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Ποος του:1 ’ a'jy.yVM τα;.

Τό ημερολόγιον είναι βιόλίον περιερχόμενον *ϊς 5λας 
τάς τάζεις τής κοινωνίας, καί λαμβάνεται ίσως 
σνγνότερν άπδ παν άλλο, διά τάς έορτάς, διά τάς 
ημέρας τοΰ μηνός καί τις Σελήνης, διά τήν κί- 
νησίν τών άτμοπλοίονν κτλ. Εγ/.ατατάττονν συνή
θως εις τά ήμερο/.όγια μικρά τινα. διηγήματα, τά όποια 
άπαζ αίνον άναγίνώσκονται, καί ποτί δέν λαμβάνει τις 
αφορμήν νά τά άνακαλέση πλέον εις τήν μνήμην τον, δέν 
παρέ/ουσι δέ ούδ’ ωφέλειαν τινά εις τον άναγνώτην 
και άν ήθελε λάβει τήν υπομονήν ν άνα-'νώση αυτά 
καί δεύτερον. ’Εάν δ ev αύτοίς ν,Οελον κατ/.ταy07, και 
ωφέλιμοι τινές γνώσεις, νομίζομεν οτι ήδόνατο νά
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- π - . , ^ . .κολω; οσα συντελονν προς ωφέλειαν αοτου. Επ'· τι 
βάσει ταυτ’Ο συνετάζαμεν το παρόν ήμερολόγιον. Εά» 
λ ήβη αποδοχήν Οέλον.εν εις τό μέλλον προσπαθήοε 
νά το κατας-ήσωμεν ποικιλ.ώτερον καί ώφελιμώτερον 
Φαίνεται οτι είναι πεπρωμένον δ κόσμος νά ελκεται 
πάντοτε άπδ τάς άγνοτείας, καί διά τοΰτο έλαβον 
/αί π*ρ’> πλειοτέραν αποδοχήν τά χοονολόγια όσα
έ^υσ'ν^ πρ^γ^ως-ικά τοΰ μέλλοντος, άτ^ΗΚ^μενα ε!ς 
εικονικόν τι νρόσοιπον τδν Καζημία^, προλεγοντα δή
θεν τί μέλλον ές άστρολογικών παρατηρήσεων. Ή μ.εις 
φρονοΰμεν οτι ίλαι αύται αί προρρήσεις, καί μάλ.ιτ* 
αί άφυρώσαι πολιτικά πράγματα, είναι άγνρτεΐαι ό- 
μ.οιαι με τας λεγομένας παρά τών τουρκογυφτιίσών 
προς τάς γυναίκας τοΰ λαού' αλλά διά νά μη στε- 
ρήσωμεν καί τοΰ μέσου τούτου τής εΰ/αριστήσεως 
τους αποδίδοντας σημασίαν τινά εις αύτάς, ή θέλον-

· 'εί 7ς 67.‘ s
^V.'Xpv λι^ϊμ, όστις δέν δύνα

ευκαταφρόνητο-, μάλιστ
ύύναται νά προμηίευΟή ε’
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τας απλώς πρός περιέργειαν νά τάς βλέπωσιν, έλά- 
βο|ν.εν ταΰτας άπό δόω τά πρώτα περιελθοντα εις χεΐρας 
ημών ημερολόγια' ας καί «ντίπαραΟέτομεν διά τάς 
εν αύτοΐς αντιφάσεις, διότι κάνέν μέσον έξελέγξείος τού 
μάλλον ή ήττον επισφαλούς αυτών δεν υπάρχει, έζ 
οΰ νά δδηγηΟώμεν και *ό(J-εΊς εις τήν έκλογήν.

Εν λθήναις τήν 20 Οβρίου 1856.
Δ.ΛΜΑΝ.

ΠίζΙ τής διαφοράς μιταζύ τον παΛαιοϋ

χα'ι rou riov χριςιαγίΜΰ ίτονς.

Πολλοί ίσως άγνοοϋσι μέχρι τής· σήμερον τήν αιτίαν 
-tile διαφοράς μεταςύ τού νέου και παλαιού χριστι
ανικού έτους, ών τό μέν νέον είναι ίν χρήσει «:ς 
τήν Δυτικήν Έκλησσίαν, τό δέ εις τήν Άνατολε- 
κήν. Νομίζομεν λοιπόν ωφέλιμον να δώσωμεν ιάς 
έξης πλη ροφοοίας.

Τήν επικρατούσαν ιΓς τά χρονολογία Ανωμα
λίαν έδιόρθωσαν επί ’Ιουλίου Κ,αίσαρος, κανονισΟέν- 
τος τού έτους εις τριακόσια? εξήκοντα πέντε ήμέοοις. Έ 
πειδή οε έπερίοσευον πέντε ώραι καί τεσσαροίκοντα 
έννέα λεπτά, άνά παν τέταρτον έτος έπρόοΟετον 
μίαν ημέραν" καί τό έτος εκείνο οόνομάζετο Βίσεκτον 
&πό τήν προσθετομένην ημέραν, ήτίς ώνομαζετο καί αύτή 
Βισέκτη (l)issexta) ώς έκ τής εποχής, καθ’ ήν συνέπι- 
πτε νά προςήθεται. Τό βίσεκτον λοιπόν έτος είναι 
κατά μίαν ήμέραν μεγαλήτερον των λοιπών έτών, 
ήτοι έχει ημέρας τριακοσίας εξήκοντα εξ.

Τό έτος τούτο, όνομασθέν ’ίουλιανόν, παρείέχ- 
Οησαν καί οί αΰτοκράτορις τής Κωνς-αντινουπόλεως, καί jv 
γέντι άπασα ή χρίτιοινική θρησκεία, έως οΰ ά Πάπας 
Ρώμης Γρηγόριος ό ΙΓ\ κατά τά 1ϋ82 έτος έπεοερε νέαν 
διόρθωσιν διά τήν οποίαν τό έτος ώ.ομάσΟη Γρηγο- 
ριανόν. Ή διόρθωσις αϋτη αυνίς-κται εις τά εξής
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Διά τής προσθήκης των πέντί ωρών καί τεσσαράκον- 

τα ewia λιπτών δεν συνιπληροΰντο αί 24 ώρα* τής 
εις το βίσεκτον έτος προσθιτομένης ήμεροί, καί διά 
τοΰτο έπρόσθιτον ένδικα λιπτά πράς συμπλήρωσιν 
Τά λεπτά ταΰτα, άπά τήν εποχήν τής πρώτης 8ι- 
σρθώσιως μέχρι ιή; διυτέρας, άπιτέλουν δέκα ήμέ- 
pac, τάς όποιας άφήρισαν άπά τάν όκτώβριον. Έκ 
τούτου προήλΙεν ή διαφορά μιταζύ των δύω χρονολο- 
γίων (καλινδαρίων), άλλ’ ή ’Ανατολική ίκκλησία δεν πα- 
ρεδέχΘη τά Γρηγοριανάν χοΐ έζακολουθιΐ πάντοτε χατα 
τά ’Ιουλιανόν. Τά αύτά υπάρχει έν [σγυΐ καί έν 'Ρωσσία, 
εν ω ολα «χεδάν τά χράτη τής Εύρώπης ακολουθούν 
το Γρηγορίανόν χρονολόγιον.

ΠΡΟΠΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΪ ΚΑΙΡΟΥ.

Πόσον έπιθυμητάν είναι είς 8λους νά γνωρίζωσι 
ποιος καιρός θέλει γένει άυριον I, καί ιδίως, πόσον άναγ- 
καΐον είναι εις τον γεωργόν νά γνωρίζρ μέ πιθανό
τητα τινά τας λεπτομέρειας τών μεταβολών τοΰ και
ρού, διά νά βυθμίζρ κατ’ αύτάς τάς έργασίας του.

