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Κ Λ Ι

Δ Υ Ν Α Μ Ι Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ 1·

Πάσα πόλις καί κώμη έν Τουρκία καί 

εν Ελλαδι εχ ε ι, ώ; ε’ίδομεν έν τοΐς έμ

προσθεν, ού μόνον ιδίαν δημογεροντίαν 

έπιτροπικώς διέπουσαν τα  της κοινόνητος, 

άλλα και ϊδιον προκαταρκτικόν σχολεΐον· 

διό και παρ’ ή μΐν όλίγιστοι οΐ πάντως 

αγράμματοι, παραβαλλόμενοι πρός τούς 

της λοιπής Ευρώπης. Τά σγολεΐα ταΰτα 

είναι συνήθως δ ιττά , τά  μέν α λ λ η λ ο δ ι 

δ α κ τ ικ ά ,  τά  δέ ε λ λ η ν ικ ά , διδάσκοντα 

παν ό'τι έκαστος πολίτης οφείλει νά γνω- 

ρίζη, ήτοι την άρχαίαν ελληνικήν γλώσ

σαν, την γενικήν ιστορίαν, την γεωγρα

φίαν, την αριθμητικήν και τά  στοιχεία 

τών φυσικών έπιστημών. ’Έν τισιν αύτών 

οΐ μαθηται μανθάνουσι καί ολίγα λατινικά 

και γαλλικα'.

'Η έκπαίδευσις αΰτη, εϊ και έλλειπής

ετι οΰσα πολλαχοΰ, ΰπεκκαίει ούδέν ήττον 

τόν πρός τήν παιδείαν πατροπαράδοτον 

τοΐς "Ελλησιν έ'ρωτα, καί διαφυλάττει τό 

έναυσμα τ ί ς  φιλοπατρίας, ό'περ άναρρι- 

πισθεν εσχάτως, κατεπύρσευσε τήν Ανα

τολήν. Διό ούδέν ά'πορον αν βλέπομεν 

τούς απανταχού τής ύφηλίου "Ελληνας 

καταλείποντας έν τα ΐς διαθη'καις αύτών 

παντοΐα κληοοδοτηματα ύπέρ τών έν 

'Ε λλά δι και Τουρκία έλληνικών εκπαιδευ

τηρίων.

’Αλλά και αύτή ή 'Αγία Σύνοδος έπο- 

πτεύει τά  προγράμματα τών γυμνασίων 

καί τών σχολείων, τροποποιούσα πολλάκις 

αύτά επ’ άγαθώ τής ηθικής καί τής ορθο

δοξίας. 'Εν τιν ι έσχα'τως δημοσιευθείση 

αλληλογραφία τού αειμνήστου πατριάρ- 

χου Γρηγορίου βλέπομεν πλείστας αύτοΰ 

έπιστολάς άφορώσας εϊς τόν διοργανισμόν 

τών σχολείων τοϋ έθνους. ’Εν έτει 1857

ό οικουμενικός πατριάρχης άνεθεώρησε τόν 

γενικόν κανονισρ.όν τών σχολείων καί 

γυμνασίων τής Τουρκίας, ή δέ περί τούτου 

πατριαρχική έγκύκλιος έχει μέγα κύρος καί 

έν τώ παρο'ντι.

Τινά τών σχολείων του'των έ'χουσι 

μεγαλειτέραν σημασίαν · οίον ή έν Κων- 

σταντινουπόλει Μ εγάλη  το υ  γένο υ ς  

Σ χο λ ή ', ούσα αληθές γυμνα'σιον, έν ώ οί 

μαθηται παιδεύονται κατά τό πρόγραμμα 

τών λυκείων τής Γαλλίας · οίον ή ύπό 

τοΰ αειμνήστου Σεβαστοπούλου συστα- 

θεΐσα Ε ύ α γ γ ε λ ικ ή  λεγομένη σ χ ο λ ή  τ ή ς  

Σ μ ύ ρ νη ς · οίον τό γύμνασήν τής Φ ιλ ιπ - 

πουπόλεως, ό'περ κέκτηται λαμπράν βι- 
βλιοθη'κην καί μουσεϊον, ώς ή σχολή τής 

Συύρνης · τό τής ’Αλεξάνδρειάς, ίδρυθέν 

παρά τών αδελφών Άβέτη· τό τών ’ΐωαν- 

νίνων, ό'περ ύπαρχον ήδη άπό δύο αιώνων, 

φέρει σήμερον τό όνομα τών τελευταίων



αύτοΰ ευεργετών, τών αδελφών Ζωσιμά

τω ν. Το γυμνάσιον τών Ίωαννίνων ώνο- 

μάζετο κατα τον δέκατον έβδομον αιώνα 

Σ χ ο λ ε ϊο ν  το ΰ  Γ κ ο ΰ μ α ,  έκ τοΰ ονό

ματος τοΰ μεγάλου έν Βενετία "Ελληνος 

εμπόρου, δστις ΐδρυσεν αύτό εκ τών ιδίων. 

‘Αλλ’ έν έτει 1820  μεγάλη πυρκαϊά έκρα- 

γεϊσα έν ’ΐωαννίνοις άπετέφρωσε πάντα 

τά  δημόσια καταστήματα της ελληνικής 

κοινότητος. ’Οκτώ δέ μετά ταΰτα έτεσι 

πέντε αδελφοί ήπειρώται, ό ’Ιωάννης, ό 

’Αναστάσιος, ό Μ ιχαήλος, ό Ζώης και ό 

Νικόλαος Ζωσιμ.άδαι, καθεσταμένοι άπδ 

πολλοΰ έν 'Ρωσσία, ένθα έπλούτησαν εμπο

ρευόμενοι, προση'νεγκον τη πατρίδι πάσαν 

αυτών την περιουσίαν πρός έπανόρθωσιν 

τών καταστραφέντων ιδρυμάτων. Και τά 

μεν πρώτα κεφάλαια, ών μέρος άπωλέσΟη 

συνεπεία πολιτικών συμβάντων καί πολύ

πλοκων διαχειρήσεων, φέρουσιν έν τώ 

παρόντι εισόδημα ετήσιον 1 1 0 ,0 0 0  δραχ- 

μ.ών, δ ι’ ών διατηρείται έν γυμνάσιον 

έκ τεσσάρων συγκεκροτημένον κλάσεων 

μεθ’ ένός μουσείου έργαλείων της φυσικής 

καί χημείας, καί μία έλληνική σχολή, 

είς ά φυτώσιν υπέρ τους 4 0 0  μ-αθητάς · 

πρός δέ μία βιβλιοθήκη, έν ή ένεταμιεύ- 

θησαν πάντες οι "Ελληνες καί Λατίνοι 

συγγραφείς καί πάντα τά  άξιολογώτατα 

συγγράμματα τών νειοτέρων χρόνων, ούσα 

αληθές « ψυχής ίατρεϊον » κατά τόν 

*Οσυμ.ανδίαν. Συνωδά δέ τη θελήσει τών 

ιδρυτών οί καθηγηταί συνέγραψαν καί έτύ- 

πωσαν τά  αναγκαιότατα τοϊς μαθηταίς 

βιβλία, άτινα διανέμονται αύτοϊς δωρεάν. 

Οί άποροι τών μαθητών λαμβάνουσιν ετη- 

σίαν έπιχορη'γησιν, κατοικοΰσι δέ παρά. τοϊς 

ίίιώ ταις, δαπάναις τοΰ Ζωσιμαίου καθι- 

δρύματος. Τέλος δέ δυο τών εύφυεστάτων 

καί έπιμ-ελεστάτων μαθητών άποστέλλον- 

ται κατ’ έ'τος ό'πως περατώσωσι τάς σπου- 

δάς αύτών είς τ ι  τών μεγάλcav της Ευ

ρώπης πανεπιστημίων.

Οί πλεΐστοι τών άποφοίτων τρέπονται 

είς την έμπορίαν, άλλοι δέ γίνονται δ ιδά 

σκαλοι, δικηγόροι καί ιατροί, άλλά φευ! 

ούδείς σπουδάζει την πρακτικήν μηχανι

κ ή ν  η κλάδον τινα βιομηχανίας, όλίγιστοι 

δέ την πολιτικήν οικονομίαν. Καθόλου δέ 

ούδείς τών έξ Εύρώπης έπανερχομε'νων 

ομογενών σπουδαστών φροντίζει νά έφαρ- 

μώση έν τη πχτρ ίδ ι αύτοΰ πρακτικώς 

τάς έπιστήμας, άς έσπούδασε, πρός προα- '

γωγήν τής έγχωρίου βιομηχανίας καί της 

δημοσίας καί ιδιωτικής οικονομίας. ’Κς 

ού εξηγείται διά τ ί  ό ελληνικός λαός κα

θόλου διατελεϊ άδαέστατος πάσης τέχνης 

καί μηχανικής γνώσεως, οί δέ λογιώτατοι, 

καί πάντες σχεδόν οί κυβερνώντες την 

Ελλάδα πολιτικοί, ού μόνον ήγνόησαν 

καί άγνοοΰσιν ό, τ ι  γνωρίζει έν Εύρώπη 

ό τυχών έργάτης, άλλ’ ούδέ θέλουσι 

νά έννοη'σωσιν ό'τι έν τώ θετικω τούτω 

αίώνι πρώτος καί κύριος σκοπός της 

παιδείας καί τών έπιστημών είναι ή διά 

τούτων έπίδοσις της βιομηχανίας καί της 

γεωργίας, τών δύο μοχλών της εύημε- 

ρίας παντός έ'θνους · ό'τι ή Ε λλάς οφεί

λει νά. καταστη ού μ.όνον παιδεύσεως, 

άλλά καί πάσης τέχνης καί βιομηχανίας 

έστία πρός άναμ.όρφωσιν της ’Ανατο

λής · ό'τι αιτία της καταμαστιζούσης την 

Τουρκίαν καί την 'Ελλάδα πενίας είναι ή 

παντελής έ'λλ'Λψις βιομηχανίας, ής ένεκα 

τά  φυσικά προϊόντα τών χωρών τούτων 

άποστέλλονται έπί εύτελεστάτη τ ι μη εις 

τήν Εύρώπην, έπανερχόμενα δέ κατειρ- 

γασμένα πωλοΰνται δεκαπλασίονος τοϊς 

ταλαιπώροις κατοίκοις τής Τουρκίας καί 

τής Ε λλάδος, οΐτινες δεν δύνανται είσέτΐ- 

νά έννοήσωσι πό03ν προέρχεται ή αύξουσα 

ευημερία τής Εύρώπης καί ή έμμένουσα 

άθλιοτης τών κατοίκων τής Τουρκίας καί 

τής 'Ελλάδος. Διότι δέν δυνάμεθα νά 

όνομάσωμεν έ'τι βιομηχανίαν τάς άπό τίνος 

γενομένας έν *Ελλάδι σποραδικάς άπο- 

πείρας καταστάσεως βιομηχανικών εργα

στηρίων ? ών τά  προϊόντα δέν έπαρκοΰσιν 

ετι, πολλοΰ γε καί δει, ούδέ είς τό μυριο- 

στημόριον τών άναγκών τοΰ τόπου.

’Αλλ’ έπί τό προκείμενον.

Κατά τόν αύτόν σχεδόν τρόπον συνέ

στησαν καί τά  γυμνάσια τών λοιπών πό

λεων τής Τουρκίας, προικισθέντα ύπό 

γενναίων ομογενών, πλουτησάντων έν τη 

άλλοδαπή, οίοι οί Καπλάναι, οί ’ίωνίδαι, 

οι Τοσίτσαι κ . λ π . ,  συνιστώνται δέ όση- 

μέραι άλλα νέα, ώς π .  χ .  έ'ν τινι μικρά 

τής ’Ηπείρου κώμ.η κείμενη άντικρύ τοΰ 

’Αργυροκάστρου έχούση μόλις έκατοντάδα 

τινά οικιών ό έν Κωνσταντινουπόλει γεν

ναιόδωρος ομογενής Χριστάκης Ζωγράφος 

'ίδρυσεν εσχάτως όρφανοτροφεϊον καί σχο

λήν, έν γι έκπαιδεύονται τά  τέκνα τών 

περίοικων. ’Εν δέ τη ύπό τοΰ ίατροΰ 

Κ. Λαμπρίδου έκδοθείση έσχάτως περι

γραφή τοΰ δήμου τής Ζαγοράς, έκπλη'τ- 

τεταί τ ις  άληθώς βλέπων όπόσα δαπα- 

νώνται φιλοτίμως κατ’ έ'τος είς τά  σχο

λεία καί αύτών τών άσημοτάτων κωμών 

τής ’Ηπείρου, τοΰθ’ ό'περ περιποιεΐ μεγί

στη ν άληθώς τιμήν τοϊς ήπειρώταις. Ό  

έν Μασσαλία Κ. Ζαφειρόπουλος έπεμψεν 

έσχάτως είς τόν έν ’Αθήναις πρός διάδο- 

σιν τών ελληνικών γραμμάτων Σύλλογον

2 5 , 0 0 0  δραχμών πρός έκτυπωσιν γεω

γραφικών πινάκων καί διανομήν αύτών είς 

πάντα τά  σχολεία τής Έλλ.άδος · ό δ’ έν 

Βουκορεστίω Κ. Κωνσταντίνος Ζάππας, 

άξιος διάδοχος τοΰ άειμνήστου αύτοΰ έξα- 

δέλφου Εύαγγέλη Ζάππα τοΰ καταστήσαν- 

τος τά νεώτερα ’Ολύμπια, έ'πεμψεν είς τον 

έν Κωνσταντινουπόλει Σύλλογον σπουδαία 

χρημάτων ποσά ύπέρ τών ελληνικών σχο

λείων καί τοΰ ύπ’ αύτοΰ ίδρυθε'ντος Ζ ά π - 

π ε ίο υ  Δ ιδ α σ κ α λ ε ίο υ . Ό  δέ πρό δύο 

ετών άποβιώσας αρχιεπίσκοπος Πατρών 

καί ’Ηλείας Κύριλλος Χαιρωνίδης έκλη- 

ροδότησεν είς τό ΓΙανεπιστη'μιον είκοσα- 

κισχιλίας δραχμάς, ό'πως έκ τοΰ τόκου 

αύτών τελήται κατά τριετίαν θεολογικόν 

διαγώνισμα καί βραβεύηται ή άρίστη τών 

ύποβαλλομένων συγγραφών. Ό  δέ Δημή- 

τριος 'Ρογκότης, καταγόμενος έ'κ τίνος 

αρχαίας τής Θεσσαλονίκης οίκογενείας, ήτις 

άνέκαθεν μεγάλως εύηργέτησε τήν πόλιν 

ταύτην, άποβιώσας τη  2 5  φεβρουαρίου 

έ. έ ., έκληροδότησεν ύπέρ τών εύεργετι- 

κών καί φιλανθρωπικών καταστημ.άτ(ον 

τής πόλεως ταύτης πέντε χιλιάδας ’Οθω

μανικών λιρών έπί τώ  δρω νά κατατεθώ- 

σιν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ε λ 

λάδος, οί δέ τόκοι νά χρησιμεύωσιν είς 

τάς άνάγκας τών ρηθέντων καταστημά- 

των · χιλ ίας δέ λίρας έ'δωκεν είς τό έν 

ΪΑθήναις Αρσάκειον.

’Αλλ’ ένταΰθα δέν προτιθέμεθα ν’ άπα- 

ριθμήσωυ,εν πάσας τάς ύπέρ τών κοινω

φελών καταστημάτων καί τής διαδο'σεως 

τής παιδείας εύεργεσίας τών άπανταχοΰ 

ομογενών, άλλ’ ΐνα καταδείξωμεν μάλλον 

διά  τινων σποραδικών παραδειγμάτων δτι 

ή φιλοτατρία είναι έμφυτος καί κοινή πάσι 

τοϊς "Ελλησι καί αύτοϊς τοϊς πενεστάτοις.

« Παρέστην τυχα ίω ς, λέγει Γάλλος 

τις φιλε'λλην συγγραφεύς, μια τινι τών 

καθημερινών άκροάσεων τών έν Τουρ

κία έπισκόπων, αϊτινες, άοχόμεναι τη 

πρωία, καταλήγουσι τό έσπέρας. ’Εκ τών

προσελθόντων, οΐτινες άνήκον είς παντοίας 

κλάσεις ήτο καί πτωχή' τ ις  γραΐα, ήτις 

δέν ήδύνατο νά έκθεση τήν αίτησιν αύ-I
τής. Τέλος ένοήσαμεν ό'τι, άποθανόντος 

ήδη τοΰ υίοΰ Νικολάου, επειδή πάντες οί 

συγγενείς είχον τά  πρός τό ζην, έπεθύμει 

νά κληροδοτήση τήν καλύβην καί τάς δύο 

βοΰς, ή'τοι πάσαν αύτής τήν περιουσίαν, 

συμποσουμένην είς 2 ,0 0 0  δραχμάς, είς 

τό έθνος. Διά τής λέξεως έ'θνος ένόει τάς 

Αθήνας. ’Αλλ’ έζη'τει νά μάθη παρά τοΰ 

μητροπολίτου τίνι τρόπω ήδύνατο νά διά

θεση αύτά έπ’ άγαθώ παντός του έ'θνους. 

'Ο  σεβαστός καί φιλόπατρις μητροπολί

της συνεβούλευσεν αύτή νά δώση τάς μέν

1 ,0 0 0  δραχμάς είς τό ’Αρσάκειον παρθε- 

ναγωγεΐον, τ ί ς  δέ έτέρας 1 ,0 0 0  είς τό 

Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών. Ή πρός τόν 

έλληνισμόν άφοσίωσις αύτη, προστίθησιν 

ό περί ού ό λόγος συγγραφεύς, είναι αύ- 

θόρμητος καί γενική πχοι τοϊς “Ελλησι, 

καί αύτοϊς τοϊς άγνοοΰσι τήν πολιτικήν 

σημασίαν καί τήν ιστορίαν τοΰ έθνους 

αύτών. ’Επειδή αίσθημά τ ι  μόνιμον καί 

έπικρατέστερον πάσης επιστήμης καί γνώ

σεως πείθει αύτούς δτι ή έλευθέρα 'Ελλάς 

ισχύει καί ΐσχύσει μεγάλως πρός τήν κοι

νήν τοΰ έ'θνους εύημερίαν. »

Καί τώ  όντι οί τουρκοκρατούμενοι 

"Ελληνες, δσοι διεφύλαξαν άμιγή τά  έθνικά 

αύτών προσόντα, ήτοι τάς παραδόσεις, 

τήν γλώσσαν καί τ/]ν θρησκείαν, έκστάντες 

τής μακράς ληθαργίας τοΰ μεσαιώνος, άνε- 

θάρρησαν ίδόντες τώ  1 8 3 0  άπηλευθερω- 

μένον μετά οκταετείς άγώνας τό πέμ πτη - 

μόριον τή ς ελληνικής γής. ’Επειδή τό 

μικρόν τοΰτο βασίλειον κατέστη εύθύς ού 

μόνον έχέγγυον αίσιωτέρου μέλλοντος πά

σης τής ελληνικής φυλής, άλλά καί άπέ- 

δειξεν ό'τι αί περί άπελευθερώσεως τοΰ 

έ'θνους έλπίδες δέν άπέβησαν μάταιαι, 

πρός δέ, τ ί  δύναται νά κατορθώση λαός 

μ.ή άπελπίζων τήν σωτηρίαν αύτοΰ. Διό 

καί άσμενοι συνετελεσαν πρός τοϊς ά'λλοις 

παντί σθένει καί εις τήν ϊδρυσιν τοΰ Πα

νεπιστημίου τών Αθηνών, δπερ είναι έ'ργον 

ολοκλήρου τής ελληνικής φυλής καί ούχί 

τής ελληνικής κυβερνήσεως, ή τών έν 

'Ελλάδι 'Ελλήνων. Καί δτε έδέησε νά κα- 

τασκευασθη τό λαμπρόν τοΰτο τέμενρς τών 

Μουσών, ή μέν έλευθέρα 'Ελλάς έδωκε 

μ-όνον 3 0 0 ,0 0 0  δραχμάς, οί δέ έν Τουρ

κία, έν Εύρώπη καί άλλαχοΰ ομογενείς.

προσήνεγκον ύπέρ τό ήμισυ έκατομμύριον 

(μέγα ποσόν ώς πρός τάς τότε περιστά

σεις) , καθά μαρτυροΰσιν οί δημοσιευθέντες 

κατάλογοι, έν οίς βλέπει τ ις  τάς προσφο

ράς καί τών άσημοτάτων κωμών. ’Απο- 

τελεσθέντος τοΰ μνημείου, πάλιν ολόκλη

ρον τό έ'θνος έπροικοδότησεν αύτό. *0 

πρύτανις κατά τό τέλος έκάστου έτους 

άναγινώσκει τόν κατάλογον τών ύπέρ τοΰ 

Πανεπιστημίου συνεισφορών καί κληροδο

τημάτω ν. ’Εν αύτοϊς βλέπομεν παρά τι 

δάσος δοθέν έν Βλαχία, ή παρά τό έν Μαν- 

σούρα έογοστάσιον τοΰ Εμμανουήλ Κων

σταντίνου, καπηλεΐον τ ι κείμενον έπί τίνος 

αγνώστου άκτής τής Μικράς Ασίας, καί 

οικίας κειμένας έν κώμαις έπιλελησμέναις 

καί έν τοϊς «,άλιστα έπιμεμελ^μένοις τών 

γεωγραφικών πινάκω ν1.

Τά εισοδήματα τοΰ Πανεπιστημίου 

άνέρχονται ού'τως έν τώ παρόντι είς

1 5 0 ,0 0 0  δραχμάς. Πλάξ δέ τ ις  μαρμά

ρινος τεθειμένη άνωθι τής κυρίας κλίμακος 

τοΰ ιδρύματος φέρει έγγεγλυμμένα τα 

ονόματα τών εύεργετών.

’Αλλά δυστυχώς αί περιστάσεις, καθ 

άς τό βασίλειον τοΰτο έδημιουργήθη, καί 

ή άβουλία τών έν ’Αθήναις πολιτικών, 

οΐτινες άπό πολλοΰ ή'δη έγένοντο έπιλή- 

σμονες τής ύψηλής αποστολής τής Έλλά-

1 . Κατα τόν καταστατικόν πίνακα τής έν 
'Ελλάδι άνωτέρας, μέσης και κατωτάτης έκπαι- 
δευσεως κατά το ετος 1 8 7 4 , δν έδημοσίευσε τό 
αρμόδιον δπουργεϊον, οί τοΰ πανεπιστημίου φοι- 
τηταί συμποσοϋνται εις 1 3 5 2 , ών 30 εν τή  
βεολογική σχολή, 571 έν τή  νομική, 546 έν τή  
ιατρική, 142 έν τή  φιλοσοφική καί 63 έν τω 
φαρμακευτικοί σχολεία). Έδίδαξαν δε καθηγη- 
ταί 53 , ών 43 τακτικοί, 4_ επίτιμος καί 9 έκτα
κτοι · υφηγηταί δέ 18 , ών 8 έν τή  ιατρική,
5 έν τή  νομική, 4 έν τή  φιλοσοφική καί 1 έν 
τή  θεολογική. Γυμνάσια υπήρχον τώ ετει 1874 
έν τώ  κράτει 18 , έχοντα καθηγητάς 1 2 0 , μα - 
θητάς δε 2 ,4 6 0 . 'Ελληνικά σχολεία -136, άρι— 
θμοΰντα διδασκάλους 280  καί μαθητάς 7 ,6 4 6 . 
Δημοτικά σχολεία αρμένων υπήρχον 9 8 9 , περι- 
λαμβάνοντα δημοδιδασκάλους 1 ,0 4 0  καί μαθη- 
τάς 6 3 ,1 5 6 . Δ η μ ο τ ι κ ά  σχολεία κορασίων 138, 
περιέχοντα δημοδιδασκαλίσσας 165 καί μαθή
τριας 1 1 ,4 0 5 . 'Υπήρχον δέ προς τοότοις διάφορα 
σχολεία \ 2 , άριΟμοΰντα διδασκάλους 85  καί 
μαθητάς 681 . ’Ιδιωτικά δέ καί εταιριών π α ι- 
δευτήρια 100 , περιέχοντα μαθητάς 6 ,8 8 8 . Ε ί; 
ταΰτα δέν συμπεριλαμβάνονται τά άνευ άδειας 
υφιστάμενα ιδιωτικά σχολεία εις ά φοιτωσιν καθ’ 
δπολογισμδν 6 ,8 0 0  περίπου μαθηταί. Έ ν  σύ
νολο) λοιπδν τώ έτει 1874 υπήρχον έν Έ λλάδι 
παιοευτήρια 1394  είς ά έφοίτων 9 3 ,5 8 8  μαΟη
ταί. 'Η  καταπληκτική διαδοσις των γραμμάτων 
έν Έ λλάδι καταδεικνύεται έάν τις συγκρίνη τδν 
αριθμόν τών υπαρχόντων παιδευτηρίων τε καί 
μαθητών I)  έτει 1830  προς τον τών έν έτει 18 7 4 . 
Τ ώ  1830  δ άλικος άριθμδς των παιδευτηρΰον 
(έλλη/ικών σχολείων καί δημοτικών άρμενων) 
έφθασεν εις 1 1 0 , δ δέ τών μαθητών εις 9 ,2 4 0 , 
ένώ τώ  1874 δ άριθμδς τών έκπαιδευτηρίων καί 
τών μαθητών ένδεκαπλασιάσθη-.

