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A e y t e P o r  Ε ' Γ Ο V Σ

ΕΡΡΑΤΑΙ Κ λΙ ΕΡΓΑ. ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΙ
; . .Ή γέννήσί; μου. (Π. VII ,5 .)=Γ.Τ.Β. Προσ- 

?.λησι; έρωτικη (.Π. 42)— Εί; βρύσιν (Π· VII 5).== 
Κ. Λ. Ό προορισμός τη; 'Ρωσσία; έν τη ανατολή και 
τϊί Άσία (466).= Α . Α. Μ. Μη έλπιζε (465).=Χ·Ρ· 
Πρόσφατο; νεκρανάς-ασι;. (320);
Αποςτοαιδης Π. Κ.

Ή Zto*n μου, (y . y . 9.)— Εί; το άνΟο; τον «- 
γροΰ (Π. ν· Ί0·)
ΑΡΤΕΜΗΣ Α. Κ.

Τη δεσποινίδι Ελένη Β. (Π: y . 8).
ΒΑΑΑΒΑΝΗΣ Γ. Α.

Mix έπίσκεψι; εί; το νεκροταφειον 256 .— Κάρολο; 
Ουτερ· 316 , 352 .— Εύτυχης γάμο; 356 .—-*Εν μάδη
μα 396, 412 , 441, 455."
ΒΕΑΙΑΝΎΓΗΣ Θ.

Φθινοπωρινόν (Π. \·. 3)ι 
ΒΕΡΓΩΤΗΣ Π. Γ;

Ή γλώσσα 257, f0 5 , 521;
ΓΑΗΤΑΣ Α.

“Εν ΰςτατον χαϊρε έπΐ τβϋ τάφου του κόμη το; Νι- 
ν.ολ. Αούντζη Π. yL Ί 2 
ΓΕΓΑΕ2 ΓΕΩΡ.

"Εν βλέμμα επί τν,ς Θεσσαλία;. 389.— Τά με
τέωρα 429.
ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ SH.

Οί ΪΙαδοβανΟι 262 ;—-Εί; φιλέλλην 300, 3 13 ;—  
Βιβλιοκρισία 387.— Γεώργιο; Διον. 'Ρωμα; 4 0 1 .—  
'Ανέκδοτον εργον ’Αντωνίου Μαρτελάου 445.— ’Ανέκδο
το; παρωδία Νικολάου Λογοθέτη Γουλιαρη, 450 .—  
Έλισαβέτιο; Μαρτινέγκο;, 469.
ΔΙΕΪΘΪΝ2ΙΣ

Ήμερολόγιον του 4885.— Τα κατά τον S-άνατον 
καί την κηδείαν Νικολάου Αουντζη (Π. ν ΐ· 3).—-
Dora d’ Istria 2 4 1k— Victor Marie Hugo 370. 
— Γίναι πειραταί 306, 409, 435 .—  Έττιφυλλίόε; 
f  ΔΟΜΚΝΕΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡ 1

Παράφρασι; Σαπφική; ’Ωδη; (π. y . 8)> 
ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

Ό αληθή; πνευματισμό; καί ή 3-ρησκείχ 309, 329, 
352 .

Dora D ? I s t r ia .
LoSurnaturel Dans Le Mondk AnimAl 

443, 275, 289, 342, 335, 349.
ΑΡ1ΓΜΟΧΑΡΗΣ ΕΤΖΩΝ

Η μνησικακία του γελωτοποιοί 463.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Dora d’ Istria 241.— Henri Heine 540.—  
Victor Hugo 370; 374 , 374; 375. 
ΗΑΙΑΚΟΠΟΤΑΟΣ a.

Τι λατρεύω (Π. 2).—Ή «c/ατολη τ7,ς ημέρα;
(Π. y. 40). Προ τοΰ νεκρού του Έλισαβατίου Μαρ· 
τινέγκου 480.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΗΣ 2.

Δεν μ’ άγαπα (Π ν. 42).—Εί; το λεύκωμα τη;* 
Σοφία; (νΐί, 4).—Ό Κάρολο; Δίκεν; καί ή Άγγλικι 
φιλολογία 433.
ΙΒΤΚΟΣ

Ό ρεμβασμό; μου (yjj, 5\
ΙΟΝΙΟΣ

Victor Hugo (369).
ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΟΣ

Αινίγματα, (επιφ. 9), 468.
ΚΑΝΑΑΚΙΤΗΣ Α.

’Επιτάφιο;’Αποχαιρετισμό; ίί; Νικ. Αοΰντζην ν̂ΐ· 4). 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ.

Αί φλυαρίαι Ίη; Ν#’νας. 481 
ΚΑΤΟΚΕΦΑΑΟΣ Α,

Τό μήνυμα (y. 4).—Ίί δύο παρθέναι; (νπ, 5.
■—'Ο σεισμό; τ?,ς Λισαβώνη; 419—’Ασμα 4· Φραγ. 
Πετράρχου 455;
ΚΕΡΑΓΝΟΣ

Επίγραμμα έί; Hugo (νΐΐ, 4). 
ΚΟΤΑΟΤΜΠΑΡΛΟΣ ΔΙΟΝ.

Δοκίμιον πολίτικη; άριθμητικη; 438. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΑΒ.

Ή έν Έλλάδι πρόοδο; των Ισραηλιτών 277, 297, 
—Τς-οοία λαχείου, 582. 393.
ΛΑΝΤΣ ΕΊΤ.

’Σ τό ποτάμι τοΰ ’Αράχίου (y, 40),



ΑΑΣΚΑΡΑΤΘΣ A,
"Οταν ετοιμοθάνατος (y. i) .—  i l  re  travicellp 

( y i l, 4 ).— Ό  Άρειμάνειος. 484 
ΑΑΤΑΣ Δ. ’Αρχιεπ. Ζακύνθου

’Ολίγα', λέξεις επί του νεκροί τρυ ευπατρίδου Ν, 
Αούντζη (yj, 5).
ΜΑΙΤΙΩΡΟΣ Γ.

Victor Hugo (νιι, 4).— Ό ύπο τον Κροκοδείλου 
καταβροχθισθείς 400.
ΜΑΝΕΣΗΣ Γ.

Μία οπτασία Κάρολου τον ένδεκάτον 569 .— Ή 
αδελφή τοΰ Μονάχου 451.

ΚΑΤΕΣΙΣ ΑΝΤ.
Προ της Ζακύνθου (y? 6)·—τΠοιο άπο τα. δύο 

( ν ι ι ,  4).— Έ κτων τοΰ Heine 4 21 .— Ή Άνα^ασία 
458.
Μ4ΡΤΖΩΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΖ

Πρωτοχρονιάς δώρο (y, 1 ) .—τΤ1 άσπρα πανιά τοΰ 
σκοπού (νπ , 4).—r'O παρά την Όδηγητρ'.αν οικίσκος 
424.
ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ ΜΕΜΝΩΝ

Μία Ένετικη δίκη 251, 380.
ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ό Τορκουϊτος Τασσος έν τη ειρκτή (y , 9 j.— Ό 
Ίωσηφ Αε-Σποΰκες 421. 
f  ΜΑΡΤΙΝΕΓΓΟΣ ΕΛΙΣ.

Ό ύπνος (y, 6).—Ό τυφλός (νΐΐ, 4). 
ΜΕΤΧΕΝΪΓΟΣ ΝΙΚ.

Το πηδάλιον τοΰ άερο7«του · 6 4 .—^Σελίδες προ- 
'£-03’.κης ανθρωπολογίας 4 15 .— (Αί έν τω τ,̂ -βρολογία* 
τοΰ 4885 άτρονομικαί σημειώσεις).
ΝΙΚΟΛΟΖΗΣ Α. ’Αρχιεπ. Λατίνων

Αγιολόγιο·» τής καθολικής Εκκλησίας (ήμερολόγιον 
4835).
2ΕΝ0Π0ΤΑ0Σ ΓΡ.

Νοΰς καί καρδία 275, 295.— Το τηθός της (νΐΐ»  
δ .— Σταθερότης 416 , 4J7.
“  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΤ ΦΩΤΕΙΝΗ 

τ ί  μοί μέλλ§ι; (y, 5).

ΡΑΓΤΟΠΟΤΑΟΣ ΠΕΡ.
Μακράν σου (y, 3).— Λίγη καρδιά (ν> 12).-—■ Ή 

παραμονή της άναχωρησεως 285.—-Ό πβώτοί Έρως 
τοΰ Heine 540.?3-Τά χαλίκια της ’Ακρογιαλιάς 
(νιι, 6).—  Αιονυσία 424 .—Ό Κκθρέπτης 487.
ΣΑΚΕΑΑΑΡΟ110ΤΛΟΣ Α.

Σιγμαί (y, 40).—Εις το λεύκωμα τον φιλτάτου μον 
Βαρδουνιώτρυ (y, 4 2).
ΣΠΗΑΙΩΤΟΠΟΤΑΟΣ Α. Θ.

"Ερως έν νεκροταφείου (260).
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚ.

’Σ την ά^άπη μου (y, 4).—Τί ζηλεύω (y, 8).— 
Μία ευτυχής συνάντησις 287, 294.—Ποίησις (yn , 3) 
ΣΤΓ0ΤΡ02 ΚΩ»,

Αύσις αινίγματος 2ου (έπιφ. 44).
ΣΦΗΚΑΣ Γ.

Ή γυνη εις β'. γάμον 302, 325, 344, 383, 403, 
429, 446, 460, 485.
ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ Δ.

Λόγος επικήδειος εις Νικόλαον Λούντζην (yj, 9)·, 
ΣΩΤΗΓΟΣ

Qi Αϊσαοΰαι 337.
ΤΑΒ0ΤΛΑΡΗ2 Δ,

’Αποχαιρετισμός εις Σμύρνην (νΐΙ> ^).
ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ ΦΡ.

’Ολίγαι λέξεις διά τον εις ’Αρχιερέα Κέρκυρας
προβιβασμόν τοΰ Εύαγγελιτοΰ Μπόνη 288.
ΤΣΑΚΑ,ΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝ,

’2  την εικόνα της (ν , 5).
ΤΙΟΡΚ Δ. ,

Ό ’Ιούλιος Κλαρετί περί Βίκτωρος Ούγκω ο <6. 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Στά ξένα
ΧΙΠΤΗΣ IJAN. .

Προσφώνη*ις επικήδειος εις Ν. Λουντζην (v ij ) 
Νικόλαος Κεφαλάς 564, 3 ·0 .—Προσφώνησές έπι 7°V 
νεκροΰ Έλισαβετίου Μαρτινέγκου 479,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 5

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Αιά, το έτος 1885

- « B f E O S Q n » -

ΑΡΜΟΣΥΝΟΣ παρουσιάζεται καί ή 
αΚυψέληί σήμερον διά τοΰ Ημερο
λογίου αύτής τό δεύτερον της έκ- 

δόσεώς της έγκαινίζουσα έτος καί τά βέλ
τιστα τοΐς συνδρομηταΤς αύτης χατά τό ετος 
1885 εύχομένη· άποστέλλουσα δέ τό δώρον 
αύτης τοϋτο προς τούς φίλους συνδρομη- 
τάς, παρακαλεΤ αύτούς ΐνα ίσα άντιδωρή- 
σωνται αύτη, την πρόθυμον συνδρομήν των· 
τό έργον ήμών, όμολογοΰμεν, τοΰτοείνε ά- 
τελές, δτι πασα αρχή δύσκολος· σπου- 
δαίως ώφέλησαν ήμϊν είς σύνταξιν τοΰ Η 
μερολογίου ό σεβαστός καί λόγιος ίερεύς τής 
ένταϋθα καθολικής Εκκλησίας χ. Δ. Νικολό- 
ζης Δρ. β., δς εύηρεστήθη νά συντάξη τό 
τής καθολικής έκκλησίας έορτολόγιον,δπερ 
άλλως ήν δύσκολον δι’ ήμας, άτε έκάστης 
καθο7ακής έκκλησίας κατά ιδιάζουσαν τά- 
ξιν την των Α γίων μνείαν τελούσης, και ό 
καλός τής «Κυψέ7.ης» φίλος και νεαρός των 
φυσικών έπιστημών διδάκτωρ κ.Ν.Μοτσενΐ- 
γος πάντα τ ’ αστρονομικά φροντίσας- άμφο- 
τέροίς έκφράζομεν την ήμετέραν ευγνωμο
σύνην. Τά δέ ιστορικά έκάστης ήμέραςγεγο
νότα μετά κόπου από των διαφόρων ιστορι
κών ήντλήσαμεν, πολλάκις έν δυσχερεία γε- 
νόμενοί, ένεκα τής περϊ τάς χρονολογίας Bta- 
οωνίας των νεωτέρων τής Ελλάδος ιστορι
κών ένιαχοϋ προύτιμήσαμεν τών λοιπών τά 
Επτανησιακά γεγονότα. Ή μικρά χορηγηθεΐ- 
σα ήμϊν συνδρομή ήνάγκασεν ήμας νά ώμεν 
ως οιόν τε σύντομοι. Καθ’ όσον ύλικάς μέν 
ώφελείας ουδόλως έπιδιώκομεν, άδυνατοΟ- 
μεν δέ και έκ τών ιδίων νά δαπανώμεν έλπί- 
ζομεν δμως δτι τό μέλλον έσται δι ημας 
μάλλον αϊθριον, οΰτω δέ και οί ήμέτεροι συν- 
δρομηται πλείονα έξουσι τον καρπόν. Και νϋν 
έπι τό έργον ήμών.

1). ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1885
ΕΑΡ. 'Αρχεται τή 8 Μαρτίου ώρα 9,25' π.μ; 
ΘΕΡΟΣ.'ΑρχεταιτήδΊουνίουώρα5,46' π.μ. 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ’Ά ρνετα ιτή  9 Σεπτεμβρίου 

ώρα 8, 1 1 'μ. μ· 
ΧΕΙΜΩΝ Ά ρχεται τή 9 Δεκεμβρίου ώρα

2, 23' μ.μ.

2). ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 0ΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
13 Ίανουαρίου, άρχεται τό Τριωδιον.
27 » Άπόκρεω

4 Φεβρουάριου, άρχεται ή Μ. Τεσσαρακ.’
24 Μαρτίου, Τό "Αγιον Πάσχα 
17 ’Απριλίου, Μεσοπεντηκοστή

2 Μαΐου, Άνάληψις 
16 a Πεντηκοστή
19 » Κυριακή'Αγίων Πάντων
20 "Αρχεται ή τεσσαρ.τών άγ. Άπος-όλων

3). ΕΟΡΤΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ
25 Μαρτίου Ή έθνικ^ Παλιγγενεσία
21 Μαΐου Ή έπΙ του Φρουρίου Ζακύν

θου υψωσις τής Έ λλ.σημαίας

4). ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΑΙΚΑΙ
9 Ίανουαρίου γενέθλια τοΰ βασιλόπαι- 

[δος Νικολάου
20 » γενέθλια τοΰ βασιλ. Άνδρέου
21 Φεβρ. » τής βασιλ. Μαρίας Μαγδαληνής 
23 Άπριλ.τό δνοματής Α.Μ.τοϋΒασιλέως

και τοΰ βασιλόπαιδος Γεωργίου 
21 Μαΐου ΉέορτήτοϋόνόματοςτήςΑ.Β.Υ.

τοΰ Διαδόχου
13 Ίουν. γενέθλια τοΰ βασιλόπ. Γεωργίου 
11 Ίουλ. ή έορτή τοΰ όνόματος τής Α.Μ.

τής ΒασΛίσσης 
21 Ίουλ. γενέθ. τής Α.Β.Υ. τοΰ Διαδόχου



18 Αύγ. γεν. της βασιλόπ. ’Αλεξάνδρας
22 » » » Α. Μ. της Βασιλίσσης
12 Δεκ. » » » » τοΰ Βασιλέως.

5). ΠΑΑΝΗΤΑΙ
ΕΡΜΗΣ ό κυριεύωνπλανήτηςτοΰέτους 1885

6). ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ
ΗΛΙΟΤ 4 Μαρτίου δακτυλιοειδής εκλειψις 

αόρατος παρ’ ήμΐν, 6ρατή δ’ έν ’Ισλανδία και 
Β. ’Αμερική.

27 Αύγουστου ολική εκλειψις άό- 
ρατος παρ’ ήμΐν, όρατή δέ κατά τήν Γην τοΰ 
Πυρός και τήν ανατολικήν Αυστραλίαν.

ΣΕΛΗΝΗΣ 18 Μαρτίου, μερική εκλειψις 
αόρατο^ παρ’ ήμΐν.

12 Σεπτεμβρίου μερική εκλειψις,ής 
μόνον ή άρχή όρατή παρ’ ή μ ΐν  είσοδος έν τώ 
ύπεσκιάσματι 3, 57' π.μ., έν τη σκιά 5,10', 
μέσον τής έκλείψεως 6,43', έξοδος έκ τής 
σκιάς 8,17', έκ τοΰ υποσκιάσματος 9, 30',

7). ΑΤΜΟΠΑΟΙΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
LOYD AUSTRO-UNGARICO

Κυριακή·ώρα 3—5 μ.μ.Κατάπλους έκ Τερ
γέστης, Άντιβάρεως, Άγκώνος, Βρενοητίου, 
Δουρραχίου,ΙΙρεβέζης, Αύλώνος, Κέρκυρας και 
Κεφαλληνίας.

Τετάρτη· ώρα 8—9 π.μ. ’Απόπλους εις τα 
άνω μέρη παλινδρομικώς.

Κυριακή· ώρα 7 μ.μ. ’Απόπλους εις Κύθη
ρα, Σύρον, Πειραιά.

Τετάρτη· ώρα 3—5 π.μ. Κατάπλους έκ τών 
αύτών μερών παλινδρομικώς.
ΕΑΑΗΝΊΚΗ ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ

Τρίτη • ώρα 11 π.μ. Κατάπλους έκ Κέρκυ
ρας, ΙΙαξών και Κεφαλληνίας.

Σαββάτω·ώρα 12 μεσ.’Απόπλους εις τα αυ
τά μέρη.

Τρίτη· ώρα 12 μεσ. ’Απόπλους εις Κυλλή- 
νην, Πάτρας, Αίγιον, Ν. Κόρινθον και διά τοΰ 
Ίσθμοΰ εις ΙΙειραια.

Σαββάτω· ώρα 10 π.μ. Κατάπλους έκ τών 
αύτών μερών.

Τρίτη· ώρα 3 μ.μ.Κατάπλους έκ Πειραιώς, 
ΑΙγίνης, Πόρου, "Ύδρας, Σπετσών, Χελιού, 
Ναυπλίου, Αεωνιδίου, Κυπαρίσι καί Μονεμ- 
βασίας, Κυθήρων, Γυθείου, Αιμάνι, Καλαμών, 
Κορώνης, Πύλου, ΜαράΟου, Κυπαρισσίας και 
Κατακώλου.

Παρασκευή ώρα 7 π. μ. ’Απόπλους εις τά 
μέρη ταΰτα.

_ Τετάρτη ώρα 7 π. μ. εις Κυλλήνην, Μεσο- 
λόγγιον, Πάτρας, Ναύπακτον, Αιγιον, Βιτρι- 
νιτσαν, 1 αλαξείδιον, ’Ιτέαν, Ν. Κόρινθον,Κα- 
λαμάκιον, Πειραιά.

Πέμπτη ώρα 3 μ.μ. Κατάπλους έκ τών αύ
τών μερών.
ΙΙΑΝΕΑΑΗΝΙΟΣ ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ

Δευτέρα 7 π.μ. Κατάπλους έκ Πειραιώς,Κα 
λαμακίου, Ν. Κορίνθου, Πατρών.

Γεταρτη 1 μ.μ.’Απόπλους εις τάαύτάμερη.
Δευτέρα 8 π.μ. ’Απόπλους είς Άργοστόλι- 

ον, Αηξούριον καί Κέρκυραν.
Τετάρτη μεσημβ. Κατάπλους έκ τών αύτών 

μερών.
Παρασκευή 5 μ.μ. Κατάπλους έκ Πειραιώς, 

Γυθείου, Καλαμών, ΙΙύλου, Μαράθου, Κυπα
ρισσίας καί Κατακώλου.

Σαββάτω 7π.μ.Άπόπλουςε!ς τάαύτάμέρη.
Παρασκευή 5 μ.μ. Κατάπλους έκ Πειραιώς, 

Κορίνθου, Πατρών (Άμβρακικοΰ κόλπου καί 
’Ακαρνανίας ές άλλου άτμοπλοίου) καί Μεσο
λογγίου.

Σαββάτω 4 π.μ. ’Απόπλους διά τούς αύτούς 
λιμένας.
ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ ΓΟΥΔΗ

Κυριακή 5 μ. μ. έκ Πειραιώς, "Υδρας, 
Σπετσών, Αεωνιδίου, Γυθείου, Καλαμών,Κο 
ρώνης, Πύλου, Μαράθου, αγίας Κυριακής, 
καί Κατακώ7νου.

Τετάρτη 7 π. μ. ’Απόπλους διά τούς αύ
τούς λιμένας.

Δευτέρα 7 π. μ. ’Απόπλους διά Κ υλλή
νην, Πάτρας, Αιγιον, Κόρινθον, Πειραιά.

Τετάρτη 6 π. μ. Κατάπλους έκ τών αύ
τών λιμένων.

8.) ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ

ΙΑ Ν Ο ΥΑΡΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 . 1 8 2 2  Ή πρώτη εθνική συνέλευσή τής έ* 
παναστάσεως κηρύσσει ένώπιον Θεοϋ κ α ί ανθρώ
πων τή ν  π ο λ ιτ ικ ή ν  τοΰ Έ λλη ν ικ οΰ  “Ε θνους υ- 
π α ρ ξιν  κ α ί α νεξα ρ τη σ ία ν .

2 . 1 8 2 7  Μετά τήν έν Τουρκοχώρι νίκην ό 
Ιναραΐσκάκης μαθών ότι 1 5 0 0  τοΰρκοι υπό τον Βέ
λη-’Αγαν εβρίσκονται έν τω /_ωρ>1αι Ομέρ-’Εφέντη 
χωρεϊ εναντίον «ΰτών καί τρέπει είς αίσχράν φυγήν 
μέχρι Ναύπακτού.

3. 4 8 2 2  Ό 'Η),ία; Μαυρομιχάλης προσκλη
θείς υπό τών προκρίτων τής Εΰβοίας ϊν χ  όδηγή-

I >% >

Q-

=L ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ‘Ηλίου Ε>άσει;Σελήνη;

ο

Ο>- i ’Ανατολικόν Καθβλικόν ’Ανατ i ^ύσις ’Αστρονομικά

13 1 ΓΡ Βασιλείου τοΰ Μεγάλου Dirconcisione di Ν. S. G. C. 7,16 5,2
14 2 Γε Σιλβέστρου 'Ρώμη; 3a di S. Stefano protom. 7,15 5,3
15 3 Πε Μαλαχίου ν.αί Γορδίου 

Συναςις 70 ’Αποστόλων
> » j? Giovanni Ap. Ev. 55 5,4

- ® ι · ΐ16 4 Πα η n SS-Innocenti Mm. 55 5,5
17 5 Σα Θεοπέμπτου. Θεωνα. Vigilia dell’Epifania, Telesforo p.m. 7,14 5,6
18 6 Κυ Θεοφάνεια Epifania diN.S. G. C. 55 5,8
19 7 Δε ’ΐωάννου Βαπτιστοΰ Entro 1’ 8a dell’Epifania 55 5,9
20 8 ΤΡ Δομνίκης. Γεωργίου Χοζεβ. 1 )  J )  55 7,13 5,10 — ‘ 0  ήλιο; «Ις
21 9 Τε Πολυεύκτου 5? 55 55 55 5,11 Tbv Υ δ ρ ο χ ό ο ν

22 10 Πε Γρηγορίου. Δομετιανοΰ 55 55 55 55 7,12 5,12
23 11 Πα Θεοδοσίου >5 Igino p. m. 55 5,13
24 12 Σα Τατιανή; [Στρατονίκου >5 >J »? » 7,11 5,14
25 13 Κυ Τελών, καί Φαρισ. Έρμυλου. 8a dell’ Epifania 7,10 5,15
2G 14 Δε ’Απόδοσι; Θεοφανείων Pietro Orseolo. e Felice M. 5.16
27 15 ΤΡ Παύλου. ’Ιωάννου Καλυβ. Paolo I  Erem. e Mauro Abb. 7,9 5,17
28 16 Τε Προσκ. άλυσεω; Πέτρου Marcello p. m. 7,8 5,18
29 17 Πε ’Αντωνίου Antonio Abb. 5? 5,20

μ .  μ .30 18 Πα ’Αθανασίου καί Κυρίλλου Cattedra di S. Pietro e S*Prisca V-M. 7,7 5,21
31 19 2 α Μακαρίου. ’Αρσενίου Canuto Re m. e SS Mario e C^Mm. 7,6 5,22
f I 20 Κυ ’Ασώτου. Ευθυμίου SETTUAGESiMAFabianoSebastiano Mm 7,5 5,23

2 21 Λε Μαζί μου. Νεοφύτου Sa Agnese. [cenzo. Anastasio 7,4 5,24
3 22 ΤΡ ’Αναστασίου. Τιμοθέου Orazione di G C. al Monte oliveto.Yin- 7,3 5,25
4 23 Τε Κλήμεντο; ’Αγαθαγγέλου ' Sposalizio dellaB.V.M. SaEmerenzia- 7,2 5,26
5 24 Πε Ξένη; Timoteo Y. M. [na 55 5,27

1  ΐ6 25 Π 7. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου Conversione di S.Paolo Ap. 7,1 5,2S
7 2C Σα Ξενοφώντο;. Ψυχοσάββατο V Policarpo V°. M. 7 5,3C

! 21 Κυ ’Ανακομ. λειψ. ’Ιωάννου Χρ SESSAGESIMA 6,5£ 5,3;

s 2 ί Δε ’Εφραίμ SS. Nome diGesii, Com. d iSa Agnese 6,5" 5,35
1C 2£ ΤΡ ’Ανακομ. λειψάν.’Ιγνατίου Commem. della Pssione di N. S. G. C 6,5( 5,3i
υ 3C Τε Τριών Ίεραρνών Sa Martina Yerg. M. 6,5Σ 5,34
115>31 Πε Κύρου κ α ί’Ιωάννου,’Αναργύρ Pietro Nolasco Conf. 6,54)5,351

ση τήν έ—ί Κάρυστον στρατείαν φθάνει μετά τοΰ
3εί»υ του Κυριακούλη καί 6 0 0  άνδρών είς Κά-
λααον όπόθϊν διαπερχ εί; Εύβοιαν.

4 . 1 7 8 3  Ή αΰτοκράτειρα τής ’Ρωσσίας Αι
κατερίνη γράφουσα πρός ’Ιωσήφ τον β . τ?,; Aj- 
σ το ίχ ; προτείνει νά μή περιορισθη λίαν το Ελλη
νικόν Κράτος, άλλά νά δοθώσιν α\/τφ τό Αίγαΐον καί 
ή Πελοπόννησο;.

5 . 1 8 2 2  Οί έν Εϋβοία 7 0 0  Οπό τόν Βάσ-
σον Μαυοοβουνιώτην καί οί 6 0 0  ύπο τον Κ. Μα>
ρομιγάλην ένωθέντε; στρατευουσιν έπι τά  Στοΰρα 
όρκισθέντων τών δυο αρχηγών άμοιβαιαν άγαπην 
καί σύμπνοιαν έττί τοΐς ίσοι; και όμοιοι;.

6 . 1 3 2 3  Τά λείψανα τοΰ Οπό τόν Λράμαλην 
στρ*τοΰ προσβληθέντα παρά τό Αιγιον και άτο-

κλεισθέντα έν τώ ξενώνι τ?,; ’Ακρατα; παραδίδον- 
τα ι διά συνθηκολογήσεως.

7 . 1 8 2 8  ’Επί τοΰ δικρύτου W a rs p i t  έπιβαίνο^ν
καταπλέει εί; Ναύπλιον ό κυβερνήτη; τής Ελλάδος 
’Ιωάννη; Καποδίστρια; καί παραλαμβάνει τά ; κλεί
δα; τ/5;  πόλεως.

8 . 1 8 2 3  Ό ύπό τόν Λράμαλην στρατό; συν- 
θηκολογήσα; μεταφέρεται εί; Πάτρα;.

9 . 1 7 9 8  Διά προδοσία; τοΰ Κοζανίτου Δημη- 
τρίου Οικονόμου συλληφθϊί; φυλακίζεται ύπο τής 
Αυστριακή; κυβερνήσεω; (!) δ έθνομάρτυ; τή ; ελευθε
ρία; 'Ρήγα; ό Φεραϊο;.

1 0 .  1 8 2 6  Ό ναύαρχο; Μιαούλη; άποβιβάζων
τροφά; καί πολεμοφόδια εί; τό πολιορκούμενον Μεσο- 
λόγγιον αποκλείεται Οπό 1 6  τουρκικών, διακόψα;



τήν άπάβίβασιν ναυμαχεί πλήρης θάρρους προς αυ
τά  καί διαρρήξας τάς τάξεις σώζεται μετά μικρών 
ζημιών εις Σκρόφας.

4 1 .  1 8 2 8  Φθάνει εις Αίγιναν ό I. Καποδίς·ρι-
ας καί δεξάαενος επί τοΰ πλοίου την άντικυβερντ,τι- 
κήν επιτροπήν καί την βουλήν αποβαίνει μετ’ αυτών 
εις τήν νήσον.

1 2 .  1 8 2 2  Πίπτει παρά τά  Στοΰρα ό Ήλίας
Μαυρομιχάλης, ου κόψας την κεφαλήν ό ’Ομέρμπεης 
άπέστειλεν εις Κων)πολιν.

1 3 .  1 8 2 2  Οΐ ’Αλβανοί καί οΐ Τοΰρκοι τοΰ ’Α-
κροκορίνΟου άπελπισθέντες πλέον άμυνόμενοι παρα- 
δίδουσι την ’Ακρόπολιν καί εξέρχονται ύπόσπονδοι, 
καταλαβόντος αυτήν τοΰ ύπό τον Βαλέτταν ς-ρχτοΰ.

1 4 .  1 6 9 9  Διά της έν Καρολοβίκη συνθήκης ή
Ένετία έτήρησε τάς Οπό τοΰ Morosini κτηθείσας πό
λεις πλήν της Ναυπάκτου, Πρεβέζης καί ’Αντιρρί- 
ου, άποδοθεισών τοϊς Τούρκοις.

1 5 .  1 8 2 6  Βυζαντινή κορβέτα τοΰ προσβαλβντος
τον Μιαούλην στόλου έξωκείλασα εις Προκοπάνιςον 
πυρπολεϊται ύπα τοΰ πυρπολητοΰ Πολίτου.

1 6 .  1 8 2 6  Ό Μιαούλης ναυμαχήσας έκ νέου
προς τον έκ Πατρών καί Κρυονερίου όρμώμενον ς-ό- 
λον δι’ όλης τ*7ίς ημέρας, διαπλέει τό εσπέρας εις 
Μεσολόγγιον καί αποβιβάζει τάς υπολοίπους τών τρο
φών.

1 7 .  1 8 2 2  Ή τη 1 5  διαλυθεισα συνέλευσις
της Επίδαυρου κηρύσσει ώς σκοπόν της έλληνικής έ- 
παναστάσεως την άπελευθέρωσιν η την έξαφάνισιν 
τοΰ ελληνικού στοιχείου.

1 8 .  1 8 2 3  Ή πρώην διοίκησις της έλληνικης
έπαναστάσεως κηρύσσει τό Ναύπλιον ώς την προς- 
φορωτέραν καθέδραν τοΰ Κράτους.

1 9 .  1 8 2 7  2 5 0 0  ’Οθωμανοί προσβάλλουσι πα
ρά τό Δίστομον 4·00 Σουλιώτας ύπό τόν Νότην Βότσα- 
ρην, οΐτινες γενναίως αμυνόμενοι λαμβάνουσιν εγκαι- 
ρο,ν επικουρίαν παρά τοΰ Δράκου μετά 2 0 0  άνδρών.

2 0 - 2 1 .  1 8 2 7  Ό Καραΐσκάκης σπεύδων νά ένωΟη 
μετά τών Σουλιωτών τοΰ Διστόμου αποφασίζει παρά 
την Βελίτσαν νά διέλθη διά μέσου τοΰ Τουρκικοΰ 
στρατοπέδου φράσσοντος την οδόν αΰτοΰ. Ή διά- 
βασις αΰτη προέβη ανεπαίσθητος μέχρι τοΰ κέν
τρου τοΰ στρατοπέδου- τότε δέ έγένετο έπαισθητή, 
αλλά προς μεγίστην ζημίαν τών ’Οθωμανών, διότι ά- 
γνοοΰντες τό συμβαϊνον άντεπυροβόλουν άλλήλους, ένώ 
οί ήμέτεροι ασφαλώς έφθαναν εις Δίστομον.

2 2 . 1 8 3 0  Πρωτόκολλων τών τριών δυνάμεων 
αναβιβάζει εϊς τον θρόνον της Ελλάδος τόν πρίγκη- 
πα Αεοπόλδον, ειτα βασιλέα τοΰ Βελγίου.

2 3 . 1 8 2 9  Ό Αυγουστίνος Καποδίστριας διο
ρίζεται πληρεξούσιος τοποτηρητής τοΰ κυβερνήτου 
κατά τήν Στερεάν Ελλάδα.

2 1 .  1 8 2 2  Ό ’Οσμανικός στόλος σιτίσας την

Μεθώνην πλέει προς ένίσχυσιν τών φρουρίων τοΰ 
Κορινθιακού κόλπου.

2 5 —2 6 . 1 8 27 Ό  Κιουταχής καταγαγών έκ τοΰ έν 
Πατησίοις στρατοπέδου μεγάλα κανόνια ήνάγκασε την 
Καρτερίαν, κανονοβολοϋσαν έπί άποπείρα άποβιβασμοΰ 
την μονήν τοΰ αγίου Σπυρίδωνος, ν ’ άποσυρθίί καί έ- 
νισχύσας την μονήν διά κανονίων καί βομβών έπανήλ- 
θεν εις τό στρατόπεδόν του.

2 7 —3 0 . 1 8 2 7 Ό  Κιουταχής μετά 2 6 0 0  άνδρών 
προσβαλών παρά τό Καματερόν τούς ήμετέρους ύ
πό τόν Βάσσον, Νοταραν καί Βούρβαχην νικα, πε- 
σόντων κατά τήν μάχην 3 0 0  Ελλήνων, 2  γάλλων 
αξιωματικών καί τοΰ Βούρβαχη· τούς δέ ύπολει- 
φθέντας κατεδίωξε μέχρι Σαλαμϊνος, δπου ύπέβαλε 
προτάσεις παραδόσεως, ήρωϊκώς άπορριφθείσας· ένεκα 
τούτου ό ’Οθωμανός στρατηλάτης έτράπη κατά  
των κατεχόντων τήν Καστέλλαν, οίτινες δμως ώς ά 
ριστα διαθέτουσι τά τή ς  άμύνης αυτών τη δε έπο- 
μένη ακατάσχετοι ώρμησαν οΐ εχθροί κατά τών έλ- 
ληνικών οχυρωμάτων, μετά 5ωρον δέ διαδοχικήν έ
φοδον καί άντίκρουσιν ήττήθησαν τέλος οΐ 
’Οθωμανοί καταλιπόντες ώς 3 0 0  νεκρούς· έκ τών Ε λ
λήνων δέ επεσον ώς 7 0

3 1 .  1 8 2 2  ’Εγκαθιδρύεται έν Κορίνθ^ ή προς*
ωρινή δ ιο ίκ η σ ις  τ ή ς  Ε λλάδ ος.

Φ Ε Β ΡΟ ΥΑΡΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 .  1 4 4 0  Γενομένης τής έν ’Ιταλία βεβιασμέ
νης ένώσεως τών έκκλησιών, της μή τηρηθείσης, ε
πανακάμπτει είς Κωνσταντινούπολή ό ’Ιωάννης Πα- 
λαιολόγος μετά τοΰ άδελφοΰ του καί τών έπισκόπων.

2 . 1 3 2 5  Ό ’Ανδρόνικος άποκρούσας έπιδρομήν 
τών Βουλγάρων καί έν 3ριάμβω είς Κωνσταντινούπο
λή  έπανελθών στέφεται αύτοκράτωρ έν τω ναώ της 
'Αγίας Σοφίας.

3. 1 4 5 1  ’Αποθνήσκει ό τών Ελλήνων φοβερός
πολέμιος Σουλτάν Μουράτ ό β'.

4 —5. 1 8 2 2  Οί γενναίοι Κρήτες είσελάσαντες νι- 
κηταί είς τήν έπαρχίαν Σελήνου συνάπτουσιν ύπό τόν 
Δεληγιαννάκην πεισματώδη, άλλ’ ευτυχή, μάχην 
εξωθεν της "Ρεθύμνης, έξ ής ένθαρρυθέντες άποκρού- 
ουσι την ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Πασα εξοδον τών ’Ο 
θωμανών έκ τών Χανίων καί άποκλείουσιν αύτά,

6 . 1 8 2 7  Οί παρά τά Δίστομον Τοΰρκοι καί 
οΐ κατέχοντες το φρούριον τών Σαλώνων φοβούμενοι 
τήν πανολεθρίαν τών κατά τήν ’Αράχωβαν φεύ- 
γουσι καταλιπόντες τάς θέσεις αύτών.

7 . 1 4 0 5  ’Εγεννήθη Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  ό Παλαιο-
λόγος.

8 . 1 6 8 9  Ό Σουλφικάρ Έφένδης καί ’Αλέξαν-
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ο ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Ήλίου <1 άσειςΣελήνης
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iX ’Ανατολικόν Καθολικόν ivoiT Δύσις Αστρονομικά

13 1 Πα Τριφωνος [gnazio Yesc. m. 3,55 >,36
14 2 Σα Τπαπαντη purificazione della Β. Y. M. , 53 37
15 3 Κυ Συμεών. "Αννης Suinguagesima. Biagio v. m. .5 1 ) 38
16 4 Δε ’ίσηδώρου A.ndrea Corsini vesc. » 50 > 40
17 5 ΤΡ ’Αγάθης Sa Agata verg. m. ,4 8 β 41

—Ό ·ηλιος είς18 6 Τε Βουκόλου Delle Ceneri. Tito v .e  Dorotea verg .m . . 4 7 9 42
19 7 Πε Παρθενίου. Λουκά Romualdo abb. [M atba conf. » 46 » 43 ιβ ΐς  ΊχΟυς

20 8 Πα Θεοδώρου. Ζαχαρίου Corona spinea di G. C.-Giovanni da s 45 3 44
;21 9 Σα Θεοδώρων. Νικηφόρου Cirillo Alessand.y.e Apolloniaverg.m- » 43 3 45

_<Γ β·^  π. [λ.;22 10 Κυ Χαραλάμπους I D. q u a r e s i m a  e Scolastiea verg. 3 42 3 46
23 11 Δε Βλασίου. Θεοδώρας BB. 7. fondatori dell’ Ord. dei Send 3 41 3 47
24 12 ΤΡ Μελετίου Guiliano m. [della Β. V. M. 3 39 3 48
25 13 Τε Μαρτινιανοΰ IV tempi. B. Eustocbio verg. 3 38 3 49
26 14 Πε Αυξεντίου Baimondo d.Pennafort e Valentino m. 3 37 β 50
'•'21 15 Πα ’Ονησίμου IV tempi. Lancia e Cbiodi di G.C.Fau-

[stino e Giovita Mm 3 35 3 51
28 16 Σα Παμφίλου IV t e m p i . Giovanni Cbrisost. v. 3 34 3 52

_^Μ1 17 Κυ Θεοδώρου II D.q u a r e s im a 3 33 3 53
2 18 Δε Λέοντος 'Ρώμης Ilario v .e  Simone m. [cesco di Sales 3 31 3 54
3 19 Τρ 'Αρχίππου Anniv.dell’Incor.di Leone XIII. Fran 3 30 3 55
4 20 Τε Δέοντος Κατάνης Off. vot.di s. Giuseppe sposo di Μ. V 3 28 3 5(3
5 21 Πε Τιμοθέου. Ευσταθίου 3 » » SS Eucaristia )) 21 3 5"
6 22 Πα Εύρ.λειψ. τών έν Εύγενίοις Sacra sindone di G. C. 3 2Ϊ 3 5£
7 23 Σα Πολυκάρπου (μαρτ. Pietro Damiano v. 3 24 : 3 5i ^  5, 49' 

J J  4α. μ.8 24 Κιι ά.καί β'.εύρ.κεφ. Προδρόμ. I ll D. QUARESIMA 3 2i>6
9 25 Δε Ταρασίου Mattia apost. 3 2 . 6,1

10 20 ΤΡ Πορφυρίου Margarita di Cortona 3 2< 3 2
In 21 Τε Προκοπίου Cattedra di S Pietro in Antiocbia 3 LΪ 3 4
12 Πε Βασιλείου δμολογητοΰ Off. vot. della SS Eucaristia 3 1 7 β 5

δοος Μαυροκορδάτος παρουσιάζονται είς τόν αύτο- 
κράτορα της Αυστρίας, πρέσβεις της Πύλης περί εί- 
ρήνης.

9 . 1 4 3 7  Καταφθάνει είς Ένετίαν ή συνοδεία
’ΐωάννου τοΰ Παλαιολόγου έρχομένου ΐνα ένεργήση 
τήν ένωσιν τών έκκλησιών.

1 0 .  1 8 2 7  Οί έν Έρμιόνη πληρεξούσιοι έν τω
ναφ τών Ταξιαρχών συνελθόντες έκλέγουσι πρόεδρον 
τόν Γ. Σισίνην, γραμματέα τόν Ν. Σπηλιάδην καί 
φρούραρχον τόν Νικηταραν.

4 1 .  1 8 2 8  Ό στρατός τοΰ ’Ιμβραήμ άπό τών
Μεσσηνιακών φρουρίων όρμηθείς καί τά  πάντα καθ’ 
όδόν θύσας άρχεται τής καταστροφής της Τροπολι- 
τσας, αύτοΰ τοΰ ’Ιμβραήμ λαβόντος πέλεκυν καί δόν- 
τος τό σημεΐον τ7,ς καταστροφής.

1 2 .  1 8 2 6  ’Εξαντληθέντων τών χρημάτων τοΰ

άγγλικοΰ δανείου καί της κυβερνήσεως μή δυναμε-
νης πλέον νά συντηρη τον στρατόν τοΰ Φαβιέρου, 
άπεφάσισεν ούτος άλλοθεν νά πορισθή τήν συντη- 
ρησιν αύτοΰ καί προς τοΰτο άγων 2 7 5 0  ανδρας 

,ώδευσε κατά της Εύβοιας.
4 3. 1 3 3 2  Ό αύτοκράτωρ’Ανδρόνικος πρό τε

τραετίας περίπου έκπτωτος της άρχής καί έπ ε
σχάτων τόν μοναχικόν περιβληθείς μανδύαν απο
θνήσκει.

1 4 .  1 8 2 6  *0 Φαβιέρος ποθών νά δώση κίνησ.ν
καί πόρους είς τούς στρατιώτας αύτοΰ στρατεύει 
έπί τήν Εύβοιαν καί φθάνει είς ’Ανηφορίτην, όπόθεν 
διεπέρασε τόν στρατόν αΰτου είς Ωρωπον.

1 5 .  1 8 2 8  Ό αιγυπτιακός στρατός πυρπολήσας
τήν Τριπολιτσάν αναχωρεί αυτοθεν σπειρών αλας 
καί ευχόμενος όμοίαν τύχην τώ Ναυπλίω.



1 6  1 8 2 2  Μοίρα ελληνικού στόλου άφικνεΐται
•είς Μεσολόγγιον.

1 7 .  1 81 6 Πρώτη προκήρυξις τοΰ λόρδου άρμο-
στοΰ Θωμα Μαιτλάνδου εγκρίνει τάς κατά την 
Επτάνησον πράξεις τοΰ στρατηγοΰ Κάμπελ.

1 8 — 19 . 1 8 2 6  *0 ’ίμβρα'ίμη; ιχετάτ/ιν απο
τυχίαν τών κατά ξηράν πολεμικών κατά τοΰ Με
σολογγίου κινημάτων συμφώνησα; τέλος μετά 
τοΰ Κιουταχη πειραται δπως διά 3 2  πολυκώπων 
μικρών προσβάλη έκ τής λίμνης τό Μεσολόγγιον. ό 
στολίσκος ούτος όρμηθείς παρά τό νησίδριον Σκύλαν καί 
ειτα πρός τήν Προκοπάνιστον διευ3υνθείς έπαν?,λθε, 
τινών έκ τών πλοιαρίων κανονοβολισάντων καί το 
Βασιλάδι.

2 0 .  1 8 0 7  Ό άγγλος ναύαρχος ΛούκουορΟ έμ- 
φανίζεται προ της Κωνσταντινουπόλεως δπως εξα
ναγκάσω την Πύλην είς διάλυσιν της μετά της 
Γαλλίας συμμαχίας καί ειρήνην μετά τής 'Ρωσσίας.

2 1 .  1 8 2 4  Συνωμολογήθη έν ’Αγγλία τό πρώ
τον έθνικόν δάνειον.

2 2 — 2 4 . 1 S 2 0  'Ο ’Αλέξανδρος 'Τψηλάντης
είσήλθεν εις ’ΐάσιον μετά τών αδελφών αύτοΰ Νι
κολάου καί Γεωργίου διαβάς τόν Προΰθον έντεΰΟεν 
δε έξέδωκε προκήρυξιν πρός τούς Μολδαυούς καί έ- 
τέραν πρός τούς παρεπιδημοΰντας "Ελληνας κηρύσ
σουν ότι απέρχεται εις έλευθέρωσιν της Ελλάδος, 
τό συμβούλων τϊίς Μολδαυΐας φοβηθέν εισβολήν τ>,ν 
Τούρκων, ζητεί την προστασίαν τοΰ αύτοκράτορος 
’Αλεξάνδρου.

2 5 . 1 8 2 6  Τό Βασιλάδι ύπερασπιζόμενον υπό
8 0  'Ελλήνων δι’ όλης τής ημέρας αμυνόμενων κα
τά  τοΰ προσβαλόντος αύτό Χουσεήν Βέη έ'πεσεν πε
ρί τά εσπέρας ενεκα βόμβας άναφλεξάσης τάς πυ- 
ριτοβολάς, καί εϊς σύγχησιν τους ήμετέρους έμβα- 
λούσης.

2 6  1 8 2 1  Έδημοσιεύθν) ό πολλών μεν, πλην 
φρούδων έλπίδων πάροχος στρατιωτικός οργανισμός 
τοΰ ’Αλεξάνδρου "Γψηλάντου.

2 7 . 1 8 2 1  Ό 'Τψηλάντης προπαρασκευάζεται 
είς εκστρατείαν

2 8 . 1 7 6 9  Ό Θεόδωρος ’Ορλώφ καταπλέει είς 
τόν λιμένα τής Οίτυλου.

Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 . 1 8 2 6  Μετά τήν άλωσιν τοΰ Βασιλάδι ο;
Τοΰρκοι έτράπησαν έπί τό ’Ανατολικόν, ού οί κάτοι
κοι άποτείλαντες πρεσβείαν περί παραδόσεως ετυχον 
της άδειας ν ’ άπέλθωσι πάντες πλην ωραίας νεά- 
νιδος, τ,ν πολύτιμον λείαν έκράτησεν ό ’Ιμβραήμ.

2 — 3. 1 8 2 6  Ό Φαβιέρος μάτην άναμένόίν
έν Βρχνα πλοία πρός διαπόρθμευσιν τοΰ «τράτου 
αύτοΰ, ούτινος ενεκα τών έκ της βραδύτητος ταύ- 
της ταλαιπωριών ηρξατο ή διάλυσις, μετεβίβασεν 
αυτόν ώς ήδύνατο διά τών παρατυχόντων πλοί
ων είς Στοΰρα καί έκεΐθεν έβάδισε κατά τής Κα- 
ρύς-ου, ήν καί έπολιόρκησε φρουρομένην ύπό 6 0 0  
Τούρκων.

4 . 1 8 2 7  Ό Καοαϊσκάκης αποκρούει παρά τη 
Κερατσίνη έπίθεσιν τοΰ Ρεσητ.

5 . 1 8 2 2  Ψημίζεται διά νόμου ή διά με
ταλλίου διαιώνισις της μνημης της α'. έθνικής τών 
Ελλήνων συνελεύσεως,

6 . 1 8 2 9  Κυριευθέντος τοΰ ’Αμβρακικοΰ κόλ
που, οί "Ελληνες προσέβαλον τήν Βόνιτσαν, ην έκυ- 
ρί*υσαν έξ έφόδου, οί δέ Τοΰρκοι έγκλεισθέντες καί 
πολιορκηθέντες έντός τοΰ φρουρίου παραδίδουσιν αύ
τό καί εξέρχονται ύπόσπονδοι.

7 . 1 7 9 9  Οί Τουρκορώσσοι καταλαμβάνουσι τ*ν
Κέρκυραν, τέως ύπό την Γαλλικήν δημοκρατίαν ού- 
σαν, καί προσβάλλουσιν αύτην.

8 . 1 8 2 1  Λιά μυτικοΰ φερμανιού άνεγνωσθέν-
τος έν ολοις τοΤς Τζαμίοις έν Κ<ονς-αντινουπόλει 
καλούνται οί οπαδοί τής ημισελήνου νά όπλισθώ- 
σι καί νά ώσιν άγρυπνοι πρός άντίκρουσιν τοΰ 
έχθροΰ τής πίς-εως.

9 . 1 7 9 9  Μετά γενναίαν άντίς-ασιν
τοΰ Γάλλου ς-ρατηγοΰ Chabot παραδίδοται τέλος ό- 
λοσχερώς ή Κέρκυρα είς τούς 'Ρωσσοτούρκους.

1 0 .  1 8 2 2  Σάμιοι 2 5 0 0  άποβιβασθέντες είς 
Χίον κινοΰσιν αυτήν είς έπανάς-ασιν.

1 1 .  1 8 2 ο  Ό Γκούρας μαθών δτι ό ’οδυσσεύς
προσβάλλει τάς ’Αθήνας, σπεύδει έκ Πελοποννήσου 
καί άναδειχθείς ύπό της κυβερνήσεως οπλαρχηγός 
τής ’Ανατολικής Ελλάδος εξέρχεται εναντίον αύτοΰ.

1 2 .  1 8 2 2  Ό Λυκοΰργος μετά 2 5 0 0  ναυτών
αποβιβαστείς έκ Χίον κατέλαβε την πόλιν, αλλά διά 
τής άφρονος αύτοΰ διαγωγής άντί νά ώφεληση, έπή- 
νεγκε μάλλον τήν έπελθοΰσαν της νήσου συμφοράν.

1 3 .  1 4 1 5  Ό βασιλεύς Μανουήλ μετά τοΰ νέου
δεσπότου τής Πελοποννησου Θεοδώρου Β'. αποβιβάζε
τα ι είς Κεγχρεάς ερχόμενος είς Πελοπόννησον ίνα 
μονιμοποίηση τήν τάξιν τών πραγμάτων.

1 4 .  1 8 2 1  Κηρυχθέντος τοΰ έπανας-ατικοΰ έν
Έλλάδι συνθήματος έγεννηθη έν Κων)πόλει ετερον 
κίνημα λύσσης καί όργής κατά τών Ελλήνων κ,α- 
τοίκων, οίτινες άνευ διακρίσεως έφονεύοντο ύπό βαρ
βάρων ορδών, της Πύλης διά τής αδιαφορίας καί 
ούδετερότητος αύτης συμπραττούσης εις τό εργον.

1 5 .  1 3 1 1  ’Εν μάχη μεταξύ τών ιπποτών τοΰ
Βριεννίου καί τής έ τα ιρ ία ς  τών Καταλανών παρά 
τάς καταβόθρας τής Κωπαίδος φονεύεται ό τελευ_

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΤ ‘Ηλιου

’Ανατολικόν Καθολικόν Άνατ Λύσις

|φάσειςΣελήνης

’Αστρονομικά

13 1 Ha ίύδοκίας
14 2 Sa Ησυχίου
15 3 Κυ Εύτροπ.Κλεονίκ.Βασιλίσκ.
16 4 ε̂ Γερασίμου
17 5 τρ Κόν οίνος
18 6 Γε Τών έν ’Αμορίω 42μαρτύρ.
19 7 Πε Καπίτωνος Χερσώνος
20 8 Πα Θεοφυλ άκτου
21 9 Σα Τών έν Σέβας-· 40 μαρτύρ.
22 10 Κυ Κορδάτου
23 11 Λε Σωφρονίου αρχιεπ, Ίεροσ.
24 32 ΓΡ Θεοφάνους όμολογ.
25 13 Τε ’Ανακομ.λειψ.Νικηφ. Κων-
26 14 Πε Βενεόίκτου (πόλεως
27 15 ΙΙα ’Αγαπίου
28 16 Σα Σαβίνου καί Χριστοδούλου
29 17 Κυ ’Αλεξίου
30 18 Αε Κυρίλλου άρχιεΐΓ.
31 19 ΤΡ Χρυσάνθου. Λαρείας
Α ΐ 20 Τε Τών έν τή μονή ‘X. Σάββα

2 21 Πε ’Ιακώβου άναιρεθέντοιν
3 22 Πα Βασιλείου [ π χ τ .
4 23 Σα Νίκωνος καί τών 1 99 μα').
5 24 Κυ ΠΑΣΧΑ (του
0 25 Λε ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
■326 ΤΡ Σύναξις 'Αρχαγγέλου Γα-
8 2: Τε Ματρώνης [βριήλ
0 2t Πε ’ίλαρίωνος

Κ 2ί Π: Πηγής. Μάρκου. Κυρίλλου
Ι1] 3( Σ» ’Ιωάννου συγγρ. κλίμακος

1*2 31 Κι 'Τπατίου

D. IV. di QUARESIMA 
Casimiro Re. e Lucio P. M.
Off. vot. degli Apostoli 
Off. vot. di S. Giuseppe 
(Tomaso d’ Aquino C. D.
Prez. Sangue di G. C. e Giov. di Dio C
Francesca Romana
D. di p a s s i o n e . Quaranta Mm.
Off. fer. in tempo di pass.
Gregorio Magno P. D.
Off. fer. iu tempo di pass.

» » » y> »
I dolori della Β. V. M.
Off. fer. in tempo di pass.
D. delle p a l m e . Patrizio V.
L. S. Off. del giorno 
M. S. Festa 'di S. Giuseppe 
M. S.A«
,G. S. o g 
V. S. (.2 .2 
S. S .J g  00
p a s q u a  di Resurrez. di N. S. G. C. 
Lun. di Pasq. Annunziaz. della V. M 
^Iart.. di Pasqua 
Fra 1’ Ottava di Pasqua

V « »

T) » »
ID. in Albis I. dopo la Pasqua

6,15 
13 
12 

» 11  
9 
8 
6 
4

|5,59 
58 

» 56 
» 55 
» 54 

52 
» 51 
» 49 
» 47 

45 
» 43 
» 42

6,6
6.7 
6 ,s
6.8
6.9
6.10 
6,11 
6,12 
6,131
6.14
6.15
6.16
6.17 
6 ,»
6.18
6.19
6.20 
6,21 
6,22
6.23
6.24
6.24

a , 32'. 
V  μ·

-Ό ήλιος εις | 
τϊν Kpibv

-5>4,13'
•JL. U.

\S,35'

* 41|6,25| 
6,26
6.27
6 .2 8
6.29
6.30
6 .3 1
6.32
6.33

» 40 
» 38 
» 37 
» 36 
» 34 
» 33 
i> 31 
» 29

-C 1,38'
(JL. [Λ.

ταΐος δούξ τών ’Αθηνών Βριέννιος.
1 6 .  1 8 2 5  Τάγμα Αιγυπτίων έπιπεσόν προ 

τοΰ Νεοκάτρου κατά τοΰ Καρατάσσου ηγουμένου 
εκλεκτών Μακεδόνων συνάπτει μάχην φοβεράν, έν η 
νικητής γενόμενος ό Καρατάσσος άπος-έλλει είς Τρι- 
πολιτσάν 1 0 0  εχθρικά, δπλα, λείαν πολεμικήν,

1 7 .  1 8 2 1  Ό Χαραλάμπης μαθών δτι ό ’Αρ- 
ναούτογλους έκλείσθη έντος τών φρουρίων είσήλασεν 
είς Καλάβρυτα καί πολιορκήσας τούς έν τοΐς πύρ- 
γοις έγκεκλεισμένους ήνάγκασεν αυτούς είς παράδοσιν.

1 8 .  1 8 6 3  Διά ψηφίσματος τής έν ’Αθήναις 
εθνικής συνελεύσεως αναγορεύεται βασιλεύς της 'Ελ
λάδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ό Α'.

1 9 .  1 8 2 7  'Τπό τής έπιπληκτικής τοΰ Κόχραν
επιτολής βιασθέντες άποβάλλουσι τάς διαφοράς αυ
τών ςί έν Έρμιόνη καί Αΐγίνη κεχωρισμένοι πλη

ρεξούσιοι καί συνελθόντες πάντες έν Τροιζήνι έπα- 
ναλαμβάνουσι τάς εργασίας αυτών.

2 0 . 1 8 2 4  Ό Καραΐσκάκης δούς ύπονοίας τη
τοπική διοικήσει τής δυτικής Ελλάδος ώς άντιπράτ-
των αύτ/ί ύποβάλλεται ύπό τό κράτος τοΰ νόμου 
κηρυχθείς ύπόδικος.

2 1 .  1 4 3 9  Ένεκα έπιδημικής νόσου μεταφερ-
θεΐσα έκ Φλωρεντίας είς Φερραρίαν ή περί ένώσε- 
ως τών έκκλησιών σύνοδος συγκροτεί προτελευταίαν 
συνεδρίασιν.

2 2 . 1 8 2  I Θύματα τής έν Κων)πόλει έγερθεί-
θείσης μανίας καί τής έλληνικής ελευθερίας μάρτυ
ρες φονεύονται οί Μιχαήλ Μάνος, Θεόδωρος 'Ρίζος 
καί ’Αλέξανδρος Φωτεινός.

2 3 . 1 7 1 1  Προκήρυξις Πέτρου τοΰ Μεγάλου
καλεΐ τούς Έλληνας ϊνα συμπολεμήσοχίιν αύτώ κα-



τά  τών Το^κων.
2 4 . 1 4 3 9  Τελευτοάα πάνδημος έν Φλωρεντία 

συνεδρίασή της περί ένώσεως τών ’Εκκλησιών συν
όδου- μετά ταύτην α ι σχέσεις τοΰ αύτοκράτορος τοΰ 
Βυζαντίου καί τών Δυτικών δεινοΰνται.

2 5 .  1 8 2 1  'Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευ
λογεί τά  έπανες-ατημένα Ελληνικά όπλα.

2 6 .  1 8 2 1  Καί ετεροι μάρτυρες της Ελληνι
κής ελευθερίας σφάζονται έν Κων]πόλει ό Λεβίδης, 
ό Τσαλίκης, ό Στεργιάννη; Τσουρπαζόγλους, καί τρεις 
κληρικοί.

2 7 -  1 8 2 7  Οί οπλαρχηγοί τής κυβερνησεως
Κεριεζώτης καί Ρούκης έξελθόντες κατά τοΰ Όδυσ- 
σέως ές-ρατοπεδευμένου παρά τάς Λιβανάτας κατα- 
λαμβάνουσι τόν προφητην ’Ηλίαν καί τόν λόφον Βε- 
λιβοΰ.

2 8 . 1 8 2 1  *0 Θεόδωρος Κόλοκοτρώνης μετά
τών Πλαπουταίων προσπαθεί νά παρακώλυση την ε- 
νωσιν τών Φαναρκοτών καί Γορτυνίων Τούρκων.

2 9 . 1 8 6 4  "Τπογράφεται έν Λονδίνω ή συν-
θηκη περί ένώσεως της Επτάνησου μετά της Ε λ
λάδος.

3 0 . 1 8 2 2  Ό Γρηγόριος Σάλλας ές·ρατοπεδευ-
μένος έν Κας-ανια προσβάλλεται ύπό τών ’Οθωμα
νών καί νικηθείς τρέπεται εις φυγήν.

5 1 .  1 4 5 3  Ο ’Αλοίσιος Διέγος έντολτ, Κωνς·αν-
τίνου τοΰ Παλαιολόγου κατασκευάζει τάφρον μεταξύ 
του παλατιού του έβδομου καί τοΰ Έγρί Καποΰ προς 
ύπεράσπισιν τής Κωνς-ανπνουπόλεως.

ΑΠ ΡΙΛΙΟ Σ!
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 .  1 8 2 0  Ό ’Αλέξανδρος 'Τψηλάντης λαβών
τ/ίν αποδοκιμασίαν τοΰ αύτοκράτβρος της Ρωσσίας 
υποχωρεί πρός τά  Καρπάθια.

2 . 1 8 2 5  Προσβληθέντος τοΰ μοναστηρίου Βε- 
λιβοϋ ύπό τών κυβερνητικών, ό μέν Όδυσσεύς ε
ξέρχεται όρμησάντων είς βοήθειαν αύτοΰ τών έν Λι- 
βανάταις όπαδών του, οί δέ έναπομείναντε; 7 0  άν- 
δρες ύπό τον αδελφόν αϋτοΰ συνθηκολογ-Γ,σαντες πα- 
ραόιδουσι την μονήν είς τούς κυβερνητικούς.

3. 1 8 2 1  Η νήσος τών Σπετσών εγείρει σή
μερον την έπανας-ατικην σημαίαν.

4 . 1 4 3 7  Ο αύτοκράτωρ της Κωνσταντινου
πόλεως ’Ιωάννης ό Παλαιολόγος, καί οί σύν αύτω
κληρικοί, οί μεταβάντες είς Ιταλίαν έπί τφ  σκοπώ 
τής ίνωσεως των εκκλησιών τυγχάνουσι μεγαλοπρε
πούς έν Φερραρία ύποδοχής παρά τφ  Παπα Εύγενίω.

5. 1 8 2 1  Κωνς-αντϊνος Μουρούζης ό μέγας δι- 
ερμηνεύς άπος-αλείς εις τό Μπάμπι-Χουμαγιούν α
ποκεφαλίζεται ώς γνώμης τοΰ Έλληνικοΰ έπανας-α-

τικοΰ κινήματος, σύν αύτώ δε άποθνήσκου<τι καί ε- 
τεροι επιφανείς έθνομάρτυρες.

6. 1453 Μωάμεθ ό Β'. μετά 200000 άν-
όρών καί 400 πλοίων ποιείται έναρξιν τής τελευ
ταίας κατά τε ξηράν καί θάλασσαν πολιορκίας τής 
Κων]πόλεως.

7. 1824  θάνατος έν Μεσολογγίω τοΰ Λόρδου
Βύρωνος.

8. 1 825 Μετά την παράδοσιν της μονής Βε-
λιβοΰ οί κυβερνητικοί προσέβαλον τό τελευταΐον κα
ταφυγών τοΰ ’Οδυσσέως, τάς Λιβανάτας. ουτος όμως 
άντί ν' άποκρούση αύτούς άπατήσας τούς Τούρκους 
άποσπαται ά π ’ αύτών καί παραδίδοται είς τόν Γκού- 
ραν.

9. 1204  Πρώτη έφοδος τών Λατίνων τής Δ'.
Σταυροφορίας κατά τής Κων]πόλεως.

10 .— 11 1826 Οί ήρωϊκοί τοΰ Μεσολογγίου ύπίρ- 
μαχοι, 3000 τόν αριθμόν έπιχειροΰσι την ήρωΐκην 
αύτών έξοδον· οί πολιορκηταί διακόψαντες αύτην εί- 
σορμώσιν είς την πόλιν άπωθήσαντες όπίσω είς αύ
την τούς τελευταίους τών μαχητών καί τά  γυναι
κόπαιδα, τάς δέ άγρίας αύτών όρμάς ματαιοΐ ό δαυ
λός τοΰ Καψάλη θάψας είς έρείπια γυναικόπαιδα καί 
βανδάλους κατακτητάς.

12. 1453 Φθάνει έκ Καλλιπόλεως ό πρός 
πολιορκίαν τής Κωνς-αντινουπόλεως Τουρκικός στόλος.

