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Ειδομεν έν τοϊς έμπροσθεν πώς οί έκτος 

της 'Ελλάδος ομογενείς συνεβάλοντο είς 

τ/,ν ΐδρυσιν τών πλείστων έκπαιδευτικών 

αύτής καταστημάτων καί μαλιστα τοΰ 

Πανεπιστημίου. Διά της αύτής μεγαλο

δωρίας καί φιλοπατρίας τών έν τη  αλ

λοδαπή ομογενών κατεστάθη καί τό 

’Α ρ σ ά κ ειο ν  Π α ρ θ εν α γ ω γ ε ίο ν  καί ή 

'Ρ ιζ ά ρ ε ιο ς  ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  Σ χ ο λ ή , 

άναβαίνουσι δέ υπερήφανα καί άποτε- 

λειοΰνται όσονουπω ή τε Σ ινα ία  Α κα

δ η μ ία ,  το Π ο λ υ τ ε χ ν ε ΐο ν  καί τό ’Αρ

χ α ιο λ ο γ ικ ό ν  Μ ουσ εϊον , οίκοδομη'ματα 

άνθάμιλλα τών άριστων τής Ευρώπης, 

προωρισμένα ΐν’ άναδείξωσι τάς ’Αθήνας 

ού μόνον κέντρον πολιτικόν, άλλά καί εστίαν

παιδεύσεως, έκπέμπουσαν έπί πασαν τήν 

δούλην Ε λλά δα  ακτίνας θερμαινούσας τό 

ζώπυρον τής φιλοπατρίας καί άναρριπι- 

ζούσας τήν άρξαμένην παλιγγενεσίαν τοΰ 

έλληνισμοΰ.

Το Πανεπιστήμιον τών Αθηνών απαρ

τίζεται ώς γνωστόν έκ τεσσάρων σχολών, 

τής β ε ο λ ο γ ικ ή ς ,  τής Ν ο μ ικ ή ς , τής 

Φ ιλ ο σ ο φ ικ ή ς  καί τής ’Ια τ ρ ικ ή ς ,  δια- 

κονουμενων ύπό τεσσαράκοντα περίπου 

καθηγητών, ών οί πλεΐστοι κατάγονται, 

ώς καί ο ίφοιτηταί, έκ Τουρκίας. Εκ τών 

πεντακοσίων π .  χ .  φοιτητών, οΐτινες ΰπέ- 

στησαν έπιτυχώς άπό τής συστασεως τοΰ 

Πανεπιστημίου τάς νομικάς έξετασεις, 

εΐκοσιπέντε ήσαν Θράκες, είκοσι Μακεδό- 

νες, τριάκοντα Ηπειρώται, τριακοντα 

πέντε Θεσσαλοί, καί δώδεκα "Ιωνες. Εκ 

δέ τών άναγορευθέντων ιατρών, είκοσι μέν 

ήσαν έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Θράκης,

είκοσι δυο Μακεδόνες, πεντήκοντα Ή πει- 

ρώται καί τριάκοντα Θεσσαλοί.

'Η  Έ λλ ά ί αποστέλλει άρα έν τώ πα- 

ρόντι διδασκάλους, ιατρούς καί δικη

γόρους είς άπάσας τάς πόλεις τής Τουρ

κίας. Ευχής ό'μως εργον ήτο άν επεμπεν 

είς αύτάς καί τινας μηχανικούς καί γεωρ

γούς έπιστήμονας καί βιομηχάνοιις, δ ι-  

δάξοντας τους ομογενείς τάς νέας μεθό

δους τής γεωργίας καί τους άναγκαιο- 

τάτους τής νεωτέρας βιομηχανίας κλάδους, 

ό'πως μή ούτοι άπογυμνώνται ύπό τής 

Εύρώπης, ή'τις αγοράζει μέν παρ’ αύτών 

έπί εύτελή τ ιμ ή  πάντα τά  προϊόντα τής 

Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος, μεταπωλεϊ 

δ ’ αύτοϊς αύτά κατειργασμένα δεκαπλα- 

σίονος.

’Αλλά σπουδαιότερος είναι ό αριθμός τών 

έλληνίδων διδασκάλων όσαι, έξερχόμεναι 

τελειοδίδακτοι τοΰ ’Αρσάκειου Παρθένα-



γωγείου, διασπείρονται καθ’ άπασαν την 

’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν, μεταδίδου- 

σαι τα  σπέρματα της έλληνικής παιδείας. 

Οΰτω λ . χ .  άπαντα τις έν τω  παρόντι 

έλληνίδας διδασκούσας οϋ μόνον έν Σμύρ

νή, έν Θεσσαλονίκη, έν ’ΐωαννίνοις, έν ταΐς 

Ήγεμ.ονίαις, άλλά και έπί του Αίμου, 

έπί τών άκτών της Άδριατικής, τοΰ Εύ- 

ζείνου Πόντου, καί έν τα ΐς πόλεσι της 

μέσης Μικράς ’Ασίας, οϊα ή "Αγκυρα, ή 

Καισαρεία κ. λ π . Διά δέ τήν μεγάλην 

ροπήν, ήν έχει ή γυναικεία αΰτη ανα

τροφή πρός τό μέλλον τοϋ ελληνισμού, 

τό Αρσάκειον κατέστη ήδη ώφελιμώτατον 

πάντων τών έν Έ λλάδι καθιδρυμάτων.

Μετά τάς πολυειδεΐς ταύτας ευεργε

σίας τών έξω ομογενών, οί έν ’Αθήναις 

φιλοπάτριδες λόγιοι ένόησαν τέλος όπόσον 

ήδύναντο νά βελτιώσωσι καί ούτοι τήν 

κατάστασιν τών ύπό τήν Τουρκίαν ομοε

θνών. Προς τούτο συνέστησαν έταιρίαν, ής 

σκοπός είναι ή σύστασις σχολείων, ή έ'κ- 

δοσις διδακτικών εύμεθόδων βιβλίων} 

πρωτοτύπων ε’ίτε μεταπεφρασμένων έκ 

νεωτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών. Ή  έται- 

ρία αΰτη, γνωστή ύπό τήν επωνυμίαν 

α Σ ύ λ λ ο γ ο ς  π ρ ό ς  δ ιά δ ο σ ιν  τώ ν  ελ 

λ η ν ικ ώ ν  γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,  » συνέστησε δια

γώνισμα φιλολογικόν, προτιθέμενον τήν 

έφαρμογήν τών αρίστων καί καταλληλό

τατων πρός διδασκαλίαν τών Έλληνο- 

παίδων καί έλληνίδων μεθόδων. Άλλά 

πρός έπίδοσιν καί έμπέδωσιν τής ωφελί

μου ταύτης εταιρίας συνεβάλοντο πάλιν 

καί οΐ άπανταχοΰ ομογενείς, προσενεγ- 

κόντες έντός πέντε έτών, ή'τοι άπό τοΰ 

1 8 6 8 - 1 8 7 3  ύπέρ τάς τριακοσίας χιλ ιά

δάς δραχμών, δι ώνέδημιουργη'θησανήδη 

πολλά σχολεία έν Τουρκία, καί έδαπανή- 

θησαν περί τάς Ζ|.0,000 δρ. πρός έκτύ- 

πωσιν καί διανομήν στοιχειωδών βι

βλίων.

Διά τ?ίς ώφελιμωτάτης ταύτης ετα ι

ρίας ή 'Ελλάς αναλαμβάνει κατά μέγα 

μέρος τάς δαπάνας καί τήν κηδεμονίαν τών 

σχολείων τών έν Τουρκία ομογενών, βα ί- 

νουσα τά πρώτα βήματα πρός τήν άνά- 

πλασιν τής Ανατολής. Διό καί ή έλλη- 

νική κυβέρνησις έννοη'σασα καλώς τόν 

προορισμόν τοΰ Συλλόγου τούτου, άνεγνώ- 

ρισεν αύτόν έσχάτως διά βασιλικοΰ δια

τάγματος Κ ο ινω φ ελές  κ α θ ίδ ρ υ μ α .Δ ιά  

δέ τής ύπό 2 2  μαίου 1 8 7 1  παρά τοΰ

Κ . Ιίουμουνδούρου εις τούς κατά τήν Τουρ

κίαν "Ελληνας προξένους άποσταλείσης 

έγκυκλίου προσκαλούνται ούτοι ινα παρέ- 

χωσι πάσαν δυνατήν βοήθειαν τοΐς άπο- 

στολοις τοΰ Συλλόγου τουτου, οστις, καθά 

διακηρύττει είλικρινώς ή υπουργική έγκύ- 

κλιος, ούδένα διώκει πολιτικόν σκοπόν, 

άλλά δεικνύει καθαρώς ό'τι ό άντιπρόσω- 

πος τής Ε λ λ ά δ ο ς , έν οία δήποτε τής 

Τουρκίας πόλει ευρισκόμενος, οφείλει νά 

κήδηται περί τών πραγμάτων τής κοινό- 

τητος καί της ήθικής βελτιώσεως τών 

όρθοδ όζων ύπηκόων τής Πύλης, παρέ- 

χων τά  αναγκαία χρήματα πρός ϊδρυσιν 

νέων σχολείων, διανέμων τοΐς άπόροις 

μαθηταΐς τά  αναγκαία διδακτικά βιβλία, 

καί συνιστών τούς δοκιμωτέρους καί κα- 

ταλληλοτέρους τών διδασκάλων. Οΐ δέ 

πρόξενοι, ή οί πράκτορες τής έλληνικής 

κυβερνήσεως, όφείλουσι νά άκοστέλλωσι 

συνεχώς ύπομνήματα εις τό ύπουργεΐον, 

ινα συλλεγωσι τάς άρχαιότητας, έπιστα- 

τώσι τών ανασκαφών καί προφυλάττωσι 

τα διασωθέντα αρχαία ελληνικά μνημεία 

άπό πάσης νέας βλάβης. ’Εν άλλαις λέξε- 

σιν ό υπουργός τής Ελλάδος λαλεΐ πρός 

τους έν Τουρκία Ελληνας προξένους τήν 

γλώσσαν, ήν λαλεΐ πρός τούς νομάρχας 

τοΰ κράτους. Εάν δ ’ αί έντολαί αύται 

έξετελοΰντο κατά γράμμα, τά  κατά τήν 

οθωμανικήν αρχήν πολυάριθμα έλληνικά 

σχολεία θά διηυθύνοντο έντός όλίγων έτών 

ύπό τής έλληνικής κυβερνήσεως. ’Αλλ’ ή 

εγκύκλιος αΰτη μηδένα θηρεύουσα, ώς 

εί'πομεν, πολιτικόν σκοπόν, διαγράφει 

άπλώς τό πρόγραμμα, ώτινι όφείλουσι νά 

έπωνται έπ’ άγαθώ τοΰ έλληνισμοΰ αί κατά 

πόλεις έφορεΐαι τών σχολείων.

Τόν αύτόν σκοπόν έπιδιώκει δι’ άλλης 

όδοΰ ό πρό δεκαπενταετίας έν Κωνσταντι- 

νουπόλει συστάς Φ ιλ ο λ ο γ ικ ό ς  Σ ύ λ λ ο - 

1 γ ο ς ,  ό'στις έδημοσίευσεν ήδη σπουδαία 

πρακτικά, καί εξυπηρέτησε διάτώ ν διαγω

νισμάτων αύτοΰ τά  έλληνικά γράαματα, 

διευκρινήσας καί πολλά έθνικά ζητήματα.

Τούς δύο τούτους Συλλόγους μιμούμε- 

μ.εναι άπό τριών έτών πολλαί τής Τουρ

κίας πόλεις καί κοινότητες, καθιστώσι 

Συλλόγους έμφορουμένους τοΰ αύτοΰ πνεύ- 

μ.ατος, ο'ίτιν=ς, εΐ καί μή άνθάμιλλοι τοΰ 

τών ’Αθηνών καί τοΰ τής Κωνσταντινου

πόλεως, μηδέ δυνάμενοι νά ώφελήσωσιν 

ώς έκεΐνοι, είναι ούδέν ήττον σημεία έθνι-

κοΰ όργασμοΰ καί καθολικής έξεγέρσεωί 

κατά τής άμαθείας.

Έ κ  τών συλλο'γων τούτων, οίτινες 

έχουσι πάντες τόν αύτόν σχεδόν οργανι

σμόν, γίνεται έ'τι μάλλον καταφανής ή 

έλληνική ομοφυλία, ή δύναμις τοΰ έλλη- 

νισμοΰ, καί ή έπικράτησις αύτοΰ έν τή 

Ανατολή. ’Αλλ’ ή έκ τών ιδρυμάτων τού

των ώφέλεια γενήσεται άσυγκρίτω τώ λόγω 

μεγαλειτέρα, ό'ταν ταΰτα δυνηθώσι νά 

συγκοινωνώσι τακτικώτεοον πρός άλλη- 

λ α , άνταλλάσσοντα τάς ιδέας αύτών 

περί παντός δ, τ ι  άφορα τήν άνάπτυξιν 

καί βε>τίωσιν τοΰ έλληνισμοΰ καθόλου.

Μ/) λησμονώμεν δέ καί τόν έν Παρι

σίοις π ρ ό ς  έ ν ίσ χ υ σ ιν  τώ ν  'Ε λ λ η ν ι

κών σ π ο υ δ ώ ν  συσταθέντα πρό τινων 

έτών Σ ύ λ λ ο γ ο ν , ούτινος προίστανται οΐ 

δοκιμώταται τών Γάλλων ελληνιστών καί 

φιλελλήνων. Ο Κ. Ζωγράφος, αύτός έκεΐ- 

νος, ό'στις ίδρυσεν έν ’Ηπείρω παρά τό 

Άργυρόκαστρον, τήν πατρίδα αΰτοΰ, σχο

λήν γενναίως παρ’ αύτοΰ προικισθεΐσαν, 

κατέστησε βραβεΐον έτησίως άπονεμόμενον 

παρά τοΰ Συλλόγου τούτου εϊς τό ώφελι

μώτατον πρός έπίδοσιν τών έλληνικών 

γραμμάτων σύγγραμμα.

Ό  σύλλογος ούτος έτέλεσε πρό τινων 

ήμερών [τη 20η  άπριλίου] έν τή μεγάλη 

αιθούση τοΰ Μ εγάρου τώ ν  κ α λώ ν τ ε 

χν ώ ν  τήν έτησίαν γενικήν αύτοΰ συνε- 

δρίασιν, προεδρεύοντος τοΰ Κ. Perrot, 
καθηγητοΰ τής άρχαιολογίχς έν Σορβόννη, 

εχοντος έκ δεξιών μέν τόν δεινόν έλλη- 

νιστήν Κ. Egger, έξ εύωνύμων δέ τόν 

Κ. Chassang, γενικόν έπόπτην τής δη 

μοσίας παιδεύσεως καί δεύτερον αντιπρό

εδρον τοΰ Συλλόγου. Παρ’ αύτοΐς δ ’ έκά- 

θηντο οί Κ. Κ. Pierron, ό τέως γραμ

ματεύς τοΰ Συλλόγου, ό Κ. marquis de 
Queux de Saint-Hilaire, Fourcart, 
Ruelle, Miller, Gidel καί πάσα ή χο 

ρεία τών νεωτέρων έλληνιστών · άντικρύ 

δέ οί Κ.. Κ .’Έ ϊχθ α λ , 'Ραμβώ , Carriere, 
Legrand, κ. λπ .

Μετά τόν πρόεδρον Κ. Perrot, ύπο- 

δείξαντα τήν σπουδαιοτητα τοΰ Συλλόγου, 

άνέλαβε τόν λόγον ό Κ. Pierron, άναγνούς 

σύντομον έ'κθεσιν τών εργασιών τοΰ λή- 

ξαντος έτους, έξ ής μανθάνομεν ό'τι έκ 

τών δύο έτησίων διαγιονισμάτων, τό μέν 

Ζωγράφειον άπονέμεται τοΐς Κ . Κ . Σ τ. 

Κουμανούδη καί Εύθ. Καστόρχν), διευθυν-

ταΐς τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου περιο- 

δικοΰ ’Α θ η ν α ίο υ , τό δέ τοΰ Συλλόγου 

εις δύο, ήτοι είς τόν Κ. Lallier, [ένεκα 

τών δύο διδακτορικών αύτοΰ θεμάτων, ών 

το μέν λατινικόν έπιγράφεται, « De 
Critiae Tyranni vita a scriptis, » τό 

δέ γαλλικόν, « De la condition de la 
femme dans la famille athenienne 
au Ve et au IV* siecle], καί είς τόν ήμέ- 

τερον πολυμαθή μητροπολίτην Σερρών 

Βρυέννιον, ένεκα τής ύπ’ αύτοΰ γενομε'νης 

έκδόσεως τών « δύο ανεκδότων έπιστολών 

τοΰ Κλήμεντος πάππα  'Ρώμης πρός Κο- 

ρινθίους, » αίς προτέτακται διεξοδική ει

σαγωγή περί τοΰ Κλήμεντος καί τών έργων 

αύτοΰ, δεικνύουσα τήν μεγάλην τοΰ ιεράρ

χου εμβρίθειαν καί πολυμάθειαν, μάλιστα 

ένεκα τών κριτικών αύτοΰ διορθώσεων.

Μετά ταΰτα έλαβε τόν λόγον ό φιλό— 

μουσος κύριος μαρκήσιος de Queux de 
Saint-Hilaire, άπαγγείλας σπουδαιοτά- 

την όμ.ιλίαν περί τών ωφελειών, άς 

προσήνεγκεν είς τά  έλληνικά γράμματα 

καί τόν έλληνισμόν καθόλου ό άοίδιμ.ος

φιλέλλην Αμβρόσιος Φιρμΐνος Διδότος. 

Τόν λόγον τοϋ Κ. Saint-Hilaire ΰπε- 

δέχθησαν ζωηρόταται χειροκροτήσεις.

Μετά ταΰτα ό Σύλλογος έξελέξατο τό 

νέον διοικητικόν αύτοΰ Συμβούλιον διά τό 

έτος 1876-1877 καί άνεκήρυξε πρόεδρον 

έκ τετάρτου τόν Κύριον Egger, αντι

προέδρους δε τούς Κυρίους Chassang καί 

Foucart, γενικόν δέ γραμματέα τόν 

Κύριον Alfred Croiset, καθηγητήν τής 

ρητορικής έν τώ  λυκείω Louis-le-Gl’and 
άντί τοΰ τέως Κ. A . Pierron παραι- 

τηθέντος· γραμματέα δέ διά τήν Ανατο

λήν τόν μέχρι τοΰδε τοιοΰτον marquis 
de Saint-Hilaire · ταμίαν δέ τόν Κ . Au
guste Carriere, καί βοηθόν διά τήν 

Ανατολήν τόν κ . Emile Legrand. ’Αντί 

δέ τών άποχωρησάντων μελών τοΰ προε

δρείου Κ . Κ . Beau, Deltour, Foucart, 
Guillaume, Tablot, Thurot, έξελέξατο 

τούς Κ . K. G. Perrot, μέλος τοΰ ’Ινστι

τούτου, τέως πρόεδρον, Alexis Pierron, 
τέως γραμματέα, τόν βαρώνον Witte, 
μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου, τόν Κ. Duras-

sier (τόν μεταφραστήν Δημητρίου τοΰ 

Φαληρέως), τόν Κ . Cougny, καθηγητήν 

τοΰ λυκείου Saint-Louis καί τόν Κύριον 

Γ .  Χασιώτην.

Καί ταΰτα μέν περί τών Συλλόγων 

καθόλου.

Έπειράθημεν νά καταδείξίομεν ότι τήν 

δύναμιν τοΰ έλληνισμοΰ άπεργάζεται 

πρώτον ή οικονομία καί τό σύνταγμα τής 

ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας, δεύτερον 

ό πρός τήν παιδείαν καθολικός οργασμός 

τοΰ ελληνικού' λαοΰ, καί τρίτον ή ΰπαρξις 

τοΰ βασιλείου τής 'Ελλάδος. ’Αλλά δυ

στυχώς ό τρίπους, έφ’ ού έπαναπαύεται 

νΰν ό έλληνισμός, κατατρώγεται ύπό πολ

λών κακών, καί κινδυνεύει νά καταρρεύ- 

σν) θριπηδεστος, έάν μή σπεύσωμεν νά 

ύποστηρίξωμεν αύτόν διά νέων μοχλών, 

έπανορθοΰντες τά  παρειμένα καί σκεπτό- 

μενοι βέλτιον περί τοΰ μέλλοντος.

Άλλά περί τών κακών τούτων τών 

έπαπειλούντων τήν έκκλησίαν καί τήν 

Ε λλάδα γενήσεται λόγος προσεχώς.

εδρέθησαν τά  έν τή  κατώτεροι γωνία δεξιόθεν 
έλλείποντα τεμάχια. Τδ έργον υπό πασαν έποψιν 
είναι άνεκτιμητον. Ο εν τω  μέσω άνήρ είναι 
βεβαίως δ Ά τλας, ού τίνος ή κεφαλή ένομίζετο 
οτι είχε κομισθή μετ’ άλλων κειμηλίων εξ ’Ολυμ
πίας είς ΙΙαρισίους. Αί φιυτογραφίαι τοϋ έκ Π α - 
τρών Κ . 'Ρωμαΐδου έπέτυχον καί πολλαπλα- 
σιάζονται |ηδη έν Πάτράις · πολλοί κόποι δμως 
χάριν τούτων κατεβλήθησαν άχρις ού έξαχΟώσι 
τα  αγάλματα εκ τών αποθηκών, καί κομισθώσιν 
πάλιν είς τδν τόπον των. Λίαν επίπονος υπήρξε 
και ή τών εκμαγείων κατασκευή δπδ τοΰ Μαρ- 
τινέλλη καί τοϋ Βοργίνη. Τά σπουδαιότερα τού
των άπετελέσθησαν καί είναι έτοιμα είς απο
στολήν. 'Η  μετακόμισις γενήσεται έπί τοΰ Ά λ- 
cpetoti, διότι δυστυχώς ουτεή αμαξιτός έτελειώθη, 
ούτε ή τοΰ Κλαοέου γέφυρα, ή' τις έσται τδ 
τέρμα τής εκ Πύργου είς ’Ολυμπίαν δδοΰ. Τήν 
συσκευασίαν καί τήν μετακόμισιν Οά έπιτηρήση 
δ Κ . Χιρσφέλδ. Κατά τήν άναζήτησιν τών τεμα
χίων πρδς συμπλήρωσιν τών διαφόρων αγαλμά
των ευρέθη δτι τδ κάτω μέρος τοΰ σώματος 
τοΰ γονυκλινοΰντος άνδρδς αρμόζει φυσικώτατα 
πρδς τδ άνω μέρος τδ εδρεθεν τή  15 δεκεμβρίου. 
Συνεπληρώθη λοιπδν τδ άγαλμα τοΰ άνατολι- 
κοΰ αετώματος, ήνίοχος δηλονότι, άνηκων είς 
τήν δυτικήν τοΰ αετώματος πλευράν. Συνεπλη
ρώθη ωσαύτως ή Νίκη διά τής εύρέσεως ένός 
τεμαχίου ωραίου πτηνοΰ, ά:μόζοντος είς τήν 
άριστεράν τοϋ αγάλματος πλευράν. Έ ν  ταΐς 
έσχάταις ήιιέραις εδρέθησαν έπιγραφαί πλεϊσται 
τής ^ωμαϊκής έποχής, τρεις τοΰ Μομμίου, μία 
τοΰ Κλαυδίου Λύσωνος, κ. λ. Α ί έργασίαι Οά 
παραταθώσι μέχρι τέλους μαίου. 'Ο  χώρος τής 
’Ολυμπίας, δ άπδ πολλών έκατονταετ-ηρίδων 
έγκαταλελειμμένος, κατέστη προσκυνητάριον · 
κατά τάς ήμέρας τοΰ Πάσχα τδν έπεσκέφΟησαν 
400 —  500  ξένοι.

'Η  ε π ίσ η μ ο ς  έ φ η μ ε ρ ίς  τ ο ΰ  Β ε ρ ο λ ίν ο υ  
έ δ η μ ο σ ίε υ σ ε  τ ή ν  έ 'κ τη ν  έκ θ εσ ίν  π ε ρ ι 
τ ώ ν  έν ’Ο λ υ μ π ία  α να σ κ α φ ώ ν , έ χ ο υ -  
σ αν  ώ δε .

Αί έπιστολαι τών ήμετέρων πατριωτών άπδ 
τέλους μαρτίου μέχρι τής 21 άπριλίου άγγέλλουσι 
τήν επιτυχή παράτασιν τών έργασιών καί τήν 
υγείαν τής έν Δρούβα άρχαιολογικής άπόικίας. 
Πολλαχοΰ τής νοτιοανοτολικής τοΰ ναοΰ πλευράς 
ευρέθη τδ παλαιόν τείχος τής Ά λτεω ς, τδ περι
κλεών άλλοτε τδ ιερόν τοΰ ναοΰ άλσος, ού τίνος 
ή άνακάλυψις υπάρχει σπουδαιοτάτη είς τήν 
τοπογραφίαν ολου τοΰ ίεροϋ χώρου. Εγγύτερον 
τοΰ τείχους ευρέθησαν τεμάχη παλαιοτέρων καί 
μεγαλειτέριον βάθρων, άτινα ήσαν προωρισμένα 
νά βαστάζωσι χάλκεα τέθριππα. Ά φ’ ού μετα- 
τοπισθώσι τδ βάθρα, δ θερισμός τών έπιγραφών 
έσται δαψιλέστατος. Καί γλυπτά όμως δέν έλ- 
λειπουσι, διότι εδρέθησαν 1) κομμάτια αγάλμα
τος αύτοκρατορικοΰ, 2) νέα τεμάχη ίππου έκ τοΰ 
άνάτολικοΰ άετώματος, 3) δπόκάτωθεν σωροΰ 
κεχρυσωμένων τεμάχων χαλκοϋ υφ’ ών καλύπτε
ται τδ εδραφος, μεγαλείτερα καί σπουδαιότερα 
άλλα τεμάχη άνήκοντα είς πολεμιστάς, ίππους 
καί τρίποδας. Τώρα άποκαθαίρεται τδ παλαιόν 
εδραφος κατά τήν νότιον τοΰ ναοΰ πλευράν, ένθα 
κεΐνται πλησίον άλλήλων οί δπδ σεισμών κατε- 
δαφισθέντες παχύτατοι σπόνδυλοι. ’Εν τή  νοτιο
δυτική γωνία τοΰ ναοΰ άνεκαλύφθη τείχος τέσ- 
σαρα μέτρα εύρύ, ού τίνος έκαθάρθησαν 16 μέ
τρα κατά τήν νότιον διεύθυνσιν · τοΰτο δέ τδ 
τείχος, ώσπερ τδ έν Αθήναις φραγκικόν, έκτί- 
σθη έξ άνάρίθμων καί πολυποικίλοιν τεμαχίων 
αρχιτεκτονικών, άλλά κατά καλήν τύχην άνευ 
άμμοκονίας· ή βαθμιαία λοιπον τοΰ τείχους διά- 
λυσις θά διαλευκάνγι θαυμασίως τήν άρχιτεκτο- 
νικήν ίστορίαν τής ’Ολυμπίας. Ά πδ τή ;  8 άπρι
λίου, ότε κατέβησαν είς ’Ολυμπίαν δ Άδλερ καί

Α Ν Α 2 Κ Α Φ Α Ι  Τ Η Ϊ  Ο A Υ Μ  Π I  ΑΣ,

δ Χιρσφέλδ, οί έργάται παρηγγέλθησαν νά κα- 
θάριυσιν αύτδ τοΰ ναοΰ τδ έδαφος, δπως άνακα- 
λυφθώσι τά ίχνη  τής παλαιας κατασκευής. Ή  
εργασία είναι άδύνατον νά άποτελεσθή κατά τδ 
νΰν έαρ · εδρέθησαν δ'μως τά έρείπια τοΰ σηκοΰ 
καί τά  κατώτερα μέρη τών έν τω  σηκω ίστα- 
μένων στηλώ ν" ένταΰθα εσώθη περί πλέον τδ 
παλαιόν έκ μαρμάρου λιθόστρωτον, ού τίνος ή 
ιδιότης θά οιαφωτίστ, τήν προκαταρκτικήν τοΰ 
χ</>ρου διαίρεσιν καί χρήσιν. Σήμερον πρόκειται 
νά καθαρθή τέλεον δ Πρόναος καί νά άπομα- 
κρυνθή τδ χώ μα, δι’ ού καλύπτεται τό ή'μισυ νό
τιον μέρος τοϋ σηκοΰ. ’Εργάζονται λοιπόν ένταΰθα 
80  άνδρες, μόνον χάριν έπιστημονικής τοϋ ναοΰ 
έρεύνης, ούχί δέ πρδς άνεύρεσιν νέων κειμη
λίων. Τ ή  19 άπριλίου, καθαιρομένου τοΰ Προ- 
νάου, εδρέθη δποκάτωθεν της έπιφάνείας (0 ,60  
βάθος) πίναξ μετόπης πρδς τά  άνω έστραμ-μένος, 
άμέσως δέ ώφθη πρώτον κεφαλή παρθένου. Τ ή  
μεσημβρία τής πέμπτης δ χώρος έκαθάρθη τέ
λεον, καί άνεκαλύφθη άντάξιον επαθλον τοΰ πρώ
του τούτου έπιστημονικοΰ άγώνος, πίνας μαρ
μάρου, δψηλός 1 ,6 0 , εύρυς 1 ,5 1 , άνευ άνωτέ- 
ρου κρασπέδου, μετά κατωτέρου δέ κρασπέδου 
λίαν χθαμαλοΰ. Αριστερόθεν ίσταται παρθένος 
μακρά ίμάτια φοροΰσα, άφιεΐσα πρός τά  κάτω 
τδν δεξιόν βραχίονα μετά δακτύλων άνοικτών · 
ή κεφαλή στρέφει όλίγον πρδς τά  δεξιά * ή πυκνή 
κόμη της καλύπτεται υπό κεκρυφάλου, δ δέ 
άριστερδς βραχίων τείνει πρδς τά  άνω. Πλησίον 
αύτής, καί έστραμμένα έχων τά νώτα ίσταται 
έν κατατομή άνήρ γυμνός βαστάζων φορτίον · ή 
κεφαλή του βλέπει είς τά  πρόσω καί έμφανίζε- 
ται άριστα καί δεξιώτατα μεταξύ τών άνω βρα
χιόνων. Απέναντι τούτου είναι δ Ηρακλής, εκ- 
τείνων τόν δεξιόν βραχίονα καί κρατών τρία μήλα· 
δ άριστερδς είναι τεθραυσμένος. Σώζονται δμως 
πάντα τά λοιπά αύτοΰ μέρη, ή κεφαλή μετά τοΰ 
γενείου, οί βόστρυχοι καί ή ταινία: Εύτυχώς



Η Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α .

[’Ε κ  Πειραιώς τη  23 Α π ριλ ίου .]

'Η  τελευταία εν τή  πόλει ήμών είσαχθεϊσα 
βιομηχανία είναι ή δφαντική · δέν ήπατήθημεν 
δέ προκηρύξαντες οιά τών προ ετών περι υφαν
τικής βιομηχανίας πραγματειών ήμών τήν επι
τυχίαν τοιαύτης παρ’ ήμΐν έπιχειρήσεως. Δύο 
ήδη αξιόλογα υφαντικά εργοστάσια δπάρχουσιν 
ενταύθα. Έ κ  τούτων το μεγαλείτερον είναι το

τών κκ. Τσάτση καί ϋταμοπούλου, οπερ προ 
πολλών μηνών άρξάμενον τών εργασιών αύτοΰ 
παράγει έκλεκτής ποιότητος βαμβακερά υφά
σματα. Το εργοστάσιον τοΰτο περιέχον ir.iy.iviy. 
τών εκατόν ιστών, κατασκευάζει πλέον τών εκα
τόν τεμαχίων υφάσματος καθ’ ήμέραν· έκαστον 
τεμάχιον (τόπι) περιέχει 24 γιάρδας μήκος ■ το 

' είδος τών ύφαινομένων πανίο)ν είναι τά κοινώς

λεγάμενα αμερικάνικα, τά  έν Αγγλία γνωστά 
υπό τήν επωνυμίαν , m exican cloth.

Και το έτερον δέ, το τών κκ. Τρίπου καί 
Πανα άρτισύστατον δφαντήριον, επιτυχόν τά μέ· 
γιστα έν τή  ενάρξει τών προκαταρκτικών εργα
σιών του, παρήγαγεν άρίστης ποιότητος ίίφασμα. 
Το εργοστάσιον τοΰτο άληθώς επισύρει τήν 
προσοχήν και τόν θαυμασμόν παντός έπισκεπτο·

Λ Ο Ρ Δ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Φ Ω Ρ Δ  Δ Ε  Ρ Ε Τ Κ Λ ΙΦ Φ .

μένου αύτό, πληροφορούμενου 8 τ ι οί κυριώτεροι 
αύτοΰ μοχλοί, ήτοι ή ατμομηχανή καί οί άτμο- 
λέβητες έν τώ ένταΰθα σιδηρουργείω τοΰ κυ
ρίου 'Γζών Μάκ Δόναλ κατεσκευάσθησαν. —  
Και τώ  όντι άναλογιζόμενός τις οτι πρό ολίγων 
ετών ούδεμία σχεδόν αξιοσημείωτος βιομηχα
νία ένταΰθα δπήρχε, τά  δ’ ευάριθμα πρό πεν
ταετίας μικροσκοπικά εργοστάσια, ελλείψει κα
λώς κατηρτισμένων σιδηρουργείων καί χυτηρίων 
είς λίαν δυσχερή εδρίσκοντο θέσιν, άτε μή δυ- 
νάμενα νά έπισκευάσωσιν ένδεχομένην τών 
μηχανών αύτών βλάβην, ούδ’ ελλειψιν τρο- 
χίσκου τινός ή άλλης, τινός ασήμαντου μηχανής 
παραρτήματος ν’ άναπληρώσωσιν ένταΰθα, πάνυ 
δικαίως θαυμάζει, βλέπιον ήδη δύο καλώς κα-

τηρτισμένα μηχανουργεία μετά χυτηρίων τών 
κ. κ. Βασιλειάδη καί Μάκ Δόναλ, κατασκευά- 
ζοντα άτμομη/ανάς καί άτμολε'βητας καί παν
τός είδους έργαλεϊα, άναπληρόνοντα πασαν ελ- 
λειψιν τών εργοστασίων, καί παρέχοντα οίίτω 
μεγάλας υπηρεσίας τή  άρτιγεννήτω ήμών βιο
μηχανία. Δέν υπάρχει δέ καθ’ ήμας ελάχιστη 
αμφιβολία δτι άμφότερα τά  άρτισύστατα δφα- 
σματουργεϊα θά εύδοκιμήσωσι, καί τά προϊόντα 
αύτών γινόμενα γνωστά καί έν Έ λλάδι καί έν 
Ανατολή θά προτιμώνται τών έκ τής αλλοδα
π ής είσκομιζομένων.

