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"Αμα έφθασεν ή άντιβασιλεία εις Ναύπλιον τον ’Ιανουάριον τοϋ 1833,

V) προκήρυξις αύτής προς τούς "Ελληνας ένεποίησε μεγάλην χαράν καί
παρέσχεν έλπίδας’ αλλά τά εογα αύτής

άμέσως έφάνησαν άποτρόπαια

καί φαίνεται δτι καί τινές έκ των Ελλήνων ένεκα προηγουμένων, ένό—

μισαν κατάλληλον την περίστασιν διά νά έκδικηθώσι τούς άντιπάλους
των. Διότι, κατά τύν αείμνηστον κυβερνήτην Ίωάννην Καποδίστριαν, οί

"Ελληνες είναι πολύ επιτήδειοι εις το συκοφαντεΐν, ως πρός τούτο δέ δεν

μεταχειρίζονται μέσα απ’ εύθείας, άλλ’ εις την αρχήν αρχίζουν άπό πλα
γίους υπαινιγμούς και ακολούθως καταντούν εις τον προκείμενον σκοπόν,

μέ τοιοΰτον τρόπον, ώστε πας τις πείθεται δτι ή συκοφαντία είναι βέ
βαια, ένφ ούτε ί'χνος ύφίσταται.
Ή άντιβασιλεία κατήργησεν

ολα τά στρατιωτικά σώματα της Ελ

λάδος, οί δέ άξιωματικοί των σωμάτων τούτων έλυπήθησαν σφόδρα, διότι
άπαντες ηλπιζον αμοιβήν

άπό την πατρίδα διά νά πορίζωνται τά πρός

ζωοτροφίαν, επειδή άπαντες ήσαν άνευ πόρου ζωής και ήσαν οίκογενειάρ-

χαι, έκτος ολίγων τινών. Κατά την ’Ανατολικήν μάλιστα 'Ελλάδα καί
προ πάντων έν Αεβαδεί^: εύρίσκοντο πολλοί τοιουτοι άνώτεροι καί κατώ
τεροι άξιωματικοί, οίτινες έν συνομιλίαις μετ’ έμοΰ έ'κλαιον την

τύχην

τους, άλλ’ ουδέποτε έστοχάσθησαν νά παρανομήσωσιν ή νά ένεργήσωσι
το παραμικρόν κατά τής τότε άντιβασιλείας. Μόνον έστοχάσθησαν νά

στείλωσιν απεσταλμένους πρός αύτήν, νά έκθέσωσι την κατάστασίν των
καί νά ζητήσωσι νά τοϊς δοθγ πόρος ζωής, αλλά ή άντιβασιλεία συνέλαβε

άπαντας καί τούς έκράτησεν εις

τά φρούρια τοϋ Ναυπλίου διατάξασα

άνακρίσεις. Εις τάς άνακρίσεις αύτάς, φαίνεται, οί έναντίοι πρός έκδίκησιν

δέν είπον τήν άλήθειαν, τότε δέ προσεκλήθην

καί εγώ εις τό Ναύπλιον

παρά τοϋ τότε είσαγγελέως Έδουάρδου Μάσσωνος, ’Άγγλου, καί άνεκρί-

θην, είπον δέ πάσαν τήν άλήθειαν καί άπελύθην.
Καί εις Θήβας δέ συνεκροτήθη έκτακτον δικαστήριον, καί είσαγγελεύς

αύτοΰ είχε διορισθή δ κ. Γεώργιος 'Ράλλης, νυν καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου’ προσεκλήθην δέ καί παρ’ αύτοΰ καί μεταβάς εις Θήβας άνεκρί-

θην καί άπελύθην. Άλλ’ ώς εί'πομεν άνωτέρω, ή'ρχισαν δλοι οί "Ελληνες
πολιτικοί τε

καί στρατιωτικοί νά βλέπωσιν δλα αυτά μέ κακόν δμμοε

καί άπελπιστικώς. Καί έγώ δέ ακόμη ένεκα τής θέσεώς υ.ου εις ΛεβαΤόμος Ε’. 10.— ’Οκτώβριος 1881. '
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δείαν είχον φιλιωθή μέ πολλούς επισήμους Γερμανούς, καί τούς έφιλοξε-

Τ. Γ., Ωφελούμαι άπο τήν ευκαιρίαν ταύτην νά σάς προσφέρω τούς φιλικούς προσκυ-

νησα μάλιστα είς την οικίαν μου καί έχω άπο πολλούς έπιστολάς, έκ

νισμούς μου, και θά σάς παρακαλέσω νά μέ Ενθυμίσετε ώσαύτως καί πρός τήν σύζυγόν σας. ‘Ο λοχαγός κ. ’Άβελ σάς προσκυνά άμφοτέρους.
'

των δποίων μίαν τοϋ στρατηγού της Μάνης Σμάλτζ, χρηματίσαντος επί

πολύ καί ύπουργοΰ των Στρατιωτικών παραθέτω ενταύθα :
’Αχίλλειου 23 ’Ιουλίου <834.

Ενγενέστατε φΐΐε,

Δ. ΣΟΓΤΖΟΣ 1.

Προς τον εύγενέστατον Κι'ριον 'Αντώνιον Γεωργανταν

Είς Αεβαδείαν.

Έλαβον τό φιλικόν γράμμα σας και με μεγάλην εύχαρίστησιν άνεγνων τάς περιποιη
τικές και φιλικές Εκφράσεις σας.
Εΐναι άρκετός καιρός τωόντι δπου Επεθύμουν νέ σας Εκφράσω την εύγνωμοσύνην μου
διέ την καλοκάγαθου Ενθύμησίν σας, μολοντούτο τέ περιστατικέ τά όποια μέ Εμπόδισαν

εως τώρα δεν πρέπει νέ σας εΐναι άγνωστα.
Όλίγας ώρας μετέ την εις Ναύπλιον άφιξίν μου, διετάχθην νέ μεταβώ εις την Επαρ
χίαν τής Μάνης διά νέ παραλάβω τήν διοίκησιν τών δυο Β.|ταγμάτων. Ισως δεν άγνοεΐται είς ποιαν αμάθειαν καί μακράν τινα αγριότητα εδρισκεται ο λαός οδτος παραβαλ
λόμενος μέ τούς λοιπούς λαούς' προσθέσατε εις ταϋτα τές ραδιουργίας τών ίδιοτελών
καί κακούργων,τινών ψευδών καί λαοπλάνων ίερεων, οιτινες ολοι καταγίνονται νέ πάρε—
ξηγήσουν τούς άγαθοεργούς σκοπούς τής αύτοΰ Μεγαλειότητος καί τής Ιερας συνόδου, ώθοΰντες μόνον τον δυστυχή τούτον λαόν είς την άφευκτου απώλειαν και καταστροφήν
του· ‘Όλα ταϋτα λοιπον έφεραν τον μωρόπιστον τούτον λαόν είς στάσιν να άρυηθή τέ
Ιερότερα τών χρεών του και νέ παύση διέ μίαν στιγμήν νέ γνωρίζη τον βασιλέα του·
ή Εξάλειψις τής πλάνης ταύτης ήτο τό μόνον μέσον τοΰ νέ άπαλλαχθή ο λαός ουτος άπρ
τήν άπώλειάυ του καί αδτη ήτο ή μέχρι τοΰδε Ενασχόλησίς μου. Είς τό διάστημα τοϋτο
Εταράχθη ολίγον ή τόσον εύτυχώς Επανελθοϋσα ησυχία,αΐεύνοϊκαί δμως καί νικηφόροι ήμέραι τής πρώτης καί τρίτης ’Ιουλίου συνετέλεσαν σφοδρότερου διέ νέ οδηγήσουν τούς
πεπλανημένους είς τέ χρέη των καί τρέφομεν τέλος τήν χρηστήν Ελπίδα, οτι ή ύπόθεσις
αδτη πλησιάζει είς το αίσιον τέλος της. Άπο τό πρωί εως το εσπέρας καταγινόμεθα
συνεχώς νέ άκροαζώμεθα διαφόρους παραστάσεις καί νέ στερεώνωμεν τήν κλονουμένην
ιδέαν τοΰ καλού είς τούς ανθρώπους τούτους. Είς τήν στάσιν ταύτην εύρισκόμεθα καί
συμπεραίνετε κάλλιστα δτι τέ χρέη τής ύπηρεσίας μας στερούν Ενίοτε τήν ηδονήν τοϋ
νέ Εκτελώμεν τέ φιλικά μας χρέη άν καί τόσον εύάρεστα είς ημάς.
Ό σκύλος τον όποιον είχατε τήν καλοσύνην νέ φυλάξητε ώς ίδικόν μου στοχάζο
μαι δτι εως τώρα πρέπει νέ Εδραπέτευσεν ή νέ Εδιώχθη μολοντούτο ειδοποιεΐσθε οτι
δεν ήτον ίδικός μου.
Παρακαλεΐσθε νέ δεχθήτε καί πάλιν τές φιλικάς μου Εκφράσεις καί νέ μείνετε βέ
βαιος οτι εις πρώτην ευκαιρίαν, βεβαίως δέν θέλω λησμονήσει τές προς ύμας ύποσχέσ61ς μου, ή Εκτέλεσις τών οποίων Εμποδίσθη μέχρι τοϋδε Εξ αιτίας τών περιστάσεων
τούτων.
Έπεθύμουν νέ μέ γνωστοποιήσητε τήν παραλαβήν τοΰ γράμματος τούτου διέ νέ
γνωρίζω πρός ησυχίαν μου δτι αί αίτίαι τής μέχρι τοΰδε άργοποριας μου δεν σας εί

ναι πλέον άγνωστοι, καί νέ ήμπορέσω νέ μάθω και τα της ύγειας σας.
Παρακαλώ νέ προσφέρετε τούς προσκυνισμούς μου εις την σεβαστήν συζυγόν σας,
τής οποίας τές εύγενικές περιποιήσεις δέν θέλω λησμονήσει ποτέ.
Προσφέρετε παρακαλώ ώσαύτως τούς προσκυνισμούς μου είς τύν φίλον κ. Δοιδωρίκην.’Εμέ δέ μετράτε ώς ειλικρινή φίλον σας.
ΣΜΑΑΤΖ -στρατηγός.

Μολαταύτα έλυπούμην διά τήν κατάστασιν αυτήν και επεθύμουν, εάν

ήτο δυνατόν, νά εύρίσκετο θεραπεία τις τοΰ κακοϋ.
Κατά το 1837 δ Δ. Ν. Καλλιφρονας, νυν βουλευτής’Απτικής καί πολ-

λάκις ύπουργός, είχεν έλθει είς Αεβαδείαν, ώς εχων μέρος είς ενοικιάσεις
δημοσίων προσόδων κατά τήν επαρχίαν ©ηβών καί Αεβαδείας· μετ’ αύτοΰ

επίτηδες ήλθον είς ομιλίαν περί τών διατρεχόντων είς τήν Ελλάδα, καί

έσυμφωνήσαμεν είς τάς ιδέας μας, ώστε όταν έπιστρέψη είς ’Αθήνας νά
φροντίσγ νά εύρη έν πρόσωπον έκ τών έχόντων επιρροήν είς τον τόπον διά

νά κατορθώσωμεν νά γείνγγ κέντρον είς τήν ενέργειαν τών ιδεών μας. Ώ-

νομάσαμεν δέ και ρητώς τον Γεώργιον Κουντουριώτην, δ όποιος είχε με

γάλην βαρύτητα, άλλ’ δ Καλλιφρονας έπανελθών είς ’Αθήνας, δέν εδρε
κατορθωτόν το τοιοϋτον. Έγώ έχων ανάγκην νά θέσω τήν κόρην μου ώς
οίκότροφον είς τήν σχολήν τών κορασίων, κατά τό 1842 κατά μήνα Σε
πτέμβριον, ήλθον είς ’Αθήνας οίκογενειακώς διά τόν σκοπόν αυτόν. 'Άμα

δέ έφθασα ενταύθα, δ ’Ιωάννης Μακρυγιάννης μετά τοΰ δποίου είχον στε
νήν φιλίαν από τόν καιρόν άκόμη τής Τουρκοκρατίας,μέ προσεκάλεσεν είς

γεϋμα. Έδέχθην καί μετέβην είς τήν οικίαν του, εδρον δ’ εκεί καί τόν

Άνδρέαν Αόντον. Μετά τό γεύμα δ Μακρυγιάννης μέ είπεν δτι πρό τινων
μηνών συσκεφθέντες μετά τοΰ Άνδρέου Αόντου, έ'μειναν σύμφωνοι νά ένερ-

γήσωσι περί τής καταστάσεως τής Ελλάδος, καί έ'κριναν εύ'λογον τήν
.ιδέαν τους αύτήν νά τήν ανακοινώσουν και είς τόν Άνδρέαν Μεταζάν*
μετέβησαν δέ πρός αυτόν οί δύο οδτοι και τώ άνεκοίνωσαν τήν γνώμην
των* δ Μεταξας δέν άντέκρουσεν αύτήν άλλά τούς είπεν δτι θέλει σκεφθή,

επειδή τό ζήτημα αύτό είναι πολύ σπουδαΐον καί επικίνδυνον. Και όντως
τότε ούδείς έτόλμα νά άναφέρτ) περί μεταβολής πραγμάτων, διότι άμέ-

σως συνεκροτεΐτο στρατιωτικόν δικαστήριον καί άπεφάσιζεν είς θάνατον;

μάλιστα ενθυμούμαι δτι δταν κατά το 1839 είχον έλθει είς τάς’Αθήνας
1 Ο μ.ακχριτης Δ. Σοϋτσος διέπρεψεν Επί πολύ ,ώ> φρούραρχος ’Αθηνών άποβιώσας μέ
Τον βαθμόν τοΰ συνταγματάρχου. Οϋτος ήτον άδελφος τοϋ άξιοτίμου καί πεπαιδευμένου ζαθηγητοϋ τοΰ Έθνιζοΰ Πανεπιστημίου Ίωάννου, γηράσαντος είς διαφόρους ύπηρεσίας, έτι δέ
άδελφος τοΰ ύποστρατήγου Σζαρλάτου, άρχηγοΰ τοϋ ζατά τήν Θεσσαλίαν στρατοϋ.
"Ολαι αι έπιστολαΐ αΐ τυπωθησόμεναι έν τή παρούση διατριβή ύπάρχουσι πρωτοτύπως
εις χεϊράς μου, προσιταί εις πάντα έπιθυμοϋντα νά τάς άναγνώση.
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δι’ ύποθέσεις μου, κατέλυσα είς την οικίαν τοΰ ’ΑναστασίουΒέλλιου συγ-

®ά έπηγαίνομεν χάριν περιπάτου μέχρι της οικίας τοΰ Μακρυγιάννη, δπερ

γενοΰς καί φίλου έχοντος δύο θυγατέρας την ’Άνναν και 'Γατιανην καί

καί έπράξαμεν. Άλλ’ η Κυρία Μακρυγιάννη μάς ώδηγησεν είς τδν κ·ηπον

ένα υίδν τον Γεώργιον Βέλλιον άνώτερον υπάλληλον εις τδ ύπουργεΐον της
Δικαιοσύνης. 'Ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος ιατρός έξέδιδε τότε τδ περιο

Μακρυγιάννης είχεν άποθηκας οίνου και τών τοιούτων, έσωτερικώς δέ ίτο
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κάτωθεν τών στηλών τοΰ ’Ολυμπίου Διός" έκεΐ δ

δικόν σύγγραμμα δνόματι «Πρόοδος». Αύτδς μίαν των ημερών εις την οι

περιποιημένον μέ καθίσματα. Ευρομεν λοιπόν καθημένους έκεΐ τούς δύο

κίαν του παρούσης της συζύγου του, μοΰ είπεν έμπίστευτικώς ότι εις τδ

τούτους. ’Αμέσως δέ δ Μεταξάς ευρέθη σύμφωνος και είπεν δτι παραδέ

έπιδν φύλλον τ·ης «Προόδου», θά γράψφ δτι κατά τδ 1842 θά πραγμα

χεται την ιδέαν των πληρέστατα διά την εύημερίαν τ·ης 'Ελλάδος, καί

τοποιηθώ εις την Ελλάδα μέγα γεγονός. "Αμα η'κουσεν η σύζυγός του τδ

πρέπει νά ένεργησωμεν άποτελεσματικώς. Συσκεφθέντες λοιπόν άπεφασί-

τοιαυτον, άρχισε τά δάκρυα λέγουσα δτι τά πρώτα παθήματα δεν τδν

σαμεν δτι είναι άνάγκη νά προσελκύσωμεν πρόσωπα

άποτρέπουν άπδ τά τοιαϋτα, και Κύριος οίδε τί ζημίας έχει νά παθγι· Με

άξια πρδς έκτέλεσιν τοΰ σωτηρίου αύτοΰ έργου της εισαγωγές του Συν

τά δπόΐα νά ηναι

έσυμφώνησα καί εγώ, άλλ’ δ Σοφιανό-

τάγματος. Έμείναμεν δέ σύμφωνοι δτι εί μέν δ βασιλεύς ’Όθων δεχθί) την

πουλος έστάθη άκαμπτος εις την άπόφασίν του. Την αύτην ημέραν εις την

μ,εταβολην νά κατορθώσωμεν νά διατηρηθώ αύτδς είς τδν θρόνον, εάν

οικίαν του Βελλίου ένφ έτρώγομεν, είπον δτι εις έφημεριδογοάφος έ'χει νά

όμως καί άντισταθγ, τότε νά έπέλθώ η δέουσα ένοπλος δύναμις

τυπώσρ είς την εφημερίδα του την ιδέαν αύτην περί, συντάγματος, δ δε

φέρώ τδ άποτέλεσμα. ’Επίσης έσυμφωνησαμεν δπως είς δλην την έρ^α-

Γεώργιος Βέλλιος μοι άπηντησεν δτι ητο αδύνατον κατ’ εκείνην την επο

σίαν μας αύτην νά μη γράφωμεν έπιστολάς, νά συνεννοώμεθα δέ μόνον

τοιοΰτον, και μέ παρεκάλεσε νά του

είπώ τδ όνομα του έφημεριδογράφου, αλλά τφ άπεκρίθην δτι μοΰ είναι

προφορικώς μετά τών άπεσταλμένων φίλων, κατεβάλαμέν δέ άνά εκατόν
δραχμάς δ καθείς δι’ έκτακτα έξοδα, καί <2ν γείνφ άνάγκη άπεφασίσαμεν

αδύνατον νά τδ έκμυστηρευθώ. Με ηρώτησεν εάν ητο δ ’Εμμανουήλ Άν-

νά καταθέσωμεν καί. άλλας. ’Επίσης έμείναμεν σύμφωνοι δτι δσοι έξ άμών

τωνιάδης, συντάκτης της έφημερίδος «Άθηνάς»,

καί εγώ τφ άπεκρίθην

τών έν ττί συνομωσίιγ έχομεν σχέσεις μετά τών Αύλικών,τών ύπουργών καί

δτι όχι. Μετά τδ γεΰμα άποχωρησάντων τών γυναικών καί του πατρδς’,

άλλων υπάλληλων, νά έξακολουθώμεν διατηροΰντες αύτάς καί πολιτευό

την γνώμην αύτην της γυναικδς

χήν νά τολμηση τις νά πράζν)

καί νά

έμείναμεν μόνοι και δ Γεώργιος Βέλλιος μέ παρεκάλεσεν έκ νέου νά τοΰ

μενοι μέ τδν σκοπόν νά γνωρίζωμεν τί ένεργεΐ η Κυβέρνησις, καί έάν γίνγι

είπώ τδ όνομα της έφημερίδος, και μοΐ ώρκίσθη δτι θέλει τδ φυλάξει μ.υ-

τι γνωστόν έκ τών συμβουλίων μας νά γνωρίζωμεν τί μέτρα θά λάβ·ρ τι

στικόν. Έγώ δέ έχων εμπιστοσύνην πρδς αύτδν τοΰ ώνόμασα τδν Σοφια-

Αύλη καί ή Κυβέρνησις. Άπεφασίσαμεν καί ημέραν

τόπουλον.’Αληθώς μοΰ είπεν δ Βέλλιος, δτι δ Σοφιανόπουλος είναι δ .μό

ταβολές την 25 Μαρτίου τοΰ 1844.

έκτελέσεως τνίς με

νος τολμηρός άνθρωπος της έποχης ταύτης και θέλει τδ πράξει. Καί

Έν τοσούτφ γνωρίζοντες δτι έν’Αθηναις εύρίσκετο δ ’Ιωάννης τοΰ Γκού-

πραγματικώς τδ έκδοθέν φύλλον της «Προόδου» περιεΐχεν άρθρον άνα-

ρα, δ ’Ιωάννης Στράτος, δ Άνδρέας *[σκος καί δ Κώστας Μπότσαρης άπέ-

πτύσσον την .περί Συντάγματος ιδέαν.

φασίσαμεν νά έξηγηθώμεν μετ’ αύτών καί δστις η'θελε παραδεχθώ την

*Ας έλθωμεν τώρα είς τδ προκείμενον, την συνομιλίαν μετά τοΰ Άν-

ιδέαν μας τδν έστέλλαμεν είς τδν Άνδρέαν Μεταξάν νά έξηγηται καί

δρέου Αόντου και τοΰ Μακρυγιάννη’ ουτος μ.οί είπεν δτι πολλάκις μετεβησαν είς την κατοικίαν τοΰ Άνδρέου Μεταξά, άλλ’ έστάθη άδύνατον νά

μετ’αύτοΰ, διότι τδν Μεταξάν έγνωρίζομεν ώς άρχηγδν τ·ης ένεργείας

τδν άνταμώσωσι κατά μόνας,

διότι πότε ύπέφερεν άπδ τούς οφθαλμούς

μας. Καί δσον μέν άφορκ τδν Κώσταν Μπότσαρην καί τδν Άνδρέαν ’Ίσκον
άνεδέχθη δ Άνδρέας Αόντος νά τούς δμιλησγ, τδν δέ Ίωάννην Στράτόν

του καί πότε εύρίσκοντο άλλοι φίλοι παρόντες, και ώς έκ τούτου δεν ημ-

άνέλαβεν δ Μακρυγιάννης τδν δέ Ίωάννην Γκούραν

πόρεσαν νά δμιλησουν μαζύ του, μέ παρεκάλεσαν δέ νά φροντίσω νά τδν

ίδώ ιδιαιτέρως και νά τοΰ έξηγηθώ τά περί τοΰ σκοποΰ μας· καί εί μέν

νον Μαμούρην δστις ητο άρχηγδς ταγμάτων τινών καί ή'δρευεν έν Ύπάτώ άνέλαβον έγώ δ ίδιος. Ούτω δέ διελύθημεν πρδς ένέργειαν τών

έδέχετο την γνώμην αύτών νά έλθουν τότε είς έν άποτέλεσμα, άλλως νά

άνω ρηθεντων. Έγώ άμέσως είδον τδν Ίωάννην Γκούραν έ Μαμούρην καί

τδν έπονομαζόμε-

γνωρίζουν τί έχουν νά πράξωσι. Πραγματικώς την αύτην ημέραν είδαν τδν

έξηγηθην πρδς αύτδν τδν εύρον δέ συμφωνότατον καί τδν έστειλα πρδς

Άνδρέαν Μεταξάν και μέ είπε νά ειδοποιήσω τούς δύο τούτους δτι την

τδν Άνδρέαν Μεταξάν δ δποΐος έμεινε εύχαριστημένος μαζύ του.

Παρο

έπιοΰ&αν κατά τάς τρεις μετά μεσημβρίαν νά εύρεθώσιν εις την οικίαν τοΰ

μοίως δ άνδρέας Αόντος ώμίλησε πρδς τδν Κώσταν Μπότσαρην καί τδν

Μακρυγιάννη, αύτδς δέ θέλει διέλθει έκ της κατοικίας μου, η δποία εύρί-

Άνδρέαν’Ίσκον, καθώς καί δ Μακρυγιάννης πρδς τδν Στράτον,άλλ’δ’Ίσκος

σκετο πλησίον της παλαιάς 'Ρωσικής έκκλησίας και της νΰν, καί έκεΐθεν

έχων εύλύγιστον χαρακτήρα δλίγην ζωηρότητα έδειξε ·ρδς τδν Μεταξάν.
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Έγώ δέ τυχών εκείνου τδ όποιον έπεθύμουν προ πολλοί, έτρεξα άμε-'

άμφότεροι λησμονησαντες τάς διενέξεις. Τήν ιδίαν ημέραν άμέσως μετά

σως καί είς τδν Δημήτριον Καλλιφρονάν και άνήγγειλα πρδς αύτδν μετά

μεσημβρίαν υπήγα είς την οικίαν τοΰ Κριεζώτη καί τοΰ άνταπέδωκα την

μεγίστης χαράς τδ ποθούμενο >’
δέ δλην την πεποίθησιν είς τδν
χαρακτήρα τ,οΰ άνδρδς έστειλα και αύτδν είς τδν Άνδρέαν Μεταξάν

νά έκβάλτ)* τδ φυλακτηρων μέ τίμιον ξύλον τδ δποϊον έσυνείθιζε νά φέργι

έπίσκεψιν’ παραλαβών δέ τοϋτον είς ιδιαίτερον δωμάτιον τδν παρεκάλεσα

είς τδ στήθος του δπερ

δστις έμεινε κατά πάντα ευχαριστημένος. Ενταύθα ύπηρχον πολλοί φί
λοι πάντων ημών, άλλά δέν έκρίναμεν άναγκαϊον έπί τοϋ παρόντος νά έξη-

καί έπραξε. .Τότε τοϋ είπα δτι πρόκειται περί

πατρίδας γνωρίζων ποίας άρχάς έπρέσβευεν δ Κριεζωτης. "Αμα δέ τοΰ

γηθώμεν είς άλλους, άλλ’ άπεφασίσαμεν νά άναζητήσωμεν άπδ τούς κα

έξηγηθην την ύπόθεσιν μετά μεγίστης εύχαριστησεως έδέχθη καί ύπε-

τοίκους τούς έχοντας έπιτοπίαν επιρροήν και δυναμένους νά φέρωσιν απο

σχέθη μέ ένθερμον ζήλον νά ένεργησν) έν καιρφ τά δέοντα μέχρι καί της

τέλεσμα. Εβρον δέ ώς άναγκαϊον είς τδν σκοπδν τοϋτον

τελευταίας

τδν Κριεζώτην

ρανίδος τοϋ αίματός του, καί τοιουτοτρόπως

έτελείωσε καί

ένεκα τός έπιρρός την οποίαν έχαιρεν είς την νόσον Εύβοιαν, άλλά κάνεις

αύτδ τδ σπουδαϊον έργον. Παραλαβών δέ τάς άπαντήσεις τών έπιστολών

έκ τών τεσσάρων ημών τούτων δέν άνεδέχετο την μετ’ αύτοΰ συνέντευξιν, διότι έγώ μέν ή'μη? είς δυσαρέσκειαν μετ’ αύτοΰ δι’ ίδιωτικάς υποθέ

πρδς τδν Μακρυγιάννην καί Μαμούρην καταφατικάς έξαπέστειλα αύτάς

είς ’Αθήνας πρδς μεγάλην τών φίλων εύχαρίστησιν.
Είς Χαλκίδα διαμένων δέν ένέκρινα νά εξηγηθώ είς τδν έκεϊ διοικητήν

σεις καί εύρισκόμεθα είς τά δικαστήρια, οί δέ άλλοι τρεις άπεποιοΰντο νά
δμιλήσωσι μετ’ αύτοΰ διότι δέν ήσαν είς σχέσεις. Τέλος πάντων μετά

·

Ν. Παππαλεζόπουλον ού'τε είς τούς έκεϊ ευρισκομένους καί κατοικοΰντας

λον πρόσωπόν παρεκάλεσαν εμέ νά κάμω πάσαν θυσίαν της φιλοτιμίας

συγγενείς καί συμπατριωτας μου ώς Καφετζόγλου, Ταμπάκον καί λοι
πούς, παρά είς την άναχώρησίν μου έσύστησα όλους είς τδν Νικ. Κριεζώ-

μου καί νά μεταβώ είς Χαλκίδα καί άνταμώσω αύτδν ώς ένα έκ τών πρώ
των μοχλών διά τδν λόγον ότι ήτο πλησίον της πρωτευούσης καί έν άνάγ-

την καί τδν παρεκάλεσα νά τούς άγαπ^. Άνεχώρησα δ’ έκ τίίς Χαλκίδος
καί μετέβην είς την Αεβαδείαν’ καθ’ δδδν δέ έχων συγγενείς καί φίλους

πολλούς λόγους και έκτεταμένας διασκέψεις μη εύρόντες άλλο κατάλλη

κη ηδύνατο προστρέξη μέ άρκετην δυναμιν. Βλέπων δτι ούκ άλλως ήν

είς την επαρχίαν Θηβών δέν τούς έξηγηθην τδν σκοπδν καθαρά, παρά μό

γενέσθαι άπεφάσισα νά μεταβώ είς Χαλκίδα.

νον είς τούς δύναμένους νά συντελέσωσιν είπον μυστικά ότι επειδή είς τάς

"Οταν έγίνετο άνάγκη νά δμιληθή κανέν πρόσωπόν δέν προηγείτο είς

Αθήνας είναι ταραχή καί ενδεχόμενον νά συμβή ώς

έκ τούτου καμ-

την πρώτην ομιλίαν ού'τε μετά ταΰτα κανείς δρκος, άλλά μόνον δ άνακι-

μία άκαταστασία είναι καλόν νά συμβουλεύσωσι τούς συμπολίτας των

νών την ιδέαν αύτην έλεγεν δτι θά έξηγηθγ μίαν ιδέαν πατριωτικήν καί άν
μέν ήθελε συμφωνήσγ μέ αύτην καλώς, άλλως νά μη θελησνι νά προδωση

άλλά

οσοι έχουν όπλα νά τά καθαρίσωσι καί νά τά διορθώσωσι καί νά προμηθευθώσιν δλίγας πυριτοβολάς διά νά χρησιμεύσωσι είς πάσαν περίστασιν
διά την άσφάλειαν τών οικογενειών των καί επομένως έν άνάγκγ καί πρδς

μόνον άπδ άγνδν πατριωτισμόν. "Οστις δμως έπρεπε νά μεταβή έξω τών

ύποστήριξιν τών καθεστώτων. Τδ αύτδ έπραξα καί είς την έπαρχίαν Με-

’Αθηνών νά δμιλήση περί τούτου, έπρεπε πρότερον νά έχνι πρόχειρον πρό-

γαρίδος καί. προ πάντων είς τάς δύο κωμοπόλεις Είδυλλείας καί Κουντού-

την ύπόθεσιν διότι δέν ένεργεϊται άπδ κανέν ιδιωτικόν συμφέρον,

φασιν διά νά δικαιολογήση την μετάβασίν του. ’Εγώ ευρον την πρόφασιν

ρων. Τδ αύτδ δέ έπραξα μεταβάς καί είς την έπαρχίαν Λεβαδείας καί είς

της διενέξεως μετά τοΰ Κριεζώτου καί δτι μετέβην έκεϊ πρδς συμβιβασμόν,

.την της Αοκρίδος" επειδή δέ αύταί αί έπαρχίαι είναι καί αί πλησιέστεραι

άλλ’ επειδή έπρεπε νά έγγ καί διδόμενα διά νά' πιστευση δ Κριεζωτης τδ

είς τάς ’Αθήνας καί ώς έκ τούτου πολύ χρήσιμοι είπον είς τούς φίλους
οτι άν συμβγ τίποτε θά ήμαι καί έγώ Ενωμένος μετ’ αύτών.

κέντρον καί τά πρόσωπα τά άποφασίσαντα καί άναδεχθέντα την φροντίδα

ταύτην, δ Μαμούρης καί δ Μακουγιάννης έγραψαν επιστολήν πρδς τδν

Έπανελθών είς τάς ’Αθήνας έξηγηθην τά πάντα δμοΰ μέ τούς άλλους

Κριεζώτην πεοί εκατόν δραχμών δήθεν άς τφ έχρεώστουν καί δτι τάς
δραχμάς ταύτας τάς ένεχείρισαν είς εμέ δστις μ,εταβαίνω έίς Χαλκίδα.

ρηθέντας τρεϊς- έθεωρήθη δέ καλό?

Έγώ δέ λαβών τάς έπιστολάς αύτάς άνεχώρησα διά ζηράς είς Χαλκίδα

λως θά ώφελησγ τδν σκοπόν μας. Άνεδέχθην δέ νά φροντίσω καί περί

νά καταβληθώ πάσα προσπάθεια νά

καταπεισθτί καί δ αρχηγός Βάσσος έδρεύων είς την Στυλίδα, διότι μεγά-

οίκογενειακώς καί κατέλυσα φθάσας εκεί παρά τφ τότε διοικητή Χαλκί

τούτου, καθώς έηιίσης νά μεταβώ καί είς Πάτρας όπως ίδώ τδν ’Αντώνιον

δας Νικολάφ Παππαλεξοπούλφ στενφ φίλφ μου, ώς χρηματίσαντι είς Αε-

Καλαμογδάρτην, είς τδν δποϊον ήτο γνωστή ή ιδέα αυτή καί νά σκεφθώ

βαδείαν. Ό δέ Κριεζωτης άμα έμαθε τδ φθάσιμόν μου ώς έκ θείας έμπνεύ-

μέτ’ αύτοΰ τί άλλο συντελεστικδν μέτρον ήτο άνάγκη

σεως κινηθείς ήλθεν άμέσως είς την κατοικίαν μου πρδς χαιρετισμόν μου.
Έγώ δέ κατά την συνήθειαν άμέσως τδν ένηγκαλίσθην καί έφιλήθημέν

νά λάβωσι. Καί

διά μέν τήν μετάβασίν μου είς Λαμίαν έσκέφθην ότι επειδή ύπήρχεν έκεϊ
διοικητής δ Παναγιώτης Αοιδωρίκης σύγγαμβρός μου μετά τοϋ οποίου εί-
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χον μικτά κτήματα νά διανείμω, δ δέ σκοπός ήτο νά άνταμώσω τδν Βά*

μέ ενθουσιασμόν την ιδέαν μας. Άποπερατώσας την εντολήν την δποίαν

σον είς Στυλίδα. Μετέβην λοιπδν εκεί οίκογενειακώς διά ξηρας καί κατώ-

είχον άναδ,εχθη άπδ τους τρεις άλλους συνεταίρους μου, άνεχώρησα μέ

κησα είς τδν σύγγζμβρόν μ,ου* έγεινε δέ επίσημος

τδ ίδιον πλοϊον καί έπανήλθον είς Αεβαδείαν.

ή διανομή των κτη

μάτων καί άμα αυτή έτελείωσεν ήθέλησα νά άναχωρήσω, άλλ’ έπροφα-

Κατά τδν ’Οκτώβριον τοΰ αύτοΰ έτους,

η Κυβέρνησις συνέλαβε την

σίσθην οτι προτιμώ νά άναχωρήσω διά θαλάσσης. Είς τδν Αοιδωρίκην δέν

ιδέαν νά οροθέτηση άλλως πως την επαρχίαν Λοκρίδος, καί άνέθηκε την

έθεώρησα καλδν νά εξηγήσω την γνωστήν ύπόθεσιν. Ουτος δέ μετά της

έκτέλεσιν της ύποθέσεως αυτής είς τούς διοικητάς ’Αθηνών, Αεβαδείας

συζύγου του μάς συνώδευσε μέχρι Στυλίδος, καί έ'μεινεν εκεί δύο ημέρας.

καί Λαμίας, ουτω δέ άνεχώρησεν δ τότε διοικητής της ’Αττικής Άδάμ

Έγώ άμα έφθασα έκεϊ μετέβην εύθύς είς την κατοικίαν τοϋ Βάσσου καί

Δούκας.

Οί φίλοι μας τών ’Αθηνών,

μη γνωρίζοντες διά ποιον σκοπόν

είς ομιλίαν μετ’ αύτοΰ.Ό Βάσσος μέ ήρώτησεν εάν γινώσκω τίποτε

άνεχώρησεν άνησύχησαν φοβηθέντες μήπως η Κυβέρνησις εννόησε τίποτε

νέα άπδ τάς ’Αθήνας καί εύθυς έγώ λαβών αφορμήν τοϋ ειπον οτι κυκλο-

καί τδν έπεφόρτισαν νά έλθγι είς την Αεβαδείαν νά πληροφορηθη τά δια-

φοροΰσιν είς ’Αθήνας κάτι άνησυχαστικά πράγματα, καί φαίνεται δτι καί
τινές έκ τών ευρωπαϊκών δυνάμεων περιθάλπουν τάς τοιαύτας ιδέας. Ό

τρέχοντα’ τοιουτοτρόμως άμέσως έξαπέστειλαν είς εμέ την εί'δησιν ταύ

την πρδς οδηγίαν μου, έγώ δέ έλαβον τά άπαιτοόμενα μέτρα. Άμα δέ

Κάννκε μάλιστα πρέσβυς τής Μεγάλης Βρεταννίας είς Κωνσταντινούπολή

έφθασεν δ ρηθείς διοικητής είς Αεβαδείαν, επειδή είχε παλαιάς οίκογε-

δ οποίος διήλθεν άπδ τάς ’Αθήνας, έξεφράσθη δυσμενώς κατά τών ελλη
μη δίδω

νειακάς σχέσεις καί στενήν φιλίαν μέ τήν οίκογένε,ιάν μου καί άπδ τδν
καιρόν της Τουρκοκρατίας άκόμη, διότι έκεϊ έσπούδασεν ξενιζόμενος είς

προσοχήν είς τά τοιαΰτα, διότι «κόρακας κοράκου μάτι δέν βγάζει», ά-

τήν οικίαν τοΰ Ίωάννου Λογοθέτου, ήλθε κατ’ εύθείας καί κατέλυσεν

κούσας δέ τοϋτο εννόησα δτι δέν ημπορώ νά φέρω αποτέλεσμα καί τοιου

είς τήν οικίαν μου. Τδν ήρώτησα λοιπδν άνυπομόνώς καί μέ τρόπον καί

νικών πραγμάτων. Πρδς άπάντησιν δέ δ Βάσσος μοϋ είπεν νά

τοτρόπως δέν έξηγήθην πρδς αυτόν; Πριν ή άναχωρήσω έκρινα καλδν νά

μ.έ είπεν δτι ή έλευσίς του άπέβλεπε τήν μετά τών άλλων δύο δ^οικη?·

ίδώ καί έκ δευτέρου τδν Βάσσον καί ήλθα πάλιν είς δμιλίας μετ’ αύτοΰ,

τών δροθεσίαν τών έπαρχιών

άλλ’είδον δτι δ Βάσσος ήτο άκαμπτος είς την ιδέαν του.Τότε άπελπισθείς
άνεχώρησα διά την Άταλάντην καί έκεϊθεν οίκογενειακώς είς Αεβαδείαν

ήρώτησα πώς πηγαίνουν τά πράγματα τών ’Αθηνών καί μοΰ άπεκρίθη
δτι τά πράγματα έχουσι λίαν καλώς* τοΰ είπον δτι διαδίδεται δτι,είς

καί έκεϊθενείς τάς Θήβας είς τδν δήμον Θεσπιών, δπου ήτον ή συγκομιδή

τάς ’Αθήνας ύπάρχουσι

αύτών. Θελήσας δέ νά τδν δοκιμάσω τδν

διδόμενα πολλά δυσαρέσκειας, άλλά μοΰ άπήν-

τών πρωίμων καρπών. Μετά την συγκομιδήν άπεφάσισα νά μεταβώ καί

τησεν δτι είναι τινές εύάριθμοι, οΐτινες Ονειρεύονται, άλλ’ άν θελήσουν νά

είς τάς Πάτρας οίκογενειακώς, προφασισθείς δτι είχον ληψοδοσίας μέ τδν

άτακτήσουν, ή έξουσία μέ τά παπούτσια κτυπώντας θά τούς καταβάλη.

Μάρκον Μεσσηνέζην* δ δέ έκ τοϋ χωρίου Κακουσίου τοΰ δήμου Θίσβης πα

Τότε πρδς ησυχίαν τών συντρόφων μου είς τάς ’Αθήνας έξαπέστειλα επί

τρικός καί οίκιακδς φίλος μου Χαράλαμπος Παππαθανασίου έμπορος τότε

τηδες έμπιστευμένον πρόσωπον έφιππον τδν εύπατρίδην Δ. Σταμούλιαν

καί εις έκ τών καλλιτέρων καί εύπορωτέρων νοικοκυρέων τοΰ δήμου έκεί-

ΙΙάσπαλην αύτάδελφον τοΰ ταγματάρχου τής ένεργοΰ φάλαγγος ’Αλεξάν

νου, έθεσεν ύπδ τάς διαταγάς μου την ίδικήν του μπρατσέραν. Συμπα-

δρου Πασπάλη, δ δποϊος ήσυχάσας τούς φίλους έπανέκαμψεν είς Αεβα

ρέλαβον λοιπδν καί τδν ιδιοκτήτην καί έταξειδεύσαμεν δμοΰ άπδ τδν

δείαν. Έν τούτοις δέν ήξεύρω διά ποιαν αιτίαν ή πρόθεσις τών τριών

λιμένα Δομβραίνης εως είς τδ Αί'γιον κατά πρώτον δπου έφιλοξενήθημεν

διοικητών δέν έξετελέσθη

είς την οικογένειαν τοΰ

θήκοντά του. Επομένως μέχρι τέλους τοΰ έτους κανέν άλλο περιστατικδν

ρηθέντος Μάρκου Μεσσηνέζη, καί έκεϊθεν μετέ-

βημεν είς τάς Πάτρας καί έμείναμεν είς την οικογένειαν

τοΰ

δικηγόρου

και δ Άδάμ Δούκας έπανέκαμψεν είς τά κα-

άξιον λόγου δέν συνέβη.

Γαλάτση, γαμβροΰ έκ θυγατρδς τοΰ ’Αναστασίου Βελλίου, δ δποϊος εύρί

Κατά τάς άρχάς δμως τοΰ έρχομένου έτους 1843 κατεβλήθη είς τάς

σκετο ομοίως τότε έκεϊ. Εϊδον λοιπδν τδν ’Αντώνιον Καλαμογδάρτην, δ

Αθήνας μεγάλη φροντίς καί ένέργεια περί τοϋ σκοποΰ τής 3 Σεπτεμβρίου.

δποϊος εύρέθη συμφωνότατος

Ό Μεταξάς έξηγήθη είς τδν Καλλέργην, εις τδν Σπύρο Μήλιον, καί είς

μέ τδν σκοπόν μας,

καί τδν Παναγιώτην

παρεδέχθησαν τήν

ιδέαν αύτήν πληρέστατα,

Πατρινδν τοΰ οποίου ή αύταδέλφη είχε νυμφευθή είς Αεβαδείαν ένα δεύ

τδν Σκαρβέλην οϊτινες

τερον έξάδελφόν μου τδν Σπυρίδωνα Νάκον, καί τδν περισσότερον καιρόν

έθεώρησε δέ πολύ άναγκαϊον διά τδν σκοπόν αύτδν καί έξηγήθη καί μέ

διήρχετο είς Αεβαδείαν. Ειδον πρδς τούτοις καί τδν Σιδέρην Πράτσικαν

τδν Μιχαήλ Σοΰτσον δνόματι Βόδαν συμφωνήσαντα προθυμως.

