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ΕΚ ΤΗΣ “ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΓ ΣΓΓΧΡΟΝΟΓ ΕΑΑΗΝΙΣΜΟΓ,,
Ό  χ. Β . Κκριαχίδης δημοσιογρβ'οος εγχριτος 

ηρςατο ακ6  τ»νος τήν χατά ρ'.λλάδιι ίχδοσιν τοϋ 
νέοι» αύτοΰ ίργοιι της Ία ιθρίας τοΰ Συγχρόνου Έ λ -  
ληνίσμοδ ά ίό  τοΰ ϊτους 1821 μέχρι σήμερον. Τό 
εργον όντως είνί πρωτοφανές χαι πάσα χρίσις άπο- 
δαίνει ίτΛ τοΰ παρόντος δύσχολος. Έ ν  τοΰτοις ή 
εγνωσμένη (χανότης χαι πολυμάθεια τοΰ συγγραφε'ως 
έλιτίζομεν νά ΰπεοπιδιία^ τάς δυσχερείας, χαθ’ ών 
Jtpoxtuai v i παλαίστ,. Xaptv των αναγνωστών δη- 
μοσιεϋομεν 3 κεφάλαια Ιχ των μάλλον ένδιαφερίν- 
των την δυναστείαν τοΰ "Όθωνος,

Ή π τώ Λ ς  τη ς  άπ ολύτου  Μοναρχίας

κτάς τοΰ εύαράστου τούτου γεγο- 
ίνότος, τή ί ίδρύσεως δηλονότι τής 

’Εθνικής Τραπέζης, ούδέν έτερον έπήλθεν 
ΐνα διασκεδάστι τάς έκ τής πολιτικής καχε
ξίας έντυπώσεις. Ή  ταχεία και οίονεί α
πρόοπτος άποχώρησις τοϋ Μαυροκαρδάτου 
ίζώργισεν έπί μάλλον τ η ν  Ά γγλ ίνν , ής ο 
πρεσβευτής Λαίενς αναφανδόν κ*τά τοΰ 
Βασιλέως Όθωνος έξεφράζετο- ή έκ της 
αποτυχίας τοΰ κρητικοΰ ζητήματος δυσα
ρέσκεια έπέτεινε τό κακόν, ή άγανάκτησις 
επί τή έπιμόνω διατηρήσει των Βαυαρών 
ηύξάνετο- ή έκ τής άρχής άπομάκρυνσις 
τών ηγετών τών κομμάτων ένίσχυε τά δια
θρυλούμενα περί έκβαυαρισμοΰ τής χώρας 
καί πάντα ταϋτα επέσπευδαν τήν ήμέραν 
τής λαϊκής έκρήξεως. Εις τόν άγώνα δέ 
τοΰτον κατήλθε μετά σφοδρότητος πάνο- 
πλον τό πρός τήν Ρωσίαν άποκλΐνον κόμ
μα οΰτωσίν επιβλητικόν ώστε καί αυτός 
ό Πάλμερστων έπτοήθη καί διεβίβασε τφ  
Λάϊινς οδηγίας καθ ’ ας ώφειλεν ούτος νά 
συνεργασθή μεν πρός επιτυχίαν τών συν
ταγματικών ιδεών, νά παρακωλύσν) δε π χ -  
ση δυνάμει πιθανήν έξωσιν του βασιλέως. 
“ΌΟωνος. Έφρονεΐτο καί έπιστεύθη οτι 
δήθεν ή Ρωσία ήν ή προπαρασκευάζουσα 
τό κίνημα καί ότι ού μόνον τήν παροχήν 
συντάγματος ε’πεδίωκεν άλλά καί αυτήν 
τήν τοΰ Όθωνος πτώσιν. Ούδέν τούτου 
άναληθε'στερον' ό Τσάρος Νικόλος απο
στροφήν ετρεφε πρός τάς συνταγματικές 
ελευθερίας καί επί τοσοΰτον άπεδοκίμαζε 
τό πολίτευμα τοΰτο προκειμένου περί Ε λ 
λάδος, ώστε διά τήν παροχήν μέρους τινός 
έκ τής τρίτης σειράς τοϋ δανείου ώς οοον 
έθηκε τφ  μεσολαβήσαντι βασ.λεΐτής Βαυα
ρίας τήν άνάληψιν ΰποχρεώσεως υπό τοΰ 
Όθωνος ότι ουδέποτε θέλε’· παράσχει σύν
ταγμα τοΐς ύπηκόοις αύτοΰ- ουιε τήν εξω- 
σιν τοΰ ’Όθωνος έπεθύμει, ένόσω μάλιστα 
έβλεπεν αυτόν τρέφοντα απέχθειαν, λίαν 
δικαίως,πρός τήν πολιτικήν τής ’Αγγλίας. 
’Εκείνο όπερ έπεθύμει καί όπερ διηνεκώς 
έζήτει, ήν ή αλλαγή θρησκεύματος, ή προ- 
σχώρησις τοΰ βασιλέως εις τήν ’Ορθοδο
ξίαν καί ό έν Μονά^φ προσβευτής, ώς εϊ- 
πομεν, ήδη πολλάκις περί τούτου έποιή- 
σατο παρά τφ  Λουδοβίκο* διαβήματα, ΰπο- 
μιμνήσκων αύτώ τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν

παρ ’ αύτοϋ τφ  Τσάρω περί τοΰ ζητήμα
τος τούτου.

Ό  γάμος τοΰ Όθωνος πρός μή ορθό
δοξον καί ή ’εκ τής ατεκνίας βεβαιότης 
περί διαδόχου ομοίως μή ορθοδόξου, έξώρ- 
γισαν έπί μάλλον τόν Τσάρον, όστ'.ς εύα- 
ρέστως ήθελεν ΐδει άναμφιβόλως κίνημα 
λαϊκόν, ϊνα έξαναγκασθή έν τέλει ό Όθων 
πρός παραδοχήν τοΰ θρησκεύματος τοϋ 
λαοΰ αύτοϋ. Ό  τότε όμως έν Άθήναις 
πρεσβευτής τής Ρωσσίας Κατακάζης κακώς 
διέγνω καί τάς προΟέσ«ς τής κυβερνήσεως 
αύτοϋ καί τα πιθανά αποτελέσματα στά- 
σεώς τίνος τοϋ άθηναϊκοϋ λαοϋ' τούτου 
ενικά μετά τήν έπιτυχίαν τών συνταγμα
τικών τή 3 Σεπτεμβρίου προσεπάθησε συμ- 
βουλεύων τφ  Ό θωνι άνεχώρησιν εις Μό- 
vayov καί έγκατάστασιν άντιβασιλείας ν ’ 
ανατρέψω τό έπιτευχδέν τής άν*κηρύξεως 
τοΰ Συντάγματος αποτέλεσμα- ά λ λ ’ ήμ έν 
συμβουλή του άπερρίφθη. αύτός δ ’ άνε- 
κλήΟη αμέσως, εις τήν δυσμένειαν τοΰ Τσά
ρου περιπεσών, ώς άστόχως συνεργήσας 
εις τήν πραγματοποίησιν τών επιθυμιών 
τής ’Αγγλίας. Ό τ ι δέ ήν κίνημα εις ο 
άνευ έπιγνώσεω; συνέδραμεν ό της Ρωσίας 
πρεσβευτής, τοΰτο δηλοΰται καί έκ της 
συμβουλής, ήν ό Άγγλος πρεσβευτής διε— 
βίβασε τφ  πολιορκοΰντι τά ανάκτορα Καλ- 
λέργΥ) ΐνα μή έπιτρέψϊ) τήν εις τά  ανάκτο
ρα είσοδον τοΰ διπλωματικοΰ σώματος, 
ώς τοΰτο έζήτησε. 01 άποτελοΰντες όμως 
τό ρωσικόν κόμμα εχοντες άτομικάς άφορ- 
μάς καί θρησκευτικάς αιτίας, ένθαρρυνθέν- 
τες δέ καί έκ τής στάσίο'ς τοΰ Κατακάζή, 
σοβαρώτατα συνετέλεσαν εις τό εργον, ό 
δέ Λάϊενς θά ήδύνατο ίσως νά καυχηθή 
ότι διπλήν ήρατο έπιτυχίαν, νά πραγμα- 
τοποιησν) διά τών ρωσοφρόνων τά αγγλι
κόν σχέδιον καί νά καταστήσν] αύτοΰς δυ
σμενείς τφ  βασιλεΐ Οθωνι. Οί καλούμενοι 
ρωσόφρονες διετε'λουν άπό πολλοΰ δυσηρε- 
στημένοι ένεκα τοΰ έκκλησιαστικοΰ ζητήμα
τος, τοΰ αυθαιρέτου δηλονότι καί άνευ τής 
έκπληρώσεως τών νομίμων τύπων απο
χωρισμού της ελληνικής εκκλησίας άπό τοΰ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου' διίβλεπον τά - 
σιν τινά πρός διάσπασιν τής ’Ορθοδόξου 
ένότητος, πρός έπιτυχίανδέ τούτου έπιδα- 
ψιλευομένην προστασίαν είς πάντας το 'ς  
δήθεν έλευθερόφοονας κληρικούς* ή κατα- 
δίωξις τής άνακαλυφίείσης Φιλορθοδόξου 
εταιρείας έπί μάλλον έξώργισεν αυτούς, 
οΰτω δέ άπόίτολοι διέτρεχον τά  πλήθη ΰπεκ- 
καίοντες τόν πρός τήν πατρώαν θρησκείαν 
ζήλον. Εις τά  αίτια ταΰτα προσετέθησαν 
καί τά  ατομικά συμφέροντα πολιτικών άν- 
δρών τοΰ κόμματος τούτου. Ό  Ζωγράφος 
ιϊχε παυθή ώς προκαλέσας λαϊκήν άγανά- 
κτηοιν διά τήν μετά τής Τουρκίας συνθή
κη ν  ή παΰσις όμως αύτοϋ έγένετο ώς εί 
ήλήθευον αΐ τοΰ πλήθους αιτιάσεις κατ’

αύτοΰ. Άποχωρήσας λοιπόν τών πραγμά
των είχε σοβαρούς λόγους ί ν ’ άναμιχθή εις 
κίνημά τι δυνάμενον νά συντελέσν) είς τήν 
έπανάκτησιν τής δημοτικότητας αύτοϋ, τοι- 
οΰτο ί>’ αποτέλεσμα μόνον ό υπέρ τής επι
τυχίας τοΰ συντάγματος άγών ήδύνατο ίχ 
έπενεγκτρ, διότι μόνον ό υπέρ συντάγματος 
άγών ήν τότε λαοφιλής καί δημοτικός. Ό  
Άνδρέας Μεταξάς, ό καί ήγέτης τών ρω
σοφρόνων, δυσηρεστημένος καί αύτός άπε- 
χώρησεν ολίγον τ ι μετά τήν παραίτησιν τοϋ 
Μαυροκορδάτου, μεθ’ ού παρά τήν διάφο
ρον περί τών έξωτερικών πραγμάτωνγνώμην 
προθύμως συγκατετέθη νά συνεργασθτί άνα- 
λαβων το επί τών Στρατιωτικών ΰπουρ— 
γείον" έπί πλέον έξωθεΐτο ούτος είς τήν 
άντιπολίτευσιν καί υπό τών περί θρησκείας 
απαιτήσεων τοΰ κόμματος αύτοΰ. Τοιού- 
των λοιπόν λόγων ενεκα καί τοιούτων α ί
τιων τό πρός τήν Ρωσίαν άποκλΐνον κομ
μά συνειργάσθη μετά τοΰ καλουμένου άγ- 
γλικοΰ, έπειδή δέ πολυπληθέστερον ήτο τά 
ρωσσικόν είς αύτό άπεδοθη καθ’ ολοκλη
ρίαν τό της 3 Σεπτεμβρίου εργον4 Ό  κυ
ρίως όμως αρχηγός ήν έτερος- ήτο ό κρυ
πτόμενος καί ργδιουργών (ντίχνως πρεσβευ
τής τής ’Αγγλίας’ ούτος διά τοΰ Άνδρέου 
Λόντου, τοΰ εντίμου έκείνου ευπατρίδου 
καί έκ τών θερμών μελών τής ’Αγγλικής 
μερίδος, έδιδε τό γενικόν πρόσταγμα καί 
έκράτει έν χερσίν ολόκληρον τήν διεύθυν- 
σιν τής συνωμοσίας. Καί μή ξενισθή τις 
ότι άνδρες ώς ό Λόντος συνενοοΰντο μετά 
ξένων πρεσβευτών περί τών πραγμάτων τής 
πατρίδος τ ω ν  εΐδομεν, πραγματευόμενοι 
περί τών τριών τών χρόνων εκείνων κομμ.ά- 
των, ότι άπό χρηστοϋ συνειδότος έφρόνουν 
οΐ άποτελοΰντες αύτά πολιτικοί άνδρες ώς 
ειλικρινείς τάς προθέσεις τής δυνάμεως ήν 
έκαστος αύτών μάλλον τή πατρίδι ε μ π α 
θή έφρόνει. Τας ΰπέρ επιτυχίας συντάγμα
τος επομένως προσπαθείας τής ’Αγγλίας 
πάντες ένόμιζον ωφελίμους, καθό μάλιστα 
τεινούσας είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ ζωη
ρού αύτών πόθου. Έζήτει πρός τά καλάν 
τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ τό σύνταγμα ή ’Αγγλία; 
ούχί βεβαίως,άλλ’ άπλώς διότι βλέπουσα 
τον Όθωνα μάλλον πρός τήν Ρωσίαν άπο- 
κλίνοντα ένόμιζεν ότι διά τών κυβερνή
σεων τών άπορρεουσών έκ βουλής ήθελον 
είσθαι αδύνατος ή έπιχράτησις τής έπιρροής 
μιας καί μόνης δυνάμεως. Εκτός τούτου 
έγίνωσκε κάλλιστα ή ’Αγγλία οτι φιλελεύ
θερον πολίτευμα παοεχόμενον είς μικρόν 
έθνος, χθες ετι άπαλλαγέν πολυχρονίου 
καί καταστρεπτικής τυραννίδος, ούδαμώς 
ήθελεν έπιφέρει κυβερνητικήν μονιμότητα, 
άνευ δέ κυβερνητικής μονιμότητας αδύνα
τον είναι νά συντελεσθώσιν έργα πολεμικής 
προπ^ιρασκευής ή καί διπλωματικών συν
δυασμών. Αφ έτεραυ διά τοΰ συνταγμ.α_ 
τικοΰ πολιτεύματος τά έθνη, καί ίΐίω ς  τ^