δος, προωρισμένης ΐν’ άποβή κέντρον τοΰ 

έλληνισμοΰ, έστία παιδεύσεως καί βιομη

χανίας τής Ανατολής καί ό'ργανον τής 

βελτιώσεως τής καταστάσεως τών ύπό τήν 

Τουρκίαν όμ.ογενών· ή άμέλεια τής γεωρ

γίας καί τής βιομηχανίας, καί ό έκ ταύ

της έπελθών μαρασμός· αί κατά τής 

Τουρκίας παράκαιροι επιθέσεις ού μόνον 

έβλαψαν καιρίως τήν Ε λλάδα, άλλά καί 

άπηλλοτρίωσαν αύτήν τής άγάπης τής 

Εύρώπης, ύφ’ ής, άς μή πλανώμεθα, ήκι

στα εύνοούμεθα άπό πολλοΰ. Ή  Εύρώπη, 

λησμονήσασχ τάς άρετάς ημών καί τά  

κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν ανδρα

γαθήματα, δέν βλέπει νΰν άλλο ή τά  ελατ

τώματα καί τάς κακίας ημών. Διότι τότε 

μέν έφάνημεν αύτή άγωνιζόμενοι ώς άξιοι 

άπόγονοι τών αρχαίων Ελλήνων, νΰν δέ 

πολιτευόμεθα ώς οί τελευταίοι Βυζαντινοί.

’Αλλ’ ούδέν ήττον ή Ε λ λ ά ς, οποία 

είναι σήμερον, νομίζεται παρά πάντων τών 

'Ελλήνων ώς γή ιερά άπελευθερωθεΐσα τή 

συνδρομή καί τώ  α ΐματι άπάντων τών 

κατά τήν Εύρώπην, ’Ασίαν καί Αφρικήν 

διεσπαρμένων Ελλήνων, οΐτινες, μηδόλως 

άναμιγνυόμενοι είς τά  χαμαίζηλα προσω

πικά πάθη, άτινα διαιροΰσι καί έκφαυλί- 

ζουσι τήν έλληνιχήν κυβέρνησήν, καί άπο- 

κλαίοντες τα  πολιτικά σφάλματα τών 

άπελευθερωθέντων αύτών άδελφών, πο - 

θοΰσιν ΐνα ΐδωσι τέλος καθεσταμ,ένους έν 

τη έλευθέρα πατρ ίδ ι θεσμούς ικανούς ΐνα 

χρησιμεύωσιν είς τήν πρόοδον καί τήν 

δόξαν ολοκλήρου τοΰ έθνους. Ποθοΰσι δη

λαδή τήν ειλικρινή έφαρμογήν καί τήν 

έδραίωσιν τοΰ συνταγματικοΰ πολιτεύμα

τος, δπερ, συγκερνών μέν τά  άπό τής 

δημοκρατίας καί τής βασιλείας άγαθά, 

άποσοβεΤ τούς άπό τούτων κινδύνους, ήτοι 

τήν οχλοκρατίαν, τήν τυραννίαν καί τούς 

έμ,φυλίους πολέμους · συνάδον δέ πρός τάς 

έθνικάς παραδόσεις, έσωτερικώς μέν άπερ- 

γάζεται οίονεί κράμα τών δημοκρατικών 

αρχών τής αρχαίας Ε λλάδος καί τής 

βυζαντινής αύτοκρατορίας, έξωτερικώς δέ 

δύναται νά έξυπηρετήση τούς πόθους τοΰ 

έθνους, ούχί διά πολέμ-ων καί άκαίρων 

επιθέσεων κατά τής όμορου Τουρκίας, άλλά 

διά τής παιδείας, τής βιομηχανίας καί τής 

ειλικρινούς συμπράξεως μετά τών πρώην 

άσπονδων ημών εχθρών, τών Τούρκων καί 

τών Αύστριακών, πρός άποσόβησιν τών έκ 

τοΰ Πανσλαβισμ.οΰ κινδύνων. Α. Μ.



Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α .

F I R M I N - D I D O T ,  B R U N E T  D E  P R E S L E ,  Ρ Α Τ Ι Ν ,  G U I G N I A U T .

’Εντός ολίγων μηνών ή 'Ελλάς άπέ- 
βαλε τέσσαρας τών θερμότατων αυτής 
φίλων, ή δέ Γαλλία τέσσαρας τών δια- 
σημοτάτων αύτή; ελληνιστών, μετά τον 
Bl'Unet de Presle, τον ’Αμβρόσιον Φιρ- 
μΐνον Διδότον, μετα τον Διδότον τον 

Patin, μετα τον Patin τον Guigniaut.
Ό  θάνατος του πατριάρχου τών έν 

Γαλλία φιλελλήνων καί ελληνιστών, τοΰ 
άγαθωτάτου Φιρμίνου Διδότου, δστις 

έγένετο εϊς τών θερμότατων αποστόλων 
τοΰ φιλελληνισμοΰ κατά την έλληνικήν 
έπανάστασιν, καί παρέσχε τοΐς "Ελλησι 
παντοίας ήθικάς καί ύλικάς ευεργεσίας, 
κατελύπησε βαθέως πάντα φ ιλοπ α τρ ία  

“Ελληνα. Μαθητής τοΰ Boissoiiade και 
τοΰ Κοραή, μεταφραστής τοΰ ’Ανακρέοντος 
τοΰ Θουκυδίδου καί Θεοκρίτου, πρώτος ό 
Λιδότος διωργάνωσεν έν ετει 1 8 2 3  έρα
νον ύπέρ τών άγωνιζομένων Ελλήνων, καί 
έγένετο ό πρωταγωνιστής καί γραμματεύς 

τής φιλελληνικής εταιρίας. ΙΙρώτος αύτός 
έδωρήσατο τή  'Ελλάδι κατά τήν εις Ανα

τολήν αΰτοΰ περιήγησιν, καθ’ ήν άνεκά- 
λυψε καί λείψανά τινα τής άκροπόλεω: 
τής Τροίας, τήν πρώτην ελληνικήν φανεί -  
σαν είς τήν 'Ελλάδα τυπογραφίαν. Ταυ- 
τοχρόνως δέ έδωρη'σατο τή  Χίω λαμπράν 
βιβλιοθήκην, ήν κατέστρεψαν οί Τοΰρκοι 
κατά τήν τής νη'σου λεηλασίαν.

« Είδον τον υιόν σου, έ'γραφεν έκ 

Φλωρεντίας ό Παύλος Λουδοβίκος Κουριέρ 
έν ετει 1 8 1 0  προς τον έφευρέτην τής 
στερεοτυπίας Φιρμΐνον Διδότον πατέρα, 
καί οΰδείς μοι διαφέρει περισσότερον του- 
του. Πάσα ή 'Ελλάς όμιλεΐ περί αυτοΰ 
καί προσδοκά παρ’ αύτοΰ πλεΐστα. »

Μέχρι τοΰ τέλους τοΰ βίου αύτοΰ ό 
σεβαστός γέρων ήγάπησε περιπαθώς τήν 
ελληνικήν γλώσσαν. ’Απέθανε δέ παρα- 
σκευάζων άπο πολλών έτών μετ’ άδαμά- 
στου ζήλου νέαν έκδοσιν τή ; [λεταφρά- 
σεως τοΰ Θουκυδίδου. 'Οσάκις ό λόγος 
περί Θουκυδίδου, ό Διδο'τος ήτο ανεξάν
τλητος. Πας γινώσκων τήν ελληνικήν ήτο 
βέβαιος τής εύνοίας αΰτοΰ. Ή το δ ’ ευ
τυχής οσάκις ήδυνατο νά όμιλή ελληνιστί, 
αύτός, δστις είκοσιιτενταέτης έκλείσθη έπί 
πολλούς μήνας έν τώ  γυμνασίω τών 
Κυδωνιών πρός έκμάθησιν τής έλληνικής 
γλώσσης.

'Ο Αμβρο'σιος Φιρμΐνος Διδότος κα- 
τείχετο καί ύπό ετέρου πάθους. ’Ηγάπα 
ύπερβαλόντως τήν βιβλιοθήκην αΰτοΰ, έν 

~r\ συνη'θροισε πλήθος θαυμαστών χειρο
γράφων καί σπανίων έκδόσεων καί χαλκο
γραφιών. Διέτριβε δέ τό πλεΐστον τοΰ 

χρόνου κατάκλειστος, μελετών τά  συγ
γράμματα τών παλαιών σοφών, καί θαυ- 
μάζων τά  έργα τών αρχαίων τυπογρά
φων.

Αί γαλλικαί εφημερίδες περιγράφουσι 
διά μακρών τήν λαμπράν κηδείαν τοΰ 
Διδότου, έν νί παρέστησαν πάσα ι αί Άκα- 

δημίαι καί οί Σύλλογοι δ ι’ αντιπροσώ
πων. Ή έν Παρισίοις ελληνική κοινότης 
κατέθηκεν έπί τοΰ τάφου αύτοΰ στέφανον 
έκ πολυτίμων άνθίων. Τάς ταινίας τοΰ 
έπικηδείου φάρου έκράτουν ό ύπουργός 
τής παιδείας, ό επιτετραμμένος τά  τής 
Ελλάδος Κ. Ν. Δεληγιάννης καί δύο άκα- 
δημιακοί. Τέσσαρες έξεφωνήθησαν έπ ιτά- 
φιοι λόγοι έν τώ  νεκροταφείο, έγκωμιά- 
σαντες τόν άποθανόντα ώς φιλέλληνα, ώς 
φιλάνθρωπον καί ώς καλλιτέχνην. Ό  ήμέ- 
τερος άντιπρόσωπος τής Ελλάδος α πή γ
γειλε τό εξής λογίδριον · « 'Ως άντιπροσ- 
ωπεύων τήν Ε λλάδα  έχ ω καθήκον ν’ 
αποτείνω τελευταΐον αποχαιρετισμόν προ; 
τόν ένδοξον νεκρόν, δστι;, γνωρίσας τήν 

πατρίδα μου έν εποχή μεγάλων δοκιμα
σιών, έχαιρετισε μετά μεγάλου ένθουσια- 
σμοΰ τήν άναγέννησιν αύτής, καί μέχρι 
τών τελευταίων στιγμών τοΰ άνθηροΰ αύ
τοΰ γήρατος έσεμνύνετο έγκαυχώμενός έπί 
τώ τίτλω , έφ’ δν τοσαΰτα είχε δικαιώ 
ματα. 'Ο θάνατος τοιούτου άνδρός δέ; 
είναι απώλεια μόνον τών ελληνιστών, τών 
Ακαδημιών καί τών Συλλόγων, άλλά καί 
άληθές πένθος τής 'Ελλάδος, ένθα τό 
όνομα τοΰ Διδότου θά διεγείρω πάντοτε είς 
πάσαν καρδίαν αισθήματα διάπυρου ευγνω

μοσύνης. ))
Τή 8η φεβρουαρίου άπεβίωσεν όγδοη- 

κοντούτης καί έπισήμως έκηδεύθη καί ό 
ποεσβύτατος τών τής φιλολογικής Σχολής 
καθηγητών, μέλος τοΰ Ινστιτούτου καί 
ισόβιος γραμματεύς τής Γαλλικής ’Ακα
δημίας Κ. P a t in ,  γνωστός τοΐς "Ελλησι 
καί έκ τοΰ σοφοΰ αύτοΰ συγγράμματος 
« Μελέται έπ ί τών 'Ελλήνων τραγικών 
ποιητών, )) δι’ ού μάλιστα έφημίσθη έν |

τώ  φιλολογική κόσμω. Επιτάφιον μεταξύ 
άλλων άπήγγειλε καί ό επίσης διάσημος 
ελληνιστής καί φιλέλλην Κ . Egger. ’Εν 
δέ τή  Χκαδημία ό σοφός καθηγητής τής 
φιλοσοφίας, ό άκαδημιακός Κ. Caro, εύ- 
φραδώς ώμίλησεν ύπέρ τών έξόχων αρε
τών τοΰ άποβιώσαντος, μετά συγκινήσεως 
ΰποδείξας τήν μεγίστην απώλειαν, ήν έκ 
τοΰ νέου τούτου θανάτου ύπέστη ή Γάλλία.

Μ ετά τόν Patin τό Πανεπιστήμιον 
καί τό ’ίνστιτοΰτον τής Γαλλίας άπέβα- 
λον καί έτερον τών έπισημοτάτων αύτών 

μελών. Ό  Κ . Guigniaut, παλαιός δ ιευ

θυντής τής Ecole normale superieure, 
παλαιός καθηγητής τής Faculte des 
Lettres, ισόβιος γραμματεύς έπίτιμος 
τής ’Ακαδημίας τών ’Επιγραφών, άπε- 

βίο>σε μετά βραχεΐαν ασθένειαν, άγων τό 
ογδοηκοστόν αΰτοΰ έτος.

Ό Κ. Guigniaut ώφέλησε τήν έπι- 
στήμην, τήν Γαλλίαν καί τήν Ε λλάδα διά 
τής συστάσεως τής Σ χ ο λ ή ς  τώ ν  ’Αθη
νώ ν. "Οτε ό Κ . Σαλβανδΰ συνέλαβε τήν 
γενναίαν ιδέαν ν’ άποστείλη είς τήν 'Ε λ
λάδα τούς λογάδας τών νέων καθηγητών, 
δπως ούτοι έξοικεκοθώσι πρός τά  αρι
στουργήματα τής έλληνικής τέχνης, ένε- * 
πιστεύθη τώ  Κ. Guigniaut τά; ήνίας τής 
νέας Σχολής.

’Αποτίνοντες κατά καθήκον έλάχιστον 
έθν'.κής εύγνωμοσύνης φόρον πρός τον σοφόν 
καί έξόχως φιλέλληνα άνδρα Brunet de 
Presle, δημοοιεύομεν κατωτέρω τά  περί 
βίου καί τής τελευτής αύτοΰ, καταχω · 
οισθέντα έν τή Revue politique καί lii- 
teraire ύπό τοΰ γλαφυροΰ καλάμου τοϋ 
φιλοπόνου, τοΰ εύπαιδεύτου καί έπίσης είς 
άκρον φιλέλληνος κυρίου marquis de 
Queux de Saint-Hillaire, όστις, πιστός 
ών φίλος τοΰ άοιδίμου Brunet de Presle, 
τυγχάνει καί ένθερμος ζηλωτής τών περί 
τήν έλληνικήν γλώσσαν έφέσεων τού άξιολό- 
γου έκείνου άνδρός, ού τήν στέρησιν, βαρέως 
φέρει ού μόνον τό Institut τής Γαλλίας 
ούτινος ήτο μέλος, άλλά καί ήμεΐς οι 
'Έλληνες οί δικαίως τήν απώλειαν αύτοΰ 
άποκλαίοντες. Τήν μετάφρασιν τή ς έξαι- 
ρέτου ταύτης βιογραφίας όφείλομεν εις 
τόν έλλόγιμον ομογενή Κ . ’Ιγνάτιον Μο- 
σχάκην.

Β Ι Ο Σ  Τ Ο Τ  Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ο Σ  

B R U N E T  D E  P R E S L E

Τ Π Ο  T O T

M A R Q U IS  D E  Q U E U X  D E  S A I N T - H I L A I R E .

Ί Ι  αρχαιολογία, ή επιγραφική έπιστήμη 
καί πρό πάντων τά  ελληνικά γράμματα 
ύπέστησαν απώλειαν σημαντικωτάτην. Ό  

Charles-M arie-W ladimir Brunet de 
Presle , μέλος 
τής ’Ακαδημίας 
τών έπιγραφών 
καί τών γραμ- 
μάτοιν, καθηγη
τής τής νεοελλη
νικής έν τή σχο
λή τών λαλου
μένων ανατολι
κών γλωσσών, 
έτελεύτησε τή 
1 2  παρελθόντος 
Σεπτεμβρίου έν 
τή ιδιοκτησία 
αΰτοΰ Παρουζώ 

(Seine-et-Mar
ne) μετά μα
κράν καί π ο - 
λυώδυνον ασθέ

νειαν.
Ό Brunet de 

Presle έγεννήθη 
έν Παρισίοις τή 
.1 0  Νοεμβρίου 

1 8 0 9 . ’Ανετρά- 
φη ύπό τής άξιο- 
λογωτάτής αύτοΰ 
μητρός, άποθα- 
νούσης μήνας τ ι -  
νας πρό τής έκ- 
λογής τοΰ υιοί 
αύτής είς ακα
δημαϊκόν , καί 
ύπό τοΰ πατρός 
αύτοΰ, άνδρός 
λίαν διακεκριμέ
νου καί θερμοΰ 
τών γραμμάτων
φίλου, δστις, καθ’ ήν εποχήν ή σπουδή 
τών γλωσσών ήτο σπανιωτάτη, ήπίστατο 
δύο ξένας γλώσσας, κεκτημένος καί ποιη
τικόν δώρον ούχί ανάξιον λόγου. Ό  π α 
τήρ Brunet de Presle, γεννηθείς έν 
ετει 1 7 6 8 ,  έστάλη γραμματεύς τίίς πρε
σβείας τώ μέν 1 7 9 5  είς τήν ’Αμερικήν, 
τώ  δέ 1 7 9 7  είς τήν 'Ισπανίαν, Έ κεΐ δέ 
διατριβών έμαθε τήν ’Αγγλικήν καί 'Ισπα
νικήν. Τω 1 8 0 8  μεταφράσας έδημοσίευσε 
το έγχειρίδιον τής Ισπανικής ιστορίας τοΰ

Thomas de Yl’iarte, ού τίνος τούς φ ι
λ ο λ ο γ ικ ο ύ ς  μ ύ θ ο υ ς , έμελλε νά μετα- 
φράση έμμέτρως βραδύτερον, τώ 1 8 3 8 · 
εϊτα μετέφρασεν αγγλιστί τά α ξ ιώ μ α τ α

B R U N E T  DE P R E S L E .

τοΰ Larochefoucauld, προσθείς τώ 
1 8 2 8  είς τήν αγγλικήν μετάφρασιν καί 
έλληνικήν, ήν ό υιός αύτοΰ έδημοσίευσε 
τό έτος τοΰτο. Έγράφησαν πρός τούτοις 
ύπ’ αύτοΰ πολλαί κοινωνικαί κωμωδίαι, 
αί μέν πεζή, αί δέ έμμετροι, έν αίς καί ή 
σ χο λ ή  τώ ν  χ η ρ ώ ν , κομωδία έμμετρος 
είς τρεΐς πράξεις.

’Αληθής λόγιος φιλόσοφος τής σχολής 
τοΰ 18ου αίώνος, ό πατήρ Brunet de 
Presle ένησχολήθη επιμελέστατα είς τήν

ανατροφήν καί έκπαίδευσιν τοΰ υίοΰ αύ
τοΰ , γενομένην ύπό τήν έπίβλεψιν αύτοΰ 

τε καί διδασκάλου τίνος, δν αύτός εΐχεν 

εκλέξει καί δστις βραδύτερον έγένετο συν
άδελφος τοΰ υίοΰ 
αΰτοΰ έν τή ’Ακα
δημία —  τού

Berger de Xi- 
vrey. Έν δέ τώ 
φιλολογικώ κό
σμω είχε πλεί- 
στας σχέσεις, ών 

κατέστησε κοι- 
νωνόν τόν υιόν 
αΰτοΰ. Νεώτατον 
ώδήγητεν αύτόν 
είς τάς φιλοσο- 

φικάς παραδό
σεις, ας ό φίλος 

αΰτοΰ Azai’s έ- 

ποίει έν τή έν όδω 
Taranne κειμέ- 
νη οικία του, εν 
ύπαίθρω, κατά 

τό θέρος έν τώ  
μέσω τοΰ κήπου 
αΰτοΰ, άνανεών 

οΰτω τά  μαθή
ματα τών Περι
πατητικών. Τό 
δέ εσπέρας τόν 
ώ δήγει, παρα- 

λαμβάνων μεθ’ 
έαυτοΰ, είς άλλον 

τινά φίλον, τόν

Joseph Droz,
συγγραφέα τοΰ 
Δ ο κ ιμ ίο υ  π ε ρ ί 

τ ή ς  τ έ χ ν η ς  
το ΰ  ε ύ δ α ιμ ο -  
ν ε ΐν ,  άνακοι- 
νοΰντα εις τινας 

στενούς φίλους τό φιλοσοφικόν αΰτοΰ ηθι
κόν σύστημα, δπερ έμελλε νά δημοσίευση. 
Ό  νεανίας ήκολούθει έπίσης μετά ζήλου 
μεγάλου τά  πεοί έλληνικής γλώσσης καί 
παλαιογραφίας μαθήματα τών κκ. Bois- 
sonade καί Hase, Έν τοΐς μαθήμασι 
τούτοις ό Brunet de Presle, έγνώρισε 
νέους τινας έπίσης έπιμελεΐς ώς αύτός, 
μεθ’ ών συνέδεσε φιλίαν άδιάρρηκτον καί 
μεθ’ ών συνηντηθη έν τή  ’Ακαδημία. 
Ούτοι είναι, πλήν τοΰ διδασκάλου αύτοΰ,



Berger de Xivrey, οί κκ. Egger, 
Longperrier, Deheque και Labou- 
laye.

Ό  πατήρ Brunet de Presle φιλομα

θής ών έπεδόθη εί; την σπουδήν τών ξέ
νων γλωσσών. Ό  οίκος αύτοΰ ήτο τό συν- 
εντευκτήριον τών είς Γαλλίαν προσφύγων 
έλλη'νων. 'θ  υιός νεώτατος έ'τι ήγάπησε 
μετά μεγίστου ενθουσιασμού τάς ξένα: 
γλώσσας και την 'Ελλάδα . 'Ο Brunet 
de Presle συνείθιζε να διηγήται δτι δε- 

κατετραέτης μετεχειρίσθη τα  πρώτα χρή
ματα, κτινα παρά τοΰ πατρός αύτοΰ 
έλαβεν, είς άγοράν του έλληνικοΰ λεξικού 
τοΰ Henri Estienne, δπερ έπλη'ρωσεν 
αδρότατα και ό'περ ηύχαριστεΐτο άνευρί- 
σκων έν τη βιβλιοθή κη αύτοΰ, άποβάση 
πλουσιωτάτη και πληρέστατη είς έργα 
παντοειδή, περιεχούση δέ ιδίως παν ό, 

τ ι  άνεφε'ρετο εϊς την άρχαίαν και νεωτέραν 
'Ε λ λά δα - διότι, άπο της έποψης ταύτης 
αφιέρωσε δια  τήν 'Ελλάδα καί τά  έλλ. 
γράμματα λατρείαν ούδέποτε έξασθενή- 
σασαν, κα'ι τό γόητρον και καύχημα τοΰ 
βίου αΰτοΰ άποβάσαν. Λίαν εύεξη'γητον 
είναι το γόητρον, ό'περ ή Ελλάς ένέπνευ- 
σεν είς ψυχήν νεαράν καί όργώσαν, οία ή 
τοΰ Brunet de Presle.

Έν έτει 1821, —  δτε ό Br. de 
Presle διέτρεχε τό δωδέκατον έ'τος τής 
ηλικίας αύτοΰ, έν επαρχία τινί τής Εύρω- 
παϊκής Τουρκίας, επαρχία, ή'τις ούδέ τό 
όνομα τής Ελλάδος έ'φερε, καλούμενη 
Μωρέας, έξερράγη άσήμαντος στάσις, ή'τις 
έμελλε ν’ άποβή μ,ετ’ ού πολύ έπανάστα- 
σις, καί. ή'τις χάρις εις τόν ήρωϊσμόν τών 
επαναστατών, εϊς τό μεγαλεΐον τοΰ άγώ- 
νος καί τήν ιερότητα τοΰ σκοποΰ αύτών 
άγωνιζομένων ύπέρ της ελευθερίας καί 
ανεξαρτησίας τής έαυτών χώρας, έ'μελλε 
ν άναγκάση τάς εύρωπαΐκάς δυνάμεις νά 
τήν ένισχύσωσι καί ύποστηρίξωσιν. Ή  
έπανάστασις αύτη έ'μελλε νά συνεπαγά- 
γηται έν τέλει τήν αύτονομίαν επαρχίας, 
δ ι’ ής άντη'χησεν είς τόν εύρωπαϊκόν κό
σμον όνομά τ ι  άπό πολλών αιώνων είς 
λη'θην περιελθόν, τό όνομα τής 'Ελλάδος. 
Δέν έχομεν ανάγκην νά μνημονεύσωμεν 
ένταΰθα τάς διαφόρους φάσεις τή ς άνίσου 

ταύτης καί σφοδροτάτης πάλης, άληθοΰς 
εποποιίας άναμενούσης είσέτι τόν "Ομηρον 
αύτής. Σήμερον αί άναμνήσεις αύται είναι 
λίαν άπομεμακρυσμέναι · ή δέ επιτυχία, 
επιτυχία ό'μως ούχί τελεία, έπήνεγκεν 
έ'στιν ότε τήν λη'θην τής ζωηρότητος τοΰ 
άγώνος καί τοΰ ήρωϊσμοΰ τών άγωνιζο- 
μένων. Αλλά κατά τήν εποχήν έκείνην 
άπασα ή. Γαλλία, ά'πασα, κάλλιον είπεΐν, 
ή ελεύθερα Εύρώπη, είχε συγκινηθή ύπό 
τής έπαναστάσεως ταύτης, ήν ούχί μόνοι 
οί Έλληνες ώνόμασαν ά γ ώ ν α  ιερόν.

Ό  ενθουσιασμός ήτο μ.έγας έν Γαλλία. 

