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Τη 25 Μαρτίου τού 1821 ύψούτο έν τή Άγιοι Λαύρα τής έπαναστάσεως ή ιερά σημαία. 
Ώς σήμερον, πρό εξήκοντα τριών ε’τών ¿κρότησε τοϋ μεγάλου αγώνος τά πυροβόλον, βροντώδης κατά 
της τυραννίας διαμαρτύρησις, ή δ’ άντήχησις αύτοϋ συνεκίνησε τόν κόσμον .σύμπαντα. Οί λαοί ενκ- 
θαμβοι έθεώντο την ύπά ενθουσιασμού άγιου διαφλεγομένην εκείνην δρχκα τών μαχητών, ήτις διά 
θαυμάτων ανδρείας καί καρτερίας μετά ύπερφυα μακράν αγώνα άπεδίωξε τάν τύραννον, καί έπί ελεύ
θερου εδάφους ύπά άκτινοβόλον ούρανάν ε’κυμάτισεν ή κυανόλευκος. ’Αλλά τά τέκνα εκείνων νωχε- 
λώς ύπά την σκιάν αύτής απολαύοντκ της ελευθερίας, ήμνημόνησαν τών πατέρων αύτών. Ένψ δέ 
οΰδεν δύνανται ύπέρ τών τά πάντα δυνηθέντων ύπερ αύτών η μόνον νά γεραίρωσι την μνήμην των, 
αύδέ τούτο επραξαν, καί ταϋτα ενώ ενδελεχώς έδει ν' άνακαλώσι καί προ οφθαλμών εχωσι τά με
γάλα εκείνων παραδείγματα καί την μεγάλην εντολήν, ην ¿κληροδότησαν αύτοϊς άποθανόντες. Ευτυ
χώς κατά τά έτος τούτο δύο έγκριτα τών ’Αθηνών σωματεία, b φιλολογικάς Σύλλογος Π α ρνασσάς 
καί ή Ιστορική καί 'Εθνολογική Εταιρία της 'Ελλάδος, έν κοινώ πόθω συναντηθέντα, έ'λαβον την 
άρχεβουλίαν τοϋ πανηγυρισμού τής 25 Μαρτίου, επετείου τής εθνικής ανεξαρτησίας, δι’ ε’κθέσεως 
αντικειμένων ιστορικών έχόντων σχέσιν πράς τούς ένδοξους άνδρας τού ιερού άγώνος καί τάς πρά
ξεις αύτών. Καί άπά τής σήμερον έν τη αιθούση τοϋ Πολυτεχνείου εις κοινήν θέαν παρέχονται αί 
εικόνες τών αγωνιστών καί φιλελλήνων καί τών παντοειδώς ύπέρ τής πατρίδος άγωνισαμένων 
όπλα έφ’ ών νωπάν ετι είνε τά αποτύπωμα τών γενναίων χειρών, αϊτινες έν στιγμαΐς ηρωισμού 
έκράτησαν αύτά, σημαΐαι ήμίκαυστοι καί σφαιρότρητοι έν ταΐς πτυχαΐς αύτών περιφυλάττουσαι 
τά τελευταϊον ψυχορράγημκ τών μαρτύρων ή τάν ήχηράν άλαλαγμάν τών νικητών, έγγραφα αύτό- 
γραφα παλμούς καί πόθους σφοδρούς έγκλείοντα, άκροστόλια τών ήρωϊκωτάτων πλοίων, τής ναυαρχί- 
δος τού Μιαούλη, τού πλοίου τής Μπουμπουλίνας, τών Τομπαζαίων κλ. τηρούντα ί τ ι  την φρικίασιν 
τής διά μέσου τού κινδύνου παρελάσεως καί τού ο̂ίζου τών έκσφενδονωμένων σφαιρών, έπιπλα άτινα 
ήγγεσαν, εψαυσαν αϊ χεΐρες τών μεγάλων πατέρων ένώ έμερίμνων περί τής άναστάσεως τής Ελ
λάδος, ταπεινοί άλλά πολύτιμοι συμπαραστάται τών μεγάλων των ιδεών. Όποιος ένθουσιασμός, 
όποια φιλοπατρία, οποία ε’ξαρσις πράς μεγάλας σκέψεις καί μεγάλα έργα καταλαμβάνει τάν 
παριστάμενον έν μέσω τοϋ μεγάλου Άγώνος άναβιούντοςΐ "Ας άναπνεύσωμεν την ζείδωρον ταύτην 
ατμόσφαιραν τοϋ 1821, ίνα έπιρρώσωμεν τά καταπεπτωκος ήμών φρόνημα, ΐνα έμφορηθώμεν τού 
ένθουσιασμού καί τής φιλοπατρίας τής μεγάλης έκείνης γενεάς, διότι τούτων μάλιστα δεόμεθα όπως 
δυνηθώμεν νά έκτελέσωμεν την κληροδοτηθεϊσαν ήμΐν εντολήν, καί ώς οί πατέρες παρέδωκαν ήμίν 
πατρίδα έλευθέραν, καί ήμεϊς παραδώσωμεν τοΐς χπογόνοις ονκ έ.Ιάσσω άΛ .Ια ,^Λ εΙω  χα ΐ άρείω  

ή όσην Λαρεόεζάμεθα.
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Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Εις ιερόν νομίζει ότι είσάγεται δ εισερχόμενος ε’ις 

τήν αίθουσαν, έν ή άνακεινται τα εκτεθειμένα του 
Ίεροϋ’Αγώνος μνημεία· ύπό βαθείας καταλαμβά
νεται συγκινήσεως μεταγόμενος διά μιας έν μέσω 
του Μεγάλου Άγώνος, παριστάμενος εις την 
άνάστασιν του Γένους, βλεπων διά τών οφθαλ
μών την δημιουργίαν έλ,ευθέρας Ελλάδος. Διότι 
παν ό,τι δμιλεί εύγλωττότερον περί τών μεγά
λων εκείνων χρόνων, ώς έκ τών χρόνων εκείνων 
ερχόμενον καί έφ’ εαυτού φέρον την άνάμνησίν 
των, πάν σχεδόν ό,τι ήλευθέρωσε σπιθαμήν πρός 
σπιθαμήν, κύμα πρός κύμα, τήν γην καί τήν 
θάλ.ασσαν τής 'Ελλάδος άνάκειται έκεΐ αύτοό
σιον ή έν είκόνι.

Καί πρώτον τό βλέμμα πίπτει έπί τών εικό
νων, αϊτινες καλύπτουσι τούς τοίχους· ρΐγός τι 
καταλαμβάνει τόν θεατήν ίστάμενον πρό τών 
ηρωικών έκφραστικών .. νείνων μορφών, έφ’ ών 
διήλθον όλαι αί λάμψεις καί όλαι αί σκοτίαι 
τής οκταετούς γιγαντομαχίας, καί αϊτινες καί 
έν τή άφώνω αύτών ακινησία τήν Έλλαδα φαί
νεται ώς νά έχωσιν είσέτι κατά διάνοιαν· είνε 
δέ όλοι σχεδόν έκεΐ έν πλ.ηθούση όμηγύρει έλευ- 
θερωτών τής 'Ελλάδος: οί όνειροπολήσαντες έν 
ταϊς μαύραις τής δουλείας ήμέραις έλευθέραν 
Πατρίδα ώσεί άναστασίν τινα νεκρών καί έν- 
θούσιωδώς διαδραμόντες 'Ρωσσίαν καί Δακίαν, 
Τουρκίαν καί 'Εσπερίαν, Στερεάν κα̂  ΙΙελ.οπόν- 
νησον καί Νήσους, διάπυροι απόστολοι του νέου 
θρησκεύματος τής έλευθερίας, οί έπί τής αγχόνης 
έκπνεύσαντες καί τήν τελευταίαν των πνοήν πρός 
ευλογίαν τού ιερού άγώνος άποστέλλοντες, οί συν- 
τρίψαντες τάς έχθρικας όρδάς καί έπί του πε
δίου τής μάχης ήρωίκώς πεσόντες, διά του θα
νάτου αύτών ζωογονούντες τήν Πατρίδα, οί έκ 
τών τουρκικών σφαιρών πυρίκαυστοι ούς τοσάκις 
ψαύσας ηύλαβήθη ό θάνατος, οί Ιδόντες πρό τών 
ποδών αύτών γονυπετείς θρασείς μπέηδες, ή άνα- 
τινάξαντες εις τά νέφη καπετάν πασάδες, οί τήν 
φλογέράν αύτών φιλοπατρίαν εις ένθουσιώδεις 
σελίδας έκχύσαντες καί άφυπνίσαντες τούς δού
λους, οί άνοίξαντες τόν κρουνόν του όλβου αύτών 
καί υπέρ τού Άγώνος χύσαντες όλον αύτόν τόν 
χρυσόν καί μόνοι στόλον δπλίζοντες καί έκστρα- 
τείας όργανούντες· όλοι, οί διά του αίματός των 
ή τών αγρυπνιών των, ή διά τού όπλου των, ή 
διά τού λόγου των, ή διά τής θρυαλλίδος των, 
ή διά τού πλούτου των άναστήσαντες τήν νέκραν 
'Ελλάδα. Ύπό τάς έν τή μεγάλη αιθούση εικό
νας οί θυρεοί τών πολυτίμων καί περιωνύμων 
οπλών, έν μέσω δέ τής αιθούσης πυραμ-ίς περι- 
κόσμητος έξ αύτών. "Ω! όποιαν ιστορίαν άνακα- 
λούσιν αί -χρυσοποίκιλτοι έκείναι σπάθαι, τ’ άργυ- 
ροκόσμητα έκεΐνα τρομπόνια, ολα τολμηρά, γεν-

ναΐα, γνωρίζοντα πώς να βροντώσι καί νά βά- 
πτωνται εις τών έχθρών το αίμα· μέ ποιαν φίλα- 
ρέσκειαν τά ¿κόσμουν οί ατρόμητοι πολεμισταί οί 
έμπιστευόμενοι εις αύτά τούς θερμοτέρους των 
πόθους. Τινά άπό τής χειρός τού θνήσκοντος πα- 
τρός εί τού υιού τήν χείρα μεταβιβαζόμενα, πο
λύτιμος κληρονομιά έκπροσωπούσα τό κατά τής 
τυραννίας μ-ίσος καί τήν λατρείαν τής έλευθερίας, 
διήλθον όλας τάς έπαναστάσεις, έκατοντάκις δέ 
δώσαντα τόν θάνατον ανώτερα αύτά θανάτου 
έπιζώσιν ώς άνυπομονούντα έπί τοσαύτη μακρο- 
χρονίω σιγή καί ακινησία· άλλα πυρετωδώς 
κρατούμ.ενα έν ταϊς παλάμαις τών ήρώων έν αί- 
ματη^αΐς μάχαις παρέλαβον ή τόν πρώτον άλα- 
λαγμ-όν αύτών νικώντων ή τήν έσχάτην των 
πνοήν θνησκόντων έδώ ή σπάθη ήν έκράτει δ 
Μάρκος Βότσαρης έν τή μάχη τής Καλλιδρόμης, 
έκεΐ ή γυμνή σπάθη τού Καραϊσκάκη, παρέκει 
τό αριστοκρατικόν ξίφος τού κόμητος Σάντα 
'Ρόζα· άλλα καρυοφύλλια, πάλαις, πιστόλαις άνα- 
καλούσι τραγικώταταέπεισόδια, ών έγένοντο έκτε- 
λεσταί, παραδόσεως άτιθάσσων πασάδων καί έκ- 
δικήσεως έλλήνων έκδικουμένων παραφόρως το- 
σούτων αιώνων μαρτύρια καί σφαγάς καί ατι
μώσεις.

Παρά τούς θυρεούς τών όπλων έναλλάξ κείν- 
ται τά άκροστόλια τών ένδόξως άγωνισθέντων 
πλοίων, τής ναυαρχίδος τού Μιαούλη, όπερ έπί- 
χρυσον ύπό τήν εικόνα τού ΓΙατριάρχου κοσμεί
ται ε'νθεν καί εννθεν ύπό σημαιών, τής Μπουμπου- 
λίνας- τά ζωντανά ταύτα μνημεία τής δόξης 
τά πρός τόν θάνατον πολεμήσαντα καί προς τον 
χρόνον νύν άγωνιζόμ.ενα 8ι όποιων συριζουσών 
σφαιρών διήλθον, καί όποια βλέμ.μ.ατα άγωνιών- 
των έχθρών ν’ άπετυπώθησαν έν αύτοΐςί

’Ιδού έν τώ μέσω καί τό μνημνεΐον τού Μάρ
κου Βότσαρη· ιερόν καί διότι έκάλυψε τόν τάφον 
τού ήρωος καί διά τόν ένθερμον φιλελληνισμόν 
τόν έμπνεύσαντα αύτόν, ιερόν καί ώς έξοχον 
καλλιτεχνίας έργον.

’Επί τού δεξιά τού εισερχομένου τοίχου άνά- 
κεινται τών φιλελλήνων αί εικόνες- δέν εΐνε πάν- 
τες· άλλ’ έπαξίως αντιπροσωπεύονται οί εύγενεϊς, 
αί φιλελεύθεροι έκείναι καρδίαι, οί ώς ιδανικόν 
λατρεύοντες τήν Ελλάδα έκείνην άνδρες, οί τόν 
θαυμ,ασμόν των πρός τούς προγόνους προσενεγ- 
κόντες ώς ηρωισμόν ύπέρ τών απογόνων, ή διά 
τών πυρίνων των ωδών συμπάσης τής Εύρώπης 
τόν ένθουσιασμόν ή τήν συμπάθειαν ύπέρ τού 
κατά τής τυραννίας παλαίοντος ήρωϊκού λαού.

Δεξιά, πρός τό βάθος τή; αιθούσης, έκτίθενται 
έν πίναξι έγγραφα σχέσιν έχοντα πρός την Έπα- 
νάστασιν έντός τών γραμ.μών έκείνων περιλαμ
βάνεται όλον τού Άγώνος τό δράμα· έδώ μέν αί 
μυστικαί συσκέψεις τών Φιλικών άποφασιζόντων 
τό παράτολμον σχέδιον τής έλευθερώσεως τού
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Γένους, καί τό συμβολικόν άλφάβητον καί τό κη- 
ρίον τής όρκωμοσίας καί αί φλογεραί καί στυγε- 
ραί υποσχέσεις τού Γρηγορίου Δικαίου Παπα- 
φλέσα· όποιαν συγκίνησιν προξενούσιν εις τόν 
έλεύθερον "Ελληνα άναγινώσκοντα τάς πρός άπε- 
λευθέρωσίν του μ.ερίμνας έκείνας, προσηλούντα 
τό βλέμμα έκεΐ όπου προσηλώθησαν οί οφθαλμοί 
έκείνων, ψηλαφώντα ό,τι έψαυσαν αί χεϊρες έκεί- 
νων, έν στιγμαΐς άκρατήτου ενθουσιασμού, έθνικής 
άγανακτήσεως, ή αγωνίας· έκεΐ πάσαι αί μεγά- 
λαι τού έθνους αποφάσεις, έξ ών άντήχησεν 
ή οικουμένη, πριν έκτελεσθώσι· παριστάμεθα εις 
τάς πα^αμονάς τής δόξης· άναγινώσκομεν τήν 
επιστολήν ήν όλίγας ώρας προ τού ηρωικού θα
νάτου του έγραψεν ό Μάρκος Βότσαρης καί μετα- 
δίδουσι ρίγος εις ήμάςαί γραμμαί έκείναι τηρούσαι 
έτι αύτό τό ρίγος τού προαισθήματος τού θανάτου.