'Η  έλληνική δμως βιομηχανία δεΤται έμψυ- 
* χώσεως. Πολλών δ’ επαίνων άξιος είναι δ κ. 

υπουργός τών στρατιωτικών, δστις εμφορούμε

νος ύπό τής πρός άνάπτυξιν τής εθνικής βιομη
χανίας έπιθυμίας, είσήγαγε διά τόν ίματισμόν 
καί διαφόρους έν τω  στρατοί χρήσεις τά  υπο 
τών έγχωρίων έργοστασίων κατασκευαζόμεν* 
υφάσματα. Τ ά  δ’ ένταΰθα δύο δφασματουργεΐ# 
ήρξαντο ήδη παρασκευάζοντα διά θερινάς άνα- 
ξυρίδας ώραίαν και στερεά ι ποιότητα δφάσμα- 
τος · τό πλεϊστον δέ τής Ιν τω  θέρει παραγωγής 
αύτών θά καταναλίσκηται διά τόν Ιματισμόν 
τοΰ στρατοΰ.

Δύο μόνον έκ τών είσαχθεισών Ιν τγι πόλει 
ήμών βιομηχανιών, ή υαλουργία καί ή αγγειο
πλαστική δέν εύδοκίμησαν παρ’ ήμΐν. Άμφότερα 
τά ίδρυθέντα ένταΰθα υαλουργεία καί τό άγγειο- 
πλαστεΐον πρό πολλοΰ έπαύσ*ντο τών εργασιών

αύτών. Έ ξ  αύτών τό εν δαλουργεΐον άνακαινι- 
σθέν μέλλει μετ’ ού πολύ ν’ άναλάβη τάς έργα- 
σιας του υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ άξιολόγου καί 
δραστήριου νέου κ. Αναστασίου Μελετοπούλου. 
Μία τών κυριωτέρων, καθ’ ήαας, αιτιών, απο
τυχίας τής δαλουργίας έν Έ λλάδι είναι ή ελ- 
λειψις άρκούντων κεφαλαίων, πρός δέ καί πεπει
ραμένης τεχνικής διευθύνσεως. Πολλοί έπικερ- 
δεΐς βιομηχανίας κλάδοι έπιτυχώς ήδύναντο παρ’ 
ήμΐν νά είσαχθώσιν · ή ελλειψις δμως τών άναγ
καίων γνώσεων έκ μέρους τών εχόντων κεφάλαια 
χρηματικά πρός δέ καί διάθεσιν νά έπιδοθώσιν 
είς βιομηχανικά εργα, κρατοΰσιν αύτούς μετεώ

ρους καί αμφιβάλλοντας περί τής επιτυχίας νέου 
τινός βιομηχανικού κλάδου.

Καί άλλοτε κατεδείξαμεν τό επικερδές τής συ- 
στάσεοις εριουργείων έν Έ λλάδι. Καί βεβαίως επι
κερδής βιομηχανία, εν τόπω, ένθα ούδέν άτμοκί- 
νητον έριοκλωστήριον καί εριοΰ υφαντήριον δπάρ- 
χει, μεγάλη δέ κατανάλωσις γίνεται μάλλινων 
δφασμάτων, δύναται άναμφιλέκτως νά θεωρηθή 
καί ή εριουργία. —  Τ ά  ερια τά έν Έ λλάδι καί 
Τουρκία παραγόμενά είσι καλής ποιότητος, εύ- 
χερώς δέ δι’ αύτών κατασκευάζονται χονδρά 
δφάσματα, ών μεγάλη κατανάλωσις καί έν ταϊς 
έλληνικαϊς έπαρχίαις, καί έν Τουρκία, καί έν

Ανατολή έν γένει γίνεται. Τοιούτου είδους έρ- 
γοστάσια έν 'Ελλάδι Ιδρυόμενα βεβαίαν εξουσι 
τήν έπιτυχίαν. 'Η  δ’έλληνική κυβέρνησις, κατα- 
νοήσασα ήδη πόσον λυσιτελής τώ  τόπω ή άνά- 
πτυξις τής έθνικής βιομηχανίας, άναμφιβόλως 
θά παράσχη πασαν αύτής τήν συνδρομήν προς 
έμψύχωσιν νέων κλάδων βιομηχανίας, διατάτ- 
τουσα διά τάς τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ χειμερι- 
νάς άνάγκας τήν χρήσιν τών μαλλίνων έλληνι- 
κών δφασμάτων.

[Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως.]

Ο  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  ΙΓ Ν Α Τ ΙΕ Φ Φ .

ΤΟ ΑΝΑΤ ΟΛΙ ΚΟΝ Ζ ΗΤ ΗΜΑ ;

Ο Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  Ι Γ Ν Α Τ Ι Ε Φ Φ  ΚΑ Ι  Ο Λ Ο Ρ Δ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Φ Ω Ρ Δ  ΔΕ Ρ Ε Τ Κ Λ ΙΦ Φ .

Είναι δύσκολον το“ς νΰν Ά γγλοις νά έννοή- 

σωσιν οΤον ήσθάνοντο οί πρόγονοι αυτών πρό δύο 

ή τριών έκαντοεττ ρίδων πρός τούς Τούρκους 

θαυμασμόν. Κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα ή 

’Οθωμανική αύτοκρατορία άφίκετο είς τό ξενίθ 

τής δυνάμεως καί δόξης αύτής, καί, έάν 6 σουλ

τάνος έπείθετο είς τούς λόγους τής βασιλίσσης 

Έλισάβεθ, δπότε αυτη έξητήσατο τήν συνέρ

γειαν τοΰ τουρκικοΰ στόλου κατά τών 'Ισπανών,

βεβαίως οί Τούρκοι θά κα^έκτων τότε τήν άπό 

τών ’Αράβων μόλις άπηλλαγμένην Τβηρικήν 

χερσόνησον. Άλλά καί αύτή ή έν Έ π ά κ τω  

ναυμαχία, εί καί κατέστρεψε τόν τουρκικόν στό

λον, δέν ήλάττωσε μεγάλως τήν δύναμιν τής 

’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πλήν, άφ’ δ’του, 

δ ’Ιωάννης Σοβιέβσκης, μια μετά ταΰτα έκαν- 

τονταετηρίδι, ένίκησε τον τουρκικόν στρατόν πρό 

τών τειχών τής Βιέννης, ή ήμισέληνος ήρξατο

άμαυρουμένη καί διετέλεσε αειου; ένη μέχρι 

σήμερον.

Άπό πολλοΰ ήδη ή Τουρκία νομίζεται ασθε

ν ή ς ,  καί ούδείς γινώσκει κάλλιον τών Τοόρκω* 

αύτών δτι έάν αί χριστιανικαί δυνάμεις μή κα- 

τείχοντο δπό αμοιβαίας ζηλοτυπίας, ή μωαμε

θανική κυριαρχία ταχέως θά έξέλιπε τής Εύ

ρώπης. Έ κ  δέ τούτου δ σουλτάνος καί οί 

δπουργοί αδτοΰ δφίστανται δπό τών ξένων πρε-



σβεων άδιαλείπτους παρατηρήσεις και επιπλήξεις, 

ώςούδε'ις άλλος τών λοιπών μοναρχών τής δφη- 

λίου, Ουδέποτε δέ ισως άλλοτε οί Τούρκοι συνη- 

σθάθησαν τήν αδυναμίαν αύτών και τήν άπό τής 

άγερωχιας τών πρέσβεων των χριστιανικών δυνά

μεων ταπείνωσιν ως κατά τήν πρό τινων ήμε

ρων γενομένην εν Θεσσαλονίκη σφαγήν τών 

γενικών προξένων τής Γαλλίας καί Γερμανίας. 

Άλλ’ 8τε ή μέν Α γγλία ενομίζετο δ άριστος 

φίλος καί πρόμαχος τής Τουρκίας, ή δε 'Ρω σ

σία δ θανάσιμος αύτής εχθρός, ή έπιτήρησις, α̂  

επιπλήξεις και αί συμβουλαί έγένοντο παρά του 

Άγγλου πεσβευτοΰ λόρδου Στρατφώρδ δέ 'Ρ ε τ -  

κλιφφ, γνοιστοΰ δπό τό δημοτικώτερον ονομα

Κάνιγγ. ’Εσχάτως δμως, μάλιστα δέ άφ’ οτου 

ουδετερώθησαν αί επί του Κριμαϊκού πολέμου 

γενόμεναι κατά τής 'Ρωσσίας συνθήκαι, αί άμοι- 

βαΤαι σχέσεις τών εθνών τούτων ώς πρός τήν 

Τουρκίαν δπέστησαν μεγάλην μεταβολήν · διότι 

έν ώ ή Α γγλία  παρήτήθη ακόυσα τής προστα

σίας εκείνης, ή 'Ρωσσία άνέλαβε τήν προτέραν 

εκείνης δπεροχήν και τό εργον τή ς επιτηρήσει»; 

καί επιτιμητικής διδασκαλίας τών Τούρκων. 

'Ο  στρατηγός Ίγνάτιεφφ, δ 'Ρωσσος πρεσβευ

τής, άντικατέστησεν άρα τόν Σ ίρ  Στρατφύρδ Ιν 

Κωνσταντινουπόλει.

Τήν μέλλουσαν πολιτικήν τής 'Ρωσσίας κατά 

τήν καΟαίρεσιν καί τόν αμέσως έπελθόντα θάνα

τον τοΰ σουλτάνου Άβδοόλ-Άζίζ χαρακτηρίζει τό 

Ιπόμενον εις Παρισίους σταλέν τηλέγραμμα τής 

ήμιεπισήμου 'Ρ ω σ ικ ή ς  τ η λ ε γ ρ α φ ικ ή ς  ά ν- 

τ α π ο κ ρ ίσ ε ω ς .

Πετροΰπολις τη 30 μάΐου.

Τό επίσημον τουρκικόν τηλε’γραμμα, τό άγ- 

γελλον δτι, εκθρονισθέντος τοΰ σουλτάνου Ά β- 

δουλ-Αζίζ, άνηγορεύθη άντ’ αύτοΰ δ επίδοξος 

διάδοχος Μουράτ Έφφέντης, άσμένως δπεδέξατο 

ή ^ωσσική κυβέρνησις, ή'τις εν τή  μεταβολή 

ταύτη διορα πιθανήν τήν ειρηνικήν καί έντιμον 

διορθωσιν των πραγμάτων τής Τουρκίας, ο’ιαν 

έπιθυμοΰσιν αύτήν πασαι αί δυνάαεις.

Β Ι Ο Σ  Τ Ο Τ  Φ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ο Σ  

B R U N E T  D E  P R E S L E
Υ Π Ο  T O T

M A R Q U I S  D E  Q U E U X  D E  S A I N T - H I L A I R E 1.

Ή  σπουδή τών παπύρων τούτων καί ή 

ε’ίδησις περί τής άνακαλύψεως του Ma- 
riette ένέβαλον είς αυτόν τήν ιδέαν να 
γράψη Μ ο νο γρ α φ ία ν  περί τοΰ έν Μ εμ - 
φ ιδ ι  Σ ε ρ ά π ιδ ο ς  κ α τ α  το υ ς  α ρ χ α ίο υ ς  
σ υ γ γ ρ α φ ε ίς , καταχωρισθεΐσαν τότε έν 
τω β τ ο μ ω  τής συλλογής τών υπομνη
μάτων τών ξένων σοφών έν τή ’Ακαδημία 
τών επιγραφών.

Φίλοπονία τοιαύτη, εργα τοσοΰτον 

σπουδαία καί άλλεπάλληλα προσείλκυσαν 
ύπέο αύτοΰ τας ψήφους τών μελών τής 
Ακαδημίας. Τή 10  δεκεμβρίου 18 3 2  
έξελ έρ  μέλος τής ’Ακαδημίας τών επι
γραφών άντικαταστήσας τον βαρώνον Wal- 
kenaer.

‘Η τ ιμ ή , ή μάλλον ή ανταμοιβή αΰτη, 

αντί τοΰ χαλαρώσαι ύπεςέκαυσε τον ζήλον 

αύτοΰ. Τφ 1 8 5 3  έδημοσίευσε π ρ α γ μ α 
τ ε ία ν  π ε ρ ί το ΰ  έλ λ η ν ικ ο ΰ  π α π ύ ρ ο υ  
τοΰ  μ ουσ είου  το ΰ  Α ούβρου, π ερ ιέχ ο υ -  
σαν έρεύνας π ερ ί τ ή ς  σ φ α ίρα ς  κ α ί 
το ΰ  τ ρ ιγ ω ν ο ε ιδ ο ΰ ς  ζω δ ια κ ο ΰ  τώ ν  
Τ ε ν τ ύ ρ ω ν , είτα δέ, τώ  1 8 5 6 ,  μελέτην 
π ε ρ ί τώ ν  τ ά γ ω ν  τώ ν  αύτοκρα το 'ρω ν  
τ η ς  Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς .

Έ  τελευταία αΰτη μονογραφία ήτο 
απόσπασμα έργου, περί δ άπό πολλών 
ετών ήσχολεΐτο. Ό  Br. de Presle άνέ
λαβε τώ  όντι νά συγγράψη τή ν  ισ το ρ ία ν  
τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ά π ο  τνίς ρ ω μ α ϊκ ή ς  κα- 
τ α κ τ η σ ε ω ς  [/.εχ ρι τώ ν  η [Λερών η [/.ών, 
ιστορίαν ήκιστα γνωστήν καί άρμοδίαν εις 
τό νά έλκύση πνεΰμα σοφόν καί ερευνητι
κόν, οιον τό τοΰ Br. de Presle. Πρός 
τοΰ νο ή'ρξατο έπαναγινώσκων καί σχόλιά-

ζιον πάντας τούς *'Ελληνας συγγράφεις 

τής παρακμής, τους Βυζαντινούς, καί 

έγραψε τό πρώτον μέρος τη ς ολιος αγνώ

στου καί περιέργου ταύτης ιστορίας, ή 

όποία μετά τά  συγγράμματα τοΰ Lebeail 
καί τοΰ Gibbon είναι μνημειον έκ τών 
σπουδαιοτέρων. ’Αλλ’ ή'δη κατά τήν επο
χήν ταύτην ή υγεία αύτοΰ, πάντοτε άσθε- 

νεστάτη καί λίαν άκροσφαλής, είχεν άλ- 
λοκοθή δ ι’ ών άνέλαβε σπουδαίων εργα
σιών.

Είδος τ ι  κοπώσεως κατε'λαβεν αύ
τόν, καί έκτοτε τό πνεΰμα αύτοΰ δέν 
έξηγείρετο πλέον, ή μάλλον είχεν ΰπερά- 
γαν εξέγερθή ύπό νέας δυσχερείας, ή δέν 
εΰρισκε πλέον τό θέλγητρον τών ανακα
λύψεων άς είχε νά κάμη έν πεδίω , οπερ 

πρό αύτοΰ δέν είχε διερευνηθή. Πλη'ρης 
ζη'λου οσάκις έμελλε ν’ άποκαλύψη ιστορι
κόν άγνωστον ή νά συμπληρώση επιγραφήν 
ήκριοτηριασμένην, δέν ήσθάνετο πλέον τό 
αύτό θάρρος είς συγγραφήν ιστορίας, ής αί 

πηγαί δέν ήσαν πλέον άγνωστοι. ’Εκ τοΰ 
εύρυτάτου αύτοΰ θέματος έ'γρκψε μόνον 
τό πρώτον μέρος, τό καί δυσχερέστατον, 
κατά τήν συνήθειαν αύτοΰ, καί έ'στη έν 
τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως ΰπό 
Μωάμεθ τοΰ Β /. καταρτίσας ιστορίαν τών 
μάλλον περιέργων καί έπιπονωτέρων περί 
τής σκοτεινής ταύτης έποχής τής 'Ελλά

δος άπό τής ρωμαϊκής μέχρι τής τουρκι
κής κατακτη'σεως. Τό δεύτερον μέρος τής 
εργασίας ταύτης, ή'τοι ή ιστορία τής 'Ελ
λάδος άπό τής άλώσειος τής Κωνσταντι
νουπόλεως έν έ'τει 1 ί\ 52  μέχρι τών καθ’ 
ημάς χρόνων, οφείλεται εις τόν κάλαμον 
αρχαίου μαθητοΰ τοΰ διδασκαλείου, τοΰ 
’Αλεξάνδρου Blanchet.

Τό έ'ργον τοΰτο τοΰ Br. de Presle, 
υπήρξε τό τελευταΐον.

’Αλλά, καί μή γράφων ό Br. de Presle 
εξηκολούθησεν ούδέν ήττον τάς μελέτας 
αύτοΰ περί Ελλάδος καί Αίγύπτου. Άνε- 
γίνωσκεν άδιακόπως καί δυσπιστών εις 
τήν μνήμην αύτοΰ, εύρυτάτην άλλως τε 
καί άσφαλεστάτην ούσαν, έπλήρου τούς 
τόμους τής πλούσιας αύτοΰ βιβλιοθήκης 

σημειώσεων, παρατηρήσεων, προσθηκών 
καί σχολίων. 'Υπό τήν έ'ποψιν ταύτην ή 
συλλογή τών βιβλίων αύτοΰ, σπουδαιό
τατη διά  τε τον αριθμόν καί τήν έκλογήν 
αύτής, προσεκτήσατο αξίαν άνεκτίμητον.

’Εμεοίμνα ωσαύτως πάντοτε περί 'Ελ
λάδος καί ό οικος αύτοΰ ήτο ό συνεντευ- 
κτήριος τόπος πάντων τών εις Παρισίους 
παρεπιδημούντων 'Ελλήνων, οϊτινες ήσαν 
βέβαιοι ό'τι θά τύχωσι παρ’ αύτώ υποδοχής 
εύμενεστάτης καί συνδρομής προθυμοτά- 
τη ς /Η το  οίονεί πρόξενος τής δημοκρατίας 
τών έλλ. γραμμάτων · ένθυμούμεθα δέ, 
ό'τι πλησίον τής όδοΰ τών ’Αγίων Πατέ- 

ρων (Saints-Peres), έ'νθα κατώκει ό σο
φός ήμών φίλος, συνηντη'σαμέν ποτε γέ- 
ροντά τινα ελληνα άρτίως είς Παρισίους 
άφικόμενον, ό'στις ούδέ λέξιν γαλλικήν 
είδώς έπανελάμβανεν εις τούς διαβαίνον
τας τό όνομα τοΰ Br. de Presle, πρός 
ον άναντιρρήτως μετεβαινεν.

Ηδυνήθη μ ετ’ ού πολύ νά παράσχη 
έ'τι μείζονας εκδουλεύσεις είς τούς διά ΙΙα- 

ρισίων διερχομένους Ελληνας, άσμένως 
εΰρίσκοντας έν Παρισίοις άνδρα, ό'στις έλά- 
λει καί έ'γραφε τήν γλώσσαν αύτών κα- 
θαρώτερον ή οί έν Άθη'ναις · ό'στις, συν
δρομητής ών εις τά  περιοδικά αύτών 
συγγράμματα καί τάς εφημερίδας, έγί-

νωσκε τα  έν Αθήναις καί τα ϊς έπαρχίαις 
συμβαίνοντα καί ανεκοίνου αύτοϊς περί τής 
πατρίδος των ειδήσεις άγνώστους έστιν 
ό'τε εις αύτου'ς * διότι, εΐ καί μηδέποτε 
έπισκεφθείς τήν 'Ελλάδα, έγνώριζεν ούδέν 
ήττον αύτήν διά τών μελετών αύτοΰ καί 

τών βιβλίων κάλλιον ή αύτοί οί “Ελληνες. 
Εϊξευρε τά  ονόματα τών αθηναϊκών όδων 
καλλιον ή τά  τών Παρι-ίων, εύχαρίστως 
δέ συνωμίλει μετά τών 'Ελλήνων περί 
τής πρωτευούσης αύτών· έν τέλει ύπε- 

βοήθεί αύτούς εις λύσιν γρίφων, αινιγμά
των, λογογρίφων καί άλλων έλλ. λογο
παιγνίων ευρισκομένων ένίοτε έν τέλει τών 
εφημερίδων αύτών.

Τω 1 8 6 4  άπέθανεν ό σοφός ελληνιστής 

Hase ό κατατάξας τά  έλλ. χειρόγραφα 
τής ήμετέρας έθνικής βιβλιοθήκης. ’Από 

τού 1 8 1 6  ό Hase έγένετο καθηγητής 
τής νεοελληνικής έν τή σχολή τών λαλου
μένων άνατολικών γλωσσών, ήν διηύθυνεν 
άπό τοΰ 1 8 4 6  μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ. 
Δέν έβράδυνε ν’ άντικαταστή. Τό όνομα 
καί ή ικανότης τοΰ Br. de Presle είχον 
ηδη γνωσθή άπό πολλοΰ· διό καί καταλ
λήλως άνεπλήρωσε τόν άποθανόντα σοφόν. 
Εΐ καί ή περιουσία αύτοΰ τώ έπέτρεπεν 
ήσυχίαν ύπό τής άκροσφαλοΰς αύτοΰ ύγείας 
έπιβαλλομένην, χάριν όμως τών ύπηρε- 
σιών, άς διά. τής νέας ταύτης θέσειος ήδύ

νατο νά παράσχη είς τε τήν Ε λλ ά δα  καί 
τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, άπεδέξατο τήν 
μετρίαν τοΰ καθηγητοΰ έ'δραν.

Έ πιτραπήτω  ήμΐν νά εϊπωμεν ένταΰθα 

ολίγα τινά περί τής σχολής ταύτης τών 
λαλουμένων άνατ. γλωσσών, ήτις μεγί- 
στην έ'χει αναφοράν πρός τόν βίον τοΰ 
ήμετέρου φίλου άποκλειστικώς αύτόν άπα- 
σχολήσασα κατά τά  δέκα αύτοΰ τελευ
ταία έτη . Δέν νομίζομεν άσκοπον νά 
παρατηρήσωμεν ένταΰθα, ότι ή Γαλλία, 
λαβοΰσα καί έν τούτω ώς έν πολλοΐς άλ- 
λοις ώφελίμοις εργοις τήν πρωτοβουλίαν, 
άνεγνώρισε πρώτη έκ τών εύρωπαικών 
χωρών τήν ώφέλειαν τήν δυναμένην νά 
προέλθη έκ τής ίδρύσεως σχολής τών 
λαλουμένων άνατ. γλωσσών, τοΰθ’ οπερ 
έμιμήθησαν μετ’ ού πολύ έν Αύστρία, έν 
Βιέννη, έν 'Ρωσσία, έν Καζάνη, έν ’Ιτα 
λία καί Αγγλία.

Έ  ειδική σχολή τών λαλ. άνατ. γλωσ
σών ί δρύθη τώ  1 7 9 5  τή  είσηγησει τοΰ 
Lakanal, καθ όν ή ίδρυσις σχολής τοιαύ
της ήτο ό μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς  ω φ έλ ιμ ο ς  
ε ίς  τ ε  τή ν  π ο λ ιτ ικ ή ν  κ α ί τό  έ μ π ό -  
ριον · ή αύτή δ ’ αύτη φράαις έγγεγραμμένη 
έν τώ πρώτω άρθρω τοΰ ψηφίσματος τής 
\  0 τοΰ Germinal (εβδόμου μνινός τοΰ 
δημοκρατικού γαλλικού ήμερολογιού) έν 
έδαφίω Ε 7.,  τίθεται άπό τριών τετάρτων 
τοΰ αίώνος έπί κεφαλής τών προγραμμά

των αύτής. 'Ο Lakanal προσέθηκεν, ότι 
ή άπόρριψις τής προτάσεώς του ήθελεν 
είσθαι ΰ β ρ ις  κ α τά  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ό τη το ς , 
ή τ ι ς  καθήκον α ύ τ ή ς  θεω ρεί νά δ ια -  

π ισ τ ε υ θ ή  τή ν  τ ύ χ η ν  το ΰ  γ α λ λ ικ ο ύ  
έθ νο υ ς ε ίς  τή ν  φ ρόνη σ ιν  τώ ν  ε μ π ο 

ρ ικώ ν  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν  μ ά λ λ ο ν  ή ε ϊς  
τή ν  δ ια δ ικ α σ ία ν  το ΰ  ξ ίφ ο υ ς . Τό πρό
γραμμα τής σχολής κατά τήν εποχήν 
ταύτην περιείχε τρεις μόνον γλώσσας · 
τήν φιλολογικήν καί δημώδη άραβικήν, 
τήν περσικήν καί μαλλιακήν, τήν τουρ
κικήν καί ταρταρικήν τής Κριμαίας. Κα

θηγητής τής άραβικής ήτο ό σοφός Σ ίλ- 

βεστρος de Sacy, όστις πρώτος έγένετο 
διευθυντής τής σχολής άπό τής ίδρύσεως 
αύτής μέχρι τοΰ έτους 1 8 3 8 ,  καί όν οί 
περί τήν άνατολικήν φιλολογίαν άσχολού- 
μενοι γάλλοι τε καί αλλοδαποί άνεγνώρι- 

ζον διδάσκαλον αύτών. Αί παραδόσεις 
έγίνοντο τότε έν τινι αιθούση τής έθνικής 
βιβλιοθ ήκης · διότι οί καθηγηταί, όντες έν 
ταύτώ οί φύλακες τών χειρογράφων, παρέ- 
διδον έν τή αύτή αιθούση, έν ·/) ήσαν τά  
ύπό τήν έπιτήρησιν αύτών χειρόγραφα. 
Άφοΰ οί μαθηταί, κατ’ άρχάς λίαν ολι
γάριθμοι όντες, άπέβησαν πολυαριθμότεροι 

ώρίσθη διά τά  μαθήματα τής σχολής ή 
άοχαιολογική αίθουσα. Ή  έλληνική δέν 
περιελαμβάνετο κατ’ άρχάς μεταξύ τών 

άνατολικών γλωσσών. Ό  πρώτος ζητήσας 
νά διδάξη αύτήν ύπήρξεν ό d’Ansse de 
Villoison παραδούς τήν άρχαίαν καί νεω- 

τέραν γλώσσαν έν τη βιβλιοθήκη. 'Ο 
d’Ansse de Villoison, συγγενής τοΰ 
Br. de Presle, είχε συνοδεύσει τόν Choi- 
seul-Gouffier εϊς τό κατά τήν άνατολήν 
καί ιδίως είς Ε λλάδα  ταξείδιόν του, ένθα 

έξέμαθε τήν ελληνικήν, έγίνωσκ5 πληρέ
στατα τήν φιλολογίαν αύτής καί κατά τό 
ταξείδιόν του ήσθάνθη όποια ζωτικά 
στοιχεία καί έρως πρός τήν ανεξαρτησίαν 
ύπάρχουσι παρά τώ  μικρώ τούτω λαώ. 

’Επανελθών είς Παρισίους συνεδέθη μεθ’ 
άπάντων τών έν Γαλλία προσφύγων Ε λ 
λήνων καί ιδίως τοΰ Κοραή, μεθ’ ού έ'σχε 
συνεχή επιστημονικήν άλληλογραφίαν. Ό  
d’Ansse de 'Villoison, θέλων νά έπαρ- 
κέση είς τάς άνάγκας αύτοΰ, ή'ρξατο πα- 
ραδίδιον τήν έλληνικήν. Άλλά κατά τούς 
άποτροπαίους εκείνους χρόνους ή άρχαία 
φιλολογία είχε περιέλθει είς παντελή σχε
δόν \λήθην. Τά ονόματα τών όλίγων μα
θητών τοΰ πρώτου τούτου έν Εύρώπη 
έλληνιστοΰ είναι τά  εξής· Codrikas. 
Seguier de Saint-Brisson, Hase, Jules 
David, Lepage, Casimir Rostan, Qua- 
tremere, είς όν όφείλομεν τάς ειδήσεις 
ταύτας, καί δύο Δανοί, Thorlacius καί 
Muller. Ο  Villoison ήρμήνευε τάς ώδάς 
τοΰ Πινδάρου · τά  μαθήματα ήσαν έγ

γραφα. Άλλ’ ή διδασκαλία αΰτη ολίγον 
διήρκεσε χρόνον καί ό Villoison ήναγκάσθη 

νά διακόψη τάς παραδόσεις του.
' Η  κυβέρνησις συνέστησεν έπειτα δ ι’ 

αύτόν προσωρινήν της νεοελληνικής έ'δραν 
έν τή  σχολή τών λαλουμένων άνατ. γλωσ

σών. Έ ν τή  έδρα ταύτη ό Villoison, μή 
εύχαριστούμενος νά έρμηνεύη τά. συγγράμ
ματα τά  γεγραμμένα έν τή  ’νεοελληνική 
καί ιδίως τήν μετάφρασιν τών χ ιλ ίω ν  
κ α ί μ ια ς  ν υ κ τώ ν , έδιδεν είς τούς άκροα- 
τάς αύτοΰ μαθήματα τής έλλην. παλαιο
γραφίας. Έν τούτοις, συνειδώς πάντοτε 
τήν σπουδαιότητα τής σπουδής καί δ ιδα 
σκαλίας τής έλλ. γλώσσης, φοβούμενος 
δέ μή τό προσωρινόν της έ'δρας συντε- 
λέση είς τήν κατάργησιν αύτής μετ’ αύ
τόν, έγραψεν είς τόν τότε υπουργόν Four- 
croy έπιστολήν, ήν, ένεκα τής μεγίστης 
αύτής σπουδαιότητος καταχωρίζομεν έν
ταΰθα άντιγράφοντες έκ τοΰ άνά χεΐρας 
ήμών πρωτοτύπου.

Τδού ή έπιστολή αΰτη ■

« Π ο λ ΐτ α  σ ύ μ β ο υ λ ε  το ΰ  κ ρ ά το υ ς!

κ Ε πιτρέψατε μοι νά λάβω τό θάρρος 
ν’ άποστείλω ύμιν έγκλείστως τό πρό

γραμμά μου περί τών μαθημάτων τής 
νεοελληνικής.

α Θά ίδητε έν αύτώ, πολϊτα σύμβουλε 
τοΰ κράτους, ότι θά ερμηνεύσω τό προοί- 
μιον τής είς τήν νεοελληνικήν νέας μετα- 
φράσεως τής άξιολόγου ύμών χ η μ ικ ή ς  
φ ιλ ο σ ο φ ία ς . 'Η μετάφρασις αΰτη γενο- 
μένη ΰπό Θεοδώρου Μανασσή ’ίλιάδου, 
νέου "Ελληνος άποθανόντος ύπό φθίσεως 
τό παρελθόν έτος, έδημοσιεύθη πρό όλίγου 
έν Βιέννη τής Αύστρίας ΰπό τοΰ άρχιμαν- 
δρίτου ’Ανθίμου Γαζή. Έτερος Έ λλην, ό 
έκ Τενέδου Έμμανουήμ Σαρρής μετέφρα- 
σεν ώσαύτως πρό ένός έτους είς τήν νεο
ελληνικήν Π ρ α γ μ α τ ε ία ν  τ ιν ά  π ε ρ ί  
ζυ μ ώ σ ε ω ς , ένθα έν έκαστη σελίδι μνη
μονεύει τά  άθάνατα ύμών έργα, άτινα θ ’ 
άποβώσι καί έν Αθήναις κλασικά ώς έν 
Παρισίοις, καί θά έπαναφέρωσιν έν τέλει 
τά φώτα καί τάς γνώσεις έν Έ λλάδι, τή 
άρχαία τών επιστημών κοιτίδι. Βλέπετε, 

πολΐτα σύμβουλε τοΰ κράτους, ότι άν οί 
"Ελληνες δέν δύνανται πλέον νά συντάτ- 
τωσι καλά βιβλία, γινάσκουσι τούλάχι- 
στον τά  τών άλλων έθνών καί ποιοΰνται 
επιτυχή αύτών εκλογήν.

«Ε ίνα ι δίκαιον, ϊνα ό διδάσκων τήν 
γλώσσαν αύτών, πλήν τοΰ ότι φέρει προσ
ωρινόν τίτλον, λαμβάνη τό ήμισυ τοΰ 
μισθοΰ, όν λαμβάνουσιν οί άλλοι αύτοΰ 
συνάδελφοι τής αύτής σχολής τής έθνι
κής βιβλιοθήκης; Τολμώ νά σάς παρα- 
καλέσω νά συνε/ίσητε τάς ευεργεσίας 
ύμών, ών αρκούντως έλαβον πείραν καί



έφ’ ών στηρίζεται πασα ή ελπίς καί κα
ταφυγή μου.

Τω 1 7 2 2  το πανεπιστη'μ,ιον της μ ι- 
κρας πόλεως Bale προσήνεγκεν είς τδν 
Capperonnier έδραν εκτάκτου χαθηγη- 

τοΰ της έλλην. γλώσσης μετά σπουδαίας 
αντιμισθίας και άλλων σημαντικών προ

νομίων. Δέν θά έκολακευόμην, δτι θά 

τύχω  έν τη πατρίδι μου έδρας της άρ- 
χαίας και νεωτέρας έλλ. γλώσσης εν τώ 
College de Prance, δπερ δέν θά συνε- 
πηγάγετο μεγάλας χρηματικάς δαπάνας, 
διότι τότε θά κατηργεΐτο ή εδρα μου έν 
τη έθνικνί βιβλιοθήκη.

« Σάς άσπάζομαι και διατελώ μετά 
σεβασμού βαθυτάτου ό διά βίου πρδς 
ήμάς ευγνώμων,

D ’ A N S S B  D E  V IL L O ISO N , 
de l ’ln s titu t de France, le 3 niv0se, an  XI. »

Ό  Fourcroy έξεπλήρωσε την α ϊτη - 
σΐν του D’ Ansse de Villoison. Ή  εδρα 
της νεοελληνικής μετηνέχθη είς τδ Col
lege de France, ύπό τδ όνομα της 
έδρας της αρχαίας καί νεωτέρας έλλ. 
γλώσσης· άλλ’ ό σοφός καθηγητής άπε'- 
θανε, πριν ή καθέζ/ι αυτήν, τή 2 6  άπρι
λίου 1 8 0 5 , μόλις διανύσας τδ 5 5  ετος. 
'Η έδρ α τοΰ Villoison κατηργήθη. Μετά 
δέκα δ ’ ετη , έν ετει 1 8 1 6 ,  άνετέθη και 
πάλιν είς τόν μαθητήν του Villoison 
Hase εν τη σχολή τών λαλουμ.ένων άνατ. 
γλωσσών ή παράδοσις τής νεοελ. γλώσ
σης όριστικώς έγκατασταθείσα τώ  1 8 1 9 , 
προσλαβοΰσα έπειτα καί τήν έλλ. παλαιο

γραφίαν. Ό  Hase έδίδασκεν έπί πεντή- 

κόντα σχεδόν ετη μέχρι τοΰ θανάτου αύ
τοΰ, συμβάντος έν έ'τει 1 8 6 4 .

