
1 ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ , 1861. Τ Ο Μ Ο Σ  Ι Α ' .  Φ Υ Α Α Α Δ ΙΟ Ν  259.
~   = ~ · ■■■ ■- — 1 ■ ■

A  N A P E  Α Σ  M E T A  3  Α Σ .

(Τίλος. ’ lie fuXUS. 258.)

—οοο—

II σχέσις τού Μ ετα 'ά  μετά τού Κολοχοτρώνου 
καί ή επιρροή αύτού επί τώ ν πολεμικών πραγμά 
τω ν τής πατρίδος άπέβη ώφελιμωτάτη πρό πάντων 
όταν έπελθών ό διά τό  πλήθος καί τήν τά ξιν  φο
βερός του ίβραΐμη στρατός, έπόρθει και έδτ,ου την 
ϊ'ελοπόννησον, έστερημένην δυνάμεων ίσοστάθμων 
πρός τοιούτον έχθρόν. Αλλά τό τε  αί προσπάθειαι, 
ό λόγος χαί τό παράδειγμα τώ ν πρωταθλητών είτε 
εν τοίς δπλοις είτε έν ταϊς βουλαΐς, κε,ί μάλιστα 
μεταξύ αυτών του Μ εταξά, δ ι' ήν είχε δημόσιον 
υπηρεσίαν χαί χοινω/ικήν θέσιν, καί τού Κολοκο- 
τρώνου, δ ι' ?,ν έξήσκει επιρροήν έπί τού πνεύματος 
των στρατιω τών, κατώρθωσαν νά έμπνεύσωσι πε· 
ποίθησιν καί καρτερίαν εις τούς στρα τιώ τας, ελπί
δα και θάρρος εις τόν άμαχον λαόν, καί νά όργανί- 
σωσιν άντίστασιν κατά τού εχθρού, ικανήν κάν ώσ
τε  ν’  άποδειχθή ότι οί Ελληνες σκοπόν είχον νά 
εμμείνωσι γενναίως, καί νά έξολοθρευθώσι μάλλον 
ή νά ύποταχθώσι. Τούτο δ ύψωσε τήν υπέρ αύτών 
ύπόληψιν τώ ν λαών, οϊτινες μέχρι τέλους ήνάγκα- 
βαν τάς κυβερνήσεις Των νά κηρυχθώσιν ύπέο τών 
μαρτύρων τής ελευθερίας, καί τούτο εδωκε καιρόν 
καί είς τάς περιστάσεις νά στραφώσιν ύπέρ τών 
αγωνιζομένων.

Ού μόνο/ δέ δι' εμφρονος συμβουλής, άλλά καί 
δ ι’ έντονου πράξεως διεπρεψε καί ωφέλησε τά έθνος 
ό Μεταξάς κατά τούς επικινδύνους εκείνους καιρούς' 
δ ιότι καί είς τό  Λστρος, άπειλούμενον ύπό τού εχ 
θρού, έσπευσε μετά ναυτικής δυνάμεως καί τό  
έπροφύλαξε, καί τού Ναυπλίου, όταν έπ αύτό ήλ· 
θεν ή Αιγυπτιακή καταιγίς, άνέλαβε τήν ύπερτά- 
την, στρατιω τικήν τ ε  καί πολιτικήν άρχην ίαν, καί 
διατηρησεν αύτήν επί όκτώ  ήμέρας, εν όσω ήπείλει 
ό κίνδυνος, καταθείς τήν εξουσίαν του πάλιν είς 
τάς χειρ ας τής νομίμου κυβερνήσεως, άμα τού εχ
θρού μακρυνθέντος.

Η σαν δ' αί ήμέραι έκεϊναι αϊ τής ηρωικής αύ- 
ταπαονήσεως καί τώ ν ύπερτάτων εϊ; τήν πατρίδα 
θυσιών' οί δέ τό τε  τώ ν δημοσίων προϊστάμενοι 
είσίν ευφημιών Ικαί εθνική; ευγνωμοσύνης άξιοι, οί 
μ.όνον διότι έκαρτέρουν καί ήγωνιζοντο, άλλά καί 
δ ιό τι είς τήν όπερτάτην περιωπήν επιρροής καί ό »- 
νάμεως άρθέντες πολλ.οί έξ αύτών, δέν ¿φρόντιζαν 
πώς νά έξασφαλίσωσιν έαυτοΐς τήν Οέσιν ταύτην, 
άλλά πώς νά εξασφαλίσωσι τή  πατρίδι τό πλεο
νέκτημα τής ελευθερίας 8 κατεκτήσατο όιά τού η
ρωισμού τών υιών της. Τόν θησαυρόν τούτον 6έ- 
λοντες νά ποοφυλάςωσιν άπό φιλ.οπρώτων συγ
κρούσεων, καί άπό τών υπονοιών τής Κύρώπης, έ- 
ζήτουν νά έναπυθετωϊι τήν ?,< ή έθνική εμπιστο
σύνη Ιδωκεν αύτοίς εξουσίαν είς χείρα; ά,δρός α 
μερόληπτου μεταξύ πάντων, καί τή  πατρίδι τά  
πλεϊστα ωφελήματα καί τήν εύνοιαν ένγυωμένο· 
τής Ευρώπης, καί τό τε  ήρθη γενναία άμιλλα, διχί-
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pt-σες εύγενής μεταξύ των κολιτιδών άνδρών τ ι ? ' 
Ελλάδος, περί του έκλεκτού εις δν έκαστος επρο- 
δοαεΐτο περιχαρώς καί πα ιρ ιω τικώς νά βυσιάση 
6,τ ι  ειχεν απολαύσει ώς πολύτιμον αμοιβήν των 
ά*ώνων καί θυσιών τον.

Λνν,ρ σπανίων πολιτικών προτερημάτων, εϊς τάς 
ύπερτάτας άξίχς τή ; 'Ρωσσικής αύτοκρατορίας αρ
θείς, τω ν μεγάλων μετασχών εύροοπαϊκών διαπραγ
ματεύσεων, καί έν αύταΐς ϋπέο του Ελληνικού έθνους 
συνηγορήσας, έξη ό Κόμης Καποδίστριχς ίδιω- 
τεύων τό τε  έν Ελβετία, ής ήγάπχ τούς αρχαϊκούς 
καί ελευθέρους θεσμούς. Προς τόν έξοχον τούτον 
συμπολίτην αυτού έστρεψε τήν προσοχήν του ό 
Λνδρέας Μεταξάς, καί εΐλκυσε καί την τού Κολο- 
κοτρώνου' καί δταν μ ετ’  ολίγον άμφότεροι άπην- 
τήθησαν έν ταϊς συνελεύσεσι τής Ερμιόνης καί τής 
Τροιζήνος ώς πληρεξούσιοι, ένήργησαν έν αύταΐς 
τήν άναγόρευσιν τού Κυβερνήτου, ήν ήσπα'σαντο αί 
εύρωπαϊκαί κυβερνήσεις, καί άφ’ ής άρχεται ή ώς έ
θνους αύτονόμου όριστική άναγνώρισις τώ ν Ελλήνων.

Υπό τού Κυβερνήτου Καποδιστρίου διοοισθείς 
ό Μεταξάς μέλος τού Πανελληνίου καί Υπουργός 
τού Πολέμου, ήσχολήθη εις τήν δσον ένήν διοργά- 
νωσιν τώ ν άτάκτων στρατιωτικών σωμάτων, καί 
μετά τήν κατάργησιν τού Πανελλ,ηνίου διωρίσθη 
Γερουσιαστής καί έκτακτος έπίτροπος είς τήν Πε
λοπόννησον.

Εις τήν φρόνησιν, εις τήν μετριοπάθειαν καί εις 
τήν πατριωτικήν είλικοίνειαν τού Μ εταξά είχεν δ 
Κυβερνήτης ΰπερτάτην ΰπόληψιν, διδ καί τφ  ανέ
θετε τάς δυσχερεστάτας καί έμπιστευτικωτάτας 
τώ ν έντολών. αΟί σήμερον *υ πράγμασιν, έλεγεν έν 
μια έξ αύτών, φοβούμενοι τούς αντιζήλους τω ν, δη
λαδή τούς μή έν Οπουργήμασι, τούς παριστάνουσιν 
είς τήν Κυβερνησιν ώς συνωμότας" ούτοι δέ, βλέπον- 
τες ούτως εαυτούς μεμονωμένους, προσπαθούν νά 
ΰποστηριχθώσιν είς τούς ξένου; »  (όδηγ. τής 20 
Ιουν. 1830). Αξιόν λοιπόν αύτόν θεωρών νά κατα- 

νοή τάς άπρολήπτους καί εύθυδίκους ταύτης άρχάς, 
δ ι ’ ών ό Κυβερνήτης μέγα μέρος τής ευθύνης τών 
τό τε  πραγμάτων άπέδιδεν είς αυτούς τούς συμπολι- 
τευομένους καί τούς ΰπηρέτας τής εξουσίας, παρήγ- 
γελλεν αύτώ νά καθοδήγησή αυτούς είς τήν οδόν τού 
καθήκοντος, τής μετοιότητος καί τής δικαιοσύνης, 
ή τις μόνη έδύνατο νά έπαναφέρή τήν ήσυχίαν καί 
πεποιθησιν είς τά  πνεύματα, καί είς τόν τόπον τήν 
ευνομίαν.

Κ α τά  τάς δεινάς δέ καί επικινδύνους ήμέρας 
μετά τού Κυβερνήτου τόν θάνατον, έξελέγη τόν 
Απρίλιον τού 1832 μέλος τής έπταμελούς διοι
κητικής επιτροπής, ητις συνεκοάτησε τά  πράγματα 
έν τ ώ  μέσω μυρίων δυσχερειών, καί άπό τής αναρ
χίας προφυλάξασα τήν Ελλάδα, παρέδωκε τήν 
διοίκησιν αυτής είς τάς χειρας τής Αυτού Μεγα- 
λειότητος.

Αμέσως μετά τήν έλευσιν τού Βασιλέως, προ- 
χειμένου νά μορφωθή ή υπηρεσία καθ’ δλους τούς 
κλάδους της έκ τώ ν ίκχνοτέρων άνδρών, ό Με-

τα ξά ; διωρίσθη Νομάρχης Λακωνίας, καί Σύμ
βουλος τής επικράτειας είς έκτακτον υπηρεσίαν. 
Μετά ταύτα δέ, όταν καί έτεροι έξοχοι ά/δρες ϊή ; 
έπαναστάσεως έστάλησαν όπως άντιπροσωπεύσωσι 
τήν Ελλάδα παρά ταΐς ξέναις Λύλχϊς* εστάλη καί 
ό Μεταξάς είς Ισπανίαν καί ΠορτογαλΑίχν είς έκτα
κτον τά  πρώτον καί μ.ετά ταύτα  είς τακτικήν α
ποστολήν, καί έκεΐ μ.εγάλως έτιμηθη καί ήγαπήθη 
παρ’ άμφοτέρων τώ ν αύλών, καί τιμητικών δια
κρίσεων ήςιώθη.

Από δέ τού 1810 έπανελθών είς τήν Ελλάδα, 
διωρίσθη μέν τώ  1811 υπουργός τώ ν Σ τρ α τιω τ ι
κών, άλλά ταχέως παραιτηθείς, κατέλαβε θέσιν 
τακτικού συμβούλου εϊς τό  Συμβούλιον τής έπικρα- 
τείας, καί αύτη είναι μία τώ ν  σπουδαιότερων τού 
πολιτικού αύτού σταδίου εποχών.

Ö Ελλάς, ήτις καθ’  δλον τό  διάστημα τής έπα· 
ναστάσεώς της έκυβερνήθη δημοκρατικώς, ήν ένέ- 
πνεεν ή ιστορία τώ ν αρχαίων της ημερών καί ή 
τώ ν νέων πεπολιτισμένων λαών τής Ευρώπης, ή 
Ιύλλάς έδίψ ι δ ι’ ελευθέρους θεσμούς, οΰς τή  ειχεν 
ύποσχεθή καί ή βασιλεία έπί τής έγκαταστάσεώς 
της. Α λλ ’ αί δυσ/έρειαι τής πρώτης άπυκαταστά- 
σεως τώ ν πραγμάτων, τά  πολλά σφάλματα τής 
Αντιβασιλ.είας καί τής Αρχικαγγελαρίας, έμπόδι- 
σαν κατ’ άρχάς καί μετά ταύτα  άνέβαλον έπί μα
κράν τήν παραδοχήν συνταγματικού πολιτεύματος. 
Πρό τίνος ήδη καιρού ό Βασιλεύς, θέλων νά εκ
πλήρωσή) τήν έν όνόματί του δοθεΐσαν ύπόσχεσιν, 
καί τήν ανάγκην άναγνωρίξων τού νά εισέλθή ή 
έλλάς είς τήν οικογένειαν τώ ν έΟ-ών όσα ήσπά- 
ζοντο τό  άντιπροσωπικόν σύστημα, έμελετα έπι- 
μελώς αύτού τά  καθέκαστα, καί τούς κατάλληλο- 
τέρους τρόπους τής εφαρμογής αύτού είς τόν τό
πον. Α λλ ’ έν τούτοις δυσαρέσκειας καί μεμψι- 
μοιρίαι πανταχόθεν ήγείροντο’ δυσκολίαι πε- 
ριεστοίχιζον τήν κυβέρνησιν, οΐ καιροί κατεπεϊ- 
γον, καί μόνον ή ταχεία παραχώρησις τού Συν
τάγματος, ικανοποιούσα μίαν τώ ν πρώτων καί 
τών δημοτικωτέρων απαιτήσεων τού έθνους, ¿δυ
νατό νά μακρύνή τόν όσημέραι κορυφούμενον κίν
δυνον. 0  Μεταξάς δ ’ ύπήρξεν εϊς έξ εκείνων οΓτινες 
δραστηρίως συνετέλεσαν ώστε τό  άκροσφχλές κ ί
νημα δι’ ο·δ έπεσπεύσθη ή τού συντάγματος πα
ραδοχή, άναβληθείσης είς τά μετέπειτα  τής συξη- 
τήσεως ώς πράς τά καθέκαστα, νά διευθυνθή σω- 
φρόνως καί ν’ άπσβή άκίνδυνον, "περιποιήσαν μέν 
εις τά έθνος τούς θεσμούς, οιτινες ήσαν αύτώ ώς 
εγγυήσεις πάσης άναπτύξεως έν τώ  μέλλ.οντι, χω 
ρίς δυ.ως νά συνταράξή τήν μεταξύ τού θρόνου καί 
τού έθνους άναπόφευκτον αρμονίαν.

Κ ατά  τήν εποχήν έκείνην ό Βασιλεύς, έκλέξας 
πρωθυπουργόν του τάν Μ έταξαν, άνέθνκεν αύτώ 
πάσαν τήν διοικητικήν εξουσίαν. Ενταύθα δ αύθις 
διέλαμψε τού άνδράς ά πατριωτισμός καί ή αύτα- 
πάρνησις- δ ιότι έν ώ αί περιστάσεις εϊχον παρα- 
δώσει είς χεϊράς του αδιαίρετον τήν άρχήν, καί τ ’ 
ανώτατα  έποόκειτο νά διακυβευθώσι συμφέροντα
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εν τή  συγκληθείση εθνική Συνελεύσει,άποβλέψας αυ
τός ούχί είς εαυτόν,άλλ'είς τήν τού έθνους ώφέλειαν, 
έσπευσε νά μετακαλέση τούς μακραν τάς Ελλάδος 
διατρίβοντας τό τε  ετέρους πολιτικούς άνδρα;(*),οί- 
τινες πολλάκις έν άντιπάλω αύτού μερίδι επολιτεύ- 
θησαν,καί νά διανείμη μ ετ ’ αύτών τήν εξουσίαν, έν 
δ-; τή  εθνική Συνελεύσει,ης έξελέγη εις τώ ν ά.τιπροέ-

( · )  SUM . ΠΑΜΛ. Πολλά*'.? μ ία  τ ις  πράξις, άπ4 ταύ τομ α  του 

μ ά λ ισ τα  γινομένη , έξειχονίζει ολόκληρον τή ν ψ υχήν τού  τιράτ- 

τ ιν τ ο ς .  "Ο τε  ό  Μ εταξάς ίζή τησ -: νχ μεταχαλετθωσ-.ν ε ις τή ν  

Ε λ λ ά δ α  Α Μανροαορδάτος χα ί ό  Κ ω λ έ ττη ς , σ τοδ νώ ς  άντέα τηαά ν 

τ ιν .ς  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  ύττουργών. ΙΙαρ' ολ ίγον  Si ο ί  ά-.β ιττάμ ινοι ν *  

ύττεριαχύαωσιν, εάν Α Μ εταξάς, x a i τ ε λ ε .τα ϊο ν  ύπβνρ-,ιχάι σ μ - 

οουλιον συγχροτήσας τή ν  1,μέραν τή ς  άνα/ωρήσεως τ ο ν  Γ α λλ ι-  

χοϋ ά τμ ο τλο ίτυ  ε ίς  Κ ω νσ τα ν τινού π ολή  οπού ϊ,ν  π,-εσδευων Α 

Μανροχορδάτος, δέν έπέμ ενεν άνε··δότως. Μ όλις δ' έπεχράττ,σεν 

ή  γνώμ η  ή ν  νπ εσ τί,ρ ιζε , χαΐ μ  ταβάς ε ίς τή ν  » 'χ ία ν  χύτου  μ ετά  

τού  γράροντος τή ν  σημ είω σ ιν  τα ύ τη ν , εΤπε δα χρύω ν ■· Είς 

το ια ύ τα ς  χρ σ ίμονς ώρας όχ ι τοΰ  Μα-.ροχορδάτου ά λ λ ά  χα’. τον  

ύπτ.ρίτου μου έχ ω  άναγχην. ν

δρων, π ίσα ί του αί προσπάθειας έτεινον άφ’ένό; μέν 
είς τό  νά ένισχύη πάσαν πρότασιν εθνωφελή καί 
τάς εθνικά; ελευθερία;έπ’όρθών στηρίζουσαν βάσεων, 
άφ’ έτέρου δέ είς τό νά κχταστέλλτι πάσαν παρα
φοράν άναρχικήν, καί νά μετριάζ/) τάς όρμάς τών 
άπειροτέρων. Καί εξ αγωγή; δε καί έκ σκέψεως 
τήν θρησκείαν θεωρών ώ ; κρηπίδα καί τής τού άν-̂  
θρώπου ευημερίας έν γ ίνει, καί τώ ν μεγάλων τού 
Ελληνικού έθνους ελπίδων ιδίως, καί είς αυτήν καί 
τήν τού χριστιανού άποδιδων ένθερμον^λατρείαν, 
καί τήν τού πατριώτου ευγνωμοσύνην, δ ιότι αυτη 
ήγίαοε καί αύτη άνέδειξε νικηφόρους τάς τών άγω- 
νιζομένων σημαίας, πάσαν κατέβαλε προσπάθειαν 
ύπέρ κυρώσειός τού όρου τού Συντάγματος, τού *- 
παιτούντο; ώ σ τε  πας διάδοχος είς τόν Ελληνικόν 
θρόνον ν’ άνήκη, είς τό όρθόόοςον θρήσκευμα.

Εν δέ 18 47 είϊήλθεν ώς υπουργός τώ ν οικονομι
κών είς τό ύπουργεΐον ού τήν -ροεδοείαν άνέλαβν ό 
Κωλετης' άλλά μετά τινα ; μήνας, διαφώνησα; πρ'ος 
τον πρωθυπουργόν, άπεσύρθη, καί άποποιηθείς τί,ν
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προσφερθεΐσαν αύτώ θέσιν Γερουσιαστοΰ, άνέλαβε 
μόνον τά  καθήκοντα Βουλευτοΰ, έκλεξαμένης αύτόν 
τή ; ¿τι*ρχίας τής Αττικής.

Τιμηθεί; 3 ύπό τον Βασίλέως Χιά τού Μεγαλο- 
βταύρου ίοΰ Β. τάγματος του Σωτήρος, έπέμφθη τό 
1850 είς τήν πρεσβείαν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
θέσιν μεγίστης σπουϊαιότητος, καθό ένδιαφέρουσαν 
τήν έθνικήν φιΰοτιμίχν καί ούκ ολίγα έλληνικά 
συμφέροντα. Τκύτα X ύπηρέτησεν δ πολύπειρος άνήρ 
Χιά τής διακεκριμένες αύτοΰ ίκανότητος, καί τιμήν 
πεοιεποίησεν εις τό  Ελληνικόν όνομα καί παρ’αύτοϊς 
τοϊς αρχαίο·.; αύτοΰ εχθροί; διά τής αξιοπρεπούς του 
συμπεριφοράς, διά τής διπλωματικής του έπιδε- 
ξ ιό τετος, καί διά τής ακαμάτου αύτοΰ δραστηοιό- 
τε το ς . Οϊ έν Τουρκία όμογενείς ενθυμούνται είσέτι 
μ ετ ' αγάπη; καί μ ετ’  ευγνωμοσύνες τήν ενδελεχή 
του έπιμ.έλειαν ύπέρ πάντων τώ ν συυ,φερόντων αύ- 
τω ν, καί υπέρ τ ι ς  δόξες τοΰ ελληνικού ονόματος.

Εις τήν έν 1854 συμβάσαν διακοπήν τώ ν  σχ έ
σεων μετά τής Τουρκίας, έπκνήλθεν εις τά ; Αθή
νας, πλήρες στοργής καί ενθουσιασμού υπέρ των 
άγωνιι,ομ,ένων όμογενών, πλήρης φόβων περί τής 
τύχες τω ν , πλήρες λύπες διά τήν κακήν διεύθυν- 
σιν καί τήν οίκτράν αποτυχίαν τοΰ επιχειρήματος 
αύτών. Αιέμεινε δ ’ έκ τοτε τόν ΐδ ιώ τεν βίον άγων, 
μακρόθεν μόνον τά  δεμόσια παρακολουθούν, καί 
τοϊς πολυαρίθμοις φίλοιςτου μετριοπάθειαν πα · 
ραγγέλλων, φοόνεσιν καί νομιμοφροσύνην. Επί μίαν 
δε μόνεν στιγμήν συγκατένευσε ν' άναμιγή αύθις 
εις τά  δημόσια, όταν έν 1859 ό Βασιλεύς ή- 
θέλησε νά μεταρρυθμίσρ τήν χυβέρνησίν του, καί 
πλήρε έχων πεποίθησιν εις τό  ακραιφνές καί 
γνήσιον τω ν πατριω τικών αισθημάτων του, τδν έ- 
κάλεσεν όπως σχηματίσ/) ύπουργείον. Τ ό τ ι, καί- 
το ι πρό καιρού ήδη ήσθάνετο τήν καοδίαν του πιε- 
ζομένην ύπό τής άσθενείας, ήτις τόν έθέ.ιτε μέχρι 
τέλους, άλλά δέν παρήκουσεν εις τήν φωνήν τοΰ ή- 
γεμόνος καί τής πατρίδος. Μετά τινας όμως ά- 
κάρπους προσπαθείας, χομίσας ®τ ι  ^εν δύναται νά 
κατορθώση συνδυασμόν κυβερνήσεως έξ ού νά προ- 
κύψνι αγαθόν τ ι  διά τό έθνος, παρφτήθη τής δοθεί- 
σες αύτώ εντίμου εντολής, καί τό  επίλοιπον τής 
ζωής του ήν μακρά πάλη πρό; τόν θάνατον, 8ν ό 
γενναίος άνήρ ειχεν άτρόμως ίδεΐ επί τού πεδίου 
τής μάχης, καί εις 8ν ην πρό κχιροΰ παρεσκευα- 
σμένος, ώς άποδεικνύει ή ήδη έν ε τε ι 1842 ίδιο- 
χείοως γεγραμμένη διαθήκη αύτοΰ (* ).

Λιά τής διαθήκες ταύτης ολίγα κατέλειπε χρή 
ματα , δ ιότι ό Ελληνικό; ά γω » ην διά τόν ένθερμον 
καί αφιλοκερδή πατριώτην θυσιών άδνακόπων σει
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, ) -ΠΜ. ΠΑΝΑ. '11 πρώτη «Οτη όιαβήχη, τήν 4ττο!αν άνέ- 
γν«μβν, υπάρχει γεγραμμένη έν βιδλίω περιέχοντι τά ystpí- 
Vf*sx τής οίχογενιία του γρίώιντος- xa έξ ιύ,ή; ξ> φαίνεται 
τι »ον επ πάλαι« ή»»ν οί ο ίσχυριομοί τινων άςιοϋντων ό’τι ό 
Μ ε τ»;»ς  εΐχεν άξιέλογον περιουσίαν. "Ανευ τής χορηγούμενης 
«,·τ<;> ’jT.it τής Κυβερ ήτεως συντάξεως,ή-ο άδύνατον νά έπαρχε- 
ση ε'ς τάς μέτριας αύτοΰ «επάνας.

ρά, εις 2 ; κατεδαπανήθη σχεδόν πάσα ή ιδιωτική 
του ούσία. Κατελιπε δέ είς τούς δύο υιούς του, 

δ ιό τι εζη το τε  ε τ ι καί ό δευτερότο/.ος αύτοΰ 
υιός, ό τοσαύτας ελπίδας παρέχων καί ύπό πάντων 
τιμηθεί; καί άγαπώμενο; Πέτρος —  τοϊς κατέλιπε 
θησαυρόν πατρικών ευλογιών, καί προσέτι τήν κλη
ρονομιάν τώ ν εκδουλεύσεων καί τών θυσιών του, 
ανατιθέμενος είς τόν θρόνον καί είς τό  έθνος ν' ά- 
μείψωσιν αυτούς άναλόγως τώ ν δικαιωμάτων του.

