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Ό Όρφεύς.
Ή Ιστορία τών σωζομένων έργων τής Ελληνικής φιλολο

γίας άρχεται άπό τών 'Ομηρικών ποιημάτων. Υπάρχει δέ 
πρόδηλον ότι έργα έπί τοσοΰτον τέλεια είς τό είδος αύτών 
είσί τό τέλος και ούχί ή άρχή τοΰ σταδίου ποιητικής άναπτύ- 
ξεως. Τό συμπέρασμα τοϋτο βεβαιοϋται διά πλείστων παραδό
σεων, μνημονευουσών προομηρείων ποιητών ονόματα, χρησα- 
μένων τή μουσική αύτών πρός πολιτισμόν τών ανθρώπων καί 
λατρείαν τών διαφόρων θεοτήτων. Κατά τόν νοϋν τής 'Ελλη
νικής μυθολογίας, αύτοί οί Θεοί έφιστανται έν κεφαλίδι τής 
σειράς ταύτης τών ποιητών, π. χ. 'Ερμής ό εύρέτης τής λύ
ρας, καί ’Απόλλων ο παραλαβών ταύτην παρά τοϋ άδελφοΰ 
αύτοϋ, καί γενόμενος ή πάσης τής μουσικής τέχνης προϊστά
μενη καί έφορεύουσα Οεότης. Πρός τόν ’Απόλλωνα φέρονται 
σχέσιν έχουσαι αί Μουσαι, αΐτινες ήσαν, κατά τήν 'Ελληνικήν 
μυθολογίαν, τάξις υποδεεστέρων Θεοτήτων. Οί άρχαιο'τατοι 
τών έπιμεληθέντων καί άναπτυξάντων τήν τέχνην ταύτην πα- 
ρίστανται ώς άμεσοι μαΟηταί, καί μάλιστα (δπερ δηλοΐ τό 
αύτό) ώς τέκνα τοΰ ’Απόλλωνος καί τών Μουσών. Ή πραγ
ματική αύτών ύπαρξίς έστιν τόσον άβέβαιος οσον καί ή τών 
άλλων μυθολογικών προσώπων, θεωρούνται δέ μάλλον ώς 
παραστάται εποχών τινων καί ειδών ποιητικής άναπτύξεως. 
Τά ονόματα αύτών είσί πάντως σημαντικά πραγμάτων, εΐ καί 
τινων έξ αύτών ή ετυμολογία διατελεί ολως αβέβαιος καί ά
γνωστος ήμΐν. Τά κυριώτατα τών ονομάτων τούτων είσί τά 
εξής, Ώλήν, Αίνος, Όρφεύς, Μουσαίος, Εύμολπος, Πάμφως, 
Θάμυρις καί Φιλάμμων.

Έκ τούτων τών ήτοι ύπαρξάντων, ή έποχάς καί ιδέας παρι- 
στανόντων προσώπων, τό τοΰ Όρφέως υπάρχει τόπάντων σπου- 
δαιότατον καί τάς μεγίστας άμα δυσκολίας παρέχον. Αί δυ- 
σκολίαι δέ αυται προέρχονται έκ τής σπάνεως τών περί αύτοϋ 
αρχαίων παραδόσεων, είς ών τήν άνίχνευσιν περιπλεκόμεΟα έκ 
τών πολλών θαυμάσιων τών παρά τών νεωτέρων συγγραφέων 
αύτώ αποδιδόμενων, καί έτι έκ τών είς αύτόν άναφερομένων 
ποικίλων θρησκευτικών αρχών. Παρατηρητέον δέ ότι οί μέν 
αρχαιότεροι συνδέουσιν αύτόν τώ Άπόλλωνι, οί δέ νεώτεροι 
παραδέχονται αύτόν ώς τό κέντρον τοϋ τής Διονυσολατρείας 
συστήματος.

Ή έπιθεώρησις τής ιστορίας τών αρχαίων περί αύτοϋ πα
ραδόσεων θεωρείται παρ’ ήμών ενταύθα ώς λίαν ούσιώδης. Τό 
ονομα Όρφεύς ούδαμοϋ τών 'Ομηρικών καί τών τοΰ Ησιόδου 
ποιημάτων εύρίσκεται. Έπί τής εποχής δέ τής λυρικής ποιή- 
σεως εσχε μεγίστην επισημότητα. Ό κατά τά μέσα τοϋ έκτου 
π. χ. αίώνος άκμάσας λυρικός ποιητής Ίβυκος ονομάζει αύτόν 
« Όνομακλυτόν Όρφην » ό Πίνδαρός καταλέγει αύτόν είς τούς 
Αργοναύτας λέγων « έξ ’ Απόλλωνος δέ φορμικτάς άοιδών 
πατήρ έμολεν εύαίνητος Όρφεύς. » ‘Αλλαχού δέ ονομάζει αύ
τόν υιόν του Οίάγρου (Σχολ. αυτόθι)? Οί λογογράφοι 'Ελλά
νικος και Φερεκύδης μνημονεύουσι τοΰ ονόματος αύτοϋ, καί ό 
μέν λέγει δτι ήν ουτος πρόγονος τοΰ Όμηρου καί τοϋ Ησιό
δου, ό δε. δτι ό μετά τών 'Αργοναυτών συνεκπλεύσας ποιητής 
ήν ό Φιλάμμων καί ούχί ό Όρφεύς, (Άποσπ. 5, 6. Muller είς 
Προκλ. βίον Ησιόδου καί εις Σχολ. Άπολλ. 1-23), καί τοϋτο 
παραδέχθη καί’Απολλώνιος ό'Ρόδιος έν τοΐς αύτού Άργοναυ- 
τικοίς. Καί παρά τοΐς δραματοποιοις απαντάται πολλαχού τοΰ 
Όρφέως τό όνομα. Ό Αισχύλος αίνιττόμενος τόν μύθον ότι ο 
Ορφεύς συνεκίνει τά δένδρα διά τής λύρας αύτού λέγει.

Καί ταϋτα τάπη κλαυμάτων άρχιγενή 
’•’ρφεϊ δέ γλώσσαν τήν εναντίαν έχε ς, 
° μέν γαρ ηγε παντ' άπό φθογγής χαρά 
σύ δ έςο ρίνας νήπιο· ς υλαγμασιν

.............. (Αισχυλ. Άγ. 1029)