’Εν Παρισίοις συνέστη έταιρία φιλελληνική 

ύπό τήν προεδρείαν τοΰ L. Tornaux, 
γραμμ,ατεύοντος τοΰ de Gerando. "Απαν- 
τες σχεδόν οί έν Γαλλία φιλελεύθεροι με- 
τεΐχον αύτής. Ούδέν πλέον καί ούδέν 
έ'λαττον προΰκειτο ή νά διοργανωθίί νέα 
σταυροφορία είς Ανατολήν πρός άπελευ- 

θέοωσιν χριστιανικής έπαρχίας άπό τοΰ 
μουσουλμ.ανικοΰ ζυγοΰ. 'Ο τύπος ήτο 

πλήρης ειδήσεων περί τής έπαναστάσεως.
Οί γάλλοι ποιηταί ·||δον τά  γενναία 

κατορθώμ,ατα τών ‘Ελλήνων, ένω ό μέ- 

γας άγγλος ποιητής λόρδος Βύρων, ζητών 
γήν ΐν’ άποθάνν) ύπέρ αύτής, κατά την 
ποιητικήν έκφρασιν τοΰ Alfred de Mus- 
set, κατέλειπε τήν ’Ιταλίαν καί άπήρ- 
χετο νά θέση έπί τοΰ άγώνος τοΰ άνθρω- 
πισμοΰ καί τοΰ πολιτισμού τήν σφραγίδα 

τοΰ ονόματος, τήν ξαν τής φήμης καί 
τήν επικουρίαν τής άπειρου αύτοΰ περιου

σίας. Ό  πρόωρος αύτοΰ έν Μεσολογγίω 

θάνατος κατέστησε δημοτικώτερον τόν 
άγώνα, ύπέρ ού θΰμα έ'πεσεν. ’Ενώ οί 
πυροβολισμοί άντήχουν έπί τών όρέων 

τής Πελοποννήσου καί τής Μάνης, έν 
τοΐς ύδασι τοΰ Αιγαίου πέλαγους καί έν 
τώ μέσω τών νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους, 
τά  ήρωϊκά ταΰτα κατορθώματα έξετίθεντο 
είς ώραίους στίχους ύυό τών συγχρόνων 
ποιητών Lebrun, Casimir Delavigne, 
Lamartine, Victor H ugo, έ'λληνες 
δ ’ έν Παρισίοις πρόσφυγες, οίτινες διά 
τών συνεχών αύτών ένεργειών είχον προ
παρασκευάσει τόν εθνικόν άγώνα, δέν 
έ'παυον καθιστώντες αύτόν προσφιλή είς 

τόν σοφόν καί άνεπτυγμένον κόσμον. 

’Ά λλοι έτήρουν αύτόν ένη'μερον είς τά  έν
δοξα τοΰ άγώνος τούτου κατορθώματα. 

Ό  Αλέξανδρος Σοΰτσος, όστις, νεώτατος 
ών έν τή έποχη ταύτη, προηλείφετο διά 

τήν ποιητικήν αύτοΰ δόξαν, έγραφε γαλ
λιστί ιστορίαν τής 'Ελληνικής έπαναστά
σεως, ής τών κυριωδεστέρων έ'ργων έγέ
νετο μάρτυς αύτόπτης, αύτός τε καί πρό 
πάντων ό άδελφος αύτοΰ Δημ,ήτριος, έν- 
δόξως πεσών έν τή έν Δραγατσανίω ιερά 
μ άχη , ής αρχηγός ήτον, ή δέ ιστορία 
αΰτη έδημ,οσιεύθη ύπό τοΰ μεγάλου φίλέλ- 
ληνος Ambroise- Firmin Didot, τώ 
1826. Έτερος επιφανής Έ λ λ η ν , ό 'Ρ ί- 
ζος Νερουλός, μ.έγας άρχαΐος ποστέλνικος 
τής Μολδαυίας, πρωθυπουργός καί πρέ- 
σβυς τοΰ ήγεμόνος Σούτσου, έγραφε συγ
χρόνως γαλλιστί ιστορίαν τής έλληνικής 
έπαναστάσεως ( έν Παρισίοις, έν έτει 
1828) . Ο; κκ. Αλέξανδρος Μαυροκορδά- 
τος, Νέγρης, Παπαρρηγόπουλος, διέτρε- 
χον τήν Εύρώπην, ούχί ματαίως προσπα- 
θοΓ.ντες νά έγείρωσι παρ’ αύτή τό ενδια
φέρον πρός τόν έθνικόν ύπέρ ανεξαρτησία:

άγώνα, εΰρισκον πανταχοΰ τής Γαλλίας 
συμπαθείας, καί κατώρθουν νά έκβάλωσι 
τήν ’Αγγλίαν καί 'Ρωσσίαν άπό τής άδια- 

φορίας ή δυσμενείας αύτών. Ό  σύγχρο
νος τύπος ήτο πλήρης ειδήσεων καταλλή

λων είς έξέγερσιν του ένθουσιασμοΰ έν τή 
ώραία ταύτη χώρα τής Γαλλίας, έν η 

πάντα τά  δίκαια παράπονα εύρίσκουσι 

πάντοτε ύπερασπιστάς, έν ·/) τό θάρρος 

καί ό ήρωϊσμός άντηχοΰσιν έν ταΐς καρ- 
δίαις ώς ηχώ  έθνικοΰ αισθήματος. Αί 
καρδίαι έπαλ) ον ύπό εύγενοΰς ένθουσια- 

σμοΰ έπί τώ  άκούσματι, δτι έ'μποροι 

■ϊδ ραΐοι, οί κκ. Μιαούλης καί Κουντου- 
ριώτης, έδαπάνησαν τότε τήν έκ πολλών 
εκατομμυρίων φράγκων συνισταμένην καί 
διά πολυχρονίου έργασίας προσκτηθεΐσαν 
περιουσίαν αύτων, ί'να καταρτίσωσι στο- 
λίσκον, ού τίνος ό Μιαούλης άνελάμβανε 

τήν διεύθυνσιν καί άνεδεικνύετο μέγας 
πολεμ.ικός, ένω ό Κουντουριώτης άνεφαί- 
νετο βαθύς πολιτικός· έπ ί τω  άκούσμ.ατι, 
δτι ό γέρων Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, 
θυσιάζων κατά τό άρχαΐον έθος δύο αύ
τοΰ υιούς παραδοθέντας ύπ ’ αύτοΰ ώς 

όμηρους είς τήν Πύλην, έξήγειρε, καί διά 
τοΰ παραδείγματος καί διά τών πατριω
τικών αύτοΰ προκλήσεων προσείλκυσεν είς 
τόν άγώνα τήν τε Μάνην άπασαν, ής άρ-τ 

χηγός ήτο , καί μέρος τής Πελοποννήσου · 
έπί τώ  άκούσματι, οτι αύτοχειροτόνητοι 
αρχηγοί, Βότσαρης, Τσαβέλλας, Καραϊσ- 
κάκης, Κολοκοτρώνης, ’οδυσσεύς μέ δράκα 
άνδρών ημίγυμνων, άοπλων καί άτάκτοιν, 
ότέ μέν νικώντων, ότέ δέ ήττωμένων, άν- 
θίσταντο πάντοτε είς ολόκληρον τόν τουρτ- 
κικόν στρατόν· έπί τώ άκούσματι, τέλος, 
ό'τι, ύπηρέτης καφενείου τών Ψ αρώ ν, 
άγνωστος τέως, νΰν δέ τήν Εύρώπην δ ιά  
τοΰ όνόμ.ατος αύτοΰ πληρώσας, ό μόνος 
σήμερον έπιζών έκ τής πλειάδος έκείνης 
τών ηρώων, ό Κανάρης, έθετε, δ ιά  τών 
πυρπολικών αύτοΰ, πΰρ είς τά  τουρκικά 
πλοία, άτινα ένομίζοντο άσφαλή έν τοΐς 
λιμέσι τής Αλεξάνδρειάς καί τής Χίου.

Οί ζωγρα'φοι ώσαύτως, καταληφθέντες 
ύπό τοΰ γενικού ύπέρ τή ς έλληνικής επα- 
ναστάσεως ένθουσιασμ.οΰ, άπεικόνιζον έπί 

τής οθόνης διά τών γραφίδων ένός Delar 
croix ή ένός A ry  Scheffer τά  έπεισόδια 

τής μεγάλης ταύτης πάλης, τήν φρικώδη 
σφαγήν τής Χίου ή τόν ποιητικόν έκεΐνον 
όρμ.ον τών γυναικών τοΰ Σουλίου, αΐτινες 
παρευρεθεΐσαι είς τήν καταστροφήν τών 
άδελφών καί συζύγων αύτών, περιεστοι- 

χισμέναι δέ ύπό τοΰ τουρκικοΰ στρατού, 
έχόρευον άλλήλων τάς χεΐρας βαστάζου- 
σαι καί άδουσαι έπικήδειόν τ ι  άσμα, εν 
τών μυριολογίων εκείνων, ού ληξαντος, 
έ'πεσον πάσαι κατά τών κρημ.νών, ινα μη 

καταντήσωσι λεία τοΰ νικητοΰ.

ΤΗτο τώ όντι ώραΐον θέαμα, τό θέαμα 
ολοκλήρου λαοΰ, ον δύο άλλεπάλληλοι 
κατακτήσεις, ή ρωμαϊκή καί ή τουρκική, 

άπό πλέον τών 1 8  αιώνων είχον ματαίως 
ζητήσει νά έκμηδενίσωσι, λαού, ού τίνος 
ή γλωσσά, ή έθνικότης, αύτο τό ονομα 
είχον μεταβληθή, λαοΰ, δστις 'ένομίζετο 
έξαλειφθείς έκ τού άριΟμ-οΰ τών ζώντων 
καί δστις έξηγέρθη, πυγμαίος κατά κο- 
λοσσοΰ, έν όνόμ.ατι τών άθανάτων εκείνων 
άρχών τής έλευθερίας, τής άνεξαρτησίας 

καί τής αύτονομίας, έγγράψας έπί τής 
σημαίας αύτοΰ τούς ηρωικούς εκείνους 
λόγους, οΰς έπραγμάτωσεν, έλευθερ ία  
ή θ ά ν α τ ο ς , καί προσελκύσας έν τέλει 
ύπέρ, αύτοΰ τάς συμπαθείας ολοκλήρου 
της Εύοώπης, δ ι’ ής κατώρθωσε τήν έκ- 
πλίίρωσΐν τών νομίμων άύτ.οΰ ελπίδων.
; *Λς είπωμεν π,ρός τιμήν τής Γαλλίας, 

δτι έν αύτή ο ύπέρ άνεξαρτησίας έλλην. 
άγων εύρε μεγαλητέοας συμ.παθείας και 
σπουδαιοτέραν ύποστήριξιν ή αλλαχού. 
Ή  Γαλλία ήτο εκείνη, ή τις ύπείκουσα είς 
τήν πατοοπαοάδοτον αύτής πολιτικήν τοΰ 
ποοστατεύειν τους άσθένεΐς, πολιτικήν, 

ήτις παρήγαγεν άλλοτε τήν ίσχΰν καί 
δόξαν αύτής, κάί ής ή λήθη έγένετο ή 
ίμεσος αιτία τών μεγίστων αύτής συμ
φορών, ή Γαλλία ήτο έκείνη, ήτις πρώτη 
ύπεστήριξεν ένόπλως την ελλ. επαναστα- 
σιν τό μέν πρώτον έν τώ  Μωρέα, έν τή 
Πελοποννήσω καί έν τώ Ναυαρίνω, είτα 
δέ συνηγο’ρήσασα εύγλώττως ύιτέρ τής 
•Ελλάδος έν τοΐς συμβουλίοις τής δ ιπλω 
ματίας, ήτις τοσοΰτον γλίσχρως καί 
φειδω^ώς ήλευθέρωσεν έδαφος άδρότατα 
πληρωθέν διά τοΰ αίματος τών κατοίκων 
αύτοΰ, δοΰσα εις τό νεον ελλ. βζσιλειον 
όρια ουτιδανά καί άσπλάγχνως έκσπάσασα 
της κοινής πατρίδος επαρχίας, οΐαι ή 
Ήπειρος, ή Θράκη ή Θεσσαλία καί ή 
Κοητη, αΐτινες διά τοΰ θάρρους καί τής 
αύταπαρνήσεως αύτών είχον ά~οδειςει ό'τι 

ήσαν δντως άξιαι νά ήναι έλευθεραι. Εν 
ΐή  έκστρατεία τούλάχίστον τής Πελοπον

νήσου π κ ν 'δ ,  τ ι  έ'πραξεν ή κυβέρνησις 
τής Γαλλίας ήτο σύμφωνον μέ τήν γενι
κήν τοΰ έθνους έπιθυμιαν'.

Εύνόητον ήδη καθίσταται, πώς αί ει
δήσεις αύται έμελλον να ϋιαθεσωσι φαν
τασίαν νεαράν καί άκμαίαν. Ο νέος Br. 
de Presle, μή δυνάμενος νά μεθέξη τοΰ 
έλλ. άγώνος, ήθέλησε νά γνωρίση τουλά
χιστον τήν γλώσσαν τής χώρας, έν ή 
διεδραματίζόντο τά  μ. ε γάλα εκείνα έργα, 
καί διά τοΰ καλάμου νά συντελέση είς τήν 
ύπέρ τοΰ πολιτισμού καί τής άνθρωπότη- 

τος πάλην.
Ένω οί Κλέφται καί τά Παλληκάρια 

έμάχοντο έπί τών όρέων, ένω τα  άκατια 
καί τά  πυρπολικά κατεδίωκον τον τουρ

κικόν καί αιγυπτιακόν στόλον, ένώ οι πο

λιτικοί, συνελθόντες έν Επιδαύρω έν τώ 
μέσω τών καπνιώντων έρειπίων, συνετατ- 
τον τό θαυμάσιον εκείνο σχέδιόν πολιτεύ

ματος φεροντος έπί κεφαλής τών ά'ρθρων 
αύτοΰ τήν ρητήν έγγύησιν τών τεσσάρων 
θεμελιωδών έλευθεριών τής θρησκείας, 
τοΰ τύπου, τών συνελεύσεων καί τής δη- 
μοσίας έκπαιδεύσεως · ελληνές τινες λό
γιοι, έν Γ αλλία  εγκατεστημένοι* είργα- 
ζοντο μ-ετά ζήλου ύπέρ τής άναμοοφώσεως 
τής γλώσσης καί έπροσπάθουν νά καθι- 
στώσι τούς συμ.πατριώτας αύτών κοινω- 

νούς τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμ.οΰ, όπερ 
ήτον άντικείμ,ενον τών πόθοιν των, ού 

τίνος άπό πολλών ήδη αιώνων έστεροΰντο. 
' θ  έπιφανέστερος τών λογίων τούτων 

Ελλήνων ήτο ό γέρων Κοραής, άνήρ, 
ούτινος ό έ'ξοχος χαρακτήο, ό άκέραιος 
βίος καί ή ά'κρα λεπτότης θά διαφωτι- 

σθώσι διά τής νΰν γινόμενης δημοσιευ- 
σεως τών γαλλικών αύτοΰ έπιστολων και 

τής στενής αύτού άλληλογραφίας μετά 
τοΰ Chardon de la Rochette. Κατά τήν 
έποχήν τής γαλλικής έπαναστάσεως ό 

Κοραής, ό'στις άπεποιεΐτο κατά τήν επο
χήν ταύτην νά δεχθή έδραν έν τώ  Insti- 
lut προσφερομένην αύτφ έν όνόμ.ατι τής 
Ακαδημίας τών έπιγραφών ύπό τοΰ BoiS- 
SOliade, ινα μ.ή άποβάλη τήν έλληνικήν 
εθνικότητα, ήν προύτίμ.α πάσης άλλης 
καί αύτής τής γαλλικής. 'Ο νέος Br. de 
Presle έλαβε μαθήματα τής νεοελληνι
κής παρά τίνος γέροντος έλληνος προσφύ- 
γου έν Παρισίοις, τοΰ έκ Πατρών Γεωργίου 
Θεοχαροπούλου, συγγραφέως άξιολόγου 

έλλ. γραμματικής ‘ , ή τις, ώς αί λοιπαί 

πάσαι τής εποχής ταύτης γραμματικαί, 
είναι πρό πάντων ένδιαφέρουσα, διότι 
δεικνύει τάς διαφόρους φάσεις, δ ι’ ών ή 
γλώσσα διήλθεν, 'ίνα άπό ρωμαϊκής καί 
ιουδαϊκής γίνη οποία τανΰν είναι. Έντός 
ολίγου κατώρθωσε νά όμ.ιλΫ) καί γράφη 
έλευθέρως τήν έλληνικήν καί άπό τοΰ 1 8 2 8  
έν ήλικία 1 9  έτών, έδημοσίευσε παρά τώ 
Firmin Didot έργον έπιγραφόμενον · 

Les maximes et reflexions morales 
du ducde Larochefoucauld, traduites 
en grec moderne, avec une traduc
tion anglaise en regard.

’ΐδού τό ποοοίμιον, δπερ ό νέος μετα
φραστής προέταξε τοΰ βιβλίου αύτοΰ·

« Έπιθυμών νά φανώ κατά τι χρήσι
μος είς τό ηρωικόν τοΰτο έθνος, προσ-

1. 'Ο  Γ . Θ εοχαρόπουλο; έδημοσίευσε χαΊ έτέραν 
γραμματικήν μεταφρασΟεϊσαν έλληνιστ'ι προς χρ η - 
σΐΊ τών νέων ελ).ήνο3ν· διαλόγου? οΐκιαχους μετα 
πολλών διαλόγων τοϋ Φενελώνος γαλλιστί, α γ
γλιστί κα'ι νεοελληνιστί· έν τέλει λεξικόν κλασσικόν 
γαλλικόν, άγν-λιχόν, άρχαΐον κα'ι νέον ελληνικόν, 
ού προηγούνται διάλογοι κ α ι άνάπτυξι? της έλλ. 
προφοράς.

επάθησα νά καταστήσω ώς οίόν τε πίστην 
τήν μετάφρασιν μου, ήν ό κ. Θεοχαρό- 
πουλος $ιά  τής προθύμου αύτοΰ συνδρο

μής άνέδειξεν άξίαν δημοσιεύσεως. Συνήψα 

ένταΰθα καί άοχαίαν ήδη αγγλικήν μ.ε-| 

τάφοασιν έλπίζων δτι θά διευκολύνω εις 
τούς νέους "Ελληνας τήν σπουδήν τών 
δύο γλωσσών τών μ.αλλον έν Εύρώπ/, δια
δεδομένων κα ίίδτ ι θά έξνϊγείρω έν αύτοΐς 
τον πόθον είς έκμάθησιν τών λοιπών, 
άφοΰ τά  άξιώματα τοΰ Larochefou- 
cauld μετηνέχθησαν είς άπάσας σχεδόν 

τάς γνωστάς γλοίσσάς. ,··; c
« Ούδεμ.ία άλλη γ'λώσσα είναι πιθα

νώς κατάλληλο τέρα τής έλληνικής είς 
έκφρασιν τών ιδεών συγγραφέως, όστις 

μ.ετά λόγου 'θεωρείται δτι κατώρθωσε πρώ
τος ν’ άποδώσν) εις τήν γαλ. γλώσσαν 
τήν ακρίβειαν, τήν ζωηρότητα καί τόν 
άττικισμόν έκεΐνον, ών ή έλληνική υπήρξε 

καί έσεται τό πρότυπον.
« ’ΐίρξάμην τής έργασίας ταύτης μετά 

τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου καί άπεπε- 

ράτωσα αύτήν δτε τό τηλεβόλον άντήχει 

έν Ναυαρίνω.
«. Οί παΐδες τής Ελλάδος θά ίδο>σιν, 

δτι έν Γαλλία καρδίαι νεανικαί έπαλλον 
ύπέρ τοΰ ιεροΰ αύτών άγώνος καί ότι, 

ώς αύτοί, ούδέποτε άπηλπίσθησαν περί 
τοΰ μέλλοντος της 'Ελλάδος. »

Τό βιβλίον άφιεροΰται είς τον καθηγη
τήν τής νεοελληνικής Hase, ον ούδ’ 
έφαντάζετο δτι εμελλέποτε νά διαδεχθή,· 
καί ού τίνος τών παραδόσεων ήκροάτο 
τότε μ.ετά τοΰ Landois, λίαν διακεκρι
μένου έλληνιστοΰ, άποθανόντος έπιθεωρη- 
τοΰ τοΰ πανεπιστημίου, τοΰ Miller, 
συναδέλφου αύτοΰ έν τή  ’Ακαδημία, καί 
τοΰ Stanislas Julien, ούτινος ή εύχέ- 
ρεια είς τό έκμανθάνειν τάς ξένας γλώσσας 
ήτο έκτακτος, καί δστις προπαρασκεύαζε 
τάς περί τής Κινεζικής σπουδάς αύτοΰ 
μεταφράζων πεζή καί έμμέτρως τόν έθνι
κόν ΰμνον τοΰ Σολομ.οΰ και τά  πατριω
τικά ποιήματα τοΰ Calvos.

ΕΓτα, ινα  καταστήση ό Brunet de 
Presle έν Γαλλία γνωστήν τήν σύγχρονον 
έλλ. ποίησιν, μετέφρασε γαλλιστί άπό 
κοινοΰ μετά τοΰ φίλου αύτού Deheque, 
τά λυρικά ποιήματα τοΰ Αθανασίου Χρι- 
στοπούλου, ον άπεκάλει τότε νέον Άνα- 
κρέοντα, καί δστις μ.ετά τοΰ Σολομού 
είναι άναντιρρήτως είς τών πρώτων λυ
ρικών ποιητών τής νέας Ελλάδος. Ή  
μ.ετάφοασις αΰτη έδημοσιεύθη άνωνύμως 
έν Στρασβούργω τώ  1831.

Μετά τήν πρώτην ταύτην δημοσίευσιν 
ό Br. de Presle έπεχείρησε νά μ.ετα- 
φράση ελληνιστί τάς Σκέψεις τοΰ Vauve- 
nargues μ.ή έκδοθείσας. Ά λλ’ ένώ οΓ 
πλειστοι τών άλλων λογίων διέσχιζον,



ούτως ειπεϊν, μόνον την ελληνικήν, tv’ 
άνακαλύψωσι νε'ους επιστημονικούς ορί

ζοντας, ό Br. de  Presle /ΐσχολεΐτο περι 
αύτήν κατά τρο'πον δλως ίδιάζοντα και 
μετα τίνος πάθους. Ηρξατο άναγινώσκων 
όλους τούς κλασικούς συγγραφείς, είτα 
τούς βυζαντινούς προσπαθών, ώς έλεγε, 

ν αναγνώση παν δ, τ ι  ελληνιστί έτυπώθη 
μέχρι τελευταίας γραμμής, -έπειτα άνερ- 

χομενος το ρεύμα τών αιώνων έσπούδασεν 

έν τή αιγυπτιακή ιστορία τάς άρχάς καί 

τήν αναπτυξιν του πολιτισμού εκείνου, δν 

η Ελλάς προύβιβασεν εις τον κολοφώνα 
αύτοΰ.

’Απασχολημένος δλος εις τάς ανα

γνώσεις καί τάς σπουδαίας ταύτας με
λετάς ολίγα έδημοσίευσεν έπί δεκαετίαν · 

προπαρεσκευάζετο διά μεγάλα έργα" άλ
λως τε , ώς ό ίδιος ώμολδγει, μετριωτά- 

την ήσθάνετο κλίσιν εις το δημοσιεύειν.
Εν τούτες πιστός πάντοτε εις τάς περί 

την νεοελληνικήν σπουδάς αύτού διακατε
χόμενος δέ ύπδ τής έπιθυμ.ίας τού ν’ άπο- 
βη χρήσιμος είς τδν μικρόν λαδν τδν άρ- 
τιως τήν ανεξαρτησίαν αύτου άνακτή- 
σαντα, μεταφράσας νεοελληνιστί μετά 
του φίλου του Deheque έδημοσίευσε τώ 
1 8 5 3  τδ περί τών κ α θ η κ ό ν τω ν  τώ ν  

άνθρώ πω ν σύγγραμμα τού Silvio Pel- 
lico. Ταύτοχρόνως έδημοσίευσε πλεΐστα 
άρθρα εις τήν Encyclopedie des gens 
du monde, πρός τοϊς  ά'λλοις (1 8 3 7 )  
άρθρον τ ι  περί τής νεοελλ. γλώσσης καί 
φιλολογίας, τυπωθέν έν τώ  πρώτω μερει 
τού ιγ '.  το μου, καί έτερον περί τών 
ιερογλυφικών, τυπωθέν έν τώ πρώ

τω με'ρει του ιδ '.  το'μου ( 1 8 4 0 ‘ j .

Τώ 1 8 4 1  ή ’Ακαδημία τών έπιγρα- 
φών καί τών γραμμάτων έ'θετο τδ εξής 
διαγώνισμα·

(( Νά έξιστορηθώσιν αί έν Σικελία άποι- 
κίαι τών Έλλη'νων, νά έκτεθή ή πολι
τική αύτών σημασία, νά ζητηθώσι τά  
αίτια τής εύημερίας αύτών καί νά όρισθή 
ώς οίο'ν τε άκριβέστερον ό πληθυσμδς, αί 

δυνάμεις, τδ πολίτευμα, ή ηθική καί 
βιομηχανική κατάστασις, ή επιστημο
νική, φιλολογική καί καλλιτεχνική αύτών 
πρόοδος μέχρις ού ή νήσος άπέβη ρω
μαϊκή έπαρχία. »

Ό  Br. de Presle ανέπτυξε τδ θέμα 

τοΰτο δ ι’ ύπομνήματος λίαν διεξοδικοΰ 
βραβευθέντος τώ 1 8 4 2  καί τυπωθε'ντος 
τή βασιλική έγκρίσει έν τώ έθνικω τυπο- 

γραφείω τώ  1 8 4 5  ύπδ τήν έπιγραφήν· 
Έ ρ ε υ ν α ι π ε ρ ί τ ώ ν  έν Σ ικ ε λ ία  ε λ 

λ η ν ικ ώ ν  α π ο ικ ιώ ν . Διά τοΰ συγγράμ

ματος τούτου έγνώσθη καί έξησφαλίσθη ή 

επιστημονική φήμη τοΰ συγγραφέως αύ
τοΰ. Παρετηρήθη έν αύτώ ή εύρύτης τών 
γνώσεών του, τδ βάσιμον τής πολυμαθείας 
του καί ή βαθεΐα αύτοΰ κρίσις. Ή  πρώτη 

καί δικαία επιτυχία παρώτρυνεν αύτδν νά 
διαγωνισθή καί τδ  δεύτερον έν έ'τει 1 8 4 6 .

