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Ή ένταΰθα δημοσιευομένη εϊκών, ήν έλάβομεν παρά τού κ. Σπυρ. Π. Λάμπρου, μέλλοντος 
να δημοσίευση αυτήν έν τώ προσέχει τεύχει τοΰ Νέου Έλληνομνήμονος, έλήφΰη έκ τής 
άρχαίας καί σπανίας συγγραφής τοΰ Άνδρέου Thevet τής έπιγραφομένης Les vrais portraits 
et vies des hommes illustres grecs, latins et payens, auciens et modern es, recueilli* 
de lours tableaux, livres, tncdalles antiques et modernes καί έκδοΰεϊσης έν Παρισίοις 
τω 1584. Παριστάνει δέ τόν Κωνσταντίνον ΓΙαλαιολόγον, άλλ’εΐνε φανταστική, όπως άλλως 

είνε καί δλαι αί. εΙκόνες τοΰ μάρτυρος, ούδεμιάς περισωϋεΐσης πιστώς τοιαΰτης.
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Ο έν τώ ΕίΙνικώ Πανεπιστή

μιο) σοφό; καθηγητή; τής'Ιστο
ρίας κ. Σπ. Λάμπρος, δ άκούρα- 
στος μελετητή;, κατ' επανάληψιν 
διεπίστωσεν έν διαλέξεσιν, ότι 
δ τελευταίος "Ελλην αυτοκρά- 
τωρ, δ μαρτυρικώς πεσών Κων
σταντίνος IΒ' 1 Ιαλαιολόγος Δρα- 
γάσης δέν είχε πλέον σύζυγον 
κατά την «Λωσίν και άπέθανεν 
άτεκνος. Είναι ίστορικώς έξηκρι- 
βωμένον τούτο πλέον.

Άλλ’ άν δ Κωνσταντίνος δέν 
άφήκεν Ιδιους απογόνους, νόμι
μοι όμως κληρονόμοι καί διάδοχοι αύτοΰ ΰπελείφίίησαν τά 
τέκνα τοΰ αδελφού αυτού Θωμά 1 Ιαλαιολόγου. Ό αδελφός 
τού αύτοκράτορος Δημήτριο; έκών άκων ί;δωκεν ει; γάμον την 
μονογενή θυγατέρα του εις τον ΙΙορθητήν Μωάμεθ Β'όστις 
πάλιν έ’διοκεν αύτώ μεγάλην σύνταξιν έζη δ’ έν Άνδριανου- 
πόλει και περί τά τέλη τοΰ βίου περιεβλήθη τό μοναχικόν 
σχήμα καί άπέθανεν ορθόδοξος τώ <47'·

'Ο άλλος άδελφός τού Αύτοκράτορος Θωμά; Παλαιολόγος 
νεώτερος τοΰ μάρτυρας, άπέκτησεν έκ τού μετά τής Αικατερί
νης τής θυγατρός τοΰ έκ Γενούης Ζαχαρία γάμου του τέσσαρα 
τέκνα, ήτοι δύο θυγατέρας καί δύο άρρενα. ’Εκ τούτων ή πρω
τότοκο; Ελένη ένυμφεύθη τόν Δεσπότην τή; Σερβία; Λάζαρον 
καί κατόπιν περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα έν Λευκάδι όπου 
και άπέθανε κατά τό 1474· Ή άλλη κόρη τοΰ Θωμά ΙΙαλαιο- 
λόγου Σοφία ένυμφεύθη τόν Μέγα Δούκα τής Μοσκοβίας Ίβάν 
Βασίλιεβιτζ, όστις εϊχεν άποστείλει επίτηδες πρεσβείαν εις τόν 
Πάπαν Πίον Β'.'Ως προίκα ή μεγάλη δούκισσα έλαβε τάέπίτοΰ 
θρόνου τής Κων/πόλεως δικαιώματα τοΰ οίκου τών ΙΙαλαιολό- 
γων(;) έκτοτε δέ, ήτοι από τού 1497 ™ έθνόσημον τή; Ρωσ- 
σίας φέρει τόν Δικέφαλον 'Αετόν, όστις ΰπήρξεν επί μακράν 
τό έμβλημα τής πανσθενοΰς αυτοκρατορίας τών Ελλήνων.

Έκ τών άρρένων τέκνων τοΰ Θωμά δ μέν Μανουήλ έπι- 
στρέιρας μετά καιρόν από τή; άλώσεως εις Κωνσταντινούπολη· 
έτυχε θερμής υποδοχής παρά τώ καταχτητή Μωάμεθ Β' καί 
νυμφευθεις απέκτησε δύο υιούς, τόν Ίωάννην, θανόντα εις 
βρεφικήν ηλικίαν, καί τόν Άνδρέαν, όστις άνδρωθείς ήσπάσίΐη 
τόν ’Ισλαμισμόν καί άπέθανεν αφανής, μετονομαστείς Μωάμεθ. 
'Ο δέ έτερος υιό; τοΰ Θωμά Παλαιολόγου Άνδρέας, νεώτερος 
ούτος, μείνας εις ’Ιταλίαν ήσπάσθί) τό καθολικόν δόγμα.

Έκεΐ συνήψε καταστρεπτικόν γάμον μετά γυναικό; ακολά
στου. Τώ !βθ2 διά διαθήκης έξεχώρησε τά επί τής Πελοπόν
νησου καί επί τοΰ Βυζαντίου δικαιώματα του εις τούς βασιλείς 
τής 'Ισπανία; Φερδινάνδον καί ’Ισαβέλλαν, τά δποϊα ολίγον 
πρότερον είχε παραχωρήσει καί εις τόν βασιλέα τή’ς Γαλλία; 
Κάρολον IIΤέλος δ ’Ανδρέας άπέθανεν έν Ρώμη τώ 1502 καί 
έτάφη είς τόν ναόν τοΰ Άγ. Πέτρου, παρέμεινεν όμως άγνωστος 
ή τι,χη τών τέκνων του, μόνον δέ 70 έτη από τοΰ θανάτου τοΰ 
Άνδρέου αναφαίνεται έν ΙΙεζάρω τής ’Ιταλίας Παλαιολόγος.

Πρό ετών άφ’ ετέρου μέσα είς τάφον άνορυχθέντα έν τή 
εκκλησία τής πόλεως Landulph τής επαρχίας Cornwall ευρέιθη 
χάλκινη λεπίς φέρουσα ’Αγγλιστί τήν εξής επιγραφήν.

«Ενταύθα κεϊται τό πτώμα Θεοδώρου Παλαιολόγου έκ Ιίεζάρο τής 
τής ’Ιταλίας, καταγόμενου άπό τοΰ αύτοκρατορικοΰ κλάδου τών τελευ
ταίων χριστιανών αύτοκρατόρων τής Ελλάδος, ΰπάρξαντος υίοΰ τοΰ 
Καμίλου, υίοΰ τοΰ Προσπέρου, υίοΰ τοΰ θεοδώρου, υίοΰ τοΰ Ίωάννου, 
υίοΰ τοΰ Θωμά, δευτέρου αδελφού τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
του ογδόου τό ονομα καί τοΰ τελευταίου τοΰ κλάδου τούτου βασιλεύ- 
σαντος έν ΚωνσταντινουπόλεΓμέχρι τής έξώσεως αύτοΰ παρά τών Τούρ
κων. ΎπανδρευΟεΐς μετά Μαρίας θυγατρός τοΰ ευγενοΰς Γουΐλλιαμ 
Μπάλ είς Χέντλιε τής κομητείας Σοΰφφολκ, έξ ής απέκτησε πέντε 
τέκνα, τόν Θεόδωρον, Ίωάννην, Φερδινάνδον. Μαρίαν καί Δωροθέαν 
άπέθανε έν Clyfton τή 2ΐ Ιανουάριου 1636».

Φαίνεται όμως ότι κενόν τι υπάρχει είς τήν έπιτύμβιον 
αυτήν γενεαλογίαν. Ό αδελφός τοΰ Αύτοκράτορος Θωμάς δέν 
εϊχεν υίόν Ίωάννην. ΓΙαρελείφθη προφανώς γόνου τίνος καί 
αύτοΰ τοΰ Άνδρέου τό όνομα, ών οί απόγονοι, ώς μαρτυροΰ- 
σιν επιτύμβιοι έπιγραφαί εύρεθεΐσαι έν Pesaro τής ’Ιταλίας, 
άποκατεότάθησαν έκεισε.

Άναιρέρεται ότι κατά τήν άνόρυξιν τοΰ έν λόγω τάφου τοΰ 
Θεοδώρου Παλαιολόγου έν Landulph παρέστησαν αύτόπται 

μάρτυρες, οϊτινες κατεπλάγησαν 
μέ τήν θαυμασίαν διατήρησιν 
τοΰ νεκρού καί ακόμη περισ
σότερον μέ τήν ομοιότητα τής 
μορφή; του πρός τήν έν Φλω
ρεντίαν ι'πάρχουσα εικόνα τοΰ 
αύτοκράτορο;Ίωάννου ΙΙαλαιο- 
λόγου. Κατά τάς μαρτυρίας τών 
έν λόγω αυτοπτών, ώς αναφέρει 
ό δημοσιογράφος, λόγιος, καί 
άλλοτε αντιπρόσωπο; τή; Ελλά
δος έν Μασσαλία Μαρίνος IIα- 
παδόπουλο; Βρετός, ο εΐρηιιένο; 
Θεόδωρο; Παλαιολόγος μετέβη 

έξ Ιταλίας εις Αγγλίαν μετά τής συνοδείας ενός τών Άρούν- 
τελ, ώς διδάσκαλος τή; Ελληνικής.

Έκ τών πέντε τέκνων τούτου δ ’Ιωάννης καί ό Φερδινάνδος 
έξηφανίσθησαν. ΊΙ Μαρία άπέθανεν άγαμο; τώ 1647 έν 
Landulph. ΊΙ Δωροθέα νιηιφευθεΐσα τώ 1656 άπέθανε τώ 
ι68ι καί εις τό Ληξιαρχείο)· τής Landulph άνεγράφη ή πρά- 
ξις ούτω: Dorothea Paleologus de Stirpe imperatorum.

Τέλος δ Θεόδωρος Θεοδώρου Παλαιολόγος άπέθανε τώ 
1693 ώς άπλοΰ; ναύτη; έν τώ ΙΙολεμικώ Ναυτικώ τή; Αγγλία; 
έπι Καρόλου τοΰ Β'. κατ’ έγγραφον περισωθέν έν τοϊς άρχείοις 
τοΰ Αγγλικού Κοινοβουλίου.

Αύτά άναφέρονται έν τώ VIII τόμφ τών Επισήμων Πρα
κτικών τής Αρχαιολογικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου. Κατόπιν 
πολλοί παρουσιάσθησαν ώ; άπόγονοι τών ΙΙαλαιολόγων, άλλα 
ή γνησιότης αυτών δέν έξακριβούται τουλάχιστον.

'Ο άδελφός τοΰ Μάρτυρος Θωμάς καταφυγών είς ’Ιταλίαν 
έφιλοξενήθη υπό τοΰ πάπα Πίου καί τοΰ καρδιναλίου Βησσα
ρίωνος, καί άπέθανε τώ 1465 καταλιπών ώς κληρονόμους τά 
τέκνα αυτού, τούς ανεψιούς τοΰ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνοι·.

ΓΙοΐο; έπροστάτευσε τά ορφανά αύτά; Πώς άνετράφησαν 
και διεπαιδαγωγήθησαν καί πώς έμεγάλωσαν οΐ ανεψιοί τοΰ 
τελευταίοι· Έλληνος Αύτοκράτορος: Μάς τό λέγει μία περι- 
σωθεϊσα έπιστολή τοΰ Καρδιναλίου Βησσαρίωνος, απευθυνό
μενη πρός τόν παιδαγωγόν αύτών.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Θωμά Παλαιολόγου, έπισυμβάντα 
έν Ρώμη, τά τέκνα τή «ρροντίδι. τοΰ Βησσαρίωνος έγκατεστά- 
θησαν εϊ; Αγκώνα υπό τήν έπίβλεψιν ενός παιδαγωγού καί 
τοΰ ιατρού Κριτοπούλου, πρόσφυγος καί αύτοΰ. Ό Βησσαρίων 
ώφειλε πολλά είς τόν οίκον τών Παλαιολόγων. Γεννηθείς τώ 
1395 εν Τραπεζοΰντι, έγένετο μοναχός έν τινι μονή τής Πελο
πόννησου. Χειροτονηθείς δ’ επίσκοπος Νίκαιας συνώδευσε κατά 
τό 1438 τόν αύτοκράτορα Ίωάννην Παλαιολόγον είς Ιταλίαν 
διά τήν περίφημου Σύνοδον τή; Φλωρεντίας, ήτις είχε κληθή 
διά τήν ένωσιν τών δύο Εκκλησιών. Μετ’ ολίγον δ Πάπας 
Ευγένιος Δ” εκτιμώ ν τήν μεγάλην μόρφωσίν του καί τήν 
πολυμάθειάν του, ήν έθαύμαζον οί σύγχρονοι αύτώ - μεταξύ 
αύτών καί δ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης — έχειροτόνησεν αύτόν 
Καρδινάλιον, δΓ ο και έμεινεν ούτος έν Ριόμη πλέον γενόμενος 
διάπυρος παπολάτρης. Ό Πιο; Β' άπένειμεν είτα αύτώ καί 
τόν τίτλον τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ούτος δέ 
μετά έτη μετέβη είς Βενετίαν καί μετά τόν θάνατόν του—κατά 
τό >472 —έκληροδότησε τήν πολύτιμον βιβλιοθήκην του εις 
τήν Δημοκρατίαν τής Ένετίας.

Σοφό; δ Βησσαρίων. '() Χαλκοκονδύλης δ Αθηναίο; γρά
φω)· περί αύτοΰ λέγει δτι ούδενός τών Ρωμαίων καί Ελλήνων 
ήτο κατώτερο; κατά τήν σοφίαν και τήν σύνεσιν. Έγραψεν 
Ελληνιστί καί Λατινιστί πολλά συγγράμματα, τών όποιων τά 
πλεΐστα είνε ανέκδοτα. Πολλά αύτών θά έκδώση ό κ. Λάμπρος 
έν τοϊς ΙΙαλαιολογείοις.

Ίδέτε τώρα τούς ορφανούς βλαστούς τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
οίκοι·, τούς αύθεντοπούλους, ώς ονομάζει αύτού; ό Βησσαρίων, 
πώς διεπαιδαγωγήθησαν. Άναγνιόσατε τήν περίφημοι· έπιστο- 
λήν τοΰ Βησσαρίωνος πρός τόν διδάσκαλόν των.

Εύγενέστατε ιϊνερ καί ημών φίλτατε φίλων, έδεξάμην καί πρότερον 
καί νΰν διά τοΰ Έρμητιανοΰ γράμματα τής εύγενείας σου, πρό; ά οΰκ 
άπεκρινάμην, άναμένων ίνα γένηταί τις άποκατάστασις είς τήν πρόνοιαν 
τών αύθεντοπούλων. ‘Επειδή οΰν νΰν έγένετο. νΰν καί γράφω. Παραμυ- 
ΘεϊοΟαι μέν καί υμάς καί τούς αύθεντοπούλους διά τήν άφόρητον 
λύπην τοΰ μακαρίτου εκείνου καί άγιου δεσπότου ούκ έστι τοΰ παρόν
τος καιρού· διό παραιτήσομαι τούτο τανΰν. Γίνωσκε δέ δτι ό άγιώτατος

Πάπας διά παρακλήσεως φίλων πινών καί οικεία; καλοΟελείας έταξε νά 
δίδιι κάθε μήνα τά αύΟεντόπουλα δουκάτα τριακόσια, ώσπερ έδιδε καί 
τι·> άγίφ δεσπότη. Θέλει δέ καί ορίζει ό άγιώτατος Πάπας ϊνα τό. μέν 
διακόσια κατά μήνα νά είναι διά τά τρία αδέλφια επίσης άνέγκιστα, νά 
έξοδιάζονται είς τροφήν εκείνων καί ανθρώπων υποχειρίων αύτών 
μικρών, έξ ή έπτά τού καθ’ ενός, καί είς αγοράν καί τροφήν άλογων 
τεσσάρων τό όλιγιότερον, καί είς ρόγαν τών αυτών υποχειρίων, καί 
είς ενδύματα τών αΰΟεντοπούλων, νά είναι καλά ενδύματα, καί κάπου 
νά περισσεύση καί τίποτες τόν καθ’ ένα διά νά βοηθηθώσι κάπου είς 
ασθένειαν τους ή είς άλλην ανάγκην καί τούτο θέλει νά γείνη έξ απαν- 
τος. καί νά μηδέν γείνη αλλέως. Τά δέ λοιπά εκατόν δουκάτα τόν μήνα 
ήγουν χίλια καί διακόσια τόν χρόνον νά έξοδιάζωνται εις τινας άρχον
τας καί καλά πρόσωπα όποΰ νά είναι μετ’ αύτών. νά τά δουλεύουν καί 
νά τά συντροφτάζουν καί νά τά φυλάττουσιν. Άκούσας δέ ό άγιιύτατος 
Πάπας τό πόσοι είναι αύτοΰ ύπερεθαύμασε καί καταγινιόσκεταί μας. 
Καί γαρ έάν είς τόν αΰΟέντην τόν μακαρισμέ)ον εκείνον τοιούτον 
άνθρωπον έθαύμαζον πώς εϊχεν έδώ τόσους, καί έκατηγόρουν τον οτι 
είς τήν ξενιτείαν νά τρέφη τόσους μέ ξένα δουκάτα καί ξένας έλπίδας. 
πόσω μάλλον τώρα, οπού ήλθον καί άλλοι πλειόιεροι παρά όπου ήσαν 
έδώ, καταγινώσκοντές των καί κατηγοροΰσί των, καί μάλιστα είς αύθεν- 
τόπουλα νέα καί Ορφανά, όποΰ ούτε αξίωμα, οΰτε όνομα, ούτε φήμην 
εχουσι. Καί ού μόνον κατηγοροΰσί τους, άλλ’ουδέ βούλονται νιι έξοδιά- 
ζωσιν ένα τορνέσιν πλέον, καί άμποτες μάς τό έταξαν νιί τό φυλάξιοσι 
τελείως καί νιι μηδέν μεταβληθώσιν, ώσπερ έποίησαν καί άλλοτε. 
Δι’ αυτό είναι χρεία νά 
φροντίζη ή εύγενείασου 
μετά τοΰ άρχόντου τοΰ 
Κριτοπούλου τοΰ ιατρού, 
τούτο, όποΰ κατά τό πα
ρόν έχετε τήν φροντίδα 
τών αύθεντοπούλων. Έ- 
παναστήσωμεν τίς νά τά 
διοική ή τίς είναι άναγ- 
καΐος νά κρατηθή· καί 
μετά ταΰταθέλουσιν με- 
ρισθήν μετά βουλής έδι- 
κής μας είς εκείνους 
όποΰ Οέλουσιν άπομέ- 
νειν. ‘Εμένα γοΰν προη
γουμένως φαίνεται με 
ώς άναγκαιότατον όποΰ 
δέν ήμπορεϊ νά λεί)|·!|, 
πρώτον ό ιατρός, δεύτε
ρον ό διδάσκαλος "Ελ
λην, τρίτον ό διδάσκαλος 
Λατίνος, τέταρτον δ δρα- 
γουμάνος. Οίτοι γοΰν 
εϊσίν άναγκαιότατοι καί 
δέν ήμπορεϊ νά λείψω- 
σιν. ’Ετι δέ είς ή δύο 
παπάδες Λατίνοι είναι 
αναγκαιότατοι διά νά 
ψάλλωσι Λατινικήν λει
τουργίαν συνεχώς. Είναι 
γάρ χρεία νά ζώσι τά 
παιδία Λατινικώς,ώσπερ 
έβούλετο καί ό μακαρι- 
σμένος πατήρ των. Καί 
οί άρχοντες όποΰ θέλου- 
σιν εϊοθαι μετ' εκείνους, είναι χρεία νά προσέχωσιν είς τοΰτο, νά ρηδέν 
φεύγωσιν άπό τήν εκκλησίαν διά τό μνημόσυνου τοΰ πάπα, ωσάν ιό εποίη- 
σαν είς τήν στράταν όποΰ ήρχεσθε, διότι άν φεύγωσιν άπό τήνέκκλησίαν. 
είναι χρεία νά φεύγωσι καί άπό τήν Φραγγίαν. Ουδέ τινάς γάρ θέλει άν
θρωπον όποΰ τόν ονομάζει άπιστον καί αιρετικόν καί άποστρέφεταί τον 
φανερά.Άφ’δτου γοΰν τούτοι οί αναγκαίοι οίις εΐπαμεν νά κατασταθώσι 
καί στηθή τό μερτικόν των, τότε θέλει είσθαι· τοΰτο δέ θέλω τό καί 
τάξειν έγιίι έδώ καί θέλω τούς καταστήσει)·, τότε θέλετε ίδεϊν τό υπόλοι
πον πόσον είναι καί πόσον απομένει άπό τά ρ,σ’ φλωρία. Καί τότε ή εύγε- 
νεία σας όλοι αντάμα θέλετε άποκαταστήσειν τίς νά άποιιείνη και τί νά 
ι7.11 ό καθείς μετά βουλής ήμετέρας. ’Εμένα οΰν φαίνεται μου. ότι όσον 
είναι πλείονες καί έλαφριίιτεροι όποΰ μέλλουν νά άρκεσθοΰν μέ ολίγον 
ό καθείς, είναι δέ άλλως χρήσιμοι, τόσον θέλει είσθαι κάλλιον, διότι 
θέλουσιν έχει τά παιδιά πλείονα συντροφιάν καί πλείονα δουλοσύνην 
καί πλείονα τιμήν. "Ομως τοΰτο θέλομεν τό σκέψασθαι άντάμα, καί 
θέλομε)· ποιήσειν τό κάλλιον. ΤΙ εΰγενεία σου είναι κατά τό παρόν 
ώσπερ διοικητής τών παιδιών μετά τοΰ Κριτοπούλου· είναι γοΰν ανάγκη 
πρό πάντων νά φροντίζετε τήν παίδευσίν των καί τά ήθη των. νά γίνουν 
καλά καί πεπαιδευμένα, άν θέλετε νά έχουν τιμήν έδώ· είδε μή, θέλουν 
τά καταφρονήσει)· καί αύτά καί έδώ, καί ουδέ στραφεί)· θέλουν νά σάς 
ΐδοΰν. Μέ τόν μακαρίτην τόν αύθέντην ιόν πατέρα τους έσυντύχαμεν 
περί τούτου· καί εκείνος έβούλετο νά τά ένδύση καί νά ποιήση νά ζοΰν 
φράγγικα παντελώς, ήγουν νά άκουλουθοΰσι τήν έκκλησίαν κατά πάντα 
ωσάν Λατίνοι καί ούχί αλλέως, νά ένδύνωνται Λατινικώς. νά μάθουν 
νιί γονατίζουν τούς υπερέχοντας καί πάπαν καί καρδιναλίους καί τούς 
άλλους αΰθέντας, νά άποσκεπάζωνται τό κεφάλι τους, νά τιμώσι τούς 
χαιρετώντας αυτούς, όταν ύπάγουν νά ΐδοΰν καρδινάλιον ή άλλον 
αΰΟέντην. νά μηδέν καθίσουν ποσώς, άμή νά γονατίζουν καί άπέκει 
όταν τούς είπη εκείνος νά σηκωθοΰσιν. Ό δέ μακαρίτης εκείνος έλεγεν 
οτι καί πολλάκις αυτούς τό είπε νά μηδέν καθίσωσιν. Αύτά οΰν όλα 
ενθυμάσθέ. τα νά τούς νουθετήσετε καί νά τούς παιδεύσετε καλά. “Ετι 
ποιήσετε ότι τό βάδισμά τους νά είναι σεμνόν καί τίμιον, ή ομιλία 
τους χρησιμωτάτη καί ή φωνή τους νά είναι μέτρια καί ήρέμη, τό 
βλέμμα τους προσεκτικόν, νά μηδέν χάσκωσιν έδώθεν κάκεϊθεν. "Ας 
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τιμούν πάντα;, άς αγαπούν πάντα;, άς συντυχαίνωσι πάντας καί τούς 
έδικούς των καί τούς ξένους μετά τιμή;· νά μήν είναι άλαζονικοί, άς 
είναι ταπεινοί καί ήρεμοι- καί μηδέν ενθυμούνται διι είναι βασιλέως 
απόγονοι, εΐμή άς ένθυιιοΰνται ότι είναι διωγμένοι άπό τόν τόπον των, 
ορφανοί, ξένοι, όλόπτωχοι, ότι άν δέν εχωσιν αρετήν, άν δέν είναι φρό
νιμοι, αν δέν είναι ταπεινοί, άν δέν τιμώσι πάντας, ουδέ τούς θέλουν 
τιμήσειν οί άλλοι, άμή θέλουν τούς άποστρέφεσθαι πάντες. Αύτά οΰν 
όλα φροντίσατέ τα καλά ή εΰγενεία σου μετά, τοΰ Κριτοπούλου, έπειδή 
τό γομάρι έπάνω σας είναι. ΙΙρός τούτοις άς επιμελούνται νά μάθουν 
γράμματα, νά προκόψουν, νά μήν ένθυμοΰνται ότι είναι εύγενικοί· ή 
ευγένεια χωρίς αρετής δέν είναι τίποτες καί εις πάντας μέν τούς αΰθέν
τας, όποΰ έχουν καί μεγάλα; αύθιντίας καί αρχάς. καί μάλλον είς 
αυτούς όποΰ έχασαν όλα. Διό άς σπουδάζουν νιί μάθωσιν, άς έχουν 
εύπείθειαν και υποταγήν εις τήν εύγενείαν σου. καί είς τόν ιατρόν όποΰ 
τούς άνέθρεψε, καί είς τόν διδάσκαλόν των. καί άς σάς ύπακούωσι. καί 
άς ποιούν τό τούς λέγετε έξ άπαντος- άς μάθη ό καθείς άπ' αύτοΰ; έκ 
στήθους ενα προσφώνημα τό πλέον μικρόν είς τόν Πάπαν, νά τό εϊπωσι 
τόν Πάπαν γονατιστοί καί άποσκέπαστοι όταν έλθωσιν έδώ. καί νά 
μηδέν γένη αλλέως. Όταν περιπατούν είς τήν στράταν καί οί άνθρωποι 
άποσκεπάζωνται τους καί τιμούν τους, άς άποσκεπάζωνται καί αυτοί τό 
καπάσι των ή δλότελα ή πλεϊον ή όλιγωτερον ως πρός τούς ανθρώπους. 
'Ομοίως καί άν έρχονται ξένοι είς τό σπήτι τίμιοι άνθρωποι νιί τούς 
βλέπουσι, άς τούς προσηκονοΰνται, άς τούς άποσκεπάζωνται, άς τούς 
παρεκβάνουσι, κατά τούς ανθρώπους. Άς συντυχαίνωσιν ύλίγα μέν.

