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Κωνσταντινούπολις, 9/21 Ιουνίου.

ΤΟ ΥΠΟΜΧ11ΗΑ
ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
Εις συμπλήρωσιν τοΰ ύπορινήρεατος τών 

Ελληνικών Φιλεκπαιδευτικών συλλόγων όπερ 
έδη|Λοσιεύσαρ.εν έν τω προηγούμενοι φύλλω 
τής Σαββατιαίας Έπιθεωξήσιως, δημοσιεύο- 

[Λεν σήμερον έπϊ τό συνοπτικώτερον καί τό 
προσάρτημα αύτοΰ, ήτοι τοΰς στατιστικούς 
πίνακας περί τών έν Θράκη καί Μακεδονία 

έλληνικοΰ, βουλγαρικού και άλλων πληθυ
σμών. Τό προσάρτημα έγει οϋτω.

Α'. ΘΡΑ'.ΚΗ.
Α'. ΚΩΝΣΤΑΑΤΙΧΟΥΠΟΑΙΪ.

ΊΙ έπαρχία τής Κωνσταντινούπολις περιλαμβά
νει πόλεις μέν τάς εξής τό Σταυροδρόμιον, τδν Γα- 
λατδν, τδ Φανάριον, τά Ταταυλα καί τά ψαμμα- 
Οεΐα· χωμοπόλεις δέ τάς Πιχριδίας, τδ Διπλοχιόνιον, 
τδ Μεσάχωρον, τδ Με’γα-'Ρεύμα, χαί τδ Νεοχώ- 
ριον- χωρία δέ 20, άπαντα ελληνικά. Πληθυσμόν 
περιέχει 653,000 ψυχάς, έξ ών Έλληνες 250,000, 
Βούλγαροι 3,000, ’Οθωμανοί 200,000, διάφοροι 
φυλαί 120,000, ξένοι ύπήκοοι 80,000·. Σχολεία 
ελληνικά 110, έν οίς φοιτώσι 15,000 παΐδες.

SIIM. Έν τω μουσουλμανική πληθοσμώ δεν συμ
περιλαμβάνεται ή έν Κωνσταντινουπόλει διαμε'νου- 
σα στατιωτική φρουρά. Κυρίως είπεΐν ούδαμώς 
υπάρχει έν Κωνσταντινουπόλει βουλγαρικός πληθυ
σμός. Οί έν αΰτη διαμένοντες έλάχιστοι Βούλγαροι 
άνήκουσιν εις τόν κινητόν πληθυσμόν. Μεταξύ τών 
ξένων ύπηκόων ύπάρχουσιν ύπέρ τους 60000 'Έλ
ληνες, έγχατεστημε’νοι έν Κωνσταντινουπόλει χαί 
διαφέροντες τών συμπατριωτών αύτών μόνον χαθό 
σον ξε’νης άπολαύουσι προστασίας επί τών συμφε

ρόντων αυτών. Ή αύτή παρατήρησις έφαρμόζεται 
είς πάσας τάς έπαρχίας τοΰ κράτους. Τδ τρίτον τής 
έγγειου έν τη πρωτευούση ιδιοκτησίας ανήκει 
τοίς Έλλησιν. Ή υπέρ τών ελληνικών σχολείων 
έτησία δαπάνη ύπερβαίνει τό £ν έχατομμ. φράγγων. 
Υπάρχει είς Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος πρδς 
παίδευσιν τής ελληνικής φυλής έν Τουρκίφ, 5 πρδς 
παίδευσιν έν Θράκη, έν Μακεδονίφ, Ήπείρω, έν 
Θεσσαλίφ, έν Μικρά Άσία, 3 διά τήν άνωτέραν 
παίδευσιν χαί περί τά 30 φιλεκπαιδευτικά σωμα
τεία διά τήν δημοτικήν παίδευσιν έν τή πρω
τευούση.

Τά δέ περίχωρα τής Κωνσταντινουπόλεως περι- 
λαμβάνουσι χωμοπόλεις μέν τάς Μετράς, τήν Καλ · 
λικράτειαν, τδν Μεγάλον Τσεκμετζέ, τά Θεραπεία, 
τδν Βαθυ^ρύαχα χαί τό Φαναράκιον· χωρία δέ 52 
έλληνικά. Περιέχουσι δέ αί χωμοπόλεις χαί τά 
χωρία ταϋτα πληθυσμόν 42.500, έξ ών Έλληνες
37,500 χαί ’Οθωμανοί 5,000. Σχολεία ελληνικά 
50, μαθηταί 2,700. "Ωστε δ όλιχδς αριθμός τής 
έπαρχίας Κωνσταντινουπόλεως καί τών περιχώρων 
αύτής κατά έθνότητας έχει ωδε. "Ελληνες μέν
287,500, Βούλγαροι 3,000, ’Οθωμανοί 205,000, 
διάφοροι φυλαί 120,000, ξένοι ύπήκοοι 80,000. Έν 
ό'λω 695,500. 'Ο δέ πληθυσμός κατά πόλεις τών 
μέν Έλλήνων έστί 250,000, τών δέ Βουλγάρων, 
3,000.

S1IM. Μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού ύπάρ- 
χουσιέν 5 ή 6 χωρίοις 3000, οί'τινες έν τα~ς χαθη- 
μεριναΐς αύτών σχέσεσι ποιούνται χρήσιν τοΰ ελ- 
ληνο-βουλγαρικού ιδιώματος. 'Π έγγειος ιδιοκτησία 
τών χωρίων ανήκει είς τούς κατοίκους. ΊΙ έτησία 
δαπάνη πρδς παίδευσιν ανέρχεται είς 60000 φράγκα.

Β. ΒΙΑΑΕΤΙΟΧ ΑΑΡΙΑΧΟΥΠΟΑΕΩΣ.

ά. Σανδζάκεον 'Ραιδεστοϋ.
Τδ σανδζάκιον τής 'Ραιδεστοϋ περιλαμβάνει 

τήν έπαρχίαν τής 'Ραιδεστοϋ μετά τής πόλεως 
'Ραιδεστοϋ, τών κωμοπόλεων Σχολαρίου, Πανίδου, , 
Ναιπκι,οϊ, Κούμπαα καί Γενίκιοϊ, καί χωρίων 4

i



ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 419418

έλληνικών· πληθυσμόν δέ Ιν ό'λοις Ελλήνων μέν 
28,860, Μουσουλμάνων δέ 8,000, διαφόρων φυλών 
15,060, ξε'νων υπηκόων 5,000· σχολεία έλληνικά 
25 μετά 1,850 μαθητών, κα'ι πληθυσμόν άστυ- 
κδν 15,000 Έλλήνων. Τήν Επαρχίαν τής Τσορ- 
λοϋ μετά τής πόλεως Τσορλοΰ καί 17 χωρίων, έν 
ο?ς κατοικοΰσι 10,000 Έλληνες,2,000 ’Οθωμανοί, 
3,000 διάφοροι φυλαί καί 2,000 ξένοι δπήχοοι· 
σχολεία έλληνικά 14 μετά 500 μαθητών χα'ι πλη
θυσμόν άστυκόν 7,000 Έλλήνων. Τήν Επαρ
χίαν τής Χαριουπόλεως μετά τής χωμοπόλί ·»ς Χα- 
ριουπόλεως χαί 19 χωρία έλληνικά, έν σίς κατοι
κούσα 6,000 “Ελληνες, 1,000 ’Οθωμανοί· σχολεία 
έλλην. 10 μετά 300 μαθητών. Τήν τών Μαλγά- 
ρων μετά τής χωμοπόλεως Μαλγάρων χα'ι 25 έλ. 
χωρίων μετά πληθυσμού 16,500 Έλλήνων, 2,000 
’Οθωμανών, 3,000 διαφόρων φυλών καί 13 έλλην. 
σχολείων μετά 350 μαθητών. Τήν τής Βεζυης χαί 
Μήδειας μετά τών χωμοπόλεων Βίζης, Μήδειας χαί 
Χαμαχοβίβυ, 25 έλληνικών χωρίων πληθυσμόν δέ 
29,000 Έλλήνων, 2,500 ’Οθωμανών καί 1,000 
ξε'νων υπηκόων. 18 έλλ. σχολεϊα μετά 800 μα 
θητών. Τήν τοϋ Αουλέ-Βουργάζ μετά τής πόλεως 
Λουλέ-Βουργάζ καί 5 χωρίων έλλ. χα'ι πληθυσμόν 
6,800 Έλλήνων, 1,500 ’Οθωμανών· 5 σχολεϊα 
έλλ. μετά 400 μαθητών καί πληθυσμόν άστυκόν
3,500. Τήν τής ‘Ηράκλειας μετά τής πόλεως Ση 
λυβρίας, τών κωμοπόλεων Ήρακλείας, Επιβατών, 
Έζαστέρου καίΦαναρίου χαί 14 χωρίων έλληνικών· 
πληθυσμόν δέ 20,500 “Ελληνας, 2,000 ’Οθωμα
νούς, 2,000 διαφόρων φυλών, 1,000 ξε'νων υπη
κόων σχολεϊα ελληνικά 18 μετά 1,500 μαθητών 
καί άστυκόν πληθυσμόν 4,000.

Έν συνόλω δ ολικός πληθυσμός τών μέν Έλλή
νων ανέρχεται εις 117,600, τών δέ ’Οθωμανών είς 
19,000, διαφόρων φυλών 23,000, ξένης υπήκοό 
τητος 9,000· δ δέ κατά πόλεις ολικός αριθμός τών 
Έλλήνων είς 29,500.

ΣΙΙΝ. Μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού ύπάρ- 
χουσιν 9500 διεσπαρμένοι είς 30 χωρία, ήτοι 3000 
έν τή έπαρχίφ Τσορλοΰ, 2,000 έν Μαλγάροις,
2,500 έν Μηδείφ χαί 2000 έν ΊΙρακλείφ, καί δμι- 
λοΰντες τό έλληνοβουλγαρικδν ιδίωμα. 'Γπέρ το ή- 
μισυ τής έγγειου ιδιοκτησίας τοΰ σανδζαχίου τούτου 
άνήχει τω έλληνικω πληθυσμω. Ή πρδς έλληνικήν 
παίδευσιν έτησία δαπάνη ανέρχεται είς 150,000 
φράγχ. Υπάρχει εϊς κεντρικός Σύλλογος έν 'Ρεδαι- 
στω χαί φιλεκπαιδευτικά! αδελφότητες έν Τσορλοΰ, 
έν Βιζύνι, έν Σηλυβρία, έν ΙΙανίδω, έν Σχολαρίω, 

6'. Σανδζάκιον ΚαΑΛιπόΛεως.
Τό σανδζάκιον τής Καλλιπόλεως περιλαμβάνει 

τάς Επαρχίας, τής Καλλιπόλεως μετά τής δμωνύ 
μου πόλεως,τών χωμοπόλεων Μαδύτου,Πλαγιαρίου 
Βέργας καί ετέρων 4 χαί 3 έλληνικών χωρίων, έν 
οΓς κατοικοϋσιν 21,500 “Ελληνες, 9,500 διάφοροι 
φυλαί· σχολεία έλληνικά 13 μετά 1,000 μαθητών, 
καί άστυκόν πληθυσμόν 20,000 Έλλήνων. Τήν 
τής Περιστάσεως (Σάρχι,οϊ) μετά τών χωμοπόλεων 
Σάρχ^οϊ, Μυριοφύτου, Γόνου χαί Χώρας,Άβδιμίου 
χαί 15 έλλην.χωρίων-πληθυσμόν 40,000 Έλλήνων 
καί 500 διαφόρων φυλών σχολεία 28 μετά 2,700 
μαθητών· άστυκόν πληθυσμόν 25,000. Τήν τοΰ 
Κεσσάν μετά 8 έλληνικ. χωρίων καί πληθυσμόν 
έλληνικδν 3,500 καί 4 έλλην. σχολείων μετά 250 
μαθητών. Τήν τής Αίνου μετά 15 χωρίων καί 
πληθυσμδνέλληνικδν 14,400 χαί 8 σχολείων έλλ. 
μετά 300 μαθητών, καί άστυκόν πληθυσμόν 4,000 
Έλλήνων.Τήν τής Κι,ουμουρτζίνας μετά τών πό
λεων Κ^ουμουρτζίνας χαί Μαρωνείας,τής χωμοπό- 
λεως Μάκρη; καί 24 έλλ. χωρίων· πληθυσμός 19, 
500 Ελλήνων· 16 σχολεϊα έλλην. μετά 1,400 
μαθητών καί πληθυσμός κατά πόλεις 8 ,000 “Ελ
ληνες. "Ωστε δ δλικδςπληθυσμός τών μέν Έλλήνων 
είναι 98,900,τώνδέ ’Οθωμανών 35,000, οίδιαφόρων 
Εθνοτήτων 10,000,ξένης ύπηχοότητος 10,000, δ δέ 
κατά πόλεις πληθυσμός 57,000.

Σ11Μ. 3,900 “Ελληνες, διεσπαρμένοι είς 10 χω
ρία τής έπαρχίας Κιουμουροζίνας καί είς 2 χωρία, 
τής έπαρχίας Αίνου, ποιοΰνται χρήσιν τοΰ έλληνο- 
βουλγαρικοΰ ιδιώματος. Τά δυο τρίτα τής έγγείου ι
διοκτησίας άνήκουσιν τω έλληνικω πληθυσμω. Έ
τησία δαπάνη διά τήν έλληνικήν παίδευσιν 120000 
φράγκα. Χωρία 12. Εις κεντρικός σύλλογος έν 
Αινώ, 8 φιλεκπαιδευτικά! άδελφότητες.

γ. Σανδζάκιον ΆδριανουπόΛεως.
Τδ σανδζάκιον τής Άδριανουπόλεως περιλαμβά

νει τάς έξής έπαρχίας· τήν τής Άδριανουπόλεως 
μετά τής δμωνυμου πρωτευουσης, τών κωμοπο- 
λεων Καβακλύ, Καρυών, Σιναπλύ, Μοναστηριού, 
Βαγιαλίχ χαί Βαιϋσάλ, 59 έλληνιχ. χωρίων χαί 
25 βουλγαρικών, έν οίς κατοικοΰσι 50,000 “Ελλη
νες χαί 10,000 Βούλγαροι· σχολεϊα έλληνικά 18 
μετά 3,000 μαθητών, δ δέ χατά πόλεις πληθυσμός 
τών μέν Έλλήνων είναι 25,000,τών δέ Βουλγάρων 
4,000. Τήν τής Χάφσας μετά τής χωμοπόλεως 
Χάφσας, 8 έλληνικών χωρίων, 4 βουλγαρικών καί 
3 μικτών- χατοικοΰσι δ’έν αύτοΐς 4,700 “Ελληνες 
και 2,000 Βούλγαροι· σχολεία έλλην. 4 μετά 220 

μαθητών. Τήν τοΰ Βαβά Εσχί μετά 8 έλλην. χω
ρίων χαί 4 βουλγαρικών πληθυσμός 4,850 “Ελλη
νες χαί 1,300 Βούλγαροι- έλλην. σχολεϊα 5 μετά 
220 μαθητών. Τήν τοΰ Βουνάρ ίσάρ μετά τών 
χωμοπόλεων Βουνάρ ίσάρ χαί Σκοποΰ, 8 χωρίων 
έλλην. χαί 4 βουλγ. πληθυσμός έλληνικδς 11,750, 
βουλγαρικός 6,520- σχολ. έλλην. 6, μαθητάς 500· 
άστυκδς πληθυσμός 6,000. Τήν τών Σαράντα Εκ
κλησιών μετά τής δμωνύμου πόλεως, 9 έλληνικ. 
χωρίων καί 30 βουλγαρ. πληθυσμόν έλλ. 11,100, 
βουλγαρ. 20,000· σχολεϊα έλλην. 8, μαθηταί 650, 
χαί άστυκόν πληθυσμόν 9,000. Τήν τοΰ Τσιρμέν 
μετά 22 έλλ. χωρίων, 17 βουλγαρικών καί 2 μι
κτών· πληθυσμός 1 1,000 “Ελληνες, 4,200 Βούλ
γαροι- σχολεία έλλην. 15, μαθηταί 800. Τήν τοΰ 
Κιζίλ άγάτς μετά 5 χωρίων έλλ. καί 22 βουλγα
ρικών· πληθ. έλληνικδς 1,600, καί βουλγ. 7,300. 
Τήν τοΰ Μουσταφά πασσα μετά τής δμωνυμου πό
λεως καί 20 χωρίων έλληνικ. 12 δέ βουλγαρικών· 
πληθ. έλληνικ. 12.500, βουλγαρ. 10,000· σχολ. 
έλλ. 1, μαθηταί 80· άστυκδς πληθυσμ. “Ελληνες 
500, Βούλγαροι 4,000. Τήν τοΰ Ούζούν κιοπροΰ 
μετά τής κωμοπ. Οΰζούν κιοπροΰ χαί 38 έλλην. 
και 14 βουλγ χωρίων· πληθ έλλ. 20,500, βουλγ. 
5,800- σχολεϊα έλλ. 3, μαθηταί 150- άστυκδς 
πληθ. 2,000 “Ελληνες καί 800 Βούλγαροι. Τήν τοΰ 
Διδυμοτείχου μετά τής πόλεως Διδυμοτείχου, τών 
χωμοπ. Σουφλή, Μάνδρας καί Βουγιούκ δερβέντ, 
35 έλλ. καί 13 βουλγαρικών χωρίων· πληθ. έλλ. 
30,000. βουλγ. 7,600 σχολεϊα έλλ. 25, μαθηταί 
1,500- άστυκδς πληθυσμός 18,000 “Ελληνες καί 
2,300 Βούλγαροι. Τήν τών Φερβών μετά τής χω
μοπόλεως Φερβών, 36 έλλ. καί 13 βουλγ. χωρίων 
πληθυσμ. έλλην. 13,000, βουλγ. 3,600· σχολεϊα 
έλλην. 12, μαθηταί 950· άστυκδς πληθ. 3,000 
Έλληνες καί 3,000 Βούλγαροι.