Ό ’Ερατοσθένης (26) παρατιθέμενος απόσπασμα τοϋ άπολε- 
σθέντος δράματος τοΰ αυτού ποιητοΰ, Βασσάραι, λέγει δτι ό 
Όρφεύς δέν έτίμα τόν Διόνυσον, έπίστευε δέ δτι δ "Ηλιος ήν 
ό μέγιστος τών Θεών, δν καί ’Απόλλωνα ώνόμαζε. ’Εγειρόμε
νος δέ τήν νύκτα άνέβαινεν πρό τής Ήοϋς είς τό Παγκαΐον 
όρος, ινα πρώτον τόν "Ηλιον θεώρησή, δι δ χολωθείς ο Διόνυ
σος έστειλε κατ’ αύτοϋ τάς μαινάδας (βασσαρίδας) καί έσπάρα- 
ξαν αύτόν διασκορπίσαντες τά μέλη αύτού. Αί Μούσαι δέ συ_ 
ναγαγοϋσαι ταϋτα έθαψαν είς τόπον ΛείβηΟρα καλούμενον. Ό 
Σοφοκλής δέν μνημονεύει παντάπασι τοϋ Όρφέως· δ Εύριπίδης 
δέ πολλάκις ποιεί λόγον περί αύτού. Παρ' αύτφ πρώτον εΰρί- 
σκομεν μνημονευομένην τήν σχέσιν αύτοϋ πρός τόν Διόνυσον, 
καί τάς υποχθονίους χώρας. Ό αύτός λέγει ήμΐν περί τής 
πρός τάς Μούσας σχέσεως αύτοϋ (Ί’ησ. 944. 946), περί τής 
δυνάμεως τής ωδής αύτού έπί τών πετρών, δένδρων καί θηρίων 
(Μηδ. 543 Ιφ. έναύλ. 121II. Βακχ. 561 ϊδ. καί Κυκλ. 646 
ένθα γίνεται μνεία αύτού επί τό γελοιότερον), καί έπί τών κα- 
χθονίων δυνάμεων (Άλκ.357) καί σχετίζει αύτόν πρός τά Βακ
χικά όργια (Ίππολ. 953)· αποδίδει αύτώ τήν αρχήν τών μυ
στηρίων ('Ρησ. 943) και ύποτίθησι τήν σκηνήν τών ενεργειών 
αύτοϋ έν τοΐς δάσεσι τοΰ όρους Όλύμπου (Βάκχ. 561). Μνη
μονεύεται έτι άπαξ μέν, άλλά είς σπουδαίου μέρος, ύπό τοΰ 
Άριστοφάνους (Βατρ.032), δστις άπαρριθμών ώς άρχαιοτάτους 
ποιητάςτόν Όρφεα,τόν Μουσαίον,τόν’Ησίοδον καί τόν Όμηρον 
λέγει περί τού πρώτου —

Όρφεύς μέν γάρ τελετάς θ’ ήμΐν 
κατεδειξε φόνου τ’ άπέχεσθαι, 

παραπλ.ήσια τοΐς είρημένοι; χωρία ευρηνται παρά Πλάτωνι 
(Άπολ. σελ. 41. Πρωταγ. 316), πολλαχοΰ τοΰ Όρφέως, τών 
συγγραμμάτων καί τών οπαδών αύτοϋ μνημονεύοντι. ’Ονομά
ζει δέ τούτον τοϋ Οίάγρου. υιόν (Συμποσ. 179) καί μουσικόν 
καί έφευρετήν (Ίων 53S. Νομ.Γ'. 677), καί κηλοϋντα διά τής 
λύρας αύτοϋ τούς άκοοωμένους (Πρωταγ. 315/ περιγράφει δέ 
διαφόρως τών άλλων τήν είς άδου κάθοδον αύτοϋ (Συμπόσ. ά
νωτ). Ώς οπαδούς δέ τού Ορφέως μνημονεύει ό Πλάτων καί 
ποιητάς καί ίερολόγους. ’Αποδίδει δέ τοΐς περί τόν Όρφέα τό 
δόγμα δτι ή ψυχή δεσμεύεται έν τώ σώματι πρός τιμωρίαν διά 
πεπραγμέναν ύπ’ αύτής προηγουμένως αμάρτημα. (Κρατύλ. 
400). Παρατίθεται δέ πολλάς μαρτυρίας έκ συγγραμμάτων 
τώ Όρφεΐ αποδιδόμενων,ών μία, άν ούχί πλείους, έστίν έκ τής 
Θεογονίας αύτοϋ (Κρατύλ. 402. Φιληβ. 66 ρίομ. Β. 669)· καί 
έν χωρίω τινι δμιλεΐ περί συλλογών βιβλίων τοϋ Όρφέως και 
του Μουσαίου περιεχόντων διατάξεις θρησκευτικών τελετών 
(Πολιτ. Β. 364). Τά βιβλία ταϋτα έθεωροϋντο προφανώς ύπό 
τοΰ Πλάτωνος ώς ού γνήσια, πλήν έκ τών άλλων παρατεθέν- 
των χωρίων φαίνεται πιιτεύων τουλάχιστον τήν ύπαρξιν αύτού, 
καί τήν γνησιότητα τή; θεογονίας αύτοϋ. Ό ’Αριστοτέλης δέ 
άπ' εναντίας’ ένόμιζεν δτι "ουδέποτε ύπήρξεν Όρφεύς, και ότι 
τά έν ονόμοτι αύτοϋ φερόμενα βιβλία ήσαν πεποιημένα ύπό 
τού Κέκροπος καί τοΰ Όνομακρίτου (άκολουθεί.)

—οοο —

Ό Αίνος καί Αί/κον όρος)
Ώνομάζετο ύπό τών αρχαίων Αίμος μακρά δρέων σειρά προς 

άρκτον τής Θράκης, έκτεινομένη, κατά τήν εύρυτάτην τοϋ ο
νόματος σημασίαν, άπό τοΰ Άδρίου κόλπου πρός δυσμάς μέχρι 
τοΰ Εύξείνου Πόντου πρός άνατολάς ( Ανωνυμ. περιπλ. Εύξ. 
13. Amro. Marc. xxi. 10). Ο Ηρόδοτος (Δ. 49) δέν περιγράφει 
τής σειράς ταύτης τήν έκτασιν, εί καί δίδει τό όνομα είς τάς 
έσπερίως τή; 'Ροδόπης κορυφάς, ένθα μνημονεύεται ό ποτα
μός Σκίος μέσον τόν Αίμον σ/ίζων καί είς τόν Ίστρον 
είσοίοων. Πολλοί άλλοι συγγραφείς ονομάζουσιν Αίμον το
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ανατολικόν μόνον μέρος τής σειράς ταύτης, τό άπό τοϋ όρους 
Σχομίου (ϊκόμβρου) μέχρι τοΰ Εύξείνου Πόντου διήκον, ένθα 
απολήγει μεταξύ τών πόλεων Ναύλοχου καί Μεσημβρίας, τού
το λέγεται τανϋν Βαλκάνια, άρχόμενα άπό τών πηγών τών 
ποταμών Ίσκέρου καί Μαρίτσης (Στραβ. Ζ. 319—320, Άρρ. 
περίπλ. 24. Plin iv. 18). Ό Αίμο? ούδαμοϋ ύπάρχει κατ’ εξο
χήν υψηλός· φέρεται δμως ιδέα τις παρά τοΐς άρχαίοις δτι έκ 
τής ύψίστης αύτοΰ κορυφής καθωρώντο ένθεν μέν ό Άδρίας, 
ένθεν δέ δ Εύξεινος (Pomp. Mel. ii 2)· άλλά τήν πλάνην ταύ
την ελέγχει καί αύτός ήδη ο Στράβων (Ζ. 13. 18.). Φαίνεται 
δέ πηγάσασα έκ τοΰ Θεοπόμπου και τοΰ Πολυβίου, ών ό 
τελευταίος λέγει δτι ή είς τήν κορυφήν τοΰ όρους άνάβασις ά- 
πήτει δλην ήμέραν. Ό Πλίνιος (ίν. 18), θέλων τό ύψος του 
Αίμου 6000 βημάτων, μαρτυρεί δτι έπί τήν κορυφήν αύτοΰ 
ύπήρχε πόλις Άρίσταιον καλούμενη. Τά ΰψιστα μέρη τοΰ ορούς 
τούτου - περιγράφονται ώς τό πλεΐστον τοΰ έτους χιονοσκεπή 
διατελοϋντα (Όμήρ. Ιλ. Ξ. 227, Ζ. 76). Οί τών καθ’ ημάς 
χρόνων περιηγηταί ύπολογίζονται τδ ύψος τών μεγάλων λεγο
μένων Βαλκανίων εις 3000 πόδας, καί τδ τών μικρών εις 2000. 
Ή προσάρκτιος πλευρά τοϋ Αίμου έστί ήττον άπότομος τής 
πρός μεσημβρίαν (Am. Mar. xxi. 10). Έχει δέ ή δλη σειρά έξ 
πύλας, δΐ ών διαβαίνεται άνευ πολλής δυσκολίας- άλλ’ ή κυ- 
ριωτέρα τούτων, ή μάλιστα πασών τοΐς άρχαίοις γνωστή, υ
πάρχει ή δυτικωτάτη, ή μεταξύ δηλ. Φιλιππουπόλεως καί Σερ- 
δικής, ή πάλαι μέν κληθεΐσα ύπδ τοΰ Αμ. Μαρκελλίνου Suc- 
corum angusti®, νΰν δέ Σουλοϋ Δερβέν αΰτη λέγεται ένίοτε 
καί Τραϊανού πύλη.