μικρχ έ^νη, ρίπτονται άκχτάσχετχ εις τάς τουναντίον ούτοι εξώθησαν τον λαόν καί σεως τοϋ Όθωνος καί ϊνα καταστήση ταύ- 
κομματικάς διαπχλας της έσωτεοικής πο- διεβουκόλησαν μάλιστα αυτόν καί παρέσυ- την ετι μάλλον δεινήν έπιτακτικώς έθηκεν 
λιτικής, τά άναπτυσσόμενα συμφέροντα, ρχν εις την έλισθηρχν όδόν, την ευθύνην έν τΫ) ήμερησία διατάξει των Vf’-ών δυνά- 
αί έπαρχιακαί μικροφιλοτιμίαι άπασχολοϋ- πασχν ϋπέχοντε; όμοϋ μετά τοΰ βχσιλέως μεων τό οικονομικόν ζήτημα τής Ελλάδος, 
σι διαρκώς τό πνεύμα αύτών καί άτοτρέ- Όθωνος όστις, φιλύποπτος, δ'.στχζων, Δεν ητο βεβαίως ή Ρωσία ήτις ήθίλεν άνα- 
πουσι την προσοχήν από τών εξωτερικών άναβλητικός, έμ.μένων εις τήν διατήρησιν λχβει την ύπεράσπισιν τοϋ Όθωνος, πα - 
πραγμάτων, οΰτω δε οσάκις έπέλθωσι με- τών ξένων, άντί νά έγκαταστήσν) άγχπη- ρχκούσαντος εις τήν συμβουλήν τοϋ Τσά- 
γάλα  γεγονότα, έξεγειρομε'νης της έθνικής τήν έλληνικήν μοναρχίαν, άπεξενώθη τοΰ ρου, καί ούτως οί έν Λονδίνω πρεσβευταί 
αύτών φιλοτιμίας, εϋρίσκονται ανέτοιμα καί τε τόπου κχί τοΰ λαοΰ του καί παρέσ/εν τών τριών δυνάμεων συνήλθαν εις συνδιά- 
τάς περιστάσεις νά έκμεταλλευθώσι καί τούς αίτια  πολιτικής μεταβολής εκ τών ύστερων σκεψιν, έξήτασαν τά ελληνικά οικονομικά 
πόθους αύτών νά ίκανοποιήσωσιν. άποδειχθείσης προώρου καί ούδαμώς έν καί άπεφάσισαν ίνα τούλάχιστον γένηται οΐ-

Τα πάντα έν τφ  κόσμω τούτω εϊσί σχε- σχέσει καί άναλογί^ πρός τήν κατάστασιν κονομία 3 ,6 0 0 ,0 0 0  δραχ. έν τφ  έλληνικφ 
τικά , τόν γενικόν δε τούτον νόμον δεν άπο- καί τής χώρας καί τοΰ λαοΰ. ’Εάν δέ προϋπολογισμό» τών δαπανών. Παρά τάς 
φεύγουσι τά  πολιτεύματα. “Ο ,τι έν τή τοιχΰτα τά  έκ τοΰ προώρου συντάγματος διαμαρτυρίας αύτής ή ελληνική Κυβέρ- 
τοιαύτιρ περιστάσει είν ’ έπωφελές, έν τη άποτελέσματα ΰπό έσώτερικήν έποψιν, υπό νησις ήναγκάσθη νά προβή εις οικονομίας, 
έτέρα είναι έπι^ήμιον' ό ,τι προσήκει μεγά- έξωτερικήν άπέβησαν μ&λλον ολέθρια. Ή  έμείωσε πάντας τούς μισθούς διά τοϋ 
λοις εΟνεσιν ή λαοϊς άπό μακροΰ έχουσιν Ε λλάς ώς ώρισθη ήν τ ι προ'σκαιρον τά «περί κρατήσεως τών μισθών τών ύπαλλή- 
ίδίαν πολιτικήν ύπόστασιν, καταστρεπτι- όρια αύιής περιλαμβκνοντα έλαχίστην τινά λων διατάγματος» ήλάτωσε τήν άριθμητι- 
κώς έπιδρ$ έπί μικρών έθνών μετά μακρούς άκτΕνα τών έλληνικών χωρών ούδαμώς κήν δύν αμιν τοΰ στρατού καί αύτήν τήν 
αγώνας μόλις ίδιόν τ ι καθεστώς συμπη- διαρκή ήδύναντο νά θεωοηθώσιν έπί τής βασιλικήν έπιχορήγησιν κατά 200 χιλ. δρ. 
ξάντων. ’Απολύτως έξεταζόμενον τά συν- έλευθερωθείσης λοιπόν γωνίας, μεγάλα έτησίως, αύθορμήτως τοΰ βασιλέως προτεί- 
ταγματικόν πολίτευμα είναι καλλίτερον καθήκοντα ίβάρυνον, ή διαρκής μέριμνα ναντος τοΰτο. Αί οικονομικαΐ αύται δυσχε'- 
βεβαίως τοΰ μοναρχικοΰ, ώς τό δημοκρα- περί τών έν δουλεί^ έγκαταλειφθέντων ρειαι έν μέσψ τόσων άνωμάλων περιστά- 
τικόν είναι καλλίτερον έτι καί τοϋ συντα- αδελφών, περί τής πλήρους άπελευθερώ- σεων αί έπεμβχσεις τών πρεσβευτών καί εις 
γματικοΰ, διότι τό άοιστόν τών πολιτευ- σεως τοΰ έθνους, περί τής άποκαταστάσεως αύτά τά  έλάχιστα, τό ανεπαρκές τής κυ
μάτων είναι τό τής απολύτου τών άνθοώ- τών οριστικών μεθορίων. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη βερνήσεως, προεκάλεσαν τοιαύτην πραγμά- 
πων ίσότητος. Ά λ λ ’ ό κανών ούτος ΰπό- αποστολή μικροΰ καί πτωχοΰ τότε λαοΰ ώ - των κατάστασιν, ώττε πάντες προέβλε- 
κειται εις έξαιρέσεις· τά συνταγματικόν φειλε ν ’ άποκλείση πασχν έτέραν ασχολίαν, πον τήν έπερχομένην θύελλαν καί τήν έκ 
πολίτευμα καθίσταται ολιγαρχία τυραννι- νά συγκρατή δέ πασαν τήν προσοχήν αύτοΰ ταύτης άναπόδραστον μεταβολήν, 
κή, ή δε δημοκρατία μεταπίπτει εις όχλι- ό έπιδιωκόμενος μέγας έθνικάς σκοπός.
κήντυραννίαν όταν 6 λαός δέν διήλθε πάντα Πρός παρακώλυσιν τούτου εν μόνον υπήρχε Λόντος, Μετα,ξας, Καλλέργης
τά  στάδια τής πνευματικής καί ηθικής φάρμακον· καί το φάρμακον τοΰτο, δρα- Έλέχθησαν ήδη ot λόγοι δ ι’ οΰς εις τήν
αύτοΰ διαπαιδαγωγήσεως, όταν τό έθνος στικώτατον ώς πρός τ ’ αποτελέσματα, με- πάλην κατα τοΰ Όθωνος μεθ’ άπάσης 
δέν έζυμώθη ετι διά τής βαθμιαίας αύτοΰ τεχειοισθη ή πονηρά Ά λβιών. Εΐργάσθη αύτοΰ τής άριθμητικής έπιβλητικότητος 
πολιτικής άνελίξεως. Τό Ιερόν δνομα τής πρός παροχήν τοΰ συντάγματος, εΐργάσθη κατήλθε τό πρός τήν Ρωσίαν άποκλΐνον κόμ- 
έλευθερίας εξυβρίζεται τότε’ ή Ιερά αύτής δηλονότι πρός διάσπασιν τών έθνικών δυ- μα συμμαχήσαν οΰτω πρός τό αγγλικόν, 
σημαία, ή άναγοάφουσα τά άγιώτερα τών νάμεων, πρός αποτροπήν τής προσοχής τοΰ Τήν διεύθυνσιν τοΰ τελευταίου είχεν άνα- 
δογμάτων, τήν αδελφότητα, τήν ισότητα λαοΰ άπό τών έξωτερικών πραγμάτων, λάβει ό Άνδρέας Λόντος, τοΰ Μαυροκορ- 
τήν ευνομίαν, μεταβάλλεται εις έμβλημα πρός δημιουργίαν έσωτερικών ερίδων,άντεγ- δάτου έπιθυμ3ΰντος νά έκπληρώσγι τήν πρός 
άπαίσιον μικοοσυμφερόντων, τοπικών έπιρ- κλήσεων καί κομματικών αγώνων. Τοΰτο τόν βασιλέα δοθεϊσαν ύπόσχεσιν ότι δέν 
ροών, συναλλαγής κχί διχφθορας' αύταί καί μο'νον έζητει διά τοΰ συντάγματος, θέλει άναμι^θή ·ΐς τήν άντιπολίτευσιν’ έμενε 
αύται at φιλελεύθεροι ίδέαι. ζημιοΰνται τοϋτο καί δυστυχώς επέτυχε, καί ούδα- λοιπόν άπομεμακρυσμένος τών πραγμά- 
διότι έκ τής κακής αύτών χρήσεως δημιουρ- μώς έμερίμνα περί τών φιλελευθέρων δογ- τω ν, καίτοι βεβχίως ούχΐ έν άγνοια τών 
γειτα ι άντίδρασις καί παρεμποδίζεται ή μάτων ή ΰπό τό πρόσχημα αύτών τά  φο- διατρεχόντων. Ό  ’Ανδρέας Λόντος, έξ έπι- 
έπικράτησις αύτών. Οί πβοκαλοΰντες έπο- βερώτατα αίσχη τοΰ δεσποτισμοΰ διαποάτ- φανοΰς οικογένειας τοΰ Αίγιου, πολλάς 
μένως βίαιους συγκλονισμούς παρά λαοΐς, τουσα αγγλική Κυβέρνησις. 01 μετάταύτης υπηρεσίας παρασχών κατά τόν περί ’Ανε- 
ών ή πνευματική κατάστασις ούδέν έ^έγ- συνεογασθέντες "Ελληνες εν μόνον ίσως νά ξαρτησίας ’Αγώνα, ην άνήρ φύσει τολμη- 
γυον παρέχει πλήρους καρποφορήσεως τών εϊπωσι δύνανται, ότι έστεοοΰντο κατά τήν ρός, χαρακτήρος σφοδροΰ, ταχέως άποφα- 
φιλελευθέρων δογμάτων, σπείρουσιν έπί εποχήν έκείνων τών στοιχείων άτινα νΰν σίζων καί έκτελών οΰτω δέ ήν πολλφ τοΰ 
ματαίω , φυτεύουσιν άνθη, χοήζοντα με- έ/οντες, όρθώς καί δικαίως κρίνομεν τήν Μαυροκορδάτου καταλληλότερος πρός διορ- 
σημβρινοϋ ήλίου, εις ^ώρας παγετώδεις, αγγλικήν πολιτικήν, άλλ ή έλαφρυντική γάνωσιν συνωμοσίας καί έκτέλεσιν στά- 
*0 έλληνικός λαός, ό κήρυξ τής έλευθερίας, αΰτη περίπτωσις μειοϊ ΰπό έξωτερικήν μό- σεως τοΰ ρωσικοΰ κόμματος ήγήτωρ ην ό 
ό έκ φύσεως δημοκρατικός, άναμφιβόλως νον έποψνν τήν εύθύνην αύτών, διότι έσω- ’Ανδρέας Μεταξάς’ ό γηραιός άρχηγάς τοϋ 
κέκτηται άκάθεκτόν τινα τάσιν πρός παν τερικώς ειχον πάντα τά  στοιχεία ϊνα κρί- κόμματος τούτου, ό ένδοξος τής Ιίελοπον- 
τά φιλελεύθερον αί περιπέτειαι, άποστε- νωσιν άκατάλληλον τήν εισαγωγήν τοΰ νήσου στρατάρχης, ό διαπρεπέστατος ήρως 
^όσασαι αυτόν τοϋ πνευματικοΰ βιου, ού- συνταγματικού πολιτεύματος εις λαόν πρό τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Θεόδωρος 
δαμώς έπέτυχον νά μειώσωσι τήν ένδιάθε- δεκαετίας μόλις άπαλλαγέντα τής δου- Κολοκοτρώνης, είχεν άποθάνει προαβλη- 
τον ταύτην ροπήν, οΰτω δέ τά τμήμα τοΰ λείας. θείς εξ άποιτληξίας τήν νύκτα τής 3 πρός
έλλινικοΰλαοΰ, τό άποσεΐσαν τόν τουρκικόν Οΰτω τά  πάντα συνέτεινον εις τήν με- τήν 4 Φεβρουάριου 1843 κατά τό 74 έτος
ζυγόν ώς έξ όρμεμφύτου έβαινε πρός τήν ταβολήν τοΰ πολιτεύματος, ή κακή πορεία τής ήλικίας αύτοΰ, έπανελθών έκ τοΰ άνα-
άπόκτησιν τών πολιτικών έλευθεριών. Τό τής άπολύτου μοναρχίας, ή άνικανότης τών κτορ-.κοΰ χοροΰ τοϋ τελεσθέντος έπί τή έορ- 
καθήκον όμως τών πολιτικών άνδρών ήτο κυβερνητών, ή άπομάκρυνσιςάπά τής άρχής τνί τής έπανόδου τοϋ Όθωνος καί τών 
νά περιορίσωσι τήν τάσιν ταύτην μέ- τών σπουδαιότερων πολιτικών άνδρών, αί άποβατηρίων τής βασιλίσσης ’Αμαλίας, 
χοι τής έπουλώσεως τών ηθικών πληγών έξωτερικαί δυσχερειαι, ή φυσική τάσις τοΰ 'Η Ελλάς σύμπασα έθρήνησεν αύτόν ό 
άς έπί τοΰ σώματος τοΰ έλλινικοΰ λαοΰ έλληνικοΰ λαοΰ πρός παν φιλελεύθερον, διαπρεπέστατος ίεροκήρυξ, ό πολύς Κων- 
έγκατέλειψεν ή μακροχρόνιος κατάκτησις· Ή  ’Αγγλία κατενόησε τό κρίσιμον τής θέ- σταντΐνος Οικονόμος, άπήγγειλεν έξοχον

