίτοι ιδιοκτήτης δύω πλοίωυ κατά τδ 
1858 προσεκλήίδη είς τηυ ΰπηρεσίαυ τής 'Ελληυικής Άτμοπλοϊκής Εται
ρίας ως πρώτος πλοίαρχος· διέσωσε δε τδ Παυελλήυιου διά τού γυω- 
στού στρατηγήματος τώυ άχύρωυ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΣ (Περικλής). Έγευυη2η έυ Κωυσταυτιυουπο'λει 
κατά τδ 1809, έκ πατρδς ’Ιακώβου, διατελέσαυτος, έπί Σουλτα'υου 
Μαχμούτ τού Β', Μεγάλου Διερμηυέως του Όδωμαυικοΰ Κράτους. 
Έσπούδασε τηυ υομικήυ είς Παρισίους ήυ έδίδαξευ είς Άϋηυας, ως 
καθηγητής τού διεθνούς δικαίου έυ τώ Παυεπιστημείω Ά^ηυώυ · υ'πήρξε 
πολλάκις βουλευτής, και απαξ ΰπουργδς έπι τώυ έξωτερικώυ (κατά 
Μαίου 1854) · άπέίϊαυε τηυ 28 Δεκεμβρίου (Ν. Ε.) 1860. 'Ο Περικλής 
Άργυρέπουλος έξέδωκε πραγματείαυ περί τής δημοτικής νομοθεσίας 
έπιγραφομέυηυ Τά Δ η μ ο τ ι κ ά  (Ά5ήυησι 1843) καί Παυηγυρικδυ τού 
’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τού έξ άποββήτωυ (Άίδήυησι 1847) ον έξε- 
φώυησε κατά τηυ έγκαδίδρυσίυ του ώς Πρύταυις τού Παυεπιστημείου · 
προ δδ τούτων έξεδωκευ (έυ Α3ήυαις 1836) τά “ 'Στοιχεία τού Δημο
σίου Δικαίου”, συ'γγραμμα τού Κ. Μακαρδλ, οπερ μετά τού άδελφού 
αυτού μετέφρασευ έκ τού Γαλλικού.
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ΑΣΩΓΠΟΣ (Κωνσταντίνος). ’ΕγεννήΕη έν Ήπείρω περί τά τέλη 
τοΰ παρελθόντος αϊώνος · ¿χρημάτισε διδάσκαλος τής έν Τεργέστη 
Ελληνικής Σχολής (1817 καί 1818)· κατά τδ 1818 μετέβη εις το 
Πανεπιστήμιον τής Γοττίγκης προς τελειοποίησιν των φιλολογικών του 
μελετών, δι’ έξόδων τοΰ Κόμητος Φριδερίχου Γκίλφορδ" έν έ'τει 1824 
διωρίσΕη Καθηγητής τής Ελληνικής φιλολογίας έν τή Ίονίω ’Ακα
δημία· έν έτει 1843 μετέβη εϊς ΆΕήνας προσκληθείς παρά τής 'Ελλη
νικής Κυβερνήσεως ώς Καθηγητής τής Ελληνικής φιλολογίας έν τώ 
Πανεπιστήμιο) τοΰ οποίου τρίς ¿χρημάτισε Πρύτανις. ’Εξέδωκε πολλά 
φιλολογικά καί γραμματικά συγγράμματα τοΐς πάσι γνωστά, έξ ών το 
Συντακτικόν, ό Βίος ’ Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, ή εϊς Πίνδαρον 
εϊσαγωγή (ατελής) καί ή 'Ιστορία των Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων 
(έπίσης άτελής) είσί τά σπουδαιότερα· ί'δε Βρετοΰ Νεοελληνικήν Φιλο
λογίαν Τ. Β' σ. 242.

Β
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ (Σπυρίδων). Έγεννήϋη έν έ'τει 1815 έν Λευκάδι· 

έξεπαιδεύΕη εις Παρισίους· υπήρξε πολλάκις Βουλευτής Αευκάδος καί 
δίς Γερουσιαστής έν τή Ίονίω Πολιτεία, πληρεξούσιος Αευκάδος εις 
την Β' Έδνικήν Συνέλευσιν τών Άϋηνών, (1864) καί υπουργός έπί τών 
έξωτερικών κατά τό έτος 1866.

ΒΑΡΝΑΒΑΣ (’Ιωάννης). 'Υιός τοΰ γνωστοΰ έν ΆΕήναις ξενοδόχου 
Βαρνάβα, έκ Κόπρου, μόλις έπανελίςών εϊς ΆΕήνας έκ Παρισίων, οπου 
έσπούδαζεν, περί τά τέλη τοΰ έτους 1866, μετέβη εις Κρήτην ώς έ2ε- 
λοντής και έφονευ2η έν Βαφέ τήν 12 ’Οκτωβρίου 1866 μόλις άγων τό 
εικοστόν τρίτον έτος τής ηλικίας του.

ΒΑΣΙΑΔΗΣ ('Ηροκλής, Κωνσταντίνος),, διδάκτωρ τής ’ Ιατρικής καί 
Φιλολογίας, έγεννήΕη τή 30 Μαρτίου 1821 έν Δελβινικίω τής ’Ηπεί
ρου, έξεπαιδεύΕη δί τά έγκυ'κλια μαδήματα έν τή μεγάλη τοΰ Γένους 
Σχολή, έν ή και έδίδαξεν άπό τοΰ 1843 μέχρι τοΰ 1847. Κατά τό 
αυτό έτος (1847) έξέδωκεν έν Κωνσταντινουπόλει καί τέσσαρας τών 
Φιλιππικών τοΰ ΔημοοΑένους μετά έκτεταμένων κριτικών καί έξηγητι- 
κών σημειώσεων. ’Από δό τοΰ 1848 μέχρι τοΰ 1859 έσπόυδασε τά 
τής ’ Ιατρικής καί Φιλολογίας έν Παρισίοις καί Βερολίνω, καί έλαβε τά 
διδακτορικά πτυχία τών ’Επιστημών τοότων.

ΈπανελΕών δέ εις Κωνσταντινοόπολιν περί τά τέλη τοΰ 1859 προσε- 
κλήϋη τώ 1860 παρά τοΰ μακαρίτου Ποτλή, διέποντος τότε έν Έλ- 
λάδι τά τ 'ς  παιδείας, νά καταλάβη έδραν τακτικού καϊηγητοΰ τών 
Ελληνικών Γραμμάτων έν τώ έΤνικώ πανεπιστημίω έπί μισ&ώ 500 
δραχμών κατά μήνα- άλλ’ άπεποιήΕη, προτιμήσας χάριν τής δου'λης
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'Ελλάδος νά μείνη έν Κωνσταντινουπόλει, έπαγγελλόμενος τήν ’ Ιατρικήν 
καί συνεργαζόμενος μετ’ άλλων λογιών εις κ.αΑίδρυσιν έκπαιδευτικοΰ 
Φροντιστηρίου (φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας) προς ό'ιάδοσιν τών 'Ελλη
νικών γραμμάτων εις τούς ορθοδόξους λαούς τής ’ Ανατολής άνευ δια- 
κρίσεως καταγωγής, ή γλώσσης, καί εις τήν συστασιν τοΰ Φιλολογικού 
Συλλόγου, ος τοσοΰτον ευ’δοκίμησε, διεγείρας τό ¿Ενικόν φρόνημα καί 
τήν φιλομάΑειαν τών έν Κωνσταντινουπόλει διά τών έμβρώών πραγμα
τειών, ας δημοσιεύει έν τώ όμωνύμω αύτοΰ περιοδική, καί διά τών 
δημοσίων φιλολογικών καί έπιστημονικών μαδημάτων, ά' παραδίδωσιν.

'Ο  Κ. Βασιάδης καί ώς ιδρυτής καί ώς πρόεδρος τοΰ Φιλολογικού Συλ
λόγου συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν πρόοδον αύτοΰ· διαπρέπει δε με
ταξύ τών έν Τουρκία ομογενών ώς ένθερμος ζηλωτής καί ύπέρμαχος 
τής μεγάλης ιδέας καί λίαν φιλελεύθερος, ύποστάς καί υφιστάμενος 
ένεκα τούτου χρηματικάς ζημίας ούκ όλίγας. 'Ο Κ. Βασιάδης, δεχΕείς 
τώ 1862 τήν έδραν τής Φιλοσοφίας έν τή μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, 
μόλις έδίδαξε δύο μήνας παυθείς κατ’ άνωτέραν διαταγήν. 'Ο Εϊσιτή- 
ριος αύτοΰ λόγος έδημοσιεύΑη έν τη Κ λ ε ι ο ί  καί έν τή νέα ' Ε π τ α -  
λόφω τοΰ 1866. ’ Εκτός δε τών Φιλλιππικών τού ΔημοσΑένους ό Κ. 
Βασιάδης ¿δημοσίευσε καί πραγματείαν περί Γυμναστικής τών άρχαίων 
Ελλήνων καί άλλας έν τώ περιοδικώ τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου, έν 
αίς καταφαίνεται ή φιλοπατρία καί πολυμάΕεια αύτοΰ καί ή ακριβής 
γνώσις τής Ελληνικής γλώσσης.

ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ (’Ιωάννης). ΈγεννήΕη κατά τό έτος 1828, έν Έρ- 
μιόνη (Κρανίδιον), ¿ξεπαιδεύΕη εϊς ΆΕήνας τήν ιατρικήν κατά τό 
1852 διωρίσίίη δόκιμος στρατιωτικός ιατρός· καί έν έτει 1854 μετέσχε 
τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος τής ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας" έφονεόΕη 
εις τόν άγώνα τής Κρήτης τήν 16 ’ Ιανουάριου 1867.

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ (’Αναστάσιος). ΈγεννήΕη έν έτει 1838 έν Μεγαρόβω, 
όρεινώ χωρίω πλησιεστάτω τών Βιτωλίων έν Μακεδονία· έξεπαιδεύΕη 
εϊς ’ ΑΕήνας· κατά τό έτος 1859 μετέσχε τοΰ ’Ιταλικού άγώνος ύπό τόν 
Γαριβάλδην, προς ον έδραμε καί έκ δευτέρου κατά τό 1862 εις Άσπρο- 
μόντε" έπανελίεύ ν εϊς ΆΕη’νας έπεδόΕη εις τήν μελέτην τής νομικής· 
αλλά μόλις λαβών τήν άδειαν τοΰ δικηγορείν έν ’ΑΕήναις, έπειδή έξεβ- 
βάγη ή έν Κρήτη έπανάστασις έσπευσε νά μεταβή εις τήν έπαναστα- 
τήσασαν νήσον, οπου έφονεύΕη έν Βαφε τήν 12 ’ Οκτωβρίου 1866.

ΒΟΥΑΓΑΡΗΣ (Δημήτριος). ΈγεννήΕη έν "Υδρα έν έτει 1796· 
υπήρξε μέλος τών έπί τοΰ άγώνος ¿Ενικών Συνελεύσεων · κατά τήν άφι- 
ξιν τοΰ Βασιλέως "ΟΕωνος εις τήν Ελλάδα (1833) ήτο ύπουργός τών 
ναυτικών" παραιτηθείς κατά τήν έποχήν ¿κείνην έκ τής υπουργικής 
έδρας έξελέχΕη δήμαρχος "Υδρας, διατελέσας ώς τοιοΰτος μέχρι τοΰ
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έτους 1843" τώ 1844 διωρίσίϊη Γερουσιαστής' έν έτει 1847 διωρ£σ3η 
ύπουργδς τών ναυτικών καί μετ’ ολίγον ύπουργδς των οικονομικών έν 
έτει 1855 έπί τής άγγλο-γαλλικής κατοχής τού Πειραιώς διωρίσίΡη 
Πρωϊυπουργδς παραιτηθείς περί τά τέλη τοΰ 1857· ύπήρξεν ό δραστη- 
ριώτερος άρχηγδς ττς ’Οκτωβριανής μεταπολιτεύσεως · νΰν θεωρείται δ 
έπισημέτατος πολίτικος άνήρ τής 'Ελλάδος.

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ (Χρήστος). Έγεννήδη έν Κωνσταντινουπόλει έν έτει 
1805· τώ δε 1825 μετέβη είς, Αθήνας καταταχτείς στρατιώτης 
του τακτικού στρατού ΰπδ τον Φαβιέρον · συμμετέσχεν ολων τών αγώνων 
τοΰ στρατού του'του· τεθείς είς άργίαν τώ 1838 ένεκα δημοσιογρα
φικών πονημάτων του, δι’ ών ύπερησπίζετο τον παρηγκωνισμένον τότε 
στρατόν έπεδοίη έκτοτε ιδίως είς φιλολογικάς έργασίας- συνέγραψε 
Α' Ιστορίαν τού τακτικού στρατού τής 'Ελλάδος· Β' κανονισμο'ν τής 
έσωτερικής υπηρεσίας τού στρατού, καί άλλους στρατιωτικούς κανονι
σμούς μεταφράσας τούτους έκ τοΰ γαλλικού" Γ ' 'Ιστορίαν τοΰ Ναπολέον- 
τος, έρανισϊείσαν ταύτην έκ τής πολυτόμου Ιστορίας τοΰ θιέρς· Δ 
Στρατιωτικήν έφημερίδα, καί πολλάς μεταφράσεις άφορώσας είς τά στρα
τιωτικά· έπανελίίών είς τήν υπηρεσίαν τώ 1843 προυβιβάσ2η βαΐμηδδν 
μέχρι τοΰ βαϋμοΰ συνταγματάρχου (είς αποστρατείαν)· περί δε τάς άρ- 
χάς τοΰ Νοεμβρίου 1866 διοργανίσας σώμα έϋελοντών μετέβη είς 

Κρήτην.
Γ

ΓΑΒΡΙΗΛ. Ηγούμενος τής έν Κρήτη μονής τοΰ Άρκαδίου" άπέ- 
ϊανεν έν τη καταστροφή τής Μονής, έμπρήσας την πυριταποίδήκην ■ 
λυπου'μεϊα τά μέγιστα μη δυνάμενοι νά έξιστορήσωμεν τά κατ’ αυτόν, 
άγνοοΰντες τάς λεπτομερείας τοΰ βίου τοΰ μάρτυρος τούτου.

ΓΕΝΙΣΑΡΔΗΣ. Συνταγματάρχης τοΰ 'Ελληνικού στρατού" έλαβε 
μέρος ένεργδν είς τήν έπανάστασιν τής Κρήτης τοΰ 1866 καί 1867.

ΓΚΙΛΦΟΡΔ (Φριδερίκος), ή Φριδερίχος No'pít, Κο'μης Γυίλφορδ, 
έγεννήίοη έν Αονδίνω τήν 7 Φεβρουάριου 1766· άπέ3ανεν έν Αονδίνω 
τήν 14 ’Οκτωβρίου 1827· Ιδρυτής τής έν Κερκύρα Ίονίου ’Ακαδημίας· 
ϊδε τήν βιογραφίαν τοΰ μεγάλου τούτου ευεργέτου τοΰ 'Ελληνικού 
έθνους συγγραφεΐσαν Ελληνιστί καί Ίταλιστί παρά Α. Παπαδοπούλου 
Βρετοΰ· έν Άίοήναις 1846.

Δ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ (’Ιωάννης). Έγεννήϋη έν "Υδρα έν έτει 1813, άπέ- 

ϋανεν έν Ά^ήναις τή 28 Νοεμβρίου 1860· έξεπαιδεύ&η τά έγκύκλια 
μαδήματα έν τώ έν Αίγίνη Αυκείω· έπεδόϋη είς το δικαστικόν καί δι
κηγορικόν στάδιον· έξελέχδη άντιπρο'σωπος τής "Υδρας είς τήν ’Εθνικήν
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Συνέλευσιν τοΰ έτους 1844, χρηματίσας καί είσηγητής τοΰ σχεδίου του 
συντάγματος· έχρημάτισεν ακολούθως Βουλευτής καί 'Υπουργδς τής δι
καιοσύνης· κατά τδ δεκάμηνον διάστημα τής ύπουργείας του συνέταξε 
τδν περί ναυτοδανείου νέμον.

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ (’Ιωάννης). Έγεννή3η έν Βυτίνη τής Γέρτυνος 
τοΰ νομοΰ ’Αρκαδίας τήν 20 Μαρτίου 1835, έκ πατρδς άγωνιστοΰ, συν
ταγματάρχου· περατώσας τάς γυμνασιακής σπουδάς του κατετάχϊη 
έ3ελοντής είς τδν πεζικδν στρατδν προβιβασ3είς βαθμηδόν άνϋυπολο- 
χαγδς προσελήφδη είς τδ ύπουργεΓον τών στρατιωτικών είς τδ στρατιω- 
τικδν τμήμα· τφ 1855 έλαβε μέρος ένεργδν είς τήν έπανάστασιν τής 
Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου · τώ 1866 μετέβη είς Κρήτην μετά τοΰ 
Κωρωναίου, οστις τδν διώρισε φρούραρχον τής μονής τοΰ Άρκαδίου, 
όπου ήρωϊκώς έφονεύ“η τήν 9 Νοεμβρίου 1866· άπαξάπαντες γνωρίζου- 
σιν ότι μετά τήν έκπυρσοκρότησιν, ήτις έτίναξεν είς τδν αέρα τήν μονήν 
τούς έν αυτή καί τούς πολιορκοΰντας ταύτην έμεινεν αβλαβής μία πτέρυξ 
τής καταστραφείσης μονής, έντδς τής οποίας ήτο δ Δημακο’πουλος 
οστις ώρμησε ξιφήρης έπί τών Τούρκων, συνελήφίιη παρά τούτων καί 
ύπέστη θάνατον μαρτυρικδν δδυνηρότατον τδ πτώμα του εύρέ5η ακολού
θως φέρον 18 πληγάς άπάσας έπενεχ2είσας διά μαχαιρών καί λογχών.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (’Αριστοτέλης). Έγεννήϋη τή 4 ’Οκτωβρίου 1839 
έν Μεσολογγίω· τώ 1855 κατετάχ2η είς τήν σχολήν τών Εύελπίδων 
διωρίσϋη άνδυπασπιστής τού πυροβολικού έν έτει 1862 · έπληγώϋη ίοανασί- 
μως κατά τήν ¡δλιβεράν στάσιν τοΰ ’Ιουνίου 1864 έν Ά2ήναις, ένώπιον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ϋΰμα γενο'μενος τού κα“ήκοντές του.

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ (Σπυρίδων). Έγεννή2η έν έτει 1811 έν Κωνσταν- 
τινουπο'λει, οπου δ πατήρ αύτοΰ είχε χρηματίσει αντιπρόσωπος είτα πρε
σβευτής τής Έπτανησίου Πολιτείας· τώ 1821 μετέβη είς’ Οδησσδν μετά 
τής 'Ρωσσικής πρεσβείας καί έκεί έμαίίήτευσε· κατά τδ έτος 1829 καί 
1830 διωρίσϊη παρά τώ πληρεξουσίω Προέδρω. τών 'Ηγεμονιών Κόμητι 
Κίσσελφ, παρ’ ώ είργάσϋη είς τήν έφαρμογήν τών νέων οργανικών νό
μων καί μεταρρυθμίσεων, αΐτινες συνετάχ^ησαν ύπδ τής προσωρινής 
'Ρωσσικής Κυβερνήσεως έν Μολδοβλαχία. Μετά τήν έκλογήν τών ήγε- 
μόνων (Όαποδάρων) δ Δενδρινδς έμεινεν έν Βουκουρεστίω ώς γραμματεύς 
παρά τώ έκεϊ Γενικω Προξενείω τής 'Ρωσσίας· τώ 1850 διωρίσϊη 
Πρόξενος έν Τραπεζούντι" μετά τήν έκρηξιν τοΰ πολέμου άπήλϊε κατ’ 
άνωτέραν διαταγήν είς Τιφλίδα παρά τώ'Ρώσσω στρατάρχη’ έπιστρέψας 
μετά τήν ειρήνην είς Τραπεζοΰντα διωρίσίΡη μετ’ ολίγον Γενικδς Πρό
ξενος είς Βρασιλίαν, καί έκεΐδεν είς Ήπειρον, καί έπ’ έσχατων είς 
Κρήτην όπου διαμένει μέχρι τής σήμερον.
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Ε

Έ ΡΛΑΓΓΕΡ (Αίμύλιος). Έγεννή3η έν έτει 1832 είς Φράγκφορτ 
της Γερμανίας- διάσημος τραπεζίτης, Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος 
έν Παρισίοις· υπήρξε και έπίτροπος τής 'Ελλάδος εις τήν Παγκόσμιον 
”Εκ5εσιν τών Παρισίων έν έ'τει 1867.

’Έ ΣΣΛΕΝ  (Νικόλαος, Φερδινάνδος). Έγεννή^η είς Άσήνας, λήγον- 
τος τοΰ 1841, έκ μητρός Έλληνίδος καί πατρός Γερμανού του ’Ιουλίου 
Έσσλεν, μετερχομένου είς Ά5ήνας τό έπάγγελμα του τραπεζίτου* άπο- 
2ανόντος τοΰ πατρός, ό Φερδινάνδος μόλις τρισκαιδεκαετής μετέβη 
προς έκπαίδευσιν αύτοΰ είς Γερμανίαν καί Ελβετίαν* έπέστρεψεν είς 
’Α3ήνας τόν ’Ιούνιον μήνα του 1866, και μεταβάς είς Κρήτην έφονευ'ϋη 
έν Βαφό τήν 12 ’Οκτωβρίου τοΰ αΰτου έτους.

Ζ

ΖΑΝΟΣ (Πέτρος). ΈγεννήΙΟη έν Θήρα έν έτει 1817 · έξεπαιδεύϋη είς 
Παρισίους· υπήρξε Πληρεξούσιος είς τήν Α'Έϋνικήν Συνέλευσιν ’Αθηνών 
(1844), δίς βουλευτής Θήρας, Α' Γραμματεύς τής έν Κωνσταντινουπόλει 
'Ελληνικής Πρεσβείας, ήν διευϋυνεν έπί πολλά έτη" νΰν διατελει Γενι
κός Πρόξενος έν ’Αλεξανδρεία τής Αίγυπτου, έχων βαδμόν διπλωμα
τικού Πράκτορος.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Μασάς). Έγεννήση έν Άνδρω, νήσω τών Κυκλάδων, 
έν έτει 1800· έκάρη μοναχός έν έ’τει 1812" έχειροτονήϋη διάκονος Ιν 
έτει 1818* τώ 1822 συνεστράτευσε μετά τοΰ ’Επισκόπου Καρυστίας 
Νεοφύτου είς Κάρυστον τω 1837 έξέδωκεν έν Ναυπλία τήν ίστο- 
γίαν τών Πατριαρχών τής Κωνσταντινουπόλεως, σύγγραμμα άξιολογώτα- 
τον · τώ 1843 έξέδωκεν ’Ανασκευήν τής κατά Πατριαρχών διατρι
βής τοΰ Μισαήλ Άποστολίδου, τώ δό 1846 Συλλογήν ’Εκκλησιαστικών 
βήσεων περί πάσης ήδικής ΰπουέσεως, καί Πασχάλιον παντοτεινόν τώ 
αύτώ έτει έχειροτονήίιη ίερεύς' διεκρίση τά μάλιστα ως ίεροκήρυξ συν- 
τάξας ύπέρ τούς Εξήκοντα λόγους* υπήρξε πρώτος γραμματεύς τής 
ίεράς Συνόδου, καί έν έτει 1860 έχειροτονήίοη έπίσκοπος Θήρας, καί 
θεωρείται σήμερον ως έν τών διασημοτάτων μελών τής 'Ελληνικής ’Εκ
κλησίας.

1

ΊΓΝΑΤΙΕΦ. Πρεσβευτής τής 'Ρωσσίας έν Κωνσταντινουπόλει.

Κ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ¡’ Ιωάννης). Έγεννήση έν Κερκυ’ρα έν έτει ^
1766· έξεπαιδεύίη έν ’Ιταλία· έν έτει 1803 διωρίσϊΐη Γραμματεύς τής
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Γερουσίας τής 'Επτανησιακής Πολιτείας* μετά τήν πτώσιν τής Πολι
τείας έκείνης υπό τούς Γάλλους (1807), ό Καποδίστριας ήρνήϋη νά δεχϋή 
νέαν υπηρεσίαν, καί μετέβη είς 'Ρωσσίαν έν έτει 1809 γενόμενος αμέ
σως δεκτός είς τήν διπλωματικήν υπηρεσίαν, είς ήν διεκρίση τά μέγιστα, 
φίϊάσας είς βαθμόν ΰπουργοΰ, μή 3ελήσας ομως ποτό νά δεχϋή διορι
σμόν πραγματικόν, ευ’χαριστούμενος νά ένεργή πράγματι καί ν’ άψίνη 
τήν άπόλαυσιν τών υπουργικών τιμών είς τόν όνόματι υπουργόν τών 
έξωτερικών Νεσσέλροδ" έκλεχίοείς Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος τήν 2 
’Απριλίου 1827 παρά τής Γ ’ ’Εθνικής Συνελεύσεως (έν Τροιζήνι) έγκα- 
τέλειψε τιμάς, δόξαν, πλούτη καί ησυχίαν, ένα 3υσιασ3ή ύπόρ τοΰ 
έθνους, καί τήν 6 ’Ιανουάριου 1828 άπεβιβάσ3η είς Ναύπλιον, δ’που έδο- 
λοφονήίόη τήν 27 Σεπτεμβρίου 1831, σΰμα γενόμενος ακραιφνούς καί 
μαρτυρικού πατριωτισμού. "Ιδε τήν δίτομον βιογραφίαν αύτοΰ συντε- 
ταγμένην γαλλιστί παρά Α. Παπαδοπούλου Βρετού (α).

ΚΙΟ ΣΣΕΣ (Θεόδωρος). Έγεννήση είς "Υδραν έν έτει 1802 υπό 
τήν προστασίαν τών συγγενών του Τουμπάζιδων, οκταετής μόλις έπε- 
βιβάσδη έφ’ όνος πλοίου τών συγγενών του * προεβιβάσϋη βαθμηδόν, καί 
κατά τό έτος 1821 οτε έξεβράγη ή 'Ελληνική ’Επανάστασις έλαβε βαθ
μόν αξιωματικού έπί τών πλοίων τών Τουμπάζιδων καί συμμετέσχεν 
ολων τών ναυμαχιών τοΰ ίεροΰ άγώνος* τω 1828 διωρίσίΟη παρά τοΰ 
Κυβερνήτου διευθυντής τής Έϋνικής γολέττας "Αργος,  ήν διεύρυνε 
μέχρι τής άφίξεως τοΰ "Οιωνός (1833) οτε έζήτησε νά τεϊή είς δια
θεσιμότητα · καί άγοράσας πλοίον άνέλαβεν έμποροναυτικάς έπιχειρήσεις. 
Τώ 1855 διωρίσ5η πλοίαρχος τής άτμοπλοϊκής εταιρίας* διεύρυνε τό 
Πανελλήνιον καί τό Άρκάδιον είς τάς είς Κρήτην άποστολάς.

ΚΟΡΑΚΑΣ (Μιχαήλ). Κρής· άγωνιστής τοΰ 1821 καί τοΰ 1866.
ΚΟΡΟΜΗΑΑΣ (Άνδρέας). Έγεννήση είς Άσήνας έν έτει 1810* ό 

πατήρ αύτοΰ Χατζή Λάμπρου ήτο οπλαρχηγός καί ύπέστη έν έτει 1826 
μαρτυρικόν θάνατον, ζωγρηίοείς παρά τών Τούρκων ό Άνδρέας Κορομηλάς 
κατελείφϋη ούτως ο’ρφανός καί άπορος, καί ήναγκάσϋη νάγίνη έργάτηςτού 
έν Αίγίνη συστασέντος ύπό τοΰ Κυβερνήτου ’Εθνικού Τυπογραφείου* 
κατά τό 1833 ό Νεόφυτος Δούκας άπέστειλεν αυτόν είς Παρισίους όπως 
τελειοποίησή είς τήν τυπογραφικήν τέχνην · ό Κορομηλάς μετέφερεν έκ 
Παρισίων τό υλικόν τού έν Αίγίνη τυπογραφείου, είς ο έξεδόϋησαν τά 
πολλά συγγράμματα τού Δούκα* τώ 1835 ό Άνδρέας Κορομηλάς απο- 
κατεστάση είς ’Αθήνας, οπου έξέδωκε σχεδόν απαντα τά έν χρήσει έν 
τοΐς Σχολείοις τού Βασιλείου διδακτικά βιβλία.

ΚΟΤΖΙΑΣ (Άνδρέας X. Γ.) , γεννηθείς τώ 1818 είς Φαρρά κατά-

(α) Π ω λείτα ι είς τό  γραφεϊον τ η ς  έν Ά θ ή να ις  έκδεδομένης ε τη μ ερ ίδο ς  Π α ν δ ώ ρ α ς .
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γεται καί πατρόίίεν καί μητρόθεν έκ των τά μάλιστα ευπατριδών τής 
πατρίδος αύτοΰ οικογενειών.

Προ πάντων δέ ή προς πατρος οικογένεια αύτοΰ χάριν τοΟ ναυτικοΰ 
έμπορίου βαθύπλουτος καταστάσα, έίέυσίασε κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας 
ίερύν αγώνα κα'ι πλου’τη μεγάλα καί πλοία πολλά, πολεμικά τε καί 
πυρπολικά, καί άνδρας κατ’ αύτέν τά μάλιστα _διαπρέψαντας.

'Ο δε Άνδρέας ύπύ τών μεγάλων ιδεών καί τών ένδόξων έργων τής 
πατρίδος καί τ ις  οικογένειας αύτοΰ, ιδίως δέ τών έργων τών διαπρε- 
ψάντων άδελφών του Δημητρίου καί Κωνσταντίνου, ήσϊάνετο ορμήν 
εις τό ναυτικόν στάδιον διο τω μέν 1830 έπέβη έπί του πλοίου τοΰ 
ϋείου του Ν. X. Δ. Κοτζιά ώς δο'κιμος, τώ δέ 1835 έλαβε τον βαδμέν 
του σημαιοφόρου λέγω πατρικών προς τήν πατρίδα έκδουλεύσεων. Έξη- 
κολούϋησε δέ το ναυτικόν έπάγγελμα έπί έμπορικών τής οικογένειας 
πλοίων διευϊυνων ταΰτα και εις τάς δαλάσσας του Εύξείνου Πέντου 
καί εις τάς τής Μεσογείου καί του Ώκεανοΰ μέχρι του 1845, οτε ή τέτε 
κυβέρνησις προσεκάλεσεν αυτόν είς τήν υπηρεσίαν του βασιλικού ναυτι
κοί!· καί άπό μέν τοΰ 1845 μέχρι του 1847 ΰπηρέτησεν έπί τής γολέ
τας Μ α τϊίλ^ ης ώς υποπλοίαρχος, καί έπί τής Ν αυπλίας καί Μυ- 
κάλης ώς διευθυντής, άπο δέ του 1847 μέχρι του 1851 έπί τής κορ
βέτας Λ ουδοβίκου- τώ δέ 1849 άναδεχ-είς τά χρέη φρουράρχου και 
έπι κεφαλής 180 άνδρών τεδείς έπανήγαγε τήν τάξιν κατά τάς έν Γυ- 
3είω έκλογάς, καί αυτήν μέχρι τής άποπερατώσεως αυτών διετήρησεν. 
Τώ δέ 1851 έπιβάς έπέ τής κορβέτας ’Αμαλίας συνέλαβε διά τής 
λέμβου αυτής κάτωϋεν τής Καλυ'μνου είκοσι καί έννέα πειρατάς μετά 
του πειρατικού αυτών τώ δέ 1852 ώς υποπλοίαρχος τής ’Αμαλίας 
διέσωσε το πλήρωμα κα\ τούς έπιβάτας αυτής ναυαγησάσης είς Περι
στέρια Σαλαμίνος.

Μετά δέ τήν εισαγωγήν τού νέου νέμου κατά το 1852 καί τήν έγ- 
κατάστασιν τών τάξεων τώ 1856 προβιβασϊεις είς τον βαθμόν πλωτάρχου 
έρρίφ3η καί αΰτος βιαίω τώ τρέπω είς τήν τάξιν τών άποστράτων.

Μετ’ ού πολύ δέ παρελήφίίη είς τήν υπηρεσίαν τής έλληνικής άτμο- 
πλοϊκής εταιρίας. Έκραγείσης δέ έν Κρήτη τής έπαναστάσεως έξετέ- 
λεσε τήν πρώτην αΰτοΰ αποστολήν είς Κρήτην έπί τής "Υδρας, άφι- 
χίσείς δ’ είς Σούγια άπεβίβασεν έκεΐ έντός δύο καί ήμισείας ώρας δλον 
το φορτίον τών πολεμοφοδίων κα\ τούς έϋελοντάς μετά σπανίας ταχύ- 
τητος, εύτολμίας και δεξιέτητος. "Οτι δ’ή άκριβής έκτέλεσις τής απο
στολής έκείνης είς Κρήτην έ'σωσεν αύτήν, έπιβεβαιοί κα\ αυτή ή τής 
έπιτροπής έ'κϋεσις (ί'δε Παλιγγενεσίαν 24 ’Ιανουάριου 1867).

ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (’Αναστάσιος). Γαλαξειδιώτης, έγεννήϋη κατά τό 
1829. ’Εμποροπλοίαρχος ών διεύρυνε πλοίον τής οίκογενείας του έπί
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πολλά έτη, δεκάκις διαπλεύσας τόν Ώκεανέν, καί πολλάκις τήν Μεσέγειον 
καί τον Εύξεινον Πόντον. Κατά το έτος 1860 προσεκλήίή είς τήν 
’Ελληνικήν Άτμοπλοίαν ώς υποπλοίαρχος, καί κατά το 1862 προεβιβάσΡη 
είς πλοίαρχον πολλάκις τά ταξείδια τής Κρήτης έπί τοΰ Πανελληνίου 
καί τοΰ Άρκαδίου έξετέλεσεν πλοιαρχοΰντος αύτοΰ το Άρκάδιον έπυρ- 
πολή3η, τήν 7/19 Αύγουστου 1867, παρά τήν 'Αγίαν 'Ρούμελην τής 
Κρήτης, οσως μή πέση είς χεϊρας τοΰ έχΡροΰ.

ΚΩΛΕΤΤΗΣ (’ Ιωάννης). Έγεννήδη είς "Ηπειρον περί τά τέλη τοΰ 
παρελθόντος αίώνος· άπέΡανεν είς ’Αθήνας έν έτει 1847· υπήρξε διά
σημος κομματάρχης καΡ’ ολον τον αγώνα, αντιπολιτευόμενος τον Μαυ- 
ροκορδάτον, καί θεωρών έαυτον ώς προστατευόμενον τής Γαλλίας· 
υπήρξε πολλάκις υπουργός, αντιπρόσωπος, καί βουλευτής· διέμεινε έτη 
πολλά έν Παρισίσις ώς πρεσβευτής τής 'Ελλάδος, συνοικειωΡείς μετά 
τοΰ Γυϊζώτου καί αύτοΰ τοΰ Βασιλέως Αουδοβίκου Φιλίππου· υπήρξε 
Πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου, έξασκήσας μεγάλην έπιβροήν 
έπί τοΰ Βασιλέως ’Όϊωνος.

Α
ΛΕΒΑΔΕΥΣ (’Ιωάννης Νικολαίδης). ΈγεννήΡη έν Αεβαδεία έν 

έτει 1800· διδαχθείς αύτόΡι τήν'Ελληνικήν καί’ Ιταλικήν γλώσσαν με- 
τέβη κατά το 1816 μετά τοΰ συγγενοΰς αύτοΰ Νικολάου Νάκου, προε- 
στώτος Αεβαδείας, είς ’Ιωάννινα, οπου έπί εν ολόκληρον έτος ήκουσε 
διάφορα μαδήματα έν τώ σχολείω τοΰ Αθανασίου ’Φαλίδα’ έπιστρέψας 
είς τήν πατρίδα αύτοΰ έδίδαξεν ύ'στερον έν θήβαις, έκεΐΡεν δέ παρα- 
κολουΡήσας τον ίσεΐον αύτοΰ Νικόλαον Βριζάκην προεστώτα θηβών 
ύπήγεν είς Κωνσταντινούπολιν, οπου εύρέΡη κατά τήν ρήξιν τής 'Ελλη
νικής έπαναστάσεως· άπο δέ Κωνσταντινουπόλεως μεταβάς είς ’Οδησσόν 
έμεινεν έν τη οικία τής μακαρίτιδος ήγεμονίδος 'Ραλλοΰς Μουρούζη ώς 
διδάσκαλος ενός ύιοΰ καί τριών θυγατέρων έως τοΰ 1827 οτε άνεχώ- 
ρησεν είς Παρισίους, οπου διέμεινε μέχρι τοΰ 1832, σπουδάσας έκει τήν 
’Ιατρικήν έπιστήμην, ής άνηγορεύΡη διδάκτωρ. Έπιστρέψας είς τήν 
'Ελλάδα διωρίσΡη άλληλοδιαδόχως καθηγητής τών φυσικών έπιστημών 
έν τή κεντρική σχολή τής Αίγίνης, μέλος καί γραμματεύς τοΰ Ίατρο- 
συνεδρίου, πάρεδρος έν τώ ύπουργείω τής παιδείας, καθηγητής ’Ιατρι
κών μαδημάτων έν τώ πανεπιστήμιο) καί σύμβουλος τοΰ αύτοΰ υπουρ
γείου. Κατά το 1848 απομακρυνθείς τής δημοσίας υπηρεσίας μετέβη 
είς Κωνσταντινούπολιν, οπου μετήλΡε το τοΰ ίατροΰ έπάγγελμα μέχρι 
τοΰ 1852. Έκτοτε έπανελΡών είς ΆΡήνας ιδιωτεύει ένασχολούμενος είς 
φιλολογικά έργα.

Αί κυριώτεραι συγγραφαί τοΰ I. Ν. Λεβαδέως είσίν αί έξής·
Ή ώ ς ,  σύγγραμμα περιοδικόν (μηνιαϊον) άπό τοΰ 1837 μέχρι 1838.
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Μνημοσύνη,  σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά δεκαπενθη
μερίαν, από του 1841 μέχρι του 1843.

Έρανιστής, σύγγραμμα περιοδικήν, συνεργαζομένων τού Φιλίππου Ίω- 
άννου, Γ. Βελίου, Κωνσταντίνου Παπαββηγοπούλου, και Περικλέους 
Άργυροπούλου, άπδ του 1844 μέχρι του 1846.

Λεξικόν Γαλλελληνικδν μετά τής συνεργασίας του A. Ρ. 'Ραγκαβή 
καί Α. Εαμουρκάσση.

’Επιτομή τής παθολογίας του Γρυζόλου ■ 1864.
Δεξικδν Γαλλελληνικδν, δίτομον, ογκώδες, τδ πληρέστατου πάντων 

παρ* ήμϊν, μετά της συνεργασίας Μ. Εχινά.
Τδ κάτοπτρου τής κοινωνίας,  1865· έ'ργον φιλοσοφικόν και 

Ιστορικδν πρδς χρήσιν πάντων και αυτού του λαού, έπαινεδέν παρ’ 
όμοεδνών και άλλοφυ'λων βιβλιοκριτών ιδίως έ'νεκα τής άπλουστάτης και 
τά μάλιστα καδαρευούσης Έλληνικτς γλώσσης τού συγγραφέως.

Κατ’ αύτάς έκδίδεται και τδ πνεύμα τής θ ρ η σκ ε ί α ς ,  συμπλή
ρωμα ούτως είπεϊν τού κατόπτρου τής κοινωνίας,  ή 'Ιστορία πλή
ρης τού Χριστιανισμού καί των διαφο'ρων άλλων θρησκειών · έτοιμα δέ 
πρδς έ'κδοσιν είαι και τά έξής ’

1 ) Νοημοσύνη και ήδη των ζώων.
2) Φυσικοί, ήδικοί καί κοινωνικοί χαρακτήρες των Έδνών άρχαίων 

καί νεωτέρων.
3) Περιηγητής τού κέσμου.
4) θαύματα τής φύσεως.
5) Κοσμολογία, άποδεικνύουσα τήν σοφίαν, τήν παντοδυναμίαν και 

τήν αγαθότητα τού θεού.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΕ (’Αλέξανδρος), αρχιεπίσκοπος Εύρου, Τήνου καί Μή

λου, υίδς τού περιφήμου αρχηγού των Εαμίων κατά τήν έπανάστασιν 
Λογοθέτου Λυκούργου, έγεννήδη έν Εάμω τή 4 Νοεμβρίου 1827 · κατά 
τδ 1845 άπεπεράτωσε τάς Γυμνασιακάς αύτού σπουδάς, καί ένεγράφη 
φοιτητής τής δεολογικής Εχολής, καί ήκροάσατο των ε̂ολογικών, φιλο
σοφικών καί φιλολογικών μαδημάτων μέχρι τού ¡1850, οτε δ πατήρ 
αύτού, υποστράτηγος και γερουσιαστής άπεβίωσεν. Έκτδς δε τών καθηγη
τών τού Πανεπιστημίου, ί’διον ούτως είπεϊν, διδάσκαλον καί όδηγδν έ'σχε 
τδν αοίδιμον Οίκονο'μον, έκ τών συναναστροφών καί σοφών συνδιαλέξεων 
τού οποίου πλείστας οσας ήρύσατο ώφελείας · κατά συμβουλήν αυτού έπε- 
δόδη έπί διετίαν εις ιδίαν μελέτην τών 'Ελλήνων συγγραφέων καί ίδια 
τών αγίων Πατέρων είς ακρον δέ ζηλωτής ών τής ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, έδημοσίευσε κατά τδ 1851 ’Έλεγχον κατά τού ιεραποστόλου ’Ιωνά 
Κίγκ. Τώ 1852 άπεστάλη παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ύπο'τροφος 
είς Γερμανίαν, διαμείνας δ’ έν αυτή έξ έτη, τδ πλεϊστον τού χρόνου
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του'του διήνυσεν έν Λειψία, άλλων τε τών έπισήμων καθηγητών άκροώ- 
μενος καί Βινέρου τού πάνυ· έν δέ Χάλλη διήκουσε τών διασήμων θεο
λόγων θολουκίουτε καί ’Ιουλίου Μυλλέρου, τούς δέ τελευταίους έξ μήνας 
τής έν Γερμανία διατριβής αύτού διήνυσεν έν Βερολίνω, άκροώμενος 
τού πολυμαθούς Ετράους καί έγγυμναζόμενος είς τήν ρητορικήν τού 
άμβωνος. ’Απήγγειλε δ’ έν τω φροντιστηρίω τής πρακτικής ομιλητικής 
τώ διευδυνομένω ύπδ τού σοφού έκείνου καδηγητοΰ καί πρώτου ίεροκή- 
ρυκος τού βασιλέως τής Πρωσσίας τούς έξής λόγους · Περί τής ένώσεως 
τών’Εκκλησιών —  Περί τής ζώσης πίστεως τής'Ελληνικής’Εκκλησίας 
—  Περί τής τελετής τού Πάσχα κατά τήν ορθόδοξον ανατολικήν Έκκλτι- 
σίαν —  Περί τών συμβολικών αυτής βιβλίων. Οί λόγοι ούτοι κατηύ- 
φραναν πάντας, μάλιστα δέ τδν γηραιδν καθηγητήν, ος άπδ τής έδρας έν 
τινι τών συνεδριάσεων τού φροντιστηρίου είπε τά έξής.“  ’Εγώ δέν δύ
ναμαι νά μή συμμεριστώ μεδ’ ύμών τάς πεποώήσεις, ας διήγειρεν έν 
έμοί ό λόγος τού Κ. Δυκου'ργου. Τριάκοντα έξ έτη παρήλδον, άφ’ 
οτου καδ’ έβδομάδα συχνάζω είς τήν αίθουσαν ταύτην · ένταΰέα καί έγώ 
αύτδς έλαβον, ούτως είπεϊν, τάς πρώτας πτέρυγας, ένταύδα καί άλλους 
διδάσκω νά ιπτανται άλλ’ ούδέποτε έσχον τοιαύτας συναισθήσεις, 
οποίας σήμερον. 'Υμείς, Κ. Λυκούργε, ούτως έπενεργήσατε είς έμέ διά 
τού δαυμασίου ύμών λόγου, δστις μοί δίδει αφορμήν είς λίαν σπουδαίας 
σκέψεις, ας ού κρύψω άφ’ ύμών. 'Η  Ελληνική ’ Εκκλησία είναι ή 
’Εκκλησία τών πρώτων οκτώ αίωνων τού χριστιανισμού" αΰτη καί νύν 
έστιν ’ Εκκλησία τών επτά Οικουμενικών Ευνόδων. 'Η άνάπτυξις αύτής 
έστη άπδ τής έβδομης Οικουμενικής Ευνόδου, έπομένως αύτη έστίν ο 
μόνος τύπος τής αρχαίας διδασκαλίας καί τών άρχαίων έδίμων.“  'Ο 
’Αλέξανδρος έγκαταλιμπάνων τήν Γερμανίαν, έπεσκέφδη καί διαφόρους 
άλλας πανεπιστημιακός πόλεις αύτής, έν αίς έγνωρίσδη μετά διαφόρων 
σοφών δεολόγων, καί ίδίως μετά τού έν Ετρασβούργω περιωνύμου 
Β,βΜΒ. Διατρίψας δέ καί τέσσαρας μήνας έν Παρισίοις , έπανήλδεν είς 
Άδήνας οργών πρδς διδασκαλίαν" άλλ’ ό διορισμδς αύτού άνεστάλη έπί 
έν καί ή’μισυ έτος" ήρξατο τότε δημοσιεύων τδν ' Ι ε ρομ νήμ ον α,  σύγ
γραμμα έπστημονικδν δεολογικδν, περιέχον ύλην έκ πάντων τών κλάδων 
τής δεολογίας. Τώ 1860 διωρίσδη καδηγητής τής δεολογίας έν τω 
Πανεπιστημίω, καί έδίδαξε λίαν εύδοκίμως μέχρι τού 1866. Τω 1862 
έχειροτονήδη έν 'Ιεροσολύμοις ύπδ τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου τών 
'Ιεροσολύμων Κυρίλλου άλληλοδιαδόχως ίεροδιάκονος, πρεσβύτερος καί 
αρχιμανδρίτης. Εύδοκίμησε δέ καί άς ρήτωρ τού αμβωνος εύφραδείας 
ένεκα καί καλής άπαγγελίας· έκ τών έκφωνηδέντων δέ λόγων αύτού 
έτυπώδησαν δεκατέσσαρες· έχειροτονήδη τή 12 ’Ιουνίου 1866 άρχιεπί- 
σκοπος Εύρου, Τήνου καί Μήλου.
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Μ
ΜΑΜΟΥΡΗΣ (’Ιωάννης). Έγεννήίίη έν έτει 1797 ε!ς το χωρίον 

Δρέμισαν τής Παρνασίδος, καί δεκαεπταετής μόλις κατετάχϊη μεταξύ 
των όρεσιβίων κλεπτών τής Στερεάς· έν έτει 1821 έτάχάη ύπό τον 
Πανουργιάν, καί ύψώσας μετ’ αΰτοΰ έν Άμφίσση την σημαίαν τής 
έπαναστάσεως, φονεύει ίδιοχείρως τον αρχηγόν τής τουρκικής φρουράς 
Χάϊνταν. Ήνδραγά3ησε μετά ταΰτα εϊς Χαλκομάταν καί είς το Χάνι 
τής Γραβιάς· είς δε τά στενά των Βασιλικών, έκυρίευσε την τουρκικήν 
σημαίαν τής έφο'δου, φονεύσας ίδια χειρί τον σημαιοφόρον της· έν Μα- 
ραϋώνι των Ά3ηνών κατέστρεψε το άν3ος των γενιτσάρων και τον αρ
χηγόν αυτών Όμέρ Πασσάν άνελ3ών άλληλοδιαδόχως τούς στρατιωτι
κούς βαθμούς μέχρι του αντιστράτηγου έτελεύτησεν έν Άϊήναις την 12 
’Απριλίου 1867.

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΑΚΚΞΣ. Κρής ■ άγωνιστής τοΰ 1821 κα\ του 
1866.

ΜΑΡΚΕΑΑΟΣ (Comte de Marcellus). Συγγραφεύς Γάλλος· έγεν- 
νήϊη τώ 1795, άπέ3ανε τώ 1865· άνεκάλυψε καί μετέφερεν είς Γαλλίαν 
την Άφροδίτην τής Μήλου· διέμεινεν έτη τινά έν Κωνσταντινουπόλει 
προ τοΰ 1821 ως πρώτος γραμματεύς τής Γαλλικής πρεσβείας καί 
έσχετίσϋη μετά πολλών έπιση'μων 'Ελλήνων έγραψε πολλά περί 'Ελλά
δος καί άνατολής έν γένει, έξ ών άναφέρομεν τά εξής·

Souvenirs de l’Orient (δύω τόμοι" ή δευτέρα έκδοσις έτυπωόη τώ 
έτει 1853).

Épisodes littéraires en Orient (1851, δύω τόμοι).
Grecs anciens et grecs modernes (1865).
Chants populaires de la Grèce (δύω το'μοι · ή δευτέρα έκδοσις 

έτυπιώη τώ έτει 1860" καί την παράφρασιν τών Διονυσιακών τοΰ 
Νόννου (1855).

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ (’Αλέξανδρος). Έγεννή3η έν Κωνσταντινουπό- 
λει τον Φεβρουάριον τοΰ 1791· άπέϋανεν είς ’Αθήνας έν έτει 1865· 
κατάγεται άπό τον ένδοξον ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον τον έξ άποβρή- 
τω ν έξεπαιδεύ3η έν Κωνσταντινουπόλει · έν έτει 1817 μετέβη είς Βου- 
κουρέστιον μετά τοΰ 'Οσπαδάρου Ίωάννου Καραδζά καί προήχϊη έκεϊ 
είς μεγάλα αξιώματα- μετά τήν πτώσιν τοΰ Καραδζά μετέβη είς Πίζαν 
τής ’Ιταλίας, καί έκεΐ3εν έν έτει 1821 άνεχώρησεν διά Μεσολο'γγιον · 
υπήρξε μετά τον Κυβερνήτην ό έπισημο'τατος τών πολιτικών άνδρών 
τής νεωτέρας 'Ελλάδος.

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ (Νικόλαος), υιός τοΰ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδά- 
του τοΰ έξ άποβρήτων · έγεννήΟη έν Κωνσταντινουπόλει ύπερμεσοΰντος
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τοΰ δεκάτου Ιβδόμου αϊώνος καί άπέϋανε τον Σεπτέμβριον τοΰ 1730· 
υπήρξε Μέγας Διερμηνεύς τοΰ ’ Οθωμανικού Κράτους, Ήγεμών τής 
Μολδαυίας (1709), ηγεμών Ούγγροβλαχίας (1716)· φιλολο’γος κα\ φι
λόσοφος άριστος, έπροστάτευσε τήν παιδείαν, συστησας έν Βουκουρεστίω 
'Ελληνικήν "Σχολήν. ”Ιδε Α. Π. Βρετοΰ Νεοελληνικήν φιλολογίαν Β’ 
μέρος σ. 306 καί Βιογραφίας τών Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων τού 
’Οθωμανικού Κράτους, ύπό E. Τ. Σταματιάδου (Άδη’νησι 1865) σ. 94.

ΜΕΤΑΗΑΣ (Άνδρέας). Έγεννή^η έν Κεφαλληνίοι έν έτει 1786· 
έδραμεν έξ απαρχής είς τον Ιερόν αγώνα κα3’ ον διεκρίϊη κα\ είς το 
στρατιωτικόν (είς τήν Αάλαν (1822) ιδίως) άλλα προ πάντων είς 
τό πολιτικόν στάδιον ■ έστάλη είς τό Συνέδριον τής Βερόνας (1822) 
ώς πληρεξούσιος τής 'Ελλάδος- υπήρξε πολλάκις υπουργός, πρεσβευτής 
τής Ελλάδος, αντιπρόσωπος είς τάς έ3νοσυλεύσεις, βουλευτής, πρόεδρος 
του 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου τώ έτει 1844 μετά τήν Σεπτεμβριανήν 
Μεταπολίτευσιν ής ύπήρξεν ό αρχηγός· άπέ3ανε έν 1860 έν Ά5ήναις. 
'Ο Μεταξάς ύπήρξεν είς έκ τών νουνεχεστάτων, τιμιωτάτων, καί ευ’φυε- 
στάτων πολιτικών άνδρών τής Ελλάδος.

ΜΗΝΙΑΤΗΣ (Γεώργιος). Έγεννήίόη έν Άργοστολίω τής Κεφαλλη
νίας έν έτει 1817 έκ τής οικογένειας τοΰ πανελληνίου Μηνιάτου- κάλ- 
λιστος ζωογράφος έκπαιδευθείς έν 'Ρώμη, νυν είναι έγκαταστημένος έν 
Φλωρεντία οπου θεωρείται παρ’ ολων τών ειδημόνων τών καλών τεχνών 
ώς άριστος πινακογνώμων, ιδίως τής μεσαιωνικής έποχής, καί ώς τοιοΰ- 
τος άναφέρεται είς διάφορα περί καλών τεχνών συγγράμματα* δυστυχώς 
ούδεμίαν ένϊάβρυνσιν έλαβεν ό άνήρ παρά τών κατά καιρόν έντιμων 
'Ελληνικών Κυβερνήσεων, αί οποΐαι τοσοΰτον άφϋόνως καί άπρεπώς έπι- 
δαψιλεύουσι τό 'Ελληνικόν παράσημον!

ΜΗΝΙΑΤΟΥ (Μαργαρίτα). Τό γένος Άλβάνα, έγεννή3η είς Κέρκυ
ραν έν έτει 1825, διήγεν έτη πολλά έν 'Ρώμη μετά τής 3είας αύτής 
συζύγου του άλλοτε 'Αρμοστοΰ τής Έπτανήσου’Άδαμ, καί έτυχεν έν τή 
παγκοσμίω έκείνη πόλει παιδείας καί άγωγής έξόχου * ύπανδρευ3είσα 
μετά τοΰ "Ελληνος καλλιτέχνου Γεωργίου Μηνιάτου περιηγήδη πολλάς 
χώρας τής Ευρώπης, καί πρό δέκα οκτώ έτών άποκατεστάίη είς Φλω
ρεντίαν, οπου χαίρει ακραν παρά τοΐς λογίοις κα'ι σοφοίς ύπόληψιν έξέδωκεν 
αγγλιστί καί ίταλιστί πάμπολλα περί καλών τεχνών καί περί δημοσίας 
έκπαιδεύσιως· έξέδωκε τώ 1865 αγγλιστί τον βίον τοΰ Δάντε- έκ- 
πονεϊ νΰν έπίσης άγγλιστί τήν Ιστορίαν τής Φλωρεντινής δημοκρατίας.

ΜΟΡΡΗΣ (Έδουάρδος, Ζώη). Έγεννή3η έν έτει 1819 έν Φιλα- 
δελφία τής Πενσυλβανίας (έν ’ Αμερική) έκ πατρός έμπόρου. ’Εν έτει 
1840 περιηγή3η τήν Τουρκίαν, τήν Ελλάδα, τήν Αίγυπτον, τήν Συρίαν 
καί τήν Παλαιστίνην · τήν περιήγησίν του ταύτην έξιστόρησεν έν διτόμω
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συγγράμματι 8 ¿δημοσίευσε τω 1842· τώ 1844 έξελέχση αντιπρό
σωπος τής Πενσυλβανίας είς τδ Έσνικόν Συνέδριον τής Ούασιγκτώνος· 
τω 1861 διωρίσϋη Πρεσβευτής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 
παρά τω Σουλτάνω · ο Μόββης είναι κάτοχος έννέα γλωσσών συμπερι- 
λαμβανομένης καί τής Ελληνικής· ανήκει είς τδ φιλελεύθερον κόμμα τδ 
λεγόμενον έν ’Αμερική δ η μο κ ρα τ ικ δ ν είναι δέ είς τδ έ'πακρον 
φιλέλλην.

Μ 0ΥΣΤ03ΥΔΗΣ (Άνδρέας). Έγεννήϋη κατά τδ 1785 ¿ν Κέρ
κυρα, και άπέϋανεν έν τή πατρίδι του την 17 ’Ιουλίου I860· φιλολόγος 
διάσημος. "Ιδε την βιογραφίαν αύτοΰ συνταχϊεΐσαν ίταλιστί (έν Άσή- 
ναις 1860) παρά Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ καί περίληψιν αυτής 'Ελλη
νιστί έν τή Νεοελληνική Φιλολογία Μέρος Β’ σ. 309.

Ο

"ΟΛΓΑ. Βασίλισσα τής 'Ελλάδος, συγάτηρ τοΰ Μεγάλου Δουκδς 
Κωνσταντίνου, άδελφοΰ τοΰ Αύτοκράτορος πασών τών 'Ρωσσιών ’Αλε
ξάνδρου τοΰ Β' · έγεννήϋη την 22 Αύγουστου (3 Σεπτεμβρίου) 1851 · ήββα- 
βωνίσίη τδν Βασιλέα τής Ελλάδος Γεώργιον τδν Α' τήν 26 ’Ιουνίου 
(8 ’ Ιουλίου) 1867.

’ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (Γεώργιος, Νικόλαος). Έγεννήση τώ 1772 είς 
κωμόπολιν Βλαχολείβαδον είς τδν "Ολυμπον τής Θετταλο-Μακεδονίας, 
έξ αρχαίας οίκογενείας Καπιτανέων Άρματωλών πολεμήσας έτη πολλά 
είς τδν "Ολυμπον ύπέρ τής αυτονομίας τής χώρας ¿κείνης κατά του 
Άλή Πασσά καί άλλων Πασσάδων τοΰ Σουλτάνου ήναγκάσδη έπί τέλους 
νά καταφυγή είς Σερβίαν (1799) έπαναστατήσασαν κατά τής Τουρκίας· 
μετά τήν άναγνώρισιν τής αυτονομίας τής Σερβίας δ ’Ολύμπιος μετά 
τοΰ ύπ’ αΰτδν στρατοΰ μετέβη είς Βλαχίαν (’Ιανουάριον 1804) ής δ 
ήγεμών Κωνσταντίνος 'Υψηλάντης τδν προσέλαβεν είς τήν υπηρεσίαν 
του· έκραγέντος τοΰ μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας πολέμου, δ ’ Ολύμ
πιος έσχήματισε σώμα 3,000 'Ελληνο-σέρβων και συνεξεστράτευσε μετά 
τών 'Ρώσσων, κα\ έκτοτε έλαβεν ένεργητικώτατον μέρος είς ολους τούς 
πολέμους ών αί 'Ηγεμονίαι καί ή Σερβία υπήρξαν τδ αιματηρόν πεδίον, 
πάντοτε διακρώείς διά τδ σάββας αυτού · είς τήν έν Βαρσοβία μάχην 
(1812) δ ’Ολύμπιος μετά τών ύπ’ αύτδν 'Ελληνο-σέρβων ¿πολέμησε 
κατά τών Γάλλων ύπδ τήν 'Ρωσσικήν σημαίαν τώ 1813 μετέβη είς 
Πετρούπολιν "να συνεννόησή μετά τοΰ Καποδιστρίου, τοΰ ’Αλεξάνδρου 
'Υψηλάντου και άλλων έπισήμων προσώπων περί τών συμφερόντων 
τοΰ έθνους* έν έτει 1814 μετέβη κατ’ άνωτέραν διαταγήν είς Βιέννην, 
διαρκοΰντος τοΰ συνεδρίου· άπδ τοΰ 1815 μέχρι τοΰ 1818 διετέλεσε 
παρά τώ ήγεμόνι της Βλαχίας Καρατζά ώς άρχηγδς τών έγχωρίων στρα
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τευμάτων- τώ 1819 άνέλαβε τήν αύτήν υπηρεσίαν ύπδ τδν διάδοχον 
τοΰ Καρατζα’Αλέξανδρον Σοΰτζον · τώ 1821 οτε έξεβράγη ή'Ελληνική 
έπανάστασις ύπδ τον ’Αλέξανδρον 'Υψηλάντην δ ’Ολύμπιος διωρίσδη 
άρχιστράτηγος τής Μολδοβλαχίας μέχρι τής άφίξεως τοΰ 'Υψηλάντου· 
δραμών είς Δραγασάνη ήδυνήδη νά σώση πλείστους έκ τών Ιερολοχιτών 
κα\ μετά τήν καταστροφήν τοΰ ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου ον συνώδευσε 
μέχρι τών αυστριακών συνόρων καί τήν άναχώρησιν όλων τών άλλων 
αρχηγών, δ ’ Ολύμπιος συναϋροίσας υπέρ τούς πεντακισχιλίους μαχητάς 
καί παραλαβών συναγωνιστήν τδν Ίωάννην Φαρμάκην άπεφάσισε νά 
έξακολουσήση νά μάχηται κατά τών Τούρκων, οπως φέρη περισπασμόν 
τινα ύπέρ τών έγερ^ησομένων 'Ελλήνων έν αλλαις χώραις, οπως ήτο 
συμπεφωνημένον · έκατδν χιλιάδες Τούρκοι συνεσωματώ3ησαν έν ταίς 
'Ηγεμονίαις- 'Ο ’Ολύμπιος ώχυρώση κατ’ άρχάς είς τδ μοναστήριον 
Νιαμζούλου, λίαν δχυράν σέσιν είς τά Αύστριακά σύνορα, άλλ’ ήναγκάσϋη 
παρά τών Αυστριακών νά έγκαταλείψη τήν σέσιν ταύτην καί νά κατα
φυγή είς τδ μοναστηριον Σεκουλούκ · έκεί ύπερησπίσδη έπί Ικανόν 
καιρόν · άλλά έπί τέλους πολιορκήσεις παρά πολυαρίσμου στρατοΰ, τνοιξε 
τάς πύλας τοΰ εύρυχωροτάτου μοναστηριού- καί οταν οί Τούρκοι είσήλ- 
σον απαντες έν αύτώ, δ έν τοίς ύπογείοις καταφυγών ’ Ολύμπιος έβαλε 
πΰρ είς τήν έν αύτοίς εύρισκομένην πυριτοσήκην καί κατέστρεψε μετ’ 
αύτοΰ μυριάδας έχσρών.

'Ο ’ Ολύμπιος έδαπάνησεν άπειρον χρηματικόν ύπέρ τής έπαναστάσεως · 
ή δέ πολύπροιξ χήρα αύτοΰ έσυσίασεν δλόκληρον τήν περιουσίαν αυ
τής ύπέρ τοΰ έσνους άφήσασα δύω τέκνα πενιχρώς ζώντα έν Άσήναις, 
καί ήρωϊκώς καί άγογγύστως καί ταΰτα ανεχόμενα τήν άκηδείαν τών 
κατά καιρδν 'Ελληνικών κυβερνήσεων. Οΰτω έπίσης καρτερικώς πένεται 
ή άνύπανδρος καί προβεβηκυϊα κόρη τοΰ έταιριστοΰ Ξένου, άναλγου'ντων 
απάντων ήμών!

ΟΡΑΟΦ (Βασίλειος Α.). Γεννησείς είς τήν Ιστορικήν νήσον τών Σπε
τσών κατά τδ έτος 1829. Παιδιόσεν έξελέξατο τδν ναυτικόν βίον καί 
έχρημάτισεν έμποροπλοίαρχος μέχρι τοΰ έτους 1859, οτε προσεκολλήση 
είς τήν υπηρεσίαν τής 'Ελληνικής Άτμοπλοίας ώς υποπλοίαρχος. Κατά 
τήν έν Σύρω έπανάστασιν τοΰ 1862 πλοιαρχών τής Καρτερίας άπε- 
βίβασεν είς Κύϋνον τδν Λεωτσάκον, Μωραΐτίνην καί τούς σύν αυτοΐς έπα- 
ναστάτας, ούς, ώς γνωστόν, προσέβαλον έκεϊ τά κυβερνητικά οπλα. 
Έπλοιάρχησε πολλάκις τοΰ Πανελληνίου καί τοΰ Άρκαδίου είς τάς 
άποστολάς τής Κρήτης.
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LLANAS (Φώτιος). Έγεννή2η έν Κεφαλληνία ¿V έτει 1832" έξεπαι- 
δεύθη ¿ν Γαλλία κα\ έγεινεν εις έκ των καλλίστων ίατρών των Παρισίων, 
οπου έξασκεί έπιτυχέστατα τήν έπιστήμην του.

LLANTAZHS (Δημήτριος). ’Αθηναίος, έγεννήΐίη ¿ν ’Α3ήναις τη 
31 Αύγουστου 1813, έξεπαιδεύίδη ¿ν "Υδρα, Αίγίνη καί Ά2ηναις. Κατά 
τδ 1850 διωρίσ!δη διδάσκαλος τού έν Αίγίνη 'Ελληνικού σχολείου, είτα 
μετετέ^η είς Άίδήνας, κα\ κατά τδ 1856 προσελήφϊη είς τδ 'Υπουργείον 
των ’ Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως οπου καί έ'κτοτε 
διατελεί" διευθύνει δέ νυν ¿ν τω είρημένω 'Υπουργείω τδ τμήμα τής 
άνωτε'ρας καί με'σης Έκπαιδεύσεως, συγχρύνως δε έκδίδει, δεκα
πέντε ήδη έτη, καέ την φιλολογικήν έφημερίδα των Φιλομαθών, ήτις . 
είναι οίονελ ήμιεπίσημος του είρημένου 'Υπουργείου έφημερίς, διο'τι δΓ 
αύτής δημοσιεύονται πάσαι αί πράξεις αύτου.

Φιλοπονήσας δ Δημήτριος Πανταζής έξέδωκε τά Εξής βιβλία*
1) Γεωργαφίαν των άγιων τύπων, ήτις ένεκρΟη ύπδ τής Ίεράς 2υ- 

νύδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.
2) Ευλλογήν βίων των κλασικών ποιητών καί λογογράφων τής 

Ελλάδος.
3) Περιγραφήν τής Άϋηνησιν Άκροπύλεως.
4) Ίεράν ιστορίαν είς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων.
5) 2ύνοψιν Γενικής'Ιστορίας πρδς τήν αυτήν χρήσιν.
6) ’Επιτομήν τής Ελληνικής ιστορίας κατά τήν τού Δουρουή, ύπουργοδ 

νΟν τής Παιδείας ¿ν Γαλλία.
7) Μεταφράσας έξέδωκε τά Καθήκοντα των παίδων πρδς τούς εαυ

τών γονείς του Βαρώ.
8) Μεταφράσας έκ τής ’Αγγλικής έξέδωκε τδ περίφημον καί μέγα 

Αεξικδν τής Ελληνικής άρχαιολογίας τοΰ Ν. Smith μετά 250 εικονο
γραφιών.

9) "Εγραψε καέ γράφει όσημέραι διάφορα φιλολογικά καί αρχαιολογικά 
apSpa είς διαφύρους έφημερίδας καί πολλά ευ’τράπελα μετά πολλής θυ
μηδίας άναγινωσκύμενα.

Φαίνεται δέ οτι έχει καέ άλλα πονήματα ανέκδοτα, τά οποία σκο
πεύει νά έκδώση, άφ’ ου πληρωμή ό άπαιτούμενος χρονος "να λάβη τήν 
σύνταξίν του, άποσυρύμενος τής δημοσίας υπηρεσίας, δηλαδή μετά 
δύω έτη.

ΙΙΑΙΙΑΡΙΉΓΟΠΟΥΛΟΕ ( ’Ιωάννης). Έγεννήθη περί τά τέλη τοΰ 
παρελθόντος αίώνος- νεώτατος εϊσήλίεν είς τήν υπηρεσίαν τής'Ρωσσίας 
καέ έλαβεν ένεργδν μέρος είς τά ανατολικά ζητήματα, ιδίως είς τήν
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Ελληνικήν έπανάστασιν ύπήρξεν έτη πολλά Γενικός Πρόξενος της 
'Ρωσσίας έν Ά ϋήναις■ νυν συνταξιούχος ών ιδιωτεύει έν Έ λλάδι.

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΕ (Κωνσταντίνος). Έγεννήίόη ¿ν Κωνσταν- 
τινουπόλει ¿ν έτει 1815 έκ πατρος τοΰ τραπεζίτου Δημητρίου του Πα- 
παββηγοπούλου, καταγόμενου μεν έκ Βιτίνης τής Πελοπόννησου, μέγα 
δλ ίσχΰσαντος έν Κωνσταντινουπόλει, καί όανατω^έντος δε τώ 1821 μεϋΓ 
ενός των υίών, ένός των αδελφών καί ένος των γαμβρών αΰτοϋ έπί ίυ- 
γατρί. Τότε έδημεύάη συγχρόνως και απασα ή έκ πολλών Εκατομμυ
ρίων συγκειμε'νη περιουσία αυ’του, ώστε ή μήτηρ τοΰ Κ. Παπαββηγο- 
πούλου ήναγκάσ&η μετά τών περισωάέντων το πλείστον ανηλίκων αυ’τής 
τέκνων να ζητήση όίσυλον είς τά φιλόξενα παράλια της 'Ρωσσίας, κα'ι 
καςεφυγεν είς ’Οδησσόν. Έ κεΐ ό νέος Κωνσταντίνος Παπαβρηγόπουλος 
έξεπαιδεύϋη αυ’τοκρατορική δαπάνη είς το λυκειον Richelieu μέχρι του 
1830, οτε συγκατήλϊε μετά τής μητρος καί τών αδελφών είς την 'Ε λ
λάδα, οπου συνεπλήρωσε τήν 'Ελληνικήν αύτοΰ παίδευσιν παρά τώ άοι- 
δίμω διδασκάλω Γεωργίω Γενναδίω. Τω 1833 είσήλθε νεώτατος έτι 
είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν έν τώ ύπουργείω τής δικαιοσύνης, έν ω 
προήχϊη μέχρι τοΰ βαίλμοΰ τοΰ διευ3υντοΰ τοΰ υπουργείου τοότου, καί 
παρέμεινε μέχρι τοΰ έτους 1845 οτε άπελυ'άη τής υπηρεσίας κατατα
χτείς παραδόξως είς τούς έτερόχϊονας κατά το διαβόητον ψήφισμα τής 
έν Άϋήναις Α'ης ’Εθνικής Ευνελεύσεως. ’ Αλλά μετά 'έν έτος διωρίσίΐη 
αυ3ις καθηγητής τής 'Ιστορίας είς το έν Άϊήναις Γυμνάσιον. Τώ 1851 
διεδέξατο τήν έν τώ Πανεπιστήμια) καϋέδραν τοΰ μακαρίτου Κ. Δ. 
Εγινα διορισάέντος τότε πρέσβεως τής 'Ελλάδος έν Βίεννη. 'Ο Κ. 
Παπαββηγόπουλος διατελεΐ έκτοτε είς το Έϋνικον Πανεπιστήμιου διδά
σκων τήν 'Ιστορίαν τοΰ 'Ελληνικού έθνους. Καί τοι μή έκπαιδευόείς 
είς ου’δεν πανεπιστήμιου έτράπη πρωϊμότατα κατ’ ιδίαν είς Ιστορικάς 
μελέτας, καί έξέδωκε κατά πρώτον τώ 1842 τήν περί τής έποικήσεως έν 
τή Πελοποννήσω Σλαυϊκών τινων φυλών πραγματείαν αΰτοΰ · μετά 'έν 
έτος δε έτέραν πραγματείαν περί τοΰ τελευταίου έτους τής Ελληνικής 
Ελευθερίας, ήτοι ακριβέστερου περί τοΰ έτους καίΓ ο έγένετο ή αλω- 
σις τής Κορίνϋου ύπο τοΰ Μομμίου. Περί άμφοτέρων τών πραγματειών 
τούτων έγένετο πολύς ¡λόγος έν Ευρώπη καί ιδίως παρά τοίς Γερμα- 
νοίς· το δε έν Μονάχω πανεπιστήμιου άπένειμεν ένεκεν αυτών είς τον 
Κ. Παπαβρηγόπουλον το αξίωμα τοΰ διδάκτορος τής φιλοσοφίας. Άπο 
τοΰ 1850 έγένετο είς έκ τών θεμελιωτών τοΰ περιοδικού συγγράμματος 
ή Πανδώρα, έν ή κατεχώρισε πολλάς καί ποικίλας Ιστορικάς πραγμα
τείας, ών τινες έξεδό^ησαν καί κατ’ ίδιαν τώ 1858. Τώ 1853 ύπήρξεν 
ώσαύτως είς έκ τών θεμελιωτών τοΰ S p e c t a t e u r  de l ’ O r i e n t  
(θεατού τής ’Ανατολής) τοΰ οποίου καί τήν διεύδυνσιν άνέλαβεν έπί
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τριετίαν, καί έν ω ¿δημοσίευσε ποικίλας πολιτικο-ίστορικάς πραγματείας, 
ών τινες έδημοσιεύδησαν είς την Γερμανικήν (ώς ή περί τών ’Αλβανών 
πραγματεία μεταφρασδεϊσα παρά τοΰ Καδηγητοΰ Κ. 'Ρόσσ) περί άλλων 
δε ου’κ ολίγος λόγος έγένετο τότε ¿ν ταΐς Γαλλικαϊς ¿φημερίσιν. Τω 
1860 έπεχείρησε την έκδοσιν της μεγάλης αύτοΰ συγγραφής έπιγραφο- 
μένης „Ιστορία του 'Ελληνικού Ιχνους άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τών νεωτέρων χάριν τών πολλών“ . Ταύτης, ήτις μέλλει ν’ άποτελε'ση 
τέσσαρας μεγάλους τιίμους, έδημοσιεΰ^ησαν ήδη οί δύω πρώτοι καί 
έκτυποΰται ό τρίτος. Παρεκτδς τών διαφόρων τούτων έργων ό Κ. Πα- 
παββηγόπουλος έξέδωκε καί διάφορα αλλα καδαρώς διδακτικά βιβλία, 
κα\ έπί δύω έτη τδ 1858 καί τδ 1859 υπήρξε διευθυντής τής πολιτι

κής έφημερίδος ο "Ε λ λ η ν. ,
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αεωνίδας). ’ Αγωνιστής τής Κρητικής έπανα- 

στάσεως τοΰ 1866· έφονεύ&η είς Όμαλο'ν.
ΠΑΓΙΑΔΑΚΗΣ (’Ιωάννης). Έγεννήϋη είς Κρήτην έν έτει 1825· 

καθηγητής τής αστρονομίας έν τώ Πανεπιστημίω Άδηνών συνεργάτης 
άφιλοκερδέστατος τοΰ Έ 3 ν ι κ ο ΰ  'Ημερολογίου άπδ τοΰ Α’ έτους

τής έκδόσεως αύτοΰ (1860).
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ (Δημήτριος). Έγεννή3η είς τάς άρχάς τοΰ 

παρο’ντος αίώνος είς Μάννην τής Πελοπόννησου- άντισυνταγματάρχης 
τής Φάλαγγος- διεκρί5η μετά τοΰ Στρατηγοΰ Χατζηπέτρου κατά τδ 
έτος 1854 είς Καλαμπάκαν τής Θεσσαλίας· μετε'βη είς τήν άγωνιζομένην

Κρήτην είς τάς άρχάς τοΰ 1867.
ΠΟΥΖΑΔ (Μαρία Ευγενίου), τδ γένος Γκίκα- έγεννήίϊη έν Βου- 

κουρεστίω έν έτει 1832, άπε'ίιανεν έν Ταυρίνω τώ 1866· διέπρεψεν 
έπί άρετή καί καλλονή· ΰπήρξεν έκ τών ευαρίθμων γυναικών τής Βλα
χίας τών κατόχων τής Ελληνικής γλώσσης· ύπανδρεύίίη έν έτει 1850 
μετά τοΰ Ευγενίου Πουζάδ, Γενικοΰ Προξένου καί διπλωματικού 
πράκτορος τής Γαλλίας έν Βουκουρεστίιρ, συγγραφέως καλλίστων συγ
γραμμάτων περί ’ Ανατολής · ήτο έγγονή τοΰ ήγεμόνος Γρηγορίου Γκίκα 
ούτινος έδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα καί τήν βιογραφίαν έν τφ Έ 5 ν ι κ ώ  
Ήμε ρολογίφ τοΰ έτους 1867, σελίδα 361.

ΠΡΑΪΔΗΣ (’Αλέξανδρος). Έγεννή^η είς Ναύπλιον έν έτει 1836 · 
έξεπαιδεύϊη έν Έλλάδι καί έν Γαλλία" ύπολοχαγδς τοΰ πυροβολικού· 
πληγωθείς είς τήν έπανάστασιν τοΰ Ναυπλίου τήν 1 Μαρτίου 1862’ 
έφονεύϋη έν Βαφέ τής Κρήτης τήν 12 ’Οκτωβρίου 1866.

V
ρ

ΡΑΓΚΑΒΗΣ (’Αλέξανδρος 'Ρΐζος). Έγεννή5η έν Κωνσταντινουπόλει 
έν έτει 1810· αρχαιολόγος, φιλολόγος καί ποιητής έκ τών φερόντων
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τά πρώτα παρ’ ήμίν· ΰπήρξεν υπουργός τών έξωτερικών (1855— 1857) 
καί βουλευτής τοΰ Πανεπιστημίου (1857) ουτινος διατελεί πρδ είκοσι 
καί έπέκεινα έτών καθηγητής. νΙδε λεπτομερή βιογραφίαν αύτοΰ έν 
τή έ π τ α λ ο φ ω  τής Κωνσταντινουπόλεως.

ΡΑΑΑΗΣ (Γεώργιος ’Αλεξάνδρου). Έγεννή3η έν Κωνσταντινουπόλει 
τήν 8 ’Απριλίου 1805. 'Ο πατήρ αύτοΰ’Αλέξανδρος'Ράλλης διατελέσας 
είς διαφόρους τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως υπηρεσίας, ιδίως δε ώς 
έπιτετραμμένος τής 'Υψηλής Πύλης παρά τή Γαλλική Δημοκρατία 
κατά τδ έτος 1802 καί 1803, μετά τήν έκ Παρισίων άναχώρησιν τοΰ 
διαπραγματευϊέντος τήν συνθήκην τής 25 ’Ιουνίου 1802 (6 Messidor 
an X) Πρέσβεως Μεχμέτ Ταϊτ Γαλίπ Πασά, ΰπέστη, έκραγείσης τής 
'Ελληνικής Έπαναστάσεως, τδν θάνατον τοΰ μαρτυρίου μετά τών λοιπών 
τοΰ γένους προυχόντων, κατά τδν ’Απρίλιον 1821 έν Κωνσταντινουπόλει.

”Ά γων τότε τδ δέκατον έβδομον έτος τή ς ηλικίας αύτοΰ, ό Γεώργιος 
Α. 'Ράλλης μετέβη κατά τδ 1822 , χάριν τελειοτέρας καί άνωτέρας έκ- 
παιδεύσεως, πρώτον μέν είς Βιέννην τήςΑ ύστρίας, κατά δε τδν ’Απρί
λιον τοΰ 1823 είς Παρισίους, οπου άποπερατώσας έν τρισίν ολοις έτεσι 
τά γυμνασιακά μα-ήματα έν τώ  Αυκείω τοΰ Έββίκου Δ ', (νΰν L ycée 
Napoleon) διήκουσε τών μαδημάτων τής Νομικής σχολής αναγορευτείς 
κατά τδ 1828 προλύτης τής Νομικής.

Κατά τδ διάστημα τής έν Παρισίοις διατριβής αύτοΰ ό Γεώργιος Α. 
Ράλλης έξέδοτο μέρη τινά 'Ελλήνων ποιητών καί λογογράφωυ μετά 

γραμματικών καί φιλολογικών σημειώσεων πρδς χρήσιν τών άνωτέρων 
τάξεων τών Λυκείων. Κατά δ ί  τδ 1828 διωρίσ^η ύπδ τής Γαλλικής 
Κυβερνήσεως, βασιλεύοντος τοΰ φιλέλληνος βασιλέως Καρόλου τοΰ δε- 
κάτου, Καθηγητής τής βητορικής έν τώ Γυμνασίω  τής παρά τήν Βουρ- 
διγάλλην πόλεως Μαρμάνδης. Ά λλ’ ύπδ ζήλου πατριωτικού φλέγόμενος, 
παρητήίόη τής δέσεως ταύτης, καί μετέβη είς Ναύπλιον, καϋέδραν τότε 
τής'Ελληνικής Κυβερνήσεως, καί, μ ετ’ ού πολύ, διωρίσϊη Γραμματεύς 
τοΰ έν Ά ρ γε ι συσταϊέντος ’Ανεκκλήτου Δικαστηρίου, καί μετά ταΰτα 
Δημόσιος Συνήγορος, πρώτον μίν παρά τώ αύτω Δικαστηρίω αντί τοΰ 
παραιτη^έντος X. Κλονάρη, είτα δ ί παρά τώ άνωτάτω Δικαστηρίω. 
Κατά τήν έποχήν ταύτην έξέδοτο τήν ΰπ’ αύτοΰ Ε λληνιστί μεταφρα- 
σ&εισαν περί τοΰ διεθνούς δικαίου πραγματείαν τοΰ Βατέλου, κατά δέ 
τδ έτος 1832 μετέσχε τής έκδόσεως τοΰ ' Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Κ α ί ό ρ έ π τ ο υ  

τοΰ 12 αύτοΰ άρώμοΰ.
ΚαΙδιδρυίδείσης τής Βασιλείας, διωρίσ^η Είσαγγελεύς παρά τώ έν 

θήβαις Έγκληματικώ  Δικαστηρίω, κατά δε τδ έτος 1835 Είσαγγελεύς 
τών έν Ά ϋήναις Έ φετώ ν, καί έπί 'έν περίπου έτος συγχρόνως ’Επίτρο
πος τής ’Επικράτειας παρά τώ Έ λεγκτιχώ  Συνεδρίω.
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Μετά δέ τήν σύστασιν τοΰ Πανεπιστημίου ”03ωνος, Σχολάρχης τής 
Νομικής Σχολής, τέλος δέ κατά τδ 1839 Πρύτανις τοΰ Έλληνικοΰ Πα
νεπιστημίου έως τοΰ έτους 1841.

Είς τδν ύπέρ τής άνωτάτης τής Ελληνικής Νεολαίας έκπαιδεύσεως 
άοκνον τοΰ Σ'. Α. 'Ράλλη ζήλον οφείλεται ίδίως καί η ίδεα τής δια 
Συνδρομών τών 'Ομογενών καί τών φιλελλήνων άνεγερσεως τοΰ Ελλη
νικού Πανεπιστημείου, καί ή πραγματοποίησις τοΰ έργωδους και έ3νι- 
κωτάτου τούτου έργου.

Κατά τδ έτος 1837 προήχ2η άπδ τής σέσεως τοΰ είσαγγελέως είς 
τήν τοΰ Προέδρου τών έν Άϊήναις Έφετών, τδν δέ Αύγουστον τοΰ 1841 
έκλήση είς τήν Διεύϋυνσιν τής έπί τής δικαιοσύνης Γραμματείας τής 
έπικρατείας, διευσύνας έπί έν σχεδδν έτος συγχρόνως καί τδ 'Υπουρ
γείου τών Οικονομικών. Κατά δέ τδ βραχύ τοΰτο διάστημα τής Οικο
νομικής αύτοΰ διαχειρίσεως, ένομο3ετή3ησαν πλείστου λόγου αξια οικο
νομικά μέτρα’ έξεδο’3η δ σήμερον υφιστάμενος τελωνιακός οργανισμός, 
κατηργήϋη δ έπί τών έντδς τοΰ Κράτους μεταφερομένων έμπορευμάτων 
κατασλιπτικώτατος τελωνιακδς φόρος, ώργανίσ η̂σαν τά δασονομεία, ένο- 
μοϊετήση ή διά τήν έγχώριον γεωργίαν τοσοΰτον προστατευτική τότε κινητή 
κλίμαξ περί τοΰ έπί τών σιτηρών εισπρακτέου δικαιώματος κτλ. κτλ.

'Ως Γραμματεύς έπί τής δικαιοσύνης, δ Γ . Α.'Ράλλης διωργάνισε 
τήν άνακριτικήν έξουσίαν τών έν τώ Όϊωμανικώ Κράτει Προξένων, 
έββύ3μισεν δριστικώς τήν περιφέρειαν τών Ειρηνοδικείων, υπέβαλε πρώ
τος είς τδν Βασιλέα λεπτομερείς απολογισμούς τοΰ υπουργείου τής Δι
καιοσύνης ώς πρδς τά έτη 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 καί 1841, 
δι’ έκσέσεως δημοσιειύείσης έν τώ αρ. 8 τής Έφημέριδος τής Κυβερ- 
νήσεως τοΰ 1842, καί είσήγαγε μετά τοΰ έπί τών ’Εσωτερικών 'Υπουρ
γού Κ. Χρηστίδου νόμον, καδ’ ον παρετάϊτη ή δοϊείσα είς τούς υπευ
θύνους συντάκτας τών πολιτικών έφημερίδων προθεσμία του να συμ- 
μορφωσώσι μέ τάς διατάξεις τοΰ περί τύπου νόμου τοΰ 1837 ως προς 
τά νόμιμα αύτών προσόντα.

Μετά τήν μεταπολίτευσιν τής 3 Σεπτεμβρίου 1843 δ Γ . Α. Ράλλης, 
καταδιωχτείς πολιτικώς ένεκα τής πρδς τήν Βασιλείαν υπερβολικής 
άφοσιώσεώς του, διετήρησε μόνην τήν έν τώ Πανεπιστημείω καθηγεσίαν 
τής ’Εμπορικής νομοθεσίας, διατρέξας συγχρόνως καί τδ δικηγορικόν 
στάδιον.

Κατά ταύτην δέ τήν έποχήν έξέδοτο τδ είς τδ 'Ελληκικόν Έμπόριον 
τοσοΰτον ωφέλιμον αύτοΰ σύγγραμμα περί τής 'Ελληνικής Εμπορικής 
Νομοθεσίας.

Κατά τδ έτος 1848 τήν 25 ’ Ιουνίου δ Γ. Α. 'Ράλλης έκλήΔη έκ δευ
τέρου είς τδ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης ύπδ τήν Προεδρείαν τοΰ Κυ
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ρίου Γεωργίου Κουντουριώτου, διευϋύνας έπ’ ολίγον χρόνον καί τδ έπί 
τοΰ Β. Οί'κου καί τών έξωτερινών, μέχρι τοΰ’Απριλίου 1849, οτε διω- 
ρίσ3η Πρόεδρος του Άρείου Πάγου.

Κατά τδ βραχύ διάστημα τής έκ δευτέρου διευδύνσεως τοΰ 'Υπουρ
γείου τής Δικαιοσύνης, δ Γ . Α. 'Ράλλης διωργάνισεν ακριβέστερου τά 
περί τής έκλογής τών ένορκων καί τήν έκδίκασιν τών κατά τών έκλο- 
γικών καταλόγων παραπόνων, είσήγαγε τακτικήν μισθοδοσίαν ύπέρ τών 
Είρηνοδικών, καί άπήλλαξε διά τοΰ μέτρου τούτου τούς πολίτας έκ 
τής άλλοτε παρά τοίς Είρηνοδικείοις βαρυτάτης δαπάνης.

Κατα τδν Νοέμβριον τοΰ 1857 δ Γ . Ä. 'Ράλλης έκλήψη έκ τρίτου 
είς τδ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης ύπδ τήν Προεδρείαν τοΰ Κ. Α. 
Μιαούλη. ’Αλληλουχία διαφόρων περιστάσεων καί έν μέρει ή άποποίησις 
αύτοΰ νά συναινέση είς τον έπιζητούμενον τρόπον τής λύσεως ζητήματος 
διεθνούς λιάν ένδιαφέροντος (τοΰ περί τής άναγνωρίσεως τοΰ δή2εν λε
γομένου Βαυαρικού δανείου) ύπεχρέωσαν τον Γ . Α. 'Ράλλην νά ζητήση 
μετ’ έπιμονής τήν άπό τοΰ 'Υπουργείου παραίτησίν του, ήτις καί έγέ- 
νετο δεκτή κατά τήν 14 Μαρτίου 1860.

Κατά τδ διάστημα τοΰτο τής 'Υπουργείας αύτοΰ δ Γ. Α. Ράλλης 
έπροσπά5ησε νά πληρώση διάφορα κενά τής δικαστικής νομοθεσίας, καί 
έξεδόϋησαν οΰτω νόμοι ρυίεμίζοντες συμφωνότερον μέ τήν τελευταίαν 
κατάστασιν τής λοιπής νομοθεσίας, τό περί τής είς τά πολιτικά δικαιώ
ματα άποκαταστάσεως τών ποινικώς καταδικασ^έντων, τό περί έκδικά- 
σεως τών έξυβρίσεων καί τών πλημμελημάτων τοΰ τύπου, έπί τών δι
κών τοΰ δποίου έπεκράτει άπό τής έπ’ αύτών εισαγωγής τοΰ δρκωτικοΰ 
συστήματος πλήρης άοριστία καί ώς έκ τούτου αληθής αρνησιδικία’ 
πρώτος έπέμεινε καί είσήγαγε νομοσχέδιου περί αυ’ξήσεως τής μισθο
δοσίας τών δικαστικών υπαλλήλων, οπερ ραδιουργία τις πολιτική άνέ- 
στειλεν έπί εν έτος, έως ού, έπιμόνω πάλιν ;αύτοΰ προτάσει, κατέστη 
κοινόν τδ μέτρου τοΰτο καί είς τήν λοιπήν υπαλληλίαν. Καθιέρωσε δέ 
πράγματι τδ δικαίωμα τής συντάξεως τών χηρών καί ορφανών τών δι
καστικών 'Υπαλλήλων, είσάξας νόμον δι’ ού έσυνταξιοδοτήίδησαν διά- 
φοροι χήραι καί ορφανά έγκαταλελειμμένα πρδ έτών είς τήν έσχάτην 
απορίαν. Τέλος, ώς μέλος τής έπί τούτω διορισίδείσης έπιτροπής παρε- 
σκεύασε μετ’ αύτής τδ περί συντάξεων τών πολιτικών 'Υπαλλήλων νομο
σχέδιου, καί διάφορα μέρη τοΰ Άστυκοΰ Νόμου.

'Ο Γ. Α. 'Ράλλης έξέδοτο έκτδς τών προμνησΨέντων συγγραμμάτων, 
τήν παράφρασιν τών Εισηγήσεων τοΰ Θεοφίλου μετά ποικίλων σημειώ
σεων, τδ περί τοΰ ρωμαϊκού δικαίου έγχειρίδιον τοΰ Μακελδέη, έκ του 
Γερμανικού παρ’ αύτοΰ τε καί τοΰ Κ. Μ. Ρενιέρη μεταφρασϋέν, τρίς 
ηδη τήν συλλογήν τής 'Ελληνικής Νομο3εσίας ύπδ τδ όνομα „'Ελληνικοί
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Κώδηκες“ καί τέλος, συμπράξει τοΰ Μ. Ποτλή, το σύνταγμα τών 'Ιερών 
Κανόνων της όρϋοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας μετά τών αρχαίων 
έξηγητών Ζωναρδ, Βαλσαμώνος, Άριστηνοΰ καί Βλάσταρη είς τόμους
έξ.

'Ο  Κ. Γ. Α. 'Ράλλης έτιμή3η δίς διά τής Έίόνικής αντιπροσωπείας, 
έκλεχ3είς κατά μ’εν τό έτος 1848 βουλευτής τοΰ Πανεπιστημείου, κατά 
δΕ το 1859 Βουλευτής τής ’ Αττικής.

ΡΑ Ε Π Ο Ν Η Ε  (’Ιωάννης). Μέλος τής ’Ιταλικής Βουλής, φιλέλλην. 
'Η  μήτηρ αύτοΰ είναι 3υγάτηρ τοΰ τουφεκισ3έντος Βασιλέως τής Νεα- 
πόλεως Μουράτ, γαμβρού τοΰ Ναπολέοντος Α'.

ΡΙΖΟΕ ό NEPOYAOS (’Ιάκωβος). Έγεννή3η έν Κωνσταντινου- 
πόλει έν έτει 1778, άπέϋανεν έν τή ίδία πατρίδι τω 1850’ διάση
μος φιλολόγος. “Ιδε λεπτομερή βιογραφίαν αύτοΰ έν τώ Έ 3 ν ι κ ώ  
Ημερολογίω τοΰ έτους 1867 σελίδα 390.

2

SAIN T-ΜΑΡΚ ΠΡΑΡΑΙΝΟΕ (Μάρκος Γιραρδινος). Έγεννή3η έν 
Παρισίοις τήν 12 Φεβρουάριου 1801 έκ γονέων έμπορων διάσημος 
φιλολόγος, συγγραφεύς καί καθηγητής- ειλικρινέστατος φιλέλλην. Πε- 
ριηγήϋη τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν κατά το έτος 1840.

ΕΑΚΟΠΟΥΛΟΕ (Νικόλαος). Έγεννή3η έν Μήλω το έτος 1825· 
ύπήρξεν έκ νεότητος δικαστικός υπάλληλος’ έν έτει 1865 διωρίσ3η μέ
λος τοΰ Προξενικού δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως’ νΰν διατελεΐ 
Πρόξενος τής 'Ελλάδος έν Χανίοις τής Κρήτης.

Ε Α Χ Τ Ο Υ ΡΗ Ε  (Ν.) Έγεννήϋη έν "Υδρα τώ 1825’ υΙός τοΰ ’Αν
τιναυάρχου Εαχτούρη· ύπηρέτησεν είς το Βασιλικόν Ναυτικόν άπο τοΰ 
1842 μέχρι τοΰ 1850 έμποροπλοιάρχει· πρό Επταετίας διατελεΐ είς τήν 
υπηρεσίαν τής Άτμοπλοϊκής 'Εταιρίας. Κατά τό 1854 παρέλαβεν έν 
Τεργέστη τά είς τήν Ελλάδα πωλη3έντα παρά τής 'Ρωσσίας τρία πο
λεμικά πλοία καί κατά τόν κατάπλουν καταδιωχτείς παρά τών Άγγλο- 
γαλλων διέσωσεν αυτά καταφυγών είς 'Ραγοΰζαν τής Δαλματίας. Πρώ
τος κατέπλευσεν είς Κρήτην μΕ τό Πανελλήνιον,  καί καταδιωχτείς 
ολόκληρον ημέραν παρά τουρκικής κορβέτας διεσώ3η λοξοδρομών.

E1NAS (Ειμεών). Έγεννή3η έν έτει 1825 είς Βιέννην έκ γονέων 
Ελλήνων, καταγομένων έκ Μακεδονίας ’ ζάπλουτος, έδωρήσατο ύπερ τά 
δύο Εκατομμύρια φράγκων είς τήν 'Ελλάδα’ καί νΰν κτίζει έν Ά3ήναις 
τό λαμπρόν μέγαρον τής μελλούσης Ελληνικής ’Ακαδημίας.

ΕΤΙΛΜΑΝΝ (Γουλιέλμος, William). Έγεννήϋη έν Νέα Ίόρκη τής 
Βορείου ’Αμερικής- πρόξενος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής έν Κρήτη · άκρος φίλος τών χριστιανών.
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ΕΤΟΥΡΤΖΑΕ (Μιχαήλ). Γεννη3είς τήν 14 ’Απριλίου 1795 έν Ί α -  
σίω τής Μολδαυίας, ήγεμόνευσεν έπί πολλά έτη έν Μολδαυία, προστα- 
τεύσας πάντοτε τά 'Ελληνικά γράμματα. "Ιδε λεπτομερή βιογραφίαν 
αύτοΰ έν τώ Έ 3 ν ι κ φ  'Ημερολογίω τοΰ έτους 1867 σελίδα 395.

Τ
ΤΕΩΤΕΗΕ (Γεώργιος Ν.), έγεννή3η είς Ψαββά κατά τό 1813. 

Ήσπάσ3η παιδίοϊεν τόν ναυτικόν βίον ύπηρετών είς έμπορικά πλοία. 
Εύρέ3η είς λίαν νεαράν ηλικίαν έντός τοΰ πλοίου τοΰ 3είου του Δημη
τρίου Παππανικολή είς διαφόρους ναυμαχίας. Μετά τήν έγκατάστασιν 
τής Βασιλείας διωρίσϋη σημαιοφόρος τοΰ Βασιλικού Ναυτικοΰ μέχρι 
τοΰ 1844, οτε προεβιβάσϋη είς βα3μόν Υποπλοιάρχου ύπηρετήσας μέχρι 
τοΰ 1847. Τότε τεϋείς είς διαθεσιμότητα έπανέλαβε τό έμπορικόν στά- 
διον ώς έμποροπλοίαρχος έκτελέσας διαφόρους πλόας της Μεσογείου καί 
Επτάκις ταξειδεύσας είς ’Αγγλίαν. Κατά τό 1861 προσεκλή3η είς τήν 
ύπηρεσίαν τής Ελληνικής Άτμοπλοίας ώς ύποπλοίαρχος, είς ήν 3έσιν 
διατελών μέχρι τοΰδε έπλευσε καί είς Κρήτην ώς πλοίαρχος τοΰ Πα
νελληνίου κατά τόν Δεκέμβριον 1866.

Υ
ΥΦΗΛΑΝΤΗΕ (Γρηγόριος). ’ΕγεννήΈη τή 17 Εεπτεμβρίου 1835 

έν Όδησσώ · νΰν πρεσβευτής τής Ελλάδος έν Αυστρία καί έν Πρωσσία.

Φ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΕ (Θεόκλητος). Έγεννή3η έν Ααρίσση τής Θεσσαλίας 
τή 25 ’Ιανουάριου 1784, άπέ3ανεν έν Ά3ήναις κατά Μάϊον 1862 · λό
γιος έκ τών άριστων. ^Ιδε λεπτομερή βιογραφίαν αύτοΰ έν τώ Έ 3 νι κ ώ 
' Ημερολογίω τοΰ έτους 1867, σελίδα 402.



ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Ρ Β Α Κ Η Σ .

’ Ιωάννης Άνδρέου ο Βαρβάκης, μέλος τοΰ Αύτοκρατορικοΰ 

Συμβουλίου τής Ρωσσίας, έγεννήΪΓη έν τή μικρά νήσω Έαβ- 

ρών έν έτει 1750, καί άνετράφη παρά τοϊς εαυτού γονεΰσιν. 

Ούδεμιάς δ’ ηύμοίρησεν άνωτέρας παιδείας διά τε την τότε 

έλλειψιν σχολείων καί την των δεσποζόντων ’ Οθωμανών κατα- 

πίεσιν, πλήν τίνος στοιχειώδους μαίτήσεως, ήν έκτήσατο ναυ- 

τιλλόμενος έπί τοΰ πλοίου τοΰ πατρός αύτοΰ. Μετά τον θά

νατον δέ τούτου κληρονομήσας μικρόν πλοιάριον καί τινα 

περιουσίαν έξηκολού^ησε τό πάτριον επάγγελμα.

’ Αλλά συν τή περιουσία ταύτη έκληρονόμησε καί τά κατά 

των δυναστών τής πατρίδος πάτριον μίσος. Δι’ ο καί ότε 

Αίκατερίνα ή Β ' έκήρυξε τον κατά τής Τουρκίας πόλεμον 

αύτεπάγγελτος ο Βαρβάκης, άμα τή εμφανίσει εις τό Ε λ λ η 

νικόν άρχιπέλαγος τοΰ υπό τον ναύαρχον Όρλώφ ρωσσικοΰ 

στόλου, έξοπλίσας ίδίοις άναλώμασι μικρόν δίκροτον, προσήλ

ι ε  ν εις την ρωσσικήν υπηρεσίαν. Άριστεύσας δέ κατά τήν 

έν Τσεσμέ υπό των ’ Ρώσσων πυρπο'λησιν τοΰ ’ Οθωμανικού 

στόλου ήξιώ^η τοΰ βαότμοΰ ύπολοχαγοΰ.

Ειρήνης γενομένης, ο Βαρβάκης έξητήσατο παρά τοΰ 

’ Ρώσσου ναυάρχου ΐνα μεταβάς έγκαταστή εις ρωσσικόν τινα 

λιμένα τοΰ Εύξείνου έμπορίας χάριν. Ά λ λ ’ ένώ διήρχετο

»

διά τής Κωνσταντινουπόλεως, οί ’ Οθωμανοί, παρ’ οις γνωστόν 

ήν ήδη τό ήρωϊκον αύτοΰ ονομα, τό μέν πλοϊον, τό δίκροτον 

έκεΐνο, μετά πάσης τής έν αύτω περιουσίας αύτοΰ κατέσχον, 

αύτόν δέ κατεδίωξαν δεινά άπειλοΰντες, καί μόλις διεσώίϊη 

καταφυγών παρά τω ’ Ρώσσω πρέσβει, οστις έξαπέστειλεν 

αύτόν άσφαλώς εις την Ρωσσίαν. Α λ λ ά  γυμνωθείς άπάσης 

α ’τοΰ τής περιουσίας, άπεφάσισεν ΐνα προσέλΐό-η τή. Αύτο- 

κρατείρα Αικατερίνη πρός έπίτευςιν χάριτός τίνος. Διά τήν 

άκραν δέ αύτοΰ ένδειαν, ήναγκάσΪΓη ΐνα πεζή μεταβή εις την 

μητρόπολιν τής ’ Ρωσσίας, ένί'α ή Αύτοκράτειρα έδωρήσατο 

αύτω 1 ,0 0 0  φλωρία καί τι υπούργημα έν τώ νομω τής Άστρα- 

χάνης όπου μετέβη.

Έ ν Άστραχάνη δέ αί άρεταί καί τό μεγαλεπήβολον τοΰ 

άνδρός ήνεγκον αύτόν εις ύψηλήν περιωπήν καθότι τή μέν 

δραστηριότητι αύτοΰ ώνησάμενος τά ιοαρά ττν Κασπίαν θά

λασσαν άλιεϊα, προήλϊεν εις πλούτον, τή δ’ άκρα αύτοΰ εύ- 

ΪΓύτητι καί όξυνοία ήξιώίοη υπουργημάτων έν οις διεκρβη, 

κατ’ έπανάληψιν αίρεότείς υπό των εύγενών τής χώρας —  

Π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς (Maréchal de la  noblesse).

Εις πολλούς ο πλοΰτος ούδέν άλλο έστίν ή μέσον πρός 

θεραπείαν κενοδόξου φιλαυτίας καί έπιπολαίων ορέξεων κόρεσιν : 

των όψιπλούτων δέ μάλιστα οί πλεϊστοι έπιλαν^ανόμενοι τής 

προτέρας τύχης καί εις μόνην τήν τρυφήν καί μαλόίακότητα 

άφιέμενοι, ούδέποτε τείνουσι χεΐρα άρρωγόν τοϊς πάσχουσιν. 

Ά λ λ ’ ούδείς βεβαίως δύναται έλέγξαι κατά τοΰτο τον Έ λ 

ληνα, άείποτε άκμαΐον τηροΰντα τό φιλάνθρωπον, μάλιστα δέ 

τό φιλόπατρι. Όπόσοι των ομογενών, διά μυρίων στερήσεων 

καί μόχθων κτησάμενοι πλούτον, αφιέρωσαν αύτόν εις έκτέ- 

λεσιν αγαθοεργών σκοπών, καί ωφέλειαν τής πατρίδος! Έ ν
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πασιν ύμως ώς άστηρ φαεινός διαλάμπει ή ευγενής και ευερ

γετικότατη ψυχή τοΰ αοιδίμου Βαρβάκη. Πολλά καί ποικίλα 

είσί τά άγαΐτά, απερ αφειδώς έχορήγησεν εις τε τήν άλλο- 

δαπήν, ήν ώς άλλην πατρίδα ήσπάσατο, καί είς τήν γενέ- 

τειραν αύτοΰ γην Ελλάδα. ’ Αφηγούμενοι δέ τά κατά τον 

άνδρα, οΰ νομίζομεν άπο σκοπού, Γνα παρακατιόντες έκϊέσω- 

μεν λεπτομερέστερου τάς κυριοτερας τών αγαθοεργιών, αιτινες 

κοσμοΰσιν αύτοΰ τήν μνήμην. —  Κ ατά τα έτη 1788 καί 

1800 άνήγειρεν είς τον έν Άστραχάνη ναδν της Εισόδου 

κωδωνοστάσιον λ&τνον, καί τρεις έν τή πόλει έκτισε γεφύρας 

ξυλίνας, ων μίαν έπί τοΰ ποταμού Κουτούμ, δαπανήσοις υπέρ 

τάς 23,000 βουβλίων.

Τών Περσών δολοφονησάντων τώ 1805 παρά τήν πόλιν 

Βοτεοΰ τον άρχιστράτηγον τοΰ έν ’ Ιβηρία στρατού πρίγκηπα 

Τσιτσιάνωφ, ή Κυβέρνησις έχρηζε ταχείας άποστολής τών 

προς πόλεμόν έπιτηδείων, ένω ό ρωσσικός στόλος άπήν θαλασ

σοπόρων. Γ0  δέ Βαρβάκης έπαγρυπνών πάντοτε είς τά συμ

φέροντα καί τήν τιμήν της δεύτερος αυτού πατρίδος ΓΡωσ- 

σίας, ούδόλως ώκνησεν άναπληρώσαι τό έλλεϊποή· καί πάραυτα 

έκφορτώσας τά ίδια αύτοΰ πλοία τών έν αύτοίς έμπορευμά- 

των, μετεκόμισε δωρεάν εις τον προς ον ορον άπαντα τά τοΰ 

πολέμου, ύποστάς ούτως οϊκο^εν τήν έκ της γενναιότητος 

ταύτης προελίτούσαν ζημίαν, μείζονα τών 20 ,0 0 0  ρουβλίων.

Το επόμενον έτος δεινός έμάστιζε λοιμός τήν χώραν καί 

πλήθος έργατών έρχομένων είς Ά στραχάνην έκ τών βορείων 

έπαρχιών προς βιοπορισμόν, κατατρυχομένων υπό τών στερή

σεων καί μηδ’ είς τά ς  έστίας αυτών δυναμένων έπανελϊεϊν, 

έμενον άστεγοι κα ί ταλαιπωρούμενοι υπό τοΰ νοσήματος. 

Ά λλ’ ό αείποτε γενναίος καί} εύσπλαγχνος Βαρβάκης προ-
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ϊτύμως παρέσχε τη άνϋτρωπότητι άββωγόν χείρα, μετατρέψας είς 

ξενοδοχείον τον έν Άστραχάνη ξύλινου οίκον αύτοΰ, καί συ- 

στήσας έν αύτώ νοσοκομεϊον υπέρ 50 άσϊενών, οις παρέσχεν 

άνέτως πάντα τά χρειώδη. Ά λλά  τοΰ μιάσματος διαδοϊέν- 

τος είς τούς άσϊενείς, μεϊτ’ ολας τάς ληφ^είσας προφυλάξεις, 

έδέησε κατ’ αϊτησιν της άρχής ΐνα οί πάσχοντες μετενε- 

χ'ΪΓώσιν είς τό τής πόλεως δημόσιον νοσοκομεϊον, κα ϊό  εύρυχω- 

ρότερον, ένΐτα δαπάνη τοΰ Βαρβάκη έξηκολού>ησαν περιθαλ

πόμενοι οί νοσοΰντες, ώσπερ καί πρίν. 15,000 βουβλίων έδα- 

πανή^Γησαν προς τον ρηζτέντα σκοπόν.

Ά λλ ’ ινα καταστήση διαρκές τό ίίεάρεστον έργον, δπερ 

μετά τοσούτου ζήλου άνεδέξατο προς περ&αλψιν τών πα- 

σχόντων, ήγειρε τό έπιόν έτος 1807, αντί τής ξύλινης αύτοΰ 

οικίας, λβτνον νοσοκομεϊον περιέχον 50 κλίνας, καί παρ’ 

αύτώ ναόν, δαπανήσας προς τούτο ύπέρ τάς 75,000 ρουβλίων · 

ώς μόνιμον δέ κληροδότημα τοΰ τε βη^έντος νοσοκομείου, 

καί τοΰ έν Μόσχα ύπάρχοντος Βρεφοκομείου παρακατέΪΓηκε 

παρά τη Τραπέζη 40,000 ρουβλίων.

Ούχ ήσσονα δέ μέριμναν έπεδείκνυεν ό άνήρ προς τον 

καλλωπισμόν καί τήν ευπρέπειαν τών ιερών ναών τοΰ ΓΥψί- 

στου. Τώ  1808 ωκοδόμησε λαμπρόν κωδωνοστάσιον έν τώ εις 

Άστραχάνην ναώ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου δαπανήσας

137,000 ρουβλίων.

Ε ίς τό κέντρον τής αυτής πόλεως ύπάρχει έκπαλαι διώ- 

ρυξ έκτάσεως δύο βερστίων καί ήμίσεος, ήτις προ πολλοΰ μή 

καϊαριζομένη τών έν αύτη συσσωρευομένων ακαθαρσιών, κα

θίστατο δι’ ολου τοΰ έτους πηγή δυσωδίας άκρας καί μιάν- 

σεως, προκαλούσης λοιμώδη νοσήματα, ύφ’ ών οί κάτοικοι 

έμαστίζοντο καί έδεκατίζοντο. Καίτοι δέ πρός θεραπείαν
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τοΰ δεινού μέγα άπητεΐτο χρηματικόν ποσόν ό γενναίος 

Βαρβάκης ουδόλως έδίστασεν "να ύποστή πάσαν θυσίαν προς 

διαφύλαξιν τής υγείας τών περιοικούντων, καί έν βραχεί ε’ςε- 

τελέσ^η τό έργον. Ά λλα  τό έκ τούτου προκύψαν ευεργέτημα 

ουδόλως περιωρίσϊτη μέχρι τοσούτου. Καθότι μετά ττν έκ- 

κάϊταρσιν, πλωτής γενομένης τής διώρυγος, "να καταστήση 

καί έν άλλοις χρήσιμον, ήνωσεν αυτήν μετά τών ποταμών 

Βόλγα καί Κουτούμ, έξ ών αυτη έ'σχε τήν άρχήν, καί κατε- 

σκεύασε λαμπράς προκυμαίας κ α ϊ ’ ολον τό μήκος, καί γέφυ

ρας έπ’ αυτής ξυλίνας τέσσαρας. Τ ά  έργα δέ ταΰτα προς 

τή διευκολύνσει τοΰ έμπορίου καί τής συγκοινωνίας τών πα- 

ροχΐτίων κατοίκων, ούχ ήττον συνεβάλοντο καί προς ώραϊσμόν 

τής πόλεως, καί τόποι τών δημοσίων περιπάτων έγένοντο. 

Γενναιότατη ήν ή μετά πολλοΰ ζήλου υπό τοΰ Βαρβάκη κα- 

ταβληΪΓείσα δαπάνη 600,000 ρουβλίων, ήτις προστιθέμενη 

είς τάς προγενεστέρας αύτοΰ προς τήν πόλιν χάριτας έξηγεΐ 

ήμΐν, πόσον εύλόγως έτίμων καί ήγάπων οι κάτοικοι τής χώ

ρας τόν μέγαν τοΰτον ευεργέτην, άφ’ οΰ καί τήν διώρυγα 

ταύτην έπωνόμασαν Β α ρβάκειον.

rO υπέρ τών καλών ομως ζήλος ήν άνεξάντλητος παρ’ 

αύτώ. 50,000 ρουβλίων έδαπάνησε τώ 1814 προς έπισκευήν 

τή ς Μητροπόλεως τή ς  Ά στραχάνης, καί 40,000 προσήνεγκε 

τώ  1815 προς άνοικοδομτν τών έτοιμοβρόπων τειχών τοΰ 

ναοΰ τοΰ αγίου Νικολάου.

Τέλος ο έπισκεπτόμενος τά  Καυκάσια καΐτορά καί βα- 

λανεΐον αυτόθι κείμενον δαπάνη τοΰ αύτοΰ οίκοδομη'ίέν.

Ά λλ α  προβεβηκώς ή'δη ό Βαρβάκης κα ί πάσχων μετέβη 

προς άνάρρωσιν είς Ταϊγάνιον, πόλιν πολλώ εύκραεστέραν καί 

ύγιεινοτέραν τής Ά στραχάνης. Έ γ κ α τα σ τά ς  δέ ού διέλειψε
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παρέχων καί ένταΰίΰα τεκμήρια τής φιλανθρωπίας καί μ ε 

γαλοδωρίας αύτοΰ . . .  Εύσεβής ών προς τ ά  ^ ε ΐα  ο μέγας 

ούτος άνήρ καί μή άνεχόμενος δραν τούς έν τή  πόλει ταύτη 

ομογενείς αύτοΰ "Ελληνας διά τήν τή ς ρωσσικής γλώσσης

άγνοιαν έστερημένους ναοΰ ίδίου καί πνευματικοΰ πατρός, 

δ'περ κατελύπει τήν άγα^ήν αύτοΰ καρδίαν, έπεϊτύμησεν "να 

ϊτεραπεύση τήν διττήν ταύτην ανάγκην, κα ί ούτω τή  συναι- 

νέσει τής Α ρ χή ς ή πόλις έκοσμήίη τφ  1813 διά  μεγαλο

πρεπούς καί εύρέος ναοΰ, δ'νπερ μ ετ’ ού πολύ αφιέρωσε τω

Ά γ ίω  Τ ά φ ω , "να τα ϊς  αύτοΰ προσόδοις βοηϊώνται τά  έκεί 

μοναστήρια. Ή  άφιέρωσις αυτη τή  παραστάσει τής Ίερ ά ς  

2 υνόδου τή ς  ’Ρωσσίας έπεκυρώΪΓη δι’ αύτοκρατορικοΰ δια

τάγματος έ'χοντος ώς έξής.

“Ό  έν Ταΐγανίω  ’Ελληνικός ναός μετατρέπεται είς μο

νασ τηρ ιού  Β' τάξεως όνομασ^έν Ίεροσολυμικόν Ά λεξανδρι- 

“ νον, οπως έσαεί ύπέκειται τω Ά γ ίω  Τάφω. Έ ξέσ τα ι δέ τώ 

“ τών ’Ιεροσολύμων Π ατριάρχη έκλέγειν προς διεύϊυνσιν αύτοΰ 

“ άνά πάσαν πενταετίαν Α ρχιμανδρίτην, δν άποστελεΐ σύν 

“ τοίς άκολούίίοις αύτοΰ.”

Προς οικοδομήν τής Μονής ταύτης τών περί αύτην κ τι

ρίων καί πάντα  έν γένει καλλωπισμόν έδαπάνησεν 600,000 

ρουβλίων, έπροίκισε δέ αύτήν καί έτέραις 60,000 βουβλίων 

προς συντήρησιν αύτής, κατατεϊέντω ν τώ Έ πιτροπικώ  βου- 

λευτηρίω Μόσχας.

Έγένοντο δε τά  έγκαίνια τοΰ ναοΰ τώ 1815 κα ί έκτοτε 

κατά  τά  διατεταγμένα πέμπεται παρά τοΰ Πατριάρχου τών 

’ Ιεροσολύμων Έ λ λ η ν  αρχιμανδρίτης, έκτελών τήν ΪΓείαν μυ

σταγωγίαν. Ή  έπί τής ρωσσικής γής έγκαϊτίδρυσις τής 

Μονής ταύτης κα ί ή άφιέρωσις αύτής ύπο τοΰ ευσεβούς
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κληροδόχου τώ Αγίω Τάφω, νέον υπάρχει τεκμήριου τοΰ ίεροΰ 

δεσμοΰ τοΰ άβρήκτως ένοΰντος τάς δύω άδελφάς ’Εκκλησίας, 

’ Ελληνικήν καί Ρωσσικήν, έν μια καί μόνη.

Εις τινα των μεσημβρινών νομών τη ς ’ Ρωσσίας άναγκαία 

καθίστατο ή συστασισ ’ Ελληνικού σχολείου πρός έκπαίδευσιν 

ικανών αυτόθι ομογενών νέων. Ό  πάντοτε πρόθυμος εις παν 

άγαμον καί κοινωφελές, νΰν δέ καί υπό διακαούς φιλοπα

τρίας φλεγομενος, άτε δη τοΰ έργου άφορώντος τον φωτισμόν 

τών ομογενών αύτοΰ, κατέβαλλεν 20 ,0 0 0  ρουβλίων τώ 1817 

πρός έκπαίδευσιν της ομογενούς νεολαίας. Πρός τον αύτόν 

δέ σκοπόν ίδρυσε την έτι καί νΰν σωζομένην σχολήν έν Κ α ι

σαρεία της Καππαδοκίας.

Πλεΐστοι ’όσοι τών δυστυχών ομογενών έτηροΰντο καΐτειρ- 

γμένοι έν ταΐς ειρκταίς της Κωνσταντινουπόλεως χρεών ένεκα. 

Ό  εΰσπλαγχνος άνήρ έξαποστέλλει τφ 1819 έκ 'Γαϊγανίου 

τώ Οίκουμενικώ Πατριάρχη τρία πλοία πλήρη σίτου, ’όπως 

χρήσηται τφ άντιτίμω πρός άπότισιν τών χρεών καί άπελευ- 

ϊτέρωσιν τών δυστυχών τούτων. Ή  εύεργεσία αύτη ίσοτιμηΆη 

πρός 60,000 ρουβλίων.

