
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε Π Ι  Τ Η Σ  Κ Α Θ ’ Η Μ Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Γ Α Ω Σ Σ Η Σ

(Σ υ νεχε ία )

(Ί δ ε  Έ ϊνικόν 'Ημερολόγιου 1868 σελ. 311 χαέ 1869 σελ. 642.)

20.

Οι έμποροι, άμα^είς καί λογιότεροι, μεταχειρίζονται 
τήν έσφαλμένην λέξιν τηλε 'γραμμα  άντί τής όρΐΐής τ η λ ε 
γράφημα. Τοιαύτη σύνΐτεσις είναι ορΕίή μόνον είς τά 
μετά προ^έσεως σύνθετα- όόΓεν καλώς λέγεται πρόγραμμα, 
διάγραμμα, άνάγραμμα, σύγγραμμα, έγγραμμα, επίγραμμα· 
είς τάς άλλας συνδέσεις απαιτείται ή κατάληξις γράφ ημ α · 
ούτω στηλογράφημα, σκιαγράφημα, ιχνογράφημα, ζωγράφημα, 
επομένως καί τηλεγράφ ημα!«).

(«) "Αλλοι τό τηλεγράφημα όνομάζουσι, κακώς και τούτο, τ η λ έ 
γ ρ α φ ο ν  ή καί τ ε λ έ γ ρ α φ ο ν  οΰτω π. χ . λέγουσιν’ , ,Ο  τηλέγραφος 
έ'λαβα είναι τής 12η! του μηνο'ς. Έ ντβ ϊδ α  δέ πρέπει νά γείνη καί 
άλλη παρατήρησις, οτι δηλαδή παραλείπουσι τήν αντωνυμίαν, και οτι 
έπρεπε νά εΐ'πωσι· , ,’Γό τηλεγράφημα, ο έλαβον ή ,  διά νά μεταχει- 
ρισϊώμεν τήν λέξιν αυτών, Ο τηλέγραφος, ον έλαβα. Καί περέ μεν
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Διά τήν αυτήν αιτίαν τής έκ προϊτέσεως ή άλλης 

λέςεως συνίϊέσεως όρΪΓώς μέν λέγομεν αντιγράφω, αντιγράψω, 
άντέγραψα· συγγράφω, συγγράψω, συνέγραψα· ορίώς δέ 
ιχνογραφώ, ιχνογραφήσω, ιχνογράφησα· καλλιγραφώ, καλλι
γραφήσω, ¿καλλιγράφησα- επομένως καί τηλεγραφώ, τηλε
γραφήσω ¿τηλεγράφησα (καί οΰχί τηλεγράφω, τηλεγράψω, 
¿τηλέγραψα)· ούτω καί ορθογραφώ, ορθογραφήσω, ώρίΤογρα- 
φημένον, καί ούχί όρξτογράφω, όρϊογράψω, ώρΐτογραμμένον 

ή έρϊογεγραμμένον.

27.

Μεταχειριζόμε^α τήν λέξιν λογα ρ ιασ μός άντί τής 
συντομωτέρας καί ελληνικωτέρας λογισμός· ούτω καί 
λογαριαστής άντί λογιστής καί λογαριάζω άντί λογίζομαι. 
(Λογισώμεξτα, ώ πορϊμεΰ, οπόσα μοι οφείλεις ή'δη· Λουκια
νός). "Ισως ακόμη οΰκ ¿πέστη καιρός ίνα άντί λογοριάζω 
λέγωμεν λογίζωμαι καί άντί ¿λογάριασα ¿λογισάμην κτλ. 
άλλά τά δύω άλλα, κυρίως δέ τό λογισμός, δύνανται νο
μίζω από τού νυν νά είσαχΐώσι, μάλιστα είς τήν γραφήν. 
Έ ν  Έλλάδι δέ λογιστάς όνομάζουσι συνήθως μόνον τούς 
λογιστάς τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών.

τής παραλείψεως ταύτης, τά δέοντα έλάλησαν τά έν ΙΙαρισίοις έκδιδό- 
μενα Μυρία "Οσα του 1868 σελ. 237 , έδώ δέ σημειαύήτω άστεϊον 
έπεισο'διον τής λέξεως τ ε λ έ γ ρ α φ ο ς . ’Ερωτήσεις τις αν είξεΰρη πο'Οεν 
παράγεται ή λέξις αυτη, άπήντησε σπουδάζων ,,'Ο τελέγραφος ονομά
ζεται ούτως έπειδή γράφει μέ τό τέλι.“
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28.

Ού σπανίως απαντιόνται τά εξής έσφαλμένα.

’Ερυθρούς αντί ερυθρός. Όρ^ώς λέγομεν χρυσούς, 
αργυρούς, χαλκούς, σιδηροΰς, πορφυρούς, κυανούς- 
άλλά τό περί ού ο λο'γος λέγεται ερυθρός, ά όν καί 
όχι ερυθρούς.

β ' .  . ’Αντίστασις άντί άντίστασις. Όρΐτώς λέγεται άνϊτί- 
σταμαι, άν^ίστασαι κτλ. διότι τό άπλοΰν είναι 
ίσταμαι· άλλ’ ή απλή λέξις τού άλλου είναι στάσις 
καί ό'χι ΐστασις, όϊεν παρά - στασις καί οχι παρ- 
ίστασις, ού'τω καί άντί-στασις καί ούχί άνότ- ΐστασις, 

γ . Χαιρετώ άντί χαιρετίζω- ίσως φαίνεται ήμϊν εΰφω- 
νότερον τό χαιρετώ, άλλά τό ορ^όν έστι χαιρετίζω. 

δ'. Αί λέξεις γηραλέος, σαρ’ραλέος καί αί τοιαύται γε- 
γραμμέναι ούχί διά τού ε, ως πρέπει, άλλά διά τής 
αι. Ή  ορθογραφία απαιτεί τήν διά τής ε γραφήν 

των τοιούτων- καί ιδού τ ί λέγει ή γραμματική τού 
Κούμα. „Τά εις άλέος, σημαίνοντα πλουσιότητα ή 
άφ^ονίαν τού υπό τού πρωτοτύπου σημαινομένου- 
ΐαρραλέος, ψωραλέος, ρωμαλέος.

29.

’Ακούομεν καί άναγινώσκομεν- „Γ Ο πρέσβυς τής ’Αμε
ρικής- ό πρέσβυς τής ’Ελλάδος“ , ένώ άπαιτείται νά λέ- 
γωμεν ,,ο πρεσβευτής τής ’Αμερικής κτλ. Είναι τω ό'ντι 
περίεργον πώς τά τρία ονόματα πρέσβυς, πρεσβύτης καί

πρεσβευτής συντρέχουσι προς 
τών δύω ονομάτων πρέσβυς (ο γέρων)
(ο άπεσταλμένος επικράτειας τινός). ’Ιδού
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γραμματικοί τά δύω ταΰτα.

Γ0  πρέσβυς 
τού πρεσβύτου 

I  τω πρεσβύτη 
άξ τόν πρέσβυν 

*· ώ πρέσβυ

οί πρεσβύται 
τών πρεσβυτών 
τοϊς πρεσβύταις 
τούς πρεσβύτας 
ώ πρεσβύται.

συμπλήρωσιν τής κλίσεως 
καί πρεσβευτής  

πώς κλίνουσιν οί

ο πρεσβευτής 

τού πρέσβεως 
τω πρέσβει 

"ψ τόν πρεσβευτήν
ο ώ πρεσβευτά.
μ-«

-° οί πρέσβεις 
τών πρέσβεων 
τοϊς πρέσβεσι 
τούς πρέσβεις 
ώ πρέσβεις.

30.

Πολλοί λέγουσι καί γ'ράφουσιν. ,"Ολοι οί άνθρωποι“ 
ένώ χρειάζεται ,,πάντες οί άνθρωποι“ . "Ολος σημαίνει ολό
κληρος- ό^εν καλώς λέγομεν ,,Μή φάγης όλον τό μήλον. 
Κυβερνήτου νοσούντος όλον συμπάσχει τό σκάφος. Ιδού δε 
παραδείγματα, όπου πρέπει νά μεταχειριζώμεϊα πάντες ,  
π ά σ α ι  καί ούχί όλοι, όλαι. Πάντες έπευφήμησαν ’Αχαιοί. 
Πασών τών άρετών ήγεμών έστιν ή ευσέβεια- Ά γαμοί 
πολλοί μέν λέγονται, ού πά ν τ ε ς  δ’ είσί- Πάντων νεώτατος- 
Εί'πωμεν πάντες έξ όλης τής ψυχής. Τό π ας ,  π ά σ α  ση
μαίνει καί όλος (ολόκληρος), άλλά όλοι δέν δύναται νά 

τε'ΪΓή άντί τού πάντες.
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31.

ΟΕ σημερινοί λέγομεν μυρίζω άντί ευωδιάζω (ή καί 
άντί τοΰ γενικοΰ οζω, τοΰ σημαίνοντος άναδίδω ή καλήν ή 
κακήν οσμήν), καί πάλιν μυρίζω ή μ υ ρ ίζ ο μα ι  άντί τού 
οσφραίνομαι. ’Ιδού το έρϊτόν. Μυρίζω δέν σημαίνει ούτε το 

έν ούτε τό άλλο, άλλα σημαίνει αλείφω με μύρα. "Οταν 
πλησιάζομεν τι εις τήν ρίνα όσφραινόμεϊα αυτό, οΪΓεν οσ- 
φρησις. Τδ ρόδον εύωδιάζει, ο~εν ευω δ ία  ή καλή οσμή, 
καί ευώδης,  δ άναδίδων καλήν οσμήν ή εύωδιάζων.

Παραλείπων οσα άλλα δύναταί τις νά είπη περί των 
λέξεων βρωμώ καί βρώμα, σημειώ ένταΰϊα, οτι οι άρ- 
χαίοι τήν σημερινήν βρώμαν έκάλουν δυσωδίαν, καί τον 

βρωμερόν δυσώδη, καί τό βρωμώ δυσωδώ, ώς έλεγον καί 
εΰωδώ άντί ευωδιάζω. Τδ δέ κοινώς λεγόμενον· „Βρώμα 
καί δυσωδία“ δέν έχει τήν σημασίαν, ήν ύποϊοτουσιν ο[ 
λέγοντες αυτό· είναι κολοβόν, ληφϊτέν έκ τών έκκλησιαστι- 
κών βιβλίων, καί άναγινωσκόμενον πλήρες· ,,2κωλήκων βρώμα 
καί δυσωδία“, δηλαδή σκωλήκων φαγητον καί δυσωδία. ΓΗ 
δέ λε'ξις αύτη βρώμα (τδ) ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τήν 
λέξιν βρώμα (ή) («).

32.

Καλώς ποιοΰντες οΕ τής γλώσσης έπιμεληταί προσπαϊτοΰσι 
νά είσαγάγωσι τδν άπλοΰν μ'έλλοντα άντί τοΰ συνθέτου,

(α) Έξέλ^ωμεν καί ί'δωμεν έν τοΓς τάφοις, οτι γυμνά οστε'α ο 
άνθρωπος, σκωλήκων βρώμα και δυσωδία* κα\ γνώμεν τίς ο πλούτος, 
το κάλλος, ή ίσχύς κα\ ή ευπρέπεια. (Έ ν  τοΓς νεκρωσίμοις).





λε'γοντες· γράψω άντί ίτά γράψω ή ϊελω γράψει, πεμψω 
άντί ϊτά πέμψω, πεμφΪΓησομαι άντί ϊ ά  πεμφΐίώ· άλλ’ επίσης 
ευχής εργον ή'ϊελεν είσ^αι, άν, ως ήδη έγενετο άρχή, κατα- 
βληϊτή μείζων προσοχή προς αποφυγήν τής χρήσεως του 
ά ς ,  οσάκις τδ τοιοΰτον είναι δυνατόν. Οϋτω π. χ. ως 
ορϊτώς λε'γομεν εστω άντί ας ήναι, δυνάμεϊα να εϊπωμεν 
ύ πάγω μεν  άντί ας ύπάγωμεν άναβώμεν άντί ας άνα- 
βωμ.εν· ομιλήσωμεν άντί ας δμιλήσωμεν γ ρ α ψ ά τω  άντί 
ας γράψη· γ ρ αψ ά τω σ αν  άντί ας γράψωσιν· άγαπήσωμεν 
άλλήλους, άντί άς άγαπήσωμεν. Βεβαίως ύπάρχουσι περι
στάσεις καίδ·’ άς εχομεν άκόμη άνάγκην του ά ς , ώς εν τή 
φράσει- ,,’Άς τον έ'βλεπα καί άς άπε'^νησκα“, καί εν άλλαις 
τοιαύταις, οτε, διά ν’ άποφύγωμεν τδ άς, πρε'πει να πηδή- 
σωμεν πήδημ,α με'γα προς τα άρχαΐα καί νά γράψωμεν άκα- 
τάληπτόν τι εις τους πολλούς, ή νά εκφρασ^ώμεν άλλως πως.

33.

Παραλείπομεν σχεδόν δλοτελώς τήν άντωνυμίαν τ ί ς, 
μεταχειριζομενοι άντ1 αυτής τήν ποιος, Άμφότεραι βεβαίως 
είσίν ερωτηματικαί, άλλ’ ή ποιος χρησιμεύει ί'να ερωτησωμεν 
ποίας λογής, ποίας ποιότητος είναι τδ περί οΰ ε’ρωτωμεν 
πράγμα ή ό περί οΰ έρωτώμεν άνθρωπος, ενω διά τής τ ίς  
γίνεται διάκρισις τοΰ προσώπου, χωρίς νά ε’ξετασϊή ή ποιό- 
της αύτοΰ. "Οταν άκου'ωμεν την ΪΓυραν κρουομε'νην δεν 
πρε'πει νά ε’ρωτώμεν „ποιος ει; άλλα, τίς ει; διότι άδια- 
φοροΰμεν άν δ κροόων ήναι καλδς ή κακδς ή άλλο τι τοιοΰ
τον, ΪΓε'λομεν δέ μόνον νά μάΓωμεν τίς έκ των άν^Γρώπων
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κρούει· δ γείτων, δ φίλος, δ έκτος του οίκου ευρισκόμενος 
οικείος κτλ.

Ή  γραμματική καί τά λεξικά ποιούσι τήν προσήκουσαν 
διασάφησιν, ενταύθα δέ ληφΐτήτωσαν τά εξής δύο παρα
δείγματα.

κ .  „’Υμείς έζήσατε έν τή εσπερία Ευρώπη, επόμενός 
γινώσκετε ποιοι είναι οί Άγγλοι καί οί Γάλλοι.“ 
’Ενταύθα ή άντωνυμία ποιοι είναι καλώς τεθειμένη 
καί δυνάμει αυτής ή φράσις φανερόνει· „γινώσκετε 
τον χαρακτήρα, τάς ιδιότητας τών Άγγλων καί τών 
Γάλλων.“ Ή  δέ έρώτησις · ,,’Γίνες είναι οί Άγγλοι 
καί τίνες οί Γάλλοι“ ; δύναται νά χρησιμεύση έάν 
τις, καί?’ ύπόΡτεσιν έπί του Κριμαϊκού πολέμου, 
ίστάμενος έπί λόφου καί βλέπων προς το στρατο
πέδου τών πολεμίων, δέν γνωρίζη τάς διαφόρους 
στολάς, Ρτέλη δέ νά διακρίνη τούς Άγγλους καί τούς 
Γάλλους, χωρίς νά έξετάση καί περί τού χαρα- 
κτήρος αύτών. 

β'. Έ ρώ τησις. Ποια είναι τά φωνήεντα;
Άποκρισις. Τά άποτελούντα φωνήν άνευ βοήθειας 

άλλου γράμματος.
Έρώτησις. Τίνα είναι τά φωνήεντα;
Άποκρισις. α, ε, η, ι, ο, υ, ω.

34.
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Τά ρήματα φεύγω καί άναχωρώ ή απέρχομαι σημαί- 
νουσι μέν άμφότερα τήν έκ τόπου άπομάκρυνσιν, άλλά δέν 
πρέπει νά συγχέωνται. Φεύγω σημαίνει άπομακρύνομαι διω

κόμενος ή φοβούμενος ή άπομακρύνομαι κρυφίως- „"Εφυγε 
λ αιών τούς φύλακας“ . ’Επομένως δ δραπέτης φεύγει, δ λει- 
ποτάκτης, δ αύτόμολος, δ φυγάς, Άπομάκρυνσις δέ, μη 
συνδεομένη μετά τών ρηΡίεισών ή παρομοίων περιστάσεων, 

είναι α’ναχώρησις καί ούχί φυγή. Καλώς έπίσης λέγομεν 

φεύγω τον κίνδυνον.

3δ.

ΧημειωΡτήτωσαν τά εξής ύπδ τών νεωτέρων κακώς 
τονιζόμενα. Λέγομεν στρογγυλός, χρειάζεται στρογγύλος- φί
λεργος, χρειάζεται φίλεργος- άεργος, χρειάζεται άεργος (άργός)- 
περιέργεια χρειάζεται περιεργία- σύνεργος, συνέργεια, χρειά
ζεται συνεργδς, συνεργία- καλλιέργεια, χρειάζεται καλλιεργία- 
έ'νεδρα, χρειάζεται ένέδρα- χειρούργος, χρειάζεται χειρουργός 
(δ ιατρός καί πας δ ταϊς χερσίν έργαζόμενος)- Καλώς δ’ 
έχουσι τά περίεργος, καλλίεργος, ένέργεια.

30.

Λέγομεν συνήθως- ποταπδς άνθρωπος- ποια ποταποτης. 
’Ημείς ί^ελομεν νά φανερώσωμεν άλλο, η δε λεξις κατα τους 
αρχαίους φανερόνει άλλο. ’Ιδού παραδείγματα τής άρχαίας 

γλώσσης, όπου εύρίσκεται τό ποταπός, λεγόμενον καί ποδα- 
πός- ,,Ού συνήκα ποταπόν εϊη τήςδε τής πόλεως τό ή ϊ ο ς - 
δηλαδή ■ δέν ένόησα ποιον είναι τό ήΐτος τής πόλεως ταύτης. 
"ίδε ποταπήν άγάπην έ'δωκεν ήμϊν δ πατήρ- δηλαδή- ιδε 
ποίαν άγάπην. ’Ερωτώμενος ποδαπός εϊη, Πέρσης έ'φη είναι.“ 
Τό δέ σημερινόν ποταπός παρά τοϊς άρχαίοις έλέγετο μικρο

πρεπής, εύτελής, χαμερπής, ουτιδανός κτλ.
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37.

Καί τά ακόλουθα είσίν άλλ’ άντ’ άλλων.
Βία άντί ταχύτης ή σπουδή· βιάζομαι άντί σπεύδω· 

φθάνει άντί αρκεί· άργώ άντί βραδύνω· άργδς άντί βραδύς· 
δούλος άντί υπηρέτης ή θεράπων δουλεύω άντί εργάζομαι* 
μύτη άντί άκρον.

Βία σημαίνει δύναμις, ορμή. ,,Τή βία τού σώματος 
εξωθεί τάς πύλας — ’Αφαιρεΐν τι διά της βίας. (Είναι 
άλη^ές, οτι άπαντάται ή λέξις παρά τοϊς άρχαίοις καί ύπδ 
την σημερινήν σημασίαν, άλλά τούτο συμβαίνει μόνον ενίοτε). 
Βιάζω καί βιάζομαι σημαίνει μεταχειρίζομαι βίαν (δύναμιν). 
’Αργώ σημαίνει είμαι χωρίς ε’ργασίαν, ως καί άργδς είναι 
όχι δ μή ταχε'ως πράττων τ ι,  άλλ’ δ μή έχων έργον (άερ
γος). Κατά περίεργον σύμπτωσιν υπάρχει καί άλλη λε'ξις 
παρά τοϊς άρχαίοις άργδς ,  σημαίνουσα ταχυκίνητος, δγλί- 
γωρος, δηλαδή σημαίνουσα όλως τδ αντίθετον τής άργδς  
τών νε'ων ’Ελλήνων. Δούλος είναι ο μή ελεύθερος, επομένως 
καί δουλεύω σημαίνει είμαι δούλος. Μύτη δέν είναι καλτ 
λέξις, άλλά καί τοιαύτη αν ήτο κακώς ποιοΰσιν οί λέγοντες· 
„Ή  μύτη τού υποδήματος, ή μύτη τοΰ ποδός.“ Τοιουτο
τρόπως πρε'πει νά εϊπωσι καί ή μύτη τής μύτης.

38.

"Εν τών εις τούς "Ελληνας ίδιαζόντων καί μή άπαντω- 
με'νων εις τά άλλα έ'Δνη, τουλάχιστον καί?’ οσον γινώσκω 
εγώ, είναι οτι οί εις ξε'νας χώρας οίκούντες Έλληνες, έκτος 
των άλλων ξενισμών άναμιγνύουσιν εις τήν ομιλίαν αυτών
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καί λε'ξεις τής γλώσσης τών χωρών εκείνων. Τούτο παρετή- 
ρησα εις τούς έν ’Αγγλία, ’Ρωσσία, Γαλλία, ’Ιταλία καί 
Τουρκία, "Ελληνας. Είδα ’Ιταλούς καί Γάλλους, οίτινες, 30 
καί 40 έτη έν Γερμανία διατρίψαντες, ωμίλουν τήν γλώσσαν 
αυτών, καζίαράν παντός ξενικού · είδα δέ "Ελληνας, οίτινες, 

προ έτους μόλις μεταβάντες εις Γερμανίαν, άνεμίγνυον γερ- 
μανικάς λέξεις καί φράσεις εις τήν ομιλίαν αυτών. Τά λε- 
γόμενα δύναταί τις νά νοήση, οταν προσέξη πώς δμιλούσιν 
οι έν Τουρκία ομογενείς. ’Ιδού παραδείγματα. Κάμνω χάζι 
νά σέ βλέπω οταν σεριανίζης εις τον βαχτσέν καί οταν 
ύπάγης εις τδ τσαρσί. — Δέν σεκλετίζεσαι νά κάθεσαι ολην 
τήν ημέραν κλεισμένος εις τδν όντά,· — Ήδυνάμην νά φέρω 
παραδείγματα τής ομιλίας καί τών άλλαχού ζώντων ήμετέ- 
ρων, άλλ’ έκ τών σημειω^έντων δύναταί τις νά λάβη ιδέαν 

καί περί τών άλλων.

’Αλέξανδρος Κατακουζηνός.



Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε  1 2  Λ Ε Ξ Ε ί ϊ Ν  Τ Ι Ν Ο Ν  Τ Η 2  

0 Μ 1 Λ 0 Υ Μ Ε Ν Η 2 .  («>

Τδ ενικόν καί πληθυντικόν τρίτον πρόσωπον του υπαρ
κτικοί ρήματος της δμιλουμένης τινές γράφουσιν ενεργη
τικός με ε, είνε. Αλλά τότε έπρεπε νά γράφονται μέ ε 
καί το πρώτον καί δεύτερον ενικά πρόσωπα είμε είσε, 
οπερ εΓναι άτοπον διότι αί καταλήξεις αύται είναι παθη
τικής φωνής μαι σαι. Άναλόγως λοιπόν τούτων καί τδ 
είναι πρέπει νά γράφηται μέ αι καί ούχί μέ ε, είναι καί 
ούχί είνε.

Τδ είναι τούτο νέλουσι νά ήναι τδ τής άπαρεμφάτου 
έγκλίσεως, άλλ’ ή χρήσις αύτού εις τάς παρεμφατικάς 
έγκλίσεις δεικνύει αΰτδ παράγωγον έκ τής οριστικής καί 
υποτακτικής τού πληθυντικού τρίτου προσώπου κατ’ άπο-

(α) Έ κ  τής Ι ία λ '.γ γ ε ν ε σ ία ς ,  ¿φημερίδος ’Αθηνών τής 29 Νο
εμβρίου 1865.

κοπήν τού τ ,  εί'μεϊα, είσ^ε είν, τ , αι =  είναι, ήν, τ , αι 

=  ήναι.
Τδ „πηγαίνει“ θέλουν νά παράγηται έκ τού υπάγειν, 

άλλ’ ή έκ τού άπιεναι παραγωγή φαίνεται βεβαιότατα πι
θανότερα. Τότε δε πρέπει νά γράφηται πιγένει κατ’ άπο- 
βολήν τής προϊτέσεως τού α. καί πρόσληψιν τού ευφωνικού 
γ. „ή μήτηρ διηρώτα τδν Κύρον, βούλοιτο μένειν ή άπιεναι“ . 
νέλει νά μένη ή νά πιγένη. Ξενοφ. „είτα έντεύϊεν άπιεναι 
πρδς τήν αληθινήν παιδείαν συντόμως“ έπειτα άπδ έδώ νά

πιγένωσιν εις τήν . . .  Κέβ. πίναξ.
Έ κ  τού άφίημι έχομεν τδ αφήνω ή άφίνω. Καί άλλοι 

μέν προτιμώσι τήν μίαν γραφήν, άλλοι δέ τήν άλλην. 
’Αλλά κατά μέν τήν πρώτην γραφήν τδ ι έλήφϊίη έ'ξωΪΓεν 
έν τή ρίζη έ , κατά τδν κανόνα ,,οταν δέ ή ρίζα άρχηται 
άπδ φωνήεντος ή στ ή πτ, τότε προτάσσεται ι δασύ.“ "Ο^εν 
λογικώτερον είναι νά παραδεχτή δ οικείος τδ η , ή δ ξένος 

τδ ι, ή'γουν νά γράφηται άφήνω, καί ούχί άφίνω.
Εις τά τής δμιλουμένης βήματα ονω ή ωνω φανερόνω ή 

φανερώνω προτιμητέα ή διά τού ο γραφή· έπειδή οί έκ τής 
αρχαίας γλώσσης τής γ' συζυγίας των περισπωμένων, έξ ων 
παράγονται τά ήμέτερα ρήματα, ένεστώτες, τρεπόμενοι ως 
τά νοω νυμ * έκτείνουσι μέν τδν φωνήεντα χαρακτήρα, 
άλλά τότε διπλασιάζουσι καί τδ ν στρόω στρωννύω στρών- 
νυμι· κατ’ αυτά λοιπδν πρέπει νά γράφωμεν καί ημείς τά 
άνωτέρω ρήματα μέ δύο ν φανερώννω δηλώννω. Ά λλά  πρδς 
τί ή ματαιοπονία αύτη, άφού μακρότητα δέν αισθανόμενα, 
άλλά πάντα προφέρομεν βραχέως; Διά τούτο ή διά τού ο 

γραφή κατ’ έμέ είναι άρκούσα.
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Τό μαζί φαίνεται, ότι γίνεται έκ τού μάζα, Ι'ν ολον 

σημαίνον, διά τού προσχηματισμοΰ, ός τις έχει τό ιδίωμα 
καί νά καταβιβάζη τόν τόνον εις την λήγουσαν άλλ’ ακόμη 
καί διότι τό μαζί σημαίνει απλώς άίΰροισιν, οΰδαμώς δέ 
έμφασιν, ως τινες γράφουσι, σύνθετον έκ τού όμοΰ μετά του 
έμφασιν σημαίνοντος παραπληρωματικού δή, ο μου — δη =  
μαζή.

Τό μαζί τούτο καί άλλα άλλως έν τή αρχαία γλώσση 
έκφραζόμενα, ευχόμενα νά έκλείψωσι καί έκ της προφο
ράς, καότώς έλειψαν καί έκ της γραφής. Άλλά πού σέ 
άφήνουσιν οί ποιηταί μας, οίτινες διά νά πληρώσωσι τό κε- 
χηνός τού ρυθμού τών στίχων των, τά διαιωνίζουσιν. "ΟΪΓεν 
καλόν είναι νά γνωρίζωμεν τουλάχιστον τήν παραγωγήν 
των.

Αυτό δέ τό διεφθαρμένου τήν παραγωγήν καί ξενικόν 
τήν προφοράν έτσι, ώς πολύχρηστον, δέν ήμπορούμεν ν’ 
άπαγγέλλωμέν τι καί νά μή τό προφέρωμεν, καί δέν ήξεύ- 
ρω μέχρι τίνος όίά βασανιζώμε^α έως νά τ’ άποπτυ'σωμεν 
έκ τού στόματος ήμών, άντικα'ότιστώντές το διά τού ούτως. 
Τήν άρχήν δέ ταύτην έναπόκειται εις τούς λογίους νά 
κάμωσι, καί μάλιστα οί τής πρωτευοΰσης, οπου οί σπου- 
δάζοντες τήν γλώσσαν ήμών Ευρωπαίοι έρχονται νά μάς 
άκούωσι. Καί είναι αίσχος νά μάς εύρίσκωσι διαλεγομένους 
μέ τό έτσι.

Τό διωκτέον τούτο έτσι παράγουσιν έκ τού έστι κατά 
μετά'ίεσιν τού τ προ τού σ ώς προς τήν σημασίαν δέ με
ταξύ τού έστί υπαρκτικού βήματος καί έτσι τροπικού 
έπιρρήματος δέν υπάρχει τι κοινόν. Ταυτοσημάντως δέ τό
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έτσι δυναται νά παράγηται καταλλήλως έκ τού ούτως =  
ούτωσί, καί κατά παραφθοράν έτσι, έστιν ούτωσί, είναι έτσι.

Π. Α. (α)

(α) 2 .  Ε .
'Ο  Κοραής και άλλοι παρ’ ήμ ίν λόγιοι έγραψαν πολλά περί τον 

μορίου τής ο'μιλουμένης 'Ελληνικής γλώσσης μ α ζ ή . 'Ο  ένδοξος αγω
νιστής ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έλεγε μοι, οτι προ ¿τών ευρισκόμενός 
εις Άμουργόν ήκουσε ναυ'την λέγοντα προς όμο'τεχνο'ν του. „ Ά γ ω μ ε ν  
ά μ α ζ ή “ . ’Αμέσως έν3υμή3ην, είπε μοι ό Μαυροκορδάτος, τδ α μ α  
δ έ  τών αρχαίων. Διατί λοιπόν ν ’ άποσκορακίσωμεν τό μ α ζ ή ;  —

■ 1 η  .  . . „ ί - ί



Περί τής νεωτέρας Ε λ λ η ν ικ ή ς  γλώσσης

παρά

Ίω άννου Β ηλαρά.

Έ ν  τοϊς έτεσι Ε ' (σελ. 133) Ζ' (σελ. 33) καί Η' (σελ. 259) 
έδημοσιεύσαμεν τά ποιητικά τοΰ Ίωάννου Βηλαρά- νυν δε 
δημοσιεύομεν έκ τών πεζών αύτοΰ τον Λογ ιό τα το ν  τ α ξ ι -  
διό την,  πολλά περί γλώσσης διαλαμβάνοντα.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΑΑΡΑ

Ο ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΙ ΤΑΞΙΛΙΟΤΗ2.

ΤΩ Πρόληψες τοΰ κόσμου 
τύραννοι τή ς ψυχής,

‘Ο κόσμος σας λατρεύει 
Γιά νά ’ναι δυστυχής.

Υ 2Τ Ε Ρ’ άπδ τδ βα~υ σκοτάδι, δποΰ σκέπαζε γιά τό
σους αιώνας τδ πρόσωπο τής αληθινής μάθησης στην Γραι- 
κίαν, ξημέρωσε τελοσπάντων κι’ ή λαμπρή εποχή, δποΰ τδ 
γένος ε’δίψαγε τόσο πολλά. Έ βάλϊηκαν με τά σωστάτους 
ν’ άναστήσουν τήν παλαιάν Γλώσσαν τοΰ τόπου, μοναχό μέσο 
πρδς φωτισμόν τοΰ γένου, καί νά τήν καταστήσουν τόσο

κοινήν, δποΰ νά τήν ομιλούν μικροί μεγάλοι μέ τήν ίδιαν 
ευκολίαν, οπού τήν έκρεναν τότες οί ’Αθηναίοι νά είπούμε.

Πραγματευτάδες, ’Αρχιερείς, Γιατροί, οί λεγόμενοι Αρχον

τες κ’ Εύγενείς, καί ξεχωριστά τδ μέγα πλήθος τών μα- 
ΪΓητάδων στά σκολιά ένξτουσιάστηκαν γιά τήν γλώσσαν τών 
προπατόρων τους, καί ήταν δίκαιον νά τήν κληρονομήσουν.

Ή  άνταπόκριση τών πραγμάτων άρχηνούσ’ άναμεσάτους 
μ’ άκραν φιλοτιμίαν, καί σ’ ολίγον καιρόν “ ελά μεταφαίνονταν 
μιά Γλώσσα προικισμένη απ’ ολαις τής χάραις, καί νοστι- 
μάδαις οπού στολίζουν τά άίϊάνατα συγγράμματα τού Πλά
τωνα, τού Θουκυδίδη, τοΰ ¡ξενοφώντα, άνίσως καί σέ τέτοιαν 
ύπόζΓεσιν δέν έφεραν έμπόδιον κάτι μικραΐς διαφοραΐς, οπού 
έφύτρωναν στή μέση, καί δποΰ ήταν άπαραίτητο νά ταϊς 
κυττάξουν πρώτα μέ δίχως πάϊτος, καί νά τής ταιριάσουν, 
αν ήταν δυνατό, μέ τής γνώμαις ολων τών προκομμένων.

Αύτοί οί καλο'ίελητάδες τού γένους ωστόσο, μέ τήν άμέ- 

τρητην προθυμίαν καί τον άϋπνον κόπον, οπού έβαλαν στ' 
έπιχείρημά τους, δέν άργησαν νά καταφέρουν στο μικρό διά
στημα άπό είκοσι πέντε, ως τριάντα χρόνια, οπού είχαν βάλη 
χέρι νά συγγράφουν ολαις τής διαφοραΐς τους σέ μοναχαΐς

πέντε χιλιάδες.
Νά δώσουν γλήγωρο τέλος σέ ταύτην τους τήν άσυμ- 

φωνίαν, ήταν τίποτες ως πρδς τήν καλήν τους προαίρεσιν 
άλλά γιά νά άπομείνουν ολοι τους ευχαριστημένοι, χωρίς 
υποψίαν καί τού παραμικροτέρου σκαντάλου ύστερώτερα, καί 
γιά νά γένουν ολα μέ κάποιαν τάξην, ηΰραν εύλογο νά δια
λέξουν, άπ’ ολον τόν κλήρον τών λογιοτάτων, οχτώ, οσα είναι 
καί τά μέρη τού λόγου, καί νά τούς στείλουν σ’ όλην τήν 
Γραικίαν, γιά νά κάμουν τής χρειαζόμεναις παρατήρησαις
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στην τωρηνή μας γλώσσαν, oVsv ν ' λάβουν ένα φώς στον 
αμέτρητα επαινετόν τους σκοπόν.

Σαν άποδιορίσΐηκαν τά υποκείμενα, οπού ίίτελά ταξίδευαν, 
έκρβηκε εύλογον κι’ εδώ, γιά νά μη προξενη^ή αιτία παρά
πονου σέ κανένα, πώς του έδώϊηκε δουλιά μεγαλήτερη άπδ 
τήν δύναμή του, νά ρίψουν λαχνόν, καί έτζι έπήρε δ κά^ε 
Λογιότατος τδ μέρος, όπου τού έπρόσφερε ή τύχη. Έμοίρα- 
σαν ύστερώτερα στόν καδέναν τής διαφοραϊς, δπού έπεφταν 
στο μερτικό του- τούς ένΐτύμησαν τής άναγκαίαις παραγγε- 
λίαις, δπού ήταν νά συμαδεύουν, οσο τδ βολετό πλατύτερα, 
τής παρατηρησαίς τους, καί σέ ΰφος οχι άπλδ, γιά νά τής 
άπηκάζουν όλοι οί σπουδαίοι μέ ευκολίαν, κιαπέ τούς Εγχεί
ρισαν καί συστατικά γιά κά^ε χωριό καί χώρα, δπού νά τούς 
ή'φερνε δ δρόμος τους, γιά ν’ αχουν τήν ά'δειαν νά βγάζουν τής 
Κυριακαΐς καί τής Γιορταΐς άπδ κάναν δίσκο στής έκκλησιαίς, 
καί νά μή στενοχωριούται άπδ τά χρειαζούμενα έξοδά τους.

"Ολα αυτά συνέβηκαν στήν Φαντασιούπολιν, καςτέ^ραν 
τής μεγάλης Αυτοκρατορίας Πρόληψης, δμπροστά στήν σε

βάσμια σύναξη των σοφών διορΐτοτάδων τής γλώσσας μας, 
καί στήν έποχή τού αιώνα μας.

"Ενας άπδ τούς οχτώ Λογιότατος Ταξιδιότης, δπού τού 
είχε πέσει στδ μοιράδι του τδ ρ ή μ α ,  καί γιά προσθήκην 
ή άπόλυτη γ ε ν ι κ ή ,  ήταν άναγκασμένος νά φορτωτή καί 
τής 999 διαφοραϊς δπού είχαν ολοι οί σοφοί τού γένου σέ 
ταύτ’ άπάνο, ήγουν 40 διαφοραϊς γιά τδ υποτακτικό Νά. 85, 
γιά τδ προσταχτικό, Ά ς . 36, γιά τό Είναι. 189 γιά όλους 
τούς χρόνους. 20, γιά τδ ’Απαρέμφατο, καί 448, γιά τήν 
Απόλυτη γενική.

Κ ά ϊε  όίλλος, μά τήν αλήθεια, δέν ίϊελά κατώρϊτωνε

τίποτες σέ τόσο κακοπίχειρην ύπόςτεση, παρατηρώντας ξεχω
ριστά γιά καμπόσα, δπού ή τωρινή γλώσσα δέν τά  γνωρίζει 
καϊτ'λου. Αύτδς μ’ ολον τούτο έκαμε νόμον τρόπον, καί στδ 
τέλος εύρέϊηκε πλουσιότερος ίσως άπδ τούς ά'λλους συντρό

φους. Τά σημειώματά του όλα ψυχαγωγία, καί δίχως περι- 
ϊώ ρι, ¿κόντευαν πέντε φορτώματα πρδς 120 οκάδες μέ 

τδ ζύγι.
„ ’Ηταν επάνω στδ κίνημα τού γυρισμού του, όταν τού 

ήρϊε ένας διαλογισμός, δπού τδν έβριψε οχι σέ ολίγην άνησυχίαν. 
’Ελογάριαζε μέ κάποιο δικαιολόγημα, πώς άνίσως καί σέ 999 

διαφοραϊς τού μερτικούτου, άβγάτιζε άπδ ά'λλαις τόσαις 
απορίαις, δπού είχε στά σημειώμ.ατάτου γιά πάσα μιά δια
φορά, καί πώς άνίσως οί σύντροφοι του, κατά πώς έπρεπε νά 
τδ ύπο^έτη, είχαν δουλέψει το γένος μέ τήν ίδιαν επιμέλειαν, 
αύτή ή δουλιά, μέ ψιλόν λογαριασμόν, δέν είχε ξετελειωμούς 
στδν αιώνα. Πιο κέρδος λοιπόν άπδ τόσους κόπους,· ή'λεγε 

καταπικραμένος δ Λογιότατος Ταξιδιότης. Πιδ φώς στήν 
γλώσσα; Πιά προκοπή στδ Γένος; Έκυμάτιζε άπελπισμένος 
μέσα σέ ταύτους τούς θλιβερούς συλλογισμούς, μήν ήξεύρωντας 
τί δρόμον νά πάρη: άλλ’ ένα συμβεβηκδ της ίδιας ήμέρας 

τδν άνάγκασε νά γληγορέψη τδ ,γύρισμάτου.
Είχε βγή τ’ απομεσήμερο νά περιδιαβάση κατά τήν συ

νήθειά του, καί βυθισμένος στούς στοχασμούς του ξεμάκρυνε 
τόσο άπδ την πολιτείαν, οπού όταν τδ έδοκήςτηκε, ήταν πολύ 
κοντά νά νυχτώση, καί άδύνατο νά γυρίση οπίσω. Κατατη- 
ρώντας δλόγυρά του τδν τόπον, ¿ξάνοιξε άνάμεσα σέ διάφορα 
δένδρα καρπερά, δπού περικύκλωναν πολλά χωράφια καί 
άμπέλια, ένα χωριάτικο σπήτι, κ’ άποφάσισε νά πηγένη τά 

ίσια εις έκεϊνο.
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Φτάνοντας καί ¿μπαίνοντας μέσα, ηύρε ένα Γέροντα, 
οπού έδείπναγε μέ τήν πολυάρι'ΰμην φαμηλιά του, καί οπού, 
ο,τι τόν ί’δε, καλώς όρισες ξένε, τού είπε. δέν ήρΐτες σέ μέρος 
οπού νά μη γνωρίζουν φιλοξενίαν καί λέγοντας, τού έκαμε 
τόπον νά καΐτήση συμμάτου.

ΓΗ απλότητα, ή ευταξία, καί στον 'ίδιον καιρόν ή αφθονία 
σέ οσα είναι χρειαζούμενα γιά την αναπαυτική ζωή τού 
άνΪΓρώπου, δίχως τήν περίσιαν πολυτέλεια τής περιφάνειας· 
τό καλό δέξιμο ολης εκείνης τής φαμηλιάς, οπού ξεσυνερίζον
ταν ποιος νά τού κάμη τήν μεγαλήτερη περιποίηση, καί 
ξεχωριστά ή ομιλία τού γέροντα οπού έδειχνε σ’ ολαις του 
ταΐς άπόκρισαις, πώς ό νούς του (οδηγούνταν άπό τόν ορ^όν 
λόγον, ΪΓελά προξέναγαν στον Λογιότατον αδοκίμαστη ευχα
ρίστηση τής ψυχής του, άνίσως καί ή άκοπη βαΐτιά συλλογή 
του τόν άφηνε νά τά νιόση. 2 ’ ολην όμως τήν ταραχήν, 
οπού βρίσκονταν, ήλεγε μέσα του πάλε. ίδές τί εύτυχισμένην 
ζωή χαίρονται τούτοι οί χωριάταις. άπολαβαίνουν τ’ άγα'ίυά, 
¿πού ό ΪΓεός έχάρισε τού άνϊρώπου, χωρίς νά τούς μέλη νά 
ταξιδεύουν γιά νά μάϊουν πώς νά κρένουν τήν γλώσσαν, οπού 

ήξεύρουν.
2άν άποδείπνισαν, καί ¿σηκώθηκε τό τραπέζι, δ Γέρον

τας άναψε τή βέργα του τή συνηθισμένη, διορίζοντας νά 
φέρουν καί τού ξένου. Γ0  Λογιότατος, συντροφευμένος μέ 
τούς συλλογισμούς του, έτράβαγε καπνό χωρίς νά βγάλη λόγο. 
καί μέ τό κεφάλι σκυφτό γιά κάμποσην ώραν. Μόνε συκώ- 
νοντας τέλος πάντων τά μάτια προς τόν Γέροντα, πρέπει νά 
ζής πολύ ευτυχισμένος, τού λέγει, παρατηρώ σέ όλα σου μίαν 
ησυχίαν ψυχής, οπού αποδείχνει νά μή σ’ ένοχλάη κανένα 
ενάντιο, εγώ σέ ζηλεύω. ’Αληθινά, άποκρ&ηκε ο Γέροντοις.
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δέν έχω αιτίαν νά παραπονεξίώ τής Τύχης μου, μολοντούτο 

δέν είναι ή μοναχή άπόλαψη τών καλών οπού κατασταίνει 
τήν ευτυχίαν τού άνϊρώπου, άλλά χρειάζεται καί νά εύχα- 

ριστιούμεστε στήν κατάσταση οπού βρεθούμε, άποδιώχνοντας 
όσα ήμπορούν νά μάς ενοχλήσουν. "Ετζι είναι, είπ’ ό Λογιό
τατος. πολλαϊς φοραϊς ωστόσο μάς ενοχλούν καί πράγματα, 
οπού δέν δυνόμεστε νά τ’ άποδιόξωμεν, επειδή κι’ ή άπόλαψή 
τους “Γελά σχημάτιζε τό κυριώτερο μέρος τής ευτυχίας μας, 
καί τής ευτυχίας τών άλλων. Καί σάν τ ί πράμματα είναι 
αύτά, όπού μάς ενοχλούν, καί μάς προξενούν στον ίδιον και

ρόν ευτυχίαν,· ¿ρώτησε ό Γέροντας, Ή  καλή προαίρεση, καί 
ή δυσκολία τού τρόπου, άποκρίίϊηκε ό Λογιότατος. Παρά- 
στησέ μου καόίαρώτερα τήν ιδέα σου, είπε δ Γέροντας, μέ 
παράδειγμα. "Ενας υπόδεσε, άποκρ&ηκε δ Λογιότατος, δπού 
έπιϊτυμάει τό καλό τού Γένου του, καί είναι άξιος νά τό 
εύεργετήση, λείποντάς του δ τρόπος, ένοχλιέται άκοπα άπό 
τήν συλλογή του. "Οποιος έπώυμάει τό καλό τού Γένου του, 
άποκρίςτηκε δ Γέροντας, κάνει τό χρέος του, μόνε σάν είν’ 
άξιος νά τό εύεργετήση· έγώ δέ βλέπω σ’ αύτήν τήν περί-

στασιν καμμιά δυσκολία.
Καί μολοντούτο, είπε δ Λογιότατος, είναι ή μεγαλήτερη

σ’ έμάς. Οί σοφοί τού γένους έχουν όλην τήν προθυμίαν γιά 
νά τό φωτίσουν, καί είναι άξιοι νά τό κατορθώσουν, μόνε 
λείπει δ τρόπος: άφορμής, δπού λείπει ή γλώσσα γιά νά συγ
γράψουν. Πώς! άποκρ&ηκε δ Γέροντας, καί δέν είναι ή 
κοινή γλώσσα όλου τού γένους! δ Λογιότατος, ύ'στερ’ άπό τήν 
συνηϊτισμένην του συλλογή, αύτή ή Γλώσσα, είπε, ίέλει 
διόρθωμα πρώτα. Καί σάν τί διόρθωμα όΡέλει, παρακαλώ, 
¿ρώτησε δ Γέροντας. ΓΗ  απλή γλώσσα, άποκρίϊηκε δ Λογιό-



τατος, ώντας φτωχή καί γεμάτη βαρβαρισμούς, δέν είναι 
καλή γιά νά συγγράψουν σέ ταύτην, καϊώς τυχαίνει. Πρέπει 
λοιπόν νά διορ^ωίτή πρώτα, καί^αρίζοντάς την άπό τά ξένα 
αγκάθια, καί ζυγόνοντάς την όσο τό δυνατό στήν ’Ελληνική, 
νά τής δοϊτή ή πρώτη μορφή της.

„Δέν ΪΓελά ήταν ώφελιμώτερος σκοπός άπό ταΰτον, ¿φώ
ναξε ο Γέροντας, αν ήμπόρηγε νά κατορ“ ω“ ή. Οί μετα
γενέστεροι, είμαι βέβαιος, ΪΓελά τό έμέτραγαν γιά ξεχωρι
στήν τους μοίραν νά είν’ άπόγονοι τέτοιων μεγάλων άνϊρώπων. 
ακόυσα άπό πολλούς, Λογιότατέ μου, αύτήν τήν γνώμην, 
συμπά'ϊησέ μ.ε ωστόσο νά σού είπώ μέ “ άρφος, πώς άκούω 
κάτι πράμματα, όπου δέν ΐτελά μου φαίνονταν άλλιότικα, αν 
ήκουγα νά μου είποΰν, πώς ή προβατίναις μου ¿γέννησαν 
μουσκάρια, καί τ’ άμπέλια μου έκάρπισαν στάρι· Γ0  φωτισμός 
τού Γένους είναι ιερό καί άπαραίτητο χρέος όλων τών προ
κομμένων μόνε τό διόρθωμα τής φυσικά διορισμένης μας 
γλώσσας, νά σού είπώ τήν αλήθειαν, δέν τό άπεικάζω τελείως. 
Καί ¿γώ, μά τήν άλήΪΓειαν, είπε ό Λογιότατος, καί ας έκαμα 
καί τόσους κόπους σ’ αύτήν τήν υπόθεση, έχω κάποιαν 
υποψίαν ότι δέν παρά είναι σωστή ή γνώμη τών σοφών μας. 
άλλά στοχάζομαι πάλε, πώς νά τούς πλανάη όλους ο νούς 
τους, καί βρίσκονται τόσοι προκομμένοι στον ίδιον λάϊον.

Ό  άνθρωπος, φίλε μου, άποκρίςηκε ό Γέροντας, όσο 
κυριεύεται άπό τής πρόληψαις, οπού δέν άπολείπουν νά κολα
κεύουν καί τον νούν τών πλιά φωτισμένων, είναι άδύνατο νά 
έπιτύχη τον δρόμον, οπού φέρει στήν μάθηση τής ’λήΐτιας. 
όλοι του οί λογαριασμοί είναι υπόδεσες καί γνώμαις, οπού 
χαλνιούνται άπό άλλαις κενούργιαις, κι’ οπού τον βιάζουν νά 
φέρη γύραν πάντα στον ίδιον τόπον, σκοντάβοντας άκοπα,

—  324 —



M. 2B O P Ö N O S .



καί δίχως φως παντοχής, νά φΐτάση καμμιά φορά στο τέλος 
όπου γυρεύει, τρε'χωντας στα χαμένα, καί σταθερός στήν 
ίσχυρογνωμία του δεν στρέγει ν’ άφηκρασΪΓή τον δρ^όν λόγον, 

δπού δυνατά του φωνάζει νά μην άποβλέπη σ’ άλλο άπό το 
όφελος, όπου ή μπορεί ν’ άπολάψη σε κάΪΓε σπουδήτου, καί 
γένεται άτός του ή πρώτη ΪΓυσία της γνώμης του, αφορμής, 
όπου διδάχνοντας άλλους ολο σφάλματα, ποτίζεται τόσο άπό 
ταΰτα, όπου χάνει ως το ύστερο την αίσθηση τής άλήϊτιας, 
καί σε'ρει κατόπιτου τον άλυσον τής πλάνης μαζή μέ τους 

άλλους.
Εύΐτύς όμως όπου μπόρεση νά ξετεινάξη αύταΐς τής 

πρόληψαις άπό πανωϊιότου γιά μιά στιγμή, εκείνην την ίδια 
στιγμή λαγαρίζουν τα μάτια του νοΰ του, καί σκορπίζει τό 
πυκνό σύγνεφο, όπου τά έΐτάμπωνε ώς τότες. Άπό εκείνην 
την στιγμήν μοναχά μπορεί νά στοχάζεται καί νά λογαριάζη 
όρ^τά- επειδή καί ϊεμελιομενος επάνω σέ κα^αραϊς καί 

στερεαϊς άρχαϊς, παρμε'ναις άπό την φΰσιν των πραγμάτων, 
εύκολα του βόλεϊ νά ξεχωρίση τό λάϊος άπό την άλήΪΓειαν 
τότες μοναχά ήμπορεϊ νά γνωρίση πόσο είναι άτοπο νά φαν
τάζεται, πώς ένα γένος ξεπέφτει άπό τον πρώτον βαθμόν 
του, πώς τού λείπουν ή τέχναις .κι’ ή ε’πιστημαις, πώς δεν 
γένεται νά φιλοσοφίση, άφορμής δεν κρένει την άπαρχής του 
γλώσσα. Τά δυνατά καί πλούσια βασίλεια, οί ευτυχισμένοι 
λαοί, οί άνδρειομένοι Στρατηγοί, οί μεγάλοι φιλοσόφοι καί 
νομοΐέταις, οί προκομμένοι τεχνίταις, όπου άνθησαν κατά 
καιρούς επάνω στήν οικουμένην, μάς άποδείχνουν ολο τό 
ενάντιο· επειδή μήτε την ίδια γλώσσαν είχαν ολοι, μήτ’ 
εκείνοι πάντα τήν ίδια. Ο φωτισμός, Λογιότατε, δεν κρέ
μεται άπό τούτην ή εκείνην τήν γλώσσα, χρειάζεται άπό μιά
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σέ κόΚτε γένος γιά νά γρηκέται, κι’ αύτδ τδ μέσο τδ ¿χάρισε 
ή προνοητική σοφία του Πλάστη, σ’ όλαις τής φυλαΐς των 
άνΐτρώπων, γιά νά βοη'ςιούνται στής λογιασταΐς των καί πο- 

λυάρώμαις χρείαις.
Γ0  Λογιότατος, σάν άποσυλλογίσΐτηκε στά λόγια τού 

Γέροντα, ή ομιλία σου, τού είπε, μέ καταπείθει· άλλ’ αύτδ 
τδ μέσο, δπού έχομε γιά νά γρηκιούμαστε, δέν είναι άρκετδ 
νά παραστήση όλαις ταΐς ΐδέαις, δπού θέλουν νά φανερώσουν 

οί προκομμένοι.
’Ο λόγος σου έχει τδν το'πον του, άποκρίΪΓηκε δ Γέρον

τας. εκείνος δπού έχει ολίγαις χρείαις έχει καί όλίγαις ΐδέαις, 
καί άκολού'ίως Γλώσσαν άνάλογην μέ τδν μικρδν άριΐΓμό τους. 
ή ΐδέαις του, δπού αυγατίζουν όσο πληθαίνουν κι’ ή χρείαις 
του, γυρεύουν καί γλώσσαν ανάλογη μέ τδν μεγάλον τους 
αριθμόν, τέτοια είναι ή φύση κά^ε γλώσσας στδν κόσμον, 
φτωχότερη, τ  πλουσιώτερη, κατά τής ΐδέαις δπού έχουν όσοι 
την κραίνουν. Γ0  άνθρωπος λοιπδν, δπού πηγαίνει άποχτών- 
τας καινούργιαις ΐδέαις, άναγγάζεται νά έφεύρη καί καινούρ- 
γιαις λέξαις, καί καινούργιους τρόπους γιά νά τής παραστηση. 
μόνε μεταχειρίζεται, μού φαίνεται, έκείναις τής λέξαις κι’ 
εκείνους τούς τρόπους, δπού μπορούν νά γρηκοΰν όλοι, 
αφορμής δπού δ σκοπός του, είναι νά τον άπεικάζουν όλοι, 
κι’ όχι ν’ άπεικάζεται άτός του.

Άν παρατηρήσωμεν, πώς εκείνοι, δπού πρωτομίλησαν 
φτωχήν γλώσσαν, έξαιτίας δπού ήταν φτωχοί άπδ ΐδέαις, κι’ 
όσο αυγάτιζαν ή ΐδέαις τους, τόσο ¿πλούτιζαν τήν γλώσσαν 
τους μέ λέξαις, ή παρμέναις άπδ τήν ίδιαν, ή' δανεικαΐς άπδ 
άλλαις, σχηματισμέναις όμως κατά τδν τρόπον δπού είχαν 
συνειΐίση νά άπεικάζωνται έξ άρχής συνατοίτους, εύκολα είναι
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νά καταλάβωμε πώς, άν άκολου'ϋήσουν τήν ίδιαν μέθοδον 

στήν πβιράστασιν τών καινούργιων τους ιδεών, μπορούν νά 
πλουτίσουν τήν γλώσσαν τους όσο πού νά μήν έχουν χρείαν 
νά παραπονεϊοΰν γιά τήν φτώχια της. ΓΗ άνάγκη γιά 
άλλιότικη γλώσσα άπδ την κοινή καί συνηθισμένη όλου τού 
γένους, γιά νά πεικάζωνται όσα άπεικάζονταν δμπροστττερα, 
ή  όσα ΪΓελά άπεικάζονταν ύστερώτερα μέ τδ μέσο τής ίδιας, 

είναι μέ τήν δλότη παράλογο κι’ άνωφέλευτο πρόβλημα.
Καλά, είπ’ δ Λογιότατος, άλλ’ ή άπλή γλώσσα, χώρια 

δπού είναι φτωχή, είναι καί γεμάτη βαρβαρισμούς, χοντρή,

καί δίχως χάριν.
Νά εΐπούμε τήν άλήΪΓειαν, άποκρι'ΪΓηκε δ Γέροντας,

αυτοί οί τίτλοι δέν τής παραπρέπουν όμως άς είναι. Πώς 
ή  γλώσσαις Λογιότατέ μου, καλητερεύουν μέ τήν μάΐτησιν, 
δέν έχει λόγον ένάντιον. "Οσο ενα γένος φωτίζεται, άλλο τόσο 
ή αίσθησή του ψιλαίνει σέ κάϊτε είδος, καί ή γλώσσα του 
άποχτήνει τήν γλυκάδα καί ήμεροσύνη, δπού άποχτοΰν καί 
τά  ή^η του. μδν αύτδ δέν τ’ άπολαμβάνει μέ μιά. χρειάζε
ται νά περάση καιρός- καί άν δοκιμάση νά ριχτή άπδ τδ 
πατινδ στο κορφινδ σκαλίδι, στδ πέσιμότου φέρει μαζή καί 
τδν κίνδυνο νά μή μπορέση νά μεταορΤΓωϊή ποτέ του. 
Κάμμιά γλώσσα, φίλε μου, δέν έκαμε τέτοιον δρόμον, όλαις 
άνέβηκαν άπδ σκαλίδι σέ σκαλίδι, ως τδν ποσδν τής τελειότητος, 
δπού έγένονταν νά φτάσουν άπδ ττν φύσιν τους. ’Επειδή ή χάραις 
κι’ ή νοστιμάδαις μιας γλώσσας δέν είναι ή ΐδιαις μέ άλλης, 
κά^ε μιά έχει τήν ξεχωριστή της ώμορφιάν, καί τά ξεχω- 
ριστάτης κάλλη. "Οποιος άμελάει τδ στολισμό τής γλώσσας 
του άπδ τά μέσα πού έχει ή ίδια γιά νά δείξη τής χάραις
της, καί δανείζεται ξένα καί ασυνήθιστα στολίδια, δπού δέν
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τής τεριάζουν, άντίς νά τήν ώμορφήνη, τήν άσκημαίνει σέ 
τρόπον, δπού τήν κατασταίνει συχαμερό τε'ρας, κι’ δπού μέ 
οσα φτιασίδια κι’ αν τήν αλείφει, κάνενος δέν άρέγει.

Ή  απλή μας γλώσσα, λογιότατε, έχει αστέρευτους θη
σαυρούς άπδ χάραις καί νοστιμάδαις, μόνε ή πρόληψη, δπού 
κυριεύει τον νούν εκείνων, δπού έπρεπε νά ξεβαφτούν αυτά 
τά πλούτη, τούς έκαμε νά τήν αμελήσουν, καί νά τήν κατα
φρονήσουν, δίχως κάνένα δίκαιο στον κόσμον. Ά ς τήν περι- 
ποιηΪΓοΰν, ας τής γλυκομιλήσουν σάν έδικήν τους, καί τότες 
άκούν πόσο χαριτωμένα άποκρένεται στής φωναΐς τους.

Ωστόσο, ειπ’ δ Λογιότατος πάντα συλλογισμένος, δέν 
μ.πορεΐς νά μού άρνησής, πώς είναι ακανόνιστη καί γεμάτη 
βαρβαρισμούς.

Κά^Γε γλώσσα, άποκρβηκε δ Γέροντας, μιλιέται κατά 
τον τρόπον, δπού συνηϊίεται άπό ολο τδ Γένος, δπού ^ελά 
ειπή, κά^ε γλώσσα έ'χει τούς φυσικούς της κανόνες. Ακα
νόνιστος τρόπος, ή βαρβαρισμος είναι δ ξένος κι’ άλλιότικος 
άπο τον συνηθισμένου. Καί οποίος δμιλεί τήν γλώσσα του, 
ή συγγράφει σέ ταύτην κατά πώς συνηΐτάν ολοι κοινά, κραίνει, 
καί συγγράφει κανονικότατα καί δίχως κάνέναν βαρβαρισμόν. 
Θελά (ονομάζονταν μέ δίκιο βάρβαρη κι’ ακανόνιστη εκείνη 
ή γλώσσα, δπού δ'σοι θέλοντας νά τήν διορθώσουν κατά τήν 
γνώμη τους, έμπαζαν σέ ταύτην λέξαις καί τρόπους εναντίους 
στήν κοινήν συνήθειαν, καί άκολού&ως νά μήν άπεικάζωνται 
άπο ολους. καί τότες, άντίς νά διορϊωΐτή, ΪΓελά χάλναγε τε
λείως, καί ϊελά κατάνταγε ένα δίλογο, δπού νά μή λωρίζη 
τ’ άληυΊνό του χρώμα ποιο είναι.

Τά ξένα άγκάότια οπού είπες, Λογιότατε, ή χρεία καί 
τ συνήθεια τά μεταμορφόνουν σέ άνότια, μήτε ήμποροΰμε νά
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ύποότέσωμε γλώσσαν στον κόσμον, δπού νά μήν έλαβε τά 
άγκάόΓια χώρια ενού γένους, δπού σέ καμμίαν εποχήν του νά 
μήν ανακατώθηκε μέ άλλο, καί νά μήν άπόχτησε άπδ ταΐς 
ίδέαις του, καί νά μήν ¿δανείστηκε λέξαις του γιά νά τής 
παραστήση, πράμμα άδύνατο νά τδ ξέρωμε άπδ ιστορίαν.

’Εκείνος πάλι, Λογιότατε, δπού γυρεύει νά μεταδώκη 
τήν μορφήν μιας γλώσσας, είναι τδ "ίδιο σάν νά ¿γύρευε νά 
¿πισωδρομήσουν οί αίώναις, καί νά μεταζωντανέψουν ¿κείνοι, 
δπού τήν έκρεναν τότες. Ή  γλώσσαις μετασχηματίζονται μέ 
τον καιρόν, καότύς μεταμορφόνεται καί κάότε άλλο είδος στον 
κόσμον. Ή  οψη τών πραμμάτων, φίλε μου, δέν μνήσκει ποτέ 
σέ μίαν στάση, άλλάζει άκοπα άπό ήμέραν σ’ ημέραν, καί 
δ'ποιος γυρεύει τήν χθεσινήν, γυρεύει έκεΐνο, δπού οσοι τόν 
άκούσουν όΓελά γελάσουν. Ή  μανία ώςόσο νά ότέλουν οί προ
κομμένοι άλλιότικην γλώσσαν άπό τήν κοινήν, γιά νά ξηγούν- 
ται, ¿μόλεψε ολα τά Γένη στούς καιρούς δπού εκείτουνταν 
βαρυά άρρωστα άπό τήν άνάγκην τής αμάθειας! άφορμής 
δπού τούς έκανε νά φαντάζωνται, πώς ή προκοπή προέρχεται 
άπό λόγια, οττού δέν άπεικάζονται άπό ολους, καί δ'χι άπό 
ίδέαις, καί πώς, ή διαφορά άπό σπουδαΐον ώς άμαότή, είναι 
δ διαφορετικός τρόπος τής ομιλίας, καί όχι ή πλούσια καί 
ταχτική, ή φτωχή καί άταχτη παράσταση τών ιδεών τους. 
Καί τούτο είναι τό πρώτο έμπόδιο, δπού άργοποράει τό γένος 
νά προχωρέση στον δρόμον τού καλητερεσμού του, πλανώντας 
τούς σοφούς του νά χαίρονται στη μάταιη καί άκαρπη μά

θησή τους.
Δέν ¿συλλογίστηκε πλιότερο άπό τούτην τήν φοράν, δ 

Λογιότατος Ταξιδιότης, μόνε ξυπνώντας ώς τό ύστερο άπό 
τούς βαθιούς στοχασμούς του, Τϊελά σέ παρακαλέσω, είπε τού

—  3 2 9  —



Γέροντα, νά μ.οΟ φανέρωσης τήν γνώμη σου καί σέ τούτο, τί 
λογής νά ορΐογράφωμε.

Τό γράψιμο, άποκρ&ηκε δ Γέροντας είναι ζωγράφισμα, 
ένας οπού γράφει, ζωγραφίζει μέ τά ψηφιά ταϊς λέξαις, δπού 
παρασταίνουν ταϊς ίδέαις, κα^ώς ο ζωγράφος ιστορίζει τήν 
εικόνα ένού είδους μέ ταϊς βαφαΐς· τώρα, καΐτώς δ ζωγράφος 
στο ίστόρισμα της εικόνας μεταχειρίζεται της βαφαΐς, δπού 
χρειάζονται γιά νά γνωρίση πασένας δπού τήν βλέπει, πώς 
αυτό παρασταίνει σωστά τό είδος, δπού δ ζωγράφος έβουλιόν- 
ταν νά δείξη, έ'τζι καί έκεΐνος δπού γράφει, πρέπει νά μετα
χειρίζεται τά ανάλογα ψηφιά, δπού παρασταίνουν τής φωναΐς 
εις τήν λέξη δπού σημαδεύει, αν δ σκοπός του είναι ν’ άπει- 
κάζη καδένας τό γραμμένο, καί νά τό διαβάζη μέ ευκολίαν.

Τό άλφάβητον κά ϊε  γλώσσας πρέπει νά έχη τόσα ψηφιά, 
όσαις είναι κι’ ή στοιχιακαίς του φωναΐς. τά περισσότερα, ή 
ολιγώτερα δέν φέρουν άλλον καρπό στο γράψιμο άπό σύγχισιν 
καί σκοτούραν. δρϊογραμμένη λέξη είναι εκείνη, δπού ή προ
φορά, άπό τό άράδιασμα τών ψηφίων της, δέν παραλλάζει 
άπό εκείνην, δπού συνηΓιέται στήν όμιλίαν. ό'ποιος γράφε^ 

αλλοιώς άπό δ'τι προφέρει, δέν έρϊογράφει. κι’ οποίος γράφει 
αλλοιώς άπ’ δ'τι κραίνει, καί προφέρει τά  γραμμένα σάν πώς 
δέν κραίνει, κάνει διπλόν κι’ άνωφέλευτον κόπον, ζωγραφίζει 
γαλάζιο τριαντάφυλλο, δπού δέν είναι στον κόσμο, γιά νά έ'χη 
χρείαν άπό κόκκινα μυτογιάλια γιά νά τό ίδή. κατώς ίότλά 
τό ήβλεπε μέ γυμνά τά μάτια στο φυσικότου χρώμα.

"Υστερα άπό ταύτην τήν δμιλίαν ¿πλάγιασαν νά κοι
μηθούν, μόν’ δ Λογιότατος έπεδεύτηκε πολλήν ώραν μέ τους 
συλλογισμούς του, καί μελετώντας τά λόγια τού Γέρονοα, έως 
δπού νά ήμπορέση ν’ άποκοιμη^ή τέλος πάντων.