Έν συνόλω δ γενικός πληθυσμός τοΰ σανδζακίου 
τής Άδριανουπόλεως τών μέν Έλλήνων είναι 171 
χιλ., τών δέ Βουλγάρων 78,320, τών ’Οθωμανών 
125,000, διαφόρων φυλών 15,000, ξε'νων Εθνοτή
των 20,000· τδ δέ άθροισμα τοΰ κατά πόλεις πλη
θυσμού τών μέν Έλλήνων 73,500, τών δέ Βουλ
γάρων 13,100.

SHM. Μεταξύ τοϋ έλληνικοΰ πληθυσμού τοΰ 
• σανδζαχίου τούτου μόνον 21,000 βουλγαρόφωνοι υ- 
πάρχουσιν, ών 10,000 Εν τω διαμερίσματι Άδρια- 
νουπόλεως, 600 Εν Βαβά εσχί, 1,600 Εν Βουνάρ 
ίσσάρ, 1,600 έν Κιζίλ άγάτς καί 7,200 έν Μου- 
σταφα πασσα. (Τδ τρίτον τής έγγείου ιδιοκτησίας 
άνήκει είς τούς Έλληνας. Έτησία δαπάνη διά τήν 
ελληνικήν παίδευσιν 120,000 φράγκα. Κεντρικός 
σύλλογος Εν Άδριανουπόλει. Φιλεκπαιδευτικά! ά

δελφότητες Εν Σαράντα Έχκλησίαις, Εν Σκοπώ, 
Εν Διδυμοτείχω.

δ'. Σανδζάκιον ΣηΛ-ύμνον.
Τδ σανδζάκιον τοΰτο περιλαμβάνει τάς έξης Επαρ

χίας, τήν τής Σηλύμνου μετά τής δμωνύμου πό
λεως καί πληθυσμόν έλληνικδν 500, βουλγαρικόν δέ 
12,000, πληθυσμόν δέ κατά πόλεις έλληνικ. 500 
καί βουλγαρικόν 7,000. Τήν τής'Γαμπόλεως μετά 
τής ομωνύμου πόλεως. ‘Ο πληθυσμός αυτής είναι 
300 Έλληνες καί 6,500 Βούλγαροι· άστυκδς έλλ. 
πληθυσμός 300, βουλγαρ. 3,000. Τήν του Γενή 
Ζααρα μετά τής δμωνύμου πόλεως· πληθυσμ. έλλ. 
1,000, βουλγ. 6,500· άστυκδς έλλ. 1,000, βουλγ. 
5,000. Τήν τής Άγχιάλου καί τήν τοϋ Καρνα- 
βάτ μετά τών ομωνύμων πόλεων, περιεχουσών 
πληθυσμόν ελληνικόν 8,800, βουλγαρ. δέ 17,500· 
σχολεϊα έλλ. 4, μαθηταί 350- άστυκδς έλλ. πληθ. 
3,000, βουλγ. 3,500. Τήν τοϋ Βουργάζ μετά τής 
δμωνύμου πόλεως καί τών κωμοπόλεων Σωζουπό- 
λεως καί Βασιλικού- πληθυσμ. έλλην. 17,000 καί 
βουλγαρ. 5,000· έλλ. σχολ. 11 μετά 620 μαθητ. 
άστυκδς πληθυσμός 1 .000 “Ελληνες καί 200 Βούλ
γαροι. Τήν τής Μεσημβρίας καί Άετοϋ μετά 2 
κωμοπόλεων τής Μεσημβρίας καί τοϋ Άετοϋ 
πληθ. έλλ. 9,300 καί βουλγ. 8,700· σχολ. έλλ. 
6, μαθητ 180· άστυκδς πληθ. 2,000 “Ελληνες 
καί 1,200 Βούλγαροι.

Τδ δέ γενικόν άθροισμα τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ σαν
δζαχίου τούτου άνέρχεται τών μέν Έλλήνων είς 
36,900, τών Βουλγάρων είς 54,200, τών ’Οθωμα
νών είς 54,300, διαφόρων φυλών 25,000, ξένων 
υπηκόων 5,000· δ δέ κατά πόλεις, τδν μέν Ελ
λήνων 7,800, τών δέ Βουλγάρων 19,900.

SHM. Τδ πλεϊστον τής έγγείου ιδιοκτησίας άνή- 
κει τοΐς Τούρκοις- Έλληνικαί φιλεκπαιδευτικά! ά
δελφότητες Εν Άγχιάλφ, Σωζουπόλει,Πύργω, Βα- 
σιλικω. Έτησία δαπάνη διά τήν έλληνικήν παίδευ- 
σιν 40,000 φράγκα- “Ελληνες λαλοΰντες τδ έλλη· 
νοβουλγαρικδν ιδίωμα 7,000· χωρία 30.

ε'. Σανδζάκιον ΦιΛιππουπόΛεως.
Τδ σανδζάκιον τοΰτο περιλαμβάνει τάς Επαρχίας 

τής Φιλιππουπόλεως, τοΰ Ταταρπαζαρτζικίου, τοΰ 
Χάσκιοΐ, τοϋ Έσκή Ζααρα, τοϋ Καζανλίκ, τοϋ 
Τσιρπάν, τοΰ Σουλτάν γερί καί τοΰ Άχή Τσελεπή, 
αϊτινες περιε'χουσιν δλικόν πληθυσμόν έλληνικδν μέν 
32,000, βουλγαρικόν 180,000, οθωμανικόν 120,000, 
διαφόρων φυλών30,000, ξε'νης ύπηχοότητος 8,000- 
σχολεία δέ έλληνικά 25, έν οΐς φοιτώσι 2,400 μα
θηταί· δδέ κατά πόλεις πληθυσμός τών μένΕλλή
νων είναι 20,000, τών δέ Βουλγάρων 50,000.
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ΧΗΜ. Στερούμενοι θετικών πληροφοριών περί 
τοΰ ακριβούς άριθμοΰ τών έν τω μεγάλω τούτω 
σανδζαχίω περιλαμβανόμενων χριστιανικών χωρίων, 
παρατηροΰμεν δτι κατα την έπίσημον στατιστι
κήν, δ δλικδς αυτής πληθυσμός συμποσοΰται είς 
332,176 ψυχάς. Ό ελληνικός πληθυσμδς ανέρχε
ται εις 32,000 ών 8000 έν Φίλιππου πόλει, 10500 
έν Στενημάχω, 1500 έν Βοδενοϊς, 900 έν Κου- 
κλαίνη, 500 έν Παζαρτζ!χ,800 έν Περιστερά,!500 
έν Χάσκιοϊ, οί δέ λοιποί εις τινα χωρία περ'ι τήν 
Φιλιππούπολιν χα'ι έν Άχή Τσελεπή. Ό μου
σουλμανικές πληθυσμός προ τών τελευταίων κα
ταστροφών ήν λίαν συμπαγής χαί μάλιστα έν τοϊς 
διαμερίσμασι Παζαρδζ'ιχ, Χάσκιοϊ, Τσιρπάν, Άχή 
Τσελεπή, Σουλτάν γερ!, κατοιχουμένου άποκλει- 
στικώς,έκτος ένδς μόνον χωρίου ύπδ Τούρκων. Κα} 
δ ίουδαϊχδς πληθυσμδς ήν έπίσης σημαντικές έν τή 
χοιλάδι τοΰ Τούνδζα ή τών βέδων, έν Έσκή Ζα- 
αρα καί έν Καζανλίκ. Πλεϊστοι Πομάχοι ίθαγενεϊς 
έξισλαμισθέντες κατοικοΰσι τάς κλιτύας τής ‘Ρο
δόπης. Οί Πομάχοι ουτοί είσιν οί κύριοι πρωτουρ- 
γοΐ τών έν Βατακ σφαγών. Ό μουσουλμανικές πλη- 
θυσμές έκτδς τών 'Αθιγγάνων, συμποσουμένων εις 
10000 ψυχάς, ανέρχεται κατά τάς έπισήμους στα
τιστικός εις 150000, άλλά παραλειπομένων τών 
υπερβολών δυνατέν νά συμποσωθή δ άριθμδς αύτών 
εις 120000. Υπολείπονται άρα είς τδν βουλγαρικόν 
πληθυσμόν, καδ τοΰτο πρδ τών τελευταίων κατα
στροφών, έν συνόλω 142000 ψυχ.Τοσοΰτον δέ κα'ι οί 
άμεροληπτότεροι τών περιγητών ύπολογίζουσι 
τδν βουλγαρικόν πληθυσμόν τοΰ σανδζακίου· έπο- 
με'νως έπετρέπεται ήμϊν νά συμπεράνωμεν δτι 
οί ήμέτεροι υπολογισμοί κατ'ούδέν υπολείπονται 
τής άληθείας χαταδεικνύοντες ουτω, έν συγκρίσει 
πρός τους έπισήμους πίνακας, πλεόνασμα 40000 
κατοίκων.'Εννέα χαέέχατδν αγροκήπια χατέχουσιν 
έν τω σανδζακίιρ τούτω εκτασιν άνωτέραν τής 
τοΰήμίσεος τής χώρας, τά δέ δύο τρίτα τής έγγειου 
ιδιοκτησίας έν τοϊς άγροχηπίοις άνήκουσιν τοϊς 
ΤούρκοιςχαέΈλλησιν. Χωρικοί Βούλγαροι, τό πλεϊ- 
στον έργάται, εΐσι διεσπαρμένοι είς τά μεγάλα 
ταϋτα αγροκήπια. Ή ελληνική παίδευσις έν 
τή έπαρχία ταύτη προήχθη είς μέγαν βαθμόν. 
‘Γπάρχουσιν έναύτή 25 σχολεία καέ 2500 μα- 
Οηται. Ή έτησία δαπάνη διά τήν δημοτικήν 
παίδευσινμεταξύ τών‘Ελλήνων τής έπαρχίας ταύ
της συμποσοΰται είς 100,000 φράγκα. Έν Φιλιπ- 
πουπόλει άριθμοΰνται δύο διδασκαλεία, έν γυμνά
σιου, πλεϊσται προκαταρκτικα'ι σχολά! και δύο κεν
τρικοί σύλλογοι.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΣ.
Π./ηθυσμος κατα όιοικηζικά ζμήμαζα.

Κωνσταντινούπολις 653,000
Περίχωρα Κωνσταντινουπόλεως 42,500
Σανδζάκιον τής 'Ραιδεστοϋ 168,600

> > Καλλιπόλεως 153,900
> > Άδριανουπόλεως 409,320
• » Σηλυμνου 175,400
» » Φιλιππουπόλεως 370,000
Άθροισμα 1,972?720

Πληθυσμός κατά φυΔάς.
’Οθωμανό! 558,300
Έλληνες 699,500)

» βουλγαρόφωνοι 44,400)
ι

Βούλγαροι 315,520
Διάφοροι φυλά! 223,000
Ξένοι υπήκοοι 132,000

Άθροισμα 1,972,720
Π.Ιηθυσμος καζά πό.1εις.

Έλληνες 437,800
Βούλγαροι 86,000

Άγοοτικος π,ΐηθνσμύς.
Έλληνες 306,100
Βούλγαροι 229,520

Δημοσία έ.Ι.Ιηπκη εκτιαΐδευσις.
Σχολεϊα 475
Μαθητα! 40,750
Σύλλογοι γενικό! 6

> έπαρχιακο! 5
• διά τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν 3

Άδελφότητες διά τήν προκαταρκτικήν 53
Έτησία δαπάνη φράγκα 1,590,000.

Β’. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ά. Σανδζάκιον Δράμας.

Τδ σανδζάκιον τοΰτο περιλαμβάνει τήν έπαρχίαν 
τή; Δράμας μετά τής ομωνύμου πόλεως, τής χω- 
μοπόλεως Πραβίστας, 22 έλλ. χωρίων, 1 μικτοΰ 
πληθυσμός ελληνικός 19,000· σχολεία έλλ. 25, 
μαθητάς 865· πληθυσμδς έλληνικδς κατά πόλεις 
4,500· κα! τήν τής Καβάλλας μετά τών πό
λεων Καβάλλας ή Ξάνθης, 31 έλλ. χωρίων χα! 
3 βουλγ. πληθ. έλλ. 23,000, βουλγ. 1,000· έλλην. 
σχολεϊα 5, μαθ. 300 πληθ. κατά πόλεις έλλην. 
5,800. Τό δέ δλον τών έν τω σανδζαχίω τούτω 
ψυχών είναι "Ελληνεςμέν 42,000, Βούλγ. δέ 1,000, 
'Οθωμανοί 35,000, διάφοροι φυλα'ι 25,000, ξένοι 
υπήκοοι 5,000· δ οέ κατά πόλεις δλικδς πληθυσμός 
είναι 10,300 "Ελληνες.

ΧΗΜ. 'Ο άριθμδς τών μεταξύ του έλληνικοΰ 
πληθυσμού χρήσιν ποιούμενων τοΰ έλληνοβουλγα- 
ρικοΰ ιδιώματοςάνέρ/εται είς 13,400 διεσπαρμένους 
εϊς 24 χωρία, ών 18 έν τω διαμερίσμασι Καβάλας 
κα! 6 έν τω τής Δράμας. Φιλεκπαιδευτικό! σύλλο
γοι 6. Έτησία δαπάνη διά τά έλληνικά σχολεϊα 
20,000 φράγκα. Ή έγγειος ιδιοκτησία ανήκει άπο- 
κλειστικώς σχεδδν τοϊς Τούρκοις και τοϊς "Ελλησι.

6'. Σανδζάκιον Θεσσαλονίκης.
Τδ σανδζάκιον τοΰτο περιλαμβάνει τάς έξής έ

παρχίας· τήν τής Θεσσαλονίκης μετά τής δμωνυ- 
μσυ πόλεως, τών κωμοπόλεων Νεοχωρίου, Βάλτζης 
και Έπινομής, 111 έλληνικών χωρίων κα! 8 βουλ
γαρικών πληθυσμδς ελληνικός 57,000, βουλγαρι
κός 4,200· σχολεϊα έλληνικά 30, μαθητα! 2,500· 
πληθυσμδς κατά πόλειςέλληνικδς 20,000. Τήν τής 
Βεββοίας μετά τής ομωνύμου πόλεως, τής κωμοπό- 
Ναούσσης κα! 38 έλληνικών χωρίων· πληθυσμ. 
έλλ. 29,000· σχολεϊα έλλ. 25, μαθ. 2,000, πληθ. 
κατά πόλεις έλλ. 10,000. Τήν τών Βοδενών μετά 
τής δμωνύμου πόλεως, 50 έλλ. χωρίων κα! 15 
βουλγαρ. πληθ. έλλ. 28,300, βουλγαρ. 18,000- 
σχολ. έλλ, 20, μαθ. 1,100· πληθ. κατά πόλεις έλλ.
2,500, βουλγαρ. 1,500. Τήν τής Γένιτζε μετά τής 
δμωνύμου πόλεως, τής κωμοπόλεως Γουμέντζας, 
60 έλλ. χωρίων, 15 βουλγαρ. κα! 21 μικτών· 
πληθ. έλλ. 20,600, βουλγ. 3,400· σχολεϊα έλλ. 
20, μαθ. 1,000- πληθ. κατά πόλεις έλλ. 4,000, 
βουλγ. 2,000. Τήν τοΰ Άβρέτ ίσσάρ μετά τής 
κωμοπόλεως Άβρέτ ίσσάρ, 8 χωρίων έλλ. 50 
βουλγ. κα! 7 μικτών- πληθυσμδςέλλ. 4,300, βουλ
γαρ. 16,000· σχολεϊα έλλ. 4 μαθ. 400· πληθ. 
κατά πόλεις βουλγαρ. 5,000. Τήν τής Δοϊράν μετά 
τής κωμοπόλεως Δοϊράν, 8, χωρίωνέλλ. 17 βουλγ. 
κα! 5 μικτών πληθ. έλλ. 2,000, βουλγ. 4,600· 
σχολ. έλλ. 3, μαθ. 150. Τήν τής Στρωμνίτζης 
μετά τής κωμοπόλεως Στρωμνίτσης κα! 38 έλλ. 
χωρίων πληθ. έλλ.21,600· σχολεϊα έλλ. 18, μαθ. 
750. Τήν τής Τίκβες μετά τής ομωνύμου κωμο
πόλεως, 3 έλλ. χωρίων κα! 6 βουλγαρ. πληθ. έλλ. 
6,200, βουλγ. 4,500. Τήν τών Βελισσών μετά τής 
δμωνύμου πόλεως,5 έλλ. χωρίων κα! 85 βουλγαρι
κών πληθ. έλλ. 1,500, βουλγ. 25,000· σχολ. έλλ. 
2, μαθ. 200· πληθ. βουλγ. κατά πόλεις 5,000 
Τήν τής Κασσανδρείας μετά τής δμωνύμου κωμο
πόλεως κα! 36 έλλ. χωρίων πληθ. έλλ. 22,000· 
σχολ. έλλ. 14, μαθ. 900. Τήν τοΰ Αγίου Όρους 
μετά τής κωμοπόλεως Λιαρίγκοβι χα! 26 έλλ. χω
ρίων πληθ. έλλ. 18,000· σχολ. έλλ. 11, μαθ. 600.