καταγόμενου έζ ’Ηπείρου καί ένα έκ τών πλέον εύκαταστάτων καί έντι

τρόπως ή ύπόθεσις έπροχώρει λαμπρότατα, άλλ’ είς τήν Αύλήν τοΰ ’Ί)θω-

μων πολιίών, οί δποϊοι άμφότεροι. έμειναν σύμφωνοι και συνεμερίσθησαν

νος άνεφάνη μικρά άνησυχία έπειδή τινές ύπαξιωματικοι τής χωροφυλα

Τοιουτο
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κής εύρισκόμενοι κατά την επαρχίαν Εηροχωρίου είχον μυρισθή κάτι τι
καί τοϋτο έμπιστευτικώρ είχον αναγγείλει είς τούς Αύλικούς* καί αξιω

ματικοί τινες τής χωροφυλακής είχον γράψει καί άπ’ ευθείας είς τον βα

σιλέα ’Όθωνα, άλλά φαίνεται δτι εις τά τοιαϋτα δέν έ'διδον πολλήν προ

σοχήν. Ή ιδέα λοιπόν αύτή πολύ έξηπλώθη εις τάς ’Αθήνας καί εί'ς τι-
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Οως άπεδείχθή ή ιδέα αδτη έσφαλμένη. Είς την Αεβαδείαν δμως δ τότε
διοικητής Ταμπακόπουλος έφέρετο πολύ κακώς μέ έμέ καί τούς φίλους,
την συνάντησίν μου μάλιστα μετά τοΰ Κριεζώτου παρά τά χωρία Μάζι

καί Μοΰλκι άνηγγειλεν είς την Κυβέρνησιν, μέ την προσθήκην οτι ένα-

ποθηκεύσαμεν δπλα καί πολεμεφόδια έντός τής διαλελυμένης μονής

νας άλλας επαρχίας καί σχεδόν έπλησίαζε τό πράγμα ν’ άνακαλυφθγί, ώστε ήναγκάσθησαν οί εταίροι τών ’Αθηνών νά συντάμουν την προσδιο-

Εύαγγελιστρίας, εύρισκομένης κατά τδν Έλικώνα, καί δτι έ'χομεν κα
κούς σκοπούς. Ή έπιτόπιος στρατιωτική άρχη ποοέβη είς έρεύνας καί
εύρέθη άνύπαρκτος η καταγγελία αυτή’ ήτο δέ καί περιττή δλως διό

ρισμένην ημέραν της πραγματοποιήσεως καί άντί της δρισθείσης 25 Μαρ
τίου 1844 έπροσδιώρισαν την 3ην Σεπτεμβρίου τοϋ 1843, και περί τού

λου η έναποθηκευσις εκείνη, έπειδή οί χωρικοί είχον τά όπλα τους, εί-.

του ειδοποίησαν τον Ν. Κριεζώτην είς Χαλκίδα καί τοϋ έ'δωκαν την εν

τολήν νά συνεννοηθ·?) μετ’ έμοΰ καί νά προετοιμάσωμεν τά πάντα προς
έκτέλεσιν’ δ δέ Κριεζώτης άμέσως ήλθε, είς τό κτήμά του τό λεγόμε

νον Μοΰλκι, τέσσαοας ώρας άπέχον της πόλεως, δήθεν δι’ ύποθέσεις του
καί άμέσως μέ είδοποίησέν. Έγώ δέ πάλιν μέ τον αυτόν σκοπόν μετέβην
είς τό κτήμά μου είς τό χωρίον Μάζι συνορευόμενον μέ τό χωρίον Μοϋλκι,
καί άπέχον άπ’ αύτοΰ είκοσι περίπου λεπτά της ώρας. Συνεννοήθην δέ
μέ τόν Κριεζώτην, καί αύτός μέν έξήλθεν προς παρατήρησιν τής καλ
λιέργειας τών πρωίμων καί όψιμων καρπών' τό αύτό δέ έ'πραξα καί έγώ
καί άνταμώθημεν είς τό Χάνι τοΰ Κρεμπά. Ό Κριεζώτης μοί έξήγησε

τόν σκοπόν τοΰ έρχομοϋ του κατά παραγγελίαν τών

έν Άθηναις φίλων

καί μοΰ ειπεν δτι είς την Χαλκίδα άνέφερε τόν σκοπόν είς τόν διοι

κητήν εκεί Ν. Παππαλεξόπουλον, καί μοΰ έξηγήθη δτι άπασα η Εύ'βοια
είναι καλώς διατεθειμένη. Καί έγώ δέ τοΰ ειπον δτι οί φίλοι μου έκ τών

επαρχιών Αοκρίδος, Αεβαδείας, ©ηβών καί Μεγαρίδος

ώμιλήθησαν

καί

τά πάντα είναι έτοιμα. Συσκεφθέντες δέ οί δύο ύπελογίσαμεν δτι μετά

δύο ημέρας ή τρεϊς το πολύ ήμποροϋμεν νά εύρεθώμεν έντός τών Αθη
νών μέ 2,500 οπλοφόρους,

καί

ούτως έγνωστοποίησα είς τάς’Αθήνας

προφορικώς την γνώμην ταύτην πρός οδηγίαν τών έκεϊ φίλων μας.
’Αλλά είς τάς-Αθήνας άπό ημέραν είς ημέραν τά πράγματα έπροχώρουν* δ δέ Άνδρέας Αόντος μοΰ έμηνυσε νά στείλω είς. τάς ’Αθήνας έμπιστευμένον άνθρωπον διά νά μείνγ είς την διάθεσίν των νά τδν έξαπο-

στέλλουν δπου έ'χουν άνάγκην. Τότε είς την Είδυλλίαν της Μεγαρίδος

είχον συμβη άτακτήματά τινα, καί η εξουσία έξαπέστειλε’ τδν ύπομοίραρχον τότε Τασσοΰλαν Πλέσσαν νΰν δέ συνταγματάρχην, συνοδευόμενον

άπδ δύο ενωμοτίας χωροφυλάκων νά μεταβη έκεϊ διά την περιστολήν τών
άταξιών. Ίδόντες τοϋτο οί έν Άθηναις έξέλαβον δτι οδτος έστάλη πρδς

σύλληψιν τοϋ Κριεζώ’του καί έμοΰ καί άμέσως έξαπέστειλαν τδν ρηθέντα
έμπιστόν μου ιππέα, καί μετέβη έν πρώτοίς είς τδν Κριεζώτην καί έ'πειτα
είς έμέ, ώστε νά λάβωμεν τά μέτρα μας διά νά μη συλληφθώμεν, καί
πραγματικώς έλάβομεν καί οί δύο τά άπαίτούμενα μέτρα’ άλλ’ άκολού-

χον δέ καί προπαρασκευάσει έκαστος δλίγας πυριτοβολάς. Δέκα δέ ημέ

ρας πρδ της 3ης Σεπτεμβρίου, συνέλαβε μονομερώς καί έ'θεσεν ύπδ κράτησιν δεκαπέντε περίπου έκ τών φίλων μου δήθεν διά χρέη πρδς τδ δη
μόσιον' τούς έφυλάκισε δ’ έντδς τοΰ Πύργου τοΰ ωρολογίου κειμένου

είς

θέσιν δχυράν, πράγμα τδ δποϊον ήτο λίαν έπιθυμητδν δι’ έμέ. Δύο ήμέρας

πρδ της 3ης Σεπτεμβρίου ηθέλησε ν’άπολύσγ αύτούς, άλλ’ έγώ έ'χων έφοδιασμένους αύτούς μέ τροφές καί πολεμοφόδια, τούς παρήγγειλα νά μή'

δεχθώσι τήν άπόλυσίν των καί νά διαμείνωσιν έντδς τοϋ Πύργου. ’Ενώ

δ’ ήτοιμαζόμην νά μεταβώ μετά τοΰ Κριεζώτου καί μέ τούς παρασκευασθέντας δπλοφόρους είς τάς ’Αθήνας, μετά τδ μεσονύκτιον της 3ης Σε

πτεμβρίου, άγνοώ πώς διεδόθη ή φήμη δτι είς τάς Αθήνας έπραγματοποιήθη ή μεταβολή, καί μετά δύο τρεϊς ώρας ήλθε καί ιδιαίτερος πρδς

ημάς άπεσταλμένος δστις μάς τδ άνήγγειλε’ τδ πρωί δέ έψάλη είς

τήν

Αεβαδείαν δοξολογία διά τήν μεταβολήν τής 3ης Σεπτεμβρίου, καί πρδς
τδ γεϋμα έ'φθασεν έφ’ άμάξης έξ Αθηνών καί δ Κωνσταντίνος Δούκας δ
καλούμενος μπράβο μπράβος, άπεσταλμένος άπδ τδν ύπουργδν τών ’Εσω

τερικών 'Ρήγαν Παλαμήδην. *
Τότε κατά τήν γενομένην έν Άθήναις μεταβολήν, δ ιατρός Π. Σοφιανόπουλος κατά τήν συνήθειάν του έ'γραψεν επιστολήν πρδς τδν Θεόδωρον

Γρίβαν λέγων είς αύτδν νά γείνγ πληρεξούσιος άπδ τήν έπαρχίαν του καί
νά έ'λθτ; είς τάς.Αθήνας, ‘φέρων μαζύ του καί τρεϊς χιλιάδας στρατιώτας.
Ή επιστολή αδτη άγνοώ πώς έ'φθασε είς χεϊρας τών Αύλικών, καί άνα-

γνώσας αύτήν δ βασιλεύς ’Όθων είδεν δτι ήδύνατο νά ένοχοποιήσγ τδν
Σοφιανόπουλον, καί άμέσως, τήν έ'δωκεν είς τδν Γαρδικιώτην Γρίβαν ύπα-

σπιστήν του νά μεταβή είς τδν πρόεδρον τής τότε Κυβερνήσεως Άνδρέαν

Μεταξάν, καί νά τήν δείξη πρδς αύτδν έκ μέρους τοϋ ’Όθωνος, καί νά

λάβγ οποιαδήποτε εγκρίνει μέτρα, πρδς περιστολήν τοϋ κακοϋ. Ό δέ Μεταξκς ήρκέσθη είς τδ νά δώσν; διαταγήν νά απομακρυνθώ δ Π. Σοφιανόπουλος άπδ τάς Αθήνας καί νά μεταβίί είς Αΐ'γιναν, άλλ’ δ φύσει δειλός

ούτος νομίσας δτι ήτο τέχνασμα καί καθ’ δδδν ήθελεν τδν φονεύσει δ
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αχλος, έκρυβη εις την οΐκίκν ενός φίλου του, καί ηγνοεϊτο εντελώς η

διαμονή του.
Πκρκθέτω ένταϋθκ διαφόρους έπιστολάς απευθυνόμενες πρδς εμέ καί

άναφερομένας είς την μεταβολήν ώς και την επιστολήν τοΰ Άνδρέου Με
ταξύ, προέδρου της επαναστατικής Κυβερνησεως, έν ή έκθέτονται αί περί

τής μεταβολής ίδέαι της κυβερνησεως.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΡΕΟΥ ΜΕΤΑΧΑ

Αθήνα’. 18'13 Σεπτεμβρίου 9.
’Αδελφέ,

Δεν σας έγραψα διεξοδικώς μέχρι τοΰδε περί τών έδώ πραγμάτων και διότι μοί
έλειπεν ό ύλικδς καιρός και διότι τα πράγματα έβάδιζον, ώς και την στιγμήν ταύτην
βαδίζουσι κατ’ εύχήν· έν τοσούτφ ήδη ένομίσαμεν κα’. πρέπον και καθήκον Ιερόν νά
σας φωτίσωμεν περί τών διατρεχόντων διά νά όδηγηθήτε ώς πρός τάς πράξεις σας
σύμφωνα μέ την κοινήν θέλησιν και τδ συμφέρον τής πατρίδος. Ή διπλή καί κυρία
έντολή τοΰ δπουργείου είναι ή διατήρησις τής κοινής ήσυχίας καί ή συγκρότησις τής
έθνικής συνελεύσεως· πασα πραξις, πας διορισμός ό'στις δεν ήθελεν είναι άποδεδειγμενος άναγκαΐος πρδς έκπλήρωσιν αυτής τής διπλής έντολής, ήτο επόμενον νά φανή η
περιττός ή καί έπιβλαβής, κατά μικρόν μέρος. Τδ δπουργεΐον εόρέθη ήναγκασμένον νά
δποπέση ώς πρδς τδ κεφάλαιον τοΰτο είς τινα έπουσιώδη, τά όποια είχον καταντήσει
σχεδόν συνέπεια καί τής παραζάλης τών πρώτων έντυπώσεων τής μεγάλης αυτής με
ταβολής, καί τής συσσωρεύσεως τών προσωπικών απαιτήσεων τοΰ πλήθους εκείνου τών
άνθρώπων οί όποιοι είς πασαν μεταβολήν έσυνείθισαν προ παντός άλλου νά θηρεύουν
άμεσα καί δλικά συμφέροντα.Έν τούτοις συναισθανόμενου τδ δπουργεΐον έγκα'ρως ό’,τι
χρεωστεί ε’ς τήν πατρίδα καί τδν εαυτόν του, έσταμάτησεν είς τδν δρόμον αύτδν καί
άπεφάσισε νά μένη άμετατρέπτως περιωρισμένον εις τδν αύστηρδν κύκλον τών έργασιών τάς οποίας άποκτφ ή ανωτέρω έξηγηθεϊσα κυρία έντολή τής συστάσεώς του. Α
ν ευ τούτου άποβαίνει είς άκρον έπισφαλής καί δύσκολος ή έξασφάλισις τής μελλούσης
τύχης τής πατρίδος μας, αλλά τοΰτο δεν έννοοΰν κατά τδν αύτδν τρόπον όλοι οί άν
θρωποι άνεξαιρέτως· είναι κατά δυστυχίαν καί τινες Sv καί πολλά ολίγοι οί όποιοι ή
δυσανασχετούν διότι βλέπουν άλλους παρά τδν εαυτόν τους συντελεστικωτερους εις
τοΰτο τδ καλόν, ή δεν έχουν νοΰν νά κρίνουν τήν δεινότητα τών περιστάσεων, ή έχουν
άρκετήν κακίαν διά νά νομίζουν δ’τι εδρίσκουν τά συμφέροντα τους εις τήν μετατροπήν
τοΰ ύπάρχσντοςσυστήματος καί είς τήν γενικήν ταραχήν. Ούτοι οί κακόμοιροι άνθρω
ποι ή ώφελοΰνται άπδ τάς άφορμάς τάς οποίας σκαλίζουν είς τινας προσωπικούς διορι
σμούς, οί όποιοι καί άκαταλλήλως Sv έγειναν ένεκα τής συγχύσεως τών πρώτων στιγ
μών τής μεταβολής, δεν ήμποροΰν νά έχουν είμή αποτελέσματα ό'λως προσωρινά και
όύχί ποτέ ικανά νά βλάψουν ή νά άνατρέψουν τδν έθνικδν σκοπόν τήςΐ' Σεπτεμβρίου,
ή πλάττουν καί έφευρίσκουν ό'λως άνυπάρκτους άλλης φύσεως άθλιας άφορμάς καί
έκεΐ δ'που ίχνος τοιοΰτον δεν ύπήρξε, καί μηχανεύονται καί έλπίζουν δ'τι μέ σπερμολόγίας. τοιαύτας θά κατορθώσουν νά φέρωσι σύγχυσιν ιδεών, νά έρεθίσωσι πάθη καί ένσπείρώσιν δπονοίας καί ουτω νά κερδίσωσι, τί ; καί αύτοί καλά καλά δέν γνωρίζουν.
Πλήν τδ βέβαιον είναι δτι Sv ήτο δυνατόν νά έπιτύχη ή ένέργειά των δέν ήθελον άλλο

τι κερδήση είμή έν μέσφ μιας κατά τδ μάλλον ή ήττον έπικινδύνου άναρχίας τήν τε
λείαν ίδικήν των καταστροφήν καί τδ αιώνιόν των όνειδος. Άπδ τοιαύτας αίτιας ώς
πρδς τούτον 'ιόν σκοπόν δρμώμενοι οί όλίγοι αύτοί κακορίζικοι άνθρωποι, άπατώντες
καί άπατώμενοι διασπείρουν λόγους, κρατούν άλληλογραφίας εί; τάς όποιας πότε ζη
τούν νά παραστήσουν τδ δπουργεΐον εις πλήρη διαίρεσιν, άλλοτε ν’ άπαδείξουν τήν
προσωρινήν άπομάκρυνσιν τοΰ Κολοκοτρώνη, ή ώς συνέπειαν άξιοτίμου διαγωγής .έκ
μέρους των ή ώς μέτρον τής δπερισχύσεως έντδς τού Υπουργείου, ενός κόμματος λογιζομένου μέχρι τοΰδε έναντίου είς δ άνήκεν ό Κολοκοτρώνης. Σήμερον φοβίζουν
τδν δείνα ή δείνα διακεκριμμένον στρατιωτικόν σωματάρχην μέ τήν ψευδή εί'δησιν,
δτιτδ δπουργεΐον τδν έπαυσεχ ή έχει σκοπόν νά τδν παύση, αύριον καταμηνύουν έπιβούλως δ'τι οί δείνα έπίσημοι άξιωματικοί είναι δυσαρεστημένοι. καί προετοιμάζονται
ώς έναντίοι τής Γ' Σεπτεμβρίου, πότε παριστάνουν ώς είς άκρον έπιφόβους καί τάς
παραμικροτέρας ταραχάς, δσαι συνέπεσαν νά συμβώσιν είς δεκατρία μέρη εις τάς η
μέρας τών έκλογών’ άλλοτε λέγουν ό καθ’ αδτδ σκοπός τής Γ' Σεπτεμβρίου άπέτυχεν,
δτι τδ κίνημα δέν ήτο έθνικδν άλλα βωσικδν, δέν έμελλε νά σταματήση μέ τδ σύν
ταγμα, άλλα νά προχωρήση εί; έκθρονισμοΰς καί βαπτίσματα. Περαιτέρω κρίνομεν
περιττόν νά άπαριθμήσωμεν τά διάφορα είδη τών άνοήτων καί έπιβούλων σπερμολογιών. Είσθε είς θέσιν παρά πάντα άλλον καλλίτερα νά γνωρίζητε τδ δλως άνυπόστατον αύτών, καθώς καί τήν άνάγκην τοΰ νά μεταχειρισθήτε πρδς οΰς τινας φρονείτε τήν
φρόνιμον καί πατριωτικήν έκείνην γλώσσαν, ήτις δύναται νά τούς προφυλάξη άπδ
τάς άποπλανήσεις. Διά νά σας βάλωμεν είς θέσιν νά συντελέσητε πρδς τοΰτο εύκολώτερα καί σαφέστερα, σας προσθέτομεν τάς άκολούθους διασαφήσεις. Καμμία ούσιώδης
ή κομματική διαίρεσις δέν ύπάρχει μεταξύ τών μελών τοΰ 'Υπουργείου· ύπήρξεν ίσως '
κάποια διαφορά ιδεών ή διακρίσεως ώς πρδς τά πρόσωπα ή τά πράγματα είς τάς
πρώτας ημέρας μετά τήν μεταβολήν, άλλ’αυτή έξέλιπε διά τών ειλικρινών καί φιλι
κών έξηγήσεων, καί ούτε είναι πλέον δυνατόν νά έπαναληφθή, έπειδή έλήφθη τδ μέ
τρον τοΰ νά γείνονται είς τδ έξης ολαι του αί αποφάσεις ή μέ τήν όμόφωνον θέλησιν
όλων τών μελών ή κατά πλειοψηφίαν. 'Η άπομάκρυνσις τοΰ Κολοκοτρώνη άπεφασίσθη
όμοφώνως άπδ δλα τά μέλη τοΰ ύπουργείου, ούχί ώς τιμωρία πράξεως άληθώς έγκληματικής, άλλ’ ώς μέτρον συντείνον είς τάς παρούσας περιστάσεις πρδς έξασφάλισιν
τής κοινής ήσυχίας καί τής μελλούσης ύπολήψεως αύτοΰ τοΰ ΐδίου Κολοκοτρώνη, καθ’
όσον κατά δυστυχίαν ό άνθρωπος ούτος δέν είχεν έκτιμήσει πρεπόντως τήν φύσιν καί
τδ μέγεθος τής« έθνικής μεταβολής, καί έπομένως ήτον άπατημένος άπδ εισηγήσεις άλ
λων, ήτοι παρασυρόμενος άπδ άγνοιαν νεανικήν καί άπειρίαν, έδιδεν άφορμάς δυσά
ρεστων ύπονοιών κατ’ αύτοΰ, καί ύπελαμβάνετο Sv καί κατά μέγα μέρος άδίκως, ώς
πρόσκομμα τρόπον τινά είς τήν μεταξύ τού έθνους καί τοΰ θρόνου συνδιαλλαγήν,’Ιδού
ή καθ’αύτδ έξήγησις τοΰ μέτρου τής προσωρινής άπομακρύνσεώς του, ούτε πνεύμα
φατριασμοΰ, ούτε σκοπός καταδιώξεως τδ ύπαγόρευσε, καί έπομένως είναι άλογον νά
συλλάβουν οί φίλοι του φόβους, οί δ’ έχθροί του έλπίδας. Τδ 'Ι’πουργείον κανένα διορι
σμόν, καμμίαν μετάθεσιν ώς πρδς τούς άρχηγούς καί διοικητάς τών στρατιωτικών σω
μάτων δέν έκαμεν ούτε θέλει κάμει, έάν δέν ήναι άποδεδειγμένον- άναγκαΐον διά τήν έξασφάλισιν τής κοινής ήσυχίας.'Ημείς οί γράφοντες έχομεν ίκανά διδόμενα νά ύποστη-'
ριζώμεθα εις τήν σύνεσιν καί τδν πατριωτισμόν τοΰ Ίωάννου τοΰ Γκούρα, τοΰ Άνδρέα ’Ίσκου, Κώστα Μπότσαρη, Ίωάννου Στράτοο, δέν έχομεν καμμίαν ύποπτον ή
δυσάρεστον πληροφορίαν έκ μέρους τού ύποστρατήγου Βάσσου, ώς πρδς τά τής Εύ-'
βοίας έλήφθησαν δ'λα τά μέτρα ώστε δ Κριεζώτης νά . περιορισΟή έντδς τοΰ κύκλου

τών καθηκόντων του καί έχομεν διδόμενα νά πιστεύσωμεν ότι καί κατά τοΰτο έπετύ-
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χαμεν πληρέστατα. 'Ως πρδς την Πελοπόννησον δέν δπάρχει ούδεμία τις Αμφιβολία δτι

φέλιμον τής πατρίδος. 'Ομοίαν συνδρομήν θέλει βεβαίως άπαντήσει καί άπδ δμάς,

ώς καί οί άνωτέρω, ό Νικήτας καί οί Ίατρακαΐοι και οί Πετμεζαΐοι και οί λοιποί ο
πλαρχηγοί τής Πελοπόννησου, συμμερίζονται τάς ιδέας τής Γ' Σεπτεμβρίου καί δτι
μέ πάσαν θυσίαν θέλουν άφιερωθή είς τήν ύποστήριξιν και εύόδωσίν των. 'Ως πρδς
τδν σκοπδν, τής μεγάλης μεταβολής αύτδς ήτο καί είναι τοΰ νά παγιωθή τδ οριστικόν
σύνταγμα τής ‘Ελλάδος και νά παγιωθή δ συνταγματικός θρόνος τοΰ ’Όθωνος, δθεν
τδ κίνημα δέν ήτο ούτε 'Ρωσικόν, ούτε ’Αγγλικόν, ούτε Γαλλικόν, άλλ’ άπλώς 'Ελ
ληνικόν. Δέν δυνάμεθα νά σας άποκρύψωμεν δτι διαδίδονται τινά πρδς τδν κ. Κωλέττην καί εις ταϋτα έδωκεν Αφορμήν ή βραδύτης μέ τήν δποίαν έξετέλεσε τήν διά τά
ένταΰθα άναχώρησίν του· δέν δυνάμεθα είσέτι νά δώσωμεν πίστιν τινά είς τάς φήμας
ταύτας, ούτε νά λάβωμεν βάσιμους τινάς δπονοίας περί τής διαγωγής αύτοΰ ώς πρδς
τδ πνεύμα καί τδν σκοπδν τής Γ' Σεπτεμβρίου, περιμένομεν δμως νά ίδωμεν τήν δια
γωγήν τοΰ άνδρδς άμα φθάσει ένταΰθα και τότε θέλομεν σχηματίσει τήν περί τούτου
κρίσιν μας καί θέλομεν σας ειδοποιήσει. Έν τοσούτφ ε’ιτε έκ τούτου είτε άπδ άλλους ραδιουργούμενος δ Θ. Γρίβας, δίδει δπονοίας διά τής διαγωγής του, διότι ώς λέγεται
στρατολογεί καί προετοιμάζεται νά παρουσιασθή είς τήν Έθνοσυνέλευσιν μέ ένοπλον
έκτεταμένην ούράν. Περί τούτου έλήφθησαν καί ιδιαιτέρως τα αναγκαία μέτρα, ώστε
νά νουθετηθή ό Θ. Γρίβας διάνά παύση κάθε τοιοΰτον σκοπδν, έλήφθη δέ συγχρόνως καί
ή άπόφασις τοΰ νά μή έπιτραπή είς τινα έπ’ούδεμια προφάσει νά φέρη ένοπλους
στρατιώτας είς τήν πρωτεύουσαν δπου δπάρχουσιν εις ενέργειαν δλα τά μέτρα έκεΐνα
δσα άπαιτοΰνται διά τήν προσωπικήν έκαστου ασφάλειαν καί διά τήν έν γένει άνεπηρέαστον καί έλευθέραν ένέργειαν τών χρεών τής Έθνοσυνελεύσεως. "Ωστε εάν δ Θ.

τοΰ όποιου δ πατριωτισμός έφάνη μεγάλος κατά τά τελευταία λαμπρά καί ένδοξα συμβεβηκότα. Μένω

Γρίβας έχει τφόντι τοιούτους σκοπούς δέν θέλει κάμει τι άλλο είμή νά έπισύρη εις

εαυτόν τήν δικαιαν τοΰ "Εθνους άγανάκτησιν.
Τάς έξηγήσεις ταύτας, αδελφέ,σάς παρακαλώ μετά προσοχής νά μελετήσητε καί νά

κάμετε μετόχους αύτών ό'σους θεωρείτε πρδς τούτο καταλλήλους, διά νά τούς προφυλάξητε άπδ τάς ένδεχομένας άπάτας, αιτινες δέν δύνανται νά βλάψωσι τδ "Εθνος,
θέλουσιν δ'μως ζημιώσει τούς έξαπατηθησομένους οιτινες καί αύτοί είναι μέλη τής έν-

Φίλος και άδελφδς
Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ.

•
ΕΠΙΣΤΟΛΗ θ. ΓΡΙΒΑ

Βόνιτσα τη 10 ’Οκτωβρίου 1843.

Φίλε,

%

. Τήν άπδ τάς 8 δδεύοντος φιλικήν μου έπιστολήν σας διήλθον καί τούς έν αύτή σκο
πούς σας έθεώρησα συντείνοντας διά τά πατριωτικά αίσθήματά σας καί τήν'Ρουμελίαν
αξιοπρέπειαν.
Είμαι σύμφωνος λοιπόν καθώς και 8λοι οί τής Δυτικής παραλίας, καί συσσωματούμενοι θέλει βαδίσωμεν έκ συμφώνου καί συγκετρωθώμεν είς τήν Αεβαδείαν καί νά μάς
περιμένετε.
Δεχθήτε τάς ειλικρινείς προσρήσεις εκείνου δστις είναι

Φίλος σας
Θ. ΓΡΙΒΑΣ

Σ η μ. ‘Ως φαίνεται άπδ τήν άνωθεν έπιστολήν τοΰ Θ. Γρίβα έγώ είχον «ροχαλίσει τήν
συγκέντρωσιν όλων τών πληρεξουσίων τής Στερεας ‘Ελλάδος καί τοδτο τδ έκαμα, διότι ή άνω
πρός με έπιστολή τοΟ Α. Μεταξα ίκθέτει πολλάς δπονοίας κατά τοΟ θ. Γρίβα’ άλλ’ ή δια
γωγή καί ή άφοσ'ωσις τοβ Ανδρείου τούτου πατριώτου ίδείχθη Απεριόριστος καί έφάνη ύπίρτερος πάντων τών άλλων ε’ς τήν ύποστήριξιν τής μεταβολής τής 3ης Σεπτεμβρίου, εις τοιοδτον βαθμόν, ώστε καί έλαβε τά όπλα είς χείρας κατά τοδ πρώτου διορισθέντος ύπουργείου
μετά τήν διάλυσιν τής Έθνοσυνελεύσεως.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

δόξου μεγάλης οικογένειας.
Σάς άσπάζομαι.

'0 άδελφος σας

Α. ΜΕΤΑΞΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ

ύπουργοΰ τών Ναυτικών τοΰ επαναστατικού ύπουργείου τής Γ'Σεπτεμβρίου

Άπδ ’Αθήνας τή 10 Σεπτεμβρίου 4843.

Φίλε Κύριε Γεωργαντά.
Τήν παροΰσάν μου θέλει σάς έγχειρίσει δ νέος διοικητής Αεβαδείας κ. Μαμούνης.
- "Ερχεται έμπλεως ζήλου διά νά ύποστηρίξη τήν νέαν έθνοσωτήριον τάξιν τών πραγ
μάτων, είς τής όποιας τήν άποκατάστασιν, τόσον συνηργήσατε καί δ ίδιος·
. . Τδ σημερινόν ύπουργεϊον γνωρίζει πόσην εύγνωμοσύνην σάς χρεωστεϊ ή πατρίς διά
τήν ένέργειάν σας έκείνην, άλλ’ είναι ώσαύτως βέβαιον οτι τδ έργον σας θέλει είναι

άτελές, εάν δέν μεριμνήσητε καί περί τής περαιτέρω τακτοποιήσεως τών έθνικών πραγ
μάτων. Στοχάζομαι βτι ό διορισμός τοΰ κ. Μαμούνη θέλει σάς ευχαριστήσει, καθ’
δσον θέλετε τδν εδρει πρόθυμον καί άκάματον συνδρομητήν είς παν ό',τι καλόν καί ώ-

’Αδελφέ Κύριε Άντωνάκη άδελφικώς άσπάζομαι τήν ύγείαν σας έρωτώμεν καί η
μείς όγιαίνομεν.
Τδ θειον έργον δπ’ έκαμεν δ ίδιος Θεός καί τήν νεκρανάστασιν. Άλλά δέν έσώθη-

καν τά δεινά μας άκόμα νά μήν κοιμάσθε ή'συχοι άλλά νά ήσθε έξυπνοι καί προσοχή
μεγάλη χρειάζεται καί νά γράψης καί είς τό Ταλάντη είς τούς φίλους σου καί συνεργούς σου, νά μήν έρεθίζουν τούς καπετανέους· σοΰ λέγει δι! δλα ταϋτα δ καπετάν Κώ
στας. Τδν άδελφδν Κύριον Δυοβουνιώτην Τόλιαν καί Μποΰζγόν καί έπιλοίπους φίλους
άσπάζομαι· δ Κώστας τούς έξηγεί. Συγχώρησόν με άδελφέ όπου δέν σοΰ έγραψα άμέ
σως, διότι δέν έλάβομεν καιρόν. Σάς συγχαιρόμεθα έν τούτοις δτι έτελείωσεν όπως
εύχόμεθα καί άς δοξολογήσωμεν τδν "Γψιστον είς δόξαν τοΰ έθνους μας, ένφ ήτον
κατεβασμένη καί έθεωρεΐτο ό'τι έτελείωσε πλέον πάν αίσθημα γενναΐον καί πατριωτι
κόν, καί μόνη ή Αύλοδουλεία ήτο τδ μέσον τής ύπάρξεως έκάστου. Έπέπρωτο νά άνυψωθή ή έθνική δπόληψις καί νά καταπλήξη ό'λην τήν Εύρώπην. Διότι Αν ή Εύρώπη
έχει νά καυχηθή είς τά φώτά της, είς τά διδακτήριά της, εις τούς οργανισμούς τηςκ.αί
είς τά λοιπά, ή 'Ελλάς είναι άνωτέρα κατά τδν πατριωτισμόν καί τήν σύνεσιν ώς πρδς
.τήν έθνικήν τής 3ης Σεπτεμβρίου. ’Ήδη ή Συνέλευσις ουγκαλεΐται έντδς τοΰ μηνός”
πρέπει, φίλε, όλοι μετ’ ενθουσιασμού, μετά άγάπης καί όμονοίας αδελφικής νά άσπα-
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σθώμεν ΐδ έργου καί στηρίξωμει τα έθνικά δικαιώματα δια δεσμών άπαραγράπτων τής
έθνικής μας συνελευσεως. Πρέπει ή δημοτική σας άρχή, ό Λαός νά κάμη καί μίαν Επί
σημον δοξολογίαν και όλοι οί φρόνιμοι και οί δυνάμενοι πολϊται μετά τοΰ ίεροΰ άσπασμοΰ καί όρκου νά συνδεθήτε.
Πασα ιδιαιτέρα φιλοτιμία καί Αντιπάθεια ας δποχωρήση είς τδν υψηλόν σκοπόν τής
Ελευθερίας μας καί τής έθνικής δόξης” γράψετε άδελφε εις τούς φίλους σας όλους καί
πρδ πάντων εις τούς κατά τήν όροφυλακήν νά φερθώσι μδ έθνισμδν καί πατριωτισμόν
μή παρασυρθή τις άπδ καμμίαν δολίαν εΐσήγησιν ή έλπίδα τινά εύνοιας βασιλικής” σή
μερον ή βασιλεία καί νομιμότης στηρίζεται είς τάς άρχάς καί τάς πράξεις τάς οποίας καδιέρωσεν ή·3η Σεπτεμβρίου, καί όποιος άπομακρυνθή τοΰ ίεροΰ τούτου σκοποΰ είναι
Εχθρός τής πατρίδος καί Αντάρτης.
Άδελφε καί τδ πράγμα γνωρίζετε καί Ασπάζεσθε καί Αρκετήν φρόνησιν καί πολλάς,έχεις
σχέσεις” πήγαινε καί εις Ταλάντη καί είς ’Άμφισσαν, καί εις Λαμίαν Ενέργησε τά
πάντα έπειδή ταΰτα πάντα περιμένονται άπδ μέρους σας.
Δεν ήξεύρομεν τήν γνώμην σας. περί διοικήσεως. 'Ωμιλήσαμεν περί συμβουλίου τοΰ
Κράτους, άλλα ήξεύρετε πώς τδ σώμα τοΰτο μέ τήν συγκρότησιν τής’Εδνοσυνελεύσεως
καί δεν θά ήτο ή φυλακή σας έπωφελής, ήναγκασ.μένος νά λείψετε άπδ τήν Επαρχίαν.
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®’·θ καί είς τήν συνεδρίασιν ταύτην. Μεταξύ λοιπόν άλλων προτάσεων δ
Κωυστ. Βέϊκος ήγέοθη καί έπρότεινεν δτι πρέπει ό βασιλεύς ’Όθων νά
βαπτισθγ ορθόδοξος άν θελγ νά διατηρήση τδν θρόνον” άλλ’ εύρεθείς πα
ρών δ Σπυρο-Μήλιος τδν άντέκρουσε καί ούτως δ Βέϊκος έσιώπησε.

Μόλις τδ υπουργείου ώρκίσθη ό Μεταξ&ς προέτεινεν είς τήν πρώτην συνεδριασιν να προσκληθούν καί να έλθουν είς τήν 'Ελλάδα οί δύο ευρισκό

μενοι είς τάς Εύρωπαϊκάς αύλάς πρέσβεις Μαυροκορδάτος καί Κωλέττης, οί
•δέ ύπουργοί τής Γαλλικής μερίδος άντέταξαν είς τοΰτο είπόντες δτι άαα
έλθουν αύτοί οί δύο θά διαιρέσωσι πάλιν τδ έθνος καί διά τοΰτο δέν τδ

θεωροΰσι καλόν” ό ΜεταζΧς άντεϊπεν δτι ή έπιθυμία τοΰ έθνους έξεπ.λη-

ρωθη καί δτι είναι συμφέρον είς τήν πατρίδα νά παρευρεθώσιν άπαντες οί

πολιτικοί άνθρωποι όποιου δήποτε χρώματος καί άν ήναι. Διότι αύτδς
μ.εν εξεπληρωσε τδ καθήκον του άλλά δέν θέλει νά έχη καί καμμίαν εύθυνην καί τδ έθνος άς πράξη δπως κρίνει συμφέρον. Ουτω δέ μετά άρκε-

τήν συζήτησιν κατά πλειοψηφίαν τοΰ ύπουργείου ένεκρίθη ή πρόσκλησίς

των καί έπραγματοποιήθη.

Τή 7 Σεπτεμβρίου 1 843. Άθήναι.

'Ο αδελφός σου
I. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ·

Μετά τάς έκλογάς τών πληρεξουσίων ή συνέλευσις συνήλθεν είς ’Αθή
νας καί τδ σώμα τοΰτο συνεκροτήθη έξ δλων τών άποχρώσεων τοΰ τόπου, έξελέχθησαν δέ καί οί δύο πρέσβεις ό Μαυροκορδάτος καί ό Κωλέτ

Τδ επαναστατικόν τότε υπουργείου προταθέν άπδ τδ .συμβουλίου τής

της. Αί έργασίαι τής συνελεύσεως ή'ρχισαν μέ πολλήν σύμπνοιαν άλλά

έπικρατείας πρδς τδν βασιλέα ’Όθωνα και μετά βίας γευόμευου δεκτόν,

δέν παρήλθε πολύς καιρός καί άμέσως έφάνη πνεΰμα διαιρετικόν καί έναν-

συνεκροτήθη άπδ τά τρία διγρημένα κόμματα δηλ. τδ Γαλλικόν, τδ Άγ-

τίον κζτά τών διενεργησάντων τήν μεταβολήν. Καί πολλοί τότε μ,ετε-

γλικδυ καί τδ 'Ρωσσικδν, τά όποια ώνομάζοντο τότε τδ μέυ πρώτου μο-

μελήθησαν διά τήν πρόσκλησιν τοΰ Κωλέττου καί Μαυροκορδάτου άλλ’

σχομαγγιτικδν, τδ δεύτερου μπαρλέϊκον καί τδ τρίτου ναπέϊκον. Ή" συμ

άνωφελώς, διότι οί άντιφρονοΰντες συνεννοούμενοι καί μέ τδν βασιλέα άν-

μετοχή είς τήν μεταβολήν δλωυ τώυ κομμάτων τής 'Ελλάδος έξησφάλι-

τεπραττον κατά τών άνθρώπων τής 3ης Σεπτεμβρίου. Ό Άνδρέας Με-

σευ αυτήν και τοιουτοτρόπως δλοι οί πολϊται έκτδς όλίγωυ τιυώυ τήν

ταξας άμα είδε τάς άντενεργεία.ς ταύτας παρητήθη άπδ τδ ύπουργεΐον

παοεδέχθησαν. Κατά τδ διάστημα κατά τδ όποιου οί πολϊται καί ό στρα
τός εΰρίσκουτο κάτωθεν τώυ άυακτόρωυ τοΰ ’Όθωνος πλήρης διετηρήθη

καί τδν παρηκολούθησε μόνον ό ύπουργδς τής παιδείας Σχιν^ς. Οί συνεν

τάξες καί δέυ συνέβη καμμία άταξία έκτδς τής παρεγνωρίσεως τοΰ Ίωάν-

πράγματα ύπέσχοντο είς τούς πληρεξουσίους δτι δλα τά πλεονεκτήματα

νοούμενοι μετά τής Αύλής, οίτινες έθεωροΰντο δτι ή'θελον έλθει είς τά

υου. Μεσσηνέζη. Ουτος δηλ. είχεν έπανέλθει τότε έξ Εύρώπης δπου είχε

καί τά βασιλικά προνόμια τά όποια

έδωκεν ή Συνέλευσις διά τοΰ Συν

τελειώσει τάς σπουδάς του” τδ κάτωθευ τώυ άυακτόρωυ πλήθος τδυ έξέ-

τάγματος θέλουσι τά διανέμει είς εκείνους, οίτινες ή'θελον άκολουθήσει

λαβευ διά τδυ Κωυστ. ΙΙροβελέγγιον τδυ όποιου άπέχθάνοντο ως αύλικδν
καί σύμβουλου τοΰ ’Όθωνος” καί έφώναζον μέν πολλοί δτι αύτδς δέυ ήτον

τδν δρόμον αύτών, καί τοιουτοτρόπως πολλούς κατώρθωσαν νά άποσπά-

δ Κ. Προβελέγγιος, άλλά τδ πλήθος μή γνωρίζων αύτδυ τδυ έκακομετα-

Τδ δέ ύπουργεΐον έμεινε μέ τέσσαρας ύπουργούς, διότι

χειρίσθη καί μόλις καί μετά βίας ήδυνήθη νά σωθή.

γδς δστις ήτο ό 'Ρήγας Παλαμήδης είχε παυθή προηγουμένως καί προε-

Ένφ έγίνετοΖή μεταβολή συνήλθε καί τδ συμβούλιου τής επικράτειας

σωσιν άπδ τούς Τριτο-σεπτεμβριανούς, έν οΐς καί αύτδν τδν Καλλέργην.

ό πέμπτος ύπουρ

δρεύετο προσωρινώς άπδ τδν Κωνσταντίνον Κανάρην. Μέ αυτό δέ τδ ύ

τάς εργασίας της

όπως συζητήσγ καί τάς προτάσεις άς καθυπέβαλευ είς τδυ βασιλέα ’Όθωυα

πουργεΐον έτελείωσεν ή συνέλευσις

δι’ επιτροπής έκ τώυ μελώυ του.
«
·
Ό στρατιωτικός Κωυστ. Βέϊκος εύρεθείς κατ’ εκείνην τήυ εσπέραν τής

καί τδ σύνταγμα. "Οθεν άμα έλαβε γνώσιν τοΰ Συντάγματος δ βασιλεύς

έπαυαστάσεως είς τάς ’Αθήνας είχε λάβει ένεργητικδν μέρος καί παρευρε-.

ιδόντες δέ τοΰτο οί τριτοσεπτεμβριανοί καί αισθανόμενοι τήν ζημίαν ή

καί άπεπεράτωσε

έκαμεν ύπόμνημα είς τήν Συνελευσιν, άπαιτών πολλάς μεταρρυθμίσεις”
Τόμος Ε”. 10.— ’Οκτώβριος

1881.
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εις τδ έ'θνος, συνήλθον άπαντες είς τήν κατοικίαν τοΰ

'Ρήγα Παλαμήδη ώς εύρυχωροτέραν’ μεταξύ δέ αυτών ήτο καί δ Άν-

851

νά τδν άφήση ελεύθερον δπερ καί κ&τώρθωσκ, καί οδτώ μετέβην■ καί
φδν άπηλευθέρωσα καί τδν έπήγα μόνος μου είς τήν οικίαν του.
Α. Γεωργαντόίς Οπόστράτηγος.