1. Ίδ ο ΰ  τά  περ\ Έ λ λ ά δ ο ; αρθρα τοΰ B r. de 
B resle  τά  καταχω ριβθέντα έν τή εγκυκλοπαίδεια 
des gens d u  m onde . B o b o lina , B o tzaris, C aloyer, 
C ap itan i, M ontagnes de la  C h im ere , C hios, F a- 
n a r ,  F a n a rio te s , G erm anos, m iitropo lita in  de  P a 
tra s , G ouras, L an g u e  e t  l i t e r a tu r e  g recques m o . 
d e rn e s , G rig o ire , p a tr ia rc h e  de  C o n stan tin o p le , 
H c tir ie  H ospodar, H y d ra , H y p silan tis , Jan in a , 
C a n a r is ,  C ap o d is tr ia s , C o le tt is , C o locotronis, 
M agne, M avrom ichalis , Mortie.

Τδ θέμα τοΰ διαγωνισμού ήτο διάφο

ρον είς άλλας τοΰ Br. de Presle μ.ελέ- 
τας άναγυ'μενον · προύκειτο π ε ρ ί  τ ή ς  
κ ρ ιτ ικ ή ς  έρεύνης τ ή ς  δ ια δ ο χ ή ς  τώ ν  
α ιγ υ π τ ια κ ώ ν  δ υ ν α σ τ ε ιώ ν  κ α τ ά  τά  
ισ τ ο ρ ικ ά  κ ε ίμ ε ν α  κ α ί  τ ά  έθν ικ ά  
μνη μ ε ΐ  α.

Τδ υπόμνημα τού Br. de Presle έπη- 
νέθη μόνον, άλλ’ ή Ακαδημία εςέφρασε 
τήν επιθυμίαν νά δημ.οσιευθή μετά τού 
βραβευθέντος. 'θ  συγγραφεύς έδημοσίευσε 

τώ 1 8 5 0  τδ πρώτον μόνον μέρος άγγεί- 
λας τήν προσεχή εκδοσιν τού δευτέρου, 

ένθα έ'μελλε νά πραγματευθή περί τών 
δυναστειών, τών βασιλειών, τών άρχαιών 

κειμένων, τών επιγραφών καί τών ανη- 
μείων τών άρτι άνακαλυφθεντων. Ί δ  δεύ

τερον τοΰτο μέρος δέν έδημοσιεύθη.

Τά διάφορα ταΰτα έργα εΐλκυσαν πρδς 
αύτδν τήν προσοχήν τής ’Ακαδημίας. 

"Οτε δέ μετά τδν θάνατον τοΰ Letronne, 
τώ 1 8 4 8  εζητεΐτο ό διάδοχος τοΰ έπ ι- 
φανοΰς τούτου παλαιογράφου, ή Ακαδη
μία έπεφόρτισε τδν Br. d e  Presle νά 
συνέχιση τήν δημοσίευσιν τών ελληνικών 
παπύρων τ7,ς Αιγύπτου παρασκευασθεϊσαν 

ύπδ τοΰ έξοχου σοφοΰ. Ό  Br. d e  Presle 
έπεδόθη όλως είς την νέαν ταύτην εργα
σίαν · δυσπιστών δέ πάντοτε είς τάς ιδίας 
δυνάμεις καί τήν άλλως τε εύρυτάτην καί 
άσφαλεστάτην επιστήμην αύτοΰ, παρεκά- 
λεσε τδν φίλον αύτοΰ Egger νά συνερ- 
γασθώσιν ούτω δέ έξηκολούθησαν άμφό- 
τεροι τήν ώραίαν ταύτην καί περίεργον 
δημοσίευσιν.

[Ακολουθεί.]

Α Γ Γ Λ Ι Α .
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Τδ κοινοβούλιον ήνεώχθη πρό τινων 
ή [Λερών ύπδ τής βασιλίσσης Βικτωρίας. 
Πρδς κατανόησιν τής σπουδαιότητος τής 
εορτής ταύτης, ανάγκη ν’ άναμνησθώμεν, 
δτι άπύ τοΰ θανάτου τοΰ πεφιλημένου 
συζύγου τής βασιλίσσης Βικτωρίας \λ β έ -  
του , δστις άναπαύεται έν τώ μ.εγαλο- 
πρεπεστάτω μαυσωλείω, δπερ ήγειρεν 
αύτώ ή Αγγλία άπδ μεγάλων δαπανών, 
ήτοι άπδ τοΰ 1 8 6 1  έτους, ή βασίλισσα 
ήνοιξε τδ Παρλαμέντον αύτοπροσώπως 
μόνον δ ίς, ητοι τδ 1 8 6 7  και 1 8 7 1  έτει.

Αλλά, πριν ή έκθέσωμεν τα  κατά τήν 
λαμπράν ταύτην δημοτελή αγγλικήν εορ
τήν, ειπωμεν όλίγα τινά περί τοΰ παλα
τιού τού Ούεστμίνστερ, εν ώ συνωστίζετο

πάσα ή αγγλική αριστοκρατία κατά τήν 
έπισημοτάτην ταύτην ήμ.έραν.

'Η οικοδομή τοΰ άπαραμ.ίλλου τούτου 
μνημείου ήρξατο έν έ'τει 1 8 3 7 , γενομένη 
κατά τά  σχέδια τοΰ άρχιτέκτονος Καρ- 
ρόλου Βαρρΰ, άπετελέσθη δέ καί ένεκαινιά- 
σθη τδ μνημεΐον ύπδ τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας τή  3  φεβρουαρίου τοΰ 1 8 5 2  
έτους, ήμερα καθ’ ήν ό δούξ τοΰ Ούε'λ- 
λιγκτων, ό νικητής τοΰ Ναπολε'οντος, 
έ'φερε τδ  ξ ίφ ο ς  τ ή ς  β α σ ιλ ε ία ς  ενώ
πιον της βασιλίσσης.

Τδ ήμισυ τοΰ έδάφους, έφ’ ού έκτίσθη 
το κοινοβούλιον, είναι δώρο ν τού Ταμί- 
σεως · έμπροσθεν δέ τής πρδς τδν ποταμ.δν 
τετραμ.μέντ,ς προσόψεως εκτείνεται μέχρι 
τής όχθης άνδηρυν ή προκυμαία, έχουσα 
4 0 0  μέτρων μήκος.

Είς τήν κατασκευήν τοΰ λαμπρού τού
του γοτθικού οίκοδομ-ήματος, μόνου έν 
Αγγλία καί ίσως έν άπάση τή ύφηλίω, 
έδαπανήθησαν, συμπεριλαμβανομένης τής 
άγοράς καί τής προσχώσεως τοΰ έδάφους,
4 9 ,9 3 1 ,1 6 8  φρ. καί 7 5  εκατοστά. 
( Απαρτιλογία επίσημος * άλλως ευχαρί
στως ήθέλομεν άμελήσει τά  7 5  εκατοστά) .

Ό  ύψηλότατος τών έπιστεφόντων τδ 
οικοδόμημα πύργων, ό λεγόμενος Π ύρ
γ ο ς  τοΰ  'Ω ρ ο λο γ ίο υ  έ'χει υψος εκα
τόν μέτρων, τδ δέ έν αύτώ τετραπλοΰν 
ώρολόγιον, τδ μεγιστον τής ύφηλίου, 
είναι άληθώς τδ θαΰμα τής νεωτέρας ώρο- 
λογοποιί'ας · έπειδή εργάζεται άπαρεγκλί- 
τως έπί εν ολόκληρον ετος. ’Αλλά μετά 
τδ τέλος τοΰ έ'τους απαιτείτα ι πρδς έπι- 
σκευασίαν καί άνάτασιν αύτοΰ διήμερος

αίθούσαις τών συνε
δριάσεων εύρίσκον- 

ται τά  προσήκοντα 
αύταίς παραρτή
ματα.

Τδ σχήμα άμ- 

φοτέρων τούτων τών 
αιθουσών είναι πα- 
ρα λλη λόγ ρα μ μον . 
Αλλ’ ή τών Λόρδων 
είναι πλουσιώτερον 

κεκοσμημένη τής 
τών Κοινοτήτων. 

Απέναντι τής εισό
δου ταύτης ισταται 
ό βασιλικός θρόνος.
Κν τω  μέσω τής 

αιθούσης είναι ή τρά
πεζα τών γραμμα
τέων , καί παοα 
ταύτη ή ε'όρα τοΰ 

Αορδου Καγγελα- 
ρίου. ’Απέναντι τοΰ 
θρόνου, κατά τήν 
έτέραν άκραν τής 
αιθούσης, είναι τδ 
βήμα, ού έμπροοθεν 
ΐστανται τά  μέλη 
τής βουλής τών 
Κοινοτήτων. Τέλος 
ύπερθεν τής πύλης, 
ύπαρχε» στοά, έν ή 
συναθροίζονται οί 
έφημεριδογράφοι· ό
πισθεν δε ταύτης 
είναι τά  θεωρεία τών 
ςένων.

Η  αίθουσα τών 
Κοινοτήτων, ούοχ 
όλιγοντι μικροτέρα 
τής τών Λόρδων, 
παρέχεται τήν αύ
τήν έσωτερικήν οι
κονομίαν, πλήν δτι 
εν ταύτη έν τώ  τό - 
τω  τοΰ βασιλκοΰ 
θρόνου είναι τδ 
θ-ονίον του προέ- 
όρου. Έ ν  μεν δεςια 
τουτου κάθηνται οί 
ύπουργοί, έν δ ’ αρι
στερά οι αρχηγοί 
τής άντ.πολιτεύ- 
σεως. Ενώπιον τοΰ 

προέδρου είναι ή 
τράπεζα τών γραμ
ματέων · άπέναντι 
δέ το Βήμα, παρ 
ώ ισταται ό Κλη- 
τήρ. Άνω δέ π ε -  
:ι;λ .σοο\ται τ;ε ϊς. I ’

έργχσ α πολλών ώ- 
ρολογοποιών. Καθ’ 

όλον τδ έ'τος τδ ώρο 
λόγιον τοΰτο ούτε 

ύστ ρεϊ" ούτε προ
τρέχει ούδέ καθ’ έ/ 

δευτερόλεπτον.Συγ
κοινωνεί δε ήλεκ- 
τρικώς μετά του 

ώρολογίου τοΰ ά- 
στεροσκοπείου τής 
Γρηγγβίχης. '11 μέν 

μικρά αύτοΰ βελόνη 
έχει μήκος τριών, ή 
δε μεγάλη πέντε μέ
τρων. Τά ώρολόγια 
ταΰτα, τέσσαρατόν 
αριθμόν, άντιστοι- 
χοΰντα πρδς τάς 
τέσσαρας πλευράς 
-οΰ τετραγώνου 
πύργου, είναι δια
φανή καί φωτίζον
ται ένδοθεν διά  φω

τιστικού άεοίου, κα- 
ταυγάζοντα ώς φά
ρος πελώριος τήν 
μητρόπολιν. Απαι
τ ε ί  δέ ό φωτισμός 
ουτος τοΰ ωρολογίου 
έτησίαν δαπάνην
2 2 ,5 0 0  <pporp-cov.
"Ολον δέ τδ ώοολό- 
γιον άπητησε δαπά
νην ένός έκατομυ,υ- 
ρίου φράγκων.

Β '.

Πλήν τής αιθού
σης τών Λόρόων, 
καί τής αιθούσης 
τών Κοινοτήτων, τό 
Παρλααέντον μεθ’ 
όλων αύτοΰ των 
παραρτημάτων πε

ριέχει 5 0 0  θαλά
μους ιίιω τ.κούς καί 
19  με-'αλας δημο
σία: α θούσας. Αι 
Αυο αίθουσαι τών 

υνεΛριάοεων,ή τών 
Λ ιρδοιν καί ή τών 
Κοινοτήτων, είναι 
σχεδόν ισομεγέθεις 
καί κεΐνται έν τώ 
δαπεδω, χωριζομε- 
ναι διά τοΰ Cen- 
Iral h a l l ,  ε.ρήας 
οκταγώνου στοάς.
■—  Ι1ν.5 ί τχίς ύυσιν



στοαί θεωρίων άποτεταγμένων εις τά  δ ι
πλωματικά σώματα, είς τοΰ; ξένους καί 
εις τους έφημεριδογράφους. "Οπισθεν δέ 

τούτων είναι αί θέσεις των κυριών. Οί 
ρήτορες άγορεύουσιν όρθιοι, ούχί έκ τού 
βη'ματος, άλλ’ έκ τών θέσεων αύτών. 
Ε π ειδή  δε αί συνεδριάσεις γίνονται μό · 
νον κατα τήν νύκτα, ή αίθουσα φωτίζεται 
λαμπρώς διά πολυελαίων μυριοφώτων.

'Η άνασσα τής Ούαλλίας έφθασε πρό 
ολίγου έκ Κοπεγχάγης, ή δέ βασίλισσα 
χθές έκ τής Σκωττίας, και έάν μη είχο- 
μεν καιρόν ψυχρόν καί σκοτεινόν, ή συ- 

νοδία θά έγένετο άληθώς μεγαλοπρεπής. 

Άλλά πρός έπίδειξιν έπιχρύσων χαλκών 
θωράκων καί χ ρυσοπαρύφων στρατιωτικών 
στολών απαιτείτα ι ήλιος,-δστις φειδωλώς 

άναλάμπ:'. έν Λονδίνω.
Από τοΰ παλατιού τού Βούκιγγαμ μέ

χρι τού Ούεσμίνστερ τά διάφορα σώματα 
τού στρατού τής πρωτευούσης είναι δ ί
στιχα παρατεταγμένα έκ παραλλήλου έν 
τα ι; άγυιαΐς· ό'πισθεν δέ τών στρατιωτών 
συνωστίζεται τό φιλοθέαμον πλήθος τών 

κατοίκων τής μεγίστης πο'λεως. ’Επειδή 
πας Ά γγλος θέλει νά χαιρετίση ση'μερον 
τ/,ν βασίλισσαν, ήτις σπανίως έμφανίζε- 
ται τώ πλήθει, καί νά ί'δη τήν βασιλι
κήν άμαξαν, η τό περίφημον όκτάπωλον 

άρμα, ούτινος οί ίπποι είναι πάντες όμοιο- 
χρώματοι, ξανθοί. —  Εύτυχεις οί ίπποι 
ούτοι, οΐτινες έξέρχονται μόνον κατά τας 
μεγάλας παρατάξεις, καί δέν σύρουσιν, 

είμή μόνον τήν βασίλισσαν.
Τά ώραιότατα ταύτα ζώα είναι θαυ- 

μασίως συνηρμοσμένα. 'Υπάρχουσι δέ 
πάντοτε δεκαέξ τοιούτοι ξανθοί ίπποι έν 
τοϊς βασιλικοΐς σταύλοις τοΰ Λονδίνου. 
Μεταφέρονται. δέ έξ 'Ανοβέρου, καί άπό 
πολλών χρόνων είναι απαραίτητοι πρός 
πάσαν δημοσίαν εορτήν τών Ά γγλων ηγε

μόνων. Μόνος ό βασιλεύς Γεώργιος ό τρί
τος παρέβη τόν κανόνα τούτον. Επειδή 
κατά τάς δημοσίας έκτάκτους παρατάξεις 
ή άυ.αξα αύτοΰ έούρετο ύφ’ ίππω ν μελά- 

νων. Διό καί έξεμάνη πρός τόν άσπονδον 
αύτοΰ έχθρόν Ναπολέοντα πρώτον, μαθών 
ό'τι έτόλμησε νά μεταχειρισθή καί ούτος 

κατά τήν στέψιν αύτοΰ τοιούτους μέλανας 
έξ Άννοβέρου ληφθέντας ίππους.

Ακριβώς κατά τήν δευτέραν μετά 
μεσημβρίαν ώραν ή πρώτη άμαξα έξέρχε- 
ται τοΰ παλατιού τοΰ Βούκιγκαμ. —  
’Εν αύτνί είναι ό λόρδος αύλάρχης καί ή 
συνοδία αύτοΰ, τούτω δ ’ έ'πονται οί

ύπηρέται, ό στρατηγός Κνόλυς καί πάσα 

ή τής αύλής θεραπεία, ’'ίλη δέ έφιππων 
σωματοφυλάκων προπορεύεται τοΰ βασι
λικού άρματος, οπερ είναι κεκλεισμένον 

ένεκα τοΰ ψύχους. Παρά τή βασιλίσση, 
περιβεβλημένη τον έκ λευκοϊκτίδος (Iier- 
rnilie) βασιλικόν μανδύαν, καταπίπτοντα 
έπι έσθήτος έκ μέλανος βελούδου, καί 

εστεμμένη διαδη'ματι άδαμαντοκολλήτω, 
κάθηται ή άνασσα τής Ούαλλίας, φορούσα 
λευκήν μεταξωτήν έσθήτα, περιβεβλημένη 
μανδύαν διφθερωτόν, καί ή άνασσα Βεά- 

! τρ ιξ , /,ς τίνος, είρη'σθω έν παρενθέσει, 

εξελέγχεται ψευδής ό προσεχής γάμος. 

Ή  συνοδία διέρχεται ταχέ(ος καί σπεύ- 
δομεν νά φθάσωμεν εις τό παλάτιον τού 
Ούεστμίνστερ, ό'περ δέν είναι εΰ'κολον.

Γ '.

Ή  αίθουσα τών Λόρδων είναι ύπερπε- 
πληρω; Λένη . Το διπλωματικόν σώμα πάρε- 
στιν έν πλήρει άπαρτισμώ. ’Εξαιρούμενης 
δέ τής στοάς τών έφημεριδογράφων, δέν 
βλέπει τις άλλο ή στρατιωτικάς καί γυ

ναικείας λαμποοτάτας στολάς. ’Εν τώ 
μέσω τής αιθούσης κάθηται ό Λόρδος 
πρωθυπουργός τής Δικαιοσύνης έν στολή, 
ήτοι φορών έσθήτα πορφυράν κεκοσμημέ- 
μένην δορά λουκοϊκτίδος. Πάντες οί 

| υπουργοί είναι περί τόν θρόνον, καί παρ’ 
αύτοϊς ό δούξ καί ή δούκησσα τού ’Εδιμ
βούργου, ό δούξ τής Κανταβριγίας, καί 

| αί άνασσαι, θυγατέρες τής βασιλίσσης.
Αλλ’ ιδού εισέρχεται ή βασίλισσα, 

προπορευομένων τών κηρύκων (lierauts 
d’armes), τοΰ δουκός τής 'Ριχυιόνδης, 
φέροντος τό ξίφος τής βασιλείας, τοΰ δου
κός τοΰΝορθόμβερλανδ,παρουσιάζοντος έπί 
προσκεφαλαίου τό βασιλικόν στέμμα, καί 
νοδ λόρδου καγγελαρίου, φέροντος τήν 
μεγάλη ν σφραγίδα. Πάσα ή βουλή τών 
λόρδων είναι έπί ποδός. 'II  βασίλισσα 
χαιρετίζει έπανειλημμένως πρός τά  δεξιά 
καί αριστερά, καί, καθημένη έπί τού 
θρόνου, νεύει πρός πάντας τούς παρευ- 
ρισκομένους ί’να καθίσωσιν.

Ο σίρ Αύγουστος Κλιφφώρδ, ό κ λη - 
τή ρ  το ΰ  σ υ μ β ο υ λ ίο υ  ( I ’h u is s ie r  a 
la verge noire), λαμβάνει τάς παραγ
γελίας τής βασιλίσσης, ήτις άναθέτει 
αύτώ τήν πρόσκλησιν τών μελών τής 
βουλής τών Κοινοτήτων. Μετ’ ολίγον 
εκατόν περίπου βουλευταί, ών προπο
ρεύεται 6 ρη'τωρ (speaker), προχωροΰσι

μέχρι τοΰ βήματος, οδηγούμενοι ύπό τοΰ 

σίρ Κλιφφώρδ. —  Ο ρήτωρ κύπτει 
ένίίπιον τής βασιλίτσης, καί ό μέγας 
καγγελάριος προσφέρει τότε αύτη τόν 

εναρκτήριο·/ λόγον, ήτις λαμβάνει μέν, 
άλλ’ εγχειρίζει αύτώ πάλιν αύτόν. —  
Τότε ή Λύτοΰ ’κξοχότης, ίστάμενος πρός 
τά δεξιά τού θρόνου, άναγινώσκει τόν 
βασιλικόν λόγον, οΰτω προοιμιαζόμενος.

« Κατά διαταγήν τής βασιλίσσης, 
άναγινώσκω ύμΐν τόν λόγον τής βασιλίσ

σης. Ιδού  οί λόγοι τής Αύτής Μεγαλειό- 
τητος. »

Μετά τό τέλος τής άναγνώσεως, ή 

βασίλισσα έγειρεται καί καταλείπει τήν 
αίθουσαν έν τή αύτή παρατάξει, έν τώ 
μέσω ενθουσιωδών ζητοκραυγών, πορευο- 
μένη είς τά βασίλεια, ό'που άναμένουσιν 
αύτήν πάντες οί :’ν τέλει. πάσα ή άγγλι ή 
αριστοκρατία /.αί αί επίτιμοι κυρίαι όπως 
ά ;πάσωνται τήν βασιλικήν χεΐρα.

Ό δικηγόρος Kinnealy ό βουλευτής καί 
σι/νηγορος τού Τι/βόρνου, έκεΐνος, ον δύ- 
ναται τις νά όνομάση τόν Άγγλον 'Ροχε- 
φορδ, ήθέλησε νά ώφεληθή τής περι- 

στάσεως, όπως ΐξεγείρη τό πλήθος καί 
καταστήσω, εαυτόν άντικείμενον περιεργίας. 

Χιλιάδες τινές τών οπαδών καί φίλων 
αύτοΰ τε καί τοΰ ψευδο-Τιχβόρνου ήθέ- 
λησαν να συνοδεύσωσιν αύτόν μέχρι τοΰ 
Κοινοβουλίου μετά σημαιών, μουσικών 

οργάνων, γρυλλισμών καί όγκασμών, πε- 
ρικυκλοΰντες τό τέθριππον τού περιβοήτου 
δικηγόρου. ’Αλλά καλή μοίρα οί αστυφύ

λακες δέν έπέτρεψαν τή εί^ε*/θεί ταυ τη 
συνοδία νά ύπερβή τά  όρια τής Trafalgar- 
Square · ό δέ ιατρός Κέννελυ έδέησεν 

ί'να πορευθή μόνος είς τό Κοινοβούλιον. 
Τότε τό meeting κατεστάθη περί τούς 
χαλκούς λέοντας τής πλατείας. Αί ση- 
μαϊαι έστάθησαν έν τώ βορβόρω καί παρά. 

τούς πόδας τής στη'λης τοΰ Νέλσωνος 
έδημηγόρησαν δημαγωγοί τινες τών τριο- 
δ(ον. ’Αδύνατον νά σάς ε’ίπω τ ί είπον καί 
τ ί  ήθελον. Είναι ή πέμπτη μετά μεσημ
βρίαν ώρα καί έπί τής κεφαλής ένός τών 
λεόντων βλέπω πελώριόν τινα γεννκδαν 
σχηματιζόμενον καί δημηγορούντα άπονε- 
νοημε'νως πρός τόν όχλον, 'ϊποθέτω  όμως 
έκ τών φρενιτιώντων χειροκροτημάτων, 
δ ι’ ών ό συρφετώδης ούτος όχλος αποδέ
χετα ι τάς ιδέας αύτοΰ, ότι ζητεί τήν άνοι- 
ξιν τών καπηλειών κατά τάς κυριακάς καί 
τήν ύποτίμησιν τοΰ ούϊσκίου.



Απώλεια της τροφοφόρου λέμβου. —  Θη'ρα 
οωκων. —  Άνευρεσις της «φανισθείτης 
λέμβου.

17  όκτωβρίου. —  "Ων καταπεπονη- 
ρ.ε'νος, δέν έβράδυνα νά άποκοιμ.ηθώ 
ύ'πνον βαθύν. Έξ ής νυκτός ήφανίσθη ό 
’Αρκτοΰρος δέν ήδυνήθην νά κλείσω ούδέ 
στιγμήν τά είς ύπνον κατασπώμ.ενα βλέ
φαρά μου. ’Επειδή τήν μέν ή μέραν τής 
15ης κατανάλωσα μόχθων ύπέρ τής σω
τηρίας τών τροφών καί τών ναυτών, 
τήν δέ νύκτα διήλθον αγρυπνών έπί τοΰ 
πάγου, αγωνιών καί ύποτρέμων ύπό τών 
έφεστώτων δεινών καί τής καταστροφής, 
ή'τις ήδη , φεΰ! πρόκειται βεβαιότατη· 
τη δ ’ επαύριον έπειράθην ύπέρ δύναμιν νά 
καταφθάσωτον ’Αρκτοΰρον,πλήν μ ά τη ν ...