Έπί τού άλλου τοίχου, παρά τάς εικόνας τών 
διαπρεψάντων κατά τόν αγώνα πλοίων, είσίν 
άνηρτημένα έν πίνακι τά σενιάΛα τώ γ  μ π ο ν ρ - 
Λ ύτω γ. Πώς άνάπτουσι διά μιας τήν φαντασίαν! 
Βλέποντες τάς παράτολμους, τάς άποπνεούσας 
κίνδυνον καί πύρ προσταγάς τών σημάτων έκεί
νων, άναπαριστώμεν τούς πυρπολητάς κολλών
τας έν μέση νυκτί τό πυρπολικόν έπί τού έχθρι- 
κού πλοίου, παριστάμεθα στιγμάς τινας πρό τής 
πυρπολήσεως έχθρικού δικρότου, κλονιζόμεθα έκ 
τής έκπυρσοκροτήσεως τού άνατιναγμού της!...

Έντός υαλώματος έκτίθεται τεμάχιον τής 
πυρποληθείσης τουρκικής ναυαρχίδος, έρείπιον 
τής τυραννίας συντριβείσης ώς αΰτη. Κατά μι
κρόν ήρεμώτεραι συγκινήσεις καταλαμβάνουσι τήν 
καρδίαν ένταύθα τό σκαμνί ον έφ’ οΰ έκάθησεν ό 
Καποδίστριας, ταπεινός πρώτος θρόνος τής Ελ
λάδος καθημαγμένης καί όχι τέλεον έλευθερωθεί- 
σης έτι· έκεΐ τού Λαζάρου Κουντουριώτου τό κά
θισμα, έφ’ οΰ έκατέρωθεν έπί τών βραχιόνων του 
διατηρούνται τ ’ αποτυπώματα τών χειρών αϊτι- 
νες τά πάντα προσήνεγκον εις τόν Πατρίδα.

Τά πολύτιμα ταύτα ιστορικά κειμήλια τής 
Μεγάλ.ης Έπαναστάσεως τού 1821, καλλιτεχνι- 
κώτατα έν τη αιθούση τού Πολυτεχνείου διατα- 
χθέντα διαιρούνται εις τέσσαρα τμήματα, έξ ών 
τό πρώτον άποτελούσιν αί εικόνες, τό δεύτερον 
τά όπλα, τό τρίτον τά έγγραφα καί τό τέταρ
τον διάφορα άλλα έκτεθέντα μνημεία.

ΤΜΗΜΑ Ά. 
νΕργαε ζωγραφικής και γλυπτικής.

Τό ¡/έγιστον μέρος τών εικόνων αποτελούσι 
προσωπογραφίαι άνδρών τού 'Ιερού Άγώνος. Ως 
γνωστόν τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών απο 
έτών ήδη καταρ τίζει πινακοθήκην έλαιογραφικών 
εικόνων τών μάλλον έπιφανών στρατιωτικών καί

πολιτικών τής έποχής έκείνης, τό δέ ύπουργεΐον 
τών Ναυτικών όμοίαν πινακοθήκην επισήμων 
θαλασσινών καί νησιωτών έξοχων.

Τά δύο λοιπόν υπουργεία είνε οί πλουσιώτεροι 
έκθέται εικόνων καθόσον αί προσωπογραφία: άμ.φο- 
τέρων ύπερβαίνουσι τάς εκατόν, κοσμούσαι κατά 
διπλάς καί τριπλάς σειράς τούς τοίχους τής εύ- 
ρείάς αιθούσης. Έκεΐ ύψηλά ό Πατριάρχης Γρη- 
γόριος και παρ’ αύτω χαμηλότερον ó Γερμανός 
καί ó Ρήγας, ό Κοραής καί ó Καποδίστριας, ό 
Τψηλάντης καί δ Πετρόμπεης, ό Θ. Κολοκο- 
τρώνης μέ τό άχώριστον κράνος του, ό Μαυρο- 
κορδάτος μέ τήν διπλωματικήν μορφήν του καί 
ό μονόφθαλμος άλλ’ οξυδερκής Λάζαρος Κουντου- 
ριώτης, καί ό ανίκητος Καραϊσκάκης καί ó 
μεγαλοπράγμων Μιαούλη; καί δ Μάρκος Μπό- 
τσαρης κατέχουσι τό κέντρον. Καί ένθεν μέν δ 
Διάκος καί δ Τζαβέλας, ό Όδυσσεύς Άνδρού- 
τζος καί δ I. Νοταράς, τό ώραΐον ά ρχοντόπ ον .Ιογ , 
έτέρωθεν δέ οί τρεις Άνδρέαι- Ζαίμης, Λόντος καί 
Μεταξάς, δ Κωλέττης, δ Τρικούπης καί δ Γ. 
Κουντουριώτης, δμάςόλη πολιτευομένων· καί άλ
λοι πάλιν καί άλλοι μέχρι τών δύο περάτων τής 
αιθούσης.

Μορφαί ήλιοκαεϊς καί τραχεϊαι καί μύστακες 
άρειμανίως ήνωρθωμένοι, ή έκφράσεις γλυκεΐαι 
καί προσηνείς ευγένειαν άποπνέουσαι· πού μέν 
φουστανέλλας λευκάζουσαι πτυχαί καί χρυσο
κέντητος φέρμεΛη καί περικόσμητοι άκτηρϊδες 
πιστολίων προδίδουσι τόν Ρουμελιώτην άρμα- 
τωλόν ή τόν Μωραιτην άρχοντα, πού δέ γελέκιον 
μετάξινον πρασινόχρουν καί ζωνάριον πλατύ καί 
φέσιον ήνωρθωμένον δηλούσι τόν άνδρεϊον πυρπο
λητήν ή τόν έπκρανή ναυμάχον, ένω ευάριθμοί 
τινες στολαί μετ’ έπωμίδων καί παρασήμων τού 
τακτικού στρατού καί τού βασιλικού ναυτικού 
προβάλλουσιν ώς άνορθογραφίαι έν τω βασιλείω 
έκείνω τής φουστανέλλας καί τού φεσίου.

Πτωχήν, πτωχοτάτην μερίδα άποτελούσιν 
αί εικόνες τών Φιλελλήνων. Έκ τών τετρακο- 
σίων, οϊτινες ήλθον καί έπολέμησαν ξένοι αύτοί 
ύπέρ τής έλληνικής έλευθερίας, έκ τών διακοσίων 
εξήκοντα έξ, οϊτινες έπεσον έν τφ πεδίω τής μά
χης, έξ όλων αύτών μόνον έπτά άντιπροσωπεύον- 
ται έν ταΐς πινακοθήκαις τών ύπουργείων δ 
Βύρων, δ Σάντα Ρόζας, δ Άστιγξ, δ Γκυίλφορδ, 
δ Φαβιέρος, δ Τζώρτζ καί δ Τράίμπερ.

Ή  Έκθεσις αύτη έχει τό καλόν ότι θά κατά
δειξη τΟιαύτας έλλείψεις καί θά προκαλέση ίσως 
τήν διόρθωσιν αύτών. Οί άρμόδιοι φροντίζοντες 
όπως έν τή πινακοθήκη τών άγωνιστών καλ.υ- 
φθώσι χάσματα, οία αποτελούνται έκ τής έλλεί- 
ψεως τού Δ. Ί'ψηλάντου, τού Μέξη, τού Γκούρα, 
τών τριών πρώτων Φιλικών καί άλλων, δέν θά 
όκνήσωσιν έτι όπως διπλασιάσωσι καί τριπλα- 
σιάσωσι τήν πλειάδα τών Φιλελλήνων.



196 Ε Σ Τ Ι Α

Ό  Νόρμαν καί δ Μάγερ δέν πρέπει νά λεί- 
ψωσιν, άλλ’ ούδ’ οί τρεις ναύαρχοι τού Ναυα- 
ρίνου, έξ ών ία όνον τον Κοδριγκτώνα εκθέτει ή 
Βιβλιοθήκη τής ελληνικής Βουλής, ήτις εκθέτει 
και δύο άλλας φιλτάτας τή Έλλάδι μορφάς, 
τον Σατωβριάνδον καί τόν Φιρμΐνον Διδότον. 
Άνάκεινται δ’ ετι έλαιογραφική είκών του φι- 
λέλληνος βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου έν 
τή νεότητι αϋτοϋ, άλλ' ελλείπει ή του Καρόλου 
Γ τής Γαλλίας.

Αί λοιπαί εικόνες περιλαμβάνουσι σκηνάς καί 
επεισόδια τής ελληνικής έπαναστάσεως. Τούτων 
δέ τάς πλείστας εκθέτει τό Πολυτεχνεϊον καί 
είνε έργα του Βρυζάκη. Ή  έξοδος του Μ εσο 
λ ο γ γ ίο υ , δ Κ α ψ ά λη ς  θ έτω ν  το  πυρ  ε ις  τη ν  
π υρ ιηθα π οθήχην , ή ύαοάοχη τον  Βύρωνος è r  
Μ εσο .Ιογγ ίω , ή 'Ε λ λ ά ς  ευλογούσα ζά  zèxra  
της, το σ τρ α τό π εθ ο ν  του  Κ α ρα ίσχά χη  è r  Φ α- 
λήρω , ή εύ λογ ία  ζης σημα ίας è r  Ά γ ·  Λ αύρα , 
είνε έξ έργα αύτού.

“Επειτα ή φωτεινότατη είκών του Άΐβαζόφ- 
σκη παριστώσα την πυρπόλησιν τής τουρκικής 
ναυαρχίόος έν τώ λιμένι τής Χίου ύπό του Κα- 
νάρη· ή καταστροφή τής Χίου κατ' αντιγραφήν 
έκ του πίνακος τού Delacroix· δ Μιαούλης έξερ- 
χόμενος τού λιμένος Πατρών μέσω δύο τουρκικών 
φρεγαδών, θαλασσογραφία καλλιτεχνικωτάτη τού 
άτυχούς L Άλταμούρα καί άλλαι.

Έξ όλων τούτων τών εικόνων, αϊτινες ύπερβαί- 
νουσι τάς 200 κατά τον άριθμόν, έπί τών 
δακτύλων μετρούνται αί έχουσαι ριεγάλας καλ- 
λιτεχνικάς αξιώσεις, τινές δέ είνε καί απλά σχε
διάσματα ή άτεχνα σκιαγραφήματα είκονίζοντα 
πλοϊα τής έπαναστάσεως, μαχας ή μορφάς 
αγωνιστών.

’Αξιοσημείωτος δέ ύπό ιστορικήν έποψιν είνε 
μικρά έλαιογραφική είκών έπί ξύλου τού Ρήγα 
Φερραίου, δωρηθεϊσα ύπό τού ίδιου τώ 1794 εις 
έμπορόν τινα έν Τεργέστη, έτι δέ τρεις πίνακες 
χάρτινοι πεπαλαιωμένοι, διά μελάνης έζωγρα- 
φημένοι κατά τρόπον όλως ιδιόρρυθμον καί είκο- 
νίζοντες τούς αγώνας, τόν θανατον καί τήν τα
φήν τού Μάρκου Μπότσαρη. Παράδοξος είνε ή 
έκφρασις όργής, πάθους ή άλγους, ήν άπετύ- 
πωσεν εις τά διάφορα πρόσωπα δ τεχνίτης, μάλ
λον έκ πατριωτικού αισθήματος ϊσως ή έκ τέχνης 
περί τήν ζωγραφίαν.

Τά έργα τής γλυπτικής περιορίζονται εις ευα
ρίθμους προτομάς τοί Καποδιστρίου, Α. Ύψη- 
λάντου, Μπουμπουλίνας κλπ. ών τάς μέν έκθέτει 
τό Πολυτεχνεϊον, τάς δέ ή Βιβλιοθήκη τής Βου
λής, έτέρας δέ ίδιώται, άλλά περιλαμβάνεται 
έν αύτοΐς έν πολλών αντάξιον : δ zàyoc ζοΰ Μ π ό - 
τζα ρη , τό θαυμάσιον έργον τού Δαυίδ δ' Άνζέρ. 
Τό ε’ργον τούτο ποιηθέν ύπό τού γάλλου τεχνί
του κατά τήν άκμήν τού φιλελληνισμού έν Γαλ

λία, έδωρήθη εις τήν 'Ελλάδα ύπ’ αύτού ίνα 
κοσμήσ/) τον έν Μεσολογγίω τάφον τού ήρωός 
της. ΓΙαριστά δέ κορασίδα κεκλιμένην καί δα- 
κτυλοδεικτοϋσαν τό ονομα τού Μάρκου Μπότσα
ρη γαλλιστί γεγραμμένον έπί τής πλακός. Άκρω- 
τηριασθέν καθ' ολα αύτού τά άκρα ύπό περιη
γητών, οϊτινες ήθελον ν'άποκομίσωσιν είς ένα δά
κτυλον, εις άνάμνησιν (! I) καί βεβακχευμένων 
έπαναστατών, οί'τινες έξεδικούντο δήθεν τήν τυ
ραννίαν βεβηλούντες τούς τάφους τών ελευθερω
τών κατά τό 1862, άπεστάλη κατόπιν είς Πα- 
ρισίους, ένθα έπεσκευάσθη έπιμελώς καί έπεστοά- 
φη πρό είκοσιν έτών περίπου είς τήν ελληνικήν 
κυβέρνησιν· έκειτο δ’ εκτοτε τό άτυχές έργον κε- 
κλεισμένον είς τά βάθη ύπογείου, αυτό τό προω- 
ρισμένον νά φωτίζηται ύπό τού ήλιου καί νά θαυ- 
μάζηται ύπό τών ανθρώπων, καί άνευρέθη μετά 
πολλού κόπου καί άνεσύρθη έκ τού τάφου του 
ί'να κοσμήση έπαξίως τό κέντρον τής Έκθέσεως 
περιεστοιχισμένον ύπό τής ελληνικής δόξης, ήτις 
τό ένέπνευσε καί τό έζωοποίησε, πλησίον τής εί- 
κόνος καί τών όπλων τού Μάρκου Μπότζκρη'. 
“Ισως νύν θά ληφθή καί πρόνοια περί τής δρι- 
στικής τοποθετήσεως αύτού. "Ας τεθή καί πάλιν 
έπί τού τάφου εκείνου δι’ δν έπλάσθη, άλλ’ άς 
περικλεισθή διά σιδηρού κιγκλιδώματος καί άς 
στεγασθή δι' ίσχυράς στέγης, διότι ή λεπτή αύ
τού έργασία καί έτι μάλλον αί έπισκευαί τών 
τεθραυσμένων μερών, έχουσιν ανάγκην μεγίστης 
προφυλάξεως.