Κατά τό αύτό έτος μετέτρεψεν εις Πτωχοτροφεΐον μίαν 

τών ιδίων αύτοΰ λώίνων οικιών πρός περ&Όλψιν τών πενήτων 

τής πόλεως Ταϊγανίου, δαπανήσας ύπέρ τάς 25,000 ρουβλίων. 

Πρός διαρκή δέ τοΰ ιδρύματος συντήρησιν προσδιώρισε τούς 

τόκους 20 0 ,0 0 0  βουβλίων, απερ κατέϊηκε εις τό έν Αίκατε- 

ρινοσλαύη δημόσιον ταμεϊον.

Οτε δ’ έπέστη ή ώρα τοΰ ίεροΰ άγώνος, καί ή φωνή 

τής ’ Ελλάδος προσεκάλει τά απανταχού τέκνα, ΐνα συνεργή- 

σωσιν εις άπελευ^έρωσιν αύτής άπό τοΰ ζυγού, έν τοϊς πρώ- 

τοις ο Βαρβάκης ένήργησεν ώς γνήσιον τής πατρίδος τέκνον
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αύτός δέ ίδιοι έφωδιάζε διά πάντων τών αναγκαίων οπλών 

καί χρημάτων τούς άπερχομένους εις τον άγώνα ομογενείς. 

Πληροφορήσεις δέ ότι οί Πελοποννήσιοι έστεροΰντο χρημάτων 

καί πολεμοφοδίων έπεμψε πάραυτα πρός αύτούς τώ 1822

10 0 ,0 0 0  £ουβλίων άξίας ’όπλα καί τό έπιόν έτος 200,000 

ρουβλίων διά τοΰ άρχιμανδρίτου τής έν Ταϊγανίω μονής. 

Συγχρόνως δ’ άπέστειλεν ίκανά φορτία σίτου εις Ψαβ£ά πρός 

διατροφήν τών ένδεών κατοίκων καί τοΰ στρατοΰ.

Ταΰτα πάντα ομως ουδόλως έξήρκεσαν εις τό μετριάσαι 

τόν πρός τήν πατρίδα αύτοΰ άσβεστου έρωτα- άλλ’ έπε^ύμησε 

καίτοι προβεβηκώς καί πάσχων ΐνα αύτοπροσώπως μεταβή 

εις τήν πάσχουσαν καί αιμοσταγή ’ Ελλάδα, οπως έκ τοΰ 

σύνεγγυς παράσχηται αύτή πάσαν βοήθειαν. ’ Ελσών δέ πάντα 

κατέβαλε ζήλον πρός άνακούφισιν τών ομογενών ύπό μυρίων 

κατατρυχομένων τότε βασάνων.

"Οτε δέ κατά τήν οίκτράν καταστροφήν τών Ψαβρών οί 

κάτοικοι μετωκησαν εις Μονεμβασίαν, καί οί πλεΐστοι έστε

ροΰντο τών πάντων, καί αύτών τών ένδυμάτων, δ Βαρβάκης 

ένέδυσεν αύτούς, έφοδιάσας ένα έκαστον τοϊς άναγκαίοις 

χρήμασι πρός συντήρησιν.

Άφιχ^είς δέ εις Ναύπλιον κατέβαλεν 25,000 ρουβλίων πρός 

ΐδρυσιυ τής διά δημοσίας συνεισφοράς άνεγειρομένης σχολής.

’Αναγκαιοτάτη κατά τόν άγώνα έκρ&η ή ύπό τών ’ Ε λ

λήνων άλωσις τοΰ φρουρίου τής Μεθώνης · άλλ’ έπειδή ή 

’Εθνική Κυβέρνησις έχρήτο τώ στρατώ εις έργα έτι μάλλον 

τούτου κατεπείγοντα, ούτος συστήσας ίδια δαπάνη τάγμα 

στρατοΰ, καί διορίσας τόν άργηγόν, έκέλευσεν ΐνα πολιορκή 

τήν πόλιν.
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Τέλος ο Βαρβάκης ^νήσκων έπεσφράγισε την ίεράν αύτοΰ 

αποστολήν, άπασαν σχεδόν τήν χρηματικήν αύτοΰ περιουσίαν 

συμποσουμένην είς 1,400,000 ρουβλίων καταλιπών είς τήν 

φίλην αύτοΰ πατρίδα Ελλάδα. Μετήλλαξε δέ τον βίον έν 

ετει 1825 τη 10 1  τοΰ μηνός ’ Ιανουάριου· άλλ’ ή μνη'μη 

τοιούτου άνδρός παραμένει αθάνατος έσαεί καί άγήρως. 

Εί'ΪΓε έχοι πολλούς τούς μιμητάς καί παρά τοΐς λοιποϊς δμο- 

γενέσιν, ο'ύς ν  έτι οίκτρά τής πατρίδος τύχη άπομακρύνει 

τών κόλπων τής γλυκυτάτης ημών μητρός. ’Ίδε τήν εικόνα 

αύτοΰ είς τό ’ Ε θ ν ικ ό ν  Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο υ  τοΰ έ'τους 1867 σε

λίδα 64 (α)·
Α. Π.

(α) Ιδε περί τών οστέων του άξιόλογον διατριβήν τοΰ λογίου ’Αρ
χιμανδρίτου Κατραμή δημοσιευδείσαν έν τή II α ν δ ώ ρ α.
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Π Ο ΙΚ ΙΛ Α .

—  Κατά τούς φυσιολόγους δύναταί τις να διανείμη τήν 

μακροβιότητα των ζώων ούτως" δ κούνικλος ζή 6 έως 7 

έτη, δ σκίουρος 7 έως 8  έτη, ή άλώπηξ 14 έως 15, ή γαλή 

15 έως 16, δ σκύλλος 16 έως 18, ή άρκτος και δ λύκος 

18 έως 20, δ ρινόκερως 20 έως 25, ή ’ορνις 25 έως 28 έτη, 

ή χελώνη 1 1 0  έτη, δ άετδς 1 2 0 , δ κύκνος 160, δ ε’λέφας 

400, ή φάλαινα 1000 έτη.

Νομίζομεν δ'τι αΰτη ή στατιστική είναι ψευδής ως πρ'ος 

τον ρινόκερων, οστις πρε'πει σαφώς να πλησιάση τδν ελέφαντα 

κατά τήν μακροβιότητα. "Εστω καί ή ορνις, καί μάλιστα 

ή χελώνη" άλλα τις ϊ ά  μαρτυρήση πόσον ή ζήάλαινα,-

—  ΓΗ άναφορά τ ίς  γενικής διοικήσεως των ταχυδρομείων 

έν ’ Αγγλία, τ  πρδ ολίγου παρουσιασΪΓεΐσα εις τον σφραγιδο- 

φύλακα περιέχει τινάς λεπτομερείας άξιακούστους εις τδ 

κοινον κατά τήν στατιστικήν.

Ευρίσκομεν έν αυτή, οτι δ άρώμδς των κατοίκων το ' 

ηνωμένου βασιλείου τής Μεγάλης Βρετανίας ήτο το 1865 

κατά τινα άπαρ&μησιν 20 εκατομμυρίων 710,077 ατόμων, 

κατεχόντων 5 εκατομμύρια 306,226 οίκων. Θά ήτο εκείνο 

τδ έτος έν ’ Αγγλία καί έν τή χώρα Galles αύξησις 40,712

κατοικουμένων οίκων, καί 2,229 έν 2κοττία. ’ Εν δέ Ίρλαν-
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δίςι έγένετο των κατοίκων ολιγόστευσις 30,226 άτόμων καί 

5,188 κατοικουμένων οίκων.

Ή  πλη'ί'ύς των γραμμάτων των διανενεμημένων έν’ Αγγλία 

καί εν τη χώρα Galles το 1865 έγένετο 597 εκατομμυρίων 

277,616, τδ οποίον δίδει μέσον ορον 28 γραμμάτων άνά 

άνθρωπον καί αΰξησιν 6,59 τοϊς 100 προς τον άρόΪΓμόν τοΰ 

προηγουμένου έτους. Έ ν  Σκοττία 67 εκατομμύρια 48,891 

γραμμάτων διενεμήΐησαν δίδοντα μέσον ορον 2 1  γράμματος 

άνα άνθρωπον καί αύ'ςησιν 433 τοίς 10 0 . Έ ν  δέ ’ Ιρλανδία 

ή διανομή έγένετο 56 εκατομμυρίων 140, 500 γραμμάτων, 

ή δέκα άνά άνθρωπον, καί αύξησις 3,05 τοϊς 100.

Διενεμή'ΪΓησαν 43 έκατομμύρια 569,955 εφημερίδων προ- 

πεπληρωμένων καί 53 έκατομμύρια 682,811 άποστολών 

βιβλίων, περιλαμβανομένων των περιοδικών επιθεωρήσεων, κτλ. 

Γ0  σύμπας άρι^μδς ολων των άποστολών, γραμμάτων, εφη

μερίδων, φακέλλων, άναβαίνει λοιπόν εις 818 έκατομμύρια

990,000.

ΓΥπέρ 12,000 γραμμάτων έτέςτησαν εις τδ ταχυδρομείον 

χωρίς διεύίτυνσιν, καί 298 τούτων τών γραμμάτων, περιεϊχον 

χρήματα, δανειακά γραμμάτια, χαρτόσημα, κτλ., ολικής πο- 

σότητος 92,500 φράγκων. Αί δέ άποστολαί, άργυροπρακτικών 

συμβόλων καί δανειακών παρέσχον αριθμόν 453 έκατομμυρίων 

513,750 φρ. Ήρί^μησαν 611,819 άποστολάς χρημάτων εις 

Savings Banks ή Caisses d’épargne (άποταμιευτικόν ταμεϊον), 

άναβαινούσας εις ττν ποσότητα 163 έκατομμυρίων 135,000 φρ.

—  Κατά τινα κοινοποίησιν τοΰ Κ. Boboeuf διά να κατα- 

σκευάσωμεν νερον εναντίον τής σήψεως, ουτινος ή ωφέλεια είναι 

μεγίστη έν ταϊς μάχαις, άρκεί νά πιλήσωμεν καπνοφόρον
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σιφώνα (τζιμποΰκι) γήϊνον διά χάρτου, διά τιλτοΰ καί κανα

ριών ρακών ή βαμβακιού. Είσπνέι τις τον καπνόν, τον οποίον 

εγχέει ύστερον διά τίνος σωλήνος καπνοφόρου σιφώνος εις 

λάγηνον ή άμφορέα γέμοντα νεροΰ κατά τά τρία τέταρτα. 

Φροντίζει, έμφυσών τον καπνόν εις την λάγηνον, ώστε ο σω- 

λήν τοΰ καπνοφόρου σιφώνος νά είσδύση οσον δυνατόν 

βαθύτερα εις τό νερόν, καί μετά έκάστην έμφύσησιν πρέπει 

νά φροντίζη, νά κινή ττν λάγηνον έμφράττων τδ στόμιον διά 

τοΰ δακτύλου. ΓΗ  δέ κίνησις έχει σκοπδν καί άποτέλεσμα 

νά διαλύση καλώς εις τό νερόν τά ουσιώδη έλαια τά περιε

χόμενα εις τον καπνόν.

Τδ δέ ποσόν τών ουσιωδών ελαίων τών περιεχομένων εις 

τον καπνόν τον παρηγμένον ύπδ τοΰ καπνοφόρου σωλήνος 

άρκέσει νά μεταδώση εις τό νερδν τάς εναντίας τής σήψεως 

άρετάς τών ουσιωδών ελαίων.

Οί στρατιώται ταχέως ϊ ά  μάϊίωσι τί περί τούτου πρέπει 

νά φρονώσιν.

—  Ο ΑΙΜΗΝ Τ Η Σ  ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α  ΤΟ  1865. 

Ή  έφημερίς “ Παγκόσμιος Αόΰ'δ” δημοσιεύει τάς εξής πλη

ροφορίας περί τής κινήσεως τής Ευρώπης προς τήν Αίγυπτον 

καί διά τής Αίγύπτου.

“ Κατά τδ 1865 κατέπλευσαν εις τούς λιμένας τής 

’ Αλεξάνδρειάς (παλαιόν καί νέον) 4,283 πλοία.

’ Εάν διαιρέσωμεν τον ολικόν τοΰτον άρώμον κατα τους 

τόπους τής προελεύσεως, ή χώρα ή τάς πλείστας σχέσεις 

έχουσα πρδς την Αίγυπτον είναι ή ’ Ανατολή (Μικρασία)- 

διότι κατά τό παρελθόν έτος έστειλεν αυτή 513 πλοία υπό

οθωμανικήν σημαίαν, 149 υπό έλληνικήν, 9 ύπδ αιγυπτιακήν
25*
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καί 19 υπό διαφόρους· το όλον 600 πλοία μετερχόμενα την 

άξιόλογον ταύτην ακτοπλοΐαν, χρησιμεύουσαν κυρίως εις με

ταφοράν εμπορευμάτων, επειδή τά 600 πλοία έκόμισαν εις 

την Αίγυπτον μόνον 924 επιβάτας. Ή  ακτοπλοΐα τής 2υρίας 

άπ’ εναντίας έστειλε μόνον 470 (το τρίτον ύπο οθωμανικήν 

σημαίαν) καί 14,791 επιβάτας.

“ Πλείστου λόγου αξία είναι ή εξ Ελλάδος προς την 

Αίγυπτον κίνησις. Ή  μικρά μέν, άλλ’ ενεργητική καί εμπο- 

ρικωτάτη 'Ε λλάς έστειλεν εις την Αίγυπτον 152 πλοία (ών 

118 ύπο ελληνικήν σημαίαν), φέροντα 1,454 επιβάτας. Ό  δέ 

αριθμός ούτος δέν έξισοϋται διόλου προς τον άρίςτμον των 

'Ελλήνων, 'όσοι κατά τό παρελθόν έτος ήλϊ?ον καί άποκατεστά- 

ξΓησαν έν,Αίγύπτω. Ό  αιγυπτιακός λαός συμπαθεί προς τούς 

"Ελληνας καί προσοικειοΰται αυτούς, ούτοι δε προσέρχονται 

πανταχό^εν. ’ Επί τού ισθμού τού 2ουέζ άπήντησα άξτλια 

έφόλκια διοικοΰμενα ύπο ναυτών 'Ελλήνων, οίτινες επί των 

πενιχρών τούτων πλοιαρίων μέ έ’ν λατινικόν λεγόμενον πανίον 

διαπλε'ουσι το πε'λαγος · προσορμίζονται εις Πορτ 2αΐδ, εισέρ

χονται εις ττν ξταλασσίαν διώρυγα, καί χάρις εις την ελαφρό

τητα τών λε'μβων αύτών, φξτάνουσιν εις τήν Ίσμαηλίαν, καί 

έκεΐξίεν διά ττς  γλυκείας διώρυγος εις 2 ουέζ, όπου ύπάγουσι 

νά μετε'λΐτωσιν έμπόριόν τι. Ή  παράδοξος αύτη διά της 

ερήμου ακτοπλοΐα είναι γραμμή διαβατών οί ε’κ Πελοπον- 

νήσου καί έκ τών νήσων "Ελληνες διέρχονται εκείΪΓεν εις τά 

ενδότερα της Αίγυπτου.

“ Θεωροϋντες τήν μακροπλοΐαν, βλε'πομεν ότι τήν ’ Αγγλίαν 

έκπροσωπεΰουσιν εν ’ Αλεξανδρεία 637 πλοία (ών 462 ύπο 

αγγλικήν σημαίαν), κομίσαντα εις Αίγυπτον 4,842 επιβάτας· 

γνωστόν δέ οτι διά της Αίγυπτου μεταβαίνουσι πολλοί ε’ξ
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Ή  Γαλλία έ'στειλε 248 πλοία, κομίσαντα 9,354 επιβάτας 

διά τήν Αίγυπτον καί 2,843 στρατιώτας δι’ άλλα μέρη. 

Ή  Κωνσταντινούπολή 320 πλοία καί 8,527 επιβάτας· ή 

Αυστρία 198 πλοία καί 6,721 επιβάτας- ή ’ Ιταλία 117  πλοία 

καί 3,594 επιβάτας.

“ Ύπο αίγυπτιακτν σημαίαν κατε'πλευσαν εις ’ Αλεξάν

δρειαν 169 πλοία- ύπο οθωμανικήν 807 · ύπο γαλλικήν 322· 

ύπο άγγλικήν 932· ύπο ελληνικήν 5 76 ’ ύπο πρωσσικήν 15, 

ύπο αμερικανικήν 9, κτλ.

“ Ή  εμπορική ευτυχία, τήν οποίαν άποδεικνύει ή κίνησις 

αύτη, αυξάνει συγχρόνως μετά τού άρι^μού τών επιβατών. 

Ή  χωρητικότης τών πλοίων τού 1865 είναι 1,350,876 τόνοι, 

τό δέ πλήθος τών επιβατών 73,990. Οί αριθμοί ούτοι κατά 

το 1864 ήσαν μόνον 1,334,837 καί 56,612.

“ Καυ"’ όσον άφορα ττν άτμοπλοΐαν, αύτη προοδεύει έξ 

ίσου. Τω 1864 ο άριξτμος τών άτμοπλόων ήτο 966, κατά 

δέ τό 1864 άνε'βη εις 1,145.

“ Πλοία πολεμικά κατέπλευσαν δι’ όλου τού έτους μόνον 

2 ιστιοφόρα καί 26 άτμοκίνητα.”

—  Ή  Αίγυπτος περιέχει 5 1|2  έκάτομ. κατοίκους, ή δέ 

περιφέρεια αύτής 9,000 τετραγωνικά μίλια. "Ε κ  τίνος επισή

μου στατιστικής τού έτους 1860, εξάγεται ότι ή αξία τής 

εισαγωγής άνέβη εις 2,500,000 λιρ., ή δέ τής εξαγωγής εις

2,800,000 λίρ. Έ ν  έτει 1863 ή μέν εισαγωγή ήτο 4,000,000 

λιρ., ή δέ εξαγωγή 8,500,000 λιρ. Τό δέ γενικόν επί τού 

παρόντος έμπόριον άναβαίνει εις 2 0 ,00 0 ,00 0  λίρ., ε’ξ ών σχεδόν 

τά δύο τρίτα εμπορεύεται μετά τής ’ Αγγλίας.
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—  "Ε κ τίνος έκΪΓε'σεως περί του Κάτω Δουνάβεως, την 

οποίαν έδημοσίευσεν ή επί τούτω Ευρωπαϊκή ’ Επιτροπή, κυ

ρίως περί τής εις τον ποταμόν τούτον κινήσεως του εμπορι

κού ναυτικού, άποσπώμεν τά εξής: Κατά το 1865 έξήλΪΓον 

άπο του Δουνάβεως έν συνόλω 2676 πλοία, χωρητικότητας 

442,229 τόνων, συμπεριλαμβανομένων καί 44 αυστριακών, 

40 γαλλικών καί 34 ρωσσικών άτμοπλόων. Τα' πλοία ταΰτα 

διαιρούνται κατ’ εθνικότητας ώς εξής: 1071 πλοία ελληνικά, 

145,388 τόνων χωρητικότητος, μεταξύ τών οποίων καί 4 

άτμόπλοα. 473 τουρκικά πλοία καί 3 άτμόπλοα, 41,276 

τόνων. 254 ιταλικά, 213 αγγλικά, 210 αυστριακά, μεταξύ 

τών οποίων 78 άτμόπλοα, έν ολοις 55,361 τόνων, 145 ’ Ρωσ- 

σικά, 1 1 1  τής Επτάνησου. AC’ Ανσεατικαί πόλεις, ή Πορ- 

τογαλλία καί ’ Αμερική σημειοΰνται διά τού ελάχιστου αριθ

μού, τού ενός πλοίου. Έ ν  τω όρμω τού 2 ουλινά έναυλώΪΓησαν 

5 άγγλικά πλοία, 3 ιταλικά καί άνά 1 αυστριακόν, πρωσ- 

σικόν, ελληνικόν καί ρωσσικόν πλοΐον εις 2ουλινά 99 άγγλικά; 

76 ιταλικά, 66  αυστριακά, 16 ελληνικά, 13 νορβεγικά, 10 

μεκλεμβουργικά, 9 πρωσσικά, 4 ρωσσικά, 4 τουρκικά, 3 ίονικά 

καί 1  γαλλικόν πλοΐον. Τ ά  είσπραχΐίέντα τέλη άνέβησαν εις 

941,245 φράγκων. Κατά τινα πίνακα παραβάλλοντα την 

κίνησιν άπό τού έτους 1861 μέχρι τού 1865 κατ’ έΪΓνικότητας, 

αι διαταλαντεΰσεις τού άρώμού τών πλοίων καί τής χωρητι

κότητος τών τόνων είναι έν συνόλω ασήμαντοι, ίδίως διά τά 

αυστριακά άτμόπλοα, τών οποίων ό άρώμός κατά τά προμνη- 

σϊτέντα πέντε έτη παρίσταται ως έπεται: 108, 10 1 ,12 9 ,4 1 , 44.

—  Τό παρελθόν έτος έποιήσαμεν λόγον περί τού μεγα- 

λειτέρου αγγλικού ζυθοποιείου. ’Ήδη δέ έκ^έτομεν λεπτομε-
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ρείας περί αύτοΰ τού ζύΪΓου είλημμένας έκ τής ’ Ι α τ ρ ικ ή ς  

ένώσεως.

’ Εάν πιστεύσωμεν εις τον ’ Ηρόδοτον καί πολλούς άλλους 

ιστορικούς "Ελληνας καί Λατίνους, ό ζύΪΓος εφευρέτη εις τό 

Πηλούσιον, καί ή χρήσίς του έγενικεύΐτη ταχέως έν Αίγύπτω.

Οί ’ Ρωμαίοι ώνόμασαν αυτόν πηλουσιανον ποτόν, προς 

άνάμνησιν τής καταγωγής του. Ό  ’ Αριστοτέλης εις τά συγ- 

γράμματά του έλάλησε περί τού ζύϊϊου καί προ πάντων περι 

τής δυνάμεως προς παραγωγήν τής μέΐτης. Ό  Θεόφραστος 

τον ονομάζει κριϊίτην οίνον. Οί Γερμανοί, οί Γαλαται καί 

ο ί’ Ισπανοί μεγάλην χρήσιν έποιούντο τού ζύΪΓου. Εις Γαυλους, 

κατά τον Πλίνιον, ώνομάζετο ΟβΓΟνϊβϊα δηλ. δώρον τής Δή- 

μητρος, καί ό σπόρος ό χρησιμεΰων προς παρασκευήν αυτού 

ώνομάζετο ζυϊοποιός.

Καί αυτή ή Νορμανδία ή τοσοΰτον καυχωμένη διά τον 

μηλίτην (ποτόν διά τών μήλων κατασκευαζόμενον), ουδέν άλλο 

ποτόν είχε μέχρι τού δεκάτου τετάρτου αίώνος, έκτός τού 

ζύϊτου' τό γεγονός τούτο άπεδείχϊτη δια πληϊτους πρακτικών 

προ τής έποχής ταύτης. Ό  ζύϊος είναι υγιεινόν ποτον, το- 

νικόν, δροσιστικόν καί διουρητικόν. Διά νά δωσωμεν ιδέαν τινα 

περί τής σπουδαιότητος, τήν οποίαν κέκτηται την σήμερον ή 

κατασκευή τού ζύΐτ ου, άρκεί νά ε'ίπωμεν, οτι εις Παρισίους 

καταναλίσκεται ούχί έλαττον τών 14— 15 εκατομμυρίων λιτρών 

έτησίως, καί οτι εις τό Αονδΐνον ή καταναλωσις αυτη φϊτανει 

μέχρι τών 250 εκατομμυρίων λιτρών.

—  Γιγάντεια έργα έπερατώΐτησαν προ μικρού έν τή 

πρώτη πόλει τής Αυστραλίας, τό Μελβοΰρνον έκ τής εξής 

διηγήσεως δύναται 6 άναγνώστης νά κρίνη.
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Μακράν τοΰ Μελβούρνου εννέα λεύγας, έκτισαν κολοσσιαϊον 

καί άδιαπέραστον φραγμόν διά τής υπέρτατης εσχατιάς 

υψηλής τίνος κοιλάδος· εκεί ϊτά συναχίτώσι τά πότιμα ύδατα, 

ατινα ξτά κρατώνται 20 0  περίπου μέτρα ύπεράνω τής επι

φάνειας τών ύψηλοτέρων ύδάτων. Εις τό ύδροφυλακεϊον 

τοΰτο κατωρ^ώ^η νά χυΛώσι τά ύδατα όνομαστοΰ τίνος’ πο

ταμού, ’Α φ θ ο νία ς καλούμενου.

Δι’ υπογείου, κοιλανϊτέντος παρ’ ανθρώπινης χειρδς καί 

διασχίζοντος όρος, διερχόμενα τά ύδατα πληροΰσι την τοσοΰτο 

μεγαλοπρεπώς παρασκευασίτεϊσαν τεχνητήν λίμνην μέχρι 32 

εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Τδ παμμέγεϊες τοΰτο ποσόν 

δύναται νά έπαρκέση εις επταπλάσιον πληθυσμόν παρά τδν 

τοΰ πολυάνθρωπου Μελβούρνου καί τών προαστείων αύτοΰ. 

Δι’ υδραγωγείων έχόντων έκτασιν 122 χιλιαμέτρων διοχετεύε

ται τό ύδωρ, καί διά σίφωνος άνέρχεται άφ’ εαυτού εις τάς 

ύψηλοτέρας οικίας τών ύψηλοτέρων συνοικιών.

Τδ μοναδικόν τοΰτο έργον έπεραιώΪΓη, καίτοι ύπαρχούσης 

υπερτιμημένης τής εργασίας τριπλασίως καί τετραπλασίως 

παρά την δαπανηροτέραν Ευρωπαϊκήν. Παρατηρητέον, οτι ή 

κολοσσιαία αύτη έπιχείρησις, δυναμένη νά παραβλητή προς 

τά υπόγεια ύδραγωγεϊα, τά ύπό τής εύφυ'ίας τών Ταρκυνίων 

κτισίίτέντα, έξετελέσ^η είκοσι σχεδόν έτη μετά τήν κτίσιν 

τοΰ Μελβούρνου.

—  ’ Ε κ τοΰ χωνευτηρίου τοΰ φρουρίου Πίτ τών Ηνωμένων 

Πολιτειών έςήλΪΓε τηλεβόλον ναυτικόν 2 0  δακτύλων τήν διά

μετρον. Τό τηλεβόλον τοΰτο ζυγίζον 63,500 χιλιόγραμμα, 

εκπέμπει σφαίρας 492 χιλιογράμμων. Έχρειάσίησαν δέ διά 

τήν άποψύχρανσίν του είκοσι πέντε ήμέραι. Κατά τήν Ν α υ 
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τ ικ ή ν  κ α ί ά π ο ικ ια κ ή ν  έπιΐτεώ ρησιν είναι ώρισμένον προς 

οπλισμόν τοΰ πυργίσκου τοΰ Π ο υ ρ ιτ ά ν , νέου θωρακωτού, 

ναυτυηγηϊτέντος έν τω λιμένι ττς Νέας ’ Υο'ρκης.

Δέν άναφέρεται τδ ποσόν τοΰ τακέντος άργύρου εις τό 

τηλεβόλον τοΰτο, άλλ’ είναι βέβαιον, οτι πολλαί οίκογένειαι 

ήδύναντο νά διατηρη^ώσιν έφ’ ορου ζωής.

Προτιμότερον δέ τοΰ τηλεβόλου είναι το εξής- Οι 

έπιφορτισμένοι τήν διαβίβασιν τών τηλεγραφημάτων μηχανι

κοί διά τοΰ ύπερωκεανείου καλωδίου κατώρϋτωσαν προ δύο 

ημερών (’ Απρίλιον 1867) μεγάλας προόδους. Καί κατ’ 

άρχάς μέν άπέστελλον έξ μόνον λέξεις εις τό λεπτόν, μετά 

δέ ταΰτα δέκα. ’Ήδη δύνανται νά μεταβιβάσωσιν έντδς τοΰ 

λεπτού δεκαννέα λέξεις.
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—  Ή  Ζωολογία τών ’ Ινδιών είναι ίσως έκ τών πλουσιω- 

τέρων τής γής. Αί ϊτάλασσαι, αί λίμναι καί οί ποταμοί 

αύτής γέμουσιν έπίσης έκ περιέργων ειδών, [έν οις παρατη- 

ρείται ο άνα^ριχητικός ίχΛύς, ευρισκόμενος ένίοτε έπί τής 

πυκνοκόμου κορυφής φοίνικός τίνος, καί ό μακρομάσταϊ, ή 

κυνηγετικός ίχΪΓυς, περί τοΰ οποίου ποιείται τήν εξής περιγραφήν 

αγγλος τις φυσικός.

’ Ο παράδοξος ούτος ίχϊτύς άρκούντως μικρόσωμος ών 

άπαντάται εις ποταμούς τινας καί έλη τής ’ Ιάβας. Εις ε’ν 

τούτων έστησά ποτε ράβδον, δύο πόδας περίπου ύπεράνω τοΰ 

ύδατος έξέχουσαν, καί φέρουσαν άπό διαστήματος εις διά- 

στήμα τεμάχια ξύλων ένΐόα ύπήρχον διάφορα έντομα τεθει

μένα. Αίφνης ενώ τά ύδατα ήσαν έντελώς ήρεμα, ήρχισαν 

ρυτιδούμενα, οί δέ ιχθύες, οίτινες είχον απόσυρσή, τοΰ ΪΌρύ·



βου γενομένου, έπανήλξτον πολυάριθμοι κολυμβώντες ήδη περί 

τήν ράβδον.

Μετά μικρόν εις τούτων άνελξτών εις τήν έπιφάνειαν, 

προσήλωσε τό βλέμμα του επί τίνος τών εντόμων έφ’ ικανήν 

ώραν, καί άνε'πτυσε κατ’ αυτού μικράν ποσότητα υγρού 

όμοιου ΰδατι μετά τοσαύτης ταχύτητος, δυνάμεως καί ακρί

βειας, ώστε τό ζώον έπεσεν εκ τού ξύλου εις το τέλμα, καί 

κατεβρώξτη. Παρευξτύς δε άλλος μ α κ ρ ο μ ά σ τα ξ  φανείς 

έξετέλεσε το αύτό πείραμα, καί ούτω καδεξής μέχρι τού 

τελευταίου εντόμου. "Οτε δέ κατά σύμπτωσιν ο ίχίτυς άπε- 

τύγχανεν, έφώρμα ε’κ νε'ου δίς ή τρις, έως ού κατώρξτωνε 

ν’ άποσπάση τήν άγραν του- άλλά σχεδόν πάντοτε ή πρώτη 

ε’κτόξευσις τού ΰδατος ή'ρκει.

Ή  τού θαλασσίου τούτου Νιμβρώδ συνήθης διατριβή 

είναι ή οχξτη τών ποταμών "σταται δέ ένεδρεύων εντός τού 

ύδατος παρά τώ ποταμώ, καί άμα ίδών μυϊαν κα^ημένην 

επί τίνος τών εις τα ρηχά αΰξανόντων φυτών, προχωρεί με'χρι 

πέντε ή έξ ποδών, εκσφενδονίζει έκ τού σιφωνοειδοΰς βύγχους 

του σταγόνας τινάς, επιτυγχάνει τού σκοπού, άνατρέπει τήν 

μυϊαν, τήν αρπάζει καί τήν καταπίνει.

—  Εις τά βόρεια τής Ειβηρίας καί εις τήν νήσον Αια- 

κόβην κατά τό πλεϊστον υπάρχει συσπείρασις άμμου, πάγου, 

καί ελεφαντόδοντων. ’ Ανά πάσαν τρικυμίαν ή υάλασσα εκ

φέρει εις τάς οχότας της νέα λείψανα σκελετών τών ορυκτών 

έλεφάντων (μαμμούίτων), οί δέ κάτοικοι δύνανται νά κάμνω- 

σιν έπικερδές έμπόριον έκ τού υπό τών κυμάτων έκβρασσο- 

μένου ελεφαντοστού. Τό ϊέρος αναρίθμητοι λέμβοι άλιευτικαί
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διευθύνονται προς τήν όστεοδόχον νήσον, καί έν καιρώ χει- 

μώνος άπειρα κιρβάνια λαμβάνουσι τήν αυτήν οδόν.

Αύταί αί συνοδίαι ύπύ κυνών ελκόμεναι επανέρχονται 

φορτωμέναι έξ έλεφαντόδοντος, έ'χοντος εκάστου βάρος από 

150 μέχρι 200  λιτρών. Ό  ορυκτός έλεφαντόδους ούτω συνα

θροιζόμενος εις τάς βαρείας παγωμένας ξταλάσσας μεταφέρε- 

ται εις τήν Κίναν καί τήν Ευρώπην, όπου χρησιμεύει διά 

τάς αύτάς άνάγκας, δι’ ας καί τό σύνηξτες έλεφαντοστοΰν, 

χορηγούμενου, ως γινώσκομεν, υπό τού κοινού έλέφαντος, καί 

τού ίπποποτάμου τής Ά σίας καί τής ’ Αφρικής. Ή  έστεο- 

δόχος νήσος έχει επτά ορυχεία έκ τής πολυτίμου ταύτης 

ύλης μεταφερομένης εις τήν Κίναν προ πεντακοσίων καί 

έπέκεινα ενιαυτών εις δέ τήν Ευρώπην προ έκατονταετηρίδος 

καί έ'τι πρό· καί όμως ή πρόσοδος τών παραδόξων τούτων 

ορυχείων δέν έξηντλήξτη.

—  Έχίνος ό εδώδιμος, ευρισκόμενος έν άφ^ονία εις τά 

παράλια καί έπί τών βράχων τού Μονάκου τής ’ Ιταλίας, 

έχει σχήμα καί μέγεθος μήλου * τό ό'στρακόν του περιβάλλεται 

υπό άκανξτών, έξ ού καί ώνομάσξτη θαλάσσιος ακανθόχοιρος, 

ή κάστανου θαλάσσιον. Αί άκανΐταί του είναι βραχεία! καί 

συνήθως ίοειδείς· ένίοτε δέ τό σώμα τού έχίνου είναι πρασι

νωπού χρώματος, αί δέ άκανϊαι πελιδνού πρασίνου.

’ Επί τών παραλίων τού ’ Ωκεανού κατά τό έαρ προ πάν

των εύρίσκεται έν αφθονία εις τάς αγοράς 6 έχίνος- άλλ’ 

έπί τών παρακτίων τής Μεσογείου, όπου κατά τό έαρ καί 

τον χειμώνα έπικρατεί ή αυτή καί μόνη ώρα, ή αλιεία είναι 

μάλλον προσοδοφόρος τον Δεκέμβριον καί ’ Ιανουάριον.

Τ ά  ζώα ταΰτα ένδιαιτώμενα τά μέν έπί τής άμμου τών
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παραλίων, τά δε επί των βράχων, ή κρυπτόμενα υπό τάς 

πέτρας καί μεταξύ των φυκίων είναι εΰκολον ν’ άγρεύση τις. 

Οι άλιεΐς οπλίζονται διά μακράς ράβδου εις τό άκρον έχούσης 

διπλούν σιδηροΰν άγκυστρον, όπερ βυΐτίζουσιν εις τό σώμα 

τού έχίνου. Ααλώ ένταΰΐία περί των εύγενών άλιέων καί 

περιηγητών, οίτινες μιμούμενοι τούς επί τ~ν εικόνων κομψούς 

κυνηγούς, δεν απέρχονται εις την ΐΐύραν άνευ εντελούς οπλι

σμού· άλλ’ οι αυτόχρημα θαλασσινοί δεν εχουσιν ανάγκην 

τοιούτου οργάνου. Ευχαριστούνται κρατούντες μακρόν κάλα

μον, ούτινος τό άκρον σχίζουσι σταυροειδώς ■ επειτα διά τίνος 

πώματος άποχωρίσαντες τούς τεσσαρας εκ τής τομής πα- 

ραχςτέντας βραχίονας, βυϊίζουσιν επί τού έχίνου τήν τετραό- 

δοντον ταύτην περόνην.

Οι γαστρονόμοι προ πολλού εκτιμήσαντες τό εύχυλον 

τούτο ζώον, τρώγουσι μόνον τάς ώοότήκας αύτοΰ, αιτινες είσιν 

ογκώδεις, έρυϊροειδεΐς καί εκλεκτής γεύσεως.

—  Γράφουσιν εκ Στοκχόλμης τήν 4 Φεβρουάριου 1867' εις 

τήν τελευταίαν σύνοδον τής Ε ταιρίας Ίδούν παρετέΐτη εις 

τό δεϊπνον περίεργον φαγητόν δηλ. βόειον κρέας διατηρούμενον 

προ 'τεσσαράκοντα ετών. Τό 1827 ό Πα^ρύ είχε όΓεσει εις 

τό School Point, εν Σπιτσβέργη, αποθήκην κρε'ατος ε’ντός 

ΪΓηκών έκ λευκοσιδήρου, κεκρυμμε'νων υπό πέτρας. Αί δε 

λευκαί άρκτοι άνατρέψασαι τούς λίγους κατε'στρεψαν με'ρος 

τών ΐΤηκών' τινές ομως μείνασαι άθικτοι μετηνέχΐτησαν εις 

τήν Αουνδίαν υπό τής Αουνδικής επιστημονικής έκδρομής εις 

Σπιτσβέργην. Έ κ  τών ϊηκών τούτων εδωκεν δ καθηγητής 

Θορε'λ Αούνδ εις τήν εταιρίαν ’ Ιδούν, ττις εύρε τό περιεχόμε- 

νον νοστιμώτατον.
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—  Αίαν περίεργον άγαλμα τού ΐτεοΰ Β ισ χ ν ο ύ  μετεκο- 

μίσΐτη εις Βορδώ έκ των ’ Ινδιών υπό τού πλοιάρχου Ταιλχάδη, 

διοικητοΰ τού πλοίου Οιηριιζοοίΐηο.
Είναι γνωστόν οτι ή ’ Ινδική τριάς σύγκειται έξ ενός δη

μιουργού ϊεού , Β ρ ά χ μ α - ενός συντηρητοΰ ‘ΧΓεοΰ, Β ισ χ ν ο ΰ , 

καί έτέρου καταστρεπτικού, τού Σ ίβ α .

Γ0  Β ισ χ ν ο ΰ , τό δεύτερον πρόσωπον, παρίσταται υπό 

διαφόρους μορφάς πλείονας τών εικοσιν άλλ’ ή συνηότεστερα, 

είναι μορφή ωραίου τετράχειρος νεανίου. Τοιαύτη είναι καί 

ή ύπό τού καλλιτέχνου δοίσείσα εις τό άγαλμα τούτο.

Τό περί ού δ λόγος άγαλμα είναι έκ κοκκωτού γρανίτου 

λεπτοτάτου, έχον ύψος 2  μέτρων καί 45 εκατοστών. Είναι 

έν πλήρει άκεραιότητι καί άκρας τελειότητος εις τά λεπτό

τερα μέρη. Γ0 ’ Ινδικός ΪΤεός παρίσταται ίστάμενος μεϊτ’ 

ολων τών ίδιαζόντων αύτώ συμβόλων δηλ. ή τιάρα, τό περι

δέραιου τού Βράχμα, καί αί τέσσαρες χείρες, έξ ών δύο 

φέρουσιν άνετος λωτοΰ.

’ Ιδού δέ καί άλλαι τινές πληροφορίαι έπί τού αντικειμένου 

τούτου.

Τό εις Βορδώ μετεχίτέν άγαλμα εύρέ^η μακράν τής Πον- 

τιχερή πέντε λεύγας, εις τήν περιοχήν τού Γαλλικού χωρίου 

Τεριβουβανέ, παρά τινι μικρά δεξαμενή, κατασκευασϊείση 

διά τήν υπηρεσίαν τών παραπλήσιων παγοδών τών εις τον 

Βισχνοΰ άφιερωμένων ύπό τό όνομα Περογμάλ, οστις ιδίως 

είναι ΪΓεός τών ποιμνίων.

—  Είναι γνωστόν, δ'τι ή Δανιμαρκία κατά τόν πόλεμον τών 

δουκάτων άπώλεσε τάς δύο αυτής ώραιοτέρας έπαρχίας, τό



Χολστέϊν Γερμανικόν ύπαρχον, καί τδ Σλέσβιγ έντελώς Δα

νικόν. Ά λ λ ’ έτήρησεν επί τής ανατολικής παραλίας τής 

Τουτλάνδης τάς πολυαρίθμους νήσους της, ε’ν αίς ύπάρχει ή 

πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, καί προ πάντων ή Έλσενόρη. 'Ή  

Έλσενόρη είναι ή κλείς τοΰ Σούνδου, καί τδ μόνον εύ’κολον 

πέρασμα, δι’ ου πρέπει νά διέρχονται τά πλοία, καί μάλιστα 

τά ελικοκίνητα, ίνα μεταβαίνωσιν έκ τής Βορείου εις τήν Βαλ

τικήν θάλασσαν.

’ Ο πορθμός τοΰ Σούνδου φαίνεται, οτι είναι προορισμένος 

ύπδ τής φύσεως νά ύπάρχη ή ΪΓαλασσία οδός, δι’ τς διέρχον

ται άπειροι ποσότητες έμπορευμάτων, τά οποία άφ’ ένδς μέν 

ή Γαλλία, ή ’ Αγγλία καί αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι, άφ’ ετέρου 

δέ ή Πρωσσία, ή Βόρειος ’ Ρωσσία, καί ή ’ Ανατολική Σουηδία 

άνταλλάσσουσιν άδιακόπως.

Δύο άριίδμοί ίίέλουσι μάς δώσει ιδέαν περί τής σπουδαιό- 

τητος τοΰ λιμένος τούτου· συχνάκις φαίνονται έπί τής άγκύ- 

ρας, πρδ τής Κρονβόργης, τοΰ ύπερασπίζοντος τήν ’Ελσενόρην 

φρουρίου, τριακόσια έως τετρακόσια πλοία άναμένοντα ούριον 

άνεμον διά νά εξέλΐωσι τής Βαλτικής, ή νά είσέλξτωσι. Κ α τ’ 

έτος δέ διέρχονται πρδ τής ’ Ελσενόρης τρίακοντα έως τεσσα

ράκοντα χιλιάδες πλοϊα.

Είναι προς τούτοις γνωστόν, οτι ο πλοΰς τής θαλάσσης 

ταύτης δέν είναι σχεδόν έντελώς έλεύΪΓερος, είμή πέντε μόνον 

μήνας κατ’ έτος. Οί πάγοι κωλύουσι τήν επιτυχίαν, ή κα- 

'¡οίστώσι τήν διάβασιν κινδυνώδη κατά τούς επτά ύπολοίπους 

μήνας. Οί φορτοστόλοι λοιπόν άναγκάζονται πολλάκις νά 

έξάγωσι τά φορτία των όλικώς καί χωρίς νά ήναι πωλημένα. 

’Έπειτα έπελϊόντος τοΰ χειμώνος, δηλαδή πηγνυμένης τής 

ΪΓαλάσσης, διανέμουσι τά έμπορεύματα ταΰτα εις διαφόρους
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άποϊήκας, όπου μένουσι πολύν καιρόν ως έπί τό πλεϊστον 

καί υπερτιμώνται καϋτ’ υπερβολήν.

Λοιπόν, προς βοββάν τής ’ Ελσενόρης, δηλαδή εις τδ στε

νόν όπου ή θάλασσα κυμαίνεται μεταξύ τής Σουνδικής πα

ραλίας καί τής νήσου Σηλανδίας, εις τήν Δανιμαρκίαν 

άνηκούσης, τό ρεΰμα στενούμενον, καί επομένως ίσχυρότατον 

γινόμενον, κωλύει τούς πάγους νά συνενώνται, καί καξτιστα 

τήν ΪΓαλασσοπορίαν έντελώς έλευϊέραν καίο’ ολον τό έτος· 

οξτεν ήϊτελεν είσξται μέγα πλεονέκτημα, νά κατασκευαστή εις 

τό μέρος τοΰτο μέγας λιμήν, όπου νά ήναι δυνατόν νά έλλι- 

μενίζωνται τά μεγάλης χωρητικότητος πλοία, καί ευρύχωρα 

έπίνεια, όπου τά φορτία ή’ΪΓελον ευρίσκει πάντοτε ίδέσιν καί 

άγοραστάς.

Ή  ιδέα αυτη έπήλίίεν εις τινα Γάλλον, όστις μέλλει νά 

κτίση πρός βορράν τής Κρονοβόργης, δηλ: εις τό έλεύΐτερον 

μέρος τοΰ Σούνδου καί?’ όλον τό έτος, άπέραντον άλληλε^νή 

άποΛήκην, εμπορικόν λιμένα, ούχί έλαττον τών δύο έκατομ

μυρίων τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβανόμενων τών έπινείων, 

τών διωρύγων, τών ναυπηγείων, κτλ.

Ή  ολική δαπάνη κατά τό σχέδιον τοΰ Κ. Καρλέ, δέν 

ΐτέλει ύπερβή τά 8 εκατομμύρια φράγκα. Τό δέ παραδοξό- 

τατον πάντων εις τήν έπιχείρησιν, ής ή έναρξις γενήσεται τό 

προσεχές έαρ, είναι ότι ’ Ελβετός τις, Κ . Σταίμωφλης, άντι- 

πρόσωπος τής ’ Ελβετικής διαίτης, καί ήδη διευθυντής τής 

Τραπέζης τοΰ Βερολίνου, ί?ά καταβάλη τά τρία τέταρτα τοΰ 

όλου κεφαλαίου- τδ άλλο τέταρτον, 2 έκατομμύρια, ί?ά 

παραχϊτή έκ τής πωλήσεως γαιών.

Άγνουΰμεν τίς έσται ή έκβασις τής έπιχειρήσεως ταύτης· 

άλλά νομίξομεν άναγκαϊον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν
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ημών επ’ αυτής. ΓΗ Γαλλία οφείλει νά έπαγρυπνή εις παν 

το άφορώνείς την εμπορίαν καί την ελευθερίαν των θαλασσών.

(Le Siècle.)

—  "Ιπ π ειο ν  κ ρ έα ς. Πάντες γινώσκουσιν, ότι εν Παρι- 

σίοις ήνεώχϋτη κρεοπωλεΐον ιδίως προωρισμένον προς πώλησιν 

ίππείου κρέατος. Η ιδέα του τρώγειν το κρέας τούτο είναι 

κοινοτέρα ή οσον φαντάζεται τις, καί έν Γαλλία πόβρω 

απέχει να ήναι νέα. Κατά την σιτοδείαν τού 1789, οι κά

τοικοι των Παρισίων έφαγον επί πολλούς μήνας ε’κ τού κρέα

τος τούτου.

Τό πάλαι οί κάτοικοι τού Βορρά καί τής Δύσεως τής 

Ευρώπης κατηνάλισκον το κρέας τούτο ως το βόειον καί προ- 

βάτειον. Τόσον δε έτιμάτο εις τά βόρεια μέρη, ώστε ό ίππος 

παρίστατο εις τάς ίυρησκευτικάς θυσίας, καί ή σάρς του 

έτρώγετο κατά τάς ήμέρας των θρησκευτικών τελετών καί 

τών εορτών υπό τών ιερέων καί τών οπαδών τής θρησκείας 

τού ’ Οδίνου.

ΟΕ πάπαι 'ότέλοντες νά καταστρέψωσι τά είδωλολατρικά 

ταύτα θρησκευτικά έϊτιμα, μετεχειρίσίτησαν την επιρροήν των 

"να άποσοβήσωσι την χρήσιν τού ίππείου κρέατος. Εις τον 

8 °ν αιώνα ό πάπας Γρηγόριος γ' έγραψεν επιστολήν εις τον 

άγιον Βονιφάτιον, άρχιεπίσκοπον τής Μαϋένσης, συνιστών αύτώ 

την αύστηράν τών έσΐυιόντων ΐππειον κρέας τιμωρίαν.

’ Εν Δανιμαρκία, οπου οί κάτοικοι αμυνόμενοι τελευταίου 

ήναγκάσίτησαν νά τρώγωσιν ΐππειον κρέας, βλέπομεν νΰν κρε- 

ωπωλεϊα τού τοιούτου κρέατος προστατευόμενα υπό τής 

εξουσίας. Έ ν  Βαυαρία, Αυστρία, Βυρτεμβέργη, 2αξωνία, 

Βοεμία, Πρωσσία, ή έξις αύτη είναι ανεπτυγμένη.

Παραλείπομεν πάντας τούς λαούς ττς ’ Ανατολής, οίτινες
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ουδέποτε έπαυσαν ΪΓεωροϋντες το κρέας τού ίππου έξαίρετον 

τροφήν, καί καταναλίσκοντες αυτό, ώς ήμεϊς τον βουν καί 

τό πρόβατον.

—  Ενίοτε γίνεται λόγος εις τ ί χρησιμεύουσιν οί μύρμηκες 

καί προ πάντων οι λευκοί, φοβερά αντικείμενα διά τους κα

τοίκους τών τροπικών. Περιηγητής τις προ μικρού έπανελ 

‘ίων έκ τών δυτικών μερών τής ’ Αφρικής άπαντα εις τήν 

έρώτησιν ταύτην διά τής Έ π ιίε ω ρ ή σ ε ω ς  τού Ε δ ι μ 

βούργου ώς έπεται. “ Οι υπό τον ισημερινόν τόποι ήίελον 

εισίαι άκατοίκητοι άνευ τών εντόμων τούτων, άπαλλασσόντων 

αυτούς άκαταπαύστως από πάσης σηπτής υλης. Γ0  άριίμός 

τών μυρμήκων υπερβαίνει τον υπό τής ίερμοτέρας φαντασίας 

δυνάμενον νά συλληφίή. Ή  δέ παμφάγος ορεξίς των κατα

στρέφει παν τό προστυχόν.

ΟΕ λευκοί μύρμηκες τής Αιβηρίας (’Αμερικανική αποικία 

τής άρκτωας Γουινέας) έχουσι βασίλισσας, ών οΕ υπήκοοι 

διαιρούνται εις τρεις κλάσεις· είσί δέ ούτοι οΕ έργάται, οΓ 

πολεμισταί καί άποκλειστικοί γεννήτορες τού είδους. ΑΕ κα- 

τοικίαι τών εντόμων τούτων, πολλώ ύπερέχουσαι ώς προς τήν 

άρχιτεκτονικήν τάς τών μαύρων καλύβας, είσί τά ωραιότερα 

μνημεία τά έν τή παραλία τής ’ Αφρικής συναντώμενα. Τό 

ύψος ποικίλεται από τού ενός μέχρι τών δέκα μέτρων, καί 

τινες τών πυραμίδων τούτων έχουσι βάσιν, ής ή διάμετρος 

είναι τριών μέχρι τεσσάρων μέτρων. Περιέχουσι δέ άπειρα 

χωρίσματα προς διαφόρους χρήσεις προωρισμένα, καί κοινω- 

νούντα διά πληίύος στοών, έξ ών τινες χώνονται εις ικανόν 

βάίος εντός τής γής. Γ Ολόκληρος ή οικοδομή τήν στερεότητα

τού γρανίτου έχουσα σύγκειται άπό άργιλλον έπιχρισμένην
20
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έξ άμμοκονίας, ών ή Ευρωπαϊκή βιομηχανία μόλις ήδυνατο 

να παραγάγη τοιαΰτα θαυμάσια.

—  Κατ’ επίσημον πληροφορίαν, δ αριθμός των έξελ^Γον- 

των εκ των Βρετανικών λιμένων μεταναστών ήτο 209,801 εν 

οΐς 61,345 "Αγγλων, 12,870 Σκόττων, 100,676 ’ Ιρλανδών καί 

20,619 ξένων, έκτος 6,291 ατόμων μή βεβαιω^είσης κα

ταγωγής. ’ Ε πί τοΰ μνημονευβτέντος ολου ποσού 147,258 

μετανάσται προωρίσϊίησαν διά τάς ’ Ηνωμένας Πολιτείας, 

17,211 διά τη ν ’ Αγγλικήν βορείαν ’ Αμερικήν, 37,283 διά τήν 

Αυστραλίαν, καί 8,049 δι’ άλλα μή δηλωϊέντα μέρη. Ή  

επί τοΰ ολου αναλογία τών ’ Ιρλανδών είναι 47,91%  

άποτελοΰσι πλε'ον τοΰ ήμίσεος (55,74% ) έπί τών επιβιβαζό

μενων ατόμων διά τάς ’ Ηνωμένας Πολιτείας.

—  Τό έπί τών στρατιωτικών Υπουργείον ε’ν Αγγλία, κατ’ 

αιτησιν τής βουλής τών κοινοτήτων, έδημοσίευσε τον άριϊμόν 

τών μαστιγωβτέντων έν τω στρατω τής Μεγάλης Βρετανίας 

καί τής ’ Ιρλανδίας. Ή  επίσημος εκίτεσις άρχεται άπδ τοΰ 

1863 μέχρι τοΰ 1865 έτους. Ή  έκβτεσις αΰτη έχει τδ σπου-

αϊον τοΰτο, οτι δηλώνει επίσης καί τον άρώμόν τών διά 

κεκαυμένου σιδήρου έστιγματισμένων μέ τδ γράμμα Ό - ι Ι ε ρ Ο Γ -  

ΐβ<1 (κατάδικος) καί μέ τδ Β C-bad cllaracter (άχρεΐον 

υποκείμενον).

Τδ 1863 έφραγγελώίϊησαν 518 άνδρες· τά δέ ’όλα μαστι- 

γώματα άνέβησαν εις 24,150. Τδ αύτδ έτος έστιγματίσϊη- 

σαν διά τοΰ κεκαυμένου σιδήρου τοΰ Β  136 άτομα, καί 115 

μέ τά γράμματα Β. 0.

Τδ 1864, έφραγγελώβϊησαν 528 άνδρες (άριΐμδς τών
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μαστιγωμάτων · 26,000)· 1,438 έλαβον τδ στίγμα Ό. Τδ 

ύπουργεϊον τών στρατιωτικών, δι’ άγνωστον εις ημάς λόγον, 

δέν αναφέρει τον αριθμόν τών διά τοΰ κεκαυμένου σιδήρου 

στιγματισϊέντων στρατιωτών ένεκα άκολασίας.

Τδ τελευταΐον έτος οί φραγγελωΐέντες ήσαν δλιγώτεροι, 

δηλ. 441 · άλλά πρδς ίσοσταϊμίαν έστιγματίσίτησαν διά τοΰ 

γράμματος I). ούχί έλάσσονες τών 1,502 άτόμων. Τά δέ 

γράμματα Β Ο έτέϊησαν μόνον έπί 90 στρατιωτών.

—  Τδ λαχεϊον. Τά λαχεία φαίνονται οτι είναι ’ Ρωμαϊκής 

καταγωγής· τουλάχιστον, είναι άναμφισβήτητον, οτι οί ’ Ρω

μαίοι έπεμελοΰντο τδ είδος τοΰτο τοΰ παιγνιδιού, καί παρά 

τοϊς αύτοκράτορσι μάλιστα ήτο έν ύπολήψει. Ή  χρήσίς του 

διεδόΪΓη έν ’ Ιταλία, καί έντεΰϊεν τδ λαχεϊον είσέδυσεν έν 

Γαλλία μικρόν πρδ τοΰ 1520. Διάταγμα τοΰ 1539 έπιτρέψαν 

τήν συστασιν πολλών καταστημάτων τοιούτου είδους έπί τώ 

ορω νά καταβτέτωσι 2,0 0 0  λίρας εις τδ δημόσιον ταμείον, 

κατηργήβτη διά νόμου τής 17 Μαΐου 1836.

Οι άπαγορεύσαντες τδ παιγνίδιον τοΰ λαχείου πάπαι 

υπήρξαν οΰτοι- Ίννοκέντιος X I, ττν 3 Δεκεμβρίου 1665 ■ 

Ίννοκέντιος ΧΗ, την 24 Μαρτίου 1696" Βενέδικτος XIII τδ 

άπηγόρευσεν αύβτις διά διατάγματος χρονολογούμενου τήν 19 

Σεπτεμβρίου 1725 έπί ποινή καϊείρξεως εις τά κάτεργα, 

καί ζημίας 1,0 0 0  σκούδων (ταλλήρων). Ό  Κλήμης XIII 

έπεκύρωσε τδ δόγμα τοΰ προκατόχου του, άλλά κατά τδ 1732 

έπέτρεψε τδ λαχεϊον εις τήν έπικράτειάν του, άπειλών ομως 

δι’ άφορισμοΰ τους έκτδς τοΰ κράτους παίζοντας τδ παιγνίδιον 

τοΰτο.
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—  Κατά την γενικήν περί της ναυτικής καταστάσεως 

των "Ηνωμένων Πολιτειών έκΐτεσιν, ύποβλη'ΐείσαν εσχάτως εις 

τήν συνέλευσιν, ο ολικές αριθμός των πλοίων άναβαίνει εις 

258, ώπλισμένων μέ 2,551 τηλεβόλα- 115  ε’κ τών πλοίων 

τούτων φέροντα 1,029 τηλεβόλα είσίν ώπλισμένα καί διαμοι

ρασμένα εις τούς διαφόρους σταθμούς, και έπί των παραλίων 

των "Ηνωμένων Πολιτειών.

Τό ’ Αμερικανικόν ναυτικόν μετρά ε'ξ ναυτικάς μοίρας 

εις τήν Ευρώπην, εις τήν Άσίαν, εις τον ’ Ατλαντικόν ’ Ωκεα

νόν πρός βοβράν, εις τον Ειρηνικόν ’ Ωκεανόν προς Δυσμάς, 

καί εις τον κόλπον τού Μεξικοΰς.

—  Αι εξής περί τού βάμβακος λεπτομέρειαι νομίζομεν, 

ότι ΐτέλουσιν ευχαριστήσει τούς άναγνώστας ημών.

Είδός τι ονόματι β ά μ β α ξ τ ή ς  Σ ιά μ η ς ,  διο'τι έκ τού 

βασιλείου τής Σιάμης προσεκλιματίσί'η εις τάς Άντίλλας, 

παράγει τήν σήμερον τήν ώραιοτέραν καί καλλιτέραν ποιότητα. 

"Ο βάμβαξ ούτος είναι άνωτέρας άξίας τής του ερίου καί 

τής μετάξης.

"Η χρήσις τού βάμβακος είναι άρχαιοτάτη διά τά ενδύ

ματα. "Ο "Ηρόδοτος άναφέρει τήν βαμβακέαν μεταξύ των 

’ Ινδικών φυτών, καί ό Πλίνιος λέγει, ότι οι Αιγύπτιοι ιερείς 

ήρέσκοντο νά ένδύωνται βαμβακηρά υφάσματα. Τ ά  Βαβυ

λωνίων ενδύματα συνίσταντο εις βαμβακηρούς χιτώνας, καί 

οί ’ Αθηναίοι έφερον τοιούτους.