- — S 179 %------



έπικήδειον έν τφ  ναφ τής άγίας Ειρήνης, 
ένθα έτελέσθη ή νεκρώσιμο; άκολουθία- 
λαμπρόν επιτάφιον έξεφώνησεν ό Πανα
γ ιώ τη ; Σοΰτσος καί τριήμερον γενικόν πέν
θος διετάχθη έπί τη μεγάλη ταύτη άπω- 
λείί£ τής Πατρίδος. Ά λ λ ’ 6 Κολοκοτρώ- 
νης ήν ταυτοχρόνως καί ό ηγέτης τών ρω- 
σοφρόνων, τό δέ δια τοΰ θανάτου αύτοΰ 
έγκαταλειφθέν κενόν είς τάς τάζει; αύτών 
προσεκλήθη ν ’ άναπληρώση ό υπό τής έμ- 
πιστοσύνης πάντων τών μελών τοΰ κόμ
ματος ένδεικνυόμενος αρχηγός Άνδρέας 
Μεταξάς, ό νικητής τών Λαλιωτών, εύ- 
κλεής γόνος τών Ίονίων νήσων, άγωνισθείς 
κατά πάντα τόν ’Αγώνα, ετι δέ πεπροικι- 
σμένος διά πολλών διπλωματικών προσόν
τω ν. Ύπό τήν ήγεσίαν τών δύω τούτων 
άνδρών συνεπήχθη πρός στιγμήν μέγα 
συνταγματικόν κόμμα έξαφανισθεισών πα
σών τών άλλων μοκματικών διακρίσεων, εις 
δέ τάς τάξεις αύτών συγκατελέγοντο οί δια
πρεπέστατοι τών άνδρών, ό Κωνσταντίνος 
Κανάοης, ό Ζωγράφος, ό Μπότσαρης, ό 
Σισσίνης, 6 Καλλέργης, ό Μακρυγιάννης, 
ΐνα μνημονεύσωμεν τούς άμεσώτερον συμμε- 
τασχόντας, εκτός τών άλλων πολλών οίτι* 
νες πάντε; ήσαν ύπέρ τοΰ συντάγματος. 
Ήδάνατό τις νά εϊπη ότι έκτός έξαιρέσεών 
τινων όλοι οί πολιτευταί τών χρόνων έκεί- 
νων ήσαν συνταγματικοί. 01 τήν συνωμο- 
σίαν έξυφαίνοντες κατώρθωσαν νά επιτυ
χών. τήν είς’Αθήνας μετάθεσιν τοΰ Δημη- 
τρίου Καλλέργη, διοικητοΰ τοΰ ίππικοΰ έν 
“Αργεί, διότι έγίνωσκον ότι δέν ήδύναντο 
νά άνεύρωσι μάλλον τολμητίαν πρός έκτέ- 
λεσιν έπαναστατικοΰ κινήματος. Ό  συν
ταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης νέος 
ετι, ηλικίας 39 ετών, γόνος έπιφανεστάτης 
κρητικής οίκογενείας, ήν τύπος άληθοΰς εύ- 
πατρίδου- έξεπαιδεύετο έν Βιέννη παρά 
τινι θείφ αύτοΰ ότε ήρξατο ή ‘Ελληνική 
Έπανάστασις, έγκαταλείψας δέ καί θεϊον 
καί παιδείαν καί διασκεδάσεις Ιδραμεν είς 
τήν άγωνιζομένην πατρίδα του έν η έγέ- 
νετο αρχηγός εικοσαετής περίπου. Πνεΰμα 
σπινθηροβόλον, στωμυλία ελκουσα, τόλμη 
ακάθεκτος, όνομα ώραΐον καί ατομικόν π α 
ρελθόν ένδοξον, παρεϊχεν αύτφ όλα τής 
επιτυχίας τά  μέσα. ΤΗν έκ τών άνδρών 
έκείνων οΐτινες κατακτώσι θρόνον καί θέ- 
τουσι στέμμα έπί τής κεφαλής αύτών. 
Έλθών εις ’Αθήνας έμυήθη καταλλήλως 
(ίς τό σχέδιον τής συνωμοσίας ής τάς ιδέας 
καί πρότερον ήσπάζετο. Εύρε δε συναρω- 
γούς έν τφ  στρατφ τόν Μακρυγιάννην καί 
τόν Σκαρβέλην, άσπαζομένους τάς αύτάς 
ιδέας· ά λλ ’ ό μέν Μακρυγιάννης διεφώνει 
πρός τά μέσα τής έκτελέσεως, συνηγόρων 
ύπέρ κινήματος τίνος έν ταΐς έπαρχίαις, ό 
δέ Σκαρβέλης, χαρακτήρ νομιμοφρονέστα- 
τος, παρείχε τοΐς συνωμόταις ϋπονοίας ότι 
ήδύνατο κατά τήν τελευταίαν στιγμήν νά 
συγκρατηθή έκ τής περί καθήκοντος ίδεας. 
Έμυήθη δέ ομοίως είς τά  τεκταινόμενα 
έκτός τοϋ συνταγματάρχου τοΰ πεζικού 
Σκαρβέλη καί ό ταγματάρχης τοΰ πυροβο-

λικοϋ Σχινας, όστις όμως ούδέν ύπεσχέθη, 
αύστηρότατος ών τηρητής τής στρατιωτι
κής πειθαρχίας. Ο μ-όνο; λοιπόν αρχηγό; 
έφαίνετο ό Δημήτριος Κα)λέργης καί έπ ’ 
αύτοϋ πάσαι τών συνωμοτών αί ελπίδες 
δικαίως έστηρίχθηοαν. Τό σχέδιον ήτο νά 
πολιορκηθώσι τά  ’Ανάκτορα καί ζητηθή 
ή άνακήρυξις συντάγματος- επειδή δέ γε
νικώς έφρονεϊτο ότι ό Όθων ήθελε προτι
μήσει νά παραιτηθή τόν ελληνικόν θρόνον 
ή νά παράσχη σύνταγμα, πολλά ήλπιζον 
οι έκ τών συνωμοτών τήν έξωσιν τοΰ βασι- 
λέως έπιθυμοΰντες. "Ο,τι δέ ή κυβέρνησις 
καί ή βασιλεία έγίνωσκον οπωσδήποτε ότι 
παρεσκευάζετο κίνημ,ά τ ι τοΰτο είναι άναμ- 
φίβολον, δέν κατώρθωσαν όμως νά λάβωσι 
τά  δέοντα μέτρα, καίτοι έσκέπτοντο περί 
συγκροτήσεως στρατιωτικού δικαστηρίου 
πρός δίκην τών άνωτέρων άξιωματικών καί 
πολιτικών τών τήν άποστασίαν παρασκευα- 
ζόντων. Τά γεγονότα όμως ποοκατέλαβον 
αύτάς.

Ή νΰξ  της 3ης Σεπτεμβρίου 
Τήν εσπέραν τής 2 πρός τήν 3 Σεπτεμ

βρίου ό Καλλέργης μετά προγενεστέραν συ- 
νεννόησιν αύτοΰ πρός τόν Μακρυγιάννην καί 
τόν Σκαρβέλην μετέβη είς τό θέατρον ΐν ’ 
άποπλανήση τήν κατασκοπεύουσαν τά δια
βήματα αύτοΰ εξουσίαν- έξελθών τοΰ θεά
τρου μετέβη είς τόν οίκον τοΰ Μακρυγιάννη 
όπου έπρόκειτο νά συναχθώσιν άτακτοι 
στρατιώται καί πολϊται, ά ν τ ’ αύτών όμως 
εύρε τόν Μακρυγιάννην έφησυχάζοντα καί 
μόλις άρχομένην τήν συνάθροισιν όλιγίστων 
τινών. ’Εκεΐθεν διηυθύνθη είς τόν στρατώνα 
τοΰ πεζικού όπου τό ύπό τόν Σκαρβέλην 
τάγμαήν έτοιμον, άναμένον τό σύνθημα.Ή  
πόλις άπασα ήν ήρεμος, έφαίνετο κοιμω- 
μένη καί μόνον πυκναί περιπολίαι χωρο
φυλάκων διήρχοντο τάς έρήμους αύτής 
όδούς. Ό  Καλλέργης ίδών τήν έπικοατοΰ- 
σαν ήσυχίαν έθεώρησε φρόνιμον νά έπισπεύ- 
ση τό κίνημα, τοσούτφ μάλλον όσω εμαθεν 
ότι ή χωροφυλακή παρατηρήσασα τήν είς 
τόν οίκον τοϋ Μακρυγιάννη μετάβασιν ύπο
πτων τινών προσώπων περιεκύκλωσε άμέ- 
σω; αυτόν τρέχει λοιπόν είς τόν στρατώνα, 
ού τήν θύραν έφύλασσον πιστοί Ιππείς, ευ
ρίσκει συνηγμένους τούς αξιωματικούς, έν 
οί; καί τόν διευθυντήν τής στρατιωτικής 
σχολής Σπΰρον Μήλιον μετά τριών ετέρων 
άξιωματικών, άγορεύει πρό τής φρουράς 
έξορκίζων αύτήν νά συνδράμη τό “Εθνος 
ΐνα απαλλαγή τής καταστάσεως είς ήν ερ- 
ριψεν αύτό ή άπολυτοφροσύνη τοΰ Βασι- 
λέως καί ή έπικρατοΰσα ξενοκρατία, άνα- 
σπ$ τό ξίφος καί κράζει : ζήτω τό Σύν
ταγμα ! Τήν κραυγήν ταύτην έπανέλαβον 
πάντες, ό δέ Καλλέργης διατάσσει ένα λό
χον άκροβολιστών ΐνα μεταβάς διαλύση 
τήν πολιορκίαν τοΰ οίκου τοΰ Μακρυγιάννη 
καί άνδρας τίνάς ΐνα διανοίξωσι τάς φύλα
κας τοϋ Μενδρεσέ, προσλάβωσι τούς έκεΐ 
έγκαθειργμένους και μετ’ αύτών διευθυν- 
θώσιν εί; τά ’Ανάκτορα πρός ά ήθελε διευ- 
Ουνθή πρότερον εκείνος μετά τής φρουράς,

άποτελουμένηςύπό τοΰ ιάγμ.ατοςτής γραμ
μής, τοΰ ίππικοΰ καί ενός λόχου τών άκρο— 
βολιστών.