ΤΜΗΜΑ Β'.

" Ο π λ α .

Έπί στρογγύλων βυσσινοχρόων θυρεών καί 
μεγάλης στήλης έπί τούτω στηθείσης έν τώ 
μέσω τής αιθούσης, άνάκεινται τά πολυάριθμα 
καί παντοειδή όπλα τά έκπροσωπούντκ ύπέρ 
παν άλλο τον μέγαν ύπέρ έλευθεοίας αγώνα τού 
1821.

Αί ύπερήφανοι εικόνες τών άνδρών τής έποχής 
εκείνης είνε ίσως έν μέρει έργα τής φαντασίας, 
δύνανται νά δμοιάζωσι καί νά μή δμοιάζωσι, 
τά χειρόγραφα αύτών είνε χαρτία τετριμμένα 
ύπό τού χρόνου, ών ή κακάσχημος γραφή άπεαβέ- 
σθη σχεδόν, άλλά τά όπλα των, τά άπαστρά- 
πτοντα έτι ού μόνον έκ τού χρυσού καί άργύρου 
όστις τά περιζωννύει, άλλά καί έκ τής δόξης ήτις 
τά στέφανοι, αί πάλαι, τά γιαταγάνια καί τά 
χαντζάρια έκεϊνα είνε αύτά ταύτα, άτινα άπέ- 
κοψαν διά τών λεπίδων των τά δεσμά τής δε- 
δουλωμένης πατρίδος, τά καρυοφύλλια, τά τρομ- 
πόνια καί τά πιστόλια εκείνα είνε αύτά ταύτα, 
άτινα έθυμίασαν διά τής πυρίτιδος αύτών τό 
θυσιαστήριον τής ελληνικής έλευθερίας.

Άτενίζομεν μετά σεβασμού τάς εικόνας των,
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μελετώμεν τά χειρόγραφά των, άλλά προσκυ- 
νούμεν τά όπλα των 1..

Πλεΐστα περιφανή ονόματα άναγράφονται έπί 
τών πινακίδων τών όπλων, δύναταί τις δέ καί 
μόνον περιγράφων έν έκαστον καί τήν ιστορίαν 
καί τάς περί αύτού παραδόσεις παραθέτων βι- 
βλίον πολυσέλ.ιδον νά πληρώση.

Τό ογκωδέστερου έκ τών εκθεμάτων τού τμή
ματος τούτου είνε τό όρειχάλκινον τηλεβόλου, 
οπερ άποστέλλει δ Ναύσταθμος, λάφυρου έκ τής 
άλωθείσης τουρκικής κορβέττας, ήτις μετωνομ-ά- 
σθη κατόπιν "Τ ά ρ α . Τό τηλεβόλου τούτο φέρει 
τουρκιστί τήν έπιγραφήν: νά  ζιμ ηθρ  εν  ζ ρ  
χώ ρφ  τώ ν  ε χ θ ρ ώ ν  κατά παράδοξον δέ τροπήν 
τής μοίρας έπέπρωτο αληθώς νά τιμηθή έν τή 
χώρα τών έχθρών, έκτιθέμενον είς δημοσίαν θέαν 
κατά τήν Έκθεσιν ταύτην.

’Αλλά βεβαίως δεύτερον μετ’ αύτό έρχεται 
τό γιγάντειον τρομπόνι τού Σπετζιώτου πυρπο- 
λητού Κοσμά Μπαρμπάτση. Καί μ,όνον έκ τής 
θέας τού φοβερού αύτού όπλου δύναταί τις νά 
είκάση όποιοι θά ήσαν οί χαλύβδινοι έκεϊνοι 
βραχίονες, έν οίς συνεσφιγμένον ώς τηλεβόλου έπί 
κιλλίβαντος έξηρεύγετο άπό τού εύρέος αύτού 
στόματος τό πύρ καί τόν θάνατον.

’ Εντός ένός καί τού αύτού θυρεού σταυρούνται 
τά ξίφη τριών περικλεών ναυάρχων, τού Α.Μιαού- 
λη, τού Γ. Άνδρούτζου καί τούΐ. Κυριάκού, άνά- 
κειται δέ παρ’ αύτοΐς αδελφή τής θαλασσίου 
δόξης κυρτή βελούδινη καί επάργυρος ή σπάθη 
τού ήοωος Κανάρη έπί τών ζωστήρων αύτής φέ- 
ρουσα άτέχνως γεγλυμμένας τάς έπιγραφάς: 
χ ω ν σ τα ν ζ ις  χανάρης, νήσος ψ αρών, ν ίχ η  λ α μ 
π ρά , ελευθερία  ή θάνατος, 1821.

Τά κομψότερα πάντων, πλούσια άμα καί έλα- 
φρά όπλα είνε δμ.ολογουμένως έν μακρον τουφέκιον 
περίχρυσου καί ζεύγος όμοιων πιστολίων άγγλι- 
κής κατασκευής, άτινα φέρουσι μέν τήν σφραγίδα 
τού I. Όρλανδου, άλλ’ ώς φαίνεται έκ τού κιβω
τίου έν ού περιεκλείοντο έδωρήθησαν ύπ’ αύτού 
τώ ναυάρχω Μιαούλη.

’Απεναντίας βεβαρημένος έξ άνατολικής πολυ
τελείας είνε δ οπλισμός τού Μεσολογγίτου άρχη- 
γού Δ. Μακρή έκ τριών τουφεκίων καί σπάθης 
καί τετράδος πιστολίων άποτελούμενος. Έκ τής 
συνοδευούσης ταύτα σηρ,ειώσεως μανθάνομεν ότι 
ή μέν σπάθη τυγχάνει άρχαία καί ιστορική, διότι 
περιήλθε άπό τών άρχών τού ιη" κίώνος μέχρι 
τού 1821 είς τήν κατοχήν τεσσάρων διαφόρων 
άρματωλών, είνε δ’ άληθώς βαρύτιμος έξ άργύ
ρου αύτή τε καί οί άορτήρες καί ή ζώνη καί αϊ 
πόρπαι καί πάντα έξειργασμ,ένα καί επίχρυσα. 
Έκ δέ τών τουφεκίων τό μ.έν είνε τό ύπό τό 
όνομα Λ ια ρ ο ς  ύμνηθέν κατά τόν ’Αγώνα ύπο τού 
τότε ποιητού Σποντή διά τών έξης στίχων :

Τό τουφέκι σου ό Λιαρο? είς τούς χρόνους τής σχλσβιας μ,ας
"Έσπειρε παντού τον τρόμον . . . .

Τό δ ’ έτερον είνε λάφυρον ληφθίν κατά τήν πο
λιορκίαν τού Μεσολογγίου ώς καί τά πιστόλια. 
Καί τό τρίτον έλαφρόν τήν κατασκευήν είνε δώ
ρου τού έν Άμστελοδάμω Κομητάτου πρός τόν 
στρατηγόν Δ. Μακρήν.

Εκτός τών όπλων τούτων καί άλλα πολλά 
άπεστάλησαν έκ τού περικλύτου Μεσολογγίου, έξ 
ών έν μάλιστα μ.ακρόν καρυοφύλλι άπεστάλη ύπ’ 
αύτού τού αληθούς κατόχου του, γέροντος πολε- 
μιστοϋ έπιζώντος έτι.

Τά περίδοξα όπλα τού Καραϊσκάκη, έν οίς 
περιλαμβάνεται καί ζεύγος μικρών άργυρών πε- 
λεκεων, άνάκεινται έν τώ κέντρω ύπ’ αύτήν τήν 
εικόνα τού Στρατάρχου τής Ρούμελης. Συμπλη- 
ροϋται δ’ δ θυρεός ούτος έπαξίως διά τής σπάθης 
ήν έφεοεν δ Μάρκος Μπότζαρης, κατά τήν έν 
Καλλιδρόμη μάχην, δι’ έτέρας σπάθης τού αύτού 
καί διά τών πιστολίων καί τής σπάθης τού αδελ
φού του Κώστα Μπότζκρη.

Έκ τών λοιπών όπλων άξια ιδιαιτέρας προσο
χής είνε ή περίχρυσος σπάθη τού Γούρα λάφυρον 
τής μάχης τών Βασιλικών καί έν ζεύγος βαρυ- 
τίμ.ων πιστολίων τού αύτού, λάφυρον τής μάχης 
τού ’Αετού παρά τήν Υπάτην. Προσέτι ή σπάθη 
τού Γ. Δυοβουνιώτου, ή τού στρατηγού Δ. Μελε- 
τοπούλου, ή τού Χρ. Σισίνη,ήτού Περραιβού, ή τού 
Ν. Ζέρβα καί τά εύθύ ξίφος τού φιλέλληνος 
Σάντα Ρόζα, έτι δέ ζεύγος μικρών πιστολίων 
τού Βύρωνος.

Έκ των νησιωτικών όπλων έξέχουσι τό τρομ
πόνι τού Κριεζή, τό τρομπόνι τού Τομπαζη, τό 
τρομπόνι τού Λεμπέση, το πιστόλιον τού Σταύρου 
Σαχίνη, τού πεσόντος έν Σφακτηρία. Περίεργον 
δ’ ιστορίαν έχεε ή σπάθη τού πολεμιστού Μπαρ- 
δάκη έπιζώντος ετι έν Σπέτζαις. Τήν σπάθην 
ταύτην έλαβεν ούτος παρά τού Κιαμήλ μπεη 
αίχμ-αλωτισθέντος, κατέσφαξε δέ διά ταύτης τόν 
τούρκον ιδιοκτήτην, άφού πρώτον προσήνεγκεν 
αύτώ τή αιτήσει του πρός ασπασμόν τό προσφι
λές όπλον.

Πολύ εύμορφον όπλον είνε τό τού Κρητός 
Δεληγιαννακη, όπερ συλληθέν έν τή άλώσει τής 
Τριπόλεως ύπό τίνος Λάκωνος ήγόρασεν ούτος 
τότε άντί διακοσίων ταλλήρων, άφού έβεβαιώθη 
οτι άνήκεν άληθώς είς αύτον τον Κιαμήλ ρ.πεην. 
’Αξιοσημείωτου δέ καί τό καρυοφύλλι τού Νά- 
κου Πανουριά, όπερ κατά τήν παράδοσιν είνε τό 
πρώτον κροτήσαν έν Άμφίσση κατά τήν έκρηξιν 
τής Έπαναστάσεως.

Άλλά τίς θά έπίστευέ ποτε ότι σώζονται καί 
αύτά τά όπλα τού Λάμπρου Κατζώνη κατατε
θειμένα έν τώ άληθινώ θησαυροφυλακείω τού 
Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου, οπερ περικλείει 
καί τόσα άλλα άνεκτίμητκ ιστορικά κειμήλια ; 
Καί όμως άνάκεινται νυν καί ταύτα έν τή 
Εκθέσει ώσεί άποτελούντα τον πρόλογον τού
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μεγάλου έργου τής Έπα.νικστάσεως: αργυρά μά- 
χαιρα καί σπάθη γυμνωθεΐσα. τής θήκης καί το 
περιεργότερον λόγχη μακρά μετά κοντού, τα αρ
χαϊκά Αόρατα ένθυμίζουσα, πάντα όπλα του 
άτρομήτου άλλ’ άτυχους εκείνου πειρα,τού καί 
επαναστάτου.

Παρελειψα νά προσθέσω ότι καί του άραατω- 
λού Μητρομάρα. ή βαρεία σπάθη άνάκειται έν τή 
’Εκθέσει. Το ΰπερήφανον όπλον το προωρισμένον 
νά φονεύη τούς πολεμίους τής πατρίσος, περιελ- 
θόν εις την κατοχήν των μοναχών τής έν Σαλα- 
μΐνι Φανερωμένης έπί πολύν χρόνον κατείικάσθη 
νά κόπτη κρέατα βοών καί προβάτων χάριν τών 
καλογηρικών στομάχων, άλλ’ έπί τέλους ί$ ω -  
ρήθη ϋπ’ αυτών εις άξιον κάτοχον τον κ. Άν5ρ. 
Μιαούλην διευθυντήν του Ναυστάθμου.

ΤΜΗΜΑ Γ.

Χ ε ιρ ό γ ρ α φ α  καε £ ν τ υ « α .

Δέν είνε υπερβολή έάν εϊπη τις οτι μόνον έκ 
τών χειρογράφων επιστολών, διαταγών, προκη
ρύξεων κλπ. καί τών εντύπων εφημερίδων, εγκυ
κλίων, εικόνων καί σχεδίων, όσα έστάλησαν εις 
τήν παρούσαν Έκθεσιν ήδύνατο νά άποτελεσθή 
ίδια καί ανεξάρτητος "Εκθεσις. Ό  χώρος τής 
αιθούσης δέν έπέτρεψε δυστυχώς τήν έν πλαισίοις 
έκθεσιν ή μόνον τών σπουδαιοτάτων έκθεμάτων 
τού πλουσίου τούτου τμήματος, τά δέ λοιπά 
άπετέθησαν έντος φακέλλων προσιτά μόνον εις 
τόν έπιθυμούντα νά μελετήση ιδιαιτέρως τά τυ
χόν ένδιαφέροντα αυτόν. Εύχής έ'ργον θά ήτο αν 
ή έπί τής Έκθέσεως έπιτροπή έξέδιδεν ύπό τόν 
τίτλον 'Ισ το ρ ικ ά  ά ρ χ ιΐα  τά άξιολογώτερα τών 
έγγράφων, άτινα μεγάλως θά έφώτιζον πολλά 
σκοτεινά μέρη τής νεωτέρας ιστορίας ημών.

Μεταξύ τών έγγράφων άξια ιδιαιτέρας μνείας 
είνε τά κρυπτογραφικά τής Φιλικής Εταιρίας 
καί έτεροι άναφερόμενα εις ταύτην, έν οίς μη- 
τρώον τών κυριωτάτων μελών μετά τού κρυπτο
γραφικού συμβόλου τού ονόματος έκάστου καί 
κλείς, σκντά .Ιη  καλουμένη, ήτις έχρησίμευε πρός 
συνεννόησιν έγγραφον μεταξύ τών φιλικών, καί 
άλλα τοιαύτα ών τά άξιολογώτερα έκθέτει ό 
κ. Δ. Σέκερης ταγματάρχης. ’Εκ τούτων άντι-

ίράφομεν τήν ορκωμοσίαν τού ήρωϊκού άρχιμαν- 
ρίτου Γρηγορίου Δικαίου, τού μάλλον γνωστού 

ύπό τό ονομα Παπαφλέσσας, ήν πάντες βεβαίως 
μετ’ ένδιαφέροντος θέλουσιν άναγνώση:

«Όρκίζομ-αι ώς τίμιος άνθρωπος οτι τήν πληρο
φορίαν, τήν οποίαν μοί έκαμεν ό κύριος Παναγιώτης 
Σέκερης κατά τόν χρόνον χιλιοστόν οκτακοσιοστόν 
δέκατον έ’κτον μήνα Όκτώμβριον ημέραν δευτέραν 
τη εικοστή· θέλω φυλάξω ακριβέστερα παντός πράγ
ματος ώς επεται.

