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Α.

.
.Θ

1, όδός Κλεισμένους (όπισθεν Δημαρχείου)

Π

Γραφεΐον :

Τυπογρα^ε’ϊον II. Λ. ΓΙετράκου.—’Λ ιΊήναι, ό?κ·; Σο'ροκ/.έου: 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ημέρα ώρ. 10. Νύξ ώρ. 14

'Ημέρα ώρ. 11. Νύξ ώρ. 13

14

1 Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Μ.

14

, Κ. Άπόχρεως

15

2 Π. Άγιον Σιλβέστρον

15

2 Δ. Ί’ή; 'Υπαπαντής

10

3 Σ. Μαλαχίαν τον προψήτον

10

3 Τ. Σνμεόιν καί 'Άννης

17

4 Κ. Σνναξις 70 αποστόλων

17 4 Τ. 3 Ιοιδοιρου τον Πηλουο.

18

ύ Α. Θεοπέμπτον καί βεονα

18

0 Π. Άγάθης μάρινρος

10

0 Τ. ΤΑ ΑΓ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

10

6 ΤΙ. Βουκόλον καί Φωτίου

20

7 Τ. ' IIΣνναξις τον Προδρόμου

20

7 Σ. ΙΙαρϋενίον επίσκοπον

21

8 II. Δομνίκης όοίας

21

8 Κ. Τνρινη. Θεοδώρον στρατηλάτον.

.

22 0 Π. Πολυεύκτον μάρτνρος

22 0 Δ. Νικηφόρου μάρτνρος

24 11 Κ. Θεοδοσίου
25 12 Δ. Τατιανής μ.

23 10 Τ. Χαραλάμπονς ίερομάρτνρ.

Π

20 13 Τ. rΕρμύλου, Στρατονίκου
27 14 Τ. Θεοδοσίον κοινοβιάρχου

.Θ

23 10 Σ. Γρηγορίου έπιοκ. Νύοσης

Α.

28 15 II. Παύλον τον Θηβαίον
20 10 Π. ΓΙροσκ. άλύσ. Πέτρον

00 17 Σ. Αντώνιον τον μεγάλον
Αρχίζει το Τριωδιον
31 18 Κ. Τελώνου και Φαριοσαίον
1 10 Δ. Μακαρίου καί * Αρσενίου
2 20 ΤΕνθυμίου τον μεγάλου

24 11 Τ. Βλασίου καί Θεοδώρας
25 12 Π. Μελετίον αρχιεπίσκοπον
’Αντιόχειας
20 13 Π. Μαρτινιανον τοΰ όσιον

■27 14 Σ. Τών άγίο>ν Θεοδώρων
28 15 Κ. Τής ’Ορθοδοξίας
7 16 Δ. ΓΙαμφίλον μάρτνρος
217 ί\' Θεοδώρον μεγαλομάρτνρ.
' 3 18 Τ. Δέοντος Πάπα Ρώμης
4-10 77. 3 Αο/ίππον άποοτ.

3 21 Τ. Μαξίμου τον Νεοφύτου

ΰ\20 Π. Λέονιος έπιοκ. Κατάνης

4 22 Π. Τιμοθέου καί9Αναστασίου

0 21 Σ. Τιμοθέου καί Ευσταθίου

5 23 II. Κλήμενιος, Αγαθάγγελον

7 22 Κ. Τών επί Ευγενίου μαρτ.

0 24 Σ. Ξένης όσιας

8 23 Δ. Πολυκάρπου, Πολυχρον.

7 25 Κ. Γρηγορίον τον Θεολόγον

.'7 24 Τ. Ενρεοις τής κεφαλής τοΰ

3 20 Δ. Ξενοφώντος όσιον
3 27 Τ. Ίοιάννον τ. Χρυσοστόμου

Προδρόμου
10 25 Τ. Ταρασίον αρχιεπισκόπου

10 28 Τ. Έφυαΐμ του Σύρον

11,20 II. Πορη νυίον έπιοκ. Γάζ.,ς

11 23 Π. 3Ιγνατίου ίερομάρτ.

1227 ΤΙ. Προκοπίου

1230 Π. Τών Τριών *Ιεραρχών
]·Ί\'Ίΐ\Σ.

»

άγιων 3 Αναργύρων.

του Δέκαr«v-

λίιου
13 Ls Σ. Βασιλείου τοΰ όμολογ.
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ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

‘Ημέρα ώρ. 13, Νύξ ώρ. 11

'Ημέρα ώρ. 13, Νύ; ώρ. 11

14

1 Κ.

14

1 Τ. Μαρία; τή; Λίγν.-ττίας

15

2 Δ. Ενΰα/.ίας μάρτνρο;

Στανροπροσχννήοεως,

Ιο

2 77. Τίτον όοίον τον Οανμ.

1β

3 Τ. Εντροπίαν καί Κλεονίκον

16

3 77. Τή; ΖωοΑ. Πηγή;

17

4 Τ. Γεραοίμου τον όοίον

17

4 Σ. Γεοιργίον όοίον

18 Γ) ΤΙ. Κόνωνος καί Ενίαμπίον
19 6 77. Των εν Άμορίρ) 42 μαρ.

18 ό Κ. Του θωμά. Κλανδίον μ.
7.3

6 Δ. Ευτυχίου

20

7 Σ. Βασιλέως έπ. Χεροώνος

20

7 Τ. Γεωργίου έπ. Μιτνλήνης

21

8 Κ. Θεοφνλάκτον Νικομηδ.

21

8 Τ. 'Ηρο)δίο)νος του άποοτ.

22 9 ΓΙ. Ευτυχίου μάοτυοος

.

23 ΙΟ^Π. Τερενιίνου μάοτυοος

.Θ

22 .3 Δ. Των εν Σεβαοτεία 40 μ.
23 10 Τ. Κοδράιον μάρτυρος

άρχιεπιοκόπον

24 ]]\Σ. Άντνπα ίερομάοτ.

26 13 ΓΙ. Άνακ. λειφ. Νικηφόρου
27 14 Σ. Βεν^δίκτου τον όοίον

26 7-7 Δ. Μαρτίνον ΙΙάπα Ρώμης

28 15 Κ. ’Αγαπίου μάρτυρος

29 16 Δ. Σαβίνον και Ίουλιανον μ.

28 15 Τ. Κρήοκεντος μάοτυοος
29 10'II. ’Αγάπης καί Είοηνης μ.

30 17 Τ. *Αλεξίου τονάνϋρ.τουΘεόν

30 17\[ί. Συμεών τον έν ΙΙεοοίδι

Α.

Π

24 11 Τ. Μ.Κανόνος. Σωφρονίου
25 12 ΓΙ. Θεοφάνονς τοΰ όμολογ.

25 12 Κ. Των Μνροφόροιν
27 14 Τ. Άριοτάρχου άποοτ.

7 19 77. Χρυοάνϋον καί Δαρείας

7 18 Σ. Κοομά έπιοκ.Χαλκηδόνος
2 19 Κ. Τον ΙΙαραλύτου

2 20 77. Άναίρεο

.7 20 Δ. θεοδο'ιρον καί Τρίχινα

31 18 Τ. Κυρίλλου άρχιεπ. *Ιεροσ.
4 πατέρο)ν

4 22 Κ. Των Βαΐων.

-7 21 Τ. *Αλεξάνδρας μάρτυρος
ό 22 Τ. Τής Μεσοπεντηκοατής

5 23 Δ. Μ.Δευτέρα. Νίκοινος ίερ.

0 23 II. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛ.

.3 21 Σ. Λαζάρου. Ιακώβου όμ.

6 24 Τ. Μ. Τρίτη. Ζαχαρίαν όοίον

7 24 II. ’Ελιοοάβετ όοία;

7 25 Τ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

>1 25 Σ. Μάρκον τον Εναγγελ.

β 26 77. Μ.Πέμπτη. Σνν.άρχ.Γαβ.

.3 26 Κ. Της Σαμαρείτιδος

.3 27 ΓΙ. Μ. ΙΙαραοκενή. Ματροινης

10 27 Δ. Συμεοιν ιερομάρτυρας

70 28 Σ. Μ.Σάββατον.

Ίλαρίο>νος

11 28 Τ. Των έν Κνί,ίκω 70 μ.

77120 Κ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

12 29 Τ. Ίάοωνος άποοτ.

72 30 Δ. Ίο>άννου ουγγρ. κλίμακος

13 30 //. ’Ιακώβου άποοτό/.ου

13\31 Τ. ' Υπατίον ίερομ.

ΜΑΊΌΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

'Ημέρα ώρ. 14, Νύξ ώρ. 10

Ημέρα ώρ. 15, Νύξ ώρ. 9

14

1 77. *Ιερεμίον τον προφήτου

14

7 Δ. ’Ιουστίνον μάρτνρος

15

2 Σ. *Αθανασίου τον Μεγάλου

15

2 Τ. Νικηφόρου όμολογ.

10

3 Κ. Τοΰ Τυφλόν.

16

3 Τ. Λονκιανοϋ μάρτνρος

17

4 Δ. ΙΙελαγίας μάρτνρος

17

4 Π. Μητροφάνονς άρχ.

Τιμοθέου

18 0 Τ. ΕΙρήνης μεγα/.ομάρζνρος

18 5 Π. Δωροθέου επιοκ.

111

0 Τ. ,Ιό)β τον πολνάϋλον

19

20

7 77. ΤΗΣ ΔΝΑΛΗΨΕΩΣ

20

7 Κ. Θεοδότου έπιοκ.

21

8 II. 3Ιωάννον τον Θεολόγον

21

8 Δ. Θεοδώρον οτρατηλ.

6 Σ. 'Ιλαρίωνος όσιον

23 10 Τ. ΆΙ^ξάνδοου μ.

.

22 9 Τ. Κυρίλλου άοχιε:τ.

211 10 Κ. Τών *Αγίων Πατέρων

.Θ

22 ϋ Σ. 'Ηοαΐον και Χριστοφόρον

24 11 Π. Βαρθολομαίον ά,τ.

20 1Η Τ. Γλυκερίας μ. και Ενθυμίου

26 13 Σ. Άκνλίνης μάρτνρος

Π

24 11 Λ. Μωκίον ίερομ.
25 12 Τ. *Επιφανίον και Γερμανόν

25 12 77. Όνουφρίον καί Πέτρου
27 14 Κ. Έ/.ιοσαίον καί Μεθοδίου

28 15 II. ΓΙαχο>μίον τον μεγ.

28 15 Δ. 3Αμό)ς τον προφήτου

20 16 Σ. Τών Κεκοιμημέντον
HO 17 Κ. Τής Πεντηκοστής
HI 18 Δ. Τοΰ * Αγίου Πνεύματος

30 17 Τ. Μανουήλ καί Ίσανρου μ.

Α.

27 14 II. ’Ισιδώρου μάρτνρος

29 10 Τ. Τρνφωνος επιοκ.
1 18 Π. Λεονιίον μάρτνρος

1 10 Τ. Πατρικίου ίερομάρτ.
2 20 Τ. Θαλλελαίου μάρτνρος

3 20 Σ. Μεθοδίου ίερομάρτνρος

3 21 77. ΚΩΝΣ Τ. ■ ΕΛΈΝΗΣ

4 21 Κ. Ίουλιανον μάρτνρος

4 22 II. Βασιλίσκου μάρτνρος

5 22 Δ. Ευσεβίου ίερομάρτνρος

δ 23 Σ. Μιγαήλεπισκ. Σννάδτον

6 23 Τ. 3Αγριππίνης μάρτνρος

2 19 77. 3Ιούδα τον αποστόλου

0 24 Κ. Τών ’Αγίων Πάντων

7 24 Τ. 3Ιο>άννου Βαπτιατον

7 25 Δ. Γ’ ενρ. κεφ. Προδρόμου

8 25 77. Φεβρωνίας όοιομάρτυρός

8 20 Τ. Κάρπον τον αποστόλου
0 27 Τ. r Ελλαδίον μάρτνρος
10 28 II. Εντνχοϋς ίερομ.

9 20 77. Δαβίδ τον εν Θεσσαλονίκη
10 27 Σ. Σαμψό»· όσ. τον ςενοδόχ.
14 28 Κ. Κνρον καί 3Ιωάννον

11 20 77. Θεοδοσίας μάρτνρος

12 29 Δ. ΙΙέιρου καί Παύλον άπ.

12 30 Σ. *Ισαακίον οσίου

13 30 Τ. 'II Συν. 12 * Αποστόλων

HI 31

κ.

'Ερμείον μάρτνρος
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14

ΙΟΎΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

'Ημέρα <ϊ)ρ. 14, Νύξ o’jp. 10

ΊΙμέρα <?>ρ. 13, Νύξ ojp. 11

j

ΡΙ\ ]\Σ. ΤΙΙ πρόοδος τον Στανοον

1

15! 2,Κ. 'II άνακ. λειψ. Στεφάνου

15

ι\ Τ. Κοσμά καί Δαμιανού
2 II. Έοθήτος Θεοτόκον

16

:ι Π. e Υακίνθου κ. Άνατολίου\ Ι0\ .Ί Δ. Ίοαακίον καί Δαλμάτον

17

4 Σ. Άνδοεον τοϋ 'Ιεοοσολνμ. |

17j 1 Τ. Των εν Έφεσο) 7 παίδο)ν
Ρ5ί 5 Τ. Ευσιγνίον μάοτνοος

18 5 Κ. 'Αθανασίου τον εν νΑΘ(·ι
19

0 Δ. Αονκίας μάοτ. τής παοθ.

V.)

(I II. Μεταμόοφ. Σωιήηος

20

7 Τ. Κυριακής μάοτνρος

20

7 JI. Δομειίου όοιομ.

21

8 Τ. Προκοπίου μεγαλομ.

21\ Η Σ. ΑΙμιλιανον επ. Κνζίκ.όμ.

22ι 9 II. Παγκρατίου ίερομάοτ.

.Θ

2.4,10 Δ. Αανοενιίον τοϋ άογιδ. μ.

24 11 Σ. Ευφημίας μεγ. και*Ολγα;
25 12 Κ. ΙΙοόκλον καί e Ιλαοίου

.

\ 22 U Κ. Ματ0ία τοϋ άποοιόλον

2Η 10 Π. Των εν Χίκοπόλεl 45 μ.

24 Π Τ. Εν ήλον τον διακόνου

\ 25Ί2 Τ. Φωτίου και Ανίκητου

Π

26 18 Δ. 'II οννας. άογ. Γαβριήλ : 20 10 Π. Μαχίμου τον όμολ.
27 14 Τ. Άκνλα άπ. Ίο>σήφ Θεσ. ■ 27 14 II■ Μιγαίον τοϋ ποοφ.

Α.

28 18 Τ. Κηονκον καί Ίονλίτης μ. ■ 2Η1Γ,Σ. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ
29 10 II. Άθηνογενονς ίερομ.

! 20 10 Κ. Διομήδονς μάοτ.

80 17 Π. ΑΙαρίνης μεγαλομ.
:ιι 18 Σ. ΑΙμιλιανον μάοτνοος

j 00 17 Δ. Μνοωνος μάοτνοοι
ΟΙΊΗ.Τ· Φλθ)οίου καί Λανοον μ.

i 19 Κ. Δ ίου καί Μακρινής όσ.
2 20 Λ. Ήλιου τον ποοφήτον

\

220 Π. Σαμουήλ του προφήτου

21 Τ. Σνμεοιν καί Ίωάννον

\

02Ϊ\ΙΙ. Θαδδαίου arc. Βάσσης μ.

110\ Τ. Άνδοεον στρατηλάτου

<* 22 Τ. Μαρίας τής Μαγδαληνής |

4 22 Σ. * Αγαθονίκον μάοτνοος

5 28 ΤΙ. ΦονκΛ ίερομάοτνρος

5 24 Κ. Λονππον μάοτνοος

G 24 II. Λριστίνης μεγαλομ.

1

0 24 Λ. Ενινχοϋς ίεοομάοτνοο;

7 26 Σ. ΊΙ Κοίμ. τής άγ. "Λννης

7 25\ Τ. * Η επάν. λειψ. ΒαοΟολομ.

& 20 Κ. ίίαρασκενής όσιομάοι.

Η20\Τ· Άνόοιανον καί Χαταλίας

.ο 27 Δ. ΙΙανζελεήμονος μεγαλομ.

0 27 II. Φανουρίου μεγ.,ΙΙοιμένος

10 28 Ί\ Ποοχόοον καίΤίμο>νος άπ.

J0/2H\II. Μο) νοεο)ς τοϋ ΑΙϋίοπος

11 29 Τ. Καλλινίκου καί Θεοδότης

1 ]\20\Σ. Άποτ. Κεφ. Προδρόμου

12 80 Π. Σίλλα και’Ανδρονίκου άπ.

!2·Ί0\Κ. Αλεξάνδρου άοχ.Κ)όλεο>ς

18 81 II. Ευδόκιμου τοϋ δικαίου

I2/jJ\A. Κατάθ. ζώνης Θεοτόκου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ

||

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΊΙμέρα, ώρ. 12, Νύ; ώρ. 12

l·
11

Ημέρα, ώρ. ΙΙ,Νύξ ώρ. 13

!,
/j jT*. Σνναζίς τής Θεοτόκον

I

ι·ι
Ιό

2\T, Μάμανιος και Ίο)άννου

Ιό

2 Π. Κυπριανόν ίερομ.

10

.{\ Π. ’Ανθίμου ίερομάρτνρος

1G

S Σ. άιονυοίου ’Αρεοπαγίτου

17

4\Π. Βαβν/.α καί Μωϋαίως

is

14

Σ. Ζα/αρίον προφήτου

1 ΓΙ. Άνανίου τον άποστ.

17

·! Κ. Ίεροόίον εηιοκόπον

1S

Γ) Δ. Χαριτίνης μάρτνρος
6' Τ. Θωμά αποστόλου

10

0 Κ. Άνάμνησις ϋανμ. Μιχαήλ

10

20

7 Δ. Προεόρτια γεν. Θεοτόκου

20

7 Τ. Στεργίου και

21

S Τ. Γενέθλια Θεοτόκον

21

6· 77. Πελαγίας όσιας

ρας και Ννμφοδώρας μ.

1·$\Κ, Κορνηλίον

Π

21 11 Π. θεοδώρας όοίου
20 12 Σ. Αυτονόμου ίερομάρτνρος
20

.

22 0 Π. 'Ιακώβου άκοοτό/.ου
2S 10 Σ. Ευλαμπίου, Ενλαμπίας μ.

.Θ

22 0 Τ. Ίθ)ακε'ιμ και ν Αννης
2Η 10, Π. Μηνοδώρας, Μητροδώ-

Βάκχου μ.

24 11 Κ. Φιλίππου αποστόλου
2ό 12 Δ. Πρόβου, Ταράχου μ.
20 IS Τ. Κάρπον, Παπνλου μ,
27 14 Τ. Ναΐαρίον, Γερβασίον μ.
28 Ιό Π. Λ ονκιανον

20 10 Τ. Ευφημίας μεγαλομάρτνρ.
SO 17 II. Σοφίας μάρτνρος
1 1S II. Ενμενίου επισκόπου

SO 17··Σ. Ώσι'επρ., Άνδρέου όσιομ.

2 10 Ζ. Τροφίμου, Ζαββατίου μ.

2 20 Τ. 'Αρτεμίου μ.Γερασίμονόσ.

.3 20 Κ. Ευσταθίου μεγαλομάρ.

3 21 Τ, *ΐλαρίο)νος όσιον τον μεγ.

-1 21 Δ. Κορδάτου άπ,, Ίθ)νά πρ.

4 22 Π. *Αβερκίον τον θανμ.

O 22 Τ. Φωκά ίερομάρτνρος

ό .23 77. ’Ιακώβου έπισκ. 'Ιεροσ.

C 2S Τ. Σνλλψρις Προδρόμου

0.21 Σ. *ΑρέΟα μάρτνρος

Α.

27 14 Δ. “Υιροισις Τίμιου Σταύρον
2S 10 Τ. Χικήτα μεγα/.ομάρτνρος

ίερομάρτνρος

20 10 77. Λογγίνου μάρτνρος
ST, 18 Κ. Λουκά του Εναγγελιοτον
no Δ. Ίθ)ήλ τον προφήτου

7 24 Π. θέκλης προηομάρτυρος

725 Κ. Μαρκιανοΰ καΙΜαρτνρίον

6 20 77. Ευφρόσυνης όσιας

8 20 Δ. Δημητρών μεγαλομάρτνρ.

.3 20 Σ. Μετάστασις *Ιο). Θεολόγον

0\27 Τ. Νέστορος μάρτνρος

110 27 Κ. Καλλιστράτον μάρτνρος

10.28 Τ. Τεοεντίον μάρτνρος

117 2S Δ. Χαρίτοίνος όμολογητοΰ

11 20 77. *Αναστασίας όσιομ.

11 20 Τ, Κυριάκου άναχωρητου
\lh SO. Τ. Γοηγοοίον ίερομάρτνρος

12βΟ\Π. Ζηνοβίου και Ζηνοβίας μ.
13,31 \Σ. Στάχνος καιτών συν αύτώ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
'Ημέρα ώρ. 10, Νύξ ώρ. 14

14

'Ημέρα ώρ. 9, ΝΊξ ώρ. 15

I

1 Κ, Κοσμά και Δαμιανού

1 T. Ναονμ τον προφήτου

14

10 2 T. Άββακούμ τον προφήτου

2 Δ. Άκινδύνον μάρτνρος
16 3 Τ. 3Ακεφιμά και Ίθ)σηφ μ.

16

17 4 Τ. *Ιωαννικίον τον μεγ.

177! 4,

Βαρβάρας μεγαλομάρτυρ.

18 5 77. Γαλακτίωνος, * Επιστήμης

15 0

ΣάββιΙ του ήγιαομένον

15

‘hi. Σοφονίον τον προφήτον

19

6 77. Παύλον τον όμολογητον

19

r;

Νικολάου επισκόπου

20

7 Σ. Των εν Μελιτινή ΗΗ μαρ.
8 Κ. Σύναξ. Μιχαήλ άρχιστρ.

20

7

*Αβροοίον έπισκ.

21 S

Παταπίον τον όσιον

22 9 Δ. ΓΙορφνρίον και Ματρώνης
23 10 Τ, ’Εράστον και Όρέστον μ.

22: 0

* Η σύλ. τής αγίας νΑννης

24 11 Τ. Μηνά καί Βίκτο)ρος μ.
25 12 77. *Ιωάννον τον έλεήμονος

2-l\ll

Δανιήλ τον Στυλίτου

2:712

Σπυρίδωνος τον ϋανματ.

2θ\ Vi

Ευστρατίου μάρτνοος

Π

26 13 77. Ηωάννον Χρυσοστόμου
27 14 Σ. Φιλίππου άποστ.

.

i

2:i\ io

.Θ

21

Μηνά, ' Ερμογένονς μ.

θύρσου μάρτνρος

28 15 Κ. Γονρίον καί Σαμο>νά μ.
29 16 Δ. Ματθαίον Εύαγγελιστον

28 in

* Ελευθερίου ίερομάρτνρος

20 10

Δανιήλ τον προφήτου

30 17 Τ. Γρηγοοίου επισκόπου
1 18 Τ, Πλάτωνος καί Ροιμανον

HO 17

Διονυσίου άρχιεπ.ΑΙγίνης

Α.

27\ 11

2 19 77. Αβδιον καί Βαο/.αάμ
•’J 20 77. Γρηγορίον Δεκαπολίτου
4 21 Σ. Εισόδια τής Θεοτόκον

HI IS II. Σεβαστιανού μάρτνρος

1
1

ιο\ς.

2 20

Βονιφατίον μάρτνρος

K. ’Ιγνατίου ίερομάρτνρος

Π 21 A. *Ιουλιανής μάρτνρος

5 22 Κ. Φιλήμονος μάρτνρος
23 Δ. Γρηγορίον επισκόπου

4 22 T. *Αναστασίας μεγαλομάρτ.

24 Τ, Κλήμεντος πάπα Ρώμης
8 25 Τ. Αικατερίνης μεγαλομάρτ.

0 2111. Ευγενίας όσιομάρτνρος

26 77. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ

0

2ΠΤ. Των άγίο)ν Δέκα μαρτνρ.

7 2:711. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

8 2θ\Σ. 'Η Σύναζ.ις τής Θεοτόκου
0 27 ,K. Στεφάνου τον προηομάο.

12 29 Κ. ΙΙαραμόνον ,Φιλονμένου μ.

10 28, A. Τών Δισμνρίοίν μαρτύρων
11 2tj\r. Των J4 χιλιάδιον νηπίων
12 HO T. Άννσίας της όσιομάρτυρ.

13 30 Δ. Άνδοέον τον ποωτοκλ.

1Π Hill. Μελάνη; όσιας

10 27 77. Ιακώβου τον Ιϊέροον
11 28 Σ. Στεφάνου μάρτνρος

ΟΔΗΓΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
[Χωρογραφία.—Στατιστική.—Κίνησις πληϋνσμον.—
Προϊόντα.— Βιομηχανία.—Κοινόπητες].

.

Α\ ΕΚΤΑΣΙΣ-ΚΛΙΜΑ

.Θ

Α.

Π

Ό νομός Λακεϊαίμονος, Ιχων έν.τασιν 3,350 τετρ. χιλιομέτρων πε
ρίπου, ϊιαιρείται εις ϊύο επαρχία;' τήν τής Λακεϊαίμονος. περιλαμζάνουοαν πάσαν σχεόόν τήν ϋπό τοϋ Ταϋγέτου από Λ. καί τοϋ Πάρνηθος
άπό Α. περικλειομένην χώραν, τήν όποιαν ϊιαβρέχει ό Ευρώτας μετά
τών παραπόταμό)-/ του, καί τήν τής Έπιΐαύρου Λ-μηράς, άποτελουμένην άπό τήν όμώνυμον χερσόνησον.
Η έπαρχία Λακεϊαίμονος, ϊιαιρθυμένη εϊς ϊεκατέσσαρα; ϊήμους,
είνε κατάφυτος κ’ εύφορος. ’Ασκεπούς γης είς μέν τήν πεϊιάϊα ϊέν
συναντά τις εϊμή μικροτάτας έκτάσεις' παντού φύεται ή αειθαλής ελαία,
ή μορέα, τά έαπεριϊοειϊή, μόλις καταλίποντα υπό τήν άμφιλαφή σκιάν
το>ν χώρον πρός καλλιέργειαν ϊημητριακών καρπών εϊς ϊέ τούς παρορείους γηλόφους καί τά βουνά τών βορείων ϊήμο)·/ έν γένει παράγον
τα ι ποσότητες σιτηρών καί οσπρίων σχεϊάν έπαρκεΐς εϊς τήν τοπικήν·
κατανάλωσιν.
Τό κλίμα τής Λακεϊαίμονος είν’ εύκρατο-/ καί υγιεινόν, Τό θέρος
καύματα μόνον εϊ; τά παρευρώτεια χιυρία επικρατούν. Τόν χειμώνα
όμως είνε συχνόταται καί μακρόταται αί βροχαί' ή χιών έπιστέφουσα
τάς κορυφογραμμάς του Ταϋγέτου καί του Πάρνωνος, τάς όποιας έπί
μήνας στεφανόνει, καιακαλύπτει ένίοτε καί τού; βορείους ϊήμους,
ίϊίως τούς ϊήμους Πελλάνη; καί Οίνοΰντος, σπανίως όμυις κατέρχεται
μέχρι τών παρόχθιων χοίρων.

Β\ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ
Τόν νομόν Λακεϊαίμονος ϊεκατίζει άπό του 1880 ή Μετανάστευσή
Ό πόθος τοϋ εύκολου πληθυσμού, αί επαγγελία-, τών πρακτόρων,
ή ελλειψις προστασίας τής κτηματικής περιουσίας παρά τή; πολιτείας

Π

Α.
.Θ
.
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καί αί πολλαπλαί πιέσεις καί καταδιώξεις των οργάνων τής έξουσίας,
συνδυασμένα μέ τήν πατροπαράϊοτον τάσι·/ των 'Ελλήνων πράε έκπατρισμάν καί άποικιαμά·/, κ’ έλκοντά πρός τήν ΰπερωκεάνειον ήπειρον,
ώς πρός τήν νήσον τής Κίρκης, τού; κακοπαθαίνοντας αγροτικούς
πληθυσμούς τής κεντρικής καί νοτίας ΙΙελοποννήσου, παρέαυρεν, δπως
ήτο φυσικόν, καί τό πλείστον των εργατικών χειρών τής Λακεϊαίμονος πρός τόν Νέο·/ Κόσμον. Ήδη εις τά τοία τέταρτα τοϋ όλου πληθυ
σμού, υπολογίζονται οί άπό τό 18 Ιοις τό 35 έτος τής ηλικίας, τής ήλικίας δηλαδή τής δράσευις, άγρόται τή; Λακεϊαίμονος, οί έπιζητήσαντες τήν καλήν Μοίραν άνά τάς άξενους χώρας τής ’Αμερικής, συνυπολογιζομένου καί τοϋ μικρού σχετικώς αριθμού των εις 'Ρωσσίαν, Αί
γυπτον, Κεντρψαν ’Αφρικήν καί Μικρασίαν έγκατεστημένων.
Κ’ ένψ ή έπαρχία μας διά τής καλλιέργειας τών γαιών τη; των
εύφορωτάτων, θά ήδύνατο νά διαθρέψη καί πλουτίση τούς καλλιεργοϋντας αύτάς, πληρόνει τόν μέγιστο·/ έξ όλο)·/ τών Ελληνικών επαρ
χιών καί βαρύτατο·/ φόρο·/, φόρο·/ βραχιόνων καί αίματος, καί ζωής
συχνότατα, εις τήν ΰπερωκεάνειον νύμφην τών ονείρων.
Καί παρέχει μέν καί άγαθά κ’ ευεργετικά αποτελέσματα ύπέρ τής
έπαρχίας 6 εκπατρισμός' ό τόκος ήλαττώθη κατά πολύ, ή τοκογλυφία
έξέλιπεν άπολύτως, καί ύπαρχου·/ κεφάλαια ήρεμοΰντα καί προσφερόμενα πρός 8 καί 5 τοϊς "
(δήμος θεραπνών) πολλάκις" ή άξία τών
κτημάτων ΰψόνεται καταπληκτικώς, δεκαπλασιαζόμενη ενίοτε (ϊήμος
Σπαρτιατών)’ πλεΐατοι Λακεδαιμόνιοι χάρις εις τήν δραστηριότητα,
τήν ευφυΐαν καί τό επιχειρηματικόν αυτών πνεύμα άναϊεικνύονται καί
■άποκατααταίνονται έπιζήλως εϊς τήν ξένη·/, τιμών-ε; τήν επαρχίαν καί
τήν μεγάλη·/ ΙΙατρίϊα. Άλλ’ όμως όλ’ αύτά ϊέν ισοζυγίζουν μέ τήν
μεγάλη·/ καί βαθεΐαν πληγήν, τήν όποιαν ανοίγει εις τά σπλάγχνα τού
Έθνους ή Μετανάστευσις, ή άπομακρύνουαα τόν όπλίτην άπό τών ση
μαιών του, ή άποστεροϋσα συχνότατα τόν πατέρα άπό τό τέκνο·/ καί
τόν υιόν άπό τούς γεννήτορας, καί τόν σύζυγον άπό τήν συμβίαν καί
τό άροτρο·/ άπό τόν γεωργόν, καί τήν γήνάπό τόν ιδρώτα τού εργάτου.
Πολλά καί ποικίλα έπροτάθησαν καί καθημέραν προτείνονται μέ
τρα πρός περιστολήν τής μεταναατεύαεως τών πληθυσμών τής Πελοποννήσου, άλλα βίαια, άλλα ήπια- ώς πρός τήν Λακεδαίμονα εν καί
μόνον μέσον αρκεί νά έπαναφέρη τό πλείστον μέρος τών ξενιτευμένων
τέκνων της, καί άνεγνωρίσθη αυτό άπ’ όλους : ή σιδηροδρομική συγ
κοινωνία. Ό συριγμός τής πρώτης άμοξοστοιχίας παρά τήν Σπάρτην
θ’ άντιλαλήαη ωσάν άνακλητήριος σάλπιγξ διά τούς ξενιτευτάς μας
καί ή παλινάστηαις θ’ άρχίση μαζή μέ τάλλα τάγαθά, τά όποια θά
φέρη εις τήν έπαρχίαν—καί οΰτωπώς θά λυθή καί τό μεγάλον αυτό
ζήτημα.
Έν τούτοις κατά τό παρελθόν έτος, ένεκα τής οικονομικής κρίσεως,
ήτις έξερράγη έν ταϊς Ήνωμέναις Ιίολιτείαις περιωρίσθη αημαντικώς
ό άριθμάς τών μεταναστών. ’Αλλά δέν δύναται νά ΰποτεθή, ότι πρόκει
ται περί μονίμου καταατάσεως.
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Γ'. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
[Σνγχριτιχδς

ηιναξ των άηογραφών 1890

ί

χάτ οιχοι
δήμοι

άπογρ.
1890

χαι

άπογρ.
1907

πρωτενονσαι

1907]

χάτοιχοι

; άπογρ.
I 1890

άπογρ. ι
1907 |
j

ί
:

!
I
:
;
1

.

Σπάρτη
Άναβρυτή
Γεράκι
Γκόρτσα
Καστανιά
Λεβέτσοβα
"Λγ. Νικόλαος
Βρέσύενα
’Αιρισου
Ι’ευιργίτσι
Βρουλιά;
Σκάλα
Ξηροκάμπι
Γοράνοι

.Θ

Π

ι

13,472 14,551
1.532 1,588
2,762
2,894
4,088 4,684
2,894 2,960
4,507 4,871
3.228 3.600
5,809 5,565
1,454
1,850
5,120 5.417
2,855 3.025
1,967
2,108
4,570 -1,409
3,188 8,070

Α.

!

Σπαρτιατών
Βρυσεών
Γερονθρων
Βεραπνών
Καστορίου
Κροκεών
Μελιτίνης
Ο ίνούντος
ΙΙαραποταμίο)ν
ΙΙελλάνη;
Σελλασίας
Τρινάαου
Φάριίο;
Φελλίας

«« 4,436
1,373:
1,457
1,194
1,437
1,228,
829
1,400 1.145:
1.827]
1,789
524
547
1,202
1,101!
203
923
1,888 1,079
1,180] 1.173;
744
781
917
923!
896ι
995

58,203| 60,404

Δ'. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Α'. Μεταξοχλωστήρια. — Ή κυρ'.ωτέρα ρ'.ομηχανία της Λα/ε^αίμονος εϊνε ή μεταξοκλωστική. *Κπτά μεταξοκλ(ΐ)στήρια ατμόν. ίνη-.α
λειτουργούν έν Σπάρτη, τά έςής : 1) X. Κ. Κυριαζοπούλου, μέ ϊύναμιν
10 ίππων, ατράκτου; 82 καί έργατρία; 00. 2) II. ΙΙαπαίάκου, μέ ?ϋναμιν 4 ίππων, έργατρία; 50 καί ατράκτους 02. 8) I. Ρηγοτοΰλου, βυνάμευ)ς 4 ','s ΐππυιν, μέ ατράκτους 90 κ’ έργατρία; 00" έτυχε βραβείου
χρυσού ε!ς τήν παγκόσμιον ΙκΟεσιν των ΓΙαρισίων τού 1900. 4,1 Ν.
Σγουρίταα, ϊυνάμευις 2 1 Ϊππυιν, με ατράκτου; 25 καί έργατρία; 50.
έτυχε βραβείου χρυσού εις τήν ίϊίαν ΙκΟεσιν. 5| ΙΙαναγ. Α. Κωτσοποϋλου, ϊυνάμεοις 2 1 2 Ϊππυιν, μέ ατράκτους 52 καί έργατρία; 40. 0) Β.
Βασιλάκη, ϊυνάμεοις 2 ' ΐππυιν, μέ ατράκτους 82 καί έργατρία; 00
καί 1) I. 2. Φικιώρη, ϊυνάμεοις 2
ΐππυιν, μέ ατράκτους 22 -/.αί έρ·
γατρίας 40. Ή έτησία παραγωγή των μεταξοκλυιστν,ρίυιν τούτοι·/ είνε
15 χιλιάϊες όκάϊε; μετάςης περίπου, έξαγομένης εις Γαλλίαν, ίϊία Μασ
σαλίαν καί Λυών. ΓΙλήν ομυι; των έργοστααίοιν τοΰτυιν, πλείσται γυ
ναίκες, έργαζόμεναι κατ’ οίκον, παράγουν ϊιά χειροκινήτων μαγγάνων
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χονδρομέταξαν, τής όποιας ή έτησία παραγωγή, ανέρχεται είς 8,000
όκάδας περίπου. "Ωστε ή έτησία παραγωγή μετάξης τοΰ ϊήμου Σπαρ
τιατών συμποαοΰται εϊς 23,000 όκάδας περίπου.
Β'. ’Υφαντήρια. — 1) ’Αδελφών Τσερώνη, ύφαντήριον βαμβακερών
υφασμάτων έν Σπάρτη απασχολούν όεκάόα έργατριών. 2) Άντωνίτσας
Μοσχοβίτου, έργαστήριον μεταξωτών ύφασμάτων έν Μαγούλα τοΰ δή
μου Σπαρτιατών, βραβευθέν είς τήν παγκόσμιον έκθεσιν τών Παρισίων
τοΰ 1892 διά χαλκού μεταλλίου κ’ έπαινεθέν είς τήν Δ' ’Ολυμπια
κήν ’’Εκθεσιν. 3) Τό τής Μονής Παντανάσσης έν Μυστρα. όπου έργάζονται τρείς καλογραία·.' 4) Ταπητουργικά έργαστήρια ΰπέρ τά τριά
κοντα είς Άναβρυτήν τοΰ δήμου Βρυσεών, παράγοντα μεγάλας ποσό
τητας άνδρομιδών, καταναλισκομένω/ κατά τό πλείστον είς τήν επαρ
χίαν, έν μέρει δέ κ’ έξαγομένων είς Καλάμας. δ) Πολλά έπίσης τα
πητουργικά έργαστήρια έν τώ δήμψ Γερονθρών, όπου αί γυναίκες έργάζονται κατ’ ίδιότυπον πατροπαράδοτον σύστημα, άνάλογον προς τον
τρόπον τής κατασκευής τοΰ ίστοΰ τής Πηνελόπης' έκτείνουν δηλαδή
τό στιμόνι καθέτως από τής οροφής είς τό έδαφος, καί υφαίνουν διαπερώσαι τό ΰφάδι διά τών χειρών καί ξυλαρίων όριζοντίως έκ τών
κάτω προς τάνω. Κατασκευάζουν δέ αί Γερακίτισσαι θαυμάσιους καί
στερεοτάτους μονοκόμματους τάπητας, ΰστεροΰντας άτυχώς μόνον
κατά τό οχέδιον καί τούς χρωματισμούς, έφαμίλλους όμως καί ΰπερτέρους τών φημισμένοέν τοΰ Λεωνιδίου. Ευχής έργον θά ήτον, έάν ή
ωραία κ’ έλληνικωτάτη αΰτή έγχώριος βιομηχανία έσυστηματοποιεΐτο
κ’ έτελειοποιετο κατά τά σχέδια καί τούς χρωματισμούς, διά ν’ άποβή
πλουτοπαραγωγός καί τιμητική διά τήν έπαρχίαν μας.
1”. ΟΙνοπνευματοποιεϊα. —1) Ν'. Γ. Καμίταη, 2) Κ. Μπουγάδη,
άμφότερα έν Σπάρτη, παράγοντα έτησίως 100 χιλ. όκάδας ποτών καί
ηδυπότων, καταναλισκομένω/ έν τή επαρχία.
Δ . Βυρσοδεψεία πολλά έν τώ δήμψ Βρυσεών, όπου τό πλείστον
τών κατοίκων άαχολε'ιται είς τήν έπεξεργααίαν τών δερμάτων καί τήν
ΰποδηματοποιΐαν. Περί τάς 2,000 όκάδες δερμάτων έξάγονται είς τάς
γειτονικάς έπαρχίας καί ιδίως τάς Καλάμας, διά δέ τοΰ υπολοίπου
κατασκευάζονται 20 χιλιάδες περίπου ζεύγη υποδημάτων, καταναλισκομένων είς τήν αγοράν Σπάρτης.
Ε'. ’Ελαιοπιεστήρια μηχανικά. — Τρία τοιαΰτα υπάρχουν έν
Σπάρτη : 1) X. Κυριαζοπούλου. 2) II. Παπαδάκου, 3) Ν. Σγουρίτσα,
πληρέστατο·/ μετά διϋλιστήρος. "Εν δ’ είς Γεράκι τών Γερονθρών έταιρικόν : Ή λ. Πουλίτσα και Σας, δύο είς Βρουλιάν, 1) Γ. Τσαπάρα καί
2) έν έταιρικόν καί έν είς-Βουτιάνους : Κουμανταράκη καί Σας.
.
“Αλλα εργοστάσια. — 1) Ζυμαρικών Γ. Γεωργόπούλου έν
Σπάρτη, 2) Κούκκων κα! κασκέτων αδελφών Παπαδοπούλων, ο) Καλ
τσοπλεκτικής Ιν, έν Σπάρτη, θ. Κριτσιμηλιοΰ, καί έτερον έν τή Μονή
Παντανάσσης, έν Μυστρα, δ) ’Εργοστάσιο·/ παραγωγής βενζίνης καί
κρεμορίου Δημ. Μαρκάκη έν Σπάρτη, 6) Βαρελοποιεία τινά έν τψ
δήμψ θεραπνών, 7) Λουκουμίυ)·/, άνθονέρου καί ροδοστάγματος, Ν. Γ.
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Καμίτση έν Σπάρτη, 8) ’Ανθόνερο·:, Ν’- Σγουρίτσα έν Σπάρτη, ν.αί άλλα
τινά μικροτέρας σπουόαιότητος.

Ε . ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

.

.Θ

Α.

Π

Ίΐ Σπάρτη συγκοινωνεί μετά της Τριπόλεω; μέν καί τού ΓυΟείου
51.’ άμαξητών 62ων, μετά τών Καλαμών 2έ $ιά όατής όόού 2ιά μέσου
της μαγευτική; καί άγρια: Λαγκάόας. Καί από μέν τή: 'Γριπόλεως
ή όιάρκεια τού 2·.’ άμάςη: ταξειόίου είνε 7 — 8 περίπου ώραι (ναύλος
2ρ. 8 — 10 κατά Οέσ·.ν|, άπό 2έ τού ΓυΗείου 7 περίπου ώρα·, (ναύλος
0—7 όραχ. κατ’ άτομον). Τό 2έ ταςείό.ον άπό Καλαμών εις Σπάρτην
2ι’ ήμιόνου 2ιαρκεϊ 10 περίπου ώρα: (άγώγιο/ 2ρ. 7—8).
Ή Σπάρτη είνε ή μόνη πρωτεύουσα νομού ί έςαιοουμένη; τής όρειτής Άρτης) έν Έλλάόι, ή όποια 2έν συνόέεται 2·.ά σιόηροόρομικής γραμ
μής. Έπανειληυμέναι έγιναν μελέτα1, καί προμελέτα·, πρός όιάστρωσιν
γραμμής προεκτάσεις τού 2ικτύου Σ1ΙΛII μέχρι Σπάρτης" άλλ’ έμει
ναν εις οχέόιον, καί είνε άγνωστον πότε ύά πραγματοποίησή τό 2ίκαιον,
άλλα καί φρούόον, όνειρο·/ των παραγκωνισμένων Λακεόαιμονίων, οι
όποιοι κατά πολλά ζημιόνονται ένεκα τής έλλείψεως σιόηροόρομικής
συγκοινωνίας οϋτ’ έξάγοντες τά ποικίλα προϊόντα τυ)ν ταχέως, ούτε
είσάγοντες χρήμα ξενικόν άπό τούς περιηγητάς, οΐτινες ύά κατέκλυζον
αναμφιβόλους τήν επαρχίαν, άν 2έν έχρειάζετο ρασαν.στικόν όιήμερον
ταξείόιον άπό τής πρωτευούσης εις τήν Σπάρτην.
Ή2η όμως άπό τού Όκτιοόρίου τού 1007 ίγ'.ναν όιαόήματα ισχυρά
έκ μέρους τών Λακεόαιμονίων καί 2ιά τής έν Σπάρτη Οπό τήν επίτι
μον προεόρείαν του Σεό. Λακε2αίμονος καί Μο/εμόασίας κ. Γερμανού
«’Επαρχιακής Συνελεύσεως» καί 2ιά τής έν ’Αθήνα·.; Οπό τού Συνόέσμου τών Λακεόαιμονίων καί πάντων τών έν ’Αθήνα.; καί Πειραιεΐ
συμπολιτών έγκατασταθείσης «Κεντρικής’Επιτροπή:» άποτελεσθείσης
έκ τών εξής : Τού Σεό. Επισκόπου Μεσσηνίας κ. Μελετίου ώ; προέ2ρου' τού κ. Σπ. Ηεοόωροπούλου, όικηγόρου, ώ; γραμματέως καί τών
κ.κ. 4. Χαριτάκη, όικηγόρου' ’ ΑΟ. Ματάλα, τέως νομάρχου' Γ. Άντωνοπούλου' ΤΙρ- Γάόόαρη. Φ.λ. Ζαννέτου καί 4. Κόκκορη, ιατρών' X.
Γιαννακοπούλου. τραπεζίτου, Φ. Βαλασσοπούλου. προεόρου τού Συνόέσμου τών Λακεόαιμονίων’ Νικήτα Λασκαλάκη, γραμματέως τού ίόίου
Συνόέσμου' Β. Βούρόουλη, Π. Νικολετοπούλου καί Π. Μέρμηγκα, μεγαλοόιομηχάνυ)·/ έν Πειραιεΐ—καί 2ιά καταλλήλων ένεργειών επέτυχαν
ν’ άναγν/οριαθοΰν έπισήμω; τά όίκαια τής Αακεόαίμονος καί παρά τής
κοινής γνώμης καί παρά τού τύπου καί παρά τών άρχίντων, έλπίζεται
2έ, ότι 2έν είνε μακράν πλέον ή αυγή τής προόόου τής Αακεόαίμονος.