Ό διάδοχος αΰτοΰ Br. de Presle ήρ- 

ξατο τών μαθημάτων αΰτοΰ τόν Απρί
λιον τοΰ 1 8 6 5  διά λόγου « π ε ρ ί τοΰ  

Hase κ α ί τ ώ ν  σοφών Ε λ λ ή ν ω ν  τώ ν  
π ρ ο σ φ υ γό ντω ν  είς Π α ρ ισ ίο υ ς  έ π ί  

τ ή ς  π ρ ώ τ η ς  α ύ τ ο κ ο α τ ο ρ ία ς  κ α ί τ ή ς  
μ ε τ α π ο λ ιτ ε υ σ ε ω ς .  » Ό λόγος δ ’ οΰτος 
κατεχωρίσθη έν τή  έφημερίδι, ή τις σή
μερον άποδίδει αύτώ δείγμα  σεβασμού· 
κα ίήτις έπεγράφετο τότε Έ π ιθ ε ώ ρ η σ ις  
τ ώ ν  φ ιλ ο λ ο γ ικ ώ ν  μ .α θ η μ ά τ ω ν . Ή  
σχολή τών ανατολικών γλωσσών είχε 
τότε έγκατασταθή έν τή εθνική βιβλιο
θήκη ,  έν τ-?ί αρχαιολογική αίθούσν) · 
άμέσως δέ μετά ταΰτα μετεκομίσθη είς 
τό College de France.

Διά τήν διδασκαλίαν λοιπόν τής νεοελ
ληνικής ό Br. de Presle έθυσίασε τα  
δέκα τελευταία τής ζωής αΰτοΰ έ'τη. Εί 
καί ή υγεία αύτοΰ είχε βλαβή καιρίως, 
ήτο δμως ακριβέστατος, καταλείπων πολ
λάκις τήν κλίνην, ί'να ΰπάγη νά διδα'ξη. 
Συνόρων τήν σπουδαιότητα τής λαλου

μένης έλληνικής γλώσσης διά τούς νέους 
τούς άποδυομένους είτε είς τό έμ,πόριον 
είτε είς τό προξενικόν στάδιον, κατεγί- 
νετο προ πάντων περί τό πρακτικόν μέ
ρος τής γλώσσης, προτιμών νά συνδιαλέ- 

γη τα ι μετά τών μαθητών αύτοΰ, φέρων 
αύτός έφημερίδας, κωμωδίας γεγραμμέ- 
νας έν τη δημώδει γλώσση, παροτρύνων 
αύτούς νά τώ άποκρίνωνται έλληνιστί, 
οσάκις ήρωτώντο έλληνιστί. Έπολλαπλα- 

σίαζεν ούτω τά  μ.αθήμ.ατα αύτοΰ, άπό δέ 
τοΰ δευτέρου έτους, οπερ ήνοιξε διά λό
γου έκτενεστάτου καί σπουδαιοτάτου περί 
τής νεοελ. γλώσσης, τής ιστορίας καί τής 
παρούσης αύτής καταστάσεως (Revue 
des cours litteraires, άριθ. 1 7  καί 31  
τοΰ Μαρτίου 1 8 6 6 ) , πρού’τεινεν είς τούς 

μαθητάς αύτοΰ νά διδάσκη τρις καθ’ έβδο- 
μάδα άντί δ ίς , ώς ό κανονισμός άπν)- 
τει. Αφιέρωσε τότε τά  δύο μαθήματα 
τής τρίτης καί τοΰ σαββάτου είς ασκή
σεις προφορικάς καί γραπτάς, τή δέ 
πέμπτη έ'διδεν αύτός μαθήματα περί 

παλαιογραφίας καί άναγνοίσεως τών χε ι
ρογράφων. Περί πλέον οΐ νέοι οΐ άκροώ- 
μενοι τών μαθημάτων αύτοΰ έγίνοντο 
πάντοτε παρ’ αύτώ δεκτοί ευμενέστατα· 

μετά γενναιότητος δέ άπεριορίστου, ήτις 
ήδυνατο μάλιστα ν’ άποβν) επικίνδυνος, 
έ'θετεν είς τήν διάθεσιν αύτών τήν ώραίαν 
καί πλουσίαν αΰτοΰ βιβλιοθήκην.

Τό είπεν άλλως τε έν τώ  έναρκτηρίω 
αύτοΰ λόγω τώ  1 8 6 5 , έν ώ ταύτοχρό- 
νως περιέγραφε δι’ ολίγων τόν βίον καί 
τά  έ'ργα αύτοΰ.

« Έ π ί δέκα σχεδόν έ'τη, ελεγεν έν 
τώ έναρκτηρίω τούτω λόγω, άπό τοΰ 
1 6  μέχρι τοΰ 2 6  έτους, δτε έφοίτων είς 
τάς παραδόσεις τοΰ Hase καί Boisson- 
nade, είργάσθην μετά ζήλου. Έξετέλεσα 
πολλά σχέδια, άντέγραψα χειρόγραφα, 
έγραψα προλόγους διά βιβλία μείναντα έν 
τοΐς άρχείοις μου. Βραδύτερον είτε έμ.οΰ 
αύτοΰ, είτε τών περιστάσεων ένεκα, είρ
γάσθην ολίγον. Αί μυστηριώδεις γραφαί 
τής Αίγυπτου καί τά  προβλήματα τής 

χρονολογίας μέ είχον προσελκύσει, μή 
λησμονήσαντα δμως τήν Ελλάδα, ής τάς 
ταχείας προόδους μετά χαράς έχαιρέτων. 
Πρδς τούτοις έ'φθασα ήδη είς ήλικίαν, 

καθ’ ήν αναγκάζεται τις νά παραιτηθή 
μεγάλων σχεδίων. Έν τούτοις καθ’ ήν 
ήμ,έραν ή εύμένεια τών συναδέλφων μου 
μέ ύπέδειξε διάδοχον τοΰ Hase, ήσθάν- 
θην έν έμαυτώ νεανικάς ούτως είπεΐν 
δυνάμεις. Αί έργασίαι αύται, άς άλλοτε 
έσχεδιαγράφησα, καί ών πολλαί είσέτι 
καταλείπονται, θά έπισύρωσιν ίσως τήν 
προσοχήν νέων τινών πνευμ.άτων ικανών 
\ά  πραγματοποιήσωσιν αύτάς. Θά θεω
ρήσω έμαυτόν εύτυχή, παραδίδων είς τήν

ί διάθεσιν αύτών, ήν ήδυνήθην νά συλλέξω 
ύλην. »

'Γώ 1 8 6 6  ή ’Ακαδημία τών έπιγρα
φών καί τών γραμμάτων έξελέξατο αύτόν 
πρόεδρον, έδημ,οσιευ'θη δ ’ ό λόγος, δν 
απήγγειλεν ούτος κατά τήν έ'ναρξιν τής 
δημοσίας έτησίας συνεδριάσεως γενομένης 
τη 3  Αύγουστου. Κατά τδ αύτο τοΰτο 

έτος σκληρότατον συνέβη αύτώ πάθημα. 
Απώλεσε τήν σύζυγον αύτοΰ διακρινομέ- 

νην έπί τε καλλονή καί έπί πάσι τοΐς 
χαρίσμασι τοΰ πνεύματος καί τής καρ
διάς, ούτω δέ αφιέρωσε τάς τής άνέσεως 
ώρας είς τήν ανατροφήν τών τριών ένα- 
πολειφθέντων αύτώ τέκνων, δύο θυγατέ
ρων καί ένός υίοΰ άριστον ύπισχνούμενον 
μ,έλλον. Ό  νεανίας ούτος είχε διανύσει 
λαμπρώς τάς σπουδάς αύτοΰ, επ ιτυχέ
στατα δ ’ ύποστή τάς απολυτηρίους έξε— 
τάσεις, δτε δεκαοκταέτην άφήρπασεν 
αύτόν νόσος φρικαλέα, ή φθίσις, καθ’ r,i 
είς ούδέν ίσχυσαν πάντα τά  ιατρικά μέσα 
καί αί προσπάθειαι. Ή  άγάπη ιχόνον καί 
αί περιπαθέσταται περιποιήσεις τών θυ
γατέρων αύτοΰ, ών ή πρεσβυτέρα ύπαν- 
δρευθεΐσα έδώρησε τώ  πατρί αύτής νέον 
υιόν, ήτοι έ'γγονον, έδυνήθησαν νά έπου- 
λώσωσιν ολίγον τήν καιρίαν πληγήν, ήν 
κατήνεγκεν έπ’ αύτόν ό απροσδόκητος 
ούτος θάνατος. Διά τοΰ θανάτου τούτου 

έσβέννυτο ούτως είπεΐν τό μέλλον αύτοΰ. 
Μή έ'χων πλέον έν τή οίκογενεία αΰτοΰ 
τινά, είς δν νά κληροδοτήση τήν πλου
σίαν καί όσημέραι αΰξανομένην βιβλιο
θήκην αΰτοΰ, καί τήν σπουδαίαν ύλην, 

ήν άκαταπαύστως συνέλεγε, καί άνα- 
μιμνησκόμενος τάς πρώτας αύτοΰ σπου
δάς, έπιθυμών δέ καί μετά θάνατον νά 
καταστή ωφέλιμος είς τήν Ελλάδα καί 

τά έλλ. γράμματα, συνέλαβε τδ πρώτον 
τήν ιδέαν νά κληοοδοτήση τήν έλλ. αΰ-
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τοΰ βιβλιοθήκην είς τήν σχολήν τών λα
λουμένων άνατ. γλωσσών.

Τώ 1 8 6 7  ό Br. de Presle έ'λαβε λίαν
ενεργόν μέρος είς τήν σύστασιν τοΰ συλ
λόγου πρδς ένθάρρυνσιν τών έλλ. γραμ
μάτων έν Γαλλία. 'Ο  σύλλογος ούτος 
ίδρυθείς τή πρωτοβουλία τών έν Παρι
σίοις φιλελλήνων Eichthal, Beule, Eg
ger, Patin, καί Br. de Presle, τή 
συνδρομή πολλών μελών τής ’Ακαδημίας 

καί τοΰ Πανεπιστημίου, προσεκτήσατο 
έντός ολίγων έτών ικανούς οπαδούς. 
Χάρις είς τήν άφοσίωσιν καί τήν γενναιο
δωρίαν έλληνός τίνος, έμπορου έν Κων]- 
πόλει, ού τίνος τό όνομ.α ΰπάρχει έπί 
κεφαλής όλων τών περί συνδρομών κατα
λόγων έν Γαλλία καί έν ’Ανατολή, τοΰ 
Χοηστάκη Ζωγράφου, δωρ/ίσαντος 2 0 ,0 0 0  
φράγκων, ό σύλλογος ούτος δύναται σή

μερον ν’ άπονέμη κατ’ ετος σπουδαία 
βραβεία είς τά  κάλλιστα τών έλληνιστί 

ή γαλλιστί γεγεαμμένων καί ΰπόθεσιν 
έλληνικήν έχόντων συγγραμάτων. Πάν
τοτε έν πλήρει ένεργεία ών ό Br. de 
Presle μετεΐχεν όλιον σχεδόν τών ειδι
κών έπιτροπών τοΰ συλλόγου τούτου, 

ένθα παρευρίσκετο μετά τής αύτής έπ ι-  
μελειας ό>ς καί έν τα ΐς συνεδριάσεσι τής 

’Ακαδημίας τών έπιγραφών καί πολυα
ρίθμων σοφών συλλόγων, έν οίς πάντοτε 
ένεργόν είχε με'ρος, ήτοι τοΰ άρχαιολογι- 
κοΰ γαλλικοΰ συλλόγου κα> τοΰ γεωγρα- 
φικοΰ.

Τώ 1 8 6 9  έπί τών έγκαινίων τοΰ ’Ισθ
μού τοΰ Σουέζ συναπήλθεν έκεΐσε μετά 
σοφών Γάλλων τν) προσκλήσει τοΰ άντι- 
βασιλέως καί είδε τότε πρώτον τάς Πυ
ραμίδας, περί τάς οποίας πόρρωθεν είχε 
σπουδαίως ένασχοληθή. "Πλπιζον έν Έ λ 

λάδι, δτι θά διήρχετο διά τών ’Αθηνών, 
καί προητοιμάζοντο είς άνταξίαν ύπ ο δο  

χήν τοΰ άνδρός, δστις τοσαΰτα έπραξε 
διά  τήν Ε λλ ά δα  καί τούς "Ελληνας. 
’Αλλ’ ό Br. de Presle, άπαυδήσας ήδη 
πρό τοΰ τέλους τοΰ ταξειδίου, ήναγκάσθη 
νά έπιταχύνη τήν είς Γαλλίαν έπάνοδόν 
του, βραχύν μόνον διατρίψας χρόνον έν 
Νεαπόλει, ινα έπισκεφθή τήν Πομπηίαν 
καί τό έθνικόν μουσεϊον, καί έν 'Ρώαη, 
ινα έπισκεφθή τήν αρχαιολογικήν ’Ακα

δημίαν, ήτις είχεν έκλέξει αύτόν άντε- 

πιοτέλλον μέλος *.
Σκληρά δοκιμ.ασία, ήτις δέν ήτο ή 

τελευταία, άλλ’ ή τις έ'μελλε καί πάλιν 

ν’ άποδείξη έ'τι μάλλον τήν μεγαλοψυ
χίαν αύτοΰ καί τόν πατοιωτισμόν, περιέ

μενε τον Β de Presle έπανελθόντα. Δέν 
έ'χομεν άνάγκην ν’ άναμνήσωμεν ένταΰθα 
τάς ήμ,έρας έκείνας της πατριωτικής αγω 

νίας, καθ’ άς αί ειδήσεις άπέβαινον ζω- 
φερώτεραι μετά συνεχείς άνηκούστου; 
συμ.φοράς, ή μάλλον αναξιοπαθή μα τα, 

τού εχθρού στρατοπεδεύοντος ύπό τά 
τείχη τών Παρισίων, καί περικυκλώσαν-

1. Έ π ιτρ α π ή τω  ήμΐν να μνημονεύσωμεν ένταΰθα 
ανέκδοτόν τ ι, οπερ εμφαίνει τήν  τε ευσυνειδησίαν 
και την μετριοφροσύνην αύτοΰ ώζ συγγραφέως. 
Ά μφιβάλλων περ\ αντικειμένου τίνος Α ιγυπτιακής 
ιστορίας εις τα  Ιερογλυφικά αναγόμενου, έζήτησε 
μετά την εις ΙΙαρισίους επιστροφήν αυτου νά λύση 
τήν  απορίαν του· Πώς δ έ ; Ά ναγινώ σκω ν τό περ'ι 
Ιερογλυφικών άρθρον εν τή  εγκυκλοπαίδεια des 
gen s  du  m onde. To άρθρον τούτο ηύχαρίστησεν 
αύτόν. Το εύρε κάλλιστα γεγραμμένον, σοφώτατον, 
πλήρες λεπτομερειών, άλλ’ εν ταΐς λεπτομερείαις 
ταύταις, ας έγίνωσκε, δεν εύρε το ζητούμενον. Έ ν  
τούτοις ήθέλησε νά μάθη, τίς ήτο ό συγγραφευς του 
άρθρου τούτου * κα ι επειδή τά  άρθρα δέν φέρουσιν 
υπογραφήν έδέησε ν* άνατρέξη είς τον έν τέλει το·*! 
τόμου κατάλογον. Συγγραφευς τοΰ άρθρου ήτο 
αύτος ούτος. Το ε ίχε  γράψει τω  1840. (( Π ώ ς; 
ελεγεν, έγώ έγραψα τοΰτο ; Ο ύδέποτε θά έφαντα- 
ζόμην έμαυτον ίκανον πρός τοΰτο. )> Ε ίτα  δέ προ- 
σέθηκε μειοιών. « ’Ή δη  έννοώ, διατι δέν εύρον 
δ, τι έ ζή τ ο υ ν  δέν γνωρίζω  τάνΰν πλειότερα ή
τω  1840. »

τος διά πυρός καί σιδήρου τήν πρωτεύου
σαν ταύτην τοΰ πολιτισμού καί έπί πλέον 
τών πέντε μ,ηνών άποκλεισαντος αύτήν 

τής λοιπής Γαλλίας καί τής Ευρώπης. 
Κατά τάς πρώτας τών συμ,φορών ειδή

σεις ό Br. de Presle ούδ’ έπ ί στιγμήν 
έδίστασε νά πράξη δ, τ ι  ώφειλεν. Έ ξα - 

γαγών τών Παρισίων καί έξασφαλίσας 
τάς θυγατέρας αύτοΰ καί τδν έ'γγονον, 
έπανήλθε μετά θάρρους καί έκλείσθη έν 
Παρισίοις μ,ετά τών φίλων του εγγραφείς 

έν ταΐς τάξεσι τής μονίμ,ου έθνοφυλακής, 
τής ήλικίας μή έπιτρεπούσης αύτώ δυσ
τυχώς νά προσενέγκη μείζονας υπηρεσίας 
εϊς τήν πολιορκίαν, ής, ώς καί οΐ φίλοι 
του, δέν ήγνόει τήν άναπόδραστον εκβα- 
σιν. Ένθυμ.ούμ.εθα ίδόντες αύτόν έν στολή, 
ήν πάντοτε έ'φερεν, ήμέραν τινά τοΰ έκτά- 
κτου έκείνου ψύχους, ψύχους ήθικοΰ άμα 
καί ύλικοΰ, έν θύρα τιν ι κρεοπωλείου κατά 
τήν όδόν Rennes, μετά τοΰ φίλου αύτοΰ 
καί συναδέλφου έν τή  ’Ακαδημία E g g e r , 
παραμυθοΰντα τάς πολυαρίθμους έκείνας 
γυναίκας, αΐτινες τούς πόδας έν τώ πηλώ, 

τήν χιόνα έπί τής κεφαλής, άλλ’ έν τή 
καοδία τήν έλπίδα καί τό ζωηρόν τοΰ 

καθήκοντος αίσθημα φέρουσαι, περιέμενον 
έπί πολλάς ώρας τήν γλίσχρον τών θλι- 

βερωτάτων έκείνων «μερών τροφήν.

[ ’Ακολουθεί.]

Ο  Ε Ν  Χ Α Ι Ρ Ω Ν Ι Α  Λ Ε Ω Ν ·

Ό  γνωστός φιλέλλην καθηγητής J .  P .  M a- 
haffy , έπιστέλλει προς το έν Αονδίνω περιοδι
κόν « A cadem y » τά έπόμενα. « Έ κ  τών μάλ
λον συγκινητικών καί θαυμασίων, άλλ’ ήκιστα 
γνωστών μνημείων τής άρχάίας 'Ελλάδος είναι 
δ άλλοτε περίφημος λέων, ό'στις έστάθη επί του 
χώματος τών έν Χαιρωνεία πεσόντων τώ  338 
π .  X . Έ στησαν δ’ αύτδν οί πενθοΰντες, ού 
μόνον τον θάνατον τών φίλων, άλλά και τήν 
άπώλειαν τής ελευθερίας. 'Ως δέ μνημονεύει δ 
ίστορικος, ούδέν έπί τοΰ μνήματος τούτου επέ
γραψαν, διότι οί θεοί ήθέλησαν ί’να ή ανδρεία 
τών πεσόντων άμειφθγι δι’ ίσης τύχης. Ού
τω ς, δ πρώτος και δ έσχατος μέγας υπέρ τής 
Ιλληνικής ελευθερίας άγών έσημάνθη διά λέον - 
τος καί χοίματος. Α λλ’ δ μέν έν Μαραθώνι 
λέο)ν έγένετο άφαντος, οΰδείς γινώσκει πώς καί 
πότε, δ δ’ έν Χαιρωνεία εισέτι ευρίσκεται εκεί, 
άλλ’ έν καταστάσει, ήν έπιθυμώ νά ποιήσω γνω
στήν, έλπίζων δτι ισως ληφθή πρόνοια τις πρί.ς 
διάσωσιν καί επισκευήν αύτοΰ. 'Ιππεΰων κατά 
τδν παρελθόντα ϊουνιον άπδ Όρχομενοΰ άνά 
τήν πεδιάδα πρδς τήν Χαιρώνειαν (ή τις δεν 
άπέχει πολύ τής μεγάλης σειράς τών φωκικών 
δρέων) καί πρδς τδ στενδν τή ς Έ λατείας πρδς 
βορ^αν, είδον εύμεγέθη γήλοφον, ίσον τω  έν Μα
ραθώνι· άλλά πλησιάσας ούδέν εύρον ίχνος τοΰ 
λέοντος, εμαθον δέ δτι ούδέν μέν ήτο γνωστδν 
πεοί τής ιστορίας τοϋ λόφου τούτου, άλλ’ δ’τι 
υπήρχεν έτερον χώ μα πλησιέστερον τή  Χαιρω-

νεία καί δτι έπ ' αύτοΰ έφαίνετο ετι ό λεων. Καί 
δή άνεύρομεν τδ χώμα τοΰτο παρά τούς λόφους 
τούς πρδς μεσημβρίαν άνυψουμένους. Άλλά τοΰ 
μέν χώματος ιπκρόν σώζεται μέρος, δ δέ λέο>ν 
προφανώς έχώσθη έν αύτώ επειδή τά λείψανα 
αύτοΰ κεΐνται έν εγκοίλω τινι οπή, ής τά  χείλη 
Ιξέχουσι τοΰ έδάφους. Είναι γνωστδν δτι προ 
μιας ή δύο γενεών “Ελλην τις Βανοήλος (so m e  
g re e k  s a v a g e )  άνετίναςε τδν λέοντα διά πυρί- 
τιδος έπί τή  ελπίδι ευρέσεως θησαυρού · διότι 
κρουομένου τοϋ λίθου δ ήχος προέδιδεν δτι δ 
λέων ήν κοίλος. Εύτυχώς ομο}ς, συγκείμενος έκ 
διαφόρων τεμαχίων διεσπάσθη χωρίς νά διαρ^αγή 
βιαίως· τά δέ τεμάχιά , οντα εύμεγέθη δύνανται 
εύκόλως νά άνιδρυθώσιν είς τήν οίκείαν θέσιν · 
δ λίθος εχει σήμερον κυανόφαιον χροιάν · ή κε
φαλή κεϊται άνεστραμμένη, άλλ’ εύκόλως δια
κρίνει τις αύτήν καί δ θεατής θαυμάζει την 
έξαισίαν τέχνην τοϋ γλύπτου, ό'στις έξέιρρασεν έν 
τή  όψει τοΰ λέοντος λύπην καί οργήν μεμιγμέ- 
νην μετά τής κοινής είς πάντα τά έλληνικά 
άριστοτεχνήματα ήρεμου εκείνης μεγαλοπρε- 
πείας. Ούδέν τεμάχιον φαίνεται άπολεσθεν, όλι— 
γαι δέ λίραι στερλίναι θά έςήρκουν ινα άνιδρυθή 
τδ μνημεΐον δπως ΐστατο τδ πρώτον. Ά τυχώς ή 
θέσις είναι τόσον άπόκεντρος, ώστε ολίγοι δύναν- 
τα ι νά έπισκεφθώσιν αύτήν. Άλλά διά φωτογρα
φιών τδ σπουδαιότατον τοΰτο εργον τής ελληνι
κής τέχνης, εποχής ώρισμένης, ήδύνατο νά κα
ταστή, ώς δει, κοινώς γνωστόν. Καί άληθώς οί

ίδόντες ένταΰθα τδν λέοντα ήθελον βαρυθυμήση 
έάν μετετοπίζετο άπδ τής ιστορικής ταύτης θέ- 
σεως, ής ούδέν υπάρχει έπαγωγότερον. Είδον 
αυτήν έν έρατεινή τοΰ ίουνίου ήμέρα δτε μικρά 
νεφη διέσπων έ'νθεν κάκεΐθεν τήν υπερβάλλουσαν 
τοΰ ήλιου λάμψιν. Ή το  δέ ή σκηνή πλήρης μο-, 
νώσεοις καί ώραιότητος, ώς πασαι εν γένει αί 
εν 'Ελλάδι θεαι καί κατά παράδοξόν τινα ποιη
τικήν σύμπτωσιν, άγρίαι μέλισσαι εΤχον έμφω- 
λευσει ί ι  τω  στόματι τοΰ λέοντος, ώστε, δπως 
καί τδ πάλαι « εκ τών ισχυρών έκπορεύεται γλυ- 
κυτης. » Άλλ’ έπί πασι έπικρατεϊ τδ αίσθημα 
τής λύπης, δτι τοιοϋτο; λείψανον ήρωϊσμοΰ καί 
μαρτύριον τής ίστορίας κατάκειταί εν ταΐς ήμέ- 
ραις ταυταις μόνον φύλακα εχον τήν έσχάτην 
ολιγωρίαν, μόνην σύντροφον τήν έρημίαν! » 
Ταΰτα δσοφδς άγγλος. «Άφοϋ δέ εμελλεν ήμΐν 
καί αύτά τά πολυτιμότατα κειμήλια τής προγο
νικής οόςης νά άνευρίσκωσι καί έπιδεικνύοισιν 
ήμΐν οί ξένοι, άς φροντίση τούλάχιστον ή Αρ
χαιολογική Ε τα ιρ ία  δπως έκτελεση τάς προτρο- 
πάς τοΰ άγγλου περιηγητοΰ, λέγειήΚ λειώ , — 
άλλ’ έμφρόνως καί μή  έν δοκησισόφω βία, ΐνα 
μή άνεγείροντες φωραθώμεν τόσον άγροΐκοι οσον 
οί κατεδαφίσαντες. Πρδ πάντων άς δρίσθή καί 
φύλας παρά τω  γηραιώ λέοντι, άνακουφίζ(ον τδν 
μονήρη αύτοΰ βίου καί προφυλάττων αύτδν κατά 
νέιον εχθρών. »



Φ Ω Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Α Γ Ε Α Α Σ Μ Ο Σ .

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Α Ι

Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ο Υ Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ -

Αποκαταστάντες έπί της νέας έκ,είννις 
κρυσταλλοπήκτου σχεδίας, καί άσφαλί- 

σαντες πρός τό παρόν τουλάχιστον τήν 
ζωήν, αρχόμεθα της καταριθμήσεως καί 
άποταμιεύσεως τών ΰπολειπομένων έτι 
ήμΐν τροφών. Χάρις τώ  Θεώ δέν στερού- 
μεθα ού'τε σφαιρών, ούτε πυρίτιδος, άλλ’ 
αί τροφαί είναι όλίγισται· επειδή έ'χομεν 
ένδεκα μόνον σάκκους διπύρων άρτων, 
δεκατέσσαρα χοιοομήρια, εκατόν πεντή- 
κοντα πυξία περιέχοντα ίχθΰς καί κρέατα 
τεταριχευμένα καί ολίγον τέϊον καί καφέν. 
Καταναλ.ωθέντων δέ τούτων, θά άποθά- 
νωμεν βεβαίως έκ τής πείνης, έάν μή είί- 
ρωμεν νέους πόρους, καί έάν, δ μη γένοιτο, 
πέπρωται ήμΐν ΐνα διαμείνωμεν έπί ές 
ολοκλήρους μήνας έπί τής κυματοπλάγ- 
κτου ταύτης νη'σου. ’Επειδή μόνον περί 
τά  τέλη τοΰ άπριλίου ή τάς άρχας τοΰ 
jjai’oj δυνάμεθα νά έλπίσωμεν δτι ό πά-

Ο  Α Ρ Κ Τ Ο Τ Ρ Ο Σ -
II Ε Κ  Π Α Γ Ο ν  Σ Χ Ε Δ Ι Α  1

| Έ κ  του ΆγγλικοΟ τοΰ πλοιάρχου Τύξονος. j

γος ούτος θά μετακόμιση ημάς είς τάς 
πρός νότον θαλάσσας, καθ’ άς πλανώνται 
συνήθως οι φαλενοθήραι.

Πειρώμεθα, έγώ τε καί ό Μέγερ, νά. 
όρίσωμεν γεωγραφικώς τό σημεΐον, έν ώ 
έχωρίσθημεν άπό τοΰ ’Αρκτούρου. Καί ό 
μέν Μέγερ νομίζει δτι κατά τήν άποψράδα 
εκείνην ημέραν ήμεθα παρά τάς νήσους 
Ν ο ρ θ ο μ β ε ρ λ a ν δ , έγώ δέ παρά τήν νήσον 
Λιτλετων. Αλλά, στερούμενοι γεωγραφι
κού χάρτου, δέν δυνάμεθα νά λύσωμεν 
τήν άπορίαν ήμών ταύτην άναμφιλέκτως.

2 4  όκτοιβρίου. —  Ό άνεμος πνέει 
φοβερώτατος πρός βορράν καί άνατολάς, 
ή χιών π ίπ τε ι σφοδροτάτη, τό δέ ψΰχος 
είναι δριμύτατον. Συναθροιζόμεθα πάντες 
είς τήν καλύβην, ή τις χρησιμεύει ήμΐν 
ώς έστιατόριον. Ό  Μέγερ, εχων διά χε ι-  
ρός τήν πλάστιγγα, ζυγίζει άκριβεΐ τη 
στάθμη τάς τροφάς. ’Αλλ’ έν ώ ούτος- 
καταβάλλει πάντα πόνον πρός άμερόλη- 
πτον διανομήν τής τροφής ένός έκάστου,

άνακαλύπτω αίφνης δτι τροφαί τινε 
έκλάπησαν ΰπό τίνος ναύτου. Τ ί ποιη- 
τέον; Δεν δύναμαι νά καταστήσω φύλακα 
τών τροφών έν τοιούτω ψύχει, έ π ε ιτ α ,  
δεδόσθω δτι τοΰτο είναι δυνατόν. Τίς θά 
έποπτεύη τόν φύλακα;

Αΰ'ριον θά έκλειψη τό έλαιον τής φώ- 
κης, τό δέ σκότος έπαπειλεΐ ημάς δεινόν 
έπί ές μήνας, έάν μή έπιτυγχάνωμεν νά 
άγρεύωμεν έκ διαλειμμάτων τινά τών 
πολυτίμων τούτων άμφιβίων. Άλλως 
άνάγκη νά τρεφώμεθα έξ όλ’.γίστου κρέα
τος πεπηγότος καί τηκώμεθα ΰπό τής 
δίψης, άποροΰντες καί αύτοΰ τοΰ άναγ- 
καίου θερμαντικού πρός τό μεταβάλλειν 
τόν πάγον εις ύδωρ.

"Ενεκα τής κλοπής τών τροφών νομίζω 
φρόνιμον νά μή διαμοιράσω ση'μερον, ή 
ένδεκα ούγγίας τροφής είς ένα έκαστον. 
’Αλλ’ οί Γερμανοί ναΰται γογγύζουσιν, 
άπειθοΰσι, φονεύουσι δύο τών κυνών, και 
καταβροχθίζουσιν αύτούς ώμους έν άκαρεΐ.

Ο Ρ Η  Κ Α Ι  Γ Ε Φ Υ Ρ Α  Κ Ρ  Υ  Σ  Τ  Α  Λ  Λ  Ο Π  Η  Κ Τ  Α.

Άφανισμος τοΰ Ή λιου . -— ’Έκλυσις τών δυνά
μεων ήμών. —  Μάταιαι Οηρευτικαι εκδρο- 
μαί. —  AS προς αναπνοήν τών φωκών όϊταί. 
—  ΈκδρομαΙ έν ελκήθροις. —  "Αγρα 
φώκης. —  Φόνος πέντε κυνών.

2 0  όκτωβρίου. —  Ό  Ήλιος δέν άνε- 
φάνη άπό τριών ημερών, δπερ εμβάλλει 
ημάς είς άπερίγραπτον άθυμίαν, ώς εί 

άπώλετο διά παντός. Αί δυνάμεις ήμών 
παραλύονται όσημέραι. ’Αναγκαζόμεθα δέ 
νά άφώμεν πάσαν έλπ ίδα  ταχείας μετα- 
βάσεως είς τήν ξηράν. Ε π ε ιδ ή , εί καί ή 
νήσος ήμών δέν άπήχθη πελάγιος, άφατου 
κατεφύγομεν είς αύτήν, ούδέν ήττον π α - 
ρεξετράπη τοσοΰτον πρός δυσμάς, ώστε 
άπέχομεν τής παραλίας τουλάχιστον οκτώ 
έως δέκα μιλιά !

‘Υποθέτω δτι είμεθα κατά τήν 7 7 °3 0 / . 
Αί νήσοι τοΰ Νορθόμβερλανδ είναι βεβαίως

πρός άνατολάς είς άπόστασιν τεσσαρά
κοντα ή πεντήκοντα μιλίων.

’Αλλ’ ιδού αίφνης ό ήλιος άναφαίνεται 
παο’ έλπίδα πάλιν πρός ώραν. Το τέταρ
τον τοΰ δίσκου αύτοΰ άναδύεται λάμπον 
ώς σίδηρος πεπυρακτωμένος έπί τινα λεπτά 

υπερθεν τοΰ όρίζοντος, άλλά καταπίπτει 
καί άφανίζεται πάλιν άνεπιστρεπτεί, κα- 

ταλείπων ημάς έν στυγίω σκότει.
28  όκτωβρίου. —  'Ο Ζώης καί ό Χάνς 

ένεδρεύουσι προς άγραν φωκών, άλλά 
δέν έπιτυγχάνουσι τοΰ ποθουμένου. Καί 
έν τούτοις τό τεταριχευμένον κρέας κατα- 
ναλίσκεται, καί, φειδόμενυι αύτοΰ, προ- 
γευματίζομεν τρώγοντες ολίγον ξηρόν 
άρτον καί τά έντόσθια τής φώκης.

29  όκτωβρίου. —  Παρήλθε καί ή σή
μερον · οί δε έπί Θήραν φωκών έξελθόντες 
’Εσκιμώ έπανέρχονται άπρακτοι. Δέν ΰπο-

λείπ,τα ι ήμΐν άλλο, ή έν χοιρομη'ριον, 
άρτος καί λίπος. ’Αλλά τό λίπος τοΰτο 
όφείλομεν νά φυλάττωμεν ώς κόρην οφθαλ

μού. ’Επειδή, άφότου στερούμεθα τοΰ 
ελαίου τής φώκης, χρησιμεύει ήμΐν πρός 
φωτισμόν, τήξιν τοΰ πάγου, καί πορ^~ 
σμόν ολίγου ποτίμου ΰδατος, δπερ πολ
λάκις πήγνυται έν τώ οίσοφάγω ήμών ώς 
ράβδος.

Έ ν τούτοις ή νήσος ήμών παγιοΰται 
όσημέραι ένεκα τοΰ αύξάνοντος ψυχους,
' Η σελήνη άναφαίνεται μέν εκ διαλειμμά
των, άλλά καταδύεται άδιαλείπτως, τό δ ’ 
άμυδρόν αύτής φώς ολίγον ωφελεί ημάς.

Μή δυνάμενοι νά συλλάβωμεν φώκας, 
δέν δυνάμεθα νά θρέψωμεν τούς κύνας, 
οΐτινες κατήντησαν ώς σκελετοί.

