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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ
"Επεοεν ό ακλόνητος, έκάμφθη ό μή καμφθείς άπό δίνας, έοιομώθη 

κάθε πονηριά καί κάθε ΐκανότης καί ό Σουλτάνος, ό πανίσχυρος, ήναγκά- 
σθη νά ύποκύψη είς τό πεπρωμένου.

— Κισμέτ.' είπεν όταν ή ’Επιτροπή τής Συνελεύσεως τοΰ ανήγγειλε τήν 
έκθρόνισίν του.

Kai αυτό τό ικισμέτ» έδικαιολόγηοε καί τό άπαίσιον παρελθόν καί τό 
θλιβερόν παρόν.

Είνε ή πανίσχυρος δύναμις είς ήν τά πάντα υποκύπτουν άλλ' είνε χωρίς 
αλληλουχίαν τό < κισμέτ», τό όποιον έκαμε νά οφάζωνται κα! νά δηλητη- 
ριάζωνιαι εκατοντάδες καί τό όποιον όμως έφερεν έως τήν Θεσσαλονίκην 
φυλακισμένου τόν Χαμίτ;

«
Θά ήτο εύμορφον εάν έσταμάτα είς τήν φράσιν αυτήν ό έκπτωτος.
— Κισμέτ .'
Μία άναγνώρισις τής δυνάμεως καθ' ής ονδεμία άντίστασις επιτρέ

πεται. Άλλ' έπειτα ό έκπτωτος έπάλαισε κατά τοΰ τκισμέτ» καί έκλαυσε 
καί ικέτενσε καί δεν έοτάθη μεγάλος είς τήν πτώσίν του, όπως δέν ήτο 
μεγάλος είς τό μεσουράνημά του.

«
Τώρα έκεϊ είς τήν έπαυλιν Άλατίνι, κοινός κατάδικος, άβεβαιόιερος 

παντός καταδίκου διά τήν τύχην του, πέρνα ημέρας αγωνίας, ό αγωνιών 
καί όταν έκάθηιο έπί ιού θρόνου, ύ αιώνιος ιτρέμων.

Δέν τόν έλεοΰν διά νά γνωρίση τήν ευτυχίαν τοΰ βεβαίου καί τής ηρεμίας ;

«
Καί έχύθη αίμα. Τό παλαιόν καθεστώς έπάλαισε κα! παλαίει λανθανόν- 

τως, είς τήν πάλην δε αυτήν καί ή αδικία κα! ή αγχόνη έπειέλεοαν ιό 
μέρος των.

Δεν ήτο δυνατόν νά έξελιχθοϋν άλλως τά πράγματα. "Οσοι εϊδον ιό 
γεγονός τής κηρύξεως τοΰ Συντάγματος έν Τουρκίρ χωρίς αίμα και 
έχειροκρότησαν τό πρωτοφανές» 
έδιδάχθηοαν ότι πρωτοφανή δεν 
υπάρχουν διά τήν'Ιστορίαν, ή όποια 
πλέον έκλεισε τούς κανόνας της, 
τους γραμμένους έπάνω είς αιώ
νας. 'Η 'ιδέα θέλει αίμα. Αίμα 
έκείνου ποΰ θέλει νά τήν έπι- 
βάλη ή έκείνου ποΰ δέν θέλει νά 
τήν δεχθή.

Ιιά ιήν Τουρκίαν τό πράγμα 
ήτο φυοικο’ττερον.

Κατεκτήθηοανχώραι τελευταίως 
χωρίς τό αίμα, τό όποιον άπΐ)- 
τεΐτο άλλοτε. Άλλ' ή ’Ελευθερία, 
όσον παραποιημένη καί άν απαι
τείται, θέλει αίμα.

«
Είνε έιοιμαομένοι έκεϊ έπάνω 

νά υπηρετήσουν τήν ’Ελευθερίαν ; 

Θα έλεγε: ναι, κανείς άν μία 
σφαίρα δέν έξήπλωνε νεκρόν ένα 
δημοσιογράφον.

Αύτή ή απέχθεια προς τήν οκε- 
ηιιν τήν αδέσμευτον, αυτός ό κλοιός Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΤΙΟΚΡΑΙΕίΡΑΣ ΙΗΣ ΡΠΣΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣι ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ [Φωτ. Γ. Γρηγοροπούλον]

εις δ,τι έκηρΰχθη άπό τόν πολιτισμόν απαραβίαστου δέν είμποροΰν νά 
υπάρξουν μαζύ μέ ιήν ελευθερίαν.

Καί έδώ~ δέν είμπορώ νά μή έξάρω τόν "Ελληνα. Ήτο δούλος καί αυτός 
καί ήτον άξεστος. Έσεβάσθη όμως τήν εφημερίδα, εκείνην τήν εφημερι
δούλα τήν έκδιδομένην κατά τήν ’Επανάσταση· καί μετ’ αυτήν. Κάποιος 
ξένος, ό όποιος έγραφε τήν ιστορίαν τοΰ ' Ελληνικού Τόπου, θαυμάζει αυτό 
τιί οημεΐον τής πολιτικής ζωής τού " Ελληνος καί γράφει ότι τήν ελευθε
ρίαν του Τύπον ιήν καθιερώσει· ή'Ελλάς καί πριν άσφαλίαρ τήν ίδικήν ιης.

Είνε κάποια διαφορά.

β
Ωμίλησα διά τό αίμα. 'Εννοώ τό αίμα που χύνεται είς εν άντίκρυσμα 

αντιπάλων. ’Αλλ’ οί Τούρκοι έχυσαν αίμα σφάζοντες. Βέβαια κανείς δέν 
ειμπορεϊ νά ονγκρίνη τάς δύο περιστάσεις. ΊΙ μία είναι ανάγκη τής Ιδέας, 
ή ά/.λη είνε ανάγκη τής άγριότητος.

«
’Εκείνος ό όποιος είπε τήν παροιμίαν: Ό λύκος στην ανεμοζάλη χαί

ρεται» αιριομένως δεν έγνώριζε τους Βουλγάρους.
Είς την άνεμοζάλην ήρπαοαν έν στέμμα. Τό ονειρευτόν άπό ιόσου χρό

νου βασιλικόν στέμμα. Καί ή Ευρώπη ουνταράσοεται. Μοΰ φαίνεται ωσάν 
καπελλάς ή Ευρώπη. "Ενας φιλότιμος καπελλάς δ όποιος φροντίζει τί θά 
φορέα]] ό πελάτης του.

"Οταν εοφαζεν ο Βούλγαρος, δταν ήρπαζε, δέν τόν έμελλε ιόν καπελλάν.
Τώρα έρχεται και λέγει :

— Δε>· σου .τιίει αυτό ιό καπέλλο
Ή: —Σοΰ πάει.
Τί θά κάμη έξω άπό τό ζήτημα αυτό ό πελάτης δεν έρωτά ό καπελλάς.

"Εγεινε ή γή τών βασιλικών ευτυχιών ή ' Ελλάς. Ό Κά'ιίζερ, ή Τσαρίνα, ή 

Βασίλισσα τής Αγγλίας ήλθον είς τό φώς καί ιίς ιό γαλάζιο.
Ημείς θέλομεν νά έκμεταλλευθώμεν ιό γαλάζιο μας.

Εινε έκμειαλλεύοιμον, αυτό είνε 
άλήθειαέΟχι δμως είς τήνπολιτικήν.

«
Παρ’ ολίγον >·ά λησμονήσω τήν 

Βουλήν. Μετά άναβολάς διαφόρους 
ήρχιοεν εργαζόμενη. Τήν βλέπω 
αυτήν τήν Βουλήν όπως τόν τεμπέ

λη·' ιού μύθου ιού γερμανικού, δ 
όποιος ι’ιφήκε νά έρειποΰται τό 
σπίτι ιοι· καί όταν ήκουσε τήν στέ
γη’’ τρίζουσαν ιήν έστήριξε. "Επε
σαν γύρω οί τοίχοι. Καί πίπτουν οί 
τοίχοι καί στηρίζομεν μέ πρόχειρα 
νομοσχέδια τήν στέγην. "Ας εύχη- 
θώμεν νά μή πέση καί αυτή.

«
Τελεαϊινω μέ τάς ωραίας ελπί

δας ότι θά γίν/) πράγμα ο,τι ήτο 
αίόινιον δνειρον.

Διατάσοονται τά διεθνή οτρα- 

ιεύμαια νά κενώσουν τήν Κρήιην. 

Ί-1ί «ΑπίσαψΟ’ διι δέν θ’ άργήση 
τό τεύχος που θά άλαλάξω τόν 
ύμνον τής Ένώοεως. ά ΔΗΜ

6ΟΝΙΚΑΙ CGM \t-.C

ώς οϊόν τε πλεϊον καί, εϊ έφι-

I ά λοιπά πολεμικά ημών 

καράβια διέκειντο έν άιροπλι- 
σμφ πλήρει, πρό τε τοΰ αναπε
πταμένου μόλου τών Ναυστάθ
μων καί κατά τόν γειτνιάζόντα 
ορμίσκον, δντινα σχηματίζει ή 
ποτέ νησϊς καί τανΰν έπισθμος 
Σφαιρία πρός τά ΒΑ. Λ ύπο- 
βράχια. Τούτων δ’ούτως έχόν- 
των, ή ύπεροξυνθεϊσα κατά τό 
θέρος τού 183· έτους διάστα- 
σιςτών ώδε πολιτικών φατριών 
έξόίθη σε το ύς Καποδ ιστριακούς 
είς τήν παρακεκινδυνευμένην 
απόφασιν νά οίκειοποιηθώσιν 
κτόν, τό σπουδαιότατον μέρος τής θαλασσίου ετοιμασίας, δπως 
κατισχύσωσιν έν τώ πεισματοϊδει αγώνι μηδενίζοντες τούς αντι
θέτους παντάπασι- δι’ δ καί, έπιτηδευσάμενοι κηδώ περί τήν 
Αντί πάσης θυσίας συντήρησιν τής έννόμου τάξεως, ού μήν 
Αλλά καί προσφυγόντες τή Αλλοτρία άντιλήψει διά τό έπικρα- 
τέστερον, έπεισαν τόν αντιναύαρχον Ρικόρδ τής όμοδόξου Αύτο- 
κρατορίας ΐνα διεξαγάγη τό ποθούμενον εγχείρημα τή συμ- 
πριίξει μεθ’ όμοφρονούντων 2 πολεμ. παρώνων ημών. Καί 
τούντεΰθεν ή Ακατόρθωτος φωραθεϊσα πράξις διά τίνος 
πειθαναγκασμού αναίμακτου ήχθη μοιραίως εΐς τήν τελεσιουρ- 
γόν χοήσιν τής βίας, τήσδε δ’ άπέρρευσεν ή παραταθεϊσα 
θυμομαχία κατά τάς ήμέρας 2χ, 30, 31 Ιουλίου καί ι Αύγού- 
στου. ’Αλλ’ έν τοσούτφ τό εύπληθές, ανεπαρκές δέ δλως τών 
παρευρεθέντων ένδον ήμετέρων πληρωμάτων καί τά σπανί- 
σαντα προϊόντως πυρομαχικά διά τό έξαπίνης τών έπελθόντων 
γεγονότων, άφεϊλον τήν πιθανήν λίαν νικηφόρου έκβασιν 
έπειδή δ’ έκρίθη σύναμα οτι ή μονονούκ Αδελφοκτόνος πάλη 
ήν οδυνηρά καί τά μάλιστ’ ασύμφορος έθνικώς, κατεβαπτί- 
σθησαν Ανατιναχθέντα δσα τών συνοπλισάντων σκαφών έκιν- 
δύνευον νά περιπέσωσιν έν χερσίν έχθρικαΐς καί οί διαφερό- 
μενοι καθησύχασαν αφ’ού περιέθαλιραν τούς τραυματίας αύτών 
καί έθαψαν τούς νεκρούς. ’Εάν δέν συνέβαινε τοιουτοτρόπως, 
δήλον δτι ικανή θά κατελογίζετο έκ περισσού Αλκή έπί μακράν 
πως τόν κατόπιν χρόνον τή άξιολόγφ κατά ποσότητα καί ιδιαί
τατα διεχούσΐ) τότε ποιοτικώς ναυτική τώνΈλλήνων παρασκευή.

«
’Εκ δέ τής ανωτέρω συνοπτικής έν τή περιεκτικότητι αυτής 

διασκοπήσεως νοοϋμεν όποιος τίς Ιγένετο ό ήμέτερος πολεμικός 
στόλος κατά τε τό πλεύσιμου υλικόν καί κατά τά ίδια συνεκθέ- 
ματα, αφ’ ής εποχής απηλλάγη τέλεον τοΰ τυραννικού ζυγού 
τών ’Οθωμανών ή ένθάδε χερσόνησος μέχρις ύπερμεσοΰντος 
τοΰ παρελθόντος αίώνος. Τόν βαρύν καθοπλισμόν εϊδομεν τά 
έλάσσονα εΐτα έπί τών καταστρωμιίτων νηιοθραυστικά τηλε
βόλα, άτινα νοείται δτι απέκτων απόλυτόν τινα δραστικότητα 
κατ’ασθενέστερων, είτε μεταξύ ισοτίμων μονάδων, τά επαχθή 
άγαν φορητά όπλα τού διεξαγόμενου ρίμματος πρός έρεισμα 
τό ανθεκτικόν περιτόναιου και ταλλα συνάρματα τών έκάστοτε 
συγχρόνων, είτε διασωζομένων ακόμη καί που χρησιμοποιου- 
μένων υποδειγμάτων, συμπληροΰσιν άρτίως τήν διαγραφεϊσαν 
ώδε ναυμαχικήν τάξιν τών καράβων καθ’εαυτούς καί τοΰ συμ- 
πάκτου όργανώματος. "ΐνα δέ συλλάβη τις ολομερή ιδέαν τών 
πραγμάτων, φέρ’ εϊπωμεν ολίγα καί περί τών Ανακτορικών 
σκαφών έν γένει διά τών χρόνων εκείνων.

Προκειμένου νά φθάση ό βασιλεύς’Όθων είς τήν πρωτεύου
σαν Ναυπλίου έπί τού’Αγγλικού καταφράκτου «Madagascar» 
καί ν’αποβιβασθή θριαμβευτικώς, κατεσκευάσθη έν τώ πολε
μική) Ναυστάθμφ τοΰ Πόρου ή 16/κωπος λέμβος «Ποσειδών», 
ήτις ήν άπλουστάτη καί πάντη απέριττος έσω τε καί κατά τάς 
εξωτερικός έπιδείξεις. Συνετηρήθη έπιμελώς, άλλ’ ήκιστα έχρη- 
σίμευσε κατόπιν έπί συναπτά έτη καί ένεκα τής παρατεταμένης 
ταύτης καταναγκαστικής αργίας έν τώ οίκείφ νεωσοίκφ κατέ
στη λεληθότως βορά τών ξηροφάγων σαράκων έν έτει δέ 
1856, ευρών βεβλαμμένην αυτήν κατά τά ούσιωδέστερα μέρη 
ό διευθυντής τοΰ πολεμικού Ναυστάθμου πλοίαρχος Β. Ν. 
Μιχαήλ 'Γσαμαδός καί θεωρήσας ώς άχρηστον πλέον, πρού- 
κάλεσε διαταγήν τοΰ τότε Υπουργού τών Ναυτικών ’Αθανα
σίου Μιαούλη, δπως έκποιηθή δίκην καταδεδικασμένης ύλης 
διά σχετικής τίνος πλειοδοσίας. Τοΰθ’ δπερ καί έγένετο, ακο
λούθως δ’ οί καθέξαντες δύο ΙΊοριώται γαιωδεσπόται τό 

ΙΟ ΗΜΘΙ(-ψ<>Ν ΙΙΟΧ. ΝΧΥ'ΓΙΚΟΝ
μ 10 ιογ 1827 etbc τογ 1862

| Συνέχεια Από τά προηγούμενον τεύχος]

ιστορικόν έφολκίον έχρώντο 
αύτοΰ πρός μεταφοράν κό
πρου άπό τής τοΰ Γαλατα 
αποβάθρας τών πορθμείων εις 
τά κείμενα κατά τήν ομαλήν 
ακτήν τών ΙΊεριβολίων ίδια 
κτήματα έφ’ ικανά ετη, μέχρις 
ού τό περιστάν έν άθλια κατα- 
στάσει έπίσωμα διεφθάρη έξ 
ολοκλήρου καί ό σκελετός άπο- 
συνετέθη απαρατήρητος βή
ματά τινα άπωτέρω τής παρά 
θΐν’ άλός έπαΰλεως Τομπάζη, 
ένθ’ άπέρριπτο έγκαταλελειμ- 

μένος. Ή έκλιποΰσα λέμβος, έν τοσούτφ, άντικατεστάθη μετά 
διετίαν περίπου ύπό τής πολυτελεστάτης «Ουρανίας« τών ι8 
κωπών,ήτις έναυπηγήθη διά σχεδιασμοΰ και τεκτονικών φρον
τίδων τοΰ πολεμ. Ναυστάθμου τοΰ Πόρου έπ'ι διευθνντοΰ τοΰ 
πλοιάρχου Β. Ν. Γεωργίου Τομπάζη. Είσέτι δέ σωζομένη καί 
άριστα κατά τήν συνόλην διατήρησιν έχουσα, φυλάσσεται έπιμε- 
λώς έν ϊδίω χώρω τοΰ έν I Ιειραιεΐ βασιλικού λεμβαρχείου" πας τις 
διίναται νά ιδη νΰν τούτην,καί δή άνευ περισσών διατυπώσεων.

Τώ δέ 1835 κατέπλευσεν εις Πειραιά δ ειδικώς διά θαλα
μηγόν ναυπηγηθείς έν Μελίτη, καθ' ύπόδειξιν τοΰ πρεσβευτοΰ 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και δαπάνη τοΰ βασιλέως ’Όθωνος, 
ά’νοπλος κέρκουρος «Λέων» τών 3μ πρυμναίου βυθίσματος, 
τοΰ οποίου τό προσωπικόν άπετέλουν δ έξαρτώμενος άπ’εύθείας 
έκ τοΰ παλατιού κυβερνήτης, δ ναύκληρος, δ λογιστής, δ τρο- 
φοδότης καί πέντε ναΰται- τοΰδε πλοίου ή διοίκησις άνετέθη 
άπαρχικώς καί έπ'ι συνέχειαν έμεινεν εΐτα εΐς τόν υποπλοίαρ
χον Β.Ν. Γεώργιον 'Ρεβίδην, άνδρα ένάρετον και άριστέα τής 
ναυτικής επιστήμης, δστις άπεβίωσε κατά βαθμόν προηγμένος 
ύπό σύνταξιν μετά πολύν χρόνον άφ’ δτου έτερμάτισε τήν 
έμπιστευτικήν υπηρεσίαν έν ή έτέτακτο. Ό κυβερνητικός θαλα
μίσκος τής βασιλίδος νηός ήν έμπρός, δπισθαίτερον είίρητο δ 
ναυτών καί πρός πρύμναν έξετείνετο τό έπίσημον διαμέρισμα 
μετά κλίνης τινός ευρυχώρου έν τώ μέσω και ανακλίντρων 
ένθεν κάκεΐθεν τοΰ διαμήκους έπιπέδου καθ’ύστερον. Τό κάλλος 
τών Αρχιτεκτονικών γραμμών ήρμόζετο τελείως πρός τήν τεχνι
κήν διασκευήν τοΰ ένδον μερισμού, καί ή άπασα οικονομία τών 
διαστάσεων έπήρκει δι’οίανδήτινα χρείαν τών περιστάσεων όπως 
ποτ’άν ή δέ, ύπήρχον έν σμικρφ όσα τήςδεομένης έπινηίως άνα- 
παύσεως καί τής οίκοθεραπείας έπέβαλλεν δ έξιδιασμένος προο
ρισμός τοΰ κερκούρου «Λέοντας» — τοΰ δή μετονομασθέντος 
βραδύτερον είς «Ίέρακα». "Εως τοΰ ι86ο δτε διελύθη οΰτος 
καταδικασθείς διά προκεχωρημένον σήπος, δέν έπεδείχθη έν πλώ 
είμή κατά τάς έπανεΛημμένας δοκιμάς πρό τοΰ Πειραιώς άμα 
κατήρεν έκ τοΰ ποιήσαντος ναυπΐ)γείου καί δσάκις διετίθετο 
βραδύτερον εΐς τε τάς θαλασσίους έκάστοτ’ έκδρομάς τής αύλι- 
κής Αρχοντιάς καί είς σπανιωτέρας τινάς δημοσίας άνάγκας.