δρέας Μεταξάς καί δ Θ. Γρίβας, δστις έ'δειξε πολύν ζήλον καί ειλικρί
νειαν είς πάντα τά άφορώντα την μεταβολήν. Μετά μακράν σύσκεψιν

άπεφάσισαν νά γνωστοποιήσωσιν είς την πλειονοψηφίαν της συνελεύσεως

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 1ΙΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

δτι άν γίνγι δεκτδν τδ, ύπόμνημα τοΰ βκσιλέώς ’Όθωνος, άπαντες ούτοι

συμποσούμενοι είς όγδοήκοντα πέντε περίπου θά άποχωρήσωσιν άπδ την
συνέλευσιν και θά μεταβώσιν είς την Κόρινθον ή Μεγαρίδα διά νά συνε-

Πρώτον ή'δη κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1879 έλήφθη τδ μέτρον νά γίνν)

νά συγκροτηθώ άλλη

Ιδιαιτέρα άπογραφή τών κατοίκων τής πόλεως ’Αθηνών. Αί πρωτεύουσαι

προδοτική είς

τών Κρατών μ,εγάλων ή μικρών, άρχαίων ή νέων, εί καί θεωρούνται δτι

τά εθνικά συμφέροντα. Οί όγδοήκοντα πέντε αύτοί έγνώριζον δτι δέν η-

περικλείουσι τήν έντελεστέραν έ'κφρασιν τοϋ έθνικοΰ φρονήματος καί δτι

θελον κατορθώσει τίποτε μέ την άποχώρησίν των, διότι πολλοί έκ τών

έν αύταΐς κατοπτρίζονται ούτως είπεϊν τά προτερήματα ή έλαττώματα,

πληρεξουσίων είχον δελεασθή άπδ την θέσιν τοϋ γεοουσιαστοϋ καί άλλοι

μέ βαθμούς στρατιωτικούς καί πολιτικάς θέσεις ’καί άλλα πλεονεκτήματα

τά ή'θη καί δ χαρακτήρ τοΰ δλου Κράτους, ούχ ήττον έχουσι καί δλως
ί'διον βίον διαδηλούμενον διά πράξεων ή γεγονότων ιδίων. Ή έξέτασις

της εξουσίας, άλλά προεκηρυξαν τήν ιδέαν της άποχωρήσεως μόνον προς

επομένως τής καταστάσέως τοϋ πληθυσμού αυτών παρέχει -ύπ’ άμφοτέ-

έκφόβισιν δπερ κκί κατωρθώθη. Διότι ή πλειονοψηφία φοβηθεϊσα πάρε-

ρας τάς έπόψεις ταύτας ένδιαφέρον ίδιάζον.

δριάσωσι καί έκεϊθεν θά προσκαλέσωσι

τδ έ'θνος

εθνική συνέλευσις, διότι ή πλειονοψηφία τής νΰν έφαίνετο

δέχθη νά συζητηθή τδ ύπόμ.νημα αύτδ έν μυστική συνεδριάσει καί άν

ΙΙανταχοΰ σχεδδν παρατηρεϊται δτι δ πληθυσμός τής πρωτευούσής αυ

δέν μείνουν εύχαριστημένοι τότε άς άποχωρήσουν. "Οπερ καί ,έγένετο καί

ξάνει ταχύτερον τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ Κράτους εί καί ή μέν θνησιμότης

τότε έμηδενίσθη σχεδδν δλον τδ ύπόμνημα καί τοιουτοτρόπως έτελείωσέ

αύτόθι είναι άνωτέρα, ή δέ σχέσις τών γεννήσεων πρδς τούς κατοίκους

καί έκηρύχθη ή ληξις της Συνελεύσεως.

καί τούς γάμους μικροτέρα’ τοΰτό δέ διότι

Έλησμόνησα νά άναφέρω τδ άκόλουθον άστεϊον. Τ'Οταν έ'φθασα είς τάς

άφ’ ένδς μέν ή έν τή πρω-

τευούστ) έγκατάστασις νέων κατοίκων είναι άνωτέρα, άφ’ ετέρου δέ ή πυ-

’Αθήνας ώς πληρεξούσιος, ή σύζυγος τοΰ Π. Σοφιανοπούλου δνόματι Μα-

κνότης τών κατοίκων καθιστεί τδν βίον δαπανηρότερον δπερ περιστέλλει

ροϋκα άμέσως ήλθε πρδς άντάμωσίν μου καί μέ παρεκάλεσε νά μεταβώ είς

τήν γονιμότητα.

τήν οικίαν τοΰ δικηγόρου Π. Σιμού, είς τήν οποίαν ήτο κρυμμένος δ σύ

Ή άπογραφή τής πόλεως ’Αθηνών διεξήχθη έν μια ήμέρ<γ καί διά δελ

ζυγός της* άμέσως έπήγα καί ήρώτησα τδν Π. Σιμόν ποϋ είναι δ Σοφια-

τίων διανεμηθέντων κατ’ οικογένειας. Τής διά δελτίων άπογραφής έξή-

νόπουλος" ούτος δέ μοΰ άπήντησεν δτι διαμένει είς έν ύπόγειον τής οικίας

ρέθησαν τά φιλανθρωπικά

του καί δταν ήναι φόβος εισέρχεται έντδς ένδς ύπερμεγέθους πίθου. Κα-

τώνται υπότροφοι, τά ξενοδοχεία καί αί φυλακαί. .

καταστήματα, τά έκπαιδευτήρια έν οίς διαι-

τέβην λοιπδν είς τδ υπόγειον κκί μοΰ τδν έ'φεραν ένδεδυμένον, μέ άλλό-

Κατά (τά πορίσματα τής άπογραφής ταύτης, δ άριθμδς τών κατοίκων

κοτα φορέματα κκί μέ καβούκι Δερβίσου είς τήν κεφαλήν’ είχε δέ καί

τής πόλεως ’Αθηνών, μή περιλαμβανόμενων τών έν ένεργείγ στρατιωτι
κών (3,460), έξηκριβώθη είς 63,374.

μακράν γενειάδα καί ήτο έντελώς άγνώριστος. Τότε μοΰ έξηγήθη τδ

ταύτης περί τοΰ δποίου ώμίλησα άνωτέρω,

Ό άριθμδς τών έπί δελτίων άπογοαφέντων ανέρχεται είς 61,19 δ,διανέ’μό-

καί μέ παρεκάλεσε νά κάμω πάντα τρόπον διά νά έλευθερωθή. Μεταβάς

μένος ώς εξής μεταξύ τών έξ άστυνομικών τμημάτων είς ά δια ιρεΐται ή πόλις*

αί'τιον τής προφυλάξεώς του

Τμήμα

”Αρρ®νες

θήλεις

Τί» δλον

5,-842
3,922
Β'
6,540
4,073
Δ'
’
Ε'
6,433
5,866
.. ΣΤ'
Προσθήκαι είς άπαντα τά τμήματα
73

5,307
3,186
5,412
3,048
5,78.8
5,630
78

11,149
7,108
14,952
7,121
12,221
11,496
151

32,749

28,449

61/98

δέ τότε είς τδν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως Άνδρέαν Μεταξάν τδν παρε

κάλεσα νά έλευθερώση τδν Σοφιανόπουλον, άλλ’ οδτος μ.οί άπήντησεν δτι
είναι άτοπον νά μή έκπληρωθή ή διαταγή τής Κυβερνήσεως τοΰ νά με-

ταβή είς Αί'γιναν, κάί άμα φθάσγ έκεϊ θέλει έκδώσει διαταγήν νά μείνή

ελεύθερος. Έπιστρέψας πάλιν εις τδν Σοφιανόπουλον τοΰ είπον νά έκπληρώστ; τήν έπιθυμίαν τοϋ Άνδρέα Μέταξά πρδς σεβασμόν τής εντολής τής

Κυβερνήσεως, άλλ’ αύτδς είχε τρομερόν φόβον καί μοΰ. είπε δτι καθ’ δδδν
θά τδν φονεύσγ δ όχλος. Τότε παρεκάλεσα πολύ τδν Άνδρέαν Μεταξάν

Ά

..

Τδ δλον
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Άπεγράφησαν προσέτι'

*

νείας, οπερ υποδεικνύει δτι έκάστη αυτών άποτελεϊται άπδ 4.17 άτομα,
■Άρρενες

θήλεις

Τδ δλον

α) Είς τά Φιλανθρ. Καταστήματα

337

271

608

β) Είς τά ’Εκπαιδευτήρια

204

305

509

γ) Είς τά Εενοδοχεϊα
δ) Είς τάς Φυλακάς .

.

, . , .
....

487

136

623

428

8

436

Τδ δλον

1,456

' 720

'Ολ. άρ. Κατοίκων
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άντί 4.62 δστις είναι δ μέσος δρος τών άτόμων τών άποτελούντων την
οικογένειαν έν Έλλάδι.

, ί^οινωνε/.ή χατάστασες καε ήλεκεαε.—Οί κάτοικοι της πόλεως
’Αθηνών, κατά μέν την κοινωνικήν αυτών κατάστασιν διανέμονται ώς έξης"

2,176

34,205

29,169
63,374
Επομένως κατά τά διδόμενα ταϋτα;, οί κάτοικοι τής πόλεως Αθηνών
ύπδ τήν έποψιν τοϋ φύλου διαιρούνται'
Είς άρρενας

34,205

Είς θήλεις

29,169

'θλ. άριθ. Έπι τοϊς 100

17,498

28.32

16,047

55,01

40,337

63.65

2.22

4,256

14,59

5,015

7.91

0.19

10

0,04

74

0.12

63,374

—■ =

9,092

26.58

8,856

“Αγαμοι

24,290

71.01

759
64

Μή έζακριβ.

'Ολ. άρι9. Έπι τεϊς 100.

30.36

“Εγγαμοι
Έν χηρεί^

Άμφοτ. τδν φύλων

θήλεις

Άρρενες
'Ολ. άριΟ. Έπί τοϊς 100

ήτοι έπί 100 κατοίκων 54 είσί.ν άρρεν ες καί 46 θήλεις, έν ώ δι’ δλον
τδ Κράτος ύπελογίσθησαν έπί τοϊς 100, άρρενες μέν 5 2.4 5 , θήλεις δε
47.55.

ταστάσεως τών έν Άθηναις κατοίκων είναι διάφορος της τοΰ δλου κρά

Ό πληθυσμός ουτος της ήμετέρας πρωτευούσης άνκλογεΐ πρδς τδν δλον

τους. Οί έ'γγαμοι άμφοτέρων τών φύλων είναι δλιγώτεροι έν Άθηναις ή

πληθυσμόν τοΰ Κράτους ώς 3.83' έπί τοϊς ίΟΟ.

Ή άναλογία αυτή είναι ϋι,χ την Βιέννην 1.25 τοϊς 1 00, Βερολϊνον 2.96>
,Παρισίους 4,54, Αανδϊνον 13.97 Επομένως δ πληθυσμός τών ’Αθηνών εύ-

Τδ δλον 34,205

—

—

29,169

’Εκ τών δεδομένων τούτων προκύπτει δτι ή σχέσις τ^ς κοινωνικής

κα-

άλλαχοϋ τοϋ κράτους. ’Επίσης άφ’ ετέρου οί άγαμοι είναι περισσότεροι,
ιδίως οί άρρενες, καθόσον έπί τών θηλέων

η διαφορά είναι έλαχίστη. Ή

ρίσκεται εις άνωτέραν άναλογίαν εκείνων της Βιέννης και τοϋ Βερολίνου.

χηρεία δμρς, εί καί δε’ άμφότερα τά φΰλα εύρίσκεται είς άναλογίαν κατά
τι άνωτέραν της διά τδ λοιπδν κράτος, διά μέν τδ άρρεν φΰλον ύποδει-,

Κατά τινα πίνακα άπογοαφής ύπάρχοντα έν τοϊς άρχείοις τοϋ Υπουρ

κνύει άναλογίαν κατωτέραν, διά δέ τδ θήλυ κατά πολύ άνωτέραν εκεί

γείου τών ’Εσωτερικών έπικεκυρωμένον παρά τοϋ τότε διοικητοϋ ’Αττικής

Κ. Άξιώτου, έν έ'τει 1836 δ δήμος τών ’Αθηναίων, άποτελούμενος κατά
την εποχήν εκείνην έκ μόνης της πόλεως καί τών περιχώρων αύτής, περιελάμβανε κατοίκους 14,092. Επομένως, άν λάβωμεν τόν άριθμδν τού

νης τοϋ δλου κράτους.
Κατά δέ τήν ηλικίαν αυτών τάσσονται ώς έξης·
‘Ολικός άριθμδς
θηλέων Άμφοτ.τών
Άρρίνων
φύλων

‘ΙΙλιχίαι

τον, καίπερ μη παριστάνοντα μόνης τής πόλεως τδν πληθυσμόν, ώς ορον

συγκρίσεως,' δ αριθμός τών έν Άθήναις κατοίκων ηδξησεν άπδ τοΰ 1836

6—12 μηνών

Έπι τοΐ; 100
’Άρρενες Θέλεις Άμφοτ.τών
φύλων

611

578

1189

1.79

1.98

1.88

μ,έχρι τής άπογραφής τοΰ 1879, έν διαστήμ,ατι δηλαδή 43 περίπου ετών,

1— 5 έτών

3094

2867

5961

9.05

9.83

9.41

κατά 45θ'- περίπου τοϊς 100, ήτοιείς 10 τοϊς 100 κατ’ έ'τος.

5—10

3292

3102

6394

9.62

10.63

10.09

' Ή αΰξησίς αυτή φυσικόν αποτέλεσμα της μετά πολυετείς καταστρο-

10—15

3920

3338

7258

11.46

11.44

11.45

φας καί συμφοράς ίδρυθείσης: νέας τάξεως καί τοϋ ά.ναγεννηθέντος έθνικοϋ

15—20

4171

3951

8122 ■

12.19

13.55

12.81

3270

2921

6191

9;56

10.01

9.77

βίου, δέν δύναται βεβαίως

νά ύποστηριχθή ώς ή κανονική τοϋ πληθυ

20—25

3695

2849

6544

10.81

9.77

10.33

2598

1930

4528

7.60

6.62

7.14

35—40

2503

1995

4498

7.32

6.84

7.10

40—45

1935

1159

3094

5.65

3.97

4.88

1052

1246

2748

4.39

4.27

4.·34

933

724

1657

2.73

2.48

2.62

26660 , 58184

92.35

91.39

91.73

σμού της πρωτευούσης τοΰ έλληνικοΰ κράτους αυζησις καί ώς τοιαυτη νά

25—30

παραβληθή πρδς την αύ'ξησιν τοϋ πληθυσμοϋ τών πρωτευουσών άλλων

30—35

κρατών. Ούχ ήττον χάριν άπλής πληροφορίας σημειώ δτι η έτησία αύ'ξησις ύπολογισθεϊσα επί περιόδου 30 έτών, επί τοϊς 100 είναι διά τδν πλη
θυσμόν τώ; Παρισίων 3.23, διά τδν τοϋ Λονδίνου 2.31, τοϋ Βερολίνου

45—50

3.56, της Βιέννης (επί περιόδου 26 έτών) 1.89.

50—55

Οί 63,374 κάτοικοι της πόλεως’Αθηνών άπαρτίζουσι 15,209 οίκογε-

»
»
»

»

Είς μεταφοράν 31074
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‘Ολικός άριθμος

‘Βλικ'α

Άρρένων

Έκ μεταφ.31074
55—60
»
898

, Έκ τών7316 οικιών 3661 κατοικοϋνται παρά τών ιδιοκτητών αύτών,

Έπ'ι το"ς 100

θηλέων Άμφοτ.τών
φύλων

Άρρενες

3572 παρ’ ενοικιαστών καί 8.3 εύρίσκοντο ύπδ οικοδομήν.
, Κατά την άπογραφην τών οικοδομών έπεζητηθη προσέτι καί. ή έξα-·

θέλεις Άμφοτ.τώψ
φύλων ’

26660

58184

92.35

91.39

91.73

840

1738

2.63

2.88

2.74

1146

1.74

1.89

1.&Ϊ

κρίβωσις της χωρητικότητας τών οικιών, άλλά αί σχετικαί πληροφορίαν
δέν έληφθησαν ούτε πλήρεις, ούτε δι’ όλας τάς οίκίας.Έν τούτοις επί 6630

60—65

596

550

65—70

446

482

928

323

270

593

0.94

0.93

75—80

0.94

202

190

392

0.59

0.65

0.62

80—85

80

83

163

0.23

0.29

0.25

»

694

89

0.13

0.16

0.14

»

21

70—75

»

1.30

1.65

1.46

85—90

»

43

46

90—95

»

14

20

34

0.04

0.07

0.05

95-100 »

11

11

22

0.03

0.04

0.03

100 καί άνω»

4

7

11

0.01

0.02

0.02

99.81
0.19

99.97
0.03

99.88
0·12

34144
Μη έξακριβωθέντες
64

Τδ δλον '

34205

29159
10

63300
74

29169

63374

100.00 100.00 100.00

οικιών δι’ άς έληφθησαν πληροφορίαι εισιν

2643

.

■ισόγειοι

*

.

»

3

\

768

. μ,έ 2 βροφάς .

2504

.

6630

Δεν έληφθη πληροφορίαν έπί οικιών

686

~ 7316
Έπί της έκτάσεως της πόλεως ’Αθηνών άναλογοΰσι κατά Τ. Χιλ. κά
τοικοι μέν 15,843, οίκογένειαι 3,802 και οίκοδομαί 2,020, ένφ δι’δλον

τδ Κράτος άναλογοΰσι

κατά Τ. Χιλ. κάτοικοι 32.94, οίκογένειαι 7,12

και οίκοδομαί 6.67. Ουτω δέ η άναλογίκ αυτή τών κατοίκων της πρω-

’Έκταβες καί οίκοδομαδ.— Κατά την παρά τοΰ κ. Α. Κορδέλλα

γενομένην καταμέτρησιν έπί τών έν τφ Δημαρχείω διαγραμμάτων τ^ς

τευούσης κατά Τ. Χιλ. είναι

481 φοράς άνωτέρα της τοΰ δλ.ου πλη

τεσσάρων τετραγωνι

θυσμού.
■
Συγκρίνοντες τον αριθμόν τοΰτον τών οικιών πρδς τδν αριθμόν τών κα·»
τοίκων καί τών οικοδομών, εύρίσκομεν δτι έκαστη οικία περιλαμβάνει

κών χιλιομέτρων, έξ δν αί μέν οίκίαι και τά έν τώ μεταξύ αυτών κεί

κατά μέσον όρον άτομα μέν 8.66, οικογένειας δέ 2.08, ένώ δ μέσος ορος

μενα κενά οικόπεδα κατέχουσιν έ'κτασιν 2,576,485 Τ. Μ. περίπου, αί
οδοί 615,995 Τ. Μ. και αί έν τγ πόλει πλατεΐαι 113,520 μέτρα ’.

τοΰ ολου Κράτους δι’ έκάστην οικίαν είναι άτομα 5.23, οικογένεια 1.13.

πόλεως καί έπί τοΰ χάρτου τοΰ κ. I. A. Kaupert, "ή πόλις τών ’Αθηνών
καταλαμβάνει επιφάνειαν 4,000,000 Τ. Μ. ήτοι

Έπί τ^ς έκτάσεως ταύτης τών τεσσάρων τετραγωνικών χιλιομέτρων

Αί 7316 οίκίαι διανέμονταιώς έξης μεταξύ τών έξ άστυνομικών τμη
μάτων
O’x'at

ύπάρχουσι κατά την ένεργηθεϊσαν ειδικήν άπαρίθμησιν 8,080 οίκοδομαί.

1,650

Κάτοικοι

Κάτοικοι δι’έκάιτην οικίαν

11,149

6.76

’Εκ τούτων 7316 είσίν οίκίαι χρησιμεύουσαι πρδς κατοικίαν, αί δέ λοιπαί

Τμήμα Α'

764 χρησιμεύουσιν άποκλειστικώς είς διάφορα καταστήματα. Τά περιτε-

Β

'788

7,108

9.02

11,952

8.80

τειχισμένα οικόπεδα άνέρχονται εις 502, έξ ών 98 κατοικοϋνται, 130

»■

Γ'

1,358

χρησιμεύουσιν ώς άποθίίκαι, μαρμαροκοπεϊα κτλ. 274 δ’ είσίν ακατοίκητα,

»

Δ'

844

7,121

8,50

Ε'

1,344

12,221

9.09

1,332

11,496

8.63

Έκ τών 8080

οικοδομών 7405 είσ'ι λιθόκτιστοι, 608 πλινθόκτιστοι

και 67 ξύλιναι.

ΣΤ'

8.34
61,047
τών
οικοδομών
και
τών
κατοίκων κατ’
Έκ τών παρατεθέντων
αριθμών
■ »..
.
V ·
άστυνομικδν τμήμα προκύπτει όχι τδν πυκνότερου πληθυσμόν έχει τδ. Ε'
7,316

1 Ή Υπόλοιπος εκτασις διανέμεται ώς έξης*
Άναχτοριχδς κήπος ....... . . . . 192,000 μ.
To Ζάππειον μέγαρον και οί περί αότδ κήποι και άγροϊ 144,000
Τδ Όλυμπιείον καί τα περί τήν πύλην ’Λδριανοδ κενά 105,000
‘U Άχρόπολις καί τδ περί αδτήν ΏδεΙον τοΰ ΊΙρώδου,
·■ ■
τδ θέατρον τοΰ Λιονύσου και"Λρειος ΙΙάγος . . . 206,000
Τδ Θησεΐον και τά περί αδτδ κενά , . . . . . .
47,090
(.4! ’ΛΟήναι Ιξεταζίμενκι δπδ υδραυλικήν ϊποψιν. 1876 σελ: 16).

σίτοι 9.09 κατοίκους δι’ έκάστην οικίαν. Τουτω έπονται τδ Β'. 9,02, τδ

Γ'. 8.80,

τδ ΣΤ'. 8,63, τδ Δ'. 8.50, τδ Α'. 6.76, δπερ έπομένως έχει

καί τδν αραιότερου πληθυσμόν.
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εύρωπαϊκαί πρωτεύεσαι,

Αι τεσσαρες

περΐ

τοζ0ύτων ,epipauj7P»™“:

««.

ω» ^ο, * , m„m. Μύ„„ ,.σως ν, .χ;ι
6'ΛΡ αναλο
φέρουσαν, έ'χουσι την έξης έ'κτασιν
Λονδίνο ν

Παρίσιοι
Βιέννη

Ί

έΛ*_

Ιϊροκειμένου περί τών έπαγγελμάτων τών κατοίκων της πόλεως Αθη

νών δέν.είναι ί'σως άνευ ένδιαφέροντος κκί η πληροφορία περί τοϋ άριθμοϋ

τών έν αύτη διαφόρων βιομηχανικών, εμπορικών καί λοιπών καταστημά
των. Κατά τάς ληφθείσας πληροφορίας, ύπάρχουσιν έν Άθηναις έργαστη-

316

ρια έδωδίμων 599 έξ'ών 234 παντοπωλεία, ήτοι 1 παντοπωλείου επί α

78

τόμων 271. ’Εμπορικά

»

56.25
Βερολϊνον
,
...
„»
ii.iZl
22.224
τ·Κν έκτάσεως____
f
.
Έπί· <τίίς
ταύτης
άναλογοϋσι
ν.χτχ Τ. Χιλ. κάτοικοι έν Αονί
δίνφ 8,900, η'τοι 67 φοράς περισσότεροι της όλης ’Αγγλίας, έν Παρισίοις
21,740 η 315 φοράς περισσότεροι της Γαλλίας,

857

παοετίθησζυ

έν Βερολίνφ

15,405

καταστήματα διάφορα 350. Βιομηχανικά έργο—

στάσια 598, έξ ών κλίβανοι 52, άοτοποιεϊα 46. ’Εργοστάσια ένδυμασίας
399, έξ άν ύποδηματοποίεΐα 143 ήτοι 1 έπ'ι 159 ατόμων. Καταστήματα

γραμμάτων 60 (ήτοι τυπογοαφεια,

βιβλιοπωλεία, βιβλιοδετεία, κτλ.).

σίτοι 233 φοράς περισσότεροι τοϋ όλου πρωσσικοΰ κράτους, έν Βιέννη 8400

Οινοπωλεία 288 ·η 1 έπί 220 άτόμων. Καφενεία 161 η 1 έπί 394 άτόμων. Ξενοδοχεία καί μαγειρεία 126. Καπνοπωλεία 112. Κουρεία 77.

ϊ) 150 φοράς περισσότεροι τοϋ όλου κράτους.

Φαρμακεία 30. Συμβολαιογραφεία 24.

Άπό τοϋ έτους 1870 μεγάλην έλαβεν έν τγΐ πόλει. τών Αθηνών επίτασιν ή άνέγερσις νέων οικοδομών, διότι κατά τάς πληροφορίας της αστυ
νομίας άπό τοϋ έτους τούτου μέχρι τοϋ 1879 έχορηγηθήσαν παρ’ αυτής

Εκπαίδευσες.—Έκ τών κατοίκων της πόλεως 32,761 είσίν έγγράμ-

ματόι καί 30,345 αγράμματοι, διανεμόμενοι ώς έξης κατά φΰλον"

1121 άδειαι οικοδομάς.
"Ανδρε?

Εσιβιγγέλ|>.®τβξ.— Έκ των 63,374 κατοίκων έξηκριβώθη τό έπάγ-

γελμα 34,278. Κατά την έξακρίβωσιν ταύτην έν Άθηναις ύπάρχουσι*

Βιομηχανοι . .
’Έμποροι .
Έργάται 2602)
Έργάτριαι 656)
'Τπηρέται .
3629)
'Τπηρέτριαι. ' .
2965)
. Κτηματίαι.
Γεωργοί
Ποιμένες .
’Ιατροί .
Φαρμακοποιοί
Μαίαι . . . .
Δικηγόροι ....
Κληρικοί . .
.
Δημοσιογράφοι
. .
Υπάλληλοι δημόσιοι.
»
δημοτικοί
Στρατιωτικοί έν άργί^
Πολιτικοί συνταξιούχοι
Διδάσκαλοι ...
Διδασκάλισσαι
~ · · · *
Διαφόρων άλλων έπαγγελμάτων

5552
3815
3258
6594
1167
603
155
203
73
82
348
163
54
1327
65
305
114
31'8
299
877

Γυναίκες

’Εγγράμματοι

21,330

11,431

Αγράμματοι
Δέν έξηκριβώθησαν

12,734

17,611

141

127

•ήτοι άναλογουσιν έπί

100 μέν άρρένων κατοίκων, έγγράμματοι

άρρενες

62, έπί 100 δέ θηλέων κατοίκων έγγράμματοι θηλεις 39.
Κατά τάς πληροφορίας τοΰ υπουργείου της Έκπαιδεύσεως ύπάρχουσιν
έν Άθηναις 62 δημοτικά σχολεία, έξ άν άρρένων 25, θηλέων 37. Έκ

τούτων δημόσια 3 άρρένων καί

4 θηλέων.'Άπαντα

τά σχολεία ταΰτα

έχουσι μαθητάς 5,698 διανεμομένους ώς έξης"
Μαθηταί

Δημοσίων
Ιδιωτικών

815
1,845

ΜαΟήτριαι

1,040
1,998

Εις τά δημόσια σχολεία διδάσκουσιν, είς μέν τά τών άρρένων διδάσκα
λοι 9 εις δέ τά τών θηλέων διδασκάλισσαι 20. Επομένως άναλογεϊ 1

διδάσκαλος έπί 90 μαθητών καί 1 διδασκάλισσα έπί 52 μαθητριών.

Έν τ·?ί πόλει τών Αθηνών ύπάρχουσι παιδία τ·ης ηλικίας τών

δημο

τικών σχολείων 7,679, $τοι άρρενα 3,979, θηλεα 3,700.

Επομένως έκ τών παιδιών τούτων φοιτώσιν είς τά δημοτικά σχολεία,

τά τε δημόσια καί τά ιδιωτικά,
100, θηλεα δέ 82 τοϊς 100.

74 τοΐς 100, ί, άροενα μέν 67 τοϊς
,
' '
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,. Άατιχή χαιτά,βτοεβες.—Κατά τδν χρόνον τής άπογρπφής έν τή π$λΐί

.

.

.

.

.

7,423

’Αγνώστου δημοτικότητας.

.

2,169

δον τής κυρίας πράζεως' διότι δ Πολυδεύκης εκείνος καί παν τδ μετ’ αύ-

τοϋ συναφές, έφ’δσον ύπόκειται λόγος περί τής προόδου τής άφηγήσεως,τά
μάλιστα ιδιοποιούνται τδ διάφορον τοΰ άναγνώστου. ..Καί δή δ ποιητής

'Έλληνες έκ διαφόρων μερών τής Τουρκίας (ύπήκοοι’Οθωμανοί)

2788

. . . . . . . . . · . . . . . .
........................................................................................................ :

457

.......................................... .

Γάλλοι .

.

.........................................

'Ρώσοι .

.

.

.

372

............................................ 235

Γερμανοί................................................
Αυστριακοί

έκφαίνεται

μάλλον,^ ή δσον άντιστοιχεϊ πρδς τήν άλλως σημασίαν αύτής διά τήν πρόο

Έκ τών αλλοδαπών ήσαν
’Ιταλοί .
"Αγγλοι

ή μεμψιμοιρία

παρίσταται έπί μακρόν πως ήφανισμένη καί ή τοΰ Ούέρου

Δημόται ’Αθηναίων . : .
. 29,634
Έτεροδημόται .....
24,148

.

ρότητα τής ύφής τοϋ. περί ού δ λόγος έργου. Έν τούτοις

αυτή παρατηρεϊται μόνον έν ένί χωρίω, έ’ν.θα ή τοΰ Πολυδεύκους μορφή

των ’Αθηνών εύρέθησαν παρόντες'

’Αλλοδαποί
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175
105

. ■.................................................

■·.

.

.

.

89

Διαφόρων άλλων εθνικοτήτων . . . . . . . . .
.
3202
Έκ τών άλλοδαπών τούτων 1,066 δέν λαλοΰσι τήν έλληνικήν γλώσσαν.'

προσένειμε τω νεαρώ γλύπτη τήν περκρανεστέραν θέσιν, άτε είσάγων τήν

εικόνα τοϋ Άντινόου, τήν τεχνουργηθεϊσαν ύπ’ εκείνου, θέσιν μικρού δεϊν
άδιαπαύστως κατεχομένην ύπδ τοϋ αύτοΰ τούτου γλύπτου καί ύπέρ τδ

ήμιόλιον τής μυθιστορίας, ής ή ύπόθεσις ήδε.

Ό
είναι δ υίδς ένδς τών πυλωρών έ'ν τινι έκ τής επο
χής μέν τών Πτολεμαίων, άπδ δέ τοΰ 129 μ. X. ού'πω οίκουμένω άνακτόρω έπί τής γλώσσης, ή δρθότερον έπί τής Αοχιάδος άκρας παρά τήν’Αλε
ξάνδρειαν. 'Όθεν παρά τδν πυλωρόν αύτδν Εύφορίωνα καί τήν τούτου σύ
ζυγον Λωρίδα ένοικει καί δ τοΰ άνακτόρου διαχειριστής Κεραυνός μετά

τών άναρίθμων τέκνων, ών αί δύο πρεσβύτεραι άδελφαί ή Σελήνη καί ή
Α. ΜανσΑλας.

’Αρσινόη μετά τοΰ τυφλοΰ Ήλιου ποοεξάρχουσιν έν τοϊς πεπαλαιωμένοις
έκείνοις τόποις. Έξαπιναίως δ’ άφικνείται ή παρά τοΰ Άδριανοΰ επιταγή

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΟΥ ΕΒΕΡΣ

(δστις δι’έκδρομήν έπί τδ έν Αίγύπτω όρος Κάσιον ύστερεϊ τής συζύγου αύτου
Σαβίνης κατά τήν έν Άλεξανδρείη άφιξιν) όπως έν βραχυτάτη προθεσμία

έπισκευασθή ώς ί'διον ένδιαίτημα τδ έπί τής Αοχιάδος αύτό άνάκτορον,
Οί χρόνοι τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οί υπέρ τής πολιτικής ιστορίας

άναλόγως μικρά καί ολίγον επαγωγά προςφέροντες, καθίστανται σπου
δαιότεροι διά τήν εσωτερικήν άνέλιξιν τής ιστορίας τής άνθρωπότητος.
Γηθοσύνως λοιπόν ή τών γραμμάτων πολιτεία έχαιρέτισε τδ άρτιφανές

φιλοπόνημα τοϋ ’Έβερς,2 ού τήν ύπόθεσιν ήρύσατο ούτος έκ τής είρημ'ένης περιόδου, ή'τοι έκ τών χρόνων τής αύτοκρατορίας τοϋ Άδριανοΰ, δςτις
είναι μέν δ ή'ρως τής έπιγραφής τοϋ μυθιστορήματος, μετ’ όρθότητος δ’ δ
άναγνώστης δύναται νά διϊσχυρίζηται, δτι δ αύτοκράτωρ ουτος άποτελεΐ

μέν τδ κέντρον, άλλά μεθ’ απάντων τών περί αύτδν είναι τδ άπώτερον
διά τήν διάφορον έκτύλιξιν τής πράξεως. Έν άλλαις λέξεσι δέν άναφαίνεται αύτδς ώς δ ήρως έκαστου μεμονωμένου μύθου, τοΰ καταρτίζον.τος

τδ δλον περιεχόμενον τής ποιήσεως

ταύτης. Τοιοϋτος μεμονωμένος καί

μοναδικός μϋθος δέν είναι πράγματι πρόχειρος, καί ούχί παντάπασιν άναι-

τίως ήγέρθη τούτου ένεκα ή μέμψις τινών κατά γε τήν μεγάλην χαλα■ 1 'Η άπογραφη αΰτη -5j; πόλεως ’Αθηνών είναι άπόσπασμα τήςδημοσιευμένης Στατιστιαπογραφής τοΟ πληθυσμόν τής ‘Ελλάδος ύπδ τοδ: τμηματάρχου τής δημοσίας οικο
νομίας ζ. Α. Μανόόλα εύμενώ; ήμΐν παραχωρηβεϊσα.
2 Der Kaiser Roman vou Georg Ebers δίτομον έν Χτοτγάρδη καί Αειψ'φ 1881.

ού ή έλευθέρα τοποθεσία ή'ρεσ.ε αύτφ καί προτιμά νά εκχώρηση τή Σαβίνη μόνη τούς καί δι’ άμφοτέρους εύρυχώρους θαλάμους τοΰ Καισαρείαν
μεγάρου, αύτδς όμως νά μή κατοική παρ’ αύτή. Έπισταλέντος τοΰ αύτο

κρατορικοΰ κελεύσματος εις συνετόν ύπάλληλον, τδν έ'παρχον Τατιανδν,
ή δυσχερής έργασία θαοραλέως έπιχειρεΐται παραχρήμα, διότι ούτος προςέλαβεν άξιον λόγου βοηθόν τοΰ ουτω ταχέως έπιτελεστέου έ'ργου τδν άρ-

χιτέκτονα Πόντιον. Προσθετέον, δτι είς τούς συνεργαζομένους τεχνίτάς

τάσσεται καί δ Άνδριαντοποιδς Παπίας,
είναι δ Πολυδεύκης,

ού

δ δεξιώτερος

συνεργδς

μή άξιούμενος δμως έξωτερικώς παρά τω κοινφ

τής'προσηκούσης έπί τούτω τιμής. 'Ο τελευταίος ούτος, δστις άλλως κα
τοικεί έν άλλω τμήματι τής πόλεως καί ούδέ τδ παράπαν λαμβάνει ύπ’

δψέι τήν συνοικίαν τών ιδίων γονέων μετά τής οικογένειας τοΰ διαχειριστοϋ τοΰ άνακτόρου, έπειδή καί οί δύο οίκοι έκ μακροτέρου χρόνου δι’ά-

κολασίαν διατελοΰσι πολέμιοι, έκ τύχης συναντά τη Σελήνη. Μετ’ άξιο-

φιλήτου λοιπδν συμπάθειας άκούει τά τής φροντίδος αύτής περί τοΰ ίδιου
πατρδς, δστις ουδέ τής έριτίμου τοϊς οίκείοις αύτοΰ ύγιείας φείδεται καί
εύποτμίζει εαυτόν δ Πολυδεύκης δτι ή Σελήνη χορηγεί άρωγήν υπέρ'τής
κατασκευής ήμφιεσμένρυ αγάλματος τής Ουρανίας, ή'τις πρόκειται άύτώ
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πρότυπον, ομ.ως ή μείζων κλίσις στρέφεται προς την της Σελήνης άδελ-

φήν Άρσινόην, ήν ή'δη νϋν έπ’ ί'σης έπαναβλέπει. Έπί τοσοΰτον δέ χω-

ροϋσι τά πράγματα,

οτε παρά την. πρέποϋσαν - προςδοκίαν έπιφαίνεται δ

Άδριανδς αύτδς έπί της Λοχιάδος

άκρας
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τό γε νΰν, ώς είκδς, άγνώς

(incognito) ώς 'Ρωμαίος άοχιτέκτων Κλαύδιος Ούενάτωρ καί ούτως, ώστε
μόνον δ Τιτιανδς καί δ Πόντιος γινώσκουσι την πραγματικήν στάσιν τών
πρα,γμάτων. Έν τή συνοδία τοϋ Άδριανοϋ εύρίσκεται μ,όνος δ προσφιλής

Άδριοινοΰ, ώς έ'φθημεν είπόντες, συναποτελοΰσιν δ Άντίνοος καί δ Μά
στωρ, ών δ πρώτος διά τήν καλλονήν έξεγείρει έν ύψίστφ βαθμφ τήν περί
τήν τέχνην εύαρέστησιν τοΰ Πολυδεύκους συνάπτων μετ’ αύτοΰ φιλικας

σχέσεις. Όρθότεοον δμφς είναι, δτι συλλαμβάνει σφοδρόν έρωτα πρδς τήν
Σελήνην καί έκ τοΰ δτι δέν άνταγαπάται, έπειδή ή Σελήνη ώςαύτως μ.ή
άνταποκρινομένη άγαπ^ τδν Πολυδεύκην, πάσχει τοσοΰτον βαρείαν δια-

σάλευσιν, ώστε καί ή πρδς τδν Άδρίανδν σχέσις συμπάσχει. Τοϋτο δέ

έπιδράσει

δςτις

έαυτοϋ, δ έκ Βιθυνίας Άντίνοος καί δ Ίάζυξ 1 Μάστωρ δούλος (περί ου

σκευωρεΐται έ'τι

Μάστορος ί'δ. Δίων.-Κοσσ. 69, 22). Καί παρά τδ άγνώριστον καί μ.έρος τι

τδ άπόρρητον αύτοΰ καί τήν περίστασιν ταύτην έπωφελεΐται δπως έζα-

δι’ αύτδ ή έμφάνισις τοϋ Άδριανοϋ εισάγει παντοίας περιπλοκάς. ’Εν
τεύθεν άφ’ου έν πρώτοις περί πολλοϋ έποιήσατο τδν Πολυδεύκην, μετά

περαιτέρω τή

τοΰ

Ούέρου,

σύνοιδε

ναγκάσν) παρ’ αύτοΰ μεγάλην ύπηρεσίαν. Καί έν φ δ Άντίνοος ύποβοηθεϊ
τφ Ούέρφ δι’ έγκλήματος, ή'γουν διά πυρκαϊάς, δπως έπιτύχγ) τής υιοθε

σίας παρά τοΰ Άδριανοϋ, γράφει αύτδς καθ’ έαυτοϋ τήν θανατικήν άπό-

ταΰτα άπεχθάνεται αύτδν διά τδν φίλιον τρόπον, μεθ’ ού έκεΐνος π.οςηνέχθη πρδς αύτδν αύτοκράτορα, άγνωτα όμως καί τελευταϊον λαμβάνει

φασιν. Διότι δσον δλιγώτερον δ Άδριανδς αισθάνεται τήν αληθινήν σύνα

τδ ενδόσιμου καί τδν ΙΙολυδεύκην τοϋτον καί τούς τούτου γονείς νάπελάσγ έκ τοΰ έπί της Λοχιάδος άκρας μεγάρου. ’Επειδή δ’ 5 Πολυδεύκης

Άντίνοον έπί τή ύπέρ αύτοΰ έθελοθυσίφ μετά τήν έκραγεΐσαν πυρκαϊάν

διά τήν εύμενή κρίσιν τοΰ Άδριανοϋ περί τών ιδίων εργασιών παραθαρρυν-

ούτως, ώστε αύθόρμητος λόγον ποιείται περί υίοθετήσεως τοΰ προςφιλοΰς

θείς διέρρηξεν έν τω καιοφ τούτφ τάς πρδς τδν Παπιαν φιλικας σχεσεις,
άφέθη δλως τή έκδικήσει τοϋ διδασκάλου του, τή αφορμή αυτοϋ κ^θειργεται ώς κλέπτης καί ταχέως άπάγεται είς Κάνωπον,^ ουδενος ειδότος
τήν διαμονήν αύτοΰ τούτου.
Τφ δ’ οί'κφ τοϋ Κεραυνοΰ ή τοϋ αύτοζράτορος άφιξις έπηνεγκεν ετι

ψήν τών πραγμάτων,

δσον έγκαρδιώτερον πειοάται νά εύχαριστήση τδν

του, τόσ.ν βαρύτερου πιέζει τδν νεανίαν τδ άπόρρητόν- του έ'γκλημα. Έν

τεΰθεν δτε διά τδν αίφνίδιον θάνατον τής Σελήνης φονευθείσης- εν Βέσα
ύπδ φανάτικών Αιγυπτίων, ή ζωή φαίνεται αύτφ έ'τι έλάσσονος άξία καί

αύτδν έξ ετέρου φωτίζει ή ελπίς δπως διά τοϋ ίδιου θανάτου δυνηθή νά-

ποσοβήσ·/) βαρύν κίνδυνον τοΰ Άδριανοϋ, καταδύεται είς τά κύματα τ,Οϋ

μείζονα συμφοράν* διότι ό μ.έγας κύων του δ μΟλοσσδς εδηξεν επικιν-

Νείλου, άναλαμβάνων αύτδς διά τής ιδίας ζωής τδ διά τδν αύτοκράτορα

δύνως τήν Σελήνην κ’ έντεΰθεν έξεθεσε τδν διαχειριστήν εις δίκαιον μεν,

προωρισμ,ένον πάθημα.