<Γ\ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Λειτουργούν εΰόοκίμως έν Σπάρτη τά έςής σωματεία :
1) Ό «Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος», συντηρώ/ γυμναστή-
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

.Θ

Ζ
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ριον άριοτον καί σώμα μουσικόν έξ 25 χάλκινο)·/ όργανο)·/. Πρόεδρο; :
Ν. Γεράσιμοσ, Γραμματεύ; : Δ. Μυλον/άκος, Ταμία; : . . .
2) Ό «Σπαρτιατικό; Σύνδεσμο;», μετοχική έταιρεία εύεργετικο)τάτη, πρότυπον πρός μίμησιν άπό τά; άλλα; επαρχία;. Τό λαϊκόν αυ
τή; ταμιευτήρι» ν λειτουργεί άριστα, άποδίδον τόκου; καί καταβάλλον
μερίσματα αξιόλογα Πρόεδρο; : Π. Στασινόπουλος, γραμματεύ; καί
ταμία;: ’Λντ. Λοϋλος.
3) Ό «Σύλλογο; ’Αλληλοβοήθεια; ό Σοιτήρ», μέ πρόγραμμα φίλαλλον κ’ έν μέρει συνεργατικόν, διατελό)·/ υπό τήν επίτιμον προεϊρείαν
τοΰ 2. Επισκόπου Μονεμβασία; καί Λακεδαίμονο; κ. Γερμανού.
Πρόεδρο; : Άναατ. ΙΙατρινάκο;. Γραμματεύ; : 2. II. Στρατηγόπουλο;.
Ταμία; : Βασ. II. Χρηστάκο;.
4) Ό «Σύνδεσμος τών Δημοδιδασκάλων Λακεδαίμονο;*, ιδρυθεί;
ϊΓ αξιέπαινου πρωτοβουλία; τού εΰπαιδεύτου επιθεωρητοΰ τή; Δημοτ.
Έκπα ιδεϋσεω; τού νομού Λακεδαίμονο; κ. Ιακώβου Βαχαβιώλου, Πρόε
δρο; : Δ. Ζαννόπουλο;, Σύμβουλοι : Π. Ί. Ματάλας, I. Δ. Χικολετόπουλο;. Γιώργ. ΙΙαπαγιαννόπουλος, Ί. Κερασσόπουλο;.

Α.

Π

ΊΙ Λακεδαίμων δύναται νά καυχάται, οτι πρώτη εδιοκε τό σύνθημα
τή; αΰτοόιοικήσεο); τών δήμο)·/ καί τών χοηοίο)·/, ΐιά τή; ίδρύσεο); τή;
«Κοινοτική; ’Κπιτροπή; Βαμβακού;», ή όποια γενομένη μ’ ενθουσια
σμόν ύποϊεκτή από τού; απανταχού φιλότιμου; καί φιλοπάτριδας Βαμβακ'τα;, έπιτελεί έργα οίκοκυρικά καί προοδευτικά εϊ; τό ώραϊον χο)ρίον. Κατά τήν τελευταία·/ λογοδοσίαν τή; ’Επιτροπή;, τήν όποιαν,
έχομε·/ ύπ’ οψιν, είσεπράχθησαν μέχρι τούϊε όραχ. 110,064.10, έδαπανήθησαν ?έ όραχ. 109,440.20. Έργα όέ τή; επιτροπή;, γινόμενα όλονέν
είνε : ό έξωραίσμό; τή; Βαμβακού;, ή άναόάσωσι; τών πέριξ, ή ϋποστήριξις πτωχό)·/ μαθητών, ή μετάκλησι; ας ίου πνευματικού όιά τό χρι
στεπώνυμο·/ πλήρωμα 'τού χωρίου, ή εΰρυνσι; τού νεκροταφείου, ή έμψύχωσι; τή; κτηνοτροφία;, ή ΐόρυσι; βιβλιοθήκη;, ή καλλιτέρευσις τής
συγκοινωνία; τών χωρίων τού δήμου Οίνούντο;, ή έπιδιόρθωσι; βρύσεο)·/,
ή έκ βάθρων κατασκευή τού ναού τή; Βαμβακού; ή «Κοίμησι; τή;
Θεοτόκου», έργο·/ μέγα καί θεάρεστον, τό όποιον άνέλαβε νά φέρη εις
πέρας ή επιτροπή. ΙΙρόεόρος τή; Δ. ’Επιτροπή;: Χαρ. θ. Βούρβουλη;,
γραμματεύ;: Κ. I. Χούπη;, ταμία;: Ζ. Τρυποσκιάόη;.
Άλλη κοινοτική επιτροπή, άξιεπαίνω; όρώσα υπέρ τής ευημερία;
τού χωρίου τη; είνε ή πρό έξαετία; περίπου συσταθεΐσα «Κοινοτική
Επιτροπή Βασσαρά — Βερροίιον». Ή έπιτροπή αϋτη λειτουργούσα κατά
τό ύπόόειγμα τή; προηγουμένης, σκοπόν έχει πλήν τών άλλων κοινω
φελών καί προοδευτικό)·/ έργων τήν μεταφοράν ύόατο; ποσίμου εις τό·
χωρίον Βασσαρά·/, έχει όέ αρκετήν καί αϋτη περιουσίαν.
• ΙΙρόεδρο; : Άν. X. Θεοφίλης, γραμματεύ; : Άν. Π. Θεοφίλης.
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Η'. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
[κατά μέσον ορον της πενταετίας 1QO1 — 1Θ06]

*
QJ
5

Σιτηρά , ΛΕλαιον

Οίνος
οκάδες

όκάόε;

όκάόες

1

Πλήν των ανωτέρω παράγοντα1,
προϊίντα:
Σπαρτ-.ατών
Κρυσεών
θεραπνών
Κροκεών
Πελλάνης
Σελλααίας
Τρ’.νάσου
Φάρ'.ϊος
Φελλίας

450,000;
80,000!
οιο,οοο;
300,000
οο,οοο;
300,000
120,000;
60,000|
150,000.
150,000'
25,000;
120.000
30,000|

.

00,000
15,000
750.000·
200,000
2,000.000
1,000,000
200,000
7,000,000
00.000
200.000
330,000
400,000

0,005,000! 12,325.000

Α.

Ιυνολον

800,000
30,000
130,000
300,000
400,000
250.000
150,000
3,000,000
000,000
300,000
15,000
460,000
100,000

.Θ

Σπαρτιατών
Ηρυσεών
Γερ&νϋρών
θεραπνών
Καστοριού
Κροκεών
Μελ'.τίνη;
Οίνοΰντος
Πελλάνητ
Σελλασίας
Τρ'.νάσου
Φάρ'.ϊρς
Φελλ'α;

Π

1
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13

Κονκονλ. Μέλι

Δήμοι

■5,095,000

εν τη επαρχία

σκάλες

40,000
700
100
3,OCX)
40,000
3,. 00
5,000
400
1,000
1,000
370
13,000
4,000

όκ.

100
200
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
300
500
1,200
500
300

116,57019,000
κα; τά έπόμενα

πορτοκάλια 1Ο,ΟΟΟ/ΚΗ) στ α'ψίς 25,000 όκ.
κάστανα 10,000 όκ. κάρυα 1,000 όκ.
σταγίς 10,000 όκ.
,ιαλανίί'.α 330,000 όκ.
γεώμηλα 15,000 όκ. όσπρ'.α 10,000 όκ. κάρυα 15,000 όκ,
άμύγϊαλα 5,000 όκ. ά/λάϊ·. α 100,000 ό κ.
όσπρ’.α 23,000 όκ. βάμβαξ 43,000 όκ.
κάστανα 2,000 όκ. κάρυα 2,000 όκ. σ τα'-ρίς 50,000 όκ.
πορτοκάλ'.α 1,000,000
γεώμηλα 30,000 όκ. κάρυα 25,000 όκ.

-------
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΙ
Β\ ΜΪΣΤΡΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ
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Εις άπόσχασιν χριών χεχάρχων ιή; ώρας άπό χήν Σπάρ-.ην, έπί χών
προπόδων χοϋ Ταϋγέχου, κεΐχαι 4 Μυσχράς, //»ρ·.ον ήδη ερημικόν, ή
βαα-.λίς άλλοχε χιών πόλεων τής ΓΙελοποννήσου. Τόν Μυσχράν ίδρυσε χό
1249 4 φράγκος καχακχηχής Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνο:, έκαλλώπισαν
ϊέ κ’ έπεξέχειναν μεχέπειχα οί Δεσπόχαι χοϋ Μωρεως ΓΙαλαιολόγοι καί
Καχακουζηνοί
Ό Μυσχράς ϋπήρξε μία χών πλουσιωχάχων καί πολυανϋρωχοχάχων
πόλεων τού Μωρέως καχά χόν Μεσαίωνα καί χούς χρόνους χής δουλείας' καχά χόν Iiorys tie Saint-Yincent, έπί μέ/ χής έπανασχάσεως
χοϋ 1870 είχε 16.000 καχοίκους, καχά δέ χό 1821 εϊχεν 20,000. Μοίρα
δμως όλεΟρία παρηκολούθει φήν πόλιν από χής ίδρύσεώς χης. Πϋρ καί
σίδηρος έ.χανειλημμένως έπιπεσόνχα, καχά διαιςόρου: επο/άς. έπέφεραν
πανχοίας καχασχροφάς' άλλ’ άνεγεννάχο 4 Μυσχράς, ωσάν Δράκος μυθ'.κός άπολόγου
Καχά ϊέ χήν έπανάσχασιν. από χής έκρήςεως αύχής μέχρι τής εγκαθιδρύσεως χών έπισήμων αρχών χοϋ Βασιλείου, 4 Μυσχράς ϋπήρξεν ή
έδρα χών ’Εφόρων χής Λακεδαίμονος, οϊχινες διώκουν χήν //ώραν μεχά
δικαιοσύνης καί άγαΟόχηχος παχρ'.κής. Υπήρξαν δε καχά καιρούς
"Εφοροι 4 Άναγν. Κοπανίχσας, 4 Ν'. Κρείόαχάς, 4 Ν’. Σαλχαφερος, έκ
Μυσχρά, 4 ίϊρωχοσύγκελος Ν'εόφυχος Οικονόμου, εκ Βασσαρά, 4 ’Ανα
γνώστης Τζωρχζάκης, έκ Κααχανιάς, καί άλλοι χινες έκ χιών πολιχικών καί στρατιωτικών αρχηγών χοϋ χόπου.
Τάς καχ’ έπανάληψιν καχασχροφάς καί δηώσεις, χάς 4πο!ας έπί χοϋ
Μυσχρά έπεσώρευσαν αί αλλεπάλληλοι κατακτήσεις κ' έπιδρομαί συνεπλήρωσαν αί όρδαί χοϋ Ίμόραήμ καχά χήν δευχέραν είς χήν Λακεδαίμονα εϊσζολήν χου. Μεχά δετήν άποκαχάσχασιν, 4 Μυσχράς έγινε πρω·
χεύουσα χής έπαρ/ίας Λακεδαίμονος κ’ έδρα διοικη :οϋ.
Τό χελευταϊον δέ πλήγμα καχά χής ιστορικής πόλεως έδωκεν ή
Ελληνική Πολιχεία διά χοϋ διαχάγμαχος χοϋ συνοικισμού χής νέας
Σπάρτης. Η άχυχής καί ήλιθία καί αΰχόχρημα δολοφονική άπόφασις
χών Βαυαρών, διά χής δποίας ίδρύβη νέα πόλις έπί χών ερειπίων σχε
δόν χής αρχαίας, ασφαλώς V έπί χής ρωμαϊκής Σπάρχης, ϋπήρξεν ή
καχαδικασχική είς ϋάναχον άπόφασις καχά χοϋ Μυσχρά.
Οί πλείσχοι, καί ιδίως οί εύποροι, επωφελούμενοι χιών ευεργετημά
των καί χών ευκολιών, αί δποΐαι παρείχονχο είς χούς πρώχους συ/οι
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κιστάς, εγκατέλειψαν οίκους, υποστατικά καί κτήματα καί μετψκουν
πανοικεΐ είς τήν νέαν πόλιν, τήν δποίαν έφαντάζοντο άλλην γήν
έπαγγελίας' μετά τινα έτη έρημώθη σχεδόν δ Μυστράς, καί όλίγαι
παλαιαΐ οικογένεια', μόνον άπέμειναν, διά νά τηρήσουν τήν παράδοσιν
καί διαφυλάξουν τούς άποσυνθεμένους λίθους.
At ζημίαι τάς δποίας έπροξένησεν ή ϊδρυσις τής νέας Σπάρτης εϊνε
πολλαί καί ποικίλα1.' μεταξύ αυτών δέν Οεωροΰμεν άσκοπον ν’ άναφέρωμεν τινάς συνοπτικώς ένταϋθα. Πρώτον: δ Μυστράς έχων έν έαυτψ
τήν δύναμιν τής άναγεννήσεως έκ τής τέφρας του, τοσάκις μετά τάς
προτερινάς καταστροφάς άνακύψας καί ανανεωθείς, παρείχε τήν πιθα
νότητα, άν μή βεβαιότητα, ότι, άμα τή άποκαταατάσει τής τάξεως έν
τψ νέψ Ρασιλείψ, ήθελε καί πάλιν άναλάβη, καθιστάμενος δέ πρω
τεύουσα τοϋ νομού ήθελεν έτι μάλλον άναπτυχθή υπό πάσαν έποψιν,
καί παραλλήλως μέ τάς αύξανούαας άνάγκας ήθελεν έπεκταθή έπί τής
πεδιάδος καί προς τήν ΙΙανηγυρίστραν καί προς τόν κάμπον τού Πα·
ρωρίου. Δεύτερον: διά τής ίδρύσειυς τής νέας Σπάρτη; έπί των έρειπίων
τής παλαιάς κατελήφθησαν καί κατεδικάσθησαν εις αιώνιον ύπνον
θησαυροί καί αρχαιολογικοί πολύτιμοι, των δποίων ή άποκάλυψις θέλει
στοιχίσει ημέραν τινά άμυθήτους δαπάνας είς τό Έθνος. Τρίτον : ένεκα
τής γειτνιάοεως τής νέας πόλεως μέ τήν Άκρόπολιν καί τό θεατρον
καί τό Κυκλοτερές Οικοδόμημα καί τά λοιπά μνημεία, τά δποϊα όλοι
οί περιηγηταί από τού Giambetti (146ό) μέχρι τού Chateaubriant
(1806) είδαν καί άπεθαύμασαν έν ολψ ή έν μέρει, οί οίκοδομούντες,
δι’ έλλειψιν οικοδομικών ύλικίΰν πλησίον τής πόλεως καί πρός απο
φυγήν έξόδων μεταφοράς, έσύληααν κατά καιρούς, μέ τήν ανοχήν τών
αρμοδίων, τά μάρμαρα τών μνημείων, κίονας δλολοκλήρους ακόμη,
καί άναακάπτοντας κρυφά καί φανερά εις τούς πέριξ αγρούς, έξήγον
λίθους ένεπιγράφους μετ’ αργών καί γλυπτούς μετ’ άγλύπτων, ν' έχρησιμοποίουν πρός οίκοδόμησιν τών οίκων των- καί τά δείγματα τής
τοιαύτης ιεροσυλίας συναντφ τις παντού άνά τούς δρόμους τής Σπάρ
της. Τέταρτον : οί έλειογενεΐς πυρετοί ένεδήμουν μέχρις έσχάτων, άν
μή ακόμη, εις τήν πόλιν, ένεκα τής γειτνιάοεως τού Ευρώτα. Ένφ τό
κλίμα τού Μυστρά ήτο ανέκαθεν καί είνε καί ήδη υγιεινόν κ’ εϋάερον. Πέμπτον : ή πόλις έχει ανεπαρκή πόσιμα Οδατα, καί ή ανεπάρκεια
γίνεται κατάδηλος άπά έτους είς έτος, ένώ τού Μυστρά τά Οδατα καί
άφθονα είνε καί υγιεινά.
"Ολαι αύταί αί ζημίαι, αί μεγάλαι καί ανυπολόγιστοι, έπήλθαν ένεκα
τής ίδρύσεως τής νέας Σπάρτης. 'Ώστε δέν είχαν άδικον οί συνετοί καί
φιλοπάτριδες εκείνοι Μυστριώται, οί ρίπτοντες καθείς τόν λίθον των εις
τό ανάθεμα, τό όποιον γιγάντιον ΰψώθη μεταξύ Μυστρά καί Σπάρτης
κατά τήν μετοικεσίαν τών κατοίκων τότε.
Ή δέ δημοτική Μούσα, ή όποια δι’ όλα όμιλε! μέ τό θυμόσοφον καί
τόν λυρισμόν τον έδικόν της, τό είπεν είς έν δίστιχον :
ΤΙαρώρι με τά κρύα νερά κι Άγιάννη μου. μέ τάνϋη
Καί ον, περίφημε Μνοτρά, σ’ ε/άλαοεν η -πάρτη.
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Αρχαία πόλις. — Τής αρχαίας Σπάρτης έλάχιστα ϋπέρ τό έδαφος
λείψανα έχουν διααωθή μέχρις ήμών, κείμενα 5' τής ώρας έξωθεν τής
Β. άκρας 'τής νέας πόλεως, καί ιδίως ή βάσ.ς τον /εγομένου •Κυ
κλοτερούς Οικοδομήματος*, ανάξια λόγον έρείπια αρχαίοι·/ ναών καί
δ κατά Beule Τάφος τον Λεωνίδα. Συνέβη ν' έδώ ο.τι καί εις ’Αθή
νας. Καί οι νεώτεροι Σπαρτιάτα·., έναμίλλως μέ τον: νεωτέρονς ’Αθη
ναίους, έλάμβαναν τήν οικοδομικήν ύλην έξ αντί)'/ των πρό τών
ποδών των έρειπίων καί οντω τεμάχια καί λείψανα τών πλείοτων
οίκοϊομημάτο)’/ έκ τών πολυαρίθμων υπό τον Παυσανίον άναφερομένων καί καταλαμβανίντων κεφάλα-.α δλίκληρα τής ΙΙεριηγήσεοϋς του,
έχάθηααν. Τοϋ ϊέ αρχαίου θεάτρου τήν θέτ-.ν τό χαρακτηριστικώς
κοϊλον τοϋ έδάφους μόνον καί ρωμαϊκά τ·.να κτίσματα παρέκει όρίζουν
σήμερον.
Μετά τάς άνασκαφάς, τάς γενομένα; τό 1876 παρά τών Γερμανών
Dressel καί Milchoffer ή ’Αγγλική αρχαιολογική σχολή τών Αθη
νών ήδη από διετίας ενεργεί τοιαύτας είς διάφορα σημεία δί έγκριτων
έταίρων της. Έκ τών ανασκαφώ·/ τούτων πλεΐστα σπουδαιότατα εύρήματα προήλθον είς φώς, περί τών όποιων γίνεται λόγος είς ειδικόν
άρθρον τοϋ άνά χεϊρας τόμου τον «Σπαρτιατικόν ’Ημερολογίου'-.
Μουσεΐον. -Τό ’Αρχαιολογικόν Μουσείο/ τής Σπάρτης ίδρΰθη πρό
τριανταπέντε περίπου έιών, κατά σχέδιο·/ τον έξοχου άρχιτέκτονος
τής Σινιαίας Ακαδημίας Hansen. Εΰρυνθέν τό 190') περιέχει ήδη τρία
διαμερίσματα, είς τά όποια περιελήφθησαν αί Οπό τοϋ πρώτου έπιμελητοϋ II. Σταματάκη συναχθεΐσαι, τινές τών άνά τά πέριξ διεσπαρμένο)·/
αρχαιοτήτων, έναπετέθησαν δε καί τά κατιυτέρας αξίας ευρήματα έκ
τών κατά τό 1872 ένεργηθειαών είς Βαφιό ανασκαφώ·/ Οπό τοϋ έφίρου
κ. Τσούντα, καί όσαι άνευρέθησαν έπειτα αρχαιότητες, περισυλλεγείσαι κατά καιρούς ύπό τοϋ μακαρίτου Δ. I. Γεο)ργιάδον- τό δέ 1962
κατετάχθηααν έπιστημονικώς καί κατελογήθησαν παρά τοϋ μακαρίτου
Δ. Φιλιού, τοϋ περιπύατου μύστου τών Έλευσινείο)·/. Κατά τον κατά
λογον τοϋ Φίλιου 210 έργα περιλαμβάνονται είς τό Μουσείο·/ μετά
τών έπιγραφών. Πλήρης δέ κατάλογος τών άνά τήν έπαρχίαν καί τών
τοϋ Μουσείου άρχαιοτήτο)·/ έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν τοϋ Γερμανικοϋ άρχαιολογικοϋ ’Ινστιτούτου τών ’Αθηνών ί1877| Οπό τών προαναφερθεντυ)·/ Η. Dressel καί Λ. Milchoffer.
Τάξιολογούτερα τών γλυπτών τοϋ Μουσείου είνε δέκα περίπου ανά
γλυφα τής αρχαϊκής έποχής, κρινόμβνα ώς άριστα δείγματα τής τρα
χείας καί ίδιοτύπου τέχνης τών χρόνο)·/ έκείνοιν. Έκ τών άλλο)·/ ανά
γλυφο)·/ τοϋ Μουσείου, λαβόντες φο)ιογραφικάς άπεικονίσεις, έδημοαιεύσαμεν είς τόν Ε' τόμον τοϋ 'Ημερολογίου δύο.
α ) ’Απόλλων καί Άρτεμις. (ϊδε Σπ. Ήμερολ. τ. Ε", σ' 97). Πλάς
μαρμάρου λευκοϋ, όρθογωνική, 0,46χ0,Γ)7, άποκεκρουμένη είς τήν
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δεξιάν-κάτω γωνίαν. Αριστερά τοϋ θεατού είκονίζεται κατά γραφήν
πρός δεξιά άνήρ γέρων ποδήρη χιτώνα άχειρίδωτον, κρούων δέ λύραν
διά τής άριστεράς, ή δποία είνε μ’ έξοχον τέχνην έξειργασμένη, καί
τείνων κύλικα διά τής έκλιπούαης δεξιάς, έντός τού όποιου προχέει
κάτι, διά πρόχου, τόν δποϊον κρατεί έπιχαρίτως διά τής δεξιάς, γονή
είκονιαμένη άντιμετώπως καί φέρουσα άχειρίδωτον έπίσης ποδήρη
χιτώνα μέ μασχαλιστήρας καί ίμάτιον ή μορφή καί ή στάσις τόσον
τής γοναικός, όσον καί τού άνδρός ένέχουν κάτι τό απερίγραπτα εύγενικόν καί γοητευτικώτατα άβρόν. Μεταξύ τών δύο σωμάτων, έπί τοο
έδάφους, όμφαλός, έκατέρωθεν δ’ αΰτοΰ δύο αετοί, άπεικόνισις τοϋ
Δελφικού χρυσού συμβόλου, τοϋ παριστάνοντος τούς δύο αετούς, οί
δποΐοι, κατά τόν θρύλον, έξαποσταλέντες κάποτε ύπό τοϋ Δ ιός άπό τά
δύο πέρατα τοϋ κόσμου, αυνηντήθηααν εις Δελφούς, οϊτινες Ιθεωροϋντο
έκτοτε ώς κατέχοντες τό κέντρον τής οικουμένης. Τό έργο·/ θεωρείται
ώς αττικόν, άνήκον εις τήν ακμήν τής τέχνης καί ποιηθέν κατά τούς
χρόνους τής ειρήνης τοϋ Νικίου.
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$') * Αμαξονομαχία (ίδε Σπ. Ήμ. τ. Ε', σ. 49). Τμήμα ζωφόρου
δωρικού ναοϋ μέ τρίγλυφον είς τά μέσον. Είκονίζεται είς μέν τά πράς
αριστερά τμήμα άνήρ γυμνός, είς στάσιν προβολής, κρατών πέτασσον
διά τής άριστεράς, ένψ διά τής έκλιπούαης δεξιάς κατέφερε τό ξίφος
κατ’ Άμαζόνος (;) κεκλιμένης καί έπί τής δεξιάς άκουμβώσης, διά δέ
τής υψωμένης άριστεράς προσπαθούσης ν’ άποτρέψη τήν χεΐρα τοϋ
Αντιπάλου. Εις δέ τό πρός δεξιά, δύο γυναίκες (;) φέρουσαι χιτώνας
φαινομηρίδων, ών ή μέν πρός τάριστερά, ή δποία καί φαρέτραν φέρει
κρεμαμένην έπί τοϋ ώμου, είκονίζεται ώς τείνουσα νά τρέξη πρός τήν
τρίγλυφον, ή δ’ έτέρα, κρατούσα αυτήν άπό τής άριστεράς, εμποδίζει,
σύρουσα πρός τάντίθετον. ΊΙ κίνησις τοϋ όλου έργου έχει κάποιαν πνοήν
πολεμικής ορμής ίσχυράν άτυχώς είνε άποκεκρουμένον κατά τό πλείστον καί Ιδία κατά τάς κεφαλάς. Κατετέθη ύπό τοϋ Φίλιου τψ 1891.
ψηψιδωτά : Ή Σπάρτη εγκλείει τά ωραιότερα τών έν Έλλάδι
ρωμαϊκών ψηφιδωτών- τρία τοιαϋτα έχουν ήδη άποκαλυφθή :
1)
III Ενρώπη. Έπί τετραγώνου έδάφους, μέ πλευράν δύο περίπου
μέτρων είκονίζεται νεαρά γυνή, περιβαλλόμενη κατά τήν όσφύν ύπό
ιματίου καί καθημένη έπιχαρίτως έπί ταύρου μέ διεστώτας τούς πόδας.
Τό δλον σχέδιο·/ είνε άμιμήτου άκριβείας, τά δέ χρώματα ζωηρότατα,
ή δ’ έκφρασις τών οφθαλμών, τόσον τής γυναικάς-Εύρώπης όσον καί
τοϋ ταύρου-Διός, άφθάστου κάλλους. Άνωθεν δέ κ’ έκατέρωθεν είκονίζονται δύο πτερωτοί "Ερωτες, κρατούντες καθείς πέτασσον" τοϋ άριστερόθεν άτυχώς έχει καταστραφή τά άνω ήμισυ. Τά δλον περιβάλλε
ται ύπό πλαισίου ψηφιδωτού έν εϊδει πλοχμοΰ.
2)
Ό 'Α/ιλλεύς. Τά ψηφιδωτόν αυτά είνε μεγαλείτερον τοϋ προη
γουμένου, κατωτέρας όμως τέχνης" παριστάνει τόν Όδυσσέα έπιδεικνύοντα τά είς ανοικτόν κατακείμενον κιβώτιον αντικείμενα, καί τόν
Άχιλλέα είς τό μέσον μέ γυναικεία·/ ενδυμασίαν καί μίαν τών θυγατέ-
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ρων του Λυκομήδους παρ’ αυτόν. Τά δύο αυτά ψηφιδίοτά ανήκουν είς
τό κράτος, έξαγορασθέντα από τούς ίδιοκτήτας.
3)
*0 Όρφεύς. Παρά τήν ρίζαν δένδρου κάθετα*, ό Όρφεύς άνα·
κρούων λύραν, πέριξ δέ, κατά γης κ’ επί του δένδρου, παντοία ζψα,
θηρία, πτηνά κ’ έρπετά άκροώμενα τήν θείι.ν μελψδίαν του. Εϊκονίζονται δέ μετά θαυμασίας άκρνβείας καί χρωματισμών ωραίων : λέων,
λεοπάρδαλης, ϊππαγρος, δφις κλπ. ’Ανήκε*. ε?ς τόν κ. Τράγκαν, μετά
τοϋ δποίου διατελει τό δημόσιον είς διαπραγματεύσεις πρός αγοράν
από έπταετίας όλης !
Μενελάΐον : Παρά τήν άριστεράν όχθην του Ευρώτα, επί των όμωνύμων όρέων κείνται λείψανα τοϋ Μενελαίου», κενοταφίου ίδρυθέντος
είς τιμήν του Μενελάου καί τή: Άλένης.
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Άμνχλαι: Είς άπόστασιν ώρας από τής Σπάρτης παρά τήν όδόν
Γυθείου, κείνται αί αρχαία*. Άμύκλαι, όπου σώζονται θεμέλια τοϋ
Ναού του Απόλλωνος καί άλλων ναών. Παρέκει άνευρέθη παρά του
κ. Τσούντα ό περίφημος προϊστορικός τάφος, του όποιου τά χρυσά
κτερίσματα κοσμουν ήδη τήν Μυκηναϊκήν αίθουσαν του Κεντρικού
Μουσείου των ’Αθηνών.
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* Αμυχλαϊον : ΓΤαρά τό χωρίον Τσαοϋσι του δήμου Σπαρτιατών,
ήμίσειαν περίπου ώρας μακράν τής Σπάρτης, καί Λ. τής όδου Σπάρτης —Γυθείου επί χαμηλού γηλόφου, όπου υπάρχει ναΐσκος τής ‘Αγίας
Κυριακής, κτισμένος κατά το πλείστον με μάρμαρα καί γλυπτά τεν
μάχια αρχαίων οικοδομημάτων, ευρίσκονται. κατά τόν αείμνηστοΦουρόαίγλερ, τόν προπέρυσιν άποβιώσαντα εν Άθηναι; σοφόν έφορον
τής Γλυπτοθήκης του Μονάχου, οστις ενήργησε δοκιμαστικά: άνασκαφάς τήν άνοιξιν του 1904, τμήματα τοϋ βάθρου του νοοΰ καί τοϋ
βωμού του ’Απόλλωνος τοϋ Άμυκλαίου. τόν όποιον τόσον όνειρωδώς
μεγαλοπρεπή καί πολυμερή καί πλούσιον περιγράφει ό Παυσανίας.

Γ\ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ
Ό Μυστράς δεν είνε μόνον ιστορική πόλις έγκλείουσα ιστορίαν
αιώνων άνερεύνητον, άλλ’ είνε ακόμη ή ά/.ρόπολι: τής Βυζαντινή:
τέχνης περιλαμόάνυιν είς τούς πολλούς καί σχετικώς διατηρημένους
ναούς του έξοχα δείγματα τής αρχιτεκτονικής, ζωγραφ.κής, γλυπτι
κής καί διακοσμητικής τέχνης τής μεγάλη: εκείνη; εποχή; τού Ελ
ληνικού βίου. Περί των πολυτίμων αυτών μνημείο)*/ θά κάμωμεν σύν
τομον λόγον εδώ.
*Η Μητρόπολις.— Τιμάται ό ναός ούτος επ’ όνόματι τοϋ ’Αγίου
Δημητρίου, κτισθείς κατά το 1302 υπό Νικηφόρου, τοϋ Μοσχοπούλου
Μητηοπολίιου ;ίαχεί)αΐ{ΐονίας. Ό διάκοσμος τοϋ ναού τούτου είνε
άπλοϋς. Προ :ής κυρίας Α. εισόδου υπάρχει πυλών με στοάν ϋποστηρίζουσαν τόν γυναικοινίτην, κατά δε τήν Β. πλευράν ωκοδομήθη στοά
άκόμψο)ς αλλά καί ίεροσύλως πρό εικοσαετίας, στηριζομενη άφ* ένός

— 23 —

Α.

.

.Θ

Π

■μέν έπί κιόνων άπαχθέντων από τούς Άγιους θεοΒώρους καί τήν
Παναγίαν του Βροντοχίου, άφ’ έτέρου ϊ’ επί τοΰ τοίχου τούτου.
Το κυρίως κτίριο·/ καί τά καθ’ έκαστον μέρη Βιακοαμοϋνται κατά
τον συνήθη των βυζαντινών τεκτονικόν τρόπον, Βι’ όπτοπλίνθων έρυ■θρών, πωρίο)·/ τραχέων λίθων, μαρμάρων ένίοτε, καί άσβεστωΒών γραμ
μών. Ό τροΰλλος στηρίζεται έπί τυμπάνου όκταγώνου, τοΰ 5έ γυναικωνίτου ή εϊσοΒος είνε λαξευμένη έπί τοΰ πρός Β. βράχου. Έσωτερικώς ϊιαιρεΐται ό κυρίως ναός εΐς τρία κατά μήκος τμήματα, Βιά Β6ο
στοών περιστϋλυιν μ’ ελαφρά τόξα, ΰποβασταζουσών τόν γυναικωνίτην
είς 5έ τό κέντρο·/, έπάνωθεν τής κεντρικής θύρας τοΰ νάρθηκος, Οπάρχει άμίων οί εσωτερικοί τοίχοι είνε Βιακοσμημένοι μέ γραφάς παντοειΒείς, έξαίσια Βείγματα τής βυζαντινής ζωγραφικής, μεταξύ τών
όποίων αξία ίϊιαιτέρας μνείας ή άπεικόνισις τοΰ μαρτυρίου τοΰ Αγίου
Δημητρίου, είς σειράν εικόνων έκτυλισσομένη έπί τοΰ Β. τοίχου, κάτω
θεν τοΰ φατνώματος, καί καταλήγουσα άνωθεν είς τήν κόγχην τοΰ Β.
τριτημορίου τοΰ ναού’ έπί ϊέ τοΰ ΒαπέΒου ΰπάρχει θαυμαστόν έπιπεΒόγλυφον, άποτελοΰν μέρος τής πλακοστρώσεως καί παριστάνον τόν
Βικέφαλον Βυζαντινόν Αετόν.
Έξωθεν τής μικράς θύρας τοΰ περιβόλου έθανατώθη υπό τών Τούρ
κων τό 1767 ό άείμνηστος Μητροπολίτης ΛακεΒαιμονίας Άνανίας ό
ΑαμπάΒρης, καταγόμενος έκ Δημητσάνης, ώς μεμυημένος είς τό κί
νημα τοΰ Παπάζολη" ρανίΒας τοΰ αίματος τοΰ έθνομάρτυρος Ιεράρχου
Βεικνύουν ακόμη οί χωρικοί κατά παράΒοσιν έπί τοΰ κατωτάτου πρός
Βεξιά λίθου τοΰ παραστάτου.
‘Η ΤΙαντάνασσα—Έκτίσθη πιθανότατα κατά τόν ΙΓ’ αιώνα άνεκαινίοθη Βέ Βίς έπειτα, τελευταίο·/ Βέ τφ 186.7 Οπό τοΰ πρωτοστράτςρος
Ίωάννου τοΰ Φραγκοπούλου. Κατ’ άρχάς άνήκεν είς τό Οϊκ. Πατριαρ
χείο·/ ώς Μονή Σταυροπηγιακή, τιμωμένη είς τόνομα Χρίστου τοΰ
ΖωοΒότου. ΉΒη κοινώς ονομάζεται Πεντάναασα καί Χουσοηεντάνοααα.
Ό ναός Βιαιρεϊται, ώς καί ό τής Μητροπόλεως, είς τρία μέρη: τόν
Νάρθηκα, τόν κυρίως Ναόν, καί τό 'Ιερόν, περιέχει Βέ άξιολογοτάτας
τοιχογραφίας, αί όποίαι βαίνουν άτυχώς πρός τόν όλεθρον, Βιότι κατατρώγονται όλονέν τά κονιάματα Οπό τοΰ εΰρώτος καί τής υγρασίας.
Ό ναός έξωτερικώς έχει επιβλητικό) ιάτην τήν όψιν. 'Η Α. πρόσοψις, οπού αί τρεις κόγχαι τοΰ Ίεροΰ, είνε πολυτελώς καί·θαυμασίως
Βιακοσμημένη Βιά αυνΒυασμών καταγλύφων πυ)ρίων λίθων καί κερά
μων, κατά Βέ τήν βορείαν πλευράν έκτείνεται στοά μετά θολωτών
φατνωμάτων καί μικρού τρούλλου είς τό μέσον, στηριζομένη έπί Βύο
λίθινων τετραγώνων κιόνων καί τριών έν τώ μεταξύ μαρμάρινων άΒιαξέστυ)·/ κιονίσκο)·/' έπί Βέ τής στοάς κατά τό Δ. αυτής τμήμα, ύψοϋται
Οαυμασίου αχεΒίου, νεωτέρου όμως βυζαντινού ρυθμού κωΒωνοστάσιον,
τήν βάσιν μέν έχον έπί τού έΒάφους, κατά τρία περίπου μέτρα ταπεινυ)τέρου τοΰ ΒαπέΒου τοΰ ναού, Βιαγραφόμενον Βέ κατά προοχήν έπί
τοΰ οιόματος τοΰ όλου κτιρίου, καί κοσμούμενο·/ Οπό Βιλόβων καί τρί
λοβων άψίΒων στηριζομένο)·/ έπί μαρμαρίνυ)·/ κιονίσκων. Τό μέγα Βυ-
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ατύχημα είνε, ότι τό κωδωνοστάα'.ον τούτο έχε·, άπό έτών έπικινδύνως
διαρραγή καί απειλεί πτώσιν. θά έπέλθη δέ μοιραίως τόλέθριον απο
τέλεσμα, άν μή ληφθοΰν τά κατάλληλα μέτρα καί Οποστηριχθή βι’ άντιρίβων, καί συνδεθούν τά έν διασπάοει μέρη διά σιδηρών ζευγμάτων.
Είς τόν νάρθηκα τού ναού, ύπό μέν τό δάπεδο/ ύπάρχουν οί τάφοι
δεξιά μέν τού Μανουήλ Λάσκαρη, αριστερά δέ τή; πρυύτης συζύγου τού
τελευταίου Αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Θεοδυύρας Τόκκου' υπέρ τόν τάφον δέ τού Λασκάρει»; άνάκειται έν τοιχογραφία ή
είκών αυτού. Ήδη μονάζουν είς τά κάτωθεν τού ναού κελλία πέντε
ευλαβείς καλογραία·, επιμελούμενα·, κατά τό δυνατόν τήν διαφύλαξιν
καί συντήρηαιν τού πολυτίμου κειμηλίου, καί καταγινόμεναι είς τήν
καλτσοπλεκτικήν.
Τό αφεντικό.—Ό ναός οΰτος, καλούμενος παρά τών Βυζαντινών
• τής Παναγίας τής ' Οδηγητρία;>, ύπήρξε καθολικόν τή: μονή; τού
Βροντοχίου, κτιαθείς κατά τήν αύτήν περίπου καί ό τή; Μητροπόλεως
έποχήν Οπό τού τάοχιμανδρίτον και ποιατοαυγγίλαν Πελαποννήοον κνροϋ Παχοιμίον*. Τό αρχιτεκτονικόν διάγραμμα τού ναού τούτου καί αΐ
κατά μέρη αναλογία·, κρίνονται ώς άριστα·., δίδουσαι τέλειον τύπον
Βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονική;' ό διάκοσμος αύτού είνε
δαψιλής, όπως δέ καί άλλοι Βυζαντινοί ναοί ίτού όσιου Λουκά Λεόαδείας, τής Αγίας Σοφίας Πόλεως, τής Μονή; Δαφνιού/ ή τον επενδυμέ
νος διά μαρμάρινων πλακών έσωτερικιΰ;. Τέσσαρα παρεκκλήσια τά
όποια ήσαν αυνδεδεμένα πρός άλληλα διά στοών, ύπάρχουν κατά τάς
τέσσαρας αύτού γωνίας, προσδίδοντα παράδοξον χάριν καί ποικιλίαν
είς τήν έξωτερικήν όψιν τού ναού. "Εχει καί οΰτο; γυναικωνίτην άνω
θεν. στηριζόμενον ποτέ επί στοάς κιόνων μαρμάρινων άόιαίέστων, οί
όποιοι δέν υπάρχουν πλέον. Εί; δωμάτιο·/ πρός Β. τού νάρθηκος ύπάρ
χουν τέσσαρες χρυσόβουλλοι λόγοι τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων
Παλαιολόγυ)·/, επί τών τεσσάρων τοίχων άπλονόμενοι καί σχετικώς
διατηρημένοι, μεγίστης δέ ιστορική; άςιας, τών όποιων ομω; άτυχώς
έχουσι κλαπή πρό πολλών έτών αί ρούλλαι' είς άλλο δέ δωμάτιο·/ πρός
Ν- τού νάρθηκος εΰρίσκονται ό τάφο; καί ή είκών τού θεοδώρου
Παλαιολόγου. καί παραπλεύριυς αύτού ό τάφος τή; συζύγου του.
‘if Περίβλεπτος. — Ό άρχαιότατος αύτό; ναό;, κτισθεί; κατά τά
τέλη τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος καλείται κοινώς · Περίβλεπτη·, είνε δέ
ΐδιοτύπου άρχιτεκτονικής" κατά τό ήμισυ πρόσκειται εί; παμμέγιστον βράχον, επί τού όποιου ήτο ανιδρυμένο·/ καί τό κωδωνοστάσιό·/
του, άνανεωθέν προ ολίγων έτών, έσυ/τερικώ; δέ διαιρείται είς τρία
διαμερίσματα, έκαστον τών όποιων τιμάται εί; ίδιον όνομα άγιου' έν τψ
Ν', τών διαμερισμάτων, εύρέθη καί άπωκοδομήθη μεταφερθέν είς τό
Μουσείο·/ Μυστρά, τό περίφημου έπιπεδόγλυφον τό παριοτάνον τόν
Χριστόν, περί τού όποιου κατωτέρω. "Ανωθεν δέ τού υπερθύρου τού
αύλογύρου υπάρχει πλάξ μαρμάρινη, έπιπεδόγλυφος, είκονίζουσα εί; τό
μέσον μέν έν συμπιλήματι τήν λέξιν · Περίβλεπτος , εκατέρωθεν δ'αύ
τού δύο ένετικούς λέοντα; καί κάτωθεν άραόούργημα συγκε'μενον άπό
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ανθέμια, πανόμοια πρός κρίνα τής μεσαιωνικής δύσεως, υποκάτω δ’ επι
γραφήν, μνημονεύουσαν τόν χρόνον τής ίδρΰσεως τού περιβόλου (1714)
καί τόνομα τοΰ κτίτορος αύτοΰ.
01 "Αγιοι Θεόδωροι. —Καί 6 ναός αύτός ανήκει εις τήν Μονήν
τοΰ Βροντοχίου, έκτίσθη δε ολίγον μετά τό 1400. Είνε αρκετά
ερειπωμένος, καταπεαόνος πρό έτών τοΰ νάρθηκος καί τοΰ τροόλλοο.
οΰ τό τύμπανον διασώζεται μόνον. Εικόνες ΰπήρχον πολλά1, έν τφ ναφ
τούτψ αλλά κατέστρεψεν αΰτάς 4 χρόνος καί μόλις διακρίνονται ιινές
άγιογραφίαι. Εις δέ τό αριστερόν παρεκκλήσιον καί έπί τοΰ πρός δεξιά
τοίχου, διακρίνεται ή είκών τοΰ Μανουήλ Παλαιολόγου γονυπετοΰς πρό
τής Θεοτόκου’ έπί δέ τοΰ δυτικόν τοίχου παράστασις θαυμαστής τέ
χνης είκονίζουσα τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου.
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Ή 'Αγία Σοφία.—' Ο ναός οΰτος κεϊται άπωτέρω των λοιπών,
παρά τάνάκτορα των Δεσποτών τοΰ Μωρέως. ήτο δέ παοεκκλήσιον τοΰ
Παλατιού, εις τό όποιον έξεκκλησιάζοντο οι εστεμμένοι τοΰ Μυστρά.
Είνε κομψότατος εις τό εξωτερικόν σχέδιο/, καί περικαλλής έσωτερι κώς, έρειπωμένος όμως κατά τό πλεΐστον.
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Τα. παλάτια των Δεσποτών. — Πλήν τών ναών, έν τφ άνω
τμήματι τής αρχαία; πόλεως έξαπλόνονται άπό τής πύλης σχεδόν τοΰ
ϋπερκειμένου φρουρίου μέχρι τής πεδιάδος τά πολιτικά οικοδομήματα,
μεταξύ τών όποιων διακρίνεται με πρώτον ρλέμμα, διά τό μέγεθος
καί τήν χλιδήν, τής όποιας ίχνη ακόμη σώζονται, διά τό πλήθος τών
παραρτημάτι»-/, υποστατικών, πυλώνων, αυλών, τό Παλάτιον τών Δε
σποτών τοΰ Μωρέως καλούμενο-/ κοινώς «Σεράγια τής Βασιλοπούλας».
Ή γιγαντώδης αρχιτεκτονική τοΰ πολυμερΰς τούτου κτιρίου, τό
ΰπερμέγεθες τών παραθύρων καί τών φωταγωγών, αί κολοσσαϊαι δια
στάσεις τής μεγάλης αιθούσης, άπό τήν όποιαν άπέμειναν έσωθεν μέν
οι τέσσαρες τοίχοι, έξωθεν δέ πλαισιώματά τινα καί αρχιτεκτονικό;
διάκοσμος εκ πωρίου λίθου καί μαρμάρου υπέρ τινα τών παραθύρων, τό
πλήθος τών στοών καί τών διαμερισμάτων καί τών αιθουσών, τά λεί
ψανα του κυκλοτερούς πυργίσκου τοΰ παρά τήν αυλόθυραν ιδρυμένου
ο μέγας αριθμός τών σταύλων, τών μαγειριών καί τών σκοτεινών υπο
γείων στοών, μαρτυρούν, αν καί εις άποσύνθετον κατάατασιν ευρισκό
μενα, τόν πλούτον καί τήν μεγαλοπρέπειαν, ή όποια επεκράτει έκεϊ.
Τής πολυτελείας ταύτης τού Ανακτόρου δέν υστερούν κατά πολύ
τά πλεϊστα τών πέριξ οικοδομημάτων, φέροντα άλλα ύπάλςεις, άλλα
πύργους, άλλα προμαχώνας, άλλα άνδηρα ν' έςώστας μεγαλοπρεπείς.
Δυστυχώς, μή ληφθείσης μέχρι τούδε παρά τού κράτους οϋδεμιάς
φροντίδας υπέρ τού ιστορικού τούτου Παλατιού, υπό τήν στέγην τού
οποίου έπί επτά συναπτά έτη έστεργάσθη τό τιμιώτατον τών 'Ελλή
νων, ό Δικέφαλος ’Αετός, καταρρέει κ’ έρειπούται καθ’ ημέραν τό σε
πτόν οικοδόμημα.
εις

Μονσεΐον Βυζαντινόν. — ’Εντός του περιξόλου τής Μητροπόλεως,
αίθουσαν ισόγειον, διασκευασθεϊσαν καταλλήλως, έσυγκεντρώθησαν
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κατά το 1898 διά πρωτοβουλία; καί φροντίδος τοΰ τέως Άρχιεπισκόωου Μονεμβααίας καί Σπάρτης καί ήδη Μητροπολίτου ’Αθηνών κ. θεο
κλήτου X. Μηνοπούλου καί τοΰ αειμνήστου δημάρχου Σπαρτιατών Π.
Σαλβαρά, πολλά αρχιτεκτονικά τεμάχια καί αραβουργήματα, εύρεθέντα
εί; ϊιάφορα τοΰ Μυστρά μέρη ή ένοικοδομημένα τέο/ς εις έρειπυιμένους
τοίχους’ έχουν ϊέ τούτον/ νά πλεΐατα αρχιτεκτονικήν καί διακοαμητικήν αξίαν' διακρίνεται δέ 6 ωραιότατος έπιπεδόγλυφος Χριστές, δ άνακείμενος άλλοτε εις τι παρά τήν Περίβλεπτον διαμέρισμα, περί τοΰ
όποιου είπομεν ήδη.
Ο Χριστός παρίσταται καθήμενος έπί θρόνου
κ’ ευλογών διά τής δεξιάς. Πλαισιοϋται δέ ή είκών υπό τεσσάρων κιο
νίσκον/, δλογλΰφων τούτον/, λεπτότατα γεγλυμμένον/ καί ΰποστηριζόντο)ν άνωθεν τόξον έκ πλοχμών, συντριβεν άτυχώς, όπως καί τό πλείστον τοΰ ώραίου πλοχμού, κατά τήν αποκομιδήν. Ή πλάξ φέρει κατα
φανή ίχνη χρωματισμών, έξ οΰ συμπεραίνομεν, ότι οί βυζαντινοί, ςΐτι/ες άπέκλειον τήν χρήσιν τοΰ μαρμάρου πρό; άπεικόνισιν άγιων εικόνων
—καί είνε τό περί οΰ δ λόγος έπιπεδόγλυφον μία άπό τάς τρεις ή τέασαρας έπί μαρμάρου απεικονίσεις, αϊτινε; διεσύ/θησαν τουλάχιστον—
έμερίμνησαν νά καλύψου·/ διά χρωμάτων τήν ψυχρά·/ καί οίονεί ένθυμίζουσαν τήν εθνικήν λατρείαν, λευκότητα τοΰ μαρμάρου.
Κατά τάλλα τό μουσείον τούτο είνε πενιχρόν καί ακατάρτιστο·/· ελ
πίζομε·/ ομο>ς, ότι θά γίνη φροντίς νά συγκεντρωθούν εις αΰτό, ευρυνό
μενο·/ έπαρκώς, πλεϊστα όσα γλυπτά τεμάχια καί αραβουργήματα κ’
ενεπίγραφα μάρμαρα, διευκορπισμένα τώρα έδώ κ’ έκεί άνά τόν αρ
χαίο·/ Μυστράν, τό νέον χωρίο·/ καί τό Παρώρι, οΰτο)ς ώστε τό Βυζαν
τινόν Μουσείο·/ νά καταστή έπαξίυ>ς κέντρο·/ μελέτης καί σπουδών τών
άρχαιολογούντον/ καί τώ·/ μελετητών τού βυζαντινού κόσμου.
”IIδη Οπό τήν έποπτείαν τού κ. Άδ. ’Αδαμάντιου έγιναν άρκεταί
έπιδιορθώσεις εις διάφορα κελλία τη: μονής Βροντοχίου, εις τά γεισώματα τών Άγιων θεοίυύρων καί άλλα δευτερεύοντα οικοδομήματα.
Ελπίζομε·/ δέ ότι ή ’Αρχαιολογική ’Εταιρεία δέν θέλει περιορίοη εις
ταύτα μόνον τάς έργασίας, αλλά θέλει διά σοβαράς μελέτης καί άδράς
δαπάνης άναστηλωθή δ ναός τής Παναγίας τού Βροντοχίου, έπαναγομένων εις τήν προτέραν αυτών θέσιν τών μαρμάρινων κιόνων, οί όποιοι
υποβαστάζουν ήδη τήν κακόζηλον στοάν τής Μητροπόλεως, ότι θέλει
στερευ)θή τό τύμπανο·/ καί άνανεωθή δ τρούλλος τών Άγίίϋν θεοδώ
ρο)·/, ότι θέλει ληφθή φροντίς περί έξασφαλίσευ); τού κωδωνοστασίου τής
Παντανάσσης καί περί έκκαθαρίαεως κ’ εύπρεπισμού τών περί τήν Μητρόπολιν, ούτυις ώστε δ ναός ν’ απαλλαγή πάσης προσφύσευ/ς καί πάσης έπαφής πρός τά πέριξ κελλία καί οικοδομήματα.