Έπιλαμβανόμενοι δ’ έν τοσούτφ αύθις τοΰ κυρίου θέματος 
τής παρούσης μικρός διασκοπήσεως τοΰ παρωχημένου Βασιλ. 
στόλου ημών, ΐνα καταλήξωμεν δΓ έπι,γνώσεως τών συγχρόνων 
πραγμάτων καί συνειδότως είς τό ναυάγιον τοΰ δρόμωνος 
«’Αμαλίας», ύπενθυμίζομεν δτι τά έπίλεκτα ύπό πάσαν έποψιν 
πληρώματα τής εποχής εκείνης συνεκροτοΰντο διά ναυτολογίας 
συστηματικής τών θαλασσινών πληθυσμών τοΰ Κράτους, έκα
στον δέ καράβιον κατήρτιζε τούς Ανήκοντας ά'νδρας κατά τήν 
έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί αί διάφοροι έπιστασίαι αύτοΰ 
έξυπηρετοΰντο συνωδά έσωτερικώ τινι δργανισμφ. Οι κεκανονι- 
σμένοι κώδικες προύβλεπον ούτωσεί περί τής καθαριότητος καί 
τής καθόλου ευταξίας έπί τών πολεμικών πλοίων, τόν δ’έμφυτον 
σεβασμόν τότε τών υποδεεστέρων ίεραρχίςι πρός τούς Ανώτερους 
βαθμοφόρους συνεπλήρουν διά τούς δυσπειθαρχήτους τινάς τών 
Ανδρών τά λελογισμένα καί έστι που αυστηρότατα επιτίμια, έκ 
τών οποίων διατηροΰμεν είσέτι τά πλεΐστ’ αναφερόμενα είς τό 
ποινολόγιου τών ύπαξιωματικών καί τών σειρατών ναυτών. 
Είδικαί διατάξεις καθώριζον σύναμα τά καί έπεξηγούμενα δΓέγ- 
χειριδίων συνοπτικών γυμνάσια τοΰ χειρισμού Ιστίων και τής 
σηματολογίας, τών τηλεβόλων, τών φορητών οπλών έν γέτ·ει καί 
τής εμβολής είτε τών αποβατικών έγχειρημάτων- έπί πάσι δέ, 
διεγέγραπτο έπιτόμως ή νατ’τική στρατηγική ύφ’ άστινας συν- 
θήκας νά διοικώνται αί συγκεκροτημέναι ομάδες λυσιτελώς πρός 
τό προδιαθέτειν καί αΐρειν νίκας. κονςτ. ςαραφη πιτζιπιος 

Ι'Έπεται αυνέχέία] γποπ>.οίαρχος τον Haa. ΧαυτικοΟ
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PASCUAL CERVERA
ί ναυτικαί πολεμικά! έπιχειρήσεις έν τή Άπω ’Ανατολή, 

.Γλαϊτινες έσχον αποτελέσματα άμεσα καί έπ’αύτών τών συν- 
δυασμών τών Μεγιίλων Δυνάμεων, πρός δέ καί τό παγκόσμιον 
ένδιαφέρον δπερ προεκάλεσαν αί φάσεις καί ή τροπή τής γιγαν
τομαχίας εκείνης, μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων, τά καταπλη- 
κτικώς έπιβάλλοντα, άπό τής άπόψεως τής πολεμικής τέχνης 
ύπέρ τών Ιαπώνων αποτελέσματα, τέλος δέ ή πάροδος πλέον ή 
δεκαετίας, άφ ’ ής ά’λλφ έξόχως τραγική ναυμαχία συνετελέσθη 
είς τήν θάλασσαν τών Άντιλλών, πάντα ταΰτα συλλήβδην, 
υπήρξαν τόσοι παράγοντες λήθης, τής δραματικωτέρας σελίδος 
ένός τών τελευταίων πολέμων.

’Ήδη άποσείει τήν λήθην ταύτην, καί έπαναφέρει εϊς την 
παγκόσμιον ανάμνηση· τήν τραγικήν ταύτην σελίδα τοΰ Τσπα- 
νοαμερικανικοΰ πολέμου, ό θάνατος ενός ήρωος, ήρωος άμα 
καί μάρτυρας, τοΰ Ναυάρχου Θερβέρα, δστις διοικών τόν Ισπα
νικόν στόλον τών Άντιλλώιν κατέστη παγκοσμίως 
διά τήν άκαρποι· μέν άλλ’ έξόχως ηρωικήν 
αί φάσεις αύτής περιεβλήθησαν τήν α’ίγλην 
κλασικής τραγικότητος, μυθικών θρύλλων.

Οί άναγνώσται τής Εικονογραφημέ
νης·.·, έξ άφορμής τοΰ άγγέλματος τοΰ θα
νάτου τοΰ άτυχούς Ναυάρχου, άναπολοϋσι 
βεβαίως τήν θεσπεσίας όντως άποφασι- 
στικότητος έξοδον τοΰ στόλου του, άπό τοΰ 
λιμένας τοΰ Santiago, άποτελουμένου άπό 
τών θωρηκτών καταδρομικών, Ίνφάντα 
Μαρία Τερέξα», Όκουένδο», «Βισκάϊα , 

Κολών» καί άπό τών άντιτορπιλλικών 
«Πλούτων» καί «Φοΰρορ», γενομένην τήν 
3 ’Ιουλίου 1898. ’Ενθυμούνται βεβαίως 
δτι ό στόλος ούτος μετά λυσσώδη καί άπε- 
γνωσμένην πάλην, έναντίον τοΰ ίσχυροτά- 
του στόλου τής Βορειοαμερικανικής Συμπο
λιτείας, άποτελουμένου έκ πέντε θωρηκτών 
τής γραμμής, ένός θωρηκτοΰ καταδρομι
κού, καί πληθύος άλλοιν βοηθητικών σκα
φών, άτινα τόν είχον άποκλείση είς τόν 
λιμένα τοΰ Σαντιάγο, κατεστράφη όλόκλη- 
ρος, φονευθέντων ύπερεπτακοσίων, τών 
λοιπών δέ άπάντων αίχμαλωτισθέντων, ένφ 
έπέπλεον μεταξύ τών συντριμμάτων τών 
κατάστραφέντων πλοίων των. Μόνη ή έξοδοι

; περίδοξος, 
δράσίν του, ώστε

■

1
Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ

•ς αυτή άρκεΐ δπως 
δικαιολογήση, έν τή ίστορίμ τών ναυτικών άθλων, τήν ά'λαι τής 
αίγλης, ήτις περιέβαλε τύ μέτωπον τοΰ άτυχήσαντος Ναυάρ
χου. Άλλά πολύ πλέον τής ηρωικής ταύτης καταστροφής, έπι- 
σύρουσιν έπ’ αύτοΰ τόν παγκόσμιον θαυμασμόν, οί άγονοι, 
άλλ’εξίσου ηρωικοί, αγώνες τοΰ Θερβέρα, δπως άποτρέιρη άπό 
τής πατρίδος αύτοΰ τήν καταστροφήν ταύτην.

Όλαι αύται τοϋ Ναυάρχου αί προσπάθειας διδακτικοί, καί 
διά τάς τύχας καί παντός άλλου έθνους, έπί τή υποθέσει δτι ή 
Ιστορία διδάσκει, εκτίθενται έν τφ έπισήμφι άρχείαι, δπερ τή 
έγκρίσει τής Ισπανικής κυβερνήσεως, έδημοσίευσεν ό μεταστάς 
Ναύαρχος, υπό τόν τίτλον «Coleccion de documentos refe- 
rentes a la escnadra de las Antillas» [Ferrol, Imp. Cor. 
Gallego 1899],

Άποφεύγομεν τό νά σχολιάσωμέν τινα τών έν τώ έπισήμφ 
τούτφ δημοσιεύματι εγγράφων, άτινα δύνανται νά εϊνε ύπο- 
θήκαι καί φάροι οδηγοί, διά πάν έθνος τό όποιον ύπό όμοιας 
συνθήκας αίσιοδόξου αδιαφορίας, όμοιους διατρέχει κινδύνους. 
Τοΰτο δέ, καί διότι ό χώρος τής φίλης «Εικονογραφημένης» δέν 
έπιτρέπει, καί διότι ευλαβούμαι τήν γνιόμην αύτοΰ τοΰ συγ- 
γραφέως, δστις επίσης τό άπέφυγε ϊνα μή—ώς γράφει—ή 
έπί τών γεγονότων κριτική έξελιχθή εϊς εμπάθειαν . Ούχ ήττον 
έπειδή πεποιθότως φρονώ, διι εξίσου είνε διδακτική, ή μελέτη 
τίόν αποτελεσμάτων τής όργανώσεως κρατών, άτινα δικαιούν
ται νά ώσιν υπερήφανα, δτι περί πάντων λελογισμένος καί έν 
πληρότητι προενόησαν, άλλά καί τών άτυχιών έκείνων, άτινα 
ένώ γνωρίζουσι τά τρωτά αύτών, καί διαί’γώς άντιλαμβάνονται 
τών ελλείψεων, δέν σπεύδουσι πρός τήν άνόρθωσιν, δέν θά 
είχον έπαρκεΐς λόγους, δπως συστήσω, εϊς πάντα δφείλοντα τήν 
συμβολήν αύτοΰ πρός συγγενείς περιστάσεις, τάς διδακτικός 
ταύτας σελίδας τοΰ ενδόξου δσον καί άτυχούς Ναυάρχου.

Τοΰτο μόνον περιλαμβάνω είς τάς σημειώσεις ταύτας, άς 
μοι ύπηγόρευσε τοΰ θανάτου του τύ άγγελμα, δτι δ Ναύαρχος 
Θερβέρα δύω ήμισυ έτη προ τοΰ ίσπανοαμερικανικοΰ πολέμου, 
και δτε ούδείς ουδέ κδν τόν ύπωπτεύετο ώς ενδεχόμενον, τόν 
έθεώρει ού μόνον άφευκτον άλλ’ οίονεΐ άρξάμενον έκτοτε, και 
προέλεγε την μοιραίαν αύτοΰ έκβασιν.

Εις τάς γραμμάς, άς έκτοτε ύπηγόρευσεν αύτφ, ή άλγοΰσα 
φιλοπατρία, ενιαχού έίΐεσεν έκ ποδών ιήν πειθαρχίαν, καί δ 
υφ ιστάμενος ούτος μετεβλήθη εις μάντιν τών καταστροφών τοΰ 
μέλλοντος, άλλά καί κλασικής τραγικότητος κατήγορον τοΰ παρόν
τος. "Οπως ή ίσχυρογνωμοσύνη τοΰ Ναπολέοντος έφερε καί εις 
τήν Ισπανίαν τήν ένδοξον τοΰ Trafalgar καταστροφήν, άπηθα- 
νάτισε τούς Graviua, Alava, Gisneros, Valdes καί τόσους 
άλλους, καί παρέσχεν δφορμήν εϊς τάς κρίσεις τοΰ Escano, οΰτω 
καί ή ίσχυρογνωμοσύνη τοΰ διοι,κητοΰ τής Κούβας, Μπλάνκο 
καί τών έν Ισπανία φ ιλοπόλεμων, προεκάλεσε τήν μαρτυρικήν 
δόξαν τοΰ ατυχέστεροι· τών ηρώων, άλλά καί τοΰ προνοητικωτέ- 
ρου τών ’Ισπανών, καί τών συμμαχητών του, Villaaniil, Busta- 
niente, Concas Eulate, Lazaga, Paredes καί τόσων άλλων.

Διά τοΰτο τώρα εκείνος δν ή κυβέρνησις 
του προήγεν είς αντιναύαρχον,καί ή ’Ανδα
λουσία έξοχου τιμής ένεκεν εξέλεγε Γερου
σιαστήν, ί)ά άναπαυηται ήδη εϊς τό έν Sail 
Fernando «Panteon de marines illu- 
stros'ώ παρά τό πλευράν τοΰ άρχιεπιστο- 
λέως του Bustainente, τοΰ πεσόντος ένώ 
έμάχετο ήρωϊκώς, έπί κεφαλής τών πεζο
ναυτών του, έναντίον τοΰ άποβατικοΰ στρα
τοΰ τών 'Αμερικανών, κατά τήν πολιορ
κίαν τοΰ Santiago. 'Ο αντιναύαρχος ΙΙα- 
σκουάλ Θερβέρα άπέθανε τήν 3 ’Απριλίου.

ΣΤ. Ε. ΛΥΚΟΪΔΗΣ, άνβυποπλ. ΒιΝ.

*

ΘΕΡΒΕΡΑ

Η ΠΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ

"V'tfc πφθηγού/isvor τεΡχος εγράψαμεν εχτενώς 
τών αεροστάτων κα’ι τών προσπαθειών 

τοΰ άνθρωπον 3πως κατάχτησή τον αέρα, πειών 
επάνω εκεί υψηλά και κυρίαρχων πλέον τοΰ πλα
νήτου μας. Καί ειδον οί άναγνώσται τής Εικονο
γραφημένης» ολην ιήν έξέλιξιν τοΰ άεροοιάτον. 
τής συσκευής αυτής, ιής ελαφρότερης τοΰ άέρος 
ή άνθρω.τότης έβαυκάλιαε τον πόθον τής κατα-μέ τήν όποιαν τόσα έπ; 

κτήσεως τοϋ άέρος, δλην τήν έξέλιξιν άπό τής πρώτης αεροπόρου σφαί
ρα; τών αδελφών Μογκολφιέ μέχρι τών πηδαλιουχουμένων ■ Πιίροεβαλ>, 

.Ζέππελιν , Πατρίδα; , *’Ιταλία; κ.λ π.
θα ίδωμεν τώρα έν έκτάοει τάς νέα; προσπάθεια; τοΰ άνθριΰπου δία 

τήν επίλυοιν τοΰ σπουδαίου τούτον προβλήματος τής αερόπλοια; — κατά 
ιό ποταμοπλοΐα, ατμόπλοια κ.λ. — περί ή; όλίγα τινά άνεφέραμεν έν 
προηγο- μένα: ήμών αρθρφ. Ώ; έγριιψαμεν ήδη, νέα θεωρία τείνει νά 

έκιοπίο/ι τήν παλαιόν τών αεροστάτων. Τό άερόοταιον είναι συσκευή έλα- 
φροτέρα τοΰ άέρος. Τώρα εχομεν τούς όπαδοϋ; τής βαρντέρα; τοΰ άέρος 
συσκευής, οί όποιοι ισχυρίζονται ότι μόνον άν έπινοηθή ονοκευή βαρντέρα 
τον αέρας, είναι δυνατόν νά κυβερνηθή, ΰψουμέιη διά δυναμικής ένεργείας.

Καί τοΰ ’/κάρου καί τοϋ παιρός του Δαιδάλου, οί όποιοι ήσαν εγκά

θειρκτοι έντός τοΰ Λαβυρίνθου τής Κρήτης καί ήθέληοαν νά άποδράοουν 
πετώντες, αί απόπειρα: έπί τής άρχή; τον βαρυιέρου τοΰ άέρος έοτηρί- 
ζοντο. Ήθέληοαν να πετάξουν. Καί άπό την μυθολογίαν είναι γνωστόν ότι 
έκιίλλ.ησαν έπί τή; ράχεως πτέρυγάς μεγάλα; άπό πτερά πτηνών, ας ουν 
εκόλλησαν έπί τοΰ κρέατος των διά κηροΰ. Καί ιί μέν πατήρ, πετάξας 
όπερ τό πέλαγος καιώρθωοε νά οωθή. Άλλ’ ό υίός, παράτολμο; καί ριψο
κίνδυνος, παρά τά; συστάσεις τοΰ πατρός τού, επέταξε πολύ πρός τόν 
ήλιον καί άπό ιήν μεγάλην θερμοκρασίαν, έτάκη ό κηρός, αί πτέρυγες 
άπεκολλήθησαν καί ό “Ικαρος επεσεν εις ιό μέρος τοϋ Αιγαίου εκείνο, 
δπερ έξ αύτοΰ ώνομάσθη 'Ικάριον πέλαγος.

'Αναφέρεται δτι καί κατά τόν 4“ν αιώνα π. X. ό "Ελλην μηχανικό; 
Άρχύτας, ό έκ Τάραντος, στενός ψιλός τοΰ Πλάτωνος, δστις άνεκάλυψε 

τόν κοχλίαν, τήν τροχαλίαν καί το κρόταλον, καιεοκεύασε ξυλίνην περιστε
ράν, ή όποια ΐπτατο.

Κατά ιόν πρώτον μετά Χριστόν αιώνα, Σιμών ό Σαμαρείτης, ό έπικλη- 
θείς μάγος, μεταβάς εις Ρώμην, οπού έθαυματούργει ό Απόστολος Πέτρος, 
διά νά μειώση τήν έκ τών θαυμάτων του * Αγίου ένι νπωσιν μεταξύ ιών 
νεοφώτιστων, άνήγγειλεν δτι θά έπέτα άπό τήν γήν άνευ πτερύγων ή άλλοι 
τινός μηχανήματος. Πράγματι κατά ιήν όριοθεϊσαν ημέραν καί ώραν ένώ 
οννηθρόίοθη γύρω ενός ύψηλοΰ πύργον δλη ή Ρώμη διά νά ίδη τό θαύμα, 

ό αγύρτη; άναβα; είς τόν πύργον ωρμησεν έξω αύτοΰ είς τό διάστημα, 
πλήττων τόν άέρα μέ τά; χεΐρά; του. Ώς ήτο επόμενον κατέπεσε βαρύς

Μία πτήσις τοϋ διπλεπιπέ&ου τοΰ λοχαγού Φέρμπερ.

Τό Λεροπλάνον Ψαρμάν έκκινοΰν όπως λάβη φοράν έπί ξνλίνον 
δαπέδου διά νά πετάξη.

καϊ έθρανσε ιοί; πόδας του. Κατά τόν δωδέκατον πάλιν αιώνα άλλος Σαοα- 
κηνός μάγος έπί Μανουήλ Κομνηνον άνήλθεν εις ιόν πύργον τοΰ ’Ιπποδρό

μου τον Βυζαντίου καί άνήγγειλεν ό'π θά ύπερίπτατο κατά μήκος τοΰ 
σταδίου. Πράγματι ένεδύθη πάλλευκον μακράν χιτώνα μέ εύρυτάτας χειοί- 
δας, αί όποΐαι όγκούμεναι ύπό τής άντιοτάσεοι; τοΰ άέρος θά τοΰ έχρησίμευον 
ιΐνιί ιστίων ή καί πτερύγων. Ο αύτοκράτοιρ, παριστάμενος, ήθέλησε νά 
ιόν ιίποτρέηημ ιΐλλ' έκεΐνος ιϋρμησεν εις τό διάστημα μέ. τεταμένα; τάς 
χειρίδα; καί .... κατεθρυμμαιίσθη έπί τοΰ έδάφους.

'Αναφέρεται επίσης δτι κάποιος Ιταλός ’Ιωάννης Βαπτιστής Δάντε ζών 
εν Ι/ερρόν περί τά τέλη τοΰ ΙΕ’ αίώινος καιεοκεύασε τεχνητά; πτέρυγας 
δι οιν ηδνναιο να υψωθή είς ιον αέρα. Κατά τινα μάλιστα πανήγυριν ό 
εφευρέτης ήθέλησε δημοοία νά δοκιμάοΐ) τήν άνακάλυψίν του καί επέταξε 
κατά την διαβεβαίατσιν ενός κάποιου Άββϋ Μουγέρ, ά).λ' έν/ρ ΐπτατο 
έθρανσθη Ά· αιδηροΰν μηχάνημα 
τών πτερύγων καί <5 εφευρέτης 
κατεκρημνίοθη έπί τοΰ ναού τοΰ 
Σαΐν Μώρ.’Αναφέρουν ωσαύτως 
οτι κατά τόν ΙΕ’ αιώνα ενα; 
αστρονόμος I. Μύλλερ κατεσκεύ- 
αοε την σιδηράν μυΐαν καί ιόν 
τεχιπ/τόν αετόν. "Ενα; άλλος Βε
νεδικτίνο; μοναχός “Αγγλος ’ Ολι- 
βι'ε ντε Μαλμέσμπουρυ όνόματι 
κατά τόν 160ν αιώνα άκολουθιον 

ιήν υπό τοΰ 'Οβιδίου άναγραη ο- 

μενην περιγραφήν τών πτερύ
γων τοΰ Δαιδάλου, κατεοκεύαοεν 
όμοιας και πειραθε'ις νά πετι/ξη 
έθραυοε τάς κνήμας του. “Αλλος 
πάλιν, ’Αλλάρ καλούμενος, έπ’ι
Λουδοβίκου ΙΑ’ κατέστη ανάπηρο; μέ μίαν απόπειραν τον έν'Αγίιρ Γερ
μανοί. 'Ολίγον κατόπιν σ μαρκήοιο; Μπακβίλ). ήθέλησε να διαβή Ιπτάμενο; 
ιόν Σηκονάναν μέ έν είδος άλεξίπτώιου καϊ έθραυοε καί αύτός ιήν κνήμην 
του επί μιας σχεδίας.