—  3 3 0  —

Τό πορνό, οτι έξύπνησε, δίχως νά χασομερήση στιγμήν, 

ευχαρίστησε τον Γέροντα καί τήν φαμηλιάν του γιά τό καλό 

δέξιμο, δπού τού είχαν κάμει, κι’ άποχαιρετώντας τους άπό 
καρδιάς έγύρισε τά ίσια στήν πολιτείαν, έφόρτωσε τήν ίδιαν 
ώραν τά  σημειώματά του, καί δίχως νά σταματήση πουθενά

έ'κοφτε, δ'σο δύνονταν δρόμον.
Φτάνωντας στήν κοινότητα τών σοφών Διορϊωτάδων τής 

γλώσσας μας, τούς ηύρε ολους σ’ άγώνας νά φυλλολογούν τα 
σημειώματα τών άλλων συντρόφων του, καί νά κάνουν σχόλια, 

έξήγησαις, παράφρασαις, καί δεύτερα σημειώματα επάνω στά 
πρώτα, ¿ξεφόρτωσε κι’ αυτός τά έδικά του, καί δίχως νά 
τούς είπή τον παραμικρότερον λόγον, φεύγει τό γλιγωρώτερο, 
καί πηγαίνει σέ μακρινήν πολιτείαν οπου ετύποσε σέ εφημερί

δαν τά άκόλουϊα.

—  3 3 1  —

Ο  Λ Ο Γ Ι Ο Τ Α Τ Ο Σ  Τ Λ ά Ι Λ Ι Ο Τ Η Σ

1 I P 0 S  T O Y S  Κ Α Λ Ο Θ Ε Λ Ι Τ Α Λ Ε Ε  I I P O S K Y N H M A T Α.

’Α φ έ ν τ ε ς  μ ο υ  
Χρειάζεται μιά γλώσσα σέ κά ϊε  γένος γιά νά γρικιέται. 

Ή  άληίινή γλώσσα ένού γένου είναι ή κοινή καί συνηθισμένη 
σέ ολους. Η γλώσσα πρέπει νά δρ^ογράφεται καί μιλιέται, 
τέλος οσο δέ λείψουν, ή πρόληψες τών λογιοτάτων, τό Γένος 

δέν βλέπει ποτέ του ημέραν.
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Ο ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ
Η

Ο ΚΟΛΟΚΤΘΟΤΛΗ2.

ΜΗΝ άφίνης το παιδί σου να μάΐτη πολλά γράμματα, 
ήλεγε ή κυρά 'Ριγανούλα της γειτόνισσάς της κυράς Παπα
ρούνας, γιατί ώς τδ ύστερο ίτελά τδ χάσεις, ο ϊεός νά τού 
φυλάξη καί την γνώση του! άμ δέν ΐδες τδν Κολοκυ^ούλην 
τής κυράς Παρδάλος, δποΰ δέν είναι στα με'τρα του; διάβασε, 
διάβασε, άλλαλόγησε τδ παιδί! ξέρεις, δποΰ μου τόχ’ είπεί καί δ 
Άϊγούμενος άπδ τδ Πουρνάρι, νάχωμε τήν εύκή του, πώς τά 
πολλά τά γράμματα δέν είναι καλά γιά τά παιδιά;

’Απδ τί τάλεγε αύτά ή κυρά ’Ριγανούλα; Γιά τ ί ήκουγε 
τδν λογιότατο κυρ Κολοκυ'Τούλην νά κρένη άλλιότικα άπό 
όσους δέν είχαν τήν χρυσή μοίρα νά σπουδάξουν, σάν κι’ αυ
τόν, στά σκολιά μας. Ό  λόγος του ’ Αϊγούμενου ξεχωριστά 
τήν είχε πληροφορη'ση, πώς ή πολλή σπουδή χαλνάει τήν
γνώση. Δέν είχε τάχα δίκαιο ή κυρά Ριγανούλα νά του 
πιστε'ψη;

Αύτή δέν είχε άκούσει καμμιά φορά τον Άϊγούμενο νά 
τής μιλήση μέ τή γλώσσα του κυρ ΚολοκυΪΓούλη, καί ξεχω
ριστά όποτ’ ¿χρειάζονταν νά τή ϊυμίση γιά ταΐς προσφοραΐς, 
ή γιά τής λαμπάδαις, ή γιά τά μνημόσυνα, δποΰ ή καλή 
γυναίκα εδινε άκοπα στδ Μαναστήρι άπδ εΰλάβειά της. Μή 
ϋτελά ήξερε καί πλιότερα δ Λογιότατος άπδ τήν αγιοσύνη 
του; Άϊγούμενος αΰτδς, καί τδν έφτανε οδλλος στήν προκοπή! 
δέν είχε άδικο λοιπδν ή κυρά ’Ριγανούλα νά στοχάζεται, πώς

δ Κολοκυϊούλης είχε χάσει τήν γνώση του, άφορμής δποΰ

είχε γένει Λογιότατος;
Αύτή ή κυρά ’Ριγανούλα είναι σάν κομάτι σκανταλιάρα-

κι’ ήταν καλδ νά μή παρακραίνουν οί λογιότατοι, καταπώς 
συνηϊτάν, έπειδή μπορεί νά τά άκούση, κι’ άπέ δέν άργάει 
νά τούς όνομάση Κολοκυ^ούλιδες. Μιάν ημέραν ήλεγε τής 
ίδιας γειτόνισσάς της- Ξέρεις, κυρά Παπαρούνα μου, τί έλεγε 
τού Κολοκυίτούλη δ πατέρας του; άφησε αύτά τά κορακίστικά, 

παιδί μου, γιατί σέ περιγελάν δ κόσμος.
Άν ορέγεσαι ν’ άποχτήσης ύπόληψιν, καί νά φανής άξιος 

στδ Γένος, άγωνίσου νά φωτίσης τδ γένος μέ συμβουλαΐς καί 
συγγράματα σέ γλώσσαν, δποΰ νά τήν άπεικάζουν ολοι. Μή 
φαντάζεσαι νά σέ πάρουν γιά σοφδν, έπειδή καί καμώνεσαι 
νά κρένης τήν γλώσσαν τών προπατόρων σου σέ τρόπον, δποΰ 
δέν ϊελά  τήν άπείκαζαν μητ’ ¿κείνοι, άν τήν ήκουγαν άπο 

τδ στόμα σου.
Ά μ δέν μου λές, παιδί μου- όταν λές τδ ψωμί, ψωμίον, 

δποΰ άπδ τούς ’Έλληνας ονομάζονταν, άρτος, μή παντεχαίνης 
νά τδ λές Ελληνικά; τδ άγοράζεις φτηνότερο, ή τδ τρώς μέ 
περισσότερη νοστιμάδα; Φοβάσαι τάχα νά είπής τδ νερδ νερδ, 
δποΰ τδ λές νηρδν, ή δποΰ οί "Ελληνες τό'λεγαν ύ'δωρ, γιά νά 
μή γένη λάδι; Μακάρι νά είχαν τά λόγια τήν δύναμη νά 
μεταμορφώνουν τά  πράγματα! Κάνένας δέν ΪΓελά άπόμνησκε, 
δποΰ νά μήν γένη Λογιότατος, άνίσως καί τδ λογιότατος

έκανε τον άνθρωπον.
Ή  προκοπή ενός άληϊινοΰ Λογιότατου, παιδί μου, είναι

νά παρασταίνη μέ τάξη ταίς ΐδέαις του στή φυσική του
γλώσσα. Ή  διαφορά άπδ τδν σπουδαίον εις τδν άμαίτή δέν
ίναι άλλο άπδ ττν ταχτική, ή άταχτη παράσταση τών ιδεών



τους. Τά ώμορφήτερα λόγια του κόσμου, σάν δεν φανερόνουν 
σωστήν ίδε'α, και δεν τ’ άπεικάζουν όλοι, δεν άποκόβουν την 

κυρά Έιγανούλαν να λε'η, πως δ Λογιότατος ΚολοκυΪΓούλης 
άλλαλογάει.

Δεν ήξεύρω, άδερφοόλα, που μ ’ ήκουσε, δποΰ είπα τού
τον τον λόγον! ωστόσο τον ωρμήνευσε σάν πατε'ρας, δποΰ όχι 
καλήτερα- μόνε τί τδ όφελος! ξε'ρεις τί έκανε δ Κολοκυ- 
ΪΓούλης, όσην ώραν τον ώρμήνευεν δ πατέρας του; έχαμογελαε, 

κι’ έπιανε μυίγαις. Γ Ο Άϊγούμενος, κυρά μου, ξε'ρει τί κραίνει.

— 334 —

ι

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΊ ΕΙΝΑΞ
τ ω ν  ' Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν  

μέχρι του έτους 1 8 3 3 .

, , Έ φ η μ ε ρ ί ς “ · Έ ςεδότη έν Βιέννη τής Αυστρίας από 

τής 4 Ίαννουαρίου 1793 μέχρι της 28 ’Ιουνίου 1793 είς 
80ν τυπογραφικόν σχήμα. "Εκαστον φύλλον συνεκειτο ποτέ 
μέν εξ οκτώ σελίδων, ποτέ δέ έκ δε'κα έ'ς, καί ενίοτε έξ 
είκοσι δύω σελίδων. ΓΗ άρί^μησις των σελίδων (520) ήτο 
συνεχής· διό μετά τήν παΰσιν τής έκδόσεως τής Έ φ η μ ε ρ ί -  
δος έδε'ότησαν τά έκδοϊε'ντα φύλλα μετά τής επί τούτω δη- 

μοσιευΪΓείσης προμετοπίδος, ήν άναγράφομεν πιστώς ωδε.
,,Έφημερίς εϊτ’ ούν άκριβές απάνθισμα των κατά τον 

ένεστώτα χρόνον άξιολογωτερων, ναι μήν καί άκριβεστε'ρων 
παγκοσμίων συμβεβηκότων, άπερ φιλοπόνως καί έμμελώς, 
δίκην μελίσσης άπανταχό^εν συλλεχϊεντα, χάριν τής επω
φελούς των πολλών περί τά νε'α περιεργίας φιλοφρόνως ε’κ- 

δίδονται. ΙΙαρά των Μαρκίδων Πούλιου. Βιέννη 1793.“
Ή  επί έ'ξ μήνας δημοσιευϊεΐσα αυτη εφημερίς έξεδίδετο 

δίς τής έβδομάδος, ήτοι περίπου έννάκις τού μηνδς, καί ούτω 
καταμετρούνται πεντηκοντα δύω φύλλα. Τά πρώτα δκτώ 
φύλλα τής Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  έχουσι σύμβολον διόροφον οικίαν 
καί πλοίον περιεζωσμενα, δι’ ων ίσως ύπαινίττονται ή πόλις



τής Βιέννης καί δ ποταμός Δούναβις. Τά επόμενα φύλλα 
έχουσι σύμβολον έ'ν βάϊτρον ένεπίγραφον έχον τήν λέξιν 

Έ φ η μ ε ρ ί ς .  Έ κ  δεξιών παρίσταται δ Ε ρμ ής καί εξ αριστε
ρών ή Ά^ηνά. ε’πί τής κορυφής του βο&ρου έξεικονίζεται ή 
Φήμη γονυπετής καί σαλπίζουσα μέ δύω σάλπιγγας.

’Έλαβον παρά τίνος φίλου τήν εξής σημείωσιν. Έ φ η μ ε 
ρ ί ς , ’ειδήσεις διά τά ανατολικά μέρη· Έ ν  Βιέννη, 1811 

εις 4°ν. Μήπως δ φίλος μου συγχέει τήν χρονολογίαν; ή 
μήπως μετά δέκα επτά έτη μετά τήν παύσιν τής ε’κδόσεως 
τής Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  έξεδόΪΓη ετέρα έφημερίς υπό τήν αυτήν 
επιγραφήν; Τό πάίανότερον είναι οτι δ φίλος μου συγχέει 
τήν ’Ε φ η μ ε ρ ί δ α  τού 1793 μετά του „ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Τ η 
λεγράφου“, ούτινος ή έκδοσις άρχεται κατά τό 1811 έν 
Βιέννη εις 4,ν, παρά τώ τυπογράφω Άντωνίω Χτράους («). 
Γ0  έκδοτης καί συντάκτης αυτού ήτον δ Έλλην ιατρός Δη- 
μήτριος Άλεξανδρίδης, όστις ,,έχαιρε καισαροβασιλικόν προ- 
νόμιον άπόλυτον μέχρι τού 1832 έτους νά έκδίδη Ελληνικήν 
έφημερίδα έν Αυστρία“, καί δυνάμει τού προνομίου τούτου 
ήπείλει κατά τον ’Ιανουάριον τού έτους 1819 νά „καταδίωξη 
δποιονδήποτε ήίίελε τολμήσει νά έκδώση άλλην έφημερίδα ή 

_ τεμάχιον αυτής άνευ τής άδειας αύτού“.

Καίλά μοί έγραψεν έσχάτως δ νύν έφορος τής έν Βιέννη 
Καισαροβασιλικής Βιβλιοθήκης, ή έκδοσις τού Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
Τηλεγράφου έληξε μόνον κατά τό έτος 1837· άλλά μετά 
δισταγμού πολλοΰ παραδέχομαι τήν πληροφορίαν ταύτην.

„ Έ φ η μ ε ρ ί ς  τών ’Ηνωμένων έπαρχιών τών ’Γονι
κών νήσων“ 1817 — 1833. Έ ν  Κέρκυρα. Ή  Έφημερίς

(α) "Εν ψύλλον παρ’ έμοι σωζομενον, ¿χδοϊεν τον ’Οκτώβριον τον 
έτους 1829, ψέρεε »ν τέλει „’Εκ τη ; Τυπογραφίας 1.13. Sß-xiov“. A. Κ. Λ.
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αΰτη ήτον άπλουστάτη μετάφρασες τής Κυβερνητικής έφη
μερίδος, ίταλιστί γεγραμμένης, καί έκδιδομένης κατά 3άββατον.

„ Έ φ η μ ε ρ ί ς  Α Ιτ ω λ ικ ή “ 1821 — Χειρόγραφος έφη

μερίς έκδιδομένη επί βραχύτατο ν χρόνον έν τή Δυτική Έλλάδι. 
Έ ν  τώ αύτώ έτει έξεδόΪΓη καί ετέρα έφημερίς χειρόγραφος, 

άνευ ονόματος, έν Γαλαξειδίω, ής ή ύπαρξις ύπήρξεν ωσαύτως 
βραχυχρόνιος. Καί ή μέν καί τ δέ έδημοσίευον εγχωρίους

ειδήσεις καί ειδήσεις τού πολέμου.
,,’Η Ε λ λ η ν ι κ ή  2 ά λ π ι γ ξ “ 1821. Έ ν  Καλάμαις·

όλνησκόγενος.
„ Ε λ λ η ν ι κ ά  Χρον ικά“ 20 ’Ιανουάριου 1824—20 Φε

βρουάριου 1826. Έ ν  Μεσολογγίω. Συντάκτης αυτής ύπήρξεν 
δ φιλέλλην ’Ιάκωβος Μάγερ, ούτινος τό γαλλικόν κείμενον 
έξελλήνιζεν δ Παυλίδης έκ Ζαγοράς. Τά Ε λ λ η ν ι κ ά  Χρο
ν ικ ά  έξεδίδοντο δίς τής εβδομάδος εις 4°’' μικρόν έν τώ κατά 
πρώτον έν Μεσολογγίω συστηΓεντι τυπογραφείω, διευότυνομένω 

παρά Δ. Μεσϊενε'ου. Τ ά Ε λ λ η ν ι κ ά  Χρ ν ικά  μετά τών 
συντακτών αυτών συγκατεστράφησαν έν τή άλωσει τού Μεσο

λογγίου (10 ’Απριλίου 1826).
,/Ο  φίλος τού νόμου, ή ή έφημερ ίς  τή ς  δ ιο ική-  

σεως καί  τ ή ς  νήσου "Υδρας“ 1824, έν "Υδρα. Τό πρώ
τον φύλλον αυτής (10 Μαρτίου) μέχρι τού 11 άριόλμού υπό 
ήμερομηνίαν 25 ’Απριλίου 1824 είχεν επιγραφήν, Γ0  φίλος 
τού νόμου, έφημερ ίς  τή ς  νήσου "Υδρας· άπό δέ τού 
12 άρώμοΰ μέχρι τού 149 (20 ’Οκτωβρίου 1825) μετέβαλε 
τήν επιγραφήν ταύτην ώς άνωτέρω’ άπό δέ τού άριότμού 150 

μέχρι τού τελευταίου (172) έκδοξτέντος τή 28 Δεκεμβρίου 
1825 πάλιν άνέλαβε ττν πρώτην επιγραφήν ήτοι Ό  φίλος



τοΰ νόμου, έφημερ ίς  τ ή ς  νήσου "Υδρας. ’Εκδότης 
αυτής ύπήρξεν δ φιλέλλην ’Ιταλός Κιάππε.

„ ’Ε φ η μ ε ρ ί ς  τών ’Α θηνώ ν“ 1825—1826. ’Εν ’Αϊή- 
ναις- συντασσομένη υπό Γ. 'Φ'ύλλα, εις 4°’'.

„ Γ ε ν ι κ ή  έφημερ ίς  τή ς  ’Ε λ λ ά δ ο ς “ 7 ’Οκτωβρίου 
1825, έν Ναυπλίω, εφημερίς τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
συσταΪΓεϊσα δυνάμει τής άπδ 22 Σεπτεμβρίου 1825 άποφά- 
σεως τοΰ βουλευτικού καί τοΰ άπδ 29 τοΰ αΰτοΰ μηνός δια
τάγματος τοΰ εκτελεστικού σώματος. ’Από τοΰ 1827 μέχρι 
τοΰ 1830 ή Γενική εφημερίς  τ ή ς  ’Ε λλάδος  έτυποΰτο έν 
Λίγίνη ■ τώ έτει 1830 έςεδίδετο πάλιν έν Ναυπλίω. Κατά 
τδ έτος 1830 έν ω έξεδίδετο έν Αίγίνη έγένετο ή εξής τρο- 
ποποίησις εις ττν διακόσμησιν τής έπιγραφής της· έξεικονίσΪΓη 
μεταξύ τών λέξεων Γ εν ικ ή  καί ’Εφ ημ ερ ίς  ή ’Α”ηνά άνα- 
παυομένη έπί ΪΓρόνου καί περιβεβλημένη μυρτω καί δάφνη. 
"Οτε ό'μως ήρξατο έκ δευτέρου ή έν Ναυπλίω έκδοσις αυτής, 
ή Ά ίηνα άντικατεστάίη διά τοΰ φοίνικος είκονιζομένου μετά 
άναπεπταμμένων πτερύγων. Συντάκτης τής Γ ε ν ι κ ή ς  έφη- 
μ ε ρί δ ο ς τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  διετέλεσαν πρώτον μέχρι τής έν 
’Ελλάδι έλεύσεως τοΰ Κυβερνήτου Θεόκλητος Φαρμακίδης· 
διεδέχϊτη δέ τούτον δ Δ. Χρυσείδης. ’Εκραγέντος τοΰ έμφυ- 
λίου πολέμου κατά τδν Δεκέμβριον τοΰ έτους 1831, διεδέχϊΐη 
τδν Χρυσείδην, έγκαταλείψαντα τήν ΪΓε'σιν του, δ Ιωάννης 
Γαλιάτσας. Μετά τήν πτώσιν τοΰ Αυγουστίνου Καποδιστρίου 
(κατά Μάρτιον 1832) άνέλαβε πάλιν δ Χρυσείδης τήν διεύ- 
^υνσιν τής Γ ε ν ι κ ή ς  ’Εφημερίδος. Τότε ή έφημερίς αύτη 
μετωνομάσΐη ’Ε θ ν ι κ ή  έφημερίς ,  ή δέ Αϊηνά άντεκατέ- 
στησε πάλιν τδν φοίνικα, μοίραν ’Ελληνικών υπαλλήλων

„’Ανεξάρτητος ,  έφημερίς  τή ς  ’Ε λ λ ά δο ς “ κατά
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πρώτον μέν έν "Υδρα, μετέπειτα έν Αίγίνη, τδν ’Ιούλιον 

1827—1828. 'Ο  έκδότης αυτής φίλος μου Παντελής άνέλαβε 
πάλιν τήν έκδοσιν αυτής έν Αΐήναις κατά περιόδους καί φάσεις.

, , ’Ηώς“ έν Ναυπλίω, 1830, ύπδ ’Εμμανουήλ’Αντωνίαδου 

έκτάκτως έκδιδομένη μέχρι τοΰ 1831.
„Απόλλων“ έν Ναυπλίω 1830—1831. Μετά τήν έκ- 

δοσιν τοΰ πρώτου φύλλου δ έκδότης αύτής Α. Πολυζωΐδης 
μετέφερεν έν "Υδρα τδ τυπογραφείόν του. Συνεργάται τοΰ 
Α. Πολυζωίδου διετέλεσαν Θεόκλητος Φαρμακίδης καί Κων
σταντίνος Ζωγράφος. Ό  67 καί τελευταίος άρώμός τοΰ 
Απόλλωνος αιτιολογεί τήν παΰσιν τής έκδόσεως τής έφη- 
μερίδος ταύτης διά τών έξτς· „Παύομεν τήν έκδοσιν τής 
έφημερίδος μας, έπειδή άπολαύσαμεν τδν σκοπόν μας· δ 
τύραννος δέν ύπάρχει πλέον!“ . Τύραννον ώνόμαζον τδν

αείμνηστον Καποδίστριαν!
„ ’Α ^η νά , έφημερίς πο λ ιτ ικ ή ,  φιλολογική καί  

έμπορική,  έν Ναυπλίω, 1832, καί μετά ταΰτα έν ’Α^ήναις, 

ήτις έπέζησε μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ έκδοτου αύτής ’Εμμα
νουήλ ’Αντωνιάδου, έπελίτόντος έν έτει 1863. Ό  υιός τοΰ έκ
δοτου άπεπειράίτη νά έξακολου^ήση τδ έργον τοΰ πατρδς, 
άλλά μετ’ ολίγον άποδειλιάσας. έπαυσε τήν έκδοσιν τής γη-

ραιάς έφημερίδος
„ 'Ε λλην ικ ό ς  Κ α ΐ ΐ ρ έ π τ η ς “ — Le Miroir Grec — έν 

Ναυπλίω (14 Μαΐου 1832) 'Ελληνιστί καί γαλλιστί, έκδιδο- 
μένη απαξ τής εβδομάδος ύπδ τήν διεύΪΓυνσιν Γεωργίου 
Α. 'Ράλλη, έν τώ τυπογραφείω Κ. Τόμπρα. Οι πρώτοι έ'ξ 
άρώμοί είχον έπί τής επιγραφής τής έφημερίδος ξυλογραφίαν 
παριστώσαν άν^ρώπους κατοπτριζομένους εις μέγα κάτοπτρον. 
Δωροδοκη^έντος τοΰ τυπογράφου παρά τών λεγομένων Συνταγ-



ματικών Ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Κα ΐτρέπτης  ήναγκάσίτη νά δια- 
κόψη την έκδοσίν του μέχρι τής 28 Αύγουστου 1832, ότε οί 
συντάκται αυτού ήδυνήΪΓησαν ν’ άγοράσωσιν ίδιον τυπογρα- 
φεϊον. Μετά την δημοσίευσιν του δωδεκάτου άριΪΓμού του 
’Ελληνικού Κ α ϊ ρ έ π τ ο υ ,  άναχωρήσαντος τού Γεωργίου 
’Ράλλη έκ Ναυπλίου, φυγόντος τάς αντεκδικήσεις των έν τοϊς 
πράγμασιν, άνέλαβε την έκδοσιν τής έφημερίδος ο ’Ανδρε'ας 
ΙΙαπαδοπουλος Βρετός (15 ’Οκτωβρίου 1832 — 9 ’Ιανουάριου 
1833). Ό  27 άρώμός τού ’Ελληνικού ΚαΪΓρέπτου ο 
καί τελευταίος έςεδόΐη έν τή νήσω Σπέτζαις, έν ή είχε κα- 
ταφύγει ο έκδοτης αύτού μετά τής Γερουσίας έν ώρα κιν
δύνου. Τον Μάρτιον τού 1853 έτους έςεδοΤη έκ δευτέρου έν 
’Α^ήναις ο ’Ελλη ν ικός  Καΐτρέπτης παρά τού αύτού έκ
δοτου καί συντάκτου ’Ελληνιστί καί γαλλιστί. ’Από τού 16 
φύλλου έςεδότη μόνον γαλλιστί. Έπαυσε δε ή έκδοσίς του 

10 Μαίου 1854.
„’Ο ’Ε θ ν ι κ ό ς “ έν Αίγίνη, κατά Νοέμβριον τού 1832, 

μικρά το σχήμα, παρά Σπυρίδωνος Π. Τριανταφύλλου- έςε- 

δόϊη εις άρώμός.
„Μ νημοσ ύν η“ έν Σμύρνη, 1832 εις 4°% έφημερίς φιλο

λογική καί έμπορική· Συντάκτης αύτής ήτον Άβράμιος Ό μ η 

ρόλης ό Καισαρευ'ς.
„Χρόνος“ έν Ναυπλίω 1 Μαίου 1833—14 Σεπτεμβρίου 

1833, παρά Ίωάννου Φιλήμονος, τού μετά ταύτα έκδώσαντος 
εις ’Αθήνας τον μέχρι τής σήμερον υπάρχοντα καί εύδοκι- 

μούντα Αιώνα.
Έ ν  Παρισίοις 1868

Α. Π. Βρετός.
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΑΑΑΛΟΣ.

Β α σ ί λ ε ι ο ν  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς .

Τό ύπουργεΐον τών εκκλησιαστικών καί της δημοσίας 

έκπαιδεύσεως.

Π ρ ό ς

τον Κ. Μαρίνον Π . Βρετόν εί; Παρισιού;.

Επειδή τά της μεσαιωνικής ιστορίας τής ’Ελλάδος, 
καί έν γένει τά τού κατά τήν εποχήν έκείνην ’Ελληνικού 
βίου διατελοΰσιν έ'τι ασαφή καί έκ τών διακεκομμένων 
ύπαρχουσών ειδήσεων δεν δύναται ολον τι συνεχές καί έν 
Εστορικώ ειρμώ νά συναρμολόγησή, σπουδαίαν ήϊελε προσ- 
ενέγκει είς τό έ̂ Γνος υπηρεσίαν πας οστις ήΪΓελε δι’ ένδελε- 
χούς έςετάσεως καί άνιχνεύσεως κατορθώσει ν’ άνευρη χει
ρόγραφα 'Ελληνικά ή έκλελοιπότα ενταύθα έντυπα βιβλία 
σχετικά προς τήν τής είρημένης έποχής ιστορίαν. ’Επειδή’ 
δέ υμείς καί φιλοτιμίαν έχετε καί ποΓον νά συντελέσητε είς 

ο, τι συμβάλλει είς τήν κατάρτισιν τής έ^νικής ημών ιστο
ρίας, έγνωμεν ινα έπιφορτίσωμεν υμάς οπως, άμα ήσέλατε
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δί ιδίας έρεύνης άνεύρει που τών βιβλιοθηκών τών ευρωπαϊ
κών πόλεων, ας τυχόν επισκεπτεσ^ε, τ  έν αίς διαρκέστερον 
παρεπιδημείτε, χειρόγραφόν τι τοιοΰτον, νά διακοινώτε ήμίν 
τήν επιγραφήν αυτού, τό με'ρος έν ϊα  ανευρίσκεται καί τον 

τρόπον δι’ ού, αν έγκρισή, δυνάμε^α νά λάβωμεν έξ αύτοΰ

σημειώσεις ή καί άντίγραφον.
Ή  άνατι^εμενη ύμϊν εργασία αΰτη δέν δύναται νά 

ήναι πάντως μισθοφορική, ώς ούτε άποζημιώσεις οΕαιδήποτε 
πρός τούτο δύνανται νά δο^ώσι παρά της Κυβερνήσεως ύμϊν 
ύφ’ οΕονδήποτε τύπον, άλλά καί δέν νέλουσι παρέλϊει ήϊικώς 
άνεκτίμητοι υπό τής Κυβερνήσεως οΕ είς τό έ'ργον αύτό τε
λεσφόροι άγώνες υμών ο^εν ούτω ποιοΰντες καί παρά ταύτης 
χάριν έ'ξητε καί είς τήν ύμετέραν φιλοκαλίαν εύάρεστον

άσκησεν παρέχητε.

*0 'Υπονργος 

X. Χριστόπουλος. Άλ. Βλάχος.

’Ε π ι σ τ ο λ ή  Έ λ λ η ν ο ς  

πρός τον Π άππαν 'Ρώ μης Γρηγόριον τον ΙΓ' περί 

' Ελλάδος.

Τό πρωτότυπον τής παρά πόδας έπιστολής, γραφείσης 

'πό τίνος μαθητου τού έν 'Ρώμη φροντιστηρίου, εύρίσκεται 
έν τώ τμήματι τών χειρογράφων τής Αΰτοκρατορικής Βι
βλιοθήκης τών Παρισίων υπό τον άρώμον 3067. ’Αντεγράφη 
πιστώς μ εν  όλων τών έν αύτώ περιεχομένων ανορθογραφιών
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καί παρατονισμών. Έ ν  τώ καταλόγω τών χειρογράφων τής 

Α. Βιβλιοθήκης ή επιστολή αυτη έπιγράφεται de infelici 
Graecorum statu καί αναγράφεται τώ δεκάτω έκτω αίώνι. 
Τό χειρόγραφον φαίνεται έλλειπές.

Τώ Άγιωτάτω πατρί καί Κυρίω ημών, κυρίω Γρηγοριω 
δεκάτω τρίτω, τής μεγάλης καί καθολικής έκκλησίας 
άκρω ’Αρχιερεϊ Νικόλεως ο Φερ’ρϊγος αίωνίαν μακαριό

τητα. —

Πολλάκις εγωγε τά τής Ελλάδος πράγματα όλοφυρό- 
μενος οΰτω κακώς διακείμενα, ώ 'Αγιώτατε πατέρ, ώστ’ έττε- 
λοντάς βαρβαρικήν άρχήν καί δυναστείαν φέρειν, τους περί 
του μή δουλεύειν πάλαι τοϊς ούσιν άπασιν κινδυνεύσαντας, 
πολλω μείζονος άξιον ελέους μάλλον δ’ οργής ήγούμενος 
άγανακτώ τό έν τιμής καί άξιώματος μέρει τιθέμενους τής 
αγίας ρωμαϊκής Έκκλησίας δόγμασιν ε’ναντιούσναι· οξόν 

εύφρονήσασιν αύτοΐς διπλής έλευ^ερίας έφικέσ^αι· καί τής 
παροΰσης καί τής έφισταμένης άιδίου δουλοσύνης καί αισχύ
νης άπαλλάττεσόται · ορών δ’ όμως τουτί τό ελληνικόν γυμνά- 
σιον, έν ω οπλιζόμεϊα, καί παρασκευαζόμενα τοϊς μάλιστα 
έπιτηνείσις τών όπλων, πόλεμον ευσεβή, μέγαν, άράμενοι 
περί τής τών άτυχών καί ταλαιπώρων Ελλήνων σωτηρίας 
ούκ έ'στιν είπειν είς όσην έρχόμενος τών γενησομένων πο^ε 
κατορθωμάτων έλπίδα χαίρω, τόν ηγεμόνα σε, καί αίτιον 
ταυτησί της παρασκευής ορών νύκτα τε καί ημέραν άδια- 
λείπτως σκοποΰντα, τίσι ποτ’ άν εΰεργεσίαις δελεσΐΓεντας (sic) 
άν^ρώπους σωφρονήσειας τάς τής άληζτείας άκτίνας κατα-
φεύγοντας· τοιγαροΰν έκ τοσαυτης φιλανθρωπίας ασθενείς

22 *



γενόμενοι πολλοί των πρότερον ίσχυρώς τοϊς εύνοούσι λατίνοις 
πολεμούντων, καί νικηϋεντες απασι φανερόν ¿ποίησαν έ'ργον 

ανυπερβλήτου σοφίας διαπράξαντά σε, μή συλλογισμών δια

λεκτικών άκάνΐτας επιστημόνων άνδρών συνηλεγμε'νων, τους 
πικρως διακειμε'νους τον νούν, πικρότερον ετι άνιάν παρα- 
σκευάζοντα* άλλ’ δ τά μαλιστα τοϊς Έλληνικοϊς τραύμασι 
προσήκοντα, οΰτος εί μόνος απάντων φάρμακα έξευρηκώς· 
εί δε' τινα μή μόνον αύτδν υγιαίνοντα άλλα καί κοινωνδν 
είναι των πόνων, καί συνεργδν του ¿λεύ^ερουν ετερους προαι
ρούμενου, δρώης τής σης φιλανθρωπίας ούκ ανάξιον αν εις 
ε’στίν, ω 'Αγιώτατε πατε'ρ, Δημήτριος δ πατήρ, μου, της αγιο
σύνης καί μεγαλοψυχίας σου δούλος αθάνατος, δ άεί περί 
πρωτείων καί τιμής τής ρωμαίας εκκλησίας άγονιζόμενος · 
τούτον εξαίρετου άσπάζη καί εΰποιεις, μηδεμίαν αφορμήν 
παραδραμών του αποδείξεις ποιεΐν, οσον τούς οΰτω προσφε- 
ρομένους ανθρώπους αγαπάς· ταΰτα τοίνυν ¿τόλμησα εύμενώς 
άκουοντί σοι είπείν, ούκ έγκωμιάζειν βουλο'μενος τά πεπραγμένα 
σοι- Ε ί Γ̂εμε'ν γάρ αύτά άρώμήσαι μόνον οιός τε ή ν  άλλ’ 
ΐνα χαίρης ετι μάλλον όρων ημάς τηλικαότης τιμής αξιώ
νοντας, ώστε των την 'Ελλάδα έλευϊερούν γευεσ^αι έπιχει- 
ρούντων, ούκ άγνοοϋντας οί'ου ήγεμόνος Γρηγορίου επώνυμοι 
άκούομεν, ότι προς τδ ράΐυμεϊν πλεϊστον διαφε'ρει. τοι γάρ 
τοι ακριβέστερου είδέναι έπώυμων εύρήσειας άν έκαστος 
ήμών παν ό,τι δύνηται πρόθυμον οντα ποιεΐν υπέρ τού μή 
περιιδειν άπασαν τήν "Ελλαδα τής ιδίας άγνοιας καί ραθυ
μίας έ'νεκεν άτυχουσαν, ώστ’ εί χρήματα μέν πολλά εις 
τουτί τδ φροντιστηρίου άνήλωκας πολλά δε πράγματα παρ- 
ε'σχομεν ήμεις τω ίερώ συγκλήτω τουτωί τά υπέρ ήμών 
τουτ’ εστιν άπασι κοινή τοϊς "Ελλησι συμφερόντων, άεί λο-
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γιζομένω, μείζονα μέν υφισΪΓαμεϊα άναλωμάτων έ'σεσϊαι τήν 
ωφέλειαν. Κρείττονα δέ την χαράν τής έν τηλικαύταις 
πράξεσι χαλεπότητος· πολλά μέν ούν έχων είπεϊν περί τής 
ήμετε'ρας προθυμίας τόν κόρον ευλαβούμενος, παραλείπω- 
τούτο γάρ εργω μάλλον άν έν καιρώ δοκιμάζοιμεν, ή ρήμασι.

 < ) · · · ·

Extrait du manuscrit coté 3067. Se trouve à la 
fin. Il n’ y a q’un feuillet écrit sur les deux côtés. La 
fin manque je crois. Le Catalogue dit que ce manuscrit 
a été écrit au 16 e siècle. L’écriture en est assez lisible. 
Les rédacteurs ont mal lu le nom de l’auteur de la pièce 
qu’ils appellent Ferrinus mais qui est Φερρΐγος. Ils in
titulent la lettre: de Infelici Graecorum statu.

Έ π ι σ τ ο λ ά ί  

Ίωάννου Λασκάρεος καί Μάρκου Μουσουρου.

Αι έπόμεναι έπιστολαί,' ίταλιστί γεγραμμέναι, άπαρ- 
τίζουσι μέρος ιταλικού βιβλίου περιέχοντος ¿πιστολάς έπιστμων 
άνδρών τού δεκάτου έκτου αίώνος· τού σπανιωτάτου τού
του έντύπου σώζεται έν άντίτυπον έν τή Αύτοκρατορική βιβλιο- 
ϊτήκη τών Παρισίων, έν τή συλλογή τών σπανίων βιβλίων, 
καί ως τοιούτο παρετέϊη έν τή ιδιαίτεροι τών σπανίων βι
βλίων άποΐτήκη καί κατεγράφη ύπο τον άριϊτμόν 1041 καί 
ύπδ τά στοιχεία Ζ καί Α. Το περί ου δ λόγος βιβλίον δέν 
περιέχει ούδεμίαν σημείωσιν περί τού τόπου καί τής χρονο
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λόγιας τής τυπώσεως αΰτοΰ ουδέ επιγραφήν τινα. Δύναταί 

τις όμως νά είκάση ότι έξεδόίτη έν Βενετία παρά τών Aide.
rO βουλόμενος άναγνώσαι τούτο προσελ^έτω είς τήν Α. 

Βιβλιοϊτ'κην καί ζητησάτω

Lettres de grands personnages, en italien — ni titre, 
ni date — Z, 1041, A.

’Επιστολή Ίωάννου Λασκάρεως.

Mag. quanto fratello lionorando, molta salute et 
commendatione. Venendo il presente exhibí to re , M. 
Pietro Castellano, adessere et conversare con voi, non 
era conveniente che venisse senza mie lettere, non solo 
in testimonio, che egli è personaggio ornato di virtù 
rare et non mediocri, ma ancora per certificare à Y. M. 
che à me è amico carissimo et insegnandoci le dignità 
Geometrice à voi ben note non accade moite raconnnan- 
dationi. Perché le virtù sue, le quali non starete troppo 
à conoscere et per esservi già amico carissimo, sofficien- 
temente lo raccommandano. La intrinsichezza, che ha 
meco è anche causa, chio non mi estenda in scriver 
molto del esser mio, perché li farian ingiuria le diffuse 
lettere, essendo iudicio che egli non sapesse troppo i 
fatti rniei. Ma sapendoli, come io potendo riferire a pieno 
non accade lunga scrittura. Venne a conversare nella 
città nostra, et coteste parti, non per bisogno, essendo 
gentil’ huomo et stand o ben à casa sua, mà per gran 
desiderio di pratticare personalmente in quelli paesi, nelli 
quali prattica, et conversa continuamente con la mente,
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maneggiando i libri de grandi et celebri auttori della 
lingua nostra con intentione di diventare in tutto greco, 
essendo dottissimo in Latino, et assai ben instrutto ancora 
in Greco. Ondé per tal desiderio et proposito, al qual 
io Γ ho molto confortato, é tutto vostro: et harete lo 
quanto vorrete, perché son certo lo trattarete bené; et 
egli lo conoscera et doverá volontieri alli figliuoli vostri 
possessione, la qual non habbino ad haver meno cara, 
che le faculta, le quali, per Dio grazia, vi avanzano. Del 
felice esser vostro con sanita di conoscere prole, honori, 
gratia, faculta udiva anche prima, ma essendo poi nova- 
mente a pieno informato dal honesto et erudito giovene 
Giorgio Balsamene, mi congratulo con V. M. quanto 
richiede lamicitia nostra non volgare. A i signori et 
gentilissimi amici, i quali, intendono che alie volte fanno 
mention di me, la maggior parte credo per vostra amore- 
vole relatione et io sarei lungo nominandoli, piacera a 
vostra Mag. molto raccommandarmi. E t iterim  bené 

válete omnes.

In Roma, alli 7 di Luglio. 1532.

Di V. Mag. come fratello, Jano Lascari.

’Επιστολή Μάρκου Μουσούρου.

A. M. Francesco.

Signor M. Francesco mio honorando, desidero d’ 
intender come voi altri la passate costi in questi turbo- 
lenti et calamitosi tempi, che in vero non siamo qui
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senza fastidio grande, considerando che ’1 vittorioso dra- 
cone vi è molto vicino. Della lettera, che mi scriveste,
10 n’ lio letta una parte, cio é quella, che raccontava
11 conflitto degl’ infideli, alla Santitá del N. S. et 
al Monsignor Reverendiss. de Medici mió benegnissimo 
patrone. Tutti due mostrarono d’ haver molto caro il 
vostro aviso, per tanto io vi prego che spesso vogliate 
darne qualche notitia de successi belli Aegiptiaci, perché 
qui raccontano le cose in varii modi. II mió prefato 
Reverendissimo Cardinale è fatto Vicecancell. mostra piú 
tosto con fatti, che con parole di far qualche conto di 
voi. Medesimamente il Papa. Si che se vi bisogna cosa 
alcuna da questa parte, io mi offerisco per fattor et pro- 
curator delle vostre cose, come altre volte vi scrissi; io 
non volsi menar meco il nostro gentil et da ben figlio 
Ped ro , perché non abeva fermezza del mió rimanere in 
questa terra; et oltra di cié intendeva, che P academia 
Greca del Signor Lascari era piú che piena di fanciulli. 
E t c o s í  erà il vero, poi concludessimo finalmente esso 
M. Lascari et io di mandar via piú tosto alcun di quelli 
che c’ erano, a fine che secondo il dovere il figlio di 
M. Francesco Attaro gentil’ huomo da benè, et d’ assai, 
et amico nostro precipuo, havesse loco. E t cosi quan- 
tunque per le mié prime havessi scritto a Messer Antonio 
de Benedetti, che era poco ordine, che ’1 Pedro venisse 
qui, nondimeno dopo la prefata conclusione li scrissi con 
istantia che ’1 mandasse. Hora etiam li replico. Io 
credo, che non habbia mandato, havendo avuto rispetto 
di questi tumulti di Romagna, i quali hanno molto per-
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turbato la tranquillitá di questa Corte, et perturbano 
tu tta via non senza grandissima spesa et sommo fastidio 
del N. S. non credo etiam, che hora il mandi, perche 
oltre che le vie non sono sicure per la causa sopradetta 
i caldi sono sopragiunti, et sapete ben, che quest’ aere 
di Roma non fa tal volta bon accetto a chi il visita 
primamente in simil stagione, per tanto a me parebbe, 
secondo etiam che scrivo al prefato M. Antonio, ch’ 1 
fanciullo venisse in questo Setiembre, se’ 1 mondo non 
ruina; altramente, sara poi il ben venuto, et sara ben 
visto dal Sig. M. Lascari e ben tratta to , et molto ben 
ammaestrato in Latino, ne in Greco nella Academia sua 
sustentata dal N. S. Oltra di ció hara in me un altro 
padre, dove potra ricorrere sempre in ogni suo bisogno 
a le mié piccole forze, perché e con fatti, e con parole, 
et con ammonitioni, et con essortationi a ben vivere, 
breviter con tutto quello aiuto che li potro daré, non 
li manchero. Infereá prego Dio, che conservi sano et 
lui in Vinetia, et vostrá S. costi, insieme con il claris- 
simo et gentilissimo suo fratello: a cui per mille volte 
mi raccommandarete, prego vi tutti due, che di me 
tanto vi promettiate, quanto di un terzo vostro fratello. 
Válete ambo felices mei memores.

In Roma, alli 18 di Maggio 1501.

Vostro come fratello,

Marco Mussuro Arcivescovo.
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κατά τον ] Ζ '  αιώνα.

Τήν επομένην προσφώνησήν, η ώς λέγομεν σήμερον 

άφιέρωσιν, άντιγράψας εκ του Νέου Θησαυρού, έκδο'ϋίέντος 
έν ’Ενετία έτει τώ αχί εις 4'" (Ι'δε Νεοελληνικήν Φιλολογίαν 
Α. 11. Βρετοΰ Με'ρ. Α' σ. 14) την εκδίδω χάριν φιλολογικής 

καί γλωσσικής περιεργίας.

Τ ώ  Ι Ι α ν ι ε ρ ω τ ά τ ω  κ α ί  ύ 2 ο φ ω τ ά τ ω  

Άρχιεπ ισκόπω  Φιλ αδέλφ ειας  κυρίω Γαβ ρ ιήλ 

2 ε β ή ρ ω  τω έκ Μον εμβασίας  και  έξάρχω π α τ ρ ι 

αρχική.

’Επειδή κατά τήν ευαγγελικήν άπόφασιν του κυρίου, 

πανιερώτατε καί σοφώτατε δε'σποτα. ούδένα πράγμα είναι 
κρυπτόν όπου να μή μαΪΓητευΪΓή, καί εις φανερόν έ'λ'ϊη, 
καΐτώς έβεβαιώ^η εις τον εαυτόν του πρώτον, σαρκωθείς γάρ 
έπ’ εσχάτων των ημερών, ε’φανερώ^Γη καί άπεκαλΰφϊη ύμΐν 
τοίς άνΪΓρώποις, το άπ’ αίώνος κεκρυμμε'νον εκείνο μυστήριον 
καί άγγέλοις άγνώριστον. λε'γω οΰτω ή άχρονος άίδιός τε καί 
άρρητος γεννησις αύτού του υίοΰ καί λόγου, ώς αν καί ή 
εν χρόνω εύσαρκος από τότε προορισ^εϊσα εις άναγε'ννησιν καί 
σωτηρίαν ¿δικήν μας, διά τής οποίας ήμεΐς πάντες εδιδάχΪΓη- 
μεν προσκυνείν άγεννητον πατε'ρα, καί γεννητόν υιόν συν τω 
εκπορευτώ άγίω πνεύματι, ένα τή ουσία καί τρισυπόστατου

ΪΓεόν. διά τούτο μή δε ήτον δυνατόν νά κρύπτονται οί βίοι, 
καί αί ε’νάρετοι πολιτείαι ¿κείνων των μακαρίων καί γενναίων 
άνδρών οί οποίοι έπολιτεύϊησαν εις τούτον τον κόσμον κατά 
μίμησιν αΰτοΰ του κυρίου, αλλά μάλιστα νά λάμπουσι καί 
νά φαίνονται προς νουθεσίαν καί παράδειγμα ¿δικόν μας, 
καϊίώς ό αύτός έλεγε τοίς εαυτού μαΪΓηταΐς. οΰτω λαμψάτω 
τό φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων οπως ϊδωσι τά  καλά 
υμών έργα καί δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον ¿ν ούρανοίς. 
καί κατωτέρω πάλιν, ινα οί είςπορευόμενοι βλεπωσι τό φώς, 
ή'γουν ¿κείνο τής χάριτος όπου αυτός άναψεν εις τάς καρ- 
δίας τών τοιοΰτων διαμέσου του οποίου πάντες οΰτω οί προ 
ήμών ώς άν καί ήμείς οί υστερογενείς οί όποιοι δέν έδυνή- 
ϊημεν οφϊαλμοφανώς ίδεΐν όπου ελαμπεν εις τάς ένθεους 
πράξεις αυτών, καν διά τής άναγνώσεως τών γραφών έν αίς 
λάμπει καί πάντοτε ϊέλει λάμψει τό τοιοΰτον φώς. φωτιζό
μενοι τούς νοερούς οφθαλμούς τής ψυχής μας κατά ζήλον 
καί μίμησιν ¿κείνων νά δυνηΪΓοΰμεν νά περάσωμεν την 
τραχεΐαν καί ακανθώδη τοΰ κόσμου τούτου οδόν. ή οποία 
έσκιασμένη άπό τά νέφη, καί νύκτα τών παϊών γίνεται εις 
πολλούς αιτία άπολείας. Βλέποντας δέ έγώ Φραγγίσκος ό 
Πελεκάνος (ό μικρός δούλος τής πανιερώτης σου) τό τοιοΰτον 
φώς παρολίγον μαραινόμενου, καί σχεδόν σπινϊηρίζων υπό 
τών προσβολών τών έναντίων ανέμων τοΰ έχ^ροΰ, καί φθο
νερού τής σωτηρίας μας διαβόλου, όπού μέ μεγάλαις μηχανίαις 
εγειρεν εις τήν τούτου σβέσιν ή καί μάρανσιν, ¿μποδίζοντας 
πολυτρόπως καϊεκάστην τήν τύπωσιν τού βιβλίου τούτου 
ονομαζομένου Νέος θησαυρός καταδιάκρισιν τού παλαιού θη
σαυρού. μέσα εις τον οποίον νέον θησαυρόν τούτον έμπερι- 

έχεται καί περικλείεται τό φώς τής διδασκαλίας, καί άγα-
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'ί'ών πράξεων ¿κείνων τών μεγάλων καί α’ληϊεινών διδασκά

λων Βασιλείου του μεγάλου καί ούρανοφάντορος. χρυσοστόμου 
τε Ίωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. ’Αθανασίου 
’Αλεξανδρείας του άληϊτεινού θεολόγου, καί άλλων πολλών, οί 
οποίοι δεχϊέντες όλην τήν α’κτίνα τού νοητού ήλιου τής δι
καιοσύνης, ως άν φωστήρες απλανείς ¿λάμπρυναν τό νοητόν 
στερε'ωμα τής εκκλησίας τού χριστού, άπό τήν ανατολήν 
έως τήν δύσιν μέ ταΐς διδασκαλίαις των ταϊς όρΐοδοξοτά- 
ταις, άφανίζοντες παν ύψωμα αιρετικόν ε’παιρόμενον κατά 
τής ορθοδόξου πίστεως. καί μετά καλά έργα παρακινούντες 
πάσα χριστιανόν εις τήν εαυτών άκολούόΓησιν κα'ςτώς διαβά
ζοντας δ καΐτ’ εις τό παρόν βιβλίον ϊτέλει ίδεΐ, τάς νηστείας, 
τάς χαμευνείας, τάς σκληραγωγίας τους διωγμούς, τά κακο
παθήματα, τούς έξορισμούς, καί μύρια άλλα μέχρι καί 

' αύτού τού διά χριστόν θανάτου, πάντα άναγκαϊα προς τε- 
λείωσιν τού άληϊτεινού χριστιανού, τούτο βλέποντας ως είπα 
η’̂ έλησα ου μόνον νά βοηθήσω με τήν συνδρομήν μου, εις 
τήν άδυναμίαν τής κληρονομιάς τής Ελένης Βάρελι (ή όποια 
είχε τήν φροντίδα τής τυπώσεως τού παρόντος βιβλίου) α’λλά 
καί μέ καϊελογίς κόπον καί έξοδον, καί άλλην σπουδήν, καί 
τούτο διά ζήλον θεϊκόν καί αγάπην ύπερβάλλουσαν δπού 
έχω διά τήν ωφέλειαν τού γένους τών Ελλήνων καί απλώς 
κάίτε άλλου ομογενούς μου χριστιανού, καταμίμησιν εκείνου 
τού πτηνού ο’νομαζόμενον πελεκάνος, τού οποίου φέρω τήν 
επωνυμίαν, τό δποϊον καΪΓως λέγουσι οί φυσιολόγοι χύνωντας 
τό ίδιον του αιμα απάνω εις τούς 'θανατωμένους νεοττούς 
του τούς άναζωογονεΐ, κινούμενος άπό σφοδροτάτην άγάπην. 
καί διά νά είπώ καλύτερα κατά τον άληίϊεινον πελεκάνον 
τον χριστόν δ όποιος έχυσεν άπάνω εις τον σταυρόν τό τίμιόν
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του αίμα καί μάς άναζώωσεν δπού ήμεστεν θανατωμένοι 
άπό τον νοητόν δφιν μέ τήν αμαρτίαν, δείχνωντάς μας διά 

ωφέλειαν κοινήν δ καθείς μας νά μήν προκρίνομεν ούδένα 
πράγμα πρόσκαιρον. Αοιπόν έστωντας δπού μέ τήν βοήθειαν 
τού παντοδυνάμου ϊεοΰ νά ε’τυπώϊη καί εις φώς νάλΪΓεν δ 
νέος ούτος θησαυρός εις ωφέλειαν παντός χριστιανού ως 
είπον εις τον όποιον εύρίσκονται τόσα ά γα ϊά  σωριδόν καί 
πλούτη πνευματικά, καί επειδή νά δέεται άνθρωπον αρμόδιον 
καί άξιον εις τήν άνοιξιν καί διανομήν τοιούτου πλούτου, έκρινα 
ούδένα άλλον, εί μή τήν σοφωτάτην καί μακαρίαν σου ψυχήν 
πανιερώτατε δέσποτα: ή οποία εις τούς καιρούς τούτους φέρει 
τά πρωτεία εις τό γένος τών Ελλήνων κατά πάντα, ούτου 
κατά τήν φυσικήν εύγένειαν ώς άν καί τήν κατά άξίαν 
εκκλησιαστικήν, καί διά νά είπώ καλύτερα υπάρχει λείψανον 
καί άπεικόνισμα τών μακαρίων εκείνων άνδρών κατά πάντα 
ομοιον, κατά τε ευ’σέβειαν καί ένάρετον πολιτείαν, δέχϊητι 
λοιπόν τον πόϊον καί τήν ευ’λάβειαν ήν έχω προς τήν σήν 
πανιερώτητα δ δούλος σου μοιράζοντας μέ τον λόγον της 
τον πλούτον τον ψυχωφελές τού νέου θησαυρού τούτου τοϊς 
ύπηκόοις πάσι τής σής πανιερώτητος, έμέ δέ άξιώνοντας 
τής αίτήσεως ύποσχομένου μου εις τό εξής εις πάσαν ωφέ
λειαν τού γένους: — έ^ρωσο: Ένετίησιν αχή.  ¿έτος τό σω
τήριον: Ίουλλίου. ιελ

Δούλος ταπεινός τής πανιερώτης σου ΦραγγΓσκος έ Πελεκάνος είς 
ονομα τής κληρονομιάς τής'Ελε'νης βάρελι. (γρ. Β αρε'λι. 
αρχαία οίκογε'νεια τής Κερκυ'ρας.)
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Μ Ι Χ Α Η Λ  Α Π 0  2 Τ 0 Ά Η 2 .

Γ0  συγγραφεύς τών δύο κατωτέρω έκδιδομένων πονημα- 
τίων Μιχαήλ Αποστολής έγεννήόΐη έν Βυζαντίω, έν^α έδι- 
δάχϊη  τήν Ελληνικήν φιλολογίαν παρά Ίωάννου τού ’Αργυ- 
ροπούλου («). Μετά τήν έν έτει 1453 συμβάσαν άλωσιν τής 

Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων κατέφυγεν είς ’Ιταλίαν, 
όπου έφιλοξενήυη, πενέστατος ών, παρά του πρώην μέν Νί
καιας άρχιεπισκόπου, τότε δέ Καρδιναλίου Βησσαρίωνος. 
Μετά τινα έν ’Ιταλία διατριβήν άνεχώρησεν είς Κρήτην, 
έ'νϊα άπέζη άντιγράφων χειρόγραφα καί διδάσκων τους νέους 
Κρήτας τήν φιλολογίαν. Ένυμφεύ^η δέ τήν θυγατέρα του 
εύγενοΰς Θεοδοσίου Κόμητος του Κοριν^ίου, έξ ής έν έτει 
1465 έγέννησε τον Αρσένιον, όν, παρανόμως μετά ταύτα 
χειροτονη^έντα αρχιεπίσκοπον Μονεμβασίας, κα^είλεν ό Πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παχώμιος έν έτει 1509. Ό  χρόνος 
κ α ϊ’ ον έτελεύτησεν ο ’Αποστολής είναι ά'γνωστος. 2υνέγραψε δέ 
πολλά συγγράμματα έξ ων ολίγα μόνον έξεδό^ησαν, τά δέ λοιπά 
σώζονται έν διαφόροις βιβλιο^ήκαις χειρόγραφα. Έ κ  τών νυν 
πρώτον έκδιδομένων δύο πονηματίων τού Αποστόλη τό μέν 
πρώτον άντεγράφη έκ χειρογράφου τής αύτοκρατορικής βιβλιο
θήκης τής Βιέννης, τό δέ δεύτερον έκ χειρογράφου τής του 
Μονάχου βιβλιοθήκης.

(α) Ή  είκων του Άργυροπου'λου έδημοσιευϊη έν τώ — Γ τόμω 
τον Ε θ ν ι κ ό ν  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  σελ. 14δ.
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Μ ιχαήλ ’Αποστόλη του Βυζαντίου προσφώνημα 

είς τον αύτοκράτορα Κωνσταντίνον τον Π αλαι- 

ολόγον, έν τώ αύτώ δέ καί ομολογία της αύτοΰ 

πίστεως υποπτευόμενης.

Πολλών οντων, Ίσειότατε βασιλεύ, ά τό χρήμα τούτο 
τήν βασιλείαν κοσμεί, έν τι κάκεΐνο μάλιστα ή σοφία· ή 
φύσει προσοΰσα τώ ταύτην ήνιοχοΰντι, ή μασήσει κτη^εΐσα, 
ή παρ’ αυτού καν γούν έπιμελείας τυχούσα. Ε ί γάρ δ μέγας 
καί πρώτος βασιλεύς βασιλέων σοφία τε καί λόγω τήν τού 
παντός άρμονίαν έκρούσατο, μ,είζονα αττα τών πραγμάτων 

καί μείονα τεταχώς, ον γένος άνότρώπων, ως ένήν, μιμησά- 
μενοι ρυ^μώ καί τάξει καί μέτρω τά σφών αυτών συνεστή- 
σαντο, καί μάλιστα πάντων τήν βασιλείαν τό κάλλιστον, ή 
χρείγσ τάξει τε καί σοφία τά σφέτερα διοικεϊν, πώς ού σο
φίαν άνάγκη παρεδρεύειν τή βασιλεία, καί παρεδρεύουσαν μή 
κοσμεΐν; 2οί τοίνυν αύτώ, ^ειότατε βασιλεύ, ή μέν έκ με
λέτης ές άκρον ούκ έκτήίΰη φιλοσοφία έπ’ άλλα γε αττα 
παρακαλούντος τού σχήματος,. ήτοι δικαιοσύνην μέν έπ’ άσκεΐν 
καί νόμων άσφάλειαν, στρατείαν δέ διατάττειν καί διδάσκειν 
τάς έμβολάς, ~ηρία δέ κατακαίνειν καί πετώμενα βάλλειν, 
ά γε δή πάντα σοφίας τής έκμα^ήσεως τώ βασιλεϊ σπου
δάζεσαι δικαιότερα- ή γε μήν έξ αυτής σου τής άγαίτής 
άνίσχουσα φύσεως, όση τέ έστιν ούσα, καί οια δή αυτά δή- 
που τά πράγματα μαρτυρεί, παντός οΰτινοσοϋν κηρύττοντος 
δεξιώτερον, ήν έγώ κρείττω καλέσας τής έκμαίτήσεως, ούχ 
όπως, οίμαι, μή άμαρτεϊν, άλλά καί τοις τά τοιαύτα κρίνειν



έπισταμένοις δόξαιμ’ άν ίσως τούτο, εί καί μή τάλλα, κρίνειν 

ορϊτώς. Ε ί γάρ σοφία μέν γνώσει τοίς άν^ρώποις έξεύρηται, 
τό γε μήυ ποιούν αξία τινι καί τάξει τοΰ ποιούμενου δοκεί 

τιμιώτερον, τής εκ μαϊτήσεως σοφίας, ή φύσει πάντως επι
κρατεί' εί γε τό μέν ποιείν, τό δ’ αύ γίγνεσθαι λέγομεν, 
χωρίς δέ τούτων, ουδέ παρωράΐτη σοί τω βασιλέων άρίστω 
φιλοσοφία καί λόγοι· άλλ’ ή'δη νυν, είπερ ποτέ πεσείν κινδυ- 
νεύοντα, χεΐρα βοήθειας ο’ρέξας άνήγειρας, άξιον αυτή μάλα 
καθιστάς ηγεμόνα' ων ούκ έξ ανθρώπων οίμαί σοι μόνον 
χάριν γενέσ^αι καί δόξαν τών τε νύν καί τών έσομένων, καί 
τών έγγιστα καί τών πόρ’ρω, αλλά καί έξ αυτού Χριστού τής 
σοφίας, τήν ομωνυμίαν έκείνω φυλάξαντι, ος σοι σώζει μέν 
τήν αρχήν, κρατύνοι δέ τάς ήνίας, τηροίη δέ τήν υγείαν, 
δώη δέ σοι κατά τών πολεμίων μεγάλα στήσασϊται τρώπαια' 
"ν’ έκεϊτεν ήμίν εύροιά τε ύπάρξοι τών άγαμων, καί τά σά 
γενναία -αυμάζειν καί συγγράφειν ανδραγαθήματα' ούχ οτι 
νύν ούκ έχομεν έπαινεΐν · ούχ οΰτω γε παραπαίομεν · είσί γάρ 
είσίν ήμίν πολλαί μέν σοι καί λαμπραί ψυχής άρεταί, πολ- 
λαί δέ σώματος· έχομεν φρονήσεως άφορμάς, άνδρίας, σω
φροσύνης, δικαιοσύνης· έχομεν φιλανθρωπίας καί κηδεμονίας 
προς τό άρχόμενον πλήν αλλά τι ξυμφέρειν ηγούμαι καί ό 
τών έξωθεν έπαινος, πολλαπλάσιος, ού περ έχεις, ΪΓεώ συμ- 
μάχω γενόμενος. Είεν.

’Επειδή δέ τισι τών άνϊτρώπων έτερα άττα συκοφαν- 
τούμαι φρονεΐν, ως σοι δήλον άν τοίς εξής γενέσϊαι δοκώ, 
ων ημάς ο κοινός δεσπότης έδίδαξεν ’Ιησούς καί ό τών Απο
στόλων ίοείος χορός, μια τινι δήϊεν τών έμών έπερειδομένοις 
επιστολών, τό δέ άλη^ές ού λανθάνει κάμού παραλείποντος,
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δεΐν ώήϊεν άπαγγεΐλαι περί το ΪΓείον. Έμοί τοίνυν πίστις, 
εύσεβέστατε βασιλεύ, Θεός, ή έμοούσιος 'Γριάς καί αυτο
τελής, ήν δήμος μέν Προφητών άνεΐπε ΪΓεοσεβώς, χορός δέ 
’Αποστόλων δοξάσαντες άνεκήρυξαν· Πατε'ρα φημί καί Υιόν 
καί Πνεύμα τό άγιον· καί τον μέν όντα πιστεύω άγε'ννητον 
καί άναίτιον, τον δέ τουναντίον αίτιατόν τε καί γεννητόν 
γεννητόν δε' φημι τούτον, ούχ ώς ό'ντος χρόνου ποτε', έν ώ 
ούκ ήν γε αύτός, άλλ’ οτι άεί έν γεννήσει έστί καί παρεμ- 
φαίνει τής ύποστάσεως αυτού άρχικώτερόν τε αίτιον τό δ’ 
αύ πάλιν έκπορευόμενον έκ Πατρός ούμενούν έξ Υιού κατά 
τον λόγον τής άληΪΓείας, ος τοίς σοφωτέροις ΐτεολογικώτερος 
έδοξε· ρητέον τάληίή, έπειδή προς σέ ταύτα λέγειν έπηγγει- 
λάμην μή ψεύδεσΪΓαι γαληνότατε· έ'τι μίαν μέν έν τοίς τρισί 
δοξάζω φύσιν τε καί ουσίαν, τρία δέ πρόσωπα άίδιά τε καί 
άχρονα- ούσία μέν ηνωμένα, ονόμασι δέ διακεκριμένα καί 
ύποστάσεσι, καί ώς άν οί ΐτεολογούντες φαίεν τώ χρήματι. 
Ού μην δέ άλλά καί τον ένα τής ζωαρχικής ταύτης Τριά- 
δος, τόν τού Θεού φημι Λόγον, έν ύστάτοις οίδα χρόνοις δι’ 
ημάς γεννη^έντα έκ Πνεύματός τε άγίου καί τής αειπάρ
θενου Μαρίας, υπέρ ημών δέ καί τής ήμετέρας σωτηρίας 
ϊ  αν όντα τε καί ταφέντα, καί αύ πάλιν άναστάντα τήν τρί- 
την ημέραν, ή φασιν αί ΪΓείαι Γραφαί · προς δέ καί τήν τών 
νεκρών άνάστασιν προσδοκώ, έξ αύτοΰ τούτο λαμβάνων τού 
σωτήρος Χριστού, καί έξ ύν αύτός ήγειρε τώ λόγω νεκρών 
άλλά καί τοίς μέν άγα^οϊς τών ανθρώπων γενέσόΤαι, ών έπρα- 
ξαν, άμοιβάς έκ Θεού, τοίς δέ πονηροίς τιμωρίαν ών πεποιή- 
κασιν. Εις ταύτα πιστεύω, έπεί καί εις ταύτα βεβάπτισμαι, 
λήρον τά τών'Ελλήνων ηγούμενος, καί τά τών άλλων άπιστων
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καί δυσσεβών Τούτων ύπερμαχώ, ταΰτα άσπάζομαι νώ καί 
ψυχή καί στόματι. "Εσται μοι τούτων μάρτυς ό χρόνος · ξυν- 
ομολογήσει τα πράγματα· εκείνα δέ, εί' τιν’ άρα καί είεν, 
πέπαικται τώ καιρώ καί οις όνόμασιν έ'γεμεν, εί καί μη και
ρόν άξιούντων ύβρίζειν έπισταμένων, του τε παίζοντας καί 
σπουδάζοντος. Έ πεί πώς αν ολως ούδέ αίσχύνονται, ή πώς 
ουτω ραδίως την αρχήν πιστεύεσ^αι νενομήκασι, Διί με πι- 
στεύειν λέγοντες, Κρητών ήγεμόνι, καί Ποσειδώνι καί Ήρα- 
κλεϊ, ών καί τους πατέρας φαύλους όντας έγνώκασιν άν
θρωποι; πώς δ’ αύ πάλιν αγάλματα προσκυνεϊν καί ώς ΐτεοίς 
τούτοις λατρεύειν, ών §ν ούδείς των έκε&εν ιόντων, λέγω 
δε άρα Κρήτηόϊεν, ειναί ποτε μαρτυρήσειε, πλήν εί μή τάς 
^είας εικόνας εκείνοι λέγοιεν είδωλα. Ου ταΰτά με πατήρ 
ευσεβής, ούδ’ οί ομαίμονες πεπαιδεύκασιν, ούδ’ ο περί το 
ίτείον διδάσκαλος ευσεβέστατος, άλλ’ ών μεγίστη τε ή ωφέ
λεια καί οις ό πιστεύων σωτηρίας απολαμβάνει- φημί δ’ 
εκείνα τα τής εύσεβείας διδάγματα. Ταΰτά μ,οι νυν, Εειό 
τατε βασιλεύ, υπέρ ών ύβριζόμην άδίκως, καί ί'σως γε 
παρωρώμην, έπ’ εύσεβοΰς μάλα διανοίας προς τό σόν ειρηται 
κράτος- σΰ δ’ αυτός, δικαστής ακριβής των πραγμάτων γε- 
νόμενος, έμοί μέν άδικουμένω καί κακώς έχοντι περί τάλλα 
βοή^ησον, εκείνους δέ ώς διαβάλλοντας ίσΪΗ καί άπεριμε- 
ρίμνως υβρίζοντας.
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Του αυτο ί Μ ιχαήλ ’ Αποστόλη λο'γος συμβουλευ

τικός προς τον αύτοΰ κηδεστήν μηνίσαντα, οτε 

εις δευτέρους άφίκετο γάμους· καί περί των τριών 

πα^ών της ψυχής.