Μ ία δεκαετία
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Διά τοϋ άνά χεΐρας τόμου συμπληρόνεται τό δέκατον
από τής έμφανίσεως τοΰ "Σπαρτιατικού ‘Ημερολογίου»
έτος' δέκα έτη εργασίας συνεχούς υπέρ τής ιδιαιτέρας ημών
πατρίδος, τής παραγνωρισμένης και παραγκωνισμένης από
τό κράτος καί από τούς εκλεκτούς της.
Το «Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον» ειμπορεί ύπερήφανον
ν’ άτενίση είς τήν λήξασαν δεκαετίαν, διότι πιστεύει, ότι
κατά τό διάστημα αυτό, έπετέλεσε τό καθήκον του είς τόν
κύκλον τής αποστολής του.
Ό άναφυλλίζων τόν ογκώδη τόμον, τόν όποιον ί)’ άποτελέσουν συναπτόμενα εις εν τά δέκα του ετήσια τομίδια,
ί)’ άνομολογήση, ότι περιλαμβάνει εις τάς 960 σελίδας του
άληίΐινόν πλούτον ιστορικόν, τοπογραφικόν, αρχαιολογικόν,
λαογραφικόν, στατιστικόν και άπούησαυρίζει αμητόν πλη
ροφοριών και γνιόσετον, σχετικών πρός τήν φίλην Λακεδαίμονα, ήτις αποτελεί έν τών σπουδαιοτάτων τμημάτων
τής Ελληνικής Πατρίδος, πολυένδο’Ξος μέν κατά τόν
άρχαΐον, αλλά κ’ επιφανής κατά τόν μεσαιοητκόν βίον τού
’Έίΐνους, είς τό στερέωμα τού οποίου λάμπουν άειφεγγή
δύο ονόματα: ΣΠΑΡΤΗ καί ΜΥΣΤΡΑΣ.
Καί τώρα, φίίάσαν είς σταθμόν δεκαετούς πορείας τό
«Σπαρτιατικόν ‘Ημερολόγιον», ουδόλως άπέκαμεν, άλλ’ άποσκοπούν είς τόν όπισθεν δρόμον καί στοχαζόμενον πάν
τοτε τάς ύποχρεοισεις, τάς οποίας άνέλαβε, ί)ά προσπαίΙή
όλονέν νά καλλιτερεύη καί νά εΐνε αληθινά
πρότυπον
επαρχιακού ημερολογίου, άξιον μιμήσειος από τάς άλλας
επαρχίας τής 'Ελλάδος*.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΠΕΡΙΙΥΛΛΕΞΑΤΕ ΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΑ! Τ0Τϊί1ΝΥ«ΙΑΣ
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Μία τών λανθανουσών πηγών της πατρίου ιστορίας είνε
καί αί τοπωνυμίαι. Ύπ6 πολλάς έπόψεις οιαφυλάττουσιν αυται έν έαυταΐς ιστορικήν άνάμνησιν καί είνε τμήμα τοΰ
ιστορικού παρελθόντος, είτε δέ/ συνδεδεμέναι μεθ’ οίωνδήποτε παραδόσεων, οτε άποβαίνουσιν ετι πολυτιμότεραι, είτε
καί καθ’ έαυτάς, δύνανται να χρησιμεύσωσιν είς ήμάς προς
συμπλήρωσιν κενών ♦ής ιστορίας. Παράδειγμα δέ τής ιστο
ρικής χρησιμοποιήσεως τών τοπωνυμιών εδωκα έν τή έμή
πραγματεία ’Ονοματολογία τής ’Αττικής καί ή είς την χώ
ραν έποίκησις τών ’Αλβανών '. Ή μελέτη μου έκείνη εδωκεν άφορμήν καί είς άλλους να έξερευνήσωσι τάς πατρίους
έαυτών τοπωνυμίας· γνωστότατο'/ δέ είνε τό έξαίρετον Το
πωνυμικόν τής Κύπρου τού νΰν έν Όξωνίω τής ’Αγγλίας
καθηγητοϋ κ. Σίμου Μενάρδου 2. Άξιολόγους δέ παρατηρή
σεις περί τών τοπωνυμιών τής φραγκοκρατουμένης Πελο
πόννησου περιέλαβε καί ό κ. Άδαμαντίου είς τήν περισπούδαστον μελέτην περί τών Χρονικών τοΰ Μορέως :|.
Έκ τής ’Ονοματολογίας τής ’Αττικής κατεδείχθη όποιαν
προς τοΐς άλλοις σημασίαν εχουσιν αί κατά γενικήν τοπω
νυμίαι, άς μετά πολλής. τής έλαφρότητος ή τε επίσημος
Ελλάς έν ταΤς όνομασίαις τών χωρίων καί ταίς άπογραφαΐς
τού πληθυσμού καί αί διευθύνσεις τών έλληνικών σιδηροδρόμων
έν ταΐς έπιγραφαΐς τών σταθμών μεταβάλλουσι, νομίζουσαι, δτι
οίδουσιν είς αυτάς κομψότερον καί άρχαϊκώτερον τύπον.
Ούτως άπεκτήσαμεν έκτος πολλών άλλων τά όνόματα Αεον-1
1. Έν τή Έπετηρίϊι τοΰ ΠαρνασσοΟ Έτ. Α- (1906) σ. 156—192
καί έν ίϊίψ τεύ/ει έξαντληθέντι.
2. Έν τψ ΙΗ’ τίμψ τής Άθηνάς (1907) καί έν ίϊίψ τεύχει.
3. Έν τψ Δελτίψ τής Ιστορικής καί έθνολογικίς εταιρείας Τόμ.
ζ' καί έν ί5ίφ τεύχει.
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τάριον, Λογγίτζιον, Καλούοιον, Γεωργίτζιον, Διαβολίτζιον,
Λαγοκοίλιον καί το πάντων άστειότατον Καραμανώλιον.
Δυςτυχεΐς Λεοντάρη, Λογγίτζη, Καλούδη, Γεωργίτζη, Διαβολίτζη, Λαγοκοίλη καί Καραμανώλη, γνωστοί τυχόν η
άγνωστοι κτίσται ή κύριοι Ιν τώ παρελθόντι τών φερώνυ
μων ύμών χωρίων, καταδικάζεστε ούτως εις άφάνειαν καί
θά λησμονηθήτε μίαν ήμέραν, αν δέν έλησμονήθητε ήδη.
Πράγματι αί κατά γενικήν τοπωνυμίαι είνε λείψανα ιστο
ρικά, ών δέν Ιπιτρέπεται ή μεταβολή. Ήδη κατά τούς άρχαίους χρόνους εχομεν τοιαΰτας άπδ κυρίοιν. Ίδε π. χ.
τάς έκ 'Ρόδου τοιαΰτας άρχαίας τοπωνυμίας ’ έκτος άλλων.
Πλήθος δέ τοιούτων κτητικών τοπωνυμιών εχομεν έκ τών
βυζαντιακών καί τών κατόπιν χρόνων καί σήμερον δέ άκόμη
ύπ’ αυτούς ήμών τούς όφθαλμούς γεννώνται τοιαΰται. Τον
ΙΙαρίοη λέγομεν τον πρώτον πρός τήν Κηφισίαν σταθμόν τοΰ
οικείου σιδηροδρόμου έν τή όδώ Γ' Σεπτεμβρίου, ή Κάντζα
ώνομάσθη καί Κάμπο, συχνότατα δέ κτήματα ή χωρία βνομάζονται έκτου όνόματος τών κυρίων. Φαντάσθητε τοθρα όπόσον
θά ήτο κωμικόν ό σταθμός Παρίση νά όνομασθή ΓΙαρίσιον ώς
τό χωρίον τοΰ Καραμανώλη έσφραγίσθη εις Καραμανιώλιον.
ΙΙρονοίος έλεγον οί Βυζαντινοί τά κτήματα τά υπό τών
αυτοκρατόρων δίκην τιμαρίων κατά τό μεσαιωνικόν σύστημα
παρεχόμενα, γνωστά δέ είνε τά έκ τών χρόνων τής τουρκο
κρατίας τπιφλίκια. Τοιούτων δέ προνοιών καί τσιφλικίων
κυρίους δηλοϋσιν αί γενικόσχημοι τοπωνυμία·.- τινές δέ τών
τοιούτων άρχόντων είνε γνωστοί ένίοτε εις ήμάς ή δυνάμεθα
νάνεύρωμεν αυτούς έκ συνδυασμού μετ’άλλων πηγών ή δι’έξερευνήσεοις τής παραδόσεως, πλουτίζοντες ουτω τήν ιστορίαν.
Άν δ’ έξετάσωμεν είδικώτερον τήν όνοματολογίαν τών
χωρίων τής Πελοπόννησου, εύρίσκομεν τέσσαρα στρώματα
γενικοσχήμων τοπωνυμιών, πρώτον μέν τό βυζαντιακόν.
δεύτερον δέ τό φραγκικόν, ήτοι γαλλικόν καί βενετικόν,
ίσως δέ καί ναβαρρικόν ή καταλωνικόν, τρίτον δέ τό άλβα-1
1 Hiller von Giirtrinf;en έν ταϊς Mittheilunjien τον εν ΆΟήναις
γερμανικού αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου 'Γόμ. XVII (1902) σ. 907 κ. ί.
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νικόν, τέταρτον το τουρκικόν καί πέμπτον το νεοελληνικόν»
Λακωνικά; δέ τοπωνυμίας χωρίων τών βυζαντιακών χρό
νων έχομεν γνωστά; την Ύρύπην καί τήν ΓΙετρίναν, έν γε
νική οέ τό Γεράκη, πιθανώς καί το Βρονταμά ίοχι Βρονταμάς), Κεφαλά, Κλαδά, ίσως οέ καί άλλας. Γνωστότατη έκ
τών φραγκικών χρόνων είνε τό ΓΙασσαβά (Passe-avant).
Άλβανικαί οέ άν ύπάρχωσι πρέπει νά μελετηθή. Άφθονώταται οέ είνε αί γενικόσχημοι τουρκικαί αί δηλωτικά! τσιφλικίων, οίαι Μαχμούτμπεη, Άλάμπεη, Σινάμπεη, Ζαγάνου,.
Τσαούση καί πλεΐσται άλλαι- νεοελληνικαί δέ τέλος πλήνάλλων πολλών αί Λάγιου, Καβουράκη, Σκουφομύτη, Κότσικα, Κουτήφαρη, 'Ριζά, Κριτσελή, Κυπαρίσση (μάλλον
ή Κυπαρίσσι^, ών τινες ούνανται νά νομισθώσι καί βυζαντιακαί. Άξιαι οέ μελέτης είνε καί αί καταλήγουσαι εις
άνικα, οίον Κορακιάνικα, Κορογωνιάνικα, Σκυφιάνικα, η
αί πολλώ άφθονώτεραι εις έϊκα, οίον Παπαντουρέΐκα, Γουναρέϊκα, ΓΙερλαντέϊκα, Λιακέϊκα, Ζερβέϊκα, έν αίς ένυπάρχουσιν ονόματα νεοελληνικά ή καί βυζαντιακά ένίοτε,
ών ούςκολος πολλάκις ή διαστολή. Τέλος τής καταλήξεως
άδες έν γινώσκω μόνον παράδειγμα, τό Άρκασάδες τού
δήμου Φάριος, άγον ήμας εις το βυζαντιακόν όνομα Άρκασά. Τούς Άρκασάδες δέ δέν πρέπει βεβαίως νά ταύτίσωμεν προς τήν villa Archasana, έξ ής μετέβη τώ 1436
εις τάν Μυατράν Κυριάκός ό Άγκωνίτης κατά τα λεγόμενα
ύπ’ αύτοΰ
Τών λακωνικών οέ τούτων όνομάτων χωρίων, όσα είνε
άναμφηρίστως βυζαντιακά, τά πλεΐστα δέν ανάγονται ουςτυχώς εις οίκους γνωστούς του Βυζαντίου, οία έχομεν ές
άλλων μερών τής IΙελοποννήσου. Τοιαΰτα, άλλαχόθεν ειλημ
μένα, είνε ούκ ολίγα, έξηγοΟντα φαινόμενον άξιον πολλής
μελέτης, τό ιστορικόν δήλα δή αίνιγμα τής άναβιώσεως τής
Πελοποννήσου υπό τούς Καντακουζηνούς καί Παλαιολόγους
ως ελληνικού δεσποτάτου άκμάσαντος καί καταβαλόντος1
1. "Ιϊε Inscriptiones seu Epigrammata greca et latina reperta
per Illyricum a Kyriako Anconitano. Έν "Ρώμτ;. 1747 σ. XXXXII.
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τέλος τά λείψανα τής μακράς έν τή χερσονήσω φραγκικής
κυριαρχίας.
’Ιδού τί έγραψα περί τοΰ ζητήματος τούτου έν τή έμή
'Ιστορία τής 'Ελλάδος
«Μεταξύ τοιν μέτρων, άτινα άναγράφει ό ’Ιωάννης Καντακουζηνός έν τή ιστορική αυτού συγγραφή ώς τεθέντα ε!ς
ένέργειαν προς άνύψωσιν τής Πελοπόννησου υπό τοΰ υίοϋ
Μανουήλ, είνε καί ή ίδια ύπ’ αυτού εύποιία των δυνατών έν
τοΐς Πελοποννησίοις
Καί όποΐαι μέν αύται αί πρός τούς
έν Πελοποννήσω ισχυρούς εύεργεσίαι δέν λέγει ό ιστορικός.
Άλλ’ ήμείς δυνάμεθα νάνεύρωμεν τό νοούμενον διά τής
έμμεσου παρακολουθήσεως τών τοπωνυμιών τής ΙΙελοποννήσου. Παρουσιάζεται δήλα δή έν τοΐς τοπικοΐς δνόμασι τής
·/ ερσονήσου τούτο τό άξιον προςοχής, δτι έχομεν άκόμη καί
την σήμερον χωρία όνομαζόμενα κατά γενικήν, ήτις όηλοϊ
τόν άρχαϊον κύριον. Πολλών δέ τoύτoJv οντων, έν οϊς καί
τινα έκ τών χρόνων τής φραγκοκρατίας, οία τά Σανταμέρη
καί Κερπινή, πλεΐστα δέ δσα έκ τής κατόπιν τουρκοκρατίας,
ούκ ολίγα είνε τά καθαρώς [ίυζαντιακά. άνήκοντα εις οίκους
έκ τών ζησάντων ή όρασάντων μάλιστα έν τώ δεσποτάτα)
τής Πελοποννήσου. Τοιαύτα είνε τά όνόματα Παλούμπα,
Άρφαρά, Μελιγαλά, Ίσαρη, Δούκα, Καβάσιλα, Πόθου,
Λεοντάρη, Άσάνη, Γομοστό ιΤεμιστού^.
“Άποδεικνύεται δ’ έντεΰθεν ή μεγάλη έν Πελοποννήσω
κατά τάς ήμέρας τού δεσποτάτου διάδοσις τού καί πρότερον
σποραδικώς έν τώ [ίυζαντιακώ κράτει υφισταμένου συστή
ματος τών προνοιών, άναλόγων προς τά τιμάρια τής με
σαιωνικής Λύσεως. Διά τής εις ισχυρούς άρχοντας ή άφωσιωμένους εϊς τούς δέσποτας πιστούς άναθέσεως τοιούτων
κτημάτων ένισχύοντο μέν ούτοι, άπέκτων δέ οί δεσπόται
άνδρας υποχρέους εις στράτευσιν. Έν τούτω δέ τώ συστήματι έγκειται βεδαίως τό μυστήριον τής ταχείας στρατιωτι
κής ένισχύσεως τής χώρας έκ τών ίδιων αυτής δυνάμεων
1. Τόμ. Τ' σ. 58δ
έ.
2. ’Ιωάννης Κανταχονζηνος έκ?. Β4ννης Τ4μ. I’

σ. 8fi,8.
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άνευ έπικουριών έκ τοϋ Βυζαντίου, οπερ οέν ήδύνατο νά
παράσχω τοιαύτας, καί τής τέλος έπελθούσης πλήρους άπαλλαγής άπό των τελευταίων λειψάνων τής λατινοκρατίας.
ΤοΟτο δέ τό έκ των τοπωνυμιών έν συνδυασμό) προς άλλας
τινάς δλιγοστάς ειδήσεις είκαζόμενον σύστημα δικαιούμεθα
νά ύποθέσωμεν δτι είςήγαγε πρώτος ί Μανουήλ Καντακουζηνός, καί τοΰτο έρμη νεύει τά λεγόμενα ύπό του πατρός
αύτοΰ, τοϋ βασιλέως καί ιστορικού ».
Καί άλλαχοΰ δέ τής αυτής 'Ιστορίας μου 1 έγραψα περί
τών Παλαιολογων τής ΙΊελοποννήσου καί περί τών αλβα
νικών τοπωνυμιών αυτής ώς καί περί τών χρυσοοούλλων
καί άργυροβούλλων, δι’ ών οι ΓΙαλαιολόγοι έδώρησαν πελοποννησιακά κτήματα εις τον οίκον τών Γεμιστών.
Άλλα διά τίνα λόγον, άν πράγματι ούτως έχωσι τά
πράγματα, όλιγωτέρας ή άλλαχοΰ εΰρίσκομεν βυζαντιακάς
τοπωνυμίας έν τή Λακεόαίμονι, ήτις υπήρξε τό κέντρον
καί τό όρμητήριον τών έν ΓΙελοποννήσω ΙΙαλαιολόγων;
Άν το σύστημα τών προνοιών καί οτοοτιοποπίοιν τό καθιερωθέν έν Πελοποννήσω ύπό τοΟ Μανουήλ Καντακουζηνοϋ,
καθ’ ά ειδομεν, καί δπερ δικαιούμεθα νά υποθέσωμεν συνεχισθέν έπί τών Παλαιολόγων, ύπήρξεν ή απαρχή τής
άκμής τοΰ δεσποτάτου καί τής πολεμικής άναοιούσεως τής
χερσονήσου, πώς οέν έφηρμόσθη καί έν αυτή τή Λακωνική,
άλλά μόνον έν ταίς λοιπάϊς χώραις τής ΓΙελοποννήσου;
Έξηρέθησαν άρα τοϋ συστήματος τούτου αί λακωνικαί γαΐαι
ένεκα τής άμέσου γειτονίας τοϋ Μυστρά καί τής έν αύτψ
αυλής, δυναμένης άπ’ ευθείας νά φροντίζη περί τής συν
τάξεως τών στρατιωτικών δυνάμεων τών Λακώνων άνευ τής
άναθέσεως τοϋ έργου τούτου, υ>ς άλλαχοϋ τής ΙΙελοποννήσου, εις ειδικούς άρχοντας; Ούτοι, οωροφορούμενοι διά τών
προνοιών, άναλαμβάνοντες τήν ύποχρέωσιν τής στρατείας
μετά τών έν τοΐς τοιούτοις κτήμασι παροικούντων γεωργών,
μετεόαλλοντο ούτως είπείν εις στρατηγούς ή μάλλον το
πικούς οπλαρχηγούς τών δεσποτών καί άπέβησαν κατά μικρόν
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τά στηρίγματα τής νικηφόρου κατά των όσημέραι παρακμα-.
ζόντων Φράγκων στρατιωτικής άνασυντάξεως τής χώρας.
Δεν πιστεύω να εϊνε άνάγκη τοιαύτης τινός ερμηνείας
πρός έξήγησιν τοΟ φαινομένου τής άραιάς έν τή Λακωνική
ύπάρξεως γενικοσχήμων βυζαντιακων τοπωνυμιών καί τής
μεταξύ τών γνωστών μη ευρέσεως τών όνομάτων μεγάλων
οίκων τού Βυζαντίου ή τής Πελοπόννησου έξ έκείνων, οϋς
θά ήουνάμεθα νά θεωρήσωμεν συναπεργασαμένους μετά τών
Καντακουζηνών καί τών Παλαιολόγων την άναγέννησιν τής
χερσονήσου καί την παλιγγενεσίαν τοΰ έν αυτή έλληνικοΟ
στοιχείου. Τό φαινόμενον τούτο θεωρώ άπ’ έναντίας τυχαΐον,
προερχομενον ο’ έν μέρει έκ τής άτελείας τοΰ ήμετέρου υ
λικού. Πράγματι πλήρες θά εινε τό ύλικόν τούτο, δταν δέν
θά Ιχωμεν προ ήμών, καθά νύν, μόνον τά δνόματα τών
κωμών καί χωρίων, άλλά τόν ολον κατάλογον τών τοπωνυ
μιών τής χώρας, τοποθεσιών καί όνομασιών κτημάτων.
Διά τούτο θεωρώ άναγκαίον νά παρορμήσω τούς τε διδά
σκοντας έν τή Λακωνική και τούς λοιπούς έν αυτή λογίους
καί φίλους τών πατρίων νά έπιδοθώσι πάση σπουδή είς την
περισυναγωγήν καί μελέτην τών λακωνικών τοπωνυμιών, ού
μόνον ούσαν χρησιμωτάτην πρός διαφώτισιν τού προκειμένου
ζητήματος, άλλά καί δυναμένην νά συντελέση καί άλλως
πολλαχώς είς την πλήρωσιν τών πολλών κενών, άτινα παρ
ουσιάζει ή μεσοχρόνιος ιστορία τών Λακώνων.
ΣΠΤΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

Δημοσιεύοντες ενταύθα τήν ιυραίαν μελέτην τοΰ επιφανούς κα"
■θηγητού ν', επίλεκτου συνεργάτου τού «Σπαρτιατικού Ήμερολογιου» κ. Σπ. Π. Λάμπρου, καθήκον ήμών νομίζομεν νά κάμωμεν
έκκλησιν εις τήν φιλοπατρίαν τών Λακεδαιμονίων δημοδιδασκά
λων ιδίως, ίίπως έπιληφΟώσι συντόνως τής άποΟησαυρίσεως τών
τοπωνυμιοιν τής περιφέρειας αυτού έκαστος. Έπιλαμβανόμεϋα δέ
τής ευκαιρίας, ϊνα έκφράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην ήμών είς τόν
άκάματον συγγραφέα τής «'Ιστορίας τού Δεσποτάτου τού Μωρέως»,
έργου τριακονταετών μόχθων, ιδιαιτέρως ένδιαφέροντος τήν Λακεδαίμονα, άπαρτισΟησομένου δέ μετά τών πηγών έκ 3,000 σελίδων,
τού όποιου ψηφίδες άπλαΐ εΐνε τά έν τφ «Νέω Έλληνομνήμονι»
καί άλλαχού εγκατεσπαρμένα σχετικά δημοσιεύματα. (Σ, τ. Δ.)
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Ό Μελίσσαντρος ξεκίνησε μιΰ μέρα, γιά να μίσέψη Μπαρμπαριά καί Τοΰνεζι, να κάνη εμπόριο διαμαντικών. Άποχαιρέτησε ιή Μελισσαντροΰ, τί| γυναίκα του, καί μίσεψε'
περάσαν χρόνια τρία, τέσσαρα, κ’ ή Μελισσαντροΰ ήταν
πάντα δακρυσμένη καί συλλογισμένη, άπαντέχοντας τον ξενιτεμμένο της, τόν (’όμορφο Μελίσσαντοο.
Μάη Μοίρα τον είχε κακογραμμένο τόν όόμορφο Μελίσσαντρο' καί μιαν ημέρα, ποΰ τα’ξείδευε μέ τό καράβι τον,
τόν πιάσανε κουρσάροι Άλτζερΐνοι καί τοΰ πήραν τό έχει
του καί τήν πραμμάτεια του καί τόν έ;σκότο)σαν καί τόν
έρριξαν στής Μπαρμπαριάς τί| θάλασσα, τήν πεντάρμυρη.
ΊΙ Μελισσαντροΰ, ή δυστυχή, σάν έμαθε το σκοτοη.ιό τάντρόςτης, α.πόί)ανε απ’ τή ίΐλΐψι άμέσεος. Κι’ απάνω στό μνη
μούρι της φότρυισε τό λουλούδι, πουχει τόνοιιά. της. και σάν
τοΰ είπής τό μυρολόγι απάνω του, Ξεραίνονται τά rpυλλ".
του κ’ οί κλοινοι καί τά λουλουδα, και σωοιάζουιται ι.ιονομιάς χάμου.
Καί τοΰ λένε και τοΰ τραγουδάν :
Με/,ισσαντροΰ με τόν άνί)ό,
Ποΰ είχες τόν άντρα τόν καλό),
Όποΰ τόν έσκοτυίσανε
Στής Μπαρμπαριάς τα μέρη.
Κ’ έκανε; όρκο στό (θεά,
Μήν κάνης άλλο ταίρι . . .
ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ
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Έγράφομεν όχι τ.ρό χρόνου πολλοΰ.’ «μεταξύ των άθανάτων δώρων τής θεότητος είναι καί ό πόλεμος υπέρ τής έλευθερίας καί τοϋ δικαίου, δτε καί είναι πάντων πατήρ.
Πρός τον έκ τής τοιαύτης ο’ αιτίας πολεμιστήριου άλαλητόν
έρχονται είς αρμονίαν τής λύρας οί τόνοι καί τής Μούσης
ό άργυρόφωνος ύμνος αδων τοϋ Άρεως τά αίμόρραντα έργα,
φόνους, άνδροκτααίας, ώστε ν’άληθεύη ό ’Αλκμάν,' κηρύσσων δτι «έρπει άντα τώ σιδάρω τό καλώς κιθαρίσδειν».
Τούτο άπέδειξεν ό’Αλκαίος καί ό Αισχύλος καί ό Σωκράτης
καί ο Ξενοφών όπλιτεύσαντες καί ό Λογγΐνος τής Παλμύρας
6 υπερασπιστής καί ό Δέξιππος ό διώξας έξ ’Αθηνών τούς
Έρούλους καί ό ηρωικός τών Γερμανών καί τών Περσών
νικητής Ίουλιανός, ό χαρίεις συγγραφεύς τού Μισοπώγωνος.
Τούτο καί ό ’Αλέξανδρος άπέόειξεν, δστις Άριστονίκου τού
κιθαρορδοϋ, λαμπρώς άγωνισαμένου έν μάχη καί πεσόντος,
έστησε τόν ανδριάντα έν ΔελφοΤς λύραν κρατούντα καί το
δόρυ προβεβλημένου έχοντα. Καί ού μόνον τούτο, άλλα καί
οπού τής βαρβάρου γής νικητής εϊσήρχετο, άγώνας γυμνικούς. άλλα καί δραματικούς καί μουσικούς ή γεν».
Τούτο δ’ έποίει ό ’Αλέξανδρος, έπειδή τού γένους ήμών
ούτως έκέλευεν ή ψυχή, ή άμα μέν φιλοπόλεμος, άμα δέ
έμμελώς έχουσα προς τήν ποίησιν καί την μουσικήν.
’Αλλά τήν άρμονίαν τού ’Αρεως καί τών Μουσών οί
Βοιωτοί μαρτυρούσι καί οί Σπαρτιάται- έκείνοι μέν οί άδρά
μόνον σώματα νομιζόμενοι δτι είχον, οί υπό τών ’Αθηναίων
είς σκαιότητα σκωπτόμενοι, άπέδειξαν δτι δέν ήρμόζετο
καλώς είς' αύτούς ή παροιμιώδης φράσις «ούς βοιώτιον»,
διότι ού μόνον έκ τών πρώτων αυτοί ίδρυσαν είς τάς Μού-1
1. «Μούσα·, καί Χάριτες» έν τώ περιοδικό) «’Εθνική Ψυχή* φυλλ.
5, 6 καί 7. l‘J07—1908.
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Κόρινναν, την Μύρτιν, τόν Πίνδαρον, τόν Πλούταρχον, τόν
Επαμεινώνδαν.
ΟΕ δέ Σπαρτιάται, ών ή πόλις νομίζετα: στρατόπεδον πολε
μιστών άξεστων, παρά τής Χαλκιοίκου Άθηνάς τόν ναόν
«Εεράν Μουσών ίδρύσαντο, δτι τάς έξόοους έπΐ τάς μάχας οΰ
μετά σαλπίγγων έποιοΰντο, άλλα πρόςτε αυλών μέλη καί 0—ό
λύρας καί κιθάρας κρούσμασιν», καί τούς νέους διά γενναία:
ποιήσεως καί τής δωριστί έπαίδευον αρμονίας τής περισέμνου, ώστε κατά τά φειδίτια ποιητών ύψίιρ ρονες ν’ άκούωνται λόγοι καί μουσική, χοροί δέ νά πληρώσι την Περσικήν
στοάν καί τόν Πλατανιστάν καί τήν Σκιάδα έκ θαυμαστή:
έμμελείας. Έκ τούτου καί ό Τέρπανδρος έλεγε, τήν Σπάρτην
έπαινών, δτι έκεΐ "αίχμά τε νέων θάλλει καί Μώσα λίγεια·
καί ό Πίνδαρος δτι έκεΐ ηβουλαί γερόντων καί νέων άνδρών
άριστεύουσιν αίχμαί καί χοροί Μοΰσακαί άγλαΐα». Ποιούμενοι
δέ τάς έκστρατείας υπό τής λύρας καί τής κιθάρας τά κρού
σματα πρό τών μαχών ούτε εις τόν Άρη/ ή τήν Ένυώ ούόί
εις τήν Άθηνάν προσέφερον τάς θυσίας, άλλ’ εις τάς Μού
σας, ούχί μόνον ίνα τών ύμνων αύτών άξια πράξωσιν, άλλ
ί'να μηδαμώς ταράσσοντες τής τάξεως τό εύρυθμον οιεξαγάγωσι τόν άγώνα, τηροΟντες δ’ αυτήν ώς τελείου χοροί
αρμονίαν.
Ού μόνον δέ ή μουσική καί ή ποίησις έθεραπεύοντο έν
Σπάρτη καί τίμιας έτύγχανον έκεΐ δεξιώσεως ό Τέρπανδρο:
καί ό ’Αλκμάν, άλλά καί αί τέχναι αί έν χώροι, ή άρχιτεκτονική μάλιστα καί ή πλαστική.
Καί άληθές μέν είναι δτι, δπως οί δύο άκμάσαντες έν
Σπάρτη ποιηταί, ό ’Αλκμάν καί ό Τέρπανδρος, ούχί Λακε
δαιμόνιοι, άλλ’ άλλοδαποί, ό μέν Λυδός, ό δέ Λέσόιος ήτο.
ούτω καί έν τή άρχιτεκτονική μέν άνήρ Σάμιος Θεόδωρος ί
Τηλεκλέους οικοδόμημα έν Σπάρτη άρχαιότατον ίδρυσε τήν
Σκιάδα, ο Βαθυκλής δέ καί οί λοιποί Μάγνητες τεχνΐται έξειργάσαντο τό άγαλμα τοΰ ’Αμνκ/.αίον ^Απόλλωνος καί τόν
θρόνον καί τό πλήθος τών έπ’ αύτοΰ άναγλύφων. Άλλ’ όπω:
ή λυδική τοΰ Άλκμάνος καί ή αιολική τοΰ Τερπάνδρον
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μούσα έν Σπάρτη άπέβησαν άκραιφνώς σεμνή δωρική, οδτω
καί ή Αρχιτεκτονική, είτε έκ Σάμου ήρχετο άπ’ Ανατολών,
είτε έκ δυσμών άπό τοΟ Σελινούντος καί των Λοκρών των
Έπιζεφυρίων, έν Σπάρτη έξεδωρίσθη, ώσαύτως δέ καί ή
πλαστική τού Βαθυκλέους καί των Κρητών Διποίνου καί
Σκύλλιδος έλαβε τόν δωρικόν χαρακτήρα διά των μαθητών
τών Κρητών τούτων θεοκλέους, Δορυκλείδου καί Μέδοντος.
Δυστυχώς δεν έσώθη μέχρι ήμών έργον τι τών τριών τού
των Λακεδαιμονίων τεχνιτών καί τών άλλων δυο Σπαρτια
τών Συάδρα .καί Χάρτα (Παυσ. 6,4, 4), ί'να κρίνωμεν άσφαλώς περί αυτών, άλλα βεβαίως τα έκ κέδρου καί χρυσού άγάλματα τού Μέδοντος καί τα των συγχρόνων αυτώ βαρέα καί
κατάπονα ήσαν, ομοια προς τό έν τώ μουσείο) τής Σπάρτης
σήμερον άποκείμενον άνάγλυφον τού φόνου τής Κλυταιμήστρας υπό τού Όρέστου καί πρός τό έν τφ μουσείω τού Βε
ρολίνου έκ Σπάρτης (Χρύσαφα) άνάγλυφον Ύγιείας καί
’Ασκληπιού. ’Αλλά πολλφ μείζων ή ατυχία δτι ό χρόνος ό
πάντ’ άμαυρών ήφάνισε καί τού περιδόξου άνδρός, τού Λα
κεδαιμονίου Γιτιάδα, τά έργα.
Προνομιούχος ψυχή. Βεβαίως δύναταί τις νά είναι μέγιστος,
περί τό αυτό έργον Ασχολούμενος καθ’ άπαντα τόν βίον, καί
νά καλήται ’Ικτίνος, ’Αριστοφάνης, Πίνδαρος, Κορρέγιος,
άλλ’ είναι ώσαύτως άδραί ψυχαΐ περί πλείονα τών γραμμά
των ή τής τέχνης διατρίβουσαι είδη καί περί πάντα ίσχυραί, ό Φειδίας πλάστης καί ζωγράφος, ό Σοφοκλής τρα
γωδιών καί σατυρικών δραμάτων ποιητής, ό Πλάτων έπιγραμμάτων καί φιλοσοφικών έργων συγγραφεύς, ό ’Ινδός Καλλιδάσα καί ό Σαίξπηρ λυρικών ποιημάτων, τραγο)διών καί
κωμο)διών ποιηταί, Θεόδωρος ό Τηλεκλέους καί ό Σκόπας
πλάσται καί άρχιτέκτονες. Άλλ’ ό Γιτιάδας υπερείχε πάν
των τούτων, θεράπων καί τών έν χρόνο) καί τών έν χώρω
τεχνών σεμνός γενάμενος, δμοιος βεβαίως πρός τόν Μιχαήλ
Άγγελον τόν Βουοναρόττην, δστις καί ποιητής καί άρχιτέκτων καί πλάστης καί ζωγράφος ήτο.
Οδτω καί ό Γιτιάδος ποιητής ήτο καί μουσικός καί άρχιτέκτων καί πλάστης. Καί δμως ή ποικίλη αδτη έργασία
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είχεν ένότητα καί έμπνευσιν μίαν διότι αν έςαιρέσωμεν αύτοΰ οώριά τινα άσματα, δύο τρίποδας χαλκούς, ούς έτόρευσεν
έν Άμύκλαις, καί δύο παρ’ έκάτερον αυτών αγάλματα τό μεν
’Αφροδίτη;, Άρτέμ'.δος δέ το δεύτερον, τάλλα του άνδρό;
έργα εί; την ’Αθήναν είνα'. άφιεροηιένα, ώσεί είχε καθοσί
ωση την ψυχήν του ίεροφάντ'.δα εί; τήν λατρείαν τής θεάς.
Καί πρώτον τόν ναόν, δν ήρξατο οίκοδομών ό Τίνδάρεως,
δεν ήδυνήθησαν δέ ουδέ οί Διόσκουρο·, νά συντελέσωσ'.ν οί
υίοί Ικείνου, οί Σπαρτιάτα: ολον ίδρυσαν τοΰ Γίτίάδα άρχιτεκτονοΰντος, όστις κατά τόν παλαιόν τρόπον χαλκώ — μετά
χρυσών ίσως είς αρμογήν ήλον/— έπενέδυσεν εσωθεν τόν ναόν,
Έξ αύτοΰ ή Άθηνά αύτη χαλκ!ο:κος έκλήθη, άλλα καί έκ
τών άναγλύφων, άτονα είς τάς μετόπας τοϋ δωρίου τούτου
ναοΰ πιθανώτατα έξειργάσθη. Καί ήσαν ταϋτα παραστάσεις
τών άθλων τοϋ Ήρακλέους—ώς γενάρχου τών Ήρακλειδών
τής Σπάρτης βασιλέων,—ού μόνον τών δώδεκα ά/ λά καί ών
έθελοντής κατώρθωσε, καί τών Λιοσκούρων καί άλλο: άθλο:
καί ή τών θυγατέραν; τοΰ Λευκίππου αρπαγή, καί ό "Ηφαιστος
άπολύων τήν μητέρα του "Ηραν δεσμευμένη·/ υπό τοΰ Λ'.ός,
καί τοΰ Ιίερσέως ή κατά τής Μεδούσης όρμή, καί ή τής
Άθηνάς γένεσις, καί ’Αμφιτρίτη καί ΙΙοσειδών, ταΰτα πάντα
μέγοστα καί άξίολογώτατα τών άλλων είς θέαν 'ΤΙαυσ. ιό, 17,
2 καί Μμ Άφ’ού δέ συνεχέλεσεν οϋτω καί Ικόσμησε τόν ναόν,
έποίησε καί ύμνον είς τήν θεάν του ό ένθεος άνήρ, ό τής
Σπάρτης, τής θυούσης είς τάς Χάριτας 1 καί τάς Μούσας,
άξιος υιός, ήν Άρίστανδρος ό ΙΙάριος είκόνισεν έν Άμύκλαις
ούχί όπλα φέρουσαν, αλλά λύραν. Κ. Γ. ΖΗΣΙΟΤ

1 καί 2.