άλλ’ άπέναντι τοΰ δυνατοΰ έχθροΰ έπικίνδυνον καί εις παν δυστυχημ.α γε-

Πολυδεύκει δπως περατώσ-ρ τδ πρότερον ήρχισμένον άγαλμ-α καί έντεΰθεν

λοιώδει τφ τρόπφ έκδηλούμ.ενον παροξυσμ,όν. Έν φ λοιπόν η Σελήνή γί

προςελκύσηται αυθις τήν εύνοιαν τοΰ Αύτοκράτοοος. Άλλά τήν ελευθερίαν,

νεται χωλή καί έν τή ύπερτάτρ αυτής άνάγκγ προσφεύγει εις χρηστας
Χριστιανάς (έν άν,τιθέσει πρδς Ίσραηλίτιδάς) καταλαμβανει εσπευσμ,ενως
τδν πατέρα της δεινός θάνατος ύπδ άποπληξίας ενεκα σκηνής ης μετεσχεν
δ αύτοκράτωρ άπ’ εύθείας. Καί δή ή ’Αρσινόη, ή εν τω μεταξύ χρονφ αρ-

ραβωνισθεΐσα τδν

Πολυδεύκην,

καί τά λοιπά τέκνα αποκαθισταται εν

ζέναις οίκίαις, δτε καί εκείνη μεταβαίνει είς την οικίαν Χριστιανής, μ.ι^ς
τών άδελφών τοΰ Ποντίου. 'Η δ’ άποφυλάκισις. του Πολυδευκους και η εν

τελεί ένωσις αύτοΰ μετά τής Αρσινόης προήλθον πρώτον ως εκ τής αναδείξεως τοΰ Ούέρου συνάρχοντος καί διαδόχου τοΰ αυτοκρατορος. Και ο

μέν Ούέρος ούτος είναι είς τών έπιφανεστερων, τών περί τον αυτοκρατορα,
ή μάλλον τών περί τήν σύζυγον αύτοΰ Σαβιναν. Την δε συνοδιαν τοϋ12

Έ δ’ άποθέωσίς του παρέχει έπειτα εύκαιρίαν τφ

του δ Πολυδεύκης’ έχρεώστεί,

ώς προεμνημονεύθη, τή άναγορεύσει τοϋ

Ούέρου είς αύτοκράτορα, καί ύπέρ τής άπελευθερώσεως ^αύτης (αή σκο-

πουμένης τής έγκληματικής έπενεργείας τοΰ Άντινόου,ή'τις συνδέεται τή

φιλαστρολογίφ τοΰ Άδριανοϋ), ένήργησε κατ’ εξοχήν ή αύτοκράτειρα Σαβίνα, ή έντεΰθεν τούλάχιστον μετέχουσά πως τής κυρίας πράξεως.

Κυρίως ιστορικά στοιχεία έν δλφ τούτφ τφ κυριωδεστέρφ συστατικφ
τμ.ήματι δέν περιέχονται, ή μόνον τά γεγονότα τής είς Αί'γυπτον περιηγήσεως τοΰ Άδριανοϋ καί τής αύτοθυσίας τοΰ Άντινόου παοά τήν Βέσαν.

Καί αύτδς δ χρόνος, καθ’ ον δ Έβερς έγκατατάσσει τά είρημένα γεγονότα^
είναι, αυθαίρετος, διότι έπιστημονικώς καθίσταται παντάπασι δυςπροσδιό-1
ριστος καί ζητείται, άν ή υιοθεσία τοΰ Ούέρου καί- ή άνάκήρυξις αύτοΰ είς

αύτοκράτορα καί διάδοχον σϋμπίπτουσι τοσοΰτον εγγύς,, καί άν καί έν μόνον
1. Οί Ίάζυγες ήτο λαός τής νοτίου κατα τήν ’Ασίαν Σαρματίας, μετέπειτα παρα τδν
"Ιστρον μεταναστείσαντες και ?ντεθθεν οί Ίάζυγες οί Μ ετ α ν ά σ τ α ι καλούμενοι Ϊ3. Pa

τών γεγονότων τούτων συνέβη κατά τήν έν Αιγύπτφ διατριβήν .τοΰ Άδριαναΰ. Τδ έξης δέ μόνον άσφαλώς πιστοΰται έκ νομισμάτων, έπιγραψών

pe’s Lex. der Eigenn. έν λ. Ί άζυγ ε ς.
2. 'Ο Κάνωβος και δρθότερον Κ ά ν ω π ο ς πόλις αιγυπτιακή.

καί άλλων ειδήσεων, ότι δηλαδή δ Άδριανδς έ'τει 130 μ. Χ.,διέτριβεν έν
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Αιγυτντφ, κμ οτι δ Άντίνοος έτελεύτησεν αυτόθι.''Ιστορικά πρόσωπα παρά
.τον Άδοιανδν, Άντίνοον, Ούέρον καί Σαβίναν είσάγονται προς τούτοις ή
Βαλβίλλα, νεάνις 'Ρωμαία έν τή συνόδίιι τής Σαβίνης, ή χαριεστάτη υπέρ
απαν το γυναΐκεΐον προσωπικόν, διάφοροι λόγιοι, οϊον δ Φλώρος, Φαβε-

ρΐνος και άλλοι’ δ γλυπτής Παπίας, δ τοΰ Άδριανοΰ γραιιματεύς τών έξ
απορρήτων Φλέγων και δ προωνομασμένος δοΰλος Μάστωρ, ού μνήμη γί
νεται παρα Διωνι Κασσιω καί πάντως προςαριθριητέος τούτοις και δ έ'παρχος Τιτιανδς, επειδή μνημονεύεται ύπό τοΰ Σπαρτιανοΰ 'Ρωμαίος έχων
τήν έπωνυμίαν. αύτήν. Έν τούτοις και έκ τών πλείστων τών προσώπων

τούτων, άτινα καί χρονολογικούς είναι δυςπροςδιόριστα κατ’ ακρίβειαν, ούδέν
πλέον μανθανομεν, ή τδ ο'νομα, καί περί τοΰ Άδριανοΰ αύτοΰ καί τοΰ
Ούέρου όλίγιστα έκτιθέασιν οί ιστοριογράφοι. Εντεύθεν έ'τι μάλλον Απο
θαυμάζει δ άναγνώστης τήν λεπτόνοιαν τοΰ ποιητοΰ, δι’ής έν ταις παρουσαις αφηγησεσιν έπισταται νά μεταχειρίζεται παν μικρόν περιστατικδν,
έφ’ όσον ύπολαμβάνει αύτό χρήσιμον, και πώς κατ’ έξοχήν έκ τών βρα

χειών Οροσημάνσεων τοΰ Σπαρτιανοΰ, τοΰ Δίωνος Κασσίου καί άλλων φι
λοτεχνεί τέλεον έξειργασμένην εικόνα τοΰ χαρακτήρος τοϋ Άδριανοΰ.
Διότι έπί τή επιμελείς καί τφ εύστόχω χαρακτηρισμού διαπρέπει δια-

,φερόντως τδ περί ού δ λόγος έ'ργον τοΰ ’Έβερς, άρεταί, Ας δέν έ'κριναν
μετά τής προσηκούσης Απροσωποληψίας

οί

έπικρίναντες. Ό συγγρα-

φεύς αύτδς Ανομολογεΐ μέν έν τφ ποολόγφ τήν μάλιστα δυσχερή έν-

τολήν, ή έπεβάλετο τοϋ ύποτυπώσαι δ ήλον ότι τδν χαρακτήοα τοΰ
Άδριανοΰ,

πλήν άλλ’ όμως έπέλυσεν

αύτήν περιφανώς. Παραλείπον-

τες άλλα συγγραφικά προτερήματα τοΰ ’Έβερς έξαίρομεν τδν ύπ’ αύ

τοΰ άπαράμιλλον χαρακτηρισμόν τοΰ Άντινόου, ού δ απαλός, Απαθής,
βραδέως Αντιλαμβανόμενος, είτα δ’ Απρίξ έχόμενος τρόπος παρείχε τή

διαγραφή δυςχερείας έπιτυχώς όσον ύπερνικηθείσας ύπδ τοΰ συγγραφέως.
Εί δέ μετεπειτα δ Άδριανδς προσνέμ,ει τφ Άντινόω,καί αύτδς ούτος έαυτώ
περιορισμόν τινα, ύποληφθήτω φυσική έ'κφρασις τής αίδοϋς τοΰ νεανί'ου.
Καί ή τής πυρκαϊάς

άπόφασις καλώς ένδείκνυται ήτιολογημένη καί ή

πρδς αυτοθυσίαν ύπέρ τοΰ. Άδριανοΰ, και τά ποικίλα έλατήοια, τά πρδς
έβελοθυσίαν δρθώς συνεφάπτονται άλλήλων καί δ εις έκεΐνος λόγος, καθ’
8ν δ Άντίνοος φοβείται τήν πορφύραν καταδηλοϋται ού μόνον ώς πρδς
τδν άλλον χαρακτήρα τοΰ νεανίου ψυχολογικούς δυνατός, άλλ’ έ'τι μάλ

λον τούτου ένεκα,

έπειδή δηλαδή ή εύεργετική πρόθεσις τοΰ αύτο-

κράτορος διατελεΐ έν σφοδρά έναντιότητι πρδς τδ ανοσιούργημα, 0 δ

Άντίνοος τό γ’έπ’αύτφ διέπραξε πρδς τδν ί'διον- εύεργέτην.

Άν δ’

ή κρίσις, περί τής ποιήσεως τοΰ ’Έβερς ώς πρδς τδν δλον χαρακτηρι
σμόν τοϋ Βιθυνοΰ νεανίου έπιδργ έπί τινας ένατένίζοντας είς τήν ταυ-

τοχρόνώς δημοσιευθεϊσαν ύπδ Γεωργίου Ταϋλώρ μυθιστορίαν κ’ εντεύθεν
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•Αποβαίνει ήτΐον ευμενής, ή τοιαύτη κρίσις κατά τδν κ.Έδμόνδου Φρίτζιον
•είναι άδικος’ διότι άμφότεροι οί ποιηταί κατανοοΰσι τδν χαρακτήρα τοΰ
έκ Βιθυνίας νεανίου διαφοροτρόπως. Καί έν τούτφ έ'γκειται πολύ ούσιώδης

•διαφορά, ότι δ μέν Ταϋλώρ κατηγορικώς όσον Αποβλέπει είς έρωτικήν έν
Αρχαίγ σημασία σχέσιν τοΰ αύτοκράτορος πρδς τδν παϊδα καί αναντίλε

κτος τοικύτην εισάγει Αποδεχόμενα τά συνδρώντα πρόσωπα, δ δ”Έβερς
δέν άναφέρεται παντελώς είς τοϋτο.' Και δή ένεκα τής έτερογνωμοσύνης

αύτής δέον καί ή περαιτέρω έκτύλιξις νά ήναι διάφορος, ήτοι δέον δ θά

νατος διαφόρως νά έπιβεβαιώται. Δεδικαιολογημέναι έν τούτοις καί ψυχο

λογικούς δύναται είναι καί αί δύο έκδοχαί δμοιοβάθμ.ως, καί ούδ’ είναι έ'τι

αί μοναδικαί,

καθάπερ τεκμηριοϋσιν αί ποιήσεις τοϋ 'Έΰσε, ’Άλλμερ,'

Φίτγερ καί άλλων. Ή μέν Ατομική αί'σθησις δυνατόν νά προκρίνή τήν

μίαν τής άλλης, έν τή κρίσει όμως τοΰ ’Έβερς καί Ταϋλώρ όφείλει δ ανα
γνώστης νά έ'χή μάλιστα ύπ’ δψει τήν περίστασιν ούχι όμως κυρών αύτήν ·

έπί ζημί? τοΰ ’Έβερς, ότι δηλαδή έν τή άλλ'/f έκείνη άξιομνημονεύτφ
ποιήσει δ Άντίνοος είναι δ ή'ρως καί δ ίδιάζων (καί περ έπ’ ί'σης παθητικώς

μάλλον) φορεύς τής πράξεως. Περί δέ τών άλλων τών έν τφ μυθιστορήματι χαρακτήρων ρητέο^, ότι οί έπιφανέστεροι καί άπαξάπαντες καί έκα

στοι καταμόνας δεικνύουσιν οξυδερκή καί ίδιοφυά τύπον καί ούδαμώς ύπο-

μίιμνήσκουσι προτέρας μορφάς έν τοϊς άλλοις έ'ργοις τοΰ ποιητοΰ. Έπί τής
αισθητής άντιθέσεως τών αδελφών Σελήνης καί Αρσινόης αύτομάτως εν

θυμείται τις τάς Αντικειμένας άδελφάς Κλέαν καί Ειρήνην. Καί Αναμφισβητήτως μέν ύπάρχει έξωτερική δμοιότης έπί τής έκατερων Αναφοράς,
πλήν δι’ άκριβεστέρας Αντιπαραβολής αποκαλύπτει τις τοσοΰτον βαθείας.
έσωτεοικάς διαφοράς, ώστ’ έ'τι

μάλλον Αποθαυμάζει τήν

Αναμορφω

τικήν δύναμιν τοΰ ποιητοΰ. Παρεκτδς τούτου ή ψυχολογική Ανάπτυξις, ήν
εισάγει διεξερχομένην τήν δύστηνον Σελήνην, έπενοήθη καί έπερατώθή

άριστα, ώςαύτως και ή τής Αρσινόης μετάβασις έκ τής έν Αρχή έπιπο-

λαιότητος’’είς σοβαρωτέοαν αντίληψιν ένεκα τοΰ έπιτεινομένου πρδς τδν

ΙΙολυδεύκην έ'ρωτος αιτιολογείται πολλά έπιτυχώς. Πρδς τούτοις εύστόχους Αντιθέσεις Αποτελοΰσι καί δ Ευφοριών καί δ. Κεραυνός, ή Δώρις ή
Παυλίνα καί ή ’Άννα, δ Πόντιος ή Πολυδεύκης καί δ Παπίας, ή Σαβίνα
καί ή ’Ιουλία, ή Λουκίλλα καί ή Βαλβίλλα, δ Ούέρος καί δ Τιτιανδς καί

τών άλλων τινές έκ τής δαψιλείας τών μορφών, ών εκάστη διατρανοΐ, οτι

δ’Έβερς ού μόνον νά συλλαμβάνω) ποιητικάς προθέσεις ήδυνήθη, Αλλά καί
νά διαπεραίνν) αύτάς. Περί πλέον ή Βαλβίλλα έ'στω άμα τρανόν τεκμή-

ριον περί τοΰ πώς δ ποιητής έκ μικρών ένόησε νά δημιουργήσω) μεγάλα.
Ώς κρηπίς δ’έχρησίμευσε ? αύτφ μικρά περί αύτής μνεία έν ταΐς Darstel-

lungen aus der Sittengescbichte Roms τοΰ Φρειδλαίνδερ (I.3 p. 406) κατά

τάς έπί τοΰ κολοσσού τοΰ Μέμνονος έπιγραφάς. Όπόσονάκμαίαν τδν βίον
9
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καί πράγματι ζώσαν προσωπικότητα φιλοτεχνείδ ’Έβερς πρδ. τών Οφθαλ

μών ημών ! Έκ δέ τών μόνον σκιαγραφηθέντων χαρακτήρων ό του Φλέ-

θεωρία καθόλου άποδείκνυται Ανώτερα καί δυνάμει της έπιδεξιότητος
αύτης. πορίζεται τοΐς- ταλ.αιπώροις' καί βεβαρημένοι; καταφυγήν, καί τάς

γονος ζημιοΰται μέν τά μάλιστα, άλλά καί πρδς αύτδν έπ'ι τη βάσει της

βελτίονας αύτών Αξιώσεις βεβαιοΰται είς τδ μέλλον, ούτως έξ ετέρου .τδ

864

Οέσεως, ήν ούτος δ έξ απορρήτων τοϋ Άδριανοΰ κατέχει έν τφ ποιήματι

τών έθνικών θρήσκευμα διακατέχει τήν άσφαλεστέραν δεσποτείαν έπί της

τοΰ Ταϋλώρ κλίνει τις πολύ ν,ά μεταχειοισθη Ασυγχώρητου μέτρον. Παρά
δοξον, ότι δ Συετώνιος ούδέ τδ παοάπαν μνημονεύεται έν τφ περί ού δ

πολιτείας καί τής κοινότητος καί διαφερόντως έν τη σφαίρα της καλής

λόγος μυθογραφήματι. Ό δέ λόγος ζητητέος έν τούτφ, δτι δ ποιητής έπ'ι
τοϋ αιγυπτιακού Θεάτρου τών γεγονότων δέν ήμπόρει νά μεταχειρίζηται
την άφήγησιν εκείνου και δι’ αύτην την αιτίαν, ή έπειδή λέγεται, δτι

ί

δ|■ριανδς έπιδίδοται τη τέχνη, άντιστοιχών ούτω πρδς τδν ιστορικόν χαρακτήρά του καί έν τοΐς διαλόγοις έκδηλοϋνται άπδ στόματος αύτοΰ αξιό-

■.παντελώς. Αξία προσοχή; καί ή έν τφ ποιήματι αύτώ πλησμονή κοσμοϊστορικών κεφαλαίων έμβαθυνόντων την διήγησιν είς μεγαλοπρεπή εικόνα

τδ διάφορον τών δρώντων προσώπων καί ένασκοΰσιν έπιρροήν —
έπίJ τας πρα-

τών καιρών. Τά κεφάλαια ταϋτα εύρηνται και έν ταΐς αναρίθμοις δεύτε-

ξεις καί τά παθήματα αύτών καί μόλις ποτέ έκτρέπεται δ τρόπος τής

ρευούσαις πράξεσι και έν έπεισοδίοις. Καί τοι τά δευτερεύοντα ταϋτα συ

έκφράσεως έκ τοϋ διά τοΰ χρόνου καί τής θέσεως τών προσώπων παρεχο-

στατικά στοιχεία Απειλοΰσιν ένίοτε έξόγκωσιν της κυρίας πράξεως καί

μ,ένου χαρακτηρος, ή λαμβάνει τδν λόγον δ ποιητής αύτδς παραβλάπτων

παρακώλυσιν της ένότητος τοϋ δλου, ούδέν τούτου ένεκα δύναταί τις

ούτω τήν Αντικειμενικότητα. 'Εντεύθεν αί διαφορώταται, θρησκευτικαί,

νά ποιήσηται έκποδών καί μόνον την μίαν η την άλλην περιγραφήν τοπο

φιλοσοφικαί, τεχνικαί καί πολκικαί θεωρίαι ανεπιτηδεύτως άναλαμβάνουσι

θεσιών και έθίμων ήδύνατο δ Αναγνώστης άν,ευ λύπης νά παράλειψη καί

τδ ί'διον κϋρος καί σύμπασα ή τών αισθημάτων κλίμαξ άπδ τής Αφελούς

τάς άπδ μιάς είς άλλην, σκηνήν μεταβάσεις έν τοΐς είδικοΐς κεφαλαίοις

χαράς μέχρι της τραγικής θλίψεως έκδηλοϋται κατά φύσιν.

τήδε καί έκεΐ νά εύχηται ηττον αποτόμους. Καί ή μέν μεγάλη ποικιλό-

Άναντιλέκτως τδ μυθιστόρημα τοϋ ’Έβερ.ς τάσσεται είς τάς μάλιστα

της τής ηθοποιίας έξανοίγει δ'ψιν είς τάς διαφορωτάτας διαθέσεις καί κοι-

δια.φερούσας καί διαπρεπεστάτας γραμματολογικάς έμφανίσεις τοϋ παρόντος

νωνικάς τάξεις, αί δέ δ ιερεθιστικώταται σκηναί τοϋ λαοϋ ίστανται τρα-

αίώνος. Σύγκρισις τοϋ έργου αύτοΰ πρδς τδν «Άντίνοον» τοΰ Ταϋλώρ ού-

χεΐαι παρά τφ είρηνικωτάτφ είδυλλίφ, η παρά τοϊς ληροις καί τοΐς ψιθυ-

δεμίαν δύναται νά έπενέγκη ζημίαν ούδετέρη τών ποιήσεων, έπειδή άμ* .

ρισμοΐς καί τη ρηδιουργίη τών αύλικών κύκλων. "Απαντα έν τούτοις έπευ-

φότεοαι κατά τδ εαυτών είδος είναι έξαίοετοι καί κατά τήν έκδοχήν τοΰ

θύνει άρχουσα καί. άπαντα έν έξαρτησει συνέχουσα ή μορφή τοΰ αύτοκρά-

χρόνου καί τών σπουδαιοτάτων προσωπικοτήτων τών έν αύταΐς χρησι-

τορος. Είναι καταδυόμενος καί της καταδύσεως έπάξιος κόσμος δ είς ον

μ,εύουσι πρδς άμοιβαέαν δικαιολογίαν καί έπιβεβαίωσιν. Έπειδή, λέγομεν,

Αγόμεθα καί δ νέος, δ πρδς. αναπλήρωσιν αύτοΰ προωρισμένος κρούει πολύ

καί τά δύο ποιητικά Αριστοτεχνήματα, εί καί. διάφορα τδ σχέδιον καί τήν

έξακουστά την θύραν. Άλλά παρά τό τρομακτικόν καί ειδεχθές, 3 προς-

έπιτέλεσιν αύτοΰ, κατά,γε τήν αναφοράν ταύτην τελευτώσιν ούσιωδώς

φέρει τδ άρχαΐον, . έγκειται καί Ατελευτήτως πολύ ώραίον καί έπαγω-

είς ταύτά Αποτελέσματα· 'έπειδή έν Αμφοτέροις ΑπαραμΓλλως όσον δια

γδν, καί τδ νέον δέν είναι παντάπασι μόνον τδ άγαθδν καί της διατη-

γράφονται σχεδόν μετά τών αύτών χρωμάτων, εί καί ούχί διά τής αύτης

ρήσεως αντάξιον. Πρδς δέ τδ θρήσκευμα τών έθνικών καί πρδς τδν χρι

γραφίδός, ή απειλητική συγκκτάπτωσις παλαιοΰ καί ή άρχομένη Ανατολή

στιανισμόν δ ποιητής προσφέρεται έξ ίσου δίκαιος, καί τάς διαφόρους τά

νέου κόσμου καί Ανά μέσον αύτών δ θαυμάσιος, ούχί μέγας, αλλά μεγα

σεις έντδς έκατέρας τών σφαιρών αύτών μετ’ άγχινοίας χαρακτηρίζουσιν

λοπρεπής αύτοκρατορικδς φιλότεχνος. Καί τά δύο ποιήματα καταστοχά

αί δι’ ών έκπροσωποΰνται προσωπικότητες, 'Η χριστιανική έπί προσευχής

ζονται της αύτης ποιητικής έπιδράσεως, τουτέστιν ή μοίρα τών κάθε-'

συνέλευσις, καί ή βακχική πομπή τών ένθουσιαστών τοϋ Διονύσου, η αίγύ-

καστα, ήν δ μΰθος άγει ύπδ τήν δψιν τοϋ αναγνώστου, γίνεται αύτφ

πτιος ζφολατρεία καί η ιουδαϊκή αύστηρά εύσέβεια, ή φιλοσοφική σκέψις

είκών τοΰ βίου όλης έποχής'τής Ανθρωπότητος καί κάτοπτρου τοΰ έν

καί δ τυφλδς φανατισμός διαγράφονται ύπδ τοϋ ποιητοϋ μετ’ έξ.ί'σου ζωη

πάση Αναπτύξει διέποντος αιωνίου νόμου.

ρών καί αισθητών χρωμάτων. Απανταχού, παρά τδν Αδιαφοροϋντα καί παρά
τδν φανατικόν δέν παρέρχεται είς λήθην τδ ήρεμον καί τδ έπί τ$| ίδίη

πεποιθήσει έπερειδόμενον Ασφαλές πνεΰμα. ’Εν ώ λοιπόν ή χριστιανική

«

ψ1

τέχνης παράγει καλλιπρεπέστατα άνθη. Μετ’ ίδιαζούσης κλίσεως δ Ά-

‘

λογά τινα περί τούτου. Καί καθ’ δλου τήν ολην ποίησιν, ή'τις δέν έμ,ποιεί
τήν έντύπωσιν τοϋ σχολαίου καί περιττού, περιβάλλει στέφανος ώς είΐΐεϊν
ουσιωδέστατων π■αρατηρήσεων περί τών πραγμάτων άτινα ιδιοποιούνται

διετέλει ύπδ την Οργήν τοϋ Άδριανοΰ, προκρίνει νά παρασιώπηση αύτδν
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ματικής άξίας τοϋ ψευδαργύρου, δν κκίομεν έν Ηλεκτρική στήλη. πρός
παραγωγήν φωτός. Ένεκα τούτου άφ’.ής έποχής ήλθον είς φώς και έτε-

λειοποιήθησαν αί καλούμεναι μαγνητοηλεκτρικαί και δυναμοηλεκτρικ/Λ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ φβ£.

μηχαναί, δι’ ών η κινούσα δύναμις 'μετασχηματίζεται είς ηλεκτρισμόν

Α'.

.

καί είς φώς, ηδυνήθησκν νά φωτίσω σι μεγάλκς έκτάσεις διά τοϋ ηλεκτοίτ

Έν έ'τει. 1813 δ σοφός "Αγγλος φυσικός Davy παρήγαγε τό πρώτον

Ηλεκτρικόν φως, μεταχειρισθείς πρός τοϋτο δισχίλικ Ηλεκτρικά στοιχεία
έκ χαλκοΰ κάί ψευδκργψου. Πρός τοϋτο προσήρμοσεν, είς τους δυο πόλους
τής παμμεγίστης ταύτης ηλεκτρικής στήλης, δύο ράβδους έξ άνθρακος,

λοντι Ηλεκτρική στήλη παράγουσα οίιονομικώς φωτισμ,όν, άλλά στήλή
έμπεριέχουσα ώς διαλυτόν μέταλλον τόν ψευδάργυρον δέν δύναται Λά

ίο. οποϊον

συναγωνισθή μετά δύναμοηλεκτρικής μηχανής ποός παραγωγήν φωτός,

ένεκα τής δριζοντίκς θέσεως τών ανθράκων, είχε σχήμα τοςου ουτινος η
κυρτό της έστρέφετο πρός τά άνω, ένεκα δέ τούτου έκάλεσεν αυτό βολ

ήδη μάλιστα μετά τήν γιγαντιζίκν πρόοδον τών μηχανών τούτων.

ταϊκόν τόξον. .
Άλλ’ ή μέθοδος

παραγομένου διά τών τελευταίων τούτων μηχανών, περιγράφοντες τινάς

κύτη δέν είναι ή μόνη πρός παραγωγήν φωτός δια

τοϋ ηλεκτρισμ,οϋ. ’Άν παρενθέσωμεν μεταξύ τών δύο πόλων ηλεκτρικής

στήλης λεπτόν σύρμα λευκόχρυσου, τοϋτο πυροϋται καί ακτινοβολεί. Έφ’
$ κατά δύο τρόπους παράγεται τήν σήμερον φως διά τοϋ ηλεκτρισμού

α'. Διά βολταϊκού τόζου καί

.

σχεδόν

είναι ή ύπό τοϋ Βοΰνσεν τελειοποιηθεΐτα στήλη, έμπεριέχουσα ψευδάργυ
ρον, έφυδραργυρωμένον άνθρακα, ύδωρ μετά θειϊκοϋ

οξέος πρός διάλυσιν

τοϋ ψευδαργύρου καί νιτρικόν οξύ προς άπάλειψιν τής έπί τοΰ άνθρακας
πολωσεως, ένεκα τής οποίας η ισχύς τής στήλης ταχέως καταπίπτει.
Προ πολλώνέτών είναι γνωστή ή στήλη τοϋ Bunsen,εντούτοις δέν έγένετο
χρήσις ταύτης ποός παραγωγήν φωτός, είμή είς είδικάς τινας περιστάσεις.
Ό ισχυρότερος λόγος έγκειται είς τήν μεγάλην δαπάνην, ην συνεπάγει ή

στήλη αύτη διά τής κκτανκλώσεωςποϋ ψευδαργύρου, ώς δέ έν άτμομηχανή καίομεΡ άνθρακα πρός παραγωγήν

’Ενταύθα θέλομεν πραγμκτευθή μόνον περί τοϋ ηλεκτρικού φωτός του
έξ αυτών, αΐτινες τελειότερον έλειτούργουν έν τή πρώτη διεθνεΐ έκθέσει
τοϋ ηλεκτρισμού τή άρξαμένη τή 1 Αύγουστου- ένεστώτος έ'τους έν Πα-

ρισίοις. ίϊρός τελειότέραν άντίληψιν τών δυναμοηλεκτρικών μηχανών, δέον νά
προτάξωμεν έπιστημονικάς τινας λεπτομέρειας καί νά περιγράψωμεν τάς

..
β'. Διά πυρώσεως,.
Μεταξύ τών πολλών συστημάτων Ηλεκτρικής στήλης, η μόνη

Η'τις δύναται νά πκράξη ίσοεντατικόν φως καί διαρκείκς ολίγων ωρών

κινήσεως, ούτως έν τή στήλη

ταυτή διαλύομεν ψευδάργυρον πρός παραγωγήν

ηλεκτρικής, η'τις μετα

σχηματίζεται είς φώς. Διά τής ατμομηχανής μέρος τής θερμότητας τής

παραγομένης κατά τήν καΰσιν. τών . ανθράκων χρησιμοποιείται είς παρα
γωγήν κινήσεως καί μηχανικών έ'ργων,δύναται δέ νά χρησιμεύση ώς θέλομεν
ίδει κατωτέρω, πρός παραγωγήν ηλεκτρισμού καί φωτός. Διά τής ήλβπ
κτρικής στήλης ομοίως, μέρος τής διά τής διαλύσεως τοΰ ψευδαργύρου έν

άρκιίρ θείΐκίρ όξεϊ παραγομένης θερμότητος χρησιμοποιείται πρός παρα

γωγήν Ηλεκτρισμού καί φωτός, άλλ’ έν μέν τή. άτμομηχανή Η
ζ

μικρότέρας σχετικώς δαπάνης η δι’ ηλεκτρικής στήλης. Έά τούτου δέν
•πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι είναι αδύνατον ν’ άνκκαλυφθή έν τώ μέλ-

ϋέσας δέ είς επαφήν τά άκρζ τών δυο ανθράκων, κκί ειτα άπομκκρυνκς
αύτά βαθμ.ηδόν καί κατ’ ολίγον παρήγκγεν ηλεκτρικόν φως,

'/

κοϋ φωτός, διότι διά τής μεθόδου τούτης.δ φωτισμός παράγετάι διά πολύ

καύσιμος

πρώτος ανακαλύψεις,αΐτινες έχρησίμευσαν ώς πρώτη άφετηρίκ ού μόνον τών

ανωτέρω μηχανών, άλλά’κκί πολλών άλλων έφευρέσεων, οίον τοϋ τηλεγρά
φου, τοΰ τηλεφώνου,

τοΰ φωτοφώνου, τής μεταβιβάσεως τής δυνάμεως

είς μεγάλος άπΟστάσεις, κκί άλλων δι’ ών έκοσμήθη τό μεγαλοπρεπές

μέγαρον τής έν Παρισίοις Έκθέσεώς.
Πρώτος δ .Oersted

δ σοφός τής Δανίας φυσικός, άνευρεν έν έτει 1820,

αποκλίνει τής σταθερές αύτής διευθυνσεως,
όταν προσπελάσωμεν είς αύτήν άγωγόν, δι’ ου διέρχεται ηλεκτρικόν ρεύ

.ότι ή μαγνητική βελόνη

μα. ’Επειδή τό αύτό. φαινόμενου λαμβάνει χώραν, βταν πλησιάσωμεν είς
την μκγνητικήν βελόνην ράβδον μκγνητικήν, συνεπέρκνέν οτι «πλήρης ά-

ναλογίκ ύφίσταται μεταξύ ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού.

’Ολίγος ημέρας μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ Oersted, δ Γάλλος Ampere
άνεΰρεν ότι δυο ηλεκτρικά ρεύματα έπιδρώσιν έπ’ άλληλκ καί ότι εϊς

μαγνήτης έπιδρή έπίσης έπί ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά το αυτό έτος δ’
Arago ηδυνήθη νά μαγνητίτη ράβδον έκ σιδήρου ή εκ χάλυβος δι’ ήλε-

κτρικοΰ ρεύματος.. Άλλ’ έ'τι σπουδκιοτέρκν άνακάλυψιν έ'φερεν είς φώς δ
άγγλος Faraday έν έ'τει 1830, κκτκδείξκς ότι δύναται νά πάραχθή ηλε
κτρικόν ρεΰμα διά μαγνητικής ράβδου. Πρός τούτο δ Faraday. έ'λαβεν, ώς

δείκνυται έπί τοΰ σχήματος 1, σύρμα μεταλλικόν μεμονωμένου τουτέστι

περιένδεδυμένον μέ βάμβκκα ·ή μέταξκν όπερ περιετύλιξεν έλικοειδώς έπί

ΐ

m·

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Η ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

869

κυλίνδρου, έκ ξύλου ή έκ χάρτου, ώς περιτυλίσσεταΐ τδ νήμα έπι τΐίζ

της είναι βαρύτερος τοϋ πηνίου δυνάμεθα νά άφησωμεν Ήρεμου τδυ μα

κοινώς καλούμενης κουβαρίστρας, σχηματίσας ουτω πηνίου η άτρακτον,.
Τά δύο άκρα τοϋ σύρματος έ'θεσεν είς συγκοινωνίαν μέ τά δύο δρια γαλ

γνήτην είς τδ εσωτερικόν τοΰ πηνίου, καί ν’ άνυψώμεν καί καταβιβάζωμεν

βανομέτρου, τουτέστιυ οργάνου καταδεικνύοντος διά της άποκλίσεως της

είναι επίσης ταχεία ώς και πρότερον η τοΰ μαγνήτου, τά διαδοχικά ρεύ

μαγνητικής βελόνης ήν φέρει, την διάβασιν ηλεκτρισμού δι’ άγωγοϋ. Τδ
γαλβανόμετρου παρίσταται πρδς τά αριστερά τοϋ σχήματος είναι δέ άπόρ-

ματα άτινα παράγονται είσιν επίσης .εντατικά.

ροια. τής άνωτέρω μνημονευθείσης άνακαλύψεως τοΰ Oersted. Ειτα εισα

σωμεν δέ είς τδ άνω άκρου τοϋ μαγνήτου βιαίως έν τεμάχιον μαλακού

γωγών βιαίως ίσχυράν ράβδον μαγνητικην είς τδ πηνίου, παφετηρησεν δτι.

σίδηρου, πάλιν βλέπομεν ρεΰμα παραγόμενον ώς καί είς τά άνω.’έρω πει

τδ πηνίον άντι τοϋ μαγνήτου, τότε άν η παλινδρομική κίνησις τοΰ πηνίου

'Ωσαύτως άν άφησώμεν Ήρεμου τδν μαγνήτην έν τω πήνίω, πλησιά-

καθ’ ην στιγμήν δ μαγνήτης εισδύει είς τδ πηνίου, ρεΰμα ηλεκτρικόν

ράματα. ’Άν άποσπάσωμεν βιαίως τδν μαλακόν σίδηρον παράγεται άκα-

παράγεται,, διότι η βελόνη τοΰ γαλβανομέτρου αποκλίνει. ’Άν δ μαγνήτης;

ριαϊον ρεΰμα ηλεκτρικόν άντίθετον τοϋ πρώτου’ τδ ρεΰμα τοϋτο, άν η κί-

με-ινη ήρεμος η βελόνη επανέρχεται είς τδ μηδέν τής'κλίμακος, τοϋθ’.οπερ

νησις δι’ ης άποσπαται δ μαλακός σίδηρος είναι ταχυτάτη, είναι μέν ελά

καταδεικνύει δτι1 τδ παραχθέν ηλεκτρικόν ρεΰμα διηρκεσεν έφ’ δσον μόνον

χιστης διαρκείας, άλλά μεγίστης έντάσεως, άν συγχρόνως δ μαγνήτης
είναι ισχυρός, δύναται δέ νά παράξη ηλεκτρικόν σπινθήρα είς μεγάλην
άπόστασιν τή βοήθεια δύο άγώγών άναχωρούντωυ άπδ τά δύο όρια τοΰ

πηνίου.
Τοιαΰται περίπου πΧσαι αί ηλεκτοομηχανκί αί χρησιμεύονται πρδς

άνάφλεξιν. ύπονόμων καί υποβρυχίων γομώσεων διά τοϋ ηλεκτρισμού.
Μετά τάς ανωτέρω έκτεθείσας άνακκλύύεις

τοΰ Faraday έπήλθεν η

έφεύρεσις σειράς όλης μηχανών μαγνητοηλεκτρικών έπί μάλλον καί μάλλον
τελειότερων, ών» την περιγραφήν παραλείπόμεν, περιοριζόμενοι είς μίαν

τών τελειοτέρων, ην άνεϋρε καί έτελειοποίησεν δ εύφυης Γάλλος ηλεκτρομηχανικδς Gramme.
ΤΙ άρχη έφ’ ης στηρίζεται η ηλεκτρομηχανή τοΰ Gramme ανάγεται είς

την έπίδρασιν μαγνήτου έπί άγωγοϋ, ήν περιεγρά|αμεν άνωτέρω.
’Έστω ΝΒ (σχ. 2) ράβδος μαγνη-

Σχήμα; Γ-

τικη καί X σπειροειδώς περιιλιγμένος

χρόνον δ.μαγνήτης ευρίσκετο είς κίνησιν. *Αν Ήδη άνασυρωμεν βιαίως τδν

αγωγός, είςΉν είσάγομεν τδν μαγνή
την διά διαδοχικών κινήσεων πρδς τά

μαγνήτην και πάλιν ηλεκτρικόν ρεΰμα παράγεται άλλ’ αντιθέτου φοράς,
τοϋτο δέ διότι πάλιν η βελόνη τοΰ γαλβανομέτρου αποκλίνει άλλά κατ’

πρόσω άπδ τοΰ άκρου Ν μέχρι τοΰ

άντίθετον της πρώτης φοράν.

τούτων παρατηροΰμεν δτι γενναται έπί τοϋ άγωγοϋ X ρεΰμα ηλεκτρικόν

Ή συσκευή αυτή τοΰ Faraday καταδεικνύει δτι δυνάμεθα νάπαοάξω-

μέσου Μ. Είς έκάστην τών κινήσεων

της αυτής πάντοτε φοράς, μέχρι τής στιγμής καθ’ην φθάνει δ σπειροειδης

μεν ηλεκτρικόν ρεΰμα και άνευ ηλεκτρικήςΆτηλης, και νά μετασχημ.α-

άγωγδς μέχρι τοΰ μέσου Μ τοϋ μαγνήτου, τά. δέ ρεύματα ταϋτα άς τά

τίσωμεν την κινοΰσαν δύναμιν είς ηλεκτρισμόν. Καί ό'ντως, άν μεταδώσω-

καλέσωμεν θετικά. ’Άν Ήδη η κίνησις εξακολούθηση άπδ τοΰ μέσου Μ

μεν η διά τής χειρδς ημών ή δι’ άλλου μηχανισμοΰ οίουδηποτε κίνησιν

μέχρι τόΰ ετέρου άκρου Β παρατηροΰνται έπί τοΰ σπειροείδοϋς ρεύματα

διηνεκή πρδς τά άνω και πρδς τά κάτω είς. τδν μαγνήτην, θά άπολαύ-

άντιθέτου φορΧς τών πρώτων, τά δποΐα καλέσωμεν διά τοϋτο άρνητικά.

σωμεΰ σειράν Ηλεκτρικών ρευμάτων άλληλοδιαδόχως άναστρεφομένων, τά

"Άν Ήδη τδ σπειροειδές κινηθή άντιθέτως έκ τοΰ άκρού Β πρδς τδ Ν άπό*

οποία άν η παλινδρομική αυτή κίνησις τοΰ .μαγνήτου είναι ταχυτάτη, θά
σ.υνέχωνται πρδς άλληλα είς έν δλ,ον.

...Τδ αύτό πείραμα δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν καί άλλως· *Αν· δ. μαγνη-

λαμβάνομεν κατά μέν τδ πρώτον ημισυ τής κινησεως, Ήτοι άπδ τοΰ Β

μ.έχρι τοΰ Μ ρεύματα πάλιν άντίθετα τών παραγομένων κατά την κίνησιν
άπδ τοΰ Μ μέχρι τοΰ Β Ήτοι θετικά, τούναντίον κατά την. κίνησιν άπδ τοΰ
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μέσου Μ μέχρι τοΰ πρώτου άκρου Ν τά ρεύματα θά ώσιν άρνητικάί
’Ήδη άν θεωρησωμεν δύο μαγνήτας ΝΒ καί ΒΝ (σχ. 3) ήνωμένους διά

ΐτείοαμα, διότι κατά τήν περιστροφήν τού δακτυλίου,.^·πόλοι αύτοΰ Β
καί Ν' θά. τηρώσι τά αύτά ώς προς
πρδς τδ διάστημα σημεία.

Τών ομωνύμων αύτών πόλων Β και Β’ καί ότι τδ σπειροειδές μετατοπί
ζεται καθ’ όλον τδ μήκος τοΰ διπλού τούτου, μαγνήτου, τότε κατά τα£

'Εκάστη δθεν σπείρα είναι έδρα ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον ό δατ
'— φοράν,
—κ.. 5^,54
κτύλιος περιστρέφεται,■y τδ ρεύμα δέ τούτο θα εχη ωρισμενην
τδν δρόμον Μ Ν'Μ', άντίθετον δέ δταν ή σπείρα διατρέχη
$ σπεΐοζ διανύη
δ

\
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Το ετέρον τ^χισυ τΆ
ΜΖΒ λί. Ολζΐ
ρευμάτων. τής
r
γραμμής ΜΜ' εύοισκόκεναι διελκύνοντκι δι’ ηλεκτρικών
ής
αυτής
γραμμής
κείμενα’,
αύτης φοράς,
Σχήμα 5.

άνωτέρω έκτεθέντα όταν τδ σπειροειδές μεταβαίνγ άπδ τού.Ν. .είς τδ Μ-

κτων άντιθέτων πρδς τά πρώτα. Τά δύο ταϋτα ρεύματα εισιν ι'σα
διά ρευμάτ
καί άντίθετα και επομένως
έχοίζενω; έξουδετεροϋνται, τούθ’ δπερ συμβαίνει και είς
δύο ήλεκτρικάς στήλας, συγκείμενης έκ τοΰ αύ τού άριΟμ.οϋ όμοιων στοιχείων, ηνωμένας διά τών ομωνύμων πόλων αύτών. "Οπως δέ είς τάς

έχομεν ρεύματα θετικά, άπδ τοΰ Μ. εις τδ Β άρνητικά, άπδ τοΰ Β' είς τδ

άπδ τοΰ Μ' είς --δ τελευτκίον άκρον Ν' θετικά.
Ούτως είς τάς μέσας γρκμμάς Μ καί Μ' τδ ήλεκτρικδν ρεύμα άλλάσει
φοράν.. Άν ή'δη τούς δύο μαγνήτας τους

Μ' πάλιν άρνητικά και

κάμψωμεν. ούτως ώστε οί δύο όμοϋ ηνω

μένοι διά τών δμωνύμων αύτών πόλων να
σχηματίζωσι δακτύλιον, ώς δεικνύει τδ σχή
μα 4,. καί ύποθέσωμευ δτι τδ σπειροειδές κι

νείται δι’ αύτοΰ ως προηγουμένως, τότε δταν
τοΰτο μ.ετκβκίνγ άπδ τοΰ Μ είς ΝΝ·' και ειτα

Σχήμα 4.

Χχήμα 3.

είς Μ' διέρχεται δι’αύτοΰ ρεύμα κατά μίαν

ούτως ηνωμένας ηλεκτρικής ς-ήλας άπολαμβάνομεν ηλεκτρικόν ρεύμα έςω-

φοράν ήτοι άρνητικόν, δταν δέ άπδ τοΰ Μ'

τερικώς) δταν ένώσωμεν διά μεταλλικού άγωγοϋ τούς κοινούς πόλους τών

1 διά τοΰ Β'Β είς Μ ρεύμα άντίρροπον τοΰ

δύο ηλεκτρικών στηλών, ούτω καί έν τή ηλεκτρομηχανή τοϋ Gramme
συλλέγονται τά δύο άντίθετα ήλεκτρικά ρεύματα τά παραγόμενα είς τούς

πρώτου- ήτοι θετικόν.