Ίφ 1679, ένας μηχανικός έν Γαλλιήι Μπεονιε όνόματι, καιεοκεύασεν 
ιστία μέ μοχλούς, κινούμενα διά τών χειρών καί τών ποδών, έπειτα δέ 

έρρίφθη άπό μιά; στέγης καί καιώρθωοε νάι έπιβραδύνη τήν πτώσίν του 
με τάς είς είδος πτέρυγά; του καί νά πέσ// ελαφρά είς άπόσταοίν τινα. 'Η 
συσκευή τον αύτή ήγοράσθη κατόπιν νπό τίνος γελωτοποιού, ύ όποιος ιήν 
έχρηοιμοποίει είς τάς πανηγύρεις.

’Από τοΰ 1709 εως τοΰ 1720 ένας’Ιησουίτη; τής Αισοαβώνος Π. Γκουα- 
μάο όνόματι, εοχε κάποιαν επιτυχίαν, ώ; αναφέρει ή Ιστορία, άλλ’ ούδε- 

μία λεπτομέρεια περί τή; συοκευή; του διεοώθη. “Επειτα ίνας άλλος ήγού- 
ιιενος Ντεφόρζ καλούμενο; άπεπειράθη νά πειάξη κατά τό 1772 μέ. ενα 
ιπτάμενον δίφρον ιδίας επινοήοεως καί έρρίφθη εις τό διάστημα άπό τοΰ 
πύργου τοΰ Γκοιέ είς ’Ειάμπ καί άπέτυχεν οίκτρόιατα. Τέλος τφ 1800 

ό Καλοί έρρίφθη άπό ένός ϊοτοΰ είς τόν κήπον Ίνταλΐ ιών Παρισίων καί 
ή συσκευή του, ιδία; επινοήοεως, έθρυμματίοθη.

Μετά τάς ματαίας προσπάθειας πάλιν τοϋ Μπλαγκάρ. ένας Ικανό; μηχα
νικός Βιεννέζος, Δέγκεν ονομαζόμενος, έοκέφθη νά χρησιμοποίηση κατά ιό 
1812 ενα μέσον είδος άεροστάιου καί πτητικής μηχανής, δηλαδή νά πετφ 
ανηρτημένος έκ τής Λοψύο; άπό ένός μικρού άεροστάιου διά νά είνε ελα
φρότερος. Άπέτυχεν όμως καί παρ’ ολίγον νά κομμαιιαοθή υπό τοΰ πλήθους.

Iιρ 1854 ό .Ιντουρ έν Λονδινερ έφονεύθη μέ ενα αλεξίπτωτου κυβεονώ- 
μενον, ιο; ισχυρίζετο. Ο Χιέ Γκρουφ, επανέρχεται πάλιν είς τήν πτητικήν 
μηχανήν κα! φονεύεται κατά τινα άπόπειράν του έν Κρεμάν τώ 1874. Αί 
πτέρυγες τής μηχανή; του /κινούντο διά τοΰ βραχίονο; καί ύπό ένός έπα- 
νατακτικοΰ ελατηρίου έκ καουτσούκ.

Τφ 1894 ενα; άλλος Ντελπρά έσκέφθη νά χρηοιμοποιήση διά τήν κίνη- 
σιν τών πτερύγων τής συσκευής του τήν δύναμιν τών μελών του καί κατε- 
σκεύασεν έν δίκυκλον ποδήλατου εναέριον δήθεν, τό όποιον όμως, ώ; καί 
τά όμοια τον δέν έγκατέλειψε ποτέ τό έδαφος τής γής.

Άπό τοϋ 1892 όμως μέχρι τοϋ 1895 ένας σοφός γερμανύς, ό Λίλιεν- 
ταλ, προικισμένος δι' εκτάκτου θελήσεως καί πείρας έπέτυχεν εις σειράν 

πειραμάτων, λαμβ&νων φοράν άπό ενός υψώματος νά άψήοη τό εδαφτος 
καί νά διατρέξη αΐωρούμενος μίαν άπόστασιν 250 μ. περίποι·. Άλλά κατά 
το 1896 έφονεύθη. Ή συσκευή του ουνίοτατο από δύω ιστία κεκλιμένα, 
ίλαφρώ; κοίλα, ιών όποιων κατά βούλησιι· εκανάνιζε τήν κλίοιν καί ενα 
άκόμη ίστίον κατακόρνφον χρηοιμεΰον ώς πηδάλιου.

Τά πειράματα ταΰτα, εξ ίσου ώς καί οί υπολογισμοί τοϋ "Ελμολις, άπο- 
δεικνύουν ότι ή μυϊκή δύναμις τοΰ άνθρώπου δέν αρκεί διά συνεχή πτή- 

σιν όποίσδήποτε. “Αλλως ό Αίλιενταλ δέν εϊχεν ύπ’ δψει νά πετάξη αΧ?.ά 
να μελειήσιι τας συνθήκας τή; εύοταθεία; άεροπλιίνου καί φθάση οΰτω 
είς τήν κατασκευήν τής πτητική; μηχανής.

Οποίσδήποτε ή συσκευή τοΰ οοφοΰ Αίλιενταλ. είναι ή αφετηρία τοΰ 

αεροπλάνου τοΰ μέλλοντος. ΙΙραγματι άπό τήν μελέτην καί τάς παρατηρή
σεις τής πτησεως τοΰ πτηνού ουνύιγαγον ιό συμπέρασμα οτι μία συοκευή 
τοιαϋτη, συνισταμέι-η άπό επίπεδα πάνινα ή έξ έλαη ροΰ μετάλλου δύναται 

νά αίωρηθή είς τό διάστημα. ΊΙ άρχή είναι ή έξής: "Οπως ό χάρτινος 
αετός, ελκόμενος διά τοΰ οπάγου, <5ιά τής άντιοτάστω.- τοϋ άτρος έπί τής 
κεκλιμένη; έπιρανεία; του ύι,’οΰται πρό; νά άνω, οΰτω καί τό άερο- 
πλ.ιΐνον σφενδονιζόμενον όριζοντίως, λόγιο τής άντιοιάσεως ήν άσκεΐ έπί 
τών ελαφρώς κεκλιμένων επιπέδων θά ύηιωθή. Πράγματι δέ ί, συσκευή 
υψοΰται, επειδή ομω; έπενεργεΐ επ’ αύτής καί ή τριβή τοϋ άέρος χαϊ ή 
ελξις τή; γής, βαίνει όριζοντίως εω; ΐίτου καταπίπτει ήρεμα είς τό έδαφος.

' II θεωρία, ορθή, μέ έ.ξίοωοιν, εφαρμόζεται. Χρεκιζειαι ίίμως τώρα 
μέσον διά νά εξουδετερωθώ ή τριβί/ καί ή ελξις, είς τρόπον ώστε νά παρα- 
τείνεται ή πρό; τά πρόσω κίνησις. Προσέθεσαν λοιπόν μίαν έλικα προω

στικήν, διά νά ώθή τήν συσκευήν διαρκώς πρό; ιίι ποόσω. Κατά τό 1843 
πρώτο; ό “Ενσον κατεσκεύαοεν άεροπλάνον μέ Ιστία ακίνητα ώθούμενον 
πρό; τά πρόσω υπό ελίκων κινούμενων ύπό ατμομηχανής. Ό Χπρίγκφε- 

λοω τώ 1868 άντικατέοτηοε μετά ταΰτα τό εν επίπεδον τοΰ "Ενσον διά 
συστήματος ύπερκειμένοιν επιπέδων, άλλ’ άνευ μείζονος έπιτυχίας. Άλλά 

παροι-σιάσθη τώρα άλλο πρόβλημα, άίά τής προσθήκης τής μηχανής 
ηΰξηοε τό βάρος. Καί ήναγκάοθησρν νά αντικαταστήσουν τήν ατμομηχα
νήν, τήν βαρεΐαν, διά μηχανής κινούμενης μέ πετρέλαιον κατ’ άρχάς καί 

τέλος μέ βενζίνην. Τοιουτοτρό
πως έπέτυχον μηχανήν λεπτοτά- 
την καί έλαρτράν, μέ αναλογίαν 
βάρους καί δυνάμεως ένός ίππου 
είς εν καί ήμισυ χιλιόγρα/ιμον. 
Εις τό βάρος τούτο εννοείται 

συμπεριλμμβάνεται καί τό βάρος 
τής ύλης συσκευή; μετά τοΰ επι
βάτου καί τών εξαρτημάτων της. 

Καί εις αύιό ιό σημεΐον εύρί· 
οκονται σήμερον τά άεροπλάνα 

και αι προσπάθειαι τών διαφό
ρων πειραμάτων τείνουν είς τήν 
χρηοιμοποίηοιν, μηχανής άκόμη 
έλαφροτέριις.

'Εν τώ μεταξύ, άπό τοϋ 1784 
ιικόμι/, δύω νέαι προσπάθειαι 

ήρχιοαν. Χά χρησιμοποιήσουν τά; έλικας διά τήν άνύψωσιν καί τά; 
πτέρυγας. ’Εντεύθεν ή τάξι; τών ελικοπτέρων καί τών όρθοπτέρων.

Τά ελικόπτερα είναι έφωδιαομένα μέ πτέρυγα; έλ.ικοειδεΐς, κινουμένας 
είτε δι ελατηρίου ή διά μικρά; άτμομηχανής, ρ ήλεκτροκινηιήρος. Πρώ

τοι οί Λωναϊ καί Μπιενβετον παρουσίασαν κατά τό 1784 εις τήν Γαλλικήν 
Ακαδημίαν εν έλικόπιερον δανειζόμενου τήν κίνησιν του άπό είιλύγιοιον 
όοτοΰν φαλαίνης κεκαμμένον. Κατά τό 1842 ό Φίλιππς καιεοκεύασε 
συσκευήν μέ τέοοαρας πτέρυγας, κινουμένας δι άτμοϋ, ήτις ΰψώθη όντως. 
Τφ 1863 παρουοιάσθηοαν ελικόπτερα κινούμενα δι' ελατηρίου μεγάλου 
ιόρολογίου ύπό τοΰ Χτέ ΙΙονιόν ντ~ Άμεκοίρ, υπό τοΰ Λά Λανδέλ καί 

Ναντάρ, καί τφ 1870 ό ΙΙενώ παρουσίασε τό έλικόπτιρόν ιον μέ έλαιή- 
ριον έκ καουτσούκ, τό όποιον έχαρακτηρίοθη μάλλον ιύς άθυρμα.

’Εννοείται διι τά ελικόπτερα, τά οποία άπέχουν πολύ τής πιήοεως τών 
πτηνών καί τών όποιων ή ευστάθεια δέν είναι σταθερά, δέν φαίνονται 
προωρισμένα διά την πιήσιι- τοΰ ανθρώπου. Τά δρθόπτερα όμοιάζουν ολίγον

Τό άεροπλάνον τοϋ Βίλμπουρ Ράϊτ έν πλήρει πτήαει.
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με την ουακενην τοΰ Ντεγκεν. Είναι ί(/ ωδιασιιένα με πτέρυγας, δι' ώ»· 
πλήττουν τόν άέρα ο.τως ιό πτηνόν, έπειτα δε αί πτέρυγες στρέφονται δια 
νά παρουσιάσουν όλιγωτέραν άντίστασιν είς τόν άέρα, δπως ή κώπη στρέ
φεται μετά την ενέργειαν της έν τη θαλάσση πλαγίως ώς πρός την φοράν 
τής λέμβου, καί υφούνται πάλιν πρός τά άνω διά >·« έπανα/.αβουν τήν πτη
τικήν κίνησιν των.' Αλλ'ούτε εις τό σύστημα τοΰτο δεν φαίνεται η λύσις τον 
προβλήματος. Τό πτηνόν δεν στέκει, ώς εξηκριβώθη, δια μόνης τής κινήσεως 
τών πτερύγων του.Όρ&όπτερον παρουσίασε κατά τό 1^61 ό Ντύ Τάμπλ έν 
Ιίρέοιη,άλλά κατά τάς δόκιμός του δεν ευρέθη λυον τό πρόβλημα. ’Επίσης 
οι'Υρι'ο Ντε Βιλλενέβ, Γ. Ίϊοσανιιε καί Αντερ παρουσίασαν έκαστος τα 
κλη&έντα μηχανικά πτηνά. Καί τέλος κατά τό 1894 ό Γ. Βέλνερ καθηγητής 
έν Μπρεν τής Αυστρίας παρουσίασε μίαν μηχανήν, είδος εναερίου σκάφους 
με έλικας καί τροχούς, ήτις ήτο συνδυασμός όρθοπτέρον και ελικοπτέρου.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται οτι μόνου τό άεροπλάνον προσεγγίζει εις 
τήν πλήρωσα· τών δρων τοΰ προβλήματος. Είς αυτό λοιπόν εσχάτως 
έσιράφη ή προσοχή δλων, μηδ' αύτοΰ τοΰ περίφημου όπαδοΰ τοϋ ελαφρό
τερου τοϋ άέρος, τοΰ γνωστού αεροναύτου Σανιος Χτυμον εξαιρούμενου. 
Καί δύναταί τις νά Αρίθμηση μεταβολής καί μεταρρυθμίσεις καί δοκιμάς 
επιτυχείςXΕν πρώτοις τά επίπεδα έγιναν ελαφρώς καμπύλα καί συγκλίνονια.

Πρώτος απο τοΰ 1889 ό άμερικιινος μηχανικός *Ιραμ Μαξίμ κατε- 
οκενασε διαφόρους τύπους αεροπλάνων, στηριζομενων έπι τής αρχής τοΰ 
αεροπλάνου, με ελαφρός μηχανάς, αϊτινες κατά τους υπολογισμούς του 
έδει νά δώσωοι ταχύτητα 160 χιλιομέτρων καθ' ώραν, τά όποϊα λόγω 
μικράς εύσταθείας δέν έπέινχον. Μερικοί αριθμοί δίδουν μίαν ιδέαν δοκι
μών. Είς τόν τύπον τοΰ 1891 ή έπιφ άνετα τών ιστίων ήτο 522 μ. τετρα
γωνικών, τό βάρος τής συσκευής μετά τοΰ βάρους τών επιβατών 2612 
χιλιογρ. ή κινητήριος δύναμις εκατόν άτμοϊππων, η άτωστικη δύναμις τών 
2 ελίκων 450 χιλιογρ. Τό άεροπλάνον τού Φίλιππς διέφερε ταυ τοΰ Μαξίμ 
κατά τά μεγάλα Ιστία, άτινα είχον ιιντικαταόταθή υπο πολλών μικρών διατε
θειμένων όπως τά έλ.άσματα τών ξύλινων παραπετασμάτων ιών παραθύρων.

ετέρου ό διάσημος άμερικανος καθηγητής Αάγκλεϋ Από τοΰ 1898 
ήρχισε rii πειραμα’ίξτται μέ τόν άεροδρόμωνά του, έξ άργυλλίου (αλουμι
νίου) μικρών όμως διαστάσεων. II συσκευή είχε βάρος μόλις 10 χιλιογρ. 
Αιέτρεξεν έν τούτοις διάστημα 900 μ. μέ ταχύτητα II μέτρων κατά δευ
τερόλεπτον τήν 18 Νοέμβριον 1896 πλησίον τοΰ κόλπου τοΰ ΙΙοτ.ομάκ.

Τέλος τώ 1890 οί Ί'ατέν και Ρισαέ έ.τέτυχον τήν κατασκευήν μικρού 
άεροπλάνον δι’ ατμοΰ, βάρους 88 χιλιογρ. έκτάσεως δέ ιστίων 6. μ. 60. 
τό όποιον έδόκιμάσθη είς ΣαΐνιΑντρες πλησίον ταΰΆβρ κατά τόν'Ιού
νιον τοΰ 1897. Σφενδονιοθέν άπό ενός ξύλινοι· επιπέδου υφώθη, έπειτα 
έχαμήλιοσε, άνυψιόθη έκ νέου κατόπιν, καί έπεσεν έ. τός τής θαλάσσης είς 
άπόοτασιν 140 μ. με ταχύτητα 18 μ. κατά δευτερόλεπτον.

'Εκ τών πειραμάτων τούτων καταδεικνύεται οτι ή δυσχέρεια τής πτή- 
σνως οφείλεται είς τήν έλλειφιν ευσταθείας μάλλον παρά είς τήν έλλειφιν 
μηχανών ισχυρών καί ελαφρών. Πράγματι δέ τό ζήτημα τοΰτο τής ευστά
θειας παραμένει άλυτου. Ένόμισαν οτι δεξιός πιλότος δι' επιτηδείων χειρι

σμών τοΰ πηδαλίου δύναταί νά προλάβη καταστροφήν. Πρόκειται δ' όντως 
περί καταστροφής, διότι απότομοι ταλαντεύσεις τής συσκευής και παράκαιροι 
πηδαλιουχιομοί ή πρόωροι δύνανται νά προκαλέσονν πτώσιν όλεθρίαν, όπως 
προσκρούει μεθ' ορμής ό κακώς ισορροπημένος χαρταετός τών παιδιών.

Τοιοΰτον τι έπαθε πρό τίνος ό Σαντός Νιυμόν παρά τό Σάν - Σνρ μέ τό 
ύπ άρ. ΧΙΕ μπίς άεροπλάνον τον. Ιιά τοΰτο όλοι αποκλίνουν κόρα πρός 

τα αυτόματα μηχανήματα, δι' ωτ θά έπιτευχθή ή ευσταθής ισορροπία έν 
τώ διαστήματα Σημειωτέου δε ότι ούτε οί άδελη οί ]*αϊτ ούτε ό Φαρμάν, 
περί ιυν θά 'ίδωμεν κατωτέρω, έχουν αυτόματα τοιαΰτα. Καί είναι μέν 
αληθές, ότι άνευ τοιούτων έχουν επιτυχίας αριθμήσει, άλλ’ έπίσης είναι 
Αληθές ότι εξέρχονται διά δοκιμάς μόνον έν α>ρα πλήρους νηνεμίας.

Καί ιδού ή σχολή τής θεωρίας τών συσκευών τών βαρύτερων τοΰ άέρος, 

κλάδος ολόκληρος τής αεροναυτικής επιστήμης, κληθείς γαλλιστί ;i γϊϋΐίοΐϊ. 
Αί βαρυτερατ τοϋ άέρος συοκευαί διηρέθησαν είς δύο μεγάλας κατηγορίας: 
Εις ουσκευάς δυναμικής ένεργείας άποκλειστικώς καί εις σνσκευάς έν μέρει 
μέν δυναμικής καί έτ μέρει στατικής ένεργείας. Καϊ είς με»· τήν πρώτην 
κατηγορίαν υπάγονται τά αεροπλάνα, τά ελικόπτερα, τά όρθόπτερα καί τά 
διά τοΰ συνδυασμού άνά δύω έκ τούτων Τά αεροπλάνα διά νά άνυφωθώοι 

και παραμείνωσι είς τό διάστημα χρησιμοποιοΰσιν ώς είδομεν τήν Αντί
στασιν τήν οποίαν ενασκεί ό ατμοσφαιρικός άήρ έκ τών κάτω προς τά άνω 
κατακορίφως έπί έπιφανείας κινούμενης ύπό δυνάμεως τίνος όριζοντείως.