έντιμα δέ καί εύχαρι- 
σιικά καί ταπεινά, νά 
μήν γελώσι ποσώς, νά 
μήν διαχέτωνται, αλλά 
μετά καθεστηκότος καί 
σοβαρού φρονήματος άς 
τούς συντυχαίνωσιν. Είς 
τήν τροφήν των ιϊς είναι 
προσεκτικοί καί εγκρα
τείς· είς τό τραπέζι των 
άς κάθωνται μετά προ
σοχής καί παιδεύσεως· 
άν θέλετε νά είναι πεπαι
δευμένοι είς τούς έξω, 
ποιήσατε νά είναι πεπαι
δευμένοι είς τούς έδι
κούς των. "Ας μήν άναι- 
σχυντοΰν τινά, συνηθί- 
σατέτους άπό τώρα καλά 
ήθη καί ταπεινά καί ήρε
μα. Άς μανθάνωσιν άπό 
τώρα νά γονατίζουν έπι- 
τήδεια καί εύμορφα, καί 
νά μήν τό έχωσιν έντρο- 
πήν, ότι μεγάλοι ρηγά
δες καί βασιλείς τό ποι- 
οΰσιν. Όταν σεβαίνουν 
είς έκκλησίαν Λατινικήν, 
άς γονατίζουν καί άς εύ- 
χωνται όίσπερ οί Λατίνοι. 
Ύπαγένετέ τους συνεχώς 
είς τάς εκκλησίας, είς τάς 
λειτουργίας, καί ας στέ- 
κωνται μετά εΰλαβει'ας 
καί προσοχής χωρίς γέ

λωτος, χωρίς λαλίας. Άς γονατίζουν καί άς άποσκεπάζωνται ώσπερ οί 
Λατίνοι καί άς μιμούνται έκείνους· άν ούτως ποιώσι. θέλουσι βοηθΐ|θεϊν, 
θέλουσι έχειν τιμήν παρά πάντας, θέλω δυνηθεϊν καί έγό> νιί τους συνεργώ. 
Εί δέ τάναντία ποιούσιν, έγώ δέν θέλω δυνηθεΐν νά τούς βοηθήσω ουδέ 
ολως, οί άνθρωποι θέλουν τούς άποστραφεϊν, καί τινάς δέν θέλει τού; 
τιμήσειν ουδέ ποσώς. Ταΰτα δέν λέγω γράφειν τήν εύγενείαν σας καί τούς 
άλλους μέ τόσην πολυλογίαν, εύκαιρα καί μάταια· άλλά διά νά τά λεγετε 
συνεχώς τά αύΟεντόπουλα, νά ποιήσητέ τους νά τά άναγινώσκη συνεχώς 
ό διδάσκαλός των. νά τά άγροικοΰν καλά διά νά τά ποιώσιν. ’Εκείνους 
τά ήθελα γράψειν άλλ’έπειδή έκεϊνοι ώς νέοι άκόμι δέν τά άγροικοΰν 
καλά. 6Γ αυτό γράφω τα τήν εύγενείαν σου, νά τούς παραινήτε καί άπό 
λόγου μου καί άπό έδικού σας νά ποιώσιν ωσάν γράφομε)·.

«’Ενταύθα είναι θανατικόν κατά τό παρόν δΓ αΰτό έφάνη καλόν μετά 
βουλήν τών αρχόντων όπού είναι έδώ, καί μέ τό θέλημα τοΰ άγιωτάτου 
Πάπα νά μήν έλθουν τά αύθεντόπουλα έδώ διά τόν κίνδυνον. Άλλ’ οΰδέ 
αύτοΰ είς τόν ’Αγκώνα νά είναι, επειδή ουδέ αύτός ό τόπος είναι γερός, 
άμή νά διαβήτε νά υπάγετε είς άλλην χώραν τήν λέγουσι Τζίκολον, όποΰ 
είναι καλός άήρ, νά στέκετε έκεΐ έως τοΰ Σεπτεμβρίου, ή ’Οκτωβρίου 
μέ τούς αύθεντοπούλους καί τήν αΰθεντοπούλαν. Σκέηιασθε εσείς έν τφ 
μέσιι), άν πρέπη νά άπομένουν αύτού πάντοτε, ωσάν βούλονται καί οί 
άρχοντες όπού είναι έδώ. Ό μακαριώτατος Πάπας καί έγώ γράφομεν 
τόν λεγάτον τής μάρκας όποΰ νά σάς βοηθήση καί νά σάς συνδράμη είς 
εϊτι είναι χρεία- αύτοΰ είναι καί τις έπίσκοπος έδικός μου. όποΰ είναι 
τοΰ Κώμου καί ήτον καί δουλευτής τού άγιου Δεσπότου. Τό Τζίκολον είναι 
ένορία του, καί έχει καί έκεΐ καλόν όσπήτιον. καί θέλει σάς τό δώσειν 
νά κατοικήσετε έκεΐ, καί θέλει σάς συνεργήσει)· είς ότι είναι δυνατόν.

Έκ 'Ρώμης Αύγοΰοχου !>', μυξκ' ίτονς 
Ο ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

Καρδινάλις και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως-

Τήν επιστολήν αύτήν έξέδωκεν έπ’ έσχάτων καί πάλιν έν τφ Νέιμ 
Έλληνομνήμονι μαζύ μέ δύο άλλας τού αύτοΰ Βησσαρίωνος πρός τούς 
διδασκάλους τών τέκνων τοΰ Θωμά Παλαιολόγου. Είνε δέ καί αύται αί 
έπιστολαί, ας άνεκάλυψεν ό κ. Λάμπρος έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Έσκου- 
ριαίου τής 'Ισπανίας, γεγραμμέναι έν τή δημώδει γλώσση.
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ

'’lv 25 Μάί°υ ε.ε. συνεπληρώθησαν τεσσαράκοντα καί 
;«>-»7]«έξ ®η· Ολόκληρα, «ψ’ >1? '] Α. Μ. ό Βασιλεύς έδέχθη 
■SS·» το Ελληνικόν Στέμμα. Τριμελής έπιτροπή έξ έπιφα- 

νών Ελλήνων έλαβεν εντολήν έκ μέρους τοΰ 'Ελλη
νικού "Εθνους νά έπιδώση εις τόν Βασιλέα τής Δανίας Φρειδε
ρίκον Ζ' τό ψήφισμα τής έν Άθήναις Β' ‘Εθνικής Συνελεύσεως, 
δι’ού ό έκ τοΰ οίκου αύτοΰ ήγεμονίδης Γουλιέλμος, Γεώργιος 
έψηφίσθη Συνταγματικός Βασιλεύς τών 'Ελλήνων, Τήν επιτρο
πήν άπετέλουν ό Ναύαρχος Κωνσταντίνος Κανάρης, ό Θρασύ
βουλος Ζαίμης καί ό στρατηγός Δημ. Γρίβας, γραμματείς δέ 
αύτής ήσαν οί Δημοσθένης Βρατσάνος, Τιμ. Φιλήμων καί II. 
Σταύρος και διαγγελείς οί Σπ. Σκουζές και I. Μολλάς.

'II έπιτροπή εφθασεν εις Κοπεγχάγην άπό τής 13/25 ’Απρι
λίου τοΰ έτους I863, άλλά μόλις μετά τριάκοντα ήμέρας ήδυ- 
νήθη νά εκπλήρωσή τήν αποστολήν της. Διαπραγματεύσεις καί 
διαδικασίαι καί συνεννοήσεις, ας πας τις φαντάζεται, έπεβρά- 
δυναν τήν ύπό πάσης έλληνίδος ψυχής δνειρο- 
πολουμένην ήμέραν. Έπί τέλους τά πάντα ήτοι- 
μάσθησαν, τά πάντα καθωρίσθησαν έν λεπτο
μερείς, οΰτω δέ ώρίσθη διά τήν εις τά ανάκτορα 
τού Χριστιανοβούργου άνοδον τής έλληνικής 
έπιτροπής ή 25 Μαίου (6 ’Ιουνίου).

Άπό πρωίας ή Δανική πρωτεύουσα ήτο έπί 
ποδός. Σημαϊαι. Δανικαί— γράφει ό έκ τών 
γραμματέων τής έπιτροπής Τιμ. Φιλήμων — 
Σουηδικοί καί Νορβηγικοί, τών τριών Σκανδι- 
ναυϊκών κρατών καί 'Ελληνικοί τινες, έστόλιζον 
τούς οίκους αύτής, πληθύς δέ λαοΰ έπλήρου 
πάσας τάς άπό τού ξενοδοχείου τοΰ «Φοίνικος 
μέχρι τών άνακτόρων οδούς, ας έμελλε νά διέλθη 
ή ελληνική Πρεσβεία».

Τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας τής 18/30 
Μαρτίου 1863 εϊχεν άναγγελθή εϊς τά ανάκτορα 
τής Κοπεγχάγης αύθημερόν, άπό τής στιγμής 
δέ καθ’ ήν έμαθε τό γεγονός ό Δανός ήγεμο
νίδης «έμαρτΰρησεν άγάπην καί άμ,ετάδωτον, 
καθ’ α γράφει δ Τιμ. Φιλήμων ούδέποτε δ 
Γεώργιος έπαύσατο λέγων, δτι έπεθύμει νά

0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ, 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, ΛΔΟΛΦΟΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΙ ΕΞ ΕΤΗ

μεταβή άμέσως έν μέσοι τοΰ καλέσαντος αύτόν λαοΰ, εις πάν 
παρεμ βαλλόμενοι· πρόσκομμα δυσηρεστεΐτο, άποκρούων τάς 
ενστάσεις καί διαπραγματεύσεις περί ορών, ώς άντικειμένας 
εις τά αϊσθήματά του καί διαρρήδην κηρύσσων, δτι έχει τήν 
πεποίθησιν καί αισθάνεται άρκοΰσαν έν έαυτώ δύναμιν δπως 
κυβέρνηση καλώς τό βασίλειον τών 'Ελλήνων».

«
’Επειδή ή συνήθης αίθουσα τοΰ Θρόνου έν τώ άνακτόρφ 

Christi ansborg δέν ήτο έπαρκώς εύρεϊα, παρεσκευάσθη διά 
τήν δεξίωσιν τής έλληνικής Πρεσβείας ή μεγάλη αίθουσα τών 
ακροάσεων, μία αχανής αίθουσα, παραλληλλεπίπεδος, εύρεϊα, 
χρυσόστικτος, παρακειμένη τή αιθούση τού Θρόνου. Εϊς τό 
βάθος έστη θ η βάθρον μετά τριών βαθμιδών, μετά Βασιλικής 
καθέδρας. Πολύπτυχον βελοΰδον έκάλυπτε τό βάθρον, άνωθεν 
δέ αύτοΰ βαρύ παραπέτασμα έκ βελούδου πορφυρού, τό όποιον 

έπεστέφετο ύπό τοΰ Δανικού Στέμματος.Επάνω 
εϊς τήν βασιλικήν έδραν εϊχεν άποτεθή δ βασι
λικός μανδύας. Πρό τοΰ βάθρου έστρώθη έπί 
τοΰ δαπέδου τάπης κατάστικτος άπό χρυσόν καί 
άργυρον, άρχαϊος, έπήαύτοΰ δέ έστήθησαν δίκην 
φράγματος οί τρεις άργυροί λέοντες, οΐτινες 
εύρίσκοντο έν τή αιθούση τών Ιπποτών τοϋ 
άνακτόρου Rosenbourg, δπου γίνονται αί στέ
ψεις τών Βασιλέων τής Δανίας καί δπόθεν επί
τηδες μετεφέρθησαν τρεις ήμέρας πρό τής τελε
τής. 'Εκατέρωθεν τοϋ θρόνου τού Βασιλέως 
είχον τοποθετηθή τέσσαρες άλλοι μικροί θρόνοι 
έστωρεσμένοι μέ τσόχαν διά τούς τέσσαρας ήγε- 
μονίδας τής Δανίας, δεξιφ δέ τοΰ Θρόνου μικρά 
τράπεζα μονόπους έξ άργύρου, έφ’ής θά άπε- 
τίθετο ή μεμβράνη τοΰ ψηφίσματος.

Εϊς τάς ένδεκα καί τέταρτον, μέσα εϊς τάς 
πρό τής αιθούσης τής τελετής αϊθούσας, τών 
'Ιππέων, ώς ώνομάζοντο, συνεκεντρώθησαν δλοι 
οί πολιτικοί άρχοντες καί οί στρατιωτικοί, οί 
Πρεσβευταί τών τριών ΙΙροστατίδων τής 'Ελλά
δος Δυνάμεων τής Γαλλίας, τής Αγγλίας καί 

τής Ρωσσίας. Μετ’ ολίγον προσελθών δ Αυλάρχης εϊσήγαγε 
πάντας εϊς τήν αίθουσαν τής τελετής καί έταξεν ένα έκαστον 
εϊς τάς δρισθείσας θέσεις. Οί 'Υπουργοί έτάχθησαν δεξιά τού 
θρόνου, κατ’ αρχαιότητα, οί πρεσβευταί τών τριών Δυνάμεων 
έστησαν δεξιόθεν άπέναντι τού θρόνου, οί δέ τιτλούχοι καί 
άξιωματικοί τής Α’ιλής αριστερά τοΰ θρόνου.

Ό Αύλάρχης τότε μετέβη εϊς τά Βασιλικά δώματα καί 
άνήγγειλεν εϊς τόν Βασιλέα Φρειδερίκον δτι τά πάντα ήσαν 
έν τάξει καί μετ’ ολίγον δ Βασιλεύς ένεφανίσθη προηγουμένου 
ιού Αυλάρχου καί τοΰ Τελετάρχου μετ’ άλλων άνωτέρων άξιω- 
ματούχων τής Αύλής άνά δύω, συνοδευόμενος δέ ύπό τών 
τεσσάρων πριγκίπων. Ό Βασιλεύς άνήλθεν εϊς τόν θρόνον 
καί έκάθησε, δεξιά του δ’ έστάθη δ πρίγκηψ Διάδοχος Φερ- 
δινάνδος καί μετ’ αυτόν δ πρίγκιψ Φρειδερίκος—δ σήμερον 
Βασιλεύς τής Δανίας— 
πρωτότοκος υίός τοϋ 
πρίγκιπος Χριστιανού 
τοΰ άειμνήστου πατρός 
τοϋ ήμετέρου Βασιλέως. 
Αριστερά τοΰ Βασί
λειος Φρειδερίκου έστη 
δ Πρίγκιψ Χριστιανός 
καί παρ’ αύτόν δ υίός 
του Γεώργιος.Έφερον 
δλοι μεγάλην στρατιω
τικήν στολήν καί τό πα
ράσημου τού Έλέφαν- 
τος. Μόνον δ Γεώργιος 
δέν έφερε παράσημου, 
άλλά μεγάλην στολήν 
πλοιάρχου δικρότου, ή
τοι τοΰ βαθμού, είς δν 
είχε προαχθή άπό τής 
προτεραίας

Μικρόν πρό μεσημ
βρίας ή ελληνική Πρε
σβεία έξεκίνησεν έκ τοΰ 
ξενοδοχείου τού Φοί
νικος ίίπου είχε κατα
λύσει. Πέντε βασιλικά 
οχήματα άνέμενον πρό 
τής θύρας τοϋ ξενοδο
χείου, κόσμος δέ άπει
ρος κατέκλυζε τήν πρό 
αύτοΰ οδόν καί τάς άλ- 
λας, δι’ ών θά διήρ- 
χοντο αί ανακτορικοί 
άμαξαι.Ό Βασίλειός εϊ
χεν άποστείλει τόν λοχα
γόν τής έφιππου σωμα
τοφυλακής Κΐοετόπως 
παραλαβή καί δδηγήση 
εϊς τά άνάκτορα τούς 
έπισήμους ξένους του.
Τής πρι.ότης άμάξης έπέβη δ Ναύαρχος μετά τοΰ βασιλικού 
απεσταλμένου, τής δευτέρας δ Ζαίμης καί δ Κανάρης καί εϊς 
τάς άλλας οί γραμματείς καί οί διαγγελείς. 'Όπου καί αν διήλ- 
θον δ Δανικός λαός έξερρηγνύετο εϊς ένθουσιώδεις επευφημίας.

Τήν μεσημβρίαν άκριβώς ή συνοδία έφθασεν εϊς τά Άνά
κτορα. Παρά τόν πυλώνα πεζοί σωματοφύλακες παρατεταγμέ- 
νοι άπέδωκαν εϊς τούς άντιπροσώπους τοΰ Ελληνικού "Εθνους 
τάς τιμάς. Βασιλικός θεράπων παρελάμβανεν είτα αύτούς καί 
τούς ώδήγησε διά της δεξιάς κλίμακας εϊς τήν έσωτέραν πύλην, 
τήν οδηγούσαν εϊς τήν μεγάλην κλίμακα. Έκεΐ άνέμενεν δ 
τελετάρχης, συνταγματάρχης Βλοΰχερ έν μεγάλη στολή, κρατών 
τό σκήπτρον τής υπηρεσίας, δστις ώδήγησε τούς ξένους διά 
τής αϊθούσης τών Θεραπόντων εϊς τάς αϊθούσας τών 'Ιππέων. 
"Ολοι οί πρόδομοι, κλίμακες, διάδρομοι, αϊθουσαι, μέχρι τής 
τοΰ θρόνου ήσαν άσφυκτικώς πεπληρωμέναι ύπό στρατιωτών 
καί αύλικών. Εϊς τά μεσόβαθρα τής κλίμακος ϊσταντο άνά 2 
άνά 3 άνά 6 στρατιώται τής έφιππου σωματοφυλακής. Εϊς τήν 
αίθουσαν τών θεραπόντων ήσαν τεταγμένοι κυκλοτερώς οί 
κυνηγοί καί οί αύλικοί θεράποντες, δλοι έν μεγάλη στολή. Εϊς 
τήν πρώτην αίθουσαν τών 'Ιππέων ειχον παραταχθή οί κατώ
τεροι άξιωματικοί τής φρουράς, εϊς δέ τήν πλησίον τής αιθού

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Ζ'

σης τοϋ θρόνου οί ύπασπισταί τοΰ Βασιλέως, οί αξιωματικοί 
τών αυλών τών Πριγκίπων οί ταγματάρχαι καί λοχαγοί τού 
πεζικού, ιππικού καί τών Ούσσάρων.