Οί έπί τοΰ Αίμου καί περί αύτδν οίκοϋντες ώνομάζοντο έν 
γένει Θρφκες ύπδ τών άρχαίων, μνημονεύονται δέ αύτών 
αί εξής φυλαί· οί Κρόβυζοι, οί Κόραλλοι, οί Βέσσοι καί άλλαι 
τινες ήττον γνωσταί (Ήροδ. άνωτ. Στραβ. Ζ. 301. 318). Πά- 
σαι δέ αυται έθεωροΰντο ύπδ τών 'Ρωμαίων ώς ληστρικαί, καί 
ιδίως τδ τών ’Αστών έθνος περιγράφονται ώς πειραταί ένο- 
χλοΰντες τά παράλια τοΰ Εύξείνου, έως ου έξετόπισεν αύτούς 
εντεύθεν ο τής Μακεδονίας Φίλιππος.—Τδ όνομα Αίμος παρά- 
γουσί τινες έκτοΰχεΐμα, χειμών καί τοΰ Σανσκριτικού Ίμάν καί 
έμαν, σημαίνοντος ψυχρόν ή θυελλώδες όρος- άλλοι θέλουσιν 
αύτό θρακικής καταγωγής. —

—ΟΟΟ—
Π=^ί στεφάνων παρ Έλλησί.

Στέφανος ονομάζεται κυκλοτερές κόσμημα έκ μετάλλου, 
φύλλων ή άνθέων,φερόμενον ύπό τών άρχαίων περί τήν κεφαλήν 
ή τδν τράχηλον ώς πανηγυρικόν ή πένθιμον καλλώπισμα, καί 
ώς άμοιβή προτερημάτων έξοχων, στρατιωτικής άνδραγαθίας 
καί πολιτικής αξίας διδόμενον. Έλέγετο δέ καί στέφος, στε
φάνη καί στεφάνωμα.

Έκ τής σιωπής τού Όμηρου κρίνοντες νομίζουσιν οί άρχαι- 
ολόγοι, δτι κατά τούς ηρωικούς χρόνους δέν ήτον εισηγμένη ή 
χρήσις τοΰ στεφάνου, ώς αμοιβή άρετής ή πανηγυρικού κό
σμου· δέν γίνεται μνεία αύτοΰ παρά τοϊς άβρόφροσι Φαίαξι, 
ουδέ παρά τοϊς μνηστήρσι τής Πηνελόπης. Φαίνεται μόνον 
ή ’Αφροδίτη, έν τώ εις αύτήν ΰμνω τοΰ 'Ομήρου, κεκοσμημένη 
τήν κεφαλήν έχουσα χρυσίο στεφάνω (1 καί 7). Ή πρώτη 
αύτοΰ εισαγωγή ώς τιμητικού βραβείου αποδίδεται εις τούς 
αθλητικούς άγώνας· έν τισι τούτων άπενείμετο ώς άθλον τοΐς 
νικώσι (Πλιν. Φυσ. ίστ. χγ· 39 Πίνδ. Όλ. Δ. 36), δθεν εί- 
σήχθη καί εις τον 'Ρωμαϊκόν 'Ιππόδρομον. Ό στέφανος ήν ή 
μόνη τοϊς Σπαρτιάταις έν τοΐς γυμνικοϊς άγώσι διδομένη άμοι
βή, καί έφέρετο ύπ’ αύτών εις μάχην πορευομένων.

Οί 'Ρωμαίοι παραλαβόντες παρά τών 'Ελλήνων τήν συνή
θειαν ταύτην έπενόησαν ποικίλους καί έκ διαφόρων ύλών στε
φάνους, ών έκαστον είδος ειχεν ίδιαν ονομασίαν, καί ήν πρός 
ενα τινα Ιδιον σκοπόν ώρισμένον περί τούτου έκτεθήσονται έν 
οίκείω τόπω τά δέοντα.

Οί "Ελληνες έν γένει έποιοΰντο σπανίως χρήσιν τών στέ
φανων ώς αμοιβής τής έν πολεμώ άνδρίας, κατά τούς αρχαιό
τερους καί κρατίστους χρόνους τής ιστορίας αύτών· έδιδον δέ 
αύτούς συνηθέστερον τοϊς έν άθλητικοΐς άγώσι νικώσιν. Ύστε- 
ρωτερον οέ, μικρόν μάλιστα πρό τών χρόνων τοΰ μεγάλου 
Αλεξάνδρου, προσεφέροντο αφειδώς χρυσοί στέφανοι, μάλιστα 
υπό τών ’Αθηναίων, πάσι τοΐς καί έλάχιστον εύοοκιμοΰσιν είτε 
στρατιωτικώς ή πολιτικής. (Α σχ. κ. Κτησιφ. καί Δημοσθ. π. 
στ·φ.). Εί δε καί έδίδοντο ούτω, καί άνευ πολλής προσοχής καί 
έξετάσεως του χαρακτήρος τών λαμβανόντων, ύπήρχον δμως 

διατάξεις τινές όρίζουσαι τδν χρόνον, τδν τόπον και τδν τρόπον 
τοΰ στεφανοΰν τινα.

Έάν έστεφάνου τινά ό δήμος ψηφίσματι αύτοΰ, ή άνάρρη- 
σις τοΰ στεφάνου έγίνετο έν τή έκκλησία, έάν δέ ή βουλή έν 
τώ αύτής βουλευτηρίω. Έστεφάνου δέ καί ή φυλή τούς φυλέ- 
τας αύτής καί ό δήμος τούς δημότας. Κατά τήν μαρτυρίαν 
τού Αίσχίνου, πολεμουμένην δμως ύπό τοϋ Δημοσθένους, δέν 
συνεχωρεΐτο ή έν τώ θεάτρω άνάρόησις, ούτε έν τοϊς δημοσί- 
οις άγώσι, έπί ποινή ατιμίας τοΰ άναγορεύοντος κήρυκος. Ού- 
δεις ύπεύθυνον εχων αρχήν έστεφανοΰτο πριν ή δώση λόγον 
τής διαχειρίσεως τής αύτώ διαπιστευθείσης άρχής. Ένίοτε 
πόλεις εύγνωμονοΰσαι προσέφερον στέφανον εις πολίτας έτέ- 
ρας πόλεως· οί ουτω προσφερόμενοι στέφανοι έλέγοντο ξ ε
νικοί- οί άποστελλόμενοι δέ πρέσβεις έκ τοιούτων πόλεων 
έλάμβανον άδειαν ύπδ τοΰ δήμου, καί δ προκείμενος είς στε- 
φάνωσιν ύπεβάλλετο είς δοκιμασίαν, έξεταζομένης αύστηρώς 
τής τοΰ δλου.αύτοΰ βίου διαγωγής.