Πράγματι ώς αφετηρία τοΰ άεροπλοίου τού μέλλοντος πρέπει νά Οεω- 
ρηθή τό τιεροπλάνον. II θεωρία τούτου, μετά παρατηρήσεις καί πειράματα 
καί δοκιμάς, έπί τής μελέτης τής ιτντιστάσεως τοΰ άέρος, βασίζεται είς τά 

έξης: Παρετήρησαν οτι ό άήρ ασκεί κάποιαν άντίστασιν έπί τών κινουμέ- 
νων σωμάτων καί οιι ή άντίστασις αΰτη είναι σημαντικωτέρα όσον μεγα- 
λειτέρα ειιαι ή επιφάνεια τοΰ κινούμενου σώματος καί ή ταχύτης αυτού. 

'Αφ' έτερον παρετήρησαν ότι ή τιμή τής άντιατάσεο>ς ταύτης ποικίλλει 

άναλόγως τής κλίσεως ΙπιφανεΙας -’τρό; τι).· γενιχην δικΰ^υνοιν του 
ανέμου. ’ Οοον μιχροιέρα είναι ι'/ γωνία ιής κεκλιμένης έ.τιγανείας πρός 

τήν ΆιεύΟυνοιν τοΰ ανέμου τόσον ή ιΐνιίοιαοις είναι μεγαληεέρα.
-.ήμερον λοιπόν τό άεροπλάνον ουνίαιαται άπό κεκλιμένα επίπεδα υπό 

μικρόν γωνίαν πρός τόν άνεμον, έφωδιαομένα δμως μέ πηδάλια διευΟΰν- 

οεως καί μέσα οεαδερόεηεος όριζοντείας, είτε αυτόματα είτε χειριςόμενσ 
ΰπό πιλότου και Αποοπαται άπό τοΰ εδάφους διά τής προωστικής κινήσεως 

των ελίκων του καί τής άνιιστάσεως τοΰ άέρος. Ή έκκϊνησις γίνεται ως 
Ιϊςήί·' Κατασκευάζουν έπι τοϋ εδάφους εν δάπβδον ξύλινοι· αρκετών μέτρων 
μήκους, έφ’ οΰ στηρίζουν τό άεροπλάνον μέ. τούς τροχούς ποδηλάτου, τούς 

όποιους τρέρει ίπ* ιιΰτό. θέτουν είς κίνησιν τότε την μ-ηχανην και αρχί

ζουν νά οτρέφιονται αί Τλικες. Μέ τήν προωστικήν δύναμιν τών ελί
κων ή συσκευή κινείται πρός τά έμπρός, αλλα τότε επενεργεί επι τών 
κεκλιμένων επιπέδων του ή άντίστασις τοΰ άέρος έκ ιών κάτω πρός τά 
ά’νιο. Ίίιυτοχρόνως όμως καί τό βάρος τής συσκενής τήν ελκει πρός τά 
κάττο. Καί με τήν προωστικήν δύναμιν ιών ελίκων ίίπως οιιλεϊιαι πρός τά 

πρόσω διασχίζουν τά επίπεδά τον ιά οιρώμαια τοϋ άέρος καί διευθύνον
ται υπό έλαφράν κλίοιν πρός τά άνω. Τότε — άρίοΰ διαννοη 20 μέτρα 
περίπου οΰτω — άποσπάται σιγά σιγά άπό ιοΰ εδάφους τό άεροπλάνον, 
μετεωρίζεται χωρούν πρός ιά πρόσω καί άνω, ή μηχανή εντείνει τήν δύνα

μίν της και ιό άεροπλάνον διευθύνεται πλέον πρός τά πρόοισ καί άνω.
7'ά ελικόπτερα άποσπιϋνται τοϋ εδάφωνς δι ' ελίκων κάτακαρύτρων, τά 

δε όρθόπτερα πλήττουν ιόν άέρα, δπως ιά πτηνά, με μεγάλας πτέρυγας. 

"Οσον άφορρ τάς διά συνδυασμού τών άνωτέρω τΰ.των οιωκευας, χρηοιμο- 
ποιοΰσιν ιδιότητας τοΰ ενός καί τοΰ άλλου καί διακρίνουν ιαϋια ΰπό τό 
όνομα γυροπλάνα, γυρόπιερα, ΰλικοπλανα, πιερυγόοκαφα

' ίδιήι άπό τοΰ 1005 ήρχισαν ιιέ πολλήν θέρμην πειραμαια άεροπλοιας 
έπισιημονικά πλέον. 'Ο Σαντός Νιυμον έγκαιέτ.ειφε ιά αερόσιαιά του καί 
καιεοκεύασεν εν έλικόπτερον, έπειτα κατά ιό 1906 εν άιεροπλανον έκ ξύλου 
καί υφάσματος ΰπ’ άρ. 14 έν ιί) σειρρ ιιδν συσκευών του, δυνάμεως 2ό 
ίππων πρώτον καί είια 50, μέ ιρεΐς κυιρέλας επιπέδων, με πηδάλια κ.λ. 

καί τήν 12 Νοεμβρίου 1906 με ί'να εναέριον πλοΰν 220 μ. έκέρδιοε τό 
έκ ερρ. 1500 βραβεΐον. Βραδϋιερον καιεσκεύαοε άλλο έκ μαονιού καί 
είτα τρίτον μονοπλιίνον /μέ έν επίπεδον) άλλ' άπέινχεν.

Ό Εσκαι Πελτερί έπίσης άπό τοϋ 1905 ήρχισε ιά πειοαιταειί του ιιε έν 
μονοπλΰνον καί μίαν μηχανήν έλαφροτάτην, καιώρθωσε δε κατά ιό 1908 
νά πετάξι) 1200 μέτρα καί είς ΰψος 30 /ιέτρων. Ή συσκευή του είχε 
17 ιειρ. μ. έπιφάνειαν καί βάρος 350 χιλιογράιιμιον.

Καί έρχεται ό Μπλεριό, ό πρωταθλ.ηιής τοΰ μονοπλάνου, ό όποιος ήρχι- 
οεν άπό τοΰ 1907 καί μέχρι τής στιγμής έχει κατασκευάσει έννέα μονο
πλάνα, τύπου .Ιάγκλεϋ περίπου. Με τό τελευιαϊόν του κατά 'Ιούλιον 1908 
διήνυσεν 8 λεπτά είς ιό διάστημα καί 21 δευτερόλεπτα. Τέλος ιήν 31 
παρελθόντος ’Οκτωβρίου επέτυχε διατρέξας 28 χιλιόμετρα. 'Αλλά /ιετά 
δύο ήμέρας τό ιιονοπλάνόν του έθρυμιιαιίοθη.

Ό Ντελαγκράνζ ήρχισε τά πειράμαιά τον τήν 25 Φεβρουάριου 1907 
μ'ε εν διπλανόν (δύο επίπεδα) μήκους 10 /ιέτρων, άπό ύφασμα καί σκελε
τόν ξύλινον, μ'ε μηχανήν δέ 50 ίππων καί έλικα έξ αργιελίου (άλλου,ιιινίου). 
'II έπιφάνειά του ήτο 60 ιιέτρων τετραγωνικών καί τό βάρος του 290 
χιλιογράιιμων. ΊΙ συσκευή έξεκίνησεν όλισθαίνουοα διά ιροχων έπί τοΰ δαπέ
δου. 'Αλλά τήν αυτήν ήμέραν ή συσκευή του, λόγρι τής λεπιότητός της, 
έοτράβωσε καί τέλος μετά διάφορα πειράματα παρονοιάοθη ιιέ νέαν συσκευήν 
όμοίαν περίπου ιιλ.λά στερεοτέραν καί βαρυτέραι (150 χιίιογρ ) και διαδο- 
χικώς έν Γαλλίρ., είια Ίιαλίρ καί πάλιν Γαλλίι/ έμεινε κύριος τοΰ άέρος 
έπί 29 πρώτα λεπτά 53 δεύτερα καί ij-.

’9 Φαρμάν, άλλος διάσημος άεροδρόμος, πειραματίζεται μέ διπλανόν. ΊΙ 
σιωκευή τον φέρει πρός τά όπίσω κυψέλην έξ επιπέδων πάνινων ήτις φέρει 

καί τό κάθετον πηδάλιον, ενώ το πηδα/.ιον τής καθ ύφος διευθύνοεως εΰρί
σκεται έμπρός. Ό κυβερνήτης ιοΰ σκάφους—άς έπιτραπή ή έκφρασις — 

εΰρίσκεται είς τό μέσον τής κυρίως κνψέλης, όπισθεν δε αυτού ρ .άρ/ανρ 
50 ίππων, ήτις κινεί τήν έλικα ιοποθειημένην όπισθεν. ’Κπιφάνεια 50 
ιετρ. μ. βάρος 500 χιλιογράμμων. Τήν 26 'Οκτωβρίου 1907 διέτρεξεν 
771 μ. κερδίσας τό κύπελλον Atchdeacon. Τήν 13 'Ιανουάριου 1908 μέ 
τροποποιηθεϊσαν τήν συσκευήν του διέτρεξεν εν χιλιό/ιετρον ιιέ καμπύλην 
500 μ. ε’ις Γ καί 2S". Τέλος μετ’ άλλεπαλ.λήλ.ους δοκιιιάς έν τφ πεδίοτ τοϋ 
Σαλόν καιώρθωσε νίι διαπλεύο/) έναερίως 25 χιλιόμετρα καί νά φθάση είς 
Ρέμς εντός 20 λεπτών τήν 29'Οκτωβρίου 1908.' Αληθές εναέριον ταξείδιον.

Τέλος οί περίφημοι αδελφοί Ράϊτ μετά ιιειιονιοιιένας καί άθορύβονς 

δοκιμάς είς τάς έκτεταμένας πεδιάδας τής 'Αμερικής ένεφανίσθησαν καί έν 
τή πατρίδι των καί έν Γαλλίρ μέ εν διπλανόν, άπλοποιηιιένον πολύ, μέ 
μίαν κυψέλην /διαμέρισμα) χιορ'ις ουράν, ιιήκους 12 μ., ΰι/ιους 2 μ., μέ. δύο 
επίπεδα πηδάλια έμπρός χειριζόμενα ύπό ιοΰ πιλότον (οδηγού) διά τήν 
καθ' ΰψος ή βάθος διεύθννοιν, μέ τό πηδάλιον τής δριζοντίου διευθύνοεως 
όπίοιο, μέ μηχανήν δυνάμεως 25 ίππων κινούσαν δι’ άλύοσεων δύο έλικας, 

καί έπήραν τό ρεκόρ τοϋ κόσμου Τά πρώτα πειράμαιά του <ί Γουΐλμποΰρ 
Ράϊτ, χωρίς ενδιαφέρον όμως, έξειέλεσαν έν τώ πεδίο) Ώβουρ πλησίον 
τοΰ Μάνς άλλά /ιετ’ ολίγον έδειξεν υπεροχήν απέναντι παντός άλλον. Οΰτω 
κατώρθωοε νά ταξειδεύοΐ) έναερίως έπί I ώραν καί 31 λεπτά, διαιρέξας 
άπόοτασιν 66 χιλιομ. έπιοήμως μεπρηθεΐσαν. Έπειτα προοέλαβε καί επιβά
την καί έπαξείδευοεν έπί I ώραν καί 9 λεπτά. Τήν 13 παρελθόντος Νοεμ

βρίου έκέρδιοε τό βραβεΐον τοΰ ΰη’ους τοϋ ’Αερο-Κλοιμπ τοΰ Σαρθ άνα- 
χθείς είς ΰψος 60 /ι. περίπου. Καί άκόμη καιώρθωσε. νά άνυψώνεται 
διά μόνης τής προο’ισεως τιΰν ελίκων του.

Έκτος τών συσκευών τούτων, αί όποϊαι έδωκαν εσχάτως τά καλήτερα 
αποτελέσματα έδοκι/ιάοθησαν καί τά αεροπλάνα τοΰ ’ Κλλεχάμιιερ (τριπλά- 
νον-τριπλεπίπεδον) μ'ε τό κέντρον τοΰ βάρους πολύ χαιιηλά, ιά ιιονοπλάνα 

τοϋ Βοΰϊα, αί συοκευαί τών Ντε λά Βώ, Πισσώφ, Γκαοταμπίδ καί Μαν- 
ζέν, "Ετριχ καί Γουέλς, Φερμπέρ, τό τριπλεπίπεδον Γκουπί μέ μεγάλην 

ευστάθειαν, τά ά/ιερικανικά διπλεπίπεδα τύπου Ρέντ- Γόυάϋγκ, αί συοκευαί 
τών άδελφών Ζάινς, τό γυροπλάνον Μπρεγκε-Ρισοέ, τό έλικόπτερον Αντυρ ιό.

Φαίνεται ότι ει/ιεθα πολύ πλησίον εις τήν λύσιν τοΰ προβλήματος. Είναι 

έκτος πόσης αμφιβολίας οιι τό αυτόματόν μηχάνημα τής είοιαθείας θά 
έπινοηθή καί δτι ι) δύναμις θά -χρησιμοποτηθή έν ομικρώ χώρφ καί έν 
δλ.ίγφ βάρει. Θά είναι δυνατόν τότε νά ταξειδεύ/) τις όπως θέλη, δσον θέλει.

Λ.

Γ

ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Συχνότατα βλέπει τις εΐς φωτογραφίας, εΐς εικονογραφημένα δελτάρια 
και εΐς όδτ/γοί ς τής Κερκύρας. τάς παρά τό στόμιον τής λι/ινοθαλάο- 
οης Χαλικιοπούλου (αρχαίου Ύ/.λαϊκοϋ Λιμένος) κειμένας δύο νησί

δας— τήν τής Βλαχέρνας καί τό °Ποντικονήστ* — ελάχιστοι δέ εΐσιν οί 
γινώσκοντές τι ιστορικόν περί αύτών.

Τό ‘Κανόνι· είναι εν τών μαγευτικωτέρων τοπίων τής Κερκύρας, 
έκλήθη δέ οΰτω ένεκα τής έν αΰτώ καί ύπό τών Ενετών τοποθετήσει»? 
μεγάλου πυροβόλου. Ποσάκις παρά τήν ακτήν καί έν τφ ναΐσκιρ τής πλη
σίον Νησίδος Βλαχέρνας, μέσιρ η λυγερών ερωτικών στεναγμών, όρκοι 
αιώνιας πίστεως άντηλλάγησαν, ή δέ θάλασσα έπήρεν αύτούς έπ'ι τών 
νιότων της, ϊνα εΐς τά άπροσιτιύτερα τοΰ πυθμένος της τούς καταβύθιση!

Ή μικροσκοπική αΰτη νησίς τής Βλαχέρνας, ή μάλλον σκόπελος, κεϊ- 
ται παρά τήν ακτήν τοΰ Κανονιού, μεθ’ ής διά βραχίονος έξ άκατερ- 
γάστων λίθων ίνοΰται, καί εΐς τό στόμιον τοϋ τενάγους τής Αιιινοθα- 
λάσσης Χαλικιοπούλου, τοΰ κατά τούς αρχαίους χρόνους ' 1'λλαΰκοΰ Αι/ιέ- 
νος, τύ στόμιον τοϋ όποίου έκλείετο διά σιδηράς άλύσσου, έξ ού καί 
Porto Catena (Άλυσσολιμήν) έπί Ενετοκρατίας έκλήθη.

Έπί τής νησίδος ταύτης, ήτις, κατά τούς ιστορικούς χρόνους, είναι έκ 
τών καιρικήμένων ή μικρΟτέρα τοΰ κόσμου, εΰρίσκεται ναΐσκος έπ’όνό- 
ματι τής Υ.Θ. έν Βλαχέρναις. έξ ού καί τό κοινώς Νησάκι τής Βλαχέρνας, 
δπερι καλείται καί Πέραμα, διότι πρό τής κατασκευής τών Οδών συγκοι
νωνίας πόλεως καί εξοχής έπεραιοϋντο έκεϊθεν πάντες οί έκ τής πόλεως 
είς τήν εξοχήν μεταβαίνοντες και 
είςτήν άπέναντιΜΔ.ακτήν(έφ’ής 
έτερος ναΐσκος έπ' όνόματι τοΰ 
Άγ. Νικολάου τιμώμενος), Περα- 
ταρίαν καλουμένην, άποβαίνον- 
τες, έξ ής καί οί άπό τής εξοχής 
εΐς τήν πόλιν πορευόμενοι έπε
ραιοϋντο εϊς τό Πέραμα.

Ή νησίς αΰτη είναι ιδιοκτη
σία τής αρχαίας οικογένειας τών 
Βούλγαρη, έπιλεγομένων Spada 
Longa (Μακροσπάθη), απόγονος 
τής όποιας τυγχάνει ό επιζών κ. 
Φραγκίσκος I. Βούλγαρης.

Ό έπί τής νησίδος ναΐσκος, ήτο 
πρό άμνημονεύταιν χρόνων κατη- 
ρειπωμένος, έσώζοντο δέ μόνον 
οί τέσσαρες αύτοΰ τοίχοι. Ότε 
αίφ νης κατά τό 1S4S τραγικόν τι 
συμβάν συνέτεινεν εΐς τήν άνα- 
καίτισιν τοϋ ναΐσκου καί εΐς τήν 
παρ’ αύτφ άνέγερσιν κατοικίας. 

Ή έκ Μεσολογγίου Έλένΐ) 
Ι’εράσβικ, έγγαμος καί διακρινο- 
μένη έπί καλλονή, ήτις μέχρις 
εσχάτων τοϋ βίου της δέν τήν 
έγκατέλειιρεν, έζη βίον άβίωτον, 
διότι ό σύζυγός της ήτο εΐς άκρον 
ζηλότυπος καί τήν έτυράννει.Ά- 
πελπισθεΐσα ένεκα τών πολλών 
βασάνων τάς όποιας ύφίστατο, 
άπεφάσισε νά τερματίση τόν βίον
της, αύιοκτονοϋσα διά πνιγμού. Ληο ΤΗΝ ελληνικήν φυςιν 

Πρός τόν σκοπόν τούτον, ημέ
ραν τινά μετέβη είς τήν περί ής ό λόγος νησίδα καί έρρίφθη εΐς τήν 
θάλασσαν. Άλλά μολονότι τό μέρος έκεΐνο ήτο έρημον, παρέτυχεν έκεΐ, 
ώς έκ θαύματος, κάποιος καί έσωσεν αύτήν.'Άμα τή σωτηρία της έκαμε 
ιάξιιιον >·<ί γίνΐ) καλογραία καί νά μονάση είς τήν νησίδα ταύτην, υπέρ καί 
έγένετο. Ευθύς άμέσως μετά τόν είς καλογραίαν προχειρισμιίν της, 
παρουσιάσθη εϊς τόν τότε ιδιοκτήτην τής νησίδος Φρ. Σπ. Βούλγαρη, 
παρά τοϋ οποίου έζήτησε τήν νησίδα δπως μονάση έν αύτή, καί δστις 
τήν παρεχώρησεν είς τήν Ι’εράσβικ ϊσοβίως. (Συμβόλ. 21 Φεβρ. 1848).

Μετά τήν συνομολόγησα· τοϋ συμβολαίου ή Μοναχή Ελένη μετέβη 
εΐς τήν Ανατολήν καί διηγουμένη οτι διιι θαύματος τής Υ. Θ. έσώθη 
καί δτι τούτου ένεκα έγένετο καλογραία κλπ.. συνέλεξε δι’ εράνου ού 
σμικρόν ποσόν, έπανελθούσα δέ άνεκαίνισε δι’ αύτοΰ τόν ναΐσκον καί 
άνήγειρε κελλίον πρός κατοικίαν δύο καλογραιών.

Μετά βραχύ χρόνον άπό τής έν τή νησίδι έγκαταστάσεώς της, ή 
'Ελένη προσέλαβεν ώς συνάδελφον τήν έκ τής κώμης Γαστουρίου καλο
γραίαν Αθανασίαν Άργαλιά και συτέζησε μετά ταύτης εΐρηνικώς μέχρι 
τού 1877, δτε άπεβίωσε.Μετά τόν θάνατον τής Ελένης, ή Άργαλιά συνο
μολόγησε μετά τών κληρονόμων τοϋ Βούλγαρη νέον συμβόλαιον, εμει- 
νεν έν τή νησίδι, παρέλαβε σύντροφον τήν νεωκόρον Μαρίαν Μοντεβέρδη 
καί εΐργάσθη ύπέρ τής νησίδος μέχρι τοϋ 1884 δτε τόν βίον έξεμέτρησε.