Αί θύραι ήνοίγοντο καί έκλείοντο μεγαλοπρεπώς, δπως 
συνειθίζουν είς τάς Αύλάς, δλοι δέ έχαιρέτων τούς ξένους. Εϊς 
τήν δευτέραν αίθουσαν τών 'Ιππέων ύπεδέχθη τήν πρεσβείαν 
δ Αύλάρχης έν μεγάλη στολή, κρατών τό σκήπτρόν του καί 
αύτός καί ώδήγησεν αύτούς μετά τών άλλων είς τήν παρα
πλεύρως τού θρόνου αίθουσαν, αύτός δέ εϊσήλθε καί άνήγγειλε 
τώ Βασιλεΐ τήν άφιξιν τής έπιτροπής καί λαβών τήν άδειαν 
έπανήλθε καί εϊσήγαγεν αυτήν ένώπιον τού θρόνου, προηγου
μένων τών Αύλικών πάντοτε.

Ό Ζαίμης έκράτει προσκεφάλαιον μετάξινου έπί τοΰ όποιου 
ήτο κυλινδρικέ] θήκη έκ κυανού βελούδου περιέχουσα τό ψήφισμα 

τής Έθνοσυνελεύσεως. 
Είσελθούσα ή έπιτροπή 
μέ βραδύ βήμα έχαιρέ- 
τησε τρις καί έστη πρό 
τών τριών όλαργύρων 
λεόντων. "Οπισθεν αύ
τής έστάθησαν δ Αύ
λάρχης καί ό Τελετάρ
χης καί όπισθεν αυτών 
οί γραμματείς καί διαγ
γελείς μετά τοϋ ξενα
γού Kjoer.

Βαθεΐα σιγή έκρά- 
τησε τότε.Ό Ναύαρχος 
εκβάλλει άπό τοΰ στή
θους του χάρτην καί μέ 
φωνήν καθαράν προσ
φωνεί οΰτω :

Ή Εθνική Συνέλευσις 
τών Ελλήνων έν τή συνε
δριάσει τής 18 Μαρτίου, 
άνεκήρυξε παμψηφεί Βα
σιλέα τών Ελλήνων, ύπό 
τό όνομα Γεώργιος Α’τήν 
Α.Β.Υ. τόν πρίγκιπα Γου- 
λιέλμον, Γεόιργιον τής Δα
νίας καί άνέθετο ήμίν τήν 
τιμήν, δπως, έν όνόματι 
τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, 
προσενέγκωμεν τώ ΓΙρίγ- 
κιπι τό Στέμμα.

Παραδίδοντες Βασιλεύ, 
είς χεΐρας τής Μεγαλειό
τητας Σου τό ψήφισμα 
τής εκλογής τής Α.Β.Υ. 
τοΰ πρίγκιπος Γουλιέλμου, 
Γεωργίου, εύελπιστοΰμεν 
δτι ή άπάντησις τής Υ.Μ. 
πληρώσει τάς εύχάς καί 
τάς προσδοκίας τοΰ 'Ελλη
νικού Λαοΰ.

Ή εκλογή αΰτη Βασιλεύ, 
είναι άπόδειξις σεβασμού

τών Ελλήνων πρός τόν επιφανή Μονάρχην, ώ ή Θεία Πρόνοια ανέθετο 
τάς τύχας τής Δανίας, καί τής έκτιμήσεως τών προτερημάτων τοΰ νεα
ρού Πρίγκιπος. Πεποίΰαμεν δέ δτι ή εκλογή αΰτη θέλει χρησιμεύσει 
ώς δεσμός δύω εθνών, διακριθέντων αείποτεέπί αρετή καί πατριωτισμφ- 

Ή 'Ελλάς Βασιλεύ, στηρίζουσα τάς έλπίδας αυτής εις τόν νέον Βασι
λέα της καί πεποιθυϊα είς τήν συνδρομήν τών τριών εΰεργετίδων Δυνά
μεων, πιστεύει δτι θέλει ΐδει τήν ήμέραν τής πληρώσεως τών εθνι
κών πόθων της».

Ό Ναύαρχος, έλαβε κατόπιν άπό τάς χεΐρας τού Ζαΐμη τό 
ψήφισμα καί ύπερβάς τούς λέοντας έφθασε πρό τών βαθμιδών 
τοΰ θρόνου. Ταυτοχρόνως άπεσπάσθη άπό τών υπουργών δ 
Πρωθυπουργός Χάλλ καί έλαβεν άπό τάς χεΐρας τού Κανάρη 
τήν μεμβράνην, ήν ένεχείρισεν εϊς τόν Βασιλέα Φρειδερίκον.

Τό ψήφισμα εϊχεν οΰτω :
Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Β ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Ψ η φ i ξ ε ι:

Άρθρον ι. ’Αναγορεύει παμψηφεί τόν Πρίγκιπα τής Δανίας Χρι
στιανόν. Γουλιέλμον, Φρειδερίκον. Άδόλφον, Γεώργιον, δευτερότοκο' 
υίόν τοΰ Πρίγκιπος Χριστιανού τής Δανίας Συνταγματικόν Βασιλέα 
τών Ελλήνων υπό τό όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Αρθρον 2. Οί νόμιμοι διάδοχοι αύτοΰ θέλουσι πρεσβεύει τό ορθό

δοξον ανατολικόν δόγμα.
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Αρθρον j. Τριμελής επιτροπή έκλεγομένη ύπό τής Συνελεύσεως 
θέλει μεταβή εϊς Κοπενάγην και προσφέρει αύτφ έν ένόματι τοΰ Ελλη
νικού "Εθνους τύ Στέμμα».

'Ο Βασιλεύς Φρειδερίκος έδίπλωσε τήν μεμβράνην καί ένφ 
ό Κανάρης, ύποκλινόμενος έπανήρχετο εις τήν θέσιν του προσ
φωνεί Δανιστί.

Λποδεχόμεθα διά τόν νεαρόν συγγενή ήμών, τόν Πρίγκιπα Γου- 
λιέλμον Γεώργιον, τό Στέμμα, δπερ δ Ελληνικός Λαός έκάλεσεν αύτόν 
νά φέρη.

’Εν ταΐς διαπραγματεύσεσι. ταΐς έν Λονδίνφ γενρμέναις μεταξύ τών 
τριών Μεγάλων Δυνάμεων, αϊτινες τοσοϋτον δραστηρίως συνετέλεσαν 
είς τήν Ανίδρυσιν τοΰ ’Ελληνικού Βασιλείου καί αϊτινες πάσαν τήν 
μέριμναν αύτών διετήρησαν ύπέρ τής εύημερίας αύτοΰ, ύπεβάλομεν ώς 
όρον τής τοΰ Στέμματος αποδοχής τήν τελείωσιν τής προσαρτήσειος 
τών Ίονίων Νήσων εΐς τό Ελληνικόν Βασίλειον. Πλήρεις ζωηρός εύχα- 
ριστήσεω; δυνάμεΟα νά έκφράσωμεν τήν πεποίθηση·, δτι ή προσάρτη- 
σις αυτή άποτελεσθήσεται έντός προσεχεστάτου μέλλοντος. Έπεθυμήσα- 
μεν όντως, ϊνα ό 
νεαρός Βασιλεύς, 
άμα κατά πρώτον 
εμφανιζόμενος ενώ
πιον τοΰ λαοΰ του, 
χαιρετηύή ώς φέ- 
ρων τήν έκπλήρω- 
σιν ταύτην τής το- 
σούτω νομίμου καί 
άπό μακροΰ χρό
νου ύποτρεφομένης 
εύχής.

• Εύελπιστοΰμεν 
δέ οτι, τή προθύμω 
αρωγή τοΰ 'Ελλη
νικού Λαοΰ, θέλει 
κατορΦοισει ό νέος 
Βασιλεύς ν’ άνα- 
πτύξη τά πλούτη 
τοΰ τόπου καί οδη
γήσει αύτόν πρός 
μέλλον ώραΐον καί 
ευτυχές. Τήν ευχήν 
δέ ταύτην συμμε
ρίζονται πάντες, οί 
διακρατοϋντες τήν 
ανεξάλειπτοι· άνά- 
μνησιν τοΰ μεγάλου 
παρελθόντος τής 
Ελλάδος καί τών 
ύπέρ ανεξαρτησίας

■ ηρωικών Αγώνων Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

αύτής. "Οτε δέό νεαρός Βασιλεύς αναχωρήσει άπό τής γενεθλίου χώρας, 
ή αύτή εύχή, έξερχομένη έκ τών σπλάγχνων του Βασίλειος καί τοϋ 
Λαοΰ τής Δανίας, συνοδεύσει αύτόν είς τήν νέαν πατρίδα του».

Ό Φρειδερίκος τότε έκάλεσε τόν νέον Βασιλέα πλησίον του 
καί τοΰ έθλιψε τήν χεϊρα ονομάζων αυτόν Αδελφόν καί συγχαί- 
ρων αύτφ έπί τη αναγορεύσει του ιιέ εμφανή συγκίνησιν.

—’Ίσως, τφ είπε διακοπτόμενος ύπό λυγμών καί μέ δάκρυα 
είς τούς οφθαλμούς, δέν είναι πρέπον νιϊ όμιλή τις περί εαυτού. 
Άλλά σέ συμβουλεύω, μεταβαίνων είς τήν Ελλάδα, νά έ'χης 
ενώπιον σου τό παράδειγμα τής Δανίας καί νά άκολουθήσης 
τό σύστημά μου. Στήριξε τήν δύναμίν σου καί τήν ϊσχύν σου 
έπί τής αγάπης τοΰ λαοΰ, μάθε δέ. δτι ταύτην αδύνατον ν’ από
κτησης ά'λλως, ή διά τής πίστεώς σου εϊς τό σύνταγμα καί διά 
τοϋ σεβασμού τών ελευθεριών τοϋ τόπου. Ή παράβασις τοϋ 
όρκου καί ή περιφρόνησις τών ελευθεριών ουδέποτε καί ούδένα 

ώφέλήσεν ή δύ- 
ναται νά ώφελή- 
ση, δσον ισχυρός 
αν είναι.

Προσήλθε μετά, 
τούτο ό Πρωθυ- 
πουργόςΧάλλ καί 
ένεχείρισενεϊςτόν 
Βασιλέα Φρειδε
ρίκον τό παρά
σημου καί τήν 
κυανήν ταινξαν 
τοΰ Τάγματοςτοΰ 
’ Ελέφαντος,άτινα 
διάσημα περιέ- 
βαλενειςτόν νέον 
Βασιλέα.

— Σοΰ δίδω, 
τώ εϊπε,τό παρά
σημου τοΰτο ώς 
ενθύμημα, καθ’ 
ήν στιγμήν πρό
κειται νά σέ. άπο- 
χαιρετήσωωςΔα- 
νόν Πρίγκιπα.

Τόν ένηγκαλί- 

σθη διαχυτικιότατα, τόν έφίλησε έπανειλημμένως εϊς τό μέτω- 
πον καί τάς παρειάς πλήρης δακρΰων."Ολθΐ έκλιναν τήν κεφαλήν 
συγκεκινημένοι βαθύτατα. Καί μετά τινα στιγμήν δ Βασιλεύς 
συνελθιίιν έδωκε τό σύνθημα τής άποχωρήσεως.

Ή 'Ελληνική Πρεσβεία άπήλθεν. ’Έξω λαμπρός καιρός. Ό 
Βασιλεύς Φρειδερίκος άπεχώρησεν εϊς τά δωμάτιά του, κατά 
τήν αύτήν τάξιν. μόνον δταν τοΰ άνηγγέλθη δτι οί επίσημοι 
ξένοι έπέβησαν τών αμαξών των. Ό Δανικός λαός, ό κατακλύ- 
ζων τάς κεντρικός οδούς έζητωκραύγαζεν ένθουσιωδέστατα.

Άλλο καθήκον έκάλει τώρα τούς 'Έλληνας άντιπροσώπους. 
Μίαν ώραν μετά τήν έπιστροφήν των εϊς τό ξενοδοχείον ό 

Φοϊνιξ ' κατηυθύνθησαν εϊς τό έπί τής οδού’Αμαλίας μέγαρον 
τοϋ Πρίγκιπος Χριστιανού καί εισήχθησαν παρά τφ Βασιλεΐ των.

Οί τρεις αντιπρόσωποι ώδηγήθησαν εϊς τιήν μεγάλην αίθου
σαν τοϋ μεγάρου, έν τώ μέσω τής οποίας ϊστατο ό Πρίγκιψ 
Χριστιανός έ’χων αριστερά τήν σύζυγόν του Λουιζαν καί τόν 
Πρίγκιπα Φρειδερίκον, 
δεξιά δέ τόν Βασιλέα 
τών Ελλήνων, ένφ έξω 
εϊς τόν άλλον θάλαμον 
δπου έμειναν οί γραμ
ματείς καί διαγγελείς 
τής Ελληνικής 
σβείας άνέμενον 
ρίαι τών τιμών 
ύπασπισταί.

Ό ναύαρχος χαιρε- 
τήσας προσφωνεί βα
θύτατα συγκεκι νη μένος 
ελληνιστί τόν νέον κυ
ρίαρχόν του ουτω:

«Ευλογώ τόν Θεόν, διότι 
κατά τήν προβεβηκυΐαν 
ηλικίαν μου, ήξίωσε νά 
μοί επιφύλαξη τήν ευτυ
χίαν, όπως χαιρετήσω τήν 
μεγαλειότητά Σου ώς Βα
σιλέα καί υποβάλω αύτφ 
μετά τών εντίμων συνα
δέλφων μου τούς χαιρετι
σμούς της Ελλάδος.

‘Αντιπρόσωποι συμπά- 
σης τής 'Ελληνικής φιυλής, 
θεωροΰμεν τήν ήμέραν 
αύτήν ώς τήν ώραιοτέραν 
τής ζωής μας, διότι έρχό- 
μεθα νά καταδέσωμεν τήν 
πίστιν καί τήν Αγάπην 
λαοΰ, δνκαθιστώσιν Αξιόν 
τής συμπάθειας τής Υ.Μ.

ΔΗΜ. ΓΡΙΒΑΣ 
ΤΙΜ. ΦΙΛΗΜΟΝ ΣΠ. ΣΚΟΥΖΕΣ

ΙΙρε- 
αί κυ- 
καί οί

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΘΡΑΣ. ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝΖΤ. ΚΑΝΑΡΗΣ
ΜΟΛΛΑΣ Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΣ

ή ιστορία του καί τά παθήματα του. Ή Ελλάς έκλέγουσα Βασιλέα 
αυτής τήν Υ.Μ. άνέθηκεν εΐς χεϊρας τοΰ ήγεμόνος της άπαν τό μέλλον 
καί πάσας τάς ελπίδας της, πεποιθυΐα, ότι κατανοών τά επιβαλλόμενα 
αύτώ ΰφιστα καθήκοντα, θελει άφοσιωθή εΐς τήν ευημερίαν τοΰ τόπου 
καί εΐς τήν Ανάπτυξιν τών ελευθέρων θεσμών τοΰ έθνους.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΜΝΛ
Αληθινά ό μήν τών άνθέων θά ήδύνατο >·ά κληά/] μήν τών άκανθών.

Ζητήματα μικρά καί μεγάλα, εσωτερικά καί εξωτερικά τίθενται έπί 
τάπητας και ουγκινοϋν σοβαρούς καί άργοοχόλους και φέρουν είς φώς δλους 
τους τόκους τών ημερών τών ζητημάτων, τόν καλώς πληροφορηιιένον ·, 
τόν έμπιοτευοτικώς» άνακοινοΰντα τά μεγάλα μυστικά, ιόν ^απαισιόδοξου» 
καί τήν συνομοταξίαν ολ.ων τών δντων, ποΰ εμφανίζονται όταν υπάρχουν 

ζητήματα καί σβύνουν καί αφανίζονται δταν ησυχάζει γύρω τό παν.

«
Είς ιόν στρατόν αναφύεται έν ζήτημα καί οί ύπαξιωματικοί θεωρούν 

οιι μέ κίνημα άντιπειθαρχικον άα τό λύσουν υπέρ αυτών. ’Εφώναξαν 
κατά τής άπειθαρχίας καί τήν έκτύπησαν. Ποιος άρνειται τό πρέπον; 
’ Αλλά καί ποιος είμπορεΐ ν' άρνηθή ότι θέλει κτύπημα καί ή δλη κατά· 
στάσις τής όποιας σύμπτωμα ήτο τό τελευταίοι· κίνημα;

«
'£>■ τφ μεταξύ σβύνει άδόξως ό βίος τής Βουλής.'Ηλθεν έλπιδοφόρος, 

σκορπίζουσα υποσχέσεις διά τό οίνολογικόν ζήτημα, διά τό στρατιωτικόν, 
δί δλα. Καί εσβυσεν έπειτα χωρίς νά έννοηθή πώς, έσβυοε καί άπήλθεν ή 
μεγάλη ιδιότροπος, ή νευρική, ή ευέξαπτος, ή αναμάρτητοι· έαυτήν κηρύσ- 

σουοα άλλ’ ή αιώνια αργή, ή όποια καί όταν τίθεται πρό επιβλητικής 
λύσεως ζητημάτων διαφεύγει χωρίς έπειτα αυτό νά θεωρείται άλλως 
παρά φυσικόν. Τί ήθέλατε νά γίνη ;

Τό έπ- έμοί, Μεγαλειότατε, Αρκετά έζησα, όπως, ΐδών τήν ήμέραν 
αύτήν δυνηθώ νά εϊπω τούς λόγους τοΰ Συμεώνος.

Νυν απολύεις τόν δούλάν Σου, ϊέσποτα·.

Ό Βασιλεύς άντεφώνησε Δανιστί:

«Ή ψυχή μου εϊνε πεπληρωμένη χαράς, δεχομένου σήμερον τούς 
πριότους χαιρετισμούς τούτους άπό τοΰ στόματος Ανδρος, ού τό 
ένδοξον όνομα άχωρίστως μένει ηνωμέναν μετά τής Αναγεννήσεως 
τής 'Ελλάδος.

Κατανοώ άπό τοϋδε πάσαν τήν ευθύνην τής άνατεθείσης μοι εντολής· 
ύπισχνοΰμαι ν’ αφιερώσω αύτφ τάς καλλίστας δυνάμεις τής ζωής μου. 
ΤΙέποιθα δέ έπί τής ειλικρινούς καί άμεταπτώτου συνδρομής τοΰ Ελλη
νικού Λαοΰ, δπως έπιτευχθή ό κοινό; σκοπός ήμών, ήτοι ή εύτυχία 
τής Ελλάδος.

Γεννηθείς καί Ανατραφείς έν χιΰρφ. έν ή ή νόμιμος τάξις βαδίζει έκ 
παραλλήλου μετά τής Αληθούς συνταγματικής ελευθερίας, καί ήτις, 
προέβη ούτως είς άνάπτυξιν παραγωγόν καί έπωφελή. θέλω φέρει είς 
τήν νέαν πατρίδα μου δίδαγμα δπερ ουδέποτε θά λησμονήσω καί δπερ 
θέλω χαράξει έν τή καρδίι; μου δΓ Ανεξάλειπτων χαρακτήρων, τό ρήμα 

τοΰτο τοΰ Βασιλέως τής 
Λανιμαρκίας:

‘Ισχύς μου έστιν ή αγάπη 
τοΰ Λαοΰ μου ’. »

Δέν περιγράφεται ή 
συγκίνησις τοϋ πατρός 
τοΰ Βασιλέως καί τής 
μητρός του.

— ’Ελπίζω, προσέ- 
θηκεν ό Πρίγκιψ Χρι
στιανός, ότι. ό υιός μοί' 
θέλει δειχθή άξιος τής 
εκλογής τοϋ Ελληνικού 
’Έθνους καί ότι θέλει 
έργασθή πρός ευτυχίαν 
τής πατρίδος σας.

Ή ΙΙριγκίπισσα 
Λουΐζα — μήτηρ τοΰ 
Βασιλέως μας — δέν 
ήδυνήθη νά εϊπη τί
ποτε άπό τούς λυγμούς. 
Ό Πρίγκιψ Χριστιανός 
έτεινε τήν χεϊρα εϊς τήν 
επιτροπήν καί έξήλθε 
μεθ’ δλων εϊς τήν άλλην 
αίθουσαν, δπου έδέχθη 
τά συγχαρητήρια τών 
παρισταμένων.

Τήν αυτήν εσπέραν 
εϊς τά ανάκτορα Cliri- 
stiansborg ό Βασιλεύς

Φρειδερίκος παρέθεσε πρός τιμήν τοϋ νέου Βασιλέως, επίσημον 
γεΰμα, εΐς δ παρεκάθησαν δλοι οί Δανοί Πρίγκιπες, οί "Ελλη
νες αντιπρόσωποι καί διακόσια εξήκοντα άλλα πρόσωπα.

Αύτά έγιναν κατά τήν ήμέραν τής 2 5 Μαΐου τοϋ έτους 1863.

Ή Σιναία 'Ακαδημία έφιλοξένηοεν "Ιατρούς καί Δημάρχους διά ιόν 

Άγώνα κατά τής Φθίοεως. Δέν εΐδομεν αδρά τ’ άποτελέσμαια. άν εξαίρεση 
κανείς όλίγας διαμάχας ιατρών διά τών εφημερίδων.

Εΐδομεν δμως εις τάς συζητήσεις τών ιατρών τό Κράτος άναγορευόμενον 

είς μεγάλον δολοφόνον.

Φονεύει τούς φυλακισμένους, φονεύει τούς έργάτας ιών καπνεργοοια- 
οίων, φονεύει καί τά παιδάκια τών σχολείων.

Καί αύτό είνε αρκετόν. Είνε πολύ δίοκολ.ον νά πεισθή ό "Ελλην διά ιά 
άπλούοτερα τών πραγμάτΟιν. rΟ"Ελλην ό διονυχίζοιν ιά πολυσυνθειώτερα. 
Καί οί ιατροί, οί όποιοι ουνήλθον, ήρχισαν τό μέγα έργου, νά κηρύσσουν ιά 
άπλούοτερα αυτά, θά παρέλθη καιρός, άλλά θά καλλιεργηθή η ιδέα τοΰ 
πολέμου κατά τής φθίοεως καί τοΰ πολέμου άκόμη κατά ιοΰ κακούργου 

Κοάτους.
«

Καί αί μεγάλοι άγωνίαι ουνεχίζονται. Πάλλουν σφοδρότερα α! καρδίαι 
διά τό Κρητικόν ζήτημα, τό ζήτημα ποΰ πάντοτε προεκάλεσε τάς μεγάλη. 