Τη 1 μετά τό μεσονύκτιον άκριβώς έξε- 
κίνησεν ό Καλλέργης μετά τοΰ στρατού- 
του, άφοΰ διέταξε νά ριφθώσι δύο πυρο
βολισμοί ώς ήτο τό σύνθημα’ έντρομοι οί- 
κάτοικοι τών οδών δ ι’ ών δινίρχετο ό άπο- 
στατήσας στρατός άφυπνίζοντο ύπό τής 
μουσικής καί τών ύπέρ τοΰ συντάγματος 
καί τοΰ έ'θνους ζητωκραυγών έβάδιζον δέ 
κατά φάλαγγα, μετά σημαιών, μουσικής 
καί σαλπίγγων, τοΰ Κχλλέργη διά τής 
βροντώδους αύτοϋ φωνής έπιτακτικώς δια- 
τάσσοντος. Ούτως έφθασαν είς τήν εύρεϊαν 
τών νεόκτιστων ’Ανακτόρων πλατείαν, είς 
ά. άπό πολλοΰ είχεν έγκαταστή ό βασιλεύς 
μετά τών αύλικών καί τής λοιπής αύτοΰ- 
θεραπείας. Ό  βασιλεύς είργάζετο ετι έν 
τφ  ίδιαιτέρω αύτοΰ γραφείω όταν ήκουσε 
τήν μουσικήν καί τάς ζητωκραυγάς- ή βα
σίλισσα, ήτις είχε κατακλιθή, έντρομος άφυ- 
πνίσθη καί έδραμε λυσίκομος παρά τ φ  
βασιλεΐ συζύγω, έπανελθοΰσα δέ είς τόν 
κοιτώνα καί έν τάχει ένδυθεΐσα έδραμε καί 
πάλιν πλησίον τοϋ Όθωνος, όστις κάτω- 
χρος έξ όργής συνδιεσκέπτετο μετά τών ύ- 
πασπιστών καί τών αύλικών του. Απε- 
φασίσθη νά έρωτηθώσιν οί άποστάται περί 
τοΰ σκοπού τής έλεύσεως αύτών καί έξήλ- 
θον ΐνα πράξωσι τοΰτο ό υπασπιστής Γαρ- 
δικιώτης Γρίβας μετά τοΰ έπί τών Στρα
τιωτικών υπουργού Α. Βλαχοπούλου, όστις 
εγκαίρως πληροφορτ,θείς τά γενόμενα είχε 
σπεύσει είς τά ’Ανάκτορα· άμα όμως ούτοι 
έξήλθον καί άπεπειράθησαν νά όμιλήσωσι 
πρός τούς στρατιώτας προτρέποντες αύτούς 
νά διαλυθώσι, συνελήφθησαν κατάδιαταγήν 
τοΰ Καλλε'ργη καί άπεστάλησαν ύπό κρά- 
τησιν εις τον στρατώνα. Ταυτοχρόνως προ- 
σήλθον καί οί περί τόν Μακρυγιάννην καί 
τόν διαλύσαντα τήν πολιορκίαν τούτοι» 
άξιωματικόν Σκυλοδημάκην άφοϋ πρότε
ρον είχε φονευθή είς ένωμοτάρχης, τό μόνον 
θύμα τής στάσεως, καί έπληγώθησαν δύο 
χωροφύλακες έν τη εκπληρώσει τοΰ καθή
κοντος αύτών.

Ό  βασιλεύς μετά τήν σύλληψιν τοΰ 
Γαρδικιώτου καί τοϋ Βλαχοπούλου, παρά 
τάς Ικεσία; τήςθρη ούσης βασΓ/ίσσης, ή τ ις  
έκράτει αύτόν άπό τοΰένδύματος, προσήλ- 
θε μετά τοΰ Χές είς θυρίδα τινα καί ήρώ- 
τησε τόν Καλλέργην τ ι έζήτει. «Μεγαλειό- 
τατε, άπεκρίνατο ό Καλλέργης, εύδοκήσατε 
νά Ικανοποιήσατε τήν αΐτησιν τοΰ στρατού 
καί τοΰ λαοΰ όμογνωμόνως ζητούντων Σύν
ταγμ α». Ό  βασιλεύς άπεκρίνατο όργίλως 
«ας διαλυθώσι καί θέλω μ,εριμνήσε. περί 
τής αίτήσεώς των» καί άπεσύρθη, ένφ ο 
Χές ποιησάμενος παρατηρήσεις τινάς προε- 
κάλεσε τάς άπειλάς τοϋ Καλλέργη καί τή* 
διαταγήν αύτοΰ ν ’ άποσυρθή. Τότε ό βα
σιλεύς άπέστειλεν έκ τής οπίσθιας θύρας 
τών ’Ανακτόρων τόν διαγγελέα Στάϊνδωρφ 
ΐνα διατάξη τόν λοχαγόν τοΰ πυροβολικού- 
Σχινάν όπως προσέλθη μετά τών πυροβό



λων. Έ χ ΐ τούτοις στρατιωτικά αποσπά
σματα έκπεμφθέντα ΰπό τοΰ Καλλέργη 
κατελάμβανον τάς θύρας τής Τραπέζης, 
τοΰ Κεντρικοΰ ταμείου,τών Γραμματειών 
καί έξηνάγκαζον είς ύποχώρησιν τον μοί
ραρχον της χωροφυλακής Κουτσογιαννό- 
πουλον, δστις μετά τ ιιω ν Ιππέων χωροφυ
λάκων παρημπόδιζε έν τή όδφ Έρμοΰ τό 
πλήθος ίνα προσέλθ/) είς τά ’Ανάκτορα. 
Ούτως ή έν τη πλατείς τών ανακτόρων 
συνάθροισις, ολίγη κα τ’ άρχάς, τά πλεϊστον 
έκ τοΰ σώματος τοΰ Καλλέργη καί τών 
άποφυλακισθέντων συνισταμένη, κατέστη 
πυκνοτέρα καί ίδίί)ΐ μετά την προσέλευσιν 
καί τοΰ Σ^ινα μετά τών πυροβόλων, όστις 
■όμως συνηνώθη μετά τών άποστατών, τών 
πυροβολιστών άνακραςάντων μετά τών συ
ναδέλφων των «Ζήτω τό Σ ύνταγμα». Τή 
3 ώρα της νυκτός προσήλθον καί οί πο
λιτικοί άποστάται, οί καί μέλη τοΰ συμ
βουλίου της Έπικρατείας, ό Α. Μεταξας, 
ό Λόντος, ό Ζωγράφος, ό Τζούρτς, διήλ- 
θον διά τών τάξεων τοΰ στρατού έπευφη- 
μούμενοι, μετέβησαν είς τό πλησίον κατά
στημα τοΰ Συμβουλίου της Επικρατείας 
καί άποστείλαντες διαγγελείς προσεκάλεσαν 
έσπευσμένως τούς συναδέλφους αύτών' 
συγκροτηθείσης συνεδρίας μετά βραχεϊαν 
«υζήτησιν συνετάχθη προκήρυξις πρός τόν 
λαόν άναγγέλλουσα ότι τά Συμβούλιον συμ.- 
μερίζεται τούς πόθους αύτοΰ καί άναφορά 
πρός τόν Βασιλέα δι’ ης έπεζητεΐτο ή άνα- 
κήρυξις τοΰ συντάγματος. Την άναφοραν 
ταύτην μεταβασα έπέδωκε πρός τόν Βασι
λέα έπιτροπεία τοΰ Συμβουλίου άποτελου- 
μένη ΰπό τοΰ Κουντουριώτου, Μαυρομιχά- 
λη , Αίνιανος, Ψ ύλλα, Λόντου καί Προ- 
βελεγγίου' ένφ .δέ ην ή έπιτροπή αυτη 
παρά τφ  βχσιλεϊ οί πρεσβευταί τών δυνά
μεων μ.ή έξαιρουμίνου καί τοΰ της ’Αγγλίας 
«ζήτησαν άδειαν ϊνα είσέλθωιιν είς τα 
άνάκτορα, ά λλ ’ ό Καλλέργης ήρνήθη, τή 
μυστική συμβουλή καί τοΰ πρεσβευτοΰ της 
’Αγγλίας. Οί πρεσβευταί της ΙΙρωσσίας 
καί Αύστβίας διεμαρτυρήθησαν, άλλα κατά 
τοιαύτας στιγαάς ούδεμίαν έ/ουσιν ίσχύν 
διαμαρτυρίαι μή ένισχυόμεναι ΰπό λογχών.

Τά διατάγματα της 3ης Σεπτεμδρΐον 
Έ νφ  δέ ό λαός καί ό στρατός αγωνιών 

άνέμενε τό άπιτελεσμα, τρώγων ταυτοχρό- 
νως καί άρτους θερμούς οΰς προνοητικός 
τις μεταβχς είς τούς κλιβάνους έκομισε χά- 
ριν τών πειναλέων στρατιωτών, τών έπί 
ώρας ολοκλήρους έ/.εϊ ίσταυένων — ητο 
ήδη ήμέρα —  ή έπιτροπεία έχουσα συνα- 
ρωγούς καί τούς δακρυβρέκτους οφθαλμούς 
τής βασιλίσσης προσεπάθει νά πείση τόν 
βασιλέα ϊνα ίκανοποιήση τήν αΐτησιν τοΰ 
λαοΰ. Τέλο; ό βασιλεύς ένέδωκε καί ΰπέ- 
γραψε διάταγμα δι’ ού τή προτάσει τοΰ 
Συμβουλίου τής Έπικρατείας «θέλει συγ- 
καλεσθή έντάς τό πολύ τριάκοντα ημερών 
’Εθνική συνέλευσις διά νά συν ΐά ζω μεν  μ ετ ’ 
αύτής τά σύνταγμα τοΰ κράτους» καί έτε
ρον δ ι’ ού διωρίζετο πρωθυπουργός καί έπί

τών ’Εξωτερικών ύπουργάς ό Α . Μεταξας, 
έπί τών Στρατιωτικών ό Α . Λόντος, έπί 
τών Ναυτικών ό Κ. Κανάρης, έπί τών Οι
κονομικών ό Δ. Μανσόλας, έπί τής Δικαιο
σύνης ό Λ. Μελάς καί έπί τών ’Εκκλη
σιαστικών ό Μ. Σχινας. Έ τερα δύο δια
τάγματα ώριζον τήν παΰσιν τών τέως ύ- 
πουργών, τόν όρκον τοΰ στρατοΰ καί τών 
■πολιτικών άρχών Ιχοντα ώς έξής: «'Ο ρκί
ζομαι πίστιν εις τήν Πατρίδα καί τόν Συν
ταγματικόν Θρόνον καί άπαρασάλευτον 
άφοσίωσιν είς τούς κατά τά  σήμερον έγκρι- 
θησόμενα μέτρα διά τής ’Εθνικής συνε- 
λεύσεως καθιερωθησομένους συνταγματι
κούς θεσμ.ούς» καί τέλος τήν άπόλυσιν πάν
των τών ;\ τή ύπτηρεβίςε τοΰ Κράτους δια- 
τελούντων ξένων, έκτος τών άρχαίων φι
λελλήνων. 'Η άνάγνωσις τών διαταγμάτων 
τούτων προεκάλεσε μικράν τινα τά πρώτον 
σύγ/υσιν ένεκα παρεξηγήσεως, είτα δέ τάς 
ζωηοάς τοΰ πλήθους έπευφημ.ίας. Τότε 
επετράπη εις τούς ποεσβευτάς ή είσοδος 
είς τά  άνάκτορα, καίτοι οι άποστάται δέν 
ήρκοΰντο είς τήν άπόφασιν τοΰ Συμ-βουλίου 
τής Έπικρατείας, οπερ έκήρυξε τήν 3 
Σεπτεμβρίου «ήμέραν έορτάσιμον είς τό 
έθνος ώς παραγωγόν λαμπρού μέλλοντος», 
άλλά καί έζήτουν τήν έκφρασιν τών εύαρε- 
σκειών τοΰ βασιλέως πρός τούς στρατιώτας 
καί τήν άπονομήν αύτοϊς άριστείου. Ή  
σκαιά αΰτη άπαίτησις ήκιστα βεβαίως τιμά 
τούς ύποβαλόντας α ύτή ν  ένδακρυς ό βα
σιλεύς ύπεχώοησε καί έν τφ  σ/ιμείω τούτω 
καί ύπέγραψε δύο διατάγαατα" διά τοΰ 
ένός άνεγνώριζε «τήνήμέραν τής 3 Σεπτεμ
βρίου ώς ήμέραν άριστεύσεως τοΰ στρατοΰ, 
καίτών πολιτών τής πρωτευούσης καί άπά\- 
των τών λαβόντων μέρος εις τά  κατά τήν 
ήμέραν ταύτην πρα/θέντα» καί διέταττε 
τήν άπονομήν είς τόν στρατόν καί τους πο- 
λίτας σίδηρου άριστείου φέροντος άπό τοΰ 
ένός μέρους έπιγραφήν 3 ν 18'ι3
καί άπό τοΰ έτέρου Σ υ ΐτα γμ ατ ιχ ο ς  θ^ όχ ις  
καί κρεμάμενον άπό ταινίας πορφύρας, διά 
τοΰ έτε'ρου άπένειμε τήν βασιλικήν εύχαρί- 
στησιν είς τόν διοικητήν *.·?,ς φρουράς συν
ταγματάρχην Λημ.ήτριον Καλλέργην, είς 
τον πρόεδρον τοΰ δημοτικού συμβουλίου 
’Αθηνών συνταγματάρχην I. Μακρυγιάν- 
νην καί λοιπούς ανώτερους καί κατωτέρους 
αξιωματικούς.

Μετά τήν άνάγνωσιν τών διαταγμάτων 
τούτων, τή 3 μ. μ. ώρα.ό στρατός παρή- 
λασε πρό τών ανακτόρων κραυγάζων «ζήτω 
ό συνταγματικός βασιλεύς ΌΟων ό Α ’ » καί 
μουσικής παιανιζούσης έπανέκαμψεν είς τόν 
στρατώνα άκολουθούμενος καί έπευφημ,ού- 
μενος ύπό τοΰ λαοΰ- ή δέ νέα κυβέρνησις 
διά τών ύπαλλήλων αύτής διένειμε προ- 
κήρυξιν εύαγγελιζομένην τά  γενόμενα ώς 
έξής : «Έ λληνες. Τέλος πάντων αί εύχαί 
ΰμών είσηκούσθησαν ό λαός, ό στρατός 
τής πρωτευούσης καί τά Συμβούλιον τής 
Έπικρατείας έξέφρασαν σήμερον πρός τήν 
Α. Μ. τάν σεβαστόν ήμών βασιλέα τάς 
περί συγκαλέσεως καί περί όριστικοΰ Συν- 
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τάγματος εφέσεις τοΰ "Εθνους τάς όποιας 
καί εύχαρίστως άπεδέχθη ή Α. Μ.^εύδο- 
κήσασα άμα καί νά καλέση ήμας είς τήν 
διεύθυνσιν τών πραγμάτων. Σπεύδοντες 
λοιπόν νά σας δώσωμεν τήν εύχάριστον 
ταύτην άγγελίαν, σας προσκαλοΰμ,εν είς 
συντήρησιν τελείαν τής τάξεως καί τής 
ήσυχίας, ίνα συμπληρωθή ό μέγας σκοπός 
τής έθνικής εύημερίας, καί ϊνα δυνη- 
θώμεν ν άποδείξωμεν ότι γνωρίζομεν νά 
έκτελώμεν καί τά  άληθή συμφέροντα τής 
πατρίδος μας καί τάν εύσχήμονα τρόπον 
καθ’ δν αύτά δύνανται νά πραγματοποιη- 
Οώσιν" ουτω φερόμενοι καί τό προσήκον σέ
βας εις τάς καθεστώσας άρχάςάποδίδοντες 
θέλετε δώσει είς ήμ.ας καιρόν καί βοήθειαν 
πρός παρασκευήν εύχερεστέραν τής έντός 
τριακονθημ-έρου προθεσμ,ίας συγκαλέσεως 
τής Εθνικής Συνελεύσεως παρ ’ ής περιμέ- 
νεται ή παγίωσις του Συνταγματικού θρό
νου είς τήν Ήμετέραν πατρίδα καί τά 
ευτυχές μέλλον αύτής». Καί ούτως έντός 
ολιγίστων ώρών κατελυθη άναιμάκτως ή 
απόλυτος έν Έλλάδι μ.οναρχία.