ΙΙαυσ. ·ΰ, 18.
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Ό χρόνος είναι πολύτιμος.
Έκαστη στιγμή, έκαστη όίρα, ματαίως παρερχομένη,
οπόσα οέν δύναται νά στοιχίση εις τον άνθρωπον ! Διά τούτο
ό νουνεχής καί 6 έν περισκέψει ζών υπολογίζει μετά μαθη
ματικής άκριβείας τήν πάροδον καί ενός ακόμη δευτερο
λέπτου.
Θά ήσαν περισσότεροι σοφοί εις τον κόσμον καί περισσό
τεροι εύεργέται αύτοϋ, άν ήκολούθουν τον υπολογισμόν τού
τον. Έ ελληνική φιλοσοφία, ή όποια άπεκρυσταλλώθη εϊς
ρητά, προοίδοντα τήν οξύτητα καί τήν λεπτότητα τού ελλη
νικού πνεύματος, ίοωγ.ε μέ δύο λέξεις τό ώράϊον αυτά
παράγγελμα.
Χοάνου φήόου !
Τό παράγγελμα τούτο, τό όποιον ώθησε πρός τά έμπρός
καί ύψωσεν εϊς περιωπήν τον Άγγλοσαξωνικον λαόν, είνε
σήμερον καί θά είνε πάντοτε τό σύμδολον τής ζωής, τής
δράσεως καί τής προόδου.
Άλλ’ έκεΐνοι, οϊτινες πρώτοι ίσως έφήρμοσαν έν τώ βίω
αυτών κατά κεραίαν, μέ τήν διακρίνουσαν αυτούς έν 'παντί
άκαμπτον αυστηρότητα, ήσαν οί άρχαίοι Σπαρτιάται, οί
άκαμπτοι καί τραχείς λιτοδίαιτοι, οί οποίοι έξιδανίκευσαν
τόν άνθρώπινον βίον, οί περιφρονήσαντες πάσαν έπιτήδευσιν,
καί πάσαν πολυτέλειαν, οί κατορθώσαντες νά θέσωσιν είς
τήν τελευταίαν βαθμίδα, ώς άχρηστον καί άνωφελές έπινόημα, τό χρήμα, τόν άξονα τούτον, περί ον στρέφεται
σήμερον πάσα ζωή καί πάσα σκέψις !
“Οτι δέ ούτοι πρώτοι άνήγαγον είς περιωπήν τό άξίωμα
τούτο τής φειδοΰς τού χρόνου, εμφαίνει τό εξής ώραιότατον άνέκδοτον, τό οποίον διέσωσε μέχρις ήμών ή ιστορία.
"Οταν οί “Εφοροι εμαθον, δτι οί καταλαβόντες τήν Δεκέλειαν Λακεδαιμόνιοι κατεγίνοντο είς δειλινάν περίπατον,
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παρήγγειλαν εις αυτούς το βραχυλογώτατον: Μη περιπατεϊτε! Διότι έφρόνουν, ότι 6 οειλινός περίπατος συνέτεινεν
εϊς τρυφήν μάλλον καί όχι εις έκπόνησιν τοΰ σώματος.
’Αξίζει νά σημειωθή ένταΰθα ολόκληρον τό σχετικόν
άνέκόοτον, ώς περιέγραψεν αύτό ό ιστορικός Αίλιανός έν τή
Ποικίλή Ιστορία του (Βιβλ. Β', κεφ. ε'), διά νά τό άπολαύσουν έκεΐνοι, οί όποιοι δεν ετυχε νά άναγνώσουν αύτό. Ιδού:
«Λακεδαιμόνιοι δεινήν Ιποιοΰντο τοΰ χρόνου τήν φειδώ,
ταμιευόμενοι πανταχόθεν αύτόν εις τά Ιπειγόμενα καί μηδενί
των πολιτών έπιτρέποντες, μήτε ραστωνεύειν, μήτε ραθυ·
μεΐν εϊς αύτόν, ώς αν μή πρός τά έξω τής άρετής άναλισ/.όμενος, ειτα μάτην οιαφθείροιτο. Μαρτύριον τούτου πρός τοίς
άλλοις καί τούτο. Άκούσαντες Έφοροι Λακεδαιμονίων τούς
Δεκέλειαν καταλαβόντας περιπατώ χρήσΟαι οειλινώ, έπέστειλαν αύτοΐς. Μή περιπατεΐτε- ώς τρυφώντων αύτών μάλλον ή
το σώμα έκπονούντων. Δείν γάρ Λακεδαιμονίους, ού διά τοΰ
περιπάτου, αλλά διά τών γυμνασίων τήν υγείαν πορ!ζεσΟαι->.
Κ. Γ. ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ

ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
[Τραγούδι τής Ξενητειάς]

Γλυκεία πατρίδα, τή στέρησί σου
Γλυκαίνει μόνη ή ανάμνησί σου'
Χά σοΰ φιλήσω ποί)ώ τά χείλη,
λΐά, σαν Ταντάλου εσύ σταφύλι,
Μακρυά μου φ,ευγεις' Χά φΟάσω άπλόνω,
Κόπος χαμένος ! δέν σε, σιμόνω ...
ΘάρΐΙη μια μέρα ποϋ ί)ά σέ φτάσο) ;
Τρέμο), για πάντα νά μή σέ χάσο>!
Γλυκειά πατρίδα μου, άγκάλιασέ με!
Σιρικτά. στον κόρφο νανάρισέ με,
’Ώ ! μί] μ’ άφίνης μακρυά στά. ςένα .. .
Ζωή δέν έχω χώρια από σένα !
XVία Ύόοκη. 1U0H).
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'0
Ιωάννης ΆΌηνογένης, τοϋ οποίου την εικόνα
δημοσιευομεν ένταΰί)α, είνε έκ των νέων και Όερ μουργών

ανδρών,οί όποιοι μέλλουν να δράσουν εν τή συγχρόνω πολι
τική καί κοινωνική κονίστρα παρ’ ήμΐν.
Υιός τοΰ Γεωργίου Άΰηνογένους, τοϋ εγκρίτου οικονο
μολόγου, τόν όποιον κατά τό παρελίΐόν έτος συνοόδευσεν εις
την τελευταίαν κατοικίαν εν άληί) ινή Ολίιμει ή αθηναϊκή
κοινωνία, έγεννήΌη μέν έν Κωνσταντινουπόλει, έκ μικράς δέ
ηλικίας, έγκατασταί)είσης έν ΆΙΙήναις τής οικογένειας του,
άνετράφη ένταΰΌα· άφοϋ δέ μετ’ έπιμελείας ήκολουίίησε
τά εγκύκλια μαΌήματα, λαβών απολυτήριον γυμνασίου,
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μετέβη εις Παρισίους. Εγγραφείς δέ εις τήν έκεΐσε σχολήν
των νομικών επιστημών καί έπιδοίΙείς μετά Ζήλου εις νομικοπολιτικάς μελετάς καί ακροαστείς έ.τί τριετίαν (ίλην τής
διδασκαλίας μεγάλιον τής επιστήμης μυστών, έν οίς καί τοΰ
σοφού οίκονομοδίφου Leroy-Beaulieu, νπέστη τό 18!)8
δοκιμασίαν επί διδακτορία καί άνηγορεΰίΐη διδάκτοιρ.
Έπιστρέφας δ’ έπειτα εις Αθήνας συνειργάσΟη μετά
τοΰ αειμνήστου πατρός αύτοΰ εν τώ τραπείικώ αύτοΰ γρα
φείο), τό οποίον μετά τον θάνατόν του διέλυσεν.
Ό Ιωάννης Άίΐηνογένης, εμφορούμενος έκ <ρΰσεως καί
εξ ανατροφής από εύγενή Ιδεάιδη, έχει ώ: πρόγραμμα τοΰ
βίου αύτοΰ νά συνεισφέρη το καί)’ εαυτόν υπέρ τής βελτιώσεως τών πολιτικών ημών πραγμάτοιν. Έί άλλου δέ
μνήμων τής έκ Λακεδαίμονος καταγωγή: τον, δι’ήν σεμνΰνεται, εις πολλούς καί έγκριτοτάτους συμπολίτας ημών, ύποδείξαντας αύτώ τάς άνάγκας τάς πολλαπλά: τής ήμετέρας
επαρχίας κ’ έπιζητήσαντας την ανάμιΞιν αύτοΰ εις τά πολι
τικά αυτής, έδήλωσεν, ότι ευχαριστώ: ίίελει αφιέρωση εαυ
τόν εϊ,ς τήν έξυπηρέττ|σιν τής επαρχία: ημών.
Λιότι, ως εινε γταυστόν,ή οικογένεια ΆίΙηνογένους έλκει
τήν καταγωγήν της έκ Σκλαβοχωρίου (Άμυκλών), όπόίΐεν ύ
Εμμανουήλ ΆίΙηνογένης, πά.ππος τοΰ Ίωάννου, άπήλί)εν
εις Σμύρνην πρό τοΰ 1800. Τοΰτο καί έκ πολλών πληροφο
ριών καί έκ παραδόσεως βεβαιοΰται, έπισήμως όμοις κυροΰται διά πιστοποιητικού υπό ημερομηνίαν 10 Ιουνίου 18153,
φέροντας τάς ύπογραφάς τών δημογερόντων τών Άμυκλών
Π. Μάκρη, Θ. Αυκουρέζου, ’Αθανασίου Πάνου καί Δημητρίου Καραγκίουλέ, έπικυρωίΐέντος παρά, τοΰ ΔιευίΙυντοΰ
τοΰ Νομού Λακωνίας Ίκεσίου Γ. Λάτρη, άποκειμένου δέ
ήδη έν τώ σρχείω τοΰ δήμου ΊΟρμουπολιτών ύπ’ άριί). .024
συν άναφορα τοΰ Ίωάννου ΊΟμμ. Άίΐηνογένους, αδελφού
τοΰ αειμνήστου Γεοιργίου, από 8 Όκτυήύρίου 18ό(>.
X) κ. ΆίΙηνογένης, παρακολουίΐών τώ. ζητήματα τής επαρ
χίας καί ιός κανόνα βίου έχ/υν τήν ειλικρίνειαν καί τήν φιλαλλίαν, εινε βεβαίως προωρισμένος, όις άντιπρόσοιπος αυ
τής, νά παοάσχη σημαντικός υπηρεσίας εις τήν Λακεδαίμονα.
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Απ' τή βοή σου αντίλαλοι
Ξυπνούν για μάς αρχαίοι,
Καί βγαίνουν σάν φαντάσματα
’Ολόφωτοι κι’ ωραίοι
Λησμονημένοι χρόνοι.
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Ξτής όχθες τΐ|ς άμμόστρωτες,
ΙΙοΰ έπαΤζαν λευκοφόρες
Τής Ξπάρτης ή πεντάμορφες
Καί τιμημένες κόρες,
Ησυχα ό άιρρός σου λυόνει!
Κ έγω γυρμένος δίπλα σου,
Αθάνατο ποτάμι,
Κόβο) άπ'τήν όχθη σου ήμερο,
I Ιαρίΐενικό καλάμι,
Λουσμένο άπ’ τώ νερά σου.
Καί τραγουδώ περίλυπα
Μυ/. δόξα περασμένη,
Βλέποντας τόση έρήμωσι
Ξ ερείπια ξαπλωμένη,
Ποτάμι, ολόγυρά σου!
(1008)

ΑΛΚΜΑΊ ΑΠΟΔΗΜΟΣ

01 ΠΡΟΕΣΤΟΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΘΕΟΔΠΡΗΤΟΝ
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Έν Χ(Τ> ιστορικοί άρχείω τού μακαρίτου ιατρού X. Βραχνού
μεταξύ άλλων εγγράφω'/ εύρον καί έπιστολήν τονα, ής πι
στόν άντίγραφον καταχωρίζω, καί ήτις είνε οεΐγμα τής έγκαρτερήσεως καί τής φιλοπατρίας τών Μυστριωτών.
Ή επιστολή εστάλη προς τον Βρεσθένης θεοοώρητον, ευ
ρισκόμενον εις τό έν Βερβαίνοις στρατόπεοον καί ές ημέρας
μετά την άτυχή έν Κερασιαΐς συμπλοκήν πρός τούς Τούρκους.
"Οτι έλλειψιν ζωοτροφιών εΐχον οί Μυστριώται, καθ’ ον
χρόνον έγραφον τήν έπιστολήν, ζήλον γίνεται καί έξ έτέρας,
τή 8 ’Απριλίου 1821 γραφείσης πρός τόν προεστόν τής Βαμβακούς Χικολέτον Χικολετόπουλον, έν ή, πρός τοίς άλλοις,
γράφουσι· "Κάμε οικονομίαν, νά προφθάσης τό στράτευμα ...
πλήν μέ οικονομίαν, οτι ό ζαερές μας ώλιγόστευσεν».
Ό άρχιμανορίτης τέλος, καθ’ ου έκφράζονται παράπονα,
φαίνεται, οτι είναι ό ιστοριογράφος ’Αμβρόσιος Φραντζής.
"Τήν Θεοφιλίαν σας ενλαβώς προσκυνοϋμεν
Έ/Αβομεν τό ευχετικόν γράμμα σας, και ε.ϊόομ.εν τά όσα
μας γράφετε/ τό συμβεβηκός τής κερασίας, και τιαο άλλων
εμάϋομεν, και τι νά εϊπ.ωμ.εν, είτε ές άμαοτιών, είτε από Μω
ρίαν ήκο/.ονϋησεν, έστω’ πλήν εις τα ίςής χοειάζεται άκρα
προσοχή, καί φοόνησις, καιΊι'υς εγράιραμεν καί. εις τους καπε
τάνιους, όκί νά λείπουν καί από άτακτα κινήματα' εΧόομεν
ότι ό/,ονεν συνάγονται στρατιώται αύτοΰ, πλήν καί ημείς μετά
τό σνμβεβηκός τής κερασίας, όέν ε/.είφ αμεν, με τήν πο επιού
σαν ΤΙατριοπικήν γενναιότητα καί προθυμίαν, νά ενεογωμεν
παν ό,τι άναγκαΤον, και άποβ/.έπον εις τήν τής πατρώος ε/.ευθεοίαν. όθεν εξεκινήσαμ,εν αρκετούς στοατιο/τας, άνόοείους
καί γυμνασμένους εις τά πολεμικά, βα ο ό οννοχωο ίτ α ς, καί
από άλλο, γο/οία. καί βλέ.πομε.ν, ότι τό ποάγμ,α γίνεται με ζέ:σιν καί προθυμίαν πεοισσοτέοαν παρ<\ το πρότερον. Μάς λυ
πεί όμο/ς ή ελλε.αρις των ζαεοίώοιν, καί τών άναγκαίο/ν τοΰ
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πολέμου, καί μάλιατα Μολιβίου' ευρισκόμενοι δε εις τήν απο
ρίαν, πώς έγομεν να έξοικονομήσοτμεν τδ στράτευμα, άπορή οαμεν περισσότερον βλέποντες νά μας ζητήτε ζαερέδες, εν φ
πολλά ολίγους έγομεν, καί μή έξαρκούντας εις τδ ίδικόν μας
στράτευμα, καί μάλιστα Μανιάτας. Μάλιατα τυρί, ελ.άδι, καί
σιτάρι δεν εύρίσκονται τελείως, καί ημείς καλαμπόκι τρώγομεν. °Εγράηιαμεν εις τά χωρία διά νά ξεκινήσουν σψακτά, καί
έλπίζομεν πλήν καί ή θεοφιλία σας, γράψατε καί εις τά ίδικά
σας χωρία, διά νά ξεκινήσουν καί αυτά άρκετά. Μο/.ίβι καϋόις
εΐπομεν, δεν έγομεν ούτε δράμμι, καί διά τούτο, καϋώς σας
έγράφομεν καί εχθές, αν αγαπάτε τδν Θεόν, προφθάσατέ μας
κάμμίαν πεντακοσαριάν δκ., ότι έΐμεϋα χαμένοι άνθρωποι,
επειδή κ' άπδ Μαραθοννήσιον, καί άλλα μέρη μάς έκόπη ή
ελπίς. "Οσους στρατιοπας έξεκινήσαμεν άπ εδώ, τούς έδιωρίσαμεν, άφού συνάχι'λοϋν όλοι, νά υπάγουν εις τδ ίδιον μέρος
τής κερασίας, καί νά ενδυναμώσουν τά σύρματα, καί νά στέ
κουν ήσυχοι, χ,ωρίς νά δίδουν εις τδ έξης παραμικράν αιτίαν
εις τούς εχθρούς. " Ελάβομεν κ~ ενα γράμμα άπδ τδν αρχι
μανδρίτην, καί εΐδομεν τάς προσταγάς του, καί έπρεπε νά
κοπιάση ή ΙΙανοσιολογιότης του εδώ νά διοικήση με την
μεγάλη ν του γνώσιν τά πράγματα εύτάικτως, οτι ημείς γνωρίζομεν την άναξιότητά μας, καί μ’ ολον τούτο πάλιν καυχώμεϋα, οτι, ιΓ ολον οπού μάς έδιαγούμισεν ή μάνη, καί άντιπαλαίομεν καθ' ημέραν μ’ αυτούς, τδ γαϊρέτι, οπού έκαμεν
ό Μισθράς, ούδείς άλλος καζάς, καί διά Συμβουλάς καί νου
θεσίας, ύπωσούν καί ημείς ήξεύρομεν διά νά δώσοομεν, πλήν
τά έργα τελειόνουν κάθε πράγμα' δϋεν κάμνει καλά νά μάς
άφήση, καί νά κόψη με ημάς τήν άνταπόκρισιν, οτι φθάνει,
τδ νά χαροπαλαίοομεν, ημέραν καί νύκτα άύκνως, εις δλα
τάναγκαία, καί όχι νά έχωμεν καί τά κτυπήματα τής Πανοσιολογιότητός του. καί ιίν ζήσωμεν καί άνταμωϋώμεν καμμίαν
φοράν, τότε καί προσωπικώς θέλουν όμιληθή τά άναγκαΐα,
καί πραγματικώς θέλουν θειορηθή τού καί)' ένδς τά δίκαια,
καί ή δούλευσες, όπου εις τήν πατρίδα κάμνει, θυσιάζοντας,
όχι μόνον πράγματα, αλλά καί τήν ιδίαν ζθ)ήν, όπου είναι
φανερόν, ότι δ πρώτος άφανισμδς ήτο διά τά ίδικά μας
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υσπήτια' καί άλλοι μέν έί)υαιάπί)ημε;ν διά την αγάπην τής
πατρίδας, και άλ.λ.οι εμείναμεν με τά κορμιά γυμνά’ και
μ’ ολα αυτά, άς εξετάση κάδε περίεργος, διά νά μάΐ)η τον
αγώνα, τον όποιον δοκιμάζομεν ημέραν και νύκτα, και δόξα
τώ άγιοι θεώ, και πτρατεύματα αρκετά έξεκινήααμεν, και
από ζαερέ.δες έξο/κονομύ/οομεν, μ' όλοι· ότι μάς έδιαγούμιπαν, καί ό Μιατράς έγινεν άγνοΊριοτος' καί άμποτε νά ήτα
δυνατός τρόπος νά έ.ρχόιιεδα καί ημείς εις αυτά τά μέρη
διά νά ε/.ευιΊεριυίΙευμεν από τούτην την άκατάπαυοτον τυραν
νίαν’ καί νποπτευύμεδα, ότι ή ί)ά μονρ/.αϋώμεν, η μόνοι
μας νά μ ή ϋανατιαϋώμεν, από τα δυπβάπτακ τα κακά, όαα
δοκιμάζομεν, χιορίς νά β/.έπωμεν κανένα αλ/.ον, να πάπγη
όις ημείς’ και μη μετρεΐτε το κακόν τής Μάνης διά ολίγον
καί ότι οικονομίαν δεν λαμβάνει, όντας γένος άκατάοτατον,
καί ό) Ηεός νά το'νς έξοικονο/ιύ/πη, καί μάλ.ιπτα το’ιρα, εν οι
προαμένομεν νά έλθουν νέοι, καίΐύος μάς γρέιφουν από Μα οαΟτυννήοιυν, ότι ξεκινούν, καί τί δέλομεν δοκιιιάοει ένας
Ηεός τό ήξεύρει’ ή Οεοη ι/.ία πας όμως πταδήτε ιός φι//>πατρις, γενναίος, κ.αιΊόις καί το όνομά πας παντού, ιγηιιίζεται,
ίοοες καί. διόπη ύ> Πεέ/ς, καί ε/.εν!)εοοιάώιιεν άπο τούτον τον
επικείμενον κίνδυνον’ καί τούτο οτίκει εις την γενναιότητα
ημών. 'Ο Καπετάν Πεοδιοράκης Κο/.οκοτρεόνης, μάς γρά<ρει, ότι πρέπει νά οτέλ/.ωιιεν τούλάχιοτον παρόντα (ρορτοΊαατα ζαερέν εις του πάπαρι, όπου είναι πυναγμένοι, ό)ς τρεις
χιλ.ιάδες πτράτευμα’ ατοχαπτήτε; λοιπόν άν ηναι πράγμα νά
εξοικονο/ιηΟή, καί μάλιατα, ότι από τό πυμβεβηκός τευν
κεεραπιών, καί)' ένας φροντίζει διά τό κιη άλι τον, καί διά
τούτο ζώα δεν ενοίοκομεν μ’ ο /.ον τούτο όπον ήεεποοοϋμεν
καί ημείς έ/πίπω δεν μέναμεν. Ταύτα καί μένομεν.
Προεστοί τον Νιο'&ρΰ.

Λάβετε ένα βαιιβακένιον μιτάνι καί ένα ξευγάρι τουξονλούκια με γαϊτάνια, καί διόπατε τού καπεπάν πέτοου μπαριιπιτζοτης—τας πα/.άακας λ.οιπά με δεύτερον πά,ς πτέλ.ι.οιμιν.
Λε/ιόνια δέ, δεν εύοίηκ.ομεν, καί δεν είναι καιοός διά ορεκτικά
πράγματα».
ΦΑΙΔΟΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

δ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1908
ΕΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ
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[Δευτέραν ήθη φοράν τιμά τό «Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον» διά τής
εκλεκτής αύτοΰ συνεργασίας ό λόγιος επιμελητής τών άνά τήν
Λακεδαιμόνιε. αρχαιοτήτων καί καθηγητής τοϋ έν Σπάρτη γυμνα
σίου κ. Γεράσ. Δ. Και|ιάλης, τοΰ όποιου ό ζήλος καί ή φιλό
στοργος μέριμνα υπέρ τών Λακεδσιμονιακών κειμηλίων τής
ι'/.ρχαιότηιος είνε γνωστός,
δικαίως δ’ έπεδα-ψιλεύϋη αϋτώ
εσχάτως διά τοϋτο παρά τής Κυβερνήσεως ό αργυρούς Σταυρός
τών ιπποτών τοϋ τάγματος τοϋ Σωτήρης].
a) At άνασκαφα'ι τών "AyyJ-ων εν Σστάρττ].
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ΈπανελήφΟησαν καί κατά τούς εαρινούς μήνας τοΰ 1908
αί άπό τριετίας άρςάμεναι άνασκαφαί τής ’Αγγλικής ’Αρ
χαιολογικής Σχολής έν Σπαρτή, ύπό τήν μεθοδικήν ήγεσίαν
καί πάλιν τοϋ ακαταπόνητου σοφού διευθυντοΰ τής Σχολής
κ. Δώκινς, έχοντος παρ’ έαυτω ιός συνεργάτας τούς ένθουσιώδεις τής αρχαιολογίας μύστας κ. κ. Δίκινς, Ούέϊς καί άλ
λους τής Σχολής έταίρους.
Αί άνασκαφαί ήσαν δοκιμαστικά! καί συμπληρωτικά!. Τών
δοκιμαστικό)·/ αί μέν γενόμεναι παρά τον Βυζαντινόν περί
βολον τής Άκροπόλεως καί κατά τήν διεύθυνσιν αύτοβ προς
άνεύρεσιν τής αγοράς καί παρά τό θέατρον προς άνευρεσιν
τού μνήματος τοΰ Αεωνίδα δεν έστέφθησαν, άτυχώς, ύπό
επιτυχίας- αί δέ παρά τήν σιδηράν γέφυραν τοΰ Ευρώτα
έκληροδότησαν εις τήν νομισματικήν επιστήμην 86 άργυρά
νομίσματα τής 4η; καί λίη; π. χ. ΙΟΟετηρίοος, άίτινα τις οίδε
τίνος φιλάργυρου τρέμουσα χειρ ά.πέκρυώε προς άσφάλειαν
έν πενιχρή πηλίνω αγγείο). Τών δέ συμπληρωτικών, αί μέν
γενόμεναι έν τώ τεμένει τής Χαλκιοίκου Άθηνάς -έν τή
Άκροπόλει, περιωρισμέναι ένεκα τής καλλιέργειας τών ιδιο
κτήτων έκεΐ άγρό)ν, έλά/ιστα ευρήματα έφερον· εις φώς-αί

4
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oe γενόμεναι έν τώ τεμένει τής όρθιας Άρτέμιδος παρά τήν
δεξιάν τοΰ καλλιοόνακος Ευρώτα όχθην, άπέβησαν σπουδαιόταται. Διά των άνασκαφών τούτον/ άνευρέβη ό άρχαίο:
τής έγχωρίου θεάς ΒορΟαίας, τής ταυτισΟείσης τή πανελληνίψ καταστάση Άρτέμιδι, ναός τής
π. χ. έκατονταετηρίδος, επί του αύτοϋ περίπου επιπέδου, έφ’ ου καί ό κατά τά:
άνασκαφάς τοΰ παρελθόντος έτους άνευρεΟεις επιμήκης βωμός τών αυτών χρόνων τοϋ ναοΰ τουτου, ουτινος οι μέν τοί
χοι ε!'/ον άνοικοδομηΟή έξ ωμών πλίνθο)·/, ή δέ στέγη ΰπεβαστάζετο διά ξύλινο»·/ δοκών, σώζονται κατά χώραν iyνη
τοΰ μεσημβρινού καί δυτικού τοίχου, δστις κατά τήν βάσιν
είχεν άνοικοδομηΟή μέ μικρούς λίθους καί πη/.όν, καί αί ώ:
βάσεις τών ξυλίνον/ κιόνων, τών άνεχόντων τήν στέγην, χρη
σιμεύουσαι λίΟιναι πλάκες. ’Εκτός τής ανευρέσεως τού ναόν
σπουδαία συμβολή είναι καί τά άνευρεύέντα αγγεία τού
προ πάντων ήμίσεος τής Πης π. χ. ΙΟΟετηρίδος. ών σπου
δαιότερα τά λεγόμενα Κυρηναϊκά, δι'ών συνεπληρώΟη πω:
ολόκληρος ή σειρά τών αγγείο»1/ τής Λακεδαίμονος άπό τής
γεωμετρικής περιόδου, τής έγκαταστάσεο/ς δηλ. τών Δωριέων
έν τώ λεκανοπεδίο) τού Ευροιτα, μέχρι τών Ρωμαϊκ.ών
χρόνων.
Διά τής μελέτης τής τεχνοτροπίας τών αγγείον/ τών άρ·
χαιοτέρων χρόνο»·/, καί διά τής μελέτης τής τεχνοτροπία:
τών άλλων ευρημάτων, τών έκ χαλκού μάλιστα καί οστού
(έλέφαντος καί κοινού ι, μαρτυρείται ή έπίδρασις τού ’Ανα
τολικού πολιτισμού, προ πάντο»·/ τής Εφέσου, ένεκα τής
όποιας έπιδράσεο»ς καί οί οιενεργήσαντες τάς άνασκαφά:
ώνόμασαν τά ευρήματα τού άνατολίζοντος ρυθμού, καί ί,
έπίδρασις τού Αιγυπτίου πολιτισμού διά τής άνευρέσευις μά
λιστα τών σκαραβαίων 'κανθάρων έκ πορσελάνης,., ένισχΰεται οε η γνο»μη τών σοφών τής μεταναστασεο»ς τών λαών
ερευνητών, τών άποφηναμένο»·/ γνώμην, ότι οί Δωριείς
κατήλΟον άπό τών βορείο»·/ τής Ελληνικής χερσονήσου,
ιδία διά τών εξ ήλέκτρου (όρυκτής ρητίνης; άτριερωμάτοιν
καί τής τεχνοτροπίας τών έκ χαλκού πορπών, άίτινα αφιε
ρώματα άνευρίσκονται εϊς τό κατώτατον στρώμα.
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Τά ευρήματα είναι πλούσια εϊς ύλην καί είδος τεχνοτρο
πίας τής αυτής πο)ς τοός εύρήμασι τοΰ π. έτους, περί ών
περιλγ;πτικόν μέν άρθρο-/ έγραψα εν τώ Σπαρτιατικό) Ήμερολογίω τοΰ 1907, διά πλειόνων οέ εις σειράν άρθρων εν τή
έφημερίοι "Σπάρτη*- είναι όμως ποικίλα καί έν πολλοΐς
διάφορα εκείνων κατά τάς παραστάσεις. Σπουδαιότερα πάνπων τό)·/ ευρημάτων είναι τάδε- 1) τά προαναφερθέντα 86
άργυρά νομίσματα- τούτο)·/ εκτός τών 42 ’Αττικών δραχμών
καί τετραδράχμων. άτινα άνήκουσιν εις τούς τελευταίους
χρόνους τής μεταβατικής περιόδου έκ τής άρχαϊκής εις την
άκμήν τής τέχνης, πάντα τά άλλα άνήκουσιν εϊς δύο περιό
δους α^ τήν περίοδον τής μεταγενεστέρας καλής τέχνης
(666—280 π. X.J καί είναι κατάδηλος ή έπίδρασις τοΰ με
γάλου καλλιτέχνου Λυσίππου, διότι καί αί κεφαλαί είναι
άξιοσημείωτοι διά τήν έκφρασιν τοΰ αισθήματος καί τό σφηκοειδές σώμα διά τούς εύδήλους μΰς, καί δ; εις τήν περίοδον
τής παρακμής τής τέχνης Ϊ280—146/ τά νομίσματα τής
τελευταίας περιόδου φέρουσι τήν μορφήν τοΰ βασιλέως έφ’
ού έκόπησαν, ή είναι τοΰ τύπου τών νομισμάτων τοΰ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου, όστις είναι ό πρώτος θνητός, ως γνωρί
ζομε·/, ούτινος ή κεφαλή άπεικονίσθη έπί τών νομισμάτων
οθς υίοΰ τοΰ Διός Άμμωνος κατά τήν ’Ασιατικήν άντίληψιν
περί Οειότητος τών βασιλέων. ΙΙρό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, ως
γνωστόν, καί αυτός ούτος μάλιστα, ούτε βασιλεύς, ούτε τύ
ραννος, ούτε στρατηγός, ούτε δημαγωγός, όσον δήποτε αυ
ταρχικός, ένδοξος, τετυφωμένος, ή ισχυρός καί άν ήτο,
έτόλμησε νά διαιώνιση τήν μορφήν του έπί τοΰ ϊσχύοντος
νομίσματος, αλλά ταΰτα έφερον τήν κεφαλήν ή τά εμβλή
ματα τών θεό)·/, τών προστατό)·/ τής πολιτείας έν ή έκυκλοφόρουν ταΰτα, ώς έπίκλησιν τής μαρτυρίας τών θεών οτι
ήσαν άκριβή τό βάρος καί γνησίου μετάλλου. Τά εύρεθέντα
νομίσματα κατά χρονολογικήν σειράν, καί κατά πολιτείαν
έν ή έκόπησαν, δύνανται νά καταταχθώσιν ώς εξής- α) 42
αττικά, β) 18 μακεδονικά, ίτοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου Ιό, Δημητρίου τοΰ πολιορκητοΰ 6/ γ; θρακικά 3, τοΰ Λυσσιμάχου- δ) Γΐτολεμαϊκά ή Αιγυπτιακά 12’ ε) Συριακά ή τών
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Σελευκιδών 4, καί ς) Αακεδαιμονιακά 7. Τά άνευρεθέντα
Αακεδαιμονιακά 7 τετράδραχμα, ώ·/ τού αυτού τύπου εχουσιν ικανά άνευρεθή άλλαχοΰ, καί περί ών άμφισβητούσιν οί
νομισματολόγοι άν άνήκωσιν εις τήν Λακεδαίμονα ή τήν
Κρητικήν πόλιν Άλλαρίαν, λύουσιν νομίζομε·/ καί διά τού
τόπου τής άνευρέσεούς των υπέρ τών Λακεδαιμονίων τήν
άμφισβήτησιν τά Αακεδαιμονιακά νομίσματα φέρουσιν έπί
μέν τής έμπροσθίας δψεως τήν κεφαλήν τής ’.Αθήνας, έπί
δέ τής οπίσθιας τόν ΤΙρακλέα. κρατούντα τό ρόπαλόν του
καί καθήμενον έπί μράχου, μετά δύο αστέρων, συμβόλων
πιθανότατα τών Διοσκούρων, καί εκατέρωθεν τής μορφής τά
γράμματα A A.
2) Τών ευρημάτων τής Χαλκιοίκου Άθηνάς σπουδαιό
τερο·/ είναι μία αρχαϊκή μαρμάρινη στήλη μέ άνάγλυπτον
κόρην καί τήν έκ δεςιών πρό: αριστερά επιγραφήν τή: ίϊκ
π. X. ΙΟΟετηρίδος ΗΑΧΑΞΙΜΙΟΣ.
?>) Τών ευρημάτων τής όρθιας Άρτέμιδος τάδε' α ές Ελε
φαντοστού, έκτος τών κα/./.ίστων σφραγίδων. :ών ειδω/.ίων.
καί άλλων αφιερωμάτων, προ πάντων υ πλάκες, ών ή πρώτη
μέ παράστασιν λέοντος σπαράσσοντος ελέφαντα, ή δευτέρα
μέ παράστασιν ίππέως, καί ή τρίτη μέ άνάγλυπτον οπλίτην
fj; έκ χρυσού- μία καρφίς μετά λεπτής άλύσεως, ή'τις, φαίνε
ται, έξετείνετο έκ τού ένός ώμου εις τό.· έτερον υπό τόν λαι
μόν γ; έξ ήλέκτρου" έν εϊδώλιον ζώου, εν τών άριστων ευ
ρημάτων· δ; έκ πορσελάνης- τινές τών σκαραβαίων διατηρούντες τόν κυανού·/ χρωματισμόν των ε) έκ πούρου- έκτό:
τού πλήθους τών πλακών μέ άναγλύπτους καί εγχαράκτου:
κε/ρο)σμένας ποικίλας παραστάσεις, πρό πάντων δμως ίπ
πων, μία σφίγς, τό άριστον δλων τών εΰρημάτο)-/ καί εν
ομοίωμα τού ’Αρχαϊκού, φαίνεται, ναού- ςη έκ πηλού- έκτό:
τών πολυποίκιλο)-/ άλλο)·/ άγγείο)·/ καί εΐδοιλίο)-/ εις άρύβαλλος πρωτοκορινθιακού ρυθμού, έν πινάκιο-/ τού αυτού ρυθ
μού μέ άναθηματικήν επιγραφήν, μία συγκολληθεϊσα Κυρη
ναϊκή κύλις μέ ώραίας γραφάς καί έν σύμπλεγμα διά μί
τρας ϊκαλουπ'ού; κατεσκευ ισμένον έπί πηλίνης π/.ακός έκ
τριών προσώπον/, άνδρός έν τώ μέσω, καί γυναικός έκατέ-
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ρωθεν, απάντων γυμνό)·/' ζ) έκ μαρμάρου- εν βάθρον, των
ypο/<>)·/ του Μάρκου Αύρηλίου, άνοριάντος, ού το iy'/ος τοΰ
άριστεροΰ ποοός καταφανές μετά μακράς έπιγραφής τών
συναρχόντυ)·/ άγορανόμυ)'/, οϊτινες προς τό> '.ού;) όνόματι υπο
γράφονται οουλοπρεπό>ς καί μέ τό παρώνυμον τοΰ Μάρκου
Αύρηλίου, καί οϊτινες τιμώσι πατρονο;.
τινά οιά την εύ
νοιαν καί προστασίαν τό)ν Αυκουργείων ε<ιό)ν μετά πόσης
ψυγικής όούνης οί τάλανες θ’ άνεπόλουν τούς ευκλεείς έκείνους χρόνους! Ταΰτα τά άναγραφέντα όλίγα ευρήματα είνε,
ώς προείπομεν, τά σπουοαιότερα, καθ’ ημάς, τό)ν πολλών
καί έκ ποικίλης ύλης εΰρεύέντων άφιερωμάτων έν τω τεμένε; τής Όρθιας Άρτέμιοος. έν ω, ώς άνάμνησις τής βαρβάρου
ποτέ ανθρωποθυσίας, έγίνετο ή χΰσις σταγόνων τινών παιοικοΰ αίματος οιά τής μάστιγος καί έτελοΰντο οί παιοικοί άγώνες η<ϊ>α κ/·■/.//οι, κατϋηοατόοη. ΙΙαρ’ ολην όμως την σπουοοιιότητα τό)ν έκ τό>ν άνασκαφών έπιστημονικών πορισμάτων καί την αρχαιολογικήν αξίαν τό)ν πολυποικιλών ευρη
μάτων αί άνασκαφαί κατ’ ούοέν είσέτι, ώς καί πέρυσιν έγράφομεν, συνετελεσαν πρός λΰσιν τοΰ προβλήματος τής τοπο
γραφίας τής Μυκηναϊκής ή ’Αχαϊκής Σπάρτης ούοενός καί
κατά τάς άνασκαφάς τοΰ λήςαντος έτους Μυκηναϊκού αφιε
ρώματος άνευρεθέντος.
β) Αί άνασκαφαί τών Άμνχλάίν.

ΑΙετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου τής αρχαιολογίας ύποφήτου Φουρτβαϊγγλερ, ούτινος πόθος ιερός ήτο ή άνεύρεσις
τό)ν τεμαχίον/ τοΰ θρόνου τοΰ Άμυκλαίου ’Απόλλωνος καί ή
άναστήλιυσις αύτοΰ, ή άρχαιολογική εταιρεία άκόλουθος τή
έπαινετική άρχή, ήν καθιέρωσε, νά τιμά πάντα άρχαιοοίφην,
ον ό θάνατος άφήρπασεν έν τω Ελληνικό) έοάφει, ο μετά
στοργής καί λατρείας έμελέτα καί άνέσκαπτε, συνεχίζουσα
ΐοίαις οαπάναις τό έργον έκείνου, άνέθηκεν ε!ς τον αρχιτέ
κτονα Φίχτερ, φίλον τοΰ μακαρίτου Φουρτβαϊγγλερ, ύπό την
έποπτείαν τοΰ έφορου τόν/ άρχαιοτήτων κ. Σκιά, νά έξακολουθήση τάς άνασκαφάς έν τώ λόφο) τής άγιας Κυριακής,
παρά το χωρίον Τσαοΰσι. Διά τών άνασκαφών τούτων άνευ-
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ρέθησαν πολλά τεμά/ia τοΰ θρόνου, ών σπουδαιότερα πρό
πάντων δύο κιονόκρανα μικτού Δωρικού και Ιωνικού ρυθμού
τής 6ης π. X. ΙΟΟετηρίδος, καθ’ οϋς χρόνους δηλαδή ούδέν
έτερον παράδειγμα μείςεως των ρυθμών τούτων έχομε·/' διά
των άνευρεθέντων όμως τεμάχιο)/ ών τινα έχουσι και δύο
-τρία γράμματα, κατωρθώθη μόνον νά έχωμεν τήν ίίεδαιότητα, ότι ό θρόνος τού Άμυκλαίου Απόλλωνος άπετελεΐτο
έκ δύο διακεκριμένο)'/ οικοδομημάτων, ένός μικρού, τού τά
φου τού 'ϊ’ακίνθου, καί ετέρου μεγαλητέρου, αυτού τού θρό
νου' οποίαν όμως μορφήν εΐχον τά οικοδομήματα ταύτα άγνοοΰμεν. ΙΙολλάκις ό κ. Φί'/τερ μοί έλεγε/, ότι ευτυχής θά
ήτο, άν εύρίσκετό τις, είτε θεός τών άρχα.!ο)ν, είτε άνθρωπος,
νά τώ άναπαραστήση το θαυμάσιο1/ έργον τού Μάγνητος
Βαθυκλέους.
Άς έλπίσωμεν, ότι, διά τής συνεχίσεως τών ανασκαφώ·/, θά
άνευρεθώσι καί έτερα τεμάχια, δ:’ ών νά κατορθωθή ν’ άναπαρασταθή τό άριστούργημα, τό όποιον μετά θαυμασμού πε
ριγράφει εις δύο όλας σελίδας ό περιηγητής ΙΙαυσανίας. Τό
ναίδριον τής 'Αγίας Κυριακής, έν ώ εΐχον έντει/ισθή πολλά
τεμάχια τού θρόνου, κρημνισθέν, άνωκοδομήθη έκε7. που
πλησίον.
Δρ ΓΕΡΑΣ. Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ

Λύκαινα, προσφερουσα εις τον ΐ’ίέιν τΊ|ΐ. xijv ύαπίδα αύτοϋ.
προσεφιόνει αΰτον ouror ’II τάν φ επι τάς», δηλαδή ΐ| νά έπιστρέ■ψης έκ τοΰ πολέμου μέ αυτήν ή νά σε φέρουν έπ’ αυτής.
Λ/./.η γυνή Λύκαινα, ύκοΰσασα, ότι ο υίιις χί,: ύπέί)ανεν έν τΓ|
μύ·/ϊ|, παραμείνας έν τή τύίει του, εΐπεν. «άς τόν άναπληριόοΐ)
εις τήν Οέοιν του <> αδελφός αΰτοΰ».

Λύκιυν, πληγωθείς εν πολέμιο καί μι) δυνύμε:νοτ να. [ία.ίΐίαrj, έπεριπατει δια τιον χειαών καί τιίιν π οί)ών έοιοϋ. ’ Ιέ π ε ι δ r | δε ΐ|ΐ»/ύνετυ
διά τό γκλοΐον τοΰ πράγματος, εΐπεν εις ο.ύιον ή μήτηρ του' «Κα.ί
ποσον καλλίτερον εΐνε, ιο τέκνον, να. ΰπερη'( ιχνεύεσαι διά τήν αν
δρείαν σου, παρά νά αίσχύνεσαι δι’ ανόητους γέλωτος».

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΗΟΣ
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Αφάνταστη γοητεία σκορπίζει τό ήλιοβασίλευμμα στα
βουνά ποΰ βρίσκονται στό άνατολικό μέρος των Τσιντζίνων,
δέκα λεπτά τής ώρας μακρυά του· σάν ένας μεγάλος πέπλος
απλώνεται καί σκεπάζει τήν πρασινάδα του πεύκου, το ζωηρό
καί γλυκό κοκκινωπό χρώμα ποΰ ρίχνουν εκεί ή τελευταίες
ακτίνες τοΰ ήλιον πολλές φορές τό ήλιοβασίλεμμα γίνεται
ζωηρότερο τό κόκκινο χρώμα ποΰ ρίχνει στά βουνά, καί
από μακρυά τότε φαίνεται σάν μια μεγάλη καί πολυαπλωμένη φωτιά, ποΰ μέ τής φλόγες της γυρεύει νά μαράνη, νά
νεκρώση τής αστείρευτες πηγές ποΰ χύνουν άπό τής πλευ
ρές εκείνων τών βουνών αθάνατα τά άφθονα νερά τους.
Στό θέαμα αυτό τό μαγικό ποΰ πάνε πολλοί έκεΐνες τής
στιγμές νά τ’ απολαύσουν, άλλο φανερώνεται τής ίδιες στιγ
μές στά μάτια τους, γεμάτο αυτό άπό θρησκευτικό μεγα
λείο’ μια μεγάλη γραμμή άπό τον εργατικό πληθυσμό τοΰ
χωριοΰ γεμίζει στόν καιρό τοΰ θερισμοΰ τό μεγάλο δρόμο,
ποΰ περνάει ανάμεσα σ’ εκείνα τά βουνά’ γυρίζουν άπό το
θερισμό κι’ άπό τ’ άλώνια καί φέρνουν κάτω στους μύλους
τοΰ χωριοΰ ν’ άλέσουν τό σιτάρι, ποΰ τούς έδωσαν τά χωρά
φια τους’ περνάνε κάτω άπό ένα πελώριο βράχο ποΰ στέκε
ται γυρτός πρός τό μεγάλο δρόμο- έκεί στέκονται σταυροκοπιοΰνται μέ άληθινή εύλάδεια, κ’ ύστερα άπό λίγες στιγ
μές τραζοΰν πάλι μέ τήν καρδιά γεμάτη χαρά καί πίστι στό
χωριό’ κάτω άπό τόν μεγάλο γυρτό βράχο πήραν τήν ευλο
γία άπό τούς δύο Άγιους, ποΰ τούς έχουν ψηλά σέ δυό βουνά,
ποΰ τώρα ό γυρτός βράχος τά χωρίζει, ουό άσπρα έςωκκλήσια- έπήραν τήν ευλογία άπό τόν Άϊ-Γιάννη τον 1 Ιρόδρομο
καί άπό τήν Άγιά-Μαρίνα.
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Διηγούνται, πώς έκεί, ποΰ είνε τώρα τό έςωκκλήσι
της 'Αγιά-Μαρίνας, ήθελαν έοώ καί τετρακόσια χρόνια νά
κάμουν οί παλαιοί Τσιτζινιώτες τό έςωκκλήσι τοΰ Τιμίου ΙΙροόρόμου. Έπήραν μαστόρους κ’ εργαλεία καί τούς έστειλαν έκεί
πάνω μια ’μέρα γιά ν’ αρχίσουν την εκκλησία. Έβγαλαν τα
θεμέλια την πρώτη ’μέρα οί μαστόροι κ’ έπερίμεναν την οεύτερη γιά ν’ αρχίσουν τό χτίσιμο.
Στον ύπνο τους ομιυς Ικεί ’πάνω, τήν πρώτη νύχτα, βλέπουν
τον "Αγιο νά παίρνη τά εργαλεία τους, νά χώνη τά θεμέλια
καί νά τούς οείχνη, πατώντας σ’ ένα ’ψηλό βράχο, πού έχώριζε τό βουνό, ποϋ ’πάνο) ήθελαν νά χτίσουν, από ένα άλλο
απέναντι βουνό, μιά σπηληά μεγάλη καί βαθειά. ποΰ ήταν
λίγο παρά κάτο) άπό τήν κορυφή του- οέν ήταν όνειρο ’κείνο
ποΰ είοαν σηκώνονται καί βλέπουν χωμένα τά θεμέλια, παρ
μένα τά έργαλεία καί γυρτόν κάτο) χαμηλά πολύ τό μεγάλο
βράχο ποϋ έπάτησε ό "Αγιος τή στιγμή ποΰ τούς έδειχνε
τή μεγάλη σπηληά στό απέναντι βουνό ...τό θέλημα τοΰ
'Αγίου έγεινε' τό έςωκκλήσι έγινε έκεί ποΰ έόειςε μέ τό
χέρι του, καί ’κεί ποΰ δείχνει τώρα καί θά οείχνη παντοτεινά
καί ό γυρτός βράχος, ποΰ οί σημερινοί Τσιντζινιώτες τόν ονο
μάζουν "Σκυφτό Κοτρώνι»....
[Τσίν-.ζ·.·/*, "Ιούλιο; 1'JDU]

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Ό βασιλεύς της Σπάρτης Αγησίλαος οϋόέποτε
λίτερα άπό τούς

περί αυτόν1 παντελώς απείχε

πολυφαγίας1 τόν όέ ύπνον

όιητάτο καλ

τής μέθης καί τής

μετεχειρίζετο ούς ό άρχοιν τόν όούλόν

του1 ώς πρός όέ τήν θερμότητα καί τό ψύχος τά ύπέφερεν ές ίσου
καί

καμμίαν επιρροήν

όέν είχεν

έπ’ αυτού ή μεταβολή τών επο

χών. "Οτε όέ κατεσκήνωνε μετά τών στρατιωτών του όέν μετεχει
ρίζετο ποτέ καλλιτέραν κλίνην άπό αΰτούτ.