τέρας συγκινήσεις. Λ’ά είνε άρα γε ό κλήρος όσιοι· τιμίως καί γενναίως 
θέλουν νά κερδίζουν κάτι, ή αγωνία διά τό κέρδος των ; Φαίνεται. 'Αρκά 

ζουν έδώ καί εκεί. Καί δεν απλώνει χεϊρα <5 τίμιος πρός εκείνα διά ιά 
όποια δικαιούται. Καί χωρίζουν είς τόν αρπαγα δ,τι ήρπαοε καί διαμφι 

οβητοϋν εΐς τόν άλλον δ,τι τοΰ ανήκει. ΔΗΜ. λημ.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Οί πιλοπώλαι καί οί πιλο- 
ποιοΐ διά νά λαμβάνουν τό 
σχήμα τής κεφαλής τοΰ πελά

του των έχουν εν όργανον τό 
όποιον καλείται μεξονρα.'Όλοι 
τό γνωρίζομεν. “Εχει τό σχήμα 
καπέλλου ψιαΟίνου, σύγκειται 
δ’έκ μετάλλου καί ξύλου.'Όταν 
τό φορέση ό πελάτης είς τό 
κεφάλι του. όπως φορει τό 
καπέλλο του. τά ελατήρια τά 
όποια είναι είς τόν γΰρον του, 
ακριβώς έκεΐ όπου είναι τό 
πετσί τοΰ καπέλλου υποχωρούν 
πρό τών εξοχών τής κεφαλής 
ή εισχωρούν είς τάς έσοχάς 
τοΰ κρανίου, οΰτω δέ τό όργα- 
νον εφαρμόζεται τελείως. Τότε 
ό πιλοποιός ή πιλοπώλης πιέ
ζει εν άλλο έλατήριον ευρισκό
μενον άνωθεν τοΰ εργαλείου 
καί μία σειρά βελονών, έκά- 
στη τών όποιων αντιστοιχεί 
είς έν τών περί τό κρανίον 
προσαρμοζομένων έλατηρίων, τρύπα έν τεμάχιον χάρτου καί δίδει τό 
περίγραμμα τής κεφαλής τοΰ πελάτου. Ό πιλοπώλης ή πιλοποιός τοιου
τοτρόπως έχει πλήν τών διαστάσεων τής κεφαλής τοΰ πελάτου του καί 
τό ακριβές σχήμα αυτής καί βλέπει ε’ις τό περίγραμμα, πού τό κεφάλι 
τοΰ πελάτου του ε^ει έσοχάς ή έξοχός ώστε τό καπέλλο, τύ όποιον ί)ά 
τοΰ κατασκευάσω ή Οά τοΰ φορμάρη νά έφαρμόζηται τελείως έπί τής 
κεφαλής αύτοΰ.

Ίδέιε τώρα καί τύ παρατιθέμενοι· σχήμα τί περίεργα πού άποτυ- 
ποϋται είς τό χαρτί τό περίγραμμα του κεφαλιού. Είναι τά περιεργό- 
τερα κεφάλια τής 'Ελλάδος καί μάς τά έδωκαν τά σχήματα αύτά τά 
δύο μεγαλήτερα πιλοπωλεΐα τής πρωτευούσης, τοΰ κ. Βασ. Κασδόνη, 
τοΰ πατριάρχου των πιλοπωλών καί τό πλούσιον «Ειδικόν» τοΰ κ. 1’· 
Κλιτσινίκου.

Τό ΰπ’ άρ. ι σχήμα εμφαίνει τό περίγραμμα τής κεφαλής τής Α.Β.Υ. 
τού Διαδόχου. Εύρίσκεται είς τό άρχεΐον τοΰ κ. Βασ. Κασδόνη. Τό 
ύπ’ άρ. 2 εϊναι τοΰ έπιδόξου Διαδόχου Γεωργίου, τό δέ ύπ’ άρ. 3 είναι

πόνου καί Κτηνοτρόφου, λη- 
φΟέν άπό τοΰ Κασδόνη. Τό 
14 είναι επίσης κοινοβουλευ
τικόν εϊναι τοΰ κ.’Αλεξανδρή. 
Τά 15 καϊ ‘6 είναι γερά κεφά
λια, Κρητικά.Τό 15 τοΰ κ. Μιχε- 
λιδάκη καί τό 16 τοΰ κ. Φούμη, 
ληφΟέντα άπό τοΰ Κασδόνη.

Κάμετε τόπον τώρα. “Ερχο
νται τά οικονομολογικά καί 
τραπεζιτικά κεφάλια. Τό ι^ 
τοΰ κ. Κωνστ. Καραπάνου, τό 
ι8 τοΰ κ. Ζαφ. Μάτσα, τό 19 
τού κ. Τάκη Ήλιοπούλου, τό 
20 τοΰ έν Θεσσαλονίκη Τρα
πεζίτου κ. Δ. Άγγελάκη, τό 2ΐ 
τοΰ κ. Δ. Μέκιου. "Ολα άπό 
τοΰ Κασδόνη. Νά οί δημοσιο
γράφοι τώρα καί οί άνθρω
ποι τών γραμμάτων. Τό 22 
τού κ. Α. Κόρου, τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τής «Εστίας», τό 23 τού 
κ. Γ. Μαραγκοπούλου, συντά
κτου τών Καιρών- άρχαίου 
δημοσιογράφου, τό 24 τοΰ Τί- 
μου του Μωραϊτίνη. Τό 25 
εϊναι επιστημονικόν κεφάλι, 
είναι τοΰ καθηγητοΰ τής Μαι
ευτικής έν τώ Έθν. Πανεπι
στημίου καί Μαιευτήρος τής 
Αυλής κ. Κωνστ. Λούρου. Τό 
26 εϊναι άρβανίτικο, άλλά καί 
εμπορικό κεφάλι. Είναι τοΰ 
κύρ Ι’ιώργη τοΰ Κοτζιά, τού 
μεγαλεμπόρου. Τό 27 εϊναι 
βιομηχανικόν καί επιχειρημα
τικόν. Εϊναι τοΰ ΖυΟοποιοΰ 
κ. Μ. Κλωναρίδου. Καί τό 28, 
τό περιεργότερον στραβοκέ
φαλο· εϊναι τοΰ κ. Μπόν, στρα
βοκέφαλο δμως κατά τύπον, 
όχι καί κατ’ ούσίαν.Έπειτα τί 
έχει νά κάμη τό σχήμα; Πόσα 
κεφάλια θεωρούμενα καλά δέν 
εϊναι στραβοκέφαλα ; Καί τά- 
νάπαλιν. ΊΙ γαλλική «Ματέν» 
κάποτε είχε δημοσιεύσει τών 
μεγάλων τής Γαλλίας τά κεφά
λια. "Ολα ήσαν στραβά.

ce μ xeic

τοΰ άδελφοΰ του, Πρίγκιπος ’Αλεξάνδρα ν. Ταΰτα εύρίσκονται είς τό 
άρχεΐον τοΰ Ειδικού · . Τά ύπ’άρ. 4 καί j είναι κυβερνητικά κεφά
λια. Τό 4 τθΰ Ύπουργοΰ τών Εξωτερικών κ. Γ. Μπαλτατξή, τό δέ 5 
τοϋ ‘Υπουργού τών Οικονομικών κ. Ν. Καλογεροπούλου. Εύρίσκονται 
είς τό Ειδικόν». Τό 6 καί τό 7 είναι κεφάλια Αϋλικά. Τό 6 τοΰ κ. 
Εύλ. Μεσσαλα, τοΰ συμπαθούς ταγματάρχου τοΰ Μηχανικού καί Γεν. 
Έπιμελητοΰ τής Βασ. Χορηγίας, τό δέ 7 τοϋ υπιλάρχου κ. Μ. Μεταξά, 
Ύπασπιοτοΰ τής A. Β. Υ. τοΰ Πρίγκιπας Άνδρέου. Καί αύτά είς τό

Ειδικόν». Τά S καί 9 εϊναι μεγάλα κεφάλια ποΰ έξέλιπον. Τό 8 εϊναι 
τοΰ Θ. Π. Δηλιγιάννη, τό δέ 9· τό ολοστρόγγυλοι· μέ έξωγκωμένα τά 
βρεγματικά καί τούς λωβούς άρα, τοΰ μεγάλου Τρικούπη. Αυτά είς τού 
Β. Κασδόνη. Τά ίο καί ιι εϊναι κεφάλια αντίπαλα, κοινοβουλευτικά. 
Τό ίο τοΰ βουλευτοΰ Βόλου κ. Άντ. Καρτάλη καί τό 11 τοΰ βουλευτοΰ 
Βόλου καί πρώην Ύπουργοΰ κ. Κωνστ. Ί'οπάλη. Τύ 12 εϊναι επίσης 
κοινοβουλευτικόν κεφάλι· εϊναι τοΰ βουλευτοΰ “Αργους κ. Γ. Πολυ- 
γένη, άπό τό «Ειδικόν· . Τό 13 εϊναι πλουτοπαραγωγικόν κεφάλι. Εϊναι 

τοΰ κ. Τζιον θεοτόκη, τοΰ Γεω-

|\.ι·ριαρχοΰσα έκ τών ελληνι

κών διαλέκτων πρός έκφώνησιν 
τών παντοειδών ένδοσίμων καί 
προσταγμάτων ήν ή ’Αλβανική, 
ήτις, εϊ καί δυσνόητος έκπα
λαι τοΐς ήμετέροις φύλοις, δσα 
κατήγοντο άλλοθεν ή άιρ’δπου 
έλαλεϊτο εκείνη, άλλ’ άπέδιδεν 
ήδη κάλλιστα καί τά μάλα εύλή- 
πτως τό έπινήιον καθεστώς. 
Φυσικόν τοΰτο, άλλως τε, διότι 
οί πολύπειροΓΥδραΐοι καί Σπε- 
τσιώται θαλασσινοί προητοί- 
μασαν κατά πλειονότητα τόν 
πολεμικόν στόλον τής ώδε χώρας έπί διάρκειαν μακράν προτού 
άποτιναχθή ό τουρκικός ζυγός, καί έθέσπισαν τά ένδον έν τή 
Ιδιαζούση αύτοΐς άβιάστω αίρέσει τής συνεννοήσεως· κατά δέ 
την άναφερομένην έποχήν συνίστων τό πάνυ δόκιμον καί 
μαχιμώτατον καί έπικρατέστερον άρα στρατευόμενον πλήθος 
τών άξιωματικών, ναυτών τε καί ναυτόπαιδων. Βραδύτερου πως 
έν τοσούτω ύπεισήλθεν ή διδασκαλική πολυπραγμοσύνη, ήβου- 
λήθη δέ νά έξελληνίση άρδην τό ισχΰον κακόηχου δΓ εικασίας 
λεξιλογίου καί συνέταξεν ονομαστικόν τι άρχαΐζον τών φερομέ- 
νων έπινηίως διαγνωριστικών δρων καί παραγγελμάτων, έπί 
τή βάσει τών κρατησάντων πάλαι ποτέ έπί τών τριήρων ή 
πεντήρων καί δεκήρων. 'Γούτων δ’ έδει νά ένωτισθώσιν εφεξής 
οΐ άγευστοι τών γλωσσικών λεπτοτήτων καί τό τραχύ ναυτικόν 
έπάγγελμ’ άπερίττως θεραπεύοντες αδελφοί ’Αλβανοί, οΐτινες 
πώποτε έφαντάσθησαν πρότερον δτι έπέπρωτο ϊνα ή εθνική 
χροιά τών Βασιλικών ήμών πλοίων συγχυσθή κατά τοιοΰτον 
τινά τρόπον μετ’ ανουσίων τύπων καί ήσαν συνεπώς απαρά
σκευοι πάντη διά τόν νεωτερισμόν. Καί, μεθ’ δλον δτι έδύναντο 
δι’ επιμόνου κατατριβής νά συμμορφώνται όπωσδήποτ’ έπ’ 
άγκυροβολίω, ύπολαμβάνοντες τά δυσνόητα φθέγματα δίκην 
έρρυθμων καί έναρμονίων τινών συνθηματικών κραυγών, 
άλλ’ έν κατεπειγούσαις χρείαις τών πλόων δήλον δτι ή έπιδιω- 
χθεΐσα έξοικείωσις εΐς ούδέν συνέβαλεν ό μέν κελεύων αξιω
ματικός παρίστατο ώσεί κύμβαλον άλλαλάζον, οΐ δέ τούς χει
ρισμούς διεξάγοντες ήπόρουν πάντοτε τί έχρήν δράν έως δτου 
κατίσχυεν ό ορθολογισμός καί τά νενεκρωμένα έθη τών προ
γόνων παρεμερίζοντο. Έπί προχείρου παραδείγματος δέ, παρε- 
δόθη έκτοτε έπεισόδιον τι δεικτικώτατον έπί πλέοντος κάποτε 
πολεμικού πλοίου, μεταξύ τοΰ αξιωματικού άνέχοντος τήν φυλα
κήν δτ’ έπνευσεν άνεμος σφοδρός καί τοΰ έχομένου φανατικώς 
τής άρτιφανοΰς χασμωδίας κυβερνήτου, τοΰ δή κρατίστου 
ναυτικού άλλως τε καί λίαν πεπαιδευμένου δντος πλωτάρχου τοΰ 
Β.Ν. Λέων. Παλάσκα. Έπελθούσης τής έξαφνικής κακοκαιρίας 
διετάχθη υπό τούτου νά περιστολή άβραδυντι τό πέτασμα τής 
λειτουργούσης ΐστιοφορίας, ό δ’ανθυποπλοίαρχος τοΰ Β.Ν. τότε 
καί νΰν πλοίαρχος έν άποστρατείρ κ. Μανουήλ Κοτταρας μάτην 
άπό τοΰ ναυσκοπείου έξεβόα δΓ ύφους πομπώδους τά προσ
τάγματα πρός άλλεπάλληλον έκτέλεσιν τών κινήσεων οΰκ ήν 
άκρόασις, τό δ’ έν τάξει χειρισμού κεκλημένον πλήρωμα ϊστατο 
κεχηνός καί άπρακτοΰν παρά τάς έξαρτιακάς άναβάθρας καί 
τάς σκαλμοδόκας. Άλλ’ ή επείγουσα περίστασις δέν ένεδέχετο 
χρονοτριβήν έκ κενής έπιδείξεως τών προγονικών κληροδοτη
μάτων, καί ό άπελπισθείς αξιωματικός δτι θά διεξήγοντο αϊ 
σκοπούμεναι πτύξεις καί σειροδετήσεις τών άπειλουμένων νά 
καταξεσχιθώσι διά τής Λυσανδρίου καλλιεπείας αρμένων άνέ- 
κραξεν έν άπογνώσει:

— Βοή ανέμου καί σύγχυσις γλωσσών, κύριε Κυβερνήτα- δέν 
υπάρχει συνεννόησις. Ααλήσωμεν ούν Άλβανιστί;

Ώς δ’έξ άνωτέρας βίας επετράπη τό αιτηθέν, αΐ πρέπουσαι 
προφυλάξεις έλήφθησαν εΐς τό παραχρήμα καί δι’αΐσίας διεκπε- 
ραιώσεως τών πάντων ένοικοκυρεύθη τό κλυδωνιζόμενον σκάφος.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων καί τής μεταδόσεως τών στρατιω
τικών κελευσμάτων τελούμενης άνά τό άπαν καράβιον διά 
διαφορομέτρου έκάστοτε κροταλισμού τών κεκανονισμένων 
τυμπάνων, ή διεξαγωγή τών καθαρώς ναυτικών δουλειών έγί-

Ί Ο I IΓ ΙΟΊ Ο|ΌΙ I
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|Συνέχεια άπό τό προηγουμενον τεύχος]

• Τυπογραφικοί ΑβλεψΙαι έν τοΐς ΰπ’ άρ. 58 και 54 τεύχεσιν : Έν σελ. 74 στ. 3ί· 
4ντι «42 */? γράφε ·4 ’/,·.—Έν σελ. 71 στ. II άντί Πόρων γράφε «Πόρον.— 
Έν σελ. 74 στ. 70 άντί «εύπράγματον- γράφε έμπράγματον·. Έν σελ. 75 στ. 4 
άντί ·πολίων> γράφε πλοίων·.—Έν σελ. 75 στ. 7 άντί «στναφώς» γράφε συνα- 
•φώς·.—Έν σελ. 75. στ. 10 άντί «σύραξιν» γράφε σΰρραξιν.- Έν σελ. 75 στ. 17 
άντί Ύτταός» γράφε ατρός».--Έν σελ. «3-στ. 45 άντί ’ΙμΟΟ--γράφε ·18ΐβ·. —

*I ΙΟΧ. lIXyilKOl!
etoc τογ 1862

γνετο συνφδά τή μετά παρατε- 
ταμέλ·ον τι σύριγμα διαλαλήσει 
τοΰ έπαγρυπνοΰντος ναύκλη
ρου άπό τής κυρίας καθόδου 
τοΰ ΰποφράγματος. Φέρ’εΐπεΐν 
έξεφωνεϊτο «Τ’βίννιενε λάάττα 
τ’ντιάθ’τεσ’μπάντα πέρ τ’βάρμ’ 
φεούκα-τέ»,ή «Γκίτουνι,ντιέλμ, 
γκίθε ντέ κουβέρτ’τ’ σαλπάρμ’» 
(άτινα έπεξηγοΰντο ένίοτε καί 
Ελληνιστί διά τών αντιστοί
χων παρακελεύσεων Νά ’ρθη 
απάνω ή δεξιά μπάντα γιά νά 
κρεμάσουμε τής βάρκες» καί 

<’Ά-λα, παιδιά!! άνεβήτε δλοι ’στήν κουβέρτα γιά νά σαλ- 
πάριομε ) κτλ., τότε δ’ οί διαφερόμετ’οι ΰπαξιωματικοί καί 
ναΰται έσπευδον δπου έδεε καί σημειωτέοι· συναφώς τούτοις 
δτι, έν ώ αΐ λέμβοι άνεκρεμώντο πρός χρονισμόν τινα τών 
παιζόντων πλαγιαύλων, διά συναρμονίας τών δε οργάνων καί 
τετραχόρδου έρρνθμίζετο καί σύναμα έπεταχύνετο ή στρέψις 
τοΰ άνέλκοντος έργάτου τάς άλύσους τών πεποντισμένων άγκυ- 
ρών. ΤΊ ναυτικωτάτη χάρις καί ή υπέροχος πάντη έπιβολή τών 
τοιούτων μετά μούσης χειρισμών εϊναι απολύτως αδύνατον νά 
περιγραφώσιν έπ’έντελεία, άμυδρώς δέ καί μόνον καθίστανται 
νοηταί τήν σήμερον καί άναπαρίστανται.

’Απομένει δ’ ήδη νά ίδωμεν έν δλίγοις τά τής έπιτελικής 
τάξεως ένδον καί τ’ αναγόμενα εΐς τήν συνόλην ϊθυνσιν, είτε 
ήγεμονίαν τοΰ Βασιλ. στόλου. Τστέον δθεν δτι, μετά τήν 
τελείαν άποκατάστασιν καϊ άμα τή άρξαμένη προαγωγή τοΰ 
Ελληνικού Κράτους, συνεστήθησαν αΐ πολεμικά! μοΐραι τοΰ 
Αιγαίου πελάγους καί τής Δυτικής παραλίας· ούτως άπεκλήθη- 
σαν έπισήμως καθ’ έκάστην αυτών, άπό ορισμού τής άνηκού- 
σης έπισταθμίας. Καί, ή μέν διελάμβανε τόν πάρωνα «Κίμ- 
βρον» ώς στρατηγίδα ύπό κυβερνήτηι· - έπιστολέα τόν πλοίαρχον 
Β. Ν. Ίωάννην Ζάκαν, τούς κερκούρους «Γλαύκον» καί 
«Ναυτίλον , τάς βαρίδας «Άνδροΰτσον», «’Αποστολήν», «Κα
νάρην καί Σακτούρην» καί τήν έπακτρίδα «Κόχραν», ύπο- 
ταχθεϊσα τώ δαφνοστεφεΐ ναυάρχω Κωνσταντίνφ Κανάρη καί 
προορισθεΐσα ϊνα άφ’ ορμητηρίου τοΰ λιμένος Έρμουπόλεως 
περιπλέη έπ’ άσκήσεσι συστηματικαις τά Δωδεκάνησα- άλλ’ ού 
πολύν χρόνον μετέπειτα διελύθΐ] αΰτη, τοΰ άρχηγήσαντος διο- 
ρισθέντος δι’ ευρυτάτης τινός δικαιοδοσίας Διευθυντοΰ τοΰ 
Πολεμ. Ναυστάθμου καί βραδύτερου έτι άναλαβόντος τήν 
θεσπισθεΐσαν ύπάτην ύπηρεσίαν τής γενικής έπιθεωρήσεως 
κατά τό δοκοΰν τής τ’ άξιότητος τοΰ πλεύσιμου υλικού καί τής 
προσωπικής ΐκανότητος τών απάντων ναυβατών. Ή δέ έτέρα 
μοίρα συνέκειτο έκ τής μυοπαρωνικής ήμιολίας «Λαίδης Κό- 
δριγκτων» ώς στρατηγίδος ύπό κυβερνήτην - έπιστολέα τόν 
πλοίαρχον Β. Ν. ’Αναστάσιον Πιπΐνον, τής συνήθους ήμιολίας 
«Λήδας», τής βελίδος «Σάμου» καί τών βαρίδων «Τουμπάζη», 
«Τσαμαδοΰ» καί IB'», τεθεΐσα ύπό τάς διαταγάς τοΰ γενικού 
άξιωματικοΰ Ίωάννου Άνδρούτσου καί ένταλεΐσα δπως δια
τριβή έν μεθοδική γυμνάσιά τών έπιβαινόντων άνά τόν Κοριν
θιακόν κόλπον, τό Ίόνιον πέλαγος καί εΐπου τών άβαθών 
σκαφών τόν Άμβρακ.ικόν κόλπον μεθ’ δλα ταΰτα δέν έπέζησε 
τής προηγουμένης, άποσυντεθεϊσα λεληθότως σύν τή άποστολή 
εΐς Πόρον καί μή πλέον έπιστροφή τών χρηζουσών μονάδων 
έκάστοτε καθαρισμού τής έπιχαλκώτου γάστρας καί έπισκευών 
καί τίνος άνεφοδιασμοΰ.Έκτοτε δ’ή έπινήιος στρατηγία κατηρ- 
γήθη δλοτελώς, άτε κριθέντος σκοπιμωτέρου ϊνα τά Βασιλικά 
καράβια έργάζωντ’ έν ειρήνη δΓ άπολύτου τινός ανεξαρτησίας 
καί δποτε δΓ) ποτέ τοΰ παροπλισμού έπιστάντος έξελέγχωνται τά 
πεπραγμένα έπιμελώς. Καί νΰν δύναται νά φαντασθή έκαστος 
τήν ύπολανθάνουσαν σοφίαν έν τή τοιαύτη άποφάσει, έφ’ δσον 
δέν ύπήρχεν άνάγκη νά έκμανθάνηται ύπό τών θεραπευόντων 
άνδρών τό ναύστολον ή μαχητική τέχνη άπό συμπλοίας καί 
τακτικών συστημάτων.