Κορυφωθείσης δέ τής καρδιακής άσθενεία;, ήτις 
άπό τού 1848 τόν έβλιβεν, άπεβίωσε τέλος τήν 
8 Σεπτεμβρίου 1860, έν καθαρά συνειδήσει ό τι 
έγεπλήρωσεν είπερ τις καί άλλος τό  πρός τήν πα
τρίδα καθήκον, πλήρης χαράς ό τι μ ε τ ’ ευκλεείς 
αγώνας τήν κατέλιπεν έλευθέραν καί εύνομουμένην, 
περιστοιχούμενος ύπό τοΰ σεβασμού καί τής συμ
πάθειας τών συμπολιτών του, καί άπολαύων οΰ 
μόνον τής αγάπης καί εμπιστοσύνης τοΰ βασιλέως 
του, άλλά καί τής ύπερτάτη; ύπολήψεως αύτών 
προσέτι τώ ν  ξένων ηγεμόνων όσοι ενδιαφέρονται 
είς τής Ελλάδος τήν τύχην, ό  Αύτοκράτωρ τής 
Ρωσσίας, -άμα πληροφορηθείς τόν θάνατον αύτοΰ, 
άπίνειμεν είς τόν άξιον υιόν του Σπυρίδωνα τό πα- 
ράσεμον τού άγ. Στανισλάου Β 'τά ξεω ς, ώς δείγμα 
τής μεγάλης αύτοΰ ύπολήψεως πρός τόν άποθανόντα, 
καί 6 υπουργός τώ ν εξωτερικών πέμπων αύτό, καί 
έκφράζων κατά διαταγήν τού ήγεμόνος του τήν 
λύπην αύτοΰ διά τήν στέοησιν τοΰ έξοχου άνδρός, 
προσέθετε τά  εξής- «  ό  ένδοξος ούτος πολιτικός 
άνήρ, δστις τοσοΰτον έντιμον κατέχει θέσιν έν τή 
ιστορία τής πατρίδος του, καί καταλείπει είς τού; 
συγχρόνους ‘T0', ε ί̂ το ΰί αΰτόν, μνήμην
τοσοΰτον ά ιηλίδωτον, καί παράδειγμα σταδίου 8 
διέτρεξεν εϋγενώ; καί επωφελώς, οΰδαμοϋ έ ξ ιτ ι-  
μάτο περισσότερον η έν Ρωσσία. ϊ  0  δέ πρέσβυς 
τής 'Ρωσσίας έν Ελλάδι, ό πλήρης εύγενών καί 
φιλελληνικών αισθημάτων Κ. Οζερόφ, διαβιβάζουν 
είς τόν Κ. Σπυρίδωνα Μ ετχξάν τά  τε  παράσημα 
καί τήν τοΰ υπουργού επιστολήν, προσέθετε' «  Τ ι
μηθείς διά τή ; φιλίας τοΰ ύμετέρου πατρός, οΰ έ · 
δυνήθην νά εκτιμήσω τάς τε  άρετά; καί τά  προ
τερήματα, ευτυχής λογίζομαι ό τι δύναμαι ν’  απο
δώσω ■-{; τήν μνήμην αύτοΰ τόν φόρον τού βαθέβς 
μου σεβασμού, διερμηνεύς γινόμενος τώ ν αισθη
μάτων ά ένέπνευσεν είς τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα 
τόν Αΰτοκράτορα ό εύγενής καί πατριωτικός βίο; 
άνόρόί, ού τήν δόξαν θελει διαιωνίσει ή τών Ελλή
νων ευγνωμοσύνη. »

Τοιούτο; ην ό Ανδρέα; Μ εταξάς, εις έκ τών 
εκλεκτών εκείνων άνδρών, ω » αί σπάνιαι άρεταί έ · 
πέφερον τό  μέγα άποτέλεσμα τής ιύοδώσεως τού 
Ελληνικού άγύνος (*).

Α . 'Ρ . Ρ.

Ο  ΓΙΙΜ. ΠΑΝΑ. Έν τώ φυλλ»?. Î48, έν »βλ. 210, Μη-
μο»ιβύθη ύπά τνν ήμβτέρου Κ. Λβχιγάλλ» τ ί  ο:χό»ημον τίμ βι- 
χ.γβνείχς τού μαχαρίτου Α. Ηβταξά' άλλ' £Τ! :ίή είτβ βύτά>
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Φόρον πρέποντα εθνικής ευγνωμοσύνης τελοϋμεν 
τή  ανήμη, τού άνδρός εκείνου, 8ς πάσιν ήμϊν μετά 
τόν Πκυσανίαΰ ύπήρξεν ό ασφαλέστατος καί προσ- 
®·.λέστατος όδηγός έν τώ  μέσω τώ ν ερειπίων τής 
άρχαίας εύκλειας, δημοσιεύοντες έν Ελλάδι τόν 
βίον αύτοΰ, μεταστάντος ήδη είς άλλας σφαίρας ύ- 
πάρξεως. Τ ί; Ελλην λόγιος αγνοεί τού Αγγλου 
περιηγητού Ληκίου τό  όνομα, τ ίς  έχων άνά χϊίρας 
«ύτόν, ώ ; άλλον μ ίτον τής Αριάδνης, δέν έξήλθε 
θριαμβεύων ώ ; επί τό  πλείστον έκ τού λαβυρίνθου 
τής έρημώσεως τώ ν  προαιώνιων βαρβάρων ; Εΐ; 
τίνα  έξ ημών ό φιλλέλην Λήκιος, τό  εύγενές τέ- 
κ\ον τή ; έλευθερχς καί μεγάλης Αλβίωνος, δέν έ- 
προξένησεν άπειράκις χαράν άμύθητον, άνακαλύ- 
ψαντα δ ι’ αύτού πόλιν πστε τώ ν προγόνων μεγά- 
λην καί ένδοξον, όπου τού κοινού οδοιπόρου ό ά- 
φροντις οφθαλμός δεν βλέπει άλλο συνήθως είμή 
βάθρον άπλούν επιτήδειον πρός ίπποβασίαν, ή καί 
άνεξέργαστόν τινα  τώ ν υποζυγίων ποτίστραν; Τίς 
έξ ήμ-ών πολλάκις δέν συνεκινήθη μόχρι δακρύων, 
«ναγινώσκων τόν Λήκιον, περιγράφοντα μέν μετά 
ζωηρά; καί μεστής πάθους φαντασίας τά  δεινά καί 
τάς κακώσεις τής ασιανής δουλείας, άεί δ ’ έλπιζον- 
τα  μετά θάρρους καί σταθερά; πεποιθήσεως, έν τφ  
μέσιρ τής γενικής συμφοράς καί απελπισίας,είς τήν 
μέλλουσαν άνάστασιν τού δούλου εκείνου λαού, 8ν 
οί δυνάσται τής γής πρό πολλού ανηλεώς έξωβέ 
Ϊ.ισαν έκ τής βίβλου τώ ν ζώ ντω ν  ;

Ούτός έστιν ό άνήρ οΰ τόν έπίτομον βίον άνακοι· 
νούμεν ενταύθα τοϊς Ελλησι,λαβόντες έκ τών πρακ
τικών τή ; βασιλικής έν Λονδίνω εταιρίας τώ ν γ εω 
γράφων. (Adress'at the anniversary Meeting o f ro
yal Gei'grafical society, 28 Matou 1800 σελ. 130.)

Ó συνταγματάρχη; Ούϊλχέλμος Μαρτΐ-ος Λήκιος 
(W illiam  Martin Leake) έγεννήθη έν Λονδίνω τήν 
14 ϊχνουαρίου 1777. Ην υιός τού ίωάννου Μαρ
τίνου Λη/.ίου έλεγκτού τού δημοσίου λογιστικού, καί 
έκγονος τού Στεφάνου Μ. Ληκίου άνδρός σ τρα τιω 
τικού. Τό όνομα δέ τή ; οικογένειας πηγάζει έκ 
τού Ιωάν.ου Αηκίου τού διασήμου ναυάρχου τήςβα- 
«ιλίσσης Αννης.

» ϊ : ι  ή έρμηνεία εΤ »ιν άχριβείς, π »ρεβ ί»»μ εν νέον άντίτυπον έν 

τφ  προν,γουμένω φυλλαϊίιρ. Έ χ  ίέ  τω ν  ϋπ' οώιν ήμων επ ι

σήμων έγγράβων χ»1 διπλωμάτων έξάγομεν τά  έξης- ό τι 4 Ά -  

ν » » τά » ΐ '. ι  Μεταξάς ίέ ν  e’/εν ένα άλλά όΰο άίελφούς, "Αγγελον 

χχΐ βεόόωρον- ό τι έ »  μέν τού πρώτου χχτάγονται οί έν Κ ε- 

■φχλλη·»ία έπονομαζόμενοι «  Ά ντζουλινα ΐο ι, »  έχ Si τού ίευ τ έ -  

. ρου οί ·  βεοοωραχαίοι 8τι 4 τίτλος τούχόμητος έίόβη ύπ4 
τής Ένετιχής οτμοχρχτίνς μόνον είς τ4ν Ά ν » »  άσιον χ » !  τούς 

«ρ^ενας άπογόνους βύτ.ύ , χαί ό τι οί τοΰ δλλου χλάίου S iv ί -  

χου»ι t í  διχβίωμ» τού φέρειν τ4ν τίτλο ν  τούτον. N al μέν ή 

Ίόνιος Γ έρου»!» άνεγνώριβε πρό τ ινω ν  έτών χ»1 τού Ά γγ ιλου  

τούς απογόνους ώ ;  χ μητβς, άλλ’ ή Γερουβί», ίέν είχε τήν 
έξο-οισν νά ά ν «γνω ρ !»ϊ τίτλιν μή υπάρχοντα.

Μετά τήν εγκύκλιον αύτοΰ παιδείαν έν τή  βασι
λική Ακαδημία τού Ούολβίχ, ό Ούϊλχέλμος Λήκιος 
Ιλαβε θέσιν αξιωματικού τού πυροβολικού τό  179 4, 
καί ήρξατο τού στρατιωτικού σταδίου αύτοΰ έν 
ταϊς δυτικαϊς Ινδίαις. Τό έτος 1799 διωρίσθη είς 
τήν θέσιν, ήτις δύναται νά θεωρηθή ώς ή αφορμή 
πρός τάς μελλούσας αύτού εργασίας. Διωρίσθη 
του τέστι μέλος στρατιωτικής τίνος επιτροπής, 
σκοπούσης τήν διδασκαλίαν τώ ν  Τούρκων είς τήν 
χρήσιν τώ ν πυροβόλων, διό καί άπέπλευσεν είς 
Κωισταντινούπολιν. Ηδη μετά 8ν έτος τό  1800 
έγκατέλιπε τήν πρωτεύουσαν χάριν ενεργότερα; 
άλλης υπηρεσίας. Θεωρήσας ό Πρέσβυς τής Αγγλίας 
ωφέλιμον τήν αποστολήν καταλλήλων άγγλων α 
ξιωματικών πρό; τόν μέγαν Βεζύρην, μαχόμενον 
τό τε  κατά τών Γάλλων είς τάς μεσημβρινά; επαρ
χ ία ; τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, άπέστειλεν είς 
ϊόπην τόν στρατηγόν Κέλλερ, τό ν  λοχαγόν Λήκιον, 
καί άλλους τινάς. Διελθόντες οΰτοι διά τής μικρά; 
Ασίας έπεσκέφθησαν τήν Κύπρον’ άλλ ’ ένταύθα ά- 
πήντησαν τόν Σίδνεϋ Σμίθ, πρό μικρού ύπογρά- 
ψαντα συνθήκην μετά τώ ν Γάλλων περί έκκενώσεως 
τής Αίγύπτου' οθεν θεωρηΟείστς ήδη ανωφελούς τής 
συνδρομής αύτών πρός τόν όθωμανόν στρατάρχην, 
αΰθις έπέστρεψαν είς Κωνσταντινούπολιν. Α λλ ε 
πειδή ή συνθήκη αΰτη δέν έπεκυρώθη, ό λοχαγό ; 
Λήκιος πάλιν έπανέλαβε τόν πρώτον σκοπόν του, 
μεταβάς πρός τόν μέγαν Βεζύρην είς τήν Συρίαν, ό- 
θεν ώφελούμενος έκ τής θέσεώ; του, έπεσκέφθη τό 
μέγιστον μέρος τής άρχαίας Παλαιστίνης καί Ιου- 
δαίας. '

Τό έτος 1801 μετά τού τουρκικού στρατού έ- 
πορεύθη διά τής ερήμου είς Αίγυπτον. Τής Αλε
ξανδρείας δέ παραδοθείσης, καί τώ ν Γάλλων άπο- 
χωρησάντων, κατά πρόςκλησιν τοΰ Λόρδου Ούτκιν- 
σών, 6 Λήκιος συνώδευσε τόν Αμιλτώνα, τό τε  όντα 
ιδιαίτερον γραμματέα τοΰ λόρδου Ελγίνου, είς τήν 
άνω Αίγυπτον, πρός γενικήν τινα  τής χώρας ταύ
της έζέτασιν, κατά τε  τήν στρατιωτικήν αυτής καί 
γεωγραφικήν θέσιν, καί τήν πολιτικήν καί εμπο
ρικήν αύτής κατάστασιν. Συνέπεια τής περιηγήσεω; 
ταύτης ύπήρξεν ή έκδοσις χάρτου τινός τοΰ ροΰ τοΰ 
Μεϊλου,άπό τών καταρρακτών μέχρι τής θαλάσσης, 
ό προσδιορισμός πλείστων άρχαίων θέσεων,καί ή πε
ριγραφή πάντων τώ ν έν τώ  χ,ώρο» τούτω  περιλαμ- 
βανομίνων μνημείων τής άοχαιότητος, μετά παρα
τηρήσεων έπί τής γεωργικής καί εμπορικής κατα- 
στάσεως τοΰ τόπου. Εκθεσις τής περιηγήσεω; ταύ
της έδημοσιεύθηύπό τού Αμιλτώνος έν έτει 1809.

Τό 1802 έτος 6 λοχαγός Λήκ έπεσκέφθη τήν 
Συρίαν, εξακολούθησα; καί ένταύθα τάς αύτάς 
επιστημονικά; έρεύνας, δ ι' 4ς άπεστάλη είς τήν 
άνω Α ίγυπτον' έν τφ επιστροφή δε αύτοΰ είς τήν 
πατρίδα, έπιβιβασθείς είς τό  πλοϊον, 8 έφερεν είς 
Αγγλίαν τοΰ λόρδου Ελγίνου τά άοχαία μάρμαρα, 
έναυάγησεν είς τά  Κύθ/ρα χαλεπώς καί μόλις δ ιέ
σωσε τήν ζωήν αύτοΰ.

ί ΐ  γνώσις τής ασιατικής πολιτικής καί τώ ν έξεων,
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ήν άπέκτησεν έν τη  υπηρεσία αύτοΰ, ΰπήρζεν ά- 
ναμ.φιβόλως ή α ιτία  τ?ς  προσεχούς αύτοΰ εκλογής, 
πρός τινα  σπουδαίαν αποστολήν εις τάς εύρωπαϊ- 
κάς επαρχίας — ·7,ς οθωμανικής αυτοκρατορίας. Διε· 
τάχδϊ, λοιπόν μ ετ’  ού πολύ ΰπό τ ι ς  κυβερνιίσεως, 
ίνα περιεπλεύση τάς άκτάς, καί εϊςχωρήση εις τά 
ενδότερα τω ν επαρχιών τ ι ς  χώρας ταΰτης, έξετά- 
ζω ν τά  φρούρια καί τά  μέσα της άμύνης, σημείων 
τάς ελλείψεις καί τά  ελα ττώ μ ατα  τής διοικήσεως, 
καί καταδεικνύων τά  μέσα τής βελτιώσει»; αύτής. 
Πρός τούτον δε τόνσκοπό, ά εχώρ/,σεν έξ Αγγλίας 
τό  έτος 1 80 i .

Από τού 1804 μέχρι τού χειμ.ώνος τού 1806 
περιηγείτο διν.νεκώς, κατά τάς ληφθείσας αυτού 
οδηγίας, εις τή,ν βόρειον Ελλάδα καί τγ,ν Πελο
πόννησον. Ενώ δ 'έξετέλει τά  σπουδαία τής απο
στολής του καθήκοντα, διά τρόπου Ικανοποιήσαντος 
πληρέστατα τάς προςδοκίας τώ ν αρχών τής πατρί- 
δος του, ή ιδιαιτέρα αύτοΰ κλίσις καί τό  έμφυτον 
πνεύμα πρός τή,ν αρχαιολογίαν άνεπτύχδησαν εν
ταύθα πληρέστατα, όπου καθ’ έκάστην άνεφύετο ι 
στορικόν τ ι  ί, τοπογραφικόν πρόβλημα, έπιβάλλον 
τη  πολυμαθεία αύτοΰ καί κριτική όξυνοία την λυ· 
σιν, καί ό'που ή εμβριθής αυτού γνώσις τής αρχαίας 
ελληνικής, καθίστη αύτόν ικανόν πρός τη,ν άνά- 
γνωσιν ασαφέστατων καί σκοτεινότατων επιγρα
φών, δ ι’ ών πρώτον ώρίσθη ή ταύτότης πλείστων 
κατεστραμμένων σημείων.

Α ί μ.ετχξύ Αγγλίας καί Τουρκίας έκραγεΐσαι εχ 
θροπραξία'. περί τό τέλος τού έτους -I 8 0 Η, ού μόνον 
εμπόδισαν τή,ν έξακολούθησίν τώ ν περιηγήσεων 
του, άλλά καί αϋτός συνελήφθη ώς αιχμάλωτος έν 
Θεσσαλονίκη, όθεν δ'μως ήδυνή,θη μ ετ’ ού πολύ νά 
σωθή’ τυχών δέ πλοίου διευθυνομένου εί; τή,ν Με- 
λ ίτην, μετέοη εις ταύτη,ν τη,ν νήσον" εντεύθεν δέ 
άπη,λθεν εις την Α γγλίαν πρός άνάκττ,σιν τής υ
γείας του. Δύθις δέ μετά ταύτα  έστα’λη ύπό τής 
κυβερνήσεως εις τή,ν Ελλάδα, όπου διέμεινε μέχρι 
τού έτους 4 809. Αύται δε αί έν τώ  μεταξύ το .-  
τ ω  άπό τού 1806 — 1809 μετά τοσαύτης εύφοίας 
καί υπομονής γενόμεναι έν τόπι» παρατηρήσεις, έ- 
πεκταθείσαι δέ καί διαταχθεΐσαι ύστερον μετά πολ
λής σκέψεως καί σπουδής, άπετέλεσαν τά  μετά 
πολλά έτη δημοσιευθέντα πολύτιμ.α καί κλασικά 
εκείνα τοπογραφικά συγγράμματα, άτινα διά τά 
έν αύτοίς ισχυρά επιχειρήματα καί τά ; άκριβεϊ; 
παρατηρήσεις, άνέδειξαν τόν συγγραφέα αύτών 
zvjtoy χιά παράδειγμα γεωγράφον. Από τής επο
χής ταϋτη,ς προσέτι χρονολογείται καί ή συμπάθεια 
αυτού πρός τούς νεωτέρους Ελληνας, ή συγγνώμη 
πρός τάς άδυναυ.ίας τω ν, καί ή ελπίς εις τό μέλλον 
τω ν , -/¡τις τοσαΰτα αύτώ ακολούθως ένέπνευσε συγ- 
γραμμάτια, καί ή'τις τοσούτον έπήνδιζε τάς συνο- 
μ.ιλίχς αύτοΰ.

ϊ ό  έτος 1 8 I 5 ό άντισυνταγματάρχης Λήκιος, 
ώς αξιωματικός Αγγλος διετάχθη νά ύπηρετήση εις 
τόν στρατόν τί,ς ελβετικής συμπολιτείας ύπό τον 
Αρχιδούκα Iωάνν/,ν, καί έν τή  ίδιότητι ταύτη διέ-

τριψεν επί μήνας έν Βέρνη, μέχρι τϊ,ς γενικής ϊϋ- 
ρωπαϊκής ειρήνης.

Επιστρέψας εις Αγγλίαν ήρζατο πάλιν τών επι
στημονικών αύτοΰ εργασιών, έξακολουθήσας «ύτάς 
μέχρι τέλους τού βίου αύτού, έκτός, μικρών τινών 
διακοπών, γιγνομένων εξ ανάγκη? ένεκα τώ ν στρα
τιω τικών αύτού καθηκόντων, άφ ιόν άπ/,λλάγη 
τά 4 S23 λαβοον τήν άπό τού στρατού άρεσιν αύτού.

Τό έτος 18 l i  έδ/,μοσιεύθησαν αΑί έν Ελλάδι I-  
ρευναι β αύτού, (Researches in Greece)" τό 1821 
έγένετο ή πρώτη έκδοσις τής a Τοπογραφίας τών 
Αθηνών β (Topografy o f Alliens)" καί το 1822 
έξεδόθη « Γ1 περιήγησις εις Νουβίαν, Συρίαν καί Α 
ραβίαν»" (Durekhardts travels in Nubia, Syria, and 
Arabia). To 1824 εξέθετο τάς πρό 24 έτώ ν πα
ρατηρήσεις αύτού έπί τής Ελάσσονος Ασίας. Τό 
1826 έδη,μοσιεύθη a 11 ιστορική αύτού σκιαγρα
φία τής έλληνικί,ς έπαναστάσεως β (Historical out
line of I be Greek jrevoiution)" καί τό  1829. a 0 :. 
Δήμοι τής Α ττικής b (The Demi o f Attica). T 6 
έτος 1 830 έδημοσίευσεν Sv τώ ν σπουδαιοτάτων 
καί εμβριθεστάτων αύτού συγγραμμάτων, α τήν 
Περιήγησιν εις τή,ν Πελοπόννησον »  μετά χάρτου 
άκριβεστά-.ον (Travels ill the Morcaj" τ-αύτη δέ ·/,- 
κολούθησε τό 1835 έτέ ;α  τ ις  μάλλον εκτεταμένη 
a Περιήγησις εις τή,ν βόρειον Ελλάδα β . (Travels 
in northern Greece). Τό δέ 1841 έτος έδη,μοσιεύθη 
η δευτέρα έκδοσις τής Τοπογραφίας τώ ν Αθηνών.

Τά τελευταία έτη, τού βίου του ήσχολη,θη, ό 
Λήκιος εί; τήν έκδοσιν a τώ ν ελληνικών νομισμά
τω ν »  (Numismata Hellenica), συγγράμματος σπου
δαιότατου, περιέχοντος ακριβή καί πιστήν περι
γραφήν παντός νομ.ίσματος εμπεριεχόμενου έν τη 
πλούσια αύτού συλλογή, μετά κριτικών καί Ιστορι
κών σημειώσεων" τό  σύγγραμμα τούτο έδημοοιεύθη 
τό  1855. Τό δέ 1859 όλίγας έβδομάδας πρό τού 
θανάτου αύτοΰ έξεδόθη συμπλήρωμα του προηγου
μένου. λμφότερα δέ ταύτα όμού λαμοανόμενα ει- 
σίν ανεξάντλητο; πηγή πληροφοριών, δια πάντα 
αρχαιολόγον καί Ιστορικόν" δ ιότι ώς γνωστόν έκ 
τών νομ.ισμάτων διεχυθη πολλάκις τό  πρώτον φως 
έπί πολλών προβλημάτων τής αρχαίας ιστορίας 
καί τοπογραφίας, άλλως τε  σκοτεινών η, συζη* 
το υμένων.

ό  Συνταγματάρχης Λήκιος η,ν μέλος πολλών ε
πιστημονικών συλλόγων αγγλικών τ ε  καί άλλων" 
Εγένετο μέλος τής εταιρίας τώ ν καλουαένων Dilet
tanti (α) τό 1814, καί μετά τόν θάνατον τού λόρ-

(α . ' Ι Ι  γ ν ω σ τή  αϋ τη  π α ντα χού  ε τα ιρ ία  τώ ν  D ilo lln iH i, συγκ ει- 

τα ι  έκ τώ ν  έπ ια η μ σ τά τω ν  άνδρών τ ή ;  Ά γ γ λ ’α ; ,  χ α τα -.αλλόν- 

τω ν  ά 'ρ ά ;  χ ρημ α τικ ά ; π ο σ ο τή τα ; πρ4; αρχαιολογικού ; σκο

πού;. "Ο τα ν δέ συναχΟή ποσόό τ ι  κ α τά λλη λον , τ ό τ ε  ή  άπ ο- 

σ τέλ λ ο ν τα ι δ ι ' αύτοΰ ε ί ;  διάφορα μέρη αρχα ιολόγο ι, χάρ ιν ά -

να σκαρών καί περιγραφών κα ί καταμετρήσεων διαφόρων μ νη 

μ ε ίω ν  αρχα ίω ν, ή  έκ ο ίϊε τα ι πολυδάπανόν τ ι  αρχαιολογικόν 

σύγγραμμα, προϊόν ώ ;  επ ί τ ό  πλεΤστον τώ ν  αρχα ιολογικώ ν ε 

ρευνών ι ή .  ε τα ιρ ία ; α ύ τή ;. Τ ο ιο ν το ν  ί σ τ ί  τ ό  κ α τά  τό  1831 

τοπ ω θέν  έν  Λ ινδ ίνω  διάσημον σύγγραμμα περί τ ή ;  ά τ τ ϊκ ή ί
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δον Νορθουίκ κχί Αμιλτώνος τό έτος 1859, ην ό 
δεύτερος έν τώ  καταλόγω, πρώτου οντος μ.όνου τού 
λόρδου Αβερδίνου.Τό έτος 1828 έξελέχθημέλος τού 
Κλούβ(β) Ην προσέτι μέλος τής βασιλική; γεωγρα
φικής έταιοίας, καί επίτιμον μέλος τής ασιατικής 
εταιρίας, αντιπρόεδρος τής βασιλικής εταιρίας τής 
φιλολογίας, επίτιμον μέλος τί,ς βασιλικής ακαδη
μίας τώ ν επιστημών τού Βερολίνου, καί άντεπι- 

• στέλλον μέλος τού γαλλικού βασιλικού Ινστιτούτου.
Τά 1858 ά συνταγματάρχης Λήκιος ένυμφεύθη, 

τήν Ελισάβετ Ούράη, πρεσβυτάτη,ν θυγατέρα τού 
Καρόλου Ούΐλκινς,καί χήραν τού Ούϊλχέλμου Μάρ- 
σδεν. Αμφότερα τά  ονόματα ταύτα  είσί γνωστά 
εις τόν ανατολικόν φιλολογικόν κόσμον.

Τή,ν 6 ίαννουαρίου 1 860 ό συνταγματάρχη; Λή- 
. κιος άνεπαύθη έν Κυρίω μετά βραχείαν τινά  καί 

όξείαν ασθένειαν. II διάνοια αύτού ούδέποτε εζη- 
σθένη,σεν" ή, δραστηριότης αύτού μόλις έχαλαρώθη 
ύπό τό  βάρος έτών τριών πρός τοΐς όγ^ήκοντα . 
Χαρακτηριστικώτατον τού άνδρδς ύπή,ρςεν ή, με
τριοφροσύνη καί ή άποχώρησις. Α ϊ ιδιότητες αυται 
τού χαρχκτη,ρος του, καθίστων μέν αυτόν προςφι- 
λέστχτον πρός-πάντα; όσοι ήσαν οικείοι αύτώ, ά- 
πέκρυπτον δέ εις τούς πολλούς τάς έξοχους πνευ
ματικά; δυνάμεις καί τήν βαθείαν αύτού παιδείαν.