13. 1204 Οί ίππόται τής Λ'. Σταυροφορίας
καταλαβοντες την Κωνς-αντινούπολιν ίδρύουσιν έν αύ- 
τή Λατινικήν δεσποτείαν.

14. 1827 Μετά την νίκην τοΰ Κόχραν προ-
τάσει τοΰ Καραϊσκάκη μεταβληθέντος τοΰ σχεδίου 
τής προσβολής τής άκροπόλεως προσβάλλεται πρώ
τον κατά τε  ξηράν καί θάλασσαν τό έν Φαληρω 
μονας·ηριον.

15. 1821 Ό ’ίουσούφ Πασας τής Εύβοιας
διασκορπησας τούς ύπό τόν Λόντον καί Γερμανόν 
πολιορκητάς τής ’Ακροπόλεως Πατρών παραδίδωσιν 
έπί 5 ημέρας την πάλιν είς λεηλασίαν.

16. 1827 Οί έν τω μονας-ηρίω Πειραιώς πο-
λιορκούμενοι 600 Τοΰρκοι συνθηκολ.ογησαντες παρε- 
δόθησαν. ελληνές τινες όμως <7ρατιώται 8υςν/ ΰς  πα- 
ρεσπόνδησαν.

1 7 .  1 8 2 1  Κηρύσσεται ή έπανάς·ασις τής Σά
μου, ητις δέοντως ύπό τοΰ Γεωρ. Λογοθέτη ώργα- 
νωθεΤσα άντές-η μεν ήρωϊκώς είς τάς προσβολάς τοΰ 
έχθροΰ δέν έτυχεν όμως τοΰ δώρου τής ’Ελευθερίας.

18. 1829 Παραδοθέντος τοΰ φρουρίου τής Ναυ-
πάκτου ύψοΰται έπί τών έπάλξεων αύτοΰ ή Έλλη- 
νικη Σημαία πρώτον νΰν από τής ένάρξεως τοΰ Έλλ. 
άγώνος.

19. 1 825 Καταπλέει εχθρικό: στόλος είς Με
θώνη ν.
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v s\ 1|Δε ]Ιαρίας 13ίϊ. dell’ A n n u z . di Μ. V. >,27 (5 ,34

H I 2  Tp Γίτου Francesco di Paola C. 2 6 9 ^  4 47'
1 5 3 Γε νικήτα, ’ίωσηφ 13ff. di S. Giuseppe ) 2 5 3 5

1 6 4 Ίε Γεωργίου sidoro C. D. > 2 4 5 3 6

1 7 5 Ια ίλαυδίου. Θεοδώρου καί 5  έ- Vincenzo Ferreri C. ) 2 3 > 3 7

1 8 6 Sa Εύτυχίου ^τέρων Sabriele Arcang. ) 2 1 ) 3 8

19 7 Κυ Καλλιοπίου. Γεωργίου D. II d. Pasq. Cirillo Gerosol. C. D. » 20 j 3 9 ήλιος εις
20 8 1 ε Ηρωδίωνος Benedetto Abb. » 1 8 » 4 0 —Tbv Ταυοον
2 1 9 ΓΡ Εύψυχίου Off. vot. degli Apost. » 1 6 » 4 2 - r r  io,

μ.
2 2 1 0 Τε Ταραντίου. Πομπηΐου κλ. Off. vot. di S. Giuseppe » 1 5 » 4 3

23 1 1 Πε ’Αντίπα Leone Magno P. D. a 1 3 » 4 4

2 4 1 2 Πα Βασιλείου Off. vot. della pass, di G. C. » » b 4 5

2 5 13 Σα Μαρτίνου Ermenegildo M. [Giustino, M. * 1 2 9 »

26 1 4 Κυ ’Apii^pyou. Πούδη. Τροφίμου D. I ll d. Pas.Patrocin. diS. Giuseppe, » 1 1 » 4 6

27 1 5 Δε Κρησκεντος Off. vot. degli Angeli. » 9 » 4 7

2 8 1 6 τρ ’Αγάπης. Ειρήνης. Χιονίας »  » degli Apost. » 8 9 9
- S ' · / . ! ; :29 1 7 Τε Συμεών jj » di S. Giuseppe, Aniceto M. » 7 » 4 8

3 0 18 Πε ’Ιωάννου η  d della Eucarist. » 6 9 4 9

19 Πα ΙΙαφνουτίου »  » della pass, di G. C. » 4 » 5 0

2 2 0 Σα θεοδώρου j? » dell’ Imm. Concez di Μ. Y. » 2 » 5 1

3 21 Κυ ’ίανουαρίου D-IV. d. Pasq. Anselmo C. D. » 1 s 5 3

4 22 Δε θεοδώρου Sotero e Cajo Pp. Mm. 5 3 9
5 23 Τρ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Giorgio Mart. » 3 54
6 24 :Τε Σάββα. ’Ελισάβετ Fedele da Sigmaringa M. 4 ,5S 9 53

- 3 >  1 : 3*'.7 2Γ Π= Μάρκου Marco Evang. » 5 i 3 5C

£ 2 ( Π:ι  Βασιλέως Cleto θ Marcellino Pp. Mm. » 5 ' 3 5" r

£ •2' Σο Συμεών Pellegrino Lazioso C. » 5( 9 5 t

1 (
111

2t Κ 9 έν Κυζίκω μαρτύρων D. V. d. Pas. Paolo della Croce, e Vi - » 5i> 9

2 i Δε ’ΐάσωνος. Σωσιπάτρου r o g a z . Pietro M. [tale M. 9 5^1: 3 5 i

Γ
3() τ ’Ιακώβου r o g a z . Caterina da Siena V. » 5 !3 7.

2 0 .  1 8 2 1  Οί οπλαρχηγοί τής ’Ανατολικής 
'Ελλάδος Πανουργιάς, Διοβουνιώτης καί Διάκος μαθόν- 
τες ότι ό Όμέρ Βρυώνης έμελλε νά έπιδράμη φθάνου- 
σιν είς Χαλκωμάταν καί έκεΐθεν καταλαμβάνουσι τάς 
συαπεφωνημένας θέσεις.

2 1 .  1 8 2 7  Οί οπλαρχηγοί ύπό την προεδρείαν 
τοΰ Καοαΐσκάκη μετά την άλωσιν τ-ής μον?ς Πειραιώς 
συνέοχονται είς σύσκεψιν περί τής είς την ’Ακρόπολιν 
άναβάσεως.

2 2 . 1 8 2 7  Ό Καραϊσκάκης θανασίμως πλη
γωθείς έν τ7, πρός τούς πολεμίους παρά τόν Φάληρον 
συμπλοκή, ην προύκάλεσεν ή τοΰ Κόχραν καί Τζούρτζ 
απερισκεψία αποθνήσκει πρός μεγίστην τών Ελλήνων 
βλάβην.

2 3 __ 2 4 . 1 8 2 7  Τό έσχατον κατά τής έλληνικής

έπανας-άσεως τραΰμα, καθ’ ό οί ανδρες τής νέας 'Ελλά
δος ώς άλλοι Σπαρτιαται ένέμειναν πι<τοί είς τό έαυ- 
τών καθήκον έπί φανεράν ύπό τών άδοκίμων δια 
την Ελλάδα "Αγγλων ς-pατηγών αγόμενοι σφαγήν  
1 0 0 0  άπωλέσθησαν, έν οίς ό Δράκος, όΒεΐκος, ό Γε
ώργιος Τζαβέλλας ό ’Ιωάννης Νοταρας κλ.

2 5 . 1 8 3 2  Διά τής έν Λονδίνω συμβάσεως τών
δυνάμεων άναγνωρισθείσης τής Ελλάδος ώς βασιλείου, 
αναγορεύεται βασιλεύς ό δευτερότοκος υίος τοΰ Λουδο
βίκου τής Βαυαρίας ΟΘΩΝ ό έκ τών Βίτλεσβαχ.

2 6 . 1 8 2 2  Ό ηρωικός κ α ί μαρτυρικός τοΰ ’Α 

θανασίου Διάκου θάνατος.
2 7 . 1 7 4 8  Έγεννηθη ό μέγας τοΰ'Εθνους δι

δάσκαλος ’Αδαμάντιος ό Κοραης.
2 8 . 1 8 2 6  Συνέ-ρΐ ή έπί τών εθνικών λογα-



ριασμών επιτροπή. » ,
2 9 .  1 8 2 1  ’Επί τ?ί εμφανίσει τοΰ έλληνικοΰ 

c-όλου πρό τϋς Χίου οί Τοΰρκοι διά δόλου συλλαβόν- 
τε; φυλακίζουσιν έντό; τοΰ φρουρίου τούς δημογέρον- 
ροντα;, τού; προκρίτου; καί τόν αρχιερέα τής νήσου 
Πλάτωνα.

3 0 . 1 8 2 1  Ό  ’Ομέρ Βρυώνη; καί Μεχμέτ Κι
σσέ; άγοντες 9 0 0 0  άνδρα; έρχονται είς βοήθειαν τών 
Αλβανών τοΰ πυρποληθέντο; Πατρατζικίου.

Μ ΑΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 .  1 8 3 0  Απέθανεν έν Τεργες·η ό άείμνη^ο; 
διδάσκαλο; Μ. Κούμας.

2 . 1 8 2 0  Ό Ισούφ Πασά; εισέρχεται εί; Γα- 
λαζιον δπερ επί μίαν ολην ήμέραν ήρωικώ; άλλα μα- 
“Γαιω; υπερησπισεν ο Αντώνιο; Καρπενισιώτη; μετά  
ευαρίθμων Ελλήνων.

3. 1 8 3  7 Ίδρύθη το ελληνικόν Πανεπι^ήΐΛίον.
4 . 1 8 2 1  Οί άπό τη ; Χίου μετά τήν-σύλληψιν

τών προκρίτων άπελθόντε; Έλληνες ςνίλαρ^οι άλλα τε 
δικπραςαντε; έν πλώ συλλαμβάνουσι καί δυο πλοία, 
τοΰ έτερου τών όποιων τού; έπιβάτα; Τούρκου; σφά- - 
ζουσι προ; έ ς ιλ έώ σ ιν  τοΰ Πατριάρχου.·

5 . 1 8 2 1  Οί Τοΰρκοι προσβαλόντε; τό Βαλ
τέτσι διασκορπίζουσι του; Έ λληνα; δέκα καί μόνον 
παραμειναντων ύπό τόν Ινολοκοτρώνην.

6 . 1 8 2 1  Ό Μόυσταφάμπεϋς κυρίευσα; τό Αι-
γιον, ’Ακροκόρινθον καί Ναύπλιον βαδίζει κατά 
τη ; Τριπόλεω;.

7. 1 8 2 5  Κύπριο; δύτη; κολυμβών άπό Νε-
οκα<τρου ύπό τό πΰρ τών Αιγυπτίων κομίζει εί; πα-
ραπλέουσαν ’Αγγλικήν φρεγάτταν αιτησιν τών πολι- 
ορκουμένων ΐνα μεσολάβησή κατά τήν πάράδοσιν αύ
τών και λύτρωση αύτού; τθΰ Θανάτου.

8 . 1 8 2 2  Ο Οδυσσεύ; Ανδροΰτσο; αμύνεται
έγκεκλεισι/,ένο; εί; τό χάνι τη ; Γραβια;.

9 . 1 8 3 0  Ό πρώτο; όρισθεί; βασιλεύ; τ?,;
Ελλαόο; πρινκηψ Λεοπόλδο; παραιτεΐται τοΰ 0 ο όνου 
αύτ?,;.

1 0 .  1 3 3 0  Ο Κωνσταντίνο; μεταςν,^α; τήν
καΟεήραν αύτοΰ εί; ■ Βυζάντιον ονομάζει αύτό Κων-
r-αντινουπολιν καί εορτάζει έν μεγίς-η πομπή τά  έγκαί- 
νια αύτη;·-

1 1 . 1 8 2 ο  Οι πολιορκουμενοι έν Νεοκάστρ&ι
παραδίδονται τ /i μεσολαβήσει Γαλλικοΰ καί Αύς-οια- 
κσΰ πλοίου· κρατηΟέντων ύπό τοΰ Ίμ^ράίμη ρ,όνον 
τοΰ Γεωργάκη .Ίαυρομιχάλη καί ΓιατοάκΟυ.

1 2 . -  18 2 1·  Ό Μου^αιράμτϊεΰ; εισέρχεται νικη
φόρο; εί; Τρίπολιν,

1 3 .  1 4 5 8  Μωάμεθ 6 Β'. χαταλιπών ς-'ρχτι·
αν εί; πολιορκίαν τη ; Κορίνθου χωρεί έπί τήν Πε
λοπόννησον.

1 4 .  1 4 5 0  Σουλτάν—Μουράτ ό Β'. πολιορκεί
την Κροϊαν, άνδρειω; ύπο τοΰ Βρανα ύπεοασπιζο- 
μένην.

1 5 .  1 8 2 7  Οί εν Φαληρω Έλληνες έπί πλοιαρί
ων έπιβιβασθέντε; καί τό ς-ρατόπεδον διαλύσαντε; ά- 
π?ραν εί; Σαλαμίνα καταλιπόντε; έν απελπισία καί 
διχογνωμία τού; έν ’Ακροπόλει.

1 6 .  1 8 2 2  Χίλιοι Σουλιώται αμύνονται μά-
την ύπο τον Νοτην Μπότσαρην, Δίάμαντήν Ζέρβαν, 
Δρακον, Δαγκλην και Γουσην τήν τελευτ7„ίαν τοΰ 
Σουλίου άμυναν έναντίον τών 1 0 0 0 0  τοΰ Χοσρέφη.

17 .  1 8 2 1  Ο Μουι^αφάμπεϋ; συνάπτει παοά
τα  Λολιανα μάχην πρό; Νικήτα τον Τουρκοφάγον.

1 8 .  1 8 2 8  Εν τϊί κατά τό Φραγκοκάς·ελον
τ7,; Κρητη; μαχη νικώνται οί Έλληνε;, ήρωϊκώ; 
πεσόντο; τοΰ Χατζημιχάλη.

1 9 .  1 8 2 b  Ό Θεόδωρο; Κολοκοτρώνη; κη-
ρυχθέίση; γενική; άμνης·εία; τών δεσμίων τη;,μονή; 
τοΰ προφήτου ’Πλιοΰ ονομάζεται αύθι; γενικό; αρ
χηγό; τη ; Πελοποννήσου.

2 0 . 1 8 2 5  Ό ’Αρχημανδρίτη; Γρ. Δίκαιο;, η 
Παπαφλέσα;, ήρωϊκώ; μετά τών σύν αύτω παρά τω  
Μανιάκι άγωνισάμενο; έπεσεν ώ; αληθής Έλλην εί; 
άνισον πρό; αίγυπτίου; μάχην.

2 1 .  1 8 0 0  ’Αναγόρευσι; τη ; ’ίονίου Πολιτεία;.
1 8 6 4  Ενωσι; τη ; Επτάνησου μετά της

Έλλάδο;.
2 2 . 1 8 2 5  Μετά τήν μεταςύ Καφηοέω; καί

Ανδρου ναυμαχίαν τ?ί προτεραία γενομένην κοοβέττα 
διωκόμενη ύπο δυο Ελληνικών έςώκειλεν εί; τού; 
βράχου; τη ; "ϊδρα;· τό πλήρωμα, άνδρε; 2 0 0 , έ- 
καυσαν το πλοΐον καί έ'ηλΟον έπί τη ; νήσου, η; 
οι κάτοικοι έκακοποίησαν αυτού;, πρώτον έκ φόβορ 
ύπο λευκήν έξελθόντες σημαίαν.

2 3 . 1 8 2 3  Ο Χοσρέφ Μεχμέτ Πασά; φθάσα;
ει; Καρυ^ον άπεβίβασε τροφάς καί επικουρίαν καί δι
έλυσε την ύπο Ν. Κριέζώτου πολιορκίαν αύτ?,;.

2 4 . 1 3 2 8  Ό νεώτερο; 'Ανδρόνικο; μετά τοΰ
Κατακουζηνοΰ, έν Διδυμοτείχω τέω; έδρεύων, δι/ο- 
νοησα; πρό; τόν πάππον αύτοΰ ώδευσε κατά τη ; 
Κων]πόλεως καί είσή,λασεν άνευ άντιτάσεω; εί; αυ
τήν, διά προδοσία; άνοιχθεισών εί; αύτού; τών· πυ
λών.

25 . 1 8 2 1  Οί πρόσκοποι τών έν Βαλτετσίω έτο’ατο- 
πεδευμένων Ελλήνων άγγέλλουσιν αύτοΐ; τοΰ έ/θοοΰ 
τήν προσπέλασήν.

2 6 . 1 8 2  I Πραςι; τών έν τη μονή Καλτε-
ζων συνελθόντών προυχόντων τη ; Πελοποννήσου ά- 
νατίθησιν τήν διοίκησιν αύτη; εί; εςζυ.ελη Γερουσί-
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!13 1 Γε 1Ιερεμία rogaz. Filippo e Giacomo Αρ. 4,51 7,2 13'.
14 2 Πε ΑΝΑΛΗΨΙΣ. άν ακ ,λειψ. Άθ α- A.scensione di Ν. S. G. C. B D 7,3 - ® ί · ί ·
15 3 Πα ΑΙ.αύρας. Τιμοθέου [νασίου 

Πελαγία;
Inven. della S. Croce. Alessan. & Mm. » 50 »

16 4 Σα Monica Ved. » 49 7,4
17 5 Κυ Ειρήνη; D. fra 1’ 8a dell’Ascens. Pio V. P. s 48 7,5
18 6 Δε ’Ιώβ [ίεροσ ’Ακακ.Κορδάτου Giovanni Ap. alia porta Lat. » 47
19 7 ΤΡ ’Ανάμν.τοΰέν Ούρανφανγ έν Stanislao M. » y>7,6
20 8 Τε ’Ιωάννου θεολ. ’Αρσενίου Appariz. di S. Michele Arcang. » 46 7,7
21 9 11ε ’Ησαίου. Χρι̂ οφόρου 8a dell’ Ascens. di N. S. G· C. » 45 7,8
22 10 ΠαΣίμωνος Antonino Y. Gordiano & Mm. » 44 7,9 fO ήλιος εις
23 11 Σα Μωκίου Vigil, della Pentecos. » 43 7,10 τούς Διδύ[Α0Μς

24 12 Κυ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ·’Επιφ. Γερμ Pentecoste. Nereo, Achilleo Mm. » Ti 7,11
25 13 Δε ΑΓ. ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ. Γλυκερία; L. Di Pentecoste. » 42 » · - . \ ‘ ,.
26 14 Τ? ’Ισιδώρου M Di Pentec. Bonifacio M. D )) 7,12
27 15 Τε Παχωμίου. ’Λχιλίου quat . tem pi· Dell’ 8a della Pent. » 41 » [χ·
28 16 Πε θεοδώρου Dell’ 8a della Pent. S. Giov. Nepom.M. i) s 7,13
29 17 Πα ’Ανδρονίκου, ’ίουνία; quat . tempi dell’ 8a della Pent. 3) D 7,14
30 18 Σα Πέτρου. Διονυσίου κλ. quat. tem pi dell’8a della Pent. Felice » 40 7,15
31 19 Κυ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ. Πατρικίου D. I. d. P. La SS: Trinita,PietroCelest. » » 7,16
Gl 20 Λε Θαλλελαίου Bernardino da Siena C. » 39 5)

2 •21 Τρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ.καί ΕΛΕΝΗΣ Yenanzio M. » 38 7,17
3 22 Τε Βασιλίσκου Ubaldo Vesc. » 37 7,18
4 23 Πε Μιχαήλ Solennita del corpus domini » » »

• Ο’’ ...5 24 [Ια Συμεώνο; Madonna Ansiliatr. dei Cristiani s » 7,19
G 2 i Σα Γ'.ευ3εσ ι;τ7,;κεφλ.’ ΐωάν. Πρ Gregorio YII. P. Urbano P. M. i) » 7,20
7 20 Κ.υ Κάρπου. D. II d. P. Filippo Neri.EleuterioP.M » D »

£ 27 Δε Έλλαδίου Maria Madd. de Pazzi, Giovan. P. M » » 7,21 .

δ 28 Τρ Εύτυχοΰ; Agostino di Canterbury C. » » 7,2$
I f 2£ Τε θεοδοσία; Dell’ 8a del corpus domini » »' D ' . ·
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’ίσαακίου 8a del corpus domini. Felice P. M.
• Sacro Cuore diG:C- Giacomo Salom. C
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αν προεδρευομένην ύπό τοΰ α ρ χ ισ τρ α τή γ ο υ  Πετρόμ-

2 7 . 1 2 6 1  ’Αλέξιο; δ Στρατηγόπουλο;, τρα-
τηγό; JJi/αήλ τοΰ Παλαιολόγου, άνακτα τήν Πελο
πόννησον. , ..... .. .1 .  ι .·; < I ■

2 8 . 1 3 0 3  Ή Ε τ α ιρ ε ία , ητοι ό τοΰ
δολοφονηθέντο; Ρογέρου ,ύπό αρχηγόν τόν Βερεγγά- 
ριον Έντένζα κτ^ιεύει έξ έφόδου τήν Πέρινθον καί 
σφάζει τού: κατοίκου;^ήβτ,δόν.

2 9 __3 0 . 1 4 5 3  Ό τελευταίο; Έλλην Αύτοί-
κράτωρ κοινωνήσα; τών άχραντ&>ν -μυ^ηρίων καί ζη- 
τήσα; την συγ/ώρησιν απάντων έκτιίεται ει; τήν 
γενναίαν μέν καί ήρωΐκην, άλλα ματαίαν τη ; πρι<>- 
τευούση; τοΰ Ελληνισμού ύπεράσπισιν ήρωϊκώ; δέ 
άγωνισάμενο; πίπτει ώ; αληθή? Ελλην χ.αι μετ αυ-

τοΰ Κωνς·αντινούπολι; καί Ελληνισμό;.
,30. 1453 *0 δ»ρυκτήτωρ τη ; Κων]πολεω;

Μωά^θ: ό Β'. είσέοχεται έν θριάμβω εί; τήν άλω- 
λωθεϊσαν πόλιν. „ ·- *

3 1 .  1 8 2 1  Οί ;-ερί τόν Μακεδόνσκαν καί Χα
τζή—Πρόδ.αν προσβαλονχε; ,τού; παρά τό Δραγασά- 
νιον . έ/θρού; ήκροβολίζοντο .μετ’ αύτών' βζελθοντων 
δμω; εί; βοήθειαν τούτων τών έν Δραγασανίω ύπό τόν 
υιόν τοΰ Καρα—Φεΐζη αναγκάζονται νά ύποχωρήσω- 
σιν.

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 . 1 8 2 0  Οί Τοΰρκοι κυριεύουσιν αμαχητί το



έν Τιργοβιστίω έγκαταλειφθέν ς-ραταρχεΐον ’Αλεξάν
δρου τοΰ 'Τψηλάντου.

2 . 1 4 3 9  Μετά τήν τελευταίαν πάνδημον συ
νεδρίασήν τη? έν Φερραρία συνόδου (24  Μαρτίου) ό αύ- 
τοκρατωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος ώρισε ταύτην πρός 
άποπεράτωσιν της ένώσεως, καθ’ Ϋ,ν συνεδρίασιν ή 
γνώμη τών Ελλήνων έπισκό-ων ώρίσθη ώδε: ttHt- 
Τεύω δτι το Πνεύμα τό "Αγων άϊδίως και ούσιωδώς 
ές-ιν έκ του Πατρδς καί τοΰ Τίοΰ: δτι άϊδίως και 
ούσιωδώς εκπορεύεται έκ του Πατρδς διά τοΰ Τίοΰ.»5

3 . 1 3 9 7  ’Εντολή τοΰ Βαγιαζήτ όδευσας κα
τά  τοΰ "Αργους κυριεύει καί λεηλατεί αυτό ό ’ίακούβ 
Πασάς.

4 . 1 8 2 7  Ό Ελληνικός Τολίσκος ύπό την ο
δηγίαν τοΰ Κοχραν καταπλέει προ τοΰ λιμένος της 
Αλεξάνδρειάς έπί τη πυρπολήσει τοΰ ς·όλου τοΰ Μεχ- 

μέτ— Αλή. παρακαίρως δμως άναγνωρισθείς ύπό τοΰ 
έχθροΰ αποτυγχάνει τοΰ σκοποΰ κατορθώσας νά καύ
ση μίαν μόνον προ<ρυλακίδα.

5 . 1 8 2 5  Οί Αιγύπτιοι προσβάλλουσι τούς πα
ρά την Δράμπαλαν συνηγμένους Έλληνας· οί Λακε
δαιμόνιοι τρέπονται είς φυγήν πληγωθέντος καί τοΰ 
άρχηγοΰ αυτών Γεωργάκη Γιατράκου.

6 . 1 8 2 2 .  'Ο Κανάρης πυρπολεί έν Χίω την
ναυαρχίδα τοΰ Καρά—'Αλή.

7 . 1 8 2 4  Χουσεΐμπεΰς κυριεύσας, δι’ άποβάσε- 
ως 3 0 0 0 , την Κάσσον σφάζει τούς άνδρας καί τάς 
γυναίκας καί αποστέλλει εις ’Αλεξάνδρειαν 2 00 0  
νέους ώς άνδράποδα πωληθέντας;

8 . 1 8 2 1  Ό Δημήτριος 'Τψηλάντης άφικόμε-
μενος είς τ*ν Ελλάδα αποβαίνει είς "ΐδραν.

9 . 1 8 2 2  Η ακρόπολις τών ’Αθηνών ενεχ,εν
έλλείψεως ύδατος παραδίδοται συνθηκολογήσασα- άλλ’ 
οί ήμέτεροι καί κατά ταύτην την παράδοσιν παρα- 
σπονδοΰσιν.

1 0 .  1 4 2 2  Μουρατ ό Β'. πολιορκεί την Κων-
7αν]πολιν.

1 1 .  1 8 2 5  Ό Ίμβραίμης εισβάλλει είς Τρι-
πολιτσάν.

1 2 .  1 8 2 1  Γενομένης δοξολογίας έν τοΐς άλω-
νίοις τών Βερβένων έπί τη άφίξει τοΰ 'Τψηλάντου 
ανατίθεται αϋτω συμφώνως τοΐς γράμμασι τής 'Τ- 
π ε ρ τά τη ς  άρχής ή πάσα έξουσία.

1 3 —1 4 . 1 8 2 5  *0 Ίμβραίμης εισβάλλει είς
την ’Αργολίδα· συγκρουσθείς δέ πρός τούς Έλληνας 
παρά τούς Μύλους τοΰ Ναυπλίου καί δι’ δλης της 
ή μέρας γενναίως άποκρουσθείς περί δείλην άπεσύρθη
είς Αργος, δπερ εκ τής λύσσης αύτοΰ εκαυσεν.

1 5 .  1 0 9 7  ΆλωσιςΊερουσαλήμ ύπό τών Σταυρο
φόρων.

1 6 .  1 8 2 1  Οί Έλληνες μάτην προσβάλλουν
τους έν τη κωμοπόλει Ζαπάντι, δύο ώρας τοΰ Βρα- 
χωρίου άπεχούση, έγκεκλεισμένους ’Οθωμανούς καί 
’Αλβανούς.

1 7 .  1 8 2 2  *0 Βρυώνης μετά τοΰ Ά γ α —Μου- 
χουρδάρη άγοντες 6 0 0 0  άνδρας προσβάλλουσι τούς 
έν Ναβαρίνω Έλληνας.

1 8 .  1 8 2 4  Τουρκικός ςολος  έκ 2 0 0  πλοίων
αποπειραθείς άπόβασιν είς Ψαρά αποκρούεται γεν
ναίως.

1 9 .  1 8 2 1  Ό Γεωργάκης νομίσας εύθετον νά
προσβάλη τό Δραγατσάνιον, συνάζει έπί τών περί 
αύτό λόφων 5 0 0 0  άνδρας, καταλαβών καί την ο
δόν τής Κραϊο'βης, δπως έμποδίση ύποχώρησιν.

2 0 . 1 7 1 5  *0 Δαμάτ ’Αλή Πασάς διαρρήξας
τά  χαρακώματα τοΰ ’ίσθμοΰ καί πολιορκησας την
Κόρινθον μετά δημερον σφοδρόν πυροβολισμόν αναγ
κάζει αύτην νά παραδοθϊί.

2 1 .  1 3 9 7  Ό ’ίακούβ Πασάς νικα περί τό
Λεοντάριον τόν δεσπότην τής Βυζαντινής Πελοποννη
σου Θεόδωρον Λ'. Παλαωλόγον.

2 1 .  1 8 2 4  Τϊί 6 1 ] 2  μ. μ. τά  έν τφ  Πα-
λαωκάς·ρω έγκεκλεισμένα λείψανα τών γενναίων ψα
ριανών θάπτουσιν έαυτά καί τούς βαρβάρους επιδρο
μείς ύπό την εκρηξιν της πυρίτιδος, πολύτιμον σάβα- 
νον την ίεράν αύτών περιβληθέντα σημαίαν.

23. 1825 'Ο Ίμβραίμης νικά περί τά  Τρί
κορφα τόν Κολοκοτρώνην.

24—25 1824 Οί Ελληνικοί ^ολίσκοι γνω
σθείσης είς Σπέτσας της καταγραφής τών Ψαρών 
έκπλέουσι πρός βοήθειαν τών γενναίων άγωνις·ών. 
ΤΗτο πλέον άργά !

2 6 .  1 8 2 8  Μετά τάς έν Σφακίοις μάχας d
<-ρατος τοΰ Μουσταφά Πασά άποκλείεται, μόλις δι
ασωθείς, είς τά  ς·τενά τών Χαλάρων.

27. 1797 Ό ςτρατηγός Gentili καταλαμ
βάνει την Κέρκυραν, έξής δέ καί τάς λοιπάς Ιου
νίους νήσους καί τά  άπό τούτων έξαρτώμενα μέρη 
ρη τής ςερεάς.

2 8 .  1 8 2 5  Άφιξις τοΰ Τουρκικοΰ ς-όλου καί έ-
νίσχυσις τής Πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου.

2 9 .  1 8 2 6  Ή προφυλακή τοΰ έν θηβαις ς-ρχ.
τοΰ έκ 1 0 0 0  ιππέων καί 2 0 0  πεζών φθάσα εϊς 
Καπανδρίτη ένοΰται μετά τοΰ Όμέρ—Πασά.

3 0 . 1 8 2 3  Ό Γκούρας καταλιπών υποφρού
ραρχον τών ’Αθηνών τόν Μαμούρην στρατεύει sic 
μάτην πρός τά  δρια τής ’Αττικής δπως άνα/αιτίση 
τοΰ έχθροΰ την πρόοδον.

> Ί-ο 5 Μ
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΟΤΝΙΟΤ ‘Ηλίου <>άσειςΣελήνης

2 ο a  =
§ £ Α 
Γ" u  J

’Ανατολικόν Καθολικόν Ανατ· Λύσις Αστρονομικά

13 1 ΣαΓΙουστίνου Vtanasio V. D. 1,37 7,24
14  2 Κυ ίικηφόρου D. I ll d. P. Marcellino & Mm. a a
15 3 Δε ιουκιλλιανοδ jregorio Nazianz. Y. D. a a
16 4 τρ Ιητροφάνους Francesco Caracciolo C. a a
17 5 Τε Δωροθέου Off. vot. di S. Giuseppe » 7,25
18 6 Πε Ιλαρίωνος Slorberto Vesc. a a

_ (Τ *Μ '
19 7 Πα Θεοδότου Off. vot. della Pass, di G. C. a a
20 8 Σα Αν αν. λειψ. θεοδώρου Off. vot. dell’ Imm. Concez. di Μ. V. » a —‘Ο ήλιος είς

21 9 Κυ Κυρίλλου D. IV d. P. Primo e Feliciano Mm. a 7,26 xbv Καρκίνον

22 10 Δε ’Αλεξάνδρου ’Αντωνίνης Margarita Reg. di Scozia a a
23 11 Τρ Β /ρθολομαίου. Βαρνάβα Barnaba Apost. » a

— Αί ή[χέραι 
ίρχονται έλατ- 
τούμεναι

24 12 τε Όνουφρίου. Πέτρου Giov. da S. Facon. C. e Basilide & Mm. 4,38 a
25 13 Πε ’Ακυλίνης Antonio di Padova C. a a
26 1 4  Πα Έλισσαίου. Μεθοδίου Basilio Magno V. D.

Off. vot. dell’ Im. Concez. Vito& Mm.
a a

- ® Ύ Ι2715Σ α ’Αμώς 4,39 a
28 16 Κυ Τύχωνος D. V. dopo la Pentecoste a a

29 17 Δε Ίσαύρου.Μανουήλ Σεβέλ. Ισ- Pietro da Pisa C. [Mm. 4,40 a

30 18 Τρ Λεοντίου [ μ ^ λ Gregor. Barbarigo C. Marco e Marcel. a a

Ll 19 τε Ιούδα Giuliana Falcon. V. Gervas. e Protas a a

2 20 Πε Μεθοδίου Off. vot. dell’ Eucaris. Silverio P. M 4,41 a

3 21 Πα Ίουλιανοΰ Luigi Gonzaga C. 4,42 »
4  22Σα Ευσεβίου (Vig) Off. vot. della Concez. Paolino V a a

π. μ.5 23 Κυ ’Αγριππίνης D. VI dopo la Pentecoste 4,43 »
6 24 Δε Γέννησις Ίωάννου Προδ. Nativ. di S. Giov. Batt. a 7,2E
7 25 Τρ Φεβρωνίας Guglielmo Abb. a a
8 26 Τε Δαβίδ Giovanni e Paolo Mm. 4,4Z »
9 27 Πε Σαμψών Dell’ 8a di S. Giov. Batt. a a

10 28 ns Άνακ. λειψ. Κύρου καί Ίωάν • (Vig·) Leone II P. 4,4;>7,2 1̂
11 29 Σα ΠΕΤΡΟΤ καί ΠΑΤΛΟΤ Apostoli Pietro e Paolo 4,4(3 »
12 30 Κι Σύναξις τών 1 2  ’Αποβολών . D.VII d. P. Commem. di S. Paolo Ap . a a π · V··

ΙΟΥΑΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 1 5 7 0  Ό Μου<ταφά Πασάς μετά 2 5 0  πλοί
ων πολιορκεί τ>,ν ύπό τών Ενετών κατεχομένην Κύπρον.

2 . 1 8 2 1  Ό'Τψηλάντης έρίσας πρός τούς γε-
ρουσιας-άς καί μικρόν τ ι άποχωρήσας έπανέρχεται καί 
αύθις είς τό ς-ρατόπεδον τής Τριπόλεως.

3 . 1 8 2 1  Οΐ ’Ακαρνάνες νικώσι τούς εχθρούς
παρά τό Κομπότι.

4 . 1 8 2 2  Ό 'Ρεσίτ Πασάς ές "Αρτης όρμηθείς
καί τούς ήμετέρους έν Πέτα προσβαλών 2-ύει τοΰ έλ- 
ληνικοΰ άγώνος την αίματηράν έκατόμβην.

5. 1 7 1 5  'Ο Κ α π ε τά ν  Πασάς Διανούν Κογΐάς

πορθήσας την Ζάκυνθον καί Λευκάδα άρχεται τής έπ 
4 0  ημέρας διαρκεσάσης πολιορκίας τής Κερκύρας.

6 . 4 8 0  π.Χ. Ο ηρωικός έν Θερμοπύλαις θά 
νατος τοΰ ΑΕΩΝΙΔΟΐ καί τών σύν αύτώ.

7 . 1 8 0 7  Διά τής έν Τιλσίτττι συνθήκης παρα-
χωροΰνται καί αύθις αίΊόνωι νήσοι είς την Γαλλίαν.

8 . 1 7 6 9  Οί άδελφοί’Αλέξιος καί Θεόδωρος’Ορ-
λώφ αετά τοΰ Έλφνστώνος καίουσι διά πυρπολικών 
τόν έν Τσεσμέ τουρκικόν ς-όλον.

9 . 1 8 2 1  Ή Άκρόπολις τών Αθηνών παραδί-
δοται τοΐς Έλλησιν.

1 0 .  1 8 2 4  Φθάνουσιν είς τήν Ελλάδα τά  χρή
ματα τοΰ α'. έθνικοΰ δανείου.

1 1 .  1 8 2 9  Γενομένης λειτουργίας έν τώ να?  
τής Παναγίας καί όρκισθέντων τών πληρεξουσίων γίνε-
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΟΪΛΙΟΤ

'Ανατολικόν

Ήλίου

Καθολικόν Άνατ Δύιτις

ΦάσειςΣελήνης

Αστρονομικά
Κοσμά καί Δαμιανοΰ ’Αναργ. 
Κατ /έσθ ήτ. Θ εοτ. Βλ αχ έρναι; 
'Τακίνθου. ’Ανατολίτου 
’Ανδρέου Κρήτης 
Άθανασ. έν ’Λθφ. Λαμπαδοΰ 
(£ισ?νη
©ωμά έν Μαλαιω. Κυριακή
Προκοπίου
Παγκρατίου
ί 5  έν Νικοπόλει μαρτύρων]

Πρόκλου Ίλαρίου
Σύναξ.Γαβρ, Στεφάνου. I__
’Ακόλα και ’Ιωσήφ. [βαίτου 
Κηρύκου καί ’ίουλίττης 
’Αθηνογένους

’ ΐζεκιηλ

Παρασκευή*

Σιλομανοΰ Κρίσκεντος

_ di S. Giov. Batt. [Mm
Visitaz. di Μ. V. e Processo e Martin 
Deli, 8a degli Ap. Pietro e Paolo 

’ ’  ̂ »  »  )1 „ 
Cirillo e Metodio Vv.

degli Apost. Pietro e Paolo 
D. VIII d. P. Prezios. Sang, di G-C. e 
Elisabetta Reg· di Port. [Bened. XI P. 
Prodigi della Β. V. M.
Sette Fratelli, Rufina e Seconda Mm. 
Off. vot. della Encarist. Pio I. P. M. 
Giov. Gualberto, Nabore e Felice Mm. 
Anacleto P. M.
D. IX d. P. Bonavent. Y. D.
Enrico Imperat. C.
Madonna del monte Oarmelo 
Traslaz. di S. Marina V.
Camillo de Lei. Simf. e 7. figli Mm. 
Vincenzo de’ Paoli C.
Girol. Emiliani, Margarita V. M.
D. X. d. P. SS. Red-entore, Prassede V 
Maria Maddalena penit.
Appollinare V. M. e Liborio V.
■(Vig.) Francesco Solano, C. Cristina M 
Giacomo Ap. Cristoforo M.
Anna Madre della Β. V. M. 
Pantaleone M. [Innoc. P
D.XI.d. P .8a delRedent. Nazaro& Mm 
Marta V. Felice & Mm.
Alessio C. Abdon e Sennen Mm. 
Ignazio di Loiola C.
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7,13
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»
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7,6
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»

5.8
5.9 
5,1017
5,11 6,59 
5,12)6,57

7,5
7,4
7,3
7,1

α. μ.

— ‘Ο ήλιο; είς 
τίιν Αέ.οντα

'Λ, μ, μ.

Ai<y
τ.. μ.

νεται -εναρξις τν·; δ', εθνιχ?!; εννΑργει συνελευσεω;.
1 2 .  1 8 2 7  Ό  Γκούρας έξοδον ποιησάμενος κα

ταδιώκει έπιτυχώς τόν εχθρόν μέχρι της μονής Πετράκη.
1 3 .  1 8 2 7  Καίό Μακρυγιάννη; σήμεοον έκ τ ί ;

πολεω; των ’Αθηνών -όρμώμενο; έτρεψε τού; έχθρον; 
ν.αι εκαυσεν και ~070ν τ ι σίτου αύτοΰ.

1 4 .  1824· Οΐ Τοΰρκοι προσβαλόντες τού; έν
Αμπλχανη «οχυρωμένους Έλληνας ήττώνται άπωλέσαν-

τ - ’ όπλα, πολεμοφοδια, ίππους, .σημαίας καί αύ- 
την την σκηνήν τοΰ Μπερκόφς-αλη.

1 5 .  1 8 2 7  Ό Κιουταχής —ροσπαθών νά 7ενο-
χωρη τούς εν τ?, Άκροπόλει τών'Αθηνών ίδρόει δύο νέα 
κανονος-άσιχ έν Γερανίω καί έν άγία Μαρίνη.

1 6 .  1 8 2 ο  Εύρέθη νεκρός εις τούς πρόποδας
τοΰ Ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης ό ηρω; της Γραβιας.

 ̂7 , 1 8 2 0  Ο Αΰανασιο; Καρπενισιώτης μετά
4-00 λογάδων έγκεκλεισμένος έν τω χωρίω Σκουλενίω 
προσβάλλεται ■ }πό 6 0 0 0  εχθρών.

1 8 .  1 8 2 ο  Απόσπασμα τοΰ ’ίμβραημ ποος-
βαλόν τό χωρίον της Καρυταίνης 'Ίσάρι Αποκλείει 
έν αύτφ 1 <Κ) ανδρείους, orvivs; δ’.’ δλης τ 7,ς ήμέεας 
γενναίως αμυνόμενοι, νυκτό; επελθούσης έξηλθον ξιφή
ρεις και διηλασαν διά μέσου τοΰ έ/θροΰ.

1 9 .  120 .3  Εισέρχονται εις Κων]πολιν οΐ ίπ-
ποται της Δ'. Σταυροφορίας συνοδεύοντες ’Αλέξιον τόν 
υιόν τοΰ τυφλοΰ ’ίσαακίου.

2 0 .  1 7 9 2  ΊΙ ς-ρατιά του Α λη—Πασά εϊς-
έρχεται εις την χαράδραν τοΰ Άχέροντος ί^ροσβάλλουσα 
τό Σοΰλι.

2 1 .  1 7 7 4  Δια τ ί ς  εν Καίναρττικί&ι συνθήκη

ζ

άπεδόθησαν είς την Τουρκίαν αί νήσοι τοΰ ’Αρχι
πελάγους, έπιβλη θείση; οώτή γενικής είς τού; Έλ
ληνας άμνης-είας.

2 2 . 1 8 2 1  ’Αποβιβάζεται εί; Μεσολόγγιον έξ
αλλοδαπή; κατερχόμενο; ό ’Αλέξανδρο; Μαυροκορ- 
δάτος.

2 3  4 8 0  π.Χ. Ή έν Σαλαμϊνι ναυμαχία με
ταξύ Ελλήνων καί Περσών.

2 4 . 1 8 2 5  Ελληνικός τολίσκος έκ 4 0  πλοίων 
έπιφανείς προ τοΰ Μεσολογγίου πρός σιτισμόν αύ- 
τοΰ καταδιώκει 4  εχθρικά καί .γίνεται κύριος τοΰ 
ένό; ές αύτών.

2 5 . 1 4 7 0  Πρώτη άτυχη; έ'φαδο; Μωάμεθ
τοΰ β'. κατά τη ; Εύβοία;.

2 6 .  1 2 6 1  Ό Καΐσαρ Στρατηγόπουλο; άπο-
ς-αλείς ίνα κατοπτεύστι μόνον την Κων]πολιν καί έ- 
πωφεληθείς έκ της απουσίας τοΰ άρχοντος τών 
Ενετών Μάρκου Γραδενίγου άνχκτα αύτην κατα- 
λύσα; τήν Ένετικν,ν κυριαρχίαν, άνακηρυχ0έ>των αύ- 
τοκρατόρων τών Μιχαήλ καί ’Ιωάννου Παλαιολόγων.

2 7 . 1 8 2 2  Ό Δράμαλη; ήττηθείς περί τόν
άγιον Σώ<την προελαύνει διά τοΰ Άγινορίου-

2 8 . 1 4 8 0  Ό Καπουδάν Μεσίχ Πασά; άπο-
τυγχ,άνει τ ίΐ ;  κατά τη ; 'Ρόδου έφόδου.

29. 1416  Ό γενναίο; Ενετός Λορε^ανός %Κ-
τατροπώσας περί Καλλίπολιν τόν τουρκικόν ,ςο).ον, 
αναγκάζει Ά νω  τόν Μεχμέτ Α'. ν ’ άφήση έπί 
τινα χρόνον ανενόχλητους τούς Έ λληνα;.

30. 1470 Δευτέρα άτυχή; £φο^ο; τοΰ Μω
άμεθ β'. κατά Εύβοία;.

3 1 . 1 8 2 4  Ό άντιναύαρχο; Σαχτούρη; μετά
1 1  πλοίων καταδίωξα; παρά τήν Σάμον 22 τουρ
κικά, τρέπει Λυτά ά ;  α,ίσχοάν φυγήν πρό; τά  'Δαια- 
τικά παράλια, ώ; 7 0 0 0  άπωλεσθέντων.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 . 1 7 9 7  Ό <7ρατηγο£ Βοναπάρττ; -αγγέλλει
εί; vlr/t κ'ν£έρνησΐν αΰτοΰ δι’ έπι^ολ·?,; την ύπό τών 
Γάλλων κατοχήν τ?)ς Κερκύρα;.

2 . 1 3 1 6  Ό πρίγκηψ τ,?^ Ά χαία; Λουδοβίκο;
ό Βουργουνϋ’.κός αποθνήσκει δηλητηρ'ιασθείς ύπό τοΰ 
κόαητο; τ ?£ Κεφαλληνίας ’Ιωάννου.

3. 1826 Ό Κιουταχής κυριεύσας την πόλιν
τών ’Αθηνών ετοιμάζεται νά έπιτεθ/( κατά τ/^ ’Α- 
κοοπόλεως.

4 —5 1 8 2 4  Οί Έλληνες έν πολεμικφ συμβου-
λίω άποφασίζουσι νά μείνωσι μεταξύ Σάμου καί Α
σία;· ό τοΰρκος ς-όλαρχος έπε/.θών άπεπειράθη καί 
κατά τάς δύο ημέρας νά έκβιάση τόν πορθμόν οΐ

Έλληνες έμειναν ατάραχοι* τά  πολεμικά πλοία εμει- 
ναν ακίνητα· έξελθόντε; δέ μόνοι οί πυρποληταί Κα- 
νάρης, Ματρόζο; καί Βατικιώτη; καί πυρπολήσαντες 
3 πλοία τοΰ Χοσρέφ άναγκάζουσιν αύτόν νά .πα
ραιτηθεί τοΰ σχεδίου τη ; άλώσεω; της Σάμου καί 
καταφύγη εΐ; Κώ.

6 . 1 4 5 8  Οΐ διοικηταί τ ϋ ;  Κορίνθου Ματθαί
ο; ’Ασάνη; καί Νικηφόρος Λουκάνης παραδίδουσι την 
πόλιν είς τού; Τούρκους.

7 . 1 8 2 5  Πολύτιμος τοΰ πολιορκουμένου Με
σολογγίου έπικουρία, υπεισέρχεται είς αύτό ό Κΐτσος 
Τζαβέλλας μετά τών Σουλιο>τών.

8 . 1 8 2 5  *0 Ίμβραημ προσβάλλει παρά τά
Βέρβενα τόν Μαυρομιχάλην καί 'ΐψ ηλάντην οΐ δέ 
Μ ανιάται. διασκορπίζονται άμα τ?ί πρώτη κρούσει 
τοΰ Αίγυπτιακοΰ τυμπάνου.

9 . 1 8 2 3  Μάχη έν Καρπενησίφ κατά τοΰ
Μουσταφά πασα άγοντος 2 4 0 0 0  άνδρών. Οί Έλ
ληνες καταδιώκουσι μέχρι Βονίτσης τόν έχθρον, άλ- 
λά πληγώνεται θανασίμως ό ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΤΣΑΡΗΣ.

1 0 .  1 8 2 1  Ό θ. Κολοκοτρώνης προσβάλλει
.παρά τήν Μύτικαν τόν εί; συλλογήν τροφών έξελ- 
θόντα εχθρόν.

1 1 .  1 8 2 5  Οί Τοΰρκοι καταλαβόντες τό κα-
νονοστάσιον τοΰ Φραγκλίνου καί τό έπίκαιρον αύτοΰ 
διαγνόντες έγείρουσιν έμπροσθεν καί δπισθεν αύτοΰ 
οχυρώματα, οπως όλέθριον τοΐς Έλλη σι καταστ/,σω- 
σιν αύτό.

1 2 .  1 6 9 0  Οί Ενετοί μετά 1 δμη^ον πολι
ορκίαν άλώσαντες την Μονεμβασίαν, δοξολογοΰσιν 
έπί τίί νίκη αύτών.

1 3 .  1 8 2 4  *0 Λάμπρος Βεί'κος μετά 2 0 θ  ή-
πειρωτών κατάτά  Καλύβια γενόμενος, νυκτός έπ^Οού-
ση; αύτός μέν μετά tivojv έκ τών στρατιωτών ά- 
ποκλείει τήν έντός τοΰ πύργου φρουράν, οί δέ λοι
ποί λεηλατοϋσι τό χωρίον.

1 4 .  1 8 2 1  Ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτο;
προσκληθεί; ύπό τοΰ 'Τψηλάντου άπέρχεται είς τό 
έν Τριπόλει στρ.αταρχ.εϊον,

1 5 .  1 2 6 1  ο  αύτοκράτωρ Μηχαήλ Παλαιο-
λαωλόγος εισέρχεται είς τήν ύπό τοΰ Σρατηγο- 
πούλου άνακτηθεΐσαν Κων^πολιν.

1-6. 1 7 9 7  Επιβολή τοΰ ς-ρατηγοΰ Βοναπάρ-
του χ.αρ.ακτηρίζει την κα,τάκτησιν τ7,ς Επτάνησου 
σπουδαιοτέραν της Ιταλίας διά τήν γαλλικήν δημο
κρατίαν.

1 1 . 1 8 2 5  Ό  Ίβραήμ επανέρχεται εις Τρι-
πολιτσάν έκ τη ; κατα^ρεπτικ?,; αύτοΰ έκδρομ?ίς, κα
θ' ην ήρήμωσε πολλά της Πελοποννήσου, δπως έπίμικρόν 
άναπαυθείς συνεχί<τη τήν αλληλουχίαν βιαιοπραγιών 
ϋχ ΐ ωμοτήτων, άς σύμπασα ή Ελλάς δι’ αύτοΰ ύπ£ς·η.

1 8 .  1 7 1 5  Ό <-ρ2τηγός Σχελλεμβοΰργος έπί
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? ’Ανατολικόν Καθολικόν Άνατ. Δύ®ις ’Αστρονομικά

13 1 Πε Πρόο.τοΰΤιμ.ΣΤΑΤΡΟΤ κτλ. Pietro in Yincoli, Maccab. Mm. 5,13 6,55
'14 2 Πα ’Ανακομιδή λειψ. Στεφάνου. Alfonsode’Liguori V. D. Stefano P.M. » 6,54
Ιΐ5 3 Σα ’ίσαακίου, Δαλμάτου, Φές-ου. Invenz. del corpo di S. Stefano Pm. 5,14 6,53
16 4 Κυ ’Εν ’Εφέσω 7 άγίων παίδων D. XII di P. Domenico C. 5,15 6,52
17 5 Δε Εύσιγνίου Dedic. della Basil, di S. M. della Neve 5,16 6,51

μ.18 6 τρ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ I. X. Trasfigur. di G. C. Sisto & Mm. 5,17 6,50
19 7 Τε Δομετίου Gaetano Tiene, Donato V. M. 5,18 6,49
20 8 Πε Αίίλίλιανοΰ Ciriaco & Mm. 5,19 6,47
21 9 Πα Ματθία Emidio V. M. Romano M. » 6,46
22 10 Σα Λαυρέντιου Lorenzo M. 5,20 6,44
23 11 Κυ Εΰπλου D. XIII d. P. Com. dei S1 R. Pont. Su- 5,21 6,42 _‘Ο ηλιο; ίίς
24 12 Δε Φωτίου. ’Ανίκητου Chiara Verg. [san. Mm. 5,22 6,41 τήν Παρθένον
25 13 τρ Μαξίμου 8a della Trasfig. Ippolito e Cassiano 5,23 6,40
26 14 Τε Μιχαίου (Vig.) Ermagora e Fortun. Mm. Euse- 5,24 6,39 μ.

27 15 Πε ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Assunzione della Β. Y. M. [bio C. 5,25 6,38
28 16 Πα ’Αγίου Μανδηλίου Rocco C. 5,26 6,36
29 17 Σα Μύρωνος 8“ di S. Lorenzo M [.Agapito M. » 6,35
30 18 Κυ Φλώρου καί Λαύρου 

’Ανδρέου
D. XIV d. P. Giacchino Pad. di M.V. 5,27 6,33

31 19 Δε Fra 1’ 8a dell’ Assunz. 5,28 6,32
si 20 τρ Σαμουήλ Bernardo Abb. e D. 5,30 6,30
2 21 Τε Θαόδαίου. Βάσσης Giovanna di Chantal Yed. 5,31 6,29
3 22 Πε ’Αγαθόν ίκου 8a dell’ Assun. di Μ. V. Timoteo& Mm 5,32 6,27
4 23 Πα Λούπου Filippo Benizz. C. » 6,26
5 24 Σα Εύτυχοΰς Bartolomeo Apost. [cia 5,33 6,24
6 25 Κυ Βαρθολομαίου. Τίτου D. XV. d. P. LodovicoIX Re di Fran- » 6,23
7 26 Δε ’Αδριανοΰ. Ναταλίας Pietro Acotanto C. e Zefirino P. M. 5,34 6,22

- Φ ί ΐ
8 27 τρ Ποιμένως Giuseppe Calasanzio C. 5,35 6,20
9 28 Τε Μωυσέως. Agostino V. Ermete M. 5,36 6,18

10 29 Πε ’Αποτομή κεφ. ’ΐ«ϊ>άν. Πρ. 
’Αλεξάνδρου ’Ιωάν. Παύλου

Decoll. di S. Giov. Batt. e Sabina M. 5,37 6,17
11 30 Πα Rosa di Lima V. Felice & Mm. 5,38 6,14
12 31 Σα Κατάθ. τ . ζώνης Θεοτόκου Raimondo Nonnato C. 5,39 6,13

κεφαλές 8 0 0  λογάδων έν τώ  έσχάτφ κινδύνφ τής 
πολιορκουμένης Κέρκυρα; εύτολμο; τών χαρακωμάτων 
έξελθοιν διασπα τά ; τουρκικά; φάλαγγα; καί αναγκά
ζει αυτά; νά ύποχωρήσωσιν- ένεκα δέ τούτου καί τής 
αγγελία; τ/,; έν Πετροβαραδί/φ μάχη; άπήλθον οί 
Τοΰρκοι τ?,; Κερκύρα; καταλιπόντε; 1 5 0 0 0  νεκρού;, 
7 0  τηλεβόλα, 1 0  όλμους καί 2 0 0 0  τραυματία;.

1 9 .  1 8 2 5  Οί “Ελληνες δ ι’ υπονόμου άνατι- 
νάξαντες τά  ύπό τών Τούρκων κατασκευασθέντα ποο
χώματα τοΰ κανονος·ασίου τοΰ Φραγκλίνου άνακτώσιν 
αύτό νικήσαντες καί εί; τά  απώτατα οχυρώματα έξω- 
θ/;σαντε; τόν ’ΐβραήμκαί τού; ς-ρατιώτα; αύτοΰ σπεύ- 
σαντας εί; βοήθειαν τής φρουρά; τοΰ κανονος·ασίου.

2 0 . 1 7 8 8  Ό Λάμπρο; Κατσώνης μετά 8 
μόνον πλοίων έκ Συρία; καί Κύπρου επανερχόμενος

καί περί Κάρπαθον τόν έξ 6 0  πλοίων εχθρικόν συν- 
αντί,σας 70λον, πολύωρον συνάπτει πεισματώδη αγώ
να, έξ ού έξήλθε νικητή;, τρέψα; τόν έχθρόν, άπωλέ- 
σαντα 5 0 0  νεκρού; καί ισαρίθμου; τραυματία;.

2 1 .  1 8 2 7  Λιά πράςεως τοΰ έν Αίγίνη έπτα-
μελοΰ; συμβουλίου γίνεται δέκτη ή ύπό τών δυνά
μεων διαταχθέίσα ανακωχή όπλων,

2 2 . 1 8 2 1  Οί έν Ξηροκάμπτω τής Κρήτης συν-
αθροισθέντε; μαχηταί έπιπίπτουσι κατά τοΰ έχθροΰ 
καί εί; αίσχράν τρέπουσι φυγήν κ:.ί διάλυσιν· τά  δι
εσπαρμένα λείψανα τή ; εχθρικής 7ρατιας ούδαμοΰ έτυ* 
χον ελέους.

2 3 . 1 8 2 3  Ό ήρωϊκό; θάνατος τοΰ ΜΛΡΚΟΪ
ΒΟΤΣΑΡΗ πληγέντος κατά τό μέτωπον ανο) τοΰ δε
ξιού οφθαλμού.

24—25 1824  Οί ηνωμένοι έχθρικοΐ ς-όλοι
συνανΐηθέντες μετά τοΰ έλληνικοΰ μεταξύ Κώ καί 
Μπουδρουμίου συνάπτουσι μάχην, καθ’ ην τό ς·ενόν 
τοΰ μέρους μεγάλην σύγχυσιν προύξένησε τοϊς ’Οθω
μανοί;- ό ςόλο; τή ; Κων[πόλεω; έφάνη όλω; ανίκα
νο;· γενναίως ήγωνίσατο ή φρεγάτα τοΰ Γιβραλτάρη· 
μετά ίκανάς έκατέρωθεν ζημία; οί δύο αντίπαλοι ά- 
πεχωρίσθησαν.

26. 1 822 *0 Βεϋράν πασά; ήττηθεί; ύπό τοΰ
Διοβουνιώτου, Πανουργία καί Γούρα ύποχωρεΐ εί; Πλα- 
τανιάν

27. 1645 Μετά 57 ήμερων πολιορκίαν οί
Τοΰρκοι γίνονται κύριοι τών Χανίων.

28. 1823 Μετά τόν θάνατον τοΰ Μάρκου μέ
ρος τής ς-ρατια; αύτοΰ ές-ρατοπέδευσεν έν Καλιακού- 
δα δι’ επικουριών εί; 2000  αύξηθέν· ένταΰθα ύπές-η 
τήν · προσβολήν τοΰ έχθροΰ, ού μέρο; παρεκκλίναν 
πρό; Ν. κατέλαβε τά  νώτα τών Ελλήνων, οίτινε; με
ταξύ δύο πυρών εύρεθέντε; κατέλιπον τήν 3-έσιν αύ
τών καί διήλασαν διά μέσου τοΰ έχθροΰ άφέντε; 150  
νεκρού;.

29. 1823 'Ο έλληνικός ς-όλος ναυμαχησαςπρός
Τον ήνωμένον Αίγυπτιακόν-Τουρκικόν νικα αύτόν καί 
αναγκάζει νά ύποχωρήσ») είς ‘Αλικαρνασσόν μετά ά 
πωλείας 600 άνδρών.

30. 1823 Μετά τήν έν Καλιακούδα μάχην
διασκορπισθέντος τοΰ έλληνικοΰ ςφάτοπέδου 6 Πασάς 
τής Σκόδρας ούδεμίαν πλέον άντίς-ασιν άπαντών έχώ- 
ρησε πρός τά  κάτω’ τρ ατοπεδ εύσας έν τώ παρόντι παρά 
τήν Λεπενοΰ.

31. 1826 "Αμα τη  πρωία έπαναληφθεΐσα ή
y θέ; διακοπέϊσα ναυμαχία μεταξύ τών 31 πλοίων τοΰ 
Ταχίρ ’Αβα καί Τοπάλ Πασσα καί τοΰ έλληνικοΰ ς-ό- 
λου έληξε περί μεσημβρίαν τών μέν ’Οθωμανών ύπο- 
y ωρησάντων πρό; τήν Σμύρνην, τών δ’ Ελλήνων κατα- 
πλευσάντων εϊ; Ψαρά πρό; διόρθωσιν τών ζημιών των.

ΣΕ Π Τ Ε Μ ΒΡΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 - 1807 Προκήρυξις τοΰ γάλλου διοικητοΰ 
Βερθιέρου κηρύσσει τούς Ίονίους ύπηκόου; τής Γαλλι
κή; αυτοκρατορίας.

2—3 1 826 Καταπλέει ύπό τήν διοίκησιν τοΰ
Ά τιγγο ; μέ σημαίαν έλληνικήν ή έπίσημο; φρεγά; 
( ι Καρτερία ίί τ9) δε έπιούση ύψωσε την έλληνικήν ση
μαίαν διά τών είθισμένων κανονοβολ.ισμών χαιρετώσα 
αύτήν.

4·. 1 822 Λιά τή ; παραδόσεω;τή; Κιάφας άπώ-
λεσεν ή ’Ακαρνανία τό μόνον ισχυρόν αύτή; προπύργιον.

5. 1821 Ό θω μα; Γόρδων άφικνέϊται είς

Τρίκορφα μετά και άλλων φιλελλήνων κομίζων 3 βομ
βοβόλους καί 6 0 0  δπλα.

6 . 1 8 2 7  *0 μεν Κόχραν προσβαλών τό Με*
σολόγγιον αποτυγχάνει, άλλ’ ή ένδοξος τοΰ "ΑςΊγγος 
££ Καρτερία>5 καταςρέφει έν τώ Κοισαίω κόλπφ 7 τουρ
κικά.

7 . 1 8 2 0  Δι’ έπις-ολής τοΰ ’Αλεξάνδρου 'ΐψ η-
λάντου αγγέλλεται τοΐς Σουλ^ώταις ή προσεχής άνα- 
κήρυξι; τοΰ επανα^ατικοΰ κινήματος.

8 . 1 3 6 9  ’Αποκεφαλίζονται έν Κων]πόλει διά
τούς ύπέρ ανεξαρτησίας τοΰ "Εθνους πόθους αύτών ώς 
ένοχοι έσχάτη; προδοσία; ό ήγεμών τή ; Μολδαυ'ί'ας ’Ι
ωάννης Καλλιμάχης καί ό μέγας διερμηνεύς Νικόλαος 
Σοΰτσος.

9 . 1 6 6 9  *0 Φραγκίσκο; Μοροζίνη; έπί διετίαν
ολην τό Ηράκλειον γενναίω; ύπερασπίσα; γενομένου 
ρήγματος έπί τοΰ τείχους αναγκάζεται νά παραδοθή 
έντίμω;.

1 0 .  1 7 9 8  Ή ’Οθωμανική Πύλη κηρύσσει τόν
πόλεμον κατά τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

1 1 .  1 8 2 7  Ό πλοίαρχος θίομας διαπλεύσας
τό ς·ενόν τοΰ'Ρίου μετά τοΰ αΣωτήροςη μιας κα
νονιοφόρου καί 2  ήμιολιών προσβάλλει ^τουρκικόν ςΌλί- 
λίσκον δρμοΰντα έν τή Σκάλα τής ’Αμφίσσης, άλλ’ ά- 
ποκρουσθείς μή βοηθησασών τών ήμιολιών άπωθεΐται 
ύπό σφοδροΰ ανέμου πρό; τό Λουτράκι.

1 2 .  1 8 2 2  Στολίσκο; έλληνικός έμποδίζει τόν
Καπετάν Πασάν νά είσπλεύση τόν ’Λργολικόν κόλπον 
ΐνα τροφοδοτ/ιση τό Ναύπλιον.

1 3 .  1 2 1 9  Ό Ενετός δούξ Δομένικος * Δελφίνος 
συνομολογεί συνθήκην μετά τών οπλαρχηγών τής Κρή
της Κωνς\ Σκορδούλη καί Θεοδ. Μελισσηνοΰ πολλά 
παραχώρησα; αύτοΐς.

1 4 .  1 8 2 2  Ό Καπετάν Πασάς άπελπισθείς νά 
σιτήση τό Ναύπλιον άποπλέει είς Σούδαν.

1 5 .  1 8 2 1  'Ο Δράκος μετά τοΰ "Αγω Μουχουρ- 
δάρη νικώσιν εί; Πέντε Παγάδια τόν Μους-αφά Πασάν.

1 6 .  1 8 2 3  *0 έλληνικό; ς-όλο; πλέει εϊ; Ψαρά
πρός ύδρευσιν καί έπισκευήν.