Τδ δέ γενικόν άθροισμα τοΰ πληθυσμού τοΰ σαν
δζακίου τούτου τών μέν ‘Ελλήνων είναι 210,500, 

τών Βουλγάρων 59,500,τών ’Οθωμανών 140,000, 
διαφόρων φυλών 60,000 ξένης ύπηκοότητος, 10,000· 
Τδ δέ τών κατά πόλεις πληθυσμών τών μέν ‘Ελ
λήνων είναι 36,500, τών δέ Βουλγάρων 13,500.

ΧΗΜ. Τού βουλγαρικού ή έλληνοβλαχικοΰ ιδιώ
ματος ποιούνται χρήσιν 74,0 00, ών 10,000 έν τή 
επαρχία Θεσσαλονίκης, 23,000 έν Βοδενοϊς, 1,800 
έν Άβρέτ ίσσάρ. 13,000 έν Γε'νιδζε, 20,000 έν 
Στρωμνίτση κα! 6,200 έν Τίκβες. Ή έγγειος 
ιδιοκτησία έν τοϊς διαμερίσμασι Θεσσαλονίκης, 
Βερροίας, Βοδενών, Γε'νιδζε, Κασσανδρείας κα! τοΰ 
'Αθω ανήκει άποκλειστιχώς σχεδδν είς τούς Τούρ
κους κα! τούς "Ελληνας. Έν τοϊς διαμερίσμασιν 
Άβρέτ ίσσάρ, Δοϊράν, Βελισσοΰ ή Κιοπρουλοΰ, 
οί Τούρκοι κατέχουσι τά 3/4 τής εγγείου ιδιοκτησίας 
τδ δέ λοιπδν διανενε'μηται μεταξύ τών έλλήνων κα! 
τών βουλγάρων. Έν τω διαμερίσματι Στρωμνί- 
τσας ή έγγειος ιδιοκτησία είναι διανεμημένη μετα
ξύ βουλγαροφώνων Έλλήνων κα! τών Τούρκων. ‘Η 
διά τήν δημοτικήν’τών ‘Ελλήνων έκπαι'δευσιν έτη
σία δαπάνη ανέρχεται εις 150,000 φράγκα. ‘Υπάρ
χει έν γυμνάσιον, άνώτερον παρθενχγωγεϊον έν 
Θεσσαλονίκη, προκαταρκτικά σχολεϊα έν Βερβοία 
Ναούση, Βοδενοϊς, Γένιτζε, Στρωμνίτσα, Λιαρίν- 
γοβι. Κεντρικός σύλλογος έν Θεσσαλονίκη κα! φι
λεκπαιδευτικά! άδελφότητες ή σύλλογοι έν Βοδε
νοϊς, Γένιτζε, Βεββοία έν Ναούση, έν Λιαρίγγοβι.

γ'. Σανδζάκιον Σερρών.
Τδ σανδζάκιον τοΰτο περιλαμβάνει τάς έξής έ

παρχίας, τήν τών Σερβών μετά τής δμωνύμου πό
λεως, τών κωμοπόλεων Νιγρίτης, Σίρπας κα'ι Άη· 
δονοχωρίου κα! 84 χωρίων έλληνικών κα! πληθ. 
έλλ. 68,000. Τήν τής Νευροκόπης μετά τής δμω
νύμου πόλεως, 11 έλλ. χωρίων, 40 βουλγαρ. κα! 5 
μικτών- πληθ. έλλ. 8,500, βουλγ. 20 000' σχολ. 
έλλ. 12, μαθ. 520· πληθ. κατάπόλεις έλλ. 1,500, 
βουλγ. 5,000.Τήν τοΰ Μελενίχου μετά τής δμωνύ
μου πόλεως χα! 62 χωρίων έλληνικών πληθ. έλλ.
26,500 σχολεϊα έλλ. 7, μαθ. 400· πληθ. κατά 
πόλεις έλλ· 6,000. Τήν τοΰ Δεμ!ρ ίσσάρ μετά 
τών κωμοπόλεων Δεμ'ιρ ίσσάρ, Πετρίτσης χα! 95 
έλλ. χωρίων· πληθ. έλλ. 50,000· σχολεϊα έλλ. 17, 
μαθ. 650· τήν τής Ζίχνης μετά τών κωμοπόλεων 
Άλιστράτη,'Ροδολίβου κα! Ζελιαχόβας κα! 32 έλλ. 
χωρίων- πληθυσμόν έλληνικδν 22,000· σχολεϊα 
έλλ. 18, μαθητ. 1,100, κα! πληθ. χατά πόλεις 
έλλ. 9.000.

Τό δέ ολικόν άθροισμα τοΰ πληθυσμού τοΰ σαν
δζακίου τούτων τών μέν Έλλήνων είναι 175,000, 
τών δέ Βουλγάρων 20,000,τών ’Οθωμανών 84,000, 
διαφόρων φυλών 5,000,ξένης ύπηκοότητος 10,000·
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To δέ roU χατά Λ0λεις, τών μέν Ελλήνων είναι
36,500, τών δέ Βουλγάρων 5,000.

XII Μ. Μεταξύ τοΰ έλληνιχοΰ πληθυσμοΰ τοΰ 
σανδζαχίου τούτου ποιούνται χρήσιν τοΰ έλληνο- 
βουλγαριχοΰ βιώματος 80,000 κάτοικοι 180 χω
ρίων,ών 40 μέν έν τω διαμερίσματι Σεέβών, 7 δέ έν 
Νευροκόπν;, 49 έν Μελενίχω, 75 έν Δεμ'ιρ ίσσάρ, 
κα) Πετρίτση χα'ι 9 έν Ζίχντ). Είς κεντρικδς Σύλ
λογος έν Σέββαις, 6 έλληνικα'ι φιλεκπαιδευτικά) ά - 
δελφότητες, γυμνάσιου, διδασκαλείου καί παρθενα- 
γωγεΤον. Έτησία δαπάνη 100,000 φράγκα. ΊΙ έγ
γειος ιδιοκτησία είναι διανεμημένη μεταξύ Τούρκων 
καί Ελλήνων πρδς νότον, κα) μεταξύ Τούρκων, 
Ελλήνων κα'ι Βουλγάρων πρδς βορβάν.

ό'. Σανδζάχιον ΒίτωΜ,ων.
Έν τφ σανδζακίφ τούτφ ύπάρχουσι δύο έπαρ- 

χίαι, ή τών Βιτωλίων μετά τών πόλεων Βιτωλίων, 
Καστοριάς, Κλεισούρας, Σιατίστης, Κοζάνης, Γιορ- 
δζας καί Βελβενδού, τών κωμοπόλεων Μοσχοπό- 
λεως, Σελίτσας, Βογαζικοΰ, Βλάτσης, Φλωρίνης, 
Μεγαρόβου, Τορνόβου, Ρέσνας καί ΓΙρεΖσπας, 510 
έλλ. χωρίων καί 115 βουλγαρικών πληθυσμ. έλλ. 
238,000 καί 25,000 βουλγαρικόν· σχολεϊα έλλην. 
350, μαθήτα) 1 6,250- πληθ. κατά πόλεις 60,000 
έλληνικός καί 8,000 βουλγαρικός- καί ή έπαρχία 
τοΰ Περλεπέ μετά τής δμωνύμου πόλεως, τής κω- 
μοπόλεως Κρουσέβου, 90 έλλ. χωρίων, 90 βουλγ. 
καί 47 μικτών πληθυσμός έλλην. 40,000, βουλγ. 
35,000- σχολεϊα έλλ. 10, μαθ. 700· κατά πόλεις 
πληθ. έλλην. 1,500, βουλγαρ. 4,000. Τδ δλικδν 
άθροισμα τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ σανοζακίου τούτου 
είναι "Ελληνες 278,000, Βούλγαροι 60,000, Όθω 
μανοί 90,000, διάφοροι φυλαι 10,000, ξε'νης ύπη 
κοότητος 10,000· τοΰ δέ κατά πόλεις, “Ελληνες 
μέν 61,500, Βούλγαροι δε 12,000.

SHM. Ότω βουλγαρικω ή έλληνοβλαχικώ ίδιώ- 
ματι χρώμενος ελληνικός πληθυσμός τοΰ μεγάλου 
τούτου σανοζακίου συμποσοΰται εις 100,000 ψυ- 
χάς. Οί βουλγαρόφωνοι ουτοι ευρίσκονται πολυπλη
θείς είς τούς ναχιε'δες Βιτωλίων ,ί’έσνης, Φλωρί
νης, Μογλενών, Καστοριάς καί Περλεπέ. Γεγονός 
πράγματι χαρακτηριστικόν καί άποδειχνύον άρκούν 
τως τδ βαθύ συναίσθημα όπερ οί βουλγαρόφωνοι 
ουτω έχουσι περί τής ελληνικής αύτών καταγωγής 
είναι Sri ούδαμοΰ ή έλληνική παίδευσις είναι το
σοΰτον προκεχωρηκυϊά όσον έν τώ σανδζακίω τού- 
τ<ρ. Κα'ι άληθώς έν αύτή τή Κωνσταντινουπόλει 
έπ'ι ελληνικού πληθυσμού 250,000 ψυχών μόνον 
15,000 μαθητ. άριθμοΰνται. ένώ έν τώ σ α ν δ ζ α 
χίω τούτω έπ'ι πληθυσμοΰ 280,000 Ελλήνων 
καί βουλγαροφώνων περί τούς 17,000[μαθητα) φοι- 

τώσιν εις τά ελληνικά σχολεία. Σχετικώς άρα 
πρδς τήν δημοτικήν πάίδευσιν ή περ'ι ής δ λόγος 
έπαρχία είναι δικαίω τώ λόγω ή κατ’ εξοχήν έλ
ληνική έπαρχία. ’Αριθμεί, έν γυμνάσιου κα’ι ανώ
τερου παρθεναγωγείου έν Βιτωλίοις, ελληνικά 
σχολεϊα έν Καστόρια. Κλεισούρα,, Σιατίσττι, Κο
ζάνη, Γκιόρδζα, Μεγαρόβω, Τορνόβφ, Φλωρίνη, 
ώς και διαφόρους φιλεκπαιδευτικούς καί φιλολογι
κούς συλλόγους, πρδς διάδοσιν τής παιδείας καθ’ 
άπαντα ταΰτα τά μέρη. ΊΙ έτησία δαπάνη πρδς 
διατήρησιν τών φιλεκπαιδευτικών τούτων χαθιδρυ- 
μάτων ανέρχεται είς 250,000 φράγκων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ. 
Π,Ιηθνσμος χατα διοικητικά τμήματα.

Σανδζάκιον Δράμας 108.000
ο Σερβών 294,000
» Θεσσαλονίκης 480,000
» Βιτωλίων 448,000
"Αθροισμα Τ7330 000

ΙΙ.Ιηθυσμοι; χατα φν.Ιάς.
’Οθωμανό) 349,000
Έλληνες 438,100)

» Έλληνόβλαχοι 70,000} 705,500
» Βουλγαρόφωνοι 197,400/

Βούλγαροι 140,500
Διάφοροι φυλαι 100,000
Ξένης ύπηκοότητος 35,000
*Αθροισμα 1,330,000

ΙΊ.Ιηθνομος χατα χύ.Ιεις.
“Ελληνες 144,800
Βούλγαροι 30,500

’χίρξοτικος χ.Ιηθυαμό':.
“Ελληνες 560,700
Βούλγαροι 110,000

Λημοβι'α έ.Ι.Ιηπκη παίδτυσις.
Σχολεϊα 638
Μαθητα) 32,885
Σύλλογοι επαρχιακό) .3
’Αδελφότητες προκαταρκτικής παιδεύσεως 25

Έτησία δαπάνη φράγκα 520,000.

Μεγίστου διατρέχει τις κίνδυνον νά καταληφθή 
ύπδ αηδίας άν επιχείρηση νά έξετάση τίνι τρόπω 
παρασκευάζεται ή διοίκησις, αί αποφάσεις τών δι
καστηρίων κα'ι τδ γεΰμά του.

Έν τώ κόσμ.ω τούτφ έκαστος κέκτηται τριών 
ειδών φίλους· τούς αγαπώντας αύτδν, τούς μισούν- 
τας κα'ι τού: άδιαφοροϋντας άν ζή ή άν άπέθανεν.

(Εστία )

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ

ΤΙΙΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ.

(Συνέχεια- ϊδε άριθμ. 26).

Περί τής ιδέας ότι αί ήπιαι τιμωρίαι έλατ- 
τοΰσι τδν αριθμόν τών έγκλημάτων άρκοΰμαι απευ
θυνόμενος είς τήν δρθοφροσόνην τών αναγνωστών 
μου. Νομίζει τις ότι σήμερον διαπράσσονται έγκλή
ματα πλείω τών έν τοϊς προγενεστέροις α’ιώσι καθ’ 
ους διαρκώς έλειτούργουν αί μάλιστα έκλελεπτυ- 
μέναι βάσανοι ; Ούχί- άναμφιβόλως ούχί. Ή ιστο
ρία δέν διαψεύδεται. Άλλά δέν άρκοΰσι μόνον οί 
λόγοι, ιδού καί τινα παραδείγματα.

Ή θανατική ποινή κατηργήθη έν Τοσκάνη έπ) 
25 έτη έπ) τοΰ μεγάλου δουκδς Λεοπόλδου·ή ήπιό- 
Της τής νομοθεσίας έπ) τοσοΰτον έβελτίωσε τά ήθη, 
ώστε ύπήρξεν ήμέρα καθ’ήν αί είρκτα'ι εύρέθησαν 
έντελώς κεναί.

Έν Βεϊμάρη, καθ’ δν χρόνον ή θανατική ποινή 
ήν κατηργημένη, δηλαδή άπδ τοΰ 1850 μέχρι τοΰ 
1857, δύο μόνον δολοφονία: διεπράχθησαν άφ’ ής 
δέ ήμέρας ή θανατική ποινή παλινωρθώθη αί δολο- 
φονίαι έδεκαπλασιάσθησαν κατηργήθη δέ τέλος 
αυθις διά ψήφων 19 κατά 10.

Έν Γαλλία πρδ τοΰ νόμου τοΰ 1832, δι’ ου έ- 
μειώθη ή αύστηρότης τοΰ ποινικού κώδηκος, τώ 
1835 κατεδικάσθησαν 134 είς θάνατον. Μετά τδν 
νόμον έκεϊνον τώ 1864 αί καταδίχαιζήσαν’μόνον 5; 
κα) 8 τώ 1869.

Ή ’Αγγλία μετά τήν μεταβρύθμισιν τοΰ 1789 
ήρίθμει, τώ 1831 φέρ’ είπεϊν, 1801 καταδίκας είς 
θάνατον, κα) τώ 1861 μόνον 48.

Ή Βελγική τώ 1801 ήρίθμει 90 καταδίκας, 
και τω 1823, μόνον 6.

’Ιδού έτέρα άπόδειξις τοΰ μή αποτελεσματικού 
τής θανατικής ποινής. Ή άπόδειξις αυτή ευρηται 
έν τή αίτιολογική εκθέσει τοΰ ολλανδικού νομοσχε
δίου. Έν Όλλανδίφ οί έμπρηστα) έτιμωροΰντο θα- 
νάτω. ’Ιδού ποϊα τά αποτελέσματα τής θανατικής 
ποινής. Άπδ τοΰ 1811 μέχρι τοΰ 1820 κατεδικά
σθησαν 5 έπ) έμπρησμώ- άπδ τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 
1830 κατεδικάσθησαν 11- άπδ τοΰ 1835 μέχρι τοΰ 
1840, 14· άπδ τοΰ 1845 μέχρι τοΰ 1850, 28- 
άπδ τοΰ 1851—1860, 52- άπδ τοΰ 1861—1868 
κατεδικάσθησαν έπ'ι έμπρησμώ 54.