Ó συνταγματάρχης Λήκιος έτάφη έν τώ  κοιμη· 
τηρίω του Kensal Green. Ó ίερεύς ό Ελλη,ν έξ 
οικείας βουλήσεως συνώδευσε τή,ν κηδείαν αΊτοϋ, 
έκφράζων διά τούτου τη,ν ευγνωμοσύνην τού έθνους 
του πρό; άνδρα, όστις ούδενός έφείσατο μέσου πρός 
ύποστήριξιν τής ελληνικής εθνικότητας, καί τοσού
τον είογάσθη πρός έρμη,νείαν καί διασάφισιν τών 
περιεργοτάτων ιδ ιοτήτων τής ελληνικής χώρχς, 
καί τών σκηνών τής ενδόξου ιστορίας αύτής. Εν 
αύτώ άπωλέσαμεν ού μόνον άνδρα σοφόν καί αρ
χαιολόγον, άλλά καί ετερον μέλος, συνδέον ή,μάς 
μετά τώ ν πολιτικών άνδρών, τή,ς φιλολογίας, καί 
τής κοινωνίας τή,ς «αρελθούση,ς γενεάς.

Κ.. ΦΡΕΑΡΙΤΠ2.

αρχιτεκτονικής, πρό; έ.ιδοσιν τοΰ όποιου έδαπαν/Οςσαν τριΤ; 
χιλιάδες λιρών. An invoslignlioii of lha p, iiici; les of At- 
llieinian Architectonic, o l.r. Lonilon 1S51. Publiiched by tho 
socicly οΓ DHullanli.

(£) C lub  κυρίως σημαίνει κορύνην, ρόπαλον, Ucrculci 
c!u¡>, τό ρόπαλον τ.ύ Ήρακλέιυ;, έξ ού μεταφιριχώ; καί δύ- 
νχμι; ή ισχύ;· όθεν club-11* ό νόμο; τού ίσχυροτέρ.υ. Έκ τι; 
τ-λευταία; ταίτη; τής λίςεο; σημασίας σύλλογοι x ί συστή
ματα ανθρώπων πρό; τινα πολιτικόν ή άλλον τινα ηθικόν καί 
επιστημονικόν σκοπόν ώνομάσθησχν club, ταοτέστι κυρίως δν- 
ναμις ή ισχύς. ‘ II ανωτέρω μνημονευόμενη «ταίρια φέρει μό·.ο·< 
τό-,-ενικόν όνομα πάση; έται.ία;,καλούμενης άπλώ; club, διότι 
εΤναι σύλλογος πολυμελέστατο; πάντων έν γένιι τών έπί παι
δεία δ ακρινομένων άνδρών, πιριλαμδάνων πρόσωπα παση; xci- 
ν.νική; ταξεω; Έν αϋτη π. ■/. συναντώνται ύπουργνί καί 
έμποροι, χαθηγηταί καί καλλιτέχναι, g ομν.χανοι καί τραπιζί- 
ται· ουτω δέ κυρίως ή έταιρία αύτη χρησιμεύει ώ; μέσον συνεν- 
τρύςεως, έπί άμοιδαίφ διακ' ΐνώσει ίοεών, προσώπων, άτινα άλ- 
λω; δυσκόλω; ήδύναντο νά σννελθωσιν έπί τό αύ:ό, ένεκα τή; 
φύσεως καί τού εϊδου; τών ασχολιών αϋτών.

Α Μ Α Ε Κ Τ Α  m\
Π ΕΡΙΤΠ Σ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 'ΜΛ1ΠΠΟΤΠΟΛΕΩΣ (1 ).

—  0 0 0 —

Έ ν Στενημάχω rjj 1 Οκτωβρίου 1SG0-

Π ερισπούδαστε f i . i i  !

Σήμερον, τέλος πάντων, έρχομαι νά εκπληρώσω 
κατά τό  ένόν τή,ν πρό πολλού δσθείσαν ύπόσχεσίν 
μου, έπιστέλλων ΰμϊν όσα εν ώραις σχολής έδυνή- 
θην μέχρι τούδε νά συναθροίσω περί τής επαρχίας 
Φιλιππουπόλεως, οίον έθιμά τινχ  τώ ν κατοίκων 
τής επαρχίας ταύτη ;, μύθους, παιδιά;, λέξεις, έπι- 
γραφά; κλπ. Ανδρε; δε σοφοί θέλουσι βεβαίως άνα- 
λάβει τή,ν επιστημονικήν τώ ν τοιούτων έρευναν, 
τή,ν άντιπαράθεσιν αύτών πρός τά  τών προγόνων 
ημών ανάλογα, καί έν γένει τή,ν καθολικήν αύτών 
έξέτασιν, καθώς καί προκηρύξεις περί τούτου έδη- 
μοσιεύθη,σαν (όρ. Ημέραν, άριθ. 223 ).

Η ανάγκη δέ καί ή χρησιμότης τής τούτων συλ
λογής καί δημοσιεύσει»; υπό πολλών ήδη κατεδεί- 
χθη. Εκτός δέ τής ιστορικής καί φιλολογικής αύ
τών αξίας, τά  τοιαΰτα συντελούσι πολύ καί εις τό 
νά καταδειξωσιν άδιαφιλονεικήτως τή,ν αληθή κα
ταγωγήν τών λαών τώ ν χωρών μάλιστα τούτων, 
τούς οποίους έπ’ εσχάτων τώ ν  ημερών τοσούτον έ- 
πιμόνως καί πεισματωδώς ζητοΟσί τινες ν άποσπά- 
σωσιν άπό τών ενδόξων αύτών αναμνήσεων καί ά
πό τών ούχ ή,ττον ενδόξων προσδοκιών αύτών. Ε ί
ναι δέ χρέος άπάντων τών λογίων νά συλλεγωσιν 
όλα τά  "τοιαΰτα έπιμελώς έν όσω είναι καιρός" διό
τ ι  ίσως μετά παρέλευσιν ολίγων έ τ ι ένιαυτών τά 
έργον καταστήσεται δυσχερέστερου, άφοΰ ό τοσού
τον άκρίτως, καί έν πολλοί; έν ού δέονη, ύπό 
πάντων είσποιούμενος ευρωπαϊσμοί: ή μάλλον ήε- 
πσγιδς,έξοστρακίζων ανηλεώς καί ρραχας  καί μ π ε - 
η'/σια καί κεφαλής καλύμματα ποικιλότατα καί 
άι τερ ιά  καί .¿ ιμπ ιν  τέδες  καί δεσίμα τα  (2 ), απει
λεί καί αύτάς τάς άθωοτάτας παιδιά; νά ήφανίση, 
καί τούς εθνικούς μύθους νά άντικαταστήση δ·.ά μυ
θιστοριών καί ίκποτικών διηγηματίων, άντεισάγιον 
εις τά  τέως προσφιλή έν τοίς διηγήμασι τοίς ά- 
πύοίς ονόματα τοΰ Κ ώ στα  καί τού Γ ιό ν η )  καί τού 
Εύθυμίον*.XÍ Τής Έ . ΐέ η , ς  καί τί,ς Φρόσως, ονόμα
τα άλλα, έί.Ιφρέδονς, 1\αρό./ους, Λ ουκρητίας. Λ- 
πόδειξ ς τώ ν είρημένων είναι ό τι πολλά ιώ ν  κά
τωθι άναφερομένων ήρχισαν νά έκλείπωσιν η του
λάχιστον νά χλευάζωνται, καί νά περlopís'JVTai 
μόνον εις τάς κατωτέρας τού λαού τάςεις, αϊτινες 
είνα. πάν-ο ε ό πιστότερος φύλαξ τής προγονική; 

παρακαταθήκη?·

(1) "Ofx φυλλάδ. Πσνίώρσ; 231 red τή; ελληνική; κων< 
αόλεω; Ετενημάχου, καί 249 red τή; Διοικήσεω; σ·:λ;π- 
σουπόλίω;.

(2) Είδο; γυναικείου άναδίσμον.
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Α '.  Έθιμα.

1. Κ α τά  τη ν  γε'ννησιν,

ό τα ν  γυνή τ·.ς γεννήσ·/,, νήν αύτήν ήμέραν ή τήν 
επιούσαν τελούνται τά  Γεννητούρια  (Γενέθλια), 
δηλ. προσκαλούνται αΐ πλ/,σιέστεραι συγγενείς καί 
•υίλαι τ ι ς  τεκούσης, άλ\ παρατίθεται αύταίς τρά 
πεζα, 71 δε μπάμπον  (ή μαία) φέρει τήν πή ττα ν , 
τήν οποίαν πηδώσα καί εύχάς άπαγγελλουσα ύπέρ 
τού βρέφους, κόπτει σταυροειδώς επί τ·?,ς κεφαλής 
της, καί έπειτα κόπτουσιν ές αύτής άνά ί ι  τεμά
χιο·/ δλαι αί παρακαθήμεναι γυναίκες’ ακολούθως 
δέ ή μαία θυμιάζει τήν τράπεζαν καί τάς γυναίκας: 
μεθ’ 8 τρώγουσι, καί οϋτω περαιούται ή τε )ε τή .

Τάς ακολούθους ήμέρας στέλλουσιν όλοι οι συγ
γενείς γλυκίσματα  καί διάφορα φαγητά εις τήν 
,ίεχώ σαν, καί όταν έλθωσιν εις δευτέραν έπίσκε- 
¿ ιν, φέρουσι δώρόν τ ι  εις τό βρέφος, νόμισμα, ή 
κόσμημά τι. Συνήθως βαπ τίζετα ι τό  βρέφος τ/,ν 
έβδόμ/,ν ήμέραν, πριν δέ βαπτιοθή όνομ,άζουσ.ν αυ
τό  Σ ιδ έρ η ν , οίονεί σιδτιρούν, υιγιές, εύ/ετικώς, (4 ), 
καί ποτέ δέν άφίνεται μό/η ή μήτηρ μετά τού 
τέκνου τ/,ς έν τώ  θαλάμω, ύπαρχούσης τής δεισι
δαιμονίας, ό τ ι τά  κακά πνεύματα εύρίσκουσι και
ρόν νά έπτιρεάσωσι καί τήν λεχώσαν καί τό  βρέ
φος’ όμ.οίως δέν συγχωρείται εις ούδενα νά είσέλ- 
0(ΐ εί; τόν θάλαμον αύτής άμ ’ ώς νυκτώσνι. Πρό 
τού δέ νά σαραντίσ ΐ) ή μήτηρ δέν εξέρχεται τής 
οικίας, Αφού δέ χρον ίσρ  τό  νήπιον, τό τε  οί συγ
γενείς π οί γείτονες λάθρα κλέπτουσιν αύτό άπό 
τής μ/,τρός του, τό  ένδύουσι άλλοκότως πως, όπλί- 
ζοντες αύτό καί περιδέοντε; διά μ/,ρύματος (θη- 
λ.ειίς) βάμβακος ερυθρού χρώματος, φερομένου άπό 
τού ώμου ύπό τ/,ν έτέραν μασχάλην, συνάπτοντες 
τά  δύο άκρα διά κλείθρου, καί οΰτω μετημφιεσμέ- 
νον φέρουσιν αύτό εις τ/,ν μ./,τέρα. Καί τό τε  τό 
παραδίδουσιν αύτή, άνοίγοντες τό  κλείθρον, όταν 
ύποσχεθή αύτοίς έστίασιν. Καθημένη δέ ή μήτηρ 
παρά τό λικνον τού τέκνου αύτής, καί ελαφρώς 
κινούσα αυτό τό  νανουρίζει διά τού έξής άσματος’

ι  “Ε .Ια , νπνε, χ ί  ίκ α ρ έ  το , νάνι, 

ε.ία  χ ι άποχοίμ ισέ το , ΛιούΛιου.

Π ά ν  το  χ ε ίς  του  Μ ά ϊ τ '  άμπέΛι, νά η , 

χ  ε ις  του Μ ά ϊ  τ ό  περ ιΰδ .Ιι, ΛιούΛιου. 

Λ ό ς τω  Μ ά ϊ το  ΛονΛοϋδι 

χα ι του  Μ ά ϊ τό  σταψϋΛι, 

νά χο ιμα τα ι ο ίίν  τ  άρνάχι 

νά ζυπνάη ’σαν άηδυνάχι. »

ό τα ν  δέ φιλαρέσκως καί θωπευτικώς χορεύφ 
το  τέκνο·/ της ή μήτηρ, άδει τό έξής’

«  Τ ό  π α ιδ ί ¡του τό  χα.Ιύ 

ποιύς τό  Λ έγει αχαμνό,

Ί )  Διά τ£ν αύτάν λόγ.ν  ίνομάζετα ι αλλαχού τή ;  Έ λ λά ϊο ί

πρΟ τού βχπτ'σματο« «  Δράκος » .  Σ. Η,

ά σ χ ψ ά  'να ι τά  ροΰχά της 

χ ι ά./επον σ τ  άρνίθια της 

χαϊ χάτα στό  προζύμ ι της »

Καί πάλιν.

β J /έτε το , μώ ρ ', ’δ ιέ τ ι  το  !  *„

πώ ς πηδάει χαι ρ ίχ ν ε τα ι,  

σαν σπυρ ί ροβίθι 

σαν μ α ργα ρ ιτά ρ ι » .

Η δέ τιτθή  βαυκαλίζουσα τό  βρέφος λέγει μ ετ’ 
ωδής’

«  Ν ά  τε  το, χ ρ α τε ΐτέ  το, 

ώς που νιΙΛΟη ή μάνα του 

άπό π έρ  α π ' τ ι) χαρά , 

νά τώ  φέρΐ} δνό χοχχά 

δυο χοχχά χαί δνό χα./ά 

χ α ίτ η ς  χάχας την  ουρά 

χαι του  ποντικού  τ ’ αυτιά  !  »

Οταν τώ ν παίδων οί πρώτοι όδόντες π ίπ τω ίι, 
ρίπτουσιν αυτούς εις τάς στέγας, λέγοντες’  —  t  Λ α  
σου χρινοχύχχαΛο χαί δύς μου  σιδηρένιο. ·

2. ΓαρήΛια,

Ó γάμος άρχεται μίαν εβδομάδα πρό τής τ ε 
λετής τώ ν στεφανωμάτων, καί τήν μέν προτεραίαν 
Κυριακήν στέλλονται παρά τού νυμφίου πρός τ/,ν 
νύμφην τά  λεγάμενα χαμαμΛήχια  (λούτρα), τήν δέ 
Πέμπτην στέλλονται άμοιβαίως δώρα (τά  Σ ιν ιά ) 
συνοδευόμενα μετά μουσικών οργάνων, τήν δέ Πα
ρασκευήν γίνονται τά  καλούμενα Κ οσκιν ίσματα  
έν τε  τή  τού νυμφίου καί τής νύμφης οικία’ δηλ. 
άφού είσελθωσιν εις τήν οικίαν αύτών οί πλησιέ- 
στεροι συγγενείς καί μάλιστα αί γυναίκες, στρων- 
νύουσι σινδόνα έν τ ώ  μέσω τ/,ς αιθούσης, καί έπ’ 
αύτής θέτουσι σκάφ/,ν, δύο δέ συγγενείς, νεόνυμ
φοι μάλιστα κυρίαι, κοσκινιζουσιν άλευρον, τό  ό
ποιον έπειτα αναμιγνύει μέ βούτυρον καί μέλι 
παιύίον άρρεν. Μετά δέ τήν πράξιν σαύτην καλύ- 
—τουσι τήν σκάφ/,ν μέ έτέραν σινδόνην, καί άπα* 
σαι αί γυναίκες χορεύουσι πέριξ αύτής, προεξαρ- 
χούσης τής πλησιεστέρα; συγγενούς, ήτις τό τε  κο
σμεί τήν κεφαλήν μέ κίδαριν μεγάλην. Μ ετά δέ 
τόν χορόν μία αύτών λαμβάνει κόσκινον, έντό ; τού 
οποίου υπάρχει άλευρον, καί άλλη παρακολουθούσα 
αύτήν λαμβάνει έξ αύτού καί χρίει όλας τάς πα- 
ρισταμένας εις τάς παρειάς (συμβολικώς τούτου 
δηλοϋντος εύχήν γήρως), έκεΐναι δέ ρίπτουσι δώ- 
ρόν τ ι  εις τό κόσκινον. Τό δέ Σάββα τον κ όπτετα ι 
ή π ή τ ια  εις τήν κεφαλήν τής νύμφης’ άφού προσ- 
κληθώσι πάλιν αί συγγενείς, ή νύμφη καθίζεται έ- 
πί τίνος θρανίου έν τώ  μέσω τού θαλάμ.ου, καί κα- 
λ.ύπτεται δι’ ερυθρού καλύμματος’ έπειτα θέτουσιν 
εις τήν κεφαλήν αύτής τήν πτίτταν, τήν όποίχν 
κρατοϋσι δύο νέοι συγγενείς αύτής, έπί δέ τώ ν γο -
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νάτων αύτής καδιζουσι παιδίον άρρε/ άφού δέ εύ -' 
λογήσ/, τήν πήτταν ό ίερεύς, τήν κόπτουσι καί 
τήν σηκόνουσιν. 11 νύμφη τό τε  τρέχει δρομαία νά 
κρυβή εις παρακείμενον δωμάτιον, έν ω  όλοι οί 
παρόντες κτυπούσι καί εύχονται αύτήν. Τό αύτό 
γίνετα ι καί έν τή  οικία τού νυμφίου, ένθα προσ
καλούνται οι νέοι συγγενείς καί φίλοι αύτού. Τήν 
δέ Κυριακήν οί μέν νέοι άΛΛάζουσι τόν γαμβρόν 
αί δέ νέαι τήν νύμφην, τήν όποίαν ζωννύει ό πα
τήρ, ή μ/, ΰπάρχοντος πατρός, 6 πλ/,σιέστερος συγ
γενής, τά  δέ πέδιλα θέτει δ λεγόμενος Ν τέβερος. 
Οταν δέ έ 'έρχητα ι πλέον τής πατρικής οικίας ή 
νύμ.φη συνωδευμένη υπό πάντων τώ ν προσκεκλη
μένων, καί κρατούμενη υπό δύο μειράκιων συγγε
νών της, διά νά άπέλθωσιν εις τήν εκκλησίαν πρός 
εκτέλεσιν τού μυστηρίου, οί μουσικοί άύουσι τό  έ
ξής άσμάτιον μέ ήχον πένθιμου'

«  "Ε χ ετε  γε ιά , γε ιτύν ισσα ις, 

χαί σείς , μα χρογειτόν ισσα ις, 

εγώ  πηγαίνω  σ τό  χαΛό 

καθώς είνα ι γραμμένο  »  χτ.Ι.

Αφού δέ τελειώσ/, ή τελετή , παιδίον άρρεν διερχό- 
μενον διά μέσου τώ ν δύο νεονύμ,φων χιυρίζει αύτους, 
καί τό τε  πλέον παραλαμβάνεται ή νύμφη υπό τών 
συγγενών τού νυμφίου καί διευθύνονται όλοι είς 
τήν οικίαν τούτου, διά νά εύωχ/,Οώσιν. Εάν δέ 
καθ’ όδόν άπαντήσωσι βρύσιν, ρίπτουσιν έν αύ
τή  οί συγγενείς τώ ν νυμφίων κερμάτια αργύρου. 
Αφού δέ άπέλθωσιν οΐκαδε, υΐ μέν άνδρες κάθ/,νται 
χωριστά, λαμβα’νοντος τήν πρωτοκαθεδρίαν τού 
συντέχνου, παρ’ ω  κάθηνται οί πενθεροί, ό δε γαμ
βρός ισ τα τα ι μέ τήν νυμφικήν λαμπάδα είς τάς 
χεϊρας’ καί άφού τώ  εύχ/,θώσι τά  δέοντα λαμβά
νει παρά τού συντέκνου καί τώ ν πενθερών τήν ά
δειαν νά καθήσ/. Είς ετερον δέ θάλαμον κάθηνται 
αί γυναίκες, καί έν τή  γωνία ισ τα τα ι όρθή ή νύμ
φη, κρατούσα τήν λ.αμπάδα, καί εξακολουθούσα νά 
χαμ αρώνΐ) μ ή προφέρουσα μ/,δέ λ.έξιν. Λ ί εύωχίαι 
αί γαμήλια·, έξακολουθούσι τρεις ημέρας, καθ’ άς ό 
Βάκχος καί ή Τερψιχόρη είναι αί λατρευόμεναι θεό
τη τες ’ τήν δέ Αευτεραν τό εσπέρας, πρό τού δεί
πνου, ή νύμφη χ ό ν ε ι ννψιμον είς όλους τούς έστιω · 
μένους, οϊτινες ρίπτουσιν είς τήν λεκάνην δωρον 
νόμισμά τ ι .  Τήν δέ προσεχή Κυριακήν προσκαλούσι 
τούς νεονύμφους είς έστίασιν οί γο-εΐς τής νύμφης, 
ό τα ν  αυτή είσέρχηται είς τήν οικίαν τού νυμφίου, 
πρέπει νά θέσνι πρώτον τόν δεξιόν πόδα, ώς 
καλόν οιωνόν, καί άμα είσελθούσ/, δίδουσιν αύτή 
ενα άρτον, διά νά κομίσ/, αΰτόν μέχρι τού θαλά
μου. Μετά τινας δέ ημέρας έμβαίνει ή νύμφη εις 
τό  υπόγειον τής νέας οικίας, καί κρατούσα τόν 
π ιΐρ ο ν  (έμβολον) τού βοντσίυυ, χύνει νερόν είς ση- 
μεΐον ευτυχίας. Κ α τά  τόν γάμον ή νύμφη καλύ
π τε τα ι μέ τό  Ν ύγια σμ α  (λεπτοφυέστατον ύφασμα) 
καί μέ χρυσά τέ .Ιια , τά  όποια καί ακολούθως έπί 
ένα μήνα φορεί, στρέφουσα αύτά πρός τά  όπίσω, 
έπί τής λυτής κόμης. Τήν δευτέραν ήμέραν τού

γάμου ό νυμφίος χορεύει πλησίον τής νύμφης, καί 
άδετα ι τό τε  τό  ασμα’

ο Τώρα δοζιίζω  τό ν  θ ιό

ποϋ π ιάνω  χ έ ρ ι  δροσερό. *

Τήν δέ τρ ίτην ό γαμβρός πορευόμενος είς τήν α 
γοράν αγοράζει άλας καί άρτον. Τήν οήμερον τά 
πλεϊστα τούτων τών εθίμων παρημελ.ήθησαν.

3. Επικήδεια.

ό τα ν  άποθάνρ τις, άφού θέσωσιν αύτόν καταλ
λήλως έν σώ μέσω τού θαλάμου, α ί πλησιίστεραι 
συγγενείς κάθηνται παρ αύτώ καί θρηνούσιν έπαι- 
νούσαι τάς άοετάς καί τά  προτερήματα τού άπο- 
θανόντος ή τής άποθανούσης, κοπτόμεναι καί όδυ- 
ρόμεναι μεγαλοφώνως, αί δέ άλλαι γυναίκες κινού- 
σι τήν κεφαλήν έλεεινώς· Στολίζουσι δέ τόν νεκρόν 
μέ διάφορα άνθη’ τήν δέ νύκτα δέν άφίνουσι τόν 
νεκρόν μόνον, φοβούμενοι μή βροχοΛαχιάση ' άπα- 
γόμενον δέ είς τήν ύστάτην κατοικίαν του, συνο- 
δεύυυσιν αύτόν ού μόνον οί άνδρες άλλά καί αί 
γυναίκες, έξ ών αί πλ/,σιέσταται παρακολουθούσαι 
τόν νεκρικόν κράβατον έκ τού πλησίον οδύρονται 
καί κόπτονται μεγαλοφώνως, άσκεπείς καί λυτάς 
έχουσαι τάς κόμας. Μετά δέ τήν κηδείαν έπιστρέ- 
φουσιν οί πλ/,σιέστεροι συγγενείς είς τήν οικίαν, 
παρά τήν Ούραν τής όποιας υπάρχει νιπτήρ, καί 
νιψαμένοις παρατίθεται αύτοίς τράπεζα ’ τούτο δέ 
ονομάζεται Π αρηγοριά. Τήν άλλην ήμέραν λίαν 
πρωΐ οί πλ/σιέστατοι συγγενείς απέρχονται είς 
τόν τάφον, φέροντε; άνθη καί σπένδοντες αύτόν 
οίνω. Κ ατά  πάσαν δέ εορτήν, καί άλλας ώοισμένας 
ημέρας, καθώς τά  έννεάμερα,τά σαράντα  κλ. ποι- 
ούσι τό  αύτό, κομίζοντες καί πλακούντια (χο .Ιύ · 
χ ια ), είς δέ τά  παιδία φέρουσι διάφορα ζυμαρικά 
κατεσκευασμένα έν δμοιώματι μικρών πτηνών καί 
άλλων ζώων. Κ α τά  τάς διαφόρους δέ ώρας τού έ 
τους φέρουσιν είς τούς τάφους κεράσια, σταφυλάς, 
μήλα, κλπ. Μέχρι δέ πρό ολίγου έτίθετο νόμι
σμα είς σό στόμα τού νεκρού διά τόν Χ ά ρο .

4. Ά Λ . ία  τ ιν ά  έν ώ ρισμένα ις του έτους εποχα ίς .

Τήν πρώτην τού έτους καθώς πανταχοϋ ούτω 
καί ενταύθα έερτάζουσιν έςαιρέτως πως. Αφ έσπε- 
ρας γίνετα ι ό λεγόμενος Ποδιαχός (1 ) ώς άγαθίν 
προοιώνισμα’ θέτουσι δηλ. έπί μέν πινακίου σίτον 
καί μικρά κερμάτια νομίσμ,ατος, είς δέ τό  είκονυ- 
στάσιον ποτήοιον οίνου μετά νομ.ισμ.άτων μ ι
κρών’ όστις δ' έγερθή πρωίαίτερον τώ ν άλλων, 
λαμ.βάνει τό  πινάκιον, καί σκορπίζει τόν σίτον καί

(1 ) 'U λίξις παράγ/ται παρά ιού π ο 3 ς-π ο δ i  ς καί ϊχιι 
τήν αύτήν σημασίαν μέ -Λ ~. ο 2 α ρ ·. κ ό ν  £0εν ti« πασαν 
εργασία; ίναρζιν εύχονται λέγο·/τε; κ α λ £ ν  Τ. ο ί ια / .ο ν  
ίμοίω; λέγουσιν, o i l « !  έ χ ε ι  κ α λ ό ν  τ. o c ι α -
Ó̂’íj χλ“ .
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τά  νομίσμ χτα εις τους κοιμωμενους, εις σημεϊον 
ευτυχίας, καί συγχρόνως κτυπά αυτούς μέ την 
ffcvpliar ήτοι θαλλόν κρανείας, επιλόγων

«  Χαρά, χα\ "Α γ ιο ς  Β α σίλης !  