Αλλά μ’ δλας τά επιθυμίας καί τάς προσπάθειας 
τοΰ άνθοώπου, τά μυστήριον τοΰτο μένει έτι κεκρυμ- 
μ,ένον εις τά βάθη τής φΰσεως. Θέλει ’έλθει άρά γε 
έποχή τις καθ ήν Οέλομεν γνωρίζει μέ λεπτομέρει
αν όποιος καιρός θέλει γένει αΰ’ριον, μεθαύριον καί 
καθ’ έςής, καθώς γνωρίζομεν έν γένει οτι μετά τάν 
χειμώνα έπέρ^εται τά έαρ, μετά τά έαρ τά θέρος, 
καί ουτω καθ εςής ;

Νομίζιο οτι δεν πρέπει νά άπελπισθώμεν. ’Εάν τά 
αύτά αίτια παράγουν τά αύτά αποτελέσματα, όταν 
γνωρίσωμεν τά αίτια, Οέλομεν γνωρίσει καί τά α
ποτελέσματα' άλλα πώς νά είσδόσρ ό άνθρωπος είς 
τά βάθος τών μυστηρίων τής φύσεοις, διά νά άποκα- 
λύψη ποια αίτια παράγουν τά οποία βλίπομεν άπο-
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τελέσματα ; Ό καιρός ένδέχεται νά φέρη τον άνθρωπον 
καί είς τάς άνακαλύψεις ταύτας, όπως τόν ώδηγησε 
καί εις τοσαύτας άλλας παραόοξοτάτας άνακαλύψεις.

*Οτι δ» δεν πρέπει νά άπελπισθώμ.εν καί διά τήν 
άνακάλυψιν ταύτην προκύπτει έκ τών, όσα κατωτέ
ρω θέλομεν έκθέσει, προγνωστικών τού καιρού, τά 
όποια, κατά τό μάλλον καί ήττον οδηγούν τόν άνθρω
πον είς τήν πρόγνωσιν τών μεταβολών τού καιρού, 
καί τά οποία, έάν καλήτερον μελετηθώσιν άπό πολ
λοί»; συνάμμα, καί εί; διαφόρους τόπους, ίσιος κα- 
τορ0ο»0ή νά τελειοποιηθώ καί ή τοσούτον ονφέλιμος, 
ιδίως είς την γεωργίαν, πρόγνιυσις τού καιρού.

4. Π[ιόγνωσίζ ζις όιάτοΰ Ca^ojttT^ou.

Το βαρόμετρου είναι μία πλάστιγζ, ήτις ζυγίζει τήν ί- 
πώνω αύτης υπάρχουσαν ς-ήλην τού άέρος. Τό βάρος της 
Τηλης ταύτης μεταβάλλεται* διότι έπικρατούντιον τινών 
άνέμοιν γίνεται βαροτέρα, έπικρατούντων δέ άλλων 
γίνεται ίλαφροτέρα. Ή δέ έπΐ τοΰ βαρομέτρου έπι(5- 
£οή τών άνέμων τούτο»ν γίνεται έπαιαθητή, πριν έ- 
τι ουτοι έπικρατήσο»σιν είς τήν ατμόσφαιραν. Το έργα — 
λεΐον λοιπόν τούτο έχει τήν ιδιότητα νά δείκνυν) ώς έγγι
στα ποιος άνεμος θέλει πνεύσει αΰριον καί μεθαύρίον.

Προσέτι υπάρχουν άνεμοι οιτινες συνοδεύονται με 
βροχήν, ως οί μεσημβρινοί καί νότιοι' οί άνεμοι ού- 
τοι κάμ,νουν νά καταβαίνη τό βαρόμετρου. Ας ΰποθέ- 
σο>μεν λοιπόν ότι ιό βαρόμετρου, έπικρατούντος καλοϋ 
καιροΰ καί πνέοντας άνεμου βορειοανατολικού, είναι 
υψηλά, έάν άρχίση νά χαμηλόνη βραδέως μίν, αλλά 
διαρκώς, δ παρατηρητής δύναται νά συρη τό εξής 
συμπέρασμα.

Η χαμήλωσις τοΰ βχρομτέρου δείχνει ότι 6 άνε
μος κλίνει είς τό νά μεταβληθή είς νότιον, επειδή 
δέ οί νότιοι άνεμοι ώς επί τό πλεΐστον φέρουν βροχήν, 
ή μεταβολή τοΰ καιροΰ πρέπει νά θεωρηθή πολλά
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πιθανή- δεν δύναται όμως νά λογισδή βεβαία, διότι 
δ νότιος δέν φέρει πάντοτε βροχήν.

Προσέτι δ νότιος άνεμος ενδέχεται νά μή δυνηδή 
νά ίπικρατήσγ], καί πάλιν νά πνεόσνι δ βόρειος, τότε 
τδ βαρόμετρον ύψόνεται. ‘Ο περί ημάς άήρ ήμπορεϊ 
νά είναι πολύ στεγνός, καί ίκανώς θερμός, ώστε 
τά νέφη νά διαφεύγωσιν επάνωδεν ήμών χωρίς νά 
φέρωσι βροχήν. Τά νέφη ταΰτα ένδέχεται νά έ^ίιψαν 
τήν βροχήν πρότερον είς άλλους δυτικούς τόπους, 
ή διελυθηϊαν πριν φδάσωσιν εις ημάς, τά αϊτια ταΰτα, 
καί πολλά άκόμη άλλα, κατασταίνουσιν άμφιβόλους 
τάς προγνώσεις τοΰ βαρομέτρου, καί χάνει ουτω τήν 
προγνωστικήν δπόλςψίν του. Επειδή όμως μίαν φοράν 
μόνον είς τάς πέντε δέν επιτυγχάνει, πρέπει νά ευ- 
χαριστηΟώμεν καί είς αυτό.

2. Λιά τοΰ υγρομέτρου

Τδ υγρόμετραν δείχνει ποία ποσότης ατμών ύ·α
τό ς υπάρχει είς τδν περί ημάς αέρα, τούς οποίους ήμε'ς 
δέν δυνάμεδα νά ίδωμεν διά των οφθαλμών, ούτε νά α’σ- 
Οανθωμεν διά των άλλων αισθήσεων. "Οταν τά εργα
λεία ταΰτα δείχνουν, ότι δ καιρός είναι πολύ ξηρός 
( στεγνός ), καί ολίγους ατμού; υδατος είς διάλυσιν εχει, 
ολίγη πιΟανότης διά βροχήν υπάρχει, αλλά δυστυ
χώς τό υγρόμετραν δείχνει μόνον τήν κατάστασιν τοΰ 
στρώματος τοΰ άέοος εντός τοΰ όποιου ύπάρχομεν, τά 
δε νέφη καί ή βροχή σχηματίζονται υψηλότερα- έάν 
δέ έκεΐ έγίνοντο αί επί των υγρομέτρων παρατηρή
σεις, ήτο πιθανόν αί προγνιόσεις τοΰ και.οοΰ νά ή ναι 
ακριβέστερα',. Μόλον τοΰτο τδ υγρόμετρο·/ πρέπει νά 
συγκατατάττεται καί οΰ τους είς τά προγνωστικά τοΰ 
καιρού.
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3. Jid των re<p<Lr.

Όταν παρατηρή τις εις τόν ουρανόν νέφη ώς γλώσ
σας πυρός λεπτός, όμοιας μί δεομίδας μετάξης λευκής, 
ή ταινίας λεύκάς ώς έκ καπνοΰ, έπειδή τα νέφη ταΰτα 
συνοδεάουσι τους νοτίους άνεμους, πρέπει νά έκληφθώ- 
otv ώς μέλλοντα νά φέρωσι βροχήν, ΐϊαν έπι τοΰ ορό
ζοντος φαίνιονται λεπτά κσί μ?/.ρά νέφη μέλανα, καί
τοϋτα κάτωθεν μεν εχωσι γραμμήν οριζόντιον, έπά- 
νωΟεν δέ είναι ςφογγύλα, θεο>ροΰνται ομοίως ώς
οημεΐα 6ρογης. Εάν τά νέφη φαίνονται εις τόν ουρα
νόν ώς πρόβατα βόσκοντα εί; τήν πεδιάδα, είναι
σημεΐον κακοϋ χαιροΰ. Έάν φαίνονται εις τον ορί
ζοντα νέφη λευκά ΰψούμενα προς τον ουρανόν ως 
ορη χιονοσκεπή, ή ώς σωροί βαμβακιού, ημπορεΐ νά 
συμβ?ι τρικυμία, άλλ’ ό καιρός δέν θέλει άποβή οι- 
αρχώς κακός.

‘Υπάρχουν κατά τόπους αλάνθαστα σχεδόν σημεία 
της καταστα'σεο>ς τοΰ καιρού, έάν νέφη φανώσιν έπι- 
καθήμενα εις την δεΐνα, η δείνα κορυφήν ορούς τινός. 
Ούτως εις τήν Αττικήν λ. χ. θεωρείται ώς σημεΐον βρο
χής, όταν νέφη φανώσιν έπικαθήμενα εις τήν κορυ
φήν τοΰ Τμηττου' εις δέ τό Λιγαΐον, όταν φανή νέ
φος επί τίνος κορυφής τής Τή-ου, λογίζεται ώς βέ
βαιον σημεΐον οτι θέλει πνεύσει βόρειο; άνεμος έκείνην 
τήν ημέραν.