Έ ν  άλλοις των άναγκαίων ήδη σχολάζοντα, οίς ούδέ 
τροφής έ'ξεστί μοι δαψιλούς άπογεύεσ^αι, ο περί ημάς σου 
ίτυμός, ού μ.έτρω χρώμενος ούδέ λόγω, τάλλα δεύτερα λογί- 
σασίϊαι άναγκάσας, μικρά γε αττα παρεκάλεσε ξυνειπεΐν σοι- 
ών ήμίν λεγομένων αύτός άπεισϊείης, πεισΪΓείης δ’ αν έφ’ 
ύμετέρω καλώ, εί μή τον άνθρωπον άποβάλλοιο τή των τώ 
εΰ είπόντι πεώομένων μερίδι σε τάξομεν, έπεί τής προτέρας 
σαυτόν ήλλοτρίωσας · εί δ’ αΰ, ο μή γένοιτο μηδ’ άκούσοιμί 
του διηγούμενου, έμοί μέν τηνάλλως ζίυροκοπήσαντι κεκλεί- 

σεται τό Κύριον, αύτός δ’ οΐας αν γένοιο τής μερίδος, έρου 
καί αύτούς τους άνοήτους καί παραπαίοντας. Γ0  τών ολων 
πατήρ καί παραγωγός, οΰ τα πάντα λόγω φέρεται καί προ- 
νοία, καί τοΰτο δή το ζώον δημιουργήσας τον άνθρωπον, 
άπένειμεν αύτώ παθητικών τριάδα δυνάμεων ών τό μέν ένέ- 
ΪΓηκε τή ψυχή, ού τό λογίζεσ'ται καί νοεΐν τό δ1 έν τή καρ- 
δίοι τώ πρώτω καί μεσαιτάτω μέρει του ζώου, ο που τό ζτυ- 
μοΰσΕαι δι’ άντιλύπησιν τό δ’ έν τώ ήπατι- έπ’ αύτοΰ γάρ 
φασι τήν έπώυμίαν δχεΐσϊαι· λογικόν δ’ αύτά καλοΰμεν, 
^υμον καί έπόυμίαν· Τό μέν ούν λογικόν, "να τών άλλων 
ύπερέχοντες ζώων, τώ αίτίω τούτου ήμίν, τώ λόγω δόξαν 
προσοίσομεν πολλώ κρείττω καί τιμιωτέραν τής έκ τών φαι
νομένων καί σιωπώσης, ής ήμίν τό πλέον, "να μή τό όλον
λέγοιμι, μέτεστι. Τίνα γάρ ολως δόξαν τό γε άψυχον, ή τό
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έμψυχον μεν, μή λόγω δέ χρώμενον, αποδώσει τώ ποιητή, μη ούκ 
οντων ημών τών λογικών καί ε’μψύχων; διά δή ταύ^’ δ λόγος 
έδόΑη τώ άν^ρώπω, ΐνα τε ασφαλώς αΰτδς αύτόν κυβερνών, ων τε 
δει έχεσϊται γνοίη, καί ών άπε'χεσ'ται- ου τε βαδίσαι, καί οΰ 
μή βαδίσαι- ο τε δραστε'ον, καί ό μή δραστε'ον, καί προς έπί 
τοότοις τον δοτήρα του τοιούτου κάλλους υμνοίη- τούτω γάρ 
μόνω διαφέρομεν τών θηρίων, τάλλα ή ζώα μηδέν καϊτάπας 
διενεγκόντες. Τοσοότοις μέν δή καί έτι πλείοσι λέγοις το 
τής έν ήμΐν ταυτησί τριάδος έδό“ η γε· έ'ν τί δή λοιπόν δύ- 
ναται ήμΐν ή δυάς καί τίσι λόγοις καί ταύτην ήμΐν άπένειμεν 
ο Θεός; τοΰτό σοι καί λέξων έρχομαι, ως αν οιός τε ώ- σύ 
δ’ εΐ τι προσέχοις τοϊς λεγομένοις τον νοΰν, καί μή καν τούτω 
σε νικώη τό ΪΓυμικόν, σοί τε καί ήμΐν ούκ ολίγον έσται τό 
κέρδος- εί δ’ οΰ, πάντως γε ήμΐν καί τοϊς τώ λόγω προσ- 
εχουσι. Τό αύτάγάότον δ Θεός λόγον ήμΐν παρασχών, ω τών 
αισθητών απάντων διενηνόχαμεν, καί οΰ Θεώ κοινωνοΰμεν, 

ίνα μή τώ κάλλει τούτω καί άςιώματι, ατε οντι μεγίστω, καί 
τών έν τώ ζώω ύπερέχοντι πάντων ούκ δλίγω τώ μέσω, κατα- 
φρονώμεν τών αισθητών αλαζονεία συζόντες, καί οιον είπεΐν ως 
ΪΤεούς τών ά'λλων νομίσωμεν εαυτούς, τήν διάδα ήμΐν προσέ- 
ϊηκε των παϊών, ών τοϊς άλόγοις ζώοις απαράλλακτα κοι- 
νωνοΰμεν. Έ πεί δ’ ήμΐν δ λόγος περί παΐτών, ούκ άτοπον αν 
είή τό πάϊτος δρίσασ^αι, ή λαβόντες άνωθεν έχομεν. ΙΤάΐος 
τοίνυν έστί κίνησις ά'λογος τής ψυχής ως έπί κακώ, ή ως έπ’ 
άγα'ότώ- άλογος δέ εϊρηται κίνησις, οτι ού κρίσεις τά πάίϊη 
ούδέ δόξαι, αλλά τών αλόγων τής ψυχής κινήσεις μερών έν 
γάρ τω παίτητικώ τής ψυχής συνίσταται καί τά ήμέτερα 
έργα, ούκ έφ’ ήμΐν, οτι καί ά'κουσιν ήμΐν έγγίνονται πολλάκις
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καί άντιτείνουσιν. Εί ούν δή ΪΓυμφ καί λύπη καί νόσω καί 
πασι πά^εσι μεριζόμενοι τοσοΰτον άλαζονευόμεϊα, ώς καί τών 
δμοίων ανθρώπων καταφρονεΐν, σχολή γ’ άν ^Τεούς ήμάς αυ
τούς ένομίσαμεν, ούκ οντος ήμΐν τοσούτου πλήθους παϊτών 
οΰτός σοι πρώτος λόγος καί άλη^ής, δι’ ον τά πά'όίη συνέστι 
τοϊς άνΑρώποις· δεύτερος δέ καί τοΰ προτέρου έχόμενος, ινα 
τή μέν έπώυμία τό ποίημα τοΰ πεποιηκότος έπώυμή, κα- 
κεΐσε σπουδάζη άναδραμεΐν, οΪΓεν είς τήν λήξιν τήνδε κατ- 
ήλίτε. Πώς γάρ άν έπεϊύμησε μή ού'σης έπώυμίας,· ή πώς 
ου’κ άν έστερή^η τοΰ καλλίστου τών έφετών; ή γάρ ούδένες 
άφ’ ού κατήλϊίον άνήλ'πον, άλλ’ έπί τών τής γής άλώμενοι 
χηραμών, άτης έν λιμ,ώνι κατά σκότον ήλαύνοντο, καί οΰτω 
μάτην άν καί οίον άλόγως έγένετο άνθρωπος· διά δή ταΰτα 
συζώμεν έπιΐυμία καί χάρις γε τώ παραγωγοί μου καί τοΰτο 
μετά τών άλλων μοι δεδοκότι, ω δή χρησαίμην δι’ οΰ έγέ
νετο, καί είς ο τώ όϊυμώ δ’ α’ναβάλλη καί πλήττη καί τι- 
τρώσκη τούς έναντίους, οι πρός τό έπιίτυμητόν κωλύουσιν 
άνελΐτεΐν' οΰτοι δ’ είσίν οι τοΰ κάλλους έκείνου καί τής δευ- 
τέρας λαμπρότητος άποστερήσαντες εαυτούς, βούλοιντ’ άν 
πάντας τοιούτους είναι, οίοί περ αύτοί έγεγόνεισαν τοιοΰτον 
γάρ οι κακοί· οπως αύτών ή κακία άκατηγόρητος μείνη, καί 
ούτως έκεΐνοι προχωροΐεν ές τό βουλόμενον έτι δέ κάκείνους 
οσοι τή τών φαύλων έπιϊυμία άντίπαλοι κα^Γεστίκασι τοϊς 
έφιεμένοις τών άγαϊτών, ο'ί μήτε 'ο δρώσιν είδότες, μήτε εαυ
τούς ο τι ποτέ είσι, ζώσί τε άλόγως αύτοί καί τής λυμης 
ταύτης μεταδιδόασι τοίς εύή'ΐεσιν, 'ό μήτ’ έγώ, μήτ’ άλλος 
πάϊοι γε δστισοΰν, ω καί δπωσοΰν λόγου καί φρονήσεως μέτε- 
στι. Πρός ούν τούτους, ώ φίλτατε, χρηστέον γε τώ υ'υμώ,
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καί τούς όσοι παραπλήσιοι τούτοις· τη δ’ επιθυμία προς τάγαϊτόν, 

ού πάντα έφίεται, καν οί πολλοί τή άλογία παρακρουόμενοι, ές 
τούναντίον διά τήν ήδονήν άποκλίνωμεν ήδύ γάρ τήν αρχήν τό 
κακόν, τό δέ τέλος φαρμάκου πικρότερου- τό δ’ άγαμόν τού
ναντίον · οί δ’ άνθρωποι ραϊίυμούντες καί μή βουλόμενοι κο- 
πιάν αίρούμεϊτα τών πικρών τά ήδέα, τών άγαΪΓών τά φαύλα, 
τών πονηρών τά μή πονηρά · διά δή τούτο καί πλείους μέν 
κακοί, ολίγοι δέ άγαμοί. Του'τοις άρα τοίς λόγοις καί έ'τι 
γε πλείοσι τό ΪΓείον ήμίν έδεδόκει τά πάϊτη, ο'ύς ήμίν έατέον 
μαϊτοΰσι βραχυλογείν· άλλως τε καί μάλα είδόσιν, ώς όν ού 
δύο πείσειαν λόγοι, ούδ’ άν τρείς πείσουσι καί πολλοί. "Οσοι 
μέν ούν τών ανθρώπων λόγον ίστάσιν ηγεμόνα κατά παντός, 
καί μήτε τω ρέποντι προς τήν κακίαν ϊυμω , μήτε τή προς 
κακίαν έγκλίνουσιν ήδονή, επαινετοί μέν ούτοι της κρίσεως, 

καί τον άνθρωπον διασώζουσιν, ο'ύς κάγώ μακαρίζω, καν εί 
μή τοιούτος υπάρχων, άλλ’ είΪΓε γενοίμην ούκ άγνοών άμαρ- 
τάνων όσοι δέ τον ήνίοχον τούτον, ώς ίππος τον άναβάτην 
άποσεισάμενοι κατά πεδίον προβαίνουσι τήδε κακείσε παραφε- 
ρόμενοι, πή μέν ΪΓυμώ, πή δέ λύπη, πή δέ επιθυμία, καί 
μίσει, καί πάσι πάΪΓεσι μεριζόμενοι, ελεεινοί της αίρέσεως, 

ελεεινότεροι τής κακίας· άφραίνοντες ηνωμένοι,μελαγχολούντες, 
έ'ξαλλοι μέν άνΪΓρώπων, τοίς δέ ΪΓηρίοις εφάμιλλοι, ού τό 
ήμερον ζώον τον άνθρωπον διασώζουσι, ϊ'ηρίοις δ’ άτώάσοις 
παρείκασαν εαυτούς, ο μή σύ γε πά^ης τελείως, εί καί τω 
πάΪΓει κεκίνησαι, άτε άνθρωπος ών, καί πάϊτεσι δουλεύων ώς 
άνθρωπος. Τίς γάρ έξ ότου τόδε τό παν έγεγόνει ούχ έάλω 
παΪΓαίνον, καν βιώη έν άκαρεί; ούδείς. Εί δ’ απαθής ούν, 
ούκ άν άνθρωπος ήν, άλλά τις ^εάν^ρωπος, ώς δ ήμέτερος

’Ιησούς. Ούτος γάρ καί δίχα π αϊτών καί άνθρωπος καί 
Θεός' πάϊτος δέ φημι λέγων τήν αμαρτίαν ού τον πόνον τής 

σαρκός καί τοΰ αίματος, καί όσα άλλα περίκειται τουτί τό 
σαρκίον αλγεινά καί έπίπονα. Τριών γάρ οντων, μή άμαρ- 
τεϊν, άμαρτείν καί μετανοήσαι, άμαρτεϊν καί μή μεταμέλεσΪΓαι · 
τό μέν πρώτον τής ϊτείας φύσεως μόνης έστί καί όσαι ταύ- 
της έγγύς· τό δ’ εξής ήμέτερον καί κοινόν τό δέ γε τρίτον 
καί χαλεπόν τής σκοτεινής φύσεως μόνης έκείνης, καί όσαι 
τού σκότους εΐλοντο είναι μή τού φωτός. Τούτων μέν δή 
τού πρώτου ούτε μέτεστιν οΰτ’ έμοί ούτε τω άλλω τών ώς 
ήμάς· τού δέ τρίτου άπαλλαγείης σϊτένει παντί, γενού δή 
τού μέσου καί άνΪΓρωπίνου, καί ΪΓυμώ άμαρτών ψυχοφϊτόρω 
κακώ ιλαρός καί πράος γενού, τό ΪΤηριώδες άποβαλλών Ε ι
ρήνην έσχες τό πρώτον, αγάπην, είτ’ έΪΓυμώίης, έχρήσω μάχη, 
ανθρώπινον τό πάϊτος· πλήν έπάνελϊτε εις ειρήνην. Ού το- 
σούτος αρκεί σοι χρόνος τής μάχης; Καί πού άν ϊείο  τον 
λέγοντα μή πρότερον τον ήλιον καταδύναι, πριν άν ές 
φιλίαν έλϊτοι τώ λυπουμένω γε δ λυπών; Ού δει τήν μάχην 
άϊτάνατον είναι, ώσπερ ούδ’ άλλο ούδέν τών έν γενέσει 
τε καί φϊτορά, ή τό πάμπαν είπεΐν, τών γεννητών καί συμ- 
βεβηκότων μάλλον μέν ούν τήν ειρήνην ήμάς έχρήν διαφυ- 
λάττειν άΐάνοτον. Ε ί δέ καί ή ειρήνη ΪΓνητόν, καλόν γε 
όν, καί καλών σχεδόν ύπεράνω, τί τήν μάχην τηρητέον άϊτά- 
νατον; "Ορα μή σύ μέν άλλους διδάσκων ειρήνης άντιποι- 
είσΪΓαι, λάΪΓοις σαυτόν ούκ άντιποιούμενος, ο πόσου γε άξιον 
ονείδους, ούκ οίεται κρύπτειν σε. ’Εγώ μέν ούν, ώ άγαϊτέ, 
μαρτύρομαι τόν έπί πάσι Θεόν, ές τοσούτον έχϊτρος τυγχάνων 
είμί, ές οσον άν δ έχϊτάίρων με βούλεται- καί εί μτ άληϊτή



λέγω, αύτός έλεγξον αίτήσας διαλλαγήν ή γάρ αν ’Αργείου 

Πήγασου ταχύτερου εΰροις με. Διά δή τοΰτο καί τουτονί 
τον λόγον έποιησάμην, ίν’ εί μέν φιλίας τύχω καί τών έμών, 
εί μή πάντων, τών γε αναγκαίων καί χρειωδών, έξω τε χά- 
ριτας τώ Θεώ πολλοΰ με δεινοΰ άπαλλάξαντι καί άποδεδω- 
κότι μοι τήν ειρήνην, καί σοί δ’ αύτώ ύπακούσαντί μοι παρα- 
καλοΰντί σε προς αύτη'ν εί δ’ αύ, ο μή γένοιτο, άναίτιος 
ώ πάσιν άν^ρώποις τοΐς τε νυν ούσι, τοΐς τ’ έσομένοις, καί 
γε αύτοϊς τοΐς ύβρίζειν έπισταμενοις.

Α. Κ. Δ.
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ΝΙΛΒΕΝ'ΓΡΟΝ Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Ν  Α Ν Τ Ι Ο 

Χ ΕΙ ΑΝ.

Δημοσιεύοντες τε'σσαρας ¿πιστολάς τού Πατριάρχου ’Αν
τιόχειας Νιλβέστρου, αιτινες άντεγράφησαν ¿κ χειρογράφου 
τής βιβλιοθήκης του έν Αειψίΐίο Πανεπιστημίου, προτάσσομεν 
οσα γράφει περί του Νιλβέστρου 6 Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως Κωνστάντιος έν τώ Καταλόγω τών Πατριαρχών 
τής ’Αντιόχειας. Γ0  Πατριάρχης ’Αντιόχειας Αθανάσιος „προ 
του άπο^ανειν διάδοχον καταλέλοιπέ τον ποτέ Διάκονον αύ-

του, άλλ’ έν τω άγίω ’Όρει τή άδεια αύτοΰ άπελϊόντα καί 
άσκητεύοντα, Νίλβεστρον. Κατά δέ τήν άναφοράν τών 
χριστιανών προς τον οικουμενικόν τότε Πατριάρχην Παΐσιον 
καί τήν Νυ'νοδον περί τοΰ βηϊέντος διαδόχου μεταπεμψάμενσι 
αύτον άπό τοΰ άγιωνύμου ’Όρους ¿χειροτόνησαν ’Αρχιερέα καί 
προεβίβασαν εις τον τής ’Αντιόχειας θρόνον τώ 1728 
έτει («) · Άνήρ έναρέτου μέν ζωτς υπάρχων, ώς ικανόν χρόνον 
διατρίψας έν τοΐς τοΰ Άφωνος άσκητηρίοις, ένζτεν τοι καί ώς 
άρνησίκοσμος ήν τον τρόπον απλοϊκός, εύαπάτητος καί προσ- 
ανέχων αύστηρώς ταΐς ίεραΐς διατυπώσεσιν άκλόνητος καί 

άμετάτρεπτος. Διό καί τής τοιαύτης έν τώ Κόσμω πνευμα
τικής υψηλής αρχής ώφζτη άνεπιτήδειος. Μετά γάρ τής 
άρετής δει είναι τον τοιοΰτον οίκονόμον άριστον κατά τάς 
περιστάσεις τών ανθρωπίνων ποικίλων αδυναμιών, έκτελοΰντα 
έργον εύαγγελιστοΰ έν ανοχή καί υπομονή, έν πραότητι καί 
συγκαταβάσει, γενόμενον αύτον μακρόθυμου καί άνεξίκακον, 
ΐν’ οΰ'τως, έάν τούς άπατηΕέντας καί άφηνιάσαντας μή πάν- 
τας, τούς πλείονας γοΰν κερδίση. Αλλ’ ό μακαρίτης έκ Βυ
ζαντίου παραγενόμενος εις Χαλέπι έν ήμε'ρα Τετράδι, καί 
ίδών έν τή προετοιμασϊείση έξω τής πόλεως προς υποδοχήν 
παρά τών Προύχοντων Χαλεπλίδων τραπέζη ίχίτΰας, ο’ργή 
κυριευτείς άνέτρεψε ταυ'την, καί δεινώς έπέπληξε τους προς 
ύπάντησιν αύτοΰ έξελ^όντας προκριτωτέρους τών χριστιανών,

(α) Τό χειρόγραφόν τό περιέχον τάς νΰν έκδιδομένας ¿πιστολάς 
τοΰ ϊ£ιλβέστρου περιέχει καί ονομαστικόν Κατάλογον τών Πατριαρχών 
τής ’Αντιόχειας έν ω λέγεται, ότι ο' Σίλβεστρος έπατριάρχενσεν έν 
ίτει αψκδ'.
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ούδ’ άκροις ώσί προσέξας αύτοϊς απολογούμενοις, ότι διά τήν 

έν έκείνοις τοϊς μέρεσι νηστίμων εδωδίμων έλλειψιν εκκλη
σιαστική συγκαταβάσει οι προκάτοχοι αύτοΰ ΙΙατριάρχαι 
παρέσχον τήν τοιαύτην άδειαν. Καί είς Χαλέπι είσελΪΓων, 
ού μόνον άκαμπτος όλως ταϊς αύτών περί τούτου παρακλή- 
σεσιν ωφΪΓη, αλλά καί επ’ Έκκλησίας άφώρισεν αυτούς ώς 
υπό λαιμαργίας ίχΆυοφάγους έν ήμέραις νηστίμοις. Καί 
τούτω μή άρκεσίϊείς, καί προς τον Σατράπην τοΰ Χαλεπίου 
κατεϊπε κατ’ αυτών ώς φράγκων καί απειθών έφ’ ω συλ- 
ληφϊτεντες τών επισημότερων τινές κα^Γείρχϊησαν καί έζη- 

μιώϊιησαν. Μίσει δε καί έκδικήσει οί παΐτόντες έξαφξτέντες, 
άντέστρεψαν τήν καταδρομήν δόσει χρημάτων πρός τον Σ α
τράπην, όςτις έμελλε συλλαβεϊν τον Σίλβεστρον καί κακο
ποίησα'., άλλα γνούς τό κακόν φυγάς ωχετο είς Λαοδίκειαν. 
Μετά δέ τήν τούτου λαϊραίαν άναχώρησιν πάντες οί έν Χα- 
λεπίω μέχρι τής ημέρας έκείνης ’Ορθόδοξοι (έκτος μικροΰ 
άρώμοΰ τινών) έκηρύχΪΓησαν ήβηδόν Παπισταί, άποσπασ^έν- 
τες άϊτλίως τής μητρός αύτών ’Ανατολικής ’Εκκλησίας μέχρι 
τής σήμερον. Μετά δέ τοΰτο πολλά κοπιάσας καί άγωνι- 
σΪΓείς πρός έπιστροφήν αύτών τε τών ε’κσκιρτησάντων τών πα
τρώων εύσεβών δογμάτων Χαλεπλίδων, καί τών άλλων έν Δα- 
μασκώ, Βηρυτω καί άλλαχοΰ κατά Συρίαν παρασυρέντων, 
άποσχισΐτέντων τής άλη^Γείας, καί ύποκυψάντων άίόλίως ταϊς 
δυτικαϊς περί τά δόγματα καινοτομίαις, διά τών σταλέντων 
έκ ’Ρώμης Μισσι οναρίων έν πλήρει Παπική άφέσει καί συγ- 
χωρήσει καί νηστειών καί πάντων τών άλλων αθεμίτων τών 
παρά τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας κεκωλυμένων 
πολλά δέ διενεργήσας καί δαπανήσας πρ'ις άποδίωςιν τών τε
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παρεισαχϊτέντων ψευδεπισκόπων έν Χαλεπίω παρά τών Αατινο- 
φρονησάντων καί ενός αυτόχθονος Αατινόφρονος, καί πρός 
άπάντησιν τών πολλών δαπανηϊτέντων, υπό άνεχείας καί στε
νοχώριας περιελϊών τούτου ένεκα Βλαχίαν, Μολδαβίαν καί 

άλλα μέρη, καί πολλά ύποστάς καϊτ’ όλον τό διάστημα τής 
έπ’ έτεσι τριάκοντα προς ταϊς οκτώ παραταϊείσης έν μέσω 
τοσούτων μόχΪΓων καί θλίψεων, κακουχιών καί κινδύνων, 
πολυωδύνου καί μαρτυρικής αύτοΰ ΙΙατριαρχείας, άπήλ^ε 
τέως ώς πολύτλας πρός Κύριον τώ 1766 έτει έν Δα- 
μασκώ. («)

’ Επιστολή Α' Σιλβέστρου Πατριάρχου 

’Αντιόχειας πρός τον μητροπολίτην Κιτίων Κυρ 

Διονύσιον.

Πανιερώτατε μητροπολϊτα τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Αεμεσοΰ, πρόεδρε Κουρείων καί Κιτίων, έν άγίω Πνεύματι 
αγαπητέ άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος, 
χάρις εϊη σοι παρά Κυρίου Θεοΰ. Προ πολλοΰ εϊχαμεν νά 
σάς γράψωμεν, πλήν 'μέ τό νά μάς έτυχαν φροντίδες πολ- 
λαίς έβραδύναμεν· τά νΰν δέ μέ τό νά ήρεμήσαμεν μικρόν,

(α) Κωνσταντίου Α’ τον άπό Σιναίου Πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως Συγγραφαϊ αί ¿λάσσονες σελ. 140. Έ ν  Κωνσταντινου- 
πο'λει, 1866.
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δέν έλείψαμεν δίδοντές σας εΐδησιν, ότι ύγιαίνομεν συν Θεώ, 
καί πώς σάς έχομεν εις τον κατάλογον τών εκλεκτών μας 
φίλον, διά τήν ροπήν καί κλίσιν οπού έχετε εις τά χρηστά, 
καί μάλιστα διά τήν καλήν ε’πίσκεψιν τοΰ ποιμνίου σας, 

καϊτως ή φήμη σάς κηρυ'ττει ούτωσί. ’Επί τοΰ παρόντος 
ένδιατρίβομεν εις Χαλέπι, εις τό όποιον καί προσμένομεν 
άχρι τών Θεοφανείων, διά τήν σόστασιν τών άποστατη- 
σάντων χριστιανών, διά τούς οποίους φε'ρομεν ιδρώτας καί 
πόνους πολλάκις νά τούς άποσπάσωμεν άπό τον φάρυγγα 
τοΰ δαίμονος, ο όποιος καί ¿τόλμησε, παραχωρήσει ΪΤεία, 
νά τούς παγίδευση μέ τήν λιχνείαν της γαστρός, καϊτώς 
ποτέ τούς πρωτοπλάστους. Ό  παντοδύναμος Κύριος νά τοΰ 
συντρίψη τάχιστα τήν οφρύν, νά ενδυνάμωση καί ήμάς νά 
μένωμεν πάντοτε άνώτερον τών ε’κείνου βελών. Έμάϊταμεν 
πώς νά σάς εύρίσκωνται αύτόίι τού μεγάλου Βασιλείου τά 
άπαντα εις τρεις τόμους διηρημένα- όΪΓεν σάς παρακα- 
λούμεν νά μήν παραβλε'ψητε τήν αί'τησίν μας, ώς φίλος 
άκραιφνής, άλλά νά τά εγχειρίσητε τοΰ άδελφοΰ μας νά 
μάς τά πέμψη εις Χαλε'πι. Γράψετε' μ.ας μετά ϊτάρρους 
πόσον είναι ή τιμή των νά τήν πε'μψωμεν. Τόν αδελφόν 
μας 2ολοημάνην έχετε τον εις τόν βαΪΓμόν τών άκραιφνών 
σας φίλων, καϊτώς καί ήμείς τήν σήν πανιερότητα. 2τέλ- 
λομε'ν της καί εις σημεϊον μνήμης ένα έξω καί έσω καμη- 
λαύχιον καί ε'ν ζωνάριον μεταξωτόν. Έγράψαμεν καί τοΰ 
άδελφοΰ μας διά νά μάς έκλέξη τρία παιδία, όπου νά χρη
σιμεύουν ού μόνον διά τήν σπουδήν, άλλά καί διά τήν 
μοναδικήν ζωήν, καί συνεργήσατε καί υμείς τό συμφε- 
ρώτερον νά είναι τά πλε'ον έπιτηδειότερα, καί ας έλϊωσιν

εις Χαλε'πι, εις τό όποιον καί ά π ε κ α τ ε  στήσαμε  ν 2  χο - 
λεΐον τών 'Ε λλ ην ικών  μ α δ η μ ά τ ω ν .  Καί ταύτα μέν 

εις εί'δησίν της, ή δέ χάρις τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού 

είη μεϊτ’ υμών έν βίω παντί.
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Τού αυτού προς τον αυτόν επιστολή Β '.

Τήν ύμετέραν πανιερότητα άδελφικώς άσπαζόμεΪΓα, 
δεόμενοι τοΰ έκ νεκρών άνασιάντος Θεού, όπως άξιοι 
αύτήν νά έορτάζη κατ’ έτος φαιδρώς καί χαρμοσύνως 
τήν άγίαν αύτοΰ ’Ανάστασιν συν τοίς λοιποις αύτή κα- 
ταϊτυμίοις. Τά ποΪΓεινά της έλάβαμεν γράμματα καί 
έχάρημεν υπερβαλλόντως εις τήν προς ήμάς άψευδή καί 
άνυπόκριτόν της εύ'νοιαν, ήν καί ημείς άμείωτον έχο
μεν καί πεφυτευμένην εις τά βάϊη τής ψυχής. Έκο- 
μισάμεϊία καί ας πέπομφεν ήμίν τοΰ μεγάλου πατρός 
καί ούρανοφάντορος Βασιλείου βίβλους, διά τάς όποιας 
γράφει νά μήν τάς άποξενώσωμεν, τό όποιον καί προ 
τοΰ νά μάς τό γράψη έτζη τό έλογιάζαμεν, ότι νά 
τάς πέμψωμεν αύ^ις. "ΟΪΓεν καί τήν εύχαριστοϋμεν εις 
τήν κατά Θεόν ύπακοήν, όπού δέν ήμ,έλησεν εις τήν 
αϊτησίν μας, καί μάλιστα όπού μάς υπόσχεται πώς έπι- 
σκέπτεται τόν ήμε'τερον άδελφόν. Τά κ α ϊ  ήμάς καί 
άλλοτε τής τά έδηλοποιήσαμεν, καί νύν πάλιν διά βρα
χέων μανϊτανέτω, ότι ύγιαίνομεν, καί περιμένομεν έτι 
εις Χαλε'πι · πλήν μετά τινας ημέρας έχομεν εις νούν



νά διέλδωμεν εις Δαμασκόν, ο πως έπισκεψώμεδα καί 
τούς εκείσε χριστιανούς, άπο τούς οποίους οί πλείονες 
έξώκειλαν εις τον παπισμόν, καί λογιάζομεν ότι να δο- 
κιμάσωμεν έκεϊσε πλείονας ίδρωτας καί πόνους εις το 
νά άποσπάσωμεν τά  ζιζάνια τής κακοπιστίας, ωσάν όπου 
ε’ρρίζωσαν εις βάδος με τήν τοΰ χρόνου διέξοδον. Εις 
Χαλέπι δεν ήσυχάσαμεν πώποτε άπο τούς καδ’ ημέραν 
αγώνας- ή επιστροφή ομως τών πεπλανημένων μάς χαρο
ποιεί μικρόν, καί μάς ανακουφίζει τούς πόνους. Άμ.ποτες 
ό πανοικτίρμων Κύριος νά χαρίση βαδείαν καί άνα- 
φαίρετον ειρήνην τή αγία του ’Εκκλησία, καί νά εξά
λειψη τήν έπηρμένην οφρύν τής καινής ταύτης αίρέσεως, 
οποΰ ολίγον έλειψε νά άποτεφρώση το κλέος απαν τοΰ 
άποστολικοΰ μας θρόνου. Καί ταΰτα μέν συντομίας χά- 
ριν, τά δέ έτη αύτής είησαν παρά Θεοΰ πλεΐστα καί 
πανευδαίμονα.
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Τώ αύτώ επιστολή Γ '.

Τήν ύμετέραν πανιερότητα άσπαζόμεδα έν Χριστώ, 
ούτινος δεόμενα, όπως διαφυλάττη αυτήν μέχρι γήρως 
βαδυτάτου εις καταρτισμόν τοΰ ποιμνίου της. Χαράς 
μ,εγάλης πρόξενα έγιναν αυδις ήμίν τά φιλικά της γράμ
ματα. Μάς ¿χαροποίησε μάλιστα υπερβαλλόντως καί ον 
υπέρ τής πίστεως έχει ζήλον καί τοΰτο ού μόνον διά 
τών γραμμάτων της έδηλώδη ήμίν, άλλα καί ή φήμη
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έ'τζη τήν κηρύττει, συνήγορον τής άληδείας καί τής εύ- 
σεβείας ύπέρμαχον, βακτηρίαν τών καταπιπτόντων, λιμένα 
εύ'διον τών χειμαζομένων, παρακλήτορα τών δυστυχούντων, 

παραπλήσια τούτοις καί ά'λλα πλείονα μεμαδήκαμεν άπό 
τον κατά σάρκα ημών άδελφόν, ο οποίος πάντοτε την έχει 
έπί γλώττης καί έκδειάζει τά ήρωϊκά της κατορθώματα. 
Άμποτε καί μέχρι τέλους νά έπιδίδει εις τά θεοφιλή σπου
δάσματα. Οί έπεγειρόμενοι καδ’ ήμών πόλεμοι παρά τών 
Φρατόρων είναι ά'σπονδοι καί άφιλίωτοι. Οί πόνοι καί οί 
ιδρώτες ήμών δέν διακόπτονται, έπειδή καί ή παράταξις 
τών πολεμίων είναι πάντοτε έξωπλισμένη' πλήν όσον άγω- 
νίζονται καί δαρροΰσι νά στήσουν τά τρόπαια τής μοχδηρίας 
τους, καταβάλλονται όμως τή δεξιά τοΰ ύψίστου, καί έλέγχονται 
ώς άσδενεΐς, καί λαμβάνομεν ήμείς τά τρόπαια, ή μάλλον 
είπεΐν ή ’Εκκλησία τοΰ Θεοΰ- διότι άψευδής δ είπών, κ α ί 
π ύ λ α ι  αδου ού κατ ισχύσουσιν  αύτής .  Ε ις τούς έξω 
μάς κατέτρεξε μεγάλως δ Κόνσολος τών Γαλλών, καί μάς 
έζημίωσεν δ ένταΰδα ήγεμών έως 15 πουγγία χρημάτων, 
έχων συνεργούς καί τινας τών λατινοφρόνων χριστιανών. 
Ή μείς έτι προσμένομεν εις Χαλέπιον, μετά δέ τήν εορτήν 
τών άγιων ’Αποστόλων μελετοΰμεν σύν Θεώ νά κατέλδωμεν 
εις Ααοδίκειαν. Τήν ύπερευχαριστοΰμεν καί διά τά σταλ- 
δέντα, καί μάλιστα διά τά διακόνια δποΰ έπεμψε, τά 
έβάλαμεν εις τό Φροντιστήριον  τών ’Ελληνικών μ α 
δ η μ ά τ ω ν .  Κατά τό παρόν μέ τό νά είμεσδε περιπε
πλεγμένοι εις τά τοιαΰτα δεινά, δέή είχαμεν άδειαν νά 
φροντίσωμέν τι σημεΐον τής άκραιφνοΰς ήν έχομεν περί 
αύτήν εύνοιας, έν άλλοις όμως έκφροντίσομεν τό πρέπον. ’ Ο 
δ ιδάσκαλος  τοΰ Νχολείου μ α ς  Ιάκωβος εύλαβώς τήν



ίεράν της κατασπάζεται δεξιάν. Τά βιβλία σας τά έδέ- 
σαμεν μετά πλείστης έπιμελείας, όμως είναι διεφθαρμένα 
καί έλλειπή, ίσως έξ άμελείας τών προκατεχόντων. Ταύτα 
μέν συντομίας χάριν, τά δέ έτη αύττς είησαν ϊτέοϊτεν πλεϊστα 

καί πανευτυχή.

Τώ αύτω επιστολή Δ'.

Ή  ανυπόκριτος καί αψευδής ευνοια οπού προς αύτήν 
έχομεν, μάς αναγκάζει διαπάντα νά μήν οκνεύωμεν εις τό 
νά της δηλοποιούμεν τά καϊτ’ ήμάς, εύπορούντες γραμματο
φόρου. Τάς καταδρομάς άς έχομεν παρά τών άντιπάλων τάς 
μανθάνει εις πλάτος άπό τόν άδελφόν μας, αίτινες εϊσίν 
αδιάκοποι καί άληκτοι, καί εύϊύς οπού παύει ή μία, έπε-· 
γείρεται άλλη· ή άμαχος μόνον ισχύς νά τάς καταβάλλη 
ταχέως, καί νά έπιδαψιλεύη βαϊτείαν διαμονήν καί ειρήνην 
τή Εκκλησία, όπού κλυδωνίζεται έν μετεώρω πελάγει καί 
τρικυμίαις τών αιρέσεων. Τά παιδία οπού έ'πεμψε, τά έβά- 
λαμεν εις τό Χχολείον, καί φαίνεται πώς έπιδίδουν αί άρχαί 
τους* διά τούτο άς μήν άμελήση νά φροντίση προσέτι διά 
άλλα δύο, ίσως καί διαδοϊτή εις τούς πλείονας ή τής παι
δείας κτήσις ή οποία όσον έλαμπε πρότερον εις τό γένος μας, 
τόσον έξελιπεν έν τοϊς καϊτ’ ημάς χρόνοις, διά τούτο γεγόνα- 
μεν καί τοίς έχ^ροϊς εύχείρωτοι καί ευάλωτοι· ^έλει έχει καί 
ή ύμετέρα πανιερότης κλέος άμάραντον παρά Θεού ώς συν
δρομητής τοιούτου καλού. Άς μήν είναι όμως έπί τοσούτον 
εις παιδαρικήν ήλικίαν, άλλ’ εις προσήκουσαν καί άρμοδίαν, 
διά νά τξεύρωσι νά πονούσιν εις ττν τής παιδείας κτήσιν.

Α. Κ. Δ.
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; Γεώργιος, τοιχογραφία τού "Ελλη-ος ςωγραφοο ’
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Τούρκος μετά τού χαρεμιού του.
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Γυνή Σερβα.



Ούγγροι ΙΓέστης.
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Χωρ’.κη Νεαπολεως. 'Υπηρέτρια Νεαπέλεως.
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ΎΡροπώλης ¿ν ΝεαπΛει.
’Οπωροπώλης ¿ν Νεαπέλει.
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Σχλά?αι.
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Μυοκτόνος ¿v Πεκίνω.





'Ο  Δοΰναβις παρα την Βουλγαρίαν.

'Ο  ποταμος Δουναβις.

co
CO

LIWCLLOT

Ο Δου'ναβις παρα την Βλαχίαν,

Ουγγρική καλΰβη παρά τάς οχί:ας του Δουνάβεως.
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ΖΩΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗ2.

'Ο  αείμνηστος ούτος άνήρ έγεννή^η τώ 1736 ετει εν 
Γ ραμμένω ,  κώμη κείμενη πλησίον των Ίωαννίνων, εν ή 
καί τά κοινά γράμματα έδώάχΪΓη τη φροντίδι τού ευσεβούς 
αύτοΰ πατρος Κωνσταντίνου. Ό  Καπλάνης απορφανιστείς 
νεος μετε'βη εις ’Ιωάννινα, ενΐα έ'ζη υπό την προστασίαν των 
εαυτού συγγενών μέχρι του έτους 1754, οτε ό εν Βουκουρεστίω 
εμπορευόμενος Ίωαννίτης Παναγιώτης Χατζή Νίκου («), έν 
Ίωαννίνοις τότε τάς διατριβάς ποιούμενος, παρατηρήσας, τον 
σεμνόν βίον, τά χρηστά ή“ η καί την οξύτητα του νοος του 
Ιναπλάνη παρελαβεν αύτόν εις την υπηρεσίαν αύτοΰ καί συν- 
απεδήμησεν εις Βουκουρε'στιον. Τοσοΰτον δέ πιστώς καί 
φρονίμως ύπηρε'τησε τον Χατζή Νίκον, ώστε μετ’ ολίγα έτη 
έκρ&η εύλογον υπό τού Χατζτ Νίκου ινα καί ό νεος Καπλάνης 
γίνη με'τοχος του εμπορίου του. Άναχωρήσας ο Καπλάνης 
έκ Βουκουρεστίου έν έ'τει 1768 μετε'βη εις την πόλιν τής 
’Ρωσσίας Νίζναν καί έμπορεύετο αύτο'ΤΗ με'χρι τού έτους 1771, 
οτε άναχωρήσας ήλ'β'εν εις Μόσχαν καί μετήρχετο το εμπό
ρων [κανά έτη. Έ κ  Μόσχας ύπέστρεψεν εις Βουκουρε'στιον

(α) Δαπάνη του'του έτυπώ2ησαν έν Λειψία τω 1784 έ'τει συγγράμ
ματα τινα Νικηφόρου του Βλεμμίδου.



καί εΊτεώρησαν μετά τού Χατζή Νίκου τούς κοινούς λογα
ριασμούς, είτα άπεφάσισαν έν αγάπη ΐνα τού λοιπού έμπο- 
ρεύηται έκαστος ιδία. Ύποστρέψας δέ δ Καπλάνης εις Μόσχαν 

καί κατοικήσας έν κελλίω τού αΰτόϊτι ελληνικού Μοναστηριού 
(έστι δέ Μετόχιον τής έν τω άγίω ορεί Μονής των Ίβήρων) 
μετήρχετο το έμπόριον μόνος προς ιδίαν ωφέλειαν. ' Ο Καπλάνης 
άπεμάκρινε μέν τδ σώμά του έκ τής προσφιλούς αύτω Ε λλά 
δος, καταυ'λιβομένης ύπδ τού ζυγού τής ώμοτάτης τυραννίας, 

άλλα τό πνεύμά του άείποτε συνεΪΓλίβετο καί συνέπασχε τοΐς 
τυραννουμένοις δμογενέσιν. Ημ,εϊς, έλεγε συνεχώς προς τούς 
έν Μόσχα ζώντας "Ελληνας, ή μ ε ϊ ς  ζώμεν ένταΰξτα έν 
ησυχία  κ α ί  άναπαύσε ι  κ α ί  άσφ αλε ία ,  άμή έκεϊνοι 
οί δυστυχ ε ίς ;  "Οτι δε τά λεγόμενα δεν ήσαν ύπόκρισις, 
άλλ’ έκφανσις τής -λιβομένης διά τούς ομογενείς ψυχής 
του, δηλούσιν αί άγαυτυργίαι αύτοΰ. Έ ν  έ'τει 1797 
κατέ^Γεσεν έν τώ έν Μόσχα αύτοκρατορικω Όρφανοτροφείω 
δέκα χιλιάδας ρούβλια, ΐνα μένωσιν έκεί αιωνίως, δ δέ τόκος 
αύτών να στέλληται κατ’ έτος εις το έν Ίωαννίνοις Νοσο
κομείου προς διατροφήν τών έν αύτω ασθενών. ’Ωκοδόμησεν 

έν Ίωαννίνοις ίδίαις δαπάναις Σχολείου έπονομαζόμενον 
Σχολείου τού Κ α π λ ά ν η ,  όπερ έπροίκισε μέ βιβλιοθήκην 
καί διάφορα μαθηματικά καί φυσικά όργανα. „Τ δ Σχολείου 
μου, λέγει έν τή διαθήκη του, τδ έχω συν ίϊτεώ πεπροικισμέ- 
νον μέ βιβλία άρκετά παντοίου είδους, καί μέ δ'ργανα μα
θηματικά, τά δποϊα έπρόβλεψα καί έφρόντισα άπό τε Βιέννης 
καί ΙΙαρισίου διά τού έξοχωτάτου έν ίατροφιλοσόφοις Κυρίου 
Άδαμαντίου Κοραή. Έπροίκισα δέ ή'δη αύτδ μέ κτίριον 
ευρύχωρου, άρκετον διά τήν κατοίκησιν τών διδασκάλων, ύπο- 
διδασκάλων καί υποτρόφων, καί διά τήν τών μαδημάτων
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παράδοσιν.“ Κατέθεσε δέ έν τώ αύτω Όρφανοτροφείω 100 
χιλιάδας ρούβλια, ΐνα έκ τού τόκου αύτών μισδοδοτώνται 
αιωνίως τρεις διδάσκαλοι τού Σχολείου του, εις Ίεροκήρυξ, 
δέκα νέοι υπότροφοι ευφυείς, καί εις διδάσκαλος ξένων γλωσ
σών· „Θέλω άπαρετήτως, λέγει έν τη διαΐτήκη του, εις το 
Σχολείου μου υά φροντιστή καί εις έτερος διδάσκαλος προ
κομένος εις διαλέκτους, διά να διδάσκη έν αύτω έν πρώτοις 
τήν Λατινικήν διάλεκτον ώς μητέρα γλωσσών, επομένως δέ 
καί τήν Ιταλικήν καί Γαλλικήν ή καί τήν Γερμανικήν.“ 
'Υπέβαλε δέ τδ .Σχολείου εις τήν προστασίαν τού ΙΓατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, ώς δηλούται έκ τού πατριαρχικού 
Σ ι γ γ  ιλίου, οπερ έτυπι&η τω 1809 έν Μόσχα μετά τής 
διαθήκης καί άλλων έγγραφων τήν περιουσίαν τού Καπλάνη 
άφορώντων. Πλήυ δέ τούτων δ Καπλάνης έδαπάνησε καί 
προς έκδοσιν πολλών βιβλίων ελληνικών. Τελευταίου δέ άσϊενή- 
σας έγραψε τήν διαθήκην του, μετέλαβε τών άχράντωυ μυστη
ρίων καί μετά τούτο έτελεύτησεν εβδομηκοντούτης τη 20 Δε

κεμβρίου τού έτους 1806. ’Αναγνωσ^είσης τής νεκρώσιμου 
ακολουθίας, έξεφωνή^η καί λόγος έπικήδειος ύπδ τού τότε 
έφημερίου τού Ελληνικού Μοναστηριού Αγαθάγγελου Αδρια- 
νουπολίτου (ός μετά ταύτα έχειροτονήίτη μητροπολίτης Χαλ- 
κηδόνος, έν έτει δέ 1826 έγένετο Πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως). Έ τάφη δέ έν τώ Μοναστηρίω τού Δονσκόι, ένϊτα 
καί Νικηφόρος δ Θεοτόκης τέϊαπται. ΓΥπδ τήν εικόνα αυ
τού, σταλεϊσαν είς Ιωάννινα, ΐνα τε^ή έν τώ Σχολείω του, 
έγράφη τδ εξής τετράστιχον, ποιηΐέν ίσως ύπδ Εύγενίου τού 

Βουλγάρεως.
Παίδες Ελλήνων, ίδμοσύνη προγόνων μεμαώτες,

μή φείσησ^ε πόνων, ήχομένων γε χρόνω·
25*
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’Αδαΐήν στυγερήν φευ, μή ποτ’ ύποίσετε δή μή·
εύτε Παλλάς δ’ ύμμας έπίδη, γνώσϊε κ’ έμέϊεν.

ΓΑπασα ή περιουσία του Καπλάνη συνίστατο εις 183 

χιλιάδας ρούβλια, ών τάς 110 χιλιάδας κατέθεσε ζών εν τώ 
’Ορφανοτροφείω τής Μόσχας, ώς άνωτέρω εϊρηται, υπέρ του 
Νοσοκομείου καί του Σχολείου ■ διά δέ τής διαθήκης του 
διώρησε νά κατατεϊώσιν έν τώ αύτώ Όρφανοτροφείω αιωνίως
ά) 10 χιλιάδες ρούβλια, ων ο τόκος νά στέλληται κατ’ έτος
εις ’Ιωάννινα, ινα ύπανδρεύωνται πτωχά κοράσια των χωρίων 
Γ ραμ μ ένου  καί Τ σ ου ντίλα ς. β') 10 χιλιάδες ρούβλια, 
ων δ τόκος νά διανε'μηται κατ’ έτος εις τούς πτωχούς 
των αυτών χωρίων, γ') 10 χιλιάδες ρούβλια, ων δ τόκος 
νά δίδεται κατ’ έτος εις τροφήν καί ενδυμασίαν των έν 
Ίωαννίνοις φυλακισμένων, δ') 5 χιλιάδες ρούβλια, ών δ τό
κος νά στέλληται κατ’ έτος εις το όρος τού Άφωνος υπέρ 
τού αυτόθι 2χολείου · ε') 5 χιλιάδες ρούβλια, ών δ τόκος νά 
στέλληται κατ’ έτος εις τδ έν Πάτμω 2χολεϊον. ς') 6 Χιλιά
δες ρούβλια ί'να διά τού τόκου αυτών ύπανδρεύωνται κατ’ έτος 
πτωχά κοράσια τών Ίωαννίνων. ζ') 2 χιλιάδες ρούβλια ύπέρ 

τού έν Νίζνη Νοσοκομείου. Τήν δέ υπόλοιπον περιουσίαν του 
διώρισε νά δώσωσιν οι έπίτροποί του εις τούς συγγενείς του, 
οϋς ονομάζει έν τή διαθήκη του, καί εις ’Εκκλησίας. Τοι- 
οΰτος ύπήρςεν έν συντόμω δ βίος καί αί εύποιίαι τού εύσε- 
βεστάτου καί φιλογενεστάτου Ζώη Καπλάνη.

Α. Κ. Δ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩι ΑΓΙΩι ΚΡΗΤΗΣ.
(Έ κ  των ανέκδοτων Ή . Τανταλίδου.)

Τ η  κ ? '.  Σ επ τε μ β ρ ίο υ  1861.

Δέσποτα, πουχεις τού Σταυρού την μπόρεσι καί χάρι, 
τσή Κρήτης Άρχιπίσκοπε, τσή πίστης φλαμπουράρη,
’Αφέντη Κυρ Διονύσιε, έδά προσχαιρετώ σε, 
χάμαι σου γέρνω ολόκορμα καί διπλοπροσκυνώ σε.

Εις τό νησί τσή Πρίγκιπος, αύτοΰνο τ’ άκουσμένο, 
μι’ άργατινή απ’ έδεπά μούτυχ’ έδά νά πηαίνω· 
κι’ οντε γοργά τό ζάλο μου έδαύτου έκινοΰσα 
κι’ άπ’ τό Μαντζάρι γιάγερνα κι’ ομάδι άκλουίτούσα 
μέ τήν χρυσή άφε'ντρα μου, τήν γιάτραινα Λουτσήκα, 
έτότενες ανέλπιστα δυο Κρητικοί μ’ εύρηκα.
Ποϋρι μου λέγει δ ένας τως πώς μούχεν ένα γράμμα 
άπό τον Άγιο Κρήτης μας, κι’ ομάδι κάτι πράμμ.α. 
Άπείκασά το το ζημιο κ’ ,,είν’ ή εικόνα!“ είπα, 
κι’ άπό τήν άναγάλλιασι τά στήςτη μου έκτύπα.
Μά όντας τήν ταϋτερινή ή άρχόντισσα γιαγέρνει 
’ς τήν Χάλκη καί τό ’κόνισμα καί τήν γραφή μου φέρνει, 
ήντα λογής άγροίκησα νά λαχταρή ή καρδιά μου 
νά σου ’στορήσω δεν ’μπορώ, ’Αφέντη Δέσποτά μου.



Άνάγνωσα τά μούγραφες μέ τήν χρυσή σου χέρα, 
πούρι μου τ ’ άναγνώσασιν αύτοϊνοι πού τά ’φέρα- 
καί τήν είκο'να μουπασι τά  έχει ιστορημένα, 
ζημιδ μου ξεδιαλύσασι καί τάχενε γραμμένα.

Ηντα νά ’πώ· έ'τοιο καλό, έτοια χρυσή μου μοίρα, 
έτοιο κανίσκι πούστειλες, έ'τοιο λογάρι ’πήρα- 

Άπαρ^ηνα τ’ άπάντεχα, σάν πούχεις τδ καμάρι 

ν’ άπλοχερνάς τούς φίλους σου καί νά τούς κάνης χάρι* 
έτσι ή όλπίδα μού'λεγε πώς μ’ ένα παρεκάλι 

ϊ ά  μ’ εΰρης τδ μέ ’πεΪΓυμιά σου είχ’ άναϊιβάλει.
Τ ί ζωγραφιάς έπιτυχιά! λογιάζω έ'τοιο ~ώρι 
γτά ’μένανε τδ ’τοίμαζεν εκείνος που τδ ’στόρει.

Πούρι μέ τ ’ άγιο Τρίμορφο όμάδι είναι γραμμένοι 
ο Άγιος Άδελφόΐτεος καί ή Άγιά 'Ελένη, 

δ'ντας ’ς τδ υίό τση τδ Σταυρό ξαμώνει νά τού δώση 
δπούχε ’ς την Γερουσαλήμ μονάχη τση ξεχώσει.
Καί κοντυλιά τού φοβερού Κορνάρου τού ζωγράφου 
γιά έ'νανε προσκυνητή τού Παναγίου Τάφου- 
Είκόν’ άγιοταφήτικη, καί εγώ Άγιοταφίτης,

Εικόνα πούρι Κρητικιά, κ’ εγώ παιδί τσή Κρήτης- 
Καί δ'χι μιά αλλά καί δυό φωραίς εγώ πού γράφω 
έπήγα καί ’προσκύνησα έδά ’ς τδν Άγιον Τάφο 
ομάδι μέ τον διάδοχο αύτούνον τ ’ Άγιακώβου, 

καί μ’ έν’ άδέλφι Κωσταντή τού 'Ρήγα τού Μοσκόβου. 
Μαγάρι νά τ ’ άξώνουμουν, πηγαίνωντας καί τρίτη, 
ν’ άναντραλίσω μιά φορά ’ς τδ διάβα καί τήν Κρήτη!

Άγιοταφίτης, μά χωρίς καί καλογέρι νάμαι, 
καί Κρητικάκι κιαολάς, κ’ ή Κρήτη δέν γ'εννα με- 
μάμαι κοπέλι τ ’ Άντρουλιού, άπ’ τδ μεγάλο Κάστρο,
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πουφυγε νύκτα άπ’ έδεπά καί μέ τς’ αΰγούλας τ ’ ά'στρο, 

για νά ξεφύγη τά Στεριά, τς’ άγάδες τού καιρού του, 

έπίβουλους τσή νιότης του, φονιάδες τού κυρού του. 
Τρανταλιδάκη λέγαν τον άποταχυάς, πρί ϋτάνη, 
κι’ ήταν οι παπουλίδες του τσή Κρήτης δραγομάνοι ·
Κ’ ήλΪΓε καί μ.’ έγεννόσπερνε ε’πά μέσ’ ’ς τδ Φανάρι, 
τσή Πόλις νάμαι δάσκαλος, τσή Κρήτης παληκάρι- 
Μ’ άπόλουσε μέ Κρητικδ σαπούνι ’ς την Κολβήϊτρα, 

καί Κρητικδ μέ τάγιζε γιαγοΰρτι καί μυζήθρα.
Καί τούτά ’ναι τά δίκηα μου, πού πρέπει μου να πάρω 

εικόνισμ.α χατζίδικο γραμμέν’ άπ’ τδν Κορνάρο, 
κι’ άπ’ ένα πούναι ’ς τδ ϋτρονί τ’ Άιανδριού τού Κρήτης, 

πού σάν τδ λέσιν, ή'τανε κι αύτδς Άγιοταφίτης.
Μ’ άπήτις δ ζωγράφος μας μέ την έπινομή του 
μ’ άναστορά τδν ποιητή έπά τού 'Ρωτοκρίτου, 
κ’ ή άφεντιά σου έπειδής εύρέ^ηκες τσή Κρήτης 
νά ήσ’ δ Άρχιπίσκοπος κι’ άξος Μητροπολίτης, 
γιά δαύτος ¿δα μούδιωξε κονδύλι νά κινήσω 
καί άγκαλά πολύ άργά νά σ’ άποφχαριστήσω 
’ς τού κουραδιού σου τήν λαλιά, αν καί μέ δίχως χάρι 
καί μ’ άλλην τόσην άνοστιά, ’ς τη ρύμα τού Κορνάρη. 
Κατέχωτο πώς μ’ άγαπάς καί δέν τδ παίρνεις πίκρα 

αν τούτη ή ρυμάδα μου δέν έ'χη τόση γλύκα.
Γιά δαΰτο κανισκεύω σε μ’ άγκούσά μου μεγάλη 
ένα μαχαιροπήρουνο μ’ ένα μικρδ κουτάλι, 
μέ δαύτα νά χαφτολογας τστ Κρήτης μας τδ μέλι, 

όντας γλυκάδ’ άπαρ^ινά ή ορεξί σου ϊτέλη.
’Εδά ’ποσώνω τήν γραφή μέ στίχο τού Κορνάρη, 

πούκαμε κ’ είπ’ δ Κρητικδς ’ς έν’ άξο καβαλλάρη:
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„Μήνα μου δίχως ντήρησιν ’ς κ ά ϊε  σου χρείαν να ζήσης! 
,,’Αγάπαμ’ ώστε που να ζώ και μή μέ λησμονήσης.“

ΑΠ02ΠΑ2ΜΛΤΑ 

ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 
„ 0  ΔΑ2ΚΑΛ02 ΚΑΙ ΤΑ 2ΤΡΕΙΔΙΑ.“

(ύτοό Ήλ'.ού Τανταλίδου.)

............... Δοχειάρης λοιπόν, Δάσκαλος και γάδαρος τδ βράδυ
μια κοπανιά ’πλησίαζαν τής Χάλκης τδ λιβάδι.
Λιβάδι, δ παράδεισος αύτδς του καλού κόσμου, 
ή υεριναΐς του ή βραδυαϊς καρδίτσα μου καί φως μου! 
Λιβάδι, δ μαγευτικός των ’Εσπερίδων κήπος, 
παυσίλυπον, όπου περνάς τα  νηάτα σου άλιίπως' 
τδ ’ξάστερο κ’ έλεύϊίερο σχολείο των άβρενων, 

κι ’Ακαδημία, μά τδ ναι! προς μόρφωσιν παρθένων, 
π’ άφίνει κάτω έκατδ ’Εμπορικά 2χολεία 
καί Θεολογικαίς Χχολαίς καί Παρθεναγωγεία.
Λιβάδι, του καλοκαιριού ’ματιών τδ πανηγύρι, 

ή φάμπρικα των σχε'σεων, των πόΪΓων εργαστήρι, 
ποΰ αγοράζεις καί πουλείς, που παίρνεις καί που δίνεις, 
που πιάνεις καί που πιάνεσαι, κι’ άφίνεσαι κι’ άφίνεις.
ΙΙοΰ είναι άλλοτ’ άπ’ τή μια μεριά έως την άλλη 
χυμένη πολυτε'λεια με'σ’ ’ς τά  χυμένα κάλλη· 
όλο καπε/.λο καί φτερό, κι’ όλο στιλπνό μετάξι 
όλο καρδιά καί αίσθημα καί "Ερωτας μέ τάξι. 
όπου λαμπάδα τδ κορμί κ’ ή με'ση δαχτυλίδι, 
όπου τδ ’μάτι άστραπή καί νέφελο τδ φρύδι* 
όπου λαλεί κ’ ή σιωπή κ’ ή μουσική χορεύει 
κ’ ευωδιάζει ή πνοή κ’ ή χάρις θριαμβεύει.
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ΙΙλήν πε'ρασ’ ή καλοκαιριά κ’ ήλΐταν τά πρωτοβράχια;

’ς τδ στάδιο των τε'ρψεων ¿φύτρωσαν μολόχια. 
ή κάργαις διεδε'χϋησαν εδώ τά περιστε'ρια, 
καί τδ λιβάδι έμεινε ’ς των χωριανών τά χε'ρια.
Καί τότε γίνετ’ απλωσιά τών πλεμματιών μεγάλη, 
καί μεσεβδόμαδ’ άπ’ τή μιά μεριά έως τήν άλλη 
άν καυαρίσ’ δ ούρανδς βλε'πεις σχοινιά δεμε'να 
καί προσκυνείς λογής κοπής άσπρόρουχ’ απλωμένα.

Τ ί καταδίκη λιβαδιού! τί ξεπεσμός ίδε'ας!
Καί όμως κάτι γίνεται τώρα τάς άποκρε'ας, 
άν έχη τις τδ ροιζικο πριν νά καλοβραδυάση, 
καΐτώς οί τρεις μας γνώριμοι έκεί^εν νά περάση.
Τώρα παιδιά ’ξυπόλυτα καί λασποκοπημενα 
έδώ τά καρναβάλια τους γιορτάζουν κορωμένα- 
παιδιά, φωτιά τ’ Άγιαντωνιού, τσακπίνια τής κρεμάλας, 
παιδιά, ποΰ τά γεννόσπερνε δ πάτος της μπουκάλας. 
τής κοινωνίας τού νησιού σωσταίς κακοχυμίαις, 
ή παντομίμαις τού χωριού, ή ζωνταναϊς ζημίαις. 

Ηλιοκαμένα, ζωηρά, πανούργα, πνευματώδη, 
μέ ένα ’μάτι σάν φωτιά, μέ μάγουλο σάν ρόδι, 
μέ σώμα αεικίνητο, μέ γλώσσα σάν ξουράφι 
καί μ’ έν αύτί ’ς τή μουσική υαββεϊς τήν άντιγράφει.
Εις τδ νερό σάν βαότρακοί, σάν σαύρες ’ς τά λαγκάδια, 
σάν τά ποντίκια ’ς τήν κλεψιά, ’ς τδν δρόμο σάν ζορκάδια. 
Θά χάσουμ’ όλη τή βραδυά άν όλα τους τά  ’πούμε . . . 

δ Δάσκαλος ξεχάσΪΓηκε- τδν γάιδαρο λυπούμαι.

’Ενώ τής Χάλκης έκαμναν τά σπήτια γύρω γύρω 
όλονυχτιά θρησκευτική ’ς τού βαρελιού τδν πήρο,
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κι’ όσοι πιστοί τδ χρέος του καδένας έκτελοΰσε 
καί μεθυσμένος έπινε καί πίνωντας μεθούσε, 
κ’ έβόϋζαν κ’ έσείοντο θεμέλια, κεραμύδια, 

άπδ τραγούδια καί χορούς καί γέλοια καί παιχνίδια· 
ένα σπητάκι χαμηλό σέ μαύρο μένει σκότος 
καί δέν άκούεται ’ς αύτδ κανένας άλλος κρότος, 
πλήν ένας πού ροχάλιζε βαίυά μέσα ’ς τδ στρώμα 
μέ κάποιο παραλαλητδ καμμιά φορά ’ς τδ στόμα.
Αύτδ τδ κούφιο μούγκρισμα δέν ττο βέβαι’ άλλου, 
πλήν τού άΐτλίου φίλου μας, τού γέρου μας Δασκάλου, 
όταν ίδής φιλόσοφον ή ποιητήν μέ κρίσι 

νά έμβη ’ς τδν κοιτώνά του, τήν πόρτα του νά κλείση, 
νά κλείση τα παράθυρα, τδ ’πόδημα νά ’βγάλη, 

σέ μιά μεριά τη σκούφια του νά ρίψ’ απ’ τδ κεφάλι, 
κι’ άφού κανένα θόρυβον κοντά του δέν άφήση,
’ς τδ γραφικόν του κάθισμα λοιπόν ν’ άποκαυήση, 
σιμά ’ς τό καλαμάρι του καί τά τετράδιά του, 
πού στέκονται σιωπηλά καί άγραφα ’μπροστά του, 
καί άκουμβίση ήσυχα ’ς τό μέτωπο τδ χέρι 
ακίνητος άπ’ τδ πρωί έως τδ μεσημέρι* 
καταλαμβάνεις ότι νούν βεβαίως καταιβάζει 
καί ως εικόνας μέ τδν νούν ιδέας σχεδιάζει.

Καλαί ίίά  ’βγοΰν, κακαί ΐτά ’βγούν; αΰτο γνωστόν δέν είναι· 
άφες νά έλθουν εις τδ φώς, καί τότε κάΰου κρίνε, 
παρόμοια καί ή ψυχή, όταν βαλϊτή τδ σώμα 
μέρος εις τδ προσκέφαλο καί μέρος εις τό στρώμα, 
καί άπαξ τών αισθήσεων τά παραθύρια κλείσουν 
κι’ άκίνητη ’ς τήν ϊέσιν της κ’ ήσυχη την άφήσουν, 
τότε κι’ αυτή φιλοσοφεί κ’ ιδέας συλλαμβάνει,
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ή έμπνευσμένος ποιητής εΰίτύς άναλαμβάνει 
τής Φαντασίας τά τττερά καί φέρεται ’ς τα ύψη, 
αν κανείς ψύλλος ή κορειός δέν φϊτάση νά τήν ρίψη. 
Καξτώς έκείνη τών σοφών, ουτω κι’ αύτής ή πτήσις 

είν’ έργον συνειδήσεως καί τού Θεού έπίσης.

’Εκείνα είναι ποίησις, είναι φιλοσοφία, 
αύτδ τδ λέγουν όνειρο· διαφορά καμμία, 
πλήν ότι έναργέστερον πολλάκις είναι τούτο 
καί σέ διδάσκει, κι’ οβολόν δέν δίδεις έντοσούτω·
Καί αν ή μνήμη σου βαστά κι’ δ λογισμός σου κρίνη, 
’ς τδν ύπνον γιά τδν ξύπνον σου μαΪΓτματα σέ δίνει 

κ’ έγείρεσαι σοφώτερος μέ τδν ονειροκρίτην 
ή νύκτα ’πίσκοπον γεννά κι’ αυγή Μητροπολίτην.

Αύτδ συμβαίναι κ’ εις αύτδν τδν γέρο πού κοιμάται. 
Μέ τών ονείρων τά πτερά τδ πνεΰμά του πλανάται, 
καί βλέπει πώς εύρέϊηκε σάν τάχα ’ς τδ Παρίσι 

’ς έν άπ’ έδώ πολιτικό σπήτι νά χαιρετίση· 
σπήτι τρανό κ’ ευγενικό καί καταστολισμένο

5 (V \ ~  ̂  ̂  ̂ \  ,ν _  ̂ 5   *μ ΟΛα του κοσμου τα καλα και πλειστ αγαπημένο, 
πού είχε εύμορφαις κυραίς κ’ είχε παιδιά πανώργια, 
κορίτσια τρία τέσσαρα καί δύο τρία άγόρια.
ΙΙώς ήτον τάχα σάν νά ’πής πρωτοχρονιά, τήν ώρα 
τού δένδρου, όπου δίνουνται καί παίρνουνται τά δώρα· 
Καί τότε δά πώς ’θέλησε κι’ αΰτδς νά δώση κάτι, 
καί άνοιξε τήν τσ ά ν τ α  του, κ’ εύρέϊηκε γεμάτη 
άπό παιγνίδια τού Ή  π ιού* καί τά ’βγαζ’ ένα ένα, 

κάτι άμάξια Τούρκικα μισοβαρακωμένα, 
κάτι σάν ζώα μεταξύ τραπέζης καί καμήλας 
μέ κα^ρεπτάκια άπ’ έμπρδς καί μέ βαφάς ποικίλας.
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δ α ϊρ ε δ ά κ ια  κόκκινα, ξυλένια ζο υ ρ να δ άκ ια ,  
κι’ άνεμομύλους, πού τούς λέν ’ς τήν ΙΙόλι φ ιρ ιλδάκ ια.  
και άλλα πρόστυχα πολλά το έν άπδ το άλλο 
πολύ γελοιωδε'στερο, μικρό είτε μεγάλο.
Μόλις τά ’βγάζει κι’ άρχινοΰν άμε'σως οί παρόντες 
μικροί μεγάλοι μέ φωναϊς νά σπαρταρούν γελώντες· 
τόσο, πού έκοκκίνησεν άπό τήν έν τροπή του 
καί κρύος ΐδρως ’χύΐΐηκεν εις ολο το κορμί του.
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Τά παρατιθέμενα δύο ποιημάτια, ιδιωτικά όλως παίγνια 
καί προορισμένα νά μή ΐδωσί ποτε τό φως τής δημοσιότητος, 
ή τολμηρά φιλία άπε'σπασεν άπό τού χαρτοφυλακίου τού 
ευφυούς καί περισπουδάστου ποιητοΰ Κ. Θεοδώρου Όρφανίδου. 
Πιστεύομεν, οτι ή πρωτοτυπία αύτών ίεΤει τε'ρψει τούς 
περιε'ργους άναγνώστας.