Έκοιμώμην βαρέως άπό εξ ήδη ωρών, 
οτε έξυπνίζομαι ύπό δεινοΰ κλονισμού καί

παταγου, καί ύπό τών απονενοημένων 
κραυγών τών ναυτών, τών γυναικών καί 
τών παιδίων. Εγείρομ,αι περίτρομος, καί 
ερωτώ αύτούς τ ί συμβαίνει. « 'θ  πάγος, 
κραυγάζουσι, κλαίοντες καί όλοφυρόμενοι, 
διερράγη πάλιν, ή δέ λέμβος, ήν χθές 
τό εσπέρας άφήκαμεν έπί τών χειλέων 
αύτοΰ, άνηρπάγη ύπό τών κυμάτων, καί 
ήφανίσθη μετά πασών τών έν αύτή τρο
φών ! »

Τό δυστύχημα είναι φρικώδες! Άλλά 
πειρώμαι νά παρηγορήσω αύτούς, παρο- 

τρύνων έπί τό θαρρεΐν, καί έπ ί τό μ.ή 
άπελπίζειν τήν σωτηρίαν της λέμβου, ή'τις 
ίσως δέν είναι μακράν.

Καί τώ  δντι, καθορών διά τοΰ τηλε
σκοπίου, βλέπω αύτήν πλανωμένην έπί 
τοΰ άποσπασθέντος πάγου, ούχί κεχω- 
ρισμένην άφ’ ήμών διά  θαλάσσης, ώς 
ό Αρκτοΰρος, άλλά διά τίνος πορθμού 
ήμιπεπηγότος.

—  α Άγωμεν, τέκνα, ά γω μ εν!... Θαρ
ρ ε ίτε !... Μή χάνωμεν μηδέ σ τιγμήν! 
'Η λέμβος δέν είναι μακράν!,.. »

’Αλλ’ ή χιών κατέπεσεν άπλετος κατά 
την νύκτα, οι δε πελώριοι τοΰ πάγου 
ρωγμοί, έμπλησθέντες ύπ ’ αύτής, κατε- 
στησαν αφανείς. Διό καί μόλις προέβη- 
μεν ολίγον, καί, κρημνιζόμενοι έν ταΐς 
διασφαγαΐς, πληγωνόμ.εθα καί χρονοτρι- 
βοϋμεν.Πρός τήν νέαν ταύτην κακοτυ/ίαν 
οΐ ναΰται άπελπίζουσι πάλιν, δέν τολμώσι 
νά προχωρη'σωσι, καί μένουσιν ακίνητοι, 
προσηλωμένοι, ηλίθιοι. Τ ί ποιητέον πρός 
τοιαΰτα κτήνη; . . .  Ούδέν. Παρορώσι δε 
παρατρεπομένην τήν πολύτιμον λέμβον, 
ώς παρεΐδον άφανιζόμενον τόν ’Αρκτοΰ
ρον I

Έτερον δυστύχημα! Εϊ'χομεν μίαν 
σκηνήν, ύφ ήν κατεθέσαμεν εξ σάκκους 
διπύρων. Η σκηνή αύ'τη ήφανίσθη, ώς ή 
λέμβος, μετά τής τελευταίας πυςίδος,
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| Έ κ  του ’Αγγλικού του πλοιάρχου Τύξονος. j

τοΰ ωρολογίου μ.ου καί τοΰ χρονομέτρου· 
καί εις έπίμετρον κακοτυχίας βλέπομεν 
ό'τι ή νήσος, έφ’ ής εΐμεθα σεσωσμένοι, 
έσμικρυνθη τοιουτοτρόπως, ώστε μόλι; 

υπολείπονται ήμΐν διακόσια τετραγωνικά 
μέτρα στερεοΰ πάγου, ό'σ.τις ά'ρχεται ήδη 
να σαλεύη ώς πλοΐον.

Καταφυγόντες πάλιν εις τό κέντρον 
τής σχεδίας ταύτης, συνωθούμ,εθα πλη
σίον τής δευτέρας λε'μ.βου, ήν εύτυχώς 
έφυλάξαμεν.

’Εν τούτω ή θάλασσα μυκάται περί 
ήμ.άς μανιώδης, καταστρέφουσα τήν σχη- 
ματισθεΐσαν γέφυραν! "Εκαστον κΰμα,

άποσπών τεμάχιον πάγου, έκ τής ήμε- 
τέρας νη'σου, ή'τις μ.ειοΰται άδιαλίίπτω ς, 
καταρράττει χαλαζηδόν έφ’ ήμάς πεινών
τας, διψώντας καί ριγοΰντας ύπό τά  διά
βροχα ήμών ένδύματα.

18 όκτωβρίου. —  ’Εννοη'σας ό'τι πάσα 
έλπίς σωτηρίας τής άποπλανηθείοης λέμ



βου άπώλετο, προσκαλώ τούς ’Εσκιμώς, 
καί πειρώμαι νά πείσω αυτούς ό'τι δέν 
άπέβαλον πάσαν σωτηρίας ελπίδα- ό'τι ό 
’Αρκτοΰρος ήδύνατο νά άνεύρν] πάλιν καί 
σώση ήμάς, έάν ό καιρός μετεβάλετο, 
άλλ’ ό'τι έξ αύτών καί μόνων αναμένω 

τήν σωτηρίαν παντός τοΰ πληρώματος, 
καί ότι καιρός νά πειραθωσι νά άγρεύσο^σι 
δύο η τούλάχιστόν μίαν φώκην · διότι 
άλλως μετ’ όλίγας ημέρας, πάντες μικροί 

καί μεγάλοι θα άποθάνωαεν έν τώ σκότει 
έκ της πείνης καί του ψύχους. ’Αλλ’ 
έάν κατορθώσωμεν νά άγρεύσωμεν η φο- 
νεύσωμεν ίκανάς πρός διατροφήν ήμών 
φώκας, ίσως δυνηθώμεν νά έπανίδωμέν 

ποτε τήν ’Αμερικήν.
Οι Εσκιμώ, πεισθέντες τοΐς έμ.οΐς 

λόγοις, έ'λαβον τάς κάμακας αύτών, καί 
άπήλθον πρ^θύμ-ος εις τήν παραλίαν πρός 
άγραν φωκών. Μετά δε πέντε περίπου 
ώρας έπανήλθον άγρεύσαντες μίαν, έξ ής 
παρασκευάζουσιν ήδη έλαιον.

2 0  όκτωβρίου. —  *0 καιρός έκαθάρθη 
όπωσοΰν πρός ώραν, αί δέ νεφέλαι δια

σκεδάζονται, καί μ.οι φαίνεται ό'τι διορώ 
πάλιν τήν γήν, έάν μή άπατώμ.αι ύπό 
τίνος κατοπτρισμοΰ. Μεταξύ δέ τ ι ς  υπο
φαινόμενης μοι ταύτης ξηράς καί ήμών 

συνίστανται πάλιν χάριν τής ήρεμίας τής 
θαλάσσης νέοι πάγοι ΐκανώς στερεοί, ώ^τε 
νά χρησιμεύσωσιν ήμΐν ώς γέφυρα πρός 
τήν ξηράν.

21  όκτωβρίου. —  Ό  Ζώης φυλάττει 
φυλακήν. Ε ίναι δέ ούτως οξυδερκής, 
ώστε ούδέν έκφεύγει τήν ό'ρασιν αύτοΰ. 

Βλέπει δέ αίφνης έκ ε ΐ... μεταξύ τής ξη
ράς καί τής νήσου... τήν πρύμνην τής 
άφανισθείσης τροφοφο'ρου λέμβου, ταλαν
τευόμενης ετι έπί τοΰ άποσπασθέντος 
τμ.η'ματος τής νήσου ήμών. ’Ακούω τάς 
κραυγάς... πορεύομαι πρός αύτόν... καί 
βλέπω ότι λέγει άληθή.

Τ11το ήδη μεσημβρία καί ούδέν έφ άγο

με ν ετι. ’Αλλά δέν πρέπει νά χρονοτρι- 
βήσωμ.εν ούδέ στιγμήν· έπειδή ούδέποτε 
άλλοτε έπανευρήσομεν τοιαύτην ευκαιρίαν. 
Πάσα δέ αναβολή έ'σται ανήκουστος πα
ραφροσύνη. Καί μηδέν είπο'ντες τοΐς ναύ- 
τα ις , διολισθαίνομεν άμφότεροι, έγώ τε 
καί ό Ζώης, ερπόντες άπό πάγου είς πά 
γον. Αί τρίχες μ,ου άνίστανται φρίττου- 
σαι. ’Ανά έκαστον βήμα αισθάνομαι ό'τι 
ή άρτιπαγής θάλασσα τρ ίζε ι, σείεται καί 
άπειλεΐ νά καταβροχθίση ήμάς. ’Αλλ’ ή 
λέμβος μετά τών τροφών είναι έκεΐ.,. 
διολισθαίνει έκ τοΰ πάγου καί π ίπτει είς 
τήν θάλασσαν... μ.ή άνατρεπομένη... καί 
φ εύγει,... έν ώ είμεθα ούτω πλησίον αύ

τή ς!!! Προσδένομαι εύθύς διά τής μιάς 
άκρας σχοινιού, ούτινος δίδω τήν έτέραν 
είς τόν Ζώ ην... ρίπτομαι είς τό ψυχρόν

ύδω ρ... κολυμβώ μανιω δώ ς... κ α ί , . . .  

φεΰ τής εύ τυ χ ία ς!... αρπάζω διά τών 
ό δον των τήν λέμβον μ.ετά τών ανεκτίμη

των αύτής θησαυρών καί πηδώ  είς αύτήν. 
'Ο Ζώης έ'λκει τό σχοινίον, καί ή λέμβος 
πλησιάζει είς τό χείλος τής γεφύρας. 

’Αλλά πώς νά άνασύρωμεν αύτήν, κατα- 
πεφορτισμένην ούσαν τοσούτων πραγμά

τω ν; Ευτυχώς οί κύνες, ίδόντες ήμάς 
απερχομένους, ήκολούθησαν κατόπιν ήμών. 

Τά ταλαίπωρα ζώα αισθάνονται ό'τι πρό
κειται περί τής κοινής σωτηρίας καί ύλα- 

κτοΰσι χαίροντα. Προσκαλώ αύτούς όνο- 
μαστί. Τά άγαθά ζώα ρίπτουσιν έαυτά 

είς τό ύδωρ, καί νΰν μέν νηχόμ,ενα, νΰν 

δέ έλκοντα τήν λέμβον, ώθουμένην εξοπι— 
σθεν παρ’ ήμ,ών, φέρουσιν αύτήν είς τήν 
σκηνήν, πριν ή οί λοιποί ναυαγοί έννοή- 
σωσι τήν απουσίαν ήμών.

Δέν δύναμαι νά περιγράψω τήν χαράν 
αύτών βλεπόντων πάλιν παρά πάσαν προσ
δοκίαν τήν πολύτιμον λέμβον μετά τών 

έν αύτί) θησαυρών. Αί γυναίκες καί τά 
παιδία κλαίουσιν. Οί άνδρες δέν δύνανται 

νά πιστεύσωσιν ό, τ ι βλέπουσιν. ’Επειδή 
άνεκτη'σαμεν διά  μ.ιάς ού μόνον τάς τρο
φάς, ήτοι τήν ζωήν, άλλ? καί τήν λέμ

βον καί τά  έν αύτή τυχόντα έλκηθρα τοΰ 
Ζώη καί Χάνς.

Μετανάσταιις εις έτερον πλωτόν πάγον. —
Καταγραφή τών τροφών. —  Αύβτηρά σιτο-
μετρία.

23  όκτωβρίου. —  Μάτην έξετάζομ,εν 

τόν ορίζοντα. 'Ο ’Αρκτοΰρος δέν ©αίνεται 
πλέον ούδαμόθι. Άλλ’ όπως δυνηθώμ.εν 

νά μεταβώμεν είς τήν ξηράν, ανάγκη νά 
άναμείνωμεν τήν παγίωσιν τής μεταξύ 

τ ι ς  νήσου ήμών καί έκείνης σχηματιζο- 
μένης κρυσταλλοπήκτου γεφύρας, ήν κα- 
τέστρεψεν ή τελευταία τρικυμία. ’Επειδή 
οσάκις έπειράθην νά βαδίσω έπ’ αύτής 
εύρον αύτήν τρίζουσαν καί ύποσειομένην.

’Άλλως τε αί ήμέραι δέν έ'χουσι πλέον
ι \  ·\y  t/ λ )  «\ \  «.· χ  »

EtfJLVj ες  ώρας, καΰ ας το  φοος είναι αμιυ- 

δρότατον.
Άλλ’ ό'μως είναι τών άδυνάτων νά 

διαχειμάσωμεν έπί τοΰ μικροΰ τούτου 
πάγου, καί είναι έπάναγκες νκ μεταβι- 
βασθώμεν έκ παντός τρόπου είς άλλην 
τινά μ.άζαν στερεωτέραν, καί μ.ή κινδυ- 

νεύουσαν άδιαλείπτως ί'να κατακερματι- 
σθή καί διαλυθή όλοσχερώς ώς ή νήσος, 

έφ’ ής ε’ίμ,εθα. Τήν γνώμην μου ταύτην 
παραδέχονται όμοθυμαδόν πάντες, όμολο- 

γοΰντες ότι είναι κατεπεΐγον νά μετοικί- 
σωμεν είς άλλον ασφαλέστερον, εύούτεοον 
καί ύψηλότερον πάγον.

Άλλά πώς;
Ή τύ χ η , ήτις τοσαύτας έπήνεγκεν

ήμΐν πληγάς, ύπηρέτησε νΰν ήμ.άς θαυμα

σμός. Κατ’ έκείνην τήν ώραν βουνός τ ι ;  
πελώριος, ή πλωτός πάγος, παραλλάξας 
τό άκρωτήριον τής ξηράς, κατέπλεε μεγα

λοπρεπέστατος πρός ήμάς, κατασυντρίβων 
τούς μικρούς πάγους, ό'τε τέλος κατεσχέθη 
έμπροσθεν τής ήμετέρας νη'σου.

Ή  εύκαιρία ήτο πολύτιμος. ’Εν ριπή 

όφθαλμοΰ ρίπτομεν τάς λέμβους, τάς 
τροφάς, τά  έ'λκηθρα καί παν ό, τ ι έ'χομεν 
έπι τοΰ όρους τούτου, καί νηχο'μενοι καί 

άναρριχώμ.ενοι πηδώμ.εν πάντε; έπ’ αύτοΰ.
’Ιδού ή μ. εις σώοι έπί νέας νήσου. 'Η 

τρικυμία άρχεται π ά λ ιν  άλλά χάρις τω 

Θεώ ε’ίμεθα είς τόπον άσφαλέστερον, καί 
άρχόμεθα νά κατασκευάζωμ.εν εύθύς έπ’ 
αύτοΰ καλύβας έκ χιόνος, ας οί ’Εσκιμώ 
όνομάζουσιν igloss.

Ό  Μέγερ καί έγώ έγείρομεν ιδίαν κοι
νήν καλύβην. Ο Ζώης κατασκευάζει έτέ
ραν άπό κοινοΰ μετά τής γυναικός Χάννας 
καί τής θετής αύτοΰ θυγατρός. Οί ναΰται 

έγείρουσι μεγάλην καλύβην, έν ή θά συνα- 
γελάζωνται φύρδην μίγδην. Πλήν τούτων 
έγείρομ,εν μ.ίαν καλύβην διά τάς τροοά:, 
μίαν διά τόν μάγειρον καί τέλος μίαν 

ολίγον τών άλλων άποκεχωρισμένην ύπέ; 
τοΰ Χανς καί τής οίκογενείας αύτοΰ. 
Άπασαι αύται αί καλύβαι, αί συνιστώσαι 

τήν παράδοξον αύτοσχεδίαστον ταύτην 
κώμην αυνάπτονται διά τίνος κυρίας πα
ρόδου, είς ήν έκαστος έξέρχεται διά τής 
ίδιας οπής.

Ό  Ζώης είναι μέγας άρχιτέκτων. ’Εδη- 
μιούργησε πάντα ταΰτα τά  άριστουργή- 

ματα κατά τόν τελευταΐον ρυθμόν τών 

μάλλον πεπολιτισμ.ένων περίφημων ’Εσκι- 
μ.ώων κωμών.

Οί τοίχοι καί αί στέγαι σύγκεινται έξ 
όγκων πάγου τετραγώνων. Τά παράθυρα 
έ'χουσι μήκος 6 0  έκατοστών, καί κοσμούν
τα ι δ ι’ ύάλων κατεσκευασμένων τών μέν 
έκ χιόνος κατασταθείσης διαφανοΰς ώς ή 
ύαλος διά της πιέσεως, τών δέ έκ διφθε- 
ρ«ς. Αί θύραι τών καλυβών είναι χαιχηλό- 
τα τα ι, καί έκαστος εισέρχεται καί εξέρ
χεται έρπων.

Μετά τήν κατασκευήν τών καλυβών 
βλέπομεν ότι έλλείπουσιν ήμΐν τά  άναγ- 
καιότατα τών οικιακών σκευών, αί λυχνίαι. 
Ανευ φωτός θά άποθάνωμ.εν έκ τής άνίας, 
τοΰ ψύχους, τής δίψης καί τής πείνης.

’Εν τ ?  αμηχανία ταύτη οί ναΰται, 
κατατρυχόμενοι ύπό τοΰ ύπερβάλλοντος 
ψύχους, άρχονται νά διαμελίζωσι καί δια- 
σπώσι τάς λέμβους, πρός πορισμόν ξύλων. 

« Δείλαιοι! κραυγάζω πρός αύτούς, γίνε- 
σθε αύτοχειοες ! » ’Αλλ’ ούτοι ούδέ κάν μέ 

άκούουσι, μή δυνάμενοι νά ύπομ.ένωσι 
τοιοΰτον ψύχος έπί τή έλπίδι άαφιβόλου 
άπολυτοώσειος. , — '  '

Εύτυχώς ιδού παρίδταΤαί ό ί.'ώτ,ς 
φέρων τό έ'λαιον τής φώκης. Τότε μ.όΐ 
επέρχεται ή ιδέα νά κατασκευάσω λυ- 5 

χνίαςέκ τών πυξίδων τών τεταριχευμένων | 
κρεάτων, μέταχειριζόμενος άντί θρυαλλί- j 
δος τεμάχια  σχοινιού.

Ούτως έσώθησαν αί δύο πολύτιμοι

λέαβοι, αΐτινες έκιν&ύνευσαν νά γένωνται 
παράνάλωμα τοΰ πυρός. Μετ’ ολίγον συνr,- 
θρόίσθημέν πάντες περί πελώριον λυχνίαν, 
πλήρη ελαίου φώκης. Έμαγειρεύσαμεν 
ολίγον κρέας, παρεσκευάσαμ.εν τε'ϊον, καί, 
θερμ-ανθε'ντες, ήτοιμάσθημεν ϊν ’ άπέλθω- 
μεν είς ύ'πνον. Οί ναΰται ηύχαριστήθησαν

ούτως έκ τοΰ φωτός τής λυχνίας, ώσΐέ 
δέν ήθελον ίσως ανταλλάξει κ&τ* έκέίνηΥ 
τήν έσπέραΛ τάς καλύβας αύτών άντί τών 
λαμπροτάτων αιθουσών τής Λευκής Οι
κίας, ή τοΰ μ,εγάρου τοΰ προέδρου έν 

Ούασιγκτώνι!

[ΆκολουΟίΐ.]



Η Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α  Γ Λ Τ Π Τ Ι Κ Η .

'Ο περικλεής καί γόνιμος Δανός 
γλύπτης, οδτινος προτιθέμεθα ί'να 
διαγράψωμεν ένταΰθα διά βραχέων 
τον βίον και τά έργα, ήκμασε κατά 
τήν οευτέραν και τελευταίαν τών 
τεχνών π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ν ,  τήν άρ- 
ξαμένην άπό τοΰ M engs και W in - 
ckelm anxi, τελευτώσης τής δέκατης 
όγδοης έκατονταετηρίδος, και ώριμά- 
σαοαν μετά τών αριστοτεχνών Δαβίδ, 
Ινανόβα καί Βαρτολίνη.

Ό  Βερτέλος ή Αλβέρτος Θορου
άλδσεν έγεννήθη έν Κοπεγχάγη, κατά 
τινας μέντή 19 Νοεμβρίου τοΰ 1771 
έτους, κατ’ άλλους δέ (έν οίς καί ό 
πολύμοχθος Κ. Ευγένιος Πλών1, ό

1 T h o r v a l d s e n , sa  v ie  e t sou oeuvre, p a r  E u - 
gfene P lo u , m em b re  de  l ’A cad im ie  royale  de 
C open lug iie . — D euxiem e Edition, en ric liie  de 
37 com positions d u  m a ttre . —  P a ris , I i.P lo n  e t  C \  
iin p r im eu rs-ed ito u rs , 10, ru e  G aranciere .

0 0  P O Y Α Λ Α Σ  EN.

σύγγραψας εσχάτως λεπτομερώς τόν 
βίον τοΰ ήμετέρουτεχνίτου) τω 1 7 7 0 . 
Ό  πατήρ αύτοΰ ήν άπλοΰς τορνευ
τής, ή δέ μήτηρ θυγάτηρ πτωχοΰ 
τίνος ’ίουτλανδοΰ. Τό ταπεινόν τοΰ 
πατρός έπάγγελμα, τορνεύοντος έ'μ- 
βολα καί χονδροειδείς έκ δρυός καί 
σφενδάμνου μορφάς πρός στολισμόν 
τής πρώρας τών εμπορικών πλοίων, 
έ'σχε μεγάλην ροπήν πρός τήν φαν
τασίαν τοΰ εύφυοΰς καί άγαθοΰ νεα- 
νιου. Ό  δέ φρόνιμος πατήρ, μηδόλως 
άποδοκιμάζων τήν προς τήν γλυπτι
κήν κλίσιν τοΰ υίοΰ, διευκόλυνε του
ναντίον άσμε'νως τήν τάσιν ταύτην, 
εί καί μή διώρα τήν μέλλουσαν δόξαν 
τοΰ Αλβέρτου.

Ένδεκαετής ό νέος ούλοξανθόκο- 
μος καί γλαυκώπης Θορ ουάλδσεν 
φοίτα είς τήν ακαδημίαν πρός μάθη- 
σιν τής ιχνογραφίας, καί παρέχει

ικανήν βοήθειαν τώ πατρί, συνεργα- 
ζόμενος αύτώ πρός άνακούφισιν τών 
οικιακών αναγκών. Θερμώς δ’ επι
μελούμενος τής γλυπτικής, άξιοΰται 
μόλις οεκαπενταετής τοΰ αργυρού 
νομισματοσχήμου βραβείου. Δυσί δέ 
μετά ταΰτα έ'τεσι λαμβάνει άνώτερον 
έ'παθλον, οπερ παρακινεί τον Δανόν 
ζωγ ράφον, διδάσκαλον καί ποδηγε'την 
αύτοΰ Αβιλγάδρ ν ’ άποσπάση έκ του 
πατρικού εργαστηρίου τον νέον ’Αλ
βέρτον. Φιλοτίμως δέ προπαρασκευά- 
σας τον μαθητήν, παρέστησεν αύ
τόν εις τινα πάνδημον έν Κοπεγχάγη 
διαγωνισμόν, κ α ^  ον (τώ 1793) άπε- 
νεμήθη παρά τοΰ τής ακαδημία; 
προέδρου το πρώτον άριστεϊον τω 
Θορουάλδσεν, διαπρέψαντι έπί τή πα- 
ραστάσει τοΰ αγίου Π έτρου , ία - 
τρεύοντος τον παράλυτον.

Μετά διετίαν βλέπομεν αύτόν ί~ -

Η Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η .

nuovo e g ran d io so . » Αλλά καί 
αύτος ό ο^ύστηρός Ζοέγας έπήνεσε τόν 
νέον Θορουάλδσεν, ον ή γνωμοδότη- 
σις αύτη πολλοΰ ένέπλησε θάρρους, 
περί πλείστου ποιούμενον τό έλάχι- 
στον τοΰ μεγάλου κριτικού έπίνευμα.

’Αλλ’ ό θρίαμβος δέν ήτο έ'τι οίον 
έπόθει ή ρεμβάζουσα νεανική φαν
τασία τοΰ καλλιτέχνου, μή βλέπον- 
τος ύποφώσκουσαν έλπίδα τινά εύτυ- 
χοΰς καταστάσεως έν ’Ιταλία. Τού- 
ναντίον το έργοστάσιον αύτοΰ παρα- 
λύεται όσημέραι, τής έλλείψεως έ'νεκα 
ού μόνον σπουδαίων παραγγελιών 
άλλά καί μικρας προσοδοφόρου έργα- 
σίας, έπιτρεπούσης τω τεχνίτη ί'να 
παρατείνη τήν έν 'Ρώμη αύτοΰ δια
μονήν χάριν τοΰ πρός τήν τέχνην 
άμέτρου αύτοΰ έρωτος.

ρου, ώς έπόθει, τό έκ πηλοΰ πρόπλα
σμα. ’Εν τοιαύτη τυγχάνων άπορία 
ό τεχνίτης ήρξατο νά άποθαρρύνηται, 
καί, άποδίδων τέλος τήν ψυχρότητα 
ταύτην μάλλον είς τήν άτέλειαν τοΰ 
ίδιου έργου, συνέτριψεν αύτό είς μυρία.