«  Πρώτον θέλω κρύπτω τόν εαυτόν μου από τά 
μέλη ώς νά μήν είξεύρω τί περισσότερον τού ότι εί
μαι τοιοΰτος οίον μ’ έμπιστεύθησαν.

« Δεύτερον θέλω φροντίζω διά τά έμπιστευθέντα 
μοι ανάλογα τού βαθμού μου.

«Τρίτον αποφασίζω τόν εαυτόν μου κατά τό τρό
πον οπού καί τά επίλοιπα υποκείμενα τού αύτοΰ βαθ
μού άπεφάσισαν καί αποφασίζουν. Τέταρτον καί τελευ- 
ταΤον εΐ; τό εξής δέν θέλω μετρώ τόν εαυτόν μου 
(έκτος τών όμοιων μου κατά τόν βαθμόν) ώς ούδέν, 
ούτε θέλω μετρώ καί στοχάζομαι τήν κατάστασίν 
μου καί συγγενεϊς μου έμπροσθεν εις τό θυσιαστήριον 
τό όποιον θέλει μού άνοιχθή’ εις βεβαίωσιν δέ καί 
ασφάλειαν γενικώς τής εταιρίας καί μερικώς όλων, 
τών μελών αυτής δίδω έγγράφως τάς είρημένας ύπο- 
σχέσεις μου ».

»  Ό  ΆρχηματίρΙτης.
» Γ ρ η γ ο ρ ιο ε  Δ ί κ α ιο ς »

Πλεϊστα έγγραφα άνήκοντα εις τόν Γεώργιον 
Αίνειάνα έκθέτει ό έγγονος αυτού κ. Γ. Μαν- 
τζαράκης. "Αξιόν ιδιαιτέρας προσοχής μεταξύ 
αύτών είνε πολυσέλιδον τεύχος περιέχον μετά- 
φρασιν έπιστολών άνταλλαχθεισών μεταξύ Μαυ- 
ροκορδάτου καί διαφόρων έξεχόντων Γάλλων 
φιλελλήνων περί έκλογής βασιλέως τής Ελλά
δος ένός τών Γάλλων βασιλοπαίδων κατά τό 
1824, έγγραφα τού ’Εκτελεστικού πρός Γ. Αί- 
νειάνα έφορον τής Δυτικής Ελλάδος, έπιστολαί 
πρός τόν αύτόν έκ μέρους τού Καποδιστρίου, τού 
Δυοβουνιώτου, τού ΙΙετρόμπεη, τού Γ. Κουντου- 
ριώτου, τού Άνθ. Γ’αζή κλπ. δωδεκάς δ’ έπι
στολών τού Άλεξ. Μαυροκορδατου, έν αίς καί 
μία προς τον στρατηγόν Μήτσον Κοντογιάννην, 
μετά τόν θανατον τού Μ. Μπότσαρη γραφεΐσα, 
ώραία άληθώς καί άξία άναγραφής έπιστολή 
έχουσα οΰτω:

Γετταιότατε στρατηγέ.

Είναι περιττόν νά σοί εϊπω όποιαν λύπην έπροξέ- 
νησεν εις τήν ψυχήν μου ό θάνατος τού στρατηγού 
Μάρκου, έχάσαμεν όχι μόνον ένα καλόν στρατηγόν, 
άλλά καί ένα άξιόλογον πατριώτην, άν ήναι τί τό 
όποϊον μέ παρηγορεΐ, τούτο είναι οτι άπέθανεν ένδό- 
ξως, οτι μέ τήν θυσίαν τής ζωής του έσωσε τήν πα
τρίδα, και ότι τό παράδειγμά του θέλει εμψυχώσει 
όλους, δείχνοντας εις αυτούς τόν δρόμον τής ’Αθανα
σίας' ή Γενναιότης σου ήσουν φίλος του καί δικαίως 
λυπεΤσαι τήν στέρησιν του, είναι όμως βέβαιον ότι ή 
λύπη δέν φέρει καμμίαν θεραπείαν εις τάς τοιαύτας 
περιστάσεις, καί τό χρέος κάθε καλού πατριώτου είναι 
νά φροντίση δια τήν μέλλουσαν σωτηρίαν τής Πατρί- 
δος, ή όποία τότε μόνον κατορθώνεται, όταν ύπάρξη 
αληθής ενωσις καί αγάπη, τό σώμα τών ανδρείων 
Σουλιωτών πόσον έχρησίμευσε καί ποίαν δουλειάν 
Ικαμεν εις τήν πατρίδα άπεδείχθη πραγματικώς· εί
ναι λοιπόν καί δίκαιον καί άναγκάϊον νά βασταχθή 
ένωμένον, καί μέ αύτό νά ήναι συνδεδεμένοι όλοι οί 
καλοί καί ανδρείοι στρατηγοί τής στερεάς Ελλάδος, 
εις αυτήν τήν περίστασιν δέν αμφιβάλλω ότι ή φιλο-
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γένεια σου καί φρόνησις σου _ θέλει χρησιμεύσει ούκ 
ολίγον διά νά συντηρηθή αυτή ή ενωσις απο την 
όποιαν ελπίζω αύτόν τόν χειμώνα νά κατορθωθούν 
θαύματα εναντίον τών εχθρών, οί όποιοι αφου απετυ- 
χον καί έφίτος θέλουν άπελπισθή πλέον διολου: U 
Κυρ0« Αίνιάν έπεται νά σάς ώμίλησεν αρκετά περί 
αύτής τής ενώσεως άν άνταμώθη μέ τήν γενναιό
τητα σας’ έρχεται ήδη έπί τούτου καί ό κυρ0« Νικό
λαός Κομπότης διά νά σάς όμιλήση όλα τά δέοντα 
καί είμαι βέβαιος Οτι θέλετε δώσει όλην τήν ανα- 
γκαίαν προσοχήν εις τούς λόγους. Ο _ Ελληνικός 
στόλος έξέπλευσε κατά τού εχθρού, και εις ολίγας 
ήμίρας ελπίζω οτι θέλομεν άκούσει καμμίαν ανδρα
γαθίαν, μετά ταΰτα δέ θέλει διευθυνθή ̂ και οια τας 
παλαιός Πάτρας διά νά έξαοανίση τά έκεΐ ευρισκό
μενα εχθρικά πλοία’ αύτόν τόν χειμώνα ελπίζω να 
γίνουν έργα άξια τού ελληνικού ονόματος, επειοη και 
ό Ελληνικός στόλος μανθάνων τήν ένωσιν τών κα
λών καί άνδρείων στρατηγών τής χέρσου ΕλΛαδος 
δέν θέλει παύσει άπό τού νά συνεργήση εις οσα επι
βάλουν πρός εύόδωσιν τού ύπέρ τής πατρίδος ωφέλι
μου σκοπού. Ελπίζω πολύ άπό τήν συνέργειαν και 
φρόνησιν τής γενναιότητες σας δια να κατορθωθούν 
έργα άξια, τά όποϊα θέλουν άσφαλίσει εις το εςής 
τήν ελευθερίαν καί άνεξαρτησίαν μας.
31 Αύγουστον 1823

άπό "Υδραν. Ό  πατριώτης καί φίλος σας
Α . Μ α υ ρ ο κ ο ρ λ α τ ο ς

Άξία άναγραφής 5ιά το άληθώς λακωνικόν 
τού όφους είνε καί ή εξής μικρά έπιστολή τού 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη έπέχουσα τόσον στρα
τιωτικής διαταγής:

καπετάν γιάννη τζαούση νά μαζόξης όλον τον ταϋ- 
φέ σου καί νά μαζόξης καί όλους τούς ξενοχωρήτας 
όπού βαστούν άρματα καί αύριο τό ταχή νά ξεκινή
σετε διά τήν εκστρατείαν τού ξηρομέρου

Ό  αδελφός σον 
Π ε τ ρ ο μ π ε η ς

τή  22  1 Ομβριου 1822 
μεσολδγκι

’Ομοίως έτέρα έπιστολή τού ’Αθανασίου Διά
κου, ήςτό πρωτότυπον ανήκει τφ κ.Α. Παράσχω:

« Αίδεσιμώτατε "Αγιε Πσωτόπαπα καί Παπαδημή- 
τρη εύλαβώς προσκυνώ, καί άγαπητοί μου Γεωργάκη 
Σιδέρη καί Γιάννη Άλεξανδρή. Σάς φανερόνω λαμ- 
βάνοντες τό παρόν μου αμέσως νά σηκωθήτε νά μα- 
ζώξητε όλους τούς Ραγιάδες νά μου ξημερώσητε 
Τρίτην πουρνό εις Λικούραις, όπου νά ελθητε όλοι 
200: διακόσιοι ονόματα καί τής ώρας, μαζύ μέ τά 
αρματά σας, νά πάρητε καί δέκα φορτόματα ψωμί 
καί κρασί καί έλίαις καί όλον τόν τζιπχανέν όπου 
έχετε μπαρούτη καί κουοσούμια, καί νά μού τά φέ- 
ρητε, καί εξ άλογα καλό μεζιλιάρικα καί έτσι να μού 
άκολουθήτε έξ άποφάσεως. Υγιαίνετε.»

.1821, 28 Μαρτίου Καπερνα»

■ 'Αγαπητός σας
Θ α ν α ς ϊο χ  Δ ιά κ ο ς »  

«Γιάννη Άλεξανδρή καί πατέρα Γεωργάκη, άτή

σας νά πάρετε τούς ανθρώπους καί έν τώ άμα νά 
μού εύρεθήτε έδώ».

Καί το πρωτότυπον τής εξής έπιστολή; τού 
Μάρκου Μπότζαρη, ήτις πιθανώς εινε ή τελευ
ταία, ήν έγραψεν ό ήρως _ τρεις ημέρας προ τού 
θανάτου αυτού έκτίθεται έν περιχρύσω πλαισίω:

«Πρόςτόν έντιμον καί φιλογενέστατον Κύριον Γε
ώργιον Τουρτούρην.»

«Έλαβον τό αδελφικόν σας καί χαίρω διά τό αίσιον 
τής έοετής μοι υγείας σας έγνων τά έν αυτή' έλα
βον καί τά περικλειόμενα καί σάς εύχαριστώ. Ιοου 
σάς περικλείω καί τήν άπόκρισίν των καί σάς παρα
καλώ νά τήν στείλετε, σάς σημειώνω καί τα εδώ 
τρέχοντα. Ό Σκόδρας έξεστράτευσεν από Τρίκαλα 
καί ύπέταξεν όλον τό Άσπρόπόταμον καί "Αγραφα 
καί ήχμαλώτισε καί κατέσφαξε πολλούς̂  και ήδη 
έπροχώρησεν εις τά σύνορα τού Καρπενησιού- ήμεις 
έξήλθομεν είς άπάντησίν των και εύρισκόμεθα̂ εις τα 
μέρη τού Καρπενησιού στρατοπεδευμένοι,̂  καί άμποτε 
ή δύναμις τού νικηφόρου σταυρού νά δοξάση τα όπλα 
μας μέ τήν κατά τών έχθρών νίκην, άπό τα μέρη 
τού Καρλελίου δέν ήξεύρω νά σάς φανερώσω’ σας 
άσπάζομαι αδελφικώς μενω 

¡¡αδελφός σας»
Μ . Μ π ο τζ α ρη ς  

Τ ή 3 Αύγουστου —  182 3  "Αγιον Βλάση

Τό άρχεϊον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής 
Εταιρίας εόιθέτει ένίιαφέροντα χειρόγραφα, έν οίς 
καί τεύχος περιέχον χρωματιστά απεικονίσματα 
όλων τών οικοσήμων τής νήσου Ζακυνθου, έν οις 
καί τό τού Φοσκόλου καί τού Σολωμού. Εν τοϊς 
χειρογράφοις τούτοις περιλαμβάνεται καί ή έςής 
έπιστολή τού ’05. Άν5ρούτζου, ήν άντιγράφομεν 
ώς παρέχουσαν λεπτομερή καί μετ’ άφελείας γε- 
γραμ-μένην άφήγησιν τής μάχης τών Βασιλικών:

.  Την εκλαμπρότητα σας άδελφιχΖς άσπάζομαι
αδγουστος:—

» είς τάς 24: τού τρέχοντος Σάς γράφω τόν πό
λεμον όπού έγινε είς τάς' 23: τού τρέχοντος τόρα 
δέ Σάς γράφω καί είς τάς 25 τού τρέχοντος’ ο 
περιόόητο; μπαϊράμ πασίάς πέρνοντας τό ασκέρι 
του όλλον τό όποίνο συμποσούνταν από’ 4000: στρά
τευμά καί ήλθεν καταπάνομας καί εις τας̂  έξι όρας 
τή; ήμερα; συνεκροτίθη ό πόλεμος, καί εβασταςε το 
τουφεκη έως είς τάς όκτό καί μετά τάς όκτό έπ]α- 
στήκαμεν χέρια μεχέρια καί μέ σπαθιά’ λοιπόν τι 
στόμα νά δ'ιειγιθή καί πία χειρ δύναται ν'̂ περιγρά- 
ψη τήν άνδραγαΟίαν καί τόν θρίνον όπου έκαμαν εί 
άνδραις έλιναις: βαίβεα ούδείς’ ό Γούρας ξεσπαθόνον- 
τας καί μεθόντας άπό τόν πόλεμον όσάν γίγαντας 
τούς τούρκους έθέριζε χωρίς νά εμποδιστή τό σπαθί 
του τελείος' ή έλειναις άπό τήν όρμήν τους μετά ο- 
δόντια έτρογαν τούς τούρκους οπού τέλος πάντων ε- 
τρεχε τό αίμα ποταμιδόν άπό τήν όραν όπού ήρξεν̂ ό 
πόλεμος έως τό πορνό καί άνίσος εί έλειναις δέν I- 
πευτον είς ταλάφιρα καί δέν ένίκτονε δέν ήθελε μίνη 
βαίβεα ούτε ούδής άποαυτούς καί εϊθελε πμάσομεν καί 
τόν είδιον μπαϊράμ πασίά ζοντανόν’ μεόλον τούτο δέν
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είναι μικρά φράγματα έκίνα όποΰ επαθον' μέ μέτρον 
έσκοτόθησαν' 766: καί άχμάλοτη έπίάσθησαν ζοντα- 
νοί. 221: τοΰς έπίρβμε καί τζίπχανέίες φςρτέματα 
ένέα καί άλλα τριάντα έκαψαν οι οίδιοΓ άλογα έπίραμε 
τετρακόσια εϋδομήντα έσκοτοθησαν καί ύπέρ τά' 700 : 
αμάξια είχον' 1000 μέ -αξιμάδη κριθάρι καί άλλα είδη' 
έκαψαν άπό αυτά οί τούρκοΓ 600: τά οέ 400: τα έπίρα- 
με εμείς' έπφαμε καί ολλον τον άμοξίον ταδόοια καί 
βουβάλια" τοΰς έπφαμε καί 8 : κανόνια, τοπουγουσοϋκ 
μπαϊράκι; τους το έπίραμε καί ολλα τά έπίλυπα' όμί- 
ως έπίραμε καί τά τουμπελέκια, δεν δόναται χειρ νά 
γράψη τά οσα τους ¿κάμαμε" τούτο μόνον Σάς λέγω 
όπου τέτιος πόλεμος δεν ε’ιχε γένι άποεμας" έσκοτό- 
θισαν δικί μας εις τον τόπον άνθρωποι. 3: μάς έλα- 
βόθη καί ό καπετάν άντόνης τουπαλατίου ολίγον εις 
εις τό πόδη- καί άν δέν έλαβόνετον υθελε γένη μεγα
λύτερος θρίνος- έπιοή καί έπεσαν οί άνθρωποι ί έόη- 
κοί μας εις αύτόν. άφισε όμως τόν αδελφόν του νέον 
καί άξιον εις τό ποδάρι του' έλάόοσαν άκόμη καί άλ
λους. 3: τοΰρκοι είδε πόσι έλαδόθισαν φεύγοντας καί 
πόσι έσκοτόθισαν δέν οίςεύρομεν όπου εϊ έδικοί μας 
τοΰς έπίγαν κινηγάντας έως εις τοζιτούνη' καί αύτοί 
όποΰ έμιναν, σάς λέγω ότι εΓς πόλεμον δέν είθελον 
ευγει διά τον θρίνον όποΰ έγτ,νε' έκόπη π7.έον ή ελ
πίς τόν αύτόθη πασχάδον όποΰ προσμένουν ήμτάτη καί 
είμεΐς έχομεν σκοπόν νά τοΰς βάλομε μέσα εις τό 
ζιτοΰνη καί άν είναι θέλιμα θεοΰ εξολοθρευοντάς τους 
θέλομεν κηνίση κατευθίαν διά τά αύτόθη καί άμποτε: 
τοΰτο νά γένι.