Είτα δέ, θεωρουμένου καθ’ ύπογραμμόν πλοίου τινός τής 
γραμμής, οΐ έπιβαίνοντες άξιωματικοί ήσαν έν κατιούση συναρ
τήσει τής ΐεραρχικής αύτών θέσεως οΐ τής έμπολέμου ύποστά- 
σεως Κυβερνήτης, "Υπαρχος, Υποπλοίαρχοι τοΰ χρήζοντος 
πλήθους καί άνάλογοι Σημαιοφόροι—οΐ δή βαθμώ καί καθε- 
στηκυίρ ευθύνη άντιστοιχοΰντες παντάπασι τοΐς σημερινοΐς 
άνθυποπλριάρχοις· τής οικονομικής συλλήβδην διαχειρίσεως ό
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Φροντιστής μετά 4 ύ ύποτεταγμένος τούτω Ύποφροντιστής 
μετά 3 διακριτικών σειριτίων έπ'ι τών περιχειρίδων τοΰ οικείου 
ϊματίου και κατά τό έστεμμένον πιλίκιον, οΐτινες, τακτικοί όντες 
η έπίτακτοι, προσελαμβάνοντο άνευ περισσών διατυπώσεων 
καί έβαθμολογούντο άπ’ευθείας έκ τών έπισταμένων όπωσοΰν 
τά διαχειριστικά πράγματα πολιτών τέλος, ό ιατρός καί ο 
απαραίτητος ίερεύς. Γνωρίζομε'· δ’ έν σχέσει ότι πρός διαμόρ
φωση’ θεωρητικήν τοΰ επιτελικού προσωπικού τοΰ Βασιλικού 
Ναυτικού ώρισέ ποτέ μεριμνήσαν τό αρμόδιον Ύπουργεΐον 
τόν υποναύαρχον Β. Ν. Ίωάννην Σωτηριάδην, δ όποιος προσ- 
ωνομάσδη τούντεΰΟεν 'Ρεγουλαμέντος.

ΊΙ έν οίαδήτινι καταστάσει ένδον έστίασις έγίγνετο τήν ιοην 
π. μ. καί τήν 5’1ν μ· !<· όμοιομόρφως δι’ άπαντα ήμών τά 
πολεμικά καράβια, ή δ’ εναλλαγή τών τρεχουσών φυλακών ήν 
πάντοτε 24/ωρος έν όρμω καί 4 'ωρος κατά τούς πλοΰς. ΙΙερι 
τής μέν ειδοποιεί εγκαίρως τούς συσσιτοΰντας αξιωματικούς ο 
προβλέπτης καί άρχιίίεράπων ναύτης τής τραπέζης, τάς δέ 
διερρύθμιζεν δ σημαίνον τάς ώρας κώδων καθ’ άπερ καί σήμε
ρον συμβαίνει’ άλλ’ ο συμπίπτων ναυφύλαξ, μεδ’ όλα ταΰτα, 
ήσδιεν άμα ώς άντικαδίστατο έπί τοΰ καταστριόματος ύπό τοΰ 
προγεγονότος καί τήν αγγαρείαν άνέχοντος συναδέλφου αυτού, 
καί δέν περιττεύει ίσως νά σημειωθή χάριν τών ανίδεων πολ
λών συναφώς τή τοιαύτη διατάξει ότι τό δεύτερον τετράω- 
ρον τής μεταμεσημβρίας δεδιήρητο εϊς δύο, διά μεσαλλαγής 
τίνος, οσάκις τό άνήκον έπιτελεΐον έπλήρου ϊσας τφ ήμερονυ- 
κτίφ καί αμεταβλήτους άρα παραμενούσας φύλακας—ϊσχυεν ό 
έ. τότε δ λεγόμενος ’Αετός, ϊνα μή έπαναλαμβάνηται εϊς τό 
διαρκές ή ιδία σειρά κατά χρονεντοπισμόν. Διά τήσδε δ’ οικο
νομίας ύπελαμβάνετο εύλόγως ότι έθεραπευοντο έξ δλοκλήρου 
αί έπινήιοι άνάγκαι, καί έπί πάσιν έπληροϋντο δμοϋ αί πολυει- 
δεΐς τοΐς ύπαξιωματικοϊς κατά τό κύριον καί πλεΐστον έμπεπι- 
στευμέναι άσκήσεις. Αύται δ’ έξετελοΰντο έν όρμω καί μόνον, 
πλήν αν παρατεταμένη τις γαλήνη έπέτρεπέ ποτέ όπως κατά 
τήν μεσοπελάγιον αδράνειαν άπασχολήται τό πλήρωμα προς 
πολεμικά παιδεύματα, ή διετυμπανίζετο άφνω ή γενική ετοι
μασία έπί μάχην δι’ εξαιρετικής βουλής τοΰ κυβερνήτου. Προ- 
εξαρχόντων οΰτω τών ιστιοδρομικών έργων έπί τού καθολικού 
τής ναυμαχιακής τάξεως κατά τάς κεραίας καί τήν άρμενικήν 
συμβολήν καί τά σχοινιά, διεξήγετο ή μοχθηρά γυμνάσιά τών 
άνδρών εϊς τά μεγάλα τε σιδηρά καί τά έλαφρά έξ ορειχάλκου 
τ ηλεβόλα· κατ’ ακολουθίαν δέ συστηματικήν τής συνόλης σπουδής 
διέτριβον εκείνοι περί τήν πρέπουσαν διαχείρισιν τής καραβίνας 
μετά τής επιθέτου λόγχης αύτής, τοΰ ξιφοφόρου δι’έλατηριωτής 
διολκής είτε άπλοΰ τρομπονίου, τοΰ εύρυαύλου πιστολιού δπερ 
ή ν υποδείγματος τής έφιππου χωροφυλακής, τής έμβολίτιδος σπά
θης ή όποια έκαλεϊτο κοινή Σαντερμάς, τοΰ στηλέτου, διαφόρων 
ετέρων έκ τών πεπαλαιωμένων πως φορητών όπλων καί τοΰ
δόρατος. Ίδε ή παρασκευαστική φρονείς τών άγωνων, τοιοΰτος 
δέ καθέστηκε περιληπτικώς ό κατά τούς άναφερομένους χρό
νους Έ?Λην. Βασιλ. στόλος. κονςτ. ςαραφη πιτζιπιος

' Υηοπλαίαρχος τοθ Han. λ'αυηκον
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ΤΗΣ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (1806-1816)

(Συνέχκια άπύ τό προηγονμενον ι

Ηάνισότης όπου έφαίνετο μεταξύ τών αύτών ηλικίας καί τής είς 
τά μαθήματα προόδου, ήτον αρκετή έγγύησις τών χρηστών, 
δΓ αύτούς έλπίδων. Είς αύτούς τούς μαθητάς προετέθη βραβεΐον. είς 

όποιον ευδοκίμηση είς τήν μετάφρασιν ελληνιστί τοϋ προτεθέντος θέ
ματος. ΟΙ πέντε πρώτοι, από αύτούς εύρέθησαν σχεδόν ίσης δυνάμεως, 
καί διά τούτο, κοινή γνώμη, τό βραβεΐον έτέθη έν τή τής σχολής βιβλιο
θήκη........ Ή τάξις τής φιλολογίας έξετάσθη είς τήν ποσμικήι· καί
ει’χζωτπάι·. τά όποια δύο υποκείμενα έδειξαν αναμφιβόλους αποδείξεις, 
οτι μέ πολλήν αγχίνοιαν καί ευαισθησίαν έσπούδασαν. ΊΙ προταϋεϊοα: 
Σαπφική φδή ύπέρ τοϋ Όμηροι·, έποιήθη μέ πολλήν ευφυΐαν άπό τόν 
κόμητα Ίωάννην Λοάντζην. Άπό τά προβληθέντα δοκίμια: Α’αιά Άχα- 
οιοτίας, τό τοΰ Δ. Λεονταρίτη έλαβε τό ύπέρ αύτοΰ βραβεΐον. Τά δέ τοΰ 
λ. Παππαγιανοπούλου καί τοΰ Δ. Λεονταράκη έπέτυχον τόν έπαινον. 
Δύο τάξεις τής ιταλικής γλώσσης έδειξαν εύλογους επιδόσεις. Τή έσχάτη 
ήμέρφ οί τής φιλολογίας σπουδασταί άνέγνωσαν έκαστος τά εξής 
αύτών γυμνάσματα: ·

Ό κόμης Β. Λούντζης: ‘Εγκώμιου Άριστείδου. Ό Ν. Κοριανίτης: 
'Εγκώμιου Θεμιστοκλέους. Ό Δ. Λεονταρίτης: 'Εγκώμιου' Ομηρον. 'Ο Δ. 
Παππαγιανόπουλος: 'Εγκώμιου Σο/.ωι·ος. Ό Γ. Γεωργέτης: ‘Εγκώμιου 
μουσικής. "Ο Δ. Λεονταράκης: 6>ρ»μ·φόια τή; έν ποζεσι διατριβής. Ό -■ 
Καρβελλάς : Περιγραφή τής νήσου Ζακύνθου. Ό Σ. Σίγουρος: Δοκίμων 
περί Φιλίας. Ό Λ. Κωστής : Ίσχι/αοκ περί Ευδαιμονίας. Ό Δ. Λαμπέτης : 
Σζέφειί περί 'Αρετής. Ό Ν. Τερτοέτης : Σκέφει; περί ' Ραθυμίας*.

«Είς διάστημα τόσον ολίγου καιρού καί ύπό περιστάσεων τόσον επι
καίρων, όχι νά δείξουν τόσον ταχείας προόδους. Είς τό εξής ποσον 
πρέπει νά πλατυνΟοΰν αί ελπίδες τών Ίώνων Πολιτών, άφ’ ού μέλλουν 
είς τήν πατρίδα των νά συντρέξουν άθρόων μέγα μέρος τών ηβικών 
αμαθών, τά όποϊα έλαβε'· τό προστατεΰον Έθνος είς τόν ίτψηλότερον 
μεταξύ τών ’Εθνών τής Εύρώπης ..!! »

Ό Μορατέλλης έπίσης εκθέτει τάς προόδους είς τήν Ιταλικήν γλώσ
σαν καί φιλολογίαν. Ή έπιτυχία δέν ήτο μικρά. ’Εκ τών εκθέσεων τών 
μαθητών τών γεγραμμένων είς καλήν ιταλικήν γλώσσαν επαινεί τάς 
έξής : Ό Ιωάννης Λούντζης εξιστόρησε τά Αποτελέσματα τής ευγλωττίας 
τοΰ Περικλεούς καί Δημοοθένους. Ό Ιωάννης Γαήτας περιέγραφε τάς 
Θήβα; πρό τοΰ ’Επαμεινώνδα, κατά ιούς χρόνους τοΰ Ήρωος καί μετά τον 

θάνατόν του. Ό Γειόργιος Τερτσετης απέδειξε'· δτι δλα ϋνήοκονσιτ εκτός 
τής ιστορίας, δτι δ λαό; είναι άστατος. Ό Διονύσιος Λαμπέτης έπλεξε τό 
εγκώμιου τοΰ πρώτου ναύτου. Ό Νικόλαος Τερτσέτης πόλιν μαστιζόμενη* 
ΰπό τής πανώλονς καί απέδειξε τήν ωφέλειαν τών λοιμοκαθαρτηρίων. Ο 
Ιάκωβος Γεραλδίνης άπέδειξε τήν ματαιότητα τών ανθρωπίνων πραγμά
των, συγκρίνων τήν παλαιόν καί Νέαν Ελλάδα.

Ό Μορατέλλης άποφαίνεται δτι : Τό εύτυχές αποτέλεσμα τών εξε
τάσεων φέρει τήν γλυκεϊαν ελπίδα δτι ταχέως ή Ζάκυνθος θά έχη έξο
χους συγγραφείς καί φιλοσόφους οΐτινες θά διαχύσωσι τά φώτα των είς 
τάς γειτονικός χώρας καί θά άναοτήσωοι τήν ελληνικήν διάνοιαν ήτις 
είναι ναρκωμένη, άλλ’ ούχί χαμένη».

’Εκτός τών βραβείων τής Κυβερνήσεως, ό άγγλος Vood έδώρησεν εϊς 
τούς μαθητάς πολυτελή εκδοσιν τών ποιημάτων τοΰ Βύρωνος μετ’ει
κόνων τών ’Αθηνών μετά τοΰ ναού τοΰ Θησέως. Ό ΙΙρωτοπαπάς Ι’αρ- 
τζώνης βιβλία, καί διά τούς μαθητάς άναγνώστας, φορέματα. Ό δυτικός 
επίσκοπος Scacoz έκαμε κανονικόν τόν ιερωμένον Γεραρδίνην. Ό Στέ
φανος Θεοτόκης έδώρησεν ώραϊον άργυροϋν μελανοδοχείο'·. Σημειω- 
τέον δτι μεταξύ τών μαθητών τής έν λόγφ» λαμπρός σχολής, ήσαν καί 
ιερωμένοι τοΰ τε ορθοδόξου καί δυτικού δόγματος.

Ό Πετρίδης έδειξε στοργήν διά τήν πρόοδον τής Ζακυνθίας νεο
λαίας, διό οί Ζακύνθιοι. εύγνωμονοΰντες, τφ προσέφερον χρυσοΰν 

μετάλλων, τό όποιον διά τής διαθήκης 
του έδώρησεν είς τήν δημοσίαν Βιβλιο
θήκην Κερκύρας.

«
Κατά τούς χρόνους τής άγγλικής 

κατοχής ύπήρξεν έν Ζακύνθφ ’Ακαδη
μία, ής έφορος έξελέγη ό Βυζάντιος 
Ιωάννης έκ Μπεσικτασίου, δστις είχε 
μείνει επί πολλά έτη είς τήν Αγγλίαν. 
Ούτος ήτο άνήρ έκ τών μάλλον μεμορ- 
φωμένων καί τό γένος ώφελησάντων. 
Οί έν Ζακύνθφ» λόγιοι ήσαν μέλη τής 
’Ακαδημίας ταύτης ώς καί οί αξιωματι
κοί τής άγγλικής φρουράς. Μεταξύ τών 
άντεπιστελλόντων μελώνσυνηριθμοΰντο 
ό Γυίλφορδ, δ Eeako καί ό Holland.

Κατά τό 1813 δ τής έν Κερκύρα 
Ίονίου Ακαδημίας Πρύτανις γάλλος συν
ταγματάρχης Baudrand, είς Λευκάδα 
μεταβαίνων, ήλώθη ύπό τοΰ ’Αγγλικού 
στόλου, δστις περιέπλεεν καί εστάλη 
είς τήν Ζάκυνθον. Μαθοϋσα τοΰτο ή 
Ίόνιος Ακαδημία έστειλε'· πρός τήν έν 
Ζακύνθφ» ’Ακαδημίαν τήν έξής έπιστο- 
λήν. είς τήν άρχαίαν γραφεϊσαν γλώσ
σαν νπίτ τοττ σοφού ιατρού Ν ικολάου 
Μαυρομμάτου, έκ τών συνέδρων τής 
έν Κερκύρρ περιλάλητου ’Ιονίου Άκα- 

διιμίας, δπως συστήση τόν ΙΙρύτανιν 
αύτής Baudrand. Ίδου αύτή :

«7'φ ΓΙροέδρρτ χαίρειν.

"Ικετο πρός υμάς, ώςάκούομεν, αιχμή 
άλούς Βωδράνδιος ό Γάλλος Μαθη
ματικός, άνήρ τών έν τέλει, τής τε 
άρτισυστάτου Ίονικής ήμών Ακαδη
μίας προϊστάμενος. Τφ γοϋν τοιφδε 
πάθειξυναλγούντες ήμάς καί σκοποΰν- 
τες δπως ποτέ οί ξυνοίσειν εταίρο» 
καί τά Ελλήνων φίλως φρονοΰντι, 
έγνωμεν, ώς είκός, ύμϊν διαγνωρίσαι 
τόν άνδρα, καί τό πρός υμών εδνουν 
έξαιτεΐν. Τύ δέ πρός τό έκτίνειν τι. 
ιΤινπεο οφείλεται, και μέγιστον δή αύτώ 
παραμύθιον έσται ούχί πρός τό πάθος 
(ού γάρ ξυμφοράς ήττων), άλλά τοιοΐς 
δέ τε ξυνεϊναι άνδράσι, καί τής σφών 
άρε τής, ού μικρόν, άποφέρειν τό κέρ
δος. Τοιγάρ καί τό Έλληνες είναι 
πρός ήδονήν δοκοΰμεν ποιεϊν ήμϊν, εύ 
είδότες περί πολλοΰ τά τών ήμετέρο ν 
άρχαίων ποιουμένους, καί ουδέ τό μι
κρόν ταύτί τό ήμών ύπερφρονοΰντας 
έκείνων ένεκα· καί μήν πολλοΰ γε άξιος 
ό άνήρ συνέσει τε φύσεως καί ήθους
κοσμιότητι πρέπων, καί όρθιος, ιός έοικε. τυχών άγωγής, διάπειροι δέ 
βροτών έλεγχος. Τούτοις τοιγαρούν πεποιθότες οϋκ δκνον έσχομεν πρός 
ύμάς έπιστεϊλαι. αΰτοϊς μέν χάριν, ήμϊν δέ ήδύ τι ποιούμενοι. ι”ικνΐ|σόν τε 
έκείνφι.Έκ δέ τούτων καί θαρρεϊν άτιστιν καν ως τουπιόν προσπελάζει'· 
ύμϊν καί τά ύμέτερα εΐδέναι καί θαυμάζει'·· οΰ γάρ ό κωλύων, ούδ’Άρης 
αυτός, ήν βούλεσθε· τί γαρ ιρονίφ τφδε καί Παρθένοις ήπίοις, αίς αυτοί 
ξιιμπαίζοιτ' αν κατ’ Έλικώνα, ήμάς δέ λάτρεις καί πρόσπολοι έπί χρη- 
σταϊς γε μήν ταϊςέλπίοι: Μετά δέ ταΰτα προτρέπομεν κοινωνεϊν ήμϊν 
έθελήσαι, καί μή έάν εΐτι καθ’ υμάς καινότερο'· έξενεχθέν· τό γάρ εύ 
πεφυκέναι καί διά παιδείας εύ ήκειν, πολλήν γε τούτου δίδωσι τήνεύμά- 
ρειαν. Έξετε δέ πρός ήμών όμολογουμένην τήν χάριν τούτου γε ένεκα, 
καί τής πρός τόν άνδρα θεραπείαν.

’Εν Κερκύρα κατά τό αωιγ' έτος ' .

Ή Ζακυνθία Ακαδημία δέν έφερεν αγλαούς καρπούς ιός ή έν Κερκύρα 
’ίόνιος Ακαδημία έν πολλοϊς δράσασα. Οί τότε έν Ζακύνθφ» λόγιοι 
έσχον τήν εύγενή φιλοτιμίαν νά φανούν ωφέλιμοι, άλλ’ έλειπον αί δυνάμεις.

Διά νά δώσωμεν εικόνα τινά οπωσδήποτε πιστήν περί τής έκπαιδεύ- 
σεως τής έποχής εκείνης, άποσπώμεν αποσπάσματα έκ τής αυτοβιο
γραφίας τοΰ επιφανούς Ζακυνθίου ίστορικοΰ Έρμάννου Λούντζη τοΰ 
γεννηθέντος έν έτει ι8ο6!, δστις άφελώς ιστορεί πώς έμαθεν έν τή 
γενεθλίφ» πατρίδι τά πρώτα γράμματα.

ί ... . Έκ νηπιότητός μου ενθυμούμαι τό πρώτον σχολεΐον, είς τό 
όποιον έσύχναζον .... ε'ίς τιναοΐ,κίσκον έν ό»ρφ θέρους καί τόν χειμώνα 
εΐς τόν γυναικωνίτην. ό άναγνώστης Κυριαζής είχε τό σχολεΐον του. 
Άφ’ ού έν αύτώ τώ σχολεία» έμαθον τό άλφάβητον, ήρχισα καί τήν 
άνάγνωσιν καί τό ’Οκτωήχι, άλλ’ ή οδτω λεγομένη άνάγνωσις συνίστατο 
είς τό νά διακρατώ εΐς τήν μνήμην μου λέξεις, τάς όποιας ούδαμώς ήν- 
νόουν. Κυκλώσατε λαοί, ένθυμοΰμαι δτι ήσαν αί πρώται λέξεις τοΰ 
τροπαρίου, πρώτου κειμένου τής άναγνώσεως· τό κυκλώσατε διά τής 
αναλογίας τής φωνής μέ τήν λέξιν κλώοοα, είχεν ίσια διεγείρει είς τόν 
νοΰν μου τήν ιδέαν τής κλώοοας, δταν έψιττάκιζον τό τροπάριον, πάν
τοτε έπαρίστατο είς τόν νοΰν μου κλώοοα περιστοιχισμένη άπό τά 
κλωσσόπουλα. Τοιουτοτρόπως έφήρμοζα τάς έννοιας είς τάς λέξεις .... 
Έπειτα έμαθήτευσα είς άλλο, καί άλλος άναγνώστης γεροντότερος, 
καλούμενος Δαρεϊος, ύπήρξεν ό δεύτερος διδάσκαλός μου, διάφορος τοΰ 
πρώτου, μόνον κατά τήν μορφήν καί τήν μάλλον τρομακτικήν δι|ιιν, 
πάντοτε νεφελώδης καί έπαπειλών θύελλαν ραβδισμάτων είς τούς άτα- 
κ.τοΰντας μαθητάς. Άφ’ ενός βαρυνθείσης τής μητρός μου νά άγοράζη 
' Οκτωήγγα, τών οποίων δέν είξεύρω ούδ' έγώ πόσα άντίτυπα είχον έξο- 
λοθρεύση, καί άφ’ έτέρου Οέλοντος τού διδασκάλου μου νά κολακεύση 
τό φιλότιμόν μου διά προβιβασμού τίνος, έπροβιβάσθην πραγματικώς 
είς τό Ί'αλτήριον καί εΐς τι περισσότερον άκόμη........ έπλησίαζον τό
δέκατον έτος τής ηλικίας μου· οτε κατ’ εκείνον τόν καιρόν ήλθεν είς 
τήν Ζάκυνθον δ Ιωάννης Βαπτισπής Μορατέλλης έκ Μοδένης, μοναχός 
τοΰ τάγματος τών λεγομένων Somasehi, δστις κατά τάς έπαναστάσεις 
τής ’Ιταλίας άπεκδυθείς τό μοναστικόν ένδυμα κατέφυγεν είς τήν Ζά
κυνθον ........ Ό Μορατέλλης διωρίσθη καθηγητής τής ιταλικής καί
λατινικής φ ιλολογίας έν τφ Γ γυμνασίφ» Ζακύνθου καί εΐς πρεσβύτερος 
άδεί.φός μου καιετάχθη μεταξύ τών μαθητών του. Άλλ’ ό Μορατέλλης 
σκοπόν είχε ν' άνοιξη καί μερικόν σχολεΐον. Ήμέραν τινά έλθιόν νά 
έπισκεφθή τήν μητέρα μου. ένφ» έγώ έμειναν ζαρωμένος καί έντροπαλός 
πλησίον αύτής, κρυφά κρυφά ένηιένιζον πρός τόν Μορατέλλην, τοΰ 
όποίου ή γαλήνιος καί προσηνής φυσιογνωμία άπετέλει είς έμέ άλλην 
έντύπωσιν παρά τήν τών ρασοφόρων διδασκάλων μου. Έθελγόμην βλέ- 
πων είς αύτόν άνθρώπινόν τι, έθαύμαζον παρατηρών αύτόν νά μειδιφ 
μέ χαριέστατον μειδίαμα, όχι μέ στραβοχάλισμα διδασκαλικόν, ήπόρουν 
πώς δέν είχε τό ξηρόν, τό άπαθές τοΰ Κυριαζή, πώς δέν έβλεπον τήν 
όφρΰν τοΰ Δαρείου, »'| οποία έπάγωνε τό νεανικόν μου αίμα. Ούδέν απο
τρόπαιο'·, ούδέν ρυπαρόν. ’Ενώπιον μου παρίστατο άνθρωπος, καί