1 7 . 1 8 2 1  Ό Γεωργάκης καί ό Φαρμάκης ώ-
χυρωμένοι έν τ?, μοντί τοΰ Σέκκου προσβάλλονται ύπο 
τής τουρκικής προφυλακής.

1 8 .  1 8 2 2  Ό ’Ανδρέας Μεταξας άποπλέει είς 
’Αγκώνα κομις-ής δύο ίκετηρίων έπι<τολών τής κυβερνή- 
σεως πρός τούς άνακτας τής Εύρώπη; καί προ; τον 
αύτοκράτορα τ /’;  'Ρωσσία;· δυς·υχώς δεν επετράπη α»- 
τώ νά προχωρήση.

1 9 .  1 8 2 5  Δι’ υπονόμου ύπό τοΰ Σωτηροπουλου
κατασκευασθείσης άνατρέπονται τά  πρό τοΰ Μεσο
λογγίου χαρακώματα τών Τούρκων.

2 0 . 1 8 2 3  Οί ύπό τόν Πασάν τής Σκόδρα;
καί τόν Βρυώνην ’Οθωμανοί ένωθέντε; ςρατοπεόεύουσΐ
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ο =L
ρ ’Ανατολικόν Καθολικόν Ανατ. Δύσις ’Αστρονομικά

13 1 Κυ Σύν αξ. Θ εοτόκ. Συμ. ’ Ιη σ. Ν αυή D. XVI d. P. Dediic. delle Cattedr. di 5,40 6,11
14 2 Δε Μάμωνος.’Ιωάννου Νηστευτοΰ Stefano Re C. [Zante e Cefal. » 6,10
15 3 ΤΡ ’Ανθίμου. Θεοκτίστου Giacinto C. 5,41 6,9

J Jk . (Α.16 4 Τε Βαβύλα. Μωϋσέως Dell’ 8a della Dedicaz. 5,42 6,7
17 5 Πε Ζαχαρίου Lorenzo Giustiniani V. 5,43 6,6
18 6 Πα Μιχαήλ Dell’ 8a della Dedicaz. » 6,4
19 7 Σα Προερ.γενεθλ.Θεοτ. Σώζοντος ii ii [Adriano M. 5,44 6,1
20 8 Κυ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΤ D.XVII d. P.Nativ.diM.V. 8a della Ded. 5,45 6,
•21 9 Δε ’Ιωακείμ. “Αννης. Σιβηριανοΰ Fra 1’ 8a della Nativ. Gorgonio M. 5,46 5,59 — Ό ήλιος εις
22 10 Τρ Μηνοδώρα; Μητροδώρας Νυμ- Nicola da Tolentino C. 5,47 5,57 τόν Ζυγί>ν

23 11 Τε Θεοδώρας [φοδώρα; Fra Γ 8° della Nativ. Proto & Mm. 5,49 5,55 — (Φ )6' 50
vtVz . UL.24 12 Πε Αύτονόμου Fra 1’ 8a delle Nativ. di Μ. V. » 5,54

25 13 Πα Κορνηλίου 5,50 5,53 O ' “· J*·

20 14 Σα “Τψ. τοΰ ΤΙΜΙΟΤ ΣΤΑΤΡΟΪ Eealtazione della S. Croce [com. M. 5,51
27 15 Κυ Νικήτα D. XVIII d. P. SS. Nome di Maria Ni- » 5,50
2 8 16 Δε Εύφημίας [πης Cornelio e Cipriano Eufemia & Mm. 5,52 5,49
29 17 τρ Σοφίας. Πίς-εως Έλπίδος ’Αγά- Impress, delle stim. di S. Franc. 5,53 5,47
3 0 18 Τε Εύμενίου quat. tem pi. Giuseppe da Coper. C. 5,54 5,45

π. μ.οΐ 19 Πε Τροφίμου. Σαββατίου Δορυμέ- Gennaro V. e Conp. Mm. 5,55 5,44
2 20 Πα Εύσταθείου (δοντος quat . tempi Eustachio e Comp. Mm. 5,57 5,42
3 21 Σα Κοδράτου. ’Ιωνά quat. tempi Matteo Ap. ed Ev. 5,58 5,40
4 22 Κυ Φωκά D. XIX d. P. 7 Dolori di Μ. V. 5,59 5,39
5 23 Δε Σύλληψ. ’Ιωάννου Βαπτιστοΰ Lino P. M. Tecla V. M. » 5,38
6 24 Τ? Θέκλης La Madonna della Mercede » 5,37
7 25 Τε Ευφροσύνης Tomaso da Villanova C. 6 5,35 ■ '
8 26 Πε Μετάς-ασις ΊωάννουΘεολόγου Gerardo Sagredo,Cipriano e Gins.tMm 6,1 5,33 - φ ϊ ’Ι :9 27 Πα Καλλιστράτ. καί τών σύν αύτω Cosma e Damiauo Mm. 6,2 5,32

10 28 Σα Καρίτονος. Βαοούχ Venceslao M. [cang 6,3 5,30
11 29 Κυ Κυριακοΰ D. XX d. P. Dedic. di S. Michele Ar- 6,4 5.29
12 30 Δε Κρηγορίου Έπισκ. ’Αρμενίας Girolamo C. D. 6,5 5,27

παρά το ’Ανατολικόν και πολιορκοΰσιν αύτό.
2 1 .  1 8 2 1  Στόλος τουρκικός έκ Πατρών κατα-

πλεύσας πολιορκεί τό Γαλαξείδιον και καταλιπόντων 
αύτό τών 2 0 0  ύπερασπιτών αύτοΰ κυριεύει καί κατα- 
ς-ρέφει αύτό.

2 2 . 1 8 2 1  Δι’ αιφνίδιας καί απροόπτου τών
Ελλήνων έφόδου άλωθείσης της Τοιπολιτσάς τελείται 
σφαγή άνωφελής και άνηλεής πολλών Τούρκων, επαί
σχυντος λίαν διά τούς ήμετέρους.

2 3 . 1 8 2 0  Ό Γεωργάκης μετά 1 1  άνδρών έγ-
κεκλεισμένος εντός τοΰ κωδωνος-ασίου τής υ.ον/ίς τοΰ 
Σέκκου, τίΟτ,σι πΰρ εί; τήν πυριταποθήκην καί θά 
πτει ύπό ερείπια πολεμίους, εαυτόν καί έταίρους πλην 
ενός διά θαύματος σωθέντός.

2 4 . 1 8 2 4  Συμπλακέντος μεταξύ Χίου, Καρα-

μπουρνά καί Μιτυλήνης τοΰ έλληνικοΰ ς·όλου καί τοΰ 
τουρκικοΰ, ό πυρπολητής Καλογιάννος προσκολλά τό 
πυρπολικόν αύτοΰ εις δικάταρτον ’Οθωμανικόν καί 
κατας·ρέφει αύτό όλοσχερώς.

2 5 . 4 7 6  π. X. Αΐ έν ΠλαταιαϊςκαίΜικάλη μάχαι.
2 6 .  1 6 8 7  Βόμβα Ένετική πεσοΰσα εντός τοΰ

Παρθενώνος καί μεταδοΰσα τό πΰρ είς τ/,ν πυριταποθή- 
κην όιέρρ/,ςε καί κατές·ρεψε τό κάλλιτον τοΰτο τής 
αρχαιότατος άριτοτέχνημα.

2 7 . 1 8 3 1  Έδολοφονήθη ό κυβερνήτης τ"ς 
'Ελλάδος ’Ιωάννης ό Καποδίς-ριας.

2 8 . 1 3 9 6  Ό βασιλεύς τής Ούγγαοίας μετά 
βοήθειας 1 3 0 0 0  Γάλλων σπεύσας νά σώση τό Βυ
ζάντιον πολιορκούμενον ύπό τοΰ Βαϊζήτ ήττήθη δεινώς 
παρά τ/,ν Νικόπολιν τίίς Θράκης.

29. 490 π.Χ, Ή έν Μαραθώνι μάχη.
30. 1 8 2 6  Περί μέσας νύκτας ύπό έχθρικής σφαί

ρας βληθείς έξωθεν τής ’Ακροπόλεως τών Αθηνών περι- 
πολών ό Γκούρας, πίπτει κατά χώραν νεκρός.

Ο Κ Τ Ω Β ΡΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 .  1 8 0 9  Διά προκηρύξεως τοΰ στρατηγού
τών “Αγγλων ’Οσβάλδου καλοΰνται οΐ Ίόνιοι είς α
ποστασίαν κατά τής Γαλλικής κυριαρχίας.

2 . 1 8 2 0  Δι’ έποστολής τοΰ Μ. Φωκιανοΰ αγ
γέλλεται ή είς Ίσμαήλιον άφιξις τοΰ 'Τψηλάντου, 
όπόθεν ούτος άπέστειλε προκηρύξεις πρός τους ά
παντα/οΰ προεστώτας Έλληνας.

3. 1 6 7 3  ’Αποικία 7 6 0  Ελλήνων φευγόν-
των τήν δεσποτείαν τών Τούρκων άποπλέει ύπό 
τόν ’ΐωάννην Στεφανόπουλον έξ Οίτ/λου είς Παομί- 
αν τής Κορσικής.

4 . 1 4 4 8  Ή Ένετία φοβούμενη μάλλον τόν 
Γεώργιον Σκενδέρμπέϋν ή τόν Μουράτ Β'. συνομο
λογεί ειρήνην καί συμμαχίαν μετά τοΰ άρχοντος τής 
’Αλβανίας.

5 . 1 3 0 8  ’Αποθνήσκει ό Γάλλος δούξ τώ ν ’Α
θηνών Γουίδων Β'., ον διεδέξατο ό τελευταίος τοι- 
οΰτος Ούάλτερος Α'. Βριέννιος.

6 . 1 8 2 4  Μετά τήν έν ’Αμπλιανη μάχην
ό Δερβι-Βαλεσής έπί 3 περίπου μήνας παραμείνας 
έν ταϊς κοιλάσι τοΰ Κηφισσοΰ καί ’ίλισσοΰ υπο
χωρεί έκεΐθεν τοΰ Σπερ/ειοΰ.

7 . 1 5 7 1  ’Απέναντι τοΰ ’Ακτίου ναυμαχοΰ-
σιν οΐ στόλοι τοΰ Λούτσαρη Πασά ναι Βέη τής ’Αλ
γερίας κατά τοΰ στόλου τοΰ Δον Ζουάν.

8 .— 9. 1 8 2 7  Οί ναύαρχοι τών τριών δυ
νάμεων καταστρέφουσιν έν Νεοκάστρω τόν στόλον 
τοΰ ’Ιμβραήμ. Τοΰτον δε έπανελθόντα τ?, έπιού- 
ση άπεΛοΰσι διά τής καταστροφές τών φρουρίων 
καί υπολοίπων αύτοΰ πλοίων άν μή παύσηται τών 
κατά τήν Πελοπόννησον βιαιοπραγιών.

1 0 . 1 8 6 2  Έξωσις τοΰ άειμνήστου πρώτου
τής Ελλάδος βασιλέως ΟΘΩΝΟΣ Α\

1 1 .  1 8 2 6  Ό Κριεζώτης έκλεχθείς ύπό τοΰ
Καραϊσκάκη φρούραρχος ’Ακροπόλεως υπεισέρχεται 
διά νυκτός είς αύτ/,ν άγων επικουρίαν 4 5 0  μα
χητών.

12- 1 866  Ό τών μαρτύρων τής ’Ελευθερίας
στέφανος στέφει τάς κεφαλάς τών γενναίων άγωνι- 
στών τής δεινής παρά τό Βαφέ τής Κρήτης μάχης.

1 3 .  1 8 2 6  Ό ναύαρχος Σπετσών Γ. ’Αν-
δοΰτσος καταλαβών τάς αναγκαίας θέσεις πρός ύ- 
πειάσπισιν τής Σάμου, σώζει αύτ/ιν άπο ολέθρου

προφανούς.
14 ·  1 7 9 8  Ό ’Αλή Τεπενλελής έπανελθών

έκ τής κατά τοΰ Πεσβάνογλου στρατείας άποστέλ- 
λει 4 0 0  άνδρας κατά τής Πρεβέζης, οΐτινες νι- 
κήσαντες έν δεινή μάχη τούς Γάλλους ύποστηοι- 
κτάς αύτϊίς εισέρχονται είς τήν πόλιν θΰται τοΰ 
παντός.

1 5 .  1 8 2 1  Οί ’Ακαρνάνες νικώσι τόν ’Ι
σμαήλ Πασάν άγοντα 3 8 0 0 , τρέψαντες δέ αύτόν 
εις φυγήν, άναγκάζουσι νά κλεισθη έντός τής *Αρ- 
της. <.

1 1 . 1 8 2 2  Οΐ οπλαρχηγοί τής ’Αχαί'ας κα-
ταλαβόντες τάς θέσεις Γηροκομείου, Περιβόλας καί
Σαραβολίου καί έντεΰθεν όρμώμενοι γίνονται μετά
τινας ήμέρας κύριοι τών Πατρών.

1 7 .  1 7 9 7  Διά τής ειρήνης τοΰ Καμποφορ- 
μίου αναγνωρίζονται άπασαι αί κατά τήν ’Αδριατι- 
κήν Γαλλικαί κτήσεις, ν

1 8 .  1 4 4 8  Ή περί τό Κοσσυφοπέδιον δεύτε
ρα όλεθρία μάχη καί καταστροφή τοΰ ’Ιωάννου Οϋ- 
νυάδου.

1 9 .  1 8 2 1  Οΐ Κασσανδρέΐς καίτινες Μακε-
δόνες πρός αΰτδύς καταφυγόντε;, 2 0 0 0  τόν άριθμόν 
έν δλα), σκάψαντες τάφρον μακράν έπί τοΰ ίσθμοΰ
όχυροΰνται καί άποκρούουσι μετά μεγάλης φθοράς
τριπλασίους έχθρούς άποπειραθέντας έφοδον.

2 1 .  1 8 2 2  Ό Κανάρης πυρπολεί μεταξύ Τε
νέδου καί Τρ:οάδος τό δίκροτον τοΰ Καπετάν πχσα.

2 1 .  1 8 2 3  Οί Ελληνικοί στολίσκοι προσλα- 
βόντες παρά τήν Χαλκίδα 7 οθωμανικά καταστρέ- 
φουσι 3 έξ αύτών.

2 2 . 1 3 2 4  Οί ήμέτεροι μαθόντες παρά Κα- 
σίων ναυτών τάς κινήσεις τοΰ ’Ιμβραήμ Πασά άπο- 
φασίζουσι τ/,ν κατ’ αύτοΰ έπίθεσιν.

2 1 .  1 8 2 0  Ό ήγεμών τ7,ς Μολδαυίας Ιωάν
νης Σοΰτσος μυεΐται τά  τής Φιλικής Εταιρίας.

2 4 . 1 8 2 6  Διά τής απιστίας τών τακτικών 
τοΰ Φαβιέρου καταλιπόντων τάς παρά τον Κιθαιρώ- 
να θέσεις αύτών ματαιοΰται τό σχέδιον τής άπολυ- 
τρώσεως τής ’Ακροπόλεως.

2 5 . 1 8 2 6  Ό Καραΐσκάκης άπελθών τ7,ς Έ* 
λευσΐνος πρός Β. δπως ά~ο"πάσ/ι τ/,ν Στερεαν ά* 
πό τών χειρών τών Τούρκων επιτυγχάνει τοΰ ποθου- 
μένου έντός 4  μηνών, έξαιρέσει τών πόλεων Βονι- 
τσης Μεσολογγίου καί Ναυπάκτου.

2 6 . 1 8 2 3  Ό Νικήτας άναγκάζει τόν έ'τι υ
πό τών Τούρκων κατεχόμενον Άκροκόρινθον να συν
θηκολόγηση.

2 7 . 1 8 2 2  *0 Βρυώνης καί ό Ρεσίτ-Πασάς
πολιορκοΰσι τά Μεσολόγγιον.

2 8 . 1 8 2 6  Ό Καραϊσκάκης συνάπτει μάχην
παρά τήν Δοβρίναν δπως έμποδιζων τήν προελευ-
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g i. ’Ανατολικόν Καθολικόν Άνατ Δύσις ’Αστρονομικά

13 1 ΤΡ ’Ανανίου. 'Ρωμανού Remigio Vesc. 6,7 5,25
■14 2 Τε Κυπριανοΰ ’ίουστίνης Festa degli Angeli Cuatodi 6,8 5,24
15 3 Πε Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου Off. vot. della Eucaristia 6,9 5,23

- ( Γ 0’ 16'■10 4 Πα Ιεροθέου Francesco d’ Assisi C. 6,10 5,22
17 5 Σα Χαριτίνης Off. vot. della Concez. Placido & Mm. » 5,21
'18 0 Κυ βωμα D.XXId.P.S.RosariodiM.V.RrunoneC. 6,11 5,19
19 7 Δε Σεργίου. Βάκχου Giustina M. Marco P. Sergio & Mm. 6,12 5,18
•20 8 Tp Πελαγίας Brigida Ved. 6,13 5,16
•21 9 Τε ’Ιακώβου. ’Ανδρονίκου Dionisio, e comp. Mm. 6,14 5,15
2 2 10 Πε Εύλαμπίου καί Εύλαμπίας Francesco Borgia C. » 5,14

_ ( Φ ) 8>18'2 3 11 Πα Φιλίππου. Θεοφάνους Off. vot. della Pass, di N. S. G. C. (3,15 5,12
•24 12 Σα Πρόβου. Ταράχου.’Ανδρονίκου Off· vot. dell’ Imm. Concez. di Μ. V. 6,17 5,11 (i·

‘0  ήλιος εις
•25 13 Κυ Καρπού. Παπύλου ’ Αγαθ ον ίκη ς D. XXII d. P.Maternita di M.V.Edoar- 6,18 5,10 τον Σκορπι'ον
•2(5 14 Δε Κοσμά. Ναζαρίου Callisto P. M. [do Re C. 6,19 5,9
•27 15 Tp Λουκιανού Teresa Yerg. 6,20 5,8
2 8 16 Τε Λογγίνου Off. vot. di S. Giuseppe 6,21 5,6
!2<) 17 Πε ’Ωσιέ. ’Ανδρέου Edvige Reg. Ved. 6,22 5,5
o il 18 Πα Λουκά Luca Evangelista 6,23 5,4
31 19 Σα ’Ιωαήλ. Ούαρίου (νης Pietro d’ Alcantara C. [Canzio 6,24 5,3
Ν1 •20 Κυ ’Αρτεμίου. Γερασίμου Ματρώ- D. XXIII d. P. Purita di Μ. V. Giov. 6,26 5,2

2 21 Δε ’ίλαρίωνος. Σωκράτους Off. degli Ang. Ilarione, Orsola & Vv. 6,27 5
3 2 2 Τρ ’Αβερκίου.7 έν’Εφέσωπαίδων Off· vot. degli Apostoli [Mm. a 5
4 •23 Τε ’Ιακώβου Off. vot. di S. Giuseppe 6,28 4,59
5 •24 Πε ’Αρέθα Raffaele Arcang. [Mm. 6,29 4,58
6 •25 Πα Μαρκιανοΰ. Μαρτυρίου Off. della Pass, di G.C.Crisan. e Daria 6,30 4,57
7 2 0 Σα Δημητρίου Off. vot. della Concez. Evaristo P. M. 6,32 4,56
8 ‘27 Κυ Νέστωρος D. I ll dopo 1’ Epifania 6,33 4,55
9 •28 Δε Στεφάνου. Τερεντίου 

’Αναστασίας. ’Αβραμίου
Simone e Ginda Ap. 6,34 4,54

10 •20 Tp Off. vot. degli Apostoli - 6,35 4,53
11 30 Τε Ζηνοβίου. Ζηνοβίας Off. vot. di S. Giuseppe 6,30 4,52 ,
|12 31 Πε Στάχυος. ’Επιμάχου (Vig.) Off. vot. della Eiicarist. 6,37 4,51

3 0  πλοίων έντόλμως προσβαλόντες τόν έν Σούδα της 
Κρήτης καταφυγόντα- ’ΐβραημ τοιαύτην σύγχυσιν έπη- 
νεγκον είς τάς τάξεις αύτοΰ ωμε έπελθούσης τ7,ς νυκτός 
τινά μέν τών πλοίων του ανέκαμψαν είς ’Αλεξάν
δρειαν, άλλα δ’ έξώκειλαν είς Κρητην. Οί γεν» 
ναΐοι ναύαρχοι έπέμειναν περιπολοΰντες καί αμ* τ?, 
ημέρα συνέλαβον παρά την Κάσσον διάφορα φορτηγά, 
α παρέδωκαν τ« ελληνική κυβερνήσει.

3. 1 4 4 3  Ό ’Ιωάννης Ούνυάδης μετά βοήθειας
τών ηγεμόνων Σερβίας καί Βοσνίας καί Γερμανών μαυ
ροφόρων μέχρι Νίσσης προελάσας κατανικα τόν βεζύρην 
τοΰ Μουρατ Χακηλ, άπωλέσαντα 2 0 0 0  νεκρούς, 3, 
000  αιχμαλώτους καί 3 σημαίας.

4 . 1 8 2 1  Ό Μαυροκορδάτος μετά 3 0  προεμών
ρυθμίζει τά  τ·7,ς Γερουσίας τη ς  δ υτ ικ ή ς  Ε λλάδ ος.

σιν τοΰ Μουστάβεη άποκόψη την συγκοινωνίαν του 
έν τη ’Αττική στρατοΰ.

2 9 . 1 8 2 4  Τό πλοΐον τοΰ ’Ιωάν. Μακρυμούρα 
συλλαμβάνει παρά την ’Αστυπάλαιαν 'Ισπανικόν φορ- 
τηγόν της μοίρας τοΰ ’ίμβραγ,μ άπομονωθέν.

3 0 . 1 8 0 9  'Ο"Αγγλος ναύαρχος Καλλιμβοΰδ 
αγγέλλει τη  Κυβερνήσει αύτοΰ τί,ν άπό τών Γάλ
λων -έλευθέρωσιν τών ’ίονίων νήσων πλήν της Κερ- 
κύρας καί την άποκατάστασιν τ?ίς ’ίονίου δημοκρατίας.

3 1 .  1 8 4 8  ’Αποθν/,σκει έν Κων)πόλει έν ηλι
κία 5 8  έτών ό ’Ιωάννης Παλαιολόγος.

Ν Ο ΕΜ ΒΡΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1 — 2. 1 8 2 4  Ό Μιαούλης και ’Ανδροΰτσος μετά
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a ’Ανατολικόν Καθολικόν Ανατ Δύϊΐς Αστρονομικά

13 1 Πα Κοσμά Δαμιανού 
’Ακυνδύνου καί τών σύν αύ-

Festa di tuti i Santi 6,39 4,50
J J  [Λ. U..•14 2Σα Commem. dei Fedeli Defonti 6,40 D

15 3 Κυ ΆκεψΧ [τώ 70 D. IV d. 1’ E . e dell’8a di tutti i SS. » 4,49
16 4 Δε ΊωαννικίουΝ^-άνδρουΈρμαίου Carlo Borromeo, Vitale & Mm. 6,41 4,48
17 5 ΤΡ Γαλακτίωνος. ’Επιμημης Dell’ 8a di tutti i Santi 6,42 4,47
!ΐ8 6 Τε Παύλου δμολογητοΰ »  >5 5? 6,43 1)
19 7 Πε Λαζάρου. 33  έν Μελιτιν.μαρ. >5 >5 6,45 4,46
20 8 Πα Σύναξ. Μιχαήλ καίλοιπών ’Α- 8 a di tutti i SS. e Quat. Coron. Mm. 6,46 »
21 9 Σα Όνησιφόρου.Πορφυρίου] [σωμ. Dedic. della Basil, del Salvatore 6.47 4,45
22 10 Κυ Έράμου [Ματρώνης D. V. d. 1’ E .Patrocin. di Μ. V.Andrea 6^48 4,44
23 11 Δε Μηνα. Βίκτωρος. Βικεντίου Martino V. Menna M. [Avell. 6,49 » Ό  ήλιος είς 

τον Τοξότην
24 12 ΤΡ ’Ιωάννου έλεημ. Νείλου Martino P. M. 6,50 »

•25 13 Τε ’Ιωάννου Χρυσοστόμου Didaco C. 6,51 4,43
26 14 Πε Φιλίππου Giosafat M. 6,52 »

27 15 Πα Σαμωνα. ’Αβίβου. Γουσίου Gortrude Verg. 6,53 4,42
28 16 Σα Ματθαίου Off. vot. dell’ Imm. Concez. di Μ. V. 6,54 »

- c s “:29 17 Κυ Γρηγορίου έπισκ. Νεοκαισαρ. D. VI d. l ’ Ep. Gregorio Taumatur.V. 6,55 »

30 18 Δε Πλάτωνος. "Ρωμανού Dedic. delle Basil, di S. Pietro e Paolo 6,56 4,4 l
d1 19 T? ’Αβδιοΰ. Βαρλαάμ Elisabetta Ved. Ponziano P. M. 6*57 »

1 2 20 Τε Γρηγορίου. Πρόκλου Felice da Valois C- 6,59
3 21 Πε Τά εΐσόδια ττϊς Θεοτόκου Piesentazione della Β. V. M. 7 »
4 22 Πα Φιλήμονος. Κιλικίας Cecilia V. M. 7' »
5 23 Σα Γρηγορίου’Ακραγ.’Αμφιλοχίου Clemente P. M. Felicita M. 7,1 »

- m i! 6 24 Κυ Κλημεντος. Πέτρου ’Αλεξ. D. XXIV. d. P. Giovanni della Croce » »

ί 725 Δε Αικατερίνης. Μερκούριού Caterina V. M. [C.Crisogono M. » »

826 ΤΡ ’Αλυπίου. Νίκωνος Fra 1’ 8a della present. Pietro Alesan. 7,3 »

1 9 27 Τε ’Ιακώβου Πέρσου Fra l ’8a della Present. [V. M. 7,4 »

10 2 8 Πε Στεφάνου. Είρηνάρχου 8a della Presentaz. della Β. V. M. 7,5 »

11 2 9 Πα Παραμόνου. Φιλουμένου Off. vot. della Pass, di G. C. Satur- 7,6
12 30 Σα ’Ανδρέου Andrea Apostolo. nino M. » »

5 . 1 8 2 8  Παραδίδονται είς τόν Ύψηλάντην ή
Λεβαδεία, τά  Σάλωνα καί ή ’Αταλάντη.

6 . 1 8 2 1  Ό ’οδυσσεύς διακόψας πασαν συγ
κοινωνίαν μεταξύ Λαμίας καί τών έν Θή,βαις ’Οθωμα
νών αναγκάζει τόν Μεχμέτ καί ’Ομέρ νά ύποχωρήσω- 
σι δ ι’ ’Αταλάντης είς Λαμίαν.

7 . 1 8 2 7  Καταφθάνει είς Χίον ή ύπό τόν Άλ-
μέϊδαν επικουρία είς τόν Φαβιέρον.

8 . 1 8 6 6  Ή καταμροφη της έν Κρήτη μονής
τοΰ ’Αρκαδίου.

9 . 1 8 2 2  Δημοσιεύεται ό περί έκλογ7,ς τών
παραματών η βουλευτών νόμος της έλλ. έπαναμάσεως.

1 0 .  1 8 0 7  Δ ι ’ αύτοκρατορικοΰ ψηφίσματος τοΰ
Ναπολέοντος έπικυροΰται ή προκηρυξις τοΰ ς-ρατηγοΰ 
Βερθ'.έρου κηρύξαντος τάς ’ίονίους νήσους κτήσεις Γαλ-

λικάς.
1 1 . 1 8 2 0  Ό ύπονομευτής Κώμας δι’ άνθυπο-

νόμου ματαιώνει την κατά της Άκροπόλεως γενομένην 
υπόνομον.

1 2 .  1 8 2 2  Ή Ύδρα'ίκη μοίρα τοΰ έλληνικοΰ μό
λου, ής έπέβαινε καί ό Μιαούλης προσορμισθεΐσα ένεκα 
κακοκαιρίας είς Βάτικα παρακολουθεί νΰν τόν έκ τοΰ 
Νεοκάμρου έξελθόντα καί πρός τόν κόλπον τών Πατρών 
διευθυνόμενον έχθρικόν μόλον.

1 3 .  1 8 2 5  Μικρά ναυμαχία πρό τοΰ ακρωτηρί
ου ’Αράξου.

1 4 .  1 8 2 5  Τό πυρπολικόν τοΰ ’Αντωνίου Βώκου
καταδιώκον φρεγάδα τουρκικήν αποτυγχάνει τοΰ σκο
πού καέν παρακαίοως ένεκα έμπρημ’ικών ύλών ριφθεισών 
κ ατ’ αύτοΰ εκ τ?,ς φρεγάδος.
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•to ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Ήλίου ΦάσειςΣελήνης

D °- ά
X ’Ανατολικόν Καθολικόν Ανατ. Δύσις ’Αστρονομικά

13 1 Κυ Ναούμ
’Αββακούμ
Σοφονίου

D. I. d’ Avvento 7,7 4,41
- Χ ’Ί

14
15

2
3

Δε

ΤΡ
Bibiaua V. Μ. 
Francesco Saverio C.

7.8
7.9

4,42
D

16 4 Τε Βαρβάρας. ’Ιωάννου Δαμασκ. Barbara Y. M. » 4,43
17 5 Πε Σάββα Pietro Crisologo V. D. Sabba Abb. 7,10
18 6 Πα Νικολάου Nicolo Yesc. 7,11 »
19 7 Σα ’Αμβροσίου (Vig) Ambrogio V. D. (Μ. V. 

D. II d’ ΑνΛ'βηΙ,ο Imrnac. Concez. di
» »

20 8 Κυ Παταπίου 7,12 »
21 9 Δε Σύλληψι; "Αννη; Fra l ’8a dell’ Imm. Concez. » 4,44 - f W ’ 54'
22 10 ΤΡ Μηνα. Έρμογένου;.Εύγράφου Trasl. della Casa di Lor· e Melcbiade 7,13 4,45 ^0 ήλιος εις
2 :; 11 Τε Δανιήλ Damaso P. (P. M. 7,14 4,46 τον Αιγόκερον
24 12 Πε Σπυρίδωνο; Spiridione Vesc. » »
25 13 Πα Εύτρατίου καί τών σύν αύτω 8a di S. Nicolo » 4,47
20 14 Σα Θύρσου ?? ι ι  η  ι ι Lucia V. M. (cez. di Μ. V. »
27 15 Κυ Ελευθερίου D. Ill d’Avvento e 8a dell’Iinm. Con- 7,15 »

- Τ 11' 17'^  μ. μ.
28
29

16
17

Δε
Τρ

Άγγαίου. Μαρίνου 
ΔΙΟΝΤΣΙΟΤ. Δανιήλ καί τών

Eusebio V. M. 
Giovanni Marinoni C.

»
7,16

4.48
4.49

30 18 Τε Σεβαςιανοΰ.Ζωή; [3  παίδ. q u a t . t e m p i  Aspettaz. delParto diM.V. 4,50
31 19 Πε Βονιφατίου 8a di S. Sdiridione V. » »
c.1 20 II α ’Ιγνατίου q u a t . t e m p i Off. deila feria » 4,51

2 21 Σα ’Ιουλίαν ή; q u a t . t e m pi Tomaso Apost. 4,52
3 22 Κυ Αναστασία; D. IV. d’ Avvento 7,17 4,534 23 Δε Τών εν Κρ ή τη 10 μαρτύρων Off. delle feria » 4,545 24 T? Εύγενία; Vigil, del Santo Nat ale » 4,55 ~ ® μ .  μ·'6 25 Τε Ή κατά σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοΰ Nativita di N. S. G. C. » 4,557 26 Πε Σύναξι; τής Θεοτόκου [Σωτήρ. Stefano Potomar. » 4,56
8 27 Πα Στεφάνου. Θεοδώοου Giovanni Ap. ed Ev. » 4,579 28 Σα Τών εν Νικομηδ. διςμυρ. μαοτ. Innocenti Min. 7,16 4,58

Ιιο 29 Κ,υ Τών έν Βηθλεέμ νηπίων D. fra l ’8a del Natale, Tomaso di Can- » 4,59
11 30 1 ε Ανυσία; Fra 1’ 8a del Natale (tor. 5,1

Ι ΐ2
—pL31 Τρ Μελάνη;. Silvestro P. C. 5,2

1 5 .  1 8 2 1  Ό Θεόδωρος Νέγρη ς καταρτίζει τον
οργανισμόν τ^ς γερουσία; τής Άνατολ. χέρσου'Ελλάδος.

1 6 .  1 8 2 1  Διορίζεται ή ανεύθυνο; ήγεμών δω-
δεκαμελής επιτροπή τ?,; ’Ανατολικής Ελλάδος, ή έπι- 
κληθεϊσα "Αρειος Πάγος.

1 7 .  1 8 2 5  Ο Μους-αή-Πασά; καί ό Όμέρ Βρύ
ων.',; καταλιπόντες τας κατά την ’Ακαρνανίαν έπιχιι · .· 
σεις αύτών απέρχονται είς τά  ίδια.

1 8 .  1 8 2 3  Ο Κΐτσο; Ταβέλα; κατά την β'.
πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου εξέρχεται νυκτό; μετά 
«*50 τρατι^τών όπως καταλαβών το Σκαλί άρπάστι 
τας τροφα;, άς άνεμενον οΐ πολιορκηταί έκ Πατρών. 
Ούτοι εξελθόντε; καί προσβαλο'ντες τούς έχθοούς λύαυσι 
τ/ιν πολιορκίαν τ ή ; πόλεω;.

1 9 .  1 8 1 6  Εναντίον τοΰ άρθρου 4 τή ; παρα-

δούση; τη ’Αγγλία τ ά ς ’ίονίους ν/,σους Παρισινής συν
θήκης ό λόρδος Μαίτλάνδ προκηρύσσει δτι αύτό; θέλει 
κανονίσει το ’Ιόνιον πολίτευμα.

2 0 . 1 8 2 6  Ό Καραϊσκάκη; έλθών εις βοήθειαν
τοΰ Γρίβα πολιορκεί «τενώ; έν ’Αραχώβη τού; ύπό τόν 
Μους-άμπεην εχθρούς, άναγκασθέντα; τέλος νά ζητή- 
σωσι συνθηκολόγησιν, ματαιωθεϊσαν ενεκα τών ύπ ’ αύ
τοΰ προταθέντων σκληρών δρων.

2 1 .  1 8 2 4  Οΐ κυβερνητικοί κατέχοντες τ  ',ν Τρι
πολιτσάν εςελ.θόντε; κατά τών αντιθέτων νικώσιν καί 
διασκορπίζουσιν αυτούς κατά τόν άγιον Σώς·ην συλ- 
λαβόντες πεοί τού; 6 0 . Θάνατο; τοΰ Πάνου Κολοκο- 
τρώνη.

2 2 . 1 8 2 4  ’Αποθνήσκει ό Θεόδωρο; Νέγρη;, εί;
τών πρωτουργών τ?,; έλλην. έ-ανα^άσεως, ύπό έπιδη-

μική; νόσου προσβληθεί;.
23. 1823 ’Εν μάχη συναφθείση έν τ$ Κακή 

Σκάλα ΚαρύςΌυ ήττώνται οί Τοΰρκοι αίσχρώ;.
24. 1437 Ό ’Ιωάννη; ΙΙαλαιολόγο; εκπλέει

έκ Κωνς-αντινουπόλεω; απερχόμενο; εί; τήν Δύσιν ϊνα 
κατορθώση την ενωσιν τών έκκλησιών καί τύχη τ  7,; 
βοηθείας τ 'ς  Δύσεω;

85. 1826 Οί Έλληνε; νικήσαντε; καί έξολο-
θοεύσαντες τόν έν ’Αραχώβη πολιορκηθέντα τουρκικόν 
ς·ρατόν έγείρουσι προ τ ? ;  πόλεω; φρικώδε; τρ όπ α ιο ν  
τώ ν  'Ε λλήνων κ α τ ά  τώ ν βαρβάρων έκ τών κε
φαλών τών φονευθέντων.

26. 1452 Σφαίρα τουρκική έκ τοΰ φρουρίου ρι-
φθεΐσα βυθίζει τό πλοϊον τοΰ ’Αθανασίου Κίτσου κατα- 
πλέον μέ φορτίον κοιθ ί; πρός σιτισμόν τη ; πολιορκου- 
μένης Κωνς-αντινουπόλεως.

27. 1827 Μάχη έν Μεραμπέλω τή ; Κρήτη;.
28.' 1826 Ό Φαβιέρο; λαμβάνει εντολήν μετά 

650 άνδρών νά είσέλθη είς την ’Ακρόπολιν τών ’Αθη
νών φέρων πολεμοφόδια. Προ; τοΰτο άποβιβασθεί; εί; 
Μουνυ/ίαν τ?, ύ7εραία αποτυγχάνει τοΰ σκοποΰ.

29. 1827 Γενομένη; νέα; ς-ρατεία; ύπό τόν I.
Χάλην κυριεύονται έπαρχίαι τινέ; τη ; Κρήτη;.

3 0 . 1 8 2 3  Λυθεισών τών πολ.ιορκιών τοΰ Αίτω-
λικοΰ καί -Μεσολογγίου αναχωρεί ό ύπό τον Σκόδραν 
Τρατό;.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1. 1822 Ό Στάϊκο; μετά 360 οπλοφόρων
κυριεύσα; τ?, προτεραία τό Παλαμίδιον ήνάγκασε τού; 
κατοίκου; τοΰ Ναυπλίου νά παοαδοθώσιν εί; τόν Κολο- 
κοτρώνην· έπιβιβασθέντες δέ εί; πλοία ελληνικά καί άγ 
γλικά απέρχονται εί; τήν Άσίαν οί Τοΰρκοι.

2. 1 452 Ό ’Ιάκωβο; Κόκος έκ Τραπεζοΰντος
προερχόμενο; διαπλέει πανούργω; τόν Βόσπορον καί είς- 
πλέει μετά φορτίου σιτηρών ε’ς Κωνς·αντινούπολιν πο- 
λιορκουμένην καί πεινώσαν.

3. 1826 Συμφιλιοΰνται οίτέω; έχθροί άλλήλων
φρούραρχοι ΙΙαλαμιδίου καί Ναυπλίου Γρίβα; καί Φωτο- 
μάρα;.

4. 1821 Οί τακτικοί τοΰ Β αλέγρα καί οί ύπό
τον Λίνσιγγ φιλέλληνες βαδίσαντες κατά τά συμπεφω- 
νηαένα κατά τών πυλών τοΰ Ναυπλίου δεκατίζονται 
ύπό τοΰ έχθρικοΰ πυρός, μη γενομένης τ?.; εκ τών άλ
λων σημείων συμπεφωνημένη; συγχρόνου ύπό τών λοι
πών 'Ελλήνων προσβολή; τ ί ;  πόλεω;.

5. 1827 ’Αποβιβάζεται εί; Τσεσμέν τό ύπό
τόν φιλέλληνα Φαβιέρον ά. τάγμα.

6. 1820 Ο; πρό τινο; έκ Κέρκυρας μετακλι-

θέντες πρός καταπελέμησιν τοΰ ?Αλή Σουλιώται κατα 
λείπουσι τό ’Οθωμανικόν ς-ρατόπεδον δπως δώσωσι 
μετ’ ολίγον τό έθνογερτηριον σύνθημα.

7. 1 8 2 5  Κατά τήν ς-ιγμήν τ?,; μεγί<-η; τοΰ
Κιουταχίΐ αμηχανίας έπιφαίνεται σωτήρ μέν αύτοΰ, δει
νός δέ διά τό άτυχες ηρωικόν Μεσολόγγιον άγγελος ό 
’ΐβραήμ.

8 . 1 4 3 8  Τελευταία συνεδρίασι; τη ; έν Φερρα-
ρία περί ένώσεως τών έκκλησιών συνόδου.

9 . 1 8 2 5  Προσκληθείσης ιδιωτική; συνεισφορά;
ενεκα έλλείψεω; δημοσίων χρημάτων, καί ίκανοΰ πο-
σοΰ συναχθέντο; έκπλέει εί; Μεσολόγγιον ό ναύαρχος 
Μιαούλη; έφοδίων κομις-ής.

1 0 .  1 8 2 1 Οΐ ’Αθηναίοι μετασχόντε; τοΰ έπα- 
νας·ατικοΰ κινήματο; διώκουσι τού; Τούρκου; έκ τ ή ;  
πόλεω; καί πολιορκοΰσιν έν τή Άκροπόλει, καλέσαν·' 
τε ; αρχηγόν αύτών τόν ’Ηλίαν Μαυρομιχάλην.

1 1 .  1 2 8 8  ’Αποθνήσκει ό Έλλην αύτοκράτωρ
Κων]πόλεω; Μιχαήλ Παλαιολόγο;.

1 2 .  1 8 0 3  Οί Σουλιώται συνομολογήσαντε; με
τά  τοΰ Βελή συνθήκην έξέρχονται υπόσπονδοι' μόνο; 
δε ό Σαμουήλ έγκεκλεισμένο; έντό; τοΰ Πύργου τή ; 
άγίας Παρασκευή; άφοΰ άπέκαμεν άνταγωνιζόμενο; 
εθεσε πΰρ εί; τον αποθήκην τής πυρίτιδο; καί έτάφη 
ύπό τά  ερείπια.

1 3 .  1 8 2 1  Μεκακληθέντος είςΚρότην βοηθοΰ
τοΰ Πέτοου ’Ομηρίδη Σκυλίση παύουσι διά τών συμ
βουλών αύτοΰ αί εριδες τών Κρητών προκρίτων καί έ- 
παναλαμβάνονται οί αγώνες. .

1 4 .  1 8 2 1  Ό Νικήτα; άντεπεξελθών κατά
τών έκ Ναυπλίου έξελθόντων 6 0 0  ’Οθωμανών σώζει
τό "Αργό; άπό πυρκαΐα; καί διαρπαγής.

1 5 .  1 8 2 1  Φρουρά 3 0 0 0  ’Οθωμανών κατα
λαμβάνει τάς ίεράς μονά; τοΰ “Αθω.

1 6 .  9 6 9  '  Έγκλείεται έν τοϊ; άνακτίροι; δ τ ί  ς 
ΚωνΓπόλεω; νέο; αύτοκράτωρ’Ιωάννης ό Τσιμικτσής.

1 7  7 6 9  Ή ’Αθηναία Ειρήνη νυμφεύεται Λέοντα 
τόν Δ', καί στέφεται αύτοκράτειρα.

1 8 .  1 8 2 2  Έτιτροπ/ι έκ Καρυ7ία; έλθ>ΰσα εί;
’Αθήνας καλεϊ τ ίν  Ήλιαν Μχυρομιχάλην ΐνα άναλά- 
β/ι τήν διοίκησιν τών έκίϊ ς-ρατευμάτων οί δ ’ έν Εύ
βοια άντιφρονοΰντες άναγορεύουσι συγχοίνω; ^τοιοΰτον 
τόν Βάσσον Μαυροβουνιώτην.

1 9 .  9 6 9  Έτολή τοΰ γέροντα πατριάρχου Πο-
λιεύκτου ό αύτοκράτωρ ’Ιωάννης έξορίζε; εί; Πρωτην τήν  
αύτοκοάτειοα Θεοφανώ, ώ; ένοχομένην είς τήν δολο
φονίαν Νικηφόρου τοΰ Φωκα.

2 0 . 1 8 1 7  ' Έγένετο τ ι  τερατώδες τή ; Ίονίον
πολιτείαςσύνταγμα, δπερ διώκησεν αύτήν μέχριςΈνώσεω;.

2 1 —22 . 1 8 2 1  Οί έπί τοΰ ίσθμοΰ Έλληνες φο-
νεύουσι 1 3  αξιωματικούς τ ή ; ακολουθία; τοΰ Κια-



μήλ--βεη δπως έξαναγκάσωσιν αυτόν εί; πραγματο
ποίησή τής παραδόσεως τοΰ Άκροκορίνθου· άλλ’ ου- 
τος ουδόλως έκ τούτου πτοηθείς έπέμεινε δολιευόμενος 
τους Ελληνας· οί πολιορκούμενοι δμως άπεγνωκότες 
πλέον ύπέβαλον προτάσεις περί παραδόσεως, ζητοΰν- 
τες μόνον ασφάλειαν ζωής καί τιμής.

23. 1 824 ’Ενεργεί* τοΰ Μ αυροκορ δάτου συν
έρχεται έν Μεσολογγίψ συνέλευσις τής δυτικής στε- 
ρεας Ελλάδος.

2 4 . 1 8 2 2 φθάνει είςΜεσαλόγγιον όλόρδοςΒΤΡΩΝ.
25. 1443 Γεώργιος Καμριώτης, ά Σκενδέρμπε-

ϋς κηρυςας τον κατά τών ’Οσμανιδών πο'λεμον βα- 
πτίζει χρίμιανόν τόν ανεψιόν αύτοΰ Χάμζαν, όνομά- 
σας αύτόν Βρανάν*

26. 1821 Ό επίσκοπος Νεόφυτος άποτρέπει
δι’ έπιμολής τόν Όδυσσέα νά μρατεύστι καί αύτός έ
πί Κάρυμον, έ'χουσαν ήδη δυο αρχηγούς, Μαυρομιχά- 
λην καί Βάσσον.

2 7 .  1 8 2 1  Ή συνέλευσις τώνν παραματώ ν,.
ή πληρεξουσίων τής 'Ελλάδος νόμιμος κηρυχθέϊσα ποι
είται έ'ναρξιν τών εργασιών α ΰ τ ίς  ύπό την προεδρείαν

τοΰ Μαυροκορδάτου.
2 8 . 1 8 2 4  Διά 'Ρωσσικοΰ ύπομνήμητος υπο

βάλλεται ή πρότασις καταπαύσεως τοΰ έλλ. άγώνος, 
καθ’ ήν αι μέν ν^σοι άπετέλουν έν δημοκρατικόν κρά 
τος, ή δέ λοιπή Ελλάς διτ,ρειτο είς τρεις ήγεμονείας 
ύπό τ/ιν επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου, καί μέ έσωτερι- 
κόν οργανισμόν έξασφαλισθησόμενον ύπό τής Ευρώπης.

2 9 .  1 8 2 ο  ’Επελθούσης διενέξεως μεταξύ τών
πολιορκητών τοΰ Μεσολογγίου’ίμβραήμ καί Κιουταχή, 
τούτου δέ πάσης ευθύνης άπαλλαγέντος, καταλαμβά- 
νουσιν οί “Αραβες τά  πολιορκητικά κανονοστάσια.

3 0 . 1 8 0 6  Ή Πύλη κηρύξασατόν κατά τής'Ρωσ-
σίας πόλεμον συλλαμβάνει καί μετά δείνας βασάνους 
φονεύει τόν πατέρα τοΰ είς 'Ρωσσίαν καταρυγόντοςΚων 
μαντίνου 'Τψηλάντου, ’Αλέξανδρον.

3 1 . 1 8 2 0  Συνίλθεν ή έν Βομίτση συνέλευσις
τών προεμώτων καί αρχιερέων, έν ή Γρηγόριος Δίκαι
ος, ό Παπαφλέσας, ανήγγειλε τήν αιτίαν της είς Ε λ
λάδα άπομολής αύτοΰ καί εύηγγελίσατα τό . επόμε
νον εύφρόσυναν έ'τος 1 8 2 1 .

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΤΟΤ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ KYYEJH2

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟ< 1885

ΟΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΣ

Σ ονέ τ -co.

’Αφίνω γειά  του Κόσμου,
Τόν αποχαιρετώ.
Ώς τώρα ήτον ’δικός μου 
Τώρα τόν παραιτώ.

Γυναΐκαμου, εσύ φώςμου,
‘Οσο είναι βολετό 
Χάρου, κ ι’ άπέκει εμπρός μου 
’Εσέ νά ματαϊδώ.

Ψυχές δυο τότε, μ 1 άλλες 
Νά παμε π εταχτά  
Στοΰ Πλάστημας τσ ’ αγκάλες 

Καί παρακαλεστά,
Πλάστημας, νάν τοΰ είποΰμε 
Κ’ έδώ μαζύ νά  ζοΰμε1

A. Α.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΩΡΟ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΑΟΝ Κ. Ο. ΡΕΝΤΖΟΝ
Διευθυντήν τής «Κ »ψέλης»

ι— ιι; 1
ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΣΟΤ ’ΖΗΤΗΣΑ

'Αγάπη δέ σοΰ 'ζήτησα,
’Αγάπη δέ γυρεύω·
Μόνος μου θέλ’ ό δύστυχος 
Νά πάσχω , νά λατρεύω.

Άν δ φτωχός σ’ αγάπησα,
Έσύ μή μ’ άγαπήσης·
Τόν πόνο, ποΰ μοϋ 'χάρισες 
Δέ θέλω νά γνωρίστις.

Δέ σοΰ ζη τώ  τά  βάσανα 
Νά μοιρασθοΰμε, φώς μου·
Τά πάθηα καί τά  βάσανα 
Τά θέλω μοναχός μου.

Ή  τρυφερή καρδούλα σου 
Δέ θέλω νά στενάξη,

Κι’ α π ’ τό δειλό σου βλέφαρο 
Δάκρυ γ ιά  μέ νά  στάξη.

Σβυέται τό βλέμμ*, άγάπη μου,
Τό δάκρυ τό θολώνει,
Κ’ έγώ τό θέλ’ δλόφλογο 
Γ ιά νά μέ θανατώνη.—

Έγώ θέλωνά φθείρουμαι,
Μόνος έγώ, ψυχή μου*
Τήν πυρκαγιά, ποΰ μ’ άναψες 
Τή θέλω 'γώ ’δική μου.

’Αγάπη δέ σοΰ ’ζήτησα,
'Αγάπη δέ γυρεύω·
Μόνος μου θέλ’ ό δύστυχος 
Νά πάσχο>, νά λατρεύω.

Μόνο ζητώ— 'ς τό διάβα μου,
Θέλω, ’σά μέ πλησιάζης,
— Κρυφά, νά μήν τό βλέπουνε—
Νά μέ γλυκοκυττάζης.

Τρέφεται τό Γεράνι σου 
Μέ μία θερμήν αχτίδα,
Καί ζή μέ τήν ολόδροση,
Ποΰ τοΰ σκορπάς ρανίδα.

Κ' έγώ λουλοΰδι έρημο,
Ποΰ άνθώ ’ς τό πάτημά σου,
Μέ τήν άχτίδα τρέφουμαι,
ΌποΟ σκορπά ή ματιά  σου.

ir j ’Ιανουάριου 1885.

ΛΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ. 

 ---
ΠΡΟ ΤΗΣ ΖΑΚΤΝΘΟΪ

(έν τω άτμοπλοίω)

’Από μακρυά σάν γνώρισα 
Άπό μακρυά σάν εΐόα 
Καί απ’ τά  νερά ξεχώρισα 
Τήν ώμορφη πατρίδα,



Στα στήθη μου έτινάχθηκε 
Χ'αρουμεν’ ή χαρτιά μου 
Και στα βουνά έπετάχθηκε 
Σαν άστραπή ή ματιά  μου.

Είν’ ή στιγμή που φεύγουνε 
Τ αστέρια πρώτα, πρώτα 
Μόλις αρχίσουν κ’ εβγουνβ 
Τής χρυσαυγής τ ά  φώτα.

Κΰμα, σ τερε ίς χωρίζουνε,
Κ’ εκεί το μάτι στρέφει,
Ποΰ άγκαλιασμέν’ ασπρίζουνε 
Βουνά μαζί κα ι νέφη.

Κα&ε κορφοδλα γίνετα ι 
Πανώρηο κοριτσάκι 
Ποΰ οτι ξυπνά καί ντύνεται 
Μ άσπρο πουκαμισάκι.—

Σπάζουν μ όρμ-ii τά  κύματα 
Στοδ βαποριού το πλά ϊ,
Κι αυτο μέσ’ στά συντρίμματα 
Παντοτ εμπρός τραβάει.

Νά! φθάνομε... ν ά ! φθάνομε 
Στης Ζάκυνθος τά  μέρη,
Κι δΧο ευωδιαίς αίσθάνοααι 
Πώς έρχεται τ ’ άγέρι.

Κ υτταζω έκεΐ ποδ ύψώνεται 
Τό πράσινο Άκρωτηρι 
θαρρείς πώς καμαρώνετα:
Κ αι στό νερό θάγύρτι,

*Ιε Χ&ια 5λο κουνήματα 
Να ϊόϊί τήν ώμορφιά του,
Μ’ άφροΰς άπό τά  κύματα,
Νά πλές-ij τ ά  μαλλιά  του.

Να κι 6 Σκοπός αντίκρυ του 
Θαρρείς πώς τό ζηλεύει, 
θαρρείς κι άπό τ>,ν πίκρα του 
Τόν ουρανό γυρεύει.

Φαίνεται γέρος έχασε 
Τά πρώτα του τά  κάλλη,
Έ  ξύπνησε κ ’ έξέχασε 
Τη σκουφί,* του νά βγάλτ,.·__

s T‘ SiV’ «ύτά  ποΰ ασπρίζουνε 
Εκεί στό περιγιάλι j 

Τα κυματάκι,α άφρίζουνε 
ΠοΟ σπάζουν στ’ ακρογιάλι}

Η μήπως κατεβήκανε 
Μ’ όλόξανθαις πλεξίδες 
Καί μέσ στό κΰμα μπήκανε 
Γλυκει,αις άνεραΐδες;

Τά κύματα δεν ριχτούνε 
Άφροΰς στό περιγιάλι,
Ουτ Ανεράϊδες δείχτουνε 
Τά όλόγδυμνάτου κάλλη.

Μόν’ είν* κάτι ώμορφητερο 
Τα κάτασπρα σειρήτια,
Κατι πολύ γλυκύτερο—
Της Ζάκυνθος τά  σπήτια.—

Πές μού το Ζάκυθο ώμορφη, 
Τά μάγια ποΰ γνωρίζεις,
Σαν κορασιά άγγελόμορφη 
Τόσαις καρδιαΐς νά δρίζης;

Δεν είδα την άγκάλη σου 
Σ’ αυτόν τόν κόσμο πρώτη,
Δέν έθρεψαν τά  κάλλη σου 
Την παιδική μου νειότη,

’Α λλ’ άν και την χρυσώτερη 
Ζωή σ’ έσέ περνοΰσα 
Μ’ άγάπη περισσότερη 
Δεν θενα σέ ποθούσα.

Αύγουστο; 1884.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.ΜΛΤΕΪΙΣ.

ΤΙ ΛΑΤΡΕΥΩ;

(άπάντησις el; κ6ρην Μ ο ν α χ ή ν)

Λατρεύω τά  παρθενικά 
’Εκείνα λουλουδάκια 
Ποδ κουρασμένα γέρνουνε 
Τ άσπρα τους κεφαλάκια.

Ποδ ξένα εις τόσα άνάμεσα 
Νέα χορταράκια ζουνε,
Καί ταπεινά άνευώδιαστα 
Τόν ήλιο χαιρετούνε.

Ποΰ ’μοιάζουνε μέ Μσναχαΐς 
Ποΰ τή ζωή άτιαρνιοΰνται,

Καί ’στης ζωής τήν άνοιξι 
Στό μοναστήρι χλειοΰνται.

"Οπου ή ψυχή τους ’σ τήν έρμιά 
Άκαρπη άγάπη τρέφει 
Καί κάθε πόθο καί παλμό 
Είς τά  έπουράνια στρέφει.

"Οπου μονάχαις άπερνοΰν 
Τοΰ χρόνου τά  φαρμάκια 
Καί κουρασμένα γέρνουνε 
Τά ωραία τους κεφαλάκια.

"Οπου διαβαίνουνε άργά 
Μέ όμοια στολή ένδυμέναι,
Κ ι’ ώς ή ζωή τους σιωπηλαί 
Προσεύχωνται ένωμέναι,

Στό κοιμητήριο της Μονής 
Γιά μίαν ελπίδα θεία·
— Παρθένες ’σάν τά  λούλουδα 
Μέ δίχως ευωδία.

Ιανουάριος 1885.

ΔΙΟΝ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΑΟΣ.

ΜΑΚΡΑΝ ΣΟΤ

Ά π ’ τόν καιρό που έφυγα άπό σιμά σου, Φρόσω, 
μοΰ φαίνεται πώς έσβυσα, πώς πειά ζωή δεν έ/ω, 
κ άπ’ τή μεγάλη φλόγα μου μοΰ φαίνεται θά λυώσω 
’στά ξένα π ’ αναγκάσθηκα καί άθελα νά τρέχω. 
'Ακόμη δέν έπέρασε καιρός ποΰ μακρυά σου 
’στερήθηκα τήν πρόσχαρη κι’ ουράνια εύμορφιά σου 
’στη χώρα ποΰ μ ’ έγέννησε, καί πικραμένα άγκάθια 
άννοιώθω νά μέ σφάζουνε μέ πόνους καί μέ πάθια.

Τή χώρα ποΰ γεννήθηκα, τή χώρα ποΰ μέ ξέρουν 
άπό τάπαιδιακήσια μου, τά  τρυφερά μου χρόνια, 
τόσαις παλιαίς ένθύμησαις όπου ’στό νοΰ μοΰ φέρουν 
τά  πράσινα χωράφια της, μέ πόση καταφρόνια 
δέν ξαναβλέπω, Φρόσω μου ! γυρνώ συλλογισμένος 
'στους δρόμους ποΰ περπάτησα μικρό παιδάκι άκόμα, 

Καί σάν νά είμαι ξένος 
δέν βρίσκω τής πατρίδος μου διόλου γλυκό τό χώμα.

Λαχταρισμένο τδνειρο, λαχταρισμένη ή ώρα. 
τά  μυρωμένα λόγια σου π ’ έχάΐδευαν άγάλια 
τήν πονεμένη μου ψυχή ! τά  έσβυσεν ή μπόρα 
τής ξενητειάς ή άξαφνη, τής ερημιάς τά  χάλια !

Τνις ώραις ποΰ περνούσαμε μ ’ άγάπη μαγεμμένη 
πόσαις φοραίς δέν ’νόμισα άπάτη πλανεμένη, 
καπνό, άράχνη, δνειρο! Δέν έθαρροΰσα τόση 
εύδαιμονιά άτίμητη ή μοίρα νά μοΰ δώση· 
κι’ δμως εκείνο τδνειρο, εκείνο ήταν άλήθεια, 
άλήθεια ποΰ μοδ ’χάριζε χίλιαις Γωαίς ’στά στήθια* 
τόρα μ ’ άρέσει δνειρο πικρό τήν ερημιά μου, 
νά τήν νομίζω κάποτε· καί τότε τά  παλτρά μου, 
ή ζηλεμμένη άγάπη μας, μέ δλο τό δροσό της 
μέ όλα τά  χαρίσματα τής ξανθισμένης νειότης 
ποδ σέ στολίζει, Φρόσω μου, εμπρός μου ξεφυτρώνει 
καί μέ γλυκαίς ένθύμισαις τόν πόνο μοδ σταυρώνει* 
μά μέσα ’σταίς ένθύμισαις θαρώ νά λαμπυρίζω 
h  άστρο, χρυσοφώτιστη ελπίδα ποΰ χαρίζει 
καί τδχω παρηγόρια μου ’στήν ερημιά μου τόρα;
— Τά λόγια ποδ αλλάξαμε τοδ χωρισμοΰ τήν ώρα. 
Καί τό θωρώ άχόρταστααύτό· τό καμαρώνω 
σά θεϊκό μυστήριο, καί τότε, τότε μόνο 
Χαράζουνε τά  σύννεφα, φωτίζει δ ουρανός μου, 
ροδίζουνε τάπάθηα μου, ’λαφραίνει δ καϋμός μου, 
ολίγη δρόσο χύνεται ’στά μαΰρα βάσανά μου 
καί λησμονώ σάν δνειρο αυτή τή ξενητειά μου!

’Εν Πάτραις ’Ιούλιος 1 8 8 4 .

ΠΕΡ. Γ. ΡΑΤΤΟΠΟΤΛΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΝ.

Τ’ άνθη τά  φθινοπωρινά ποΰ μένουν στό λειβάδι, 
Της άνοιξις ποΰ πέρασε τά υστερινό σημάδι,
Μ’ άρέσουν περισσότερο άπ’ τ ’ άνθη τοΰ Απρίλη· 
Γιατί τά  ανοιξιάτικα μοιάζουν φιλί σέ χείλη 
Κόρης ποΰ σπέρνει έρωτα μέ μιά μόνο ματιά της 
Καί θέ νά δώση τήν καρδιά σ’όποιον βρεθεί κοντά της.

Μ’ άοέσουν τ ’ ανοιξιάτικα μέ τά  περίσσια κάλλη 
Ά λλά  τά  φθινοπωρινά γιά  μ’ έχουν χάρι άλλη.

Μοιάζουν τά  φθινοπωρινά σά φίλημα σε στόμα 
Παρθένου όπου ξεψυχά άπάνω είς τό στρώμα,
Τ’ άστρου ποΰ σβύνει ήσυχα τήν ύστερνή άχτϊνα 
Καί νεκρικό στεφάνωμα· μέ μυρωμένα κρίνα,
"Ομως ή πέτρα τοΰ νεκροΰ μας δίνει τήν γαληνη 
Καί τρικυμίαις μας γέννα τοΰ γάμου μας ή Κλίνη.

Τ’ άνθη τά  φθινοπωρινά ποΰ πέφτουν μαραμένα 
Μ’ άοέσουν περισσότερο γιατί μοιάζουν μ  εμένα.

Έ ν Ά θ ή να ι; κα τά  ’Οκτώβριον 1 8 8 ί .

ΘΕΟΔ. ΒΙΛΛΙΑΝΙΤΙ1Σ.



ΤΟ ΜΤΝΗΜΑ

Συ μαυροφόρο μο« 
Χελιδονάκι 
Που το ταιράκι 
'Γλυκοφιλέϊς, 
Έρωτοφλόγιστο 
Κάθε αΰγοΰλα 
Καί ’στ/ι φωλοΟλ*
Μ’ αύτό λαλέίς,

Τά μαΰρα άνοιξε 
Μικρά φτερά σου 
Καί τη  φωλιά c o o  
Φυλάω έγώ 
Κ αί π έτα  ναυρης 
Το θησαυρό μου 
Τον άγγελέ μου 
Ποϋ αγαπώ.

’Εκεί ’ςτη Ζάκυθα 
’Αθώο πουλάκι 
Στ’ ώραϊο νησάκι 
Π1 ανθοβολεί,
Σε ρόδα άνάμεσα 
’Ασπροντυμένη 
Χαριτωμένη 
Θά τραγουδά.

Τά θεία κάλλη τη ; 
Προσκύνησέ της,
Κ’ έπειτα  ’π έ  της 
Γ λυκά , γλυκά ,
Πώς τριγυρίζω 
’Απελπισμένος 
Και δακρυσμένος 
Στη ξενιτειά,

Παντού, ζητώντας τη 
'Οπου είν’ δαφνοΟλά, 
"Οπου ειν’ Βρυσούλα, 
Τρανταφυλλιά,
Μέσα ’ςτό δάκρυα 
Λεπτής δροσούλας,
Είς της Αύγούλας,
Ττ,ν αγκαλιά .

Την βλέπω, ε ίπ έτη ς 
Είς τ ά  δνειρά μου 
‘ Οπώς κοντά μου 
Άεροπετα ' - ·
Θεά όλο'λαμπρη,
Κοά μέ κυττάει,

Καί μ’ έρωτάει 
Καί μου ένθυμα,

Το πρώτο φίλημα,
Τό στέναγμά μας,
Το δακρυό μας,
Στη σιγαλιά 
Κείνης ττ,ς νύχτας,
Τό φεγγαράκι,
Τό άεράκι,
Τη ρεμματιά !

’Πέτης, ειν’ τ ’ όνειρο 
Της φαντασίας μου,
Είν’ της καρδιας μου 
Βαθειά πληγή·
Γιά μέ αυτή μόνη 
Χαρά τοΰ κόσμου,
Ζωή μου, φώς μου,
Πνοή μου αυτή.

Κι’άφου τά  λόγια μου 
Σ’ αΰτήν λαλήσης 
Νά τήν φιλήσης 
Γιά ’μέ γλυκά,
Κι’ απ ’ τή  πλεξίδα της 
Μία ξανθοϋλα 
Κλέψε τριχοΰλα 
Κρυφά, κρυφά,

Νά μοϋ τήν φέρης 
Γλυκά πουλί μου 
Πάντα μαζή μου 
Νά τήν κρατώ,
Γ ιά φυλαχτό μου 
Μακρυά ’ςτά  ξένα,
‘Ως ποϋ ώϊμένα !
Νά τήν ΐδώ.