«Μετά ήμίσειαν ώραν ό περιδιαβάζων 
είς τήν πλατείαν, λέγει ή έφημερίς Ά θ η -  
r a , δεν ηδύνατο νά ίδη σημεϊον δι’ ού νά 
συμπερανη ότι λαός ολόκληρος καί στρατός 
έξετέλεσαν έκεϊ πρό ολίγου μίαν έπανάστα- 
σιν. Είς τοΰτο πάντες έχάρησαν καί οί 
"Ελληνες έδειξαν πόσον προέβησαν είς τόν 
πολιτισμόν, πόσον κατενόησαν τά  δικαιώ
ματα των καί τάν τρόπον καθ ’ ον πρίπει 
να τ αποκτήσωσι, χωρίςν ’ άφήσωσιν ούδε- 
μίαν κηλίδα είς τήν ιστορίαν. Δέκα έτη 
τούς {’συκοφάντησαν ώς άνΟρώπους πλήρεις 
παθών καί μίσους καί δόλου, τούς έξηυτέ- 
λισαν ώς ύπομ-ένοντας τήν δουλείαν και 
τήν διαφθοράν καί είς μίαν ήμέραν έδει
ξαν ούτοι πόσ-jv είναι ζηλότυποι τής έλευ- 
Οερίας των, πόιον είναι επιεικείς μετά τήν 
νίκην, ποσον είναι γενναίοι πρός τούς προ
ξένους τής δυστυχίας τω ν» .

Ε. Κνί’ΙΑΚΙΔΙΙΪ

2 ίΤ Λ ΐΌ ί ί3 ϋ

Ear τά παρα-ζτώιιαια τον ’έρωτος eirs σνγ- 
γνωοζά, rzpt.uL νά σνγχωρωπαί πρό πάηων· 
tie τάς γυ·αΐχας, αΐτινις i t  αΐτοΰ βασιΛιύονοι.

•-W-
Σ ω φ ρ ο ν ίζο ν τα ι οοοι δέν t i r e  πΧέον ε ίς  θ έ α r  r ’ 

ό ρ έσ χ ω σ ιν  t ic  ζά ς  γ ιν α ΐχ α ς .

' I I t o r i )  tvexa  τη ς  ό.-τοίας ε ΐα ιθ α  β έβ α ιο ι ό τ ι  
β ρα όΰ τερον  θά ιιε ζα μ ε ,Ιη θ ώ ιΐίν ,  ό έ r elre  

ρ ισ το ς .

“A c έ (η γ ή οί) ό σ τ ις  όύ α τα ι τά ς  γ ν ν α ΐχ α ς .

• &
Δέν πρέπει νά Οιτωμε*· άπό τάς ptaXlor i r -  

τίμονς γυναϊχας νά fit) εχωσι πανουργίαν: ή 
πρώτη 'έμφυτος ορμή ίων άριστων ώς χαϊ των 
χειριστών (Ινε ό όόΛος.







’Σ ΤΟΝ Ν Α Ζ Ω Ρ Α Ι Ο
’Εμπρός 'ς τό μαϋρό ίο υ  σταυρό  

ποϋ ό Κ υρηναΐος έφερε ’ς τον ώμο 
κι' άκολουθοϋσες τα π ε ινό ς  ’ς τον Γολγοθά τό δρόμο, 

έμπρός έδώ ’ς τό μαϋρό σου σταυρό,
μέ π λανεμένους λογισμούς, μέ νο ϋ  σκοτεινιασμένο, 
γονατιστός παρακαλώ, γονατιστός προσμένω  

παρηγοριό, τοΰ πόθου μου νά  βρώ.

Η σκέψι έκούρασε τό νοϋ, 
ή  έπ ισ τή μ η  όλημερίς μ ’ άνο ίγει 
τ ή  θύρα τάφου σκοτεινού κ ’ ε ίν ’ ή  ελπ ίδα λ ίγη  

πώ ς είν' έκε ίνη  Λ θύρα τ' ούρανοΰ·
ό τάφος δπου καρτερεί μ' άχόρταγο τό στόμα  
μοϋ δείχνει μέσ' 'ς τά  βάθη του άραχνιασμένο χώμα 

γ ιά  κατο ικ ία  άτέλειω τη  το ϋ  νοϋ.

Κ’ ή  ά λυτη  έπ ιθυμ ιά , 
τά  όνείρατα κ ’ οι πόθοι κ ’ μ  έλπ ίδες, 
μ χνουδω ταΐς κ ι ’ ά νέγγ ικτα ις  τοϋ βίου χρυόαλίδες, 

θ' άκολουθήσμ τότε κάθε μ ιά  
τ£ς σάρκες κ α ι τά  κόκκαλα, ποϋ ό τάφος θέ νά  κ λ ε ίε ι ,  
cfdLV άστραπής άνα λα μ π ίι Λ κάθε μ ιά  θά σβύσμ  

’ς τή  σκοτε ινή  το ΰ  τάφου έρημιά.

Κ ι’ α ύ τή  ή  ά γάπ ’ ή  φλογερή,
ποϋ μ έρα-νΰκτα  κ α ίε ι τά  σωθικά μου, 
θ’ άκολουθήσμ τό κορμί κα ί θ' άπομείνμ  χάμου, 

ΐ ι  θέ νά  σδύσμ άγάλια  σάν κερί.
Καί τά  ροδόφτερα φ ιλ ιά  ό μαύρος τάφος κ λ ε ίν ε ι 

Κ ι’ ούτε μ ιά  μόνη ένθύμ η σι ό έρωτας άφ ίνε ι 
’ς τ ί ι  μαρμαρένια πλάκα  τη ν  ψυχρή.

Ή ιδέα, ή  σκέψι, οί λογισμοί 
δέν είνε άλλου κόσμου θρέμμα, 
τά  νεύρα το ύς έγέννηόαν, το ύς έθρεψε τό αίμα- 

ε ίνε  κλ ιμ ακω το ί χρωματισμοί
α ιώ νιου πόθου τη ς  ζωής ποϋ ’ςτό σκουλ ίκ ι άρχίζει, 
α ιώ νιου πόθου τή ς  ζωής ποϋ γ ιά  νά  βρμ βαδίζει 

τοϋ άκούραστου θανάτου τή  στ ιγμ ή .

’Εμπρός 'ς τό μαϋρο dou σταυρό  
ποϋ ό Κ υρηναΐος έφερε 'ς τόν ώμο 
κ ι’ άκολουθοϋσες τα π ε ινό ς  ’ς τοϋ Γολγοθά τό δρόμο, 

έμπρός έδώ 'ς τό μαΰρο (3ου σταυρό, 
μέ πλανεμένους λογισμούς μέ νοϋ σκοτεινιασμένο , 
γονατιστός παρακαλώ, γονατιστός προσμένω  

παρηγοριά τοϋ πόθου μου νά  βρώ.

Χριστέ, ’στά  τόσα δάκρυα ποϋ χύνε ι ό κόσμος δλος 
α π ’ τή  στ ιγμ ίι ποϋ έσχίστηκε τή ς έκκλησ ιάς ό θόλος 
ώς τή  στ ιγμ ή  τή ν  ϋστερη ποϋ ό ήλιος θέ νά  σδύσμ 
κα ί σέ σκοτάδι π αγω νιάς τούς κόσμους θά βυθίσει,
Χ ριστέ, ’ςτά  τόσα δάκρυα δέξου κα ί τά  δ ικά μου, 
δάκρυα βγαλμ έν'άπ ’ τή ν  καρδιά κι' άπό τά  σωθικά μου.

'Σ  τό νοϋ μου μέσα, ’ς τή ν  καρδιά, 'ςτά πλάχνα μου, ’ςτό α ίμα  
σέ νοιώθω π νεύμ α  ούράνιο κα ί τή ς  άγάπ ης θρέμμα· 
τή ς  φωτερής σοφίας σου μ ’ έπότισε τό γάλα  
’ς τά  σπάργανα, μ ’ άνάθρεψε μ ’ όνείρατα μεγάλα, 
μοϋ χάρισε τή ν  πρώ τη μου παρηγορήτρα έλπ ίδα  
γ ιά  μ ιά  π ατρ ίδα  δεύτερη, π α ντο τε ινή  πατρ ίδα,

Τόσο πολύ σ’ άγάπησα ποϋ έπόνεσα ’ς τ ’ άλήθεια  
δταν ή  λόγχη έπέρασε τ ’ άθάνατά  σου στήθια· 
τόσο πολύ σ’ άγάπησα ποϋ έδάκρυσα μέ πόνο 
’ς τά  περιγέλια  το ϋ λαοϋ, ’ς τώ ν  Φαρισαίων τό φθόνο· 
τόσο πολύ σ' άγάπησα, πού ό νο ϋς  μου δταν σέ φθάνμ, 
φορώ κ- έγώ 'ς τό μέτωπο τ ’ άκάνθινο  στεφάνι.

’Σ τα ϊς  λ ύ π α ις  μου έσήκωσα τά  μ άτια  μου σέ σένα 
κ ι ’ άντίκρυσα  τά  μ άτια  σου θολά κ α ί δακρυσμένα  
κα ί τά  φωνή σου άκουσα λόγια γλυκά  νά  λέμ:
Ά λ λ ο ι "ς αύτόν ποϋ χα ίρεται, χαρά 'ς αύτόν ποϋ κλα ίη ι, 
γ ια τ ί ’ς τόν κόσμον ποϋ περνμ κ ι’ άδ ιάκοπα γυρ ίζει 
φοβάται π άντοτε ή χαρά, ή  λ ύ π η  π ά ντα  έλπ ίζει.

’Ηχολογούν τά  λόγια σου μεσ' 'ς τή ν  καρδιά μου άκόμα 
πειό δ ιάφανα ά π ’ τόν άνεμο κ ι ’ ά π ’ τ' ούρανοϋ τό χρώμα· 
ή λάμψ ι ποϋ έτριγύρισε τ ’ ώραΐο σου κεφάλι 
’ς τή ν  ώρα τοϋ θανάτου σου, "ς τή ν  ώρα τή  μεγάλη  
ώσάν τό φάρο μ ’ όδηγεΐ καλό λ ιμ ά ν ι ναϋρω  
’ς το ΰ βίου μου τό πέλαγο τό σκοτεινό κα ί μαϋρο

Χριστέ, ποϋ μάς έπότισες μέ τή ν  αΙώνια άγάπη  
κ ’ έβύθΐσες ’ςτά -τά ρ ταρ α  το ϋ  τρόμου τό σατράπη  
κ έκήρυξες γ ιά  βασιληά τό π νεϋμ α , Ναζωραίε, 
χαριτωμένε μου άδελφέ κι' άπάρθενε κι' ώραΐε, 
ά ντά ρ τη ς  έσηκώθηκε τό π νεύμ α  άπό τό θρόνο 
κ ι ’ ή  έπ ιστή μ η  σέ θωρεΐ γ ιά  νομοθέτη μόνο.

Ποϋ πάει ή  άθανασία σου ; Μέσα "ς τό μαϋρο μνήμα  
λυό νει τοΰ άθώου ή  άρετή, το ϋ  άμαρτωλοϋ τό κρίμα  
κ ι άπό τό σώμα τοϋ κακοϋ κ ι ’ ά π ’ το ϋ  καλού τό σώμα 
φυτρόνουν λούλουδα τή ς  γής κ ι ’ έχουν τό ίδ ιο  χρώμα 
κ έχουν τή ν  ίδ ια  μυρωδιά κ ι ’ έχουν τή ν  ίδ ια  χάρι 
κ α ί γέρνει τό καθένα τω ν ίδ ια  δροσιά νά  πάρμ.

Ή έπ ισ τ ιίμ η  έστένεψε το ύς πόθους, τά  όνειρά μας
ή  σκέψι έφαρμάκωσε τή  λογιστή  χαρά μας,
ή  έλπ ίδα  άθάνατης ζωής σαβανωμένη γέρνει
κ α ί μόνο νεκρολούλουδα γύρω ’ς τούς τάφους σπαίρνει·
έχασ’ ή  δύστυχη  ψυχή τή  δεύτερη πατρίδα
κ ι’ ή  π ίσ τ ι άπέθανε μ αζί μέ τή  γλυκ ε ιάν  έλπίδα.