χαί το ν  χ ρ órov r á  ζήσης !  »

καί ώς βραβείον τής έγρηγορότητός του λαμβάνει 
τό  ποτήοιον του οίνου καί τώ ν νομισμάτων" οΐ δέ 
κοιμ.ώμενοι εγείρονται καί έπιμελώς ουνάζουσι τά 
σκορπισθέντα. Ολην δέ τήν ημέραν επειτα οϊ παί- 
δες συνειθίζουσι νά σονρθίζονν  τούς συγγενείς κατά 
τόν ίδιον τρόπον δωρούμενοι μέ γλυκίσματα ή μέ 
νομ.ίσματα. Τήν αυτήν ήμέραν γίνονται αϊ β α σ ι· 
λύπ η ττα ι (μ ελ ιτόπηττα ι μέ βούτυρον πλασμέναι), 
τετμημέναι εις ρομβοειδή τεμάχια, εις έκαστον 
τω ν  όποίων έγκρύπτουσι μικρόν νόμισμα. Τήν 
ήμέραν δε τού Προδρόμου, τήν οποίαν όνομάζου- 
σιν ¿Ιδ ιώματα , ά ζιόνονσι τούς μεμνηστευμένους 
καί τάς μεμνηστευμένας" δηλ. οί συγγενείς καθί- 
ζουσιν αυτούς έπί τίνος προσκεφαλαίου ή άλλου 
τινός πράγματος, καί λαμ,βάνοντες τάς τέσσα- 
ρας άκρας αύτού αϊρουσι τρις έπιλέγοντες α α- 
ήιος á ítoc χαί τον χρόνου νά ζήσης  » !  Ó δέ ά- 
ζωνόμενος υπόσχεται έστίασιν εις τούτους. Ú 
δέ επιούσα τής τού Αγίου Προδρόμου έορτής ημέρα 
τής Μ παμπούς, καθ’ ήν πάσα μήτηρ οϊας δήποτε 
τάξεως καί άν ·ρ, οφείλει αυτοπροσώπως νά έπι- 
σκεφθή τήν Μ πάμπου  της  (τήν μαίαν), κομίζουσα 
αϋτή δώρα, ένα άρτον, ένα άλάντα (ψαρόνευρον), 
σαπώνιον καί ε ϊ τ ι  άλλο" χύνει δέ καί νίψιμον εις 
αυτήν, ή τις άπομάσσει τάς χεϊρας εις τό  φόρεμα 
έκείνης. Τήν αύτήν ήμέραν γίνονται οί Σ τά ρ τσ ιο ι 
( 1 ), άνάλ.ογοι μέ τούς αλλαχού γινομένους κατά 
τήν άποκρέω μασχαράδας, τω ν όποίων δμως ού- 
σιωδώς διαφέρουσιν" επειδή ενταύθα πάσα ε τα ι
ρία τοιαύτη παρασκευάζει ένα γεν ίτσα ρον  ώπλι- 
σμένον καί μεγαλοπρεπή, καί ένα στά ρτσον , ώς 
σάτυρον τώ  δντι, δηλ. γελοϊον πρόσωπον" καί κα
τόπιν τού γενιτσάρου ακολουθεί ή χαντύνα  μέ 
προχοΐδα εις τάς χεϊρας, παοιστώσα, φαίνεται,αιχ
μάλωτον τού γενιτσάρου, ούτοι δέ περιφέρονται 
ακολουθούμενοι, ώς είκός, άπό πολυάριθμον πλήθος, 
εις τάς οδούς, χορεύοντες καί παίζοντες* συνοόεύ- 
ονται δέ ύπό τυμπάνου.

Τήν δέ ήμέραν των Βα'ίων άίουσιν οί παΐδες τήν 
έξής ωδήν"

a Βά ία, βαι'α τον Ιία ϊον  
ώς τη ν  ά λ λ  τήν  Κνριαχή  

μ ε τό  χόκχινο τ '  αυγό 

μ ί  το φούρνο τό  ψωμί 

μ έ  τή  σοΰγ.ία  τό  ψητό 

μ ε  τή ν  τσ ιό τρ α  τό  χρασί. »

Αιά δέ τό  Αγιον Πάσχα κάμνουσι τά  τσ ιορέχ ια ,
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(1) 4!ν ένθυμοΰμαι τίς ήτυμολογησε τήν λέξιν rao i  τού 
S ά τ  υ ρ ο ς.

καί πας τ ις  στέλλει εις τούς συγγενείς του (οί κα
τώ τεροι πρός τούς άνωτέρους) έν έ ξ  αυτών μέ κόκ
κινα αυγά. Επειδή δέ συνήθως ολίγον πρό τού Πά
σχα φθάνουσιν αί χελιδόνες, καί άρχίζουσι ν' ά ΐω - 
«IV άναγγέλλουσαι τήν άφιξιν τού εαρος, οί παί- 
δες μετέφρασαν τρόπον τινά  τά  άσμ.ατα τής χ ε 
λιδόνας ( 1 ) εις τήν έξής φδήν" (οίονεί λέγουσιν αί 
χελιδόνες)

«  Ζυμύνετε χαί πλά νετε,

χαι μ ίν α  τσ ιορελά χ ι, (δ ίς )  

χ ω ρ ίζ ε τε  χαί ρά π τετε ,

χαί μ ένα  γε.Ιεχάχι. »  (δ ίς )

Τήν δέ πρώτην Μαρτίου οι μαθηταί τώ ν κοινών 
Σχολείων έσυνείθιζον νά έορτάζωσι τόν Μ ά ρτιον  
(τόν Αρην)' έΟεν οί μέν μικροί έλάμβανον εις χεϊ- 
ράς τω ν τάς χελ ιδόνα ς , οργανον μικρόν, συνιστά- 
μενον ύπό βάσεως ξυλίνης, εις ήν προσήρμοστο ή- 
μικύκλιον επίσης ξύλινον, διά μέσου δέ αύτού διήρ- 
χετο  άξων, κινούμενος έλευθέρως έπί όπής τίνος τής 
βάσεως διά κλωστής, περιειλιγμένης εις αύτόν τόν 
άξονα καί διερχομένης εις τό πλάγιον μέρος τού ή- 
μικυκλίου, έπί δέ τής κορυφής τού άςονος έπεκά- 
θητο ξυλίνη χελιδών, ήτις κινουμένη ταχέως άπε- 
τέλει θόρυβόν τινα" εϊχον δέ αύτήν ποικίλως κε- 
χοωματισμένην.

Οί δέ ήλικιωμ.ένοι τώ ν μαθητών έκράτουν τά  
χλ ιοόνχια ,(είδος πελέκεως άπό μέν τού ένός μέρους 
άμβλ.έος, άπό δέ τού ετέρου οξέος καί κεκλιμένου). 
Περιεψέροντο δέ ούτοι άπό οικίας εις οικίαν, αδον- 
τες άσματα, ώς τά  έξής"

s Χ ε.Ιιδόνα  μον χρυσή ,

'σαν τρνγόνα  π .Ιουμ ιστή , 

χάθησε χαί λάλησε, ·

χαί ώραν παραχά.Ιεσε' 

δποιος δώση τόν  παρά, 

ν ά χ  υγεία χαί χ α ρ ά , 

δποιος δώση τ '  άσπρο  

νά μ ή  φανή ατό χάστρο, 

δποιος δώ σ ' τό  δ ιιίρ ι 

νά  πάρωμε χα β ιά ρ ι, π 

Καί πάλιν"

«  Μ ά ρτιος  μ ά ς ήρθε 

χαί χαλάς μ ά ς ηνρε

(1) Ό  Άριβτεφάνης ("Ορν. 1413) λέμΐ « ές θο'μάτιον t i  
σχολιόν αδειν μοι δοκεΤ -, ένθα σχολών ti λέγε: « ία suarn 
ipsius vestfim. S. ΈπειΪή συνεχώς χελιδόνας λέγει τοιοΰ-όν t 
φησιν « εαρος χρήζει, παλαιόν γάρ χιτώνα εχει. » — Αλλά 
βίν τολμώ vi εκφέρω γνώμην, έάν τούτο έχε: σχέσιν tivi μί 

τήν ώς ανωτέρω ίρδήν τών χελιδόνων διότι ένταύΟα ούτε τήν 
έκδισιν Ικείνην τού Άριστοφάνους, τήν ¿ποιαν ποτέ èv τή του 
Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη είδον, έχω, οΰτε άλλην τινα μέ 
σχόλια· άφίνεται λοιπόν ή χρίσις εις τούς περί t i  τοιαΰτα 
δεινούς.
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τά  βρεα άνθοΰσι 

χάμποι λονλονδοϋσι.

Κ α ί συ χα.Ιή 'ναχοχνρά, 

βά.Ιε τά  πατήχια σου 

χαί σέδα σ το  χε.Ι.ίάρι ο ου, 

έβγαλε σαράχ ( Κ ) αύγά, 

δός ήμάς τά  τέσσερα  

χαί σάς τά  είχοστεσσερα , (1 )  

νά μή μάς δείρ ό δάσχα.Ιος 

δάσχα.Ιος πρω τόσχολος, 

νάχωμε τή ν  αμαρτία  τ ου 

χα ί τήν  χολασία  του.

Έ ξ ω  -¡¡ιύ.ί.1' χαί πόντιχο ι 
μ έσα  ή.Ιιος χαί χαρά  

χα ί χαρά χαί πασχα .Ιιά  

χαί πά .Ιι χαί του  χ ρ δ ν  ■'*

Αλλο.

ι 'Ρ ί ρ η  β ) ,  μήνη ρεύοντα ι,

ρήνη χουχουρενονται,

ρήνη 'π ά γ ε ι 'σ τα  βουνά  

στα  βουνά τά  πετρω τά , 

νά φωνάί,η, Α ε τέ ,

Α ι τ Ι ,  στανραετέ, 

τ ό  πα ιδ ί ποΰ β ά π τισ ες  

■¿-άριν, ψάριν εραγε, 

χδχχα.Ιον χ α ιά π ιε ’ 
ποΰ νά  τό  ία τρεύσωμεν ·, —

'Σ τή ν  Α γ υ ιά  σ τή ν  Π αναγνιά  (4 )

’π ώ χ ' άνώ γεια  καί χατώγεια  

χαί 'ψη-Ιά τά  .χεριβό.Ιια .»

Καί άλλο"

ε'Η .ΙΘεν ή Ά ν ο ιζ ις  

ώρα χα.Ιή" 

νά, χαί τά  δένδρα  

τά  δροσερά 

νά, χαί τά  χ ό ρ τα  

τά  τρνγερά . ο

Εφιλοδώρουν δέ αυτούς συνήθως μέ ώά, ή καί 
ρ.έ χ_ρήματα. Αν δέν άπατώμαι, ό μακαρίτης 
Αευκίας αναφέρει περί τού εθίμου τούτου εν τινι 
φυλλαδίω αύτού.

Τήν 24 τού μηνός Ιουνίου, εορτήν τού Προφήτου

(1) Τεισαράκοντα.
(2) Αυτός ό υπολογισμός δέν συμβιβάζεται μέ τήν άριδμη- 

κήν· άλλ’ ϊιως ό ποιητής ποιητιχή άδεια χρησάμενος ώλιγό- 
ρησε τής μαθηματικής άκριβείας.

(3) Ειρήνη, κύριον ίνομα.
(4) "II Παναγυιά είναι μικρόν χωρίον, άπέχον τού Στενημά- 

χον μίαν περίπου ώραν (ορα Πανί. φυλ. 2Í9 περί τής Διοική- 
«εως Φιλιππουπόλιως).

Προδρόμου, κάμνουσιν αί νεάνιδες τήν Κ α .Ιην ί- 
τσ α ν " δηλ. αφού αί παρθένοι τής συνοικίας συναχ- 
θώσιν εν τ ιν ι οικία, ένόυουσι μίαν τούτων ώς οΐόν 
τε  πολυτελώς, ώς νύμφην, καί έπειτα κρατοϋσαι 
αύτήν μέ ήθος ευλαβές, καί διά τώ ν χάρτινων ρι- 
πιδίων τω ν  άνεμίζο -σαι διέρχονται "τή ν  πόλιν, 
άδουσαι τό  παρά πόδας ασμα, καί έρχονται εϊς 
τινα  έκτός τή ; πόλ.εως εξοχήν, δπου τρώγουσι, 
χορεύουσι καί άδουσι πάλιν βλαι αί παρθένοι" οί 
όέ παίόες τής αυτής συνοικίας, (οπλισμένοι μέ σφεν- 
δόνας καί μέ τούς λεγομένους γά .ίαγγας  ( I ) ,  συνο- 
δεύουσι τήν Κ α λήν  ί τ  ο  αν, έτοιμοι νά έλθωσιν εις 
χεϊρας, ή ν' άρχίσωσι τρομερόν πετροπόλεμον κατά 
παντός, οστις ήθελε τολμήσει νά διαταράξη, τήν 
έορτήν καί τήν πανήγυριν εκείνην, ίδού τό επ ί
σημον τής έορτής άσμα"

αΒ αλή Ν ίτσ α  (2 ) στολ ισμένη  δώδεκα χ ρόνω ν .

δώδεκα χρόνω ν  τή ν  πήρεν ό Γ ιανίτσαρος,

νά τή ν  μάθη τό  δοζά ρ ι χαί τό ν  πόλεμο . »

"^.δουσι δέ καί διάφορα άλλα άσματα. Πρός τού- 
τοις άφ έσπέρας έκαστον κοράσιον, καθιύς καί οί 
νέοι, θέτει έντός κάλπης πλήρους ΰδατος -μυστικώς 
σημάδιόν τ ι , καί άφού έπιστρέψωσιν άπό τήν 
εξοχήν, συνέρχονται όλα είς τήν αύτήν οικίαν καί 
περικυκλούσι τήν Καλ.ηνίτσαν, ήτις εξάγει εκ τής 
κάλπης άνά ί ι  σημάδιόν" πριν δέ φανερώσνι αύτό,τά 
άλλα κοράσια λέγουσι τήν τύχην τής ής τίνος ήθε- 
λεν είναι τό  σημάδι. Εννοείται δέ ο τ ι συνήθως λέ
γουσι ποιον θά πιίρη , ή τ ί  θά γείνφ ή νεάνις" καί 
οΰτω διαλύεται δλη ή έορτή εκείνη. Είναι δέ τούτο 
άνάλογον μέ τόν αλλαχού όνομαζόμενον χλήδωνα.

Τήν δέ παραμονήν τών Χριστουγέννων όνοαάζου- 
σιν ίννε ιά  ιραγειά" όθεν τό  έσπέρας φιλοτιμούνται 
νά παραθέσωαιν εϊς τήν τράπεζαν έννέα ειδών φα
γητά , συγκαταριθμουμένου καί τού άλατος καί 
τού πεπέρεως. Τήν αύτήν δέ ήμέραν πρός τούτους 
κάμνουσι τήν χαραθάϊαν, ήτις είναι άρτος έχων 
έπί τής άνω έπιφανείας σταυροειδή διαζώματα, έφ’ 
ών κολλώσι κάρυα, έντός δέ τού άρτου θέτουσι, 
ζυμόνοντες αύτόν, διά νά μή γνωρίζ-ρ κάνεις ^ού 
θέλει είναι, μικρόν νόμισμα, καί τό  έσπέρας είς 
τό  δείπνον κόπτουσι τή ν Καραβάϊαν είς τόσα τ ε 
μάχια όσοι είναι οί παρακαθήμενοι" έάν δέ έχωσι 
συγγενή τινα  εις τήν αλλοδαπήν, χωρίζουσι καί 
δι εκείνον ιδιαίτερον τεμάχιον. Επίσης προσδιο- 
ρίζουσι τεμάχια  διά τήν οικίαν καί διά τά  άλλα 
αύτών κτήματα, καί άφού ό καθείς λάβρ τά ϊδικόν 
του, τό  ανοίγει άναζητών τό  νόμισμα" είς οντινα  
δέ εύρεθγ, εκείνος θεωρείται ό ευτυχής.

Γι’. ΜϋΟοι.

ΠανταχοΟ μέν οί μύθοι είναι συνήθεις, άλλα πρό

(1) Ό φ ά λα γγα ς  κατασκευάζεται έχ χάρτου ππ.σσοριέ- 
νου οϋτως, ώστε τινασσόμενο; ε'ς τόν άίρα καί όνο’γων απο
τελεί πάταγον ώς μικρόν ίχπορσοκρότησιν.

(2) Άννίστα='Δννα.
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πάντων έκεϊ, όπου ύλη συνδιαλεξεως ποικίλη δέν 
υπάρχει, ούτοι άποτελούσι την κυριωτέραν πολλά- 
κις τροφήν των συναναστροφών, μάλιστα μεταξύ 
γυναικών καί παίδων. Είναι δέ τώ  όντι τερπνόν 
τό  νά εύρεθή τις εις τοιαύτας συναναστροφές, όποϊαι 
συνήθως αί τώ ν χωρικών καί αί τώ ν  άστών μας αυ
τώ ν, έκτός ολίγων εξαιρέσεων. Συνάγονται οίκογέ- 
νειαί τινες, επί παραδείγματι, συγγενικαί ή διά 
στενής φιλίας συνδεδεμέναι εν τιν ι οικία κατά τάς 
μεγάλας τού χειμώνος νύκτας' έκεϊ βλέπεις τάς 
κυρίας καθημ,ένας εις χωριστόν ριεντεριον, καί ά- 
πεχούσας μικρόν τουλάχιστον άπό τώ ν άνδρών' 
καί οΰτοι μέν εύρίσκουσιν ότωςδήποτε ύλην τινα 
όμιλίας, περί τού έμπορίου, τής συγκομιδής τών 
καρπών, τής καλλιέργειας τώ ν κτημάτων κ τλ. Αί 
όμιλίαι όμως αδται ποτέ δέν διεκπεραιούνται δια· 
λογικώς, άλλά πάντοτε είναι άφηγήσεις, γινόμε
νοι ϋφ ενός έκάστοτε με τόνον καί ϋφος τοιούτον, 
ώ στε νομίζεις ό τι παρευρίσκεσαι εις συναναστροφήν 
τής Ομηρικής εποχής. Οί νεώτεροι τήν ηλικίαν ού- 
δαμώς σχεδόν λαμβάνουσι μέρος εις αύτας, οί δε 
ποοβεβηκότες, καί κεκτημένοι έκ τής ηλικίας τό 
δικαίωμα τούτο, όμιλούσι πάντοτε άςκυματικώς, 
άναμιγνύοντες εις τούς λόγους τω ν αποφθέγματα 
προσώπων τεθνηκότων, καί έπικυρούντες τό  άξιόπι- 
στον τώ ν λεγομένων διά παροιμιών. Εάν δεό  Βάκ
χος είσέλθη εις τήν συναναστροφήν, (καί θεωρεί
τα ι, αληθώς είπείν, ή παοουσία του πάντοτε σχε
δόν αναγκαία), τό τε  ή τώ ν ιίνδρών γίνετα ι ζωηρο- 
τέρα ' οί γεοοντότεροι σιωπόντων τώ ν άλλων διη
γούνται ένθουσιωδώς διαφόρους περιπετείας τής 
νεανικής τω ν ηλικίας, ανδραγαθήματα διάφορα, 
γνωριμίας ¿ιεγά.Ιων καί σημαντικών άνδρών, ένα- 
σμενιζόμενοε νά έξυψώσι τάς άρετάς καί τά  προ
τερήματα τώ ν παλαιών εκείνων άνδρών, οίονεί έ- 
παναλαμβάνοντες τόνεστόρειον εκείνο'

. . . .  χεϊνο ιη ι δ α ν ου τ ις
τώ ν , ο< νΐ·ν  β ρο το ι είυ'ιν έπ ιχθ ύη ο ι, ρ α χ εο ιτο .

Λί δέ κυοίαι κάθηνται σιωπώσαι, βλεπόαεναι, 
καί έπίδεικνύμεναι σιγηλώς τήν πολλάκις ούτυχοΟ- 
σαν αυτών καλλονήν. Μεταξύ δέ τής σιγής εκείνης 
τού ωραίου φύλου, αίφνης τις έξ αυτών, εις ήν ή 
ηλικία καί ή πολιά δίδει δικαίωμα ομιλίας, ρίπτει 
αστεϊσμόν τινα άβλαβή εις τό  μέσον, καί κάμνει 
τάς σιωπώσας ώραίας νά δείξωσι τού; λευκούς όδάν- 
τας αύτών, ή καί νά άκουσθή έναρμόνιος πάταγος 
γέλωτος, χωρίς πολύ τούτο νά διαταράξη τήν ευω
χίαν τώ ν κυρίων. Τούτο δέ είναι τό πρώτον σύν
θημα όμιλίας, ήτις έπειτα αρκετήν ώραν εξακολου
θεί, λαλουσών, κατά τήν γενικήν συνήθειαν τού ω 
ραίου φύλου (καί έστω  μοι συγγνώμη διά τήν τό λ 
μην τής παρρησίας) όλων τώ ν κυριών συγχρόνως" 
άφοϋ δέ μετά τινα  καιρόν έξαντληθή πάσα ύλη όιη- 
λίας περί τού ενδύματος τής δείνα, καί τού βαδί
σματος τής άλλης, ή περί τής ποιότητος τού γλυ
κού τής Έ .Ιέ ν τσ ιο ν ς  καί τού με'λιτος ή τής πα- 
στίλλας τής ' Ρ α .Ιο ΐχ , τό τε  πάλιν περιπίπτουσιν

εις τήν πρώτην σιγήν, άφοϋ θερμώς παρακαλέσωσι 
τήν πολιάν εκείνην νά διηγηθή αύταίς μύθόν τινα, 
τον όποιον (έν παρενθέσει) ήκουσαν τούλάχιστον έ- 
κατοντάκις' έάν δε ή αίτησίς τω ν  γείνη δεκτή, 
τό τε  περικυκλούσιν αί ώραϊαί μας τήν ευεργετικήν 
γραίαν, ήτις φιλαρέσκως προοιμιασαρ*ίνη, άο/ίζει 
έπικώς πως τόν μύθον, καί δεν διακόπτεται, ειμή 
όταν νεωτέρα τις διακόψη αύτήν, ζητούσα πληρο
φορίας περί τών άναφερομένων προσώπων ή ποιούσα 
παρατήρησίν τινα  λόγου άξίαν.

Δέν επιχειρώ ό'μως έγώ  νά σάς γράψω όλους τούς 
μύθους τών γραϊδίων εκείνων, όσους ήκουσα’ διότι 
τή  άληθεία δέν θά ήναι μικρόν τό  κακόν" άλλά 
παραλείπω·* τούς πλείστους, επισυνάπτω ενταύθα, 
ολίγους τινάς, οίτινες μοι έφάνησάν πως περίεργοι, 
έχοντές τινα άξίαν, ε ίτε  ο'ις παρωδία αρχαίων πε- 
ριελθόντων μέχρις ήμών κατά παράδοσιν, ε ίτε  ώς 
νεώτερα πλάσματα.

Ό  [tZ-θος τής Χ ε.Ιιΰ όνος.

«Νέος τις ήράτο παρθένου έρασμιωτάτης, ήτις έν 
τούτοις ούδεμίαν έδιδε προσοχήν εις τόν έοωτα 
τού ταλαίπωρου εκείνου (καί πότε δά αί ώραΐαι 
δέν δεικνύουσι τοιαύτην σκληρότητα ; ). Διά νά ά- 
πολαύση λοιπόν ό νέος τού ποθουμένου επινόησε τό 
έ;ής στρατήγημα' μεταμφιεσθείς έπώλει εις τάς ο
δούς μήλα, καί ήλθεν ΰπό τά  παράθυρα τής ερω
μένης του, όπου σταθείς έφώναξε' α Μήλα, μήλα 
καλά » ! — Πόσον δίδεις τά  μήλα; ήρώτησεν ή νεάνις 
μή άναγνωρίσασα τόν διάπυρον εραστήν της.— Ολα, 
Κυρία, τά  δίδω  δι’έ* σοινίκι κέγχρου.— Καλά, έλα 
νά τά  άγοράσωμεν ήμείς, έπανέλαβεν ή ώραία παρ
θένος. Καί ό νέος είσήλθε, καί λαβών τό αίτηθέν 
άντίτιμον, έδωκε τά  μήλα* άλλ’ ένώ ένησχολεϊτο 
εις τό  νά μετάγγιση  τόν κέγχρον,εξεπίτηδες έχυσεν 
αύτόν κατά γης, καί έκάθηαε νά τόν συνάξη εις τόν 
σάκκον του σπυρ ί,σπυρ ί- i l  νέα βλέπουσα τόν μω
ρόν άγώνα τού νέου, έγέλα, παρατηρούσα ο τι είναι 
αδύνατον νά συναχθή οδτω τόσος κέγχρος,άλλ’έκεΐ- 
νος έπέμενε λέγων ό τι έχπ  λογους ισχυρούς, ώστε 
τοιουτοτρόπως νά τόν σύναξη. Καί άποποιηθείς 
τήν προσφοράν άλλου σοινικίου, έξηκολούθησε μέ
χρι; ού ένύκτωσε' τό τε  δέ παρεκάλεσε τούς οι
κείους νά έπιτρέψωσιν αύτώ νά μείνη τήν νύκτα 
έν τή  οικία πρός έξακολούθησιν τής επιπόνου εργα
σίας του' εκείνοι δέ, μηδέν ύποπτεύοντες, δέν έδί- 
στασαν νά τώ  έπιτρέψωσιν, οίκτείροντες αύτόν έν 
τούτοις διά τήν βλακώδη επιμονήν του. Αφού δέ 
άπαντες άπεχώρησαν εις τούς κοιτώνας τω ν , ό νέος 
¿φρόντισε νά παρατηρήση πού έμελλε νά κοιμηθή 
ή ερωμένη του, καί έν τώ  μέσω τής νυκτός είοελ- 
Οών εις τόν θάλαμον αύτής, ένφ ήτο βεβυθισμένη 
εις βαθύτατον ύπνον, άνήοπασεν αύτήν, καί άνεχώ- 
ρησε, χωρίς κανείς, ούδ' αύτή ή νέα, νά έννοήση. 
Αφού δέ εςημέρωσε, καί ήγέρθη ή νέα, παρετήοησεν 
ό τ ι εύρίσκετο πολύ μακράν τής πατρικής της οι
κίας πλησίον εκείνου δστις τήν ήγάπα, χωρίς όμω i
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ν’άνταγαπαται παρ'αύτής, καί άμέσω; εννόησε τήν 
παγίδα είς ?,ν ένέπεσεν' άπεφάσισεν όμως νά εκ- 
δικηθή, καί οδτω δέν άπηύθυνε πρός αύτόν ούδέ 
λέξιν. ¿δοκίμασε μέ μυρίους τρόπους ό εμπαθής 
εραστής ν’ άποσπαση έ'να λόγον άπό τό  στό
μα της, άλλ' έστάθη αδύνατον. Εννοείται, ο τι καί 
ή πλέον έκτακτος ώραιότης άφωνος ουσα δέν όύνα- 
τα ι νά έμποιήση ή νά διατηρήση τούλάχιστον έρω
τα  είς τήν κκρδίαν. Οθεν ό νέος, άφού πολύν χρό
νον έβασανίζετο, άπεφάσισε τέλος πάντων \ά νυμ- 
φευθή άλλην, ήτις τουλάχιστον νά δύναται νά λα- 
λή. Ενώ λοιπόν έτελεϊτο ή τελετή  τού γάμου, 
παρήν καί ή βωβή εκείνη καλλονή, ήτις βεβυθι- 
σμένη είς τήν πλέον απελπιστικήν μελαγχολίαν, 
δέν παρετήρησεν ο τ ι ή λαμπάς 5/,ν έκράτει είς 
χείράς της, έκάη τόσον, ώ ι τ ε  παρ ολίγον έκαιε 
καί τά  δάκτυλά της. Αλλά ή νύμφη μή ύπομένουσα 
ένώ έγίνετο ή τελετή , ά·. έσυρε τό  νύφιασμά τη ;, 
καί άπευθυνομένη πρός τήν ώραίαν εκείνην τήν 
τόσον άνάλγητον μένουσχν, έπιπληκτικώς είπ εν.