Τά Νότια Κράτη έν ’ Αμερική ήρξαντο καλλιεργεΐν τον 

βάμβακα τό 1790, καί έν διαστήματι δύο ετών έξεκομίσ^Γη- 

σαν 138,328 λίτραι. Μετ’ ολίγον άνεκαλύφΪΓη ότι ή έπί τών 

παραλίων γινομένη συγκομιδή ήτο πολύ άνωτέρας ποιότητος
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δι ο καί ό υπό τήν έπωνυμίαν βάμβαξ τών να υτικώ ν 

νήσων, διακρίνεται.

"Η ρη'ϋτεϊσα άνακάλυψις τού αγρίου βάμβακος, φυομένου 

άφϊόνως έν ’ Αφρική, έγέννησε τήν ιδέαν, ότι, αν ήτο δυνα

τόν νά γίνη σύμβασίς τις μετά τού βασιλέως τής Δαχομέης, 

ήίτελεν είσίται έκεί κέντρον σπουδαίας παραγωγής.

"Υποτίθεται ότι ό βάμβαξ μετηνέχ^η» έξ ’ Αφρικής εις 

τήν Αμερικήν υπό μαύρων ύποκυψάντων εις τήν δουλείαν. 

Ουδόλως άδύνατον, διότι οί Περουβιανοί έκαλλιέργουν τον 

βάμβακα πολύ προ τής έπιδρομής τών ’ Ισπανών.

Σπείρεται δέ ο βάμβαξ τον Μάρτιον καί συλλέγεται τον 

Αύγουστον καί Σεπτέμβριον. ’ Αφού συλλεχϊή ο βάμβαξ έκ- 

τίϊετα ι εις τον ήλιον γυναίκες καί παιδία έπιφορτίζονται 

τήν εύκολον ταύτην έργασίαν.

—  Άναγινώσκομεν έν τώ S ta n d a r d . Προ ολίγου άνε- 

κάλυψαν έν τή ’ Αμερική μηχανήν πρός τό δρέπειν τό βαμ- 

βάκιον, ήτις φαίνεται ότι ϊ ά  ώφελή μεγάλως, άναπληρόνουσα 

αύτού τήν σπανιότητα, ήτις έπροξενήότη έκ τής ταραχής τής 

παλαιάς βιομηχανικής διοικήσεως εις τά νότια τής ’Αμερικής 

Κράτη. Καΐτ’ όν καιρόν ή έργασία τών μαύρων ύπέκειτο 

εις δυνατωτάτην πειθαρχίαν καί εις ώφελιμώτατον διοργα- 

νισμόν ή συλλογή τού βαμβακιού είχε πάντοτε μεγάλας δυσκο

λίας έκ τής άνάγκης τού κάμνειν τό έργον εις έλίγιστον διά

λειμμα καιρού. ’Άλυσος άπειρος ιδιαιτέρων σχημάτων, ένερ- 

γοΰσα διά τίνος σωλήνος κινουμένου υπό λαβίδος στρεφόμενης, 

είναι τά κύρια στοιχεία τής νέας μηχανής. Κατά τήν 

έργασίαν ή άκρα τού σωλήνος συνάπτεται μετά τού δρεπτέου 

βαμβακιού, όστις παρευϊύς άποσπάται έκ τού φυτού, μετα
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φέρεται εις τον σωλήνα καί άποίέτεται εις σάκκον προσκε- 

κολλημένον εις τήν ζώνην τού εργάτου. Ή  μηχανή είνα 

άπλουστάτης κατασκευής, καί δεν είναι βαρύτερα του χιλιο- 

γράμμου. Κάμνει έργον πέντε άνίρώπων καί το'σον άξίως 

καί ασφαλώς, ώστε δύναται νά φέρη έν τώ ίερισμώ του βαμ

βακιού αύξησιν 1 0  τοϊς 10 0  προς το δρεπόμενον διά τής

Χειρός- „

—  Πιστεύεται γενικώς, οτι αι υπό τό όνομα ία λ α 'σ σ ιο ς  

άφρός écume de mer καπνοσύριγγες είναι τωόντι κατεσκευα- 

σμέναι έκ ίαλασσίού άφροΰ, ώς έάν ή ίάλασσα ήδύνατο νά 

παραγάγη τοιούτου είδους ύλην.

Η έξ ής κατασκευάζονται τά έργα ταύτα ύλη εύρίσκεται 

έντός τής γής, όνομαζομένη μ α γ ν ή σ ια , καί συγκείμενη έκ 

52 μερών χαλικίτου, 23 μαγνησίας καί 25 ΰδατος. Άνωρύσ- 

σεται δέ εις τά πέρις τών Παρισίων, έν Πεδεμοντίω, έν τή 

Έλάσσονι Ά σ ία  καί έν Έλλάδι.

Λόγου γενομενου περί καπνοσύριγγος, πληροφορούμενα οτι 

σπουδαία φιλονεικία διηγέρίη έσχάτως μεταξύ τών μελών τού 

Δημοτικού Συμβουλίου καί τού Δημάρχου τού Βούσουμ 

(Άρκτώα ’ Ολλανδία). ’ Ο Δήμαρχος ήξίου, οτι ή έξις τού 

καπνίζειν έν ταΐς δημοσίαις συνεδριάσεσι τού συμβουλίου είναι 

άνοίκειος προς τήν άξιοπρέπειαν τής συναίροίσεως, Οί δέ 

σύμβουλοι ύπεστήριζον τό έναντίον βασιζόμενοι έπί τής άρ- 

χαιότητος τού έίίμου. Καί ο μέν Δήμαρχος άπετάίη πρός 

τήν Βουλήν τών αντιπροσώπων, ούτοι δέ πρός τό ’ Υπουργείον 

τών ’Εσωτερικών.

Ό  ’ Υπουργός άπήντησεν, οτι ή άπόφασις τού συμβουλίου 

δέν άντέκειτο ούτε εις τόν νόμον, ούτε εις τά κοινά συμφέροντα.
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"Αμα περατωίείσης τής άναγνώσεως τής άπαντήσεως ταύ- 

της, οί σύμβουλοι έξαγαγόντες τάς πίπας των έπλήρωσαν το 

δωμάτιον έκ νεφών καπνού, καί έορτάσαντες οΰτω τήν νίκην 

των έίυμίασαν τόν Υπουργόν.

—  Κατά τήν Γ ε ρ μ α ν ικ ή ν  σ τ α τ ισ τ ικ ή ν ,  οι τόποι τής 

Ευρώπης, οπου τελούνται πλείονες γάμοι είναι ή Σαξωνία. 

ένταύία υπολογίζεται εις γάμος έπί 117  κατοίκων έτησίως. 

Άκολούίως έρχονται κατά τάξιν τό Άνόβερον, ή ’ Ιταλία, ή 

Δανιμαρκία, αί Κάτω Χώραι, ή ’ Αγγλία, ή ’ Ισπανία, η 

Αυστρία, ή Γαλλία, ή Νορβηγία, ή Σουηδία, η Βελγική, η 

Πρωσσία, ή ’ Ελλάς, καί έπί τέλους ή Βαυαρία, έ'νία υπολογί

ζεται έτησίως εις γάμος έπί 161 κατοίκων. Δύναταί τις νά 

ΐδη ότι εις τήν στατιστικήν ταύτην ή ’ Ιταλία κατέχει άρ- 

κούντως διακεκριμένην ίέσιν.

—  Ό  πληίυσμός τών ίίαγενών έλαττούται έπαισίητώς 

εις τήν βόρειον ’Αμερικήν. Κατά τήν τελευταίαν άπαρίίμησιν, 

δ ολικός άριίμός τών ’ Ινδών, τών διεσπαρμένων εις τήν άπέραν- 

τον γήν τών ’ Ηνωμένων Πολιτειών δέν υπερβαίνει τάς 295,774.

Ά λ λ ’ 5 άριίμός ούτος αντιζυγίζεται πρός τόν τής Ευρω

παϊκής μεταναστεύσεως εις τάς ’ Ηνωμένας Πολιτείας, ήτις 

άνέβη κατά τό έτος τούτο, μέχρι τής 14 Νοεμβρίου, εις 

212,752 ψυχάς· τό παρελίόν έτος, κατά τήν αύτήν περίο

δον, είχε φίάσει μέχρι τών 168,336.

—  Κατά τόν ’ Α γγ ελιο φ ό ρ ον, ή κάπνισις διά ίρυαλλί- 

δων έκ στυπίου έμβεβρεγμένου εις νίτρον καί οξος άνεγνωρί- 

σ ίη  ώς προφυλακτικόν τής υγείας έπί τών πλοίων τών 

Δυτικών ’ Ινδιών.
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—  Περί των γάμων των εν Αυστραλία ίϊαγενών μάς 

παρέχει λεπτομερείας τινάς ή ’ Αγγλική έπιϊεώρησις, το 

Ά ΐ ϊ η  ναιον.

Γ0  γάμος παρά τοίς αύτόχίΤοσι της Αυστραλίας είναι 

αληθής εμπορική συναλλαγή. Ή  αξία τής γυναικός συνι- 

σταται εις δέρματά τινα των ζώων καγκουρού καί σαριγίων 

τοίς δε πλουσίοις επιτρέπεται ή πολυγαμία.

’ Εάν στερούνται δερμάτων των καγκουρου καί των σαρι

γίων, υπάρχει έτερός τις άπλουστατος τρόπος προς γάμου. 

Γ0  άπλουστατος καί συνη^έστατος ούτος τρόπος είναι ο 

εξής· δηλ. εις τό νά ζητήση τις έριδα μετά τίνος εγγάμου. 

"Υβρισε τον καί δάρηϊι μετ’ αύτοΰ, άλλ’ έ'σο ισχυρότερος, 

εάν λοιπόν έξέλΪΓης νικητής έκ τής πάλης, ή γυνή του ήτ- 

τηϊέντος ανήκει εις σέ.

ΓΗ δε τελετή του γάμου παρά τοϊς ίΪΓαγενέσι τής Νέας 

Ζηλανδίας γίνεται ώς εξής· ΓΗ νεάνις οδηγείται ενώπιον του 

νυμφίου υπό του πατρός, κρατούντος διά μέν τής μιας χειρός 

λόγχην, διά δέ τής άλλης πέλεκυν. Ή  δυστυχής νέα, τούς 

οφθαλμούς πλήρεις δακρύων έ'χουσα, τήν κεφαλήν καταβι- 

βασμένην, καί υπό λυγμών πνιγομένη, άν^ίσταται όπωσουν. 

Τότε ό πατήρ καταφέρει κατά τής κεφαλής αυτής ράβδισμα, 

ή νέα εκφέρει κραυγήν, καί ή μήτηρ ποιεί τό αύτό. Γ0  

νεανίας ΪΓε'λει νά λάβη διά τής βίας τήν μνηστήν του, αυτή 

άνΐτίσταται, ό δέ καταφεύγει εις τά αύτά οια καί ο πατήρ 

μέσα. Τότε έκρήγνυται συνωμοσία προμεμελετημένη καί 

προαποφασισμένη υπό άνδρών άφωσιωμένων εις τήν νεάνιδα, 

καί άπαιτούντων τήν χεΐρά της.

Γ0  νυμφίος πορεύεται ενώπιον των αντιπάλων του καί 

τούς προκαλεί· τότε δε συγκροτείται μάχη κρατερά, ής τό
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άποτέλεσμα ενίοτε είναι τό νά φονευϊτή ό μελλόνυμφος διά 

λογχίσματος . . Οι γέροντες έ'χοντες μόνοι τό δικαίωμα τού 

προστάζειν, παρεμβαίνουσι σνή'ΐως. Κατά τήν συμπλοκήν 

ή μέν κόρη σπεύδουσα ύπανακάμπτει πρός τήν μητέρα, αλλά 

περατωϊείσης τής πάλης, ό πατήρ έπιστρέψας ζητεί αυτήν, 

καί άρπάξας εκ τής κόμης τήν σύρει μέχρι τής καλύβης 

τού συζύγου. ’ Επί τέλους, αφού τό δυστυχές ^υμα ύποστή

διαφόρους κακώσεις, παραδίδεται, καί καταντά προϊόν

τος τού χρόνου άξιόλογος οικοκυρά, ή μάλλον ταπεινοτάτη 

δούλη.

’ Εντός ολίγου οι ιθαγενείς ^ά έξαφανισίτώσιν έκ τής

Αυστραλίας, καί οι άναγνώσταί μας δεν ϊ ά  ΐεωρήσωσιν 

τούτο ίσως μέγα δυστύχημα.

—  ’ Ιδού οποία ύπήρξεν από πέντε αιώνων ή πρόοδος τού 

Παρισινού πληθυσμού.

Τον 13 αιώνα οι τών Παρισίων κάτοικοι ύπελογίζοντο 

εις 1 2 0 ,0 0 0 · τό 1474, εις 150,000· επί Έβρίκου β', εις 

210,000’ τό 1590, εις 200,000’ επί Λουδοβίκου ιδ', εις

492,600· τό 1719, εις 509,640· τό 1776 εις 658,000· το 

1778, εις 670,000' τό 1784, εις 660,000’ τό 1798, εις 

640,000· τό 1802, εις 672,000· τό 18 17, άπογραφή, 

713,966· τό 1827 όμ. 890,431’ τό 1836, όμ. 909,126' τό 

1841 όμ. 912,033· τό 1846, όμ. 1,053,897' τό 1851, όμ. 

1,053,262· τό 1856, όμ. 1,174,346' τό 1861, όμ. 1,696,141· 

τό 1866 όμ. 1,825,291.

Έ ν ί λόγω, άπό τού 1841 ό πληθυσμός τών Παρισίων έδι-

πλασιάσςΤη.
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—  Έ κ  στατιστικής εργασίας τής έπί τών Γαλλικών σι

δηροδρόμων Διευίύνσεως περί τών συμβαινόντων απευκταίων 

συνάγεται, οτι κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνας μετε- 

κομίσίησαν διά τών σιδηροδρόμων 71 εκατομμύρια οδοιπό

ροι. ΙΙαραβάλλοντες τόν άριίμόν τούτον προς τους φονευ- 

ίέντας καί πληγωίέντας, εύρίσκομεν ένα μέν φονευίε'ντα 

έπί πλέον τών 15 εκατομμυρίων, καί ένα σχεδόν πληγωίέντα 

έπί τοϊς 900,000.

"Οσον ίλιβερά είναι τά γενόμενα δυστυχήματα, ό άριίμός 

δαύτών δέν είναι όμως καί τοιοΰτος, ώστε νά έμπνευση σπου- 

δαίαν ανησυχίαν, έάν παραβληίη πρός τα συμβαίνοντα δυσ

τυχήματα εις τάς διά ξηράς καί ίαλάσσης οδοιπορίας, καί 

αν ύπολογίσωμεν προ πάντων τον μέγαν άριίμόν τών διά τών 

σιδηροδρόμων μεταφερομένων ατόμων.

—  Ή  έφημερίς του Μιλάνου, Λ ο μ β α ρ δ ία , δίδει τήν 

εξής στατιστικών περί τού νυν μεμισίωμένου μελωδικού κό

σμου έν τοϊς ίεάτροις τού ’ Ιταλικού μελοδράματος. Καί αί 

μέν υψίφωνοι άναβαίνουσι εις 292, οί δέ μεσόφωνοι εις 227, 

οΕ βαρύτονοι εις 129, καί οί βαίύφωνοι εις 144, μή ύπολο- 

γιζομένου τού χορού, τών μίμων, τών χοροδιδασκάλων, καί 

τού όλου σώματος τώυ χορευτών, μηδέ συμπεριλαμβανομένων 

τών καλλιτέχνων άμφοτέρων τών φύλων τών μήπω μισίω- 

ίέντων.

—  Πρό τίνος χρονού έπειράίησαν τήν χρήσιν τού μαγνη- 

σιακοΰ φωτός πρός φωτογράφησιν μνημείων ή μέρους τοιού- 

των ουδέποτε υπό τού φωτός όραίέντων. Ουτω λοιπόν εΐδο- 

μεν έν ’ Αγγλία φωτογραφίας λίαν καλώς έξαχίείσας έκ τού 

ένδοτέρου τών πυραμίδων.
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Ό  καίηγητής Κ. Έεισίγγερ, καί διευίυντής τού πολυτε

χνικού σχολείου τής Αυστριακής πόλεως Αεμβέργης, ήδυ- 

νήίη νά φωτογραφήση διά τού μαγνησιακοΰ φωτός τους 

υπό τό υπόγειον τής εκκλησίας τών Δομινικανών αρχαίους 

τάφους έν τή είρημένη πόλει Λεμβέργη.

Τό φώς ήτο λίαν ισχυρόν, καί τοι ήττον ζωηρόν τού 

ηλεκτρικού φωτός, ή δέ φωτογραφία έπέτυχεν έντελώς.

—  Τό μικροσκόπιον άποκαλύπτει ύμΐν, ότι μικρόν στίγμα 

μελανόν, ίσον καρφίδος κεφαλή, έπί γεωμήλου, περιέχει δια

κόσια περίπου άγρια ίηρία, ατινα, έχοντα τό σχήμα κολεο- 

πτέρου, κατασπαράττουσιν άλληλα λίαν λυσσωδώς.

’ Εννοείται ευκόλως, ότι γεώμηλον έ'χον τοιούτον έμφύλιον 

πόλεμον είναι άσίενές.

—  Ε ξάγεται έκ τής άπογραφής τών έννόμως ή άνόμως 

γεννηίέντων τέκνων έν ’ Ισπανία από τού 1858 μέχρι τού 

1861, καί τών δύο τούτων έτών περιλαμβανόμενων, ότι έση- 

μειώίησαν εις τό δημοτολόγιον 2,162,679 τέκνα τής πρώτης 

κατηγορίας καί 127,518 τής δευτέρας, ήτοι 5 έπί 50 τού 

όλου άριίμού, οστις είναι ολίγον υψωμένος, έάν παραβληίη 

πρός τούς καταλόγους τών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ού

τως εις τό Άνόβερον, παραδείγματος χαριν, έν Αυστρία, εν 

Δανιμαρκία, ή άναλογία είναι 11  πρός 10 και πλέον τ ι' εν 

Σαξωνία υπερβαίνει 14 , καί 20 έν Βαυαρία, εν Σαρδηνία 

μόνον, δέν προχωρεί εις μή εις 2 καί 4 */2 έν ’ Ολλανδία.

—  Ύπελογίσίη ότι τών κατοίκων τής υδρογείου σφαί

ρας όντων διακοσίων μέχρι τριακοσίων εκατομμυρίων, ο
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άριΐτμός τών άποϊνησκόντων κατ’ έτος πρέπει νά είναι 32 

εκατομμύρια περίπου. Έ π ί της αναλογίας ταύτης άποΐτνή- 

σκουσι κ α ί-’ έκάστην σχεδόν 88,0 0 0  άτομα· άνά πάσαν δέ 

ώραν πλείονα τών 3600, καί άνά πάν δευτερόλεπτον 60. "Η 

ανθρώπινος ζωή λοιπόν σβέννυται εις έκαστον δευτερόλεπτον, 

οπερ κτυπά εις τό μέγα τής φύσεως ωρολόγιον. Ά λλ ’ επειδή 

ό άριΪΓμός τών γεννήσεων υπερβαίνει πολύ τον τών άποϊνη- 

σκόντων, δυνάμεΐτα νά βεβαιώσωμεν, "ότι εις έκαστον δευτερό

λεπτον γεννώνται έπί τής υδρογείου σφαίρας τουλάχιστον 

70 άτομα.

—  Εις Βιενναίαν τινά έφημερίδα ειδοποιεί τό κοινόν δι

δάσκαλός τις οτι ϊτά διδάξη τούς μ α ϊη τά ς, «ολας τάς 

έν τή Αυστριακή Αυτοκρατορία λαλουμένας γλώσσας, δηλαδή 

τήν Βοεμικήν, τήν ΙΙολλονικήν, τήν "Ρωσσικήν, τήν Ουγγρι

κήν, τήν Κροατικήν, τήν Σερβικήν, τήν Σλαβικήν, την "Ρου 

μουνικήν, τήν ’ Ιταλικήν, καΤΓως, φυσικω τώ λόγω, καί τήν 

Γερμανικήν», τουτέστι δέκα γλώσσας.

—  Δημοσιεύονται ήδη έν "Ελβετία 360 έφημερίδες, ε’ξ ών 

239 Γερμανιστί, 106 Γαλλιστί, 12  Ίταλισστί, 2 καί 1  ΙΙολ- 

λωνιστί.

Είναι άρκούντως ικανά τά φύλλα ταύτα διά τόσον μι

κρόν τόπον, ούτινος ό πληθυσμός δεν υπερβαίνει πολύ τά 

δύο εκατομμύρια.

"Ο τύπος είναι έλεύςτερος έπί τού ελβετικού έδάφους.

—  Τό διάδημα, οπερ φέρει ή βασίλισσα τής ’ Αγγλίας 

σύγκειται από λιθοκόλλητους άργυρούς κρίκους μετά τού έξ
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α’δαμάντων εις τό άνώτερον μέρος μεγαλοσταύρου. Έν τώ 

κέντρω τού άνωτέρου μέρους ύπεράνω τού κρίκου είναι άλλος 

τις μεγαλόσταυρος, έν τώ μέσω τού οποίου φαίνεται ο τον 

πίλον τού Μέλανος Πρίγκηπος κοσμών ποτε ακατέργαστος 

άνϊραξ. Καί ή μέν βάσις τού στέμματος είναι έξ ιώδους 

βελούδου, έπί δε τού έσωτέρου κρίκου έγκεκολλημένου έκ 

πολυέδρων άδαμάντων ύπάρχουσιν άνΪΓη κρίνων, καί ό έκ 

πολυέδρων άδαμάντων μεγαλόσταυρος. Φέρει δε προσέτι τό 

στέμμα πολλούς άλλους πολυτίμους λίγους, οίον σμαράγδους, 

άνθρακας, σαπφύρους, καί άνϊτοδέσμας μαργαριτών μεγάλης 

άξίας. ’ Ιδού ή άποτίμησις τών διαφόρων μερών τού διαδή

ματος τούτον οί τού κροταφιαίου κρίκου εϊκοσιν άδάμαντές 

είσιν άξίας 30,000 φράγκων οί δύο μεγάλοι κεντρικοί άδά- 

μαντες 4,0 0 0  . . . .  οί παρά τάς γωνίας τών πρώτων τεθει

μένοι πεντήκοντα τέσσαρες μικροί άδάμαντές 10 0 0  . . . .  οί 

τέσσαρες μεγαλόσταυροι, οί έξ είκοσιπέντε άδαμάντων συγκεί

μενοι έκαστος 1 2 ,0 0 0  . . . .  οί έπί τών άνΐτέων τών κρίνων 

δώδεκα άδάμαντές 10 ,0 0 0  . . . .  οί διά ττν διακόσμησιν τών 

άνΐτέων τούτων δεκαοκτώ μικροί άδάμαντές, 2000  . . . .  οί 

λοιποί άδάμαντές, μαργαρΐται, κλπ. 13,000 . . . .  τό δ'λον

112,000. . . . Τό διάδημα τής ’ Αγγλίας τό διά τον Γεώργιον 

γ', κατασκεύασαν έζύγιζεν 7 λίτρας περίπου. "Ένεκα δέ 

τής έπιτηδειότητος τών νύν λιθοκόλλητων, τό διάδημα τής 

Βικτωρίας έλαφρότερον τού άρχαίου φαινόμενον εις τον οφθαλ

μόν, είναι τωόντι ήττον βαρύ, διότι μόλις ζυγίζει πλέον τών 

5 λιτρών.

—  ’ Αναγινώσκομεν εις τ ο ν ’ Ε π έτε ιο ν  Π ο λ ιτ ικ ό ν , είδος 

ήμερολογίου τού ’ Αγγλικού Γότ^α, λίαν περίεργον συγκριτι
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κήν στατιστικήν, δεικνύουσαν τί ήτο ή Ευρώπη τό 1817, 

καί τί εσται τό 1868 * —  εάν δεν ύπολογίζη έσφαλμένως.

Κατά τον ήμισυν τούτον αιώνα έσβέσΤΓησαν τρία βασί

λεια, έ’ν Άρχιδουκάτον, οκτώ δουκάτα, τέσσαρα πριγκηπάτα, 

μία έκλεκτορία καί τέσσαρος δημοκρατίαι. Έγεννήυησαν 

δέ τρία νέα βασίλεια, καί έ’ν μετεσχηματίσϊη εις αυτοκρα

τορίαν. "Υπάρχουσιν ε’ν Ευρώπη τδη κράτη τεσσαράκοντα 

καί έν, άντί τών κατά τό 1817 υπαρχόντων τεσσαράκοντα 

εννέα.

Ούχ ήττον αξιοσημείωτος είναι ή τών ορίων έκτασις τών 

μεγαλειτε'ρων κρατών τού κόσμου. Ε ις την ΓΡωσσίαν προς- 

ηρτήΪΓησαν 567,364 τετραγωνικά μίλια γής· εις τάς "Ηνω

μένας πολιτείας 1,968,000' εις τήν Γαλλίαν 4,620' εις τήν 

Πρωσσίαν 29,781. ΓΗ Σαρδηνία ε’κταΪΓεϊσα εις τήν Ιτ α 

λίαν, ηύςή'ίη μέ 83,041· τό ’ Αγγλικόν κράτος τών Ινδιών 

ηύξήΐ3η μέ 451,616.

Τ ά  πρώτιστα κράτη, τα άπολέσαντα γήν, είσι- ή Τουρκία, 

τό Μεξικόν, ή Αυστρία, ή Δανιμαρκία καί αί κάτω χώραι. 

Α ύταί είσιν αί άπό ήμίσεως αίώνος μεταβολαί. Έ ν έτέρω 

ήμίσει αίώνι, οποία εσται ή κατάστασις τής Ευρώπης καί 

τού κόσμου;

—  Πολλάκις λέγεται έν Γαλλία, καί ύπ’ αυτών έτι τών 

’Άγγλω ν, οτι ή ’Αγγλία είναι έίόνος καπηλικόν έ'στω! άλλ’ 

ίδού άποδείκνυται, οτι ή Μεγάλη Βρετανία, έργαστη'ριον ή 

μή ούσα, πόβρω απέχει τού νά κλείση τήν ΪΓυραν της εις 

τήν νοητικότητα.

Κατά την χορηγηϋτεϊσαν υπό ίδικής τίνος έφημερίδος 

στατιστικήν, έτυπώςτησαν έν Λονδίνω 4,204 νέα έργα κατά
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τό έκπνεύσαν έτος· αυ’τά τά 4,204 συγγράμματα σύγκεινται 

έξ 194 ιστορικών ή βιογραφικών, 160 ιατρικών, 167 πολι

τικών, 147 φυσικής ιστορίας, 196 περιηγήσεων, 361 φιλολο

γικών, 544 διά τήν νεολαίαν, 34 α’ρχιτεκτονικής, 64 γεωργι

κής, 849 θρησκευτικών, καί 322 δράματα ή ποιήματα, μή 

συμπεριλαμβανομένων τών διά τών περιοδικών δημοσιευομέ- 

νων μυθιστορημάτων.

Παράδοξον πράγμα! Τό βιομηχανικόν καί εμπορικόν 

τούτο έϊτνος παρήγαγε μόνον 79 εμπορικά καί βιομηχανικά 

συγγράμματα τό 1866.

—  ’ Επίσημος ’ Αγγλική έκΐεσις δίδει περιέργους λεπτο

μέρειας επί τής εισαγωγής τών ζώων. Ούτως εύρίσκομεν, 

οτι κατά τούς πρώτους επτά. μήνας τού 1866 ή Γαλλία 

άπέστειλεν εις τήν ’Αγγλίαν διά τών λιμένων τού ’ Ωκεανού 

καί τής Μάγχης 11,705 βόας καί ταύρους, 564 άγελά- 

δας, 1,590 μόσχους, 31,141 πρόβατα, 457 άρνία, 9,363 

χοίρους.

Οί άλλοι τόποι έξήγαγον ως εξής· ή Σουηδία καί Νορβη

γία 2,935 βόας καί ταύρους, 91 αγελάδας, 99 μόσχους, 290 

πρόβατα, 4 άρνία, 248 χοίρους· ή Δανιμαρκία 4,101 βόας 

καί ταύρους, 775 αγελάδας, 68 μόσχους, 3583 πρόβατα, 

319 άρνία, 255 χοίρους- ή "Ολλανδία, 21,805 βόας καί 

ταύρους, 1,143 άγελάδας, 5,532 μόσχους, 33,427 πρόβατα, 

5 άρνία, 13,646 χοίρους· ή Βελγική, 1,450 βόας καί ταύ

ρους, 233 άγελάδας, 2,717 μόσχους, 181,950 πρόβατα, 520 

άρνία, 2,505 χοίρους· ή ’ Ισπανία 3,526 βόας καί ταύρους, 

4 μόσχους, 4 πρόβατα, 1 χοίρον ή Πορτογαλλία 2,664 βόας 

καί ταύρους, 24 πρόβατα, 4 χοίρους· ή Γερμανία, 31,083



βόας καί ταύρους, 4,261 αγελάδας, 927 μ,όσχους, 211,727 

πρόβατα, 4,280 άρνία, 7,816 χοίρους.

—  Ό  μεταλλικός πλούτος τής επαρχίας Μισσουρή είναι 

τεράστιος. Μεταξύ άλλων ίαυμασίων εύρίσκεται έκεΐ όρος 

800 ποδών υψηλόν, συγκείμενον σχεδόν έξ ολοκλήρου έκ 

σιδήρου εις στερεάν κατάστασιν. "Απειροι πλάκες έκ μετάλ

λου καλύπτουσι τά πλευρά τού λόφου, καί υπό τήν έπιφά- 

νειάν του ανακαλύπτεται το μέταλλον συμπεπηγμένον εις 

μάζαν συμπαγή, ώς έάν ώτο χυτόν.

Εις τών δοκιμωτέρων σοφών τού Νέου κόσμου, δ καίη- 

γητής Σίλλιμαν, ύπελόγισεν, οτι δ σίδηρος έκτείνεται εις βά- 

ίο ς  μέχρι 1,200 ’ Αγγλικών ποδών, καί απαιτούνται χίλια 

έτη νά έξαντληίή τό μέταλλον τούτο ύφ’ δλοκλήρου τού 

κόσμου. ’ Εξωρύχίη δέ μέχρι τοΰδε πολλά ολίγον έξ αυτού, 

διότι δέν ευρέίη είσέτι γαιάνίραξ εις τόν Μισσουρήν. Ά λλά  

τό Πιλότ Κνόβ (ούτως ονομάζεται τό όρος) δέν ί α  μείνη 

βεβαίως έπί πλέον απλή τής φύσεως περιέργεια.

—  Ό  Σιννικός λαός είναι δ μάλλον γινώσκων νά ώφελή- 

ται έκ τού μεταξοσκώληκος. Οΰτω λοιπόν δ μεταξοσκώληξ, 

καταντήσας εις τό τέρμα τής άναπτύξεώς του, δέν εύρίσκε- 

ται άρκετά πλησίον τών κλάδων, διά νά δύναται νά δένη τήν 

κλωστήν του, αι ζωτικαί δυνάμεις του έξαντλοΰνται, ή υλη 

τής μετάξης χονδραίνει έντός τού σώματός του, σμικρύνεται 

τό έ'ντομον, καί άποίνήσκει μή πλέκον- τότε ονομάζεται 

κοινώς σ κ ώ λη ξ β ρ α χ ύ ς· έν περιπτώσει τοιαύτη οί Κινέζοι 

έκτελούσιν ειδικήν τινα έργασίαν- ρίπτουσι τό μέρος τού 

σώματος, έξ ου έκκρίνεται ή μέταξα, εις ίερμόν ύδωρ, όπως
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έξαγάγωσιν εύκολώτερον τήν ύλην, ήν τά όργανα περιέχουσι, 

καί της έκκρίσεως ταΰτης έπιτευχ'ϊείσης, έξατμίζουσι το 

ύ'δωρ, καί εύρίσκουσι κατακάθισμα, ώραιότατον βερνίκιον, δι’ 

ού ξάλείφουσι τάς λεπτοτέρας χαλκογραφικάς η λώογραφι- 

κάς εικόνας. Τό βερνίκιον τούτο διαφανέστατον ως ή υελος 

ύπαρχον προφυλάττει τον χάρτην έκ τής υγρασίας, τής εύρω- 

τιάσεως, καί των εντόμων.

—  Γ0  Ά Χ Χ η Χ ε^ νή ς, έφημερίς έν Λονδίνω έκδιδομένη, 

δίδει περίεργον στατιστικήν περί τής πΧηΐτύος των θρησκευ

τικών Χειτουργών έν ΓαΧΧία. Τήν έπαναΧαμβάνομεν άνευ 

σχοΧίων, διότι οί αριθμοί έχουσι διδασκαλίαν, εις ήν αί σκέ

ψεις δεν ήτεΧον δυνηΐτή να δώσωσι πΧειοτέραν δύναμιν.

"Υπάρχουσιν έν ΓαΧΧία 79,584 ιερείς καί 108,119 μονα

χοί, οπερ αναλογεί, 2 ιερείς καί τρεις μοναχοί εις έκαστον 

δήμον. ‘Υπολογίζονται 86  αρχιεπίσκοποι καί έπίσκοποι, 189 

γενικοί έπίτροποι.

Έ κ  των 79,584 ιερέων 35,000 μισθοδοτούνται υπό του 

Κράτους, οί δε λοιποί ύπο των έκκλησιαστικών εισοδημάτων.

Αί κοινότητες διαιρούνται εις κοινότητας διδασκάλων, εις 

κοινότητας φιλοξενικάς, διευΐτυ'νουσαι τά πτωχοκομεΐα, ή 

γεωργικούς συλλόγους διά τούς παϊδας ή , εις κοινότητας 

άσκητικάς ή άφιερωμένας εις καθήκοντα καϊταρώς θρησκευ

τικά.

Οί άνδρες χορηγούσιν εις τάς κοινότητας άρώμον ές 

90,343. Τό ολον 108,119. — 71,728 διδάσκουσι1 20,687 

διευϊύνουσιν ορφανοτροφεία.

Οί Ίησουίται παριστώσιν έν ΓαΧΧία τον άρώμόν 1,085,

ές ών 703 διδάσκουσι καί 383 έπι'ϋτεωροΰσι. —  ΙΙώς,·
27
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ΟΕ αδελφοί των Χριστιανικών σχολείων (6,341) καί οί 

μικροί αδελφοί της Μαρίας (1,639) αντιπροσωπεύομαι τήν 

πολυπληϊεστέραν φοίλαγγα τού διδάσκοντος θρησκευτικού 

σώματος.

'Υπάρχουσιν ή'δη 26,592 σχολεία κορασίων, διατηρούμενα 

υπό 13,491 διδασκαλισσών λαϊκών, έφωδιασμένων διά διπλω

μάτων ίκανότητος, καί ύπο 13,101 καλογραιών, έξ ών 12,336 

έ'χουσι μόνον ά δ ε ια ς  ύπ α κοή ς.

—  Κληρική τις έφημερής της Γερμανίας απαριθμεί τούς 

μοναχούς καί μοναχάς έν τοΐς καξτ’ απασαν τήν ύφήλιον 

διεσπαρμένοις μοναστηρίοις. 'Υπολογίζει δέ 310,000, έξ ών

142,000 καλόγηροι, ούτω διηρημένοι- Φραγκισκάνοι 50,000' 

αδελφοί τών σχολείων, 50,000· Ίησουίται, 8 ,0 0 0 · μοναχοί 

νοσηλεύοντες τούς άσϊενεϊς, 6,000’ Βενεδικτίνοι, 5,000· Δομι

νικανοί, 4,000' Αύγουστινιανοί, 4,000’ Καρμηλΐται 4,000’ 

Κιστε'ρκιοι καί 'Γραπιστΐνοι, 4,000’ Ααζαρισταί, 2,000’ Άντω- 

νιανοί, 2,000’ ’ Αδελφοί τής Λυτρώσεως, 1,500’ Θεατϊνοι 

1 ,0 0 0 ’ Έρημϊται 1 ,0 0 0 . Εις τούς άρίτμούς τούτους πρε'πει 

νά προσξτέσωμεν καί τινας χιλιάδας Μαριστών, Εύκτηριανών, 

2ουλπικιανών, μοναχών Γερμανών, Βρασιλιανών κτλ.

ΑΕ μοναχαί άναβαίνουσιν εις 190,000, έξ ών 162,000 έν 

Ευρώπη (10,000 έν Γαλλία), πολύ κατώτερος τού πραγμα

τικού ποσού. 'Η  Βελγική έχει τό καξτ’ έαυτήν 10,000, ή 

’ Ιταλία 30,000, ή Γερμανία 8,000, ή ’ Ισπανία 7,000, ή 

’Αγγλία 4,000, ή ’ Ελβετία, 1,340, ή Πολλωνία 1,000, ή 

Ουγγαρία 2,000, ή ’ Αμερική 20,000, ή Ά σία , 4,000, ή Αυ

στραλία, 1 ,000 .

Έ κ  τών 162,000 καλογραιών, 2 2 ,0 0 0  είσί φραγκισκάναι,
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20.000  άδελφαί τών σχολείων, 10 ,0 0 0  άδελφαί τής Εεράς 

καρδίας, 8,000  άδελφαί τού άγιου ’ Ιωσήφ, άλλαι τόσαι είσίν 

άδελφαί τής Παρθένου, 7,000 άδελφαί τής Παναγίας, 7,000 

άδελφαί Ούσκλΐναι, 6,000 άδελφαί τού 'Αγίου 2ταυρού,

5.000 άδελφαί τού 'Αγίου Καρόλου Βορωμαίου, 4,000 Δο- 

μινικαναί, 3,000 Καρμηλίτιδες, 3,000 Αΰγουστινιάναι, 2,500 

άδελφαί τής 2οφίας, 2,000 Κιστερκιαναί καί 46,000 διάφοροι € 

άλλαι, οιαι αΕ Βεγαναί, πτωχοί δούλαι τού Χριστού, θυγα

τέρες τού άγιου Πνεύματος, Άδελφαί τού Καλού Ποιμένος, 

γυναίκες τής Ά γ ια ς  Ευχαριστίας, άδελφαί τής Ναζα

ρέτ, κτλ. κτλ.

’ 12 Θεέ! οπόσα άνωφελή στόματα!

—  Περαίωϋτείσης ήδη ττς  άπαρώμήσεως έν Γαλλία, πε

ρίεργον είναι ν’ άναφέρωμεν, κατά τάς Mi.ttheilu.ngen, τάς 

ύπο κατοίκων άνω τών 10 0 ,0 0 0  κατοικουμένας πόλεις.

Λονδΐνον, 3,067,536’ —  ΙΙαρίσιοι, 1,825,000’ —  Κων

σταντινούπολή, 1,075,000’ —  Βερολϊνον, 632,749’ —  Βιέννη, 

578,525’ —  Πετρούπολις, 530,122’ —  Αιβερπούλη, 484,337’

—  Γλασκόβη, 432,265 ’ -— Νεάπολις, 418,968 ■ —  Μαγχεστέρη, 

358,855· —  Μόσχα, 351,627’ —  Βιρμιγχάμη, 335,798· —  

Λυών, 318,803· —  Δουβλίνον, 318,437’ —  Μασσαλία,300,000’

—  Μαδρίτη, 298,426· —  Άμστερδάμη, 261,455. —  Βαρ

σοβία, 243,512’ —  Λείδη, 228,187’ —  Αισβώνα, 223,063’

—  'Ρώμη, 210,701 ’ — Μιλάνον, 196,109’ —  Βορδώ, 194,200’

—  Βαρκελώνη, 189,948’ —  Βρυξέλλαι, 186,341' —  2χε- 

φιέλδη, 185,172- —  Τουρϊνον, 180,520’ — Άδριανούπολις, 

180,000’ —  Άμβοΰργον, 175,683’ —  Έδιμβοΰργον, 17 5 ,12 8 ’

—  Βρεσλαυία, 173,915’ — Παλέρμον, 167,625· —  Μόνα-
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χον, 107,054 · —  Βριστόλη, 103,680· —  Δρέσδη, 145,728·

—  Αίλλη, 154,800’ —  Κοπενάγη, 135,145· —  Πράγα 

142,588· —  Στοκχόλμη, 133,361· —  Πε'στα, 131,705- —  

Γενεύη, 127,986· —  Τωλώσα, 126,900· —  Γάνδη, 124,441·

—  Άνβέρση, 122,665' —  Κολωνία, 122,162· —  Βουκουρέ- 

στων, 121,734· —  Βελφόρδη, 119 ,718 · —  ’ Οδησσός, 118,970"

—  2ηβίλλη, 118,298· —  Βενετία, 1 1 8 ,1 7 2 '—  Φλωρεντία, 

114,363· —  ’ Ροτερδάμη, 114,052" —  Νάντη, 113,625· —  

2αλφόρδη 112,904· —  Νεοκάστελλον, 109,108’ —  Κολωνία, 

107,703’ —  Βραδφο'ρδη, 106,218" —  Τεργέστη, 104,207"

—  Αε'γη, 1 0 2 ,8 8 8 " —  Κενισβέργη, 101,507. —  Τρέντ, 

101,207· —  Τουένη, 100,650.

—  "Εν τινι επιστολή γεγραμμένη ε’ν Χανίοις τής Κρήτης 

την 1 1  Ζιλιτξιε (14/26 ’ Απριλίου 1866) άναγινώσκομεν τάς 

άκολούΐτους λεπτομερείας ενδιαφέρουσας τδ εμπόρων·

Κατά τδ 1865 ή Κρττη έξήγαγεν 900,000 μ ίσ τ α τ α  

(9 ,000,000  οκάδες) ελαίου, αξίας περίπου l i y 2 εκατομμυ

ρίων φράγκων. Α ι τιμαί κατά τον παρελθόντα Νοέμβριον 

ήσαν άπδ 56 έως 57 γρόσια (14 έως 14 δρ. 25 λ.) τδ μί- 

στατον. Τδ έξαχίσέν έλαιον φαίνεται, οτι έχρησίμευσεν εις 

τά σαπωνοποιεία τού τόπου, αλλά μέ ολίγον οφελος ένεκα 

τής ύψώσεως της τιμής. ΓΗ τιμή των κουκουλίων άνε'βη εις

9,000 χιλιόγραμμα. ΓΗ αναλογία δε τής μετάξης τοιαύτη 

οια καί ή του κουκουλίου ύπήρξεν ελάχιστη, καί επομένως 

μόλις ύπ 'ρχει δι’ εξαγωγήν.

—  ΓΗ αλιεία του κοραλίου γίνεται κατά διαφόρους τό

πους τής Μεσογείου. Οι Γάλλοι προ άμνημονεύτων χρόνων
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καταγίνονται εις την εξαγωγήν των υποθαλασσίων τούτων 

φυτών επί των Άλγεριανών παραλίων.

Τδ παρά τάς 2αρδηνιακάς οχϊτας συναγόμενου κοράλιον 

φύεται Ιδίως εις τά ρηχά ύδατα τής Καρλοφόρτης, τής 

Μαγδαλινής καί τού Άλγέρου.

Έ ν  Άλγέρω, οπου τά υποθαλάσσια φυτά είσιν άφ'ϊτονώ- 

τερα, δέν πρέπει νά ύπολογίζωμεν ολιγώτερα των 290 πλοίων, 

έν οις 150 Νεαπολιτικά, 20 Τοσκανικά καί 20 2αρδικά, 

φερόντων 1,930 άνδρας μετά των οπλισμών τής αλιείας, ήτις 

άρχεται μεν κατ’ έτος τδν Μάρτιον, λήγει δέ τον ’ Οκτώ

βριον.

ΓΗ άξία του έτησίως έξαγομένου κοραλίου είναι 1,500,000 

φράγκων. —  Τδ ροδόχρουν κοράλιον, οπερ καί μάλλον τιμάται, 

πωλείται εις υπέρογκους τιμάς· Τεμάχιον σπανίας καλλο

νής, καί ζυγίζον εννέα ούγγίας έπληρώ^η άρτίως άυτί 2,000 

φράγκων. Ή  συνήθης άξία είναι 600 φράγκα τδ χιλιό

γραμμου.

Τδ έρυξτροΰν κοράλιον τιμάται 150 φράγκα τδ χιλιό- 

γραμμον. Τδ λευκόν δε συχνότατα φθειρόμενου ύπδ τών 

σκωλήκων καταβαίνει εις 60 φράγκα, καί τδ κεράμων εις 

6 φράγκα.

Τ ά  παντδς είδους κοράλια έκπέμπονται ως έπί τδ πλεί- 

στον εις Torre del Greco, πλησίον τής Νεαπόλεως. Οι 

2άρδοι καί Τοσκανοί άποστέλλουσι την πρόσοδον τής αλιείας 

των εις Γένουαν καί Αιβόρνον.

Έ κ  τών άνωτέρω μνημονευ^έντων 1,500,000 φρ. πρέπει 

νά έκπέσωμεν 1,170,000 φρ. διά τάς δαπάνας. Μένει δέ 

καθαρόν κέρδος 330,000 φρ. προς διανομήν μεταξύ τών 

εργολάβων,
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—  "Απασαι αί εφημερίδες άναφέρουσι τό εσχάτως λαβόν 

χώραν φοβερόν δράμα δυστυχούς τίνος, ένταφιασ^έντος ζών- 

τος καί μή διασω^έντος.

Εις τάς έξοχάς, οπου οί θάνατοι δέν βεβαιούνται υπό 

ιατρών, ή'ότελεν είναι σπουδαιότατον νά γινώσκωμεν καί 

έφαρμόζωμεν τά  άσφαλή καί άπΧά με'σα, περί της βέβαιό- 

τητος τού θανάτου, πριν ε’νταφιασΐτώσιν οί νεκροί.

’ Ιδού δέ ό βέβαιος καί άπΧούστατος τρόπος ιατρού τίνος.

’ Εκτίθεται τό άκρον τού μεγάλου ή άλλου τινός δακτύ

λου τού ποδός εις την φλόγα ΪΓειοκηρίου επί τινα δευτερό

λεπτα, εις ήμισυ έκατοστόμετρον περί τό δέρμα.

ΓΗ άνύψωσις τής έπιδερμίδος δέν βραδύνει νά γίνη, καί 

οταν ή τάνυσις ήναι ίσχυρωτάτη διαρ’ρήγνυται μετά μικρού 

τίνος κρότου ξηρού, καί ενίοτε μετά δυνάμεως ικανής νά 

σβέση τήν φλόγα.

Ή  παραγωγή άτμοΰ είναι αυτόχρημα νεκροσκοπική, καί 

άμα έπιτευχΐέντος είμεϊα βέβαιοι περί τού θανάτου, καί 

επομένως δυνάμε^α νά διατάξωμεν τον ενταφιασμόν.

Ό  τρόπος τού Κυρίου Μαρτίνε είναι άπλούστατος, ευ

χάριστος, καί έχει τό μέγα πλεονέκτημα νά ήναι ψη

λαφητός. Ούδέν στοιχειωδέστερον τού νά ‘ΪΓέση τις εις τό 

άκρον τού δακτύλου πυρίον, καί νά ίδη αν ή φλύκταινα 

έκβάλη άτμόν.

Οί πάντες ΪΓελουσι παραδεχτή άσμένως τό λίαν περιωρι- 

σμένον τούτο έγκαυμα, οπερ άρκεϊ έν οίαδήποτε περιπτώσει 

ν’ άπομακρύνη τούς φόβους, καί νά βεβαίωση, οτι τό φέρε- 

τρον έχει έν εαυτω μόνον κατά τό φαινόμενο-; νεκρόν.

—  Εις τήν ’ Αγγλικήν έφημερίδα T h e  la n c e t  άναφέρε-
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ται τό εξής’ Βεβαίως δέν έπώυμοΰμεν να συμπλακώμεν 

μετά των κυριών, ουδέ νά προξενήσωμεν αύταΐς λίαν ίσχυ- 

ράς συγκινήσεις· ομως ΪΓεωρούμεν λυσιτελές νά είδοποιήσωμεν 

περί τού έπικινδύνου συρμού τής όπισϊτέτου κόμης, άναφέρον- 

τες περί τού αντικειμένου τούτου τήν γνώμην ’ Ρώσσου τινός 

άνταποκριτού ημών, τού ιατρού Δινδεμάν.

Κ ατά τον σοφόν ιατρόν, αί τρίχες* αί προς κατασκευήν 

των όπισΪΓοδέτων κομών έν ΓΡωσσία, 60%  «Ιοί μεμολυσμέναι 

υπό παρασίτου τινός, ονομαζόμενης γρ η γορ ίνη ς.

Αί γρηγορϊναι τρίχες έμοιάζουσιν άπολύτως προς τάς 

λοιπάς τρίχας· άλλά διά τού μικροσκοπίου, καί δι’ αυτού 

τού γυμνού οφθαλμού, δύναταί τις νά ί'δη εις τό άκρον αυ

τών κόμβον ή κύκλον βα^ύν μελάγχρουν αυται δέ είναι αί 

γρηγορϊναι. Τ ά  παράσιτα ταΰτα έ'χουσι καί καταγωγήν καί 

διατριβήν λίαν άγένή. Εύρίσκονται δέ εις τό έσωτερικόν τού 

pediculus capitis, καί δέν καταστρέφονται ευκόλως. Άνΐτί- 

στανται εις τήν άποξήρανσιν καί εις αότό τό βραστόν ύδωρ. 

Διά των οξέων, των αλκαλίων, τού αΚτέρος, καί άλλων χημι

κών σκευασιών πιθανώς καταστρέφονται, άλλά δέν είναι 

δυνατόν νά γίνη χρήσις των τοιούτων καυστικών υλών άνευ 

βλάβης τών τριχών.

Α ί α&ουσαι τού χορού, κατά τον ιατρόν Λινδεμάν, φαί

νονται συντελεστικαί εις τήν άνάπτυξιν τών γρηγορινών, είτε 

ένεκα τής υψηλής θερμοκρασίας, είτε ένεκα άλλης τινός αιτίας. 

Τά παράσιτα ταΰτα γεννώνται ή αναζωογονούνται, αύξάνουσιν 

ή πολλαπλασιάζονται κατά χιλιάδας, καί διασπείρουσι δαψι- 

λώς τά παρά τού δόκτορος καλούμενα σφαιροειδή σπέρματα.

Αί τρίχες, ας μεταχειρίζονται έν ΓΡωσσία διά τάς οπισ'ίο- 

δετους κόμας προέρχονται άπό τάς χωρικάς τών Μαρδουίνων
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η Βοσνιάκων, λαίσκων παρά τον Βόλγαν οίκουντων, καί μέγα 

εμπόρων ε’κ τούτων ποιούμενων. Α ί πλεϊσται των γυναικών 

τούτων, άπερχομε'ναι τό έαρ μακράν τής κατοικίας των νά 

εργασϊώσι, λαμβάνουσι μ ε ϊ  εαυτών λευκόν υποκάμισου, οπερ 

διατηροΰσι μέχρι τής επιστροφής των, τό φθινόπωρου. «Εκεί 

δε, λέγει ο 'Ρώσσος δόκτωρ, υπάρχει ευκαιρία προς ε’παύςη- 

σιν τών γρηγορινών . . . άλλ’ δ συρμός δεν συλλογίζεται- δέν 

μεταχειρίζεται μικροσκόπια ινα άνακαλύψη τά βλαβερ ά εις 

την υγείαν. Κ αί έκ πάντων τών τεχνητών πραγμάτων, ατινα 

μεταχειρίζονται αί γυναίκες προς εύπρεπισμόν, ούδέν κινδυ- 

νωδε'στερον τών γρηγορινών κομών . . .

Τ ή  αλητεία, κυρίαι μου, ολον τοΰτο, οίίτε λίαν ί'αρρυν- 

τικον είναι, ούτε λίαν αβρόν. Τ ί φρονείτε;

—  Ο  Μαρκήσιος τής Ούεστμινστε'ρης κατέχει την δευ- 

τέραν ξτέσιν ε’ν τώ καταλέγω τών μεγάλων γεωκτημόνων τής 

’ Αγγλίας- μέλλει ομως αυτός ή δ κληρονόμος του οΰχί μό

νον ν’ άναβή εις την πρώτην τάξιν, άλλά καί νά γίνη δ 

πλουσιώτατος άνήρ ολοκλήρου του κόσμου, καί ιδού πώς. 

ΙΙρό όγδοήκοντα περίπου ετών δ πρώτος μαρκήσιος τής 

Ούεστμινστε'ρης ένοικίασε διά έννενήκοντα εννέα έτη τδ δυτι

κόν μέρος του Λονδίνου, όλόκληρον σχεδόν άνήκον αύτώ, καί 

κατασταΆέν, υπό τό ονομα Βελγραβία, μία τών κομψοτέρων 

συνοικιών τής Λυτικής ’Άκρας, ενώ πρότερον ήτο λίαν άπο'- 

κεντρον καί πτωχότατον προάστειον του Λονδίνου.

’ Εννοείται δποία τις έ'σται ή διαφορά μεταξύ τού αρχαίου 

καί νέου εισοδήματος- βεβαιοΰται δέ, οτι τό τελευταίου 

τοΰτο δέν είναι έλαττον τών 10  έως 20,000  λ. στερ. (250 

ως 500,000 φράγ.) κ α ϊ ’ εκάστην!
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Γ0  έφεστώς μαρκήσιος τής Ούεστμινστε'ρης άγει τό 72 

έτος τής ηλικίας του- δ πρεσβύτερος αύτοΰ υιός, κόμης 

Γρόσβενορ, άγει τό 47, τούτου δέ τό μεγαλείτερον τέκνον, δ 

μικρός λόρδος Βελγραβίας, τό 13 έτος.

—  Δικαστικά. —  Πταισματοδικείου. Γ0  κόσμος τών 

Καμελείων έχει τούς ήρωάς του, οΐτινες μέ πλαστόν ό'νομα, μέ 

πλαστόν τίτλον, μέ ενδύματα, υποδήματα, γεύματα καί χρή

ματα επί πιστώσει, έπιδείκνυνται εις τούς δρόμους, εις τό 

καφενείου του Τορτόνη, εις Βάδεν, εις τ ό ’ Αγγλικόν καφενείου, 

καί άλλου, μέχρι τής ημέρας, καΐτ’ ήν γίνει γνωστόν, οτι 

ο υπολαμβανόμενος δείνα υποκόμης είναι ράπτου υιός, καί 

οΰτω δ ψευδοευγενής ήΛελε ΐτεωρηΐ'ή γελοίος, καί τό σπου

δαιότερου αισχροκερδής.

Μέλλομεν νά ίδωμεν ένα τών κυρίων εκείνων τοΰ κόσμου 

τούτου, ο στις, άφοΰ έφ’ ικανόν χρόνον έπεδείχίτη ως ακόλου

θος τής πρεσβείας, καΐτ’ ά δ ίδιος έλεγε, παρέστησε θλιβερόν 

πρόσωπον επί τής έδρας τοΰ πταισματοδικείου, ως κατηγο

ρούμενος επί αισχροκερδείς καί κλοπή.

rO  πρώην κόμης Γεώργιος Μάρκελλος, δ πρώην κύριος 

2αίν-Κλαίρ, μέλος τοΰ Συλλόγου τής δδοΰ Royale - Saint 

Honoré, είναι οίκτρώς την σήμερον Μάρκελλός τις, πρώην 

υπάλληλος εις τό γραφείου τών εξωτερικών διαβατηρίων εις 

Βουκουρέστιον, "Ελλην τό γένος.

Μέλλομεν ήδη νά ίδωμεν οτι συντηρείται διαρπάζων δυ

στυχή τινα θυρωρόν, έμπορόν τινα χειροκτίων, καί λωποδυτών 

σπουδαστήν τής νομικής.

Ό  θυρωρός είναι έκ τοΰ Συλλόγου εκείνου, περί ού έγέ- 

νετο ήδη λόγος.

— 425 —



*

Τήν 22 Αύγουστου, λέγει δ δυστυχής θυρωρός, παρου

σιάζεται δ κύριος εις τδ δωμάτιόν μου, μου λέγει, οτι είναι 

δ Κ. Σαίν-Κ λαίρ, μέλος τοΰ Συλλόγου, καί οτι μτ ϊτέλων 

νά ζητήση 15 φράγκα, ων είχεν ανάγκην, άπδ τον ταμίαν 

τού Συλλόγου, Κ . Ά χιλλέα, μ ε ϊ ’ ου δεν έπεΪΓυ'μει νά έ'χη 

σχέσεις, μέ παρεκάλεσε νά τώ δανείσω τδ ποσόν τούτο. 

’ Επειδή δέ πρδ μικρού ήμην θυρωρός τού Συλλόγου, τδ δέ 

δνομα τού Κ. Σαίν-Κλαίρ ήτο γεγραμμένον εις τδ βιβλίον, 

δεν έτόλμησα ν’ άποποιηΪΓώ τά 15 φράγκα. "Ομως, έπειδτ 

έφαινόμην διστάζων, δ κύριος οΰτος μοί είπε- «Θέλετέ τι ένέ- 

χυρον; τδ ώρολόγιόν μου, καρφίτσαν αδαμαντίνην; . .  .» Δέν 

ήϊέλησα, καί έδωκα τά 15 φράγκα εις τον κύριον, φοβού

μενος μήπως ύποπέσω εις ατόπημά τι, εάν άπεποιούμην.

Μού έ'δωκε τδ έπισκεπτήριόν του, φέρον τδ δνομα Σαίν- 

Κλαίρ, καί τήν διεύ^υνσίν του, διά νά μεταβώ εύίύς τήν 

επαύριον καί ζητήσω τά χρήματά μου. Τωόντι μετέβην, 

κατά τήν δοδεϊσάν μοι διεύϊτυνσιν, άλλ’ έλαβον άπάντησιν, οτι 

δέν έγνώριζον τδν Κ . Σαίν-Κλαίρ.

Κυρία Μικόλτη, χειροκτιοπώλις. —  Κατά τάς άρχάς 

Αύγούστου, ό κύριος οΰτος, τδν οποίον δέν έγνώριζον παντά- 

πασιν, ήλ^ε δύο κατά συνέχειαν ημέρας καί ήγόρασεν άνά 

εν ζεύγος χειροκτίων, καί πάντοτε έπλήρωνεν αυτά τοΐς με- 

τρητοϊς.

Μετά τινας ημέρας επανέρχεται καί μοι δίδει παραγγε

λίαν 32 φράγκων, τά οποία δέν πληρώνει, άλλ’ άφίνει τδ 

δ'νομα καί τήν διεύΐτυνσίν του- Κ. Σαίν-Κλαίρ, Βουλεβάριον 

Η^ιΐΒβιηαιιη, διά νά τού στείλω τήν επαύριον τδ εμπόρευμα 

καί τήν έξόφλησιν. Έξελξτών δέ επιστρέφει πάραυτα, καί 

λέγων, οτι έλησμόνησε τδ χρηματοφυλάκιόν του μέ παρα-
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καλεΐ νά τού δανείσω ολίγα χρήματα, διά ν’ άγοράση σιγάρα, 

υποσχόμενος νά μ.οι πληρώση καί ταύτα μετά τού λοιπού 

λογαριασμού. Τού έδάνεισα 5 φράγκα, καί οτε τήν επαύριον 

μετέφερεν ό συ'ζυγός μου τά εμπορεύματα εις τδ Βουλεβά

ριον Haussmann κατά τήν δοΐτεΐσαν διεύίτυνσιν, τού άπε- 

κρβησαν, οτι δέν έγνώριζον τδν Κ. Σαίν-Κλαίρ.