Αλλ εύθύς μεταμελείται καί έπι- 
χειρεϊ έκ δευτέρου τήν παράστασιν 
τοΰ αύτοΰ ήρωος μείζονα ή κατ’ άν
θρωπον, θηρεύων καί πάλιν τήν έφαρ- 
μογήν τών υψηλών κανόνων τής τέ
χνης, ούς ένοελεχ_ώς μελετά έπίτε τοΰ 
ζώντος σώματος καί τών αρχαίων ύπο- 
δειγμάτων. Τό νέον τοΰτο εργον έτυχεν 
άρίστης υποδοχής, έπαινεθέν καί παρ’ 
αύτοΰ τοΰ ομοτέχνου καί άντιζήλου 
Κανόβα, είπόντος πρός τήν θέαν αύ
τοΰ· « Quest’ opera d i’ quel g io-

Ο Ε Ρ Ω Σ  K  A I  Η  Ψ Ϊ Χ Η .
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Μή έπιτυγχάνων τοΰ σκοποΰ, άπ- 
ελπίζων και δυσθυμών, διατίθεται έπί 
τέλους νά καταλίπη τήν εστίαν τών 
άνεκτιμήτων καλλιτεχνικών θησαυ
ρών καί συσκευάζεται τήν πορείαν, 
οτε κατά τήν τελευταίαν ήμέραν έμπο- 
δίζεται έ'νεκα διαυεληθείσης τίνος 
διατυπώσεως περί τήν τοΰ διαβατη
ρίου έ'κόοσιν.

Κατά δέ τήν ύστάτην ταύτην ώραν 
Άγγλος τις γνωστός τραπεζίτης, τό 
ό'νομα Θωμάς Χώτ:, εισέρχεται είς το 
έργαστήριον του περιλύπου Θορουάλο- 
σεν, καί έρωτα αύτόν οποία έ'σεται 
ή τιμή τής έπί μαρμάρου έξεργασίας 
τοΰ αγάλματος τοΰ Ίάσονος.

—  Ε ξα κόσ ια  χρυσά  φ λω ρ ία , 
λέγει ένδοιάζων καί βατταρίζων ό 
συγκεκινημένος καλλιτέχνης, μακα-

ερχομενον ώς ύποτροφον τής δανικής 
κυβερνήσεως είς τήν Ιταλίαν καί τήν 
'Ρώμην, ένθα διέμεινεν έπί τεσσαρά
κοντα έτη, βιώσας βίον άληθοΰς καλ
λιτέχνου. Εν 'Ρώ μ/j τό μέν πρώ
τον ό νεηλυς 'τεχνίτης καταπλήτ- 
τεται τό κάλλος, καί τήν άφελή 
ώραιότητα τοσούτων άριστουργημά- 
των, ύστερον δέ θαυμάζει καί μελετά 
ήσυχαίτερον, ώς αληθής μύστης, τά 
απαράμιλλα λείψανα τής έλληνικής 
τέχνης.

Μετά μακράν μελέτην ιών έργων 
τοΰ ύψηλοΰ ρυθμού τής αθηναϊκής 
περιόδου έπιλαμβάνεται τής εκτελέ- 
σεως τών άπαιτουμένων παρά τής 
ακαδημίας τής Κοπεγχάγης πρώτων 
δειγμάτων τών έν 'Ρώμη αύτοΰ σπου
δών. ’Ησαν δέ ταΰτα ό Β άκχος καί

Ο Ι Α Σ Ω Ν .

ή ’Α ριάδνη, έ'ργα άπόζοντα έτι τής 
μαθητείας, καί μήπω άπηλλαγμένα 
τής δουλικής άπομιμήσεως τών αρ
χαίων,

Διατελέσας δ’ έπί εξ όλα έτη υπό
τροφος τής κυβερνήσεως, ύπέστη πολ
λούς άντιπερισπασμούς, ενεκα τής 
μικρας καί άνεπαρκοΰς έπιχορηγή- 
σεως, καί τοΰ έπηρεάζοντος τήν 
υγείαν αύτοΰ πυρετογόνου κλίματος 
τής 'Ρώμης. Διανύσας δέ τον ολον 
σχ_εδόν τής έξαετίας χρόνον, καί μέλ- 
λων νά έπιστρέψη είς τήν εύεργέτιδα 
πατρίδα, προύθυμήθη νά δημιουργηση 
σ-ουδαΐον τι εργον, τον ’ΐάσονα. Το 
άγαλμα τοΰτο άπέπνεεν ήδη πρωτο
τυπίας · άλλά δυστυχώς, πλήν τών 
επαίνων τών εύμενών θεατών, ούδε
μίαν έλάμβανεν υλικήν βοήθειαν ό'πως | vane danese e fatto in line stile



ρίζων έαυτον, άν έκ τής περιστάσεως 
ταύτης ήδύνατο τέλος νά παρατέινη 
παρά πάσαν προσδοκίαν τήν έν Ιτα
λία διαμονήν αύτοΰ.

—  Προσφέρω οκτακόσια, λέγει ό 
φιλόκαλος Βρεττανός, κα'ι ιδού τό 
ήμισυ τοΰ ποσοΰ!

Ή  απρόοπτος αύτη καί ολιος αγαθή 
τών πραγμάτων μεταβολή εσχε με- 
γίστην ροπήν πρός τόν λοιπόν βίον 
τοΰ Θορουάλδσεν επειδή έκτοτε ό 
ένθουσιών καί άξιος οπαδός τοΰ Δονα- 
τέλλου, τοΰ Σαντοβίνου καί του Μι
χαήλ Αγγέλου προάγεταιμια ορμή διά 
πλεϊστων μεγαλοφυίας έργων έπί τό 
άκρον τής εύκλειας, καί, ώς Οά ίδω
μεν κατωτέρω, έπί τήν ά-όλαυσιν 
ήγε μονοπρεπών έπιδείξεων.

Ό  Θορουάλδσεν έδημιούργησε τόν 
’ΐάσονα έπί το άνδρικώτερον κατά 
τον ’Άρην. Ό  ήρως παρίσταται λελυ- 
μένος τήν κόμην, οίάν, κατά τον 
Πίνδαρον, εφερεν εισερχόμενος τό 
πρώτον είς ’Αθήνας. Οί πλόκαμοι, άφθό- 
νως τώ μετώπιο περισχιζόμενοι, προσ- 
παίζουσιν έπιχαρίτως τοϊς ώμοις ■ ή 
δ’ έν γενει ζωηρά καί μεγαλοπρεπής 
αύτοΰ στάσις ομοιάζει καθόλου τή τοΰ 
Ήρακλέους, άποτυπωθεΐσα έκ τίνος 
αρχαίου μωσαϊκοΰ τής v illa  A lbani.

'Επόμενος τοϊς αύτοϊς περί άπο- 
Οεώσεως τής ανθρώπινης μορφής έλ- 
ληνικοϊς κανόσι, προέπλασεν 6 Δανός 
γλύπτης καί τον Έ ρ μ ή ν , περί ού ό 
διάσημος Ναγλέρ άπεφήνατο ότι είναι 
άνθάμιλλος κατά τάς αναλογίας καί 
τήν νεανικήν ώραιότητα τω περιφήμω 
μ α χο μ ένω  Μ .ονρμάχω τοΰ Λού
βρου. Τήν δ’ ίδέαν τής άληθώς γ λ α
φοράς ταύτης παραστάσεως τ&ΰ Αρ
γε ί φόντου 'Ερμοΰ ένέβαλε τώ καλ
λιτέχνη ευκνημός τις 'Ρωμαίος άχθο- 
φόρος, ον, τυχαίως παρατηρήσας έν 
άρμοδία στάσει, έσχεδίασεν έκ τού 
προχείρου διά χρωστήρος.

Καί το μέν πρόσωπον τοΰ αγάλ
ματος αποπνέει ούχί κοινής πονηριάς, 
άλλ’ ούρανίας τινός άφελείας καί χά- 
ριτος, το δ’ εύκαμπτον καί λεπτοφυές 
τοΰ σώματος εμφαίνει όντως Θεόν 
έπιτελούντα εύμαρώς καί άνειμένως 
τάς ποικίλας κατά γην καί κατά θά
λασσαν αύτοΰ διακονίας. 'Ο Ερμής 
παρίσταται έν ώ, άποκοιμηθέντος τού 
Άργου προς τά έμμελή τοΰ αύλοΰ 
συοίγαατα, άδαιρεϊ έλαορώς τό έργα-k i t  7 ι Γ 4 Γ k I

νον τών χειλέων καί σπάται διά τής 
δεξιάς τό ξϊφος, ούτινος ύποβαστάζει 
τή πτέρνη τόν κολεόν, καί άνίσταται 
ήρέμα, προσε'χων μή έξυπνίση τον 
αντίπαλον.

’Αλλ’έπανε'λθωμενέπί τον Ιάσονα. 
Ό  Θορουάλδσεν, εί καί πολλάκις ύπε- 
σχέθη, ώς είκος, τήν άποστολήν τοΰ 
αγάλματος προς τον γενναίως προ- 
πληρώσαντα ’’Αγγλον, έχρονοτρίβει 
ούδέν ήττον έ/ΐί προφάσει ότι το εργον, 
εί καί άξιόλογον ήκιστα αύτω άπέβαινε 
κατά δόξαν καί φιλοτιμίαν.

Αλλ’ άλλως έφρόνει ό Κ. Χώπ, 
όστις, ύπό βρεττανικής ολως ίοχυρο- 
γνωμοσύνης περιφρουρούμενος, διετέ- 
λεσεν άκαμπτος, μηδόλως ανεχόμενος 
τήν έλαχίστην παραβίασιν τής αύθορ- 
μήτου αύτοΰ έκλογής, καί ταΰ~α άφ’ 
οΰ έπί εν τέταρτον σχεδόν αίώνος έν- 
εκαρτέρησεν, άναμένων τήν έκτέλεσιν 
τής συνθήκης. Προήλθε δέ ί:ω ς ή 
ασύγγνωστος αύτη βραδύτης τής πα- 
ραδόσεως τοΰ έργου καί έκ τούτου, 
οτι ό τεχνίτης έπειγόμενος έκά'ττοτε, 
ώ; οί πλεϊστοι τών καλλιτεχ'VCOV.

ανυπερβλήτων οικονομικών περισπα
σμών, ήναγκάζετο νά έπιμελήται καί 
έκποιή ταύτοχρο'νως πολλά άλλα σπου
δαία έ'ργα, άνθ ών άλλως τε προήχθη 
είς μεγίστας τιμάς, άναγορευθείς κα
θηγητής Άκαδημιών καί μέλος έπίτι- 
μον πλείστων καλλιτεχνικών τής Εύ
ρώπης εταιριών.

Τό άγαλμα τοΰ ’ΐάσονος έτυπο- 
ποίησεν ό γλύπτης άπό τοΰ 1802 
μέχρι τοΰ 1804  έ'τους, οτε έδόθη αύτώ 
ή παραγγελία, άπεστάλη δέ είς Λον- 
δΐνον μόνον τώ 1828 . Προς ίκανο- 
ποίησιν δέ τοΰ Κ. Χώπ ό Θορουάλδσεν 
παρεκάλεσεν αύτόν νά δεχθή μετά τοΰ 
πολυθουλήτου ’ΐάσονος δύο μαομά-» ·  ̂ l i t
ρίνα ανάγλυφα, καί τάς έκ μαρμάρου 
προτομάς τής Κυρίας Χώπ καί τών 
δύω αύτής θυγατέρων.

Ό  κορυφαίος τώ /Α ρ γο να υ τώ ν , 
άποβάς είς Λονδίνον, πληροί χαράς 
τον φιλόμουσον Άγγλον, άπολαύσαντα 
τέλος αύτοΰ, καί άκορέστως θαυμά- 
ζοντα τον έκ καρραρίου έξαιρέτου μαρ
μάρου έξειργασμενον λογχοφόρον καί 
άρειμάνιον το βήμα ήρωα, όστις, φέρων 
έπιδεικτικώς έπί τοΰ άριστεροΰ βρα- 
χίονος τό χρυσόμαλον τοΰ κριοΰ δέρας, 
οπερ άφεϊλεν ήδη τοΰ δράκοντος, 
καταφρονητικούς είς αύτόν αποβλέπει.

Εκ τών πρώτων τοΰ Θορουάλδσεν 
έργων είναι καί τό σύμπλεγμα όΓ  i ι ΐ ι

Έ ρ ω ς καί ή Ψ υ χ ή , προπλασθέν έν 
τή έπαύλει τοΰ βαρώνου S c lm bart, 
έν Μθ/τενέρω. Πεσόντος δέ ποτε κε- 
ραυνοΰ καί καταστρέψαντος άρδην το 
θερινόν έργοστάσιον τοΰ τεχνίτου, πε-' 
ριεσώθη άλώβητον μόνον τό πολύτι
μον τοΰτο καλλιτέχνημα. Καί ή μέν 
Τυχ/η είκονίζεται πεφροντικυϊα καί 
σύννους, έπερωτώσα τό άνά χεϊρα; 
κύπελλον, μή τολμώσα νά φέρ/j αύτό 
έπί τών χειλέων,' καί φρίττουσα προς 
τούς κινδύνους τοΰ Αγνώστου μέλλον.-' 
τος. Ό  δ’ Ερως, έναγκαλιζόμενος τήν 
νεάνιδα, προτρέπει έρωτικώς καί πεί
θει, απαλόν με ιδίων πρός τήν αγνείαν 
αύτής.

Το λίαν εύρυθμον καί χαριέστατον 
τοΰτο έογον θαυμάζεται μάλιστα ώςι I ι * ι  -
έμψυχον άπείκασμα φιλοσοφικής τί
νος ιδέας. Ό  Θορουάλδσεν διέπρεψεν 
ώς ούδείς άλλος έπί τή αληθή τών 
ψυχικών παθών έρμηνία, προαιρού
μενος ίδια τά θέματα τών Ιργων αύτοΰ 

1 έκ τής ελληνικής μυθολογίας. Έδιοκε 
| οέ δείγμα τής έαυτοΰ δεινότητος μά

λιστα διά τοΰ πρώτου λαμπροτάτου 
I >

αύτοΰ άναγλύφου, τής ’Α π α γω γή ς
τή ς  Β ριση/δος, περιεποίησαντος τώ 
Δανώ καλλιτέχνη όνομα άντισταθμί- 
σαν τήν δόξαν τοΰ ’ΐταλοΰ Κανόβα, 
προς ον, καί αντίπαλον όντα, διετέλε- 
σεν αείποτε οιλικώς διακείμενος.

Κατά τον αύτόν καιρόν (τώ 1806) 
ό Θορουάλδσεν έπεχείρησεν, ύπέρ τής 
κομίσσης Worontzoff, τήν παράστα- 
σιν τής Νικηφόρου Α φ ροδίτης, 
είκονιζομένης έν φ επιδικάζει αύτή ό 
ΙΙάρις το χρυσοΰν μήλον. Ό  τεχνί
της, πιστός μαθητής τών Ελλήνων,, 
έμελέτησε τον τής έξάλλου γυναικείας 
καλλονής τύπον έπί τών γνωστών 
αγαλμάτων τής τών Μεδίκων, τής 
τοΰ Καπιτωλίου καί τής τής Τρωάδος 
’Α φ ροδίτης, μή εύτυχήσας νά ϊδη 
καί τήν θεσπεσίαν Αφροδίτην τής 
Μήλου, έξευρεθεΐσαν πολλώ ύστερον 
(τώ 1820). Λέγεται δ’ ότι μετήλλαξζ 
τριάκοντα πρωτότυπα, άπανθίζων τάς 
έπί μέρους αύτών καλλονάς.

Νεάζουσα, ώς ή τών Μεδίκων, ή 
’Α φροδίτη τοΰ Θορουάλδσεν παρίστα- 
ται μέν γυμνή καί άπηλλαγμένη πως 
τοΰ αίδημονοπρεποΰς τών άρχαίων

t ·> r  γο ■* rμαρμαρων, ουοεν ήττον ο επισπευ-

δουσα ν’ άναλάβη διά τής άριστεράς 
τόν έπί τοΰ στελέχους ριφθέντα χ ι
τώνα, διαγράφουσα χαριέντως εύστρόγ-

γυλον κίνησιν διά τοΰ δεξιοΰ βραχίο- 
νος, καί κρατούσα ακροθιγώς τό τής 
νίκης άθλον, πρός δ ή κεφαλή έμπαθώς

κλίνουσαέπιδείκνυσιν έπευφραινομένην 
πάσαν τήν γυναικειαν φιλαρέσκεΐαν.

[Ακολουθεί.]
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Ό  Ατιμος άπήλθεν, ώς εΐδομεν εν τοϊς 

ε^.προσθεν, έξ Αγκώνας εις Κέρκυραν έπί 

τίνος γαλλικής κοοβέττας, φέρων ποος τον 

βέύν τής Μάνης αύτόγραφον έπιστολην 

τοΰ στρατηγού Βοναπάρτου, τοΰ μέλλον

τος Ναπολέοντος πρώτου. Καταλιπών δε 

αυτόθι δύο τών ανεψιών αύτοΰ καί τόν 

συνοδοιπόρον Γολλόνην, καί παραλαβών 

μόνον τόν Νικόλαον Στεφανοπόλιδα, με- 

τέβνι είς Κεφαλληνίαν. Πλησιάζοντες πρός 

την νήσον οί δύο απεσταλμένοι, ήκουσαν 

σφοδρούς καί συνεχείς κανονοβολ.ισμούς. 

Ό  ’Αλή Πασσάς, ό σατράπης τών ’ΐωαννί- 

νων, δεσπόζων της μεταξύ τών δύο κόλ

πων της Πρεβέζης καί Ναύπακτού ’Αλβα

νίας, λαβών παρά τοΰ Γάλλου στρατηγοΰ 

άδειαν νά διέλθη μετά τριών πλοίων, 

—  οπερ ούδε'ποτε έπέτρεψαν οί Βενε- 

τοί, —  άπεβίβασε πυροβολικόν καί Ιπ ι-  

π ίπτων εξαπίνης έπί τιον Χειμαριωτών, 

τούς μέν έξεδίωξε, τούς δ ’ ύπεδουλώσατο 

τότε πρώτον. Καί μή χρονοτριβη'σας, 

ώρμησεν εύθύς καί έπί τόν πενθερόν αύ

τοΰ, τόν πασσάν τοΰ Δελφίνου, ούτινος 

έκδιωχθέντος, έσφετερίσατο τήν χώραν, έφ’ 

ής κατέστησεν αύθαιρέτως πασσάν τον υιόν.

Οί απόστολοι μετά πλοΰν πέντε ημε

ρών έ'φθασαν είς τήν Κεφαλληνίαν, καί 

άπέβησαν είς τό Ληξοΰρι, κείμενον κατά 

τήν είσοδον μεγαλοπρεπούς τίνος κόλπου. 

’Αντικρύ τοΰ κόλπου είναι τό ’Αργοστόλι, 

ή πρωτεύουσα τής νήσου, ή τις, ώς λέγου- 

σιν, ώνομάσθη ούτως έκ τοΰ πλοίου τών 

είς τήν νήσον προσορμισθέντων ’Αργο

ναυτών. Οΐ κάτοικοι έώρτα',ον τήν άπό 

τής βενετικής δουλείας απαλλαγήν, οί δέ

1. Ί& . Έ θ ν . Έ π ιθ .  τόμ . Γ ',  τεϋχ . 36.

Κατα τοι ετη 1797 καί 1798.

οδοιπόροι παρέστησαν αυθημερόν εις τήν 

εορτήν τής φυτεύσεως τοΰ δένδρου τής 

έλενθερίας. ’Εν δέ τω μέσω τής πλατείας 

τής πόλεως, οί όδο ιπόροι άνέγνωσαν έπί 

τών τεσσάρων πλευρών τοΰ ικριώματος, 

έ<£>’ ού ίσταντο αί άρχαί, τήν έξής έπιγρα- 

φήν ·

« Ai P rancesi, vindici 
Dell um anitii,

Ceffalonia riconoscente. »

Μετά δέ τήν έμφύτευσιν τοΰ δένδρου 

τής έλευθερίας οΐ προύχοντες καί οΐ εύγε— 

νεΐ'ς τής νήσου, άνάψαντες μεγάλην πυράν, 

έρριψαν είς αύτίΐν τούς βενετικούς τίτλους, 

τά  παράσημα, τάς στολάς, τάς μακράς 

καί πυκνάς φενάκας, καί παν ό', τ ι  άνε- 

μίμνησκεν αύτούς τήν μισητήν τυραννίαν 

τών Βενετών.

’Εκεΐθεν, καταπλεύσαντες είς Ζάκυν

θον, οί απόστολοι έ'σπευσαν νά έπιδώσωσι 

τώ  έν τη νήσω ταύτη διατρίβοντι Γάλλω 

ατρατηγώ Gentili τάς πρός αύτόν έπι- 

στολάς τοΰ Βοναπάρτου. ’Αλλ’ ή Ζάκυνθος, 

ήττον φιλελεύθερος καί φιλόγαλλος τυγχ_ά- 

νουσα τής Κεφαλληνίας, διετέλει ετι 

φοονοΰσα τά  τών Βενετών, οί δέ Ζακύν- 

θιοι ύπέβλεπον τούς δύο αποστόλους, ών 

αΐ πρός τόν Γάλλον στρατηγόν σχέσεις 

καί ή φιλοπατρία έφαίνοντο ύποκούπτουσαι 

άποστολήν σπουδαιοτέραν τής άναζητή- 

σεως φυτών. Συνωμόσαντες δέ τόν δλεθρον 

αύτών, διέδωκαν τόν λόγον ότι οι από

στολοι ούτοι τοΰ Βοναπάρτου εϊχον έντο- 

λήν νά άναστατώσωσι τήν Πελοπόννησον. 

Παρ’ ολίγον δέ οί δύο οδοιπόροι έπαθον 

ό', τ ι  καί έν Αεζίνα, έάν μή οί συνωμό- 

ται, φοβούμενοι τόν Γάλλον στρατηγόν, 

κατά μέν τό φανερόν ήσύχαζον, έν δέ 

τώ κρύπτω εγραφον πρός τόν έν Τριπόλει 

πασσάν τής Πελοποννήσου τά δέοντα

συναποστέλλοντες καί τά σημεία τών δύο 

αποστόλων τού Βοναπάρτου.

Τα πάντα ήσαν ήδη έτοιμα πρός τόν 

άπόπλουν, καί οί δύο 'Ελληνες έμελλον 

νά έπιβιβασθώσιν άποπλέοντες εις Πελο

πόννησον, οτε μανθάνουσιν ότι ό βέύς τής 

Μάνης, πρός ον ήτο έπιγεγραμμένη ή 

έττισταλή τοΰ Βοναπάρτου, άντικατε- 

στάθη ύ π ’ άλ’/ου βέύ, ό'στις, εί καί. Μα

νιάτης έφρόνει τά  τή ς Πύλης, καί κατώρ- 

θωσε διά μυρίων ραδιουργιών ϊνα ύποσκε- 

λίση τόν πρώην βέϋν, ό'στις έπί δεκάεξ 

όλα έ'τη έκυβέρνησε τήν Μάνην φρονίμως 

καί άξιοπρεπώς. ’Εάν δέ οί απόστολοι 

έ'πιπτον είς τάς χεΐρας τοΰ τυράννου βε- 

βαίως άπώλοντο.

Διό, άποπεμψαντες τό πλοΐον, ό'περ 

έ'μελλε νά μεταβίβαση αύτούς είς Κιτριάς, 

τόπον διαμονής τοΰ νέου βέύ, διέδωκαν 

τήν φήμην ό'τι έπανήρχοντο είς Κέρκυραν 

μετά τοΰ στρατηγοΰ Gentili. ’Αλλά περί 

τήν έσπέραν μετέβησαν κρυφίως είς τό 

προξενεϊον τής Γαλλίας, καί

—  ’'Εχομεν χρείαν, λέγουσι πρός τόν 

Γάλλον πρόξενον, ένός νέου πλοίου διά 

τήν Μάνην.

—  Τ ί διανοεΐσθε νά πράξητε; Λησμο

νείτε ή αγνοείτε τούς κινδύνους; λέγει 

αύτοΤς ό πρόξενος.

—  Προκειμένου καθήκοντος, παρ’ ούδέν 

τιθέμεθα τούς κινδύνους, αποκρίνεται ό 

Δήμος.

—  ’Αλλ’ οί Τούρκοι, εϊδοποιηθέντες 

άναμένουσι πανταχοΰ τήν άφιξίν σας.

Οπουδήποτε καί άν άποβήτε, κινδυ

νεύετε νά συλληφθήτε καί φονευθήτε! Πρός 

Θεοΰ, έστέ ήττον τολμηροί καί φρονιμώ- 

τεροι. ’Αντί νά πλεύσητε έντεΰθεν κατ’ 

εύθεϊαν είς τήν Πελοπόννησον, νομίζω 

προτιμότερον νά μεταβήτε πρώτον εις τά



Κύθηρα. Έ κ ε ΐ δέ, χρονοτριβήσαντες ολί

γον, δύνασθε να έπωφεληθήτε άπο τοΰ 

ποώτου ούριου άνεμου, δπως εϊσβάλητε 

είς Μάνην, άποφεύγοντες τά  καθ’ υμών 

άποσταλέντα ηδη πλοία καί τους κατά 

πάσας τάς άκτκς τ ι ς  Πελοποννήσου άνα- 

μ.ένοντας ήμάς κατασκόπους.

Οί απόστολοι, εί καί ήσαν ανυπόμονοι, 

έπείσθησαν τέλος αύτω. Διίμειναν δέ έπί 

τινβς νίμέρας έν Κυθνίροις, ών οί κάτοικο·., 

μ,αθοντες τα  κατορθώματα τοΰ Βοναπάρ- 

του, καί πανηγυρίζοντας καί ούτοι τήν 

κατάλυσιν τής αίσχράς βενετικής τυραν

νίας, έ'λεγον προς τούς άποστόλους· « Οί 

Γάλλοι κατέκτησαν μ,έν τας ’ίονίους vvf- 

σους, άλλα δέν θα δυνηθώσι νά διατηρή- 

σωσιν αύτάς, αν μή κατακτήσω σι καί τήν 

Πελοπόννησον, καί πάσαν τήν λοιπήν 

Ε λλάδα. 'Ο Θεός μεθ' υμώ ν! »

Η'.