"Οτε ήρούτησέ τις τόν Αγησίλαον, τί καλόν έκαμαν εις την Σπάρ
την οι νόμοι τού Λυκούργου: -Μάς έμαθαν, είπε, νά καταψρονώμεν
τάς απολαύσεις».
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ΤίΤ> ]ί>Ηΰ έόημοσιεύΟη έν Βενετία τό Memoire storiche
sul ]<c<jno cli Moroa κτλ.. μετά λαμπρών εικόνων. To
ώραϊον τούτο όιο/.ίον έτυχε καί γα/.λικής μεταφράσεως τυποώείσης έν Άμστελοόάμω τω 1Μ<) καί έν ΙΙαρισίοις τώ
1Ι>Η7. Ό συγγραφεν: είνε ό γνωστός Μάρκο: Βικέντιός Κορονέλλης. εις των μεγάλων γεωγράφων καί μία ένετική
όόςα. ΈγεννήΟη τώ 1
Χέος επεόόθη εί: τά μαθηματικά
καί εί: τήν κοσμογραφίαν καί έτιμήθη οιά του επιζήλου
τίτλου τοΰ οημοσίου κοσμογράφου τής Ένετική: Πολιτείας.
Πολλά είνε τά συγγράμματα αύτοϋ καί ττολλαί αί χώραι
τά: όποια: περιηγήθη καί έμελέτησεν. "Ιορυσε τον πρώτον
γεωγραφικόν σύλλογον, ού τά μέλη έκαλοΰντο ’νΐρ^οναΐται
καί ό Σύλλογο: 3Ακαδημία τών ’Αργοναυτών. 'Γπό τήν
οοΥ,γίαν αυτού έγιναν τετρακόσιοι χάρται. ΆπέΟανε τω
Ι71Έ Ιόίς το πόνημά του. τό όποιον άνωτέρω άναφέρομεν,
περί Μυστρα γράφει τά έξη
'Η πόλι: ιαιρειται εις τεσ• σαρα μέρη. των οποίων εκασ ν είνε άποχωρισμένον. άλλά
φρού"άποτελοΰσιν εν σώμα άίνευ ένούσεω:. Το έν είνε
»ριον,ή πόλις τό άλλο καί τά έτερα ούο άποτελοΰσι τά προά»στεια, τό μέν καλούμενον Μεαοχώριον, οηλα ο ή προά»στειον της Μέσης, τό όέ Έ'ξωχώριον. οήλα οή άπ' έξω
καί τό οποίον οί Τούρκοι καλοϋσι προσέτι Μαράτχε Ma»ralchc-;. Τό Έξωχώριον όιαιρείται εις τρία οιά τού ποτα
μιού Βασιλοποτάμου. καί συγκοινοινοί οιά λίθινης γέφυρας.
"Τό φρούριον καλούμενον Τό Κάστρο κείται επί ύψους
■O'/ρήματος κώνου- τό περιτείχισμα είνε άρκετά ισχυρόν. Ήσαν
"έκεί πρό τινων έτών όέκα πυροβόλα μετά φρουράς έκ οέκα
>όκτώ εως είκοσι γιανιτσάρων υπό τήν αρχηγίαν ενός οισ»οάρ. όστις εκεί σπανίως όιέμενεν. Ί’πάρχουν άποθήκαι
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«πάντοτε προμηβευμέναι από σίτον ό'.ά τόν στρατόν, διότι
»έκαστη τουρκική οικογένεια ύποχρεοΰται κατ’ έτος νά
»άνανεών"(] τόν σίτον. Υπάρχουν τινές δεςαμεναί καί, έν τώ
»μέσω του φρουρίου τζαμί, οπερ άλλοτε ήτο χριστιανικός _
»ναο ς.
»Τοΰτο το φρούριον κεΐται επί Οέσεως /.ίαν άσ ια/.ουε.
δτι ουδέποτε ήλοΦη δι’ έτόδου. άν
» Οί ίστο
»καί ο Μωάμεθ ο IV καί οί Βενετοί τό προσέόαλον ΊΓο»υ(,ρως.
»Ε!νε έργον. τό όποιον οί Δέσποτα’, έκαμαν κατά τήν πα»ρακμήν της ελληνικής αυτοκρατορίας. Τό άλλο φρούριον,
»οπερ έκε’.το είς τόν άπέναντί λόφον, τοΰ οποίου τήν σήμε«ρον φαίνονται λείψανά τινα, δεν έκυριάρχει πολύ της πό«λεως... Κατά τό έτος 1475 ό Β. Κολλεώνης. δστις διώκει
»τήν ένετ’.κήν στρατ’.άν. κατέλαόε τόν Μόστραν καί Οά ήδύ»νατο νά καταόάλη τό ρρουριον εάν ()ά έΟριάμόευεν. Ό
»Σανσοόΐνο: . 'j , Ο ρ c.. Ον; ή πόλ’.ς αυτήΊ
:αρ/'.α ητο υ-ο τγ,ν κυριαρχίαν "ϊ4: iviT’./.r: r.rj/.'.ζΐ'.ν.ζ-5?
»ν.α05 ου:- ν/./Έορίκο: Λάνί'
τή= Βε»νετ:ας. »
Ο περιλάλητος ούτος Ιό ο οίκος Λάν
τοΰ 11!Ι2 έως τοΰ 1205 έτους.

Τώ 16*8 έόημοσ’.εΰΟη έν Μοδένη όιόλίον εκ σελίδων
684 μέ σχοινοτενή τίτλον, ου ή αρχή είνε: 1/lippeo Kcdivio....... Τό Παλίνζωον Αίγαΐον....... άφιερωΟέν τώ δουκί
τής Μοδένης Φραγκίσκο) τώ Β'. Ιόν τώ όιόλίω τούτω περιγράφετα.’. οχ·, μόνον τό Αίγαΐον Πέλαγος, άλλά καί έν σύν
τομο). είς τήν εισαγωγήν, ή Πελοπόννησος, ή Κρήτη, τά
Κύθηρα καί ή Κύπρος.
Ό συγγραφεύς είνε ό ’Ιταλός Φραγκίσκος ΓΙιατσέντσας,
γεννηθείς έν Χεαπόλει. ΊΙτο άνήρ κάτοχος πολλών γνώσεο>ν καί, μελετήσας πολύ τήν έλλην.κήν 'Ιστορίαν, κατεγίνετο είς τήν περιγραφήν έλλην.κών χ_ο>ρών. Έν Μοδένη ήτο
καθηγητής τής γεο>γραφία.ς καί τοΰ δικαίου. ΆπέΟανε προτοΰ νά δημοσιευΟή τό περί ού ό λόγος πόνημα.
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Άπό τής σελίοος 6ο εως τής 46 περιγράφει τήν Λακω
νίαν. τήν όποιαν καλέ! πέμητην έπαρχίαν τοΰ Μωρήά.
Εννοείται ότι πολύ ένοιατρίβει εις τούς παλαιούς χρόνους.
Κερί Μυστρά ιστορεί τά εξής : «...Διαιρούμενοςείς τέσσαρα
»μέρτ, αποτελεί ένα ολόκληρον οήμον (commune;. Το εν
«είνε ή χώρα, το οεΰτερον το φρούριον καί τα άλλα δύο τά
«προάστεια Μεσοχώριον καί Έ'ξωχώριον. Τό φρούριον
οί "Ελληνες καλού οι Τό Κάστρο. Κείται επί κορυφής ύψη»λού βουνού. Είνε ισχυρόν ούχί μόνον διά τήν καλήν κατα
σκευήν καί τό λαμπρότατον τείχισμα, αλλά οιά τήν άρμόζου«σαν φρουράν πρός ύπεράσπισιν, οιά τό καλόν πυροβολικόν
καί τά πολεμεφόόια πρός άμυναν, τυχούσης εισβολής καί
«επιθέσεων κατά τής πόλεως καί των προαστείοιν. των οποίων
«τό Μεσοχώριον είνε τό μεσινόν. ο'ις τό όνομα οηλοΐ καί
«τό Έ'ξωχώριον είνε τό άπ’ έξω, όνομαζόμενον άπό τούς
«κατοίκους καί Μαράντχε 'Maranthe , τό οποίον άπό τόν
• όούν τοΰ ρηΟέντος ποταμού — τού Βασιλοποτάμου — εις
- τρία [J-iplf χωρίζεται καί ένούται οιά λίθινης γέφυρας κα«λώς κτισμένης. Είνε όλα. άπ’ όλα έφοόιασμένα καί ό βάρ«βαρος τά φοβείται. Ό Μυστράς μετά τής πόλεως Άργους
«καί άίλλων χοίρων τού Μωρήά άπό τόν Δούκα του Θεόόω-ρον έπωληθη εις τούς Βενετούς. οίτινες μέχρι τού 1466
«άρίστως τόν σιώπησαν καί είρηνικώς τόν κατείχον, οπότε
«Μωάμεθ ό Β' τυραννικώς τήν ήρπασε μετ’ άλ/.cov χωρών...»
(Γκ Ζακύνθου)

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑ2ΗΣ

Γυνή κς ’Ιωνία; λκαυχο.το διά τά πολυτελή αυτή; υφάσματα.
Λύκαινα όέ, έπιύείίααα τού; τέσσαρα; κοσμιωτό.του; αυτή; υιούς:
■ Τοιαϋτα, είπε, πρέπει νά είνε τά έργα τή; καλή; καί αγαθής γυ
ναίκα;, καί διά ταΰτα νά {(περηφανεύεται καί νά καυχάται».

Λύκαινα, (ίλέπουσα τόν υίόν τη; έπιστρέφοντσ άπό μάχην με
τον πόδα πληγωμένον, καί μέ σφοδρού; πόνους, είπε ποός αυ
τόν : -’Καν ένάυμήσαι τήν ανδρείαν σου, ώ τέκνον, {) αναΰαρρησης.
και δέν ίιά πονήι*.
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Ό θεμελιωτής τής νομοθεσίας τής Σπάρτής Λυκούργος
ένα μόνον σκοπόν είχε: νά. καταστήσω τούς Λακεοα’.μονίους
καλούς στρατ'.ώτας. 'Ένεκα τούτου όέ καί απαγόρευσε παν
ο,Τ’. ενόμ·.ζεν, ότ: σμίκρυνε: τούς χαρακτήρας καί άγε: εις
τήν μαλΟακόττ,τα. Λ: οικία: εις τήν Σπάρτα'/ ήσαν άπλαή
άνευ πολ’.τελείας. ΙΙάν άντ:κείμενον τέχνας ήτο ά.παγορευμένον ιός άνωγελές. Καθαρ:ότας ομυ>: άμωμος Ιόασίλευεν
εν αύταΊς. Ιϋίς τήν έσειαν ή φωτ:ά έκα:εν. όπως έκο:υ')ξή τόν
ακάθαρτον αέρα. Ίϋπί τού κεντρ:κοϋ στύλου ήσαν ά.ναρταμένα τά όπλα τού κυρίου, τό ςότρος. ή περικεφαλαία. ή άσπίς,
το τόςον. τά όποια έπεμελεΐτο ή σύζυγος. Ιόί: τό όάθος τής
οικίας εύρίσκετο μία κλίνή στενή καί σκλαρά, κατάλλαλος
όπινςόήποτε ό:ά τήν άνάπαυσ:ν, άκατάλλαλος όμους ο:ά τήν
όκναρίαν. ’Αλλως τε ό άνορας ο:ήρχετο έλάχ:στον χρόνον
κατ’ οίκον. Τό νά θεαθή μάλ:στα μετά, τής γυνα’.κός του
ήτο ο:’ αυτόν μεγάλα κατα:σχύνα·
Έπε:όή ή φρονείς τής άρόσεινς τής σποράς καί τής συγκομ:όής ήτο άνατεθε:μένα εις τούς οούλους καί τούς Κί'λωτας, εις τούς Σπαρτ’.άτας μόνον τό επάγγελμα των όπλο)·/
ήτο έπ:τετραμμενον, καί έπρεπε νά ό:έρ/υ>ντα: τάς ώρας των
εις τάς στρατ:ωτ:κάς άσκήσε:ς καί τάς συζα^ήσε:: τής άγοράς. Ο: άρ/αγοί ήσκουν αυτούς εις τήν κόπωσ:ν ό:ά παρατεταμένων πορε:ών καί έσυνε!θ:ζον αυτούς εις τάς πανουρ
γίας τού πολέμου ό:ά. τής κρυπτείας. ό:ά. γυμνάσιο)·/ καί ο:ά
ψευοομαχών. Τό λυκαυγές εύρ:σκεν αυτούς ασκούμενους
αλλά καί τό λυκόφυ/ς εκεί τούς έπρόφθανε. Ό όοιογόνος
αέρας τού Γ]’αϋγέτου άνέπτυσσε τούς πνεύμονας τον/ κα: ή
άσκασ:ς άνέπτυσσε καί έσκλήρυνε τούς μΰς των.
Το:ουτοτρόπο)ς καθίσταντο άκατάόλήτο: πολεμ:στα: το-
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σούτω μάλλον, όσω έζων έν τοιαύτη τραχεία υγιεινή άπο
τής νεωτέρας το>ν ηλικίας- οιότι εϊς τήν Σπάρτην τά τέκνα
ή ο αν ϊοιοκτησία τής πολ’.τείας, κληρονομιά όλων. “Οταν έγεννάτο ένα παιοίον ό πατέρας του παρουσίαζεν αυτό ένώπιον
τής συνελεύσεως, ήτις άπεφαίνετο έάν έπρεπε νά ζήση ή
όχι, οιότι τά ασθενικά καί τά όπωσόήποτε έλαττωματικά
έΟυσιάζοντο άμειλίκτως.
Μετά τήν έςέτασιν ταΰτην ένεπιστεύοντο αυτό εις τήν
μητέρα του, ήτις ήτο υποχρεωμένη νά τό Οηλάση ή ϊοία.
ΈΟεωρείτο υγιεινόν καί οιά τήν μητέρα καί οιά τό παιοίον
νά τρέφεται μέ τό μητρικόν γάλα. ΈΟεωρεΐτο επί πλέον
αίσχος οιά τήν Σπαρτιάτιόα ή πρόσληψις τροφού.
Τά σπάργανα τά κλινοσκεπάσματα, αί μαλύακαί κλίναι
ήσαν άγνωστα έν Σπάρτη. Τό νήπιον γυμνόν καί ακάλυ
πτον ήτο κατακεκλιμένον έπί οέρματος ζώου πρί τής εστίας
καί έκεί άνεπτύσσετο έλευΟέρως. "Οταν ήρχιζε νά βαοίζη,
οέν τό παρηκολούθει κανείς μέ τούς γελοίους έκείνους φό~
όους· έάν έπιπτε, οέν έσπευόε περίτρομος ή μητέρα άλλ’ άφινεν αυτό νά άνεγερΟή μόνον καί έάν πίπτον είχε κτυπήσει,
οέν έπα.νέόαινεν. όπως παύση αυτό νά κλαίη.
Μέχρι τής ηλικίας των επτά έτών μόνον έμενε πλησίον
τής μητρός του. οιότι κατόπιν παρελάμοανεν αυτό ή πολι
τεία καί τό ύπέόαλλεν εις τήν τρα/είαν έκείνην φυσικήν
άγωγήν, ήτις ήτο κοινή εις όλα τά παιοία τής Σπάρτης. Δεν
έφόρουν ύποοήματα καί εί/ον τήν κεφαλήν ασκεπή. Εϊς
ηλικίαν Ιέ* έτών έγκατέλιπον καί τον χιτώνα των, καί ως
μόνον ένουμα έφερον ένα μανούαν μάλλινον. Μάλιστα καθ’
όλην τήν οιάρκειαν των γυμναστικών αγώνων έμενον τελείως
γυμνά.
Εις τάς πύλας τής πόλεως ύπήρχεν ύψωμα έπίπεοον
κατάφυτου έκ φυλλοκόμον/ πλατάνοjv, ο ΙΙλατανιστάς, όπου
έγυμνάζοντο υπό τά άγρυπνα βλέμματα τών έφορων. "Άλ/.οτε άνεχώρουν μακράν εις τήν έξοχήν οιά πολλάς ήμέρας,
φέροντα βαρύτατου φορτίου, χωρίς όμως νά φέρουν μαζή
τους ούτε ένα κλινοσκέπασμα οιά νά σκεπασθοΰν τήν νύκτα.
Έτρυ)γον όλοι μαζί τροφήν έξόχως λιτήν, τήν όποιαν πάρε-
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σκεύαζον μόνοι των. Έκοιμώντο επί κοινού στρώματος κατεσκευασμένου άπό καλάμια τοΰ Ευρώτα, τά όποια άπέσπων
οι ίδιοι, ούχί μέ κοπτερόν όργανον, αλλά μέ τά '/έρια. Μία
τοιαύτη δμως σύμμιξις οέν ήτο άνευ κινδύνων καί όπως
προλάβη τούτον ό Λυκούργος έθέσπισε τήν διά θανάτου
τιμωρίαν τής άνηθικότητος.
Εις τήν υγιεινήν ταύτην ήτις καθίστα τούς Σπαρτιάτας
άτρομήτους καί άηττήτους, ΰπεβάλλοντο μέ/ρι τής προσεγγίσεως τοΰ γήρατος, οπότε άφινον πώγωνα καί κόμην, ενώ
πρότερον έςύριξον έπιμελώς αυτά. Γέροντες πλέον συνήρ■/οντο εις τάς λέσ/ας διά νά συνδιαλε/Οοΰν περί τοΰ παρελ
θόντος καί προπαρασκευάσουν το μέλλον, φιλοπονούντες
νομούς σοφούς.
'II διανοητική μόρφωσις των Σπαρτιατών υπήρξε πάντοτε
λίαν παρημελημένη, των πλείστων άγνοούντων γραφήν καί
ά/άγνωσιν. 'Ο Λυκούργος έξούρισε τήν τέχνην έκ τής πόλεως
φοβηθής μήπως διαφθείρη τά ήθη. Έθηκεν αύστηράς ποινάς έναντι ον έκείνων, οίτινες εκαμον χρήσιν σεσυρμένων
έσθήτων, άρωμάτων καί ψιμμυθύων καί έναντίοιν των μέθυ
σων καί άκολάστων, θελήσας νά συνειθίση τον λαόν του εις
τήν λιτότητα, τούς μόχθους, τόν άγώνα καί τήν όδύνην.
'Η ύψίστη υπερηφάνεια ενός τέκνου τής Σπάρτης συνίσταντο εις τό νά δύναται νά επίδειξη τό σώμα περικαλλές
καί ρωμαλέον, έν τώ όποίω οί μύς νά έλίσσωνται περί τον
σκελετόν δίκην κληματίδος περί δένδρον νεόολαστον καί
υγιές. 'Η παχυσαρκία έθεωρείτο καταισχύνη καί έγκλημα,
οί δέ λίαν εύσαρκοι έξωρίζοντο ή έπλήρωνον ,θαρϋν φόρον.
Λί νεάνιδες ΰπεδάλλοντο εις όμοίαν υγιεινήν σκοπούσαν
νά παραγάγη συζύγους ώραίας καί μητέρας ίκανάς νά δ θύ
σουν εις τήν δημοκρατίαν τέκνα ρωμαλέα καί πολυάριθμα.
Τά κοσμήματα καί ή’πολυτέλεια έν γένει ήσαν άπηγορευμένα. Αί παρθένοι, αίτινες μέχρι τού γάμου των άνήκον
ωσαύτως εις τήν πολιτείαν, έφερον ,θρα/εϊαν άνευ χειριδών
έσθήτα φθάνουσαν μέχρι τών γονάτων καί άνοικτήν εις τό
πλευρόν. Άπηγορεύετο εις αύτάς ή αιδώς, ήτις έθεωρείτο
μάλιστα ώς ένδειξις ηθικής διαφθοράς.
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ΙΓολλάκις τής έβοομάδος οί στρατιωτικοί άρχηγοί συνήνουν όλας τάς παρθένους εϊς τόν ΙΙλατανιστάν καί προ τής
συνελεύσεως τοΰ λαοΰ, άμέριμνοι διά τάς χιλιάδας βλεμ
μάτων των περιβαλλόντων αύτάς άνδρών, άπέβαλλον τά
ένοΰματά των καί τελείως γυμνά5, έπεδείκνυον των παγκάλων
αυτών σωμάτων ολην τήν ευστροφίαν, ολην τήν ρώμην καί
ολην τήν χάριν έν τή αρμονία των κινήσεων, τάς όποιας
έρρύθμιζον άπέριττοι μουσικοί. Έχόρευον, έτρεχον, έπήδων,
έρριπτον τόν δίσκον καί τό άκόντιον καί, διαιρούμεναι εϊς
ούοάντίπαλα στρατόπεδα, έπάλαιον. Άλλοτε ίππευον ή συνώδευον τούς άίνδρας εϊς τήν Θήραν.
Οί τοιοΰτοι άγώνες διπλοΰν έπεδίο)κον σκοπόν. Άφ’ ένός
νά τονώσουν τό σώμα αυτών, άφ’ έτέρου νά τάς έξοικειώσουν
πρός τούς άνδρας, διότι έφρόνουν, ότι γυνή δυναμένη νά φανή
ενώπιον πλήθους άνωνύμου, δέ, ήτο δυνατόν νά γίνη φιλά
ρεσκος. "Οτι ήγωνίζοντο γυμναί πρό τών άνδρών άμφισβητε'ιταί' άλλ’ ό Λατίνος ελεγειακός ποιητής Propercius περι
γράφει τάς άσκήσεις τών νεανίόων τής Σπάρτης ώς εξής :
"Ευτυχής Λακεδαίμων! Θαυμάζομεν τούς άγώνας, έν οίς
αναπτύσσονται αί παρθένοι σου. Άνευ αίδοΰς έπιφαίνονται
ολόγυμνοι έν τώ μέσο) τών άγο)νιστών . . . Περιζώνουν ξίφος
υπέρ τάς άλαβαστρίνους αυτών λαγόνας, καί καλύπτουν μέ
κράνη τάς παρθενικάς των κεφαλάς....»
"Ητο άπηγορευμένον είς τούς Σπαρτιάτας νά νυμφεύωνται
συγγενείς των, άλλ’ ούτε ήδύναντο νά λάβουν ώς σύζυγον
δούλην ή ξένην. Καί ανέκαθεν ή Λακεδαίμων ύπήρξεν υπε
ρήφανος διά τήν αγνότητα τοΰ αίματος τών τέκνων της.
Οί γάμοι δεν έγίνοντο έν συμποσίοις καί θρυπτικαίς έορταίς· αλλά νύκτα τινά ό μνηστήρ άπεμακρύνετο τής κοινής
οικίας, περιεφέρετο έξωθεν τής κατοικίας τής μνηστής, ύπεκρίνετο άπαγωγήν καί ώδήγει μυστηριωδώς αυτήν εϊς τόν
οίκον του, μεθ’ δ έπέστρεφεν, όπως έπανεύρη τούς συντρό
φους του. Ούδέποτε έπετρέπετο εϊς τον σύζυγον νά έκδηλώση δημοσία τήν συμπάθειαν, ήν έτρεφε διά τήν σύνευνόν
του. Ό Λυκούργος έγνώριζεν, οτι τό μυστήριον παροξύνει
τόν έρωτα.
Δρ Δ. X. ΦΠΤΑΚΗΣ
ό
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Έ προς τήν άνατολικήν πλευράν τοΰ Ταΰγετου χώρα,
πρός χήν όποιαν ο Παυσανίας μάς όοηγεί, περιγράφεται κα
λώς υπό τοΰ Βίσσερ ώς εξής: "Εις Θεράπνας καί Άμύκλας ευρομεν ίχνη αρχαιότατου πολιτισμού, ό οποίος ήζμασεν εις τήν πεοιάοα τοΰ Ευρώτα πρό τής έπιόρομής των
Δωριέων άφ’ ετέρου μόλις φθάσοιμεν εις τήν πρυϋτην γραμ
μήν των ,θραχωδών κορυφών τοΰ Ταϋγέτου, ευρισκόμενα είς
τήν Ιποχήν τοΰ Μεσαιώνος—εις τάς ήμέρας τών Φράγκων
καί τών Βυζαντινών. Αί πρώται κλιτύες τοΰ Ταϋγέτου υψοΰνται άποτόμως από τής πεοιάοος, μέ βράχους άποκρήμνους,
οιασχιζομένους από πολλάς χαράόρας, από τάς όποιας κα
ταπίπτουν χείμαρροι. Τήν κορυφήν ενός τών υψωμάτων τού
των, εις άπόστασιν μιας ώρας από τήν Σπάρτην, έπιστέφουν τά γραφικά έρείπια τοΰ Κάστρου τοΰ Μυστρά, τό όποιον
έκτίσθη υπό τοΰ Γουλιέλμου Βιλλαροουίνου κατά τά μέσα
τοΰ οεκάτου τρίτου αϊώνος.
Κάτωθεν τοΰ Κάστρου, έπί τής κλιτύος τοΰ όρους, Ικτείνεται ή κυρίως πόλις, άλλοτε σημαντική, τώρα κατά τό ήμισν
ήρειπωμένη, μέ τούς πολυαρίθμους της Ναούς καί τά Μονα
στήρια, σχεδόν καταρρέοντα. Έν τούτοις, μέ ίλην τήν έρήμωσίν του, ό Μυστράς παρέχει περισσότερα θέλγητρα παρά
οίαοήποτε άλλη πόλις εϊς τόν περιηγούμενο·/ τήν 'Ελλάδα.
Ή άποψις άπό τοΰ Οψους τοΰ Κάστρου, πρός τάς
χιονισμένας κορυφάς τοΰ Ταϋγέτου, διά μέσου των καρπο
φόρων έκτάσεων καί τών δασωδών κλιτύων τής πρώτης [ίαθμίοος τής κλίμακος τοΰ όρους, στερείται μόνον τής θέα:
όλίγης θαλάσσης οιά νά εΐνε τό θαυμασιούτερον θέαμα εις
8λον τόν κόσμον.
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Τό ολον περιβάλλον είνε άπεριγράπτου καλλονής.
Ό δρόμος άπο τήν νέαν Σπάρτην, διά του χωρίου τής
Μαγούλας διά μέσου όπωροφόρων δένδρων παντός είδους είνε
λίαν ευχάριστος. Διέρχεται άγρούς ποτιζομένους άπό δρο
σερά ρυάκια, οπού οι γυρμένοι κλάδοι των έλαιοδένδρων καί
των συκοοένορο)ν πολλάκις άποκλείουν κυριολεκτικώς τήν
δίοδον καί ό δδοιπόρος πρέπει νά. προσέχη νά μή κρεμασθή
άπό τήν κεφαλήν μέσα εϊς τούς κλάδους.
’Αλλά ολα αυτά λησμονοΰνται άμέσως, όταν βαδίζωμεν άπό
τόν Μυστράν διά ΙΙαρωρίου καί 'Αγιάννη παρά τούς πρόποδας των όρέων πρός τό Σκλαβοχώρι. Κατ’ αυτήν τήν πο
ρείαν ολαι αί καλλοναί τής κοιλάδος του Ευρώτα συναντιόν
ται όμοϋ. Έδώ έχομεν άγρίαν μεγαλοπρέπειαν ήνωμένην μέ
τήν πλουσίαν καί χαρίεσσαν βλάστησιν τής νοτιάς χλωρίδος.
Τό ΓΙαρώρι, τό όποιον κείται πλησίον του Μυστρα καί
ήτο άλλοτε προάστειον αύτοΰ, είνε κτισμένον παρά τό στόμιον σκοτεινής καί άγριας φάραγγος, άπό τής όποιας έξέρχεται πηγή ορμητική καί κελαρύζουσα. Αυτή ή φάραγξ έπιδεικνύεται εϊς τούς περιηγητάς ώς ό Καιάδας, τό βάραθρον,
εντός του όποιου οί Σπαρτιάται συνήθιζον νά κρημνίζουν
τούς αιχμαλώτους καί κατόπιν τούς κακοποιούς. Καί βεβαίως
ό Καιάδας, ώς επίσης καί οί Άποθέται, εϊς τούς όποιους άπετίθεντο τά μή άρτιμελή παιδία, πρέπει νά ζητηθή μεταξύ των
χαραδρών τοϋ Ταϋγέτου, τών όποιων ή άγριωτέρα καί τρομερωτέρα ίσως είνε ή τοΰ Παρωρίου.
Εις τήν είσοδον τής φάραγγος, άκριβώς άνωθεν τοΰ χω
ρίου, υπάρχει θελκτικοτάτη θέσις. Μία τουρκική βρύσις χύ
νει τά άφθονα ύδατά της, διά μέσου παντοειδών υδροχαρών
φυτών, εϊς μεγάλην λεκάνην, πλησίον θαυμάσιων παμμεγέΟων πλατάνων.
Μετ’ όλίγον ό δρόμος περιστρέφεται μεταξύ δένδρων καί
θάμνων, δπου τά όπωροφόρα δένδρα διαδέχονται ύψηλαί
δρυς, λεϋκαι καί πλάτανοι, πρός τό χωρίον 'Αγιάννην, τό
οποίον είνε κρυμμένον έν τώ μέσω άλσους πορτοκαλεών, λεμονεών, συκών καί έλαιοδένδρων. Μεταξύ τών δένδρων, αί
σκοτεινά! κυπάρισσοι υψοΟνται μεμονωμέναι ώσάν στύλοι. Αί
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άνθισμέναι ροδοδάφναι, σχηματίζουν μέ τά ζωηρά ροδόχροά
των χρώματα θελκτικήν άντίθεσιν πρός τούς ποικίλους τό
νους τοϋ πρασίνου, ένώ αί λυγαριαί, ΰψηλαί ώσάν δένδρα
καί αύξάνουσαι πλησίον εις κάθε ρύακα, δέν έχουν ακόμη έντελώς άνθιση. ’Αγράμπελες άναρριχώνται μέχρι των ΰψηλοτέρων κλώνων καί πολλά άλλα άναρριχητικά φυτά, καθώς
ό κισσός, ή κλιματις καί άλλα περιπλέκουν δένδρα καί θά
μνους, σχηματίζοντα άδιαπέραστον δίκτυον. Η2ς πρός τόν
πλούτον τής βλαστήσεως ή Ιπαρχία τής Λακεδαίμονος είνε
άνυπέρβλητος έν Έλλάδι καί δέν έπρεπε κανείς έκ των περιηγουμένων την Ελλάδα νά παραλίπη νά τήν έπισκειρθή.
Έν τοότοις συμβαίνει πολλάκις, ώστε ο! περιηγηταί άρκούμενοι έκ τής έπισκέψεώς των είς Σπάρτην, νά έπισ-ρέψωσιν έκεΐθεν άμέσως καί, μένοντες ουτω μέ τάς εντυπώσεις
των πεδιάδων τής Τριπόλεως καί τής Άργολίδος καί των
πέριξ των ’Αθηνών, νά παραπονώνται, ότι δέν υπάρχουν δέν
δρα είς τήν Ελλάδα».
'Ο γράφων, καίτοι δέν έπροχώρησε νοτιώτερον τοϋ
Παρωριοΰ, δύναται νά έπικυρώση τήν άκρίοειαν τής άνωτερω περιγραφής. Ή άποψις τής ώραίας κοιλάδος τού Ευ
ρώτα άπό τού κρημνώδους βράχου τοϋ Μυστρά. τόν όποιον
πληρούν τά Μεσαιωνικά μνημεία καί δεσπόζει ό πυργοειδής
όγκος τού Ταϋγέτου, ύψούμενος ώσάν τείχος όπισθεν αυτού,
περικλείει έν γένει κάθε στοιχείον καί φυσικής καλλονής καί
ιστορικών άναμνήσεων.
’Αμέσως κάτωθεν τοϋ Φραγκι
κού Κάστρου, το όποιον στεφανόνει τήν κορυφήν τοϋ βου
νού, είνε τά ερείπια ενός εύρυχώρου Βυζαντινού ΙΙαλατίου,
άλλοτε διαμονής τοϋ Δεσπότου τοϋ Μωρέως. ό όποιος ήρχετο πρώτος κατά τήν τάςιν μετά τόν αύτοκράτορα. Ή με
γάλη του αίθουσα έδιδε πρός τόν κήπον τοϋ Παλατιού, άπό
τών άνδηρων τοϋ όποιου έφαίνετο ή θαυμασία άποψις τής
κοιλάδος. 'Η βρΰσις πάλιν, ή περιγραφείσα υπό τοϋ Βίσσερ, είς τήν είσοδον τής φάραγγος τού ΙΙαρωριοϋ είνε
τοπίον έςαίσιον. Τό ύδωρ όρμά άπό πολλούς κρουνούς δια
τρυπώντας τήν πρόσοψιν ενός τοίχου, κτισμένου επί τοϋ
βράχου. Αίθινον κάθισμα περικυκλόνει τόν κορμό ν τη: απ/.ω-

τής πλατάνου, ή όποια άντικρύζει τήν βρύσιν. "Ολα αυτά, μέ
τήν σκοτεινήν φάραγγα οπισθεν, αποτελούν μίαν εικόνα,
όμοίαν τής όποιας είνε εϋκολώτερον νά όνειρευθή τις παρά
νά ίοή εις τήν πραγματικότητα. "Αλλο /ωρίον, ή Τρύπη,
κείμενον όλίγον βορειότερο·/ του Μυστρά, είς τήν είσοδον
τής φημισμένης Λαγκάδας τοΰ Ταΰγετου, έχει δλως ειδυλ
λιακήν ωραιότητα. Είνε κυριολεκτικής χωμένον μέσα είς
δάση καί κήπους όπωροφόρων δένδρων είς τήν κλιτόν τοΰ
βουνού. Ψθάνομεν είς αυτό διερχόμενοι άπο στενήν λόχμην,
στρωμένη·/ μέ πτέριν καί πολυτρίχια καί κάτωθεν βόλων,
τούς όποιους σχηματίζουν τά εκατέρωθεν τής διόδου δένδρα.
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Στα. /u.ia όκτακ<'>αια και ατά εικοαιπίντε
Άομάδα τον Με/μέτ’Αλη αράζει μες τη λίμνη'
1‘ίνει τασκέρια της στερηάς, κΓ αρμάδα τον πε/.άγου,
Το Χηόκαοτ<><> ποοκάρισε, το Λ ηόκαστοο νά πάθη'
Τ<> Χατζη-Χοηστο πιάσανε, το Μοΰωνώ δεσπότη
ΚΓ ό Μπεϊζαντ.ες έμίλησεν ο αρχηγός Ι)ατράκος :
— Χαϊοέ, τί κάνετε, παιδιά, σ’ αντονς τους άραπάδες ;

Κείνοι η λουρκι μάς γέοανε και δια/.εχτες τής σπάϋες. ..

Η ZOYPAOKYPJAKOY
[Ζωγρα^ας άπ' τη χωριάτικη ζωή],
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Ή θειά Κυριάκου, καλή νοικοκυροΰλα στό χωριό, έμεινε
άπό νωρίς '/.ήρα, μ’ ενα παιδί ανήλικο, τόν Κωσταντή.
Κάθε της ελπίδα σέ οαΰτον τή στήριξε. καί το κρυφό της
δνειρο ήτανε πότε νά μεγαλώση νά ντόνε φιλήση γαμπρό.
ΤΗρθ’ ό καιρός ποΰ ό Κωσταντής μεγάλωσε, καί ή θειά ή
Κυριάκου του διάλεξε τή νειά, κοπέλλα χρυσοκάμωτη.
ϊήν Κυριακή τοιμάστηκαν νά γένουνεοί γάμο·., κι’ ό Κω
σταντής σάν φόρεσε τή φορεσιά τού γάμου τήν όλοκαίνουργη, ούλοι τόν έζήλεψαν, καί ούλοι καλό έλέγανε γιά
κείνο το όρφανό, ποΰ κάνει τέτοιο γάμο ταίριαχτό, καί καλό.
Τή θειά Κυριάκου πλεςά τί τή θέλεις : ή χαρά της δέν
έκρυβότανε. «Λόξασοι ό Θεός, έλεγε, ποΰ θ’ άνοιξη τό σπήτί
μου υστέρα άπό τόσα χρόνια, καί θαΰρω κι’ εγώ στήριξιστά
γερατειά μου«. Καί ούλο οακρυσμένη άπ’ τή χαρά της ήτανε...
Τό στεφάνωμα έγίνηκε πλειά, καί τό βράδυ έστρώθηκαν
στό φαΐ καί στά τραγούδια, περασμένα τά μεσάνυχτα.
Παιδιά, κάποιος έμίλησε, ή ώρα κοντοζύγωσε, νά φύ
γουμε. Χαί, είπανε, κι’ ό Κωσταντής έπήρε τό λυχνάρι καί
τούς έφώταε. ’Εκεί όμως ποΰ πάαινε στήν αυλή, έπαραπάτησε σέ μια πέτρα, κ’ έπεσε κ’ έστραμπούληξε τό πόδι του.
Μπα ! είπαν ούλο:, ό Κωσταντής κάτι θά πάθη.
Ό Κωσταντής έμπήκε μέσα στό σπήτι, εξαπλώθηκε χάμου, καί τούς έλεγε, δέν έχει τίποτα. Μά οί γυναίκες χίλιες
γιατριέ; τοΰ κάνανε. ’Άλλη τόν ξώρκιζε, άλλ'η βοτάνια τούβανε, άλλη άμίλητο νερό κι’ άλλη τής Μοίρες κάλαε.

Τόν άφηκαν πλεςά, γιά νά ϊδοΰν τί θ’ άπογένη ώ: τήν αυγή.
Έφώτισε ή μέρα, μά ό Κωσταντής σάμπως δέν είν’τόσο
καλά. Οί γυναίκες τόειπαν ουλές πλεςά, πώς ήταν μάγια.
Καί ή τό βράδυ έπάτησε τήν τάδλα έξω στήν αυλή ποΰ έ
τρωγαν οί Μοίρες καί τόν τιμωράνε ή άμποδεμμένος θάεινε.

— 71 —

.Θ

Α.

Π

.

Έπέρασε κείνη ή ήμερα, κι’ άπ’ τό προσκέφαλό του δεν
έλειψ’ ούτε ώρα ή θεία ή Κυριάκου, κι’ ή δόλια ή νύφη της.
Τό βράδυ, ατά πιστρόφια, ο Κωσταντής λςανοσηκώθηκε,
άλλα μιλιά δέ βγαίνει. Τούειπαν τοΰ ξανώειπανε νά τραγουδήση, μά κείνος τίποτα- ή καρδιά του ήτανε κρύα.
Τότε μιά από τής συμπεθέρες, κοπέλλα άκοσιάριστη,
παίρνει ένα κόκκαλο καί τό πετάειστά στήθια του.Τραγούδα,
Κωσταντή, τοΰ λέει, έμείς γιά σένα ήρθαμε. Τότε πλειά ό
Κωσταντής άχνιά δέν μπόρεσε νά βγάλη, παρά σηκώθηκε
καί πήγε νά πέση χάμου νά κοιμηθή.
Οί συμπεθέροι έφυγαν, καί ούλοι είπανε, ό Κωσταντής είν’
άρρωστος. Τήν αυγή, ή θειά ή Κυριάκου έζύγωσε κοντά νά
ίδή πώς είνε. "Άψε με, τής είπε, μάννα, άρρώστησα γιά τά
καλά», καί πάλε ξανασκεπάστηκε.
Τώρα ή μάννα τί νά κάμη ; κρύα βόλια τής ήρθε. Ή άρρώστεια, λέει, τούτη, γιατρειά δέν έχει άπό γιατρό. Τό για
τρικό της είνε ή μάγισσα. Έκίνησε ή θειά Κυριάκου, ούλο
φαρμάκι κι’ άναστεναγμό, νά βρή τή μάγισσα.
Σάν έφτασε στήν πόρτα της καί πήγε νά βγάλη τό ση
μάδι, πούειχε παρμένο άπό τό γυΐό της νάν τό δείςη σέ δαύτη:
-<Άφτο, άκούει καί τής λέει ή Μάγισσα, άφτο τό σημάδι, γιατί
δέν τό πιάνω στά χέρια μου, νά μην τον κολάσω. Ό γοιός
σου καϋμένη ήτανε κι’ ήτανε άπό τής καλομοίρες λαβωμέ
νος, μά άπό τότε ποΰ τόν βάρεσε ή συμπεθέρα στ’ άστήθη,
τοΰ κόπηκε πλειά ή ζωή».
Ή θειά Κυριάκού μαρμάρωσε...Σάν έστοχάστηκε γιά μιά
στιγμή, πώς ό γυιός της ό μονάκριβος, τριών μερών γαμπρός,
έπέθανε, έβγαλε μιά φωνήν, οσο ποΰ δυνάστηκε, κι’ άλαφιασμένη γύρισε πίσω νά ντόν νεκροφιλήση...
Καί τον Κωσταντή τόν θάψανε, καί ή ζουρλοκυριακοΰ,
άκόμα ψάχνει στά βουνά γιά νάβρη τόν γυιό της, κι’ οπού
σταθή καί μείνη κι’ οποίος τή ρωτάει, δέ λέει άλλο πάρεξ:
”Κλ«. γυ'έ μου, γιά νά σέ ίδώ,
κι’ αντάμα ιρτοΰ νά ’ρΟοϋμε...

Κι’ ούλο τόν μσιρολογάει ....
[Βαμζακοΰ, 11(081

ΠΑΝΟΣ Κ. ΣΜΤΡΝΙβΤΗΣ
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Μεταξύ των εέιανδοοτέοων δήμων τής έπαοχίας μ,ας άναμψιβόλως ποέπει νά καταλεχί) ή ή δήμος Οίνονντος, μία των
■κωμών του όποιον, ή flan βακυύ. δικαίοτς δια τ.<\ τέκνα της
δύναται νά καυγάται. ' ίλζ εμπυοοι καί έπιστ ή/ιονες οι Ιία/ιβακ.Τται πανταγου γής δοιόντεςκαί εαυτούς ήδικώς καί υλικιός ποοάγουσι καί την ίδιαιτέοαν των πατοίδα τιμώ σι. καί εις
την Ελλάδα καίί όλου λίαν χοήοιμοι (ραίνονται.
"Εν τϋ>ν επίλεκτων τής [ίαμβακούς τέκνων εινε καί ό
Εευιογιος Τσογ/όνης, οντινος τίμ· εικόνα ευ/αοίοτοες δημοπιεύομεν έν τώ έμμετέοτο ήμεοολογίιο.
'Ο Γ. Τσογιέινης γεννηθείς έ.κ πατοόζ,ίίστις έπί σειυέιν ετών
πνενματικώς εςέιΊοειρε γενεάς ό/.ας Εαμβακιτ/όν, διήκουσε
τά noon α μαθ ήματα έν τοΤς σγ/ιλείοις τής γενετείοας τον.
Ειτα μετέβη εις Σπάοτιρη τό γυ/ινάσιυν τής όποιας καί έπεοάτωσεν έν ετει IfifUJ, πάντοτε μεταξύ τών ονμμ.αθ ητιύεν του
ποοηεύων. Διάνοια ηωτισ/ιένη και γαοακτηο ίσ/υοός ό
Εειόογιος Τσογ/ίινης εέιθ'υς έκ νεανικής ηλικίας έδείκν υεν, ότι
εμελλεν ίπωφελώς έν τή κοινωνία ν'ι δοάοη. Έν τή καοδίατον πάντοτε ένεψ,ιόλενον γενναία κεέ·γενή αίσθ έμιατα, καί
δή τό τής φιλοπαταίας, όπεο ώθησεν αέιτόν, μαθητην ακόμη,
νά έγκαταλίπη τά ιιαθητικΛ βάθοα καί. τ<> όπλον ποος την
γοαψίδα άνταλλά,σστον, ν<\ μεταβή κατά το 1Η~(> εις την πολ.νπαθή νήοον τοϋ Μίνωος, τά τέκνα τής όποιας άπελπιστι
κόν κατά τον τυοάννου διεξήγον αγώνα. Μόλις δε αί ίκεηίαι
του πάτους καί. αί. συστ.ιίσει.ς τών ψίλοεν συνεκυάτησαν τόν
ζοεηοόν έφηβον, υστις, εις ί'ιίθειον κουφίως μεταβί.ς, έζήτει
ευκαιοίαν ποός ά.πόπλονν. Λεν έπολέ.μησε τότε ιίις στοατιιότης ό Τσογ/ίινης' ή μοΤοα δεν ποοιόοιζεν εις αέετόν ΐ'ά πολειιήση έν τυϊς πεδίοις τ ιόν μαγών, άλλ' έν τή παλαιό του.
τοϋ παγκοσμίου έμποοίου.
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'Ο Τσοχο'ενηζ τάς γυμναοιακάς τον ππονδάς άποπερατο'ιοας ετράπη επί το εμπόριον, όπου τον ήγεν ή ζοεηοά και έ;πί
τά μεγάλα ρέπονοα φνοις τον. 'Ο ΤΙειραιενς και ?/ Κοενοταντινούπολις ήοαν δώ αντιεν οτενά ενεογείας κέντρα, δι’ ο
ημέραν τινά έπιβάς πλοίου διιμιϋννϋΐ) εις τά παράλια τής
νοτιοδυτικής ’Αφρικής, όπου και ειαήχίέη ι'ος νπάλ.λπμ.ος εϊς
’Αγγλικόν τι ν.ατάοτημα αποικιακών, —ένι,ς και ι'ιγνοεοτος,
π/.ήν ευφυής και τίμιος κατοιρϋωπεν ι.ντός ολίγον διά τής
φιλεργίας καί τον πρακτικόν τον πνεύματος να έψε/.κύοτ] την
έννοιαν τών π ροϊοταμένοεν τον, οΐτινες προήγαγον αυτόν εις
γενικόν διευ Ίνντ'ην τον καταντήματος, εις ο ώς άπλονς ΰπάλ
ληλος προ μικρόν προοελήφιΊι/. ’ Εκτότε αοχεται ευρυνόμε
νοι’ τι) οτάδιον τής Ινεργείας τον Γεο>ργίον Τοοχιί,νη, οοτις
λίαν γνωπτός πλέον έ.γένετο εις τι) παγκόιιμιον έ.μπόριον.
Δείγμα δε τής έκτιιιήυ,εοες. ήν πρέις αυτόν άπένειιον οί Ενρο)παίοι, είνε ότι ή Ιταλική Κυβέρνηοις εις (νότον άνέί) ηκεν τήν εν
ταίς Άγγλικαίς κ.τ ήαεοι τ ής Λ71. ' Αφ.ρικής άντιπροοοεπείαν της.
Ο Γεο'εογιος Ί’πογο)νης, καίτοι τιμητικήν καί επικερδή έν
’Αφρική είχε ιΊέαιν, έπεΐΐνμει εν τοντοις νά δοάοη ίί/.οες ανε
ξάρτητος. Ιίενταετίαν λοιπόν μετιι τήν εις ’/\φοικίμ· μετάβαοίν τον κατήρτιοεν εταιρείαν νπο τήν ίπωννμίαν «ΙΓιτεοοον-ΤοογιόνηςΊ, ής έδρα τό Μάντοεοτεο καί το Λίβεοπονλ.
<' Έργάζον καί εοο τίμιοςεις τιίς όλίγας ταύτας λέξεις,
δύναταί τις νά πνμπεριλάβγι ιό πρόγοαμμα, όπεο άκ.ο/.ονί)εΐ <>
/. 7υ,ογά,νης. Με τοι,οϋτο λοιπόν ποόεγοαιιμα είνε δυνατόν
να μή ενδοκιμήπτ) τις ; '// υπιελι/φις ποιες τό ποόοοεπόν του
καί) έκάοτην κραταιονται καί ή έταιοεία τον άπόε ήμέοας εις
ημέραν καταπ ληκτικώς αυξάνει τ ιίς έογαοίας τΐ/ς, ώς άποδεικνύονπι τά εκατόν εΐκοοιν νποκαταοτ ή/ιατά της τά ιδρυ
μένα έν τή Λ7 I. Άιροική.
IΙολύγλοεοπυς καί λίαν μοοφ οεμένος ό Γ. Τοογοενης
αποφεύγει έ.κ. χαρακτήρας τον πεοί αύτόν ϋόουβον καί τάς
επιδείξεις. Παρά τήν αρχήν τον ό/ιοες ταντην δεν t/δννήί}η
ν<\ άποφ’ύγη τήν προεόρτιαν τον Έμποοικον Επιμελητη
ρίου τών έ,ν ΝΑ. Αφρική "Λγγλικώεν κτήοεοεν, ώς καί τήν
άντιπροεδρείαν τής Ελληνικής Κοινίετητος Μάντοεοτερ.
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'Ο Γεώργιος Τοογώνης ζή μακράν τής 'Ελλάδος. Την
αγαπητήν του όμως 'Ελλάδα και την ιδιαιτέραν τον πατρίδα
ουδέποτε ληομονεΐ. "Ελληνας πολλούς και ποικίλοι οόποες
προοτατεύει, την δέ κοινότητα τής πατρίδας του καί διά γεν
ναίοι ποοιδν βοηΟεΐ.
/It’ ο ή μεν ελληνική κνβέρνηοις
άπένειμεν εις αυτόν τον Σταυρόν τοΰ Σοπήρος, ή δε εύγνοιμονοϋοα Βαμβακοΰ μέγαν ευεργέτην της τον ανεκήρυξε.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΣΤΙΧΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
Μέσα ή καρδιά μου σ’ αγαπά, τάχεΐλι μου αν σέ βρίζη·
Δέ θέλω τήν αγάπη μα; κανείς νά τήν γνωρίζη.