Κ αί τώρα δταν τά  μ ά τια  μου θολά τά  δάκρυα βρέχουν 
κ ι’ οί λογισμοί μου ’ς όνειρα δόξης κ ι ’ άγάπης τρέχουν 
κ ι’ ό νούς μέ πόθους φλογερούς τά  στήθη μου γεμίζμ  
π ού θές ή  δύστηχη ψυχή τό χορτασμό νά  έλπ ίζμ· 
άφοϋ προσμένει π άντοτε ό τάφος άνοιγμένος 
κ ι’ είν' ή  ζωή μας λ ιγοστή  κ ι’ ό χρόνος μετρημένος;

Χριστέ, ’στά βάθη τή ς ψυχής μ έν’ ή  σκ ιά  σου άκόμα...
άνοιξε τό γλυκόλογο κα ί θεϊκό σου στόμα,
κάνε με π ά λ ι νά  χαρφ κα ί νά  π ιστέψω  π ά λ ι
σέ μ ιά ν  άθάνατη  ζωή, σέ μ ιά  ζωή μεγάλη,
γ ια τ ί δέν θέλω σκοτεινός ό τάφος νά  σκεπάσμ
τούς πόθους μου, ποϋ δέν 'μπορεί ή  γή νά  τούς χορτάσμ.

’Εμπρός 'ςτό μαϋρό σου σταυρό ποϋ έσήκωσες τόν ώμο 
κ ι ’ άκολουθοϋσες ταπ εινός 'ςτού Γολγοθά τό δρόμο, 

έμπρός ’ςτο μαϋρο σου σταυρό, 
μέ πλανεμένους λογισμούς, με νοϋ σκοτεινιασμένο, 
γονατιστός παρακαλώ, γονατιστός πρεσμένω  

παρηγοριά νά  βρώ..
IilANNIIi ΠΟΛΕΜΙΙΪ
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La vete des inoniairnes sommeill# ; 
la vallie , le rocher et la caverne sont muet».

A l e m a n *

I x .  Xi Cl~tV ° ^ a ‘ !ib)v ί*6’ θέτων ν ')ν 
χεΐρά του έπί της κεφαλής μου.

—  Θέλει λαλήσει πιρί /ώρας πένθιμου, 
χώρας έν Λιβύα παρά τάς όχθας της Ζαί- 
ρας. Έκεϊ ου* εστιν ήσυχία, ούδ' άνά- 
παυσις, ουδέ σιωπή.

Τά ύδατα τοϋ ποταμού είσίν ώχρά, τά 
ύδατα του ποταμού νοσηρά. Δέν ρέουσιν 
εν θαλάσση, ά λλ ’ ύπό τόν έρυθρόν οφθαλ
μόν τοΰ ήλιου, σάλλονται αιωνίως μετά 
θορύβου. Εκατέρωθεν τοϋ ποταμοϋ τούτου 
έν τή έλυώδη κοίτη αύτοΰ εις απόστασή 
πολλών μυλίων έκτείνεται ώχρά έρημος 
γ ιγαντια ίων νυμφαιών. Στεναζουσιν αί μέν 
πρός τάς δέ έν τή έρημίς ταύτγι καί τεί- 
νουσιν προς τον ουρανόν τά  μακρά αυτών 
στελέχη, καί άνακινώσει εκατέρωθεν τάς 
αθανάτους κεφαλάς των. Και έξέρχεται 
αύτών συγκεχυμένος θόρυβος, θόρυβος υπο
γείου χειμάρρου, καί στενάζουσιν αί μέν 
πρός τάς δέ.

Καί έτέθη όριον τοϋ βασιλείου αυτών 
τό όριον υψηλόν, σκοτεινόν, έσβερόν δάσος.

Εδώ, ώσεί τά κύματα πέριξ τών Έβρί- 
δων μικρά δένδρα άνακινοΰνται πάντοτε. 
Καί άνεμος οΰ πνέει έν ούρανφ. Καί τά 
πρωτόγονα δένδρα αίώνιως κλίνουσιν εκα
τέρωθεν ένκαταχθονίφ θορύβω. Καί έκ των 
υψηλών των κορυφών, στάγδην ρέει α ιω - 
νία δρο'σος. Καί εις τούς ττόδας αύτών, 
δηλητηριώδη φυτά συστρέφονται έν άνι· 
νούχφ ύπνφ. Καί έπί τής κορυφής των τά 
νέφη, κατακρημνιζονται, πάντοτε πρός 
δισμάς διωκώμενα καί διαρρήγνυνται εις 
καταρράκτην όπισθεν τοϋ άνυψομένου όρί- 
ζοντος. Καί άνεμος ένπνέει έν ούρανφ καί 
παρά τάς όχθας τής Ζαίρας ούκ εστιν 
ησυχία, ούδ ’ άνάπαυιις, ουδέ σιωπή.

Έγένετο νΰζ καί έγένετο βροχή. Καί 
ίστάμην έν τώ τέλματι των νυμφαιών και 
ή βροχή έπιπτεν έπί τής κεφαλής μου καί 
αί νυμφαΐαι εστενον αί μέν πρός τάς δέ 
έν τή μεγαλοπρεπείς τής φρονήσεώς των.

Η σελήνη άνέτειλεν έν μέσω τής νεκρι
κής ομίχλης καί ήτον ΰπέρεθρος. Καί οί 
οφθαλμοί μου έπεσαν έπί υψηλόν βράχον 
φανόν, ύψούμενον εις τήν όχθην τοΰ ποτα- 
μοϋ, φωτιζομένου ύπό τοϋ φωτός τής σε
λήνης. Και ό βράχος ητο φαιός καί υψη
λός καί απαίσιος.—  Καί ό βράχος ήτο 
φαιός. Έ π ί τοΰ μετώπου ησαν κεχαρα- 
γμένα γράμματα, καί έπροχώρησα έν τφ  
τέλματι των νυμφαιών, προχορών πρός 
τήν όχθην, καί έπλησίασε τήν όχθην καί 
διέκρινα πλέον τά γράματα, άλλά δέν 
άνεγίνωσκον αύτά καί έπέστρεφον πάλιν 
πρός τό τέλμα. Ή  σελήνη ελαμψε πλέον 
έρυθρά καί έστράφην καί είδον τόν βράχον 
καί τά γράμματα ταΰτα ήσαν —  ΕΡΗ - 
ΜΩΣΙΣ.

Καί παρετήρησα υψηλά καί επί τό ύψος 
τοϋ βράχου, ΐστατο άνθρωπος, καί έκρί- 
βην έν ταϊς νυμφαίαις όπως κατασκοπεύσω 
τον άνθρωπον. Καί ό άνθρωπος ήτον με
γαλοπρεπής καί υψηλός καί άπό τών ώμων 
μέχρι τών ποδών κεκαλυμμένος έν Ρ ω 
μαϊκή τηβέννω καί τά  χαρακτηριστικά του 
ήσαν χαρακτηριστικά θεότητος διότι καί 
παρά τήν νύκτα, καί τήν ομίχλην, καί 
τήν σελήνην, ελαμπον τά χαρακτιριστικά 
τοΰ προσώπου του. Καί τό μίτωπόν του 
εύρύ καί σκεπτικόν καί τά βλέμμα του 
άπλανές ύπό τήν φροντίδα' καί εις τάς 
ρυτίδας τών παρειών των άνέννωσα τάς 
λύπας, τήν κόπωσιν, τήν άϋδίαν τοΰ κό
σμου καί μεγάλην τήν εφεσιν πρός τήν ά- 
πομόνωσιν.

Καί ό άνήρ έκαθέσθη έπί του βράχου 
καί έστήριζε τήν κεφαλήν έν τα ΐς χερσίν 
αύτοΰ καί περιπλάνησε τό βλέμμα του 
γύρω έν τή έρημία. [Ιαρετήρησε τούς άνυ- 
σύχους θάμνους καί τά  πρωτογενή δένδρα, 
ήγειρε πρός τόν ουρανόν τά βλέμματα καί 
είδε τά νέφη καί τήν ύπέρεθοον σελήνην. 
Καί συνεσπειράθην εντός τών νυμφαιών 
καί έθεώρουν τάς πράξεις τοΰ άνθρώπου. 
Καί ό άνθρωπος ετρεμεν έν τή έρημία. Έ ν 
τούτοις ή νΰζ έπροχώρει καί έκάθητο αύ- 
τός έπί τοΟ βράχου. Καί άπέσυρε τά όμ- 
ματα τοΰ όρανοϋ καί προσέβλεψε τό πέν- 
θιμον ποτάμιον τής Ζαίρας καί τά  κύτρινα 
καί πένθιμα ύδατα καί τάς λεγεώνας τών 
νυμφαιών. Καί ήκουσεν ό άνθρωπος τόν ψί
θυρον τών νυμφαιών, τόν μουρμουρισμόν 
όστις έζήρχετο ές αύτών. Καί άνασπειρού- 
μην έντήκρύπτει μου καί κατεσκόπευεν τον 
άνθρωπον. Καί ό άνθρωπος ετρεμεν έν τή 
έρημίαρ. 'Η νΰζ έν τούτοις έπροχώρει καί 
έκάθητο αύτός έπί τοΰ βράχου.

Τότε έκρύβην εις τά  μακρινά βάθη τοΰ 
τέλματος καί έβάδισα έπί τοΰ κυμαινομέ- 
νου δάσους τών νυμφαιών καί έκάλεσα 
τούς ίπποποτάμους τούς κατοικοΰντας έπί 
τά βάθη τοΰ τέλματος. Και οί ιπποπότα
μοι άκούσαντες τής φωνής μου ήλθον μετά 
τών βεεμούθ μέχρι τής βάσεως τοΰ βρά
χου καί ήρυθρίασαν φοβερώς ύπό τό φώς 
τής σελήνης. Συνεσπειρώμην πάντοτε έν 
τή κρύπτει μου καί κατεσκόπευον τάς πρά
ξεις τοΰ άνθρώπου *α ί ό άνθρωπος ετρε
μεν έν τή έρημία καίέν τούτοις ή ν ύ ; έπρο- 
χώρει καί έκάθητο έπί τοΰ βράχου.

Τότε κατηοάσθην τά  στοιχεία μέ τήν 
κατάρα τοΰ θορύβου, καί καταυγή φοβερά 
έζερράγη έν τφ  ούρανφ, καί άνεμος δέν 
επνεε καί ό ούρανός κατέστη μολύβδινος 
ύπό τής βιαιότητος τής τρικυμίας —  καί 
ή βροχή ετιπτε τήν κεφαλήν τοΰ άνθρώ
που — καί τά  ύδατα τοΰ ποταμίου έπλη- 
θίνθησαν καί τό ποτάμιον άνέβρασε καί αί 
νυμφαΐαι έκρότουν καί τό δάσος έθρύπτετο 
ύπό τοΰ άνεμου καί 6 κεραυνός έβρόντα 
καί ή άστραπή ελαμπε καί ό βράχος έ- 
σείετο έκ θεμελίων αύτοΰ. Καί πάντοτε συ
νεσπειρώμην έν τή κρύπτει μου όπως κα
τασκοπεύσω τόν άνθρωπον καί ό άνθρω- 
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πος ετρεμεν έν τή έρημία... έν τούτοις ή 
νύξ έπροχώρει καί ό άνθρωπος έκάθητο έπί 
του βράχου.

Τότε ώργίσθην καί κατηράοθην διά τής 
κατάρας τής σιωπής, τό ίστάμιον καί τάς 
νυμφαίας καί τόν άνεμον καί τό δάσος καί 
τόν ουρανόν καί τήν βροντήν καί τού; ανα
στεναγμούς τών νυμφαιών. Καί έπληγη
σαν ύπό τής κατάρας καί έγένοντο άφωνοι 
Καί άνέκοψεν ή σελήνη τήν τροχιάν,.—  
καί ό κεραυνός έξέπνευσε —  καί ή άστρα
πή έσβέσθη — καί τά  ύδατα έπανήλθον έν 
τή κοίτη αύτών — καί τά δένδρα έπαυσαν 
παλλόμενα — καί αί νυμφαΐαι δέν έστένα- 
ζον πλέον— καί δέν ήκούσθη ό έλάχιστος 
θόρυβος έν τφ  πλήθει αύτών καί ούδ ’ ό 
άσθενέστατος ήχος έν τή άπείρφ έρήμφ. 
Καί είδον τά γράμματα τοΰ βράχου καί 
τά  γράμματα ή λαξα ν  καί τά  γράμματα 
εγραφον—  ΣΙΩΠΗ καί οί οφθαλμοί μου 
επεσαν έπί τοΰ άνθρώπου καί ό ήνθρωπος 
είτο ώχρός έκ τοΰ τρόμου. Βιαίως έγειρε 
τήν χεΐρα πρός τήν κεφαλήν καί εστη έπί 
τοΰ βράχου καί ήκροάσθη. Ά λλά δέν ή - 
κούετο φωνή έν τή έρήμφ καί τά  γράμμα
τα έπί τοΰ βρα'χου εγραφον ΣΙΩΠΗ. Καί 
ό άνθρωπος, έφρικίασε καί έστράφη καί 
έ'φυγε μακράν, μακράν καί ούκ είδον αύτά 
πλέον.