4. διά τοΰ dipor.

όταν 5 άήρ φαίνεται ώς θολός, τά άντικείμενα δεν- 
φαίνιονται καλά, άλλ ώς σκεπασμένα άπό ομίχλην, 
όταν έπι των όρέων φαίνεται κατά τον όοίζοντ* ώς 
καπνός οστις επικαλύπτει όλα τά αντικείμενα, ολα ταϋ- 
τα είναι σημεία καλού καιρού, οστις θέλει διαρκέσει έπΐπο- 
Λυ. Άγ· εναντίας, όταν ό αήρ φαίνεται καθαρός καί διαυγή;,.
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τά Si μακράν άντίκείμενα φαίνωνται ώς πλησιέστερα, 
δ ουρανός εχη γρώμα γαλάζιον κλίνον προς τό μαΰρον, 
τότε δ άήρ φαίνεται βεβαρημένος άπό άτμοϋς δγροΰς, 
καί 6 καιρός κλίνει εις βροχήν. Τόν νύκτα έαν δ ου
ρανός είναι γαλήνιος, καί τά άςφα λάμπουν με υπερ
βολήν, ή έπομένη ημέρα θέλει εΤσθαι συννεφώδης καί θέλει 
επέλθει βροχή, ήτις θέλει διαρκέσει έπί πολύ.

5, διά τοϋ ιΗΜου.

δταν δ Ηλιος δύων φαίνεται εις δρίζοντα £χόν
τα χρώμα κόκκινον βαθύ, καί περικυκλωμένον άπό 
νέφη, ώς ταινίας μακράς καί μελανάς, ώς προείπομεν, 
ή βροχή θέλει εΤσθαι σχεδόν άφευκτος τήν επιούσαν.

6. διά, χωγ ζύωγ.

Τά ζώα δδηγουμενα άπδ τό ένστικτον, καί άπό τήν 
τελειότητα των αισθητηρίων, αποκτούν ίάιότητα, ώστε νά 
προγνωρίζωσι τόν καιρόν καλήιερα άπό τούς άνθρώ- 
πους. Οταν ό καιρός πλησιάζη είς βροχήν, α[ χελι
δόνες πέτονται χαμηλά καί έγγίζουσι τρόπον τινά είς 
τήν γην* τοΰτο δέ διότι τά ζωύφια, άφ’ ών τρέφονϊαι, κατα- 
βαίνουσι χαμηλότερα πρός τήν γην, διά να άποφυγωσι 
τόν άνεμον καΐ τό ψύχος, τά δποΐα επικρατούν υψη
λότερα, τά έρπίτά, οσα ευχαριστούνται άπό τήν βροχήν, 
εξέρχονται άπό τάς τρχτας των καί τρόπον τινά τήν 
υποδέχονται' οί βάτραχοι μένουν σιωπηλοί, καί βυθίζον
ται είς τά ΰδατα- ούτε πτηνά, ούτε μυϊαι, ούτε πετα- 
λουοαΐ περιπέτονται πλέον τόσον πολλά εις τόν άέρα, 
άλλά φαίνονται ώ; ζητούντα άσυλον οί κορυδαλοί καί 
άλλα δμ.οια πτηνά τρυπόνουσιν είς τά σπαρτά, έζε- 
ναντίας δέ αί χήνες, αί πάπιαι, οί κύκνοι, καί όλα τά 
ποτάμια πτηνά, συγκινοΰνται,, καί γεμίζουσι τόν άέρα 
άπδ τάς φωνάς των, Αί γάτα', όμως, ώς ίχθροί τής
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βροχής, άποσύρονταί εις τά ήσυχώτερα μέρη τών οικημά
των.

όταν βμως πλησιάζη ή καλοκαίρια, το πράγμα λαμ
βάνει δλως αντίθετον μορφήν, ΑΕ χελιδόνες πετούν 
υψηλά, καί δεικνύουν τήν εύγαρίστησιν αυτών ύπιράνω- 
θι τών κεφαλών ημών πληθη μυιών έπικρέμανται ώς 
νέφη υπεράνωΟι τών άγρών, τά πτηνά πετώσι παν- 
ταχόθεν, τά όψάρια πηίώσιν εις την επιφάνειαν τοΰ 
υδατος, οι κορυίαλοί ΰψοΰνται είς τδν αέρα, κα'ι έκεϊ- 
θεν ακούονται αί θορυβώδεις φωναί των, τά £ντομα 6ομ- 
βοΰν, αί πεταλοΰδαι περιφέρονται άπδ άνθος εϊς άνθος* 
όλη ή φύσις φαίνεται δτι χαίρει όταν πλησιάζη δ 
καλός καιρός. Μόνα τά ποτάμια πτηνά μ,ένουν εις 
άκραν σιωπήν ώς δυοηρεστημένα.

‘Υπάρχουν πολλά άλλα σημεία προγνωστικά τού 
καιρού άποδιδόμενα εις ζώα, τά όποΐα γνωρίζουσιν έκ 
παρατηρήσεως οί γεωργοί, οί ποιμένες, οΕ κυνηγοί, οί 
άλιεις, κτλ. ώστε τά ζώα είναι δι’ αυτούς οί καλύ
τεροι προφήται τοΰ καιρού* διότι λαμβάνουσι συχνότε
ρα πείραν αυτών. Α
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εκλείψεις;
Tw 13(28) ilap-icu

Έκλείφίς ~ου άόρατος εις ί-
/κας, ορατή os μ.ονον εις τον ρορειον A- 
μερικήν και εις την Αυστραλίαν.

Την 6 (18) Σεπτεμβρίου
Έκλειφις του Ήλιου ορατή εις την ’Α

νατολικήν Ευρώπην, εις τήν Άσιαν, εις 
τήν Αύςροΰ.ίαν, και εις το βορειοανατολι
κόν άκρον τής Αφρικής.

Έν ΑΟήναις ή εκλειφιςάρχεται τήν 4 
ώραν 17 λεπτά τής πρωίας, ναιτελειονει 
τήν 6 ώραν 20 λεπτά Π. Μ, ‘Η αρχή 
τής έκλείφεως είναι αόρατός εις τάς Αθή
νας, οιοτι συ/κβαίνει προ τής ανατολής 
του Ήλιου, το οε τέλος αυτής ορατού.

ΕΠΟΧΑΙ·
’Από χτίτίοι; Κόσμου, κατά τού; έοοορ/γχοντα.
Λ~ο τί; αυτί; χατά Λατίνου;.......................... ·
’Λ/τό τ?,; αυτί; χαό’ ‘Εΰοαίου;...............................................
"Δπό του χατίχ^υσμου.........................................................
‘Από τί; Πυογοπο/ίχ;. ...............................................
’Από τί; lio/oro/,ίχ; ‘Γ.Λ/όνων ίπι ’Δλιξκνΰρου.
‘Από τί; Mov'/r-^'x; ‘Ι,.;|Λ'/ίοι·' έπί Αύγουστου.
’Από χτίσε·»; Κοι/σταυτι-,/ουπό)-:'»);.......................................

Από τί; [λοναργμχ; τών Γάΐ/οιν................................. ■
Από χτίσεο/, ΒινΕτία;- .....................................................
Από τί; ‘Ε·/ί/>α; τών Όθωμζνΰν, ίρ/,ο^ίνκ *i'* 8 Αυγού 

στου 1 8υ6.................................................................