Ο 2Ε Β Λ Α Λ Η Σ »

ΓΙοιός είδε νε'ον σεβδαλή; καρδιών ποιος είδε κλε'φτη, 
νά έξυπνάη μέ τό αχ! καί μέ τό βάχ! νά πέφτη; 
ωσάν τό χιόνι ν’ άναλή, ’σάν το κερί νά σβύνη, 
καί μοναχός τό ντέρτ ι  του νά πικροκαταπίνη;
’Εγώ τον είδα, κ’ εις έμέ έφάνη δ καϋμένος 

ωσάν δερβίσσης σκυθρωπός, ’σάν μ π ε κ τ α σ ή ς  θλιμμένος. 
Γιά μιάν σκληρή Γ ε ν ί -ν το υ ν ιά ,  πούδαν τά δυό του ’μάτια, 
καρά-σεβδάς  τον έ'πιασε καί ^ά  γενή κομμάτια.

(α) Εΰφυέστερον ποίημα τού ανωτέρω δεν ¿παρωδήυη άπό τού 
γνωστού ¿κείνου τοΰ Ανατολίτου τής Β α β υ λ ω ν ί α ς  όλιγοστίχου: 
,,'Γ έ  νάρχινήσω, ά κουζούμ, νά σ έ ’παινέσω, ά γιαβρούμ!“  ' Σ ε β δ α 
λή ς δέ σημαίνει τον Έρωτόληπτον.

Όπόταν τά  μεσάνυκτα άργολαλοΰν οί κούκκοι, 

πηγαίνει καί τής τραγωδεΐ μέ ν ά ϊ καί μπουζούκι :  
„ ’Αμάν, κουζούμ! άμάν γ ιαβρούμ! κάμε, χανούμ,

ίνσάφι!

,,μηδέ καλέμ ι  Ουλεμά τό ντέρτ ι  μ.ου δέν γράφει!
„Γ ιά  ’σένα έ μ π α ΐλ δ ησ α  εις τον ντουνιά  επάνω,
,,κι’ αν ε’γεννήϊΐην σεβδαλής ,  άσίκης  άποϊάνω!

„Είναι τό άσπρο στήΐτός σου ταζέδικο κ α ϊμ άκ ι ,
„τού ’Αϊδ δ ίν -’Ισαρ χ α λ β ά ς  τό κάΐε  σου χεράκι. 
, ,μουχαλεμπ ί  καί γ κ ιο ύ λ -σ ε ρ μ π έ τ  ό άναστεναγμός σου, 
„καί τού Σ τ α μ π ό λ  σεκιερ-λοκούμ ό τρυφερός λαιμός σου. 

,/Ο  κάϊτε λόγος σου γλυκός σάν ρεβανί άφράτο,
„καί σάν ζεστός σα ρ ά ϊ- λ ο κ μά ς  μέ μέλι μυρωδάτο.
,,Κ ’ είν’ δ σεβδάς μου δυνατός, πού νά γραφτή δέν φθάνει 
,,κι’ αν γίν’ δ ούρανός χαρτί κ’ ή θάλασσα μελάνι.

„ ’Αμάν, κουζούμ! ά μ ά ν ,  γιαβρούμ! κάμε, χανούμ,
ίνσάφι!

,,μηδέ καλέ μ ι  Ούλεμά τό ντέρτ ι  μου δέν γράφει!
„Γ ιά  ’σένα έ μ π α ίλ δ η σ α  εις τον ντουνιά ε’πάνω,
,,κι’ αν έγεννήίΰην σεβδαλής ,  ά σ ίκ ης  !?’ άποϊτάνω!
Τ ί άγοράζεις κάρβουνα καί ψήνεις τό φαγί σου; 
γ ια γ κ ίν ι  έχω ’ς τήν καρδιά, πού άναψες άτή σου! 
άντίκρυ μου μέ τό φαγί τον τεντζερέ  σου στήσε, 
καί λάδι ’ς τό γ ι α γ κ ί ν ι  μου μέ μιά ματιά σου χύσε 
κ’ εύϊτύς πού ένα α χ  έντέρ! τό στόμα μου άφήση, 
μέ τό φαγί πού ϋτά ψηίόή κά δ τεντζερές  ίυά σχίση! 
Άμάν, κουζούμ! άμάν, γιαβρούμ! κάμε, χανούμ, ίνσάφι! 
μηδέ καλέμι Ούλεμά τό ντέρτι  μου δέν γράφει!
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Για ’σένα έ μ π α ΐ λ δ η σ α  εις τδν ντουν ιά  επάνω, 
κ ΐ άν έγεννήΪΓην σεβδαλής ,  άσίκης  ϋτ’ αποκάνω!

,,’Εσ’ είσαι ή χρυσή Ούρί καί διά σέ, ντουντού μου, 
,,ή ν τ ί π  ξτά χάσω, ή ΐτά ’βρω το ρέμπελο τδν νού μου. 
,,κ’ εις τδ Τ ζ ε ν ν έ τ , ’ς τους προ'ποδας τού ΙΙ ιλαφένιου δ'ρους, 
,,μ ’ εσένα ϋΊ νά άπερνώ στιγμάς άγγελοφόρους.

„ Ο ποταμός τ ’ ’Α μπου ζεμζέμ  καί του μελιού τδ ρεύμα 
„τόσον δέν ϊτά ευχαριστούν τού σκλάβου σου τδ πνεύμα, 
„όσον το νοΰρί  σου, κουζούμ, καί τδ γλυκό φιλί σου, 
„καί οσον το ναζλίδ ικο  καί τρυφερδ κορμί σου.

„ ’Αμάν, κουζούμ! άμάν,  γ ιαβρούμ!  κάμε, χανούμ ,
ίνσάφι,

„καί εις τδ μ ε ρ χ α μ έ τ ι  σου τον σκλάβο σου κάμ’ άφι! 
„Γ ια  ’σένα έ μ π α ΐλ δ η σ α  εις τδν ντουνιά επάνω,
,,κι’ άν έγεννήβτην σεβδαλής ,  άσίκης  ΐτ’ αποκάνω!

Αύτά της λέγει δ ντερτλής,  κι’ άκόμα πριν νά φύγη 
σάν τού Τ ζ ε χ ν έ μ  τδ βάραΪΓρο τδ στόμα του ανοίγει, 
κ’ έλπίζων ίλαρώτερος δ πόνος του νά γίνη, 
μιά σφαίραν είκοσι δραμιών άφιόνι  καταπίνει.
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υ  ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΦΕΙΔΙ ΤΟΥ.

Μυϊολογούσιν οτι, δπόταν ήτο νέος 

δ ’Ηρακλής, δυδ ’όφεις έφόνευσε γενναίως.
’Αλλά δ μύΐίος ούτος τών παλαιών αιώνων 
έφάνη οτι μύίτος δέν είναι απλούς μόνον 
διότι ένα ’φείδι χονδρόν, παχύ, μεγάλον, 
έφόνευσε κι’ δ ηρως τών ορεινών Τρικάλων,

δ μέγας Κυρ Γιαννάκης Πολύλογος, κ’ εύρεΆη 
ν’ άπαντηϊή μ’ εκείνο πλησίον εις τδ ’ΡεΆι.

Αύτδ τδ ’φείδι είχε κεφάλι ’σάν τής γάτας, 
καί έτρωγεν εξήντα τήν ωραν διαβάτας.
Είχεν αυτιά κατσίκας, ούράν στρουθοκαμήλου, 
τά ’μάτια ’σάν βουβάλου, τά ’δόντια ’σάν τού σκύλου- 
είχε ποδάρια πέντε, κελάδημα γαδάρου, 
τού λέοντος τήν χαίτην καί δυδ πτερά ’σάν γλάρου!
Κ α ί ως λοιπόν τδ βλέπει, καϋως τδ καταφθάνει, 
φωνάζει: „’Εντροπή σου νά φύγης, ’Ιωάννη!“
'Ορμα, ΪΓεέ! καί μόλις μέ ράβδον τό έγγίζει, 
ως τρυφερόν άγγούρι εις δύο τδ χωρίζει.
Λέγουσι δ’ οτι τότε έτρόμαξεν ή κτίσις, 
λέγουν οτ’ έσκοτίσίδη ’Ανατολή καί Δύσις, 
διότι ηρως άλλος τοιούτος δέν εύρεΆη, 
πού νά σκοτώση ’φείδι τοιούτον εις τδ ’Ρέ^ι!

Γ0  μέγας Κυρ Γιαννάκης κοντά εις άλλαις χάραις 

έχει κι’ αύτήν άκόμα . . .  δέν αγαπά άντάραις.  
καί διά τούτο όταν βροντά, άστράπτη, βρέχη, 
συχνά σταυροκοπιέται καί οψιν νεκρού έχει.
Λέγουν δέ πώς εύρέΪΓη ώς άπολώωμένος 
μετά σεισμόν τυχαίον κ’ εις τδ βρακί βρεγμένος.
Καί μ’ ό'λα ταύτα ομως άκόμη δέν εύρεση 
άλλος, πού νά σκοτώση ’φείδι τρανό ’ς τό Ρ έϊι!

’Έ χει καί δυδ ξυράφια, π ’ άναγελούν τ’ άκόνια, 
κ’ έμπρός των μούντζαις νάχουν τού κόσμου τά πριόνια- 
πού τδ νερό τό κόπτουν, χωρίς νά σάς γελάσω, 
μέ τόσην εύκολίαν ωσάν νά ήναι πράσο.
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Ή  τέχνη τοΰ ξυρίζειν μ’ εκείνα έγνωρίσϊη, 

κι’ δ ’Αβραάμ κι’ ο Νώε μ’ αυτά ’πρωτοξυρίσϋη.
Μου τάδωκε κ’ εμένα νά ξυριστώ ’λιγάκι,
χωρίς πλήν νά τά πιάσω, τοΰ είπα: ,, Κυρ Γιαννάκη!
,,άντί νά ξυραφίσης μ ’ αυτά τον Όρφανίδη,
„ καλήτερα μ’ ε’κεΐνα νά έκοπτες τδ ’φεϊδι.“

Πλήν πώς νά λησμονήσω τδ τηλεσκόπιόν του;
Αύτό ωσάν τρου μποΰ νι  τδ φέρει ’ς τδ πλευράν του! 
κανείς πλήν άν τ’ έγγίση χωρίς νά τδ γνωρίζη, 
άνέλπιστα εις χίλια κομμάτια τδ σκορπίζει.
Μ’ αΰτδ δ Γαλιλαίος τά άστρα παρετήρει' 
μ ’ αΰτο, εάν κυττάξης άπδ τδ παραθύρι, 
τδν γάτον βλέπεις λύκον, τδν σκύλον καλιακοΰδα, 
τδν βάτραχον λιοντάρι, τδν γάδαρον άρκοΰδα, 
καί τους άνϊρώπους ολους μέ δέκα πήχαις μύτη.
Ό  κόσμος πλήν ήξεύρει κι’ άλάνΐταστα κηρύττει 
πώς συνεργεία τούτου ε’φάνη καί εύρεση 
τδ ’φεϊδι, ποΰ άνδρείως έσκότωσ’ εις τδ ’ΡέΪΓι.

Πλήν, φίλε ’Ιωάννη, πρώτα ζητώ συγγνώμην, 
καί έπειτα ϊτά σ’ ειπω τήν ταπεινήν μου γνώμην 
γνώμην καλήν καί όλως πατριωτικωτάτην:
Ήξεύρων τήν ψυχήν σου άφιλοκερδεστάτην
σέ συμβουλεύω, φίλε, χωρίς άργοπορίας
νά στείλης ’ς τδ Μουσειον τής ’Αρχαιολογίας,
άφοΰ σφραγίδας δέκα ή χειρ σου καλοβάλη,
τά δύο σου ξυράφια καί τδ τρανό σου ’κυάλι·
καί ϊ ά  χαρή δ κόσμος άν προς αύτά εύρέυη
καί τοΰ ’φειδιοΰ τδ δέρμα, ποΰ σκότωσες ’ς τδ ’Ρέϊι.
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ΕΚ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΚΩΜΙΚΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 

„ 0  ΙΩΤΑΣ.“

(Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου.)

Έ ν  ό'λβω, δόξη καί τιμαϊς ενώ ό ’Ιώτας έζη, 
ή^έλησεν, (άφού συχνά συνήθισε νά παίζη 
μετά τής Μοίρας τής κακής), νά παίξη καί παιγνίδι 
πολύ κινδυνωδέστερον ών είχε παίξει ήδη.
’Αν δέ αύτό έκφράζηται μέ μίαν λέξιν μόνον, 
ούχ ήττον είναι άλυσος δυστυχιών καί στόνων- 
διότι φε'ρει θλιβερούς καρπούς μεταμελείας, 
μεϊτ’ οϋς δ τάφος φαίνεται Έ δέμ παρηγοριάς.
Γ0  φίλος νά ύπανδρευϊτή ήϊτέλησεν, ή μάλλον
νά καϊ τυπογυναικοϊτή!  Εις κοινωνίας σάλον
οί ζώντες, έκλαμβάνουσι τδν γάμον ώς λιμένα,
καί προς αυτόν δδευ'ουσι μέ άρμενα σχισμένα-
διό ά π ο κ α τά σ τα σ ι ν  κοινώς καλούσι τούτον,
καί δ ΐ αύτού υηρεύουσι τιμάς, βαθμούς καί πλούτον.
Εξ άλλου δέ, οί έχοντες προς γάμον θυγατέρας 

τάς ΪΓεωρούσιν δνικοΰ φορτίου βαρυτέρας, 
καί τίνι τρόπω δΰνανται νά τάς ξεφορτω^ώσιν 
νυχθημερόν συσκέπτονται. ’Από τοιαύτην δόσιν 
άνοίας καί εγωισμού πηγάζουν έν προς ένα 
τά ζεύγη τά ε ιρηνικά  καί τρ ισ ευ τυ χ ισ μ έ να ,  
δι’ ων παράγοντ’ οί καλοί πολϊται εις τά κράτη.
Ό  πόϊτος πλούτου ές ενός, ε’ξ άλλου ή άπάτη 
άπλόνουσι τά δίκτυα, πλήν μέ γελώτων ήχον
κ’ οί δύο συλλαμβα'νουσι γαλήν έκ τών ονύχων.
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’Αλλά δ ’Ιώτας μας, άνήρ σοφός, μέ νοΰν καί φρένας, 
μή ΐτέλων τάς ελπίδας του νά ίδη ψευδομένας 
καί πράγματος άκροσφαλοΰς γνωρίζων τούς κινδύνους, 
ή^έλησε νά μιμητή τούς δυνατούς εκείνους, 
τούς γνώμην έχοντας στεβράν επί σκοπών μεγάλων, 
άλλ’ ένεργοΰντας έν ταύτώ υπό ευθύνην άλλων.
Διό καί εις συμπόσιον πολυτελές καί μέγα 
έκάλεσε τών φίλων του το άλφα καί ώμε'γα, 
συγκροτησάντων εΰΐτυμον καί άδολον πεντάδα.
Τουτε'στι τον έν συμβουλαϊς σοφόν Βρακιβελάδα, 
Κυπρίδην τον ηδυπαθή καί Τράκαν τον άστεΐον, 
Κρασοπινάκαν, την ψυχήν χορών καί συμποσίων, 
καί Άστακίδηά τον φαγάν, οστις έν τή τραπέζη 
ήξευρε τούς οδόντας του στρατηγικώς νά παίζη.

Εις κήπον ανθηρότατου καί μεταξύ ροδώνων, 
οπου άντήχουν άσματα πτηνών καί άηδο'νων, 
εστήίϊη τράπεζα λαμπρά άξία τοΰ Λουκούλλου, 
τήν δ'ρεξιν έγείρουσα παντός κοιλιοδούλου.
2κολόπακες, φασιανοί καί πέρδικες καί νήσσαι 
άρώματα διέχεον, έντέχνως σκευασοεΐσαι, 
καί έβλεπες, ως φρούριον την έφοδον προσμένον,
’Ινδίας ορνιν ευτραφή καί παραγεμισμένου.
Έδώ ροφοί λευκόσαρκοι κ’ έγχε'λεις Κωπάίδος, 
έκεΐ λιπώδεις λάβρακες καί τρύγλαι καί παν είδος 
ίχΐτύων καί θαλασσινών καί άστακών κόκκινων, 
μακρομυστάκων, έκειτο τήν άποψιν καλλΰνον. 
παρέκειντο δ’ ορεκτικά οσα ποϊτοΰσι πάντες,] 
τριχίαι Λύσσης, χοιρινοί Βερωνικοί άλλάντες, 
έλαίαι, αύγοτάριχον, νωπόν χαβιάρι, γλώσσα,

κάππαρις, χοιρομήριον, οξύρυγχος, καί οσα 
προς δόξαν τής κοιλίας μας έν τή αυτών σοφία 

τών πάλαι Δειπνοσοφιστών ήγνόει ή χορεία.
Καί παρά πίδακα φαιδρόν ού τής τραπέζης πέραν, 

ήδονικώς δροσίζοντα τήν πέριξ ατμόσφαιραν, 
οπου τό κάλλος τών επτά τής ’Ίριδος χρωμάτων 
άντηνακλάτο έφ’ άγνών καί διαυγών ναμάτων, 

έκειτο τάγμα φιαλών έν μέσω λευκοΰ πάγου, 

παρηγοριά τρυφηλή διψώντος οισοφάγου.
Διέπρεπον δέ μεταξύ τοΰ τάγματος ¿κείνου 
δ μέλας Βορδιγάλειος καί δ λευκός τοΰ ’Ρήνου, 
καί δ τών οίνων έξοχος άφρώδης Καμπανίτης, 
δ φίλος παντός ποιητοΰ καί πάσης ’Αφροδίτης.
Έκόσμουν δέ τήν τράπεζαν εντός τριών άγγείων, 
έργων τής 2έβρης, εύχροα άνϊη φυτών παντοίων.
Τό πρώτον τούτων έφερεν έν μέσω γεγλυμμένον 
χορόν ’Ερώτων φαιδρωπών καί βοδοβολουμένων.
Τό δεύτερον έβάσταζεν δμάς χρυσών Χατύρων, 

έστεφον δέ τά χείλη του έννέα καλογήρων 
εικόνες, φίλων τοΰ σοφοΰ Αογιόλα- καί τό τρίτον 
έρείδετο εις σύμπλεγμα τριών γυμνών Χαρίτων.
’Αφ’ ενός δ’ άκρου ήστραπτε μέχρι σχεδόν τοΰ άλλου 
ή τράπεζα έκ πλησμονής άργύρου καί κρυστάλλου· 

χιβάδες δέ χρυσόπλαστοι έξέΪΓετον οπώρας, 
ροδάκινα καί σταφυλάς καί άπια τής ώρας.

Εις τήν τοιαύτην τράπεζαν έκάίϊησαν οι φίλοι, 

οξείς δδόντας σείοντες καί σιωπώντα χείλη - 
κ’ εις ταύτην, άφοΰ ’μέτρησε τό πλάτος της καί μήκο 

δ ’Αστακίδης ώρμησεν ώς πεινασμένος λύκος.
•26*
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Τά πάντα περιέβαλε τδ άπληστόν του ομμα, 
τά πάντα έδοκίμαζε μέ γυμνασμένου στόμα- 
καί πνευστιών κατέπινεν, έρ’ρόφα καί έμάσσα, 

κ’ ίδρωνε κ’ ήγωνίζετο, διότι σχεδόν πάσα 
ή τράπεζα άμείωτον παρίστα άφΪΓονίαν, 
αυτός δέ ο τρισάθλιος κοιλίαν είχε μίαν.
"Οταν δ’ άπηύδησε, καξτώς μετά σφαγήν άγρίαν 
τροπαιοφόρος μαχητής πετά τήν πανοπλίαν, 
κατέθεσε την μάχαιραν καί, ττν περόνην σείων, 
καί βλέμμα περιέφερε, τρόπον τινά έμφαΐνον:
,,'Γί νά σάς κάμω! ήξευρα τί πρέπει, πλήν πού τόπος!“ 
Τδν ’Ιώτα έγοήτευσε τού φίλου του ο τρόπος, 
διό καί διά νεύματος εις τους προσμειδιώντας 
έλάλει φίλους του, γελών καί ξύων τούς οδόντας.

’ Ο Άστακίδης, εις ΪΓυμόν γαστέρος χωνευούσης, 
αστεϊσμόν άπηύδτυνε κατά τής άπρακτούσης 
τοΰ Τράκα ίλαρότητος, εκείνος δ’ ως έκ τούτου 
ήρξατο τό βαλάντιον τοΰ νοερού του πλούτου 
νά άσωτεύη ζωηρώς, καί τούτου βοηϊεία 
έκορυφώέτη ή χαρά, φαιδρότης κ’ εύβτυμία.
Καί τότε αίφνης ήλλαξεν ή έ'ποψις ή πρώτη, 
αύτήν δέ διεδέχϊησαν γέλως, φωναί καί κρότοι, 
καί άσματα καί σκώμματα καί εύστοχοι προπόσεις, 
αΐτινες τής φαιδρότητος δεύτερα ήσαν δόσις.
Δέν περιγράφ’ τ  άδακρυς καί ιλαρά μου Μούσα 
όπόσον είναι εύχαρις νεότης εύίτυμούσα ■ 
ποία άκτίς μαγευτική το βλέμμα της καλλύνει, 
καί κόσμιον ερύθημα ’ς τάς παρειάς της χύνει- 
οποίαν χάριν ή ζωή δανείζει εις τδ πνεύμα,
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καί πόσον ρέει αφΪΓονον τοΰ λόγου της τό ρεύμα.
Ό  ’Ιώτας καί οι φίλοι του ήσαν αύτής ό τύπος, 
αύτής είκών κ’ αντιγραφή, λαλούσα πρωτοτύπως.

Άλλ’ αίφνης ύφος σοβαρόν άνέλαβ’ ή μορφή του- 

πληρώσας δέ ποτήριον έξ ο’ίνου καμπανίτου, 
προσεϊπε πανηγυρικώς: „Προπίνω ε’κ καρδίας 
„υπέρ τής άφιλοκερδούς κ’ ειλικρινούς φιλίας,
,,ής τήν γενναίαν συνδρομήν ζητώ προ παντός άλλου 

,,κ’ επικαλούμαι σήμερον υπέρ σκοπού μεγάλου.“
— ,,Ούρρρρά!!“ οι πέντε έκραξαν πανεύίΓυμοι συμπόται, 
κ’ §ξ ποτηρίων σύγκρουσις τρίγκ τράγκ ήκούσΪΓη τότε.
Ώ ς  δ’ άπεβρ’όφησαν, „Παιδιά! δ Τράκας άνακράζει, 

„στοίχημα βάλλω, πώς εδώ ό φίλος ετοιμάζει 
„συνωμοσίαν μυστικήν κατά τών καθεστώτων,
„καί ΐτέλει εις τάς φυλακάς ημάς νά στείλη πρώτον.“
— ,,Άφήτε τούς αστεϊσμούς! είπ’ ο Βρακιβελάδας- 
,,τδν βλέπω μελαγχολικόν σχεδόν τρεις εβδομάδας 
„καί κάτι τρέχει βέβαια!“ — „Τωόντι τρέχει κάτι!

,,(ό ’Ιώτας λέγει), καί αύτό ολίγον μέ ταράττει.
„Τωόντι τρέφω έν τώ νώ φρικττν συνωμοσίαν!
,,ομως αύτή δέν αφορά καμμίαν έξουσίαν,
„διότι κατ’ έμοΰ αύτοΰ συνώμοσα, διότι
,,έ'χω σκοπόν νά νυμφευτώ! . . . “ Κα^ώς όπόταν κρότοι

έγείρουν τον κοιμώμενον καί μέ κραυγήν οδύνης
ωσάν έκ τάφου φάντασμα πηδά άπό τής κλίνης ·

κινείται καί περιπατεΐ, άλλά εις ύπνον ρέπει,
έ'χ’ άνοικτούς τούς οφθαλμούς, άλλά ποσώς δέν βλέπει-

τοιουτοτρόπως έμειναν καί οί τού ’Ιώτα φίλοι,

μόλις οί λόγοι έφυγον τά βοδινά του χείλη.
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Ακίνητοί, τον έβλεπον μετά πνοής παυούσης, 
ώς να τούς άπελίξτωσεν ή ίτε'α τής Μεδούσης.

— ,,Έμέξτυσες; ¿φώναξε πρώτος ο Τράκας· βρέξε 
„τήν κεφαλήν σου μέ νερόν καί εις τήν κλίνην τρέξε!“
— „Λαμπρά ιδέα! έκραξε καί δ Κρασοπινάκας,
„αξία νά έγχαραχτή εις μαρμάρινους πλάκας. 
,,φαντάσΪΓητε τδν ’Ιώτα μας μέ μίαν Madame ’Ιώτα!
’ Ενώ δ’ αν έχη στρογγυλά ή νυ'μφη τδν ήρώτα·
— „Εις  ϋτέμα τόσον σοβαρόν μή περιττολογήτε!
„(δ ’Ιώτας τους διέκοψεν)· άν δ’ άληϊώς ποθείτε 
„τδν φίλον σας εύδαίμονα, καθείς άς μή διστάση 
„τό ζήτημα ύπ’ έποψιν γυμνήν νά έξετάση.“
— „Ναί!  μάλιστα! υπό γυμνήν! άνέκραξ’ δμοφώνως. 
τών πέντε φίλον δ χορός, μέγα γελών συγχρόνως.
„Καί μήπως εξετάζεται ή υπανδρεία άλλως,
„παρ’ υπό έποψιν γυμνήν;“ — „ Λανίτάνεσ^ε μεγάλος! 
,,είπεν δ Τράκας ζωηρώς· καί υπ’ αύτήν άκόμη 
„τήν έ'ποψιν διαφωνεί ή οδική μου γνώμη.“
— ,,Πλήν, φίλοι, δέν σάς εννοώ! (δ ’Ιώτας είπε πάλιν)· 
,,έρρίψατε τό πνεύμά μου εις ταραχώδη ζάλην.
,,Είσ^ε κ’ οί πέντε πρό πολλοΰ νομίζω νυμφευμένοι, 
„καί, αν δέν σφάλλω, φαίνεστε καταγοητευμένοι. 
,,Τοιούτους σάς νομίζουσι τούλάγιστον οί άλλοι,
„καί είδα ’ς τών συζύγων σας τό βλέμμα καί τά κάλλη 
,,τό χάριεν μειδίαμα ακράτου εύτυχίας.
„Λοιπόν πώς φαίνεσίύ’ άπονοι εχθροί τής συζυγίας;
„πώς άποτρέπετε ε’μέ νά πράξω ο,τι πάντες 

,,έπράξατε, τήν γνώμην σας καθόλου παραβάντες; 
„Μήπως εις τήν σεμνήν καί σείς δέν ότυετ’ Αφροδίτην;
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,,ή μήπως καί μιμούμενοι τον πάλαι Συβαρίτην,

,,τό σΰκον μ’ εμποδίζετε απλώς νά δοκιμάσω,
„όπως τήν βουλημίαν σας τήν άπληστον χορτάσω;
„Έ πειτα τί νά σάς είπώ; πολύν ήσϋτ 'νυην κόρον 

,,νά γίνομαι τό έρμαιον τών γυναικοεμπόρον,
,,τών γραϊδίων πού πωλοΰν τήν άρετήν έν σκότει,
„κα ί τής μισθίου καλλονής, πρός ήν δ νους τυφλώττει. 

,,Ή σ^άνίην οτι ήϊτικήν προδίδω καί θρησκείαν,
,,έάν ε ις  αδην,  όν καλεΐ δ κόσμ,ος κοινωνίαν,

,,γίνωμαι πρόξενος ζωής εις δ'μοιά μου ό'ντα,
,,άνευ ονόματος, τιμής καί προστασίας ζώντα, # *

,,ή τά όποια κάποτε, μετ’ ευτυχή άπάτην,
„τραβώ ώς συναλλάγματα εις άλλου βλακός πλάτην. 

„Ήσςτάνυην τέλος ίεράν άνάγκην τώρα πλέον 

,,μέ έν αγνόν μειδίαμα άγγελικών χειλέων,
,,μ’ έν φίλημα μεθυστικόν άγάττης έγκαρδίου,
,,είς άληϋη παράδεισον νά πλανηθώ τοΰ βίου!“
Είπε· καί συγκινήσεως πυρ, ένδομύχως καΐον, 
τάς παρειάς του έβαψε μ’ ε’ρύΪΓημα ώραϊον.
ΙΙλήν ζωηραί τό έ'σβυσαν εύ'ζτυς χειροκροτήσεις, 
μεΐτ’ άς έφώνησ’ ό γελών Κυπρίδης: „Ν ά μάς ζήσης! 

,,ώ μετά τους επτά σοφούς σοφώτερε! ώ ζώσα 
„τοΰ 'Υμεναίου ποίησις! ώ τοΰ Σενέκα γλώσσα!“
Καί τούτον πάλιν παρωδών άπό τίνος γωνίας 
δ Άστακίδης, έκραξε μετά φωνής άστείας:
, ,Ώ  τερπνοκατασκεύαστοι άλλάντες τής Βερώνης!“

,,ώ χοιρομήριον ήδύ! ώ νέκταρ πού φουσκόνεις!“
Τότε άντήχησε σφοδρός καί μανιώδης γέλως, 
όστις άρχήν μέν έλαβε, άλλά δέν είχε τέλος.



Έκάγχαζον δέ μέ λυγμούς καί άνοιγμένον στόμα 
οί εξ εταίροι, έ'χοντες τοΰ άστακοΰ το χρώμα' 

καί αί φωναί των, σύμμικτοι μέ πάταγον καί κτύπον, 
ώς Κανιβάλων ίαχαί αντηχούν εις τον κήπον.

Ό  πρώτος, οστις έσβυσε τοΰ γέλωτος τάς δάδας, 
ήτον δ πολυμήχανος άνήρ Βρακιβελάδας, 
οστις, λαβών αύτόκλητος προέδρου χαρακτήρα, 
έξέτειν’ έπιτακτικώς τήν δεξιάν του χεϊρα, 
ενώ μέ τήν άριστεράν, έν εί'δει κωδωνίου, 

διά μαχαίρας έ'κρουσε τά χείλη ποτηριού.
,,3 ιρ ί'. άνέκραξε, σιγή! άκούσατέ μου, φίλοι!“
Ώ ς  δ’ έ'παυσεν δ θόρυβος, προσέ^ηκεν: „ ’Οφείλει 
„πας, οστις φίλος λέγεται, τδν φίλον νά λατρεύη,
,,έν χρείαις νά τδν βοηϊτή καί νά τδν συμβουλεύη.
„Μετά τδν νόμον τοΰ Θεοΰ μόνη άγνή κι’ άγία 
„υπάρχει εις τήν γην αύτήν ή άδολος φιλία,
„καί δι’ αυτό εύρίσκεται έπί τής γής εις τρόπον 

„ώστε στραβά κουτσά πληροί τάς χρείας τών άνϊρώπων. 
,,Είν’ άληϋϊές πώς σήμερον εις φίλων μυριάδας 
,,ούδέ κατ’ "ίχνος άπαντάς Όρέστας καί Πυλάδας,
„καί ή προς Δάμωνα στοργή τοΰ άγαϊοΰ Φυντία 
,,μΰϊος λογίζετ’ άχαρις, καλός διά σχολεία*
„ άλλα ούχ ήττον θεωρεί ώς γνήσιόν του φίλον 
,,δ δ’νος τήν άλώπεκα κι’ δ αίλουρος τδν σκύλον.
„Λοιπόν ήμεϊς, δμήλικες καί φίλοι τοΰ κύρ ’Ιώτα,
,,άν άρνηςτώμεν εις αύτόν τά έξοχά μας φώτα,
,,λεγόμεΪΓα έπίβουλοι- καί άπειρίαν στείραν 

,,έάν δέν βοη^ήσωμεν μέ τήν πολλήν μας πείραν, 
„φαινόμενα χαιρέκακοι, καί μάλιστα εις ίτέμα
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,,άντλοΰν τήν δύναμιν τοΰ νοΰ καί θορυβούν τό αίμα. 

„ ’Εξ άλλου μέρους ϋεωρώ τιμήν μας έξαισίαν,
„πριν εις Αθήνας ίδωμεν σοφών Ακαδημίαν,
„(άφοΰ δά καί πριν γέννησή άπέ^αν’ ή 2ιναία), 

„ημείς εις έ'ν συμπόσιον νά λύωμεν σπουδαία 
„ζητήματα, τών γνώσεων εύρύνοντες τάς ρύμας,

„πριν ξεμυτίσουν οί σοφοί άκαδημαϊκοί μας.“
„"Οταν εις τόν άν^ρώπινον εγκέφαλον άκμαία 

„καί γοητευτική έμβή τοΰ γάμου ή  ιδέα,
,,κ’ έκεΐνος, οστις ήξευρε τήν τρίχα νά διχάση,
„δύο γαδάρων άχυρα δέν ’ξεύρει νά μοιράση·
„ώς διά ράβδου μαγικής καϊτίστατ’ αίφνηδίως 
,,δ ζωηρός βλακοειδής, δ νουνεχής γελοίος.
„Κ αί μή ποσώς έκπλήττεσϊτε! προέβλεψεν ή φύσις 

,,είς ό'λας τάς οδυνηράς καί τρομεράς παθήσεις,
„τήν λώβαν, φότίσιν καί λοιπάς, νά μάς άπομωραίνη, 

„ώστε δ πάσχων άπρακτεϊ ωσάν νά ύγιαίνη.
„Καί εις τοΰ γάμου τήν δεινήν άσϊένειαν έπίσης 

,,έφάνη ευεργετική, διότι ώς ϊελήσης 
„κατ’ έ'ΪΓίμον κοινωνικόν τόν γάμον σου νά κάμης, 
„τάς νοεράς σου παρευΐτύς έξασΪΓενεί δυνάμεις,
,,ώστ’ άγνοών τόν κίνδυνον καί χείρων τετραπόδων, 
„κατά πετρών κρημνίζεσαι, ώς έπί κλίνης ρόδων.

„Τήν προς τόν γάμον ό'ρεξιν τό ποιητίζον πλήθος 

, ,μεγάλον τυφλεβδόμαδον άποκαλεϊ συνήθως· 
„καί τυφλεβδόμαδον ,  ϊαβρώ, ϊ ά  είπη οτι πρέπει 
„επτάκις τις νά τύφλωσή καί πλέον νά μή βλέπη. 
„Κ αί δ'ντως· άν δέν τύφλωσή δ νοΰς καί ή καρδία, 

,,άδύνατον έπί τής γής νά γίνη συζυγία.



„Νοσεί λοιπόν ό φίλος μας, νοσεί βαρεϊαν νόσον, 
„ζητεί έ νους του βάλσαμον καί ή ψυχή του δρόσον 
„ έσκέφΪΓην δ’ οτι βάλσαμον υπάρχει έ'ν καί μόνον: 
,,Άφοΰ ύπάρχομεν κ ’ οί ε’ξ φίλοι στενοί προ χρόνων, 

,,κ’ οί πέντε έκ των εξ ημών είν’ έ'γγαμοι, προτείνω, 
,,(άλλ’ εις την έγκρισιν υμών την πρότασιν άφίνω)- 
„καθείς μας νά διηγηΐή τον γαμικόν του βίον, 
,,έγείρων την τρισέβαστον αυλαίαν τών οικείων·
„διότι είναι δυνατόν έκ τούτου νά πηγάση 
„διδασκαλία τις φαιδρά τήν νόσον νά δαμάση.
,,Άλλ’ άν μετά τάς άλη'ΪΓεϊς τών πέντε διηγήσεις,
„ή  τοΰ νοσοΰντος γαμική διατηρείται κλίσις·
,,τότ’, αδελφοί, τετέλεσται! ο φίλος μας ο τάλας 
,,έντός ολίγου βτά ταφή εις νυμφικάς άγκάλας.“
Ούτως έλάλησ’ ό σοφός συμπότης· πριν δ’ άκόμα 
ή τελευταία φράσις του έκπνεύση εις τό στόμα, 
ένίϊουσιώδης ήχησεν έπιδοκιμασία.

— ,,Ζήτω ή ειλικρίνεια καί ή φιλοσοφία!“ 
ό Τράκας άνεβόησε καγχάσας, καί ασμένως 
έκένωσαν τάς κήλικας κ’ οί £ξ μέχρι πυϊμένος. 
Προσέτηκε δέ σοβαρώς: „Θαυμάζω σε, γεννάδα, 
,,’Αρχι^ραβίνε τών Μουσών, σοφέ Βρακιβελάδα! 
„’Ιησουίτου φυσικού ό τίτλος σοί άνήκει,
„διότι είσαι πάντοτε ζώσα πειστώ καί νίκη.
„Τ άς ομοιοπα'ΪΓητικάς πιστεύων θεραπείας,
„την συζυγίαν πολεμάς διά τής συζυγίας,

„καί  ν’ άποδείξης προσπαθείς, ϊαβρώ, άν όχι άλλο, 
„καν οτι άποκρούεται ό πάσσαλος πασσάλω.“

Καί προς τον φίλον του στραφείς, φαιδρούς έξεστηκότα,
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,,Είσ’ άσϊτενής τού ΐτανατά, είπε, καλέ μου Ιώτα!
,,Κ ι’ άφού τοιούτον Sv σοφόν κονσούλτον σέ κηρύττει 
,,Kecipe! matrimonii pilulas quinqué! ήτοι 
,,ε’ν φάρμακον ηρωικόν! της συνταγής δ’ ο χάρτης 

„διαλαμβάνει ένταύτώ τό fiat lege artis·
„ώστε δέν είναι κίνδυνος δι’ ακρισίας λάΐτη,
,,ή άπειρίαν τεχνικήν ή ήϊική νά πάότη“
— „Exequatur! έκραξεν ό κυρ ΚρασοΛινάκας·
„καί ας άνοιξη τήν σκηνήν ό πνευματώδης Τράκας.“
— „Ευγνωμονώ, είπεν αυτός, πλήν κατά δυστυχίαν 
„φίλου δέν σφετερίζομαι ποτέ πρωτοβουλίαν.
„Τον λόγον έχει ο σοφός άνήρ Βρακιβελάδας,
,,άνάψας πρότερον ημών τάς νυμφικάς λαμπάδας,
„καί τοΰ φαρμάκου άληότής εύρέτης. ’Εγώ, φίλοι, 

,,ϊέλω  ανοίξει τ ’ άψευδή συζυγικά μου χείλη 
„ ο πάντων ύστατος· άλλά συμπροσκαλώ τόν ’Ιώτα 
,,νά γίνη ολος προσοχή, νά γίνη ολος ώτα . . . “
— „Τότε λοιπόν σιγήσατε! είπ’ ό Βρακιβελάδας·

, , ϊ ’ αναπολήσω φίλοι μου ημέρας αποφράδας 
„καί περιστάσεις λυπηράς, άλλά Ό . προσπαθήσω 
,,νά καταστώ ευτράπελος ίνα μή σάς λυπήσω.“
— Είπε κ’ έκάΐησ’ Ελαρώς ’ς τών φίλων του πλησίον, 

καί ήρξατο ώς επεται τόν γαμικόν του βίον.
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Η  Ε Ν  Β  Α  Δ  Ε  Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τήν 13/25 Οκτωβρίου 1866, ημέραν πέμπτην περί τήν 
έννάτην ττς πρωίας ώραν, έτελέσΪΓησαν έν τω Βάδεν Βάδεν 
πάνυ μεγαλοπρεπώς τά έγκαίνια τού ο’ρϊοδόξου άνατολικοΰ 
ναού Σ τούρζα ,  φερώνυμου του γενναίου αύτοΰ κτίτορος, 
ήγεμονος Μιχαήλ Στούρζα. Οί αύτόυΐ διατρίψαντες ένβίυ- 
μοΰνται άναμφιβόλως τό κομψότατου παραλληλόγραμμον, τό 
κτισΤτέν άπό τετραγώνων λ&ων λευκών, πρασίνων καί έρυ- 
ϊρών, καί άπολήγον εις περικαλλέστατον χρυσοειδή ίτόλον, 
ο στις καϊτοραται πανταχόϊεν τοΰ ύπό τών διαυγών ύδάτων 
τοΰ ποταμού "Οσσα ποικιλλόμενου όρίζοντος. Διά τοΰ ελλη
νορωμαϊκού ύφους τής άρχιτεκτονικής τού περί οΰ ό λόγος 
ιερού ναού έγένετο, καϊτ’ οσον ήμεϊς γινώσκομεν, ή δευτέρα 

άπόπειρα τής έφαρμογής τού είδους τούτου τής άρχιτεκτο-

νικής εις τήν ορθόδοξον εκκλησίαν άλλ’ ή μέν ελληνική έκ- 
κλησία έν Μαγκέστερ (ϊδε Εθνικόν 'Ημερολόγιου τοΰ έτους 
1863) άναπολεϊ κατά νοΰν τών ίτεωμένων αύτήν ναόν τινα 
τών διαμαρτυρομενων μάλλον καί άμοιρεϊ τών χαρίτων τής 
κλασικής άρχιτεκτονικής, ύφ’ ύν ήβτέλησεν ίσως νά έμνευσίτή 
ό άρχιτέκτωυ αύτής· ό άρχιτέκτων ομως τού ναού Στο ύρζα  
εγνω νά συνδιάση τήν αγνότητα καί την μεγαλοπρέπειαν 
τής κλασικής άρχιτεκτονικής μετά τού μυστικού χαρακτήρος 
τού ύφους τών Βυζαντινών. Ό  ναός Στούρζα έχει βά^ος 
μέν πέντε καί τριάκοντα ποδών, εύρος δέ ένδεκα καί ύψος 
πέντε καί τριάκοντα περίπου. Κομψός αμα καί μεγαλο
πρεπής είναι ο τε ^όλος καί ο έπ’ αύτοΰ χρυσούς φανός. 
Τό περίστυλον σύγκειται έκ μαρμάρου έχοντος τό χρώμα τοΰ 
Tegernsee καί έξειργασμένου έν τώ έργοστασίω τού πρίγκη- 
πος Καρόλου τής Βαυαρίας. Οί τοίχοι περικαλύπτοντα ύπό 
καλλίστης μαρμαροκονίας καί κατακοσμοΰνται ύπό πολυαρίθ
μων καί ώραιοτάτων έφ’ υγρού κονιάματος τοιχογραφιών 
τάς οποίας παρεσκεύασεν ό έν Μονάχω Κ. Hauschild. Τά 
κοσμήματα καί αί ζωγραφίαι τού εικονοστασίου είναι έργον 
τού έν Μονάχω Κ. Μυλλέρου. Χρυσούν καί πλήρες άνα- 
γλύφων φαίνεται καί τό καταπέτασμα τού ναού τό φιλοπο- 
νηϊιέν παρά τοΰ Κ. Sickiner. Ό  νάρκης περιέχει τέσσαρας 
μεγάλας έλαιογραφίας τάς οποίας έκαλλιτέχνησεν ο ίκανώ- 
τατος τών έν Παρισίοις ζωγράφων Κ. Perignon, ό έχων τό 
σπάνιον προτέρημα νά άπεικονίζη πιστώς τά πρόσωπα ώσαυεί 
διά τής φωτογραφίας. Παριστώσι δέ αί μεγάλαι αύται 
εικόνες τον πρίγκηπα Στούρζαν, τήν σύζυγον αυτού, καί τά 
δύο τέκνα του, τήν νεαράν ήγεμονόπαιδα Μαρίαν, καί τον
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πρίγκηπα Μιχαήλ, ού τίνος δ πρόωρος θάνατος ύπήρξεν αιτία 
τής άνεγέρσεως τοΰ νΰν Περιγραφομένου κτιρίου. Τήν εικόνα 
αύτοΰ δημοσιεύομεν (ίδε σελ. 32) προς πατρικήν παρηγορίαν. 
Δέν ώνομάσαμεν είςέτι τόν αρχιτέκτονα τοΰ ναοΰ 2 τοό ρξα■ 
οί,τος είναι ο Κ. Deklenze, με'λος άντεπιστέλλον τοΰ ΓΙανα- 
καδημαίου τών Παρισίων, αύτουργός τών Προπυλαίων καί 
τής γλυπτοθήκης τοΰ Μονάχου, δ δοΰς τά σχε'δια, τών 
οποίων ή έκτέλεσις άνετέΪΓη μετά τδν θάνατόν του εις
τδν εν Μονάχω Κ. Δόλμαν. ’Αλλ’ όπως ύποδείξωμεν τόν
άληϊτή άρχιτε'κτονα έπρεπε νά όνομάσωμεν αυτόν τόν πρίγ
κηπα 2τούρζαν. Ή  ίδε'α, τό σχεδίασμα, ή επιτυχής τοΰ 
τόπου εκλογή, ή άναμιμνήσκουσα τοΰς παρά τών ’Ελλήνων 
εκλεγόμενους υψηλούς τόπους προς οίκοδόμησιν τών ναών 
των, ή κατάταξις τοΰ εσωτερικού, τό υποκείμενον τών
γραφών, τό σχεδιον τών δύω μνημείων τό άνατε^έν εις τόν 
έν ’Ρώμη Binaldo Rinaldi, ή κατασκευή τής κρύπτης,

τοΰ πρεσβυτερείου, ή δασοφυτεία τοΰ "Ορους Άγ. Μιχαήλ 
ή έστεμμένη διά τοΰ μνημείου, τό διάγραμμα τών εισόδων, 
ή έν τώ νάρΪΓηκι ελληνική επιγραφή ή συνταχΐίεϊσα εις 
άρίστην ελληνικήν γλώσσαν, καί ενί λόγω άπασαι αί έλά- 
χισται λεπτομέρειαι οφείλονται εις τόν ιδρυτήν αύτοΰ. Τού
του ένεκα κατά τήν ημέραν τών έγκαινίων άνηγγέλϋη 
τηλεγραφικώς έκ ΙΙετρουπόλεως προς τόν έν Καρλσρουη 
πρεσβευτήν τής ’Ρωσσίας Κ. Κοτσεβοΰ οτι ή Α. Μ. δ 
Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος άπένεμε προς τόν ιδρυτήν τής 
υπό τήν υψηλήν Αύτοΰ προστασίαν άνατεϊτείσης ορθοδόξου 
έν Βάδεν^Έκκλησίας τήν πλάκα τοΰ Άγ. Βλαδιμήρου. ίΑνη- 
γέρϊτη δέ ή ’Εκκλησία εις τιμήν τοΰ Άγ. ’Αρχαγγέλου
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Μιχαήλ, φερώνυμου προστάτου τοΰ ήγεμόνος καί τοΰ τε- 
λευτησαντος υίοΰ αύτοΰ, ού τίνος το λείψανου μετε- 
κομίσϊη τω έ'τει 1867 εις τό υπόγειον κοιμητηρίου τής 
οικογένειας Στοόρζα. ’Εφημέριος τής έν Βάδεν Ελληνι
κής ’Εκκλησίας είναι δ Αίδέσιμος Γεώργιος 'Ρουμελιώτης 
έκ Ζακύνθου.



ΖΩ2ΙΜΑΔΛΓ.

Δημοσιεύοντες τήν εικόνα ενός τών αδελφών Ζωσιμάδων, 
άντί ιδίας βιογραφίας έκδίδομεν τον λόγον τοΰ περικλεούς δι
δασκάλου τοΰ ’Ελληνικού εϊνους Κωνσταντίνου τοΰ Οικονόμου, 
δι’ οΰ ο διδάσκαλος ώς ζωγράφος αριστοτέχνης λαμπρότατα 
ζωγραφίζει τήν Ζωσιμαίαν άδελφότητα. ’() λόγος οΰτος, 
οςτις είνε αριστούργημα τέχνης ρητορικής, έξεφωνήΐτη εν 
Αϊήναις έν τώ ναώ τής άγίας Ειρήνης τή 5 Απριλίου τοΰ έτους 
1842, οτε το μνημόσυνου τών Ζωσιμάδων έπετελείτο δαπάνη 
τών έν Χ^ήναις λογίων. ’ Ημείς σημειοΰμεν μόνον ένταΰ'ςία, ότι δ 
τελευταίος αδελφός Νικόλαος, έν έτει 1842 απο^ανών, κατέλιπε 
1,004,249 χάρτινα ’Ρούβλια, άφοΰ πολλάς χιλιάδας πρότερον 
πρός έκδοσιν βιβλίων ’Ελληνικών έδαπάνησαν. Πάσαν δέ τήν 
περιουσίαν ταύτην ώρισε διά τής διαθήκης του υπέρ τών

Σχολείων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων καί άλλων τής πατρίδος *

του αγαθοεργών καταστημάτων. Τινά τών δαπάνη τών Ζωσιμά
δων έκδοίτέντων βιβλίων Βλέπε έν Νεοελ. Φιλολ. A. II. Βρετοΰ 
Μερ. Α' άρώ. 346. 366. 384. 387. 391. 392. 393. 394. 404. 
415. 454. 456. καί Μέρ. Β 'ά ρώ . 294. 300. 344. 345. 360.
362. 379. 380. 381. 383. 384. 391. 393. 406. 417. 42.3.
428. 454. 469. 504. 535. 536. 779.

Δ.

ΛΟΓΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜ02ΥΝΌΝ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΉΣΤΩΝ 

Z D .2 I M A J Î 1 N

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

,,Διήλίεν ευεργετών“ (ΙΙράξ. I. 38).

§. α .

ΤΩΝ άοιδίμων Ζωσιμάδων έπιτελοΰμεν σήμερον τό

μνημόσυνου. "Οσιον, άδελφοί, το καθήκον καί ιερόν, καί ή
ευγνωμοσύνη δικαία καί χριστιανική, καί μάλιστα τοίς
ορίτοδόξοις "Ελλησι πρέπουσα. ΙΙοίΤοΰσι τους τελευτήσαντας
εύεργέτας οι εύεργετη^έντες, καί δάκρυ θαλερόν έπισπένδουσιν
εις τόν τάφον καί τήν μνήμην αυτών, ώς φόρον ευγνωμοσύνης·
άλλά καί συνοδεύουσιν αυτούς δι’ εύχών, καί συμπροπέμπουσιν
εύλαβώς εις τήν άνω ζωήν έκδημήσαντας. Διά ταΰτα, μόλις
τοΰ τελευταίου τών Ζωσιμάδων δ θάνατος έκηρύχΪΓη, καί ή
μνήμη τής όλης τών ευεργετών άδελφότητος εύλογεΐται παν-
δήμως. Καί πανήγυρις ευαγής συγκροτείται, καί σύλλογος
άριπρεπής συναθροίζεται καί σεβάσμιος. "Ηδη καί ϊυσία

27
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αναίμακτος υπέρ των μακαρίων αυτών ψυχών τελεσιουργείται, 
καί εύχαί καί δεήσεις ίλαστήριοι προς θεον εκφωνούνται, 
καί θυμίαμα λατρείας εις τδ ϊεΐον τε'μενος άνακαίεται καί 
λαμπρά σελαγίζει φωτοχυσία, καί λαός βαρύς αίνοΰσιτδν  

Κύριον. Έπιλαμπρύνει δέ ττν ίεράν σύναςιν καί ~εία τις 
ευδοκία, κ α ϊ’ ήν τήν σήμερον ήμε'ραν διετάχζτη ή του μνη3 
μοσύνου τελετή, οπότε μετά τής μνήμης τής δσίας Μαρίας 
γεραίρει ή Εκκλησία καί το ονομα τού τήν οσίαν κηδεύσαν- 
τος ίερωτάτου έν Πατράσι Ζωσιμά, ώς αν συμπαρόντος με^’ 
ημών καί συνικετεύοντος καί του ίδείου πατρός υπέρ τής 
άναπαύσεως τών ομωνύμων Ζωσιμάδων. Φαίνεται δε' πως 
καί ο καιρός τδ πολυπληθές τής δμηγύρεως ώραίζων. "Εαρος 
ώρα, καί τά πλή^η τών πιστών, ώς από σίμβλων, τών οικιών 
ε’κχυ'~ε'ντα συνεδραμον, ώς αν μέλισσαι, προσπετόμενα βοτρυ- 
δδν εις τά ουράνια άνίΤη τού Παραδείσου τής Εκκλησίας. 
’Επειδή δέ καί ημάς άνε'στησεν ή άγάπη, καί πάρεσμεν 
λησμονήσαντες καί τού γήρως καί τού σώματος ττν ασθένειαν, 
προ^ύμως λοιπδν καί ημείς τή κατά δύναμιν φωνή περιβομ- 
βοΰμεν εις τήν στεφανουμένην μνήμην τών έν Χριστώ άνα 

παυίτε'ντων Ζωσιμάδων, καί διηγούμενα τήν αυτών άρετήν 
εις δόξαν Θεού καί ωφέλειαν τών ζώντων ομογενών. Σεμνό- 
τατον τό εγχείρημα καί σπουδαίον, δμολογοΰμεν καί πολύ 
τήν ήμετέραν αδυναμίαν υπερτερεί τ  τού λόγου ύπόξτεσις. 

"Οξτεν καί ή φιλανθρωπία τών προσκαλεσαμε'νων καί τής Σε
βαστής Κυβερνήσεως ή διάταξις εξ ολίγων ημερών έποιήσατο 
τήν πρόσκλησιν, οιον απολογίαν εις ημάς άπολείπουσα τδ 
άπαράσκευον καί άνε'τοιμον. ’Αλλ’ δ ένισχύων τούς κεκμη- 
κότας, καί διόούς ρήμα τοίς εΰαγγελιζομένοις δυνάμει πολλή, 
δωη κάμοί λόγον έν άνοίξει τού στόματός μου, καί καταρτίσαι
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τών χειλέων μου τδν φθόγγον έν ’Εκκλησία λαού, έν κα^έδρα 
πρεσβυτέρων, εις αίνεσιν καί δόξαν τού προσκυνητοΰ καί παν

αγίου αυτού ονόματος.

§ ·  β ' ·

, ,Δ ιή λ ϊ ε ν  ευεργετών.“  Ούτως δ ί'εΐος Πέτρος 

ύμνησε κηρύττων τδν ^εάν^Γρωπον Σωττρα τού κόσμου 
, , ’Ιησούν τδν άπδ Ν α ζ α ρ έ τ - ώς έ'χρισεν αύτδν δ Θεδς 
πνεύματι  άγ ίω  καί  δυν άμε ι - ος διήλζτεν ευεργετών 
καί  ίώμενος  π ά ν τ α ς  τούς καταδυνασ τευομένους  ύπδ 
τού διαβόλου.“ Καί τούτο τής χριστιανικής αγάπης λαμ- 
πρότατον γνώρισμα διέταξεν αΰτδς ο τού κόσμου Σωτήρ εις 
πάντας τούς πιστούς αύτοΰ μα^ητάς, τήν ευεργεσίαν. 
„’Α γαξτοποιεΐτε, δ'πως γ έ ν η σ ϊ ε  υιοί τού πα τρός  υμών 
τού έν τοίς ούρανοϊς. —  γ ίν ε στε  ούν ο ίκτ ίρμονες ,  
κ α ϊ ώ ς  καί ο π α τ ή ρ  υμών ο ίκτ ίρμων  έ σ τ ί “ (“). Ταύ- 
την, άδελφοί, τήν έντολήν τής αγαθοεργίας οφείλει πάς 
χριστιανός τδ κατά δύναμιν έκτελείν, μιμούμενος τδν ΰψιστον 
τού παντδς ευεργέτην, έφ’ 'όσον διαβαίνει τού πρόσκαιρου τού
του βίου τδν δρόμον καί ταύτην έπλήρωσαν καί οί αοίδιμοι 
Ζωσιμάδαι, τούς οποίους σήμερον τιμώμεν ώς εύεργέτας. 
Καί αύτδς δ τής Ζωσιμαίας οικογένειας πεντάδελφος άρώμδς, 
ώς πιστδς τού Λεσπότου Χριστού δούλος καί λάτρις καί μιμη
τής, , , δ ι ή λ ϊ ε ν  ευεργετών.“ "Εστι δέ τδ είδος τής προς 
τδν πλησίον ευεργεσίας διπλούν τό μέν περί τδ σώμα, τδ δέ 
περί τήν ψυχήν. Τό τρέφειν καί ποτίζειν πεινώντας καί

(α) Λουκ. ; ,  36.
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διψώντας, ένδύειν τούς γυμνούς, φιλοξενεί ν τούς ξένους, έπι- 
σκέπτεσ^αι νοσοΰντας καί πεφυλακισμένους, καί οσα τοιαΰτα 
έργα φιλανθρωπίας, άνήκουσι κυρίως εις τήν σωματικήν προς 
τούς χρήζοντας αδελφούς διακονίαν. Τό δέ συνεργεΐν εις τήν 
ορξτήν τού πλησίον παιδείαν καί άγωγήν, καί γνώσιν τής 
άλη^Γείας, καί καταρτισμόν ή'Γών, καί σωτηρίαν ψυχών, καί 

στήριξιν τής πίστεως καί τήν αυξησιν τής βασιλείας τοΰ 
Θεοΰ, ταΰτα καί τά  τοιαΰτα τον πνευματικόν άναδεικνύουσιν 
ευεργέτην, οστις τοσοΰτον υπερτερεί τόν σωματικόν, οσον ή 
ψυχή τό σώμα. "Οταν δέ τις άμφότερα εύεργετή, φανερόν 
οτι ούτος γίνεται ό κράτιστος τών εύεργετών. Καί τοιαύτη 
άνεφάνη ή Ζωσιμαία άδελφότης. Άμφότερα τά είδη τής 
εύεργεσίας επλήρωσε' καί ταΰτα, καϊτώς πάλιν αύτός δ Σω- 
τήρ διατάσσει διά τοΰ Αποστόλου ,,ώς θ υσ ία ν  δεκτήν εις 
οσμήν εύωδίας,  εύάρεστον τώ Θεώ“ (α). Τοΰτο λοιπόν, 
αδελφοί μου, κείσξτω τής ομιλίας υπόδεσις· καί δεΰτε καί 
βίεωρήσωμεν διά τοΰ λόγου, α') ποΐαί τινες ήσαν αί τών Ζω- 
σιμάδων εύεργεσίαι · καί β'), άν ήσαν τοιαϋται, δποϊαί είσιν 
αί εύάρεστοι τώ  Θεώ.

§· ϊ'·

, ,Δ ι ή λ ϊ ε ν  εύεργετών.“ "Ολη σχεδόν ή ζωή τών Ζω- 
σιμάδων υπήρξε στάδιον συνεχών εύεργεσιών, δμοιάζουσα τήν 
λαμπράν τοΰ δικαίου ημέραν εκείνην, περί ής είπεν δ ^είος 
Δαβίδ „"Ολην τήν ημέραν ελεεί κ α ί  δανείζε ι  δ δ ί 
κ α ι ο ς “ ^). Ιωάννινα, ή πρωτεύουσα τής Ηπείρου, υπήρξε

(α) Φιλιπ. θ' 18. Έ βρ. ιγ' 16.
(β)  'Ρα/.μ. λϊ'. 26.
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τό γενέίλιον αύτών έδαφος. Πόλις ("να παραλίπωμεν τάς 
ά'λλας αύτής λαμπρότητας), μετά τήν πτώσιν μάλιστα τοΰ 
γένους επίσημος δι’ οϋς έγέννησεν άνδρας συνεργούς εις άνόρ- 
ϊωσιν αύτοΰ. Εις ταύτην την παλαιάν τής παιδείας εστίαν, 
έτι άπό τοΰ παρελθόντος αίώνος καί καθεξής, έδίδασκον οί 
Βησσαρίωνες, οί Σουγδουρείς, Μεξίόδιοι οί Άν^ρακίται, οί 
Άναστάσιοι, οί Μπαλάνοι πατήρ καί υιός καί αύτάδελφοι, 
καί είτινες άλλοι τών επισήμων καί αύτός δ μέγας Εύγένιος 
έκόσμησε τήν έν Ίωαννίνοις σχολήν χρόνους ολοκλήρους πέντε· 
τών Ίωαννίνων πολίτης έχρημάτισε καί δ πάσαν τήν Δακίαν 
ελληνικής πληρώσας παιδείας φερώνυμος Λάμπρος δ Φωτιά- 
δης. ’Εκ τής εύκλεοΰς ’Ηπείρου άνεβλάστησαν καί οί, με
ταξύ καί άλλων άλλαχοΰ τής δεδουλωμένης ’Ελλάδος Μαικη
νών, έλευ^εριώτατοι φανέντες άνδρες καί μεγαλωφελείς καί 
μεγαλοδάπανοι πρός άδράς καί φιλότιμους υπέρ τής ώφελείας 
τοΰ γένους έπιδόσεις χρημάτων καί εισφοράς, οί παλαιοί 
Μαροΰτζαι, καί οί τών Ζωσιμάδων ζηλωταί Καπλάναι, καί 
Μάτζαι, καί Νίκοι, καί Δημήτριοι Παύλου, καί οί, περί ών 
δ έπαινος έν Άϊΐήναΐς μάλιστα πολύς, άξιομακάριστοι Γ Ριζάραι. 
Καί τούτων μέν τών αγαθοποιών τά ονόματα, ώς καλός 
αστέρων κύκλος, στεφανοΰσι δορυφοροΰντα τήν μνήμην τών 
Ζωσιμάδων. Αύτών δέ τών μεγάλων εύεργετών οί αείμνηστοι 
γονείς Παΰλος καί Μαργαρίτα έκαλοΰντο · καί τό γένος ειλκον 
έκ κώμης Ήπειρώτιδος Γραμμένου  καλουμένης. Έμελλε 
δέ άρα καί τό όνομα τοΰ παλαιού τών προγόνων έδάφους 
έξαιρέτως έπαλη^Γεύσειν εις τούς μέλλοντας γενήσεσΪΓαι φιλο- 
γραμμάτους  Ζωσιμάδας. ’Εκ τοιαύτης λοιπόν ρίζης αγαθής 

άγαμοί καρποί άνεβλάστησαν καί άλλα τέκνα, καί ή πεντάς 
τών άειμνήστων άδελφών, Θεοδόσιος καί Αναστάσιος καί



Νικόλαος καί Ζώης καί Μιχαήλος, μετά τοΰ πρωτοτόκου καί 
νέου προτελευτησαντος ’Ιωάννου· οίτινες, έν εύσεβεία καί νου
θεσία Κυρίου τραφέντες, τόν έμπορικόν έξελέξαντο βίον, καί 
φεύγοντες τάς τής πατρίδος ανωμαλίας μεταβαίνουσιν εις τήν 
φιλόξενου γήν τής ’Ρωσσίας, οπου τούτους ώδήγησεν δ δά
κτυλος τοΰ Θεοΰ. Έ κ ε ΐ δ πάντων τών άγαϊών δεσπότης καί 
χορηγός ένεπίστευσεν αύτοΐς τοΰ πλούτου τά  τάλαντα, έπει- 
πών καί προς αυτούς άοράτως ,,π ρ α γμ α τεύ σ α σ ϊτε  έως 
έρ χο μ α ι“ («)· καί έπραγματεύσαντο. ’Αδελφοί τήν γένναν, 
αδελφοί την ευσέβειαν, αδελφήν καί τήν προαίρεσιν είχον, 
άδελφικώς ένήργουν καί τών έμπιστευΜέντων ταλάντων τήν 
εις πολυειδή άγαίτουργήματα πραγματείαν.

§. δ'.

Καί πρώτον μεν ή'ρξαντο τό στάδιον τής ευεργεσίας από 
τής γενε^λίου πατρίδος· δικαίως. Κα^ά-ς τά καλλίκαρπα 
δένδρα πρώτον παρατίθενται τούς καρπούς εις τήν φύσασαν 
καί ϊρέψασαν αύτά γήν, οΰτω καί ειτις άλλος τών άγα- 
‘ϋ'οεργών, καί αύτή ή Ζωσιμαία άδελφότης έχαρίζετο τούς 

πρωτοφανείς τής εύσεβείας καρπούς εις τήν ένεγκοΰσαν καί 
ζίρεψαμένην αύτούς χώραν, τά Ιωάννινα καί τήν ’Ήπειρον. 
Καί μακράν άπόντες παρήσαν εις τήν πατρίδα διά τών έργων, 
άφανώς, ως αύρα δροσώδης, έπιχέοντες εις τούς κεκακωμένους 
τάς ζωογόνους τών χαρίτων πνοάς. Χιλιάδας όλας ταλήρων 
έπεμπον κα ί'’ έκαστον έτος, καί διά πιστών έπιτρόπων διέ- 

νεμον τήν άνήκουσαν βοήθειαν εις τούς πολλαχώς βασανιζο-
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(α) Λουκ. ώ ', 13.
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μένους. , ,ΙΙοΰς ε’γ ίνοντο χωλών,  οφθαλμ ός  τυφλών, 
πατέρες  ά δ υ ν ά τ ο ν “ (α), καί πολλών τών έν ποικίλαις συμ- 

φοραϊς άντιλήπτορες. Έ κ  τοΰ βάθους τών σκοτεινών φυλα
κών, όπου δέσμιος έστέναζε πολλάκις ή άΪΓωότης, άνέτελλον 
αί εύλογίαι τής Ζωσιμαίας φιλαδελφίας. Καί έκ τών νοσο
κομείων καί έκ τών οικιών καί έκ τών έργαστηρίων καί άπδ 
τών σχολείων άνέβαινον προς Θεόν αί υπέρ τών Ζωσιμάδων 
εύχαί. Ευχαριστούν οί νοσοΰντες τούς ΪΓεραπευτάς, οί ξένοι 

τούς ξενοτρόφους, οί πάμπτωχοι τούς ταμιούχους, αί χήραι 
τούς προστάτας, παρθένοι πτωχαί τούς νυμφαγωγούς, οί 
ορφανοί τούς πατέρας, οί πατέρες τούς παιδαγωγούς, τό κοι
νόν τής πόλεως τούς ποικίλους χαριτοδότας. Καί δι’ όλου 
τοΰ έτους στα^ερώς διένεμον τάς τοιαύτας ευεργεσίας, καί 
άλλας δέ πάλιν ιδίως κατά καιρούς έπισήμους έπιφαινόμενοι, 
ώς δ άγγελος τής έπί τή προβατική κολυμβή‘ό'ρας. Ανέβαινε 
κατ’ έτος έκ τής ξενιτείας δ Τωβίτ εις τήν ’Ιερουσαλήμ έν 

ταΐς έορταΐς (κατά τοΰ νόμου τήν έντολήν), προσφέρων οις 
κ α ' ϊ ή κ ε ι  τ ά ς  ά π α ρ χ ά ς  καί  τ ά ς  δεκάτας(/3). Καί δ 
^εϊος Παύλος έσπευδεν εύρε^ήναι τήν ημέραν τή ς  πε ντη 
κοστής  ε ις  Ί ε ρ ο υ σ α λ τ μ ,  οπότε προσήγε καί τάς έκ τής 
λογίας τών άδελφών έλεημοσύνας  κ α ί  προσφοράς εις 
τούς έκεΐ ϊλιβομένους χριστ ιανούς  Μ. Παρομοίως καί οί 
τοΰ Παύλου μιμηταί κατά πάσαν εορτήν μεγάλην έπεφαίνοντο 
παρήγοροι καί έστιάτορες καί χορηγοί τών πτωχών. ’Από 
τοΰ βουτύρου καί  τοΰ γ ά λ α κ τ ο ς  τή ς  ^ ε ί α ς  ευ’λ ο γ ία ς , 
ού έχέοντο αί οδοί αύτών (κατά τήν έκφρασιν τοΰ 5~είου

(α ) ’ Ιώ β  κυ’. 16.