‘

<
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.

Μπουμπούκι τής τριανταφυλλιάς, σέ γάστρα φυλαγμένο,
Μέ τόν καιρό Όενά γενής τριαντάφυλλο ανοιγμένο.

f

Π

Θέλεις το, μάτια μ’ θέλεις το νά πέσω ν’ άποΟάνω,
Θέλεις το νά φυγομαχώ στά γόνατά σου απάνω ;

j

-
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Α.

Καί μέ τά τόσα βάσανα πάλ’ ή ζωί| γλυκά ’νε
Κι’ όποιος τόν θάνατο ποθεί, πρέπει τρελλός γιά νάνε.
’Έφταιξα, συμπάΟησέ μου, κι’ ότι όρίσης κάμε με’Άνοιξε τής δυό σου αγκάλες κ’ έκεϊ μέσα βάλε με.

'

’Λπ’ τά. πολλά μου δάκρυα τή γή, ποϋ στέκοη βρέχω
Καί δέν εύρέδη μιά ψυχή νά μέ ρωτήση, τι έχω !
'II αγάπη εΐνε καρφίτσα κι’ άγκιλόνει τήν καρδιά,
Καί μ’ άγκίλωσε κ’ έμένα καί δέν έχω γιατρειά.

^^ ,

-Ά’;Ρ
Έσό μέ βασανίζεις, μά τί μπορώ) νά είπώ>;
Ολα τα υποφέρω, γιατί σε αγαπώ.
--Ob
Έσύ είσαι ή αιτία, ποϋ μέλλω νά χαθώ),
Καί τόν απάνω κόσμο νάν τόν υστερηθώ).
[Κκ των Λνεκ&ύτύίν

3ζ·). /<>*>
J
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«,Ίϊ)ΐίω<5ων Συλλεκτών*}

I. Γ. ΘΕΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΛΗΕΜΟΝΗΜΕΝΑΙ ΖΕΛΙΑΕΣ

ΕΓΚΑΤΔΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣ
(Έ'ξαιοία εΐκών
ιή; Μονεμβασίας)

“Αλλοτε, επί Τούρκων καί Βενετών, υπερήφανος καί ζηλευτή,
τής Πελοπόννησου τό καύχημα και τής ’Ανατολής τό φόβητρον, ()ά
ήδύνατο νά προκαλέση πάσαν άλλην εις αγώνα δυνάμεως, ευδαιμο
νίας ή δόξης. Τό όνομα αυτής, γνωστότατον άνά την ύφήλιον ολην.
ήτο

συνώνυμον

τής

εΰμαρείας

καί

τής ισχύος.

Σπουδαιότατος

.

εμπορικός σταθμός, άπετέλει ώς έκ τής Οέσεώς της τό μεταίχμιον
ό πολιτισμός τής Εσπερίας

.Θ

μεταξύ δύο ηπείρων καί έχρησίμευεν ώς ή αναγκαία δίοδος, άιρ’ ής
μετωχετεύετο εις τήν Ανατολήν καί

Π

τής Ασίας ό πλούτος διεβιβάζετο εις τήν Ευρώπην. Έπιβλητικο')τατον δ’ άμα πολεμικόν όρμητήριον,

έδέσποζε συγχρόνως εκείνης

"Ολοι οι λαοί όσοι τήν ευτυχίαν

Α.

καί έπέδρα αμέσως έπί ταύτης.

καί τήν πρόοδον αυτών έπεζήτουν έν τή ειρηνική εργασία, πρός
αύτήν ήρχοντο. όπως εΰρωσιν άνάλογον τό άντίτιμόν της. Καί όσοι
πάλιν τήν υπεροχήν αυτών έβάαιζον έπί τού κράτους τών όπλων,
πρός αυτήν άπέβλεπον μετ’ έρωτος καί αυτής την κυριαρχίαν πρωτίστως έπωφύαλμίων—χωρίς νά τήν έλπίζωσι πάντοτε.
Στηρίζουσα έκείΟεν μέν τά νοιτά της έπί ύπερυψήλου βράχου
εγειρόμενου άνωΰεν αυτής ιός προστατευτικόν στέγασμα, καί άφορώσα εντεύθεν πρός τό άπειρον πέλαγος, όπερ ήπλοϋτο κάτωθεν
αυτής όις δεδαμασμένον υπό τής εξουσίας της καί ερχόμενον νά τή
άποδοόση τόν φόρον τού σεβασμού του, ί)ά εδικαιούτο νά εινε βέβαια,
ότι πολύ

έπρεπε νά τό συλλογισΟή ό τολμητίας έχΟρός,

Ό’ άπεφάσιζε νά επιχείρηση τήν κατάκτησίν της.

ΰστις

Οι στόλοι αυτού

ϋά κατεΟραύοντο έπί τής άπορρώγος ακτής της, Οά συνετρίβοντο
υπό τώιν φρουρίων της τό πύρ, καί, ναυάγια οίκτρά καί Οαλασσόδαρτα,

ύά εξωθούντο έπί τού άρρηκτου τείχους της,

όπερ), άρχό-

μενον άπό τής μιας τού βράχου άκρας καί διαΟέον τήν παραλίαν,
κατέληγε κυκλικώς εις τήν άλλην, περικλεΐον αυτήν, όχι άπρόσβλη-
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cov, άλλα σχεδόν και άΟέαιον άλλοΟεν ή έκ τοΰ ουρανοί. Των δέ:
στρατών του οσαι καί άν έπήρχοντο αί μυριάδες, μάτην -θά καθημάτουν τοΰ βουνού τάς κλιτϋς.

«%
Ή φύσις είχε πλάση αυτήν άβατον.

Ή δέ τέχνη, τής φύσεως.

τύ έργον συμπληρόνουσα, είχε καταστήση αυτήν καί τρομεράν.
Έβρεμον δεινόν τά τηλεβόλο

τών τετραπύργοιν όχυροψάτων

της, έξηρεύγοντο τόν θάνατον άσφαλή τών άπειρων τοΰ τείχους
της πολεμιστρών τά χαίνοντα στόματα, καί έσείετο δλον τό ύπερκείμενον όρος, ιός νά ήΰελε νά καταπέση έπί τής κεφαλής τών επι
δρομέων, ο'ίτινες έζήτουν νά ταράξωσι τήν ησυχίαν τής παρά τήν ρί
ζαν αΰτοϋ ένσφηνωϋείσης, ιός νά έζήτει ασυλον, πόλεως.

.Θ

.

Καί έπειτα, ότε ήρχον αυτής οι Βενετοί, πόσων άνδρείων ιππο
τών ή υπερήφανος πανοπλία δέν ήστραπτεν εις τά τείχη καί πόσων
νικηφόρων εύγενών, τοΰ άνϋους τής Βενετίας, ο'ίτινες εΐχον περι-

Π

αγάγη άπτύηιοι καί άδάμαστοι άνά τά τετραπέρατα τής Δύσεως
καί τής Ανατολής τής άγερώχου Δημοκρατίας τήν δύναμιν καί τήν

Α.

δόξαν, ή άποφασιστική μορφή δέν έπεφαίνετο εις τάς επάλξεις προμηνύουσα τοΐς έπερχομένοις, ότι όπίσω τών τειχών εκείνων ΰπήρχονκαί σιαμαία εξίσου άόιαπέραστα καί άκαταμάχητα!
Καί έπειτα πάλιν, όταν ποτέ δι’ έπιβουλής έκυριεύΟη υπό τών
Τούρκων, πώς έλαμποκόπουν εις τάς στενάς τριόδους της τών σπαχήδων αί δαμασκηνοί ρομφαΐαι καί τών γιανιτσάρων οί αίματοπύρφυροι στολαί καί πώς άντήχει τών άσιανών έπιλέκτων έπί τών.
καλδιριμίοιν της τό βαρύ βήμα!

&
’Λλλ’ ίδιους ήξι'ζε νά τήν ίδή κανείς εις τούς καιρούς τής ειρή
νης, καΟωπλισμένην μέν παιποτε καί έτοιμον, άλλ’ άνοίγουσαν φιλό
ξενους τάς εύρείας πύλα; της εις τών γειτονικών χωρών τά άπειρα,
πλήθη, εις τής Λύσεως τόν χρυσόν καί εις τής ’Ανατολής τόν όλβον.
Έμυρμηκία έν ταΐς όδοΤς της ό άπό τών άπωτάτων συρρέων
συρφετός τών έμπορων, οΰς πανταχόΟεν ε'ίλκυεν άΟρόους τοΰ κέρ
δους ή

όρεξις· έβραϊοι, σΰροι, φράγκοι, γενουήνσιοι, άρμένιοι,.
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κομίζοντες

τά ποικίλα τών τύπων των προϊόντα καί παραδόντες

καί ταΰτα καί εαυτού? εις μόνην τών άνεμων τήν ώΟησιν, όπως
τούς κατευΟύνη εις τόν εΰρύν λιμένα της, έπί παντός είδους καί
οχήματος πλοίων καί κελυφών, τριήρων, βρικίων, σχεδίων, γονδο·
λίύν, γαλερίϋν, λιβυρνίδων, α'ίτινες όλοι συνωστίζοντο έν τοΐς ορμοις της.
Εις τό παμμέγιστον αυτής -ταϊ'άρί, άπέραντον σανιδόκτιστον οι
κοδόμημα,

μετέχον

τής οψεως λαβυρίντίρου καί θερμοκηπίου,

έστοιβάζοντο μέχρι τής οροφής όλα τής Περσίας καί τής Αραβίας
καί τής "Ινδικής τά

θαύματα,

μέταξα καί άργυρος καί κοράλλιον

καί μαργαρίτης καί έλεφαντόδους,

ιός

μυστηριιύδεις

/ύμφαι οί-

κοϋσαι εις τά βάθη τών μακρινών εκείνων μεριών νά τά είχον επί
τηδες έξαποστείλη οΰτω μεγαλοπρεπιώς διεσκευασμένα καί Οαυμ-

.

βοϋντα.

Βεγγάλης,

.Θ

Καί τού πενιχροτέρου παραπήγματα: οί ζύλινοι τοίχοι έξηφανίζοντο ύπό τίϋν σάλιων

τής Κασειιίρης, ύπό τών λαχουρίων τής

ύπό τών λεοντοδορών τής ’Ερήμου, ύπό τών κομψοτεχ

Π

νημάτων τής Σμύρνης τούς άτιμήτους σωρούς, καί ό μυχός έκάστου

Α.

αυτών ήνοίγετο, απόκρυφος καί βαθύς καί σκοτεινός, οΤος σηκός
εκκλησίας ή λέκτρου, ίμερον προκαλοϋντος καί επιθυμίαν έξεγείροντος άδυιον.

Καί πόσα πράγματι βλέμματα άγριας επιθυμίας δέν προσείλκυε,
καί ποσάκις ή αρπαγή δέν ήλύε νά σαρώση τής έργασίας τά οφέλη,
καί ποσάκις άπηνοϋς γιαννιτσάρου τό άμφίστομον γιαταγάνι δέν
έβυΟίσϋη εις τά στήθη άτυχους πωλητοϋ άρνουμένου νά παράσχη
εις τόν γενναίοι· οπλίτην τοΰ σουλτάνου εις έλαχίστην τιμήν τό
πράγμά του ή καί νά δωρήση αύτύ!. . .

&
’Ήλλαξαν όμως άπό τότε μεγάλως οί καιροί.
Ή ελληνική έπανάστασις έπήλΰε, καί, άνοίξασα διά τών έν αυτή
χριστιανών τάς ΰύρας της εις τούς
τών επιφανέστερων

ύπήρξε τό κυριο'ιτερον στήριγμά της
δαύλιζεν.

έξωθεν άντάρτας, κατέστη έν

τής έξεγέρσεως προπυργίων. ’Επί πολύ αυτή
καί αυτή διηνεκώις τήν ύπε-

Λυτή άνέκ.οψεν επανειλημμένος τάς έχθρικάς στρατιάς
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καί έσωσε συνεχώς τήν άπειλουμένην χώραν. Καί κατά τάς στιγμάς
ακόμη, καί)’ ας έξηντλημένη καί φϋίνουσα έκινδύνευε νά έκπνεύση
ή ανταρσία, έν αυτή

καταφεύγουσα,

προστασίαν καί έπορίζετο

έλάμβανεν ένΟάρρυνσιν καί

νέας δυνάμεις καί εΰρισκε φιλόξενον

συνδρομήν.
’Λλλά, συντελεσϋείσης τής μεταβολής, άν τις εμεινεν ευχαριστη
μένος έξ αυτής, βεβαίως δέν ήτο ή τοσοϋτον έργασΟεισα υπέρ αυτής
πόλις.
Λέν έχρειάσΟη χρόνος πολύς καί ευθύς κατεφάνη ή πρόδηλος δυ
σαρμονία της πρύς τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν.
Λί άνάγκαι, α'ίτινες ωθούν τού; Τούρκους ή τούς Βενετούς κατα κτητάς νά οίκίζωσι τάς υπώρειας ή τάς κορυφάς τών όρέων, τούς
κρημνώδεις βράχους ή τάς όχυράς παραλίας, είχον παρέλΟη.

.

”Λλλαι πόλεις άνέκυψαν άπό τοϋ έδάφους παρ’ αυτή, εύρυάγυιαι,

.Θ

ευάεροι, τεχνικώς όυμοτομημέναι καί κατά τελειοιέρας οίκοδομικάς
συνύήκας δημιουργηϋεΐααι. Τά τηλεβόλα αυτής, άχρηστα λείψανα
άλλης εποχής καί παρεληλυϋυίας πολεμικής τέχνης, τή άφηρέΟησαν,

Π

καί αί σιδηραΐ πύλαι της άνεσπάσϋησαν άπό τών παραστάδων. Οί

Α.

έμποροι καί οί ταξειδιώται

ευρον μά,λλον άνετον καί ωφέλιμον νά

κατευϋύνωνται πλέον εις τά νέα τοϋ πολιτισμού
κέντρα. Βασιλικόν Διάταγμα

ώρισεν αυτήν,

καί τής κινήσεως

τί|ν υπερήφανου μα-

χήτριαν, έδραν τοϋ πρώτου τυχόντος εκλογικού διαμερίσματος. Καί
εις αυτήν, ήν άλλοτε διώκει δούξ ή πασσάς, διωρίσΟη έπαρχος !
Εις έπίμετρον, οί κάτοικοι αυτής ήρχισαν νά δυσχεραίνωσιν επί
τή νέα ταύτη καταστάσει. Κατά μικρόν, έστεροΰντο όλων τών ευκο
λιών άς είχον άλλοτε,

όλης τής προτέςας λαμπρύτητος,

όλης τής

προτέρας ευτυχίας. Συναίσθημά τι πλήξεως άνικήτου κατελάμβανεν
ήδη παραδύξως αυτούς βαθμηδόν μεταξύ τών ύπερυψήλων τειχών
της. ΤΙ άνεσις έξέλιπεν

άπό ημέρας εις ημέραν. ΤΙ ζωή δέν έκυ-

κλοφόρει πλέον έν αυτή μετά τής έντάσεως έκείνης τής ποτέ, άφίπτατο κατ’ ολίγον—πτηνόν άποδημητικόν πρός άλλους ορίζοντας—
όπως άφίπταται άπό τών χειλέων έπιθανάτου ή πνοή.

'Ως φυσική

πλέον έπήρχετο καί δέν έκρίνετο ποσώς άλογος ή τολμηρά ή σκέψις,
άν δέν ήτο άνόητον ν’ άπομένωσι

φυλάττοντες ακόμη

τό γηραιόν

έδος, ένώ τόσοι γύρω νέοι άνϋοϋντες συνοικισμοί τούς προσεκάλουν.
Καί, μίαν πρωίαν, πανοικεί, ο')ς έκ προηγηύείσης ένστικτου συν-

-
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εννοήσεως, τήν έγκατέλιπον όλοι διαμιάς, σύν γυναιξί καί τέκνοις,
αίφνιδίως, βιαίως, όπως εγκαταλείπει τις μίαν ερωμένην...

Έκτοτε, κείται εκεί, παρά τόν αίγιαλόν, σιωπηλή καί ακίνητος,
ώς μέγα ληΟαργοϋν σώμα.

Ώς έν στυγνή

καί άφυινιρ απελπισία

παρατηρεί πάντοτε διά των ανοικτών παραθύρων της, ώς διά τόσων
αψύχων οφθαλμών, τό άπειρον πέλαγος,

ωσάν ν’ άναμένη έκείΟεν

τι ή τινά, άγνωστον καί άόρατον έρασιήν, άείποιε ποΟούμενον, οΰδέποιε ερχόμενον. ’ΛντιίΙέτως πρός τήν

Κατηραμένην ΙΙόλιν

του

Δάντου, έν ή οί εισερχόμενοι άπέβαλλον πάσαν έλπίΟα έξόδου, οϋτή,
άφίσασα τούς ένοικους της νά έξέλΟωσιν, απέταλε πάσαν έλπίδα νά
ιδη τινά έπανεμβαίνοντα έν αύτή...Καί έλειψεν άπ’ αυτής

όλοσχε-

έλειψεν ό θόρυβος—χωρίς όμως έν τούτοις πε

.

ρώς τέλος ή ζωή,

.Θ

ριέργως νά μεταβλητή ή προτέρα όψις της.— Ούτε μία οικία αυτής
έρραγίσϋη, ϋΰτε, εις τοίχος αυτής διεσείσΟη, ούτε εις σχεδόν χάλιξ

Π

αυτής μετετοπίσϋη.—’Αλλά,—ύπερμεγέϋεις άράχναι σαβανοΰσιν αυ

Α.

τήν άπ’ άκρου είςάκρονκαί άλυτος νέκρωσις καί άδιατάρακτος ήρεμία βασιλεύει—...Μύτην καν 0’ άνεζήτει τις έν αυτή τά «δάκρυα
των πραγμάτων - περί ώνόμιλεΐ ό Βιργίλιος. ’ΛπολιΟωύεΐσα Νιόβη,
ίσταται, απαθής, άδακρυς, άπολέσασα παν ο,τι είχε καί έπιμένουσα
νά ζή ζωήν μαρμάρου, άψυχον ζωήν.

Ώς τών δημοτικών παραδό

σεων τούς ήρωας καί τάς ήρωΐδας, ούς θίγει αόρατος δύναμις, καί
άπομένουσιν, άντιστρόφως πρός τί|ν Γαλάτειαν, ήν άπό πέτρας μετέβαλεν ό έρως τού γλύπτου εις σώμα, άντί σωμάτων πέτρινοι κορ
μοί, ίΐα έ/.εγέ τις δτι τοιαύτη τις

τί|ν έΟιξεν ά.φανής χείο...—Τήν

εΐδον πρό πέντε έτών, τήν εΐδον πρό δύο. τήν είδον πρό μηνών μό
λις.

Καί έν τούτοις τίποτε δεν είχε σαλεύσρ.

ώς ε’ις πτώμα συντη-

ρούμενον διά μυστικής έπηρείας άναλλοίωτον και μή Οέλον νά σαπή
καί μή Οέλον νά καταπέση εις κόνιν. Μόνον μία—πράγμα παράδο
ξον ! — μόνον μία

ν έ α οικία είχε προστί ί)ή εΐ; μίαν άκριαν αυτής,

ίδιοτρόπου τινός (f-αίνεται ΟελχΟέντος έκ. τής άγριας καλλονής τού
μέρους καί άρχίσαντος νά τήν κτίζη άλλ’ έπειτα ΐδόντος τήν <(.οβίζουσαν έρημίαν καί άφέντος αύτήν ήμιτελή... Καί έγείρεται ήδη καί
αυτή πρός ταΐς άλλαις, θέαμα οίκτρόν, πένθιμη και παμπαλαία ύπό
τούς καινουργείς τοίχους της, άναπεπταμένη πανταχόΟεν, εστία φρύ-

.
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νων καί ασπαλάκων, στεγαζομένη υπό του «ραίου ουρανού, έρείπιον
πριν κτισθή, γηράσασα πριν ζήση...Καί παρ’ αυτή παρατάσσονται
έν γραμμή μακρά αί λοιπαί, αί πρεσβύτιδες σύντροφοί της,
φέρουσαι επί τών μετιόπων των έγκεχαραγμένον

πΰσαι

τό μεγαλεΐον τής

σιγής, δι’ ού περιεβάλλοντο οί στωϊκοί εκείνοι πατρίκιοι τής κυριευθείσης 'Ρώμης, ο'ίτινες έκάΟηντο έν τή άγορα. αυτής άναμένοντες
τήν έλευσιν τοϋ Βρέννου, ίίστις έμελλε νά τού; σφάΐη,—τοϋ Χρόνου
δστις μέλλει νά νάς κρημνίση.

Καί τής σιγής τ«τύτης οϋδέν ίσ/,ύει

νά τήν έξαγάγη, οΰτε ό κρότος τοϋ παρερ/.ομένου άτμοπλοίου, ούτε
ό κρωγμός τών όπεριπταμένο/ν όρνέων, οΰτε τοϋ πόντου ό αδιάκο
πος μυκηθμός. Μόνον όταν ό άνεμος γογγύζη την νύκτα, άνά μέσον
τών ήρημωμένων οδών της, θά έλεγέ τις

ότι είνε ό στεναγμός τής

Έγκαταλελειμμένης ΙΙόλεως άναζητούσης τούς άπόντας κατοίκους

Π

.

(1888)
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της . . ·

ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Α.

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΕΣ
Γυναίκες στ//ν 'Ανατολή, γυναίκες και στή
"Αλλες fik ματ ifι χαοιανά,

1«;σ//,

nr. mum midna

Κι άλλε ς ιιε μάτια γαλανά, ποΤ: τάχουν οί άγγελοι.
Αλλες τι οοηευουν οτουςχο οοές, κι ’ ά/./.ες οτά π αν ιγγ rota
Και στο καλό νοικοκυοειίι και ατά γλι·κά τά λόγια,
'Αλλά γυναίκες άντοιοοες, πτοατιαίτιοοες γυναίκες.
Λεν είχεν η 'Ανατολή, <Υεν είχεν ούτε ή Αέτ,η.......
Τέτοιες γυναίκες ιιοναχά οτήν Σ.τάοτ,μ· έγεννί'ονταν,
Τέτοιες γυναίκες μοναχά οί Στταοτιάτες είχαν οάννες.
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

<3

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

®>

Ο ΞΕΝΙΤΕΜΜΕΝΟΣ
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— Τάποφάσισα, γυναίκα, πρέπει νά γίνη. Βαριέστησα πείά
’μεροδούλι- μεροφάγι, κΓ άμα λείψ'ίΐ
μεροδούλι νά λείπη
καί τό μεροφάγι.
Θά πάω κ’ έγώ μαζή μέ τούς άλλους
ναύρο) την τύχη μου. Αύρ'.ο κι’ όλας !* Έτσι κουβέντιαζε τής
γυναίκας του τής Γαρουφαλιάς ό Γιάννης ό Φωτεινός, ό Τρυπιώτης, εϊκοσιπέντε χρόνων παλληκάρι, ένα χινοπωριά
τικο βράδυ. ένώ το πρωτοβρόχι άργοχτυποϋσε τά ξύλινα
παραθυρόφυλλα τής φτωχικής καλύβας τοΰ άγωγιάτη. Έ Γαρουφαλιά δέ μίλησε, μόνο πήρε τό μωρό, ποϋ είχεν άποκοιμηΟή ’ς τον κόρφο της βυζαίνοντας, καί το άπίθωσε ’ς τήν κού
νια, δίπλα ’ς το τζάκι. Καί σκύβοντας έσφούγγισ’ ένα δάκρυ.
Τί νά ’πή ή άμοιρη ! Μήνες τώρα μ’ αυτή τήν κουβέντα
τρωγότανε ό Γιάννης· νά φύγη, κΓ όλο νά φύγη, άπ’ τήν
ήμερα, ποΰ ό παληός του σύντροφος, ο άοερφοποιτός του, ό
Κώστας, άγωγιάτη ς κΓ αυτός προτήτερα, γύρισε άπό τήν
Αμερική μέ ρολόγια κΓ άλυσσίοες. ΚΓ όλα αυτά σέ πέντε
/ρονιά, ποΰ ό άμοιρος ό Γιάννης τάφαγε στά χιόνια τής
Λαγκάδας καί τούς γκρεμούς.
Τάξερε αύτά ή φτωχή ή Γαρουφαλιά, καί ειξερεν άκόμη
πώς τής έμελλε νά χωριστή τό Γιάννη της, ενός χρόνου νύφη,
μέ παιδί βυζανιάρικο. Ό αγωγιάτης έκατάλαβε τον άμίλητο
πόνο τής γυναίκάς του κ’ένοιωσ’ ένα κόμπο νάν τοΰ σφίγγη
τό λαιμό. ΙΙώς Οάν τήν άφινεν, αλήθεια, μονάχη τήν ώμορφη
Γαρουφαλιά, τό καμάρι τής Τρύπης, ποΰ είοε κι’ έπαθεν, ώς
νάν του τηνε δωκουν τάοερφιατης, αφού τους τηνε γυρευαν τα
καλλίτερα παλληκάρια τοΰ χωριού ! Καί τώρα, ποΰ τό είχε
καταφέρη, καί ή Γαρουφαλιά έγινε γυναίκα του καί μάνα
τού γυιοΰ του, έπρεπε νάν τήν άφήση, νά πάη ’ς τά ξένα,
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νά κερδίση λεπτά, νά ϊδή καί ή Γαρουφαλίτσα του πρόσωπον Κυρίου ΰστερ’ άπδ τόση φτώχεια καί στέρηση . ..
Έκανε κουράγιο, έσφιξε την καρδιά του καί της ξαναμί
λησε- «Άκουσέ με, Γαρούφαλλά, καί μήν πικραίνεσαι. Χρό
νος είνε—θά περάση. Μεγάλα πράμματα δε θέλω νά κάνω.
Μερικά λεφτούλια νά μαζέψω καί θά γυρίσο). Χά περιμένω
από ένα ξερό μουλάρι, νά μάς δίνη τό ψωμί;...
«’Ay ! Γιάννη μου ! Θάλασσα είν’ αυτή, οέν είνε χωρατά !
ΚΓ αν δεν ξαναγυρίσης
«Γυναίκα, μήν κακομελετάς. ΙΙουλιό εύκολα μπορεί νά
χαθή άνθρωπος ’ς τούς γκρεμούς τής Λαγκάόας, παρά
’ς τον ωκεανό».
ΚΓ ό Γιάννης τό άλλο τό πρωί ξεκίνησε άπό τό χωριό του
νά πάη νά [3ρή την τύχη του ’ς τήν Άμέρικα !

Α.
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Πέρασαν χρόνια, ουό, τρία, - ποιος τά. ξέρει! Τής Γαρουφαλιάς τής φάνηκαν εκατό. Καί, τόσον καιρό, δυό γράμματα
μονάχα είχε λάβη. Στό πρώτο τής έλεγε, πώς έφτασε καλά,
’ς τό Σάν Φρανσίσκο, πώς μέ τά λεπτά, ποϋ δανείστηκε
άπάνω ’ς τό καλύβι του, άνοιξε μαζή μ’ έναν άπ’ τήν Άναβρυτή φρουταρία καί πώς πήγαιναν καλά ή δουλειές.
Αυτό τό γράμμα "ήταν πλειά σά μιά βρυσούλα άστέρευτη, ποϋ κάθε φορά ποΰ τό διάβαζε/ ή Γαρουφαλιά, τήν
κερνούσε χαρά κ’ ελπίδα. Καί σέ λόγον καιρό ήρθε καί δεύ
τερο. ΤΗταν τού γυιοΰ τους τόνομα, τού Δημητράκη τους, καί
τής έστελνε άπό μακρυά ένα μήνυμα άγάπης μαζή μ’ ένα
τσεκι- άπό τότε πειά τίποτα. Καί ή Γαρουφαλιά βυθί
στηκε σέ μιά μονότονη θλίψι, ποΰ τήν έκανε πειό ,όαθειά
καί πειό μαύρη ή φτώχεια καί ή στέρηση.
φ
Έφτασε και ’ς τά χωριά τής Λακεδαίμονος ή είδησις
τής μεγάλης καταστροφής. Καί ό δάσκαλος τής Τρύπη:
έδιαβασε στήν πλατέα τά φοβερά νέα, ένα Σαββατόβραδο,
οπού είχαν μαζευτή όλοι οί Τρυπιώτες, γιά νά μάθουν γιά το
μεγάλο σεισμό τού Σάν - Ψραντσίσκο. Έτρεξαν κ’ ή γυ-
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ναικοΰλες, νέες καί γρηαΐς, ν’ άκούσουν τί τούς έγραφεν ή
μοίρα τους, γιατί πολλές είχαν τούς δικούς των έκεΐ πέρα. Μά
ή έφημερίοες δνόματα δέν έγραφαν.
Ή Γαρουφαλιά, μισοπεθαμμένη άπ’ τή λαχτάρα της, έβαλε
νά γράψουν, νά μάθη για τον άντρα της. Σέ δυο μήνες ήρΟεν ή άπάντησις. Ό Γιάννης από την ήμέρα τοΰ σεισμού δέν
έφάνη πουθενά. Δέν είμποροΰσαν νά βεβαιώσουν άν ήταν ζων
τανές ή πεθαμμένος. Μά καί γιά ποιον μπορούσαν νά τό
βεβαιώσουν αύτό ; 'Ολόκληρη ή πολιτεία χαλάσματα- καί
κάτω άπ’ αύτά χιλιάδες κορμιά θαμμένα.
Ή Γαρουφαλιά ντύθηκε ’ς τά μαύρα. Έκλαψε, έκλαψε,
μά άπάνω ’ς τό χρόνο παντρεύτηκε. Τί νά κάμη ; Πώς νά
ζήση, ν’ άναστήση καί παιδί ; Έπειτα, νειάια ήταν αύτά.
Ζητούσαν χαρά καί ζωή. Πέντε χρόνια είχε ρέψη ή άμοιρη·
οέ βαστούσε πει,ά. "Γστερ’ άπό τόση βαρυχειμωνιά, γύρευε
ή ψυχή της καί τόλόδροσο, λαχταριστό κορμί της, μια
καινούργιαν άνοιξη, μιά νέα βλάστησι.Πώς νά διώξη τή χαρά,
πού τής χτυπούσε τήν πόρτα τής καλύβας της ; Την πόρτα
την άνοιξε καί ’μπήκε ό Κωσταντής. Καί μαζή μέ τον Κω
σταντή ’μπήκε καί ή ζωή, καί τό καλύβι έγινε σπιτάκι νοι
κοκυρεμένο μέ τζάμια στά παράθυρα καί άπ’ έξω άπ’ τά
παράθυρα γαρουφαλιές- καί ή Γαρουφαλιά έσκυβε τό μεση
μέρι άπάνω άπό τής άνθισμένες γαρουφαλιές, κ’ έστελνε ένα
χαρούμενο χαμόγελο ’ς τον άντρα της, πού γύριζε σπίτι του
άπό τό μαγαζί, καμαρωτός, ό παληός σύντροφος τού Γιάννη,
πού χρόνια τήν άγαποΰσε καί δέν τής τό ’φανέρωνε.
Ήταν εύτυχισμένη ή Γαρουφαλιά καί ήσυχη.
Μόνο κάπου - κάπου τή νύχτα ’ξυπνούσε μέ ξαφνική
τρομάρα, κύτταζε όλόγυρα τό δωμάτιο μέ φρίκη, σάν νάν τής
φαινώνταν ολα ξένα καί παράξενα. Έπειτα λίγο-λίγο θυμώταν πάλι, έκανε τό σταυρό της καί ξανακοιμώταν. Κ’ έτσι
ξεχάστηκεν ό Γιάννης ό ξενητεμμένος, Ο Γιάννης ό πεθαμμένος.

'Ένα άνοιξιάτικο πρωί' ένας όδοιπόρος κατέβαινε μοναχός
του άπό τά Πισινά Χωριά πρός τή Λαγκάοα. "Αμα έφτασε
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ατό χάνι τού Παπαδέα ’κάθησε λίγην ώρα νά ςαποστάση καί
νά πιή ένα ’κατοσταράκι νά ξεδιψάση. Καί πάλι άμέσως
ξεκίνησε. Ό δρόμος ήταν σέ χάλι. ΊΙ τελευταίες βροχές
είχαν καταιβάση θεόρατα κοτρόνια, πού, κατρακυλώντας
κάτω στη ρεμματιά, είχαν γκρεμίση σέ κολλά μέρη τό
μικρά πεζούλι, στην άκρη τής στράτας· πολλές τρορές το
μονοπάτι ήταν τόσο στενό, ποΰ, μιά τρίχα νά παραπατούσε
κανείς, θά γλυστροΰσε στο χάος νά γίνη κομμάτια. "Ομως
ό ξένος πατοΰσεν άφοδα, σάν άνθρωπος, ποΰ τον γνωρίζουν
κ’ ή πέτρες άκόμα, καί το βήμά του ήταν σταθερό. Σάν
πέρασε τής σκάλες τ’άϊ-Γιαννιοΰ, καί το Κρυφονέρι, καί άπά
πάνω ’φάνηκαν τά σπιτάκια τής Τρύπης, χωμένα μέσ’ στην
πρασινάδα, ήταν άκόμη μέρα. Ό ήλιος δέν είχε βασιλέψη.
'Ο οδοιπόρος έκράτησε τά βήμά του καί έκάθησε σ’ ένα
βράχο, περιμένοντας νά νυχτώση. Καί περιμένοντας (ονει
ροπολούσε. θυμήθηκε πώς τώρα καί εφτά χρόνια πίσω
είχε κίνηση άπ’ τά χωριό, άφίνοντας μέ λύπη τήν ώμορφη
γυναΐκά του καί τά παιδί του, όμως γεμάτος θάρρος κ’ ελπί
δα. Είχε ταξειδέψη μακρυά, στή /ώρα. τή μεγάλη, στή
χώρα τής δουλειάς καί τού πλούτου. Μά ή τύχη δεν τον
’βόηθησε. Καί μόλις άρχισε νά πιάνη λίγο προζύμι καί νά
στρώνουν ή δουλειές του, ήρθεν ή μεγάλη καταστροφή, καί
πήρε τά μάτια του καί πήγε στήν Νότιον ’Αμερική.
Έκεϊ, μέ τή μςά δουλειά, μέ τήν άλλη, έμάζεψε το
κομπόδεμά του. καί τώρα γύριζε πίσω στήν πατρίδα του,
βαρυεστισμένος άπ’ τήν ξενητειά, λαχταρώντας τήν γαλήνη
τής απόμερης φωληάς. Γιατί δμιος τοθρα, ποΰ είχε φτάσει
πειά, ’σταμάτησε άπ’ όςω άπ’ τά άγαπημένο χωριό, σάν τρομασμένος ; "Οταν τάν πήρε τά ρεύμα τής καταστροφής τά
Γιάννη, καί ερχόταν ή μςά ατυχία άπάνω στήν άλλη, έπαψε
νά γράφη τής γυναίκας του. Τού ερχόταν κακά νά γράφη
καί νά μή στέλνη καί τίποτα.’Ύστερα τού έγινε συνήθεια καί
τώδαλε πείσμα νά μή γράψη, παρά σάν είχε πολλά λεπτά
νά στείλη μαζή, νά πλήρωσή τουλάχιστον τούς τόκους ’ςτά
δανειστή, νά μή βγάλη τά σπίτι στά σφυρί. "Οταν ’κατώρθωσε
νά μαζέψη δσα τού χρειάζονταν άποφάσισε νά γυρίση πειά ό
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ίδιος. Κ’ έτσι ’κίνησε πάλι ό Γιάννης γιά την πατρίδα. Καί
τώρα ντροπιασμένος γιά την άποτυχία του καί γιά την
Ιγκατάλειψι της γυναικός του. ήθελε νά πρωτομπή ’ς τό
χωριό κάτω από την προστατευτική σκέπη τής νύχτας.
'(λ ήλιος έβασίλεψε πίσω άπ’ τό βουνό καί τά πρώτα άστρα
φάνηκαν στόν καθαρόν άνοιξιάτικον ουρανό.Ό Γιάννης πέρασε
τής βρύσες τού Καρβασαρά καί σταμάτησε μπρος ’ςτό καλύβι
του. Μά ήταν όλη θεία τό καλύβι του έκεΐνο ; Στη θέσι τής
παληάς χαμοκέλας είοεν ένα σπιτάκι καινούργιο, φρεσκοσουβατισμένο, μέ τζάμια στά παράθυρα καί άσπρα μπερντεδάκια από μέσα, άνασηκωμένα μέ κόκκινες κοροέλλες.
Έσκυψε ό Γιάννης καί κύιταςε μέσ’ από τό τζάμι, κ’ έμεινε
σάν μαρμαρωμένος άπό ό,τι είδαν τά μάτια του.
Μιά λάμπα μέ γλόμπο έρριχνε γλυκό φώς στό καλοσυγιρισμένο δωμάτιο. Σ’ τό τραπέζι ήταν καθισμένος ό Κωσταν
τής, ό παληός του σύντροφος, καί ένα παιδί έξ-έφτά χρόνων
’ςτήν ξυλένια κούνια, πλάι ’ςτό τζάκι, κοιμώταν ένα μωρά καί
τό κουνούσε μιά γυναίκα. Σέ λίγο ή γυναίκα σηκώθηκε, έζύγωσε ’ςτό τζάκι, έκένωσε τό φαί' καί τώφερε ’ςτό τραπέζι.
Χίλια χρόνια νά ζοΰσε ό Γιάννης, δέ θά ξεχνούσε τήν πί
κρα τής στιγμής εκείνης!
Ή χαρά καί ή γαλήνη ποΰ πλημμυροΰσε τό μικρό δωμά
τιο ήταν δική του, ή ώριμη ώμορφιά τής γυναίκας έκείνης
ήταν δική του, τό ροδοκόκκινο άγόρι ήταν δικό του, ήταν
σάρκα του, καί όμως, άν έκανε, πώς φανερόνονταν νά πάρη
έκεΐνο ποΰ του ανήκε, τί θάμενε ’ςτά χέρια του άπ’ δλη αύτή
τή χαρά; Ή παρουσία του θάφερνε ’ςτήν ευτυχισμένη οικο
γένεια, ’ςτήν άγαπημένη γυναίκα περισσότερη καταστροφή
άπ’ τόν σεισμό τής μεγάλης χώρας. Καί σ’ αυτόν θά έμενε
τό βάρος τής αμαρτίας τής διπλοπαντρεμμένης γυναίκας του.
μωρ
πημένες μ
έπήρε τήν μεγάλη άπόφασι. Καί άργά-άργά, κατά κώς ήρθε,
πήρε
ιηρε τόν
τον δρόμο
ορομο τόν
iw παληό, τον γνώριμο, τράβηξε τόν άνηφορο πρός τή Λαγκάδα καί χάθηκε μεσ’ ’ςτό σκοτάδι....
Αϋ. Θ.
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Εις έκ ιών ευπατριδών Λακεδαιμόνιό)'/, οί όποιοι προήσπισαν ένδόξως τήν πατρίδα κατά τόν Ιερόν Αγώνα ή το
καί ό έκ Βορδώνιας, χωρίου τού δήμου Καστοριού, Οικονό
μος ’Ιωάννης Καλομοίρης, ό επιλεγόμενο: ΙΙαπά-Καλομοίρης. ϊέκνον τοΰ Γεωργίου Καλομοίρη καί τής Μαρουδίτσας,
θυγατρός του Κωνσταντίνου ΙΙολυδώρου, ό άξιος ούτος
λευΐτης τοΰ Ύψίστου, από απαλών όνύχο)/ έφλέγετο υπό τής
έπιθυμίας νά πολεμήση κατά τών άπιστων νεώτατος έλαβε
μέρος εις τήν έπανάστασιν τοΰ 1700 έν Μυστρά, Ινώ συγ
χρόνως οί αδελφοί τοΰ πατρός του εις άλλα μέρη τής Ελλά
δος ήγωνίζοντο, ό μέν Νικόλαος εις τήν "Γδραν, ό δέ
Παρασκευάς εις τήν Τρίπολιν.
Μυηθείς είς τά μυστήρια τής Φιλικής Εταιρείας ε!ς
τήν Ιν Βορδώνια γειτονικήν του εκκλησίαν τών Ιόίσοδείων
τής Θεοτόκου, νυχθημερόν έν αυτή προσηύχετο, οπιος το
θεΐον έμψυχώση τούς "Ελληνας καί έν αυτή κατήχει τούς
Λακεδαιμονίους, κατά δέ τήν Οείαν έξομολόγησιν παρώρμα
αύτούς είς άνάστασιν. ΙΙαρά τοΰ Μητροπολίτου Λακεδαιμό
νιας Χρυσάνθου διορισθείς έπισκοπικός επίτροπος, τά κύρια
καί τυχηρά εισοδήματα τής Μητροπόλειος, ώς καί ιδίαν του
χρηματικήν περιουσίαν υπέρ προμήθειας έφοδίυν/ τοΰ πολέ
μου διέθεσεν.
Οίτοΰρκοιτοΰ Μυστρά, τάς κινήσεις τών Χριστιανών ύποπτευθέντες τότε άπεφάσισαν νά ράλουν σπαθί, άλλ’ ό Βοεβόδας
Μαχμούτμπεϋς έπενέοη καί παρέπεισε τούς πρώτους τών
’Οθωμανών νά παραιτήσωσι τό άποτρόπαιον τής σφαγής
διάβημα. Άλλ’ άνεστατώθη τότε ό Μυστράς καί οί πρό
κριτοι έδραπέτευον είς τά /ιορία, ό δέ Μητροπολίτης
Λακεδαιμόνιας Χρύσανθος μετέβη είς τόν έν Βορδώνια
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άρχοντικόν οίκον του Καλομοίρη μετά του τουρκαλβανοϋψυχογυιοΟ του Άχμέτ καί εις μάχην προσεπάθησε να πείση
τόν μεγάτολμον ιερέα, δτι πρέπει ν’ άνασταλή ή έπανάστασις, κατά την άπόφασιν τής έν Βοστίτση (Αίγίω) πατριωτι
κής συνελευσεως· ζωηρά διαφωνία ελαβε '/ώραν μεταξύ των
καί ήναγκάσθη ό Μητροπολίτης νά καταλύση εις γειτονικήν
οικίαν ό οέ τολμητίας ίερεύς, κρούσας τον κώδωνα τής
άνταρσίας, έξεούθη την ιερατικήν του στολήν καί έφόρεσε