73G5 
58G1 
5617 
5123 
4610 
218G 
1001 
1535 
14.88 
I486

1270
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Από εΰρίσε'ac τοΰ χαρτιού.......................................................... 80 ί

'Από τοϋ χωρισμού τών δύο ίκχλ.πσιών έπΐ Λίοντος Θ’ Πάπα 
‘Ρώμνκ, καί Μιχαήλ Κορουλαρίου Πατριάρχου Κων"·
σταντινουπόλεως.............................................................................805

’Από τής ‘1‘ωσσικής αυτοκρατορίας............................................ G95
’Από «όρεσεως τής Ναυτικής Πυξίδος· ...... C57
Άπό εύρίσεως τής Πυρίτιδα;............................................  812
Άττό εύρε'σεω; τής Τυπογραφίας..................................................... 417
(Λπό άλώσεως Κωνταντινουπόλ. υπό Μωάμεθ του Β . τώ 1153. 401
,Λπό ’Λνακαλ.ϋψεως τις ‘Αμερικής,..............................................3G5
,Από εύρεσεοις του Ταμβάχου-.....................................................207
,Αιτό τοϋ νέου ‘Ημερολογίου έπϊ τοϋ Πάπα Γρργορίου 1Γ’. . 275
,Λπό άλ.ώσεως Κρήττ,ς................................. , 188
,Λπό τής άποκαταστκσεως τών Αγγλων έν ’Ινδία. ... 100
,Από τής πτώσεως τής Βενετικής Αριστοκρατίας. ... 60
.Από τής Άνεξαρτιοσίας τής ‘Ελλάδος. ...... 36 .
,Από τοϋ θανάτου τοΰ Ναπολέοντος. ...... 3G
Από "Οθωνος τοϋ Δ' Βασιλέως τής ‘Ελλάδος......................... 24
Άπό τής ένθρονίσεως τοϋ Σουλτάνου Άπδοϋλ Μετζίτ Χ«ν. 18

ΠΑΣΧΑΑΙΟΝ.

Ινδικτιώνος. . ................................. . 15
‘ΙΙίον «ύκ)θί............................................................................. \
Σί/./'νο; .ο<............................................................................... 12
Σιλήνιςς θεμέλιον. ....................................................  15
Κρεωραγιαι ήμέραι................................................................ 48
Τό Τριώίιον άρχεται ’Ιανουάριου...................................... 27
‘Η άποκρίω Φεβρουάριου................................................... 10
‘Η μεγάλο τεσσαρακοστή άρχεται Ψεδρουαρίου· ... 18
‘θ Ευαγγελισμός τρ δεύτερα τής ΣΤ' ‘Εδδομάδος.
Νομικόν Φίσκα Απριλίου.................................................... 1
Λατίνων Πάσχα Μαρτίου................................................... 31
Τό "Αγιον Πάσχα ’Απριλίου. . .......................... 7
Τής Άναλή^εως Μαΐου. ....................................................._ 16
Τής Πεντηκοστής Μαίου. .......... 26
Τών ‘Αγίων Πάντων ’Ιουνίου................................................ 2
‘Η ν/ιστεία τών ‘Αγίων ‘Αποστόλων ήμ.ραι·................. 26
‘II μνήμη αυτών ήμερα Σάόδζτον.
‘II παραμονή τών Χριστουγενων ήμέρα Τρίτο·
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

Εχων ίμέρα; 31. ή 4|μ*Ρα fyEl “Ρ· ®· xai η 
νυξ ώρας 14. 4 5.
f 143 Τρ· ‘Η Πιριτομί τού Χριστού χαί μνήμη Βασιλιίου τού 

Μιγάλου. άργ.
2 14 Τΐχ. Σιλβίστρου Πόση -Ρύμης. Προιίρτια τών θιο«

ραν ιίων.
3 15 Πιμ. Γορδίου μάρτυρας, χαί Μαλακίου τού προρήτου.
4 40 Παρ. ‘II σύναξι; τών Ο' ’Αποστόλων. Καί ίσιου θιο-

χτίστου.
5 17 Σαβ. Παραμονή των Φώτων, ναι μνήμη θιοπίμπτου ναι

θιωνά των μαρτύρων. Νηστιίσ.
4 6 48 Κυρ. Τά άγια θιοράνιια, άργ.

Σελήνή; υοτερον τέταρτον »ίς τ»;ώρ. 6 λικι. 25 τγ. μ.
t 7 19 Διυτ' Ή σύναξι; τού ΙΙροίρίμον. άρ'/.

8 20 Τρ. Δομνίχης τ8; ίσια;. ‘Ο ίλιος ·ί; ‘Τδροχόον.
9 21 Τιτ. Πολυιύχτου μάρτυρος.

10 22 Πιμ. Γρηγορίου 4πισχ· Ηύσσης'
41 23 Παρ- θιοϊοσίου τού Κοινοβ. ί ήμ. ώρ, 9, 59 χαί 4

νύξ 44, 1
42 24 Ζα6. Τατιανίς μάρτυρος.

f 43 25 Κυρ. ‘Ερμύλου χαί Στρατονίχου τών Μαρτύρων
14 26 Τών iv Sivqi χαί (Ραί0ω Πατέρων.

Νέα Σελήνή εί; τά; ώρ. 1 λεπτ. 4 τής πρωία;. 

Παρ’ ’Οθωμανοί; Τζεμάζιλ άχτ,ρ.
15 27 Τρ. ’Ιωάννον του Καλυβίχου· χαί Παύλου του Θηβαίου,
46 28 Τιτ. ‘II προσχύνοσι; τ8; ‘Αλύσ»ω; Πέτρου τοΰ ’Απος-όλ .

-j- 17 29 Π«μ· ’Αντωνίου τοΰ Μιγάλου, άργ
j 18 30 Παρ. ’Α9ανασίου, χαί Κυρίλλου Παχρ- Άλιξανίρ· άργ.

19 31 Σαδ. Μιχαρίου τού Αιγυπτίου χαίΛρσινίου Κιρχύρ.
Φ it.

1 20 1 Κυρ· Εϋίυμίου τοΰ Μιγάλου, άργ.
Σελήνη; πρώτον τέταρτον εις τάς ώρ. 9 λεπτ. 55. μ. μ. 

λ 1 2 Αιυτ· Μαξίμου τοΰ όμολογ. χαί Νιορύχου Μάρτυρο;
q Ιιμ. ώρα; 10, 16 χαί ϊ) νύξ 13, 44.

22 3 Τρ. Τιμοΐιου ’Αποστόλου χαί ’Αναστασίου ίσιομάρτ.
23 4 Τιτ. Κλήμιντο; ‘Ιιρομάρτ. χαί ’Δγαίαγγίλου.
24 5 Πιμ. Ξινή; της ίσία;.
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■{· 25 6 Πσρ. Γρηγορών τοΰ Θεολόγου· ipy.

20 7 Σα8’ Ξινογώντος τού ίσιου.
t 27 8 Κυρ- Τού Τελώνου χιΐ Φαρισαίου χαΓτων ίν Ισχ'οσιι

λκμ^άντων χ*1 ή άνα/.ομιοό τοϋ hip. ’lain' Χρυσοστ. ipy.— 
"Αρχεται τό Tpi<JJiov 

23 9 Λιυτ' ‘Ερραίμ οσίου τοϋ Σύρου.
Πανσέληνο; είς τά; ώρ. 2 λεπτ. 28 Της πρωίας. 
29 10 Τρ· Τών χιχοιμημίνων xai i ανακομιδή τών λειψάνων

Ιγνατ. Ιιρομ.
t 30 11 Τετ. Τών τριών Ιεραρχών Βασιλ. τβΰ μεγάλ' Γρηγορίου

τοϋ θεολ. καί Ίωάν. τοϋ Χρυσοστόμου- αργ.
31 12 Πΐμ. Κϋρου καί ’ΐ»άννου τών ’Αναργύρων.

‘ΡΗΓΑΣ Ο ΦΕΡΡΑΙΟΣ

Τά σφάλματα των Βυζαντινών αύτοκρατόρων ίπέ- 
φερον τη* έπέκτασιν τής δυνάμεω; τών ’Οθωμανών 
καί τήν απώλεια* τοϋ ’Ανατολικού βασιλείου. ‘Η δου
λεία επέπεσε βαρεία έφ’ ο λην την ‘Ελλάδα, καί παγΰ 
σκότος άμαθείας περιεκάλυψεν ολον τόν ελληνικόν 
Ορίζοντα, καταστραφέντων, ή άπομακρυνθέντων όλων 
τών έχό<των ίςοχόν τι προτέρημα κατοίκων τοΰ τόπου 
τούτου. Άλλ’ 6 σπινθήο τής ίλευθερίας δίν άπεσδέσ- 
θη ιί; τάς καρδίας τών Ελλήνων, υ[ός δέ άπό πατέρα 
παρσλαμ.δάνων αυτόν ώ; ίεράν παρακαταθήκην παρέ- 
διδεν εί; τά τέκνα του, έξορχίζων ταϋτα νά τον πα- 
ραδώσωσιν ώς κειμ,ήλιον εις τοΰ; ίδιους αυτών απογό
νους· οΰτω διατηρούμενος διά παντός δεν περιέμ.ενεν εί- 
μή πνοήν βοηθητικού ανέμου διά νά άνάψη τήν φλόγα, 
ήτις έμελλε νά καταστρέψη την τυραννίαν καί νά χρησι- 
μεύση εις τήν άναγέννησιν τής ‘Ελλάδος.