3 0  όκτωβρίου. —  'Ο άρτος έλαττοΰ- 
ται. ’Εν τούτοις οί Έσκιμώ διατελοΰσιν



άγρυπνοΰντες· άλλα, φεΰ! ούδεμίανάγρεύ- 

ουσι φώκην! Μάλιστα δέ ό Ζώης διετέ- 

λεσεν άγρυπνων επί τριάκοντα εξ ώρας 
ύπερθεν μιας τών τρυπών, άς εύμηχάνως 
ανοιγουσιν αί φώκαι, διατρυπώσαι τον 

πάγον, καί δ ι’ ών άναδυόμ ναι άναπνέουσι 
τον αναγκαΐον αύταΐς άτμ.οσφαιρικόν άέρα · 
επειδή οί πνεύμονες τοΰ ζώου τούτου είναι 

κατεσκευασμένοι ώς οί τοΰ ανθρώπου. 

Καί ή μέν φώκη έπί τέλους ήλθεν, άλλά, 
φευ! ό Ζώης ήστόχησεν αύτής.

1 νοεμ.βρίου. —  Το ψΰχος επιτείνεται, 
ό δέ άρτος έπιλείπει νίμ.άς. ’Ανάγκη πάσα 

να καταφύγωμεν έκ παντός τρο'που εις τήν 
ξηράν. ΙΙαροτρΰνω τούς ναΰτας καί κατα

πείθω αύτούς. Ε’ίμεθα δέ ήδη έτοιμοι άπο 
πρωίας προς μετοικεσίαν. Ζεύγνυμεν τούς 

κύνας είς τά έλκηθρα, έπ ί δέ τών λέμβων 
φορτίί,ομεν τάς ΰπολειπομένας όλίγας 

τροφάς καί τά λοιπά πράγματα. Φθάνο- 
μεν εϊς το νίμισυ της άποστάσεως, καί 
διορώ προς μεσημβρίαν καί άνατολάς τήν 
νίσον Καρέην. Αί έλπίδες ήμ.ών άναπτε- 
ροΰνται ήδη, δτε αίφνης, φεΰ της κακο

τυ χ  ίας! οί πάγοι τρίζουσι καί ένδίδουσι- 
κινδυνεύσαντες δέ νά πνιγώμεν, άναγκα- 
ζο'μεθα νά έπανέλθωμεν πάλιν άπρακτοι 
είς τάς καλύβας ήμών.

2 νοεμ.βρίου. —  Ε ’ίμ.εθα περίλυποι κα; 
απηλπισμενοι έκ της χθεσινής άποτυ- 
χίας, δτε βλέπομεν τον Ζώην φέροντα 
τέλος μίαν μ.εγάλην φώκην. ’Αλλ’ ό Χάνς 
δέν έπανέρχεται, ό δέ Ζώης, φοβούμενος 
μή ό φίλος αύτοΰ άνηρπάγη ΰπο' τίνος 
αποσπασθέντος πάγ'ου, παραλαμβάνει τον 
'Ροβέρτον καί πορεύεται είς άναζήτησιν 
αύτοΰ. 'Ο Ζώης καί ό 'Ροβέρτος βαδί- 
,ουσι πλησίον άλληλων, καί ζητοΰσιν έν 
τώ  σκοτει τον άποπλανηθέντα Εσκιμ.ών. 
ΑΪ ρνης βλέπουσι διευθυνομ,ένην πρός αύ- 
τους άρκτον. Ιίληροΰσι τά  πιστόλια αύτών 
καί ετοιμάζονται νά πυροβολήσωσι ταύ- 
τοχρόνως. ’Έχουσιν ήδη τόν δάκτυλον έπί 

Γοΰ σ/.ανδαληθρου, δτε αίφνης ή άρκτος 
ΐνίοταται έπί τών οπισθίων ποδών, καί 
Γχηματιζομένη ίκετευτικώς προσαγορεύει 
αύτούς όνομ.αστί. Τότε ούτοι άνεγνώρισαν 
δτι τδ προσερχόμένον θηρίον δέν ήτο 
άλλο, ή αύτδς ό Χάνς, δστις, μ.ή δυνάμ.ε- 
νος νά βαδίζη έπί τών άνωμ.άλων πάγων, 

ήναγκάζετο νά βαίνη τετραποδητί. Καί 
έπειδή ού- μ.όνον ήτο περιβεβλημένος δο
ράν άρκτου, άλλά καί έ'βαινεν ώς άρκτος, 
είναι άληθές ευτύχημα δτι οί δύο σωτή- 
ρες δέν κατη'υθυναν δύο βολάς εϊς τδ κρά- 
νίον τοΰ άποπεπλανημένου Έσκιμώς.

15 νοεμβρίου. —  Ό  καιρδς μεταβάλ
λεται επί τό εύκραέστερον · οί λεπτότεροι 

πάγοι τήκονται, τδ δέ ύδωρ ύψοΰται πχν- 
ταχοΰ περι τήν πεπηγυΐαν ήμών νήσον 
είς μέγιστον ύψος πολύφλοισβον καί δια-

φανέστατον. Ό  ούρανδς άνακαθαίρεται 
πρδς ώραν, ή δέ πανσέληνος λάαπει ώς 
άδάμας έν τη σκοτία. ’Αλλά δυστυχώς τδ 
κρέας καί τδ λίπος τής άγρευθείσης φώ

κης έξηντλη'θησαν ήδη , οί δέ κύνες, μη- 
δεμίαν λαβόντες τροφήν άπδ χθές, κεΐνται 

ημιθανείς. Τ ί ποιητέον; ’Ανάγκ/) πάσα νά 
θυσιάσωμεν τά  ταλαίπωρα ταΰτα ζώα. 
Διό τυφεκίζομεν έκ τών δέκα ύπολειπο- 
μένων έ'τι κυνών τούς πέντε, οίτινες π α - 
ρέχουσιν ήμΐν καί το ΐς ΰπολειπομένοις 

κυσίν ολίγων ή μερών τροφήν καί λίπος 
πρδς φωτισμόν.

'Η νήσος ήμ.ών, άπαλλαχθεΐσα τών 
πάγων, οίτινες συνέδεσαν αύτήν εϊς τήν 

ξηράν, ένεκα τής έπελθούσης σχετικής εύ- 
κρασίας, καταφέρεται βιαίως, ώς σχεδία 

φερομένη ύπό τοΰ σφοδροΰ ρεύματος μ-εγά- 
λου ποταμ.οΰ, άπάγουσα ήμ,άς πρός νότον. 
Αγνοοΰντες άν ή μεταβολή αύτη θά 
ώποβή έπ’ άγαθω ή έπί κακω, φοβούμενοι 
δέ μή αύτη τακή, πριν ή προφθάση νά 
πλησιάση είς τινα ξηράν, ήμεΐς δέ κατα- 

ποντισθώμεν ή άποθάνωμεν πρότερον έκ 
τής πείνης, ταλαντευόμεθα μ.εταξύ έλπ ί- 
δος καί άπ.λπισίας, δτε, φεΰ τής εύτυ- 
χ ια ς ! δύο φώκαι έξοκείλασαι συλλαμβά- 
νονται ύπό τοϋ Ζώη. Πρδς τήν θέαν τών 
δύο πε) βορίων άμ,φιβίων οί ναΰται γίνον
τα ι έκτος έαυτών έκ χαράς, καί, θέλοντες 
να δειπννκωσι δ ι’ έφθοΰ κρέατος καί εύ- 

θυμήσωσι θερμαινόμενοι καί φωτιζόμενοι, 
βάλλουσι χεΐρα βέβηλον έπί τής μικρο- 
τέοας λέμβου, καί, μή προσέχοντες μήτε 
εις τάς παρακλήσεις, μήτε εις τάς άπει- 
λάς μου, κατακερμ.ατίζουσιν αύτήν καί 
άναπτουσι πυράν, παρ’ ήν ήδη στρέφεται 

ώβελισμένη ή μία τών φωκών. Μετ’ ολί
γον καταβροχθίζομεν αύτ/ιν, καί πίνο- 
μ.εν μεθ ήδονής άντί οίνου καί ύδατος 
αύτο τό αίαα τοΰ ζώου !

27 νοεμ.βρίου. —  Αί δύο Φώκαι έξέ- 
λιπον. Τό ψΰχος έπανέρχεται δριμ.ύ. Τδ 
σκοτος είναι πολύ. Ο ανεμ-ος ροιβδοΐ καί 
ωρύεται, ή περί ήμ.άς φύσις καθίσταται 
αίφνης άποτρδπαιος, ή δέ σχεδία ήμών 
σαλεύει ώς κλυδωνιζόμενον κολοσσαΐον 
πλοΐον. Οί Εσκιμώ, μ.ή δυνάμ.ενοι νά 

έξελθωσιν έπί θηίραν, κατατρίβουσι τον 
καιρόν, έπανορθοΰντες τά ; βλάβας, δσας 
ύπέστησαν αί καλύβαι έκ τής έξαπίνης 
έπελθούσης έκείνης θερμότητας. Μεγαλύ- 
νουσι δε και τήν έμήν · έπειδή τδ κατ’ 
έμε προτιμ-ώ νά συζώ μάλλον τοΰ λοιποΰ 
ύπο τήν αύτήν στέγην μετά τών άγαθών 
τούτων άγριων, V) j/,ετα τών Γ^ρί/,ανών.
Ο Ζώης, ή αγαθή αύτοΰ γυνή καί ή θυ- 

γατηρ λαλοΰσιν άγγλιστί, έν ώ έν τή 

καλυβη τών ναυτών δέν άκούω ά)λο, ή 
την ανυποφορον γερμανικήν γλώσσαν, ής 
ούδέ λέςιν έννοώ. *Αλλως τε οί Γερμανοί |

ναΰται κατέστησαν ήδη άπειθέστατοι, καί- 

περ έννοήσαντες ήδη δψέ ό'τι έάν ήσαν 

εύπειθέστεροι θά ήμεθα έ'τι πάντες έπί τοΰ 
’Αρκτούρου.

'Ο Ζώης καί ή Χάννα δέν είναι άγριοι · 
έπειδή έζησαν έπί πολλά έτη έν Γρότωνι 
καί έν Κοννεκτικούτη. Τά έγχώρια αύτών 

ονόματα είναι Ebierbins καί Τοο-Κοο- 
lito . Συνώδευσαν δέ άμφότεροι έν ταΐς 
πρώταις κατά τούς πόλους έκδρομαΐς τόν 
πλοίαρχον Χώλλ, δστις όμιλεΐ συνεχώς 
περί αύτών έν τα ΐς  ά ρ κ τ ικ α ΐς  αύτοΰ 
έρεύνα ις . Παρέστησαν δέ καί ένώπιον 
τής βασιλίσσης τής Αγγλίας.

'Ο νηστεύων άνθρωπος άρέσκεται μάλι
στα τη  άδιαλείπτω περί τροφών ομιλία. 

Έφ’ δσον ό μέν στόμαχος συστέλλεται, 
οί δέ κενοί αύτοΰ το ίχο ι κινδυνεύουσι νά 
συγκολληθώσιν, είναι άδύνατον νά προσ
εχή τις τόν νοΰν είς άλλο, ή είς φαγητά 
καί ποτά, άτινα δέν έξετίμ.α ίκανώς οπότε 
ήδύνατο νά έχη αύτά άφθονα.

28  νοεμβρίου. — Νηστεύομεν έξ άνάγ- 
κης. ’Αναμ.ιμνήσκομαι δέ τής πατρίδος 
καί τής οίκογενείας μου. ’Αλλά τήν λύπην 

τήν έκ τής παρούσης δεινής μου καταστά- 
σεως άνακουφίζει τούλάχ ιστόν ή παρήγο- 
ρος ιδέα δτι οί γονείς μ.ου, ή σύζυγος καί 
τά  τέκνα μου ού μονον δέν στεροΰνται 

ούδενδς τών άναγκαίων, άλλά διάγουοι 
τδν βίον έν άνέσει, έάν δ Θεός, ώς έλπίζω, 
έφείσατο αύτών. Δέν είναι δύσκολον νά 
μαντεύσω τ ί  έφαγον σήμερον. Βλέπω ήδη 
αύτούς καθημένους περί τράπεζαν πολυ
τελή, έφ’ ής είναι παρατεθειμένο; λαμπρός 
τις κοΰρκος, εν έξαίρετον χοιρομ.ήριον, 
πλακοΰς έξ δρνιθος καί παντοίων ποοσφά- 

των λαχάνων, λευκός άρτο; καί τυρός, 
ζΰθος καί οίνος μετά καφέ καί τείου, πορ-
τογαλλίω ν καί σταΦυλών ! Βλέπω  τ ά  τέκνα< 1
μου έκθέτοντα μ,ετά τό δεΐπνον τά  δώρά 
των έπί τής τραπέζης. ’Α ! έάν ήδυνάμ.ην 
νά τά  ΐδω καί νά τά  έναγγαλισΟώ! Φ εΰ! 
έάν ή γυνή μου καί τά άγαθά μου πα ιδ ία  
έγνώριζον ποΰ ε'ιρίσκομαι τήν ώραν ταύ
την, καί πώς έδείπνησα σήμερον!...

Τ δ βόρειον σέλας. —  Ταλαιπωρίαι ΰπο τήν 
χιόνα. —  Θήρα άλώπεκος. Φόβοι ανταρσίας. 
—· ψ ΰ χο ς  καί ταρτάριον σκότος. —  'Εορτή 
τών Χριστουγέννων.

6 δεκεμβρίου. —  Ο ούρανδς καταπυρ- 
σεύεται έκ τίνος λαμ.προτάτου βορείου 
σέλαος, δπερ άρχόμενον άπδ βορρά άνα- 

βαίνει ώς άπειρομεγέθης πυρσός μέχρι τοϋ 
ζενίθ, έπιχέων ιλαρόν τ ι  φώς έπί τών 
άποτεθηριωμ.ένων ήμ.ών προσώπων. Άλλα 

δυστυχώς τδ σέλας αφανίζεται ταχέως, 
καί μετ’ αύτοΰ ή πρόσκαιρος ήμών θυμη - 
δία, παχύ δέ πάλιν καί ψιλαφητδν σκότος 
περιβάλλεται τά  πάντα . Διερχόμεθα τήν

ήυ.έοαν άδημονουντες ΰπδ τάς ρυπαρωτά- 
τας καλύβας, τδ μ.έν μή δυνάμενοι νά 

ποάτωμ.έν τ ι έν τοιούτω σκότει, τό δέ 
διότι ή κίνησις καθιστά έτι μάλλον οδύ

νη ράνττ.ν πείναν. Είς τών ναυτών, έςελθών 
ποδς ώραν τής καλύβης, έφόνευσε τυχαιως 
μίαν άλώπεκα διολισθήσασαν διά τών 

σκελών αύτοΰ. Τδ ταλαίπωρον ζώον ήτο

ούτως ισχνόν, ώστε μ.ολις είχε μιαν λ ί

βραν κρέατος έπί τών δστέων. Οί Γερ- 
μανοί κατεβρόχθισαν αύτήν ώμ.ήν μ.ετά 

τής δοράς καί τών έντοσθίων, μή προσ-

Η Ε Κ  Χ Ι Ο Ν Ο Σ  Κ Ω Μ Η .

ενεγκόντες μοι μηδέ έλαχιστον τεμάχιον.
Έν τούτοις αισθάνομαι δτι ή νήσος 

καταφέρει ήμάς πρός άνατολάς, άπαγο-
, < \ / . /  . v rυ,ενη υπο του ωνεανιου ρεύματος, ες ου 

ίσως έξαρτάται ή ήμετέρα σωτηρία· επειδή 
τό καθ’ ήμάς δέν δυνάμεθα νά καμ.νωμ.εν 
άλλο, ή ν’ άναμένωμεν απαθώς τό άπο-

βησόμενον. Τινές τών ναυτών διατείνον

ται δτι καταφερόμεθα πρός δυσμ.άς, και 
έλπίζουσιν δτι πλησιάζομεν βαθμ-ηδόν εις 
τόν κόλπον τοΰ Δίσκοι, ένθα τό άμερικα- 
νικόν ναυαρχεΐον ύπεσχέθη να άποστειλη 
τροφάς ύπέρ τοΰ πληρώματος τοΰ Αρκτου- 
ρου. Κ’ίθε μ.ή άπατώνται! ’Επειδή ή

πείνα καί αί ταλαιπωρίαι κατέστησαν 

αύτούς άπειθεστάτους καί ούτω φοβερούς 
τήν δψιν, ώστε ό Ζώης, δστις ούδέποτε 

κατέλιπε τά  δπλα του, καί ούδέ κάν 
ήθέλησέ ποτε νά μοι δανείση τδ πιστό- 
λιόν του, έρχεται σήμερον καί μ.οι παρα- 
δίδει αύτο ύπότρομος καί κλαίων, λέγων

Ο  Ζ Ω Η Σ  Κ Α Ι  Ο  Ρ Ο Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Ε Τ Ο Ι Μ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι  Ν Α  Π Τ Ρ Ο Β Ο Λ Η Σ Ω Σ Ι  Τ Η Ν  Α Ρ Κ Τ Ο Ν .

οτι οί Γερμανοί ναΰται ύποβλέπουσιν αύ
τόν, τήν γυναίκα καί τά  τέκνα, ώς ει 
πονηρά έβουλεύοντο κατ’ αύτών. Ο δυ
στυχής προτσΟάνετο δτι αύτός και τα  
τέκνα του έ'σονται τά  πρώτα θύματα τής 

βουλιμιάσεως!
"Ελαβον τό πιστόλιον, καί παρώτρυ- 

νον αύτον έπί το θαρρειν. Ω! ειθε ο καθ 
ήμών έξωργισμένος Θεός μή έπιτρέψη ινα

μη^είς αύτών καταστή ένοχος τοιούτου 

φρικ,τοΰ έγκλήματος! διότι έάν ό Παντο- 
δύναμ.ος έκρινεν ΐν’ άποθάνωμ,εν ύπό τής 
πείνης, όφείλομ.εν νά παλαίσωμεν έκαστος 
πρδς τάς δεινάς ταλαιπωρίας, και αποθα- 
νωμεν ώς άνθρωποι σεβόμ.ενοι ήμάς αύτούς 
μάλλον, ή ώς κτήνη πειναλέα κατασπα- 
ράξαντα άλληλα θηριωδώς.

"Αλλως τε έχω τδ πιστόλιον μου.

Βαβαί δέ τώ κακουργώ, δστις θά πειραθή 
νά ψαύση καί τδ μικρότατον παιδίον έπί 
τής πλιούσης ταύτης σχεδίας, ήν ό Θεδς 
κατεσκεύασεν ύπέρ ήμών πάντων!

’Αλλά, πλήν τοΰ άμ.αρτήματος τής άν- 
θρωποφαγίας, οί δυστυχείς ούτοι Έ σκι- 
μώ έγένοντο καί διατελοΰσιν ή πρόνοια 
ήμών · έπειδή ουδείς τών λευκών κατώρ
θωσε μέχρι τοΰδε νά άγρεύση φώκην



τινά. "Αν ευ δε τούτων άπό πολλοΰ θα 
έγενόμεθ* πάντες βορά τών ιχθύων.

1 2  δ:κεμβρίου. —  Σκο'τος κα'ι ψΰχος 
άνήκουστον. Οί Γερμανοί συνδιαλέγονται 

προς άλλήλους περι τ ίς  τύχης τοΰ πλη
ρώματος της Χάνσας, πλοίου άποσταλέν- 

το; προ' τινων ετών έκ Πρωσσία; είς τας 
πολικάς θαλάσσας. Οί ναΰται, κατορθώ- 
σαντες νά σωθώσι και νά έπανέλθωσιν 
είς την πατρίδα, έ'λαβον έκαστος αμοιβήν 
1 ,0 0 0  ταλη'ρων παρά της πρωσσικής 
κυβερνη'σεως. ’Αλλά λησμονοΰ- 
σιν δτι οί έπιβάται τής Χάν
σας έ'σχον καιρόν νά άφαιρέ- 
σίοσιν έκ τοΰ ναυαγοΰντος 
πλοίου παν ούτινος εϊχον χρείαν, 
τροφας, φορέματα, άνθρακας και 
μέχρι μιας ξυλίνης οικίας. Τοιαύ
την τινά έλπίζοντες σωτηρίαν

άλλ’ έγώ, πειραθεις τοΰτο, ήναγκάσθην 
νά παραιτηθώ της τοιαύτης τροφής.

29  δεκεμβρίου. —  Χθες ό Ζώης καί 
Χάνς έξήλθον έπί θη'οαν φωκών. Ό  δεύ- 
τεοος συνέλαβε μίαν, καί ούτως ήδυνή- 
θημεν τούλάχιστόν νά οειπνη'σωμεν σήμε- 

ρον. Ίδοϋ δέ πώς γίνεται ή διανομή της 
φώκης. Πρώτον άφα·ροΰμεν το δέρρ.α μετά 
τοΰ λίπους · επειτα άνοίγομεν μετάπροα- 
οχης τό ζώον, συλλέγοντες έπιμελώς τό 

αίιια εν τιν ι κοίλότητι τοΰ έδάωους έξ ής

παρασκευα-και ανταμοιβήν, 
ζονται tv ’ άντιστώσιν είς τάς 

διαταγάς μου, Περεκτρέπονται 
δέ είς ύβρεις καί άπειλάς, καί 
προβάλλονται αύθαδώς τάς κα- 

ραβίνας, καί τά  πιστόλια, άτινα 
έδωρήθησαν αύτοϊς μετά τόν θά
νατον τοΰ πλοιάρχου· Χώλλ.
Τό κατ έμέ ύποκρίνομαι τόν 
τυφλο'ν. ’Επειδή γνωρίζω δτι 
πάσα ένοπλος διένεξις έ'σεται 
όλεθρία τοΐς.πάσιν.

2 5  δεκεμβρίου. —  Χ ρ ι
σ τ ο ύ γ ε ν ν α !  Πας ό πεπολι- 
τισμένος κόσμος εορτάζει σ/ίμε- 
ρον τήν γέννησιν τοΰ Σωτήρος.
Οί ναΰται καθίστανται ήαεοώ- 
τεροι. Θά κάμωμεν καί ήμεΐς 
ώς οί άλλοι, δπως μικρά τις χαοά 
διεισδύση ετι ά'παξ είς τόν ταο- 
τάριον τούτον κόσμον τών πάγων, τών 
τρικυμιών, τής πείνης καί τοΰ σκότους. 
Αίσθανόμεθα δτι ό Θεός δέν έγκατέλιπεν 
ή μάς. Ειμεθα έ'τι πλάσματα αύτοΰ. Έ ορ- 
τάζομεν λοιπόν καί ήμεΐς τά  γενέθλια 

τοΰ Χριστοΰ, παραθέτοντες είς τήν κοινήν 
τράπεζαν τό μόνον καί τελευταΐον χοιοο- 
μήριον. Τό δεΐπνόν μας είναι ό'ντως συμ- 
πόσιον τοΰ Βαλθάσαρ· έπειδή έκαστος 
ήμών τρώγει έν μικρόν τ=μάχιον πεπηγό- 
τος χοιρίου κρέατος, δύο δίπυρα καί πίνει 
ολίγον αίμα φώκης.

Μετά ταΰτα τετέλεσται1 Αύ'ριον δέν 
θά έχω μεν πλέον ούτε χοιρομη'ριον ού'τε 
αίμα φώκης! ’Αλλ’ ό Θεός βοηθός!

2 7  δεκεμβρίου. —  Ε’ίμεθα έτι πάντες 
ύγιεΐς μέν, άλλά κάτισχνοι καί έξησθε- 
νισμένοι. Πρό τινων ήμερών άπεταμιεύσα- 
μεν τεμάχιά  τινα  δέρματος φώκης πρός 
έπισκευήν τών ένδυμάτοιν ήμών. Οί 
Εσκιμώ βράζουσι καί τοώγουσιν αύτά, 

έπειδη, έχουσι τούς όδόντας όξυτάτους ·

καί τό ψΰχος κατέστησαν αφόρητα. Κύ- 
τυχώς τό φώς τής άμφιλύκης διαμένει έπί 
εξ ώρας, ή δέ γή φαίνεται πάλιν πρός 
άνατολάς είς άπόστασιν όγδοήκοντα περί
που μιλίων. Ε’ίμεθα βεβαίως έν.τώ εύρυ- 
τατω μέρει τοΰ Βαφινείου κόλπου. Αρα 
γε πλησιάζομεν είς τήν Γρηλανδίαν, ή 
φερόμεθα μάλλον πρός τό Λαπράδωρ;

Έν τούτοις τό ψΰχος έπιτείνεται δρι- 
μύτερον καί καθίσταται άληθώς φρικώδες, 

παραλύον πάσας ήμών τάς δυνάμεις. Ό  

Μέγερ κραυγάζει ό'τι τό θερμό- 
μετρον δεικνύει 36° ύπό τό 
μηδενικόν! Τ ί θ’ άπογίνωμεν;

12 ίανουαρίου. —  ’Απορώ 
πώς δέν άπεθάνοαεν πάντες 
ύπό τοΰ δεινοτάτου έκείνου 
ψύχους. Έπί τρεις δλας ή μέ
ρας τό θερμόμετρον τοΰ Μέγερ 

ένταλαντεύετο μεταξύ τοΰ 35 
καί 3 6  βαθμού ύπό τό μηδενι
κόν .

Τρικυμία. Έμφάνισις τοΰ ήλιου.

Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Χ Α Ν Σ .

άντλοΰμεν αύτό δια φιαλίου αέχρι τελ-.j- 
ταίας ρανίδος. Τό ήπαρ καί τήν καρδίαν, 
ά'τινα είναι τά  νοστιμώτατα τής φώκης 
όργανα, διαμοιραζόμεθα κατ’ ίσας μερί
δας · τούς δέ οφθαλμούς δίδομεν είς τά 
μικρά παιδία . Τό σώμα κατατέμνεται είς 
ίσομερή τεμάχια  διανεμόμενα ίσόσταθμα 
ένί έκάστω, τά  δ ’ έντερα άποταμιεύομεν 

πρός ύστέραν χρείαν.
Πρώτη τοΰ έτους 1 8 7 3 .—  ’Αναγκά

ζομαι νά εύχηθώ έμαυτώ τό νέον έτος, 
έπειδή ούδείς τών ναυτών ερχεται σήμερον 
είς τήν καλύβην μου, ό δέ Μέγερ ασθενεί·. 
’Αλλά τό ψΰχος δέν προαγγέλλει οί·ύτό 
αίσιον, ο  Μέγερ πρός δν πορεύομαι μοί 
αγγέλλει δτι τό θερμόμετρον δεικνύει 29" 
ύπό τό μηδενικόν. Τώ οντι τό ψΰχος είναι 
λίαν δριμύ. Τρώγομεν δέ μίαν πήχυν 
πεπηγότων έντερων, δλιγον λίπος και 
πίνομεν φιάλιον τεΐου πρός εορτήν τής 
πρώτης τοΰ έ'τους.

ιανουαριου. —  Η πείνα, δίψα

15 ίανουαρίου. —  Τό ψΰχος 
δεινοΰται έ'τι μάλλον. Τό θερ
μόμετρον δεικνύει ση'μερον 40 

βαθμούς ύπό τό μηδενικόν· έ'τι 
δύο βαθμοί καί ό ύδράργυρος 

πη'γνύται, ήμεΐς δ’ άποναοκού- 
μεθα. —  Αίφνης φοβερός έγεί- 

ρεται άνεμος, κατασυντρίβων 
καί άνακυκών τούς περί ή μάς 
πάγους, ή δέ νήσος ήμών άπο- 
σπασθεΐσα τών κατεχόντων αύ
τήν σποραδικών κρυστάλλων, τ ι-  
νάσσεται τήδε κάκεΐσε, διαρρή- 
γνυται πολλαχοΰ, τό δέ ύδωρ 

άνζπηδά έκ τών ρωγμών βιαίως. ’Εάν 
ή νήσος διαιρεθή είς δύο, ό ύποκάτω 
μυκώμενος ’Ωκεανός είναι έτοιμος νά 
καταβροχθίση ή μας. Προσκολλώμεθα είς 
τήν λέμβον, καί μένομεν ακίνητοι άναμέ- 
νοντες τό άποβηοόμενον.

19 ίαν. —  ‘Η τρικυμία δι/;'ρκεσεν 
έπί τέσσαρας ήμέρας καί νύκτας. Εύτυχώς 
σήμερον ό άνεμος έκόπασε, τό ψΰχος έλατ- 
τοΰται, μεγα δέ τ ι  φαινόμενον καταπλήτ- 
τε'. καί φαιδρύνει όπωσοΰν τάς απαίσιους 
ήαών όψεις. Μετ’ απουσίαν δηλαδή όγδοή- 
κοντα τριών ήμερών ό ήλιος άνεφάνη 
πάλιν ταχύτερον ή δσον ήλπίζομεν, καί 
διέμεινεν έπί δύο ώρας έπί τοΰ όρίζοντος. 
’Ωφελούμενος έκ τοΰ ανέλπιστου τούτου 
εύτυχήματος, ό Ζώης έξήλθεν έπί Θήραν, 
καί έπανήλθε φέρων πάλιν μίαν φώκην, 
ήτις έξήλθεν δπως θαυμάση τόν ήλιον, 
δ ι’ ής έορτάζομεν τήν επιστροφήν τοΰ 

φωτός.
Σήμερον καπνίζω τήν τελευταίαν μου

πίπαν, 'θ  καπνός μου ίξηντλήθη, καί σύν 
αύτώ καί ό χάρτης, έφ’ ού γράφω τάς 

όδοιπορικάς μου ταύτας αναμνήσεις. Αύ-

ριον θά γράψω αύτάς έπί ρακών. Ήδέως 
θά έ'διδον μίαν πήχυν πεπηγότος εντέρου 
φώκης τώ δυναμένω νά μοι προμηθεύση

ολίγον χάρτην καί εντύπους τινάς σελί

δ α ς , . . .  άσημο'ν τ ι  βιβλίον, δυνάμενον νά 
μοι άναμνήση την πατρίδα. ’Αλλ’ άφότου

εΐμεθα έπί τοΰ κατηραμένου τούτου πάγου 
ούδέν ειδον έντυπον γράμμα! Έάν είχον 
βιβλίον τ ι προσευχής βεβαίως θά έμάνθανον 
αύτό έκ στήθους, ό'πως διέλθω ήττον πεν-

θίι/ως τας άπεράντους ταύτας νύκτας.
3 0  ίανουαρίου.—  Ψ ΰχος! πάντοτε ψΰ

χος καί πείνα! Εξήγησα καλώς είς τόν 
Ζώην καί τήν Χάνναν ό'τι, έάν άποθάνω,

όφείλουσι νά κρύψωσι τό χειρόγραφόν μου 
έν τώ κόλπω, καί άν είς έκ τών δύο δ ια - 
σωθή, νά φε'ρη αύτό καί παραδώση είς τούς 
συγγενείς μου. [ ’Ακολουθεί.]
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Π Ε Ρ Ι Ι Ι Γ Η 2 Ι Σ

T o r

Π ΡΙΓΚ ΙΠ Ο Σ ΤΗ Σ ΟΤΑΑΛΙΑΣ.

Ό  πρίγχ'ψ  της Ούαλλίας μετά περιοδείαν τεσσάρων μηνών εν 

Ίνδίαις έπανήλθεν ε ϊ; τήν ’Αγγλίαν, έπιβαίνων τοΰ Σ ε ρ ά π ιδ ο ς ,  διά 

τη ς Αλεξάνδρειάς και 'Ισπανίας.

Πριν ή καταλίπη τας ’Ινδίας, ό πρίγκιψ ήδυνήθη να κορέση τό ποος 

τήν Θήραν έμφυτον αύτω πάθος, καί φο«ύση ίοίαις χερσί τινας των 

ωραιοτάτιον μέν, άλλ’ αίμοβορωτατοιν ινδικών τίγρεων, τών όνομαζο- 

μένων β α σ ιλ ικ ώ ν . Κατά τινα τών θηρευτικών τούτων έπί ελεφάντιον 

εκδρομών τίγρις τις πελωρία, πληγωθεϊσα, ώρμησεν αίφνης εκ της 

πυκνοτάτης λόχμης, εϊς ήν εϊσεδυσαν ηδη οί ελέφαντες, καί, πηδήσασα 

δι’ ένος άλματος Ιπ ί τον τράχηλον τοΰ έλέφαντος (δν έπέβαινεν ό 

λοχαγος "Έλλις καί δυο ’Ινδοί), προσηρτήθη δια τών ισχυρότατων 

αύτής ονυχών έπί τοΰ δέρματος τοΰ παχυδέρμου, οπερ, συμμετέχον της 

πάλης, έπειρατο, δεινώς μυκώμενον, νά φονεύση τόν εχθρόν, καταοέρον 

διά τής προβοσκίδος βιαιοτάτας πληγάς.

‘Ο λοχαγος Έ λ λ ις , μηδόλως ταραχθείς έκ τής απροόπτου ταύτης 

προσβολής, αρπάζει τό δίκροτον αύτοΰ τυφέκιον, και, σκοπεύσας, πυρο

βολεί κατα κεφαλής τήν τίγριιν, ήτις κυλιέται χαμαζε. Ουτω λοιπόν 

ό πρίγκιψ τής Οΰαλλίας ήδυνήθη νά ίδη έκ τοΰ πλησίον μίαν τών 

έπικινδύνων περιπετειών τής Θήρας τών τίγρεων.

'Η  περιοδεία τοΰ πρίγκιπος τής Οΰαλλίας είναι αποτέλεσμα μάλ

λον τής δυνάμεως τής νεωτέρας επιστήμης ή τής πολιτικής. Έ πειδή 

ούδέποτε άλλοτε έπετράπη τω δίαδόχω τοΰ θρόνου έθνους μεγάλου, ώς 

ή ’Αγγλία, νά διακινδυνεύση τήν ζωήν κατά γήν καί κατά θάλασσαν 

έν ουτω μακρϊ καί κινδυνώδει δδοιπορία. Άλλά χάριν τής δυνάμειος 

τοΰ άτμοΰ δ πρίγκιψ ήδυνήθη νά διέλθη ταχέως, άπόνιυς καί άκινδύ- 

νως μεγάλα διαστήματα κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν, ’εν ω οί 

υποβρύχιοι τηλέγραφοι έπέτρεπον εις τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν καί τον 

υιόν αυτής ινα συγκοινωνώσιν άδιαλείπτως πρός άλλήλους.