σ Α ί  !  χαϋριένη, it*· ¡¡σαι βή  ( \ )  καί βώχου 

όεν  είσα ι τυ γ  ΐ )  τυγ.Ιώχου  /ο

»  11 κατά ποοσποίησιν άλαλος βλέπουσα τήν ά 
νυπομονησίαν τής νύμφης, άπεκρίθη' s Τρία χρό 
νια έγώ ύπέφερα σιωπώσα, καί σύ δέν ήδυνήθηί 
νάύποφέρης χωρίς νά όμιλήσης ούδέ μίαν στιγμήν ; »  
Τότε ό νέος άκούσα; τήν φωνήν της, ώομησε νά 
τήν συλλαβή άπό τάς πλεξίδας της' άλλ’ αύτή 
μετεβλήθη εις χελιδόνα, καί αί πλεξίδες της έ
μειναν είς τάς χεϊρας τού έραστοϋ' μόνον δέ 
δύο έικειναν είς έκείνην, καί αύταί είναι αί άπο- 
τελούσαι τήν ψαλιδωτήν ούράν τής χελιδόνος. »

Μύθος Τρυγόνος (% ).

αΔιδασκα'λισσά τ ι ;  είχε μαθήτριαν, ί,ν έστειλε 
νά τή άγοράση μέταξαν πρασίνου χρώματος, άλλ’ 
αύτή λησμονήσασα έφερεν άλλου χρώματος μέτα- 
ξαν- τό  αύτό καί δεύτερον έγένετο. Οθεν ή διδά
σκαλος όργισθεϊσα, έπέρασε -ήν θηλειάν τής μ.ετά- 
ξης είς τον λαιμόν τής μαθητείας, διά νά τιμω- 
ρήση αύτήν αύστηρώς. Τότε ή άθιόα νέα έόεήθη 
τού Θεού νά μεταβληθή είς πτηνόν, καί ούτως έ 
γένετο τρυγών, (θρηνούσα καί Ιχουσα δείγμα τού 
κινδύνου της τήν είς τόν τράχηλόν της μέλαιναν 
ταινίαν, ήτις είναι ή θηλειά . . . ). ο

Νόστιμον είναι καί τό ακόλουθον μυθάριον, δι 
ού σκοπεΐται ίσως νά καταδειχθή τό  άλληλένόε- 
τον τών οντων.

ε Παιδίον έχον μικρόν κώδωνα, άνήρτησέ πο
τ έ  είς t> χαμόδενδρον" άλλ’ ώ  τού θαύματος ! 
τό  χαμόδενδρον έν ροπή οφθαλμού μετεβλήθη

(1) Βωβή.
(3) Ήν Στενημάχω xal t '; v i Τ.ίν.ς ή τρυγών καλείται χοι- 

νέτερον μίν γχουα/γ/ού/τα, ώς έχ τής ?ί-νής, «λλ4 χαΐ όε- 
χαβχτςϋρα.

είς οΰρανόμηκες δένδρον, ώστε τδ  παιδίον δέ* 
ήδύνατο πλέον νά φθάσρ τόν κωδωνίσκον του. 0 θεν 
έστάθη παρά τόν κορμόν τού δένδρου, καί θερμώ 
παρεκάλει αύτό νά τώ  άποδώσφ τόν κώδωνά του' 
επειδή δέ τό  δένδ ρον έμενε* άκαμπτον, τά  παιδίον 
ήπείλησεν αύτό,ότι θέλει προσκαλέσει τόν πέλεκυν, 
διά νά τό .κόψή’ άλλά καί πάλιν τό  δένδρον πε- 
ριεφρόνητε τήν άπειλήν'όθεν διευθύνεται τό  παιδίον 
είς τόν πέλεκυν, πρός δν λέγει' α Πήγαινε νά κόψ/,ς 
τό  δένδρον εκείνο, διά νά μ’ άποδώση τόν κώδω
νά μου » '  άλλ ’ ό πέλεκυς ώκνησε. Τό παιδίον ή- 
πείλησε καί αύτόν, ο τι θέλει προσκαλέσει τό πύο, 
διά τόν καύση' ήδιαφόρεσε καί περί τής απειλής. 
Οθεν τό  δυστυχές παιδίον έδραμε καί πρός τό 
πΰρ, καί πάλιν πρός τό νερόν, καί πάλιν πρός τόν 
ελέφαντα, (διά  νά πίη τό  νερόν), καί πρός τούς 
ποντικούς, διά νά έμβώσιν είς τού έλέφαντος τά  
ώ τα ' άλλ ούδαμού ήθελησχν νά δώσωσι προσο
χήν είς τάς παρακλήσεις ή είς τάς άπειλάς τού 
πτωχού παιδιού. Τότε τρέχει πρός τήν γάταν, ή- 
τις προθύμως δεχθεϊσα τήν παράκλησίν του έδραμε 
διά νά φάγη τούς ποντικούς' ούτοι διά νά σωθώσι 
τρέχουσι νά έμβώσιν είς τά  ώ τα  τού έλέφαντος, ό 
ελέφας κινείται νά ροφήση τό  νεοόν, τό  νερόν μεθ 
όρμής όρμά νά σβύση τό πύρ, τό  πύρ πετρί νά καύση 
τόν πέλεκυν, ό πέλεκυς όρμά νά κόψη τό  δένδρον, 
τό  όποιον βλέτον τόν κίνδυνον επικείμενον, έχαμή- 
λω τε  καί ούτως ήδυνήθη τό παιδίον νά λάβη τόν 
περιπόθητο·* κώδωνά του .»

Τό δ ίφεξής έχει αναλογίαν τ·.νά μέ τό ανωτέρω.
α Ποντικός τις εύρεν έν ξηραόάχι(χεν.αχιον άρτου 

ξηρού), ήλθε δέ πρός τόν μάγειρον, παρακαλώ·* 
αύτόν νά τώ  δώση ολίγον ζωμόν, διά νά βρέξη τό 
ξηραδάκι καί νά τό φάγη' άλλ’ό γλίσχρος μάγειρος 
¿ζήτησε παεά τού ποντικού ξύλα. Προσέδραμε λο ι
πό* είς τό  βουνό·*, λέγων' «  δό; σύ μένα ξυλάκι, 
έγώ  ξυλάκι τόν μάγειρον, μάγειρος μένα ζωμάκι, 
νά βρέξω τδ ξηραδάκι μ.ου νά τό  φάγω. »  Τό βου
νό* έζήτησε βροχήν, καί ό ποντικός ήλθε πρός τόν 
Θεόν ζη τώ ν βροχήν' άλλ ό Θεός έζήτησε θυμίαμα' 
άπήλθε πρό; τόν Εβραίον ζη τών θυμίαμα, άλλ' ού- 
τος απαιτεί ώόν, ήλθεν είς τήν όρνιθα, (άλεκτο- 
οίδα) ζη τών ώόν' αύτή ζη τε ί κεγχρί, έρχεται είς 
τόν παντοπώλην, λ έγω ν ' α Σύ μένα κεγχρί, έγώ  
κεγχρί τήν όρνιθα, όρνιθα μένα αύγό, έγώ  αυγό τό 
λίαχουντή (τόν Εβραίον), λίαχουντής μένα θυμία
μα, έγώ  θυμίαμα τό Θεό, ό Θεός μένα βροχίτσα, 
έγώ  βρόχίτσα τδ βουνό, τό  βουνό μένα ξυλάκι, 
έγώ  ξυλάκι τόν μάγειρα, μάγειρας μένα ζωμάκι, 
νά β :έ ;ω  τό ξηραδάκι μου νά τό φάγω » .  Λλλά 
ό άπληστος ιιπαχά.Ιης ζη τε ί άλας' ό δυστυχής πον
τικός απέρχεται είς τήν θάλασσαν, διά νά λάβη 
άλας, έκεί'δέ π ίπτει καί πνίγετα ι, χωρίς νά κ.α- 
τορθόίση μετά τόσα; παλινδρομίας νά βρέζη τό  ςη- 
ραδάκι του καί νά τό φάγη. »

( " Ε π ι τ α ι  συνεχεία . )
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ΑΛΛΠΛΕΘΝΕΣ τή; Ευρώπη; ΔΙΚΑΙΟΝ ύπό Α. Π. ΕΦΨΤΕ- 
ΡΟΓ, έίελλη.ιοθέν ύπό Διομ. Κυριάκού. —' Εν 'Αθήνα'.; 1830.

ΝΙΚΟΑΑΟΓ ΣΑΡΙΠΟΑΟΓ τά τών ΕΘΝΩΝ έν ειρήνη χα! έν 
πολέμψ ΝΟΜΙΜΑ. —Έν Άθήναις 1800.

8Ιεθ’ ύπερηφάνου τινό ; συναισθήσεως άναγγέλλο- 
μεν τά  συγγράμματα ταϋτα, δ ιότι καί αύτή μόνη 
ή αύτώ·/ δημοσίευσις χαρακτηρίζει τήν Οέσιν ήν 
κατέχομεν μεταςύ τών αυτονόμων έθνών. Εθνος 
άλλω δουλεΰον δέν έχει εξωτερικόν δίκαιον, διότι 
μόνην σχέσιν έχει τήν τού δυναστβυομένου πρός τόν 
δυ/αστεύοντα. ΧΟές καί πρώην ήσαν έ τ ι οί Ελλη
νες υπό τόν ζυγόν τών Οθωμανών οποίοι οί άνή- 
λικες, οί μή δυνάμενοι νά διευθύνωσι τά  καθ' έαυ- 
τούς, όποια τά  ποίμιια ύπό τήν ράβδον τού ποι
μένας καί τού σφαγέως τόν πέλεκυν. Α λλ ’ άμα ή 
ανδρεία τω ν  τοίς πεοιεποίησε τήν ανεξαρτησίαν, καί 
έκ τοτε κατέστησαν ενεργά μέλη τής πολιτικής τών 
λαών κοινωνίας, καί τήν ευθύνην τώ ν ιδίων έχον  
τες  έργων, συνεδέθησαν μετά τώ ν έθνών διά δκαιω- 
ματων καί καθηκόντων, ά όφείλουσιν ενδελεχώς νά 
σπουδαζωσιν. Εις τούτων δέ τήν θεωρίαν μυούσιν 
αύτούς τά  δύω ενταύθα αναγγελλόμενα βιβλία, οίς 
άμφοτέροι; άναγνωρίζομεν πολλήν, εί καί διάφο
ρον τήν αξίαν.

Τό πρώτον τούτων είναι μετάφρασις, έχει δέ 
παντα τά  πλεονεκτήματα όσα δύνανται ν' άπαιτη- 
θωσιν εκ καλής ρ.εταφράσεως, καί πλείονα έ τ ι ' τό 
δε πάντων πρώτιστον είναι ή άρίστη εκλογή τού 
μεταφρασθέ/τος βιβλίου. 0  Κ.. Εφτερος, εϊς τών 
επισημότατων δημοσιογράφων ·ιής Γερμανίας, άπό 
τής πρώτης νεότητάς του έγνώσθη όυς συγγραφεύ; 
καί νομολόγος πολυμαθής, γράψας περί τού δικα
στικού οργανισμού τών Αθηναίων (1821 ), καί περί 
τού δ.εθνούς δικαίου τώ ν  αρχαίων (1 8 2 3 ), καί 
μετά ταύτα εγχειρίδιο·/ ποινικού δ.καίου. Τά δέ 
σύγγραμμα αύτού περί τού διεθνούς τής Εύρω
στης δικαίου, προϊόν βαθείας μελέτης τώ ν  θετικών 
διεθνών εθών καί νομίμων, γεγραμμένον δέ μετά 
τής ακρίβειας καί τή ; μεθόδου εκείνης ήτις χαρα- 
κτΥΐρ'.ζει συνγ$ω; τά  έαβριΟτ, ττροϊόντα ν?,ς γερ* 
μανικής πολυμαθειας, θεωρείται ώς κλασικόν, καί 
ώς βέβαιος άδηγός εις τά  ζητήματα  περί ών πραγ
ματεύεται, καί έν όλίγοις έτεσι πολλά; έσχεν αλ
λεπαλλήλους εκδόσεις.

Τό καθ εαυτό λοιπόν άξιόλογον καί περιε/.τικώ- 
τα το ν  τούτο σύγγραμμα μετήγαγεν ό διεϊμηνευτής 
«υτου εις γλώσσαν γλαφυράν, ευκρινή, καταβαλών 
κόπον όπως μείνη μέν πιστός είς τό  πρωτότυπον, 
αλλά συγχρόνως διασκεδάσνι τήν ομίχλην τής άσα- 
φεία; ήτις πολλάκις περι/έχυται είς τό γερμανικόν 
ί;?ος, « ν  καί κατά μέρος είχεν ήδη αραιώσει αύτήν

ή γαλλική μετάφρασις, άφ’ ής έγένετο ή ελληνική. 
Ούκ όλίγη όέ καί επιτυχής κατίβλήθη προσπάθεια 
και περί την είίρεσιν διαφόρων έπιστημονικών 
όρων, νέων πολλάκις, ώς νέαι εισί δ ι’ ήμάς καί αί 
σχέσεις άς έκφράζουσιν. Λύξάνουσι δ ' ού μικρόν τήν 
αξίαν τής μεταφράσεως ταύτης, κ α ί διδακτικωτά- 
την αύτήν καθιστώσιν είς πάντα περί τήν φιλολο
γίαν καί τήν γνώσιν τής άρχαιότητος ένδιαφερόμε- 
νον, είς πάντα Ελληνα αναγνώστην έν γένει, αί 
συνεχείς άρχαιολογικαί σημειούσεις δι ών έπλουτί- 
σθη, συνιστάμ,εναι είς συλλογήν τώ ν πλείστων συν
θηκών, α ΐτινε; άπαντώνται είς τώ ν αρχαίων τά  
συγγράμματα 5 )έν  έπιγραφαϊς. 0  Ακαδημαϊκός 
τής Γαλλίας Ιί. Εγγερός ανήγγειλε πρό καιρού ό τι 
άσχολεϊται είς σύγγραμμα περί τών συνθηκών τώ ν 
αρχαίων Ελλήνων. Τήν πλείστην ύλην τού συγ
γράμματος τούτου περιέχουσιν αί σημειώσεις τού 
Κ. Δ. Κυριάκού.

Η δ έτέρα συγγραφή είναι προϊόν μακρών πόνων 
καί άπεράντου άναγνώσεως, γεγραμμένον είς ύφος 
ύπερκαθαρεΰον, δι ού οί ή ττον είς τήν κατάληψιν 
τού αρχαίου Ελληνος λόγου ένησκημένοι, έπιπόνως 
ενίοτε διοδεύουσιν είς τώ ν ιδεών τήν κατάληψιν. 
Ει'ί τήν εΰρεσιν τή ; επιστημονικής ονοματολογίας 
ειν επιτυχέστατος ό πεπαιδευμένος συγγραφεύς, εί
τε  ε ;  αρχαίων συγγραφέων λίαν έπισταμένω; αύτήν 
δανειζόμενος, ε ίτε  έπινοών αύτήν κα τ’ ακριβή τής 

αναλογίαν, όμολογούμεν όμως ό τι ώς πρός 
ενα τώ ν όρων τουλάχιστον, αύτόν δηλαδή τόν παρα- 
δεχθέντα ώ ; τ ίτλ ο ν  τής συγγραφής, προτιμώμεν τόν 
τής μεταφράσεως τού Εφτέρου, καί το ι νεολογούν- 
τα , διότι μας φαίνεται άκριβέστερον έξηγών τήν έν
νοιαν τώ ν προσαλλήλων σχέσεων τώ ν έθνών. Αλλά 
καί τούτου προτιμωτέοα μάς φαίνεται ή άλλως τε  
καί εύχρηστοτέρα έκφρασις Αιεθνές δίκαιον, διότι, 
ώ ;  γνωστόν,ή  Α ιά  έν συνθέσει δηλαϊ πρός τοίς άλλοις 
καί τήν αμοιβαιότητα' νόμιμα  δέ είσί κυρίως ούδέν έ
τερον ή αύτοί οί νόμοι,ή τουλάχιστον τά  νόμου ίσχύν 
έχοντα έθιμα. αΤά τώ ν  έθνών νόμιμα έν πολέμιο 
καί έν ειρήνη  8 είσί λοιπόν κυρίως οί έν έκατέρα 
τών περιστάσεων τούτων παρά τοίς διαφόροις έθνεσιν 
ίσχύοντες νόμοι. Οί αρχαίοι κυρίως έλεγον τά  κοινά 
νόμιμα, τά χ ο ιιά  δίκαια, ό κοινός απάντων ανθρώ
πω ν  νόμος, καί όταν ποτέ εγραφον α τά  τών Ελ
λήνων νόμιμα, 8 ή φράσις ην ελλειπτική, εννοούσα 
« τ ά  (πάντων) τώ ν Ελλήνων (κοινά) νόμ ιμα»' ούδέ 
δικαιούμεθα νά περιμένωμεν καί λίαν ακριβή τήν 
έκφρασιν παρά τοίς άρχαίοις, δ ιότι τό τε  τό  Διεθνές 
δίκαιον δέν είχεν ήν έκτασιν καί ήν σημασίαν άπο- 
δίδωσιν αύτώ σήμερον ή επιστήμη. Τούτο λέγον.τες 
όέν άγνοούμεν ό τι έπιβαίνομεν είς εν τώ ν σημείων 
εκείνων, ών μετά' πλείστου ζήλου ϋπερεμάχησεν ό 
σοφός συγγραφεύς τών Ν ομ ίμω ν  (σελ. κγ' έπ.). 
Αλλά καί το ι λίαν άξιέπαινον θεωρουντες τήν υπέρ 
τής ύπολήψεως τώ/ προπατόρων ήμών πολυμαθή 
συνηγορίαν αύτού, όέν δυνάμεθα όμως ν’  άποσιωπή- 
σωμεν ό τι κρίνομεν αύτήν ά'ν όχι άλλο, άλλ’ άδικον 
κάν ώς πρός τόν Εφτερον, 8ν λέγει είπόντα α 5τι οί

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

α ρχα ίο ι ούκ εχνων τό δίκαιον τώ ν  εθνών, ον δ ή- 
σχησαν ποτέ  α ϊτ ό .»  ίδού αυτολεξεί τ ί  πρεσβεύει ό 
Εφτερος (§ 6). a Καί έν αύταίς, λεγει, τώ ν άρχαιων 
λαών ταίς άλληλεθνέσι σχέσεσιν άπαντώνται _εθη 
τινά  ομοιόμορφα, ίδ ίω ; περί τόν τρόπον του δ ιζ- 
ξάγειν τόν πόλεμον, τού δέχεσθαι τούς πρεσοεις, 
τού συνομολογεϊν συνθήκας, καί τού αναγνωρίζει’/ 
τό  τής ασυλίας δίκαιον. Π τών εθών όμως τούτων 
τήρησις δέν έστηρίζετο έπί ηθικής τίνος πρός τ  άλ
λα  έθνη ύποχρεώσεως, άλλά μ-άλλον επί θρησκευτι
κών ιδεών καί τώ ν εντεύθεν μ.ορφωθεντων ηθών. »
Ó Εφτερος λοιπόν δέν άρνεΐται όσα ό Κ. Σαριπολος 
άποδιδωσι τοίς Ελλησιν, άρνεΐται όμως ό τι ταύτα 
άποτελούσι τό αληθές διεθνές δίκαιον. Καί τώ  οντι 
ού μόνον οι Ελληνες παρ’οί; ά πολιτισμός είχεν άνα· 
σιτύξει τά  τής φιλανθρωπίας αισθήματα, καί ών αί 
έκτεταμέναι σχέσεις τοίς είχον διδάςει τήν α 
νάγκην τού πρό; έτέοους, ισοδυνάμους κμν αΰτοΐς, 
σεβασμού, άλλά καί αύτοί οί άγριοι τής Αφρικής 
καί τής Πολυνησίας καί κήρυκας καί πρέσβεις άλ- 
λήλων έν πολέμω δέχονται καί φείδονται αύτών, 
καί ειρήνην συνομολογούσι καί τηρούσιν αύτήν, καί 
πρός άλλήλους πολλάκις φιλανθρωπεύονται, καί ιε
ρών χωρίων άπέχουσιν όταν ή θργ,σκεία τοίς έπιβάλ- 
λη τοιούτους περιορισμούς. Αλλά ταύτα  πάντα δεν 
άποτελούσι διεθνές δίκαιον είς τήν επιστημονικήν 
αύτού σημασίαν, ώς δέν άπετέλει ούτε παρά τοίς 
Κλλησι, παρ’ οϊς έξ εναντίου πάμπολλα έχομεν πα
ραδείγματα ό τι τάς πρός άλλήλους σχέσεις,κατά τε 
τήν πράξιν καί κατά τήν θεωρίαν τώ ν έπισημοτέρων 
πολιτικών αύτών άνδρών καί ρητόρων, έρρύθμιζεν ή 
δύναμις, καί ό τι άν όχι όσιον, άλλά κάν νόμιμον έ- 
θεώρουν ν’  άποσφάττωσιν ήβηδόν πολλάκις τώ ν ήτ- 
τωμένων τόν πληθυσμόν’ τώ ν δέ θεωριών τούτων 
τήν άγρίαν ωμότητα ό τι διώρθου μόνον ή τώ ν η
θών ήμερότης.

Τήν μεγαλεπήβολον ίδέαν παραδοχής κοινού 
διεθνούς έλληνικού δικαίου συνέλαβεν ό Περικλής, 
καί ήθελησε νά συγκαλέση συνέδριον έν Λθήναις 
πάντων τώ ν Ελλήνων a τών όποίποτε κατοικούν- 
τω ν  Ευρώπης ή τής Ασίας » ,  όπως συσκεφθώσι 
a περί τώ ν 'Ελληνικών Ιερών, *a l τής θαλάιτης, 
δπως πλέω σ ι πά ν τες  άδεώς χαί τή ν  ειρήνην άγω - 
σ ιν  » .  Α λλ ’ ή ζηλοτυπία τώ ν Λακεδαιμονίων έμα· 
ταίωσε τό  μέγα τούτο σχέδιον (Πλούτ. Β. Περικλ.).

Àv δέν άπατώμεθα δέ, έκάτερος τών δύω συγ
γραφέων έχει ώς πρός τό  άντικείμενον τούτο μάλλον 
δίκαιον ύφ’ ήν έποψιν θεωρεί τό  διεθνές δίκαιον ό έ
τερος, ή ύφ ήν θεωρεί αυτό ό ίδιος. Δ ιότι, αν, ώς 
δογμα τίζει ό Εφτερος, τό δίκαιον τούτο σημαίνει τό 
κοινόν έθος, στηριζόμενον έπί τής κοινής σ ι ναινέσεως 
(§  1 καί 3), τό τε  δικαιούται κατά μέρος ό Κ. Σαρί- 
πολος διΐσχυριζόμενος ό τι τά  κοινά εκείνα όσα άπα- 
ριθμ.εί τώ ν Ελλήνων έθιμα, τά  ύπό κοινής συναινέ- 
σεως πολλάκις αναγνωριζόμενα, άπετέλουν παρ αύ- 
τοιςδιεθνές δίκαιον- άν δ ’ έξ εναντίας μ.ετάτού Κ. 
Σκριπόλου δεχθώμεν τό δίκαιον τούτο ώς απόρ
ροιαν τού αμεταβλήτου καί αιωνίου δικαίου, τό τε

ό Κ. Εφτερος δικα(ως άρνεΐται αύτό τοίς Ελληβιν.
Εκ τών δύω δέ τούτων επόψεων, τό  καθ ήμάς ου

δόλως διστάζομε·/ νά είπώμεν ό τ ι προτιμώμεν τήν 
τού Κ. Σαριπόλου. Ναι μέν, δέ/ συνάσπιζόμεθα 
μ ετ' αύτού μέχρι τού νά κατακοίνωμεν (§  6 ) τούς 
παραδεχομ.ένους τήν υπαρξιν θετιχοΰ διεθνούς δ ι
καίου, δι’ αύτού έννοούντες τό  σύνολαν τώ ν δ ια τά 
ξεων καί κανόνων ού; παραδέχονται μέν τά  έθνη 
έν τή  αύτονόμω αύτών κυριαρχία, περιορίζει όμως 
ή επίσης κυρίαρχος βούλησ·; τώ ν  άλλων έθνών, οίς 
δέ κύρωσιν μέν διδόασιν ή συνήθεια καί ή συναίνε- 
σις τών ενδιαφερομένων, αναγκαστικήν δ ίσχύν 
αί συνθήκαι, πηγάζουσαι καί αύταί έκ κοινών συμφε
ρόντων ή έξ αμοιβαίου φόβου- ά/λ’ άφ έτερου επίσης 
δέν δυνάμεθα νά συνταχθώμεν μ ε τ ’  έκείνων οίτινες 
έντφδιεθνεϊ δικαίω βλέπουσι μ-όνον τόθετικόν μέρος 
αύτού. 11 τοιαύτη αύτού έποψις δέν αποτελεί επι- 
σ-ήμην, ούδ’  ανάγετα ι είς θεωρίαν, πρός ής τήν 
στα'θμην ού μόνον τά  υπάρχοντα καί τά  βέβαια, άλ
λά καί τ ’  αμφισβητούμενα καί τά  έτι κανονιστέα νά 
προσμετρώνται.