Παρεκτδς τών εΐρημένων τιμητικών στεφάνων ήσαν καί οι 
έμβληματικοί καίέκ συνήθειας φερόμενοι,άνευ ορισμού τοΰ νόμου· 
ήσαν δέ ουτοι οί τών ιερέων ή ιερατικοί, οί νεκρικοί (Εύριπ. 
Φοιν. 1647 καί σχολ), οί επιτύμβιοι έκ σέλινου συνήθως κα- 
τασκευαζόμενοι, οί συμποτικοί, οί γαμήλιοι (γαμήλιον στέφος 
Βίεν. ειδωλ. Α. 88), οί γενέθλιοι, άναρτώμενοι έν τή είσόδω 
τής στοάς έν η έγεννάτο τδ νήπιον. Έν ’Αθήναις, έάν τδ τι- 
κτόμενον ήν άρρεν ό στέφανος κατεσκευάζετο έκ κλάδου έλαίας, 
έάν δέ θήλυ έξ έρίου (Ήσυχ. έν λ. στέφανος) κτλ. Περί τού σχή
ματος καί τής κατά τοΰτο ονομασίας τών στεφάνων, έτι δέ καί 
τής ύλης έξ ής ειδικοί τινες στέφανοι έγίνοντο, έκτεθήσονται τά 
δέοντα έν τή περί τών παρά 'Ρωμαίοις στεφάνων διατριβή.

—οοο—

Περί σιοηρών πλοίων κα'ί οικιών.
Ήδη πρδ πολλοΰ κατασκευάζονται πλοία, τών οποίων ή ε

πιφάνεια είναι έκ σιδήρου, καί τά τοιαΰτα έχουσι πρώτον μα- 
κροτέραν διάρκειαν, καθότι, ένω τά έκ ξύλου ναυπηγούμενα 
πλοία μετά 15—20 έτη διαφθείρονται, τά έκ σιδήρου κατα- 
σκευαζόμευα δύνανται νά διαρκέσωσι 50 και 00 ίτ»>· έτερον 
προτέρημα τών σιδηρών πλοίων είναι ή οικονομία τών έξόδων, 
διότι, τά καταρχάς πρός ναυπήγησιν ξύλινων πλοίων χρήματα 
εϊναι όλιγωτέρας ποσότητος, διαφθείρονται όμως τά τοιαΰτα 
πλοία ταχύτερα- πρδς τούτοις ό μετά τήν άχρηστίαν του πλοίου 
ήμίφθαρτος σίδηρος έχει είσέτι τό ήμισυ τής πρώτης του αξίας, 
ένω τδ σαθρωθέν ήδη ξύλον μόλις πρδς καϋσιν δύναται νά 
χρησιμεύση· έκτος τούτου τά σιδηρά πλοία εϊναι εύκινητότερα, 
ώς συμπαγέστερα καί μή άπορροφώντα σχεδόν ΰδατος, ένω 
τά ξύλινα ώς πορωδέστερα, άποκαθιστάμενα βαρύτερα, γίνον
ται καί δυσκινητότερα· άλλο προτέρημα τών σιδηρών πλοίων 
δύναται νά θεωρηθή καί ή μεγαλειτέρα χωρητικότης έν μικρώ 
χώρω, καθώς, καί προπάντων, ή πλειοτέρα ασφάλεια, καθότι 
άν σιδηροΰν πλοϊον είς σύρτεις καί άμμώδεις τόπους ναυαγήση 
δέν προσβάλλεται τόσον εύκόλως δ σιδηροΰς θώραξ αύτοΰ ώς 
ο τών έκ ξύλου. Καί είς τά προτερήματα ταΰτα δυνάμεθα 
νά προσθέσωμεν τό άπυρπόλητον τής ύλης ταύτης* ώστε διά 
τούς έκτεθέντας λόγους ή σιδηροναυτιλία ένδέχεται νά άπο- 
κατασταθή πάγκοινος καθ’ δλην τήν ύφήλιον, ώς ή πείρα ήδη 
έν μέρει τδ άπέδειξε. Τάέκ σιδήρου πλοΐα κατασκευάζον
ται έκ σιδηρών έλασμάτων,άτινα διά καρφίων άλλήλοις συνδυά
ζονται, καί κατά βούλησιν δύναται τις νά παραγγείλη πλοϊον 
όποιασδήποτε χωρητικότητος. Κατά τόν αύτόν τρόπον κατα
σκευάζονται τήν σήμερον ολόκληρα οικήματα έκ σιδηρών πλα
κών, καί άναλόγως τοΰ σκοποΰ καί κατά σχέδιόν τι ώρισμένον 
δύναται τις νά παραγγείλλη οικήματα εξοχής, πόλεως κτλ. ή 
μαγαζεϊα εκτεταμένου μήκους, λ. χ. βαμβακοκλωθεϊα, μεταξο- 
κλωθεϊα κτλ Τοιαΰτα κατασκευάζονται ιδίως είς τά περίφη
μα σιδηρουργεία τοΰ Βελγίου· ώστε τά κατά τδ σχέδιον έκτε- 
λεσθέντα καί διά αριθμών πρδς συναρμογήν αυτών έγχαρα- 
χθέντα, δύνανται νά μεταφέρωνται άπό τόπου εις τοπον είς 
πλάκας κεχωρισμένας άπ’ άλλήλων.

Επειδή όμως τά τοιαΰτα οικήματα τόν χειμώνα, ώς έκ θερ
μαγωγού σώματος κατεσκευασμένα άπάγουσι τήν εσωτερικήν 
πρδς τά έξω θερμότητα, καί ούτω καταντώσι τοσοΰτον ψυχρά, 
ώστε οί έγκατοικοΰντες έν τοιαύταις σιδηραΐς οίκίαις πλεΐστον 

I ύποφέρουσιν ένεκα τοΰ ψύχους, έπεννόησαν τήν κατατασκευήν 
’ έντδς αύτών χυτών τοίχων, οϊτινες κατασκευάζονται ώς τά παρ

λεγψε,α Mm, Μ-

άλλων λίθων, και Το13,ύτα - τα εΐναι πολυ ευω-
νόίερΓτ’ών καί άλλον τρόπον κατασκευαζομένων- καθότι οι- 
κοδόαημα τδ όποιον έάν ώκοδομεϊτο κατά τον συνηθη τροπον, 
ΓθελεΧηθή άντί δύο χιλιάδων ταλλήρων, κατα τον εκτεθεντα 
τρόπον οίκοοομούμενον ήθελε τιμάσθαι άντί 500 ταλλήρων.
r Ε. Αάνδερερ.

—οοο—

ο ΔΗΜΟΣ.
Ποίημα κλέφτικου Σπυρίδωνος Τρικουπη. 