ΙΙολλαΙ περιστα'σεις έθεωρήθησαν ώ; αρμόδιοι προς 
άνάστασιν τής Ελλάδος, αλλά τό πράγμα δεν ητον ακό
μη όίριμον, διότι ή παιδεία καί τά φώτα, οί σύντροφοι 
καί φύλακες τής ελευθερίας, δέν εΐ/ον ακόμη άρκούν-
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tcoC διαδοΟη, καί δια τούτο άπέτυχον, ύποβαλουσαε 
καί πάλιν τήν Ελλάδα ϋπό την βαριϊαν y εΐρα τής τυραν
νίας. Όστις όμως πλειότερον έσκέφ9η, καί πλειότερον 
προσήγγισεν εις βασιμώτερον σχέδιον αποστασίας, υπήρ
ξε ‘Ρήγας ο Φερρνϊος, οστις ίμελέτα κατά τρεις οια- 
φόμους τρόπους νά ελΟη εις ι4 άποτέλεσμα, διά τον λα
όν της ‘Ελλάδος, διά των ίδιων ό9ωμανών διεγειρομένων 
κατά της τυραννίας τοΰ Βυζαντίου καί διά τής Γαλ- 
λ'κής συνδρομής.

‘Ο 'Ρήγας μετά συνεννόησιν πολλών άλλων φιλελευ
θέρων χΆ πλουσίων ομογενών έκτυπώσας έν Βιέννη τούς 
υμνους του, τού; χάρτας του, καί άλλα συγγράμαατα 
συντελοϋνχα προς τόν οκοπόν τής ’Κπαναστάσεως, ά- 
πεοάσισε νά βάλη καί εις πραςιν τόν μ,ελετώμενον 
σκοπόν, ΓΙροπέμψας λοιπόν τά πράγματα ταΰτα εις 
Τεργέστην διευΟύνθη καί αυτός άκολούθονς, έπί σκοπώ 
νά μεταβή εις Βενετίαν, νά συνεννοηθή μετά τοΰ Νιπο- 
λέον τος, ευρισκομένου τότε έν ’Ιταλία, καί νά λάβη συν
δρομήν εις τό νά κίνηση έν ‘Κλ,λάδι έπανάστασιν, περί 
ής είχε προηγουμένως συνεννοηθή μ.ετ’ αΰτοϋ. ’Αλ.λά 
δυστυχώς τά πρός τόν συνέταιρόν του Α. Κορωνιόν 
πεμπόμ.ενα γράμμ,ατα επεσον εις προδοτικά; -χεΤρας, 
κα! παρεδόθησαν εις τήν εξουσίαν, αίύτη ύέ ε'9ε;εν υ
πό φυλακήν τόν ‘Γήγαν.

Γενομένοιν γνωστών των σχεδίων του ‘Ρήγα, ή οθω
μανική έν Βιέννη ποεσβεία έζήτησεν αΰτον μετά πέντε 
τών γνο^στοτέρων συνεταίρων του διά νά τού; πέμότ, 
εις Κ.ωνσταντινούπολιν όις υπηκόους τής Τουρκίας, καί 
ή Αυστρία τους πσοέδωκεν εις τόν πασαν του Βελι
γραδιού. ‘Ο πασάς ο όσος ύπεπτεύων μήπονς κατά τήν 
εις τήν Κ ωνσναντινούπολιν μετάβασίν του ό ’Ρήγας ε
λευθερωτή παρά τού Πασβάντογλου, αποστάτου μέν 
τοϋ Σουλτάνου, ευηργετημένου δό άλλοτε παρά τοΰ ‘Ρή
γα, άπεφάσισε νά τους δανατιύση. Καί τους μεν συνε
ταίρους τοΰ ‘Ρήγα έζάγοντες άνά ενα ο: φυλάττοντε;
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αυτού; οΟοψ.ανοί, £π'ι λόγω δί,θεν οτι τούς έπιβιβάζουν 
εις πλο'ον δια να τούς μ,εταφέρωσιν εις Κωνταντι- 
νοΰπολιν, τους έρριπτον εις τόν ποταμό/. ’Αλλ’ δ ‘Ρή
γας εννοήσ®; τό πραττόμενον άντέστν/, καί έκτύπησε μά
λιστα σφοδρώς δια τΫ,ς πυγμές ενα τών τολμ,τ,ροτέρων 
έκ τών δθωμανών επιμειροϋ.τα vie τόν εκβίαση πρός 
άνα^ώρνισ'.ν. Άναγγελθέντος τοΰ πράγματος εις τόν 
παοάν, ουτος διέταζε τδν διά πυροοολοσμού θάνατον, ο- 
περ καί έπεδίωκεν 4 ‘Ρήγας. "Οταν δε έπυροβόλουν κατ’ 
αΰτοΰ α πράξατε, εϊπεν, ί,τι θέλετε ήδν;, ό σπόρος έσ- 
πάοθη, χαΐ θέλει έλθει ώρα νά φυτρώσν) καί καρπορο- 
ρλσγ, ·’ καί ούτως, αυτός μέν άπεθανε θύμα τής μι
α οάς καί επονείδιστου προδοσία;, ό σπόρος όμως δ εις 
τις ν.αρδία; τών Ελλήνων ριρθείς δέν έθράδυνε ν’ άπο- 
δωση τούς παρ’ αΰτοΰ πρβσόοκωμένους γλυκείς τ^ς έλευ- 
θερίας καρπούς.

Ε/ωνημέράς 28. ή ήμέρα έ^ει όύρ. <0, ΊΟ . καί ή νΰς, 
13,20.

1 13 Παο. Τρΰ^ωνο; αάοτυοος·
2 11 Σϊυ* ‘Η ‘Γπ-αττ^το τού Κυρίου όαων. αργία*
3 15 Κυρ. Του Ασώτου καί Συαίών τοΰ Θίοίό/ου.
4 15 Δ&υτ. ’Ισιδώρου τοΰ ΙΙςλουσιώτου*
5 17 Τρ. ’Aya^ri μάρτυρος*

^εληντ;; ύστερον τέταρτον εις τας ώρ, 3. υ ·ΐ\ τηςττρωΐχς. 
G 18 Τβτ. Βουκόλου Ιπισχ. Σμύρνή.
7 10 Ιΐίμ. Π*ρ0ενίου ίπιτκ. Λαμψ^κωυ. 40 ίλιο; εί; Ι/θυας*
8 20 ΓΙαρ. Θ-οΟώρου του Σρατ^λάτου.
Ο 21 Σαο. Νικ^ρόρου μάρτ.

10 22 Κυρ. Τί; Α κοκρέω, καί Χ^ραλάυπους ίΐρομορτ. apy.
I I 23 Δόντ. Ιύασίου ίερομάρτ. ή τ.μ, ώρ*11.3'ή νύξ· Ί2-57 
12 21 Τρ. Τοΰ ayiou Me/etίου Αντίο/.
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Νέα Σελήνή εις τάς ώρ. 1 λεπτ. 32. μ· μεσημβρίαν. 

Παρ βθωμανοίς ρετζέπ.
13 25 Τ«τ· Μσρτινικνοΰ τού όβίού
14 26 Πιμ. Λνξιντίου τοΰ οσίου.
15 27 Παρ' Όνησίμου τοΰ ’Αποστόλου.
1C 28 Στο. Παμ^ίλου μάρτ. καί τών σύν αϋτζ>·

Μάρτ.
f 17 1 Κυρ. Τής τυρινής καί θιοδώρου τοΰ Τύρωνος.

18 2 Διυχ. Λίοντος Πάπβ 'Ρώμης
Λρχεται ή άγ. καί μεγάλ- Τεσσαρακοστή·

19 3 ’Αρχίππου τοΰ ’Αποστόλου.

Σελήνής πρώτον τέταρτον εις τάς ώρ. 6, 5. πρωίας.
20 4 Τιτ· Αγοντος ίπισκ. Κατάνης.
21 5 Πιμ· Τιμοίίου όσιου τοΰ ιν Συμβόλοις· 4 ίμ. ώρ. 11

27. χαϊ 4 ·ός· ώρ. 12. 33.
22 6 Παρ. Τώ; t. τοϊ; Εύγίκίου άγιων Μαρτύρων
23 7 Σαβ. Πολυκάρπου Σμύρνης.

f 21 8 Κυρ. της Όρίοδοξίας καί ή ά.καί 6'. ίύρεσις τις τιμίσ;
χιραλης τοΰ Προδρόμου.