—  Ύπάρχουσι λοιπόν ώραιοι μΰθοι εις 
τά  βιβλία τών μάγων —  εις τά μελαγχο
λικά βιβλία τών μάγων τά  δεδεμένα διά. 
σιδήρου' ύπάρχουσι λοιπόν λέγει, έξοχοι 
ίστορίαι τοΰ ούρανοΰ καί τής γής καί τής 
ισχυρας θαλάσσης καί τών πνευμάτων τά 
όποια έβασίλευσαν έπί τοΰ πόντου καί τής 
γής, καί τοΰ έπιβάλλοντος ούρανοΰ' ύπήρ- 
χεν έπίσης, αξία καί έπιστήμη εις τούς 
λόγους τούς λεχθέντες ύπό τών Σιβυλών, 
καί άγιοι, άγιοι λόγοι ήκούσθησαν ύπό τών 
σκυθρωπών φύλλων τών σειομένων πέριξ 
τής Δοδώνης: ά λλ ’ επειδή είνε βέβαιον ότι 
ό 'Αλλάχ ζή, ωιλάττω τήν ιστορίαν αύτήν 
τήν οποίαν μοί διηγήθη ό δαίμων, όταν 
έκαθέσθη πλησίον μου έν τή σκιά τοΰ τά 
φου, ώς τήν μάλλον καταπλήττουσαν 
πασών ! Καί όταν ό Δαίμων έπεράτωσε 
τήν διήγησίν του έπανέπεσεν έν τώ τάφφ 
γελών. Δέν ήδυνήθην νά γελάσφ μετά τοϋ 
δαίμονος καί μέ κατηράσθη έξελθύν διότι 
δέν ήδυνήθην νά γελάσω μετ’ αύτοΰ καί 
ό λόγος όστις κατοικεί έν τφ  τάφφ δέν 
έξήλθεν, καί κατεκλίθη παρά τούς πόδας 
τοΰ δαίμονος καί τόν παρετήρει σκαρδα- 
μικτεί εις τούς οφθαλμούς.

(Edgard Poe)
Φ.
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Τό ώχρίν μας Μισίρι 
μέ βέλη b ήλιος πλήρην 

πικρίας καί πείσμο.τος καίει και δέρει, 
καί μέ δίψαν καί νόσον τό καταπονεί.

Τό γλυκύ μας Μισίρι 
έν μιφ γελαστή πανηγύρει 

μεθα, λυσμονεϊ, και κοσμείται, και χαίρει, 
καί τόν τύραννον ήλιον περιφρονεϊ.

Τό ευτυχές Σάμ έλ Νεσίμ τήν άνοιςιν αγγέλλει, 
τής εξοχής πανήγυρις άθώα.

ΚενοΟτ’ ή ’Αλεξάνδρεια, κ’ οί δρόμοιοί πυκνοί της 
Τό εύτυχές Σάμ έλ Νεσίμ νά έωρτάση θέλει 
ό αγαθός Αιγύπτιος καί γίνεται σκηνίτης.

Ά πό παντοΟ έξέρχονται τ ’ άθρόα

Τών φιλεόρτων τάγματα. ΙΙληροΟται τό Γκαμπάρι 
καί ή γλαυκή, ^εμβώδης Μαχμουδία.

Τό Μέξ, τό Μωχαρέμίεη, τό Ράμλιον πληροΟνται 
Καί άμ ιλλώ ντ’ αί έξοχαί τά πλείστα τις θά πάρη 
κάρρα, έφ’ ών πλήθη λαοΟ εύδαίμον’ άφικνοΟνται 

έν σοβαρά, ήσύχψ ευθυμία.

Διότι 6 Αιγύπτιος καί εις τό πανηγύρι 
διατηρείτήν σοβαρότητά του*

Μ άνθη κοσμεί" το φέσι του' άλλά τό προσωπόν του 
εΐν’ απλανές, Μονότονον άσμάτιον μορμύρει, 
χαρούμενος. Κέφι πολύ έ χε ι ς  τον λογισμόν του, 

όλίγιστον είς τά κινήματά του.

Δέν έχει το Μισίρι μας πλουσίαν πρασινάδα,

δέν εχει ρύακας τερπνούς ή βρύσεις, 
δέν εχει ορη ύψηλά καί μέ σκιάν εύρείαν.
Ά λ λ ’ έχε*. άνθη μαγικά, πύριν άπό τήν δαδα 
τοΟ Φθα πεσόντα' πνέοντα άγνωστον ευωδίαν 

μΟρα έν οίς λειποθυμεΓή φύσις.

Έν μέσφ κύκλου θαυμαστών θερμώς επευφημείται 
γλυκύς μογάννι φήμης εύρυτάτης'

Έν τή τρεμούση του φωνή έρωτικαί όδύναι 
στενάζουσι' τό άσμα του πικρά παραπονεϊται 
κατά της έλαφρας Φατμα ή τής σκληράς Έμίνε 

κατά τής Ζέναπ τής πονηρότατης.

Μέ τάς σκηνάς τάς σκιεράς καί τό ψυχρόν σερμπέτι 
διώκονται ό καύσων καί ή σκόνη 

Φεύγουν αί ώραι ώς στιγμαί, ώς ίπποι έσπευσμένοι 
έν πεδιάδι ομαλή καί ή λαμπρά των χαίτη  
έπί τής πανηγύρεως φαιδρώς εξαπλωμένη

τό εύτυχές Σάμ έλ Νεσίμ χρυσόνει.

Τό ωχρόν μας Μισίρι 
μέ βέλη b ήλιος πλήρη 

πικρίας καί πείσματος καίει καί οέρει 
καί μέ δίψαν καί νόσον τό καταπονεί.

Τό γλυκύ μας Μισίρι 
•εν μια γελαστή πανηγύρει 

μεθα, λησμονεί", καί κοσμείται, καί χαίρει 
καί τόν τύραννον ήλιον περ'.φρονεί.

Κ ω μ τ α χ τ ι ν ο ς  Φ .  Κ α β α φ ι ι ϊ .

Μ Ε  Π Α Ν Ι Α

Φύσ’ άγεράκι δροσερό, ©ύσα μονάχο 
Σύ κατά τή στεριά, νά σ’ έχω πάντα πρύμα 
Κ ι’ ά’ς ντό δρόμο μόυ ξέρες ή ρουφήχτρες λάχω  
Ό ,τ ι κ ι’ άν τύχη φύσα έσύ δέ θάχης κρίμα.

Ε κεί ’ς τήν έρμη ακρογιαλιά ποΟ σπας τά βράχο 
Παντοτινά βογγώντας τ ’ άγριεμένο κΟμα,
ΈκεΓ ’ς εν άσπρο άσκηταριό θάθελα νάχω 
Τής αποδέλοιπης πίκρας ζωής μου μνήμα.

Αγ ασημένια μου αντηλιά μέσ’ ’ςτήν ά©ράτη 
Α νατρ ιχ ίλα  τοΟ πελάου, μονάχη εσένα 
Στερνή μου θάχω συντροφιά πάντα γελάτη.

Κ ι’ όταν χαρούμενος ό γλάρος μ’ απλωμένα 
Φτερά χουγιάξη κατά σέ, τότ’ ίσως κάτι 
Σαν εύτυχιας λαχτάρα θάρθη καί 'ς εμένα

θ .  Κ α λ ο χ ε ρ ι ι ς



ΑΣΙΑΤΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ή όνοματοθεόία παρά το ΐς  Ά β ια τ ικ ο ις  

δθνεσι

Προχειμένου περί τή ; ονοματοθεσίας παρά τοίς 
ΆσιατιχοΤς ϊθνεσιν όμολογητέον οτι ΰπάοχουσι λίαν 
διάφορο*. Ίυνήθϋαι παρ’ αύτοϊς, ών άπτομαι τής ά- 
φηγήσεοίς αύτών. >

Οί μέν ΌΟωμακοί μετά παρέλευσιν τριών ημερών 
τής τώ< παίδων γεννήσεως 8τι πατήρ και η μήτηρ 
από χοινοΰ σχεπτόμενοι Οέτουσι τό ονόματα τών τέ
κνων αύτών ανευ τελετής τίνος ή’ διατυπώσεως, άπο- 
δίδουσιν αύτώ £ν δνομα η χαί πολλάχις δύο μετά επω
νύμου τίνος οίον Μ εχμΙτ Ά ττα-ΟνΧ Χ άχ, Μ ονό ια 
ζ α  Ά α ρ ίιρ , ΈμετουΧΛάχ Ν α φ ίϊ, Έ μ ιν έ  Μ ον-
σΧ ήχ .

Πολλάχις οιε πατήρ χαι ή μήτηρ θε'τουσι τά "δια 
αύτών ονόματα, η τών πατέρων χαι συγγενών αύ
τών. Ούδέποτε θέτουσιν έπί τίνος ονόματος τό πα
τρωνυμικόν, είμή επί αγνώστων ή έπί διαστολή 
συνωνύμου τίνος, οίον Χουσείν Τζεμήλ. Ναμίκ πασ- 
σα γαδε, Μεχμέτ Χασάν Τοσοϋν γαδέ, Ά λήΦ ουάτ 
Ά α λή  π-ασσα ζαδέ.

Οί 'Οθωμανοί πλειστάχις χρώνται άραβιχώ τώ 
τρόπω έν τοΐς όνόμασιν αύτών χαι Ιδίως έν ταΤς 
σφραγίσιν αυτών τήν λέξιν jr ir , σημαίνουσαν υιόν· 
οίον Νουσρέτ πίν Βεσήμ χαι επ ' αύτοΰ "Λύ Ν άσρε- 
χ ΰ υ ,  δηλ. ό Νουσρέτ υίός Βεσήμ ό Θεός ι ίη  άρ- 
ρωγός, δστις όίλλας ο Ή  αφοσίωσίς μου εις τόν Π λά
στην, ό δοϋλός τοΰ Ό σμ ά ν»- έν Ιτέρα σφραγίδι 
«Εύδόχηοον Κύριε τήν εύδαιμονίαν τοΰ Μουρτεζα» 
χαι άλλαχοΰ «ό ταπεινός !ν  Κ υρίω ’ τφ  Ύ ψ ίστω  
Χ ασάν άφεθείησαν αδτώ τά παραπτώματα»· Ιν 
έτέρα ηΛοϋλος τοϋ Θεοΰ Μεχμέτ Σαΐδ»· έν δέ ταΤς 
σφραγίσι τών ήγεμόνων «Ά να ξ  Άβδοΰλ-Χαμίδ υίός 
Μετζήτ, ό αείποτε τροπαιοϋχος»’ Έ ν  δέ τή σφρα- 
γίδι τοϋ προφήτου Μωάμεθ τά έξη; :

Σεφίουν μουτάουμ νεβίγιουμ χερίμ, 
Κασίμουν τζεσίμουν βεσίμουν βεσήμ. 

εν έμμέτρω δέ μεταφράσει εγε ι ο υτω σί:
Ά ρ χ ω ν , προφήτης ευμενής πρός τόν Θεόν πρεσβεύων, 
Περικαλλής χαι χραταιός φιλόφρων προστατεύων.

'Παρά δέ τοΐς Ά ρα ψ ι χριστιανοΐς επικρατεί συ
νήθεια τοιαύτη, ώστε άμα τη γεννήσει τοΰ παιδίου 
6 πατήρ θέτει αύτ£> 2ν δνομα, προσλαμβάνον χαι τό 
έαυτοΰ ώς χαί τοΰ οικογενειακού, οίον Ματζήτ Σα- 
οΰλ Γαλέπ- διά τής ονοματοθεσίας ταύτης δύναταί 
τις νά άνατρίξη ίεραρχιχώς εις τόν πρώτον αρχη
γόν τής ουλής Σ ι'ΐχ  χαί νά άνεύρη ολόκληρον οικο
γενειακόν σύνδεσμον ανω τών 500 ετών.

Παρά δέ τοΤς πρεσβεύουσι τάν Μωαμεθανισμόν ή 
ονοματοθεσία γίνεται παρά τοΰ πατρός προσθέτον- 
τος χαΐ τό έαυτοϋ δνομα μετά τής λέξεως π ίν  ώς 
δέ j t ir r  θυγάτηρ" οίον Χασάν πίν, Μεχμέτ καί 
Φατμα πίντ Ά λ ή .

Πολλάχις έν τή προσφωνήσει παραλείπουσι τό 
δνομα και λέγουσι μόνον τό τοΰ υΐοϋ οΤον Ά π ο ν  
Μ ατζήτ  ήτοι ό πατήρ τοΰ Μ ατζήτ. Συνήθως δέ 
άντί τής /ρήσεως τοϋ ονόματος ποιοΰντας χρήσιν 
τής ήλικίας, ήν τινα διαιροϋσιν ώς εφεξής : άπό ένός 
μέχρι τριών έ:ών καλείται τόφΧ ' άπό 4 — 10 ά- 
άζη, άπό 1 0 — 15 βεΧέτ, άπό 15 — ‘20 μουρελέκ, 
άπό 20 — 25 Σ έπ , άπό 25 — 30 ΒέΧιγ, άπό  30— 
40 ρονχΧούΧ, άπό 40 — 50 χ α ρ ά μ ,  άπό 50 — 70 
Σε'ϊχ, άπό 70 — 96 ’Δτζήζ.

Παρά δέ τοΐς ’Αφρικανοί? έπικρατεΐ ή έξής συ
νήθεια, πας πατήρ δύναται χαί τους έπτά ή οχτώ 
καί πλειοτέρους άρρενας υίούς του νά όνοματίση 
Μωάμεθ και πρός διαστολήν αΰ:ών έπιπροσθέτοι 
τήν λέξιν πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ . έάν δέ θυ

γατέρας τρεις ή πέντε άποκαλε! Φατμα, πρώτην, 
δευτέραν χαί τρίτην κλπ.