ΑΙ  Χ Ρ Ε Ώ Κ Ο Π Ι Λ Ι  ΤΩΝ Ε « χ α χ

Κ A I

Η  Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α ·

Ούδεπώιτοτε ήλήθευσαν ώς εν τώ  παρόντι οί λόγοι τοΰ 
Μοντεσκιού κατά τών πολέμων, οΰς πολεμοΰσι πρός άλληλα 
άφ’ ένός αιώνος τα  έ'θνη τής Ευρώπης * έπειδή ούδέν υπο
λείπεται πλέον έν Ευρώπη, έν ’Αφρική, έν ’Ασία, έν Αμε

ρική κράτος μ.ή κατατριβόμενον δεινώς ύπό τοΰ βάρους 
άεννάων καί άναριθμ,ήτων δανείων, τόκων καί επιτοκίων, 

καί μή άπειλούμενον, έν περιπτώσει αιφνίδιου πολέμου, ί'να 
ύποστή τήν τύχην καί τα  οικονομικά παθήματα τής 'Ισπα
νίας, τής Τουρκίας, τής Αίγυπτου, τής ΙΙερουβίας καί τών 
λοιπών κυβερνήσεων, αΐτινες διαμιλλώμ,εναι πρός τα μεγάλα 
έθνη περί στόλους καί στρατούς, καί έπαιρόμεναι έξ ούχ’ 
ύ-αρχόντων, κατεχρήσθησαν τά δάνεια, άπέβαλον πάσαν 
π ίστιν, καί, μή δυνάμεναι τοΰ λοιποΰ νά δανείζωνται έπ" 
ούδενί τόκω, άπ.κήρυξαν άνερυθριάστως χρεωκοπίαν.

Πρός τ ί π . χ .  ή Ισπανία, χώρα φυλασσοαένη ουσικώς ύπό 
δύο θαλασσών καί ύπό υψηλότατων ορίων άπό πάσης ξένης 
επιδρομής, —  πρός τ ί ,  λέγομεν, ή χώρα αυτή έπεβάλετο νά 
καταρτίση διά δανείων στρατόν πολυδάπανον, άντί τοΰ κατα
σκεύαζε ιν οδούς, διώρυγας καί σιδηροδρόμους, δι" ών ήδύ- | 
νατο νά πληρώση τά  έ αυτής χρέη, νά πλουτήση καί νά

άναλάβη τήν προτέραν οίκείαν εύκλεά θεσιν μ.εταξυ τών | ναστάσεις καί τά prontn Ijtos τών στρατηγών, | χερσόνησον; —  Τίνος ένεκα ή Τουρκία, ής ή

μεγάλων έθνών; Είς τ ί  δέ ε/ρησίμευσϊν αυτή ό πολυά
ριθμο; ούτος στρατός, είμή είς τό έκτρίφειν τάς έπα-

< * . , CCi'Ji «.S'*και αναρριπΜιν ιιολεμρριπι',ειν ■- ■ -ο Λ εμ ο υ;, ο·.'τιν£;

κατηρήμωσαν "‘̂ Γ 'Ί^νίστ'άττν ταύτην

άκεοαιότης si ναι ^σφαλισμένη διά συνθηκών ύπ< 

γεγραμμένων ύπό τής Αυστρίας, τής Γαλλίας, τ '

8 9

; Ρωσσίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας, τής Πρωσσίας καί τής 
Σαρδηνίας, τ ις , λέγομεν, ή άνάγκη, ής ένεκα ού μόνον έξήν- 

τλησεν αΰτη τους πόρους τών λαών αύτής, άλλά καί κατε- 
χρεώθη ώς ούδέποτε ούδέν άλλο τ ι έθνος, όπως καταπλήξη 

τήν Εύρώπην διά τών πολυαρίθμων αύτής στρατών καί τής 
καταρτίσεως στόλου πάντως ανωφελούς, χρησιμεύσαντος αύτή 
μόνον πρός καταστολήν τής έπαναστάσεως τής Κοήτης, καί 
τοΰτο χαριν τών έν αύτώ ύπηρετούντων ’'Αγγλων μισθοφόοων 
αξιωματικών καί ναυτών, άντί του φροντίζειν πρό παντό, 
άλλου όπως έκτελέση ακριβώς τάς υποχρεώσεις, άς πανδήαως 
άνέλαβε διά τοΰ ένατου άρθρου τοΰ Χ άττι Χουμαγιούν τή 
18 φεβρουαρίου τοΰ 1856  έ'τους;

Πρός τ ί ή Α ίγυπτος, ή'τις ήδυνατο νά ηναι πλουσιωτάτη 
καί εύδαιμ.ονεστάτη χώρα τής γης, έκρινε νά μιμηθή τυφλώς 
καί δουλικώς τάς άπονενοημένας σπατάλας τής Τουρκίας, 
αΐτινες ήγαγον αύτήν παρά τά χείλη τοΰ βαράθρου, έν ού τώ 
βυθω κεΐται ήδη έκείνη;

Εάν δέ ή Πρωσσία μή άναοτείλη έγκαίοως τά ς φοβέρας 
πολεμικάς ασκήσεις καί προπαρασκευάς, πώς θά δυνηθή νά 
έζοικονομ,ήση τάς άπό τούτων άκαταλογίστους δα πάνας πρός 
διατήρησιν τοιούτου στρατού καί τοιαύτης δυσαναλόγου πρός 
τάς προσόδους αύτής ναυτικής δυνάμ.εως; Που δέ θά πα- 
ρασύρη ή Πρωσσία πάντα τά  έ'θνη, τήν 'Ρωσσίαν, τήν 
Αύστρίαν, τό Βέλγ’.ον, τήν Γαλλίαν, τήν 'Ολλανδίαν, τήν 
Ιταλίαν, άτινα διαμίλλώμενα πρός αύτήν περί στόλους καί 

στρατούς, άντιφιλοτιμ.οΰνται ινα μή ύστεοώσι μηδεμιάς νεω
τέρας στρατιωτικής ή ναυτικής βελτιώσεως;

Πρός τό παρόν ό χρυσός καί ό άργυρος ύπεοπληροΰσι τάς 
ύπογείους άποθήκας τής Γαλλικής Τραπίζης, τό χάρτινον 
αύτής νομ.ισμ.α ποοτιμάται τοΰ μ.εταλλικοΰ, τό δέ 5 0 /0  ύπε- 
ρέβη ήδη τό ισότιμον. ’Αλλ’ ό'μως έάν μόνον ό Βισμάρκ συ- 
νοφρυώσηται καί άνασπάση τόν μύστακα, εύθύ; οί κεφα
λα ιο ύ χο ι, ΰπο πανικοΰ καταλαμ,βανόμ.ενοι, θά σπεύσωσι νά 
πωλη'σωσι τά  χρεώγραφα τών εισοδημάτων αύτών καί ανταλ
λάξω σι τά  χαρτονομίσματα πρός χρυσόν.

Ή  παντελής χρεωκοπία, ΰφ’ ής απειλούνται ή 'Ισπανία, 
ή Αίγυπτος, ή Τουρκία έπικρέμαται άρα νΰν ώς τό ξίφος τοΰ 
Δαμ.οκλέους πκσι τοΐς έθνεσι μικροΐς τε καί μεγάλοις. Ό  
δέ κίνδυνος ούτος δέν θά έκλειψη, είμή όταν οί •.κούμενοι 
λαοί κατορθώσωσι νά πείσωσι τούς κυβερνώντας περί τής 
κατεπειγούσης έλαττώσεως τών στρατευμάτων καί τών ναυ
τικών παρασκευών · έπειδή αί φοβεραί αύται στρατολογίαι καί 
εξοπλίσεις είναι δεινός αναχρονισμός πρός τήν έπέκτασιν τών 
σιδηροδρόμων, τής άτμοπλοΐας, τής ελευθερίας τοΰ έμπορίου 
καί καθόλου πρός τόν πολιτισμόν τής άνθρωπότητος κατά τον 
παοόντα αιώνα.

Έ λπίζομεν δέ ότι ή ήμέοα αύτη δέν είναι μακράν. 
’Επειδή ή ύπερβολή τών μονίμων στρατών παρεξετράπη είς 
τήν έσχάτην κατάχρησιν, οί δέ πολΐται πάντων τών έθνών 
άνθααιλλωμένων πρός τούς Πρώσσους, βιάζονται νά καταλεί- 
πωσι τά ειρηνικά αύτών έργα, όπως άσκώνται τά  στρατιωτικά, 
ή μάλλον όπως έκμ,ανθάνωσι τήν τέχνην τοΰ άλληλοκτονεΐν.

Έάν δέ ή ήμερα αύτη μ.ή ήγκικεν έ'τι, άποδοτέον τοΰτο 
είς τήν κακήν έξιν τών κυβερνήσεων καί είς τήν απληστίαν 
τών πρακτόρων τής π ίσ τ ε ω ς .  ’Επειδή, έάν οί πράκτορες τής 
νέας ταύτης δυνάμεως τών νεωτέρων κοινωνιών, δηλαδή 
αί τράπεζαι, έδάνειζον τά  χρήματα αύτών μόνον έπί νομί- 
μ.οις τόκοις καί έπί ένεχύροις άσφαλέση», έάν δηλαδή έδά- 
νειζον πρός έκτέλεσιν μεγάλων προσοδοφόρων δημ,οσίων έργων 
καί πρός βελτίωσιν της παγκοσμίου συγκοινωνίας καί εύημε- 
ρίας· έάν έδάνειζον τέλος μ.όνον ταΐς κυβερνήσεσιν, ών οί



προϋπολογισμοί βασίζονται ούχί έπί είσ- 

οΔημά των αβέβαιων, άλλ’ έπί προσ
όδων αληθών καί ασφαλών, αί κυβεονή- 
σεις αί περιφρονοΰσαι νΰν τας νέας ταύτα , 

ιΔεας, θα εβιάζοντο νά ΰφιστώνται τοΰ; 
απολύτους περί τής πίστιν ορούς καί να 

όμολογώσιν έαυτάς ήττημένας ΰπό τών 
άκοαΔάντων αύτής κανόνων.

'Ως γνωστόν Δύο ΰπάρχουσιν ίσορρο- 
πίαι Διέπουσαι τά τής Εύρώπης· Δυστυ
χώς όμως άμφότεραι έξελεγχθεΐσαι ψευ- 
Δεΐς. 'Η πρώτη, ή π ο λ ιτ ική , κατε- 
στράφη άπό τοΰ 1815-1871. Ήδευτέρα, 
ή λεγομένη ισορροπία τώ ν'προϋπολο
γισμών,  άποτελεΐται ούχί έκ τοΰ κατα
λογισμού τών Δαπανών πρός τάς Δημοσίας 
προσόΔους, άλλ’ έκ της έκ τών προτέοων 
προεξαιοεσεως τών φόριον, Δυνάμει τών 
προς πίστωοιν ψηφισμάτων, ούΔεαίαν 
έχουσαν άναλογίαν πρός τάς αληθείς είσ- 
πράςεις τών καθεστώτων ©όοων.

Οΰτω Δέ καταχρηστικώς παοεκτοεπό- 

μενον του προορισμοΰ τό Δ ά νε ιο ν  Δια

στρέφει τους κυρίους προϋπολογισμούς, 

οϊτινες συγκεινται πάντες έκ τών έξης 

τριών στοιχείων · ητοι

1 ον, έκ τοΰ χ ρ έ ο υ ς , οπερ παριστα τό 
Π αρελθόν.

2°', έκ τών Δ α π α ν ώ ν , αΐτινες παρι- 
στώσι τό Ε ν ε σ τ ώ ς , καί

3 ον, εκ τών π ρ ο κ α τ α β ο λ ώ ν , αίτινες 
παοιστώσι τό Μ έλλον.

Ή  κατάλυσις τοΰ χρέους καί ή έκτισις 
τών Δαπανών έπρεπε νά γίνηται μόνον

Δια τοΰ φόρου. Το Δέ Δάνειον έπρεπε νά 

επαρκή εις τάς προκαταβολάς ητοι εϊς τάς 

Δαπάνας τών Δημοσίων έ'ργων, άποτε- 

ταγμένων ΐν’ αύξήσωσι τάς μελλούσας 

προσόΔους της Δανειζομένη: κυβερνήσεως. 

Οΰτω Δέ, τοΰ φόρου καί του Δανείου πλη- 

ροΰντος έκάστου ί'Διον σκοπόν, ούΔείς 

θά έπίκειτο φόβος μή τά  έθνη καταχρα- 

σθώσι τήν πιστιν · έπειΔή τότε έφ’ όσον 

μάλιστα θά έΔανείζοντο έπί τοσοΰτο μάλ

λον θά έπλούτουν ταχέως, έν ώ έν τώ 

παρόντι συμβαίνει τοϊς πλείστοις πάντως 

τό εναντίον, ή'γοι έφ’ ό'σον μάλλον Δανεί

ζονται έπί τοσοΰτον περιέρχονται εϊς αμη

χανίαν καί τέλος χρεωκοποΰσι.

Τό κακόν, ώς βλέπομεν, είναι καθ’ 

έαυτό Δεινόν, άλλά κινΔυνεύει νά Δεινωθή 

έτι μάλλον· Διότι αί Δανειζόμενα!, κυβερ

νήσεις, άφ ού άπεγύμνωσαν τοΰς φορο- 

λογουμένους αύτών ΰπηκόους Διά π α ν-  

τοίων φόρων, κατεβρόχθισαν καί τάς οικο

νομίας τών μικρών Δανειστών, καί κα- 

τέστρεψαν μυριάΔας ίΔίων καί ξένων 

ΰπηκόων.

Αί οίκονομικαί αύται καταστροφαί ν.α- 

ταΔεικνύουσιν άρα τ-λν ανάγκην γενικής 

άναμορφώσεω; τής Δ ιεθ ν ο ΰ ς  π ίσ τ ε ω ς  

Διά τής Δημιουργίας καθολικής τίνος πι

στωτικής τραπέζης, όνομαζομένης ΤΡΑ - 
ΠΕΖΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Κύριος σκοπός τής παγκοσμίου ταύτης 
τραπέζης εσται τό Δανείζειν είς τάς κυ

βερνήσει:, ώς αί συνήθεις τράπεζαι Δανεί- 

ζουσιν είς τοΰς ία ιώτας. Καί ώς αί κοι-

ναί τράπεζαι, πριν ή χορηγν’σωσι πίστιν 

εις τινα έμπορον ή βιομήχανον, πληρο

φορούνται πρώτον πώς εχουσι τά πράγ

ματα αύτοΰ, τ ί οφείλει καί τί οφείλεται 

αύτώ, ούτως ή τράπεζα αυτη Δέον. 

πριν ή Δανείση είς τινα κυβέονησιν, νά 

μάθη ΐίς  τ ί  αυτη προτίθεται νά Δαπανήση 

τά Δανειζόμενα, αΰστηρώς προξελεγχθέν- 

των τών αύτής προϋπολογισμών, ούτως 

ώστε οί τοΰ Δανείου τούτου συμμετέχον- 

τες ίΔιώται νά ώσι βέβαιοι περί τής ασφα

λείας τών κεφαλαίων καί τών τόκων αΰτών.

’Αλλ’ όταν ή Διεθνής αΰτη Τράπεζα 
άρνηθή νά Δανείση χρήματα, Δι’ έλλειψιν 
νομίμων καθαρών άσφάλ.ιών ηθικών τε καί 
υλικών είς τήν 'Ισπανίαν, είς τήν Περου- 
βίαν ή είς τήν Τουοκίαν, ποιος τραπε
ζίτης ή ίΔιώτης, έστω καί πλουσιώτατος, 
θά τολμήση νά προσενέγκη Δάνειον είς 
έθνος άποκεκηρυγμένον μή άξιόχρεων.

—  ΟύΔείς!
Έάν ή τράπεζα αΰτη τών έθνών καθί

στατο πρό τριάκοντα ετών, άφότου Δη- 

λα.Δή ή Διεθνής πίστις έξηπλώθη παντα- 

χόσε, πλεΐστα τοκογλυφίας Δάνεια Δέν θά 

εΰρισκον Δανειστάς καί ήΔύναντο νά προ- 

ληφθώσι πλήθος άθοόως έπελθουσών κα

ταστροφών.

Η τράπεζα άρα τών έθνών, καταπαύ- 

ουσα τό σκάνΔαλον τών Δανειακών Δανείων 

καί τής χρεωκοπίας τών έθνών, ταχέως 

θά άναγκάση τάς μάλλον όπισθοΔρομικά; 

κυβερνήσεις ΐνα είσέλθωσιν είς τήν νέαν 

όΔόν, ήν έ'ταμον τά εργατικά έθνη.

Τ Ο Τ  Γ Ε Ρ Ο Μ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ  Η  Κ Ο Ρ Η ,

{ΠΟΙΗΜΑ ΛΗ5Ι0 ΤΙΚ0 Ν.

Τού Γερομουτρου στείλανε φερμάνι άπό τήν Πόλι,

Και το Διαβάζει ό Χότσας του, καί ό Γερομοΰτρος κλαίγει.

—  Σε σένα, Βουλγ'αριάς Σπαχή, σέ σένα, Γερομοΰτρο.

Ζώσου το Δημισκί σπαθί καί σέλλωσ άλογό σου,

Καί σύρε ναύρης τόν πασά, τόν πρώτο τό Βεζύρη,

Ποΰ πολεμά το Μοσκοβο στής ’ΑΔριανές τόν κάμπο.

Ό  Γερομοΰτρος τάκουσε, βαρειά τοΰ κακοφάνη.

Μιά κόρην είχε λιγερή, τοΰ γυιοΰ του θυγατέρα,

Τοΰ γυιοΰ του τοΰ μονάκριβου, ποΰ σκότωσαν οί κλέφταις. 

Γραμμένα είχε στο πρόσωπο τ ’ άπρίλη τά  λουλούΔια,

Δροσάτη σαν την άνοιξη, ψηλή σάν κυπαρίσσι.

—  Τ  έχεις, παπποΰ, καί θλίβεσαι καί κλαΐς φαρμακωμένα; 

Μήν ήλθαν κλέφταις ’στα χωριά καί σ’ έκαψαν τά  σπίτια,

II ό μαΰρός σου μή άρρώστησεν ό πολυαγαπημένος;

—  Δεν ήλθαν κλέφταις ’στα χιοριά, Δέν μ’ έκαψαν τά  σπίτια, 

Και ό μαΰρος Δεν μου άρρώστησεν ό πολυαγαπημένος.

Μου στείλανε φαρμακερό φερμάνι άπό τήν Πόλη,

Μοΰ λέν νά ζώσω τό σπαθί, ιόν μαΰρο νά σελλώσω,

Νά πάγω ναΰρω τόν πασά, τόν πρώτο τό Βεζύρη,

Ποΰ πολεμά τόν Μόσκοβο στής ’ΑΔριανές τόν κάμπο,

Κ.’ έγώ ’μαι γέρος, κόρη μου, γέρος καί παθιασμένο:,

Δεν έχω χέρια γιά σπαθί καί πλάτες γ ια  τόν μαΰρο.

—  Έ γώ γιά  σένα ζώνομαι, παπποΰ, τό Δημισκί σου, 

Τάκριβοταγισμένο σου έγώ καβαλλικεύω.

Δός μου τοΰ γυιοΰ σου τ ’ άρματα καί τά χρυσά τσαντράζια, 

Ταΐς καπνισταΐς πιστόλαις του καί τό βαρύ τουφέκι.

Καί ’στον πασά, ’στήν ’ΑΔοιανέ, έπήγε αρματωμένη, 

Αρματωμένη ’σάν τοΰς νιοΰς, ’σάν τάξια πάλλικάρια.

Έκεΐ ποΰ ή κόρη άΔιάβαινε παραμεροΰσαν όλοι ·

Χαρά ’τόν νιόν, έλέγανε, τόν γυιό τοΰ Γερομούτρου,

Πώχει τον μαΰρο γλήγορο καί τ ’ άρματα ασημένια.

Πασά τήν κόρη έκάμανε ’στον πόλεμο τόν πρώτο,

’Στον πόλεμο τόν Δεύτερον έγινηκε Βεζύρης.

Κάνεις Δέν τήν έγνώρισε τήν άνΔρειωμένη κόρη ·

Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η .

Ή  έπισυνημμένη είκών παριστα τόν λιμένα καί τήν άπο- 

ψιν της πόλεως Θεσσαλονίκης, Ιν η  συνέβη έσχάτοις δ απευ

κταίος φόνος τών προξένων της Γερμανίας καί Γαλλίας 

Ά β βο τ καί Μουλέν.

'Η  πόλις αΰτη, έκτισμένη επί των ακτών τοΰ Θερμαϊκού 

κόλπου, ώνομάζετο το πάλαι Θέρμη. Καταστραφεΐσα πολλά

κις, άνεκτίσθη ταχέοις ένεκα της εύφυεστάτης προς εμπορίαν 

γεωγραφικής αύτής θέσεως. Διο βλέπει τις έν αύτη λείψανα 

παντοίοιν εποχών, τείχη κυκλώπια καί Ιλληνικα, αψίδας καί 

ρωμαϊκοΰς ναοίις, βενετικοί φρούρια καί βυζαντινάς εκκλησίας. 

Το τζαμίον Σ αατλή , παρ’ ώ έσφάγησαν οί ατυχείς πρόξενοι, 

είναι αρχαία τις βυζαντινή έκκλησία έκτισμένη κατά το 

σχεδιον τής εν Κωνσταντινουπόλει Α γ ία ς  Σοφίας, μεταβλη- 

θεΤσα είς τέμενος μωαμεθανικόν.

'I I  Θεσσαλονίκη είναι προωρισμένη "να καταστή, ώς ή , 

Μασσαλία, ή Τριέστη, το Βρενδήσιον δεσμός τοΰ μετά τών 

’Ινδιών εμπορίου τής Εύροίπης, εάν μή σπεύσωμεν νά κατα- 

σκευάσωμεν έν Έ λλάδι τοΰς αναγκαιότατους σιδηροδρόμους, 

έπισπώντες κατά μέρος το μεταξύ τής Εύρώπης καί 

’Ασίας εμπόριον, καί καΟιστώντες οΰτο) τον Πειραΐα 

γενικόν αύτοΰ άφετήριον.

Ο γυιός τοΰ Καπετάνπασα Δέν τρώγει, Δέν κοιμάται. 

Πιάνει καί γράφει μιά γραφή καί τήν ξεπροβοΔάει.

—  Αφεντα μου, πατέρα μου, τής θάλασσας αφέντη, 

Φοβούμαι καίό Βεζύρης μας Δέν είναι έκειός ποΰ Δείχνει,

I ιατι έχει πάτημα άλαφρό καί πρόσωπο''Δροσάτο.

Σάν νάχω κάτι μέ·:α μου, μοΰ λέει πώς είναι κόρη.

Ομ·ρη μου, λεβέντη μου, βλαστάρι τής καρΔιάς μου, 

Εσυ έχεις κάτι μέσα σου ποΰ μοιάζει σάν άγάπη. 

Εβγα με τόν Βεζύρη σου νά ρίξεται τήν πέτρα.

Αν σέ Διαβη, παλέψετε ’στα τρυφερά χορτάρια.

Μά άν Διής τα χόρτα να στρωθοΰν οπό τό πέσιμό σου, 

Σύρτε να. κολυμβέσετε 'στό Δροσερό ποτά μι.

Ρίχνουν τήν πέτρα· ή λιγερή μακρύτερα τήν ρίχνει· 

Παλεύουνε, και ή λιγερή τής γής τά  χόρτα στρώνει· 

Επήγαν στο κολύμβημα, στο Δροσερό ποτάμι,

Και εκει ποΰ ξεθηλύκοναν τά  ολόχρυσα γελέκια, 

Αρματωμένος εφθασε τρεχάτος καβαλλάρης.

—  Κακοί γειτόνοι πάτησαν τά σπίτια τοΰ παπποΰ σου, 

Καί χίλιοι έΔώ καί χίλιοι έκεΐ, έφτά χιλιάΔες όλοι, 

'Αρπάζουν γιΔοπρόβατα καί καίνε τά  χωριά σου.

Ο Γερομοΰτρος πολεμά στό κάστρο του κλεισμένος. —  

Αρπάζει ή κορη τό σπαθί, ’στον μαΰρον άναβαίνει, 

Και άγέοας είς τήν πλάτη της χρυσά μαλλιά άνεμίζει. 

Ογληγορη σάν αστραπή Διαβαίνει τό ποτάμι,

Καί τόν Όμέρη χαιρετά γυρνόντας τό κεφάλι.

—  Σ ένίκησα ’στό πάλεμα, σ’ ένίκησα ’στήν πέτρα, 

Μά ’στό ποτάμι, ’Ομέρη μου ... είπε πώς ώνειρεύθης. 

Κεντάει τόν μαΰρο ς τήν κοιλιά καί χάνεται ’στη σκόνη.
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Η Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α  Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η

A G E N I O  L U M E N  —  [ Ε Ι Κ .  1. |

’Αρχομένου τοΰ έαρος ~οΰ 1805ου 

έτους, ό Θορουάλδσεν άπετέλεσεν, ώς 

είδομεν, το άριστονκαί περιφημότατον 

αύτοΰάνάγλυφον,τήν 'Αρπαγήν τή ς  

Β ρισηίδος, οπερ κατά τινας άνέδει- 
ξεν αύτόν οΰ μόνον άνθάμιλλον, άλλά 

καί ύπέρτερον τοΰ Κανόβα. « Ό  Θο
ρουάλδσεν, έγραφε περί αύτοΰ έκ 'Ρώ

μης 6 Ζοέγας, κατέστη ήδη περίφη
μος, at δέ παραγγελίαι συρρέουσι 
πανταχόθεν. Ούδεμία ύφίσταται ήδη 

αμφιβολία οτι οΰτος καί ό Κανόβας 

είναι οί άριστοι τών συγχρόνων ήμΐν 
γλυπτών. Καθηδύνομαι δέ βλέπων 

έπιτελουμένην τήν πρόρρησίν μου. » 

Έκτοτε έπεσωρεύθησαν άληθώς αί 
παραγγελίαι τοιουτοτρόπως, ώστε ού- 
δέν άπορον άν παρημελήθη 6 Ιάσων. 

Ό  Β ά κ χ ο ς , δ Α πόλλω ν, δ Γανυ
μ ή δ η ς τής κομήσης W oronzoff

•
άπετελέσθησαν τώ 1 8 0 5  έν ώ δ Ιά- 
σων ήτο ετι ήμιτελής. Δίκαιοί δέ τήν 

άλλως άσύγγνωστον άμέλειαν ταύτην

Θ Ο Ρ Ο Υ Α Λ Δ Σ Ε Ν 1.

ού μόνον ιδιοτροπία τις τοΰ τεχνίτου, 

μή θέλοντος, ώς είδομεν, νά άποχω- 
ρισθή τοΰ άρίστου καί πρώτου άγάλ- 

ματος, πριν ή άποτελειώση αύτο κατά 
βούλησιν, άλλά καί το έν ετει 18 0 7  

δημοσιευΟέν διάταγμα τοΰ Ναπολέον- 
τος, δι’ ού έγένετο κατάσχεσις πασών 

τών έν Εύρώπη καθόλου ιδιοκτησιών 
τών Άγγλων.

Αφότου έγνώ'τθη το άνάγλυφον τής 
Α π α γω γή ς τ ή ς  Β ρισηίδος πάντες 
οί έν Ρώμη παρεπιδημοΰντες επίση
μοι ξένοι άνθημιλλώντο τις πρότερος 
νά λάβη παρά τοΰ τεχνίτου ύπόσχεσιν 
έ'ργου τινός. 'Ο πολυτάλαντος T or- 
ton ia  έζήτησεν αύτω σύμπλεγμα 
τοΰ ’Χρέος καί τή ς  Α φ ροδίτη ς, 
δι οΰ έπόθει νά κοσμήση τό μέγαρον 
BL'acciano, καταθετών αύτό άντικρΰ 
τοΰ περιφήμου συμπλέγματος τοΰ 
Κανόβα, τοϋ παριστώντος τον Η ρ α 
κ λή  καί τόν Λύκον. 'Ο δ’ έν Λι- 
βόρν /] πρόξενος τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών παρήγγειλεν αύτώ κολοσσαϊον 
άγαλμα τάς ελευθερίας, άποτεταγμέ-

νον ινα κοσμήση μίαν τών πλατειών 

τής πόλεως Ούασιγκτώνός. Μάλιστα 

δέ έθαύμαζεν αύτόν ό τότε έν 'Ρώμη 

πρέσβυς τοΰ βασιλέως της Π ρωσσίας 

βαρώνος Γουλιέλμος Ούμβόλδος, πα
τήρ τοΰ περιφήμου ’Αλεξάνδρου Ούμ- 

βόλοου, τοΰ συγγραφέως του Κ ό- 
σμ ου, όστις πρός τοΐς άλλοις συνέστη- 
σεν αύτω καί τον Πρώσσον γλύπτην 

R auch, έλθόντα ίκ Βερολίνου δ-ως 

μαθητεύση παρ αύτώ,καί όστις έ'μελλε 
βραδύτερον νά έγείρη έν μέν τώ Char- 

lo tten b ou rg  τό περίφημον μαυσω- 
λεϊον τής βασιλίσσης Λουιζης τής 
Πρωσσίας, έν δέ τώ μέσω τής κυριω- 

τάτης πλατείας τοΰ Βερολίνου τόν 
έφιππον άνδρίάντα Φρειδερίκου τοΰ 
Μεγάλου.

Ού μήν άλλά καί ήγεμόνες καί 
βασιλείς έφιλοτιμοΰντο ί'ν’ άπολαύ- 
σωσι τών έ'ργων τοΰ Θορουάλδσεν, έν 

οϊς πρώτος ό διάδοχος της Βαυαρίας 
Λουδοβίκος, ό'στις άνέθηκεν αύτώ τήν 
ύπέρ τοΰ άρχαιολογικοΰ μουσείου τοΰ 

Μονάχου άγοράν παντός ο, τι άξιον

λόγου άρχαϊον έτύγχανε πωλούμενον 

τότε έν 'Ρώρη.

Κατά τήν εποχήν ταύτην σπου- 

δαϊαι έξερράγησαν μεταξύ τοΰ Ναπο- 

λέοντος καί τοΰ πάππα Πίου τοϋ έβδο

μου Ιριδες, ών ένεκεν ή μέν 'Ρώμη 

κατελήφθη ύπό τών Γάλλων, ό δέ 

πάππας μετηνέχθη είς Αύενιώνα, ci 

δέ καρδινάλιοι καί οί τεχνΐται διεσκορ- 

πίσθησαν πανταχόσε. Μόνος δέ ό 

Θορουάλδσεν διετέλεσεν έργαζόμενος, 

καί κατεσκεύασε τόν Ά ρην τον Ε ι

ρη νευτή ν ύπέρ τοϋ βασιλέως τής 

Βαυαρίας, καί το πρόπλασμα τοΰ Χδώ- 

νιδος οΰτινος τό μαρμάρινον άντίτυπον, 

άποτελεσθέν μόνον τώ 1832 , νομι- 
ζεται άριστούργημα χάριτος καί άρ- 

χαϊκής άφελείας. Εύρίσκεται δέ νΰν έν 

τή Γλυπτοθήκη τοΰ Μονάχου. [Είκ. 8.]

Η Α Υ Γ Η . —  Ε Ι Κ .  5.

'Η περί τήν τέχνην ενδελεχής 
σπουδή δέν άπεϊργε τον Θορουάλδσεν 

τού φοιτάν είς τούς θιάσους τής άρί- 
στης τής 'Ρώμης κοινωνίας, καί μά

λιστα είς τόν οικον τοΰ φιλοκάλου 

καί τεχνογνώστου Γουλιέλμου τοΰ 
Ούμβόλδου, ένθα συνετύγχανε καί τώ 
οίλω καί συμπολίτη αύτοΰ Ζοέγα, 
τώ ζωγράφω Καμουσίνη, καί τή 

Κυρία B run, γνωστή ποιητρία καί 
φίλη τοΰ καλοΰ, ήτις έγένετο άλλοτε 

χρησιμωτάτη τώ μαθητεύοντι τε
χνίτη. Οΰτος δ’ εύγνιομονών άνθ’ ών 

εύηργετήθη παρά τής μητρός, έδίδα- 

σκε τήν εύφυεστάτην καί άξιέραστον 
αύτής θυγαρέρα ’Ίδαν τήν ιχνογρα
φίαν, καί έξειργάσατο έκ μαρμάρου 
τήν προτομήν αύτής, θαυμάζων τήν 
άοέλειαν, τό κάλλος καί τάς ποικίλαςι 7
χάριτας τής νεάνιδος.

’Εν ετει 18 0 8  ή έν 'Ρώμη Ακα

δ η μ ία  τοΰ Αγίου Λουκά άνηγό- 
ρευσεν A ccadem ico di m erito  τόν

Η Ψ Υ Χ Η . —  Ε ΙΚ . 2.

| Θορουάλδσεν, όστις παρουσίασε κατα 

τήν τής υποδοχής αύτοΰ τελετήν το 
περίφημον καί πολλάκις έκτυπωθέν 

άνάγλυφον A g en io  lu m en , άπεικά- 

ζον τήν Τέχνην, έτοιμαζομένην ινα 

διαγράψη τι, ότε τό δαιυόνιον κατα- 
φθάνον έπιχέει έν τώ λυχνίω τό Ιλαιον 

τής έπινοίας. [ ίδ .  είκ. 1 .]
Χπό τού 1 8 0 9  μέχρι τοΰ 18 1 5  ό 

Θορουάλδσεν άπετέλεσε πολλά άλλα 

έργα, ών περιφημότατα είναι ό "Εκ

τωρ παρά τω Πάριδι καί τή 'Ελέ

νη , ό ’'Ερως άναζω ογονώ ν τή ν  λι- 
π ο 0 υ μ ο ΰ σ α ν Ψ υ χή ν , καί το ώραΐον 

| άγαλμα τής Ψυχής μόνης. [Είκ. 2 . |

Κατά τήν έποχήν ταύτην συνέβη 

πυρκαϊά τις μεγάλη έν Χρ’.στιανία 
άποτεφρώσασα καί το C hristianborg.

Ή δανική κυβέρνησις, έπιχειρήσασα 

τήν άνοικοδόμησιν τοΰ μνημείου, άνέ- 

θηκε τώ Θορουάλδσεν τήν δημιουρ
γίαν τεσσάρων στρογγύλων άναγλύ- 

φων παριστώντωντόν Π ρομηθέα καί 
τή ν  ’Α θήναν, τόν Ή ρα κ λέα  καί 

τή ν "Ηβη ν, τόν Χ σκλη πιον καί τή ν  

Υ γ ε ία ν , τον Δία καί τήν Ν έμ εσ ιν .

Ή φήμη τοΰ Θορουάλδσεν διετέλει 

αύξάνουσα όσημέραι, οί δέ Δανοί, δι

καίως ύπερηφανευόμενοι έπί τοιούτω 

συμπολίτη, ήρξαντο νά ποθώσι τήν 
έπάνοδον είς τήν πατρίδα έκείνου, 

όστις, καταλιπών νέος καί άγνωστος 

αύτήν, κατέστη ήδη έκ τών περιφη- 
μοτάτων άνδρών τού αίώνος. ’Εξευ- 

ρεθέντος δέ τυχαίως τότε καί λατο
μείου μαρμάρων ένΝορβεγία, ό οιάδο- 

| χος τοΰ δανικού θρόνου έδράξατο τής

~εριστάσεως δπως γράψη πρός τον 
Θορουάλδσεν καί -ροσκαλέσ/j αύτόν 
έπί τινα χρόνον έν Κοπεγχάγη. Οΰτος 
δε, ποθών το καθ’ εαυτόν ί'να έπανίοη 
τήν πατρίδα, κατένευσε, καί ήτο ήδη 
έτοιμος ί'ν’ άφήση τήν 'Ρώμην, δτε 
ήναγκάσθη νά παραιτηθή τής οδοιπο
ρίας, ένεκα σπουδαιοτάτης τίνος πα- 
ρεμπεσούσης παραγγελίας.