25 9 Διυτ. Ταρασίου άρχίίπίσχ· Κωνσταντινουπόλεως.
26 10 Τρ. Ποργυρίου ϊπισχ. Γάζης.

Πανσέληνος εις τάς ώρ. 6 λεπτ· 62 μ.εΤά μεσημβρίαν"
27 11 Τ*χ. Προκοπίου τοΰ Δηαπολίτου.
28 12 Πιμ, Βασιλείου τοΰ ‘ΟμολογηχοΟ.

‘// κατά τηy 22 γεβρουαρίου 1821 όιάΰασις τοΰ 
’Α.Ιεζά^όρου ‘‘Υψη.Ιάντου εις Μο.ΙάοΟΑαχίαν όιά 
τοϋ Προύτου.

‘Η άρμη, ή μάλλον οι ύπί) το ονομα τοϋ-ο έ<εργοϋν- 
τες την ελληνικήν έτανάσταιιν διά της εταιρίας των φι
λικών βλέποντε? ον. τ5τον απαραίτητος άνάγκη να άναφα- 
νϊ) επί τής σκηνής εζοχόν τι πρόσωπον, έφ’ ου νά στη
ρίζονται αί προσδοκίαι τών τε έταίρων, Ινόσω τί> πράγ
μα έμενεν ετι μυστικήν, καί τών λαών όταν έμελλε να

Α
.Π
.Θ
.



)( U X
άρΟή τό παραπέτβσμα τ^ς σκηνής, προσέδρ>σμον είς τον 
1. Κ,αποδίστριαν, δττις μόνος τών ‘Ελλήνων, κατ’ ixtl- 
νην νλν έποχήν, Ιχαιρεν ύπόλτ/ψιν πολιτικού άνδρός, 
εύρίσκετο ε[ς υψηλήν περιωπήν καί ιϊχ* καί ιδιωτικές 
άρετάς, προσόντα, έπ'ι τών δπβίων ήδέναντο νά στη- 
ρίξωσι τάς ελπίδας των έπ'ι τοσοΰτον μεγάλου καί πκ- 
ρατόλμου έπιχεΐρήμ.ατος. ’Αλλά μ.ή πα^αδεχθέντος τού 
Καποδιστρίου τήν πρότασιν ταύτην, άποπέμψαντος μά
λιστα μ*·»’ όργής τόν άπεσταλμένον, ώς λέγεται, ουτος 
άπέτειν» τήν αδτήν πρότασιν πρός τον ’Αλέξανδρον *ϊ- 
ψηλάντην, νομίζων οτι δε’ αυτού ήδύνατο ν’ αναπληρω
θώ τό κενόν, οπερ άρινεν εις τήν σειράν των πραγμά
των ή έκ μέρους τού Καποδιστρίου άπό^ριψις τής πιρΐ 
άρχηγίας προτάσεως, διότι δ ‘Τψηλάντίφς ήτο ηγεμονι
κής καταγωγής, στρατηγός έν vTj ^ωσσιχή υπηρεσία καί 
εις έξοχον κοινωνικήν βαθμίδα. ‘Ο άπεσταλμένος άπο- 
τυχών παρά τώ Καποοιστρίω, είτε διότι παρέστησεν αυ
τός τα πράγματα ΰπό τήν αληθή αυτών μορφήν, είτε διότι 
εκείνος τά έγνώριζεν έπΐ τοσοΰτον, ώστε νά μην είναι 
δυνατόν νά άπατηθή, άπέφυγε τό νά παραστιίση τά 
πράγματα εις τόν ‘ϊψηλάντην υπό τήν πραγματικήν 
αότών Ιποψιν. Ουτος δέ, ή διότι δέν ήδυνήθη νά κάμη 
διάγνωσιν τοΰ ψεύδους άπό τής αλήθειας, ή διότι κολα
κευόμενος άπό τό μέγα μέλλον, δπεο ήνοίγετο ένώπιόν 
του, έκλεισε τους όφθαλμούς εις παν εναντίον, παρεδέ- 
χθη τήν πρότασιν, καί όνομ.ασθείς Επίτροπος τής 'Αρ
χής άνέλαβεν δλην τήν διεύθυνσιν των πραγμάτων.

Αίτήσας παρά τής ‘Ρωσσικής κυβερνήσεως άδειαν ά- 
πουσίας, προς χρήσιν δήθεν λουτρών, μετέβη εις Βεσσα- 
ραβίαν, διά νά έχη ευκαιρίαν ποός τό μελετώμενον μέ
γα επιχείρημα. Πρώτον σχέόιον του κινήματος είχε πα
ραδεχθώ νά μεταβή άγνωστοί εις Πελοπόννησον, καί έ- 
κεϊΟεν νά κάμη τό πρώτον τής επαναστάσεως κίνημα, 
αλλά προτροπή τινών τών περί αυτόν φίλων, μετέβαλε 
γνώοην καί άπεφάσισε νά κάμ») τ* κίνημα τής επαναστά-

2
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οεως iv τξ Μολδοβλαχία. Έχων λοιπόν έν τή συνο
δεία του τούς δύω νεωτέρου; αΰιολ άόελφού;, Νικόλαον 
καί Γεώργιον, τον Γεώργιον Καντακουζηνόν, ιόν Γεώρ
γιον Μάνον, άξιωματικον τινα Πολωνόν Γαρνό^οχην όνο- 
μαζόμενον καί δύο οπερέτας, διέβη τόν ποταμόν Πρού
θον, μεθόριον βωσσικδν πρός τ^ν Μολδοβλαχίαν, τήν 23 
φιβρουαρίου 4 821, και ίδωχιν αρχήν είς εν κίνημα, 2- 
περ, ojov δλιγώτερα ίστν τα μίσα, τόσον γονίμώτε- 
ρον μεγάλων καί παραδόξων συμβάντων ίΐΓ.ϊΙρξε, καί τό
σον σημαντιχώτερον καθίσταται ώς πρός τάς περί τοΟ 
μέλλοντος ίπαγγελίσς.

)( 13 )(

ΜΑΡΤΙΟΣ
Εχων ημέρα; 84. η ημε'ρα εχει ώρ. 4 4 , 4 4. καί η νυξ 

ώρ. 4 1, 40.
1 43 ΓΙαρ Ευγονία; Όβιομάρτυρ.
2 14 Ζ*6. Ησυχίου τοϋ Συγκλητικόν.

f 3 45 Κυρ. ΕϋτροπΙου μάρτ· καί τών ούν αντίά.
4 40 Δευτ. Γερασίμου τοϋ όσίοσ τού εν Ίοροόνη.
5 »7 Τρ. Κόνοινο; μάρτυρα;.
β 18 Τιτ. Τοϋ άγ. ’Ι'ϋάννου τη; Κλίμα»»; καί χών Ij ’Λ- 

μαρία 42 μαρχ.
7 10 Πιμ. Βασιλίω; imax. Χερσώνος μετά τΰ> λοιπών.
8 20 Παρ. Θεογυλάκχου Νιχομη4εία;. — αρχεται τό έαρ εις

τα; 11. 44. τη; πρ&ιία;. (ισημερία). ‘Ο ήλιο; εί; τον Κριό». 
·}■ 9 21 Σα5. Τών 4» Σεβάστεια 40 μαρτ. άργ·
| 40 22 Κυρ. τή; Σταυροπροσχυνησεω; χαί Καίράταυ μάρτυρα;.

1 1 23 Δευτ. Σωφρονίου Πατριάρχων Μιροσοίύακι».
ή ήμ. ώρ. 12. 11. χα'ι ή νύξ 41. 49.

12 24 Τρ. Θεογάνου;’τοϋ όμολογητοϋ
43 25 Τετ. Τή; όσίας Μαρία;, χαί Νιχηγ Πατριάρρς. Κωνσταν.
14 20 Πεμ. Βινείί/.του τού όσίου.

Νέα Σελήνη εις τά; ώρας 0. λεπτ. 3. Της πρωίας.
ΙΙσρ Οίωμανοΐ: 'Τ'.απαν.
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45 27 Πβρ. Αγαπίου μάρτυρος.
16 28 Σ«6. Σιβίνον μάρτνρος·

•J· 1 7 29 Kvf^ ’Αίλιξίου τον άνΟρ. τον θιοΰ.
48 30 Διντ. Κυρίλλου Ίιροτολύρων.
19 31 Τρ. Χρυσάνβου καί Λαριία; μαρτ.