Ταύτην διεδέχθη ή Μοντεβέρδη. ήτις κατά τό αύτό έτος παρέλαβε 
διά συμβολαίου καί έν καλή καταστιίσει τήν νησίδα, καί εΐργάσθη ύπέρ 
αύτής ύπερανθρώπως, τή χρηματική δέ συνδρομή τοϋ μακαρίτου Μι
χαήλ Μπουκαούρτμ προσέθηκεν εΐς τό κελλίον καί έτερον δωμάτιον.

Κατά τό 1893, μεταστάσης είς τάς αιωνίους μονάς καί ταύτης, ό επι
ζών κληρονόμος τών Βούλγαρη κ. Φραγκίσκος, διά συμβολαίου Ισοβίου 
προσόδου παρεχώρησε τήν νησίδα μεττι πάντων τών έν αύτή οικημάτων 
καί τοΰ ναΐσκου είς τάς νεωκόρους μοναχάς Καλινίκην, (Κερκύραν 
Άσπρέα). Άγαπίαν (Αλεξάνδραν Μήλιου) καί Παρθενίαν, (Παγώναν 
Χονδρογιάννη), δπως δι’ έξόδων των συντηρώσι τόν ναΐσκον καί λοιπά 
προσφέρωσι δέ έτησίως τφ κ. Βούλγαρη καί κατά τήν εορτήν τής έν 
Βλαχέρναις κατα&έσεως τής τίμιας ζώνης τής Θεοτόκου, (2 Ιουλίου), 
λόγο» υψηλής κυριότητος, δίλιτρον έξηγιασμένον άρτον καί λαμπάδα, 
ήν ό ιδιοκτήτης άφιεροΐ έκάοτοτε είς τόν ναΐσκον.

Αί τρεις αύται μοναχαί, τή αρωγή τών ευσεβών κατόρθωσαν καί τόν 
ναΐσκον νά εύτρεπίσουν, καί τρεις άργυράς κανδύλας ν' αποκτήσουν, 
καί τήν εικόνα τής V. Θ. δΓ 7- αργυρών καί χρυσών αναθημάτων νά 
έπικοσμήσουν. Καί νΰν ή άλλοτε έρημος νησί; κατέστη τό μικρόν μονα- 
στήριον τής Βλαχέρνας.

’Ολίγον άπώτερον τής νησίδος τής «Βλαχέρνας κεϊται τό περίφημον 
• Ποντικονήσι . ηράττον. ούτως εΐπεϊν, τό στόμιον τής λιμνοθαλάσσης, 
καί τό όποιον ιστοριογράφοι τινές — άγνωστον πού στηριζόμενοι άπο- 
κ.αλοϋσι Νήσον τον Όδνσσέως. Καί μολονότι δέν άξιούμεν τίτλον ιστο
ριοδίφου, φρονοϋμεν, δτι Νήσος τον Όδνσσέως. ή μάλλον σκόπελος 
τον Όδνσσέως ήδύνατο άπταίστως νά κληθή ή άπό τής κώμης ΙΙρι- 
νί?,λα (περιοχής Γύρου) έν τή θαλάσση καί παριι τήν Δ. άκτήν μετά 
τό άκρωτήριον Φαλακρό φαινομενη Νανς τον Όδνσσέως. ή κοινώς 
Μαρμαρωμένο Καράβι, οΰτω καλούμενος βράχος, δστις αναφαίνεται 
ώς ίστιοφιίρον τι άκίνητον μέ αναπεπταμένα τάΙστία-Ό "Ομηρος διηγεί
ται, δτι ό Ποσειδών, εξοργισμένος ών κατά τοϋ Όδυοσέως. οϋχ ήττον 
καί κατά, τών Φαιάκων, οΐτινες έφιλοξένησαν αύτόν καί δΓ ίδιας νηός 
τόν μετέφερον εΐς Ιθάκην, είχεν άποφασίοει νά ρίψη έπί τής πόλεόες 
των ύιρηλίιν όρος, ϊνα καλύψη αύτήν άπασαν, νά καταστρέιμη δέ τήν έξ 
’Ιθάκης έπανερχομένην νήα, άλλ’άποτραπείς πορά τοϋ Διός, μίαν |ΐόνον 
τών φοβερών απειλών του έπραγμάτωσε. καί τοΰ Αλκινόου και τών 
Φαιάκων, έν πλήθει προσδραμόντων ϊνα ΐδωσι τήν νήα έπανερχομένην, 
όρώντων δέ αύτήν, τήν μετέτρεψεν εΐς βράχον ("Ορα καί Μουστοξύδου 
Cose Corciresi) έξ ού καί τό μυθολογούμενου Μαρμαρωμένο Καράβι.

ΚΕΡΚΥΡΑ.—ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΚΑΙ Η ΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

Τό Ποντικονήσι φαίνεται ώς οασις έν μέσφ τής θαλάσσης, καλύ
πτεται δέ ύπό μικρών ανθοκηπίων, ύπό κακτοειδών φυτών, ροδεών, 
δαφνών καί κυπαρίσσιον. Έπί τοϋ έπιπέδου άνδήρου αύτοΰ, ύπό κλι
μάτων καί ετέρων περιπλέγδην φυτών οκιαζομένου, ανέρχεται τις 
διά κλίμακος λιθόκτιστου, έπ’ αύτοΰ δέ κεϊται ό έπ’ όνόματι τοϋ 
Παντοκράτορος τιμώμενος ναΐσκος καί αί κατοικίαι δύο καλογήρων.

Έπί τοΰ τοίχου τοΰ θυσιαστηρίου (ή ίεροϋ βήματος) ύπάρχουσι προ- 
σηρμοσμέναι πλάκες ενεπίγραφοι, άναμιμνήσκουσαι τάς συχνός επι
σκέψεις τής Αύτοκρατείρας Ελισάβετ τής Αυστρίας, ήτις έπί τή έν 
Κερκύρρ ανακτήσει τής υγείας της άφιέρωσεν ένεπίγραφον πλάκα.

Διακρίνονται έτεραι έπίσης έπιγραφαί: Τοϋ άτυχούς υίοϋ Ροδόλφου, 
τών βασιλέων μας Γεωργίου καί Όλγας, τοΰ Μεγάλου Δουκός Κων
σταντίνου τής Ρωσσίας καί ετέρων πριγκήπων καί επισήμων καί έπι- 
φανών προσώπων, τό Ποντικονήσι έπισκεφθέντων.

Ή ύπό τής Αύτοκρατείρας Ελισάβετ άφιερωθεΐσα πλάξ φέρει τήν 
εξής επιγραφήν: ■ Elisabetta d' Austria qui si poesando, per les spi- 
raro le atire piu miti lo scoglio, die per lei dava fiori, atna serbarne 
memoria — 1861.. Ελληνιστί σημαίνουσιν οΰτω : Ή Ελισάβετ τής 
Αυστρίας ώδε έπαναπαυομένη, καί τών τερπνότερων αύρων χάριν αύτής 
πνεουσιΰν καί τοΰ σκοπέλου, δστις άνθη τή προοέφερεν, ένασμενίζεται 
νά τηρή τήν άνάμνησιν·.

Μεταξύ τών δύο τελευταίων καλογήρων, οΐτινες έμόναζον έκεΐ. ό έκ 
Γαοτουρίου Συμεών Κοντός,ενάρετος και φιλόπονος, πολλούς κατέβαλε 
μόχθους καί κόπους πρός εΰρυνσιν καί έξοιραϊσμόν τοΰ άγονου τούτου 
βράχου, μετακομίζων διά λέμβου χώματα έκ τής έναντι άκτής τοϋΆγίον 
Λόκολάου (Περαταριάς) πρός έπίχωσιν μικρών σκοπέλων καί υφάλων, 
έφ’ών νΰν φύονται κακτοειδή καί δένδρα.Όλίγον δέ κατ’ όλίγον περιε- 
τείχισε τό Δ.Μ. μέρος τοϋ Ποντικονησίον καί άνήγειρε 3 έτι κατοικίας.

Δυστυχώς, πρό τινων έτών οί έπίτροποι τοΰ Ναοΰ τής Υ. Θ. τών 
Στερειστών (Ήπειρωτών), ού μετόχιον τυγχάνει τό Ποντικονήσι, ήλθον 
εΐς έριδας μετά τοΰ φιλοπόνου καλογήρου, καί, μολονότι ούτος—έξ 
ιδίων έπί τό πολύ — έκαλλώπισε τό Ποντικονήσι, δπερ ξηρόν βράχον 
παρέλαβεν, άπέπεμψαν αύτόν άνευ άποζημιώσεώς τίνος καί έξεμίσθωσαν 
τό νησίδων εϊς τινα πολίτην, δστις εκμεταλλεύεται ήδη αύτό.

Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ
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ΛΗΜΗΤΡΙΟΖ ΓΛΛΛΚΟΪ Ο ΛΘΤΙΝΑΙΟΧ

ΕΛΛΗΝ ΒΡΑΧΜΑΝ

Θά έξέ νισε βέβαια πολλούς ή άναγραφεϊσα εΐς 
τάς εφημερίδας εΐδησις δτι εΐς τήν ίεράν πόλιν 
τών ’Ινδών, τήν Μπεναρές, εύρέθη ό τάφος Έλλη

νας βραχμάνος τοΰ ’Αθηναίου Δημητρίου Γαλανού.
Όλίγιστοι γνωρίζουν τόν ανήσυχαν αυτόν άνδρα 

όστις έίίαυμάσθη μεταξύ τών σοφών βραχμάτων, 
ώς οοφώτερος καί βέβαια θά έκπλαγώοι διά τό 
γεγονός οτι. Έλλην εΐσέδυσεν εϊ; τά μυστήρια τής 
παγόδας, τά προσιτά μετά σπουδάς δεκαετηρίδων 
εΐς τά έκλεκτώτερα πνεύματα τής ’Ινδίας.

Είνε βέβαιον καί έπιστημονικώς αποδεδειγμένου 
ότι οί Ινδοί είνε τό αρχαιότεροι· τών πεπαιδευμέ
νων εθνών. Οί σοφοί έρευνώντες τήν ινδικήν φιλο
λογίαν είνε βέβαιοι ότι έρευνώσιν αΰτάς τάς πηγάς 
τής ιδέας τής θρησκείας καί τής παιδείας, ών τά 
νάματα βραδύτερον εφθασαν μέχρις 'Ελλάδος. Οί 
Ευρωπαίοι σοφοί, ιδίως άπό τοΰ 1784- οπότε συνέ- 
σιη έν Καλκούτα ή ’Ασιατική Εταιρία, μελετώοι 
τήν άρχαίαν ινδικήν γλώσσαν. ΊΙ 'Ελλάς είς τόν 
αγώνα αυτόν τής έρεύνης καίτοι δούλη τότε δέν 
υστέρησε. Καί δέν υστέρησε χάρις είς τόν Γαλανόν. 
Άν ήρευνήθη ή άρχαιοτάτη τέχνη καί επιστήμη 
άπό Ευρωπαίους σοφούς, άλλά καί ή Ελλάς έχει 
θησαυρούς ίδικούς της έκ τών ερευνών αύτών, τά 
έργα τού Γαλανού, τά όποια ούτος έκληροδόι ησεν εΐς τό Πανεπιστήμιου.

Ό Έλλην βραχμάν έγεννήθη τώ ι γόο έκ πατρός I Ιαντολέοντος 
Γαλανού. Ή μήτηρ του εκαλείτο Διαμάντω, καί άμφότεραι άπήλαυον 
ύποληψεως έν ΆΟήναις διό τήν τιμιότητά των καί αρετήν των.

Ό Δημήτρϊος ήτο δευτερότοκος υιός των. έδειξε δέ εύθύς άπό παι
δικής ηλικίας τήν δίψαν τής μαθήσεως, ή τις άργότερα τόν έφερε μέχρις 
Ινδιών. Έσπούδασεν έν ΆΟήναις ύπό τόν Ίωάννην Μπενιζέλον, λόγιον 
τής εποχής, είς ηλικίαν δέ δώδεκα ετών έγνιόριζεν ήδη τήν ελληνικήν 
γραμματικήν καί τούς συγγραφείς, πράγμα οπανιώτατον είς τήν επο
χήν εκείνην».

Δεκατετραετής άνεχιόρησεν είς Μεσολόγγιον όπου έδίδασκεν ό περί
φημος Παναγιώτης Παλαμάς καί μετά ταΰτα είς ΓΙάτμον μαϋητεύσας 
παρά τφ Δανιήλ. Έπί έξ έτη διδαχθείς έκεϊ άνεχιόρησεν είς Κωνσταν
τινούπολη· κατά πρόκληση· τοΰ θείου του πρωτοθρόνου τότε τής έκεϊ 
Ίεράς Συνόδου, Καισαρείας Γρηγορίου.

Άν ύπήκουεν είς τάς παρακελεύσεις τοΰ θείου του δ Γαλανός, ή 
’Εκκλησία θ’άπέκτα ένα καλόν ιεράρχην, άλλ’ή ελληνική επιστήμη 
καί τό ελληνικόν δαιμόνιου θά έχαυον ένα ηραία των.

’Αντί νά περιβληθή τό ράσσον δ Γαλανός έδέχΟη νά μεταβή είς 
Ινδίας, οπού οί Έλληνες είχον ήδη άρχίση νά έμπο’ρεύωνται. ώς διδά
σκαλος τών συγγενών τοΰ Κων. ΙΙανταζή. έξ Άδριανουπόλεως καταγο 
μένου. ’Αντί τοΰ ήσύχου βίου τοΰ κληρικού, δ Γαλανός προετίμηοε νά 
ριφΟή είς τό άγνωστον. Τό 1786 ευρίσκει τόν Γαλανόν είς τάς Ινδίας, 
πάντοτε όμως φιλοπάτριδα, πάντοτε ένθυμούμενον τούς γονείς του. Αί 
έκεΐθεν έπιστολαί του είνε τωόντι περίεργοι. Άπό μίαν έξ αυτών πρός 
τούς γονείς του μανθάνομεν καί τήν ταχύτητα τής συγκοινωνίας τής 
εποχής. · ’Αλλά λυπούμαι εσχάτως, γράφει, επειδή ούτε πέρυσι γράμ
ματά σας έλαβον. άλλ’ ούτε εφέτος». Τό κατευόδιόν μου ενταύθα είς 
Βεγγαλίαν. γράφει κατωτέρω, καί τήν κατάστασή· μου, είμαι βέβαιος 
δτι τά. έμάθατε καταληπτής άπό τά γράμματα όπου πέρυσι έστειλα...» 
Φαίνεται ότι τότε μία επιστολή κατ’ έτος ήτο δυνατόν'ν’ άνταλλαχΟή. 
Είς τάς Ινδίας δ Γαλανός έδίδαξε τήν 'Ελληνικήν, έδιδάσκετο δέ την 
Αγγλικήν, τήν Περσικήν, άλλας άσιατικάς γλώσσας καί τήν σανσκριτι
κήν. II δίψα τής μαθήσεως τόν κατέκαιεν όμως δταν έμάνθανεν ότι 
τά μυστήρια τής 'Ινδικής σοφίας, ήν έμελέτσ. έδιδάσκοντο είς τήν ίεράν 
των ’Ινδών πόλιν τήν Μπεναρές. Έκεϊ ήσαν οί μεγάλοι βραχμάνε: καί 
έκεϊ ή ίερωτάτη άπό τάς παγόδας. Είχεν έν τφ μεταξύ αποκτήση 
περιουσίαν τινά. καταθέσας δέ αυτήν είςτινας τών έν Καλκούττσ. εμπό
ρων, ώδευσε πρός τάς πηγάς τής άρχαιοτάτης σοφίας. Οί βραχμάνες 
έδέχθησαν τόν Έλληνα γνώστην τήςίεράς 
των γλώσσης τής άγνωστοι· καί είς αυτούς 
τούς Ινδούς, έκτος τών σοφών των, καί 
είδον έν ιιΰτφ τό\· άνδρα τόν διψώντα 
μάθηση·, τόν λιτόν καί σώφρονα τόν 
άξιον νά μυηθή. Καί ιδού ό Έλλην περι
βαλλόμενος τήν σεμνήν τού βραχμάνος 
στολήν, ξένος πρός πάσαν βιωτικήν φρον
τίδα, άφωσιωμένος είς τά μυστήρια. Οί 
θειότεροι καί σοφώτέροι τών βραχμάνων 
τόν είχον φίλον καί έδιδάσκετο διαρκώς 
τά άπορρητότερα τής ινδικής θεοσοφίας. 
Έγράψαμεν άλλοτε πόσα έτη απαιτούνται 
διά. νά άνέλιΊη ό λόγιος Ινδός είς τούς 
άνωτέρους βαθμούς καί δια νά μάθηο,τι 
θεωρείται ώς ύ.τάτη σοφία. Ό Γαλανός 
έπί τεσσαράκοντα έτη διήγαγε τόν βίον 
τοΰ βραχμάνος διδασκόμενος. Κατέληξε 
δέ νά θεωρείται άπό μεν τούς έποίκους 
Άγγλους ώς δ σοφότερος τών ερευνη
τών τής Ινδικής έπιστήμης άπό δέ τούς 
βραχμανας ώς άνήρ θείος.

Κατά τό διάστημα αυτό, ό Γαλανός 
εργαζόμενος νά μετάφραση είς τό ελλη
νικόν τά ινδικό. ιερά βιβλία, τών όποιων 
τήν σοφίαν θά ϊδουν οί άναγνώσταί μας. 
δέν έλησμόνει τήν Πατρίδα του. Διαρκώς
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|Φωτογρ. Γ. Γρηγοροπούλου]

έοτελλε χρήματα καί δώρα είς τούς συγγενείς του, 
διαρκώς δέ παρεκίνει τούς νεωτέρους νά μεταβώσι 
πρός συνάντησή· του διά νά σπουδάσουν. Είς έκ 
τών άνεψιών του. Παντολέων όνόματι, έλάμβανε 
συχνάς επιστολής διά νά έλθη πρός τόν βραχμάνα 
καί γίνει -κληρονόμος καί σοφίας καί περιουσίας». 
Ήδη είχε γηράοι] δ Γαλανός καί ήσΰάνετο τήν 
άνάγκην νά έχη πλησίον συγγενή του, μεθ’ οδ ύπέ- 
σχετο νά έπιστρέψη είς τήν Πατρίδα.

Ό Παντολέων Γαλανός πράγματι άνεχιόρησεν 
είς τάς ’Ινδίας διά τοΰ ορούς Σινά, όπου οί μονα
χοί, φίλοι τοΰ βραχμάνος, τφ παρέσχον πάσαν ευκο
λίαν. φθάσας δέ είς τήν Καλκούτταν έλαβε διατα
γήν τοΰ θείου του νά παραμείνη έκεϊ σπουδάζων 
τήν ’Ελληνικήν, πλησίον ελλογίμου άνδρός καλού
μενου Άνανίου καί τήν Αγγλικήν. Ό θεϊός του 
τού υπέσχετο συγχρόνως ότι ευθύς ιός επιτρέψουν 
αί περιστάσεις θά ήρχετο καί εκείνος εΐς Καλκού- 
ταν διά νά επιστρέφουν μαζί εΐς Αθήνας.

Αύτά συνέβαινον τφ 1S32.
Μόλις όμως παρήλθεν έν έτος άφ’ δτου ό 

Παντολέων διέτριβεν είς Καλκούταν ό θεϊός του 
ήσθένησεν. Ό "Ελλην Βραχμάν είχεν ήδη ηλικίαν 
έβδομήκοντα ετών. Ειδοποίησε τότε τόν ανεψιόν του 
νά έλθη αμέσως είς Μπεναρές. αυτός δέ προητοι- 
μάσθη διάτό μέγιστοι· τών μυστηρίων, τόν θάνατον. 