Καί παρά μέν έτέοοις λαοί; τό  συμφέρον πολλα- 
κις έθεωρήθη ώς ή άνωτάτη αύτη άοχή καί στάθμη. 
Α λλ ’ έκτός τού ό τι τό  συμφέρον είναι ·βάσις ά· 
κροσφ*λής, καθό άνατρεπομένη πάλιν ύπό τού 
συμφέροντος, είναι προσέτι καί άναξία λαών έπί 
τ7 χριστιανική αύτών π ίστει καί έπί τώ  εςευγενι— 
σμώ αύτών καυχωμένων. Παρ’ αύτοϊς ή τώ ν αμοι
βαίων σχέσεων θεωρία πρέπει ν’ άπορρέρ έκ τού 
απολύτου" νόμου, οΰ ή ιδέα έστίν ή δικαιοσύνη, καί 
εκ τοιν δογμάτων τής ΐεράς αύτών πίστεως, ής ή 
ούσία έστίν ή άγάπη. Διό προθυμότατα άσπαζόμεθκ 
ώ ; ορισμόν τής έπισττμης τού διεθνούς δικαίου τό 
ύπό τού συγγραφέως έν § 3 παοατιθέμενον εύγε- 
νές τού Μ οντεσχιοΰ  λόγιον, καθ’  8 ή επιστήμη αύτη 
διδάσκει πώς >ά ποιώ α ιν ά λλήλο ις  τά  έθνη εν 
μ έν  ειρήνη τό  μ ε ΐζο ν  χαλόν, έν δέ πολέμω  τό  ή τ
τον  χαχόν. Τό αληθώς χριστιανικόν τούτο αξίωμ α, 
τό  τιμών τήν ανθρώπινη-/ διάνοιαν, επικρατεί διά 
πάσης τής συγγραφή; τού Κ. Σαριπόλου, καί εσ τιν  
ή δα; ή οδηγούσα αύτόν κατά τήν έπίλυσιν τώ ν άμ- 
φ βόλων ζητημάτων τής έπιοτήμ.ης, ά παντα^ δ ιε
ρευνά μετά πλείστης έπιστασίας, έπί π/λλώ-/ ε; αύ- 
τών ού σπανίοις διαφωνώ·/ πρός τίνος τώ ν πρό αύτού 
συγγραψάντων, καί ό τέ  μέν μεταξύ τών διαφόρων 
άλλοτρίων γνωμών τήν άρίστην καί πρός τ ό  καθόλου 
δίκαιον συμφυεστάτην παραδεχόμενος, ότέ ό άλλην, 
ιδίαν έαυτού άντιποοτείνων. Ούτως ό ϊύιος έν τή  ση
μειώσει α ) τής σελ. ιβ ', παρατηρεί ό τι τού Εφτέ
ρου έπανώρθωσε τεσσαράκοντα καί τέσσαρα χω 
ρία, ών τινά θεωρεί ώ ; άλλήλοις άντιφάσκοντα.

Τό τοιούτον όμως αύτών είτε άληθες ειτε και 
ένίοτε ϋποτιθεμ.ενον ελά ττωμα  οφείλεται ίσως 
κατά μέρας εις αύτήν τήν φύσιν τής επιστήμης, ήτις 
περί ποικίλας καί πολλάκις άλλήλαις ^αντίθετου; 
σχέσεις περιστρέφεται" δέν νομίζομ.εν δε ούύ αύ
τόν τόν ήμέτερον συγγραφέα άποφυγόντα πάντοτε 
αύτό εντελώς. Ούτως, ώς έν παραδείγματι, εν §  14·
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λέγετα ι ύπ' αύτοΰ ό τι χωρίον χαταχτηθέν άποβαί- 
νει άχαπαΛ.Ιοτρίωτο>·, καί, κατά  or.pt. β) τοΰ § 1 3 , 
ουδέ διά νόμου δυνάμενον ν’ άπαλλοτριωθή, μέρος 
τής χώρας' έν δέ § 9, δ τ ι ή κατάκτησις είναι σχέσις 
/%íc, ούδέ διά τής παραγραφή; καθιεροΰται, 
οϋδέ τοΰ χατακτηθέντος τό  δικαίωμα παραβλάπτει. 
Λ ί δύω αύται άρχαί προφανώς άπαρτίζουσι δύω 
δίκαια αντίθετα πρός άλληλα, έν φ  τό  δίκαιον πρέ
πει νά είναι έν.

Προκειμένου δέ περί τούτου, δέν δυνάμεδα νά 
πεισθώμεν εις τόν περιεχόμενο·; διΐσχυρισμόν έν τή 
άνω ρηθείσή σημειώσει, ότι τό  άρθρ. 6 τοΰ ήμετέρου 
<yjvτάγματος,λέγον αούδεμία παοαχώρησις ή ανταλ
λαγή χώρας δύναται νά γενή άνευ νόμου» δέν εννοεί 
τήν Ελληνικήν χώραν'δ ιότι, τίνα άλλην δύναται νά 
έννοήση ; Τίνος άλλης ή παραχώρησις ή ανταλλαγή 
έξαρτάται έκ τής Ελλάδος ; Κατακτηθείσης ίσως ή 
όπωςδήποτε άλλως νομίμως προσκτηθείσης; Αλλά 
καί αυτη γίνετα ι, κατά τά  προρρηδέντα, μέρος τής 
χώρας άναπαλλοτρίωτον,καί μάλιστα ώς παράδειγ
μα αϋτοΰ τούτου τοΰ άναπαλλοτριώτου φέρει ό 
συγγραφεΰς έν τώ  κειμένω τοΰ § 1 3 τό  άρθρον τοΰ 
Ελληνικού συντάγματος, ίϊσ τε  καί ένταΰδα φαίνε- 
τα ί τ ις  άντίφασις έμφιλοχωροΰσα μεταξύ τοΰ 
κειμένου καί τής σημειώσεως" δ ιότι άν μέν τό  σύν
τα γμ α  άπέβλεψεν, ώς έν τώ  κειμένω λέγετα ι, εις 
τό  φύσει άναπαλλοτρίωτον παντός μέρους τής επι
κράτειας, τό τε  τό  άρθρ. 26 αϋτοΰ αφορά τήν Ελ
ληνικήν χώραν, άν δέ, διά τήν τοΰ άρθρου έλλει- 
ψιν, ώς διϊσχυρίζεται ή σημείωσις, δέν άφορά τήν 
χώραν, τό τε , άν δέν άπατώμεδα, τό  άρθρον 26 
δέν ένομοθετήθη κατ εφαρμογήν τοΰ κανόνος περί 
τοΰ τής χώρας αναπαλλοτρίωτου.

Καί εις τ ά  καθέκαστα δ' έμβλέποντε; τής συγ
γραφής, άπαντώμεν τινά  έφ ών δέν είμεθα δ ισ τα γ 
μών άπηλλαγμένοι. Ούτως, αμέσως κατ’ άρχάς, 
έπί τώ ν ορισμών τώ ν λέξεων iü roc, Λαός, καί χρά- 
roc (§ 1 "'•al οημ. α), άν ίθκος είναι «  όμάς κοινω
νίας, ήτις κοινήν έχουσα τήν κυριαρχίαν, εις κοινούς 
έαυτήν υποβάλλει νόμους, καί δέχεται νά διευθύνε
τα ι άπό τούς αυτούς κυβερνήτας», τό τε  λοιπόν όλοι 
οί λαοί τής Αυστρίας, όλοι οί λαοί τής Τουρκίας, ά- 
ποτελοΰσιν έν idyoc, καί έξ έναντίας διάφορα έθνη 
είσίν ή ήσαν οί ‘Ρωμαίοι πρός τούς Νεαπολίτας, οί 
Λ'εαπολίται πρός τούς 'Γοσκάνους, οί ελεύθεροι Ελλη
νες πρός τούς ύπό τήν Οθωμανικήν εξουσίαν, καί 
τό τε  ακατάληπτοι μένουσιν αί έν τοίς παροΰσι χρό
νοι; πολύκροτοι άξιώσεις τώ ν ¿θχοτήτωχ.

Επίσης άμφιβάλλομεν άν οί 'Ρωμαίοι έκάλουν 
jus gentium τό  διεθνές δίκαιον α ώς άπό τής λο
γικής φύσεως τοΰ άνθρώπου έκπηγάζον »  (§  3), 
καί ούχί καθό δίχαιον j r d r r v r  τώ χ  άνθρώπω* (quo 
jure omnes gentes utuntur), δηλαδή καί τώ ν μή 
πολιτών, κατ άντίθεσιν τοΰ jus civile, τοΰ χανονί- 
ζοντος τά  τώ ν πολιτών πρός άλλήλους δίκαια.

Εν τή  περιεκτικωτάτ7ΐ Ίσ το ρ ιχ ή  προεισαγω γΐρ  
ήτις έπί όλας 144 σελίδας έκτείνεται, άποδίδοται 
ττ, Βαυαρία σκολιά σύνταξις καί διαστροφή τής έν-

νοίας τοΰ άρθρ. 1 3 τοΰ όμοσπονδιχοΰ τή ; Γερμα
νίας όρου τής 8 ίουν. 4 814. Αλλά τό  κυριώτερον 
τής κατακρίσεως ταύτης μέρος προέρχεται έκ π ζ-  
ρεξηγήσεως τοΰ Γερμανικού κείμενου, δ ιότι wird 
statt finden δέν σημαίνει ποσώς θ ΐ.Ιε ι ανυταθιj  . . . 
έπ ίχ -or τό.-cor, ώς έξηγείτα ι, άλλ ’,άπλώς μόνον ύ
π α ρ ξη , όπερ ούδέν έχει τό  σκολιόν καί τό  διε- 
στραμμένον.

Τής βιβλιογραφικής ταύτης πραγματείας τά  όρια 
δέν μάς έπιτρέπουσι νά πολλαπλασιάσωμεν τάς 
τοιαύτας παρατηρήσεις, καί, ώς άδύνατον μάς ε ί
ναι όλα λεπτομερώς νά έκθέσωμεν τά  πλεονεκτή
ματα τοΰ βιβλίου, ούτω δέν θέλομεν μεμψιμοι
ρώ; νά ένδιατρίψωμεν εις όλα αύτοΰ τά  χωρία 
πρός ά  δυνάμεθα νά διαφωνώμεν. £ν όμως δέν 
πρεπει νά παρασιωπήσωμεν, ό τι ό συγγραφεΰς 
πάσης δρά ττετα ι περιστάσεως όπως εκθέτη, σα- 
φηνίζν) καί σχολιάζη τάς παρ’ ήμιν ίσχυούσας 
διεθνείς άρχάς, άντιπαραβάλλων αύτάς πρός τάς 
τώ ν άλλων εθνών, καί έκτιμών αύτάς, άκριβώς ώς 
έπί τό  πλεϊστον, ύπό τήν έποψιν τοΰ τε  εθνικού 
συμφέροντος καί τοΰ απολύτου δικαίου, ϊνα δ ' £ν 
έκ πολλών άναφέρωμεν παράδειγμα- όμιλών περί 
τής προσβάσεως τής Ελλάδος εις τήν άπό 1 6 Α 
πριλίου 1856 διαχοίνωσιν τής Ξυνόδου τώ ν Παρι- 
σίων, διορά καί κρίνει ορθότατα τούς λόγους δι’  
οδς ή πρόσβασις αυτη έγένετο. Τέσσαρες, ώς 
γνωστόν, είσίν οί όροι τής διακοινώσεως εκείνης, ά. 
ή τώ ν καταδρομέων χατάργησις, β'. ότι ούδετέρα 
σημαία καλύπτει εχθρών εμπορεύματα. γ\ ό τι ού- 
δετέρων έμπόρευμα μένει άσύλητον καί ύπ’ εχθρι
κήν σημαίαν, καί δ ', ό τ ι μόνο; ό πραγματικός α
ποκλεισμός ύποχρεοϊ. 0  πρώτος τώ ν  όρων τούτων 
δέν ήθελεν είσθαι ωφέλιμος εις ημάς έν περιπτώσει 
καθ’ ήν ήθελομεν είσθαι εμπόλεμοι, καί ούτω θεω- 
ρήσασα αύτάν καί ή Αμερική δι’  έαυτήν, δέν ήθέ- 
λησε νά ποοσβή τή διακοινώσει, άντιπροτείνασα ό
ρον μή γενόμενον δεκτόν, καθ’ δν έν γένει αί ίύ ιω - 
τ ιχ α ΐ κτήσεις τώ ν εμπολέμων έποεπεν ώς κατά 
ξηράν, ούτω καί κατά θάλασσαν νά μένωσιν άσυ- 
λεϊς. Εδύνατο καί ή Ελλάς ν' άρνηθή" άλλ έκτός 
τοΰ ό τ ι ήθελεν είσθαι άτοπον καί άπαίσιον νά 
μείνη μόνη έν Ευρώπη δύναμις μή παραδεχομένη 
τήν καθιέρωσιν άρχών γενναίων, αϊτινες δικαίως έ- 
χειροκροτήθησαν ώ ; μία τώ ν άσπαστοτάτων τοΰ 
πολιτισμού χατακτήσεων, προσέτι καί ύλιχώς ήθε
λε βλαφθή έκ τής τοιαύτης άρνήσεως. Τώ  όντι οί 
τέσσαρες εκείνοι όροι είσίν άδιαίρετοι έν τή  δια- 
κοινώσει, καί ό τόν ένα άπορρίπτων, στερείτα ι τώ ν  
πλεονεκτημάτων καί όλων τών λοιπών. Εν φ  λοιπόν 
ό εϊς δύναται νά παραβλάπτη συμφέρον τ ι  τής Ελ
λάδος, όταν αυτη διατελή έν πολέμω, οί τρεις άλλοι 
έξ έναντίας μεγάλας τήπεριποιοΰσιν ώφελείας, όταν 
αύτή μέν είρηνεύη τηρούσα ούδετερότητα, άλλα δ ’ 
έθνη περί αυτήν πολεμώσιν, όπερ έστίν ή συνηθεστέ- 
ρα θέσις αύτής. Διά τοΰτο ή πρόσβασις εις τήν δια- 
κοίνωσιν τή  ύπηγορεύετο συγχρόνως καί ύπ ηθικών 
λόγων καί ύφ’ Ολικών συμφερόντων. Τοΰτο δέ μ ε τ ’
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Ισημ. α).
έ ν  συνόλω δέ λέγομεν ό τι αί ίδέαι αί έ*ικρ «τοΰ · 

«α ι καΟ κπασαν την συγγραφήν είσί πκτριωτικαί, 
γενναίαι καί φιλελεύθεροι, καί ό τ ι καί μ.ετά τήν 
ϊκδοσιν τής λίαν αξιέπαινου μεταφράσεω; τοΰ Εφ- 
τέρου, δύναται να θίωρηθή τό  βιολίον τοΰτο ώ ; 
οΰκ ευκαταφρόνητος πλουτισμός τής ήμετέρα; ε
πιστημονικής φιλολογίας.

A. 'P . 'Ρ .

I I  Χ Α Ρ Α .

£ κ  τ ω ι  τοΰ  Κ . 'Λ . 'Ρ .  'Ρ β γχ α ίή .

Ζ η τώ  Tt¡r χα ρά ι- π  ¿ τ ' ('¿ώ ιτό ζ ' έχ ε ι'
Π ού  th a t ,  ε ιπ ιτ ε  pe, πού χ α το ιχ ε ϊ ;
A i r  th -χι t lç  Μύρουc x He "p bipi-tá'
Ε ί π ί τ ε  ρ ε ,  .πού ή ρορψή της χ t . l i l  ;

= 00«>--

Ε ις  βάθη χοι.Ιάάΐύ)· ¿πήγα ζ η τ ό » '
T e r  praxa ειύχ πού π ίτ .ζε ι χ ρ ο τώ r  
K a i π  at l i t  χαί σύρει r tp à  χαθαρά,
Μ α ς ή τ ο » ·  ¿ i r  t .-a i le  ,-t./i,r ή χαρά .

—000—

Έ Ιή τ η υ  αύτηι· f íe  σκιάς τώ ι· άασώκ"
Έ γ ε '.Ιω ζ  τά  'ρώτα ά στΐρω χ  x p o a ù r,
] Ί τ  tp dr ¿xe.ldd' t i ς pepa ín/r χ .Ιω ρά ν ,
Π.1ή>· itjra.i.fs άρήιους χαί ό χ ι yapar.

 Ο Ο Ο   t

Έ ζ ή τ η σ ' a v r iir  t ic  εύβνρυυς χορούς,
E t c  ih i.-r iu r  Οα /άιιονς Jap  π p o ix  x ' ηχηρούς, 
Ε ι ς  tjώτα. εις σχεύη χ ρ ισ ι ί  χ Λργνρά,
Π  J ήr  οΰ ι ι ί ς  aùtà ih r  tbp iÜ ' ή χαρά .

 Ο Ο Ο ----

T i )r  tffla oa  τ ί.Ιο ς ,  r/)*- tüpur paxpár,
M a x  p a r  εις χωρίου xor.laáa p ixp á r.
Τ ρ ιγύ ρω  της ι ι χ ι  π α ιό ί, ά ρ χ ιτά ,
Κ  ιπηΰα ρ  x tira  χ έγε.Ια ρ  αντά.

 000—

Π ού Πόθε, xa.fvi πα ιά ιχοί ρ  ου χα ιρο ΐ !
’E p a iru la  τό τε  ρ έ  σ.ήϋυς ραρΰ. 
nU i/r ρύ .ίις  τ i¡r ειάα, ιτ ε τ ί ϊ  ή χαρά,
Κ α ί α ΰ τ' j/r ή π ρώ τη  χ ' ε'σχάτη φορά.

Ο Π Α Α Π Ο Γ Ρ Λ Ψ Ο Ϊ .

Α ιήγησις ίσ τορ ιχή  ( * ] .

Περί τάς τελευταίας ημέρας τοΰ Ιουλίου τοΰ 
1810 έτους, έπανελθών κεκοπιακώ; εις τά  ίδια

(1, "Οια τήν ϊν τϋ βνλλάδ. 252, « λ .  190 oru-;!ei.v.

τήν πέμπτην ώραν μετά μετηυ.βοίαν, εΰρον χάρ
την έπισκεπτήρ ο/, εφ’ ου ήταν έπιτηδείως κε/α- 
ραγμένα ταΰτα* Α . Γ.Ιυύσεπτερ, άριθ. 20, ¿δίες 
Regent-Street’ υποκάτω δέ γε-.-ραυ.μένα δ·ά μολυ
βδοκονδύλου τά  έξής' βέ.Ιει ευχα ρ ίσ τω ς ύεχθή ά- 
.-¿φε z !¡r ε.τίσχεψ ιχ τού ιατρού Κ  . . .

ΙΙαρατηρητας -ο  κατάστιχον έν ο> έσημείουν τού; 
άσθενεϊς μου, δέν ευρον το  -.ΰτον όνομα" καί όμως 
έδέχθην την πρόσκλησιν. H οικία του ήτο νέα 
και εύπρεπισμένη ώς ϊ<α έπιδειχθή μάλλον ήνά κα- 
τοικηθή. Τό κατ έμέ. δέν αγαπώ τάς οικίας τάς 
συνεσκευατμένας θεατρικώς" προτιμώ αρχιτεκτονι
κήν σοβαρωτέραν, καί μέ αρέσει νά είναι άνετος ή 
οί/.ία εις ήν γεννώμεθα, πάσχομεν καί άπυθνήσκο- 
μεν" οί έλ.αφροι καί μάταιοι καλλωπισμοί, τους ό 
ποιου; καί ή λεπτότερα βροχή καταστρέφει ενίοτε, 
κρμόζουσι μάλλον εις τά  πρόσκαιρα πρόσωπα τών 
Οεατρω;.

6  υπηρέτης, φέρων λαμπράν στολήν, μέ ώδήγη- 
σεν εις ιύραιότατα δωμάτια, πολυτελέστατα  καί 
αύτά, άλλ" επίσης άνευ κομψότητος. Καί τό χει
ρότερον, έβλεπες αταξίαν καί ακαθαρσίαν μεταξύ 
τοΰ τόσου πλούτου. Τό έδαφος δέν ή το , αρκετά 
καθαρόν, καί οί ύπηρέται δέ; ήσαν εις τάς οικείας 
θέσεις. Διά πλατύτατων πορφυρών παραπετασμά
τω ν , τών όποιων τό διαοχιές άνεδείκνυεν ό ουραίος 
τοΰ Ιουλίου ουρανός, είσήρχοντο εις τήν αίθουσαν 
αί άκτί.ες τοΰ ήλιου. Μέγας αριθμός χρυσών ει
κόνων, αλλ εύτελές καί κοινόν έχουσώ; τό  παρι- 
στάμ.ενον αντικείμενο·;, έκρέμαντό εις τούς το ί
χους. Εις τό  μέσον τής αιθούσης, έπί στρογγυλής 
τραπεζης, έκειντο αναμ.ίξ εφημερίδες, λ-θογραφή- 
μ α τ*  καί περιοδικά συγγράμματα" έπ άλλης δε 
προμήκους ήσαν προσωπεία, γ ζ  οόκτια, ξίφη, π ι
στόλια καί χειρίδες πυγμάχων" όθεν έβλεπες μέν 
σημεία, ούχί δέ καί άλήθειαν βίου κομψού καί ευ
πρεπούς. Πτο άρα προφανές ό τι όλα τά  ώρνία ε
κείνα έπιπλα πρό μικρού μετεφέρθησαν από τά 
εργαστήρια, ό τι τά  πλείστα τώ ν άλλων σκευών έ- 
κειντο εκεί χάριν έπιδειξεως, καί ό τι ο κύριος αυ
τώ ν συχνότερα μετεχειριζετυ τα  όργανα τής ξιφο
μαχίας, ή τά  βιβλία τώ ν οποίων οΰτε τά  φύλλα 
ήσαν κεκομμένα.

Είχον ριψει ταχύ αλλά παρατηρητικόν βλέμμα 
εις ταύτα  πάντα, ότε ό οικοδεσπότης έσηκώθη ίνα 
μέ ύποδεχθή. Εγώ  δέ προσαγορεύσας αύτόν έκά- 
θησα. Ó άνθρωπος αυτός ήτο νέος, είχε τό ήθος 
θηλυπρεπές, καί τό πρόσωπον εύρυθμον μ.έν άλλ έ· 
στερημένον παρρησίας. Παρατηρώ·; αύτόν ήπόρεις 
εις τίνα  τά ξιν  τής κοινωνίας άνήκε, καί μετεωρος 
ούτως είπεϊν άνεζήτεις έάν είναι έκ τών εύγενών 
ή έκ τώ ν χυδαίων" ή κόμη του, φύσει βοστρυχώ- 
δης καί χρώμα έχουσα εύάρεστον, έφαίνετο μέν 
ατημέλητος, έδείκνυεν όμως αξίωσιν νά έλκύσφ τά  
βλέμματα. Λύτό; δέ ό Γλούσεστερ έξηπλωμένο; 
έπί άνακλιντηρίου, εφημερίδα έχων άνά χ.είρας 
καί στήριξών τήν κεφαλήν επί τής χειρος έφαίνετο 
κυριευμένος ύπό μελαγχολίας, τή ; οποίας τό  άπο-
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τέλεσμα έπεθύμεί ν αϋξήσ/,. 
ί,σθάνθη,ν αποστροφήν πρός αύτόν' 
κείνων τω ν όποιων το ήθος είναι αμφίβολον, καί 
μεθ’ ών δέν άγαπώμεν νά παρευρισκώμεθα' άγνοού* 
μεν και πώς ν *  φερθώμεν πρός αϋτού; καί ποιαν 
γνώμην νά έχωμεν περί αύτών. Νά φερθγς εύγε- 
νώς; φοβείται μή ύπάγϊ! εί; μάτγ,ν ή εύγένειά σου" 
νά φερθγς ψυχρότερα ; πιθανόν νά ύποπέσγ,ς εις 
αδικαιολόγητον βαρβαρότητα, όσον πλέον ό Κ. 
Γλούσεστερ έφέρετο εύγενώς πρός έμέ, τόσον ν,ύξανεν 
ή πρώτη μου αντιπάθεια. Ανεγίνωσκον εις τό πρόσ- 
ωπον, εις τούς τρόπους καί εις τούς λόγους του 
ταύτα ' Έ π ιθ ίψ ο υ ν  νά τψην άνθρωπος έκ τω ν  κα- 
■Ιώς άνατιθραρρένων.

α Πρό τινων ημερών, μοί είπε, παράδοξος με
λαγχολία μέ κατατήκει' ό νους μου κυριεύεται 
άπό φόβον πανικόν, καί νομίζω ό τι όλαι αί συμ- 
φοραί θά πέσωσιν εις τή,ν κεφαλήν μου’ εις μά· 
την ζη τώ  άνάπαυσιν' καί όταν είμαι μεταξύ τών 
φίλων μου τρέμουν καί ταράσσονται τά  νεύρα μου' 
δέν ήμπορώ νά ησυχάσω" ή θέσις μου είναι δεινή' 
τήν νύκτα δέν έχω ύπνον" δέν έχω ούτε ορεξιν, 
καί έπΐ τέλους, πολλάκις μέ πειράζει ή ιδέα τής 
αυτοχειρίας.

Ταύτα άκούσας τό ν  παρετήρησα μετά προσοχής 
καί εξέτασα τόν σφυγμόν του. Συνειθισμένος ένεκα 
του έπαγγέλματός μου νά μή παραμελώ καί τά ; 
λεπτομερεστέρας παρατηρήσεις, εϊδον ό τι α ί χεϊ- 
ρες τού εύγενούς εκείνου δέν ήσαν έν άρμονία με 
τό  ένδυμα καί τό ύφος. Οί δάκτυλοί του δέν ήσαν 
λευκοί, ούτε μακρεϊς καί έπιμ.ελώς κεκομμένοι οί 
δνυχές του ' έξ εναντίας αί χεϊρές του ήσαν τυλλώ · 
δεις καί χονδροειδείς. 11 παρατήρησις αυτη έπε- 
κύοωσε τούς δισταγμούς μου. ΐίρώτησα αύτόν μη 
ειχεν ηθικόν τ ι  νόσημα, ή ύποθέσεις οικογενειακά; 
παθούσας, γάμον άποτυχόντα, κλίσιν άτυχή' μήπως 
άπώλεσε τήν περιουσίαν του ή παιζων κατεστράφη.

■—  Οχι, μοί άπεκρίθη.
—  Αδύνατον όμως νά μή,ν έχετε κρυφίαν τινα 

οδύνην.
Τούτο άκούσας ήρυθρίασεν, ώχρίασε καί έψέλλισε.
—  Μ ή λησμονείτε, εξακολούθησα, ό τ ι πρέπει νά 

μέ είπήτε δ ,τ ι καί άν έχετε, καί ό τι πρώτος όρος 
τής θεραπείας σας, έάν ή ιατρική δύναται νά άνα- 
κουφίσνι τήν ασθένειαν σας, είναι εντελή; καί ε ι
λικρινής έξομολόγησις.

¡δουν ό τ ι έδίαταζεν έάν έπρεπε νά μέ κοινοποιή- 
σν| τά  μυστικά του, δέν τόν εβίασα.

—  ό χ ι,  άπεκρίθη’ είναι ασθένεια κληρονομική' 
όλα τά  μέλη τί,ς οικογένειας μου πάσχουν κατά 
τό  μάλλον ή τ,ττον" ήθέλησα νά μάθω άπύ υμάς, 
ιατρέ, κατά  πόσον ί,μπορεί νά μέ ώφελήση, ή έπι- 
στήμη σας.