(Έκδοθέν έν Παρισίοις τώ 1821.)
πόσον γλυκός 4 eiv«:oi ’όποιον γιννά rtβΛι ! 
•Ιόν θάνατον ·5 τό» πίλιμον θριαμβίν λέγουν «λοι .

ΤΙ νάν ό ποδοβολάς, τά κούφια τά τουφέκια;. (1). 
Τί νάναι τά κρ.υγάσματα τ’ άνδρίκε.α, τα γυναΐκει» , 
Δέν είναι «γγυριώτικα, δέ» πέφτουν ς το στραυι 
Ανοιοΰν ή κούφιαις τουφε-Α, μοθ φαίνεται, τδν Α 1.

Αϋτίπε το? στοχαστικό» στόμα τοϋ Γ^γιγ»^, 
Κί ευθύς τό ’ί « Μΐ ζ τ*,ς πιστ0?α'ς

Νά, παθιάζεται ’ς αύτόν πλίθος κατηφιασμενο». 
Επί σανίδας νών θωρεΐ ά» δλους κυκλωμένο». 
Βλέπει πώς ί!»’ ό Δήμό{ του ς τό «ιμ* του πν.μίνοθ, 
ΖΛτ=.ΐ νά υαθ’ ήν’ νεκρό; ί μόνον πληγωμένος. 
=,σκέπαοτ’ί παλάσκα του ’μπρσθα τ ητον, συρμένη 
Σπαθιού ί 6ή<’ άσπάθωτη κείτετο κρεμασμένη 
Καί παλλκζά?’ άπό σιμά, μέ δαερυσμενον βλέμμα, 
ν„θΙ βαστοΰσε τ’ ορφανόν π αχ.ιζίν απ τό αιμα 
Ακόμ ή πλ^αϊς χόχλαζαν κί αφραται; φουσκ.λίδες 
Τοΰ αίματος ταΐς στεριναίς «σκέπαζαν 
Πλήν ’ς τοΰ θανάτου τα φτερά τα μαύρα καθισμένη 
Ετρε/εν ό ψυχή νά φώς 5^ δέν Μ’^· 
Μόνοί έζοΰσ’ ή κλέφτικη τόλμη ς προσωπόν του. 
ό Γερογιάνντ,ί γνώρισε τό» απορφανισμόν του. 
Δέν όαΐλεΐ· τό σώμά του πήγαινε ψηλαφώντας, 
AV ίσκοτώθη φεύγωντας νά μάθ’ η η..Λ-
Δυο βόλια βρίσκει ’ς τά μηριά, καί ύυό βαδυα ς . »
Πώς έπληγώΟη διώχνωντας «ύθϋς παρηγόρηση.
ί| σκυθρωπή του φάνηκεν βψις 
ήσάν τό τόξ’ δταν φαν?, σε νεφελωό αιθέρα.
Είς τ’ άπνουν τότε τό κορμί τοϋ υιού δ πατέρας πέφτε , 
Καί κλαίωντάς τον ώς νεκρόν, θαύμα, ως; ί,ιον κ φ . 
Πάλιν καί πάλιν τόν φιλεί, «αλεν τ.ις 
Καί μέ τά χέρι’ άπ’ ταΐς πληγαις ζέστα τα βόλια βγα* . 
Μέ γαράς δάκρυα τών βολιών βρέχει θερμά τα ίχνη, 
Κ«Ώ τά γέρι» τρέμοντα τά βόλια ’ς ολους δείχνει. 
Πολλ’ ώραν Ζμειν’ άφωνος" νά διδαχή γυρεύει, 
δτε συνήλθε, πού, κτί πώς ό Οανατος συ»«?η.

Είνε, δ Δήμος ψυχουών μαζί τ αν,θρεμμένου.
Η:ο» ό νιος πού βά-Λαζί σπαθί τό ματαιμένον. 
Γεωργός αυτός εϊχ’ 5-ομα’ \ δλ, τά μυστικά του 
Τό νέρι τούχε βοκθόν, κρυψώνα τήν καρδία του. 
Τού ’λέγό Γιάννης· Γεώργιο μου, καθησαι και μ γ 
Καταλεπτώς τι ε'γεινε, καί σβϋσέ μου την Ψ>οϊζ· 
Καί σείς, ’δικοί καί φίλοι μου, καθίοθ αφοκρ« · 
'Ο Γεωργός συγκατάνευσεν, άρχι,ει να ιηγηται. 

Γά ρνίθια’σά-' έλάλησαν, σηκώθηκαν ό υιός σου.
Γεώργιο μου. λέγει, ξύπνησε.καί τ’άρματά σου ζω^ι. 
Ξέ?ε·ιί, πλ^αγιάζ’ ’νδυτός, καί C το
ΕΖει ταΐς δυό πιστολαις του, τζ,ν σ .Χ ’ς τόΑκόν
Εϊς μιάν στιγμήν τά πέρασε τδ , ‘
Εκρέμασε τουφέκ. του, κ εΰρεθτ.κε ς τόν δρόμον, 
'ρίχνομαι τότε τής «σ«ς, τήν χώραν ολην σχίζω, 
’X τήν βούσιν φθάνω τήν τρανήν έκεί τον σταματι, - 
Γεώργιο," μ<* λέγ’. ή Φωτεινή εδώθε θα περάσει 
Πηγαίνει νά λειτουργηθώ ί τόν άγιον Αθαναση. 
Τδν λόγον δέν άπόσωσεν, ή Φωτεινή διαοαινει , 
Απ’ τήν τροφόν κί άνεβγαλτα,ς κόραις συνοδευμενη. 
’X δλων τό μέσον έλαμπε, λαμποκοπάει
Τοΰ ανδρειωμένου τό σπαθί ς τήν μαχ όταν χυμαΧ. 

I

φορούσα και έπιΟυμοίαΓάλλως πως σ-.ιχουργήσας να ζωοποιήσω Κ£ 
ΙσθΓεται ·καλ^εΡά^ ^ έκ τούτου

R.4 λαόν, οθεν ηναγκασβηκα να αετα-χειρισΟω .Ον στ.χον ·
, ’οΧ δέν «λλαξα παντελώς καί τοΐς οίκει,κής του γλώσσης το ίοιωμα.