(β) Τωβίτ. α, 6. 8.
(γ) ΙΙράζ. κ, 16. κδ, 17. α, Κορ. ι?· 3. 4.
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Ίώβ(«)), έπλημμύρουν καί αί καλύβαι καί αί τράπεζαι των 
πενήτων. Ούτως έπεσκέπτοντο τάς σωματικάς άνάγκας τών 
αδελφών οί άοίδιμοι Ζωσιμάδαι, ούχ ένα ή δύω ή δε'κα 
ένιαυτούς, άλλα δι’ ολων περίπου πεντηκοντα. Καί ταύτας, 

ού μόνον εις τά  ’Ιωάννινα καί τήν 'Ήπειρον (ο^εν ήρχισαν), 
άλλά καί εις άλλας χώρας τών ομογενών. Καί εις τήν 

Ε λλάδα καί εις τήν ’Ασίαν καί εις αυτής τής, έν ή κατω- 
κουν καί έπλούτουν, χώρας τούς προσερχομένους ένδεεΐς, 
άφθονους τάς δωρεάς διεσκόρπιζον, μίαν έξαιρέτως νομίζοντες 
πατρίδα, τήν αρετήν. Ούτως οί φιλόπτωχοι Ζωσιμάδαι 
,,έσκόρπισαν έ'δωκαν τοίς πένησι, καί ή δικαιοσύνη αύτών 
μένει εις τον αιώνα του αίώνος“ (β). Ούτω ,,διήλΪΓον 
εύεργετούντες.“

§. ε'.

’Αλλ’ έάν τοιαύται καί τοσαΰται ήσαν αί σωματικαί τών 
Ζωσιμάδων προς τδν πλησίον εύεργεσίαι, ποίαί τινες έγένοντο 
καί πόσαι αί πνευματικαί; ’Αλλ’ εις τούτο τδ μέρος τού λόγου 
φοβούμαι μή πάνω τδ τών άτέχνων ζωγράφων έκείνων, οΐτινες, 
οταν έξ εικόνων μεταγράφωσι τάς εικόνας, άποδίδουσιν αύ- 
τάς παρά πολύ κατωτέρας τών άρχετύπων ούτω καί ήμεΐς, 
τάς παρά πολλών μνημονευομένας Ζωσιμαίας ταύτας άγα- 
νουργίας άμαΪΓε'στερον άποδόντες, μήπως έλαττώσωμεν τήν 
αλήθειαν. "Ομως σκιαγραφούμεν οσα οϊδαμεν. Είπομεν οτι 
τών πνευματικών ευεργεσιών τδ κεφάλαιον υπάρχει δ διά τής 
ευσεβούς αγωγής καί διδασκαλίας καταρτισμός τών ήνών,

(α) ’Ιώβ, χ3, 6.
(β) Ψαλ ρια', 0

δστις αφορά προς τήν μερικήν καί τήν κοινήν τής κολιτείας 

ευστάθειαν, καί τήν αιώνιον τών ψυχών σωτηρίαν ,,ή γάρ 
ευσέβεια πρδς πάντα ωφέλιμός έστιν, έπαγγελίαν έ'χουσα ζωής 
τής νΰν καί τής μελλούσης“ («). Καί ταύτας λοιπόν έςαιρέ
τως τάς αγαθοεργίας δ Ζωσιμαϊος ζήλος , ,δ ιήλ' ίεν  ευεργε
τών. Οί ναοί τού ύψίστου ύπάρχουσι πάσης εύσεβούς πολιτείας 
τδ συνεκτικώτατον κέντρον, τδ λαμπρότατου δείγμα τής πίστεως 
τών κατοίκων, τδ φανερόν κατοικητήριον τού αοράτου Θεού, 
οπού συνερχόμενοι οίκοδομούμε'ΐα έν πίστει, φωτιζόμενα έν 
πνεύματι, άγιαζόμεϊα διά τής τελετουργίας τών νείων μύστη 
ρίων, καί διδασκόμενα διά τών Γραφών ύπ’ αυτής τής φωνής 
τού Αιωνίου. Τίς υπέρ πάντας τούς καν’ ημάς φιλονέους 
συνέδραμεν εις οικοδομήν καί ευπρέπειαν τών νείων οίκων;
Οί Ζωσιμάδαι. Μαρτυρούσιν έν ’Ιωαννίνοις ή Μητροπολίτις 
έκκλησία, καί ή τής άγίας Μαρίνης, καί άλλαι καί αυτού 
καί άλλαχού τής ’Ηπείρου καί τής '  Ελλάδος, καί εις αύτήν 

δέ τήν ’Ρωσσίαν ή έν Νίζνη τών Γραικών. Τ ά  Σχολεία 
ύπάρχουσιν αί ίεραί τής νείας καί άνϊρωπίνης σοφίας έστίαι, 
τά  καταγώγια τού άννρωπισμού, τά σεμνότατα τεμένη τής 
αρετής, έν οις αί λογικαί ψυχαί διαπλάττονται καί ήνοποιούνται. 
Τίς υπέρ πάντας τούς φιλομούσους συνέδραμεν εις οικοδομήν 
καί συντηρησιν σχολείων; Οί Ζωσιμάδαι. Αύτοί τήν παλαιάν 
τών γεραρών καϊηγητών τάς συντάξεις δαψιλώς έχορήγουν. 
Αύτοί βιβλιονήκην πολύ τής άρχαίας πλουσιωτέραν συνέστη

σαν. Αύτοί τούς υποτρόφους διέτρεφον μανητάς. Αύτοί τά 
βραβεία τών εύδοκιμούντων διένεμον. Αύτοί καί κοινά διδα
σκαλεία κατέστησαν, έν οις καί διδάσκαλοι καί μανηταί καί
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παϊδες ορφανοί της πατρικής αύτών άπήλαυον προμήθειας. 
Καν άλλη τις άλλαχόϊεν ελληνική 2χολή την παρ’ αύτών 
έζήτει συνδρομήν, ούδ’ ε’κείνη τής αίτήσεως άπετύγχανε. 
Τίς διέτρεφε δι’ οικείων εξόδων νε'ους ευσεβείς καί χρηστοήθεις 
σπουδάζοντας εις τάς έπισήμους τής Ευρώπης ’Ακαδημίας; 
Οι Ζωσιμάδαι. Κατεστράφη (κρίμασιν οίς οίδε Κύριος), ή 
καλή των Ίωαννίνων πόλις, συγκαταστρέψασα καί ‘ίάψασα 
έν τοίς έρειπίοις καί τον βαρύν καί δυσώνυμον αυτής τύραν

νον. Τίς μεταξύ των πρώτων πολιτών ώρμησεν εις άνέγερσιν 
των προτέρων ευαγών σκηνωμάτων τής αγαθοεργίας; Οί Ζω- 
σιμάδαι. Το δέ μέγιστον καί κράτιστον, ότι καί κληροδοτή
ματα κατεΑεκαν έν ταϊς δημοσίαις τραπέζαις καί εις αυτήν 
προ μικρού ττν τράπεζαν τής Ελλάδος, μεγάλα κεφάλαια 

χρημάτων, άφ’ ών μέλλουσι διηνεκώς συντηρείσαι πολλαχοΰ 
καί ναοί καί σχολεία καί νοσοκομεία καί ποικίλαι προς τούς 
πένητας χορηγίαι. Ούτως , , έπλη ¿'ύνϊίη καί  έπερίσσευ- 
σεν ε ις  παν έργον άγαΪΓον“ (α) δ ζήλος δ Ζώσιμος· οΰτω 
,,διήλΪΓεν ευεργετών.“ Το δ’ εφεξής οποίον;
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§· ς'·

Μέγα βοήθημα προς τούς έν Αίγύπτω αιχμαλώτους 
άδελφούς οί έν Ίεροσολύμοις ’Ιουδαίοι ήΐτέλησαν άποστεϊλαι 
τά  ιερά καί ιστορικά βιβλία, έξ όσων συνή’ΪΓροισεν εις τήν 
μεγάλην βιβλιοθήκην πρώτον δ Νεεμίας καί ύστερον ’Ιούδας 
δ Μακκαβαίος. "Οσων χρήζετε βιβλίων (εγραφον οί έκ τών 
’Ιεροσολύμων προς τούς μακράν άπόντας ομογενείς), πέμψατε

(«) Β ' Κορ. θ ',  8— 11.

προς ημάς άνϊρώπους εις μετακόμισιν αυτών. ,,'Ων αν 
χρείαν  έχητε ,  τούς  άποκομιούντας  ύμΐν α π ο σ τ έ λ 
λ ε τε “ (<*). Αλλ’ οί άοίδιμοι Ζωσιμάδαι δέν μετεκάλουν τούς 
άποκομιούν τας ,  άλλ’ αυθόρμητοι άπέστελλον αύτοί βιβλίων 

μυριάδας προς τούς αιχμαλώτους άδελφούς, καί πριν έκείνοι 
ζητήσωσιν. Έγνώριζον οί μακάριοι καί την χρείαν τών ομο
γενών καί το μέγιστον όφελος τδ έκ τών βιβλίων. Ανοίγουσι 
λοιπόν τήν μεγάλην τής καρδίας αύτών καί πλουσίαν βιβλιο
θήκην, ήτις περιεϊχεν ε'ν καί μόνον βιβλίον, ολων τών ωφελί
μων καί σοφών καί υψηλών γνώσεων περιεκτικόν, τό βιβλίον 
τ ή ς  ά γ ά π η ς ,  καί έκ τούτου λαβο’ντες τάς άφορμάς πολλα- 
πλασιάζουσι διά τού τύπου τάς βίβλους τής άναγνώσεως. 
Καί γίνονται ώς άν άλλοι τινές ’Ιωσήφ, πάγκαλοι καί βασι
λικοί σιτοδόται, ούχί τής Αίγύπτου, άλλά πάσης τής ’Ελλά
δος, καί τρέφουσι τούς ίδιους αύτών άδελφούς, τούς ομογενείς, 
ούχί σίτον σωματικόν, άλλ’ άρτον ψυχοτρέφον, , ,τόν στη- 
ρ ίζοντα  κ α ρ δ ί α ν “ , τον άρτον τής ^είας γνώσεως καί 
σοφίας, τον έντεϊησαυρισμένον εις τά βιβλία τά διδακτικά 
καί θεάρεστα καί ψυχοσωτήρια. Ταύτα σιτομετρεΐν έπεχεί- 
ρησαν άφΪΓονα καί δαψιλή πρός τούς ομογενείς οί τώ όντι 
βιβλιακώτατοι Ζωσιμάδαι. Αγετε λοιπόν οί τής Εύρώπης 
βιβλιοπώλαι, όσας καλάς τών ϊείων Γραφών καί οσας τών 
αρχαίων ένδόζων συγγραφέων έκδόσεις, πέμπετε ταύτας όπου 
κελεύουσιν οί Ζωσιμάδαι. Αγετε τυπογράφοι, παρασκευάζετε 
τά πάμφωνα τής μνημοσύνης όργανα πρός έκδοσιν νεωτέρων 
συγγραμμάτων έπωφελών. Ανδρες ομογενείς, έργάται τής 
σοφίας, προσάγετε τά έν γωνία καί παραβύστω κείμενα
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χειρόγραφα, "να ΐδωσι τό φως. Τά καρποφόρα δράγματα 
της ύμετέρας φιλοπονίας μή μενέτωσαυ εντός τών άσταχύων 
άτριβή καί άχρηστα- τρεφέτωσαν καί ταΰτα τό πανελλήνιον 
τήν άδάπανον τροφήν. Συνάχ^ητε πλοία, ναυλοΰσϊε, εύπλοεϊτε, 
μεταφε'ρετε εις τήν ’Ελλάδα μή φόρτον ε’μπορικόν, μή πλού
τον κερδώου, μή χρυσίου καί άργύριον φθαρτόν, αλλά τά 
δώρα της αγνής καί άμαράντου σοφίας, τόν θησαυρόν τών 
γραμμάτων καί τών επιστημών. Δέχεστε οί κατά τόπους τής 
Ελλάδος καταστάντες επίτροποι, καί διανε'μετε μή μόνον εις 
ταύτην ή εκείνην τήν πόλιν, άλλά πρός πάντας καί παν- 
ταχοΰ, εις βιβλιο^ήκας, εις σχολεία, εις διδασκάλους, εις 
μαΪΓητάς, εις εγγραμμάτους πολίτας, πλουσίους τε καί πε'νη- 
τας. , ,Κ α ί  όσοι μή έ χ ε τ ε  άργύριον ,  βαδ ίσαντες  
άγοράσατε  άνευ άργυρίου κ α ί  τ ι μ ή ς “ (<*). Δωρεάν 
διανε'μουσιν ας έλαβον παρά Θεού δωρεάς οί άοίδιμοι Ζωσι- 
μάδαι, καί δωρεάν άδολον καί άκραιφνή καί γνησίαν ’Ελλη
νικήν καί άξίαν αυτών τε τών δωρητών καί τών δωροδόχων. 
’Από τοΰ 1796 με'χρι χίϊές καί πρώην, ώς ύετοΰ πρωίμου καί 
οψίμου σταγόνες, ώς ψεκάδες ευλογίας, ώμβριζον κατά και
ρούς πεμπόμενα πρός τούς "Ελληνας τά ψυχοτρόφα δώρα τής 
Ζωσιμαίας φιλαδελφίας. Καί αύτο τό τέλος τής ζωής τοΰ 
μείναντος, ώς άντιπροσώπου τής προαπελ^Γούσης άδελφότητος, 
Νικολάου, ε’στεφανώΐτη ένταΰϊτα έν ’Αϊτήναις διά τής λαμπράς 
καί πλούσιας έκδόσεως τοΰ Ευαγγελικού κηρύγματος. Ούτως 
έ πενταπλός καί πολύδωρος τών Ζωσιμάδων βίος ,,διήλ^Γεν 
ευεργετών.“
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§· £·

Εϊδαμεν εις τό πρώτον τοΰ λόγου μέρος, ώς έν σκια

γραφία, ποϊαί τινες ήσαν αί Ζωσιμαΐαι εύεργεσίαι. ’Ίδωμεν ήδη 

καί εις τό δεύτερον, πόσον ήσαν ευάρεστοι τώ Θεώ.

§· η·

, ,Δ ιή λ ϊ ε ν  εύεγετών“ - θυσίαν αγίαν, δεκτήν, ευάρεστου 

τώ Κυρίω, άπαιτεί τήν εύποιίαν ή ^Γεία έντολή. Καί τοιαύ 
την προσήνεγκαν οί άοίδιμοι Ζωσιμάδαι. „Χριστού εύωδία 
έσμέν οι π ι σ τ ο ί “, κατά τόν ^εϊον ’Απόστολον (β), καί τάς 
πνευματικός λοιπόν τής εύποιΐας προσφοράς όφείλομεν προσ- 
φέρειν ε ις  οσμήν ευωδίας  τ ώ θ ε φ .  Μαρία, ή τοΰ Λαζά
ρου άδελφή, ευγνωμονούσα πρός τόν Σωτήρα Χριστόν διά τοΰ 
άδελφοΰ τήν άνάστασιν. ,,προσήνεγκεν αύτώ πολύτιμον μύ
ρον, μικρόν χαριστήριον. , ,Ή  ούν Μαρία λαβοΰσα λίτραν 
μύρου νάρδου πιστικής, πολυτίμου, ήλειψε τούς πόδας τοΰ 
Ίησοΰ—καί κατέχεεν έπί τήν κεφαλήν αύτοΰ άνακειμένου — · 
ή δέ οικία έπληρώςτη έκ τής οσμής τοΰ μύρου (β). Πρός το 
μύρον, άγαπητοί, παραβάλλουσιν οί ^εΐοι πατέρες τής έλεη- 
μοσύνης καί άγαϊοεργίας τήν άρετήν, καί πρός τάς άγίας 
μυροφόρους, τάς εύεργετικάς τών φιλαδέλφων ψυχάς. Έ ςέ- 
στω λοιπόν ΐνα καί τήν φιλόχριστον τών Ζωσιμάδων προαί- 
ρεσιν παραβάλωμεν, κατά τινας περιστάσεις, ώς μιμήτριαν 
τής τήν ά γ α ^ ή ν  μερίδα  ά να φ α ίρ ε το ν  έκλεξα μ ένη ς

(α) Β'. Κορ. β'. 15.
(β) Ί ω ά ν .  ιβ '.  3. Ματί}. χ ϊ ' .  7.



Μαρίας ,  της τού Λαζάρου άδελφής. Λύω δέ μόνον περιστα
τικά σημειούμεν έκ της άχράντου καί σεπττς ¿κείνης μυρα- 
λοιφίας. Πρώτον, δ'τι ή Μαρία ήλειψε „τ ούς  πόδας  καί  
τήν  κεφαλήν τού Θεανθρώπου, μύρω π ολυτ ίμω  κ α ί  
π ιστ ικω (άδόλω δηλονότι κ α ί μ ε τ ά  π ίστεως παρεσκευ- 

ασμένω, κατά τδν ιερόν Θεοφύλακτου), ή δέ οικία έπλη- 
ρώνη ε’κ τ ή ς  οσμής τού μύρου“ · καί δεύτερον, οτι 
προσε'φερε τό χάρισμα τού μύρου ή άποστολική μαθήτρια 
κατά πρώτον, ώς δείγμα ευγνωμοσύνης διά τήν άνάστασιν 
τού άδελφού. Πρός τά δύω ταύτα περιστατικά ξτεωρούμεναι 
καί αί Ζωσιμαίαι εύεργεσίαι φαίνονται οτι ήσαν ευάρεστοι 
τώ Θεώ, πρώτον ώς εκ τή ς  ά ξ ία ς ,  καί δεύτερον, ώς έκ 
τού τέλους.

§· *'·

Καί τό πρώτον μέν άποδείκνυται έκ τών ιδιωμάτων έκείνου 
τού μύρου. Μερίζοντες καί οί φιλόχριστοι Ζωσιμάδαι τδ ευώδες 
χρίσμα τής εύποίίας, τδ μέν πρδς σωματικάς αγαθοεργίας, ώς 

τδ μύρον τδ χεόμενον εις τούς πόδας, τδ δέ πρδς πνευματικός, 
ώς τδ κενούμενον έπί τής κεφαλής τού Κυρίου, προσέφερον αύτδ 
καί κατά τήν έσωτερικήν άξίαν παρόμοιον πρδς τδ τής 
Μαρίας. Βαρύτιμον ύπήρχεν έκεϊνο τδ μύρον πολύτιμοι 
καί τών Ζωσιμάδων αί άγαόίοεργίαι διά τήν ένάρετον, μες?’ 
ής αύτάς προσέφερον, διά^εσιν, καί πρώτιστα καί μάλιστα 
διά τήν μετριοφροσύνην. Άτυφοι καί ταπεινοί προσπίπτοντες 
εις τούς πόδας τού κοινού Δεσπότου τών ολων, ευχαριστούν 
μετά δακρύων, διότι ήξιώΪΓησαν γενέσϊαι ταμίαι καί δια
νομείς τών ουρανίων αύτοΰ δωρεών, λέγοντες πρδς εαυτόν
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έκαστος , ,Τ ί  άνταποδώσω τώ  Κυρίω περ ί  πάντων ων 
ά ν τ α π έ δ ω κ έ μ ο ι “ ; καί ,  , ,Τ ί  γάρ έ'χω ο ούκ έλαβον“ ;(«). 

Λιπαρδν καί λεΐον υπήρχε τδ μύρον ιλαροί καί φαιδροί διένε- 
μον καί οί Ζωσιμάδαι τάς λιπαράς αυτών χάριτας, καί μήτ’ 
έκ λύπης μήτ έξ άνάγκης, άλλά καί προλαμβάνοντες τάς 

αιτήσεις- διδ καί ήγαπώντο παρά τού Κυρίου. , / Ι λ α ρ ό ν  
γάρ δότην ά γ α π ά  δ Θε ός“ (β). Πιστ ικόν  υπήρχε το 
μύρον, άδολου καί καΪΓαράν, καί πάσης άρπαγής καί άδικίας 
άμικτον προσήνεγκαν καί αύτοί τήν θυσίαν τών άγα^ουργιών. 
Δέν διέκοπτον τάς ευλογίας τών εΰεργετουμένων οί στεναγμοί 
τών ήδικημένων ούδ’ άντήχουν τά  δικαστήρια έκ τών ονομά
των τών Ζωσιμάδων, άντιφωνοΰντα πρδς τάς υπέρ αύτων 
τής έκκλησίας εύχάς. Αλλ’ έτ ίμων τδν  Κύριον άπδ 
δ ικαίων πόνων προσφέροντες ούχί τού Κάϊν, άλλά τού Άβελ 

ολοκαυτώματα, έφ’ οις έ π ε ίδε  κύριος ,  καί  ώσφράν^η 
οσμήν ευωδίας.“ Καί αύτή ή λιτότης τής άπερίττου ζωής 
αύτών ώμοίαζε την ύπόπικρον γεΰσιν τού ριζίου καί φυτού 
τής άρωματικής νάρδου, έξ ής ή μυρεψική κατεσκεύασεν 
έκεΐνο τό βασιλικώτατον μύρον. Άν είχον άλλοι τδν πλούτον 
τών Ζωσιμάδων, έ'μελλον αύτόν αύτοί πρώτα τουλάχιστον άπο- 
λαύειν πρδς ιδίαν εύπάΐτειαν καί τρυφήν. ’Αλλ’ ούτοι οί μα- 
καρίται δέν μετεχειρίζοντο δι’ εαυτούς έκ τών ιδίων, εί μή 
μόνον τά πρδς αύτάρκειαν αναγκαία. Καί οΰτ’ εις γάμου 
κοινωνίαν ήλΪΓον, ούτε τέκνων έγένοντο γεννήτορες, διότι νυμ- 
φευ^έντες έκ συμφώνου τήν πρδς τήν πατρίδα καί τδν πλη
σίον άγάπην, υιοθέτησαν ό'λους τούς ορφανούς καί πτωχούς 
παίδας τών ομογενών, ών έφρόντιζον τής άνατροφής. "Ο^εν

(α) Ψ αλμ. ριε' 12. — ' 1‘ωμ. ια ', 13.
(β) Β '. Κορ. 2 ', 7.
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ούδ’ οίκους είχον ύψωρόφους, ούτε κατ’ οίκον πολυτελείας, 
ούτε προς τα έκτος φαντασίας, οίίτε πλη^ϋν άνδραπόδων 
καί τετραπόδων, οίίτε φλεγμαινούσας τραπε'ζας καί πλα- 
τυγάστορας απολαύσεις, , ,κ ατ αλ ύ ο ν τες  ε'νεκεν βρώ- 

ματος  το έ'ργον τού υ·εοΰ“ (“), οίίτε χώρας καί γαίας 
μακράς, επικαλούμενοι καί στηλογραφούντες έπ’ αύτών 
τ α  ονόματ α  αύτών “ (β) άλλα καί τοι πόλεις μεγάλας 
οίκοΰντες, οι μέν την Μόσχαν, οι δε την Νίζναν, διήγον 
άφελεΐς καί με'τριοι καί άπε'ριττοι’ ώστε, οστις έ'βλεπε 
τάς κατοικίας καί την άλλην διαγωγήν τής περικλεούς των 
Ζωσιμάδων αδελφότητος εμελλεν άπορεΐν, πώς, έν φ έ'βαλλε 
πλεϊον πάντων των βαλλόντων εις τό γαζο φυλ άκιον  
τής  φιλαδελφ ίας ,  έπειτα έ'ζη βίον, τρόπον τινά, παρόμοιον 
τής πτωχής εκείνης χήρας, ήτις έ'βαλε λ ε π τά  δύο Μ.

Πάλιν από τής οσμής τού μύρου τής Μαρίας , ,επλη- 
ρώΪΓη άπα σα  ή ο ικ ία “ · καί έκ τής ευώδους των θεοφιλών 
Ζωσιμάδων ευεργεσίας ε’πληρώ^η πάσα ή ’Εκκλησία. Ναι 
αγαπητοί, εις πάσαν ττν Εκκλησίαν των ορθοδόξων διήλ“ ον 
αι Ζωσιμαϊκαί άγαϊίοεργίαι. Δέν υπάρχει ε’πισκοπή, οπου δέν 
εύρίσκοντα τα ύπ’ αύτών έκδοΪΓεντα ψυχωφελε'στατα Κυρια
κοδρόμια των Εύαγγελιστών καί ’Αποστόλων. Δεν υπάρχει 
πόλις, οπου δέν έφάνη ή έκδοσις τής ϊίείας Γραφής καί ή

(«) 'Ρ ω μ . ιδ', 20.
(β) Φαλμ. μη. 11.
(γ) Μαρχ- ιβ', 42.
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Φιλόθεος ’Αδολεσχία. Δέν υπάρχει 2χολείον ’Ελληνικόν, το 
όποιον δέν στολίζουσιν οι τόμοι της πολυμαθούς Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης. ΓΙαραλείπομεν των άλλων των δωροφορηίτε'ντων 
βιβλίων τα πολυάριθμα ει'δη. Καί εις μοναστήρια καί εις 
ιερούς ναούς κατά τόπους δείκνυνται των Ζωσιμάδων αφιερώ
ματα. ’Από του 2ινά καί τής ’Ιερουσαλήμ άχρι καί αυτών 
των τής Ελλάδος εσχατιών, καί άπό Βορρά μέχρι καί των 
’Ηρακλείων στηλών, όπου ύπάρχουσιν ορθόδοξοι ομογενών έκ- 
κλησίαμ φαίνονται καί τής Ζωσιμαίας αδελφότητος ή βιβλία, 
ή άλλα αναθήματα. Καί αυτό δε τό 2χολεΐον τών Ίωαν- 
νίνων, ούτινος ήσαν μάλιστα κηδεμόνες καί φροντισταί, πολ- 
λήν έ'φερεν εις τό γένος καρποφορίαν, δι’ ους έςέπεμψε πολ- 
λαχοΰ τής ’Ελλάδος διδασκάλους πεπαιδευμένους· άλλα καί 
τών διαδιδόμενων εις τούς πένητας ευεργετημάτων πολλοί 
κατά καιρούς εις την πόλιν εκείνην παρατυγχάνοντες ξένοι, 
ή μετέσχον καί αύτοί, ή την γνώσιν λαβόντες άπήλΐίον, κη- 
ρυττοντες μακράν την φιλαδελφίαν τών φιλοχρίστων Ζωσιμά
δων. ’Ώστε, αν ή τήν οικίαν άπασαν εΰωδιάσασα πανάχραν
τος καί ήψηλή τής Μαρίας μ.υραλοιφία έλαβεν έςαίρετον γέρας 
υπό τού Θεανθρώπου ΐνα λαλητή, „όπου αν κηρυχβτή τό 
εΰαγγε'λιον έν όλω τώ κόσμω,  εις  μνημόσυνον α υ 
τ ή ς 4̂ «),  άλλά καί τών φιλοχρίστων Ζωσιμάδων ή την εκ
κλησίαν άπασαν ευωδίας άναπλήσασα προσφορά δέν έμεινε 
βτεόΪΓεν άβράβευτος· διότι καί αίίτη (καΐτώς ειπεν ό Παύλος 
περί τής εις ΪΓεόν πίστεως τών θεσσαλονικέων) ,,έν π α ν τ ί  
τόπω έ ς ε λ ή λ υ ϊ ε ν “ (β), εις μνημόσυνον αύτών.
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(«) Ματί?. κ ϊ ',  13.
(β) Α'. Θεσσαλ. 8.

■28



—  4 3 8  —

§. ια'.

Τελευταίου, ή αγία τοΰ Λαζάρου άδελφή προσέφερε το 
μύρον σημείου ευγνωμοσύνης διά τήν άνάστασιν τοΰ άδελφοΰ. 
Και ή Ζωσιμαία άδελφότης εύηργέτει κα^υπηρετοΰσα τή 
αιωνίω βουλή τοΰ Ύψίστου πρός άνάστασιν τών πεπτωκότων 
ομογενών άδελφών καί τοΰτο εϊπομεν σκοπιμώτατον τε'λος, 
σ'ΧΓεν φαίνονται αί τών άνδρών άγα^οεργίαι ευάρεστοι γενό- 
μεναι τώ Θεώ. ’Ο αιώνιος Παντοκράτωρ, δ κατέχων τό παν 
καί τόν γύρον τής γής, καί φυτεύων καί έκριζών καί οικίας 
καί έτνη καί βασιλείας, ο καραφών δυνάστας άπό θρόνον 
κα άνυψών τους ταπεινούς, είχε προωρισμενην καί τοΰ διά 
τάς άμαρτίας αύτοΰ ταπεινωΪΓε'ντος ελληνικού γένους την 
άνάστασιν. καί ταύτης τά θεμέλια κατέβαλεν έτι πόβρω̂ Γεν. 

Έ ϊλ ιβεν  ό Φαραώ τό έ^νος τών Εβραίων παντοιοτρόπως, 
σπουδάζων τήν ολιγόστευσιν καί ταπείνωσιν αύτών. ’Αλλά το 
φοβερώτατον καί ωμότατου τής καταδυναστείας αύτοΰ μέσον 
ύπήρξεν ή επίνοια, την οποίαν ε’σοφίσίτη πρός έξολόΐτρευσιν 
παντός άρσενικοΰ βρέφους τών ’Εβραίων. "Οϊεν καί διέταξε 
τάς μαίας τής Αίγύπτου λέγων „ ’Ό τ α ν  μ α ι ο ΰ σ ϊ ε  τά ς  

’Εβ ρα ία ς ,  εάν άρσεν ή ,  ά π ο κ τ ε ί ν α τ ε  α ύ τό “ («). Τοιοΰ- 
τός τις κίνδυνος περιέσχε καί τούς ορθοδόξους ’Έλληνας μετά 
ττν αλωσιν. Ή ϊέλησε καί δ κατακτητής άποπνίξαι παν 
άβρενωπόν καί γενναίου φρόνημα τών ’Ελλήνων, καί τό τοΰ 
νοος εμβριθές περί τάς πράξεις καί άνδρικόν, καί τό ρωμαλέου 
καί καρτερικόν καί φερέπονον έν ταίς συμφοραϊς, το οποίον 
αυξάνεται καί τρέφεται υπό τής σώφρονος παιδείας καί τής

(α ) Έ ξο 'δ . α', 16.

εύσεβοΰς ημών πίστεως. Διά τούτο κατετρέχοντο καί αί Έ κ - 
κλησίαι καί τά  Σχολεία τών ορθοδόξων. Αλλ’ ή πανάγαθος 
Πρόνοια, καΐτώς έφώτιζε τάς μαίας καί έζωογόνουν κρυφίως 
τά άρσενα τών ’Εβραίων, ωσαύτως διέταξε καί ψυχάς, εύσε- 
βείς καί φιλο^έους, καί ταύτας ούκ Αιγύπτιας άλλ’ δμογενείς 
καί δμόφρονας, αΐτινες έν ταπειναίς Έκκλησίαις καί άπωκισ- 
μένοις Μοναστηρίοις, καί έν Σχολαίς μικραΐς καί πενιχραϊς, 
διά τής ίεράς διδασκαλίας έμαίευον εις ζωήν τά πάτρια τών 
αιχμαλώτων ’Ελλήνων φρονήματα. Αλλά καί εις άλλους τό
πους ελληνικούς, όσους κατεΐχον μέχρι τινός άλλαι τινές ετε
ροδόξων χριστιανών δυναστείαι, ώς εις νήσους τινάς τοΰ Αιγαίου 
καί τήν τοΰ ΓΙελοπος, καί εις ορη δέ τινα τής ’Ελλάδος 
άδούλωτα διακαρτερήσαντα, οΐον τοΰ Σουλίου καί τής Μάνης 
καί τών Σφακίων, εύρίσκοντο τοιαΰται μαιεύτριαι ζωογονοΰσαι 
τήν πάτριον τών ελληνικών φρονημάτων διαδοχήν. Καί κατ’ 
αύτήν δέ τήν δυτικωτέραν Εύρώπην έφάνησαν τοιαΰται μαίαι 
τών καταφευγόντων ορθοδόξων ’Ελλήνων ήπιόδωροι κουρο- 

τρόφοι. Εις τήν Ένετίαν δ Κερκυραϊος Θωμάς δ Φλαγγίνος 
συνέστησεν ίδια δαπάνη τό Φλαγγινιανόν φροντιστήριον εις έκ- 
παίδευσιν τών ’Ελλήνων καί άλλο πάλιν όμοιου έν Παταβίω, 
τό Κωττουνιανόν, δ έκ Βεβροίας ’Ιωάννης δ Κωττούνιος, καί 
τρίτον αύτοΰ πάλιν, τό Κύπριον, δ Κύπριος Πέτρος· καί εις 
ταΰτα λοιπόν έμαιεύοντο ζωογονούμεναι ψυχαί έλληνικαί. 
Ε ί δέ τινες υπό τοΰ ψυχοφίϊόρου δαίμονος έν τώ μαιοΰσΪΓαι 
συνεπνίγοντο, άλλ’ όμως έν τοίς σωζομένοις έτελείτο ή βουλή 
τοΰ Ύψίστου. Προϊόντος τοΰ χρόνου έκρατύνοντο καί αί 
μαίαι εις τήν δεδουλωμένην ’Ελλάδα, καί οί γνήσιοι υίοί τοΰ 
’Ισραήλ ηΰξανον άδρούμενοι, καί έπληότύνοντο. ,,Εύ δέ
έποίει  δ Θεός τα ί ς  μ α ί α ι ς  κ α ί  έποίησαν έ α υ τ α ί ς

•2 8 *
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ο ι κ ί α ς “  (“). ’Από τού δεκάτου εβδόμου αίώνος καί εφεξής 

καί τά  σχολεία καί οί ναοί τελειότερου συνεπήγνυντο, καί ή 

ταΰτα συνέχουσα καί συγκρατούσα, καί ολον τό γένος ώς 

άλλη Κιβωτός διασωζουσα, μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία  

ί'σχυεν επί μάλλον καί έκρατύνετο. Καί Πατριάρχαι αοίδιμοι 

καί ’Αρχιερείς καί ιερείς καί μοναχοί κατά τόπους, καί ή έκ 

τών αειμνήστων καί σοφών έκείνων άνδρών, Παναγιωτάκη 

(τού είτε κατά γένος, είτε κατ’ έπιγαμίαν Μουρούζη) καί 

’Αλεξάνδρου τού Μαυροκορδάτου, άρξαμένη γενεά τών μεγά

λων Διερμηνευτών καί 'Ηγεμόνων, υπερασπίζοντο γενναιότερου 

την έπί το κρεΐττον πρόοδον τών ιερών ναών καί διδασκα

λείων καί ή ’Εξουσία κατά καιρούς άπέβαινε μάλλον ανε
κτική καί ήπιωτέρα.

§· Φ'·

Άλλ’ ήδη προσεγγιζούσης τής δεκάτης έννάτης εκατον

ταετηρίδες ή ϊε ία  δύναμις τάχει άνυπερβλήτω καί άφάτω 

έλέει, ώς άκτίς ηλιακού φωτός, εις τό γένος τό 'Ελληνικόν 

έπιλάμψασα, άνέπλησε τό πάν σωτηρίου σπέρματος φιλομα- 

ίϊείας δραστικωτάτης. Τότε καί Έκκλησίαι λαμπρότεραι 

άνεγείροντο, καί Σχολαί τελειότεραι έπλη^ύνοντο, καί νέοι 

σπουδασταί μετέφερον καί άλλας έπιστήμας έκ τής Ευρώπης, 

καί οί 'Έλληνες άνύψουν όμματα καί κεφαλήν εις τον 

ουρανόν· καί αύτοί οί όρεσίτροφοι υιοί τής ευσεβούς ελευθερίας 

έπεσκόπουν έκ τών βράχων άνωθεν μετέωροι καί προσεκτικοί. 

Καξτώς εις τήν έκ τής αιχμαλωσίας απαλλαγήν τών υίών

(«) Εξόδ. α', 20. 21.

’Ισραήλ είχεν ή Πρόνοια τούς Ζοροβάβελ, τούς Έσδρας, τούς 
Νεεμίας, τούς Μακκαβαίους τετηρημένους, ούτως είχε προ- 
παρεσκευασμένους καί τούς βοηθούς τής α’πελευ^ερώσεως τού 
νέου ’Ισραήλ. Έ κ  τούτων ήσαν προωρισμένοι καί οί αοίδιμοι 
Ζωσιμάδαι. „ ’Ε π ά ν ω  πέντε πόλεων“ , καί „ ’Ε π ά νω  
δέκ α  πόλεων“  κατέστησεν δ Κύριος έκείνους τούς δούλους, 

τούς πενταπλασίως καί δεκαπλασίως τό πιστευτόν άργύριον 
πολλαπλασιάσαντας («). Καί τήν έν εύεργεσίαις τό τού πλού
του τάλαντον πλη^ύνουσαν Ζωσιμαίαν άδελφότητα κατέστησεν 
ώσαύτως έπί πόλεων πολλών, έφ’ ολης τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς ,  συν
εργούσαν, μεταξύ τών πρώτων, καί μακρόΪΓεν εις άνάστασιν 
τού γένους τών άδελφών. Έκκλησίαι καί Σχολαί έμαίευον 
πλη'Δύνουσαι καί κρατύνουσαι τούς υιούς τού νέου ’Ισραήλ· 
ταύτα λοιπόν πρώτιστα καί κράτιστα συνοικοδομούσι καί οί 
τήν έλευίτέρωσιν αύτών έπισπεύδοντες Ζωσιμάδαι. Ειχον δέ 
συνεργάτας καί γενναίους άνδρας καί μεγαλοφυείς, τούς σοφω- 
τάτους τών 'Ελλήνων, καί μάλιστα τούς δύο καί?’ ημάς με
γάλους φωστήρας τής ’Εκκλησίας καί τής Ελλάδος, τούς 
αειμνήστους διδασκάλους τής ελληνικής ορθοδοξίας καί 
σοφίας, τον Εύγένιον καί τον Θεοτόκην. Τούτων λοιπόν τά 
έκκλησιαστικά καί έπιστημονικά συγγράμματα πολλαπλα- 
σιάζουσιν οί Ζωσιμάδαι εις πολλάς χιλιάδας διά τού τύπου. 
Ε ις δέ τον έν Παρισίοις έπί πολυμαθέστατη φιλολογία περι
κλεή καί φιλόπατριν Κοραήν παραδίδουσι τήν Ι'κδοσιν τής 
'Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Καί πέμπουσι κατά καιρούς άπά- 
σας τάς έκτυπουμένας βίβλους, μυριάδας 'όπλων φωτός, εις 
τούς άνεγειρομένους 'Έλληνας. Έξήστραψε τέλος ο πάσαν τήν
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’Ασίαν καί ’Αφρικήν συνταράξας, καί πάσαν τήν Ευρώπην με

τέωρον άναστήσας ελληνικός άγων, ο πολυχρόνιος άμα καί 

πολυώδυνος. Άλλ’ ή  καρδία τών Ζωσιμάδων δέν άπελπίζεται, 

διότι παρωμοίαζε την έπί της πέτρας τεβτεμελιωμένην εκείνην 

οικίαν, ήν ούτε βία καταιγίδων σφοδρών, ούτε λάβρος έκ 

νεφών καταβρηγνύμενος ύετός, ουτε χαράδραι καί χείμαρροι 

προσαράσσοντες δυνανται κλονήσαι καί κατασεΐσαι. Δΰω 

μόνον ε’κ της Πεντάδος άπέμειναν (τών άλλων τριών άδελφών 

πολύ προ του άγώνος προς Κύριον μεταστάντων («)), ό Ζώης 

εις τήν Μόσχαν, καί ο Νικόλαος εις τήν Νίζναν. ’Αλλά καί 

οί δΰω κατά τήν τρικυμίαν εκείνην όξέως, ώς οί λεγόμενοι 

τών Διόσκουρων άστέρες, επιφαινόμενοι, ένήργουν συντόνως 

πάλιν, καβτώς οί πέντε, προστώέντες προς τον οίκεΐον καί ον 

έκληρονόμησαν ζήλον τών άδελφών. Πολλάς χιλιάδας χρη

μάτων είσέφερον εις τον αείμνηστον του φοβερού άγώνος

(a) 'Ο  Θεοδόσιος ¿τελεύτησε τω 1793, (οπότε καί ήρξαντο τό πρώ
τον εΰεργετεϊν). 'Ο  Αναστάσιος τω 1805. *0 Μιχαήλ τώ 1809.
Ό  Ζώης τώ  1827 περί τον Σεπτέμβριον. 'Ο  δε, τέλος Νικόλαος τω 
1842. Φεβρουάριον 14. Πολύ πρ\ν άρξωνται τών ευεργεσιών έτελευ'τησεν 
έ πρωτότοκος ’Ιωάννης περί τό 1786, έν Νίζνη τής 'Ρωσσίας, άγαμος 
καί αυτός, καί συνέμπορος, κα\ ομότροπος τών άδελφών, κα\ διά τήν 
αρετήν μάλιστα τιμώμενος ΰπ’ αυτών. "Θ5εν είς τούτου μνημόσυνον 
και τήν έν Νίζνη ’Εκκλησίαν καθιέρωσαν ¿π’ όνέματι του αγίου Ίωάννου 
τοΰ Ιΐροδρόμου. Ειχον δε και τρεις άδελφάς έν Ίωαννίνοις, ών αξιο
μνημόνευτος μάλιστα ή  Ζ ω ή , ή τ ις , ¿π’ ολίγον ζήταντος τοΰ πρώτου 
άνδρός αύτής, άφιε'ρωσε καί αυτή μετά τών άλλων δύω τήν έκ τοΰ 
προτελευτησαντος άδελφοΰ Θεοδοσίου καταληφίτειοαν είς αύτάς κληρο
δοσίαν εις τό Σχελεΐον καί τάς Ε κκλησίας ττ ς  πατρίδας, και διε'μεινε 
μέχρι τέλους άληϋώς έ'κτυπον τής χήρας τοΰ ’Αποστόλου (Α \ Τ ιμ . ε', 10)
„  έπακολουϊούσα παντί έργω άγαίεώ“  κα\ έπιστατοΰσα είς τά ένδύματα
τών πτωχών καί τάς άλλας τάς είς τάς παρθένους έλεημοσύνας τών 
άδελφών.
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πρώτα^λον καί άλλας πάλιν εφεξής, ήδη λωφήσαντος τού 

άγώνος έπί τού άοιδίμου Κυβερνήτου, τοΰ Είρηνάρχου καί 
προπομπού τών σκήπτρων τής βασιλείας· καί βιβλίων δέ καί 
τότε πάλιν πλήϊτος μέγα καί πολύ, τών μέν είς σύστασιν 
βιβλιοθήκης, τά δέ καί προς τό διανέμεσβται δωρεάν έπί τής 
έλευΐίέρας ’Ελλάδος. Εφεξής δέ, τέλος, προσετέβτη καί τό 
νομισματικόν τιμαλφέστατον ταμεϊον μετά τών έπί τής τρα- 
πέζης χρημάτων, ώς καλή κορωνίς στεφανούσα τό τέλος καί 
τών δωρεών καί τοΰ μετά σώματος βίου τής Ζωσιμογενούς 

καί άειζώου άδελφότητος. Καβτώς ο φωστήρ τής ημέρας 
καταβαίνων προς τήν δΰσιν ήρεμα καί μεγαλοπρεπώς, πυραυ- 
γής άστράπτει καί μέγας διά τών πορφυρωπών άτμίδων, 
οΰτω καί ό φωτοφόρος δίσκος τής μεγαλοδωρίας τών Ζωσι
μάδων έξεπΰρσευε μεγαλοπρεπέστατα, προσεγγίζων είς τοΰ 
βίου τάς δυσμάς. ’Έ τ ι κατά τό 1827 άνεπαύϊτη έν Κυρίω 
ό άοίδιμος Ζώης, άφ’ ού ίδε καί μακρόβτεν τής αναστάσης 
ήδη μερίδος τών άδελφών τήν βεβαίωσιν. Ε ίς δέ τον Νικό
λαον άπέκειτο μακρόβΓεν ίδείν καί βασιλεύουσαν τήν πατρίδα. 
Καί ί'δε, καί έχάρη δι’ ολης οκταετίας, καί ούτως έξεδήμησε 
προς Κύριον τελευταίος τού πενταδικοΰ τών Ζωσιμάδων 
χορού, οστις μέχρις έσχάτης άναπνοής δ ιήλ^εν  ευεργετών.

§· ιγ ·

Δ ιήλ^ε!—διέβη καί διήνυσεν ήδη ή Ζώσιμος άδελφότης 

τον πρόσκαιρον βίον, ον είχεν ολον κα^ιερωμένον είς άγαβτοερ- 
γίας υπέρ τής φίλης πατρίδος, θαυμαστόν φιλογενείας φανεΐσα 
παράδειγμα, καί σπανιώτατον μεταξύ πάντων τών χριστιανι
κών τής Οικουμένης έΐτνών. Αλλ’ έ'δη, τέλος, έπαύσατο καί



ζώσα καί αγαθοεργούσα. Ή  δωδεκάκρουνος καλλιρόη τών 
χαρίτων άπέσβη πλέον καί έξηράνϊη. Έδυσεν ήδη ή πεν- 

τάστερος τής Ζωσιμαίας αδελφότητος φαΰσις· ούδ’ έπιχέει 
τάς εύεργετικάς αυτής καί φεγγοβόλους έπιββοάς εις ήν 
ήγάπα καί λίαν έπόίτει πατρίδα! Ώ ,  ποσάκις ¿πεθύμησαν 
έτι ζώντες οί άείμνηστοι καί αύτοίς ίδεΐν οφΪΓαλμοίς καί τό 
πάτριον πάλιν έδαφος καί τής ήδη έλευ^έρας ’Ελλάδος τά  
καλά, εις ά τοσοΰτον συνήργησαν! "Πύελον, πάντως ήΪΓελον 
ίδεΐν τήν γήν καί τήν θάλασσαν τήν ’Ελληνικήν, τάς νήσους, 
τούς κόλπους, τά  ορη, τάς κοιλάδας, τάς πεδιάδας, οπου 
μένουσι διηνεκώς έντετυπωμένα καί τής ^είας δυνάμεως τά 
θαυμάσια, καί αί άριστεΐαι τών υπέρ πίστεως καί πατρίδος 
άγωνισΐίέντων υιών τής ’Ελλάδος. ΉΪΓελον, πάντως ή'ίελον 
ίδεΐν τήν μεγάδοξον Πυλον, οπου τριών τών έν Ευρώπη με
γίστων καί ίίεοφρουρήτων Δυνάμεων οί ανίκητοι στόλοι περιέ- 
¿αλψαν τόν λαόν τής 'Ελλάδος, ήδη προ πολλοΰ έκ τοΰ 
μνήματος, ως ό Λάζαρος, ϊεοΰ φωνήσαντος, έξελ^όντα, καί 
έλυσαν αύτοΰ τάς έκ τοΰ μακροΰ πολέμου πέδας καί κειρίας. 

„ Λ ύ σ α τ ε “ (είπε καί πρός τούς κραταιούς τούτους εύεργέτας 
ή ζωαρχική τοΰ παμβασιλέως φωνή). „Λ ύσατε  αύτόν,  

κ α ί  άφετε  ύπάγειν .“ ΉΪΓελον, πάντως ήΪΓελον ίδεΐν τής 
μετά ιάμβους ολων τών έΐνών τής γής έκ νεκρών άναστάσης 
'Ελληνικής βασιλείας τόν ϊεοστήρικτον θρόνον, καί τόν έπ’ 
αύτοΰ βασιλεύοντα έλβιώτατον πρώτον άνακτα. ΉϊΓελον ίδεΐν 
τούς εύκλεεστάτους άριστέας τών πεζομάχων καί ναυμάχων 
άγωνιστών, καί στρατόν ελληνικόν, στήίτη τής βασιλευούσης 
πατρίδος κατά τών πολεμίων άβραγέστερα τειχών. Ήΐϊελον 
ίδεΐν έλευϊέρας πολιτείας άρχάς πολιτικάς, βουλευτήρια, 
δικαστήρια, αύτά τά υπέρ ών τοσοΰτον έκοπίασαν 'Ελληνικά
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Σχολεία καί Γυμνάσια καί τό λαμπρόν Πανεπιστήμιου.

Ώ  μετά πόσης χαράς καί τιμής έμελλον αύτούς έλότόντας 

ύποδέξεσΪΓαι καί άρχαί μετά τών άρχομένων, καί μ,άλιστα οί 

σοφοί ΚαΪΓηγηταί καί διδάσκαλοι μετά τής πολυαρίθμου 

χορείας τών μαθητών, οΐτινες σήμερον έν ολω τώ Κράτει 

φέρουσι τό σημείου τοΰ πένθους, καί εύχονται υπέρ τής 

αιωνίου άναπαύσεως τών εύεργετών. .Αλλ’ εκείνοι μέν καί 

μακρόΐεν έγκαρδίως έπευξάμενοι καί προϊδόντες εις τό κά- 

τοπτον τής ϊτείας έλπίδος τήν έπί τά κρείττω πρόοδον καί 

βελτίωσιν τών καλών τής πατρίδος, έ ν ύ σ τ α ξ α ν ,  τέλος, καί 

έκ οι μήΪΓησαν  τ ό ν  ύ π ν ο ν  τών  δ ικαίων .  Καί αί μέν μα- 

κάριαι αύτών ψυχαί έ ξ ή λ ^ ο ν  ε ι ς  ά π ά ν τ η σ ι ν  τ ο ΰ  Ν υ μ 

φίου,  κατά τάς ισαρίθμους έκείνας τάς πέντε φρονίμους 

παρθένους τής ευαγγελικής παραβολής, φέρουσαι τάς λαμπά

δας αύτών άκοιμήτους καί φαιδράς, καί άειλαμπώς καιομένας 

τώ φωτί τής εύσεβείας καί τώ έλαίω τής εύποιίας («). Τ ά  

δέ σώματα αύτών „ ώ ς ώρ ιμος  σ ί τ ο ς ,  ώς αλω νος  θ η μ ω 

ν ι ά ,  συνεκομίαΤΤησαν εις τούς φυσιζόους κόλπους τής μητρός 

ολων τών θνητών, έντίμως καί οσίως ταφέντα, καί τήν τής 

ένδοξου άναστάσεως άνακλητήριον σάλπιγγα περιμένοντα· 

, , τ ά  σ ώ μ α τ α  αύτ ών  έν ε ι ρ ή ν η  έ τ ά φ η “ , άλλά „καί 

τόν  έ π α ι ν ο ν  α ύ τώ ν  έ ξ α γ γ έ λ λ ε ι  ή έ κ κ λ η σ ί α “ (β). 

ΙΙανταχοΰ τής ορθοδοξίας άναπέμπονται πρός Θεόν υπέρ 

αύτών εύχαί καί δεήσεις· καί ή  μνήμη αύτών περιάδεται 

πανταχοΰ, καί μάλιστα τής ’Ελλάδος. Ή μέραι πρός ημέρας 

καί ένιαυτοί πρός ένιαυτούς άναγγέλλουσιν ,,ό χορός τών

(«) Ματ!3. κε', 1 — 7.
(β) 2 .  2ειρ , μδ', 14. 15.
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Ζωσιμάδων δ ιήλ^εν  ευεργετών.“ καί λαοί καί πόλεις 
άντιφωνοΰσι, ,,διήλξΓεν ευεργετών.“

§. ιδ'.

Τούτους αυτούς τούς λόγους, αγαπητοί, καί αύτοί οί 
άοίδιμοι εΰεργέται πρίΐς ημάς έπαναλαμβάνουσι, φωνήν σχεδόν 
άφιέντες έκ του πλησίον, έξ αυτών τών παρ’ ήμϊν ευεργετη
μάτων, καί προς πάσαν άγαΐτοποιΐαν παρακαλοΰντες. Διέρ
χ ε σ τ ε  εύεργετοΰντες.“ Ναι, χριστεπώνυμε τού Κυρίου 
λαέ, καί ημείς οφείλομεν διέρχεσΤΓαι τον βίον άγαϊτοποιούντες 
άλλήλους, τό κατά δύναμιν έκαστος, κατά τήν ΐτείαν έντολήν 
τής αγάπης καί τής φιλαδελφίας. Τούτον αδελφοί τον 
βραχύν καί μάταιον βίον πάντες διερχίμεΪΓα ώς παροδίται 
καί διαβάται, „Γ ε ν ε ά  πορεύεται ,  κ α ί  γενεά έρχετα ι . “ 
Συνεχής τις οδός πρόκειται εις ημάς ή παρούσα ζωή παρα- 
τεταμένη, καί διηρημένη καότ’ ήλικίας, ώς αν εις σταθμούς· 
καί άρχή μέν τής οδοιπορίας ή γέννησις, τέρμα δέ τού δρό
μου ή τού τάφου σκηνή. ’Εκεί, τέλος, καταντώσιν άπαντες, 
οί μέν πρωϊμότερον, οί δέ κατόπιν καί έψιαίτερον, οί δέ καί 
μετέπειτα, διελυόντες δι’ ολων τών σταθμών. Διαφέρει δέ 
τών άλλων οδών ή τού βίου πορεία κατά τούτο μάλιστα· 
καθότι, τάς μέν συνήθεις οδούς, οσαι φέρουσιν άπό τόπου εις 
τόπον, δύναταί τις καί άπαξ καί πολλάκις, καί γοργά καί 
αργά, καί όπως καί όταν ΐτέλη βαδίσαι, καί μή βαδίσαι μη
δόλως ό μή βουλόμενος. ’Αλλά τον δρόμον τού βίου πάς 
άνθρωπος, όταν άπαξ περάση τών μητρώων ώδίνων τάς πύλας, 
άναγκάζεται έπειτα βαδίζειν συνεχώς καί άδιακόπως, προ- 
χωρών προς τό τέλος άνεπίστροφος καί δρομαίος. Βάδ ιζε ,
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λέγει πρός αυτόν δ χρόνος, ώς βαρύς έπείκτης καί διώκτης, 
άδυσώπητος έφεστώς· καί ημέρα καί νύξ καί ώρα πάσα σο- 
βαρώς έπαναλαμβάνει. Βάδ ι ζ ε !  πού; πρός τον τάφον! 
’Εκεί σέ περιμένει ή απ’ αίώνος στηλογραφη^είσα διαθήκη 
έκείνη τού Αιωνίου ,,ζτανάτω άπου α ν ή ! ’Εκεί παραδώσεις 
τον χούν εις τον χοΰν. Σύ δέ πρός τον υψιστον Δημιουργόν 
σου μεταχωρήσεις, τον Θεόν τών πνευμ άτω ν  καί  πάσης 
σαρκός,  ούτινος δ ακοίμητος οφθαλμός άνωθεν έπιβλεπει εις 

όλα τής οδοιπορίας σου τά διαβήματα καί τάς πράξεις. 
„Α ί οδοί ήμών  έναντίον  αυτού δ ιά  παντός·  ού κρυ- 
βήσονται  άπό τών οφθαλμ ών  αύτοΰ,  κ α ί  ά π α ν τ α  τά  
έργα ήμών ώς δ ή'λιος (φανερά) ένώπιον α υ το ύ “ (α). 
’Επειδή λοιπόν υπάρχει τοιαύτη καί άναγκαία καί ταχεία 
καί άνεπίστροφος ή τού βίου οδοιπορία, μένει πλέον εις ημάς 
ή φροντίς, "να πάντες βαδίζωμεν ετοιμαζόμενοι πρός τήν με- 
γάλην έκείνην άποδημίαν. Γίνεται δέ ή τοιαύτη ετοιμασία, 
όταν έκπληρώμεν τής πρός ξτεόν καί πρός τον πλησίον άγά- 
πης τά νενομοξτετημένα χρέη. Βαδίζεις άδελφέ κα“ ’ όλους 
τούς σταθμούς τής ζωής ,,έν όδώ δ ικ α ίω ν “ ; έχεις 
λύχνον το ίς  ποσί σου κ α ί  φώς τ α ί ς  τρ ίβοις  σου, τον 
νόμον τού ϊεοΰ; κατευθύνεις καί κατορξτοΐς τή ν  δδόν σου 
κ α ί  νεώτερος κα ί  έ'ως γήρως κ α ί  πρεσβείου,  στοιχών 
κατά τάς έντολάς τής ϊ'είας δικαιοσύνης (β); τότε δ ιέ ρ χη  
ευεργετών, καί όσω προχωρείς, τοσούτω μάλλον προκόπτεις 
εις τόν διά τής εύσεβείας άγιασμόν καί καθαρισμόν. „ Κ α ί  
δ άγιος  άγιασότήτω έ τ ι “ (7). Καί φθάνεις εις τό τέρμα

(α) 2 .  Εειρ. ιζ , 15. 19.
(β ) *ΡαΧ. α', 6. ρ·.η', 9.
(}’) Ά ποκ . *β', 11.



πλήρης άγαμων έλπίδων, ώς εργάτης πιστός, οστις υπάγει 
προς τον Δεσπότην άποληψόμενος τοΰ καμάτου τον μισ^'ν. 
Κληθείς είς τον κόσμον υπό τοΰ Θεοΰ, έπλήρωσας τον σκοπόν 
της άποστολής σου, καί επιστρέφεις ευελπις προς αύτόν. ,,Ό  
άγαΐτοποιών έκ τοΰ Θεοΰ έστιν,  ό δέ κακοποιών ούκ 
έ'γνωκε τον Θεόν“ («λ Βαδίζεις πάλιν κατά τά θελήματα 
της σαρκός; καί περιπατεΐς, οΰ κ α ϊ ώ ς  σε κέκληκεν ό 

Κύριος,  άλλ’ έν άνομίαις ποικίλαις, αδικών κ α ί τύπτων  
τους συνδου'λους; (β)· καί τότε διέρχη, καίτοι κακεργετών 
καί κακοποιών, άλλ’ όμως διέρχη καί τότε, καί διαβαίνεις 
ταχέως, ουδέ γίνονται τά βήματά σου χρονιώτερα καί βρα
δύτερα δι ο σας συγχρόνως μετ’ αύτών συνεχίζεις πράξεις 
της άδικίας. Καί τότε, βήμ α  ταχύ !  καί φθάνεις κακο
δαίμων είς τό τέρμα, παρομοιάζων άπονενοημένον κατάδικον, 
οστις φέρων έπί τοΰ τραχήλου τό σχοινίον τής άγχόνης, 
άτακτεΐ καί άσχημονεί καϊτ’ οδόν, άπαγόμενος είς τον τόπον 
τής καταδίκης. ’Ή δη, φέρ’ είπεϊν, διαβαίνεις τής άνβτηράς 
νεότητος τον σταθμόν πορεύεσαι έν έδώ άμαρτωλών; κατα- 
χράσαι τής ηλικίας τήν άκμήν; άποστρέφεις τό πρόσωπόν σου 
άπό τοΰ, προς ον υπάγεις, Δημ,ιουργοΰ σου, κράζων ώς ο 
άβίεος έκείνος τοΰ Ίώβ , ,Απόστα ά π ’ έμοΰ· οδούς σου 
ε ίδέναι  ού βούλομαι“ ) (ϊ) πορεύου, καί καταβρυποΰ, καί 
άδίκει, διότι θέλεις, , ,Ό  άδικών ά δ ικ ησάτω  έ'τι, κ α ί ο 
ρυπών ρυπωσάτω έ'τι“ (δ)· άλλ’ όμως — βάδιζε! ’Έ φϊασας 
ήδη είς τον εύπαγή τής άνδρικής ήλικίας σταθμόν! πάλιν

(α) Γ . Ίω άν. 11.
(β) Ματί3. κδ' 49.
(γ) Ίώ β . υα', 14.
(δ) Άποκαλ. κβ', 11.
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έκ τε ίν ε ι ς  χ ε ΐρ α ς  ε ίς  ά ν ο μ ία ς “ ; καί έφ’ όσον μακρύνεις 

τήν πορείαν συμμακρύνεις καί τήν άλυσιν τών άδικιών σου; 
καί κρύπτεις κατά τοΰ συνοδίτου σου σκάνδαλα καί παγίδας 
έν όδώ τ α ύ τ η  ή πορεύεστε  κοινώς; παρανομεί καί 

άδίκει, διότι βίέλεις. ,,’Ο άδικών  ά δ ικ ησ άτ ω  έ'τι“ . 
Βάδιζε! Κατήντησας, τέλος, είς τής γεροντικής καί πρεσ- 

βυτικής ήλικίας τον σταθμόν, τον σεσαβτρωμένον καί έτοι- 

μόβροπον. Πάλιν κακοποιείς; , ,οΰδέ π ρ ο σ ώ χ ^ ισ α ς  τή  
κ α κ ί α ;  ,,ούδ ήβουλή^ης  συνιέναι  τοΰ ά γ α ϊ ύ ν α ι “ («); 

άλλ’ έ'τι μένεις πεπωρωμένος, καί „πεπαλα ιω μένος  ή μ ε 
ρων κακών“ ; (β)· άδίκει τό τελευταΐον, , ,Ό ά δ ικ ώ ν  ά δ ι 

κησάτω έ 'τ ι“ ! Βάδιζε- ,  καί ο τάφος έγγύς. Κατάβα! 
Πριν όμως κλείσης τά ομματα, στρέψον τό βλέμμα τής 
συνειδήσεως όπίσω. τί βλέπεις; τί άκούεις; τά μακρά τών 
άδικημάτων σου ίχνη, καί τάς κατάρας τής κατόπιν σου 
έπερχομένης γενεάς. Έπίστρεψον τάς ό'ψεις καί προς σεαυ- 
τό ν  μόνος ήδη μένεις καί ευσύνοπτος, έρημος πάντων, καί 
αΰτοΰ τοΰ δυστήνου σαρκίου γεγυμνωμένος αυτήν έχεις τήν 
ψυχήν, φεΰ! πόσας έχει κηλΐδας είς βάϊτος έντετηκυίας! πόσαι 
μέλαιναι τών πράξεων σου εικόνες, ώς αν σκιαί φοβεραί, 
περιστοιχοΰσι τό συνειδός σου. „κ α ί  τά  έργα αύτών,  
μετ’ αύτών!“ Άπόβλεψον, τέλος, καί προς τό περιμένον σε 

δικαστήριον, οΰτινος αί αιώνιοι ‘β'ύραι ήδη άνοίγονται έμ
προσθεν σου. ”Ω ποία φρίκη! Όποιος τρόμος! ”Ω φείσαι 
Κύριε, έλέησον Κύριε, καί μή καταλίπης είς τήν έσχάτην 
ταύτην άπόγνωσιν μηδένα τών πιστών σου λατρευτών

(α) ’Φαλ. λέ, 3. 4.
(β) Σωσαν. 52.
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μηδείς ημών άποϊάνοι ε’ν τ α ϊ ς  ά μα ρ τ ία ι ς  αύτοΰ“ (“)! 
άλλα καταξιώσου έκαστον "να τήν βραχεΐαν τοΰ πρόσκαιρου 

βίου πορείαν δ ιέλ ί 'η ευεργετών.

§. ιέ.

Ταΰτα σήμερον ημάς, άδελφοί, συντόμως υπομιμνήσκει 
τό μνημόσυνου τών εύσεβών και φιλαδέλφων Ζωσιμάδων, 
οΐτινες ολην αύτών τήν ζωήν συνεμε'τρησαν προς τάς εύποιΐας, 
άγαϊτοποιοΰντες καί ιδία καί κοινή καί δουλεόουσαν τήν πα
τρίδα, καί βασιλεύουσαν. Σύ δέ Κύριε ΓΙαντοκράτωρ, δ βα
σιλεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριευόντων, έπουράνιε 
Βασιλεύ, τόν έεοσεβε'στατον καί φιλόχριστον Βασιλε'α, ον 
έδικαίωσας βασιλεύειν ε’πί της γής σου, στερε'ωσον καί φωτί
σου εις σωτηρίαν τοΰ λαοΰ σου. Τήν αγίαν ημών πίστιν, 
τήν πίστιν τών πατέρων ημών στήριξον άσάλευτον εις τάς 
καρδίας τών λατρευτών σου- Τά ε'ένη τά τούς πολέμους 
^έλουτα πράϋνον Τόν κόσμον, τόν πολυτάραχου κόσμον, 
είρήνευσον Τήν αγίαν σου ’Εκκλησίαν, τήν έπί γής στρα- 
τευομένην καί πολλαχώς κυμαινομένην, καλώς διαφύλαξον 
Κύριε καί Δέσποτα τής ζωής ημών, παράλαβε καί ημάς έν 
μετανοία, καί τούς προαπελ^όντας πατέρας καί άδελφούς 
ημών, έν οις καί τούς εύεργέτας Ζωσιμάδας, έν σκηναΐς δι
καίων τάξον, παν αμάρτημα τό παρ’ αύτών πραχ^έν δ μόνος 
άναμάρτητος συγχωρήσας, καί μετόχους άναδείςας τής ήτοι- 
μασμένης εις τούς εύλογημένους τοΰ πατρός σου βασιλείας τε 
καί μακαριότητας. ’Αμήν.
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Τών άοιδίμων Ζωσιμάδων, τών πιστών τής ορθοδόξου

’Εκκλησίας υιών καί θεραπευτών, αίωνία ή μνήμη.
Τών άοιδίμων Ζωσιμάδων, τών φιλογενεστάτων τής κοινής

πατρίδος εύεργετών, αίωνία ή μνήμη.
Τών άοιδίμων Ζωσιμάδων, Θεοδοσίου, Αναστασίου, Νικο

λάου, Ζώη, Μιχαήλ, τών φιλαδέλφων τής έλευϊέρας ’Ελλάδος 
εύεργετών, καί τών γονέων αύτών, καί τών άδελφών, αίωνία

ή μνήμη.



Ψ Ρ Ι Λ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  Λ Υ Β Ν Ε Ρ 0 2

Ο  F. Λ Λ Η Ν Τ Σ Τ Η 2 .

Φριδερίκος δ Δύβνερος δύω έτη προ τού θανάτου του 
συνέγραψε γαλλιστί κατ’ αΐτησίν μου, χάριν τού ’Εθν ικού 
'Ημερολογίου,  τήν έξης αυτοβιογραφίαν.