1 "Ορα: «Ό Έρανωτή; , σύγγραμμα περιοδικόν Κερκύρας, 1W5S σ. -187- 18S.
2 Πρβλ. Σπ. δε Βιάζη : -Έρμάννος Λούντζης-, έν τιϊι -Παρνασσό· , τόμος 1Ζ 
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τούτο ήτο παραδοξότερον καί ασυμβίβαστον εΐς τήν κεφαλήν μου, δτι 
δήλα δή ήδυνάμην νά άγαπι'ισω άνθρωπον διδάσκαλον όντα. Τοιαύτας 
έκαμνον παρατηρήσεις, καθ’ δν καιρόν ή μήτηρ μου συνδιελέγετο 
μέ τό νεοφανές εκείνο παιδαγωγικόν φαινόμενον, δταν τφ» λέγει 
δεικνύουσά με: »

— Είς ολίγα έτη θά σάς προσφέρω καί άλλον μαθητήν .
— Και διατί δχι άμέσως; »
«Άκούων τοΰτο έσκίρτησα, έγεινα ολοκόκκινος καρδιοκτυπών περιέ- 

μενον τήν άπάντησιν τής μητρός μου, ήτις σιωπώσα μέ έθώπευεν. Είς 
τά μητρικά θωπεύματσ προσέθετεν ό Μορατέλλης τά ίδικά του. Καί 
τότε, νέα άνακάλυψις! Είδον χεϊρα καθαρόν, σύμμετρον, καλοκαμω- 
μένην, όνυχας όχι βρωμερούς· εναντία προσόντα τών πριότων διδα
σκάλων μου .... ’Απεφασίσθη νά γίνω μαθητής τοΰ σχολείου, τό 
όποιον ό Μορατέλλης έμελέτα νά άνοιξη .... Έπρώτευον μεταξύ 
τών μαθητών τοΰ σχολείου τούτου, αγνοώ τί γοήτευμα έξήσκησεν 
έπ’ έμοΰ ό άνθρωπος έκεϊνος· τόν ήγάπησα, ήγάπησα τήν σπου
δήν του.... Άπέθανεν ό Μορατέλλης τό ι S18. Ουτω δέ έξέλειψεν ό 
κυριιότερος μοχλός τής ανατροφής μου, στηριζομένης έπί τής άγάπης 
καί τοΰ σεβασμού. Ό θάνατος αύτοΰ ύπήρξε συμφορά ώς πρός τήν 
έκπαίδευσιν μου, τόν έκλαυσα ώς άλλον πατέρα.. . . Ήτο φιλέλλην έν
θερμος .... δταν έβλέπομεν τήν άπέναντι Πελοπόννησον, τότε ύπό τόν 
ζυγόν διατελούσαν έμπλεως ένθουσιασμοΰ αυτοσχέδιαζε στίχους, πότε 
μέν έλεεινολογών τήν κατάσταση·, πότε δέ προσδοκώ»· τήν εγεραιν τής 
Έλλιίδο; καί οΰτω διήγειρεν, είς τάς νεαρός ψυχάς τών μαθητών, τόν 
έρωτα τής πατρίδος καί τής ελευθερίας, πρός τόν όποιον σκοπόν έτεινε 
καί άπασα ή διδασκαλία του. Άπό τόν ξέι·οι· τούτον έμαθον δτι ανήκω 
είς ένδοξον έθνος καί άπό τόν ξέτ’ον έμαθον τά ονόματα τών μεγάλων 
άνδρών τών άπαθανατισάντων τό πάλαι τό έθνος μου, τά όποϊα δέν 
ήδυνάμην νά μάθω ούτε άπό τό Όκτωήχι. ούτε άπό τό ψαλτηρίου............
Έλαβον διά τά ελληνικά τόν διδάσκαλον Αναστάσιον Καραβίαν μεταξύ 
τών σχολαστικών σχολαστικώτατον, ειδεχθή τήν μορφήν. ’Ενθυμούμαι 
τήν δυσώδη πληγήν του, ήν είχε τότε είς τόν λαιμόν, έκ τής οποίας 
έσταζε τό πΰον. Ή είδέχθεια τοΰ προσώπου του, τά άγρια μαλλιά του, 
τά όποϊα άλλο κτένι παρά: τούς όνυχας δέν έγνώριζον, οί μικροί τζιμ- 
πλιασμένοι οφθαλμοί, μέ τά βλέφαρα καταφαγωμένα ύπό τής ευλογιάς 
ή οποία τφ είχε διεστιγματισμένον τό πρόσωπόν, τό άλογον τής διδα
σκαλίας του, ή κόλασις τής γραμματικής, ή σκαιότης τοΰ ήθους, τό βά
ναυσοι· τής συμπεριφοράς τού διδασκάλου τούτου, δλα ταΰτα συνετε- 
λεσαν, ώστε νά συλλάβω άκάθεκτον αποστροφήν πρός τά ελληνικά 
γράμματα. ’Εξ εναντίας έμαθον τά γαλλικά χάριν τοΰ διδασκάλου μου. 
Ώνομάζετο δέ ούτος ’Ιάκωβος ΓΙινέλ, πρόσφυξ είς τήν Ζάκυνθον, καθό 
χρηματίσας μέλος τής διαρκούσης τής γαλλικής έπαναστάσεως Συνε- 
λεύσεωςκαί εΐς τών ηιηφισάντων τόν θάνατον τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου 
17'. Άπό τόν άγαθόν κανονικόν Γεραλδίνην. δστις παρέδιδε τά ιταλικά 
καί λατινικά ολίγα έιιαθον... ·.

Σημειωτέον οτι έπί Άγγλικής κατοχής, τφ ι8ορ, συνεστήθη έν Ζα- 
κύνθφ» τό πρώτον τυπογραφεϊον διευθυνόμενον ύπό τοΰ Γεωργίου Ρόση 
καί Δημητρίου Ζερβού '. ΙΙεριελθοΰσα τφ 1814 καί ή Κέρκυρα είς 
τάς άγγλικάς χεϊρας, έκυβερνάτο προσωρινώς ύπό τοΰ άντιστρατήγου 
Κάμπελλ, ιός έντολοδόχου τών συμμάχων Δυνάμεων, ένφ αί λοιπαί νήσοι 
έκυβερνώντο ύπό τοΰ ίδιου, δικαιώματι καταστήσεως.

Φυσικά τό τυπογραφεϊον Ζακύνθου συνεχωνεύθη έπειτα μετ’ εκείνου 
τής πρωτευούσης, τοΰ κερκυραϊκοΰ, δπερ ήτο τό μόνον έν Έπτα- 
νήσφ ’ τότε.

ΊΙ έκπαίδευσις έν Κερκύρρ καί έν ταΐς λοιπαΐς νήσοις έξηκολούθει 
τόν δρόμον της ύπό τήν έποπτείαν τοΰ Πλάτωνος Πετρίδη, δστις πολύ 
είργάζετο ύπέρ τής προόδου τής επτανησιακής έκπαιδεύσεως.

Μετά τό Ίόνιον Σύνταγμα 1817 έδημοσιεύθησαν πολλά καί καλά 
περί τής έκπαιδεύσεώς μας, περί ών, λόγον θά ποιήσωμεν έν ταΐς προ- 
σεχέσι σημειώσεσι Περί τής έν Έπτανήσφ Έκπαιδεύοεω; έπί Άγγλικής 
Προστασίας. ςπ. ΑΕ ΒιαΖΗΣ

1 Πρβλ. Σπ. δέ Βιάζη : -Τα πρώτα τυπογραφεία καϊ at πρώται έφημερίδες 
έν Έπτανήοω, έν τφ Ζακννϋιακώ -'Ροδώνι-. ’Έτος Β'. Άρνθ, 9 — 10.

2 Τό πρώτον τυπογραφεϊον συνεστήθη έν Κερκύρα τώ 1798.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ «PYSIN

(Συνέχεια Λαό το προηγούμενοι· τεύχος)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. — ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ

Μ ΤΡΙ7ΧΔΑ

Οταν έξερράγη ή έπανάστασις έπανήλθεν είς τήν 
πατρίδα του, μαθών δέ οτι οί Εύβοεϊς Κώτσος καί 
Άγγελής έμάχοντο είς τά Βρυσάκια εσπευσεν είς συναν- 

τησίν των καί κατετάχθη είς τό σώμα των ώς ψυχο- 
γυιός. Δέν είχον νά τοΰ διόσουν οπλισμόν. ’Αλλά την 
έπιοΰσαν όταν ήρχισεν ή μάχη, ώρμησε. συνέλαβεν ένα 
Άραβα, τόν έφόνευσε, τόν έσκύλλευσε καί ώπλίσθη. 
Το ανδραγάθημά του αύτό έξετιμήθη καί όταν μετ'όλί- 
γας ήμέρας έφονεύθη ό Κώτσος, δ Γκριζωτης ανεγνω- 
ρίσθη ώς συναρχηγύς. Τότε μετέβη πάλιν είς τήν 
πατρίδα του καί στρατολογήσας συγγενείς και πατριω- 
τας του επανήλθε καί ένίσχυσε τό σώμά του. Μετά 
τινας ήμέρας είς τόν Κάμπον τής Καστέλλας συνηφθη 
άλλη μάχη καθ’ ήνέφονεύθη καίό άλλος άρχηγός Άγ
γελής. Τότε άνέλαβεν αυτός τήν γενικήν άρχη- 
γείαν καί άνακηρυχθείς άρχηγός τής Εύβοιας 
έπεξέτεινε τήν στρατολογίαν. Άπό τήν στιγμήν 
αύτήν τό όνομά του πετφ έξω άπό τήν Εύβοιαν 
καί καλείται είς βοήθειαν ύπό άλλων σωμά
των δεόμενων ένιοχύσεως έν Στερειξ. Μετά 
τόν Γκοΰραν εισέρχεται είς τήν Άκρόπολιν 
καί έπί 9 μήνας μέ 3°° λέοντας Εύβοεϊς φρου
ρεί τόν Παρθενώνα. Είς τά Τρίκερα τοΰ Πα- 
γασητικοΰ τρέπει είς φυγήν τούς έχθρούς. Ό 
ήρως τοΰ Άνυφορήτου, ώς λέων έπιπεσών είς 
τήν μάχην τής Καρύστου. Είς τό Χαϊδάρι τοΰ 
Δαφνιού δίδει τό τελευταίοι· κτύπημα κατά τοΰ 
έπιδρομέως, Οαυμασθείς ύπό τοΰ Καραϊσκάκη 
καί τέλος μαζύ μέ τόν Ύψηλάντην συνθηκο
λογεί έν τή μάχη τής Πέτρας. Έπειτα μόλις 
έλειτούργησεν ή πρώτη έπί Όθωνος Βουλή 
έπολιτεύθη άντιπροσωπεύσας τήν Εύβοιαν καί 
όχι μόνον είσήρχετο πανίσχυρος είς τήν Βου
λήν, άλλά καί έκανόνιζε τά πολιτικά όλης τής 
νήσου, μηδέ τών δημάρχων εξαιρούμενων, διότι 
δέν ήτο μόνον σεβαστός, άλλά καί έλατρεύετο 
καθ’ δλην τήν Εύβοιαν, ώς ελευθερωτής αύτής. 
Μέλος κατόπιν τής ’Εθνοσυνελεύσεως καί έκ 
τών πρωτεργατών τής I" Σεπτεμβρίου. Διεγεί
ρει τέλος δλην τήν Εύβοιαν κατά τοΰ ’Όθω
νος, ύποδαυλιζόμενος ύπό τής Αγγλικής πολι
τικής, άλλ’ αποτυγχάνει καί εγκαταλείπω)· τήν 
μεγάλην κτηματικήν περιουσίαν του είς τά 
δύο τέκνα το» καταφεύγει είς Σμύρνην μέ 
ακολουθίαν έξ 8ο άνδρών, τυχών δέ μεγάλης 
έκτιμήσεως καί φιλοξενίας παρά τή Υ. Πύλη, 
οπού μετά εξ έτη καί αποθνήσκει. Ό γέρω 
Γκριζωτης είχε συνάψει γάμον μέ τήν θυγα
τέρα τοΰ μεγάλου Στορνάρα, τήνωραίαν Φώτω, 
παραστάντος ώς παρανύμιρου τοΰ κυβερνή
του Καποδιστρίου, έξ ής απέκτησε)· υιόν τόν 
Δημήτριον Κριίζώτην.

‘Εγεννήθη έν Σαλαμΐνι δ Δημήτριος Κριε- 
ζώτης καί είσήχθή είς τήν σχολήν τών Εύελπί- 
δων, άλλ’ έγκατέλειψε τάς στρατιωτικός σπου- 
δάς του καί μετέβη είς Σμύρνην πλησίον τοΰ 
πατρός του, μετά τόν θάνατον τοΰ οποίου 
έγκατεστάθη έν Εύβοίρ άναλαβων τήν διεύ
θυνση· τών 7 *s Απέραντων τσιφλικίων του 
έπί τής Εύβοιας καί Στερεός. Είς ηλικίαν 23 
ετών ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ δοξασμέ
νου Κίτσου Τζαβέλλα. Κατά τό 1854 διαπνεό- 
μενος άπό τά αύτά ώς καί δ πατήρ του αίσθή-

ΣΠΤΡΙΔΩΝ Δ. ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ
Βουλευτής Χαλκίδος. — ’Ιδιοκτήτης τής ’Γριάδος.

ματα κατήρτισεν Ιδιον σώμα έκ χιλίων πολε
μιστών καί έσπευσεν είς τήν μάχην τοΰ Πέτα 
πρός συνάντηση· τοΰ πενθεροΰ τον. Βραδύτε
ροι’ ήρχισε νά πολιτεύεται εκλεγείς πολλάκις 
βουλευτής, πήξας δέ ισχυρότατοι· κόμμα, ίίπερ 
ύπεστηριζετο έκθύμως έν Εύβοια λόγφ ευγνω
μοσύνης πρός τούς πατρικούς άθλους. Ήκο- 
λούθησε πάντοτε τήν πολιτικήν τοΰ Βούλγαρη, 
τοΰ Κουμουνδούρου καί τοΰ Δηλιγιάννη στα- 
Οερώς μέσα είς τήν Βουλήν, πολιτευτείς ολό
κληρον τεσσαρακονταετίαν μέχρι τοΰ ιροε, δτε 
ήρξατο πολιτευόμενος δ υιός αύτοΰ Σπύρος. 
Άπέθανε τφ 1905 μέ τόν Ταξιάρχην έπί τοΰ 
στήθους, Αγαπισμένος έν Εύβοίρ καί έκτιμώμε- 
νος ό γέρω Καπετάνιος, ώς ώνομάζετο.

«

Έπιζώσι δύο τέκνα του· ή αξιότιμος κυρία 
Βασιλική Ν. Ζορμπά. σύζυγος τοΰ συνταγμα
τάρχου τοΰ Πυροβολικού καί δ κ. Σπυρίδων 
Δ. Κριεζώτης. Έγγόνι καπεταναίων τοΰ Σου- 
λίου καί τής Εύβοιας, βλαστός δύο ιστορικών 
οικογενειών, παιδί τοΰ Λ. Κριεζώτου καί τής 
Καλλιόπης Τζαβελλοπούλας δ Σπύρος, άνε- 
τράφη ζηλευτά, μέ παραδόσεις καί αυστηρό
τατα. Ήκουσε τά πρώτα μαθήματα είς τό 
μοναδικόν τήςέποχής του παιδαγωγεΐον Βουλ- 
γάρεως. Έπειτα έφοίτησεν είς τό γυμνάσιου 
Χαλκίδος, έπεράτωσε τά Νομικά εις τό ΙΙανε- 
πιστήμιόν μας καί έγκατεστάθη είς τά έν 
Εύβοια κτήματά του πολιτευόμενος άπό τοΰ 
1902 ίίτε άπεσύρθη τής πολιτικής δ πατήρ 
του. ’Εκλεχθείς τό πρώτον βουλευτής έτάχθη 
είς τό Δηλιγιαννικόν κόμμα, άπό τοΰ θανάτου 
δ'εκείνου είναι Ραλλικός. Τώρα έξελέγη διά 
δευτέραν φοράν βουλευτής χρηματίσας καί 
γραμματέας τοΰ προεδρείου τής Βουλής κατά 
τήν ΙΖ' βουλευτικήν περίοδον. Τό Γαλλικόν 
κόμμα έσχάτως τόν υπέδειξε καί πάλιν διά 
γραμματέα, κοσμήτορα καί έφορον τής βιβλιο
θήκης τής Βουλής, ό δέ πολιτευτής-άρχηγός 
τής Άντιπολιτεύσεως και θεϊός του κ. Δ. Ράλ- 
λης τόν Αγαπφ ίδιαζόντως.Ή φωνή του ακούε
ται συχνά έν τφ κοινοβουλίω καί έντονος υπέρ 
τών εθνικών καί τοπικών συμφερόντων.

Αυστηρός τό ήθος, θετικός, μέ σπάνιάν μόρ
φωση·, ζηλευτός είς δλα, λατρεύεται ώς υιός 
καί σύζυγος, έκτιμαται ώς πολιτικός άνήρ, υπο

στηρίζεται παραφόρως έν τή επαρχία Χαλκίδος, όπου είναι πανίσχυρος, 
άφοϋ καί πολλούς Δημάρχους άνέδειξεν έκ τών πολιτικών φίλων του 
καί τόν Δήμαρχον Χαλκίδος έπήρε έσχάτως. Τά χαρίσματα του είναι 
σπάνια. Προικισμένος μέ μεγάλην άντίληψιν, έγκυκλοπαιδικώτατος, 
γνωρίζων ξένα; γλώσσας, ζωγραφίζω)·, ίππεύων, ήνιοχών καί θεοσεβής, 
φιλόστοργος, έλεήμων. έξαίρεται είς τέλειον ευπατρίδην έχοντα πλήρη 
συνείδησιν τής αποστολής του ώς πολίτου, ώς πατριώτου, ως άπογονου 
ενδόξων οικογενειών, δπου δήποτε καί άν ήθελε καλέσει αύτόν ή 
Πολιτεία.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

«

Αλλ’ όσον είναι άγαθός τήν ψυχήν καί Αβρός καί τρυφερός ώς υιός, 
σύζυγος, πατήρ, τόσον είναι καί αυστηρός ώς οικοδεσπότης. Μέσα είς 
τήν έπαυλιν βασιλεύει ή αύστηροτέρα έθιμοτυπία. Αγγλική αυτόχρημα 
αύστηρότης καί ακρίβεια καί τάξις. Άπό τά βιβλία τά λογιστικά τοΰ 
γραφείου του, μέ τάς μερίδας τών κολλίγηδων καί τοΰ προσωπικού- 
καί τών καλλιεργητών καί τό άρχεΐον τών συμβολαίων ένοικιάσεως. 
ήριθμημένων, έως τά βιβλία τής κάβας καί τό μητρφον της ζηλευτή 
βασιλεύει τάξις. "Απαξ μία πνοή έπνευσε.'· έκεΐ μέσα καί τό σύνολον 
κινείται μέ ωρολογίου ακρίβειαν καί θαυμαστήν αληθώς.

Τίποτε τό παράτονοι·. Διά τοΰ πρώτου επιστάτου—τύπος επιστάτου <»

ΜΑΙΡΗ ΣΠ. ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ
[Φωτ. Bochriger-Athen]

κ. Κ. Κεχρής—θά δια- 
βιβασθοΰν άφ’εσπέρας 
δλαι αί διαταγαί. Πότε 
θά ζειιχθή τό αμάξι, 
πότε θά έτοιμασθή ο 
Λόρδος δι' ιππασίαν, 
πότε θά σταλή είς Χαλ
κίδα τό φορεϊον τών 
τροφίμων τής εξωτε
ρικής υπηρεσίας, πώς 
θά καθήσουν είς τό 
τραπέζι, Αντί πόσου θά 
ένοικιασθή ή τάδε βο- 
σκή. πώς πρέπει νά 
διορθωθή δ δρόμος· 
καί διά τού έπιστά-

του πάλιν θά άναφερθοΰν τά συντελεσθέντα, θά 
Αναγγελθούν οί έπισκέπται, θά υποβληθούν τά 
αιτήματα ιού προσωπικού καί κολλίγων, αί 
τυχόν βλάβαι ή ζημίαι τοΰ κτήματος ή τοΰ 
χωρίου. Δύο άλλοι έπιστάται επιβλέπουν τά έν 
Χαλκίδι κτήματά του. Καθι'ος βλέπετε ό επι
στάτης είναι ό αυλάρχης ούτωςείπεΐν, καί δι’αύτό 
παρακάθηται είς τήν τράπεζαν.

Καταντι; αληθινός φεουδαλικός πύργος ή 
έπαυλις. μέ τήν επιβολήν της αυτήν καί τήν 
εύγεω] της καταγωγήν καί Αληθινά χαίρει κα
νείς νά βλέπη τήν έξέλιξιν αυτήν τών ιστορικών 
καί Αρχοντικών σπητιών τοΰ άγώνος είς έξιδα- 
νικευμένας έπαύλεις, άπεργαζομένας τώρα τήν 
ευημερίαν τού τόπου.

«

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. ΚΡΙΕΖΩΓΟΥ 
ΓΗ κόρη τοΰ Κίτσου τοΰ Τζαβέλλα.