Άπό τήν διαθήκην του φαίνεται, ή έλληνικότης
τής ψυχής του. Αρχίζει μέ τό είς τό όνομα τοΰ Θεού, άμην καί, άφοΰ 
κληροδοτεί διάφορα ποσά, δίδει καί χαρίζει είς τήν κυριωτέραν Ακα
δημίαν τών Αθηνών» τό ήμισυ τής περιουσίας του. Δωρεϊται ακόμη είς 
αυτήν δλα του τά Σανσκριτικά βιβλία, χειρογράφους μεταφράσεις καί εν 
λεξικόν. ΊΙ περιουσία τοΰ Γαλανού άνήρχετο είς όγδοήκοντα περίπου 
χιλιάδας δραχμών. Τό ήμισυ τό άναλογοΰν είς τήν «κυριωτέραν Ακαδη
μίαν» άνήλθε μετά τήν άφαίρεσιν τών κληροδοτημάτων εΐς 39.000. αί 
όποΐαι έδαπανήθησαν είς τήν άνέγερσιν τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου.

Ό Γαλανός άπεβίωσε τήν 3' Μαίου 1S33. έτάφη δέ είς Μπεναρές 
χαραχθείσης έπί τοΰ τάφου του τής εξής αγγλικής έπιγραφής.

SACRED
TO THE MEMORY

OF 
DEMETRIUS GALANOS 

AN ATHENIAN WHO DIED ΑΓ BENARES 
IN THE EAST INDIES ON THE 3ID OF MAY 1833 

AGED 7 2 YEARES

Φίλος τοΰ Γαλανού, σοφός Βραχμάν, ό Μονσή Σιτελσήν έπέγραψεν 
ίνδοσινιστί έπιτύμβιον μέ τήν εξής έννοιαν:

Βαβαι έκατοντάκις !'()Γ δ Δημήτρϊος /'αΖαι-ός 
’/Ιπήλθεε έκ τοΰ κόσμον τούτου είς τάς «ίο»·ίους μονά;, 
Μετά κλαν&μον καί όδνρμοΰ ιό οΤμοι! είπον έκφροτν. 

Άπηλ.Οε γεν!’Ο Πλάτων τον Αίώνος.

Ό Παντολέων Γαλανός άνήγειρε τότε εΐς τήν έν Καλκούτιι ανατολι
κήν έκκλησίαν στήλην έπί τής οποίας ανέγραψε τό εξής έπιτύμβιον 
συνταχθέν ύπό τοΰ έκ Σερρών Σιναΐτου Πρωτοσυγγέλου Άνανίου: 

Ό έξ ’Ελλάδος Γαλανό; ’Αθηναίο;
Τέθνηκε Δημήτριο; εν γή Ινδίας.' 
Μονσών δ' ων φίλος δ άνήρ καί παιδείας 
Λαμπρό; κατέστη τή φήμη καί τή κλήοει. 
Λιπών δέ τόνδε τόν πολύμοχθον βίον 

Άπήλθεν είς ά'Ζοποε και αιδιον βίον. 
" Ιστησι τοίννν ευγνοτμοοιινης χαρίν 
Ό ίιδελγιδενς αύτοΰ τόύε κτνοιαγιϊον 
'Ο Παντολέων, είς αιδιον μνήμην.

Τής έξερευνητικής αυτής καί μάλιστα διά τήν εποχήν εκείνην καί 
πολυετούς έργασίας ό Γαλανός άφήκε τούς καρπούς, μεταφράσεις τών 

βιβλίων τής σανσκριτικής φιλοσοφίας 
καί φιλολογίας. Ή σανσκρίτη, ή ιερά 
γλώσσα τών ’Ινδών, είνε τόσον άρχαία 
ώστε ήδη ικανούς αιώνας πρό Χριστού 
έπαυσε νά δμιλήται. Ή συγγένεια της 
μέ τήν Περσικήν, 'Ελληνικήν, Λατινικήν 
καί Γερμανικήν θεωρείται αποδεδειγμένη 
πλέον, ό Δημήτρϊος Γαλανός δέ διά τήν 
Ελλάδα άπεκάλυψε μεγαλεία φιλολο
γικά καί ήθικολογικά είς την σανσκρι
τικήν φιλολογίαν.

Ό Γαλανός μετέφρασε τήν Βαλαβα- 
ράταν επιτομήν τής Μαχαραβάτας, τήν 
Βαγάβάταν, τήν Ι’ίταν, τήν Ίτιχασασα- 
μουτσάϊα, τήν Δούργα, τήν Παντσατάν- 
τρα, τήν Γαγγοΰ Βάνσα, τοΰ Βατριχαρή 
Βασιλέως τά έργα, τοΰ Σανακέα τήν 
Σΰνοψιν γνωμικών καί ηθικών, τοΰ Ζα- 
γανάθα τήν Πανδιτοράζα. Έγκατέλειπε 
δέ καί πρωτότυπα έργα, Βραχμανικόν 
σύγγραμμα άνεπίγραφον, Βραχμανικόν 
λεξικόν ή ονομαστικόν είς U2 τετράδια, 
Περσικόν, Βραχμανικόν, Ελληνικόν καί 
Αγγλικόν λεξικόν είς τετράδια 8φ, Βραχ
μανικόν ονομαστικόν είς 45 τετράδια, 
Βραχμανικόν, Αγγλικόν καί 'Ελληνικόν 
λεξικόν είς ίο; τετράδια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Φ Υ Ε I Ν

Μ ΤΡΙΆΔΑ

έπάνω είς τήν

ΔΗΜΗΤΡΪΟΣ Ν. ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ

δεξιά καί ι’ιοι- 
δάση καί δλο

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΟΤΗΣ

'Έκ τής έν τώ Δημπρχτιω Χαλκιδος μεγάλης έλπιογραφίας 
τον κ. Β. Κοντοπούλου)

ο hpqj τηχ καειχοβαχ ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

Έχει πολλά κτήματα ή Ελλάς, μικρά καί μεγάλα, 
άγνωστα εντελώς, πηγάς πλούτου διά τούς ίδιοκτή- 
τας των βεβαίως, άλλά καί διά τούς άγροτικούς 
πληθυσμούς πηγάς έργασίας, καί διά τόν τόπον 
άκόμη έπωφελή καί χρήσιμα. Τό Τατόϊ, ή Μανω- 
λάδα. οί ΙΙεταλιοί, ό Πύργος τής Βασιλίσσης, τά 
Άνάβρυτα, ή Άδάμες, τό Χαϊδάρι, ή Πεντέλη, τό 
Όμέρμπακα, τό κτήμα Σκουζέ, Συγγροΰ. Σκαρα-

μαγκά, τό Χασάν. ί> Βατώντας. καί τόσα άλλα έν Θεσσαλίρ. Πελοπον- 
νήσω, Στερεά καί Εΰβοίρ είναι κτήματα εξυπηρετούντο κατά τό μάλλον 
ή ήττον σημαντικώς τόν τόπον.

Πρωτεύουν βέβαια, ύπό πάσαν έποψιν, καί έκτάσεως καί καλλιέρ
γειας, καί εισοδήματος καί πλούτου φυσικού καί πλούτου τεχνητού τά 
βασιλικά κτήματα, τό Τατόϊ καί ή Μα- 
νωλάδα, άλλιι παρ’ αύτά, άμιλλώμενον 
καθ’ δλα καί ύπερβάλλον κατ’άλλα, έρχε
ται μόνη ή Τριάδα τής Εύβοιας τοΰ Γκρι
ζώτη. ή περίφημος καί όνομαστή. γνωστή 
είς τούς πολλούς έκ φήμης, θαυμαζομένη 
ύπό τών έπισκεπτιψένων αύτήν. Αχανής, 
κυριολεκτικώς εΐς όρια, απέχει μίαν ώραν 
καί είκοσι λεπτά, τής Χαλκίδος δι’άμά- 
ξης. είκοσι τρία δέ χιλιόμετρα Β.Α. Περί
που εκατόν πενήντα χιλιάδων στρεμμά
των έχει έκτασιν, συνέχεται δέ μέ τάς 
Φηγάς, άλλο κτήμά του καί μέ τήν Άτα- 
λην, άλλο έπίσης κτήμα, τοΰ όποιου είνε 
κύριος κατά τό '/»·

Μία παλαιά άδελφική φιλία, άπό τούς 
παλαιούς χρόνους τών μαθητικών θρα
νίων, άπό τό έπί τής δδοΰ Σταδίου σχο- 
λεϊον τον Βούλγαρη, ποΰ μέ συνδέει μέ 
τόν κ. Σπόρον Κριεζώτην καί μία εύγενής 
πρόσκλησίς του μέ έκαμαν νά πάρω τό 
πρωινόν τραίνο τής Χαλκίδος. Μόλις 
έσταματήσαμεν παρά τόν Εΰριπον, ένας 
εύγενέστατος κύριος μέ παρέλαβε καί 
έφρόντισε διά τάς ιίποσκευάς μου.

— Είμαι ό έπιστάτης τοΰ κ. Κριεζώτη· 
μου είπε. Είς τάς διαταγάς σας.

"Ενα φαετόνι έξωθι τού σταθμού, θαυ
μάσιου, ελαφρότατου, μέ καουτσούκ είς 
τούς τροχούς, μέ τό έμβλημα τοΰ κτή
ματος, έγγλέζικο, μέ δύο έξοχα άλογα, 
τά όποια έκρατοΰσε ό άκόλουθος, τέλειος 
γκρουμ, μέ στολήν καί πράσινα φιλ-έτα 
καί ρεβέρ. ΓΙηδοΰμεν έπάνω σκεπασμέ
νοι μέ τό κούβρ-πιέ, περνούμε τήν γέφυ
ραν καί διασχίζομεν τήνπόλιν, ένφ δεξιά 
καί άριστερά σταματούν οί διαβάται καί

χαιρετούν καί αποκαλύπτονται, 
άναγνωρίζοντες τό αμάξι. Έκεϊ 
πρός τό άνω άκρον τής πόλεως, 
παρά τήν Μητρόπολη·, σταμα
τούμε εμπρός είς ένα αρχον
τικό, άρχαϊιτν οίκοδόμιιμα, τήν 
παλαιάν κατοικία'· τού στρατη
γού γέρω Γκριζώτη—σήμερον

πολιτικόν σαλόνι — γεμάτην άπό όπλοθήκας. σκύλα, λάηυρα. αρχαίας 
λΐ|κύθους, Ταναγραία ευρήματα καί άλλα τής Έρετρίας.Ένα θαυμάσιον 
ούζο Τριάδος καί δρόμον πάλιν έπάνω ε’ις τήν αμαξιτήν οδόν Χαλκίδας 
Ψαχνών, οδόν θαυμασίως στρωμένην καί θαυμασιώτερα διατηρουμέ- 
νην. Αγροτικά σπητάκια εκατέρωθεν καί παιδάκια τρέχοντα όπισθέν 
μας καί φωνάζοντα καί άλλαλάζοντα.

— Ζήτω τοΰ ΙΙίπη τού Κριεζώτη ί
"Επειτα αριστερά μας ή ακτή καί δεξιά κάμπος καί βουνά. Μετά 

εϊκοσιπέντε λεπτά ό Βατιόντας, τό κτήμα τοΰ σεβαστού μου, φίλου 
κ. Βουδούρη μέ τό γραφικώτατον καί προσοδοφόροι- καί παμμέγιστον 
περιβόλι του. ΓΙαρέκει κοκκινίζουν τά χώματα προδίδοντα τήν ΰπαρξιν 

σιδήρου καί προβάλλουν χαίνοντα τά στόμια τών μεταλλείων τοΰ 
Βουδούρη. Τώρα μία τελματώδης άκτή μέ βούρλα άριστερά μας- 

"Εως έδώ φθάνει ή Τριάδα καταλήγουοα εΐς μίαν λωρίδα παρά 
Άλλα είκοσι λεπτά απ’ έδώ καί εΐσχωρούμεν είς τά 

δπου τελειώνει καί δ θαυμαστός δρόμος.
άκόλουθος πέρνει τό ταχνδρομεϊον τής Τριάδος, περνούμε τήν 

γέφυραν τοΰ Μεσσαπίου καί είσδύομεν μέσα εΐς καλλιεργημένος έκτά- 
σεις. Πέραν έμπρός μας βουνά, 
μαύρα άπό τήν βλάστησιν τήν 
πυκνήν καί πλουσίαν. Πεύκα 
τεράστια. Μέσα άπό τά κενά 
τών κορυφογραμμών διακρί- 
νηνται άτελείωτα δάση, διακο
πτόμενα άπό εκτάσεις καλλιερ
γημένος. Πίσω άπό δλα αύτά 
λευκάζει όρθια ή Δίρφυς, δε
σπόζουσα όλων.

Ό δρόμος τώρα χωρεϊ μέσα

άπό λαγκάδια. Σχϊνοι τεράστιοι, γιγαντό
σωμοι καί πεύκα δασύτατα. Τελειώνει ό 
ένας πεύκων καί άρχίζει άλλος καί έπειτα 
άλλος. Ό Μεσσάπιος έδώ, ευρύτατος, έκ- 
χειλίζων τόν χειμώνα καί κατακλύζων τά 
πάντα καί λιπαίνων τάς έκτάσεις. Καί 
ένας άπορρώξ λόφος, ό Βελή Λέκας, σάν 
αληθινόν άκρωτήριον, εισχωρούν μέσα 
είς τήν κατάφυτον κοιλάδα, κατάφορτος 
καί αυτός άπό πεύκα καί ύψικόρυφα πλα
τάνια. Φύσις άγρια, έναλλάσσουοα είς 
εικόνας, εΐς φώς, είς χρώμα. Έπειτα πά
λιν πευκώνες, δάση άτελείωτα, μέσα είς 
τά όποια άνελίσσεται ό δρόμος, άρωμα 
πεύκου παντού, ή μυρωδιά έκείνη τοΰ 
άρωματώδους ξύλου ποΰ εισδύει βαθειά 
μέσα είς τούς πνεύμονας.

Ήμερος ό χώρος έδώ. Πεύκα άραιω- 
μένα, τριγυριζόμενα άπό οχίνους, άπο- 
τελοΰντα ένα φυσικόν πάρκο, μέ ατρα
πούς, μέ φυσικόν στρώμα άπό στοΰσι, μέ 
τόν δρόμον έλισσόμενον 
στερά καί είς τό βάθος 
δάση πλούσια είς έλάτ>|'·.

Έπειτα μία άνηφοριά 
οποίαν γκαλοπάρουν τά δύο ιόραΐα άλογα, 
καί κατόπι ν άλλη καί έπάνω είς τό άκρον 
τοΰ πρανούς εΐς τήν κορυφήν τοΰ ψιλω- 
μένου λοφίσκου τό χωριό καί πίσω του 
δεσπόζουσα, μία ιόραΐα, Κηφισσιώτικη 
αυτόχρημα, έπαυλις. Διασχίζομεν τό χω- 
ριουδάκι μέ τά λευκά του σπητάκια, άντι- 
κρύζομεν τήν έπαυλιν μέ τό ώραϊον 
κηπάριόν της, τό γεμάτο άπό φοινικοειδή 
καί τριανταφυλλιές εκλεκτού είδους καί 
μενεξέδες ιθαγενείς καί όπορωφόρα, είς 
εκείνο έπάνω τό άγριον καί έκτεθειμένον 

είς ύψος 138 μ. υπέρ τήν θάλασσαν μέρος. Τό φαετόνι μας εισχωρεί 
διά τοΰ κήπου καί δεξιά άνέρχεται ,δΓ επικλινούς διαδρόμου είς τόν 
ίσόγαιον εξώστην, δπου άναμένει δ πυργοδεσπότης — κατά κυριο
λεξίαν—μετά τής σεβαστής μητρός του καί ή έρίτιμος κυρία Μαίρη 
Σ. Κριεζώτου. f

Περίκομψον οικοδόμημα, λιθοδομή βραχοειδής, ρυθμού Γοτθικού με 
δύο πύργους Ελβετικούς ι,ιέ ένα εξώστην ίσόγαιον έχοντα εκατέρωθεν 
πρανές διά νά ανέρχεται έως τής κυρίως εισόδου του άμαξα, μέ, μίαν 
ώραϊαν βεράνταν. Εκατέρωθεν τής μαρμάρινης κλίμακος δ Απόλλων 
καί ή Δήμητρα, δύο ώραϊα αγάλματα φυσικού μεγέθους εξ ερυθρού 
πηλού. Άνωθεν τής θύρας του πλάξ μαρμάρινη μέ τήν έπιγραφήν 
-Κριεζώτειον». τό έτος 1898 τής ίδρύσεώς του και άνάγλυφον καλλι- 
τεχνικώτατον τό έμβλημα τοΰ κτήματος. Έπάνω είς ένα ρομαντικόν 
γήλοφον, είς ύψος ΐ2ο μέτρων άπό τό λεκανοπέδιον, είναι κτισμένου 
καί κάτωθι πρός Ν’. \. απλώνεται τό χωρίον μέ τά σπητάκια του, πού 
φαίνονται σάν νά άναρριχώνται καί σάν νά θέλουν νά φθάσουν 
μέχρις αύτοΰ. Έκτίσθη έπί σχεδίου καί έπιβλέψει τού ιδιοκτήτου καί 
άπό υλικά τοΰ κτήματος. Αγκωνάρια, ξυλεία, δλα τής Τριάδος, άντι- 
σεισμικόν δέ καί σιδηροδεδεμένον, τέλειον chateau. 'Εκατέρωθεν έχει
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ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
[Φωτογρ. John Nohel. Λξιοιματικοΰ τοΰ Αγγλικού Β. Ναυτικού]

καί δύο περίπτερα καί άνωθεν άπό ένα εξώστην, άπό τών όποιων ή 
θέα είναι μαγευτική. Τό οικοδόμημα έχει πρόσοψιν πρός Νότον ελβε
τικού ρυθμού, πρός Β. δέ Γοτθικού. Παραπλεύρως του εκτείνονται οί 
σταΰλοι μέ πέντε ίππους, δύο καράδες Ρωσσικούς κύλωνας. δύο 
ντορήδες Ουγγαρέζους καί τόν Λόρδον, Εγγλέζον, τής 'ιππα
σίας, η ρεμίζα μέ ένα θαυμάσιον λαντώ καί τό μοναδικόν 
καθ’ δλην τήν Εύβοιαν φαετόνι καί δλας τάς ίπποσκευάς. Τό 
άγροφυλακεΐον. ή εξωτερική κάβα καί ή αποθήκη τών τροφί
μων καί αποθήκη τροφών ίππων.

Παντού τό έμβλημά του. Εϊς τάς κιγκλίδας τοΰ κήπου, είς 
τά στηθαία τής βεράντας, είς τά αμάξια, εις τά δπλα, είς τά 
χάμουρα, παντού. Πολύ περίεργον καί πολύ προσφυές τό σύμ
βολου. Όχι θερεός μέ φρούρια καί προσωπεία σιδηρά, μολο
νότι καί αύτά ήδύνατο νά έχη. ’Αλλά τό μονόγραμμά του καί 
μέσα μία γκλίτσα τσοπάνικη. ένας μπαλτάς καί ένας στάχυς. 
ΊΙ τριάς αΰτη συμβολίζει τό ποιμενικόν. τό δασικόν καί τό 
γεωργικόν, τά τρία μεγάλα εισοδήματα τοΰ κτήματος καί μέ τό 
έμβλημα αύτό σφραγίζει άκόμη καί τάς άδειας υλοτομίας, διότι 
χορηγεί έτησίως 150 περίπου τοιαύτας άδειας είς φίλους του έκ 
τών γειτονικών χωρίων δωρεάν, ώς καί καυσόξυλα.

"Εχει είκοσι περίπου δωμάτια—πλήν τών υπογείων διαμε 
ρισμάτων— είς τά δύο πατώματα. Άμέσως είς τήν είσοδον τό 
άναπαυτήριον. ευρύτατος προθάλαμος, μέ μωσαϊκόν δάπεδον, 
έλαιοβαμ μένος μέ ωραίας εικόνας, μέ φωτογραφικά; μεγεθύν
σεις απόψεων καί τοπείων τοΰ κτήματος, μέ κατάφορτους όπλο- 
θήκας νεωτέρων όπλων κυνηγίου καί δύο άρμες προγόνων, μέ 
διάκοσμον βαρϋν άγγλικόν καί άκριβώτατον, άφοΰ μία μόνον 
έδρα έκ δέρματος καί κεράτων έκ πλατονίων κοστίζει, ώς ΰπε- 
λόγισα, ύπέρ τά 35° Φ0- άπό τήν Αγγλικήν έκθεσιν άγορα- 
σθεϊσα. Γύρω παντού κέρατα έλάφων κ.αλλιεργηΟεισών έπί δωδε
καετίαν έντός τής Τριάδος. ’Αριστερά τό καπνιστήριον μέ μίαν 
ώραίαν θερμάστραν έξ Ιταλικού λευκού στιλπνού μαρμάρου Κα- 
ράρας μέ τό έβλημα καί αύτή. Διάκοσμος αγροτικός — a la 
paysan, δπως λέγουν-—άλλ’δχι καί διά τούτο εΰθηνός. Ανα
παυτικά διβάνια καί έδραι καί παστέλ καί ώραϊαι άκουαρέλ- 
λαι καί ελαιογραφία! καί φωτογραφίαι επισκεπτών καί ένας άνδριάς 
μικροσκοπικός έκ μαρμάρου τού στρατηγού Γκριζώτη.