Τήν δέ παρ’ αυτού ύποσχεξτεΐσάν μοι φωτογραφίαν του 
ούδε'ποτε μοί έπεμψε, άρνουμένου τού ήλίου, ώς έγραφε μοι, 
να τον είκονίση. Ό  Δύβνερος άπεβίωσε τώ έτει 1867 ’Οκτω
βρίου 13 εις περίχωρον τών Παρισίων Montreuil sur-bois.

Φριδερΐκος  δ Δύβνερος,  έγεννήΐτη έν τινι κώμη 
τής Θουρυγγίας κατά τδ τέλος τού 1802, έκαμε τάς σπου- 
δάς αυτού ε’ν τώ γυμνασίω τής ΓόΪΓας καί έν τώ πανεπιστη- 
μίω τής Γοιτίγγης, οπου διε'μεινεν έξ έτη, προετοιμαζόμενος 
εις το διδασκαλικόν επάγγελμα ε’ν τούτω τώ Παναπιστη- 
μίω. Βαρεία δέ άσίτε'νεια τής αυτού μητρός, ήστινος ήτο 
μονογενής υίδς, παρεκίνησεν αύτόν νά έμβή πάλιν εις τδ 
γυμνάσιον τής Γόΐτας πλησίον αυτής. Μετά δέ τδν Ρτάνα-



ΝΑΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝ



τον εκείνης, ενώ έ'μελλε ν’ αναχώρηση διά να κάμη φιλο
λογικήν τινα περιήγησιν εις την ’Ιταλίαν καί Ελλάδα προσε- 
κλη'ΪΓη εις Παρισίους τω 1831 ύπο τον ’Αμβροσίου Φιρμίνου 
προς το συντρέχειν εις σύνταξιν τού ’Ελληνικού θ η σ α υ 
ρού. ΓΗ φιλολογική αύτοΰ αξία δεν ύπήρξεν άμοιρος τής 
μεγάλης καί ενδόξου προξτεσεως τού Κ. Φιρμίνου Διδότου 
τω 183C τού εκδίδει ν ίκανώς ’όλους τούς δοκίμους της ’Ελ
λάδος συγγραφείς μετά διωρ'ίωμενων κείμενων. Τίς δεν 
γνωρίζει την ’Ε λ λ η ν ικ ή ν  αύτοΰ Βιβλιοθήκην,  φίτάσασαν 
σήμερον εις 54 μεγα'λους τόμους; "Ολα τα εργα τά ολικά 
καί ιδιαιτέρως δώδεκα τόμοι ταύτης τής μεγάλης συλλογής 
εξετελε'σΪΓησαν καί ακόμη εκτελούνται υπό τού Κ. Δυβνε'ρου. 
Έπεστάτησεν ομοίως τριάκοντα τόμους τής συλλογής των ’Ελ
ληνικών καί Λατινικών πάτερων, εκδεδομενης υπό τού Γώ- 

μου (τον Άγ. Χρυσόστομον καί τον Άγ. Αυγουστίνον). 2χο- 
λάζων δέ συνεταξεν υπέρ 80 τομίδια άποβλε'ποντα τάς 
τάξεις τών γυμνασίων καί συνέτεινε διά τούτων τών συγ- 
γραμμ.άτων, ώς καί διά πολλών άρθρων καί βιβλιαρίων εις 
τήν βελτίωσιν τήν γενομένην άναγκαίαν τών σπουδών ε’ν τή 
πατρίδι τού Βουδαίου καί ’Ερρίκου Στεφάνου, σήμερον πολύ 
ύποδεεστε'ραν κατά τούτο τών γειτονευόντων τόπων, οπου άλλοτε 
αυτή είχεν ανάψει τον ’Ελληνικόν φανόν.
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό υπουργείου τών εσωτερικών ¿δημοσίευσε τούς πίνακας 
έπί τής κινήσεως τού πληθυσμού τού κράτους διά τά έτη 
1865, 1666 καί 1867. Τούς πίνακας τούτους συνοδεύει σύν
τομος έκΤΓεσις, συνταχέεΐσα υπό τοΰ τμηματάρχου της δη
μοσίας οικονομίας καί στατιστικής κ. Α. Μανσόλα, πρός 
εύχερεστεραν κατάληψιν τών αριθμητικών δεδομένων τών 
γάμων, γεννήσεων καί άποβιώσεων.

Κατά τούς δημοσιεύοντας πίνακας δ πληθυσμός τού 
’Ελληνικού βασιλείου ηύξησε κατά τά τρία ταΰτα έτη διά 
τής ύπερβάσεως τών γεννήσεων έπί τών άποβιώσεων κατά 
36,604 κατοίκων, ήτοι κατά μέσον όρον έτησίως άνα ενα 
κάτοικου έπί 110 : 64 κατοίκων, ή 0,90 έπί 100 κατοί
κων. ’Επομένως κατά τον υπολογισμόν τούτον, έν τώ χρο- 
νικώ διαστήματι 77 έτών καί 4 μηνών διπλασιάζεται δ 
λόκληρος δ πληθυσμός τοΰ ’Ελληνικού βασιλείου, ώστε δ 
διπλασιασμός τών κατοίκων τής ήμετέρας χώρας γίνεται

πολυ βραδύτερον μέν τών τής ’Αγγλίας, Πρωσσίας καί Δα
νίας, πολύ δέ βραχύτερου τών τής Βαυαρίας, Γαλλίας καί

άλλων τινών χωρών.
’Αφ’ όλων τών έπαρχιών τής ’Ελλάδος μόνη ή έπαρχία 

τής Ζακύνθου παρουσιάζει αύ'ξησιν άποβιώσεων έπί τών κι
νήσεων διά τά τρία ταΰτα έτη, καί ή Κέρκυρα διά τό έτος 
1866 καί 1867. Τό φαινόμενου τοΰτο είναι άξιον νά ελκύση 
τήν προσοχήν τής τε κυβερνήσεως καί τών ήμετέρων έπι- 

στημόνων.
Οι συναφ^έντες γάμοι κατά τά τρία ταΰτα έτη έχουσιν 

ώς εξής. Κατά τό έτος 1865 συνήφίυησαν γάμοι 9,224, 
ήτοι 1 γάμος έπί 144 κατοίκων. Κατά τό έτος 1866 συν- 
ήφΪΓησαν 8,558 γάμοι, ήτοι 1 γάμος έπί 155 κατοίκων, καί 
κατά τό έτος 1867 συνήφ^ησαν 8,553 γάμοι, ήτοι 1 γάμος

έπί 155 κατοίκων.
Ό  νομός Φϊιώτιδος καί Φωκίδος κατά τό έτος 1865, 

δ νομός ’Αρκαδίας κατά τό 1866, καί κατά τό έτος 1867 
δ αύτός νομός τής ’Αρκαδίας καί δ τής Κερκύρας έσχε τούς 
πλειοτέρους κατ’ άναλογίαν γάμους, τούς δέ ολιγωτέρους καί 
κατά τά τρία ταΰτα έτη έσχεν δ νομός τής Κεφαλληνίας. 
Τήν καθυστέρησα τοΰ νομοΰ τής Κεφαλληνίας ώς πρός τούς 
συναπτομένους γάμους άποδίδει πολύ όρίώς δ κ. τμημα- 
τάρχης τοΰ υπουργείου εις τόν μέγαν άρώμόν τών ναυτιλλο- 
μένων, οιτινες, ώς ήμεις γινώσκομεν, πολλάκις νυμφεύονται 
εις τήν άλλοδαπήν, καί εις τούς έπισυμβάντας σεισμούς ιδίως

διά τό τελευταίου έτος.
Οί μήνες κατά τούς δποίους συνάπτονται έν Έλλάδι 

πλειότεροι γάμοι είναι δ ’Ιανουάριος, ’Απρίλιος, ’Οκτώβριος καί
Νοέμβριος. Οί όλιγώτεροι δέ τελούνται κατά τόν μήνα Μάρ-

29*
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τιον. Περίεργον ο τι κατά τον Μάίον, όν θεωρούν οι δεισιδαί- 
μονες άπαίσιον είς τούς γάμους, έν Έλλάδι τελούνται, ώς 
έξάγεται έκ τών δημοσιευ^έντων πινάκων, πλειότεροι ή κατά 

τον ’Ιούνιον καί Αύγουστον.
Γ0  άριΐτμος τών γεννήσεων κατά το έτος 1865 φθάνει 

είς 40,452, κατά το 1866 είς 38,682, καί κατά το 1867 
είς 42, 370. Έ κ  δέ τοΰ είδικοΰ κατά νομούς πίνακος προ
κύπτει οτι αί περισσότεραι γεννήσεις καί κατά τά τρία έτη 
έλαβον χώραν έν τω νομώ ’Αρκαδίας, αί ολιγώτεραι δέ κατά 
μέν το πρώτον έτος έν τώ νομώ Ζακύνθου, κατά δέ τά επό
μενα έτη έν τω νομώ Κεφαλληνίας.

Έ ν  Έλλάδι, ώς καί έν ταΐς λοιπαΐς χώραις, υπερέχει είς 
τάς γεννήσεις τό άρρεν φΰλον. Κατά το έτος 1865 ή ύπέρ- 
βασις τών άρρένων φθάνει είς 1954' κατά τό 1866 είς 2, 
242, καί κατά τό 1867 είς 2042. Ή  ύπέρβασις αύτη τοΰ 
άρρενος φύλου παρατηρεΐται είς όλους τούς νομούς, πλήν 
τοΰ της Ζακύνθου, έν ω κατά τό 1865 παρατηρεΐται ύπέρ- 
βασις τών βΐηλέων κατά 10.

Νόΐία τέκνα έγεννήΓησαν κατά τό πρώτον έτος 475, ήτοι 
1 : 18 έπί τοΐς 100, κατά τό δεύτερον 434, ήτοι 1 : 13 έπί 
τοΐς 100, καί κατά τό τελευταΐον 573 ήτοι 1 : 36 έπί τοΐς 
100. Τάς περισσοτέρας δέ γεννήσεις νόΪΓων τέκνων καί διά 
τά τρία έτη έχει ό νομός Ζακύνθου, τάς όλιγωτέρας δέ ό 
νομός Λακωνίας διά τά έτη 1865 καί 1867, καί ό νομός 
’Αττικής διά τό έτος 1866.

Έ κ  τοΰ πίνακος τών άποβιώσεων έξάγεται οτι κατά τό 
έτος 1865 -συνέβησαν 29,358 άποβιώσεις, ήτοι 1 έπί κα
τοίκων 44 : 65’ κατά τό 1866 συνέβησαν 27,408, ήτοι 1 
έπί 48 : 47 κατοίκων καί κατά τό 1867, συνέβησαν 28,134,

—  456 — ήτοι 1 έπί 47 : 11 κατοίκων. Τάς περισσοτέρας κατ’ άνα- 
λογίαν άποβιώσεις έσχον κατά μέν τό έτος 1865 ο νομός 
Κερκύρας καί 5 Άττικοβοιωτίας, κατά τό 1866 ό τής Ζα
κύνθου, Άχαίας καί "Ηλιδος, καί κατά τό 1867 δ τής Κερ
κύρας καί Ζακύνθου. Τάς όλιγωτέρας δέ άποβιώσεις άρΆ- 
μεΐ καί διά τά  τρία έτη δ νομός Κεφαλληνίας, δ νομός τής 
Εύβοιας διά τό 1865, δ νομός τής ’Ακαρνανίας καί,Αίτωλίας 
διά τό 1866, καί δ νομός Άργολίδος καί Κορινθίας διά

τό έτος 1867.
Παραβαλλόμενη ή  Ε λλάς προς την Γαλλίαν, ’Ιταλίαν καί 

τό Βέλγιον ώς προς τάς συμβαινούσας άποβιώσεις, έχει άνα-

λόγως όλιγωτέρας αύτών, πλειοτέρας δέ τής ’Αγγλίας.
"Ο , τι αί τοιαΰται στατιστικαί είσί χρήσιμοι λίαν δέν 

είναι ζήτημα. Ευχόμενα μάλιστα όπως έφεξής 0ο)5ή πλειο- 
τέρα ώϊησις είς τον κλάδον τούτον, διότι αί στατιστικαί, λό
γου χάριν, έπί τών κατ’ έτος διαπραττομένων έγκλημάτων 
καί πταισμάτων, τάς δποίας είσέτι δέν εϊδαμεν έν Έλλάδι, 
καί ή συμπαραβολή αύτών χρησιμεύει πρός διάγνωσιν τής 
ηβικής τοΰ τόπου καταστάσεως, άνευ τής δποίας δ νομοβίέτης 

προχωρεί είς τό έργον του ώς ναύτης άνευ πυξίδος.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

κ α ι  ισ το ρ ικ ά .

Α'.

’Α μ ά θ εια  Κληρικών έν το ΐς  μέσοις αίώσι.

Ή  δεκάτη εκατονταετηρίς ύπήρξεν εποχή βα^υτάτης 
όμα^είας καί αίσχίστης δεισιδαιμονίας. Πολλοί τών κατ- 

εχόντων ύψίστας δέσεις εν τή Εκκλησία τοσοΰτον ήσαν αμα

θείς, ώστε καί αύτό το άναγινώσκειν ήγνόουν· άλλοι δέ έπαγ- 
γελόμενοι ότι ήσαν λόγιοι άνδρες καί πολιτικοί, έφαίνοντο 
εις διαφόρους περιστάσεις αμαθέστατοι άνθρωποι. Έ ν  ’Ισπα

νία τοιαύτη ήν σπάνις βιβλίων, ώστε έ'ν καί το αύτό άντί- 
τυπον τής άγίας Γραφής, τών επιστολών του αγίου ’Ιερωνύ
μου, καί άλλων βιβλίων τής ’Εκκλησιαστικής άκολουϊίας, 
έχρησίμευεν εις πολλά μοναστήρια, μεταβιβαζόμενον άπό του 
ενός εις τό άλλο· έν δέ τώ περιφήμω μοναστηρίω τής Ίόνης 
ούδέν άλλο ύττήρχε βιβλίον κατά τήν έννάτην εκατονταετη
ρίδα, εί μή μόνον εις Λόγος τού Χρυσοστόμου. Γερμάδιος

ο ’Ισπανός ’Επίσκοπος άποξΓανων τό 953 έκληροδότησεν εξή
κοντα τόμους βιβλίων εις διάφορα μοναστήρια, ρητώς δια- 
τάξας έν τή διαθήκη αύτοΰ, ότι ούδενί τών μοναχών έπι- 
τρέπεται μετακομίζειν τά βιβλία ταΰτα εις άλλο μέρος, άλλ’ 
ότι πρέπει νά διαμένωσιν εις μόνην τήν χρήσιν τών έν τώ 
μοναστηρίω έκείνω, εις ο κατά τήν διαθήκην έδωροΰντο. Ή  
διαθήκη τού Γερμαδίου προσυπεγράφη ύπό τού βασιλέως καί 
τής βασιλίσσης, ως καί ύπό πολλών ’Επισκόπων καί άλλων 
έξοχων άνδρών.

' Ο περίφημος Άγγλος ’Επίσκοπος Wicliff λέγει, ότι έν 

ταΐς ήμέραις αύτοΰ ύπήρχον πολλοί ιερείς, ,,άγνοοΰντες τάς 
δέκα έντολάς, καί ού δυνάμενοι άναγινώσκειν τό Εύαγγέλιον, 
ούτε έννοοΰντες αύτό τό παράπαν.“ Ό  δέ ’Εδουάρδος Γ ' 
παρεπονεΐτο πρός τον Πάπαν λέγων, „ότι ή θρησκευτική δι
δασκαλία ήν παραδεδομένη εις άναξίους μισθωτούς ξένους, 
ούτε διαρκώς κατοικοΰντας έν τή ’Αγγλία, ούτε γινώσκοντας 
τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν.“ Έ ν  πολλοϊς άλλοις ο Λουδοβίκος 
Βωμόντης, ’Επίσκοπος τής Durham, απέδειξε τότε πόσον 
ήσαν δίκαια τά παράπονα του Έδουάρδου. Ό  αμαθής 
ούτος καί εύγενής ’Επίσκοπος τόσον ήγνόει τό άναγιγνώσκειν 
καί αύτό τό συλλαβίζειν, ώστε πολλάκις προμελεττσας τό 
διάταγμα, δι’ ού άνηγγέλετο εις τόν λαόν ό ένΪΓρονισμός αύ
τοΰ, ότε έπέστη ή ώρα τής άναγνώσεως, λαβών εις χεΐρας 
τό έγγραφον, έγένετο καταγέλαστος · διότι έν τή λέξει,, Metro- 
politicae“ έπαυσε τήν άνάγνωσιν, καί πολλά προσπαξϊήσας νά 
συλλαβίση τήν λέξιν, είκεν έπί τέλους άπελπισίτείς, ,,άς ύπο- 
τεξτή ότι τό είπον“ soit pour dit. Μικρόν δέ προχωρήσας 
εις τήν άνάγνωσιν περιέπεσεν εις άλλην άνυπέρβλητον δυσκο
λίαν έν τή λέξει „in aenigmate“ · καί πάλιν απελπιστείς νά
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κατορίϊώση τόν συλλαβισμόν αύτής, άνεβόησεν έπί τέλους' 
,,μά τόν άγιον Λουδοβίκον, παντάπασιν άμαϊτής άνθρωπος 
έγραψε ταύτην τήν φλυαρίαν.“

Καί έν μέση τή δεκάτη πέμπτη έκατονταετηρίδι ή με
λέτη τών ^είον Γραφών διέμενε σπάνιον πλεονέκτημα. Έ ν  
έτει 1448 δ Επίσκοπος τής Winchester έχειροτόνησεν έφη- 
μέριον τής παροικίας τοΰ Sherfield, ος πρό τής χειροτονίας 
αύτοΰ ώμοσεν ένώπιον τοΰ Επισκόπου, ότι άμαϊής ων καί 

ανίκανος νά έπιτηρή σωτηρίαν ψυχών, έμελλε νά έπιδοϊή 
εις τήν σπουδήν τής Λατινικής γλώσσης δύο συνεχή έτη 
καί ότι έν τελεί μέν τοΰ πρώτου έτους έξετασϊτσεται ύπό 
τοΰ ’Επισκόπου εις τήν γραμματικήν, έν τέλει δέ τοΰ δευ
τέρου εις γενικώτερα· έάν δέ τότε εύρεσή άνίκανος εις έκ-
πλήρωσιν τών ύψηλών αύτοΰ καθηκόντων, παραιτηΪΓτσεται 
τής έφημερείας.

Πρό ττς έκδόσεως τών Γραφών ύπό τοΰ ’Εράσμου τό 
Ελληνικόν αύτών κείμενον ήν λίαν δυσεύρετου έν πάση τή 
Γερμανία· ή δέ σπουδή τών γλωσσών, έν αις έξ αρχής έγρά
φησαν αί ί'εΐαι Γραφαί, οΰ μόνον ήμελείτο, άλλά καί κατ- 
εφρονείτο. Καί αύτή δέ ή Λατινικά, ήτις ήν r  γλώσσα τής 
Δυτικής ’Εκκλησίας, ούτως ήγνοεΐτο ύπό τών κληρικών, ώστε 
γελοιωδέστατα αμαρτήματα έγίνοντο ύπ’ αύτών έν τε ταϊς 
Έκκλησιαστικαΐς τελεταίς καί έν ταίς άλληλογλαφίαις. 
Οΰτω, παραδ. χάριν, ίερεύς τις έν Βαβαρία περί τό έτος 745 
βαπτίζων έξεφώνει τόν συνήθη τύπον τοΰ βαπτίσματος ¿»δέ 
πως. „Baptizo te in nomine Patria et Filia, et Spiritus 
Sancti.“ άλλος δέ τις λαβών συστατικήν έπιστολτν πρός 
α’ποκατάστασιν αύτοΰ, περιέχουσαν τάδε — „Otto Dei
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gratia, rogat vestram clementiam, ut velitis istum ole- 
ricum conducere ad vestrum Diaconum“ — καί διαταχτείς 

άναγνώναι rrv  έπιστολήν, ούσαν γεγραμμένην διά γρα
φικών συντομεύσεων, τοσαύτην είχεν αμάθειαν τής Λατι
νικής γλώσσης, ώστε άνέγνω τήν έπιστολήν ώδέ πως. „Otto 
Dei gram, rogat vestram clam, ut velit istum clincum clan- 

cum, convertere in vivum Diabolum“ · καί άλλος τις πάντοτε 

α’νεγίνωσκε „mulus Dei“ (ήμίονος Θεοΰ) άντί „famulus Dei“

(δοΰλος Θεοΰ).
Μεγίστη αμάθεια τών ΪΓείων Γραφών έπεκράτει ού μό

νον παρά τοίς λαϊκοίς, άλλά καί παρά πολλοίς τών κληρικών, 
δ δέ βαθμός τοΰ διδάκτορος τής θεολογίας έδίδετο πολλάκις 

εις άν^ρώπους ούδέποτε άναγνόντας τάς ίτείας Γραφάς. Έ ν  
έτει 1510 τό πανεπιστήμιου τής Βιττεμβέργης κατέγραψεν 
έν τοίς πρακτικοίς αύτοΰ τόν Άνδρέαν Καρολοστάδ, τόν έπειτα 
όνα τών άναμορφωτών, ώς ίκανώτατον (sufiicientissimus) ινα 

λάβη τόν βαθμόν διδάκτορος τής θεολογίας- αύτός δέ δ 
βαθμολογηθείς ώμολόγει έπειτα, ότι οκτώ έτη μετά τήν βαθ
μολογίαν ταύτην ήρξατο άναγινώσκειν τήν Γραφήν Λέγεται 
δέ περί Αλβέρτου, τοΰ Αρχιεπισκόπου τής Mentz, ότι έν έτει 
1530 ευρών κατά περίστασιν έπί τίνος τραπέζης τήν αγίαν 
Γραφήν ήνοιςεν αυτήν άναγνούς δέ ο’λίγας λέξεις άνεφώ- 
νησεν· ,,άγνοώ τή άληϊει'α ποίόν τί έστι τό βιβλίον τούτο- 
άλλά καταλαμβάνω ότι πολλάς βλασφημίας καίά’ ημών περι
έχει.“ Ό  Γεράρδος Λίστριος έν τινι σημειώσει εις τοΰ ’Ερά
σμου τό „Μωρίας έγκώμιον“ λέγει· „Πολλούς διδάκτορας 
τής θεολογίας έγνώρισα, είλικρινώς όμολογοΰτας, ότι πεντη- 
κοντούτεις ήδη άνέγνωσαν κατά πρώτον τάς έπιστολάς τοΰ 
Αποστόλου Παύλου.“ δ δέ Μούσκουλος βέβαιοί, ότι πρό τής
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Εκκλησιαστικής άναμορφώσεως πολλοί ιερείς καί ιεροκήρυκες 
ουδέποτε είδον την ίΰείαν Γραφήν.

Τέλος πάντων δ Άνδρέας Φόρμαν, ’Επίσκοπος τοΰ 
Murray καί λεγάτος  τοΰ Πάπα έν τή 2κωτία, άναγκασΐτείς 
είπεΐν τήν προσευχήν έν τινι δειπνώ, ό προσήνεγκεν αύτδς 
είς τον Πάπαν καί τους Καρδιναλίους έν ’Ρώμη, τόσω κα
κώς άπήγγελλεν αυ’τήν, ώστε καί ή Α. Άγιότης καί οί παρ- 
όντες Καρδινάλιοι ούκ ήδυνήβτησαν διατηρήσαι τήν προσή- 
κουσαν αύτοϊς αξιοπρέπειαν, άλλ’ έγέλασαν απαντες. Τοΰτο 
κατετάραξε τον ’Επίσκοπον, καί έν τή άγανακτήσει αυτοΰ 
προσέϊηκεν έν τέλει τής ευχής (άλλ’ έν Λατινισμώ άκατα- 
νοήτω) οτι στέλλει είς τον Διάβολον ’όλους τούς ψευδό-καρ
διναλίους, καί συνεπλήρωσε τήν άκατανόητον εύχήν διά τών 
λέξεων „in nomine patris, filii, et sancti spiritus.“ οί δέ 

παρόντες οΰδαμώς έννοήσαντες τά Λατινικά τοΰ ’Επισκόπου, 
έπεφώνησαν απαντες — Amen!

Β'.

Ό  ισ τορ ιογράφ ος Αέτιος.

Έ ν  ώ δ παράδοξος ούτος ’Ιταλός ιστοριογράφος διέ- 
τριβεν έν ’Αγγλία, καί ήσχολεΐτο είς τδ συγγράψαι ιστορίαν 
τής ’Αγγλικής αύλής, συνέβη νά παρασταβτή έν τινι αύλική 
υποδοχή, όπου δ βασιλεύς Κάρολος Β' πλησιάσας αύτω 
είπε- — Αέτιε, άκουω οτι συγγράφεις ’Ιστορίαν τής αυλής 
τής ’Αγγλίας. — Μεγαλειότατε, προ πολλοΰ συλλέγω πληρο
φορίας είς τοιαΰτης ιστορίας συγγραφήν. — Πολύ καλώς,

ειπεν δ βασιλεύς1 άλλά πρόσεχε ν’ άποφύγης έν τή ιστορία 
σου τάς προσβολάς. — Μεγαλειότατε, ό, τι δυνατόν πράξω· 
άλλά νομίζω, οτι πρέπει νά έχη τις τήν σοφίαν τοΰ 2ολο- 
μώντος, όπως άποφυ'γη έν τοιαύτη ιστορία τάς προσβολάς. 
— Αοιπόν, έπανέλαβεν δ βασιλεύς, μιμήΐητι καί σύ τήν σο
φίαν τοΰ 2ολομώντος, καί γράφε παροιμίας, ούχί ιστορίαν.
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Γ '.

’Ρηνείου οίνου μέγα  κατόρθω μα .

Ή  νΰν έν τή βιβλιοθήκη εΰγενοΰς τίνος Κόμητος Άγγ
λου εύρισκομένη πρώτιστη έκδοσις (Editio Princeps) τών ποη- 
μάτων τοΰ Βιργιλίου άνεκαλύφβΤη πρό τινων έτών έν τινι 
μοναστηρίω, καί πολλαί πολλάκις κατεβλήίτησαν προσπάΰΤειαι, 
δ'πως διά χρημάτων άγορασϊτή ή έκδοσις αύτη1 άλλ’ οί καλοί 
μοναχοί, οίτινες μετ’ άλλων τοιούτων πολυτίμων βιβλίων διε- 
τήρουν αυτήν, άπέρριψαν πάσαν χρηματικήν προσφοράν. 
Άγγλος δέ τις περιηγητής, κατανοήσας οτι οί μοναχοί έκεϊνοι 
μεγάλως έτίμων τον ’Ρήνειον οίνον, τον καλούμενον hock, 
κατώρϊωσε δι αύτοΰ ό, τι διά πολλών χρημάτων άλλοι ούκ 
ήδυνήΑησαν κατορ^ώσαι1 καί δι’ ολίγων φιαλών ’Ρηνείου 

οίνου έγένετο κύριος τής έκδόσεως, ήν αύτός μέν έπώλησεν 
έπειτα άντί Αιρών 50, δ δέ νΰν κατέχων αύτήν ήγόρασεν 

έπί τέλους άντί Αιρών 400ων.
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Δ'.

ΦραγκλΕνος κ α ί  'Ραϋνάλιος .

Όρ^ώς τινες είπον, ο τι πολλοί τών νεωτέρων ιστορικών 
άξιοΰντες ότι συγγράφουσιν ιστορίαν φιλοσοφικώς, ολίγον προσ- 
έχουσιν εις την αλήθειαν τών πράξεων, ε’φ’ ών στηρίζουσι τάς 

φιλοσοφικάς αυτών σκέψεις. Εις τήν τάξιν ταυ'την άνήκεν, 
ώς φαίνεται έκ του ε’φεξής ανεκδότου, καί δ περίφημος Άββάς 
’Ραϋνάλιος, ο συγγράψας φιλοσοφικήν ιστορίαν τής τών Ευ
ρωπαίων άποκαταστάσεως έν ταΐς άνατολικαίς καί δυτικαίς 
Ίνδίαις. — Περί τά τέλη του έτους 1777 δ Άββάς άπήλ!Τεν 
εσπέραν τινά προς έπίσκεψιν τοΰ σοφοΰ Φραγκλίνου, έν ΙΙα- 
ρισίοις διατρίβοντος, καί εύρεν αυτόν συνδιαλεγόμενον μετά 

τοΰ Σίλλα Λεάνου, κοινοΰ φίλου άμφοτέρων. ,,Πανοσιώτατε, 
είπεν δ Δεάνης πρός τον Γ Ραϋνάλιον, ταύτη τή στιγμή έλέ- 
γομεν περί υμών καί τών ύμετέρων συγγραμμάτων μετά 
λύπης δέ σοι παρατηρώ, ότι έλεεινώς ήπατήίτης ύπό τών 
άνότρώπων, οΐτινές σοι έδωκαν τάς περί τών πραγμάτων τής 

Αμερικής πληροφορίας.“ Ό  Άββάς άντέκρουσε θερμώς τήν 
παρατηρησιν ταύτην τοΰ φίλου, όστις διά πολλών παραδειγμά
των λαμβανομένων έκ τής ιστορίας τοΰ Άββά άπεδείκνυεν όρΪΓον 
τον ισχυρισμόν αύτοΰ. "Εφτασαν τέλος πάντων καί εις τό 
έν τή ιστορία έκείνη περιεχόμενον άνέκδοτον τοΰ P o lly  Baker, 

όπερ δ μέν Άββάς μετά πολλοΰ πάγους ύπεστήριζεν ως άλή- 
5"ειαν, ήν ήρανίσατο έκ πηγής αυθεντικής, έξ ύπομνήματος 
αυθεντικού, όπερ έστάλη πρός αυτόν έκ τής Αμερικής, δ δέ 
Σίλλας έπέμενε βεβαιών αύτο'ν, ότι έστίν άπλούστατον άνέκ
δοτον, καί ή φιλονεικία έπετείνετο ζωηρότερον. Τότε ο
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ΦραγκλΕνος, όστις μέχρι τοΰδε ή'κουεν έν ησυχία την φιλο- 
νεικίαν ταύτην, στραφείς προς τον Άββάν, είπεν άγαπητέ 
μοι ’Ραϋνάλιε, θέλεις νά μάότης τήν άλήϊειαν,· ά'κουσον. 

Έ γώ νέος ών, καί ολιγώτερον φρόνιμος παρ’ όσον έν τή 
παρούση ημών γεροντική ηλικία, ήσχολούμην εις τό γράφειν 
έφημερίδα- καί έπειδή πολλάκις έστερούμην σπουδαίας υλης 
πρός συμπλήρωσιν τοΰ φύλλου τής έφημερίδος, ή'νοιγον τάς 
άποξϊηκας τής φαντασίας μου, άναζητών έν αύταίς πλαστόν 
τι διήγημα, όπερ ήδύνατο νά κυκλοφορήση ώς ιστορικόν γε
γονός· έν άλλοις δέ τοιούτοις έπλασα καί τό άνέκδοτον τοΰτο 
τοΰ Polly B aker, όπερ ή Πανοσιότης σου έξέλαβες ώς ιστο
ρικήν αλήθειαν.“ — „Καί μά τήν άλήότειαν αυτήν,S είπε 
τότε δ ’Ραϋνάλιος, μεταβαλών τον ^υμόν αύτοΰ εις κολα

κείαν, προτιμώ νά περιλαμβάνονται εις τό σύγγραμμά μου 
τά πλάσματα τής φαντασίας σου, ή αί άλήίτειαι πολλών 
άλλων.“ Πόσα τοιαύτα εύρίσκονται έν τισι τών νεωτέρων 

φιλοσοφικών ιστοριών!

Ε '.

Λ α φ ο ν τ α ι ν ο ς .

Ή  άφέλεια τοΰ Λαφονταίνου ύπήρξεν άξιοόταύμαστος, 

καί πολλά λέγονται περί αύτοΰ άνέκδοτα, έξ ών φαίνεται 
ότι πολλάκις περιήρχετο εις παραδόξους έκστάσεις, καί ένίοτε 
εις παντελή άναισΐτησίαν τών έξωτερικών έντυπώσεων. Λέ
γεται, δ'τι ημέραν τινά ή Κυρία de Bouillon, ύπάγουσα εις 
Versailles, είδεν αυτόν ίστάμενον ώς έκστατικόν ύπό εν δέν-



δρον τοΰ βασιλικού κήπου· τ'ο δέ εσπέρας ε’πιστρέφουσα εΰρε 
πάλιν αυτόν είς τήν αυτήν ίτέσιν καί είς τήν αυτήν κατά- 
στασιν, εί καί καίο’ όλην εκείνην τήν ή μέραν ήτο ψύχος καί 

βροχή διαρκής. Τόσον δέ άπλοΰς καί απέριττος ήν έν τή 
διαίτη αΰτοΰ, ώστε ή Κυρία de Sablière, παρ’ ή κατωκησεν 
έτη πολλά, άναγκασβτεϊσα ν’ άποβάλη τους ύπηρέτας καί 
τάς υπηρέτριας αυτής δι’ αταξίαν τινά, έλεγεν, οτι τους 
πάντας άπέβαλε, καί δέν έμειναν παρ’ αυτή, ή τα τρία ζώα, 
δ γάτος, δ σκύλος, καί δ Ααφονταίν. Επειδή τδ έπανωφό- 
ριον αύτοΰ ήτο πεπαλαιωμένου καί κατερρυπωμένον, φίλη τις 
αύτοΰ έφρόντισε ν’ άντικαταστηση αυτό δι άλλου νέου, όπερ 
δ καλός ποιητής έφόρει πολλάς ημέρας, ούδαμώς έννοήσας 
τήν μεταβολήν, καί έξεπλάγη, ότε φίλος τις συναντήσας 
αύτω κα^’ δδδν συνέχαιρεν αύτω διά τδ νέον έπανωφόριον. 
Άλλοτε (καί τοΰτο λέγεται ως άνανη'ρρητος άλτΪΓεια) προσε- 
κάλεσε λογίους τινάς, ίνα συνδειπνήσωσιν είς τήν οικίαν φί
λου αύτοΰ, ον προ ολίγων ήμερών άποίτανόντα συνώδευσε 
μέχρι τοΰ τάφου. "Οτε δέ ήλΐτεν είς τήν οικίαν μετά τών 
κεκλημένων, καί δ θυρωρός άνέμνησεν αύτον τδ συμβάν, 

Ω βΓεέ μου, είπεν δ ποιητής, αληθώς ¿λησμόνησα οτι άπέ- 
βίανε πρ'ο πολλοΰ.“ Ούδεμία ταραχή, ούδεμία ομιλία ήδύ- 
νατο να ταράξη τήν φαινομένην ληΐαργίαν αύτοΰ, ούτε ν’ 
άποσπάση τήν προσοχήν αύτοΰ άπδ τοΰ αντικειμένου, είς ό 
παρεδίδοτο. 2υνδειπνών ποτε μετά τοΰ Μολιέρου καί Δεσ- 
πρεώ, κατέκρινε τήν άνοησίαν τών δραματοποιών, οίτινες 
παριστώσι τούς ύποκριτάς λέγοντας κατ’ ιδίαν καί δήβίεν 
μυστικώς πράγματα εύκόλως άκουόμενα ύπδ τών άλλων τών 
έν τή σκηνή καί διά παντδς τοΰ θεάτρου, κατειλημμένος δέ 
ύπ'ο τής ιδέας ταύτης ούδεμίαν τκουε τών παρατηρήσεων,

— 466 —
_  467 —

Δεσπρεώ άγανακτήσας διά τήν άπάΪΓειαν ταύτην, μεγαλο
φώνως καί πλησίον αύτοΰ άνέκραξε- „Βεβαιότατα οΰτος δ 

Λαφονταίν άχρείός έστιν, άχρειέστατος, μιαρός“ · καί άλλα 
πολλά έπεσώρευσε κατ’ αύτοΰ υβριστικά έπίβτετα · άλλ’ έκεϊ- 

νος ούδέν άκούσας διετέλει ρητορεύων έν άταραξία. Έ π ί 
τέλους πάντες οί παρόντες άνεκάγχασαν καί τότε ήρώτησεν 
απορών, „διά τ ί γελάτε“ ; —  „Διά τί; άνέκραξεν δ Δε
σπρεώ· διά σέ βέβαια- διότι ούδεμίαν ήκουσας λέξιν έκ τών 
πολλών, όσας μεγαλοφώνως έρριψα είς τά ώτά σου, καί όμως 
καταδικάζεις ώς άνοήτους τούς ποιητάς, οίτινες ύποΐτετικώς 
μόνον άποδέχονται, ότι δ έν τώ ενί τής σκηνής άκρω ίστά- 
μενος υποκριτής ούκ άκούει τούς ψιθυρισμούς τοΰ έν τω 

έτέρω ίσταμένου. ’Αλλά προ πάντων τδ εξής μαρτυρεί τήν 
ληίταργίαν τοΰ άΆρώπου. ’ Επιϊυμών νά προσενέγκη είς τον 
βασιλέα έ’ν άντίτυπον τών περιφήμων μύβτων αύτοΰ, καί προς 
τοΰτο είσαχϊείς ένώπιον τοΰ βασιλέως, μετά μακράν προσ- 
φώνησιν, έν ή παρεκάλει τήν Α. Μεγαλειότητα νά δεχ'ίτή 

τδ προσφερόμενον βιβλίον, παρετήρησεν ότι έλησμόνησε νά 
λάβη μ είς’ εαυτοΰ τδ δώρον, άναχωρών άπδ τής οικίας αύτοΰ.

Σ ’Γ .

Φερδόσιος δ τών Περσών "Ομηρος.

"Οτε δ Φερδόσιος, δ τών Περσών "Ομηρος συνεπλήρωσε 

τδ περίφημου έπικόν αύτοΰ ποίημα ,,ή βίβλος τών βασιλέων“ , 
δ Μαχμούδ πειστείς υπό τινων αντιζήλων καί εχθρών τοΰ



ποιητοΰ, ήλάττωσε τήν πρός αυτόν ύπεσχημένην χρηματικήν 

αμοιβήν ό δέ ποιητής άπορρίψας τό άποσταλέν αύτώ δώρον, 
προσέίϊηκεν εις τό ποίημα στίχους τινάς, έν οις έσατύρισε 
τοΰ βασιλέως τήν μικροπρέπειαν, καί ούτως έκδικηΪΓείς ένό- 
μισε συγχρόνως φρόνιμον νά έγκαταλίπη τήν βασιλικήν αυ
λήν, καί ν’ άποσυρίτή εις τήν γενέίολιον αύτοΰ πατρίδα, τήν 
πόλιν Τού, τήν νΰν καλουμένην, Μουσχεδ έν Χορασσανία. 

Μετά τινα καιρόν δ Μαχμούδ άνέγνω τούς πικρούς στίχους 
τοΰ Φερδοσίου, καί έννοήσας τό αμάρτημα αύτοΰ, προσεπά- 
ΪΤησε νά διόρθωση αύτό, άποστείλας πρός τόν ποιητήν με- 
γάλην χρημάτων ποσότητα- άλλά τό δώρον έφϊτασεν εις Τού 

καϊτ’ ήν στιγμήν τό λείψανον τοΰ Φερδοσίου έξεκομίζετο εις 
ταφήν. Τό δώρον προσηνέχξτη έπειτα εις τήν θυγατέρα τοΰ 
ποιητοΰ" άλλ’ έκείνη άπεποιήσατο νά δεχόϊή πλοΰτον, δν άπαξ 
τρνήσαντο εις τήν άρετήν τοΰ ένδοξου πατρός αυτής.
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Ζ \

Κοστρόβιος δ ’Ρώσσος ποιητής ήν υιός αύλικοΰ τίνος 
τιμαριώτου- καί τά μέν πρώτα γράμματα έδιδάχϊΐη έν τινι 
κοινώ σχολείω, έπειτα δέ μαϊητεύσας έν τή ’Ακαδημία τής 
Μόσχας διεκρβη ώς άριστος ποιητής, καί μετέφρασε τήν 
’Γλιάδα εις δώδεκα βιβλία, ων τά έ'ξ μόνον διεσώςτησαν. 
Λέγεται δέ, οτι τά υπόλοιπα έξ προσήνεγκεν δ ποιητής εις 
τινα έκδότην, οπως δημοσιεύση αύτά- καί έπειδή ο έκδοτης 
είπεν εις αύτόν, οτι μόνον 150 ρούβλια προσφέρει διά τήν



δ ε ρ β ι χ η :



μετάφρασιν, άγανακτήσας ο Κοστρόβιος έρριψεν εις το πΰρ 

τό πόνημα αύτοΰ.
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Η ' .

’Α λ η θ ής  Ευγένεια.

Σχίλλερος δ περίφημος Γερμανός ποιητής έλαβε παρά 
τοΰ αύτοκράτορος της Γερμανίας βαθμόν τινα εύγενείας, 
ούτινος ουδέποτε έποιήσατο χρήσιν. Ημέραν δέ τινα συνο- 
μιλών μετά τίνος φίλου έν τω σπουδαστηρίω αύτοΰ, καί άνα- 
ζητών χαρτίον, έφ ού είχε σημειώσας σπουδαϊόν τι φιλολο
γικόν πράγμα, εύρεν έν πολλοϊς άλλοις χαρτίοις καί τό 
δίπλωμα της εύγενείας καί δείξας αύτό πρός τον φίλον, είπε 
μετά πολλής ψυχρότητος· „βεβαίως αγνοείς, οτι είμαι εύ- 
γενής.“ έπειτα δέ κατέυαψε πάλιν τό δίπλωμα έν τω σωρώ 
τών χαρτίων, δ'που διέμεινεν άνέπαφον διά παντός. Γ0  δέ φίλος 
είπε τότε πρός τον ένδοξον ποιητήν ,,άλη^ώς ήγνόουν μέχρι 
τοΰδε, οτι είσαι καί εύγενής, αλλά σήμερον βλέπω οτι τώ 
ό'ντι είσαι.“

θ'.

Σ π α ν ί α  ’Υπομονή.

’Επί τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ δ Δόκτωρ Κοΰπερ κατε-
γίνετο οκτώ έτη συλλέγων τήν ύλην τοΰ μεγάλου συγγράμ-
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ματος „Bibliotheka Elyota“, δ κατεπλούτισε διά τής προσ- 

ΪΓηκης 33 χιλιάδων λέξεων. Άλλ’ ή σύζυγος αύτοΰ, ά'ϊτλία 

τις καί αμαθής γυνή, μή ύποφέρουσα νά βλέπη αύτδν διη
νεκούς ένησχολημένον καί γράφοντα, είσήλϊε μίαν ημέραν εις 

τδ σπουδαστήριον αύτοΰ άπόντος, καί κατέκαυσε πάσας τάς 
σημειώσεις αύτοΰ, επί λόγω ότι κινδυνεύει ν’ άπολέση την 

ζωήν δ σύζυγος αυτής έκ τής πολλής ένασχολήσεως. Μετ’ 
ολίγον έπανελϊών δ Κοΰπερ, καί ίδών την άνέλπιστον ταύτην 

καταστροφήν, ήρώτησε, τίς έπραξεν αύτήν ή δε γυνή άπ- 
εκρβη, οτι αύτή κατέκαυσε τα χαρτία, ινα σώση την ζωήν 

αύτοΰ. Τότε δ περίλυπος Δο'κτωρ βαρέος άναστενάξας 
είπεν „’Αγαπητή μου σύζυγε, άντί νά μ’ άπαλλάξης τοΰ 
κόπου, μέγαν μοι επέβαλες κόπον.“ καί άναλαβών πάλιν τον 
αγώνα είργάσΐη έπιπόνως άλλα οκτώ έτη, όπως άντικατα- 
στήση τάς άπολεσί'είσας σημειώσεις αύτοΰ.

I*.

r0  απολωλώς Παράδεισος.

"Οτε δ Μίλτων συνέγραψε τδ άπαράμιλλον αύτοΰ ποίημα 
,,δ άπολωλώς Παράδεισος“ , δ τύπος έν ’Αγγλία ύπέκειτο εις 
αύστηράν λογοκρισίαν, καί πολλήν είχε δυσκολίαν, ΐνα λάβη 
τήν άδειαν τής έκδόσεως αύτοΰ, διότι δ την λογοκρισίαν επι
τετραμμένος λογιώτατος ευρισκεν, ότι έν τινι ώραίω τοΰ 
ποιήματος χωρίω, έν ω γίνεται λόγος περί έκλείψεως τοΰ 
ήλιου, ύποκρύπτεται έννοια βασιλοκτονίας. Τέλος πάντων 
κατορ^ώσας δ ποιητής νά λάβη τήν άδειαν τής έκδόσεως
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τοΰ ποιήματος, έπώλησεν αύτδ εις τδν βιβλιοπώλην 2αμουήλ 

2ίμωνα, έπί συμφωνία νά λάβη μέν αμέσως μετρητάς ΠΕΝΤΕ 
Αίρας, έάν δέ πωλη^ώσι 1300 αντίτυπα τ ίς  πρώτης έκδό
σεως τότε νά λάβη καί ετέρας Π ΕΝ Τ Ε · ή αύτή δέ συμ
φωνία νά ίσχύη διά τήν δευτέραν καί τρίτην έκδοσιν. Μετά 
δύο έτη εύρέϊησαν πωλη^έντα τά  1300 άντίτυπα, καί ο 
ποιητής ήδυνήΐϊη νά είσπράξη τήν δευτέραν δόσιν, ής διεσώϊη 

ή ιδιόχειρος αύτοΰ άπόδειξις, χρονολογημένη „Απριλίου 26— 
1669.“ ΓΗ δευτέρα έκδοσις έγένετο έν έτει 1674· άλλ’ δ 
ποιητής ήν ήδη τεϊνηκώς, καί ούδεμίαν έλαβεν αμοιβήν. 

"Οτε δέ έγένετο ή τρίτη έν έτει 1678, άνεγνωρίσΪΓη τδ δι
καίωμα τής χήρας Μίλτωνος, όπως λάβη τήν συμπεφωνη- 
μένην τιμήν· καί αύ'τη άπεδέξατο νά λάβη προς έξόφλησιν 
ύπδ τοΰ 2ίμωνος Λίρας ΟΚΤΩ. Οΰτω λοιπόν 18 Αίρας έν 
όλω έτιμή^η τό θαυμαστόν τοΰ Μίλτωνος ποίημα ,,δ άπο

λωλώς Παράδεισος.“

ΙΑ'.

’Αξιότ ιμος  πτωχεί α .

’ Ο Μιχαήλ Άδανσων, έξοχος φυσιολόγος έν Γαλλία, εκ

λεχθείς μέλος τής ’Ακαδημίας, καί λαβών τό έγγραφον τοΰ 
διορισμοΰ αύτοΰ, καί πρόσκλησιν όπως έμφανισΐτή εις τήν 
’Ακαδημίαν, άπήντησε συντομώτατα, ότι ούκ ήδύνατο άπο- 

δέξασΪΓαι τήν πρόσκλησιν, διότι ούκ είχε σανδάλια.

30*
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IB '.

Γ ελ ο ία  ερ μ η ν ε ία  λέξεως.

"Οτε δ Δο'κτωρ Littleton συνέγραφε τδ Λατίνο -’Αγγλι
κόν αύτοΰ Λεξικόν, μετεχειρίζετο συνήίως γραμματέα, γρά- 
φοντα καί'’ ύπαγόρευσιν αύτοΰ. Έ ν  ω δε ό Δόκτωρ απήγ

γειλε την Λατινικήν λέξιν concurro (συντρέχω), δ γραμματεΰς 

ίέλων να δείξη οτι δύναται καί άφ’ έαυτοΰ νά μεταφράση 
αύτην ’Αγγλιστί cues, „βεβαίως τοΰτο ί α  μεταφρασίή 
concur.“ δ δέ Δόκτωρ ίυμω ίείς διά την αύίάδειαν αύτοΰ 
άπήντησε μετ’ οργής con cur! con dog! οζερ έστί, πρόσεχε 
σκύλε! ’Αλλ’ δ καλδς γραμματεΰς νομίσας τοΰτο έρμη- 
νείαν τής λέξεως δρίοτέραν, έγραψε μετά προίυμίας con
curro =  condog· καί ούτως εύρέίη ήρμηνευμένη ή λέξις 
concurro διά τοΰ Άγγλικοΰ condog (πρόσεχε σκύλε) έν τή 
πρώτη έκδόσει τοΰ λεξικοΰ, γενομένη τδ 1678' έν δε ταΐς 
εφεξής έκδόσεσι διωρίώίη·

Ι Γ .

Φ ιλολογικά  περ ιοδικά  συγγράμματα .

Εις τούς Γάλλους οφείλεται τδ σχέδιον τής διά περιο
δικών συγγραμμάτων διαδόσεως φιλολογικών γνώσεων, καί έν 
γένει τών έν τη δημοκρατία τών γραμμάτων γινομένων. 
Πρώτιστον τών τοιούτων συγγραμμάτων ύπήρξεν ή πασίγνω
στος ,,’Εφημερίς τών σοφών“ — Journal des Savants — ής

δ πρώτος άριίμδς έδημοσιεύίη τήν 5Τ'ν ’Ιανουάριου 1665 υπο 
την διεύίυνσιν τοΰ Denis de Sallo, Έκκλησιαστικοΰ παρέδρου 
έν τη βουλή τών Παρισίων. Καίτοι τδ σχέδιον τούτο έπε- 
δοκιμάσίη παρά πάντων, ήρέίισεν δμως την άγανάκτησιν 
συγγραφέων τινών διά τάς αύστηράς έπικρίσεις τών συγγραμ
μάτων, καί έντεΰίεν παραιτηίέντος τοΰ de Sallo, άνέλαβε 

τήν διεύίυνσιν τοΰ περιοδικού δ Gallois μέχρι τοΰ έτους
1674, οτε παρεχώρησεν αύτην εις τδν Laroque κ. τ. λ. Μετά
τήν έμφάνισιν τοΰ Γαλλικού τούτου περιοδικοΰ, έπήλίον καί 
άλλα έν τε Γερμανία καί έν Ίτοιλία. Έ ν  έ'τει 1682 δ Γερ
μανός καίηγητής έν τη ’Ακαδημία τής Λειψίας "Οίων Μέγ- 
κιος συνέστησε τδ περίφημον περιοδικδν Acta eruditorum
Lipsiensium, ού τήν διεύίυνσιν, άποίανόντος έκείνου, άνέ- 
λαβεν δ υιός αύτοΰ Βουρχάρδος, ού πάλιν δ υιός Φριδερΐκος 
διεδέξατο έν τώ έργω τούτω τδν ίδιον πατέρα κ. τ. λ. Μετ’ 
ολίγον άνεφάνησαν δύο ομοια ’Ιταλικά συγγράμματα, τδ μέν 
έν Βενετίοι, τδ δέ έν Παδούη έκδιδόμενα. Συγχρόνως δέ 

δύο σοφοί ανδρες, δ Bayle καί δ Le Clerc, άποκαταστάντες 
έν ταΐς Κάτω Χώραις, ο μέν έν 'Ροττερδάμη, δ δέ έν Άμ- 
στερδάμη, έξεπλάγησαν ίδόντες οτι έν 'Ολλανδία, ήτις ήν 
τότε τδ περιφημότατον τών γραμμάτων κέντρον, καί, ούτως 
είπεΐν, ή μεγάλη τών γραμμάτων άγορά, έν ή  πλεΐστοι συν- 
ήρχοντο εύπαίδευτοι ανδρες, καί μεγίστη έπεκράτει* έλευίε- 
ροτυπία, πλήίος δέ βιβλιοπωλείων καί απειρία βιβλιοθηκών 
δημοσίων καί ιδιωτικών ύπήρχον έν αυτή, έξεπλάγησαν, λέγω, 
οτι έν τοιαύτη χώρα, τοσαΰτα έχούση πλεονεκτήματα, ού- 
δείς τών λογίων έσκέψατο περί έκδόσεως Φιλολογικού περιο
δικού συγγράμματος · οίεν άμφότεροι άνευ άναβολής ήρξαντο 
τής έκδόσεως τοιούτου περιοδικοΰ, ο διετέλεσαν συγγράφοντες
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μέχρι τοΰ έτους 1727, ύπδ τήν επιγραφήν Nouvelles de la 
république des lettres. 'O  Bayle ασχολούμενος τότε περί 

τήν σύνταξιν τοΰ βιογραφικοΰ Λεξικοΰ, διέκοψε τήν είς τδ 
περιοδικόν συνεργασίαν αύτοΰ· καί, άποΪΓανόντος τοΰ Le 
Clerc, άνέλαβε τήν σύνταξιν τοΰ περιοδικού δ Henri de 
Beauval ύπδ νέαν επιγραφήν Ouvrages des Savants.

Ταΰτά είσι τά πρώτιστα πάντων δημοσιευ^έντα φιλο
λογικά περιοδικά συγγράμματα, ών δ άρώμδς έπηυξή^η 
έπειτα έπ’ άπειρον άνά πάσαν τήν Ευρώπην, καί ων τό 
παράδειγμα παρήγαγεν όμοια κατά πάντας τούς κλάδους 
τής μαΐτήσεως.
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ΙΔ .

’Ε π ι σ τ ή θ ι ο ς  φίλος.

Ούδείς ποτε συγγραφεύς ήγάπησε τά φιλολογικά αύτοΰ 
έργα οΰτω περιπαϊώς, όσον δ Γερμανός Κύστερος τήν ύπ’ 
αυτοΰ γενομένην έκδοσιν .τοΰ Λεξικού τοΰ Νουίδου, δι’ ήν 
¿δαπάνησε τέσσαρα όλα έτη, άδιαλείπτως εργαζόμενος. Αυ

τός κατέστησε γνωστήν τήν άμετρον προς τδ έργον τοΰτο 
άγάπην αύτοΰ, διηγούμενος, ότι νύκτα τινά έξυπνισϊείς 
έντρομος ύπδ βροντής, ούδέν άλλο έσκέψατο, ή τδ έπί τής 
τραπέζης τοΰ σπουδαστηρίου αύτοΰ κατακείμενον χειρόγραφον 
τοΰ Λεξικοΰ- άναπηδήσας δε έκ τής κλίνης έσπευσεν είς τδ 
σπουδαστήριον, καί λαβών τδ χειρόγραφον έπανήλϊίεν είς τήν 
κλίνην, όπου έκοιμήλτη φέρων έν άγκάλαις τον ¿πιστήίσιον 
αύτοΰ φίλον.

'  Ο περίφημος μαθηματικός Κίρχερος ύπερβαλόντως 

ήγάπα τήν περί τά ιερογλυφικά γράμματα σπουδήν, καί 

πάντοτε κατώρίΰου νά έξαγάγη έννοιάν τινα έκ τοιούτων 

γραμμάτων, εί μή άκριβή, τουλάχιστον πιθανήν. Νέοι δέ 

τινες μαϊηταί έπώυμοΰντες νά ευρωσι διασκεδάσεως άφορ- 

μήν, ¿χάραξαν κατά φαντασίαν ιερογλυφικά δή^εν γράμ

ματα καί σχήματα έπί τίνος λβίου, καί κατέχωσαν αύτδν 

έν τή γή , όπου έγίνωσκον, ότι έμελλον κατ’ έκείνας τάς 

ήμέρας ν’ άνασκάψωσιν έργάται. Γινομένης τής άνασκαφής, 

εύρεΆη δ λίβτος, καί εύίςύς μετηνέχβτη προς τδν Κίρχερον, 

ώς πράγμα περίεργον έκεΐνος δέ ένϊουσιών ύπο χαράς διά 

τήν άνακάλυψιν, ήρξατο εύ^ύς τής μελέτης τών γραμμάτων· 

καί μά τήν άλή^ειαν ούκ έβράδυνε νά έρμηνεύση τά άνερ· 

μήνευτα ιερογλυφικά τών εύτραπέλων μαθητών, οίτινες έλα- 

βον εύλογον άφορμήν γέλωτος τήν εύπιστίαν καί ματαιοπονίαν

τοΰ καΐηγητοΰ.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ 2ΗΜΕΙΩΕΙ2
περί

των προσωπογραφηίέντων εν τω παρόντι Τόμω.

Δ.

ΔΗΜΗΤΡΑΚ0110ΥΔ02 (’Ανδρόνικος Κ.) Αρχιμανδρίτης. 
’Εγεννήΐη έν έτει 1826 έν Καλαβρύτοις· έσπούδασε τά εγκύκλια 
μαδήματα έν τω έν ’Α^ηναις Γυμνασίω, την δέ θεολογίαν εν 
τω Πανεπιστημίω· ύπηρξεν έπί τινα έτη διδάσκαλος έν τοίς 
Σχολείοις τής ’Ελλάδος· άπό δέ του έτους 1858 είναι έφη- 
μέριος της έν Λειψία ’Ορθοδόξου ’Ελληνικής κοινότητος, 
ήτις σέβεται καί τιμά αυτόν υπερβαλλόντως. Έ ν  έτει 1868 
έπροτάϊΐη υπό τής Ίεράς Συνόδου μετ’ άλλων δυο ύποψη'φιος 
διά την χηρεύουσαν αρχιεπισκοπήν Μαντινείας. Τότε ό Συν
τάκτης τής ’Η μέρας, έκ του πλησίον γνωρίσας αύτόν, 
έγραψεν έν τω άριΪΓ. 688 τά  έξής. „ ’Εκ τών ’Ελληνικών 
έφημερίδων πληροφορούμενα δτι μεταξύ τών υπό τής ίεράς 
Συνόδου προτα^έντων διά την χηρεύουσαν άρχιεπισκοπήν 
Μαντινείας υπάρχει καί ο σεβάσμιος ίερεύς τής έν Λειψία

ελληνικής κοινότητος Κ. ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος. ’ Ηνέ- 

λομεν θεωρήσει εαυτούς παραβάτας δημοσιογραφικού καθή
κοντος έάν, εύτυχήσαντες να γνωρίσωμεν έκ τού σύνεγγυς τον 

ένάρετον καί έλλόγιμον αρχιμανδρίτην, δέν έσπεύδομεν νά 
συγχαρώμεν την Ίεράν Σύνοδον έπί τή έπιτυχεΐ αύτής έκ- 

λογή καί νά συστήσωμεν θερμότατα εις τον υπουργόν τής 
Παιδείας τον προτα^έντα υποψήφιον. Ευτυχής ή ’Ελληνικά 
’Εκκλησία έάν είχε πολλούς ιερείς δυναμένους νά συγκρώώσι 
προς τον Κ. Ανδρόνικον Δημητρακόπουλον! Έ ν  τοίς σπου- 
δαιοτάτοις περιοδικοϊς συγγράμμασι τής Ευρώπης άνέγνωμεν 
πολλάκις έπαινετικάς περί τών συγγραμμάτων αύτοΰ κρίσεις, 

μετ’ έ'ίνικής δ’ υπερηφάνειας ήκούσαμεν ημείς αύτοί έν 
Λειψία τούς ξένους έγκωμιάζοντας την χριστιανικήν τού 
Έλληνος ίερέος πολιτείαν καί τάς ποικίλας αυτού άρετάς· 
’Γό μικρόν δωμάτιόν του ήτο καί είναι κέντρον φιλοπατρίας 
καί ελληνισμού διά την ελληνικήν κοινότητα τής Λειψίας. 
Ούδεμία έ’ΧΓνική άνάγκη εύρε ποτέ άνάλγητον τον πράγματι 
ευαγγελικόν ιερέα. Ούδείς ποτε ένδεής έκρουσε τήν νύραν 
αύτού έπί ματαίω. Τοιαύτα σπάνια προσόντα κα^ιστώσι 
βεβαίως τον άρχιμανδρίτην Δημητρακόπουλον άξιον πάσης

διακρίσεως καί τιμής“ . . . .
Τ ά  ύπ’ αύτού έκδοϊέντα συγγράμματα είναι τά εξής·

1) Νικολάου έπισκόπου Μεθώνης λόγοι  δύο κ α τ α  
τής  αίρέσεως τών λεγόντων τ ή ν  σωτήριον υπέρ ημών 
θ υ σ ίαν  μή τ ή  τρ ισ υ π ο στά τω  ϊ ε ό τ η τ ι π ρ ο σ α χ ^ ή ν α ι ,  

άλλά  τω π α τ ρ ί  μόνω. Έ ν Λειψία, 1865.
2) Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ,  έμπεριέχουσα 

’Ελλήνων θεολόγων συγγράμματα, έκ χειρογράφων τής έν 

Μόσχα Βιβλιοθήκης. Έ ν Λειψία, 1866.
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3) Ι σ τ ο ρ ί α  τοΰ Σ χ ί σ μ α τ ο ς  τή ς  Λ ατ ιν ικ ής  
’Ε κ κ λ η σ ί α ς  άπδ τ ή ς  ορθοδόξου ’Ελλην ικής .  Έ ν  
Λειψία, 1867. Τήν ’Ιστορίαν ταΰτην συντάξας έξέδωκεν υπέρ 
τών τότε έν Έλλάδι προσφύγων Κρητών. Είναι δέ σύγγραμμα 
περισπούδαστον, ώς έν τώ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ίω  τοΰ παρελθόντος 
έτους εϊπομεν, χρήσιμον παντί Όρβτοδόξω όπως άπαντήση 

εύχερώς πρδς τάς έρεσχελίας φανατικών τινων ετεροδόξων.

4) Ε υγεν ίου τοΰ Βουλγάρεως π ρ α γ μ α τ ε ί α  περί  
Μουσικής.  Έ ν  Τεργέστη, 1868.

5) Ν α θ α ν α ή λ  Χ ύχα  τοΰ ’Αθηναίου Έ γ χ ε ι ρ ί δ ι ο ν  
περί  τοΰ πρωτείου τοΰ Π άπα. Έ ν  Λειψία, 1869.

Ζ.

ΖΩΣΙΜΑΣ. ίδέ σελ. 420 τοΰ παρόντος Τόμου.

Κ.

ΚΑΠΑΑΝΗΣ (Ζώης)· ίδέ σελ. 389 τοΰ παρόντος Τόμου.

Λ.

ΛΟΓΑΔΗΣ (Νικόλαος)· ίδέ Ημερολόγιου τοΰ έτους 1869 
σελ. 621.

ΛΟΥΚΑΡΙΣ (Κύριλλος)· ίδέ σελ. 41 τοΰ παρόντος Τόμου.

ν̂  ·

ΣΒΟΡΩΝΟΣ (Μιχαήλ) · ’ Εγεννήαη έν Μηνιαΐς τής εύάνδρου 
Κεφαλληνίας καί ¿τελεύτησε πρδ μηνός έν Κωνσταντινουπόλει 
άγων τδ 58 έτος τής ήλικίας αύτοΰ. Παρά τον Δούναβιν,

έν Βάρνη καί έν Κωνσταντινουπόλει τδν έμπορικδν βίον με- 
τερχόμενος, διέπρεψε καί διεκρβη ώς άνήρ τίμιος, εύσεβής 
καί φιλόπατρις. Έ ν  τώ τριετεΐ περίπου διαστήματι τής 
Ηρωικής μέν, άλλ’ άτυχοΰς έπαναστάσεως τών άδελφών 
Κρητών δαψιλώς ύπεστήριξε τους υπέρ πίστεως καί πατρίδος 

άγωνιζομένους, καί πολλάς τών έν Κεφαλληνία προσφύγων 
Κρητικών οικογενειών έν πολλή άγάπη καί χριστιανική συμ

πάθεια εύηργέτησε καί παρεμύΪΓησεν δ φιλογενέστατος ούτος 

συμπολίτης.
Έ ν  τώ χωρίω Μηνιαΐς ώκοδομήσατο ΐτεΐον ναδν καί 

διετήρει Σχολεΐον αξιόλογου ίδίαις δαπάναις. Τδν έπιζήμιον 
αύτοΰ θάνατον έπε'Άησευ ή φιλτάτη πατρίς, ήν έξόχως 
ήγάπα, καί ής τήν ίεράν άγάπην ένέπνευσε καί είς τά τέκνα 
αύτοΰ, έχων πρδς τοΰτο έπίκουρον άριστον τήν όντως πολύτι
μον αύτοΰ σύζυγον Εύγενείαν Μαζαράκη, ής τήν έπώδυνον 
τελευτήν ούκ έπαύσατο πενθών, καί τήν άγαϊτήν αύτής 

μνήμην τιμών μέχρι τελευταίας αύτοΰ άναπνοής.
Ό  εύγενής χαρακτήρ τοΰ χρηστοΰ τούτου άνδρδς έστί 

δίκαιον, όπως διαμείνη κάλλιστον παράδειγμα μιμήσεως ¿ανω

φελούς.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ .

Έ χ  των Λουτρών της Λούκης τής 
’Ιταλίας τή  21 ’Ιουλίου (2 Αύγ.) 1869.

’Επίλογον ή επιτύμβιου άρμόζει νά επιγράψω τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην σελίδα τού ’Ε θ ν ικ ο ύ  'Ημερολογ ίου  τού 

έτους 1870, ήτοι τού δέκατου τής ύπάρξεως αυτού} Μετά 
άϊυμίας ή μάλλον είπεϊν μετά αηδίας προσβλέπω προς τά 
παρελθόντα ταΰτα δέκα έτη, ές ων πορίζομαι το εξής συμ
πέρασμα. "Οτι έν 'Ελλάδι το τού έκδοτου βιβλίων έργον είναι 
χείρον καί αυτών των βαναυσοτέρων εργασιών. Ούτως έχ'ν- 
των τών πραγμάτων, ίσως έρωτήσει τις· Πώς οί τών βιβλίων 
έκδόται οΰκ άποχωρούσιν άπαξάπαντες τού έπαχϊοΰς τούτου 
άγώνος,· Προς τήν έρώτησιν ταύτην άποκρινόμεϊα άντερω- 
τώντες · Πόσα έκ τών πολλών περιοδικών συγγραμμάτων εξα
κολουθούσα έκδιδόμενα, πλήν τής άγωνιώσης Π ανδώ ρας 
καί τού τρις διακοπέντος Ε υ α γ γ ελ ικο ύ  Κήρυκος; («)

(α) ϊ ά  ΛΙυρία οσα,  χάλλιστον οικογενειακόν συ'γγραμμα, μόλις 
βαίνει τό δεύτερον ίτος τής ύπάρξεως αύτοΰ, παλαιόν κατά τών αυ’τών 
προσκομμάτων.

Το νεκρολόγιον τών παρ’ ήμΐν κατά καιρούς έκδοϊέντων 

περιοδικών συγγραμμάτων είναι σχοινοτενές. 'Ο  δέ κατ '- 

λογος τών είτε ατελών μεινάντων συγγραμμάτων, είτε έν 
χειρογράφοις σωζομένων έλλείψει χρημάτων είναι παμμεγέϊης. 