1821 αύγοΰστου. 2 7 : . —

Ο λ υ ς ε υ ς  τ ο υ  Α ν δ ρ γ γ ζ ο υ  »

Άλλα τό πολυτιμότερου τών εκθεμάτων του 
τμήματος τούτου είνε βεβαίως ή αύτόγραφος Φυ
σική του Ρήγα Φερραίου, ήν αποστέλλει ή Εθνική 
Βιβλιοθήκη, δεδεμένην μετά τής έντυπου έκδό- 
σεως αυτής. Πάντες μετ’ ενδιαφέροντος καί συγ- 
κινήσεως Οέλουσι κύψη επί τών συμπεπηγμένων 
καί ασυμμετρών εκείνων γραμμών, άς έχάραξεν 
ή αυτή χειρ, ήτις έχάρα,ξε καί τούς θουρίους τής 
πανελληνίου ελευθερίας!

Δύο οίκογένειαι έκθέτουσι τά άφορώντα αύτάς 
έγγραφα έν κομψοϊς λευκώμασι κεκολλημένα· ή 
οικογένεια Γ. Κουντουριώτου καί ή οικογένεια 1. 
Παπαρρηγοπούλου, δ δέ κ. I. Τυπάλδος παρέχει 
έγγραφα τής οικογένειας Μπότσαρη, έν οίς πλεΐ- 
στα άναφερόμενα εις τήν πολιορκίαν του Μεσο
λογγίου εντός εξ μεγάλων πλαισίων. Δυστυχώς 
έλλείπει ήμΐν δ χρόνος καί δ χώρος όπως άντι- 
γράψωμεν έκ πάντων τούτων πλείστα πολλοϋ 
λόγου άξια, οθεν περιοριζόμεθα εις μόνην τήν έξής 
αληθώς συγκινητικωτάτην επιστολήν του Ψαρ- 
ριανοϋ ναυάρχου ’Αποστόλη πρός τόν Γ. Κουν- 
τουριώτην:

■ 'Ε χ Λ α μ π φ ότ α τ ε  !
Δ ιά  τοϋ  παρόντος μου έρχομαι πρώτον να έρωτήσω 

περϊ τής υγείας σας, καί νά σας προσφέρω 
τό  σέβας μου ένταυτώ  νά σας παραχαλέσω 
τό  ά/όλουδον

» ’Εγώ, καθώς είξεύρουν όλοι έξόδευσα καί έδοΰ-

' λευσα πολλά άπό τήν άρχήν του άγώνος μας. ή κατα
στροφή τοΰ τόπου μας άφάνισεν όλην τήν κατάστασίν 
μου. ή συμβία τοΰ υίοθ μου άποστόλη άκόμη εύρίσκε- 
ται εις τήν τουρκίαν σκλαβωμένη, καί ζητούνται 22 
000 γράσια διά τήν έλευθέρωσίν της. τό σπήτι μου 
στερείται τόσην ποσότητα' νά πωλήσω τό καράβι μου 
όποΰ άκόμη χρησιμεύει εις τόν πόλεμον δέν βαστά ή 
καρδία μου, άν ήναι λοιπόν τρόπος νά μοΰ κάμη αύτό 
τό καλόν ή Σ. Διοίκησις ή όλην ή μέρος τής άνα- 
γκαίας ποσάτητος διά τήν έλευθέρωσίν έκείνης τής 
άθλιας γυναικός, παρακαλώ νά τά κρατήσεται άπό 
τό νεωστί έρχόμενον άλλο μέρος τοΰ δανείου' έχω 
κάπποιον δίκαιον νά ζητήσω τήν πληρωμήν τοΰ 
μπουρλότου όποΰ έκαμα έξ ίδιον μου' πλήν έλπίζω 
περισσότερον εις τήν διάθεσιν τής Σ. Διοικήσεως καί 
μάλιστα της Έκλαμπράτητός σας. Σάς παρακαλώ 
άκόμη νά έχεται πάντοτε διά τά δίκαια τοΰ στόλου 
μας καί διά μάς ώς πατήρ καί άδελφός εκείνην τήν 
άγάπην καί φροντίδα όποΰ έλπίζομεν άπό τα ευγε
νικά σπλάγχνα σας.

» Μ ένω  πρόθυμος εις τοΰς ορισμού; σσς 

ν ικ ο λ ε ς  α π ο σ τ ο λ έ ς

Τά έντυπα τοϋ παρόντος τμήματος περιορίζον
ται εις σειράν φύλλων έκ τών έκδιδομένων κατά 
τήν Έπανάστασιν έφημερίδων, ήτοι τών Έ Λ -  
. Ιη η χ ώ ν  Χ ρ ο η χ ύ » · ,  τής Έ Λ .Ιη η χ η ς  Μ ε .Ι ίσ -  
σης, τής Έ ψ ιψ ερ ίύ ο ς  'Α θηνώ ν , τοϋ 'Α ν ε ξ α ρ τή 
του  κλπ. καί εις τάς τρεις προκηρύξεις τοϋ ‘Τψη- 
λάντου μετά τοϋ μονογραφήματος αΰτοϋ. ’Εκτίθε
ται δ’ έτι ή Χ ά ρ τα  της Έ Λ Λ ά δ ο ζ ύπό 'Ρήγα 
Φερραίου καί βιβλίον τι τοϋ Δαρβάρεως φέρον 
τήν ιδιόγραφον τοϋ 'Ρήγα ύπογραφήν, τήν μόνην 
σωζομένην ύπογραφήν τοϋ μάρτυρος ποιητοϋ. Πάν
τα ταϋτα έκθέτει ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής.

Εις τό τμήμα τούτο δέον νά ύπαχθή τελευ
ταίου ενγγραφον,σφοδράς διεγεϊρον συγκινήσεις παρά 
τω επισκέπτη τής έκθέσεως, πολύτιμον καί περί
εργον άμα κειμήλιον, δ εκτιθέμενος ύπό τοϋ Σπε
τσιώτου κ. Γ. Σπαχή πίναξ δ περιέχων χρωμα
τιστά άπεικονίσματα τών διαφόρων σημάτων (σε- 
νιάλων) δι’ ών έν καιρώ ναυμαχίας έγίνετο ή συμ
βολική άνταπόκρισις τής ναυαρχίδος καί τών ή- 
ρωϊκών πυρπολικών καί διεβιβάζοντο αΰτοΐς αί 
διαταγαί τού ναυάρχου πρός τε έπίθεσιν κατά 
τού εχθρού καί προφύλαξιν άπ’ αύτοϋ. Ό  πίναξ 
ούτος, άνήκων εις τόν κατά τήν έπανάστασιν 
άτρόμητον πυρπολητήν Πέτρον Σπαχήν, είνε 
διπλούς, έκ τού ένός μέν μέρους περιέχων τά χρω
ματιστά σήματα, έκ τοϋ άλλου δέ τά διά κο- 
λοκυνθών, αΐτινες έν καιρώ νυκτός αντικαθίσταντο 
διά φανών, όπως γίνωνται δρατά τά γινόμενα ση- 
μ.εϊα. Τόν πίνακα τούτον άντιγράψαντες παρα- 
θέτομεν ενταύθα- σημειούμεν δέ πρός πλήρη κατα- 
νόησιν αύτοϋ ότι οί παρ’ έκάστω τών συμβόλων 
παρατιθέμενοι αριθμοί 1, 2, 3, έδήλουν τόν ιστόν 
τής ναυαρχίδος, έν ω άναπεταννύμενον τό σήμα 
έξέφραζε τήν παρ’αύτώ σημειουμένην διαταγήν.
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Χ ε ν ιά λ «  τώ ν  μ π ο υ ρ λ ώ τ ω ν .
XI μιτκξύ τ-ν 3 

ifi- 
μιτος IfvtjvS

•Ο λόκληρον

ΧΡ-Ι* 1ρ»ίρ»3

•ΟλόΛηρ»» 
ΐρ«1*- jmúpou

1 =  "Ε λα  κοντά μου νά σου ομιλήσω.

2 =  πάρε την βόλταν σου.

3 =  στάσου άλλαχάπα.

1 =  φορτζάρισεπανιά διάναπεράσης εμπρός.

2 =  ό εχθρός φαίνεται και πρόσεχε εις τά 
σενώ λα .

3 =  πήγαινε καί κόλλησε τό  μπουρλώτον εις 
τόν έχθρόν με όλην τη ν γεννα ιότητα  χαθως 
έδιωρίσθης.

1 =  δρμησε μέ όλην τήν γενναιότητα εις τόν 
έχθρόν καί ίγ ω  έχω τή ν έννοιαν σου.

2 =  Ε το ιμ άσου  διά νά όρμήσης εις τόν έχ
θρόν όταν θά σου χάμω σενιάλον.

3 =  έλα άπό σοβράνο.

Τ Ι  ί μ ι ο ν  . í t p .v o v  

t i  5 λ λ ·  μ α Ο ρ»»

M aJp ov , «¿ tp iv ov , μβδρον

Λ ΐυ χόν , Ιρυ Ιρδ '»

1 =  έλα άπό σοττοβέντο.

2 =  αρμένιζε πρίμα.

3 =  έλα άπό τό μέρος όποΰ πολεμώ έγώ.

1 =  γύρισε όπίσω έπειδή δέν είναι καιρός νά 
πηγαίνης. _  ,

2 =  πάσχεισε οσον ειμπορεις να φύλαξης το 
μπουρλώτον καί εγώ  έχω τήν έννοιαν σου- 
εάν όμως δέν είμπορέσης χαΰσέ το.

3 =  άχολούθησε μαζύ μου χαι πρόσεχε εις
τά  χινήματά μου.

1  =  μήν άχολουθήσης μαζύ μου παρά στά
σου μέ τή ν φλότταν. _ >

2 =  όρτζάριζε όσον ήμπορεΓς διά νά ένωθής 
μαζύ μου.

3 =  τό  μπουρλώτον όποΰ βλέπω τό  μερικόν 
του  σενιάλον νά φορτζάρη πανιά διά νά 
ένωθή με τόν στόλον.

1  =  Ό λ ιγώ σ τευ σ ε  πανιά.
2 =  όλα τά  μπουρλώτα νά κάμουν πολλά 

πανιά.
3 =  τά  μπουρλώτα νά ακολουθήσουν τόν δρό

μον τους μέ όλα τά  πανιά χωρίς νά  βλέ
πουν τή ν φλότταν τ ί  χάμνει.

1 =  Τ ό  μπουρλώτον όποΰ βλέπω τό  μερικόν 
του σενιάλον νά  βαστα πάντοτε ορτζα διά 
νά έχη τά  σοβράνω τοΰ έχθροΰ.

2 =  "Ο λα  τά  μπουρλώτα νά  όρτζάρετε διά 
νά πάρετε τά  σοβράνω τοΰ έχθροΰ.

3 =  τό  μπουρλώτον όποΰ εύρεθή σοβράνω νά 
όρμήση εις τό  μέρος όποΰ πολεμουν τα 
καράβια,καί έχουν χρείαν άπό μπουρλώτον.

Χ η μ .ε ? α  δ ιά . χ ο λ ο χ υ ν β ώ ν
(Έ ν  καιρώ νυχτός άντιχαθίστων τάς χολοχύνθας φανοί.)
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ακολουθείτε τόν δρόμον μου. 

σταθήτε άλλά χάπα.

φορτζάρετε πανιά διά νά ένωθώμεν. 

ολιγοστεύσετε πανιά.

ό στόλος νά κτυπήση τόν έχθρόν και 
νά  συντροφεύση τό  μπουρλώτον.

νά παύση ό πόλεμο:, και νά απο- 
μαχρυνθήτε άπό τόν εχθρόν καί να 
πλησιάσετε εις τόν ναύαρχον.

πάρετε τα ίς  βόλταις σας μέ τα ίς 
μούραις δεξιά.

πάρετε τα ίς βόλταις σας μέ τα ίς 
μούραις αριστερά.

σαλπάρετε καί έμβητε εις τά  πανια.

a6
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Ο 1 Ο

I αντά και δύο ιρουμάδις κράζονται
0  οί χαικτανέο: τοϋ στόλον.

Ο

ο
I δ στόλος νά χοντοζνγώσ^ εις τό χκ-

Ο  ράβι όποϋ ζητιΓ βοήθειαν.

Ο

ο
0  0 __0 __0 __0  κράζονται αί βάρχαις αρματωμένοι?

μέ τά  κουπιά.

Ο
αυτήν την ώραν εχομεν αχοπόν νά

_____________ χτυι-ήσωμεν τον εχθρόν χαι έτοι-
μάαετε τα  μπουρλώτα.

Ο

ΤΜΗΜΑ Δ’.

ϊΐα ν το ε ιδ ή  άντικεεμ,ενα.