Κατά τάς ήμέρας έκείνας ή έν 

'Ρώμη Γαλλική Χκαδημία προσεκλήθη 
ί'να κοσμήση έπειγόντως καί μετά 

πάσης δυνατής μεγαλοπρεπείας τό 

μέγα παλάτιον τοΰ Κυριναλίου ό'ρους 
προς ύποδοχήν τοΰ αύτοκράτορος Να- 

πολέοντος τοΰ πρώτου, κατερχομένου 
είς 'Ρώμην έν άπάση αύτοΰ τή δόξη. 
'Ο άρχ ιτέκτων Στέρν παρεκάλεσε τόν 
Θορουάλδσεν νά άναλάβη τήν έπεξερ- 
γασίαν τών άναγλύφων τοΰ ζωοφόρου 
τής μεγάλης αιθούσης τής υποδοχής.



Ο γλύπτης έπεβάλετο νά παραστήση 
έπι το άλληγορικώτερον τήν είσοδον, 
τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου εις τήν 
Βαβυλώνα, καί έδημιούργησεν εργον 
όντως μέγα κα'ι έμβριθέστατον, άνα- 
μιμνήσκον τον θαυμάσιον ζωοφόρον 
τοΰ Παρθενώνος, καί τυχόν γενικής 
επευφημίας · διό καί οί 'Ρωμαίοι έπω- 
νόμασαν τόν τεχνίτην πα τ ρ ι ά ρ χ η ν  
τών  άν αγ λύφων .

Ή είσοδος τοΰ ’Α λεξάνδρου εις 

τή ν Β αβυλ ώνα είναι έκ τών σπου- 

δαιοτάτων καί μεγίστων έργων 
τοΰ Θορουάλδσεν. ’Επειδή δε ήτο 
άποτετα-μένον ί'να βλέπηται μα- 

κρόθεν, ό τεχνίτης έπειγόμενος 
ύπετύπωσεν αύτό άδρομερώς καί 
άμφιλαβώς, έφαπτόμενος ακροθι
γώς μόνον τών καθ’ έ'καστα, ούτως 
ώστε οί έκ τοΰ σύνεγγυς ιδόντες 

τά προσπλάσματα, δέν διετέθησαν 
εύνοϊκώς πρός τό εργον. Αλλ’ οτε 
τά άπαρτίζοντα τόν πελώριον 

ζωοφόρον τμήματα, συναρμο- 
σΟέντα είς έναρμόνιόν τι σύνολον, 
μετεωρίσθησαν είς τήν οίκείαν Οέ- 
σιν, ΰπερηκόντισαν τάς προσδο

κίας τών ειδημόνων, άνακηρυττόν- 

τωνήδη τό μεγαλούργημαάνθάμιλ- 
λον τής παναθηναϊκής πομπής τοΰ 

Παρθενώνας. [Είκ. 9 .]

Τά εργον έ'μελλε νά πληρωθή αύτώ
3 0 0 ,0 0 0  φράγκων. Χλλ’ 6 τεχνίτης 
έ'λαβε μόνον τό ήμισυ τοΰ ποσοΰ τού
του · έπειδή, πριν ή προφθάση νά έκ- 
τελέση αύτο έπί μαρμάρου, ό Ναπο
λέων έξωρι'σθη εις τήν νήσον "Ελβαν. 
’Επειδή δέ οί Βουρβώναι δέν ήθέλησαν 
νά συντελέσωσιν είς τήν άποτελείω- 
σιν έ'ργου σκοποΰντος τήν άποθέωσιν 
τοΰ Νέου Αλεξάνδρου, ό τεχνίτης 
άμηχανών άπετάθη πρός πολλούς ήγε- 
μόνας, προτείνων ί'να δώση τον ζωο
φόρον τώ χορηγήσοντι τά πρός άπο- 
τελείωσιν αύτοΰ έπί μαρμάρου αναγ
καία χρήματα. Αλλά, μή επιτυχών 
τοΰ ποθουμένου παρά μηδεμια κυβερ
νήσει, ήναγκάσθη τέλος ί'να παραχω- 
ρήση αύτόν είς τον φιλότεχνον καί 
πλούσιον κόμητα Σομμαρίβαν αντί 
εκατόν χιλιάδων φράγκων. Ταύτοχρό- 
νως δέ έ'λαβεν έκμαγεϊον έκ γύψου 
ύπέρ τής δανικής κυβερνήσεως, ήτις

οέν ήδύνατο τότε νά δαπανήση πλείονα 

προς άγοράν τοΰ πρωτοτύπου. Πολλω 

δ’ ύστερον έξετέλεσεν αύτό έκ μαρ

μάρου ύπέρ τών συμπολιτών του, 

οΐτινες κατέΟηκαν αύτό είς το βασί- 
λειον τοΰ Χριστιανβόργ.

Εν έ'τει 1 8 1 5  ό τεχνίτης άπετέ- 
λεσεν έτερα τέσσαρα σπουδαία ανά

γλυφα · τό Έ ρ γα σ τή ρ ιο ν  τοΰ 'Η
φ αίστου, έν ω βλέπει τις, συγκεκρο- 
τημένους έν ταϊς χαριεστάταις στά- 

σεσι παρά τώ θεώ, τήν Αφροδίτην,
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τον ’Έρωτα καί τον Άρην · τον A y  ιλ- 

λέα καί τόν Π ρία μ ον, εργον σοφόν 

καί μέγα, νομιζόμενον ύπό πολλών 

f αριστούργημα τοΰ Θορουάλδσεν* τέλος 
δέ τά διαβεβοημένα έμβλήματα, ή 

στρογγύλα ανάγλυφα (m edallions) 

τής Α υ γή ς καί τής Ν υ κ τός. Τοΰ 

τελευταίου τούτου τήν έπίνοιαν λαβών 
ό τεχνίτης κατά τινά άύπνον νύκτα, 

έξετέλεσε μετ έμπειρίας άπται
στου έν μια ήμερα. Τό εργον είναι 

άληθές προϊόν έξαλλου καλλιτεχνικής 
έμπνεύσεως. Ή  θεά τοΰ σκότους, έξα- 
κοντιζομένη είς τόν αιθέρα έλαφρο- 
τάτη ώς νυκτιπόλον πτηνόν, άφίπταται 

άποφέρουσα έν ταϊς άγκάλαις τά δύο 

αύτής τέκνα, τόν "Υπνον καί τον 

-Θ άνατον. Τό στρογγύλον άνάγλυφον 

σύμπλεγμα τής Α ύ γή ς , ίσομέγεθες ον 
καί δμόζυγον τής Νυκτός, άποπνέει 

μέν τής αύτής χάριτος, άλλ’ άμοι- 
ρεϊ τής υψηλής καλλιτεχνικής άξίας

έκείνου. Τά δύο ταΰτα καλλιτεχνή

ματα κατέστησαν προσφιλέστατα παντί 

έραστή τοΰ καλοΰ, καί άντεγράφησαν 

μυριάκις έπί δακτυλίων λίθων, έκμα- 
γείων έκ γύψου καί άλλων ύλών, 

γενόμενα άχώριστα κοσμήματα παν

τός γερμανικού καί δανικού κοιτώνος. 
[ΐδ. είκ. 3 καί S.]

Κατά δέ το αύτό έτος ό τεχνίτης 

άποτελειώσας άπέστειλεν είς τήν Αγ

γλίαν τρία αντίγραφα τής περίφημου 

αύτοΰ Α φροδίτης, ύπέρ ής μετήλλα- 

ξεν, ώς ε’ίπομεν ανωτέρω, ύπέρ τά 
τριάκοντα γυναικεία πρωτότυπα, 

άπανθιζων έξ έκάστου το άριστον. 
Τά πρώτον έκ μαρμάρου άντίγραφον 

έγένετο ύπέρ τοΰ λόρδου Λούκαν, 
το δέ δεύτερον ύπέρ τής δουκήσ- 

σης τοΰ Δέβονσιρ, τό δέ τρίτον 
βραδυτέρον ύπέρ τοΰ L abouchere. 
Ό  Κ. Thiele .διηγείται δτι τά 
αντίγραφα ταΰτα ύπέστησαν πολλά 
καί διέφυγον πολλούς κινδύνους 
πριν η έπιδοθώσιν. Ουτω λ . χ . ή 
Αφροδίτη τής δουκήσσης τοΰ Δέ- 
βονσιρ έθραύσθη τον δεξιόν βραχίονα 
κατά τον έκφορτισμόν, ή δέ δού- 
κησσα, θέλουσα νά κάλυψη τό 
ατύχημα τής θεάς, περιέβαλεν 

αύτή χρυσοΰν βραχιόνιον. Το δέ 
άντίγραφον τοΰ λόρδου Λοΰκαν 

κατεποντίσθη μετά τοΰ κομίζοντος 

αύτό πλοίου πρό τών άκτών τής ’Αγ
γλίας. ’Αλλ ή « Αφροδίτη ’Αστάρτη, 
ή θυγάτηρ τοΰ πικρού κύματος, 3) 
έξήλθε πάλιν ανέπαφος έκ τοΰ κόλ

που τής μητρός, άλλ’ ούχί άπόνως 
καί άνεξόδως. Τέλος δέ τό άντίγραφον 

του Κ. L abouchere εφθασεν άσφα- 
λώς είς τον λιμένα. ’Ήδη ο πελώριος 

βραχίων τής γεράνου άνύψωσεν αύτήν 

ύπεράνω τοΰ καταστρώματος, δ'τε, τοΰ 

κάλω διαρραγέντος, τό βαρύ κιβώτιον, 
καταπεσόν κρημνίζεται μέχρις άντλου. 
Εύτυχώς ό πυθμήν ήτο μεστός σίτου. 
Ή  Δήμητρα έ'σωσε τήν Χφροδίτην.

’Εν’ ώ δέ ήσχολεΐτο έ'τι περί τά 
αντίγραφα ταΰτα τής ’Αφροδίτης, ό 

Θορουάλδσεν έ'λαβε τήν έντολήν τής 

έπανορθώσεως τών Α ίγ ινη τικ ώ ν λε
γομένων μαρμάρω ν, ή τών άγαλμά- 
των τών συγκροτούντων τά άετώματα 
τοΰ έν Αίγίνη ναοΰ τοΰ Πανελληνίου

Διος, άτινα άνευρεθέντα έν έ'τει 181 1 
έρριμμένα παρά τόν ναόν, καί τεθέντα 

είς πλειστηριασμόν, ήγορά- 
σΟησαν ύπό τοΰ διαδόχου τής 
Βαυαρίας Λουδοβίκου αντί
1 5 0 ,0 0 0  φράγκων, καί με- 
τεκομίσθησαν είς 'Ρώμην 
προς έπανόρθωσιν πλείστων 
έλλειπόντων τεμαχίων. Οί 
άναγνώσται τής Εθνικής 
Έ πιθεω ρήσεω ς δύνανται 
νά εύρωσι πλειότερα περί τών 
αγαλμάτων τούτων έν τώί k
2ΰω τεύχει του τρίτου 
τόμου. 'Ο τεχνίτης, καταμετρήσας έν ι ούοέν τιθεμενος την άαωσιν ταυτην

τοΰ προσώπου μου, λέγει ό Βύρων. » βλεπετε, εκ παντος τροπου να φαινη-
—  κ “ίσιος, αποκρίνομαι, καί, παρ ; ται δυστυχής. »

Το σύμπλεγμα τού Γ α- 

νυμ ή δους καί τοΰ Χε-
τοΰ, το τοΰ Ν έου βοσκοΰ 
μ ετά  κυνός, τό τοΰ Π α- 
νος παρά τώ Σατύρω
[ίδέ είκ. 7 ] ,  καί τό άγαλμα
τής ’Ε λπ ίδ ο ς [είκ. 4] φέ- 
ρουσι τόν τύπον τής εμβρι
θούς μελέτης τών Αίγινητι
κώ ν μαρμάρων. Αλλά /.αί τό 
άγαλμα τής πριγγιπίσσης 
Β α ρυ α τίνσ κ α ς , άγγλίδος 

το γένος, άποπνέει τής αύτής άρ-

Ο Π Α Ν  Κ Α Ι Ο  Σ Α Τ Τ Ρ Ο Σ .  —  Ε Ι Κ .  7 .

πρώτοις τό δυσχερές τής άνατεθείσης 

αύτώ εντολής, άπεδέξατο ούτως εί- 
πείν αύτήν άκων καί δυσχεραίνων * 

άλλ’ έπιληφΟείς άπαΗ του έργου, ένε- 
φορήθη τοσούτου ζήλου, ώστε κλει- 
σθείς έν τώ έργαστηρίω, διετέλεσεν 

ασχολούμενος άδιαλείπτως έπί εν ετος 
περί τήν έπανόρθωσιν τών άριστων 

λειψάνων τής άρχαϊκής δωρικής αίγι- 
ναίας τέχνης, άτινα θαυμάζονται νΰν 

έν τή Γ λυ π τοθή κ η  τοΰ Μονάχου. 
Λέγεται δέ ότι αί έπανορθώσεις ήσαν 

ούτως έντελεϊς, ώστε οσάκις ξένος τις 

έκ τών έπισκεπτομένων καθεκάστην 
τό έργαστήριον ήρώτα τόν τεχνίτην 

τινα τά έπιδιορθωθέντα ή προστεθέντα 

μέλη, —  « Αγνοώ, άπεκρινετο οδτος· 
έλησμόνησα νά ’τά σημειώσω. Ύπο- 
μειδιών δέ, « Πειράθητε, έλεγε, 

νά άναγνωρίσητε ύμεϊς ταΰτα. » 
Κατά τό έπιον έτος 18 1 7  ό Θο

ρουάλδσεν έδημιούργησε,

πλήν τοΰ Ή τ τ η μ έ ν ο υ   _____
Έ ρω τος καί τής ’θρ- 
χ ο υ μ έ ν η ς  Β α κχίδος, 
τήν προτομήν τοΰ φι

λέλληνας λόρδου Βύρω
νος. « 'Οτε, διηγείται ό 
Θορουάλδσεν έν τινι αύ

τοΰ επιστολή, ό μέγας 

ποιητής ήλθε πρός άπει- 
κόνισιν αύτοΰ, έκάθισεν 

άπέναντί μου, συνο- 
φρυώμενος πάντως παρά 

φύσιν. » —  « Μυλόρδε, λέγω αύ
τώ, έστέ παρακαλώ ατάραχος, καί 

πρός Θεοΰ, μή σκυθρωπάζετε τοσοΰ- 
το>! » —  « Αύτη είναι ή έκφρασις

τού ποιητοΰ, έπελαβόμην τής ύποτυ-

Ο Α Δ Ω Ν ΙΣ . —  Ε Ι Κ .

χαΐκής άφελείας καί συμμετρίας, εί 
καί μή στερούμενον τής [ιδιορρύθμου 

βρεττανικής ψυχρότητος.

Β \

’Από είκοσιτριών έτών ό Θορουάλδσεν 

δέν ήδυνήθη νά έπιτελέση τό ποθού- 

μενον, ήτοι νά έπανίδη τήν πατρίδα, 
ένεκα πλείστων έκάστοτε παρεμπι- 
πτόντων εμποδίων. Τέλος τώ 18 1 9  

άπήλθεν είς τήν Φλωρεντίαν, καί 

έκείθεν είς τήν Λουχέρνην τής 'Ελβε
τίας, ής ή κυβέρνησις παρεκάλεσεν 
αύτόν ίνα δημιουργήση μνημεϊόν τι 
ύπέρ τών έν Παρισίοις έν έτει 1 7 9 2  

θανατωθέντων 'Ελβετών εκείνων, οί- 

τινες, φυλάσσοντες τό Κεραμικόν, 
άντέστησαν πρός τον έγκείμενον όχλον, 

πώσεως κατά τό δοκοΰν. Χποπερατω- | καί έπυροβόλησαν τον λαόν παρά την 

θείσης δέ τής προτομής, πάντες έκή- j προσταγήν τού αυθημερόν καθαιρε- 
ρυξαν αύτήν όμοιοτάτην, πλήν τοΰ S θέντος βασιλέως Λουδοβίκου τού δεκά-

του έκτου.
Οί έπισκεπτόμενοι τήν 

Ελβετίαν θαυμάζουσι νΰν 
τό κολοσσαίον τοΰτο μνη- 
μείον, παριστάνον λέοντα 
πεπληγωμένον, έκπνέόν- 

τα, τήν δέ πελωρίαν αύ
τοΰ κεφαλήν έπαναπαύ- 
οντα έπί τοΰ σηματοφό
ρου τής Γαλλίας θυρεοΰ, 

όν συσφίγγει διά τών 

ονύχων. Τό μνημείον 

τούτο έξειργάσατο έγκο- 

λάψας τω βράχω ό 'Ελβετός γλύ
πτης Λουκάς Αχωρν κατά τό πρό
πλασμα τού Θορουάλδσεν. [ΐδ. είκ.6 

’Απελθών τής Λουχέρνης, καί ίδων

ΕΙΣΟ Δ Ο Σ ΤΟΤ Α Λ Ε ΞΑ Ν ΔΡΟ Τ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  ΒΑΒΤΛΩΝΑ.—  Ε ΙΚ . 9.

λόρδου, ό'στις οιετείνετο ό'τι τό εικό
νισμα ούδεμίαν παρείχεν ομοιότητα 
πρός αύτόν, εχοντα φύσει τό ήθος σκυ- 

θρωπότερον. Ό  ποιητής ήθελεν, ώς



τάς πρώτιστας τής Γερμανίας πόλεις, 
ό Θορουάλδσεν φθάνει τέλος τή 3η 

όκτωβρίου εις Κοπεγχάγην.

Από πολλοΰ ήδη πρρητοιμάσθη έν 
τω παλατίω τοΰ C harlottenborg, 

δπου είναι καί ή ’Ακαδημία τών γρα

φικών τεχνών, αίθουσα μεγαλοπρε- ' 

πεστάτη πρός ύποδοχγιν τοΰ άγλαοΰ 

τής πατρίδος γόνου, ον ήσπάσαντο 

άθρόοι προσελθόντες γνωστοί τε καί 
άγνωστοι συμπολΐται. ’Εν ώ δέ αί 

εφημερίδες άπένεμον αύτώ τά τής 

εύτυχοΰς άφίξεως συγχαρητήρια, ή 

’Ακαδημία ύπεδέχετο αυτόν έπισήμως, 

προσκληθέντων είς τήν εορτήν ταύτην 

πάντων σχεδόν τών κατοίκων τής πρω-

τευούσης, προπορευομένων τών σπου- 

οαστών μετά σαλπίγγων καί τυμπά- 

vcov, καί αδόντων ύμνον επίτηδες με- 
λοποιηθέντα πρός τήν εορτήν.

Ή εορτή έληξε διά συμποσίου, έν 

ω ό Θορουάλδσεν κατέλαβε τήν θέσιν 

τής τιμής μεταξύ τοΰ κόμητος Scliim - 

m elm a n  καί τοΰ περιφήμου δανοΰ 

ποιητοΰ O eb leiisch laegei·, δστις, λα
βών τον λόγον, ειπε μεταξύ άλλων, 

« Εάν οί πρόγονοι ήμών άνέτρεψαν 

τό πάλαι τά έν 'Ρώμη άριστουργή- 

ματα τών αρχαίων, σήμερον διά τής 

μεγαλοφυίας τοΰ βορειοδιαίτου άνδρός, 
ούτινος πανηγυρίζομεν τήν εν Δανία 

επάνοδον, άνορθουνται ταΰτα άνθά-

μιλλα τών τής αρχαίας 'Ελλάδος. » 

Ό  καλλιτέχνης επιε φιλοτησίαν 
τοΐς μαθηταΐς ένθουσιωδως ύπ’ αύτών 

άνευφημισθείς. Αλλ’ ή όμήγυρις έξε- 
μάνη δτε ό γηραιός κόμης S ch lim - 

m elm an άναστάς ανέκραξε · « Ζήτω- 
σαν αί ώραϊαι κορασίδες τής Δανίας! 
Ζήτιοσαν αί Χάριτες τοΰ ήμετέρου 
Θορουάλδσεν! »

Μετά ταΰτα, δ καλλιτέχνης προσ- 
εκλήθη είς τά ανάκτορα. Ό  βασιλεύς 

καί ή βασίλισσα, φιλοφρόνως ύποδε- 

ξάμενοι, κατέλεξαν μεταξύ τών βασι

λικών συνδαιτυμόνων, καί άνηγόρευσαν 
αύτόν Σύμβουλον τοΰ Κράτους.

[Ακολουθεί.]

Έ πειδή πολύς γίνεται αύθις θόρυβος εν Έ λ -  

λάδι δι’ εικοστήν ίσως φοράν, περί της άποξη- 

ράνσεως της Κωπαίδος, δέν νομίζομ-εν ασκοπον 

νά υπομνησωμεν έν δλίγοις δποΐα τεράστια εργα 

τής αύτής φυσεως επιτελοΰνται αθορύβως έν 

‘Ολλανδία. Άφοΰ άπεξήραναν μίαν δλην θάλασ

σαν, τήν τοϋ “Αρλεμ, και μετέβαλον τον κόλπον 

εκείνον εις εΰφορωτάτην γήν, οί αγαθοί 'Ο λ 

λανδοί άπεφάσισαν νΰν ν’ άποξηράνωσι τον κολ- 

πον τής Ζουίδερζέης. Πρδς τδν σκοπον τοΰτον 

θ’ άνεγερθη άπδ Έγκουΐζεν άχρι τής νήσου Ουρκ

Ε  A A II Ν Ε  S Κ Α Ι  0 Λ Λ Λ Ν Λ Ο Ι .

καί άπδ τής νήσου έκείνης άχρις Όβερίσσελ ι 

πρόχωμα έξ άμμου κα'ι άργίλου, εχον μήκος 

41 χιλιομέτρων καί πλάτος 4 —  5 με'τρων. ’ 

Μετά τήν άνε'γερσιν τοΰ προχώματος, 63 άτμο- 

κίνητοι άντλίαι, εχουσαι δμοΰ δύναμιν δεκασχι- 

λίων ΐππω ν, θ’ άρχίσωσιν άπορ^οφώσαι τδ ίίδωρ 

τής Ζουίδερζέης καί χύνουσαι αύτδ εις τήν θά

λασσαν. Υπολογίζεται δτι μετ’ ολίγα ετη θ’ 

άποδοθωσιν εις τήν καλλιέργειαν εξαίρετοι γαϊαι 

εχουσαι έκτασιν 1 9 5 ,0 0 0  Ικατομμέτρων, άμα 

δέ κα! αμμώδεις γαΤαι έκτάσεως 3 9 ,0 0 0  εκα-

τομμετρων. Άφαιρουμένων τών εκτάσεων, ας 

Οά καταλάβωσιν αί δδοι, αί διώρυγες κ τλ ., θ’ 

άπομείνωσι 1 7 6 ,0 0 0  Ικατόμμετρα καλλιεογη- 

σιμων γαιών. Αί δαπάναι τή ς άποξηράνσεως 

δπελογίσθησαν εϊς 250 έκατομμύρια φράγκων · 

επειδή δέ οί Ολλανδοί δέν δαπανώνται εις λό

γους δύναταί τις νά θεώρηση άπδ τοΰδε τδ σχε- 

διαζόμενον μεγαλούργημα ώς γεγονδς τετε- 

λεσμεν ον.

ickir
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*0 Δήμος και ό Νικόλαος, διε'Χθονχες 

και' δευτέραν κρεμαστήν γέφυραν, άγου

σαν εις τον πύργον, φοβούμενοι μή ένέ- 

πεσαν εις ένέδραν τινά τών Τούρκων, 

έστησαν, καί, άποτεινόμενοι πρός τους 

συνοδεύοντας αύτούς ένοπλους καί μυστη

ριώδεις άνδρας,

—  Τινες είσθε; έρωτώσιν αύτούς ϊτα- 

λιστί, καί δια τ ί  οδηγείτε υμάς ένοπλοι 

εις τόν οχυρόν τοΰτον πύργον;

Κατά τά ετη 1797 καί 1 7 9 8 .

'θ  δέ αρχηγός,

—  Μή φοβεΐσθε, αποκρίνεται αύτοΐς. 

Ε’ίμ.εθα χριστιανοί καί φίλοι. Μάθετε δέ 

δτι είσθε έδώ έπί τών μεθορίων τής Μάνης, 

καί ό'τι, εΐ καί ειρήνην άγομεν, άναγ- 

καζόμεθα να όπλοφορώμεν άεννάως, δυσ- 

πιστοΰντες πρός τό έ'θνος, οπερ μό

νον εχει πόθον τήν έξόντωσιν τής ήμε- 

τέρας φυλής. ’Επειδή πολλάκις έν πλη'ρει 

ειρήνη καί άνευ ούδεμιάς εύλογοφα- 

νοΰς αιτίας οί Τούρκοι ώρμησαν έξ άπρο- 

* όπτου έφ’ ή μας μ.ετά δυνάμεων άσυγ-

κρίτως μεγαλειτέρων τών ή μετέρων. 

’Αλλά χάριτι θεία ού μ.όνον άπεκρού- 

σαμεν άλλά καί άοδην κατεστρέψαμεν 

αύτούς έκάστοτε. »

Μετά τό δεΐπνον, ούτινος συμμετέσχε 

γυνή τις υψηλή καί μεγαλοπρεπής, ής ή 

εύγένεta καί ή στολή προΰδιδε τήν υψηλήν 

κατάστασιν τοΰ οικοδεσπότου, ό Δήμος, 

εί καί ανυπόμονος νά μάθη τίς  ό ξενίζων 

αύτόν, δέν ετόλμησε τά  ό ύπερβη τά  όρια

τ ής άβροφροσύνης. ’Εκείνος δέ, άποπέμ- 

ψας τούς ύπηρέτας, (( δέν δύναμαι, λέγει 

πρός τούς ξένους, νά έκφράσω, οΐαν αισθά

νομαι χαράν βλέπων ύμάς συνεστιωμέ- 

νους ένταΰθα. ’Εδώ είσθε έν ασφαλεία. 

Αί κεφαλαί ύμών, τό γνωρίζω, είναι προ · 

γεγραμμέναι. ’Αλλά μή φοβεΐσθε! Επειδή 

καν πάντες οΐ κατά τήν 'Ελλάδα Τούρκοι 

ελθωσι νά συλλάβωσιν ύμάς ένταΰθα, 

ομνύω ό'τι άποθανεΐτε τελευταίοι · επειδή 

άνάγκη νά πηδήσωσιν ύπέρ τών πτω μά

των πάντων τών Μανιατών δπως φθάσω- 

σωσιν εις ύμάς.

—  Ή ευγνωμοσύνη ήμών είναι άμε

τρος, αποκρίνεται ό Δήμος. ’Αλλά, τ ί  δια- 

πραξαμένων, προέγραψαν οί Τούρκοι τάς 

κεφαλάς ήμών;

—  Μάθετε, λέγει τότε αύτοΐς ό άγνω

στος Μανιάτης, ό'τι άφότου οί Γάλλοι 

έκράτησαν τών ’ίονίων νήσων, οί Τούρκοι 

πτοοΰνται καί αύτήν τήν πτήσιν τής 

μυίας. ’Αλλά πλήν τούτου ό πασσάς τής 

Τριπολιτζάς ελαβε πρό τινων ήμερων 

τέσσαρας έπιστολάς γεγραμμένας ύπό 

τινων Ζακυνθίων εύγενών, άγγελλούσας 

αύτφ τήν άφιξιν δύο Γάλλων, τοΰ μέν 

Εανθοΰ, νέου, ύψηλοΰ καί εύρώστου, τοΰ 

δέ γέροντος μέν σεβασμίου, άλλά δια- 

φυλάττοντος έ'τι πάσαν τήν ορμήν τής 

νεότητος. Οί άπόστολοι ούτοι, έ'λεγον 

αί έπιστολαί, άφ’ ού διέλθωσι διά τών 

’ίονίων νήσων, προτίθενται νά μεταβώσιν 

είς τήν Πελοπόννησον δπως έπαναστα- 

τησωσι τούς Μανιάτας καί τούς άλλους 

“Έλληνας της χερσονήσου, βουλευόμενοι 

ινα , άνάψαντες πρώτον τό πΰρ, προσκα- 

λέσωσιν ύστερον τούς Γάλλους, λόγω μέν 

δπως είρνινεύσωσιν ούτοι τήν χώραν, έ'ργω 

δέ δπως καταλάβωσιν αύτήν. Πρός τάς 

άγγελίας ταύτας ό πασσάς τής Τριπό- 

λ ιτζάς, έκμανής ύπ’ οργής γενόμενος, 

εσπευσε νά πε'μψη φύλακας τούς κατα- 

σκοπεύσοντας πάσας τάς άκτάς καί πάν- 

τας τούς λιμένας τής Πελοποννη'σου, καί 

φονεύσοντας άμ’ άποβιβασθέντας τούς 

δύο ραδιουργούς ξένους. Έπειδή δέ οΐ 

έλεύθεροι άνθρωποι έ'χουσι πανταχοΰ φί

λους, εμαθον εύθύς το άνόσιον τούτο τοΰ 

πασσά βούλευμα. “Εκτοτε δέν άπεμα- 

κρύνθην ποσώς τής παραλίας, άλλά διή- 

γον νύκτα καί ήμέραν πλανώμενος μετά 

τινων φίλων ανδρείων Μανιατών, πεπει

σμένος δτι έμέλλετε, φρονίμως πράττον- 

τες, νά προτιμήσητε τάς άκτάς τής Μά

νης, άς δέν δύνανται νά πατήσωσιν οί 

Τοΰοκοι.I

—  Έπεθύμουν νά μ.άθω τό όνομα 

τοΰ ευεργέτου ήμών, λέγει τότε πρός 

αύτόν ό Δήμος.

—  Ούδέν διαφέρει ήμΐν τό οικογε

νειακόν μου δνομα. Ε ίμαι Μανιάτης. 

Άρκεΐ. Οί άπόγονοι τών Σπαρτιατών 

κάμνουσι τό καθήκον άπλώς, άπαξιοΰν- 

τες πάσαν άμοιβήν. Τοΰτο δέ μόνον αιτώ 

παρ’ ύμών, νά μάθω τ ί  πράττει ό στρα

τός τής ’Ιταλ ίας; τ ί δέ ό Βοναπάρτης;

—  'θ  στρατηγός ούτος, άποκρίνεται 

ό Δήμος, μετά δεκατέσσ?ρας νίκας, είναι 

έν τώ  παρόντι πρό τών τειχών τής Βιέν

νης. ’Αλλ’ ήλθεν είς λόγους, ώς λέγεται, 

περί ειρήνης πρός τόν αύτοκράτορα.

—  Περί ειρήνης πρός τόν αύτοκρά

τορα! Ό  αύτοκράτωρ θά δεχθή αύτήν, 

οπως δυνηθή νά ποοετοιμασθίί κάλλιον 

είς νέον πόλεμον.

Τότε ό Δήμος έρωτά αύτόν πώς άπέ- 

κτησε τοσαύτας γνώσεις περί τών πραγ

μάτων της Εύρώπης. Ό  δέ Μανιάτης 

διηγείται αύτώ δτι, άκούων καί θαυμά-. 

ζων τάς νίκας τοΰ Βοναπάρτου, ό πα

τήρ επεμψεν αυτόν κατά τό παρελθόν 

έτος εις Μεδιόλανα πρδς τόν στρατηγόν 

τοΰτον, δπως συγχαρή αύτώ έν όνόματι 

τών απογόνων τής Σπάρτης. ’Αλλά φθά- 

σας, άκμάζοντος έ'τι τοΰ πολέμου, καθ’ 

ήν δηλαδή εποχήν ό μέγας ούτος άνήρ 

ήτο παντα-y οΰ καί ούδαμοΰ, έγραψα πρός 

αύτόν επιστολήν αίτούμενος άκροάσεως. 

’Αλλά, πλανηθείσης ίσως ένεκα τών πολέ

μων τής επιστολής, καί μή λαβών μηδε- 

μίαν άπάντησιν, έπανήλθον οϊκαδε άπρα

κτος.

—  Πώς; ανακράζει ό Δήμος, είσαι 

σύ ό γράψας πρός τόν Βοναπάρτην τήν 

έπιστολήν έκείνην, ήν μετεγλοίττισεν έκ 

τοΰ ελληνικού είς τήν ιταλικήν γλώσσαν, 

καί ήν έντυπον άνε'γνων έν Μεδιολάνοις! 

Είσαι σύ άρά γε ό υιός τοΰ Βέύ τής 

Μάνης;

—  Ναι, είμαι ό υιός τοΰ Βέύ τής 

Μ ά ϊνα ς.

Πρός ταΰτα έναγκαλίζου3ΐ\ άλλη'λους 

καί μένουσιν πρός ώραν άφωνοι.

—  ’Ο Βοναπάρτης, λέγει μετ’ ολίγον 

ό Δήμος, δέν άφήκεν άνευ άπαντήσεως 

τήν έπιστολήν σου, έπειδή έπεφόρτισεν 

ήμάς νά κομίσωμεν πρός τόν πατέρα σου 

τήν πρός αυτήν άπάντησιν, έπιδίδοντες 

ίδίαις χερσίν. ’ΐδού αΰτη.

Ό  Μανιάτης λαμβάνει τήν έπιστολήν 

τοΰ στρατηγού Βοναπάρτου, καί διατελεΐ 

παράφορος ύπό χαράς καί έκπλήξεως. 

Αναγινώσκει τήν έπιγραφήν « Au chef 

du peaple libre des Maniotes. » 
’Ηςεύρω, λέγει, δτι αΰτη είναι ή πρός 

τήν έπιστολήν μου άπάντησις. ’Αλλ’ 

εί καί κατατρύχομαι ύπό μεγάλης επι

θυμίας τοΰ άναγνώσαι, δέν δύναμαι νά 

άνοίξω αύτήν εύθύς, επειδή άνήκει είς 

τόν πατέρα μου. Αΰριον πρωΐ ό πατη'ρ 

μου οφείλει νά καταβή έκ τοΰ φρουρίου 

αύτοΰ καί έ'λθη ένταΰθα, δτε καί έπι- 

δώσω αύτω τήν επιστολήν.

'Η νύξ προύχώρησεν ήδη μεγάλως καί 

ή συνδιάλεξις έκινδύνευε νά καταλήξη, 

δτε ό Δήμος άναλαμβάνων τόν λόγον.