Εξελθόντας τοΰ λ ι μένος τών Κυθήρων, 

δεινή καταλαμβάνει τούς άποστόλους τρ ι

κυμία. ‘Ο πλοίαρχος καί οί ναΰται πα - 

λαίουσι παντί σθένει προς τά  κύμ.ατα, καί 

τδ  μικρόν σκάφος κινδυνεύει να καταβυ-

θισθη προ τών άκτών τής Πελοποννήσου. 

« Μέγιστε Θέε! ανακράζει τότε γονυπε

τών ό Δήμος, σύ, δν ούδέποτε έπικαλοΰν- 

ται μ.αταίως οί φίλοι τής ελευθερίας, μ.ή 

άρά γε άποδοκιμάζεις τήν μεγάλην εντο

λήν, ήν μ.οι άνέθηκεν ό μ.έγας άνήρ, ον 

έ'πεμ,ψας έπί τήν γήν προς δλεθρον τών 

τυράννων αύτής; Πέπρωται άρά γε τοΐς 

άπογόνοις τοΰ πρώτου έ'θνους τοΰ κόσμου 

ϊν’ άποστερτιθώσι διά παντός τής κληρο

νομιάς τών πατέρων αύτών, καί ζώσιν 

άείποτε ματαίως μαχόμενοι ύπέρ τής 

ελευθερίας; Συ άπη'λλαξας ήμάς έν Δαλ- 

μ.ατία τών ονύχων τών δολοφόνων Σκλα

βώνουν · σύ βεβαίως απαλλάξεις ήμάς 

πάλιν καί τής μανίας τών κυμάτων καί 

τών δολοφόνων, οίτινες άναμ,ένουσιν ένο

πλοι τήν άπόβασιν ήμών έπ ί τών άκτών 

τής Πελοποννήσου. »

Χάριτι θεία, έφ’ δσον τδ πλοΐον πλη 

σιάζει προς τάς άκτάς τής Μάνης, ό κλύ- 

δων κατευνάζεται, καί μ.ετ’ ολίγον κατα

παύει. "Ηδη δε οί άποστολοι διορώσι τά 

όρη τής Μάνης, καί περί τήν ένάτην τής 

εσπέρας ώραν εισέρχονται είς τον λιμένα 

Μαραθωνησίου.

Είναι ήδη νύξ. Οί απόστολοι σπεύ- 

δουσι νά καταλίπωσι το πλοΐον, οπερ, ον 

πεπλησμένον ύδατος, κινδυνεύει νά κατα- 

βυθισθ-?,. ’Αλλ’ έξελθόντες, άγνοοΰσι που 

νά κατευθύνωσι τά  βήματα αύτών. Ή 

άκτή είναι έρημος καί σιωπηλ/ί. ’Εν ω δέ 

περιφέρονται σκοταΐοι άσκόπως, παρίστα- 

ται α’ίφνης άνήρ, δστις, προσαγορεύων 

αύτούς Ιταλιστι, προσφέρει τοΐς άστέγοις 

ξένοις φιλοξενίαν. Οί άπόστολοι εύχαρι- 

στοΰσι μέν καί άκολουθοΰσι κατόπιν αύ

τοΰ, άλλά δυσπιστοΰσιν, άγνοοΰντες ποΰ 

πορεύονται, καί τίς ό ξενίζων αύτούς. ’Λλλ’ 

αί ύποψίαι αύτών αύξάνουσιν έ'τι μ.άλ- 

λον, βλεπόντων δτι έκ διαλειμμάτων προσ

έρχονται καί συμβαδίζουσι πολλοί ένοπλοι, 

ύποπτοι άνδρες. Καθ’ οδόν ό άγνωστος 

έρωτα τον Δήμον άν ήξευρε νεώτερόν τ ι 

περί τών πολέμων τής ’Ιταλίας. ’Αλλ' 

ούτος, φοβούμενος μή ένέπεσεν είς ένέδραν 

τινα τών Τούρκων, αποκρίνεται άφηρημέ- 

νως καί άσαφώς. Αλλ’ ό φόβος τών απο

στόλων ύπερηύξησεν δτε είδον εαυτούς 

όδηγουμένους είς τινα οχυρόν περικεχαρα- 

κωμένον πύργον, είς δν είσήλθον διά κρε - 

μαστής γέφυρα;. [Ακολουθεί.]

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Α  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α 1·

Π Ρ ΙΟ Ν  Τ Α Ι Ν Ι Ο Ε Ι Δ Η Σ .  [Ε ΙΚ . I . ]

’Εργαλεία μηχανικά προς ^υκανιτμον τώ 
ξύλων. —  'Ρυκανιστα'ι καί πλανισταί.

At μηχαναί αύται εργάζονται διά ρυκα-

1. Σ υνέχεια  άπ'ο σελ. 22, 'ένθα ζητητέον τήν 
τ &ν τριών πρώ τω ν εικόνων.

Η  Ρ Ι Ν Η .  [Ε ΙΚ . 2.]

νών, ών τδ  στόμ.α (le  trail chant) έχει 
σχήμα καί λεπτότητα ικανήν προς τό 
χωρίζειν καί τέμνειν τάς ΐνας τοΰ ξύ
λου άνευ σπαράγματος, άμυχής η κλά- 
σαατος.ι 7

'Ο εύ θ ύ σ το μ ο ς  ρ υ κ α ν ισ τή ς  (rabo-

Π Ρ ΙΩ Ν  Δ Ι Σ Κ Ο Ε Ι Δ Η Σ .  [ Ε Ι Κ .  3.]

leuse a outil droit) χρΛσιμεύέι είς 
ρυκανισμόν καί έξομαλισμόν (degau- 
chage) οΐας δήποτε παχείας η λεπτής, 
σκληράς ή μαλακής ξυλείας. Καί αύτά τά  
μάλιστα διάστροφα καί παρερριμμένα τών 
ξύλων, έξερχόμενα τής μηχανής ταύτης

θαυμ,ασίως έπηνωρθωμένα καί έξωμαλι- 
σμένα, δύνανται νά προσκολληθώσιν εύθύς 
έφ’ οιας δήποτε ευθείας ξυλίνης 
έπιφανείας. Τά ρυκανίζοντα έρ

γαλεΐα είναι έφηρμοσμένα έπί 
τών χειλέων σιδηροΰ τίνος δίσκου 
περιστρεφομένου κατά μέσον 
δρον 3 ,0 0 0  φοράς έν ένί δευτε- 
ρολέπτω. Ποικίλλουσι δέ τά  
σχήματα τών στομάτων τών 
ρυκανών κατά τάς ραβδώσεις, 
άς θέλομ,εν νά παραγάγωμεν έπί 
τοΰ ξύλου.

Ή  τράπεζα μεθ’ ής διολισθαίνει τό 
ρυκανιζόμενον ξύλον είναι σφυρήλατος, 
ξεστή καί ολισθη
ρά. ’Ανά έκαστον 
μέτοον ύπάρχουσιν 
άγκιστρα (cram
pons) , άτινα κα- 
τέχουσιν ίσχυρώς 

τό ρυκανιζόμενον 
ξύλον. Πολλά ξύ

λα δύνανται νά 

π ρ ο σ α ρ τ η θ ώ σ ι  
πλησίον άλλήλων 
έπί τής αύτής 
τραπέζης καί ρυκανισθώσι ταύτοχρόνως. 
Ή  τράπεζα προχωρεί μετά ταχύτητος 
4 μέτρων άνά έκαστον λεπτόν, άλλ’ όπι-

σθορμεΐ μετά μ,εγαλειτέρας ταχύτητος διά 
μ.όνου τοΰ μετατοπισμοΰ τών λωρίδων.

Ε Τ Θ Τ Σ Τ Ο Μ Ο Σ  Ρ Υ Κ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ .  [Ε ΙΚ .  4.]

Το πρώτον παράδειγμα (είκ. 4) εύθυ- 
στόμ.ου ρυκανιστοΰ, έ'χον βάρος 2 ,0 0 0  χ ι-

ΕΥΘΥΣΤΟΜΟΣ ΡΥ Κ Α Ν ΙΣΤ Η Σ. [ΕΙΚ. 5.J

λιογράμμων καί δύναμιν δύο ίππω ν, 
είναι έν χρήσει πρός ρυκανισμόν η τετρα
γωνισμόν δοκών έχουσών πάχος μέν

30  εκατοστών, μήκος δέ 3 μέτρων. 

Τό δέ δεύτερον παράδειγμα (είκ, 5 ) ,  
έ'χον βάρος 3 ,0 0 0  χιλιόγραμ
μων καί δύναμιν 4 ϊππω ν, χρη
σιμεύει είς όμαλισμόν καί τε 
τραγωνισμόν δοκών έχουσών 
μήκος μέν 5 μέτρων, πάχος 

δέ 40  εκατοστών.

Ό  ρ υ κ α ν ισ τή ς  ό έ λ ικ ό -  

σ το μ ο ς  (raboteuse h lames 
helioi'dales (είκ. 6) έξεύρέθηΰπο 

τών μ.ηχ ανικών Mareschal καί 

Godeau. ’Εν τούτω τό στόμα τοΰ 
ρυκανίζοντος έργαλειου δεν είναι ευθυ, ως 

έν τοΐς προηγουμένοις, άλλ’ έ'χει σχήμα 
σπάθης έλικοειδώς 
περιεστραμμένης, 
Η έλικοειδής αυ

τή σπάθη δύναται 
νά άνέ;χηται η νά 
κατέρχηται κατά 

τό πάχος τών ρυ- 

κανιστέων δοκών. 
'Οσάκις δέ θελή- 

σομεν νά άκονή- 

σωμεν, άνυψώνο- 
μεν αύτήν μέχρις 

ού έ'λθη είς επαφήν πρός μύλην έκ σμύρι- 
δος ή άκόνην ταχέως περιστρεφομένην. 

Διά τής έλικοειδοΰς ταύτης σπάθης,

Ρ Υ Κ Α Ν ΙΣ Τ Η Σ  Ο Ε Λ Ι Κ Ο Ε Ι Δ Η Σ .  [ Ε Ι Κ .  6 . ]

ήτις πεοιστρέφεται 2 ,0 0 0  φοράς καθ’ μώς τδ ξύλον ύπό τήν αύτήν πάντοτε νεωτέρων πλοίων καί αϊ ύψηλόταται δοκοί,
έκαστον δεύτερον λεπτόν, άποφεύγομεν γωνίαν. Δι’ αύτής έξομαλίζονται αί δοκοί αΐτινες χρησιμεύουσιν είς κατασκευήν ύψί-

τάς προσκρούσεις, καί προσβαλλομεν ιτα - τών σιδηροδρόμων, οι πελώριοι ιστοί τών στων ικριωμάτων. [ 'Ακολουθεί, ]



Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α

Η Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ω Δ Η Σ  Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  Τ Ο Τ  Σ Α Τ Τ Ρ Ι Σ Τ Ο Τ  Π Α Τ Λ Ο Τ  Κ Ο Τ Ρ Ι Ε Ρ ' .

Ό  εραστής ώνομάζετο Πέτρος Δου
βουά. Ή το  δέ ούτος ό πρώτος υπηρέτης τής 

έπαύλεως Σαβοννιέρας. Το υψηλόν αύτοΰ 
ανάστημα, το σύμμετρον τών τοΰ προσώ
που σημείων, το διάπυρον τοΰ βλέμματος 

και οΐ ωραίοι όδόντες άνέφλεξαν τά  έν τη 

καρδία της έμπαθοΰς ταύτης γυναικός 
τέως άτρεμοΰντα πάθη.

Ή  θεράπαινα Βρισσών, άποβληθεΐσα 

ηδη της έπαύλεως, διέδιδεν δτι κατέ
λαβε την κυρίαν Κουριέρ επ’ αύτοφώρω 
έναγκαλιζομένην τον Πέτρον ■ Δουβουά. 
Μετ’ οΰ πολύ δέ οϋ μόνον οί ΰπηρέται 
της έπαύλεως, άλλά καί πάντες οι πε

ρίοικοι έ'μαΟον τάς άθεμ-ίτους ταύτας σχέ
σεις, καί έπείσθησαν δτι ή κυρία Κουριέρ 

ήράτο τοΰ Πέτρου Δουβουά, κατασκοπεύον- 
τες αύτούς, καί γενόμενοι, καθά έλεγον, 
μάτρυρες άσελγεστάτων σκηνών. ’Επειδή 

ό άγροφύλας Αουϊς Φρεμών, διατρύπησα; 
μίαν τών πτυχών τοΰ παραθύρου τοΰ κοι- 
τώνος της κυρίας Κουριέρ, ήδυνατο νά 

βλέπη, μ.ή βλεπο'μενος, έκ τοΰ έξώστου 
διά τής οπής τούς έρωτας τής κυρίας · ττρο- 
σεκαλει δέ καί τούς λοιπούς ύπηρέτας καί 

γείτονας δπως συμμετασχωσι τοΰ θεάμα
τος. Ή  δέ θαλαμηπόλος Μαρία Ζέμς, ήτις 
διεδέχθη τήν άποπεμφθεΐσαν Βρεσσών, 
ήκουσε κατά τινα νύκτα διαλεγομ.ένην τήν 
κυρίαν Κουριέρ έν τώ  διαδρόμω πρός τινα 
άνδρα φοροΰντα έμβάδας ξυλίνας. Ή  δέ 
γυνή τοΰ Φρεμών διηγείτο δτι είδε ποτε 

τήν κυρίαν Κουριέρ έν τώ  σταύλω καθη- 
μένην έπ’ αύτής τής κλίνης τοΰ κοιμω- 
μένου Παύλου Δουβουά.

Τοιουτοτρόπως μετ’ ού πολύ ή κυρία 
Κουριέρ απέκτησεν έν Τουρραίννι φήμην 
Μεσσαλίνης άναισχύντου, ν,τινι άπεδί- 
δετο ασέλγεια κτηνώδης καί «ριληδονία 

ακατάσχετος, προδίδουσα παρ’ αύτή ύστε- 
ρικήν]τινα μανίαν. ’Αλλά, καί μή πιστεύον- 
τες τάς ύπερβολάς ταύτας, άνάγκη νά 
παραδεχθώμεν δτι ή γυνή αύτη άνερρί- 
πισε τήν κακολογίαν καί διαβολήν τοΰ 
πλήθους καί τών εχθρών αύτής ένεκα τής 
άβουλίας καί τοΰ άσυστόλου τρόπου, δ ι’ 
ού διεκωδώνισεν, ούτως εΐπεΐν, τον προς 
τον Πέτρον καί βραδύτερον τον προς 
τόν άδελφόν αύτοΰ Συμφοριανον Δουβουά 
άσύγγνωστον αύτής έ'ρωτα. Καί τφ  ον τι 
κάτα τας μαρτυρίας, αΐτινες κατετέ-

θησαν βραδύτερον έν τή άνακρίσει, ή 

Κ. Κουριέρ άπό τής ήμέρας, καθ’ ήν τό 
πρώτον ήπίστησε πρός τόν σύζυγον αύ
τής, δέν έφρόντισε ποσώς νά κρύψη τήν 
άτιμον αύτής διαγωγήν. ’Ενδεδυμένη με

λά ιναν άμαζόνος στολήν, άπήρχετο μ.ετά 
Τ ο ΰ  Παυλου Δουβουά εις τούς αγρούς καί 
εις τάς άγροτικάς πανηγύρεις. ’Έ δ ιδε  δέ 
αύτώ τόν βραχίονα δημοσία. Πολλάκις δέ 
και προσεκάλει αύτόν τε καί τόν αδελφόν 
Συμφοριανον ινα συμμετάσχωσι τοΰ δεί
πνου, καθ ο έ'πινεν έκ τοΰ ποτηριού αύτών 

καί προσεφέρετο πρός αύτούς ώς πάσαι αί 
έρώσαι γυναίκες. Καί εϊς έπίμετρον αβου

λίας καί αναισχυντίας, όψίσαντες ποτέ, 
αυτη τε καί ό Πέτρος Δουβουά, έν τινι 
αγροτικώ χορώ , διήλθον έν τώ  αύτω θα- 
λαμω τήν νύκτα έν τινι ξενοδοχείω τής 
μικράς κώμης Σαίντ Άβερτίνου πρός μ.έγα 

σκανδαλον τοΰ ξενοδόχου, δστις, γνιορί- 
ζων τον κύριον Κουριέρ, δέν ήδύνατο νά 
πιστεύση τούς οφθαλμούς του.

Έ ν τούτοις ό Κουριέρ ένησχολεΐτο περί 
τό μεταφράζειν ή σατυρίζειν τούς ύπουρ- 
γούς · καί, μή βλέπων δτι ό οικος αύτοΰ 
έκυβερνάτο χείρον τής Γαλλίας, έπαθε τό 

τοΰ άστρολόγου, δστις, άσχολούμενος 
περί τά ούράνια, καί μή βλέπων τά  πρό 

αύτοΰ, κατέπεσε καί συνετρίβη είς τό φρέαρ.
Αλλά τέλος κατά τό θέρος τοΰ 1 8 2 3  

έ'τους ό Κουριέρ ήνοιξε, τό δή λεγόμενον, 
τούς οφθαλμούς. Έρρέθη δέ δτι ό Φρεμών 
άπεκάλυψεν αύτώ μέρος τής άληθείας. 
Φαίνεται δμως πιθανώτερον δτι κατενόησε 
τήν απιστίαν τής γυναικός αύτοΰ έκ τής 
εξής περιστάσεως, ήτις έσχε σπουδαίας 
συνεπειας. 'Ημέραν τινά  οπλοποιός τις 

τοΰ Καισαροδούνου παρέστη φέρων τόν 
λογαριασμ.όν 1 5 0  φρ. ένός τυφεκίου άγο- 
ρασθ/ντος παρά τής κυρίας Κουριέρ. Ό  
δέ Κουριέρ, δστις κατέστη υπερβαλλόντως 
φιλάργυρος άπό τίνος χρόνου, ή'ρξατο νά 
κραυγάζη, καί ήρώτησε τήν θαλαμηπόλον 
■πρός τ ί  τό τυφέκιον τοΰτο; ’Εκείνη δέ, 
είτε θέλουσα νά ύποδείξη αύτώ τήν απι
στίαν τής γυναικός, είτε έξ ακακίας, άπε
κάλυψεν αύτώ ύπομειδιώσα δτι τό δπλον 
έδωρήσατο τώ Δουβουά ή σύζυγος αύτοΰ. 
Τότε ό Κουριέρ θυμωθείς, προσεκάλεσε 
γεγονύία τή φωνή είς τό γραφειόν ’του 
τον Δουβουά, καί,

—  Φέρε μοι έδώ εύθύς τό τυφέκιον, 
κραυγάζει πρός αύτόν όργίλως.

I —  Εύθύς, κύριέ, άποκρίνεται άπλώς 
ό Πέτρος, δστις έννόησεν έκ τής οργής τοΰ 
κυρίου δτι δέν ήτο φρόνιμον νά άντιστή.

‘Εξήλθε καί έπανήλθε φέρων τό δπλον 
δπερ κατέθηκεν άταράχιος έπί τής τρα- 
πέ’̂ νΐί

Κατά τήν απουσίαν αύτοΰ ή οργή τοΰ 
Κουριέρ έδιπλασιάσθη, ή δέ αταραξία 

τοΰ υπηρέτου ένέβαλεν αύτόν είς τοιαύτην 
μ,ανίαν, ώστε ό Δουβουά παρεξετράπη 
τότε είς άπειλάς. Έ  θαλαμηπόλος, ήτις 
είργάζετο έν τώ  παρακειμένω θαλάμω 
ήκουσε τότε τόν Κουριέρ κραυγάζοντα πρός 
τοΐς άλλοις ·

—  Πώς, κατοΰργε παγκάκιστε, μ.έ 
απειλείς έν τω  οίκω μ.ου, καί τολμάς νά 
με ε’ίπης άντικρυς δ τ ι δέν θά έξέλθης 
έντεΰθεν! Ά γ ε . . .  έξελθε... ή θά σέ διώξω 
έντεΰθεν διά τών χωροφυλάκων.

—  Έάν ήμαι κακοΰργος, ώς λέγεις, 
άποκρίνεται ύψόνων τούς ώμους ό Πέτρος, 
προσκάλεσον αύτούς, καί ας με συλλάβωσιν.

—  ΙΙοσα σοι οφείλω; έρωτά ό Κουριέρ 
κάτωχρος.

—  Διακόσια φράγκα.

Ό  Κουριέρ έμέτρησε τά  διακόσια φράγ
κα επί τής τραπέζης.

—  Αλλά τέλος πάντων διά τ ί  μέ 
αποβάλλεις; λέγει τότε ό υπηρέτης, ύπο- 
κρινόμενος τόν άθώον.

—  Διότι είσαι λίαν κύριος έδώ, απο
κρίνεται αύτώ ό Κουριέρ, βλέπων αύτόν 
άσκαδραμικτεί.

Καί ό Δουβουά έξήλθε τοΰ γραφείου 
τοΰ Κουριέρ συσφίγγων τούς γρόνθους.

Φαίνεται δέ ό'τι κατά τήν εποχήν ταύ
την, κατά συνέπειαν μ.εγάλων διενέξεων 
μεταξύ τοΰ Κουριέρ καί τής γυναικός αύ
τοΰ, ή κυρία Έρμινία έφυγεν έπί τρεις 

δλας ήμέρας έκ τής Σαβοννιέοας, καί κα- 
τωκησεν έν τινι ξενοδοχείω τοΰ Καισαρο- 
δούνου. Ό  Κουριέρ κατώρθωσε νά πείση 
αύτήν πρός αποφυγήν σκανδάλου νά έπα- 
νέλθη είς τήν έ'παυλιν. ’Αλλά μή δυνη- 
θεΐσα νά μ.εινη μετ’ αύτοΰ, κατέφυγε τή  

επαύριον παρά τή  μητρί είς Παρισίους, 
όθεν έ'μαθε τόν θάνατον τοΰ άνδρός μετά 
τινας ήμέρας. Συμμετέσχε άρά γε μακρό- 
θεν ή έκ τοΰ πλησίον τής δολοφονίας του 
συζύγου αύτής; Τοιοΰτον ήτο τό ζήτημα, 
δπερ προύβάλλετο ή δικαιοσύνη, δτε ή 
κυρία Κουριέρ παρέστη ένώπιον τοΰ άνα- 
κριτοΰ.

Πρός τό άκουσμα τής δολοφονίας τοΰ 
άνδρός αύτής, ή κυρία Κουριέρ έδραμεν έκ 
Παρισίων, ώς ε’ίδομ.εν, μετά τής μητρός 
κυρίας Κλαβιέ, μελανείμ.ων, τό ήθος πέν- 
θιμον καί δλως άρμόζον πρός -τήν περί- 
στα-ιν. Καί έφαίνετο μέν λίαν τεταραγ- 
μένη καί έκπεπληγμένη τόν τραγικόν 
θάνατον τοΰ άνδρός, άλλ’ ή λύπη αύτής 
δέν ήτο ύπερβάλλουσα, ούδ’ έδακρυρρόει, 
Λ μ ’ άφιχθεΐσα είς τήν Σαβοννιέραν, ήθέ- 
λησε νά μάθη παρά τών υπηρετών παν 
δ, τ ι  ούτοι έγνώριζον περί τοΰ συμβάντος, 
καί έπυνθάνετο μάλιστα άν ό δυστυχής 
αύτής σύζυγος έπόνησε πριν έκπνεύση. 
Τότε ό ιατρός Έρβέν έδήλωσεν αύτή δτι 
ό Κουριέρ άπέθανεν αύθωρεί.

—  Ά , τοσούτω κάλλιον, άπεκρίθη.
Καί τρεπόμενη πρός τόν παρευρισκόμε-

νον άνακριτήν,
—  Είμαι πρόθυμος, κύριε, λέγει άτα- 

ράχως αύτώ, ινα συντελέσω είς τήν εξεύ— 
ρεσιν τών δολοφόνων τοΰ άνδρός μου. 
Καθήκον μ.ου είναι νά βοηθήσω τήν δικαιο
σύνην, καί νά έκδικήσω τόν θάνατον 
αύτοΰ. Α.λλ1 οφείλω πρό παντός άλλου 
νά σάς εΐπω δτι είμαι πεπεισμένη δτι ό 
Πέτρος καί ό Συμ.φοριανός Δουβουά, ούς 
^φυλακίσατε χθες, είναι παντελώς άθώοι.

—  Κυρία μου, άποκρίνεται αύτή αϋ- 

στηρώς ο δικαστής, δέν διατείνομαι δτι 
είναι έ'νοχοι. Ε λπ ίζω  δτι είναι άθώοι· 
άλλ’ ούδέν ήττον ύπάρχουσι πολλαί κατ’ 
αύτών ΰποψίαι, ώς δύνασθε νά κρίνητε έκ 
τοΰ άποσπάσματος τούτου της άνακρίσεως.

Ή  κυρία Κουριέρ έ'λαβε τό έγγραφον, 
δπερ ένεχείρισεν αύτή ό ανακριτής, καί 
άνέγνω φρίττουσα τήν έξής κατάθεσιν 
αγρότου τινός, τυχόντος έν τώ  καπηλείω 

τής Chene-Pendu όλίγαις μετά τήν άνα- 
κάλυψιν τοΰ πτώματος τοΰ Κουριέρ ώραις.