ΙΙολυσέβαστος γιαγιά σήμερον ή Τζαβελλο- 
ποΰλα. Ή κόρη τοΰ Κίτσου Τζαβέλλα, τοΰ 
ήρωος τής Κλεισόβης, τοΰ ποτέ Πρωθυπουρ
γού, αύλάρχου καί ύπασπιστοΰ τοΰ Όθωνος, ή 
έγγονή τοΰ Φώτου, δισεγγονή τού Λάμπρου καί 
τρισέγγονη τοΰ ιστορικού Κίτσου Τζαβέλλα, ή 
εύγενής Σουλιωτοποΰλα, ποΰ έπαιξε ρόλον είς 
τήν αυλήν τοΰ Όθωνος, ή δεινή ίππεύτρια τής 
εποχής της, ή ζυμωμένη μέ αίμα καί μπαρούτι, 
ή άφήσασα εποχήν μέ τήν φωνήν της καί μέ τό 
πιάνο της είς τό Αναβρυτήριου, τό τότε κέντρο)· 
τής Αθηναϊκής κοινωνίας, τήν πατρικήν της
οικίαν, ή έν μεγαλείοις βιώσασα, ή ελαφρά χορεύτρια, ή άνοίγουσα 
μέ τόν θειον της Δράκον, υπασπιστήν τού Όθωνος. τούς Ανακτορι
κούς χορούς, ή άρίστη κυνηγέτις, περί ής δ συγγραφεύς τής «Συγχρό
νου Ελλάδος», ό πολύς μισέλλην Έδμόν Άμποΰ έγραψε, μόνην αύτήν 
σεβασθείς, εΰ|ΐενώς, δέσποινα βαθυσέβαστος σήμερον, ή χήρα τοΰ Δημη- 
τρίου Κριεζώτου, Αριστοκράτις δέσποινα άπό καταγωγής καί αγωγής, 
διατηρούσα δλον τό μεγα- 
λεΐον της καί δλην τήν μνή- ‘--------------------------------”---- :----
μην της άκμαιοτάτην, άπο- ’ 
λαύουσαστοργήςβαθυτάτης 
άπό τά τέκνα της καί λα
τρείας άπό τά χαριτωμένα 
έγγονάκια της πού τήν περι
στοιχίζουν . θ εοσεβεστάτ η.

"Ενα σωρόν επεισόδια μοΰ 
άνέφερεν άπό τήν αλησμό
νητοι· ζωήν της καί ιστο
ρικά Ανέκδοτα, μέσα είς τό 
καπνιστήριου κατά τά Ατε
λείωτα βράδυα τής Τριάδος, 
έκεΐ κοντά είς τήν θερμά
στραν μέ θαυμαστήν διαύ
γειαν καί χάριν, παρά τά 75 
έτη της, ή μόνη έπιζώσα 
έγγονος τοΰ Κίτσου.

Είς τό τιμημένον αύτό 
κόσμημα ποΰ στολίζει τόν 
τόπον μας άλλος ένας πολύ
τιμος λίθος προσετεθη, ένα 
θαυμάσιοι· μαργαριτάρι άπό 
τοΰ ξανθού Νείλου τά νερά 
άναδύσαν. Μορφή έπιβάλ- 
λουσα ή πυργοδέσποινα. 
Κόρη μονογενής μεγαλοβιο- 
μηχάνου έπί πεντηκονταε
τίαν έν Άλεξανδρείιγ τοΰ κ. 
X. Καραβοπούλου, έγγονή Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ "ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΟΝ,,. — Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

έκ μητρός Ναούμ. τοΰ έπί σειράν ετών Προέδρου τής έκεΐ ομογενούς 
Κοινότητος, έσμιξε τόν ιδρώτα τού πατρός της μέ τήν πυρίτιδα τών 
προγόνων τού συζύγου της καί έθεμελίωσε τόν πύργον τής εύτυχίας τής 
νέας γενεάς. Νεαρά δέσποινα ή κυρία Μαίρη Σ. Κριεζώτου, μέ’άρτίαν 
μόρφωση· πού θά έζήλευον πολλαί άτθίδες, μέ άντίληψιν μεγάλην. 
μέ γνώσεις, μέ κρίση·, μέ τό πιάνο της, μέ τήν φωνήν της, μέ τάς 
ξένας γλώσσας της, άβρά τό ήθος, εγκυκλοπαιδική, άναγινώσκουσα 
άπλήστως καί γράφουσα, τιμά τόν γεννήτορα ώς υπόδειγμα γνήσιας 
έλληνίδος. Ή Εικονογραφημένη» έφιλοξένησε πεννιές της, πεννιές 
λεπτού πνεύματος.

Καί γύρω της στροβιλίζονται τά χαριτωμένα κοριτσάκια της ή Φι- 
γιέττα καί ή Καιτοΰλα καί ό φοβερός καί τρομερός Άρχοντας καί 
ό Κϊτσος. Άρχοντας δ' έστί ένα χαριτωμένοι· άγοράκι πέντε ετών, 
ένα έγγλβζοναυτάκι εξυπνότατου τό όποιον θά όνομασθή Νίκος, χάριν 
τής μνήμης τοΰ στρατηγού Γκριζώτη. Πρός τό παρόν τόν φωνάζουν 
"Αρχοντα, διότι όταν εγεννηθη εΐπον οί γύρω δτι αυτός θά είναι ό 

άρχοντας καί "Αρχοντα τόν φωνάζει δλο τό 
χωριό, χάρις εις μίαν άδυναμίαν τοΰ πατρός 
του. όστις δέν θέλει νά. βαπτίζη τά παιδιά του 
μικρά. Πρέπει νά ίδούν πολλαί μητέρες πώς 
άνατρέφεται αυτός ό τρυφερός βλαστός καί τί 
παιδάκι γίνεται.

Ωραία ή ζωή έκεΐ έπάνω είς τήν Τριάδα 
άνέφελος, ευτυχισμένη. Σαν ένα ούριοδρόμημα 
μέσα είς άκύμαντον λίμνην. Έξυπνούσαμεν είς 
τάς ίο. Καφές, σοκολάτα, μπίσκούίτς. Καβάλλα 
μέ τούς αγροφύλακας άκολουθοΰντας καί τά 
σκυλλιά. ΊΙ Ντένυς, ή Ράς, ή Τζύπ, ή Βέρθα 
ό Τζέκ, ό Ντοκ, ό Ράμβυ, θαυμάσια σκυλλιά 
φερμάρουν μέσα είς τούς γιγαντοσώμους αχι
νούς. Καί χωροϋμεν πρός τόν Μύλον, ϋπου μάς 
δεξιούνται οί μυλωθροί, απ' έκεΐ, ποΰ μάς περι
μένει τό φαετόνι, τραβούμε κάτω είς τό γιγαν
τόσωμου πεύκο· δρόμος μισής ώρας. Έπειτα 
στό χωριό καί πρόγευμα άθηναϊκόυ.

Είς τάς τρεις μέ υποζύγια είς τό γεφύρι τού 
ΙΙαραγαλιοϋ. Θαυμαοία τοποθεσία τοΰ Μεσα- 
πίου. Κάτω τό ποτάμι έχει κοιλάυει τούς βρά
χους καί κατερχόμεθα έρποντες είς τούς κρΐ|- 
μνούς έως είς τό νερό. Βάθος τεσσάρων μέτρων 
εδώ καί μέ ένα φυσίγγιον δυναμίτιδος οί Αγρο
φυλακές πετοΰν τρεις τέσσαρας κεφάέ.ους, μιας 
οκάς κάθε έτ·αν. Είς τά υποζύγια πάλιν καί 
παρακάτω μάς περιμένει τό φαετόνι.

"Εχει νυκτιόσει πλέον. ’Εμπρός τρέχει δ Ακό
λουθος δεικνύων τόν δρόμον μέσα είς τό σκο
τάδι. Κάπου έκεΐ παρακάτω ροχθεϊ τό ποτάμι 
καί βογκούν ή λεύκες καί τά πλατάνια καί έδώ 
θροούν τά πεύκα καί οί θάμνοι. Κάπου κάπου 
μιά σαύρα φοβισμένη τρέχει νά κρυφθή, μιά 
κουκουβάγια φωνάζει άπό μακρυά καί τά άλογα

θέλουν νά πετάξουν καί σιγογκαλλοπάρουν χαλιναγωγούμενα άπό τόν 
αΰΟέντην των. Φθάνομεν είς τήν έπαυλιν μέ τόν πρώτον κώδωνα 
τοΰ γεύματος, γεύματος θαυμάσιου, είς τό όποιον παρακάθηνται έλθόν- 
τες καί ό δήμαρχος Μεσσαπίων (Ψαχνών) κ. Βασ. Άθανασούλης, Ανε
ψιός τοΰ κ. Σπ. Κριεζώτου. δύο κομματάρχαι τοΰ ιδιοκτήτου καί ό 
ίερεύς τοΰ κτήματος. ["Επεται συνέχεια]
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Η ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ

Ή 21 Μαΐου ήτο έορτάσιμος διά τά Γράμματα ήμέρα. Έωρτάζετο ή 
τεσσαρακ.ονταετηρίς τού σοφού καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Κωνσταν
τίνου Κοντού, ή συμπλήρωσις τεσσάρων δεκαετηρίδων εργασία; μορφωτικής 
καί αμυντικής ύπέρ τής γλώσσης, εργασίας ή οποία έδόξασε τήν Ελλάδα.

Επιτροπή έκ τών κ. κ. Γ. Χατζηδάκη, Σ. Βάσση, Μ. Εύαγγελίδου, Γ. 
Καρβούνη, Γ. Γαρδίκα, θ. Βορρέα καί Ε. Παντελάκη εϊχεν άναλάβη τήν 
τέλεσιν τής έορτής, άπό πρωίας δέ μεταβάσα εϊς τόν οίκον τού σοφού 
γέροντος τόν προσεφώνησε καί τοΰ άνήγγειλεν ότι οϊ απανταχού θαυμα- 
σταί του συνέλεξαν τό ποσόν 12 χιλ. δρ. τό όποιον θά χρησιμεύση εις ίδρυ- 
σιν Κοντείου διαγωνίσματος. Ή έορτή μετά ταΰτα συνεχίσθη εϊς τήν μεγά
λην αίθουσαν τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου, άπό 
τήν όποιαν δμως έλειπεν ό σεβαστός πρεσβύτης, 
βέλων μετριοφρόνως ν’άποφύγη ζωηρά; έκδηλώσεις 
θαυμασμού. Ό Πρύτάνις κ. Κ. Στεφάνου έξεφώνησε 
θαυμάσιον λόγον έγκωμιάζοντα τόν έορτάζοντα καϊ 
μετά ταΰτα ό καθηγητής τής Φιλοσοφίας κ. Εύαγ- 
γελίδης άναλύει τό έργον του. Ό διά τήν έορτήν 
έλθών ώς άντιπρόσωπος τοΰ Οϊκουμ. Πατριάρχου 
κ. Μυστακίδης μετά ταΰτα έξήρε συγκινητικώτατα 
τήν σημασίαν τής ήμέρας. Ό οίκος τοΰ σεβαστού 
διδασκάλου ήτο δλην τήν ήμέραν προσκύνημα. 
Προσήλθον καϊ τόν συνέχαρησαν ό Σεβ. Μητροπολί
της, ή Σύγκλητος, ό Έξαρχος τοΰ Π. Τάφου, ή 
Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου, προσφωνή- 
σαντος τοΰ κ. Γ. Μιστριώτου, αντιπροσωπεία'. τών 
διαφόρων Συλλόγων τοΰ ‘Εσωτερικού καϊ τού ‘Εξω
τερικού καϊ άλλοι. Τηλεγραφήματα καί συγχαρη
τήρια έγγραφα έλαβε καθ' έκατοντάδας ό σεβαστός 
γέρων, δ δέ κ. Μυστακίδης έπέδωκεν εϊς αύτόν 
Πατριαρχικόν Πιττάκιον έπαινοΰν καί ευλογούν τό 
έργον του.

Ή Εικονογραφημένη τιμώσα καϊ γεραίρουσα 
τόν βαθύ·? έρμηνευτήν καί σοφόν διδάσκαλον εύχεται 
ϊνα οί θαυμασταί του καί νέας άφορμής έορτών έπι- 
ληφθώσιν, έορτών δεικνυουσών πόσον ό έσω καί έξω 
έλληνισμός τιμφ τόν γεραρόν εργάτην τής επιστήμης.

«
ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ

‘Εντός τοΰ έτους 1909 συμπληροΰνται έκατόν 
έτη, άφ’ δτου δ Βύρων έπεσκέφθη διά πρώτην φοράν 
τάς ’Αθήνας καί τάς έλληνικάς χώρας. Τήν έκατον- 
ταετηρίδα ταύτην δ Φιλολογικός Σύλλογος “Παρ
νασσός» τελών φόρον ευλαβούς άναμνήσεως πρός 
τόν μέγαν ποιητήν, τόν θυσιάσαντα έαυτόν υπέρ τοΰ 
Άγώνος τής 'Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας, άπεφάσισε 
νά πανηγυρίση δΓ άναμνηστικών έορτών, τών δποίων 
τό πρόγραμμα θέλει έγκαίρως δημοσιευθή.

Άλλ’ ώς τήν άρίστην πρός τό μέγα όνομα τοΰ 
ενδόξου ποιητοΰ έκφρασιν τής έλληνικής ευγνωμο
σύνης, δ ΙΙαρνασσός έθεώρησε κυρίως τήν εϊς τήν 
έλληνικήν γλώσσαν έμμετρον μετάφρασιν τών ποιη
μάτων έκείνων τού Βύρωνος, δσα σχετίζονται πρός 
τό όνομα τής Ελλάδος καί δσα έξ αυτής ένεπνεύσθη 
δ αθάνατος ψάλτης τού 7σά«5 Χάρολδ καί τής 
Κατάρας τής Αθήνας.

Διά τήν μετάφρασιν ταύτην δ Παρνασσός» προ
κηρύσσει διαγωνισμόν μέ γέρας δισχιλίων δραχμών. Τά χειρόγραφα πρέπει 
ν’ άποσταλώσι μέχρι τής 1 Δεκεμβρίου 1909 εϊς τόν Γεν. Γραμματέα τοΰ 
• Παρνασσού . "Επεξηγηματικός πληροφορίας παρέχει δ Γραμματεύς τής 
‘Επιτροπής κ. Δ. Κακλαμάνος.

«
ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ

’Εκείνα τά τευχίδια τά δποία έκδίδει κατ’ έτος τό Άσυλου τών ‘Ανιάτων· 
εϊμποροΰσαν νά είνε υπόδειγμα λογοδοσιών τών φιλανθρωπικών καταστη
μάτων. Έξεδόθη έσχάτω; τό τεύχος τοΰ 1908 κα! άπ’ αύτό φαίνεται μέ 
πόσην στοργήν διφκήθη τό ίδρυμα, ίδρυμα μοναδικόν εϊς τό είδος του. Αί 
προσπάθειαι τών κυριών, αϊτινες διευθύνουν τό ίδρυμα, είνε γνωσταί εϊς τήν 
άθηναϊκήν κοινωνίαν, ώστε νά μή χρειάζεται νά έξαρθώσιν, άν δέ γράφομεν 
τάς όλίγας ταύτας γραμμάς τάς γράφομεν ώς μίαν παρόρμησιν πρός όσους 
δύνανται νά βοηθήσουν τό ίδρυμα, τό τόσον φιλάνθρωπον σκοπόν πληρούν.

Είς τάς εύχάς τών άτυχών άποκλήρων ύπέρ τών φιλάνθρωπων κυριών, 
αϊτινες διευθύνουν τό ίδρυμα, τών κυριών Ναταλίας Σούτζου, Μπέσης 
Μάσσωνος, Ελένης Νεγροπόντη, Άλες. Α. Ιΐαπούδωφ, "Ασπασίας Σαμιω- 
τάκη, Μαρία; Μ. Νεγροπόντη, Σμαράγδας Κουρή, Καλλιρρόης Παρρέν, 
Πιπίνας Βαλώσση, Αικατερίνης Μακραίθ, Ισαβέλλας Άλ. Σκουζέ, θεοδώ
ρας I. Λάμπρου. Κυριακούλα; Λουκάκου, Πολύμνιας Καμάρα. Λουΐζα; 

ΣΠΤΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Ό γλυκύς τραγουδιστής τοΰ Μεγαλείου τής Ιίατρί- 
δος έφυγε. ΙΊεριβεβλημένος τό έΰνικόν ένδυμα, 
σύμβολον τής έλληνίδος ψυχής έπέταξεν εις τόν 
Νέον Κόσμον διά νά ένσαρκωΰή μέσα εΐς τό όμο- 
γενές στοιχεΐον. Στό καλό Ματσούκα· σέ συνο

δεύουν αί εύχαΐ δλων μας.

Ριαγκούρ, Ζωής Βαλτινοΰ, Εϋθαλίας Λαμπάκη, Σοφίας Μπαλτατζή, ‘Αθή
νας Σταθάτου, Βιργινίας Καλλιάδου. Αρτεμίσιας Πουρναρά. προσθέτομεν 
τά ειλικρινή μας συγχαρητήρια.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΝ,,

Η «Εικονογραφημένη» γνωρίζουσα νά εύγνωμονή όσους τήν συντρέχουν 
εΐς τό έργον της. έργον πολύμοχθον άλλά καί προοδευτικόν, δέν δύναται 
παρά μετ' ένθουσιασμοΰ νά μνημονεύη τών ονομάτων τών φίλων της, ώς 
συντελεστών είς μίαν πρόοδον. Χαίρομεν είλικρινώς ότι ο έξω "Ελληνισμός 
δέν παύει νά μά; συντρέχη καί μέ τά; θερμοτέρας έκδηλώσεις ευχαριστιών 

άναγράφομεν τό όνομα καλού πατριώτου κα! φίλου 
τού έν Σάμφ κ. Δ. Ιίερδίκη. δστις τόσον θερμώς 
έδεξιώθη τόν άπεσταλμένον μας κ. Π. Χαιδόπουλον.

Εϊνε τφ δντι τό εύχαριστότερον τών καθηκόντων 
τό νά έκφράζη τις τήν ευγνωμοσύνην του, τό πράτ- 
τομεν δέ διά τόν κ. Περδίκην μέ άληθινήν άγαλλίασιν.

«
ΣΚΛΑΒΟΣ

’Χτή Βενετία με ττούληοαν σκλάβο καί λύτρωσε με. 
Δέκα φλωριάι αρχόντισσα. Ιόστα' ςαγόοασε με, 

καί θά δουλεύω σκλάβος σου Θέ'νάμαι δουλευτής σου, 
γιά νά ττληρωσω τά φλωριά. Αρχόντισσα, λυπήσου.' 

ΔΟΓΗΣ
«

Ο ΡΟΙΔΗΣ

Ό Ροΐδης μέ τήν ραθεϊαν κριτικήν του καί τό 
εϋθυμον πνεΰμά του θ' άναζήση πάλιν μεταξύ ήμών 
χάρις εϊς τόν κ. Δ. Π. Πετροκόκκινον καί τόν καθη
γητήν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Α. Μ. Άνδρεάδην.

Τό μέγα φιλολογικόν όνομα έκινδύνευσε νά χαθή 
διότι, όπως γράφει ή άγγελία, έκτος τής Παπίσσης 
‘Ιωάννας, τών Ειδώλων καί τοΰ α" τόμου τών Παρέρ- 
γων τά λοιπά τών έργων καί πιθανόν τό πρωτοτυ- 
πώτερον τών προϊόντων τοϋ Ι’οΐβου, είνε σήμερον 
σχεδόν άγνωστα εϊς τήν νεωτέραν γενεάν καί κινδυ- 
νεύουσι ν' άπολεσθώσι διά παντός.

Τό έργον δμως τό όποιον άναλαμβάνουν οί δύο 
έγκριτοι άνδρες θά έκινδύνευε νά μή είνε πλήρες 
διότι πολλά έργα τοΰ Ροΐδου είνε ανυπόγραφα, τρία 
διηγήματα δέν εύρέθησαν παρ' αύτών, αί έπιστο- 
λαί του δέ δέν είνε δλαι εϊς χεϊράς του. Παρακα- 
λοΰσι λοιπόν οί έκδόται ϊνα πας δ γνωρίζω·? άρθρα 
ή μελέτα; τοΰ Ροΐδου τάς υποδείξουν εΐς τόν κ. 
Άνδρεάδην, ώς καί τούς κατέχοντας έπιστολας του 
νά τάς άποστείλουν είτε έν πρωτοτύπφ είτε έν άντι- 
γράφφ. ‘Ακόμη ζητούνται λεπτομέρεια! έκ τοΰ βίου 
τοΰ Ροΐδου καί τά περί αύτών γραφέντα.

Τό έργον θ' άποτελεσθή έκ τεσσάρων τόμων, ών 
ό πρώτος θά έκδοθή τφ 1910, είνε δέ τφ δτι άξιον 
πάσης ύποστηρίξεως.

Κ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΖΕΠΠΕΛΙΝ

Ό πολύς βαρώνος Ζέππελιν άνεκηρύχθη πλέον 
νικητής τού άέρος, τελευταίως δέ έπεχείρησε ταξεί-

διον έπιτυχές μέ τό άεροπλάνον του άρ. 2, κατορθώσας νά τό διευθύνη 
κατά βούλησιν.

Τό νέον πηδαλιουχούμενον άεροπλάνον εϊνε δμοιον σχεδόν μέ τό πρώτον 
τό καταστραφέν παρά τό Έχτερδίγκεν. "Εχει κινητήριους μηχανάς δυνά
μεως 110 ίππων, μήκος 139 μέτρων καί πλάτος 13. Τό κύριον σώμα άπο- 
τελεΐται, ώς καί άλλοτε εϊς ειδικόν άρθρον τή; _■ Εικονογραφημένης» περιε- 
γράφη, έκ κυλίνδρου άποτελουμένου άπό 17 τμήματα έξ άλουμινίου, 
περιλαμβάνοντα 2,500 κυβικά μέτρα αερίου περισσότερα τοΰ παλαιού, τοΰ 
όποιου τά τμήματα περιελάμβανον 12,500 κυβ. μ.

Τό δέ πηδάλιον τοΰ θριαμβεύσαντος άεροστάτου είνε οριζόντιον καί όχι 
κάτωθεν τοΰ κυρίου σώματος άλλ' έπάνω καί πρός τά όπισθεν. Τό σκάφος 
έχει δύο έλικας καί κάμνουν 900 στροφάς κατά λεπτόν.

*
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ

Αδρά καί χαρακτηριστική φυσιογνωμία εϊς τόν ιατρικόν τής Αίγύπτου 
κόσμον καί ιδίως τής περιφέρειας Μανσούρας. Τέκνον τής εύάνδρου ‘Ηπεί
ρου καί γόνος τής μεγάλης καί πατριαρχικής τού Δελβίνου οικογένειας 
Μπαμίχα έμφορεΐται άπό τά ώραΐα έκεΐνα ιδεώδη κα1. ιδανικά, πρωτο
στατεί έν παντί ζητήματι έθνικφ καί είναι ό δεξιός βραχίων τών έν τή 
πρώτη γραμμή δρώντων έν τή ιδιαιτέρα του πατρίδι αδελφών αυτού,

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ

έκ τών όποιων ό Ζήσης είναι ό Πρόεδρος τοΰ έκεΐ Πόλιτ. Συλλόγου. Μειλί
χιος καί προσηνή;, τελείως δέ έγκρατής τής τέχνης τοΰ Ασκληπιού, άνε- 
δείχθη ταχέως διά τών συχνοτάτων επιτυχιών του καί ακριβών διαγνώσεών 
του κα! έπεβλήθη μεταξύ τών συναδέλφων του. ών άποτελεϊ τό σέμνωμα.