Εφθασαν είς τήν έκκλησιάν έκεΐ ψυχή δέν ήτον- 
’Μβήκαν ή χόραις ’« τούς ’Αγρούς, άνθη απαλά έζητων. 
0 Φωτειν' ΰπό τήν έλγάν καθήμενη κυλοϋσε 
Τό γοργό νααα τ’ αυλακιού, τήν 8ψιν της θωροΰσε. 
Νά κί δ παπάς· ή θύρ’ άνεΐ- όκτω δέκα π.τιοϋντ.ι· 
Φώτω, τροφός, κόραις, παπάς, ξαφνω περικυκλουνται. 
Ητον δ Γιώτης, τ’ ακριβό παιδί του Κωνσταντάρα, 
Μ’ ένν,ά του συνομίληκας άπό τήν ίδιαν φάρα. 
Πλαλήματα! κραυγαΐ ’ σκουσμοί’. δ Δήμος τ άγροικαει 
Καθήμενο; παράαερα κί δλος άυλογαει.
Γεώργω... . φωνάζει .... επιβουλή ... μάς έφαγαν... η Φωτω .... 
ήρμησε, κι ή άρματοσιά ’χολόγησ άπ τόν κρότο. 
4«ν«ς έγεινε μέ μ«5ς άπ τόν πολόν τόν ταχον, 
Χάν δταν πέφτη τό νερόν ’ς τήν λαγκαδια _απ τόν βράχον. 
Ό Γιώτης ’μπροσθοπάταγε, βάσταγε ς τόνα χέρι 
Σπαθί, μέ τ άλλο τ’ έσερνε τοϋ Δήμου μας τό τερι. 
Σκωμέναις είχον ταΐς φωτιαϊς τ’ άλλα του παλληκάρια, 
Πισώπλατ’ άραδιάσθησαν τοϋ Γιώτ άναρι avapta 
Πατούσαν γοργό πάτημα ’ς τά κλέφτικα λημέρια, 
χωρίς ν’απλώσουν ’ς άλλην νιάν τ αρπαχτ.κα τους χέρια. 
Ό Δήμος σάν ξεκάμπωσε, τήν προδοσίαν ϊ»“Ρ,!·ει· 
Χού ! χοί φωνάζέι μιάν φοράν κ’ είς τόν έχθρόν χυμέςει, 
3άρναΖνά πάρη τοός εννιά όλους μέ μ;άς παντέχ.ι, 
Μέ γυμνωμένου τό σπαθί Ισα ’« τόν Γιωτην τρέχει. 
Ανοοίκιϊσαν οί ’πισινοί π/λαλητοϋ τόν ήχον, 
Είδοντένλιονταρόκαρδον, ποιος ίτον δέν κατεΐχον. 
Τόν είδε, τόν έγνώρισεν δ Γιώτης, δέν σπαράζει, 
Είς τοΰ; εννιά συντρόφους του βροντόφωνα .
Νά τος τοϋ Γερογιάννη ό ΰιός . . . στεκεσθε καί τηρατε , 
Φωτιά ! γιατί μάς ίφ-γε' ’ ς
Ενας αύτός καί δέκα 'μεΐς· τάχα δεν είν 
Τά πίσιλ,ά του, τ’ άρματα να μή ϊ™ '
Είπε καί βροντοκράγασαν τα δέκα ’
Φυσομανώντα «έταξαν ς τόν Δήμον τα ψνσέκ.α 
Ό Δήμος δέν έδείλιασεν ωσάν τ αγρ μι τρεχει, 
'ηπόταν μέ τό αίμά του τήν γην τό βόλι βρέχη

μ·
Καί βλέπωντας πώς τάλυσαν τα γόνατ η πληγαις του, 
Στυλώνεται κατάρριζα σέ πεύκον κουφωμένο», 
Αρπάζει τό τουφέκι του μέ χέρι .
Εκεί τόν έκατάφθασα. Μπου .... μ«°ό ·· ·· ,
Καί τό τουφέκ’ αύτός ’ς τήν γήν, κί αυτόν ή ψυχ «φινεί.

'Ο Γιώργος δέν άπόσωσεν, γέρωντας βαρύς μΰαίνει 
Ακουμβισμένος σέ ραβδί, μέ τήν σφαγήν 
Τό στήθος τ’ εΤχ’ δλάνοικτον, μ’ ασπρα μαλλια νδυμένον, 
Από τό φώς τό φλογερόν τοϋ ήλιοϋ βαθυα βαμμένου. 
Ανάποδα μιάν μαλλιαρήν φοροδσ αότός 
Σιρβέταν είς τους ώμους του, κί αγαλια αγαλι επατα.

Ι
έβάσταζεν ή μέση του κοντάρι καί πιστόλα 
Κλέφτην παλ,όν τόν έδειχνε τδ φέρσιμον εις δλα. 
Δένδρο» άπ’ τά γηράματα ^οιαζε Χο^ωμενον, 
Βαθυά 'πού μέ ταΐς £ίζαις του στην γη ναι στυλωμένο».

ι>,ρά”ί·
Μέ βλέπεις πώς κατάντησα, πάντα τηρώ τό χωμ«, 
Γερήν ακούω τήν καρδιάν, κί αδύνατον τό ^Λ· 
Μεοόνυγτ’ έχω σύντροφους τών αρρωστιών τους πόν υς, 
ϊξϊδέχν είνίι ιό δεξί χέρι μου πλιό γιά φόνους. 

Επεσε ’ί τό κεφάλι μου τώρα θεϊκή καταρα, 
Ti γηρατειά μου ’ντρόπιασε» ό ΰώς τοϋ Κωστβνταρα. 
Πώς μέ λυπεί, συμπέθερε, τό χαλεπόν μου γήρας, , 
Πού τ’ άρματά μου τά παλν,ά μ άρπαζ^ από τας χειρας . 
Τό θέλημά ’ναι τοΰ 0εοϋ (μεγάλον τ’όνομα του) 
Νά μήν έκδικηθ’ δ Κοντός μέ χέρια τα δικά του. 
Πλήν δ Μεγαλοδύναμος θέλει μέ ζανασανει, 
Συμπέθερον μοΰ χάρισε τόν άζιον Γερογιαννη, 
Τόί Γιάννην ποϋ ώρφάνευσε ταΐς θλιβεραις μανναδες 
Από τούς λιονταρόκαρδους κί «^ου« ««λληκαραδες, 
Που, οτα» ζοϋσαν, δόξασαν μέ τή» λαμπρόν εους γέννα 
Τό Μέτζοβον, τον Κύσσαβον, βουνά τα ξακουσμένα. 
Τά γέίλη τώ» παλληκαριών αύτόν συχνά φημίζουν 
Ταΐς χώοαις τά τραγούδια του κοί τά χωρία γεμι,ουν.

‘Ο Γιάννης τόν άπόκοψε. τά ματια του σφογγΚει, 
’Σ όλους νά λίγη μέ φωνήν φιλέκδικη» αρχ ,ει. 

Πώς τό μπαρούτι ’πιθυμώ τώρα νά μοϋ Ρ?1.’* 
Κί όλόγλωμός του ό καπνός τήν οψιν μου ν αχνίση - 
Πόσον ίπιθυμώ ^ώ μ·.ά σπίθα νά .
Απ’ τόν τουφεκοπρυόβολον, τό βόλι να λα > . 
Φωτιά ’ς ταΐς τέσσαραις γωνιαΐς νά βάλω του χωρι υ ,



Ki ό fS.o; ίγώ κόφτωντα; την κεφαλήν τοϋ υίοΰ τον 
’Σ τόν τάφον τ άχαρου {ton υίοΰ χαρούιχτνο; νά μπήξω, 
Τίνος έσχότωσϊ γαμβρόν χαί τίνος υΐδ» νά δίίξω.

Φλόγα πολέμου 'ξάναψιν τα λόγια ’ς δλου;· μόνος 
‘Ο Κωνσταντής ό ’μορφονιός έχθρδς εϊν’ τοΰ άγώνο;. 
Τζαπράζα χΐ άρματα λαμπρά παιόχορφα φορούσε, 
Σ τούς δρόμους έχαμάρωνε, τούς κάμπους πλήν μισούσε. 

Μέ στόμ’ αύτός αστόχαστο» xi αδιάντροπος αρχίζει 
Σ ένα καί ’ς άλλον άνανδρα λόγια νά ψιΟυρίζφ. 