« Έ χ ω  νά σοι άποκαλύψω μυστικόν τ ι 

εύ-/άριστον. Ειμεθα μέν Γάλλοι εκ ποοαι- 

ρέσεως καί είσποιήσεως, επειδή είμεθα 

Κόρσοι, άλλ’ άληθώς είμεθα Έ λληνες· 

καί ού μόνον 'Έλληνες άλλά καί συμ- 

πολΐται σου. Καταγόμεθα έκ Μανιατών. 

’Απόδειξις δέ τών λόγων μου ή γνώσις 

τής έλληνικής καί μάλιστα τής μανιατι- 

κής διαλέκτου.

Καί τότε οί δύο άπόστολοι ήρξαντο 

νά διαλέγωνται έλληνιστί πρός τόν υιόν 

τοΰ Βέύ, παρενείροντες πολλάς μανιατικάς 

έκφράσεις. 'Η έ'κπλτιξις καί ή χαρά τοΰ 

Βευ κατέστησαν άπερίγραπτοι. ’Αλλά ό 

κάματος καί ή πλησιάζουσα ήμε'οα έ'θη- 

καν τέρμα είς τήν άμοιβαίαν περιέργειαν.

Ε

Ό  Δήμος καί ό Νικόλαος Στεφανόπο- 

λις, μή άπολαύσαντες άπό πολλοΰ ήσυ

χου ύπνου, έκοιμήθησαν βαθέως μέχρι 

τής δεκάτης τής πρωίας, ό'τε ό Βέύς, 

συνοδευόμενος ύπό τών τριών αύτοΰ υιών 

καί τινων άρειμανίων Μανιατών, είσήλθε, 

καί έξυπνίσας ήσπάσατο φιλοφρόνως έ'τι 

κλινήρεις όντας τούς ξένους. Ό  Βέύς 

έπειγόμενος ελαβε παρά τοΰ Δήμου καί 

άνέγνω τήν πρός αύτόν έπιστολήν τοΰ 

Βοναπάρτου, έχουσαν ούτως.



Le general en chef de I'armec d’llalie 
au chef du peuple libre de M aim .

Citoyen,

« J ’ai regu, de T rieste , une lettre  
dans laquelle vous m e tem oignez le 
desir d ’e tre  u tile  a la R epublique fran- 
caise, en accueillant ses batim ents dans 
vos ports. Je  m e plais a  cro ire que 
vous tiendrez vo tre  parole avec eette 
fidelit6 qui convient a  un  descendant 
des Spartia tes. L a R epublique francaise 
ne se ra  point ing rate  a  l’egard  de votre 
nation. Q uant h moi, je  recevrai volon- 
tie rs  quiconque v iendra m e tro u v er de 
vo tre  p art, e t ne souhaite  rien  ta n t que 
de voir reg n e r une bonne harm onie 
en tre  deux nations egalem ent am ies de 
la liberie.

« Je  vous recom m ande les porteurs 
de cette le ttre , qui son t aussi des des
cendants des S partia tes . V ous pouvez 
leu r confier vos plans. S ’ils n ’ont pas 
fait ju sq u ’ici de g randes choses, c’est 
q u ’ils ne se sont point trouves su r un 
g ran d  theatre .

« S alu t e t fra tern ite ,
« Signe, B u o n a p a r t e .  »

Ό  Δήμος μετέφρασεν εύθύς ελληνιστί 

προς τούς παρισταμένους την επιστολήν 

του Βοναπάρτου, δστις κατά τήν επο

χήν εκείνην έν μέν τή Εύρώπη ένομίζετο 

ή'ρως,, έν δέ τη  Μάνη ημίθεος. —  Πάτερ 

μου, έρωτα ό νεώτερος τών υιών τοΰ 

Βεΰ, πόθεν ό Βοναπάρτ/ις ούτος, ούτινος ή 

φήμη έπλη'ρωσε τήν οικουμένην; Είναι 

"Ελλην; —  ’Εάν μή κατάγηται έ'κ τίνος 

[Αανιατικής οίκογενείας τώ ν Καλογέρων, 

λέγει ό Δήμος, οϊτινες, μετοικήσαντες, 

ώς οί προγονοί ήμών εις τήν Κορσικήν, 

ώνομάσθησαν Βουοναπάρται ( Buona

parte Καλο'μεοοι), ώς τινές διατείνονται, 

ό Βοναπάρτης είναι ούδέν ήττον Αθηναίος 

μέν ώς προς τά  πολιτικά, Σπαοτιάτης 

δέ ώς προς τήν άνδρίαν, Θηβαίος δέ ώς 

προς τά  στρατηγικά, καί τά  μάλιστα 

φιλέλλην!

—  Φευ τών ευφροσύνων άγγελιών! 

ανακράζει ό Βέΰς. ’Απόστολοι τοΰ Βονα

πάρτου έν Μάνη; Αί ’ΐόνιοι νήσοι ύπό 

τούς Γάλλους; Ε ίπατε πρός τόν ελευθε

ρωτήν τής ’Ιταλίας δτι οΐ Μανιζται άνα- 

μένουσι τήν έμφάνισιν αύτοΰ έπί τών 

ακτών τούτων, δπως όρμησωσι πρό τούς 

τυράννους, οϊτινες άπό τεσσάρων αιώνων 

καταλυμαίνονται τήν ταλαίπωρον 'Ελ

λάδα. Είπατε αύτώ δτι οί απόγονοι τών 

Σπαρτιατών άναμένουσι τόν στρατηγόν 

τών Γάλλων πρός άπελευθέρωσιν τής 

’Ανατολής.

ΙΑ '.

Οί απόστολοι, δίΛγηθέντες τοϊς Μα- 

νιάταις διά βραχέων τά  τελευταία τών 

Γάλλων κατορθώματα έν ’Ιταλία, ήθέλη- 

σαν να μάΟωσι καί αύτοϊ τά  κατά τήν 

εσχάτως έπελθοΰσαν έν Μάνη πολιτικήν 

μεταβολήν. —  Πώς, λέγει πρός τόν 

Βέΰν ό Στεφανόπολις, ήνέχθητε νά άνα- 

γνωρίσητε, εστω καί κατά τό φαινόμενον 

μόνον, κύριον ήμών τόν δεσπότην τής 

Κωνσταντινουπόλεως; —  ’Ορθώς λέγεις 

κατά τό φαινόμενον, αποκρίνεται ό Βέΰς. 

Ημείς δούλοι τών Τούρ/.ων! “Ο χι, ούδέ- 

ποτε οί Μανιάται ήνέχθησαν ούδέ θά 

άνεχθώσί πυτε δεσπότην. Ούδέποτε έπαύ- 

σαμεν κυβερνώντες ήμάς αύτούς, ώς ά'ν- 

όρες έλευθεροι, οι δέ Τούρκοι τότε μόνον 

πατοΰσι τό Ιδαφος τής Μάνης, οσάκις 

έπιτρέπομεν αύτοϊς τοΰτο. ’Αληθεύει μέν 

δτι από τίνος πληρώνομεν δασμόν τινα 

εις τήν Πύλην, άλλ’ ό δασμός ούτος είναι 

άσημος καί οίονεϊ εκούσιος. Αλλά καί 

τοΰτον έξεβιάσατο αυτη ούχί δ ιά  τοΰ 

πολέμου, άλλά διά τών συνήθων τοϊς 

τυράννοις δπλων, τής επιορκίας καί τής 

πανουργίας. Άκουσον ! . . .

Ολίγω μετά τήν άτυχή εκείνην τών 

Ρωσσων επι τήν Μάνην έκστρατείαν, 

περι ής βεβαίως ήκούσατε, ό ναύαρχος 

Χασσάν Πασσάς ώρμησε μετα τοΰ τουρ

κικού στόλου έπί τήν Πελοπόννησον πρός 

άποδίωξιν δήθεν τών Αλβανών, οϊτινες 

καταπλημμυρίσαντες τήν χώραν ταύτην, 

διενοοΰντο νά κατασταθώσιν έν αύτή διά 

παντός. Ά φ ’ ού δέ άπεδίωξεν αύτούς τής 

Πελοποννήσου, παρέστη είς τούς λιμένας 

τής Μάνης ώς φίλος, καί ευχαριστών ήμϊν 

ύπέρ τών υπηρεσιών, δσας παρέσχομεν 

αύτώ κατά τών Αλβανών, καί θέλων, 

ελεγεν, ινα καταστήση στενοτέραν τήν 

μεταξύ ήμών καί τοΰ κυρίου αύτοΰ φι

λίαν, προσεκάλεσε τούς έπισημοτάτους 

τών Μανιατών είς δεΐπνον, δπερ ήτοίμα- 

σεν έπί τής ναυαρχίδος, δεΐπνον άπαίσιον, 

ούτινος είθε μηδείς τών Μανιατών συμ- 

μετεσχε. Και τινες μέν αύτών άπείπαντο

τήν πρόσκλησιν. —  « Τί κοινόν, έλεγαν,
Στ* « ~ ~ /μεταςυ ημων και του πρακτορος τοΰ

πρώτου δεσπότου τής γης; Τ ί θέλει; Νά 

μάς ευχαρίστηση δτι συνβιργάσθημεν δή

θεν μ ετ’ αύτοΰ πρός ύποδούλωσιν λαοΰ 

άδελφοΰ! Τ ί ώφελεΐ ήμΐν ή έκδι'ωξις τών

Αλβανών, έάν μένωμεν ύπό τόν ζυγόν 

των Τούρκων; —  Ό  πασσάς ζητεί τήν 

φιλίαν μ ας; Ά ς πειραθή πρώτον νά από

κτηση αύτός πρώτος τήν ελευθερίαν ’του, 

ύστερον δέ άς άποδώση αύτήν είς τούς 

λοιπούς κατοίκους τής Ελλάδος. "Εως 

δέ τότε ούδέν όφείλομεν νά δεχθώμεν 

παρ αύτοΰ. »

Οι φρόνιμοι ούτοι λόγοι έπεδοκιμάσθη- 

σαν παρά πάντων. Αλλ’ αί προτροπαι 

καί αί ύπουλοι εισηγήσεις τοΰ διερμηνέως 

τοΰ Καπιτάν Πασσά Μαυρογένη ύπερ- 

,σχυσαν τής γνώμης τών πρεσβυτέρων 

Μανιατών καί ή πρόσκλησις έγένετο, ώς 

μη ώφελε, δεκτή. Ακμάζοντος δέ τοΰ 

γεύματος καί τοΰ λόγου περί τής κυβερ- 

νησεως τής Μάνης ρυέντος, ό Καπετάν 

Πασσάς, άποδυόμενος τέλος τήν αλωπεκήν, 

και τρέπων έτέρωσε τόν λόγον καί μετα

σχηματιζόμενος έπί τό αύθαδέστερον, 

λέγει πρός τούς συντραπέζους. —  « Φάν

τασμα κυβερνη'σεως έλευθέρας δεν δύνα- 

ται νά ύπάρχη άπό τοΰδε έν χώρα ύπο- 

τεταγμένη ές ολοκλήρου είς τον κύριόν 

μου. Τό παράδειγμα τής ελευθερίας καί 

ύπερηφανίας ύμών, τής άπομονώσεως καί 

τής άνεξαρτησίας, ή τινι ένασμενίζετε, 

είναι προς μέν τόν μέγαν ήμών δεσπότην 

ΰβρις, πρός δέ τούς άλλους τής Τουρκίας 

λαούς όλεθρος.

Διατηρήσατε, άν θέλητε, τά  δίκαιά 

σας, ώς ανταμοιβήν τών αρετών σας. 

’Αλλά πρέπει νά άναγνωρίσητε κύοιον 

ύμών τόν μονάρχην, δστις άπό τής 

'Επταλόφου δεσπόζει ήδη άπάο'ης τής 

’Ανατολής. Κατανεύσατε νά πληρώνητε 

φόρον τινά, ά λλω ς... »

’Εοριζαν πρός ταΰτα οί Μανιάται. 

Ά λλ’ έννοήσαντες δτι ήσαν σχεδόν α ιχ

μάλωτοι έπί τής ναυαρχίδος, καί άνα- 

μνησθέντες τών οικογενειών αύτών καί 

τών συμπολιτών, φοβηθέντες δέ μή, άρ- 

νούμενοι άνιτικρυς, φονευθώσινή άπαχθώ- 

σιν αιχμάλωτοι είς Κωνσταντινούπολή,

—  « Πασσά, λέγουσι πρός αύτόν, 

ούτε θέλομεν ούτε δυνάμεθα νά ύποσχε- 

θώμεν ούδέν, πριν ή συμβουλευθώμ,εν τόν 

λαόν τής Μάνης, δστις είναι ό αληθής 

τής χώρας ταύτης ήγεμών. »

—  « Επιτρέψω ήμ ΐν , λέγει ό Πασ

σάς, τότε μόνον νά έςέλθητε καί έρωτη'σητε 

τόν λαόν τής Μάνης, άοού μοι παραδώσητε 

όμηρους τά  τέκνα ύμών. »

Πρός ταΰτα οΐ Μανιάται, καταστέλ- 

λοντες τά  πύρινα αύτών δάκρυα καί τήν 

οργήν, προσκαλοΰσι τούς υιούς αύτών έπι 

τής ναυαρχίδος, άφίνουσιν αύτούς όμη

ρους, καί εξέρχονται μένεα πνέοντες κατά 

τοΰ απίστου. Προσκαλοΰσι δέ τόν λαόν 

καί άγγέλλουσιν αύτώ τό άτιμον στρα

τήγημα καί τά  βουλεύματα τοΰ πασσά.

—  « Δέν πρέπει νά δεχθήτε τάς προ

τάσεις ταύτας, κραυγάζουσι πρός τόν 

λαόν. Προτιμώμεν νά χάσωμεν τά  τέ 

κνα μας μάλλον, ή νά ίδωμεν τήν Μάνην 

πληρώνουσαν φόρον είς τήν Τουρκίαν. 

Τ ί δέ ώφελήσει αύτοϊς ή ζωή έάν μέλ- 

λωσι νά ζη'σωσιν ώς δούλοι; Ά γ ω μ ε ν ! άς 

πειραθώμεν νά πυρπολήσωμεν τόν στόλον 

μετά τοΰ Καπετάν Πασσά καί αύτών τών 

τέκνων μας! Τίς θάνατος έ'σται αύτοϊς 

ένδοξοτερος τοΰ ύπέρ τής ελευθερίας;

Ό  λαός καταπλήττεται τήν φιλοπα

τρίαν ταύτην τών άρχηγών, αλλα δι

στάζει νά παράσχη τά αθώα τέκνα, το 

άνθος τής Μανιατικής άριστοκρατίας, ολο

καύτωμα είς τόν βωμόν τής πατρίδος. 

—  « ’Αγαπώμεν πάντες εξίσου τήν ελευθε

ρίαν, λέγει γέρων τις συνετός πατριώτης, 

καί πάντες προτιμώμεν αύτήν τής ζωής- 

άλλ’ αΐ ήμέραι τών τέκνων μας δέν άνή- 

κουσιν ήμΐν, άλλ’ είς τήν πατρίδα. Φο- 

βεΐσθε μή ύποδουλωθήτε παντελώς; Θαρ

ρείτε! Αί χεΐρες αύται δέν είναι συνειθι- 

σμέναι νά φέρωσιν άλύσεις · διότι ευκόλως 

διαρρήξουσιν αύτάς. Μή δέν έ'χομεν τά 

δπλα καί τούς βράχους μας; Δς άκού- 

σωμεν τίνες αί προτάσεις τοΰ τυράννου, 

καί έξαγοράζοντες νΰν τόν καιρόν καί τά  

τέκνα μας άς σώσωμεν ύστερον τήν έλευ- 

θερίαν. » Καί ταΰτα ειπώ ν, κατέπεισε 

τόν λαόν ΐνα κατανεύση είς τήν αποτισιν 

τοΰ αίτουμένου φόρου.

Τοιαύτη τις έγένετο ή τών Μανιατών 

πρός τήν Πύλην σύμβασις εκείνη, καθ’ 

ήν ούτοι ύπεσχέθησαν νά έκλέγωσιν 

έ'να μέν βέϋν άνά πάσαν τήν χώραν με

ταξύ τών συμπολιτών αύτών, έ'να δέ κα- 

πετάνον άνά παν θέμ α , έπιτετραμμέ- 

νον νά φυλάττη τήν τάξιν, νά συλλέγη 

καί παραδίδη τούς φόρους είς τόν πασ

σάν · τής Πελοποννήσου. Τούτου τεθέν- 

τος, οΐ Μανιάται έ'μενον έλεύθεροι ώς πριν, 

καί κύριοι νά μή άφίνωσι νά είσέρχηται 

είς τήν Μάνην τουρκικός στρατός. Μόνοι 

δέ οΐ κάτοικοι τοΰ Βιτούλου δέν ή θέλησαν 

νά άναγνωρίζωσι παρ’ αύτοϊς καπιτάνον, 

ούδέ νά πληρώσωσιν οίονδήποτε φόρον. 

Ά λλ’ ό Καπεταν Πασσάς, μή άρκεσθείς 

είς αόνας υποσχέσεις, άπήγαγεν είς τήν 

Κωνσταντινούπολιν όμηρους καί έ'κλεισεν 

είς τούς Έ π τ ά  Π ύ ρ γο υ ς τά  τέκνα τών 

Μανιατών. [Ακολουθεί.]

Π Ρ Ο Σ Ο Ψ ΙΣ  ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ. Ο  ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΞΥ Λ Ο Υ ΡΓΟ Σ ΒΛΕΠΟΜ ΕΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΣ.

[ΕΙΚ. 1.]

Ε ργαλεία  μηχανικά πρός τόρνευσιν 
τών ξύλων.—  Τορνευρήρια,

Έ ν πάσαις σχεδόν τα ϊς τέχναις, τή  

μεταλλουργία, τη ξυλουργία, τη πιλο- 

πλαστική, τή ώρολογοποιία κ. λ π . είναι 

έν χρήσει παντοειδή τορνευτήρια. Δλλ 

ενταύθα προτιθέμεθα νά είπωμεν ολίγα 

τ ινά  περί τών τορνευτηρίων εκείνων, 

άτινα περιποιοΰσι τώ  ξύλω έσωτερικώς ή 

έςωτερικώς σχήμα στρογγύλον, κυλινδρο

ειδές, κωνοειδές, σφαιροειδές, έλικοει- 

δές, κ. λ π .

Διακρίνομεν δέ έν τώ παρόντι δύο ειδών 

εργαλεία προς τορνείαν τοΰ ξύλου.

1 “ ' ,  τον π α ρ ά λ λ η λ ο ν  τ ό ρ ν ο ν , έν ώ 

τό τορνευόμενον ξύλον τίθεται όριζον— 

τείιος συσφιγγόμενον μεταξύ δύο ακίδων

1. Συνέχεια άπο σελ. 62.

(pointes), έφηρμοσμένων έπί δύο σταθ

μών ή ορθοστατών (montants).
2 " ,  τόν ό'ρθιον τό ρ ν ο ν , δστις φέρει 

τό τορνευόμενον ζύλον διά  τοΰ ένός άκρου, 

έπί μιας μόνης άκίδος, έν ώ τό έ'τερον 

περιστρέφεται ελεύθερον.

Ή  έπισυνημμένη είκ. 4 παριστα τόρνον 

παράλληλον. Ό  αναγνώστης βλέπει οτι 

ή κίνησις μεταδίδεται είς τάς ακίδας διά 

τροχαλίας περιστρεφομένης ύπό ΐμάντος 

ώμοβοΐ'νου,συγκοινωνοΰντος μετά τής κινη

τικής μηχανής. Τό έν τώ  μέσω ά μ ά ξ ιο ν  

(le chariot) τό φέρον τό καθαυτό έργα- 

λεΐον ή τήν τορευτικήν γλυφίδα μετατο

π ίζετα ι έφ’ δσον προβαίνει ή εργασία, 

δπερ ακριβέστατα ύποτυποΐ ή έπισυνημ- 

μένη είκών. Διά τοΰ άξονας τής τραπέ

ζης (banc), συγκειμένης έκ δύο ορθοστα

τών σιδηρών, διέρχεται κύλινδρος έξειρ-

[ε ι κ . 2.]

γασμένος έν είδει τερετρίου ή κοχλιοτρυ- 

πάνου (taraud), έν ω συναρμόζονται ελι- 

κες συνεχείς, ο’ύς περιστρέφει ό έργάτης 

διά τίνος στροφάλου άνά πάσαν εντελή 

περιστροφήν τοΰ κατεργαστέου ξύλου. Η 

τορευτική γλυφίς είναι ίσχυρώς προσηλω

μένη εν τινι μεταλλική ταινία. Ή  πήξις 

αύτη τής τορευτικής γλυφίδος γίνεται 

μόνον δταν ή εργασία είναι ομοιόμορφος. 

'Οσάκις δέ ή εργασία μεταβάλλεται μετα- 

λάσσομεν καί τό έργαλεϊον.

’Εν τ?ί έπισυνημμένη είκόνι 6  βλέπ ο- 

μεν συλλογήν άπάντων τών ειδών τών 

τορνευτικών εργαλείων, οίς δυνάμεθα νά 

δώσωμεν τά  άρχαΐα ελληνικά ονόματα 

γ λ υ φ ίς , γ λ υ φ ε ΐο ν , γ λ υ π τ ή ρ ,  γ λ ύ φ α -  

νον , ξ ο ΐς ,  κ ο λ α π τ ή ρ , σ μ ίλ η , κ ο π ε ύ ς ,  

έ γ κ ο π ε ύ ς ,  £ μ β ο λ ο ν , π ε ρ ικ ο χ λ ιο ρ ύ -  

χ ος, κ . λ π .

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



Μηχαναί προς διαμόρφωσιν των ξύλων.

Αί μηχαναί αύται είσνίχθησαν ήδη είς 

πάντα τα  εργα

στήρια. ’ΐδού αί 

χρησιμώ ταται.

'Ο λεγόμενος 

έν τ ο μ ε ύ ς  (mor- 

taineuse pour 

bois) χρησιμεύει 

εις τό έξορύσσειν 

τό ξύλον. ’£ν 

πρώτοις κάμνομεν 

διά τίνος τρυ- 

πάνου τρύπαν 

κυκλοειδή διήκου- 

σαν κατα βούλη- 

σιν είς δεδομένον 

τ ι βάθος. Παρά 

την πρώτην ταύ

την τρύπαν έςο- 

ρύσσομεν δευτέ

ραν, παρα δέ την 

δευτέραν τρίτην, 

καί ούτως εφε

ξής. Μετα ταΰτα

άνασπώμεν τό ξύλον καί άντικαθι- 

στκμεν άντί τοΰ τρυπάνου ψαλίδα εύ- 

θειαν, ή τις, κινούμενη άλληλοδιαδόχως

άνωθεν πρός τά  κάτω, άφαιρεΐ τούς τρα- 

χυσμους των τρυπών, οΰς παρηγαγεν ό 

τρυπητη'ς. Τοιουτοτρο'πως ή εντομή η ή

Ο ΕΝΤΟΜΕΥΣ. —  ΕΙΚ. 3.

^γγλυφή μεταβάλλεται εις ορθογώνιον πρί

σμα μετα γωνιών καλώς κεκομμένων. Διά 

του εργαλείου τούτου κατασκευάζονται

προς τοΐς άλλοις και οί τό ρ μ ο ι τών τρο

χών (moyeu) τών άμαξών.

Ο κ α θ ο λ ικ ό ς  ξυ λ ο υ ργό ς  (le me- 

nuisier univer
se!) . Ούτως ονο

μάζεται νέα τις 

μηχανή άποτε- 

ταγμένη εϊς τό 

έπιτελεΐν πάντα 

τά  εΐ'δη της έρ

γασίας έν τώ  έρ- 

γαστηρίω τοΰ ξυ

λουργού. 'II ώφε- 

λιμωτάτη και ά

ληθώς αξιοθαύμα

στος μηχανή αΰτη 

χρησιμεύει εις τό 

πρίειν, ρυκανίζειν, 

έγγλύφειν, λεαί- 

νειν, κοιλαίνειν, 

έγκολάπτειν, τε - 

τραγωνίζειν, πλα- 

γιοτομεΐν, είς τό 

παράγειν έμβολα 

( tenons) άπλά 

η δ ιπλά , έγγλυ- 

<ράς (rainures), ράδικας η σκυταλί- 

δας (b agu ettes), ραβδώσεις (mou- 
lures), κ. λ π . —  Ή μηχανή αΰτη

Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Δ ΙΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α  Τ Ο Υ  Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ο Υ  Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Υ  Τ Ο Ρ Ν Ο Υ . —  Ε Ι Κ .  4 .

οφείλει να ή ναι γεγομφωμένη έπί δαπέδου 

στερεού. II μέση αύτής δύναμις είναι 

2 ίππων άτμοΰ. Ή  ταχύτ/ις τοΰ πρίονος 

ποικίλλει μεταξύ 1 ,5 0 0  και 2 ,0 0 0  στρο

φών άνά έκαστον λεπτόν. ( Ί δ .  είκ. 1 

καί 2 .)

'II έκ μ ά σ σ ο υ σ α  μ η χ α ν ή  (machine 

a mouler) χρησιμεύει έν τη ξυλουργία

πρός έκτομήν κρασπέδων, κυματίων, χ ε ι

λωμάτων, ραβδωμάτων κ. λ π . ,  ευθέων 

ή καμπύλων, τετραγώνων ή στρογγύλων 

πάσης κορωνίδος (corniche) καί φα-

τνώ ματος, μάλιστα δέ τών πλαισίων ά π λ ώ ν  ή δ ιπ λ ώ ν  (machine h. COUper

τών θυρών και παραθύρων (chassis), les tenons simples ou doubles) ■ χρη_

Ή  μηχανή αΰτη υπερτερεί 

τών άρχαιοτέρων κατά τοΰτο, 

ότι τό ξύλον διέρχεται ολοσχε- 

ρώς ύπό τό έργαλεΐον, οι* 

ού έκματτόμεθα τό τύπωμα 

κατ’ εικόνα τού πρωτοτύπου, 

έν ώ αί άρχαιότεραι μηχαναί 

τοΰ αύτοΰ είδους δέν δυναν- 

ται νά προσβάλλωσι είμή μό- ο  Ε Μ Β Ο Λ Ο Τ Ο Μ Ο Σ . —  Ε Ι Κ .  5.

νον τά  πλάγια τοΰ ξύλου.

Η μ η χ α ν ή  πρός  τ ο μ ή ν  έ μ β ό λ ων  | σιμεύει μεγάλως εις την άμαξοπηγιαν

(charronnage) πρός κατασκευήν τών 

τροχών, οίτινες απαρτίζονται συνη'θως έκ 

πολλών πρός άλληλα συνηρμο- 

σμένων τοξοειδών τμημάτων. Ή 

είκών 5 ύποτυποΐ έν τών αρίστων 

αύτής υποδειγμάτων, έν ώ βλέ

πομεν πώς τό τριπλοΰν έργαλεΐον 

έντέμνει τό ξύλον πρός παραγω

γήν έξεχουσών σφηνών η έμβό

λων, άποτεταγμένων ινα έμβαί- 

νωσιν είς τά  κοιλώματα άλλου ξύ

λου πρός συναρμογήν άμφοτέρων. 

’Ενταΰθα καταστρέφομεν τόν περί

Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α  Ε ΙΔ Η  Τ Ο Ρ Ε Υ Τ ΙΚ Ω Ν  Γ Λ Υ Φ ΙΔ Ω Ν . Ε Ι Κ .  6 .

τών κυριωτέρων νεωτέρων μηχανικών «ρ- τ  εννόησε βεβαίως ήδη αρκούντως τήν τα  τάχιστα έν χρήσει έν Ελλάδι καί 

γαλείων λόγον, ών ό άναγνώσ:ης κα- μεγάλην άςίαν, εύχόμενοι ινα ίδωμεν α ύ - έν Τουρκία.

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α ·

Η  Μ Τ 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 Γ Ρ Ι Ε Ρ ' .

Βαρεΐαι ύπόνοιαι κινούνται κατά τοΰ 
δασοφύλακος Φρεμών. Τό στυπεΐον τοΰ 
τυφεκίου, δπερ έλήφθη έ'κ τίνος σελίδος 
τοΰ 13ού άριθμοΰ τοΰ περιοδικού συγ

γράμματος « Feuilleton litteraire, » 
ή σπουδή, μεθ’ ής ούτος έ'σπευσε νά έκ- 
κενώση τό τυφέκιον του κατά τήν εσπέ
ραν τοΰ έγκλήματος έν τω  μαγειρει'ω τής 
Σαβοννιέρας, ή μετά τοΰ κυρίου αύτοΰ 
συνέντευξις έν τώ δάσει κατά τήν ώραν 
τής δολοφονίας, ή επιμονή, μεθ’ ής ή 
κυρία Κουριέρ κατηγορεί αύτοΰ δολοφο
νίαν τοΰ άνδρός, πάντα ταΰτα όμολογη-

t .  Σ υνέχ. άπο βελ. 7? ■

τέον ήσαν ού μόνον ικανά, άλλά καί 
τρανά σημεία τής ενοχής τοΰ δασοφύλα
κος. Πλήν δέ τούτων καί έτερον προσε- 
τέθη μετ’ ολίγον σπουδαιότατον κατηγό

ρημα.
Ό  Κουριέρ έφονεύθη, ώς είδομεν, 

διά τριών βολών, ών μία μόνη έμεινεν 
έν τή  πληγή. ’Εν τώ κοιτών ι τοΰ Φρε
μών εύρέθη σωλήν μολύβδινος, έξ ού 
άπεκόπη τεμάχιον, ούτινος τό βάρος ήτο 
ίσον πρός τό βάρος τής έν τη  πληγή 
εύρεθείσης μολυβδίνης βολίδος.

Πρός ταΰτα ό Φρεμών απολογούμενος 
έπειράτο νά άποδώση τόν φόνον εις τήν 
δυσμένειαν τών περίοικων α’γροτών, οϊ-

τινες έμίσουν τόν Κουριέ", μή έπιτρεποντα 
άπό τίνος αύτοΐς ινα κόπτωσι θάμνους 
καί συλλέγωσι τά  έν τώ  δάσει ξηρά 
φύλλα άντί έτησίας πληρωμής τριών 

φράγκων.
’Α λλ’ έν ώ ό άνακριτής ένόμιζεν ό'τι 

έξιχνίασεν ήδη τόν ένοχον, παραστας 

αύτφ αίφνης ό Μαρτίνος Βρεσσών, γαμ 

βρός τοΰ δημάρχου τοΰ Larcay, διηγεί

ται δτι, έχων χηρείαν ξύλων, περιεφέρετο 

ζητών τόν δασοφύλακα τοΰ Κουριέρ τη 

πρωία της ήμέρας, καθ’ ήν έγένετο ή 

δολοφονία, δτε άπήντησεν ού μακράν τοΰ 

τόπου τοΰ έγκλήματος άγνωστόν τινα 

τριακονταετή άνδρα, άοπλον, μικρόοωμον



πωγωνίαν, ένδεδυμένον έλαφρόν λευκόν 
χιτωνίσκον και φοοοΰντα πίλον υψηλόν.

Ο Μαρτίνος Βρεσών πλησιάσας, ή'ρ
ξατο να συνδιαλέγηται πρός αύτο'ν.

—  « Δεν δύναμαι να. έννοη'σω, πώς ό 
Κ. Κουριέρ δέν επιτηρεί κάλλιον τό δ ά 

σος του. Μάτην ζητώ άπό πρωίας τόν 
δασοφύλακα αύτοΰ πρός άγοράν ξύλων 
δέν δύναμαι νά εΰρω αύτόν μηδαμόθι. 
Ανάγκη δέ νά υπάγω εις την Σαβοννιέ- 

ραν ό'πως ϊ δ 'Λ  αυτόν τόν Κουριέρ.

—  « Ό  Κουριέρ είναι ληστής άξιος 
αγχόνης, λέγει πρός αύτόν εξωργισμένος 
ό ξένος. Αφεΐλε τοΐς πτω χοΐς την ά'δειαν 
πρός συλλογήν θάμνων · ό δέ δασοφύλαξ 

αύτοΰ Φρεμών δεν είναι καλλίτερος τοΰ 
κυρίου ’του.

*0 φοβερός καί απειλητικός ουτος 
άγνωστος ήτο άρά γε έξωργισμένος τις 
άγρο'της έκ τών περίοικων, ή άπόστολός 
τις τών πολιτικών εχθρών τοΰ σατυριστοΰ 
Παύλου Κουριέρ, καί τών ’ΐησουητών, 

πρός ο’ύς μάλιστα έμαίνετο ούτος έν 
ταϊς σατύραις αύτοΰ.

Τό κοινόν, δπερ άρέσκεται πάντοτε 
εϊς παν δ, τ ι  μυστηριώδες, εύρεν έν τη 
περιστάσει ταύτη αφορμήν μυρίων εικα
σιών καί μύθων, τοσούτω μάλλον δσω 
νέαι καταθέσεις ένίσχυον όσημέραι τήν 
μαρτυρίαν ταύτην τοΰ Βρεσών. Οΰτω π . 
χ .  τη 1 0  άπριλίου, μια πρό τής δολο
φονίας ώρα, γυνη' τις είδε καί αύτή ξέ
νον τινά φοροΰντα πίλον υψηλόν καί λευ
κόν χιτωνίσκον, πωγωνίαν καί μικρόν τό 
ανάστημα, τρέχοντα διά τών αγρών πρός 
τήν μεγάλην λεωφόρον. Ή μισεία  δέ 
μετίΑ τήν δολοφονίαν ώρα διαβάται τινές 
είδον άνθρωπον μικρόν, πεγωνοφόρον, 
φέροντα λευκόν επενδυτήν καί τυφέκιον 
ύπό τόν βραχίονα, διαπερώντα τούς θα-

Πρό τινων ίβδομάδοιν διεδόθη φήμη έν Μεδιο- 

λάνοις καί Ιν Βολωνι'α δτι συνελήφθησαν πολλά 

πρόσωπα άνήκοντα εις τήν δψηλοτάτην κοινω

νικήν τάξιν τη ς ’Ιταλίας, κατηγορούμενα επί 

πλαστογραφία.