Παρ. Χάριν τής χρησιμωτάτης Ελληνικής Γραμματολογίας 
τού σεβαστού καϊηγητοΰ Ασωπίου έςεδόϊη μόνον ό Α' τόμος, 
προ 20 έτών 'Ο  καθηγητής Κουμανούδης ζητήσας προ 16 
έτών δι’ αγγελίας τήν τών πλουσίων συνδρομήν προς έκδοσιν 
'Ελλην ικού  βιβλ ιογραφικού Κ ατα λόγου  άπό τού έτους 
1821—1854 άπέτυχε. 'Ο  γέρων σεβαστός πατήρ μου λυπεί- 
ται σφόδρα μή δυνάμενος νά έκδοση, έλλείψει τεσσάρων χιλιά

δων φράγκων, τήν Β' έκδοσιν τής Ν εοελλην ικ ή ς  Φιλο
λογ ίας ,  ής τήν έπιγραφήν, είρήσϊω ένταύϊα έν παρόδω, 
τοσοΰτον άνοικείως έσοετερίσϊη έκδοτης όμοιας ύλης συγ
γράμματος. Πολλάκις ήκουσα άλλογενεΐς, είλικρινώς άγα- 
πώντας τήν Ελλάδα, λέγοντας οτι ή Ε λλάς δέν δύναται νά 
συγκαταριϊμηϊη μετά τών πεπολιτισμένων έϊνών άνευ τοιού- 
των γραμματολογικών βιβλίων. Τω οντι τά  τοιαύτα βιβλία 
είναι οίονεί κάτοπτρου έν ω ομογενείς τε καί άλλογενεΐς βλέ- 
πουσι ποΐαι πρόοδοι έγένοντο καί τίνας έπιστήμας μάλλον τό 
έϊνος προήγαγεν. Άν οί πλούσιοι ομογενείς έδαπάνων προς 
έκδοσιν τοιούτων χρησίμων βιβλίων μόνον τά  διά τάς εσπερί
δας αυτών είκή δαπανώμενα χρήματα, ή 'Ελληνική φιλολογία 

ϊ ά  εύρίσκετο εις κρείσσονα ϊέσιν. Οί αείμνηστοι Ζωσιμάδαι 
καί ό Καπλάνης, ύν τάς εικόνας δημοσιεύομεν έν τω παρόντι 
Τόμω, δέν παρεκαλούντο υπό τών λογίων, άλλ’ αυτοί παρα- 
καλούντες αυτούς έλάμβανον καί έδημοσίευον ίδια δαπάνη τά 
συγγράμματα αυτών, άπερ δωρεάν τοίς πτωχοϊς όμογενέσι 
διένεμον οί δέ πλούσιοι τού νύν καιρού καί παρακαλούμενοι
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άνανεύουσι. Άλλά διά τοΰτο το μέν όνομα τών Ζωσιμάδων 
καί τοΰ Καπλάνη μενεΐ άαάνατον, τό δέ όνομα τών κακήν 

χρήσιν ποιησάντων τοΰ υπό τοΰ Κυρίου αύτοΐς έμπιστευΐτέντος 
ταλάντου ευούς μετά ιόν αάνατον παραδοοήσεται τή λήΪΓη. 
ΆπέΪΓανε δέ δ πλούσιος κ α ί έτά φ η . Ό  ’Ελληνισμός 
οφείλει νά προνοήση περί τής υλικής ταύτης καταστάσεως 
τής ήμετε'ρας φιλολογίας. Κατ’ αύτάς κατηρτίσοη ε’πί τούτω 
έν Άϊηναις Φιλολογικός Σύλλογος. ’Άν ή εταιρία αύτη 
έργασΐή μετά δραστηριότητος καί νοημοσύνης, τά  άπο- 
τελε'σαατα τών ένεργειών αύτής έ'σονται μεγάλα. Συνταυ- 
τιζομένου δέ τοΰ άντικειμένου του'του μετά τοΰ σκοποΰ τοΰ 

παρόντος έπιλόγου, έπιτραπήτω τή πολυετεΐ πείρα μου νά 
υπόδειξη άπδ τοΰδε τή φιλολογική ταύτη εταιρία ποΰ κεΐται 
ή ουδέποτε στειρεύουσα πηγη', ής τά νάματα άεννάως αά 
ζωογονώσι τάς έπιχειρήσεις αύτής. Ή  στηγή αύτη δέν είναι 
ή συνδρομή τών πλουσίων, ήν ίΰεωρώ δευτέραν λόγου, ώς είς 
πολλάς ιδιοτροπίας ύποκειμένην. Ή  άένναος πηγή πάσης 
έ^νικής έπιχειρήσεως είναι ή φιλοπατρία καί ή φιλοτιμία 
τών άπανταχοΰ διεσπαρμένων καί μικράς περιουσίας έχόντων 
πολυαρίθμων ’Ελλήνων, οίτινες πράττουσι το καλόν προϊύμως 
ούχί έκ φιλοδοξίας ίνα ονομασ'πώσι φ ιλ ο γενέσ τα το ι ή ίνα 

παράσημου παρ’ ’Υπουργών λάβωσιν, άλλά πράττουσι τό κα
λόν, διότι είναι καλόν, διότι είλικρινώς τήν πρόοδον καί 
εύημερίαν τής ’Ελλάδος έπιποίοΰσι. Ευάριθμοί τινες τοιοΰτοι 
φιλοπάτριδες Έλληνες έ'σωσαν διά τών προσπαθειών των καί 
τδ ’Ε θ ν ικ ό ν  ’Ημερολόγιου έκ ναυαγίου, όπερ έμελλε νά 
έπέ/Αη ένεκα τοΰ σάλου τών πολιτικών τρικυμιών τοΰ παρ
ελθόντος έτους. Τοιοΰτοι δέ είναι δ έν Ίμβραΐλα άγαμός 

καί τίμιος πολίτης Βαρβέρης, οστις είναι άπλοΰς έμπορικός
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μεσίτης καί μετρίας περιουσίας κάτοχος. Ό  πολύτιμος οΰτος 
άνήρ μοί είναι άγνωστος προσωπικώς· καί όμως προ έτών 

ένεργεΐ καί πράττει υπέρ τοΰ ’Ε θ ν ικ ο ύ  ’Η μερολογίου 
ώσεί έπρόκειτο περί ιδίων συμφερόντων, πρόθυμος άείποτε καί 

προκαταβολάς χρημάτων νά μοί πέμψη! "Ετερος έντιμος 
έμπορος έν Βελιγραδίω δ λαμπρός Λάμπρος Παππά Γεωργίου 
τά αύτά αύτοπροαιρέτως έπραξε καί πράττει υπέρ τοΰ 
Έ βτνικοΰ ’Η μερολογίου. Τ ά αύτά υπέρ αύτοΰ ένεργεΐ 
καί δ πασίγνωστος τφ Έλληνισμώ ’Ιωάννης Βουτζηνάς, καί 
δ έν Ταγανρώκ άξιόλογος ιατρός Λεωνίδας Κωστής, καί δ έν 
Μελίτη καλός κάγαίός Πετροκόκινος καί άλλοι τινές. ’Εν 
Γιουργεύω πτωχός "Ελλην διδάσκαλος, έμοί πάντη άγνωστος, 
άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν τής αύτόϊτι καταγραφής συνδρο
μητών καί τής είσπράξεως τοΰ άντιτίμου τών συνδρομών καί 
τής πρδς έμέ προκαταβολής τούτου. Τά 240 φράγκα τοΰ έν 
Γιουργεύω πιστοΰ τούτου λάτριος τών Μουσών ’Ελληνοδι
δασκάλου Σ. Σολομωνίδου ένεποίησάν μοι μείζονα χαράν ή 
ή χιλιόφραγκος συνδρομή τοΰ Πρίγκηπος Μιχαήλ Στούρτζα, 
ή ή πεντακοσιόφραγκος έπί δεκαετίαν τακτικώς έτησίως κα- 
ταβληβίεΐσα συνδρομή Γρηγορίου τοΰ Ύψηλάντου, τοΰ τελευ
ταίου καί άξιου γόνου τής ένδοξου Πανελληνίου οικογένειας

τών Ύψηλαντών.
Καθήκον εύγνωμοσύνης έπιβάλλει μοι νά εύχαριστήσω

δημοσία καί τους εξής φίλους τοΰ ’ΕΪΓνικοΰ ’Ημερολογίου. 
Τον έν Γαλαξίω διαπρέψαντα "Ελληνα Πρόξενον Κύριον Μανο- 
λάτον τδν έν Φιλιππουπόλει Πρόξενον τ ή ς ’Ελλάδος Κύριον 
Βρόσκην καί τον αύτόςτι έντιμον μεγαλέμπορον Νικόλαον 
Παππαδάτην τδν έν 'Γραπεζοΰντι Πρόξενον τής ’Ελλάδος 
Κύριον Ματαράγκαν. Αλέξανδρον Κατακουζηνόν έν ’Ροστόβη
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τής ’Ρωσσίας. Παππάζογλουν έν Θεσσαλονίκη· Νικόλαον 
Πάνον έν Κραίοβη· Νικόλαον Πάνον έν Καλαφατίω· Ν. Μ. 

Φορτούναν έν Σεβερίνω· Νικόλαον Βαλλιέρην έν Λιβόρνω* 
Σωτήριον Μεταξάν έν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας· καί τήν 
εύγενεστάτην Κυρίαν Μαρίαν Ζυγομαλά, σύζυγον τού πρώην 
άξιοτίμου Προξένου τής ’Ελλάδος έν Αίγύπτω.

Διά τής φιλοπατρίας τών πλείστων άσχετων μοι εύγενών 

τούτων ομογενών διεσώ^η τό ’Ε θ ν ι κ ό ν  ’Ημερολόγιο ν  
δηλαδή ηδυνή^η δ έκδοτης αύτού νά πληρώση τον τυπογρά
φον έγκαίρως, οπως άρχίση ή τύπωσις τού ’Ημερολογίου τού 
έτους 1870 («). Αλλά παρ’ ολίγον καί ή έκδοσις αύτού δέν 
κατωρίΐοΰτο · διότι μάτην δ Έκδοτης αύτού έζήτει έπί τούτω 
την συνδρομήν τών έπί γενναιοδωρία φημιζομένων ομογενών έν 
Κωνσταντινουπόλει, έν Βιέννη, έν Δονδίνω, έν Αλεξανδρεία, 

Μαγκεστρία κ. τ. λ. Έ ν Αιβόρνω εις τις εκατομμυριούχος, 
επτανησιακήν έχων καταγωγήν, φιλοπάτριδος φήμην ύπο- 
κλέψας, ήρνή^η νά δανείση τω Έκδοτη έπί τόκω τδ ποσόν 
χιλίων πεντακοσίων φράγκων έπί τρεις μόνον μήνας. Τοι- 
αΰται αί άηδίαι τού τοιούτου έπαγγέλματος!

Πλήν τών προς έκδοσιν τού παρόντος ’Ημερολογίου υλικών 
τούτων προσκομμάτων έπήλϊτον καί τά έξής σπουδαιότερα. 
Πρ'τον ή έκ Παρισίων εις Αιβόρνον τής ’Ιταλίας άναχώρησίς 
μου, ένΪΓα διωρίσϊην άκουσίως Πρόξενος· δεύτερον καί προ 
πάντων ή πολυχρόνιος ασθένεια καί ο έπελϊτών θάνατος τής 
φιλτάτης μητρός μου. Τδ δυστύχημα τούτο τοσοΰτον κατ
έβαλε' με, ωστε μοί ήτο ολως αδύνατος ή προς έκδοσιν τού

(α) Ή  πώλησις τού 'Ημερολογίου τού έτους 1869 άπε'βη λίαν 
έπιζημιος τώ Έκδο'τγ) ιδίως ένεκα τών έν Κωνσταντινουπόλει πολιτικών 
συμβάντων.



ΤΕΐΟΓϊίΙΛΗΣ
ΕΝ Κ Λ Ν Σ Τ Α Ν Τ LNΟ Υ Π Ο Λ Ε



Ημερολογίου ένασχόλησις. Τούτου ένεκα παρακαλέσας 
άνέϊηκα την εργασίαν ταυ την τω ε’ν Λειψία "Ελληνι ιερεϊ, 
τω φίλω μου ’Αρχιμανδρίτη Ανδρόνικό Κ. Δημητρ ακ ο-  
πούλω, ο στις άνέλαβε την επίπονον ταΰτην ε’ργασίαν, καίπερ 
ασθενικούς έχων τούς οφθαλμούς, ΐνα μ.ή διακοπή ή έ'κδοσις 
τού Ημερολογίου. Αύτω προ πάντων οφείλεται ή έ'κδοσις τού 
Ε θ ν ι κ ο ύ  'Ημερολογίου τού έτους 1870. Αλλά καί ό 
σεβάσμιος φίλος μου δεν ήδυνήϊΐη είμή έκ των ένόντων στα- 
λε'ντων αύτω παρ’ εμού καί παρά τινων συνεργατών μου καί 
έξ οσων άπήνϊισε προχείρως έκ των ιδίων ν’άπαρτίση τον 
μετά χείρας Τόμον τού Ημερολογίου. Ταύτα έγραψα μα
κράν τού τόπου τής έκδο'σεως τού 'Ημερολογίου άσΤενής ψυχή 
τε καί σώματι έν τω περικαλλεί ίταλικω παραδείσω, τω 
όνομαζομένω Λουτρά τή ς  Λούκης,  έν ω φύσις καί άνθρωποι 
εύΐυμούσι, μόνος δ’ έγώ πενέ?ώ καί σκυϊρωπάζω, τον θάνα
τον φιλτάτης μήτρες οδυρόμενος. Αλλά, καίπερ έν τοιαύτη 
καταστάσει ευρισκόμενος, ώφειλον νά γράψω τάς ολίγας ταύ- 
τας λέξεις, όπως καταδείξω τάς δυσκολίας τής έκδέσεως, 
αιτιολογήσω τον άγαμον φίλον, τεν άναλαβόντα την έπιστα- 
σίαν τής έκδόσεως τού παρόντος Τόμου, καί ευχαριστήσω 
τούς φιλοπάτριδας άνταποκριτάς καί συνεργάτας τού ' Ε θ ν ι 
κού 'Ημερολογ ίου .  Καί ταύτα έν βία καί κατεσπευσμέ
νος, κατεπείγοντος τού χρόνου- διό ζητώ συγγνώμην παρ’ 
απάντων των δυναμένων κρίνειν διά την ατέλειαν τού έργου 
έν συνόλω.

Μαρίνος Παπαδόπουλος  Βρετός.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
των συντακτών του ’Εθ ν ικού ΓΗμερολογίου των ετών 

1866—1867 — 1868—1869—1870 («).

Βαλε'ττας (’Ιωάννη;) έ'τ. Η ' σελ. 126. 
έ'τ. Θ' σελ. 145. 422. 570. έ'τ. 
Γ σελ. 458.

Βλάχο; ("Αγγελο;) έτ Η ' σελ. 151. 
Βυζάντιος ( ’Αλέξανδρο; Σ .) έ'τ. Σ Τ ' 

σελ. 275. έτ. Ζ ' σελ. 159. 
Βρετο'; (Άνδρέα; Παπαδόπουλο;) 

έ'τ. Σ Τ ' σελ. 195. έ'τ. θ '  σελ. 228. 
έ'τ. Γ σελ. 335.

Βρετο'; (Μαρίνος Παπαδόπουλο;) έτ. 
Σ Τ ' σελ. 197— 221. έ'τ. Ζ ' σελ. 
70— 158. έ'τ. Η ' σελ. 201. 455. 
έ'τ. Θ' σελ. 242. 483—552. έ'τ. 
1' σελ. 277. 341. 480.

ΒπιηβΙ ιΐβ Ρτβείβ έ'τ. Ζ ' σελ. 206. 
237.

Γριτσάνη; (Παναγιώτη;) έτ. Η ' σελ. 
325.

Δημητρακόπουλος (’Ανδρόνικός Κ.) 
έτ. I '  σελ. 5. 41. 187. 354. 389. 
420.

Δόβνερος (Φ) έτ. Ζ ' σελ. 185. 
Δώρα Δ”Ίστρια  έτ. Η ' σελ. 2 1 . έ'τ.

Γ  σελ. 52.
Ε ^ β Γ  (Ε) έτ. Σ Τ ' σελ. 157. 
Ζώτο; έ'τ. Θ' σελ. 5.
Ή λ ιά δη ; (Λ) έτ. θ '  σελ. 651. 669. 
Ίωάννου (Φίλιππος) έτ. Σ Τ ' σελ. 

199. έ'τ. Ζ ' σελ. 259. έτ. Η ' 
σελ. 60.

Κατακουζηνο'ς (’Αλέξανδρο;) έτ. Η ' 
σελ. 311. έτ. Θ' σελ. 109. 352. 
389. 642. έτ. I '  σελ. 126.
193. 304.

Λαμπρυλλος (Κυριάκός) έτ. Σ Τ ' 
σελ. 125.

Λεοντιάς (Σαπφώ) έ'τ. Ζ ' σελ. 283. 
Λενορμάν (Φραγκίσκο;) έ'τ. ΣΤ “ 

σελ. 421.
Λεβαδιεύς (I. Λ.) έτ. Η ' σελ. 84. έτ.

θ '  σελ. 553.
Λιττρέ (Ε) έ'τ. Ζ ' σελ. 173.

(α) Κατάλογον των συντακτών του Ε θ ν ι κ ο ύ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  των 
έτών 1861 — 1862— 1863 — 1864— 1865 καί πίνακα καί)’ ύλην των έν 
αΰτω έκδοίίέντων ίδέ έν τ ι ρ ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ω  του έτους 1865 σελ. 377.
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Μαρκοράς (Γεώργιος) έτ. Σ Τ  σελ. 
318.

Οικονόμος (Σοφοκ.) έτ. ΣΤ'^ σελ. 
224. έτ. Η ' σελ. 105. έτ. Θ' σελ. 
604.

Όρφανίδης (Θεόδωρος) έ'τ. Σ Τ  σελ. 
265. έτ. Η ' σελ. 337. έ'τ. I ' σελ. 
400. 402. 405.

Παπαδάκης (Ι· Γ .)  έτ. Σ Τ .  Ζ . 
Η '. Θ'. I '.

Παπαρρηγόπουλος (Κωνστ.) έτ. Η  
σελ. 1 .

Πανταζής (Δημ.) έ'τ. Η ' σελ. 149. 
έτ. Θ ' σελ. 624.

ΓΙόρλας (I. Π .) έτ. Σ Τ . σελ. 251.
'Ραγκαβής (’Αλε'ξανδρος 'Ρ .)  έτ. Η ' 

σελ. 72.
'Ραπτάρχης (I. Μ.) έτ Θ' σελ. 392.
'Ροίδης (Ε . Δ.) έτ. Θ', σελ. 412.
Σπηλιωτάκης (Σπυρίδων) έτ. Σ Τ ' 

σελ. 63.
Τανταλίδης (Ή λίας) έ'τ θ '  σελ. 621. 

έτ. Γ  σελ. 393. 396.

;

3 1 *



JJINAä ΚΑΘ' ΥΛΗΝ
των έ κ δ ο ϊ ε ν τ ω ν  έν τώ ΈίΓνικώ Ή με ρ ο λ ο γ ίω  τών 

έτών 1866—1867 — 1868—1869—1870.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
’Επιστολή Κοσμά Μπαλάνου έτ. ΣΤ” 

σελ. 2 2 δ.
Έ πιστολαί Κοραή καί Μουστοξύδου 

έτ. Η ' σελ. 65.
’Επιστολή Νεοφύτου Καυσοκαλυ- 

βίτου έτ. Θ' σελ. 598.
’Επιστολή Ν. Αογάδου έ'τ. Θ' σελ. 

611.
’Επιστολή τοΰ Κερκέρας Βασιλείου 

έτ. I '  σελ. 187.
Μιχαήλ ’Αποστόλη πονημάτια έ'τ Γ 

σελ. 355 359.
Σιλβέστρου ΙΙατριάρχου ’Αντιόχειας 

έπιστολαί. ίτ .  Γ  σελ. 364.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.

Οΰρανοπορία έ'τ. Ζ ' σελ. 265.
’Αστρονομικά περίεργα έτ. Θ' σελ. 

393.

ΒΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Α .
Βιογραφικαι σημειώσεις περί τών 

προσωπογραφηϋε'ντων έν τώ Ή μ ε
ρολογίω τοΰ έτους 1866 σελ. 367.

Βιογραφίαι τών προσωπογραφηίΐέν- 
των έν τώ Ήμερ. τοΰ έτ 1867 
σελ. 353.

Οίκονο'μου (Στεφάνου) Βιογραφία 
έτ. Η ' σελ. 119.

Βιογραφικαι σημειώσεις περί τών 
προσωπογραφηέτε'ντων έντώΉ με- 
ρολ. τοΰ έτ. 1868. σελ. 353. 

Βίος Ίωάννου Βαρβάκη έτ. Η ' σελ. 
376.

Βίος Ν. Αογάδου έτ. Θ' σελ. 621. 
Βιογραφικαι σημειώσ. περί τών 

προσωπογ, έν τώ Ήμερολ. τοΰ 
έτ. 1869 σελ. 735.

Βίος Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως έτ.
I ' σελ. 41.

Ζώης Καπλάνης έτ. I '  σελ. 389.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ. 
Βιβλιοκρισίαι περί τοΰ ’Εθνικού 

Ημερολογίου τοΰ Σ Τ ' έτους σελ. 
406.

Τοΰ Σ Τ ' έτους έτ. Ζ' σελ. 339. 
Τοΰ Η ' έτους έτ. Θ' σελ. 738.

ΗΘΙΚΑ.
Πλουτάρχειος ’Ανθολογία έτ. I I ' σελ. 

126.
Φυσική θεογνωσία. Διήγημα ή5ι- 

κώτατον έτ. Θ ' σελ. 145. 
Πλουτάρχειος ’Ανθολογία έτ Θ' σελ. 

570.
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ΕΘΙΜΑ.

Περι τής εορτής τοΰ νέου έτους έτ.
Σ Τ ' σελ. 152.

’Επικήδιοι τελεταί παρά τοίς νεω- 
τε'ροις "Ελλησι έτ. Σ Τ . σελ. 210.

Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ ΣΤ ΙΚ Α .

Περί τής τών Ίονίων νήσων εκ
κλησιαστικής Μουσικής έτ Η ' 
σελ. 325.

Περί τής έν ταίς Ίονίοις νήσοις 
'Ελληνικής ’Εκκλησίας έτ Σ Τ . 
σελ. 317.

'Εορτολόγιου έτ. Θ' σελ. 5. 
Εορτολόγιου έτ. I’ σελ. 5.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α .

Περι τοΰ νε'ου ημερολογίου και τοΰ 
καταλλήλου ή  μή τής παρ’ ήμίν 
έφαρμογής έτ. Σ Τ ' σελ. 125. 

Περιγραφή τής Μονής τοΰ όσιου 
Λουκά έτ. Σ Τ ' σελ. 195. 

’Απόπειρα άναστατώσεως τής Μά
νης κατά τον 170* αιώνα έτ. Σ Τ ' 
σελ. 197.

Οί Βλάχοι τοΰ Πίνδου και οί 
’Αλβανοί έτ. Σ Τ . σολ. 206. 

Έ κ ϊε σ ις  τών έν 'Ελλάδι συμβάν
των άπό ’Ιουνίου 1862 άχρις 
’Ιουνίου 1865. έτ. Σ Τ ' σελ. 275. 

Ό ίΐω ν  Α' βασιλεύς τής 'Ελλάδος έτ. 
Θ' σελ. 242.

ΙΑ ΣΡΙΚ Α .

'Υγιεινή έτ. ΣΤ” σελ. 251. 
Κληρονομιά τών ή^ικών καί φυσι

κών παίϊών έτ. Η ' σελ. 84.

Μ Υ Θ ΙΣΤΟ ΡΙΑ !.

Κόρεσος καί Καλλιρόη έτ. Η ' σελ. 
141.

’Έρως καί Ψ υχή έτ. Η ' σελ. 151.

Αί αναμνήσεις μου έ'τ. Η ' σελ. 2 0 1 .
Οί βρυκόλακες τοΰ Μεσαιώνος έ'τ.

Θ' σελ. 412.
Αί κλαίουσαι γυναίκες έ'τ. Θ' σελ. 

497.
'Ο  'Ρω μαίος καί ή ’Ιουλία έτ. Θ' 

σελ. 540.
'Ο  ’Ά δωνις έτ. Θ. σελ. 624.
'Ο  Γλύπτης τοΰ μαύρου δάσους έτ.

I ' σελ. 277.

Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ .

Ή  έ'νωσις τής έπτανήσου έτ. ΣΤ ” 
σελ. 257.

Δημοτικόν άσμα έτ. Σ Τ ' σελ. 258. 
Ό  Κυβερνήτης έν Άγκώνι έτ. ΣΤ.

σελ. 260.
Ν αί καί Ό χ ι .  έτ. Σ Τ  σελ. 262. 
’Ά σματα  στρατιωτικά έτ. Σ Τ ' σελ. 

265.
Τό βέβαιον μέλλον μας έτ. Σ 'Γ ' 

σελ. 271.
Ίωάννου Βηλαρά ποιήματα έρωτικά 

έτ. Ζ ' σελ. 33.
Δημοτικά τραγούδια έτ. Ζ ' σελ. 159. 
Έ κ  τών μεταμορφώσεων τοΰ ’Οβι

δίου μετάφρασις έτ. Ζ ' σελ. 259. 
ΆνΙόη έτ. Ζ ' σελ. 283.
Δημοτικά άσματα έκ τών έν τώ 

Αίι αίω πελάγει έτ. Η ' σελ. 10. 
” Ασματα καί ποιήματα ίτ .  Η ' σελ. 

105.
Ή  έρωμένη τοΰ Φ'ίλωνος έτ. Η ' 

σελ. 189.
Ίωάν. Βηλαρά ποιήματα Σατυρικα 

έτ Η ' σελ. 259.
Ό  έτνι/.ός έλληνικός ύμνος έ'τ Η ' 

σελ. 321.
Ή  πόλις τών Ά 8ηνών Σατυρικόν 

ποίημα έ'τ. Η ' σελ. 337. 
’Οδύσσειας 'Ραψ ω δία  Ζ  είς δημο

τικούς στίχους έτ. Θ' σελ. 209. 
Μΰίόοι έμμετροι έ'τ Θ' σελ. 352.
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'Η  2δ Μαρτίου έτ. Θ' σελ. 63G.
Μΰίίοι έμμετροι έτ. Γ  σελ. 126.
Επιστολή τω άγίω Κρήτης έ'τ. 1' 

σελ. 393.
’Αποσπάσματα έκ του άνεκδο'του 

κωμικοί ποιήματος ,,'Ο  Δάσκα
λος κα! τά Στρείδια έτ. Γ  σελ. 
396.

'Ο  Σεβδαλής. έτ. Γ  σελ. 400.
'Ο  Κυρ Γιανάκης Πολύλογος κα! 

το φεΐδι του έτ. Γ  σελ. 402.
Έ κ  του τετάρτου άσματος του 

ανεκδότου ήρωικοκωμικού ποιή
ματος , , 'Ο  ’Ιώ τας“  έτ. Γ  σελ. 
405.

Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Σ Ε ΙΣ .

Ταξείδιον έν ‘Ελλάδι έτ. Ζ ' σελ. 90.
ΊταλικαΙ αναμνήσεις έτ Ζ ' σελ. 145.
Ai έν τή  Δύσει Ελληνικά! άποικίαι 

έτ. Η ' σελ. 75.
ΙΙερΙ των έν ’Ιταλία Ελληνικών 

αποικιών έτ. Γ  σελ. 52.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Παρισινα! αναμνήσεις έπ! τής έπο- 
χής του Κριμαϊκοί πολε'μου έτ. 
Ζ ' σελ. 70.

Δυο τύποι περιηγητών έν Έλλάδι 
έτ. Ζ ' σελ. 109.

'Η  συμβολική των άνίέων, ήτοι ή 
διά των άνϋέων συνομιλία έτ Ζ ' 
307.

Οι σιδηρο'δρομοι έν Έ λλάδι έτ. Ζ' 
σελ. 332.

Κατάστασις το ί Γυμνασίου τής 
Χίου κατά το έτος 1821 έτ. Η ' 
σε/.. 3ο0.

Κανονισμός τής εταιρείας των φιλο- 
μούσων έτ. Θ' σελ. 228.

ΟΙ έν Παρισίοις λόγιοι Έλληνες 
έπ! το ί Καπολέοντος κα! τών 
Βουρβο'νων. έτ. Ζ ' σελ. 206.

Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η .
Στατιστικά! πληροφορίαι περ! τών 

έπισημοτάτων κρατών έτ. Σ Τ ' 
σελ. 45.

Έ κ ϋ εσ ις  έπ! του γενικοί πίνακος 
το ί έξωτερικοί έμπορίου τής 
Ελλάδος διά το έτος 1862 έτ. 
Σ Τ ' σελ. 104. κα! διά τό έτος 
1863 έτ. Ζ ' σελ. 313.

Διοικητική Στατιστική τής Ε λ λ ά 
δος. έτ. Σ Τ ' σελ. 63.

Στατιστικά! πληροφορίαι περ! τής 
Σάμου έτ. Ζ ' σελ. 326.

Κατάλογος στατιστικός τών ’Ε φ η 
μερίδων κα! τών περιοδικών συγ
γραμμάτων τών έκδοϋέντων έν 
Έ λλάδι τω 1866 έτ. Η ' σελ. 193.

Πολιτειογραφικα! πληροφορίαι περ! 
Ελλάδος έτ. Θ' σελ. 41.

Κίνησις το ί πληϊισμου τής Ε λλάδος 
έτ. I '  σελ. 454.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.
Ηερ! τής Ελληνικής γλώσσης έτ. 

Σ Τ ' σελ. 157.
Περ! τής αρχαίας κα! νεωτέρας 

Ελληνικής γλώσσης αΰτο'^ι σελ. 
178.

Περ! Ελληνικής γλώσσης αύτο'ϋι 
σελ. 189.

ΙΙερ! το ί τών αλλοφύλων ελληνισμού 
έτ. Ζ ' σελ. 164.

Περ! τής προφοράς κα! τής άνα- 
πτύξεως τής 'Ελληνικής γλώσσης 
έτ. Ζ' σελ. 173.

'Ιστορία τής νεωτέρας Ελληνικής 
γλώσσης έτ. Ζ ' σελ. 237.

Παρατηρήσεις έπ! τή ς xaS’ ημάς 
Ελληνικής γλώσσης έτ. Η ' σελ. 
311.

Έ κ 3 εσ ις  τών περ! τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν κα! γραμματολογίαν 
σπουδών έν Γαλλία έτ Θ' σελ. 422.
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Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  έ π !  τ ή ς  w t f j ¡ ? * * <  

'Ελληνική? γλώσσης έτ. " °ε · 

642.
Περ! τ ή ς  έ ν ε σ τ ώ σ η ς  κ α τ α σ τ α σ ε ω ς  

χ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ?  γ λ ώ σ σ η ς  έ τ .  W 

σ ε λ .  651. , , _
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  έ π !  τ ή ς  Τ^ “ '

Ε λληνικής γ λ ώ σ σ η ς .  έ τ .  1  -  ·

304.

Ό ρ ^ ο γ ρ α φ ι κ α ί  τ ι ν ε ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  

Χ έ ξ ε ώ ν  τ ι ν ω ν  τής ' Ο μ ι λ ο υ μ έ ν η ς  

έτ. I '  σ ε λ .  314.
Περ! τής νεωτέρας Έ λληνιχης 

γλώσσης έτ. I ' σελ. 318.
Μ εσ α ιω νικ ά  Ε λλάδος έ τ .Ι  σελ. 341.
Χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ο ί  Π ι ν α ξ  τ ώ ν  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν

’ Ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν  μ έ χ ρ ι  ί τ ο υ ;

1833 έτ. Γ  σελ. 335.



ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΊ ΓΠΝΑΞ
των έκδοά'ειβων προσωπογραφιών έν τώ Έ^Γνικώ 

Ημερολογίω το>ν ετών 1866 —18G7—1868—1869—1870.

Α.

Άγγελίδης (Φώτιος) έτ. Σ Τ ' σελ. 17.
’Αλέξανδρος ό Μακεδών έ'τ. Σ Τ ' 

σελ. 8.
’Αλέξανδρος διάδοχος τής 'Ρωσσίας 

αΰτόϊι σελ. 241.
Άλφρέδος έ’τ. Σ Τ . σελ. 241.
Άναγνωστάκης (Άνδρέας) αΰτ. σελ. 

113.
Άργυρόπου/,ος (’Ιωάννης) αύτ. σελ. 

145.
Άριστάρχης (Νικόλαος) αΰτ. σελ. 81.
’Αλέξανδρος Β ' Αΰτοκρ. 'Ρωσσίας 

έτ. Ζ ' σελ. 2.
’Αγγελικάρας (Α) έτ. Η ' σελ. 192.
Άργυρόπουλος (ΙΙερικλής) έτ. Η ' 

σελ. 384.
Άσώπιος (Κωνστ.) αΰτ. τυπογραφ, 

φΰλλον δ'.
Άϊβαζίδης (Νικόλ.) έτ. Θ', σελ. 496.

Β.

Βεγλερής (Γρηγόριος) έ'τ. Σ Τ ' σελ. [ 
177.

Βιλλεμαιν έτ. Σ Τ ' σελ. 209.

Βλαδεμάρ έτ. Σ Τ ' σελ. 241. 
Βλοίχο; (Σταύρος) αύτό2ι σελ. 113. 
Βοΰδβεργ αΰτάίει σελ. 209.
Βοΰρος (’Ιωάννης) αΰτ. σελ. 81. 
Βουτσινάς (’Ιωάννης) αΰτ. σελ. 49. 
Βράϊλας (Πέτρος) αΰτ. σελ. 17. 
Βράϊτ (Ιωάννης) αΰτ. σελ. 113. 
Βυζάντιος (Σκαρλάτος Δ.) αΰτ. σελ. 

177.
Βαρβάκης (Ιωάννης Ανδρ.) έτ. Ζ ' 

σελ. 64.
Βήτ (’Ιωάννης) έτ. Ζ ' σελ. 80. 
Βοισσονάδ (’Ιωάννης) έτ. Ζ ' σελ. 80. 
Βαλαωρίτης (Σπυρίδων) έτ. Η ' σελ. 

336.
Βαρνάβας (’Ιωάννης) έτ. Η ' σελ. 

320.
Βασιάδης ('Ηροκλής Κ.) αΰτόϋι σελ. 

368.
Βασιλείου (’Ιωάννης) αΰτ. σελ. 144. 
Βαφειάδης (’Αναστάσιος) αΰτ. σελ.

144.
Βοΰλγαρης (Δημήτρ.) τυπογ. φυλ. έ. 

αΰτόίκ.
Βυζάντιος (Χρηστός) αΰτ. σελ. 352. 
Βρόσκης (Χριστόδουλος) έτ. θ '  σελ. 

496.
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Γ.
Γιαννηκώστας έ'τ. Σ Τ ' σελ. 49. 
Γίβσων(ΘωμάςΜ .) έ'τ. Σ 'Γ 'σελ. 177. 
Γρότε (Γεώργιος) αΰτόϊι σελ. 177. 
Γυϊζώτος αΰτό5ι σελ. 209.
Γκίκας (Γρηγόριος) έτ. Ζ ' σελ. 48. 
Γκίκας (Μιχαήλ) αΰτο'2ι.
Γαβριήλ (ήγοΰμ. Άρκαδίου) έ'τ. Η ' 

σελ. 128.
Γενίσαρλης έτ. Η ' σελ. 352. 
Γκίλφορδ (Φριδερΐκος) έ'τ. Η ' φυλ. 

τυπογ. γ'.

Δ.
Δάγμαρ έτ. Σ Τ ' σελ. 241.
Δέεκ έτ. Σ Τ ' σελ. 49.
Δελιγιάννης (Θεόδωρος) έ'τ. Σ Τ ' 

σελ. 49.
Δελιγιάννης (Κανέλλος) αΰτοϊι σελ. 81 
Δελιγιάννης (’Ιωάννης) αύτ. σελ. 49. 
Δέρβης αΰτόυΐ σελ. 113.
Δραγοΰμης (Νικόλαος) αΰτ. σελ. 81. 
Δρανέτης Μπέης (Παύλος) αΰτ. σελ. 

177.
Δουροΰτης (Κωνσταντ.) αΰτ.
Δροΰην δέ Αουής αΰτ. σελ. 209. 
Δυοβουνιώτης (Γεώργιος) αΰτ. 

σελ. 81.
Δουρουή (Βίκτωρ) έ'τ Ζ ' σελ. 80. 
Δενμάν έ'τ. Ζ ' σελ. 96.
Δαμιανός (’Ιωάννη;) έτ. Η ' φυλ.

τυπογρ. δ '.
Δημακόπουλος (’Ιωάννης) έ'τ. Η ' 

σελ. 128.
Δρακόπουλος (Αριστοτέλης) αΰτ. σελ. 

320.
Δενδρινός (Σπυρίδω ν) αΰτ. σελ. 

336.
Δημητρακόπουλος (’Ανδρόνικος Κ.) 

έτ. 1' σελ. 192.

Ε.
’Έγγερ έτ. Σ Τ ' σελ. 49.
Ευγενία έ'τ. Σ Τ ' σελ. 241.

Έρλάγγερ (Αίμΰλιος) έ'τ. Ζ ' σελ. 336. 
"Εσσλεν (Νικόλαος Φ.) έτ. Ζ ' σελ.

144.

Ζ.
Ζυγομαλάς (Άνδρέας) έ'τ. Ζ ' σελ. 64. 
Ζάνος (Πέτρος) έ'τ. Η ' σελ. 336. 
Ζωσιμάς έ'τ. Γ  σελ. 436.

Η.

'Ηρόδοτο; έτ. Σ Τ ' σελ. 10.

Θ.
Θιέρς έ'τ. Σ 'Γ ' σελ. 209.
Θουβενέλ έτ. Σ Τ ' σελ. 209.
Θΰρα αΰτ. σελ. 241.

I.
’Ιάκωβος (πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς) 

έτ. Σ Τ ' σελ. 177.
Ίόνσων αΰτόϋ. σελ. 209.
Ιούλιος Καισαρ αΰτ. σελ. 6 . 
Ίγνάτιεφ  έτ. Η ' σελ. 336.

Κ.
Καλλιγάς (Παύλος) έτ. Σ Τ ' σελ. 17. 
Καλλιφρονάς (Δημήτριος) αΰτ. σελ.

145.
Καλογερόπουλος (Σπυρίδων) αΰτ. 

σελ. 17.
Καρα^εοδωρής (Στέφανος) αΰτ.

σελ. 81.
Καρλότα αΰτ. σελ. 241.
Κίσσελεφ αύτ. σελ. 209.
Κλοτίλδη αύτ. σελ. 241.
Κόβδεν αΰτ. σελ. 113. 
Κωνσταντίνος (Μέγ. Δοΰξ Ρωσσ.)

αΰτ. σελ.. 241.
Κοντογόνης (Κωνσταντ.) αΰτ. σελ. 17. 
Κουμουνδοΰρος (Αλέξανδρος) αΰτ. 

σελ. 113.
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Κόχραν αύτ. σελ. 81.
Κύριλλος (ΓΓατρ. 'Ιεροσολύμων) αύτ.

σελ. 177.
Κραλίδης (Βενέδιχτος) έτ. Ζ ' σελ. 64. 
Κατραμής (Νικόλαος) αύτ. σελ. 64. 
Κουρκουμέλης (Δημήτριος) αύτ.

σελ. 64.
Κλίμακας αύτ. σελ. 96.
Κλάδος (ΙΙε'τρος) αύτ. σελ. 96. 
Καποδίστριας (Ιω άννης) έτ. Η ' 

φύλ. τυπογ. γ'.
Κιοσσες (Θεόδωρος) έτ. Η ' σελ. 192. 
Κο'ρακας (Μιχαήλ) αύτ. σελ. 144. 
Κορομηλας (’Ανδρέας) αύτ. σελ. 384. 
Κοτζιάς (Άνδρε'ας) αύτ. σελ. 192. 
Κουρεντής (’Αναστάσιος) αύτ. σελ. 

192.
Κωλε'ττης (’Ιωάννης) φύλ. τυπογ, γ' 

αύτ.
Κοντουριώτης (’Ανδρε'ας) έτ. Θ' σελ. 

496.
Καπλάνης (Ζώης) έτ. I ' σελ. 392.

Λ.
Λαμαρτίνος έτ. Σ Τ ' σελ. 209. 
Λάμπρος (Παύλος) αύτ. σελ. 145. 
Λαμπρύλλος (Κυριάκός) αύτ. 
Λάνδερερ αύτ. σελ. 49.
Λάτρης (Ίκε'σιος) αύτ σελ. 17. 
Λεσσέψ αύτ. σελ. 177.
Ληδωρίκης (’Αθανάσιος) αύτ. σελ. 49. 
Λιβερο'πουλος (Κοσμάς) αΰτ. σελ. 81. 
Λιντερμάϋερ (Άντών.) αύτ. σελ. 49. 
Λίνκολν αύτ. σελ. 209.
Λουίζα (Βασ. Δανίας) αύτ. σελ. 241. 
Λεοπόλδος Β ' έτ. Ζ ' σελ. 16. 
Λάϋωνς (Έδμόνδος) έτ. Ζ ' σελ. 48. 
Λεοντιάς (Σαπφώ) αύτ. σελ. 96. 
Λεβαδεΰς (I. Ν.) έτ. Η ' σελ. 384. 
Λυκούργος (Άλέξανδρ.) αύτ. σελ. 

352.
Λογάδης (Νικόλαος) έτ. 1' σελ. 144. 
Λούκαρις (Κύριλλος! έτ. ί' σελ. 48.

Μ.
Μακρυγιάννης (Ίωαν.) έτ. Σ Τ ' 

σελ 17.
Μαζαράκης (’Άνθιμος) αύτ. σελ. 81. 
Μαξιμιλιανός αύτ. 241.
Μαρκορας (Γεώργιος) αύτ. σελ. 17. 
Μεριμαιος αύτ. σελ. 209. 
Μοναρχίδης (Άναγν.) αύτ. σελ. 113. 
Μπουντούρης (Δημ.) αύτ. σελ. 17. 
Μίλλερ (Έ μμαν.) έτ. Ζ ' σελ. 80. 
Μ αϊας (Ζαχαρίας) έτ. Η ' σελ. 368. 
Μαμούρης (Ίωάν.) έτ. Η ' σελ. 320. 
Μανουσογιαννάκης αύτο'δι. 
Μάρκελλος αύτ. φύλ. τυπογ, 8\  
Μαυροκορδάτος (Άλε'ξανδ.) αύτ.

φύλ. τυπογ. γ’.
Μαυροκορδάτος (Νικόλ.) αύτ. φύλ.

τυπ. γ '.
Μεταξάς (Ανδρε'ας) αύτοΆι.
Μηνιάτης (Γεώργιος) αύτ. σελ. 368. 
Μηνιάτου (Μαργαρίτα) αύτ. σελ. 48. 
Μόρρης (Έδουάρ.) αύτ. σελ. 128. 
Μουστοξύδης (’Ανδρε'ας) αύτ. φύλ. 

τυπ. δ '.
Μαρασλής (Γρηγόριος) έτ. Θ' σελ. 

496.
Μαζούρην (Μητροφ.) έτ. Θ' σελ. 496.

Ν.
Ναπολέων Γ ' έτ. Σ Τ ' σελ. 3. 
Ναπολέων (Πρίγ.) έτ. Σ Τ ' σελ. 

241.
Νικολαίδης (Βασίλ.) αύτ. σελ. 117. 
Νικόλαος (Μ. Δούξ.) αύτ. σελ. 241. 
Νταγκλής (Ναστ.) αύτ. σελ. 113.

I
ο .

Όρφανίδης (Θεόδωρ.) έτ. Σ Τ ' σελ.
145.

Ούγκώ αύτ. σελ. 209.
“Ολγα (Βασ. Έ λλάδ.) έτ. Η ' σελ. α'. 
’Ολύμπιος (Γεώργιος) αύτ. σελ. 128. 
Όρλώφ (Βασίλ.) αύτ. σελ. 192.

Π.
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Παλάσκας (Χρηστός) έτ. Σ Τ . σελ. 49. 
Παμπούκης (Χαραλ.) αύτ. σελ. 81. 
Παπαδόπουλος Βρετο'ς (Άνδρέας) 

αύτ. σελ. 145.
Πασπάτης (Α. Γ .) αύτ. σελ. 81. 
Πίκκολος (Νικ. Σ .) αύτ. σελ. 145. 
ΙΙοτλής (Μιχαήλ) αύτ. σελ. 17. 
ΙΙραίδης (Γεώρ.) αύτ. σελ. 145. 
Πελλάτ (Κάρ. Αύγ.) έτ. Ζ ' σελ. 80. 
Πιττακός (Ίωοήφ) έτ. Ζ ' σελ. 96. 
Πανάς (Φώτιος) έτ. Η ' σελ. 368. 
Πανταζής (Δημ.) έτ. Η ' σελ. 384. 
Παπαρρηγόπουλος (Ίωάν.) αύτ. σελ. 

352.
ΙΙαπαρρηγόπουλος(Κωνστ.) αύτ. σελ. 

384.
Παπαδάκης (Ίωάν.) αύτ φύλ. τυπ. δ'. 
ΙΙαπα2ανασίου (Λεωνίδ.) αύτ. σελ. 

320.
Πετροπουλάκης (Δημήτ.) αύτ. φύλ. 

τυπ. ε'.
Πουζάδ (Μαρία Ευγ.) αύτ. σελ. 32. 
Πραίδης (Άλε'ξανδ.) αύτ. σελ. 144.

Ρ.
Τ άγκος (Ίωάν.) έτ. Σ Τ ' σελ. 145. 
'Ρώτας (Φωκίων) αύτ. σελ. 145. 
Τ αγκαβής (Άλέξανδ.) έτ. Η ' φύλ. 

τυπ. δ '.
'Βάλλης (Γεώρ. Α.) έτ. Η ' σελ. 352. 
Τσοπάνης (Ίωάν.) αύτ. σελ. 36S. 
Τ ίζο ς  Νερουλός (Ίάκωβ.) αύτ. φυλ. 

τυπ. γ'.
Τ ίκορδ  (Πέτρος) έτ. Ζ ' σελ. 48. 

2 .
Σατωβριάνδ έτ. Σ Τ ' σελ. 209. 
Σκαραμαγκάς (Άμβρ.) έτ. Σ Τ ' σελ. 

113.

Σκούφος (Γεώρ.) αύτ. σελ. 177. 
Σπηλιωτάκης (Σπυρ.) αύτ. σελ. 81. 
Στίρβεης αύτ. σελ. 81.
Στρατούλης (Ιίωνστ.) αύτ. σελ. 81. 
Συμβουλίβης (Γεώρ.) αύτ. σελ. 177. 
Σχινάς (Μιχ. Γ .) αύτ. σελ. 113. 
Στούρζας (Μιχαήλ) έτ. Ζ ' σελ. 48. 
Σαίντ-Μάρκ Γιραρδΐνος έτ. Η ' σελ. 

128.
Σακόπουλος (Νικόλ.) έτ. Η ' σελ. 336. 
Σαχτούρης (Ν.) αύτ. σελ. 192.
Σίνας (Σ ιμ.) αΰτ. φύλ. τυπ. δ'. 
Στίλμαν (Γουλ.) αύτ. σελ. 336. 
Στούρζας (Μιχαήλ) αύτ. σελ. 16. 
Στούρζας (Μιχαήλ) έτ. I '  σελ. 32. 
Σβορώνος (Μιχ.) έτ. I ' σελ. 324.

Τ.
Τομπάζης (’Ιάκωβος) έτ. ΣΤ 'σελ.17. 
Τομπάζης (Έ μμαν.) αύτ. σελ. 145. 
'Γράϊμπερ αύτ. σελ. 145.
Τσώρτζης (Γεώρ. Ν .) έτ. Η ' σελ. 

192.

Υ.
Ύψηλάντης (Γρηγόριος) έτ. Η ' φύλ. 

τυπ. δ’.

Ψ.
Φλογαίτης (Νικόλ.) έτ. Σ Τ ' σελ. 17. 
Φραντσής (Άμβρ.) αύτ. σελ. 177. 
Φρείμαν αύτ. σελ. 113. 
Φαρμακίδης (Θεόκλ.) έτ. Η ' φύλ. 

τυπ. γ'.

X.
Χάς έτ. Σ Τ ' σελ. 49. 
Χρηστόπουλος (Α ίαν.) αύτ. σελ. 145. 
Χριστόπουλος (Χαραλ.) αύτ. σελ. 149, 
Χρύσανθος (μητρ. Σμύρνης) αύτ. 

σελ. 113.
Πλήν τών προσωπογραφιών τούτων έν τοίς πε'ντε τελευταίοις Τόμοις 

τού Έ ί ν ι κ ο ύ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  ΰπάρχουσε κα\ ΰπερ εκατόν καλώς έξειρ- 
γασμέναι εϊκονογραφίαι πόλεων, χωρών, ναών κα! άλλων δημοσίων οικο
δομημάτων κτλ.



η  IΝ Α

των εμπερ ιεχόμενων  εν τώ παρόντ ι  Τόμω.

Πασχάλιον του έτους 1870.
ϊελ

3
Ε^νικαί έοοταί 3
Βασιλικαί έορταί. 3
Έ π ο χα ί . . 4
Εορταί θρησκευτικά! κα^’ ας 

δενέργάζονταιείςτά δημόσια
γραφεία . . . 4

’Ιανουάριος . 5
Φεβρουάριος. . 7
Μάρτιος . . 9
’Απρίλιος . . 11
Μάιο: . 13
’Ιούνιος . . 15
’Ιούλιος . . . . 17
Αύγουστος . . 19
Σεπτέμβριος . . . 21
’Οκτώβριος . 23
Νοέμβριος . 25
Δεκέμβριος . . . 27
Μήνες τοΰ ’Οθωμανικού έτους 29
Πασχα κατά χρονολογίαν Ίου-

λιανήν . . 30
Έκλείώεις . . 31
Γενεαλογικός πίνας τών έπιση- 

μοτατων βασιλευουσών οικο
γενειών . . . . 33

Βιος τοΰ Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Κυρίλλου
τοΰ Λουκάρεως 41

σελ.
ΙΙερί τών έν ’Ιταλία 'Ελληνι

κών άποικιών υπό Δώρας 
Δ Ιστρίας. Μετάφρασις
’Αγάπης Λαμπίκη . . . .  52

Μΰίϊοι έ μ μ ε τ ρ ο ι .......................... 126
Επιστολή τοΰ Κερκύρας Βα

σιλείου ....................... . . .  187
Μ ο υ σ ικ ή ........................................193
Ο Γλύπτης τοΰ μαύρου δά

σους. Δ ιή γ η μ α ......................277
Παρατηρήσεις έπί τής κα8 ’ 

ημάς 'Ελληνικής γλώσσης . 304 
’Ορθογραφικά- τινες παρατη 

ρήσεις λέςεών τινων τής
όμιλουμε'νης...............................314

Περί τής νεωτέρας 'Ελληνικής 
γλώσσης. Ό  Λογιότατος 
Τ α ξιδ ιά της .............................. 318

'Ο  Λογιότατος ή Κολοκυίούλης 332 
Χρονολογικός Πίναξ τών Έ λλη- 

νικών πολιτικών Έφτημερί-
δων μέχρι τοΰ έτους 1833 335 

Μεσαιωνικά Ε λλάδος . . . .  341
Επιστολή Έλληνος πρός τον 

Πάπαν Γρηγόριον ΙΓ ' περί 
Ελλάδος . . . . . . . .  342

Επιστολαί Ιωάννου τού Λασκά- 
ρεως καί Μάρκου Μουσούρου 345 

Προσφωνήσεις Βιβλίων . 350

—  4 9 7  —

σελ.

Μιχαήλ ’Αποστόλη τοΰ Βυζαν
τίου προσφώνημα είς τον 
αΰτοκράτορα Κωνσταντίνον
τον Παλαιολόγον..................355

Τοΰ αύτοΰ λόγος συμβουλευτι
κός πρός τόν αύτοΰ κηδεστήν, 
καί περί τών τριών παεών
τής ψ υ χ ή ς ........................... 359

Σιλβέστρου Πατριάρχου ’Αντιό
χειας έ π ισ τ ο λ α ί.................. 364

Βίος Ζώη Καπλάνη . . . .  389 
’Επιστολή τώ άγίω Κρήτης . 393 
’Αποσπάσματα έκ τοΰ άνεκδό- 

του κωμικοΰ ποιήματος ,,'Ο  
Δάσκαλος καί τά Στρείδια“  396

'Ο  Σ ε β δ α λ ή ς .............................. 400
Ο Κύρ Γιάννης Πολυλογάς καί

τό φείδι τ ο υ ..........................402
Έ κ  τοΰ τετάρτου ασματος τοΰ

νελ.

άνεκδότου ήρωϊκοκωμικοΰ 
ποιήματος , , Ό ’Ιώτας“  . . 405 

'Η  έν Βάδεν 'Ελληνική ’Εκ
κλησία ........................................416

Ζ ω σ ιμ ά δ α ι ...................................420
Λόγος είς τό μνημόσυνον τών 

Ζωσιμάδων υπό Κωνσταν
τίνου Ο ικονόμου......................421

Φριδερίκος Δύβνερος ό Ε λ λ η 
νιστής ........................................452

Κίνησις τοΰ πληθυσμού τής
Ε λ λ ά δ ο ς ................................... 454

’Ανέκδοτα φιλολογικά καί ιστο
ρικά ............................................ 458

Βιογραφικαι σημειώσεις περί 
τών προσωπογραφηϊέντωνέν 
τώ  παρόντι Τόμω . . . .  476 

Ε π ίλ ο γ ο ς ....................................... 480



Π I N  Α Ξ
των εν τώ παρόντι  Τόμ  

γρα

σελ.
Στούρζας (Μιχαήλ)........................32
Λουκαρις (Κύριλλος) . . . .  48
'Ο  άγιος Μάρκος έν Βενετία . 64
Πλατεία τού αγίου Μάρκου έν

Βενετία..........................................80
Πλατεία Αλεξάνδρειάς . . .  96
Κάϊρον.........................................112
Γυνή χ ω ρ ικ ή ...............................128
Αογάδης (Νικόλαος) . . . .  144 
Κεράτιος κο'λπος Κωνσταντι

νουπόλεως................................... 160
Περίχωρα Κωνσταντινουπόλεως 176 
Δημητρακόπουλος ( ’Ανδρόνι

κος Κ ) .....................................192
Μέγαρον τής Γαλλικής πρεσ

βείας έν Κωνσταντινουπόλει 292

¡> εμπεριεχόμενων είκονο- 
ριών.

σελ.
Περίχωρα Σμύρνης....................308
Σβορώνος (Μιχαήλ) . . . .  324
'Ιερουσαλήμ................................ 340
Ποιμήν Έ λευσίνιος..................... 356
Φύρδην Μ ίγδη ν ........................373
Καπλάνης (Ζ ώ η ς ) ....................392
'Ελληνική ’Εκκλησία έν Βάδεν

τής Γερμανίας........................404
'Ελληνική ’Εκκλησία έν Βάδεν

τής Γερμανίας........................418
Ζ ω σ ιμ ά ς.....................................436
Ναύτης Έ λ λ η ν ........................452
Δ ερ β ίσ η ς....................................... 468
Τεΐοπώλης έν Κωνσταντινου- 

πο’λ ε ι .................................... 484

'Η μ α ρ τ η μ έ ν ω ν  διο’ρ&ωσις.
’Εν σελ. 44 στίχ. 20 διόρϊου έκδοϊείσας.

» » 46 » 18 » τυπωίΐέντα.
» » 46 » 21 » έκρύβη.
» » 55 » 20 » Venezia.
» » 88  » 29 » carnavale.

To έν σελίδι 64 στίχ. 28, τ ή ς ' Ε λ έ ν η ς  Βησ σα ρ ί ων ο ς ,  διορ- 
ίϊωτέον Ισως, τ ο ΰ Έ λ λ η ν ο ς  Βησσαρί ωνος .  Μικρά τινα αλλα τυπο
γραφικά αμαρτήματα, μή παραβλάπτοντα τήν έννοιαν, άφίνομεν εις τήν 
φροντίδα του άναγνώστου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
των συντακτών του ’Ε θ ν ικ ού  'Ημερολογίου του 

έτους 1870.

Βαλέττας (Ιω άννη ς Ν .) ’ Ιδε σελ. 4 5 8 . 

Βρετός (Άνδρέας Παπαδόπουλος) σελ. 3 3 5 . 

Βρετός (Μαρίνος Παπαδόπουλος) σελ. 2 7 7 . 3 4 1 . 3 5 0  

4 8 0 .  
Δημητρακόπουλος (’Ανδρόνικος Κ.) σελ. 5. 4 1 . 187  

3 5 4 . 3 8 9 . 4 2 0 .  

Δώρα Δ’ "Ιστρια. σελ. 52 . 

Κατακουζηνός (Αλέξανδρος) 120 . 19 3 . 3 0 4 . 

’ Ορφανίδης (Θεόδωρος) σελ. 4 0 0 . 4 0 2 . 4 0 5 .  

Π απαδάκης (Ιω άννης) σελ. 31 . 

Τανταλίδης (Ή λόας) σελ. 3 9 3 . 3 9 0 .
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L I B R A I R I E  I N T E R N A T I O N A L E

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN & C'E.
ÉD ITEU RS A PA R IS , B R U X ELLES, LE IPZ IG , LIVOÜRNE.

COLLECTION DES GRANDS HISTORIENS CONTEMPORAINS ÉTRANGERS.

G. B a n c r o f t .  Histoire des É tats-U nis d'Amérique T ra 
duction de M. I. Gatti de Gamond. 9 vol. in-8°. . . 45 fr.

AV. II. P r e s c o t t .  Histoire du règne de Philippe II . T rad .
de G. Benson et P. Ith ie r. 5 vol. i n - 8 ° .....................25 fr.

— H istoire de Ferdinand et d'Isabelle. T raduction  de G.
Renson. 4 vol. in-8° 20 fr.

—  Histoire de la conquête du Pérou. T raduction de H.
Porct. 3 vol. in-8°..................................................................15 fr.

— Histoire de la conquête du Mexique. Traduction  de A.
Pichot. 3 vol. in-8° avec g r a v u re s ................................ 18 fr.

—  E ssais et Mélanges historiques et littéraires. 2 vol.in-8°. 10 fr
AAr. I r v i n g .  Histoire et Légende de la conquête de Gre

nade. T rad , de X avier Eyma. 2 vol. in 8° . . . .  10 fr.
— Vie et Voyages de Christophe Colomb. Traduction de

G. Renson. 3 vol. in - 8 ° .......................................................15 fr.
T h .  M om m sen . Histoire romaine. Trad, de de Guerle. 7 vol.

i n - 8 ° ......................................................................................... 35 fr.
P e e l  (sir Robert). Mémoires. Trad, de E . de Laveley. 2 vol.

in  8 ° ......................................................................................... 10 fr.
J. G. H e r d e r .  Philosophie de l'histoire de l'humanité. Trad.

de E . Tandel. 3 vol. in-8....................................................... 15 fr.
II. I. B u c k l e .  Histoire de la civilisation en Angleterre. T ra 

duction de Baillot. 5 vol. in 8 ° .......................................... 25 fr.
G. G. G e rv in u s . Histoire du X I X e siècle, d ep u is  le s  tr a i té s

de Vienne. T rad , de J. J . Minscn. 20 vol. in-8° . . . 100 fr. 
G. G r o t e .  Histoire de la Grèce, depuis les tem ps les plus 

reculés ju sq u ’à  la fin de la génération contem poraine 
d’A lexandre le Grand. T raduction  de A. L. de Sadous.
19 vol. in-8° avec cartes  e t p la n s .....................................95 fr.

R. G n e i s t .  L a Constitution communale de VAngleterre, s o n  
h i s t o i r e , s o n  é t a t  a c tu e l  o u  le  self-government. T rad .
de H ippert. 6 vol. in -8 u ................................ ....... 30 fr.

J .  H. K ik k .  H istoire de Charles le Téméraire, duc de Bour
gogne. Traduction  de Ch. F lo r  O’Squarr. 3 vol. in -8 11. 15 fr.

C. M e r i v a l e .  H istoire des Romains sous l’empire. T ra 
duction de H ennebert. 9 vol. i n - 8 .....................................45 fr.

J .  A\r. D r a p e r .  H istoire du développement intellectuel de
l’Europe. T raduction  de L. A ubert. 3  vol. in 8° . . 15 fr.

Ex τοΰ τν-ογραφείοο τοΰ F . A. Brockhaus sv A ertla .

2 E I P A  ΠΑΗΡΗ.Σ TO Y

ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

(έτη 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869 

καί 1870) χρυσοδεδεμένη πρδς φράγκα 100 άντί φρ. 150.

Άπέμειναν ολίγιστα αντίτυπα της πλήρους σειράς τοΰ 

Έ ^ ν ι κ ο ΰ  ’Ημερολογίου - οι βουλόμενοι νά προμη’ΪΓευ^ώσι 

ταΰτα άπευ^υν^ήτοσαν πρδς τδν έν Λειψία τυπογράφον 

Κύριον Γ. Α. Βπκΐίΐιηιιβ ε’μβάζοντες αύτω τδ άντίτιμον είτε 

διά χρηματοδέματος είτε διά συναλλάγματος έπί Τεργέστης, 

Βιέννης, καί ΊΙαρισίων, είτε δια γραμματοσήμου Γαλλικού 

ή Αύστριακοΰ, μετά έπισηνημμένης έπιστολής (γεγραμμένης 

έστω καί ’Ελληνιστί, άλλ’ οσον ένεστιν εύκρινοΰς καί ευανά

γνωστου) δι’ ής νά δίδωνται αί άναγκαΐαι πληροφορίαι περί 

της άποστολής. Τ ά δ ε  έξοδα της μεταφοράς είναι είς βάρος 

τοΰ άγοραστοΰ.

Εξαιρούμενων τών τόμων Λ', Β ' καί Η ' οί λοιποί 

τόμοι τοΰ Έ ϊ ν ι κ ο ΰ  ’Ημερολογίου πωλοΰνται παρά τώ έν 

’Λίΰήναις φωτογρά^ω, Κ. Δημητρίω Κωνσταντίνω, πρδς φράγκα



δεκαπέντε έκαστος χρυσοδεδεμένοσ εί μη'· οι τόμοι Γ ' καί Λ' 

ούχ εύρίσκονται παρ’ αύτω χρυσοδεδεμένοι.

11α ρά τω αύτω φωτογράφο) Κ. Δημητρίω Κωνσταν- 

τίνω, ε’ν Άΐήναις, υπάρχει τού τρίτου (1803) καί του πέμ

πτου (1865) τόμου έκδοσις άδετος μη περιεχουσα ολας τάς 

εικόνας προς τρία φράγκα τον τόμον άντί εξ.

Τ ’ο ’Ε θ ν ι κ ό ν  'Ημερολόγιον του έτους 1868 περιεχει 

ε’κ δευτε'ρου τάς των ' Ελλήνων εικόνας τάς δημοσιευΪΓείσας 

εις τούς εςαντληόίεντας τόμους καί το εν αύτοίς κρι’τέν 

άξιον άνατυπώσεως κείμενον.

Το ’Ε θ ν ι κ ό ν  'Ημερολόγιον τού 1870 πωλείται παρά 

τω Κυρίω Γ. Α. Γ!ΐΌθ1ί1ι;\ιΐ8 εν Λειψία προς φράγκα δεκαπεντε· 

πρός την αυτήν τιμήν πωλοϋνται παρ’ αύτω καί οί τόμοι 

Δ' (1864), Ε ' (1865), ς ' (1866), Ζ ' (1867), καί Θ' (ΐ866) 

χρυσοδεδεμ.ενοι.

Οί βουλόμενοι να γράψωσι πρός τον εκδότην τού 

Έΐτν ικοΰ 'Ημερολογίου άπευ'ΪΓυν'ί'ήτωσαν πρός αύτόν διά 

του ε’ν Λειψία τυπογράφου Κυρίου Ε. Λ. Ιΐΐ'0(Ί;1ιηιΐδ.

—  2 —

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ

ΔΙΛ ΤΟ ΕΤ ΟΣ  1861
ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κ Α Ι

λεπτομερούς σημειώσεως των αστρονομικών φαινομένων 
συνταχθείσης υπό ΤΙαπαοάκη, καθηγητοϋ της αστρονομίας 

ές τω  Ό θω νείω  πανεπιστήμια).

Προσετέθη εις τό τέλος διατριβή άνέκδοτος Φ ιλίππου Ίω άννου  περί τής 
νεω τέρας Ε λληνικής γλώσσης.

Τ ΙΜ Α Τ Α Ι Φ Ρ Α Γ Κ Ω Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ : ’Ό θω ν. —  Κιρκάσσιοι στρατιώ ται. —  ‘Ιερεύς Άβυσση- 
νός. — *11 Βενετία. —  'Η  Βερόνα. — Οί καπνοδοχοκαθαρισταί. —  Γέφυρα 
του ’Ώ στερλιτζ εν Παρισίοις. —  Μέγαρον τής Βιομηχανίας έν Παρισίοις. —  
’Ελέφαντες του Ινδ ικ ο ύ  στρατού τής ’Αγγλίας. —  ’Αγελάδες. — Ή  ’Οδησσός. 

—  Φ ίλιππος Ίω άννου. —  Γάμος Ε λληνικός.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ
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 Ω Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Μηνο)όγιον. —  Πασχάλιον του έτους 1862. — Σημείωσις των διαφόρων φά

σεων τής σελήνης. —  ’Ανατολή καί δύσις του ήλίου. — Μέγεθος των ήμερων έν 
Άθήναις. — Αί ώραι του έτους. — Αί εκλείψεις του 1862. — Οί μήνες του ’Οθω
μανικού έτους Ή  διάφορά του ανατολικού καί δυτικού ήμεοολογίου. —  Αί έπο-
χαί. —  Αί βασιλικαί, πολίτικα! καί θρησκευτικά! έορταί. — Πίναξ των κυριωτέοων 
επικρατειών καί έπισημοτέρων μοναρχών τής Ευρώπης. —  Στατιστική τής Ε λ λ ά 
δος. —  Μέτρα καί σταθμά έν Έλλάδι. — .Μέτρα καί σταθμά Ευρωπαϊκά μεταφερ
μένα εις τήν Τουρκικήν όκάν καί είς τον πήχυν. — ’Αναλογία των Ελληνικών πρός τά 
Γαλ>ικά νομίσματα. ’Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων πρός τήν δραχμήν. —  Πίναξ 
προχείρου πολλαπλασιασμού. — ^ σ μ α τα  δημοτικά ανέκδοτα, κ. τ . λ. — Ιϊοιήματα 
Κουμανούδη και 'Ρίζου Νερουλού. — Κατάστασις τού γυμνασίου τής Χίου κατάτό 
1821, παρά Νεοφύτου Βάμβα, κ . τ . λ.

Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ1.
Αίδέσιμος ’Ιωσήφ Βασιλείου. —  Παπαδάκης Ό θω ν. — ’Αμαλία. —  Νικόλαο?