την φουστανέλλαν καί παραλαβών από τον ναόν των Είσοδείων τό μπαϊράκι μέ την παλαιάν εικόνα τής Άναστάσεως
καί προσευχηθείς έν αύτω, είπεν έξερχόμενος:
— "Παναγιά μου! αν έλευθερωθή ή Πατρίς, θά σέ χρυ
σώσω, εί ο’ άλλως καί νικηθώμεν, σπαλάχτρια θά βάλω στην
πόρτα σου !*
Καί άφοΰ εδέσμευσε τους παρατυχόντας έντρομους σπαήδες τοΟ γωρίου του Κυρήμ-πεγιάννην καί Άγα-ΠηλαυηνΤ
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ως λέων ωρυόμενος εκ τής ύλομανοΰς φάραγγος τής Βορδώνιας έξήλθε μετά των παλληκαριών του καί μεταδάς διά
των χωρίων Σουστιάνων καί Λογγάστρας εις τήν έναντι τοΰ
φρουρίου Μυστρά καί άνωθεν τών τεσσάρων μόλων όχυράν
θέσιν Τοονττες, όπου εντός σπηλαίου ό ναΐσκος τής Ζωοδόχου ΙΙηγής, έστάθμευσεν εκεί μετά τών άνδρών του, τήν δέ
πρωίαν, άνατελλούσηςτής 24 Μαρτίου 1821. άνεπέτασε τήν
τής έλευθερίας.
Διαδοθέντος ο’ ότι ήρχοντο εί; βοήθειαν τών Ελλήνων
«ή Φραγκιά καί ό Μόσκοοος
έπηκολούθησε γενική φυγή
τών Λακεδαιμόνιόν/ Οθωμανών πρός τήν Τρίπολιν.
Προήλασεν άκολούθωςό ήρως πρός τήν Μπαρδούνιαν,έκαυ ·
σεν οικίας καί πολλάς αιματηρά: έκαμε συγκρούσεις πρός
τούς έναπομείναντας Οθωμανούς καί ίδίοις τάς μεγάλας οι
κογένειας τών Καντρήδων καί ΙΙπεκήριδων τόνο’ Έμήμπεύ,
τον Χασνούμπεΰ καί ά.λλους αί/μαλώτους άπέστειλεν εις
Βορδώνιαν. Έκ τούτων οί μέν έςώμωσαν, οί δέ μετέπειτα εις
Μαγνησίαν τής Σμύρνης άπήλθον. Βραδύτερο/ ό ΓΙαπά-Καλομοίρης μετέσ/ε τής πολιορκίας τής Τριπόλεοις καί θαύ
ματα άνδρείας έκαμεν εις τάς πέρις μάχας. Μετ’ αύταπαρνήσεως δέ καί έθελουθυσίας είργάσθη διά τήν ΐδρυσιν τοΰ στρα
τοπέδου τών Βεροαίνων καί, όπως προλάοη τήν διάλυσιν αυ
τού, τή 19 ’Απριλίου 1821 έν Βερόαίνοις πατριοπικόν συνέταξε συμφωνητικό’/.
Έκ Βεροαίνων, τρέχων πρός βοήθειαν τών έν Βαλτετσίω, τήν 12 Μαΐου συγκρούεται παρά τό Φραγκόβρυσον
καί περί τό μεσονύκτιον βοηθεΐ τούς έν Βαλτετσίω. Έκ Βερβαίνων τήν 17 Μαΐου τρέχει πρός βοήθειαν τών έν Δολιανοΐς
καί συγκρούεται πρός τόν Κεχαγιά·/ Μουσταφαμπεϋν. Κατά
τήν έφοδον Iρεσάλτο; τής Τριπόλεως τήν 29 ’Απριλίου έκ
τών πρώτων άνερριχήθη εις τάς έπάλξεις τών τειχών καί
πρώτος είσήλασεν εις τό σεράγι τοΰ σατράπου τής ΓΙελοποννήσου Κιαμήλ, οστις, διά νά τοΰ χαρίση τήν ζωήν, τόν έπροσκύνησε καί τώ παρέδωκε τιμαλφή σκεύη καί όπλα περί-χρυα, περισωθέντα έν Βορδούνια, ώς τρόπαια πολύτιμα.
'Ο Καλομοίρης διά τήν πατριωτικήν του έν γένει δράσιν
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καί τήν στρατηγικήν του άντίληψιν καί την άνδρείαν σε
βαστός ήτο, παρά δέ του πρίγκιπος Τψηλάντου άπήλαυεν
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως.
ΙΙλήν των εϊρημένων καί εις άλλας παρευρέθη μάχας. ’Α
κολούθως παρευρέθη εϊς Άργος καί εις Ναύπλιον καί είς
Πάτρας, όπόθεν διεπεραιώθη εϊς Τούμελην καί μετά τών
αύταοέλφων του μετέσχε τών μαχών τού Κομπότη καί Πέτα,
καθ’ άς έθαυμάσθη άπό τούς φιλέλληνας. Έπανελθών δ’· έκστρατεύει μετά τών Βορδων'.ατών καί άλλων συνεπαρχιωτών
είς Άργος καί εϊς τάς πέριξ διακρίνεται μάχας. Εϊς δέ τό
Κεφαλάρι του Άργους, συναντήσας τόν πρίγκιπα Ύψηλάντην, μένει παρ’ αύτώ μετέχων τών πολεμικών συμβουλίων.
’Ενώ δ’ έστρατοπεδευμένος ήτο εϊς Μύλους, τρέχει εϊς Άγιονόρι, όπως προλάβη τόν εχθρόν εϊς Κλένιαν καί άνδρείως
μάχεται εϊς Δερβενάκια· μεταβαίνει εϊς Κόρινθον, συντελεί
εϊς τήν ίορυσιν τού έν Σούλι στρατοπέδου, παραμένει μέχρι
πτοθσεως τού Άκροκορίνθου καί αριστεύει εις δλας τάς περί
τήν Κόρινθον μάχας.
"Οτε δέ πανστρατιά έκίνησεν ό Σερασκέρης Μεχμέτ Λράμαλης πασάς νά διέλθη τά Μαύρα Λιθάρια, όπως προμηθευθή άπό Βοστίτζαν καί Πάτρας τρόφιμα, τότε τά Βασι
λικά (Σικυώνα) έρρωμένως κατείχον ό Πολέμαρχος Οικονό
μος μετά Μυστριωτών καί ό έκ Σουδενών ’Αναγνώστης Πετμεζάς μετά Καλαβρυτινών. Οί ήμέτεροι τότε άπροφύλακτοι
μαχόμενοι καί έπί δύο ώρας προχωρήσαντες εϊς ελώδη χω
ράφια τής πεδιάδος, διήλθον τόν χείμαρρον τού Αγίου Γεωρ
γίου λ τό ποτάμι τών Βασιλικώνχ Τουρκικόν ιππικόν ένεδρεΰον
εντός τού χειμάρρου έπετέθη αίφνης κατ’ αυτών καί οί διω
κόμενοι έκ τών βαρβάρων έπέστρεψαν, οί δέ "Ελληνες, μη
προλαβόντες,έτέθησαν έν τω μέσο) πολλών πυρών. Τότε μάχη
ήρξατο έκ του συστάδην, μάχη φρικτή. Ό Παπά-Καλομοίρης, τελευταίος μετ’ όλιγίστων άπομείνας ανδρείων, λυσσωδώς έμάχετο κράζων : «Φωτιά τών μουρτάτηοων» και διά
τής δρεπανοειδούς δαμασκηνής σπάθης του έξηνέμιζε τούς
περικυκλοΰντας αυτόν τρομερούς ιππείς τών Τούρκων, άλλ
όλισθήσας έπί τών χόρτων έπεσε χαμαί, καί τότε οί λυσ-
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σώντες άπιστοι ΙπετέΟ η σαν κατά του ήρωος διά των σπα
θών των καί, άφοΰ τόν Ιτραυμάτισαν θανασίμως, άπέκοψαν
έκ των παρειών του τεμάχια μετά γενειάδος.
Τήν δέ κεφαλήν τοΰ μάρτυρος τούτου τής πατρίοος τήν
έπομένην, 15 Αύγουστου 1822, καθ’ήν εορτάζεται ή Κοί
μησις τής υπεραγίας Θεοτόκου, θέσαντες έπΐ αιχμής μπαϊρακίου τήν έτυφέκιζον καί πομπωοώς ώς τρόπαιο·/ τήν έφερον
εϊς Κόρινθον, λαβόντες ώς φιλοδώρημα από τόν πασάν 110,000
γρόσια- έπειτα οέ τήν μετέφεραν εϊς Θήβας καί έκεΐθεν
τήν άπέστειλαν πρός τον Σουλτάν Μαχμούτην, κατά διατα
γήν τοΰ όποιου άνεστηλώθη εϊς τήν είσοδον τοΰ Σεραγίου.
Το πτώμα τοΰ ή'ρωος, εύρεθέ · κατόπιν, ό Θ. Κολοκοτρώνης καί οι καπεταναΐοι μέ στρατιωτικάς τιμάς έθαψαν
εϊς τό πλησίον ναΐόιον τής 'Αγίας ΙΙαρασκευής, παρά τό
όποιον πηγαΐον άναβλύζει ύδωρ.
Ούτως έτελεύτησε τόν βίον εις των γενναίων Λακεδαιμο
νίων προμάχων τοΰ Γένους.

Ό Λυκούργος διά τής νομοθεσίας του άπηγόρευσε, πλήν τό)/ άλλων,
καί τάς έν σηέσει πρός τόν θάνατον δεισιδαιμονίας τό)ν Λακεδαιμονίων,
διατάξας νά θάπτουν τούς νεκρούς παρά τούς ναούς. Άπηγόρευσε δέ
καί τήν πολυτέλειαν τό>ν τάφων, διατάξας νά μή συνθάπτουν μετά τού
νεκρού νομίσματα καί κοσμήματα, αλλά μόνον κλάδους φοίνικος καί
φύλλα ελαίας. ’Επίσης κατήργησε τάς έπιγραφάς επί των τάφων,
πλήν τό)ν έν πολέμω πεσόντυ)·/, οί όποιοι έιιμό)ντο ιδιαιτέρως. ’Λπηγορευσε δέ έν γένει τά πένθη καί τούς θρήνους.
’Επίσης άπηγόρευσε μέν εις τούς Λακεδαιμονίους νά ταξειδεύουν
μακράν τής ΙΙατρίδος, διά νά μή αυνειθί’ξουν εις ξένα ήθη και έθιμα,
τρυφηλά, άπηγόρευσε δέ καί εις τούς ξένους να εισέρ/ωνται εις τήν
Λακεοαίμονα, ϊιά νά μή γίνωνται διδάσκαλοι κακό) / εις τούς πολίτας.
Λιά ν’ άποτρέψη δε τούς παίδας από τής οινοποσίας, έπεδείκνυεν
εις αυτούς εϊλο)τας μεθυσμένους.
Άπηγόρευσε τάς σιδηράς στλεγγίδας.
άφαιροϋν τόν ίδρωτα οί πολΐται.

Μέ καλαμίνας διέταξε ν’

Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑι
Μ 20 Α--1 2 Α Ο)
(’Απόσπασμα]
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Τήν έποχήν κατά τήν όποιαν οί Φράγκο: κατέκτησαν τήν
λοιπήν Ελλάδα, ή Μονεμβασία ήτον ήδη τόπος άρκετής
σπουδαιότητος. Καί δν άκόμη «πορρίψωμεν τήν άμφισβητουμένην πληροφορίαν τοϋ Φραντζή, τοΰ έκ Μονεμβασίας
ιστορικού του 1Γ>ου αίώνος, ότι ό Αύτοκράτωρ Μαυρίκιος είχε
καταστήσει αυτήν τήν ο4ν Μητροπολιτικήν έδραν, γνωρί
ζομε-/ όμως ασφαλώς, ότι ήτο κατά τήν έποχήν έκείνην
έδρα "Ελληνος έπισκόπου, υπαγόμενου εις τήν άρχιεπισκοπήν τής Κορίνθου, μέ/ρις ότου κατελήφθη αυτή ΰπό των
Λατίνων τό 1210. Οί Κομνηνοί είχαν εξασφαλίσει τάς έλευΟερίας τής κοινότατος αυτής, τής ευρισκόμενης εις τόσον
ευνοϊκήν τοποθεσίαν, καί τοιουτοτρόπως ή Μονεμζασία άπελάμβανε των προνομίων τής αύτοοιοικήσεως.
Χάρις εις τήν φιλοπατρίαν των κατοίκων, τήν φρόνησιν
τών προυχόντων καί τό έκ φύσεως ουσάλωτον αυτής, ένεκα
τοΰ οποίου εί/ε καταστή κατά τον Μεσαίωνα τό Γιβραλτάρ
τής Ελλάδος, ή Μονεμβασία κατώρθωσε ν’ άποκρούση τάς
εναντίον αυτής έφόοους τών Χορμανοών άπό τήν Σικελίαν,
κατά τά μέσα τοΰ δωδεκάτου αίώνος. Πενήντα ετη άργότερα
εί/ε καταστή εμπορικός λιμήν, μέ άρκετήν κίνησιν καί τά
πλοία της έπηγαινοήρχοντο εις τόν Πειραιά, οθς μαρτυρεί
ό τελευταίος πρό τής τουρκικής κατακτήσεως μητροπολίτης
’Αθηνών Μιχαήλ Άκομινάτος· ό δέ μεγάλος καλλιτεχνικός
θησαυρός τής πόλεως, ή εϊκών τοΰ «Έλκομένου», εξής καί
ώνομάσθη ό περιέχω-/ αυτήν ναός, διήγειρε τάς άρπακτικάς
ορέξεις τοΰ Αΰτοκράτορος Ίαακίου τοΰ Β'.
"Οπως ήτον επόμενον, ως έκ τής γεωγραφικής θέσεως
καί τών ιστορικών της παραδόσεων, ή Μονεμβοίσία ήτο έξ
όλων τής Πελοπόννησου τών πόλεων ή τελευταία, ήτις άνεγνώ-
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ρισε την φραγκικήν κυριαρχίαν. Ό Γοδοφρίδος Βιλλαρδου'ίνος είχεν άρκεσθή νά στείλη στρατεύματα κατακτητικά
μέχρι τής στενής έκείνης λωρίδος, ή όποια άποτελεδ τήν μό
νην είσοδον, τήν μόνην ίιιβαπίαν εις το μέγα βραχοφρούριον,
φαίνεται δέ δτι καί ό υιός αύτοΰ Υοδοφρίδος ό IV είχε κατά
νοΟν την κατάκτησιν τής άπορθήτου χώρας, άλλ’ ή τύχη
έπεφύλασσε διά τον τρίτον άπόγονον, τον ίπποτικόν πρίγκηπα Γουλιέλμον, τήν τιμήν νά ύψώση τά οικόσημα τών
Βιλλαροουίνων επί του ίεροΰ βράχου τού Ελληνισμού, οστις
εύρίσκετο εις αδιάκοπο·/ επικοινωνίαν μέ τόν διάδοχον τού
Βυζαντίου, τόν "Ελληνα Αύτοκράτορα τής Νίκαιας, καί ήτο
τοιουτοτρόπως διαρκής πηγή ένοχλήσεων διά τούς Ψράγκους τής ΓΙελοποννήσου. 'Ο πρίγκηψ, παρασκευαστείς δεόν
τως, ήρχισε τήν πολιορκίαν το 1245.
Έζήτησε τήν συνδρομήν τών μεγάλων υποτελών τοΰ
Πριγκιπάτου—τοΰ Γου'ίδου τοΰ α' τών ’Αθηνών τών τριών
βαρώνων τής Εύβοιας- τοΰ ’Αγγέλου Σανούδου, δουκός τής
Νάξου, μετά τών λοιπών αρχόντων τών Κυκλάδων, καί τοΰ
γηραιοΰ κόμητος ΓΙαλατίνου τής Κεφαλληνίας Ματθαίου
Όρσίνη, τοΰ οιοικοΰντος τό βασίλειο·/ τών νήσο)-/ τοΰ Όδυσσέως. Άλλ’ ό πρίγκηψ τής Άχαίας ένόησεν, δτι χωρίς τήν
βοήθειαν τής Βενετίας, ή όποια είχε φροντίση, ώστε νά μήν
άναπτυχθή το πριγκιπάτο·/ του εις ναυτικήν δύναμιν, δεν
θά ήδύνατο ποτέ ν’ άλωση τήν χώραν. ’Αφού κατώρθωσε
λοιπόν ν’ άποκτήση τήν βοήθειαν τεσσάρων Βενετικών γαλερών, ήρχισε τήν πολιορκίαν τοΰ μεγάλο-/ βραχοφρουρίου
κατά ξηρά·/ καί κατά θάλασσαν. ’Επί τρία ολόκληρα έτη
άντέστησαν οί πολιορκημένοι,
<-όπως
άηδόνι εις τό
κλουβί», μετά τήν ιδιότυπο·/ φράσιν τοΰ Χρονικού τοΰ Μο)ρέως—καί ή παραβολή είνε πολύ ταιριαστή, διότι ό τόπος
είνε γεμάτος από τούς μικρούς πτερωτούς τραγουδιστά; —
έως δτου έξηντλήθησαν δλα τά τρόφιμα καί έφαγώθησαν
άκόμη ολαι αί γάται καί τά ποντίκια. Ί’ότε καί μόνον παρεδόθησαν, άλλά καί πάλιν ύπό τόν όρον νά είνε άπηλλαγμένοι πάσης φεουδαλικής υπηρεσίας, έκτος τής κατά θάλασ
σαν, ή όποια καί θά άνταμείβετο. Σύμφον/α μέ τήν συνδιαλ
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λακτικήν πολιτικήν τής οικογένειας του, ό Γουλιέλμος,
φρονίμως ποιων, έοέχθη τούς ορούς αυτούς, και τότε τρεις
άρχοντες τής Μονεμβασίας, ό Μαμμωνάς, ό Δαιμονογιάννης
καί ό Σοφιανός, έπροχώρησαν οιά τής στενής λωρίόος προς
τό στρατόπεοον καίπαρέόωκαν εις τόν πρίγκιπα τάς κλείδας
τής πόλεως. Ό νικητής τούς έδέχθη μέ δλον τόν σεβασμόν
τόν όφειλόμενον πρός άνδρείους, τοΟ προσέφερε πλούσια
δώρα, καί έδωκεν εις αύτούς τόν Μαλέαν. Φραγκική φρουρά
έγκατεστάθη είς τό περιπόθητου κάστρον, καί Λατίνος επί
σκοπος κατέλαβε τήν αυτόθι Ιπισκοπήν, ήτις άνήκεν είς.
αυτόν κατά τύπους άπό τής εποχής καθ’ ήν ό Ίννοκέντιος
ό Γ'. κατέστησε τήν Λατινικήν έδραν τής Μονεμβασίας ώς
μίαν τών υποτελών τής άρχιεπισκοπής τής Κορίνθου.
’Εν τούτοις ή Φραγκική κατοχή διήρκεσε μόνον δεκατέσσαρα έτη καί χωρίς ν’ άφήση κανέν ίχνος της είς τήν
γραφικήν πόλιν. Είνε αληθές ότι ό Buchon, δστις διέκρινε
τά οικόσημα τών Βιλλαρδουίνιον είς τόν ναόν τής Γοργοεπηκόου έν Άθήναις, ένόμισεν, οτ: άνεκάλυψε τόν περίφημον
σταυρόν τών οικοσήμων αυτών έπί ενός τών ναών τής
Μονεμβασίας. Φαίνεται, ότι πρόκειται περί τοΰ ναοΰ τού
Έλκομένου, τόν όποιον τό Εγχειρίδιου Murray ά-,.όμη όνομάζει 'Λγιον ΙΙέτρον — όνομασίαν άγνωστον ήδη έν Μονεμ
βασία, παραγομένην ίσιο: εκ τίνος έπιτυμβίου έπιγραφής ενός
Dominus Petrus, άναπαυομένου «έν ειρήνην έκεί πλησίον.
Είνε άληθές ότι ό ναός τής Παναγίας τής Μυρτιδιώτισσας
φέρει άνωθεν τής θύρας σταυρόν καί τέσσαρας άστέρας.
Ό ναός όμως ουτος. καθώς πληροφορούμαι καί καθώς δηλοΐ
τονομά του, ίδρύθη παρά Κυθηρίων, τών όποιων πολιούχος
είνε ή Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα.
Ή άνάμνησις έν τούτοι: τής άλώσεοος τής πόλεως υπό
τών Φράγκων διατηρείται ακόμη έν Μονεμβασία, ή δέ έπιτόπιος παράδοσις ορίζει τό σημεΐον τής απέναντι στερεάς.
όπου άφήκε τό ιππικόν του ο Βιλλαρδουϊνος. Ιο επόμε
νον έτος ή Μονεμβασία παρεχωρήθη, μαζή μέ άλλα κάστρα,
είς τόν διάδοχον αυτού, τόν αυτοκράτορα Μιχαήλ τόν Η'.
(iirrutfOitni; Ar. (~)m)

ΟΤΙΛΛΙΑΜ ΜΙΛΛΕΡ

ο

ΛΡΧΕΙΟΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

6)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
(Περισο)Οί.ντα Όπό του τέο>ς
ΐ|7°υμ*:νου Πανοο. Άρχιμ.
ΙΙαρΟεν. Οίκονομοπουλου].

«Ή

Πελοποννησιακή

Γερουσία ελα€εν από τήν Ίεράν Μονήν τοΟ

Καατρίου 5·.’ ανάγκην του έθνους δάνεια γρόσια
άποδοτέα

τρίχρονον διορίαν

άνά

εν

τρίτον

διακόσια

άριθ. 200

έκαστον ενιαυτόν μέ

τόκον αυτών άνά οκτώ εί; τά εκατόν τόν χρόνον, και πρός ένδειξιν*.

.

1822 Μαρτίου 8 Τρίπολις*.
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[Εις το εγγοαφον τον το ί/ει τεί)Γ/ οφοαγις είκονι'ονοα πεοιητεοαν καί
και γύβοΟεν αντής αί λέγεις <?/ Πελοποννηπιακ}/ yfoovoia»* ί’πονται
όε 11 νπογοαγαί, ες <<>ν >/ ποιότη ηαινκται άογιεοατική, άλλα όνο·
ανάγνωοτος και αντη και αί άμίπο)ς επόμεναι τοεΐς' αί νπογοαγαί,
αί εύ/εοώς άναγινωοκόμεναι, five αί ίςη; : Kon-οταντ. Αημητοίον,
Αιονύοιος ΓΙαπαγιαννόπον/.ος, *H/.ίας Καοάπανλος. Αημήτοιος Καλαμαοάς, Χοιοτόόονλος ',ίχολος, ' Ιοχιννης /’. ()ικονομιόης
Λrayrojοτης ' Λναοιαοόπονλος, Παναγιώτης Καογεοάς j.

ό;'-

«Πανοσιώτατε άγιε καθηγούμενε τής Μονή: Καστρίου,
»Μ* επίτηδες
διοίκησιν δμοΰ

άνΟρυ>πον

μάς

ήλΟον γράμματα από τήν σεόαστήν

καί ένδεκα όια:αγαί αυτής διορίζοντας όλα τά μονα

στήρια νά δώσουν γρόσια πέντε χιλιάδες,

τά οποία μάς

ριάζουν

είς

τέσσαρας 5 ημέρας τό πολύ νά τάς συνάςωμεν καί νά τάς έςαποστελλωμεν διά ν’ άπαντηΟώσιν αί αναγκαία·. χρείαι τής πατρίδος,
όποια οσα δώση

τό κάθε μοναστήριον

διά τά

κατά τήν διαταγήν τής Σής

διοικήσεο>ς εχει νά τά κλείση είς τό πρώτο κίστι τών άλεζαμίυϊν μας
καί δεν εχει νά ζημιο)0ή ούδ’ οβολόν, λοιπόν τάς λοιπάς διαταγάς τάς
έςαποστέλλομεν μ’ επίτηδες στρατιώτας,

διορίζοντας

καί

ημείς όσον

τάχιστα νά καταιρΟάσουν αυτά τά γρόσια οί άγιοι καθηγούμενοι, όθεν
καί ή πανοσιώτης σας

λαμ?άνοντ£γτ· τήκ^-^ςαρουσάν μας

μετράς τά

γρίαια οπού ίιαλαμβάνε·. ή ϊ'.ατ^ ττ(ς 1ης^δ'.ό'//.ήσεως είς τόν στρατ.ώτην καί,λαμβάνε'.ς παρ’ αντοΟ. ,αντήν 5·.ά. νά

σοί κλε'.σΟώσ'.ν

ώς

.
.Θ
Π
Α.
Λοχιτεκτοίν : Λ. ΖΛΧΟΣ
(φωτοτο. <77αναΰηναίων*)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ, ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ

— 98 διαλαμβάνει αϋτη, προθυμοποιήσου λοιπόν όσον τάχος καί έξαπόστειλον αυτά δτι τά περιμένομεν καί ύγείενε.
Έν Μιστρά, δ Φεβρουάριου 1824.
Ο", άϊελφοί καί πατριώται
1

ΟΙ γενικοί επιοτάται τής ΛακεΛαίμονΟςε.

[Τό έγγραφον τοΰτο άντ'ι νκογραφών φέρει αφραγίόα με γύροιΰεν τής
λέξεις «’Επαρχία Λακεδαΐμονος].

«"Αγιε ηγούμενε,
Έλάβομεν τό σχετικόν Σας’ επαινέσαμε·/ τήν προθυμίαν σας" ϊίομεν
καί τά ϊϋο γελάδια καί τυρί όπου είωσες εις τήν Καστανιάν ϊιά τήν
ζωοτροφίαν των στρατιωτών

καί πρέπει νά γραφής εις τόν προεστόν

κύριον Παναγιωτάκην Κρεββατάν εις τόν Άχλαίόκαμπιν ϊιά νά σάς
τόν

παρρησιάσης έϊώ,

.

νά μάς

.Θ

ατείλη τεσκερέν

ϊιά ϊέ τά ϊύο σου

καματερά καί σφαχτά κατά τό παρόν ας μένουσιν εις τό μοναστηριού
διά

τήν οικονομίαν του

καί

μετά ταϋτα άν τό καλέ τη ή χρεία σάς

Π

γράφομε·/.

Ταϋτα καί ή ευχή σας μεθ’ ήμών.

Α.

Έν Λακεϊαίμονι, τή 12 Ιουλίου 1822.

[Εις το έγγραφον αιιτit αντί
«Έλευϋεοια»/.

Οι έφοοοι τή; Λακεόαίμονοςτ.

υπογραφής υπάρχει σφραγίς με τήν λέξιν

*
«Πανοσιώτατε άγιε καθηγούμενε εύλαβώς προσκυνούμε·/,
Τό ευχετικόν σας έλάβομεν

καί Τϊομεν τά έν αύτώ.

Πλήν έπειϊή

ό απεσταλμένος παρά τής Σής ίιοικήσεως κύριος θεοϊωράκης Γενναίος
μέ τά γρόσια των λοιπών ιερών Μονών καί τής έπαρχίας τήν ϊευτέραν
ή τήν τρίτη / τής Τυρινής αναχωρεί άφεύκτως καί ϊιά τούτο ϊέν χωρεί
ή παραμικρά αργοπορία, όθεν όσον ϊύνασαι τό συντομώτερον νά έξοικονομήσης αυτά τά γρόσια κατά τήν ϊιαταγήν τής Σής ϊιοικήσεως καί
νά τά ΐώσης τοϋ στρατιώτου νά τά φέρη χωρίς

άλλο τήν ϊευτέραν

έυ)ς τό μεσημέρι ϊιά νά τά πάρη καί αυτά καθώς έλαβε καί τά λοιπά
καί νά ίιπάγη ταχέως
τής πατρίίος'

ότι

ϊιά νά

έξοικονομηθοϋν αί χρεία·, καί άνάγκαι

ό καθ’ εις έχει

καιρός ϊέν συγχωρεΐ οΰϊένα

δικαιώματα είνε βέβαιον, πλήν 6

πρός τό παρόν νά προτείνη τίποτε, άλλ’

— 99 άφοϋ άαφαλίσωμεν τόνέαυτόν μας καί στερεωθώ τό γένος, τότε έκαστος
πρόβαλλε1,

τά ϊ’.κα'.ώματά του καί λαμβάνει τό δίκαιόν του χωρίς νά

ζημιωθή ούδέ όβολόν,

μάλιστα δέ δι’ αυτά δπου ζητεί τώρα ή Σή

διοίκησις βλέπετε οπού Οπόσχεται ε!ς τό πρώτον κίστι των άλεζαμίων
σας νά τά κλείσετε, Αστε καμμία άμφιβολία δέν χώρε!, καί διά τούτο
πρέπει νά προθυμοποιηθής.νά τά έξοικονομήαης οαον τάχιστα ώς γρά
φομε·/ καί παραμικράν μενογάριαν μή προβολής' δίδεις καί τοΰ στρα
τιώτου τρία γρόαια διά ποδοκόπι- άκολούθηαον λοιπόν οΒτω καί ύγείενε.
Τη 7 Φεβρουάριου 1824 Μιστρά.
Οί αδελφοί καί πατριώται
ΟΙ γενικοί επιστάται τής Αακεδαίμονος*.

*'/

«Περίοδος Β.
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~Λ~

.

/£ϊς τό έγγραφον αντό αντί υπογραφών εχει τεϋή οφραγίς φέρουσα τάς
λέξεις «ό έπαρχος τής Αακεδαίμονος})].

Προσωρινή διοίκησις τής ’Ελλάδος

άριθ. 172.

Π

7ο εκτελεστικόν σώμα
Προς τον Σεβασμιώτατον καϋηγούμενον τής Πέρας Μονής εν Καοτρίφ.

Α.

Διά τήν μεγάλη·/ άνάγκην τήν όποιαν έχει ή διοίκησις διά νά έξοικονομηθώσιν αί έπί τοΰ παρόντος αναγκαιότερα·. χρε!αι της πατρίδος
ένέκρινε νά πορισθή μίαν χρηματικήν ποσότητα καί άπό τά ίερά Μονα
στήρια διό καί διατάασει τό ιερόν τούτο μοναστήρια·/ νά δώαη διά τό
έθνικόν ταμείο·/ γρόσια έκατόν πεντήκοντα άριθ. 150 εις τούς Γεώργ.
_Ν\ Ίατράκον καί Α. Κουμουστιώτην καί Ίωάννην Καμπέλον.
■Ή διοίκησις θέλει λάβει τήν πρόνοιαν ν’ άποδοθώσιν άπό τάς πρώτας έθνικάς προσόδους.
Ή σεβααμιότης σας θέλει εκπληρώσει τήν διαταγήν τούτην μετά
προθυμίας χωρίς αναβολήν διά τήν μεγάλην άνάγκην τοΰ έθνους.
Έν Κρανιδίω τή 31 Ίανουαρίου 1824.
Ό Πρόεδρος
Γεώργιος Κονντονριιότης
Παναγιο'/της Μπόταοης
Ίο>άννης Κωλέττης

Ό προσωρινός Γεν. Γραμματεύς
77. Γ. Ρόδιός

[Εις το έγγραφον τούτο εχει τεϋή οφραγίς φέρονοα τήν ' Αϋηνάν με δόρυ
καί πέριξ τάς λέξεις *προσωρινή διοίκησις τής Ελλάδος*].

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ
Τό δνειρον, τό όποιον ώνειρεύϋησαν φιλόθρησκοι καί φιλόκαλοι
Σπαρτιΰται, προεξάρχοντος τοϋ άλλοτε ’Αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας καί Σπμρτης Σ. Θεοκλήτου, τής ίδρύσεως τεμένους πρός τιμήν
τοϋ πολιούχου καί προστάτου τής Σπάρτης

όσιου Νίκωνος τοϋ

Μετανοείτε, φαίνεται, οτι άρχίζει νά λαμβάνη σάρκα καί οστά.
Προκηρυχϋέντος επισήμου διαγωνισμού, ένεκρίΟη τό σχέδιον τού
άρχιτέκτονος κ. Άριστοτέλους Ζάχου, τοϋ όποιου δημοσιεύεται έν
τφ άνά χεΐρας τόμιο προοπτική μέν αποψις έν σελίδι 33, σχέδιον
δέ τοϋ κέντρου τής προσόψεως καί τοϋ κιγκλιδιόματος έν σελ. 97.

.

.Θ

Τό σχέδιον τοϋ κ. Ζάχου είνε μεγαλοπρεπές καί αρμονικόν, άποτελεΐ δέ τήν ένσάρκωσιν τοϋ βυζαντινού ρυθμού των ναών τοϋ Μυστρα, έν νέφ πνεύματι καί εόρεία κ’αίσϋητικωτάτη τοϋ ύφους άντιΌ κ. Ζάχος,

άρχιτέκτων καί ζωγράφος καί διακοσμητής

Π

λήψει.

συγχρόνως, ώς οφείλει νά είνε ύ άληΟινύς άρχιτέκτων, έπλασε ί)αυ-

Α.

μάσιον σύνολον, έκπληρόνον πάσας τάς άνάγκας της λατρείας,

έξ-

οικονομοϋν δέ προσφυώς καί τόν διατιϋέμενον χώρον.
Έπί τής μεγάλης όδοϋ τοϋ Ευρώτα, άντικρύ τοϋ Μουσείου καί
παρά τήν γωνίαν τοϋ γυμναστηρίου ϋά σχηματισΟή κυκλική πλα
τεία, ούτως ώστε ν’ άνοίγη έπ’ αυτής ή κιγκιλδιυτή Ούρα τοϋ ναοΰ
—Οαυμασία κιγκλιδωτή Ούρα μέ τόν μαϋρον Δικέφαλον.
Ή πρόαοψις έπειτα τοϋ ναού διανοίγεται ώς αγκάλη, μέ τάς δύο
στοάς καί τά δύο κωδωνοστάσια, μεταζύ τών όποιων έκτείνεται ευ
ρύς μέν αυλόγυρος έσωθεν τοϋ κιγκλιδώματος, εΰρυτέρα δέ πλατεία
έξωθεν αΰτοϋ.
Τό δέ έσωτερικόν τοϋ ναού είνε ΰαυμασίως διακόσμητον άπό
βυζαντινών θεμάτων διάκοσμον δαψιλή.
Έν γένει τό σχέδιον τοϋ νέου ναοϋ τής Σπάρτης είνε άπόκτημα
πολύτιμον διά τήν πρωτεύουσαν τής Λακεδαίμονος, έκτελουμένου
δ’ αΰτοϋ 0’ άνυψωΟή μνημείον αιώνιον,
ελληνικός ναός βυζαντινού ρυθμού,

ό πρώτος άληΟινός νεο

υπό τόν 'Ελληνικόν ουρανόν.

ΘΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
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Ποιος ξεύρει πόσους αιώνες θά παλεύη ί δυστυχισμένος
άνθρωπος, έως 8του θέση άσάλευτα τά θεμέλια τοΟ κοινωνισμού ! Εϊς τά κάτεργα, ποΟ άνοίγει κάθε ήμέρα ή ψεύτικη
πρόοδος, θάφήσουν τά κόκκαλά τους γενεές, ως νάνατείλη
ή μεγάλη ήμέρα τής έξισώσεως. Δεν θά γεννιώνται τότε
προνομιοΟχοι καί δεν θά βασανίζωνται οσοι δεν εύτύχησαν
νά γεννηθούν άπό πατέρες πλουσίους. Ή ήμέρα θά έλθη
καί δεν μπορεί νά γίνη άλλοιώς, άφοΰ αύτό εϊνε τό φυ
σικό- ολοι μας γεννηθήκαμε μέ τό ίδιο τομάρι, μέ τά ίδια
κόκκαλα, μέ δύο μάτια, μέ μιά καρδιά, μέ μιά κοιλιά.
Δι’ αυτό δέν μπορώ ποτέ νά πιστεύσωπώς κάποια μυστη
ριώδης δύναμις έγραψε νά γδέρνεται τό δικό μου τομάρι καί
νά μυρον/εται τοΟ γείτονά μου, νά τσακίζωνται τά δικά μου
κόκκαλα στά μεταλλεία καί νά μήν έχω δεκάρα νά τά κολ
λήσω, νά μοΰ βγαίνουν τά μάτια στή δουλειά καί νά κοκκι
νίζουν άπ’ τά κλάμματα τής δυστυχίας καί νά περνά ό άλλος
μέ τό αυτοκίνητό του νά μέ βλέπη μέ τά κίτρινά του γυα
λιά, σάν ξένο, πεσμένο άπό άλλον πλανήτη, ή καρδιά μου
νά φουσκο')νη «πό φαρμάκια καί ή κοιλιά μου νά είνε αιω
νίως άδεια, την ώρα ποϋ ό άντικρινός μου πλούσιος έχει
κακοστομαχιάση άπ’ τό πολύ φαί.
“Οποιος δέν πιστεύει στόν έρχομό τής ήμέρας αύτής, αύτός είνε ό άπιστος τοΟ Ευαγγελίου. Ό Λυκούργος τήν έκαμε
νάνατείλη περίλαμπρη στή Σπάρτη, κι’ άν έξαιρέση κανείς
τούς θεσμούς τών ειλώτων καί τής στρατιωτικής άνατροφής
τών πολιτών, τό οικοδόμημα τού Λυκούργου είνε ό ώνειρεμένος κοινωνισμός τής άνθρωπότητος.
Δι’ αυτό 'όποιος έχει στά χέρια του πέννα καί οποίος έχει
γλώσσα στο στόμα του, ώς καί ό έργάτης μέ τό τσεκούρι
του καί μέ τό λοστό του, ας χτυπήσουν κατακέφαλα όλες
τής δεισιδαιμονίες καί τής προλήψεις τής σημερινής πλα-

—
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στής ζωής καί άς βάλουν άπό μια πέτρα στά θεμέλια τής
άληθινής κοινωνίας. Άλλα πρωτίστως άς ρίξουν κάτω τάς
προλήψεις καί άς κάμουν πίσω αϊώνες καί αιώνες, έως νά
γυρίσουν τόν κόσμο στής ευτυχισμένες έκεΐνες στιγμές.
Τα πλούτη πλούτη μας, τα παιδιά παιδιά μας, παιδιά τοΰ
κόσμου, άνθρωποι όμοιοι ό ένας προς τόν άλλον, χέρια γιά
τό καλό τής άνθρωπότητος.
Ό Λυκούργος, λέει ό Πλούταρχος, «ούκ ίδιους ηγείτο
των πατέρων τους παΐοας, άλλά κοινούς τής πόλεως». Και
διά τόν λόγον αυτόν ή μόρφωσίς των, ή έκπαίδευσίς των καί
ή γέννηαίς των άκόμη ήσαν ζητήματα γενικού Ινοιαφέροντος. Ό Πλούταρχος πάλι, ποΰ τό έργον του εϊνε έργον μέ
λισσας καί τά λόγια του μέλι, μάς λέει, ότι ήτον έλεύθερος
ό γέρος άντρας νέας γυναικός, νά φωνάςη ένα άπό τους κα
λούς καί ώραίους νέους, νά τόν βάλη στο σπήτι του καί τό
παιδί ποΰ θά γεννιώτανε νά τό κάνη δικό του.
Αυτά τά έπέτρεπε τότε ό Λυκούργος, διότι δέν μπορούσε
νά χωνέψη την κουταμάρα των άνθρωπίνων νόμων, όΊ κύ»νας μέν καί ίππους υπό τοΐς κρατι'στοις τών όχείων βιβά»ζουσι, χάριτι πείθοντες, ή μισθώ, τους κυρίους· τάς δέ γυ»να£κας έγκλεισάμενοι φρουροϋσιν, έξ αυτών μόνων τίκτειν
»άξιοΰντες, κάν άφρονες ώσι, κάν παρήλικες, καν νοσώδεις!»
Αυτά, βέβαια καί δίκαια, μάς φαίνονται σήμερα παρά
ξενα καί άκατόρθωτα, όσον καί άν είνε φυσικά' άλλά τότε
πολιτικώς καί φυσικώς τά πράγματα ήσαν άλλοιώτικα, εις
αυτήν δέ την έποχήν ή μοιχεία ήτον άγνωστος στή Σπάρτη.
Μάλιστα κάποτε ένας ξένος έρώτησε τό Γεράδα τό Σπαρ
τιάτη :
— Δέ μοΰ λές, τοΰ λέει, τί παθαίνουν οί μοιχοί στόν
τόπο σας;
— Δέν γίνεται, ξένε μου, κανένας μοιχός στή Σπάρτη, τοΰ
άπήντησεν ό Γεράόας.
— Πάει καλά, τοΰ λέει ό ξένος- άμ’ άν γίνη ;
— Έ, τότες, τοΰ λέει ό Γεράόας, τόν καταδικάζουμε νά
φέρη έναν ταΰρο, τόσο μεγάλο, ποΰ νάνασηκώνη τό κεφάλι
του πάνω άπ’ τόν Ταΰγετο καί νά πίνη στόν Ευρώτα.
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Ό ξένος τάχασε τότε καί έρώτησε πάλι τό Γεράδα :

— Μά πώς μπορεί νά γεν-g τόσο μεγάλο βώοι;
Τότε ό Γεράοας λύθηκε στα γελοία καί άντί νά τοΟ άπαν
τήση τόν έρώτησε κι’ αυτός :

— Μά πώς μπορεί νά γίνη μοιχός στη Σπάρτη ;
Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΑΚΗΣ
ίΤά κείμενα

βρίσκονται

εις

τον βίον

τοϋ Λυκοόογου (Όλου

τάρχου βίοι παράλληλοι«, κε-p.XV.j.

----------------------------

ΟΡΦΑΝΟΝ
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.

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΕΑΑΙΜΟΝΟΣ
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Λυτού που πας στη μαύρη Γης, που ϋελά μπής στον “Αδη,

Α.

Μη μας ξεχάσης, άμοιρε, και μη μάς λησμονήσης,
Γιατί λυπούνται τά παιδιά, κλαϊνε και λαχταρίζουν,
ΓΙοϋ μείνανε στην ορφανιά, στον κάμπο ξαπλοίμένα,
Κι' άλ.λος τά λέει κακομοίρα, κι αλ.λος κατακαϋμένα,
Κι' έρχώνται στη μαννοϋλα τους κι ούλο παραπονιούνται :
— Γιατί, μάνα, είμαστε ορφανά καί μαυροφορεμένα;
Μη φταίξαμε, μανούλα μου, καί δεν λαμπροφορούμε;
Γιά στόλισέ μας, τάρφανά, κι ας εϊν καί μαύρα ρούχα,
Νά πα νά γονατίσο)με στο μνήμα τού πατέρα,
Νάν τον παρακαλέσωμε, νάρϋή πίσω στο σπίτι,
Γιά νά μην κ.λαις, μανούλα μου, καί νά μην κοπανιέσαι'
Κι άν δεν ϋελήση γιά νάρϋή, νά κάταωμε κοντά του,
Γιά νά μάς εχη συντροφιά, νάν τον παρηγοράμε. . . .
(Έκ τών άνεκδότων «Δημωδών Συλλεκτών»
f

I. Γ. ΘΕΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ)
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τόν ’Οκτώβριον 1908 έκηδεύθη έν Γυθείω έπιφανής καί
πολυφίλητος Λακεδαιμόνιος, ο άλλοτε βουλευτής Λακεδαίμονος καί τέως νομάρχης Λακωνικής Μελέτιος I. Ρουσόπουλος.
Ό Μελέτιος Ρουσόπουλος, γένος τής πατριαρχικής οίκογενείας τών Ρουσοπούλων καί υιός τοΟ έπιλέκτου δικηγόρου
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Σπάρτης Ίω. Ρουσοπούλου, έγεννήθη είς Μυστράν τό 1835.
Τάς γυμνασιακάς του σπουδάς έτελείωσεν έν Σπάρτη, ένεγράφη δ’ Ιπειτα είς την νομικήν σχολήν, ής άριστοΟχος Διδάκτωρ άνηγορεύθη. Εύθύς άπό τής νεανικής αύτοϋ ήλικίας
δ Μελ. Ρουσόπουλος κατώρθωσε διά τής πολυμαθείας καί εύγλωττίας του νά καταλάβη Ιξοχον θέσιν μεταξύ των συναδέλ
φων του, ταχέως δέ έρρίφθη είς τούς πολιτικούς άγώνας,
έκλεγείς τό πρώτον βουλευτής Λακεδαίμονος το 1877, καί
οιατελέσας τοιοΟτος μέχρι τοϋ 1900, δύο δέ μόνον σημειώσας άποτυχίας κατά τό χρονικόν αυτό διάστημα.
Έν τψ κoιvoβoυλίq) διεκρίθη διά τά πατριωτικά αίσθήματά
του, καί τήν εύφράοειαν, άλλά καί τό μειλίχιον κ’ έπέραστον
τοΟ ήθους, τιμώμενος ύπό τών συναδέλφων του καί τών
πολιτικών άρχηγών. Έπανειλημμένως ο’ έξελέγη άντιπρόεορος τής Βουλής καί ύπήρξεν εισηγητής τοΟ ίσχύοντος
ετι νόμου περί ορκωτών δικαστηρίων.
Πρό όκταετίας δέ, άποτυχών είς τάς βουλευτικάς έκλογάς,
άπεχώρησεν άπό τήν πολιτικήν κονίστραν, διορισθείς νομάρ
χης Λακωνικής καί διατελέσας τοιοϋτος μέχρι τοΰ θανά
του του.
Ό Μελέτιος Ρουσόπουλος άπετέλεσεν ίδιάζουσαν φυσιογνω
μίαν μεταξύ τών ήγετών τής ήμετέρας έπαρχίας. Δραστήριος,
ειλικρινής, άφιλοκερδής, είργάσθη μετ’ άκαταπονήτου ζήλου
ύπέρ τών συμφερόντων τής Λακεδαίμονος· έν γένει δ’ ύπήρξεν, ως πολίτης καί ώς πολιτευτής, πράγματι άξιος τής άγάπης καί τής έκτιμήσεως, δι’ ής ή έπαρχία περιέβαλλεν
αύτόν ζώντα, καί τής έγκαρδίου θλίψεως, ήτις έξεδηλώθη
έπί τψ θανάτω του.
Τό «Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον», άποτίον φόρον τιμής
πρός τό έκλιπόν έπίλεκτον τέκνον τής έπαρχίας, δημοσιεύει
τήν εικόνα του, είς μνημόσυνον πατριωτικόν, διαβιβάζον
θερμά συλλυπητήρια είς τήν άπορφανισθεΤσαν οικογένειαν τοΟ
μεταστάντος.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ
ΓΑπό τά ^Χωριανά τραγούδια»)
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Άδερφάκια μου ξενιτεμένα, ποϋ τοίρα τρώτε τό ξένο
•ψωμί καί πίνετε τό νερό τό πικρό τό ξένο, δυό λόγια σάς
στέλνω, δυό πικρά λόγια, δυό τραγούδια, παρμένα από την
έρμιά τών χωριών σας. Πέρασα από τά χωριά σας καί από
τά σπίτια σας. Πήγα στην εκκλησία, σας καί είδα τά έρημα
στασίδια καί τον έρημον αυλόγυρο. Είδα τές βρύσες καί τό
κεφαλόβρυσο. Είδα νά γεμίζουν τά κορίτσια τές βαρέλες
νερό καί τά περισσότερα νά τές γεμίζουν από δάκρυα. Τ’
ακοΰτε ; ναι από δάκρυα! Καί τώρα, εγώ, ποΰ σάς αγαπώ
περισσότερον άπ’ αδερφούς, άφίνω νά σάς σκεπάσουν τά
τραγουδάκια μου, πούνε γραμμένα πάνω στά λαγκάδια, καί
κάτω στές ρεμματιές τών χωριών σας. ’Ακουστέ τα- τά τρα
γουδώ μαζή μέ τούς δικούς σας καί τούς έρημους γονηούς
σας. ’Ακουστέ τα καί κλάψτε πικρά, όπως κλαίο) κ’ εγώ
τά>ρα·γιά την ξενιτειάσας:
Μανραγκαϋιές έψΰτοοισαν
Στην έρμη δημοσία
Καί τά νερά στερέψανε,
Μαύρισαν τά ρουμάνια,
Τά κυπαρίσσια πλ.ήϋυναν
Στην αλ.αλη εκκ/.ησίά,
ΚΤ άπόμειν’ ή δρψάνια.
Τά θλιβερά γεράματα
Σιωπώντας καρτερούν,
Άπομεινάρια τής ζωής,
Τά μάτια τους πριν κλείσουν,
Νάρϋοϋνε τά παιδάκια τους
Καί πάλι νά τους βρουν,
Νά τους παρηγορήσουν.