Όσα των εκθεμάτων δέν ύπήγοντο εις τε των 
τριών άλλων τμημάτων περιελήφθησαν έν τω 
παρόντι, ώστε καί κατά τέ ποσόν καί κατά 
την ποικιλίαν μάλιστα κατέστησαν τούτο πλου- 
σιώτατον, άλλά καί δυσεξερεύνητον άμα. Όθεν 
αδύνατος αποβαίνει πάσα περιγραφή τών ε’ν 
αύτφ περιλαμβανόμενων άνευ ιδιαιτέρας τίνος 
ύποδιαιρέσεως, ήν έπιχειρούμεν άρχόμενοι άπό 
τών ναυτικών, μεταβαίνοντες είτα εις τά ένδύ- 
ματα, κατόπιν εις τά κειμήλια καί λοιπά μι
κρά αντικείμενα, έπειτα εις τά μετάλλια, παρά
σημα καί σφραγίδας καί τελευταΐον εις αντικεί
μενα όλως Ιδιόρρυθμα.

Έν τοίς ναυτικοΐς έξέχουσιν ιδίως τά ακρό
πρωρα διαφόρων πλοίων του Άγώνος. Αυτό τό 
περίχρυσου ξόανον, όπερ έκόσμει τήν πρώραν τής 
ναυαρχίδος του Μιαοΰλη, προβάλλει ετι άκτι- 
νοβόλον υπό την σκέπην ελληνικής σημαίας, 
περιεστοιχισμένον ύπο σωρού τρομπονίων καί 
τουφεκίων νησιωτικών. Δεξιόθεν αυτού ό "Αρης 
τής Κ α ρ τε ρ ία ς , τού πρώτου εκείνου ελληνικού 
άτμ.οπλοίου, τείνει ετι φονικόν τό ξύλινον ξίφος 
άλλ’ άπέρριψε πρό πολλού σεσηπυΐαν τήν ασπίδα 
του. Τό άκρόπρωρον τής Μπουμπουλίνας αύτό 
καθ’ ε’αυτό βαναύσως έξειργασμένον, παρεμορφώ- 
θη ετι έκ τοϋ σάρακος καί τοϋ χρόνου έπί το- 
σοϋτον, ώστε ή θέα αυτοϋ εις πολλών παιδίων 
τάς ψυχάς θά έμποιήσγ, κρυπτόν τινα τρόμον, 
ένθυμίζουσα τάς Δράκαινας καί τάς Γοργόνας 
τών παραμυθιών. Τά λοιπά ξόανα σεσηπότα

κατά τό μάλλον ή ήττον άνήκον τό μέν εις τόν 
Θ εμ ισ τοχΑ ή  τών αδελφών Τομπάζη, τό δέ εις 
τόν Π ερ ιχ .ίή  τοϋ Μέξη, τό έτερον εις τον Έ π α -  
μ ε ιγ ώ χ ύ α τ  τοϋ Σπετσιώτου Κ. Μπάμπα καί τό 
τελευταΐον εις τόν Ί ά σ ω τ α  Σ. Ν. Μπουντούρη. 
Καλώς διατηρείται μόνον τό τοϋ Θ εμ ιστοχ.Ιέονς  
τοϋ Α. Κριεζή.

Άχρότιρωρον τής ναναρχίοος τοϋ Μιαοΰλη.

Άπεικονίσματα τών ακροπρώρων τής ναυαρ
χίδος τοϋ Μιαούλη καί τής Κ α ρ τερ ία ς  βλέπει 
ό αναγνώστης ένταϋθα, ώς καί άλλα τινά 
ενδιαφέροντα.

Έκτος δέ τών ξοάνων τούτων ε’κθέτει ό 
μέν υποναύαρχος Σαχίνης τά άνάγλυφα τής 
πρύμνης τοϋ Μ ίΑ τεά ά ου  πλοίου τοϋ Γ. Σαχίνη,
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Άχρόπρωρον τοϋ πρώτου άτμοπλοίου * Καρτερίας « 
τοϋ "Αστιγγος.

ό δέ κ. Έλευθ. Στ. Μπουντούρης έξ "Γδρας απο
στέλλει όμοιότυπον τοϋ σκελετοϋ τής ΠαράΑον 
εις μέγεθος μ.ικράς λέμβου έξειργασμ-ένον.

Έν τοίς ναυτικοΐς άξια προσοχής είνε διάφορα 
τηλεσκόπια τής θαλάσσης, άνήκοντα εις επιφα
νείς ναυτικούς. Εύρίσκομεν έν αύτοΐς δύο τού 
ναυάρχου Μιαοΰλη, έτερα δύο τού Έμ. Τομ

πάζη, έκ τών όποιων τό εν έδω- 
ρήθη αύτω ύπό τοϋ "Αστιγγος, έν 
μέγιστον τού Γ. Κουντουριώτου 
καί, τό περιεργότατον, τού Λάμ
πρου Κατζώνη τό παλαιόν τηλε- 
σκόπιον, δι’ού κατώπτευε τά εχθρι
κά πλοία.

Δεν πρέπει νά παραλείψωμεν 
δύο ναυτικάς σάλπιγγας σταλεί- 
σας έξ "Τδρας ύπό τού κ. Έλ. 
Στ. Μπουντούρη, ών ή έτέρα άνή- 
κεν εις τόν πλοίαρχον Θεοχάρην 
τής ΠαράΑου. Τήν Π ά ρ α .Ιο τ ή 
οικογένεια Μπουντούρη προσήνεγ- 
κεν όπως μ.εταβληθή εις πυρπολι
κόν, έκυβέρνα δ’ αύτό ό Θεοχάρης 
κατά τήν ναυμαχίαν τού Γέροντα, 
24 αύγ. 1824, δπότε έπυρπόλησε 

μεγάλην τουρκικήν φρεγάδα. Έπανελθών κατό
πιν εις "Υδραν δ άνδρεΐος πυρπολητής έδωρήσατο 
τοίς ίδιοκτήταις τής ΙΙαράΛ ον εις άναμνησιν τό 
ομοίωμα τοϋ σκάφους αυτής, ού ανωτέρω έμνή- 
σθημ-εν, τήν ναυτικήν σάλπιγγα, τρομ π α μ α ρ ίνα , 
δι’ ής ε”δωκε τά τελευταία παραγγέλμ.ατα, καί 
τεμάχιον έκ τής τουρκικής σημαίας τής πυρπολη- 
θείσης φρεγάδος. Ό  αυτός άποστέλλει καί σφαί
ραν τουρκικήν πεσούσαν έντος τού πλοίου '¡ά σ ω 
τοι: , ήν τό πλήρωμα άπεδέχθη μετ’ ειρωνικών 
κραυγών.

Μεταξύ τών κειμηλίων άναγράφομεν τόν δα
κτύλιον τών Φιλικών, ούχί τόσον έπί πολυτελεία 
έξέχοντα άλλ’ έχοντα τούτο τό ίδιάζον ότι ό 
λίθος αυτού διανοίγεται καί ή στεφάνη φαίνεται 
ένδον κοίλη, ΐνα περιλαμ.βάνγι ισος όξύ δηλητή- 
ριον διά πάσαν ένδεχομ-ένην δυσχερή περίπτωσιν, 
έν ή θά εϋρίσκετο ό φέρων αύτο εταίρος.

Τό Απομαχικόν ταμεΐον έκθέτει μεταξύ άλλων 
καί τό ώρολόγιον τού Άλεξ. Μαυροκορδάτου καί 
τό τοϋ Λαζάρου Κουντουριώτη, έχομεν δ’ ε”τι καί 
τρίτον ώρολόγιον, έκτιθέμενον ύπό τής Κυρίας 
" Αννης Λ . Μίχου, τό τοϋ Όδυσσέως Άνδρούτζου 
δωρηθέν αύτω ύπό τού Δ. Ύψηλάντου. Ή  αύτη 
έκθέτει καί τόν δακτύλιον τοϋ Άνδρούτζου καί 
τρεις θαυμάσιους Ιμαμέάες δωρηθέντες αύτω ύπο 
τοϋ Άλή πασσά. "Εχομεν δέ καί δεκαδα ταμ- 
βακοθηκών, ών ή τού Λ . Κουντουριώτου περιέχει 
έτι καί ταμβάκον.

Μεταξύ τών εγκολπίων έξέχει διά τήν λεπτό
τητα τής εργασίας καί τήν τέχνην μικρόν τε τρά - 
β ά γ γ ε .Ιο τ έργον Άθ. Τσιμούρη τού άρχιχρυσο- 
χόου τοϋ Άλή πασσά.

Πολύ κατώτερον τήν αξίαν καί τήν τέχνην 
άλλ’ ύπέρτερον ύπό ιστορικήν έπ’οψιν είνε το φι- 
λακτόν (χαϊμαλί) τοϋ στρατάρχου Καραϊσκάκη.

Τά ένδύματα είνε μεμετρημένα, διότι βεβσέίοι- 
φθείρονται εύκολώτερον τών άλλων άντικε'ίης.



204 Ε Σ Τ Ι Α

ή καί χρησιμοποιούνται μεταβαλλόμενα εις οικι
ακά καλύμματα κλινών καί ανακλίντρων, ώς 
πάντες γνωρίζομεν.

"Εδρα έν ή χχβήμςνος ό Λάζχρος Κουντουριώτης 
προήδρςυε τώ ν  προυχόντων τής "Τίρας.

Βαρύτατη καί θαμβούσα διά των πλουσίων 
χρυσών κεντημάτων της είνε ή φέρμελη του 
Μάρκου Μπότζαρη. Ώραιον το έξ έρυθρού βε
λούδου χρυσοπάρυφον φόρεμα άνήκον άλλοτε εις 
μίαν τών γυναικών του Κιαμήλμπεη καί συλ- 
ληθέν μετά την πτώσιν τής Τριπόλεως, περιερ- 
γότατος δε 6 σχονφος τού ύδραίου ναυτικού Λ. 
Θεοδωράκη, όστις είνε παν άλλο ή 6',τι έννοούμεν 
κοινώς διά τού ονόματος τού σκούφου. ’Αδύνατον 
νά μη αίσθανθή τις ύιγος συγκινήσεως παρερχό- 
μενος προ τών γυναικείων ε'κείνων στολών, αϊτινες 
έστάλησαν έκ Μεσολογγίου. Δεν είνε περίχρυσοι, 
δεν είνε πολυτελείς, άλλ’ είνε τι πλέον, είνε 
αύταί έκεϊναι, άς έφερον κόραι μεσολογγίτισσαι συν- 
εξελθούσαι μετά τής ηρωικής φρουράς κατά τον 
νύκτα τής 10 άπριλίου 1826. * Αξιόν δέ ιδιαιτέ
ρας μνείας είνε ότι μία έξ αύτών, γραία ήδη όπως 
ή συμπολΐτις αυτής εκείνη, ήν ό κ. ΙΙαλαμάς 
εξύμνησε, παρέδωκεν αύτή ή ιδία μετά δακρύων 
τό φίλτατον ένδυμα τής νεότητός της, παραγ- 
γέλλουσα μόνον νά τή έπιστραφή ασφαλώς, διότι

έχει παραγγείλει εις τά τέκνα της, όπως ή 
Γ ια γ ιά :

Τώρα σαν tpO' ή ώρα μου καί φύγω χαί πιθάνω 
’Εσείς νά τ ’  απιθώσετε 'ς  τήν κάσα μου επάνω. 
Παιδιά μου, δέ ’ μου φαίνεται χαχός 4 χάρος τόσω 
’ Σά συλλογιέμαι πως έχεΓ μαζή μ’ αυτά θά λυώσω.

Νομισματόσημα, μετάλλια, καί σφραγίδες εκ
τίθενται πλεΐστα. Πλουσιωτάτη δέ είνε ή συλ
λογή τού κ. Π. Λάμ.πρου περιλαμβάνουσα ύπερ 
τάς 70 σφραγίδας δημοσίας, ών τινες έδημοσιεύ- 
θησαν άλλοτε έν τή 'Ε σ τ ία . Ή  άπαρίθμισις αύτών 
θ’ άπήτει χώρον καί χρόνον πολύν, όθεν περιοριζό- 
μεθα μ,όνον εις τήν μνείαν τής σφραγΐδος τού 
Γεωργάκη 'Ολυμπίου, τής τού Γ. Κουντουριώτου, 
τής τού Κυβερνήτου, τήςτού άρματωλού Κοπέλ- 
λου, τής τού άρμοστού Κρήτης Ε. Τομπάζη κλπ. 
Έκ τών μεταλλίων άριθμοΰμεν 1 ) τό κοπέν εις
άνάμνησιν τού Μ. Μπότζαρη 2) τό τού Με
σολογγίου 3) τό τού Μιαούλη 4) τό τού στρα
τηγού Μαιζώνος 5) τό τού Πετρόμπεη 6) τό 
τού Γερμανού Πατρών κλπ. Συμ,πληρούμεν τήν 
έπιθεώρησιν τού τμ.ήματος διά τών δύο έδρών, 
ών ή μέν είνε εκείνη, έφ’ ής καθήμενος ό Λάζαρος 
Κουντουριώτης προήδρευε τής Δημογεροντίας εν 
Ύδρα, ή δ’ έτέρα φέρει επί τού έρεισινώτου 
τήν έξής επιγραφήν δηλούσαν τήν ιστορικήν 
αξίαν της :

Π ΡΟ Τ Ο Σ  Θ ΡΟ ΝΟ Σ ΕΓ1Ι T O T  Ο ΙΙΟ ΙΟ Τ  ΕΚΑΘΗ 
ΣΕ  Κ Α Τ Α  IIP Ü T O N  Ο  Φ Θ Α Σ Α Σ  Ε Ν  Ν Α Τ  
Π Λ ίρ  Η  Α. Ε. Ο Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η Σ  Τ Η Σ  Ε 
Λ Λ Α Δ Ο Σ  I. Α. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΔ Σ  ΕΝ Μ ΗΝΙ
IA N N O T A P IÜ  Τ Η  8 Ε Ν  Ε ΤΕ Ι 1828 Ε. Π.