Έποίησα εν Πάτραςς το 1873.

ΑΡΙΣΤ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟ:

’Σ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΤ.

Χαρά ’ ς τά τόσα ν,ΐάτα σου, χαρά’ ς τήνομμορφιά σου, 
χαρά ’ς τή περιφάνια σου, τήν ακαταδεξιά σου, 
χαρά είς ο,τι σέ θωρεΓ, είς ο,τι σέ ζηλεύει, 
χαρά καί ’σ τήν αδύνατη καρδιά ποϋ σέ λατρεύει.

Χαρά ς’ Ιμεν’ αγάπη μου, χαρά καί *ς τή καρδιά σου 
που μέ βαστϊ τόσο καιρό δεμένον ’ς τή σκλαβιά σου.

ι

Κ,αί ’γώ τ ΐ  ξέρω! ηθελ* ν ίχ ω  καρδιά μεγάλη 
πλατβιά ωσάν τ& πέλαγο, στείρα σαν τ* ακρογιάλι 
γιά νά ’μπορη ’« τά σπλάγχνα της μεμιάς νά καταπίνω 
ί ,τ ι  σκληρί κι’ απάνθρωπο -tb ’μάτι σου μοϋ δίνει.

Χαρά σ’ ίμέν’ αγάπη μου, αν δύναμ’ ε’ χε τέσ* 
ποϋ να ’μποργ) Tbv ίρ«*τα μέ »έ νά ζευγαρώση.

Χαρά *ς ίμέ I Τί πόλεμο 6ά σουκανε, κυρά μου, 
χπελπισμένη άπb σέ ή μυστικιά καρδιά μου 
ίν  είχε δράκου δύναμι, καί σκιναριας ριζάρια. 
χωρίς νά καταδέχεται τοϋ έρωτα τ ’ αχνάρια.

Μά τ ί Tb βες! Etve μικρή, πονι? κι* αναστενάζει 
καί γίνεται περιγελώ; ’ς Tb μάτι ποϋ τή σφάζει.

’Εσύ λυπασαι μια ματιά, Λ  γίλοι· σο» λυπϊσβ ι 
κα ί ’μένα μ* άπαράτησες καί δέ μέ συλλογασαι- 
σά νά μοϋ λες—είμαι ’ψηλά καί κάτω δέ κυττάζω 
αν τ ’ άστρα επάνω τά θωρώ, τά χάρτα τα σπαραζω

Μά τί μέ μέλει !ζΠέτρινα τά στηβεια σου άν εχης 
tbv έρωτα δέ θά TbvJ>pfj; 8σο ψηλά κ’ άν τρέχης

Περήφανη ! τά  νιάτα σου ποτέ μή τά πιστεύης 
•/άνονται, κάνουνε φτερά, κι* ανώφελα γυρεύεις 
*δώ καί έκεΐ τήν 8ψι τους εις τούρανοϋ τά κάλλη 
οάν βά τά χάσης, άφεστα, δέν έρχονται καί πάλι.

Τόρα π’ ανθίζουν χάρητ*, πουν Ιρωτα'γεμάτα, 
τόρα ποϋ σοϋ ταιριάζουν» γλυκεΐά μου μαυρομμάτα,

Μην είσαι πλειά περήφανη, τήν ακαταδεξιά σου 
βά τήν πλερώση άκριβά, ή άπονη καρδιά σου- 
καί τότε κριμ’ αγάπη μου σέ σένα καί σ’ εμένα, 
έσΰ μονάχη νά περνάς »α ί ’γώ μαρτυρεμμένα

Μή τυραννας, τά νιάτα σου, αύτά καρδιά ζητάνε 
*’ δσο σκληρά κι’ άν είσαι σύ, τά στηβεια σου πονάνε.

Έν ΆΙήναις 14 Αβρίου 1884.

ΝΙΚΟΑ. ΙΟ. ΣΤΑΜΑΤΒΑΟΣ 

■ -■ ■■

’Σ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

Δεν είσαι σύ, γλυκειά μου άγάπη πρώτη, 
Κρυφή μου ελπίδα, μόνη μου ζωή,

ΠοΟ πρώτη σύ μοΰ θέρμανες τή  νειότη 
Μέ μιά σου ουράνια, αθάνατη πνοή;

"Ολα σου ειν’ δμοια, άχ, μέ δλα σου με σφάζεις, 
Ό λι’ είσαι ωραία, εικόνα μου χρυσή,

Είσαι άγγελος, μά πειά μή μέ κυττάζης,
Είσαι δλη εσύ, μά π ε ιά ... δέν είσαι σύ!

Τόση δροσιά καί φώς σέ τέτοιο μνήμα;
Σέ τέτοιο αστέρι, τόση σκοτηνειά;

Τόση ζωή σέ τέτοιον αδη ;— Κρίμα 
Σέ τέτοια στήθη τόση παγουνιά!

Τόση άσπλαχνιά ’ς αυτό τό ουράνιο βλέμμα;
Μιά τέτοια άγνότη, τόσο νά μιση;

Τό στόμα αύτό μπορεί καί λέει ψέμμα;—
Εΐσαι θεός, μά π ε ιά ... δέν είσαι σύ!

Αχ, πώς μπορείς κι αλλάζεις τήν καρδιά σου... 
Μαθε και μένα γ ι’ ά λ λ η  νά πονώ,

Μ ά λ λ η ς  φιλία να σβύσω τά  δικά σου,
Γι α λ λ η  νά ζώ καί σένά  λησμονώ!...

Α λλη  απο σε να βλέπω ’ς τ ’ όνειρό μου,
Α λλη  να κράζω ’Ελπίδα μου χρυσή,

Α λλη  άπο σέ ν άστράφτη ’ς τό πλευρό μου 
Ώς πρώτα έσύ, μά π ε ιά .. .  δέν είσαι σύ!

I. Γ. ΤΣΑΚΛΣΙΑΝΟΣ. 

— —— ---------------

ΤΙ ΜΟΙ ΜΕΑΑΕ!;

τ φ  ποιητή Ε. Σ.

’'Ας μέ νομίζωσι σκληράν, άναίσθητον οί άλλο:, 
’Εγωισμού ταμεΐον·

*Ας λέγουν είς τδ στήθός μου καρδία πώς δέν πάλλει 
"Οτι αμέριμνος, φαιδρά διέρχομαι τόν βίον.
Τό ούς μου δέν ταράττουσι τοιαΰται φλυαρίαι*
Είναι καθείς έλεύθερος νά  κρίνη δπως θέλει*
’Αρκεί δλίγαι εύγενέΐς νά μ* έννοοΰν καρδίαι,

Δι’ άλλους τ ί μοί μέλλει;

’ΑφοΟ πλαστόν μειδίαμα, προσποιητή φαιδρότης 
Τί είναι δέν γνωρίζουν,

’Αφοί» έξ δψεως ζητούν νά κρίνωσι τής πρώτης 
Καί τήν προσποίησιν μωρώς άλήθειαν νομίζουν,
’Αφοΰ είς δ,τι βλέπουσιν ύ>ς νήπια πιστεύουν 
Καί τό πλαστόν τό δμμα των ουδόλως διαστέλλει, 
’Αμεριμνώ τ ί  δι’ έμέ φρονοΰσι καί πρεσβεύουν,

Τί λέγουν δέν μοί μέλλει.

"Ας μας ύβρίζουν, άφες τους, άφου δέν έννοοΰσι. . .
Είς λήρους θ ’ απαντήσεις!

Μή ταπεινοΟσαι άπαντών, τό ους των δέν θ’ άκούση 
Καί μάτην μέ τούς στίχους σου παράπονον θ ’ άφήσής. 
’Αδιαφόρει οί πολλοί έάν κακώς μδς κρίνουν,
Τά χείλη των μειδίαμα άν είρον διαστέλλτ,
"Αφες τόν φθόνον, τήν χολήν είς ύβρεις νά έκχύνου* 

Αιόλου μή σοί μέλλει.

’Αθήναι 31  Μαΐου 1 8 7 4 .

f  ΦΩΤΕΝΙΙ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



Ο ΥΠΝΟΣ

'Ο ύπνος είναι ουράνια 
Πιρηγοριά -τοΰ κόσμου.
Ξκνκγεννιέτο» άφοϋ σβησθΐ!

’Στον βπν’ ό λογισμός μου*

’Ξκναγεννιοΰμαι κάθεαύγή 
Kai α’ισθάνουμαι βοήθεια 
Καί μία δροσιά καί άνάπαψι 
’Στό νοϋ μου καί ’ς τά ς-ήθηα,

Νομίζω πώς πλειό δΰναμι 
’Έλαβε ίο χορμί μου 
Καί αρχίζω μέ συγκίνησι 
Νά λέω τή προσευχή μου,

«Πλάς-η τον ύπνον έδωσες 
’Σ έμόίς παρηγορία*
Χωρίς τον ύπνο τό γλυκό 
Δέν έζηε ή εργασία

Δΰτός δίνει ’στον άνθοωπ·
Άνάπαψι καί άνέσι,
Καί τότε λέγεται ευτυχής 
,'θταν στη κλίνη πέστι*

Κοιμάται ·?) φύσις γιάπολύ,
Πάλι ’ξαναξυπνάει,
Καί τ’ άπειρα τά δώρα τνις 
Στον άνθρωπο σκορπάει·

Κοιμόϋται ή θάλασσα σιγά,
ΞΙυπνφ καί ό κόσμος τρέμει,
Καί ή αύρα, ποΰ ήτανε γλυκεΐιχ, 
Γίνεται μαΰρο άνέμι,

Γκρεμίζει δένδρα εδώ καί έκεΐ 
Καί ρίχνει τη τρομάρα 
Καί δέν άκοΰς εδώ στη γή 
Παρά βουαίς καί άντάρα·

Τά νέφη ποΰ άναπαύοντο 
Άπάνου ε’ς τ ’ άγρια όρη, .
Ποΰ ό άνθρωπός άπό μακοοά 
Μέ θαυμασμό τά έθώρει,

Ξυπνούν μέ μιόΕς καί μέάς-οαίΐαίς 
Τόν κόσμο φοβερίζουν,
Καί τόσνι φέρουν συφορά,
.Ωστε πολλοί δακρύζουν*

Κοιμάται τό Βεζούβιο 
Καί άλλοι πολλοί κρατήρες,
Καί δταν ξυπνώσι, άνοιγ^υνε 
Τή; κόλασις ίι θύραις·»

Αυτά τά λόγια κάθ; αυγή 
Στον Πλάστγ] μου έγώ λέγω 
Καί τρέμει μέσα μου ή καρδιά 
Καί μέ τό νοϋ μου κλαίγω,

Γιατί tiv*t βάλσαμος γλυκύ;
*0 ύπνος ’ς·ού; άνθρώπους,
Όπου μ3ς φέρει τή δροσιά 
Στά πάθηα, καί είς τού; κόπους.

9 Φεβρουάριου 1^82.

ΕΛΙΣΑΒ. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΣ.
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Ο ΔΤΤΗΣ

(Εκ τών Schiller. Μετάφρασις εκ τοΰ Γερμανικού)

α  Ιπποται καί άκόλουθοι· τίς θά τολμήση 
55 Νά πέση έντό; τών άγριων βαθών;
3?’ΐδέτε· κρατήρα χρυσοΰν έχω ρίψει 
55 Κ ή δίνη αμέσως κατέπιεν αυτόν 
5?’Εάν τις ν ’ άνευρη αυτόν κατορθώση 
55 Είς τοϋτον ώς χάρισμα θέλω τόν δώση. μ

Ώμίλησεν ούτω; ό άναξ καί ρίπτει 
Το κυπελλον άνω τραχέος κρημνού,
Καί θάλασσ’ άτέρμων ευθύς τό καλύπτει 
Εν μέσω κυμάτων σφοδρού μυκηθμοΰ.·

«Κ αί πάλιν σας λέγω , τίς έχει καρδίαν
55 Νά δύση είς τήν δίνην αυτήν τήν. β αθεΐαν · η

Τ άκουουσι πέριξ αύτοΰ οί ΐππόται 
Καί π ά ντα ; βαθεϊα σιγή συγκρατίϊ.
Τό άγριον βλέπουσι πέλαγος τότε 
Ά λλά  τον κρατήρα κάνεις δέν ποθεί:.
Εκ τρίτου καί πάλιν ό άνας κηούσσει 

α  Ούδείς έκεΐ κάτω τολμά νά είσδύστ,; >?

Πλην πας, ώς καί πρότερον, άφιονο; μένει*
Εί; μόνο; ακόλουθο; νϋν τολμηρό;,
’Εκ τοΰ δειλιώντο; ομίλου έκβαίνει,
Καί τών κυριών κ ’ ιπποτών ό χορό; 
Θαυμάζοντες βλέπουσι τόν νεανίαν,
Πώ; ρίπτει τήν ζώνην του καί τόν μανδύαν.

Καί πώ ; εί; τοΰ βράχου την άκραν προβαίνει 
Καί βλέπει· ήν άβυσσο; κάτω φρικτή.
’Απέδιδ’ ή Χάρυβδι; νΰν μυκωμένη 

ι Τό κΰμα, τ ’ όποιον κατέπιεν αύτλ !
| Καί πώς μέ τόν κρότον βροντών μακρυνών

"Αφρίζον εί; κόλπον πηδα σκοτεινόν.

Καί βρέμει καί ζέει καί βράζει καί σίζει 
Ώσεί άνεμίγνυτο ΰδωρ πυρί,
Είς νέφη άτμώδης άφρός άναβλύζει 
Καί κΰμα πρό; κΰμα άπαύστω; χωρέϊ.
Καί φαίνετ’ άκάματο; μη άπαυδώσα 
Ή  θάλασσα θάλασσαν άλλην γεννώσα.

Πλήν τέλος τό άγριον πείσμα κοπάζει 
Καί μέλαν έν μέσω παλλεύκων άφρών,
Ώ ς άβυσσος, χάσμα βαθύ διασχάζει 
Ώσεί πρό τοΰ Άδου ώδήγει θυρών.
Καί φαίνονται κύματα πέραν θραυόμενα 
Εί; δίνην στροβίλου φρικτην βυθιζόμενα.

Ταχέως καί πριν έπανέλθη τό κΰμα 
Ό  νέος προσηύξατο είς τόν Θεόν,
Κ α ί. . .  θάμβους ήκούσθη κραυγή παραχρημα 
Καί ήδη τό ύδωρ έκάλυψ’ αυτόν.
Καί μυστηριώδες έπί τόν γενναΤον 
’Εκλείσθη τό χάσμα . . .  δέν φαίνεται πλέον.

’Επί τής θαλάσση; σιγή βασιλεύει 
Καί μόνο; ϋπόκοφο; ρόχθο; ήχεΐ*
Καί έκαστον στόμα ακούεις νά λέγη 
Καλώ; νά  άνέλθ-ij; γενναία ψυχή.
Ακούεται ό σάλο; υπόκωφο; μάλλον
Καί πάντες μέ τρόμον προσμένουν μεγάλον.

Ά ν  έτι τό στέμμα σου ήθελες ρίψει 
Καί έλεγε;*. α'Ό στι; έντό; καταβή 
Αύτό; εί; τόν θρόνον μου θέλει καθί,σει, 5?
Ώ !  δέν θά μέ εΐλκυεν ή αμοιβή.
Παν δ,τι τό βάθος αύτό, περιέχει 
Νά είπη ανθρώπου ψυχή, δέν αντέχει.

Ό  κλύδων κατέλαβε κα ίτ ινα  πλοία 
Καί έχάθησαν ταΰτα  είς χάος βαθύ,
Νΰν δέ τεθοαυσμένας σανίδας, ιστία,
Ό  τάφο; ό άπληστο; έξω ωθεί.
Κι’ ακούεται ώς θύελλα ήδη ροχθοΰσα,
Βοή πλησιέστερον πάντοτ’ ήχοΰσα

Καί βρέμει καί ζέει καί βράζει καί σίζει 
Ώσεί άνεμίγνυτο υδωο πυρί,
Είς νέφη άτμώδης άφρό; άναβλύζει 
Καί κΰμα πρό; κΰμα άπαύστω ; χωρεΐ 
Καί κρότον παράγον βροντών μ,ακρυνών 
’Αφρίζον ε ί; κόλπον πηδα μελανόν !

Κ ’ ιδού ! ’Εκ βαθών σκοτεινών καί άγριων 
’Εξαίφνη; ύψοΰται ώ ; κύκνος λευκός,
Καί στίλβων προβάλλει αύχήν καί βραχίων 
Καί νηχεται ρώμη; καί σθένους μεστό;.

Ναι, είναι αυτός- καί κρατών εις τήν χεΐρα 
Ύψόϊμέ σημεία χαρα; τόν κρατήρα.

Βαθέως άσθμαίνων άνέπνεε τότε 
Καί τό τ ’ ούρανοΰ έχαιρέτιζε φώς 
Καί χαίροντες έκραζον ολ’ οί ιππόται 
« Ω  J έρχετ’, έσώθη, ιδού είν’ αύτός*
55’Εκ μέσου στροβίλου κα ί τάφου βαθέος 
55 Διέσωσε ζώσαν ψυχήν ό γενναίος.5?

Καί φθάνει· τό πλ ίθο ς κραυγάζει καί χαίρει, 
Κ* ευθύς πρό τοΰ άνακτος γονυκλινής 
Ό  νέος τό κυπελλον ήδη προσφέρει 
Κ’ ή κόρη τοΰ άνακτος ή προσφιλές 
Πληροί τόν κρατήρα δι’ οίνου γλυκέος*
Καί τότε ώμίλησεν ούτως ό νέος*

ΐ ί ' Ο  άναξ ήμών είς πολλά έτη ζήτω*
55 Ευδαίμων ό ζών ύπό φώς ροδινόν*
55Ά λλά  έκεΐ κάτω φρικτότατον ήτο.
55*0 άνθρωπος άς μή ζηττ, τών θεών 
55 Τ’ απόκρυφα κα ί άς μή θέλη νά μάθη 
»5 Τι κρύπτουσιν ούτοι ε ί; σκότη καί βάθη.55

α  Μέ τΫίς αστραπής την όρμήν έξηρπάσθην 
55 Καί μ ’ έσυρε π ίδαξ σφοδρός έπελθών, 
η ’Εκ μέσου τών βράχων ευθύς άπεσπάσθην,
55 Μ’ άνήρπασε ρεΰμα διπλοΰν τών βαθών 
55 Καί μ ’ έστρεφ’ ώς βώμβικα, μέ σκοτοδίνη 
55Άδύνατον ήν ν ’ άποφύγωτήν δίνην.55

tc'O ύψιστος τότε, πρός δν έδέχθην 
5;’Εντό; τη ; άνάγκη; αύτης της δεινής 
55 Μοί έδειξε, βράχον, άφ ’ ού έκρατήθην,
55. Καί ούτως έσώθην έκ μαύρης θανης. 
j;  Κ ’ έκεΐ είς κοράλλια ήν ήρτημένον 
55 Τό κυπελλον άλλω ; θά ήτο χαμένον.—  >5

α  Διότ’ ήτο βάθο; άπύθρ.ενον κάτω 
55 Φρικτόν έν σκοτία έκεΐ πορφυρά·
55 Καί κοότον ούδένα τό ού; ήκροατο,
5 5 Πλήν τ ’ ομμα μέ φρίκην καί τρόμον όρα 
5 5 Πώ; μάζα κινείται σαυρών καί δρακόντων 
55Ϊοΰ Άδου τό άγριον στόμα φρασσόντων.55

u  Εί; μίγμα έκεΐ έσφαιροΰντο γλοιώδε;
55 Ώ ; μέλαινα  έρπουσα μυρμηκιά,

θύων δυσμόρφων τό σώμ’ ακανθώδες 
?? Καί τών ζυγαινών ή φρικώδη; σκιά.
55 Μ’ έδείκνυε δέ σιαγόνας άγριας 
55'Η τίγρ ι; τοΰ ύδατο;, ό καρχαρία;.55

α  Κρεμάμενο; φρίττων έκει έσκεπτόμην 
55'0 τ ’ τ,μην μακράν σύννομη ; τών θνητών



55 K«c μόνος έν μέσφ σκιών ήσθανόμην 
3 )’Εντος τών έρήμων εκείνων βαθών.
»? Μακράν τ η ; φωνής ανθρωπίνων στομάτων 
>> Εί; μόνωσιν μαύρην έν μέσφ τεράτω ν.»

<( Καί εβλεπον τρέριων, όπότε μυρίων 
>5 Πληθύν άνασείει δ όγκος άρριών,
»>’Ανέρχονται πρός μ ε . . .  καί τών κοραλλίων 
»>’Εκ τρόμου ριγών παραιτώ τον κορμόν 
» Ή  δίνη εύθύ; μανιώδης μέ αίρει 
}? Πλην τοΟτο μ ’ ώφέλησεν.... άνω μέ φέρει.>9

Ό  άναξ θαυμάζει έκ τούτων άπάντων 
Καί λέγει: « Ή  κύλιξ έκτήθ’ ύπό σοϋ,
>5 Καί τούτον, τόν κάλλιστον τών άδαμάντων,
>5 ©ά λάβης έπί δακτυλίου χρυαοΟ 
jjJav πάλιν μοί εϊπης, άφοΰ δοκιμάστις,
3? Τί κρύπτει 6 ριέλας πυθμτ,ν της θαλάσσης.»

Ή  κόρη τ ’ άκούει μ ετ ’ άλγους καρδίας 
Καί λέγει: « ι’Αοκέϊ ή σκληρά παιδ ιά,
» ΤΩ πάτερ· ούδείς ώς αυτός τολμητίας.
?)’Αλ’ άν τό ποθη ή ψυχή σου σφοδρά 
» ’ΐδού οί ίππόται· αυτοί δέν θά μείνουν 
?}’Αλλά τόν ακόλουθον θά καταισχύνουν.»

Ευθύς είς τδ κύπελλον τείνει την χεΐρα 
Ό  άναξ καί ρίπτει έντός τών βαθών.
»'Α ν πάλιν μοί φέρης αύτόν τον κρατήρα 
»  θ ά  ησ" ό άνώτατος τών Ιπποτών.

Καί θέλεις ώς σύζυγον σφ ίγξ’ είς τά  στήθη 
«Α ΰ τή ν , ητις νυν υπέρ σοΰ έδεήθη.»

Καί τότε έκ θείας Ισχύος πληροΰται 
Καί τ ’ δμμα του τόλμης άστράπτει πυράν,
Καί βλέπει το χρώμα της πώς πορφυροϋται 
Τήν βλέπει λειπόθυμον ήδη κι’ ώχράν,
Τήν κτησιν τοΰ άθλου ποθεί τοΰ φιλτάτου 
Καί ρ ίπτετ’ είς πάλιν ζωής καί θανάτου.

Τά κύματ’ άκούοντ’ έρχόμενα πάλιν 
Μετ’ ηχου βροντώδους· καί νΰν συμπαθείς 
Τοΰ ΰδατος βλέπουσι πάντες την ζάλην.
Καί φθάνει, καί φθάνει κυμάτων πληθύς. 
'ΡοχθοΟσι καί θραύοντ’ έντός τών σπηλαίων. . .  
Οΰδέν όμως φέρει όπίσω τόν νέον.

ΆΟηνησι Μάρτιος 1884.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.ΜΑΤΕΣΙΣ.

ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΗΙΛΙ Ε\ΕΝΗ Β.

Εχει δρόσον ή πρωία, έχουν τ ’ ανθη ευωδίαν 
έχει πΰρ η μεσημβρία, έχει λάμ<Ι/ιν δ άστήρ" 
τ ' δνομα σου πλην, ώ κόρη, εχει πάντων άρμονίβν 

τ ’ δνομά σου είναι δρόσος, *ΰωδία, λάμψις, πΰρ.

Αέξις, ην ή αύρα ψάλλει, δμιλοΰσα μέ τά ΐα , 
ην προσεύχετ’ έν έκστάσει τδ ρεμβάζον λυκαυγές, 
ςάςπτυχάςτώ ν συλλαβών της πλάνης κρύπτεται μαγεί* 
κάθε γραμμα της εν μέλλον περιγράφει διαυγές.

ρ ί ν ’ ή πρώτη τ^ς ’£λπίδος χαραυγή τδ δνομά Σου 
1_πρωτον φίλημα Λατρείας, πρώτη “Ερωτος ευχή,
*ΐς τούς κόλπους της αρχίζει ή ίίεότης μου σιμά σου 
χ’ εις τδ τέλος ανατέλλει τής ‘Ημέρας ή *ρχή.

α ί, ω κόρη, ζυμωμένη μέ άνθους τοΰ παραδείσου, 
είν’ ώραΐον τ ’ δνομά σου επειδή σ’ έξοικονει' 

καί δ "ĵ -δης, εάν "Αδης εκαλείτο ή μορφή σου, 
δέν θά ήτο λέξις φόβων καί βασάνων οκοτεινή.

Η το νύξ τοΰ έ'αρός μου νεφελώδης ή πρωία, 
δτε ΐριδος εμπρός μου ερως έ'λαμψε κρυφδς 
καί τον ελαβον φανόν μου—διελύθη ή σκοτία' 
τ ’ονομά σου, ώ Ελένη, κ’ είς τήν νύκτα δίδει φως.

Άθήνησι Σεπτέμβριος 1884.
ΑΓΗΣΙΛ. Κ. ΑΡΤΕΜΗΣ.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΣΑΠΦΙΚΗΣ ΩιΔΗΣ

Τοΰ θνητού ή καρδιά σπζράζιι,
Ό που κάθηται συμμά σου,
*Αν γ λυκ ά  τ ’ άνάβλεμμά σου 
’Εσύ στρέψες ΐϊρός α υτόν.

Μιά λεπτή  'ς τάς φλέβ*ς φλόγα 
Μέ τερπνή κυκλοφορίχ 
Τόν ύψώνι’ άνεπαισθήτως 
’Στοϋ ούρανοΰ την άρμ·νί«.

*Εκστ«τσις τον κυριεύει 
Λ'*ί τό βλέμμα του θολώνει,
Δέν ’μ ιλεΐ δέν βλέπει πλέον 
Τρέμει, οβύνεται, παγώνει.

i  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩ. ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ.
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ΤΙ ΖΗΛΕΥΩ

Ζηλεύω την αμυγδαλιά νά βλέπω το Γιενάοη 
τά  νυχτολούλουδ’ άγαπώ , γ ια τ ί τή  νύχ τ’ ανθίζουν 
θιαμαίνομαι το λαγαρό ’σ τόν ουρανό φεγγάρι 
γ ια τ ’ γ  χρυσαίς αχτίδες του τά  μνήματα φωτίζουν. 
Τό κυπαρίσσι προσκυνώ καί τήν έτηά λατρεύω 
τή  λύπη μέ τήν όμμορφιά μ ’ αρέσει νά ζηλεύω. 
— Ζηλεύω ’σένα άγάπη  μου, γ ια τ ’ είσαι λυπημένη 
αγνή ψυχή, λευκό κορμί ’σ τ ά  μαΰρα φορεμένη.

1884) ΝΙΚ. 1Ω. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ,

Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Τόν Οΰρανδν ήτενισα πολλάκις,
Γελώντα, χωρίς νέφους κά'ν κηλίδα 
Καί άλλοτε άνάμεστον τον είδα 
Συγκυκωμένων φοβερώς ν ε φ ώ ν ! . . .

Καί είπον ή ζωή μου ειν’ δμοία,
Ό τέ μέν διαυγής διαγελα,
Ό τέ δέ έπ’ αύτης πάλιν κυλα 
Τάς συμφοράς τής τύχης δ τυφών!

’Εν Πειραιε?.

Π. Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΛΗ2.

Ο ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΣ ΤΑΣΟΣ

’Εν TiJ ειρκτή

Στη φυλακή ό Τάσος μόνος μένει,
F-ίς σέ μεγάλαις σκέψεις βυθισμένο;,
’Ακόμη νέαις σκληρότητες προσμένει 
Κ’ εδώ κ’ εκεϊ τυραζει τρομ*σμένος- 
'Ένα δάκρυ ’σ τό ’μμάτι του προβαίνει, 
Φωνάζει Ελεονόρα άπελπίσμένος'
Τά στήθη του χ,ιυζΖ καί πάντα τρέμει 
Γιατί έμπροστά ’στη σκέψι του τήν έχει.

‘Η κόλασι; ώστόσο Αναγαλλιάζει,
Ποϋ τον Τορκουάτο άδιάκοπα γροικάει,
Γιά τή σκληρή νά τρέμν), νά στενάζν),
Καί τί νά κάμ7) μόνη μελετάει·
Τούς αρχηγούς είς τό συνέδριο *ράζει,
Της κόλασις νι σάλπιγγα άντηχάει,
Τρέχουν μεμιάς, πυχνόνουνε τά πλήθη 
Κι’ ό βασιληάς του; πρώτο; έκινήθη

Αέγει σ’ αυτούς, «"Ω! ένδοξοι, ώ ! μεγάλοι, 
«Που τή δόξα τ·?5ς κόλασις ποθητέ 
«’Ατρόμητοι έδειχτήκατε ’στη πάλη,
«Κ’ ελπίζω τώρα πάλι νά φαν^τε·
«Έκειός πού τοΰ Χριστού τχΐ; νίκαις ψάλλει, 
«’Στη φυλακή εΰρίσκετκι, ώς θωρ·7,τε,
«Δόξα, αδελφοί, μεγάλη μ2; προσμένει,
« Ά ν  έδικό; μας ήμπορίΐ νά  γένρ

«Εκείνης πού δ Τορκουάτος έζητουσε 
«Καί έτρεχε γι’ αυτή άπειρους τόπους, 
«"Ενας νά λάβϊ) ·ιη μορρή αν ήμποροϋσε,
«Τήν φορεσιά, τό μίλημα, τους τρόπους 
«Καί νά τοΰ ’πί) πώς πάντα τόν ποθούσε, 
«’Αλλά γιά ν’ άπατήσϊ* τούς ανθρώπους, 
«Έδειχνε πώς σκ)ηρά τό νέ μισάει,
«Έ νώ  μέ τή ν καρδιά τόν α γα πάε ι . . . »

’Αφ τή χαρά σηκώθηκαν τά πληθη,
Κ ’ ^να; μεμ ι2ς τά  χέριχ του σηκόνει*

Τί; Αεονόρις την μοοφην ξντύθη,
Καί τά φτερά είς τόν αέρα άπλόνει··
Σάν άστραπή είς τόν αιθέρα εχύθη,
Είς τό άέρε ·}) φορεσιά φουσκόνει,
Τρέ/ει γοργά, τόν ουρανό περνάει 
Καί ’στό πλευρό τοΰ Τάσου σταματάει

‘Ο δυστυχής γιά ’λίγο άποκοιμήθη,
Κ’ εκείνη τρέχει ευθύ; ’στό στοχασμό του* 
Χαρά γλυκεία ’στό πρόσωπό του έχΐθη 
ΙΙοΰ τήν θωρεΐ ακόμη ’στ’ όνειρό του*
Cl στεναγμοί πετηούνται άπό τά στήθη 
Πού τήν ξανοίγει δ δόλιο; ’στό πλευρό τβυ. 
"Ομω; ξυπνά, τά ’μμάτια του γυρίζει 
Κι’ άφ’ τό θυμό φωνάζει καί δακρύζει.

Κ’ ένφ ’μιλεΐ, θρηνεί, παραλογάει 
Ιδού καί βλέπει έμπρό; του καθισμένη 
Τήν ποθητή πού στέκει καί κυττάει 
Κι’ ό στεναγμός άπό τό στόμα βγαίνει'
Έ>ώ καμμιά φωνή δέν άγροικάει,
Νομίζει πού άφ’ τή «κέψι είναι πλασμένη 
Γιά νά τού δώση νέα θλίψι ακόμη 
Κι’ ολο τραβ? τή ξεσκισμένη κόμη.

Ένώ παραλογή, μεμιάς άγροικάει 
Την ποθητή όπου θερμά τόν κράζει*
Γυρίζει τρομασμένος καί κυττάει 
Καί λυπημένη αυτή τό νέ κυττάζη*
.’Αφ’ τή χαρά θρηνεί, χαμογελάει,
Τρέμει πού τήν σιμόνει, αύτή στενάζει, 
Χαμογελά, τά χέρια τη; άπλόνει 
Καί δυναιά τόν Τάοο περιζόνει.

Εύοίσκουνται κι’ οί δυο σριγκτά ενωμένοι*. 
Χίλια φιλιά ’στό στόμα τού προσφέρει* 
’Αναίαθ/ιτος ωστόσο ο Τάσος ρ,ένει 
Καί μία φωνή νά βγάλλη δέν ηξέρει*
Τόσο σφιγκτά εΰρίσκουνται δεμένοι,·
Πού γιά νά ίδϊ) προβαίνει κάθε αστέρν,
Κι’ όσο φιλιά ’στό πρόσωπο τοΰ δίνει,
Τοσ’ άχνάρια τ ί ;  κόλασις τ’ άφίνει.

Ένώ τό νέ φιλεϊ νάσου άγροικάε·
<0 δυστυχής τήν κόλασι σιμά του.
Κάνει νά φΰγ·»ΐ, αύτη τό νέ βαστάίΐ 
Πού πνίγεται ή φωνή ’στό λάρυγγα τον 
"Οσον αυτός περσότερο βιγγάει 
Τόσον άφρίζει 'ή κόλασι εμπροστά το>»,
Καί τόσο Ικεϊνα τά φιλιά άντηχ^νε,
Πού νομίζει στη κόλασι πώς νάναι.

”0σο μπορεί τραβηέται γιά νά φύγϊ],
Κι’ άφ’ τόν άγώνα όλίγο ξεκολάει,
Όπου στραφώ έμπρός του τή ν ξανοίγει,
Κι’ δσο μπορεί περσότερο πηδάει?
’Αλλά τό στόμα μέ τό στόμα σμίγει,
Κι’ δπ®'* ττατήσιρ δ δύστυχος βουλιάε*·



Σ τη χλαλοη μ ι*  Ούρα άνο ιγοκλε ιέτα ι,
Κ *ί -J) θρησκείζ μ ’ εν* σταυρό π ετη έτα ι

Εμπρός εις τον Τορκουάτο ευθύς ε’στάθ·/) 
Κινώντας τό σταυρό μ’ ά,ησυχία·
Μόλις τήν είδε ή κόλασι έχάθη,
Και στό πλευρό του έκάθησε ή θρησκεία.
U δυστυχής μέ; τ -jj- καρδιά; τ ά βάθη 

Βρεσχει ποΰ την Οωρεϊ 'λ ίγη  ήσυχία,
Κ ενα δάκρυ στό ’μμάτι του προβαίνει 
ΙΙως χωρίς μιά παρηγοριά δέν μένει.

Ζάκυνθος 1877

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΙΙΣ

'ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΤ ΑΡΑΧΘΟΥ

α Ποτάμι μου, ποτάμι μου, ποΰ τρέχεις άφρισμένο, 
” κι εΧευθε-* το δρόμο σου ανοίγεις όπου γέονεις, 
55 πες μου,νά ζτ,ς, ποτάμι μου,ποΰθ’ έρχεσαι καϋμένο! 
5? κι όμπρος μου τόσο βιαστικό περνάς και δε μέ πέρνεις;!

£«Τρέχεις, κι’ άφίνεις’πίσω σου τό τρέξιμό σου μόνο! 
j»va Βλέπω, καί μέσ’ ’στήν ψυχή καθρέφτη μου νά σ’έχω 
” ι ?^Χείΐ ι  άλ^θει,α, και ένώ στό διάβασου τον πόνο 
3?κερνάς,εγώ ’στά πλάγια του’γεννήθηκα νά τρέχω...

» Ω  στάσου ταξειδιάοικο ποτάμι, 'λίγο στάσου 
»κα ι κυτταξέμε νάσέ ίδώ, νά ’πώ ,νά ’π ? ς,νά’ποΰμε· 
»ν« μαθτις στάσου κι’ άκουσε, ποια είναι ή γεννειά σου! 
J) κ ι ευθυς άδέλφια’γώ καί σύ θ ά ’δ^ςπώς θά ’βρεθούμε.

« Πατέρα έχεις τά  βουνά, τ'/ι θάλασσα μητέρα,
» τ  αγέρα τ'/ι φριχτή βο« γιά δύναμί σου πέονεις"
»κι’ ά π ό ’ψηλά τά  σύγνεφα ’ποΰ τρέχουν’κείθε πέρα, 
» τ  αρ,.α,εις καί ’στην αγκαλιά της μάναςσου τά  φέρνεις!

« Κι’ έγώ. ..γ ιά  κύτταξε ’ψηλά’στό γαληνόν αΐθέοα,
» εκει, εκεί ποΰ κάθεται ή φύσις θρονιασμένη! ‘
» κυτταςε, κυτταξε καλά, αύτην έχω πατέοα 
»καί τ/ιν πνοή τής ’λευθερ,άς μάννα μου ζηλεμμένη.

ΚΓέγώ, νά^θ,αμου,κι’έγώτ'ο φλόγατης σάν πέρνω, 
ολους τους κοσμουςτ’ούρανοΰ άπλόνει τήν παλάμη 

»και με κονδύλι πύρινο έδώ V>, γη τούς φέρνω.!. ’
» τ ι λες, δε μοιάζουμε λοιπόν,αδέλφι μου,ποτάμι» ;!

 ̂’Εκείνο έτρεχε γοργό ’στ/i μάννα του νά πάη 
και απο μιά ό ποιητής τοΰ γεφυρ,οΰ κεΐ άκρη,' 
τώρα εόω το μάτι του καί τώρα ’στ’ άλλο πλάι, 
εΡ?7.ν ϊ μέ παράπονο γεμάτο άπό δάκρυ.

Και η θαμπή του ή ματιά τή φλογερή ρανίδα 
σαν άφησε καί έπεσε ’στό κΰμα τής αβύσσου, 
μου φάνηκε πώς μια φωνή άκούσθη καί πώς ειδα 
αύτόν νά λέιρ: « πάρε με ποτάμι μου μαζί σου.»

Έγραψα έν Ά ρτη . Μάρτιον 1884.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΑΝΤΣ.

ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΤ ΑΓΡΟΥ

(Ν. Σταυ,ατέλω )

Τοΰ ρόδου μι* στιγμή θά παρατήσω 
Τή μυρουδιά, τοΰ κρίνου τή δροσιά,
Γιά σέ τώρα, μικρό, νά τραγουδήσω 
Λουλούδι, πβΰ άνθεΐ; ’ς τήν ερημιά.

Αναμεσα σέ χόρτου πρασινάδα 
Μ* χαρι ξεπροβάλλεις ταπεινή,
Δεν έχεις φαντασμένη ώμμορφάδα,
Σοΰ μοιάζουνε ’ς τό χρώμα ο£ ουρανοί.

Δεν θα σέ IS-jj κανένας—τό γνωρίζεις__
Κανείς δέν θα σε ιδί) ’ς τήν ερημιά !
Μέ την αυγή ώ; τόσω σύ ανθίζεις 
Καί πέφτεις μαραμένος τή νυχτιά.,..

Σοΰ φτάνει ή αχτίδα, ποΰ τάστέρι 
Σοΰ ρίχνει μέ λαμπράδ’ άπό ψηλά,
Σοΰ φτάνει τής αύγούλας τό άέρι 
Ποΰ τη  δροσιά >ς τά  φύλλα σου χολ*

Γι’ αυτό λοιπόν κ’ έγώ θά παρ*ιτησω 
Τοΰ ρόδου μιά στιγμή τη μυοοδιά 
Γιά σέ τώρα, μικρό νά τραγουδήσω,
Λουλουόι, ποΰ ανθείς ς την έοηιί.ίχ,

(’Εν ΠειραιεΤ)

Π. Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΛΙ1Σ

ΣΤΙΓΜΑ I

Τό άνθος̂  εχει άρωμα, ή νύξ έχει Σελήνην,
Τό έαρ έχει τά,θη καί ό χειμών γαληνην.
Τό πάν έχει τώραΐον του· έγώ ό τλήμων μόνον 

ζω/1ν αν ευ Γωηί και σύντροφον τόν στόνον.

Δ. Κ. ΣΑΚΕΛΛ4.ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

’Εκ τών του L0ngfeU0V0.

Άπο τόν κόλπο τοΰ γιαλοδ αύρα μικρή σπρογμένη
Σκορπίσου ίίπ ε στην καταχνιά η θέσις έμέ βγαίνει.

Τα πΛοΐα εχαιρετησε—Κ’ είπε σ’ τσή ναύταις" τώρα 
*.τ’ αερι απλώστε τά πανιά πάει τής νυχτος ή ώρα.

Απο τον κοσμο επεοασε κ’ Ιοώναςε άπ!) πέρα.
Λυπνήσετε I ξυπνήσετε καί πλησιάζ’ ή ήμερα.

Στο 5α·ος εψυθήρισε— Ξάπλωσε τά κλαδιά σου 
Καί την αυγή χαιρέτησε μ’ ολη τήν ώμορφιά σου

Τοΰ κοιμισμένοι* τοΰ πουλιοΰ χάίδεψε τά φτερά του 
Καί τουπέ νά γλυκολαλΐ) ώς είν* το μαθημα του.

Άφ* το καλύβι έπέρασε οπου τ ' ορνίθι μένει
ώύπνα και λαλησε καί Σύ νά, ποΰ ή αυγή προβαίνει

Έστραιρη στα γεννήματα καί ειπε καί σ’ έκεΤνα
Γΰρετε χαιρτήσετε τήν πρωινήν ακτίνα.

Στην ουρανίιιθαστη κορρή είπε τοΰ Πύργου—Τώρα 
Γα σήμαντρα σου κτΰπησε προμυνησε τήν ώρα

Εστενκξε λυπητερά εις τών νεκρών τ!> χώμα
Σωπασετε Γιά σας νεκροί δέν ηλθε ή ώρ’ άκόμα.

Νοέμβριος 1884

Δ. ΗΛΙ ΑΚ.ΟΠΟ ΥΑΟΣ.

Το ποίημα τούτο αγγελθέν διά τοΰ άρθρου τοΰ cpi- 
λου συντάκτου χ.̂  Μ. Μαρτζώκη «είς Άμερικαν6ς ποι- 
ητης» (φυλ. II) έπεδόθη ήμΐν ε’ς δημοσίευσιν διά τί> 
12ον φυλλ. ’Αλλ’ ή υλη τοΰ <ρυλλ. 12 δέν έπέτρεψε τήν 
δημοσίευσιν αυτοΰ* δι’ ό δημοσιεύεται σήμερον σΰν τοΐς 
λοιποΐς.

ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πήρα, θερμαίνω τήν όχειά μέσα ’ςτήν αγκαλιά μου· 
Κ εκείνη, πώχει, νά κέρνα, φαρμάκι άπό τή φύσε, 
"Εκρυψε τό φαρμάκι της είς τά  χαϊδέματά μου, 
Καί μώγλυψε τό πρόσωπο γιά νά μ ’ εύχαοιστήση.

’Εθέρμανα τόν άνθρωπο, τό πλάσμα,ποΰ μοΰ μοιάζει· 
‘Πεινούσε, καί ’ς τό <τόμα μου έφαγε τό ψωμί ϋου· 
Κ ’ εκείνος, ποΰ £εν είν’ όχειά, τά  <τήθη μοΰ σπαράζει· 
Χύνει χολή’ς τά  σπλάχνα μου,φαρμάκι’ς τήν ψυχή μου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΙΙΣ.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΑΤΟΥ ΜΟΙ

Δ. Κ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΟΥ.

Α'.

’Ακάτιόν μου σχίζε τό πέλαγος τοΰ κόσμου 
Ή νειό τη  μου σοί δίδει ιστία ώς πτερά,
Καί ό λιμήν άν είναι μακράν, τοΰ μέλοντός μου 
Ή μάγος σ’ ένθαρρύνει ελπίς, καί ή χαρά.

*Αν πρός στιγμήν τόν πλοϋν σου άντίπνοοι κωλύουν, 
Κ ι αίφνήδιοι σπιλάδες σκληρώς σέ άπειλοΰν,
Καί είς βουνά άγρίων κυμάτων σέ κυλύουν 
Σύ βάδιζ’ άγερόχως τών πόθων σου τόν πλοϋν.

’ΐδού ώς πολικόν σου θά έ'χης την φιλίαν,
Λιμένα σου τήν δόξαν, σκοπόν σου τήν τιμήν· 
’Αψήφει πάσαν σκέψιν καί γνώμην Ιναντίαν 
Τής μοίρας τήν μανίαν της τύχης τήν στιγμήν.

Β '.

Ταΰτα έλεγε πρό χρόνων πλήρης θάρρους νεανίας, 
Ψάλλων όνειρα καί πόθους μεγαλόφρονος καρδίας, 
Κ ι’ είς τό πέλαγος τοΰ κόσμου άκατάσχετος έχώρει 
Ευθαρσής πηδαλιούχος σχίζων κύματα ώς όρη. 
’Αψηφών τής Ειμαρμένης τήν άκάθεκτον μανίαν 
Πολικούς άς·έρας είχε τήν ’Ελπίδα καί φιλίαν.
Είς τό έσχατον τοΰ πλοΰ του έπλησίαζε σημ^ΐον,
Καί έκ της χαράς του ένθους τό ήτένιζε δακρύων. 
"Οτε αίφνης ό όρίζων μελανών νεφών πληροΰται, 
Καί σκοτεία πανταχόθεν αποτρόπαιος άπλοΰται. 
’Αςφαπαί, βρονταί αγρίως διαδέχονται άλλήλας, 
Σείουσαι σφοδρώς τοΰ αδου τάς υποχθονίους πύλας· 
Λαίλαπος βοή φρικώδης άπειλεΐ τό σύμπαν ολον,
Καί τά  κύματα ύψοΰνται έως τ ’ ούρανοΰ τόν θόλον 
’Εν τω μεσω τής τοιαύτης διαπάλης τών ς-οιχείων, 
Ώς σφριγώδης να’̂ τηςέ'χων πεπταμένον τό Ίς-ίον, 
"Επνεεν ώς άλλος Νώε μέ τήν νέαν Κιβωτόν του,
Έπί φοβερών κυμάτων θραυομένων ’σ τό πλευρόν του· 
Αϊφνης άς·ραπή καί κρότος, άπ’ τοΰ Ούρανοΰ τά  ύψη, 
Κεραυνός προεξαγγέλλων ότι μέλλει νά ένσκύψη, 
Λάμψιν έκτακτον ταχεΐαν διαχέων είς τά  σκότη, 
Καίτόν ναύτην μου,ώ μοΐρακατας·ρέφει...φεΰ!... τυφλώτ- 
Πρός ς-ιγμήν έν άπογνώσει, φεΰ! τόν οίακα άφίνει, [τει.., 
Καί τάς χεΐράςτουό τλήμων πρός τόν Ουρανόν εκτείνει. 
Θεία Πρόνοια, φωνάζει, άκουσον της προσευχής μου, 
Καί κραταίωσαν έν τάχει τάς δυνάμεις της ψυχής μου. 
Πλήνάλλοίμονον!...τοΰπόντου καίτοΰΟϋρανοΰ ό δαίμων 
Πνίγει τήν φωνήν του μέσα» τών κυμάτων καί ανέμων, 
Καί λυσσώδης συναρπάζει τό σαθρόν άκάτιόν του, 
Πλήν εκείνος δέν άφίνει μόνον τό πηδάλιόν του· 
Ώ , εμπρός, εμπρός φωνάζει, έγώ πάντοτε θά πλέω,



Ετω [χ<ίνος κ’ έν σκοτία, άρχει μόνον ν ’ αναπνέω. 
Φευ! την φράσιν του ό τάλας μόλις είπεν έν έκτάσει, 
Καί είς σκόπελον τό κΰμα φοβερώς τόν έκτινάσει. 
Ώ Θεέ μου! ποία φρίκη! αίματόφυρτος ό ναύτης 
Ά πελπις... τυφλός.,, καί μόνος μέσω συμφοράς τοιαύτης· 
Κ ι είδεν,φεΰ ! χωρίς νά βλέπη... ν ’άφανίζωντ’ αενάως, 
Τόσα όνειρα κ' ελπίδες είς τών συμφορών τό χάος.

Γ'.

’Απαθείς οί χρόνοι φεύγουν προ τοΰ άτυχους ναυβάτου, 
Καί κωφευουν'ςτούς κλαυθμουςτου όταν κλαίη τά  δεινάτου. 
Καί σπανίως διαβαίνων φίλος εύγενοΰς καρδίας, 

χύνει δάκρυ συμπαθείας.

Έν Πειρκιεϊ Δεκέμβριος 18 8 4 .

Δ. Κ. ΣΑΚΕΑΛΑΡΟΓΙΟΤΑΟΣ.

ΔΕ?< Μ’ ΑΓΑΙΙ4!

,· Ί ί  μ'ώφελεΐ τοΰ έαρος ό δροσερός άήρ,
. ’Αν εϊςτήν γήνάντανακλα ό έκλαμπρος άς-ήρ;
.Τί μ ωφελεί ό Ζέφυρος έκ της θαλάσσης πνέων, 
Άνμοιπροσφέρουντόνκαρπόνπερικαλλών άν-

* , > , , °̂έων’ Αυτή δεν μ άγαπα!

Τίμ’ώφελεΐτοΰούρανοΰτ άργυροβόλον ς-έμμα, 
Έάνοίναϋταισ’τήνακτήν ρεμβάζωσιν ήρέμα·, 
Έάν τά δένδρ' ένδύωνται νέ αν ένδυμασίαν, 
Τί ωφελούν τά άσματα, εις θλιβεράν καρδίαν, 

Αύτή δέν μ’ άγαπα !

Ιί μ ωφελεί τοΰ ΰδατος ή δροσερά σταγών, 
Εάν ό ήλιος κρύπτεται όπισθεν τών νεφών} 
1ί μ ώφελοΰν τά άσματα ωραία Φιλομήλα, 
Αν μοι έμπνεουν χαρωπάαισθήματ’ έρωτύλα; 

Αύτή δέν μ’ άγαπα!

Τι μ ωφε7^οΰν τοΰ έαρος τά ρόδα ή τά κρίνα } 
Εαν στολίζουν μ άνθηρά δενδρύλια τό μνήμα; 
Τί μ ωφελεί η κυανή σινδόνη τής θαλάσσης, 
Εάνκαλυπτη τους νεκρούς τήςύφηλίου πάσης; 

Αύτή δέν μ' άγαπα!

Ί ίμ  ωφελεί άν η ζωή μακρά είσέτι γείνη, 
'Αν τό ώχρόν τό βλέμμα μου ό έρως μου 

, [φαιδρύνει·,
Γοος έμε τα θέατρα κι αλλαι διασκεδάσεις, 

Γοως ετερψε τάς λυπηράς μ’έκφράσει;·, 
1 ’ ττγ οέν μ’ άγαπα !

Τί μ ωφελεί άνμέ κυττά χωρίς νάμ’ άγαπάη, 
Ά ν  τό βαρύ τό βλέμμα της ς ’τό ς·ήθός μου

[σκορπάη$
Ά  φ'οΰ ή καρδιά της ώς χιών ψυχρά,ψυχρά έμμέ- 
Κα'ι δέν μοΰ λέγει διατ'ις-ενάζως’τά τεμένη·, [νει, 

Αύτή δέν μ’ άγαπα! Δέν μ’ άγαπα!!

11 Ίανουαρίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ ΕΡΩΤΙΚΗ

Εις τής κιθάρας τό βάρυνε ήχο
Ποΰ κάνει στό τραγοΰδι αρμονία 
Φανταστικώς άςέρτης μέ τό ς"ίχο 
Αγαπητή μου πέραε’ις τήν’Ινδία.

Έκεΐ ό Γάγγης τά άργυρά νερά του
Χύνοντας τούςλωτούς γλυκοδροσ ίζει 
"Οταν 3ΐς τό φεγγάρι άποκάτου 
Ή αύρα μες τά άνθια ψιθυρίζει.

Τά ^όδα, τά τριαντάφυλλα,τηράνε
Τάάστρηποΰ άσπρίζουν’ς τόν αιθέρα 
Και μυστικά γιά Έρωτα μιλάνε 
Στή μοσχοβολισμένηνεάτμοσφαΐρα.

Άκοΰςτόγρύλλοάπόμακρυά·, Είςτή δύσι 
Έκεΐβαθιάποΰε^νεή χρυσα'ις όχτίδες 
"Ύπνος γλυκόςάςέρτηνάζουπήση 
Τάβλέφαράμαςμέόνείρατακα'ιόλπίδες.

(Μάϊος 1 8 84 )  Γ. Τ. Β.

ΛΙΓΗ ΚΑΡΔΙΑ

Ό κόσμος την πρωτοχρονιά χαρίσματα αλλάζει 
Κι’ άπό τό κάθε χάρισμα χαρά κατασταλλάζει· 
Μαζύ μέ κάθε χάρισμα ποΰ χάνεται καί σβυέται 
Είς τοΰ ανθρώπου την καρδιά κρυφή χαρά γεννειέται.

’Στην λατρευτή μου την ξανθή εγώ τ ί νά χαρίσω ; 
Είς της ξανθής μου την καρδιά χαρά μέ τ ί νάχύσω ; 
’Αλλά, τά ξέχασα, αΰτη δέν έχει την καρδιά της 
Κι’ είν’ αδειανή άπό καρδιά τά  στηθη τά  δικά της.

Λίγη καρδιά, άς ήξερα ποΰ έχουν, νά ζητη ίω  
Καί γ ιά  πρωτοχρονιάτικο αΰτη νά τής χαρίσω ! 
Μόνον μ’ αύτό τό χάρισμα, μέ την καρδιά τη λίγη 
Ή άκαρδιά της ή πολλή θά πάψη νά μέ πνίγη ! 

Έν Άθηναις 2 8  Δεκεμβρίου 1 8 8 4 '· .

ΠΕΡ. Γ. ΡΑΥΤΟΠΟΤΛΟΣ.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ο Κ Υ Ψ Ε Λ Η Σ  ο 6 ον

ΝΙΚΟΛΑΟ, ΛΟΥΗΤΖΗ,
| 1 8  ΙΑΧΟΙ’ΛΠΟΙ’ 1 8 8 8
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ΤΠΙΟΙΪ S. ΗΛΨΟΚΕΦΛΛΟΙ*

ΤΑ RATA ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΝΤΖΗ
15 και 16 Ίανουαρίου 1885

Η  νήσος ήμών άπασα συνεταράσσετο τή 1 5rj Ίανουαρίου ύπό είδήσεως 
λυπηρας άπό άκρου είς άκρον αυτής διαδιδόμενης, και πασαν άληθοΰς Ζα- 
κυνθίου πατριώτου καρδίαν εϊς πένθος έμβαλλούσης. Ευπατρίδης άληθής 
τούς τε τίτλους και τήν καρδίαν, Ζακύνθιος γέρων τών σεβαστοτέρων, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ό ΛΟΥΝΤΖΗΣ έπλήρου τό κοινόν τοΰ ανθρώπου χρέος καί ά- 
πήρχετο ήρέμα είς τήν αιωνιότητα. Τό κοινόν τής νήσου πάσης τοϋτο πέν
θους έδήλου δτι άπήρχετο άφ’ ήμών άνθρωπος [/.ή άνήκων είς μίαν μόνην 
τών ήμετέρων κοινωνικών τάξεων εύγενής έκ καταγωγής καί είς τήν τά- 
ξιν τής ήμετέρας άριστοκρατίας τίτλω έκ τών πρώτων τυγχάνων, διά τών εύ- 
γενών τής καρδίας του αισθημάτων καί τοΰ τιμίου χαρακτήρός του έγένετο 
καί τοΰ λαοΰ ό άγαπητός.

‘Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ άπέθανε ήρεμα καί ήσύχως θάνατον δικαίου έν 
ταΐς άγκάλαις τοΰ άγαπητοΰ του υίοΰ Δημητρίου έν τή κατά τήν κώμην 
Άγκερικόν έπαύλει αύτοΰ.'Ο νεκρός μετενεχθείς έκεΐθεν περί ώραν 12 μεσημ
βρινήν τής 16ης κατετέθη έν τω μητροπολιτικώ τής πόλεως ναώ ο
πού συνήλθον διαταγή τής Σεβ. Κυβερνήσεως περί ώραν 2 1(2 μ. μ. συν τοΐς 
συγγενεΰσι καί τοΐς οίκείοις πάντες οί έν τέλει άποδοθεισών είς τόν νεκρόν 
τιμών άνωτέρου άξιωματικοΰ,διά τά υψηλά παράσημα τών άγίων Μιχαήλ καί 
Γεωργίου τής ’Α γγλίας καί τών Ταξιαρχών τής Δανίας, δείγματα υψηλής 
τοΰ τεθνεώτος άπό μέρους τών Αυλών έκείνων έκτιμήσεως. Τελεσθείσης τής 
νεκρικής άκολουθίας έν τω ναώ συλλειτουργούντων απάντων τών τής νήσου 
ιερέων έξεφωνήθησαν οί έπικήδειοι τρεΐς λόγοι ύπό τοΰ Σεβ. Άρχιερέως,τοΰ 
γέροντος ιστοριογράφου διδασκάλου Π. Χιώτου καί τοΰ δικηγόρου κ. Δ. Σω- 
μερίτου, μ^θ’ δ,έκίνησεν ή έπίσημος πομπή πρός τήν νεκρόπολιν [τής Ζακύν
θου τό μέν φέρετρον ύποβασταζόντων τών συγγενών καί στενών φίλων τής 
οικογένειας Λούντζη, τάς δέ ταινίας έχόντων τών κ.κ. αξιωματικών τής εν
ταύθα φρουράς· προ τοΰ τάφου του άπήγγειλε τόν ύστατον άποχαιρετισμον 
ό λόγιος δικηγόρος κ.Α . Γαήτας καί ό έπίσημος νεκρός κατετέθη είς τον 
τάφον, έκεΐ μεταξύ όλων, είς τήν κοινήν άπάντων πόλιν  

Καί έσκεπάσθηκε έκεΐ τό άψυχόν του σώμα 
νΟχι μέ τό κατάψυχρο τοΰ μαύρου τάφου χώμα 

’Αλλά μέ τήν άγάπημας καί μέ τό σεβασμό μας 
Καί μιά θερμή τριπλή εύχή’ς τόν Ά γ ιο  θεό μας,

« Είς τών Άγίων τάς σκηνάς ψυχή ή μακαρία 
Κ ’ ή μνήμη του νάνε ’ςέμάς μεγάλη, αίωνία ! »

ΟΘΩΝ ΡΕΝΤΖΟΣ,

Ή  διεύΟυνσις της «'Κυψέλης» τιμώσα τήν μνήμην του μεταστάντος έξόχου συμπολίτου αυτή- 
ϊγνω ινα δημοσίευση tv παραρτήματι ί/.τάχτω τούς τε έκφωνηβέντας λόγους και τόν ενεκα του 
προχεχωρημένου τής ώρας μή έκ^ωνηθέντα επιτάφιον τοΰ σεβαστού φίλου κ. Λεωνίδα Καντ*κι τη 
αποχαιρετισμόν, ον έπιμόνως εζητήσαμεν καί συν τοΤς λοιποΐς δηαοσιεύομεν.



Α ς έπιτρέψη καί είς έμέ ή σεβαστή καί πενθούσα αΰτη όμήγ^ρις δ-
παραστώ έπι όλίγας [/.όνον στιγμάς πρό τοΰ φερέτρου τοΰ έγκλείον-

τος χύ θνητόν σκήνος γεραροΰ καί ενάρετου άνδρός, όπως άποτίσω έλάχιστον 
φόρον της πρός αυτόν όφειλομένης ευγνωμοσύνης μου.

Κηδεύσαντες, Κύριοι, τοσοΰτον μεγαλοπρεπώς καί μετά τοιαύτης έκτα
κτου ψυχικής κατανύξεως τόν πεφιλημένον ήμΐν καί γηραιόν ΝΙΚΟΛΑΟΝ 
ΛΟΥΝΤΖΠΝ δέν έθρηνήσαμεν έπί τη στερήσει νέου σφριγώντος, δςτις ύ- 
πείκων είς τούς άνεξερευνήτους καί μυστηριώδεις τής φύσεως νόμους προ- 
ώρως άπήλθε τοΰ κόσμου τούτου. "Οχι ! ό άείμνηστος Νικόλαος Λούντζης
έζησε μάλιστα καί πέραν τοΰ μέσου όρου τοΰ άνθρωπίνου βίου.

Δέν έθρηνήσαμεν τόν Νικόλαον Αούντζην ώς φέροντα τούς τιμητικούς 
τίτλους τοΰ κόμητος καί τοΰ ιππότου, καθότι ή ώσειμέραι έπί τά πρόσω 
βαίνουσα άνθρωπότης άπεφήνατο ήδη δτι οί έπίκτητοι ουτοι, πολλάκις δέ 
καί τυχαίοι τίτλοι, αυτοί καθ’ εαυτούς θεωρούμενοι, ούδέν είσι καί πολλώ 
ύποδεέστεροι τυγχάνουσι τών πραγματικών καί άνεκτιμήτων ήθικών τής ψυ
χής παρασήμων.

Δέν έθρηνήσαμεν τέλος τόν μακαρίτην Νικόλαον Αούντζην διά τόν λό 
γον ότι διέπρεπεν έπί πλούτω, καθότι πάντες γινώσκομεν δτι ό ύλικός πλοΰ- 
τος δέν συνεπάγεται κατά φυσικήν συνέπειαν καί τόν άνέκτίμητον τών α
ρετών τής ψυχής θησαυρόν.

Πάντα ταΰτα τά έφόδια, άτινα άλλως τε ό πεφιλημένος ήμΐν νεκρός 
έπαξίως εφερεν άπό τής γεννήσεως μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, δέν θάΐσχυ- 
ον δπως ή κοινωνία ήμών άπαξάπασα έκδηλώση τήν άνυπόκριτον αύτης λύ- 
πγ)ν ^έχρι τής ύστάτης τοΰ μεταστάντος κατοικίας, ϊ ά  πραγματικά αΐτια 
τά παρορμήσαντα τούς συμπολίτας τοΰ πολυτίμου Νικολάου Αούντζη είς 
τήν όμόθυμον ταύτην πένθιμον έκδήλωσιν έγκεινται είς τά σπάνια ήθικά προ
τερήματα, άτινα περιεκόσμουν τόν πολιόν τοΰτον γέροντα.

Ναι, σεβαστέ μοι συμπολίτα καί φίλε! ή άγαθότης τής ψυχής σου, ή τα
πεινοφροσύνη, or μειλίχιοι τρόποι σου, ή πρός τούς πάσχοντας έλεημοσύνη, ή 
οημοτικοτης σου, ή πρός τήν κοινήν πατρίδα άγάπη, ή πρός άπαντας άδια- 
κριτως ομοιόμορφος συμπεριφορά σου, ταΰτα ήσαν τά πραγματικά παράση
μα, άτινα έπί τοΰ κόλπου σου εφερες καί έφ’ οΐς διεκρίθης, ού μόνον καθ’ δλον 
τόν μακρόν βίον σου, άλλά καί μετά τόν θάνατόν σου. Τοιαύτας μόνον δια
κρίσεις σεβομένη ή ήμετέρα κοινωνία άπέδειξεν δτι, ένώ γινώσκει νά έκτιμα 
τόν άνθρωπον έν τή ζωή, δέν παραγνωρίζει τά καθήκοντά της καί τής ζωής 
ταύτης έκλιπούσης.

Σύ, πολύκλαυστε φίλε, ώς άνήρ πεπειραμένος καί έκτακτον κεκτημένος 
όςυνοιαν, δέν ήγνόεις δτι ύπό τό ψυχρόν χώμα τοΰ τάφου ό σκελετός σου δέν 
θά έφερε ούδέν σημεΐον δυνάμενον νά διαστείλη αύτόν άπό τόν σκελετόν τοΰ 
έσχατου έπαίτου, ώς ούδέν διακριτικόν σημεΐον ύπάρχει μεταξύ έστεμμένης 
κεφαλής άπογυμνωθείσης τών σαρκών αυτής καί έκείνης, είς ήν ή ενδεια δέν 
έπετρεψεν ούτε τό εύτελέστερον κάλυμμα- πλήν, δ,τι ή γη έξομοιεΐ ύ©’ έαυ- 
την, ό Πλάστης διακρίνει έν τώ ούρανώ, καί οΰτω ή ψυχή σου εύρεν ήδη είς 
τάς ουράνιους μονάς τήν έμπρέπου^αν αύτή άριστοκρατικήν θέσιν, ούχί ένε
κα τών έγκοσμίων τίτλων σου, ούχί τέλος ένεκα τοΰ πλούτου σου, άλλ ’ ένε
κα τών έξοχων άρετών, αϊτινες άπετέλουν τό πολυτιμώτερον κόσμημά σου.