Τδ κύριον μέρος'τής ,ήλεκτρομηχαν.ής τοΰ Gramme σύγκείται έκ δακτυ
λίου, έκ'- μαλακού σίδηρου περιβεβλημένου διά-σύρματος χάλκινου μεμονω
μένου, ουτινος τά δύο άκρα είσΐν ηνωμένα πρδς άλληλα, ούτως ώστε

σχηματίζεται έλιξ συνεχής καί άτέομων.

δύο ήμιδακτυλίους, διά μεταλλικών έλατηρίων έπερειδομένων είς τα ση- γ.

μεΐα Μ καί Μ', καθ’ά συνκντώνται τά δύο Γσα καί άντίρροπα ήλεκτρικά

ρεύματα.
Είς τά ούτω παραγόμενα ήλεκτρικά ρεύματα έπιπροστίθένται καί τά

Τδ σύρμα τούτο είναι άπογεγυμνωμένον καθ’ δλην τήν εξωτερικήν πε-

άπ’ εύθείας έκ τής έπιδράσεως τών πόλων Β καί Ν τοϋ μαγνήτου παρα-

ριφερέιάν-τού δακτυλίου, δύο δέ μεταλλικά ελάσματα έπερείδονται είς

γόμενα.
όντως άν δια τοΰ μαγνητικού πεδίου, τδ όποιον περιβάλλει'
γόριενχ. Καί
Κ

τά δύο ,έκ διαμέτρου άντίθετα σημεία τού δακτυλίου Μ καί Μ'. Άν ήδη

τούς δύο πόλους μονίμου μαγνήτου, διέλθν; μεταλλικός άγωγδς, ουτινος ή

•ίδ -δακτύλιος-ούτος τεθή μεταξύ τών δ,ύο πόλων πεταλοειδούς μαγνήτου

ΒΝ .(σχ.: 5) θελει και ούτος μαγνητισθή έ'χων δύο πόλους αντιθέτους Β'

φορά νά ήναι κάθετος έπί τδν αξόνα τοΰ μαγνήτου, γεννΧται έπί τού
άγωγού τούτου ήλεκτρικδν ρεύμα, ούτινος ή έ'ντασις έξαρτΧται καί έκ

άκί Ν'ίκαί -δύο μέσας ή ούδετέρας γρκμμάς είς τά σημεία Μ καί Μ7. Ούτω

■τής ταχύτ.ητος μεθ’ής κινείται δ άγοιγδς καί έκ τής μικροτέραςάποστά-

δέ θά έ'χωμεν τούς δύο. ήμικυκλικούς, ώς και άνωτέρω, ψ.αγνήτας ηνω

σεως αύτοΰ άπδ τών πόλων τοΰ μαγνήτου. Και ένταΰθμ περιστρεφομένου

μένουςδιά τών ομωνύμων αύτών πόλων. Άν S δακτύλιος περιστραφή
περί τδν άξονα αύτοΰ, έκάστη σπείρα τοϋ-έλικοειδούς άγώγοϋ θά διέρ-

τού δακτυλίου αί σπεΐραι διέρχονται διά τοϋ μαγνητικού πεδίου τών πό

χηται διά τών μαγνητικών πόλων

τοϋ δακτυλίου, ώς

καί είς τδ άνωτέρω

λων Β καί Ν, άλλ’είς μέν τδ έξωτερικδν ήμισυ έκάστης σπείρας παράγεται ήλεκτρικδν ρεύμα κάΐα μ,ίαν φοράν εις δέ τδ έτερον ήμ.ισυ*τδ έσω-
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τερικον ζατ αντίθετον φοράν. Άλλά το πρώτον ρεΰμα είναι ίσχυρότερόν
τοΰ δευτέρου, διότι τδ έξωτεριζδν ή'μισυ της σπείρας διέρχεται πλησιέ-
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θύ μόνον ήδύνήθησαν ν’ άποφύγωσι τήν χρήσιν μονίμων μαγνητών άλλα

στερον τών μαγνητικών πόλων, και διά τοϋτο κατισχύει τοΰ αντιθέτου

καί τ’ άποτελέσματα ν’αύξήσωσι διά μηχανής έχούσης καί μικρότερου
όγκον καί μικρότερου βάρος. Γνωστόν δτι άν ράβδος έκ σιδήρου περιβληθί?

ρεύματος τοϋ παραγομένου κατά τδ εσωτερικόν ήμισυ της σπείρας. Τδ

έλικοειδώς δι’ άγωγοΰ, δ? ού διέρχεται ηλεκτρικόν ρεΰμα μαγνητίζεται

ρεΰμα τοϋτο βαίνει κατά την αύτην φοράν μέ τδ ανωτέρω έρευνηθέν, ώς

έφ’ δσον τδ ρεϋμ.α τοϋτο έξακολουθεϊ νά διέρχηται διά τοΰ άγωγοΰ. Έν

τούτο αποδεικνυεται άν ο δακτύλιος κκτασκευασθή έκ ξύλ.ου καί ούχι έκ

μαλακού σίδηρου. Άλλ’ ή ύπαρξις δακτυλίου έκ μαλακού σίδηρου άντί

τω τελευταίω τύπω τής ηλεκτρομηχανής τοΰ Gramme τίρ παρισταμενφ
διά τοΰ σχήματος 7, τδ ρεΰμα τδ διά τής περιστροφής τοΰ δακτυλίου

τοιουτου εκ ξυλου, επαυξάνει ετι μάλλον την έ'ντασιν τοΰρεύμ.ατος, διότι

παραγόμενον διαβιβάζεται δι’ άγωγοΰ μεμονωμένου έλικοειδώς περί τά

χρησιμεύει ώς διάφραγμα, τδ όποιον ού μόνον παρεμποδίζει την έπίδρασίν

σκέλη τών δύο ηλεκτρομαγνητών, έν τώ μέσω τών οποίων περιστρέφεται
ό δακτύλιος. 'Ο πυρήν τών ηλεκτρομαγνητών τούτων έκ σιδήρου συγκει-

τών μαγνητικών πόλων Β καί Ν έπί τοϋ εσωτερικού ήμ.ίσεος έκάστης
σπείρας, αλλά και επαυξάνει τήν έπίδρασίν έπί τοΰ έξωτερικοΰ ήαίσεος.
Ό δακτύλιος τής μηχανής τοϋ

Gramme, ούτινος ή κατασκευή πα-

ρίσταται, διά ταϋ σχήματος 6 σύγκειται κυοίως έκ πολλών συρμάτων
έκ μαλακού σιδήρου Α. Ό άντί,
συμπαγούς ούτω κατασκευαζόμενος
δακτύλιος έχει τήν ιδιότητα τα

χέως νά μαγνητίζηται και άμέσως

νά έκμαγνητίζηται δταν ή έπίδρασις τών πόλων τοΰ μαγνήτου
παρέρχηται.
6.

Έπί τοΰ δακτυλίου τούτου περι-

τυλίσσονται πλεΐς-α πηνία Β έκ σύρματος χάλκινου μεμονωμένου, τουτέστι κεκαλυμ.μένου δι’ ά-ομονωτικής
ουσίας, οίον βάμβακος μετ’ άσφάλτου, Τδ εισερχόμενου άκρον έκάστου

πηνίου καί Τ.ρ έξερχόμενον τοΰ προηγουμένου προσκολλώνται είς μεταλπ

ϊχήμα 7.

λικά έλάσματα ΓΓ, άτινα περιβάλλουσι τδν άξονα δι’ ου στρέφεται δ δα

κτύλιος καί εισιν ηλεκτρικώς μεμ,ονωμ.ένα και άπ’ άλλήλων καί άπδ τοϋ
άξονος διά λεπτών φύλλων γουταπέρκας. Έπί τών ελασμάτων. τούτων

μένος φέρει πάντοτε έλάχιστον μκγνητικδν ρευστόν. Τοΰ δακτυλίου tepi-

κατά, τινα όριζοντίαν διάμετρον έπερείδονται μεταλλικά! ψήκτραι έκ σύρ
ματος χάλκινου έπαργύρου.. Αΐ ψήζτραι αύται συλλέγόυσαι τά ηλεκτρικά

τοΰ δακτυλίου καί παράγει ασθενές τι ηλεκτρικόν ρεΰμα, τδ όποιον όμως
είναι ύποχρεωμενον νά διελθη ελικοειδως περί τα τεσσαρα σκέλη των δυ$

ρεύματα τά είς τάς σπείρας τοΰ δακτυλίου κατά τήν περιστροφήν αύτοΰ

ηλεκτρομαγνητών καί έπαυξήση τήν μαγνητικήν αύτών δύναμιν. Τής

παραγόμε.να, ουτω δέ έχομεν διηνεκές ηλεκτρικόν ρεΰμα, έφ’ δσον περίτ

ισχύος τών ηλεκτρομαγνητών, αύξανούσης καί ή έπίδρασις έπίσης' αύξάνει

στρέφεται δ δακτύλιος, δμοιον μέ τδ ύπδ στήλης παραγόμενον, ουτινος

καί έπομένως καί ή τοΰ παραγομενου ηλεκτρικού ρευμ.ατος. Ουτω δε, Χυ*

όμως ή έντασις αύξάνει αύξανούσης καί τής περιστροφικής ταχύτητοςτοΰ

ξανούσης τής περιστροφικής κινήσεως τοΰ δακτυλίου αύξάνει ή έ'ντασις

δακτυλίου.

τών ηλεκτρομαγνητών καί ή τοΰ παραγομένου έπομένως ήλεκτρικοΰ φεύ>

." Έ ηλεκτρομηχανή τοΰ Gramme ύπδ τήν άνωτέρω μορφήν έκλήθη μα·?

ματος. 'II ηλεκτρομηχανή αυτή τοΰ Gramme ύπδ τήν τελευταίαν, τκύτην

στρεφομένου, ή άσθενής κατά πρώτον μαγνητική τοΰ σιδήρου, επιδρά έπί

γνητοηλεκτρική, διότι διά μονίμων μαγνητών δύναται νά μεταβάλη τήν

μορφήν καλείται/δυναμοηλεκτρική, διότι μετατρέπει'άμέσως τήν κινοϋσα,ν

κινούσαν δύναμιν είς ηλεκτρικόν ρεΰμα, άλλά διά τίνος

δύναμιν είς ήλεκτρικδν ρεΰμα, άνευ τής χρήσεως μονίμων μαγνητών.

τροποποιήσεων

:
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λαιότερος μόλις είς τδ τέλος τής προπαρελθούσης Ανάγεται 'έκατονταε-

τή έν Πκρισίοις διεθνεΐ έκθέσει · τοϋ ηλεκτρισμού έκτεθειμένων,

τηρίδος καί άτινα όμως γενικώς θεωρούνται ώς μεσαιωνικά κτίσματα καί

βραβευθεϊσα ού μόνον ύπδ τ-ης Άκζδημείζς τών Επιστημών κατά τήν

ώς τοιαϋτα Αναφέρονται,· έν ώ δέν είνε άλλο τ. ή κατοικιαι τών ισχυρό *

Απονομήν .τοϋ μεγάλου βραβείου της ηλεκτρικής τοϋ έπικλ-ηθέντος Βόλτα,

τέρω.ν καί* εύπορωτέρων κατοίκων τών νήσων χοησιμευουσάι ως κρησφύ
γετα καί διά τούς λοιπούς περίοικους κατά τάς έπιδροαάς τάς· συχνάς

σϊρδς Ανάμνησιν τοϋ μεγάλου τούτου Ανδρος, άλλά καί ήδη τυχοϋσα Δι
πλώματος Τιμής κατά τήν διεθνή ’Έκθεσιν. ’Ήδη γνωσθείσης της πηγής
ταύτης, ήτις δια κινουσης μόνον δυνάμεως παρέχει ήμϊν άφθονου ποσότητα

τάς. έν τοϊς χρόνοις τούτοις τών πλημμυρουντων τδ Αιγαίου πειρατών.
’Ίδιον χαρακτηριστικόν τών οικημάτων τούτων (διότι είνε άπλαΐ κατοι

ηλεκτρικής έν σχετικώς μικροτέογ δαπάνη τής δι’ ηλεκτρικής στήλης

κία! μή φέρουσαι τρόπον οίκοδομίας ιδιαίτερον ή διάφορον τών άλλων οι

ώπαιτουμενης, έοευνήσωμεν τάς έφαρμογάς αύτής.

κιών) εινε ή χθαμαλότης τών Ουρών καί θυρ δων καί ή ύπέρ ταύτας -ε ν

Τ. Α. Άργυρόσουλος.

εί'δει Αντηρίδος έξοχή ή καλύπτουσα οπήν Αφ’ ής ύπερήσπιζον οί έν τω

οίκήματι τήν εί'σοδο.ν Αμυνόμενοι εί’τε δι’ όπλων, είτε δι’ έπιχυσεως ζέον

τος έλαίου,ή υδατος, ώς ή παράδοσις φέρει.
"Ενεκα τής έσφζλμένης κατά χρόνους τοποθετήσέως τών οίκημ.άτων

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓ ΠΕΤΡΟΥ ΕΝ ΑΝΔΡίΤ

τούτων, ανάγκη προήλθε

νά τοποθετηθώσι, νΑπομακρυνθώσι τής αρμό-

ζούσης αύταϊς θέσεως έτεραι οίκοδομαί αληθώς φέρουσαι τδν τύπον τής
Μεταξύ τών ζητημάτων τών σπουδαιότερων διά τον έρευνωντα τά κατά

τάς νήσους, καί μάλιστα έκείνας, έν αίς ελάχιστα περιεσώθησαν διαφόρων

κατά τδν Μεσαίωνα εργασίας, καί νά Οεωρηθώσιν ώς άνηκουσαι εις χρο*
νους πολλφ -πάλαιοτέρους,. τούς ελληνικούς, πρδς οΰς ούδεμίαν σχεσιν ούτε

χρόνων ί'χνη οικοδομημάτων παρουσιάζεται και τδ τής κατά διαφόρους

κατά τήν /κατασκευήν, ούτε κατά τδν σκοπδν φαίνονται έχουσα.ι, πολλά

χρόνους καταστάσεως τής αρχιτεκτονικής, τής θέσεως αύτής καί Αναπτύζεως, και έν γένει τής κατά χρόνους διακρίσεως τών λειψάνων τής τέχνης

κις δ’ωκοδομημέναι έπί τόπων δπου ούδ’ ί'χνος έφάνη Αρχαίου συνοικισμού,
έ'τι δ- ούδέ ενδιαφέρουσα δια τούς Αρχαίους ούτως ήν θεσις ώστε νά λά-

ταύτης. Ή έρήμωσις έκ τών έπί τών νήσων κτιρίων, αί αλλεπάλληλοι

βώσιν ανάγκην τοιούτων κτιρίων, έν ω πολλά τά κινήσαντατήν κατοχήν

έπέλθόϋσαι- καταστρόφκί καί οί ταύτας παρζκολουθοϋντες συνοικισμοί μετέβαλον Αληθώς καθ’ Ολοκληρίαν τήν οψιν πολλών μερών, κατέστησαν δυς-

• τών τόπων τούτων καί τήν Ανίδρυσιν τοιούτων οίκοδομ-ών κατά· τού» Με

διάκριτον λίαν τήν πρώ την αύτών κατάστασιν, τήν πρώτην πολλών κτι
ρίων προέλευσιν. -Έν τούτοις όσηνδήποτε μεταλλαγήν αν ύπέστησάν αί

•χρόνους, τούς εγγύς ημών μάλιστα, δέν ήσζν εις κατάστασιν'οι κάτοικοι
νά οίκοδομώσι τοιαϋτα κτίρια, ώς δεικνύουσιν αί προαναφερθεΐσζι οίκο.δδ«·

οίζοδομαι, τα τείχη κ. τ. τ. είνε αδύνατον- νά μή ύπάοχη πάντοτε διά

μαί, οί πύργοι, οί καί σήμερον

τδν γέγυμνασμενον οφθαλμόν γνώρισμά τι ίκανδν νά κατάδειξη τήν αρ
χικήν προέλευσιν, σημεΐον ελάχιστου πολλάκις σαφέστατα τοποθετούν

κτητόρων.
' - ■
Έν τοϊς είς ελληνικούς χρόνους αναγομένοις κτιρίοις είσί καί οι επί τής

σαίωνα, είς δν καί μόνον πρέπει νάναχθώσιν άφ’ ού είς τούς/ μετά ταϋτα

διζτηροΰντες τά Ονόματα των πρωτων

αύτό ή

νήσου Σίφνου πύργοι, περί ών κατωτέρω έν έκτάσει, -οϊτινες εκ πολλών

διεσκευάσθη,

χαρακτηριστικών δέν δύνανται νά ύπερβώσι τον Μεσαίωνα" είνε προφανώς

αλλαι πολλαί αίτίαι Αποξέσασζι τδ παλζιότερον ένδυμα ή καί μίμ,ησιν

κτίρια Ανιδρυθέντα ύ-δ τώ/ κατόχων τής νήσου είς φρουρησιν μεν αύτής,

οίονδήποτε μνημεΐον μεθ’ δλην τήν μετζμφίεσιν, ήν -Λριέβαλεν

τών χρόνων πάροδος, ή έπίδρζσις τής περιόδου,

καθ’ ήν

πολλάκις εκείνου Αναλαμβάνουσαι, έξ ής πολλά προήλθον έν τή διζγνώσει

σύνδεσιν δέ συνεννοήσεως Απ’ άκρου είς άκρον, ώς ή τε θεσις αυτών η

σφάλματα. Έν άλλοις λόγοις καί έπί τών νήσων μεθ’ δλας τά_ς' προμνημονευθείσας δυσχερείας εχομεν σαφή χαρακτηριστικά είς διάκρισϊν τών

πρδς Αλλήλους καί δ Αριθμός δεικνύει. Δυστυχώς όλιγα ,μέρη και τα κατώτατα αύτών σώζονται, πλήν καί έκ τούτων ικανά δύναται ,τις νά πο-

•χρόνων τών προϊόντων τής Αρχιτεκτονικής.

ρισ ή είς σύγκρισιν πρδς ετέρους Αλλαχού ύπάρχοντας,γ όλίγιστους όμως
.(διότι σημειωτέου δτι πάραδόξως μόνον έπί. τής Σίφνου πλεϊστοι διετηρη-

Καί όμως ύπάρχουσι σημεϊά τινα έν τή ίστορίγ τών νήσων, άτινα μή
έζετασθεντα επακριβώς Ακόμη καί σήμερον έκφέρονται λίαν έσφαλμένως,

θησαν" ήρίθμησα δ’έπ^ αύτής περί τούς εί'κοσιν: ήδη. έν. έρειπιοις);

"Ομοιος κατά τά/ διαστάσεις τοϊς τελευταίοις τούτοις κτιρίοις, και

είς άλλους χρόνους Αποδιδόμενων κτιρίων προφανώς φερόντων χαρακτήρα

;

βλως διάφορον τής είς ήν Ανάγονται εποχής. Τοιαϋτα π χ. τά γνωστά

κατά τήν κατασκευήν, καί κατά τδν σκοπδν, ως πιστεύω εξής οτι θα

εν τι σι τών νήσων,, έν ’Άνδρω ϊδίγ ύπδ τδ όνομα τών π/γγωκ, ών 5 πκ-

δείξω, Αλλά είς πολλω μεϊζον ύψος διατηρούμενος είνε. ξ> έν’Άνδρφ πύργος -
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δέ καί τά λείψανα ετέρου τοιούτου έν θέσει Ξυλοκαρύδοι έν τγ άπδ Γαυ-

της εισόδου έχρησίμευον^ ώς
ώς καί
καί τδ
τδ σχήμα
σχήμα καί
καί η
η Θέσις αυτών δεικνύει*

• ρείου είς Μπατσί δδώ. Καί έκεϊνος μέν καί ύπδ τοϋ Ross καί ύπδ τοϋ κ.

δέν. ηδύναντο δέ νά χρησιμεύσωσιν ώς φωταγωγοί, διά τε τδ στενόν αυτών,

Α. Μηλιαράκγ θεωρεϊται-άρχαϊος Ελληνικός, τδ δε. τελευταίου κτίσμα έν

καί διότι άπεφράσσοντο έσωθεν ώς δεικνύουσιν αί αύλακες αί ύπάρχουσαι

ταϊς αίμασιαϊς καταλέγεται. Κατά πάσαν όμως ταΰτα άμφότερα άλη-

έπί τοΰ δεξιοΰ άμφοτέρων τοίχου, τοΰ δέ άριστεροΰ τοίχου δ λίθος έχει

θείας έ'χονται έκ. τ'ης έξης έρεύνης δειχθησεται.
Ό περί ού δ λόγος πύργος έχει την ονομασίαν άπδ της έπί τών άντι-

αύ'λακκ διά την σύγκλισιν τοΰ έσωθεν τιθεμένου φράγματος. Αί τοιαΰται
ύπερασπιστικαί θυρίδες (πολεμίστραις), ούδόλως βεβαίως διευκολυνουσϊ

κρύ, καί πρδς Α. κλιτύων τοϋ ορούς κώμης τοϋ 'Αγίου Πέτρου, έχει σχήμα

χρησιν τόξων, δπερ εις'ισχυρός καί άσφαλης λόγος της ύποστηρίξεως της

κυλινδρικόν, τοϋ κυλίνδρου μειουμένου έπαισθητώς κατά τδ κάτω ηριισυ.

γνώμης δτι δ πύργος δέν εινε άρχαϊος 'Ελληνικός. 'Ότι δ’ αί θυρίδες αύται

Αί κατώτατοι δρόμοι τοϋ κτιρίου, περί τούς δέκα τδν αριθμόν εινε ωκο-

έχρησίμευον είς ύπεράσπισιν της θύρας ηδύνατό τις νάντικρούση κάλλιστα

δομημένοι έξ όγκωδεστέρων λίθων, την επιφάνειαν ημελημένων τάς δ’

λέγων-δτι κεϊνται πολύ ύπέρ τδ έδαφος, ούτως ώστε δέν ·>ίτο δυνατός δ

.

άρμογάς κατειργασμένων και orja άργωκ (ώς λέγεται έν τοϊς Μηλιαράκη

διαχειρισμδς δπλου’ άλλά καί τούτου εύρον θεραπείαν άρίστην, Διότι φαί

117), άφ’ού μάλιστα λέγεται κατωτέρω δτι έχουσι τήκ ara> και κάτω

νεται δτι εύθύς έσωθεν ύπέρ την θύραν ύπηρχε κατεσκευασμένος έξώστης.

ijtlgxirtiqr όιια.Ιήν, ούχι όμως έκ φύσιως ώς πιστεύει ο κύριος Μηλιαρά-

έφ’ ου οί δπλϊται άνέβαιναν, ώς σαφέστατα καί άκατέργαστος ύπέρ την.

δεικνύει καί τέσσαρες είς υποδοχήν τών δοκών

κης, άλλ’ έκ τέχνης ώς δύναται τις νά ί'δγ έν τη διακρίσει τη, γλυφής

θύραν έσωθεν γραμμή

έπί της έπιφανείας ταύτης. 'Η κατά τά πλάγια τομή τών λίθων δέν εινε

κεις ύπέρ τάς δύο γωνίας της θύραςj
τούτου κατά ταύτδ δπαί, δύο έπιμηκ:

κάθετος άλλά συνήθως κεκλιμένη δέν εινε δέ και κατά τδν τρόπον τής

καί δύο ύπδ τάς θυρίδας τάς ένθεν καί ένθεν της θύρας τετράγωνοι, έπί

Ιΐξ^ασγικής οικοδομικής, ώς λέγει ό κ. Μηλιαράκης, διότι τότε δέν θά

της αύτης ,σειράς, έν συμμέτρω άποστάσει καί ίκανώς είς βάθος έν/'τ^ί

ίσαν τόσον καλώς είργασμένοι έκεϊ οί λίθοι’ μάλλον δύναται τις νά είπν)

τοίχω χωροϋσαι. Έκ τών δύο θυρίδων στενωτέρα έσωθεν η δεξι^ τφ

δτι ένιαχοϋ διορΧ τά πολυγωνικά τειχία άλλά πολύ μεμακρυσμ,ένα ούχι

έξιόντι πλατυτέρα δ’ ή άριστερα.

'Υπέρ την χθαμαλήν· τοΰ πύργου θύραν καί διά τοϋ πάχους τοΰ υπερ

δέ καί Πελασγικήν οικοδομικήν ητις παν άλλο εινε η τοϋτο.
- .’Απδ. τοϋ δεκάτου και έξης δομου. η εξωτερική επιφάνεια καθίσταται

θύρου αύτη.ς δίηκει δπη λίαν στενή, δρθογωνίου πρίσματος σχήμα έχουσα,

όμαλφτέρα, κάτά τά πλάγια τεμνομένων έτι ούχι καθέτως τών λίθων.

άκολουθοΰσα δλον τδ πλάτος τοΰ ορόφου τοΰ θολωτοΰ. Τδ άνοιγμα άπε.Ϋε"
λέσθη. μεϊζον η άρχικώς ην πρδς τά
ά κάτω καταστραφέν καί διά τοϋτο;

• ΛΕν τών περιεογοτέρων μερών τοΰ κτιρίου, εινε η θύρα, ητις μετά καί

τών άλλων χαρακτηριστικών δύναται νά χρησιμεύσγ είς κάλλιστον δρισμδν

δύναται νΰν, μετά δυσκολίας δμως, νά χωρησφ σώμα άνθριόπου’

τών της προελεύσεως χρόνων. Εινε χθαμαλή, μόλις ένδς μέτρου καί τριά

δμως πέποιθα δτι τοϋτο ην άδύ^ατον ώς δεικνύει τδ εύθύς ύπεράνω πλά

η.μκλλον ούδόλως δύναται νά

τος δι’ ού αδύνατον νά διέλθν) άνθρωπος μετ’ εύκολίας. Παράδοξον δ’ όλως

κοντα έκατοστών, πολύ δμως διαφέρει,

άρχικώς<

συγκριθ·?ί πρδς την τών Μυκηνών, πρδς ην παραβάλλει ταύτην δ κ. Μηλιαράκης’ διότι, εινε δλως τετραγωνική μη έχουσα την παρά μικράν σύγκλι-

ά έχγι μοναδικήν την δι'άναρριχησεως είσοδόν,
θά ητο τοιοϋτο κτίριον νά

σιν τών παρασπάδων καί ούχι παραστατ&κ ώς παρά τω αύτω φέρεται.

1

μην μόνον δτι•ζ τοιαύτη ητο η άνοδος, τοιαύτη ύπηγορίύθη τφ άρχιτέ-

Ό μετά την θύραν κυκλικός θάλαμος καλύπτεται άνωθεν διά πλακών

προερχόμενων έκ της ήρεμα καμπυλώσεως τοΰ πέριξ τοίχου ητις συνεχί

κτονι ύπδ τών αναγκών του πύργου, ιδού έχομεν καί άλλον λόγον δι’οδ>
καταδεικνύεται δτι δ πύργος δέν εινε άρχαϊος Ελληνικός. ’Εάν ΤίτΟ1 τοι-

ζεται-δι’ έπίσης καμπύλων περαιτέρω πλακών. Πολύ μέρος της στέγης

οΰτος θά είχομεν οπωσδήποτε καί άλλα άλλαχοΰ άνάλογα κτίρια, τά:

-κατέπεσεν η'δη, μεταξύ δέ τών κατακειμένών τεμαχίων είσί τινα φέροντα

αύτά παράδοξα παρουσιάζοντα κατά την είσοδον. Ούδαμοΰ δμως'πκρουτ»

έπειργασμένον τέρμα κυκλοειδοΰς στομίου, ώστε φαίνεται δτι δέν ύπηρχον

σιάσθήσαν τοιαΰτα. Ού μόνον δέ τοϋτο άλλά καί δλως τουναντίον διά

πλάκες είς τδ.μέσον τοΰ θόλου άλλ’ δτι άφίετο άνοικτδν τδ μέρος εκείνο

τινων σωζομένων άλλων κτιρίων άποδεικνύονται σαφώς καί οί χρόνοι έίφ

χάριν τοϋ άνωθεν φωτός’ καί ή άνάβασις δέ έκεϊθεν θά έτελεϊτο είς τδ

ούς άνάγεται καί δ πύργος τοϋ αγίου .Πέτρου καί δ λόγος της ύπέρ την

άνω μέρος τοϋ πύργου, αδυνάτου άποδεικνυομένης της άνόδου της διά

θύραν δπης. Τοιοϋτο κτίσμα ή τρίτη μεγάλη πύλη τοΰ φρουρίου τοΰ Ά-

,

τϋς δπνίς τίίς έπί τοϋ ύπερθύρου ύπάρχούμης.

. .
. Αί δυο ένθεν καί ένθεν τίίς θύρας στενόμακροι δπαί αί έσωθεν άπο,κλί-

καί άναρριχησεως ουτω κινδυνώδους. Άλλά καί άν ύποθέσωμεν πρδς στιγ*

κροκορίνθου. Τδ φρούριον εκείνο φαίνεται πως νεώτερον τοΰ Πύργου τοΦ
ύπ’ έξέτασιν, δπωσδηποτε ανάγεται είς τούς πρώτους της Ένετοκρκ-

ζ ;-
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§7Ϊ

ή άνω σημειωθεΐσα, ύψηλήΑρκούντως

τφ δρώντι, λείψανα έξεχούσης πλακδς, έξ ού. δείκνυται δτι Αδιάφορος.,ήτδ

κατεσκευασμένη φέοεί επϊ τοϋ ύπερθύρου ίκανώς πλατείαν έντομήν φθάνουσαν εις οίκημα ύπέρ τδ ύπέρθυρον. Ό σκοπός τής έντομής ταύτης ά&Λ-

εί'τε προς τά Αριστερά ώς έν τή δευτέρα-φαίνρνται, έκτδς πλέον εάν θέλη

θεστέρας λίαν καί έπί τών ένθεν καί ένθεν παραστάδων της πύλης φερο-

θέλγ) νά έκλάβγ τις έξοχάς τινας έπί τών αντιθέτων παραστάδων ώς λεί

μένης κατάδηλοςέκ τοϋ τελευταίου μάλιστα γίγνεται δτι ήτο κατεσκευ-

ψανα καίτετέρας προεξεχούσης πλακδς καί κατ’ ακολουθίαν δεχθή δτι άμ-

ασμένη διά τήν Ανέλκυσιν καί κατάπτωσιν τής έκ.τών άνω πρδς τά κάτω

φότεοαι αί παρασπάδες έφερον τοιαύτας πλάκας.

τίας χρόνους*

ή

πύλη αύτοΰ

ή θέσις τών προεξεχουσών πλακών, είτε πρδς τά δεξιά ώς έν τή π.ώτγ,

καταπιπτούσης θύοας. 'Ομοιότατα λοιπόν πρδς ταύτην εϊνε κατεσκευα-

Ή περί τδ εσωτερικόν τοϋ πύργου κλίμχξ, ήν Αγνοώ πόθεν κινούμενος

σμένη καί ή τοϋ πύργου τοΰ άγιου Πέτρου, έχρησίμευε δέ πρδς τδ αύτδ

ο κ. Μηλιαοάκης καλεΐ άρ) o'ixiir (σ. 119), είνέ που διακεκομμένη ύπδ

τοΰτο, ώς Αποδεικνύει καί ή έλλειψις παντός ί'χνους ύπάρξεως θυρώματος,
έν φ έπί τών Θυρίδων τών ένθεν καί ένθεν της θύρας παρετηρήσαμεν ή'δη

καταπέσόντος ένδς τών αναβαθμών, έχρησίμευε δέ καί είς Ανάβασιν μέχρι

Ανωτέρω· ταϋτα.

πύργου διαμερισμάτων. Τά διαμερίσματα ταϋτα καί ή κλίμαξ κατ’ ακο

Έκτδς τούτων έντδς τοϋ Ανοίγματος τοϋ επί τοϋ υπερθύρου καί κατά

τάς δύο αντίκρυ τφ είσιόντι γωνίας ύπάρχουσιν

έξοχκί πληροϋσα.ι τάς

τοϋ Ανώτατου τοϋ πύργου άκρου καί είς συγκοινωνίαν τών διαφόρων τοΰ
λουθίαν έδέχοντο τδ φώς εύθύ άπδ τών σημειωθεισών ή'δη θυρίδων, άδιάτ

φορον άν πολύ ή ολίγον, ώστε τά ένιαχοϋ, ιδία πρδς τδ μέρο'ς τής θύρας

γωνίας άνά τρεις εις σύμμετρον άπ’ αλλήλων Απόττκσιν μή φθάνουσαι

καθ’, δλον τδ ύψος τοΰ κτιρίου απαντώντα Ανοίγματα έίς ούδέν άλλο έχρη-

δμ,ως ούδέ τδ ή'μ,ισυ τοΰ ύψους τοϋ Ανοίγματος. Αί έξοχαί αύται. ώς κεΐν-

σίμευον ή ΐνχ έκεΐθεν Απομάχωνται ο.ί φρουροί ή Απ .κεκρυμμένοι. έπισκοτ .

ται έχρησίμευον βεβαίως είς ύποστήριζιν τοΰ Ανασυρομενου θυρώματος,

πώσι. τά έξω. Διότι Αληθώς δεν εϊνε δυνατόν νά έξηγηθή πώς έπί τοΰ

τιθέμενου πλαγίως έπί μιάς τών τριών τούτων. Ή κατασκευή αύτών δέν

ύψους εκείνου έσχημάτισαν τόσον στενάς θυρίδας διά τδ φώς έγγυς τών

επιτρέπει νά ύποθέσγ τις δτι έχρησίμευον είς άνοδον, πολλώ δ’ ήττον ή

μειζόνων πρδς αύτδ τοΰτο ύπαρχουσών. ’Έπειτα οί ύποτιθεμενοι ούτοι φω

θέσις καί τ Απδ τούτων μέχρι τοΰ άνω χείλους τοΰ Ανοίγματος Αφιεμένη

ταγωγοί κυρίως προς έν μόνον μέρος κεϊνται, τδ τών θυρίδων καί τής θύ

άπόστασις. "Ωστε αί έξοχαί αύται έρχονται είς ύποστήριξ.ιν της γνώμης,

ρας, δπου δέν θά ήτον άνάγκη τοιούτων, Απ’ έναντίου δέ ,τδ Αντίθετον

δτι τδ άνοιγμα ούχί ώς δίοδος, Αλλά πρδς Ανέλκυσιν της θύρας καί τΑνά- ...

μέρος έχργζεν αύτών, και όμως τοΰτο ούδεμίαν τοιαύτην οπήν φέρει, έξ
τι λόγος προστίθεται δτι αί θυρίδες αύται· αί στενόμα

παλιν έχρησίμευεν. Ούτω δ’Αποκλεισμένης εντεύθεν της ανόδου απομένει

ου πασιφκνώς είς

ή άπδ τοΰ «,έσου τοϋ θόλου Ανοίγματος, δπερ παρεδέχθημεν, ή'τις θά ήτο·

κρα'., τόσον αί ύψηλότερον κείμεναι δσον καί αί ένθεν καί ένθεν τής θύρας

’ ξύλινη καί δυναμένη. δι’’ανελκύσεως νά διακόψγ πασαν πρδς τδ κάτω

είς ύπερασπισιν τοϋ πύργου έσωθεν, ίδί<γ δέ τής εισόδου, ήσαν πεποιημένα',··

μέρος συγκοινωνίαν.
Μετά τδ θολωτόν οίκημα καί ύπέρ αύτδ φαίνεται μονομερής μέχρι τοΰ·

καί ούχί ώς φωταγωγοί, ώς παρά Μηλιαράκη φέρεται.
’Εάν δ πύργος ήτο έκτισμένος κατά τήν τεΛασνιπύά οΖχοδο/ιιαντή ώς δ.

πρδς τί τότε δ δεύτερος έσω,τερικδς τοίχος δ.εκ.·?

Ανωτάτου. ύψους αύτοΰ δ πύργος, πέριξ ύπδ έλικοειδοΰς περιβαλλόμενος ,

αύτδς λέγει (σ. 117),

κλίμακος σχηματιζομένης ύπδ μεγίστων Απδ τοΰ τοίχου προεξεχόντων

τόσον καλώς κατειργασμένων μικρών λίθων συμπληρούντων

λίθων, Από διαστήματος · δ’ είς διάστημα φαίνονται ί'χνη ύπάρξεως δια-

τών μεγάλων συγκείμενος, τοίχος ούδαμοΰ τών πζλαιοτέρων Ελληνικών

χωρισμάτων η ορόφων ών επτά διακρίνονται..

κτιρίων δεικνύμενος, καί πώς συμβιβάζεται Αφ’ ένδς μέν νά λέγηται δτι

Εύθύς ύπέρ τήν θύραν έν τφ δευτέρφ δρόφφ ύπάρχει θυρίς ίκανώς με

τά όπισθεν

τδ κτίριον Ανήκει είς τοιαύτην, οΐχν δ κ. Μηλιαράκης σημειοΐ εποχήν,.,

γάλη, έκτισμένη όπως καί ή θυρα τοΰ πρώτου διαμερίσματος, εγγύς.δέ

δλίγ.ον δέ κατωτέρω νά προστίθηται (σ. 120) αντιφατικόν ολως πρδς τά

ταύτης, αριστερά τφ δρώντι, ύπάρχει άνοιγμα τών στενόμακρων οία τά

προηγούμενα ώς πρδς τήν προέλευσιν τήν κατά χρόνους τοΰ κτιρίου τδ i

ένθεν καί ένθεν της θύρας· ύπέρ δέ τήν μεγάλην θυοίδα. ύπάρχει έτέρα

«Ό δόΐύεχ/οι οίτοι, τοίγοσ, τά >i'r

μικρότερα καί στενωτέρα, ύπέρ τήν Οποίαν άλλη μεγάλη

κατεβριμμένος εχτίσϋη βε·

περίπου φέρουσα δεξιοί τφ όοώντι άπδ τής πκρχστάδος καί ούχί τοϋ .τα··.,·

ς$η!ω<: δπωη κηταστιιση την ίσωτεριχην επιφάνειαν τοΰ πύργου όμαΛηνν
Αφ’ ού δά δέν έμεινε βεβαίως δ τοίχος καί ΐνα όιαχω.Ιόη την είσοδον τοΰ:

ραστάτεν προεξέχονταν πλάκα. Παρά'τήν θυρίδα ταύτην καί ολίγον πρδς.·.

άνεμοί! διατών κειών διαστηιιάτων, ώς λέγει δ αύτδς, αφ’ ού τοιαϋτα .

τά αριστερά, ώς πρδς τύν υρώντα ύπάρχει έτερα τετραγωνική θυρίς μικρό

ούδαμώς ύπδ τών δμαλώτατα Αρμοσμένων

τερα τής .προηγούμενης.. Ύπέρ ταύτην ανωτάτη πασών κεΐται μεγάλη

τάς .λεπτότατα είργασμένας άρμογάς.

ώς ή πρώτη

' θυρίς πλατυτέρα καί. ύψηλοτέρα τής προηγούμενης διατηρούσα Αριστερή.

λίθων δέν Αφίνονται κατά

Τδ άνω μέρος τοϋ πύργου δέν φαίνεται πώς'έτερματίζετο. λίαν παρά
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δοξος δ’ έφάνη ημϊν η ύπόθεσις η μάλλον η γνώμη, ·ήν εκφέρει δ κ. Μηλιαράκης περί τεσσάρων αύλάκων ελαφρότατα είργασμένων άπδ ίου άνω·

νΟτΐοιηθρ δ έρευνηΐης διαφαίνεται έν τη έτέρα: γνώμη τη άσυστάτφ .δλως
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άποδειχθείσηι

άκρου μέχρι της βάσεως τοΰ πύργου* λέγει δηλ: (σ. 122) δτι «αί άβαθεΐς

Ό πύργος έ'παθεν ύπό τών άνέμων βλάβην σπουδαίαν πρός τό άνατο-

κανΛακες αί παρά τον πύργο}' ΛεΛαζενμέναι έχγησίμευον προς γόμγωσιν

λικόν αύτοΰ *μερος καί ούχί είς τήν κατάθορον άκτϊνα άύτοΰ, ώς έν τοϊς

όρθιων δοκών όπως ριή μετακινωνται ειθεν και ένθεν, έφ ών προσνηΛοΰντο ζύΛιναι έπάΛζεις και έτερο, άμιντόρια » Μάλλον εξεζητημένη

Ύπομνημασι Μηλιαράκη (σ. 122) φέρεται.
‘
.
’Εκ τών μέχρι τοΰδε άνωτέρω σημειωθέντων πρόδηλον καθίσταται δτι

ερμηνεία καί άσύστατος δέν ηδόνατο νά έξευρεθη. Φαντάσθητε δι’ δλου

τό κτίριον δέν είνε άρχαϊοό Ελληνικόν άλλά Μεσαιωνικόν. Παρενεβληθη-

τοΰ ύ'ψους τοϋ πύργου δοκούς, καί πρός τί ;

σαν οί λόγοι δι’ ους δέχόμεθα άδιστάκτως τοϋτο,

ΐνα είς τό άνώτατον άκρον

άναγραφέντες τ·ρδε

προσαρτηθώσιν έπάΛζεις και κρόσσαι’ ώς ει μη έδύναντο αύται νά στη-

κάκεΐσε, δυνάμενοι δμως καί έν σειρ^ έξόης παρατιθέμενοι νά καταδείξω- .

φιχθώσιν έπί ύψηλοτέρου μέρους !

τοιαΰται δοκοί έν τ'άϊς αύλαξι, ποΰ έστηρίζοντο αύται; διότι δέν είναι δυ

σιν εύσυνοπτότερον την άληθειαν τών λεγομένων. Προ της έν σειρ£ δμως
άνάγραφης τούτων άναγκαϊον κρίνομεν-ν’άναφέρωμεν καί τόν τελευταϊον ,

νατόν τό χαοαγην άπλην σημειοΰν βάθος αύτών νά συγκρατησν) τοιαύ-

δυνάμενον νά προστεθη τοϊς άνω καί ίσχυρότερον λόγον, θν άρυόμεθα έξ

Άλλά καί έπί τη ύποθέσει δτι ησαν

τας δοκούς οίαι πρός τοϋτο έχρησίμευον. Άλλ’ ί'σως διά γόμφων τινών $

άλλων δ μο ίων, όμοιοτάτων την κατασκευήν οικοδομών έφ’ ετέρας νήσου

ήλων προσηλοΰντο έπί τοΰ πύργου αί δοκοί* ούδαμοΰ όμως τοιούτων ουδ’

βώζομένων καί έκ λειψάνων όμοιου κτιρίου άλλαχοΰ της ’Άνδρου έν εύτε-

ζ/νη εύρέθησαν, όύδ’ δπαί είς υποδοχήν.

λεστάτοις έρειπίοις διασωθέντος.