—  11 έπιστήμη μου δέν είμπορεί νά θεραπεύση, 
τάς άοθενείας τής ψυχής · · .  καί ό ,τ ι καί άν λέ
γ ε τ ε ,  βλέπω καθαρά ό τι κρύφιοι θλίψεις είναι ή 
α ίτια  τού πάθους σας. Δ ιασκεδάζετε, συχνάζετε 
τάς συναναστροφάς" καί επειδή, ώς φαίνεται, εϊσθε

νά κάμνν) . . . άλλάςετε κλίμα.
Αύτός δέ άιαστενάξας καί συ/ταραχθείς ολίγον 

άπεκρίθη'
—  Είναι αδύνατον.
Εγώ δέ μή θέλων νά εξετάσω  τό  αίτιον τού εμ

ποδίου έσηκώθην' έθεσεν εις τήν χείοά μου δύο 
φλωρια, καί μέ παρεκάλεσε νά έπιστρέψω τήν ε 
πιούσαν πρός τό εσπέρας.

Δέν είχον ορεξιν νά εξακολουθήσω τάς σχέσεις 
μου μέ τόν άνθρωπον εκείνον. Αναπολών τά  κα τ' 
αύτόν, μοί έφαίνετο καί άπό τό  ήθος καί άπό τή,ν 
όμιλίαν ό τι θά ήτο χαρτοπαίκτης, κλέπτης, αγύρ
της, άπατεών, καί άπέδιδον εις δυστύχημα ανά
ξιον οίκτου τήν νευρικήν του ασθένειαν. Καί όμως έ· 
πανήλθον καί δεύτερον. Τόν εύρον δέ έξηπλωμένον, 
τάς χεΐρας έχοντα έσταυρωμένας εις τό  στί,θος, τόν 
ένα πόδα κρεμάμενον, έν συντόμω καθήμενον εις 
τρόπον όλως έπιτεττ,δευμένον' άνασηκωθείς δέ μοί 
είπε μέ ήθος άτονον'

—  Είμαι πολλά κακά. Ιίαθήσατε, ιατρέ. . .Χ α ί
ρω ό τι σάς είδα . . .  τ -ή άλη,θεία είμαι άχρειέστα- 
τα ' καί άν δέν σάς έβλεπα, δέν ήξεύρω πώς θά 
έπερούσα τήν νύκτα.

Πμιλει δέ ταπεινά καί σχεδόν συγκεχυμένα. 
Παρατηρήσα; τόν σφυ/μόν του έπείσθν,ν ό τ ι ό νευ
ρικός του ερεθισμός ήτο μέγας.

—  ΐϊκολουθήσατε τήν παραγγελίαν μου ς
—  Μ άλιστα' καί όμως τά  αύτά.
—  Ας περιμένωμεν' πρέπει πρό πάντων νά ησυ

χάσετε τόν νούν σας.
Αύτός δέ σηκωθείς ή μάλλον πη,δήσας έπερι- 

πάτησεν, έκτύπη.σε τό  μάρμαρο-/ τί,ς τραπέζης μέ 
τή,ν χείρα ή μάλλον μέ τόν γρό/θον του, έσπόγγισε 
τόν ίδρώτά του καί έξηκολούθ/,σεν άσυναρτήτως'

—  Δ ιάβολε! τ ί  θά γείνω  . . . κακά ϋπάγει τό  
πράγμα, καί έχω ορεξιν νά κόψω τόν λαιμόν μου.

—  Μεταξύ τώ ν μελών τί,ς οικογένειας σας υ 
πάρχει τις παοάφρων ;

—  ή !  μή άπατάσθε, ια τρέ ' δέν τό  τ,ύρετε' δεν 
είμαι τρελός.

—  Είπετε με λοιπόν ποία είναι ή κληρονομική, 
ασθένεια περί τής όποια; έλέγετε χθες;

—  Εγώ  ιατρέ . . .έγώ  θά σάς είπώ τό  μόνον ια
τρικόν τό  όποιον μέ ώφελεί εις το ιαύτα ; περιστά
σεις. Στοιχηματίζω , είπε μέ ύφος χυδαίας άπλό- 
τητος προσβαλόν με, στοιχηματίζω  ό τ ι τό  μόνον 
ιατρικόν είναι τούτο.

Δύο φιάλαι καί δύο ποτήρια ήσαν έπί της τρτι- 
πέζη,ς. Εχυσε μέ χείρα τρέμουσαν εις τό  ποτήριον 
τό όποιον ήθελε νά μέ προσφέρω' άλλά τά  τρία  
τέταρτα  τού ποτού έτρεξαν εις τό  έδαφος' αυτός 
δέ έντός λεπτού έρρόφησε δύο μεγάλα ποτήρια' 
άπό δέ τά  κινήματα καί τούς τρόπους του έπείοθη,ν 
έ τ ι μάλλον ό τ ι είχον άντικρύ μου άνθρωπον οίκεϊον 
τώ ν καπηλειών, καί θά άπηρχόμην αμέσως έάν δεν 
ένέδιδσν εις αίσθημα περιεργείας. Απέβαλον λοιπόν 
τά  χειρόκτιά μου, καί ένώ ή,τοιμαζόμην νά τά  * -

Εύθύς, άγνοώ διά τ ί ,  εύπορος, κάμετε ό ,τι ό πλούτος έχει τούς τρόπους 
μοί έφάνη έξ έ-
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τοθέσω εί; τήν τράπεζαν, παρετήρησα ό τι ταινία 
λεπτότατου χαρτίου εκειτο είς τό  μέρος όπου έφε
ρα τήν χεΐρά μου. Επειδή δέ ή ταινία ώμοίαζε 
συναλλαγματικήν, ήθέλησα νά τήν δώσω είς τόν 
Κ .  Γλούσεστερ· αύτός όμως προλαβών άνεπήδησε 
βιαίως, ή-ρπασε τό  χαρτϊον μέ όρμήν, τό  έζάρωσε, 
τό  ίθεσεν εί; τό  θυλάκιόν του, καί όλως τεταραγ- 
μένο; μέ ήρώτησε"

—  Πxpeτηρήσατε τήν υπογραφήν ; τήν άνεγνώ- 
σατε ;

—  0 χι.
—  Εχω νέον φίλον . . . τρ-Λλούτσικον. . . άν 

καί άξιόλογον . . . ό όποιος μέ ζη τε ί ενίοτε δα
νεικά . . . καί αγύριστα . . . Καί διά τούτο δέν 
ήθελα νά ίδή άλλος τό όνομά του.

Εγώ δμως ϋπωπτεύθην ό τι ό εύγενής εκείνος συν- 
είθιζε >ά διδ·/·, δάνεια τόκογλυφικώς. Γνωστόν ότι 
οί ευσυνείδητοι τοκογλύφοι, ϊνα άποφύγωσι τόν 
κίνδυνον λαμβάνουσιν όμόλογα περιέχοντα ποσό
τη τα  πολύ ανωτεραν τή ; δανεισθειση;. Επιθυμών 
νά μακουνθώ τό ταχύτερον άπό τήν οικίαν εκείνην 
έπανέλαβον τάς ίατοικά; μου ερωτήσεις’  άλλά καί 
ό Γλούσεστερ άναλαβών τό  πρώτον ήθό; του, μέ 
ωμίλν.βεν εκ νέου περί πόνων νευρικών τούς όποιους 
ήσθάνθη τήν προτεραίαν είς τό θέατρον. Ενώ δέ 
έλέγομεν ταΰτα ήκούσαμεν κρουομένην τήν θ/ραν, 
καί ό κρότος συνεταραξε τόν οικοδεσπότην. Τόν εί- 
δον ώχριώντα καί σπασμωδώς «ροβκολλώμενον ού
τω ς ειπεΐν είς τό  άνακλ.ντήριον. Μετά μικρόν ή- 
κούοθν.»*ν φωναί καί έριδες. Επειδή δέ ότε ήμην 
νεος καί διά τήν ανοησίαν καί δ ά τήν ατυχίαν 
μου μ έπεσκέφθησαν δικαστικοί κλητήρες, ένόησα 
ε-.θυς πόθεν ή τοραχή. Αύο άνθρωποι τώ ν όποίων 
ή φυσιογνωμία δέν λησμονεί τοι, φέροντες ράβδους 
καί μάκρους έπενδύτας, καί προσποιούμενοι χα
μηλόν τόνον φωνή; είσήλθον είς τήν αίθουσαν.

Ευκόλως λοιπόν ¿γνώρισα δ τ ι ήσαν κλητήρες 
τής Newgate (*).

Εν όνιματι τού νόμου, είπεν ό I  ερος, σέ 
συλλαμβάνω ώς πλαστογράφον.

Ö Γλούσεστερ έψελλισεν, έφερε τήν χείρα είς τήν 
καρδίαν του καί ώχρίασεν έκ νέου’  ίδρώς έρριεν άπό 
τό  μετωπόν του καί ή αναπνοή του ήκούετο συχνό- 
τέρα.

—  Κύριοι, είπεν έπί τέλους, περί τίνος . . . 
πρόκειται ;

— Συμπάθεον, εύγενέστατε, έπανέλαβεν ό κλη- 
τήρ ’ δεν όνομάζεσθε Εδουάρδος Βέονεύ ;

Εγω ! . . . έγώ ! . . . ονομάζομαι . . . Γλού
σεστερ.

Αλλά μόλις ήκούσθη ή απάντησις αύτού, καί ό 
αευτερος κλητήρ, ή ττον  τού άλλου ευμενής, άνα- 
καγχάσας"

—  Α ί α ! . . .  Γλούσεστερ ! περίφημος κόμης ! 
Κύριε Γλούσεστερ, πρέπ.ι να μάς ακολουθήσετε.
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( ’ )  Φ υλαχ ί έν Αονϊίνιρ όπου χαίϊίργονται ο! έπ ί κλοπή καί 
π'.αατοηραρ'.« κατηγορουρκν«.

—  Μ:εύρετε, Κ . Γλουσεστερβέρνεύ, πόσον έκο- 
πιάσαμεν έως νά σάς άνακαλύψωυ.εν ;

—  Ηξεύρετε γοάμμ,ατα ; ιδού το  διαβατήριό/ 
σας.

Καί έδειζεν είς τόν νέον, όστιςείχε πέσει άπνου; 
σχεδόν είς τό  άνακλιντήριον, χαρτίον έντυπον καί 
έσφραγισμένον, τό  ένταλμα τής συλλήψεως.

—  Βλέπετε, είπον, οτε έλ.ειποθύμησεν" άφετέ τον 
ολίγον νά συνέλθ-ρ.

-—  Α, κύριε, είσθε ιατρός" μάς τό είπεν 6 ύπη- 
ρέτη;, καί δεν ήθελε νά μάς άφήση νά άναβώμεν.

Καί εύθύς οί δύο κλητήρες, οΐτινες έφερον τού; 
πίλους τω ν, άπεβαλον αυτούς σεβόμενοι τό  ιατρικόν 
μου επάγγελμα.

—  Κ. ιατρέ, μέ είπεν ό εύγενέστερος αύτών, ε ί
ναι ανάγκη νά συνελθν) τό ταχύτερο·/' θα σάς είμε- 
θα εύγνώμονες.

II σκηνή εκείνη είχε καταταράξει καί έμέ αυ
τ ό ν  καί δμως Ισπευσα νά λύσω τόν λαιμοδέτην 
τού άθλιου εκείνου, κειμένου ά κινητού Ενώπιον μου. 
ήνοιξα τό ύποκάμισόν του, καί ριψας ψυχρόν ύδωρ 
εις τό  πρόσωπόν του τόν έζωογ0»ησα' ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς, καί τρέμοιν, παγωμένος, ασθααΐνων προσ
ήλωσε;· έπάνω μου τά  βλέμματα, β'-έμματα κ τη 
νώδη έχοντα τήν έκφραση. Εγώ δέ ή θέλησα νά τόν 

| εΐπω όλιγους τινας λογους παρηγορητικούς, δυσκό- 
λως ευρισκομένους εί; τοιαύτας περιστάσεις.

—  Ιατρέ ! τ ί  τρομερόν δνειοον" άνεχώρησαν ; 
άνεχώρν.βαν ;

II χειρ του ήτο ψυχρά ώς νεκρού. Είς τών κλη
τήρων πλησιάσας είπεν"

—  Ελα, έλα, μή παιδαριώδη πράγματα* ίδ·ύ 
σίδερα.

Καί αΰτος μέν έδειξε ζεύγος δεσμών, ό δέ άλ
λος πιστόλιον.

—  Ιατρέ, ιατρέ ! σώσε με, άνέκραζεν έκεϊνος.
Καί έσφ-γγε τας χείράς μου, καί έπροσκολλάτο

σπασμωόώς είς έμέ.
—  Ελα, ανέκραξε βλάσφημων ό κλητήρ" τ ί, δ ιά 

βολο ! καυ,ε γρήγορα. Β ,αλε αύτά τά  πτερά, ω 
ραίο μου πουλί, και βάλε τούτο τό  φόρεμα" αύτό 
σέ άρμόζει. 0 α σε βάλω εί; το κλουβί, εύγενεστατε.

Εκείνος δέ πεσών πρό τώ ν ποδών των καί όλως 
Ενδακρυς έλεγεν"

—  Ελεος ! έλεος ! λυπηθήτε με !
όμο/ογώ δ τι καί το ι τοιούτον όντα τόν έλυπήθην.
—  Ελπίζω, είπον προς τούς κλητήρας, ό τι δέν 

θ αυξήσετε την δυστυχίαν του,"· μεταχειριζομενοι 
αύτον ιεέ άτοπον αύστηοοτητα.

—  Διόλου, διόλου" ά ; φερθή καλά καί δέν τόν 
πειράζομεν.

Καί αφα.ρέσαντες τόν μεγαλοπρεπή επενδυτήν 
τόν όποιον έφόρει έντος τής οικίας, ένέδυσαν αύτόν 
μέ άλλο ένδυμα νεώτατον τού συρμού, φεοθέν άπό 
τό » άπορούντα υπηρέτην του" έθεσαν πίλον είς τήν 
κεφαλήν του καί χειρόκτια είς τάς χείράς του" ού» 
το ; δε ίσταμενος ακίνητος, έφαίνετο ό τ ι οδτεέβλε- 

I πε τα  γινόμενα.
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Μετά ταύτα πλησιάσας είς τό παράθυρον ή-οιξεν 
α ϊτό " επειδή δέ οί κλητήρες ένόησαν ό τι σκοπό·/ 
είχε νά κρημνισθή είς τόν δρόμον, έσπευσαν καί
τόν συνέλαβον.

—  Αν εχης Τοιούτους σκοπού;, εύγενέστατε, ε ί 
πεν δ είς τώ ν  κλητήρων,ήξεύρομεν τήν δουλειάνμας.

Καί άρπάσας τόν τράχηλον τού νέου, τόν έσφιγ. 
γεν ώς μέ χεϊρα σιδηράν.

—  Τπομο'/λ, υπομονή! φόρεσε ενόσω νά ΰπα- 
γωμεν είς ττ.ν φυλακήν αύτά τά  μικρά βραχιόλια. 
Διά τ ί  δέ-/ έμεινες ήσυχος ; δεν θά σέ έστολιζα- 
μεν τό τε  μέ αύτά.

Α ντί όμως υ άκούσφ τάς ποοτροπά; τω ν συνετά- 
ράσσετο σφοδρότατα, καί ήγωνίζετο νά συντρίψη 
τά  δεσμά" άφοός έτρεχε·/ άπό τό  στόμα του.

—  Εστω, έκραξε μέ φωνήν βραγχώδ/·,· πάρετέ 
με" φέρετε με όπου θελετε . . . είς τήν κόλασ-.ν.

Καί έπεσεν έπί θρανίου. Είς τώ ν κλητήοοιν πα- 
ρετήρησε τα  χαρτια του, έγέμισε τά  θυλάκιά του 
μέ όλα όσα εύρίσκοντο είς τούς σύρτας, έκούμ.€ωσεν 
έπειτα  τό ένδυμά του, καί δ ιέταξε τόν νέον νά 
τό ν  άχσλοοθήση.

—  Τώρα έοαλες γνώσιν ; θά ταξειδεύσωμεν μαζή;
0  σύλλ.ηφθείς όμως δέν άπεκριθη διότι ήτο μάλ

λον νεκρός ή ζων.
—  Εχετε βέβαια άμαξαν, είπον" δέν θά τόν σύ

ρετε ε·.ς τούς δρόμους όπως είναι.
—  Πολλά καλά, άπεκριθη ό εϊς τών κλη

τήρων" άλλά ποιος θά στονμπώση τή ν  τρύπα ν  ( 1 );
Επειδή δέ δέν ένόησα, ό άλλος ήομήνευσε τήν’ 

φράσιν ταύτην είπών"— Ποιο; δηλαδή θά πληρώση;
Τότε έόωκά τινα  σελίνια, καί έσπευσα νά ανα

χωρήσω, μή έπιθυμών νά φανώ είς τόν δρόμον 
συνωδευμέ ος ύπό δυο κλητήρων καί ένός δεϊμώτου.

Τήν επιούσαν έμαθον άπό τάς έφηυερίδας τάς 
περί τού εγκλήματος τού Γλούσεστερ ή μάλλον 
τού Βέρνεύ λεπτομέρειας, τάς όποιας βέβαιοι; ηύ· 
ζησαν ,,έ τ ήν συνηθη τω ν έμφασιν. 0  Βερνεϋ, 
νέος εργάτης, άφήκε τό  έργον του καί ήσχολήθη

κατασ/ε-ινν ψευδών συναλλαγματικών. Κατά 
τούς δεκαπέντε μήνας καθ’ οδ; μετήρχετο τό  ε 
πάγγελμα τούτο συνήθροισε σημαντικωτάτας πο
σότητας, καί Ιζη  έν μέσω τού πλούτου καί τής 
μεναλοπρεπείας περί ιόν προανεφέραμεν, είσχωρή- 
σας καί είς τινα; λέτχας συχναζομέ/ας άπό εύγε- 
νεΐς" αλλ επί τέλους ή τύχη τόν άφήκεν. Ειεκα 
σ,υναλλαγαατος τεσσαράκοντα καί πεντε λιρών, 
ψευδή φέρο-.-το; υπογραφήν, συ/ελήφθη, ώ ; εϊδομεν. 
Μετά τινας δέ ή μέρας γεν ορθέ νής τής δίκης, κατεδι- 
κάσθη εί; θά-ατον, καί κατ αΐτησιν τή ; είσαγγε- 
λείας δέν συυπεριελήφθη είς τόν κατάλογον τών 
καταδίκων, οίτινες το  έτος εκείνο έτνχον έν γενει 
βασιλικής χάοιτος. ■"

Τό περισ-α-ικον τούτο μέ συνεκίνησε" δέν είναι 
άρα βέβαιόν 3τι μόνΟι οί άναξιοπαθούντες έλκύουσι 
τήν συμπάθειαν" -/.ϊί αύτό τό  έγκλημα διεγείρει

1ί) Γο εινιπρ ορ- ■ γ .

πολλάκις τοιούτον αίσθημα. Ελυπούμην τόν έλεει- *  
νόν εκείνον άνθρωπον μεταπεσόντα άπό τής άνέσεως 
καί τής μεγαλοπρεπείας είς σκοτεινήν φυλακήν" καί 
τόν έλυπούμην πρός τούτοι; δ ιότι έν τή  μωρία αύτού 
δέν προείδε τό  άναπόφευκτον τέλος τής εγκλημα
τική; του διαγωγή.;. Μίαν τώ ν ήμερων έλκβο·/ τήν 
έπομενην επιστολήν.

α Κύριε !

ϊ  0  ΐίδουάρδος Βέρνεύ καταδικασθείς εϊς θάνα
τον έπί πλαστογραφία μέ παρεκάλεσε νά άπο- 
στείλω  πρό; ύμ.άς τά  ταπεινά του σεβάσματα" αΰ· 
;ιον τό  πρωί θέλει έκτελεσθή ή καταδίκη του. ΐί- 
πιθυμ.εϊ δέ πολύ νά σάς όμίλήστ,, καί θά θεωοήσ^ι 
ώ ; χάρ.ν μεγάλην έάν συγκατανεύσετε νά τόν ίδή- 
τε. Μή άρνηθήτε, κύριε, τήν χάρ-.ν ταύτην" νομίζω 
ότι έχει νά διακοιν'ώσ$ πρός ύμ.άς μυστικό/ τ ι"  ή 
έπίσκεψίς σας θά είναι άλήθή; ευεργεσία, ο

Επει δ ή τήν ήμέραν εκείνην είχον προσκαλέσει 
πολλούς φίλους είς τό  γεύμα, τούς ειδοποίησα ότι 
άνεβάλλετο" άλλά τ ί  είχε νά μέ εϊπη ; ποιον μυ
στικόν νά μέ έμπιστευθή ; ΟπωςδήΛοτε, άπεφάσισα 
νά τόν έπισκέφθω. Ούολογώ ό τι μ.έ τρέμοντας πό- 
δας διευθύνθην εί; τή.ν φυλακήν, καί όσον έπλησία- 
ζον τοσον έπιεζετο ή καρδια μου. Εζητησα τήν ά 
δειαν άπό τόν διευθυντή·/, καί τ ι ;  τώ ν φυλάκων 
μέ ήνοιξε τήν θύραν τή ; κολάσεως εκείνης. Ονο- 
μάζι» δέ αύτήν κόλασιν δ ιότι οί άνθρωποι ούδέν έ- 
πραξιν όπως μετριασωσι τήν εί; αύτή; φρίκην" έξ 
εναντίας θά έλεγες ό τι χαίροντε; άνέδειξαν αύτήν 
τρομερωτέραν. Τις ποτε επεσκέφθη έστω  καί άπας 
τού; μακρού; εκείνους καί ζοφερούς προδόμου;, τάς 
σκολιας παρόδους, τόν πένθιμ,ον εκείνον λαβύρινθον, 
τά  σκότη έκεΐ-α τά  όποια δεν εί<αι δυνατόν νά δια- 
σ/.εδάσωσιν οί άμυδροί λύχνοι, καί δέν έτ/ρησε τήν 
άπαισίαν αύτών μνήυ.ην ; όποια σιωπή, διακοπτό
μενη μόνον άπό τό τρίξιμον τών ιλειομένων όπισθεν 
σου κιγκλιδων ! Φύλακες σ τρ α τιώ τα ι, έτοιμα έχον- 
τες τά  πυροβόλα, π ερ ίπατου « βραδέως είς τάς διε- 
ξοδικάς διόδους" ελλειψις αέρος καθαρού ώσανεί λέ- 
γουσα" «Ενταύθα θνήσκει ή ελευθερία,» »α ί βεβαιό- 
της ότι πάντα τά  περί σε άποπνέουσιν έγκληαα καί 
ώμ.οτητα, πά.ντες είναι δήμ.ιοι καί θύ/ατα. Ηέμόργη 
τής κοινωνίας, αί άκαθαρσίαι τή ; άνθρωπότητος, 
κακουργήματα, βιαι, μανίαν, πάν ό,τι άποτρόπαιον 
περιεχει μεγάλη πόλις, σνμπαοευρίσκεται καί συμ
π ιέζετα ι εί; τόν αύτόν όχετόν ! II ηχώ τώ ν βη
μάτων μου έ/τό; τοΰ ά 'ου  έ. είνου μ έπροςέ/ει 
φρικίασιν, καί έσταΟρν ακούσίως* επί τέλους 6 ο
δηγός μου είπε"

—  ίδού ήλθαμε·/, κύριέ.
Καί άνοιξα; τας σιδηράς κιγκλίδας είσήλθον.

—  Ε, παλληκάρι ! έκραξεν’ ό 'φύλαξ, ίδού ό ϊ ι -  
τρό;" σηκω.

Τό δωμάτιο-/ ητο στενόν καί σκοτεινόν, καί μ ι
κρός λύχνος κείμενος έπί πεπαλα ωμένης τραπεζη; 
μόλις διεδιδεν άμυδρότατον φώ;. ΙΙαρά δέ τήν τρ ά 
πεζαν εκάθητο ό κατάδικος κ!αί άλλος τ ις  πρεσβότ
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*  της, σεβάσμιον Ιχον τό  ήθος, καί θέρων μακρόν 
έπενδύτην κομβωμένον μέχρι τού πώγωνος. Τά 
βλέμματα τού γέροντος ήσαν ακίνητα, καί έφαί- 
νετο ό τι ή οδύνη άνέστελλε τήν κίνησίν τω ν ' ήτο 
δέ ό πατήρ τού νέου. Καί ουτος μεν δέν μ* πάρε- 
τήρησεν έλΟόντα, έχείνος δμως έσηκώθη, έψιθύρισε 
λέξεις τινάς ευγενίας χαί ευγνωμοσύνης, καί έχά- 
θησεν εκ νέου. βχων τήν ίεράν Γραφήν ανοιχτήν 
έμπροοθέν του, προσήλωνεν εις αύτήν τά  βλέμμα, 
καί επί πολύ έσιωπήσαμεν. όποια σκηνή! 6ποία 
διαφορά μεταξύ του αθλίου εκείνου μέλλοντος έτι 
όλίγας ώρας νά ζήσγ, χαί του μεγαλοπρεπούς αρι
στοκράτου τόν όποιον έπεσκέφθην πρό τίνος καιρού ! 
Ο τε ΰπό τήν χρυσούφαντον οτολήν έκρυπτε τό  έ γ 
κλημά του, ήτο βεβαίως άξιος καταφρονήσεως- σή- 
μερον δμως καί το ι στιγματισθείς ΰπό τής δίκαιο- 
βύνης, ήτο άξιος ελέους. Οί κοίλοι όφθαλμοί του 
ήβαν κατακόχχινοι ώς αίμα- πράσινον ήτο τό  κά- 
τιοχνον πρόσωπόν του, καί ό ίδρώς είχε κολλήσει 
εις τό  μέτωπόν του τάς τρίχας τής κεφαλή; του. 
Εφόρει ένδυμα μαύρον καί μαύρον λαιμοδέτην, καί 
είχε πλησίον του μανδύλιον καταβρεγμένον άπό 
δάκρυα. Ενίοτε δέ εφερεν εις τά  κατάξηρα χείλη 
του ποτήριον νερού.

Τήν προσοχήν μου εϊλκυσεν έ τ ι μάλλον δ πατήρ. 
Εις τήν φαλακρόν κεφαλήν του εΖχεν όλίγας τρίχας. 
Εχων τάς χεϊρας τεθειμένας επάνω εις τά  γόνατα 
καί προσκολλημένον τό  βλέμμα έπί τού υιού του, 
ήτο ακίνητος. 0  γέρων οΰτος ών έντιμος τεχνίτης, 
καί ζώ ν εϊς τινα  επαρχίαν, είχε στείλει τόν πρω
τότοκον υΙόν του εις Παρισίους ΐνα τελειοποιηθή. 
Σιωπηλώς παρετήρουν τήν σκηνήν εκείνην- άπό δέ 
τού καταδίκου τούς οφθαλμούς ερρεον δάκρυα.

—  Δέν ήμπορώ πλέον νά άναγνώσω ! άνέκραξε. 
Σάς ευχαριστώ, ιατρέ, δ ιότι είσηκούσατε τήν πρόσ- 
κλησίν μου . . . Εχω κάτι τ ι  νά σας ξεμυστηρευθώ.