Δεου νΰν τοΰ Ύψίστου, ώ μακαρία ψυχή, υπέρ τή? ύγιείας τοΰ πεφιληαέ- 
νου σοι υιοΰ καί άγαπητοΰ ήμών φίλου. Δέου, καί διότι περιπαθέστατα τόν 
ήγαπησας καί διότι πρό πολλοΰ έν τή ζωή έτι διατελών έπείσθης έκ τών το- 
σουτων, ας σοί παρέσχεν, άποδείξεων, ότι ό πολύτιμος ουτος γόνος σου πις-ώς 
συνεχίζει την πορείαν, ήν σύ τώ διεχάραξας, έτι μάλλον λαμπρύνων τό όνομα 
τής υφ απασης τής κοινωνίας έκτιμωμένης καί άγάπώμένης οικογένειας σου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ α ΝΤΑΚΙΤΗΣ.

ΟΛΙΓΑ1 ΛΕΞΕΙ<

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΠΑΤΡΙΔΟΥ

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  ΑΟΥΝΤΖΗ
έκφωνηθεΐσαι έν τώ Ναώ τή; Μητροπόλεως ύπό τοΰ ’Αρχιεπίσκοπου Ζάκυνθο» 

KVPIOV ΑΙΟΧΙ'ΪΙΟν

^ΜΕΛΛΕ τέλος πάντων, εύγενέστατε Νικόλαε Αούντζη, εμελλεν, έν 
τοιαύτη έξιδιασμένη διά τόν τόπον ήμών τελετή έγώ νά κατέχω τόν Ιερόν 
το ΰτο ν'θρόνον. ’Έμελλεν, άπέναντι τών άλλεπαλλήλων πρός έμέ φιλοφρονη
τικών σου έκφράσεων έν ταΐς καθ όόόν τυχαιαις ημών συναντησεσιν απο τής 
εύγενοΰς έπαύλεώς σου μέχρι τής πόλεως ταύτης, έγώ νά ΐς·αμαικατά ταυτην 
τήν ώραν απέναντι τοΰ νεκροΰ σου, περιβεβλημένος τόν έπισημον τής αρχιε- 
ρωσύνης μανδύαν καί κατέχων τήν ράβδον τοΰ πνευματικού τής πατρίοος η
μών ποιμένος, δπως αναφωνήσω τάς κεκανονισμένας έπικηδειους εύ^άς καί 
προπέμψω σε εις τόν τόπον τής κοινής άναπαύσεως έν ταΐς εύλογιαις τής 
7 ριστιανικής Εκκλησίας.
’ ΙΙρό τεσσάρων ή πέντε περίπου έτών συναντήσας με καθ’ όδόν άπέναντι τής 

Παναγίας τοΰ Βανάτου έστης, κατά τό σύνηθες, έν τή θέσει τής συναντήσεως 
καί έν τή έπιβλητική έκείνη στάσεί σου στήσας καί έμέ ένώπιόν σου, έλεγες 
μετά τής χαρακτηριζούσης σε ειλικρίνειας καί άληθοΰς εύγενειας, α επρεπε 
n Λ άτα μου νά σέ έχωμεν ε ίς  τήν Ζάκυνθον ’Α ρχ ιεπ ίσκοπον διά νά  
» τ ιμ ήση ς καί σ το λ ίση ς  τήν έκ κλη σ ίαν  τοΰ τόπου μας·» απαγε, εύ
γενέστατε Αούντζη, άπεκρίνομαι έγώ, ή εύγένειά σου διαβλέπει έν έμοί τοι
αύτας δυνάμεις, τάς οποίας έγώ κατ’ ούδένα λόγον αισθάνομαι δτι  ̂ κατέχω, 
ώστε νά τιμήσω καί νά στολίσω τήν έκκλησίαν τοΰ τόπου μας. Ά λ λ ’ έν του- 
τοις, έβλεπον λίαν συγκεκριμένως εις τό πρόσωπόν σου δτι έν τή είλικρινεΐ



έκφράσεί σου και έν τη απλοϊκή καί χριστιανική ταπεινότητί σου απέναντι 
του έξοχου έν τω τόπω όνόματός σου, έτίμας τό όνομα της οίκογενείας σου· 
Βιέβλεπον δτι διά τών πρός έμέ ειλικρινών λόγων σου διενοοΰ νά έκτιμήσης 
τήν άνάπτυξιν, τήν προσωπικήν άξίαν και έν γένει τήν ικανότητα, άλλ ’ έν αύ- 
τώ τούτω έτίμας τόν φύσει και θέσει εύγενη χαρακτήράσου.

Ά λ λ ’ ίΕού, εύγενέστατε Νικόλαε Αούντζη, Ιδού ό Θεός έξεπλήρωσε τόν 
πόθον σου· ίδού, ώς έπεθύμησας, ίσταμαι έπι τοΰ θρόνου της Έκκλησίας τοΰ 
τόπου μας. Ά λ λ ά ! μέ βλέπεις νεκρός!!! Ούχ ήττον όμως έγώ έκπληρώ έπι 
τοΰ νεκροΰ σου καθήκον, δπερ υπαγορεύει μοι ή καρδία μου, και όπερ έπιβάλ- 
λει μοι ή συνείδησίς μου. Αναφωνώ σοι τά κεκανονισμένα κα'ι συνοδεύω σε είς 
τόν τάφον ούχί παραστατικός καί κατά τύπους, ώς συνήθως συμβαίνει, 
ούτε πάλιν πρός φιλόφρονα περιποίησιν τών έπιζώντων, διότι, ώς έγώ πέπει- 
σμαι καί αποδέχομαι, ό έξοχος ουτος θρόνος αγνοεί τάς τοιαύτας περιποιή
σεις· δντως, ό θρόνος ουτος έν ταπεινότητί τοΰ έξόχου πνεύματος καί τοΰ με
γάλου όνόματος τοΰ πρώτου αύτοΰ ιδρυτοΰ ένετάλη, είλικρινώς έκάστοτε άπο- 
φθεγγόμενος, καί μετά τοΰ αύτοΰ αδιακρίτως όμματος είς πάντας άποβλέπων, 
ούδένα ποτέ νά θωπεύϊ], ούδένα κατ’ ούδένα τρόπον νά κολακεύη. ’Αναφωνώ 
λοιπόν υπέρ σοΰ τάς πρός τόν Θεόν ίκετηρίους εύχάς, ώ σεβαστέ τής Ζακύν
θου νεκρέ, αναφωνώ άπό τοΰ θρόνου τούτου είλικρινώς καί άπό καρδίας· προ
πέμπω σε είς τόν τάφον μετά σύμπαντος τοΰ Ίεροΰ τής Πατρίδος ήμών Κλή
ρου, ώς έμπρέπει είς τό ό'νομά σου, ώ; έμπρέπει είς τόν ούχί μόνον θέσει καί 
καταγωγή, άλλά καί φύσει, ώ; ειπον, εύγενη χαρακτήρά σου· ώς έμπρέπει τέ
λος πάντων είς τούς τίτλους τής οΐκογενείας σου, οΰς ή συμπεριφορά σου καί 
έν γένει ό βίος σου έκράτησεν υψηλά καί έτίμησε μέχρι τοΰ τάφου παραδούς 
αύτούς τοιούτους καί είς τόν υιόν σου Δημήτριον πιστώς τά ίχνη σου άκολου- 
θοΰντα καί έντεΰθεν τής γενικής τοΰ τόπου ύπολήψεως άπολαμβάνοντα.

Τάς έξοχους άρετάς τής εύγενείας σου, τάς πράξεις τοΰ πολιτικοΰ βίου σου, 
τούς τρόπους σου πρός τούς άλλους άνθρώπους, καί έν γένει τά αίσθήματά σου 
πρός τήν Ζάκυνθον καί πρός τήν όληνΈλλάδα, άνατίθημι είς άλλους, είδότας 
λεπτομερώς τά καθέκαστα νά άναπτύξωσι καί πρεπόντως νά περιγράψωσι. Έ
γώ δέ, ώς χριστιανόςΆρχιερεύς, ούδέν Ετερον κρίνω νά αναφωνήσω τό ύστα
τον έπί τοΰ νεκροΰ σου, ή τάς λέξεις ταύτας πρός πνευματικήν καί ψυχικήν 
οικοδομήν τών περιστοιχούντων τό έξοχόν σου φέρετρον εύγενών καί λοιπών 
συμπατριωτών σου.

Πορεύου καί Σύ, εύγενέστατε Νικόλαε Αούντζη, πορεύου καί σύ τήν οδόν 
τήν φέρουσαν είς τόν περίβολον τής κοινής άναπαύσεως· πορεύου καί κατάβα 
είς τόν τάφον· άλλά δείκνυε είς πάντας ήμας τούς περικυκλοΰντας τόν χαίνον- 
τα τάφον σου, δείκνυε τό ύπό τής χειρός τοΰ μεγάλου Δημιουργοΰ γεγραμμέ- 
νον, τό φρικαλαΐον ! άλλ ’ άναλοίωτον! άλλ’ άνεξίτηλον ! διάταγμα τοΰ θανά
του. Κατάβα άπνουν σώμα τοΰ Νικολάου Αούντζη, δέχθητι καί Σύ έπί σοΰ τόν 
χοΰν καί τήν πλάκα τοΰ τάφου καί άναπαύου έν αύτή πολύτιμος κόνις μέχρι 
τής κοινής άναιτάσεως. Σύ δέ, ώ ψυχή τοΰ Νικολάου Αούντζη, ή άναβαίνουσα 
πλήρης εύγενών αισθημάτων καί χριστιανικών άρετών πρός τόν κοινόν πατέρα 
τόν Πλάστην μή έπιλάθου ποτέ και ήμών, καθικετεύουσα παρ’ αύτώ περί τών 
δωρεών τής μακαριότητος.

t
II. ΧΪΩΤΟΙ·

Ι1ΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
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Α πΕΘΑΝΕΣ, ώ σεβαστέ γέρον Νικόλαε Λούντση, καί μετά σοΰ έτε- 
λείωσεν ή έκ τοΰ παρελθόντος αίώνος γενεά τών έπισήμων τής νήσου Ζα
κύνθου. Άνετράφης έν εύσεβεία καί χρηιτότητι ύπό τοΰ περιφανοΰς πατρώος 
σου ’Αναστασίου, δστις περιέθαλπεν είς τήν οικίαν του τόν Γάλλον προςε-
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πέβαλλες. Ό δέ ποιητής Σολωμός εύηρεστεϊτο είς τάς ποιήσεις σου καί σέ Ερμη
νευτήν εΐχεν άξιολόγων γερμανιστί πραγματειών, αίτινες έξηρεύνων καλλονάς
ποιήσεως. , γ \

Διαδεχθείς τόν πατέρα είς τό προξενεΐον τής Δανίας, εγεινες ζηλωτής εις 
τά συμοεροντα τών άποδημούντων είς Ζάκυνθον χάριν έμποριας Δανών, καί 
τό διεγερθέν μνημεΐον Δανών έν τω ναώ τών άγίων Πάντων έκδηλοϊ μέχρι 
τοΰ νΰν τήν περί αύτών πρόνοιάνσου.

Διαχειριζόμενος δέ πλουσίαν πατρικήν κληρονομιάν μετά τής μητρος σου 
Μαρίας Μαρτέν, έπηύξησας τάπλούτη, καί έπεμελήθης τής έκπαιδεύσεως τών



αδελφών σου, καί αγροτικας έπαυλεις περιφανείς ώκοδομήσας· καί έν αύταΐς έ- 
φιλοξενεις σοφούς περιηγητάς, επιφανείς της Ευρώπης, Ηγεμόνας, Βασιλείς, 
Αύτοκρατορας. Ευηρεστηθη εις τήν φιλοκαλίαν τοΰ αγροκηπίου σου Άγγερι- 
κοΰ η Αυτοκρατορισσα τής Αυστρίας. Έθαύμαζε τήν καλλιέργειαν τών αγρών 
σου ό Βασιλεύς τής Ηζουσίας. Έξεδήλου τάς ευχαριστίας του ό Βασιλεύς Γε
ώργιος διά τάς περιποιήσεις σου, τον όποιον ό θεΐός του Βασιλεύς τής Δανίας 
Φρεδερΐκος συνιστα είς τήν εγκάρδιον αγάπην σου.

Διό τιμαί καί γεύματα βασιλικά καί παράσημα έδαψιλεύοντο πρός σέ έπανερ- 
χόμενον είς τήν Ευρώπην, καί άσπαζόμενον τούς ξενισθέντας Ηγεμόνας έν 
τη οικία σου. Ό Φριδερΐκος τής Δανίας σέ περικόσμει μέ τό τοΰ πρωτοστάτορος 
παρασήμου τοΰ Δανεμπέργ. Ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας προστάτις Βικτωρία 
ημειβε τάς έκόουλεύσείς μέ τό παράσημον άγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου.

Παντοΰ δέ έΟεξιοΰσο συνδιαλεγόμενος μέ περιφανείς πολιτικούς, μέ έν
δοξους σοφούς, μέ γενναιοδώρους παροικοΰντας εις τά ξένα "Ελληνας! Τόκό- 
σμιον τοΰ χαρακτήρας σου, ή άξιοπρεπής συμπεριφορά σου, αί πρακτικαί 
γνώσεις σου σέ καΟίστων άγαπητόν καί ^εκλεκτόν καί συνομηλιτικόν.

Χρήσιμος^ δέ πρός οικείους, συγγενείς, φίλους καί γνωρίμους έν τή πα- 
τρίδι σου έδεικνυεσο, καί παρείχες τά άγαθά τής ευτυχίας πρός πεοιποί- 
ησιν καί  ̂ χρείαν αυτών. Ώ! άς ένΟυμηθώμεν τούς εύθυμους χορούς/ τάς 
τερπνας εσπεριοας, τας σπουοαιας συναναστροφάς έν τη οικία σου. Ουδέποτε 
φιλαργυρών, ούόεποτε άδικών, άλλ ’ άεί γενναίος, περιποιητικός, ευάρεστος 
φιλοφρων, και ύπο πλουσίων έξετιμηθης, καί παρά τών πενήτων έλαβες ευ
γνωμοσύνην.

 ̂Λαβών οε Οημοσιας ύπηρεσιας έν ύψηλοΐς έπαγγέλμασι καί ύπουργείαις 
εοηλωσας αμεροληπτον, άφθορον καί φιλοδίκαιον χαρακτήρα· ώ πόσον σέ έ- 
ζετιμησεν η πατριςσου όταν κατ έκεινους τούς χρόνους τών πολιτικών σάλων 
καί άγώνων ύπέρ ένώσεως τής Επτάνησου, σύ έπαρχος Ζακύνθου ών παρεκε- 
λεύεσο ύπό τοΰ Άρμοστοΰ νά προτρέψης τούς υπαλλήλους τής Κυβερνήσεως 
νά παραβώσι τόν νόμον  ̂καί ψηφίσωσι μόνον τάς κάλπας τών κυβερνητικών 
ύποψηφίων καί σύ άποκρίνεσο ούτε τήν ίδικήν μου ούτε τών υπαλλήλων τήν 
συν=,ιόησιν δύναμαι να βιάσω, και ως πολίτης οφείλω νά ψηφίσω κατά νόμον. 
Οτε οε παλιν παρουσιαι,οντο οί καταλογή τών ύποψηφίων βουλευτών είς τό 

Έπαρχεΐον,καί οίτών ριζοσπαστών ένεδρεύοντο ύπό τής άστυνομίας ιναάρπα- 
σθώσι καί διαχισθώ?ι καί άστυνομικοί χωροφύλακες κατεσκόπευον καί αύτά τά 
αθώα κινήματα καί λόγους καί σχέσεις τών ριζοσπαστών, άπειλουμένων φυλά
κισές καί έςοριας καί έξοντόσεις. Ουδόλως ύπήκουσας είς τό παρακέλευσμα, 
τό^έγγραφον τοΰ άγγλου Άνθαρμοστοΰ Χίλ, ότι ώφειλες νά μή παραδεχθής 
τους καταλογους τής ύποψηφιοτητος αύτών ώς έχοντας ύπογραφάς πλαστο- 
γραφημ^νας έκλογεων. Συ 6ε τοτε γενναίως καί αδιαφορών είς τά παρανόμως 
αιτούμενα απεκρινεσο αταραχως δέχομαι τους καταλόγους τών ύποψηφίων ρι
ζοσπαστών καί ή Βουλή άς έξελέγξητά προσαιτούμενα. Διό εύθύς έπαύεσοτοΰ 
άςιωμα.ος τοΰ Επαρχου* και ο Θεοοωτος Μερκάτης έδιωρίζετο προσωρινός έ
παρχος, όστις άμεροληπτως διεύθυνε τάς τότε έκλογάς καί οι 'Ριζοσπάσται 
άπαντες βουλευταί έθριάμβευον.

Διά ταΰτα οι συμπολΐταί σου έκτιμώντες τάς οίκειακάς καί πατριωτικάς 
αρετας  ̂ σου, περιστοιχοΰσι τόν νεκρόν σου καί έκφωνοΰσιν Αίωνία σου ή μνή
μη. ΑΙωνία σου η  μνήμη! ευσεβή καί αγαθέ Νικόλαε Αούντζη!

ΑΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

απαγγελθείς έν τώ Ναώ τής Μητροπόλεως έπί-τοΰ νεκροΰ τοΰ κόμητος

N1R0AA0T ΛΟΥϋΤΖΗ
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 0. ΣΩΜΕΡΙΤΗ

Ι εν άνέρχομαι τό προκείμενον βήμα, όπως κολακεύσω τόν εύγενεστατον 
τοΰ τεθνεώτος Υιόν, ούδέ διότι ισχυρόν φιλίας αίσθημα μετ α ’̂ τοΰ με συ- 
νέδεε- τό άνέρχομαι έκ μόνου τοΰ λόγου, διότι φρονώ, ότι οι εις υψηλά α
ξιώματα άνερχόμενοι Άνδρες, δέον νά έξυμνώνται ούχί ώς έκ τών ατομικών 
δεσμών, άλλ ’ ώς έκ τών ύπηρεσιών, άς πρός τήν πατρίδα προσφερουσι·^ και 
ό Νικόλαος Αούντζη; εύλόγως δύναται νά συνταχθή μεταξύ τών ’Ανδρών 
έκείνων, οΐτινες λίαν έντίμως τήν ήμετέραν Πατρίδα ύπηρέτησαν. Τίς ό βίος 
του·, Τίνες αι πάτριοι ύπηρεσίαι του·, ’Αδύνατος ή έν τοιαύτη ωρα βιογρα- 
φησις τοΰ Άνδρος καί ιδία δι’ έμέ, ώς μη σύγχρονον αύτω και συνηλικα" 
άλλ’ ώς έκ τής άνθοβολής τοΰ κάλυκος, ή έπιτολή τοΰ ^όλου έαρος κατα- 
δυκνύεται, ουτω καί έκ μιας μόνης έπιφανοΰς πράξεως ό πρωτεύων χαρα- 
κτήα τοΰ Άνδρος νά διαγνωσθή δύναται. Μιαν όθεν και μονήν, τοιαυτην πρά- 
ξιν τοΰ έπιφανοΰς άνδρός, διαγνωστικήν τοΰ όλου χαρακτήρος του, έπιτρε- 
ψατέ μοι νά ύπομνήσω.

Τόν προτελευταιον μήνα 1851 έκ τής Αύλής τοΰ Ούίνόσωρ, και τών α
νακτόρων τών άγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, έκηρυσσετο η διαλυσίς τής έν- 
νάτης Ίονίου Βουλής. Κατά τήν έποχήν έκείνην ό Νικόλαος Αούντζης κα
τείχε τό άνώτατον τοπικόν αξίωμα τών τοΐς Ιονίοις ύπό τής προσ
τασίας παρεχόμενων, τοΰ Έπάρχου. Κατά τούς τότε έκλογικούς νόμους 
σπουδαιότατα “ πρό τών έκλογών καθήκοντα άνετίθεντο πρός τούς Έπάρ- 
νους, έν οΤς καί ή προκήρυξις, δι’ ή ; ώρίζετο ό χρόνος τής ένεργείας_ τών 
έκλογών, έκ μέρους τών έκλογέων. άπητεΐτο καί τότε ή προσαγωγή τοΰ κα
ταλόγου5 τών ύποψηφίων δέκα ήμέρας πρό τής έκλογής, καί ώρισμενος αριθ
μός ύπογραφών, μετά δέ τήν νόμιμον ταύτην π ρ ο σ α γ ω γ ή ν ,  διέτασσεν ό Επαρχος 
ΐνα τίθενται αί κάλπαι τών ύποψηφίων. Ήρμόστευε τότε έν Κέρκυρα ο -ιρΟυαρ



δος άνήρ,δστις ώς βουλευτής έν τη Ιδία Πατρίδι του διεκρίνετο έπί φιλελευθέ 
ροιςκαί φιλονόμοις αίσθήμασιν, ώς'Αρμοστής δμως έν Έπτανήσω .δέν έδί- 
σταζε νά έξασκή πάσαν τυραννόφρονα καί εκνομον κατά τοΰ Ααοϋ πίεσιν, 
έν ή περιπτώσειέφρόνει, δτι ήδύνατο, κατά τήν αύτοΰ γνώμην, νά άρυσθή έν 
ΐεΰδεν, ευρύτητα της έξουσίας του. Τά πρακτικά της ’Αγγλικής Βουλής, καί 
ή ιστορία της αΰτοΰ αρμοστείας, άπρ.όσβλητον κΰρος τοΐς έν προκειμένω ήμών 
λόγοις παρέχουσι. 1) ‘Ως τοιοϋτος όΟΰάρδος, διά πάσης άντινομίας προσε- 
πάθει νά καταστείλη τόν τοΰ χειμάρρου τήν ορμήν κατά τήν έποχήν έκεί— 
νην περιβληθέντα ριζοσπαστισμόν, έπιδιώξας τήν και έν τω τόπω ήμών έ- 
πιτυχίαντών ΜαταρρυΟμιστών, οΰς πρό μικρού τότε, ή Προστασία, είς τήν 
έξουσίαν άνήγαγε. Άπετάνθη τότε ό Ούάρδος διά τοΰ ένταΰΟα αντιπροσώ
που του Χίλλ, καί πρός τόν Νικόλαον Αούντζην ·ώς έπαρχον, καί άπήτησε 
παρ’ αύτοΰ δι’ έπί τούτω διαγγέλματος, ίνα έπιστρέψη τού; έκλογικούς κα
ταλόγους όκτώ υποψηφίων ριζοσπαστών, έπί τω φανταστικώ καί άνυπάρκτω λό
γω, δτι ύπογράψαντες αύτούς, έκ βίας παρέσχον τάς έαυτών ύπογραφάς, τινές 
δ’αύτών, δτι καί έκ πλαστογραφίας προήρχοντο.Ή άξίωσις τοΰ άγγλου τοποτηρη- 
τοΰ ήτοπροφανώςύπερέκνομος,άπέβλεπεδ’είςτόνέντεληάποκλεισμόντώνριζοσπα 
ς-ών.ΌΑούντζης δμως, γινώσκων τά έκ τοΰ νόμου αύτοΰ καθήκοντα, καί δτι τήν 
γνησιότητα τών καταλόγων δέν ήτο ούδ’ αύτός ούδ’ ό τοποτηρητής αρμόδιος, 
άλλ ’ ή Βουλή νά έρευνήση, ήρνήθη νά έπιστρέψη τούς καταλόγους, καί διέ
ταξε νά τεθώσιν αί κάλπαι καί τών ύποψηφίων τών ριζοσπαστών. Ή πραξις δ’ 
αΰτη τοΰ Ν. Αούντζη ετι πλέον θερμών έπαίνων δικαιοΰταί, διά τόν πρόσθετον 
λόγον, δτι ό Νικόλαος Αούντζης ητο ύπό πολιτικήν Ιποψιν ένάντιος τής με- 
ρίδος τών ριζοσπαστών, όμωφρόνει δέ μετ’ έκείνων, ούς ο Ούάρδος διά τοΰ 
προταθέντος τώ Αούντζη παρανόμου τεχνάσματος έζήτει νικητάς έν ταΐς έκ- 
λογαΐς νά άναδείξη. Ά λ λ ’ ώς έντιμος καί φιλόνομος Άνήρ δέν έθυσίασε τούς 
πατρίους Νόμους είς τό συμφέρον τών πολιτικών αύτοΰ πεποιθήσεων πιστώς 
έφήρμωσε τό συνεκτικόν πάσης κοινωνίας καί παντός Έθνους τοΰ Σωκράτους 
άξίωμα. « Χρή πείθεσθαι τοΐς Νόμοις.» "Οτι δέ ό Αούντζης νομίμως τότε 
προσηνέχθη, ούδέ σκιά άμφισβητήσεως προέκυψεν, δτι δέ καί κατ’ ούσίαν ετι 
δίκαιον, καταδεικνύεται έξ αύτης τής έπισήμου έκθέσεως τής έξελεγκτικής έ- 
πιτροπής έπί τής εκλογής Ζακύνθου, ήτις ρητώς άπεφήνατο, δτι « ούδεμία 
άπσδειξις ύπήρχεν, δτι είς τούς καταλόγους όκτώ ύποψηφίων, έμπεριέχονται 
ύπογραφαί έκλογέωνληφθεΐσαί δ  ̂απάτης καί δόλου !»(2)ό τότε τοποτηρητής, 
έσπευσμένως μετέβη είς Κέρκυραν, καί ήτήσατο τήν παΰσιν τοΰ εύγενοΰς προ
μάχου τής νομιμότητος, ήν καί έπέτυχε παρά τοΰ Ούάρδου. Ά λ λ ’ ένώ ό 
Αούντζης έστερεΐτο τής ά^χής τών παρανόμων, περιεβάλλετο διά τής πανδή
μου έπιδοκιμασίας ολοκλήρου της ήμετέρας πατρίδος, καί τοΰ δλου Ίονίου,έκ
τος τών όλιγίστων έκείνων, οΐτινες άπό τής σφαγιάσεως τών νόμων τήν έαυ
τών έπικράτησιν ήρύοντο. Διά τήν περιφανή ταύτην καί αξίαν άπομιμήσεως 
παρά παντός είς ύψηλά άξιώματα άνερχομένου Άνδρος πραξιν τοΰ Νικολάου 
Αούντζη, εύλογον άνεγνώρισα ινα ύμνηθή καί έκ μέλους τής νεωτέρας γενεάς, 
έν μέσω τής οποίας καταλείπει, ώς έπίλεκτον καί περιφανές μέλος τόν διακε- 
κριμένον καί άξιϋπόληπτον αύτοΰ υιόν, μεθ’ ου πάντες οί παριστάμενοι έπιφω- 
νήσωμεν, ΐνα εύλογητή καί άΐδιος διατελέση ή μνήμη τοΰ πανεντίμως βιώσαν- 
τος αύτοΰ Πατρός.
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(Ο  ,®λ· Πρακτιχά. της Ά γγλ ιχ η ς  Βουλής τω ν Κ οινοτήτων τη ς  7ης Μ αΐου 1861 xal TiffiCS 
της 8 ίδϊου.

(2) Βλ. Πραχτ. V. Ίονίου Βουλής συνεδριάσεως 17J29 Φεβρουάριου 1852.

ΕΝ ΥΣΤΑΤΟΝ ΧΑΙΡΕ

ΕΠΙ ΤΟΤ ΤΑΦΟΤ ΤΟΤ ΚΟΜΗΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ A. ΑΟΥΝΤΖΙΙ

)2<Ι>ΘΑΣΑΣ είς τό τέρμα τοΰ βίου σου, Σεβαστε φίλε, καί ιδού ά- 
θρόοι σέ προεπέμψαμεν οί συμπολΐταί σου είς τήν.νεκρόπολιν ταυτην, εις το 
μεθόριον τοΰτο τής ζωής καί τοΰ θανάτου.

ΙΙρίν ή δέ κλείση ό χαίνων τάφος έπί τοΰ νεκροΰ σου, επιτραπητω μοι 
νά σοί απευθύνω, έν ‘όνόματι τών πολυαρίθμων φίλων σου, εν οις και εγω
συγκαταλέγομαι, τό ύστατον χαΐρε. , '

Δέν έπικαλοΰμαι τήν Μοΰσαν ϊνα μέ έμπνευση· οεν σοι πλέκω στέφα
νους· ά7*λ’, άντί τούτων, κατατίθημι έπί τοΰ φερέτρου σου την απεριττον 
έκφρασιν άγνοΰ αισθήματος είλικρινοΰς φιλίας καί σεβασμού ^

Διανύσας όγδοήκοντα επτά δλα ετη, διήλθες πάσας τάς ωρας της ςω- 
ης, άπό τοΰ έαρος μέχρι τοΰ βαθυτάτου χειμώνος.

Έδοαίμασας τάς τέρψεις καί τάς πικρίας τοΰ κοσμου.  ̂ 7
Εύμοιρήσας νά θηλάσης παιδιόθεν τό τερψίθυμον . γα7,α τής παιδείας, 

έν Δανία, νά κορέσης τήν φιλομαθειαν σου, ν αναπτυςη., την έμφυτον κα  ̂
λιτεγνικήν φιλοκαλίαν σου, έφρόντισας νά δώσηςείς τά τέκνα σου την προσήκου- 
σαν αύτοΐς αγωγήν καί έκπαίδευσιν. Ηύτύχησας νά ίδης πραγματοποιημένες τας 
ε λ π ίδ α ς  σ ο υ  καί ές-εμμένας διά τής έπιτυχίας τάς άκαματους και ενδελεχείς 
προσπαθείας σου πρός μόρφωσιν τοΰ προσφιλέστατου  ̂υιοΰ σου, ον σήμε
ρον καταλίπεις άξιον αντικαταστάτην σου έν τώ μεσω ήμών.
* Κατά τόν μακρόν βίον σου, άνεδείχθης αγαθός υ ι ό ς ,  τρυφερός σύζυγος, 
φιλόστοργος πατήρ, εύεργετικός συγγενής, πολύτιμος φίλος καί χρηστός
πολίτης. ,

Τό δνομά σου’ συνδέεται μετ’ εύαρεστων ιστορικών αναμνήσεων . ]·,
πατρίδος ήμών. „ , , ,γ

Διακριθείς άείποτε έπί φιλελευθέροις αισθημασιν, οταν, επι της 1 
νίου Πολιτείας, κληθείς, άνέλαβες τήν διοίκησιν τής νήσου^ τα «της, δια
δεχθείς τόν πενθερόν σου — τόν άοίδιμον Δημήτριον Σολωμον, οεν συ-



νήνεσας νά περισταλή ή έλευθέρα ένάσκησις τ̂ ων πολιτικών δικαιωμάτων, 
άτινα, διά τών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, μετά πολυετείς άγώνας καί 
ένεργείας, ήδυνήθημεν ν’ άποκτήσωμεν άλλά προετίμησας νά δώσης τήν 
παραίτησίν σου.

Τότε ή Σεπτή Άνασσα Βικτωρία έκόσμησε τδ στήθος σου’ μέ τόν σταυ
ρόν τών ιπποτών τών Άγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.

Μή θελήσας εκτοτε ν’ άναμιχθής πλέον εις τά δημόσια, άπεσύρθης 
είς τον Ιδιωτικόν βίον, δν διήγαγες άμέριμνον, ευφραινόμενος είς τους κόλ
πους τής ο’ικογενείας σου έν εΙρήνη.

Ώς άληθής Ευπατρίδης, είχες πάντοτε άνοΐκτόν τόν οικόν σου είς 
τούς φίλους καί συμπολίτας σου, κα'ι είς αυτούς τούς παρεπιδημοΰντας ξέ
νους, ους πάντας περιεποΐεΐσο διά τής διακρινούσης σε εύγενεστάτης συμ
περιφοράς· τόν οικόν σου έτίμησε, ξενισθείς έν αύτω, καί ό Σεπτός Βα
σιλεύς ήμών, μετά τής οίκογενείας τοΰ οποίου σέ συνέδεον φίλιαι σχέσεις. 
"Οταν δέ ό πατήρ αύτοΰ άνήλθεν έπί τοΰ Δανίκοΰ θρόνου καί έπεσκέφθης 
αύτόν έν Κοπεγχάγη, σέ περιέβαλεν, ίδίαις χερσί, τό παράσημον τών τα
ξιαρχών τοΰ τάγματος Δανεμβρόγ.

Έπέπρωτο είς τόν προσφιλέστατόν σου υιόν, άφοΰ έν Μασσαλία έκή- 
δευσε τόν νεκρόν τοΰ πατρός τής άξιοτίμου συζύγου του, νά έπανέλθη 
έν μέσω καταιγίδων καί βαρυτάτου χειμώνος είς τήν πατρίδα, ΐνα συνο- 
δεύση είς τόν τάφον καί Σέ— τόν φιλόστοργον αύτοΰ γεννήτορα,— δν δ 
θάνατος, ώς φαίνεται, έσεβάσθη μέχρις οδ έπανίδης καί κατασπασθής έν 
ταΐς άγκάλαις σου τόν άγαπητόν σου Δημήτριον, πρός δν έστρεψας τό ύ
στατον βλέμμα, άπηύθυνας τό τελευταΐον μειδίαμα, έξέφρασας τήν έσχά- 
την εύχήν σου.

Ό θάνατός σου εΤνε ό θάνατος τοΰ δικαίου. Ούτε όδύναι, ούτε άγω- 
νίαΐ προηγήθησαν αύτοΰ, άλλά ολίγον κατ’ όλίγον έλάττωσις τών ζω
τικών δυνάμεων, ώς τό μετά τήν δύσιν τοΰ ήλ ίίυ  βαθμηδόν έκλεΐπον λυ
κόφως προηγείται τής νυκτός.

Καί ώς αληθώς, άμα κοινωνός έγένεσο τής θείας Εύχαριστίας, κλί- 
νας τήν κεφαλήν, έκοιμήθης τόν νήδυμον ΰπνον τής αίωνιότητος.

Τά θαλερά δάκρυα τών τέκνων, τών συγγενών καί τών φίλων, έστω- 
σαν σταγόνες δρόσου έπί τοΰ τάφου σου.

Αίωνία ή μνήμη σου, σεβαστέ καί φίλε πρεσβύτα, αίωνία, αίωνία !

Έν Ζακύνθω τη 16η Ίανουαρίου 1885  
Ήμερα Τετάρτη ώρα 5. Μ. Μ.

Α. ΓΑΗΤΑΣ
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fr ' - i διεύθυνσις της «Κυψέλης» Βιά τοΰ 
' Μ  π«ρόντος δεκάτου τρίτου φυλλαδί- 

είς τό δεύτερον έτος εισερχόμε
νη, εύτυχή λογίζεται έαυ- 
τήν Βυναμένην ν^άγγείλη είς 
τούς φίλους αύτης συνδρο
μή τάς τήν υψηλήν τιμήν, ής 
ήξιώθη νά καταλέξηται με
ταξύ τών συνεργατών αύτης 
πολύτιμον κάλαμον, έξοχον 
νοϋν, Μέλισσαν όθνείαν τε 
και ένταύτώ Ελληνικήν, θυ
γατέρα μέν έθνους ξένου, 
άλλ’ ύπό της ‘Ελληνικής 
υίοθετηθεϊσαν βουλής και τοΰ 
τίτλου μεγάλης πολίτιδος 
τής ‘Ελλάδος άξιωθεϊσαν,
Μέλισσαν πάσης ‘Ελλη
νικής μελίσσης έξοχωτέραν, 
και νά έγκαινίση δι’ εργα
σίας Αύτης τό νέον τοΰτο 
τοΰ βίου τοΰ ήμετέρου πε
ριοδικού χρονικόν διάστημα.
Ή νέααϋτηήμετέρα συνεργάτις Μέλισσα εΐνε 
γυνή έξοχος· εΐνε όνομα συγκινοΰν και τόν σε
βασμόν προκαλοΰν είνεήγεμονις, ήτις ώς και 
ή Carmen Sylva θεωρεί άνώτεροντό στέμμα 
τών Μουσών καϊ τοΰ ’Απόλλωνος, τό έκ μυρσί
νης και δάφνης πεπλεγμένον, τοΰ χρυσοΰ ή- 
γεμονικοΰ στέμματός της· εΐνε ή γυνή εκείνη, 
οι’ ήν τό έπισημότατον τής Γαλλίας περιο

δικόν R em ed e  deux m ondes έγραφε πρό χρό
νου, δτι θεωρεί μεγίστην αύτοΰ τιμήν κα- 
ταχωρίζον έργον τής έξοχου ταύτης συγ- 
γραφέως, τής DORA D’ ISTRIA. ‘Η τιμήδέ 
αυτη εΐνε δι’ ήμας τοσούτω μείζων, δσω  
πρώτον ήδη ή επίσημος συγγραφεύς διά μεί- 
ζονος και σπουδαίου Αύτης έργου Ζακύν- 

θιον περιοδικόν τιμα. Τί δ’ 
έστι Dora d’Igtria ολίγοι, άν 
ούχ'ι ούδείς, άγνοοΰσι. Χάριν 
δέ τών ολίγων τούτων τολ- 
μώμεν νά προτάξωμεν ώδε 
τοΰ έργου τής έξοχου γυναι- 
κός βραχείας βιογραφικάς 
σημειώσεις.

DORA D’ ISTRIA εΐνε 
ψευδώνυμον τής ήγεμονίοος 
Ελένης Γκίκα κομήσσης Κοί- 
ζ ο  w M a s s a l s k y ,  γεν- 
νηθείσης έν Βουκουρες·ίω τή 
10[22 Ίανουαρίου 1828 και 
νΰν τό 57 ον τής ήλικίας Αύ- 
τής άγούσης.Εινε μία τών ό- 
ξυνους-έρων και έξοχωτερων 
γυναικών τής καθ’ ήμας έπο- 
χής.Ουγάτηρ τοΰ πρίγκηπος 
Μιχαήλ Γκίκα, εΐνε άπόγονος 

τοΰ αρχαίου εκείνου 'Ρουμουνικοΰ γένους, δ- 
περ παρέσχεν άπό 200 έτών είς τήν Μολδαυί- 
αν και Βλαχίαν τούςπλείς·ους 'Οσπαδαρους και 
ύπουργούς. Οιέκπατρός θείοι αύτής ηρξαν ώς 
Όσποδάροι ό μέν Γεώργιος Δ. 1822— 1828, 
ό δέ ’Αλέξανδρος Γ. Γκίκας 1834—42, και 
ό πατήρ αύτής έπί ικανόν χρόνον έγενετο 
ύπουργός τών ’Εσωτερικών τής Βλαχίας. Ο



πατήρ της Ελένης Γκίκα, έν γράμμασιν ού
χί άσημος άνήρ και μάλιστα αρχαιολόγος 
δόκιμος καί ή μήτηρ αύτης της θύραθεν 
παιδείας Εκανώς μετέχουσα έπιμελώς περί 
της ανατροφής τής νεαρας ήγεμονίδος έμε- 
ρίμνησαν Τά πρώτα στοιχεία τής έκπαιδεύ- 
σεως Αύτής έλαβεν ή Dora d’ Istria παρά 
του "Έλληνος Γρηγορίου τοΰ Παππαδοπού- 
λου. Ύπό τούτου έν τοΐς γράμμασιν Εκα- 
νώς προαχθεΐσα άπήλθεν μετά τοΰ πατρός 
Αύτής εις Δρέσδην, έκεΐθεν δέ είς Βιέννην 
Βερολΐνον καί Βενετίαν όπως κρείττονος τύ
χη παιδείας- μετά έννεατή δέ έπιμελή σπου
δήν έπανήλθε τέλος τώ 1849 ποικίλης μα- 
Οήσεως έμπειρος εις τήν γενέτειραν γ ή ν  
μικρόν μετά τήν επάνοδον Αύτής συνεζεύ- 
ξατο τώ κόμητι Άλεξάνδρω Kolzow Massal- 
gky άπογόνω αρχαίου ρωσσικοΰ άριστοκρα- 
τικοΰ οΐκου· ό γάμος ουτος άπεμάκρυνε τήν 
Ίστριάδα καί αύθις τής πατρίδος Αύτής· ά- 
πήλθε δέ είς Τωσσίαν ένθα έπί πολλά έ
τη έζησεν ώς μία τών πρώτων άριστοκρα- 
τίδων καί ιδία έν Πετρουπόλει, ούδόλως ό
μως άρεσκομένη είς τά θέλγητρα, ά πα- 
παρεΐχεν ή έν η μάλιστα άνεστρέφετο Αύ- 
λή  δεσπότου βασιλεως, οίος ήν ό Τσάρος 
■τής 'Ρωσσίας Νικόλαος. ‘Ο λόγος ουτος καί 
ή υγεία της, ούδόλως ύπό τοΰ· ρωσσικοΰ κλί
ματος εύνοηθεΐσα, ήνάγκασαν αύτήντώ 1855  
συναινοΰντος καί τοΰ συζύγου ν’ άπέλθη 
είς τήν δυτικήν Εύρώπην. Οϋτως άπελθοΰ- 
σα είς Ελβετίαν διέτριψεν ένταΰθα έπί πολ- 
7̂ ά έτη, έκεΐθεν δέ περιώδευσε διά τής Ε λ
λάδος μέχρι'Ρουμουνίας καί τέλος κατήλθεν 
είς ’Ιταλίαν οΰπω μέχρι καί τοΰ νΰν έξακο- 
λουθεΐ βιοΰσα.

Εν έτει 1855 έδωκεν ή Ελένη κόμησσα 
Kolzow—Massalsky τά πρώτα δείγματα τής 
φιλολογικής Αύτής ίκανότητος ύπό τό ψευ
δώνυμον Dora d’ Istria. έκτοτε σειρά όλη 
περισπουδάστων συγγραφών κατέστησεν έπί- 
σημον καί σεβαστόν παρά τώ λογίω κόσμφ 
τής Ίστριάοος τό δνομα* τά έργα ταΰτα είσί 
μαρτύρια μεγίστης γλωσσομαθίας, δ τ ιή ϋο ^  
κάτοχός ές-ι τής'Ρουμουνικής, ’Ιταλικής, Γερ
μανικής, ’Αγγλικής, Γαλλικής, Αατινικής, 
Ρωσσικής, ’Αλβανικής καί Έλληνικής αρχαί
ας τε καί νέας γλώσσης- είσίν αποδείξεις έ
ξοχου έπιστημονικής δεινότητος, μεθ’ ής ό- 
ξυνούστατα εξετάζει παν πολιτικόν ή θρη
σκευτικόν ζήτημα· είσί τέλος αποτυπώσεις 
φαντασίας όλως ασυνήθους καί έκτάκτου.'Η 
Dora d’ Istria εΐνε κεκηρυγμένη έχθρά τοΰ

όεσποτισμοΰ, ύπό άμέτρου έμφορουμένη πα
τριωτισμού- χρίστιανή ορθόδοξος ούσα έξε— 
τάζει τόν παπισμόν μετά καθαρότητος καί 
έλευθερίας πνεύματος καί μετά ανδρικής έ- 
νεργείας έκφράζεται τάς ιδέας Αύτής. Έν γέ- 
νει ή ένεργητικότης Αύτής έχει κοσμοπολι- 
τικόν χαρακτήρα- εΐνε μέλος πολλών έπι- 
στημονικών έταιριών καί άκαδημιών, ύπό δέ 
τής Έλληνικής Βουλής έχει άνακηρυχθή καί 
Μ ε γ ά λ η  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  π ο λ ί τ ι ς, 
έπίσης δέ ιδίας τιμής ήξιώθη καί παρά δια
φόρων τής ’Ιταλίας πόλεων. Τά έργα τής 
Dora d’ Istria τοσαΰτα είσίν ώς τεήθελεν εΐσθαι 
ανάγκη ολοκλήρου φυλλαδίου πρός καταγρα
φήν καίδήλωσίν τοΰ περιεχομένου αύτών έκ
τος δέ τών αύθεκάς·ων έργασιών έγένετο συνερ- 
γάτις τοΰ έπισημοτάτου Γαλλικοΰ περιοδι
κού Revue de deux Mondes τοΰ Libre Re
cherche, Nuova Antologia καί πολλών άλ
λων Εύρωπαικών περιοδικών άναγνωστάτων 
βραχεΐαι δέ τινες μονογραφίαι Αύτής καί 
έν Έλληνικοΐς έδημοσιεύθησαν ήμερολογί- 
οις, πρώτην δέ ταύτην φοράν, ώς έφθημεν εί- 
πόντες, δι’ έκτενεστέρας εργασίας τιμα καί 
τής Ζακύνθου τήν περιοδικήν δημοσιογραφίαν. 
Έκτενές-ερα περί τής όλης βιβλιογραφίας 
τής Δόρας Ίστριάδος δύναταί τις ν’ άνα- 
γνώση είς έργον καλόν τοΰ Ceccetti Bi- 
bliografta della principessa Dora (Firenze 
1873) περιέχοντος τα μέχρι τοΰ 1873 έκ- 
δοθέντα* έκτοτε δέ ό ακάματος ούτος κά
λαμος καί πολλά έτερα καί ούδενος ήττο- 
νος λόγου άξια είς φώς ήγαγε.

Τό πρώτον τής Ίστριάδος έργον δη- 
μοσιευθέν τώ 1855 καί άναδημοσιευθέν έν 
Παρισίοις τώ 1858 έπιγέγραπται La vie mo- 
nastique dans 1’ ^glise oriental, δι’ ού χα
ρακτηρίζει τόν μοναχικόν βίον τής ανατο
λικής καί δυτικής έκκλησίας ώς τό ούσιω- 
δέστατον κώλυμα τοΰ πολιτισμού τής ’Ανα
τολικής καί Δυτικής Εύρώπης.

Τοιαύτη συντόμως έστίν ή γυνή, ής 
τήν εικόνα τοΰ προσώπου έν νεωτέρα ηλι
κία άπετυπώσαμεν διά προτομής έν τή 
πρώτη σελίδι τοΰ παρόντος φυλλαδίου, τήν 
δέ πνευματικήν, τήν ύπ’ αύτής ταύτης άπο- 
σταλεΐσαν ήμϊν, παρατιθέμεθα έν τοΐς έξής 
έν πρωτοτύπω τε καί έν μεταφράσει.

ΟΘΩΝ PENTZCt

LE SURNATUREL 

Da n s L e M onde A n im a l .

D ANS un ouvrage fort interessant inti
tule: Chez les P eaux -R ouges M. Joaquin 

Miller raconte comment un clan indige
ne de la Californie, les Jndiens du mont 
Shasta, comprend 1’ origine du monde. 
Les Indiens qui ne manquent ni d’ intel
ligence ni' de bravoure, disent que le 
Grand-Esprit crea d’ abord le mont Shas
ta, puis les animaux, enfin Γ ours gris, 
qu’ il etablit maitre sur tous. Le maitre 
etait si puissant, que le createiir lui-me- 
me ne tarda pas a le craindre. Mais Γ 
ours lui fournit Γ occasion de le reduire 
a une position plus modeste. Un violent 
orage eclata et le Grand-Esprit envoya 
du sommet de la montagne la plus jeu- 
ne de ses filles pour ordonner a la tem- 
pete de se calmer. L’ enfant n ’ ayant pas 
tenu assez de compte des instructions 
paternelles, glissa sur la peinte lisse et 
durcie jusqu’ a la limite des neiges, ou 
elle fut trouvee glacee par une famille 
d’ ours gris. Plus tard, on la maria avec 
le fils ain£ du p£re ours. Alors, il est 
vrai, les ours marchaient droit, parlaient 
et se servaient de massues. Cependant u- 
ne telle alliance, qui avait donne nais- 
sance au Peau-Rouge, ne pouvait avoir 
Γ approbation du Grand-Esprit. Quand 
on voulut Γ obtenir avec le pardon, il 
fut saisi d’ un acces de col&re, il descen- 
dit furieux du sommet du mont oil il 
reside, il emporta sa fille sur ses epaules, 
et il condamna les ours audacieux a mar
cher a quatre pattes, excepte quand ils 
seraient obliges de se defendre- Les Sha- 
stas, qui n ’ ont aucune doute sur leur 
gen6alogie, ne chassent pas Γ ours gris. 
Quand un de ses animaux est tu6, on le 
brule comme un Indien, et durant plu- 
sieursannees les passants jettent unepier- 
re sur la sepulture jusqu’ ace qu un gros 
tas se soit 6leve.

Cette (cGenese selon les Indiens» com
me M. Miller nomme sa legende califor- 
nienne, prouve que la «mythologie zoo- 
logique» conserve de partisans jusqu’ k

nos jours. Si Γ on en trouve une nral- 
titude de traces chez les Arvens et les 
Touraniens, dont M. de Gubernatis s’ est 
occupe dans son ouvrage de la M ytholo
g i e  Z oologique, ces traces ne manquent 
nullement chez les Semites et chez les 
peuples appartenant a la race jaune; el- 
les abondent chez les Peaux-Rouges, et 
la race noire est restee en majority fide- 
le a des croyances dont l ’existence et la 
vitality surprennent seulement ceux qui 
ne se rendent pas compte du long et pe- 
nible developpement de notre espece.

I

Lorsque Γ homme s’ est montrd pour 
la premiere fois sur notre globe, les a- 
nimaux r^gnaient depuis des socles dans 
les immenses forets qui en occupaient la 
surface. II semble prouv6 que toutes les 
esp^ces, aujourd’hui 6teintes, n ’ avaient 
pas encore disparu. D’ 6normes felins, 
superieurs en force et en taille au lion 
et au tigre, les mammouthes ou ele
phants a criniere, les rhinoceros aux na- 
rines cloisonn6es, les ours des cavernes 
disputaient all futur maitre du monde, 
nu, desarm6, sous un ciel inclement, les 
fruits spontanes de la terre, qu’ il ne sa- 
vait pas cultiver, et la proie n6cessaire 
a sa subsistance. M6me parmi les espe- 
ces qui subsistent encore il s’ en trou- 
vait d’assez redoutables pour produire la 
plus profonde impression sur les rares 
humains qui n ’ eurent longtemps d’ au- 
tres rnoyens de defense que les faibles ar- 
mes de Γ age de pierre. Les grands car- 
nassiers n ’ apparaissaient pas seulement 
aux yeux de nos peres comme de terri- 
bles maitres d’ un univers plein de mys- 
teres, souvent la majeste de leur allure, 
la puissance de leurs muscles de fer, la 
grace singuliere de leurs formes leur don- 
naient 1’ aspect de creatures privil6gi6- 
es, de v^ritables souverains de la plane- 
te qu’ ils avaient si longtemps conside- 
ree comme leur domaine inconteste. 
Dans nos villes si bien gard6es, dans nos 
froides contrees, ou la faune est represen- 
tee par des especes peu nombreuses et 
debiles, (en Angleterre, le loup merne n ’ 
existe plus), ou Γ animal se montre u-
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ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΝ 

Παρα Τω Ζωικω Κ οσμώ.

Ιωακείμ Μίλλερος ίν τινι σπουδαιο- 
«ύτου συγγραφή έπιγραφομένη 

κ Παρα τοΐς Ερυθροδέρμοις » διηγεί
ται πώς ύπολαμβάνουσι τήν κτίσιν τοΰ κό
σμου οι ’Ινδοί τοΰ όρουςΣάστα, φυλήέγνώ- 
Ρ'ος της Καλιφορνίας. Ούτε φυσικού πνεύ
ματος, ουτε σωματικής ρώμης 0ί άνθρωποι 
ουτοι στερούμενο:, φρονοΰσιν δτι τό Μέγα 

νεύμα έν άρχή έπλασε τόορος Σάστα, κα
τόπιν τ̂α ζώα, τελευταΐον δέ τήν φαιάν άρ
κτον, ην ωρισε δεσπότην γενικόν. Σύν τώ γοο- 
νωπροιοντι δ δεσπότης οδτος κατέστη τοσοΰ- 
, (*̂ Χ̂Ρ®£> ωστε ενεπνευσε τον ©όβονκαί

εις τον Δημιουργόν αυτόν, δς-ΐςελαβεν έκ τού
του αφορμήν νάτήν ύποβιβάση είς θέσιντα- 
πεινοτεραν. Εκραγείσης ποτέβιαίας Ουέλλης, 
τ ° Μεγ*-Πνεδμα έξαπέστειλεν έκ της κο
ρυφής τοΰ ό'ρους τήν νεωτέραν θυγατέοα του 
προς καταστολήν τοΰ κακοΰ. 'Π παιδίσκη 
παρ^ακουσασα Γας πατρικάς παραινέσεις, διω- 
ΛισΟησεν επι της έπιπέδου καί πετρώδους κατω
φέρειας του έύάφους μέχριτώ*χιονος-ιβάδων, 
οπου ανευρεθη κατάψυκτος ύπό τίνος οι
κογένειας φαιών άρκτων, ητις ολίγον ύστε
ρ ο  συνεζευ,ε μετ αύτης τό πρωτότοκον τέ- 
κνον της. Ναι μέν τότε αί άρκτοι έβάδιζον 
ορυιαι, ωμιλουν καί εφερον ρόπαλα, μάτην 
ομως ηλπισαν δτι τοιαύτη συγχώνευσις, έξ 
ης ανεφανησαν οί ’Ερυθρόδερμοι, ήδύνατο νά 
ΓυΧΤ1 της επιοοκιμασίας τοΰ Μεγάλου-Πνεύ- 

~ ντ' ένεκα τής μεγίς-ης αύτών συντρι- 
ηςκαιμεταμελείας νά έξιλεωθή έκεΐ ν ο, τόσον 

ωογισθη, ω „ ε  κατελθόν βιαίως έκ τοΰ ύψη- 
ο-ατου ορούς έν ωέπεκάθητο άπήγαγε τήν 

Ουγατερ* w  x«w5(x<ra,  τ4.  ι1 < 1 _
τα  ̂ αΡκ™υ* βαδίζωσι τοΰ λοιπού τετρα- 
ποοητι,^ έκτος δταν ήθελον ύπονρεωθή νά ύ- 
περασπισωσιν έαυτάς. Ούδεμίαν αμφιβολίαν
ληνΓ<Γα1 ε^ ντεςπεΡ1τ%, ώς εΐπομεν, γενεα- 
ν - 1 α»Α ° ^ ε,ποτ  ̂ καταδιώκουσι φαιάν άρ- 
‘ ' θ~ ? °ε,εκ ^Χ 7)- παραμφερές ζώον ©ο- 
ε ®ί)> Τ0 βίπτουσιν  είς τ ά - Α ίγ α ς ,  ώςεϊβ,- 

νεωταις Ινοοΐς, καί έπίπολσται  ̂παρά τοΐς τεθνεώτ*^ iVU 
λά ετη οί οδοιπόροι θέτουσι λίθον επι του 
μντ^ειουμεχρις ου σχηματισθή μέγας σωρός. 

Η κατα τόν Μύλλερον περί Καλιφορνί- 
«υτη παραδοσίς, δεικνύει δτι ή «ζωολογι

κή μυθολογία» έχει οπαδούς μέχρι τών ή- 
μερών μας. Ά ν  ύπάρχωσιν άπειρα ίχνη πα
ρα τοΐς Άρίοις καί τοΐς Τυ ρ (5 η ν ικ  ο ΐς  
λ α ο ΐ ς, περί ών ήσχολήθη ό Δε-Γουβερνάτης 
είς τήν Ζ ω ο λ ο γ ι κ ή ν  μ υ θ ο λ ο γ ί α ν  
το υ , ουδόλως λείπουσι σημεία παραπλήσια 
παρά τοΐς Σημιταις, παρά τοΐς άνήκουσιν είς 
τήν  ̂μογγολικήν φυλήν, καί παρά το ΐς’Ερυ- 
θροδερμοις· οί οε Αίθίοπες έμειναν κατά μέ- 
γα^μέρος πιστοί είς οοξασίας, τών όποιων 
^ υπαρξις εκπλήττει μονον"έκείνους, οΐτινες 
δεν ύπολογίζουσι τήν μακραίωνα καί έπιμο- 
χθον άνάπτυξιν τοΰ ήμετέρου γένους.

Αμα κατά πρώτην φοράν ό άνθρωπος έ- 
στη έπι τοΰ γήινου πλανήτου, πρό απείρων 
εκατονταετηρίδων τά ζώα έπί τών απέραντων 
και αχανών όασών, τών έπεκτεινομένων έπί τής 
έπιφανειας αύτοΰ, έβασιλευον. Είναι άποδεδει- 
γμένονδτι άπαντα τάγένητά σήμερον σβεσθέν 
τα, OcV εϊχον άκομη έςαφανισθή. 0  η ρ ία ύπερ-
μεγέθη, ανώτερα κατά τό ανάστημα καί τήν δύ- 
ναμιν τ̂οΰ λεοντος καί τής τίγριδος, τά μα- 
μουθ ή έλέφαντες μέ λαμπράν χαίτην, οί 
ρινόκεροι με συνεσφυγμένους μηκτήρας καί 
οι άρκτοι τών σπηλαίων, διεφιλονείκουν πρός 
τόν μέλλοντα δεσπότην τής κτίσεως, γυμνόν, 
άοπλον, ύπο σιδηροΰν ούρανόν, τούς αυτο
φυείς καρπούς τής γής, 0ΰς δέν ειχε μά
θει̂  ακόμη νά καλλιεργή, καί τήν πρός δι- 
ατηρησιν αύτοΰ άναγκαίαν τροφήν. ’Εκ 
τών γενών έκείνων άτινα έπέζησαν μέχρις 
Γ,μών, ύπήρχον τινά λίαν έπίφοβα δπως 
προςενισωσι βαθυτεραν έντύπωσιν έπί τών 
αραιών προπατόρων μας, οιτινες έπί.μακρόν 
χρονον ούδεν άλλο μέσον ύπερασπίσεως εΐ- 
Χ °\  ειμή τά ασθενή δπλα τής λίθινης ε
ποχής. Ιά μάλλον σαρκοβόρα, δέν έφαίνον- 
wO μόνον είς τους όφθαλμούς τών πρώτων 
ανΟρωπων φοβεροί καί αδάμαστοι δεσπόται 
κοσμου μυστηριωοους, άλλ ’ ή μεγαλοπρέ
πεια τού βαδίσματος, ή ρώμη τών σιδη
ρών μυώνων καί ή ίδιάζουσα χάρις τής μορ
φής των, παρήγαγον τήν ιδέαν δτι ήσαν όν
τα προνομιούχα, αληθείς κατακτηταί τού 
7ΓΛ&νΥ)701).   ·»

 ̂ερικ7^ειστουςήμών πόλεις καί τά ψυ
χρά κλίματα, δπου ό Ψαΰνος(Ι) παρουσιάζε
ται υπό ολιγάριθμα καί έξησθενισθεντα ειδη,

(1) Σ, Μ, ίσως άνθρωπίμορφος πίθηξ

niquement comme une bete de somme, 
comme une proie destinee a 1’ abattoir, 
comme un jouet livr6 aux cruels capri
ces de Γ age «sans pities, il faut nn 
veritable effort de reflexion pour com- 
prendre lavraie  pbysionomie d’ epoques, 
ieeondes en drames sinistres, dont la sci
ence contemporaine reconstruit laborieu- 
sement et glorieusement Γ bistoire ou- 
bli6e. Un long empire nons a donne u- 
ne force morale et une ftere assurance 
qui manquaient compldtement a nos a'i- 
eux. L’ ame de 1’ bomme prim itif com
me celle de 1’ enfant, qui en est restee 
la fiddle image, etait pleine de chim0- 
res, de terreurs et d’ innombrables bal- 
lucinations. Les fauves exergaient done f 
une veritable fascination sur ceux dont 
les descendants devaient plus tard les 
rel^guer au fond des deserts. La griffe 
terrible du lion, les bonds formidables du 
tigre, la puissante 6treinte de Γ ours, 
les rugissements de tant d’ espfeces avi- 
des de sang, remplissant la profondeur 
des bois sans limites, jettaient 1’ έ- 
pouvante dans tous les cceurs. Si la 
crainte a jou6 un r5le si considerable h 
1’ origine de toutes les mythologies, croit- 
on qu’ elle n ’ ait pas alors transform6 
et prodigieusement grandi Γ image de 1’ 
animal dans des imaginations si dispo
s e s  au merveilleux ? Non seulement il 
effrayait; mais son intelligence, qui eton- 
ne m6me de nos jours tous les obser- 
vateurs attentifs, frappait alors de stu
pefaction ceux qui a cbaque instant a- 
vaient 1’ occasion d’ en recueillir les preu- 
ves innombrables. II faut avoir traver
se des sieeles de scolastique pour arri- 
ver a croire possible 1’ animal-machi
ne! Un etre qui semblait pr6voir les sai- 
sons, deviner les perils, poss6der les my- 
st^res des abimes et les secrets du ciel, 
comment n ’ aurait-il point passe pour 
avoir quelque cbose de divin, dans un 
temps ou le miracle semblait la soluti
on de toutes les difficultes ? S ’ il etait 
pour Michelet un «sombre my stores 
que devait-il et.re pour ceux qui dis- 
putaient son antre a «Γ ou rs  d es ca v er -  
nesy> ou qui taillaient les grossiers in
struments de 1’ 6poque arch eo litiq u e  ?

Les Shastes, en parlant de l'ours com

me d’ un maitre que le Grand-Esprit 
aurait donne aux etres vivants, exag6- 
rent une idee qu’on retrouve partout 
sous des formes variees. L’imagination des 
peuples a, en effet, cnie une hierarchie 
mythique entre les esp^ces. L’ animal 
devant lequel les autres tremblent ou fui- 
ent, un grand felin dans le sud, un ours 
dans les pays septentrionaux, parait a- 
voir des titres incontestables a recevoir 
le nom de roi des animaux. Une fois 
dans cette voie, la fantaisie ne s’ arre- 
te pas la. Dans la poisie orientale, le 
sultan des Mtes a son vizir, sa cour, ses 
flatteurs, et Γ Occident s’ est si bien ha
bitue h ces conceptions, que dans les ad- 
mirables Animaux m alades d e la  p e s t e ,  le 
Lion de La Fontaine a 1’ air d’ un ve
ritable Louis XVI, deliberant dans son 
Parlement, au milieu des pairs lai'ques 
et ecclesiastiques.

Dans 1’ Inde, le tigre un des animaux 
les plus redoutables et les plus beaux 
qui existent, est associe aux hon- 
neurs accordes au lion. Ces deux f i lm s  
sont 1’ emblfime parfait de la majeste et 
de la puissance du monarque, L’ idee de 
«perfidies qu’ une observation superfici- 
elle des mceurs du tigre oppose, en Eu
rope, a la douteuse «magnanimity» du 
lion, n ’ aurait rien de contraire, ainsi 
que le prouvent les epopees, a 1’ opini
on machiavelique qu’ on se fait en Asie 
(et parfois ailleurs) du pouvoir supreme.