<ι Τήν ήμέραν, καθ’ ήν εύρέθη το πτώ μα τοΰ 
Κ . Κουριέρ, δ πατήρ καί δ υίδς Δουβουά εκά- 
θηντο εν τω  καπηλείω τής Chene-Pendu, 
δ'τε είσήλθεν δ ‘Ρενέ Σ α γέτ, εις τών υπηρετών 
τής Σαβοννιέρας. —  Φαίνεσαι λίαν περίλυπος, 
λέγει αύτω δ Πέτρος Δουβουά. Τ ί έχεις; 'Ο  
Σαγέτ ’έμεινε προς στιγμ.ήν σιωπηλός. Έ π ε ιτα  
δέ, —  Ναι, αποκρίνεται, είμαι περίλυπος, διότι 
συνέβη μέγα τι δυστύχημα. Καί ένευσε τω Δου
βουά ίν’ άκολουθήση μ ετ’ αύτοΰ είς το παρα
κείμενον δωμάτιον, δπου δ κάπηλος προσκλη
θείς μ,ετεκομισε τας φιάλας του οίνου καί τα 
ποτήρια. Έ κ ε ΐ δ 'Ρενέ διηγήΟη αύτοΐς δτι κύ
ριός τις ευρέθη πεφονευμενος έν τω  δάσει, δτι, 
καθά εικάζει, δ φονευθείς είναι δ κύριός ’του, 
δστις ήφανίσθη τη  προτεραία, καί δν ματην 
άνεζήτησε καθ’ δλην τήν νύκτα. Καί προσεθη- 
κεν δτι δ Συμφοριανδς Δουβουά επορεύθη ήδη 
είς Καισαρόδουνον δπως μάθη τι άπέγινεν δ Κου
ριέρ παρά τοϋ φίλου ’του Βιδώ, καί δτι θα άνα- 
μείνη αύτδν έν τω  καπηλείω.

Προς τ α ΰ τ α  οί δύο Δ ουβουά, δ υίδς κ α ί δ 
π α τ ή ρ ,  α νέκ ρα ξα ν , —  Φ εΰ το ϋ  δ υ σ τυ χ ή μ α το ς  !

Κ ατ’ εκείνην τήν ώραν δ Κουπιυ, δ αρχαίος

άποβληθείς δασοφύλας τοΰ Κ. Κουριέρ, εισήλθεν 
είς το καπηλεΐον, δ δέ πατήρ Δουβουά προσε- 
κάλεσεν αύτδν ΐνα π ίη . Μετ’ ολίγον οί Δουβουά 
ήτοιμάζοντο ?ν’ άπέλθωσιν, δτε δ πατήρ μετα- 
βουλευσάμενος, —  Τούτων ούτως έχόντων, δέν 
πορεύομαι είς Άξάην. Προτιμώ μάλλον, λέγει, 
τρεπόμενος προς τον υίδν, νά σέ συνοδεύσω οί- 
καδε · έπειδή θέλω νά μάθω τά άποβάντα έκ 
της δποθέσεως ταύτης, καί μάλιστα έάν μή 
ένοχληθής. —  Καί διά τ ί  νά μέ ένοχλήσωσι, 
έριοτα τον πατέρα δ Πέτρος Δουβουά; —  Διότι, 
αποκρίνεται δ πατήρ, ύπηρέτησας έν τω  οίκω 
τοΰ Κουριέρ καί ένομίζεσο φ ίλ ο ς  τής γυναικός 
του. —  Πιθανόν, λέγει τότε δ Πέτρος Δουβουά. 
Καί δ πατήρ καί δ υίδς έμειναν τρώγοντες κα'ι 
πινοντες έν τω  καπηλείω μέχρι τής τρίτης μετά 
μεσημβρίαν.

Ή Κυρία Κουριέρ άπέδωκε τό έγγραφον 
τώ ανακριτή, λέγουσα ήσύχως ·

—  Δέν εννοώ πώς ταΰτα πάντα δύνανται νά 
ένοχοποιήσωσι τον Πέτρον καί Συμφοριανον 
Δουβουά, οϊτινες, σας βεβαιώ, είναι τιμιώτατοι 
νέοι!

—  Κυρία μου, αποκρίνεται αύτη ψυχρώς δ 
ανακριτής, άνάγκη πασα πρός διαφώτισιν τής 
δικαιοσύνης, ίνα έχωυ,εν τήν κλείδα πολλών 
πραγμάτων, ών τήν έξήγησιν άναμένομεν παρ’ 
υμών. ’Επειδή δέ πρδ δλίγου μοι είπετε ό'τι 
καθήκον δμέτερον ένομιζετε νά συντελέσητε εις 
τήν άνεύρεσιν τών δολοφόνων τοΰ υμετέρου συζύ
γου, προτίθεμαι νά δοκιμάσω τήν αλήθειαν τών 
υμετέρων λόγων, παρακαλών υμας ϊν ’ άποκρι- 
θήτε προθύμως καί μετά παρρησίας προς πάσας 
τάς ερωτήσεις μου.

—  Έδεικνύετε δημοσία μεγίστην οικειότητα 
προς τον Πέτρον Δουβουά, ένα τών κρατουμέ
νων ήδη αδελφών. Πολλάκις είδον υμας οί 
περίοικοι περιπατοΰντας καί διαλεγομένους προς 
άλλήλους έρωτικώς εν ταΐς πανηγύρεσι. Πολ
λάκις σας είδον τήν νύκτα έξερχομένους τοΰ 
δάσους. Είναι αληθή ταΰτα ;

’Α π ό κ ρ ισ ις .  —  Δέν άρνοΰμαι.
Έ  ρ ώ τ η  σ ι ς .—  Καθά Ικ τής άνακρίσεως πλη- 

ροφοροΰμαι διετελεΐτε διχονοοΰσα προς τον σύζυ
γον δμών. Πρό τινων μηνών άνέβητε τον ίππον 
τής έπαύλεως μετά μεσημβρίαν καί κατελίπατε 
τήν Σαβοννιέραν... πορευομένη ϊσως είς συνάν- 
τησιν τοΰ Πέτρου Δουβουά, τον όποιον ό σύζυ
γος υμών έξεδίωξεν άπό τινων ήμερών τοΰ οικου. 
Μετέβητε δέ είς Καισαρόδουνον, δπου κατελύ- 
σατε έπί τινας ήμέρας ούχί έν τινι ξενοδοχείω, 
άλλ’ εν τινι προαστείω, παρά τινι κηπουροί, 
άδελφω τοΰ ξυλεμπόρου ’Αρώλδ, οστις, ώς 
γνωστόν τοΐς πασιν, είναι φίλος τοΰ Πέτρου 
Δουβουά. Απεστείλατε τον 'ίππον είς τήν Σ α 
βοννιέραν μή άγγείλασαι ποΰ ήσθε · δ δέ Παΰλος 
Κουριέρ, ανησυχών περί τή ς υμετέρας απου
σίας, άγανακτών επί τω  σκανδάλω, δπερ ή 
φυγή αύτη ήγειρε περί αύτδν, καί ίσως, τίς οίδε, 
ζηλότυπων, ήρεύνησε παντοιοτρόποις δπως μάθη 
ποΰ έκρύβητε. Τέλος, μαθών ότι ξενοδόχος τις 
τοΰ Καισαροδούνου έγνώριζε τδ άσυλον υμών, 
άπέσπασε τδ μέν πειθώ, τδ δέ δι’ απειλών τήν 
υμετέραν διεύθυνσιν. Επορεύθη δέ κατ’ εύθεΐάν 
είς τδν οίκον τοΰ κηπουροΰ, καί έπανήγαγεν 
υμας οίκαδε εν τή  διτρόχω α&τοΰ άμάξη. Είναι 
τοΰτο αληθές;

’Α π ό κ ρ ισ ις .  —  Ταΰτα πάντα, κύριε, είναι 
υπεοβο) αί. Αφήκα τήν επαυλιν, ούχί δ'πως

έπανίδω τδν Πέτρον Δουβουά, άλλ’ δπως απαλ
λαχθώ τών καθημερινών έρίδων.

Έ  ρ ώ τ η σ ις .  —  Αφ’ δ του δ Πέτρος Δουβουά 
άπεβλήθη τής Σαβοννιέρας δέν έπαύσατε πάσαν 
προς αύτδν σχέσιν. Κατά τινα δέ δικαστικήν 
κατ’ οίκον τοΰ πατρδς Δουβουά ερευνάν έν C h e ille  
ευρέθησαν πολλά επιστολιμαΐα περικαλύμματα, 
άτινα είναι ίδιοχειρως έπιγεγραμ-μένα παρ’ υμών. 
Έ πέμπα τε αύτω τάς έπιστολάς ταύτας μ.ετά 
βιβλίων καί έφημερίδων διά τοΰ Αρώ τοΰ φρυ- 
γανεμπόρου. Έγράφετε έκ Παρισίοιν καί έδέ- 
χεσθε τάς αποκρίσεις του. Καί έφ’ δσον ήσθε 
έτι έν τή  Σαβοννιέρα, λέγεται δτι δ Πέτρος 
Δουβουά περιεφέρετο νυκτιορ καί πολλάκις είσ- 
ήρχετο είς τήν επαυλιν κρυφίως ;

Α π ό κ ρ ισ ις .  —  Δέν πειρώμαι νά άναιρέσω 
ταΰτα πάντα.

Έ ρ ώ τ η σ ις .  —  Κατά τήν έν Παρισίοις δια- 
μονήν υμών δ Κ . Κουριέρ έμαθεν οτι δ Πέτρος 
Δουβουά ήτο κάτοχος επιστολών τινων γεγραμ- 
,ιιένιον πρδς αύτδν παρ’ υμών, καί έπειράθη νά 
άγοράση αύτάς διά τοΰ οασδφύλακος Αουΐς 
Φρεμών. Ά λλ’ δ Πέτρος Δουβουί άπεκρίθη * 
« Δέν έχω έπιστολάς διά πώλησιν · άλλά καί άν 

είχΟν τοιαύτας, δέν θά έπώλουν αύτάς άνθ’ δλου 
τοΰ χρυσίου τοΰ κόσμου ! »

Α π ό κ ρ ισ ις .  —  Αλλά τέλος πάντων, κύριε, 
τ ί θέλετε; Σας είπον πασαν τήν άλήθείαν. Ποΰ 
τών λόγων μου βλέπετε τήν ενοχήν τών αδελ
φών Δουβουά;

Έ ρ ώ τ η σ ις .  —  Νομίζω ό'τι έχετε μεγάλην 
^οπήν πρδς τδν Πέτρον Δουβουά, καί δτι ούτος 
είχε μέγα συμφέρον ΐν’ άπαλλαχθή τοΰ Κυρίου 
Κουριίρ, δπιος δυνηθή νά ζήση ύστερον άνέτως 
μεθ’ ύμών. Ό  Πέτρος Δουβουά, βοηθούμενος &πδ 
τοΰ άδελφοΰ Συμφοριανοΰ, έφόνευσε τδν ύμέτε- 
ρον σύζυγον, νομίζων δτι ή πραξις αύτη έσται 
ύμΐν εύπρόσδεκτος.

Α π ό κ ρ ισ ις .—  Α λλά, κύριε, βεβαίιος πλα- 
νασθε. Έ σ τέ  δέ βέβαιος οτι ουδείς εφόνευσε τδν 
σύζυγον μου, έλπίζων οτι τοΰτο έσται μ,οι εύχά- 
ριστον, και έξ έρωτος πρδς έμέ. 'Ο  Κ . Κουριέρ 
έφονεύθη, είμαι πεπεισμένη, διότι ήθελε νά 
πώληση τήν Σαβοννιέραν, καί δ φονεύς είναι δ 
Αουίς Φρεμών. Ναι, κύριε, αύτδς είναι δ φο- 
νεύς τοΰ άνδρός μου. Νομ,ίζω δτι βλέπω αύτόν... 
Είναι είς τδ δάσος, μεθύων κατά τδ σύνηθες. 
'Ο  σύζυγός μου κάμνει αύτω παρατήρησιν τινα 
όργίλως ίσ ω ς ,.,Ή δ ρ γ ή  καταλαμ-βάνει αύτόν... 
κ α ί.. .  φονεύει τδν κύριόν του! Ύ ί, ναι, αύτδς 
καί μόνος είναι δ φονεύς.

Έ ρ ώ τ η σ ι ς .  — Αλλά τέλος πάντοιν, πόθεν 
τεκμαίρεσθε, κυρία, δτι δ Φρεμών είναι ένοχος;

Α π ό κ ρ ισ ις .  —  'Υ μείς δέ πόθεν δρμώμενος 
κατηγορείτε τοΰ Πέτρου Δουβουά; 'Ο  Φρεμών 
είναι υποκριτής, ψεύστης, δ δέ Πέτρος Δουβουά 
είναι νέος τίμιος.

Μετά τήν έξέτασιν ταύτην καί τας 
έπομ.ένας ή κυρία Κουριέρ δέν έπαυσε κα
τηγορούσα τόν Φρεμ-ών ώς τόν μ.όνον 
δολοφόνον τοΰ άνδρός, και συνετέλεσε 
μεγάλως είς τήν σύλληψιν αύτοΰ, τή 

27  άπρ ιλίου.
‘θ  ανακριτής ήθέλησε νά κατάσχη 

τη επαύριον έν τώ γραφείω τοΰ ταχυδρο
μείου τοΰ Μοντβοζών επιστολήν τινα, ήν 
ή κυρία Κουριέρ ώμολόγει οτι έγραψε διά - 
μονον (poste l’estailte) πρός τόν Πέτρον



Πρωίαν τινα  ή κυρία X ... προσέρχεται κλαίουσα 
προς τον σύζυγόν της, κα'ι όδυρομε'νη αποκαλύπτει 
αύτω  δτι τή προτεραία, έξερχομένη του θεάτρου, 
άπώλεσε το πολύτιμον αυτής βραχιόνιον αξίας έπτά  
χιλιάδων φράγκων.

— Π ώ ς; λέγει ό άνηρ, το λαμπρήν αδαμαντο- 
κόλλητον κα'ι σμαραγδωτόν βραχιόνιον, το όποιον 
σο'ι έδωκα κατα  την ημέραν τής έορτής σου προ 
δύο μηνώ ν;

—  Φ ε υ ! ναι, αποκρίνεται ή νέα γυνή, ύποκρινο- 
μένη μεγίστην θλίψιν.

— Κα'ι το έχασες χθες το έσ πέρας; Ά λ λ ά  μοι 
φαίνεται δτι δέν έφόρεις αύτό.

— *Ώ! οί άνδρες είναι π άντοτε οί αυτοί. Ποτέ 
δέν βλέπουσι την στολήν τών γυναικών ’τω ν... 
άλλα πάντοτε τήν τών άλλων. Άλλά τ ί ποιητέον 
τώ ρα ;

μ ει... βλέπουσα τον είσερχόμενον εραστήν ’της 
παρουσιάζοντα τό έμπιστευθέν αύτω ψέλλιον, ούχ'ι 
γυμνόν, άλλ’ εντός πυξίδος, φερούσης τα  οικόσημα 
κα'ι τά  αρχικά  γρ ά μ μ α τα  τοΰ οικοδεσπότου, ητοι 
ο.ον επεμψεν αύτω  το κόσμημα προφυλακτικώς ή 
κυρία τή προτεραία διά τής ύπηρέτιδος.

Δικαστήρια κα \ διάζευξις.

Α ί κυρίαι δεν γνωρίζουσιν ίσως τ ι αξίζει είς 
στρουθοκάμηλος, ούτινος τά  π τερά  εΤναι οΰτω π ε 
ριζήτητα προς στολισμον τών γυναικείων πίλων 
κα'ι ενδυμάτων.

Έ ν ^  άρρεν ϊίφηδον κα'ι δύο θήλειαι άξίζουσιν ε’ι- 
κοσιπέντε χιλιάδων φράγκων. Έ ν  τή Εΰέλπιδι 
Ά κ ρ α  υπαρχουσιν εν τω  παρόντι Οπερ τάς 22 χ ι
λιάδας ιδιωτικών στρουθοκαμήλων.

Έ ν  έτει 1874 έπωλήΟη σαν 
μόνον εν Π'ορτ Ε λ ισ ά β ετ τριών 
εκατομμυρίων φράγκων πτερά 
στρουθοκαμήλων. Ή  πρώ τη 
ποιοτης τών λευκών πτερών 
πω λείται έν Παρισίοις 3,800 φρ.

. ή  λ ίβ ρ α .

Δουβουά τή 9 άπρΛίου, ητοι τή προτε
ραία τής δολοφονία;. ’Αλλ’ ό μέν διευ
θυντής τοΰ ταχυδρομείου ηρντίθϊ) νά δώσγ) 
αύτήν εί; τόν ανακριτήν, ό δέ γενικός 
διευθυντής τών ταχυδρομείων τών Πα- 
ρισιων έπεδοκίμασεν αύτόν, συμμορφω- 
θε'ντα πρός τούς τα  ταχυδρομεία διέπον- 

τας νο'μους, καθ οΰς οί υπάλληλοι τών 

ταχυδρομείων ορκίζονται νά φυλάττωσι 
τό απόρρητον τών επιστολών. Κατ’ α ϊτη - 

σιν αρα τοΰ εΐσαγγελε'ως οί δύο αδελφοί 
Δουβουά άφέθησαν ελεύθεροι · επειδή έκ 
τής άνακρίσεως δέν προε'- 
κυψαν ίκαναί κατ’ αύτών 
ενδείξεις.

Εν τούτοις νι κυρία 
Κουριέρ, έκίνειπάντα λίθον 
ό'πως παράσχη τω ανα

κριτή ύλικάς αποδείξεις 
τοΰ εγκλήματος τοΰ Φρε

μών. Τό στυπεΐον τό 
έξαχθέν έκ τής πληγής 
τοΰ Κουριέρ ήτο τεμάχιον 

χα'ρτου λν,φθέν εκ τίνος 

περιοδικού συγγράμματος
Feuilleton Jitteraire.
Επί τοΰ ύπό τής πυρίτι

δας ήμικεκαυμένου τού- 
του χάρτου ήδύνατο' τ ις  
ακόμη νά άναγνώση δύο 
άκρα γραμμών καταλή- 
γοντα είς τάς λε'ξεις ταύ
τας

. . . .  Μ. de Jo u y

. . . ne g rande idee.

Ή  κυρία Κουριέρ π α - 
ρ κ άλεσε τόν στρατηγόν 
Χαξώ, συγγενή δντα αύ
τής, ί'να έξ;τάση έν Πα
ρισίοις τήν συλλογήν τοΰ 
συγγράμματος τούτου. Ή  
σελίς, έν ·/) ήσαν αί περι 
ών ό λόγος γραμμαί, εύρέθη 
έν τώ 1 3  φυλλ,αδίω τοΰ :1 8 2 k  έτους. Και 
τω ον π  έν τώ έν τή Σαβοννιε'ρα κοιτώνι 
τοΰ Φρεμών εύρεθησαν οί αριθμοί 8 ,  9 .  
1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4  καί 1 5  αυγούστου.

Ό  αριθμός 1 3  έ'λειπεν.

[ ’Ακολουθεί.]

Ή  τριακονταετής κα'ι ώραία κυρία X .. .  εί κα\ 
έγγαμος, έσχετίσθη τυχα ίω ς μετά τίνος νέου υπαλ
λήλου, όν ύπερηγάπησεν.

Ά λ λ ά , μή δυναμένη νά εξέρχηται κα τά  βούλησιν 
τής οικίας, έκρινε νά εισαγάγγ) εκ παντός τρόπου 
τον εραστήν είς τον συζυγικόν οίκον, κα'ι κατα- 
στηση αύτόν οικιακόν φίλον.

Ά λλά  τό πρα γμ α  δέν ήτο εύκατόρθωτον. Ε π ε ιδ ή  
ό νέος εραστής δέν ανήκε ποσώς elr τήν αριστο
κρατικήν κοινωνίαν του οικοδεσπότου, δστις άλλως 
τε ήτο λίαν φ ιλύποπτος κα\ ζηλότυπος.

"Ε πρεπε λοιπήν νά εύρεθή στρατήγημά τι. Κα'ι 
ιδου τ ί ή  πονηρά κα'ι άπ ιστος γυνή έμηχανεύθη 
όπως άπατήση τον ζηλότυπον αυτής Ά ργον.

Έ κδοτης τις τής Φιλαδελφιας 
ήγόρασε 500,000?ράγκω ν τό 
δικαίωμα τοΰ δημοσιεΰσαι ά π ο - 
κλειστικώς τον κατάλογον τών 
πραγμάτω ν, άτινα μέλλουσι νά 
εκτεθώσι εν τή προσεχεΐ παγκο- 
σμίω εκθέσει τής πόλεως τα ύ
της. Το ποσ'ον τοΰτο τών 500,000 
φράγκων έπληρώθη εκ προκα
ταβολής.

Κ α τά  τάς τελευταίας pou- 
λευτικάς εκλογάς έν Γαλλία 
ανεφανησαν 2,660 υποψήφιοι, 
εξ ών εξελέχθησαν 532 βουλευ- 
τα ι· Γπολογίζοντες δτι έκαστος 
υποψήφιος εξώδευσε 10,000 φρ. 
πρός επ ιτυ χ ία ν  τ*ς εκλογή; 
αύτοΰ, [εύρίσκομεν δτι έξωδεύ- 
θησαν μόνον ύπέρ  τών εκλογών 
26 έκατομμύρια και 600,000 φρ. 
ισοφαρίζοντα προς τά  ετήσια 
εισοδήματα τής Ε λλά δος.

Ο  Ν Ε Ο Σ  

Ε Ρ Ω Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ .

Ί ο  επ \ τών δημοσίων έργων 
υπουργεΐον έκήρυξε πρό τινων 
ημερών τήν κ α τάσ χεσ ιντήςκ ινη 
τής κα'ι ακινήτου περιουσίας το^ 

ζωγράφου Κουρβέτ, καταδικασθέντος, ώς γνωστόν, 
Γνα πλήρωσή τά  έξοδα τής επανορθώσεως τής έν τή 
πλατεία V endom e στήλης Ναπολέοντος τοΰ πρώτου, 
ην αυτός κα'ι οι όπαδο\ αύτοΰ κατέρριψαν έπ'ι τής 
Δ ημαρχίας.

Ό  ζωγράφος Κουρβέτ θά πλήρωση ακριβά τον 
βανδαλισμόν αύτοΰ. Τ ά ’έξοδα τής άπανορθώσεως 
τοΰ μνημείου άναβαίνουσιν είς 361,550 φ ρ ., ή  δέ 
περιουσία αύτοΰ ανέρχεται είς φρ. 350,000.

Το περίφημον « τέλος πάντων κατωρθώσαμεν νά 
χρεω κοπήσω μεν » ύπερέβησαν εσχάτω ς έν ΙΙαρι· 
σίοις αί άγγελίαι ένός καταστήματος διαλυομένου, 
έχουσαι ούτως.

Μ ε γ ά λ α  κ α τ α σ τ ή μ α τ α .
T o r  A n o r  δ ιο ν τ ς ιο γ .
Σ π ο υ δ α ί α  δ ιά λ υ σ ι ς .
ΔΙΔΟΜΕΝ ΔΩΡΕΑΝ.

μίαν^ φωτογραφίαν έ σμαλτωμένων, κα\ ένός μηνός 
μαθήματα (δύο καθ’ εβδομάδα), μουσικής είς πάντα 
άγοράζοντα οί'ον δήποτε π ρ α γμ α  αξίας δεκαπέντε 
φράγκων. 'Ο  αγοραστής δύναται νά απα ίτηση  την 
αλλαγήν τής διδασκαλίσσης τής μουσικής αν αύτη 
μή άρέσκν).

Le g e ra n t responsable P . LA G IER .

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ  Τ Ω Ν  Π Ε Φ Υ Λ Α Κ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Ν  Ν Ε Α  Τ Ο Ρ Κ Η .

— Κα\ τ ί  θέλεις νά κ ά μ ^ ς ; Το ψέλλιον βεβαίως 
έχάθη · κα'ι το χειρότερον δέν υ π ά ρ χ ε ι προς το π α 
ρόν ούδεμία έλπις άντικαταστάσεω ς. 01 Τοΰρκοι 
πληρώνουσι τόσον κακώς τά  μετοχικά  χρεώ γραφ α.

— Δέν α π α ιτώ  νά μοι άγοράσης άλλο, α π ο κ ρ ί
νεται προσβεβλημένη πω ς ή γυνή . Ά λ λ ’ δρά  γε 
δέν είναι δυ να τόν ... παραδείγματος χ ά ρ ιν . ..  ;ά 
άγγείλης διά τών εφημερίδων... κα'ι το ιχοκολλημά
τω ν... υποσχόμενος γενναίαν τινά αμοιβήν εις δν 
τινα άποδώση τό εύρεθέν κόσμημα είς τόν κύριόν 
’του ;

— Σο'ι ομολογώ δτι τοΰτο είναι μάταιος κόπος. 
Ά λ λ ά ,... άφοΰ τό θέλεις, ’έσ τω ...

Κα'ι τω  όντι τή  επαύριον α\ εφημερίδες κα'ι αί 
άγγελίαι διέδιοον π ανταχόσ ε τής πρω τευούσης τήν 
εί'δησιν τοΰ άποβληθέντος κοσμήματος κα'ι την ώρι- 
σθεΐσαν αμοιβήν.

Δ ώδεκα δέ μ ετά την εμφάνισιν τώ ν αγγελιών 
ώ ραις ο Κ . X . έδέχ :το  τήν έπίσκεψιν νέου τίνος 
δστις ώμολόγησεν δτι ήτο ό ευτυχής εύρέτης τοΰ 
άπολεσθέντος κοσμήματος.

—  Τό βραχιόνιον σου, α γ α π η τή ! Τό βραχιόνιον 
σου εύρέθη τέλος πάντω ν. Ίδ ο υ  ό εύρών αύτό, ανα
κράζει περιχαρής ο άνήρ.

Άλλ* αίφνης ή κυρία ώ χρ ια , τα ρ ά ττετα ι... τρέ