Καί ταύτα μέν περί τής αισχροκέρδειας.

Μή έμφανισίτέντος δέ τού μάρτυρος ί'να κατα^έση τά 

περί κλοπής, ο είσαγγελευς άναγινώσκει τήν εξής κατά- 

ΪΓεσιν. ,

’ Εγκαλώ δι’ αισχροκέρδειαν καί κλοτυήν άτομον τ ι, δ'περ 

μοι είπεν, οτι ονομάζεται κόμης Γεώργιος Μάρκελλος, καί 

είναι άκόλουϊος τής πρεσβείας. Τό άτομον τούτο, δ'περ μοι 

έσύστησε φίλος τις, άφήρπασε τήν έμπιστοσύνην μου μείτ’ 

ΰπερβαλλούσης έπιτηδειότειτος, καί έφείλκυσε τήν άγάττην 

μου. Σήμερον έ'μαίτον, οτι είναι ιππότης βιομηχανίας λίαν 

έπικινδύνου. Κ αί κατ’ άρχάς μέν σπανίως τδν είδον δέκα 

δέ σχεδδν ήμέρας μετά τήν πρδς έμέ σύστασιν συνέδεσα 

μετ’ αύτού συχνοτέρας σχέσεις.

Κατώκει δε τότε εις τήν δδδν Μαρτύρων. Κατά τάς 

άρχάς τοΰ μηνδς τούτου, μοί είπεν, οτι δέν ήδύνατο πλέον 

νά μείνη εις τήν οικίαν έκείνην, διότι έκράτει δωμάτιον έπι- 

πλωμένον, οδός Faubourg-Saint-H onoré 73 - οτι τού δωμα

τίου έκείνου μή οντος ελευθέρου, έμελλε νά κατοικήση προς- 

ωρινώς εις τδ ξενοδοχείου.

Τώ προέτεινα νά κατοικήση μετ’ έμοΰ, καί έδέχίη 

ευχαρίστως- έμεινε δέ εις τδ δωμάτιόν μου μόνος τρεις ήμέ

ρας άπδ τής 4 μέχρι τής 7 τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου, 

καξτ’ ας έγώ έλειπον. Έπιστρέψας δέ παρετήρησα τήν έξα-
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φάνισιν ζεύγους μικρών πιστολίων μέ κοντάκιον εξ έβέννου. 

'Ο  Μάρκελλος ερωτήσεις άπήντησεν, ότι είχον άνάγκην επι

σκευής, καί τά έδωκεν εις τινα οπλοποιόν.

'Γήν Δευτέραν, 17 μεσοΰντος, ό Μάρκελλος, ο στις έξηκο- 

λούΐτει να κατοική παρ’ έμοί, ήλΪΓεν ενώπιον μου λίαν κατη- 

φής, καί μοι διηγή^η, οτι ενώ διέβαινεν έκ τής M a is o n  

D o r é e ,  όπου, κατά το λεγειν του κατωκει καί είχεν αφήσει 

τά εφόδιά του ένέχυρον άντί 200 φράγκων, ό ιδιοκτήτης 

τής οικίας εκείνης τον ε’πλησίασε καί τον ήπείλησεν, ότι 5~ά 

παραπονεΐτή εις τον υπουργόν τών εξωτερικών.

’Έσχον την καλωσύνην να δανειστώ 200 φρ., τά όποια 

τού εδωκα. Χ ϊέ ς  δέ ε’πληροφορήότην, ότι ποτέ δεν κατωκη- 

σεν εις την M aison-D orée, καί ότι ήτο άγνωστος εις τον 

υπουργόν τών εξωτερικών.

Την Τρίτην κατώρ^Γωσε νά με άπομακρΰνη τής οικίας, 

καί ή άπουσία μου διήρκεσε τρεις ώρας. Έπανελ^ών παρε- 

τήρησα, ότι είχον γίνει άφαντα εις οδοιπορικός σάκκος τών 

φορεμάτων, είς επενδυτής καί τα λευκά μου ενδύματα. Εΰ- 

ρον δέ παρά τώ ΪΓυρωρώ την εξής επιστολήν

«’ Αγαπητέ Άλφρέδε,

»Την ώραν καΐτ’ ήν λάβης τήν επιστολήν μου, ϊ ά  ευρί- 

σκωμαι είς τήν οδόν τής Μασσαλίας. 2ύγγνωΐτί μοι, άλλ’ 

έ'πρεπε, πίστευσόν με· άρκούντως έπάλαισα μέ τήν συνείδησίν 

μου, καί μόνον άφοΰ άπώλεσα πάσαν ελπίδα, έ'πραξα, όπως 

ένόμισα, ότι έπρεπε νά πράξω.

» . . .  "Επρεπε νά καταφύγω είς μηχάνευμά τι · όϊεν 

είπον κατ’ έμαυτόν "Α ς υπάγω είς Μασσαλίαν εκεί, έπειδά 

έχω τον πατε'ρα μου καί γνωριμίας, ϊ ά  δυνηΐτώ χωρίς στε-
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νοχωρίαν νά ζητήσω απ’ αύτους, έν περιπτώσει καί?’ ήν δ 

πατήρ μου δέν θελήσει νά μου προκαταβάλη τά 9,000 

φράγκα τής τριμηνίας του ’Οκτωβρίου- ουτω ΪΓα ε’πιστρέψω 

οπωσδήποτε είς Παρισίους μέ χρήματα.

»’ Αλλά μου ε’χρειάζοντο χρήματα διά τό ταξείδιον, καί 

έσυλλογίσίτην τά δέκα λουδοβίκια, τά όποια είχες τήν καλω

σύνην νά δανειστής δι’ εμέ χϊτές τό εσπέρας, καί μέ αυτά 

τά χρήματα έξετέλεσα τό ταξείδιόν μου. Ά λ λ ’ επειδή δέν 

είχον τά κιβώτιά μου, ήσχυνόμην νά έπιστρέψω είς τον 

πατρικόν οίκον άνευ εφοδίων ο^εν έπέτρεψα είς έμαυτόν νά 

λάβω πράγματά τινα έκ τής οικίας σου, διά νά μή έπι

στρέψω μ.έ χεΐρας κενάς.

»Αυτά έ'πραξα, καί τώρα δύνασαι μέ μίαν λέξιν νά με 

καταστρέψης, ή νά μέ σώσης σιωπών σήμερον είναι τρίτη, 

λοιπόν τήν πέμπτην ή τό πολύ τήν παρασκευήν 5~ά έπα- 

νέλϊω μέ χρήματα, τά πάντα Ό . πληρωϊώσι, καί ϊ ά  διά- 

γωμεν του λοιπού βίον ευφρόσυνου κ.τ.λ. κτλ.«

Γ0  Μάρκελλος έλεγεν ότι έγνώριζε στενώτατα τόν Μου- 

σταφά πασάν καί τόν ηγεμόνα Γκίκαν. Μου είπε προς τού- 

τοις ότι έπί πολυν χρόνον διετέλεσε γραμματευς του ήγεμό- 

νος Κούζα. Φέρει τήν ταινίαν τού Μετζιδιέ.

Τήν Κυριακήν μέ ώδήγησεν είς τήν ' Ρωσσικήν ’Εκκλη

σίαν, όπου ήξίου νά ίδη τόν πρίγκηπα Δεμιδόφ. Έ κεΐ 

συνελήφϊτη έπί τή αιτήσει Χριστοφόρου τινός, μεσίτου "Ελ- 

ληνος.

f0  κατηγορούμενος Ελληνικής καταγωγής υπάρχων, διη- 

γ ή ϊη , ότι ήτο υπάλληλος είς τό γραφεΐον τών διαβατηρίων 

έν Βουκουρεστίω · ότι, πεσόντος του πρίγκηπος Κούζα, ήναγκά- 

σ ΐη  νά παραιτήση τήν ϊίεσιν του, καί τότε έλϊων είς Παρι-
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σίους, καί διατριβών άνευ πόρου κατήντησεν εις μεγίστην 

αθλιότητα' ισχυρίζεται δέ οτι μόνον τα δι’ οσα εγκλήματα 

κατηγορεϊται έπραξεν. —  Έ ξηπατή^η, έλεγεν, από άτομόν 

τι, όπερ τον έφερεν εις Βάδεν, καί έκεϊ έπαιξεν επ’ έλπίδι νά 

κερδήση καί έςέλ'ΐη τής άςτλιότητος. ’ Επί τε'λους ομολογεί, 

οτι έπταισεν, οτι πρέπει νά τιμωρηΐϊή, καί ή τιμωρία αΰτη 

ϋτά τον σωφρονίση.

Τό δικαστήριον τον κατεδίκασεν εις ενός έτους φυλάκι- 

σιν, 50 φρ. πρόστιμου, καί δυο ετών άστυνομικήν έπι- 

τήρησιυ.

(’Ε κ τής Δικαστικής Έφημερίδος Παρισίων 1866.)

—  Πολυ^ρυλλητος δίκη· Ο Κ. Κ. · . . άπέίτανε προ 

μικροΰ εις Παρισίους εις λίαν προβεβηκυίαν ηλικίαν. "Ή 

δίκη του προ πολλοΰ λησμονη^εϊσα, αντήχησε μεγάλως 

προ τεσσαράκοντα ετών έπρόκειτο περί εγκλήματος ανήκου

στου έως τότε, περί τοΰ οποίου ή ’ Ε θ ν ι κ ή  Γ ν ώ μ η  ανα

φέρει διαφόρους λεπτομέρειας.

«Ό  Μ. . . ήτο διευθυντής σπουδαίου βιομηχανικοΰ κατα

στήματος· ήτο άνήρ χρηστότατος, τιμιώτατος καί άκεραίου 

χαρακτήρος. γΟ υιός του Ε . . . ., δεκαοκταετής την ηλικίαν, 

τώ έ'δωκε σπουδαίας παραπόνων άφορμάς· κατείχετο υπό 

αισχρών παϊών, άτινα ό πατήρ ματαίως έπειράτο νά κατα- 

βάλη.

»'Ο Μ. . . . καίίτήμενος εις την οικίαν του ύπεδέχΪΓη 

εσπέραν τινα φίλον του έμπορον, τον Κ. Δ. . ., εις ον έδωκε 

μεγάλην ποσότητα χρημάτων ενώπιον τοΰ υίοΰ του Ε . . . 

Μετά τό δείπνου δ έμπορος άπεσύρΪΓη περί την δεκάτην τό 

εσπέρας, ο πως ε’πανέλΐη εις τό ένδιαίτημά του μικρόν έκεϊ-
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ϊεν  άπέχον. ’ Ενώ διήρχετο δέ διά δρόμου μεταξύ μι- 

κροΰ δάσους, αίφνης εμφανίζεται τις ενώπιον του μέ μαυ- 

ρισμένον πρόσωπον, καί ζητών ή τό βαλαντίου ή τήν ζωήν 

τοΰ προτείνει δύο πιστόλια.

Ό  Κ. Δ. . . .  κ α τ’ άρχάς έσκέφΪΓη νά υπερασπιστή 

ώπλισμένος ών · άλλά νομίσας οτι άνεγνώρισε τό άτομον 

εκείνο, τοΰ έτριψε τό βαλάντιον. Ο ύτος δέ λαβών αυτό 

άπέρχεται τάχιστα.

»Τήν επαύριον λίαν πρωί δ Κ. Δ. . . έπιστρέψας παρά 

τώ Μ. . . . διηγείται τό συμβάν καί τώ λέγει-

»—  Έ κ  τή ς  προφοράς, τοΰ σχήματος, κα ί έκ τών χα 

ρακτηριστικών, τά  δποΐα τδυνήΪΓην νά διακρίνω, καίτοι μαυ- 

ρισμένου δ'ντος τοΰ προσώπου τοΰ κλέπτου, ένόησα οτι ήτο 

αυτός δ υιός σας.

»—  Πρέπει νά βεβαιω^ώμεν, είπεν ο Μ. . . έκπληκτος 

γενόμενος- έλθετε. Καί άρπάσας κλεπτοφάναρον, απέρχεται 

ήρέμα εις τον κοιτώνα τοΰ Ε . . . ,  βαΐτέως κοιμωμένου. Ό  

πατήρ, ούτινος ή χειρ τρέμει, φέρει περί αυτόν τάς άκτί- 

νας τής λυχνίας. Ο ί βλοσυροί οφθαλμοί του περιφέρονται 

πανταχοΰ καί άνακαλύπτουσιν ¿Τρυπωμένου χειρόμακτρον έκ 

μελανών κηλίδων, δύο πιστόλια καί τό βαλάντιον τοΰ έμπο

ρου, κεκρυμμένον υπό τό προσκεφάλαιον τοΰ Ε. . .

«—  Α ί!  κοιμάται, είπε χθα μ α λή  τή  φωνή ο πατήρ, ού

τινος τά  βλέμματα έξήστραπτον παράδοξον λάμψιν. ’Έ π ε ιτα  

διά δραστήριας κινήσεως, δράττεται ενός τών πιστολίων, τό 

γεμίζει, κα ί πριν ό Κ. Δ. . . .  ύποπτευ^ή τον σκοπόν του, τό 

έκκενώνει έγγύΪΓεν κα τά  τοΰ κρανίου τοΰ υίοΰ του.

»Καταδικαστείς δ Μ. εις άειφυγίαν, έλαβε τήν άδειαν 

μετά δέκα έτη νά έπανέλΪΓη έυ Γαλλία. Έ χω ν δέ καί
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ικανήν περιουσίαν, έ'ζησε μεμονωμένος εις Παρισίους, ύπο 

βαρείας μελαγχολίας κατεχόμενος, ένεκα τοΰ αιματηρού 

συμβάντος, βεβαίως, ούτινος έμνημονεΰσαμεν.

—  Η Έλαιόπολις. ’ Ιδού δ άρώμος της εξαγωγής τοΰ 

πετρελαίου των πέντε τελευταίων ετών, άπδ τής Γ·: ’ Ιανουά

ριου μέχρι τής 15 Νοεμβρίου:

1862   8,900,000 γαλλονίων.

1863 ..................................  24,500,000 »

1864 .................................  30,000,000 »

1865   22,000,000 »

1866   56,000,000 »

Ή  δέ παρούσα χρήσις παρουσιάζει τεραστίαν αύ'ξησιν 

έπι τοΰ παρελθόντος έτους.

Το 1861 ή Νέα Ύόρκη έξήγαγεν έκ τού λιμένος της 

112,476 γαλλόνια πετρελαίου- το δέ 1866, έν διαστήματι 

μόνον δέκα καί ήμίσεος μηνών 29,400,000 γαλλονίων.

Μεγάλη ποσότης πετρελαίου έχορηγή^η έκ τής βορείου 

’ Αμερικής. Αί παραγαγοΰσαι αυτό πηγαί είσιν έκ τών 

άφΐτονωτέρων γνωστών πηγών ουδέποτε χρυσορυχείου άνα- 

κάλυψις παρήγαγε οργασμόν ομοιον προς τδν γεννώμενον έκ 

τής άνακαλΰψεως έλαιοφόρων τόπων.

ΓΗ περιοχή αΰτη ονομάζεται Γ ή  Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ - έκάστη 

δέ πηγή έχει τδ ιδιαίτερον αυτής δ'νομα. Έ ν  Γαλλία οσά

κις συνοικίζεται χωρίον, κατ’ άρχάς κτίζεται έκκλησία, καί 

περί αυτήν οίκοδομούνται οίκίαι. Έ ν  δέ τή Γ ή  τοΰ Πετρε

λαίου, ή μέν πηγή αντικαθιστά τήν εκκλησίαν, ή δέ έργα- 

σία τήν προσευχήν.

’ Ανακαλύπτεται πηγή έν τινι πεδιάδι,· μετά δεκαπέντε

ημέρας ή πηγή αΰτη έχει ιδίαν ονομασίαν, κα ί μετρά δώ

δεκα έως δεκαπέντε χιλάδας κατοίκων. ΓΗ περιοχή έκείνη, 

τ ς  τδ μυριόμετρον ήτο αξίας ιπρότερον τεσσαράκοντα φράγκων, 

νΰν άναλογεΐ προς πολλά εκατομμύρια- ή περιουσία εξέρχε

ται άναπηδώσα διηνεκώς έκ τών σπλάγχνων τή ς  γής.

Πρέπει δέ νά προπαρασκευαστή ιδίως τδ αισθητικόν νεύ- 

ρον, ώστε νά δΰναται ν’ άντέχη εις τήν έκπεμπομένην άπο- 

φοράν- αί οίκίαι, τά έπιπλα, τά άκάτια, οι άνθρωποι, τά 

ζώα, τά πάντα έμπίπλανται ελαίου.

’ Αφού δέ τά ένδύματα τών κατοίκων λίαν ρυπανϋτώσιν τ  

καταστώσι βαρύτατα έκ τοΰ πετρελαίου, ώστε νά μή τά 

φέρη τδ σώμα έπι πλέον, τά ρίπτουσι κα'“ ’ δδον, καί εις τδ 

πρώτον ίματουργεΐον, τδ οποίον ίτ’ άπαντήσωσιν ένδύονται 

άπδ κεφαλής μέχρι ποδών.

Ή  έλαιόπολις ιδρυται 96 μυριόμετρα μακράν ττς Νέας 

Ύόρκης, δυτικώτατα τής Πανσυλβανίας- ύπάρχουσι δέ έκεΐ 

άναπηδητικά φρέατα άποφέροντα εισόδημα τοΐς ίδιοκτήταις

100,000 φρ. καϊ?’ έκάστην!

Τδ ΪΓε'αμα τού έδάφους είναι άνώτερον πάσης περιγρα

φ ή ς- εις τά ς έντδς τών βράχων ήνεωγμένας τάφρους φαίνον

τα ι τά  λείψανα άπολώωμένων άρχαίων δασών γιγάντεια 

δένδρα άρχαίας έποχής είσιν έπισεσωρευμένα έκεΐ, ως έπεσον 

έν τή  ήμέρα μεγάλου κατακλυσμού.

Ή  Έλαιόπολις συνίσταται εις σειράν παραπηγμάτων άπδ

σανίδας, φύρδην μίγδην τεθειμένων. Άκαταπαύστως πη-

γνύουσι' το ιαύτας, άδιακόπως έπισωρεύονται- αί άρχαιότεραι

φαίνονται καταπίπτουσαι οπως παραχωρήσωσι τόπον εις τάς

νεωτέρας, κα ί άποτελοΰσι καταπληκτικόν άμφώέατρον. Ού-

δαμού θέατρα , ούδαμού π α λ ά τ ια - πανταχοΰ ομως πίίτοι
28
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πετρελαίου, σωρείαι αχρήστων μηχανών. Ά κ ά τ ια  προσδεδεμένα 

εις τά ς  οικίας, άκάτια  άναπληροΰντα τα  έπιπλωμε'να ξενο

δοχεία διασταυροΰνται επί βορβορώδους θαλάσσης.

’ Ιδιοκτήτης οίκων εν τοιαύτη καλύβη ε’κε'ρδησεν ε’κ του 

πετρελαίου δύο ή τρία εκατομμύρια δολαρίων.

Δρόμους δεν άνοίγουσι, διά τον άπλούστατον λόγον, οτι 

άπαιτεΐται προς τούτο χρόνος.

Οί άνθρωποι, ως καί ή πόλις, είσί βορβορώδεις καί ελαιώ

δεις· διά να βεβαιώσωμεν την γενικτν θεωρίαν τής πόλεως, 

το ελαιον καί τά χρήματα άρκοΰσιν.

’ Από cpj-ρου βαρέος με'χρι νυκτός άπαντες εργάζονται. 

Όμοιάζουσι μέ κυψέλην μελισσών ουδόλως κηφήνες, ο οκνη

ρός άποπεμπεται.

Γενομενης άποφάσεως να ορυχςτή φρε'αρ επί τίνος περιοχής, 

στήνουσι γερανόν καί άπλούν ικρίωμα (σκαλωσιάν) εως πεντη- 

κοντα ποδών υψηλόν. ’ Επί τής κορυφής υπάρχει τροχαλία μέ 

σχοινίον, εις τό άκρον τού οποίου είναι δεδεμένον τρυπάνιον 

κατάλληλον πρός κατασκευήν οπής 6 μέν δακτύλων την διά

μετρον, 600 δέ ποδών το βάςτος.

Είναι άδύνατον νά φαντασ'ΐοή τις άπλοϊκώτερον τής συ

σκευής ταύτης· έκτος τής μηχανής πάντα τά λοιπά προμη

θεύονται έκ τού πλησίον δάσους. Εις την διατρύπησιν τοιούτου 

φρέατος δαπανώνται 25,000 φράγκων περίπου, περιλαμβανό

μενων τού υλικού καί τής εργασίας.

Παρ’ έκάστω φρέατι υπάρχει πάσσαλος φέρων την εξής 

επιγραφήν ’ Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  τό  καπνίζε ιν .  Ή  έντολη 

αύτη ου χρήζει σχολίων τά πάντα έκεΐ είσιν εύφλεκτα, καί 

πολλάκις τά φρέατα κατεστράφησαν έκ τού πυρός.

Πρός αποφυγήν τοιούτων απευκταίων έφοδιάζουσι το
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φρέαρ διά σίφωνος χυτού, δι’ ού άνέρχεται καί κατέρχεται 

τό πετρέλαιον, ως καί δ υδράργυρος έν τώ σωλήνι τού βα

ρομέτρου κατά τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς.

’ Εν τή ένάρξει τής άνωρύξεως φρέατος έπεύχονται τον 

έργάτην διά τών επομένων λέξεων. «Είζτε νά άπαντήσης τό 

στρώμα τού έλαίου!» Ή  τυπική αύτη έ'κφρασις είκονίζει 

διά μιας λέξεως τον πληθυσμόν τής Έλαιοπόλεως, καί έάν 

ο 2ατανάς έστρατολόγει μόνον παρά τοΐς όκνηροίς, τό 

έπάγγελμά του άπώλετο έν τή Γ ή  τού πετρελαίου. Ή  πα

ροιμία Γ Ο χρόνος  ε ίναι  χ ρ ή μ α τ α ,  άντικατέστη έκεϊ κάτω 

διά τής, Τ ό  έ'λαιον ε ίν α ι  χ ρ ή μ α τ α .

—  Πολλά μεν έλέχ^ησαν περί τών ’Αγγλικών Χ ρ ι σ τ ο υ 

γέννων,  είναι δέ ήττον γνωστή ή Κ α λ ή  Ν ύ ξ  τών ’ Ισπανών. 

ΓΗ εορτή τών ύπερπυρηναίων γειτόνων τών Γάλλων περιγρά- 

φεται ως έφεξής εις σύγγραμμά τι δημοσιευϊτέν υπό τού Κ. 

2έλβα.

Έ ν  ’ Ισπανία ή Κ α λ ή  Ν ύ ξ  είναι έκ τών ϊορυβωδεστέ- 

ρων νυκτών. Ούδείς κοιμάται· τά τύμπανα, τά σείστρα 

(δέφια), τά κρόταλα, καί τά λεγόμενα ραΐκιβ συνερίζονται 

ποιον νά προξενήση περισσότερον πάταγον. ’Άσματα, κραυ- 

γαί, ώρυγμοί άκούονται πανταχού. Τοιαύτη δέ βοή γίνεται,

ωστε αγνοεί τις πού νά κρυφϊή ή πώς νά φράξη τά
? ,
ωτα του.

Τά  ρ υ ΐ) 08 είναι όργανα λίαν άγροίκα. ’ Ράβδος διερχο-

μένη διά τεταμένης μεμβράνης παράγει βρυγμόν παραβαλλό-

μενον πρός τον κλωγμόν τού Ίνδόρνώος, έπειδή έ'δωκαν εις

τό p a b o  τό ονομα τού πτηνού τούτου.

Έ κτος δέ τών κατά τήν νύκτα τών Χριστογέννων ϊτορυ-
•28*
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βούντων ραΐίοε εκ μεμβράνης, ύπάρχουσι καί τά άληΪΓη 

ραίιοβ.

Είναι συρμός εις κλάσιν τινά της κοινωνίας ν’ άνταλλάσ 

σωσι φυσικά δώρα, δυνάμενα νά χρησιμεύωσιν εις τά μετά 

το μεσονύκτιον δείπνα ή τούς δειπνητάς. ’ Επειδή δε ο ίνδόρνις 

είναι τό κυριώτερον φαγητον του δείπνου τούτου, οσοι ε'χουσι 

πολλούς φίλους λαμβάνουσι καί πολλούς ίνδιάνους. Ύπάρ- 

χουσιν άνθρωποι έ'χοντες ολοκλήρους άγέλας. Μή δυνάμενοι 

δέ νά τούς φάγωσι διά μιας, τούς κλείουσιν εις δωμάτιον 

διά νά τούς παχύνωσι, καί άπαντες οι οίκοι μετασχηματί

ζονται εις ορνιθώνας.

—  Ή  επί τής ύέλου ζωγραφική. Έ κ  του τελευταίου 

άρώμού τού Κ α λ λ ι τ έ χ ν ο υ  έρανιζόμεϊα το εξής σπουδαίου 

ιστορικόν περί της επί της ύέλου ζωγραφικής.

Οί Αιγύπτιοι, οί Φοίνικες, οί 2ιδώνιοι, οί ΑίΪΓι'οπες, οί 

"Ελληνες, οί Περσαι, οι ’ Ινδοί, οι Γαλάται καί οί ’ Ρωμαίοι 

έζωγράφουν επί τής ύε'λου. “ Τινές, λε'γει ο Παλίσσης, άπο- 

φαίνονται, οτι, των υιών τού ’ Ισραήλ βαλόντων πυρ εις τι 

δάσος, το πυρ εξετάϊ'η επί τοσούτον, ώστε έϊέρμανε το νίτρον 

μετά τής ά'μμου, καί ε^ρευσε διά των δρέων εκτοτε δέ έκ 

τού τυχαίου τούτου συμβάντος κατέγειναν εις τήν τεχνητήν 

κατασκευήν της ύέλου.”

Γ0  δέ Νε'ρης, νεώτερος ιστορικές τής ύε'λου, λέγει, κατά 

τον Πλίνιον, τον Τάκητον, τον Στράβωνα, τον Άγρικόλαν καί 

κατ’ αύτον τον Παλίσσην “ Ή  τύχη έδώρησε τήν ύελον έν 

2υρία, παρά τάς ο'χϊτας τού Βήλου, εις έμπο'ρους ύπο κα- 

ταιγίδος έκεΐ καταφυγόντας. Ήναγκασμ.ένοι οντες νά δια- 

τρίψωσιν ε’πί μικρόν, ήναψαν πΰρ παρά τήν δχ~ην διά νά
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μαγειρεύσωσι τάς τροφάς των. Ε ις το μέρος εκείνο εύρέΐτη 

μεγάλη ποσότης έκ τού χο'ρτου τού καλουμένου κ ά λ ι ο ς  

(άναμφιβόλως είναι ή ΐταλασσία σόδα τού Αινναίου, ή περιέ- 

χουσα μέγα μέρος τού ύπανίτρακικού άλατος τής σόδας) 

ούτινος ή τέφρα δίδει τήν ύελον. "Ενεκα δέ τής τού πυρος 

ορμής,· ενωσάσης το άλας μετά τής σποδού τού φυτού, τής 

άμμου καί των αρμοδίων προς ύέλωσιν πετρών, έσχηματίσ^Γη 

ή ύελος.” Ό  Νέρης άναβαίνει εις το βιβλίον τού ’ Ιώβ· έγώ 

έπεϊτύμουν νά μή άναβώ εις τον κατακλυσμόν. Νεώτερός τις, 

ονομαζόμενος Μερέτ,- ζητεί εις [μάτην χωρία τής ΙΙαλαιάς 

Διαθήκης, έ'ν^α νά γίνηται μνεία περί ύέλου, ένώ σπανίως 

γίνεται λόγος εις τήν Νέαν, εις τάς έπιστολάς τού Παύλου, 

τού ’ Ιακώβου, καί εις ττν ’ Αποκάλυψιν, άνήκουσαν εις τον 

Ίωάννην, ώς γινώσκετε.

Καί ταύτα μέν περί τών ’ Ιουδαίων περί δέ τών ’ Ελλήνων» 

Άμφροδίσσιός τις, καί ο περίφημος ποιητής ’ Αριστοφάνης 

πρώτοι έλάλησαν, ώς προς το αντικείμενου τούτο. ’ Ιδού τί 

λέγει εκείνος. “ Αί ύελοι συντρίβονται έάν αίφνης ΪΓερμαν^ώ- 

σιν έν καιρώ χειμώνος.” Ό  δέ ’ Αριστοφάνης εις τάς Νεφέ- 

λας του· “ Οί φαρμακοπώλαι πωλούσιν έν Αίήναις ύελον καί 

πολυτίμους λίγους.”  'Ήδη έπανέλ^ωμεν εις τον σχολιαστήν. 

“ Καλούμεν ιδίως ύελον τήν ύλην έκείνην, ττν άποτελουμένην 

διά τής έκκαύσεως χόρτου, καί χρησιμεύουσαν προς κατα

σκευήν άγγείων καί άλλων ειδών.”

Περί τής ζωγραφικής έπί τής ύε'λου, ο Πλίνιος βέβαιοί, οτι 

οί άρχαίοι είχον το πλεονέκτημα τού ζωγραφείν έπί τήν ύελον 

διά διαφόρων χρωμάτων, καί άπομιμεΐσ'ίαι τούς πολυτίμους 

λίγους. ’ Εν ’ Αλεξανδρεία ύπήρχον άπειρα ύελουργεϊα· έπί 

’ Αλεξάνδρου δ Άπελλής είχεν ίσως τούς ζωγράφους του τών
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παραίυροϋέλων, είς ο'ύς έδιδε σχέδια, ως ο 'Ραφαήλ εις τους 

Γάλλους καλλιτέχνας, καίώς ο ’ Ιωάννης Κουσϊνος είς Pinalgrier.

Έ ν  δέ τη 'Ρώμη, κατά τον Μαρτιάλ, λαλούντα την φο

ράν ταύτην άνευ σκώμματος, κατεσκεύαζον αξιόλογα Μω

σαϊκά λιθόστρωτα έκ χρωματιστής ύέλου. Οι Γαλάται είχον 

διαπεράσειν τον ποταμόν' Ρουβίκωνα έξ έζωγραφημένης ύελου προ 

των 'Ρωμαίων. Οι Γ ό τϊο ι είχον ύέλινα χρωματιστά Μωσαϊκά. 

Οί Αιγύπτιοι είχον έργασβτή το τοιούτον είς τήν Διόσπολιν, ως 

ημείς οί Γ  άλλοι το εργαζόμενα είς το Choisy-le Roi. Παρά 

τοϊς Κ 'πταις τά ύελουργεϊα ήσαν αξιόλογα, ως κατασκευάζομεν 

ταύτα είς Μετς. Οί τήν ναυτηλίαν έφευρόντες Φοίνικες 

έχρωμάτιζον τήν ύέλον, ως λέγεται, προ του 'Ηροδότου. Οί 

Πέρσαι προ του ’ Αλεξάνδρου έϊαλασσοπόρουν έν ύελίνοις 

πλοίοις. Αί βιβλιοίτήκαι τής Σπάρτης καί των ’ Αθηνών ήσαν 

πλήρεις σφαιρών έκ λευκής καί χρωματισμένης ύέλου. Οί 

'Ρωμαίοι έχρωμάτιζον παντού τήν ύελον, είς τά τείχη, είς 

τούς νόλους, είς τά λιθόστρωτα των ναών, τών άνακτόρων, 

καί αυτών τών οικιών. ’ Αγγεία, ποτήρια, σφαϊραι ήσαν έκ 

χρωματιστής ύέλου τετορευμένης καί κεχρυσωμένης. Κάλπαι 

τεφροδόχοι, φιάλαι τών θυσιών, λάγηνοι τού καλλωπισμού, 

ήσαν έκ χρωματιστής ύέλου ύπό τών καλλιτεχνών. Οί ψευ

δείς λ& οι, κυρίαι μου, δι’ ών έκοσμούντο αί 'Ρωμαΐαι, τά 

ένώτια, τά περιδέραια, οί δακτύλιοι, αί σφραγίδες ήσαν έκ 

χρωματιστής ύέλου, μηκτυριζούσης τον άνθρακα καί τον 

ύάκιν'ςτον, τον σάπφειρον, το τοπάζιον καί τον σμάραγδον. 

'Η  πρώτη ιστορία τής έπί τής ύέλου ζωγραφικής ανήκει ολό

κληρος είς τήν άρχαιότητα.

' Ο πρώτος αυτής τρόπος τής ύπάρξεως διηγείται τήν 

Ίλιάδα προ τής Βίβλου· διαγράφει τούς άλλους τού 'Ηρα-
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κλέους προ τών θαυμάτων τού Μωύσέως· κατακεραυνώνει 

τούς Τιτάνας ύπό τού Διός, πριν σταματη'ΐ'ή δ "Ηλιος ύπό 

τού ’ Γησού.

Κ ατ’ άρχάς έλαύνεται ή "Ηρα έν τω αρματι μετά ταών, 

πτηνών, μυκώνων καί κρίνων. Βραδύτερον ή Μαγδαλινή ϊ ά  

ήναι προ τού σταυρού μέ λελυμένην τήν κόμην. Κ ατ’ άρχάς 

δ ’ Απόλλων είναι είς τον ’Όλυμπον κατόπιν δ ’ Ιησούς είς 

τον έλαιώνα. Ή  χαρά τής είδωλολατρείας προ τής Χριστια

νικής ΐτλίψεως- τά είδωλολατρικά μωσαϊκά προ τών ύελο^ύρων 

τού καθολικισμού.

Διά τών είδωλολατρικών μωσαϊκών είκονίζονται πάντα τά 

ιστορικά άντικείμενα, πολεμικά, άστρονομικά, ευτράπελα, 

σπουδαία, κωμικά, αγροτικά. 2κηναί βακχικαί τών ΑΪΓηνών, 

καί Κρόνια τής 'Ρώμης. Θεοί, ϊε α ί ,  μούσαι, πολεμι- 

σταί, ήρωες, μυθολογικά σύμβολα έν τοϊς ναοϊς, έν τοϊς 

άνακτόροις, εικόνες ολόσωμοι ή προτομαί τών ένδοξων άνδρών. 

Αύτη είναι ή πρώτη έπί τής ύέλου περίοδος τής ζωγραφικής.

'Η  δευτέρα περίοδος άρχεται έκ τής παρακμαζούσης 

'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καί προβαίνει μέχρι τού 11  αίώνος* 

ή δέ τρίτη προχωρεί μέχρι τού 14 αίώνος. Τότε έγκατα- 

λείπονται τά μωσαϊκά. 'Η  τέχνη τού σχεδίου ώρίσβτη ύπό 

τού Γιόττου καί Κιμαβουέ, άμφοτέρων ύπό Δάντου έξυμνη- 

^έντων. Παρήλότον δ Άλαρϊχος, δ ’ Αττίλας, δ Γενσερίχος, δ 

’ Ιουστινιανός, δ Κάρολος Μέγας, δ Οΰγουος Κάπετ, καί 

αύτός δ άγιος Λουδοβίκος- τά Χριστιανικά ύαλία τών παρα

θύρων κατήντησαν ευαγγέλια ζώντα, βιβλία ιστορικά, καί 

θρησκευτικά χρονικά διά τούς ιερείς, τούς βασιλείς καί τούς 

λαούς.

' Ο πύργος καί ή μονή είσι τά δύο Χριστιανικά σύμβολα
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τού Μεσαιώνος. Γ0  πύργος είναι πολεμικόν καί πολιτικόν ή 

δέ μονή ειρηνικόν καί θρησκευτικόν. Γ0  πύργος έχει αύλάς, 

τείχη, προπύργια, επάλξεις, προμαχώνας, αίρομένάς γεφύρας 

καί στρατιώτας. Ή  μονή έχει εκκλησίας, θυσιαστήρια, έσω- 

νάρ^Γηκας, παραϊυροϋέλους καί καλλιτε'χνας.

Ο κλήρος αγιάζει τά πλούτη, εισάγει τήν πολυτέλειαν 

εις τους ναούς, κωλύει την άναρχίαν καί καταστρέφει τήν 

βαρβαρότητα τών αιώνων. ’ Ανακαλεί ττν τέχνην, μεταχειρί

ζεται τον χρωματισμόν έπί τής ύέλου, χαράττει επί τών πα

ραθύρων τών εκκλησιών τήν θρησκείαν του, ή'τις είναι τ 

πολιτική του. Δέν ύπάρχουσι πλέον απλώς μωσαϊκά διά 

τους βόλους, άλλά ζωγραφίαι έπί πάντων τών ύελοπαραϊτύρων. 

’ Εκτίθεται ή Παλαιά καί Νέα Διαθήκη εις τούς οφθαλμούς 

τών μή γινωσκόντων άνάγνωσιν. Τ ά  ΰελοπαράΪΓυρα συνδέον

ται μετά τής ποιήσεως, τής ρητορικής, καί τής ιστορίας. 

Η πνοτ τού ίόεοΰ εισέρχεται εις τούς οφθαλμούς του έθνους. 

Η  Γαλλία γεννά καλλιτέχνας ύελουργούς, μή σημειοΰντας τά 

έργα των, πρέπει νά προσμείνωμεν τήν ’Αναγέννησιν διά νά 

μάϊίωμεν τά ένόματά των.

Οί Κ . Κ . Μαρεσάλ άποδεικνύουσιν έπί τών καϊτ’ ημάς 

χρόνων, ότι ή τέχνη τής έπί της ύέλου ζωγραφικής δέν άπω- 

λέσ^η ποτέ, ώς τινες άξιούσιν.

Ούδέν άπωλέσαμεν έκ τής μεγαλοπρεπούς τάύτης τέχνης, 

δοξα τώ Γ̂εώ, ού'τε καί αυτήν τήν ιστορίαν, δί ής μανϊάνομεν, 

οτι ή ύελος είναι τόσον αρχαία, όσον καί ό κόσμος, καί οτι ή 

άρχαιότης έγίνωσκεν όλας τάς τέχνας.

—  Ό  ίεροκήρυξ τής δυτικής έκκλησίας Όνωρέ συ

νήθως έπραγματεύετο τάς ύψηλοτάτας αλητείας τής *ρη-
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σκείας διά γελοίων σχημάτων. Εις διδαχήν του τινά περί 

τής τελευταίας κρίσεως παρουσιάσας άπό τού ά'μβωνος είξ 

τό ακροατήριόν του κεφαλήν νεκρού, καί άποτείνων πρός 

αυτήν τον λόγον «Λάλησον, λάλησον», τή είπε. Μήπως είσαι 

κρανίον δικαστού; Δέν αποκρίνεσαι; Ή  σιωπή σου λοιπόν 

εις κατάφασιν». Καί βάλλων έπί τής κεφαλής ταύτης τον 

δικαστικόν πίλον- «Όμολόγησον λοιπόν τώρα, έξηκολούϊει 

λέγων, όμολόγησον δέν έπώλησας πολλάκις τήν δικαιοσύνην 

μέ χρυσόν καί άργυρον; δέν έκώφευσας πολλάκις εις τά δί

καια τών άλλων; δέν συνεννοήΪΓης μετά τού δικηγόρου, μετά 

τού είσαγγελέως διά νά άδικήσης ττν χήραν καί τον ορφα

νόν; Δέν άποκρίνεσαι; Ή  σιωπή σου'εις κατάφασιν. ’Ά π ελϊε  

λοιπόν νά λάβης τά έπίχειρα τής ανομίας σου». Καί ρί- 

πτων τήν κεφαλήν ταύτην, έλάμβανεν άλλην, πρός ήν καί 

άποτείνων πάλιν τον λόγον, «Είπέ μας, τή έλεγε, μήπως είσαι 

κρανίον ωραίας κυρίας, ή οποία εις άλλο δέν ένησχολήΐη καΐτ’ 

ολην της τήν ζωήν είμή νά καλλωπίζηται, άφωσιωμένη όλως 

διόλου εις τάς έρωτοτροπίας καί τήν πολυτέλειαν; δέν αποκρί

νεσαι; ' Η σιωπή σου εις καταφάσιν. Πού είναι λοιπόν τώρα, 

ω κενόφρον κεφαλή, πού είναι έκεϊνα τά ηδυπαθή βλέφαρά 

σου, τά μεγάλα καί χαροπά όμματά σου, τά όποια ήσαν τό

σον έξησκημένα εις τήν μαγευτικήν, εις τήν γοητευτικήν 

τέχνην- των; πού είναι τό θελκτικόν έκεινο στόμα σου, το 

όποιον μέ τά παμπόνηρα μειδιάματά του έκαμε πολλούς να 

κλαίωσι τώρα εις τον αδην; πού είναι, κεφαλή ματαιόφρον, 

οί ώς άλη^είς μαργαρΐται όδόντες σου, μέ τούς οποίους έμά-

γευες τούς άνοήτους; πού είναι τά ψιμύθιά σ ο υ  αί

βαφαί σου; . . . .

Καί οΰτω ρίπτων τήν μίαν κεφαλήν καί λαμβάνων τήν
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άλλην δ ίεροκήρυξ, παρίστα διαφόρους καταστάσεις του άν- 

^■ρώπου, καί έλάλει περί έκάστης κατά το κρανίον όπερ 

έκράτει.

Γ0' Λουδοβίκος ΙΔ' βασιλεύς της Γαλλίας ήρώτησε Ιτόν 

περίφημου ιεροκήρυκα Βουρδαλών, ποίαν ίδε'αν έχει περί του 

Όνωράτου; Μεγαλειότατε, άπεκρ&η δ Βουρδαλώς, δ Εερο- 

κήρυξ ούτος έκδέρει (ξεγδέρνει) τά ώτα, πλήν διαπερα τήν 

καρδίαν. Εις τάς διδαχάς δ’ αυτού αποδίδονται τά βαλάν

τια, τά οποία έσυλήϊΐηοαν εις τάς ίδικάς μου.

—  Γ0  προς τ ή ν  π α τ ρ ί δ α  έ μφ υ τ ο ς  έ'ρως. Γ0  πε

ρίφημος της Τωσσίας ποιητής Λομονσδφ εποίησε τον 

ακόλουθον άπόλογον περί του ε’μφύτου προς τήν πατρίδα 

ερωτος.

Σουλτάνος τις συνέλαβεν άηδόνα, καί επειδή ήγάπα 

καϊτ’ υπερβολήν τδ κελάδημα του πτηνού τούτου, διέταξε νά 

τώ κατασκευάσωσι μεγαλοπρεπές κλωβίον, νομίζων οτι ή 

ώραιότης της κατοικίας του ή~ελε τδ κάμει νά κελαδή 

τερπνότερου. ’Αλλ’ ή αηδών υπό άκρας καταληφΐτεϊσα κατή

φειας καί ϊτλίψεως έντδς του παλατιού της’, ούδέν άλλο διά 

μελαγχολικής φωνής έπανελάμβανεν άκαταπαύστως είμή 

ήχον τινά όμοιάζοντα τάς δύο ταύτας λέξεις «Πατρίς μου! 

πατρίς μου!!» Ούδ’ έξήρχοντο του λάρυγγός της αί ΪΓαυ- 

μάσιαι έκείναι έλικοφωνίαι της, ας ήγάπα τοσοΰτον πολύ δ 

2ουλτάνος. ’ Εκπλησσόμενος δ’ ούτος τά μέγιστα «’ Επειδή, 

είπεν επί τέλους, άλλο δέν άκούομεν άπδ τό στόμα αυτής 

τής άηδόνος παρά τάς μονοτόνους ταύτας λέξεις «πατρίς 

μου! πατρίς μου!» πρέπει βέβαια νά είναι κανέν ευφρόσυνου 

μέρος, τδ όποιον άναπολεΐ τόσον πολύ εις τδν νούν της, καί
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διά τούτο εδώ εις τδ μεγαλοπρεπές αύτό κλωβίον της είναι 

τόσον σκυθρωπή . . . .  "Ας τήν έξαπολύσωμεν λοιπόν, καί ας 

ίδωμεν πού ίϊά ύπάγη». Θά ευχαριστηθώ πολύ νά τή άπο- 

δώσωμεν τήν τοσοΰτον ποθητήν πατρίδα της. Οι ΰπηρέται 

άφίνουσι τήν άηδόνα κατά διαταγήν τού σουλτάνου, καί τρέ- 

χουσιν όπισθεν αυτής. Προς μεγάλην δ’ αυτών έ'κπληξιν ή 

άηδών πορευϊεϊσα έκάΪΓησευ επί ακανθώδους βάτου, καί έκεί 

ήρχισε νά ψάλλη τδν πρδς τήν ελευθερίαν ύμνον της διά τής 

μελωδικωτάτης φωνής της.

—  ’ Αλλόκοτοι νόμοι τής ’ Αγγλίας διασωζόμενοι έτι καί 

νύν. Εύρίσκομεν κατά τδν Μεσαιώνα νόμους τινάς έν 

’ Αγγλία μαρτυρούντας τήν βαρβαρότητα τών τότε χρόνων.
ς,

Οι μέν έντέλλονται νά μαστιγονωσι τον ένοχον μέχρις αίματος, 

οι δέ νά στίζωσι τδ μέτωπον διά πεπυρακτωμένου σιδήρους, 

άλλοι νά κόπτωσιν είτε τά ώτα καί τήν ρίνα, είτε τούς πό- 

δας, είτε τάς χεϊρας. Εις τών παραλόγων νόμων τούτων 

παρέχει τήν εξουσίαν εις τδν άνδρα νά δέρη τήν γυναίκά 

του. Καί ναι μέν, οι εύγενέστεροι τών ’Άγγλων δέν προσέ- 

χουσιν εις τδν άνόητον τούτον νόμον, οστις ατιμάζει επίσης 

καί τά δύο γένη, άλλ’ ^  λαδς οστις εμμένει πάντοτε εις τά 

άρχαίά του έ'ϊιμα αναφέρει συχνάκις τον νόμον τούτον καί 

δέν λείπει πολλάκις καί νά τδν βάλλη εις πράξιν. Είρήσ^ω 

δ έν παρόδω οτι τούτο δέν γίνεται εις μόνην τήν ’ Αγγλίαν.

"Ετερος νόμος δεικνύων τά παχυλά ή'ΐτη τών βαρβάρων 

αιώνων, παρέχει τήν εξουσίαν εις τδν άνδρα νά πωλή τήν 

γυναίκα, άλλά πρέπει καί αύτη νά συγκατανεύη εις τούτο. 

Ο νόμος ούτος έκτελείται ενίοτε καί τήν σήμερον. Γ0  άνήρ 

φέρει τήν γυναίκά του εις τήν άγοράν σύρων αυτήν διά
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σχοινιού είς τον λαιμόν (κατά την εντολήν τού νόμου) ώς 

κτήνος- ακολούθως δέ τήν έκξτέτει είς πλειστηριασμον, καί αύ'τη 

παραδίδεται είς τον όστις προσφέρει περισσότερα, συνήθως 

είς έλαχίστην τιμήν, όπερ φαίνεται ότι είναι μόνον διά τον 

τύπον. Διάφορα- τοιαΰτα περιστατικά άναφέρονται περί τής 

αξιόμεμπτου ταύτης συνήθειας. Προ ολίγων χρόνων συνέβη 

μία τών σκηνών τούτων, καί?’ ήν άνη'ρ τις τεσσαρακοντούτης 

φαινόμενος κατά το εξωτερικόν ήλξτε περί τάς εννέα ώρας 

τήν πρωίαν είς τήν αγοράν τού Νιού- Ισλίγκτων (New-Islington) 

μέ νέαν γυναίκα έχουσαν είς τον λαιμόν σχοινίον μέ τό οποίον 

τήν έ'συρεν. Ένώ δ’ ήτοιμάζετο νά τήν έκξτέση είς πλειστη- 

ριασμόν, μεσολαβήσαντές τινες τναντιώΪΓησαν είς τήν πώλησιν. 

Δυσαρεστηί?έντες τό ζεύγος τούτο, έμβήκαν είς άμαξαν καί 

έπορεύξΓησαν είς τήν αγοράν τού Smithfield. ’ Εκεί δέ κατ’ 

αρχάς μέν προσεφέρξτησαν πέντε σελίνια, άλλ’ έπί τέλους ή 

δυστυχής έπωλήξΤη είκοσιέξ σελίνια. ’ Ο άνήρ έπιστρέψας είς 

τον οίκόν του έκαλοτύχιζεν εαυτόν οτι έτελείωσε καλώς τήν 

ύπόΪΓεσίν του, καί έλεγεν. ύψηλοφώνως οτι r  ημέρα έκείνη 

ήτο ή ωραιότερα τής ζωής του. Καί άλλου είδους τοιοΰτοι 

αλλόκοτοι νόμοι ύπάρχουσιν έ'τι είς τήν ’ Αγγλίαν. Παρα

δείγματος χάριν υπάρχει τοιοΰτος νόμος γραφθείς κατά 

τών μάγων τώ 1603, οτι οστις άποδειχϊή οτι συνεβουλεύξτη 

κακοποιόν πνεύμα, ότι συνεφώνησε μετ’ αυτού, οτι έκαμε 

χρήσιν αυτού ή οτι έκαμε πληρωμήν είς αυτό διά τάς 

υπηρεσίας του, καταδικάζεται άμέσως είς ξτάνατον.

Κ αταδικάζεται ομοίως είς θάνατον όποιος έκίίάψη τό 

σώμα άνδρός, γυναικός, ή παιδίου, κα ί όποιος έκβάλλη τό 

δέρμα, τά  οστά ή άλλο τ ι διά νά κάμη μαγείαν.
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—  ΕΑΑΗ Ν ΙΚΠ  ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ’ Ιδού ή κίνησις τής έλ- 

ληνικτς ναυτιλίας είς διαφόρους ξένους λιμένας.

Γ α λ ά ζ ι ο ν .  Τήνά τριμηνίαν τού μεσούντοςέ'τους, κατέπλ. 

πλ. 4 7 , τόν. 11,194. Κ αί τινα μέν αύτών έ'φερον φορτίον 

πορτογαλλίων καί λεμονιών, άλλα δέ ήσαν κενά- άπέπλ. δέ 

τά αυτά, τά μέν φέροντα σίτον καί αραβόσιτον, τά δέ κενά.

Τεργέστη.  Τήν β' τριμηνίαν τού αύτού έτους κατέ

πλευσαν είς Τεργέστην 34 πλοία τόν. 4767, καί άπέπλευσαν 

36, τόν. 4601. Καί ταύτα καί έκεΐνα έφερον διάφορα είδη, 

ων ή άξία άνέβη, τών μέν καταπλευσάντων είς 628,290 δρ. 

τών δέ άποπλευσάντων είς 821,200.

Μελίτ η .  Τόν παρελθόντα μήνα Μάϊον κατέπλ. είς Με- 

λίτην 32 πλ. τόν. 4962, καί άπέπλ. 31 τόν. 4511. Τά κα- 

ταπλεύσαντα έφερον σίτον, χοίρους, ξυλάνθρακας, έρμα, κουκία, 

έλαιοκούκια, πιζέλια, κριτήν, οίνον, βαμβακόσπορον, κλ. τά 

πάντα άξίας 547,370 δρ. τά δέ άποπλεύσαντα, πλάκας, 

έρμα, σίτον καί διάφορα, άξίας 42,650 δρ.

’ Αμστελόδαμον.  ’Άμεσος συγκοινωνία τής 'Ελλάδος 

μετά τής 'Ολλανδίας δέν υπάρχει· είσάγεται δέ έκεϊ πολλή 

ποσότης κορινθιακής σταφίδος διά Λονδίνου καί Τεργέστης· 

άλλοτε έστέλλετο άπ’ ευθείας τό σάκχαρ είς τήν Ε λ λ ά δ α ’ 

σήμερον όμως στέλλεται έκ Μασσαλίας.

Τ ο ύ λ τ σ α .  Τήν δευτέραν τριμηνίαν τού παρόντος έτους 

κατέπλ. είς Τούλτσαν πλ. 13, τόν. 2193, τά μέν κενά, τά 

δέ φέροντα έλαιον καί άλας άξίας 1 2 ,0 0 0 . άπέπλ. δέ έπίσης 

13 τόν. 2240 φέροντα κρώήν καί σίτον ή καί άνευ φορτίου, 

άξίας 184,055.

Δαρ δαν έλ λια .  Τόν παρελθόντα’Ιούνιον κατέπλ. είς Δαρ- 

δανέλλια 11  έλ. πλ. τόν. 1505· άπέπλ. δέ τά αύτά.
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Γένουα.  Τήν δευτέραν τριμηνίαν του έτους τούτου κα

τέπλευσαν εις Γένουαν καί άπέπλευσαν οκτώ πλ. έλλην. Τά 

καταπλ. το'ν. 1987 έφερον ολα σίτον άξίας 429,808 δρ. τά 

δε αποπλ. τον. 1875 έφερον ορύζιον, δε'ρματα, στουπέτζι, μάρ

μαρα, κεράμους, πέπερι, καφέν, αμύγδαλα, άξίας 256,964. 

Τινά δε άνεχώρησαν κενά.

■ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Η  ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ’Εν τω διαστήματι της 

δευτε'ρας τριμηνίας του έτους τούτου κατέπλευσαν καί άπέ

πλευσαν εις τούς κατωτέρω ξένους λιμένας τά έξης ελληνικά 

πλοία ·

Γένο υα.  Κατέπλευσαν πλοία έξ τόν. 6118.

Λιβόρνος.  Κατέπλ. 84, το'ν. 19,923, φέροντα σίτον 

άξίας 6,254,000 δρ. Άπέπλ. δέ 60, τόν. 13,482, φέροντα 

διάφορα βιομηχανικά είδη διά τήν 'Ελλάδα, άξίας 375,000 δρ. 

Νημειωτέον δέ οτι τά 48 τούτων άνεχώρησαν κενά. Τά γεν

νήματα κα3~ απασαν την Τοσκάνην άπέτυχον εφέτος ένεκα 

της άνομβρίας.

Μ ε σ σ ή ν η .  Κατέπλ. 179, καί άπέπλ. 180. Κ αί τά  μέν 

πρώτα έφερον σίτον, κρ ιτήν , βρώμην, ξυλείαν, άραβόσιτον, 

γαιάνθρακας, λεμόνια, πορτογάλλια, σίδηρον καί π ίσσ αν τά  

δέ άλλα ξυλοστέφανα, βουτσία, σαρδέλας κλ. Πολλά δέ άνε

χώρησαν κενά.

Α τ τ α λ ε ι α .  Κατεπλ. 64, τά  πλεϊστα μέν κενά, τά  

λοιπά δέ φέροντα άλας, σάπωνα, έλαιον, καφέ, πέτρας καί 

τινα αλλα είδη αςιας 224,300 δραχ. 'Απέπλ. δέ ίσος άριβΓμός 

μετα σίτου και ξυλικής αςιας 822,790. τινά δέ ή σαν κενά.

Δ α μ ι ά τ ε ι ο ν .  Κατέπλ. έντός τής πρώτης εξαμηνίας 13, 

φέροντα σίτον, κριτήν, καπνόν, άρνία, ξύλα κλ. άξίας 150,000
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δραχ., άπέπλ. δέ 14, τά πλείστα μέν κενά, τά δέ λοιπά 

φέροντα δέρματα, τυρόν καί ξύλα άξίας 55,000 δρ.

Έ ν  δέ Μ ε λ ί τ η  κατέπλ. τόν παρελθόντα ’ Ιούνιον 21, τόν. 

1875, φέροντα έλαιον, χοίρους, ποτσολάναν, ξύλα, έλαιόκουκα, 

τυρόν, σίτον, ξυλάνθρακας, οίνον κλ. άξίας 253,000 δ. άπέπλ. 

δέ 2 1 , τόν. 2575, φέροντα ως επί τό πολύ έρμα καί πλάκας 

άξίας 36,900.

—  Ν ΑΥΑΓΙΑ. Ή  έν τω Δουνάβει ευρωπαϊκή επιτροπή 

έδημοσίευσεν εσχάτως περιέργους ειδήσεις περί των άπό του 

1855 μέχρι τού 1864 συμβάντων ναυαγίων κατά τά στόμια 

καί τά μέρη εκείνα τού Δουνάβεως, εις ά συχνάζουσι μεγάλα 

πλοία. Έ κ  των ειδήσεων τούτων εξάγεται οτι μετά τήν με- 

τασκευήν καί βελτίωσιν τού στομίου τού Νουλινά τά ναυάγια 

ήλαττώότησαν κατά τό ήμισυ· διότι ένω πριν συνέβαινον 65 

τοΐς Ο/ο, κατηντησαν σήμερον εις 39 τοϊς 0/θ· 'Ελληνικά 

δέ ιδίως πλοία τό μέν 1855 έναυάγησαν 6 , το δε 1856, 7, 

τό 1857, 10, τό 1858, 2, τό 1859, 8 , τό 1860, 4, τό 1861, 

7, τό 1862, 6 , τό 1863, 3, καί τό 1864, 2, τό όλον 55.

ΛΙΜΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ. ’ Εν τω διαστήματι της 

δευτε'ρας τριμηνίας τού ένεστώτος έτους κατέπλευσαν 1 1 1  

ελλην. πλοία, τόνων 17,500, φέροντα ξυλείαν, καπνόν, άνθρα

κας, πορτογάλλια, καυσόξυλα, σίτον, βόας, έλαιον, κριτήν, 

πρόβατα, οίνον, κλ. άξίας 3,106,650 δρ. Απεπλευσαν δε 123, 

τόν. 25,468, τά πλεϊστα μέν κενά, ολίγα δέ έφερον λίγους, 

κεράμους, δέρματα, κλ. άξίας 998,750 δρ.

ΛΙΜΗΝ ΧΑΝΙΩΝ. ’ Εντός της αυτής β'. τριμην. κα

τε'πλευσαν 59 ελλην. πλ. τόν. 1834, φέροντα σίτον, ξυλείαν, 

αίγας, πίθους, ΐίειόχωμα, άλας, καυσόξυλα κλ. άξίας 151,700.
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Ά πέπλ. δέ 75, τόν. 2 0 2 0 , τά  πλείστα κενά, άλλα δε φε'ροντα 

πορτογάλλια καί λεμόνια.

ΑΙΜΗΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Κατεπλ. εν τω αύτω διαστήματι 

24, τόν. 872, φε'ροντα πίθους, ϊειόχωμα, σίτον, κλ. άπέπλ. 