’Ιδού άλλο παράδειγμα άνάλογον. Έν Βοστόνη 
έτιμωρήθη διά θανατικής ποινής εϊς έμπρηστής. Ή 
έκτέλεσις αύτη ήν ή πρώτη άπδ έποχής λίαν με- 
μακρυσμένης- άλλ’ άπδ τής ήμέρας τής έχτελέσεως 
οί έμπρησμο) έπολλαπλασιάσθησαν, άνάκρισις δέ 
διαταχθεϊσα ύπδ τής κυβερνήσεως άπέδειξεν ότι 

άπαντες οί νέοι έμπρηστα) παρεστάθησαν είς τήν 
έκτέλεσίν έκείνην.

Τί νά εϊπω είσέτι μετά τοσαΰτα παραδείγματα ; 
Πρέπει τις άληθώς νά ήναι πολύ δειλός χα'ι λίαν 
άφωσιωμένος είς τά τετριμμένα, όπως έξακολουθή 
έτι συνηγόρων ύπέρ τής θανατικής ποινής. Άλλά 
και μή λησμονώμεν ότι αί μέν ποινα) χρονολογούν
ται άπδ αιώνων πολλών, τά δέ έγκλήματα ουδό
λως έκλείπουσιν. ΊΙ θανατική ποινή θέλει εξαφανί
σει τά διά ταύτης τιμωρούμενα κακουργήματα·, 
Ματαία έλπίς I Τά έγκλήματα θέλουσι παύσει διά 
τής έχπαιδεύσεως τοΰ άνθρώπου, διά τοΰ πολιτι
σμού χα) τών έλευθε’ρων ιδεών. Ναί- τά σχολεϊα 
θέλουσιν άντικαταστήσει τάς είρκτάς. Έάν δέ δέν 
εύτυχήση τις νά "δη πλήρη τήν ποθητήν ταύτην 
άντικατάστασιν, άς προσπαθήση τούλάχιστον, όσον 
τδ έφ’ έαυτώ νά έπιταχύνη τδν χρόνον τής έποχής 
έκείνης κα) θέλει δοξασθή παρά τών έπερχομένων 
γενεών .

Καταργηθήτω έν πρώτοις ή θανατική ποινή δι ά 
τ δ κ α λ δ ν π α ρ ά δει γ μ α.Διδαχθήτωθαν κατόπιν 
τά πλήθη ταΰτα νοσοΰντα πρ)ν ή καταστώσιν έπι- 
βλαβή εις τήν κοινωνίαν, και έφαρμοσθήτωσαν αί 
άρχα) τής πολιτικής οικονομίας, όπως ένθαρρυνθή 
ή έργασία.

Ούτω δέ μετά τήν χατάργησιν τής θανατικής 
ποινής θέλει παύσει ή διάδοσις τοΰ κακού παραδείγ
ματος, διά δέ τής έκπαιδεύσεως κα) τής έλευθερίας 
τής έργασίας θέλει έλαττωθή σημαντιχώς δ άριθ- 
μδς τών κακουργημάτων κα) τών πλημμελημάτων, 
διότι αί στατιστικά) πληροφορίαι δειχνύουσιν οτι 
μεταξύ 100 καταδίκων οί 96 είσίν άπολύτως α
γράμματοι. Αί αύτα) πληροφορίαι δειχνύουσιν 0« 
σπανι'ως συμβαίνει ή διάπραξις έγκλημάτων ύπ’ 
άνθρώπων μή στερουμένων πόρου τινδς ζωής.

Άφοΰ άπέδειξα τά σοβαρά ατοπήματα τής 
έσχατης ποινής και τάς άναντιρρήτους άρχάς τάς 
συνηγορούσας ύπέρ τής έμής γνώμης, θέλω ύπο- 
βάλει παρατηρήσεις δευτερευούσης μέν άξίας, άλλά 
σπουδαίας έπίσης διά νά άποδείξω ότι ή ποινή αυτή 
δέον ν’ άντικατασταθή δι’ άλλης.

Κα) πρώτον μέν δ κατάδικος δύναται νά βελ- 
τιωθή. Διατί νά στερηθώμεν τής έλπίδος ταύτης ; 
Δέν είναι 0λως ιδανική, ώς ήδύνατό τις νά πιστεό- 
ση. Είναι βέβαιον 6τι μέγιστοι κακούργοι έβελτιώ- 
θησαν, τινές μάλιστα άπεποιήθησαν νά δεχθώσι 
τήν άπονεμηθεϊσαν αύτοϊς χάριν κα) παρέσχον εαυ
τούς έν τή ειρκτή ώς παράδειγμα ήθικής μεταμορ- 
φώσεως. Έπ) τούτιρ ό κ. ί’ενω, διευθυντής τής 
ειρκτής τής Τουλώνης ετπεν ότι μετά π&ϊραν μακρο
χρόνιον ένόμιζεν άδύνατον τοϋ ν'άπελπιβθώμεν περ) 
τής βελτιώσεως έγκληματίου καλώς διΟικούμένου.

υ
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Κατα δεύτερον λόγον δήλόν έστιν ότι αθώοι ά- 
πολλυνται δια τής λαιμητόμου ή τοΰ τουφεκισμού 
χατά τήν διάρκειαν τών επαναστάσεων. Πέποιβα 
σχεδόν ίτι, έάν ή Θανατική ποινή χαταργηθή, δεν 
ήθελε'τις πλέον τολμήσει νάθυσιάσει τοσοΰτο πλή
θος είς τά πάθη.

Κατά τδν νόμον ή θανατική ποινή δέν δύναται 
νά ή πολιτική (') (διά τά πολιτικά έγκλήματα αΰ 
τη χατηογήθη άπδ τοΰ 1848). Έπι τής άπόψεως 
ταύτης παρατηρώ δ’τι ύπάρχουσι πρακτικά) δυσχέ- 
ρειαι έν τή έφαρμογή, δσάκις ύπάρχτ, συρ’ροη έγ- 
κλημάτων, κα) έγκλημάτων τοΰ κοινοΰ δικαίου 
κα) τοΰ πολιτικοΰ. Τοΰτο άλλως τε είναι ζήτημα 
περιεσκεμμε'νης έρεύνης άξιον, χα) άρκοΰμαι άπλώς 
οτι έμνήσΟην αύτοΰ ώς άξιου προσοχής.

Ή νομιμότης τής Θανατικής ποινής καθίσταται 
προσέτι αμφίβολος κα) δσάκις δ έγχληματίας ασθε
νών νοσηλεύεται μετά προσοχής δι’ έξόδων τοΰ κρά 
τους, δπως χαρατομηΘή μετά τήν άνάρ^ωσιν αύτοΰ.

Τρομερά δράματα δυνατδν νά έπισυμβώσιν έστιν 
δτε κατά τάς άδεξίως γενομένας έκτελέσεις. Μετα
ξύ τών τρομερωτάτων εκτελέσεων δύναμαι ν’ άνα 
φέρω τήν τοΰ καλουμένου Μισσετζουδέρφερ έν Μο
νάχοι έπαναληφΘεΐσαν έξ-αχες "άλλην δυστυχοΰς τίνος 
Βαρύ έν Γενεύ-ρ τή 26 μαρτίου 186! κα) τρίτην 
τέλος ήν λαμβάνω έκ τής τελευταίας ημέρας 
τοΰ καταδίκου- άλλά ταύτην Θέλω αναφέρει 
μόνον άν τδ έπιτρέψη ή έπιείκεια τών άναγνωστών 
μου, διότι είναι έκτενής ή άφήγησις. Λοιπδν τδ 
κείμενον τοΰ μεγάλου ποιητοΰ έχει οίίτως.

■ Έν τή μεσημβρινή Γαλλία περ) τδ τέλος τοΰ 
σεπτεμβρίου (1849 ή 1850). δέν ένΘυμούμεΘα κα
λώς τήν πατρίδα, τήν διαμονήν ούδέ τδ άνομα τοΰ 
καταδίκου, άλλάΟέλομεν άνεύρει ταΰτα έάν τδ γε
γονός άμφισβητηΘή, νομίζομεν δέ ό'τι τδ πράγμα 
συνέβη έν Παμιέρη. Περ'ι τδ τέλος λοιπδν τοΰ σε
πτεμβρίου οί αρμόδιοι ήλθον άναζητοΰντες έν τή 
ειρκτή άνθρωπόν τινα,όστις έπαιζε τότε τά χαρτία- 
άναγγέλλουσιν αύτω δτι πρέπει ν’ άποθάνρ έκεϊ 
έντδς δύο έτών, κα) 4 δεσμώτης έπ) τώ αίφνιδίω 
άγγέλματι καταλαμβάνεται ολόσωμος ύπδ τοΰ 
τρόμου, διότι άπδ έξ μηνών καθ’ ους έλησμονεΐτο 
ύπδ τής δικαιοσύνης ούδόλως πλέον έλογίζετο τδν 
Θάνατον- τότε οί λειτουργό) τής λαιμητόμου κείρου- 
otv αύτδν κα) ξυροΰσι, τδν περιβάλλουσι τά δεσμά, 
ό ίερεύς τδν έξομολογεΐ, τδν περικυκλοΰσι τέσσαρες

Ο *Η  μάλλον αστική- ήτοι ή είς Θάνατον κα
ταδίκη δέν στερεί τδν κατ άδικον τών αστικών αύ
τοΰ δικαιωμάτων, δηλαδή τοΰ διατιΘέναι τήν πε
ριουσίαν αύτοΰ, τοΰ χληρονομεΐν κα) τά παρό 
μοια. Σ. Σ. 

χωροφύλακες κα) διά μέσου τοΰ πλήθους άγεται είς 
τδν τόπον τής σφαγής. Έως έδώ τδ πράγμα είναι 
άπλούστατον- διότι οίίτω γίνονται τά τοιαΰτα- ό'τε 
ό κατάδικος εφΟασεν είς τδ ικρίωμα, 4 δήμιος τδν 
παραλαμβάνεε έκ τοΰ ίερέως τδν φέρει έπάνω, τδν 
προσδέει έπ) τής κινητής σανίδος, τδν φούρνιζε 
(μεταχειρίζομαι ένταΰθα τήν είθισμένην χυδαίαν1 
λέςιν) και εΙτα απολύει άνωθεν τδν πέλεκυν. Τδ 
βαρύσιδηροΰν τρίγωνον άποσπάται δυσχερώς, πίπτε· 
προσκροΰον έπ) τοΰ ξυλίνου όλκοΰ κα) τδ φρικώδες 
τοΰ δράματος άρχεται άπδ τής στιγμής έκείνης. 
Τδ φονικόν άργανον πλήσσει τδν άνθρωπον πλήν 
δεν τδν φονεύει- βήγνυσιν οδτος φωνήν φρικαλέαν- 4 
δήμιος έν αμηχανία άνυψοΐ αύΟ-.ς τδν πέλεκυν κα ) 
αυθις τδν απολύει- 4 πέλεκυς πλήσσει κα) δεύτερον 
τδν τράχηλον τοΰ καταδίκου, άλλά δέν άποκόπτε 
αύτόν 4 άνθρωπος ουρλιάζει, ούρλιάζει και τδ πα-' 
ρεστδς πλήθος- 4 δήμιος άνυψοϊ κα) τρίτον τδν αι
μοσταγή σίδηρον, έλπίζων τδ τέλος έκ τοΰ τρίτου 
κτυπήματος. Ματαίως- είς τδτρίτον κτύπημα άνα- 
βλύζει τρίτη πηγή αίματος έκ τοΰ τραχήλου τοΰ 
καταδίκου, άλλά δέν άποτέμνεται ή κεφαλή- έν 
συντόμω ή μάχαιρα ύψώθη κα) κατέπεσε πεντάκις- 
πεντάκις δ κατάδικος πληγε)ς ούρλιάζει κα) άνα- 
σείων τήν ζώσαν έτι κεφαλήν έφώναζεν έλεος I Ό 
λαδς αγανακτώ» ήρπασε λίθους, κα) έν τή δικαιο- 
σύντ| αύτοΰ έλιθοβόλει τδν δήμιον ουτος έφυγεν ύπδ 
τδ ικρίωμα κα) συνεσπειρώθη όπισθεν τών έφιπ
πων χωροφυλάκων. Άλλα τδ δράμα δέν έληξεν- 4 
κατάδικος βλέπων 8τι έμενε μόνος έπ) τοΰ ικριώμα
τος, άνηγέρθη έπ) τής σανίδος κα) έκεϊ, όρθιος, 
φοβερδς τήν Θέαν, 4'λος αίματοσταλάζων, κρατών 
τήν ήμίκοπον αύτοΰ κεφαλήν κρεμαμένην έπ) τοΰ 
ώμου, έζήτει διά φωνής έξησθενημένης νά έλθωσι 
νά τδν λύσωσι. Τδ πλήθος, συγκινούμενον έκ τοΰ 
οίκτου δρμα ήδη χατά τών χωροφυλάκων όπως 
βοηθήση τδν δυστυχή πεντάκις ηδη ύποστάντα τήν 
Θανατικήν ποινήν. Τήν στιγμήν έκείνην εϊς τών 
βοηθών τοΰ δημίου, νέος είχοσαέτης, άναβαίνει τδ 
ικρίωμα, λέγει πρδς τδν κατάδικον νά στραφή διά 
νά τδν λύση, χα) χαταλαβών τδν Θνήσκοντα έν τή 
στάσει έκείνη παραδιοόμενον άνευ δυσπιστίας πηδά 
έπι τών νώτων αύτοΰ κα) αρχίζει νά κόπτη δυσ
χερώς τδ υπόλοιπον τοΰ τραχήλου μέ μαχαιριάν 
τι κρεωσφαγικδν, νομίζω. Τοΰτο έγένετο, τοΰτο 
έθεάθη· ναι >, λέγει 4 μέγας ποιητής. Ούδόλως 
άνακόπτομαι είς σχόλια- άφίνω τώ άναγνώστρ νά 
φαντασθή μόνον τδ πράγμα και έξακολουθώ.

(Έπεται τδ τέλος).

στατε κα) σοφώτατε. Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έ 
φθίνοντος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑ'
Τφ παναγιωτάτφ πατριάρχη ΚωνΙπό.Ιεωι; 

χυρίφ 'Ιερεμία, Μάχιμος.

ΓΙεΰσίν τινα τής ίεράς σου ψυχής πυΟέσθαι προ - 
ήγμαι, παναγιώτατε δέσποτα- κα) γάρ έπειδάν τι 
άμφισβητήσιμον ή κα) μή τελείαν έχη τήν διά- 
κρισιν,αύτόσε δεΐ προστρέχει» κα) μόνον ήγεΐσθαι- 
πάν ό’,τι περ 4 θρόνος έκεΐνος θεσπίσει. "Εστι δέ 
τοιαύτη ή πεΰσις προσήλθέ τις τών έν άξιώ- 
ματι κα) ποιμαίνει·» λαχόντων ψυχές έχων τι 
. . . τοΰ άδελφοΰ τοΐς άχράντοις μυστηρίοις 
κα) άπαξ κα) δ)ς κα) τρις κα) πολλάκις κα) δή 
κα) ιερούργησε κα) τήν συγχώρησιν απαιτη
θείς έπ) πολλών τών είδότων ούκ έπεκάμφΟη πρδς 
έλεον. Ού γυμνόν δέ τουγκλημχ, άλλά τδ κοινόν 
έπιφερόμενον σκάνδαλον κα) τήν συνείδησιν τών 
αδελφών λυμαινόμενον. Άλλά κα) πρότερον άδι- 
κήσας 4 τοιοΰτος κα) λαβές δούς ού τάς τυχούσας 
κα) αυτός έλαττον άντηδίκηται, κάκεΐνο προφα
νώς κα) έπ) πάντων, τοΰτο δέ λάθρα κα) ιδιαίτε
ρον και μετά τίνος προκαλύμματος σκοπώ τοΰ μή 
πρόκριμά τι γενέσΟαι τώ άξιώματι. Τινα δή περ) 
τούτου γνώμην έχειν δεΐ κα) μάλα πυνΟάνομαι τήν 
εύαγγελικήν συμβουλήν άνατρέποντος κα) πρ)ν η 
διαλλαγήναι τώ ωπερ έκπεπολε'μωται, τδ δώρον εις 
τδ Θυσιαστήριον προσφέροντος και μετά κοινοΰ 
τοΰ σκανοάίνου και μάλλον άδικήσαντος ήπερ ά- 
δικηΘέντος κα) πολλάκις άπαιτηθέντος τήν συγχώ- 
ρησιν κα) μή ένδιδόντος, άλλά σκληρυνομένου 
κα) έπαπειλοΰντος τά χείρω κα'ι ά'μως προσφέρον 
τος. Τίνα ουν περ) τούτου έχει τήν γνώμην ή ίι- 

ρωτάτη σου κεφαλή και όπως άν περ) τούτου ή- 
μεϊς τοΰ λοιποΰ διατεθείημεν αύτόθεν διδαχθήναι 
γλι-χόμεΟα- ήμεΐς γάρ τήν λύμανσιν κα'ι μάλα δε- 
δο'καμεν κα) τδ ψωριώδες διά τδ τής κοινωνίας Ε
πικίνδυνον ήγούμεθα άποτρόπαιον. Εί δέ μή σφαλ- 
λόμεθα ή σή ψήφος κατερεΐ, παναγιώτατε δέσπο
τα. Έρρωμένην διαφυλάττοι 4 Κύριος τήν ίεραν 
σου κεφαλήν είς τήν τής ίεράς Εκκλησίας διόρ- 
θωσιν. ΈνετίηΘεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΕ'.

ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΓ'.

Τφ Τυ.Ιαβεστάτφ χαι (ίοφωτάτφ εν 'ιΐζΐΐσι 
χνρίφ Νιχο.Ιάω τφ 'ΡοΜφ, ΜάζιμΛς τα

πεινοί Κυθήρων ίπίσχοπος εν πράττειν. 

Κα) κακώς άπαλλάττειν κομιδή κεχινούνευκα 
πρδς τήν τών δεινών ύπερβολήν άφορών κα) τήν 
τινων τών νΰν σωζομένων άνθρώπων δυσμένειαν 
κα) γάρ ούκ άν έχοι τις ό'λως ίποι κα) τράποιτο 
έντεΰθεν προφανώς Επηρεαζόμενος, άλλεπαλλή- 
λως δ’ έπισωρεύεται τά κακά κα) είτις έν τί που 
ύπεκφυγεΐν άποπειρώτο λαθών αυθις άλλω περι
πίπτει κα) μάλα άλλω κα) ούδέν ούδαμοΰ ύγιές, 
μάλλον δέ τδ πάν άπιστον. ΎΛρα τί σοι δοκώ λέ
γει», ίερά κα) φιλτάτη πασών κεφαλή; ή παρα- 
παίειν τάχα και έξω πάντα τοΐς έπ) τοΐς γιγνο 
μένοις άληθείας φέρεσΟαι; Έγώ δέ κάν συνηυλί- 
σθην άσμενέστερον Οηρίοις, κα) τούτων τοΐς ά- 
γριώτερον τοΰ είκότος διακειμένοις, κάν επ’έρή- 
μου δτι μάλιστα σκληράς κα) άδιαβάτου ένεφιλο- 
χώρησα, ή ολίγον νοΰν έχουσιν άνΟρώποις, κα) 
έν μέσαις πολιτείαις, ούδέν μέντοι άμεινον έκεί 
νων τή συναναστροφή έπιδεικνυμένοις- ποΰ γάρ 
έφ’ήμών συνειδότος λαμπρότης; έπ) ταΐς κρίσεσιν 
άληθείας προσηγορία ; ψεύδους άποτροπή; τδ εύ- 
παρ’ρησίαστον έν ταΐς άποφάσεσιν; Έρρει τά χαλά, 
έπ’ άχμαΐς τά κακά. Παρ’ω δέ μόνον τδ δΰνασθαι 
όπωσοΰν, κάν πάντων άνθρώπων 4 τοιοΰτος δι’α
μάθειαν ή σχετλιώτατος, τούτων μέντοι εύδαι- 
μονέστατος είναι νενόμισται. Αίτιον δέ πάντων ή 
μοχθηρία τρόπων, ή κρινόντων άγνοια, ή κοινή 
αίίτη ξυνωρις κα) κακίας πάσης γεννήτρια Άλλ’ 
έμο) γάρ κα) οίίτως αγαπητόν, κα) έπ’εύαριθμή- 
τοις άνθρώποις κα) τδ Οεΐον φοβουμένοις τδ τής 
αρετής διασώζεσΟαι κα) μή έτεροκλινή τήν μά 
στιγα παρ’ύτουοΰν πρδς τδ βίαιον παρατρέπεσθαι. 
?Ων έγώ κα) Νικόλεων έγνων τδν δμόψυχον έν 
Χριστώ αδελφόν, έφ'ω μοι τών έλπίδων αί χρη 
στα) έπερείδονται. Τοιοΰτος μοι εϊης, μάλλον δ'ούκ 
έμο), άλλά τώ τής δίκης Θε~>, άδελφών εύλαβέ 
στατε κα) σοφώτατε, κα) παρακουφίζοις μέν τό 
βαρύ τών περικυκλουσών με Θλίψεων τή συνάρσει 
τών εύπροσδέχτων σου πρδς τό Θειον έντεύξεων 
συναπαιτοιης δε' μοι κα) τήν άνωθεν τών αγαθών 
ΖοΡ’ίϊ[αν· ϊ»’ άσφαλώς τδ τοΰ βίου διαπλεύσω 
κλυοώνιον και πρδς λιμένα καταντήσω τδν πο 
θητον χα) παρεύδιον. Έρρωμένον σε διαφυλάττοι 
4 Κύριος ψυχή τε και σώματι, άδελφών εύλαβέ-

Τφ μιγάΛφ πρωτοσυγχέ.Ιφ Λιοννοίω, Μά- 

ζιμο<: Μαξγούηος ευ .-τράττεε».

Πρώην(ουπω πρώην)γράμματα πρδςσέ ένεχάρα- 
ξα, Θεία μοι κα) ιερά κεφαλή Διονύσιε, καί σου 
τής έπ) τοσοΰτο καθηπτόμην σιγής, ό’τι πολλά 
κομιζόμενος ούδ’ ολίγα γοΰν άντιπέμπειν προήρη- 
σκι, ούκ οιδ’ όπότερον αμελών, ήπερ ούδέν ολως
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τιθέμενος τα ήμέτερα, πάντως δέ ούχ άνευ πά
θους έκάτερον. Ή τοίνυν το κατα σέ πάθος θερά
πευε του λοιπού, είτι τοιοΰτο δπωσοΰν έγγεγέ- 
νήται τή ψυχή, ή αύτοϊς γράμμασι σφαλλομένους 
έφ’ οϊς όποπεεύομεν υποδείκνυε καέ ούκ άγανα- 
κτήσομεν ελεγχόμενοι, μάλλον δέ καέ ε’πευχαρι- 
στήσομεν κα'ι προβλεπτικωτέρουςείς τούπιδν είναι 
καταναγκάσομεν έαυτούς κα'ι μή μάτην μηδέ ε'κ 
τοΰ παραχρήμα άφιλίας φίλων κκταψηφίζεσθαι. 
Έρβωσο, ιερά κα'ι φιλτάτη μοι κεφαλή, κα'ι είτι 
καινόν πρδς τοΰ φιλίου διαμήνυε και υμΐν και δ'
πως έχει τά κατά σέ κα'ι τά τής καθ’ ημάς ίερας 
έκκλησίας δποι δή κα'ι κεχώρηχε. Προσθήσεις δέ 
οίδ’ δτι καέ τον γραμματικόν είς τά ύστερον ανα
λυτικά ήδη απόλαβες και είτι σοι πρδς τήν ευρε- 
σιν τών υπομνημάτων τοΰ μακαριωτάτου πρδς 
τάς τοΰ Συνεσίου έπιστολάς μέχρι τούτου διαμε 
μηχάνηται· χαριή γάρ τά με'γιστα έπ'ι πάσι καέ 
διά πάντα ίσως. 'Ενετίηθεν μαιμακτηριώνος γ' 
ίσταμένου αφΗέ.

ΒΥΡΩΝΟΣ
II ΜΙΣΟΣ

*Η
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΤ.

ΑιΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.
IV.

Σκυθρωπάζων καέ μικρόν άφιστάμενος ό Χρι- 
στιανδς εΤχεν έπέ τοΰ στήθους τάς χεϊρας έσταυ- 
ριομένας, τήν πρδ μικροΰ διάπυρον, άταρβή καέ 
άφροντιν τοΰ προσώπου του έκφρασιν είχε διαδε- 
χθεΐσα χροιά πελιδνή καέ μολυβδόχρους · ήκαστα- 
νόχρους κόμη του, ή ά'ρτι εις χαρίεντας συνε
στραμμένη ΐούλους, άνωρθοΰτο ήδη έπέ τοΰ με
τώπου του, δίκην έχιδνών ηρεμισμένων· ακίνητος 
ώς άνδριάς, συσπών τά χείλη μέχρι κινδύνων πνιγ
μονής, έστηρίζετο έπέ τοΰ βράχου μετ’άπειλητι- 
κοΰ ύφους, άλλ’έν σιγή, άνευ δ’έλαφροΰ τοΰ ποδδς 
πλήγματος, ου ή πτέρνα άπδ καιρού είς καιρόν 
δπέσκαπτε τήν άμμον, θά έφαίνετο είς άγαλμα 
μεταβεβλημένος· βήματά τινα άπωτέρω δ Τορκέλ 
έστήριζε τήν κεφαλήν έπέ έξοχης τίνος τοΰ βρά
χου. Και αύτδς έν σιγή διετέλει, τδ αίμα του 
έρρεεν . . . ούχέ έκ θανατηφόρου πληγής ... ή 
σκληρότερα πληγή του ήν ή ενδόμυχος. Τδ πρό- 
σωπόν του ην ωχρόν, οί οφθαλμοί του έσβεσμένο: 
σχεδόν σταγόνες δ’αίματος τήν ξανθήν χραίνοντες 
κόμην του, έμαρτύρουν δτι ή κατάπτωσις ήν 
προϊόν ούχέ απελπισίας, άλλά νευρικής έξαντλή- 
σεως. Παρ’αύτδν ιστατο άλλος τις ναύτης, ώς 
άρκτος των δασών τραχύς, άλλά πλήρης στοργής 

αδελφικής’ ήν δ’ουτος δ Βέν-Βούτιγγ, ό'στις ά- 
σχοληθεές είς τδ νά πλύνη, νά σπογγίση καέ περί
δεση τοΰ Τορκέλ τδ τραΰμα, ήναψε κατόπιν τήν 
πίπαν του, τδ τρόπαιον έκεΐνο τδ έπέ έκατδν έπι- 
ζήσανμάχας, τδν φάρον έκεϊνον, ό'στις έν διαστή- 
ματι χιλιάδων νυκτών ειχεν εύφράνει τήν καρ
διάν του. Τδ τέταρτον δέ καέ τελευταϊον μέλος τής 
δμάδος έκείνης τών φυγάδων περιεπάτει ένθεν κά- 
κεϊσε- μετ’δλίγον, ίστάμενος, έκοπτεν, έλάμβανε 
χάλικα, ίν ευθύς άφινε νά πέσή... κατόπιν δι’δρμη- 
τικοΰ τρέχων βήματος, αίφνης ανεχαιτίζετο· έρ- 
ριπτε βλέμμα έπέ τών συντρόφων, έσύριζε τδ ή- 
μισυ σκοποΰ καέ διεκόπτετο . . . ύστερον δέ έπα- 
νελάμβανε πάντα ταϋτα τά άφροντισίας άμα καέ 
ταραχής άνάμικτα κινήματα. ’Ιδού λίαν έκτενής 
περιγραφή, νά παραστήση σκοπούσα δ',τι έν δια- 
στήματι μικροτέρφ πέντε στιγμών συνέβη- άλλ’ 
οποίων στιγμών! Παρόμοιαι στιγμαέ έν τώ άνθρω- 
πίνω βίω, πρδς άλλας το'σας άντιστοιχοΰσιν άθα- 
ναβίας.

V.
Έπέ τέλους δ ’Ιάκωβος Σευσκράπ, άνήρ πε

προικισμένος μέ υδραργύρου εύκινησίαν καέ άνε- 
μοδείκτου έλαφρότητα, μάλλον άνδρεϊο; ή ευστα
θής, μάλλον διατεθειμένος ν’άπόπειραθή τολμήμα
τος καέ νά φονευθή, ή νά παλαίη κατά τής άπελ- 
πισίας, άνέκραξε God damn! συλλαβάς, ένεργείας 
σημαντικάς, τδ βάθος συνιστώσας τής άγγλικής 
ευγλωττίας, άνταποκρινομε'νας δέ πρδς τδ ’Αλλάχ 
τών Τούρκω/, πρδς τδ έθνικδν τών'Ρωμαίων επι
φώνημα Proh- Inpiter! διότι οβτω πως οί λαοέ 
άπαντες δίδουσι διέξοδον εις τάς πρώταςτων έντυ- 
πώσεις, δι’ειδους ήχους τήν άμηχανίαντων άντα- 
νακλώσης. Ό ’Ιάκωβος τωόντι έν άμηχανίφ διέ- 
κειτο. Ούδέποτε ήρως έν πλειοτέρφ εύρέθη άγωνίφ, 
άγνοών δέ τί νά εϊπη, έβλασφήμησε. Δέν ίπραξε 
δέ τοΰτο ματαίως, διότι δ ήχος ούτος, οικείος είς 
τοΰ Βέν-Βούτιγγ τδ οιίς, άπέσπασεν αύτδν τής 
βαθείας έκστάσεως, έν ή έβύθιζεν αύτδν ή πίπα· 
άποσύρας αύτήν τοΰ στόματος άνέλαβεν ήθος 
έπιτηδεύσεως, πλήν ηρκέσθη ν’άποπερατώση τήν 
άρξαμένην βλασφημίαν, συμπληρώσας τήν φράσιν 
δι’έπωδής, ής άνωφελή τήν έπανάληψιν κρίνομεν.

VI.
Άλλ’ δ Χριστιανός, άλλης βαφής άνήρ, έν τή 

στυγνή άκινησίφ του, ήν όμοιος πρδς ήφαίστειον 
έσβεσμένον, σιωπηλός, ζοφερός, έξηγριωμένος· τά 
ίχνη ζεούσης άκόμη οργής έπέ τοΰ νεφοσκεποΰς 
έπεκάβηντο προσώπου του· έπέ τέλους τδ σκοτει
νόν άνυψώσας μέτωπόν του, έρβιψεν έν βλέμμα 
έπέ τοΰ έκλελυμένου καέ είς βημάτων τινων άπό- 
στασιν κατακεκλιμένου Τορχίλ. «'Ως αύτοΰ λοι- 

πδν κατηντήσαμεν! δυστυχές τέχνον ! Είναι λοι
πόν άνάγχη καέ σύ, άκόμη καέ σύ νά πέσης θύμα 
τής άφροβύνης μου» I είπε κα'ι προχωρήσας έλαβε 
τήν χεϊρά του μετά συγκινήσεως, άλλά χωρές νά 
θλίψη αυτήν, ώσεέ ύποχωρών πρδ τής ιδέας τοΰ 
ν’ άποτείνη θωπείαν- ότε δέ, περ'ι τής καταστά- 
σεως αύτοΰ έρευνήσας, έμαθεν ό'τι ή πληγή δέν ην 
τοσοΰτον βαρεία, δ'σον είχε φοβηθή, άστραπή εύ- 
χαριστήσεως τδ πρόσωπόν του έφώτισε, καθόσον 
τουλάχιστον παρομοία ήδύνατο νά έπιτρέψή στιγ
μή. «Ναέ, έπανέλαβε, συνελήφθημεν είς παγίδα, 
άλλ’ούχέ ώς άνανδροι, ούδ’ ώς ευτελής άγρα· 
άντέ πολλοΰ ήγόρασαν τήν νίκην των· άντέ 
πλειοτέρου άκόμη Οά τήν άγοράσωσιν . . . Έγώ 
οφείλω ν’ άποθάνω· άλλά σείς, φίλοι, θά δυνηθήτε 
άράγε νάδιαφύγητε; Παρήγορον Οά ήτο δε’ έμε 
έάν ήδύνασθε νά μ' άκολ,ουθήσητε· ή συμμορία 
μας λίαν ευάριθμος κατήντησε κα'ι άνίκανος ν’άν- 
ταγωνισθή. “Ω! έν μόνον άς είχομεν μονόξυλου, 
έστω κα’ι κόγχην μόνον, δι’ ού νά μεταβώμεν είς 
τόπον ένθα ήέλπές κατοικεί! Τδ κατ’ έμέ άκολου- 
θώ τήν ειμαρμένην, ήν έκουσίως ήθέλησα· νεκρός 
ή ζών θά διατελέσω έλεύθερος καέ άπτόητος».