‘Ο Στίοιος τόν κατάλαβε, κ’ ή γλωσσά τ’ ή γενναία, 
ΑΧονισμέν’ άπ τόν θυμόν, δίστομος ίΐν’ ρομφαία. 
« Ντροπή σου νά νομάζεσαι, τοΰ λέγει, παλληχάρι. 
Χαρτί σοϋ πρέπει νά βαστάς, χαρτί χαί καλαμάρι. 
Ντροπή ’ς ταϊς πλάταις σου, ντροπή, τουφέκι νά σηκώνρ-, 
Μέ δυδ πιστόλας; καπνιστοί; τήν μέστιν ν’ άαματώνφς, 
Κ είς τήν ζερβήν σου τήν μεριάν τρανό σπαθί νά σέρνρς, 
Μέ χρυσοκέντητα λουριά ’ς τήν ζώντ,ν σου νά δένης, 
Νά σειέσαι, νά λογίζεσαι, νά φέρνφ; πάντα γύραις, 
Καί δ,τι φθά σης νά λολή; συνήθειαν σύ τδ 'πήρες. 
Τά φαγοπότια κυνηγάς, τό μαλακό κρεββάτι 
Γιά τήν τιμήν δέν γνοιάζεσαι, ταλαίπωρ' ακαμάτη! 
Κ έπειτ’ αστόχαστα τολμμς κί άχριτα λόγί άφίνεις; 
Δέν ξέρεις τών παλληκαριών τ’ ούτιά μ’ αύτά μολύνει;,. 
‘Πδχουν χαράν τόν πόλεμον, άνάπαυσιν τόν κόπον, 
Καί ’ς τ’.άνδρείωμένα στήθια τους δέν ·χ’ ό φοβος τόπον ; 
Νάχουν στρωμνήν αυτήν τήν γή» τδχουν πολύ καμάρι, 
Γιά μαλακό προσκέφαλον έ-α σκλν.ρδ λιθάρι.
Εί; τού; κίνδυνους τών άνδρών δέν πρέπει σύ νά 'μβαίνη;. 
Σύρε καί μάθε νά κεντάς, νά γνέθης, νά ύφαίνη; ! 
Ναί" ρόκα μάθε νά βαστά; καί τ’ άρματα ν’ άφήσες., 
Γυναικεία» σόδωσε καρδιάν κί άνδρός μορφήν ή φόσι;.»

’Σ τοΰ Γερο-Στέριοι» κραύγασαν δλ' ή γενιά τά λόγια. 
’Εκδίκησ', είπαν, τάδικα τοϋ Δήμου κράζουν βόλια ! 
Καθείς μας είς τόν πόλεμον χαρούμενος θά τρέξει, 
Σ τοΰ εχθρού τό αΐμα τοΰ κοινού τά χέρια τρυ νά βρέζφ 
Κιπε, καθείς ώρκίσΟηκε, ’; τήν μάχ' άν δέν όρμήσφ, 
Αφ’ οδ τδν φάγ’ ή γή, κανείς νά μή τόν τραγουδήσιρ. 
‘Ο Στέριος αναγάλλιασε», ό Γιάννη; γύρω τήρα, 
Λησμόνησε πώς έχασε τήν ’παινετήν του κλήρα.

Τόν τελευταίου ασπασμόν είς τδν νεκρόν νά δώσουν 
‘Σάν ήλθ' ή ώρα, κί ή βαρυαϊς πέτραις νά τόν πλακώσουν, 
'Σ τό μέσον τών παλληκαριών μισόκοποι δυδ τρέχουν, 
Ταΐς λύραις των κρεμάμεναι; κί οί δυδ ς τδν ώμον έχουν, 
δλοι σωπαίνουν· άρχισε νά -ραγονδή ό πρώτος, 
Κί άκλουθα τό τραγούδι του τοΰ δοξαριού ό κρότος.

α Κλεφτόπουλα ! ‘πού ζώνεσθε τ' αδούλωτο κοντάρι ! 
Κλαΰστε τδν Δήμον, κλαύσειε τ' άξιο μας παλλτκάρι ! 
Τόν Δήμον εί; τδ τρέξιμο* δέν έφθανεν ελάφι, 
Τά πόδια το» δέν δείλιαζαν λόγγοι, λαγκάδια, τράφοι. 
Οί στοχασμοί του πάντοτε, τά έργα του, τά λόγια, 
Ησαν κλεφτών παλληκαριαϊς, σπαθ.ά, μπαρούταις, βόλια. 
Ερώτα τούς παλληόιερους πώς τδν εχθρόν νά ζώντ, 
Πότε νά πιάντ, τδ δςνδρό καί πότε τό χοτρό»ι, 
Πώς νά 'ξανοίγνι τδν βορό» καί πώς νά χαταφέρη 
Νά πέφτη ξάφνω ’ς τών έχθρών τήν νύχτα τό ‘λημέρι. 
Ή μάννα του δέν τοΰλεγε ποτέ της παραμύθια. 
Τ' άναφτε μέ πολεμικά διηγήματα τά στήΟια 
Τ Ανδρούτζου, καί· τού Ζαχαρία, Τζαδέλλα, Κατζαντώ»η, 
Μέ τού; άγώνας ήθελε πάντα νά τδν άνδρειόνφ. 
Τδν νιόν’ τοΰλεγε Τζο ιμαρην ‘πού κλαίει τδ Μεσολόγγι· 
Αφ οϋ τόν έφαγε» δ γή, ερήμωσαν οί λόγγοι, 
Αύτόν ‘που 'ς τήν ασάλευτη» τής ανδρείάς του βάσι 
Τήν φήμην τ’ έστησ’, εχωντα; στέγην σπηλιαϊς καί δάση. 
Κϊ Οταν τοΰ; άςιο»ς φίλους του χεραΰνωνεν ή μάχη, 
ίστεκε μόνος σάν ‘ψηλό; πύργος 'ς έρημη,ν ρίχν,’ 
Αύτόν 'πού δέν ήμέρωσε μήτε τ’ άρματωλήκι, 
Νά ‘λημεριάζη πρόκρινεν όπου φωλιάζουν λύκοι, 
Γιατί ποτέ γιά ξαγορά· αύτός δέν πολεμούσε, 
Γιά μόνην τήν ελευθερίάν αρματωσιάν φορούσε, 
Καί πάντα δούλων έλεγε ταϊς -χώραις άξιο; τόπους, 
Λαγγάδια, ράχαις κί ερημιαΐς γιά 'λευθερους ανθρώπους, 
Κλεφτόπουλα πού ζώνεοθε τ’ άδούλωιο κοντάρι! 
Κλαΰστε τόν Δόμον, κλαύσετε τ’ άξιο μας παλληκάρι ! »

Σωπασ αύτό; ό λυριστής· ή λύρ αρχιζ ή άλλη 
Θανάτου τή, αθάνατη» δόξα κλεφτών τά ψάλη. 
« Πόσον γλυκός ό θάνατο; οποίον γεννά -.δ βόλι ! 
Τόν θάνατον ς τό» πόλεμον θρίαμβον λέγουν όλοι. 
Γίνονται τών αγώνων του σάλπιγγες ή πληγαϊ; του, 
Στολίζουν τά πολεμικά χείλ’ ή παλληκαριαϊς του’ 
Προσκυνητάρια γίνονται οί λόγγοι του καί οί τράφοι, 
‘Σ τό αίμα τό μανδήλι του τό παλληκάρι βάφει.