τις εις

τοιαύτας δύσληπτους εξηγήσεις,

Αντί δμως νά προσφεύγ-ρ
διατί νά 1 μη άνεύργ

έπί

Έν Σίφνω δηλαδη ύπάρχουσι λείψανα κτιρίων κυλινδρικών ποΰ μέν τε-'

άβαθών τά τέσσαρα κύρια σημεία, έφ’ ών

λειότε’ρα διασωζόμενα, που δέ μέχρις έδάφους είς τούς λίθους έξ ών συνέ-

κατά την διαγραφήν τοϋ σ;ιχεδίου έβάσισεν ό άρχιτέκτων την διαμόρφωσιν της οικοδομής ; Έκαστος λίθος έπί τών κυρίων τούτων σημείων πί-

πυργω τοΰ άγιου Πέτρου φκοδομημένα, έχοντα διάμετρον έννέα περίπου

πτων έδέχετο την εντομήν, γνωριζομένης δ’ έκ τούτου την θέ σεως αύτοΰ
<·'
’
έπετίθετο έπί τοΰ όμοιου τοΰ φέροντος τοιαύτην κατά ταύτό , ουτω
ο5^5 α-

μέτρων. Δυστυχώς δμως και τά μάλλον διατηρούμενα τούτων δλίγα ύπέρ
τό έ'δαφος ύπερκύπτουσι μέτρα* καί έν τφ μικρώ δμως. διασωζομένφ τούτω

τά τέσσαρα κύρια σημεία έφ’ έ.κάστου δόμου, έφ’ έκάστης

τμηματι διακρίνεταί κάλλιστα δ τρόπος της οικοδομής, έφ’ ενός μάλιστα

των ταινιών εκείνων τών

ποτελοΰντο

σειράς λίθων τοΰ

κειντο διεσκορπισμένα. Τά’ κτίρια ταϋτα τά κυλινδρικά είνε δμοιότάτα. τώ’

τεσσάρων

τούτων έσωζετο καί μία τών έσωτερικών βαθμιδών ύπέρ τά χώματα, ύφ

τούτων σημείων ευκόλως είτα συνεπληροΰντο ύπαρχούσης της ώς είψηται

ων καλύπτεται ε'σωθεν δ πύργος* έπί τοΰ αύτοΰ πύργου παρά τό χωρίον
ΚζαμπεΛα διακρίνεταί η. πύλη αύτοΰ χθαμαλή πρός. Δ. άποβλέπουσα.

τοίχου τοΰ πύργου*

τά μεταξύ δέ τών

τεθείσης βάσεως. Τοϋτο δ’ ύπεβοηθει βεβαίως άεί καί είς την μείωσιν της

~
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διαμέτρου τοΰ πύργου, ουτω δέ ύψουμένων τών τοίχων αύτοΰ συνυψοΰντο

Ύπέρ τό ύπέρθυρον ταύτης (διότι μέχρι τούτου ταύτη είνε κατεστραμμέ

καί τά απλά σημεία είς ταινίαν σχηματισθέντα τέλος διά της είς ύψος

άρσεως τών τοίχων. Ούτος είνε δ μόνος λόγος της ύπάρξεως τών ταινιών

νος δ πύργος) φαίνεται τό αύτό άνοιγμα δπερ καί έπί τοΰ έν ’Άνδρω*
αύτό δέ τό ύπέρθυρον άποτελεϊται έξ ενός λίθου άψΐύα ύπέρ την θύραν

τούτων, πάντα δέ τάλλα τά περί· πολιορκίας καί πολεμιστών είρημένα

άποτελοΰντος ήμικνκΛικήν. Ακριβώς τοϋτο τό σχήμα $το μέν γνωστόν

δλως περιττά, καί τοΰτον μάλλον έπεθυμοϋμεν νά ίδωμεν ύποστηριζόμε-

τοϊς'Έλλησιν, ούχί δμως καί σύνηθες είς οικοδομών πύλας, άλλ’είς οχετών

νον ύπδ τοΰ κ. Μηλιαράκη, . δστις αναφέρει

μέν τοιοΰτό τι, άλλ’ ώς έν

έπιστεγάσεις, άς άνέπτυξαν τελειοποιησαντες οί 'Ρωμαίοι. Τό τοξοειδές

παρόδω μεταξύ άλλων λόγων (άναφέρων οτι εζεΛαθεν έν αρχή ως σημεία

σχήμα φέρει καί κατά την έ'ξω αύτοΰ έπιφάνείαν δ λίθος τοΰ ύπερθύρου

των τεχνιτών πρός σνναρμογήν των Λίθων και σχηματισμόν τοΰ κνΛινδρι*
χοΰ σχήματος) ούς δ[Χως λίαν εσπευσμένος πάντάς, ίδιο: δέ έκεϊνον, βν

χωρεί ίκανώς πέραν τοΰ πλάτους της θύρας είς τόν τοίχον τοΰ πύργου,διά

έθεωρησαμεν άνωτέρω ώς άληθεύοντα έν τγί περιπτώσει ταύτ-ρ καί ηρμη-

τοϋτο εντομή βαθεϊα κατά την διεύθυνσιν τοΰ τόξου καί ίκανώς πλατεία

νεύσαμεν θεωρεί ώς μή εχοντα Λογικήν βάσιν στηριΛΛιμένην έπι προηγου

δεικνύει τό κατ’έκεϊνο δριον τοΰ ύπερθύρου. 'Η καθ’ δλα δμοιότης τών

μένων παρατηρήσεων, δπερ

δύο πύργων τούς αύτόύς δεικνύει χρόνους προελεύσεως. Καί εί'δομεν άρ-

άλλο είνε- ή τό άληθες, ως έκ τών λεχ-

ούτως άποτετμημένος δεξκη τφ δρώντι, επειδή δέ πρός τά άριστερά εισ

θέντων ηδη άνωτέρω καταφαίνεται, ών καί μόνη ή'άπλη άνάγνωσις κα

κούντως ηδη ποΰ πρέπει νά άναχθη δ τοΰ αγίου Πέτρου, νομίζομέν δμως

ταδεικνύει OTt έΛΛειψις Λογικής βάσεως άληθώς, έφ’ης ησυχάζων νά ίκα-

δτι διά της προσθήκης καί ενός έ'τι ΐσχυροτέρου λόγου μάλλον άσφαλί--

ζομεν την τοποθέτήσιν ταύτην. Τοΰτον δέ παρέχουσιν ημϊν οί έπί της
Τόμος Ε*.

10. — ’Οκτώβριος

1881.
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■ίφ*
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Σίφνου πύργοι, ών δείγμα προύβάλομβν τδν πχρχ τά' Έξάμπελα ώς προχειρότερον. Καί άλλου πύργου έν Σίφνφ σώζεται τδ κατώτατον μέρο^
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πρέπει ν’άναχθώσι πάντα τά τοιούτου είδους κτίριά έν Οις κκί δ ένΆνδρώ
. . - πύργος τοΰ, άγιου Πέτρου.,

*

χφησιμεϋον ώς άλως κατά την θέσιν την άπ’ αύτοΰ όνϋμαζομένην Καγζ-

"Οτι δ’ η διάταξις τών έπί τής Σίφνου πύργων συνέτελει είς προφύλα-

παναρίύ (εγγύς τών άγιων Αναργύρων έν Πα,ΐτιοχήπω), διότι- διέσωσεν

: ξιν. άπδ πάση-ς αιφνίδιας έπιθέσεως απλή παρκΐήρησις τών τόπων της

έκ τοϋ άλλου μέρους αύτοΰ [χάνον την πόλην έξέχόυσαν καί πρδς κωδω

ίδρύσεωςαύτών άρκεΐ νά δηλώσγ τοϋτο. Εινε πάντες άνεξαιρέτως ιδρυ

νοστασίου τούτου ένεκα παρομοιασθεϊσαν. Καί τούτου τοΰ πύργου ή σωζο-

μένοι έπί τών κυριώτέρων υψωμάτων της νήσου άπδ Β. πρδς Ν. καί Δ.

μένη πύλη φέρει ρυθμόν τόν γοτθικόν διότι έχει αψίδα ούχι υπό ενός με

καθ’ δλ,ον τδ μ.ήκος αύτης· κεϊνται δέ πρδς άλλήλους έν τοιαύτη θέσει,

γάλου τόξου άλλ.’ ύπό δύο συναντωμένων άποτελουμένην’ έπί τής συναντήσέως τών τόξων κατεσκευασρ.ένων έξ εντοπίου πρασίνου σχιστόλιθου

ώστε δ ίστάμενος έφ’ ένδς τούτων έχει πάντοτε μακράν πρδς τά· δεξιά την
θέα? ετέρου πύργου, ομοίως δέ καί πρδς τά αριστερά, ούτως ώστε άποτε-

υπάρχει ώς σφήν άποχωρίζουσα αύτ.ούς άλλά καί ώς κλείς συνέχουσα το

λεϊταί μακρά σειρά η άλυσις πύργων, δι’ ών, άπδ τοϋ ένδς άκρου της

δλον. της άψϊδος σφηνοειδές τεμάχιον μαρμάρου ολίγον πρδ-τής λοιπής
έπιφανείας προεξέχον,όπερ ΐ'σως έ'φερεν άλλοτε γλυφήν τινα έπί τής προσό-

νήσου μέχρι τοϋ ετέρου,

ψεως, πλήν ^δη ούδέν άλλο δεικνύει διά τής ύπάρξεώς του (άποτριβείσης
δλως της έπιφανείας ύπδ τοΰ χρόνου) ή οτι κτίριον τοιαύτην ποικιλίαν

Καί^τοιοΰτοι μέν οί έν Σίφνφ περί ών και άλλοτε διά πλατυτέρων τά
δέοντα έκτεθήσονται, περί μόνων αύτών έσομένου τοΰ λόγου.ι

ώς διά τηλεγράφου

ήδύναντο διά σημείων νά

συνεννοώνται οί κάτοχοι.

φέρον έπι τών λίθων δέν εινε δυνατόν νά άναχθή είς χρόνους 'Ελληνικούς.

’Άλλο δ’ ομοιότατου κτίσμα έν ’Άνδρω, έκτδς τοΰ πύργου, δς ύπόκειται

’’Αλλος πύργος, ό επικαλούμενος νΑσπρος ενεχχ τοϋ λίθου έξ ού εινε

ήμϊν, σωζόμενον έν εύτελέσιν έρειπίοις ώς πολλοί της Σίφνου πύργοι, συν

κατεσκευασμένος,έ'χει πέριξ και παρά την βάσιν και άλλα οικήματα ών ή

τελούν καί τοϋτο άγαν πρδς τδν σκοπδν -ημών, είνε ό έπί της έδοϋ της

οίκοδομία πολύ της τών Ελληνικών κτιρίων άπέχει μεθ’ δλην τήν μη

άπδ Γκυρείου, είς Μπατσί κατά την θέσιν Ξν-Ιοχαρύδα σωζόμενος πύργος

χρήσιν άμμοκονίας. ’Άλλοι πύργοι καταπεσόντες είς ερείπια δεικνύουσιν.

κατά μέρος μόνον τών κατωτάτων δόμων αύτοΰ. Είνε ο τοξοειδής έκεϊνος

έ'τι έν τοϊς συντρίμμασιν αύτών πρδς μέν τά έ'ξω καταπεπτωκότας τούς

τοίχος δν έν τάΐς αίικισιαΐς καταλέγει' ό κ. Μηλιαράκης (σ. 114) ή έν τοϊς

μεγάλους τής εξωτερικής'έπιφανείας λίθους, πρδς δέ τά έσω τούς μικρούς

τούς άποτελοΰντας την εσωτερικήν επιφάνειαν, δπως και έπί τοΰ έν ’Άν-

ΰτηρίγγιασιν όόων άναγράφει. Δυστυχώς -τοϋ όλου κτιρίου σώζονται μόνον
οί τρεις κατώτατοι δόμοι κκί ούτοι ούχι πλήρεις άλλά κατά μέρος μόνον,

δρφ παρετηρήσαμεν.
■
Έπί της Σίφνου διατηρούνται διάφορα διαφόρων παλαιοτέρων χρόνων

Τδ κτίριον τοϋτο δεικνύει, ώς καί άλλου όμοιου κατά τά ΒΔ. της νήσου

κτίριά και έν τούτοις ούδείς τών πύργων τούτων φέρει χαρακτήρα τίνος

λείψανά, οτι δέν ητο μοναδικός είς τδ είδος του ό τοΰ άγιου Πέτρου, κατ’ .

τούτων ή οπωσδήποτε ομοιάζει πως πρός τινα τών ήρειπιωμένων παλαιών

ακολουθίαν δ’ότι. καί είς τούς αύτούς χρόνους έκείνοις και ούτος άνακτέός.

τούτων οικοδομών αΐτινες σαφώς φέρουσι τδν τύπον της 'Ελληνικής αρχι
τεκτονικής κατά διαφόρους περιόδους άπδ τών παλαιοτάτων χρόνων μέχρι

Έκ τών μέχρι τοϋδε ούτως άναλελυμένως είρημένων σαφώς κατάδηλον

γίγνεται ότι δ θεωρούμενος άρχαϊος 'Ελληνικός πύργος, δ πύργος τοΰ αγίου

φής 'Ρωμαϊκής μορφώσεως τής τέχνης.
Καί η θέσις δέ τών πύργων τούτων συνηγορεί ύπέρ τοϋ δτι έκτίσθησαν

τες δέ πύργον πρέπει νά διαστέλλωμεν τοϋτον τών ύπδ την αύτην Ονομα

έν χρόναις καθ’ οΰς αί νήσοι, έρμαιου τών άπδ της Δύσεως καταχτητών,

σίαν φερομένων άλλων οίκοδορών, περί ών έλέχθη ήδη προηγουμένως, αΐ

έδέχθησαν τούτους οίκητορας, φροντίσαντας νά συντηρηθώσιν έπ’ αύτών
ώς πλεϊστον και διά τοϋτο ίδρύσαντας πολλά τά προφυλαχτικά ρέσα.

τινες φέρουσι μέν. τδ αύτδ όνομα διάφοροι δ’ δλως την κατασκευήν τυγ-

αληθώς ώς τοίχος άπλοΰς τοϋ άγροϋ έν ώ εύρηνται μκκρόθεν φαινόμενοι. '

Πέτρου, εινε καθαρόν Μεσαιωνικόν κτίριον, δποϊα και. τά έν Σίφνφ:. Αεγον-

χάνουσιν είς διαφόρους έκείνου χρόνους την καταγωγήν άναγράφουσαι.

Μία τούτων καί ή Σίφνος, ητις είς διάφορους έποχάς πολλούς προσείλκυσεν

'Ίνα. δέ περιληπτικώτερον καί δι’ ένδς, ώς είπεΐν, βλέμματος έ'χη τις

εις έρευναν αύτης ένεκα τών άπδ τών άρχαίων, χρόνων φημιζόμενων με

πάν τδ πρδ τούτου εις τούς χρόνους τοϋ πύργου άποβλέπον παρατίθεμαι

ταλλείων της, διετηρησε μέχρις ημών τά ίχνη οικοδομών ίδρυθεισών βε

τούς λόγους ένταϋθα έξης καί μάλλον διακεκριμένως τούς έν τοϊς άνω έν

βαίως είς προφύλαξιν άπδ παντός κινδύνου έπιθέσεως διά τά ύποτιθέμενα

τοϊς οίκείοις· τόποις εγκατεσπαρμένους.

· ;

■>

έ'τι πλούσια μεταλλεία αύτης. Αί οίκοδομαι αύται εινε οί μνημονευθέντες

Έθεώρησα λοιπόν άρκούντως δεικτικόν τΐί μεσαιωνικής καταγωγής πρώ

πύργοι, ών ή πληθύς ίδίγ έπί μόνης ταύτης τής νήσου και ή διάταξις

τονκαί κύριον τήν ουτω καλήν διατήρησιν είς ύψος, έπειτα την κατα

επιβεβαιοϊ μέν τά ρηθέντα, σημειοϊ δ’ ακριβώς κκί τούς χρόνους είς ούς

σκευήν τών τοίχων έν όλω, μεθ’ δλην. τήν σπουδήν ητις δεικνύεται είς
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αναγωγήν τοϋ τρόπου της οικοδομής εις την Πελασγικήν τέχνην, νίς λίαν

άφίσταται, η μάλλον πρδς ην ούδέ ιδέα συγκρίσεως δύν.αται νά ύπάρξγ.
Κατά τοσούτω δέ μάλλον επιμένω είς τδ της οίκοδομίας καθ’ δσον σαφώς

άντιφάσκων έαυτφ παρουσιάζεται δ τάναντία δοξάζων, παραδεχόμενος
μέν Πελασγικήν την τέχνην, ταύτοχρόνως δέ αναγκαζόμενος κατωτέρω

έν τγ περιγραφγ νά άναγράψγ. χαρακτήρας ήκιστα τη Πελασγικγ ο,ίκοδο-

μία προσηκοντας, ως έδείχθη. "Ετερος λόγος άνεγράφη ηδη η τομή τών
λίθων ή κατά τά πλάγια, ητις ούδόλοος αρμόζει είς οίκοδομίαν Ελληνι

κήν. "Επειτα αί εκατέρωθεν της θύρας στεναί θυρίδες άπεδείχθη δτι δέν
είνε δυνατόν νά εινε φωταγωγοί καί κατ’ακολουθίαν και πασαι αί ομοίως

κατεσκευασμέναι τοιαΰται, άλλ’ δτι πρδς άμυναν ειχον σχημα’τισθη ούτως
δπως καί έπί πολλών καί άλλων φρουρίων ευρηνται. Τούτου δοθέντος βε

βαίως φανερόν γίγνεται δτι ού'τε τοξόται ού'τε άκοντισταί ηδύναντο έκεϊ-

θεν νάπομάχωνται καί δτι ώς έκ τούτου πολύ μακράν τών χρόνων καθ’

νομίζω, εϊνε-μία έκ τών σπουδαιοτέρων ένδείξεων,
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ώς ευρισκομένων τών

ανθρώπων* έκείνων, ώς έκ τών χρόνων, έν οίς έ'ζων, νά διακρίνωσι σαφώς
τά παλαιότερα κτίρια, μη μνημονεύσωσι δέ τών νεωτέρων ώς γνωστών

καί κοινότερων.
Ήδύνατό τις ίσως ένταΰθκ νά συμβουλευθΰ) την γνώμην νεωτέρων. πε
ριηγητών* άλλά δυστυχώς καί παρά τούτοις ούδεμία συμφωνία δυστυχώς.
Καί ούτοι ού μόνον άλληλοις ού ταύτά δοξάζουσιν άλλά πολλάκις καί

αύτοί έαυτοΐς άντιδοξοϋσιν. 'Ο'Ross π. χ. άναφέρει έν τη περιηγησει του

απλώς «γχ-αΐοα τον Πί·ργοΓ, χωρίς όμως νά δεικνύεται καί ό λόγος της
είς την αρχαιότητα αναγωγής. Ό δέ Fiedler,, δ περισσότερον έπί τών νή
σων διατρίψας, περί

τοΰ Πύργου* τοϋ αγίου Πέτρου ρητώς λέγει (Τ. Π.

σ. 235—236) δτι: «wohl der byzantiner Zeil angehort».
δ’ έσχεδιάσθη η παρατιθεμένη ένταΰθα είκών.

Παρ’ αύτοΰ

ους κεΐται η χρησις τοιούτων δπλων πρέπει νά τεθώσιν οί τοϋ πύργου.
'Ομοίως ή κατασκευή της θυρας καί καθ’ δλου καί κατά τον σχηματι
σμόν τοΰ ύπερθύρου, δπερ, καί άν ύποτεθγ δτι έγένετο ούτως ΐνα δοθγ

κατάλληλον μέσον άναβάσεως, δέν φαίνεται έ'ργον ελληνικόν. Καί η. έσω-

τερικη περικάλυψις τών μεγάλων όγκολίθων τοΰ πύργου ύπδ τών μικρό
τερων τών καλώς καί -τούτων έξειργασμένών, προστίθεται τοΐς άνω ως
λόγος ίκανώς ίσχυρώς διά την διάψευσιν της ιδέας δτι τδ κτίριον εΐνε άρ-

χαΐον ελληνικόν. Καί καθ’ δλου η,.τε έξωτερικη καί έσωτερικη δψις τοϋ

Πύργου, τδ σχήμα μάλιστα αύτοΰ καί η θέσις .ούδέν άλλο δεικνύουσιν, η

δτι προέρχεται έκ χρόνων, καθ’ ούς οί κάτοχοι τών νήσων ησφάλιζον τάς
εαυτών κτήσεις δι’ έποπτείας ίσχυρας άπδ σημείων οχυρών,, οία ·ησαν τά

δμοια τώ Πύργφ τούτω κατασκευάσματα. 'Η θέσις,. έ.φ’ ης τδ κτίριον,ούδέν

άρχαιότητος λείψανον διασώζει, ώστε νά δύνη ταί τις έκ τούτου τουλάχι

στον νά ύποπτεύσγ σχέσιν τοΰ κτίσματος πρδς χρόνους αρχαίους. Τδ δέ
λεγόμενον καί είς τοιοότούς χρόνους άναφερόμενον,. δτι. δηλ. έχρησίμευεν

οδτος καί τά δμοια τούτφ κτίρια είς άσφαλισμδν έν αύτοΐς τών κατοίκων
τών πέριξ έν καιρφ. κινδύνου, είς χρόνους οΐους ώρίσαμεν μάλλον άρμόζον,ώς είς έ'τι άρκούντως, ισχυρός λόγος της κατά χρόνους τοποθετησεως τοϋ

Πύργος τοΰ

άγιου Πέτρου έν ’Άνδρω

κτιρίου προσέρχεται ημΐν.

Ή δέ παραβολή τοΰ κτιρίου, τούτου πρδς τά άναμφιβόλως μεσαιωνικά

Λόγου δέ γιγνομένου (132 σ.) περί τίνος θέσεως δπου φαίνονται ίχνη συν-

αύτδν σκοπόν καί. ταϋτα κάκεΐνο ίδρύθησαν καί κατά τούς αύτούς που

οικισμοΰ έπί της Σίφνου, άποδίδωσι ταϋτα τοΐς Ένετοϊς, δύο δέ πύργους,
έγγύς έκεΐ κατεστραμμένους τότε άποδίδωσιν είς ένετικάς οικογένειας τοϋ

χρόνους ;
’Επί πασι τούτοις πώς οί παλαιότεροι τών περιηγητών όί φιλοτιμούμε-

περί δμοιοτάτου τούτοις πύργου, 8ν ανωτέρω άνεφέραμεν, -τοϋ παρά, τά

έπί της Σίφνου κατασκευάσματα τί’άλλο δεικνύουσιν η δτι καί πρδς τδν.

Κοζαδίνου καί Άκαρόνΐα. Ό αύτδς δμως ούτος (έν σ. 134) προκειμένου

ί.ΙΛφΊκύτ, αδιαφορών

νοι ναναγράφωσι τά αρχαία σημεία έπί τών νήσων δέν άναφέρουσι καί

Έξάμπελα, λέγει τοΰτον άργαίοα

τούτους-έν τοΐς άρχαίοίς κτιρίοις έάν'έθεωροϋνΐο καί τότε τοιαϋτα ; τοΰτο

ρον είρημένα. Έκ τούτου καταφαίνεται δτι εί'τε ένεκα βραχείας διαμονής

καί έλλείψεως χρόνου είς έξέτασιν τελείαν, εί’τε

πρδς τά πρότε-

ένεκα άλλων

ειδικών

■*

'
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αιρουμένου, ή Καικιλία ειχεν ωραιότητα προκλητικήν, πηγάζουσαν έκ δύο

ερευνών καί ασχολιών τών έκάστΟτε περιηγούμενων τάς νήσους δέν

μεγάλων και άνησύχων οφθαλμών, λαμ,πόντων έπί δέρματος χιονολεύκου.

κριβώθήσαν πολλά τούτων σημεία άδιαφόρως καί &νε» . τ·7ίς δεούσης βεβαιότητος πολλάκις . άναφερόμενα. Διδ μεγάλη προσοχή άναγκκία υπάρ

Δέν ήτο ύψηλή, άλλ’ έφαίνετο τοιαύτη ώς έκ τοΰ έλαστικοϋ καί λιγηροϋ
άναστήματός της, έκ τής πάντοτε ύπερηφάνως έγειοομένης κεφαλής, έκ

χει περί τε τήν έξέτασιν αύτών καθ’ έαυτά τών πραγμάτων καί περί την
χρήσιν τών μαρτυριών τών ξένων περιηγητών, οις εύγνωμονοΰντες δια τούς

τοϋ έπιχάριτος κκί ζωηρού βαδίσματος, ού τδ μυστήριον κατέχουσι μόνον
αί ΓΙαρισϊναι, ώς διατείνονται τινες.

κόπους ούς κατέβαλον είς συλλογήν όσων συνέλεξκν δέν εί'μεθα βεβαίως

Ή ήρωίς μας ίππευε θαυμασίως, καί ήτο ακατάβλητος είς τήν

ύποχρεωμένοι νά δεχθώμεν άβασάνίστως καί τάς γνώμάς αύτών δι’ αύτό
τοϋτο' οτι τυγχάνουσι ξένοι, ούδέ πρέπει νά δεσμευώμεθα ύφ’ οίασδήποτε

στροφάς. Άνεγίγνωσκε μετά χάριτος τά ποιήματα τών άλλων, έπαιζε

έκφράσεως αύτών, άφ’ ου δά ημείς έχομεν το πλεονέκτημα νά μή λεγώ-

βάρβιτον, έγνώριζε τήν ιστορίαν τών οικοσήμων καί—ώς έλεγον αί άντί-

μ.εθα ξένοι, νά άναστρεφώμεθα έν αύτοϊς τοϊς πράγματι και ύπδ πολλά?

ζηλοί της—ούδείς ήδύνατο νά τήν νικήση πίνων καμπανίτην ή καί sherry.

ταϋτα όψεις νά δυνώμεθα νά έξετάσωμέν.
Ταϋτα έθεώρησα καλδν νά σημειώσω όσον άφορφ είς τδν ύπ’ έξέτασιν

Τήν κατηγορούν ώς φιλάρεσκον, άλλ’ ούδείς έτόλμκ νά τή προσάψν)

παρεκτροπήν τινα. Διηγούντο ούχ ήττον ιστορίαν ή'τις πράγματι ήτο ή

πύργον, δρμ,ηθείς είς τοϋτο έκ τής έπισκέψεως και έξετάσεως αύτοΰ,. πλείω

αρχή σφάλματος. Ό νεαρδς βασιλεύς Φερδινάνδος δ Β' συμπαθήσας ζωη-

ίσως τοϋ δέοντος, άλλ’ άπαιτούμ.ενα ύπδ τής φυσεως τής έρεύνης, είς κα-

ρώς επέτυχε παρ’ αύτής συνέντευξιν έν τφ άλσει τοΰ Capodimonfe. Ή συ-

τάδειξιν τοϋ άληθοΰς ύφ’ δλας τάς δ'ψεις. Έπι δέ τοΰ χαρακτηρισμού τών
κτιρίων τών συγχρόνων τούτω ήδύναντο νά προστεθώσιν ίσως και άλλοι
τινές ορισμοί, έξ αύτών τών πραγμάτων εξαγόμενοι, πλήν επειδή ούτοι

νάντησις αυτή ήν άθώα όσον ή τοϋ Ναπολέοντος έν’Αρελάτφ, δστις κατέ-

τριψε τήν νύκτα δλην τρώγων μετά τής έρωμένης του καρπούς. Ό βασι
λεύς Φερδινάνδος διήλθε τδν χρόνον συζητών μετά τής Καικιλίας περί τής

διαφεύγρυσι πλέον τά όρια τοϋ παρόντος λόγου έ'στωσαν ημϊν δι’ εκτενή

τιμής τών ύποκαμίσων του, άνακαλύπτων ότι δ ποομηθευτής του τφ τά

στεραν περί τών έπί τινφν νήσων κτιρίων ζήτησιν.
’Εν Πειραιεΐ tj 19 ’Οκτωβρίου 188|.

ξιφα

σκίαν. ’Έγραφε στίχους, ή, τούλάχιστον,. συνέρραπτεν ομοιοκατάληκτους

έπώλει πολύ 'άκριβά, εί'κοσι καί πέντε φράγκα έκαστον. Έκ τούναντίου ή

*Ιάκ. Χ· Δραγίτβης

Καικιλία ευρισκεν ότι τά ήγόραζεν είς καλήν τιμήν. Τδν βασιλέα παρώρ·

γισεν ή παρατήρησις αυτή, πιστεύων δέ ότι ή μέλλουσα αύτοΰ ,Πομπα-
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δούρ ειχεν ήδη συμφωνήσει μετά τών προμηθευτών του όπως τδν άπατήσ·/], διέκοψε τήν συνομιλίαν καί διέταξε νά μή τή έπιτρέψωσι πλέον

,

τήν εί'σοδον είς τήν αύλήν, τοϋθ’ δπερ t μεγάλως έλύπησε τδν

κόμητά

’Ρούϊζ δε-Λαμάνδα.
NIEFOS

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

"Οταν δ Βροϋτος είσήλθε κατά πρώτον είς τδ δωμάτιον τήςώραίας ταύ

της καί νεαράς κόρης, αυτή έκοιμάτο έπί τίνος έδρας. Τδ ώχρότατον πρόσωπόν της ήτο κεχωσμένον έντδς τών μαλακών προσκεφαλαίων της. Μυ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.*

θιστόρημά τι τοΰ Δουμά είχε καταπέσει τής χειρός της, δ δέ βραχίων της
ήρτατο νωχελώς. Σταγόνες ίδρώτος έπεκάθηντο έπί τοΰ ώραίου- μετώπου

ΐΓΚΑΙΚΙΛΪΑ ΡΟΥΙΖ ΔΕ-ΛΑΜΑΧΔΛ

της. Διά τών ημίκλειστων βλεφαρίδων της διεφαίνοντο

Ή Καικιλία,—- ήν ό πατήρ της ώνόμαζε μις Σίλλαν, έπι τδ άγγλικώ-,

αί κόραι τών ο

φθαλμών, αλλά δέν έβλεπε ποσώς· έρρέμβαζεν.

τεοον—ήτο νεάνις τοϋ συρμοϋ, lionne, κατά τδ έπίθετον τής έποχής εκεί

Είς τδν θόρυβον τής θύρ ας ή Καικιλία ήγέρθη αίφνιδίως, καί διώοθωσεν

νης. Θά ήτο πρότυπον καλλονής εάν δέν είχεν έρΰθράν τήν κόμην, ως δ

έσπευσμένως τήν έσθήτά της, καταλείπουσα ήμιανοικτδν τδ γαλακτώδες

πατήρ της, τδν δποΐον ί'σως διά τοϋτο έμισει. Οί ποιηταί καί. οί θαυμα-

της στήθος. Ή Καικιλία έκαίετο έκ πυρετοΰ, δ δέ Βροΰτος κατέφθανε

σταί της τή άπέδιδον τήν κόμην τής Αφροδίτης, τής ’Ηοϋς, τής Λουκρη
τίας Βοργίας, καί ώνόμαζον αύτήν τδ χρυσοϋν δέρας παρομοιάζοντες πρδς

λίαν άκαταλλήλως διά χιλίους λόγους, ών δ κυριώτερος δτι ή άσθενής

δέν ήτο διατεθειμένη νά τδν δεχθή.

τήν Βερενίκην, ής τήν κόμην κατέταξαν μεταξύ τών αστέρων. Μάτην ή
|<αικιλία ευρισκε τήν κόμην της φρικώδη. Τούτου τοϋ ελαττώματος έξ^
*Ί?."«Α 816. \

.

Δεν άνταπεκρίθη λοιπδν είς τούς ύποκλινεϊς τοΰ δόκτωρος χαιρετισμούς
ί
I

άλλ’ είπε τή θαλαμηπόλφ, χωρίς νά βλέπν) τδν Βροϋτον,
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ζ

. ?Έχω πυρετόν, ιδού τό πάν. Δέν αξίζει .τόν κόπον νά άνησυχνί δ

- — Βοήθησε με νά έγερθώ, χαΐ ‘ταχτοποίησε τά προσχεφάλαια/

■ Ό Βρούτος έλαβεν έδραν καί έκάθησε.

.
— Πρέπει νά σάς φαίνηται, δεσποινίς, είπε μετά σιωπήν αγωνιώδη,

πρέπει νά έκλαμβάνητε την'πρδς τδν δόκτωρζ Κοκκαλαν διαγωγήν μου,

•ήκιστα άβρόφρονα και την ενταύθα παρουσίαν μου αδικαιολόγητον.
— ’Αληθώς εϊπεν ή Καικιλία, προσβλέπουσα πρώτον ήδη αύτδν περι-

φρονητικώς.
— ’Έχετε , δίκαιον, άπήντησεν εκείνος· έσκέφθην πολύ πριν αποφασίσω

νά έλθω, ούχι ένεκα

τοΰ δόκτωρος δστις εινε έξ επαγγέλματος κακο

ποιός, ούχι ένεκα της κάκιστη? έντυπώσεως την οποίαν έπρόκειτο νά πα·»

ραγάγω, άλλά δι’ εμέ αύτόν. Δεν ήμην έγώ εύχαριστημένος έξ έμαυτοϋ.
—— Διατί ήλθατε λοιπόν ; Διότι δεν σας αποκρύπτω οτι Q πατήρ μου

σάς έκάλεσε καί όχι έγώ.
— Διατί ήλθον ; 'άλλος τις θά έ'λεγεν
έγώ σάς ομολογώ

μετά

τής
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πατήρ μου και ν’ ανησυχηση τούς άλλους. Ό Κοκκάλας αρκεί πρός τδν
σκοπον μου. .Δεν άπαιτοΰνται δυο ιατροί διά νά φονευσουν μίαν γυναίκα.
Εαν σκοπεύετε νά αύτοκτονήσητε,
εχετε δίκαιον, είμαι περιττός εδώ.

κκί εις

μόνος ιατρός άρκεΐ'
.

Στενοχωρεΐσθε λοιπόν νά έχητε συνένοχον ; είπε πικοώς μειδιώσα
ή Καικιλία.

— Τδ θΰμα μοί εμπνέει οίκτον.
— Δεν. το πιστεύω πολύ αυτό. Άρκεσθήτε είς τής επιστήμη? σας τά
ώευδη.

•
Νομίζετε λοιπον, δεσποινίς, οτι άνηρ είκοσιτεσσάρων έτών δύναται
να ιδη απαθώς ωραιαν νεάνιδα είκοσαέτιδα θνήσκουσαν ;

Εις αυτήν ακριβώς την ’ηλικίαν δ άνθρωπος εινε δολοφόνος. Πόσων
έξ αισθήματος φιλανθρωπίας-

ειλικρίνειας, ή? μοί παοεχετε τδ

έτών ήσκν δ δούξ 'Ρισελιέ^ δ δδν Ζουάν ;

Δεσποινίς, αγνοώ εντελώς τήν έπιστήμην τής καρδίας,

παρά

δειγμα, ένεκα περιέργειας· περιέργειας ανθρώπου ητις εϊνε. κακή, περιέρ
γειας έπιστήμονος ήτις έστίν εύγενή?·

ή καρδία

εχει ίσως αγριας ηθικας ορμκς. . . τάς αγνοώ’ έμελέτησα μόνον τήν καρ
διάν κατα τας φυσικάς της παθήσεις. ’Άγγλος τις," εύτυχέστερος έμοΰ, θά

περιέργειαν, χαίρετε

έπιληφθη ,τής διπλής ταύτης ίάσεως, τής τε ίάσεως τής καρδίας καί τής

Κύριε.
Καί ταΰτα είποΰσα έστράφη πρδς τδν τοίχον.
— Δεσποινίς, εάν ήξευρα δτι δ κόμης, ουχι δ υμείς μ εκαλεσατε,

ιασεως τής πασχούσης ύγείας σας.Έγώ δμως άποσύρομαι, βκθέως τεθλιμ
μένος διά τήν αδυναμίαν τής επιστήμη? μου. Άχ
διατί νά ήξευρωμεν

— Αοιπδν άφοϋ ικανοποιήσατε

την κακήν σας

δέν θά ήρχόμην. Ή ιατρική εϊνε είδος μαγνητισμού. ’Όταν ό ιατρός εινε
άντιπαθητικός αί σοφώτεραι συνταγαί άποβαίνουσιν ανίσχυροι. Άφοϋ άπο-

τόμως μοί επιβάλλετε νά άναχωρήσω, ούδε’.ς λόγος δικαιολογεί τήν εν

τόσα ολίγα ;
-

Εινε εύτυχής πιστεύων είς τήν επιστήμην του καί νομίζων δτι ή

Είσθε αυθαδη?, Κύριε. Τις σάς έδωκε τδ δικαίωμα νά νομίσητε δτι

αγαπώ ;

Ό Βρούτος ήγερθη* Έ Καικιλία εστραφη βιαιως και ανεκραζε
— Μά έπί τέλους, τί απαιτούν άπ’ έμε ;

,

.κινίνη ιατρεύει πάσας τάς νόσους, ώς καί τάς τοΰ έρωτος.
-

ταύθα παρουσίαν μου.

”

— Ο δοκτωρ Κοκκάλας δέν όμιλεΐ’ ούτως.

δεν είμαι ελεύθερα ν απο-

θάνω, ν’ αύτοκτονήσω, ν’ άφήσω νά μέ φονευσουν ; Ειςευρω πολύ καλα
δτι δ Κοκκάλας μέ δολοφονεί, καί διά τοϋτο ί'σα ί'σα τδν διατηρώ. Εϊσθε.
.εύχαριστημένος τώρα ;
• r— Τότε-δεσποινίς,. 5έν νοσεί μόνον το σώμα σας, το πνευμ.α σας υπθ·
φέρει περισσότερον, ή κάλλιαν-έχετε αιμοσταγή πληγήν έν τη καρδία σας.
— Έν τη καρδίιγ ; άστειεύεσθε ! Άκούσατέ με, Κύριε, ήμην δωδεκαέ^
τις μόλις δτε ή διδάσκαλός μου τής Γαλλικής, μέ είπε’ — «Κόρη μου,

ή εύτυχία τής γυναικδς συνίσταται είς δοσιν τινα αναισθησίας τής καρ
διάς- οσω μάλλον ή γυνή πιέζει τδ κακοποιόν τοϋτο ό'ργανον, τοσούτω

Αι πληγαί δέν κρύπτονται, δεσποινίς. ’Επέρχεται πάντοτε ή στιγμή
κκθ ην η φυσις νικά την καρύικν. ’Άλλως τε, σείς γνωρίζετε ότι εισδ®

ασθενή? καί έγώ τδ βλέπω καθαοώς.

— Καί τότε, τί έχω ;
Ό Βρούτος, άφ’ ου έσκέ.φθη έπί τινα λεπτά, είπε,

— Δύστηνος κόρη !

■— Τί είπατε ;>

- Η .ιατρική, δεσποινίς, ονομάζει πολλάς άσθενείας δι’ Ελληνικών λέ. ξεών. ’Επειδή δέ εϊνε πιθανόν νά μή ήξεύρετε Ελληνικά, καί δέν θά
•κατορθώσω ποτέ, να σάς διερμηνεύσω τάς λέξεις ταύτας είς. εύ’σχημον

εύτυχεστέρα εϊνε. ’Έκτοτε δέν έφρόντισα πλέον εαν η θεσις τή? καρδιάς

ιταλικήν εκφρασιν, παραλείπω το ονομα. ’Άλλως τε , δέν έχω τήν άπαί-

εϊνε δεξιά ή αριστερά.
—’Ενοχοποιείτε έαυτήν δεσποινίς./Όταν τά τοιαΰτα εινε άληθή, δέν

τησιν να σάς θεραπεύσω. Δεν.ειμ,αι τοσον άσυνείδητος, ώστε νά άποβλέπω
μόνον είς κέρδος.

δμολογοΰνται. .

-

’

'■

■—Δέν έχω ανάγκην άπδ τήν αφιλοκέρδειάν σας, ιατρέ. Δέν. σάς έκά-
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λεσαν διά νά μζς είπήτε αυτά νομίζω. Θέλω τον δόκτωρα Κοκκάλαν όπως
άκολουθήσω τάς συυ.βουλάς του, άλλά θέλω
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λχ\

νά έχω συνείδησιν τών

πράξεών μου.
— ’Έστω—είπεν ο Βρούτος. Ιδού ή συμβουλή [/.ου. ’Εάν έπψιβνητε
εις την ιδέαν της αυτοκτονίας, έξακολουθήτε νά πίνητε τά ιατρικά τά

τά δποΐα σάς προσδιορίζει ό Κοκκάλας^έξακολουθήτε νά δηλητηριάζησθε,
νά έξασθενήτε, νά ποοσθέτητε πυρ εις την καταβιβρώσκουσαν υμάς εσω
τερικήν φλόγα. Έάν όμως θέλητε νά ζήσητε, [/.ή κάμετε τίποτε, τίποτε
άπολύτως. 'Η πυρκαϊά, ητις σάς κατατρώγει, ί'σως θά σβεσθή άφ’ έαυτής.

»—’Έγεινεν απόπειρα διόρθώσεως τού κακού..

— .Καί έπέτυχεν ; ήρώτησε μετ’ ένδιαφέροντος δ κόμης.
— Ή φύσις άντέστη' ή θυγάτηρ σας σκέπτεται ν’αύτοκτονήσγ.

—-Τούτο θά ήτο φρονιμώτερον. Ευ/ε ή μάλλον λ.ογική διέξοδος τών

Τοιούτου είδους άνοησιών.
—i— Δέν εννοώ τήν λογικήν ταύτην διέξοδον. Καί επειδή δέν είμαι ού'τε
δολοφόνος ούδέ δήμιος, έδωκα τήν γνώμην μου καί άναχωρώ,
— Δέν θ’ άναχωοήσητε, κύριε; είπεν δ κόμης άποφασιστικώς.
— Έν πρώτοις ή δεσποινίς μ’ άπέπεμψε. ’Αλλά καί Sv μέ παρεκάλει
Φ ■·

Ή φύσις θά άνακτήσγ τά δικαιώματά της.

νά τή παράσχω τήν συνδρομήν μου ή'θελον έπίσης άναχωρήσει. Δεν παρέχω

'Η Καικιλία έδάκρυσε, και είπε’
— Πηγαίνετε φύγετε ! δέν θέλω νά ΐδω κανένα!

ουτέ τήν έργασίαν ού'τε τήν. έπιστήμην μου είς τοιαύτας ύποθέσεις.

— ΓΓί συμβουλεύετε, κύριε ;

---- Ζήσατε, δεσποινίς,— είπεν .δ Βρούτος συγκεκινη[Λένος.’Αρκεί τδ κα
κόν, τδ όποιον μάς έρχεται’ άπδ τδν Θεόν* μή προσθέσωμεν άλλο διά
τών ιδίων μας χειρών.

«—Νά σταθώμεν όπου εί'μεθα καί ν’άφήσωμεν τήν φύσιν έλευθέραν.

— Διατρέχει έπί τού παρόντος κίνδυνον ·

■— Τή έδωκαν βίαια φάρμακα, άτινα τή έπέφερον φλόγωσιν. ’Ίσως ή

Καί έξήλθεν.

ύπόθεσις θά τελειώσγ άφ’ έαυτης, άλλά θά ήτο προτιμότερον νά βοηθήσν]

Ό δέ γέρων υπηρέτης τοΰ κόμητος, δστις τδν περιεμενεν είς τδν άντι-

τις τήν φύσιν διά κατασταλτικών καί δροσιστικών φαρμάκων.

θάλαμον, τδν παρεκάλεσε νά είσέλθγ παρά τω κυρίω του δ δποϊος η'θελε να
τφ όμιλήσγ.

·— ’Αποπέμπω τδν ίατρδν Κοκκάλαν, Κύριε. Εξακολουθήσατε παρέ-

χοντες τήν συνδρομήν σας είς τήν θυγατέρα μου.