VII.
Ένώ άκόμη έλάλει, έκ τής κορυφής τοΰ ύψη- 

λοΰ καέ φαιόχρου άκρωτηρίου, τοΰ υπέρ τά κύ 
ματα ΰπερέχοντος κηλ'ις ε'φάνη μέλαινα έπ'ι τοΰ 
ώκεάνοΰ άναφυομένη. Προέβαινεν ώς ή σκιά τοΰ 
ίσταμένου λάρου. Προύχώρει . . . κα'ι ίοετε! Δευ
τέρα αυτήν παρακολουθεί κηλίς . . . ότέ μέν δ- 
ραταί, δτέ δέ κεκρυμμέναι κατά λόγον τών χασ
μάτων καέ τών τοΰ ώκεανοΰ λόφων έπέ μάλλον 
καέ μάλλον πλησιάζουσιν, έπ'ι τοσοΰτον,ώστε έπέ 
τέλους οέν διακρίνονται μονόξυλά, κατόπιν δέ τά 
φιλικά τών έπιβατών αύτών πρόσωπα. Αί κώπαι 
μόλις εφάπτονται τοΰ κύματος, ταχεϊαι ώς πτέ
ρυγες άνά μέσον τοΰ άφροΰ διιπτάμεναι· δτέ μέν 
έπικάθηνται τά μονόςυλαέπέ τοΰ καταβόέοντος τών 
κυμάτων πλαισίου, δτέ δέ έντός τής άντηχούσης 
άβύσσου βυθίζονται. Έδώ αλλεπαλλήλους επισω
ρεύει τδ κύμα τάς εύρείας καέ άναβραζούσας δθό- 
νας του· έκεϊ έξακοντίξει εις τόν άέρα τάς πλα
τείας τολύπας του, έν εϊδει κονιώδους λεπτυνομέ- 
νης χιόνος· έπ'ι τέλους αί δύο άκατοι ξυροΰσαι 
τά κύματα κατάτε τήν πλήμμην καέ τήν ά’μ- 
πωτιν έφθασαν είς τόν βράχον, δμοιαι πρός δύο 
μικρά πτηνά, διά θυελώδους καιρού είς τήν 
παραλίαν διαπεραιούμενα. ΊΙ ποδηγετόΰσα αυ
τούς τέχνη είναι 
κριβώς γνώρίζουσι 
να τοΰ ώκεανοΰ, 
Τής νά παιζωσι.

ή φυσις αύτή· τοσοΰτον ά- 
τήν θάλασσαν τά τέκνα έκεΐ- 
είθισμένκ έκ παίδων μετ’ αύ-

ΙΙΧ.
Τίς δέ είναι ή νεαρά κόρη,ή πρώτη έπέ τής πα

ραλίας έκπηδήσασα, ώσεέ νηρηίς έξερχομενη τής 
κόγχης της, ή νεαρά έκείνη κόρη, ή αμαυρά μέν 
άλλά στίλβουσα τήν χρόαν, ή διαυγείς, ώς δρόσον, 
τούς δφθαλμούς έχουσα, διαλάμποντας υπό έρωτος, 
έλπίδος κα'ι σταθερότητος ; Είναι ή Νέβα ... ή 
τρυφερά, ή πιστή, ή λατρευομένη Νέβα ... Ή 
καρδία της ώς χείμαρ’ρος υπερεκχειλίζει χεομένη 
έ. τή τοΰ Τορκέλ καρδία . . . Μειδιφ, κλαίει, ά- 
σπάζεται ένάγκαλιζομένη αύτόν σφιγκτά . .. κα'ι 
σφιγκιότερα άκόμη ώσεέ Οέλουσα νά πεισθή, δτι 
αύτδς είναι αύτότατος, εκείνος,ίν περιπτύσσεται· 
άνασκιρτα έπ'ι τή θέα τή; αιμασσουσης πληγής 
του και άφοΰ περ'ι τοΰ άσημάντου τοΰ τραύματος 
έβεβαιώθη, μειδιά καέ κλαίει άκόμη. ΊΙ Νέβα εί
ναι κόρη πολεμιστοΰ, δύναται νά ύποστή τοιαΰτα 
θεάματα, νά συγκινηθή, νά θλιβή μάλιστα, ού 
δε'ποτε δμως ν’ άπελπισθή· δ εραστής αυτής ζή· 
ούδε'ις έχθρος, ούδε'ις φόβος νά καταστείλη δύνα
ται τήν μέθην τής ήδίστης έκείνης στιγμής· ή 
χαρά διά τών δακρύων της λάμπει· ή χαρά έκά
στην σφύξιν τής τοσοΰτο σφοδρώς παλλομένης έκεί
νης καρδίας, έμψυχόνει, ώστε σχεδόν αί κρούσεις 
αύτής ακούονται. Τόν παράδεισον αποπνέει τής 
κόρης ταύτης τής φύσεως ή άναπνοή, μεθυσθείσης 
ύπδ τών γλυκυτάτων αισθημάτων, ατινα παρά 
τής μητρός της έκληρονόμησεν.

IX.
Μάρτυρες τής συνεντεύξεως ταύτης οί άτίθασσοι 

θαλασσοπόροι δέν ήδυνήθησαν τήν συγκίνησίν των 
νά καταστείλωσι · τίς ίαά -(ί Οά ήδύνατο νά μεί- 
νη άπαθής, ένώπιον τής περιπαθοΰς ένώσεως τών 
δύο τούτων σφόδρα άγαπωμένων καρδιών-, Αύτδς 
δ Χριστιανός τήν νέαν παράτηρών νησιώτιδα χα'ι 
τδν έραστήν της δέν έχυσε μέν, άληθώς είπεΐν, 
δάκρυ, κρυφίαν όμως, ήσθάνθη χαράν, πρδς τούς 
πικρούς έκείνους διαλογισμούς άναμεμιγμένην, δι’ 
ών άπέλπιδας άναπολεΐ αναμνήσεις, όταν πάντα 
πλέον έξηφανίσθησαν . . . πάντα μέχρι καέ τής 
τελευταίας αύτής τή; ίριδο; άκτϊνος Και « πάντα 
ταϋτα Ί’ έμέ μόνον · άνέκραξε, πρδς στιγμήν ά- 
ποστοέψας τδ πρόσωπον, έπειτα τδ νέον προσβλέ- 
ψας ζεΰγος, ώς ή λέαινα έν τώ φωλεώ της τούς 
σκύμνους τούς ίδιους προσβλέπει· έπέ τέλους έβυ- 
θίσθη πάλιν είς τάς στυγνάς σκέψεις του, ώς άν
θρωπος αδιαφορώντοΰ λοιποΰ περ'ι τής τύχης του.

X.
Βρα-χύς δμως δπήρξεν δ μεταξύ χρόνος, καθ’δν 

άφέθησαν έν τοίς λυπηροΐς κα'ι χαροποιοΐς αύτών 
διαλογισμοϊς. Έπϊ τών λουόντων τδ άκρωτήριον 
κυμάτων, ήκούσθη αίφνης έχθρικών κωπώνδιακύ-·



428 ΣΑΒΑΒΤΪΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΣΑΒΒΑΤίΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ. 429

μανσις . . . Φεΰ! διατί τόσον τρόμον δ θόρυβος ου
τος διεγείρει; Έπειδή πάντα τά περί αύτούς φαί
νονται κατ’ αύτών συμμαχήσαντα, πάντα, έξαι- 
ρέσει τής νεάνιδος τοΰ Ζουβανάϊ. Μόλις παρατη- 
ρήσασα αυτή τάς λέμβους σπευδούσας ένοπλους 
δ'πως άρδην καταστρέψωσι κα'ι τούς τελευταίους 
άντάρτας, άπέτεινε σημεϊον τι πρδς τούς έπ'. 
τής ακτής μείναντας νησιώτας. Παραυτίκα δ'σί
τοι εις τήν θάλασσαν τά κοΰφα βίπτουσι μονόξυ
λά των, έφ’ ών οί ξένοι των νά έπιβώσι σπεύδου- 
σιν. Ό Χριστιανός χα'ι δύο τών εταίρων έπέβη- 
τοΰ ένδς, άλλ’ αύτή μή Οέλουσα νά άποχωρισθή 
τοΰ Τορκίλ. κρατεί αύτδν έν τω ίδίφ σκάφει . . . 
’Ανοικτά. . . ανοιχτά! Ύπερέβησαν τάς υφάλους, 
αύλαχίζουσι τδν όρμον και πρδς σύμπλεγμα νησυ- 
δρίων διευθύνονται, ένθα τδ Οαλασσόβιον πτηνδν 
τήν καλιάν του άποχρεμα, όπου ή φύκη τδ ύπδ 
τοΰ κύματος λουόμενον καταφύγιόν της έγκαθιστα. 
Αί κώπαι των ψαύουσι τήν κυανόχρουν τών κυ
μάτων κορυφήν. Ταχεία είναι ή φυγή των, ταχεϊα 
δ’μως ειναικαί τώνάσπλάγχων διωκτών τών ή πο
ρεία. Κερδαίνουσιν έκεϊνοι στιγμήν τινα ταχύτη- 
τος, κατόπιν δ'μως ολίγον δπίσω μένουσι, έπ'ι τέ
λους πάλιν προχωροΰσι και ή καταδίωξις είναι πάν 
τότε απειλητική. Αίφνης τά δύο μονόξυλα άπο- 
χωρισθέντα, πρδς δύο διάφορα διευθύνονται σημεϊα 
δ'πως δυσκολωτέραν καταστήσωσι τήν καταδίωξιν. 
Ταχιίνατε I Ταχύνατε! έξ έκάστου πλήγματος 
κώπης ή ζωή έξαρτάται, ώς πρδς τήν Νέβαν δέ 
πλέον τι τής ζωής, πλέον τι παρά πάσας τάς δυ 
νατάς υπάρξεις, διότι δ έρως έπέβη τής λεπτής 
άλιάδος καί ή πνοή του ώθεϊ αύτήν πρδς κατα
φύγιου άσφαλές . . . Τδ καταφύγιου τοΰτο άφ’ έ
νδς, ό ε'χθρδς άφ’ ετέρου έξ ίσου άφίστανται . . . 
άκόμη μίαν στιγμήν . . . σπεΰδε κιβωτός ελαφρά! 
σπεΰδε!

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
Ο IAIQTIKOS BIOS TOY BIKTOPOS ΚΜΜΑ

ΝΟΤΙΙΛ.—’Ιταλός δημοσιογράφος, πνευματώδης 
χα) χαλάς έχων πληροφορίας έξέδωχε τελευταίως έν 
'Ιταλία ύπδ τδ ψευδώνυμον Fausto μιχρδν βιβλίον 
ύπδ τδν τίτλον, Ό ιδιωτικός βίος τοΰ βασι- 
λέω ς Β ί χτορο ς ’Εμμανουήλ. Ό έκδοτης ύ
πήρξεν εϊς τών οικείων τοΰ τεθνηχότος βασιλέως 
χα'ι γινώσχει πολλά περ'ι αύτοΰ· ίσως λέγει πολλά 
κα'ι ενίοτε μάλιστα χωρεϊ μέχρι; άκριτοΟυμίας, 
άλλ’δπωςδήποτε, ώς έχει τδ βιβλίον αύτοΰ, πε
ριέχει πολλά χαί άξια δηυοσιεύσεως.

*0 ίπποτιχδς βασιλεύς, Η Galantuomo, ώς ά- 
πεχάλει αύτδν δ Γαριδάλδης, ήγείρετο τή 4 ώρα 
τής πρωίας και τήν ζωήν του ειχεν έρρυθμισμένην 

ώς ώρολόγιον. Είχε τακτάς ώρας διά τάς υποδο- 
χάς, τούς περιπάτους καί τάς ιδιαιτέρας άκροάσεις, 
διά τά θέατρα είς α συχνάχις έφοίτα, μολονότι δέν 
ήγάπα τήν μουσικήν, διά τήν άνάγνωσιν, διότι ά- 
νεγίνωσκε πολύ κα'ι ιδία βιβλία πραγματευόμενα 
περ'ι Θήρας καί 'ίππων. Έδείπνει [κατά τά μεσά
νυχτα πριν ή χαταχλιθή, καί ό δεϊπνος ουτος ήτο 
τδ σύνηθες αύτοΰ φαγητόν. Καί έν ώρα χειμώνος 
καί έν ώρα θέρους έφόρει τά αύτά φορέματα, καί 
έπανωφόριον έφερεν μόνον δ'τε ητο άσθενής· άπε- 
στρέφετο τδφράκον, θεωρών αύτδ ώς έπινόησιν 
τής δημοκρατίας συγχέουσαν τούς κυρίους καί τούς 
ύπηρέτας ύπδ τήν αύτήν ένδυμασίαν· άπεστρέφετο 
έπίσης τούς καινουργείς πίλους καί έφερε χειρόκτια 
μόνον ό'τε ήναγκάζετο είς τοΰτο χαί μάλιστα μόνον 
είς τήν άριστεράν χεϊρα· ούδέποτε μετεχειρίσθη ά- 
λεζίβροχον καί είς περίπατον έξήρχετο έφ’ άμάξης 
άνοικτής ύπδ τήν χιόνα καί τδν ήλιον. Εις τδ θέα- 
τρον μετέβαινε μετά ύπενδύτου καί προύτίμα τά 
δημώδη θέατρα, ένθα έπιτρέπεται τδ καπνίζειν, 
διότι δέν έδύνατο άσμένως νά παραιτήση τδ σι- 
γάρον.

'Εσπέραν τινά, 5τε είσήρχετο είς τδ θέατρον τής 
'Ρώμης Αρροίο, άνηγγέλθη αύτω δ'τι ευρίσχετο 
έν Οεωρείφ ή αύτοχράτειρα πασών τών 'Ρωσσιών.

— Τί νά κάμω ; εϊπεν δ βασιλεύς· δέν εϊμαι έν 
δεδομένος ώς πρέπει καί δέν θέλω νά έπιστρέψω είς 
τδ Κυρινάλιον. Πρέπει όμως νά έπισκεφθώ τήναύ- 
τοχράτειραν.

Μετά στιγμιαίαν άπορίαν ίδε'α έπήλθεν είς τδν 
νοΰν αύτοΰ- άπεξεδύθη τδν έπενδύτην καί περιε- 
βλήθη τδ φόρεμα τοΰ μαρκησίου Βανιάσχου, εύρι- 
σχομένου έκεϊ. Άλλά τώ έλειπε λευκός λαιμοδέ - 
της· έφερε περί έαυτδν τδ βλέμμα καί παρετήρησιν 
ό'τι δ λαιμοδέτης τοΰ θεράποντος τοΰ φυλάσσοντο; 
τδ βασιλικόν θεωρεϊον ητο ό μάλλον καινουργής, ά- 
μέσως δέ μετά μεγάλης οίκειότητος χωρεϊ εύθύ 
πρδς τδν άνθρωπον έκεϊνον, λαμβάνει τδν λαιμοδέ
την αύτοΰ καί περιδένει αύτδν λέγων

— Νομίζω δ'τι τώρα είμαι άρκούντως βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας !

Άλλοτε έν τώ αύτώ τοΰ ’Απόλλωνος θεάτρω δ 
βασιλεύς ειδεν αίφνης όπισθεν τής ύαλωτής θύρας 
τοΰ θεωρείου αύτοΰ τήν σκιάν τοΰ συνταγματάρχου 
Γαλέττη έκ τών οικείων αύτοΰ.

— Μή σαλεύσης, Γαλέτ.-η, λέγει δ βασιλεύ; 
είς πεδεμοντινην γλώσσαν, Οε'λω νά γράψω τήν 
εικόνα σου.

Καί άμέσως έξάγει μολυβδοκόνδυλον έκ τοΰ θυ
λακίου αύτοΰ (είχε δέ είς πάντα τά θυλάκιά του 
τοιαΰται καί έπί παχείας ύίλου έσχεδιαγράφησεν 
αμέσως την προτομήν τοΰ συνταγματάρχου. Τή έ- 

σπούση κατά διάλειμμα μιας παραστάσεως δ Βίκτωρ 
’Εμμανουήλ έξήρχετο τοΰ θεωρείου αύτοΰ δπως ά 
ναπνεΰση καθαρόν άέρα, οτε ειδεν ύπηρέτην ασχο
λούμενου νά έξαλείψη τήν εικόνα διά τίνος ράκους.

— Τί κάμνεις αύτοΰ; ήρώτησεν ό βασιλεύς.
— Μεγαλειότατε, καθαρίζω τήν ύαλον ταύτην, 

διότι είς ανόητος έτόλμησε νά βυπάνη αύτήν.
— Μή χοπιάζης τόσον, έπανέλαβεν δ ήγεμών, 

έγώ είμαι δ ανόητος.
Καί άπήλθεν άσβεστου γελών γέλωτα.
ΎΙΙτο οίχεϊος πρδς τούς ανθρώπους αύτοΰ χαί 

δέν έχάλει αύτούς διά κώδωνος, άλλά μετά φωνής 
Ισχυρας άκουομένης μακρόθεν έσύριζε δέ συνήθως, 
καί δ'τε έβράδυνον νά φθάσωσι παρ’ αύτω εϊς θα
λαμηπόλος έσπευδε ζητήσαι αύτούς κραυγάζων·

— Ό κύριος έσύριξε. L’ patron l’ha subia).
Συνδιελέγετο ασμένως μετά τών άνθρώπων τοΰ 

λαοϋ, ιδία έν Νεαπόλει, ένθα οι άνδρες τοΰ λαοΰ 
είναι εύθυρ ρήμονες. 'Υπάρχει έθος έν τή μεγάλη 
ταύτη πόλει περιποιητικόν, κοινόν είς πάσας τής 
κοινωνίας τάς τάξεις. "Οταν θαυμάση τις τι άνήκον 
είς Νεαπολίτην, ουτος άποκρίνεται αύτω.