— 107 Καί με τους γέρους καρτερούν
Μητέρες κι’ άδερφές.
Κόρες κι’ Αροαβωνιαοτικ'ες
Κι Αμά/.αγες παιδούλες'
Με τους καϋμονς τους μυστικούς
Με τες Αγάπες τες κρυφές,
Σα μαραμμένα λούλ.ουδα
Και σαν δροσούλες.
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’Εσάς, εσάς πού ή ξενιτεη'ι
Σκ/.αβάκία σας κρατεί,
"Ολοι σας καρτερούνε'
Μαυραγκαϋύς έ<φύτρωσαν
Στη δημοσιά, γιατί
Ποτίζονται Από δάκρυα,
Καί δάκρυα κλειούνε.
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’Ελάτε, μην Αργήσετε,
Ή ξενιτείά είν’ πικρή
Πολυκαιρνή σαν γένη'
Σάς καρτερούν, Ακούστέ με.
Μεγάλοι καί μικροί.
Οι ρημαγμένοι......

Κάποιος έπήνει ρήτορα, /.έγων,

ΣΠ. ΜΑΤΣΟΤΚΑΣ

δτι έχει τήν δΰναμιν νά μεγα-

λοποιή τά μικρά.
Καί ό Αγησίλαος:
— Ποτέ δέν άά έΟαύμαζα υποδηματοποιόν, διότι διά μικρά
πόδια κάμνει υποδήματα μεγάλα.
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νΑποφις Σπάρτης καί Ταΰγετον (είκών)....................................
»
10
Το παλάτιον των Δεοποτών εν Μνοτρα (είκο')ν)......................
«
17
'* Οδηγός των αρχαιοτήτων τής Αακεδαίμονος...........................
18
‘Η Ααγκάδα (είκών)...........................................................................
*
25
Μία δεκαετία..........................................................................................
ν
20
-Περιονλλέςατε τάς Λακ. τοπωννμίας, νπο Σ. U. Λάμπρον
20
Ναός eΑγιον Νίκωνος (είκών), νπο Α. Ζάχον....................
«
88
- Η Μελιαοαντοον, νπο "Δγιδος Θέρον.......................................
*
00
'Η Τέχνη εν Σπάρτη.—Γιτιάδας, νπο Κ. Γ. Ζησίον............
»
07
Χρόνον Φείδον, νπο Κ. Τ. Πατταδοπονλον........................
»
41
Στη Σπάρτη (ποίημα), νπο Μέντορος.....................................
42
9Ιωάννης Γ. * Αϋηνογένης (μετ' εικόνας)......................................
48
Στον Ευρώτα, (ποίημα) νπο ' Αλκμάν ο ς 'Απόδημόν. . . .
45
ΟΙ προεοτοί τον Μνοτρα προς τον ΒρεοΟένης Θεοδώρητον,
νπο Φαίδ. Κονχονλέ...............................................................
'
40
Το άοχαιολογ. έτος 1008 εν Λακεδαίμονι,νπό V. Θ. Καψάλη
»
40
Τοίντζινα, νπο Λέανδρον...............................................................
55
Τύποι χωρικών τής Αακεδαίμονος,(εικόνες )νπο ΙΙ.Ρονμττον
50
*Ο Κορονέλλης καί 6 Πιατοέντσας περί Μνοτρα, νπο Στι.
Δέ-Βιάζη.....................................................................................
50
‘ΤΙ υγιεινή εν τή αρχαία Σπάρτη, νπο X. Δ. Φωτάκι7. . .
«
02
Μνοτοας-Παρώρι, νπο J. Frazer, μετ. Κ. Θεοδωροπονλον
~
00
*Ο Γιατρακος εις ΓΙν/&ν, (δημοτικόν ποίημα)...........................
00
'Η Ζονρλοκνριακον (διήγημα), υπό Πάνον Κ. Σμνρνιώτη
70
Γεώργιος Β. Τοοχώνης (μετ* εικόνος). ......*....................
>
72
Δημοτικά δίοτι/α Αακεδαίμονος, εκ τής ουλλογής ψ I. Γ.
Θεοδωροττονλον.........................................................................
75
*Εγκαταλελειμμένη πόλις, υπό Μιχαήλ Μητσάχη.................
«
70
"Αποψις τής Μονεμβαοίας (είκών)................................................
81
Σπαρτιάτιοοες, (ποίημα) νπο X. Χρηστοβασίλη...................
82
eO Ξενιτεμμένος, (διήγημα) νπο Αν. Θ......................................
80
‘Ο Παπα-Καλομοίρης (μετ* εικόνος),υπό Μέντορος..........
88
‘Η Φραγκοκρατία εν Μονεμβαοία, υπό Ονΐλλιαμ ΜίλΧερ
μετ. Αν. Θ....................................................................................
»
08
"Εγγραφα τής Μονής Καοτρίον.....................................................
»
00
Ειοοδος eΑγιον Νίκο>νος, (είκών) νπο Α. Ζάχον...............
07
Ό Ναός τον cΑγίου Νίκωνος, υπό Θήτα................................
7, 100
9Από την πολιτεία τον Ανκονργον, υπό Γ.Έλεν&ερονλάχη
» 101
9Ορφανών παράπονο, έκ ονλλ, ■/· I. Γ. Θεοδωροττονλον.
* 108
Μελέτιος I. Ρονοόπονλος (μετ* εικόνος)....................................
*
104
Προς τους Μετανάοτας, (ποίημα) νπό Σττ. Ματσονχα..
» 100

ΠΙΝΑ =
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
(1900-1909)

*Άγνωστος.—9 Αετιδεύς.—9 Αλκμάν 9 Απόδημος.—Δημ. 9Αναστ αστασόηουλος ό Ά&ηναΐός.—’Ανεμώνη.—Γ. ’Αντωνόηουλος,—
9Ηλ. 9 Αηοστολάκος.—9Asτόστ. 9 Αρβανιτόηουλος.—Μιχ.

9 Αργυρό-

ηουλος. — 9Αρχιμ. 9Ιεξεκιηλ Βελανιδιώτης. — Ση. Δέ-Βιάζης. —
Δνϊς ΕΙρηνη Βλάχου.—9 Αλέκος Βραχνός.—ψ Γ. I. Γεωργιάδης.—
Γεωργιτσάνος.— 9Ι. Λ. Γιούηης. — Δνις

Φρόσω Β. 9ΑΧ. Γρηγο-

ράκη. — Γ. Ν. Διαμαντής. — Δορκεύς. — Δ. X. Δουκάκης.— Βαν·
Δούκας.—Γ. 9ΕλευΌ'ερουλάκης.—Βερ. Β. Ζερβέας.—ψ I. Γ. Θεο-

.

δωρόηουλος. — Κ. I. Θεοδωρόηουλος. — Μ. I. Θεοδωρόηουλος.—

.Θ

Σ. I. Θεοδωρόηουλος. — 7Αγις Θέρος. — Θήτας. — Αύρα Θέρου.—
Δ. 9Ι. Καλογερόηουλος. — 9Ι. Καμβανέλλης. —9Ι. Κανελλίδης.—

Α.
Π

9Ανδρόνικος Κατωχωρίτης.— Γεράσ. Δ. Καψάλης.— Γ. Α. Κλεώηας.—Κ. Δ. Κόκκαλης. — Π. Κουβελάς.— Φαίδων Κουκουλές.—
Αυσίας Κονμανταράκης. — 9Αριστ. Β. Κουρτίδης.—9ΑγαΌ'. Κωνσταντινίδης.— Μιχ. Γ. Ααμηρινίδης.—Ση. Β. Αάμηρος.— Κ. Ν.
Μανιακής. —Γεράσ. Μαρκορας. —Ν. Μαρσέλλος.—Ση. Μάτσουοκάς.— Βαναγ.

Μελετόηουλος. — Μέντωρ. — Ονίλλιαμ Μίλλερ.

—Δ'ις'Ελένη Μηαβαβέα. — Τϊμος Μωραϊτίνης.—Γ. Α. Οικονόμου*
— Ση. Βαγανέλης.—Κωστης Βαλαμάς. — *Αριστ. Ν. Βαναγιωτίδης. — Ν. Βαηαγεωργίου. — Ζ. Α. Βαηαντωνίου. — Κ. Γ. Βαηαδόηουλος. — Κωστης Βασαγιάννης.·— 9Ιω. Βολέμης.—ψ
Βράηας.—Ση. Βροφαντόηουλος.—9Ι. Ν. Βρωτοηαηάς.— 9Αγησ.
Σγονρίτσας. — Κα ” Αννα Ν. Σερονιού.—Μαρίνος Σίγουρος.—Σωτ.
Σκίηης. — Κ. Φ. Σκόκος. —Βάνος Κ. Σμυρνιώτης.—Ση. Σηυρίδης.— Λεωνίδας Σούραίας.— Γ. Στρατήγης.—Σψηκος. — ΚρίνοςΤαϋγέτης. — Δις Κ. Τορώνη. — ψ Δ. Φίλιος.— Χάρης. — X. Χρηστοβασίλης. — Τέγας Χρίστοβιτς.—9Ι. Β. Χρυσανθ’όηουλος.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ! ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ

Κ4ΤΡΙΩΤΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΝ ΤΟΜΩΝ A'—I’ ΤΟΤ “ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,,

Α’.—ΙΣΤΟΡΙΚΑ—ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

[To οτοι/ιΐον οημηίνιι τον τόμον,
ό ht. άοιύμός τήν ac/.ihaj
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Παναγιώτης Γιατρϋκος, ύπό Μ. I. Θ......................................
Νίκων ο Μετανοείτε ύπό Σπ. Π. Λάμπρον.......................
’Από τόν βίον τοϋ Ζαχαρία...........................................................
» , »
»
*
»
.........................................................
’Αναγνώστης Τζωρτζάκης ύπό Μ. I. Θ.·...............................
‘Η μάχη τοϋ πύργου Μαχμοΰτμπεη, υπό Μέντορος............
Λακεδαιμόνιας Θεόκλ,ητος............................................................
Ή σφραγίς τών προεστών Μυστρί!..........................................
’Αντώνιος Σαλβαράς, ύπό Μ. I. Θ.............................................
Ύπομνημάτιον ιστορικόν, ύπό Δ. Κουβελα.........................
Μάχαι μεταξύ Ίμβραήμ καί Γιατρακίων, ύπό Μέντορος
Τά νεώρια τής άρχαίας Σπάρτης, ύπό Π. Δούκα..............
Ό Πάπας Πίος ό Β'. καί ή Λακεδαίμων,ύπό Σπ. Δέ-Βιάξη
Ό Μητροπολίτης Άνανίας καί ή Επισκοπή Λακεδαιμόνιας*
ύπό I. Ν. Πρωτοπαπα............................................................
Ό ΓΙαπουλάκος, ύπό Κ. Γ. Παπαδοπονλον.......................
Βασσαράς—Βάκχος, ύπό Άγησ. Σγονρίτσα.........................
Γεώργιος ΙΙλήΟων, Γεμιστός, ύπό Κ. Γ. Ζησίου................
Μικρά συμβολή εις τήν ιστορίαν τοϋ Μυστρα, ύπό Σπ.
Δί-Βιάζη........................................................................................
Περί ΧρυσάνΟου ΓΙαγώνη, Μητροπολίτου Μονεμβασίας
καί Καλαμάτας, ύπό Δημ. X. Δονκάκη. . .'.................
Ή Παναγία τοϋ Μυστρα, ύπό Σπ. Δέ Βιαξη.....................
Ό Μαχμούτμπεης, ύπό ’ Αετιδέως..............................................
Είδύλλιον τοϋ Ζαχαρία έν Λημητσάνη,ύπό Ι.Πρωτοπαππά.
Άνανίας Λαμπάρδης, ύπό Κ. Γ. Ζησίον................................
Μία Σπαρτιατική οικογένεια έν Κέρκυρα,ΐιπόΣπ.Δέ-Βιάξη
Ό βασιλεύς "ΟΟων καί ό Μονεμβασίας Διονύσιος, ύπό
I. Ν. Πρωτοπαππά................................................................
Ή ήρωΐς Σάββαινα. ή Σπαρτιάτισσα, ύπό Μ. Λαμπρννίδον
ΤΙ Σπάρτη, ύπό Α. Σ. Άρβανιτοπούλον..............................
Ό Άνδρούσης ’Ιωσήφ, ύπό ’Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτον. . .
Μιλτιάδης Ράλλης, ύπό *Αετιδέως...........................................
Ό κτίτιορ τής μονής Σιδερόπορτας, ύπό Δ. X. Δουκάκη
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73
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Ε'. 73
Ε'. 80
Ε'. 104
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Τ'. 47
7"'. 90
Ζλ 54
Ζ'. 74
Η'. 33
Η'. 36
ΓΙ'. 40
ΙΓ. 46
Η'. ο2
Η’. 72
ΙΤ..88
ΙΓ. 91

— Ill —
Ό. Πατσίφικος καί ό Λοκατέλλης περί Μυστρΰ, ύπό Σπ.
Δε-Βιάξη.................................................................................
Θ'.
26
Ό ΒρεσΟένης Θεοδώρητοα ό Β' καί τό σχολεΐον Βρεσθένων, υπό Φαίδωνος Χουχουλέ.......................................
Θ'.
53
Λί άνασκαφαί των "Αγγλων έν Σπάρτη τώ 1907, ύπό Γε
ρασίμου Δ. Καψάλη............................................................
Θ'.
65
Ζαχαρίας Μπαρμπιτσκότης, ύπό Κ. Γ. Ζηαίου..................
Θ'. 78
Τό κάστρον τοϋ Γερακίου, ύπό Ούΐλλιαμ Μίλλερ................ Θ'. 84
Ό αγωνιστής Ήλίας Μπισμπίνης................................................ Θ'. 102
Ή Τέχνη έν Σπάρτη.—Γιτιάδας, ύπό Κ. Γ. Ζησίου.........
I'.
37
Τό αρχαιολογικόν έτος 1908 έν Λακεδαίμονι, ύπό Γεραα.
Δ. Κα-ψάλη.............................................................................
I'.
49
Ό Κορονέλλης καί ό Πιατσέντσας περί Μυστρΰ, ύπό Σπ.
Δε-Βιάξη...................................................................
Ή ύγιεινή έν τή αρχαία Σπάρτη, ύπό Θ.X.Φωτάχη. . .
I'. 62
Ό Παπά-Καλομοίρης, ύπό Μέντορος.................................. I'.
88
ΊΙ Φραγκοκρατία έν Μονεμβασία, ύπόΟύΐλλιαμ Μίλλερ.
I'. 93

Β'.—ΑΡΧΕΙΟΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
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Δύο έπιστολαί τοϋ Ζαχαρία. Α'. 73.—Διαθήκη τοϋ Κολλίνου
Κολοκοτρο'ινη. Γ'. 28.— Ύπομνημάτιον περί τής έπαναστάσεως τοϋ
1770. Γ'. 63.—Επίσημα έγγραφα πρός Λακεδαιμονίους άγωνιστάς.
Γ'. 83.—’Από τήν ιστορίαν τοϋ Μυστρΰ. Δ'. 58.—Πατριαρχικόν
συγγίλλιον μονής Καστρίου. Ε'. 60.—Πατριαρχικόν συγγίλιον μο
νής Φιλοσόφου. Ελ 73.— Ιστορικά έγγραφα. 7". 84.—Μία πραγ
ματογνωμοσύνη έπί Τουρκοκρατίας. Ζ'. 38.—Προικοσύμφωνον τοϋ
1805. Η'. 31.—Άρχεΐον Λακεδαίμονος. Θ’. 46.—Οί προεστοί τοϋ
Μυστρΰ πρός τόν ΒρεσΟένης Θεοδώρητον. I'. 46.—Έγγραφα τής
Μονής Καστρίου. Γ. 96.

Γ',—ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
α'. "Ηϋ·η χαι ε&ιμα.—Κοά^γέρεμα καί ρίξιμο βρεφών. Α'. 49.
—Γάμος χωρικών. Α'. 86.—"Ηθη καί έθιμα. Β'. 45.—’Αγώνες
έν Βουτιάνοις. Γ'. 32.—"ΗΟη-έΟιμα-προλήψεις. Ε'. 70.
β'. Τραγούδια.—Οί τρεις σταυραητοί. Α'. 80. — Ό Ζαχαριΰς.
Β'. 29.—Μυρολόγια Λακεδαίμονος. Β'. 75.—Τραγούδι τοϋ Ζαχαριΰ. Γ'. 45.— Ό Νίκας. Δ'. 49.—Ζαχαριΰς καί Νικολόπουλα. Ε'.
64.—Ό Παπΰ-Καλομοίρης. Ε'. 92.—Ό Μαμιολΰς. 7'. 40.— Ό Άλλυφαντής. Τ'. 46. — Ό στρατιώτης. Ζ'. 64.—Τό φίλημα. Ζ'. 86.—
Τό δέντρο. ΙΓ. 39.— Δίστιχα. Η' 64, Θ' 32 καί I' 75.—Θανάσης
Καράμπελας. Θ’ 48.— Ό Γιατρΰκος εις , Πόλον. I'. 69.—’Ορφα
νών παράπονο. I'. 103.
γ'. Παραδόσεις χαί ·9·ρνλοι.—Ή ΣπαΟοκομμένη πέτρσ, ύπό Α.
Βραχνού.— Ή στοιχειωμένη πηγή, ύπό Κ. Γ. Παπαδοπονλου. Δ'.

I'.59

—

112

—

39. — 'Ο Μυζήθρας, ύπό “Αγιδος Θέρον. Ε'. 50. — ΊΙ Μοίρα δέ
ματαμοιραίνει, ύπό “Αγιδος Θέρου. Τ'. 39.—Παναγία ή Μαλεβή,
ύπό Λυσίου Κουμανταράχη. —Ή Ρηγοποΰλα, ύπό ’Δγι&ος Θέρου.
Ζ'. 36.—"Αν τά φέρη ή γαϊδουρίχσα φορχωμένη. Ζ'. 68.—Παναγία
ή Χρυσαφίχιασα. Ζ'. 83.—Ή Τρύπη, ύπό Λ. Σουραία. Η'. 70.—
Μέ χό διάβολο, ύπό I. Γ. Θεοδωροποΰλου. Η'. 75. — Ή Μανέχαινα. ύπό “Αγιδος" Θέρου. ΙΓ. 85.— Ό βάχος, ύπό “Αγιδος Θέρου.
Θ'^30.— Ή ώραία Ελένη χοϋ Βρουλιά, ύπό 2Γ. Γ. Παπαδοπονλου.
Ή Μελισσανχροΰ, ύπό “Αγιδος Θέρου. Γ. 36.

Δ .— 01 ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜ0Ν0Σ

.Θ

.

Ε’ις χά ερείπια χής άρ/,αίας Σπάρχης, ύπό CHateaubriant. Ε’.
53.—Εκδρομή εις Σπάρχην, ύπό Agnes Smith.
. ±'i.—Λί χέχναι
εις χήν άρ/,αίαν Σπάρχην, ύπό Ε. Beule. Ζ'. 33.— Ή νέα Σπάρχη,
ύπό Η. Belle. Ζ'. 16.—Άνάβαοις εις Μυσχράν, ύπό HI. Barres.
Η'. 65. —Διά χής Λαγκάδας χοΰ Ταϋγέχου, ύπό J. Buchon. ΙΓ. 80.
—Κλασσικαί πρωΐαι εις Σπάρχην ύπό Μ. Barres. Θ'. 35.— Ή
Σπάρχη χό 1830' ύπό Avercomby Trant. Θ’. 72.—Μυσχράς-Παρώρι, ύπό J. Frazer. I". 60.

Ε—ΦΥΣΙΟΓΝΑΜΙΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΝ
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’Αθανάσιος Μαχάλας. I”. 12. —Νικόλαο; Λεώπουλος. Γ'. 33.—
Μελέχιος Π. Μελεχόπουλος. Γ'. 50.—Σχέφανος Βαρούνης. Γλ 67.—
Δημοσθένης Τσιβανόπουλος. Λ’. 11. — Περικλής Σαλβαριΐς. Δλ 32.
—Χρήσχος Λ. Τζεμπε/.ής. Ε’. 98.—Άρισχείδης Τσιβανόπουλος.
Ε'. 108. — Ό ’Επίσκοπος Μεσσηνίας Μελέχιος. Τ’. 75.—Ό Λακεδαίμονο; καί Μονεμβασίας Γερμανός. Θ'. 40.—Κ. Άλεζανδρόπουλος. Θ'. 95.—’Ιωάννης Γρηγορίου. Θ'. 99.—’Ιωάννης Γ. ΆΟηνογένης. I'. 47.—Γεώργιος Β. Τσοχώνης. Γ. 72.—Μελέχιος I. Ρουσόπουλος. Γ. 104.
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ΔΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ τακτικόν καί έκτακτον

»

18,000,000

ΜΕΤΟΧΑΙ 20,000 πρός δρ. 1000 έκαστη.
ΕΔΡΑ αί Άθήναι.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ: Διοικητής αυτής (άναπληρούμενος υπό δύο Υπο
διοικητών) προεδρεύονν δωδεκαμελοϋς Συμβουλίου, οπερ
συνεδριάζει έπί παρουσία Βασιλικού ’Επιτρόπου.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ.

I

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑΙ Ίω. Α. Βαλαωρίτης καί Ίω. Ευταξίας.

.

ϊ
<)

1

ψ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ κατατεθειμένου δραχ. 20,000,000

.Θ

Ί

ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΥΤΗΣ διά τοΰ άπό 30 Μαρτίου 1841 νόμου

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. ΙΙρονόμιον έκδόσειυς τραπεζικών
γραμματίων.—Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων.—
Δάνεια έπί ΰποθήκη.—Χορηγήσεις έπί ένεχύρφ εμπορευ
μάτων.—Δάνεια έπί ένεχύρφ τίτλων.—II ιστοί σεις δι’ανοι
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κτού λογαριασμού, έπί υποθήκη καί ένεχύρφ.—Καταθέ
σεις άτοκοι.—Καταθέσεις έντοκοι ύπό προθεσμίαν κατά
κλίμακα τόκων.—’Έκδοσις δανείων δι’ ομολογιών.—Παρακαταθήκαι—’Αγορά καί πώλησις συναλλαγμάτων έξωτερικών.—Συμμετοχή εις εγχωρίους- Εταιρείας.—Χορη
γήσεις εις γεωργούς καί κτηματίας.—Δάνεια εις Δήμους,
εις τήν Κυβέρνησιν καί εις άλλα νομικά πρόσωπα.—’Υπη
ρεσία δημοσίων καί άλλων δανείων.—Κίνησις κεφαλαίων
δι’ επιταγών έν τώ Έσωτερικώ.—Ταμεΐον τίτλονν πρός
φύλαξιν.—Ταμιευτήριον (Caisse d’epargnej.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

εις Άγρίνιον, Αϊγιον, νΔμφιοοαν, Άρταν,
Άταλάντην, Βόλον, ΓνΟειον, Δημηταάναν, Θήβας, Θήραν,
Καλάβρυτα, Καλάμας, Καρδίτοαν, Κόρινϋον, Κνπαοιοοίαν,
Λαμίαν, Λάριπααν, Λεβαδείαν, Λευκάδα, Μεγαλ-όπολ.ιν, Μεοολόγγιον Ναύπακτον, Ναύπ/.ιον, Πάτρας, Πειραιά, Πόρον,
Πόλον, Πύργον, Σκόπελον, Σπάρτην, Σύρον, 'Γρίκκαλα,
Τρίπο/.ιν, Χαλκίδα.
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Η AAIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΧΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ 6000000
V

ΕΚ TOT ΟΠΟΙΟΓ EXOrN ΚΑΤΑΒΛΗΘΗ 1,500,000

*■".

ΣΥΝΕΣΤΗΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε0Ν. ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΥΣ

QJ

eΗ Κυβέρνηοις έχει Ιόικόν της άντιπυόοο)πον, 6 όποιος
παοακολονϋεΐ τας εργασίας και λαμβάνει μέρος εις τα
συμβούλια ιής Λαϊκής Τραπέζης.

Ϊ9

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
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Α') ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ENEXYPQ εμπορευμάτων πα.νιός
είδους.
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΕΝΕΧΥΡΟ χρυσού αργύρου καν
τιμαλφών αντικειμένων
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΕΝΕΧΥΡΟ λαχειοφόρ. ομολογιών
’Εθνικής Τραπέζης και έν γένει χρεωγράφων
παιτός είδους.
Β ) ΓΙΡΟΕΞΟΦΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ.
Γ') ΙΙΡΟΕΞΟΦΛ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ.
Δ') ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ καί
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ.
Ε ) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ.— Ή Λαϊκή Τράπεζα δέχεται
καταθέσεις εις τό Ταμιευτήριου της από Μίαν
Δραχμήν ν.αί άνο) καί δίδει τόκον 4 1)4 ο)ο.—
Ό καταθέτης, δποτε θέλει, λαμβάνει τά χρή
ματά του όπίσω, εϊτε όλα, εϊτε μέρος.

Η ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διά καταθ. άποδ. μετά τρεις μήν. πληρών, τόκ. 3 1)2 ο)ο
»»
»»έ|»
»
*2 3)4 ο)ο
»
»
»
»
εν έτος
»
» 41)4 ο)ο
*
»
»
»
δύο έτη καί πλέον » δ 1)4 ο)ο
Ζ ) Ή Λαϊκή Τράπεζα αναλαμβάνει τήν εϊσπραίιν
γραμματίων, τοκομεριδίων κλπ. ’Αγοράζει καί πωλεΐ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ : ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ, Α0ΗΗΑΙ
^—
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ΤΡΑΠΕΖΑ Α®ΗΝΠΝ
ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΗΙΕΗΟΙΙ ΕΙΣ HI ΕΤΟΧΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ
Δραχμαι

50,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΣΤΗΜΑΤΑ : *Εν Αονδίνφ, "Αλεξανδρεία, Καΐρω, Kwvαταντινονπόλει (έν Γαλατά και Σταμσιούλ), Θεσσαλο
νίκη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βάλω, Σύρω, Καλάμαις, Σα
ν ίο ις καί 'Ηρακλείψ—Κρήτης.
Τηλεγραφική Διεύϋυνσις: ,,ΑΘΗΝ ΑΪΚΗ*·
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Π

.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ έκτε’/^ΐ πάσαν τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι:
Προκαταβολικά επί εμπόρευμάτο)ν, χρεογράφων και συναλλαγμα
τικών' προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομεριδίο>ν, γραμματίων, επί *Ελλάδος και του 3 Εξοηερικοϋ, ώς και χυηματιστικάς εντολάς. Εκδίδει
συναλλαγματικός, έπιταγάς, πιστωτικός έπιοτολάς, ενεργεί δε και τη
λεγραφικός εντολάς πληρωμής εις τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ευρώ
πης. * Ανοίγει τρεχούμενους λίσμούς.
ΤΑΓΠΙΕΥΤΗΡΙΟΗ- ‘Η Διεύθννσις τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ προς εμ7ρνγωοιν τον παρά τώ λαώ πνεύματος τής άποταμιεύοεως προσδιόρισε
τόκον 4 IJ'„ ετησίως διά τάς ,έν τώ Ταμιευτήρια) καταθέσεις,
άποδοτέας εις πρώτην ξήτησιν, παρέχονσα πάσας τάς ευκολίας διά
τάς καταθέσεις και άπολήφεις των πελατών της.
Τ1ΪΙΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΙΕΟΗ- eH ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, εις
έπιταγάς, (cheques) επί το εξωτερικόν και είς τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον : Διά καταθέσεις άποδοτέας είς προηην ζήτηαιν 3{)it),
διά καταθέσεις άποδοτέας μετά εξ μήνας 3 1 /* °/η, διά καταθέσεις
άποδοτέας μετά έν έτος 4 uj(t, διά καταθέσεις άποδοτέας μετά όνο ετη
και επέκεινα 5 (\
Αι εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις ο νόμισμα ένηργήθησαν, αί δε είς έπιταγάς (cheques) ομοίως αποδίδονται δι1 επιταγών
(cheques) τής Τραπέζης έπί των έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτώντης.
Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ3 εξαμηνίαν από τής
*Ιανουάριου και άπο τής 7*7* 3Ιουλίου έκαστου έτους.
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΝ Τ Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεογράφων προς
ψύλαξιν αντί έλαχίστon· δικαιοίμάτων, επιφορτίζεται δ'ε και την είσπραξιν τοκομεριδ. ελληνικών καί ευυο)παϊκών χρεογράφων παντός είδους.
9Εκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς αντί των συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτοίν. Ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων
διαστάσεων υπό ορούς ευνοϊκούς διά το κοινόν.
(ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΩΣ)
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Διευ&ννζαί

Ό «Γαληνός», κείμενος εις υγιεινοτάτην καί
χλοεροτάτην τοποθεσίαν, είνε τό τελειότατον τοϋ
είδους του κατάστημα έν Έλλάδι.
’Έμβλημα τοΰ επιστημονικού τούτου κατα
στήματος είνε ή ειλικρίνεια καί ή ταξις.
Ό «Γαληνός» αποτελεί πρόοδον μεγάλην έν
Έλλάδι, χάρις εις την άοκνον καί συνεχή μέρι
μναν τών διευθυντών του, καί δυναται νά θεωρηθή αληθές φιλανθρωπικόν άσυλον.
Δια τούτο σπεύδουν προς αυτόν ot άρρωστοι
έξ ’Αθηνών, έκ τών επαρχιών καί τοϋ Έξωτερι- κοϋ, ζητοΰντες λυσίπονον φωλεόν, επιστημονι
κήν μέριμναν καί γαλήνην.
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Διά πληροφορίας άπευΟυντέον:
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Προς τον κ. Μιλτ. Οίκονομάκνν, οδός Χαρι
λάου Τρικοΰπη καί ’Ακαδημίας.

\ί

Προς τον κ. Γ. Τσιμινάχην, οδός Πειραιώς, 2δ.
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ΑΤΣΤΡΟ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
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ΥΠΕΡϋΚΕΑΝΕΙΟΣ ΑΤηΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Τακτικαί άναχοτοήσεις καθ’ εβδομάδα εκ Πατρών
ίΓατ’ ενϋ'εΐαν διά ΒΟΡΕΙΟΝ και ΝΟΤΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ: διά. των
νεοτεΰκτιον καί μεγαλοπρεπών Ύπερώκεανείων θα
λαμηγών ατμόπλοιων μέ διπλούς έ'λικας εφοδιασμένων
καί μέ ασύρματον τηλέγραφον Μαρκόνι.

,,ΜΑΡΘΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ“ 14,000 ΤΟΝΝΩΝ
„ΛΑ0ΥΡΑ“. ... 12,000'
,,ΑΛΙΚΗ".....................12000
,,ΩΚΕΑΝΙΑ'- ... 10,000
,,ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ" · · · · 10,000
Έκόίόον-ιαι εΐόιτήοια

Λιις

Ιίας ν.αα Γης Οέΰεως.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :

Γ. ΜΟΡΦΥ & ΥΙΟΣ-ΚΡΩΒΒ & ΣΤΙΒΕΝΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΕΝ ΓΐΧτΡΑΙΣ-' Οδός Άγιον Άνδρέον.
I
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ — Πλατεία Καραϊσκάκη.
I
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ -Οδός Σταδίου και Πεσμαζόγλον I
(γωνία 'Αρσάκειου).

k______________________________________________________ ____ i

„Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΖΩΗ

Έ.

Εδρλ ΕΝ 7£©ΗΝΑΐ:ε
4!ί—Όόός Σταδίου—4ϊ>

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΑ
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35,000,000

Α.
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ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

2,000,000

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ
I. Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
Α. ΖΑΤΜΗΣ
Δ. ΒΟΡΕΣ
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΛΑ I ΚΑΙ
cr

!ί

Π. ΣΚΟΥΖΕΣ
Γ. ΣΤΡΕΊΎ
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΑΣΦΛΛΕΙ^Ι

□=

XI

XI ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

ΚίΤΛΒΟΛΛΙ ΑΠΟ ΗΡΑΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ANQ

r

AU PRINTERS

1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΝ
I. & Δ. Μουτςοπουλων
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 42-44

ΑΟΗΝΤ^ΐ *eΕίδικόν

κατάστημα ειδών γάμων και

’Έτοιμα ασπρορρουχα.

προικών.

’Αναλαμβάνονται ολόκληροι

προίκες κατ’ αποκοπήν.
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Π
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ΆριΟ. ΐΐιί.ϊφώνον ο24

5

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και ΓΥΝΑΙΚ0Λ0Γ1ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΕΝΟΦ. ΣΕΡΔΑΡΗ ,

ΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΟΥ

ΚΑΙ

ΕΛΕΝΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗ,
ΟΔΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ιατρού μαιευτηρος

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ"

άντιχρν ΙΙνλης *Αδριανον

■
Τελεία έγκατάατασις.—-Άκρα έπιατημονικη έπιΜ μέλεια.—Χειρουργικοί έπεμβάοεις καί έγχειρίοεις.
!

Έν τώ χειρουργείο) έκτελεΐ εγχειρίσεις ό καΟηγη-

V τής κ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ.

fe--------------- --------------- --- -----------------------------
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Α&ΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΐΓΩΛΕΙΡΝ
κιι ΩΡ0Λ0Γ0ΠΩΛΕ10Ν
Στεφ. Μάρκου & Θομ. Τςαμποτλα
ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ

ΑΡΙΘ.
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Εινε αναμφισβήτητον πλέον και εις πάντας γνω
στόν ότι τό ΡΕΚΟΡ τής εύΟηνίας αλλά καί τής
άρίστης ποιότητας κατέχει σήμερον εις τό είδος του
τό Μέγα Άδαμαντοπωλεΐον των κ. κ. Σ. Μάρκον
καί Θωμ. Τααμπούλα “Έρμου 50. ’Λι'ίήναι.
Ή πολυχρόνιος εν Εύροόπη σπουδή καί των
δυο διευθυντών καί ή πανϋομολογουμένη ειλικρί
νεια των, κατέστησαν τό κατάστημα τούτο τό κέντρον πάντων όσοι επιθυμούν, άγοοάζοντες τά
άναγκαιοϋντα κοσμήματα των να έχουν ένταυτώ

ΤΑ 90 % ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
καί όχι νά νομίζουν ότι τά διά τοιαΰτην χρήσιν δια
τιθέμενα χρήματα εινε κατά τήν κοινήν φράσιν,
^ λεπτά πεταμένα

λΕκτελοΰνται

παραγγελίαι

έκ των έπαρχιών

μϊ Ακρίβειαν καί ταχύτητα.
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ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΥΡΛΣΦΛΛΙΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ,,Μ Π ΑΛΟΥΑ Ζ“
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΕΙΣΑ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΙΥΙΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ., ΕΝ ΕΤΕΙ
«_________________________

1863

Κεφαλαιον 50,000,000 Φρ, Χρυσά
*----------------------------------------- 1^------------------------------------------»
ΊΤ

,,ΜΠΑΛΟΤΑΖ11 « ιατελεϊ, δττοκ όλίγισται ύσφάλειαι, ύ.τό
τήν αύστηράν επίβλεψιν καί έγγΰηαιν τής Ελβετικής
Κυβερνήσεως.
Το αοχιχως κατατιίΐεν αοοόν των 10,000,000 άνήλϋε κατα τον

Ίαολογιομόν τονμηρός Σεπτεμβρίου 1007 εις 51,895,1 7G φράγκα.

ΓΕΝΙΚΟΙ

πράκτορες:

ΦΟΤ, Α. ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ δικηγόρος, οδός eΕρμου
Κορνάρον, 1 . εν Ά&ήναις.

PUT &, ΣΑ

Γερμ. Πρόξενος έν Πειραιει.
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TO ΜΟΝΟΝ ΠΑΤΡΙΠΤΙΚΟΝ
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΑΤ^Χ^ΕΙΟΝ

ΪΠΕΡ TOV Ε0ΚΙΚ. ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΗ HPXAIOIHIQN
THSΕΛΛΑΔΟΣ

Α.
Π

Γ

.Θ

.

ΜΕ ΜΙΑΝ ΔΡΑΧΜΗΝ —
= ■
ΚΕΡΔΟΣ 100,000 ΔΡ.

το

66

,,ΕμποριοΝ
ΜΗΝΙΑΙ0Ν ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΠΡΟΣ

ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΚΔΙΔΟΝΙΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
τπο Κ. Π. ΠΑΝΑΓίηΤΟΠΟΤΛΟΤ
Διευΰνντοϋ της ’Εμπορικής Σχολής Πειραιώς, σνγγραφέως τήςΕγκυ"
κλοπαιδείας ‘Εμπορικής Μορφώσεως-.

ΕΤΟΣ Α', άρχόμενον άπό τον ’Ιουνίου 1 Θ08

ΓΡΑΦΕΙΑ '· ΟΔΟΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ, 18, ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
(Μέγαηον Έμ:ιορ. και Βιομηχανικού 'Επιμελητηρίου ΙΙειοαιώς)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ: μελετάς ’Εμπορικής, Οικονομολογικής, Λο
γιστικής. Παιδαγοιγι άς, Γεωγραφικής, 'Ιστορικής, Τραπε
ζιτικής, Χρηματιστικής, Βιομηχανικής, Διαγωνισμούς, κλπ.

V..

. (
ΣΥΝΔΡΟΜΗ:: (

\

Έτησία Sp. 6
c ,Εξωτ. φρ. 5

,

,
,
προπληρωτέα

e

.J

m.mm

uinun mi vih

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΕΦ. ΟΛΟΚΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΛΡ. 6,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΕΥ8ΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒ. ΖΑΝΟΣ, ΕΠΑΜ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ. ΡΩΣ
ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΑΙ
ΚΑΙ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ
Εις ojtavtu το κνριώτερu

ΟΙΝΟΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

.Θ

Α.
Π

’Ένεχεν τί}ς εχητώσεως τον συναλ
λάγματος νπεβιβάααμεν τάς τιμάς ό
λων των ειδών.

.

<__________________;

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

.
.Θ
Α.
Π
Το ήλεκιοοφώιιηιον και άναπαντικώτατρν άτμόπ/Αίον

ΠΡΙΠΚΙΠΙΣΣΑ

ΣΟΦΙΑ

εκτελονν rc/.όας άπο Πειραιώς
εις τους λιμένας Πε/.ΟΓτοννήοου καί Ενβο 'κον.

ΜΤΡΟΠΩΛΕΓΟΝ ΚΑΙ ΚΟΜΩΤΗΡΙΟΝ
“du

monde

Elegant,,

ΔΗΜ. E. ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΤ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΓ, ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΓ, 5.

Τά ΰριστοκρατικώτερα, τά λεπτότερα, τά ήδυπαθέστερα
αρώματα, ίίλών των εύρωπαϊκών εργοστασίων υάπωνας αγνούς,
υγιεινούς, αιθέριου μύρου’ πού
δρας ΰαυμασίας, ευρίσκετε εις τό

χίας δρ. 6,50

.Θ

Α.
Π

μεν τάς κατωτέρω καλλυντικός καί
έξωραίατικάς σκευασίας, αϊτινες
κατέκτησαν—δίχως υπερβολήν—
διεθνή πλέον φήμην καί ζήτησιν,
βραβευΟεϊσαι συνεχώς εις τάς
εκθέσεις Βορδώ, Μασσαλίας καί
τήν Ναυτικήν έκΟεσιν Βορδώ^όιά
χρυσών βραβείων.
' Η ΒΑΦΗ ΤΡΙΧΑΝ.—ΕΙνε τό έντελέστερον σύστημα διά τήν στιγμιαίαν βαφήν τής κόμ,ης, τοΰ γενείου, τοΰ μύστακος. "Εκαστον
κντίον δρ. 5,60.—Διά τάς επαρ

.

Μυροπωλεΐον «Du Monde Ele
gant». Άλλ’ ιδιαιτέρως συνιστώ-

ΤΟ ΣΠΣΙΤΡΙΧΟΝ.—Τό αληθώς παγκοσμίου ·ήμης αντισηπτι
κόν υγρόν, τό παρασιτοκτόνον, τό εξαλεϊφον τήν πιτυρίόα καί
προλαμβάνον τήν πτώσιν τών τριχών. "Εκαστον φιαλίδιον
άρωματιν.όν δρ. 4.—‘ΛπΧονν δρ. 3.

Η ΤΡΙΧΟΘΡΕΨΙΝΗ.—Ειδική σκευέισία αλάνθαστος καί άκαταγιόνιστος πρός οΰξησιν τοΰ μύστακος καί έν γένει τών τριχών.
Θεραπεύει τήν φολίδα, ήτις καταστρέφει τούς ωραίους γυναι
κείους πλοκάμους καί τούς πλέον άρειμανείους τοΰ άνδρός μύστακας. "Εκαστον σισΧηνάριον δρ. 1,50.—Διά τάς ’Επαρχίας δρ. 2.
ΒΕΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ.—Έξοχον άρωμα δ'ιά τήν τουαλέττα καί τά
μανδήλια. ΙΙωλεΐται εις ψιαΧίδια καί κατ’ δκαν πράς δρ. 8.
ΚΟΛΟΝΙΑ.—’Απαράμιλλου λεπτότητος διά τήν τουαλέττα σας.
ΙΙρός δρ. 4.—’Εκλεκτής πονότ^τος πρός δρ. 8.
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ΣΠΥΡΟΧ; I. βΕΟΑΟΡΟΠΟΥΑΟΓ

Δικηγόρος Παρα Τοις Δικαςτηριοις Αθηνών
ΓΡΑΦΕΙΩΝ : ί t &δος ΚλεισΌ'ένονς
(όπισθεν Δημαρχείου)

ο
□

ο

ΑΘΗΝΑΙ

ο

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
X. Γ.

ΠΆΝΝΛΚΟΠΟΥΛΟν

ο

’AOftvui, οδός Μεύμαζόγλοιτ, (>.

ο

ΑΘΗΝΑΙ, όδός Ά&ηνας, νπΑ το Δημαρχεΐον.

“ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ,,
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Διεγθγντης:

ο

ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

3ό,

ΟΔΟΣ

.

ο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΝΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

.Θ

ο

ΛΡΙΣΤΟΤΣΛΟΓΣ

J

7Κ.

Α.
Π

Συνδρομή : δρ. 25—tpg. 25 έτησίω:.
ΔΡΑΚΟΠΟ^ΛΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΊΑΤΡΟΣ

Α. θ Η INJ A. I. — 7,

ΟΑ Ο £

II Ε I ΡΑΙΩΣ.

“ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ,,
! TFIIVIMIVI/VIOrM ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ιπυ ΓΠ.,Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ’

10, οδός Μανςιοκο^δάτου.—Α^ΗΝαΙ

0*Υ5ΤΡΪ$Κ02*0ΙΝ1
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ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕ4ΜΑΙ0Ν ΚΑΙ ΑΠΟΟΕίϊΙΑTiKOti ΟΡ. 78.050.000
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