'Ατριλ.
20 1 Τιτ. Τδν ίι -!) μον^ τον «γ. Σάββα ivlipiO. naripuy.

Σελήνη; πρώτον τέταρτον εις τά; ώρ. 3 λέπι. 9. μ. μ.
21 2 [lift· ’Ιακώβου toC όμολογητοϋ.

i ίμ. ύρ· 12. 36. καί νύξ 11. 24.
22 3 ΓΙαρ. Βασιλιίου ΐιρομάρτυρ.
23 4 Σα6. Νίκωνο; ΐιρομάρτνρος. καί τοΰ’Ακαθίστου.

t 24 5 Κυρ. Ζαχαρίουτοί όαίου καί ιτροιίρτ. τοϋ Εϋαγγιλ.ισμ.
f 25 C Αιυτ. ‘Ο ιΰαγγιλισμός τ?ς ύτιραγίας θιοτόχου, άργ.

26 7 Τρ. Γαβριήλ τού ’Αρχιστρατήγου.
27 8 Τιτ. Ματρώνη; τΐί όσία{.
28 9 Πιμ. ‘J/αρίωνος τού νΐον.

Πανσέληνοι εις τά; ώρ. 11 λέπι. 3 πρί μεσημβρίας
29 40 Παρ. Μάρκ. Ιττισχ. ’Apedovaluv και Κυρίλ>ου Jtor.

γ 30 44 Σαβ. Τού Λαζάρου και Ίωάννου τον avyypey 4»; τίς
Κλίριακος.

34 12 Κσρ. Των Dαίων* καί *Υττατίου ίττισχ. Γαγγρΰν.
(Λατίνων Πάτ/?).

V/ ί/ rfi Μ or y της Λαύρας γινόμενη άπόγασις.

Τά μέλη της εταιρίας των Φιλικών έσπευδον νά ττρβά- 
ζωσι το χίνημα τη; έπαναστάσεως, είτε διότι υπέρ το 
δέον έςετέθηταν, διαδοΟέντος τοΰ μυστηρίου εις πολλούς, 
είτε πιστεύοντες εΓλιχρινώς δτι έμελλε νά έπιτύγη τοϋτο, 
η πβραδίδοντες τέΐν τύχην των είς τ4 μέλ^λον, οπερ εί
ναι άγνωστον, άντί τοϋ παρόντος, του όπο:ου αί συνέ
πεια’. ησαν δλως καταστρεπτικοί εΐ; αυτούς.

Οί άρ/ιερεΐ; καί ο: πρόκριτοι των ir.fy/ιων ήναπων
ο'
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μέν τήν ελευθερίαν, αλλά φοβούμενοι οτι αυτοί πρώτοι 
ώ; ΐχ τής κοινωνικής των θεσεως, έπρεπε νά κινδυνεύ- 
σωσι καί την ζωήν των καί τήν περιουσίαν των, επροσ- 
πάδουν νά μακρυνωσιν άπό ατιγμής εις στιγμήν τό κί
νημα, μή νομίζοντες άρμοδίαν τήν παρούσαν περίστασιν, 
καί άγαπώντες νά πιστεύωσιν ώ; καλητέραν τήν ίλευ- 
σομίνην.

‘Η τουρκική εξουσία, καί μάλιστα οΐ σημαντιχώτβ- 
ροι των κατά τάς έπαρχία; ’Οθωμανών, προβ/.έποντες 
πόσον μεγάλαι ήδύναντο ν'άποβώσιν αί συνεπειαι τοιαύ- 
της ρήξεως πολιτικής συνάμα καί θρησκευτικής, έπροσ- 
ποιοϋντο 8τι δέν έπίστευον πάσας τάς διαδιδομένας φή- 
μας, καί κατίβαλλον μεγάλην σπουδήν νά μαχρύιωσι 
το σχοινίον, όσον ίνεστι πλειότεοον, καί διά του πο
λιτικού τούτου τρόπου ν άναβάλωσι τήν £ήξιν, εως ου 
ή δυνάμεις πλειοτέρας λάβωσιν, ή διαίρεσίν τινα γιν- 
νήσωστ μεταξύ τών χριστιανών.

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τής Πελοπόννησου κατά 
τάν μάρτιον τού 1821.:‘H εν Τρ'.πόλει 49ωμσενεκ.ή εξου
σία ίπροσκάλει τους άρχιερεΐς καί προεσιώτας τών ε
παρχιών παρ’ έαυτή, έλπίζουσα δτι άποσύρουσα τούς 
σημαντίκωτερου; άπό τάς έπαρχίας άφήοΐι παν Ιλατή- 
ριον ποός άποστασίαν, συγχρόνως ίφρονει οτι εΰροούντων 
τών πραγμάτων, ήδυνατο νά καταστρεψη αυτούς άπαν- 
τας, καί νά εξάλειψη πάντα φόβον ώς πρδς τ4 μέλλον. 
’Αλλά διά τους αύτοΰς τούτους λόγους καί οι άρχιερεΐς 
καί οί προεστώτες δεν έπεθύμουν νά ευρεθώσιν εις τήν 
επικίνδυνον ταότην θε'σιν, καί άπίφευγον παντοιοτρόπως 
τύ νά προσελθωσι. Μολαταύτα προσήλθον οί όλιγώτε- 
ρον ίνοχοποιημενοι ιίς τά όμματα τής έξουσίας,' όταν 
δίν ήδύναντο νά παοατείνωσι περιπλεον τάς προφασιο- 
λογίας των. ’Αλλ οί πρόκριτοι Πατρών καί Καλαβρύ
των, θεωρούμενοι μάλλον ύποπτοι παρά τής έξουσίας, 
οιν ήθελον *ατ’ ούδενα λόγον νά ε’σίλθωσιν εις Τρίπο.- 
λιν. ’Ατού Οι έςεκί'ωσαν πάσα; τάς προφασει:, ου-
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νήλθον εις τήν Μονήν τής ‘Αγίας Λαύρας να άποιραοί- 
σωσιν δριστικώί περί τοΰ μέλλοντος. ΙΙσαν δί δ Πα
λαιών Πατρών Γίρμανδς, δ Κερνίτζης Προκόπιος, ό 
’Λνδρέας Ζαήμης, δ Σωτήριοί Χαραλάμπης, δ Άνδ'ρέας 
Λόντος, δ ’λσημάχης Φωτίλας ια! ό Σωτήριος θεοχα- 
ρόπουλος. Είς την συσκεψιν ταύτην, επειδή εΐμον τον φό
βον οτι ή δθωμ.ανική έξουσία ήδύνατο νά μεταχειρισθή 
κατ’ αυτών την δίαν, άπεφάσιϊαν ν’ άντίτταΟώοι καί αδ- 
τοΐ διά τής δίας, καί ίπι τώ σκοπώ τούτη) ένίκριναν 
να στρατολογήσωσι ατρατιώτας πρδς ένοπλον άντίστα- 
σιν. ‘Η άπόφαοις αΰτη ίγένετο έντός τοΰ Μαρτίου* 
άλλα δεν έμεινε τδ πράγμα πλέον είς τάς χεΐρας τών 
προκρίτων, θεωρηβείσϊίί τής άποφάοεως ταυτης ώ; ουν- 
Οήματος τοΰ κινήματος, οί τολμηρότερο! τού λαού προέ- 
βησαν άμέοως καί είς πράξεις έπιθετίκάς, ώστε δικαίως 
δύναται νά Οεωρήοτ, τις ώς άρ^ήν τοΰ έν Πελοποννήοω 
επαναστατικού κινήματος, τήν έν τή μον$ τής Λαύρας 
γενομένην άπόφααιν τών είρημένων προκρίτων.

)( 21 )(

ΑΠΡΙΛΙΟΣ!
Ε/ων νίμ. 30, ή ημ. £χει ωρ. 13, 2. καί ή vu£ 10, 58.

1 13 Διυτ. Μαρίας τί; Αίγυπτ. (Νομικόν Φάσκα).
Λρ£<ται δ (Α'/ία και μί’/α'λη ‘Ευοομάς.

$ 14 Τρ. Τίτου του όσιου.
3 15 Τίτ. Νικήτα του όσιου.
4 1 G Πβμ. Θίοοού)ου καί *Δ'/α0όποοος μαρτύρων
5 Μ ΙΙαρ. Κλαυδίου μάρτυρος.