Παρά δέ τοΓς Πέρσαις είθισται -ίνα ό τ-ατήρ αμα 
τή γεννήσει τοΰ παιδός Οίση τό δνομα αύτοΰ, οίον 
Χασάν “Ά λ ή , Φατμα Ά λή . Έ ν  ταίς άνωτέροις τά
ξεων εχτός τοΰ ονόματος θέτουσι χαί επίθετά τινα 
οίον X ar, Μ ιρζά  κλπ . οίον Μ ιρζά Ά πονΧ  Κ αοήμ·  
πολλάχις δέ τά επίθετα ταΰτα τίθενται καί μετά τό 
κύριον ϊνομα οίον X ovai'ir Μ ιρζά , ή δέ λε'ξις Μιρ
ζά  σημαίνει τά γέννι,μα ήγεμόνος, ατε παραγομένη 
έχ τοΰ Έ μίρ  γαδε'.

Και ταΰτα μέν περί τής «νοματοβεσίας καί τής 
επικρατούστ,ς συνήθειας παρά τοΐς ΆσιανοΓς ίθνεσι.

Χ ι\ '  Π απαλο τιο τλο ς
(ΠροΕ̂ ρος to'J ϊν Πρεδίζτ) αύτ·χρ. έμκιρ->.ίι>ϊΙ·υ)

Ι Τ 2 Μ Τ Μ 1 1 0

Είς τά ΰπ ’ άριθμάν 15 φύλλον τοΰ Ά ττικοΰ Μου
σείου κατά τυπογραφικήν δλως παραδρομήν παρε- 
λείφβη νά τεθή κάτωθεν τοΰ ΰπό τόν τίτλον Τ ράγον -  
ό ά χ ι  ποιήματος τό δνομα τοΰ ποιητοΰ κ. Μ . Γ ιαν- 
νουχάχη. Έ π ί τή παραδρομή ταύτη ζητοΰμεν συγ
γνώμην χαί παρ’ αύτοΰ χαί παρά τών αναγνω
στών μας.

- ν
x v p ia r  Ψ ενόώ γνμ ο γ , ένταΰθα. — Και ευγένειαν 

και χ_άριν καί αφέλειαν εΰρίσκομεν είς τούς άποστα- 
λέντας ήμίν στίχους σας, οΐτινες μεθ' ολας τάς ελλεί
ψεις αρχαρίου γραφίδος δεικνύουσιν αληθώς καλλιτ!- 
χνιδα τήν ποιήτριάν των, καλλιτέχνιδα μέχρι καί 
αύτοΰ τοϋ γραφικού της χαρακτήρος. Ευχαρίστως 
άποσπώμεν ενταύθα δύο έχ τών τετραστίχων σας : 

Τά πρωί μόλις ξυπνίσιο 
χαί τά φως πριν άτενίσω, 
εισ ’ , αγάπη μου χρυσή, 
πρώτη σχέψι μου εσύ.

Καί τό βράδυ πάλι πίσω 
πριν τά μάτια μου σφαλίσω, 
εισ’, αγάπη μου χρυσή, 
υστερνή μου σχέψι εσύ.

» y «

χ . Ρ ς. ’Ε νταύθα .— Καί τά διηγημά σας χαί οί 
στίχοι σας άηδέστατοι. Οδτε μέτρον, οΰτε αρμονία 
φράσεων, ουτε αρμονία ιδεών, οίίτε τίποτε. Κάμετε 
χαλά ν’ άφήσετε τήν φιλολογίαν ήσυχον καί νά πα - 
ραδοθήτε ψυχή τε καί σώματι είς τήν μελέτην τής 
νομικής σας, διότι τά άποσταλίντα ήμίν εργα σας 
δέν σας δεικνύουν κατάλληλον διά ποιητήν. Αύτά 
τά λέγομεν διά τό καλόν σας χαί διά τήν ησυχίαν 
μας καί άποροϋμεν πώς καί σείς ό ίδιος δέν είχετε 
μέχρι τοΰδε εννοήσει τήν ήκιστα ποιητικήν φύαιν σας.

K vp ia r  *1— Διαφέρει πολν το  αίσ&άνεσθα* άπό 
τό έννοεΐν, αν και τό δεύτερον 51ν δύναται νά ύπαρξη 
ανευ του πρώτου.

Δημοιιιτματα

"Ε χθεσις τής διαχειρίσεως τοΰ ’Ορφανοτροφείου 
Γεωργίου καί Αικατερίνης Χατζή-Κώνστα διά τό 
Ετος 1891. Έ ν  'ΑΘήναις έχ τής Βασιλιχής Τυπο
γραφίας Ν . Γ. Ίγγλέση 1892.

A aod reio c  δραματικός αγών. Κρίσις άναγνωσθεΓσα 
ίν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Έθνιχοΰ Πανεπιστημίου 
τή 18 Δεκεμβρίου 1891 ΰπό τοΰ εΐσηγητοΰ χ. Νιχο- 

- — 3 187 ϊ—

λάου Ιναζάζη. Έ ν  Άθήναις έκ τής Βασιλικής Τυ 
πογραφίας Ν. Γ . Ίγγλέση 1892.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  '

Π . Α . Μ ιτυλήνην.— Π . Ρ . Μ. Πέργαμον άπαν» 
τήσαμεν χαί έστάλησαν ζητούμεναι αποδείξεις,— 
Κ . Α . ’Αγρίνιον διεύθυνσις ήλλάγη. — Ν . Π. 
Όδυσσόν βιβλία άπεστάλησαν, άρ. 12 είνε 6 τών 
Χριστουγένων διπλούς δηλ. 11 καί 1 2 .— Κ . Δ .  
Στυλίδα άπαντήσαμεν.— X . Π . Πρέβεζα διεύθυνσις 
ήλλά γη .— Α. Π. Πάτρας άπαντήσαμεν νέος συν
δρομητής Ινεγράφη φύλλα άπεστάλησαν.

S1K0HBS
Ε .  Α .  · Ι » ρ ή μ ϊ .ν

Ή  δημοσιευομένη είκών εΐνε τοϋ έν Ά λ ιχάντα  
τής 'Ισπανίας άποθανόντος έσχάτως Ιν ήλικία 70 
ετών διασήμου "Αγγλου ιστορικού χαί ενθέρμου φίλου 
τής Ε λλάδος Έδουάρδου Αύγούστου Φρήμαν. Ό  
Φρήμαν άπό δεκαετίας χατήχε τήν έδραν τής συγ
χρόνου ιστορίας έν τώ Πανεπιστημίω τής ’Οξφόρδης.

'Τ π ά ρ χ ο ν σ ι σ νγ γ τΖ ιμ α ι α ί  οποία» χ α τ α β ιβ ά -  
ζονν  τόσον έ χ ε ιv o r  o a t i c  τάς δ έ χ ε τα ι, όσον  χ α ϊ  
έχεΐνοΥ  οσ τ ις  τάς δ ίδ ε ι.

EM. 11ΖΙΕ

Π ροσπαθήσατε ν α  γ νω ρ ίσ ε τε  π ρώ το ν  τόν έ α ν -  
τόν σα ς  x a l ύστερον  τούς αΧΧους.

Π .
*

Οί ά χ ε ρ ίο χ επ τ ο ι Ά νθρω πο ι 'έχονΥ τό χαΧον τον -  
το έΧ άττωμα : άπ εΧ π ίζε τα ι εύχόΧιος, άΧΑά χ α ϊ  
ποΧν τα χ έω ς  π α ρ η γ ο ρ ό ν τ α ι.

£
Τά Άνθη τά  ό π ο ια  π ίπ τ ο υ ν  ά π ό  τό σ τή θ ος  

μ ια ς  γ ν ν α ιχ ό ς  δέν  είνε ποτέ  α φ ω ν α . Αί ε ν ω δ ία ι  
ΐχ ο ν ν  ποΧΧήν ο μ ο ιό τη τα  μ έ  τόν ίρ ω τ α ,  ν π ά ρ -  
χ ο υ σ ι μάΧ ιστα  ά ν θ ρ ω π ο ι ο ί ό π ο ιο ι ν ο μ ίζ ο υ ν  ό τ ι 
ό ϊρ ω ς  δέν  είνε τ ίπ ο τ ε  SXXo π α ρ ά  ΐν  ε ϊδο ς  ευω 
δ ία ς ’ τό άΧ ηθές ε ινε  ό τ ι τό ά νθ ο ς  π ο υ  τή ν  έ χ -  
π έ μ π ε ι ε ιν ε  τό ό ιρ α ιό τ ιρ ο ν  τ η ς  δ η μ ιο υ ρ γ ία ς .

Α. ΛΕ ΜΥΣΣΕ

Ο. Α . Ρ Ο Τ Σ Ο Π Ο Υ Α Ο Τ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ πραγματείαι περί συστηματικής 

παρασκευής, βελτιώσεως καί συντηρήσεως τών οίνων, 
καθώς καί περί χοησιμοποιήσεως τών υπολειμμάτων 
αύτών. Ά θήναι 1888.— 8ον, σελ. 182 Τ ιμ . δρ.4. 

ΧΗΜΙΚΗ Ο Ν Ο Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ .’Αθήνησι 1888
—8ον σελ. 16 . Τ ιμ . Δρ. 1 .

Χ Η Μ ΕΙΑ  ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ Ιμετάφρασις έκ τής 
8ης έκδόσεως τοΰ έγχειριδίου τών Roscoe-Schor- 
lem m er) μετά πολλών σχημάτων καί φασματοσκο- 
πιχοΰ πίνακος. Άθήνησι 1888 8ον, σ.38. Τ .Δ ρ .7 '| ,.

Έ ξ ε δ ό θ η :
AXASTASIOV %. MAATOV

Δ . Φ. χαι καθηγητου

Γ Ρ Α Λ Ι Ν Ι Α Τ Ι Κ Η  Τ Η Ι  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Σ  Γ Λ Ο Ι Σ Η ί
Θ ε ω ρ η τ ικ ί ι  ν.ατ. π ρ α κ τ χ κ Λ .

Κατά τήν μέθοδον G e s p e y -O tto -S a u e r . 
Εΰρίσκεται παρά τοΓς Βιβλιοπωλείοις Βίλμπεργ χαί 

Μπέκ. Προσεχώς έκδοθήσονται Β μέρος ( Γερμανικοί 
Διάλογοι) καί Γ ’ μέρος (Γερμανικά ’Αναγνώσματα)



ΕΑΟΪΆΡΛΟΣ Α. ΦΡΗΜΑΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ

γραφημένον μέρος, ή τήν δια/είρισιν τοΟ φύλλου, παρακαλοΟνται νά έπιγράφωσι 
Ν. Ίγγλέσην, διευθυντήν καί ιδιοκτήτην τοΰ « Αττικοΰ Μουσείου», εις ’Αθήνας».

Αναγκχζόμεθα ρητως νά δηλώσωμεν πρός τους έν τώ έσωτερικώ και έξωτερικώ συνδρομητάς καί άνταποκριτάς 
ήμών, δτι όφείλουσι νά σπεύσωσιν οί μέν νά πέμψωσι τήν έτησίαν συνδρομήν των, οι δέ τήν έκκαθάρισιν τών λο
γαριασμών αύτών' άλλως άπό τοΰ προσεχοΰς μηνος Οά οιακοπή όρ ισηκώ ς  ή άποστολή τοΰ « ’ΑττικοΟ Μουσείου» 
πρός πάντας τούς μή συμμορφωθέντας πρός τήν δήλωσίν μας ταύτην.

Εις τούς νεωστι έγγραφομένους συνδρομητάς 7οΰ « ΑττικοΟ Μουσείου» προσφέρονται οί δύο ογκώδεις τόμοι 
τοΟ π. έτους έκ 40 0  περίπου σελίδων, μετά τών εικόνων, αντί δρ. 12 , μόνον 8 δρα/μάς έν Έλλάδι καί 10  έν τώ  
έξωτερικώ. Ε πίσης οί «Χειμωνανθοί»—  συλλογή ποιημάτων ύπό Ίω. ΙΙολέμη —  προσφέρονται μόνον δρ. 2  άντί 3.

ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΕΝ ΜΙΤΥΛΗΝΗι
’Από τοΰ παρελθόντος έτους τοΟ 

« ’ΑττικοΟ Μουσείου» ή αποστολή τοΰ 
φύλλου διεκόπη πρός δλους τούς έν 
Μ ιτυλήνη κ κ. συνδρομητάς, διότι 'ο 
αύτόθι πράκτωρ Δ. Σημανδήρης κατε- 
χράσθη άπάσας τάς συνορομάς, άνερ- 
χομένας εις 300  φρ. περίπου. Ηδη 
εύγενώς προσεφέρθη νά άναλάβη τήν 
αντιπροσωπείαν αυτόθι 6 αξιότιμος κ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ· ΒΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
?(ΐπορο;

πρός όν δέον ν ’ άπευθύνωνται τ:άντες 
ανεξαιρέτως οί έν Μιτυλήνη καί οί τά 
πέριξ αύτης μέρη κατοικοΟντες.’Επει
δή δέ πληροφορούμεθα δτι πολλοί τών 
τοΰ π. έτους συνδρομητών έπιθυμοΟσι 
νά ώσι τοιοΰτοι καί κατά τό τρέ/ον 
’έτος, ή Διεύθυνσις, καίτοι σπουδαίως 
ζημιωθεϊσα, άπεφάσισε νά συμπλη- 
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ρώση δωρεάν τά φύλλα τοΰ π. έτους 
τοΓς έγγραφησομένοις κατά τό νέον.

ΕΞΕΔΟ Θ Η ΕΑΝ

ΣΕΑΙΑΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΓ
ΥΠΟ

ΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ι Ιω λο ϋ ν τχ ι dv to t?  β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο ’.ς ‘ Ι · 'β τ !«ς

Β ί λ μ χ ι ρ γ  K a i  H n k v  ά ν τ ί  δρ. 1 , 5 0 · Τ *Χ'·>- 
δρομικδκ; | ,6 5  ·