Μέ τό καπνιστήριου, αριστερά του, άποτελών τό ένα περίπτερον, 
συνέχεται ένας ξενών δΓ εν άτομον πολυτελέστατος. Κρεββάτι έγγλίζι- 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣ ΤΡΙΑΔΑ [Φωτ. κυρίας ΙΙύρρου Καραπάνου]

κον άπό ορείχαλκον, άπό τά άκριβά κρεββάτια. μέ σομιέ. μέ παραπετά
σματα. μέ τάπητα καί θερμάστραν καί βαρύτιμα κρυστάλλινα κάτοπτρα 
καί όλα τά χρειώδη.’Απέναντι τοΰ αναπαυτηρίου τό έστιατόριον, πλού
σιον είς διάκοσμον βαρέως Αγγλικού στύλ, μέ τοίχους έλαιοχρωματισμέ- 
νους κατ’ άπομίμησιν ξύλου, μέ έπιπλα άπό μαόνι καί μαροκινόν δέρμα, 
μέ βάζα ίαπωνεζικα, ’Ινδικά, Αιγυπτιακά μπρονζέ καί οξειδωμένα έπί 
τριών μπουφέ καϊ σερβάντες μέ σερβίτσιο εγγλέζικο έξ άργύρου φέρον 
τό έμβλημα κ.λ.π. δλα βαρύτιμα. \εξιά πάλιν τοϋ Αναπαυτηρίου τό γρα- 
φεΐον. κομψόν καί αύτό μέ πλουσίαν έπίπλωσιν άπό μαόνι καί δέρμα 
μαροκινόν, μέ κόπιες καί λογιστικά βιβλία ζηλευτά εις τάξιν και ακρί
βειαν καί μέ τό βιβλίον τών επισκεπτών, είς ο γράφουν οί ξενιζόμενοι 
τάς έντνποισεις των, αριθμούν τόν πέμπτον ήδη ογκώδη τόμον του. 
Καί έκεΐ μέσα Ακουαρέλλες καί άλλοι πίνακες καί η ρωτογραφ. ίαι. βιβλιο
θήκη δέ σπανία είς τήν οποίαν ευρίσκει κανείς δ,τι ζητήση. Καί έν 
άγγλικόν χρηματοκιβώτιον καί άλλη θερμάστρα, έγγλέζικη αύτή.

Κάτω άπό τά δύο περίπτερα αί ίδιαίτεραι κάβαι τής έπαύλεως. οπού 
οργιάζουν κυριολεκτικώς ή καλλίτερε; μάρκες κρασιών, σαμπάνιας, 
λικέρ καί οί αστακοί καί οί σοηιόν, καί ή κονσέρβες καί ή μαρμελάντες 
καί νομίζει κανείς οτι είναι ή αποθήκη τοΰ Παπαγιαννάκη, διότι ό ίδιος 
ό κτήτωρ τάς επιβλέπει καί τάς πλουτίζει.

’Έπειτα παραπλεύρως τοΰ γραφείου καί νής τραπεζαρίας άλλοι δύο 
ξενώνες μέ βαρύτιμον έπίπλωσιν, διά τέσσαρα άτομα, δυνάμενοι νά 
φιλοξενήσουν καί πρίγκιπας καί τέλος άπό τήν άλλην πτέρυγατά μαγει
ρεία κ. λ. π. Είς τήν γωνίαν τοΰ διαδρόμου είναι καί τό τηλέφωνον. 
Λιότι συνδέεται ή Τριάδα τηλεφωνικώς μέ τό τηλεγραφεϊον Ψαχνών. 
Δηλαδή 6-γ χιλιομέτρων τηλεφωνική ιδιόκτητος γραμμή διά τής όποιας 
διαβιβάζονται έκ Τριάδος τηλεγραφήματα τηλεφωνικώς μέσον Ψα
χνών είς τά τέσσαρα άκρα τής ύφηλίου.

Είς τόν άνω οροφον είναι οί κοιτώνες τής οικογένειας, δύο ξενώνες 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΑΔΙΟΥ (ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ)

άκόμη δΓ εξ άτομα, ένας θαυμάσιος διάδρομος παρκέ-τίκ. μικρόν 
άναπαυτήριον μέ άκουαρέλλες, ή βεράντα Πομπηϊανού ρυθμού μέ μω
σαϊκόν δάπεδον, μέ μίαν τεραστίαν λατανίαν. εκατέρωθεν τής όποιας 
δύο αγαλματα τής Αφροδίτης καί τής Άρτέμιδος καί τέλος τό ανα

γνωστήριων, τό όποιον χρησιμεύει καί ώς ατελιέ τοϋ ιδιοκτήτου, 
γεματον απο έργα του. άκουαρέλλες, ελαιογραφίας. Είναι αιγυ
πτιακού ρυθμού τό πλαφόν μέ τόν Ραμσή καί’ μέ σφίγκας, 
ελαιοχρωματισμένον καί αύτό δπως δλον τό εσωτερικόν, μέ 
ώραίαν θερμάστραν, δπως δλα τά διαμερίσματα, μέ εξώστην 
σκαλιστόν καί μέ τό σύμβολον τού κτήματος, δπως τό έχει καί 
η βεράντα είς τά πέντε τόξα μέ σκαλίσματα, είς τά όποια απο
λήγει τύ δρύϊνον στόρ της. Άπό τού μέσου τής οροφής τοΰ 
αναγνωστηρίου καί άπό τούς όνυχας μεγάλου άετού έν έλαιο- 
γραφιφ, κρεμαται πολυτελής πολυέλαιος. Θαυμάζει Αληθώς κά
νεις τον πλούτον, τήν χλιδήν καί τήν εύμάρειαν τήν όποιαν συμ
πληρώνει καί λουτήρ. Τά έπιπλα τοΰ άνω ορόφου είναι άπό 
παλαισσάντρ, άγερ. ντίκ, μαόνι, ολα δηλαδή ξύλα άκριβά. Τό 
σύνολον συμπληροΤ ένας εξώστης ίσόγαιος κάτωθι τής Β. προ- 
σοψεως τής έπαύλεως μέ άνδηρον δρύϊνον, ευρύτατος, άπό τοΰ 
οποίου αρχίζει άποτόμως τό πρανές τοΰ λόφου κατάφορτου 
από άγρίαν βλάστησιν, τήν όποιαν διασχίζει ένας ρύαξ, καταλή- 
γων είς υδατοφράκτην πρός ποτισμόν μερικών γαιών.

Από τήν βεράνταν καί άπό τούς έξώστας επάνω άπλήστως 
κυττάζοι τά ωραία ταμπλω ποΰ Απλιόνονται εμπρός μου. Γρα- 
<|>ική θέα. Πέραν έκεΐ πρός Λ. όρθούται κωνοειδής λευκάζουσα 
και μεγαλοπρεπής, ή ούρανοϋψής Δίρφυς — 1757 μ·— ή Δέλφη 
κοινώς, μέ ενα σκουφάκι πάλλευκον άπό σύννεφα, τά όποια 
αυριον μεθαύριον θά τήν παρουσιάσουν κάτασπρη; καί δίπλα 
της ανατολικωτερα ό Καστανόλογκος, ενα δάσος παρθένον, 

► ελβετικόν. μέ καστανιές θεώρατες καί παρά τάς υπώρειας της οί Καθε- 
νοί, χωρίον καί πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Λιλαντίων.

"Εως έκεΐ έξικνοΰνται τά δρια τής Τριάδος. ’Επάνω είς τήν ώραίαν 
Λίρφυν άνήλΰε καί ό Όθων με.ά τής Αμαλίας καί έχάραξαν επάνω 
εΐ; ένα βράχον τά όνόματά των. Πρός Β. αί Φηγαί τό άλλο κτήμα του. 
πρός Β. Λ. ή μονή Μακρομάλη πρός Ν. τό χωρίον ΙΙεισώνας, Ν. V τό 
χωρίον Πατώντας μέ τύ όποιον συνορεύει ή Τριάδα έπί ι 1 , ώραν 
επάνω εις μίαν Ατελεύτητου κορυη «γραμμήν. Πρός Ν. Α. κλείεται ο 
όριζων άπό τόν Εύβοϊκόν Όλυμπον, παρουσιάζοντα ώραίαν γραμμήν 
καί’ είς τύ βάθος η Αττική ΙΙάρνης, άχλυώδης, γλαυκότεη ρος καί 
Ν. Δ. ό Κιθαιρών καί ύ Έλικών. "Επειτα δεξιά πρός Δ. ό περίφημος 
Παρνασσός, κατάλευκος άκόμη καί κάτωθεν ό Εύβοϊκ.ός κόλπος, φαιό- 
χρους. Απλωμένος είς μιαν λωρίδα, καί στίλβων σάν ρύαξ ρευστού 
άργύρου. άπό τόν βόρειον λιμένα τής Χαλκίδας έως τής εισόδου τής 
Αιδηψού μέ τά αναπλέοντα καί κατερχόμενα πλοία.

Τό ώραίον κάδρο γεμίζουν λόφοι, άλλα βουνά, δάση Ατελείωτα, 
ποταμοί, μύλοι, γέφυραι, σχοΐνοι, λεΰκαι καί τό στίζουν χωριά λέυκά- 
ζοντά μέσα είς τό βαθύ πράσινον, τά ΙΙάληουρα, ό Άη Θανάσης, ή 
Λούτσα, οί Βοΰνοι. ή Γίδες, τό Σκσυντέρι μέ ιόν Ένετικόν του πύργον, 
ό Θεολόγος, ό Πωλητήρας. τά Ψαχνά, πρωτεύουσα τού δήμου Μεσσα- 
πίων, δπου υπάγονται τά άνωτέρω χωρία τοΰ κ. Κριεζώτη. ή Καμα- 
ρίτσα, καί τέλος έκεΐ κάτω είς τήν θάλασσαν δ ιστορικός κόλπος τών 
Βρυσακίων καί απέναντι επάνω είς τήν Στερεόν τά Λουκίσια, δπου 
καί αί έκβολαί τής Κωπαΐδος.

«
Άτελείωτον κτήμα κυριολεκτικώς. Τό υπέρ τήν θάλασσαν ΰψος του 

είναι 138 μ- άκρ,βώς. Διά νά τό διάσχιση κανείς κατά πλάτος χρειάζε
ται δύο ώρας μέ κανονικόν βήμα, κατά μήκος δέ πέντε. Έπί τρεις

Η ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ
(ό Ιδιοκτήτη; μετά τή; κυνηγετική; του άκολουΟία;)

ώρας καί ήμίσειαν τό διαρρέει ό Μεσσάπιο; ποταμός, ό όποιος είς 
σημεΐά τινα έχει τόσον βάθος, ώστε νά κρύπτη κεφάλους ιιιάμ,ισης 
οκάς καί καβούρια τεράστια. Γραφικιότατος ποταμός, μέ κοίτην έλισ- 
σομένην άνωμάλως, σχηματίζων καταρράκτας καί άνασκάπτων καί 
Αναγλύφων τούς βράχους, μέ πολλά γεφύρια, κινών δέ δύο μύλους 
έντός τής Τριάδος. "Εχει 14 έν ίίλιο ΰδατα τό κτήμα καί άλλας πη- 
γάς, δάση δέ άπειρα. ΊΙ Μπάραινα. δάσος ήμερον δπωοδηποτε, 
εκτείνεται κοντά είς τήν έπαυλιν καθαρισμένον εντελώς, ένα είδος 
Hyde-Park. Μία δενδροστοιχία μέ Αμαξιτήν οδόν Μπάραινας, τώρα 
κατασκευαζομένη, εύρεΐα, οδηγεί είς τί> κέντρον, «που ευρίσκει ο 
οδοιπόρος θαυμάσιον άναπαυτήριον ύπό τά πεύκα, μέ τραπεζάκια 
καί καθίσματα έκ φυσικού ξύλου. Δύο άλλαι εύθύταται οδοί έντός 
τού δάσους τούτου. Ή οδός Μπεκάτσα, χιλίων μέτρων μήκους, 
οδηγούσα είς τήν θέσιν Μπεκάτσα, όπου ένσκήπτουν αί πρώται 
μπεκάτσα, καί ή τών Περδίκων, διότι παρ’αύτήνθά καλλιεργηθούν 
πέρδικες, έκ τοϋ γένους τών εις τά βραχώδη μέρη τοΰ κτήματος 
διαιτωμένων, δπως καλλιεργούνται σήμερον έντός αύτοΰ καί κονι- 
κλοι είς άγρίαν κατάστασιν. Έχει η Μπάραινα καί τής γιδόστρατες 
της, άβατα μονοπάτια μέσα είς άγριους σχοίνους. ποΰ ξεσχίζουν 
ρούχα καί χέρια καί πρόσωπον καί τό όλισθηρότατον πούσι άπό 
τής ξηρές βελόνες τοΰ πεύκινου φυλλώματος καί μανιτάρια τερά
στια πράγματι. Πλήν τής Μπάραινας άλλα δάση τό Μουλτερό. ο 
Πουρναριάς, τό Νεροκάλαμο, καί ό άγριος ’Αλαη-όκαμπος όπου 
διητώντο πρό ετών έλαφοι καί Αγριόχοιροι, έξαφανισθέντες σφμε- 
ρον ώς έκ τής έλλείψεως προστασίας τής ξένης Ιδιοκτησίας. Ατε
λείωτα. άγρια καί άβατα, παρθένα εντελώς, μή όλοτομηθέντα έως 
τώρα, δπου χάνεται κανείς άν παραστρατήσω ιίπό τούς ωραίους 
Αμαξιτούς δρόμους. "Εχει Ακόμη τό κτήμα 35 ναΐσκους καί έρημο- 
κλήσια σκορπισμένα έδώ κΓ έκεΐ καί δύο ένετικοϋς πύργους, σωζο- 
μένους είς άρίστην κατάστασιν. Καί τά ερείπια τής Άγιας Τριά
δος, βυζαντινού ναού τής ίο μ. X. έκατονταετηρίδος, μέ λαμπρά 
Ανάγλυφα καί κιονόκρανα, δν θά άνοικοδομήση ό ιδιοκτήτης.

0 ΙΔιΟΚΓΗΤΗΣ ΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΟΥ ΜΕΣΩ, ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ
[Φωτ. John Nohel άξιωμ. τοΰ ’Αγγλικού Β. Ναυτικού]

Τά κτήματα αύτά άνήκον είς τόν στρατηγόν Νικόλαον Κριεζώτην 
καί άπύ χειρός είς χεϊρα περιήλθον είς τόν έγγονόν του κ. Σπόρον 
Κριεζώτην, μικρότερα άλλοτε, άτέρμονα τώρα, κατόπιν Αλλεπαλλήλων 

Αγορών, ή δέ άξια των 2 εκατομμύρια δραχμών. Τά μεγαλείτερα 
εισοδήματα των είναι ρητίνη— ΐξο χιλ. οκάδες περίπου, άπό 
τήν όποιαν ή έταιρία Σιαμάιη και Σ>" εξάγει είς τά Βρυσακια 
τερεβινθίνην, σαντάλ καί πίσσαν. ξυλεία οικοδομών καί ξυλεία 
καύσιμος. "Εχει βοσκός Απέραντους, παράγει έλαιον. δλα τά 
είδη τών δημητριακών, γλυκύτατα πεπόνια, ολίγον γλεΰκος, καί 
τυροκομίαν καί βούτυρον έκλεκτόν άπύ ίο χιλ. γιδοπρόβατα 
τών τσελιγκάδων τού κτήματος. Μόνον άπύ βοσκήν έχει 15 χιλ. 
δραχμών εισόδημα ετήσιον, έν τώ συνόλιο δέ 6ο—7° χιλ. δραχ
μών κατ’ έτος, μέ βεβαίαν έν τώ μέλλοντι αΰξησιν, διότι έχει 
πολλά Ανεκμετάλλευτα είδη καί μεταλλεία σιδήρου, χρωμίου 
καί λευκολίθου.

"Αλλοτε ό ιδιοκτήτης, πριν κτισθή ή έπαυλις έμενεν είς τόν 
παλαιόν πύργον, περί τόι· όποιον όρθοΰνται τά σπητάκια τοΰ 
χωριού. Τώρα δ πύργος αύτός είναι ή επιστασία τοΰ κτήματος. 
Χίλια ζευγάρια αγριοπερίστερα καί πτηνώνες καί παγώνια καί 
χήνες καί γάλοι καί πάπιες καί κότες καί χοιρίδια Απλώνον
ται μέσα είς τήν έκτασιν αύτήν καί σκυλλιά διά ιό άφθονον 
κυνήγι είς λαγούς, μπεκάτσες, διά τό όποιον είναι μανιώδης 
ό Ιδιοκτήτης.

Είναι γραφικώτατον τό μικρόν χωρίον μέ τά λευκά σπητάκια 
του, όρθούμενα μέσα εις τόν ώραίον καταπράσινον τάπητα, ποΰ 
απλώνεται γύρω τής έπαύλεως, κατάστικτος άπό τά ποικιλό
χρωμα Ανθύλλια τοϋ Αγρού.

Ό Αρχαιότερος γνοιστός ιδιοκτήτης τής Τριάδος έπί Τουρ
κοκρατίας ήτο ένας εύπορος τής Εύβοιας πασσιϊς υίός τοΰ τότε 
Μ. Βεζύρου, άπό τόν όποιον ό γέρω Γκριζώτης, ό στρατηγός, 
τήν ήγόρασε μέ τήν άποκατάστασιν τοΰ "Εθνους. Αύτός ό γέρω 
Γκριζώτης είναι καί ό Αρχηγός τής γνωστής οικογένειας τής 

Χαλκίδος. Άπό τό χωρίον Γκριζά ή Κριεζά καταγόμενος ό Νικό
λαος Κρι’εζώτης — Άλ’βανιστί Κρί ή Γκρι σημαίνει κεφάλι, έζώτη δέ 
σημαίνει τού αφέντη — έφυγε κατά τήν εφηβικήν αύτοΰ ηλικίαν καί 
μετέβη είς Μαγνησίαν, δπου πρόσελήφθη ώς άρχιτσέλιγκας τοϋ Καρα- 
σμάνογλ.ου πασσά. ("Επεται συνέχεια

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ Κ. Δ. ΡΑΛΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ



94 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1909

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (1806-1816)
[Συνέχεια άπό τό ύπ’ άρ. 56 τεύχος]

Καί δτε οί αύτοκρατορικοί γάλλοι χατέλαβον τάς νήσους μας καί έν 
ταΐς έκκλησίαις, πρός τοΐς άλλοις, έπανηγυρίζετο μετά δοξολογιών 
καί ή νέα αυτή κατοχή, ό Ρόσης, έν τή ίδίφ μητροπόλει. έξεφώνησε 

λόγον έν ω δέν έλησμόνησε τήν αγαπητήν του 'Ελλάδα, ώς μαρτυρεί 
τό έξης απόσπασμα, τό όποιον μεταφράξομεν:

^Βάρβαρος καί δούλη, έχασες, ώ Ελλάς, τά ίχνη τής παλαιός 
αίγλης. Τί έγεινεν ή πατρίς τών τεχνών, τών επιστημών καί τών 
ηρώων; IΙοΰ είναι τό Έθνος, τύ όποιον έγέννησε τους νίκητάς τής 
Ασίας καί τούς δεμελιωτάς τής Ευρώπης; Αί χώραί σου έγειναν απέ
ραντα δάση καί δέν προσφέρουσι τής παλαιός ευδαιμονίας ή ολίγα 

< λείψανα κατεστραμμένα, τά όποια διεγείρουσιν είς τόν ξένοι· τόν οίκτον 
καί τήν έκπληξιν. Αιώνες άμαΟεϊας διήλθον έπί σέ καί κεκμηκυΐα έκ 
τών πολυχρονίων άλύσεων, σχεδόν δέν δύνασαι ούτε νά κατανόησης, 

> ούτε νά (Ιρηνής τήν μοιραίαν σου παρακμήν. Δυστυχής λεία τοϋ κατα
στρεπτικού δεσποτισμοΰ, βλέπεις σύ τάς πεδιάδας σου χερσωμένος 
καί τόν βάρβαρον δστις σέ προσβάλλει καί σέ πιέζει νά τρέφηται άπό 
τούς ίδρωτάς σου. Άλλ’ δ Μέγας πλησιάζει, δέν θά είσαι σύ ή τελευ
ταία, ή όποια θά λαβής άπό τήν χεΐρά του τό βασίλειον καί τήν ελευ
θερίαν. Ό Ναπολέων, προωρισμένος νά έκτελεση είςδλοντόν κόσμον 
τά θαυμάσια τοΰ Παντοδυνάμου, ήδη στρέφεται πρός τάς τεθλιμμένος 
χώρας σου. Τή ανατολή τοΰ νέου Ήλιου, δστις διέχυσε τόσας ακτίνας 

- δόξης καί ευεργετικήν επιρροήν άνά τόν ουρανόν τής δύσεως. θά φέρη 
• τήν πλήρη έκλειψιν τής όσμανικής Σελήνης, ήτις μέ τό έκπνέον φώς 
» της δεικνύει ότι πλησιάζει εϊς τήν δύσιν. Ή ελευθερία σου, ώ 'Ελλάς, 

καί ή άνάστασίς σου, 0« είναι πράξις τής άκαταμαχήτου θελήσεως, είς 
ήν τό παν υποκύπτει, καί ό Ναπολέων, ισχυρότερος τοΰ Καρόλου καί 
ούχί όλιγώτερον μέγας τοΰ νικητοΰ τοΰ Μαξεντίου θά προσαγορευθή 

» Αύτοκράτωρ τής τε Δύσεως καί ’Ανατολής. Τό Βυζάντιον θά ίδή ι >. 
• ξαναλάμψη ό Σταυρός καί άπελυμηναμένων τών ναών έκ τής δυσω- 
■ δίας τής βεβηλώσεως καί τής απιστίας, θά πανηγυρίση τήν έπανόρθω- 
• σιν της ελληνικής Αυτοκρατορίας. Άγάλλου, ώ 'Ελλάς, διά τήν αίσίαν 
» πρόρρησιν, καί σύ, Μέγα Θεέ, πραγματοποίησαν τάς εΰχάς μας......