δέ ίσος άρόμός, καί έφεραν βαλάνους, σάπωνα καί έλαιον.

Λ Η Μ Ν 02. Κατά τήν αυτήν τριμηνίαν κατεπλ. πλ. 

71 φεροντα ελαιον, σάκχαρ, σίτον, άνθρακας, ξυλικήν, άλας, 

κατράμιον, λεμόνια, άλευρα κλ. άξίας 140,000 δρ. άπε'πλ. 6 6 , 

φεροντα μαλλία, κριϊίήν, τυρόν καί τά πλείστα κενά, άξίας

13,000 δρ.

Μ ΕΑΙΤΗ. Τόν παρελθόντα ’ Ιούλιον κατε'πλ. 16 πλ. τόν. 

1962 φε'ροντα χοίρους, γαιάνθρακας, σίτον, έλαιόκουκα, κρόμ- 

μυα κλ. άξίας 518,885 δρ. άπε'πλευσαν 18, τόν. 1843, φε

ροντα πλάκας, έρμα, άξίας 49,000, τά πλείστα δέ κενά.

Ν Ε Α Π 0Α Ι2. Τήν β'. τριμηνίαν κατεπλ. 87, πλ. τόν. 

18,367, φορτίον έχοντα 315,500 δρ. άπε'πλ. δέ κενά 87, τόν. 

18,420, φορτίον έχοντα άξίας 253,000 δρ. Είσήγαγον σίτον, 

βρώμην, βαλάνους, πίτυρα, γαιάνθρακας, κλ.

Κ Α2ΤΕΑΛ ΑΜ ΑΡΕ. Έ ν  τω αύτω διαστη'ματι κατε'πλ. 

209 τόν. 42824 φε'ροντα σίτον άξίας 9,528 δρ. άπε'πλ. 199 

τόν. 41,959 τά πλείστα κενά, τά δέ λοιπά φεροντα σίτον ε’κ 

4,937,405 δρ. ( Έ κ  τής Πανδώρας  του έτους 1865.)
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AI Ε Ν  Τ Ο  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ .

ΑΡΚΑΔΙΟΥ (Μονή του). Ή  ε’νταΰΪΓα έκδιδομε'νη λιθο

γραφία άντεγράφη άπό χαλκογραφίαν έκδεδομε'νην εις σύγ

γραμμα γερμανικόν έπιγραφόμενον Nach der Insel K reta; 

im Griechischen Archipelagus von Gieber υπό Reise έν 

Λειψία 1823. Ή  μονή τού Άρκαδίου ήτο τω έ'τει 1866 

κατά τό λέγειν των ίδόντων αύτήν, εις τήν αυτήν κατάστα- 

σιν, ήν έξεικόνισεν ο Nache. Περί αυτής άναφέρει πολλά ό 

Tournefort.

ΑΡΚΑΔΙΟΝ (Τό). Άτμόπλοιον δωρηότέν παρά των έν 

Μαγκεστρία ομογενών εις τήν έν Άίτήναις Κεντρικτν ’Ε πι

τροπήν των Κρητών πυρποληότέν τήν 9/21 Αύγούστου 1867, 

πλοιαρχοϋντος τού Κουρεντή, παρά τού ίδίου πληρώματος 

οπως μή περιπέση εις χείρας τού έχΑρού,

Γ Α Μ 0 2  Τ Η 2  Ε ΙΡΗ Ν Η 2 ("Ιδε σελίδα 233 τού παρόντος 

ημερολογίου).

ΓΥ Ν Η  ΤΟΥ ΙΕ Ρ Ο Υ  Α Γ Ω Ν 0 2 . ’Αντίγραφου ’ Ελαιογρα

φίας Γεωργίου Μηνιάτου- έ πϊναξ τού είρημένου δοκίμου 

’Έλληνος καλλιτέχνου παριστα Έλληνίδα μεταφερουσαν κρύφα, 

πρός ένταφιασμόν, άπό τού πεδίου τής μάχης εις ό'χϊην κα- 

τεχομένην παρά των έπαναστατών, πτώματα των πεσόντων 

’ Ελλήνων. "Ιδε Brofferio =  Scene Elleniche.
29



’ Ε Θ Ν 0 2 Υ Ν Ε Α Ε Υ Σ Ε Ω 2  Τ Η 2  Κ Ρ Η ΊΉ 2 (2υνεδρίασις 

τής). ΓΗ είκων αύτη είναι έργον ’ Ιταλού έ^ελοντού.

Θ Α Ν Α Τ 0 2 Τ Η Σ  ΕΙΡΗ Ν Η Σ ("Ιδε σελίδα 257 του πα

ρόντος ημερολογίου).

ΜΥΤΤΔΗΝΗ (Η). 'Η  αρχαία Λέσβοσ· μία έκ των με- 

γαλειτέρων νήσων του ’Αρχιπελάγους κείμενη πλησίον της 

Χίου, έχουσα πληθυσμόν κατά τους μέν 100,000 ψυχών, 

κατά τούς δέ 60,000 εξ ων 35,000 είσίν ’ Οθωμανοί' ή πό

λις έχει πληθυσμόν δέκα χιλιάδων κατοίκων. Η έκδιδομένη 

ένταύϊα λιθογραφία απεικονίζει την πόλιν προ τής κατα

στροφής αΰτής άπο τον σεισμόν τού 1867.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ (Το). Άτμόπλοιον τής Ελληνικές 

Άτμοπλοϊκής Εταιρίας, επίκουρον τής Κρητικής έπαναστάσεως.

ΣΟ ΥΔΑΣ ( Ο λιμήν τής). Ευρύχωρος καί άξίολογος λι- 

μήν πλησίον των Χανίων τής Κρήτης.

ΣΦ ΑΚ ΙΑ (Τά) , ήτοι τα Αευκά ’Όρη τής Κρήτης. "Ιδε 

περί Κρήτης διατριβήν καταχορηότείσαν ε’ν τώ Έ ΐΐνικώ 

Ημερολογίω τού έτους Γ  σελίδα 81.

— 450 —

Π Α ΡΑ ΡΤ Η Μ Α  («)

Άύήνη^εν, tt¡ 10 ’ Ιουλίου 1867.

Φίλε Μ. Βρετέ!

Έ ν  οις τή πρώτη Μαρτίου έπέσταλκά σοι δημοτικοΐς 

καί αλλοις άσματίοις ήν καί τι Στατήρα ιατρού, περί ού τότε 

ουδέν είδώς έγραφον. "Ηδη δ’ έντυχών τινι των τού μακα

ρίτου Δούκα επιστολών, τή 641,  καλόν έκρινα ττν περί τού 

Στατήρα περικοπήν άντιγράψας παραδούναι μικρά τινα τού 

βίου τού άνδρος ¿κείνου, εί'πως καί άλλοι προσϊε'μενοι συνα- 

παρτίσειεν ολον κατά το ‘ Ησιόδειον. Γ0  μέν ουν Δούκας έν 

τή ρη^είση επιστολή λόγον περί τής πρώην έν τή παιδεία 

προκοπής τών μαότητευομε'νων ποιούμενος, γεραίρει τον αεί

μνηστον Λάμπρον τον Φωτιάδην, άλλως τε καί ο τι “ τών αύτω 

όμιλησάντων πολλοί έν τούτω αύτω έτι οντες, το συγγραφέας 

γενέσ^αι προσεποιήσαντο, μήπω το είκο'στον ύπερελάσαντες 

έτος. Γρηγόριος Βραγκοβάνος, Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Σ τ α τ υ ρ ά ς ; 

Μιχαήλ Σ α ρ ή ς . . . .  ούτοί τε καί έτεροι τούτων πλείους, 

άλλοι άλλα έν τή αρχαία γλώττη πεζά τε καί έμμετρα μα- 

^Γητεύοντες έτι συνέταξαν“  (Βλ. Έπιστολ. πρός τινας έν 

διαφόρ. περιστάσεσι. Τόμ. Α. σελ. 1 1 1 . έν Αίγίνη, 1839). 

’ Ε κ τούτων τοίνυν τρία τινά περί τού Στατήρα έστιν είκάσαι.

(α) ”Ιδε σελίδα 106.



α) "Οτι τά εγκύκλια μαδήματα παρά τώ περιπύστω Λάμπρο 

εμαΐε. β) "Οτι των ευμαθών αυτού καί ούτος ήν μαθητών, 

ώστε καί κατά το εικοστόν ε'τος συγγράφειν, καί γ) τέλος, 

οτι την εγκύκλιον παιδεύσεις παιδείαν προ τού 1804 έτους 

τού θανάτου τού διδασκάλου, έπειτα εις την Δυτικήν άπο- 

δημήσας Ευρώπην προσε'μα^ε καί τά ιατρικά καί μετά 

τούτο ιατρός ών έποίησε το παρόν ποίημα. "Ισως δ’ ούκ 

άπεικος καί περί της πατρίδος αυτού προσ^εϊναι, οτι τού- 

νομα 2 τατηράς, καί 2 τατήρης, καί 2 τατηρός, καί 2 τατη- 

ράκης συνησε'στατον έν Τσαριτσάνη. ϊα ΰ τ α  μέν ήμεΐς. Η 

δέ στ λογιίτης κεχρήσσω ή δοκεΐ. "Ερ’ρωσο.

2 . Κ. 0ΙΚ 0Ν 0Μ 02.
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Ι
των συνεισενεγκόντων εις την έ'κδοσιν τού ’ Ε θ ν ι κ ο ύ  

Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  τού έτους 1867.

Μ ιχαήλ 2 τ ο ΰ ρ τ ζ α ς .....................................φ ρ ά γ κ α  1 ,0 0 0

Γρηγόριος ' Υ ψ η λ ά ν τ η ς .............................................   5 0 0

Χ α ρ ίκ λ ε ια  'Υ ψ η λ ά ν τ ο υ ..........................................  2 0 0

Ζω ή Μ α ρ α σ λ ή ............................................................... 2 0 0

Γ ρηγόριος Μ α ρ α σ λ ή .............................   2 0 0

’ Ιω άννης Μ α υ ρ ο γ ο ρ δ ά το ς .......................................... 5 0



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Ι
των συντακτών του ’ Ε θ ν ι κ ο ί  "Ημερολογίου του 

έτους 1868.

Β α λ έτ τα ς  (’ Ιω ά ννη ς Ν.).

Β λάχος (’Ά γγελος).

Β ρετος (Μαρίνος Π απαδόπουλος).

Γεννάδιος (’ Ιω άννης Γ.).

Γ ρ ιτσ ά νη ς (Π αναγιώ της).

Δ ω ραδίστρια .

Κ ατα κ ουζη νος (’Αλέξανδρος).

Κλεόβουλος (Ε υστάθιος).

Λ εβαδεύς (’ Ιω άννης Ν ικο λ α ίδ η ς).

Ο ικονόμος (Σ οφ οκλής).

’ Ο ρφ α νίδη ς (Θεόδωρος).

Π α π α δ ά κ η ς  ( ’ Ιω άννης Γ .).

Π ατταρρηγόπουλος (Κ ω νσταντίνος). 

Π απαρρηγόπουλος (Δ η μ ή τρ ιο ς).

Π α ν τα ζή ς  (Δ η μ ή τρ ιος).

Ρ α γ κ α β ή ς  ( ’Α λέξανδρος ' Ρ ίζο ς).

Φ ίλ ιπ π ο ς  Ίω ά ννο υ .

ι

Ε Π ΙΑ 0 Γ 0 2 .
"Η άπελευίτέρωσις του μέρους έκείνου τής "Ελληνικής χώρας, 

οπερ άποσπασίτέν του Τουρκικοί κράτους εν έτει 1831 άπε- 

τέλεσε τό νυν καλούμενον Β α σ ί λ ε ι ο ν  τής  " Ε λ λ ά δ ο ς ,  δεν 

ύπήρξεν άπλοίν δικαιοσύνης, φιλελευ^ερίας καί φιλανθρωπίας 

έργο ν  άλλ’ ή βραδεία εκείνη καί ασθενής άναγέννησις ωφέ

λησε μεγάλως τάς τέχνας, τα γράμματα, ου’χ ήττον δέ τό 

έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν τής Ευρώπης. ,,'Η έν Ναβα- 

ρίνω νίκη“  έλεγε προ μικροί ό Κύριος Κάρολος Βλάγκης έν 

τινι άξιολόγω άρ'τρω περί τής νεωτέρας τέχνης, „ έλευ^ερώ- 

σασα τήν " Ελλάδα, καί άνοίςασα ήμΐν τήν ’ Αττικήν καί τήν 

Πελοπόννησον, αίτινες άπό τής των Τούρκων εισβολής, του- 

τέστιν άπό μέσου του ΙΕ" αίώνος, ησαν κεκλεισμεναι, υπήρξε 

κάλλιστος θρίαμβος τού πολιτισμοί. Ά π ό  τής άξιομνημο- 

νεύτου εκείνης ημέρας ήδυνή^ημεν νά ίδωμεν, να ^αυμά- 

σωμεν, νά σπουδάσωμεν, νά έρευνήσωμεν, να μετρήσωμεν, ν’ 

άνακαινίσωμεν τα άλη^τή άριστουργήματα τής αρχαίας αρχι

τεκτονικής“  (α).

Τοιαύτη τις έγένετο πρόοδος καί εις τήν σπουδήν των 

"Ελληνικών γραμμάτων άπό τοί 1821, ούχ ήττον έπαισίτητη 

τής γενομένης κ α ί1’ ολα τά λοιπά έργα τής ανθρώπινης 

δραστηριότητος ■

(a ) ” 1δε τόν Γαλλικόν Χρόνον (le Temps) τής 25ηΐ Αύγουστον 1867.



Ουδέποτε έν τοϊς παρελίτοΰσι χρόνοις ή τών Ελληνικών 

γραμμάτων σπουδή προήχΐη έπί τοσοΰτον, οσον έν τοϊς τε- 

λευταίοις τριάκοντα έτεσιν. ΓΗ Γερμανία, ή ’Αγγλία καί ή 

Γαλλία διεκρίϊησαν εις τήν μακράν και πολύμοχθον ταύτην 

έργασίαν, καβτ’ ήν εύφυί'α καί πολυμάΐεια διέλαμψαν έξ 

ίσου. Έ ν  τή Γαλλία, ήν έχομεν προ τών οφθαλμών ημών, 

ουδέποτε άπό τών χρο'νων του Ερρίκου Στεφάνου τα Ε λ λ η 

νικά γράμματα έτιμήΐϊησαν μάλλον ή κατά τους έσχάτους 

τούτους χρο'νους· άρκέσει δέ προς άποδειςιν τούτου μο'νον νά 

μνημονεύσωμεν τά μεγάλα ονόματα τών Boissonade, Hase, 

Egger, Brunet de Presle, M iller, Déhéque, Diibner, καί 

νά δακτυλοδεικτησωμεν τήν έν ’ Αίσήναις Γαλλικήν Σχολήν, 

ής μόνης τά έργα βιβλιοθήκην ολην αρχαιολογίας, ιστορίας, 

καί φιλολογίας δυνατόν ν’ άποτελέσωσιν. Άποβλέψωμεν έν 

τούτοις μετά δικαίου θαυμασμού καί έ^νικής ευγνωμοσύνης 

καί πρός τήν άρτισύστατον Εταιρίαν υπέρ τής προόδου τής 

τών Ελληνικών γραμμάτων σπουδής έν Γαλλία, ής ή σύσ- 

τασις οφείλεται προ πάντων εις τον σεβάσμιον άνδρα, τον 

άληΐτή φιλόσοφον καί φιλέλληνα Κύριον Γουστάβον Δ’ Έ ϊχ- 

βτάλ, οστις ου’ μόνον έν τώ ύπερβάλοντι αυτού ζήλω υπέρ τής 

προόδου τών Ελληνικών γραμμάτων, ώς τινες ύπέλαβον, άλλά 

πολυ μάλλον έν τώ συμφέροντι τού παγκοσμίου πολιτισμού, 

έπραγματεύσατο έν ιδία διατριβή περί χρήσεως τής Ε λ λ η 

νικής γλώσσης ώς γλώσσης παγκοσμίου. rO αύτ'ος Κύριος 

Δ’ Έϊχότάλ καί έτερον έργον φιλελληνικόν διεπράξατο, παρα- 

στήσας τώ νύν Υπουργώ τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως έν 

Γαλλία, τώ έςόχω άνδρί Βίκτωρι Δουρουή (Victor D uruy) 

τήν έκ τής σπουδής τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης ωφέ

λειαν, καί τήν ανάγκην τής συστάσεως πλειοτέρων εδρών εις
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διδασκαλίαν αυτής. γΟ Κύριος Duruy δεν έβράδυνε νά συ- 

στήση καί έν Μασσαλία έδραν τοιαύτην(α)· καί εί μή αντι

κατέστησε μέχρι τοΰδε τήν έν χρήσει κακόφωνον προφοράν 

της Ελληνικής διά τής ήμετέρας, άπέδωκεν ομως δικαίαν 

τιμτν τή ήμετέρα γλώσση, ομολογήσας έν τή πρός τον Αύτο- 

κράτορα έκβτέσει αυτού, οτι αΰτη έστίν ή πρώτιστη τών έν
ν.

τή μεσημβρινή Ευρώπη λαλουμένων γλωσσών (/}).

(α) Γνωστόν οτι τήν έν τώ Εχολείω τών ’Ανατολικών γλωσσών 
τών Παρισίων ε'δραν τής νεωτέρας 'Ελληνικής κατέχει έπαξίως δ πολυ
μαθής Καθηγητής Κ. Brunet de Presle.

(β) „Δεν ίΐέλομεν“  έλεγε προ'ς τινα λύγιον "Ελληνα δ ύπουργδς της 
παιδείας, δ σοφδς φιλέλλην Κύριος Δουρουή, „δεν ϋέλομεν τά κατα- 
,,λαβωσι τήν Κωνσταντινούπολιν ουτε οΐ 'Ρώσσοι ούτε οί Αυστριακοί. 
„Σείς δε οί ημεδαποί δεν άναδεικνύεσϋε έτι δυστυχώς ικανοί ν’ άνα- 
„πληρώσητε τούς Τούρκους.“  Εις ταϋτα άπήντησεν δ Έλλην τά είκύτα, 
έν οίς έπρώτευε τδ έςής έπιχείρημα; „Πώς νά πράξωμεν έργα με- 
,,γάλα, ώς απαιτείτε, ένώ παρεμβάλλετε προσκο'μματα παντού; ΓΙώς νά 
,,ζυμώσωμεν αρττον ίκανδν δι’ απαντα τον Έλληνισμδν, ότε τον ελληνικόν 
,,αλευρον τδν κατακρατεί ή Τουρκία;“  'Ο δ’ε διάσημος ύπουργδς άντα- 
πήντα: „’Εκ τών μικρών πράξατε μεγάλα. 'Η  κυριαρχία της ’Ανατολής 
,,άνήκει είς τδν έμπορικώτερον καί ναυτικώτερον λαδν δ 'Ελληνικός 
,,λαδς πρασακτά φύσει τά δύω ταύτα προσύντα. . . . ’Εμπρδς λοιπδν. . . 
„κατακτήσατε τήν ’Ανατολήν διά τού έμπορίου, τού ναυτικού, τής βιομη- 
,,χανίας, καί άνεπαισ3ήτως θέλετε κηρυχϋή κύριοι τής διαπληκτιζομένης 
,,ταύτης χώρας. . .  Μήπως δεν κατεκτήσατε ήδη τήν Αίγυπτον; ’Ακούω 
„οτι ύπερ τούς είκοσακισχιλίους Έλληνες νέμονται τήν Αίγυπτον . . . 
,,δτι ή γλώσσα ή 'Ελληνική είναι ή έπικρατούσα γλώσσα έν τή χώρα 
,,έκείνη, οτι πρωτεύει καί αυτής τής ’Ιταλικής . . . ’Εμπρδς λοιπδν.. . .  
„'Ο Έλλην είναι δ νοημονέστερος τών Χριστιανών τής Ανατολής 
„κατά τούτο μο'νον είναι έπιλήψιμος, οτι ή νοημοσύνη του καί τάσις 
„τις σοφιστική τδν παρασύρει είς λεπτο'τητας λίαν λυπηράς είς τάς έμπο- 
,,ρικάς καί κοινωνικάς συναλλαγές του, κατά τούτο διαφέρων τού κα- 
,,τοίκου τού Βοββά, τοσοΰτον εύϊέως είς ολας τάς πράξεις του οντος. 
„Σείς οί έξασκοΰντες δποιανδήποτε έπιββοήν έπί τού 'Ελληνικού έδνους, 
„είτε ώς πολιτικοί, είτε ώς προύχοντες, είτε ώς συγγραφείς ή δημο- 
,σιογράφοι, προσπαθήσατε νά διορίδώσητε τήν στρεβλήν ταύτην τάσιν.
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Το περί σχηματισμού καί κανονισμού της ήμετέρας 

γλώσσης ζήτημα μετά ζήλου πολλάκις έβασανίσυη άπό της 

αρχής τού παρόντος αίώνος· άλλ’ επ’ έσχατων υπεβλήθη εις 

έκτενεστέρας έρευνας, εις ας φυσικω τώ λόγω έδωκεν αφορ

μήν ή οσημέραι βελτιουμένη καί καλλωπιζομένη γραπτή γλώσσα 

των τμετε'ρων λογίων. Τό ’Ε θ ν ι κ ό ν  "Ημερο λό γιον  ικανόν 

αυτού μέρος παρεχώρησεν εις τάς άξιολόγους ταύτας έρεύνας, 

έν αις διακρίνεται ή έν έτει 1863 (τόμ. Γ '  τού "Ημερολογ.) 

δημοσιευΐίείσα διατριβή τού Κυρίου Φιλίππου Ίωάννου. Έ ν  

ω δέ γίνονται αί τοιαύται περί γλώσσης έρευναι, δ δέ κα~ 

λός κάγασδς Κύριος Χριστόπουλος ( έςέστω μοι νά μή τον 

ονομάσω ’ Εξοχώτατον) συνιστα κατά τδ παράδειγμα τού 

ένδοξου αυτού προκατόχου Richelieu είδος τι ’ Ακαδημίας 

Ε λληνικής, ή γλώσσα βαθμηδόν κανονίζεται καί καλλωπί

ζεται. Τίνι δέ τρόπω γίνεται δ κανονισμός καί δ καλλω

πισμός ούτος, ούτε καιρός ούτε τόπος ένταΰΐτα νά έξετάσω- 

μεν. Τό Ε θ ν ι κ ό ν  "Ημερολόγιου ,  ώς προείπομεν, ίκανώς

„Παρ’ ΰμίν ό Όδυσσεΰς είναι θαυμαστός, ένώ παρά τοϊς Δυτικοί? 5αυ- 
,,μάζεται ο ήρως ουτος ώς έπιτήδειος κατεργάρης, με&’ ον οί τίμιοι 
„άνθρωποι δεν σχετίζονται.“

’Αγνοώ τί άπήντησε καί είς ταντα ο συμπολίτης ημών· αλλά ήτον 
η α’πάντησις λίαν δυσχερής. ΗρΙν καταπαυ'σω τον λάγον περί του Κυ
ρίου Δουρουή 3έλω σάς εΐπει, οτι προσεχώς λίαν ευτυχώς 5έλει είσαχϋη 
κοώ’ απαντα τά δημόσιοι Σχολεία τής Γαλλίας ή κοώ’ ημάς προφορά 
τής 'Ελληνικής. ’Εσχάτως δέ δ αΰτος υπουργός έγκοώίδρυσε διδάσκαλον 
τής νεωτε'ρας 'Ελληνικής έν τώ Γυμνασίω τής Μασσαλίας, και τοιοΰτον 
διώρισε προσωρινώς τον γνωστόν παρ’ ήμίν Κ. Blanoard. 'Ο Κ. Duruy 
είναι συγγραφεύς καλλίστης διτέμου Ιστορίας τής άργαίας 'Ελλάδος· την 
είκο'να δέ αυτοΰ βλέπετε είς τό Ήμερολο'γιον του 1867 του Κ. Μαρίνου 
ΒρετοΟ. (’Εξ ’ Αλληλογραφίας των Ιίαρισίων 18/30 ’Οκτωβρίου 1866 
δημοσιευέιείσης έν τώ Α ί ώ ν ι ’Αθηνών των 24 Νοεμβρίου 1866 Άρ. 
2188.)
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άλλοτε συνετέλεσεν είς τό εθνωφελές τούτο έ'ργον, δημοσιεΰσαν 

προς αίωνίαν διατήρησιν δ'λας τάς έν τώ μεταξύ συγγρα- 

φείσας περί τούτου πραγματείας, αΐτινες δημοσιευξτεϊσαι 

πρότερον, αί μέν έν έφημερίσιν, αί δέ έν Ιδίοις τεύχεσιν, 

έκινδύνευον νά παραβριφΐώσιν άχρηστοι είς τάς μελλούσας 

έπιστημονικάς έρεύνας. Καί έν τώ παρόντι δέ τόμω δημο- 

σιεύομεν άνεκδότους άξιολόγους τινάς παρατηρήσεις τού Κυρίου 

Α. Κατακουζηνού, δυναμένας έπωφελώς νά χρησιμεύσωσιν είς 

έξάλειψιν πολλών ξενοφωνιών καί σολοικισμών, έκ κακής 

έξεως παρεισφρησάντων είς τήν γραφομένην γλώσσαν, καί 

άναντιρρήτως έξαλειπτέων. Κ αί συντόμως είπεϊν, δ τόμος 

ούτος τού ’Ε θ ν ι κ ο ύ  "Ημερολογίου δυνατόν νά ϊεωρη^ή 

ώς περιλαμβάνων τό έξαγόμενον τής μεγάλης άντιλογίας περί 

ττς πρακτικής προόδου καί άναμορφώσεως τής "Ελληνικής 

γλώσσης, καϋτ’ ας έ'^ετο περί τούτου άρχάς δ πρώτος καί 

μέγιστος αυτής άναμορφωτής, δ άοίδιμος’ Αδαμάντιος Κοραής.

Τοιούτον έχει σκοπόν, καί έπί χρησταίς έλπίσιν έπιτυχίας 

τού έξτνικού τούτου σκοπού, παραδίδοται καί δ παρών τόμος 

είς χεΐρας τών άναγνωστών έκείνων, οιτινες δεν περιορίζουσι 

τήν άνάγνωσιν τού "Ημερολογίου είς μόνην τήν έπίβλεψιν 

τών έν αύτώ εικόνων, άλλ’ άναγινώσκουσι καί τάς έν αύτώ 

περιεχομένας διατριβάς, συντεταγμένας ύπ’ άνδρών λογίων, 

ου μόνον είς τον ήμέτερον, άλλα καί είς τον απανταχού 

φιλολογικόν κόσμον έγνωσμένων καί τιμωμένων. Ά λλά  φευ! 

πόσον ολιγάριθμοι είσιν οι τοιοΰτοι άναγνώσται! "Ο παρών 

τόμος τού ’ Ε θ ν ι κ ο ύ  "Ημερολογίου παρουσιάζει έν τοϊς 

γράψασι τάς έν αύτώ περιεχομένας διατριβάς τον Φίλιππον 

Ίωάννου, τον Νικολαίδην Λεβαδέα, τον ’Αλέξανδρον "Ραγκα- 

βήν, τον Κωνσταντίνον Παπαρρηγόπουλον, τον 2οφοκλέα
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Οίκονόμον, τόν Θεόδωρον Όρφανίδην, τόν Ίωάννην Βαλέτταν, 

οπερ έστί τους πρωτίστους των παρ’ ήμίν συγγραφέων, ών 

τό γραφικόν ΰφός ε’στιν, οΰτως είπεΐν, τ  τελευταία λέξις, τό 

κύριον σημεΐον, εις ο προήχίόη μέχρι νυν ή καλούμενη νεωτέρα 

Ελληνική γλώσσα. Ε ις τά ονόματα ταυτα δεν προσέχτηκα 

τό ό'νομα του νέου καί άξιολόγου φίλου μου Κυρίου ’ Αγγέλου 

Βλάχου, συγγραφέως λαμπράν ύποδεικνύοντος την έν τώ μέλ- 

λοντι εύδοκίμησιν, έξ ών μέχρι τοίδε συνέγραψεν, ού'τε τό 

ονομα του σεβαστοί μοι φίλου Κυρίου Δημητρίου Πανταζή, 

ουτινος δ κάλαμος άποστάζει χάριν κ α ί ’ Αττικισμόν, άλλ’ 

οστις μοίρσο τινί κακή συγκαλύπτει τό όνομα αυτοί καί τήν 

θαυμαστήν ευφυΐαν υπό τά ονόματα τών κατά καιρούς έξο- 

χωτάτων, ών τάς εκθέσεις καί τά υπομνήματα συντάσσει έν 

τώ "Υπουργείω τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. "Η διατριβή 

τής πολυτίμου ’ Ελληνίδος Δώρα δ’ ’Ίστρια, συγγραφεϊσα Γαλ

λιστί υπέρ τοί ’ Ε θ ν ι κ ο ί  "Ημερολογίου ,  μετεφράσζίη υπό 

τίνος τών ήμετέρων λογίων, καί έπείΓεωρήΐη υπό τοί Κυρίου 

Γ . Γ . Παπαδοπούλου. ΑΕ β ι ο γρ α φ ία ι  καί τά π ο ικ ίλ α  

ούδεμίαν έ'χουσι φιλολογικήν άξίωσιν, καί έπικαλοίμαι υπέρ 

αυτών τήν εύμένειαν τοί άναγνώστου. Τ ά  π ο ι κ ί λ α  ταίτα  

χρησιμεΰσουσιν εις άνάγνωσιν, όταν τις κατακλίνηται προς 

ύπνον καί διά τοίτο ΪΓεωρητέα ώς τά συνήθως έπιγραφό- 

μενα Διάφορα έν ταΐς έφημερίσιν(α).

"Ο συγγραφείς του διηγήματος ,,αί ’ Αναμνήσεις μου“

(«) Ό  Κύριος Μ. Ρ., είς τών μάλλον πλουσίων κα\ μάλλον ευφυών 
Ελλήνων έμπορων έν Λονδίνω, έ'λεγε μοι προ τινωνέτών* ,,τό μόνον βι
βλίου, οπερ φροντίζω πάντοτε ν’ αγοράζω, είναι το ' Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ά ν  2 ο υ · 
αναγινωσκω δε αυτό, οταν υπάγω είς τήν κλίνην, καί κοιμώμαι πάν
τοτε μετα . . . . “  Ούτω λοιπόν διά δεκαπε'ντε φράγκων ήγόραζεν ό 
καλός Έ λλην έ'τους ολοκλήρου ύπνον.
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γράφων τάς ολίγας έκείνας σελίδας, έποίει κατά τό κοινόν 

λόγιον τών Γάλλων (“ ) „δυο κτύπους μέ μίαν πέτραν“ · του- 

τέστι προύτίϊετο νά έγκαινίση τήν σύνταξιν έίονικών μυζτι- 

στορημ.άτων τών καϊτ’ ημάς, καί αμα νά προβάλη υπόδειγμα 

τής καταλλήλου προς τά τοιαίτα συγγράμματα γλώσσης· 

προσεπάϊτησε νά συμ,βιβάση, όσον δυνατόν, ■ τήν όρϊτολογίαν 

προς τήν φυσικήν έ'κφρασιν. "Ο ήρως τοί διηγήματος, όστις 

είναι δήΪΓεν ό διηγούμενος τοίτο, έξεπαιδεύΪΓη έπιμελώς· έμιλεΐ 

λοιπόν γλώσσαν εύπαιδεύτου άνδρός, "όταν άποτείνη τον λόγον 

προς ομοίους αύτώ· άλλ’ έξ άνάγκης τροποποιεί τήν γλώσσαν 

αυτοί, είτε αποτεινόμενος προς άνΪΓρώπους κατωτέρας ανα

τροφής, είτε παρεισάγων αυτούς έν τώ διαλόγω. Παρ’ ήμίν 

έλέχΪΓη, καί παρ? ήμίν πρό πάντων έφαρμόζεται τό „άνδρός 

χαρακτήρ έκ λόγου γνωρίζεται“ - ευκόλως δύνασαι νά γνωρίσης) 

είς ποίαν άνήκει τάξιν δ διαλεγόμενος, έκ τής γλώσσης, τν 

ομιλεί" καί έν τή αυτή τάξει τών άνίΓρώπων δυνατόν έκ τής 

γλώσσης νά διάκρισή τοί άπαιδεύτου ό εύπαίδευτος καί τοί 

χωρικοί ο κάτοικος τής πρωτευούσης· έν συντόμω, ό συγγρα

φείς τών ’Α ν α μ ν ή σ ε ω ν  προέϊετο νά είκονίση τήν ζώσαν 

φύσιν, τήν πραγματικότητα. Επέτυχε τοί σκοπούς —  περί τού

του είς τόν "Ελληνα άναγνώστην άπόκειται ή κρίσις. "Ο ξένος 

άναγνώστης ούδαμώς δύναται έκ πρώτης οψεως νά έννοήση 

τήν γλώσσαν τών χωρικών άλλ’ έάν ύπομείνη τόν κόπον τοί 

ν’ άντικαταστήση τήν λέξιν, καί νά έπανορϊώση τήν φράσιν, 

ευκόλως άναβιβάζει αύττν είς τήν άρχαίαν γλώσσαν, πλήν 

εί μή έ'τυχεν ούσα ’ Ιταλική λέξις, ή Τουρκική, ξένον σώμα 

περιβεβλημένον"Ελληνικά ένδύματα" άλλ’ ή τοιαύτη διάκρισις
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είναι εΰκολωτάτη εις ξένους Έλληνιστάς, ίκανώς γεγυμνασμέ- 

νους πρός τούτο.

Η υπόδεσις τών ’ Αναμνήσεων  δεν είναι απλή έπινόησις, 

καί πεπλασμένη · άΧΧά παν τό διήγημα, καί αύταί αυτού αί 

Χεπτομέρειαι, υπάρχει, ούτως είπεϊν, αντίγραφου τής φύσεως· 

τά δέ ιστορούμενα συμβάντα είσίν άΧηϊτή καί πραγματικά- δ 

συγγραφεύς έκϊέτει κατά τινα τρόπον συμβάντα είς διαφό

ρους έποχάς άνήκοντα, συνδε'σας αυτά είς μίαν συνεχτ σειράν.

Καί Χοιπόν δ Η' τόμος τού ’ Ε θ ν ι κ ο ύ  Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ ,  

ώς καί οι προ τούτου εκδο'“ έντες, δεν δύναται νά βτεωρηίτή 

ώς είκονίζων μόνον τό ένεστώς, εί μη κατά τό φιλολογικόν 

αυτού μέρος, δ'περ προκατεδείξαμεν, καί οπερ καθιστά έπά- 

ναγκες ή προσοχή τών άλλογενών είς την πρόοδον τής ήμε- 

τέρας γλώσσης. Η επιγραφή, ή διακριτικός ορος Ημερο

λόγιου“ ούδέν άλλο έστίν ή άφορμή πρός δημοσίευσιν συγγράμ

ματος περιοδικού, κατ’ έτος έκδιδομένου. Τό Ε θ ν ι κ ό ν  

’ Ημερολόγιου  είναι καρφί  ον (ώς είπεν έπικρΐνον αυτό εν 

τών έν Δονδίνω έκδιδομένων περιοδικών συγγραμμάτων (α),

(a) Athenaeum 14 Νοεμβρίου 1863. Ά ρ . 1881. National-Al- 
manack for the Leap-Tear 1864— [Έ ϊν ικον  'Ημερολο'γιον διά τδ 
δίσεκτου Έ τ ο ς  1864], Edited by Marinos P. Vretos. (Paris, Laine.)

T here  is certain ly  an  inappropriateness in  th e  title  o f th is 
publication , fo r i t  is n e ith e r  s tric tly  na tio n a l n o r sim ply an al
m anack. Several chap ters of th e  w ork are  tran s la tio n s from  the  
F re n c h , and th e  w hole has been  go t u p , p rin te d  and published 
a t P a ris, w here the  ed ito r appears to  be  a resident. I t  cannot, 
there fo re , have th e  same in te res t as i f  i t  w ere a genuine p ro 
duction  of m odern G reek lite ra tu re . N or is i t  so m uch an a l
m anack as a  com pound of alm anack , g u id e -b o o k  and lite rary  
annual. T here  is indeed a  calendar, a chronological tab le , a list 

eclipses and ho lidays, w ith  tab les o f m oney, weigths and  m ea
su res, and even a m ultip lication-tab le ; bu t the  bu lk  of the  book

α’φ’ ού πολλά καί παντοΐα πράγματα είναι έξηρτημένα, 

ποίησις, ιστορία, πολιτική έμπόριον, στατιστική κ. τ. λ. —  

Δεν λησμονώ, οτι έν τώ προγράμματί μου ύπεσχόμην νά δη

μοσιεύσω έν τώ παρόντι τόμω μελέτην τινά έπί τής έν Πα- 

ρισίοις γενομένης παγκοσμίου έκβτέσεως4 άλλ’ εγραφον έκείνο 

τό πρόγραμμα ε’ν ’ Α'ΐήναις, δπου τά πάντα φαίνονται εύκολα, 

καί αύτό άκόμη τό νά καταντήση τις μέγας έκ μικρού, καί 

Υπουργός έκ τού μηδενός, έστω καί φύσει ηλίθιος- άρκεί 

μόνον νά κατορβτώση νά έκλεχΐή βουλευτής, ή νά γράφη 

οπως δήποτε. "Οτε δμως μετά τήν έξ ’ Αθηνών έπιστροφήν 

μου είσήλυσν είς τό έν τώ πεδίω τού "Αρεως μέγα παλάτιον, 

καί είσέδυν είς τά ένδότερα τού μεγάλου έκείνου ταμείου τής 

ανθρώπινης ευφυΐας, ομολογώ ταπεινώς, οτι εύρον έμαυτόν 

άνίκανον νά έκπληρώση τον σκοπόν, δν πρότερον είχον τή 

άληΐτεία ήσίτάνίτην έμαυτόν τόσω τεταπεινωμένον, δσω καί 

δ'τε άπέβλεψα πρός τό μέρος τής Ελληνικής έκ^έσεως, καί 

προ πάντων πρός τά έργα τών ώραίων τεχνών (α). Έ π ειτα

com prises a  va rie ty  o f literary  m atte r, in  p rose  and p o e try , hav
ing  no so rt o f connexion w ith  an alm anack. In  fact, th e  alm anack 
is simply a  p eg  on w hich th e  g re a t body of th e  w o rk  is hung. 
The w hole is m ost profusely illu s tra te d , th e  nu m b er of illu stra 
tions beeing  nearly  a  th ird  o f th e  num ber o f pages, κ. τ. X.

(α) Ή  άποτυχία αυτή οφείλεται είς τδν οργανισμόν τής έκϋέσεως 
¿κείνης καί ούχί είς τήν κατάστασιν τής παρ’ ήμίν βιομηχανίας καί 
τών τεχνών. — 'Ο  Κύριος Δράσης, μαϊητεύων έν 'Ρ ώ μ η , έλαβεν έν τή 
Παγκοσμίω έκϊέσει τδ άργυροΰν βραβείου (médaille d ’a rgen t) καί τή 
άληίδείρ: ικανοποίησε τήν ¿Ενικήν φιλοτιμίαν ώς προς τάς τέχνας. Οί 
αδελφοί Φιτάλαι δεν άπέστειλαν τους δύο ωραίους ανδριάντας, ους 
έίδαύμασα ϊδών έν τώ έργοστασίω αύτών. 'Ο  Γεώργιος Μηνιατης 
άπέσχεν ομοίως' τά δε έργα τού κα^ηγητοΰ τής Άγαλματοποΐας έν 
τώ Σχολείω τών ώραίων τεχνών είς τάς Ά&ηνας συνετρίβησαν, άγα^ή 
τύχη, καβ’ άδο'ν ! ! !
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δέ ίδών τάς μέχρι τούδε ,δημοσιευξτείσας περιγραφάς ττς 

έκξτέσεως, τάς πάσας ατελείς, μάλλον δέ εΐπεϊν αποτρόπαι

ους, έπαρηγορήΐτην ούκ ολίγον διά την ε’μήν αποτυχίαν. —  

Έ πώ υμήσας νά δημοσιεύσω έν τώ παρόντι,τόμω συλλογήν 

τινα καί έπιξτεώρησιν τών τελευταίων άνακαλύψεων τών φυ

σικών έπιστημών καί τών σπουδαίων έφευρέσεων της βιομη

χανίας, πράγμα διδακτικόν αληθώς καί τερπνόν, ανέβηκα τό 

έ'ργον τούτο εί'ς τινα εύφυέστατον τών Καθηγητών της έν 

Άξτήναις ιατρικής 2 χολής, χορηγήσας αύτώ όσην ήδυνήξτην 

νά συλλέξω ύλην περί τού σπουδαίου τούτου πράγματος· αλλά 

κατά δυστυχίαν έψεύσΪΓην τών έλπίδων, μάτην άναμείνας 

μέχρι τούδε τήν αποστολήν τής ποθητής ταύτης έκϊτέσεως· 

έλπίσωμεν, ό'τι τό έφεξής έτος ξτά κατορξτώσωμεν τήν δημο- 

σίευσιν αύτής.

Έπεξτύμουν ομοίως νά προσδέσω έν τω παρόντι έτει συνέ

χειαν τού άπό τού 1865 διακοπέντος άρθρου „Πολιτικός Βίος 

"Ελλάδος“ · άλλα δέν έτόλμησα νά πράςω τούτο, φοβηθείς 

μή έξεγείρω νέας άντεγκλήσεις, νέα παράπονα.

Τό ’ Ε θ ν ι κ ό ν  "Ημερολόγιον  τού 1868 υπάρχει έλλιπές 

ώς προς τήν στατιστικήν,. καίτοι κατά τά παρελθόντα έτη 

μακράς περιέλαβε πληροφορίας στατιστικάς· αίτιον δέ τής 

έλλείψεως ταύτης είναι, ή κατά τούς τελευταίους χρόνους 

έλλειψις πληροφοριών περί τής άξιολόγου ταύτης έπιστήμης· 

όξτεν έπιφυλαττόμεξτα νά δημοσιεύσωμεν τό έφεξής έτος 

οσον δυνατόν πλήρη στατιστικήν τής "Ελλάδος (α).

Ά λ λ ’ αί είκονογραφίαι, ας περιέχει έ παρών τόμος τού

(α) Κα3’ ήν στιγμήν τνποΰται το παρόν φΰλλον λαμβάνομεν τήν 
άξίολογον στατιστικήν διατριβήν τον Κ. Α. Μανσόλα δημοσιευίόείσαν 
προ ολίγον έν Άϋηναις.

— 464 —

’Ε θ ν ι κ ο ύ  "Ημερολογίου  εΐσίν άναντιββήτως τό μόνον άπει- 

κόνισμα τής ένεστώσης ξτέσεως τής " Ελλάδος. " Η Βασίλισσα 

ημών Ο ΛΓΑ κατέχει, ώς είκός, τήν πρώτην έν τώ ήμετέρω 

είκονοστασίω Άέσιν. Είναι ώραία! Καί ούδείς δύναται ν’ άμφι- 

βάλλη περί τούτου, άποβλέπων προς τήν εικόνα ταύτην· 

άλλά καί αλλο τι έννοεϊ εύκόλως έκ τής είκόνος, οτι ού 

μόνον σώματος, άλλά καί ψυχής, έχει ή Βασίλισσα ημών 

κάλλος ξΓαυμάσιον ώ! πόσον άναγκαΐον, πόσον σωτήριον είναι 

ευ; τε τούς "Ηγεμόνας αύτούς καί είς τούς λαούς τό ψυχι

κόν τούτο κάλλος! —  Μετά τήν εικόνα τής Βασιλίσσης 

έπονται αί εικόνες τών μαρτύρων τής Κρητικής έπαναστάσεως, 

καί μεταξύ αύτών εύρίσκονται παρεμβεβλημέναι αί τών ηρώων 

τού ύπέρ έλευυερίας ιερού άγώνος τού 1827’ έφεξής είσιν οί 

άτρόμητοι κυβερνήται τών "Ελληνικών άτμοκινήτων, άτινα 

τροφοδοτούσι τήν Κρητικήν έπανάστασιν, όμοια προς μητέρα 

πτηνήν, διηνεκώς έπανερχομένην είς τήν φωλεάν καί φέρου- 

σαν έν τώ στόματι τροφήν, ινα "πρέψη τούς άπτήνας αύτής 

νεοσσούς, καί καταστήση αύτούς ικανούς νά πετάσωσιν έξω 

τής τεθλιμμένης καλιάς, καί νά πνεΰσωσι τόν καθαρόν καί 

ζωογόνον άέρα τού δάσους καί τών ορέων, νά κελαδήσωσιν 

έπί τών δένδρων, έν ένί λόγω νά ζήσωσιν ,έλεύξτερα· έχουσι 

μετά τούτους κατάλληλον τήν προσήκουσαν ϋέσιν οι έπίση- 

μοι ύπερασπισταί, έχοντες καί μή έχοντες ένδυμα γάμου, τών 

έν τή ’Ανατολή χριστιανών, διπλωμάται καί δημοσιογράφοι, 

ο στρατηγός Ίγνατιέφ καί ο Κύριος Μόβρης, 6 μέν πρώτος 

τής "Ρωσσίας, ο δέ δεύτερος τής ’Αμερικής πρεσβευτής έν 

Κωνσταντινουπόλει, οί ΚΚ· 2ακκόπουήος, Δενδρινός καί 

2τίλμαν, πρόξενοι τής "Ελλάδος, τής "Ρωσσίας καί τής

’ Αμερικής έν Χανίοις· λυπούμαι, οτι δέν ήδυνήΪΓην νά προς-
30

— 465 —



Αέσω καί τήν εικόνα του Κυρίου ΠβΓοΙιέ, αρχαίου προξένου 

τής Γαλλίας ε’ν Χανίοις, περί ού ή κυανή βίβλος αρκούντως 

έμαρτύρησεν, ότι ο νομιζόμενος ούτος πολέμιος ύπήρξεν όλως 

φίλος καί υπερασπιστής τής αλητείας καί τού δικαίου, υπερ

ασπιστής τών Χριστιανών, ως ήρμοζεν είς άνδρα πεφωτι- 

σμένον, καί μάλιστα Γ  άλλον. Έ ν  ταΐς πολλαΐς τού παρόντος 

τόμου είκοσι δύο μόναι ύπάρχουσι Γάλλων, ή του μακαρίτου 

Κόμητος Μαρκελλου καί ή του 2αίντ-Μάρκου Γιραρδίνου. 

"Ο περικλεής δημοσιογράφος είκονίζεται δεξιούμενος τόν 

πρε'σβυν τής ’Αμερικής έν μέσω τών κυριωτέρων θυμάτων τής 

μονής τού ’Αρκαδίου. ’Έστω ή  είκών αΰτη ασθενές δείγμα 

σεβασμοί προς τήν τολμηράν έκείνην, σταότεράν, άποφασι- 

στικήν καί όντως ιπποτικήν πίστιν, έκπλύνουσα τό έλαφρόν 

αμάρτημα έφημεριδογράφου τινός έν Παρισίοις, ον κατά 

κακήν τινα τύχην ώνόμασα φίλον μου —  άλλ’ όστις είς 

άπόστασιν μιας ώρας έψαλλεν τό ώσαννά είς τε τόν βασιλέα 

τών Ελλήνων καί είς τόν Α’ουλτάνον! Ζήτημα παρασημο

φορίας! άλλ’ είναι τάχα δυνατόν νά κρεμασξτώσιν έπί τοί 

αύτοί οβελοί ο 2 ω τ τ ρ  καί ό Μ ε τ ζ ι δ ι έ ς ;  δυοΐν ςτάτερον, 

Κύριε, ,,ή Τοίρκος, ή "Έλλην“ . Καί όμως δέν είναι ο μόνος 

άμφιέρεπής μεταξύ τών έν ΓΓαρισίοις συναδέλφων μου, ών 

αί πολιτικαί πεποιθήσεις έχουσι τοιαύτην τινά έλαστικότητα.

Παρατηρώ ότι κατήντησα ολίγον τολμηρός- άλλά προς τί 

αι προς τήν Τουρκίαν περιστολαί καί περισκέψεις; "Η Ευρω

παϊκή διπλωματία ικανώς γινώσκει τοίτο, ότι ούδέν ωφελεί 

ό μέσος όρος πρός τήν Τουρκίαν. Τό κατ’ έμέ άπέφυγον 

πάντοτε πάσαν κατά τής Τουρκίας προσβολήν έν τώ Έ ϊτ ν ι κ ω  

Ημερολογίω'  άπέφυγον προ πάντων νά γράψω τι περί τοί 

ήγεμόνος αυτής καί περί ’ Ισλαμισμοί- καί αύτό τό όνομα
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Τ ο ί ρ κ ο ς  ουδέποτε σχεδόν μετεχειρίσίΰην, άλλά πάντοτε 

περιφραστικώς ώνόμασα τούς δυνάστας τής πατρίδος μας, οσά

κις εύρέΪΓην είς τήν άπόλυτον άνάγκην νά μνημονεύσω αύτών. 

Καί όμως τό ’ Ε θ ν ι κ ό ν  "Ημερολόγιον ύπέστη έν Τουρκία 

παντοίας καταδρομάς! καί κα Ά  α μοι γράφει φίλος τις έκ 

Κωνσταντινουπόλεως, δ Ά αλή Πασάς διέταξε ν’ απαγόρευσή 

πανταχοί τής Τουρκίας ή διάδοσις τοί ’ Ε θ ν ι κ ο ί  "Η μερ ο

λογίου,  καί όταν άκόμη ούδεμίαν περιέχη προσβλητικήν 

κατά τής Τουρκίας φράσιν, δούς ένταυτώ τά διακριτικά 

γνωρίσματα τοί βιβλίου τούτου, ώς ευκόλως γνωριζόμενου έκ 

τε τοί σχήματος, καί έκ τοί έρυϊτροί χρώματος, καί προ 

πάντων έκ τοί έπικοσμοίντος αύτο σταυροί. Μετά δυσκο

λίας δύναμαι νά παραδεχθώ, ότι δ Ά αλή Πασάς, άνθρωπος 

μεγάλης περιωπής, άνθρωπος έξοχος, ήδύνατο νά λάβη τό 

άδικον τοίτο μέτρον κατά τοί έργου μου- καί μάλλον νομίζω 

τοίτο αποτέλεσμα ζήλου κατωτέρου τινός υπαλλήλου. Έάν 

ο Ά α λ ή  Πασάς έν τή μεγάλη αύτοί πολιτική συνέσει δεν 

δύναται νά σώση τήν Τουρκίαν, τό πάντη άϊώον έργον μου 

ούδαμώς δύναται νά κλονήση τόν “ ρόνον τών Σουλτάνων. 

"Ο σταυρός είναι τό σύμβολον πολλών εκατομμυρίων υπη

κόων τοί Σουλτάνου ■ τό δέ έρυΑροίν χρώμα, δι’ ού πε

ρικαλύπτεται τό βιβλίον μου, καί οπερ ούδέν άλλο έμφαί- 

νει, ή μόνον άναμιμνήσκει άπλώς τό χρώμα τής βαφής 

τών αύγών τ ο ί  Π ά σ χ α ,  δέν είναι τάχα τό χρώμα τών 

’Οσμανλίδων; ’Ά φ ες, Έξοχώτατε, τό βιβλίον μου ελεύθερον, 

καί πίστευσον, ότι ήΪΓελε συμπεριλάβει καί τήν εικόνα σου, 

έάν δέν έφοβούμην, μή έρεζτίσω τό οξύχολον πολιτικών τινων 

μυωπούντων. Είμί βέβαιος ότι καί δ Σουλτάνος αύτός ήΆλε

παραδεχτή ττν αίτησίν μου ώς δικαίαν, έάν έτόλμων νά
30*
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μιλήσω προς τήν Μεγαλειότητα του καϋΐ’ ήν ημέραν συ- 

νήντησα αύτώ έν τή παγκοσμίω έκίτε'σεί' άλλά κατά δυστυ

χίαν δέν ήδυνήΪΓην ούτε τον χαριέστατον αύτού χαιρετισμόν 

ν’ άνταποδώσω. Δέν πταίω κατά τούτο έγώ- τό σώμα μου 

δέν ύπήκουε κατ’ οΰδένα τρόπον, άλλά εύρίσκετο είς κατά- 

στασιν παραλυσίας- ούτε ή κεφαλή μου ήδύνατο νά κ'ψη 

πρός χαιρετισμόν, ούτε ή χείρ μου νά ύψωϊή προς άποκά- 

λυψιν τής κεφαλής μου. Έφάνην άγροϊκος τή άληίΰεία, καί 

άπώλεσα τήν μόνην ευκαιρίαν, καΐτ’ ήν ήδυνάμην νά υπο

βάλω τό "Ημερολόγιόν μου είς την προστασίαν τού Σουλ

τάνου, οστις βεβαίως δέν ήΐελεν άποβρίψειν τήν αίτησίν μου. 

Ούδεμίαν έχω περί τούτου άμφιβολίαν · άλλ’ ύπήρξεν άδύνατον 

είς έμέ νά τό κατορθώσω! H o n n i  s o i t  q u i  m a l  y pense.

Ά λ λ ’ ό ’ Επίλογός μου, περιορισμένος ών υπό τού τυπο

γράφου μου είς μόνας τέσσαρας σελίδας, ύπερβαίναι ήδη τάς 

δώδεκα («). Διά τούτο άνάγκη πάσα νά περατώσω αύτόν, καίτοι 

πολλά όφείλων είπεΐν, καί προ πάντων έφείλων νά ευχαρι

στήσω τούς μέχρι νΰν μετά προθυμίας καί καλοκαγα^ίας 

συνδραμόντας είς έκδοσιν καί διάδοσιν τού έργου μου, καί 

νά στιγματίσω έκείνους, οί'τινες άπρεπώς κατεχράσϊησαν τήν 

έμπιστοσύνην μου, σφετερισάμενοι τά έμά· άλλ’ έπιφυλάττο- 

μαι πρός τούτο άρμοδιώτερον καιρόν, οστις δέν iîà  παρατα'φή 

πέρα τού έπιόντος έτους, Θεού εύδοκούντος.

’ Εν Παρισίοις τή 1/13 Σεπτεμβρίου 1867.

Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός.

(α) Συνιστώ το τυπογραφείου του έν Αειψίζΐ Κυρίου Brockhaus 
προς πάντας τους έχοντας νά τυπώσωσι βιβλία ‘Ελληνικά. —  Του 
παρόντος τόμου τά πρώτα τέσσαρα φΰλλα έστοιχειο5ετή!ιησαν μέν καί 
έστερεογραφη'ϋησαν έν τώ τυπογραφεία) τών έν’Αϋηναις υίών Α. Κορό
μηλα, έτυπώϊησαν δε μόνον έν τώ του Κυρίου Brockhaus.
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’Επίλογος...............................  455

ΤΙΤΝΑΞ
τών έν τώ Έ ϊ ν ι κ ώ  'Η μ ερ ο λ ογ ίω  τοΰ έτους 1868 

εμπεριεχόμενων εικονογραφιών ·

Τ01Π0ΓΡΑΦΙΑΙ KAI ΕΙΚΟΝΕΣ ·

σελ.
Άρκαδίου (Μονή τοΰ)............ 160
Άρκάδιον (Το) .τυπογρ· φυ'λ. ε'
Γάμος τής ΕΕρήνης.............. 240
Γυνή τοΰ ίεροΰ άγώνος  416
' Ε^νοσυνελεΰσεως τής Κρήτης 

(Συνεδρίασις τής) . . . ,τ. φ. ε'

σελ.
θάνατος τής ΕΕρήνης   256
Μυτιλήνη (Η) . . .................... 112
Πανελλήνιον (Τ ό) τ. φ. ε'
Σου'δας ('Ο λιμήν τή ς)  80
Σφακιά (Τά) .......................  96

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ! ·

σελ.
Άγγελικάρας (Α .) ...................  192
Άργυρόπουλος (Περικλής) .. . 384 
Άσώπιος (Κωνσταντίνος)

τυπογραφικόν ψύλλον δ'
Βαλαωρίτης (Σπυοίδων)  336
Βαρνάβας (’Ιωάννης).............  320
Βασιάδης ('Ηροκλής Κωνσταν

τίνος) ..................................  368
Βασιλείου (’ Ιωάννης).............  144
Βαφειάδης (’Αναστάσιος) . . . 144
Βουλγαρης (Δημήτριος). .τ. φ. ε'
Βυζάντιος (Χρήστος) .............  352
Γαβριήλ................................... 128
Γενίσαρλης..............................  352
Γκίλφορδ (Φριδερίκος).. τ. φ. γ'
Δαμιανός ( Ιωάννης). .. . τ. φ. δ'
Δημακόπουλος (’Ιωάννης)... . 128 
Δρακόπουλος (’Αριστοτέλης) . 320
Δενδρινος (Σπυρίδων).............  336
Έρλάγγερ (Αίμυ'λιος).............  336
Εσσλεν (Νικόλαος,Φερδινάνδος) 144
Ζάνος (Πέτρος)....................... 336
Ζαχαρίας (Μαίας).................  368
Ιγνάτιεφ................................  336

σελ.
Καποδίστριας ( ’Ιωάννης) τ. φ. γ'
Κιοσσές (Θεόδωρος).............  192
Κόρακας (Μιχαήλ)................ 144
Κορομηλάς ( Ανδρέας)  384
Κοτζιάς (Άνδρέας X. Γ .) .. . 192 
Κουρεντής (’Αναστάσιος) . . . .  192 
Κωλέττης (’Ιωάννης),. . τ. φ. γ' 
Λεβαδευ'ς (Ιωάννης Νικολαίδης) 384 
Αυκοϋργος .(’Αλέξανδρος) . . . .  352
Μαμούρης (’Ιωάννης)............ 320
Μανουσογιανάκκης.................  320
Μάρκελλος......................τ. φ. δ'
Μαυροκορδατος (’Αλέξανδρος)

τ. φ. γ'
Μαυροκορδάτος(Νικόλαος)τ. φ. γ' 
Μεταξάς (’Ανδρέας). . . .  τ. φ. γ'
Μηνιάτης (Γεώργιος)............ 368
Μηνιάτου (Μαργαρίτα)  48
Μόβρης (Έδουάρδος, Ζώη).. 128 
Μουστοξυδης (Άνδρέας) τ. φ. δ'
’Όλγα............................. τ. φ. α'
’ Ολύμπιος (Γεώργιος, Νικο'λαος) 128
Όρλώφ (Βασίλειος Α.).......... 192
Πανάς (Φώτιος)...................  368
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Πανταζής (Δημήτριος)..........
Παπαββηγόπουλος (’Ιωάννης). 
Παπαββηγόπουλος (Κωνσταν

τίνος) .................................
Παπαθανασίου (Λεωνίδας) .. . 
Παπαδάκης (’Ιωάννης). . τ. φ. 
Πετροπουλάκης (Δημήτριος) τ. φ. 
ΙΙουζάδ (Μαρία Ευγενείου) .. 
Πραΐδης (’Αλέξανδρος) . . . . .  
'Ραγκαβής (Άλέξανδρος'Ρίζος) 

τ· φ·
'Ράλληςί Γ  εώρνιος’Αλεξάνδρου)

σελ.
384
352

384

ε
32

144

θ'
352

Ρασπόνης (’Ιωάννης)............
'Ρίζος ό Νερουλές (’ Ιάκωβος) 

τ. φ.
2αίντ-Μάρκ ΓφαρδΓνος . .