«Lion des hommes» et «tigre des hom- 
mes» sont les expressions qui caracteri- 
sent au mfime degre le souverain et qu’ 
on emploie egalement quand on s’ adres- 
se h lui. Loin que le lion soit conside- 
re alors comme un etre nuisible, sa for
me est celle qu’ un dieu, comme Indra 
et Vichnou, peut prendre, quand il veut 
detruire les monstres. Aussi le my- 
the lui attribue—t—il genereusement une 
magnanimite royale. Dans le B dm dyana , 
le roi Dacaratha dit que son fils Rama, 
le lion des hommes, dedaignera apr£s 
son exil de prendre en main le royau- 
me possede auparavant par Bharata, com
me le lion ne consentirait pas a man
ger la chair a laquelle d’ autres ani
maux ont touche avant lui. Dans la vingt- 
deuxieme nuit du T utinam eh, un lion



τό Βέ ζώον χρησιμεύει μόνον ώς ύποζύγιον, 
ώς προωρισμένον διά τήν σφαγήν, εΐτεώςπαί- 
γνιον έγκαταλελειμένον εις τάς άδυσωπήτους 
ιδιοτροπίας τής «άσπλάχνου ήλικίας», εΤναι α
δύνατον νά έννοήσωμεν άνευ συντόνου δια
νοητικής έργασίας τόν πραγματικόν χαρα
κτήρα τών γονίμων είς αιματηρά δράματα 
εποχών, ών τήν άπηρχαιωμένην ιστορίαν 
προσπαθεί νά άπαρτίση ή σύγχρονος έπιστή- 
μη μετά πολλών μόχθων και μεγίστου θριάμ
βου. Ήμακράήμών έπ’αύτών εξουσία, ένεπνευ- 
σεν ήθικήνδύναμιν καί ύπερβάλλουσαν άσφά- 
λεΐαν, άτινα.δέν ήδύναντο οίήμέτεροι πρόγονοι 
νάέπιτύχωσιν. Ή ψυχή τοΰ πρωτογενούς αν
θρώπου ώς ή τοΰπαιδίου, ήτις έμεινε πιστή 
αύτής είκών, κατείχετο ύπό πολλοΰ τρόμου 
καί απείρων παραλογισμών. "Ενεκα τούτου τά 
άγρια θηρία έξησκουν αληθή γοητείαν έπί έ
κείνων, ών οί απόγονοι έμελλον βραδύτερον 
νά περιωρίσωσιν αύτά εί; τάς άπωτάτα; έ
ρημους. Οί γαμψοί όνυχες τοΰ λέοντος, τά 
φρικώδη σκιρτήματα τής τίγριδος, ή Ισχυρά 
π^ρίπτυξις τής άρκτου, οί βρυχηθμοί όμοίων 
άλλων αιμοχαρών γενών πληρούντων τά βά
θη τών δασών, έφόβιζον άπαντας. Ά ν  τό δέ
ος κατά μέγα μέρος συνέτεινεν είς τήν αρ
χήν πάσης μυθολογίας, πώ; θελομεν άρνη- 
θή ότι ενεκα τοΰ αύτοΰ λό ^ου, φαντασίαι το- 
σοΰτον διατεθειμένα', είς τό άλλόκοτον καί 
τερατώδες, δέν παρεμόρφωσαν καί έξαισί- 
ως έμεγαλοποίησαν τήν περί τοΰ ζώου ει
κόνα·, Ού μόνοντοΰτο έτρόμαζε αύτούς, άλ
λ ’ ή διάνοιά του, ήτις μέχρι τών ήμερών μας 
εκπλήττει πάντα προσεκτικόν παρατηρητήν, 
ένέβαλεν είςμεγίς-ην άμηχανίαν εκείνους, οι- 
τινες άνά πασαν στιγμήν ευρισκον άφορμά; 
νά συλλέγωσιν άπειρους περί τοΰ κύρους αύ
τής αποδείξεις. ’Έπρεπε νά καταλήξωμεν μέ- 
χρ’- τής σχολαστικής φιλοσοφίας, πριν ή

ράοοξον άν ένόμισαν πεπροικισμένον ύπό 
θείας ουσίας, τό ον έκεΐ>ο, δπερ προέβλεπε 
τάς ώρας τοΰ έτους,έμάντευε πάντα κίνδυ
νον, κατείχε δέ τά μυστήρια τής γης καί 
τςΰ ούρανοΰ. Ά ν  κατά τόν Μισλέ ητο τού
το «σκοτεινόν μυστήριον», έτι πεοισσότεοον 
διά τούς καταδιώκοντας τάς φωλεάς τών 
πελωρίων άρκτων, μέ τά άτελή μόνον όπλα 
τή ; χάλκινης εποχής.

Οί Σάσται, όμιλοΰντες περί τής άρκτου, ώς

έκλεκτοΰ δεσπότου 8ν τό Μέγα-Πνεΰμα έξα- 
πέστειλε παρά τοΐς άνθρώποις, έκφέρουσιν ι
δέαν πανταχοΰ ύπό συγγενεΐ; μορφάς άπαν- 
τώσαν. Ή φαντασία τών λαών έπενόησεν ά- 
ναμφιβόλως τήν μυθικήν ίεραρχίανμεταξύ τών 
διαφόρων τούτων ειδών.Τόζώον προ τοΰ οποίου 
όλοι φοβοΰνται καί τρέμουσι, μέγας αίλου
ρος έν μεσημβρία, ή άρκτος είς τάς βορείους 
χωράς, έφαίνετο έχον άναφαίρετα δικαιώμα
τα, ϊναλάβη τό όνομα τοΰ βασιλέως έπί πάν
των τών άλλων. Κατόπιν τούτου ή φαντα
σία έβάδισεν έπί τά πρόσω, όπως συμπλη- 
ρώση ολόκληρον τό επινόημα. Έν τή άνα- 
τολίκή ποιήσει,ό δυνάς·ηςτών ζώων έχει τόν 
βεζύρηντου,τήν αύλήν καί τούς ύπουργούςτου, 
ή δέ’Δύσις τόσον εΐχεν έξοικειωθή μέ τοι- 
αΐτας δοξασίας, ώς·ε είς τά άξιοθαύμαστα 
a Animaux m a la is s  d e lapesteD , ό Λέων τοΰ 
Λαφονταίν έχει τό ύφος πραγματικοΰ Λου
δοβίκου ΙΔ'., άποφασίζοντος είς τό Κοινο- 
βούλιον, έν μέσω λαϊκών καί εκκλησιαστικών 
συμβούλων.

ΙΤαρά τοΐς Ίνδοΐς, ή τίγρις, εν τών φοβερό
τερων καί ώραιοτερων ζώων, θεωρείται ισό
τιμος μέ τόν λέοντα. Τάδύο αύτά θηρία εΤναι 
τό τελειότατον έμβλήμα τής μεγαλοπρεπείας 
καί τήςίσχύος επιγείου μονάρχου. Ή ιδέα τής 
« άπιστίας», ήν έπιπόλαιος παρατήρησιςτών 
Εύρωπαίων περί τών ήθών τής τίγριδος, αν
τιτάσσει είς τήν ύποπτον μεγαθυμίαν τοΰ λε*· 
οντος, οίδέν έχει τό αντιφατικόν πρός τήν 
έννοιαν, κατά τήν μακιαβελικήν άρχήν, τής 
ύπερτάτης έξουσίας, ήν έχουσιν έν Άσία καί 
άλλαχοΰ, ώς άποδεικνύουσιν αί έποποιίαΐ.

«Αέων» καί «τίγρις τών ανθρώπων», 
είναι ονόματα προσηγορικά, άνήκον- 
τα είς τόν άνακτα οσάκις πρός αϊτόν τις ά- 
πηυθύνετο. Ά ντί ό λέων τότε νά έκληφθή ώς 
όν κακοποιόν, ή μορφήαίιτοΰ είναι όμοία έ- 
κείνης ήν δύναται νά λάβη ώς θεός ’Ίνδρας, 
ή Βισνοΰς, οσάκις προτίθεται νά καταστρε- 
ψη τά τέρατα. Πρός μείζονα δέ τής είρη- 
μένης Ιδέας έπικύρωσιν, ό μΰθος άποδίδει 
α!ιτώ άπασαντήν βασιλικήνγενναιοφοοσύνην. 
Έν τή Ραμαγιάνα, ό βασιλεύς Δ α κ α ρ ά- 
θα  λέγει ότι ό υίός τουΡάμας, λέων τών 
ανθρώπων, θά στερξη μ;τά τήν έξορίαν του 
νά λάβη άνά γεΐρα; τό βασίλειον, κυρίευό- 
μενον προηγουμένως ύπό τοΰ Β α ρ ά τ α ·  
πρός δέ «ό λέων δέν θα συναΐνέση νά φά- 
γη κρέας ύπό άλλων ζώων θιχθέν». Είς 
τήν εικοστήν δευτεραν νύκτα τοΰ ϊ ο υ τ ι -

lure, flatte par un homme qui lui don- 
ne le nom de roi, lui livre genereuse- 
ment les tresors laisses par une cara- 
vane, qu il a egorgee. En Gr&ce, ou le 
lion existait encore dans les temps his- 
toriques, le heros, Adiacles, Achile, He
ctor, est compare au lion. On est assez 
porte & lui attribuer exclusivement un 
sentiment de reconnaissance si frequent 
chez les amimaux (1). Tel est le lion d’ 
Androcles, delivre d’ une epine, ceux de 
Mentor de Syracuse, de Saint-Jerome, 
de Macaire-le-Confesseur et d’autres per- 
sonnages.

A Nemee meme, ou le lion avait lais- 
s6 autrefois des souvenirs fort sinistres, 
les paysans, dit M. Politis, dans sa sa- 
vante M ythologie n ioh ellem qu e  (2), parlent 
d’ un lion qui etait la terreur des bu- 
cberons d’ une vaste foret existant enco
re au temps dont il est question. Un bu- 
cheron lui ayant enleve une epine du pied, 
i l lu i  temoigna sa reconnaissance en 1’ 
invitant a venir souper et dormir dans 
sa taniere, sans mSme lui temoigner trop 
de rancune de la familiarite democrati- 
que avec laquelle son bote, en verita
ble Hellene, parlait sans ceremonie d' un 
defaut de 1’ altier monarque des bois, 
oubliant trop facilment le proverbe na
tional, que le lion lui-mSme finit par 
lui rappeler: «la plaie du couteau se gue- 
li t ,  la mauvaise parole reste.» (1)

Les compatriotes de Scander-bey, qui 
aiment a etre appeies eux-memes les «li
ons des montagnes albanaises» ont con
serve jusqu’ a nos jours cette idee du 
lion genereux et reconnaissant.

II y  avait une fois, dit un conte, un  
pauvre manoeurvre, marie et pere d’ un

(1) Les poetes turcs opposent sans cesse la 
reconnaissance du chien a 1’ ingratitude de Γ 
li omme.

(2) Νεοελληνική Μυθολογία (Atlu'HOS 18/1—74). La 
partie qui regarde la mythologie animale(rhpi της 
ζωϊχης (χυΟολογίαζ to!j ^Ελληνιχου Astou) etant encore 
inedite, Γ auteur a bien voulu me faire part du 
resultat de ses longues et consciencieuses re- 
cherches.

(1) A plus grande peine est sence 
Plaie de langue que d’ espee.

(Leroux de Lincy. P ro v c r b e s  franQais, II, 103).

garcon, qui vivait du travail de quel- 
ques anes employes a porter des pierres. 
Un jour, comme il arrivait a 1’ endroit 
qu’ il cbargeait ses anes, i l apercut a 
quelque distance un lion couche, qui 
se cbauffait au soleil. En le voyant se 
lever, il fut saisi d’une grande epou- 
vante, cependant comme le lion se re- 
coucbait paisiblement, notre homme se 
dit: il faut avancer et voir ce qu’ il fera, 
parce que s’ il &vait eu 1’ intention de 
me devorer il se serait jete sur mo i ; mais 
il me senable qu’il veut me faire du bien. 
En effet, le lion se leva une seconde fois, 
laissa tomber de sa gueule une monnaie 
d’ or et s’etendit de nouveau. L’ animal 
ayant continue de se montrer aussi ge
nereux dans d’autres entrevues, Γ ouvrier 
fit faire une enceinte, avec une grille de
fer et une porte, et il eut soin d ’ y  de
poser de la viande et du lait pour la nour- 
riture du lion. II s’enrichit de cette fa- 
con.

L’avidite stupide du fils de la maison 
troubla ces relations amicales. Excite 
par des jeunes gens de son age et vou- 
lant, comme le possesseur de la poule 
aux oeufs d’or, s’ emparer du tresor qui 
excitait sa convoitise, il eut, malgre les 
conseils de sa mere, la malheureus» pen- 
s6e d’aller trouver le lion, le sabre a la 
main et dans une attitude menacante. 
L’animal dont il avait coupe la queue, 
le mit en morceaux. Mais trop sage pour 
rendre le pere responsable de 1’ ingrati
tude et de la brutalite de son fils, il res- 
ta fidele a se3 habitudes genereuses, tout 
en lui ordannant de se tenir a distance, 
dans la crainte que sa queue cDupee re- 
veillat dans sa memoire la pensee de 1’ 
injure recue, et que le tombeau de son 
fils n ’inspirat au pere quelque desir de 
vengeance. Comme ce lion albanais con- 
naissait'bien les homines de son pays et 
les fatales c-lois de sang», qui ont fait 
tant de victimes!

Mais le lion des mvthes a deux a- 
spects. Tantot il se presente comme un 
monarque superbe, puissant avec mode
ration, dominateur de la foret, magnani- 
me dans Texercice de droit qu’ il tient



α μ έ χ, λέων τοΰρκος, δελεασθείς ύπό τί
νος άνθρώπου δστις τω άπέδωκε τδ ονο- 
μα βασιλέως, τω άφήκεν είς τήν διάθεσίν 
του τούς θησαυρούς, ους κατέλαβεν ά
πό τίνος συνοδίας ήν άπέσφαξε. Έν Έλ- 
λάδι ένθα δ λέων υπήρχε μέχρι τών ιστο
ρικών χρόνων, οι ήρωες Ά γ ι α κ λ ή ς ,  Ά -  
χιλλευς καί "Εκτωρ, πρός αυτόν παραβάλλον
ται. Μεγάλως ήσχολήθησαν έκεΐ νά τώ ά- 
ποόωσωσιν αίσθημα ίδ.ιαζούσης ευγνωμο
σύνης, έπίκοινον μέ πλειστα άλλα ζώα. 
Οι Τοΰρκοι ποιηταί φέρουσιν αείποτε εις 
τά χείλη τήν ευγνωμοσύνην τοΰ κυνός και 
την αχαριστίαν τοΰ άνθρώπου. Τοιοΰτος ό 
λεων τοΰ Άνδροκλέους έλευθερωθέντος ύ
πό τήςάκανθης, τοΰ Μέντορος τήςΣυρακού- 
σης, τοΰ 'Αγίου Ιερωνύμου, Μακαρίου τοΰ 
Όμολογητοΰ καί άλλων.

Εν Νεμαια δπου δ λέων κατέλιπεν άπαισί- 
ας αναμνήσεις, ο ί  χωρικοί, ώς λέγει ό Πολί
της εις την περισπούόαστον αύτοΰ συγγρα- 
<Ργ]ν5 (1) δμιλοΰσι περί τίνος λέοντος δστις ή- 
το το φοβητρον τών ύλοτόμων μεγά
λου δάσους, σωζομένου άκόμη. Άφαιρέσας 
εις τοιοΰτος ακανθαν έκ τών ποδών έκεί- 
νου, εις σημεΐον ευγνωμοσύνης τόν προσε- 
καλει συνεχώςείς την φωλεάν τουΐνα γευματί- 
ζη έκεΐ και ύπνώττη, χωρίς νά δεικνύη 
την έλαχιστην δυσαρέσκειαν διά τόν δη
μοκρατικόν τροπον τοΰ ξένου του, δστις, 
ως άληθης Ελλην, ώμίλει άναφανδόν πε
ρί τίνος έλαττωματος τοΰ ύπερηφάνου μο
νάρχου  ̂ τών οασών. Καθά φαίνεται ειχε 
λησμονησει τήν έθνικήν παροιμίαν, ήν δ λέ
ων ηναγκασθη έπί τέλους νά τώ ύπομνή- 
ση.— «Π τ οΰ ξίφους πληγή θεραπεύεται, ή 
κακη γλώσσα μενει·» καί περισσότερον κα
κόν επιφέρει πληγή γλώσσης ή ξίφους». 
( ) Οί συμπολιται τοΰ Σκενδέρβεη, οϊτινες 
ένασμενίί,ουσι νά επικαλούνται «λέοντες τών 
αλβανικών όρέων», διετήρησαν μέχρι τών 
ημερών μας τήν Ιδέαν γενναίου καί εύγνώ- 
μονος λεοντος.

^Υπήρχε ποτέ, λέγει Ιδιαιτέρα αύτών πα- 
ράδοσις, λίαν ενδεή- έργάτης, έγγαμος μέ

Νεοελληνική Μυθολογία, *Αθην»ι· 1871 — 1874.
ο «Περί της ζωική* μυθολογίας του ελληνικό I

.αου>> υπάρξει ει<τ·τι άνεκοοτον, πλην ό συγγραφεΰς 
ευηρεστήθη νά μοι καθυποβάλη το αποτέλεσμα τώ ν ε
π ιπόνων και εμβριθών μελετών του.

(2) Leroux de Linay, Proverbes fran^ais II, 165.

έν̂  παιδίον, δστις εζει μεταφέρων λίθους 
έπί τών δνων του. Ημέραν τινά φθάσας 
πρός  ̂ τό ^μέρος έν ω Ιμελλε νά άποθέση τό 
φορτίον, διέκρινεν εις μακράν άπόστασιν λέ- 
οντα κοιμωμενον. Ίδών αύτόν αίφνης άνορ- 
θωθεντα κατελήφθη ύπό μεγίστης φρίκης, κα
τόπιν ̂ δμως, τοΰ λέοντος αύθις καταπεσόν- 
τος, είπε καθ εαυτόν.— «’Οφείλω νά προχω
ρήσω ινα ϊδω τί θά μέ κάμη, διότι άν έσκό1- 
πει νά με καταβροχθίση, ήθελεν άμέσως έ- 
ξορμήσει κατ’ έμοΰ· απεναντίας μοί φαί
νεται οτι έπιθυμεΐ νά μοί παράσ^η τινά ευ
εργεσίαν. Πράγματι ό λέων άνηγέρθη έκ 
δευτερου, έξέβαλεν έκ τοΰ λάρυγγος αύτοΰ 
χρυσοΰν νόμισμα καί έν άκαρει έξηπλώθη. 
Ιο  ζώον έξηκολούθησεκαί είς τάς μετέπει- 
τα συνευτεύξεις νά φέρηται τοιουτοτρόπως, 
δ δέ έργάτης πλήρης χαράς καί εύγνωμο- 
συνης κατεσκεύασε χάριν τούτου περίφραγ
μα μέ σιδηράς κιγκλίδας καί θυρίδα, έξ ής 
καθ έκάστην παρέθετε γάλα καί κρέας δπως 
Βι’ αύτοΰ λαμβάνη τήν τροφήν του. Μεγά
λως έπλούτισεν ούτος έκ τής μετά τοΰ λέον
τος φ ι λ ι κ ή ς  σχέσεως.

Η ανόητος πλεονεξία τοΰ υίοΰ τουδιετάρα- 
ξε μετ’ού πολύ τήν αρμονίαν αύτών. Παρακι
νηθείς ύπό τών ομηλίκων του έπεθ^μησεν, ώς 
ό έπιποθών τά χρυσά ώά τών πτηνών, νά 
άρπάξη τό μέρος έκεΐνο τοΰ λέοντος δπερ 
.διήγειρε τήν άπληστίαν του. Έφ’ δ ΐνα έπι- 
τύχη τοΰτο, έναντίον τών συμβουλών τής 
μητρός του, έλαβε τήν άπαισίαν Ιδέαν νά 
βαδίση πρός τόν λέοντα ξιφήρης, μέ ς·ά- 
σιν απειλητικήν.

Τό ζώον ούτινος άπέκοψε τήν ούράν αυ
θωρεί τόν κατεκερμάτισε. Αίαν δέ έμφρον 
δπως θεώρηση ύπεύθυνον τόν πατέρα έπί τή 
αγνωμοσύνη καί τή κτηνωδία τοΰ τέκνου 
του, έμεινε πιστόν είς τάς γενναίας έξεις 
του- διέταξε δέ μόνον αύτόν τοΰ λοιποΰ 
νά ΐσταται ολίγον μακράν, μήποτε ή Ξε
κομμένη ούρά του τώ άναπολήση τήν προξενη- 
θϊΐσαν ύβριν, ή μή τυχόν ουτος θελήτη νά έκ- 
δικηθή τό αίμα τοΰ υίοΰ του. Πόσον κα
λώς έγνώριζεν ό αλβανικός ούτος λέων 
τούς ανθρώπους τοΰ έθνους του, καί τούς 
φρικώδεις «νόμους τοΰ αΐματος» οϊτινες πα- 
ρήγαγον τόσα θάματα!

Είς άπαντας τούς μύθους ύπό δύο μό
νον έπόψεις δ λέων παρίσταται. ‘Οτέ μέν 
ώς μονάρχης ύπερήφανος, ίσχυρός καί με-

de la nature; tantot, comme un etre fe- 
roce, avide de carnage, terreur des hom
ines et des troupeaux. II appartient done 
a la fois au monde de la lumiere et du 
bien comme au domaine des tenebres, du 
mal et de l ’erreur. Dans le premier cas, 
il est pour 1’antiquity profane et sacree 
Temblgme des divinites fortes, Dourga, 
Cybele, Phr6, le symbole des ames viri- 
les, aim6es du ciel, comme Juda (1), com
me le Liberateur, fils de David (2), com
me l ’embleme de la vigilance valeureu- 
se, 1’ infatigable gardien des temples, 
qui «dort les yeux ouverts» (o c u l i s  d ort -  
m it  a p e r t is , dit Alciat). Dans le se
cond cas, il est l ’animal gigantesque qui 
garde l’antre du monstre, le s6jour in
fernal, ainsi que le rapportent tant de 
contes populaires. Tel est le lion dont 
Heracles delivre N£mee ; le lion du mon
te Olympe tue par P o ly d am as ; les lions 
a. figure bumaine, qui selon Polis, vi- 
vaient sur le bord de la mer Caspienne; 
la Cbimere, en partie lion, en partie 
ch^vre, en partie dragon; le lion du 
mont Hymette change en pierre par Saint 
Nicolas, le puissant thaumaturge. Le so- 
leil entrant dans le signe du lion et re- 
pandant sur l ’univers ses feux devorants, 
est au ciel la personn ification  de la ste
rility. Achni est l ’adversaire du verseau, 
image du Christ, repandant 1 onde de λ ie- 
l ’eau du baptSme (3).

II n,est done pas surprenant^ que le 
lion se soit transforme en manifestation 
du principe mauvais. On lit, en effet, 
dans un rituel bouddhiste du Nepaul: 
«D6mons aux formes terribles, qui rodez 
comme des lions et des ours dans la"vas- 
te forSt, ecoutez et soyez attentifs»v (4) 
H6siode compare son Typhon au roi fy 
roce des animaux (5). Tcherni-Bog, la 
divinity du mal chez les Slaves, etait 
repr6sente en lion assis. Dans 1 Epitro 
de S. Pierre, on parle du Diable, adver- 
saire des fiddles, comme d’ un lion ru-

(1) «Juda est un jeune lion» (Gewese. XLIX, 9)
(2) «Voici le lion de la tribu de Juda».
(3) Macrobe in  som n iu m  S cip ion is.
(4) A clitam i- Vrata- V idrana.
(5) Theogonie 833.

gissant qui cherche une proie a devo- 
rer. On finit par croire qu’ on avait vu  
Satan apparaitre sous la forme du lion, 
comme l’attestent Wierius et Pierre de 
Lancre,deux autorites si competentesquand 
il s’agitdes «prestiges des demons». Pier
re de Lancre etait convaincu que le meil- 
leur genre d’exorcisme etait de jeter un 
coq devant ce lion satanique. Le coq, 
heraut du soleil, est en effet, considere 
comme doue de la propriete d' 6pouvan- 
ter tous les amis des tenebres, les de
mons ainsi que les fauves, qui, comme 
le lion, choisissent la nuit pour dresser des 
embuches h  leurs victimes. Saint Ambroi- 
ge pense comme Lucrece que le monar
que des bois tremble devant le roi de
la basse-cour.

Apres avoir 6t6, ainsi que d’ autres 
redoutables felins, le tigre, le jaguar, le 
16opard, X  souvent venelre qu’ on a pu 

I dire que «paytout il a ete considere com
me un dieu» (1), le lion, ainsi que tant 
d’ autres d iv in ity  dont parle Henri Hei
ne, fait partie des «dieux en exil»· II 
lu i reste pourtant quelques nations fi- 
deles. En Afrique, un Mandinque qui en 
tuerait un serait maltrait6 comme s il 
avait commis un crime de lese-majesty. 
Dans Γ archipel indien, les Malais, qui 
n* osent appeler le tigre par ;Son nom, 
croient prudent de 1’ avertir quand les 
Europ^ens lu i tendent des embuches. Les 
tribus da Brysil et deLa Plata n ont pas non 
plus oublie le culte du jaguar, repandu 
dans toute la race tupi-guaram. II n ’ est 
pas d’ antique croyance que les recits 
des voyageurs ne nous montrent amsi 
conserve dans quelque partie de notre 
ο-lobe, et les hommes intrepides qui s’ 
enfoncent dans les dyserts de la sauva- 
ge Afrique et dans les solitudes de 1’ im
mense Asie, nous en rapportent tous les 
jours quelque page oubliye de 1’ histoire 

i du genre huinain.
- (A -Siiivre) Dora. D I s t r ia .

(1) Gerard de Rielle M ytholog ie com po.i e e  I, 
71-72. '



τριοπαθής, κύριος τών δασών, μεγάθυμος 
έν τή έξασκήσει τών δικαιωμάτων, άτινα έ- 
ναπόκεινται είς τήν φύσιν του, ότέ δέ ώς , 
έξηγριωμένον δν, αιμοχαρές, φόβητρον τών 
ανθρώπων και τών ποιμνίων. Ανήκει λοι
πόν οδτος συνάμα είς τήν χώραν τοΰ φω
τός και τοΰ άγαθοΰ, και είς τό βασίλειον 
τοΰ σκότους, τοΰ κακοΰ καί τής πλάνης. 
Κατα τήν πρώτην έκδοχήν, συμφώνως τής
ίεράς καί πολιτικής ιστορίας, εΐναι τό έμ
βλημα ισχυρών Θεοτήτων, τοΰ Δουογα, τής 
Κυβέλης, τοΰ Φρέ, τών ήρωϊκών άνδρών 
τών ήγαπημένων έκ τοΰ ούρανοΰ, ώς ’Ιού
δα τοΰ έλευθερωτοΰ, τοΰ υίοΰ τοΰ Δαβίδ 
πλέοντος τής φυλής τοΰ ’Ιούδα» καί άκοι- 
μήτου φρουροΰ τών ναών, δστις «ύπνώττεί 
μέ ήνεωγμένους τούς όφθαλμούς». Κατά δέ 
τήν δευτέραν, εΐναι πελώριον ζώον παρα- 
φυλάττον τό άντρον τοΰ τέρατος, τό στόμι- 
ον τοΰ αδου, ώς άναφέρουσι τόσαι δημώ
δεις παραδόσεις. Τοιοΰτος ό έν Νεμέα 
λέων, ό ύπό τοΰ Ήρακλέους κατατροπωθείς, 
ό λέων τοΰ Όλύμπου, δστις έφονεύθη ύπό 
τοΰ Πολυδάμαντος, οί λέοντες μέ άνθρω- 
πίνην μορφήν, οιτινες ζώσιν έπί τών α
κτών τής Κασπίας θαλάσσης, ώς λέγει ό
Πολΐνος· ή χίμαιρα, μέρος λέων, μέρος αΐξ, 
μέρος δράκων ό λέων τοΰ 'Γμηττοΰ με
ταμορφωθείς είς λίθον, ύπό 'Αγίου Νικολά
ου, τοΰ μεγάλου θαυματουργού. Ό ή
λιος, εισερχόμενος είς τό ζώδιον τοΰ λέ- 
οντος καί έπιχέων έπί τοΰ σύμπαντος τήν 
ζωογόνον αύτοΰ θερμότητα, εΐναι τό σύμ- 
βολον τής έν τώ ούρανώ γονιμότητος. Ό 
Ά γ ν ις  (Achni) εΐναι άντίθετος τοΰ ύδροχόου, 
εΐκόνος τοΰ Χριστού, παρέχοντος τό ζωτι
κόν ύδωρ τοΰ βαπτίσματος.

Ούδέν έπομένως τό παράδοξον άν ό λέ
ων έξηλήφθη είς δήλωσιν τοΰ κακοΰ δαί- 
μονος. Είς τό βουδιστικόν βιβλίον τοΰ Νε- 
πούλ άναφέρεται· «Δαίμονες έμποιοΰντες 
φρίκην, οιτινες περιπλανάσθε ώς λέοντες 
καί άρκτοι είς τό μέγα δάσος, άκούε- 
τε καί προσέχετε.» Ό Ησίοδος παραβάλ
λει τόν Τυφώνα μέ τόν άτίθασον βασιλία 
τών ζώων. Τσερνιβόγ, ή θεότης τοΰ κα
κοΰ παρά τοΐς Σλάβοις, παρίσταται ώς 
λέων καθήμενος. Έν τή Επιστολή τοΰ ‘Α
γίου Πέτρου, γίνεται μνεία περί τοΰ δια
βόλου, έχθροΰ τών πιστών, ώς λέοντος 
βρυχωμένου ζητοΰντος λείαν. Έφθασαν. νά

πιστεύσωσίν δτι εΐδον τόν Σαταναν ύπό τήν 
μορφήν λέοντος, ώς άναφέρουσιν ό  Βιέρι- 
ους καί ό Λάνκρ, δύο ειδικότητες προκει- 
μένου περί τών «γοητειών τών δαιμόνων». 
‘Ο Αάνκρ ήτο πεποισμένος δτι τό καλλί- 
τερον μέσον έξορκισμοΰ, ήτο νά ρίπτωσιν 
έπί τοΰ σατανικοΰ τούτου λέοντος άλέκ- 
τορα. ‘Ο άλέκτωρ, κήρυξ τοΰ ήλίου, θεω
ρείται ώς έχων τήν ιδιότητα νά έκφοβίζη 
άπαντα τά τέκνα τοΰ σκότους, είτε δαίμο
νας, ειτε θηρία, άτινα καραδοκοΰσι τήν νύκ
τα ίνα στήσωσι τάς ένέδρας των. Κατά τόν 
Ά γ ιο ν  Αμβρόσιον καί τόν Αουκρήτιον 
δ μονάρχης τών δασών τρέμει τήν όξεΐαν 
λαλιάν τοΰ ταπείνοΰ βασιλέως τής αύλής.

Άφοΰ ό λέων, ώς καί διάφορα άλλα φο
βερά θηρία,οΐα ή τίγρις,ή λεοπάρδαλις, όπάν- 
θηρ, κατά μακράς έποχάς έλατρευθησαν ώς 
θεότητες, κατόπιν άπετέλεσαν μέρος τών 
«έξορίστων Θεών» τοΰ Ά ϊνε . ^Εθνη τινά δ
μως μένουσιν άκόμη πιστά είς τήν προτέ- 
ραν λατρείαν των. Έν τη Αφρική, άν τις 
φονεύση λέοντα, τιμωρείται ώς νά έξετέ- 
λεσεν έγκλημα καθοσιώσεως. ΕΙς τόν ’Ινδι
κόν αρχιπέλαγος, οιΜαλλίαι, οιτινες δέν τολ- 
μώσι νά όνομάζωσι τήν τίγριδα διά τοΰ όνό- 
ματος αύτής, κρίνουσι πρέπον νά τήνείδοποιώ- 
σιν, δταν οί Εύρωπαΐοι τείνουσιν ένέδρας 
δι’ αύτήν. Αί φυλαί τής Βραζηλίας καί τοΰ 
Πλάτα ούδόλως έλησμόνησαν τήν λατρείαν 
τοΰ πάνθηρος διαδεδομένην είς άπασαν τήν 
φυλήν τοΰ Τουπί-ουαρανί. Ούδεμία άρχαία 
δοξασία ύπάρχει ούτω διατηρούμενη εις τινα 
μέρη τής ήμετέρας σφαίρας ώ ; άποδεικνύ- 
εται έκ τής έκθέσευτς τών περιηγητών καί 
έκ τών άτρομήτων άνδρών,οιτινες είσχωροΰν- 
τες είς τά βαθη τής άγριας Αφρικής καί 
τάς μεγάλας έρήμους τής Άσίας άναφερου- 
σιν ήμΐν καθ’ έκάστην; σελίδα τινά τής λη- 
σμονηθείσης ιστορίας τοΰ ήμετέρου γένους.

D ora. D' Is t r ia

(ακολουθε ί)

(Μεράρρασις Δ. Τ.)

MIA ΕΧΕΤΙΚΗ ΛΙΚΗ

[ ’Εκ τοΰ άρχιίου εύγενοΰ; ένετικής οίχογενείας]. *)

Α'-

ΕΑΤΑ τήν εσπέραν τής πέμπτης τής Άπό- 
κρεω, 2 S  Φεβρουάριου 1 5 2 5 ,  δυο άς-υνα- 
μικοί κλητήρες, ό Χαραλάμπης Μορόνης 

καί ό Κυριάκός Λόγχης, συνδιελέγοντο έν μιχ τών 
ς·ενω"ών τών άποληγουσών είς τήν πλατείαν της 
Ύπεραγίας Θεοτόκου έπονομαζομένης τών F ra n .  
Την προσοχήν αύτών έπέσυοε τό μυστηριώδες υφος 
προσωπιδοφόρου τινός είς πολύπτυχον μανδύαν τε- 
τυλιγμένου, καί ίταμένου έπί τής μικράς γέφυρας, ητις 
άπό ταύτης τής πλατείας άγει είς την είσοδον τοΰ 
μεγ&ρου της εύγενοΰς οίκογενείας ΖβΠΟ. Ό αγνωςΌς 
ουτος ές-ρεφεν άδιακό-ως τήν κεφαλήν ώς έάν πε- 
ριέμενέ τινα - και όντως Ετερός τις ούχί προσωπιδοφόρος, 
άλλ’ επίσης μανδύαν περιβεβλημένος, διηυθύνθη έσπευ- 
σμένως πρός αύτόν. ’Ολίγαι λέξεις μόνον μεταξύ αύ
τών άντηλλάγησαν, ότε αίφνης ήκούσθη έκπυρσοκρό- 
τησις, ό δέ τελευταίος έλθών έπεσε κατά γης. Ό 
φονεύς έρριψε y  αμαί τό δπλον, ού ή θρυαλλις έκά- 
πνιζεν έτι, τήν δέ πρώτην οίμωγήν τοΰ σφαδάζον- 
τος θύματος παρηκολούϋησεν ή βαρυηχής κροΟσις τοΰ 
ωρολογίου τών F ra r i , σημαίνοντος τήν τρίτην της νυ- 
χτός ώραν, ηγουν τ ,̂ν κα!)’ ήμας όγδόην, καί άντι- 
τάσσοντος οΰτω ΐη ν  άνάλγητον φωνήν τής αίωνιό- 
τητος είς τ'/fi ύς-άτην εκείνην έκδήλωσιν τής αν
θρώπινης μάταιότητος.

Ό κλ/τήρ Λόγκης, νεώτερος καί εύζωνότερος τοΰ 
συντρόφου του, εδραμε πρός καταδίωξιν τοΰ φονέως, 
άλλά ταχέως κατενόησεν δτι άδύνατον τφ  άπέβαι- 
νε νά έξομοιωθη πρός τήν έκτακτον εκείνου ταχύ
τητα. Ό διωκόμενος μετά πολλούς ελιγμούς, δι’ ών 
προσεπά0ησε ν ’ άποπλανήση τόν κατόπιν αύτοΰ τρέ
χοντα, άφίκετο είς τήν όχθην τής Μεγάλης Αιώρυ- 
γος (Canal Grande) πλησίον τής εκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Συλβές-ρου, έλυσε τό σχοινίον, δι’ ού πορθμέϊ- 
όν τ ι προσεδέετο είς ένα τών έπί της ξηρχς έμπεπηγ- 
μένων πασσάλων, καί δεξιώτατα κωπηλχτήσας,διέπλευ- 
σεν έν άκαρεϊ τήν διώρυγα. Καθ’ ην ς-ιγμήν έπέβαινεν 
αύτής, άνεφχθη πρός ς-ιγμήν ό μανδύας του, έκ τίνος δέ 
μεταλλικής θήκης, κρεμαμένης είς τό πλευρόν αύτοΰ, ό

*) Τό παρόν ιστόρημα κχτε/ωρίσδη τό πρώτον έν 
άλλοι* μορφή ύπό ανωνύμου άγγλου _ συγγραφέως 
τιν ι τών τελευτα ίω ν περιοδικών, τώ ν υπό του περιπύ- 
στου μυθιστοριογ:άφοα D icken s Ειευβυνομένων urb τόν
τίτλον «the Case o f theGambareschi». κατόπινδέ τό
αύτό θέμα έπραγματεύθη ό γνωστός γάλλβς συJγf«tί .εύς 
ForgU .es.Τό κατ’ έμέ-ροσβπάόησα,ακολουθών μάλλον την 
άγγλικήν εκθεσιν, νά διασκευασω το πεοίε-γο^ τοΰ.ο 
γϊγβνός έπί τό-ά ιηγηματικώτερον.

κλητηρ άνεγνώρισεν ένα τών φοιτητών τοΰ παταυϊανοϋ 
πανεπι^ημίου, τών κομιζόντων πάντοτε μ ε Ο’έ χυτών τάς 
αποδείξεις των η τά  διπλώματά των έν κασσιτέρινοί 
κιβωτίφ. Πορθμεύς τις έρρογχάλιζεν έπί τών βαθμί 
δων τοΰ μεγάρου Λορεδάνου διαβρεχόμενος ύπό τοΰ 
υδατος του άνερχομένου μέχρι τοδ πρόθυρου τοΰ άρχον- 
τικοΰ οίκου· ό Κυριάκός τόν άφυτινίζει, καί ρχτ’ ο
λίγα  λεπτά τό άλιτενές καί κωπηρες άκάτιον με
ταφέρει τόν κλητηρα εις τινα τών όδών τών άγου- 
σών είς τήν πλατείαν τοΰ 'Αγίου Μάρκου. Ή πλα
τεία αύτη γέμει προσωπιδοφόρων παντός είδους, έ- 
ρας-ών διωκόντων τάς ερωμένας των, κατασκόπου έν- 
εδρευόντων τά  θάματά των· ό μίσθαρνος δολοφόνος 
διαγκωνίζει τόν άμέριμνον νεανίαν, ό φοβερός άνα- 
κριτης τών έγκλημάτων της καθοσιώσεως συγκρού- 
*ται πρός τήν άκκιζομένην άοιδόν ή χορεύτριαν- έ- 
ρωηκαί λέξεις ανταλλάσσονται πλησίον τών χαινουσών 
έκείνων όρειχαλκίνων φαρύγγων, έν αϊς ίσως πρό ολίγων 
ς-ιγμών κατετέθη καταγγελία κατά τοΰ παρ’ αύταΐς νΰν 
άνυπόπτως ΐς-αμένου. Ό κλητήρ περιέρχεται τήν πλα
τείαν άπασαν, άλλά μετά λύπης του άναγκάζεται νά 
όμολογήση καθ’ έαυτόν τήν όλως άρνητικην έκβχ- 
σιν τών προσπαθειών του.

Καθ’ ην ς-ιγμήν d Κυριάκός έπεδίδετο είς την τοΰ 
ταχύποδος δολοφόνου καταδίωξιν, ό άλλος κλητήρ 
Χαραλάμπης έτρεχε πρός τόν πληγωθέντα, καί προς- 
επάθει νά διάνοιξη τάς πτυχάς τοΰ μχνδύου του' 
άλλ’ ούτος διά τρεμούσης χειρός τόν άπωθέϊ, κχί 
μετά διακεκομμένης φοίνης προφέρει τάς έξις λέ- 
ξεις-Zioba . . . il viluppo . . . disegni, έξ ών 
αί δύο πρώται άνήκουσιν είς τήν έπιχωριάζουσαν έν 
τή ένετικη χώρα διάλεκτον, ή δέ τρίτη είς τήν κοινήν 
τής ’Ιταλίας γλώσσαν, σημαίνουσι δέ'Πέμ πτη...(Ο Ϊ0- 
vedl) ή θήκη ... τ ά  σ χ έδ ια . Ό κλητήρ κύπτων 
έπί τοΰ θύματος περιέμενε ν ’ άκούση π αρ 1 αύτοΰ 
άλλας λέξεις διαφωτιζούσας αύτόν περισσότερο ν περί 
τής δολοφονίας καί τοΰ δράς-ου αύτής, άλλ’ αίφνης 
ό πληγωθείς ύπό σπασμωδικοΰ κινήματος καταλη
φθείς έγείρει πρός ς·ιγμήν τήν κεφαλήν, διας·έλλει 
τούς οφθαλμούς, έξεμεΐ τό αιμα, καί πίπτει νεκρός. 
’Ολίγας ς-ιγαάς  βραόύτερον ό Μορόνης βοηθούμενος 
ύπό δύο πολιτών μετέφερε τό πτώμα είς τόν πλη- 
σιές-ερον ά^υνομικόν 7 *θμόν της συνοικίας τοΰ 'Αγίου 
Παύλου.

Ό άρχικλητήρ ’Ιωάννης Πετιλιάνος, υπηρετών έν 
τώ 7«θμά> έκείνω, έπελήφθη τής προκαταρκτικής πε
ρί τοΰ φόνου άνακρίσεως. Δυι^υχώς κατά τήν ςιγμήν 
εκείνην ό άρχικλητήρ ούτος δέν ήδύνατο νά προ- 
βή εις δρατηριωτέρας έρεύνας, καθ’ όσον οΤ πλέϊς-οι 
τών κλητήρων περιεφέροντο είς τάς διαφόρους άγυιάς 
τηςπόλεως δπως περις-έλλωσι τάς παρεκτροπάς τών δ;ς- 
χιλίων φοιτητών του Παταυίου, οίτινες κατά μέν



την ήμεραν ώδευον έν πλτρει ήσυ^ία καί τάζει, η
γουμένου τοΰ σημαιοφόρου των καί της μουσικής των, 
ά λ λ ’ οϊτινες κατά την νύκτα παρεξέκλινον είς πλεί- 
C*; όσα» άταςια; καί σκάνδαλα, μέχρις δτου <-0- 
λισκος σημαιος-ολίς-ων άκατίων τοΰ; έπανέφερε τον 
επαύριον εί; την πόλιν της ηρεμία; καί τη ; έπι- 
Τημη;. Παρα την απουσίαν ταύτην τών κλητήρων 
είς τοιοΰτον έργον προορισμένων, δέν άποδειλια ό Πε- 
τιλιανο;, ό<τι; παρακολουθούμενο; υπό του Μορόνη πε- 
Ριερχεται όλα; τα ; όδου;, εί; α ; πιθανόν νά παρα- 
-ύχωσι φοιτηται. Απασα ή νυκτερινή αΰτη έρευνα ά- 
77*0/) άγονο;, όταν μιαν ώραν προ τη ; ανατολή; τοΰ 
ήλιου οι δυο κλητήρε; διήλθον έκ καπηλειού παρά 
την^ έκκλησίαν του άγίου Μωϋσέω; κειμένου, όπου 
ηκουετο πάταγο;, άποτελούμενο; έκ φωνασκιών, καγ
χασμών και χειροκροτήσεων. Οί δύο άς-υνομικοί ύπάλλη- 
λοι, ών την περιεργίαν διήγειρεν ό θόρυβο; ούτο;, 
έμβλέπουσι προ; Γίγμήν διά μέσου τη ; ύαλίνη; θύ- 
ρα; εί; τα  έν τω καπηλεία) γινόμενα. Φοιτητή; τ ι;  
όρθιο; έπί τραπέζη; προκαλεϊ διά τών άς-ειοτή- 
των και μορφασμών αΰτοΰ τά ; έπευφημία; είκοσι 
σχεοον συμφοιτητών του, ών είς, ύπό άκραττ,του έν- 
θουσιασμοΰ καταληφθεί;, αναφωνεί· προπίνω εί; τήνύγι- 
είαν τοΰ Λαμπρινοΰ Zioba. Εί; τ* όνομα τοΰτο σκιρ- 
T? ° άρχικλητήρ, ος ις  προτίθεται νά συλλάβη ά
μεσος τόν έπευφημούμενον νεανίαν, άλλ’ ό Μορόνη; 
τον άποτρέπει τοΰ σκοποΰ τούτου παρατηρών αύ- 
τώ ότι ή λεξι; αΰτη, σημαίνουσα την ημέραν 
εκείνην, Πέμπτην τή ; ’Απόκρεω, δέν παρεΐχεν αΰτόΐ; 
ουδέν δικαίωμα ϊνα προβώσιν εί; τήν σύλληψιν έ- 
λευθέρου πολίτου τή ; γαληνοτάτη; δημοκρατία;. Μή 
π^ισθεί; καθολου ύπό τοΰ έπιχειρήματο; τούτου τοΰ 
συντρόφου του, αλλά καί μή θέλων ν ’ άναλάβη μό
νο; την ευθύνην μέτρου αυθαιρέτου, ό άρχικλητήρ α
ποχωρεί έκεΐθεν, συναντών δέ καθ’ όδόν' ένα τών ά- 
«Γυνόμων έκείνων τών τήν ησυχίαν τή ; νυκτό; επιτε
τραμμένων, οιτινε; ώ; έκ τούτου καί signori del
la notte άπεκαλοΰντο, διηγείται αύτώ όσα συν- 
έβησαν. Ουτο; τόν έπιπλήττει ώ; μή έκπληρώσαντα 
το καθήκον του προκειμένου περί ατόμου, καθ’ ου 
ή τα υτ ίτη ; τοΰ όνόματό; του πρό; τήν ύπό του δο- 
λοφονηθέντο; έκφα,νηίεΐσαν λέξιν άπετέλει ένδειξιν βα- 
ρυτατην. Τρέχει τότε εί; τό καπηλεϊον ό Πετιλιά- 
νο;, οπω;, εί δυνατόν, έπανορθώση τό λάθο; του, άλ
λα  ̂ μετά μεγάλη; αύτοΰ λύπη; μανθάνει ότι ό κο· 
μίζων τού; φοιτητά; ς-ολίσκο; πλέει άπό μια; ώρα; 
πρό; τό Παταύιον.

Εν τούτοι; νεκροψία; γενομένη;, δ φονευθεί; άναγνω- 
ρίζετάι ώ; ό κ. Αντώνιο; Τόλδο;, πλούσιο; άδαμαν- 
τοπώλη; έν τη συνοικία τοΰ Σωτήρο; (San Sal- 
vatore). Ή άπό τοΰ έσωκαρδίου του άνηρτημένη 
βαρύτιμος άργυρα άλυσ:;καί τό πλήρες c-ιλβόντων

ένετικών φλωρίων βαλάντιόν του άποκλείουσι πάσαν 
περί κλοπή; ύπονοιαν. τό δέ μυς·ήριον τη ; κατ’αύ- 
·°ΰ διαπραχθειση; δολοφονία; διαφωτίζει όπωσοΰν επι
τολή τ ι ;  άνευρεθεΤσα εν τινι τών θυλακίων τοΰ έπεν- 
όύτου του καί ώ; έξης συντεταγμένη, ούχί εί; ιτα 
λικήν γλώσσαν ή εί; τήν τή ; Ένετία; δΙάλεκτον, 
άλλά εί; τήν τή ; Βρεσκία;.

α  Κύριε ’Αντώνιε

>} Εαν κατα τα ; τρεις τή ; νυκτό; παρευρεθήτε 
»ε ί; τήν πρό τοΰ μεγάρου Zeno μικράν πλατείαν 
»(Campo Zeno), πλησίον τή ; αγία; Μαρία; τών 
»Frari, νέο; τ ι;, ός-ις προθύμως παρέχει τήν ά3ω- 
»γην του εί; τοΰ; δυς·υχοΰντας συζύγου;, θέλει σα; 
>>παραδώσει, κατόπιν τή ; μετ’ αύτοΰ συμφωνηθησο- 
5ψ.ένη; πληρωμή;, τά  σχέδια εκείνα, άπερ μετάτο- 
»σαυτη; έπιμονής ζητείτε, καί τά  όποια βεβαίως θέ- 
«λετε καυσει αμα περιέλ^θωσιν εί; τήν κατοχήν σα;, 
μ παρά τήν έκτακτον αύτών καλλιτεχνικήν αξίαν. 'Τ
ομείς 3"ανασιμω; κατεδιωξατε άνθρωπον, 0*71;  αΰριον 
>>2·έλει συγχωρήσειτ/ίνπολυμήχανον κακοβουλίαν σα;.?*

t
"Οπω; συμπληρωθεί ή προκαταρκτική άνάκρισι; ύ- 

πο του δικαςτιρίου τών πέντε πταισματοδικών έν 
Ένετία καλουμένων Cinque della Pace, άλλο δέν 
ύπελειπετο η ή έςετασι; τοΰ όπλου, δι’ ού διεπρά- 
χθη τό έγκλημα, καί εί; τήν άκτηρίδα τοΰ όποιου 
έφαίνετο έλεφαντοκόλλητον τό κεφαλαΐον ιταλικόν 
γραμμα G- Προσκαλούνται ώ; πραγματογνώμονες οί 
έμπειροτεροι τή ; πόλεω; οπλοποιοί, οιτινε; όμοφώ- 
νω; άποφαίνονται ότι τό όπλον δέν κατεσκευάσθη 
ούτε έν Ένετία ούτε έν ούδεμια άλλη πόλει τοΰ 
ένετικοΰ κράτου;, άλλά κατά πασαν πιθανότητα έν 
Μεδιολάνω.

Τούτων γενομένων οί πταισματοδίκαι έκδίδουσιν 
ένταλμα συλ.λήψεω; κατά τοΰ έν ΙΙαταυίω Λαμπρινοΰ 
Zioba, παραγγέλλεται δέ ή ά7'-νομία τή ; πό- 
λ.εω; εκείνης ν ’ άπος-είλη αύτόν μετά συνοδίας δύο 
κλητόρων είς Ένετίαν.

Β'.

Άνέτειλεν ή παρασκευή τή ; ’Απόκρεω 2 6  Φεβρουά
ριου, άπασα δέ ή ένετική κοινωνία ήκουσε μετά θλί- 
ψεως άμα δέ καί άγανακτόσεω; τήν άποτοόπαιον ένέ- 
δραν καί τήν έξ αύτή; προκύψασαν r-υγεράν δολοφο
νίαν. Πρώτη κατά τήν 1 3ην ώραν καί ήμίσειαν προς- 
έρχεται είς τό πταισματοδικέϊον μελανειμονούσα καί 
όλοφυρομένη ή χήρα τοΰ δολοφονηθέντος Τόλδου κυ* 
ρία Λουκρητία. Ή μεγαλοπρεπή; καλλονή τή ; γυναί
κας ταύτη;, έξαιρομένη ύπό τοΰ πένθιμου αύτής ι
ματισμού, ή άγερωχία καί ή εύτολμία, αίτινες φαίνον-

   ■     ■  — —  —

ται έντετυπωμέναι έπί τής όψεω; καί τής όλης ς·άσε- 
ώς της, έμποιοΰσι τοιαύτην εί; τού; πταισματοδίκα; 
αΐσθησιν, ώτε, οΐονεί καταληφθέντε; ύπό άκουσίου θαυ- 
μασμοΰ, έγείρονται όπω; τήν χαιρετίσωσι κατά τε 
Την είσοδον αύτής καί έξοδον. Μετά μυχία;, άλλά 
συνάμα άξιοπρεποΰ; Βλίψεως, ή J 3-ρηνοΰσα γυνή υπό
σχεται τό ήμισυ τή ; περιουσίας της είς έκέϊνον, δςις  
δυνηθϊί ν ’ άνακαλύψτι τόν ένοχον, παρηγορέϊται δέ ο
λίγον ύπό τών δικας"ών, διαβεβαιούντων αύτ/,ν ότι 
ούδενός κόπου 3·έλουσι φεισθή όπως τιμωρηθή τό έγ
κλημα καί άνακοινούντων αύτή τήν μέχρι τή ; ς-ιγμή; 
εκείνη; πορείαν τή ; άνακρίσεω;, άφοΰ αΰτη προηγου- 
μένω; ώμοσεν άπόλυτον έπί τών άνακοινουμένων έχε- 
μυθίαν.

Τήν πρωίαν τή ; Κυριακή; 2 8 η ; Φεβρουάριου, ό 
φοιτητή; συλλαμβάνεται έν Παταυίφ, καί τήν εσπέ
ραν τής αύτήςήμέρα; καθείργεται έν τή φυλακή, τοΰκα- 
κουργοδικείου τώ ν  Τ εσσαράκοντα, κατάτού;Ένετού;, 
la  Quarantia. Ή έν Παταυίφ συλλαβοΰσα αύτόν ά- 
<7»νομία άπος·έλλει μετ’ άλλων αύτοΰ έγγράφων εί; 
τού; έν Ένετία πταισματοδίκα; τήν μετάλλινον θήκην 
τοΰ φοιτητοΰ τούτου, περιέχουσαν, πλήν τών πανεπιςη- 
μιακών αποδείξεων, ίχνογραφήματά τινα έλέγχον- 
τα  σπανίαν καλλιτεχνικήν έπιτηδειότητα καί άπεικο- 
νίζοντα νεαράν καί εύειδες-άτην γυναίκα, πολύ όμοιά- 
ζουσαν πρός τήν κυρίαν Λουκρητίαν Τόλδου, σχεδόν γυ
μνήν καί εί; διαφόρου; ς-άσει;.

Κ ατά τήν πρώτην αύτοΰ άνάκρισιν, ό κατηγορού
μενος, δς-ι; δέν συνεπλήρωσεν άκόμη τό δέκατον όγδο
ον έτο; τή ; ηλικία; του, έκφράζει σχεδόν σκωπτικώ; 
τί.ν απορίαν του έπί τή συλλήψει αύτοΰ καί καθείρξει, 
καί έπί τα ΐ; ύπονοίαις, αΐτινε; τά  μέτρα ταΰτα ύπη- 
γόρευσαν. Παρατηρεί ότι οΰτε τό όνομα, ούτε τό έπώ- 
νυμον αύτοΰ άρχονται άπό τοΰ γράμματος G τοΰ έν τή 
άκτηρίδι τοΰ όπλου έγκεκολλημένου- άποδεικνύει διά 
τή ; αντιπαραβολή; τή ; έπί τοΰ νεκροΰ εύρεθείση; έπι- 
ς-ολή; καί τών έκ Παταυίου άποταλέντων έγγράφων 
του τήν μεγίς-τ,ν διαφοράν τή ; γραφής· ύπενθυμίζει είς 
τούς δικας·άς ότι ή έπις-ολή αΰτη συνετάχθη εί; διά
λεκτον, ήν έννοέϊ μέν, ώ ;πάντε; οί εί; τόένετικόν κράτο; * 
άν/,κοντε;, άλλ’ ή ; αδυνατεί νά ποιήση χρήσιν είτε όμι- 
λών, είτε γράφων υπόσχεται ν’ άποδείξη ότι καθ’ ήν 
ζ-ιγμήν διεπράχθη, ώ; νΰν πληροφορείται, τό κακούρ
γημα, ήτο μέν έν Ένετία, άλλ’ εί; τόπον δημόσιον με
τ ’ άλλων συμφοιτητών του· ώ; πρό; δέ τά  ιχνογραφή
ματα, αναγκάζεται μετά λ.ύπη; του νά όμολογήση 
οτι έν αύτόΐ; ήθέλησε ν ’ άποτυπώσΐ} τήν μορφήν καί 
τό σώμα ώραιοτάτη; έν Παταυία> νεάνιδο;, όνομαζο- 
μένη; Mattea Carneri, θυγατρό; ράπτου τινά;, κα- 
το'.κοΰντο; έν τή συνοικία τή ; Εύαγγελιςφία;.

Δύο ήμέρα; ΰς-ερον ή νεανι; αΰτη άγεται έκ Πα
ταυίου ενώπιον τοΰ πταισματοδικείου καί ύφίς-αται,

κεκλεισμένων τών 2νρων, λεπτομερή άνάκρισιν. 'Ομολο
γεί ότι έσχετίσθη πρό ένό; έτου; μετά τοΰ κατηγο
ρουμένου, άλλ’ έξ άπλοΰ καί άδολου έρωτο;· δέν δύ- 
ναται όμ.ω; ν’ άποκρύψ^ ότι πολλάκι; ούτο; κατά τάς 
ώρα; τ ί ;  σχολής του ίχνογράφησεν αύτήν είς διαφόρου; 
ς-άσει;. Έπί τΫί παρατηρήσει ότι ή έντιμο; γυνή δέν 
πρέπει ν ’ άποκαλύπττ; ό,τι ή αιδώς ττί επιβάλλει νά 
τηρή κεκρυμμ,ένον, αΰτη έρυθρια, νεύει τούς οφθαλμού; 
πρό; τά  κάτω, καί άναλύεται εί; δάκρυα. Ή κατάθεσις 
αΰτη συνηγορεί τά  μ έ γ ις χ  ύπέρ τοΰ κατηγορουμένου, 
καθ’ όσον τά  Ιχνογραφήματα όμοιάζουσι τόσον είς 
τήν παταυιανϊΐν νεάνιδα όσον εί; τήν σύζυγον τοΰ ά- 
δαμαντοπώλου· ούδεμία όμω; δύναται νά έγερθή αμ
φιβολία ότι ό φιλοκαλλίτεχνο; φοιτητής άπεικό- 
νισε μάλλον τό σώμα κόρης, μεθ’ η ; διετέλει εί; καθη
μερινήν σχέσιν, καί ή τι; ομολογεί ότι πολλάκι; τω έ- 
χρησίμευσεν ώ; πρότυπον, ή τ ή ; άγερώχου έκείνη; γυ- 
ναικό;, ή τι; μετά τοσαύτη; φιλέκδικου μανία; έπι- 
διώκει τήν τιμωρίαν τοΰ τον σύζυγον αύτής δολοφον ό- 
σαντο;.

Ούχ ήττον οί πταισματοδίκαι δέν άποβάλλουσι τά ; 
ύπονοία; των, καί διατάσσουσι τήν άντιπαρά^ασιν τοΰ 
κατηγορουμένου πρώτον μετά τή ; Καρνέρη, καί ά- 
κολούθω; μετά τή ; χηρα; Τόλδου. Ό νεαρό; φοιτητή; 
μειδιά έπί τνί θέα τή ; πρώτη;, καί έπιβεβαιοΐ πανΟ’ 
όσα αΰτη κατέθεσε- ταύτη; δέ άπελθούση;, είσάγεται 
αίφνιδίω; ή σύζυγο; τοΰ φονευθέντο;, ήτι; ΐ^αται άντι- 
μέτωπο; τφ  κατηγορουμένη. ’Αμφότεροι θεωροΰσιν άλ- 
λήλου; άτενώ; καί έπί μακρόν χρόνον, άλλ’ ούδεί; αύ
τών έκδηλοΐ τήν έλαχίςν,ν ταραχήν ή συγκί^ησιν ό- 
μνύουσι δέ ότι πρώτην ήδη φοράν συναντώνται. Πλήν 
ή αταραξία τή ; χηρα; έκλείπει κατά ττ,ν έκ τοΰ δικα- 
ς-ηιίου έξοδόν τη ;, ότε κλαίουσα καί λύζουσα άπελπί- 
ζεται περί τή ; άνακαλύψεω; τοΰ πραγματικού ένοχου 
καί περί τ ΐ ;  έκδικήσεω; τοΰ σφαγιασθέντο; συζύγου 
τη ;, καθότι δέν δύναται νά πεισθνί ότι τό άσημον 
εκείνο παιδάριον, όπερ παρές·η ένώπιον αύτή;, ήδυνή- 
θη νά διαπράξη τοιοΰτον κακούργημα.

Μετά τήν άντιπαράς-ασιν ταύτκν τό δικας·ήριον 
προβαίνει εί; τήν άνάκρισιν τών συμφοιτητών έκείνων 
τοΰ κατηγορουμένου, τών μετ’ αύτοΰ εί; Ένετίαν με- 
ταβάντων κατά τήν πέμπτην τή ; ’Απόκρεω, διά τών 
καταθέσεων τών οποίων ο κατηγορούμενο; ύπόσχεται 
ν’ άποδείξη τό ά λ λ  ο θ ι αύτοΰ καθ’ ήν ς-ιγμήν ό;ε- 
πράττετο τό έγκλημα. Πράγματι πάντε; οί συμ,φοι- 
τητα ί αύτού βεβαιοΰσιν ότι ό πεφιλημένος αύτών 
Λαμπρινός, τό έντρύφημα τοΰτο τοΰ όλου παταυια- 
νοΰ πανεπι<τημίου, συνδιελέγετο μετ’ αύτών έν τή 
πλατεία τού άγίου Μάρκου περί τήν τρίτην ώ
ραν τής νυκτός τής 25ης Φεβρουάριου. ’Αληθεύει 
ότι κατ' έκείνην σχεδόν τήν ώραν, άν καλώ; ένθυ- 
ιχώνται, άπεχώρησεν έπ' ολίγα λεπτά, χ/Χ  ϊνα με-



ταβΐ) τις άπό τοΰ άγίου Μάρκου μέχρι του με
γάρου Zeno οφείλει νά δαπανήσει τούλάχις-ον Ιν 
τέταρτον τ ί ς  ώρα;, ές·ω και αν ύποτεθή τρέχων, καί έν 
άλλο τέταρτον δπως έπι<τρέψη. "Αλλως τε, καί μετά  
την βραχυτάτην αύτοΰ άπουσίαν, ούτος διετήρει είς 
πλείονα ίσως βαθμόν η Λρότερον τήν συνήθη αύ
τοΰ ευθυμίαν, άποκλείουσαν, κατά τούς μάρτυρας, πά
σαν υπόνοιαν περί προμεμελετημένης δολοφονίας καί 
μάλις-α έν τοσοΰτον νεαρα ηλικία άνεπιδέκτφ τοι- 
αύτης κακούργου ύποκρίσεως. 'Ως προς. την γλώσ
σαν, έν ή συνετάχθη ή άνώνυμος έπις·ολη, ή προσκα- 
λέσασα τον δυςυχ ί Τόλδον είς τ/,ν κατ’ αύτοΰ ς~η- 
θείσαν παγίδα, πάντες οί συμφοιτηταί τοΰ κατηγο
ρουμένου όμνύουσιν ότι ούδέποτε ήκουσαν αύτόν έκ- 
φέροντα λέςιν όμοιάζουσαν πρός τήν έν Βρεσκία λα- 
λουμένην διάλεκτον.

Μετά τοιαύτας καταθέσεις πάντες, συμπεριλαμβα
νομένου βεβαίως τοΰ κατηγορουμένου, δέν άμφιβάλ- 
λουσι πλέον περί τής άπολύσεως αύτοΰ· πλήν μετά 
μεγάλης αύτοΰ έκπλήξεως τό έν Ένετία κοινόν, τό με
τά  πολλοΰ ένδιαφέροντος παρακολούθησαν τήν άχρι 
τοΰδε πορείαν τής δίκης, μανθάνει δτι οί πέντε 
πταισματοδίκαι παρέπεμψαν τόν νεκρόν φοιτητ/,ν είς 
τό άνώτατον δικα^ηριον τών Τ εσσαράκοντα.

Γ'.

Οσον καχύποπτος καί άν ύποτεθ/i ή έν Ένετία 
δικαιοσύνη καί ή έν γένει διοίκησις, σπανιώτατα κα- 
τεδιωκετο ανθρο>πος άπηλλαγμένος πάσης ύπονοίας. 
Μία λέξις, διαφυγοΰσα τά  χείλη τοΰ κατηγορουμέ
νου, ένίσχυσε τάς καί ύπ’ αύτών τών μέχρι τοΰδε κα
ταθέσεων μή έξαλειφθείσας ύποψίας τών δικας·ών. 
Οταν άνηγγέλθη είς τον δεσμώτην φοιτητήν δτι ή 

έκ ΙΙαταυίου νεανις ώμολόγησεν δτι δεν παρεδόθη είς 
αύτον καθ’ ολοκληρίαν, έψιθύρισε μειδιών- «Άφοΰαύτη 
έςεφράσθη ούτω, δεν ανήκει είς έμέ νά τήν διαψεύσω· 
όφειλω άντί πάσης θυσίας νά τηρήσω τήν θέσιν μου 
ώς αληθ/ις ε ύ π α τ ρ ίδ η ς . 5» Οί δικαταί, είς ο j;  ά- 
μεσως οι παρα τοΐς δεσμώταις κατάσκοποι άνεν.οί- 
νωσαν τας λέςεις ταύτας, έζήτησαν παρά τοΰ φοιτη- 
τοΰ λογον περί της τελευταίας τούτων, καθ' δσον τό 
έπωνυμον Ziobii δεν περιελαμβάνετο έν τη χρυσή βί- 
βλβ>· εις τας έρωτησεις δε ταύτας ούτος άπεκρίθη 
κατα τροπον λιαν αμφίβολον, έμποιήσαντα αίσθησιν 
είς τούς άνακρίνοντας.