Εΐς τήν κωμόπολιν Simbellawein έχων ό κ. Μπαμίχας τήν Κλινικήν του 
καί ιδιόκτητον φαρμακείου έπεκτείνει τήν ευεργετικήν αυτού δράσιν εϊς τά 

πέριξ χωρία καί εις Μανσοΰραν 
όπου έχει άφοσιωμένους φίλους 
καί θαυμαστά; καί πελατείαν φα
νατικήν. Καϊ τοΰτο άκόμη: Ό κ. 
Μπαμίχα; κατά τόν άτυχή πόλε
μον τοΰ 1897 ήτο εΐ; τήν πρώτην 
γραμμήν τοΰ στρατοΰ τής'Ηπείρου.

«
Ο Κ. ΜΠΑΟΥΤΣΕΡ

Ας γνωρίσουν οί άναγνώσται 
τή; Εικονογραφημένης- τήν μορ
φήν τοΰ άνά τήν χερσόνησον τοϋ 
Αίμου άνταποκριτοΰ τών -Τάϊμ;» 
τοΰ Λονδίνου κ. Μπάουτσερ, ό 
όποιος πολλάκις μάς έπλήγώσεν 
εις τά καίρια μέ τά ανθελληνικά 
καί φιλοβουλγαρικά του άρθρα.

Ήλθε στιγμή κατά τήν όποιαν 
τό παγκόσμιον φύλλον, φαινόμενου

ότι διηρμήνευε καί τής έν Άγγλίφ Κοινής Γνώμης τά αισθήματα καί τής 
έπισήμου πολιτικής τάς σκέψεις παρεσύρθη εις μισελληνισμόν φοβερόν, ύψω
σαν ύπό τά; έμπνεύσει; κα! τάς πληροφορίας τοΰ άνταποκριτοΰ του τήν 
σημαίαν τοΰ διωγμού τής έλληνικής φυλής.

Ή άπέναντι ήμών τοιαύτη καταφορά δέν ήτο 
δυνατόν παρά νά προκαλέση τήν δικαίαν άντί- 
δρασιν καί τόν Ελληνισμόν σύσσωμον νά συνα- 
σπίση εϊς ένα φανατισμόν άληθινόν άφ' έτέρου. 
Άπό τής άπόψεως αύτής έξεταζομένου τοΰ πράγ
ματος ό κ. Μπάουτσερ ΰπήρξεν δ καλλίτερος 
φίλος μας, άντιληφθείς δέ τήν πλάνην του είς 
τήν περί ήμών άντίληψίν του, έσπευσε δΓ έκτε- 
νοΰ; τηλεγραφικής άνταποκρίσεώς του πρός τούς 
«Τάϊμςι έξ Αθηνών έσχάτως νά δώση πιστήν 
τήν εικόνα τή; δυσφορίας έν Έλλάδι, είς τά 
τών φημών περί τής άμφιβόλου λύσεως τοΰ Κρη
τικού ζητήματος.

Καί άκόμη εϊς νεώτερον τηλεγράφημά του, 
θερμότερου κα! έντονώτερον τοΰ πρώτου, νά δια
τύπωση γνώμην, δπως έν περιπτώσει καθ' ήν αί 
Δυνάμεις, άπέστεργον διά τόν φόβον τών Ταρ
ταρίνων Χεοτούρκων πρός τό παρόν τήν ένωσιν 
τής Κρήτης, έπιτραπή εϊς τήν Κρήτην, διαλυό
μενης τής ’Ελληνικής Βουλής, νά ένεργήση καί 
αύτή έκλογάς μεθ’ ήμών ταυτοχρόνως, οΰτω δέ 
άποστείλει άντιπροσώπους εϊς τό Έλληνικόν Κοι- 
νοβούλιον καί συντελεσθή άθορύβως ή ένωσις.

«
ΔΙΚΑΙΑ ΤΙΜΗ

Ή “Εικονογραφημένη» δέν δύναται παρά νά 
έπικροτήση τιμήν άπονεμηθεΐσαν εϊς ένα τών 
άξιωτέρων έν τώ έξωτερικφ αντιπροσώπων μας 
τόν κ. Μιχ. Συνέσιον Πρόξενον τής "Ελλάδος έν 
Άμισσφ. Ή Α. Μ. ό Πατριάρχης "Ιεροσολύμων 
έτίμησε τόν κ. Συνέσιον διά τοΰ Χρυσού Σταυ
ρού τοϋ Παναγίου ‘Τάφου, δλοι δέ όσοι γνωρί
ζουν τόν καλόν πατριώτην καί τήν δρασιν του 
υπέρ τοΰ έξω "Ελληνισμού θά δμολογήσουν δτι ή παρ' ένός τών κορυφών 
αύτοΰ άπονεμηθεΐσα τιμή πράγματι ώφείλετο. Συγχαίρομε·? είλικρινώς τόν 
καλόν μας φίλον.

«
ΟΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Έχομεν πρό καιρού άποφασϊση νά δημοσιεύωμεν τά ονόματα τών δπως 
πρέπει κυρίων, οί όποιοι άφοΰ λάβουν τό φύλλον έπί χρονικόν τι διάστημα, 
μακράν συνήθως, ώς έκ τής άόρότητός μας νά μή διακόπτωμεν τήν άπο- 
στολήν άμέσως μόλις λήξη τό έτος τής συνδρομής, μετά ταΰτα άρνοΰνται 
τήν πληρωμήν τών όφειλομένων ύπό προφάσεις προφανώς ψευδείς. Προσ
θέτομεν νΰν μέ λύπην μα; εϊ; τόν κατάλογον τών δπως πρέπει κα! τόν κ. 
Χρήστον Παπαθανασίου, Δήμαρχον Κρανώνος, δστις λαβών έπί τρία καί 
ήμιση έτη τό φύλλον καί οφειλών δρ. 70 μάς τάς κατακρατεί.

Τό ποσόν δέν εϊναι μέγα βεβαίως, είνε δμως μεγάλη ή σημασία, έφ’ δσον 
προέρχεται άπό Δημοτικόν άρχοντα. Διαγράφονται ώσαύτως οί κ. κ. Γ. 
Βασιλειάδης, έν Θεσσαλονίκη καί Γ. Χαραλαμπίδης έκ Ρισσίου τή; Μ. Ασίας.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Περί δηλητηριάσεων και αντιδότων.—Έξεδόθη εϊ; ιδιαίτερον τεύχος 
ή έν τφ Συλλόγω Παρνασσφ» γενομένη διάλεξις τού καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου κ. .1. Λ" Ιαμβέργη χάριν τοΰ έπικούρου Συνδέσμου ό Σωτήρ».

Ήχώ τής Δημοσίας ασφαλείας. — Έξεδόθη τό πέμπτου τεύχος τής 
«Ήχοΰς τής Δημοσίας Ασφαλείας» τής τόσον έπιτυχώς διευθυνόμένης ύπό 
τοΰ δικηγόρου καί συναδέλφου κ. Γ. Λεη άκη μέ περιεχόμενα πρωτότυπα 
κα! διαφωτιστικά διά τήν ύπηρεσίαν τής δημοσίας ασφαλείας.

"ΰραία έκδοσις είδε τό φώς. Τά "Δημοτικά Τραγούδια· τοΰ’Αγιδος 
Θέρου. ’Επιμελή; συλλογή τών διαμαντιών τής δημοτική; ποιήσεως. Άλλά 

Ο Κ ΜΠΑΟΥΤΣΕΡ

και ή εκτελεσι; άνάλογο;. κοσμουμένη ύπό σκίτσων ώραιοτάτων τοΰ καλ
λιτέχνου κ. Π. Ρούμπου. Έξ αύτών παραθέτομεν τό κατωτέρω άνέκδοτον 
δημοτικόν ποίημα τής Λακεδαίμονος :

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ

Βασιλοπούλα άρμάτωνεν όλόχουσΐ] φρεγάδα. 
Βάζει πανιά μεταξωτά, κατάρτια φιλντισένια, 
Βάζει κΓ άντενοκάταρτα χρυσά μαλαμματένια. 
Βάζει κα'ι ναύτες διαλεχτούς, άπάρίΐενίχ κοράσια.

Τού Ρήγα γυιός τήν κυνηγρ μέ δυό, μέ τρεις φρεγάδες. 
Σουλτάνα, δός μ’ ενα φιλί καί πάρε μιά φρεγάδα 
θέλεις τήν κόκκινη, έπαρε, θέλεις τήν τσικμαδένια, 

^Θέλεις τή χρυσοπράσινη, ποϋμαι άπ’ άτός μου μέσα;
—"Ώμορφος είσαι. Ρήγα γυιέ, μά άσχημα συντυχαίνεις. 

'Εξω ς" τό Άρχιπέλαγο φιλί νά μοϋ ζητήσης- 
Έλα νά πολεμήσωμε, κι" οποίος νικήση. ας πάρη !

Καί δίνει ό Θεός κι" ή Μοΐρά του καί σκλάβο τόνε πιάνει. 
Τράβα τοΰ Ρήγα γυιέ, κουπί, ("άστε νά βγή ή ψυχή σου!

— Σουλτάνα, κάμε ψυχικό γιά ένα νηό λεβένη, 
Καί σήκωσέ με άπ" τό κουπί, βάλε με στό τιμόνι

— Τράβα νά πφ ν' άρράξωμε ς’ τής Πόλης τά μπουγάζια,
πιίν °' ναύτες γιά νερό κΓ οί σκλάβοι γιά τά ξύλα.

Καί νά χορτάτη] ό νηός φιλί, κ' ή κόρη τά παιγνίδια...
Η Δύναμις. — Αρχαίος συνάδελφος έπιδοθείς είς τόν τραπεζικόν κλά

δου καί προαχθείς είς θέσιν περίοπτου, ό κ. Άνδρ. Μοσχονάς, Διευθυντής 
τού Λογιστηρίου τής "Ενιαίας, ένοστάλγησεν, δχι πρό; τό έπάγγελμα τοΰ 
έκδίδειν έφημερίδα, άλλά πρός τό καθήκον τού δημοσιογράφου, τοΰ νά 
φωτίζη τό κοινόν κα! νά τοΰ μεταδίδη γνώσεις καί νά έλέγχη καί νά 
βοηθή διά τών γνώσεών του καί έξέδωκε τήν Δύναμιν έφημερίδα οικονο

μολογικήν. Τά πρώτά της φύλλα είνε άληθώς 
πρωτόλεια εΰσυνειδήτου έργασίας προοιωνιζό
μενα μέλλον λαμπρόν καί αύτό εύχόμεθα εΐς 
τόν συμπαθή πρψην καί νΰν συνάδελφον.

«
Ο ΝΕΟΣ

Έγράψαμεν καί άλλοτε διά τάς έπιτυχίας τοΰ 
ΐμπρεσσαρίου κ. Α. Κονταράτου όταν μάς έφερε 
τήν βιεννέζικη·? όπερέτταν. Τώρα έχομεν ν' άναγ- 
γείλωμεν καί νέα; έπιτυχίας του μέ τήν Σαρλότ- 
ταν Βιέ,ήόποία έδωσε συναυλίας είς τό’Ακταΐον 
καί μέ τό ζεύγος τών νοομάντεων Δεμπλάν, οΐ 
όποιοι έπαιξαν είς τοΰ Τσόχα. "Π έκλεκτοτέρα 
άθηναϊκή κοινωνία διά τής συρροής της έδειξεν 
οτι δ νέος ίμπρεσσάριος γνωρίζει νά έκλέγη, έν 
άντιθέσει πρός άλλους μεγαλοσχήμους ή μικρούς, 
οΐτινες δέν έφρόντισαν παρά νά χρηματισθοΰν 
άδιαφοροϋντε; διά τήν είς αύτούς πεποίθησιν 
τών Αθηναίων, τήν όποιαν δικαιότατα έκέρδι- 
σεν δ κ. Κονταράτος.

«
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΤΕΡΚΕΝΛΟΓΛΟΥ

Ή μορφή τής γηραιάς δεσποίνης ής τήν εικόνα 
δημοσιεύομε·? είνε μορφή φιλογενούς γυναικός, 
εϋεργετησάσης τήν κοινότητα Ίκονίου.

Έκ Δελμισσοΰ τής έπαρχίας Ίκονίου κατα- 
γομένη ή κ. θεογνωσία Τερκενλόγλου έφιλοδό- 
ξησε νά γίνη ή φιλόστοργος μήτηρ τής νεαρά; 
γενεάς τοΰ Ίκονίου έδώρησε δέ εΐς αύτήν γήπε- 
δον άξίας 2.000 λιρών έπί τοΰ δποίου κτίζεται 
Γυμνάσιο·? καί Αστική Σχολή. Ή καλή έλλη- 
νική Κοινότης Ίκονίου εϊς τό πρόσωπον τής 
στοργικής δεσποίνης σέβεται καϊ γεραίρει νΰν

τόν άδολου πατριωτισμόν καί τήν διάπυρου στοργήν πρός τά γράμματα 
καί τήν πρόοδον τοΰ τόπου, δικαίως δέ καυχάται διότι μεταξύ τών μελών 
της περιλαμβάνει τόσον έκλεκτάς γυναικεία; φύσει; καί τόσην φιλογέ- 
νειαν, ήτις καί έν τώ μέλλοντι σχε
διάζει νέα; ευεργεσίας, τήν ΐδρυσιν 
Παρθεναγωγείου. Ή Εικονογραφη
μένη· συγχαίρουσα τή γηραιφ δε- 
σποίνη διά τόν πατριωτισμόν της 
δημοσιεύει τήν εικόνα τη; πρός τιμήν 
καί εις παράδειγμα.

«
Η “ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ,,

Ή έορτή τής τριακονταετηρίδος 
τής Διαπλάσεως» εϊ; τόν Παρνασ
σόν» περιεβλήθϊι άπό τόν κόσμον 
τών Γραμμάτων μέ τήν έμφαντικω- 
τέραν στοργήν, δπως καί ήξιζεν.Έπί 
τριάκοντα έτη τό καλόν περιοδικόν 
άνέθρεψε καί έδίδαξε τήν νεότητα 
πάντοτε μέ τά παραγγέλματα τής 
ακραιφνέστερα; έλληνικής ιδέας καί πάντοτε μέ τέχνην άληθινά δύσκολου. 
Είς ένδειξιν έκτιμήσεως πρός τόν Διευθυντήν τής «Διαπλάσεως» κ. Παπα- 
δόπουλον καί τοΰ έργου του, τής γενομένη; έορτή; συμμετέσχον οί κ.κ. 
Κακλαμάνος. Χατζηδάκης, Τσοκόπουλος, Πολέμης, Άννινος, Προβελέγγιος 
καί Σουρής έν τελεί δέ οί μικροί τών κ. κ. Λάσκαρη καί Γιαννουκάκη 
έπαιξαν χαριτωμένα τήν έπίτηδες γραφεϊσαν κωμφδίαν Τά δικαστικά 
έξοδα» καταχειρο/ροτηθέντες. Ή Εικονογραφημένη» μέ τά εϊλικρινέ-

ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΤΕΡΚΕΝΛΟΓΛΟΥ
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στερα αισθήματα συναδελφότητος συγ
χαίρει τόν κ. Παπαδόπουλον διά τήν τρια- 
κονταετηρίδα τού έργου του. ήν έξετίμησε 
— παραδόξως καί ή Πολιτεία δώσασα 
αύτώ τόν άργυρούν τού Σωτήρος Σταυρόν, 
καί εύχεται νά έορτασβή καί άλλη όμοια 
έορτή μετά διάδοσιν νέων επιτυχιών.

« 
Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

Έξαίρεσιν τφ δντι αποτελεί ή έν τφ 
έξωτερικφ δράσις τής ασφαλιστικής' Εται
ρίας ■ Ανατολή» ώς φαίνεται έκ των επι
στολών δμογενών. ας κατέχομε·/ καί κατά 
τάς όποιας πράκτορες άλλων έταιριών 
άσφαλιστικών διαπράττουσιν όργια διασύ- 
ροντες τό έλληνικόν δνομα καί τήν έλλη- 
νικήν πίστιν. Καί δέν ήτο δυνατόν νά έχω- 
σιν άλλως τά πράγματα. Ή Ανατολή 
μέ κεφάλαιο·/ 2.000.000 δραχ. με ϊδρυτάς 
τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, τήν 
Τράπεζαν Αθηνών, τήν Τράπεζαν ’Ανα
τολής. τήν Λαϊκήν Τράπεζαν καί άλλα 
πρώτης τάξεως ιδρύματα τού εσωτερικού 
καί εξωτερικού, μέ διοικητικόν Συμόού- 
λιον άποτελούμενον από τούς κ.κ. Γ.Άδέ- 
ρωφ, Ίω. Καλαμάρην, θ. Μπασιάν. Άγ. 
Σλήμαν, Π. Σάρογλον, Κοντόν, βεοδωρί- 
δην καί Μοσχοδάκην, μέ Διευθυντήν δέ τόν 
κ.Άθ. Ψίλωνα, εύθύς έξ αρχής κατέκτησε 
τήν έφ’ έαυτήν πεποίθησιν, αί περαιτέρω 
δέ έργασίαι της έδικαίωσαν τήν πεποίθη- 
σιν ταύτην. Πρακτορεία καί ύποπρακτο- 
ρεΐα εκτοτε ίδρύθησαν πανταχού, ή εμπι
στοσύνη δέ τής κοινωνίας έξεδηλώθη 
μεγίστη πρός τό ίδρυμα, τό όποιον έχει 
τόσον στερεάς βάσεις, τό όποιον διοικούν 
τόσον γνωστοί άνδρες καί περιβάλλουν 
μέ πάσαν έγγύησιν τά μεγαλήτερα τών 
πιστωτικών ιδρυμάτων μας. Όσον λυπού- 
μεθα διά τά διαπραττόμενα παρά πρα
κτόρων άλλων έταιριών, τόσον ύπερηφα- 
νευόμεθα διότι έν τώ όμογενεί στοιχείο, τού εξωτερικού ήδραίωσεν ή «'Ανα
τολή' πίστιν αδιασάλευτο·/. πίστιν ήν έξησφάλισεν εργασία σώφρων καί τιμία.

«

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
"Αλματα προόδου αληθινά. 'Αφού (οργάνωσε κατά καιρούς τόσα πράγ

ματα τό λαμπρόν αύτό σωματείου, έορτάς διασκεδάσεων, αλλά καί έορτάς 
έθνικάς ή κοινωφελείς, έστεγάσθη τώρα εις εν αχανές μέγαρο* τής οδού 

ΝΙΚ. Π. ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΥΛΟΣ

Ιδρυτής καί Διευθυντής τής «Διαπλάσεως·

Σταδίου, άνωθι τών γραφείων τής έφημε- 
ρίδος 'Αθήναν. Μέσα εις τάς δεκαεννέα 
αίθουσας του. τάς οποίας έπίπλωσε καί 
διεκόσμησε πολυτελώς, έγκατεστησε τά 
γραφεία του καί τά εντευκτήριά του, 
πρός χρήσιν τών μελών του καί άλλων 
εκλεκτών μελών τής έλληνική; Κοινω
νίας. Γραφείου, σαλόνια αναμονής, σαλό
νια συνδιαλέξεως. άλλα γραφεία πρός 
χρήσιν τών μελών του, βιβλιοθήκη, ανα
γνωστήριο·/, τηλεφώνου, αίθουσα δπλομα- 
χητικής. λουτήρες. Ψυχαγωγικόν τμήμα, 
Φιλολογικόν. Δραματικόν, Καλλιτεχνικόν, 
Μουσικόν, αίθουσα τελετών, αίθουσα σφαι
ριστηρίου, άσσανσέρ κλ. Ε’.νε ένα κέντρον 
διά τήν πρωτεύουσαν πρώτης τάξεως, ένα 
στολίδι άληθινόν, απαραίτητον καί εκπο
λιτιστικόν. Σάς παραθέτομε·/ τήν έντός 
τής αιθούσης τών τελετών σκηνήν του, 
διά τάς διαφόρους έορτάς, έσπερίδας. κον
σέρτα. φάρσες, δραματάκια κλ. Διότι πλήν 
τών φιλολογικών έορτών (Ιά δώοη τόν 
χειμώνα καί άλλου είδους τοιαύτας προω- 
ρισμένας νά εξυπηρετήσουν τόν τόπον. 
Μία φωτογραφική έκθεσις θά διοργανωθή 
έκ τών πρώτων, εσπερίδες μέ συμβολάς 
σπάθης καί ξίφους, διαλέξεις μέ πρόβο
λός καί άλλα·, χιουμοριστικά!. Σκέψις 
ύπάρχει καί περί συγκλήσεως Πανελ
ληνίου δημοσιογραφικού συνεδρίου κατά 
τούς 'Αγώνας μετά δεξιώσεως όλων τών 
'Ελλήνων δημοσιογράφων καί άλλη δε- 
ξίωσις τών Εύρωπαίων δημοσιογράφων. 
Καί επιτελείου από τούς κ.κ. Δ. Κακλα- 
μάνον, X. Λάσκαρην, Γ. Ρο'ίλόν, Γ. Λαμ- 
πελέτ, Ίω. Χρυσάφην, τούς πρώτους έν 
τοΐς Γράμμασιν, έν τή θεατρική Φιλολο
γία, έν τή Καλλιτεχνία, έν τή Μουσική, 
έν τώ' Αθλητισμώ, ώς εφόρους τών οικείων 
τμημάτων καί ώς έφορίαν τούς κ.κ. Άντ. 
Καρτάλην βουλευτήν Βόλου, θ. Σοφούλην, 
τέως πρωθυπουργόν τής Σάμου. I. Μινέ- 

ταν, τραπεζίτην, Ηανον Μπασιάν, βουλευτήν Κεφαλληνίας καί Μ. Στελ- 
λάκην, μέλος τής 'Επιτροπής τών 'Ολυμπιακών Αγώνων.

Οϋτω τό Μέγαρον τού Συνδέσμου τών Συντακτών, περιληφθέντων ώς επι
τίμων μελών τών Διευθυντών τών αθηναϊκών εφημερίδων καί όλων τών 
άλλων δημοσιογράφων. Διευθυντών Περιοδικών καί εβδομαδιαίων έφημερί
δων. λογιών, θεατρικών συγγραφέων, αρχισυντακτών καί χρονογράφων, ώς 
μελών τών έντευκτηρίων, προώρισται νά άποόή τάχιστα μία αληθής 
στέγη τών άνθρούπων τών γραμμάτων.

Η ΠΕΡΙΚΟΜΨΟΣ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Έν ΆΟήναις, Τυπογρα<ι>εϊον «'Εστία- Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδούρη 7851!,