"Εδρα έν ή έχάθησεν ό Καποδίστριας άποβιβασθεις 
εις Ναΰπλιον.
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Τήν έ'δραν ταύτην προσήνεγκεν ό ιατρός τού 
έν Ναυπλίω νοσοκομείου Στεφανίτσης εις τόν Κα- 
τοδίστριαν, οτε ούτος άμα τή άφίξει του έπεσκέ- 
φθη τό νοσοκομεΐον. Μετά δέ τήν άναχώρησιν 
αύτού ό έπτανήσιος ιατρός έπέγραψεν εις άνάμνη- 
βιν τήν άνω επιγραφήν επί τής έδρας καί έφύλα- 
ξεν αύτήν έπιμελώς. Τών δύο τούτων έδρών διά

I τό περίεργον τού σχήματος άπεικονίσματα δη- 
■ μοσιεύομεν χάριν εκείνων, οσοι δέν θά δυνηθώσι 

νά ΐδωσιν αύτά έν πρωτοτύπω.
Μή λησμονήσωμεν έν τέλει τό μέγα έπιπλον 

j οπερ έχρησίμευεν ώς χαρτοθήκη εις τόν Κυβερνή
την, καί τό κιβώτιον τών έγγραφων τού ’Αλεξάν
δρου Μαυροκορδάτου.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Τό ώραΓον καλλιτέχνημα, ούτινος άπειχόνισμα παραθέ- 
τομεν ανωτέρω, είνε ίργον τοΰ έζόχου Γάλλου άγαλματοποιοϋ 
χαί φιλέλληνος Δαυίδ δ’ Άνζέρ , παριστα δέ τήν ’Ελλάδα 
γονυπετή ΰπό μορφήν νεάνιδος κρατούσαν εν τή  δεξιά στέφα
νον καί δειχνΰουσαν τήν επί τοΰ μνημείου επιγραφήν Mdpxoc 
Μσάτσα pijc· Έστήθη δέ τοϋτο επί τοΰ έν Μεσολογγίω 
ευρισκομένου τάφου τοΰ Σουλιώτου ήρωος κατά τό 1836 ή 
1837. "Ο τε όμως, κατά τό έτος 1832, έξορισθεΐς δ Δαυίδ τής 
Γαλλίας ΰπό Ναπολέοντος τοΰ Γ ',  διήλθε του Μεσολογγίου 
μετά τής θυγατρός του, εύρων τό άγαλμά του ήκρωτηριασμέ- 
νον, ϊκλαυσε διά τήν τοιαΰτην κατάστασίν του. Τήν εκ 
τούτου δέ προσαπτομένην μομφήν εις τό  έθνος συναισθανθεΓσα 
ή έλληνιχή χυδίρνησις ελαβε τό άγαλμα κατά τό 1860 
περίπου καί άπέστειλεν εις Γαλλίαν, ένθα διασκευασθέν 
έπεστράφη εις ’ Αθήνας, καί ήδη υπάρχει έν τή έχθέσει, 
πολύτιμον καί τοϋτο κόσμημα αυτής.

ΙΙερί τοΰ ωραίου έργου τούτου έόημοσιεύθη άλλοτε έν tj 
• ’ Εστία · ,  (Τόμος I ' ,  σελ. 711) συγκινητικόν διήγημα του 
διασήμου Γάλλου συγγρκφέω; ’ Ιουλίου Κλαρετή, περιγρά- 
φον τήν ιστορίαν τής συλλήψεως τοΰ καλλιτεχνήματος καί 
τήν θλιβεράν τύχην τής τε κόρης, ήτις έχρησίμευσεν ώς πρό
τυπον τω  καλλιτέχνη, πρός άπειχόνισιν τής ’ Ελλάδος, καί 
του μνημείου αύτοϋ. Τήν διήγησιν ταύτην, πλήρη περιπα- 
θείας καί τρυφερότητος, έχρίναμεν καλόν άντί παντός άλλου 
νά άναδημοσιευσωμεν ένταϋθα, πεποιθότες ότι λίαν ευχάρι- 
στον ανάγνωσμα παρέχομεν τοΓς συνδρομηταΓς τής «Ε σ τία ς».

Τό δνειρον τού Δαυίδ ή  το νά ιδρύσει μνημείου 
εις τόν Βότσαρην, διότι τότε οί "Ελληνες θνήσκον-

τες ύπέρ της έλευθερώσεώς των έξήπτον καί ποιη
τής καί καλλιτέχνας καί άνδρας στρατιωτικούς. 
Ημέραν τινά ό Δαυίδ περιεφέρετο μόνος του εν 
τινι κοιμητηρίω, διέκοινε δέ νεαράν τινα κόρην, 
παιδίον ετι, ήτις γονατισμένη ουσα πρό τίνος τά
φου ¿συλλάβιζε τήν επιτύμβιου επιγραφήν διά τού 
δακτύλου ακολουθούσα τήν σειράν τών γραμμά
των. Μίτο συγκινητικόν άρ.α δέ καί άπλούστα- 
τον τό πράγμα· ή ζωή μετά κόπου κατεγίνετο 
εις τό νά άναγνώση τού θανάτου τό μυστήριον.

—  Εύρον τήν σύνθεσιν τού καλλιτεχνήματος 
μου, είπε καθ’ έαυτόν ό γλύπτης.

Έμελλεν άκόμη νά εύρη τό ύπόδειγμα.
Έν «ό ποτέ έπορεύετο νά γευματίση ό Δαυίδ 

μετά τού Βίκτωρος Ούγγιυ εις τό πανδοχεΐον τής 
γραίας Σαγέ, συνήντησεν έν τή ύδώ τού όρους 
Παρνασσού, παρά την οικίαν τού εφημερίου, εις 
ήν έπειτα κατώκησεν ύ Βαίηΐβ-^βιινβ, νέαν δε
κατεσσάρων ετών, περιβεβλημένην ράκη, ισχνήν, 
άλλά θελκτικωτάτην. Ό  Δαυίδ ¿στη πρό αυτής· 
τήν παρατηρεί, την έρωτά καί λαμβάνει σημείω- 
σιν τού ονόματος της καί τής κατοικίας της.
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—  Κλημεντίνη....
— "Εχω και τό ύπόδειγμά μου, είπεν ό γλύ

πτης τώ ποιητή.
Τό κοράσιον εκείνο τό ισχνόν, τό ασθενές, ήτο, 

είπομεν, ώραϊον. Έμελλε τέ κοράσιον εκείνο να 
γείνη ή ενσάρκωσες της άγωνιζομένης 'Ελλάδος, 
το ασθενικόν της σώμα έμελλε νά ζήσει εις τούς 
αιώνας έν τω μαρμάοω του άνδριαντοποιού.....

Ή  ορφανή έπορεύετο εις του Δαυίδ, συνοδευο- 
μένη ε’νίοτέ ύπό της γρα ία ς της.

Έν τφ έργαστηρίω τού γλύπτου, έν όδώ Fleu- 
rus, ύπήρχεν άνηρτημ.ένος όρειχάλκινος Χ ρ ισ τό ς  
έπΐ βελούδινου εδάφους μέ ώραϊον πλαίσιον, τον 
όποιον Χριστόν συχνάκις παρετήρει ή γρα ία .

'Ημέραν τινά, έν ώ τό κοράσιον ένεδύετο μετά 
τό τέλος τής εργασίας, είπεν είς τόν γλύπτην·

— "Αχ! έκεϊνος ό Χριστός, μέ την κορνίζα τουΙ 
Ή  f ia r a  συχνά τόν ένθυμάται... "Αν ήθέλατε 
νά τόν ξεκάμετε, κύριε Δαυίδ, καλός θά ητο Six  
τό πτωχικό μας ! Μπορούσατε νά κρατήσετε όσο 
κάνει άπό τήν πληρωμή μου, σιγά σιγά θά τόν 
ξεπλήρωνα!

Συνεκινήθη ύπό τόν τραχύν του μύστακα καί 
τά πυκνά του όφρύδια ό καλλιτέχνης, καταβι- 
βάσας S i τό εικόνισμα είπε πρός την κόρην

—  Καλά! άφ’ ού τόν θέλεις, λάβε τον. 'Οσά
κις S i ό πειρασμός σέ όδηγεϊ νά πράξης τό κα
κόν, παρατήρει τον καί συλλογίζου καί έμέ, διότι 
σου τόν χαρίζω.

—  Μου τόν χαρίζετε ;
Καί ή χαρά του παιδιού ύπήρζε βαθεϊα, ό δέ 

Δαυίδ ώς ύπό ιερού πυρετού κατειλημμένος είρ- 
γάζετο, έχων τά παιδίον έκεϊνο ώς πρότυπον, είς 
άποτελείωσιν τής Ν εα ρά ς Ε .Ι.Ιην ίδος, τής συλ- 
λαβιζούσης τό όνομα τού Μάρκου Βότσαρη.

Ή  ποίησίς του όλη είχε μεταδοθή είς τό μαρ- 
μάρινον έκεϊνο σώμα ασθενικού κορασιού, ή φιλο
πατρία του όλη είς τό ήμικλινές εκείνο άγαλμα, 
οπερ έμελλε νά κοσμήση τό μνήμα τού ήρωος...

Ότε τό έργον έπερατώθη, έχρειάσθη νά άπο- 
χωρισθή άπ’ αύτού ό καλλιτέχνης. Αύτός ό 
Δαυίδ έγραφεν ώς τις άλλος Πυγμαλίων— άλλ’ 
ώς πατήρ καί όχι εραστής— ύπό τήν επιγραφήν 
Μ ία  ν ύ ζ  i r  τώ  έργαστηρ ίω , τά εξής ·

« Σ '  έτελείωσα, φίλτατόν μου τέκνον! Θά 
καταλείψης τήν Γαλλίαν διά νά ύπάγης είς τήν 
ώραίαν 'Ελλάδα! Σέ ήγάπων τόσον! "Αχ! Σέ 
ήγάπων όσον πατήρ τρυφερός άγαπα τήν κόρην 
του! Θά φύγης άπό τήν χώραν τών εύγενών 
εμπνεύσεων καί τών μεγάλων έργων, καί θά 
ύπάγης είς τήν χώραν, έν ή καί αί εμπνεύσεις αί 
εύγενεΐς καί τά έργα τά μεγάλα κατά πρώτον 
έβλάστησαν. Θά σέ ζεσταίνη τής ’Αττικής ό 
ήλιος, ούτινος έδώ δέν εχομεν παρά ώχράν μόνον 
άντανάκλασιν. "Οταν θά ύψούται τό άστρον τής

έσπέρας, ώς τις σκέψις τού Χριστού, είς τόν γλαυ
κόν τής Ελλάδος όρίζοντα, μία του άκτίς θά πί- 
πτη ε'πί τού μετώπου σου τού μελαγχολικού, διότι 
είσαι πολύ λυπημένον, ταλαίπωρόν μου τέκνον! » 

Ή λατρεία τού δημοκρατικού Δαυίδ πρός τόν 
Χριστόν είνε αξία παρκτηρήσεως, κατά τούτο δέ 
όμοιάζουσι πρός τόν Δαυίδ πάντες σχεδόν οί δη
μοκρατικοί τού 1848. Ό  Έσκιρός θά ώμίλει 
εύχαρίστως περί τού ψ ι-Ιοπ ά τρ ιδος  Ίησον , ό δέ 
Λαμενναί άναλαβών νά συντάξη σχέδιον δημο
κρατικού συντάγματος, ήρχιζεν οϋτω· «Είς τό 
όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού 'Αγίου 
Πνεύματος καί τή θελήσει τού γαλλικού λαού ». 
Άποσταλείσης τής Ν εα ρά ς Ε .Ι.Ιην ίδος είς τήν 
πατρίδα τού Φειδίου, ό Δαυίδ, τραπείς επί άλλα 
έργα, ταχέως έλησμόνησε τό  ασθενικόν κοράσιον 
τής οδού τού Παρνασσού.

Εσπέραν τινά, έξερχόμενος ό γλύπτης τής οι
κίας ένός άρχιτέκτονος, συνηντήθη πρός τινα άν
θρωπον άγνωστον ολως, όστις τώ κατέφερεν όπι
σθεν δύω φοβεράς πληγάς καί ήνοιξε τό κρανίον.

Εργάτης τις τυπογραφείου έδωκε χεΐρα βοή
θειας είς τόν Δαυίδ, όστις έσυρεν έαυτόν μέχρι 
τής οικίας του, εύτυχώς δέ μετά τινα χρόνον 
έθεραπεύθη. Είχε δέ πάντοτε τήν υποψίαν ότι 
αίτιος τής δολοφονίας εκείνης ητο γλύπτης τις, 
ούτινος δέν ήθελε νά άναφέρη τό όνομα, καί 
κατά τού όποιου γλύπτου είς τινα διαγωνισμόν 
είχε φέρει ψήφον ό Δαυίδ. "Ελεγε S ’ άλλως οτι 
ό γλύπτης έκεϊνος ήτο παράφρων.

Μετά τινα έτη, ότε είχε πλέον λησμονηθή ή 
απόπειρα εκείνη τής δολοφονίας, ό Δαυίδ έ'λαβε 
μίαν ημέραν έπίστολήν, δι’ ής προσεκαλεΐτο νά 
ύπάγη, μεταξύ μεσονυκτίου καί μιας ώρας, είς 
τινα οικίαν τού προαστείου τού Άγ. Ιακώβου. 
’Επί τής επιστολής είχε χαραχθή συμβολικόν τι 
σημεΐον ύπό τινων π α τρ ιω τώ ν , έξ ού ό Δαυίδ 
ύπέθεσεν οτι θά πρόκειται ίσως περί μυστικής τί
νος συνεντεύξεως εξόριστων. Έλέγετο δέ έν τή 
επιστολή ότι ή οικία, είς ήν έμελλε νά ύπάγη, 
δέν είχε θυρωρόν, καί οτι έπρεπε νά συμπαραλάβη 
μεθ ’ έαυτού κλεφτοφάναρον. Είς τό τέταρτον πά
τωμα θά ε'βλεπε κεχαραγμένον επί τής θύρας διά 
κιμωλίας λευκόν σταυρόν είς τήν θύραν εκείνην 
έπρεπε νά κτυπήση καί θά τψ ήνοιγον ευθύς. Ή  
πρόσκλησις ήτο τωόντι πολύ βωμαντική, άλλ' ό 
Δαυίδ ήτο περίεργος. Έπορεύθη είς τήν όδόν 
Άγ. ’Ιακώβου, εύτυχώς δέ ολίγον πρό τού μεσο
νυκτίου.

Φθάσας είς τό τέταρτον πάτωμα, διέκρινε τόν 
λευκόν σταυρόν. Κτυπα. Ούδείς ανοίγει. Κτυπά 
καί πάλιν καί ετοιμάζεται νά φύγη, νομίζων οτι 
ήθέλησε νά άστεϊσθή μέ αύτόν κάνεις ε’κ τών όμο- 
τέχνων του, ότε ή γειτονική θύρα ανοίγει καί 
παρουσιάζεται νέα κόρη μέ τό κηρίον είς τήν
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χεϊρα. Παρατηρεί τόν Δαυίδ, ώχρια καί ενξω έαυ- 
τής γενομένη τώ λέγει·

—  Σεϊς είσθε ! σεϊς, κύριε Δαυίδ !
Ό  Δαυίδ ήτο έκπληκτος, διότι άνεγνώρισεν 

ότι ή νέα εκείνη κόρη ήτο τό ασθενικόν του κο- 
ράσιον, ή Ν εα ρά  Έ Λ ,Ιη ν ϊς  τού τάφου τού 
Βότσαρη.

—  Εύθύς νά φύγετε, κύριε, εξακολουθεί εκείνη, 
εύθύς, διότι άλλως έχάθητε· θά σάς φονεύσουν 
καί θά χαθώμεν καί ήμεϊς, έγώ καί ή μητέρα 
μου... Θεέ μου, δέν ήξευρα, πώς είσθε σείς... 
Γρήγορα, γρήγορα, κύριε Δαυίδ !