320 i 2ακόπουλος (Νικόλαος) ..
Σαχτου’ρης (Ν.) ..............
2ίνας (Χιμεών)..............τ
Χτίλμαν (Γουλιέλμος). . . .
Χτοΰρτζας (Μιχαήλ)........
Τσώτσης (Γεώργιος Ν.) . 
'Υψηλάντης (Γρηγο'ριος). τ. φ. 
Φαρμακίδης (Θεόκλητος) τ. φ.

<Ρ·

σελ.
368

f
Y

128
336
192

δ'
336

16
192

Έ χ  του τυπογραφείου του F . A. Brockhaus έν Λειψία.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ .Σ  18 6 8 .

Ε Τ 02 Η'.

«Partout où il y a de G recs, l ’idée d ’une destinée  
e t  d ’un avenir com m un propre à la  race hellénique  
et que rien n ’em pêchera de s’accom plir, cette  idée est 
avec eu x  et leu r fait une p atrie . C’est ce  lien  patrio
tique étab li à travers les  p a y s les plus divers que re
présente pour ainsi d ire  l ’h é m é r o l o g i o n  hellénique.»  
Saint Marc G irardin, journal des débats du 8 décembre 
1866.

« ΠανταχοΟ όπου ύπάρχουσιν "Ε λληνες, ή  ιδέα τύχης  
καί μέλλοντος κοινού, ίδιάζοντος είς την Ε λλ η νικ ή ν  
φυλήν, ού ούδέν δύναται νά κωλύση τή ν πραγματοποίη- 
σ ιν , ή  ιδέα αυτη συζή μ ε τ ’ αυτών καί κατασκευάζει 
αύτοΐς πατρίδα. Τό Ε θ ν ι κ ό ν  Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  εκπρο
σ ω π εί, ούτως ε ίπ ειν , τον πατριωτικόν τούτον δεσμόν 
τον υπάρχοντα μεταξύ τών διεσπαρμένων Ε λ λ ή νω ν  εις 
τόπους λίαν απ’ άλλήλων διαφέροντας.» Σαίν-Μάρκος 
Γιραρδΐνος. Έ κ  τής Έ φ ημερίδος τών Συζητήσεω ν τής  
8 Δεκεμβρίου 1S66.

Το ’ Ε θ ν ι κ ό ν  ' Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  βαίνον ήδη τό ό'γδοον έτος 
τής έκδόσεως αύτοΰ δεν έχε'., νομίζομεν, χρείαν νέου προ
γράμματος. ’ Ετήσιον περιοδικόν πόνημα, συναπτόν το τερ
πνόν μετά τοΰ διδακτικού καί προ πάντων δικαιολογούν το 
εαυτού όνομα διά προσθήκης πανελληνίου εικονογραφίας τών 
κα’τ ’ ημάς γνωριμωτε'ρων άνδρών καί περιεργοτέρον μνημείων 
καί τόπων, καθίσταται σύνδεσμος τής απανταχού ήμετε'ρας 
φυλής, υποθάλπει προς εθνικόν συμφε'ρον το φιλόπατρι παν
τός "Ελληνος αίσθημα, καί συντελεί οΰκ ολίγον έν τε τή  πα- 
τρίδι ημών καί έν ταίς Έ λληνικα ϊς χώραις τής Τουρκίας 
είς άνάπτυξιν τής φιλοκαλίας διά τε τής λαμπρας αυτού 
τυπογραφικής καλλονής καί διά τών πολλών έν αύτώ έντε- 
λεστάτων χαλκογραφιών, λιθογραφιών καί ξυλογραφιών. "Ενεκα 
τούτων τό ήμέτερον ήμερολόγιον, άφ’ ου έ'παυσεν ήδη ή 
Π α ν δ ώ ρ α  τού έκδίδεσΓαι μ ετ’ εικονογραφιών, παρίσταται 
μοναδικόν σύγγραμμα παρ’ ήμϊν.

ΓΗ τιμή τού ’ Ε θ ν ι κ ο ύ  ’ Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  τοΰ έτους 1868 
ορίζεται είς φράγκα δεκαπέντε διά τούς συνδρομητάς. Τ α  είς 
ξένας γλώσσας ομοειδή τού ’ ΕΪ Γνι κοΰ  Ή μ ε ρ ο λ ο γ ι ο ύ  βιβλία 
τιμώνται πολύ πλειότερον. Τό ’ Ε θ ν ι κ ό ν  Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  
είναι τό πολυτελέστατον τών παρ’ ήμϊν όμοειδών βιβλίων καί 
άναλόγως τό εΰωνότατον πάντω ν οπως δέ νύν έτελειοποιήόΐη, 
χρησιμεύει καί ώς δώρον προσφορώτατον κατά την πρωτην 
τού νέου έτους, δυνάμενον άρμοδίως να προσενεχϊή πρός γυ
ναίκας καί παϊδας πάσης ηλικίας καί τάξεως.

α
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Αί συνδρομαί γίνονται-
Έν Ά5ήναις, παρά τώ φωτογράψω Κ. Δημητρίω Κωνσταντίνου, (έν 

τη όδώ τοΰ Αίο'λου, Άρ. 72) καί ¿V τοΐς καταστήμασι τών τέκνων 
’Ανδρέου Κορομηλα.

Έ ν ΙΙαρισίοις, παρά τώ Κ. Lamé 19, rue des St. Pères καί παρά 
τω έκδοτη τοΰ ’ Ε θ ν ικ ό ν  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ , 8, rue Miroménil.

Έν Αονδίνω, παρά τώ Κυρίω Βαλέττα, 9, chepstow Villas-Bays- 
water.

Έν Μαγκεστρία, παρά τοΐς βιβλιοπώλαις ΚΚ. Palmer and Howe, 
Bond Street.

Έ ν Λειψία, παρά τώ βιβλιοπώλη Κ. Brockbaus.
Έν Βιέννη, παρά τώ είκονοπώλη Κ. Kaeser, Bogenstrasse, ’ Ap. 2.
Έν Μασσαλία, παρά τώ Κυρίω Αλεξάνδρω Αεονάρδω.
Έν Τεργέστη, παρά τώ βιβλιοπώλη Κ. Munster.
Έν ’Αλεξάνδρειά, παρά τώ βιβλιοπώλη Κ. Ήλία Ζαγκλή.
Έ ν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας, »παρά τώ Ίατρώ Κ. Σ. Μεταξά.
Έν Κέρκυρα, παρά τώ Κ. Παπανικο'λα.
Έν Κεφαλληνία καί έν Ζακυνϋω, καρά τω Κ. Άριστοτέλει I. Μεταξά.
Έν Σμυ'ρνη, παρά τώ βιβλιοπώλη Κ. Άίανασίω Ζαχαρία.
Έν Κωνσταντινουπόλει, παρά τώ βιβλιοπώλη Κ. Σ. Ανδρεάδη.
Έν Θεσσαλονίκη, καρά τώ Κ. Β. Γ. Παππαζόγλω.
Έν Ίβραίλα, παρά τώ Κ. Μαλαβάζη, πράκτορι τών Γαλλικών Άτ- 

μοτλέων καί παρά τώ Κυρίω Α. Βαρβέρη.
Έν Πετρουπο'λει, παρά τώ βιβλιοπώλη Κ. Isakoff.
Έ ν Βελιγραδίω, παρά τοΐς άδελφοΐς ΚΚ. Βο'ττη.
Έν Μόσχα, παρά τώ Προξένω τής Έλλάδο; Κυρίω Μποστανζόγλω.
Καί έν τοΐς απανταχού ΙΙροξενείοις τής Ελλάδος.
A i προς τον έκδοτην τοΰ ’ Ε θ ν ικ ο ύ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ  έπιστολαί δέον 

νά πέμπωνται έλευϋεραι παντός τέλους ταχυδρομικοΰ, άλλως δε, δεν γί
νονται δεκταί* να έπιγράφωνται ούτως A lm a n a ch  n a tio n a l de la  
G r è c e , P a r is ,  8 ,  rue M iro m é n il. Έφιστώμεν την προσοχήν τών 
έπιστολογράφων έπΐ τής άκριβοΰς καί ολοκλήρου γραφής τής διευϋΰν- 
σεως, ής ή παραμέλησις γίνεται πολλάκις αιτία άπωλείας τών έπιστολών.

Αί πωλήσεις γίνονται ή έπί μετρητοΐς, ή διά συναλλάγματος έπί τών 
Παρισίων, της Μασσαλίας καί τοΰ Λονδίνου, ή διά ταχυδρομικών γραμ
ματίων. Διά μικρά ποσά μή υπερβαίνοντα δεκαπέντε φράγκα γίνονται 
δεκτά γραμματο'σημα Γαλλικά, ’Αγγλικά, Ελληνικά, Αυστριακά καί 
’ Ιταλικά.

Τά ’ Ε θ ν ικ ό ν  'Η μ ε ρ ο λ ό χ ιο ν  δημοσιευ'ει αγγελίας παντός εί'δους μή 
προσκρουουσας είς τήν κοσμιότητα πρός εν φράγκον την γραμμήν, ΰπο- 
λογιζομένην μέ στοιχεία τών 13 στιγμών.

’Αναγγέλλονται δ ω ρ ε ά ν  πάντα τά ένΈλλάδι καί άλλαχού έκδιδόμενα 
βιβλία, ών άντίτυπον ήίοελε σταλή έλευ'ϊερον ταχυδρομικών πρός τόν 
έκδοτην τοΰ ’ Ε Β ν ικ ο ν  Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ .

"Εκαστος τόμος τοΰ ημερολογίου πωλείται φράγκα δεκαπέντε.
'Ο πρώτος καί δ δεύτερος τόμος έξηντλή^ησαν.
Τοΰ τρίτου (1863) καί τοΰ πέμπτου (1865) τόμου υπάρχει έκδοσις 

άδετος μή περιέχουσα δ'λας τάς εικόνας πρός έξ φράγκα τόν τόμον.
'Η σειρά πλήρης τοΰ ’ Ε θ ν ικ ό ν  Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ  (έτη 1861, 1862, 1863, 

1864, 1865, 1866, 1867 καί 1868) καλώς δεδεμένη, δνευ ομως χρυσώ
ματος διά τό ομοιόμορφον, άντί φράγκων 120 πωλείται φράγκων 90 —

Τό ’ Ε θ ν ικ ό ν  ' Η μ ε ρ ο λ ό χ ιο ν  τοΰ έτόυς 1868 περιέχει πρός τοΐς αλ- 
λοις τάς τών Ελλήνων εικόνας τάς δημοσιευϊείσας είς τούς έξάντληθέν- 
τας τόμους καί τό έν αΰτοΐς κρι&έν δξιον άνατυπώσεως κείμενον.

ΗΜΕΡΟ ΑΟΓΙΟΝ

ΔΙΑ ΤΟ Ε Τ Ο Σ  1861
Μ Ε Τ Α  Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ω Ν

Κ Α Ι

λεπτομερούς σημειώσεως τών αστρονομικών φαινομένων 
συν ταχθείσης υπό Παπαδάκη, καθηγητοϋ της αστρονομίας 

ές τώ Όθωνείω πανεπιστημίω.
Προσετέθη εις τό τέλος διατριβή ανέκδοτος Φιλίππου Ίωάννου περί τής 

νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης.
[ΤΙΜ ΑΤΑΙ Φ ΡΑΓΚΩ Ν Δ ΕΚ Α Π ΕΝ ΤΕ.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ : ’Όθων. — Κιρκάσσιοι στρατιώται. — Ίερεύς Άβυσση- 
νός. — *Η Βενετία. —  'Η  Βερόνα. — Οι καπνοδοχοκαθαρισταί. — Γέφυρα 
τοΰ ’Ώστερλιτζ έν Παρισίοις. —  Μέγαρον τής Βιομηχανίας έν Παρισίοις. —  
’Ελέφαντες τοΰ Ίνδικοΰ στρατοΰ τής ’Αγγλίας.— ’Αγελάδες. — Ή  ’Οδησσός, 

—  Φίλιππος Ίωάννου. — Γάμος Ελληνικός.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
T O T  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 2 .

( ΕΤΟΣ Β'.)

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Φ Ρ Α Γ Κ ί Ι Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Μηνολόγιον. — Πασχάλιον τοΰ έτους 1862. — Σημείωσις τών διαφόρων φά
σεων τής σελήνης. — ’Ανατολή και δύσις τοΰ ήλίου. — Μέγεθος τών ημερών έν 
Άθήναις. — Αί ώραι τού έτους. — Αί εκλείψεις τοΰ 1862. — Οί μήνες τοΰ 'Οθω
μανικού έτους Ή  διαφορά τοΰ ανατολικού καί δυπκοΰ ήμερολογίου. — Αί επο-
χαί. — Αί βασιλικαί, πολιτικαί καί θρησκευτικαί έορταί. — Πίναξ τών κυριωτέρων 
επικρατειών καί έπισημοτέρων μοναρχών της Ευρώπης. — Στατιστική τής Ελλά
δος. — Μέτρα καί σταθμά έν Έλλάδι. — Μέτρα καί σταθμά Ευρωπαϊκά μεταφερ
μένα είς τήν Τουρκικήν όκάν καί είς τόν πήχυν. — ’Αναλογία τών Ελληνικών πρός τά 
Γαλ)ικά νομίσματα. ’Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων πρός τήν δραχμήν. — Πίναξ 
προχείρου πολλαπλασιασμού. — 'Ασματα δημοτικά ανέκδοτα, κ. τ. λ. — ΙΙοιήματα 
Κουμανούδη καί *Ρίζου Νερουλού. — Κατάστασις τοΰ γυμνασίου της Χίου κατάτό 
1821, παρά Νεοφύτου Βάμβα, κ. τ. λ.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ.
Αίδέσιμος Ιωσήφ Βασιλείου. — Παπαδάκης. — Όθων. — ’Αμαλία. — Νικόλαοί 

Λαΐχτεμβέργ. — Μιλόσχ. — ’Αλέξανδρος Κουζας. — Ό  Βέης της Τύνιδος. — Δανιήλ
Μαυροβουνίου Νικόλαος Μαυροβουνίου. — Καποδίστριας. — Αλέξανδρος 'Τψη-
λάντης. — Δημήτριος Ύψηλάντης. — Γρηγόριος Ύψηλάντης. — Νικόλαος Μαυρο- 
κορδάτος. — ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. — Κωλέττης. — Μεταξάς.— Κανάρης. — 
Γκίλφορδ. — Μουστοξύδης. — Φαρμακίδης. — Ί ’ϊζο; Νερουλός. — Άργυρόπουλος. 
— Δαμιανός. — ’Ασώπιος. — Μάρκελλος. — Σΐνας. — Μάρκος Γιραροϊνος. — Βούλ
γαρη;. — 'Ρίζος 'Ραγκαβής. — Δωραδίστρια. — Βουλγαρική Οικογένεια. — 
Σιαμήλ. — Φυσιογνωμίαι άνατολικαί. — Βηρυτία γυνή. — Μαγδαληνή μετανοούσα, 
— ΈπαΤτις Ίταλίς. — Γάμος. — Τριήρης. — Σφίγξ.



Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 3 .

(Ε Τ Ο Σ  Γ'.)

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Φ Ρ Α Γ Κ ύ Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

Π ΕΡΙΕΧ ΟΜ ΕΝ Α .

Προγνωστικόν του* έτους 1863. — Πρός τον αναγνώστην. — Έ ποχαί. — 
Πασχάλιον. — ’Εκλείψεις. — Αναλογία τών ‘Ελληνικών πρός τά ξένα νομί
σματα. — Περί του ‘Ρωμαϊκού ήμερολογίου. — Δεισιδαιμονιών άντίδοτον. — 
Περί τής εκκλησιαστικής μουσικής. —  Στατιστική τής ‘Ελλάδος. —  ‘Η νήσος 
Κρήτη. — Πολιτικός βίος του βασιλείου τής ‘Ελλάδος κατά τό 1861 καί 1862.
— Περί τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης.— ’Αλέξανδρος καί Δημήτριος‘Γψη- 
λάνται. — Ό  αντιναύαρχος ‘Ρώσσος ‘Ρίκορδ υποψήφιος κυβερνήτης τής ‘Ελλά
δος. — Γνώμαι περί γυναικών. — Ίωσεφίνα, ιστορία τών παλαιών υποδημάτων 
(εκ τού Γαλλικού). — Περί τών βραβευόμενων ποιημάτω ν.— Ό  Ούμβόλδος 
καί τό Βερολϊνον. —  Οί Γότθοι καί οί Ουνοι. — Ναπολέων ό Α ' καί ή Ειρήνη. 
— Ποίημα είς Λεύκωμα.— Δημοτικά άσματα. —  ‘Ο Βλαχόπουλο;.— Περί καλ
λονής τών νεανίδων. — Τερπνόν μέρος τών φυσικομαθηματικών επιστημών. — 
’Εκδρομή εις Πόρον. — Οί Παλμοί τής καρόίας, ποιημάτιον. — Ό  Πύργος τής 

Ζωής. — Αί έν Ευρώπη ορθόδοξοι Έλληνικαί έκκλησίαι. —  Ό  φιλέλλην 
Άβούτ. —  Περί τής προσκυνήσεως τών εικόνων. —  ’Ολίγα περί λουτρών. — 
Αί νέαι Άθήναι. —  ’Επίλογος.

ΕΙΚ ΟΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ Ι.

Αβούτ. —  Αλφεράκης. — Βαρδαλάχος. — Βερναρδάκης. —  Βρουνέτιος. —  
Γεννάδιος. — Δούκας. —  Έ ϋνάρδος.— Ζαϊμης ( Ανδρέας). — Ζαμπακός. — 
Θεοτόκης. — Καλλέργης. —  Κανάρης. —  Καρατζάς. —  Κλεόβουλος. —  Κον- 
τουριώτης. —  Κοραής. — Κούμας. —  Κωστής. —  Μανούσης. .— Μαυροκορ- 
οάτος. —  Μιαούλης. —  Μιλόσχ. — Μπάλάν ο ς. —  Ξένος. — 'Ρήγας (ό Φε- 
ραίος). —  ‘Ρώμας. — Σούτσος. — Τρικούπης. —  Τζόκανος. —  ‘Γψηλάνται 
(Κωνσταντίνος, Δημήτριος, Αλέξανδρος). —  Φιλήμων. — Φίλιππος. — Φω- 
τιάδης. —  Χαβιαράς. — Χάριτοφ. —  Ή  Έλληνοβλάχα. —  Ή  Πεντέλη. —  Τό 
Σούνιον.—  ‘Ελληνική εκκλησία έν Μαγκεστρία (εξωτερικόν καί έσωτερικόν).
—  Έπανάστασις Ναυπλίου.

(Τό ‘Ημερολόγιον τούτο περιέχει 1,000,000 στοιχεία, δέκα οκτώ τυπογραφικά 
φύλλα, 288 σελίδας καί τεσσαράκοντα τέσσαρας εικονογραφίας.)

Τού ‘Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ  τ ο ύ τ ο υ  ύ π ά ρ χ ο υ σ ι  δύω  έ κ δ ό σ ε ι ς * ή μ έ ν ,  πο- 
πολυτελώς δεδεμένη, έμπεριέχει άπάσας τάς άνωτέρω άναφερομένας εικόνας, καί 
τιμάται φ ρ ά γ κ ω ν  δ ε κ α π έ ν τ ε  κ α ί ή μ ίσ ε ο ς*  ή δέ δευτέρα έκδοσις, απλώς 
δεδεμένη, τιμάται φ ρ ά γ κ ω ν  εξ,καί εμπεριέχει τάς εξής μόνον εικόνας · 1. Κων
σταντίνος Ύψηλάντης ■— 2. Αλέξανδρος καί Δημήτριος ‘Γψηλάνται · —  3. ‘Η 
έν Ναυπλίω έπανάστασις* — 4. ‘Η Έλληνοβλάχα* —  5. ‘Η Πεντέλη* — 
6. Τό Σούνιον.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
ΔΙΑ Τ Ο  Δ1ΣΕ ΚΊΌ Ν  Ε Τ Ο Σ  1864. 

(ΕΤΟΣ Δ '.)

ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ.

ΠΕΡΙΕΧ ΟΜ ΕΝΑ.

Έποχαί. — Έορταί θρησκευτικαί καθ’ ά; δέν έργάζονται είς τά δημόσια γραφεία.
— Πασχάλιον τού έτους 1864. — Βασιλικαί έορταί. — ’Ιανουάριος. — Φεβρουάριος.
— Μάρτιος. — ’Απρίλιος. — Μάιος. — ’Ιούνιος. — ’Ιούλιος. — Αύγουστος. — 
Σεπτέμβριος. — ’Οκτώβριος. — Νοέμβριος. — Δεκέμβριος. — Εκλείψεις τού 1864.
— Οί μήνες τού ’Οθωμανικού έτους. — Αναλογία τών Ελληνικών πρός τά Γαλλικά 
νομίσματα.— ’Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων πρός τήν δραχμήν. — Μέτρα καί 
σταθμά. — Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού. — Σύγκρισις τών μέτρων καί 
σταθμών διαφόρων έμπορικών πόλεων με τά μέτρα καί σταθμά Κωνσταντινουπό 
λεως όντα είς χρήσιν μέχρι τούδε καί έν Έλλάδι. — Περιληπτική περιγραφή τών 
αρχαίων μνημείων τών Αθηνών. — Ό  Πειραιεύς. — Αί Νέαι Άθήναι. — Κλίμα 
τών Αθηνών. — Βίος Αθανασίου Χρηστοπούλου. — Άπαντα Αθανασίου Χρηστο- 
πούλου ( ’Ερωτικά καί Βακχικά). — Οί Νεώτεροι Έλληνες (ό έμπορο;, ό ναύ
της, ό ιδιώτης καί ό ίερεύς). — Τό Τυρρηνικόν άγγεΐον. — Σύμμικτα (Μεγαλοφυείς 
άνδρες ασθενείς έν τη συνδιαλέξει). — Θεολογικά. — Γράμμα πατριαρχικόν περί 
όρου προικοδοσίας είς Αθήνα; έκδοθέν υπό Νεοφύτου τού από Καισαρείας μετατε- 
θέντος. — Προτροπή εις τούς νέους ενεκα γάμου, καί κατά τού τραχώματος. — 
Τού άγιωτάτου μητροπολίτου Εφέσου Μάρκου τού Ευγενικού έπιστολή πρός τινα 
πρεσβύτερον Γεώργιον τούνομα έν τή Μεθώνη σταλεΐσα. — Αποδοχή τού Ελληνικού 
στέμματος παρά Γεωργίου τού Ά . — Χρονολογική έκθεσις Ελληνικών τυπογραφείου 
καί τών ύπ’ αυτών έκδοθέντων ‘Ελληνικών βιβλίων από της πτώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως μέχρι της έν Έλλάδι έγκαθιδρύσεως της βασιλείας κατά τό 1832.

ΕΙΚΟΝΟ ΓΡΑΦΙΑΙ.

‘Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε '. —  Γεώργιος Α ', βασιλεύς τών Ελλήνων. — 
ΙΙρίγκηψ Χριστιανός, πατήρ τού βασιλέως τών ‘Ελλήνων. — Φριδερϊκος ό 
Ζ', βασιλεύς τής Δανίας.— Κόμης Σπόννεκ.—  Γόρδων. —  Στρατηγός Κερεδήν.— 
Κάρολος Αενορμάν. — Πέτρος Μαυρομιχάλης. —  Καραϊσκάκης. — Κίτζος Τζα· 
βέλλας. ·— ’Αντώνιος Κριεζής. — Παπανικολής. —  Γεώργιος Σισσίνης. — 
I . Μιλαίτης. — Κ. Δ. Σκιάας. — Α. Αρσάκης. — Ζήσης Σωτηρίου. — Αναστά
σιος Μανάκης. — Παντιάς ‘Ράλλης. —  Μ. Φραγκόπουλος. — Κωνσταντίνος 
Λεβίδης. — Δημήτριος Χριστίδης. —  Θρασύβουλος Ζαιμης. — Νικόλαος Βερ
ναρδάκης. — Μπρετόν. —  ’Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός. — Αί Νέαι Άθήναι. 
—  ‘II Ελληνική ακαδημία. — Μεταξοκλωστήριον Αθηνών. —  Τελετή τής 
αποδοχής τού ‘Ελληνικού στέμματος παρά Γεωργίου τού Α'. Σύλληψις ’Αμερι
κανών πρέσβεων. — Τό Μεξικόν. — Τελετή τής ένάρξεως τής βιομηχανικής



έκθέσεως έν Λονδίνω κατά τό 1862. —  Ή  Νύξ. — Ή  Άκρόπολις. — Ναό; 
τοΰ ’Ολυμπίου Διός. — Τά Προπύλαια (εΓσοδος τής Άκροπόλεως). — Είσοδος 
Προπυλαίων. — Τά Προπύλαια. —  * 0  Παρθένων (οπισθόδομος). — Ό  Παρθέ
νων (πρόναος). — 'Ο Παρθένων (εσωτερικόν). — Τό ΈρεχθεΤον. — Αί Καρυά
τιδες. — 'Η Ποικίλη στοά. — Τό Θησεΐον. —  Τό μνημειον τοΰ Φιλοπάππου. 
Αυσικράτους χορηγικόν μνημειον. — ‘Η Πινακοθήκη. — Τό θέατρον του Βάκ
χου. — Ναός τοΰ ΑΙόλου. — Άδριανοΰ Άψίς —  Αθήνα. — Άγαλμα άρχαϊ- 
κόν κεχρωματισμένον (Μαραθωνομάχος). — Τετράδραχμον. — Ναός της άπτέ- 
ρου Νίκης. — Τό Έρεχθεΐον. —  Τείχη τής Άκροπόλεως (Πελασγικά). — 
Τείχη τής άκροπόλεως (έγερθέντα παρά τοΰ Θεμιστοκλέους). —  Πανός άντρον.
—  Θέατρον Ήρώδου τοΰ ’Αττικού. — ‘Η πύλη τής ’Αγοράς. — Ναός τοΰ 
’Ολυμπίου Διός. — Καλλιρρόη. — Στάδιον. —  'Ο Άρειος Πάγος. —  Ή  Πνύξ.

— 'Ωσαύτως. —  Φυλακή τοΰ Σωκράτους. —  Τάφος Μουσαίου. — Τάφος τοΰ 
Κίμωνος. — Γυμνάσιον τοΰ Πτολεμαίου — Άλληγορικόν άγαλμα φυλής τίνος 
τών Αθηνών. — Τπόγειον τών 'Αγίων ’Αποστόλων. — Άνάγλυφον. — Άνάγλυ- 
φον. —  Νίκη. —  Κεφαλή Νίκης (σώζεται έν Παρισίοις). — Ανάγλυφον. — 
Νίκη. — Ανάγλυφον τοΰ Παρθενώνος.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 5 .

Τ 1 Μ Λ Τ Α Ι  Φ Ρ Α Γ Κ Λ Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

Π Ε Ρ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α .

Έποχαί. —  'Εορταί θρησκευτικά! καθ’ άς δεν εργάζονται είς τά δημόσια 
γραφεία. — Πασχάλιον τοΰ έτους ,αωξε'. — Έθνικαι έορταί. —  Βασιλικαί έορ- 
ταί. —  Σημείωσις. — Ιανουάριος. —  Φεβρουάριος. —  Μάρτιος. — ’Απρίλιος. 
— Μάϊος. —  ’Ιούνιος. —  Ιούλιος. —  Αύγουστος. —  Σεπτέμβριος. -— ’Οκτώ
βριος. —  Νοέμβριος. — Δεκέμβριος. —  Οί μήνες τοΰ ’Οθωμανικού έτους. — 
’Εκλείψεις τοΰ Όθωμ.ανικοΰ έτους.—  *Ω ! άν άπέθνησκον... (κατά τό Γερ
μανικόν τοΰ Georg Herwegh). —  ’Απάνθισμα Κρητικών ασμάτων αδομένων 
είς ’Αντικύθηρα. —  ’Ασμα πρώτον * Τό Διαζύγιον. —  ’Ασμα δεύτερον * 'Ο 
θάνατος τής Σούσσας. —  ’Ασμα τρίτον · 'Η Στεφανιά. — ΤΑσμα τέταρτον. 
•— Ά σμα πέμπτον * 'Αρπαγή νεάνιδος. — Ά σμα έκτον * 'Η  Άρετοΰσα. —  
Ά σμα έβδομον · 'Ο Δράκων. — ’Ασμα όγδοον · 'Ο Ναύτης. — Ά σμα έννα- 
τον ■ Ό  Ναύτης ψυχορραγών.—  Ά σμα δέκατον * 'Ο Βοσκός ψυχορραγών. — 
Ά σμα ένδέκατον · 'Ο Δασκαλογιάννης. — ΟΙ Νεώτεροι "Ελληνες (ό άνθρωπος 
τών γραμμάτων, ό πολιτικός, ό ληστής, ό κλέφτης). —  'Ο  ταλαίπωρος Λουδο
βίκος * 'Ιστόρημα τοΰ Δανοΰ Blieher. —  Ίωάννου Βηλαρά βίος. —  Ίωάννου 
Βηλαρά μύθοι. —  Πρόλογος. —  Μύθος α' * Τζίντζιρας καί Μυρμήγκι. —  Μύ
θος β' · Τό Ψάρι καί τά Ψαροπούλα. — Μύθος γ ' * Ή  Κουτζιονοΰρα Αλου- 
ποΰ. —  Μύθος δ' * Γάτος καί Καθρέπτης. — Μΰθος ε' * ’Αηδόνι καί Γεράκι. — 
Μύθος ’ Φοράδα καί Πουλάρι της. —  Μΰθος ζ' * Περιστέρι.— Μΰθος η ' * 
'Ο  Χωριάτης καί τά Παιδιά του. — Μΰθος θ' * Τιμή, Φωτιά καί Νερό. —

Μΰθος ι'* Άλουποΰ καί Τράγος. — Μΰθος ια' * Μ πάκακαςκαί Βόϊδι. — Μΰ
θος ιβ' * Οί Λαγοί. —  Μΰθος ιγ'· Ό  Γάιδαρος ντυμένος Αιοντορόμαρο. — Μΰ
θος ιδ'· Κόρακας καί Αλουποΰ.— Μΰθος ιε '' Αλουποΰ καί Λιοντάρι.— Μΰθος ις '  * 
Κριάρι, Αρνάδα, Γουρούνι καί Γάιδαρος. —  Μΰθος ιζ' * Κικίδι καί Νυκτερίδα.— 
Μΰθος ιη’ * ’Αρκούδα καί Λιοντάρι. — Μΰθος ιθ' · Γέρος καί Θάνατος. — Μΰ
θος κ' * Λιοντάρι, Λύκος καί Αλουποΰ. — Μΰθος Α ; * Ζίνζιρας καί Μυρμήγκι.
—  Μΰθος Β' * Τό Ψάρι μέ τά Ψαροπούλα του. — Ποίημα έπικήδειον είς Ν. 
Βύρωνα, τελευτήσαντα έν Μεσολογγίω έτει ,αωκδ' μηνί Άπριλίω, ποιηθέν ύπό 
Φιλίππου Ίωάννου, νΰν καθηγητοΰ τοΰ έν ’Αθήναις Πανεπιστημίου. — 'Ο  Βεν- 
τλέύος καί ό Κουτόργας. —  Πάτμος καί Κυδωνίαι. —  Ελληνικός αγαθοεργός 
σύλλογος έν Παρισίοις. —  Περί τοΰ τεχνητού φωτός. —  Τό πρότυπον ό Σιλ- 
βέστρης. —  'Η Ένετίς. Αναμνήσεις τής αυλής τοΰ αύτοκράτορος Φερδινάνδου 
τοΰ β'. — Γνωμικά. — 'Ο κατά τους νΰν "Ελληνας έλληνισμός. — Αί αναμνή
σεις μου. —  Περί τής πρακτικής χρήσεως τής έλληνικής γλώσσης. —  Περί τοΰ 
προορισμού τοΰ έλληνικοΰ έθνους καί τής έλληνικής γλώσσης. —  Βιογραφικαί 
σημειώσεις περί τών είκονογραφηθέντων προσώπων έν τω παρόντι ήμερολογίω.
— 'Ερμηνεία τών έν τω παρόντι ήμερολογίω έκδοθεισών είκονογραφιών. —  
Πάτρονες τοΰ ’Εθνικού 'Ημερολογίου. — Ανταποκριταί τοΰ Εθνικού 'Ημερο
λογίου. —  Κατάλογος τών μέχρι τοΰδε συντακτών τοΰ ’Εθνικού 'Ημερολο
γίου.—Πίναξ καθ’ ΰλην τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων έν τω Έθνικώ 'Ημερολο- 
γίω . —  Αλφαβητικός πίναξ τών μέχρι τοΰδε έκδοθεισών προσωπογραφιών έν 
τω Έθνικώ'Ημερολογίω. —  Αλφαβητικός πίναξ τών μέχρι τοΰδε έκδοθεισών 
είκονογραφιών έν τω Έθνικώ 'Ημερολογίιρ.— 'Ελληνική μετάφρασις τεμαχίου 
τοΰ Σακεσπηρου. —  'Ελληνική έμμετρος μετάφρασις ετέρου άγγλου ποιητού.*— 
Επίλογος. — Αναφορά του εκδότου τοΰ Έθνικοΰ Ημερολογίου προς τήν έν 
Αθήναις Β' Εθνικήν Συνέλευσιν.

ΕΙΚ ΟΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ Ι ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο ΓΡ ΑΦ ΙΑΝ

ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΙΑΙ.

"Αγιος Τάφος.—  Άργοστόλιον τής Κεφαλληνίας (τό ). —  Ακροκόρινθος (ό ) .  
—  Άκρόπολις τών Μυκηνών (ή). — Άκρόπολις τής Κερκύρας (ή). —  Άλσος 
τών Μουσών (τό).—  Αλφειός ποταμός (ό).—  Δελφοί (οί). —  ’Επίδαυρος (ή).— 
Ε ρείπ ια  τής Άκροπόλεως τής Χαιρωνείας. —  ’Ερείπια πυραμίδος είς Άργος.— 
Ερείπια τοΰ θεάτρου τής Σπάρτης. —  ’Ερείπια τοΰ ναού τής Σουνιάδος Αθήνας 
κατά τό 1817 έτος. —  Ερείπια τών Θεσπιών καί ό Έ λικών. —  ’Ερείπια τής 
Τίρυνθος. —  Κέρκυρα (ή) * Άφιξις τοΰ 'Ελληνικού στρατού. —  Κεφαλληνία 
(ή). —  Κλεψύδρα έν Μεσσήνη (ή). — Λέοντες τών Μυκηνών. — Ναός τοΰ Νε- 
μεαίου Διός.—Ναός τοΰ Πανελληνίου Διός έν Αίγίνη.—  Ναύπλιον (τό). —Παρ
νασσός (ό). —  Πεδιάς τών Μ εγάρων.—  Πεδιάς τής Μεσσηνίας.—  Πεδιάς τής 
Σπάρτης, ό Ταΰγετος.—  Πειραιεύς (ό). — Πόρος (ό).— Στάδιον τής Μεσσήνης 
(τό). — Στρατός τής ’Ιαπωνίας. —  Στύξ (ή). —  Σύρος (ή). — Τάφος τοΰ Άγα- 
μέμνονος (ό). —  Τροφωνίου άντρον (τό).

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ.

’Αθανάσιος. —  Αλβέρτος. —  ’Αλεξάνδρα.—  Άνδροΰτζος (Ό δ υ σ σ εύ ς) .— 
Άντωνιάδης (Εμμανουήλ). —  Άστηγξ. — Βαλτινός (Γεώργιος). — Βότζαρης 

(Μάρκος). —  Βότζαρης (Κώστας). — Βότζαρης (Νότης). — Βούλγαρης (Ευγέ
νιος). —  Βρετός (Μαρίνος Παπαδόπουλος). —  Βυζάντιος ( Αναστάσιος). — Βύ-



ρων. — Γαζή; (’Άνθιμος). —  Γαλανός (Δημήτριος). — Γεώργιος Α'. —  Γερμα- 
νός· — Γλάδστων (Ούίλλιαμ). —  Γοβδελάς (Δημήτριος). —  Γορτζακώφ ( Άλέξαν- 
ορος Μιχάλοβητζ). — Γρέγωρυ. — Γρίβας (Θεόδωρος). — Γρίβας (Γαρδικιώ 
τγ]?)· Γρίβας (Δημήτριος). —  Δάνδολος ( ’Ιωάννης ’Αντώνιος). —  Δελιγιάν- 
νης (Αναγνώστης). —  Δελιγιάννης (Πέτρος). —  Δηωβουνιώτης. —  Διάκος 
(Α·)· Διομήδης Κυριάκου. —  Δωραόίστρια. —  Ζαλακώστας (Γεώρ
γιος). —  Κατζόνης (Λάμπρος). — Κορωναΐος. —  Κολοκοτρώνης (Θεό
δωρος). —  Κολοκοτρώνης (Γενναίος). —  Λενορμάν (Φραγκίσκος). —  Λεο- 
πόλδος Α' (Γεώργιος-Χριστιανός-Φριόερίκος). —  Λεωτζάκος. ■— Λομβάρδος.— 
Μάνος (Γεώργιος). —  Μαυρομιχάλης ( ’Αναστάσιος). — Μελέτιος.—  Μελετό- 
πουλος (Δημήτριος). — Μηνιάτης (Ή λ ία ς) —  Μωραϊτίνης (Αριστείδης). — 
Μωραϊτίνης (Ιίερικλής). —  Ναπολέων. —  Νικηταράς. —  Νικόδημος (Κωνσταν
τίνος). —  Νικόλαος. —  Νικολόπουλος (Βασίλειος). —  Νείλος (αρχιμανδρίτης). 
*— Οικονόμος (Κωνσταντίνος). —  Οικονόμος (Στέφανος). —  Ούμβέρτος. —  Πα- 
οοβάς (Στέφανος). —  Παλαμήόης ( ‘Ρήγας). —  Πάλμερστων ( Ένρΐκος - ’Ιωάν
νης Τέμπλε). — Παπαδιαμαντόπουλος. —  Παπαδόπουλος (Γρηγόριος). —  Πα- 
πακώστας (Ζαμάλας). —  Παπαλεξοπούλου (Καλλιόπη). — Παπαφλέσσας (Γ.). 
— ΙΙεραιβός. — Πετμεζάς (Βασίλειος). —  Πιεράκος. —  Πλαπούτας (Κολλιό- 
πουλος. —  ΙΙύρλας ( ’Ιωάννης). —  ‘Ρενιέρης (Μάρκος). —  ‘Ρούφος (Βενιζέλος). 
— ‘Ρώσσελ ( ’Ιωάννης). —  Σαχίνης (Γεώργιος). —  Σκαρβέλης. —  Σκυλίτζης 
( ’Ισίδωρος). —  Σουτζος (Παναγιώτης). —  Σταύρος (Γεώργιος). —  Σωνιέρος 
(Σπυρίδων). — Τοσσίτζας (Μιχαήλ). —  Τρικούπης'(Χαρίλαος). —  Φαβιέρος. — 
Φιλήμων (Τιμολέων). —  Φριδερίκος. —  Χάν. —  Χατζηπέτρος ( Άσπροποτα- 
μ ίτη ς).—  Χατζηχρήστος. — Χρυσοβέργης (Γεώργιος).— Ψύλλας (Γεώργιος).

Του παρόντος τόμου υπάρχει έκδοσις άδετος προς εξ φράγκα μετά των εξής 
είκοσι καί έπτά εικονογραφιών.

‘Αγιος Τάφος (ό). — Άκροκόρινθος (ό). —  Ακρόπολις των Μυκηνών (ή ).— 
Άλσος τών Μουσών (τό). —  ’Αλφειός ποταμός (ό). — Δελφοί (οί). —  Ε πίδαυ
ρο? (ή)· —  ’Ερείπια τής Άκροπόλεως τής Χαιρωνείας. —  ’Ερείπια πυραμίδος 
εις Άργος. —  ’Ερείπια του θεάτρου τής Σπάρτης. —  ’Ερείπια του ναού τής 
Σουνιάδος ’Αθήνας κατά τό 1817 έτος.—  ’Ερείπια τών Θεσπιών καί Έλικών. 
— ’Ερείπια τής Τίρυνθος. — Κλεψύδρα έν Μεσσήνη (ή). —  Ναός του Νεμεαίου 
Διός (ό). —  Ναός τού Πανελληνίου Διός έν Αϊγίνη (ό). —  Παρνασσός (ό). — 
ΓΙεδιάς τών Μεγάρων. —  Πεδιάς τής Μεσσηνίας. — Πεδιάς τής Σπάρτης, καί 
ό Ταΰγετος. —  Στάδιον τής Μεσσήνης (τό). —  Στρατός τής ’Ιαπωνίας. —  Στύξ 
(ή). —  Τάφος τού Αγαμέμνονος (ό). —  Τροφωνίου άντρον.

Ο ΕΛΛ ΗΝ Π Ο Λ Ε Μ ΙΣ Τ Η Σ .

LE GREC MODERNE.
*

Λαμπρά λιθογραφία κεχρο>ματισμένη τού περιφήμου ζωγράφου DUPRÉ, 
ύψους μέν 65 εκατοστών, πλάτους δέ 50 εκατοστών.

Πωλείται έν Άθήναις παρά τώ φωτογράφφ Κ. Κωνσταντίνω, 
όδψ Αιόλου, άριθ. 20,  παρά τό ξενοδοχείον τής ΑΝΑΤΟΛΗΣ, h ô t e l  d O r i e Kv  

Τιμάται φράγκων οκτώ.

Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

TOV ΕΤΟ ΥΣ 1866 (ετος ς ') .  

Τιμαται Φράγκων δεκαπέντε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

‘Εορτολόγιον μετά σημειώσεως τών φάσεων τής σελήνης, τής ανατολής καί 
δύσειος τού ήλιου, καί τού μεγέθους τών ήμερών. —  Οί μήνες τού ’Οθωμανι
κού Ιτους. — ’Εκλείψεις τού έτους ι 8 6 6 . —  Γενεαλογικός πίναξ τών έπιση- 
μοτάτων βασιλευουσών οικογενειών. —  Στατιστικαί πληροφοριαι περι τών 
έπισημοτάτων κρατών. — Διοικητική στατιστική τής ‘Ελλάδος. — Προσω
πικόν τών διαφόρων υπουργείων. — Δύναμις τού ‘Ελληνικού στρατού κατά 
μήνα άπρίλιον ι8 6 5 .— ‘Ιερά σύνοδος τής έκκλησίας της Ελλάδος. — Αρχιε
ρείς τού βασιλείου. —  ’Εθνικόν πανεπιστήμιον ’Αθηνών. (Κατάλογος καθηγη
τών.) — Σημείωσις περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έν ‘Ελλάδι κατά τό σχο
λικόν ετος ι 8 6 2 - ι 8 6 3 .  —  Αρχαιολογική εταιρεία. —  Βουλή τω ν ‘Ελλήνων. 
(Κατάλογος βουλευτών.) — ’Έκθεσις έπί τού γενικού πίνακος τού έξωτερικού 
έμπορίου τή ς ‘Ελλάδος διά τό έτος ι 8 6α. — Αναλογία τών Ελληνικών πρός 
τά γαλλικά νομίσματα. — Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων πρός τήν δρα
χμήν. —  Πίναξ τού ολικού ποσού τών εις τά ταχυδρομεία τού Έλλ.ηνικού βα
σιλείου παραδοθέντων γραμμάτων, έφημερίδων, έντύπων, είσπραχθέντων τα
χυδρομικών τελών καί επισήμων εγγράφων καθ’ δλον τό ετος 1 8 6 4 . — Περί 
τού νέου ήμερολογίου καί τού καταλλήλου ή μή της παρ’ ήμίν έφαρμογής.— 
Περί μεταρόυθμίσεως τού Γρηγοριανού ήμερολογίου. — Περί της τού νέου 
έτους εορτής παρά τοίς διαφόροις λαοίς. —  Περί ‘Ελληνικής γλώσσης [καί ‘Ελ
ληνικού έθνους. — Περί τής αρχαίας καί τής νεωτέρας ‘Ελληνικής γλώσσης. 
— Περί τών προηγουμένων πραγματειών τού Κ. Έγγέρου. — Ανέκδοτον 
τεμάχιον μαθήματος τίνος περί Ελληνικής γλώσσης τού Hase. —  Περιγραφή 
τής έν τή έπαρχία Βοιωτίας περιωνύμου μονής τού ‘Οσίου Λουκά. — Από
πειρα άναστατώσεως τής Μάνης κατά τον 1 7 0V αιώνα. — ’Έγγραφον άφο- 
ρών τήν πολιορκίαν τών Χανιών τής Κρήτης. — Οί Βλάχοι τού Πίνδου καί 
οί ’Αλβανοί. —  ’Επικήδειοι τελεταί παρά τοίς νεωτέροις "Ελλησιν. — ‘Ο Χ ά
ρος. —  Δεισιδαιμονίαι καί όρκοι. —  Ανέκδοτοι έπιστολαί λογιών καί σοφών 
‘Ελλήνων. — Ποικίλα. ( Αποτελέσαατα τής νικοτιανής· μέσον] καταστροφής 
τών βλαπτόντων τά δένδρα ζωυφίων· έφεύρεσις τών κωδώνων ζώα τά οποία 
δεν πρέπει νά καταστρέφωνταί' στατιστικαί πληροφορίαν βασιλικαί έπιχορη- 
γήσεις · τύπος Κωνσταντινουπόλεως · δύω ήθικά διηγημάτια.) — Περί περι
έργων αντιπαθειών. — Περιγραφή Κινεζικού γεύματος.— Κυνός αξιοσημείω
τος έκδίκησις. — ‘Γγιεινή. —  Π ο ιή μ α τ α . *Η ενωσις τής ‘Επτανήσου. 
Δημ.οτικόν ασμα. — ‘Ο Κυβερνήτης έν Αγκώνι. — Ναι καί όχι. ’Άσματα 
στρατιωτικά. Τό βέβαιον μέλλον μας. — ’Έκθεσις τών έν ‘Ελλάδι συμβάντων 
άπό ’Ιουνίου 1 8 6 2  άχρις ’Ιουνίου ι865. — Τύπος πρωτοτύπου καί λακωνι
κής βιογραφίας. —  Περί τής έν ταίς Ίονίοις νήσοις Έλλήνικής Έκκλη
σίας. —  Βιογραφικαί σημειώσεις περί τών προσωπογραφηθέντων έν τώ ήμε- 
ρολογίω. — Έξήγησις τών έν τώ ήμερολογίω εικόνων. —  Σχέσεις τών 
δημωδών παραδόσεων τών νεωτέρων ‘Ελλήνων πρός τή ν ‘Ελληνικήν μυθολο
γίαν, ύπό Φραγκίσκου Λενορμάν, κ. τ. λ.



«

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ.

Αγγελίδης (Φώτιος). —  Αλέξανδρος ό Μακεδών. — Αλέξανδρος. — ΑΧ* 
φρέδος. — Άναγνωστάκης (Ανδρέας). —  Αργυρόπουλος ( Ιω ά ν ν η ς ) .— 
Αριστάρχης (Νικό)αος). — Βεγλερής (Γρηγόριος). —  Βιλλεμαίν.— Βλα- 

δεμάρ. — Βλάχος (Σταύρος). — Βούδβεργ. —  Βοΰρος ( ’Ιωάννης). — Βουτ- 
σινάς (Ιω ά ννη ς). — Βράϊλας (Πέτρος). — Βράϊτ ( ’Ιωάννης). — Βυζάντιος 
(Σκαρλάτος Δ.). — Γιαννηκώστας. —  Γίβσων (Θωμάς Μίλνερ). — Γρότε 
(Γεώργιος). ·— Γυϊζώτος. — Δάγμαρ. — Δεέκ. — Δελιγιάννης (Θεόδωρος).
— Δελιγιάννης (Κανέλλος). — Δελιγιάννης ( ’Ιωάννης). — Δέρβης. — 
Δραγούμης (Νικόλαος). — Δρανέτης Μπέης (Παύλος). —  Δουρούτης (Κων
σταντίνος). — Δρούην δέ Λουής. — Δυοβουνιώτης (Γεώργιος). —  ’Έ γγερ.—  
Ευγενία.— ‘Ηρόδοτος. -  Θιέρς; — Θουβενέλ. — Θύρα. — ’Ιάκωβος (ΙΙατ.).
—  Ίόνσων. — ’Ιούλιος Καϊσαρ. — Καλλιγάς (Παύλος). — Καλλιφρονάς (Δη- 
μήτριος). — Καλογερόπουλος (Σπυρίδων). — Καραθεοδωρή; (Στέφανος). — 
Καρλότα.—  Κίσσελεφ. —  Κλοτίλδη. — Κόβδεν. - Κωνσταντίνος. —  Κοντο- 
γόνης (Κωνσταντίνος). — Κουμουνδούρος ( ’Αλέξανδρος). —  Κόχραν. — Κύ
ριλλος (ΙΙατ.). — Λαμαρτίνος. —  Λάμπρος (Παύλος). — Λαμπρύλλο; (Κυ
ριάκός). — Λάνδερερ (Ξαβέριος). — Λάτρης ( Ίκέσιος). —  Λεσσέψ. —  Λη- 
δωρίκης ( Αθανάσιος). — Λιβερόπουλος (Κοσμάς;. “Λιντερμάύερ ( ’Αντώ
νιος — Λίνκολν. —  Λουίζα. —  Μακρυγιάννης ( ’Ιωάννης). — Μαζαράκης 
(Ά νθ ιμ ος).— Μαξιμιλιανό:.— Μαρκοράς (Γεώργιος). — Μεριμαίος.—  Μο- 
ναρχίδης ( ’Αναγνώστης). — Μπουντούρης (Δημήτριος). —  Ναπολέων Γ '. — 
Ναπολέων. — Νικολαίδης (Βασίλειος).—  Νικόλαος.—  Νταγκλής (Ναστούλης). 
-— Όρφανίδης (Θεόδωρος Γ.). — Ούγκό. —  Παλάσκας (Χρηστός).* — Παμ- 
πούκης (Χαράλαμπος). —  Παπαδόπουλος Βρετός ( Ανδρέας ). — Πασπάτης 
(Α. Γ.). — Πίκκολος (Νικόλαος Σάβας*). — Ποτλής (Μιχαήλ). — Πραίδης 
(Γειόργιος). — ‘Ράγκος ( ’Ιωάννης). —  ‘Ρώτας (Φωκίων). —  Σατωβριάνδ. — 
Σκαραμαγκάς (Αμβρόσιος). — Σκούφος'(Γεώργιος). — Σπηλιωτάκης (Σπυρί
δων).— Στίρβεης. — Στρατούλης (Κωνσταντίνος).— Συμβουλίδης (Γεώργιος).
—  Σχινάς (Μιχαήλ Γεώργιος). — Τομπάζης ( ’Ιάκωβος). — Τομπάζης ( ’Εμ
μανουήλ).—  Τράϊμπερ.— Φλογαΐτης (Νικόλαος).— ^Φραντσής ( ’Αμβρόσιος).
— Φρείμαν. — Χάς. — Χρηστόπουλος ( ’Αθανάσιος). —  Χριστόπουλος (Χα
ράλαμπος). —  Χρύσανθος ( Α ρχ.).

ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ακρόπολις ’Αθηνών έπεσκευασμένη.— Απτέρου Νίκης (άνάγλυφον).— Ατρέως 
(θησαυροφυλάκιον έπεσκευασμένον). — Βαβέλ (ό πύργος τού). — Βαβυλωνίας 
(πεοίας τής),— ’Έρως καί Άντέρως. —  Θεμιστοκλέους (τάφος). —  Θερμο- 
πύλαι (αί).—  Ίάσωνος (τό σπήλαιον τού).— ’Ιθάκη.— Κέρκυρα.— Κύθηρα.
— Κωνσταντινούπολις. —  Λαίλαψ (ή). —  Μοίρις (ή). — ’Ολυμπίου Διός 
(ναός έπεσκευασμένος). —  Πάργα. — Πάτμος. — Πεδιάς τού Μαραθώνας.
—  ΙΙεδίον της εν Πλαταιαίς μάχης. — Πυραμίδες (αί). —  Σμύρνη. —  Ταυ* 
ρίς (ή). —  Τάφος τού Μυκερίνου. — ‘Γιασιλί-Κάϊα (τό).

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΓΡΑΦΗΣ.

Ασιοπίου (Κοινσταντίνου).—  Βάμβα (Νεοφύτου). —  Γεωργίου (Βασιλέω; 
των Ελλήνων). —  Γκίλφορδ. —  Ζαμπελίου (Ίωάννου).— Κοραή 
(Αδαμάντιου).—  Κανάρη (Κιυνσταντίνου).— Λαμαρτίνου. —  Μαυρο- 
κορδάτου (Αλεξάνδρου). —  Μανούση (Θεοοιυρου). —  'Ραγκαβή (Αλε
ξάνδρου 'Ρίζου).—  Ξπόννεκ.—  Ξινά. —  Τρικούπη (Σπυρίδωνος). —  
Χρηστίδου (Δη μητριού).

— 10 —

ΕΘΝΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟ Α Ο Γ ΙΟ Ν
Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 7 .  

(Ε Τ Ο Σ  Ζ'.)

(Τιμαται Φράγκων δεκαπέντε.)

Π ΙΝ Α Ξ

ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩ.

Πασχάλιον του έτους ,αιοςζ'. —  3Εθνικαι έορταί. —  Βασιλικαί Ιορ- 
ταί. —  Έποχαί. —  Έορταί θρησκευτικαί (καθ’ άς δεν εργάζονται εις τά 
δημο'σια γραφεία). —  ’Ιανουάριος. —  Φεβρουάριος. — Μάρτιος. —  ’Απρίλιος.
— Μ άιος.—  ’Ιούνιος.—  ’Ιούλιος. — Αύγουστος.—  Σεπτέμβριος. —  ’Οκτώ
βριος. —  Νοέμβριος. —  Δεκέμβριος. —  Οί μήνες του ’Οθωμανικού έτους. 
—■ ’Εκλείψεις του έτους 18 6 7 . —  Γενεαλογικός πίνας των έπισημοτάτιυν 
βασιλευούσων οικογενειών. —  Αγγλία. —  Άνόβερον. —  Αυστρία. —  Βάδη.
— Βαυαρία. —  Βέλγιον. —  Βυρτεμβέργη. —  Γαλλία.—  Δανιμαρκία. —  ‘Ελλάς.

*— "Εσση.—  ‘Ισπανία.—  ’Ιταλία.—  Μεξικόν . —  ‘Ολλανδία.— Παππικόν κρά
τος.—  Πορτογαλλία.—-Πρωσσία.—  ‘Ρωσσία. — Σαξωνία.— Σουηδία καί Νορ- 
βεγία. — Τουρκία.—  ‘Υποτελείς ήγεμόνες έν τή Ευρωπαϊκή Τουρκία (Βλαχία 
καί Μολδαβία, Σερβία καί Μαυροβούνιον). — Ίοίάννου Βηλαρα ποιή ματα  
έριυτικά.—  ΓΙαρισιναί αναμνήσεις επί τής εποχής του Κριμαϊκού πολέμου 
(φιλέλληνες). —  Ταξείοια. Πόρος. Τροιζήν. Σύρος. Ναύπλιον. "Υδρα. Αί 
Ίόνιοι Νήσοι. ‘Η Θεσσαλία. Τό Πάσχα εις τάς Αθήνας. Τελετή γάμου εις 
τάς Αθήνας —  Δύω τύποι περιηγητών εν Έλλάδι. \—  Δημοτικά τρα
γούδια και παραμύθια.—  *0 ερωτευμένος κλέφτης. *— ‘Ο Θησαυρός.— *Η 
Μαρία κ* ή ‘Ελένη. — Κακή μητέρα, καλός γιός. —  *Η Χάϊδω. — ‘Η μάννα 
Κώσταινα. —  ‘Η έκδίκησι. —  *0 καθρέφτης τού Αγίςυ Γιάννη. —  Τό συμ
φωνητικό με τον διάβολο. —  ‘Η καπετάνισσα. — | Τό καταραμένο παιδί. — 
Ίταλικαί αναμνήσεις. —  Λυρικά ποιημάτια. —  Περί }τού των άλλοφύ- 
λιον ελληνισμού καί τινων τού Φρασικλέους αμαρτημάτων. —  Περί τής 
προφοράς και τής άναπτύςειυς τής Ελληνικής γλώσσης. —  Ιίερί τής 
ποοφορας τής Ελληνικής γλούσσης.—  'Ο ‘Ασιος καί οί εν Παρισίοις λόγιοι 
0Ελληνες έπι τού Ναπολέοντος καί τών Βουρβώνιον.—  Ελληνικόν εκπαι- 
δευτήριον εις Αθήνας. —  'Ιστορία τής νεωτέρας 'Ελληνικής γλο>σσης. —  
Ευχαριστήριον τής εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. —  ’Εκ τού Δ' 
βιβλίου τών Μεταμορφώσειον ’Οβιδίου τό περί ερωτο; καί θανάτου ΙΙυ- 
ράμου καίΘίσβης, μεταφρασθέν εμμέτριος έκ τού λατινικού εις τό άρχαΐον 
ελληνικόν ιδ ίω μα υπό Φιλίππου Ίωάννου. —  Ούρανοπορία.—  Ανθη. —  
Είς κλάδον δάφνης.—  Τά £όδα. —  Εις £όδον. —  Φύλλον ρόδου. —  Στέφανο; 
ρόδων. —  'Ροδή ή βρυοκάλυξ. —  Ανθοδέσμη ανοικτών ρόδων. —  ’Ερυθρόν 
ρόδον καί λευκόν ρόδον. —  'Ροδή έν μέσω πόας. — Περί τής φιλοσοφία; τών 
ρόδων. — Λείριον. —  Μύρτος. —  Φραγκική δάφνη. — Καρυόφυλλον τών άνθο-



πωλουσών. —  Η συμβολική τών άνθέων ήτοι ή δια τών άνθέων συνοιχιλία. 
" Αυτογραφα Κοσμά Μπαλάνου, ’Αλεξάνδρου ίΣτούρτζα, Κωνσταντίνου 
Οικονόμου, Στεφάνου Οικονόμου , καί Καβοΰρ. —  Εκθεσις επί τοΰ γενικού 
πίναχος τοΰ έξωτεριχοΰ έμπορίου τής 'Ελλάδος διά τδ ετος ι863. —  
Κατάστασις τών δημοσίων χρεών τής Ελλάδος τήν 3ι ’Οκτωβρίου ι865. 
—  Πίνας τών εμπορικών πλοίων τής 'Ελλάδος άπδ 3ο το'νων καί έπέ- 

* κείνα κατά τήν Λ ’Ιανουάριου i860. —  Στατιστικαί πληροφορία! περί
τής νήσου Σάμου. —  Οί σιδηρόδρομοι εν Έλλάδι. —  Βιβλιοκρισίαι περί 
τοΰ ΈΟνικοΰ 'Ημερολογίου τοΰ έτους i860. —  ’Αναλογία τών Ελληνικών 
προς τά γαλλικά νομίσματα. —  ’Αναλογία ξένιον τινών νομισμάτων προς 
τήν δραχμήν. —  Βιογραφίαι. —  _ ’Αλέξανδρος Κ'. — Άριστάρχης (Νικόλαος), 
Βαλτινός (Γεώργιος).·— Βαρβάκης (’Ιωάννης ’Ανδρεάδης). —  Βήτ (W itte ,’Ιωάν
νης). — Βοισσονάδ ( ’Ιωάννης Φραγκίσκος). — Γκίκας (Γρηγόριος). ·— Γκίκας 
(Μιχαήλ). —  Δε'νμαν (Τ. L. Denman). — Δουρουή (Duruy, Βίκτωρ). —  Δω- 
ραδίστρια. —  Ζυγομαλάς ( ’Ανδρέας). —  Κατραμής (Νικόλαος). —  Κλάδος (Πέ
τρος). —  Κλίμακας. —  Κουρκουμέλλ.ης (Δημήτριος).—  Κραλίδης (Βενέδιχτος).