Ααϊχτεμβέργ. — Μ ιλόσχ.— ’Αλέξανδρος Κούζας. — ‘Ο Βέης τής Τύνιδος. — Δ α ν ι ή λ  
Μ αυροβουν ίου. —  Νικόλαος Μαυροβουνίου. —  Καποδίστριας. —  Αλέξανδρος *Τψη- 
λάντης. —  Δημήτριος Ύψηλάντης. —  Γρηγόριος 'Γψηλάντης. — Νικόλαος Μαυρο- 
κορδάτος. — ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.—  Κωλέττης. — Μεταξάς.— Κανάρης — 
Γκίλφορδ. —  Μουστοξύδης. — Φαρμακίδης. —  ‘Ρϊζος Νερουλός. —  Άργυρόπουλος. 
—  Δαμιανός. —  Άσώπιος. —  Μάρκελλος. —  Σΐνας. — Μάρκος Γιραρδΐνος. — Βούλ- 
γαοης. —  *Ρίζος ‘Ραγκαβής. — Δωραδίστρια. — Βουλγαρική Οικογένεια. — 
Σιαμήλ. —  Φυσιογνωμίαι άνατολικαί — Βηρυτίαγυνή. — Μαγδαληνή μετανοούσα- 
— Έ π α ΐτ ι; Ίταλίς. — Γάμος. — Τριήρης. — Ξφίγξ.



Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 8 6 3 .

^ Ε Τ Ο Σ  Γ '.)

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Φ Ρ Α Γ Κ Ω Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

Π ΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝ Α.

Π ρογνωστικόν του έτους 1863. —  Π ρος τον αναγνώστην. —  Έ π ο χ α ί. —  
ΙΙασχάλιον. —  Ε κ λείψ εις . —  Αναλογία τών Ε λληνικώ ν προς τα  ξένα νομί
σματα . — Περί του 'Ρ ω μαϊκού ημερολογίου. — Δεισιδαιμονιών άντίδοτον. —  
Π ερί τη ς εκκλησιαστικής μουσικής. —  Σ τατιστική τή ς 'Ελλάδος. —  'Η  νήσος 
Κ ρήτη. —  Π ολιτικό; βίος του βασιλείου τής Ε λλάδος κατά τό 1861 καί 1862.
—  ΙΙερ ί τής νεωτέρας ‘Ελληνικής γλώ σ σ η ς.— ’Αλέξανδρος καί Δ η μ ή τρ ιο ς 'Γψη- 
λάνται. —  'Ο  αντιναύαρχος 'Ρώ σσος 'Ρ ίκορδ υποψήφιος κυβερνήτης τής 'Ελλά
δος. —  Γνώ μαι περί γυναικώ ν. -— Ίω σ εφ ίνα , ιστορία τώ ν παλαιών υποδημάτων 
(έκ  τού Γαλλικού). —  Π ερί τών βραβευομένων π ο ιη μ ά τ ω ν .— 'Ο  Ούμβόλδος 
καί τό Βερολίνον. —  Οί Γότθοι καί οί Ουνοι. —  Ναπολέων ό Α ' καί ή Ειρήνη. 
— Π οίημα είς Λ εύ κ ω μ α .— Δ ημοτικά ά σ μ α τα .—  'Ο  Βλαχόπουλο;. — ΙΙερί καλ
λονής τών νεανίδων. — Τερπνόν μέρος τών φυσικομαθηματικών επ ισ τη μ ώ ν .—  
’Εκδρομή είς Πόρον. —  Οί Παλμοί τής καρδίας, ποιημάτιον. —  *0 Π ύργο; τής 

Ζωής. — Αί έν Ευρώπη ορθόδοξοι Έ λληνικαί έκκλησίαι. —  Ό  φιλέλλην 
Α βούτ. —  Περί τής προσκυνήσεως τών εικόνων. —  ’Ολίγα περί λουτρών. —  

Αί νέαι ’Αθήναι. —  ’Επίλογος.

Ε ΙΚ Ο Χ Ό Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι.

Α βούτ. —  Αλφεράκης. —  Βαρδαλάχος. —  Βερναρδάκης. —  Βρουνέτιος. —  
Γεννάδιος. —  Δούκας. —  Έ ϋ νά ρ δ ο ς.— Ζαΐμης ( Α νδρέας). —  Ζαμπακός. —  
Θ εοτόκης. —  Καλλέργης. — Κανάρης. —  Καρατζάς. —  Κλεόβουλος. —  Κον- 
τουριώ της. —  Κοραής. —  Κ ούμας. —  Κ ωστής. —  Μ ανούσης. —  Μαυροκορ
δάτος. —  Μιαούλης. —  Μιλόσχ. — Μ παλάνος. —  Ξένος. —  'Ρ ή γα ς (ό Φ ε- 
ραίος). —  'Ρ ώ μ α ς. — Σούτσος. — Τρικούπης. —  Τζόκανος. —  Ύ ψηλάνται 
(Κ ω νσ ταντίνος, Δ ημήτριος, Αλέξανδρος). —  Φ ιλήμων. —  Φ ίλιππος. —  Φ ω - 
τιάδης. —  Χ αβιαράς.—  Χάριτοφ. —  Ή  Έλληνοβλάχα. —  Ή  Πεντέλη. —  Τό 
Σ ούνιον .—  'Ελληνική έκκλησία έν Μ αγκεστρία (εξωτερικόν καί έσωτερικόν).
—  ’Επανάστασις Ναυπλίου.

(Τ ό  '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 ί ο υ  τ ο ύ τ ο υ  ύ π ά ρ χ ο υ σ ι  δ ύ ω  ε κ δ ό σ ε ι ς  · ή μ έ ν ,  πο- 
πολυτελώς δεδεμένη, εμπεριέχει άπάσας τάς άνωτέρω άναφερομένας εικόνας, καί 
τ ιμ άτα ι 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 δε δευτέρα Ικδοσις, απλώς 
δεδεμένη, τιμ άτα ι φ ρ ά γ κ ω ν  εξ ,κ α ί έμπεριέχειτά ς εξής μόνον εικόνας · 1 . Κων
σταντίνος 'Γψηλάντης · —  2 . Αλέξανδρος καί Δημήτριος 'Γψηλάνται * —  3. 'Η  
έν Ναυπλίω έπανάστασις* — 4. 'Η  ‘Ελληνοβλάχα* —  5. *Η Πεντέλη* —  
6 . Τό Σούνιον.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΑΙΑ ΤΟ ΔΙΣΕΚΊΌΝ ΕΤΟΣ 1864.

(Ε Τ Ο Ι  Δ '.)

ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ ΑΓΚΩΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Έ π οχα ί. — Έορταί θρησκευτικαί καθ’ ά ; δεν εργάζονται είς τά δημόσια γραφεία.

—  ΙΙασχάλιον 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 προς τά Γαλλικά 
νομίσματα.— ’Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν. — Μέτρα καί 
σταθμ,ά. — Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού. — Σύγκρισις τών μέτρων καί 
σταθμών διαφόρων έμπορικών πόλεων μέ τά μέτρα καί σταθμά Κωνσταντινουπό 
λεως όντα εις χρήσιν μέχρι τοϋδε καί έν Έλλάδι. — ΙΙεριληπτική περιγραφή τών 
αρχαίων μνημείων τών Αθηνών. —  Ό  Πειραιεύς. — Αί Νέαι ’Αθήναι. — Κλίμα 
τ ώ ν ’Αθηνών. —  Βίος ’Αθανασίου Χρηστοπούλου. — "Απαντα ’Αθανασίου Χρηστο- 
πούλου ( ’Ερωτικά καί Βακχικά). — Οί Νεώτεροι Έλληνες (ό έμπορος, ό ναύ
τη :, ό ιδιώτης και ό ίερεύς). — Τό Τυρρηνικόν άγγείον. —  Σύμμικτα (Μεγαλοφυείς 
άνδρες ασθενείς έν τη συνδιαλέξει). —  θεολογικά. —  Γράμμα πατριαρχικόν περί 
όρου προικοδοσίας είς ’Αθήνας έκδοθέν υπό Νεοτύτου τού άπό Καισαρείας μετατε- 
θέντος. —  Προτροπή είς τού; νέους ένεκα γάμου, καί κατά τού τραχώματος. —  
Τού άγιωτάτου μητροπολίτου Εφέσου Μάρκου τού Ευγενικού επιστολή πρός τινα 
πρεσβύτερον Γεώργιον τούνομα έν τή Μεθώνη σταλείσα. —  Αποδοχή τού Ελληνικού 
στέμματος παρά Γεωργίου τού Α'. —  Χρονολογική έκθεσις Ελληνικών τυπογραφείων 
καί τών ύ π ’ αύτών έκδοθέντων Ελληνικών βιβλίων άπό τής πτώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως μέχρι τής έν Έλλάδι έγκαθιδρύσεως της βασιλείας κατά τό 1832.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ.
Ό  πατριάρχης Γρηγόριος Ε '. —  Γεώργιος Α ', βασιλεύς τώ ν 'Ελλήνων. —  

ΙΙρίγκηψ Χ ριστιανός, πατήρ τού βασιλέως τώ ν ‘Ελλήνων. — Φριδερϊκος ό 
Ζ ', βασιλεύς τής Δ ανίας.— Κόμης Σπόννεκ.—  Γόρδων. —  Στρατηγός Κερεοήν.—  
Κάρολος Λενορμάν. —  Π έτρος Μ αυρομιχάλης. —  Καραΐσκάκης. — Κ ίτζος Τζα· 
βέλλας. ·—  ’Αντώνιος Κριεζής. — Παπανικολής. —  Γεώργιος Σισσίνης. — 
I .  Μ ιλαίτης. — Κ. Δ Σκιάας. —  Α. ’Αρσάκης. — Ζήσης Σωτηρίου. —  ’Αναστά
σιος Μ ανάκης. — ΙΙαντιάς ‘Ράλλης. —  Μ . Φραγκόπουλος. — Κ ω νσταντίνος 
Αεβίδης. — Δ ημήτριος Χριστίδης. —  Θρασύβουλος Ζαίμης. —  Νικόλαος Βερ
ναρδάκης. —  Μ πρετόν. —  ’Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός. —  Αί Νέαι ’Αθήναι. 
—  ‘Η 'Ελληνική ακαδημία. —  Μ εταξοκλωστήριον ’Αθηνών. —  Τελετή τής 
αποδοχής τού 'Ελληνικού στέμματος παρά Γεωργίου τού Α '. Σύλληψις Α μερι
κανών πρέσβεων. —  Τό Μεξικόν. — Τελετή τής ένάρξεως τής βιομηχανικής



έκθέσεως έν Λονδίνω κατά τό 1802. —  Ή  Νύξ. —  ‘Η  Άκρόπολις. — Ναός 
τοΰ ’Ολυμπίου Διός. — Τά Προπύλαια ( εΓσοδος τής Ά κροπόλεως). —  Είσοδος 
Προπυλαίων. —  Τ ά Προπύλαια. —  'Ο  Παρθένων (οπισθόδομος). —  'Ο  Παρθέ
νων (πρόναος). —  Ό  Παρθένων (εσωτερικόν). — Τό ’Ερεχθέιον. —  Αί Καρυά
τιδες. —  'Η  Ποικίλη στοά. —  Τό Θησεΐον. —  Τό μνημείον τοΰ Φιλοπάππου. 
Λ υσικράτους χορηγικόν μνημείον. — 'Η  Πινακοθήκη. — Τό θέατρον τοΰ Βάκ
χου. —  Ναός τοΰ Αιόλου. — Άδριανοΰ Άψίς —  Άθηνά. — Ά γαλμ α  αρχαϊ
κόν κεχρωματισμένον ( Μ αραθω νομάχος). — Τετράδραχμον. — Ναός τής άπτέ- 
ρου Νίκης. — Τό ’Ερεχθεΐον. —  Τείχη τής Άκροπόλεως (Π ελασγικά). —  
Τείχη τής άκροπόλεως (έγερθέντα παρά τοΰ Θεμιστοκλέους). —  Πανός άντρον.
—  Θέατρον 'Ηρώδου τοΰ ’Α ττικού. — ‘Η πύλη τής ’Αγοράς. —  Ναός τοΰ 
’Ολυμπίου Διός. —  Καλλιρρόη. — Στάδιον. —  Ό  Ά ρειος Πάγος. —  ‘Η Πνύξ.

—  'Ω σαύτοις. —  Φυλακή τοΰ Σωκράτους. —  Τάφος Μουσαίου. —  Τάφος τοΰ 
Κ ίμωνος. —  Γυμνάσιον τοΰ Πτολεμαίου —  Άλληγορικόν άγαλμα φυλής τίνος 
τών Αθηνών. — 'Γπόγειον τών Α γίω ν ’Αποστόλοιν. —  Άνάγλυφον. — Ανάγλυ- 
φον. —  Ν ίκη. —  Κεφαλή Νίκης (σώ ζεται έν Π αρισίοις). —  Ανάγλυφον. —  
Νίκη. — Ανάγλυφον τοΰ Π αρθενώνο:.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο ΓIΟ 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 Ω Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

Έ π οχα ί. —  'Ε ορτα ί θρησκευτικαι καθ’ ας δέν έργάζονται εις τά  δημόσια 
γραφεία. —  Πασχάλιον τοΰ έτους ,αωξε'. — Έ θνικα ί έορταί. —  Βασιλικαί έορ- 
τ α ί . —  Σημείωσις. — ’Ιανουάριος. —  Φεβρουάριος. —  Μ άρτιος. — ’Απρίλιος.
— Μ άϊος. —  ’Ιούνιος. —  ’Ιούλιος. —  Αύγουστος. —  Σεπτέμβριος. — ’Ο κτώ 
βριος. —  Νοέμβριος. —  Δεκέμβριος. —  Οί .μήνες τοΰ ’Οθωμανικού έτους. —  
’Εκλείψεις τοΰ Ό θω μα νικοΰ  έ το υ ς .—  * Ω ! άν άπέθνησκον... (κατά τό Γερ

μανικόν τοΰ Georg Herwegh). —  ’Απάνθισμα Κ ρητικώ ν ασμάτων αδομένων 
είς ’Αντικύθηρα. —  ’Ασμα πρώ τον * Τό Διαζύγιον. —  ’Ασμα δεύτερον · 'Ο  
θάνατος τής Σούσσας. —  ’Ασμα τρίτον · ‘Η Στεφανιά. — ’Ασμα τέταρτον.
—  ’Ασμα πέμπτον * Α ρ πα γή  νεάνιδος. —  ’Ασμα έκτον * Ή  Άρετοΰσα. —  
’Ασμα έβδομον · eO Δράκων. —  ’Ασμα όγδοον · 'Ο  Ν αύτης. —  ’Ασμα έννα- 

τον * 'Ο  Ναύτης ψυχορραγών. —  ’Ασμα δέκατον * cO Βοσκός ψυχορραγών. — 
’Ασμα ένδέκατον * 'Ο  Δασκαλογιάννης. —  Οί Ν εώ τεροι "Ελληνες (ό άνθρωπος 

τών γραμ μάτω ν, ό πολιτικός, ό ληστής, ό κλέφτης). —  eO ταλαίπωρος Λουδο
βίκος* 'Ιστόρημα τοΰ Δανοΰ B lteher. —  Ίω άννου  Βηλαρά βίος. —  Ίω άννου  
Βηλαρά μΰθοι. —  Πρόλογος. —  Μύθος α ' * Τζίντζιρας καί Μ υρμήγκι. —  Μ ύ
θος β ' * Τό Ψ άρι καί τά  Ψαροπούλα. — Μΰθος γ ' * ‘Η Κουτζιονοΰρα Άλου- 
ποΰ. —  Μΰθος δ ' * Γάτος καί Καθρέπτης. — Μ ύθος ε' * ’Αηδόνι καί Γεράκι. —  
Μ ΰθος <7' * Φοράδα καί Πουλάρι της. —  Μΰθος ζ ' * Π ερ ισ τέρ ι.— Μΰθος η ' * 
*0 Χ ω ριάτης καί τά Π αιδιά του. — Μ ΰθος θ' * Τ ιμ ή , Φ ω τιά  καί Νερό. —

Μΰθος Γ* Ά λουποΰ καί Τράγος. —  Μΰθος ια' * Μ πάκ ακα ςκ α ί Βόϊδι. —  Μ ύ
θος ιβ' * Οί Λαγοί. —  Μύθος ιγ '·  Ό  Γάιδαρος ντυμένος Λιοντορόμαρο^ — Μΰ
θος ιδ' * Κόρακας κα ί Ά λουποΰ.— Μΰθος ιε' * Αλουποΰ καί Λ ιοντάρι. Μΰθος ις*· 
Κ ριάρι, Αρνάδα, Γουροΰνι καί Γάιδαρος. —  Μΰθος ιζ ' Κ ικίόι καί Νυκτεριδα. 
Μΰθος ιη' * ’Αρκούδα καί Λ ιοντάρι. Μΰθος ιθ' * Γέρος καί θά να τυς. Μ ΰ
θος κ ' ■ Λ ιοντάρι, Λύκος καί Άλουποΰ. — Μΰθος Α 1 * Ζινζιρας και Μ υρμήγκι.
—  Μ ύθο; Β ' * Τό Ψ άρι μέ τά  Ψαροπούλα του. — Π οίημα έπικήδειον είς Ν . 
Βύρωνα, τελευτήσαντα έν Μ εσολογγίω ετει ,αωκδ' μηνί Ά πριλίω , ποιηθεν υπό 
Φ ιλίππου Ίω άννου , νΰν καθηγητοΰ τοΰ έν ΆΟήναις Π ανεπιστημίου. —  *0 Βεν- 
τλέΰος καί ό Κ ουτόργας. —  Π άτμ ος καί Κ υδωνίαι. —  'Ελληνικός αγαθοεργός 
σύλλογος έν Παρισίοις. —  Π ερί τοΰ τεχνητού φωτός. —  Το πρότυπον ό Σιλ- 
βέστρης. —  'Η  ’Ενετίς. Α ναμνήσεις τής αυλής τοΰ αύτοκράτορος Φερδινάνδου 
το υ β '. _  Γνω μικά. — 'Ο  κατά τούς νΰν "Ελληνας έλληνισμός. —  Αί αναμνή
σεις μου. —  Π ερί τής πρακτικής χρήσεω ς τής έλληνικής γλώσσης. —  Π ερί τοΰ 
προορισμοΰ τοΰ έλληνικοΰ έθνους καί τής έλληνικής γλώσσης. —  Βιογραφικαι 
σημειώσεις περί τών είκονογραφηθέντων προσώπων έν τω  παρόντι ήμερολογίω.
—  'Ε ρμ ηνεία  τώ ν έν τω  παρόντι ήμερολογίω έκδοθεισών εικονογραφιών. —  
Π άτρονες τοΰ ’Εθνικού 'Η μερολογίου. — Ά νταποκριταί τοΰ Ε θ νικ ού  'Η μ ε ρ ο 
λο γ ίο υ .—  Κ ατάλογος τώ ν μέχρι τοΰδε συντακτώ ν τοΰ ’Εθνικοΰ 'Η μερολο
γίο υ .— Πίναξ καθ’ ύλην τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων έν τώ  ’Εθνικώ 'Η μερολο
γ ί ω . —  ’Αλφαβητικός πίναξ τώ ν μέχρι τοΰδε έκδοθεισών προσωπογραφιών έν 
τώ  ’Εθνικώ 'Η μερολογίω . —  Αλφαβητικός πίναξ τών μέχρι τοΰδε έκδοθεισών 
εικονογραφιών εν τω  ’Εθνικώ 'Η μερολογίω . — 'Ελληνική μεταφρασις τεμαχίου 
τοΰ Σακεσπήρου. —  'Ελληνική έμμετρος μεταφρασις έτέρου άγγλου π ο ιητοΰ .—  
’Επίλογος. —  Αναφορά του έκδοτου τοΰ ’Εθνικού 'Ημερολογίου πρός τήν έν 
Αθήναις Β ' ’Εθνικήν Συνέλευσιν.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΚΑΙ Π ΡΟ ΣΩ Π Ο ΓΡΑΦ ΙΑ!.

ΕΙΚ ΟΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ Ι.

"Αγιος Τ ά φ ο ς.—  Άργοστόλιον τής Κεφαλληνίας ( τ ό ) .  —  Ά κροκόρινθο; ( ό ) .  
—  Ά κρόπολις τών Μ υκηνών (ή). —  Άκρόπολις τής Κ ερκύρας (ή). —  Ά λσος 
τών Μουσών (τό).—  Αλφειός ποταμός (ό).—  Δελφοί (οί). — ’Επίδαυρος (ή ) .—  
’Ερείπια τής Άκροπόλεως τ ή ; Χαιρωνείας. —  ’Ερείπια πυραμίδΟς είς Ά ργος .—  
’Ερείπια τού θεάτρου τής Σπάρτης. — .’Ερείπια τοΰ ναοΰ τής Σουνιάδος Αθηνάς 

κατά τό 1817 έτος. —  ’Ερείπια τών Θεσπιών καί ό 'Ε λίκω ν. —  ’Ε ρείπια  τής 
Τ ίρ υ νθ ο ς;— Κέρκυρα (ή) * Ά φιξις τού 'Ελληνικού στρατού. —  Κεφαλληνία 
(ή). —  Κλεψύδρα έν Μεσσήνη (ή). — Λέοντες τών Μ υκηνών. —  Ναός τοΰ Νε- 
μεαίου Δ ιός.—Ναός τοΰ Πανελληνίου Διός έν Α ίγίνη.—  Ναύπλιον (τό). — Π αρ
νασσός (ό). —  Πεδιάς τών Μ εγάρω ν.—  Ηεδιάς τής Μεσσηνίας. —  Πεδιάς τής 
Σ πάρτης, ό Ταΰγετος.—  Πειραιεύς (ό). —  Πόρος (ό).— Στάδιον τής Μεσσήνης 
(τό). —  Στρατός τής ’Ιαπω νίας. —  Στύξ (ή). —  Σύρος (ή). ·— Τάφος τοΰ Ά γα- 
μέμνονος (ό). —  Τροφωνίου άντρον (τό).

Π ΡΟ ΣΩ Π Ο ΓΡΑΦ ΙΑ !.

Αθανάσιος. —  Αλβέρτος. —  ’Αλεξάνδρα.—  Άνδροΰτζος (Ό δ υ σ σ ε ύ ς ) .—  
Ά ντωνιάδης ( ’Εμμανουήλ). —  Ά στηγξ. — Βαλτινός (Γεώργιος). —  Βότζαρης 
(Μ άρκος). —  Βότζαρης (Κ ώστας). — Βότζαρης (Νότης). —  Βούλγαρη; (Ευγέ
νιος). —  Βρετός (Μαρίνος Παπαδόπουλος). —  Βυζάντιος ( ’Αναστάσιος); —  Βύ*



ρων. —  Γαζής ( ’Άνθιμος). —  Γαλανός (Δ ημήτριος). —  Γεώργιος Α'. —  Γερμα
νός. —  Γλάδστων (Ούΐλλιαμ). —  Γοβδελάς (Δημήτριος). —  Γορτζακώφ ( ’Αλέξαν
δρος Μ ιχάλοβητζ). —  Γρέγω ρυ. —  Γρίβας (Θ εόδω ρος).—  Γρίβας (Γαρδικιώ 
της). —  Γρίβας (Δημήτριος). —  Δάνδολος ( ’Ιω άννης ’Αντώνιος). —  Δελιγιάν- 
νης (Α να γνώ σ τη ς). — Δελιγιάννης (Πέτρος). —  Δ ηωβουνιώ της. —  Διάκος 
(Α .). —  Διομήδης Κ υριάκού. —  Δ ωραδίστρια. —  Ζαλακώστας (Γεώ ρ
γιος). —  Κ ατζόνης (Λ άμπρος). —  Κ ορωναΐος. —  Κολοκοτρώνης (Θεό
δωρος). —  Κολοκοτρώνης (Γενναίος). —  Λενορμάν (Φ ραγκίσκος). —  Λεο- 
πόλδος Α ' (Γεώ ργιος-Χ ριστιανός-Φ ριδερΐκος). —  Λεωτζάκος. —  Λομβάρδος.—  
Μάνος (Γεώργιος). —  Μ αυρομιχάλης ( ’Α ναστάσιος). —  Μ ελέτιος. —  Μελετό- 
πουλος (Δ ημήτριος). —  Μ ηνιάτης ( Ή λ ία ς )  —  Μ ωραϊτίνης (Α ριστείδης). —  
Μ ωραΐτίνης (Περικλής). —  Ναπολέων. —  Ν ικηταράς. —  Νικόδημος (Κωνσταν ■ 
τΐνος). —  Νικόλαος. —  Νικολόπουλος (Βασίλειος). —  Νείλος (άρχιμανδρίτης).
—  Οικονόμος (Κωνσταντίνος). —  Οικονόμος (Στέφανος). —  Ούμβέρτος. —  Πατ 
δοβάς (Στέφανος). —  Παλαμήδης ( ‘Ρήγας). —  ΙΙάλμερστω ν ( Έ νρ ίκος - ’Ιω ά ν
νης Τέμπλε). —  Παπαδιαμαντόπουλος. —  Παπαδόπουλος (Γρηγόριος). -— Π α- 
πακώ στας (Ζαμάλας). —  Παπαλεξοπούλου (Καλλιόπη). —  ΓΙαπαφλέσσας (Γ.).
—  Περαιβός. —  Π ετμεζάς (Βασίλειος). —  Π ιεράκος. —  Π λαπούτας (Κολλιό- 
πουλος. —  Πύρλας ( ’Ιω άννης). —  'Ρενιέρης (Μάρκος). —  ‘Ρούφος (Βενιζέλος).
—  ‘Ρώσσελ ( ’Ιω ά ννη ς). —  Σαχίνης (Γεώργιος). —  Σκαρβέλης. —  Σκυλίτζης 
( ’Ισ ίδω ρος). —  Σούτζος (Π α ν α γ ιώ τη ς ) .—  Σταύρος (Γεώ ργιος). —  Σωνιέρος 
(Σπυρίδων). —  Τοσσίτζας (Μιχαήλ). —  Τρικούπης (Χαρίλαος). —  Φαβιέρος. —  
Φιλήμων (Τιμολέων). —  Φριδερίκος. —  Χ άν. —  Χ ατζηπέτρος ( Ά σπροποτα- 
μ ίτης). —  Χ ατζηχρήστος. —  Χ ρυσοβέργης (Γεώ ργιος).—  Ψύλλας (Γεώργιος).

Τού παρόντος τόμου υπάρχει εκδοσις άδετος πρός έξ φράγκα μ ετά τώ ν έξής 
εΓκοσι καί έπτά είκονογραφιών.

‘Ά γιος Τάφος (ό). — Άκροκόρινθος (ό). —  Ακρόπολις τών Μυκηνών ( ή ) .—  
’Άλσος τών Μουσών (τό). —  Αλφειός ποταμός (ό). —  Δελφοί (οί). —  ’Επίδαυ
ρος (ή). —  ’Ερείπια τής Άκροπόλεως τής Χ αιρω νείας. —  ’Ερείπια πυραμίδος 
εις Ά ργος. —  ’Ερείπια τού θεάτρου τής Σπάρτης. —  ’Ε ρείπια  τού ναού τής 
Σουνιάδος Αθήνας κατά τό 1817 έτο ς .—  ’Ε ρείπια  τών Θεσπιών καί Έ λικώ ν. 
—  ’Ερείπια τής Τίρυνθος. —  Κλεψύδρα έν Μεσσήνη (ή). —  Ναός τού Νεμεαίου 
Δ ιός [ό). —  Ναός τού Πανελληνίου Διός έν Αίγίν^ (ό). —  Παρνασσός (ό). —  
ΙΙεοιάς τών Μ εγάρων. —  Πεδιάς τής Μεσσηνίας. —  Πεδιάς τής Σ πάρτης, και 
ό Ταΰγετος. —  Στάδιον τής Μεσσήνης (τό). —  Στρατός τής ’Ιαπωνίας. —  Στύξ 
(ή ). —  Τάφος τού Ά γαμέμνονος (ό). —  Τροφωνίου άντρον.

Ο Ε Λ Λ Η Ν  Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Η Σ .

L E  G R E C  M O D E R N E .
Λ αμπρά λιθογραφία κεχρω ματισμένη τού περίφημου ζωγράφου D C P R É , 

ύψους μεν €55 έκατοστών, πλάτους δέ 50 έκατοστών.

Π ωλείται έν Άθήναις παρά τώ  φωτογράφο) Κ. Κωνσταντίνο), 
όδώ Αιόλου, άριθ. 20 , π α ρ α τά  ξενοδοχείον τής ΑΝΑΤΟΛΗΣ, u ô t e l  d O r i k n i t  

Τ ιμ άτα ι φράγκων οκτώ .

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΟ Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1866 (ετος ς ) .

Τιιχαται φράγκων όεκαπεντε.

Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α .

'Εορτολόγιον μετά σημειώσεως τώ ν φάσεων τής σελήνης, τής ανατολής καί 
δύσεο)ς τού ήλίου, καί του μεγέθους τών ήμερώ ν. — Ο ί μήνες τού ’Ο θωμανι
κού έτους. —  ’Εκλείψεις τού έτους ι 86Η. —  Γενεαλογικός πίναξ τών επιση
μότατω ν βασιλευουσών οικογενειών. —  Σ τατιστικαί πληροφορίαι περί το>ν 
επισημότατων κ ρα τώ ν .— Διοικητική στατιστική τής ‘Ε λλά δος.—  ΙΙροσω- 
πικόν τών διαφόρων υπουργείω ν. —  Δύναμις τού ‘Ελληνικού στρατού κατά 
μήνα άπρίλιον ι8 6 5 .—  ‘Ιερά σύνοδος τής έκκλησίας της Ελλάδος. — Α ρχιε
ρείς τού βασιλείου. —  ’Εθνικόν πανεπιστημιον Αθηνών. (Κατάλογος καθηγη
τώ ν .) — Σημείωσις περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έν ‘Ελλάδι κατά τό σχο
λικόν έτος ι8 6 α -ι8 6 3 . —  Αρχαιολογική έταιρεία. — Βουλή τ ώ ν ‘Ελλήνων. 
(Κατάλογος βουλευτών.) — ’Έκθεσις επί τού γενικού πίνακος τού εξωτερικού 
εμπορίου τής Ελλάδος διά τό έτος ι 86α. — Αναλογία τών ‘Ελληνικών πρός 
τά  γαλλικά νομίσματα. — Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προ; τήν δρα
χμ ή ν . —  Πίναξ τού όλικού ποσού τών εις τά  ταχυδρομεία τού Ελληνικού βα
σιλείου παραδοθέντων γραμμάτω ν, έφημερίδων, εντύπω ν, είσπραχθέντων τα
χυδρομικών τελών καί επισήμων εγγράφων καθ’ δλον τό έτος 1864 . — Περί 
τού νέου ήμερολογίου καί τού καταλλήλου ή μή της παρ’ ήμίν εφαρμογής.— 
ΙΙερ ί μεταρρυθμίσεως τού Γρηγοριανού ήμερολογίου. — Περί της τού νέου 
έτους έορτής παρά τοίς διαφόροις λαοίς. —  Περί ‘Ελληνικής γλώσσης [καί ‘Ελ
ληνικού έθνους. — Περί τής άρχαίας καί τής νεωτέρας ‘Ελληνικής γλώσσης. 
—  Π ερί τώ ν προηγουμένων πραγματειώ ν τού Κ . Έ γγέρου . — Ανέκδοτον 
τεμάχιον μαθήματος τίνος περί Ελληνικής γλώσσης τού Mase. —  Περιγραφή 
τή ς έν τη έπαρχία Βοιωτίας περιωνύμου μονής τ ο ύ ‘Οσίου Λ ο υ κ ά .— Α πό
πειρα  άναστατώσεως τής Μάνης κατά τον 170V αιώ να. — ’Έ γγραφον άφο- 
ρών τήν πολιορκίαν τών Χ ανιών τής Κ ρήτης. —  Οί Βλάχοι τού Πίνδου καί 
οί Αλβανοί. —  ’Επικήδειοι τελεταΐ παρά τοίς νεωτέροις "Ελλησιν. — ‘Ο Χ ά 
ρος. —  Δεισιδαιμονίαι καί δρκοι. —  Ανέκδοτοι έπιστολαί λογίων καί σοφών 
‘Ελλήνων. — Ποικίλα. ( Αποτελέσματα τής νικοτιανής· μέσον| καταστροφής 

τών βλαπτόντων τά  δένδρα ζω υ φ ίω ν  έφεύρεσις τώ ν κωδώνων* ζώα τά  όποια 
δεν πρέπει νά καταστρέφωνται* στατιστικα ί πληροφορίαν βασιλικαί επιχορη
γήσεις* τύπος Κωνσταντινουπόλεως* δύω ήθικά διηγημάτια.) — Περί π ερ ι
έργων αντιπαθειών. — Περιγραφή Κινεζικού γεύ μ α το ς .—  Κυνός αξιοσημείω
τος έκδίκησις. —  ‘Γγιεινή. —  Π ο ιή μ α τ α .  Ή  ενωσις τής ‘Επτάνησου. 
Δ ημοτικόν ασμα. —  'Ο  Κυβερνήτης έν Ά γκώ νι. — Ναι καί όχι. ’Ά σματα  
στρατιω τικά. Τό βέβαιον μέλλον μας. —  ’Έ κθεσις τώ ν έν Έλλάδι συμβάντων 
α π ό ’Ιουνίου ι 86ο άχρις ’Ιουνίου ι8 6 5 . —  Τύπος πρω τοτύπου καί λακωνι
κής βιογραφίας. —  Περί τής έν τα ίς Ίονίο ις νήσοις ‘Ελληνικής Έ κκλη
σίας. —  Βιογραφικαί σημειώσεις περί τών προσωπογραφηθέντων έν τ φ  ήμ ε- 
ρολογίω. — Έ ξήγησις τών έν τώ  ήμερολογίω εικόνων. —  Σχέσεις τών 
δημωδών παραδόσεων τών νεωτέρων ‘Ελλήνων πρός τήν ‘Ελληνικήν μυθολο
γίαν, υπό Φραγκίσκου Λ ενορμάν, κ. τ .  λ.



—  1 0  —

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ!.

Άγγελίδης (Φ ώ τιος). —  Αλέξανδρος ό Μ ακεδών. — Αλέξανδρος. — Αλ· 
φρέδος. —  Α ναγνω στάκης (Α νδρέα ς). —  Άργυρόπουλος ( Ι ω ά ν ν η ς ) .— 
Αριστάρχης (Νικό)αος). — Βε γλερή: (Γ ρηγόρ ιος). —  Βιλλεμαίν. — Βλα- 

δεμάρ. —  Βλάχος (Σταύρος). — Βούδβεργ. —  Βούρος ( ’Ιω άννης). -  Βουτ- 
σινάς (Ιω ά ν ν η ς ) . — Βραΐλας (Πέτρος). — Βράϊτ ( ’Ιω άννης). —  Βυζάντιος 
(Σκαρλάτος Α.). — Γιαννηκώστας. — Γίβσων (Θωμάς Μίλνερ). — Γρότε 
(Γεώργιος). — Γυϊζώτος. — Δάγσαρ. — Δεέκ. — Δελιγιάννης (Θεόδωρος).
— Δελιγιάννης (Κανέλλος). — Δελιγιάννης ( ’ίω άννης). — Δέρβης. — 
Δ ραγούμης (Νικόλαος). — Δρανέτης Μ πέης (Παύλος). —  Δουρούτης (Κων
σταντίνος). — Δρούην δε Αουής. — Δυοβουνιώτης (Γεώργιος). —  Έ γ γ ε ρ .—  
Ε υγενία .— 'Ηρόδοτος. -  Θ ιέρ ς .— Θουβενέλ — Θύρα. — ’Ιάκωβος (Πατ.).
—  Ίόνσω ν. —  ’Ιούλιος Καΐσαρ. — Καλλιγάς (Παύλος). —  Καλλιφρονάς (Δη- 
μήτριος). — Καλογερόπουλος (Σπυρίδων). — Καραθεοδωρής (Στέφανος). — 
Κ αρλότα .—  Κίσσελεφ. —  Κλοτίλδη. — Κόβδεν. Κωνσταντίνος. —  Κ οντο- 
γόνης ;Κωνσταντίνος). — Κουμουνοοϋρος (Α λέξανδρος). —  Κ όχραν. — Κ ύ
ριλλος (Π ατ.). —  Λαμαρτίνος. —  Λ άμπρος (Παύλος). — Λαμπρύλλος (Κ υ
ριάκός). — Λάνδερερ (Ξαβέριος). — Λάτρης (Ί κ έ σ ιο ς ) .  —  Λεσσέψ. —  Λη- 
δωρίκης (Α θανάσ ιος). —  Λιβερόπουλο; (Κ οσμάς;. "Λιντερμάύερ ( Αντό>- 
ν ιος). —  Λίνκολν. —  Λουίζα. —  Μ ακρυγιάννης ( ’Ιω ά ννη ς). — Μ αζαράκης 
(Ά νθιμος ). —  Μ αξιμιλιανό:.—  Μαρκοράς (Γεώργιος). —  Μ εριμαίος.—  Μο- 
ναρχίδης ( Αναγνώστης). — Μ πουντούρης (Δημήτριος). —  Ναπολέων Γ '.  — 
Ναπολέων. — Νικολαίδης (Βασίλειος).—  Νικόλαος.—  Νταγκλής (Ναστούλης).
—  ’Ορφανίόης (Θεόδωρος Γ.). — Ο ύγκό. —  Παλάσκας (Χρηστός). — ΤΙαμ- 
πούκης (Χαράλαμπος). —  ΙΙαπαδόπουλος Βρετός (Α νδρέα ς). —  Π ασπάτης 
(Α. Γ.). — Πίκκολος ’ ( Νικόλαος Σάβα:'). —  ΤΙοτλής (Μ ιχαήλ). —  Πραϊδης 
(Γεώργιο:). — ‘Ράγκος (Ί ω ά ν ν η ς) . —  'Ρ ώ τα ς (Φ ω κ ίω ν).—  Σατωβοιάνδ. — 
Σκαραμαγκάς ( Α μβρόσιος). — Σκούφο: (Γεώργιος). —  Σπηλιω τάκης (Σπυρί
δων). — Στίρβεης. — Στρατούλης (Κ ω νσταντίνος).— Συμβουλίδης (Γεώργιος).
—  Σχινάς (Μ ιχαήλ Γεώργιος). —  Τομπάζης ( ’Ιάκω βος). — Τομπάζης ( ’Ε μ 
μανουήλ).—  Τ ρά ΐμ π ερ .—  Φ λογαΐτης (Νικόλαος).— .Φραντσής (Α μ βρόσ ιος).
— Φ ρείμαν. — Χάς. — Χ ρηστόπουλος (Α θα νάσ ιος). —  Χ ριστόπουλος (Χα
ράλαμπος). —  Χρύσανθος ( Α ρ χ .).

ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ1 Κ Α Ι ΕΙΚ ΟΝ ΕΣ.

Ακρόπολις ’Αθηνών έπεσκευασμένη.— Απτέρου Ν ίκης (άνάγλυοον).—  Α τρέως 
(θησαυροφυλάκων έπεσκευασμένον). —  Βαβέλ (ό πύργος τού). — Βαβυλωνίας 
(πεοίας τής),—  Έ ρ ω ς  καί Α ντέρω ς. —  Θεμιστοκλέους (τάφος). —  Θ ερμό- 
πύλαι (α ί) .—  Ίά σ ω νος (τό σπήλαιον τού).—  ’Ιθάκη.— Κ έρκυρα.— Κύθηρα.
— Κωνσταντινούπολις. —  Ααίλαψ (ή). —  Μ οίρις (ή). —  ’Ολυμπίου Διός 
(ναός έπεσκευασμένος). —  Πάργα. — Π άτμος. — Πεδιάς τού Μαραθώνος.
—  ΓΙεδίον τής έν Πλαταιαίς μάχης. —  Π υραμίδες (αί). —  Σμύρνη. —  Ταυ 
ρίς (ή ). —  Τάφος του Μ υκερίνου. —  ‘Γιασιλί-Κάϊα (τό).

ΠΑΝΟΜ ΟΙΟΤΥΠΑ ΓΡΑ Φ Η Σ.

Άσιοπίου (Κωνσταντίνου).—  Βάμβα (Νεοφύτου). —  Γεωργίου (Βασ>λέως 
το ν  Ελλήνων). —  Γκίλφορδ. —  Ζαμπελίου (Ίωάννου) . — Κοραή 
(Αδαμάντιου).—  Κανάρη (Κωνσταντίνου).— Λαμαρτίνου. —  Μαυρο- 
κορδάτου Αλεξάνδρου). —  Μανουση (θεοδώρου). —  'Ραγκαβή (’Αλε
ξάνδρου 'Ρίζου . —  Δπόννεκ.—  Σίνα. —  Ύρικούπη (Σπυρίδωνος).—  
Χρηστίδου (Δημητρίου).

ΕΘΝΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1867. 

(Ε Τ Ο Σ  Ζ'.}

(Τ ιμαται φράγκων δεκαπέντε.)

Π Ι Ν Α Ξ

ΤΩΝ ΕΜ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Ν  ΤΩ  ΙΪΑΡΟΝΤΙ ΗΜ ΕΡ Ο Λ.ΟΓΙΩ.

Πασχάλιον τού έτους ,αω ςζ'. —  Έ θνικαί έορταί. —  Βασιλικαί !ορ- 
Γαί. —  Έ π ο χα ί. —  Έ ορταί θρησκευτικαί (καθ' άς δεν εργάζονται εισ τά 
δημόσια γραφεία). —  ’Ιανουάριος. — Φεβρουάριος.— Μ άρτιος.-- Απρίλιος.
— Μάιος.— ’Ιούνιος.— ’Ιούλιος. — Αύγουστος.— Σεπτέμβριος. — ’Οκτώ
βριος. — Νοέμβριος. — Δεκέμβριος. — Οί μήνες τού^ ’Οθωμανικού έτους.
— Εκλείψεις τού έτους 1 8 6 7 . —  Γενεαλογικός πίναξ τών επισημότατων 
βασιλευούσων οικογενειών. —  Αγγλία. — 'Ανόβερον.— Αυστρία. — Βάδη.
— Βαυαρία. — Βέλγιον. — Βυρτεμβέργη. — Γαλλία.— Δανιμαρκία. — 'Ελλάς.
— Έσση .— Ισπανία.— ’Ιταλία.— Μεξικόν . — 'Ολλανδία.— Παππικόν κρά
τος. — Πορτογαλλία.— Πρωσσία. — 'Ρωσσία. —1 Σαξωνία.—Σουηδία καί Νορ- 
βεγία. — Τουρκία.:— 'Υποτελείς ήγεμόνες έν τή Ευρωπαϊκή Τουρκία (Βλαχία 
καί Μολδαβία, Σερβία καί Μαυροβούνιον). —  Ιωάννου Βηλαρα ποιήματα 
ερωτικά.—  Παρισιναί αναμνήσεις επί της εποχής τού Κριμαϊκού πολέμου 
(φιλέλληνες). —  Ταξείδια. Πόρος. Τροιζήν. Σύρος. Ναύπλιον. "Υδρα. ΑΙ 
Ίόνιοι Νήσοι. 'Η Θεσσαλία. Τό Πάσχα είς τάς Αθήνας. Τελετή γάμου είς 
τάς ’Αθήνας —  Δυο) τύποι περιηγητών εν * Ελλάδι. — Δημοτικά τρα
γούδια καί παραμύθια.—  Ό  ερωτευμένο; κλέφτης. *— Ό  Θησαυρός. — 'Η 
Μαρία· κ* ή'Ελένη. — Κακή μητέρα, καλός γιός. — 'Η  Χάιδω. — 'Η μάννα 
Κώσταινα — 'Η έκδίκησι. — Ό  καθρέφτης τού Αγίου Γιάννη. — Τό^ συμ
φωνητικό μέ τόν διάβολο. — 'Η καπετάνισσα. —. Τό καταραμένο παιδί. — 
Ίταλικα ί αναμνήσεις, —  Λυρικά ποιημάτια. — Περί τού τών αλλοφύ
λων έλληνισμού καί τινων τού Φρασικλέους αμαρτημάτων. —  Περί τής 
προφοράς καί τής άναπτύξεοις τής Ελληνικής γλώσσης. —  Περί της 
ποοφορας τής Ελληνικής γλώσσης.—  'Ο  ^Ασιος καί οί έν Παρισιοις λογιοι 
* Ελληνες επί τού Ναπολέοντος καί τών Βουρβωνων.—  Ελληνικόν εκπαι- 
δευτήριον είς ’Αθήνας. —  Ιστορία τήςνεοιτέρας Ελληνικής γλώσσης. —  
Ευχαριστήριον τής. έ ν ’Αθήνα :. ς ’Αρχαιολογικής Ε τα ιρ ία ς. —  Ε κτ ου  Δ' 
Βιβλίου τών Μεταμορφώσεων Οβιδίου τό περί ερωτο; καί θανατου Πυ- 
ράμου κα ιθίσ βης, μεταφρασθέν εμμέτρως εκ τού λατινικού εις τό άρχαιον 
ελληνικόν ιδίωμα υπό Φιλίππου Ίωάννου. —  Ούρανοπορία. —  Ανθη. —  
Είς κλάδον δάφνης.— Τά £66α. — Είς ρόδαν. — Φύλλον ρόδου. — Στέφανος 
βόδων. — 'Ροδή ή βρυοκάλυξ. — Ανθοδέσμη ανοικτών ρόδων. — Ερυθρόν 
ρόδον καί λευκόν ρόδον. — 'Ροδή έν μέσω πόας. — Περί τή; φιλοσοφίας τών 
¿όδων. — Λείριον. — Μύρτος, — Φραγκική δάφνη. — Καρυόφυλλον τών άνθο-



πωλουσών. — 'Η συμβολική τών άνθέων ήτοι ή διά τών άνθέων συνομιλία.
—  Α υτογραφ α Κ οσμά Μ παλάνου, Αλεξάνδρου Σ τούρτζα , Κωνσταντίνου 
Οικονόμου, Στεφάνου Ο ικονόμ ου, καί Κ α β ο ύ ρ .—  Εκθεσις επί τού γενικού 
πίνακο; τού έξιοτερικού εμπορίου τής * Ελλάδος διά τό έτος ι8 6 3 . —  
Κατάστασις τών δημοσίων χρεών τής Ελλάδος τήν 3 ι  ’Οκτωβρίου ι8 6 5 .
—  Πίνα;  τώ ν εμπορικών πλοίων τής Ελλάδος άπδ 3ο τόνων καί έπέ- 
κεινα κατά τ ή ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  ι 8 6 β. —  Στατιστικαί π ληροφ ορία ι περί 
τής νήσου Σάμου. —  Οί σιδηρόδρομοι έν Έ λλάδι. —  Βιβλιοκρισίαι περί 
του Ε θ ν ικ ο ύ 'Ημερολογίου τού έτους ι 8 6 6 . —  ’Αναλογία τώ ν 'Ελληνικών 
πρός τά γαλλικά νομίσματα. —  ’Αναλογία ξένιον τινών νομισμάτιον πρός 
τήν δραχμήν. —  Βιογραφιαι. —  Αλέξανδρος Β '. —  ’Αριστάρχης (Νικόλαος), 
Βαλτινός (Γεώ ργιος).—  Βαρβάκης (’Ιωάννης Ανδρεάδης). —  Βήτ (W itte ,’Ιω άν
νης). —  Βοισσονάδ ( ’Ιωάννης Φ ραγκίσκος). — Γκίκας (Γρηγόριος). —  Γκίκας 
(Μιχαήλ). —  Δένμαν (Τ . L. D enm au). — Δουρουή (D uruy, Βίκτωρ). —  Δ ω - 
ραδίστρια. —  Ζυγομαλάς ( Άνδρέας). —  Κ ατραμής (Νικόλαος). —  Κλάδος Πέ
τρος). —  Κλίμακας. —  Κουρκουμέλλης (Δ ημ ήτρ ιος).—  Κραλίδης (Βενέδικτος).
—  Λάύωνς ( Έδμόνοος). —  Λεοντιάς (Σ απφώ ).— Λεοπόλδος Β'. —  Μ αυροκορ- 
οάτος ( Αλέξανδρος ό εξ απορρήτων). — Μίλλερ ( ’Εμμανουήλ). —  ’Ό λγα . —  
Πελλάτ (Κάρολος Αύγουστος). —  Πιεράκος ¡Υίαυρομιχάλης (Νικόλαος). —  Π ιτ- 
τακός ( ’Ιω σ ή φ ) .—  ‘Ρίζος ό Νερουλός ( ’Ιάκω βος). —  ‘Ρίκορδ (Πέτρος). —  
Σ καραμαγκάς (Α μβρόσιος). —  Στούρτζας (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 άφορώντα τό Ε θ ν ι κ ό ν
Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν .  —  ’Επίλογος. —  ’Αγγελία ι (έπονται επί τού κίτρινο υ 

χάρτου).

Π Ι Ν Α Ξ

ΤΩΝ Ε Ν  ΤΩ  ΠΑΡΟΝΤΙ ΗΜ ΕΡ ΟΛΟΓΙΩ Ε Μ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ Μ Ε ΝΩ Ν ΕΙΚΟΝΟΓΡΑ ΦΙΩΝ.

’Αλέξανδρος IV. —  νΟλγα.—  Λεοπόλδος Β'. —  Πυροβόλον. —  Στούρ
τζας (Μ ιχαήλ).—  Γκίκας (Γρηγόριος). —  Γκίκας (Μ ιχα ήλ).—  Λάϋωνς 
(Έδμόνδος). —  Έίκορδ (Πέτρος). — Βαρβάκης (Ιω ά ννη ς’Ανδρεάδης).
—  Κραλίδης (Βενέδικτος). —  Κατραμής (Νικόλαος). —  Ζυγομαλας (Άν- 
ορεας). —  Κουρκουμέλλης (Λημήτριος). —  Βοισσονάδ (Ιωάννης). —  
Δουρουή (Βίκτωρ). —  Βήτ (’Ιωάννης). —  Μίλλερ (Εμμανουήλ). —  
Πελλάτ (Κάρολος Αύγουστος). —  Λεοντιάς (Σαπφώ). — Πιττακός ( Ι ω 
σήφ). — Κλίμακας. —  Κλάδος (Πέτρος). —  Δενμάν. —  Μητρόπολις 
’Αθηνών. —  ΙΙανεπιστήμιον ’Αθηνών. —  Πανεπιστήμιον Ιΐίζης. —  Βαρ- 
βάκειον.—  Στράτα βεάλε, βασιλική δοος εν Κεοκύρα. —  'Αγιος Νικόδη
μος ¿ν Άθήναις.—  Όρφανοτροφεϊον κορασίων έν Άθήναις. —  ’Οφθαλμία 
τρεΤον Αθηνών. —  Άρσάκειον, έκπαιδευτήριον κορασίων, έν Άθήναις. —  
Αστεροσκοπεΐον ’Αθηνών.—  ’Ανάκτορα ’Αθηνών. —  Έ ξοχή τής σελήνης.
—  'Ρόδον.—  Έ ξοχή Αθηνών, τό Δαφνί.—  Καρυόφυλλον (γαρούοαλλον).
—  Λείριον (λαλές), — Λίμνη τών Ίωαννινων. —  'Ροδοδάφνη.

ΕΘΝΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1868. 

(ΕΤΟΣ Η'.) 

(Τψ,άται φράγκων δεκαπέντε.)

Γ1Ι ΝΑΒ
ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩ.

ΙΙασχάλιον τοΰ Δίσεκτου έτους αωξή. — Έ 3νικαί έορταί. — Βασιλικαί 
έορταί. — Έ ποχα ί. — Έ ορτα ί θρησκευτικά! καί)’ ας δεν έργάζονται 
είς τά δημοσία γραφεία. — ’Ιανουάριος. — Φεβρουάριος. — Μάρτιος.
— Απρίλιος. — Μάιος. — Ίου'νιος. — ’Ιούλιος. — Αύγουστος. — 
■Σεπτέμβριος. — ’Οκτώβριος. — Νοε'μβριος. — Δεκέμβριος. — Οί 
μήνες τοΰ ’Οθωμανικού έτους. —  Πάσχα κατά χρονολογίαν Ίουλιανην.
— Ε κλείψ εις τοΰ έτους 1868. — Διάβασις τοΰ έρμοΰ.— Γενεαλογικός 
πίναξ τών έπισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών. — Τά Προφητικά 
ημερολόγια τής s '  έκατονταετηρίδος. — Δημοτικά άσματα έκ τών έν 
τώ Αίγαίω Πελάγει, συλλεχ^έντα καί τό .πρώτον δημοσιευόμενα. — 
Αί έν τή Δυ'σει Έλληνικαί άποικίαι. 'Οδοιπορία είς τόν τάφον τοΰ 
Δάντη. — Π . Ου’ιργιλίου Μάρωνος βουκολικών έκλογών Η ', μετενεχ- 
ίίείσα είς τό Ελληνικόν. — ’Α ν έ κ δ ο τ ο ι  έ π ι σ τ ο λ α ί  Ε λ λ ή ν ω ν  
λ ο γ ί ων .  Έπιστολαί Α. Κοραή καί Α. Μουστοξόδου. — Ημερολογιον 
τοΰ Έλληνιστοΰ 'Ασίου (Hase). — Κληρονομιά τών ήϋικών καί φυσι
κών παίΐών. — ’Α ν έ κ δ ο τ α  α σ μ α τ α  κ α ί  π ο ι ή μ α τ α .  — θεσσα- 
λικά άσματα. — Παναγιωτάκη Μουροΰζη αποχαιρετισμός. — Είδόλ- 
λιον Στατήρα τοΰ Εατροΰ. — Στεφάνου Οίκονο’μου βιογραφικόν σχε- 
δάριον. ■— Πλουτάρχειος ανθολογία. — Κόρεσος καί Καλλιρο'η. — 

Έ ρ ω ς  καί Ψυχή- — Η έρωμένη τοΰ Φίλωνος. — Ποίηοις I. Ρ . Νε-
ρουλοΰ. — Κατάλογος στατιστικός τών έφημερίδων καί τών περιοδι
κών συγγραμμάτων όσα κατά τ ό Ί 866  έξεδο'^ησαν έν Έλλάδι. — Αί 
αναμνήσεις μου. —  Ίωάννου Βηλαρά ποιήματα σατυρικά. — Παρα
τηρήσεις έπί τής καί)’ ημάς Ελληνικής γλώσσης. — Ό  έυνικός Ε λ 
ληνικός ύμνος. — ’ Επιγράμματα. — Περί τής τών Ίονίων νήσων 
έκκληαιαστικής μουσικής. — Ή  πο'λις τώ ν’Αθηνών, σατυρικόν ποίημα. 
— Κατάστασις τοΰ Γυμνασίου τής Χίου κατά τό 1821. — Βιογραφικαί 
σημειώσεις, κατ’ αλφαβητικήν τάξιν, περί τών προσωπογραφηϋέντων έν 
τώ ήμερολογίω τοΰ 1868. — ’Ιωάννης Βαρβάκης (βιογραφία). — Ποι
κίλα. - Αί έν τώ Έ ίΐνικώ  Ήμερολογίω εικόνες. — Παράρτημα. — 
Κατάλογος τών συνεισενεγκόντων είς τήν έκδοσιν τοΰ Εϊνικοΰ Ημε
ρολογίου τοΰ έτους 1867. — Κατάλογος τών συντακτών τοΰ Έ 3 ν ι κ ο ΰ  
Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  τοΰ έτους 1868. — Επίλογος.



Π Ι Ν Α Ξ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Αγγελικάρας (Α.). — Άργυρόπουλος (Περικλής). — Άσώπιος (Κωνσταν
τίνος). — Βαλαωρίτης (Σπυοίδων). — Βαρνάβας (’Ιωάννης). — Βα- 
σιάδης(Ήροκλής Κωνσταντίνος). — Βασιλείου (’Ιωάννης). — Βαφειάδης 
(’Αναστάσιος). — Βούλγαρης (Δημητριος). — Βυζάντιος (Χρηστός). — 
Γαβριήλ. — Γενίσαρλης. — Γκίλφορδ (Φριδερίκος). — Δαμιανός 
(’Ιωάννης). — Δημακόπουλος (’Ιωάννης). — Δρακο'πουλος (’Αριστοτέ
λης). —· Δενδρινός (Σπυρίδων). ·— Έρλάγγερ (Αίμύλιος). — Έσσλεν 
νΧικόλαος, Φερδινάνδος). — Ζάνος (Πέτρος). —· Ζαχαρίας (Μα8 άς).
— Ίγνάτιεο· — Καποδίστριας ( ’Ιωάννης). — Κιοσσέ; (Θεόδωρος). — 
Κόρακας (Μιχαήλ). — Κορομηλάς (Άνδρέας). — Κοτζιας (Άνδρέας 
X. Γ.)· — Κουρεντής (’Αναστάσιος). — Κωλέττης (’Ιωάννης). — 
Δεβαδευ'ς (Ιωάννης Νικολαίδης). — Λυκούργος (’Αλέξανδρος). — Μα- 
μούρης ( ’Ιωάννης). — Μανουσογιανάκκης. — Μάρκελλος. — Μαυρο- 
κορδατος ( ’Αλέξανδρος). — Μαυροκορδάτος (Νικόλαο:). — Μεταξας 
(’Ανδρέας). — Μηνιάτης (Γεώργιος). — Μηνιάτου (Μαργαρίτα). — 
Μόβρης (Έδουάρδος, Ζώη). — Μουστοξυδης (Άνδρέας). — "Ολγα.
— ’Ολύμπιος (Γεώργιος, Νικο'λαος). —- ’Ορλώφ (Βασίλειος Α.). — 
Πανάς (Φώτιος). — Πανταζης (Δημητριος). — Παπαβρηγόπουλος 
(’Ιωάννης). — Παπαβρηγόπουλος (Κωνσταντίνος). — Παπαίανασίου 
(Λεωνίδας). — Παπαδάκης (’Ιωάννης). -— Πετροπουλάκης (Δημητριος).
— Πουζάδ (Μαρία Εΰγενείου). — 11ραΐδης (Αλέξανδρος). — 'Ραγ- 
καβής (Αλέξανδρος 'Ρίζος). — "'Ράλλιος (Γεώονιος Αλεξάνδρου). — 
'Ρασπόνης (’Ιωάννης). — .'Ρ ίζος ό Νερουλός (’Ιάκωβος). — Σαίντ- 
Μάρκ Γιραρδϊνος. — Σακόπουλος (Νικόλαος). — Σαχτου'ρης (Ν.). — 
Σίνας (Σιμεών). — Στίλμαν (Γουλιέλμος). — Στοΰρτζας (Μιχαήλ).
— Τσώτσης (Γεώργιος Ν.). — Ύψηλάντης (Γρηγο'ριος). — Φαρμα- 
κίδης (Θεο'κλητος).

— 14 —

Τ 0 1 ΊΙ0 Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι ΚΑΙ Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ -

Αρκαδίου (Μονή του). — Άρκάδιον (Τό). — Γάμος τής Ειρήνης. — 
Γυνή τοΰ ίεροΰ άγώνος. — ’Είλνοσυνελεύσεως τής Κρήτης (Συνεδρίασις 
τής). — Θάνατος τής Ειρήνης. — Μυτιλήνη (Η). — Πανελλήνιον 
(Τό). — Σούδας ( Ό  λιμήν τής). — Σφακιά (Τά).

ΕΘΝΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1869. 

(Ε Τ Ο Σ  ©'.)

(Τιμάται φράγκων δεκαπέντε.)

Π Ι Ν Α Ξ
ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩ.

ΙΙασχάλιον τοΰ έτους 1869. — ’Ευνικαί έορταί. — ΒασιλικαΙ έορταί. — 
’Εποχαί. — 'Εορταί σρησκευτικαί χ ώ ’ ας δεν έργάζονται είς τά δημο'- 
σια γραφεία. — 'Εορτολόγιον μετά τής ίςορίας τών εορτών, καί τών 
φάσεων τής σελήνης μετά σημειώσεως τής άνατολής καί δυ'σεως τοΰ 
Ή λιου έν τώ  όρίζοντι.τών Άίΐηνών. — ’Ιανουάριος. — Φεβρουάριος. — 
Μάρτιος. — ’Απρίλιος. — Μάιος. — ’Ιούνιος. — ’Ιούλιος. — Αύγου
στος. — Σεπτέμβριος. — ’Οκτώβριος. — Νοέμβριος. — Δεκέμβριος. 
— Οί μήνες του ’02ωμανικοΰ έτους. — Πάσχα κατά χρονολογίαν Ίο υ- 
λιανήν. — ’Εκλείψεις τοΰ έτους 1869. — Γενεαλογικός πίναξ τών 
έπισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών. — Πολιτειογραφικαί πληρο- 
φορίαι περί Ελλάδος. — Γελοιογραφίαι (55 τόν άρώμόν). — 
Μ ου σ ι κ ή .  — 'Ο  Κορωναίος, παιάν. — "Ασματα 'Ελληνικά μετά 
συνοδίας του κλειδοκύμβαλού. — Φεύγεις, φευ'γεις καί μ’ άφ ίνεις.— 
Αν ποτέ σου καταντήσης. — Άφοΰ τ ’ δφερεν ή μοίρα. — Τήν ήγά- 

π ω ν .— ’Ε π ι κ ή δ ε ι ο ι  π α ι ά ν ε ς  ε ί ς  μ ν η μ ό σ υ ν ο ν  τών  υπ έρ  π α-  
τ ρ ί δ ο ς  π ε σ ό ν τ ω ν  ' Ε λ λ ή ν ω ν .  — Παιάν έπικήδειος 1. — Παιάν 
έπικήδειος 2 . — Ή  άναχώρησις, άσμα μετά συνοδίας τοΰ κλειδοκυμ- 
βάλου (ελληνιστί καί ίταλιστί). — ’Εγώ  τό ρόδον τής Αυγής, ασμα 
μετά συνοδίας τοΰ κυμβάλου (ελληνιστί, ίταλιστί καί γερμανιστί). — 
Φυσική θεογνωσία ήτοι ’Ερρίκος ό έξ Έϊχενφέλσης, διήγημα ήίικώ- 
τατον καί διδακτικώτατον, γερμανιστί μέν συνταχϊέν ύπο Ch. Schmiii, 
έξελληνισίΐέν δέ κατά πρώτον. —  ’Οδύσσειας'Ραψωδία Ζ. (Μεταφρα- 
σΠίσα είς δημοτικούς στίχους). — Κανονισμός τής εταιρείας τών 
φιλομούσων. — ”08ων Α' Βασιλεύς τής 'Ελλάδος. — MOboi. — 
Ζενζελέ — Ί μ ίν  — ’Αγάς. — Αστρονομικά περίεργα- (Τ ά  θαυμάσια 
τών ήλιων). — Οί Βρυκο’λακες τοΰ Μεσαιώνος. — Έ κ ϊε σ ις  τών περί 
τήν'Ελληνικήν γλώσσαν καί γραμματολογίαν σπουδών έν Γαλλία, ύπο 
E . Egger. — Βησσαρίωνος έπιστολή τω παιδαγωγώ τών τέκνων Θωμά 
Παλαιολόγου, καί περί άπογόνων Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του τε
λευταίου Αυ’τοκράτορος Κωνσταντινουπο'λεως. — Αί κλαίουσαι γυναίκες 
(παράφρασις έκ του γαλλικοΰ). — Ή  νηπιο'της τής γυναικο'ς. — 
Η νεότης τής γυναικο'ς. — 'Ο  'Ρωμαίος καί ή ’Ιουλία. — Κατασκευή 

τοΰ ανθρώπου. — Σταίϊερότης, Άστασία. — Π λ ο υ τ ά ρ χ ε ι ο ς  Α ν 
θ ο λ ο γ ί α ,  ύπό’Ιω. Βαλέττα.— Γαμαίκά παραγγέλματα.— Γυναικών 
άρεταί. — Α '. Μίκκα καί Μεγιστώ. — Β'. Τιμο'κλεια. — Γ '. Πολυ-



κρίτη. — Δ'. Ούαλερία και Κλοιλια. — Κάμμα. — Χιομάρα. — 
Χίαι γυναίκες. — Ά ργείαι γυναίκες. — Μιλήσιαι παρϊένοι. — ’Ε π ι
στολή Νεοφύτου ίεροδιακόνου του Καυσοκαλυβίτου. — Νικόλαος Λογά
δες. — Ο Έ δω νις. — Ή  25 Μαρτίου, Ναπολεόντειος ωδή. — 'Ο  

Έ ρ ω ς  (ποίημα). — Παρατηρήσεις έπί της καί/ημάς έλληνικής γλώσ- 
σης. ■— Περί τής ένεστώσης καταατάσεω; της έλληνικής γλώσσης 
καί των εις ταύτην γενομενων μεταρρυθμίσεων, υπό Ε . Έγγέρου. — 
Ποικίλα. — Τ ά  ’Εργαστήρια του Λαυρίου ορούς. — ’Επίλογος: Κα- 
τάστασις τής συγχρόνου Έλληνικής φιλολογίας. — Βιογραφικαί ση
μειώσεις περί τών προσωπογραφηϋέντων έν τώ παρόντι ήμερολογίω. — 
'Ο  Χαίν Μάρκος Γιραρδίνος υπέρ Ελλάδος.
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Π Ι Ν Α Ε
ΤΩΝ ΕΝ  ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩ ΕΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Καταστροφή τής Χίου. —· Γελοιογραφίαι. — ’Ερρίκος ό έξ Έ ϊχενφέλ- 
σης.— 'Ωσαύτως. — 'Ω σαύτως.— 'Ωσαύτως. — 'Υ ιός υπερασπιζόμε
νος τόν έαυτοΰ πατέρα. — Ελληνική έκκλησία έν Πετρουπόλει. — 
'Ωσαύτως. — Τ ά  Χανιά. — Τ ά ’Εργαστήρια Λαυρίου ορούς. — Μα- 
ρασλής (Γρηγόριος). — Μαζούρην (Μητροφάνης). — Κοντουριώτης 
(Άνδρέας). — Ά ϊβαζίδης (Νικόλαος). — Βρόσκης (Χριστόδουλος). — 
’Ανατολή. — Χαράϊ ΜπουρνοΟ. (Κωνσταντινούπολις). — Κουλέ 
Καπουσσοΰ. (Πύργος του Γαλατά· Τά μνηματάκια έν Πέρα Κων
σταντινουπόλεως.). — Κουρεύς Κωνσταντινουπόλεως. — Χακάς ('Υδρο
φόρος Κωνσταντινουπόλεως). — ’Αχθοφόρος Κωνσταντινουπόλεως. — 
’Λ ρκουδιάρης. — Ό τζα'κ Χουπουριεζής (Καπνοδοχοκαθαριστής Κων
σταντινουπόλεως. — Χύριος έκ Δαμασκού. — 'Ιερείς τοΟ 'Αγίασμα- 
τος του Μπαλουκλή έν Κωνσταντινουπόλει. — Ε βραίος Θεσσαλονίκης. 
— Ε βρ α ία  Θεσσαλονίκης. — ’Αρμενία. — Φύλακες ’Άίτωνος. — 
'Αγία Ρούμελη έν Κρήτη. — Ναυμαχία Άρκαδίου καί Άζζεδήν.