'Ο  γλύπτης ήσθάνθη ότι θά ήτο ύπερτάτη 
απερισκεψία τό νά μείνη έκεϊ αύτός άοπλος είς 
τόν οίκον τού θανάτου. Ταχέως κατήλθεν, έκρύβη 
όπισθεν ένός τοίχου είς τήν άρχήν τής όδού. Μετά 
τινα λεπτά είδεν ανθρώπους νά διέρχωνται ό είς 
μετά τόν άλλον. Πάντες είσέδυον είς τόν οίκον 
έκεϊνον τόν ώρισμένον. Π ισ τεύ ω  δέ, έγραφεν ό 
Δαυίδ, ό τ ι  δ ιέχ ρ ιν α  χα ΐ το ν  πα.1αιόν δο.Ιοφύ- 

ror μ ου . Ούδένα όμως ώνόμασε.
Ιίαρήλθον πάλιν πολλά έτη. Ό  Δαυίδ ήτο 

περίεργος νά ίδη τήν οικίαν τού Άγιου ’Ιακώβου, 
ένθα κατώκει ή κόρη, είς ήν είχε χαρίσει τόν 
Χριστόν. Άνέβη είς τό τέταρτον πάτωμα καί 
ίκτύπησεν.

—  Ή  δεσποινίς Κλημεντίνη, ήρώτησεν ό γλύ
πτης, έδώ είνε;

Εργάτης δέ τις έκεϊ ευρισκόμενος, άπεκρίθη·
—  Δεσποινίς Κλημεντίνη; δέν τήν ήξεύρω.
Ούδείς δ ’ άλλος τών κατακούντων έν τη οικία

είχεν ακούσει περί τίνος Κλημ.εντίνης κατοικησά- 
σης έκεϊ. Είχε χαθή τό κοράσιον τού 1827, τό 
όποιον είχέ ποτε ένσαρκώσει έν έαυτφ τό ώραϊον 
όνειρον τής άγωνιζομένης 'Ελλάδος!

Τόν Αύγουστον τού 1843, έν ώ ό Δαυίδ ήκο- 
λούθει μ.ετά τών άλλων εταίρων τής Ακαδημίας 
τών 'Ωραίων Τεχνών τήν κηδείαν τού γλύπτου 
Cortot, διέκρινε καί πάλιν τό υ πόδειγμά  του. 
Ήτο γυνή τριάκοντα έτών, ώραία πάντοτε, άλ
λ' ελεεινή, μέ τετριμμένον σάλιον. Είχεν ύπό 
μάλης τόν όρειχάλκινον έκεϊνον Χριστόν καί έζή- 
τει νά τόν πωλήση... Είχε κάμει πολλά βήματα 
είς τήν όδόν τού πονηρού... "Ηθελε νά άφήση τήν 
κηδείαν ό Δαυίδ διά νά τήν ένταμώση, άλλ.ά 
δέν ήδύνατο. Παρετήρησεν έπειτα είς όλα τά 
καταστήματα διά νά εύρη τόν Χριστόν, καί νά 
τόν άγοράσ(ΐ, άλλά δέν τόν εύρε.

Βραδύτερον, μετά πέντε ή έ'ξ περίπου έτη, ό 
γλύπτης διεβλεπε συχνά τήν κόρην έκείνην, ήτις 
είχε καταπέσει μέχρι τής κατωτάτης βαθμΐδος 
τού έλαττώματος, καί ήτις περιέφερεν είς τά 
οινοπωλεία τών βουλεβαρίων τών έκτός τής πό- 
λεως τήν όψιν αύτής, τήν άξίαν άκόμη γλυπτικής 
σμίλης, άλλ’ όμως άπαισίαν καί άποφεύγουσαν

μέ αίσθημα άγριας εντροπής τά βλέμματα τού 
Δαυίδ, όστις ύπήρξεν οίονεί ό ποιητής τών νεα
ρών της χρόνων. Τήν παρηκολούθησεν ημέραν τι- 
νά πορευομένην είς εν τών άντρων έκείνων, όπου 
ψέει άφθονον τό οινόπνευμα, καί κρατούσαν άπό 
τού βραχίονας άνδρα οίκτρόν καί έλεεινόν ώς έκεί- 
νη... Έπειτα πάλιν τώ 1847 τήν είδε κατά 
τήν όδόν τών Σφαγείων. Ήτο δειλή, ταπεινή, 
οίκτρά, ρακένδυτος.

—  Δέν μέ άναγνωρίζετε, κύριε Δαυίδ, τώ εί
πεν. "Εχετε δίκαιον, ήλλαξα τόσον, τότε ήμην 
εύμορφη. Τώρα μού έμαχαίρωσεν ό έραστής μου 
τά μάγουλα, άφ' ού προτήτερα ρ.έ ε"δερνε καί μέ 
έκλεπτεν. Έπειτα μού ε’κοψε τήν μύτην. Κόπιασε 
τώρα νά σταθής διά υπόδειγμα είς τούς γλύπτας!

Καί έγέλασε γέλωτα άπαίσιον καί παγετώδη, 
ον έφριξεν άκούσας ό Δαυίδ. Τής έδωκεν έλεημο- 
σύνην, καί την είδεν έπειτα άπαγομένην είς τήν 
φυλακήν!....

Τοιαύτη ή ιστορία τού υποδείγματος, άς ίδω
μεν τώρα τι έγεινε τό εργον.

Μετά τό πραξικόπημα τής 2 Δεκεμβρίου ό 
Δαυίδ έξόριστος καί ώς δημοκρατικός καί ώς 
γλύπτης, μή στέρξας νά άποπερατώση μετά τήν 
άπόπειραν τής Βολωνίας τό μνήμα τής βασιλίσ- 
σης Όρτησίας, έπλανάτο μετά τής θυγατρός του 
μακράν τής Γαλλίας, γέρων ήδη ών τήν ηλι
κίαν. Ήθέλησε νά ίδη τήν Έ.1.1ηνίδα του, τό 
άριστούργημα τού τριακοστού έτους τής ηλικίας 
του. Ήθέλησε νά ύπάγη είς τό· Μεσολόγγι, όπου 
είνε ό τάφος τού Μάρκου Βότσαρη.

Τώ είπε δέ τις τότε·
—  Μή ύπάγης!
—  Διά τι; ήρώτησεν ό Δαυίδ.
Τό δ ιά  τ ί  τούτο έμελλε νά τό μάθη μετ’ ού 

πολύ.
Μακρόθεν, όταν έφθασεν είς τήν γωνίαν έκεί

νην τής γής, όπου άπέθανεν ό Βύρων, διέκρινεν 
είς τούς πρόποδας τού οχυρώματος, ένθα έπεσεν 
ό Βότσαρης, τόν τύμβον τού ήρωος, καί ένόμισεν 
ότι ήτο καταφανής ή Έ .Ι . Ιη ν ίς  του. «  Ένόμιζα, 
έλεγεν, ότι τήν έβλεπα νά φρίσση ύπό τής χα
ράς, διότι μετά τριάκοντα έτη έμελλε νά μέ 
έπανίδη !»

Προχωρεί. Αισθάνεται οτι θά έπαναρχίση πά- 
! λιν τό όνειρον τής νεότητός του. Άλλ’ αίφνης 

άφίνει κραυγήν γοεράν, κραυγήν λύσσης καί πό
νου, κραυγήν μανιώδους άπελπισμού. Ή  δεξιά 
χειρ τού άγάλματός του ήτο συντετριμμένη, ό 
δάκτυλος ό δεικνύων τά γράμματα δέν ύπήρχε 
πλέον. Τά αύτία ήσαν τεθραυσμένα. Συντρίμ
ματα είχε γείνει ό έτερος τών πςδών, καί έφαί- 
νετο τού άγάλματός ή κόμη μαχαιρωμένη ώς τά 
μάγουλα εκείνης, ήτις ύπήρξε τού έργου τό ύπό- 
δειγμα. ’Επί τού έξαισίου μαρμάρου είχον κενώ
σει τά τουφέκιά των τά π α ί.ίη χ ά ρ ια , "Αγγλοι
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όέ πρός τούτοις περιηγηταί είχον γροςψει ασεβώς 
τα ονοματα των επί των μαρμαρολεύκων νώτων 
τής κόμης----

Φοβερόν κεφάλαιον'τής βιογραφίας ενός καλλι
τέχνου 1 "Εγεινε πόρνη το ύπόδειγμα, κα.τε- 
στράφη τό καλλιτέχνημα, έπλανάτο εξόριστος 
δ γλύπτης I

Έπεβκευάσθη έκτοτε ή Έ Λ Λ η τ Ις , άλλ’ δ 
Δαυίδ είχε πληγή την καρδίαν, καί άπερχόμενος 
τοϋ Μεσολογγίου, Ιγραφεν «Ήξευρον ότι δ Βύ
ρων είχε ταφή παρά τά οχυρώματα τοϋ Μεσο
λογγίου, άλλά’ δέν ή Συνήθην να άνακαλύψω εις 
ποιον ακριβώς μέρος. Ήθέλησα να ϊδω τόν οίκον 
έν τώ δποίω άπέθανε, καί έμαθον οτι τόν κατη- 
δάφισαν. Ή  αγνώμων λήθη εινε έμφυτος εις ημάς 
τούς ανθρώπους.... Σήμερον την πρωίαν άπεχαι- 
ρέτησα την πτωχήν άκρωτηριασαενην μου. Τό 
πλοϊον διέρχεται πρό τής Κεφαλληνίας καί τής 
’Ιθάκης. Βλέπω εις τόν δρίζοντα τόν τύμβον, 
βλέπω τά οχυρώματα, βλέπω έν μικρόν λευκόν 
σημεΐον· εινε ή ΈΑΛτ\γΙς μου. Δάκνεται ή 
καρδία μου δταν συλλογίζωμαι δτι την άφίνω 
έκθετον εις τούς ανέμους καί εις τάς ύβρεις τών 
βαρβάρων, οίτινες ήδη έν μέρει την κατέ
στρεψαν »

Καί οί βάρβαροι ούτοι ήσαν ' Ελληνες !
Σ.

ΓΝΠΜ ΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΠΝΗ
[Έ κ  τής « Λιηγήσεως συμβάντων τής Έλλην. φυλής, κ τλ.»]

Εις τό 1821 ’Ιουλίου 20 συνέτρωγαν δ Δη- 
μήτριος Ί ’ψηλάντης καί δ Ινολοκοτρώνης εις τούς 
ίσκιους τών δένδρων τοϋ Άστρους την αυτήν 
ημέραν όπου δ Ύψηλάντης είχε φθάσει. Γίδα 
ψητή στρωμένη εις φύλλα, άσκί μέ ε̂τσινόκρασο, 
μισό φλασκί διά ποτήρι καί ψωμί δχι πρώτος 
ποιότητος ήτον ή έτοιμασία τού γεύματος. Όταν 
έκάθησαν, κόβοντας δ Κολοκοτρώνης τό ψητό μέ 
τά χέρια του είπεν εις τόν Ί ’ψηλάντην «Αύτά 
είναι τά χρυσά περώνια καί τά χρυσά μαχαίρια 
τής 'Ελλάδος, καί αυτό τό ι̂τσινόκρασο τά πο
λύτιμα κρασιά της. » Άρεσεν εις τόν φιλόπατριν 
Ύψηλάντην τό γεύμα τού Κολοκοτριόνη, έπειδή 
εννόησε τό πνεύμά του. Ήθελε νά τόν προλάβη 
δ Κολοκοτρώνης μέ μάθημα, αυτόν άναθρεμμένον 
μέ δλην τήν πολυτέλειαν τής εύζωίάς, καί νά 
τού είκονίση τάς δεινοπαθίας τοϋ έλληνικού πο
λέμου, άλλά συνάμα καί οτι μέ τά μέσα τοϋ 
τόπου, άν καί άτελή, πρέπει νά γενναιοψυχοϋν 
εις τόν άγώνα καί νά πολεμήσουν τό-/ εχθρόν.

Εις τήν συνέλευσιν τής Τροιζήνος έρριψαν 
δλους τούς τίτλους καί έμπόδισαν τό ίερατείον 
νά άνακατόνεται εις τά πολιτικά πράγματα. Ό 
Κολοκοτρώνης έπρόβαλε νά καταργηθούν οί τί
τλοι· είπε «Σεβαστή συνέλευσις, καί γενναιότα- 
τον, καί έξοχώτατον, καί ένδοξότατον, καί έκ- 
λαμπρότατον, καί πανιερώτατον άκόμη μέ εί
παν· δέν ήλλαξα· είμαι δ ίδιος.»

Εις τήν νήσον Ζάκυνθον ¿συνήθιζε καί έπαιρνε 
τόν Κουλΐνον μικρόν τήν ηλικίαν καί ανέβαιναν 
άπό τήν Παναγίαν τοϋ ΓΙικρίδη τόν δρόμον τού 
κάστρου· τοϋ έδειχνε τήν Πελοπόννησον καί τά 
βουνά της καί τοϋ έλεγε, «έκεϊ ε'ζησαν οί προπά- 
τορές μας· τώρα ή γή έκείνη στενάζει εις τόν 
ζυγόν.»

Λέγουν δτι εις τόν σκοτωμόν τοϋ Καραϊσκάκη 
μανθάνοντάς τον έμυρολόγησε ώσάν γυναίκα.

Πηγαινάμενος μίαν φοράν άπό τάς ’Αθήνας 
εις τό Άνάπλι, δταν έρωτήθη τί νεώτερα είδεν 
εις τάς ’Αθήνας, είπε· «είδα πράγμα δπου δέν τό 
είδα άλλη φορά τόσων χρονών δποϋ είμαι· ή γυ
ναίκες ώς τά τώρα ήξευρα πώς έφούσκοναν άπ' 
έμπρός, εις τάς 'Αθήνας είδα οτι φουσκόνουν 
άπό ’πίσω.» Άπέβλεπεν δ λόγος του τό αδιάν
τροπου τών τότε γυναικείων φορεμάτων.

Τό ά>· έλεγεν έσπάρθη πολλαίς φοραίς, άλλά 
δέν έφύτρωσε.

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έρωτηθείς δ Καραίσκάκης πώς είμπορεί ένας 
πολεμικός νά γένη μέγας καί ύποληπτικός, είπε- 
«Φρόνιμος καί παληκάρι, πλούσιος καί γα.Ια.»- 
τό μ ο ς , μέγας γίνεται ’ ς τόν κόσμον. »

Π ερΧ ά ε ι. Ιο ϋ  σ τ ρ α τ ιώ τ ο υ

Φοβιτσιάρης τό ασκέρι ώς πανούκλα τό μολεύει. 
Καί δειλός άπηλπισμένος γίνεται άνδρειοιμένος.

( Έ κ  φυλλαδίου Ικδοθέντος μικρόν μετά τόν θάνατον τοϋ 
Καραϊσκάκη ΰπό Γεωργίου Γαζή Δελβιναχιώτου ).

Έν  Άβήναις, «χ του τυπογραφείου Άνδρίου Κορόμηλα 1884, —  Β ' 749.