Κατα τήν πρωτην αυτοΰ συνεδρίασιν τό δικας·ή- 
ρπιν τών Τεσσαράκοντα έρωτα τόν κατηγορούμενον 
λεπτομερώς περί τ7,ς καταγωγής του, ούτος δέ 
αποκρίνεται δτι, καθ’ δσον ενθυμείται, κατώκει μέχρι 
της ηλικίας πεντε έτών έν μεγαλοπρεπεΐμεγάρ&>, βύδέν 
δύναται νΰν, μετά παοέλευσιν τοσούτων έτών καί

μετά τάς συμβάσας περιπετείας, νά όρίση τον θέσιν, 
μετά όύο γυναικών, αίτινες άποκλεις-ικώς έπεμελοΰντο 
αύτοΰ, δτε μίαν τών ημερών ς-ρατιώται, ώς ακολούθως 
κατενόησεν έκ της δψεως άλλων πρός αύτού; όμοια- 
ζόντων, ώρμησαν είς τό μέγαρον καί έλαφυραγώγησαν 
αύτο, ώς πολλάκις συνέβαινεν έν ’Ιταλία κατά 
τήν ταραχώδη έκείνην έποχήν. Μία τών περί ών ό λό- 
γος γυναικών τόν έξήγαγε μέν της φοβέρας έκείνης 
σκηνής, άλλ’ αίφνης προσεβλήθη ύπό τίνος τών 
ς-ρατιωτών χωρισθεΐσα άπό τοΰ βρέφους. ’Ενταύθα με
σολαβεί διάλειμμά τ ι έν τνΐ μνήμτι τοΰ κατηγορου
μένου· ένθυμέιται ομως κάλλις·α δτι πλανώμενος καί 
κλαίων έν τινι άποκέντρρ όδώ ήρπάγη ύπό αθιγγά
νων, οιτινες ανηλεώς τόν έρράβδιζον. Ή συμμορία αύτη 
τών άθιγγάνων, άναγκασθέϊσα ημέραν τινά ν ’ άνα- 
χωρηστι έσπευσμένως έκ τίνος κώμης πλησίον τοΰ 
Bassano, τόν κατέλιπεν εις δάσος, δπου έλεή- 
μων τις χωρική, ζώσα έτι καί άποκαλουμένη Μαργα
ρίτα Κονη, τον παρέλαβε μεθ’ εαυτός καί τόν ώδή- 
γησεν είς τόν οικόν της. Τό παιδίον ώνομάζετο Λαμ- 
πρινος, διότι ούτω τόν άπεκάλουν αί έν τώ μεγάρω γυ
ναίκες, άλλ' ήγνόει τό έπώνυμόν του· ή δε χωρική 
προσέθηκεν εις τό όνομά του τό Zioba (πέμπτη), είς 
άναμνησιν τής ημέρα;, καθ’ ήν τόν συνήντησεν. Ό  
μικρός Λαμπρινός έζησε μετά τ7,ς 3-ετής ταύτης μη- 
τρος του, ήτις έόαψίλευσεν αύτω πασαν εφικτήν άγά- 
πην κάι περιποίησή, μέχρι τοΰ δεκάτου της ηλικίας 
του έτους άσχολούμενος περί έργα καθαρώς άγροτι- 
κα· ούχ ήττον κατά τάς σχολασίμους ώρας, άς 
τω κατέλιπεν ή φύλαξις εύαρίθμων άρνίων, ήρέσκετο 
να ιχνογραφώ άςές-ω; διά χονδροειδούς γραφίδος, ήν 
έδωρησατο αύτω ό εφημέριος τής κώμης. Πρωίαν τινά 
δύο εύπατρίόαι περιβεβλημένοι θηρευτικόν ιματισμόν 
εισήλθον εις τόν οίκίσκον τής άγαθής χωρικής δπως 
αναπαυθωσιν, είς δε ές αύτών παοατηοήσας τά  άτε
χνα σκιαγραφήματα τοΰ μικροΰ Λαμπρινοΰ έζήτησε τήν 
χαριν παρα τής Μαργαρίτας νά παραλάβη αύτόν με
θ Ιαυτοΰ. Πώς ήδύνατο ή χωρική ν ’ άρνηθή τήν χά- 
ριν ταύτην είς τόν ςένον έκεϊνον τον άποκαλούμενον 
Τιτιανον Βεκέλλιον ;' Ο δαιμόνιος καλλιτέχνης «οδήγη
σε τον Zioba είς τόν οικόν του, δπου ούτος δεν έ- 
βραόυνε να έφελκύση είς εαυτόν τήν ζωηράν συμ
πάθειαν τής συζύγου τοΰ Τιτιανοΰ κυρίας Λουκίας καί 
τών υιών αύτοΰ Όρατίου καί Πομπωνίου. Διδαχθείς 
παρα τηλικουτου διόασκάλου, ό εύφυε7ατος μεϊραξ 
τοσοΰτον επεδωκεν ώς·ε ήδυνήθη μετά τέσσαοα έτη, 
ηγουν έν ήλικια μόλις δεκαπέντε έτών, νά συνεργα- 
σθή μετα τοΰ μεγαλεπηβόλου ζωγράφου κατά τ,'ν 
διακόσμησιν τής αιθούσης τοΰ μεγάλου συμβουλίου τής 
Ενετιας. Η έργασια αυτη τοΰ Λαμπρινοΰ τοσοΰτον 
ήρεσεν είς τόν Τιτιανον, ώς-ε τή «ανισχύρω αύτοΰ συ- 
στασει το. εύγενες συμοουλιον τών Δέκα έχορήγησε

σύνταξιν έτησίαν βεντήκοντα χρυσών δουκάτων είς 
τόν νέον καλλιτέχνην. Πολύ δμως μετενόησεν ό Τι- 
τιανός έπί τή συνάσει ταύτη, καθότι ή γενναία αΰτη 
έπιχορήγησις άνερρίπισεν έν τ5ί καρδία τοΰ νέου τόν 
ναρκωθέντα μέν, άλλ’ ούδέποτε σβεσθέντα πόθον τοΰ 
νά έκπάιδευθϊί έν τω παταυιανω πανεπιτημίω, έγγρα- 
©όαενος είς τήν νομικήν σχολήν. Μάτην έπειράθη ό Τι- 

'τιανός ν ’ άποτρέψ/ι αύτόν τοΰ σκοποΰ τούτου, δς·ις 
Tot άπέσπα καθ’ ολοκληρίαν τής τέχνης, έν ή τοσοΰ
τον διεκρίνετο, άλλά τέλος ύπεχώρησεν εις τάς πα
ρακλήσεις τοΰ νεανίου,καί διά τής έπιρροής του δι- 
ηυκόλυνεν είς αύτόν μάλις·α τήν κατά τό 1 523 παρα
δοχήν αύτοΰ είς τό πανεπις-ήμιον, καίπερ μή προς- 
αγαγόντος τό νενομισμένον πιτοποιητικόν γεννήσεως καί 
τ ά  οικογενειακά αύτοΰ έγγραφα.

Κατόπιν τής άφηγήσεως ταύτης καλείται νΰν ύπό τοΰ 
δικας·ηρίου τών Τεσσαράκοντα ή έκ Βασσάνου χωρική, 
ητις έπιβεβαιοϊ πληρες·ατα διά τής καταθέσεώς της 
τά  υπό τοΰ υποδίκου λεχθέντα, πρός δν τρέφει μη- 
τοικήν όντως γοργήν. Μόνη ή άκρα εύχέρεια, 
μεθ’ ής κατέθεσεν ή γυνή αυτη, δύναται νά διεγείρη 

' τήν ύπόνοιαν ατι αΰτη άπες-ήθισε πις-ώς διήγησιν 
ποοσυμπεφωνημένην καί προμεμελετημένην.

Ούτως έχουσι τά  τής δίκης, δταν κατά τήν 1 9ην 
Μαρτίου προσέρχεται ένώπιον τοΰ δικαστηρίου μάρτυς, 
πολυτιμότερος είς τόν κατηγορούμενον ή ό εύφραδέ- 
ς-ερος συνήγορος. Φρικίασις θαυμασμοΰ καί εύλαβείας 
διατο£/ει τήν αίθουσαν, δταν ούτος ^είς τάς άποτεινο- 
μ,ενας αύτω τυπικάς έρωτησεις περί τοΰ όνοματος, ε
πωνύμου, ηλικίας, έπαγγέλματος καί διαμονής του, 
άποκοίνεται άφελώς, ώς ό κοινότερος τών μαρτύρων, δτι 
ονομάζεται Τιτιανός Βεκέλλιος, έτών τεσσαράκοντα 
-τριών, ζωγράφος καί κάτοικος έν Μουράνω. Ό μάρτυς 
έξαίρει τ  Γ,ν έκτακτον καλλιτεχνικήν ευφυΐαν τοΰ 
Λαμπρινοΰ Ziobcl, δν άποκαλέϊ ενα τών αρίδων αύτοΰ 

' μαθητών, δς·ις, σ’ύν τοΐς άλλοις, έζετέλεσε τό καλ- 
λι^ον μέρος τής μεγάλης εΐκόνος, ην είς τόν Τιτιανόν 
τιαρήγγειλεν ή γαληνοτάτη δημοκρατία, καί ήτις πα- 
ρ·.7α τόν γερμανόν ηγεμόνα 'Οθωνα, αιχμάλωτον ένώ- 
Τίΐον τοΰ νικηφόρου ένετοΰ ναυάρχου. 'Ομολογεί ό Τι- 
τιανός δτι μετά μεγάλης του λύπης κατενόησεν δτι ό 
νεαρός αύτοΰ μαθητής δέν ένεφορεΐτο ύπό τής εύγε- 
νοΰς φιλοδοξίας τοΰ νά καταλάβη έπιφανή θέσιν έν τή 
ζωγραφική τέχνη. Κατά τό τελευταΐον έτος τής πα
ρ’ αύτω διαμονές του, περί ούδέν άλλο ήσχολεϊτο ό 
νέος Λαμπρινός· ή δπως άνευρη τούς εύγενεϊς γεννήτορας, 
εξ ών ένόμιζεν δτι κατάγεται, καί διαπρέψη ημέ
ραν τινά ώς μεγι^άν καί εύπατρίδης· πολλάκις δέ ύπό 
τοιαύτης έλπίδος οίς-ρηλατούμενος, ύπεσχετο είς 
τον διδάσκαλόν του νά παραγγείλη αύτω, μόλις ένή~ 
λ ιξ  j-ενόμενο;, εικόνα αξίας τούλάχιτον δεκακισχιλιων 
δουκάτων. Τήν έπι<τημονικήν αύτοΰ έκπαίύευσιν έθεα»-

ρει ώς προσφορώτατον μέσον πρός έπίτευξιν τοΰ σκο
ποΰ τούτου, ούτω δε άπηρνηθη τήν, κατά τήν έκ- 
φρασιν τοΰ δαιμονίουμάρτυρος,μεγάλην έκείνην τέχνην, 
είς ήν ή ίδιοφυΐα του έπιτακτικώς τόν έκάλει. Ώς πρός 
τόν χαρακτήρα τοΰ υποδίκου, ό Τιτιανός βέβαιοί τήν 
διακοίνουσαν αύτόν φιλοφροσύνην, ής ενεκεν ούδέποτε 
ήρισε πρός τούς μετ’ αύτοΰ συνεργαζομένους έν τώ  
έργας-ηρίω- δεν άποκρύπτει δμως τήν έν τ^ καρδία 
αύτοΰ βαθέως έρριζωμένην ύπερηφανίαν, ήτις φαίνεται 
άπαγορεύουσα αύτφ πάσαν παραφοράν ή παρεκτροπήν, 
ώς άναξίαν τής εύγενοΰς αύτοΰ καταγωγής. Πρός τούς 
συ'Αααθητάς του, θαυμάζοντας έν αύτω μέχρι λα
τρείας τον άνεξάντλητον αύτοΰ ζωηρότητα, προς- 
ηνέ/θη πάντοτε μετά τής μεγαλητέρας οίκειότητος, 
ύποδηλών δμως αύτοΐςένίοτε τήν έπ’ αύτών υπεροχήν 
του.'Ως ποός τό έγκλημα, δπερ τω αποδίδεται, ό μέγας 
ζωγράφος τόν κηρύττει άθώον μεθ’ δλης τής ισχύος 
τής πεποιθήσεώς του, διότι δέν δύναται νά πεισΟνί 
δτι καλλιτέχνης, ώς ό Zioba, δύναται ποτέ νά έγκλη- 
ματήση. Ψίθυρος, δν μόνον τό σεπτόν τοΰ τόπου έκεί- 
νου έμποδίζει τοΰ νά μεταβληθή είς ραγό αίαν χει
ροκρότησή, παρακολουθεί τό σέμνωμα τών ίταλών 
καλλιτεχνών κατά τήν έκ τοΰ δικαςηρίου έξοδόν του.

Μετά τοιαύτας καταθέσεις, καί ιδία μετά τήν τε- 
λευταίαν ταύτην, ή άθώωσις τοΰ κατηγορουμένου θεω
ρείται ώς έπικειμένη· ούχ ήττον ή πλειονοψηφία τών 
δικα<τών φρονεί δτι δέν δΰναται νά προβή είς τοιαύτην 
άθώωσιν, έάν ποότεοον δεν σαφηνισθώσιν αί τελευταία’, 
λέξεις, άς έξήνεγκενό δολοφονηθείς Τόλδος· Z io b a ... 
viluppo... disegni. Οί δικας-αί ούτοι έρμηνεύουσι 
τάς λέξεις ταύτας ώς εξής, συμπληροΰντες αύτάς δι’ 
έκείνων, άς ό ψυχορραγών δεν ήδυνήθη ίσως ν’ άρθρω
ση· α Ζ ΐο ^ ’όνομάζεται ό δολοφόνος μου· θά τόν άνα- 
γνωρίσητε έκ τής θή κ η ς (viluppo), ήτις κρέμαται 
είς τό πλευρόν του* έν ταύτη δετή  θήκη, άντί δι
πλώματος, θέλετε εύρέΐ σ χ έδ ια  fdisPgTli). Την τοι
αύτην ερμηνείαν καταπολεμεί καί πειραται ν άνα- 
σκευάση ειρωνευόμενος πολλάκις ό υπόδικος, έπιμένων 
κυοίο>ς είς τήν ταυτότητα τοΰ ονόματος τής ημέρας, 
καθ’ ήν διεποάχθη τό κακούργημα, πρός τό ίδικόν του.

’Εν τούτοις τήν έπιοΰσαν τής ημέρας, καθ’ ήν ό Τι- 
τιανός ποοσήλθεν είς τό δικας·ήριον τών Τεσσαρακοντα, 

j  ή εξής προκήρυξις άνηρτατο είς τό έκφανές·ερον μέρος 
τής γεφύρας τοΰ Ριάλτου.

ί ί ’Εν όνόματι τοΰ γαληνοτάτου ’Ανδρέου Γρίττη, 
η  Δογου τής Ένετικής Δημοκρατίας, προσκαλείται 
5? πας πολίτης ενετός ή ξένος, παρεπιδημών εν οίχδή-

, / ν \ ν · ζ??ττοτε χωρα του κράτους τουτου, οςις τυχών, eu* ε, 
?5ιδίας άντιλήψεως, είτε έξ άκοής, γινώσκει τ ι περί 
75 τοΰ Λαμπρινοΰ Zioba, φοιτητοΰ έν Παταυίφ καί κα- 
ητηγορουμένου έπί τή δολοφονία τοΰ Αντωνίου Τόλ- 
3?δου, διαπραχθείσ'5 τήν 25ην παρελθόντος Φεβρουα-



ίίρίου, ν* προσέλθη ενώπιον του 1 σεβάσου δικας-γ;ρίοτ> 
?>τών Τεσσαράκοντα καί καταθέστι τ/,ν άλήθειαν. "Ος-ις 
»άποδειχθ?ί κατόπιν ώς άπειθήσας εις την διαταγήν 
η ταύτην, 5) άλλως υπεκφυγών αυτήν, ύπόκειται είς έ- 
5? ξορίαν καί δήμευσήν της περιουσίας του.

?νΕγένετο έν Ένετία τ?, 20η  Μαρτίου 1 5 2 5 .»  

(έπεται το τέλος)

Μ. ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ.

■   —

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ.

(* Άδήν^σι 9 Σεπτεμβρίου 1885.

Μ  ΕΤΑ μεσημβρίαν τής σήμερον μετέβην είς το 
αντίπεραν τοΰ ’ ίλισσοΰ κοιμητήριον. [Είναι τό Ψυχο- 
σάββατον, ή ή μέρα τής έορτής τών Νεκρών. Δεν μετέ
βην την πρωίαν, διότι ή πρό μεσημβρίας γινομένη 
ίεροτελες-ία, καθ’ ην πλήθος κόσμου συρρέει, δέν είναι 
θρησκευτική εορτή, μετ’ εύλαβείας καί τοΰ όφειλο- 
μένου σεβασμού τελουμένη, άλλ’ αληθής πανήγυρίς, 
δπου συχνάκις άντί όλοφυρομένων οικείων, βλέπει τις 
πρόσωπα γελόεντα καί άπαθή, μετ’ ειρωνείας παρα- 
τηροϋντα τούς έπί τών τάφων οικείων των Καμένους 
συγγενείς καί κλαίοντας, πανηγυρις όπου παρορώντες 
τόν ιερόν σκοπόν δι’ ον αύτη τελείται μεταβάλλουσι 
τό κοιμητηριον είς τόπον ερωτικών συνεντεύξεων !Ή 3έα 
τούτου την αηδίαν θά μοί έπέφερε, καί διά τοΰτο 
προετίμησα νά μεταβώ μόνος μετά μεσημβρίαν.

’Ανήλθον την 3λιβεράν καί ύπό κυπαρίσσων έκατέ- 
ρωθεν πεφυτευμένην οδόν τοΰ κοιμητηρίου ήτις £ς·αί 
ποτε ό τελευταίος μας περίπατος, καί είσήλθον πλή
ρης συγκινήσεως έντός τοΰ περιβόλου. Ούδείς ήτο, 
έκτος τοΰ είς την έξώθυραν φύλακος, ούδέν ίχνος τής 
πρωινής συρροής τοΰ κόσμου έφαίνετο, έκτος ευαρίθ
μων κηρίων ήμικαύςων έπί τινων τάφων, καί λιβανω
τού καίοντος είσέτι έπ αύτών, τά  όποια ήσαν φαίνεται 
τών έπισκεφθέντων την πρωίαν συγγενών. Τούλάχις·ον 
δ ιάτιναςή  Ιορτή αυτη αναπολεί εις τήν μνήμην των 
δτι υπάρχει τις προσφιλής των κείμενος ύπό τό χώ
μα καί περιμένων τήν έπίσκεψίν των.

Εύθύ καί κατά πρώτον μετέβην είς τούς διδύ
μους τής οίκογενείας μου τάφους, τής μητρός μου καί

(* Τί> παρόν διήγημα άπεστάλη ήα ΐν ϊνα  τυττκδη 
εν τω  φυλλαδίω Φεβρουάριου- επειδή όμως διά τήν 
γνωστήν τοΐς συνδρομηταΐς ήμι,ώ.ν α ιτ ίαν ή δημοσίευσις 
τοΰ φυλλαδίου Ίανουαρίου άνεβλήΟη μέχρι μ έ ϊω ν Φε
βρουάριου δημοτυύομϊν αΰτίι έν τω  παρόντι φυλλαδίω 
ιό τά «ρ ιεχόμενον αύτοΰ. —ημ· ΔιευΟύνσεως.

αδελφής μου, 'Ιερόν καθήκον έπιβαλλόμενον ! Μετ’ 
αύτους ηρχισα νά έπισκέπτωμαι έτέρβυς γνωμών μοι 
τάφους. Έδώ παρά τό παρεκκλήσιον αναπαύεται φίλος 
μου, προ μηνών άποβανών. Εβδομαδιαίος διδάκτωρ, 
επεσε κλινήρες ύπό μηνιγγίτιδος προσβληθείς καί μετά  
δύο μήνας τόν προεπέμπομεν δακρύοντες είς τόν τά 
φον. Ό τάφος του είναι πολύ φιλόκαλος- ή μητρική 
φιλοτοργία δέν μας έγκαταλείπει καί πέραν τοΰ τά 
φου έ τ ι !

Με συνεσφιγμένην τήν καρδίαν άφήκα τόν τάφον 
τοΰτον καί μετέβην είς ετερον. Καί έδώ έπίσης φίλου 
μου τενοΰ ο τάφος ε ίνα ι! Καί αύτός νεαρός άπέθανε, 
πλήρης σθένους, έκ τών πρώτων θΰμα τ?ς σφοδρας τοΰ 
1  8 8 1  θερινής έπιδημίας τοΰ κο’-λιακοΰ τύφου, μακράν 
τής οίκογενείας του καί έν τ5) απουσία μου. "Οτ.αν ε
πανήλθα καί τόν έζήτησα, μέ ώδήγησαν είς τόν 
τάφον του ! Έκύτταξα τόν τάφον του ! Στενός χώρος, 
μεταξύ δύο πλουσιοχτάτων έκ μαρμάρου τάφων, περι
κλείει τά  λείψανα τοΰ άτυχοΰς νέου- τάφος απεριποίη
τος, ούτε άνθη ούτε κυπάρισσοι είσί πεφυτευμέναι, άλλ’ 
άπλοΰς ξύλινος γαύρος έπί τής κεφαλής του έπί τοΰ ο
ποίου φιλική χειρ έχάραξε τό δνομά του, τήν ηλικίαν 
του καί τήν πατρίδα του, άλλά, φεΰ ! καί αύτά ήσαν 
ήμιεσβεσμένα έκ τής βροχής.

Τόσοι λοιπόν πόθοι, τόσαι έλπίδες, τόσα περί μέλ
λοντος σχέδια είναι τεθαμμένα έντός τοΰςχνοΰ τούτου 
τής γης χώρου, έσυλλογίσθην, έν ω, ρίψας έσχατον 
βλέμμα καί έπί τοΰ τάφου τούτου, έβάδιζα βραδέως 
μέ άσκεπή τήν κεφαλήν, διά μέσου τών τάφων. Τόσοι 
λοιπόν κόποι, τόση άγωνία είτε πρός άπόκτησιν σοφίας, 
είτε πρός άπόκτησιν πλούτων, όλα συντρίβονται μίαν 
ημέραν, φεύγουσιν άνεπις-ρεπτεί πρό του θανάτου; Θά 
ήναι λοιπόν ή ζωή αίωνία βάσανος, πάλη, διηνεκής 
άγων, σκοπός μόνον πρός δοξολογίαν τοΰ Θεοΰ, καί ό 
θάνατος μυς-ήριον αιώνιον, έλπίς καί φόβος, τύχη άγνω
μος, είς τό όποιον 3ά  μάς ήναι άδύνατον νά έμβα- 
τεύσωμέν ποτε; . . .

Είς τοιαύτας καί άλλας παραπλήσιους σκέψεις ημην 
βεβυθισμένος, δτε προσέκοψα εις τινα ς·αυρόν. Συγγνώ
μην, ώ νεκρέ ! άν τήν σιγήν τοΰ τάφου σου έτάραξα. 
Άρά γε, έλεγον κατ’ έμαυτόν, τίνος νά ήναι ό ς·αυρός 
ούτος, παιδιού, γέροντος, φιλος"όργου μητρός ή κόρης ; 
Έκυψα ΐνα άναγνώσω έπί τοΰ <~αυροΰ τό δνομα τοΰ κά- 
τωθέν μου νεκαοΰ-

ΜΑΛΒΙΛΑ...............

ΕΤΩΝ 10
ΑΠΟΘΑΝΟΪΣΑ ΤΗ . . . .

Αίφνιδίως καί ώς έξ έφόδου έπανάς·ασις έγένετο έν
τός μου. Οί οφθαλμοί μου έσκοτίσθησαν, ή καρδία μου

έπαλλε σφοδρότατα καί έτηρίχθην είς τάς κιγκλίδας 
γείτονος τάφου. Πώς! ή Μ α λ β ίνα , ή σύντροφος τής 
παιδικής μου ηλικίας, πρό δεκαετίας άποθανοΰσα, εκει- 
το έδώ, έντός τοΰ άπλοΰ τούτου τάφου, λησμονημένη 
επί τόσα έτη ! Πώς ! τό άτυχες έκεΐνο πλάσμα, έν τώ  
εαρι τής ζωής του άναρπασθέν, έ'κειτο ηδη ύπό το 
μαΰρον αύτό χώμα, άμορφον, σκελετός !

Σωρηδόν έπήλθον είς τήν κεφαλήν μου αΐ αναμνή
σεις τή ς παιδικής μου ηλικίας, έπ ί δεκαετίαν έντος 
τής καρδίας μου κεκλεισμέναι, βαρυαλγής δέ έκάθησα 
έπί τίνος πλάκας τοΰ γείτονος τάφου, καί σιωπηλός, 
μέ βλέμμα περίλυπον έκύτταζα όλονέν τόν τάφον τής 
άτυχοΰς κόρης.

Θεέ μου! πόσον ταχέως παρήλθον αύτά τ ά  τελευ- 
τα ΐ*  ε τη ! Μοΰ φαίνεται δτι βλέπω άκόμα τήν Μαλβί- 
ναν, μέ τό υψηλόν ανάθημά της, μέ τήν γλυκεΐάν της 
μορφήν κα ί τούς μελα ̂ χολικούς της οφθαλμούς, έφ ών 
ένεκατοπτρίζετο άπασα ή άθωότης της. Ένθυμοΰμαι, 
ημεθα είς τήν αύτήν τάξιν , είς τό άλληλοδακτικόν, 
τάξιν ευθύς μετά τό νηπιαγωγεΐον έρχομένην έν τώ  
παρθεναγωγεία» Σουρμελή, ένθα μετά τών κορασιων 
ησαν δεκτά καί άρρενα μικρας ηλικίας. ΤΗτο κατά  2  
ετη μεγαλειτέρα μου καί ή προσφιλετέρα μου σύν
τροφος. Όμοΰ έμανθάναμεν τό μάθημά μας ενίοτε, 
όμοΰ έπαΐζαμεν τό συχνότερον, τέλος ήμεθα πάντοτε 
μ α ζ ί. Έ ν ’ φ  μίαν ημέραν, ή διδασκάλισσά μας έτοι- 
μαζομένη νά έξέλθη τοΰ σχολείου δ ι’ ύπόθεσίν της, μ 
είχε επιφόρτιση νά έπιτηρώ τήν τάξιν , τήν Μαλβίναν 
έξέλεξα διά γραμματέα, προτιμήσας ταύτην άπό πολ
λών άλλων. Ή  Μαλβίνα παντοΰ καί πάντοτε!

Δεν ήγάπα  πολύ νά πα ίζη , διά τοΰτο εϊχομεν έκ- 
λέξη γωνιάν τινά  τής αύλής τοΰ σχολείου, είς την 
όποίαν έκαθήμεθα κατά  τό διάλειμμα κα ί συνωμιλοΰ- 
μεν, τάς άθώας έκείνας τής παιδικής ηλικίας ομιλίας.

Μίαν ήμέραν δμως, καθ’ ήν μ ’ ειχεν ύποσχεθνί νά 
μοί φέρη νά ϊδω τά  δώρα άτινα κατά  τ/.ν πρώτην τοΰ 
έτους έλαβε, ματαίως τήν περιέμενον, καθώς καί τήν έ- 
πιοΰσαν. Είχε προσβληθή ύπό περιπνευμονίας βαρείας. 
Μετά δύο έβδομάδας, είσελθών είς τήν τάξιν μας ειδον 
κατήφειαν γενικήν καί όμίλους μαθητριών όμιλοΰντας 
ζωηρώς. ’Ανήσυχος ή ρώτησα τ ί συμβαίνει, καί μοί ά- 
πεκρίθησαν δτι ή Μαλβίνα άπέθανε!

Έθολώθησαν οί οφθαλμοί μου, ώχρίασα καί τρέξας 
είς τή ν γωνίαν, δπου άλλοτε μ ’ έκείνην έκαθήμην, ήρ- 
χισα νά κλαίω. ΤίΙτο άδύνατον, έλεγα, δχι ή Μαλβίνα 
μου δέν άπέθανε, ήθελον νά τήν ϊδω νεκράν καί τότε 
νά π ιςχύβω !

Παρήλθον τά  έτη, είσήλθον είς άρρένων σχολεΐον 
καί μέ τών ετών τήν πάροδον παρήλθεν και τής Μαλ- 
βίνας ή άνάμνησις. Καί τώρα, αίφνιδίως τοΰ τάφου της 
ή άνακάλυψις μοί άνέμνησεν έτη παλα ια  και ευτυχή, 
ώρας ςύδαιμόνας άπερχομένας, οίμοι! διά παντός.

Μαλβίνα, άγνέ τής παιδικής μου ηλικίας έρωτα,συγ- 
χώρησόν με άν τοΰ βίου μου αί φάσεις μ ’ έκαμαν νά  
σέ λησμονήσω, ’ΐδέ τά  δάκρυα μου καί κρίνε άν τών έ- 
τών ή πάροδος ήδυνήθη ν ’ άλλοιώση τά  άγνά ποτε 
πρός σέ αίσθήματά μου. Δέν ησο φαίνεται προωρισμένη 
νά ζήσνις μβθ’ ήμών, καί ό Θεός σέ έπανέφερεν είς τά ς 
τάξεις τών αγγέλων, άπό τών όποίων κατά  λάθος ε'.- 
χε ϊσως φύγγις ϊνα καταβής ένταΰθα!

Καί έμεινα έκεΐ, μή θέλων νά έπισκεφθώ πλέον άλ
λους τάφους, μέ κεκρυμμένον τό πρόσωπόν μου έντος 
τών χειρών, έν φ  τά  δάκρυάμου επιπτον διά τών δα 
κτυλων μου έπ ί τοΰ μνήματος τής μόνης φίλης τής 
παιδικής μου ήλικίας, τοΰ μόνου άγνοΰ έρωτός μου!

ΓΕΩΡ. Α. ΒΑΑΑΒΑΝΗΣ,

Η ΓΛ Ω Σ Σ Α

ϊ~ ϊ  γλώσσα φύσις τις είναι καί αύτή, είδος 
βλαστήσεως· Χλωρίς τις, Flora. Τοτε λοιπόν 
ή γλωσσολογία είναι ωσάν βοτανική, άφ οϋ 
μάλιστα μί’ άπό τάς κυρίας εργασίας της 
είναι ν ’ άνασπα καί νά συλλέγη ρίζας. Τό 
σύνολον λοιπόν τών οίκογενειών τών λέξε
ων ήμπορεΐ ν ’ άποτελέση κάλλιστα κεφά- 
λαιον τής φυσικής ιστορίας, διεξοδικόν. 
Μετά τό βασίλειον τών όρυκτών, τό βασίλει- 
ον τών φυτών· μετ’έκεΐνο τών φυτών, τό βασι
λεών τών ζώων· μετά τό τών ζώων, τό βα- 
σίλειον τών λέξεων. Ύπό τινα έποψιν μάλι
στα ή γλώσσα ταυτίζεται μέ τήν φυσικήν 
ιστορίαν, διότι αί άκαμπτοι, αί στερραί, αί 
άκλιτοι λέξεις είναι τρόπον τινά τά όρυκτά, 
τά πτωτικά είναι τά φυτά, τά κινούμενα καί 
θορυβοϋντα είς τήν εκτασιν τοΰ χρόνου ρήμα
τα είναι τά ζώα. Ά λ λ ά  δεν eTvat καί δλως 
άμέτοχος είς τήν διαμόρφωσιν καί τελείω- 
σιν τής γλώσσης ή άνθρωπίνη Οέλησις.—  
Διά νά σχηματισθοΰν τινες γλώσσαι χρειά
ζεται νά έργασθή μακρά σειρά) ετών, γε
νεών. Συμβαίνει ομως, καί είς μικρόν διά
στημά καιρού νά σχηματίζωνται στοιχειώ
δεις τινες γλώσσαι, άλλ ’ επειδή δεν συνείρ- 
γάσθη πολύ τό πνεϋμα μέ αύτάς, τάς άφινει 
νά κολοβωθούν, ν ’ άφανισθοϋν έντος ολίγου 
διαστήματος μεγάλα μερη τοϋ κορμοΰ αύ
τών. Σγεδιάσματα είναι ταΰτα, άπόπειραι 

1 γλω σ σ ώ ν .— Είς τήν γλώ σσαν θεωροϋμεν τάς



λέξεις ώς ρίζας,ώς φθόγγους, ώς σημασίας, 
ώς τύπους, ώς προτάσεις, ώς ρυθμούς. Και 
πρώτον άς παρατηρηθούν αί λέξεις ώς

Ρ ΙΖ Α Ϊ .

Ό πατήρ πάσης λέξεως είναι ό ήχος. Εν
δέχεται και νά έχη ή λέξις μητέρα λέξιν άλ
λην, περικλείουσαν ποσόν τι ήχου/Ως-ε πα- 
σα λέξις εΐναι δοχεΐον τρόπον τινά μικρόν 
μικρας δόσεως ήχου, τόν όποιον αΰτη ή λέ
ξις μεταδίδει. Ί3Γ λέξις λόγου χάριν ΒΡΟΝΤΗ 
εΐναι λεπτή βροντή λεκτή· επιτομή και πε
ρίληψης, υποκορισμός της φυσικής βροντής. 
Ή φυσική βροντή ήδύνατο νά λεχθή, ότι 
εΐναι έντασις καί έπέκτασις τής λεκτήςβρον- 
τής. Πατρίς λοιπόν τής λέξεως φαίνεται, 
δτι είναι ώσάν δέλτα τι, τριγωνική τις χώ
ρα, είς τής οποίας τήν μίαν γωνίαν γίνεται 
σ^γκρουσίς τις και ήχησις, είς τήν άλλην 
είναι ή άκοή, ποϋ υποδέχεται τήν ήχησιν, 
και εις την τριτην εΐναι τό στόμα, ποϋ συν
τομεύει τό ήχημα καί έκφυσα τήν λέξιν. 
Η κοιλοτης, όπου εμφωλεύει ή άκοή, εΐναι, 
ούτως ειπεΐν, το σπηλαιον, όπου έναγκαλίζε- 
τα^την έννοιαν ό ήχος, καί τεκνοποιεί θυγά- 
τρίον^τι, την ηχω. Ή κοιλότης τοΰ στόμα
τος είναι το αντρον, όθεν γενναταί * κ’ έκπη- 
δα ώς Νύμφη, ώς Καλυψώ εις τόν άέρα ζώ- 
σα η ηχώ, Οπό τήν άόρατον μορφήν τής 
λέξεως. Αί έκφυσήσεις, αί έκβολαί τών λέ
ξεων εΐναι φυσικόν τι- εΐναι ώς πάσα άλλη 
φυσική ίένέργεια. Έκβαίνουν έσωθεν ώς άνα- 
σασμός, ως γελοία, ώς λυγμοί, ώς κελαδή
ματα πτητών.— Γών πτηνών τά κελαδήματα 
είναι περιπαθείς άποπειραι πρός ένάρθρωσιν 
φωνής, προς διαπλασιν λέξεων.— Αί λέξεις 
εΐναι άτμιόες από τά εντός μας έκχυνόμεναι-
είναι κύματα αερος όίαμορφονόμενα κατά ποι
κιλίαν άπειρον, καί έπί τών νώτων τοϋ άέοος 
φερόμενα. Η άκτή, όπου συντρίβονται*τά 
κύματα ταΰτα, εΐναι ή άκοή. Ά λ λ ’ άκριβώς 
διότι έκεΐ συντρίβονται, έκεΐ καί λαμβάνουν 
νεαν ζωην. Τό πρώττν κύτταρον τρόπον τινά 
της λεξεως εΐναι οπουδήποτε λαμβάνει πλη- 
γάς ό άηρ, λ.χ. είς τάς όχθας, όπου ό ρύαξ 
φλυαρεϊ, εις τον αιθέρα, όπου θορυ^οΰνται 
α; νεφελαι, είς τό άκροθαλάσσιον, όπου θέλει 
τόν φλοίσβον της ή θάλασσα νά χύνη. Πάν
τοτε όμως ό αήρ· κατά πρώτον άήρ πληγο- 
νό[/.ενος, επειτα άήρ προσφεύγων πρός ήμας, 
τέλος άήρ άπό ήμας φυγάς. Ή φύσις τήν 
προστριβήν, ό ακουστικός πόρος τό ήχημα,

ό λάρυγξ τόν φθόγγον.— Ή προφορική λέ
ξις εΐναι τό σημεΐον τοΰ πράγματος, ή γρα
πτή είναι τό σημεΐον τοϋ σημείου· καί τά 
σημεΐον πάλιν τοΰ σημείου τοΰ σημείου εΐ
ναι ή λέξις ή τηλεγραφική.— Αί φυλαί τών 
λεξεων εΐναι νομαδικαί· μεταναστεύουν ώς 
τά πτηνά. ’Αντέχουν όμως πολύ είς τάς με- 
ταβολάς τοϋ κλίματος καί τών εποχών. Ά λ 
λά, μετά τόσας περιπετείας, δέν εΐναι δυ
νατόν καί ν’ άποφύγουν άλλαγήν τινα είς 
τήν μορφήν. Ιδού π.χ. ή σανσκρ. λέξις sap- 
tam ποίας μεταβολάς λαμβάνει είς δια
φόρους γλώσσας· septem (λτν.), επτά (έλλ), 
sept (γαλλ.), sette (ίταλ. καί πορτογαλ.), 
seven (άγγλ.), sieben (γερμ.), siete (ί- 
σπαν.).— 'Π πρώτη πατρίς τών τοιούτων λέξε
ων βλέπουσα τήν άπομάκρυνσιν καί άλλαγήν 
τών ξενιτευμένων της, ίσως τήν έκλάβη ώς 
διαφθοράν, ενδέχεται μάλιστα καί δάκρυα νά 
χύση διά τοΰτο, άλλ ’ όμως διαφθορά ποσώς 
δέν εΐναι ή άλλαγή, εΐναι-μάλιστα σ\*μμόρ- 
φωσις μέ τάς νέας συναδέλφους, τάς οποίας 
εΰρηκε, συμμόρφωσις διά ν’ άποτελέση μέ αύ- 
τάς εύπροσαρμος-όν τι μέλος όλου τινός όργα- 
νικοϋ. Είς τήν νέαν κοινωνίαν τών λέξεων ά- 
πέκτησε νέα δικαιώματα. 'Π φαινομενη άλ- 
λοιωσις εΐναι αυτόχρημα πολιτογράφησίς 
της. Έκεΐ πλέον ζή νέαν ζωήν καί εύημε- 
ρεΐ είς γην νέαν υποκάτω άπό νέον ουρανόν. 
'Η λέξις εΐναι τότε λί^ος άπό παλαιάν οι
κοδομήν, όστις διεμορφώθη κατά νεώτερον 
τινά τρόπον διά νά χρησιμεύση είς οικοδό
μημα νεώτερον. Αί λέξεις κάποτε λαμβά
νουν τοιαύτας μεταμορφώσεις, ώστε καταν
τούν άγνώριστη· λέγεις, ότι κινδυνεύει νά 
διαφύγουν τήν άρπάγην τής προσοχής, νά 
φύγουν άπό τάς πλάκας τής μνήμης, άπό 
τάς στήλαςτοϋ λεξικού. Τίς θά έπίστευεν, ότι 
π.χ. ή λέξις ή αγγλική alms, ή μονοσύλλαβος, 
ή λεπτοφυής, ή ίσχνόφωνος, άλλο δέν εΐναι εί- 
μή ή μακροσκελής έλληνική έ-λε-η-μο-σύ- 
νη·, Έσυντομεύθη τόσον β α θ μ η δ ό ν  ούδέ 
τής γλώσσης ή φύσις κάμνει πηδήματα. Δέν 
πιστεύομεν δέ νάείπη τις ούδέ όνειροπόλος, 
ότι έλεπτύνθη τόσον ή λέξις αυτη είς τά 
άκρα τής Δύσεως, διότι έλεπτύνθη καί άδυ- 
νάτισεν έκεΐ καί τή ; ελεημοσύνης τό αίσθη
μα αύτό, έν ώ μάλιστα έκεΐ κ’ έκεΐ ο,τι πνευ
ματικόν τόσον άκμάζει και τόσον άνθεΐ!— 
Καί αί λέξεις έχουν καί αύταΐ τόν περί ύ- 
πάρξεως άγώνά των. Αγωνίζονται μέ τάς 
συναδέλφους των τίς νά καταβάλη τήν άλ
λην. Αί έπιζήσασαι, αί ύπάρχουσαι εΐναι έ-

κεΐναι, ποΰ έπάλαισαν καί έθριάμβευσαν* έ
λαβαν τό βάπτισμα τοΰ αίματος. Έθριάμ
βευσαν διότι έδειξαν άρετήν. Ή άρετή, βλέ
πετε, διαλάμπει ώς καί είς τά έθνη τών λέ
ξεων. Τίς οΐδε τόν τόπον καί τόν χρόνον τής 
φυγής, είς τήν οποίαν έτράπησαν τόσαι όρ- 
δαί άχρείων, κακών λέξεων τίς οΐδε τό ποΰ 
και τό πότε τοϋ θανάτου των} Ή άρετή τής 
λέξεως εΐναι νά έκτελή πιστώς τό έργοντης 
—-νά σημαίνη, νά δηλοΐ, νά ήν’ ευνόητος, 
εύπρόφερτος, νά έχη κάποτε άναλογίαν τινά 
μ,έ άλλ ας τινάς όμοειδεΐς λέξεις.— "Οπως τά 
γένη τών άνθρώπων οΰτω καί τά γένη τών 
λέξεων έχουν τό γ ί γ ν ε σ θ α ι  αύτών, τό ό
ποιον περιέχει γένεση καί φθοράν. Πλήθη 
λέξεων άποθνήσκουν είς τό πλευρόν τών έκ- 
πνεόντων πραγμάτων, τά όποια έκεΐναι παρα- 
ς-αίνουν.Πλήθη πάλιν λέξεων γεννώνται πλη
σίον νέων άναφαινομένων άντικειμένων. "Οπως 
ή γεωλογία οΰτω καί ή γλώσσα έχει διάφορα 
στρώματα, στρώματα λέξεων. Κάποτε μία ρί
ζα γίνεται κόκκος σινάπεως. Οΰτω άπό τήν 
ρίζαν ΣΤΑ—(σανσκρ. s t l i a — ,ήχον τοϋ σται- 
νομένου ή αίφνης στεκομένου) παράγονται 
άπλοι καί σύνθετοι σχηματισμοί όχt πολλαί 
χιλιάδες, άλλά πολλαί δεκάδες χιλιάδων. 
"Οπως δέ πασα πόλις αυξάνει, πλουτεΐ, 
προάγεται άπό νέους έποίκους πολιτογρα- 
φουμένους είς αυτήν, οΰτω καί πασα γλώσ
σα πλουτίζεται καί αυξάνει δεχομένη ξένας 
λέξεις, διά τάς όποιας δέν έτυχεν αυτή νά έχη 
άντίςΌΐχον όρον. Αί εύρωπαϊκαί γλώσσα’, έ- 
λαμπρύνθησαν άπό τόσας έλληνικάς λέξεις- 
καί ή γλώσσάμας θά άντιλαμπρυνθή, χωρίς 
άμφιβολίαν, δεχομένη εύρωπαϊκάς. Μετ’ ολί
γα έτη, ότε θά σβησθοΰν τινές πνέουσαι ήδη 
τά λοίσθια προλήψεις, θά δεχθή αΰτη ευχα
ρίστως πολλάς ξένας λέξεις. Πρός τί νά ζη- 
τώμεν ν’άνιχνεύσωμεν πώς άράγε θά ήρχετο 
είς τόν νοΰν τοϋ 'Ομήρου νά βαπτίση π. χ. τό 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ^— Κάποτε, μετά τήν έξαφάνι- 
σιν τοΰ πράγματος, σώζεται ή λέξις έπί πολ- 
7νθύς αιώνας- μάρτυρες πολλοί, καί ή ΑΣΠ1Σ 
ώς έπίσης καί οί ΤΠΑΣΠΙΣΤΑΙ, οί ΣΥΝΑ
ΣΠΙΣΜΟΙ,οίΤΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ.Έχομεν ύπασπις-άς, 
συνασπισμούς καί ύπερασπίσεις χωρίς ούδέ ί
χνος άσπίδος-— Ή ψήφος, ή φωνή τών παι
διών καί τών μητέρων άξίζει περισσότερον 
είς τόν σχηματισμόν τής γλωσσης παρά ή 
ψήφος τών αύτοκρατόρων καί τών φιλοσό
φων. Εκείνοι είναι οί άσυνειοητοι θεσμοθ=.ται 
τής γλώσση;. Ένας αύτοκράτωρ, ένας τύ
ραννος δύναται νά καταστρέψη την έλευθε-

ρίαν ενός ολοκλήρου λαοϋ, άλλα δέν δυνα- 
ται νά βάλη χέρι ούδέ είς μίαν καν συλλα
βήν τής λέξεως τής έλευθερίας. Τίς οΐδε! 
Μένει ή λέξις ίσως, Ισχυρότερα τοΰ τυράν
νου, διά νά έκτελέση καθήκον σοβαρόν— δια- 
νά διαμαρτυρηθή.— Ό χρόνος, όστις τά παν- 
τα μεταβάλλει, φέρει καί είς τάς φωνάς, είς 
τούς φθόγγους τών λέξεων μεταβολάς. Ταυ- 
τας εξετάζει ή

ΦΘΟΓΓΟ ΑΟΓΙΑ.

Αί μεταβολαί, ποΰ πάσχει μία γλώσσα ά
πό έποχήν είςέποχήν, συμβαίνουν κ α τ ά  νό
μους  όσημέραι έξακριβονομένους. Αί μεταβο
λαί αυται δέν είναι κυρίως άλλοιωσεις και 
φθοραί, άλλά κ α λ λ  ι τερ εύ σε ις  καί τε* 
λ ε ι ο π ο  ι ήσε ι ς ,  διότι γίνονται κ α τ ά τ ό ν  
ν όμον  τ ής  φ υ σ ι κ ή ς  έ π ι λ ο γ ή ς  (natural 
selection), καθ’ όσον υπερισχύει ό έκφραστι- 
κώτερος, ό μάλλον εύπρόφερτος, ό μάλλον 
σύντομος,όέπαρκής φθόγγος. Αί λέξεις γ ια 
τρός,  έ νο ι κ ι άζω,  μυ ΐ γ α ,  μήν  ήλθε  κ.λ.  
εΐναι εύηχότεραι, μάλλον εύπρόφερτοι ή 
συντομώτεραι άπό τάς τών λογιών ι-α-τρος, 
έν-οι-κι-ά-ζώ, μ.υΐ-α, μή ήλθεν. Ά λλο τε  ά- 
φαιρεΐται γράμμα τι παράσιτον, καί οΰτως ό 
νεώτερος τύπος συμπίπτει μέ τόν άρχαιότα- 
τον, ώς δόντι, άπό τό ό-δόντ-ος (οδούς) 
σανσκρ. danta, den-tem, tunthus, tooth, 
zand, zahn· νύχ ι, ό-νυχ-ος (όνυξ), unguis, 
σανσκρ. nakha, #γγλ. nail.—Είς τήν πα- 
λαιοτάτην ρίζαν έπίσης έπανερχομεθα καί οιά 
τροπής γράμματός τίνος, π.χ. διά τ̂οϋ (άμέρ- 
γω ή) άρμέγω τής συνήθειας (άπό τοΰ άμελ- 
γω) έπανερχομεθα είς τό σανσκριτ. marg. 
Έπίσης είς τάς πρώτας πηγάς έπαναστρε- 
φομεν δι’ άποβολής γράμματος καί άπό τό 
μέσον τής λέξεως, διά συγκοπής, ώς πεθε
ρός, άπό τό πεθ— (όθεν πόθος), παθ— , (όθεν 
πάθος) άπό δέ τό πεθ—προήλθε τό πένΟ— , 
πενθερός τής άρχαίας. Ά χ έ λ ι  (παλ. έ-γχε- 
λυς, λατιν. anguis), σανσκρ. a b iτ .λ .— Ή 
μεταβολή εΐναι ή ζωή τής γλωσσης. Γης 
γλώσσης αΰτη ή μεταβολή π ρ ο ερ χ ετα ι ε̂κ 
τής είς τά έμπρός κίνήσεως, έκ τής προοδου 
τοϋ κοινωνικοΰ πνεύματος. Δέν περιορίζεται 
δέ είς τούς φθόγγους μόνον ή μεταβολή 
καί ή έκτύλιξις αΰτη, άλλά προχωρεί καί είς 
ό,τι ονομάζεται

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Καί έκάστη νέα έκοοχη μιας λεξεως γεν-



ναται άπό τήν προηγουμένην κατά νόμους  
ώρισμένους. Ot νόμοι ουτοι είναι σεβαστοί· 
διέπουν τήν σημασιολογίαν όλων τών 
γλωσσών. Αί σημασίαι προχωρούν άπό τά 
συγκεκριμένα είς τά άφηρημένα, άπό τ ’ ά- 
τομικά είς τά γενικά, άπό τά αισθητά είς τά 
νοητά, άπό τά υλικά είς τά ηθικά, ενίοτε δέ 
καί τάνάπαλιν, κατά τόν δεσπόζοντα νόμον  
τής ζωηροτέρας προξενουμένης έντυπώσεως 
καί τής μεγαλειτέρας χρησιμότητος τής τοι- 
αύτης ή τοιαύτης σημασίας. Δέν είναι δέ 
σπάνιον νά μεταπέση μία λέξις είς σημασίαν 
δλως άντίθετον τής άρχικής της. Τοΰτο συμ
βαίνει, διότι, ένώ διασώζει τήν δύναμιν αύ
τής, μεταβαίνουσα δμως άπό χώραν είς χώ
ραν καί άπό αίώνα είς αιώνα, εύρίσκεται αί
φνης έμπροσθεν νέου κόσμου ίδεών καί έν- 
νοιών, δπου δέν έχει πλέον τήν προτέραν ά- 
ξίαν ή δυναμις αύτής, ώς τά δπλα τά άρχαΐα 
άνάμεσα είς τά δπλα τά νεώτερα. Τοιαύτην 
τύχην έλαβον λέξεις όποΐαι αί εύήθης, φρε
νήρης ,  γερμ. scblecht. Τάς νέας σημασίας 
τών τοιούτων λέξεων δέν είναι ποσώς όρθόν 
νά άπο^ρίψωμεν, δπως δέν πρέπει ν’ άπο- 
σκορακίσωμεν, άλλά μάλιστα καί μέ στορ
γήν άκραν νά έγκολπωθώμεν τάς έκδοχάς 
πολλών άλλων λέξεων, αί όποΐαι είναι μέν 
παλαιαί, άλλά έλαβαν καιρόν δ,τι είχαν έν 
δυνάμει νά τό δείξουν καί έν ένεργεία 
διά τής προσλήψεως δλων τών μεταγενες·έ- 
ρων έκδοχών αύτών. Καθώς οί παλαιοί εί
χαν τάς λέξεις μέ τά &ΐνα σημαινόμενα, 
άπαράλλακτα εχομεν καί ήμεΐς τάς αύτάς 
ώςεπιτοπολύ λέξεις καί μέ τάς δείνα άλλας 
έκδοχάς, έκδοχάς, αί όποΐαι έδόθησαν είς 
αύτάς κατά άνακαλυπτομένους γλωσσικούς 
νόμους. Ή άπό σημασίαν είς σημασίαν με- 
τάβασις μιας λέξεως γίνεται συνήθως κατά 
τόν νόμον τοΰ συνειρμοΰ τών ίδεών, καί άπο- 
τελεΐ τήν έξέλιξιν τρόπον τινά τής σ η μ α ν 
τ ι κ ό  τ ητ ος  τής λέξεως.— Ά λ λ ’ ό νόμος 
τής έξελίξεως καί τής φυσικής έπιλογής προ
χωρεί καί είς τό σύστημα τών τύπων, ή πε
ρί τών όποιων πραγματεία βέβαια δέν ώνο- 
μάσθη άκαταλλήλως.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ.

Οί διάφοροι τύποι ή μορφαί τών κλιτών 
λεξεων είς γνωστάς τινας άπό τάς παλαι- 
άς γλώσσας φαίνονται σύνθετα, έν ω είς 
άρχαιοτάτους χρόνους φαίνεται νά ήσαν άνα-

λελυμένα μέρη τοΰ λόγου. Τά γω ρισμένα 
ταΰτα μέρη μέ τόν καιρόν Ιγειναν μέλη, 
άρθρα μιας έννοιας καί έσυγκολλήθησαν. 
Π.χ. ό τύπος νίπτομαι είς τούς προϊστο
ρικούς έκείνους χρόνους θά ήτον έπάνω-κά- 
τω ν ί π τ ω  μα μι  ή ν ι π τ μ α μ ι  ή ν ι β  
μα  μ ι  (= ν ίπ τ  έγώ έμέ). Άναλελυμένως 
ήθελαν είπεΐ καί πολλαί σημεριναί γλώσ- 
σαι, ώς ή γερμ. *freue ich mich [ich freue 
mich], ή άγγλ. *dress I myself [1 dress 
myself], ή ίταλ. *lavo io mi [io mi lavo]. 
To πρόσωπον τό δεύτερον θά έξεφέρετο κά
πως ώς ν ι π τ  σ α σ ι, (ν ιπ τ  σύ σέ), κ. τ. λ  
"Ωστε, κατά ταΰτα, δέν θά έφαινόμεθα ίσως 
τολμηροί έάν έλέγαμεν, δτι τό δεύτερον πρό
σωπον τοΰ μέσου μέλλοντος τοΰ όλλυμι(* ο- 
λεσομαι· δλλυμι, *ολεσω, *ολεω, όλώ), ήτοι 
τό ΟΛΗ θά έπρόβαλεν άναμεσ’ άπό τά ^έρείπια 
τής καταστροφής τριών, αί όποΐαι είχαν τρία 
Σ, συλλαβών τύπου τινός όλε—Σε—Σα—Σι,τοΰ 
οποίου τό σώμα έτάφη ύπό τά στρώματα τών 
αιώνων, ώς άλλου πλησιοσαύρου, πλακωθέν- 
τος ύπό τά ς-ρώματα τής γης. Τό Σ έχον έκ· 
δεξιών καί έξ άριστερών φωνήεντα είναι ώς 
άν είχε φονεΐς. Καί ό έρρινος δέ φθόγγος 
(μ,ν) όχι μόνον εύρισκόμενος μακράν τοΰ κέν
τρου τής βαρύτητος τοΰ τόνου κάποτεβάλλει 
είς ένέργειαν τήν κεντρόφυγα δύναμίν του καί 
φεύγει (νίπτομαμι, νίπτομαι), άλλά καί πλη
σίον αύτοΰ εύρισκόμενος, ώ ςλτν. patrem,^a- 
τέραμ, *πατέραν, *πατεραν, πατέρα·  λέων, 
*λεων,λτν. leo (γεν. leon~is)· *πατέρανς,πα
τέρας  (αίτ. πληθ.)· κλεΐν καί κλείδα.— "Ω
στε άπό τήν παλαιάν ελληνικήν ήρχισεν ή 
καταστροφή τοΰ Ν, ή δέ νεοελληνική άλλο 
δέν έκαμεν είμή νά συμπληρώση τής παλαι
ός έλληνικής τό έργον τής έξαφανίσεως τοΰ 
έρρ ινου φθόγγου άπό τής αίτιατικής καί 
τών άλλων δύο κλίσεων, πρώτης καί δευ- 
τέρας· τή ν  τ ιμ ή , τόν άνθρωπο,  τό λ ό 
γο,  τό στ όλ ο  (συγκρ. έλλ. άρχ. συλλέγω, 
συστέλλω). Άφαιρέσασα δέ αύτό καί άπό τά 
ούδέτερα, άλλο δέν έκαμε παρά νά συμμορ- 
φωθή μέ τούς άρχαίους ούδετέρους τύπους 
τοΰτο,  αύτό,  άλλο , έκε ΐ νο ,  τ ό,ο-ώς"ε, κα
τά τοΰτο λέγει καί αύτή ξύλο,  σΰκο,  κ.τ.λ. 
— Έπανερ/όμενοι τώρα είς τούς συνθέτους 
τύπους παρατηροΰμεν, δτι καί αί εύρωπαι- 
καί γλώσσαι δι’ άναλόγων βοηθητικών σχη
ματίζουν χρόνων καί έγκλίσεων μορφάς, άλ
λας μέν περιφραστικώς, άλλας δέ μονολεκτί- 
κώς, οίον διά τοΰ avere (ίταλ.), avoir (γ«λ-

λ.), essere, stare, 6tre· καί ή γερμανική δέ 
διά τοΰ werden, haben, sein ή άγγλική 
διά τοΰ have, w ill, shall, can, may, be. Καί 
περιφραστικώς μέν καί είς αύτήν τήν 
παλαιάν έκφέρονται τινές τών παρωχη
μένων χρόνων καί ό τετελεσμένος μέλ- 
λων συνήθους- ίδίως δέ είς τήν ιταλικήν ό 
ά. μέλλων μονολεκτικώςέκφερόμενος,ώς ame- 
raggio, είναι σύνθετος άπό τό amare (άπα- 
ρέμφ.) καί aggio άπό τό abjo, abbo, abio, 
abeo, (λτν.) habeo, Ό Ιταλικός ή μάλλον ό 
νεολατινικός έν γένει μέλλων προήλθεν άπό 
τόν λατινικόν amare babeo. Καί είς τήν πα- 
λαιάν δέ ελληνικήν εχομεν άναλόγους μελ- 
λοντικάς έκφράσεις, ώς έχω ε ι πε ΐ ν  (babeo 
dicere), ούδέν έχω γ ρ ά ψ α ι  (nibil babeo 
scribere), π ο λ λ ά  έ χω λ έ γ ε ι ν  ύμ ΐ ν ,  βά- 
πτ ι σ μα  έχω βαπτ ι σθήν α ι .  Ή μελλοντι
κή έννοια έδώ προήλθεν έκ τής έννοιας τοΰ 
σκοποΰ (έχει τίς τι πρός τι). Ά λλά  καί είς 
τοΰ Ηροδότου τόν καιρόν, ίσως δέ καί πρό- 
τερον άκόμη, έσχημάτιζοντο χρόνοι μέ τό 
έχω, ώς κρύψαντες  έχουσι, θαυμάσας  έ
χω, οΐτινες άντιστοιχοΰν μέ τούς σημερινούς, 
έχω θαυμάσει, έχω κρύψει .  Καί μέ τό 
εί μ ί δέ έσχημάτιζε τύπους ή άρχαία,'ώς γε- 
γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι  ε ίσ ίν , ά π η λ λ α γ μέ ν ο ς  έ- 
σομαι .  Έπιστρέφοντες είς τό ameraggio 
λέγομεν, δτι προήλθεν άπό τό amerabbio 
ακολούθως άδυνάτισε καί ήκούετο καί έπρο- 
φέρετο amerajo, έπειτα amerao καί τέλος 
amero ( δθεν τό γαλλ. j ’aimerai, τό ισπα
νικόν yo ser6, καί τό πορτογαλ, eu. serei— Ή 
δέ νεοελληνική τόν μέλλοντα έκφέρει κυρίως 
διά τών βοηθητικών έννοιών τής θελήσεως  
καί μελλήσεως  δηλ. μέ τό θέλω ή μ έλ
λω  (συγκρ. τά παλαιά, θέλω λέγειν, μέλ
λει περιέξειν): θέλω νά γράψω, θενά γρά
ψω, θά γράψω. Ή νεοελληνική έχει καί 
παρατατικόν μέλλοντα, θά γράφω,  θά 
τρώγω,  τόν όποιον δέν τόν έχει καί ήθελε 
τόν ζηλεύσει ή παλαιά. Καί πολλαί δέ άλλαι 
γλώσσαι σχηματίζουν χρόνους μέ βοηθη
τικά, ώς ή Βεγγαλική μέ τό achi=είμαι, 
αο1ιί^ιη=ήμην· π.χ. 1^Γϋβ=έπάνω δπου 
κάμνω, κάμνων, 1$»πίθθ]ιί=δΤμαι κάμνων, 
είμαι έπάνω ποΰ κάμνω, 1^τίίβθϊιΐ1αιιΐ==ήμην 
κάμνων, ημην έπάνω ποΰ έκαμνα. Τής δέ σαν
σκριτικής ό μέλλων μέ δύο βοηθητικά σχη
ματίζεται, ώς da-as-ya-mi-, (*δο-εσ-^ω=δώ- 
σω). τό da είναι ή ρίζα τοΰ δί—Βω—μι, τό as εί
ναι ρίζα τοΰ asmi=(εσμι) είμί, τό ya ρίζα τοΰ

είμι, (=πηγαίνω),^'τό δέ mi (=με) έγώ, καί 
δηλοΐ έπάνω κάτω κατά λέξιν, έγώ είμαι νά 
ύπάγω νά δίδω ή έγώ πηγαίνω νά ήμαι νά 
δίδω. Συγκρ. τάς φράσεις τής όμιλουμένης 
π ά ε ι  [ύπάγει] νά ήν α ι  ετσ-t ή θά ήν ’έτσ ι 
[έλλ. κινδυνεύει], πάει  νά ’πή, θέλε ι  νά 
’πή, θά ’πή (ίταλ. vuol dir), έρχομαι νά 
’πώ, καί τής παλαιάς τό, ΕΡΧΟΜΑΙ (παρά μι
κρόν ΗΑΘΟΜΕΝ] έξανδραποδισθήναι.—Τό οξύ 
λοιπόν τής νεωτέρας έπιστήμης, τό νεωτερον 
έν γένει πνεΰμα θέλει, άξιο! τά πάντα ν’ άνα- 
λύση καί επομένως καί τάς συνθέτους γλωσσι- 
κάς μορφάς. Εύρίσκεται τοΰτο έμπροσθεν τών 
μορφών π.χ.  γράψω,  γέγραφα,  έ γεγρά-  
φειν, γράφει ν ,  γράφοι μι ,  γραψάτω,  ώς 
ένώπιον Σφιγγών. Τάς βιάζει νά φανερώ
σουν δ,τι κρύπτουν, καί ίδού άναλύονται. 
’Εντεύθεν οί νεώτεροι τύποι θά γράψω,  I- 
χω γράψει ,  είχα γράψει ,  είθε νά γρά
φω, τ ό ν ά  γ ρ ά φ η  τ ι ς  κ.τλ. Έντεΰθεν αί 
άναλύσεις τής μετοχής,τής'δοτικής* εκείνος,  
ό όποιος ή όποΰ γράφει ·  μέ τ ήν  τρά
πεζαν,  εί ς  τήν  οικίαν, άπό τή ν  πατρί
δα Τά βοηθητικά ΘΕΛΩ, ΕΙΜΑΙ, ΜΕΛΛΩ, ΔΤ- 
ΝΑΜΑΙ, τά μόρια ΝΑ, Α Σ , ΘΑ, ΕΙΘΕ, ΑΜΠΟΤΕ, 
ΠΟΎ, ΟΠΟΤ (άπό τό τοπικόν δπου), καί τά ση- 
μειόπτωτα ΕΙΣ, ΜΕ, ΑΠΟ είναι άριθμοί ύπη- 
ρετικώτατοι είς τήν εύκολωτέραν κίνησιν 
τοΰ όργανισμοΰ τής σημερινής μας,γλώ σ- 
σης· ταΰτα είναι μαργαρϊται, είναι άοάμαντες 
διά τήν νεοελληνικήν γλώσσαν πρέπει νά τά 
φυλάττωμεν ώς κόρην δφθαλμοΰ. Οί ρηθέν- 
τες τύποι είναι ή εξέλιξές τών σπερμάτων 
άναλόγων τύπων, όποΰ άπαντώνταίείς τούς 
παλαιούς. Είναιδέ καί άπότούςπαλαιούς προ
τιμότεροι αυτοί, πρώτον, διότι δι’αύτών έκφε- 
ρεται ή έννοια τής σχέσεως μέ λέξιν χωρίςην 
άπό τήν τής κυρίας έννοιας,καί λαμβάνει συν- 
είδησιν τήςάκριβοΰς σημασίας τοΰ τύπου καί 
δστις άκούει καί δστις όμιλεΐ, δεύτερον διότι 
ώς έκ τούτου είναι ό τύπος εύληπτότατος, 
τρίτον διότι εύκολώτατα κλίνεται αυτός καί 
είναι εύχρηστότατος, τέταρτον διότι τοιού- 
τους άναλόγους μεταχειρίζονται καί δλαι 
σχεδόν αί γνωσταί εύρωπαϊκαί γ?^ώσσαι, και
πέμπτον διότι  διότι είναι αύτοί οί ιόιοι
σχηματισμοί, τούς οποίους μεταχειριζομεθα, 
καί οΐτινες είναι γεννήματα τής ζωής και 
τής ιστορίας μας. Καί ή τών τύπων λοιπόν 
άνάλυσις είναι μιά έκτύλιξις, μία άπλοποίη- 
σις, μιά πρόοδος, μιά άκόμη τελειοποιησις 
τής γλώσσης. Ά λ λ ’ ή διά τής άπλοποιήσε-



ως τελειοπο ίησ ις τη ς  γλώ σσης αυτη έξακο- 
λουθεί καί ε ίς  τό στοιχεΐον εκείνο της γ λ ώ σ 
σης, τό όποιον ήθελεν ώνομασθή συνάρθρω- 
σις ή

ΣΥΝΤΑΞΙΣ *)

Π. ΒΕΡΓΩΤΗΣ.