Ό Βρούτος είσήλθεν είς τδ γραφεϊον.
— Λοιπόν ; — ήρώτησεν δ κόμης προσβλέπων άτενώς πρδς τδν νεον

ιατρόν.
— Κύριε κόμη, — άπήντησεν δ Βρούτος, καθήμενος έπι άνακλίντρου—

πώς επιθυμείτε νά σάς δμιλήσω ;
— ’Ιταλικά, βεβαίως—είπεν δ 'Ρουέζ—έάν δέν προτιμάτε τά γερ

μανικά !
— ”Θχι, όχι' προτιμώ τήν γλώσσάν μας.
— ’Επιθυμείτε λοιπδν νά μάθητε τήν άσθένειαν τής θυγατρός σας ;

■— Δέν δύναμαι, δέν ηύτύχησα νά τή άρέσω καί σάς έπαναλαμβάνω
δτι μέ άπέπεμψε.
ί— Καί αν ή ίδια σάς άνεκάλει ;

----- Θά σκεφθώ, κύριε, άπήντησεν δ Βρούτος εγειρόμενος καί άποχαιρετίζων τδν κόμητα.
Ό κόμης τδν συνώδδυσε μέχρι τής θύρας καί τώ είπεν’

'

—- ’Ιατρέ, δύνασθε νά μοί εί'πητε, ποία είνε ή πρώτη τοϋ ιατρού αρετή;

ι— Έ έχεμύθεια, είπεν έξερχόμενος δ Βρούτος.

Ευχαριστώ, έφώνησεν δ κόμης.

■— Μοι φαίνεται δτι δικαιολογείται ή περιέργεια μου αυτή.
— Καί έάν έφαινόμην άδιάκριτος;
— ’Εννοώ' πρδς σύζυγον, πρδς έραστήν, πρδς ξένον, ί'σως θά ήτο αδια

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Ο ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ

κρισία' δι’ ένα δμως πατέρα ποτέ.

— Ό δόκτωρ Κοκκάλας δέν σάς είπε λοιπδν τίποτε ;
__ τδν είδα ακόμη. Ή δέ θυγάτηρ μου δέν η'θελε νά μέ λυπήσγ.
’Εννοείτε ;

Τδ όνομα καί τδ πράγμα είσήχθησαν έν Νεαπόλει ύπδ τών Ισπανών

κατά τήν έποχήν τής μακράς δυναστείας των. Ό παλληκαράς είνε κάτι
δλιγώτερον

τοΰ ξιφομάχου, κάτι περισσότερον τού κομπορρήμονος' δέν

.—■ Κάλλιστα.

έχει τδ άναμφισβήτητον θάρρος τοΰ πρώτου, άλλά πράττει

— Τί έχει λοιπόν ;
—— Μεγαλειτέραν δυστυχίαν ή άσθενειαν, Κύριε. Είνε έγκυος.

δευτέρου, καυχάται όσον αύτός.Ύπάρχει παλληκαράς δημοκρατικός δστις

— ’Έπρεπε νά τδ περιμένω, είπεν δ κόμης, σιγηλώς αλλ’ ούχι τετα-

ρκγμένος.

...

πλέον τού

είνε χυδαίος, καί άριστοκρατικδς παλληκαράς, δστις παίζει ήό.Ιο.

: Ό μαρκήσιος ’Αννίβας Δέ Διάνο ήτο παλληκαράς νεοφώτιστος.. Έν τώ
τφν ’Ιησουιτών έκπαιδευτηρίω είχε μάθει

δλίγα λατινικά καί άρκετήν

(Ζ
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άσφαλώς κεκαλυμμένη, Ό μαρκησιος δέ Διάνο διέταξε

τδν αμαξηλάτην

Ύ

να βλάσφημη μ.ετ’ άρκετης χάριτος·'ώς

πρδς την ξιφασκίαν δμως ηδύνατο νά θεωρη εαυτόν διδάσκαλον. Καθ’ ^ν

τόυ νά παρακολούθηση την άμαξαν.
Ό δρόμος

δέν ύπηρξε μ,ακρός. Εις την άκραν της δδοΰ η άμαξα της

στιγμήν τον παρουσιάζομε'? εις τον αναγνώστην διέτρεχε τδ· 26ον έτος

άγνώστου^έ'στρεψε δεξιά καί έ'γεινεν άφανης έντδς αυλής τίνος, ί;ς ή Ούρα

της ηλικίας του. Είχε τδ σύστημα νά έπιστρέφη οικαδε κατά τάς-τρεϊς

έκλείσθη αμέσως.

μετά τδ μεσονύκτιον,

και. νά έξυπν^ κατά τάς δυο μετά μεσημβρίαν,

δτε δ τίγρκ; του (κατ’ εκείνην την έποχην ούτως ώνόμαζον τούς ύπηρε•τας των οί άριστοκραται) τώ παρέθετε τδ πρόγευμά του παρά τη κλίνη.

Νύκτα τινά δ μαρκησιος έπέστρεψε? ολίγον τι μεθυσμένος. 'Ο Τίγρης
δστις έκοιματο έίς τδν άντιθάλκμον δέν τω ηνοιξεν εγκαίρως. 'Ο μαρκη-

— Τί Θυρα είνε αύτη ; — ηρώτησεν δ μαρκησιος τδν άμαξήλάτην του.
— Μία των Ουρών τοΰ βασιλικού' παρθεναγωγείου.

■

— Καλά, έσκέφθη δ μαρκησιος, τώρα γνωρίζομεν πόθεν ίρχεται'· καί

ποϋ πηγαίνει.
Καί διερχόμενος .άπδ την πλατείαν εις την δποίαν φέρει η μεγάλη δδδς

σιος μ’ έν λάκτισμα τδν έκρημνισεν εις την αυλήν. Ό ύπηρέτης φθάσας

τοϋ Βάοι,ίιχον ΠαρθΐΐαγωγιΙου, είδε την άμαξαν της Βασιλομητορος Ούρ-

έκεϊ, είχε την άνεπιτηδε'ότητκ νά θραύση και βραχίονα καί πόδα. Ό

ράκας 1, η δποία συχνότατα έπεσκέπτετο τδ 'ίδρυμα έκεϊνο.

μαρκησιος, δστις εϊχε κλείσει αμέσως την θυραν, δεν ελαβε την φροντίδα

— Δυστυχής και εύσεβης βασίλισσα ! — είπεν δ ηρως μας — εάν η'ξευ-

νά έξετάσή τί δόναται ν’ άπδγείνη εις ύπηρέτης, δστις κατακρημνίζεται

ρες ποϊα όντα προστατεύεις ! Έάν ή'ξευρες δτι ενώ επισκέπτεσαι τάς ύπδ

επί κεκλιμένου επιπέδου. Την επαύριον λησμονησας δλκ, ηπόρει διατί δ

σοϋ προστατευομένας παρθένους, μία

ύπηρέτης δεν προσηλθε την συνηθη ώραν μετά τού προγεύματος. Κ’έπειδη

μετά τοϋ γέρο-'Ρουϊζ ! Άλλα ησύχασε· θ’ άνακαλύψω εγώ τδ

έπείνα ηγέοθη ΐνα δώση εις τδν υπηρέτην μάθημα, τδ δποϊον νά τω

τοϋτο τδ δποϊον δέν εύρίσκει πολύν αέρα εις την φωλεάνπου.

εξ αύτών συνδιαλέγεται ησύχως
πτηνδν

υπόμνηση τά καθηκοντά του., Ό ύπηρέτης δέν ητο έκεϊ. "Ηνοιξε τδ πα

Μετά δύο ημέρας δ μαρκησιος εύρίσκετο επί της όπισθεν του κήπου

ράθυρου μήπως ητο εις τδν κήπον. Το παράθυρου ·?>το έπι του κήπου, πέ
ραν τοϋ δποίου έξετείνετο δδδς έ'ρημος. Αίφνης ηκουσε τδν θόρυβον άμ.ά-

του δδοϋ δτε η μυστηριώδης άμαξα έ’φθασεν. *Ως ευπατρίδης, έ'σπευσε ν’

ξης. ΤΙ άμαξα έσταμάτησεν όπισθεν τοΰ κήπου, ακριβώς απέναντι αύτοΰ.

τον βραχιονά του. Άλλ’ επειδή

Κυρία δλη κεκαλυμμένη έξηλθεν, ηνοιξε μικράν θυραν ύπδ τδ φύλλωμα

επί τη παρουσίγ του, τδ? διέταξεν άποτόμως ν’ άπομακουνθη, δ μαρκη-

κισσού, της δποίας ητο αδύνατον νά φαντασθη τις τήν υπαρξιν, και εισ-

σιος έρυθριάσας έκ πείσματος καί δργης, την ακολουθεί εις τδν κήπον

'ηλθε κρυφίως εις τδ οίκημα τοΰ κόμητος 'Ρουιζ δέ Ακμάνδα.

— Διάβολε ! άνέκραξεν δ μαρκησιος, δ άσχημανθρωπος αύτος έ'χει α

”

κόμη καλάς επιτυχίας.
Άς μοι έπιτραπη μία παρένθεσις.
Ό κόμης'Ρουΐζ

επαγγέλλεται τδν καλλιτέχνην, τδν γλυπτήν. ’Αλη

θώς κάτι κάμνει, άλλ’ δπωςδηποτε κάμνει. Καθ’ ην πρόκειται. στιγμήν
είργάζετο συγχρόνως επί των προτομών κομησσης 'Ρωσσίδος και ελβετοϋ

άνοιξη την θυρίδα εις την κυρίαν, και ώς νεαπολιτανδς νά τη προσφέρη

η κεκαλυμμένη κυρία, δυσανασχετούσα

καί εισέρχεται μετ’ αύτης διά της κρύφιας θύρας, καί μετ’ αυτής, πάν

τοτε, άναβαίνει την έλικοειδη κλίμακα τοΰ κόμητος 'Ρου’ίζ.
Εύοίσκεται αντιμέτωπος πρδς τδ? Ελβετόν ταγματάοχην,
Ή κυρία κάμνει νεϋμά τι καί αφανίζεται όπισθεν τών βελούδινων πα

ραπετασμάτων τοΰ γραφείου. Ό δέ ταγματάρχης, ερυθρός ώς αστακόςέξ

δργ-ης, φωνάζει.
— Τίς εϊσθε, κύριε, καί τί θέλετε ;

■ ταγματάρχου.'Είχε την ιδιοτροπίαν νά δέχηται τδν μέν ταγματάρχην

’Άλλοτε και αλλοΰ θά σας εΐ'πω τδ όνομά μου, έάν τοϋτο δύναται

διά της μεγάλης, καί την κυρίαν διά της μυστικής θυρας. Ό Μαρκησιος,

νά σας ευχαρίστηση· έπι τοΰ παρόντος έπιθυμώ νά δμιλησω εις την κυ

' εις τδν δποϊον δέν έχοησίσευεν δ οίκος η πρδς ύπνον μόνον, έκ τοϋ επει

ρίαν εκείνην. Ό ταγματάρχης δίδει φοβερόν ράπισμα τδ δποϊον- λαμβά

σοδίου τούτου ούδέχ έγίνωσκεν. Άλλ’ είκοσιέξ ετών άνθρωπος, μάλιστα

νει δ κατά την στιγμήν έκείνην παρουσιαζόμενος κόμης 'Ρου^ζ, του μαρ-

μαθητης ’Ιησουιτών, λαμβάνει πολύ ενδιαφέρον όταν βλεπη κέκαλυμμε-

κησίου προφυλαχθέντος έπιδεξίως και ραπίσαντος σφοδρότατα τδν ταγ-,

νην μίαν γυναίκα. Ό μαρκησιος καταβκίνει εις την δδδν, μ,ισθόνει άμα

ματάοχην. Την έπαύριον δ μαρκησιος καί δ ταγματάρχης έμονομάχουν-

ξαν της δποίας

καταβιβάζει τά παραπετάσματα καί περιμενει εις τδ

διά ξίφους. 'Ο δυστυχής 'Ελβετός, δστις είχεν έ'λθει- ΐνα ύποστηρίξη τδν-

μέχρι της τετάρτης ώρας. 'Η θυρα τοϋ

θρόνον τών Βουρβόνων έπ’ άμ,οιβη 350 φράγκων κατά μήνα, έπεποωτο»

άκρου κατασκοπεύων. Άνέμεινε

κήπου ηνεώχθη. Ό κόμης 'Ρουίζ, κρατών εις χεϊρα τδν σκοΰφόν του, η'-

■νοιξεν εύλαβώς την θυρίδα της άμάξης εις ην είσηλθεν ή Κυρία πάντοτε

1 Ύπδ τδ ψευδώνυμον τοϋτο Ά σνγγραφεύς κρύπτει τήν βασίλισσαν Καρολίνην μητέρα- '
τοΟ βχσιλέως Φερδιν-άνδου του
Ίσπαν·δα.
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νά μη άζούσν) #λέον τά ωραία ιγσματα της πατρίδος τόυ;
Κατ’ εκείνην την εποχήν δέν η το δυνατόν νά φονευθη εν Νεαπολει ι>ί“"
ραϊός τςς και της αύλης άνθρωπος, μ.εθ’ ης ευκολίας εφόνευετο άνθρωπος
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τιον του κόμητος, ειχεν άποσυρθη θεωρησασα αύτον έπανειλημμένως.
Μόλις δέ έπεσε; το παραπέτασμα, είπε προς αυτόν'

•— Λοιπόν;
— Ούδεμία εί'δησις κυρία, άπηντησεν δ κόμ.ης ύποκλινόμενος; αλλά θά

τοϋ λαοΰ. Ό μαρκησιος δέ Διάνο’ ήναγκάσθη νά κρυφθν). 'Ο πατηο του
παρεκάλεσε τον κόμητα δέ Ααμάνδα νά μεσολάβηση παρά τη βασιλομη*

μάθωμεν* έ'θεσα επί τά ΐ'χνη του ένα κάποιον Άνοιχτομμάτην, τον πονη

τορι διά τον υιόν του. Ή καλοκάγαθος βασίλισσα συνεκινηθη έκ της θλί-

ρότερου άνθρωπον της αστυνομίας.

ψεως τοϋ γέροντος, και

ο

βασιλεύς, σστις έσέβετο τήν μητέρα του, έκάμ-

φθη καί εδωκε την χάριν. Ό Μαρκησιος παρουσιάσθη δια να ευχαρίστηση

τον βασιλέα καί την βασιλομητορα ... καί άπό της εποχής εκείνης έ'γεινε

πα.ΙΛηκαρας.

Τίς θά έτόλμα νά φΐλονεικηση μέ αύτον, δστις είχε φονευσει
ένα ταγματάρχην καί διά της Β. χάριτος, ειχεν αποδείξει οτι ηυνοεΐτο
παρά- τίίς Αύλης ;
Το περίεργον δμως είναι δτι δ κόμης δέ Ααμάνδα, δστις έπρεπε να η-

,

-

■

Ή κυρία προσέθεσε στενάζουσα'
— Προ πάντων νά μη γίνωνται σκάνδαλα. Τίς ,είνε δ νέος δστις- $το
εδώ προ ολίγου ;
— ’Ιατρός, κυρία, επαρχιώτης. Δέν ύπάρχει φόβος. . .

—’Έχει τιμίαν φυσιογνωμίαν. Άφησατέ με' ύπάγω ν’ άναπαυθώ δλίγον.
Δεν γνωρίζω ποια ιδέα διηλθε τύ πνεύμα τοϋ κόμ.ητος, τοϋ όποιου τό
πρόσωπον έφαιδρόνθη.

ναι ώργισμένος κατά τοϋ μαρκησίου, έμεινε φίλος του, καί εις χορον τινα

Ό ιατρός Κοκκάλας έπαύθη, αλλά την επαύριον δ- Βρούτος δέν ηλθεν,

τόν έσύστησεν είς την θυγατέρα του. 'Ο δέ μαρκησιος, δστις ητο πολύ

άν καί δ κόμης τον είχε προσκαλέσει διά τοϋ ύπηρέτου. Τφ έγραψε τότε

άφηρημένος, άφ’ οδ έγνώρισε την θυγατέρα τοϋ κόμητος 'Ρου'ίζ, ε'καμε

δτι τον η'θελεν, ούχϊ διά την θυγατέρα του, άλλά δι’ εαυτόν, επειδή, ένεκα

συχνά λάθη καί, άντί νά είσέλθη εις το γραφεΐον τοϋ πατρος, έπηγαινε

λύπης, είχε πάθει έκχυσιν χολής. Τον παοεκάλει λοιπόν νά έλθη είς το

τακτικώς εις το δωμάτιον της Καικιλίας. Καί αί μ.εν επισκέψεις προς τον

ιατρικόν συμβούλιου, το όποιον έπρόκειτο νά γείνη.

!

πατέρα καθίσταντο ρσημέραι σπανιώτεραι, ένφ αί πρός την θυγατέρα,

Ό Βροϋτος δέν ηδύνατο νά άρνηθ·η' η επιστημονική φιλοτιμία του ικα

άπ’εναντίας, πάντοτε συχνότεραι. Με τον καιρόν όμως παρημελησε και
τάς μέν καί τάς δέ, καί μετά ένα μήνα μάλιστα τάς ειχεν εντελώς δια

νοποιείτο. Κατά τήν ώρισμένην ώραν ήλθεν, άλλ’ ήναγκάσθη νά περιμένη

κόψει.
Ό Βροϋτος παρετηρησεν άργότερα οτι η άμέλεια αύ-ίη τοϋ μαρκησίου

Μετά τινα zatpov η θύρα της μυστηριώδους ζλίμακος άνοίγεται, εισέρ

συνέπιπτε μετά της άφκνείας της θυγατρός τοϋ λοχίου Τάχατε
'Η δέ καλυπτροφόρος γυνή ; θά ερώτηση δ αναγνώστης.

θαΛασσα.

Έξηκολούθησε τάς επισκέψεις της εις το έργαστηριον τοϋ κόμητος
'Ρου’ίζ, ως εάν τέκνον τι της Ελβετίας μη είχε φονευθη ένεκε.ν αύτης*

τον άλλον ιατρόν άργοπορησαντα.
χεται ή καλυπτροφόρος γυνή, εκπλήττεται, ώς καί πρότερον διά την συ-

νάντησιν, καί, προσβλέψασα έταστικώς τον Βροϋτον, διέρχεται τό γραφεΐον
καί άφανίζεται ό'πισθεν 'τοϋ παραπετάσματος, συνοδευομένη ύπο τοϋ

κόμητος.

— Έμάθετε τίποτε από τον κατάσκοπόν σας

τάς έξηκολούθησε μάλιστα τακτικότερα καί συχνότερα $ πρότερον. ’Αλλά

— Μάλιστα κυρία.

η προτομή αύτη δέν έτελείωνε ποτέ. Νομίζω μάλιστα δτι ουδέποτε επε-

— Τι λοιπόν; Πόσον άργοπορεΐτε !
—'Ο Μαρκησιος έ'κλεψε μίαν μοδίστραν καί έγεινεν άφαντος μετ’αύτίίς.

ρατώθη.
Πάντα ταΰτα φαίνονται μυστηριώδη θά είπατε. Καί εγώ «συμμερίζομαι

την ιδέαν σας. *Ας πορευθώμεν παρά τώ κόμητι δπως λάβωμεν εξηγήσεις

τινάς, εί δυνατόν. Εινε είς το δωμάτιον της θυγατρός του.

'

— Άφαντος ; Καί δύναταί τις νά ήναι άφαντος έν Νεαπόλει ;
— Έξηφανίσθη κυρία, έξητμίσθη, χωρίς ν’άφηση ούδέν ί'χνος.
— Πολύ καλά' άς τ’ άφήσωμεν αύτά, το είχα εννοήσει. Αυτός δ άν

θρωπος άπέθανε, 'Ρου'ίζ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'.

Ό κόμης έκλινεν έδαφιαίως. ,

——’Αλλά δ ιατρός αύτός τί θέλει εδώ ; Μήπως είσθε ασθενής ;
ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΗΡ

— ’Όχι, κυρία, ή θυγάτηρ μου άσθενεΐ.

— Ά ! ’Έχει καλήν φυσιογνωμίαν δ ιατρός αύτός, καί θά έχη μέλλον.

’Άς,όπισθοδρομησωμεν ολίγον.
*Οτ,β η καλυπτροφόρος γονή ειχεν εννοήσει τον Βροϋτον είς το δωμά-

— Τό πιστεύω, κυρία, διότι, έκτος δτι εινε επιστήμων, εινε καί μυστι

κός, μυστικώτατος.

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ
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κάμποσαις άπδ τκϊς πεταλούδκις έκείνκις που λέγονται φιλήματα! ανόητη,

-—Πρδσέχετε την θυγατέρα σας, κύριε 'Ρου'ίζ, τάς δέ επισκέψεις 'ΐοθ

γνωρίζω τά πάντα.

ιατρού της θά πληρώσω έγώ.,
. — Πόσον εϊσθε καλή κυρία ! εϊπεν ο κόμης, χαιρετών πάλιν έδαφιαίώς. ,

Ή Καικιλία δέν άπεκρίθη, καί έκλεισε τους οφθαλμούς.
Ό πατήρ της τίί ένέπνεε φρίκην.

— Adieu.
Ό κόμης έξηλθεν.’Έλαβε τδν Βρούτον δια της χειρδς καί τοΰ εϊπεν.

ναταί τις πολύ καλά νά ριψοκινδυνεύστ; ώρισμένην τινα θέσιν, Άλλά νά

— Έλθετε.
Μόλις έ'φθασαν είς τδν άντιθάλαμον ΐης Καικιλίας,δ κόμης έκάλεσε την

ύπόληψιν, νά πρόσθεσή' την άνοησίκν είς τδ σκότος, τδ αϊσχος είς την

— Έάν*ησθ άληθης κόμησσα νϊ απλώς δούλη, δέν θά $το τίποτε. Δύριψοκινδυνευσγ τις μίαν θέσιν άκροσφαλη, νά κηλιδώσγ μίαν άβεβαίαν

θαλαμηπόλον.
—: Έρώτησε την κυρίαν σου, εάν δύναται νά δεχθγ τδν ιατρόν Βρούτον

άτιμίκν, αύτδ εϊνε βλακίκ. Τί θά γείνγς μέ αύτην την κηλΐδα έπί της
ώραιότητός σου ; .. . Έάν έπρόκειτο περί σου μόνης, έζηκολούθησεν δ κό

και έμέ. Τδν ιατρόν τδν φέρω έγώ, ένόησες ;

μης, διερχόμενος βιαίως τδ δωμάτιον, καλά' άλλά σύ κυνηγεΐς έντδς τίίς

— Πληρέστατα κύριε κόμη.
.
Μετά δυο λεπτά δ κόμης καί δ ιατρός έγένοντο δεκτοί παρά τγ Και-

περιφερείας μου, καί τοϋτο δέν τδ έπιτρέπω.
— Δέν σας έννοώ πάτερ μου.

κιλία, ή'τις εκειτο πυρέσσουσα. Ή νεάνις ώμίλησεν είς τδν ιατρόν περί

— Θά μ’ έννοησγς. Γνωρίζεις τίς πληρώνει την πολυτέλειαν ταύτην, η

της άσθενείας της, καί τω έτεινε τδν βραχίονα δπως έξετασγ τδν σφυγμόν.

δποίκ σέ περιστοιχίζει ;

Ό-Βροΰτος εϊπεν δτι ή φλόγωσις άνεπτυσσετο κκί έ'γρκψε συνταγήν. -

— Ή παρά τγ Αύλί) θέσις σας, νομ.ίζω—άπηντησεν η Καικιλία..

— ’Έλθετε νά την ίδητε και άπόψε ιατρέ, εϊπεν δ κόμης.

— ’Ακριβώς, η θέσις μου. Διατί λοιπόν έζεμυάλισες τδν μαρκησιόν μου;

— Δεν μοί φαίνεται άναγκαΐον, παρετηρησεν δ Βρούτος.
— Τδ άπαιτώ' εϊπεν δ κόμης, καί σάς παρακαλώ θερμώς, ιατρέ.
— Τδ επιθυμώ κκί έγώ, έψιθυρισεν ή Καικιλία, ύποκινουμένη ύπδ τών

βλεμμάτων τοΰ πατρός της.
— Ό πυρετός θά πέση απόψε, εϊπεν δ Βροΰτος, καί δ ιατρός της δε-

- σποινίδος θά φροντίσγ αύ'ριον διά τά περαιτέρω.

.

—Ό Ιατρός της δεσποινίδος εϊσθε σείς, κύριε. Έβαρόνθην τούς αμαθείς
έκείνους, οΐτινες την έφόνευον. Δεν θέλω νά είπγ δ κόσμος οτι ύπηρςα
συνένοχός των, καθόσον μάλιστα αί περιστάσεις της άσθενείας δύνανταί

’νά δικαιολογήσουν την διαβολην. Πρέπει νά μ,’έννοησητε άμφότεροι.

διότι, έάν δέν άπατώμαι, τδ πάθημά σου εϊνε έ’ργον του.

Έ Καικιλία έσιώπα' άλλά έρωτικά τινα δάκρυα έπρόδιδον

ι

την σιω

πήν της.

— Ποσάκις έσκέφθην νά φονεύσω αύτδν τδν σκύλον — εϊπεν δ 'Ρου’ί'ζ,
κκί ηζιζε τδν κόπον. Άλλά εΐμεθα πάντοτε έν καιρώ.

— Ποτέ ! — έφώνκζεν ή Καικιλία, ημιεγειρομένη έπί τών προσκεφαλαίων της.
— Ποτέ ! τί ;— άπεκρίθη δ κόμης μειδιών σατανικώς. Νομίζεις λοιπόν

δτι θά φροντίσω νά σοί τδν έπκναφέρω

μετανοοΰντα ; Ό μαρκησιός σοι» f

έγεινεν άφαντος.

Ό Βροΰτος, χαιρετησας, άνεχώρησεν.··

— Θεέ μου ! διατί λοιπόν δέν μέ άφησκτε νά άποθάνω ;

’Επανήλθε τδ εσπέρας.
Ό κόμης παρευρέθη είς την έπίσκεψιν, καί παρετηρησεν δτι η θυγάτηρ

— Διατί ; διότι μοί εϊσκι αναγκαία. Μήπως νομίζεις δτι σ’ έμεγάλωσα

τού έπηγαινε καλλίτερα. Άναχωρησαντος δέ τοΰ ίατροΰ, ένευσεν είς την
θαλαμηπόλον νά έξέλθγ, και έμεινε μό?ος μετά της Καικιλίας. Περιεπά-

τησεν ολίγον είς τδ δωμάτιον έχων τάς χεΐρας έσταυρωμένκς όπισθεν.

Τδ φώς κηροπηγίου τινδς, κεκαλυμμένον ύπδ αλαβάστρινης σφαίρας, έφώ-:
τιζεν ηδέως τδ δωμάτιον.

- - Ή κεφαλή της Καικιλίας κεχωσμένη έντδς απαλών προσκεφκλαίων
δέν θά διεκρίνετο έάν ·οί σπινθηροβολοΰντες οφθαλμοί της δέν έλαμπον έ-

κκί σ’ άνέθρεψκ διά νά μέ συντρίψγς ; 'Ο ίκτρδς εϊπεν δτι θά άποθάνγς, η
θά περιμένγς την φυσικήν χρησιν της κατκστάσεώς σου. Έσκέφθην ....
δτι δέν πρέπει ν’ άποθάνγς άκόμα.
— Τδ αϊσχός μου λοιπόν είναι διά σάς εύτυχίκ ;

— Είς την οίκογένειάνψ,ας, δεσποινίς, τδ αϊσχος δέν κηλιδόνει, άλλά
τρέφει. Ένοησατε, δεσποινίς μου ;
— Πάτερ μου !

κεΐθεν ζωηροί.
—-Τοιουτοτρόπως λοιπόν, δεσποινίς,εϊπεν δ'Ρουίζ έπί τέλους, σταματών

—- ’Ονόμαζε με σύντροφον, καί θά είπγς την άληθι'ειαν.
— ’Έχετέ τι καταχθόνιον νά μοί άνακοινώσητε -— εϊπεν η : Καικιλία
διά στερεωτέρας φωνής, κκί ΐ'σως δέν τολμάτε νά άποκαλύψητε δλην την

πρδ τοΰ κηροπηγίου, την έπκθες έΈνόμιζες λοιπόν οτι, παίζουσα αύτδ

ιδέαν σας. Όμιλεΐτε καθαρά κκί γρήγορα' θά ίδώ τί μοί μένει νά πράξω.

τδ παιγνίδιον θά έπιανες κανένα μαρκήσιον διά σύζυγον., η, τδ'κάτω κάτω

Τόμος Ε'.

10.— ’Οκτώβριος

1881.
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έλεγον εις τούς περιέργους ότι ή γηρκιά μάμμη σου, ή μαρκησία δέ Άρ-

βάκος Ααμάνδα. . . σέ προσεκάλεσεν εις τον πύργον της έν Τσπανίγ. ’Αλλά
τώρα έχω άνάγκην σοϋ. Έάν ησο περιττή, θά σ’ έγκκτέλιπον εις τάς
Άλλά
φροντίδας τοϋ δόκτωρος Κοκκάλα' . . . εύρίσκεσο εις καλάς
τώρα σέ κάμνω σύντροφον εις τάς υποθέσεις μου.

ΘΕΡΜΟΤΗΣ
βίρμ,ότης τοΰ ήλιου.—Διάφοροι

τρόποι παραγωγής

Οερρ,ότητος.—

μότης—Μεταδολή κατχστάοεως των σωμάτων;—Διαστολή διά

Τί έστι
τής

τος.—©ερμόμετρον.—Ζέσις ΰδατος έντός χάρτινου Αγγείου.—Τήξις

— Ποιας υποθέσεις ;

— Τοϋτο δέν σ’ ενδιαφέρει. Δέν είσαι η σύντροφος εις την εταιρίαν,
άλλά το πρόωρον προϊόν σου δέν συμπεριλαμβάνεται εις τούς λογαριασμούς

6έρ-

θερμύτη-

μολύβδου

ίντός χάρτινου Αγγείου.—ΈπανΑπηξις τοΰ πΑγου.

Καθ’ έκάστην πρω’ίαν υ άνατέλλων ήλιος ού μόνον φωτίζει την περί

μου. Μ’ εννοείς ;
— Δέν τολμώ νά σας εννοήσω.
— ’Εξηγούμαι σαφέστερου. Μετ’ολίγους μήνας όλος δ κόσμος θά παρα

τί έστι καί πώς παράγεται η θερμότης, άναφέρομεν διαφόρους τρόπους,

τήρηση ότι ή δσφύς σου δέν έχει πλέον τήν συνηθη εύκαμψίκν και, ολίγον

καθ’ ούς δυνάμεθα νά ,παραγάγωμεν θερμότητα. Κατά την έ’οευυαυ ταύτην

άργότερκ, η οικογένεια θά προσαποκτηση καί τρίτον κλαυθμηρόν μέλος.

Έάν η άστυνομία δέν ειχευ ανοικτούς τούς οφθαλμούς, ηδυνάμεθκ ν’ άπκλλαχθώμεν αύτοΰ εύκόλως. . . δ διάβολος εινε φίλος μου. Άλλά ή μέθοδος

αύτη τοΰ σώζειυ την κινδυνεύουσαν άρετήν θά μάς ώδηγει εις το κακουρ-

γοδικεΐον.
Πρέπει λοιπόν νά ευρωμεν τον νόμιμον πκτέοα. Τοϋτο είνε οικογενεια
κόν. . . νά εύρίσκωμεν τον νόμιμον πατέρα. ’Εγώ εύρέθηυ διά σέ.. . . όιά
τό τέκνον σου θά φροντίσω εγώ.

ημ£ς φύσιυ, άλλά καί θερμότητα εκπέμπει, ητις καθίσταται >καί εις ημάς

αισθητη, έπευεργοΰσα επί τών ημετέρων αισθήσεων. Προ τοΰ έξετάσωμεν

θελομ,εν μεταχειρισθή την ήμετέραν άφην, την αίσθησιν δηλ. την έδρεύουσαν άνά πάσαν την επιφάνειαν τοΰ ημετέρου σώματος, όπως διακρίνωμεν

την παραγωγήν τής θερμότητας.

Καί πρώτον μέν εί'δομεν ότι δ 'ήλιος παρέχει

θερμότητα, γνωρίζομεν

επίσης ότι από τής εστίας εις ην ύπάρχουσι καιόμενα η διάπυρα ξύλα ίέ

άνθρακες με,ταδώεται θερμότης, ώς καί από λύχνου οίουδηποτέ* άν ποοστρίψωμεν

τάς χεΐράς μας πρός άλληλας παράγεται

επίσης

θερμότης

'Η Καικιλία εκλαιε σπασμωδικώς, κρύπτουσα τό πρόσωπόν της υπό τά

καί αί^χεΐρες ημών θερμαίνονται' τό αύτό συμβαίνει άν προστρίψωμεν καί
δύο έ'τερα σώματα πρός άλληλα. Τόν τρόπον τούτον τής παραγωγής

προσκεφάλαια.
— Προς τό παρόν—έξηκολούθησεν δ κόμης—άφησε τόν κ. Βρούτον να

τής θερμότητος γνωριζουσιν οί μκθηταί τών σχολείων, οίτινες τρίβόυσι δυ

, σέ ιχτοεύσγ. 'Άμα ΐατρευθνίς, δέν θά σ’ έρωτησω πλέον περί τοΰ πρακτέου. Έξηγηθημεν, ελπίζω.
Και, χωρίς νά περιμένγ άπάυτησιυ της Καικιλίας, δ 'Ρουίζ εξήλθεν.
,

.

Λ. Φραβαοίλης.

νατά έπί τοΰ θρανίου τό μετάλλινου άκρον κονδυλοφόρου, έ'πειτα δέ έγ- .
γιζοντες αυτόν έπί τής χειρός τοΰ γείτονός των παράγουσιν εις αύτόν * ■

αίσθημα καύσεως. 'Γπάρχει καί έτερος τρόπος καθ’ δν δυνάμεθα νά άναπτυξωμεν θερμότητα, άν άφησωμεν δηλ. σώμα τι νά πέση έπί ετέρου'
κατα την συγκρουσιν θερμαίνονται άμφότερα τά σώματα. Γνωστόν είναι
π.χ. ότι όταν κρούωμεν διά σφύρας την κεφαλήν καρφίου θερμαίνεται καί

η σφΰρα καί τό καρφιού διά τής συγκρούσεως αύτών πρός άλληλα, ώς
δυναμεθα νά πεισθώμεν έγγίζοντες αύτά. 'Όταν κόπτωμεν ξύλον η έτερον
σώμα διά πρίονος παράγεται έπίσης θερμότης. . Θερμότης' λοιπόν παρά

γεται διά καύσεως, διά' τριβής, διά κρούσεως καί κατ’ άλλους δέ τρό
πους τους οποίους παραλείπο'μεν ένταΰθα. Ή ήλιακη θερμότης παράγεται

έκ τών έπί τοΰ ήλιου τελουμένων καύσεων.
Ήδυνατό τις νά ύποθεσγι οτι ή θερμότης είναι ύλη τις, ητις εισερχό

μενη εις τά σώματα καθιστεί αύτά θερμά. 'Η ύπόθεσις δμως αύτη κατα
πίπτει άν σκεφθ-ρ τις δτι κατά την περίπτωσιν καθ’ ην σώμά τι θερμαί

νεται επιτιθέμενον π. χ. εις τόν ήλιον η πλησίον καιούσης εστίας, τό
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ζυγίσωμεν αύτδ διά τής

στερον τδ ημετερον οπτικόν νεϋρον, πκρκγουσιν έν ήμΐν τδ αί'σθημκ τόϋ

λεπτοτάτης των πλαστίγγων, έν ώ 2ν ή θερμότης ητο ύλη τις έπρεπε

νκ έπαυξήση τδ βάρος τοϋ σώματος. Δύναταί τις δμως ν’ άντείπτ) δτι η

φωτός. ’Επίσης καί ή θερμότης φθάνει είς ήμκς έκ τοϋ ήλιου διά τής
πκλμωδους κινήσεως τοϋ μεταξύ τοϋ ήλιου καί ήμών αίθέρος* ή κίνησις

δικ της πλάστιγγος άπόδειξις δέν εινκι πειστική διότι δυνατόν- η θερ-

αύτη, προσβάλλουσα τά κκθ’άπασαν τήν έπιφάνειαν τοϋ ήμετέρου σώμα

θεωρούμενη ώς ύλη νά ήναι τόσον ελαφρά, ώστε νά μη καθίστα

τος υπο την επιδερμίδα άπολήγοντα αισθητήρια νεϋρκ, παράγει έν ήμΐν

σώ[Λ<χ τούτο δέν καθίσταται βκρύτερον καί

μότης

ται αισθητή είς τάς ήμετέρας πλάστιγγας. Καί τοϋτο μέν δύναται νά

τδ αί'σθημκ τής θερμότητος.

ύποστηρίξη τις προκειμένου περί θερμότητας, . μεταδιδόμενης άπό ενός

Και τα ήμετερκ μέν νεΰρκ προσβάλλουσα ή κίνησις τοϋ αίθέρος, ήν
περιεγράψαμεν κκί τήν οποίαν θά όνομάζωμεν είς τδ εξής συντομίας χά

σώματος θερμότερου είς έτερον ψυχρότερον, άλλ’ δταν δύο σώματα θερ
μαίνονται διά της προς άλληλκ προστριβής, δέν δύναταί τις νά υποστή
ριξή δτι είσήλθεν είς αυτά ύλη, ήτις κατέστησεν αύτά θερμά, διότι πό'.'εν

ριν καί θερμότητα, παράγει τδ αίσθημα τής θερμότητος' άς έξετάσωμεν
δε νΰν ποιαν ενεργειαν προξενεί προσβάλλουσα έτερα σώματα.”Ας έκθέσωμεν π. χ. εις τας ακτίνας τοϋ ήλιου ή πρδ διαπίρου εστίας τεμάχιον σι-

Σχήμα 56.

Σχήμα 5Β.

δήρου* τδ τεμάχιον τοϋτο τοϋ σιδήρου θερμαίνεται, αίσθκνόμεθκ δέ τοϋτο
έλήφθ’η

ή

υλη αυτής ούχί βεβαίως έκ του περικυκλοϋντος τά σώματα

ταϋτα άέοος, διότι ουτος ούδόλως έψυχράνθη.

Τί είναι λοιπόν ή θερμότης, άφοϋ δέν είναι ύλη

άν ψαύσωμ,εν αύτδ διά τής χειρός. Βεβαίως, ώς εί'δομεν, δέν είσήλθεν είς
τδ τεμάχιον ύλη τις, ήτις κατέστησεν αύτδ θερμότερον, άλλ’ ή κίνησις

Εινκι δ,τι καί.

τοϋ αίθέρος ή παραγομένη έκ τής θερμαντικής πηγής, έκ τοϋ ήλίου δηλ.

ήχος καί τό φως* είναι κίνησίς τις. Εί'δομεν δτι δ ήλιος έκπέμπει ού μό

■η έκ τής διάπυρου εστίας,προσβάλλουσα τδ τεμάχιον τοϋ σιδήρου θέτει τά

νον φως άλλα καί θερμότητα. "Οτε έπρκγματεύθημεν περί φωτός, εί'δο

μόρια αύτοϋ είς κίνησιν, ή δέ κίνησις αύτη των μορίων τοϋ τεμαχίου τοϋ

μεν δτι τδ φως παράγεται διά

κινήσεων παλμικών τοϋ αίθέρος καί οτι

αί δονήσεις αύται προσβάλλουσαι τόν ήμέτερον όφθκλμδν, είτε άκριβέ-

σιδήρου προσβάλλουσα τά νεΰρα τής άπτομένης αύτοϋ χειρός παράγει έν
ήμΐν τδ αί'σθημκ

τής θερμότητος.-"Οταν διά τής προστριβής δύο σωμά-
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των πρδς άλληλα παράγεται θερμότης, ή θερμότης αύτη παράγεται, διότι

μείού. Έκ τούτου^ έξάγομεν ότι ή θερμοκρασία τού τηκομένου πάγου είνα^

κατά την προστριβήν τίθενται εις κίνησιν παλμικήν τά [χόρια τών προσ-

πάντοτε ή αυτή. ’Άν έμβαπτίσωμεν νυν

τριβομένων σωμάτων.
Άν θερμάνωμεν τεμάχιόν τι πάγου τούτο τήκεται καί μεταβάλλεται

πέιθόμεθα ‘κατά τδν αύτδν τρόπον οτι καί ή θερμοκρασία τοΰ. ζέοντος
υδατο ς είναι πάντοτε ή αυτή, διότι τδ έν τώ θερμομέτρφ ύγρδν ύψοΰται

είς ύδωρ, άν δέ καί τδ ύδωρ τοϋτο θερμάνωμεν, μεταβάλλεται είς άτμόν.

πάντοτε μέχρις ώρισμένου σημείου τδ όποιον έπίσης σημειοΰται. Τδ διά-

Άνάλογόν τι συμβαίνει καί έπί πάντων σχεδόν τών λοιπών σωμάτων. 'Η

στημα τδ μεταξύ τών δύο τούτων σημείων διαιροΰμεν είς 100 ίσα μέρη*

θερμότης λοιπδν τήκει μέν τά στερεά σώματα, μεταβάλλει δ’ εις άέρια

καί εις μέν τδ σημεΐον τδ αντιστοιχούν πρδς τήν τήξιν τοϋ πάγου γρά-
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τά ύγρά.
Διά τών αισθήσεων ήμών δυνάμεθα νά διακρίνωμεν .σώματα θερμά άπδ

ήττον θερμών, άλλά βεβαίως δέν δυνάμεθα >χ προσδιορίσωμεν καί κατά
πόσον σώαά τι είναι θερμότερον τοϋ ετέρου ή νά προσδιορίσωμεν άκριβώς

κατά δύο διάφορα χρονικά διαστήματα άν σώμά τι έ'χη τήν αύτήν θερμο

τδ θερμόμετρου εις ζέον ύδωρ

φομεν 0, είς δέ τδ έ'τερον σημεϊον 100,τάς δέ μεταξύ διαιρέσεις άριθμοΰμεν άπδ τού 0 μήχρι τοΰ 100, δυνάμεθα δέ καί άνω τοϋ 100 καί κάτω

τοϋ 0 νά έξακολουθήσ ομεν τάς διαιρέσεις. Αί διαιρέσεις δ’ αδται είναι οί
θ ι ρ μ ο μ ε τρ ι κο ί βαθμοί.