’Επειδή ό λόγος περί δυτικοΰ ίερέως διδασκάλου, σημειωτέοι· δτι 
τότε οί δυτικοί ιερείς έν Ζακύνθφ μετήρχοντο τούς διδασκάλους, καί 
έθεωροΰντο οί εύδοκιμιότεροι, διότι πράγματι ήσαν πολύ μορφωμένοι 
τινές. Έπίσης καί οί ορθόδοξοι ιερείς μετήρχοντο τούς διδασκάλους, 
ιδίως δέ είς τάς κόρας. Τότε δυστυχώς έν Ζακύνθφ ήτο καθόλου ήμε- 
λημένη ή άνατροφή τών κορασίων καί ένόμιζον δέ δτι αί γυναίκες δέν 
πρέπει νά είναι πεπαιδευμένοι, άλλά μόνον νοικοκυρά/. Ήτο δέ καί τό 
βάρβαρον σύστημα νά μή έξέρχωνται τής οικίας αί άνύπανδροι. Αί κόραι 
τών εϋγενων έμάνθανον άπό τινα ιερέα ολίγα ελληνικά καί ιταλικά, 
διότι τότε ό ίερεύς ήτο τής οικίας ό μόνος πιστότατος τών συμβούλων 
καί τής άκρας εμπιστοσύνης '.

Ένφ δ λόγος περί ιερέων διδασκάλων, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
τόν δυτικόν μοναχόν Λαυρέντιον τόν έξ 'Αγίου Ρέμου, δστις, κατά τούς 
χρόνους τής αγγλικής κατοχής, είχεν ιδιωτικόν σχολεΐον τή έγκρίσει 
τής κυβερνήσεως, καί εύδοκίμως έδίδασκεν ιταλικήν καί λατινικήν 
φιλολογίαν. Μετάξι' τών μαθητών αύτοΰ συνηριθμεΐτο καί δ Γειόργιος 
Τερτσέτης, ό γνωστός ποιητής καί πατριώτης Έπίσης έδίδασκε τήν 
ιταλικήν καί λατινικήν φιλολογίαν ό τοποτηρητής τών καθολικών 
Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας δ ίερεύς 'Ιγνάτιος Παλμιδέσας έκ Νεαπό- 
λεως άνήρ λόγιος, άλλά φανατικός κατά τών ορθοδόξων3.

«
Έν Ζακύνθφ έπί 'Επτάνησον Πολιτείας καθηγητής τής τε αρχαίας 

καί νέας ελληνικής ήτο ό ορθόδοξος ίερεύς Πέτρος Μαρίνος, δστις 
κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως ήτο καί ό εφημέριος τής σχολής καί 
ύποχρεοΰτο κατά τάς Κυριάκός καί έορτάς νά έρμηνεύη τό εύαγγέλιον 
είς τούς μαθητάς, οΐτινες ύπεχρεοΰντο νά λειτουργοΰνται είς τήνέκκλη- 
σίαν τοΰ άγιου Γεωργίου τοΰ Κομούτου, ώς άνήκουσαν είς τήν οικογέ
νειαν Κομούτου, έξ ής κατήγετο ό τότε ήγεμών. Είς τήν σχολήν ταύ
την πέντε ήσαν οί. διδάσκοντες. Καί έπί ’Αγγλικής κατοχής ό ίδιος εφη
μέριος Πέτρος Μαρίνος έδίδασκε τά ελληνικά έν τή δημοσίφ σχολή. Τά 
φιλοσοφικά έδίδασκεν ό κόμης Παύλος Μερκάτης, δστις είς τήν οικίαν 
του έδίδασκε δωρεάν τά μαθηματικά. Ώς κείμενον οί μαθηταί είχον 
τήν φιλοσοφίαν τοΰ Φραγκίσκου Σοάβε. Τήν λατινικήν καί ιταλικήν 
καί τήν άριθμητικήν ό Διονύσιος Ροΐδης. άνήρ λόγιος, άλλ’ένεκα τών 
ιδιοτροπιών καί τών ψυχώσεων αύτοΰ άποθανατισθείς διά τών γνωστών 
σατυρών τοΰ Σολωμοΰ. Τήν ιστορίαν καί γεωγραφίαν έδίδασκεν ό Εύτύ- 
χιος Faussier. Έδίδασκε καί ό ιερομόναχος Γεωρλάνος. Ή σχολή έπι- 
τηρεΐτο ύφ’ ενός έπιθεωρητοΰ, δστις έλάμβανε τάς εκθέσεις παρά τών 
διδασκάλων, περιεχούσας τούς μαθητάς, τά διδαχθέντα μαθήματα καί 
δ,τι άλλο σχετικόν, καί τάς άπέστελλον είς τήν Κυβέρνησιν *.

Πρέπει τώρα νά άναφέρωμεν διάσημον διδάσκαλον, τόν ιερομόναχον 
Θεοδόσιον Δημάδην, καταγόμενοι· έκ τίνος χωρίου παρά τήν Κωνσταν
τινούπολη·, Μουδανίας τής Μικρός ’Ασίας καί λεγόμενον Βυζάντιον- 
Ήτο άνήρ λόγιος, έγκύψας είς τήν φιλοσοφίαν καί τά μαθηματικά, 
τελειοποιηθείς είς τήν Εσπερίαν. Τφ 1814 έξεφώνησε τόν εναρκτήριοι' 
λόγον. Ή καρδία του ζωηρά έπαλλε διά τήν ελευθερίαν τής πατρίδος' 
έξη μέ ιδέαν, μέ έλπίδας· έγένετο καί φιλικός καί συνειργάσθη ύπέρ τοϋ

1 Περί τής έν Ζακύνθφ γυναικείας έκπαιδεύσεως τής έποχής έκείνης 6ρα : Ε. 
Μαρτινέγκου : Ή Μι,τηρ //ου κτλ. Ζακύνθφ 1881.

2 Φάκελλος : Istruzione pubblica 1809—ΙΜΙ2 παρά τφ άρχειοφλαοκείω Ζακύνθου.
8 Divcrsorum φάκελλος παρά τή δυτική έπισκοπή Ζακύνθου.
ί Φάκελλος: Repubblica Setunsularc καί φάκελλος : Insirtizione pubblica 

1808 - 1812 παρά τφ άρχειοφυλακείω Ζακύνθου. 

εθνικού άγώνος. Παρά τώ Δημάδη πρέπει νά Οέοωμεν καί άλλον διδά
σκαλον τής σχολής, τόν Ίδακήσιον Αναστάσιον Καραβίαν, δστις έδί
δασκε τά έλλη νικά γράμματα άπό τοΰ 18: ι έως τώ 1855 οπότε έκ χολέ
ρας άπέθανεν. Ό Καραβίας ύπήρξε καί διδάσκαλος τοΰ έθνικοΰ μας 
ποιητοΰ Σολωμοΰ. δτε κατεγίνετο νά μάθη καλά τά ελληνικά. Είς σύγ
χρονος αύτοΰ, ό Γειόργιος Κανάλες, Ζακύνθιος λόγιος, καί πρό τίνος 
άποθανών είς Σμύρνην, ένθα μετήρχετο τόν διδάσκαλον, ιστορεί τάδε: 
Ημείς ήκούσαμεν τόν πεπαιδευμένοι· καί ένθουν Έλληνα λόγιοι·, ’Ανα
στάσιον τόν έξ ’Ιθάκης, δστις πρώτος έπότισε τόν Σολωμόν μέ τά 

■ νάματα τής αρχαίας σοφίας καί γλώσσης, διηγούμενοι· μέ όποιον 
ζήλον ό ποιητής τής’Ωδής τής 'Ελευθερίας, νέος έτι ών. έμελέτα 
τούς “Ελληνας ποιηιάς καί ιστορικούς καί μέ όποιοι· ένθουσιασμόν 
άνεγίνωσκε κατ' έπαΐ'άληψιν τόν Πλάτωνα καί τόν Θουκιδίδην. παρα- 
βάλλων δι’ αύτών τήν δουλοφροσύνην τής πατρίδος του Ελλάδος 
Σημειωτέοι· οτι ό Καραβίας ούτος άφήρεσε τήν πολυλεξίαν άπό τάς 

εξηγήσεις τοΰ ελληνικού κειμένου καί είσήγαγε νέαν μέθοδον πρακτι- 
κωτέρας διδασκαλίας καί αντί τής γραμματικής τοΰ Λασκάρεως καί 
Γαζή μετεχειρίζβτο τήν τοΰ διδασκάλου του Κούμα. Ό Δημάδης έπί
σης έκαμε καινοτομίας, έδίδασκε δηλαδή τά μαθηματικά καί φιλοσο
φίαν είς τήν απλοελληνικήν, δπερ έσκανδάλιζε τούς τότε σχολαστικούς, 
νομίζοντας οτι αί έπιστήμαι πρέπει νά διδάσκωνται εΐς τήν άρχαίαν 
γλώσσαν! Άμφότεροι ήσαν καλοί έλληνισταί. Άλλ'αί σχολαστικοί γνώ
σεις, δσον εύμεθόδως καί άν διδάσκωνται. δέν δύνανται νά μορφώσουν 
καρδίαν καί νά παράγουν πολίτας μέ χαρακτήρα. Συνεπώς ή διδασκα
λία των, δέν ώφέλησεν δσον έπρεπεν. 'Οπωσδήποτε διέδωσαν τό ελλη
νικά γράμματα.

α
Εϊδομεν άνωτέρω δτι ή 'Επτάνησος είς τά 1815 έτέθη ύπό τήν αγγλι

κήν προστασίαν. Έφορος τών δημοσίων σχολείων Έπτανήσου, παρά 
τής Ίονίου Κυβερνήσεως διωρίσθη ό βυζάντιος Πλάτων Πετρίδης. 
Εύτυχώς, ήτο τότε έν Ζακύνθφ σχολάρχης, είς επιστήμων, πρός δν, 
δέον νιϊ διαφυλάττωιιεν μνήμην εύγνώμονα, διότι, άν καί τέκνον τής 
Αδελφής Ιταλίας, είχεν ελληνικήν, έλληνικωτάτην τήν καρδίαν. Ούτος 
συνείθιζε νά όδηγή τούς μαθητάς του παρά ταΐς άκταϊς καί δεικνύων 
αύτοϊς τά όρη τής έναντι δούλης τότε Ελλάδος, μέ τούς οφθαλμούς 
γεμάτους δακρύων τοΐς έλεγε: Δέν είναι, παιδιά μου. ή Ζάκυνθος ή 

μόνη πατρίς σας. άλλ’ δλη ή 'Ελλάς, δούλη τοΰ βαρβάρου Όθωμα- 
νοΰ, δστις τήν καταπιέζει καί ιδού την, αύτή άπό σάς τούς ελευθέρους 
ζητεί βοήθειαν . Ό φιλέλλην ούτος ήτο ό Ιωάννης Βαπτιστής Μορα- 

τέλης πρώην καθηγητής τών φυσικών επιστημών έν τφ λυκείφ τής 
Φερράρας *. Διορισθείς καθηγητής τής τε λατινικής καί ιταλικής φιλο
λογίας έν τή δημοσίφ Σχολή Ζακύνθου, έδίδασκεν εύδοκίμως μέχρι τοϋ 
1818 δτε άπέθανεν. Ή δημοσία αΰτη σχολή είχεν άναδιοργανωθή καί 
οΰτω τόν Νοέμβριον τοΰ >816 ήλθεν είς Ζάκυνθον ό γενικός έφορος 
Πλάτων Πετρίδης καί έγειναν έπισήμως αί εξετάσεις, αϊτινες λαμ
πρά έπέτυχον.

Ό Μορατέλλης ώμίλησεν ίταλιστί: Περί τής ώφελείας τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως, ό δέ Πετρίδης ελληνιστί περί άγωγής'. Διά νά λάβη 
δ εύμενής ήμών αναγνώστης ιδέαν τινά περί τών τότε εξετάσεων καί 
τών διανοητικών εργασιών τών μαθητών, δημοσιεύομεν μέρος τής έκθέ- 
σεως τών έξετάσεων τούτων τής γραφείσης ύπό τοϋ γενικού έφορου 
Πετρίδου : Ή προκοπή, όποΰ οί χρηστοί τής Ζακύνθου νέοι μετά τήν 
τριετή τής σχολής σύστασιν έκαμαν, έδείχθη είς τάς τοΰ παρόντος έτους 
δημοσίας εξετάσεις. Μ’ δλον δτι διά τάς περασμένος έπικαιρίας περι
στάσεις δέν ήσαν δυνατόν νά ληφθοΰν όσα |ΐέτρα έκρίνοντο δραστήρια 
καί συντείνονται είς ταχεΐαν τής Άγωγής επιτυχίαν, μ’ δλον τοΰτο. ή 
γραικική φιλόκαλος επιμέλεια, χειραγωγούμενη άπό τάς φιλάνθρωπους 
τής Διοικήσεως φροντίδας, έφάνη άνωτέρα τών περιστάσεων καί έπρο- 
σπάθησε νά φωτισθή δσον ήδύνατο καί κατά τό πνεύμα καί τήν καρ
δίαν........ Είς τήν Ζακύνθιον σχολήν διδάσκονται τά εξής μαθήματα:
Ή Μαθηματική, σειρά καθ’δλην της τήν έκτασιν. Ή 'Ελληνική Γλώσσα 
και φιλολογία ή ’Ιταλική καί Λατινική, καί ή φιλολογία έν γένει είς τήν 
’Ιταλικήν διάλεκτον........ Αί εξετάσεις διήρκεσαν πέντε ήμέρας .... 'II
τής σχολής αίθουσα έγεμεν άπό τούς εύπατρίδας Ζακύνθου.... Ή 
πρώτη τάξις τών μαθηματικών συνθεμένη άπό τούς έφεξής μαθητάς.... 
ή οποία είς τό διάστημα τριών ένιαυτών διήλθε τήν μαθηματικήν 
σειράν καί τήν στοιχειώδη αύτής εφαρμογήν........Τό προταθέν αύτή
βραβεΐον έδωρήθη είς τιήν βιβλιοθήκην, έπειδή πλέον ή είς έδείχθησαν 
πρωτεύοντες. Ή δεύτερα τάξις τής Μαθηματικής ένασχολουιιένη είς τήν 
Γεωμετρίαν, συνθεμένη άπό 15 μειράκια, άπήλαυσε καί αύτή έξετα- 
σθεϊσα τής κοινής εύφημίας.Ή τάξις τής Ελληνικής φιλολογίας, συνθε- 
μένη άπό τά έφεξής μειράκια. .. . καθυπεβλήθησαν είς τήν έξέτασιν τών 
Έλληνικών συγγραφέων καί είς τήν γραμματικήν τής γλώσσης άνάλυσιν.

["Επεται συνέχεια] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

1 Γ.Λ.Κ. 2Όλω//ό>·καί Ι/ό#'/ 4’ Ίστριάς έι· Λ’αΛ/./'/πρ. «εριοδ. Ζακύνθου,ψύλ. Ι, 1884.
2 Ευρισκόμενος ύ Μορατέλλης έν ’Ιταλία, έ&ημοσίευσε τύ έξης τρίτομον σύγ

γραμμα έν Μιλάνφ 1805 1800: Corso Elementare difisica ad tiso dclle Cniver-
siia e licci del Regno d’ Italia.

3 eO λόγος ούτος τοΰ Μορατέλλη έδημοσιεύίΐη μετά έλληνικής μτ.τα/ρράσεοις 
γβνομένης ίιπύ τοΰ Διονυσίου Κουλουμπάρδου Έπειοή ή εκδοσις αΓιιη πολύ σπα
νίζει δημοσιεύομεν τΰν τίτλον: Vantaggi della publica istruzione a preferenza 
della privata per forinare un carattere nazionale. Discorso di (I. B. Moratelli 
prof d’italiana e latinn filologia nel liceo di Zante, socio dcH’accadeniia Jonia 
Trasportato in lingua greca da Dionissio Columbardo-Corffi 1817. Ωφέλεια τής 
δημοσίας παιδεύσεως προκρινόμενης τών τής Ιδιωτικής ϊνα σχηματίσωσιν ϊνα τοϋ 
Γένους χαρακτήρα. Λόγος 1. Β. Μορατέλλη καδηγεμόνος τής ιταλικής καί λατινι
κής φιλολογίας, έταίρου τής ’Ιωνικής Ακαδημίας καί μεταφρασθείς είς την έθιζο- 
μένην ΰπό τών 'Ελλήνων διάλεκτον, ύπό Διονυσίου Κουλουμπάρδου τοΰ Ζακυν- 
ύίου. Κορφοί έν τή τυπογραφίφ τής Διοικήσεως 1817.-Τοΰ ιταλικού κειμένου έγέ- 
νίτο δεύτερα έκδοσις έν Ζακύνθφ τφ 1817, ήτοι τό αύτό έτος.

I ΈδημοσιεύΟη ύπό τήν έπιγραφήν: ‘Διατριβή έκφωνη^είσα είς τάς δημοσίας 
έξετάσεις τής έν Ζακύνϋω Σχολής ύπό Π. Π.·, Κερκύρα έν τή τυπογραφάι τής 
Διοικήσεως 1817. Περιέχει τήν εξής άψιέρωσιν: <Τή έν ΖακύνΟο» διδασκόμενη φιλο- 

κάλω ελληνική νεολαίφ ώς τεκμήριου, οΓιπερ ύ«ερ τής έπί τά κρείττφ αύτής έπι- 
δόσεως διασώζει πόθον ό II. ΙΙετρίδης». Τοΰ λογρυ τούτου τοΰ Πετρίδου έδη- 

μοσιεύ&η τώ 1817 καί ιταλική μετάφρασις ύπό τόν τίτλον: Discorso pronunziato- 
nel liceo del Zante in occasione dei pubblici esami in agosto 1817. Corfil 1817_