— Είναι ίδιχόν σας Ε robba vostra).
Μή τις είπη γυναικί τοΰ κόσμου ή κόρη τοΰ 

λαοΰ·
— “Εχετε ώραΐον δακτυλίδιον.
Διότι άμέσως θ’άποσπάση αύτδ έκ τοΰ δακτύλου 

αύτής λέγουσα·
— Τδ δακτυλίδιον τοΰτο είναι ίδιχόν σας.
Ή εύγενής συμπεριφορά άπαιτεϊ τοιαύτην α- 

πόκρισιν
— Είναι πολύ χαλά ταιριασμένου.
Άλλ’ έάν δεχθή τδ δακτυλίδιον δ τήν ώραιότητα 

αύτοΰ έπαινέσας, ή γυνή ή ή κόρη τδ άφίνει.
Ένώ λοιπόν δ βασιλεύς εύρίσκετό ποτέ είς Θήραν, 

έστη πρδ έπαύλεως χαί έθαύμαζε δύο ζωηρά παι
διά, άτινα άνοιχτοΐς δφθαλμοϊς προσέβλεπον αύτδν 
τεθηπότι τώ βλέμματι.

— Είναι παιδιά σου ; ήρώτησε τδν αγρονόμον.
Ουτος δέ άπεχρίνατο·
— Μεγαλειότατε, είναι ίδιχά σας. ;
— Καί δ'μως εϊπεν δ βασιλεύς, δέν ένθυμοΰμαι 

έάν έπέρασά ποτέ άπ’ έδώ.
Ό άγρονόμος μή έννοήσας, έδαφιαίως ύπεχλί 

νατό.
Ό Βίκτωρ Εμμανουήλ άπένεμε προθύμως πα

ράσημα ■ έλεγεν δ'τι ούδέποτε πρέπει ν’ άποποιήταί 
τις έν σιγάρον ή ίνα σταυρόν. Άπαξ μόνον έποίησε 
δυσκολίαν τινά, δ'τε δ βαρών Νικοτέρας έκόμισεν 
αύτώ διά μιας 70 διπλώματα ιππότου πρδς υπο
γραφήν.

— Είναι πολλά ταΰτα διά μίαν φοράν, είπε.

— Μεγαλειότατε, άπεχρίνατο ό υπουργός, εϊναι 
πάντες έξοχοι άνδρες χαί μεγάλως άφωσιωμένοι είς 
ύμας.

— Δέν έπίστευον δ'τι άγαπώμαι τόσον, εϊπεν δ 
δ Βίκτωρ Εμμανουήλ, οστις υπέγραψε χαί τά 70 
διπλώματα περί άπονομής τοΰ άνωτέρου παρα
σήμου.

Άπεφάσισε νά τιμήση διά παρασήμου χωμφοόν 
τινα, ’Αντώνιον Πετίτον καλούμενον, παριστάνοντα 
έπιτυχώς τδν Πολισινέλλον, τραγικώς δέ θανόντα 
έπί τής θεατρικής σκηνής έν μέσω καγχασμών ού 
πρδ πολλών έτών· μια τών ήμερων έμέμφθησαν τώ 
ήγεμόνι δ'τι τδν Πολισινέλλον έκαμε ιππότην.

— Δέν είναι, ειπεν, ή πρώτη φορά, καθ’ ήν 
παράσημον άπονέμεται είς γελωτοποιόν.

"Ότε δέν προσέφερε σταυρούς, προσέφερε σιγάρα, 
άτινα τώ έστοίχιζον περισσότερον. Μια τών ήυερών 
έτεινε τήν σιγαροθήκην αύτοΰ πρδς δήμαρχον χω
ρίου μεταβάντα δπως συγχαρή αύτώ.

— Μεγαλειότατε, άνεφώνησε, τδ σιγάρον τοΰτο 
είναι ή δόξα τοΰ χωρίου καί τών δικαστών αύτοΰ· 
θά τδ καπνίζω έπί ζωής μου.

Κατά τδ φθινόπωρου τοΰ 1870 δ Βίκτωρ Εμ
μανουήλ μετέβαινε συχνάκις είς τδ δημώδες τής 
Φλωρεντίας θέατρον Arina Morini, ένθα έδύνατό 
τις νά χαπνίζη. Πλήθος άναφορών άνέμενεν αύτδν, 
μή λογιζομένης τής Beppa, τής άρχαιοτέρας τών 
άνθοπωλίδων, ήτις ήτο λίαν ώραία έπί.τής έποχής 
τών Μεδίκων. Ούδέποτε έλειπεν αυτή άπδ τοΰ νά 
προσφέρη άνθοδέσμην τω βασιλεϊ, δστις έλεγεν.

— Ευχαριστώ, Μπέππα-
Καί δ'στις άπδ καιροΰ είς καιρόν τή έπεμπε 

τραπεζικόν γραμμάτιου.
Μια τών ημερών δ βασιλεύς έλαβεν έν τή άμάξη 

αύτοΰ άντί ανθοδέσμης ή άναφορας σώμα βαρύ, 8- 

περ έβαλεν αύτδν είς τήν κεφαλήν χαί έρβιψε χα
μαί τδν πίλον αύτοΰ· ήτο δέ τοΰτο προσχεφάλαιον 
κεντητόν, προσφορά πτωχής άοιδοΰ. Τήν φοράν 
ταύτην ώργίσθη, χαί οτε έγνώσθη οτι είχε δυσαρε- 
στηθή, άπεπέμφθη έχ τοΰ θεάτρου ή άοιδός. Τδ 
αύστηρδν τοΰτο μέτρον μαθών δ Βίκτωρ Εμμα
νουήλ έζήτησε χάριν υπέρ αύτής χαί τή έπεμψε 
μέγα χρηματικόν ποσόν.

— Μόνον, εϊπε , παραχαλέσατέ την νά μή μοΰ 
ρίψη πλέον τίποτε είς τήν κεφαλήν, ή τούλάχιστον 
νά μέ προειδοποιή άν άγαπα.

Έχ τοΰ άνεκδότου τούτου λαμβάνομεν αφορμήν 
νά διαλάβωμεν περί τών γενναιοδωριών τοΰ Βικτο- 
ρος ’Εμμανουήλ- είς τοΰτο δέ δέν θέλομεν παρακο 
λουθήσει τδν Fausto, καθόσον θά ήτο διεξοδικόν. 
Τάς γενναιοδωρίας ταύτας συνεχώς έπολέμουν οί ύ
πουργοί, ίδίφ δέ δ χ. Βιζόνης, οστις ήτο οικονόμος·.1 
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μέχρι φιλάργυρου. Ό βασιλεύς δέν έτόλμα νά ζητή- 
ση παρ'αύτοΰ χρήματα, καϊ δπως καταπραΰνη 
αύτδν ίν έπειγούση άνάγκη, ϊπεμπεν αύτω θηρεύ- 
ματα, κατ’ άρχάς ένα φασιανόν, ειτα δύο, είτα 
τε'σσαρας, καϊ οτε δ ύπουργδς έδελεάζετο, έζητεΐτο 
τότε μικρά προσφορά ές 20 — 30,000 φράγκων.Συν- 
ήθισεν εις τοΰτο δ ύπουργδς, καϊ οτε έβλεπε πεμ- 
πομένους αύτω φασιανούς έλεγεν-

— Ώς φαίνεται, δ βασιλεύς εχει άνάγκην χρη
μάτων.

Έσπε'ραν τινά έν ‘Ρώμ-rj παριστάνετο ό Δ δ ν 
Ζ ο υ ά ν τοΰ Μοζάρ. Ό έφιππος άνδριάς τοΰ ιππό
του ητο μεγαλοπρεπής. Ό Βίκτωρ 'Εμμανουήλ ί- 
νόμισεν δτι δ ιππότης, ώς δ ίππος του, ητο κατε- 
σκευασμένος έκ ναστοχάρτου. Έρρέθη αδτώ δτι δ 
ίππος μόνον ητο έκ ναστοχάρτου άλλ’ ό'τι δ ίππεϋς 
μεθ’ δλην τήν ακινησίαν αύτοΰ ήτο άληθής άνθρω
πος. ΈπήλΟε συζήτησις, προσεκλήθη δέ δ θεατρώ
νης, δστις παραδόξως άπέδωκεν άδικον εις τδν βα
σιλέα. ΊΙ Α. Μεγαλειότης δέν δυσηρεστήθη καϊ έ- 
πήνεσε τδν έκ ναστοχάρτου ίππον, δστις πράγματι 
ήτο θαυμάσιος.

— Μεγαλειότατε, είπεν δ θεατρώνης έάν άρέσκη 
εις την Τ. Μ-, δύναμαι νά πέμψω αύτδν εις τδ 
Κυρινάλιον.

Πάντες ήρξαντο γελώντες, καϊ δτε δ θεατρώνης 
ίξήλθεν, δ βασιλεύς άνέκραξε·

— Κρίμα δτι δέν είναι εδώ δ οικονόμος μου· θά 
έδέχετο τήν προσφοράν τοΰ γενναίου τούτου άνθρώ
που. ΕΪς ίππος έκ ναστοχάρτου κατέχει θέσιν έν τω 
σταύλω καϊ δέν άπαιτεΐ δαπάνην πρδς συντήρησιν 
αύτοΰ.

Έκτδς τών άνωτέρω άναφέρονται έπισκέψεις 
τοΰ βασιλέως είς χολερ ιώντας. Έν νοσοκομείω τής 
Νεαπόλεως τω 1865 έψυχορράγει είς χολεριών. Ό 
βασιλ^ς έλαβε τήν χεΐρα αύτοΰ καϊ τω είπε·

— Θάρρει, πτωχέ άνθρωπε· προσπάθησον νά 
θεραπενθΐίς.

*0 έπιθάνατος τοσοΰτο σφοδρώς έκλονήθη έκ τής 
συνθλίψεως τής βασιλικής χειρδς, ώστε πράγματι 
ίθεραπεύθη. Τδ Οαΰμα διεοόθη, τοΰτο δέ μεγάλως 
διεσκέοασε τδν έστεμμένον θαυματουργόν

— Φθάνει, είπε, νά μή με καταμελίσωσιν δπως 
μέ κάμωσιν άγιον λείώανον.

ΊΙ λέξις αυτή όζει βολταιρισμοΰ· καϊ έν τούτοις 
δ Βίκτωρ Εμμανουήλ ήτο φιλόθρησκος, άκούων 
τήν θείαν ακολουθίαν καϊ δτε έξήρχετο είς Θήραν.

Έπϊ τών κορυφών τών "Αλπεων προσεκαλεΐτο 
ίερεύς ές Άόστης, δστις έλειτούργει ύπδ τήν βασι
λικήν σκηνήν έν ύπαίθρω Ό βασιλεύς ούδέποτε έ- 
βλασφήμει ούδέ ήγάπα τάς βλασφημίας· άπεκαλύ- 
ρτετο τήν κεφαλήν ένώπιον τοΰ Εσταυρωμένου, 

δσάκις διέβαινε νεκρική πομπή ή ή άγια κοινωνία. 
’Έφερε περϊ τδν τράχηλον μικράν χρυσήν άλυσον 
μετά μικρών εικόνων άγιων, είς άς μεγάλην έδείκνυεν 
άφοσίωσιν.

Π AABAN1KU ΓΛΩΣΣΑ. — Κατά τήν συνεδρία- 
σιν τής 22 άπριλίοο έν τή Άκαοημίφ τών έπιγρα
φών δκ Βελοέβ , κοσμήτωρ τοΰ έν Διουΐνφ Πχνε- 
πημίου, λόγον ποιούμενος περϊ τής άλβανικής 
γλώσσης προσπαθεί νά καταδείζ·^ τδν νόμον, δ’στις 
έν τω ΐδιώματι τούτω διέπει τήν γραμματικήν 
καϊ τήν προσφδίαν. Έν πρώτοις άποδείκνυσιν 
δ’τι τδ άλβανικδν λεξικόν είναι εύρύ σύγγραμμα 
συγκείμενον έκ στοιχείων τουρκικών, σλαυϊκών, 
λατινικών, ιταλικών, έλληνικών καϊ νεοελληνικών. 
Έν τω λεςικω τούτφ ανευρίσκονται πλεΐσται λέ
ξεις άγνώστου ρίζης, αίτινες δυνατδν νά έκληφθώ- 
σιν, έν μέρει τούλάχιστον, ώς άρχαΐαι άλβανικαί. 
Άλλ’δ’μως καϊ τδ συγκεχυμένου τοΰτο καϊ ετερο
γενές άθροισμα λέξεων έχει τήν γραμματικήν αύ
τοΰ καϊ τήν προσφδίαν.

Οί πρώτιστοι τύποι τής άλβανικής προσωδίας 
εΐσιν ή καταβίβασις τών ’ηχηρών φωνηέντων διά 
πιέσεως τοΰ τονικοΰ ήχου, ή έπικράτησις τοΰ 
άφωνου ε μεταξύ τών λοιπών φωνηέντων, ή πρδς 
τάς αληθείς διφθόγγους αποστροφή, δ πλατυασμδς, 
ή έν τή άρχή τών λέξεων συσσώρευσις τών συμ
φώνων, ή άρχική ρινοφωνία μεθ’δ’λην τήν ε’πίμο- 
νον προσπάθειαν πρδς άποφυγήν τοΰ βινισμοΰ έν 
ταϊς καταλήξεσι, καϊ ή κατά κόρον χρήσις τοΰ 
δδοντοφώνου τ καϊ τοΰ λαρυγγοφώνου g.

ΊΙ άλβανική δέν είναι καθαρά ίνδοευρωπαϊκή 
γλώσσα, ώς τοΰτο έκ τής γραμματικής αύτής 
άποοεικνύεται. Ώς έκ τής άρχικής καϊ στοιχειώ
δους μεθόδου, καθ’ήν τδ πρώτον έσχηματίσθη, 
προσεγγίζει μάλλον πρδς τάς φοινικικός γλώσσας- 
άλλ’ή μέθοδος αύτη τάχιστα παρηγκωνίσθη ύπδ 
τοΰ γραμματικού συστήματος τών ιδιωμάτων, όσα 
περϊ τήν βραχμανικήν συνωθοΰνται. Άλλ’δ’μως αί 
πρώται βάσεις άνευρίσκονται εΐσέτι έν τω λεξιλο- 
γίω καϊ έν ταϊς συζυγίαις τών ρημάτων. Αί γραμ
ματικά! κλίσεις διετήρησαν μερικόν τινα χαρα
κτήρα, έλάχιστα δ’εχουσι σημεία δργανικής καϊ 
άληθοΰς μεταβολής· αί καταλήξεις δι’ ών σχημα
τίζεται δ πληθυντικός άναμιμνήσκουσι τά καυκα- 
σιακά ιδιώματα μάλλον ή τά τών ίνοοευρωπαϊκών 
γλωσσών.

'Οσάκις ξενισμοί τινες τής αλβανικής προσωδίας 
άπαντώσι παρά τοΐς μεσημβρινούς Ίταλοϊς, τοΐς 
Βουλγάροις, τοΐς (‘ωμαίοιςκαϊ τοΐς νεωτέροιςΈλλη- 
σι, τδγεγονδς τοΰτο προσπαθοΰσι νά έζηγήσωσι διά 
σχηματισμού άναλογοΰντος πρδς τά φωνητικά όρ
γανα τών έν τω αύτω γεωγραφική πλάτει κατοι- 

χουντών λαών. Άλλ’έάν ή γραμματική τών λαών 
τούτων περιέχτη ιδιωτισμούς τινας τής άλβανικής 
γραμματικής, δέον τότε νά γίνη άποδεκτδν δ’τι ο’- 
τοΰ Σκιπετάρου προγονοί έκάλυΦαν διά τοΰ σμήνους 
αύτών πάσαν τήν τοΰ Αίμου χερσόνησον, καϊ δ’τι 
προύχώρησαν δυτικώς μέχρι τοΰ κέντρου καϊ αύ
τών έτι τών βορείων μερών τής Ιταλίας.

Έν συντόμω ή άλβανική έσται τεταγμένη είς 
τά έλληνολατινικά ιδιώματα ύπδ τάς ευνοϊκά; 
έπιφυλάξεις, αίτινες έξασφαλίζουσιν αύτή ίδιον 
χαρακτήρα καί τινα άρχετυπίαν. 

ΠΡΟΩΡΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ.
Περ! τοΰ Ζακυνθίου παιδδς, τοΰ έν τω 21 άριθ- 

μω τής Σαββατ ι αί ας Έπιθεωρήσεως 
άναφερομένου,δ ές’ΑΟηνών άνταποκριτής τοΰ Ν ε α
λόγου έπιστέλλει τά επόμενα.