Αάύωνς ( Έδμόνδος). —  Λεοντιάς (Σαπφώ).— Λεοπόλδος IV. —  Μαυροχορ- 
δατος ( ’Αλέξανδρος 6 έξ άπορρήτων). — Μίλλερ ( ’Εμμανουήλ). —  ’Όλγα. — 
Πελλάτ (Κάρολος Αύγουστος). —  Πιεράκος Μαυρομιχάλης (Νικόλαος). — Πιτ- 
ταχός ( ’Ιωσήφ). —  'Ρίζος ό Νερουλός ( ’Ιάκωβος). —  'Ρίκορδ (Πέτρος). — 
Σχαραμαγ-κάς ( ’Αμβρόσιος). —  Στοΰρτζας (Μιχαήλ). — Φαρμακίδης (Θεόκλη
τος). —  Ποικίλα (τέσσαρα τυπογραφικά φύλλα, φύρδην μίγδην περί παν
τός, τερπνά καί διδακτικά .̂— Ευχαριστήριον τώνκατοίκων τής νήσου Κε
φαλληνίας. —  Ευχαριστήρια καί άλλα έγγραφα ά'ίορώντα τό ’Εθνικόν 
Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν . —  ’Επίλογος. —  Άγγελίαι (1'πονται επί τοΰ κιτρίνο υ 

χάρτου).
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Π Ι Ν Α Ξ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ  ΠΑΡΟΝΤΙ Η ΜΕΡΟΛΟΓ ίμ  ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Αλέξανδρος Β7. —  "Ολγα.—  Λεοπόλδος Β’. —  Πυροβόλον. —  Στούρ- 
τζας(Μιχαήλ).—  Γκίκας (Γρηγόριος). —  Γκίκας (Μιχαήλ). —  Αάϋωνς 
(Εδμόνδος). -—  'Ρίκορδ (Πέτρος). —  Βαρβάκης (Ιωάννης Ανδρεάδης). 
-—  Κραλίδης (Βενέδιχτος). —  Κατραμής (Νικόλαος).—  Ζυγομαλας (Άν- 
ορεας). —  Κουρκουμέλλης (Λημήτριος). —  Βοισσονάδ (’Ιωάννης). —  
Δουρουή (Βίκτωρ). —̂  Βήτ (’Ιωάννης). —  Μίλλεο (’Εμμανουήλ). —  
Πελλάτ (Κάρολος Αύγουστος).—  Λεοντιάς (Σαπφώ). — ΐίιττακός (’Ιω
σήφ). —  Κλίμακας. —  Κλάδος (Πέτρος). —  Δενμάν. —  Μητρόπολις 
Αθηνών. —  ΓΙανεπιστήμιον Αθηνών. —  Πανεπιστήμιον Πίζης. —  Βαρ- 
βάχειον.—  Στράτα βεάλε, βασιλική 63ος εν Κερχύρα. —  "Αγιο; Νικόδη
μος εν Αθήναις. —  Όρφανοτροφεϊον κορασίων έν Αθήναις. —  Όοθαλμια 
τρεΐον Αθηνών. —  Αρσάχειον, έχπαιδευτηριον κορασίων, έν ’Αθήναις. —  
Αστεροσχοπεϊον Αθηνών.—  Ανάκτορα Αθηνών. —  Έξοχή τής σελήνης.
—  'Ροδον.—  Έξοχή Αθηνών, τό Δαφνί.—  Καρυόφυλλον (γαρούφαλλον).
—  Λείριον (λαλές), —  Αίμνη τών Ίιυαννίνων. —  'Ροδοδάφνη.

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΝΕΩΓΕΡΩΝ ΠΟΙΚΙΑΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ,

Ένθα καί συνδιαλέξεις περί δδοιποριών, σιδηροδρόμων, άτμοπλοίων κλπ., 
τά πάντα εχτεΟέντα εις γλώσσας τέσσαρας, ελληνικήν, γαλλικήν, 
αγγλικήν καί ιταλικήν, πρός χρήσιν περιηγητών καί πάση; τάξεως 
σπουδαστών μιας ή καί πλειόνων τών γλωσσών τούτων.

Τιμαται φράγκων πέντε. —  Πωλείται έν Παρισίοις παρά τώ Κ. Βρετω 
καί Κ. Lainé, 1 9 , rue des Saints-Pères.

L E  N O U V E A U  G UI D E
DE CONVERSATIONS MODERNES,

0 1  D I A L O G U E S  U S U E L S  ET  F A M I L I E R S ,

Contenant en outre de nouvelles conversations sur les voyages, les chemins 
de fer, les bateaux à vapeur, etc., en quatre langues : français, grec moderne, 
anglais, italien, à l ’usage des voyageurs et des personnes qui se  livrent à 
l’étude de l une ou de plusieurs de ces langues.

Prix : 5 fran cs, chez »1. LAINÉ, 19, ru e  des Salnts-Pêres.

ΠΕΡΙΛΗΨ1Σ.

Πρόλογος.
Το ρήμα έχω .
Τό αυτό έρωτηματικώς.

— άρνητικώς. *
— άρνητικώς τε καί

έρωτηματικώς.
Τό ρήμα ε ίμ α ι.
Τό αυτό άρνητικώς τε καί 

έρωτηματικώς.
Τά βήματα έν γένει. 
Απόλυτα αριθμητικά. 
Τακτικά αριθμητικά. 
Κλάσματα. 
Πολλαπλασιαστικά.
Οί καιροί τοΰ ένιαυτοΰ.
Οί μήνες.
Αί ήμερα·, τής έβδομάδος. 
'Εορταί.

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ.
*Απλαΐ φ ρά σεις.

Συναπάντησις,
Άναχώρησις.
Αιτήσεις καί ευχαριστή

σεις.
Βεβαίωσις καί άρνησις. 
’Εκφράσεις θαυμασμού. 
Πιθανότης.
Δυσαρέστη^ις καί λύπη. 
’Αποδοκιμασία.
Ή  οργή.
*Η χαρά.
Βουλή.
Τρώγειν καί πίνειν 
Νέα.
Έρχεσθαι καί ύπάγειν. 
’Ερωτήσεις καί αποκρίσεις. 
Ηλικία.
Ή  ώρα.
Ό  καιρός.

ΔΕΓΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ.
Ε ύ κ ο λ ο ι δ ιά λ ο γ ο ι.

'Ο  άσπασμός.
Ή  έπίσκεψις.
Τό πρόγευμα.
Προ τού γεύματος.
Τό γεύμα.
Έ π ί τραπέζης.
Ή  αυτή ύπόθεσις.
Τό τέϊον.
'Η αυτή ύπόθεσις.
Τό δεϊπνον.
Πίνειν.
Τό σχολείον.
Ή  αυτή ύπόθεσις.
Τά κατά τήν παράδοσιν. 
Διά φκιάσιμον κονδυλίου. 
Ή  αυτή ύπόθεσις.
Περί τού γράψαι έπιστο* 

λήν.
Περί αγοράς.
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A T H È N E S  M O D E R N E
ou

Description abrégée de la capitale de la Grèce, suivie du tableau des départs 
des bateaux à vapeur, du rapport entre les monnaies grecques et les mon
naies étrangères, du tarif des voitures, etc.

PRIX : 2  FRANCS.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
ΗΤΟΙ

Περιληπτική περιγραφή τής πρωτευούσης της Ελλάδος, μετά τών αναχωρήσεων 
τών άτμοπλοίων, τής αναλογίας τών Ελληνικών πρός τά ξένα νομίσματα , τής 
αστυνομικής διατιμήσεως τών αμαξών, κ. τ. λ.

ΤΙΜΛΤ ΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ ΔΥΩ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Τω άναγνώστη, σ. 2. —  Κλίμα, σ. 6. — ’Αρχαιότητες, σ. 12. —  Περιλη
πτική περιγραφή τών αρχαίων μνημείων τών Αθηνών, σ. 36. — Πίναξ τών 
άξιολογωτέρων λειψάντων τής άρχαίας γλυπτικής διατηρουμένων έν Αθήναις, 
σ. 50. —  Έκκλησίαι, σ. 56. —  Αγαθοεργά καταστήματα, σ. 66. —  Σχολεία, 
σ · 72. —  Έπιστημονικαί ‘Εταιρίαι, Τυπογραφεία, ’Εφημερίδες, κ . τ. λ., σ. 80.
— Δημόσια οικοδομήματα μή περιληφθέντα εις τά προηγούμενα κεφάλαια, σ. 80.
—  Βιομηχανία, σ. 86. —  Τά περίχωρα, σ. 94. —  Πρόσθετοι πληροφορίαι, 
σ. 106. —  Αναλογία τών έλληνικών πρός τά γαλλικά νομίσματα, σ. 112. — 
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων πρός τήν δραχμήν, σ. 1 1 2 .— Μέτρα καί 

σταθμά, σ. 114. —  Πίναξ αναχωρήσεων τών άτμοπλοίων, σ. 116. — ’Αστυ
νομική διατίμησις περί μισθώματος τών αμαξών, σ. 120.

TABLE DES MATIÈRES. 

Au lecteur, p. 3. — Le clim at, p. 7. —  Les an tiqu ités, p . 13. — An
ciens m onum en ts d ’Athènes, p . 37. —  Ind ication  des fragm ents de sculp
tu re  les p lu s rem arquab les conservés à Athènes, p. 51. — Églises, p. 57. 
—  É tablissem ents de bienfaisance, p. 67. — Écoles, p. 7 3 .— Sociétés sa
vantes, im prim eries, jo u rn au x , etc., p. 8 1 . — Édifices publics non com 
pris dans les pages précédentes, p. 81. —  Industrie , p. 87. —  Les env i
rons, p. 95. —  Renseignem ents supplém enta ires, p. 107. —  R apport des 
m onnaies grecques avec la  m onnaie française, p. 113. —  Q uelques rap 
ports de m onnaies étrangères avec la d rachm e, p. 113. —  Mesures et 
poids, p. 115. —  Tableau des départs des bateaux à  vapeur, p. 117. — Ta
rif des voitures, p. 121.

Έ ν ΑΘΗΝΑΙΣ παρά τώ φωτογράφω Κ. Δημητρίω ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩ. 
A ATHÈNES, chez le photographe M. CONSTANTIN.

Διαταγαί διά τό γεύμα. 
Τά όψάρια.
Τό ώρολόγιον.
‘Η πρωία.
'Η αύτή ύπόθεσις.
Έ  έσπέρα.
‘Η αύτή ύπόθεσις. 
γΟ χειμών.
‘Η άνοιξις.
Τό καλοκαίριον.
Τό φθινόπωρον. 
’Αλλαγή νομισμάτων. 
Ερωτήσεις περί οδού. 
Ή  αύτή ύπόθεσις. 
Ζήτησίς τίνος.
Τό ράψιμον.
Τό πύρ.
Ή  αύτή ύπόθεσις. 
Όπωρικά.
Άνθη.
Λαχανικά.
Ή  αύτή ύπόθεσις. 
Περίπατος.
‘Η βροχή.
Μετά τήν βροχήν. 
Συναπάντησις φίλου.

ΤΡΙΤΟΝ ΜΕΡΟΣ.
Σ υ ν ή θ ε ις  δ ιά λ ο γο ι.

Εις τό σχολεΐον.
Μεταξύ δύω μαθητών.
‘Η έξ ύπνου έγερσις.
Μ εταξύ Γάλλου καί Άγγλου. 
Μετά βιβλιοπώλου.
‘Η αύτή ύπόθεσις.
Εις έν έργαστήριον.
‘Η αύτή ύπόθεσις.
Ή  κατοικία.
Ή  αύτή ύπόθεσις.
Μετά τού επιπλοποιού.
'Η αύτή ύπόθεσις.
Διά ν’ άγοράσης διάφορα 

πράγματα.
Μεθ’ ένός ράπτου.
Έ  αύτή ύπόθεσις.
Μεθ’ ένός ύποδηματοποιού. 
‘Η αύτή ύπόθεσις.
Μεθ’ ένός ιατρού.
‘Η αύτή ύπόθεσις.
Τό χαρτοπαίγνιον.
Ή  αύτή ύπόθεσις.
Εις τόν χορόν.
Ή  αύτή ύπόθεσις.
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’Οχήματα μέ άγώγιον.
Εις τό παντοφορεΐον.
ΙΙρό τη; άναχωρήσεως.
Τ αξείδιον έπί σιδηροδρόμου. 
*Η αύτή ύπόθεσιε. 
Έπιβίβασις, απόπλους.
'Η  αύτή ύπόθεσι:.
Τά κατά τόν διάπλουν.
Ό  κατάπλους (τό άραγμα). 
Έ ν τω ξενοδοχεία).
Πρός ιπποκόμον.
Προ; ξενοδόχον.
Έ  αύτή ύπόθεσις.
Έν οδοιπορία.
‘Η αύτή ύπόθεσις.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΕΡΟΣ.
Υ π ο δ ε ίγ μ α τ α

έ π ισ το λ ώ ν .
Διά ν’ άρχίσης έπιστολήν. 
Διά νάτελείωσης έπιστολήν. 
*Γποδείγματα συναλλαγμα

τικών.
Γραμμάτια καί άποχαί. 
Υποδείγματα έμπορικών 

έπιστολών.

ΜΥΘΟΙ
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Β Η Λ Α Ρ Α .

‘Έν τοαίδιον ι οο σελίδων εις 3m χρυσοδευιένον αετά πέντε λαμπρών 
χαλκογραφιών. 

Έν Παρισίοις ι865, εις τδ τυπογραφεϊον τουΈ θνικοΰ Η με ρολογ ιου, 
τιμαται Φράγκων τριών.

Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Ψ ΙΑ Ι

Λίμνη. —  Πίθηξ. — Άλουποϋ και τράγος. —  Κριάρι, αρνάδα, γου
ρούνι καί γάιδαρος. —  Αίγες,

Έκδοσις άδετος άνευ εικονογραφιών φρ. εν.

L E S  G RECS M O D E R N E S .
M œ urs, coutum es, usages, litté ra tu re , politiqu e, r e lig io n , co m m erce, 

m a r in e , e ic .,

P a r  DLJVRAY (M a r in o  P . V b é t o ).

Un vol. in -12 . — P rix  : 1 fr .

B ruxelles, 1863, A. L acroix-Verboeckhoven e t C*.

Se vend à Paris, chez M. L a in é ,  19, rue des Saints-Pères, et à la 
Librairie internationale, boulevard Montmartre, 15.
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ATHÈNES MODERNE.
AI N E A I  Α Θ Η Ν Α Ι .

Κατάλληλον και ώραΤον στόλισμα εις δωμάτιον υποδοχής (Σαλόνι).

Η Τ Ο Ι

Συλλογή εις μέγα σχήμα ( Ά λπμουμ) λιθογραφικών εικόνων τών μνημείων 
τών Αθηνών.

A L B U M
CONTENANT DES VUES LITHOGRAPHIQUES

D E S

PRINCIPAUX MONUMENTS DE LA CAPITALE DU ROYAUME DE GRÈCE

P U B L I É  P A R

REARIltO P . V R É T O .

IN-FOLIO.

Prem ière édition  avec te x te ...................................................................  francs 30
Idem  su r pap ier de C h in e ................................................. » 50

Troisième édition sans texte......................................................... » 20

A ' ’Έκδοσις μετά κειμένου γαλλικού καί έλληνικοΰ (άπλούν δέ-
σ ιμ ο ν )   (1) φράγκα 30

Ω σαύτω ς είς pap ier de Chine ( ώράϊον δέσιμον ) ..............  (2) » 50
Τ' ’Έκδοσις (άνευ κειμένου) (ώραΐον δέσ ιμ ον)  » 20

Παρά τώ εκδότη Κ. Μαρινω Π. Βρετώ είς ΙΙαρισίου:, 8, rue  M irom énil, κα! 
εις ’Αθήνας παρά τω φωτογράφο) Κ. Κωνσταντίνο), όδω Αιόλου, άριθ. 20.

(1) Άπέμειναν όλίγιστα αντίτυπα. —  (2) Τής έκδόσεως ταύτης έτυπώθησαν 
μόνον είκοσιπέντε αντίτυπα, καί μένουσιν απώλητα ολίγα αντίτυπα.

Λ Υ Ρ Ι Κ Α
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Π Ο Α Ο Υ .

( Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Β Α Κ Χ Ι Κ Α .)

Β \ Έκδοσις του ’Εθνικού ‘Ημερολ.ογίου.

Εν τομίδιον 146 σελίδων εις 32”  " χρυσοδεμένον μεν τιμϊται φράγκων 
τριών, άδετον δε ίνός.

LA BULGARIE ANCIENNE ET MODERNE
SOUS LE RAPPORT

GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE ET COMMERCIAL,

¿>AR

A N D R É  P A P A D O P O U L O - V R É T O S .

SAINT-PÉTERSBOURG, 1 8 3 6 , 1N-8.

S e  ven d  à  P a r is , ch ez  l ’éd iteur d e  V A lm a n a c h  n a t io n a l ,  19 , ru e  de» fia ln ts-  
» P ères. — 5 francs.

Cet ou vrage es t le  travail le  plus com p let et le p lu s in téressant qui a it été  
fait sur la  B ulgarie. Il e - t  in d isp en sab le à tou s ceu x  q ui v e u le n t av o ir  d e s  no
tio n s  cla ires e t  p récises su r  ce tte  n ation alité  orientale.

■  |  1 1  A i I  1 1  1 ’  SUR LE PILIM A (itiXmpia), ou  esp èce  d e  feu tre  d on t les  
Jfl l i l l l U I  IlIY an ciens se  servaien t pour la confection  d e  leurs arm es d é 
fen sives, retrouvé et pro|>osé pour l’usage d es arm ées m o d ern es, par A n d r é  

PA PA D O PO U LO  V R ÉTO S. —  B rochure in -8°. —  P ar is, ch ez  D i b a i s e , 30 , rue  
D auphine —  1 franc 50 cen tim es.

Ce m ém oire e s t  très-cu rieu x  à con su lter, e t  pourrait donner occasion  au x  
h om m es pratiques de faire d e  p récieu ses ap plications en  ce  m om en t où l’on  
s ’occup e d es vaisseaux blindés et cu irassés.

OAONTOIATPOÏ EN ÜAPIIIOIÏ

S .  C r O L B E N S T E Ï Ü N T ,

CHIRURGIEN-DENTISTE .

P A R I S ,
22, r-ue Neuve - des - Capucines , 22.

DE MIDI A 3  HEURES. ■

23, RUE JOUBERT (CHAUSSÉE-D’ANTIN).

ALPHSE. SOU.
FACTEUR DE PIANOS EN TOUS GENRES,

G A R A N T I S  5  A N N E E S .

Échange*. —  Locations. —  Réparations. —  Accords.

E X P O R T A T IO N .
I



GRAND HOTEL DU LOUVRE
EN EXPLOITATION D EPU IS 1855,

SITUÉ DANS LE QUARTIER LE PLUS CENTRAL DE PARIS, 

R u e  d e  Rivoli et plaee d u  Palais-Royal.

600 chambres de 3 à 20 fr. — 60 salons de 4 à 20 fr. — Salle à manger
richement décorée Table d ’hôte à 6 heures. — Salons de restaurant Vins
de choix. — Dîners à la carie dans les salons e t dans les appartements. — 
Salons de lecture, de conversation. — Salons pour les listes, pour les jeu , 
pour la musique. — Tous lts  journaux, toutes les publications — Cafe. — 
Divans. — Billards. — Fumoirs. — Établissement de bains — Voitures dans 
l’hôtel. — Équipages de luxe. — Omnibus desservant toutes les gares de che
mins de fer. — Boite aux lettres. — Poste télégraphique de jo u r et de nuit. 
— Ateliers de photographie Personnel parlant toutes les langues.

EEINOAOXEION TO Y AOYBP.
’Eouari-Ori Toi 1855.
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GRAND HOTEL
OUVERT EN JUILLET 1862 ,

BOULEVARD DES CAPUCINES ET PLACE DU NOUVEL OPÉRA,

Vis-à-vis la ru e d e  la P a i x  et la place V e n d ô m e .

700 chambres de 4 à 25 fr. — 70 salons de 5 à 30 fr. — Table d ’hôte à 
6 heures. — Salle à manger principale pouvant contenir plus de 300 personnes.
— Grands salons pour dejeuners et dîners à la carte, ouverts aux habitants de 
l’hôtel et au public. — Dejeuners et dîners à la carte, dans les appartements.
— Vins de premier choix. — Salons de lecture et de conversation, de fêtes, 
de jeux et de musique. — Salon-fumoir. — Journaux français et étrangers, 
publications universelles. — Café — Divans. — Billards. — Bains ( installa
tion spéciale). — Voitures de remise. — Équipages de luxe. — Omnibus des
servant toutes les gares de chemins de fer. — Personnel parlant toutes les 
langues. — Interprètes. — Benseignements de toutes sortes. — Boîte aux 
lettres. — Poste télégraphique ouvert jour e t nuit.
Ce vaste Bôtel, situé dans le plus riche quartier de Paris, réunit à la fois 

ce que peuvent offrir les progrès du luxe et du confortable.

SENÔAOXEION ΓΡΑΝΤ OTEA.
( Μ Ε Γ Α  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ν .  )

Έ σ υστηθη  τω  1 8 6 2 .

Άμφότερα κείνται είς τά κεντρικώτατα τών Παρισίων με'ρη. Περιέχουσι δέ λουτρά, 
έστιατόρια, καφενεία, αναγνωστήρια, αμαξοστάσια, τηλεγραφεία, φωτογραφεία, κ. τ. λ. 
Τό ήμερήσιον ένοίκιον τών δωματίων είναι είς μεν τό Λ ούβρ άπό φράγκων τριών 
μέχρι είκοσιν, είς δέ τό Γ ράντ Ό τ έ λ  άπό τεσσάρων μέχρι είκοσιπέντε. Τό 
μέν Λούβρ κείται πλησίον τού Π α λ έ  'Ρ ο γ ιά λ  καί τού Κ ερ α μ ε ικ ο ύ  ( Τουλ- 
λερίες) , τό δέ Γ ράντ Ό τ έ λ  παρά τά Β ο υ λ εβ ά ρ ια , τά πολυτελέστατα καφε
νεία καί τό Γ ρ ά ν τ  Ό π ε ρ α ,  το μέγα θέατρον τού Γαλλικού μελοδράματος.

ΕΧΜΑΝ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΤΗ Σ Α ΪΤ Ο Υ  ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ 

Τ Ο Υ  ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ Ο Υ  Α'

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ, 13, Boulevard des Capucines.

Ό  Κύριος “Εχριαν χρυσοχόος της Αυτοΰ Μεγαλειότητος του βασιλέως 

Γεωργίου τοΰ Α' έχει τό αυτοΰ κατάστημα εις τό κεντρικώτατον μέρος τών 

Παρισίων, πλησίον τοΰ Grand-Hôtel απέναντι τοΰ νέου Grand-Opéra, 

εις τό δεύτερον πάτωμα της οικίας τοΰ Tahan. Ό. Κ. “Εχμαν μη έχων 

έξοδα πολυτελούς διατηρήσεως ισογείου καταστήματος πωλεϊ ΔΕΚΑ

ΠΕΝΤΕ Μ ΕΧΡΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΝ 

τών άλλων χρυσοχόων της rue de la Paix και τοΰ Palais Royal.

J .  H E I M  AN N
Joaillier- öiioitticr

D E  S A  M A J E S T É  L E  R O I  D E S  H E L L E N E S .

1 3 ,  B O U L E V A R D  D E S  C A P U C I N E S ,  1 3 .

Au deuxième étage aa-deisus de l’entre-iol.

P A R I S .



— 20 —

1

E X M A N

H E I M  A N N ,
Χρυσοχόος της Αυτού Μεγαλειότητος 

τού βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου τού Α .

4
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SERVICE DES PAQUEBOTS-POSTE
DE LA NAVIGATION A VAPEUR DU LLOYD AUTRICHIEN-

D ÉP A R TS DES PAQUEBOTS DE TR IE ST E  :

Pour C onstantinople, tous les samedis, â 2 heures après-m idi.
» A lexandrie, le 5, le 12, le 20 et le 28 de chaque m ois, à 10 heures du matin,

par Corfou. Les départs du 5 et du 20 sont en correspondance directe avec 
les départs de la Company P. et O. de Suez à Bombay, et les départs du 12 
et du 28 avec les bateaux pour Calcutta, la Chine, les Colonies hollandaises 
et Manille. La com m unication avec l’Océanie, Maurice et la R éunion a lieu 
avec le départ du 28 du mois.

» Corfou, Syra, Athènes, la Candie, Chio, Sm yrne, M etelino, Tenedos, Ips Dar
danelles, G allipoli, Galatz, Ibraïla, Sulina, Tultscha, Kustendje, Odessa, 
Varna, Burgas, Beyrouth, Caifa, Jafa, tous les sam edis, à 2 heures après- 
m idi.

Trapezonte, Sam sun, Ineboli, Chypre, Rhodes, Salonique, Lagos, Cavalla et 
V oto, tous les deux samedis, à 2 heures après-midi.

» A ncône et les lies Ioniennes, tous les m ercredis, à 4 heures après-midi.
» V enise, tous les mardis, jeudis et samedis, à minuit.
« L’Istrie, tous les mardis et sam edis, â 9 heures du m atin, et tous les jeudis,

5 heures du m alin.
» La Croatie, tous les m ardis, à  9 heures du m atin.
» La Dalm atie, tous les m ardis, à m idi.

» » jeud is, à 5 heures du matin.
» » sam edis, à m idi.

» L’Albanie, tou s les jeudis, à 5 heures du m atin.
» » sam edis, à  midi.

/V. B . Les m archandises deslinées pour les Indes et l’Océanie doivent être affran
chies à Trieste. Les m archandises poui Smyrne et la Syrie ne pourionl être char
gées qu’avec le bateau partant le mercredi pour Ancône', etc.

Pour les autres places du Levant, tous les samedis.

Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Α  Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α
TOT ΛΟΤΔ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ε κ  ΤΕΡΓΕΣΤΗ Σ.
Δια Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ο ϊ π ο α ι ν ,  το Σάββατον, ώραν 2 μ. μ.

»  Ά λ ε Βα ν λ ρ ε ι α ν ,  τ η ν  3 ,  1 2 ,  2 0 ,  κ α ι  2 8  έ κ ά σ τ ο υ  μ η ν ο ς ,  ώ ρ α ν  1 0  Τ .  μ .
»  Κ ε ρ κ γ ρ α ν ,  Σ ϊ ρ ο ν ,  Α θ ή ν α ς , Κ ρ η τ η ν ,  Χ ι ο ν ,  Σ μ ι ρ ν η ν ,  Μ ι τ ϊ λ ι ι ν η ν ,  

Τ έ ν ε δ ο ν ,  Δ α ρ δ α ν ε λ λ ι λ , Κ α λ λ ι π ο λ ι ν ,  Γ α λ α τ ζ ι ο ν , Β ρ α ι λ α ν , Σ ο ρ -  

ΛΙΝΑ , Τ οϊΛ Τ Ζ Α  , Κ οϊΣΤΕΝ ΔΖΕ, ΟλΗΣΣΟΝ , ΒΑΡΝΑΝ, Β η Ρ ΪΤ Ο Ν ,  

Κ α ι α φ α ,  Ι ω π η ν ,  τ ο  Σ ά β β α τ ο ν  έ κ ά σ τ η ς  έ β δ ο μ ά δ ο ς  ώ ρ α ν  2  μ .  μ .
¡> Τ ρ λ η ε ζ ο ϊ ν τ λ ,  Σ α μ ψ ο ϊ ν τ α ,  Ι ν έ μ π ο α ι ν , Κ π ι ρ ο ν ,  Ρ ο δ ο ν ,  Θ ε σ σ α λ ο 

ν ί κ η ν , Β ώ λ ο ν ,  κ. τ. λ., κατά δεκαπενθημερίαν, ήμε'ραν Σάββα- 
τον, ώραν 2 μ. μ.

» Α γ κ ώ ν α  και Ι ο ν ι ο γ ς  Ν η ς ο ϊ ς , την τετάρτην εκάστης έβδομάδος, 
ώραν 4 μ. μ.

ΣΗΜ. At εις Σμύρνην και Συρίαν άποστελλόμεναι πραγματεΐαι δέν 
φορτονονται ει μή επ'ι των άτμοπλοίοιν των εκπλεοντων την τετάρτην διά 
τον ’Αγκώνα.

Αί Φορτιίισεις δια τα άλλα με'ρη της ’Ανατολής γίνονται τΐ> Σάββατον 
έκάστης έβδομάδος.
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Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η 2 Ι2  Τ Ο Υ  Β Ε Λ Γ ΙΟ Υ
ΚΑΙ

ΤΩ Ν  ΟΧ Θ Ω Ν  ΤΟ Υ  ΡΗΝΟΥ.
’Αναχώρησή έ χ  Ιίαρισίων καί έπιστροφή εις τήν αυτή ν πόλιν. Jo

είσιτήριον ισχύει ί~\ ενα μήνα, xai’ ον δύναταί τις νά περιηγητή ¿ν
άνε'σει ολας τάς παρακατιόν άναφερομένας πόλεις. Τιμή του εισιτηρίου
φράγκα 113 Α' ϋέσις. Οΐ ¿πιϊυμοΰντες άπευϋυνϊητωσαν Boulevard des 
Italiens, 4.
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CHEMINS DE FER DE L’EST ET DU NORD

V O Y A G E S  A  P R I X  R É D U I T S
P O U R  V IS IT E R

LES BORDS DU RHIN ET LA BELGIQUE
En partant par le Chemin de fer de l’Est et revenant par le Chemin de fer du Nord 

et réciproquement.
Billets valables pour un mois HDTV 1 1  Q  T D  A M PC Billets valables pour un mois

EN PREMIÈRE CLASSE P R I X  ! 1  i Ü  a K A N L S .  EN PREMIÈRE CLASSEPRIX : 1 1 3  FRANCS.
AVEC FACULTÉ DE VISITER TOUTES LES VILLES DU PARCOURS ET NOTAMMENT .

fiwHirn

KEML

O N  D É L IV R E  D E S B IL L E T S :

1° D an s le s  G ares d e s  Cl\err\ins d e fer  du N ord  e t  d e  l ’E st;  
2 °  B o u lev a rd  d e s  Ita lien s , 4 .

Περίηγησις των c/~ mv τοΰ ' Ρήνου και των κυ ο κό
τερων πόλεων τού Βελγίου.
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DE PARIS A CONSTANTINOPLE.
Depuis quelques annéss, la Compagnie des chemins de fer de 

l’Est a organisé un service à grande vitesse entre Paris, Munich, 
Vienne, les escales du Bas-Danube, Odessa et Constantinople.

Le prix des places déjà réduit, a été considérablement abaissé ; 
depuis l’ouverture du chemin de fer de Rutschuck à Varna, ces 
prix sont de 434 fr. 65 c. pour la l re classe et de 298 fr. 20 c. 
pour la 2me classe, y compris la nourriture à bord des bateaux à 
vapeur. De plus, il est accordé 30 kilogrammes de bagages gra
tuits de Paris à Vienne, et 25 kil. de Vienne à destination.

Cet itinéraire offre au voyageur l’avantage d’une courte traver
sée par mer, soit 15 heures seulement. De plus, il peut visiter 
Stuttgart, Munich, Salzbourg, Vienne, et le voyage en bateau à. 
vapeur de Bazias à la mer Noire lui permet d’admirer la magni
fique et historique vallée que baignent les eaux du Danube.

Le voyageur qui voudra se rendre directement à Constantinople 
devra partir de Paris à 8 h. 35 m. du soir, le samedi ou Je mer
credi, et, quelques heures après son arrivée à Vienne, il trouvera 
un train qui correspond à Bazias avec les bateaux à vapeur du 
Danube. De cette manière, le trajet de Paris à Constantinople 
se fait en moins de Cinq jours.

La Compagnie délivre également, de Paris à Constantinople, 
au prix de 368 fr. 20 c., des billets mixtes, donnant droit à la 2me 
classe sur tous les parcours de chemins de fer, et à la l re classe 
sur les bateaux à vapeur.

Ε Κ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ  Ε Ι Σ  Π Α ΡΙΣ ΙΟ Υ Σ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ.

Α' ϊε'σις 434 φράγκα 65 εκατοστά'
Β' ϊέσις 298 » 20 »

Εϊς τάς τιμάς ταύτας συμπεριλαμβάνεται καί ή τροφή έπΐ των ατ
μόπλοιων.

Τό διά 3αλάσσης ταξείδιον είναι μόνον δεκαπέντε ωρών.
Ό  έπιίόυμών νά ΰπάγη κατ’ εύϋεΐαν έκ Ιίαρισίων εις Κωνσταντι

νούπολη οφείλει ν’ αναχώρηση έχ  Ιίαρισίων Τετάρτην ή Σάββατον, 
τήν 8 ώρ. 35 λεπτά, τό εσπέρας, καί 5έλει φτάσει έγκαίρως είς τήν 
Βιέννην ΐνα προφ^άση προς άναχώρησιν τοΰ άτμοπλοίου άπό Μπαζιάς 
(Bazias).

'Η  διάρκεια τοΰ ταξειδίου από Ιίαρισίων είς Κωνσταντινούπολη 
είναι τεσσάρων ημερών κα\ ολίγων ωρών.



I U T O P I A
TOY

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Ε Θ Ν Ο Υ Σ ,
ΑΙΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, 

ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΠΟ 

Κ . Π Α Π Α Ρ Ρ Ι Ι Γ Ο Π Ο  Τ Α  Ο  Τ .
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' 0  λαός ό μελετώ ν καί γινώσκων τήν 
ιστορίαν αύτοΰ, κρίνει σχεδόν πάντοτε 
ασφαλέστερου καί ορθότερου περί τε τών 
παρόντων αυτοΰ πραγματωυ , καί περί 
τών όρων τής προόδου , καί περί τής 
μελλούσης αύτοΰ τύχης. ΓΚ1ΖΩΤ0Σ.

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ ,
ΕΚ ΤΟΓ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΗ.

Κατά τήν όδόν Νικίου άριθ. 15.

Η ιστορία αΰτη, ώς κα\ άπό τής έπιγραφής δηλούται, δεν συνετάχ2η 
δια τους̂  σοφούς, ούτε £χει έπιστημονικήν τινα άξίωσιν, άλλ’ έφιλοπο- 
νηίϊη έπί τω σκοπώ τού να καταστήση, όσον ένδε'χεται άφελώς καί 
ευκρινως, γνωστά είς τούς πολλούς τά κυριώτερα γεγονότα τής πατρίου 
ημων ιστορίας, από τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών νεωτε'ρων, καί 
τα έξαγόμενα άπό τών γεγονότων τούτων πρακτικά διδάγματα, ή ι̂κά 
τε καί πολιτικά.

Διηρε'̂ η δέ ή όλη αύτη Ιστορία είς δεκαπε'ντε βιβλία, τά ακόλουθα* 
Βιβλίου Πρώτον. — Χρόνοι μυθικοί.

» Δεύτερον. — Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι.
» Τρίτον. — Μηδικοί πόλεμοι καί Άθηυα£ω$ ηγεμονία.
» Τέταρτον. — Πελοποννησιακός πόλεμος καί Σπάρτης ήγεμονία.

Πέμπτου. — Θηβαίων ήγεμονία καί παρακμή τοΰ πρώτου Ελληνισμού.
"Εκτον. — Μακεδονικός Ελληνισμός. Φίλιππος καί ’Αλέξανδρος.
"Εβδομον. — Μακεδονικός Ελληνισμός. Οί διάδοχοι.

Ογδοον. — 'Ρω μαϊκή  Κυριορχία.
Εννατον. — Εςελληυισμός τοΰ ’Ανατολικού ‘Ρωμαϊκού κράτους.

^ Χ“~ον· ~  βυζαντινός Ελληνισμός. Είκονομάχοι βασιλείς.
Ενδέκατον. — Βυζαντινός Ελληνισμός. Μακεδονική δυναστεία.

ν Δωδέκατον. — Βυζαντινός 'Ελληνισμός. Κομνηνοί.
» Δεκατοντρίτον. — Φραγκική Κυριαρχία. Παλαιολόγοι.
» Δεκατοντέταρτον. — Τουρκική Κυριαρχία.
» Δεκατονπέμπτον. — Ό  καθ’ ήμάς Ελληνισμός. Ε λλην ική  Έπανάστασις.

Εκ τών^δεκαπε'ντε τούτων βιβλίων έδημοσιευ'^ησαν άχρι τούδε τά 
οκτώ δια τών δύω πρώτων τόμων, ών έκαστος τιμάται δραχ. 10 , μετά 
δε πινάκων καί εικόνων δραχ. 12 . Γ/Οσοι τών αρχαίων συνδρομητών 
¿πόυμουσι να. λάβωσι τάς είκόνας καί τούς πίνακας, καταβάλλουαιν 
αντί τούτων δραχ. 2 δΓ έκαστον τόμον.

01 πίνακες καί αί είκόνες κατεσκευάσ^ησαν έν Λειψία. Καί ο μέν 
πρώτος τόμος περιλαμβάνει ενα με'γαν γεωγραφικόν πίνακα τής αρχαίας 
Ελλάδος μετα τών αποικιών αυτής, καί τρεις μικροτε'ρους τοπογραφι- 
κους, διεξηγουντας  ̂ τάς ¿ν Σαλαμίνι, ¿ν ΙΙλαταιαίς καί ¿ν Μαντινεία 
μαχας. Ο δε δεύτερος τόμος περιλαμβάνει' ενα μεγαν γεωγραφικόν 
χάρτην τής μακεδονικής 'Ελλάδος, δύο μικροτε'ρους τοπογραφικούς 
διεξηγουντας την ¿ν Ίσσώ μάχην καί τήν υπό Δημητρίου πολιορκίαν 
τής Ροδου* τελευταίον τήν εικόνα τού μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ο κάλλίστος Ξεναγός τών Παρισ^ν.

P A R I S - G U I D E
RÉDIGÉ PAR LES PRINCIPAUX LITTÉRATEURS

E T  S A V A N T S  F R A N Ç A IS  

I l l u s t r é  p a r  l e s  p r e m ie r s  a r t i s t e s

DEUX FORTS VOL. UK. IK 18 — CHACUS DE 1000 PAGES DE TEXTE — 102 GRAVURES

G rand n om bre de p la n s . — P la n  c o lo r ié  de P aris.
—  S ix  p la n s :  V e r sa ille s . S a in t-G erm ain . F o n ta in e b le a u , V in c e n n e s ,  l e s  E n v ir o n s  

de P a ris, le  C im etière d u  P ère-L a ch a ise .
— D ix -h u it  p la n s  ( in tér ieu r  d e la  sa lle )  d es p r in c ip a u x  T h éâ tres  de P aris.

— A u to g r a p h e s  de to u s  les . au teu rs.

Fris de chaque volume richement relié: IO francs

Paris raconté, décrit, depuis ses monuments les plus fiers jus
qu’à ses sous-sol et ses bas-fonds les plus mystérieux, non pas 
seulement par une élite de littérateurs, de savants, d’artistes, niais 
par tou tes tes i llu str a tio n s  de la science, des lettres et des arts: 
telle est l’œuvre annoncée, œuvre sans rivale comme sans précédents.

L ’Exposition universelle aura été l’occasion, le prétexte de ce 
travail encyclopédique. Les éditeurs ont voulu que les honneurs 
de la capitale de la France fussent faits aux étrangers par toutes 
les illustrations parisiennes. Au milieu de ces fêtes internationales 
de l’industrie, la fédération de tous les esprits puissants de la 
France, collaborant au Guide que nous annonçons, et groupés 
autour de ce livre exceptionnel, est comme l’exposition universelle 
du génie français.

Tous les renseignements utiles au voyageur, toutes les indica
tions pratiques pour les étrangers sont fournis par ce G u id e , d’une 
manière très-complète et avec un classement si méthodique, que 
ce volume est indispensable à quiconque veut connaître Paris et 
dans sa physionomie intime et dans sa physionomie extérieure.

E n  un m ot, P a r i s  G u id e  est:
Par ses illustrations, un véritable album;
Par l’ensemble des études qu’il comporte, une encyclopédie de 

Paris ;
Par ses renseignements, un Guide pratique et élémentaire.
Ces volumes, dont l’impression est très-soignée, dont les gra

vures sont d’un fini complet, et qui ainsi répondent dignement par 
leur exécution matérielle au texte et aux dessins, sont accessibles 
à tout le monde, par Détonnante modicité de leur prix.
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Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  
Γ Α Λ Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν

ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΜΕΝ ΥΠΟ

Μ. Γ . 2Χ ΙΝ Α  ΚΑΙ I. Ν . Λ ΕΒ Α Δ Ε Ω Σ,

Κ ατα τκ πληρΐϋτατα και νεώτατα Γαλλικά Λεξικά 
τοΰ

BESCHEEELLE κ α ι  POITEVIN,

Εκδο^έν δέ στερεότυπός δαπάνη των τέκνων 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

Α Θ Η Ν Η 2 Ι Ν ,
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΑΣΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 

('Οδός 'Ερμου, πλατεία ’Ανάκτορων άρώ. 1 .)

1866. 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Τής Νέας Διευ5ΰνσεως τοΰ ¿ν Ά2ήναις τυπογραφείου 

τοΰ μακαρίτου Α. Κορόμηλά.

Τ6 ανά χεϊρας υμώ ν νέον τοΰτυ προΓόν τοΰ τυπογραφείου Άνδρίου Κ ορομηλά, τοΰ 
όποιου άνελάβομεν άρτίως τήν δ ιεύ θ υ νσ ή , εΓνε άπόδειξις αναντίρρητος, ότι τό Κατά
στημα τοΰ το , τό μόνον σήμερον έν τή  Ανατολή δυνάμενον νά παραβληθή φερεγγύως  
πρός τά έν Εΰρώ τη όμοειδή του, χαίτοι στερηθέν τοΰ μεγαλεπηβόλου πρώτου αύτοΰ 
ίδρυτοΰ, σπεύδει ούχ ήττον , καί μετά θάνατον έχείνου , προς τόν αύτόν έθνωψελή καί 
μέγαν σχοπόν, τόν έν τή ’Ανατολή δηλονότι πολλαπλασιασμόν των πρός έχμάθησιν τής 
‘ Ελληνικής φωνής άπαιτουμένων διδακτικών βιβλίων , έξειργασμένω ν διά λαμπράς τυ
πογραφικής έντελείας, χαΐ ΕΙΣ Μ ΕΤΡΙΑΝ ΤΙΜΗΝ , απερ άμφότερα δέν έπιτυγχάνονται 
είμή  βοηθεία τής Σ τερεοτυπίας καί δι’ άφθονου ύλικοΰ, ών άμφοτέρων πλουτεΐ τό 
κατάστημα. Καί έπειδή , ώς πρός τήν φιλολογικήν αξίαν τοΰ Ιργου ούδέν ή μ ΐν  υπο
λείπεται νά προσθέσω μεν οίς προεξέθεντο ήδη έν τοΐς προλεγομένοις αυτών οί πολυ
μαθείς αύτοΰ συντάκται, περιμένομεν ήσυχοι τών τε Λογίων καί τοΰ Κοινοΰ τήν κρίσιν, 
τόν άχριβή τοΰτον γνώ μονα τών όμοιας φύσεως έρ γω ν, ήτις ανέκαθεν προετίμησε χαί 
εξακολουθεί προτιμώσα δικαίως τά προϊόντα τοΰ τυπογραφείου ’Ανδρέου Κορομηλα, άφ’ 
οΰ έκ τών πραγμάτων έπείσ θ η , ότι χαί τήν πρόθεσιν καί τά μέσα ειχε καί εχει νά 
δικαιώση τήν τοιαύτην προτίμησιν. Τήν ύπόληψιν ταύτην φ ιλοτιμούμενοι ούχί μόνον 
νά διατηρήσωμεν άπαραμείωτον, άλλά , θεία συνάρσει, καί νά προσεπαυξήσω μεν, θέ-  
λομεν άκολουθήση τήν αύτήν άπαρεγκλίτως γ ρ α μ μ ή ν , πολλαπλασιάζοντες καί τελειο- 
ποιοΰντες κ αθ’ έκάστην τά μ έσ α , 6 t’ ών ό πρώτος αύτοΰ ιδρυτής τό προήγαγε βαθ
μηδόν έκ του μηδενός εις τήν σημερινήν αύτοΰ τελειότητα.

Ά θήνησι, τή 24 ’Ιουλίου 1861.
‘Η Δ ιεύθυνσις τών Καταστημάτων 

Α Ν ΔΡΕΟ Υ ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

Τιμαται άντί Δραχμών Τεσσαράκοντα πεντε.

Η

Ε Ν  Ν Ε Α Π Ο Α Ε Ι Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α
#

ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΡΑΜ Η
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ «

Τ ή ς  ' Ιερ ά ς Σ υ ν ό δ ο υ  τή ς  ’ Ε κ κ λ η ϋ ία ς  τή ς  'Ε λ λ ά δ ο ς .

Ε Ν  Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ω ,ι *
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ΣΕΡΓΙΟ Υ X. ΡΑΦΤΑΝΗ.

1866.
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Maison CAD ART & LÏÏÛUET
MAISON A T,ONDEES. 79, EUE RICHELIEU, PAEIS. MAISON A NEW-ÏORK.

MARCHAND D’ESTAMPES. —  EAUX-FORTES DE LA SOCIÉTÉ DES AQUAFORTISTES. 
GALERIE DE TABLEAUX MODERNES.

Παρ’ αύτω πωλούνται εικόνες παντος είδους. —  Τιμαι 
συμφερώταται.

P H OT OGR AP H I E  T ROU I L L E Τ
16, EUE DU BOULEVAED. — BATIGNOLES-FAEIS.

Reproductions en tous genres, P o rtra its  après décès, P o rtra its  de toutes 
grandeurs, Scènes d’in térieu r, Groupes de famille.

SPÉCIALITÉ DE PORTRAITS PEINTS A L’HUILE.
L E  S A L O N  D E  P O S E  E S T  A ü  R E Z -D E -C H A D S É E .

O N  O P È R E  P A R  T O U S  L E S  T E M P S .

H t on fpridjt Dcutfdj. Φωτογραφείου ' Ελληνικόν. Man talar Swenska.

Ε!ς έκ τών εΰ̂ ηνοτε'ρων καί καλλίτερων φωτογράφων τών ΙΙαρισίων. 
10 ΦΡΑΓΚΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ.



CHRÉTIENS ET TURCS
SCÈNES ET SOUVENIRS

D E  L A  V I E  P O L IT IQ U E , M IL IT A IR E  E T  R E L IG IE U S E  E N  O R IE N T
P A R

M. EUGÈNE POUJADE.
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TROISIÈM E ÉD ITION.

S cr ib itu r  ad narrandum  et ad probandum .

PARIS
LIBRAIRIE ACADÉMIQUE 

DIDIER ET Ci», LIBRAIRES-ÉDITEURS 
3 5 ,  Q U A I  D E S  A U G U S T I N S ,  3 5 .

1867.

B IB L IO T H È Q U E  C O N T E M P O R A IN E .

EUGÈNE POUJADE

LE LIBAN ET LA SYRIE
T R O IS IÈ M E  É D IT IO N

A V E C  U N E  N O U V E L L E  P R É F A C E .

PARIS
MICHEL LÉVI FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS

R U E  V I V I E N N E ,  2  B I S ,  E T  B O U L E V A R D  D E S  I T A L I E N S ,  I l  

A  la  lib ra ir ie  n o u v e lle

1867.

DU MÊME AUTEUR
P O U R  P A R A IT R E  S U C C E S S IV E M E N T

H i s t o i r e  e t  D i p l o m a t i e .

L a  T u r q u i e  e t  l e s  g r a n d e s  p u i s s a n c e s .

J o u r n a l  d ’u n  v o y a g e  d a n s  l e s  p b i n c i p a u t é s - u n i e s  e n  1859. 
par Constantinople et Vienne.

M a d a m e  S w e t c h i n e .

L ’i n s t r u c t i o n  p u b l i q u e  e n  I t a l i e .

D e  l ’u n i f i c a t i o n  d e s  l o i s  e n  I t a l i e .
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ASSOCIATION

POUR

EN FRAN CE.

Article 1.

L’Association est composée d’un nombre illimité de membres.

Art. 2.

La cotisation annuelle est fixée à d ix  francs. 

t Art. 3.

L ’admission est prononcée par un Comité central ou par son 

Bureau, sur la présentation d’un membre de l’Association.

Art. 4.

Le Comité central est composé de 50 membres, dont 10 peuvent 

être choisis hors de Paris. H représente et dirige l’Asociation.

Art. 5.

L ’Association favorisera la propagation des meilleures méthodes 

d’enseignement et la publication des livres les plus utiles pour la 

connaissance de la langue et de la littérature grecques.

Art. 6.

Elle secondera, par tous les moyens mis à sa disposition, le



zèle des maîtres et des élèves qui se livrent à l’étude du grec. 

Elle décernera des médailles et des récompenses. 

Art. 7. 

Elle pourra proposer des sujets de prix. Elle entretiendra des 

rapports avec les hellénistes étrangers.
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On peut remettre sa cotisation à M. G. D ’E i c h t h a l ,  trésorier 

de l’Association (100, rue Neuve-des-Mathurins), et à tous les mem

bres du Comité, dont voici la liste:

MM.

A l e x a n d r e , m em bre de l ’I n s t i tu t ,  in 
sp ec teu r  g én éra l de l ’U n iv ersité .

Bertrand , directeur de la Revue ar
chéologique;

B e u l é , v ice -p r é sid e n t, secré ta ire  p erp é
tu e l de l ’A ca d ém ie  des B e a u x -A r ts ;

B r é a l , p ro fesseu r  au  co llè g e  de F r a n c e  ;
Brunet de Presle , de l ’I n s titu t,  pro

fe sse u r  à  l ’é c o le  des la n g u es  o r ien ta les  ;
Burnouf, p ro fesseu r  de littéra tu re  a n 

c ie n n e  à  la  F a c u lté  de N a n cy ;
Campeaux, p rofesseu r  de littéra tu re  a n 

c ie n n e  à  la  F a c u lté  d e Strasb ou rg;
Chassang, secrétaire* maître de confé

rences de grec à l’École normale;
ÜABEMBERGjde la  b ib lio th è q u e  M azarine;
David (Jérôm e), v ice -p r é sid e n t  d u  Corps 

lé g is la t i f  ;
Dehêque, m em bre de l ’In s t itu t;
Deville , a n c ien  m em bre de l ’É c o le  

d’A th è n e s  ;
Didot (F irm in ) , m em bre du c o n se il  

m u n ic ip a l ;
Dübner ;
Egger , v ic e -p r é s id e n t , de l ’I n s titu t,  

p ro fesseu r  de littéra tu re  g recq u e à  la  
F a c u lté  d es  le ttres;

D’Eichthal (G ustave), tré so r ier ;
Gidel, professeur de rhétorique;
Girard, m aître  de co n fér e n c e s  de grec  

A l ’É c o le  n orm a le ;
Goumy , directeur de la Revue de l'in

struction publique;
Guigniaut, secré ta ire  p erp étu el d e l ’A c a 

d ém ie  d es  B e lle s -L e ttr e s  ;
Havet, p r o fesse u r  a u  c o llè g e  de F ra n ce  ;
Jourdain, d e l ’I n s t i tu t ,  c h e f  de d iv i

s io n  au  m in istère  d e l'in s tr u c t io n  
p u b liq u e  ;

MM.

Heuzey , a n c ie n  m em bre de l ’É c o le  
d’A th è n e s ,  p ro fesseu r  à, l ’É c o le  des 
b ea u x -a r ts  ;

Higniard, p ro fesseu r  de littéra tu re  a n 
c ie n n e  à  la  F a c u lté  d e L y o n ;

Hildebrand , p ro fesseu r  de littéra tu re  
a n c ien n e  à  la  F a c u lté  de D o u a i;

Legouvé, de l ’A ca d ém ie  fra n ça ise ;
Léyêque , de l ’I n s t i t u t , p rofessor  au  

c o llè g e  de F r a n c e ;
Longpébieb (d e), m em bre de l ’In s t itu t;
Maury, de l ’I n s t itu t ,  p ro fesseu r  au  c o l 

lè g e  de F r a n c e ;
Miller, de l ’I n s t itu t ,  b ib lio th éca ire  du  

Corps lé g is la t if;
Naudet, secréta ire  h o n o ra ire  d e  l ’A c a d é 

m ie  des In s c r ip t io n s  et B e lle s -L e ttr e s;
Patin, p r é s id e n t , d e  l ’A ca d ém ie  fra n 

ç a is e ,  d o y e n  de la  F a c u lté  de P a r is ;
Perrot, a n c ien  m em bre de l ’É c o le  d’A 

th è n e s , p ro fesseu r  de rh é to r iq u e;
Ravaisson, de l ’I n s titu t,  in sp e cte u r  g é 

n éra l de l ’U n iv ers ité  ;
Renan, m em bre d e  l ’I n s t itu t;
Renier, d e l ’I n s t itu t ,  b ib lio th é ca ir e  de 

l ’U n iv ers ité ;
Saint-Marc Girardin, de l ’A cad ém ie  

fra n ça ise ;
Thurot, maître de conférences à l’École 

normale ;
V i l l e m a i n ,  secré ta ire  p erp étu el de l ’A 

c a d ém ie  fra n ça ise ;
Vincent, m em bre de l ’InB tiiu t;
Waddington, m em b re d e l ’In s t itu t;
Weil, co rresp o n d a n t de l ’I n s t i tu t ,  p ro 

fesseu r  de lit té r a tu r e  a n c ien n e  à la  
F a c u lté  d e B e sa n ç o n ;

W e s c h e b  , a n c ien  m em bre de l ’É co le  
d’A th è n e s .

ΦΩΤΙΟΥ
ΤΟΥ Σ Ο Φ Ο Τ Α Τ Ο Υ  ΚΑΙ Α Π Ω ΤΑ ΤΟ Υ  Π Α ΤΡΙΑ ΡΧ Ο Υ  

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ

Ε Π Ι2 Τ Ο Λ Α Ι.
ΑΙΣ ΔΥΟ Τ Ο Υ  Α ΥΤΟ Υ Π Α ΡΗ ΡΤΗ ΤΑ Ι ΠΟΝΗΜΑΤΙΑ.

Α'. —  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΕΚΑ ΣΥΝ ΙΣΑΙΣ ΤΑΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΣΙΝ. 

"Ητοι συναγωγαί καί αποδείξεις ακριβείς, συνειλεγμέναι έχ των συνοδικών 
καί Ιστορικών γραφών περί έπισκόπων, μητροπολιτών, 

καί λοιπών ετέρων αναγκαίων ζητημάτων. 

Β'. —  Κ ΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠ ΙΛΥΣΕΙΣ ΙΙΕΝΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 

Τω 3εοφιλεστάτω, όσιωτάτω, Λέοντι άρχιεπισκο'πω Καλαβρίας,

ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ TOT ΒΙΟΓ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΟΤ,
Κ. Τ. Λ.

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. Β Α Α ΕΤΤΛ ,

Πρώην διευτυντοϋ τοΰ έν Σύρω Έλληνικοΰ παιδαγωγείου.

Έν Λονδίνω, D. NUTT, 270, Strand. 1864. — Είς τόμος είς τέταρτον 
μέγα, σελίδων 580. 

Το άξιόλογον τοΰτο πόνημα, ο οφείλει έκαστος ορθόδοξος καί πας 
φιλολόγος νά έ'χη έν τή αύτοΰ βιβλιοθήκη, τιμάται φράγκων 20. Πω
λείται έν Λονδίνω παρά τώ έκδοτη, έν Παρισίοις, 19, rue des Saints- 
Pères, καί 8, rue Minoménil.



ΟΜΗΡΟΥ
Β ΙΟ Σ  Κ Α Ι Π Ο ΙΗ Μ Α ΤΑ .

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

ΥΠΟ

I η  A N  N O T  Ν . Β Α Α Ε Τ Τ Α .

Έν Λονδίνω παρά τοϊς Κυρίοις Triibner and Co., 60, Paternoster 

Row, καί

Έν Παρισίοις παρά τω Κυρίω Μ. Π. Βρετω, 8, rue Minoménil.

Έν Ά^ηναις παρά τω Κυρίω A. Ζ. Μάμουκα.

Έν Συ'ρω παρά τω Κυρίω A. Ν. Γοζαδίνω.

Έν Κέρκυρα παρά τω Κυρίω Γ. Δ. Παπανικο'λα.

Έν Κωνσταντινουπόλει παρά τω Κυρίω Κ. Γ. Πανωρίω κα\ τοΓς αδελ

φοί? Δεπάστα.

ΙΙερι του πολυτίμου τούτου συγγράμματος διάσημος 

Γάλλος επικριτής είπεν ,,οτι ε ίνα ι'Ο μ η ρ ικ ή  Κ ιβωτός“ ’ 

σύγγραμμα αναγκαιότατου εις π ά ν τα  εύπαίδευτον. 

τ ιμ ά τα ι φράγκων δεκαπέντε.