Είπε δέ έντονώτερον τάς λέξεις ταύτας έπιθυμών 
νά τόν άκούσγι ό πατήρ του καί νά μαχρυνθή. Αλλά 
φεύ 1 ό ταλαίπωρος γέρων ούτε έβλεπεν οΰτε η · 
κουε. Τό βλέμμα του ήτο προσηλωμένον εις τόν 
αέρα καί έμενε πάντοτε ακίνητος.

—  Πρέπει άφεύχτως νά μείνωμεν μόνοι, ειπεν ό 
Βέρνεύ.

Κ α ί έλθών πρός τήν θύραν παρεκάλεσε τόν φύ
λακα νά παραμερίσει τόν πατέρα του. 0  φύλαξ είσ· 
ήλθε, καί ό νέος λαβών τήν χεΐρα τού γέροντος"

—  Σέ παρακαλώ, πάτερ μου, νά μέ άφήσνις ο
λίγον μόνον μέ τόν ιατρόν- έχω κάτι νά τόν είπώ.

Κ α ί έπροσπάθησε νά σηκώσγ τόν πατέρα του, δσ- 
τ ις  δέν τόν ήκουε. Μόλις τό  κίνημα τού υιού τόν 
έπανέφερεν είς τάς αισθήσεις του.

■—  0  ! ναι .  . . ε ίπ ε . . . ν α ί . . . Βέβαια . . . 
λοιπόν ! . . .

Καί σηκωθείς μέ ήθος έτεροπλ,ανές, είδε πέριξ 
αύτοΰ- έπειτα ώς άν έπληξέ τις αύτόν αίφνιδίως, 
■κεριεπτύχθη τόν υιόν του, τόν έσφιγξεν είς τάς άγ- 
κάλας του καί όλοφυρόμενος έλεγεν-—- ή  υιέ μου, 
υιέ μου J

Καί ό μέν φύλαξ, είς τού όποίου τό  απαθές πρό
σωπο* έφάνη αίσθημα συμπάθειας, παρέλαβε τόν 
γέροντα, ό όε Βερνεϋ, μόλις κατορθώσας νά άνα- 
νήψη είπε στενάζων-

— ' Καί πάλιν σάς εύχαριστώ διά τήν συγκατά- 
βασίν σας πρός άνθρωπον ανάξιον τριαύτης. Συγ- 
χωρήσατέ με δμως, έπρόσθεσε λαβώό καί τά ; δύο 
μου χεϊρας, νά σάς εξηγήσω ποίν άποθάνω τήν ευ
γνωμοσύνην μου. Εχω δέ καί άλλην χάριν νά σάς 
ζη τήσω - ή παραγγελία μου είναι λυπηρά, άλλ ’ ευ
κόλως έχπληρούται- ελπ ίζω  ό τι δέν θά με λυπήσε
τ ε  άποβάλλοντές την.

—  Ο ,τι δύναμαι νά πράξω, καί ό τ ι συγχωρούν 
οί νόμοι και ή θέσις μου θά τό  κάμω ευχαρίστως.

—  Ευχαριστώ, ια τρέ, ευχαριστώ μυριάκις ! θ α  
τελειώσω γρήγορα . . . Είμαι ελεεινός . . . Ηπάτη- 
σα ταλαίπωρον νέαν, π τωχήν ναι μέν άλλα τ ιμ ίιν .

Ελεγε καί έτρεμε τό  σώμά του- εγώ  δέ έπροσ- 
παθησα νά τόν καθησυχάσω. Μετά τ ινα  παύσιν ϊ -  
πανέλαβεν ά γω νώ ν-

—  Είθε νά μέ συγχωοήσ») ό Θεός ! . . . Μ ετ’ ο
λίγον θά έχη τέκνον- άλλοίμονον ! δέν γνωρίζει 
τό  αληθινόν μου όνομα- άγνοεΐ δέ καί τό  πλαστόν. 
Καί όταν άναγνώση εϊς τάς έφημερίδας δτι δ É- 
δουάρδο; Βίρνεϋ έκαρατομήθη, δέν θά ήξεύρη δ τ ι δ 
έδουάρδος της . . . Σάς παρακαλώ, xúpte, νά τήν 
ίδήτε καί νά έξετάσετε τδ  πράγμα όταν δέν θά . .. 
υπάρχω, καί όταν θά ήμπορέσνι νά ύποφέρ*ι τήν 
φριχτήν αυτήν ειδησιν. ή  κύριε! ©ά μετριάσατε τήν 
πικρίαν τω ν  τελευταίων μου στιγμών έάν εισακού
σετε τήν παράκλησίν μου . . · Δότε με τδν λόγον 
σας . . .  Κατοικεί πλησίον εϊς τδ  Hyde Parc, είς 
τδν δρόμον Grosvenor . . . Τδ όνομά της είναι 
γραμμένον εις τούτο τδ  χαρτίον . . .  Είς τό  δ.ομα 
τής φιλανθρωπίας φροντίσατέ την, κύριε, καί εί- 
πέτε την δ τ ι οί τελευταίοι μου στεναγμοί ήκούσθη- 
σαν δι* αύτήν . . . είπέτε την νά μέ συγχωρήσνι καί 
νά παρακαλή τδν θεόν δ ι’ έμέ. . . δι’  έμέ ό όποιος 
κατέστρεψα δλην της τήν ζωήν. Τδ πουγγίον τούτο 
περιέχει τριάκοντα λίρας . .  . αδτη είναι δλη ή πε
ριουσία μου . . . Λάβετε πέντε διά τάς επισκέψεις 
σας, καί τάς επίλοιπους δώσατέ τα ; εϊς τήν ταλα ί
πωρον εκείνην τήν δποίαν αφάνισα ! ί ! Μαρία! Μαρία!

Καί έπεσε πρηνής κατά γής- έπειτα δέ σηκω
θείς ένηγκαλίσθη τά  γόνατά μου. Τά δάκρυά μου 
έπεσαν είς τδ  πρόσωπόν του.

—  Ó Θεός νά σάς εϋλογήσνι! εϊσθε δ μόνος άν
θρωπος ό όποιος μέ κλαίει. Ö Θεός νά πληρώση 
τήν αγαθότητά σας. Θά κάμετε δ ,τ ι σάς παρεκά- 
λεσα- έ ;

—  Μ άλιστα . . . ναί . . . μήν αμφιβάλλεις . . .  
Λυπηρόν μέν τό  Ιργον, άλλά θά τό  έκπληρώσω. Είς 
τά ς  τριάκοντα λίρας τάς όποίας μέ δίδεις θά προσ
θέσω άλλας τριάκοντα. Κ α ί άν ήμπορέσω νά προσ
τατεύσω  έκείνην τήν όποίαν λέγεις δ τι κατέστρεψες...

Αλλά δέν μέ άφήκε νά τελειώσω διπλασιάσας 
τάς εύχ_αριστίας καί τά  δάκρυάτου. Εγώ δέ α
δυνατών νά ϋπσμείνω περιπλέον τό  οίκτρόν εκείνο

Π Α Ν  Δ Ω Ρ Α . 463

θέαμα, άπέτεινα πρός αύτόν λέξεις τ ι ν » ;  παρηγο
ρητικάς, ένώ αύτός λαβών εκ νέου τάς /.εΤράς μου 
τάς έβρεξε μέ τά  δάκρυί του. Καί διαβά; τήν ζσ- 
φεράν ειρκτήν επανήλθαν είς τήν οικίαν μου.

Γην νύκτα δλην, χχτχδιωκόμενος άπό τό  φάν
τασμα τού Βέρνεύ, διήλθον τεταραγμένος, καί τήν 
επιούσαν πρωίαν ήσθανόμην άκάθεκτον επιθυμίαν 
νά ΐδω  καί δεύτερον τόν κατάδικον. Τήν έβόόμην 
λοιπόν ώραν εϋρέθην είς τό  θέατρον τής έκτελέ · 
σεως. 11 λαιμητόμος έκειτο απέναντι μου. Αν καί 
έβρεχε, πλήθος δμω; ανθρώπων συνέρρευσε, καί ή 
διαγωγή αυτών ήτο άσεμνος, γελοία, άπαισία- ε- 
γέλων, έβλασφήμουν, συνεπιέζοντο, καί μέ βάρβα
ρον αδιαφορίαν έβλεπον τό  λυπηρόν εκείνο θέαμα. 
Ογδόην ώραν σημαίνει ό κώδων τού Αγίου Τάφου, 
καί άντκποκρίνετχι είς αύτόν δ κώδων τής ειρκτή;. 
A I χρυσοκέφαλοι ράβδοι τώ ν περί τήν λαιμητόμον 
χωροφυλάκων ήκτινοβόλησαν ύπό τον ήλιον" ό Βερ
νεϋ έφάνη, άνέβη εύσταθώς είς τήν λαιμητόμον. . . 

Δέν είδόν τ ι  πλέον.
Η νέα Μαρία άπέθανεν ένα μήνα μετά τδν τ ο 

κετόν, δ δέ γέρων, ύποπεσών είς παραλυσίαν τρεις 
ημέρας μετά τήν καρατομίαν τού υιού, έςετνενσεν 
είς τάς άγκάλας μου. Διά τ ί  ό αγγλικός νόμος, 
βάρβαρος καί ασεβής κατά τούτο, καταδικάζει είς 
τήν αύτήν ποινήν καί τόν δολοφόνον καί τόν πλα- 
στογραφον; Βεβαίως ό φον-ύ; είναι άξιος θανάτου* 
πρέπει δμως ή κοινωνία ν άφαιρή τήν ζωήν καί 
άπό άνθρωπον μή έπιβουλευθέντα τήν ΰπαρξιν άλ
λου ; Οί φιλόσοφοι καί οί νομοθέται άς κρίνωσι 
περί τούτου.

Ω Δ Η  Κ Α Ι  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Α Β Λ -Ε Λ -Κ Α Δ Ε Ρ .

Πρό ένός έτους σεμνή τ ις  τώ ν Παρισίων παρθέ
νος, έχουσα πρός τή  παιδεία καί κάλλος προσώ
που καί ψυχής ευγένειαν, ήμείβετο ΰπό τής Ακα
δημίας διά θερμών εγκωμίων καί διά χρυσού με
ταλλίου δύο χιλιάδων φράγκων, ώ ; γράψασα τους 
κατχνυκτικωτάτους εκείνου; στίχους, οϊτινες καί 
πολλούς έξ ήμών άναγνόντας αυτούς έν τοϊς Débats 
κατεγοήτευσαν, τους έπιγραφομέιους La sœur de 
charité. Τότε καί ή κυβέρνησις τής Γαλλίας, ήτις 
προθύμως τιμά  καί Ενθαρρύνει τήν αξίαν, μαΟούσα 
τής νεάνιδος τάς άρετάς, διώρισεν αύτήν αμέσως 
έπιτηρήτριαν τώ ν παρθεναγωγείων. Η πεπαιδευμένη 
«ΰτ.η νέα, ή Κ. Ernestine Drouet, τήν όποίαν καί 
ήμείς ευχαρίστως έγνωρίσαμεν, ευγνωμονούσα μεθ 
όλου τού χ ριστιανικού πληρώματος πρός τόν Αβδ-ελ- 
Καδέρ διά τήν ϋπεράσπισιν ί,ν έχορήγησεν εί; τά  έν 
Ααμασκώ θύματα τής τουρκικής ένθεο μανίας, άπέ- 
στειλεν αύτώ στίχους οϋχ ή ττον τώ ν πρώτων ω 
ραίους, δημοσιευθεντας έν Παρισίοις (* ). Εκείνος δε

άνταπέστειλεν άραβιστί άλλους στίχους μ ε τ ’ επι
στολή; είς τό  πεζόν γεγραμμένης. Τά δύο ταύτα 
έγγραφα’ μεταφρασθέντα μέν τό  πρώτον γαλλ ισ τί 
ΰπό τού έν Παρισίοις μουσοτραφούς όμογενούς καί 
φίλου ήμών τού Κ . Δ. Α , έκ τού γαλλικού δέ με- 
τα γλω ττισθέντα  είς τήν ήμετέραν δημοσιεύομεν ώς 
περίεργα διά τήν ασιατικήν τού Εμίρου φαντα
σίαν- ή περί τό  τέλος τής ώδής ιδέα περί τού ή
λιου έφάνη πρό πάντων εϊς ήμάς ώραιοτάτη.

«  Π ρός τή ν  xv p lx r  Έ ρ ν ε σ τ ίν η ν  J p o v t.

a Ί δ ία ις  χ ερ σ ί.

ο Θεός εύ.Ιογείοι αύτήν  διά παντός.

»  'Ωδή.

»  Α ύξα τώ  Θ εά .

»  ~Ω συ ή π λ έο ισ α  έ π ί  τού πλο ίο -t τή ς πό.Ιεως 
Π αρισίων, τής ώραιοτι'ρας τή ς  οικουμένης !  τοΰ  
κέντρου  τοΰ πολ ιτισμού  !  τή ς  εσ τία ς  τώ ν  χ ρ η σ τώ ν  
ηθών χαί τώ ν  άρετών !  τή ς π ό ΐε ω ς  τής τ τερ ιε -  
χονσης πάσας τά ς έπ ισ ζήρα ς τοΰ χόσρου !  Ο ί εν 
Π αρισ ίο ις ίπέύω χαν γ ιγ α ν τια ίω ς  ε ις  π ά ν τα , χαί 
ε ίς  πά ντα  είό ιχω ς χ.Μ όον νπερέΰησαν 6:ίονς τούς 
à./dovçf Ο ί τε .ίευ τα ίο ι ¡ιετα£ ί· αν τω ν  ε ίσ ίν  ίσο ι 
πρός τονς πρώ τους τώ ν  α.Ι.Ιων ίθν& ν!  Κ α ί α υ τό  
τό  γυνα ιχείον ρΰ.Ιον εάείχθη χα τά  πο.ίϋ  άνώτερον  
τοΰ ψίΛου τώ ν  ΰ,.Ι.Ιων εβνών !  "Ο σ τ ις  ¿π ιβνρεΐ rà  
ίάη ό./άχ.ίηρον τό ν  χόσ [ΐον  σνγχεντρωριένον ε’έ
ρ ιά  πόΑει άς νπάγη είς Παρισίους !  Ζήθ ι Λοιπόν  
¿ν ειρήνη, δ ιό τ ι  ε ίρ ΐ  πρόθυμος »-ά θυσιααθώ ν π ίρ  
π ά ν τω ν  ιώ ν  έγχρ ίτω ν  όσους « γνώ ρισα , ανήκον
τας ε ίς  κοινωνίαν τοσούτω  πεψ ω τισμ ίνην. Μ ε
τα ξύ  δε τού τω ν προσαγορεύω ιδ ίω ς τή ν  Έ ρ ν ε -  
σ τ ίν η ν  !  Ευγνωμονώ μυριάκ ις πρός νέαν δηΛώ - 
σασάν μ ο ι τή ν  ένθερμον αυτής συμπάθειαν διά  
θεΛχχιχών σ τ ίχ ω ν  συνηρμοσμένων χα τά  σειράν  
ώ ς π ο λύ τιμ ο ι μ α ργα ρ ίτα ι. Ε υχα ρ ισ τώ  μυριάκις  
νέαν χα τα πον ΐισθεϊσα ν  ε ίς  τό ν  ωκεανόν τής ποιή- 
σεως χα ί ά.ίιεύσασαν τους ώραιοτέρους μ α ρ γ α 
ρ ίτα ς , ώ στε δέν μ ο ί εμεινε π λ έο ν  τ ί  νά προσφέρω  
αύτή, δ ιό τ ι όλους αύτυνς ίλα θ εν , όλους. Α ν α γ ι-  
νώ σχοντες τους σ τίχ ο υ ς  τούτους νομ ίζομε ν  ότι. 
β λέπ ομ εν  τούς άιδύμους, τοσοΰτον εία ϊ καλώς 
συνηρμοσμένοι, χαί καθαροί ώς ό γα λα ξ ία ς !  Τήν  
αύτήν ηδονήν α ισθάνετα ι τ ις  π ίνω ν  ο ίνον  τοΰ  
Ε ύδερ ίν  καί έμόατεύων ε ίς  τή ν  χ α ρ ιεσ τά τη ν  εν -, 
ro ia r  τώ ν  ποιήσεων τούτω ν. ’ Επέφ εραν ε ίς  έμέ 
αποτέλεσμα μ α γικόν  μ έν  ά λ λά  θεμ ιτόν (Κ ) .  Ω  
Έ ρ ν ε σ τ ίν η  Jpové !  σε συγχα ίρω  καί σέ κ α τα λέ 
γω  άπό τοΰδε μ ετά  τώ ν  χ ιρ ιψ ανεα τέρω ν π ο ιη τώ ν ! 
J ià  τοΰ  ναός χαί τώ ν  φ ώτων σου ύπερέόης τάς 
όμοιας σου !  Ε ίσ α ι ά-ίι/θώς ό στολισμός^ χα ί ή 
δόξα τώ ν  Π α ρ ισ ίω ν ! Ό  ήλ ιος, χα ί το ι άνήκων είς

(·) ” lîe I.e mn¡r»5¡n de Ubruiiir, 45 li*ralton.— Ton·. 12 
10 «p|ilpn>hif. 1800.

(1) Τήν χο’τ,ϊΐν βιωρε” ή βρησ*ι!* τών Μωαυαβχνών ώ; 
μβγίίαν, άλλ i  μαγείαν θεμιτήν ¡ίου διά τί ό ’Εμίρη; βρον-

I τίζει ν» έρμηνεύτη τούτο γράρ«ν rp¿; νέαν. Σ. Μ.



t ¿  θη.Ιυχόν γ ι 'roe, ονχ ή ζτον  ϊψως p u n ís ι τον 
χόσμυν ¿.Ιον ( i j .  ·

«  Α όξα  τώ  θ εφ .

»  Σ εά χ σ τή , ¿ráyete, “r t ip e , tx .lfx .t i,  χα-Ιώς 
διατηρούμενε μ α ρ γα ρ ίτα , τ ιρα .Ιρη  Μ θe άξιε n i  
χ.έεισθής εν ιός  θησαυρού, πεφωτισμένη π ο ιη τρ ια , 
χυρία  Ε ρνεο τΙνη  Jpove, τήν  ά ξιό τ ιμ ον  έπιστο./ήν 
eov t.la C or εις πε/ ιστάαεις εύ τυ γ εσ τά τ ις  συνηνω- 
μ έν α , χα\ προς πο.Ι,Ισ.ς ά.έ./ας α ιτία ς  χα ρά ς , χαί 
ήσθάνθην μ εγ ίσ τη }· ε ϋ χ α ρ ϊσ τφ ίν  í ia l  τή ν  ώδι/ν' 
σου πρός τι,ντοις tJa fio r, xa i άνέγνων ¡ιέ  τούς 
όρθα-Ιμονς τής χαρύίας μου  ('/.του ά π  έθεσα αύτή τ. 
‘Ο ποία  .ίεπ τύτης ε ις  τή ν  πο ίη σ ιν  το ύ τη ν  !  όποια  
ίύ ια ιι ΐς  ιδ ε ώ ν ! 'E v o  πεπεισμένη , πο.Ιυμαθεστά- 
τ η  χυρία, άτι αίνθανόμεθα υπέρ σου τήν  αύτήν 
ίπ ό .Ιη ψ ιν  χαι τή ν  αύτήν ευγνωμοσύνην, τή ν  ό
π ο ια ν  χιι) ού πρός εμέ, xa i ε τ ι  π .Ιέον. Μ ή  <íra- 
χύψεις τή ν  έπ ιο το .Ιογρα ρ ία ν  σου σε παραχα.ίώ. 
Ά ν  το σ ο ύ τω χ α ίρ ε  /

»  Ό  έ .Ιπ ίΙω ν  ε ίς  μόνον τον  Θεόν 

»  ΑΒΛ-ΕΑ-ΚΔΛΕΡ,

»  ιΊός Μ υυβεγίν.

»  1 2 7 7 ,  Τ Ιε μ α ξ ιο ίΛ  έόέ.Ι 2  (\ ) .
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Βαρύς nal αδυσώπητο; έπέσκηψεν άπό τίνος χρό
νου ό σκληρός θανατος είς Αθήνας, καί άφ’ οδ έντός 
βραχέος Διαστήματος δύω έκ τώ ν καθηγητών τοΰ 
ανώτερου έκπα δευτηρίου μας άνήρπασε, τόν Φαο- 
μακίδην και Μανούσην, τρ ίτην ήδη κατέφερεν όλε· 
θρίαν πληγήν.

Η δέκατη έκτη τοΰ μηνός Δεκεμβρίου ήτον ήμε
ρα άποφράς διά τε  τήν επιστήμην καί τά  γράμ
ματα" 6 Περικλής Λργυρόπουλος, Καθηγητής καί 
Βουλευτής τοΰ Πανεπιστημίου, παρέδωκε τό πνεύμα 
έν Κυριω.

Επιστοέψας πρό ολίγων ημερών είς Αθήνας έκ τής 
κατά τας ήγεμΟνίας καί τήν εσπερίαν Εύρώπην πε- 
ρειοόιας του ΰπεβληθη εις επικίνδυνον χειρουργικήν 
έγχειρησ.ν, ήτις αφήρπαοεν αΰτόν έκ τών κόλπων 
τής πολυμελούς οίκογε-ειας του, τώ ν άπειραριθμων 
φίλων του, καί τής τιμώσης αύτόν ελληνικής κοι
νωνίας.

Ολίγοι τώ ν επισήμων νεκρών έθρηνήθησαν έν Á· 
θήναις τόσον είλικρινώς καί τόσον ζωηρώς όσον ό 
Περικλής Αργυρόπουλο;" διό καί τήν εκφοράν του 
παρη/.ολουθησαν μ ό/.ην τήν καταπίπτουααν ραγ-

(2 )  Ό  ή λ ιο ς  » ρ α 6 :σ τ !  ε ίν α ι  γ έ ν ο υ ς  ίη λ υ χ .ϋ ,  η  ί έ  σ ε λ ή ν η  

ο ρ α εν ιχ ου . Σ  Μ .

(1 )  Ν ο ε μ Υ ο υ  1 0  ί^Γ ,Ο . £ .  Μ .

ίαίαν βροχήν, &ί καθηγηταί καί φοιτηταί τοΰ Ο ί '
• επιστημίου, οί στρατιω τικοί καί πολιτικοί ύπάλ- 
ληλοι τής Κυββρνήσεως, τά  Δ καστήρια, ό Δικη
γορικός σύλλογος καί μέγα πλήθος πενθουντο; λαού.

Πολλοί επικήδειοι λ  γοι έξεφωνήθησαν π.ός τ ι -  
υ.ήν του, καί σύμπας ό τύπος τή ; Ελλάδος εθρή- 
<ησε τόν άνδρα,τοσούτον ώφελήσαντα, καί τοσαΰτ* 
ύποσχόμενον έν τή  άκμή, τού εύγενοΰς σταδίου του.

Μεθ’ ημέρας δ άκτώ οί φοιτηταί τής {\'ομ χ ις 
ϊχολής τού  Πανεπιστημίου, έ'ετέύεσαν φιλοτίρ«,» 
δαπάνη αύτών αρχιερατικόν μνημόσυνον πρός τ ι 
μήν τοΰ πεφιλημένου αύτοίς καθηγητοΰ, όπου συνέρ- 
ρευσε μέγα καί εκλεκτόν πλήθος ώς ουδέποτε, καί 
όπου έξεφωνηθη έτερος λόγος ύπό τοΰ καθηγητοΰ 
τή ; Φιλοσοφικής ϊχολής καί φίλου του Κ. Θεοδώ
ρου Ορφανιδο».

Τοΰ Περικλεούς Α ργυροπούλου ή ίκανότη, καί 
αξία είς κοινωνίαν άλλην πρό πολλοΰ ήθελε γίνει 
γνωστή" ά λλ ' έν Ελλάδι όπου τά  πάντα βραδέως 
βαίνουσι, βραδέως τρόπον τινά  άνεγνωρίσθη καί 
αυτη. Καί διε"ρεψε μέν πρό πολλών χρόνων ώς 
δικηγόρος φιλελεύθερων άρχών, καί ώς καθηγητής 
διδάσκουν τ ε  καί συγγραφών, ώς πολιτικός όμως 
ανήρ εσχάτως άνεδεέχθη, καί κατά τοΰτο μόνον 
εύγνωμονοΰμεν πρός παρελθοΰσαν τινά  πολιτικήν 
εποχήν μή παρέχουσαν δυστυχώ; τοίς βλλησιν α
ναμνήσεις άρεστάς. Λς μή σιωπηθ?, δέ πρός τιμήν 
τοΰ άποβιώσαντος αγαπητού συμπολίτου ήμών ότ» 
ώ ; υπουργός επί τής στρατιωτικής εν Ελλάδι κα το 
χής, ήξευρε νά υπηρέτηση πιστώς τ τ ν  πατρίδα καί 
τόν Βασιλέα του, καί ότι διά τοΰτο έπέσυρε τήν 
δυσμένειαν τώ ν τό τε  πρός τήν Ελλάδα δυσμενώ; 
διακειμένων.

Εάν περιστάσεις πολιτικαί προσεκάλουν πάλιν 
τόν Περικλέα Αργυρόπουλον, ώς πολλοί ηΰχοντο 
καί ήλπιζον είς τήν ύπουργικήν εδρ'αν, ήθέλαμεν έ
χει σήμερον, ότε θρηνοΰμεν τόν θανατον τ ο »  πεπαι
δευμένου τούτου άνδρός, άφορμάς διπλάσιου πέν
θους" δ ιότι ό Περικλής Λργυρόπουλος γινώσκων κα
λώς καί ώς επιστήμων καί ώς πολιτικός άνήρ πολ
λά; ελλείψεις τώ ν διαφόρων κλάδων τής εσωτερι
κής υπηρεσίας ήθελε σπεύσει πρός θεραπείαν αύτών.

Αλλά φεΰ '. τό  έθ <ος άπωλεσεν άνεπιστρεπτεί Ινα 
ένάρετον καί ικανόν πολίτην, ή Βασιλεία ένα έχέ- 
φρονα καί πιστόν λειτουργόν, οϊ φίλοι τόν είλι- 
κρινέστερον τώ ν φίλων, ή νεολαία ένα σοφόν καθη
γητήν.

Είς τόπον δέ όπου ή σπάνις '  επιστημόνων καί 
ειδικών άνδρών είναι τά  μάλιστα έπαισθητή, ή α 
πώλεια ενός τώ ν  τοιούτων είναι γενικόν δυστύχη
μα. —  Είθε ό προοτατεύων τήν Ελλάδα Θεός νά 
γ  έν γ, ίλεως πρός τούς ολίγους άνδρας δι ών έλπί- 
ξετα ι ή ηθική άναμόρφωσις καί ή πρόοδος τοΰ έ 
θνους ήαών!

■ *  *

*

Ω  Γ* Α.