θεωρώ καθήκον μου νά ποιήσωμαι ύμΐν λόγον 
έν ιδιαιτέρα δ’λως άλληλογραφία περϊ τοΰ Θεοδώ
ρου Μεντζελοπούλου, τοΰ εκτάκτου τούτου επταε
τούς παιδδς, περϊ ου δμιλοΰσινήδη αΐ Άθήναι με
τά τοΰ αύτοΰ ένδιαφέροντος μεθ’ ού καϊ περϊ τών 
πολιτικών ζητημάτων τής ημέρας. Περϊ τοΰ Μεν
τζελοπούλου κατεχώρισεν ήδη δ Ν εολόγος αόρι
στον έκ Κερκύρας άλληλογραφίαν πρό τίνος- άλλά 
τδ νοητικδν τοΰτο τέρας είναι τοιοΰτον, ώστε οφεί
λει νά έπισπάσηται τήν προσοχήν καϊ τήν μελέ
την τής κοινωνίας άπάσης, ώστε μακρότερος περϊ 
αύτοΰ λόγος είναι δποχρέωσις είς έν φαινόμενου, 
εις μίαν παράδοξον μεγαλοφυίαν, εις άκατανόητον 
λογιστικήν ευχέρειαν, ήτις μόνον τδν θαυμασμόν 
καϊ τήν έκπληξιν έγείρει.

Ε’δον τδ επταετές τοΰτο παιδίον καϊ παρέμεινα 
πλέον τών δύο ώρών παρ’αύτώ, σπουδάζων τδ έκ
τακτον καϊ μοναδικόν φαινόμενον δ’περ παρουσιά
ζει, ίνα πληροφορήσω καλώς περϊ αύτοΰ τούς πε
ριέργους άναγνώστας ύμών. Ό Θεόδωρος Μεντζε- 
λόπουλος έκ τίνος χωρίου τής Ζακύνθου ε ιναι έπταε 
τές μειράκιον, μετρίως άνεπτυγμένον σωματικώς, 
μέ κυρτούς κάπως τούς ώμους, μέ τήν κεφαλήν 
προφανώς δυσανάλογον πρδς τδ λοιπόν σώμα καϊ 
μεγάλως προέχουσαν κατά τά βρέγματα, μέ τούς 
έμπροσθίους δδόντας μόλις φυόμενους. Είναι δμιλη- 
τικδς, καλοκάγαθος καϊ πρωτιστης'κλισεως ακατα- 
μαχήτου πρδς τδ ώραϊον καϊ μεγάλης πρδς τδ 
μανθάνειν τάσεως. Είναι χαριέστατος καϊ οίκειοΰ- 
ται εύχερέστατα μετά τών ξένων. Μετά δέκα λε
πτά άφοΰ τδν ειδον, ήλθε χαριεντιζόμενος παρ'έμοϊ, 
έκάθησεν έπϊ τών γονάτων μου καϊ ήρξατο έρω - 
τών με περϊ νουμέρων, διότι δ Θεόδωρος Μεν- 
τζελόπουλος λαλεΐ τδ γλωσσικόν ιδίωμα τής πατρί-

δος του, είς έν χωρίον τής όποιας ζήσας μέχρι τοΰδε 
άγνοεΐ τά πάντα καϊ τοΰ άλφαβήτου άκόμη τά 
στοιχεία, πλήν τής λύσεως τών πολυπλοκωτέρων 
αριθμητικών προβλημάτων. Είς τδ δωμάτιον έν ω 
ήμεθα ήσαν άνηρτημέναι εικόνες τής Ιλληνικής 
ιστορίας, περϊ τών άνδρών τής όποιας μοϊ έζήτει 
πληροφορίας. Τω έδωκα αύτάς, προσθέτων οτι οί 
άνδρες ούτοι έζησαν πρδ δύο, τριών, τεσσάρων χι
λιάδων έτών. Τότε δ Θεόδωρος Μεντζελόπουλος χω
ρϊς ν’άφήση νά παρέλθη ούτε έν λεπτόν τής ώρας 
μοϊ μετέβαλε τάς χιλιάδας ταύτας τών έτών είς 
τά άντιστοιχοΰντα τρισεκατομμύρια τών ώρών, 
πρώτων λεπτών καϊ δευτέρων. Πρϊν ϊδω τδ μει- 
ράκιον τοΰτο ειχον πολλά άκούσει, άλλ’δμολογώ οτι 
ή τόσον ταχεία άπάντησις αύτοΰ μέ κατέπληξεν 
αύτόχρημα. Δέν έγνώριζον πλέον τί πρόβλημα νά 
τω προτείνω. Έσίγων έπϊ πολύ έκθαμβος παρα- 
τηρών τδν ζακύνθιον επταετή Άρχιμήδην. Φαίνε
ται δ’τι ένόησε τήν έντύπωσιν ήν μοι έπροξένησε 
καϊ μέ ένεθάρβυνε νά τδν έρωτήσω καϊ περϊ άλλου. 
Θέτω λοιπόν αύτω τδ εξής πρόβλημα. Έχω ίπτά 
κιβώτια, είς τά τέσσαρα τών οποίων περιέχονται 
άπδ 427 άγγλικάς λίρας, έκάστης λίρας άντιστοι- 
χούσης πρδς 30 δραχμάς, καϊ είς τά λοιπά τρία 
άπδ 25 ναπολεόνεια, άντιστοιχοΰντα πρδς 24 
δραχμάς. Τά έπτά αύτά κουτία πόσα ΛΕΙΓΓΑ 
περιλαμβάνουσι; Τίς Οά τδ πιστεύση ·, Ό Θεόδω
ρος Μεντζελόπουλος, μέ μειδίαμα είς τά χείλη, 
πινών έρρύθμως τάς χεΐράς του καϊ τερετίσας τήν 
πρώτην στροφήν τοΰ πρδς τήν έλευθερίαν ύμνου 
τοΰ πατριώτου του ποιητοΰ, μοϊ άπήντησεν άκρι- 
βώς τδν άριθμδν τών λεπτών, άφοΰ πρϊν μοϊ έπέ- 
βαλε νά τδν γράψω, ί'να μή τυχόν μετά ταΰτα 
άρνηθώ τήν άκρίβειαν, Εΐργάσθην μέ τδν κάλαμον 
είς χεΐρας άρκετήν ώραν, ένω δ Μεντζελόπουλος 
μέ παρετήρει μέ τδ ειρωνικόν του μειδίαμα, καϊ 
εδρον οτι δ μεΐραξ εδρεν άκριβώς τδν άριθμόν. Ε
παναλαμβάνω έπϊ μάλλον έκπεπληγμένος τάς έρω- 
τήσεις μου. Τδν έρωτώ. Είμαι 35 έτών, 7 μηνών, 
6 ήμερών καϊ 18 ώρών πόσα λεπτά έζησα; Ό 
Θεόδωρος μέ άπαντα αύθωρεί. Παρατηρώ είς τδν 
χάρτην, εις ίν πρϊν εΤχον ύπολογίσει δϊς, καϊ ύ 
άριθμδς τοΰ Θεωοώρου συνεφώνει μέ τδν άριθμδν 
τοΰ χάρτου μουΙ

Ή φήμη τής τοιαύτης λογιστικής εύχερείας τοΰ 
ζακυνθίου παιδδς προτρέξασα τής ένταΰθα άφίξεως 
αύτοΰ επόμενον ήν νά έπισπάσηται τήν προσοχήν 
τής ελληνικής κυβερνήσεως. Εύθύς άπδ τής είς 
Κέρκυραν μεταβάσεως τοΰ νοητικοΰ τούτου τέρατος, 
τηλεγράφημα τοΰ νομάρχου Κερκύρας γνωστο
ποιεί είς τήν κυβέρνησιν τά θαύματά του. Βάσιν 
έχον τδ τηλεγράφημα τοΰ νομάρχου τήν σχετικήν..
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έπιστημονιχήν έκθεσιν τών έν Κέρκυρα, ιατρών, 
έξέθετεν έν έχτάσει τά χατά τδν παΐδα και άνε- 
κοίνου εις την κυβέρνησιν τδ καθήκον δπερ επιβάλ
λεται αυτή, δπως άναλάβη τήν έκπαίδευαίν του. 
ΊΙ,’χυβέρνησις αυθωρεί διατάσσει τήν ένταΰθα μετα
φοράν τοΰ παιδδς, πρδς άκριβεστέραν έρευναν. Κρί
μα δτι δέν ζή δ Γάλλ· πολλά Οά έδιδάσκετο χαί 
Οά έδίδασκεν έκ τής έξετάσεως τής κεφαλής τοΰ 
νεαροΰ Ζαχυνθίου. Τδ παιδίον δδηγεΐται είς ’Αθή
νας καί ό'λαι αί Άθήναι ζητοΰσι νά τδ ίδωσιν. 
’Εμφανίζεται πρδ τών ύπουργών καί ο κ. Κου- 
μουνδοΰρος εκπλήσσεται καί αγοράζει σακχαρωτά 
διά τδν μικρδν Άρχιμήδην,δν απειλεί δτι θά άφή- 
ση νηστικδν, άν άπαντα εις πάσας τάς άπευθυνομέ 
νας αύτω έρωτήσεις, διότι αί έρωτήσεις ήσαν τόσαι, 
ώστε δ X. Κουμουνδοΰρος έφοβήθη. ’Εμφανίζεται 
είς τήν έθνικήν Τράπεζαν έπιμόνως ζητηθείς, καί 
αναγκάζει τούς πρώτους αυτής λογιστάς νά £ίψωσι 
τδν κάλαμον καί νά χηρύξωσιν δ'τι είναι περιττοί, 
διότι οί λογισταί μέ τδν κάλαμον είς χεϊρας έξη- 
λέγχΟησαν κακοί λογισταί ύπδ τοΰ μικροΰ Θεόδω
ρου. Περιάγεται είς πάσας τάς μεγάλας οικίας,διότι 
πάντεςς άπήτουν νά τδν ίδωσιν. "Ότεδέ έπληρώθη 
ή περιέργεια καί έγεννήΟηδ θαυμασμός τοΰ μεγάλου 
κόσμου καί δ Θεόδωρος έκλείσθη είς τινα οικίαν, έ- 
σπευσεν έκεϊ δ κόσμος νά τδν ΐδη. Τδ σπουδαιότε- 
ρον είναι δτι δέν έννοεϊ τήν άξίαν του. Άλλά πώς 
κατορθόνει νά λύη τόσον εύχερώς, τόσον ταχέως 
τοσαΰτα πολύπλοκα προβλήματα πολλαπλάσια 
σμοΰ, διαιρέσεως, προσθέσεως καί τόκου; Οί ιατροί 
οί'τινες έξήτασαν τδν παϊδα συνέταξαν έκθεσιν περί 
τής διασκευής του, οί δέ φυσιολόγο·, μας φρονοΰσιν 
δτι έχει σχηματίσει έντωνω ιδίαν μέθοδον πρδςλυ- 
σιν τών προβλημάτων, άλλά τήν μέθοδον ταυ την δέν 
δύναται νά διατύπωση. Φαντάσθητε μέθοδον λύου- 
σαν άνευ χάρτου καί κονδυλίου τά πολυπλοκώτερα 
προβλήματα καί είς διάστημα δευτερολέπτων !!

Ή κυβέρνησις έν τούτοις έκπληροΰσα έν καθήκον 
πρδς τδ φαινόμενον τοΰτο άνέλαβε τήν έκπαίδευσιν 
τοΰ ζακυνθίου μείραχος. Βασιλικόν διάταγμα έκδο- 
θέν δρίζεε μηνιαίαν άνάλογον χορηγίαν διδάκτρων 
είς τροφείαν τοΰ παιδός. Άλλ’έπρεπε, τουτου ά- 
ποφασισθέντος, νά λυθή σπουδαιότατον ζήτημα, είς 
τίνος χεϊρας έπρεπε νά διαπιστευθή ή έκτακτος 
αυτή διάνοια. Τδ ζήτημα δέν ήτο ευχερές, ίσως δέ 
άπδ τήν επιτυχή αύτοΰ λύσιν έξηρτάτο τδ μέλλον 
τοΰ παιδός.

Άφοΰ έπί μακρδν διεσκέφθησαν οί υπουργοί, έκρι
ναν καλδν, νά τοποθεσήσωσι τδν μικρδν Ζακύνθιον 
είς τδ γνωστόν έμπορικδν έκπαιδευτήριον τοΰ άρ- 
^·αίου χαθηγητοΰ χ. Παναγιώτου Άντωνιάδη, ή 
οεξιοτης καί ίκανό της τοΰ οποίου περί τήν παιδα

γωγίαν καί άνατροφήν τοΰ νέου προβάλλονται δείγ
ματα μιμήσεως. Ό γηραιδς διδάσκαλος προσκληθείς 
είς τδ υπουργικόν συμβούλιον άνεδέχθη τήν ανατρο
φήν τοΰ Θεόδωρου καί τήν έκπαίδευσιν, ήτις δμο- 
φώνως άνετίθετο αύτω, πάραυτα δέ παρέλαβε τον 
μαθητήν του είς τδ λαμπρόν μέγαρον τοΰ έκπαιδευ- 
τηρίου, τω ώρισεν ίδιον έντελώς δωμάτιον, ιδίαν 
υπηρεσίαν, ιδίαν τροφήν καί διδασκαλίαν συμφώνως 
πρδς τήν έκθεσιν τών ιατρών, ής άντίγραφον παρέ- 
λαβεν Ευτύχημα δ'τι αύτδς δ γηραιός διευθυντής 
άγρυπνεϊ έπί τής άναπτύξεως τοΰ παιοδς, κρατών 
καί ημερολόγιου καί άγρυπνεϊ μετά τοΰ ζήλου καί 
τής άγαθότητος έκείνης, ήτις άνέκαθεν έχαρα- 
κτήρισεν αύτόν.

Πολλά έλπιζα; έκ τοΰ παιδός, χειραγωγουμένου 
ύπδ τοΰ κ. Άντωνιάδου, ό'στις έγήρασεν έν τή ά- 
νατροφή τών νέων καί άφωσιώθη είς τήν προαγω
γήν τήςεύφυιας έπί ιδία πολλάκις Βλάβη. ’Οφείλω 
δέ νά έξαίρω διά τοΰ Νεολόγου τήν άπόφασιν 
τής ελληνικής κυβερνήσεως τοΰ έμπιστευθήναι τήν 
αγωγήν τοΰ παιδδς είς τά φώτα καί τάς δεξιάς 
χεϊρας τοΰ χ. Άντωνιάδου, αί έργασίαι τοΰ δποίου 
πανταχοΰ τής’Ανατολής φαίνονται,διότι πανταχοΰ 
εύρίσκονται μαθηταί του, χλεΐζοντες τδ ελληνικόν 
ονομα καί τήν εύφυΐαν,

Πολλά, πλεϊστα έλπίζει καί μετ’ έμοΰ καί ή κυ- 
βέρνησις καί ολαι αί Άθήναι παρά τε τοΰ χ. Άν
τωνιάδου, ό'στις μεγίστην άναλαμβάνει εύθύνην, 
χαί παρά τοΰ μιχροΰ μαθητοΰ του, οστις χέχληται 
ίσως νά τάμη νέους μαθηματικούς νόμους.

ΜΥΘΟΔΗΣ ΚΛΙΙΡΟΝΟΜΙΛ. - Πρό τινων έτών 
έδημοσιεύθη περίεργος δίκη, χαθ'ήν ένάγων μέν ήν 
δ έν Σμύρνη κ.’Ισχενδέρ, έναγομένη δέ ή άγγλική 
κυβέρνησις. —Ή ύπόθεσις έχει οίίτως. 'Ο χ.Ίσκεν- 
δέρ διισχυρίζεται ό'τι αύτδς ην δ νόμιμος κύριος με
γίστης ποριουσίας, ήν εΤς τών προγόνων αύτοΰ είχε 
καταλίπει είς τάς άγγλικάς ’Ινδίας, ή δέ άγγλική 
κυβε'ρνησις έθεώρει έαυτήν κληρονόμον τής περιου
σίας ταύτης, έν έλλείψει συγγενών άμεσων ή έμμε
σων. Νΰν δέ μανθάνομεν οτι ή δίκη άπεπερατώθη, 
τοΰ κ Ίσκενδέρ άναγνωρισθέντος νομίμου κληρονό
μου τής παρά τοΰ προγόνου αύτοΰ καταλειφθείσης 
περιουσίας. Τά χρήματα ειχον διατεθή εις πάγια 
άγγλικά, άπετέλεσαν δέ τδ ώραΐον ποσδν—άνάγνωτε 
καλώς—δεκαπέντε εκατομμυρίων λιρών, ήτοι τρια
κόσια εξήκοντα έκατομμυρίων'φράγχων.

(Σταμπούλ).
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