'
''
Ύ
Εΐδομεν έν τοϊς άνωτέοω ότι ή θερμοκρασία τοϋ ζέοντος ΰδατος είναι

ήμΐν τδ ύδωρ βαθέος φρέατος ψυχρόν, τδν δέ χειμώνα θερμόν άν καί πραγ-

πάντοτε ή αυτή, ίλη δηλ. ποδς 100 βαθμούς. Ή θερμοκρασία αύτη τοΰ ■
ΰδατος είν ιι άνυπόφορος διά τδ ήμέτεοον σώμα, ή δέ χειρ ήμών έμβα-

ματικώς ή θερμ.ότης αύτοΰ ούδόλως μετεβλήθη, άλλ’ είναι ή αυτή κατά

πτιζομένή έντδς ζέοντος ΰδατος

τε τδ θέρος καί κατά τδν χειμώνα.
Πρδς άκοιβή λοιπδν μέτρησιν τής θερμοκρασίας δέν άρκοϋσιν αί ήμέτε-

θερμότητα αύτοΰ, άλλα καί καύμα παράγεται έπί τοΰ δέρματος. Άλλ’ή

κρασίαν ή μετέβαλε κατά μικρόν αύτήν. Ούτω π. χ. τδ θέρος φαίνεται

ού μόνον δέν δύναται νά ύποφέρη τήν

θερμότης αύτη τοϋ ΰδατος ητις είναι άνυπόφορος. είς τδ ήμέτερον σώμα

ραι αισθήσεις- μεταχειρίζονται δέ πρδς τδν σκοπόν τούτον ιδιαίτερα όρ

δέν άρκεϊ π χ. ΐνα άνάψη χάρτην- δ χάρτης έχει άνάγκήν πολύ ύψηλο-

γανα Ονομαζόμενα θερμόμετρα.
Τά σώματα θερμαινόμενα έ'χουσι τήν ιδιότητα νά διαστέλλωνται, ή'τοι

τέρας θερμοκρ - ί <ς ΐνα άνάψη. Έπί τής ιδιότητας ταύτης τοϋ χάρτου
καί τοΰ ζέοντος ΰδατος στηρίζεται τδ άκόλουθον πείραμα, τδ είκονιζόμε-

νά αύξάνωσι κατά τδν δγκον, ψυχραινόμενα δέ νά συστέλλωνται. Τής

νον ύπδ τοΰ σχήματος 35. Κατασκευάζομεν σκάφην έκ χάρτου κατά τδν

ιδιότητας ταυτης τών σωμάτων έγένετο

κατασκευήν τών

γνωστόν τρόπον, άναρτώμεν αύτήν διά τεσσάρων νημάτων,πληροΰμεν ΰδα

θερμομέτρων. Πάντες βεβαίως γνωρίζουσι τί'έστι θερμόμετρον, Τδ θερμό

τος καί θέτομεν ύπ’ αύτήν λύχνον έν φ καίεται οίνόπνευμα/Ο χάρτης δέν

μετρου συνίσταται έκ σφαίρας ύαλίνης, ή'τις κατά τδ άνω άκρου αύτής
συγκοινωνεί πρδς λεπτότατου σωλήνα ύάλινον. Ή σφαίρα καί μέρος τοϋ

καίεται, άλλά μετ’ ολίγον άρχεται ζέον τδ ύδωρ, δ δέ χάρτης δέν άνάπτει είμή άφοϋ άπκν

σωλήνος είναι πεπληρωμένα ύδραργύρου ή οινοπνεύματος κεχρωματισμε-

φαινόμενου συμβαίνει, διότι τδ έν τή χάρτινη σκάφη ύδωρ άπορροφών

νου. Ό σωλήν είναι πρδς τά άνω κλειστός καί κενός άέρος. Τδ ύγρδν τδ

έν τφ θερμομέτρφ θερμαινόμενου αύξάνει κατ’ δγκο/ καί κατά συνέπειαν

τήν θερμότητα δέν έπιρρέπει νά άνέλθη ή θερμοκρασία τοϋ χάρτου πέρα
τών 100 βαθμών, είς δέ τήν θερμοκρασίαν ταύτην, ώς εΐδομεν, δέν άνά-

άνέρχεται έντδς τοϋ σωλήνος, ψυχρκίνόμενον δέ τδ ύγρδν τοϋτο συστέλλε-

πτει δ χάρτης, ί’δ πείραμα τούτο τής ζέσεως τοΰ ΰδατος

ται ήτοι έλαττοΰται κατ’ όγκον καί κατέρχεται έντδς τού σωλήνος.
’Άν έντδς αγγείου τινδς έχωμεν πάγον τηκόμενον καί έμβκπτισωμεν

έπιτελεσωμεν καί έντδς τοϋ κοίλου φλοιού ώοϋ τδν δποϊον άναρτώμεν ώς

χρήσις πρδς

είς αύτδν τήν σφαίραν τοΰ θερμομέτρου, τδ έν αύτώ ύγρδν θέλει κατελθει μέχρι τινδς σημείου καί μείνη στάσιμου, ένόσω έντδς τοϋ σχηματιζο-

σχεδόν τδ ύδωρ έξατμισθή. Τδ περίεργον τοϋτο

δυνάμεθα νά

καί τήν χαρτίνην σκάφην.
Εΐδομεν ανώτερ ο δ'τι δ πάγος τήκεται πάντοτε κατά τήν αύτήν θερ

μοκρασίαν. Καί πάντα τά λοιπά σώματα τήκονται είς ώρισμένην θερμο

καί μικρότατου τεμάχιον πάγου.

κρασίαν. Ούτω π.χ. τδ θειον θερμαινόμενου τήκεται πάντοτε είς θερμο

Τδ σηάεϊον τοϋτο σημειοϋμευ έπί τοϋ σωλήνος. Άν πάλιν βυθίσωμεν τδ

κρασίαν I 15 βαθμών, δ φώσφορος είς θερμοκρασίαν 44 βαθμών, δ μόλυ

μένου έκ τής τήξεως ΰδατος υπάρχει

-αύτδ .θερμόμετρου εις πάγον τηκόμενον καί άν τδ μέρος είς 8 τήκεται δ

βδος είς θερμοκρασίαν 33 4 βαθμών καί ούτω καθεξής. Άλλ’ είς

πάγος'είναιθέρμότερον ή ψυχρότερου ή τδ πρότερον πάλιν,τδ ύγρδν τδ έν τφ

κρασίαν 334 βαθμών δεν καίεται δ χάρτης· δυνάμεθα λοιπδν έντδς άγγείου

θερμομέτρω θέλει κατέλθει μέχρι τοϋ αύτοΰ σημείου. Τήν δοκιμήν'ταυ-

έκ χάρτου νά τήξοομεν μόλυβδον χωρίς νά καή τδ άγγεϊον.

τήν δυνά'Λέθα νά. έπαναλάβωμεν δσάκις θελωμεν καί πάντοτε τδ υγρόν

θά κατέρχηται μέχρι

τοϋ κατά τήν πρώτην δοκιμήν σημειωθεντος ση-

θερμο

Ααμβάνομεν πρδς εύκολωτέραν. έπιτυχίαν τού πειράματος έν παιγνιό-

ταρτον, κάμπτομεν πρδς τά άνω τά άκρα αύτοΰ, ώστε νά σχηματίσώμεν
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ε$ός Τ’, σκάφης, θέτομεν εντός της σκάφης ταύτης τεμάχιον μολύβδ&υ,

νέίας καί κείμενον εις, τδ ΠαΛαώ ''Λβαρϊνο, είς οικίαν τοΰ αύτοΰ Ζάμπακα

π. χ. σφαίραν μολυβδίνην,καί κρατούντες την χαρτίνην ημών σκάφην άπδ

έξοχικήν, εύρέθη τδ έξης μνημεΐον ύψους 1,50μ.

της μιάς τών γωνιών παρουσιάζομε» αύτην ύπέρ την φλόγα λύχνου οι

νοπνεύματος κατά τα σημεΐον καθ’ δ εύρίσκεται ή σφαίρα. Ό μόλυβδος

τήκεται μετά παρέλευσιν

χρονικού τίνος

διαστήματος, η δέ χάρτινη

σκάφη δέν καίεται. Το φαινόμενον τούτο είναι δλως

άνάλογον τω προη-

Ό κ. Σατουρνΐνος φρονεί, δτι τδ μνημεΐον τοϋτο μετηνέχθη

έκ

τής

ένθάδε.

άλληγορικώς ύπονοήσασα δι’

Δέν έμφαίνέι δμως κα-

αύτοΰ τοϊς έγχωρίοις τήν λα-

λην

θραίαν άναχώρήσιν'

αρχαίας Πύλου
τέχνην

όπως

κα'·

τδ προηγούμενον ■ τδ έν

γουμένω.

Γαργαλιάνοις.

Για πηδάτε παλληκάρια

έκτέλεσιν αύτοΰ. Ααμβάνομεν τεμάχιον πάγου καί στηρίζομε» τά δύο ά

Είς τήν κωμόπολιν δ
μως Γαργαλιάνους δια

γ’ά χορεΰτέ μκυρομμάταις
ώστε νά’βγ·ρ τδ φεγγάρι

κρα αύτοΰ ώς φαίνεται έν τγ είκόνι, έπειτα έξαρτώμεν άπδ τοΰ τεμα

σώζεται παράδοσις, δτι

τά κακκάβια ’ς τδ κεφάλι

αύτδ βάρος τι. Τδ

κατά τδν Μεσαιώνα ήν

τά παιδιά ’ς τήν άμασχάλη.

δτι

Κ’’άπ' έδώ παήσαν κγ’άλλοί.

Ή είκών 36 παοιστγ πείραμα, τοϋ οποίου ή έξήγησις ήθελε μηκύνει
ύπέρ το δέον τδ άρθρον τοϋτο* περιοριζόμεθα λοιπδν νά περιγράψωμεν την

χίου τούτου διά μετάλλινου σύρματος περιβάλλοντος
σύρμα συρόμενον

ύπδ τοΰ βάρους βυθίζεται ολίγον κατ’ ολίγον και μετά

τινα χρόνον διέρχεται δλον τδ τεμάχιον τοΰ πάγου

και καταπίπτει έκ

κατφκημένη,

καί

πειραταί έλθόντες, δπως

σύρμα

διαρπάσωσι γυναίκας καί

Και ουτω διεσώθησαν'διδτι

διήλθε δι’ δλου τοΰ τεμαχίου τοΰ πάγου έχώρισεν αύτδν εις δύο τεμά

παιδία, έν πανηγύρει τε

άμα ένύ ιτωσε μικρδν και κατ’

και μετά την διάβασιν τοΰ σύρματος διά τοϋ πάγου δ

λούμενη έκεϊσε, συνανε-

δλίγον διεσκορπίσθησαν καθ’

πάγος άποτελεϊ έν τεμάχιον' διότι συνεπάγη και πάλιν κατά τά σημεία

μίχθησαν τοϊς κατοίκοις

ένα έκαστοι χωρίς νά έννοή-

χορεύουσιν' 'έν

δέ τώ

σωσιν οί πειραταί τδ σχέδιον

χορφ γραϊά τις

έννοή-

της γραίας. Μήπως έντεΰθεν

σασα τοϋτο εποίησε τδ
έξης αύτοσχέδιον $σμα,

ροιμία «απ' εόω πάιμχαν χ' οί

τοΰ κάτω μέρους αύτοΰ. Ίΐδύνατό τις νά ύποθέσγ δτι επειδή

χια, άλλ’ δμως

τδ

Ε. Δ.

καθ’ α έχωρίσθη ύπδ τοΰ σύρματος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΡ. ΧΑΤΟΥΡΝ1ΝΟΥ XEMEJiE ΧΥΑΑΕΓΕΙΧΑΙ

καί διατυπωΟιΐσαι Ελληνιστί ΰπό *Α0. Πετρίδου.

έσχε τήν άρχήν ή κοινή πα

άϋοι ·ί> Καί έντεΰθεν συνιρκίσθη τδ Πετροχύρΐ"εο'ι ου άνωτέρω δ λόγος,

μετά τδ περιστατικδν τοϋτο είς τδ Πα.Ιαιο 'Αβαγϊνο.

Γ'.
Α'.

Γ ΑΡΤΕ ΛΕΣ

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

ΕΥΡΛΕΙΑΝ

Ή επιγραφή αυτή εύρίσχεται άνωθεν αναγλύφου, παριστώντος· δύο άν-

Εύρίσκεται ή επιγραφή' αύτη έπί βράχου κειμένου έπί της νήσου 77^>ώ-

δρας γυμνούς, έ'χοντας δέ περικεφαλαίας, άσπίδας και λόγχας. Τούτων δέ

τηζ καλουμένης, καί κειμένης απέναντι Μαρκθοπόλεως, δήμου Πλατα-

δ μέν κεϊται χαμαί έρριμένος' δ δέ νικητής, πατών έπί τοΰ στήθους,φαί

μώνος της έπαρχίας Τριφυλίας. ΤΙ νήσος αυτή έχει σχήμα έπίμηκες, πα

νεται νά τδν διατρυπήσγ έτοιμος. Ακέραιον δέ τδ άνάγλυφον τοϋτο σώ

ρεμφερές κροκοδείλω, είς ού τίνος

ζεται έν Γαργαλιάνοις παρά τή οίκίρι τινδς «Ζάμπαχαν καλούμενου, δςτις

σχηματίζεται λιμήν μεταξύ Μαρκθοπόλεως

ευρεν αύτδ είς τδ άκρον της λίμνης ΛαΛιόχης είς Πύλον παρά την θέσιν

κοινώς ’Σ τά γράμματα διά τήν άνωτέρω έπιγραφήν' όπισθεν δέ τοΰ λα ι-

τδν λαιμδν κατά τδ έμπροσθεν μέρος
καί νήσου,

δςτις καλείται

την καλουμένην Πα.Ιαώ ’χίβάρΐνο. Μήπως η ονομασία ΓαργαΛι&νοι ίχεί

μοΰ σχηματίζεται ωσαύτως δρμος τις στενδς

σχέσιυ τινά πρδς τδ της άνωτέρω έπιγραφής Γαμγέ.Ιεο;

τδ 1600 μ. X. Μανιάτης τις πειρατής Σχατοοίιαο, επονομαζόμενος έκρύ^·

β;
Είς δέ τδ χωρίον τδ καλούμενο» ΙΤετροχωρι, περιέχον 3.0—-40 οίκογε-

πτετο καί έξώρμα νυκτδς

καί άπόκρυφος, ένθα κατά

αίφνης είς τδν λιμένα των γραμμάτων, και

διήρπαζε τά πλοία. ’Εκ τούτου ονομάζεται καί δ δρμος εκείνος τοΰ Σχα-

τον.Ιια το αί-Λάχι. Έκ δέ τής οικογένειας ταύτης σώζονται καί σήμερον

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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εις ΐό ΠεΐαΜδι μέλη, έ'χοντα τήν αυτήν επωνυμίαν. Έκ τού περιστατι-'
κοϋ τουτου έγενήθη καί ή παράδοσις τοϋ λαού, καθ’ ήν τά γράμματα

Ε'.

τοϋ λιμένος δηλοϋσιν,οτι δποιοι: ri’^zrlrei dtv ζημερΛνει και οποίος ζη·
μερώνει dir ννχτόνει' εννοείται, ένεκα της διαρπκγης τοϋ Σκατουλια.
Άλλ’δ λαός σήμερον άγνοών τδ περιστατικδν ή ιλησμονήσας αύτδ, έ'δω-

κεν άλλην σημασίαν,

δτι δηλα δή έκ τοϋ άνεμου -"ης θαλάσσης αλλέως

νυκτόνει τις και αλλέως έςημερόνει διά τήν τρικυμίαν' αλλά δέν είναι άληθές τούτο, διότι δ λιμήν εινκι ασφαλής, καθόσον άφορ^ τήν φύσιν των
άνέμ.ων, άλλ’ ούχί καί κατά Σκατουλιαν.

Εύρέθη νεωστί έν Πεταλιδίω άνορυχθεΐσα έκ της Άκροπόλεως της άρ-

Είς τήν νήσον ταύτην κατά τήν ούράν τοϋ κροκοδείλου (όπως παρω-

μοιάσαμεν αύ’ήν άνωτέρω) επί λοφίσκου ύπάρχουσιν ί'χνη άοχαίου ελλη
νικού φρουρίου.

Είς δέ τήν ξηράν τήν άπέναντι,

ΑΓΑΘΑΙ ΤΥΧΑΙ
Ξ . . . ΓΡΑΜΜΑΤΕΟΣ Τ . ΣΥΝΕΔΡΩ . ΜΚΑΤ . ΡΟΥ
ΤΟΥζϊ ... ΚΛΕΙΔΑ ΕΤΟΥΣ .... Ο ... ΚΟΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑΤΟ
Ε . . ΕΙΑΝΑΚΛΗΘΕ..............
χαίας Κορώνης, έπι πλακδς πλατείας μαρμάρινης, έντετοιχισμένης δ’ έν

γωνία οίκίας τινός έκεϊθι.

είς θέσιν dia.ltσκάρι,
Τ.

ύπάρχουσιν ερείπια πόλεως ρωμαϊκής καί ερείπια ναού, παρ’ ω μονόλι
θοι, έχοντες 3 *]2 μέτρα μήκους καί ’]2 μ^τρ. διάμετρον* σώζονται δέ
καί μωσαϊκά πολλά είς οικιών ερείπια, δυο δ’ αύτών μάλιστα έζέχουσιν,

έζ ών τδ μέν συγκειται έκ πολύ μικρών ψηφίδων, τδ δέ ές ολίγον μεγαλειτέρων, έχόντων όγκον 0,011* σώζονται δέ καί στηλκι

εΝΤΟ

Δωρικά! καί

άλλα λείψανα. Είς αύτά τά έρείπικ δ διδάκτωρ Σατουρνΐνος ύποτίθησιν

I NbN/KIHO

EKTicneaonoN/c^ 21 και

Κ&μ pphtv

δτι εύρίσκετο ή άρχαία Έράνη.

KCYnefriAC MHKEMP1T1CHC TWKTIC
ΘΕΝΤί ΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΒΕΑΙΡΑΡΙί/ λΡΧΚΕΑ

•
Δ'.

Tire ρωΜΛϊώΝ επιι tic ΒΑ<:Μ^ε
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΗΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΓΊΣΤΟΥ ΒΑΟΛΕΩΕ
KAI KPICPOY
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΝΣΓΑΝΤΙΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΩΝ.

IV<IANV W METAAS ΚΖίΚ/ΝΤίΜίΠδ
dEOC
GPIAPOJN rfp'r/z KTlCOH

ΔΙΑ ΕΣΖΚΔων Τ8 ΚΫΡ ΓΕΚΤΡΓίν ΑΑ

FIANAHW ΚΑΙ ΗΛΙΟ πΑ λ A KTHC ΤΟΔΙ
ΙΤΟΟΚΎΝΗΤωΝ liCMNHMOCPNiW AYTfflN
’ΑΙΜΝΙΟΝ · Ιϊοδ CEHTEIvBPiV . I ·

Έπι στήλης 0,75 μ.ηκ. 0,25 διάμετρ. έκ μαρμάρου, εύρεθείσης είς θέ

σιν Βρνσόμυ.Ιον άγιον Πέτρον,

ώρας μακράν

δήμου Πλκταμώνος, επαρχίας Τριφυλίας,

άπδ τοϋ ποταμού

Σέλα (ποτάμι 'Ρωμανού

σήμερον),

'Η έπιγραφή αυτή φαίνεται οδσα έξ άλλης άρχαιοτέρας άπάνθισμ^βάρ-

βαρον, ΐνα μή εί'πωμεν διαστρέβλωσις άρχαιοτέρας άλλης έζαφανι.σθείσης,
διά τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν. Δεν είζευρομέν ομώς

ένθα καί άλλα ερείπια παρατηρούνται και Ελληνικά καί 'Ρωμαϊκά. Ό

λίαν δέ σπουδαίας

Βρυσόμ,υλος κατά τδν διδάκτορα Σατουρνϊνον είναι

ακριβώς ύπδ τίνος αίτιου κατεστράφη τδ Μοναστήριον καί ,άνεκτίσθη &τ,ε~

ή Άχα’ία πηγή τοϋ

Παυσανίου, καί παρ’ αυτήν έ'κειτο ή άρχαία Άλίαρτος*
ώραν άπδ Γαργαλιάνους.

άπέχει

δέ μ,ίαν

ρον ή έπεσκευάσθη, ώς φαίνεται εν τγ5 άνωτέρφ έπιγραφγ.

' . >
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Έξελέχθη ειδικός γραμματεύς Αντί τοϋ κ. Κ. Φάραγγα διορισθέντος
Πρωτοδίκου δ κ, Λ. Μαρινόπουλος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Κατά τδν λήξαντα μήνα δ Αριθμός τών έν τή σχολή

παίδων ’Αθηνών φοιτώντων παίδων άνηλθεν είς
Τδν λήξα.ντα μήνα δυο συνεκροτήθησαν τακτικαί συνεδρίαι, ή άναβλη-

θεϊσα τακτική τοΰ Σεπτεμβρίου

άχΙ

ή τοϋ ’Οκτωβρίου.

Έπεψήφίσθη δ προϋπολογισμός τών εσόδων ν.χ>. εξόδων διά τδ τρέχον
έτος. Και τά μέν έσοδα προϋπελογίσθησαν εις δρ. 26547.04, τά δ’έ'ξοδα
είς δρ. 25860 άπομένοντος περισσεύματος έκ δρ. 687.04.

Ό Σύλλογος άπεφάσισεν όπως συστήση καί τμήμα διδασκαλίας την
Ημέραν διά τούς έπασχολουμένους την νύκτα άπορους παϊδας. 'Η διδα
σκαλία τοϋ τμήματος τούτου

άρξεται την 1 Νοεμβρίου και γενήσεται

τών άπόρων

297, τών δέ έν- τή

Πρακτική σχολή τοϋ Συλλόγου εις 72.
Έντδς τοΰ Νοεμβρίου Αρχονται τά εσπερινά δημόσια μαθήματα

καί

Αναγνώσματα ών τδ πρόγραμμα κατηοτίσθη ή'δη.

Έξελέχθησαν τακτικά ένεργά μέλη οί κκ. Γ. Κρίνος, Γ. Δέρβος, Μιλ
τιάδης Βρατσάνος, ’Ιωάννης Τζέτζης, Γ. Π. ΚαλλιγΧς" τακτικόν πάρε-

δρον δ κ. Νικόλαος Παγκώστας" άντεπιστέλλοντα δέ δ κ. Εύστ. Καρατζάς

έν Σάμω, Άνδρέας Χούμης έν Έρμουπόλει, Πέτρος Οικονόμος έν Μονάχφ
καί Λ. Χουγέ Αατούρ

h

Μονρεάλ τοϋ Καναδα’ έπίτιμα δέ δ σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης ’Αθηνών Προκόπιος καί δ κ. Κάρολος Μ. Βουσκα-

άπδ της μεσημβρίας μέχρι της 2 ώρας.

Έξεδόθη τδ ζ’. τεϋχος τών Νεοελληνικών άναλέκτων περιέχον άνέκ-

λιώνης έν Ταυρίνο».

δοτα δημοτικά ησματα Θήρας έκ της συλλογής Πεταΰ,Χ. Μετ’ όλίγας ημέ

ρας έκδίδοται και τδ η', περιέχον Κερκυραϊκά ανέκδοτα, έκ χειρογράφων

ΧΤΡΟ'ΝΤΚΑ.

άποκειμενων έν ταΐ; βιβλιοθήκαις Αγίου ’Όρους, Κανταβριγίας, Μονάχου
καί Κερκύρας νΰν τδ πρώτον δημοσιευόμενα ύπδ Σπυρ. Π. Λάμπρου, ©έ
λουσι δ’ άνατυπωθή καί τά έκλιπόντα φυλλάδια α\ καί β'. τοϋ κ'. τόμου.

Τή προτάσει της έφορείας

της πρακτικής ’δημοτικής σχολής ό Σύλ

λογος έψηφίσατο την σύστασιν διαγωνισμού πρδς συγγραφήν βιβλίου Πα
τριδογραφίας χρησίμου είς τά δημοτικά σχολεία της νέας μεθόδου. Μετ’
όλίγας ημέρας δημοσιεύεται τδ πρόγραμμα τοϋ διαγωνισμού τούτου, ου

της έν Κωνσταντινουπόλει

αρωγού Αδελ

φότητος αί «’Εννέα Μοΰσαι», έζαιτησαμένης τούτο παρά τοΰ Συλλόγου.

Άπεφασίσθη ή Αποστολή είς την νεοσύστατον βιβλιοθήκην της ηγε
μονίας Σάμου, τή αιτήσει αύτής, διπλών έκ τών βιβλίων της βιβλιοθήκης

σκαφών έν ταύτη τή νήσφ. Τδ βιβλίον επιγράφεται

ΣαΛαμΙνια

επειδή

τά πλεϊστα τών καλλιτεχνημάτων τών ύπδ τοΰ Cesnola έν αύτφ περι-

γραφομένων εύρέθήσαν κατά τήν θέσιν τής Αρχαίας Σαλαμΐνος έν Κύπρφν

σθεΐσαι καί σχολιασθεΐσαι ύπδ τοΰ έκδοτου τή συνεργασία τών κκ. Birch,.

Sayce καί Hyde Clarke.
— Περίεργον βιβλίον έξεδόθη ύπδ τον Γάλλου J. de Cazetyeuve ύπδ τδν
τίτλον «Les hommes e6lebres, caraci0ris6s par leurs noms». Ό συγγραφεύς

ζητεί έν τω παραδόξω τούτω έ'ργω ν’ Ανεύρη σχέσεις μεταξύ τοΰ Ονόμα

τοϋ Συλλόγου.
Οί κκ. Ν. Μαλτζινιώτης και Δ. Φέρμπος έλεγκταί, τοϋ Συλλόγου, ύπέ-

βάλον τήν έκθεσιν αυτών της έξελέγξεως της παρελθούσης έφορείας, έξ

ης έξάγεται ή άρίστη κατάστασις έν γένει μέν τοϋ Συλλόγου, ίδίη δέ τοϋ

ταμείου. Ό Σύλλογος έξέφρασεν έπι τή καλή ταύτη καταστάσει τά ευ
χαριστήρια αύτοϋ.
Τελουμ,ένων τήν 25 λήξαντος μ.ηνδς τών αποκαλυπτηρίων

τοϋ μνη

έν τή τελετή ταύτη, ένετάλησαν ύπδ της Έφορείας οί κκ. Γ. Τζίνης,

κοσμήτωρ τής έν Πάτραις σχολής τών άπορων παίδων, καί Χρ. Παλαμας
έν Μεσολογγίω, άμ.φότεοοι αντεπιστέλλοντα μέλη, ίνκ Αντιπροσωπεύσω σι
-

τος καί τών ψυχικών ιδιοτήτων έπιφανών άνδρών.

— Τή 1)13 τού προσεχούς Ίανουαρίου συμπληροϋνται έκατδν έτη άπδ
της ημέρας καθ’ ήν έδιδάχθησαν τδ πρώτον έν Mannheim οί ΛησζαΙ τοϋΣχιλλέοου. Ό κ. Th. Mehring, ύποκριτής τοΰ έν 'Λμβούργιμ θεάτρου, πα

ρασκευάζει έπί τή· εύκαιρέ ταύτη συγγραφήν ιδίαν ύπδ τδν τίτλον «'Ε-

μείου Βύρωνος διά τοϋ δμωνύμου Συλλόγου, προσκαλέσαντος τδν ήμέτερον

τδν Σύλλογον.

Cesnola θέλει δημοσιεύσει προσεχώς σύγγραμμα περί τών νεωτάτων άνα-

Σπουδαίου κεφάλαιον της συγγραφής άποτελούσιν αί έπιγραφαί, αναγνω-

τδ γέρας ώρίσθη είς 500 δραχμάς.

Συνήφθησαν σχέσεις μετά

— Ό άλλοτε πρόξενος της Άμ.ερικής έν Κύπρω Μ. di

κατονταετής σκηνική ιστορία τών Ληστών τοϋ Σχιλλέρου».
— Ό διακεκριμένος 'Ρώσος μ,υθιστοριογράφος Τουργκιένεφ, δςτις θέλει
διαμείνει τδν παρόντα χειμώνα έν Λονδίνω,. Αναγγέλλει τήν προσεχή έκ-

δοσιν συλλογής παιδικών διηγημάτων.
— Ή βασίλισσα τής 'Ρουμανίας Έλισσάβετ, ητις είνε γνωστή ώς.ποιή;-

τρια είς τδ εύρωπαϊκδν κοινόν ύπδ τδ ψευδώνυμον Carmen Sylva, μέλλει
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νά δημοσιεύση προσεχώς συλλογήν πρωτοτύπων αύτής'ποιήσεων ύπδ τδν
τίτλον «Καταιγίδες». Ή συλλογή αυτή θα περιέχη τέσσαρα- έπύλλια.

— Παρά τω έν Παρισίοις εκδότη Έρνέστφ Αερού έξεδόθη κατάλογος

πάντων τών περί Γεωργίου Καστριώτου τοϋ Σκενδέρβεη έν γαλλική, άγγλικγ, γερμανική, λατινική, ιταλική, ισπανική, πορτογαλλική, σουηδική
■καί ελληνική γλώσσγ άπδ της έφευρέσεως τής τυπογραφίας μέχρι τής
σήμερον έκδοθέντων βιβλίων. Ό κατάλογος ούτος συνταχθείς ύπδ τοΰ κ.

Γεωργίου Πετροβιτς έτυπώθη πολυτελώς είς 150 μόνον αντίτυπα.

----- Ύπδ τοΰ Γερμανού καθηγητοΰ ν

Wegele έκδίδεται προσεχώς 'Ιστο

ρία της Ιστόριογραφίαι. έν τή σειοή τών ιστορικών συγγραφών της ίστοοικής έπιτροπείας τής έν Μονάχω άκαδημείας τών επιστημών.
— Είς τήν έν Παρισίοις εθνικήν βιβλιοθήκην κατετέθη κιβώτιον περιέ-

χον έπιστολάς τοΰ Γάλλου ποιητοΰ Άλφρέδου Μυσσέ

αΐτινες μέλλουσι
νά δημοσιευθώσι τω 1910. Αί έπιστολαί αύται ένεκλείσθησαν έν τώ σι-

δηρώ έρμαρίφ τφ περιέχοντι ή'δη τήν άπόκρυφον αλληλογραφίαν τοΰ Ναπολεοντος Γ' και της κυρίας Cornu, η'τις δημοσιευθήσεται τώ 1885 ύπδ

τοΰ Έρνέστου‘Ρενάν.

— Τδ προσεχές συνέδριον τών ’Ανατολιστών θέλει συγκροτηθή τφ 1884

λογήν τών επιγραφών έπί μνημείων καί τάφων καί τών σημαντικωτάτων

έκκλησιών καί νεκροταφείων τών Παρισίων.
— Ή μικροτάτη έφημερίς τής ύφηλίου είναι ή έν Μαδδκ τού Καναδά
έκδιδομένη Madoc Star (Μαδοκαϊος άστήρ) Έκδίδεται άπαξ τής έβδομά-

δος είς φύλλον ού τδ μέν μήκος εινε 75, τδ δέ πλάτος 55 χιλιοστών τού
μέτρου καί τιμάται ήμίσεος δολλαρίου κατ’ έτος.
* *

Tsjjvat καί έ«εστ^μ.αι. Τδν ’Απρίλιον τοΰ 1882 γενήσεται έν Έδιμβούργφ διεθνής αλιευτική έ'κθεσις. Θέλει δέ περιέχει πάντα τά άναφέ-

ρόμενα είς τήν αλιείαν άντικείμενα, οΐον πρότυπα, σχέδια καί φωτογραφίας
αλιευτικών πλοιαρίων, πρότυπα λιμένων πρδς καταφυγήν τών άλιεων,

πλοιάρια αλιευτικά καί καλύβας άλιέων, δίκτυα καί παντός είδους έργαλεϊκ αλιευτικά εί'τε ποταμών

είτε θαλάσσης·

ιχθυοτροφίαν καί τήν ανατροφήν τών
συλλογάς

ιχθύων καί παρυδρίων

τά άναφερόμενα

είς τήν

ιχθύων" ίχθΰς ζώντας έν λεκάναις,

πτηνών τεταριχευμένων σωστικάς συ-

σκευάς- σημεία καί πυρά τών αλιευτικών πλοίων- ίχθΰς αλατισμένους καί
παρεσκευασμένους είς κιβώτια- συσκευάς πρδς διατήρησιν τών ιχθύων- τά

έκ τών ιχθύων παραγόμενα, ώς ώοτάριχα, .χαβιάρια καί τά τοιαΰτα.
— Κατά τά προσεχή Χριστούγεννα έκδοθήσεται έν Άγγλιγ έ'ργον ζω

έν Λουγδουνφ τής Όλλανδ ίκς.

‘
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Ό γνωστός εκδότης Teubner άγγέλλει τήν προσεχή δημοσίευσιν λε

ξικού τής 'Ελληνικής και 'Ρωμαϊκής μυθολογίας. Οί πρωτεύοντες τών Γερ
μανών άρχαιολόγων καί καθηγητών άνέλαβον τά διάφορα τοΰ λεξικού

γραφικόν τής ήγεμονόπαιδος ’Αλίκης τής νεωτάτης θυγατρδς τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας. Τδ βιβλίον θά περιέχη παραστάσεις ύδρογραφικάς

(aquarelle) τών δώδεκα μηνών του έ'τους παριστανομένων δι’ άνθέων.

άρθρα.
— ’Αγγέλλεται προσεχώς έ'κδοσις τής ιστορίας της 'Ρωμαϊκής γραμ

SYMMIKTA

ματολογίας τοΰ Τόϊφφελ έπιτεθεωρημένης ύπδ τοΰ καθηγητοΰ Schnabe.
— ’Εν Άμβούργφ άνηγέρθη μνημεΐον είς μνήμην τοΰ ποιητοΰ και δρα-

ματογράφου Αέσιγγ. Τά επίσημα αποκαλυπτήρια έγένοντο τήν 8 7βρίου.

—— Έν τή ύπδ τοΰ Βίκτωρος Δουρουύ δημοσιευόμενη σειρή τής γενικής
ιστορίας έξεδόθη ιστορία τοϋ ’Οθωμανικού κράτούς άπδ τών άρχών μέχρι

τής

Βερολινείου

συνθήκης

ύπδ

τοϋ

ύποκόμητος

A. de

la

Jonquiere

χρηματίσαντος καθηγητοΰ έν τή αύτοκρατορική στρατιωτική σχολή τής
Κωνσταντινουπόλεως. Τδ έ'ργον διαιρείται ώς εξής 1) Ό ισλαμισμός, καί

οί Τούρκοι. 2) Ή κατάκτησις. 3) Ή άκμή τής δόξης. 4) Έ κατάπτωσις.

5) Αί μεταρρυθμίσεις. 6) 'Η σύγχρονος Τουρκία.
— 'Η πόλις τών Παρισίων έψηφίσατο τδ ποσδν 70,000 φράγκων πρδς
έξακολούθησιν τής έκδόσεως τής σειράς διαφόρων δημοσιεύσεων άναγομέ-

νων είς τήν άρχαίαν αύτής ιστορίαν. Μεταξύ τών έκδοθησομένων νυν βι
βλίων άναφέρομεν γενικόν άτλαντα τών τής πόλεως σχεδίων

έν δΐαφό-

ροις εποχαΐς, τήν ιστορικήν τοπογραφίαν τών άρχαίων Παρισίων, τήν σύλ-

I

’Apajjvvj? νοημ,οσύνη. ’Άγγλος τις έντομολόγος κατέγεινεν εσχά
τως περί τήν μελέτην τών άραχνών και έπείσθη ότι ή νοημοσύνη αύτών
είναι ύπερβολίκή. Έν τφ μέσφ λιμνάζοντος ύδατος έ'θετο ράβδον και έπ’
αύτής άράχνην καί παρετήρει προσεκτικώς πώς ή'θελεν έκεϊθεν κατορ

θωτή νά φύγγ. Ιδού πώς τδ κατώρθωσεν.
’Αφού ή άράχνη ένόησεν ότι πανταχόθεν ήτο ύδωρ καί ότι πάσα έλπίς
φυγής ήτο ματαία διά τών συνήθων μέσων, άνέβη έπί τής ράβδου της και
έκεϊθεν διά λεπτοτάτου νήματος

κατέρχεται είς τήν έπιφάνειαν τοΰ

ύδατος καοαδοκοΰσα τήν στιγμήν καθ’ ήν φύλλον τι ή ξύλον ύπδ τοϋ

άνέμου διωκόμενου θά διέλθν) έκεϊθεν,ϊνα ούτως αύτοΰ έπιβαίνουσα φθάση

είς τήν ξηράν. Άλλ’δ παρατηρητής τήν έ'θηκεν έκ νέου είς τήν ράβδον.
Τότε ή άράχνη κατέφυγεν είς μέσον αληθώς εύφυέστατον. Γινωσκει πας

τις τούς λευκούς καί πτιλώδεις πάππους οϊτινες φέρονται ύπδ τοΰ μικρό

τερου ζεφύρου. 'Π άράχνη άνέρχεται είς τδ ύψος τής ράβδου καί άρχεται
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κατασκευάζουσα ένα τοιοϋτον, δςτις θά τ^. χρησιμεύστ) ώς Αερόστατου.
’Αλλά τδ περιεργότατον εινάι ότι Αφοϋ κατεσκεύασε τοϋτο

ΣΑΙΞΠΗΡ

δοκιμάζει

ή έπιφάνεια τοϋ Αεροστάτου είναι ίκανή νά την βαστάσγ;· τοϋτο δέ το κατορθοϊ κράτουμένη πάντοτε παρά την ράβδον διά νήματος.

φάνεια δέν είναι

”Αν ή επι

ισχυρά Αναλαμβάνει την εργασίαν, και πεοαιωΟείσης

Αναμένει. πνοήν ζέφυρου και ούτως, Αεροδρομοΰσα Αναλαμβάνει ασφαλώς
την ελευθερίαν της.

* *

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

.

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οε χάρτενοε άετοδ έυ Κενά. &Εν των παραδοξοτάτων. τά'δποΐα
βλέπει δ άφικνούμενος εις Κίναν ΕύρωπαΓος είναι ή μανία ήν έ'χουσιν οί

κάτοικοι, νέοι καί γέροντες, πλούσιοι και πένητες,

ΜΈΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

νά διασκεδάζωσι μέ

τους χάρτινους αετούς. Εύρωπαΐος άρτι περί Κίνας γράψας διηγείται δτι

Υπο Μ, Ν. ΔΑΜΙΡΑΑΗ

άμα άφίκετο εις Καντώνα είδε παρά την οδόν καθήμενον γηραιόν τινα
Κινέζον κρατοϋντα τδ σχόινίον χάρτινου άετοϋ καί παρατηροϋντα τάς ενα

ερίους κινήσεις του μετά σοβαρότητος άμα καί εύχαριστήσεως. Ό περιη
γητής άνεζητει πανταχοΰ τδν παϊδα χάριν τοϋ οποίου'ό γέρων διεσκέδα-

ΤΑ ΤΤΕΌΣΙΩιΠΑ. TOY ZS.FAJMLA.TOS

ζεν, άλλ’ ούδείς παρίστατο και δ γηραιός Κινέζος διεσκέδαζεν αύτδς

καθ’ εαυτόν.
. Έκ τής μανίας ταυτης των Κινέζων προκύπτει καί ή περί τούς ,χαρ’ τίνους/άετούς τελειοποίησις ήτις έν. Εύρώπη ύπολείπεται πολύ.· Οί Κινέ

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ι
ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ
τρίαρχοι

ζοι, δύναταί τις είπεΐν, Ανύψωσαν εις τέχνην ιδίαν τήν κατασκευήν των

ΑΙΜΙΛ. ΛΕΠΡΟΣ

εναερίων τούτων παιγνίων. Ό φέρων ουράν αετδς θεωρείται βάρβαρον καί

ΑΙΝΟΒΑΡΒΟΣ
ΒΙΝΤΙΔΙΟΣ
|
ΕΡΩΣ
|

παιδικόν τι δλως. Οί Αληθείς έρασταί έ'χουσιν Αετούς ανευ μέν ούρας, παν-

τοίους δέ τδ σχήμα" τετραγώνους, στρογγύλους, έξαγώνους, οκταγώνους,
τριγώνους, καρδιόσχημους, καί ουτω καθεξής.
Οί εύθυνοί Αετοί κατασκευάζονται έκ ξυλαοίων βαμβού καί καλύπτον

|

ΔΗΜΙΓΓΡΙΟΣ
ΦΙΛΩΝ

έκεΐνα φανταστικά σχήματα, άτινα βλέπομεν έπί των διαφόρων κινεζι

ΜΑΙΚΗΝΑΣ

κών σκευών. Οί αετοί τών πλουσίων είναι κατεσκευασμένοι έκ μετάξης,

ΑΓΡίΠΠΑΣ
.
ΔΟΛΟΒΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΚΑΗΙΟΣ \ ©ίλοι τοϋ Καίσαρος
ΘΥΡΣΟΣ
I

τανακλώνται είς τδν ήλιον καί δεδεμένοι διά μετάξινων κλωστών. Τινές

τούτων

στοιχίζουσι καί μέχρι δίσχιλίων καί τρισχιλίων φράγκων. Τήν

νύκτα τούς Αετούς τούτους οί Κινέζοι φωτίζουσιν άναρτώντες φανούς χάρ

τινους ποικίλους καί ποικιλοχρώμους. Άναμένουσι δέ προ πάντων ν.κτας
έστερημένας τοϋ σεληναίου φωτδς διά νά τούς Αναπετάσωσιν είς τδν αέρα

καί τότε ωραιότατου θέαμα κινητών Αστέρων, παρίσταται έν τφ ούρανφ.

ΓΑΛΛΟΣ

ΚΑΧΙΔΙΟΣ
»
του ’Αντωνίου
ΣΙΑΙΟΣ Αξιωματικός είς τδν στρατόν
τοϋ Βεντιδίου.
ΕΥΦΡΟΝΙΟΣ πρέσβυς τοϋ ’Αντωνίου
πρδς τδν Καίσαρα. .

,
??ΛοζΤΟυ Αντωνίου ΑΑΕΒΑΣ
ΜΑΡΔΙΑΝΟΣ
|
ΣΕΛΕΥΚΟΣ
|
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Ζ
MAN ΓΙΣ '

I

ΣΚΑΡΡΟΣ
ΔΕΡΚΕΤΛΣ

ται διά λεπτοΰ, αλλά δυνατοϋ χάρτου έφ’ ου ζωγραφίζονται τά ποικίλα

^ζωγραφισμένοι δ’ ύπδ τεχνιτών ικανών, φέροντες έπιχρυσώματα,άτινα αν

ΤΑΥΡΟΣ-υπασπιστής τοϋ Καίσαρος

’

'

■ θεράποντες, τής ’
Κλεοπάτρας··

/

ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ βασίλισσα τής Αίγύ*
πτου. ■
ΟΚΤΑΒΓΑ Αδελφή τοϋ Καίσαρος καί
σύζυγος τοϋ ’Αντωνίου.

ΜΗΝΑΣ
)
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ . φίλοι τοϋ Πομπη'ίου ΧΑΡΜΙΟΝ) θεραπαινίδες τής ΚλεοΒΑΡΙΟΣ
)
ΕΙΡΑΣ
)
πάτρας.
Αξιωματικοί, στρατιώται, Αγγελιοφόροι καί ύπηρέται.

Και ή τέχνη του άναπεταννύειν τούς αετούς είναι τελειοποιημένη έν
Κίν4* ουτω δέν τρέχουσι διά νά πετάσγι δ αετδς, Αλλά χαμαί καθήμενοι

κατορθοϋσι νά τδν Αναπέμψωσι" έντεϋθεν δέ τδ παίγνιον τοϋτο έν Κίνα

Ή σκηνη εις διάφορα μέρη τόΰ 'Ρωμαϊκοΰ Κράτους.

είν'αί ΐδιον πάσης ηλικίας καί πάσης έπΟχής. ;
Τόμος Ε". 1Θ.— Νοέμβριος 1881.