#) Ή περί ής πραγματεία εξακολουθήσει έν τω b- 
πομένω φύλλω. 2ημ. Διευθ.)

ΟΙ ΠΑΔΟΒΑΝΟΙ

]2 Κ τοΰ ευπατρίδου κερκυραϊκοΰ ο’ίκου τών Παδο- 
βάνων, προσληφθέντος μεταξύ τών εύγενών Κέρκυ
ρας τώ 1 4 9 0 ,  διέπρεψαν τρεις είς τά  γράμματα. Καί 
οί τρεις έγενν/,θησαν καί άπεβίωσαν είς τ/ιν Κέρκυ
ραν· καί οί τρεις ώς μητρικήν γλώσσαν έθεώρουν τ/,ν 
ιταλικήν καί ούχί τ/,ν ελληνικήν καθότι έν Έπτα- 
νήσφ τότε άονησίπατρις δέν έθεωρεΐτο ό άσπαζό- 
μενος την ιταλικήν γλώσσαν, μάλις-α έκ τής μικρας 
ηλικίας έθήλαζον τά  θέλγητρα τής ιταλική; έξευ- 
γενησεως, δπως παιδαγωγηθώσιν είς τά  τής ’Ιταλίας 
γυμνάσια καί έν τοΐς Πανεπις-ημίοις συμπληρώσωσι 
τάς σπουδάς αυτών.

Ό Νικόλαος Παδοβάνης έγεννήθη τώ 1 7 6 0  καί 
άπεβίωσε τώ 1 8 3 7 .  Ούτος έγένετο γνως-ός διά έπι- 
γράμματά τινα λατινις-'ι καί ίτιλις-ί καί διά έλεγεΐον 
ΐταλίζ-ί έπί τ?, εϋκαφία τ ί ς  μετακομιδές, άπό Μελίτης 
εις Ένετίαν, τών λειψάνων τοΰ γνως-οΰ ναυάρχου τής 
Ενετιας Αγγέλου Εμου. (1) Ετι δέ έ'ριλοπόντ,σεν άλ
λα  τινά μείναντα ανέκδοτα.

Ό Νικόλαος έτέκνωσε τόν 'Ιερώνυμον καί τόν Άνα- 
ς-άσιον. Παρά τώ λογίω πατρί των έδιδάχθησαν τά  
•πρώτα γράμματα καί τά  ς-οιχεΐα τής ελευθερίου παι
δείας. Ό Άνας-άσιος έδειξε κλίσιν είς τ /jv ποίησιν 
άλλά έγένετο γνως-ός διά τάς ποικίλας αύτοΰ γνώσεις

(1) Τους αθλους του Εμου ύμνησε λατινις-ί καί 
ό εύπαίδευτος ζακύνθιος Διονύσιος Ροΐδης. Τό έργον 
τοΰτο τοΰ Ρο'ιδου δεν άναφέρει ό λόγιος αρχιεπίσκο
πος κ. Νικόλαος ό Κατραμής είς τά  αξιόλογα Φ ιλολο
γ ικ ά  Α να λεκ τα  Ζακυνίου. Ετι δε προσθέτομεν 
δτι ό 'Ροίδτ,ς άπεβίωσεν έν Ζακύνθω τη 30  ’Ιουλίου 
1 8 3 ο  έτών 7 2 . Καί ό φιλόπατρις κερκυραΐος Σπυρί
δων Σκορδίλης, άνήρ λόγιος, διά καλής νεκρολογίας εγ
κωμίασε τότετόνΕμον. Υπάρχει δημοτικόν τραγούδι δπερ 
έψάλλετο είς τιμγ.ν τοΰ "Εμου—εύρε3η έν Γας-ουοίφ

καί έθεωρεΐτο άρις-ος νομολόγος. Τάς σπουδάς αύτο5 
περατώσας είς Πίζαν, μετέβη είς 'Ρώμην, ένθα ό Πά
πας ού μόνον ύπεδέχθη αύτόν λίαν εύμενώς άλλά τώ  
έδωκε τόν τίτλον τοΰ κόμητος καί διώρισεν αύτόν 
δικηγόρον della S. Ruota. Τάς ειδήσεις ταύτας 
έλάβομεν άπό τόν γνως-όν κερκυραΐον λόγιον, δυτικόν 
ιερέα Φραγκίσκον Δί-Μέντον. Ό ’Ανα^άσιος άκολού-

Κερκυρας έν τίίβιβλιοθηκητοΰ διακεκριμένου κερχ.υραίου 
ίερέως Γεωργίου Α.Κοντοΰ— καίχάριν ίς-ορικήςάξίας καί 
γλωσσικοΰ μνημείου δημοσιεύομεν ώς εΐνε είς τό άρ/αΐ- 
ον χειρόγραφον.

ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΟΥ ΝΕΑ

Με πόθο καί πολύ σπουδή, άρχοντες, θέ νά αρχίσω, 
Τώρα τοΰ νΕμου νοβηταίς, θέλω νά σας κυρήξω,
Ποΰ Β Αλιτζέρη Τούνεζι, θέλει νά κατακαύση, 
Εβαλθηκε καί παντελώς, θέλει νά τσοί ρημάξη.

Καί τό. χειμώνα δλονε ς-έκει καί πενισάρει,
Καί μέρα νύχτα ς-ά νερά τ ί ς  Μάλτας βολτετζάρει, 
Μά ήτουνε ζίνα τά  σκυλιά καί γλώσσα ή τυράννα, 
Ποΰ ς-οΰ Λεβάντε τά  νησιά, σκλαβιά μεγάλη έκάνα, 
Μα τόρα ό Εμος, τό θεριό, τζώκλεισε τής θαλάσσης, 
Μικρούς μεγάλους βάλθηκε, νά τούς σεκατακάψη.
Καί τόν χειμώνα δλονε τζάταραις φανπρικάρει,
Καί ό'λο τ ’ άσκέρι είς την γης μαύταίς θά δεσπαρκάρει, 
Πόμπαις, κανόνια, ετοίμασε νάβγάλει μέ τάσκέοι 
Διά νά ρημάζη παντελώς χώραις τής Άλτζέρης,
Καί άκαρτερεΐ την άνοιξι νά ’μπη τό καλοκαίρι,
Ό Εμος, νά έ'χη τό* καιρό παντοτεινά ςο  χέρι.
Τί ίσως καί φθάνει εις την γής καί βάλει τά ποδάρι. 
Θε νά κράτηση πόλεμο ώσά νέο λεοντάρι.
Μέ τό σπαθί ς-ό χέρι του, θέλει νά πολεμήση,
Τό αίμα τό Άγαρινό ς η  γης θέλει νά χύση.
"Οτι ό ν£μος τό θεριό καί τ' άξιο παλλικάρι,
"Εκαμε καί τόν τρέμουσι ολοι,μικροί μεγάλοι.
Οτ ίσως καί ακούσουνε οί Τοΰρκοι τό ονομά του, 
Τρέμουν σά φυλλοκάλαμο, καί πένθου τοΰ θανάτου, 
Άνδρες, γυναίκες, τρέμουσι, καί τά  μικρά παιδία,
Τοΰ Εμου τοΰ έξάκους-ου τη δ!»ναμι καί άνδοία.
Μά οί Τοΰρκοι, οί άγαρινοι, τό ’Α λλα  Ά λ λ α , κράζει 
Το Χόντζα βάνουν c-ό τζαμ ί καί δυνατά φωνάζει.
Καί ολοι τό Μεχέτη' τους, γουργά παρακαλοόνε,
’Από τον Έμον λέοντα διά νά λυτροθοΰνε 
Νύχτα καί μέρα ς-όν Κιαπεν πάνε νά προσκύνηση.
Μά ό Εμος r-έκει έτοιμος τό αίμα τους νά χύση.
Μά τείλανε τοΰ βασιληά, ς-/) πόλι άρτζηχάλι,
Βοήθεια τοΰ χαλέβουνε οί σκύλοι λιτουοάνοι·
Μά ό βασιληάς τούς έγραψε τό πώς δέν τού; μπατάρει, 
Ό τ’ εινε τραδιτόροι του καί τ*  νησιά κοουσάοοι.

Οως έλθών είς Κέρκυραν άπεβίωσε τφ  1 8 3 8 .  ’Εκτων 
ποιητικών αύτοΰ έργων μνημονεύομεν τ/ιν εις ιταλικούς 
ς·ίχους μετάφρασιν τών Σ ατυρώ ν τοΰ ’Ορατίου, ητις 
έμεινεν ανέκδοτος καί σώζεται παρά τοΐς έγγβνοις αύτοΰ.

Γνως-ότερος τοΰ Άνας-ασίου έγεινεν έν Έλλάδι ό 
Ιερώνυμος, περί ού βιογραφικαί τινες ειδήσεις έδημοσίευ- 
σεν ό φιλόπονος φίλος κ. Βροκίνης. Ο Ιερώνυμος έγεν- 
νηθη τφ  1784· καί άπεβίωσε τφ  1 8 5 8 .  ’Επορεύθη 
είς Νεάπολιν πρός έντελες-έραν έκπαίδευσιν ίδιους δέ 
ΐνα έπιδοθ?, είς τά  μαθηματικά καί είς τ/ιν Μηχα
νικήν. Μετέβη ακολούθως είς την της Λισβώνης Α 
καδημίαν. ’Αφ’ ού περιηγηθη διάφορα της Εσπερίας 
μέρη έπανέκαμψεν είς τήν Κέρκυραν καί μετήρχετο 
τόν διδάσκαλον της τε ιταλικής καί αγγλικής, έπει- 
δή έδειξε κλίσιν είς την φιλολογίαν καί γραμματο
λογίαν καί ούχί είς τάς έπις-ημονικάς μελέτας.

Διωρίσθη ύπό της ίονικης Κυβερνήσεως κατ’ άρ- 
χάς μέν συντάκτης της επισήμου 'Εφημερίδος, 6- 
ψιαίτερον δέ άπολυθείς της θέσεως ταύτης, διωρίσθη 
Διευθυντής τών δευτερευόντων Σχολείων, πρώτον μεν 
έν Λευκάδι έπειτα δέ έν ΊθάκΥΐ καί τέλος έν Κερκύρα 
τώ 1 8 3 3 .  Τφ δέ 1 8 4 5  διωρίσθη Άρχαιοφύλαξ καί 
Βιβλιοθηκάριος τοΰ ’ίονικοΰ Πανεπις-ημίου (2).

Ό Ιερώνυμος δυς-υχώς ήτο άνθρωπος τοΰ παρελ
θόντος, ένόμιζεν ότι αί μεγάλαι έλευθερίαι βλάπτουσι, 
διό δέν έπεθύμει μεταρρυθμίσεις, δέν ήσπάζετο δλας 
τάς άρχάς τοΰ Μους-οξύδου, Ζαμπελίου, 'Ρώμα, Βραΐ
λα, Κουρή, Γαητα καί άλλων μεγατίμων Έπτανησίων, 
οιτινες τόσον εϊργάσθησαν υπέρ τής εύημερίας τοΰ 
ίονικοΰ λαοΰ. ’Έχομεν είς χεΐράς μας έγγραφά τινα καί 
μέρος της άλληλογραφίας τοΰ ιατροφιλοσόφου Γ.Θερεια- 
νοΰ. Μεταξύ τών έπις·ολών εύρομεν μίαν τοΰ 'Ιερω
νύμου, δς-ις, τώ 1 8 5 0 ,  έγραφε τώ μακαρίτη Θερεια- 
νώ, διαμένοντι έν Κωνς-αντινουπόλει, είς ην, σύν άλ- 
λοις, έλεγεν οτι ή έλευθεροτυπία καί ή έλευθέρα εκ
λογή τών αντιπροσώπων εΐνε διά την 'Επτάνησον αί
τιον συνεπειών κακών: ((Qua siamo SU.1 punto di 
avere gran cangiamento essendo stato 
dalla Regina accordate le libere elezio- 
ni dei legislatori e la Liberia della stam- 
pa, f o n t e  d i  x n i l l e  d i s o r d i n i » .

'Ρεγάλα δεν τζετάρουνε ποΰ ’χανε άπότούς Φράγγους. 
Μά ό 'Εμος χώραις καί χωριά θά γείρη άνωκάτω. 
Τής Βενετίας τό δώσιμο οί σκύλοι δεν τζετάρει,
Μά ό "Εμος τώρα t i t '  έτοιμος νά τούς έκονσολάρει· 
Τούραις, κατέλια, άρχιζε ό ΪΕμος καί κρεμίζει,
Σάν άτ^απ/,ν δχ τόν ούρανόν τούς καίει καί φλογίζει. 
As/ή καί τέλος, άρχοντες, δέν πορώ να σωσω,

"Εως ν ’ άκούσοι νοβιταίς νά τηνε ς·ερεωσω.
(2) Βροκίνη, Βιογραφικά σχεδάριατόμ.Αί .σελ.4 2 2

*Ητο άνηρ ποικίλων γνώσεων, άλλα περιορισμένου 
νοός. Ήτο κάτοχος τής έλληνικής, λατινικής, ιταλικής, 
άγγλικής καί ισπανικής γλώσσης. "Εγραψε διά
φορα ιταλικά «-^χουργηματα άλλά δέν είχε πανδαρι- 
κηλ πτήσιν. ’Εποίησεν είσέτι τινά έπιγράμματα λα- 
τινις-ί.

Τώ 1 8 1 7  έξέδοτο Compendio di Gram- 
matica Inglese ad uso delle scuole pub- 
blielie καί τώ 1824 έλληνις-ί- Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  τ ή ς  
ά γ γλ ικ ή ς  γλώ σσης, μετά ίς-ορικοΰ προοιμίου περί τών 
αρχαίων παρά άγγλοις διαλέκτων. Άμφότερα' έτυ- 
πώθησαν έν Κερκύρα τύποις τής Κυβερνήσεως.

Ακολούθως ηρξατο νά μελετήσ·/ι την ίς-ορίαν τής 
’Αγγλίας, τής Προ^άτιδος τών Έπτανησίων, δπως συγ- 
γράψη την ίς·ορίαν πρός χρήσιν τών συμπολιτών του. 
Τφ 1326 έξέδοτο τομίδιον έκ σελίδων 77 άφιερω- 
μένον τώ άγγλω Ponsonby, περιέχον την ίς-ορίαν ά
πό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1 3 7 ,  ητοι 
περί τής άποικίας τών Κελτών, περί τών ήθών και 
θρησκείαν τών άρχαίων Βρεταννών, περι τής είς- 
βολής τών 'Ρωυ.αίων, Σαξόνων, Δανών καί Νορμανδών. 
’Εν ύποβημειώσεσιν έθεσεν ολόκληρα τεμάχια άρ- 
χαίων κειμένων έν πρωτοτύπω, 'Ελλήνων και Ρωμαί
ων συγγραφέων. Τφ 1827 έδημοσιευσε το πρώ
τον μέρος τής Ν εωτέρας τ ή ς  ’Α γ γ λ ία ς  ίς-ορίας 
άπό τώ 1089—1399, έκ σελίδων 65, άφιερωμένον 
τοΐςσυμπολίταιςαύτοΰ. Τό δέ δεύτερυν μέρος εΐνε εισετι 
άνέκδοτον. Αί ίς-ορίαι αύται είνε έπιτομαί ίταλις-ι γε- 
γραμέναι. ’Εργασία λίαν κοινή. Τ ώ ϊ8 3 2  έςεδωκεν εις- 
έτι ίταλις-ί Ε π ικήδειον ίς-ορικόν π α νη γυρ ικό ν  
τοΰ Κυβερνήτου τής Έλλαδος, έργον άςιον άναγνωσεως 
μόνον είς τόν θέλοντα νά βιογραφήση τον άείμνητον 
Άνδρα, ούτινος ή ς·έρησις έβλαψε μεγαλως την Ελ
λάδα. Τώ 1835 έςεδωκεν άγγλις-ί φυλλάδιον έκ σε
λίδων 7 4 , δι' ού άνασκευάζει τάς συκοφαντίας καί 
ίς-ορικάς άνακριβείας, άς εΐχεν άναγνιοση, εις τ ι 
φυλλάδιον, άγγλις-ί γεγραμμένον, ύπό άγγλίδος κυ
ρίας, φέρον τίτλον Sketches of Corfu. Τοΰ Πα- 
δοβάνου αί παρατηρήσεις, Critical Observations 
ώς τάς ώνομασεν, πείθουσι.

Τά έργα τοΰ ΙΙαδοβάνου δλα έξεδόθησαν έν Κερ
κύρα.

Υπήρξε συνεργάτης τοΰ περιοδικού Κερκύρας Al
bum Ionio, ένθα έγραψε τινα πράγματα. Έτι είς 
T>,vGazzetta degli Stat i uniti delle Isole Jo- 
nie έδημοσιευσε τινά περί κερκυραΐκής αρχαιολογίας.

Άπεβίωσε τό1858άφήσας άνέκδοτα έργα περι 
ίς-ορίας, γραμματολογίας, ώς καί ποιήσεις, απερ εϊδο- 
μεν,(3) άλλά τά πλεΐ-α εινε μόλις έσχεδιασμενα. Ms-

(3) Τα χειρόγραφα σώζονται παρά τφ  υίώ αύ·



ταξύ τών ανεκδότων τούτων είνε καί σύντομος ίς-οοία 
τής Κέρκυρας άγγλις·ί, ατελές έργον και βίος του 
άγίου Σπυρίδωνος ίταλις-ί, (4·)£ργον καλόν πλουτισθέν 
διά πολλών σημειώσεων έν πρωτοτύπω, αρχαίων έλ- 
λήνων και λατίνων συγγραφέων, οΐτινες άναφέρουσι 
τόν "Αγιον. Τοΰ έργου τούτου λείπουσι [χία—δύο σημειώ 
σεις αΐτινες, θά ήτο καλόν νά τεθώσιν Οπό ειδικού άν- 
δρός καί νά δημοσιευθ$, μετά τών σχετικών προς- 
θηκών.

ΣΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕ-ΒΙΑΖΙΙΣ

τοΰ, Δομενίκω ΙΙαδΐβάνω, διακεκριμένο) μ,ουσικοδιδα 
σκάλω, μαθητή τοΰ αοιδίμου μουσικοΰ Μαντζάρου. 
Ό Παδοβάνος ούτος έμουσούργησε διάφορα καλά έρ
γα, έν οίς λειτουργίας καί τό μελόδραμα D irce, 
ποίημα τοΰ Fogacci άνδρός φιλοπάτριδος, λογίου καί 
τνίς Ελλάδος φίλου, δςις κατά τάς ημέρας ταύτας ά- 
πεβίωσε καί εϊς τό προσεχές φυλλάδιον θέλοαεν σκια
γραφησ/ι αύτόν, καθότι πρέπει νά διαφυλάττωμεν μνή
μην εύγνώμονα πρός τούς ξένους έκείνους, οΐτινες τ/,ν 
Ελλάδα Αγάπησαν.

(4) Τοΰ άγίου Σπυρίδωνος ύπάρχουσιν ίταλις-ί καί 
άλλαι βιογραφίαι. Εϊς γνώσιν ήμών εινε τέσσαρες· ή 
τοΰ κερκυραίου ευπατρίδου ’Αντωνίου Καποδίς-ρια καί 
έξεδόθη έν Ένετία τω 1 6 8 6 ·  ή έκδοθεΐσα έν Παδούα 
τώ 1 8 0 5  ύπό των αδελφών Κοντζάτη· ή έν Ένετία 
τ ώ 1 8 3 3  ύπό Φ. Σκορδίλη· ή συνταχθεΐσα Οπό τοΰ 
μελιταίου δυτικοΰ ίερέως Φ. Σ. Σκέμβρη καί έκδοθεΐσα 
.ώ 1 8 6 5  έν Κέρκυρα. Ετι δε ό νΰν αρχιεπίσκοπος 
τό5ν Δυτικών τής Κερκύρας, Εϋαγγελις-ής Βόνντ,ς, ές-ι- 
χούργτ,σε πράξεις τινάς τοΰ Άγίου, ί ς  έπλούτισε διά 
σημειώσεων, καί έτύπωσεν έν Φολίνιω τφ  1 8 7 7 .

ΤΟ ΠΗΔΑΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΟΤΤΑΙ ΤΩ ΦΙΛΩ ΔΙΕΤΘΤΝΤΠ

ΟθΩιΜ ΡΕΝΤΖΩ

f s l  έπισκοποΰντι τάς τών έπις-ημών καί τών τούτων 
εφαρμογών κατά τό λ ίξαν ήδη έτος πρόοδους, καί 
καθ’ έαυτήν καί ενεκα τών σπουδαίων ών θά τύχη 
εφαρμογών, πρώτη επιβάλλει ή κατά τό ετος τοΰτο 
άνακάλυψις της διευθύνσεως τών αεροπόρων πλοίων· 
ώς-ε τούτου τοΰ αντικειμένου έπεβάλλετό μοι ή έξή- 
γησις εγκαινίζοντι τάς έπι<τημονικά; επιθεωρήσεις

της φίλης κ Κυψέλης» διά τό έρχόμενον ετος.
Εν τη μελέτη δέ ταύτη, μετά την έρευναν τών 

ορων ύφ’ οΰς έδει νά γίνη ή τών αεροπόρων δι- 
ευθυνσις, θ άπασχολήσωσιν ήμας διαδοχικώς, αί πρός 
διευθυνσιν αύτών κατά καιρούς γενόμεναι διάφοροι 
δ ο κ ιμ α ι η μ,αλλον μάταιαι απόπειρα;, αί έργασί- 
αι τοΰ Ct. Tissandier πρώτου έφαρμόσαντος, τόν 
ηλεκτρισμόν ώς κινητηριον τών αεροπόρων πλοίων 
δυναμιν, και τέλος αί έν Mendon έργασίαι τών λο
χαγών Renard καί Crebs, δι’ ών έτέθη τέρμα 
τώ έπις-ημονίκώ τούτω ζητήματί. Έπί τοΰτο δέ καί 
εύθύ προβαίνων σημκώ εισαγωγικά τινα πεοί της 
τών αεροπόρων σφαιρών έφευρέσεως.

Α'.

ΠΛΟΙΑ καί ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ

Πρό δύο έτών μεγαλοπρεπείς έν Γαλλία f  γοντο 
έορταί· ή μικρά πόλις Alionay έσπευδε νά ύπερβη 
κατα τ/,ν μ,εγαλοπρέπειαν τάς έν τνί πρωτευούση 
τελετας και πασα 1 αλλικη πόλις ένόμιζε καθήκον 
να συντελεστι το καθ εαυτ/,ν οπως εύρύτερον ή έθνι- 
κγ> αυτη έορτή πανηγυρισθίί. Ανά πάντα τά  θάμα
τα  έφερετο τό όνομα τών αδελφών Montgolfier 
λογοι δε καί ποιήματα άπηγγέλλοντο έν An.0n.ay 
έορταζούση την εκατονταετηρίδα της ύπό τών τέ
κνων της, Ιωσήφ καί Στεφάνου Montgolfier, άνα- 
καλυψεως τών αεροπόρων σφαιρών διά τών αποκα
λυπτηρίων ώραίου κοινώ έράνω ίδρυθέντος αύτοΐς 
άνδριάντος.

Τίς άγνοεΐ δτι άφ’ ού ό ’Ιωσήφ κατά τά  μέσα 
τοΰ 1 7 8 2  πρώτος άπέλυσεν έν Avignon /αρτί- 
νην σφαίραν πλήρη θερμοΰ άέρος, καί μετά τοΰ 
άδελφοΰ του Στεφάνου έπανέλαβε τό πείραμα τοΰτο 
την 5 ’Ιουνίου τοΰ έπομένου έτους 1 7 8 3  ένώπιον 
τοΰ ιδιαίτερου συμβουλίου της Vivarais, προς- 
κληθείς μετά ταΰτα ύπό τοΰ βασιλέως είς Παρισί- 
ους έξετελεσεν ένώπιον τ/ς Αυλής καί μετά ένώ
πιον της έπιτροπής της Ακαδημίας τών έπις-ημών 
τό αύτό πείραμα, άπολύσα; σφαιροειδή έκ βερνι
κωμένου ταφφετά άερός-ατα, φέροντα είς την κάτω
θι όπην έπί συρματίνου κανίς-ρου καιομένας εύφλέ- 
κτους ύλας πρός διατηρησιν τής θερμότητας τοΰ 
περιεχομένου; Τίς αγνοεί έπίσης τήν ύπό τοΰ καθη- 
γητοΰ τής φυσικής Καρόλου πλήρωσιν όμοιων σφαι
ρών δι’ υδρογόνου, αερίου τίνος 1 5κις έλαφροτέρου τοΰ 
άέρος, κληθεισών ιδία άερός-ατα τών πρώτων όνομα- 
ζομένων μογκολφιερίων σφαιρών. Βεβαίως ταΰτα τοΐς 
πασι γνως-α καθώς και ή πρώτων τοΰ Pilatre de 
Rozier καί μαρκησίου d’ Arland άνάβασις έπί μογ- 
κολφιερίου, καί αύτοΰ τοΰ Καρόλου, μετά τοΰ έτέ- 
ρου τών αδελφών 'Ροβέρτων έπί δι’ ύδρογόνου πεπλη-

ρωμένου άερος-άτου· ώς καί ή άτυχης τών διά μογκολ- 
φιερίων σφαιρών άναβάσεων έκβασις, καί ή έντεΰθεν 
σχεδόν άποκλεις-ική τών άεροπόρων είς τοιαύτας α
ναβάσεις χρήσις.

“Οπως ομως έκτιμήσωμεν την σπουδαιότητα τής 
άνακαλύψεως ταύτης, πρέπει άρχόμενοι άπό τών προ
φορικών χρόνων, ν ’ άνεύρωμεν τήν άρχήν καί την 
ΐς·οοίαν τών έν τώ ύδατι πλ.εόντων πλοίων.

Καθ’ ην έποχήν οί προ'ϊς-ορικοί άνθρωποι, ώς άλ
λοι κάς-ορες ΐδρυον τούς οίκίσκόυς αύτών έν μεσω 
λιμνών η τελμάτων έπί προηγουμένως ς·ερεώς έμπη- 
y θέντων έπί τής ίλύος αύτών πασσαλων, εισηρχον- 
το δ’ είς ταύτας διά μονίμων ή περιαιρετών, άπό 
τών ό/θών είς τά  συμπλέγματα τών καλυβών των 
άγουσών γεφυρών, πολλ.οί μεν αυτών ειδον, ευφυής 
τις ομως μετά προσοχής παρετηρησεν δτι, τά  προς 
οικοδομήν τών καλυβών τούτων— λιμναίων οικήσεων 
ώς συνήθως λέγονται— χρήσιμα ξύλα πίπτοντα έν τώ  
ύδατι δέν έβυθίζοντο έν αύτώ, άλλ’ έμενον έπί τής 
έπιφανείας- ό άνθρωπος ούτος τής λιθίνης εποχής, ό 
Montgolfier τών λιμναίων πλοίων, έρριψε και δευ- 
τέραν καί τρίτην σανίδα καί έβεβαιώθη περι τής 
άνακαλύψεώς του, ής ίσως ώφελήθησαν οι οίκοδομοΰν- 
τες δπως λαμβάνωσι τούς πασσάλους ούχί ύ̂πο τών 
συναδέλφων των διά τ ί ς  γεφύρας κομιζομένους, άλ
λ ’ άπό τής ο/Or,; διά τοΰ ύδατος πρός το μέρος 
τής έργασίας διευθυνομένους. Πολλοί πιθανώς παρήλ
θον χρόνοι καθ’ ούς ούδαμώς άλλως έκ τής άνακα
λύψεως ταύτης έπωφελήθησαν έδέησε δε νά εύρεθί) 
έτερός τις Pilatre de Rorier, ο ι̂ς έλαβε τό θάρρος νά 
έπιβή τοιαύτης σανίδος, δπως διέλθη ούτω μέρος τών 
«κτών τής παλαιάς λίμνης- έτερός τις έκ τύχης ισως 
παρετηρησεν δτι ή έφ’ ής έβαινε σανις ταχυτε- 
ρον έπλεεν, άν έςτ,ριζεν έπί τοΰ τής λίμνης πυθμέ- 
νος τό έτερον τών άκρων ράβδου ην άνα χεΐρας έ- 
κοάτει- καί ό άνάλογος τοΰ φυσικοΰ Καρόλου παρα 
τοΐς λιμναίοις τούτοις πλοίοις, ήτο ό πρώτος έπιχει- 
ρήσας ϊνα σ  ̂η ματ ίση έν τώ μέσω κορμοΰ δένδρου 
κοίλωμα καί έπ’ αύτοΰ έπιβάς νά πλεύση. Κατα 
τήν αύτην περίπου έποχήν, προσετέθησαν είς τά  
τοιαΰτα πλοιάρια καί αί κώπαι, ώς μαρτυρεί τό έ- 
σ/άτως άνευρεθέν έν Neucbatel πλοΐον τών τοι- 
ούτων λιμναίων οικήσεων κατ’ ολίγον δέ καί βαθ
μηδόν προσετέθησαν ώς κινητήριος δύναμις καί τά  
ίς-ία. Έν τοΐς άρχαιοτάτοις πλοίοις τών Αιγυπτίων, 
ών εικόνες είσί κεχαραγμέναι έπί τών άρχαιοτάτων 
τοΰ λαοΰ εκείνου μνήμείων, βλέπομεν τας κωπας ώς 
τήν κυρίαν κινητήριον δυναμιν, τά  δέ Ες-ία ώς τινα 
έπιβοηθητικήν.

Ά λλά  παοά την προσθήκην τοΰ πηδαλίου, καί 
τ/,ν τερΛζ*ίαν τών τε τών σκαφών ανα-
πτυξιν, καί αύταί αί κατά τήν άρχην τοΰ καθ η

μάς αίώνος μέγις-αι νήες, σχεδόν δπως τά  έλάχι- 
7 α προϊς-ορικά πλοιάρια, ούχί κατά βούλησιν τών έ- 
πιβαινόντων διηυθύνοντο· τίς πλοίαρχος ίς-ιοφόρου πλοί
ου ήδύνατο η δύναται έτι νά καυχηθη, δτι, ώρι- 
σαένην ώραν θά είναι εϊς τόν πρός δν δρον ; Έν δσω 
τά  πλοία έκινοΰντο διά τοΰ άνεμου, δυναμεως έκτος 
εαυτών ένεργούσης, ούτινος η διευθυνσις και ή τα- 
χύτης άγνωμος έκ τών προτέρων, ούχι έπι πλέον κα
τά  βούλησιν διηυθύνοντο, τών ύπο τοΰ κολπορρευυ,α- 
τος παρασυρομένων, καί έκ τοΰ Μεξικανιχ.οΰ κολπου είς 
Νορβηγίαν διευθυνομένων κορμών δένδρων, καί πολλώ 
όλιγώτερον τών κωπηλάτων λέμβων έδέησε να έλθη ό 
Papin, ό Watt, καί οί άλλοι τάς άτμομηχανάς 
τελειοποιήσαντες, δπως δυνηθη ό άνθρωπος παρέχων 
είς τό πλοΐόν του ιδίως έν αυτώ ένοικοΰσαν και δια 
τών τροχών η τοΰ έλικος έργαζομενην κινητηριον ύύ- 
ναμιν, ϊνα ειπνι δτι δύναται να διευθυνη δια του πη
δαλίου, έκτος όλιγίτων έξαιρετικών περιςάσεο^ν, τά 
πλοΐον οπουδήποτε γης θελήση. "Ως-ε ή διεύθυνσις τών 
πλοίων οφείλεται ούχ ούτως είς τό πηδάλιον όσω εις 
την άτμομηχανήν.

Τοΰτ’ αύτό έδει νά γίνη καί έπί τών άεροπόρων 
πλοίων.

Μάτην προσετέθησαν, είς τήν πλήρη θερμοΰ άε- 
ρος, άρχικήν τοΰ Montgolfier σφαίραν, τό ύδρογόνον 
άντί τοΰ θερμοΰ άέρος είς πλήρωσιν, ή άγκυρα προς έ- 
ξασφάλισιν τής καταβάσεως, καί το άλεξιπτωτον έν 
καιρώ κινδύνου· ταΰτα πάντα καθίςων μόνον εύκολω- 
τεοον τόν χειρισμόν, ούδεν ομως έπι τής διευθυνσεω, 
τούτων έπίδρασιν είχεν ή κινητ ήριος δύναμις έζηκο- 
λούθει νά είναι τά  τοΰ άέρος ρεύματα, εϊς ών τ/,ν δι- 
εύθυνσιν παρεδίδοτο έντελώς ό αεροναύτης.

’Αλλά δέν πρέπει ούδόλως νά συγχέωμεντην έπι 
τών πλοίων μετά τής έπί τών άεροπόρων ένεργειας 
τοΰ άέρος, ητις διαφορωτάτη -τυγχάνει. Τό πλοΐον έν 
τώ ζητήματι τούτω πολλω πλεονεκτεί, διότι δυνα.αι, 
ojy'i μόνον διά περιορισμού ή αυζησεως του άριθμοΰ 
τών άνεπτυγμένων ΐςίων του νά παραλάβη έλάσσο- 
να η μείζονα παρά τοΰ πνέοντος άνέμου δύνα- 
μιν, ούτω δέ ν’ άνθΐ7«ται άποτελεσματικώς σχεδόν 
είς σφοδρόν άνεμον καί νηνεμίαν, άλλά καί κα
ταλλήλως κλίνον τό πλοΐον πρός τε το σκάφος και 
πρός άλληλα τά  διάφορα αύτοΰ ίς-ία, νά λαμβάνη 
διαφορωτάτην τη διευθύνσει τοΰ άνέμου διεύθυνσιν, 
έπιβοηθούντων καί καταλλήλων τοΰ πηδάλιου χει
ρισμών, πλην δέ τούτων δύναται τό πλοΐον έν 
καιοώ κινδύνου πάντα περις"έλλον τα  ίς-ια, να έκ- 
τεθή ούχί είς την άμεσον τοΰ άέρος έπίδρασιν, άλλ 
είς την έμμεσον διά τών ύπό τοΰ άνέμου διεγει- 
ρομένων κινήσεων τ /i έπιφανεία τοΰ ύδατος, τών κυ
μάτων. Τό δέ άερός-ατον ώς ούχί διά μέσου Ις ίο» , 
άλλ’ αύτό τοΰτο δι’ όλου τοΰ σώματός του δεχόμε-



νον τήν τοΰ άέρο; έπίδρασιν, ούδεμίαν ουτε άντί- 
ςασιν ουτε καν τροποποίησιν δύναται νά έπιφέρη 
εί; τ/,ν ύπ' αύτοΰ τοΰ άέρο; έπίδρασιν. Τό άερός-ατον 
είναι βεβυθισμένον έντό; τοΰ κινουμένου άέρο;, ούδό- 
λω; δυνάμενον νά παρεκκλίνω τ?,; διευθύνσεω; αύ
τοΰ, ές-ω καί έκατόν άν είργάζοντο πηδάλια, έν 
οσω δεν έχει δύναμιν ιδίαν δυναμένην ν ’ άντις-αθ/, 
τϊ) δυνάμει τοΰ άέρο;, ή ιδιαιτέρα αυτη τοΰ άερο- 
τάτου δύναμι;, εάν μέν είναι ίση τ /i δυνάμει τοΰ 
άέρο;, κρατεί τούτω έν άκινησία- έάν δέ μείζων, δίδει 
αύτω και έναντίαν κίνησιν, έάν δ’ έλάσσων, έπιβρα- 
δύνει τ/ιν εν τω αέρι κίνησίν του. Τοΰτο δμω; 3-ά 
είναι αποτέλεσμα διευθύνσεως τοΰ άερος·άτου άντι- 
θέτου τη διευθύνσει τοΰ άέρο;, ητις αδύνατον νά 
επιτευχθή άνευ πηδαλίου ίσχυροΰ καί καταλλήλως 
εργαζομένου- ώς-ε ή σπουδαιότης τοΰ πηδαλίου εί
ναι μεγίς-η. Άλλ’ ούχί μόνου πηδαλίου ανάγκην ει~ 
χον τ ’ άεροπόρα πλοία, τά  δέ ζητούμενα πρό; δι- 
εύθΰνσιν τών άερος-άτων ησαν, καί π η δ ά λ ιο  ν, καί 
κ ινη τή ρ ιο ; δ ύ ν α μ ι; έντό; αύτοΰ ένοικοΰσα, καί 
κατάλληλο; τοΰ σ χ ή μ α το ς  τών άερος-άτων Γτρο- 
π ο π ο ίη σ ι;.

Β'.

ΔΟΚΙΜΑΙ
Ά π ’. αύτής τ?,; πρώτη; τών αεροπόρων σφαιρών 

άνακαλύψεω;, πολλοί κατέγιναν έπί τ/,; κατά [ίού- 
λησιν διευθύνσεω; αύτών, πολλά; μεν καί κινητηρί- 
ου; δυνάμει; προτείνοντε;, πολλφ δέ πλείονα πρό; ε
φαρμογήν αύτών μηχανήματα μεταχειριζόμενοι1 τά  
μηχανήματα δμω; ταΰτα εί; ούδέν άλλο έχρησίμευ- 
σαν η εί; τόν ακριβή τοΰ ζητήματα; προσδιορισμόν, 
δι’ 8 παρατιθέμεθα έν ολίγοι; περιγραφήν τούτων, 
ώ; χρησιμότατων πρό; ακριβή διαφώτισιν τή ; συσκευ
ή;, ητις έσχάτω; διά τών αδελφών Tissandier πρώ
τον, και εϊτα διά τών λοχαγών Renarcl καί Krebs 
έπέφερε τήν όρις-ικήν τοΰ ζητήματος λύσιν.

Καί πρώτο; ολίγα έτη μετά τήν εύρεσιν τών άεροπό- 
ρων σφαιρών ό Guyton de Morbeau προσέθηκεν εί; 
τήν ύπό τήν αεροπόρον σφαίραν λέμβον ελαφρά; κώπας, 
δι’ ών, λειτουργουσών δπω; καί αί τών θαλασσίων λέμ
βων, ενόμιζεν ό'τι ήδύνατο νά δώση, ιδίαν τινα εί; τό 
άερος-ατικόν σύτημα κίνησιν- άλλά δυς-υχώ; τό πεί
ραμα ούδεμια; έτυχεν επιτυχία;, διότι αί τών συνήθων 
λέμβων κώπαι, παρέχουσι κίνησιν εί; τά σκάφος, ένεκα 
τή ; πυκνότητας τοΰ πρός ύπος-/ριζίν του χρησιμεύον
τας ρευτοΰ· αί δέ τών άεροπόρων, ώς μή παρέχοντος 
τοΰ άέρος, ένεκα τής άραιότητός του, τ/,ν προσήκου- 
σαν άντί^ασιν, μάτην έκινοΰντο, καί τό σύς-ημα ούχί 
όλιγώτερον εύρίσκετο εί; τήν διάθεσιν τών ανέμων.

Έκτοτε πολύ; παρήλθε χρόνο;, καθ’ δν τά  τοιαΰτα 
πειράματα εΐχον διακοπή, μόλις δέ τω 1 8 5 2 ό  H en
ry  Giffard βλέπουν τ/.ν . επιτυχή τή ; άτμο-

μηχανής και τοΰ ελικο; έπί τών άτμοπλοίων εφαρμο
γήν, έπειράθη νά έραρμώση τά αύτό καί έπί τών άερο- 
πορων, πράγματι δέ τήν 24 Σεπτεμβρίου τοΰ έτου; 
εκείνου έπεβη άτμηλάτου άερος-άτου πολλφ καταλλη- 
λατερον πρό; τόν σκοπόν σχήμα έχοντο;, καθ’ § δντο; 
παχεω; άτρακτοειδαΰ;, άλλά πλήν τοΰ μεγάλου βά
ρους τής σιδηράς ατμομηχανής, και άλλος λόγος ίσχυ 
ροτερος, κατές-ησεν άδύνατον τήν επιτυχίαν- ή άτμο- 
μηχανή έργαζ ομένη μεταβάλλει τόν γαιάνθρακα, δν 
πρός καΰσιν παραλαμβάνει τό πλοΐον, είς ανθρακικόν 
όςύ, τό δέ ύδωρ είς άτμάν, σώματα δηλαδή άμφότερα 
άερια, δι’ 8 καί έκφεύγοντα τοΰ ουρήματος, ς-ερουμέ- 
νου ούτω τής ισορροπίας- ώς-ε οί άεροναΰται δπως κρα- 
τώσι τοΰτο είς τό αύτό ύψος, ήναγκάζοντο ν’ άπολύω- 
σι διαρκώ; διά τή; δικλεΐδο; τό έντό; τοΰ άτρακτο- 
ειδοΰ; αερακάτου αέριον, καί μετ’ ολίγον νά κατέρχον
ται έκλιπούση; τή; καταλλήλου τοΰ αερίου ποσότητο;.

Άποδειχθείση; λοιπόν ούτω; άνεφαρμός-ου τή; άτμο- 
μηχανή; ώ; κινητηρίου δυνάμεο̂ ς, καί έξαιρεθέντος τοΰ 
μόνου ίσχυροΰ μηχανικού μέσου, τά όποιον ήδύνατο 
νά διαθέσω τότε ό άνθρωπος, καί πάλιν άνες-άλησαν 
τά πρός διεύθυνσιν τών αεροπόρων πειράματα, μόλις δέ 
τφ 1872 oDupuyde Lome μετά εύρυτάτην τοΰζη- 
τήματος μελέτην, έφ/ρμοσεν είς τό άτρακτοειδές αε
ράκατόν του, ώς κινητήριον τοΰ έλικος, τήν μυϊκήν τών 
άνθρωπίνων χειρών δύναμιν, άλλ’ έπειδή καί αυτη ή 
δύναμις έκηρύχθη ανεπαρκής ήναγκάσθησαν πάντε; 
νά παραιτηθώσι τοιούτων πειραμάτων, τινέ; δέ και
νά κηρύξωσιν άνέφικτον τήν κατά βούλησιν τών άερο- 
πόρων διεύθυνσιν, δι’ ιδίας έν αύτοϊς ένοικούσης δυνά- 
μεως- ούχ ήττον δμως ήρξατο έπιρρωνυομένη πω; ή ιδέα 
δτι, άνευ ίδία; κινητηρίου δυνάμεω; καί πηδαλίου ή- 
δύναντο νά διευθύνωσι κατά βούλησιν τά άερό̂ ατα χά- 
ρι; τοΐς είς διάφορα ύψη διάφοροι; τών τοΰ άέρος ρευ
μάτων διευθύνσεσι. Πολλοί δηλονότι άεροναΰται παρε- 
τ/,ρησαν ότι, έν ώ είς τά κατώτερα τής ατμόσφαιρας 
ς-ρώμματα έπικρατεΐ άνεμος, ύποτεθείσθω, Δυτικός, 
ολίγον άνωτέρω επικρατεί Βόρειος, καί έτι άνωτέρω Νότι
όν ατολικός, παρατήρησι; ιδία πις-οποιουμένη καί έκ τής 
διαφόρου ένίοτε διευθύνσεω;τών νεφών· άςείσχυρίζοντ© 
δτι διά καταλλήλου άναβάσεω; και καταβάσεω; έν 
τφ άέρι τών άεροπόρων πλοίων, ήδύναντο ότέ μέν τήν 
μίαν, ότέ δέ τήν έτεραν τών τοΰ άέρο; διευθύνσεων 
άκολουθοΰντε; νά φθάσωσι μετά τινα; τροφά; άκριβώ; 
εί; τόν πρό; δν δρον άλλά καί τοι άρκοΰντα έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου πειράματα δέν έγένοντο, ούχ 
ήττον δμω; ή εί; τήν διεύθυνσιν τών άεροπόρων χρή- 
σι; τών εί; τά υψηλότερα μέρη διαφόρων τοΰ άέρο; 
ρευμάτων θά μείνη περιωρισμένη, διότι δπω; ανέρχον
ται καί κατέρχωνται τά άεροπόρα, ένίοτε καί έπί μα- 
ταίφ ζητοΰντα άλλην τοΰ άνέμου διεύθυνσιν, ανάγκη 
νά καταναλίσκωσιν άφειδώ;, τοΰ τε προσληφθέντος έρμα

τος καί τοΰ τό άεοότατον πληροΰντο; άερίου, άλλα 
τούτων ή προμήθεια είνε έντελώ; περιωρισμένη- καί ή 
μέν τοΰ έρματος έξάντλησις καθιτα άδύνατον τήν ε
νίοτε άπαραιτήτω; έπιβαλλομένην εί; υψηλότερα μέ
ρη άνάβασιν, ή δέ τοΰ άερίου σπατάλη επιφέρει τήν 
κατάπτωίιν τοΰ άερο^άτου εί; οίαδήποτε επικίνδυνα 
μέρη.

Γ'.

ο ι  α δ ε α φ ο ι T is s a n d ie r

Ούτω πασαι αί μηχανικαί δυνάμει;, προταθεΐσαι δια- 
δοχικώς, έθεωρήθησαν ακατάλληλοι πρό; διεύθυνσιν 
τών άεροτάτων, αί μέν άλλαι ώ; άνεπαρκεϊς, ή δέ τοΰ 
άτμοΰ ώς μεταβάλλουσα μεγάλω; τό βάρο; τοΰ συ- 
7 Λματο;· ύπέδειξαν δμω; κάλλις·α αί άποτυχίαι αύται, 
τού; όρου;, οΰ; έπρεπε νά σνγκεντροι έν έαυτή ή μέλ- 
λουσα άποτελεσματικώς νά έφαρμοσθή κινητήριος δυνα- 
μις. Ή δύναμι; αΰτη έδει νά παρέχηται ύπό μηχανών 
ελαφρών, άνευ πολύπλοκων χειρισμών, άνευ πυράς η 
φλογός, διότι τά άεροπόρον πλοΈον εΐνε και αύτό και τά  
πληροΰντα αύτό άέρια κατ’ εξοχήν άναφλέςιμα, και 
κυρίως ή λειτουργεία τών μηχανημάτων τούτων νά μή 
έπιφέρη ούδεμίαν εί; τό βάρο; τοΰ συς·ήματο; μεταβολήν 
Τοΰτο μάλι^α ένόησε ό κ. Gaston Tissandier και 
έξέθηκεν δι’ υπομνήματος του τή 1 η Αύγούτου I 8 8 1  
τή ’Ακαδημία τών έπιςτιμών, συνεπαγόμενο; Λε δτι μο- 
νον ό ηλεκτρισμό; είχε πάντα τά  ύπο τή ; πείρα; ύπο- 
δειχθέντα προσόντα, καί έφήρμοσε τοΰτον εί; κίνησιν 
μ·.κροΰ άτρακτοειδοΰς άερο7άτου δπερ καί εςέθηκεν εις 
τήν ηλεκτρικήν έκθεσιν τοΰ 1 8 8 1 ,  δπου τό μηχάνη
μά νηνεμίας ούση; διέσχιζε τόν άέρα μετά ταχύτητα;
3 μέτρων κατά δεύτερον λεπτόν τά άερό^ατον τοΰτο 
έκινεϊτο διά διπτέρου έλικας, ού περιέςφεφε τον ά;ονα 
μικρά ήλεκτροδυναμική μαχανή.

Ή έπιτυχία αυτη ένεθάρρυνε τόν πειραματικήν ά- 
παφασίσαντα νά κατασκευάσω μέγα άερός-ατον άτρα- 
κτοειδε; μετά έλικος, ήλεκτροδυναμική; μηχανή; καί 
πηδαλίου, καί νά πειραθή δπω; διευθύνη αύτό λο;ώ; 
καί άντιθέτω; τώ ρεύματι τοΰ άνέμου. Καί ή μέν άο- 
ροφόρος άτρακτος κατασκευασθέϊσα έκ περκαλίνη;, κα- 
τα^άσης άδιαβάτου τώ άερίω διά ιδιαιτέρου τινο; βερ
νικιού καλλίτης παιότητο;, είχε μήκο; έκ τοΰ ένό; εΐ; 
τό έτερον πέρα; 2 8  μέτρων, διάμετρον έ / τφ  μέσω 9, 
5 0  καί δγκον 1 0 6 0  κυβικών μέτρων έπληρώθη δέ 
διά καθαροΰ υδρογόνου, παρασκευασθέντος* δι’ ιδιαιτέ
ρας μεγάλη; συσκευή;, ην έπί τούτω ιδρυσεν ό έφευρέ- 
τη ; έν τώ άερος-ατικώ έργοτασίφ του έν - Auteit 
τών Παρισίων.

’£κ τή ; τεοας-ίας ταύτη; άτράκτου, ούχί διά δι- 
κτυωτοΰ πλέγματα;, ώ; συνήθω; γίνεται εί; τά  σφαιρι
κά άερότατα, άλλά διά σύρματος ταινιών εξ ίσχυ

ροΰ καί έλαφροΰ υφάσματος, καλυπτουσών μέν όλόκλη- 
ρον τήν άνωτέρω τής άτράκτου επιφάνειαν, συνδεομέ- 
νων δέ πρός τά  κάτω είς 4  συς-ήματα σχοινιών, έξηρ- 
τατο ή λέμβος ή όρθότερον είπεΐν ό κλωβός τοΰ άερο 
πόρου. Ούτος έχων σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέ
δου, έσχηματίζετο έκ ξύλων l)ambou σ·υνδεδεμένων 
πρός άλληλα καί τάς τά δάπεδον ύποςτφιζούσας κα- 
ρυίνας δοκούς διά συρμάτων έρυθροΰ χαλκοΰ μετ έπι- 
καλύμματος τών συνδεσμικών μερών διά γουταπέρκας· 
είχε μήκος 1 9 0  μέτρου, πλάτος 1 ·45  καί ύψος ύπερ 
τά  2 -5 0  μέτρα- καί διηρεΐτο καθέτως είς δύω μέρη, 
ών τό μέν πρόσθεν προώρις-ο διά τό έρμα, και τά  μη- 
χανήματα τής καταβάσεως, τό δέ δπισθεν, έν ώ ησαν 
αί ς-ήλαι, ή ήλεκτροδυναμική μηχανή έπί ϊσχυρώςπρος- 
δεδεμένης είς τό άνω τούτου μέρος καρυίνης δοκοΰ, 
έφερε τόν τροχόν και τόν άξονα τοΰ διπτέρου έλικος- 
πρά; δέ έν αύτφ ησαν καί αί άκραι τών διευθυνόντων 
τά πηδάλιον σχοινιών, ήτο δέ καί τό πηδάλιον μέγα 
τρίγωνον τεμάχιον άβερνικώτου μεταςίνου ύφασματος 
έξηρτημένον άπό τοΰ οπισθίου μέρους τής άτράκτου 
μεταξύ τοΰ άκρου ταύτης καί τοΰ μέρους τής έςαρ- 
τήσεως τοΰ λέμβου, καί τεταμένον πρός τά  κάτω, διά 
μικρας πρός τό άντίπεραν τοΰ λέμβου φθα νούσης ρά
βδου έκ βάμβακος χρησιμεύοντος καί πρός περιγραφι
κήν τοΰ πηδαλίου κίνησιν.

Τόν ηλεκτρισμόν παρείχε σύς-ημα 4  ^ηλών T rou vd  
ών έκάςτ, άπετελεΐτο έκ σκάφη; άπεσκλυρημένου κα
ουτσούκ, κεχωρισμένη; δι’ όμοίων πλακιδίων εΐ; 6 μοι
χεία φέροντα έντό; θερμή; διαλύσεο); δυχρωμικοΰ κα
λιού πλάκα; άνθρακο; καί ψευδαργύρου- τά δε V/. ταύ
τη ; ρεΰμα δταν ησαν εί; ένέργειαν καί αί 4  ΊΓήλαι, 
παρείχε διά 4  ηλεκτρομαγνητών περις-ροφικήν κίνη- 
σιν εί; τά  πρό; τόν άξονα 36  συςήματα τεμαχίων 
μαλακοΰ σιδήρου, καί διά τούτων εί; τόν άξονα 1  8 6 0  
ς-ραφά; κατά 1 "- ή ήλεκτροδυναμική αύτη μηχανή 
συτήματος Siemens άλλά νέου τύπου, καταλλήλου 
πρός τό σκοπούμενον αποτέλεσμα, καί φέροντας εί; το 
έλά/trrov τοΰ ογκου καί βάρου; τά  τεμάχια τοΰ μηχα- 
νισμοΰ, μετέδιδε δι’ όδοντωτοΰ τροχοΰ κίνησιν 1 8 0  
περις-ροφών κατά δεύτερον λεπτόν είς τόν έλικα τοΰ 
άερος-άτου. Ό έλιξ ούτες έκ κοίλων τεμαχίων τετηγμε- 
νου χάλυβος, είχε διάμετρον 2 -8 0 , αί δε δυω πτέρυ
γες κρατούμενα·, είς τήν προσήκουσαν θέσιν διά τενό- 
νων χαλυβδίνου σύρματος, ήσαν κεκολημέναι ε;ωτερι- 
κώ; διά μετάξινου υφάσματα;.

’Επι τοιούτου λοιπόν άεροτάτου καί δια τοιούτων 
μηχανημάτων, άτινα ένσυντόμφ έσημειωσαμεν, εςηρτη- 
μένου ό Gaston T issa n d ie r-/ ,ν 8 ’Οκτωβρίου τοΰ 
1 8 8 3  άνήλθεν εί; τόν άέρα μετά τοϋ άδελφοΰ του 
’Αλβέρτου διακεκριμμένου αρχιτέκτονα;. Το πρώτον η
λεκτροκίνητον έλικοφόρον άεράκατον τοΰτο, τελεσθει- 
ση; τής έξ ύδρογόνου πληρώσεώ; του μόλι; ττ,



3,20'ιΜΜ, άπό* τής 8 ΠΜ, ό'τε ήρχι<τεν ή πληρωτή, ] 
παραλαβόν τό ώρισμένον έρμα, είσήλθεν είς την ατμό
σφαιραν έκ τοΰ Auteui}. τών Παρισίων πνέοντος ε
λαφρού ’Ανατολικού Νοτι ανατολικού άνέμου.

’Αλλά πις-εύω ότι προτιμώτερο^ είναι νά καταλίπω- 
μεν τόν λόγον εις αύτόν τόν αεροναύτην.

« ’Επί τής έπιφανείας της γής, λέγει ουτος έν τη 
Nature Ο άνεμος ήτο έλάχις-ος, άλλ’ ώς συνήθως συμ
βαίνει ή ταχύτης του ηυςανε μετά τοΰ από τή ; έπι- 
φανείας ύψους, καί ήδυνήθημεν νά παρατηρήσωμεν δτι, 
εις δ ειμεθα ύψος, 8 0 0  μέτρα υπέρ την έπιφάνειαν της 
γής, τό αεράκατον έφέρετο μετά ταχύτητος 3 μέτρων 
κατά δεύτερον λεπτόν.

«Ό αδελφός μου είχεν άναλάβει νά ρυθμίζη τό 
άπορριπτόμενον έρμα, δπως διατηοήται τό άεοός-ατον είς 
σταθαρόν ύψος, μικρόν άπέχον τής έπιφανείας της γής, 
τοΰτο δέ καί κατώρθωσε κ ά λ λ ια  διατηρήσας είς ύ
ψος 4 0 0  έως 5 0 0  μέτρων τό άερός-ατον, δπερ έμενε 
διαρκώς πεπληρωμένον, τοΰ ενεκα τής διας-ολής πλεο- 
νάζοντος αερίου απερχομένου αυτομάτως διά τής είς 
τό κατώτατον τής αεροπόρου τεθείσης δικλεΐδος, τ,ν 
τοΰτο ν,νοιγε διά τής αύξανούσης πιέσεώς του.

((’Ολίγον μετά την άναχώρησιν, έ'θηκα είς ενέργει
αν τό σύς-ημα τών διά δυχρωμικοΰ τεσσάρων ς-ηλών, 
έξ ών ένωτης (commutateur) δι’ υδραργύρου μοι έ- 
πέτρεπε νά χρησιμοποιήσω τό ρεΰμα 6 , 1 2 , 1 8 η  
καί τών 2 4  ς-οιχείων, καί νά έχω ούτω τέσσαρας δια
φόρους ταχύτητας, άντις-οιχούσας άπό 6 0  έως * 8 0  
τοΰ ελικος περιστροφών άνά δεύτερον λεπτόν. Αειτουρ- 
γούντων 1 2  τοιούτων ς-οιχείων, ή ιδία ταχύτης τοΰ 
άεροςάτου ήτο άνεπαρκής, άλλά τεθέντων είς ένέργει- 
αν ύπέρ τό δάσος τής Βουλώνης καί τών 2 4  ς-οι- 
χείων, έδείχθη ώς δλως διάφορον τά άποτέλεσμα. Ή 
ιδία κίνησις τοΰ άερος-άτου καθίς-ατο οφθαλμοφανής, 
καί ήσθανόμεθα δροσερόν άνεμον παραγόμενον έκ τής 
όριζοντίας κινήσεώς μας. "Οταν τό άερός-ατον διηυθύ- 
νετο άντιθέτως τω πνέοντι άνέμω, δτε ή ποοσθία τής 
άτράκτου άκρα άπέβλεπε πρός τό κωδονος-άσιον τής 
έκκλησίας τοΰ Auteuit, εγγύτατα δηλ. τοΰ σημείου 
τής άναχωρήσεώς μας, τότε άνθίς-ατο ίκανώς είς τόν 
άνεμον μένον άκίνητον, δπως έβεβαιώθημεν λαβοντες 
έπανειλημμένως έπί τής γης σημεία πρός σύγκρισιν 
τής διευθύνσεώς του. ’Αλλά δυς-υχώς δέν έμεινεν έπί 
μακρόν είς την κατάλληλον ταύτην θέσιν, διότι μετά 
τινα χρόνον ύφίς-ατο αίφνιδίως περις-ροφικάς περί εαυ
τό κινήσεις, άς όέν ϊσχυεν ϊνα κατακινήση ή λειτουο- 
γία τοΰ πηδαλίου,

Κ Παρά τάς περις-ροφικάς ταύτας κινήσεις, ών θά 
εύρωμεν τό μέσον τής θεραπείας είς προσεχή πειράμα
τα , ήρχίσαμεν πάλιν τούς αυτούς χειρισμούς έπί 20  
λεπτά, καθ’ ά έμείναμεν ς-άσιμοι ύπέρ τό δάσος τής 
Βουλώνης.

«"Οταν προσεπαθησαμεν νά προχωρήσωμεν βαδί- 
ζοντες καθέτως τη διευθύνσει τοΰ άνέμου, τό πηδάλι- 
ον έκυρτοΰτο ώς ίς-ίον καί αί περι^ροφικαί κινήσεις ε- 
πανελαμβάνοντο μετά μεγάλης έντάσεως· έντεΰθεν δε 
συνεπεράνομεν δτι, δέν δύναται άεροπόρος ναΰς νά λά  
βη τοιαύτην πρός τόν άνεμον διεύθυνσιν, ώς-ε ή μετά 
τοΰ κυρίου άξονός της καί τής διευθύνσεώς τοΰ ρεύμα
τος γωνία δέον ϊνα μή ύπερβαίνη όλίγας μοίρας.

«Μ ετά τήν τέλεσιν τών ρηθέντων πειραμάτων διε- 
κόψαμεν τήν λειτουργίαν τής ήλεκτροδυναμικής μηχα
νής,καί τό άερ»ς-ατον διήλθεν ύπέρ τόΜ θΠ Ϊ-Υaierieir 
άπαξ άκολουθήσαντος τούτου τήν διεύθυνσιν τοΰ ά
νέμου, ήρχίσαμεν πάλιν την λειτουργίαν τοΰ ελικος 
βαδίζοντες ήδη κατά την φοράν τοΰ άνέμου· ή τα  χύ
της τότε τή ς κινήσεώς τοΰ άεροςάτου ηύςησε, καί 
διά καταλλήλου χειρισμοΰ τοΰ πηδαλίου έπετύχομεν 
κλίσιν τή ς διευθύνσεώς τοΰ άερος-άτου, πρός τήν τοΰ 
άνέμου φοράν έπί δεξιά καί έπ ’ άρις-ερά- περί τούτου 
δε έβεβαιώθημεν λαβόντες έπανειλημμένως σημεία δι· 
ευθύνσεως έπί τής έπιφανείας τής γης.

«Κ ατά  τήν & ώραν τέλος καί 35 λεπτά  κατήλ- 
θομεν είς πεδιάδα τινα  έγγύς τοΰ CroiSSy-SUr-Seine, 
τών πρός κατάβασιν χειρισμών τελεσθέντων ύπό τοΰ 
άδελφοΰ μου, μετά πληρες-άτης έπιτυχίας. Καί τοι δε 
κατελείπομεν πεπληρωμένον τό άερός-ατον δλην τήν 
νύκτα, καί τήν έπαύριον, ούδ’ ή έλαχίς-ητοΰ άερίου ποσό- 
σης έξήλθε καί τοΰτο έμεινε καί κατά τήν έπομένην 
πεπληρωμένον, ώς καί κατά τήν πρώτην. Ζωγράφοι καί 
φωτογράφοι έλαβον εικόνα τοΰ άερος-άτου, έν μεσω 
περιέργου πλήθους, τοΰ οποίου τά καινοφανές θέαμα 
προσεκάλεσε τήν συρροήν. 3

Τοιαύτη ύπήρξεν ή πρώτη διά τοΰ ηλεκτροκινήτου 
άεοος-άτου άνάβασις τών άδελφών Tissandier, δεί- 
ξασα μέν τινας τοΰ συς-ήματος έλλείψεις, ά λλ ’ όμως 
άποδείξασα δτι εύρέθη τέλος ή πρό αίώνος ήδη ζη- 
τουαένη δύναμις πρός κίνησιν τοΰ άερος-άτου, δτι δι’ 
αύτής έπετυνχάνετο εί καί μή ή κα τ’ άντίθετον, τού- 
λά/ ις-ον ή κατά πλαγίαν τη τοΰ άνέμ,ου φορα τών άε- 
ροπόοων κίνησις, καί δτι ό τρόπος τής έκ τή ς άτρά
κτου έξαοτήσεως τής λέμβου διά ταινιών καί συς-ήματος 
σχοινιών ήτο προσφορωτάτη.

’Επί τής έπιτυχίας ταύτης, άρκούσης διά δοκιμάς 
γενομένας μόνον χάριν πειραματισμοΰ ένθαρρυνθείς ό 
κ -G· Tissandier διορθώσας το άερός-ατον του καθώς 
υπέδειξε τό ποώτον πείραμα άνήλθεν πάλιν είς τήν άτ- 
μόσφαιραν τη 26 Νοεμβρίου τοΰ λ/ξαντος έτους μετ’ 
έντελοΰς νέου πηδαλίου. ’Αλλά τά  κατά τό νέον τοΰ
το ταξείδιον τών αδελφών Tissandier θά μάς ά- 
ποσχολήσωσιν είς τό προσεχές.
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