Μ’ ΑΥΤΟΝ ΕΓΩ ΣΥΝΕΖΗΣΑ, άκοΰ, έδώ τόν έ.α· 
Αλλο-, ΑΠ' ΟΛΟΥΣ ΠΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΑΓΑΙΓ ΑΥΤΟΣ ΕΜΕΝΑ. 
Αλλον, ΑΥΤΟΣ Μ' ΕΔΙΔαΗΕΝ ISA ΝΑ ΣΠΛΙΑΔΕΙΩ, 
ΟΧΙ ΠΟΣ’ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ, Ι1ΛΗΝ ΠΟΥ'ΝΑΙ Να ΓΥΡΕ1Ω. 
Τέτοια καθείς μας πάντοτε νά λέρ φίλο ιμ>έτα<, 
Ζητώντας ’ς τούς επαίνους του κί αύτό; νά μελε-ιέτσ-,’ 
ΙΙόσην άφίνει ’ς τούς γονιο'.ς τιμήν καί 'ς τήν γε ιάν του 
όποιος πεθάνν], τό σπαθί βχστώντα; ’ς τήν δεξ άν του, 
Εί; τής ώδτ.ς τά δλόχουσα πτερά τού; άναιβάζει, 
Μέ δόξες τήν άνέσπερην ακτίνα τούς σκεπάζει.
Βράδυ χι α·'ΐ(ίι τριαντάφυλλα άγνα και δαφ.αι; περνούν 
Τά παλληκάρ-.α κλαίωντα, ; τον ιάφον του τά σπέρνει»». 
".Αρρωστος, λεν, δέν σάπητεν εί, τ’ άνανδρο, τό στρώμα, 
’Αλλ έβρεςε ’; τό- πόλεμο, μέ τδ αίμά τ.υ τό χώμα. 
Κ’. δταν ύ υιός π;ό; ιόν γο.ιό» νά π ζρ ευχήν πν,γα νρ, 
ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΚΕΙΟΝ, λέγ’ ό γο ιό.-, ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΚΙ·ΐθ\ ΝΑ ΓΕΝΗ ! 
Κ’ ή τιμημέν ή μάννα του νά Ίΐθ.μα δέν παύει 
Από τό τέκνον τζς τιμήν τέτ-.ιαν κί αύτή νά λα’βη.
Πόσον γλυκός ό θά.ατο; όποιον γεννά τδ βόλι ! 
Τόν θάνατον ; τον πόλεμον θρίαμβο·, λέγουν δλοι !

Δ1 Α. Φ Ο Α.
Εϊπομεν πολλάκις ότι οί λαοί καί έν ’Αγγλία καί έν Γαλλία 

διατηροϋσιν άναλλοίωτον την εαυτών συμπάθειαν πρός τό Έλ - 
ληνικόν γένος, τό τε νϋν ελεύθερον καί τό έτι ύπό την στυγε- 
ράν τού ’Οθωμανού μάστιγα δουλεΰον άλλ’ έκ παντός τρό
που την Τουρκίαν ύπηρετοϋντες δημοσιογράφο1, τινες έν τή 
όξυδερκεία αυτών βλέποντες ήλιου φανώτερον τά αισθήματα 
τών λαών ταϋτα, καί τήν συνέχουσαν τήν καρδίαν αύτών συμ
πάθειαν πρός τούς άναξιοπαθουντας χριστιανούς, πειρώνται ίνα, 
διά ψευδεπίγραφων έπιστολών καί άλλων ιδίων ψευδών παρα
στάσεων περί τών Ελλήνων, μεταπείσωσι τήν κοινήν γνώμην 
κατ’ αύτών καί ύπέρ τών Τούρκων πιστεύομεν δτι οί κατά τών 
Ελλήνων χαλκευόμενοι μύθοι όλίγην Οέλουσιν έπενέγκει με
ταβολήν είς τάς εύγενεϊς καρδίας τών φιλελλήνωνλαών. Εις τούς 
μύθους τούτους ανήκει καί ή συκοφαντία δτι δήθεν οί κάτοι
κοι τών Αθηνών έσκόπουν,κατά τήν δυτικήν μεγάλην πέμπτην, 
νά έπιπέσωσι κατά τών έκκλησιαζομένων έν τώ ναώ αύτών δυ
τικών κλ. Αξιέπαινοι καθίστανται οί Κ. συντάκται τοΰ Specla- 
(eur de Ι'οπβηΙ,τοϋ Miroir Grec, ToSObservateur και τοΰ γαλλι
κού Πανελληνίου, άναιροΰντες έλλόγωςέκάστοτί τάς ύπό τοιού
των δημοσιογράφων τής εσπερίας Ευρώπης κατά τής Ελλάδος 
έκτοξευομένας συκοφαντίας καί άλλα ληρήματα, εις γλώσσαν 
καταληπτήν τοΐς κατηγόροις ήμών καί τοΐς άναγνώσταις αύτών.

— Έπευφήμησεν ή κοινή γνώμη μετ’ άγαλλιάσεως ότι ό 
παυθείς Κύριος Δ. Παπάγος πρώην πρόεδρος τών έν Μεσολογ- 
γίω πρωτοδικών δ'.ωρίσθη άρτι ώς τοιοϋτος έν Χαλκίδι Δεν 
άμφιβάλλομεν ότι ό εύγενή καροίαν έχων, καί τό αίκεΐον έκά- 
στω άποδίδων Κύριος υπουργός τής δικαιοσύνης, θέλει έπανα- 
γάγει εις τήν υπηρεσίαν καί τόν ύπό τής κοινής γνώμης προ- 
στατευομενον καί ύπότής ιδίας αρετήςσυσταινόμενόν Κύριον U. 
Δεάγγελην, έντίμως καί άμέμπτως 25 ό7να έτη έν τώ ν»ω τής 
θέμιδος μυσταγωγήσαντα. Ό ούδεμίαν ούδενί δικαίαν είς μομ
φήν παρασχών αφορμήν Κύριος ΙΙήλλικας δέν θέλει πάντως 
αφήσει έν δίψη δικαιοσύνης τόν είρημένον Κύριον Δεάγγελην, 
μεγάλης οικογένειας αρχηγόν καί έν δειναΐς περιελθόντα πε- 
ριστάσεσιν, ώς πάντες οί τίμιοι ύπάλληλοι δτε απολύονται τής 
δημοσίας υπηρεσίας.

— Ή Σεβ. ήμών κυβέρνησις αίτήσασα έλαβε παρά τών εν
ταύθα πρέσβεων τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας πενθήμερον έτι 
προθεσμίαν, όπως άπαντήση είς τάς αύτή έπιδοθείσας διακοινώ- 
σεις αύτών.

— Ό Ν. Φιλάρετος, 2000 εκλεκτού στρατού ηγούμενος, δι- 
ευθύνθη έκ Πορταρίας είς Μακρινίτσαν, καταλαβών πάσας τάς 
επικαίρους έν τώ μεταξύ θέσεις.

— Ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς τής Γαλλίας άνεκλή- 
θη ύπό τής κυόερνήσεως αύτοϋ. Λέγεται δτι ό υιός τοΰ Κυρίου 
Α. Μεταξά Σπυρίδων άπεδείχθη πρέσβυς τής Ελλάδος είς Βε
ρολίνου- ό δέ Κ. Δ. Σχινάς εις Βιέννην.

— Άπηγορεύθη ό άπό τών ’Ελληνικών λιμένων απόπλους 
τών εθνικών πλοίων, κατά διακοίνωσιν νέαν τών Κ. Κ. πρέ^ 

^βεων τής συμμαγίας.
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