Ταύτοχρόνως διεδόθη λόγος ό'τι συναλλαγμα

τική αξίας 2 0 0 ,0 0 0  φράγκων δπογεγραμμένη 

« Β ί /. τ  ο) ρ Ε μ μ α ν ο υ ή λ  » προεκομίσθη εϊς 

τό Q u ir in a l  τη ς 'Ρ ώ μ η ς , δπου κατοικεί νΰν 

έ βασιλεύς. 'Ο  δπουργός τοΰ βασιλικού οίκου 

έδραμε τεθορυβημένος εις τήν Νεάπολιν, δπου 

διέμενενάπό τινων ήμερών δ Βασιλεύς, καί, δει- 

κνυων αύτω τό περί ού δ λόγος λήξαν τη  προ

τεραία συνάλλαγμα, έρωτα τήν Αυτοΰ Μεγα

λειότητα πότε, καί διά τ ί δπέγραψε τοσοΰτον

μνώνας τοΰ δάσους καί άφανιζόμενον έσπευ- 

σμένως εν ταϊς λόχμαις. Έ το  ούτος άρά 
γε ό Λουίς Φρεμών; Ή το παράνομός τις 
κυνηγός, ή άγνωστός τις δολοφόνος;

Μετα τας αμφιβολίας ταύτας τής 
προανακρίσεως ό Φρεμών παρέστη τή 
31  αυγούστου τοΰ 1 8 2 5  έτους ενώπιον 
τοΰ κακουργοδικείου τοΰ Indre-et-Loire, 
παρόντων 57  μαρτύρων. ’Αλλά προση- 
νέχθη εύθαρσώς, μή προδόσας μηδε- 
μίαν ψυχικήν ταραχήν. ’Εκη'ρυξεν δτι 
ούδέν έγνώριζεν, δτι ε’λυπήθη μεγάλως 
τόν θάνατον τοΰ Κ . Κουριέρ, δστις εΐ καί 
δύστροπος, έγένετο ούδέν ήττον άγαθός 
πρός αύτόν κύριος. Έρωτηθείς δέ περί 

τοΰ έλλείποντος άριθμοΰ 1 3  τοΰ "περιο
δικού « Feuilleton » είπεν δτι εδοσεν 
αυτόν εις τήν μαγείρισαν, περιτυλίξασαν 

δ ι’ αύτου μικρόν τινα σάκκον, —  δπερ 

έπεβεβαιώθη ύπό τίνος μάρτυρος. Ό  δέ 
μολύβδινος σωλήν, δστις εύρέθη έν τώ 
κοιτώνι αύτοΰ ελλιπής, ήτο ήκρωτηρια- 
σμένος άπό πολλών ετών. Τέλος δέ άπε- 
λογη'θη έρρωμένως καί κατατεθαρρηκό- 
τω ς.

νΟτε δέ ή Κ. Κο.ριέρ άνέβη έπί τό 
βήμα τών μαρτύρων καί έπανέλαβε τάς 
κατ’ εκείνου κατηγορίας, ούτος, άπεκρίθη 
μετά πολλής ήπιότητος δτι ή Κυρία 
Έ ρμινία  δέν ήδύνατο νά άγαπα άνθρω
πον, ωτινι ό σύζυγος άνε'θηκε τήν έπιτη'- 

ρησιν αύτής. Έ  άπόκρισις αΰτη κατέ- 
πληξε μεγάλως τούς ορκωτούς, καί ή 
Κυρία Κουριέρ άπήλθεν έν τώ  μέσω τών 
ψιθυρισμών καί τών δυσμενών εκδηλώ
σεων τοΰ ακροατηρίου.

Ό  Πέτρος Δουβουά άπελογ^θη καί 
ούτος έπιτυχώς. Ό  αγρονόμος προσηνέ- 
χθη ενώπιον τών δικαστών ώς εύγενής 
Ιππότης, μή θελήσας νά προδώση τήν

Ι Τ Α Λ Ι Κ Α .

Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω

ποσόν χρημάτων, μή προειδοποιήσας αυτόν περί 

τούτου, καί άγγέλλει περίλυπος ό'τι εν τω  βασι

λικοί ταμείω  ύπάρχουσι μόνον 3 0 -4 0  χιλιάδες 

φράγκων, τό δέ συνάλλαγμα κινδυνεύει νά δια- 

μαρτυρηθή.

'Ο  βασιλεύς ελαβε τό συνάλλαγμα, παρετή- 

ρησεν αύτό μετα προσοχής, καί, άφίνων μίαν 

τών συνήθων αύτω πεδεμοντινών βλασφημιών, 

ανέκραξε · « Τό συνάλλαγμα τοΰτο δεν είναι 

ιδικόν μου. Καταμήνυσον τό πραγμα εύθύς, καί 

ας καταδιωχθώσιν αυστηρότατα οί πλαστογρά- 

φοι, άνευ φόβου σκανδάλου. »

’ Ιδού δέ τ ί εμαΟεν ή αστυνομία.

Πρό τεσσάρων μηνών μεσίτης τις προεκόμι- 

σεν είς την τράπεζαν τής Βολιονίας συνάλλαγμα

κυρίαν ’του, καί κατώρθωσε νά έμβάλη 

αυτους et; αμφιβολίαν περί τής φύσεως 

τών πρός τήν ώραίαν 'Ερμινίαν σχέσεων 
αύτοΰ.

Μετά τεσσάρων ήμερών συζητήσεις, 

έξ ών ηυξησεν έ'τι μάλλον ή άβεβαιότης 
καί τό έπί τής ύποθέσεως ταύτης έπιπλα- 
νώμενον σκότος, τό δικαστήριον τών ορ

κωτών, ών οι πλεΐστοι δέν ήγάπων τόν 
σατυριστήν Κουριέρ ήθώωσε τόν Λουίς 
Φρεμών, πρός μεγίστην άγανάκτησιν τής 
Κ. Κουριέρ καί πρός έ'κπληξιν τής Εύ
ρώπης, ήτις άκολουθήσασα μετά πυρε- 
τώδους περιεργείας τάς φάσεις τής περί
φημου ταύτης δίκης δέν ήδύνατο νά π α - 

ραδεχθή, ώς ή χήρα τοΰ Κουριέρ, δτι ή 

άθώωσις τοΰ Φρεμών ήτο ό αληθής ε π ί
λογος τής ύποθέσεως ταύτης. ’Αλλά π α - 
ρήλθον έ'κτοτε τέσσαρα έ'τη, καθ’ ά πάντες 
ήρςαντο να λησμονώσι τό έγκλημα τοΰ 
δάσους τοΰ Λαρσέύ, τοσούτω μάλλον δσω 
ή μέν Σαβοννιέρα έπωλήθη, ή δέ κυρία 
Κουριέρ έπανήλθεν εϊς Παρισίους. —  'Ο 
Πέτρος Δουβουά έ'μεινεν έν τή  έπαύλει 
ώς δασοφύλαξ τοΰ νέου ιδιοκτήτου. Άλλ’ 
ό Φρεμών δέν άνέλαβεν έκ τής συγκινή- 
σεως, ήν προύξένησεν αύτώ ή έμφάνισις 

ενώπιον τοΰ καρκουργοδικείου, καί αί κατ’ 
αύτοΰ έξηγερθεΐσαι ΰπόνοιαι. —  ΤΗτο 
συνεχώς ασθενής. —  "Εβλεπον δέ αύτόν 
πυρέσσοντα, έκλελυμένον, καθήμενον αρ
γόν εις τόν ήλιον ωχρόν καί κάτισχνον, 
μόνον, ώς άνθρωπον τηκόμενον ύπό τής 
τύψεως συνειδήσεως ενόχου. Οί περίοικοι 
ήρξαντο ήδη νά λησμονώσιν, ώς ειπομεν, 
τόν παράδοξον θάνατον τοΰ Κουριέρ, δτε 
αίφνης άγγελία τ ις  απρόοπτος διεδόθη 
ώς πΰρ ταινίας πυροκόνεως, καί έ'φθασεν 
είς τούς Παρισίους, ένθα κατέπληξε πάντας.

[ ’Ακολουθεί.]

2 0 0 ,0 0 0  φράγκων, δπογεγραμμενον παρά τοΰ 

βασιλέως. 'Ο  διευθυντής τή ς τραπέζης ταύτης 

κατένευσε νά προεξοφλήσω αύτό πρό τής προ

θεσμίας άφαιρών 5 έκ τών έκατόν, και λαμβάνων 

προμήθειαν 3 έπί τοϊς Ικατόν, δπερ άνήγε τό 

έκ τής προεξοφλήσεως ωφέλημα του μετά τέσ- 

σαρας μήνας πληρωτέου τούτου συναλλάγματος 

εις 8 τοΐς έκατόν, ποσόν άληθώς ύπέρογκον καί 

άπίστευτον, προκειμένης τή ς προεξοφλήσεως 

υπογραφής βασιλέως.

Τό συναλλαγμα τοΰτο εφερε καί δύο άλλας 

δπογραφάς, τήν τοΰ έκ Μεδιολάνων μαρκησίου 

Μαντεγάτζα καί τήν τοΰ λοχαγού μαρκησώυ 

Κοάρδη άνθυπασπιστοϋ τοΰ βασιλέως. 'Ο  με

σίτης , δ προκομίσας αύτό εις τήν τράπεζαν

τήν Βολωνίας, ελαβεν δπόσχεσιν δτι τό συνάλ

λαγμα δέν θά τεθγι εις κυκλοφορίαν. Καί τω 

οντι ή τράπεζα, διαφυλάξασα έν τω  χαρτοφυλα- 

κ ίψ , προσήγαγεν αύτό μόνον κατά τήν λήξιν 

τής προθεσμίας, ήτοι μετά τέσσαρας μήνας.

Έ κ  τής άνακρίσεως έξήχθη δτι δ κλέπτης 

ήτο ού μόνον έπιτηδειότατος πλαστογραφος, 

άλλά καί άνήκεν εϊς υψηλήν περιωπήν, καί 

έγνώριζεν ακριβώς τάς συνήθειας τής Αύλής. 'Ο  

άνθρωπος ούτος ήτήσατο καί έπέτυχε πρό τεσ

σάρων μηνών άκροάσεως παρά τω βασιλεΐ. Έξερ- 

χόμενος δέ τοΰ δωματίου τοΰ[βασιλέως, ευρίσκει 

έν τω  άντιθαλαμω τόν υπασπιστήν Βραγνάσκον, 

δστις ήτο έν δπηρεσία, καί λέγε ι πρός αύτόν 

χαμηλοί τ?| φωνή.

—  Ήξεύρετε δτι δ βασιλεύς εχει χρείαν χρη

μάτων. Ανεδέχθην νά εξοφλήσω συνάλλαγμα 

δπογεγραμμενον παρ’ αύτοΰ, δπερ καί μοι ένε- 

χείρησε πρό όλίγου. Αλλά, πρός έξόφλησιν αύ

τοΰ, εΤναι άναγκαΐαι τρεις όπογραφαί. Σας πα

ρακαλώ θέσατε ένταΰθα πρώτον τήν ϊδικήν σας. 

'Ο  λοχαγός ελαβε τό συνάλλαγμα, είδε τήν 

υπογραφήν τοΰ βασιλέο>ς καί υπέγραψε θαρρα

λέοι ς.

Έ ν  τω  παρόντι δ λοχαγός ούτος είναι έν τγι 

φυλακή ούχί ώς ένοχος, άλλά διότι προύθυμήθη 

νά άπαλλάξ'/j τόν κύριον αύτοΰ τής χρηματικής 

στενοχώριας, εϊς ήν ευρίσκετο, μή λαβών άδειαν 

παρ’ αύτοΰ πρός τοΰτο.

'Η  ιστορία αυτη , ήτις ενασχολεΐ ήδη τήν 

δημοσίαν γνώμην έν Ι τα λ ία , θά φανή ίσως π α 

ράδοξος τοΐς άναγνώσταΐς ήμών, οΐτινες δικαίοις 

δύνανται νά μας έρωτήσωσι · πώς είναι δυνατόν 

δπασπιστής τις τοΰ βασιλέως νά πιστεύση δτι δ 

βασιλεύς τής ’Ιταλίας ύπογράφει συναλλάγματα; 

Πώς ή τράπεζα τής Βολωνίας άνεδέχθη νά πλη- 

ρο'ιση εύθύς καί άνευ ούδεμιας έξετάσεως συνάλ

λαγμα βασιλικόν; Πώς μάλιστα ή τράπεζα 

αυτη δέν υπωπτεύθη κλοπήν, βλέπουσα δτι δ

μεσίτης έδέχθη νά προεξοφλήσω τήν βασιλικήν 

δπογραφήν μετ’ έκπτώσεως 8 0 /0 ;

~Α! ’Ιδού! Ταΰτα πάντα είναι λίαν εύκατά- 

ληπτα , δταν μάθη τις δτι δ Βίκτωρ Ε μ μ α 

νουήλ λαμβάνει βασιλικήν έπιχορήγησιν μόνον 

12 Ικατομμύρια φράγκων κατ’ ετος, αντί 16 έκα- 

τομαυοίο>ν, άτινα ελάμβανεν άλλοτε · άλλ’ έν 

έτει 1867 άφήκε τα 4 Ικατομμύρια πρός άνα- 

κούφίσιν τοΰ ύπολογισμοΰ τοΰ κράτους. Διά 

τών 12 τούτων ολίγων έκατομμυρίοιν δ βασι

λεύς τής Ιτα λ ία ς  οφείλει νά διατηρώ πλήθος 

έπαύλεων καί μεγάριον βασιλικών, άτινα άνη- 

κοντα πριν εϊς διαφόρους ήγεμόνας τής ’Ιταλίας, 

έδημεύθησαν κατά τήν πτώσιν καί έξιοσιν αυτών. 

‘Ο Βίκτωρ Ε μμανουήλ ουδέποτε έπάτησεν ούδέ 

θά πατήσγι ίσως τό έδαφος τών έπαύλεων καί 

τών μεγάρων τούτων, άτινα είναι πάντως ανω

φελή τω  στέμματι. Α λλ’ έάν πειραθή νά π ω - 

λήσα) αύτά δλόκληραι επαρχίαι θά έπαναστατή- 

σωσιν. Έ πειδή  τά  μνημεία ταΰτα είναι ιστο

ρικά, καί πρέπει νά διατηρώνται, ήγεμονικώς 

εϊ καί πρός ούδέν χρησιμεύουσιν.

—  Είναι καθήκον δμέτερον νά διατηρήτε τά 

μνημεία ταΰτα, κραυγάζει δ βασιλεύς πρός τούς 

κατοίκους τών πόλεων καί τών επαρχιώ ν ή αν μή 

δύνασθε πωλήσατε αύτά,άφ’ού σήπονται άνωφε- 

λώς. Ή  βασιλική έπιχορήγησις είναι λίαν μ ικρά !

—  Ουδέποτε, κραυγάζουσιν ούτοι, Τ ά κτή

ματα ταΰτα άνήκουσιν εϊς τό στέμμα. Αρα δ 

βασιλεύς οφείλει νά διατηργι αύτά.

Καί δ ταλαίπωρος βασιλεύς πληρώνει άκοιν 

καί βιαζόμενος τούς φύλακας, τούς μαγιορδό- 

μους, τούς κηπουρούς καί νέφη δπηρετών καί 

κηφήνων, ούτως ώστε μετά τήν πρώτην εξαμη

νίαν δέν δπολείπεται αύτω ούδέ οβολός.

—  Άλλως τε ουδέποτε δ Βίκτωρ ’Ε μμα

νουήλ εσχε φήμην βασιλέως οικονόμου. ’Επειδή 

κατέχεται δπό δύο δαπανηρών παθών, άγαπα 

δηλαδή υπερβαλόντος τούς ίππους καί τά ς ...

κυρίας. Ούδέποτε δέ θά μάθη τις τόν αριθμόν 

τών δντων, άτινα ζώσιν έκ τοΰ ιδιωτικοΰ αύτοΰ 

ταμείου. Ά λ λ ’ έάν ήσαν μόνα! Α λλ’ εχει νά 

θρέψγι καί τούς ιπποκόμους!

Ενίοτε δ βασιλεύς ανακράζει έντρομος. Διά · 

βολε! έπήραμεν τόν κατήφορον. Ανάγκη νά κά- 

μοιμεν οικονομίας. Οικονομίας! Ά λλ’ ούδεμία 

οικονομία είναι δυνατή. Ο ί ωραίοι ίππο ι είναι 

βαρύτιμοι αί δέ δρχηστρίδες τοσοΰτον επαγωγοί!

Ε νίοτε άπελπίζοιν, δ Βίκτωρ Εμμανουήλ 

αποτείνεται πρός τό κοινοβούλιον, ώς μαθητής 

πρός τόν πατέρα αύτοΰ. Αλλά δέν τολμά νά 

πράξη τοΰτο εϊμή εϊς τήν ετχάτην ανάγκην · 

έπειδή τό ιταλικόν παρλαμέντον έχει άρχάς. Καί 

ψηφίζει μέν τό αϊτηθέν παρά τοΰ βασιλέως πο

σόν, άλλά συνοδεύει αύτό πάντοτε διά βαρείας 

έπιτιμίσεως, κατά τήν συνήθειαν τών δυστρό- 

πων άλλά φιλοστόργων πατέρων.

Ούτω λ . χ . βασιλεύς εζήτησε πρό τεσσάρων 

μηνών πεντακοσίας χιλιάδας φράγκων παρά τής 

Βουλής. Α ί κακαί γλώσσαι ’έλεγον μυρία σκαν

δαλώδη περί τοΰ πρός τινα Ισπανίδα δρχηστρίδα 

ερωτος αύτοΰ, ήτις άφεΐλεν αύτω καί τόν τελευ- 

ταΐον δβολόν. Τό κοινοβούλιον παρεχώρησε μέν 

μετά πολλάς δυσκολίας τό ποσόν, άλλά διά δια

τάγματος άρχομένου ουτω. « Ή  οικονομία καί 

τό καλόν παράδειγμα πρέπει νά έκπορεύωνται 

έκ τοΰ θρόνου. »

Πάντα ταΰτα έξηγοΰσιν ήμΐν διά τ ί  συνάλ

λαγμα προκομισθέν εις άπότισιν μέ εκπτω- 

σιν 8 0 /0  δέν ήγειρεν ούδεμίαν ύποψίαν. Άλλως 

τ ε α ί οικονομικά! δυσχέρεια ι τοΰ βασιλέο>ς, γνω- 

σταί ούσαι τοΐς πασι, δέν βλάπτουσι τήν δπό- 

ληψιν αύτοΰ.

Κατά τήν τελευταίαν ώραν μανθάνομεν δτι 

τέσσαρες άλλαι πεπλαστογραφημέναι συναλλαγ- 

ματικαί 3 0 0 ,0 0 0  φράγκων έκάστη, φέρουσαι 

τήν δπογραφήν τοΰ βασιλέως κυκλοφοροΰσιν έν 

’Ιταλία.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ  

Ε Ν  Π Ο Ρ Τ Ο Γ  Α Λ Λ ΙΑ .

Αί έπιτυχίαι τών Εερμανών έν ’Ολυμπία θά 
φανώσι μικροΰ λόγου άξιαι, συγκρινόμεναι πρός 
οσας υπισχνεΐταιγάλλος τις εργολάβος δ Κ. Βλέν, 
κάτοχος τρισχιλίων πλέθροιν γή ς , δφ’ ής κεΐται 
δλοσχερής ή αρχαία πόλις Κετοβρίγα έν Πορτο- 
γαλλία. Ό  γάλλος ούτος ήγόρασε τήν γην έκεί- 
νην, δπως ένεργήση κερδοσκοπίαν δλως άσυνήθη, 
ήν προαναγγέλλει ώς έξης · « διαιρώ τήν έργα- 
σίαν δλην εϊς χιλίας μετοχάς έκ 500  φράγκων, 
απαιτώ  δέ μόνον 50 δι’ Ικάστην αύτών. Ληφθει- 
σών πασών τών μετοχών, θά συγκαλέσω τούς 
μετόχους αύτών δποις προβώσιν εϊς τήν έκλογήν 
τών έπιτρόπων, ών δ είς έσται μηχανικός, καί 
θέλομεν μεταβγι εϊς Πορτογαλλίαν, ένθα διά 
τών καταβληθέντων χρημάτων θέλομεν ένερ- 
γήση άνασκαφάς, καί αν οί έπιτροποι πεισθώσιν 
δ'τι ή Κετοβρίγα διατηρείται μετά τών ίστορι

κών αύτής θηραυρών, τών μαρμάρων καί τοΰ 
λοιποΰ πλούτου δσον δύνανται νά κατέχωσιν 
δγδοήκοντα χιλιάδας κατοίκων, θέλουσιν εϊπη 
τοΰτο εϊς τούς μετόχους, έπανερχόμενοι εϊς Γαλ
λίαν, θέλομεν δέ ζητήση τά επίλοιπα χρήματα, 
δπόταν βεβαιοιθώμεν εντελώς περί τής έπιτυ- 
χίας ». Λέγεται τω  οντι δτι ή θάλασσα κατε- 
κάλυψεν αίφνης τήν πόλιν ταύτην κατά τόν Ε  . 
μ . X . αιώνα, τοΰτο δ’ εξηγεί τό διά τ ί είναι 
βέβαιοι δτι θά ευρωσι τήν πόλιν ταύτην, « αθι- 
κτον »* άλλά τό φοβερόν στοιχεΐον έπανελθον, 
φαίνεται, πάλιν είς τά φυσικά αύτοΰ δ'ρια πρό
κειται ήδη νά άποδ όση, ο’ύς άλλοτε κατεβρόχθισε 
θησαυρούς, τοΰθ’ δ'περ έπί τοΰ παρόντος παρι- 
σταται ώς ώραΐον ονειρον μή χρήζον ή χρημά
των πρός πραγματοποίησιν αδτοΰ.

Πρό δεκαπενταετίας περίπου γνοιστος κάτοι
κος Τήνου, δ Ν. Ντάβιος, έπυροβολήθη διά

τρομπονίου κατά τήν έκεΐ πρό τοΰ Φραγκομο- 
ναστηρίου παραλίαν · καί δ μέν δολοφόνος έν τώ 
σκότει έφάνη τρέχο>ν πρός τήν θάλασσαν, δ δέ 
ροιμαλέος Ντάβιος μετά τινα ώραν έξέψυξεν. 
Έ πειδή  δ Ντάβιος είχεν εχθρόν θανάσιμον τόν 
Τρούμπαν, συνελήφθη ούτος αμέσως, καί έπειδή 
μάλιστα είχε μο'ιλοπά τινα έπι τή ς χειρός, δν 
τω  οντι είχε πάθει δπό πυροβολισμοΰ, δ Τρούμ- 
πας, παραπεμφθείς εις τό κακουργοδικεΐον έδι— 
κάσθη καί κατεδικάσθη είς θάνατον!

Μόλις διά μέσων πολλών παρά τώ  Βασιλεΐ 
*Οθοινι ή θανατική ποινή μετεβλήθη εϊς ισόβια 
δεσμά, κατά δέ τήν μεταπολίτευσιν, άμνηστευ- 
θέντων τών καταδίκων, άπελύθη μέν τών φυλα
κών, άλλ’ δμως μεταβάς εϊς Τήνον, έδιώχθη 
έκεΐθεν δπό τών συμπολιτών του ώς δολοφόνος.

Ή  σύζυγος τοΰ Ντάβιου μετά τινα χρόνον 
συζευχθεΐσα μετά τοΰ I .  Κωστάζου συνέζησε μετ’ 
αύτοΰ, έτεκε τέκνα καί άπέθανεν άκολούθως.

Πρό ολίγων δ’ ήμερών άσθενήσας δ I .  Κωστά-



ζος κα! μελλων ν’ άποθάνη, έκάλεσε τόν πνευ
ματικόν, κα! εξομολογηθείς, άφήκεν εντολήν να 
κοινοποίηση τήν εξομολόγησίν του, ή'τις ήτο, 
δτι αύτός δ Κωστάζος έρώμενος τής συζύγου 
τοΰ Ντάβιου, συνεννοήθη μετ’ αύτής, και παρ’ 
αύτής μάλιστα λαβών το δπλον, έδολοφόνησεν 
έξωθεν της οικίας του τον Ντάβιον 'ίνα λάβη, 
ώς κα! ελαβε, σύζυγον τήν εκείνου · κα! οτι δ 
καταδιωχθεις κα! καταδικασθεις είς θάνατον δυ- 
στυχής Τρούμπας ήτο ολως αθώος, Τά αύτά 
ώυ-ολεγησεν δ Κωστα'ζος κα! 
είς τον υίόν τοΰ Ντάβιου κα! 
πρόγονόν τευκα! εΤτα εξέψυξε.

Πόσα τοιαΰτα άδικα εν τω  
κόσμω κα! πόσον επισφαλής 
εΤναι ήάνθρωπίνη δικαιοσύνη!

— Ζητείτε να δανεισθήτε π α ρ ’ έμοΟ χ ρ ή μ α τα ; 

ηρώ τα.

— Μ άλιστα.

—  Κα'ι πόσα  θέλετε;

— Δέκα χιλιάδας φράγκων, ποσόν ασημον προς 

άνθρωπον πλουσιώτατον ώς ύμ&ς.

—  ’Έ χ ε ι καλώς, άπεκρίνετο πάντοτε εΰγΓνώς ό 

μαρκήσιος. Κα'ι παρεκάλει τον δανειζόμενον νά ελθη 

τη  επαύριον εις τδ γραφεϊύν του. Έ κ ε ΐ ό μαρκή- 

σιος εσυρεν ϊν, τίνος μεγάλης θήκης π:λώριον έμ

Έ ν  Μαγχεστρία έγένετο 
μεγάλη συνέλευσις τών φιλε
λευθέρων, καθ’ ήν ήγόρευσε 
σόν τοΐς άλλοις κα! δ ’Ιάκω
βος Βράϊτ, έπανελθών πρό 
μικροΰ έξ Έλλάδός. Στρέψας 
τόν λόγον είς τό ζήτημα 
τών τελών τή ς εισαγωγής δ 
'Αγγλος Βουλευτής είπεν · 
« Κατά τό παρελθόν εαρ, 
διήλθον δεκαπέντε ήμέρας εις 
Αθήνας · θαυμάζων δέ το έν

δοξον τής πόλεως εκείνης πα
νόραμα, είδον κα! μίαν δωδε
κάδα καπνοδόχων, αΐτινες 
εμαθον δτι άνήκον είς βαμ
βακοκλωστήρια. Α ί μηχανα! 
αύτών έκομίσθησαν έκ Μ αγ- 
χεστρίας. Τ ά εν αύτοΐς εργα
ζόμενα κοράσια δέν μισθοδο- 
τοΰνται όσον έπεθύμουν γεν- 
ναίως. Νομίζω δτι λαμβάνουσι 
μόνον 9  πέννας τήν ήμέραν, 
καίτοι εργάζονται έννέα μέν 
ώρας τόν χειμώνα, 14 δέ τό 
θέρος άνευ άερόφωτος.

Μανθάνομεν, γράφει ή 
« Έ φημερις τών Συζητή- 
σεο^ν, » δτι δ έκ Τήνου έπ! πενταετίαν έν 
Γερμανία τήν μηχανολογίαν σπουδάζων Κ . Σταμ. 
Καγκάδης έπενόησεν εσχάτως νέον εΤδ ος άτμο- 
λέβητος, δι’ ού καταναλισκεται έλάσσων ποσό- 
της καυσίμου υλης · Ιπομένως ή δι’ αύτοΰ Οερ— 
μανσις εσται όλιγοδαπανωτέρα τή ς δια τοΰ 
μέχρι τοΰδε υπάρχοντος συστήματος.

*0  μαρκήσιος δέ ’Α λίγρης ήτο  προ τριάκοντα 

έτών ό πλουσιώτατος και μάλιστα φιλάργυρος τών 

κατοίκων τών Παρισίων. *Ως δέ πάντες οί εύτυ- 

χοΰντες κα'ι οί δυνατο'ι τής γής είχε κα'ι ούτος πολ

λούς φίλους κα'ι πλήθος κολάκων. Ε ν ίοτε  κατά 

τινα συναναστροφήν εις τών φίλων ή  τών κολά

κων τούτων έλάμβανε κ α τά  μόνας τον βαθύπλου- 

τον γέροντα και, άποκαλύπτω ν κατεπείγουσάν τινα 

χρημάτω ν ανάγκην, παρεκάλει νά  εύδοκήστ) νά ’τω 

δανείση ποσόν τι δυνάμενον ν’ άπαλλάξη αύτον 

τής δεινής θέσεως, είς ήν εύρίσκετο έν τω  π α - 

ρόντι.

βΟ μαρκήσιος έν τή  το ιαύτη  π ερ ιστά σει ήκο- 

λούθει πάντοτε τήν έξής μέθοδον, ής ούδέποτε 

άφιστατο.

Ε Ν  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  Φ Ο Ν Ε Υ Τ Ε ΙΣ  Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ο Σ  

Τ Η Σ  Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ  Κ . Μ Ο Τ Λ Ε Ν .

πορικον κατάστιχον γεγοαμμένον σχεδόν μέχρ ι 

τής προτελευταίας σελίοος.

’Έ π ειτα , λαμβάνων τον κάλαμον, έγραφε το 

όνομα του οανειζομένου καλλιγραφικώς κα'ι μετά 

μεγίστης προσοχής.

‘Ο δανειζόμενος καθηδύνετο ήδη έκ τής πρώ της 

ταύτης διατυπώσεως, τά  άριστα  προοιωνιζούσης.

Μ ετά ταΰτα  ό μαρκήσιος ένέγραφε τήν ήμερο μη- 

νίαν τοΰ δανείου, καί ή ρώτα έκ νέου τόν φίλον 

πόσα ήθελε, έπάγω ν,

— Σας ζητώ συγγνώμην διά τάς λεπτολογίας, 

ταύτας.

— Πώς κύριέ μου; βεβαίως ή ακρίβεια είναι 

νόμος απαραίτητος προς πασαν τοιαύτην ύπόθεσιν.

Μ ετά τά ΰ τα  ο μαρκήσιος ελεγε προς τον δανει- 

ζόμενον,

— Π λησιάσατε π αρακαλώ  ολίγον.

ΚάΙ προσθέτων μετά μεγίστης π ροσοχής τούς έν 

τή  τελευταία σελίδι αριθμούς, εσυρε δύο άκριβε- 

στάτας γραμ μ άς κα'ι εγραφεν υποκάτω.

Το ολον φρ. 8,593,675. Ύ στερον δέ τρεπόμενος 

πρός τον φίλον, προσεκάλει αύτον νά βεβαιωθή αν 

ή  πρόσθεσις ήτο  ακριβής.

—  Ά λλά , κύριε μαρκήσιε*..·

— ’Ό χ ι ,  όχι, Γδετε υμεΐς αύτός, σας παρακαλώ .

— *Η πρόσθεσις είναι άκριβεστάτη, έλεγε τότε 

ο δανειζόμενος, ταχέω ς έπιθεωρών τούς αριθμούς. 

’Αλλά δέν έννοώ προς τ ί. ..

‘Ο μαρκήσιος, μεταβάλλω ν ύφος καί άτενίζων 

πρός τον φίλον,

— Πώς ευρίσκετε το μέγα  τοΟτο δ ίπ τυχον; 

έρωτα. —  Δέν είναι άληθώς πελώ ριον; Μάθετε δτς 

είναι ώρισμένον εϊς έγγραφήν αιτήσεων χρημάτω ν, 

οΓα ή ύμετέρα * κα'ι, ώς βλέπετε, έ'φθασα ήδη είς

τάς τελευταίας σελίδας. Π αρα

τηρήσατε! ή πρώτη σελίς έπλη- 

ρώθη ήδη, οτε ήμην έξόριστος 

εν Λονδίνω έπί τής έπαναστά

σεως. ’Ή μ ην ήδη πλούσιος κα\

\ οί δανειστα'ι δέν ελειπον. Τότε 

έπήλθέ με ή ιδέα νά έγκαινιάσω 

το έργον τοΰτο, δπως μοι χρη- 

σιμεύη προς απολογίαν τών αδιά

λειπτων άρνήσεών μου. *Η 

π ρ ό σ θ ε σ ι ς  τών από τής επο

χή ς έκείνης μέχρι σήμερον π αρά  

τών φίλων μου ζητηθέντων π ο 

σών δεικνύει υμΐν δτι έάν έδά- 

νειζον δλα τά  χρ ή μ α τα , δσα 

μοι έζητήθησαν π α ρ ά  τών φί

λων μου, σ ή μ ε ρ ο ν  θ ά  ή μ η ν  

ε π α ί τ η ς *  Ε π ε ιδ ή  περιττόν 

νομίζω νά σας είπω  οτι τά  πλεΐ- 

στα τών δανείων τούτων θά 

εδίδοντο άνεπιστρεπτεί.

Μ ετά τόν μικρόν τοΰτον διά

λογον ο μαρκήσιος άπέπεμπε 

φιλοφρόνως τον δανειζόμενον, 

συνοδεύων αύτον μ έχρ ι τής τε

λευταίας βαθμίδος τής κλίμακος.

«
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‘Η μέραν τινά  ετερος φίλος, 

προς δν είχεν υποχρεώ σεις τι- 

νάς, ηλθε ζητών νά  δανεισθή 

παρ’ αύτοΰ τρεις χ ιλιάδας φράγ- 

Υων. Κ α\ έπειδή, ώς εί'δομεν, ό 

μαρκήσιος έπρέσβευε το αξίωμα 

οτι μεταξύ αργυρίου δεδανει- 

σμένου καί αργυρίου δεδοαέ- 

νου ούδεμία υπ ά ρχει διάφορά, 

—  Φίλε μ ου, λέγει προς τον 

δανειζόμενον. Μο'ι είναι αδύνατον 

νά σοι δανείσω τρεις χιλιάδας φράγκων, αλλά προ

τίθεμαι νά σε κάμω  νά κερδήσ^ς έν ακαρεΐ 1,500 φρ. 

χα'ι έγώ  τοσαΰτα. *0 δανειστής ’έμενε χάσκω ν.

—  Το π ρα γμ α  είναι άπλούστατον, ελεγεν ό μαρ- 

.ιήσιος, λαμβάνων 1,500 φρ. έκ τίνος χαρτοφυλα

κίου, ρίψατε ταΰ τα  είς τό θυλάκιόν σας.

Κα'ι έπειδή ό φίλος, άποταμιεύων τά  χρήματα , 

έφαίνετο μή έννοών το πρα γμ α .

— Χίλια πεντακόσια, δπου εβάλετε εις το  θυλα- 

κιον, ελεγεν έκεινος, κ α \ τά  όποια  είμαι βέβαιος 

δτι δέν θά μοι έπιστραφώσι π οτέ. Ίδου  το κέρδος 

σας. Χίλια πεντακόσια, τά  όποια  δέν σας δίδω .... 

’Ιδού το κέρδος μου.
*0 αύτος φιλάργυρος, ίδών ποτε τον υπηρέτην του 

φοροΰντα νέον π ίλον, — Τ ί τοΰτο ; έρωτα αύτόν.
— Είναι ό πΐλος, ον μοι έδόσατε, κύριε, καί δν 

ό πιλοποιος διώρθωσεν, ώς βλέπετε, τοιουτοτρό

πως άντ'ι ένος φράγκου.
—  ’Αληθώς, λέγει ό κύριος, θέτων έπ'ι τής κεφα

λής τον πίλον τοΰ  υπηρέτου. Ό  πΐλος ουτος είναι 

λίαν καλός διά  σέ. Ι δ ο ύ  τό φράγκον σου. Α ν α 

λαμβάνω κ α ί φορώ πάλιν αύτόν.

Le gerant responsable P. LAGIER.