Σελήνης ύστερον τέταρτον είς τάς <5>ρ. 1. λιπτ. 34 μ. μ.
C 18 Σα?. Ej τν^ίου Κωνσταντινούπολης, 

ΐ 7 10 Κυρ. Τό ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, npy. κ»ΐ κατά)., ιις πάντα
κα0 6λ/} / *jv Λιακαινησι. (Εβί. καί Γεωργίου μ. ίπισκ. 

Μιτυλτ'νυς —‘Ο ίί;).ιο; ei; τόυ Ταύρον.
20 Αίτ. ΜΙρωίίωνος τοΰ Αποστολου.8
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X 22 X
-j. 9 21 Tρ. Εύψυχου μάρτυρας.
[· 10 22 Tar. Tc^evrtou μάρτ·

■p 11 23 llifi. *Δνχ<>πα αοομάρτ.
4 ίμ. ay. 13.24. καί ήνύς 10. 3G.

Νία Σελήνη εις χά; ώρ. 8 λεπχ. 49. ιή; πρωίας; 
Παρ’ Όβωμανοίς faμαζάν.

I 12 24 lisp. Τς; ζωοοέχαυ Πΐ)·/5; χαί Βασιλιίου Ιπισχ. Παρών.
| 13 25 Σα6. Μαρτίνου Πάσα ‘Ρώμυς.
ί 11 2G Κυρ. Τόύ Θωμ« καί’Αριστάρ/;ου τοΰ Άιτοστ. ix τΐίν θ’. 

15 27 Αουτ. Κρήσχτντος μάρτ.
1G 28 Τρ. ’Αγάττος, Ειρήνης χαί Χιονιάς μαρτ.
17 29 Tex· τοϋ Παραλύτου καί Σνμιών τού <ν Πίρσίίι.
18 30 ΙΤίμ. ’Ιοιχννου όσιου χαί ’Ινάννσυ μάρτ.

Μαϊος.
19 1 ΙΙαρ. Ηχρνουτίου μάρτ.

Σελήνη; πρώτο» τίταριον εις τάς ώρ. 1. 25.χής πρωίας.
20 2 Σαυ. Θ.οίώρου τοΰ Τραχινδ.

f 21 5 Κυρ. Τών Μυρορόρων χαί ’Ιανουάριου ίιρομάρ.
22 4 Λιτ· Θιοίώρου τοΰ Συχίώτον.

t 23 5 Τρ. Γιωργίου μτγαλομάρτ. rpoiratofip. άργ.
24 G Τ«τ. Σαζβα, μάρτ· τοΰ Στρατςλ.

7 25 7 Π<μ. Μάρκου τοΰ Εύαγγιλιστοΰ, άργ.
2G 8 ΓΙαρ. Εασιλίω; ίττισχόσοϋ 'Λμασιίας.
27 9 Σ«?. Συμτών συγγενούς τού Κυρίου'

Πανσέληνο; ιΐς τάς ωρ. 3 λεπχ. 45 τής πρωίας.
[" 28 10 Κυρ. τοΰ Παραλύτου χαί τίν ίν Κυζϊχο Θ. μαρτύρων.

29 11 Λίυτ. Ιάσυινο; χαί Σωσιττάτρου τών Αποστόλων.
30 12 Τρ. Ίαχώδαυ ucOfoD τοΰ άγ· ’ΐωάννον τοϋ θιολ.

ΤΟ ΕλΛΙΙΝΙΚΟΝ ναγγικον.

‘Η θεία πρίνοι % ίπ’ι χρίω* ξηρών χαί απόκρημνων 
νηί·.5ίο)ν ίσπειρε, καί ένον.μοποίει xi δενδρ3ν τής ελ
ληνικής ελευθερία;, βπερ έμελλε vi βλαΐτήα/) *αχά xav 
u.apuov τοΰ 1821.Εις χάς ξηράς /.at άγονους χαύχα; 
νήοους, οπού ποτέ 6 οΟοιμανό; 5ίν ερρ.ψϊν εκιε/Οονον
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6λεμμα διά τό άγονον καί άπρόσοδον, συνεκεντρώθη παν 
3, τι ίκυρίευετο από πνεύμα ανεξαρτησία; χαΐ κοινωνικής 
ελευθερίας, άποσυρόμενον άπό τήν λοιπήν ‘Ελλάδα, ο
πού τά νίφη της δουλείας είχβν καταπαθη πυκνότερα, 
και άφόρητσ. ‘Η ναυτιλία, τό μόνον σχεδόν στάδιον των 
τοιούτους τόπους κατοικουντων, άνεπτυχθη είς μ.ικρό- 
τατον διάστημα χρόνου, καί τό τολμηρόν, τό ριψοκίνδυ- 
νον, τό έπιχειρηματικόν πνεύμα τών κατοίκων εβραβιύθη 
με πλούτη άνώτερα πάσης προσδοκίας.

Τοιαύτη ^τον ή χατάστασις των τριών ναυτικών της 
‘Ελλάδος νήοων κατά τον μάρτιον τοΰ 1821, 3τε ε- 
δόθη τό σΌμεΙον τη; έπανασιάσεως. Αί νήσοι των Σπε
τσών καί Ψαρών, διοικούμ,εναι ίπί τό δημοκρατικώ- 
τερον, δπου Ιυκβλώτβρον ίπέρχονται καί έκτελοϋνται 
αί πολίτικα! μ,εταβολαί, ύψωσαν τή ν σημαίαν της ίπανα- 
στάσεως, άμα ήκουσαν τό κατά την Μολδοβλαχίαν κί
νημα τοΟ ‘Υψηλάντου, καί τά κατά τήν Πελοπόννησον 
σποράδην συμβάντα έπανασταιικά κινήματα" άλλ ή Τ- 
8ρα κατεχομίνη άπό σώμ,α άριστοκρατικόν, έν ω βχι τοΰ 
λαοΰ, άλλ' ουδ’ αυτών τών πλοιάρχων ή φωνή είσηκουε- 
το, Siv ήθελε νά λάβη μέρος είς τήν επανάστασιν" 
άπέστειλε μάλιστα είς την Κωνσταντίνούπολιν τους 
ναύτας, ίσους, κατά σύμβασιν, άντί φόρου οίρειΧε νά πέμ- 
πη εις τόν στόλον του Σουλτάνοι», καί τούτο μετά τήν 
είς Σπέτσα; καί Ψαρα υψωσιν τής ‘Ελληνικής σημαίας. 
Καί ό λαός καί οί π^οίαρ^οι ήγανάκτουν κατά τή; τοι- 
αύτης διαγωγής τών ίν Τδρα προΊ/όντων" άλλ’ ούδεί; 
έτόλμα νά προτείνη, ουδέ προτείνων είσηκούετο παρ’αύτών, 
εως ου εΐ; τών πλοιάρχων, ’Αντώνιος ’Οικονόμου, πα
ρατήρησα; 8τι ό λαό; ήτο πρόθυμος είς έπανάστασι··', τόν 
έκάλεσε διά κωδωνοκρουσίας είς συνέλευσιν, καί συνιλΟόν- 
των πολλών, τοϊς έπρότιινε νά λάβωσι τά εν τοΐ; πλοί- 
οΐ; όπλα, και νά κινηθώσι καί αυτοί εί; έπανάστασιν. 
‘Ο λόγο; έγίνετο παραχρήμα έργον. Τήν πρωίαν τή; I- 
πιουσης 6 Οικονόμο; ευρεΟϊί; αύτοχειοοτόνητο; άρχη-
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γός μεγάλη; ενόπλου Ουνάμεως, κατέλυσ; τήν h rr, νη- 
σεο αρχήν, καί διεύΟυνεν αυτός τά πάντα κατά τήν ίδί- 
«ν αύτοΰ αρέσκειαν, μηδενός εναντισυμενου' αλλά βλέπων 
ότι ανευ τις συμπράξεω; των προκρίτων δέν ητο δυνατόν 
ούτε νά διατηρηση άσραλή την εξουσίαν τοβ, οδτβ νά πρά
ξη τι ωφέλιμονδιά τηνπατρίδα ίου, διότι οί πρόκριτοι μ.ό- 
νοι έντφ τόπω ειχονχρηρ.ατα, παρείέχθη συμβι?ασμόνμετ’ 
αυτών, καί την 1 5 άπριλίου, γενομένης συνελεύσιως γε
νικές, και ψ'αλείσης δοξολογία;, ύψώίΐη ή ’Ελληνική ση
μαία, έν τω μέσο) των κραυγών του λαοϋ, καί τοΰ κανο- 
νοβολίσμου τών έν τώ λιμένι πλοίων. ’Από δό τής ήμέρας 
ταύτης δ ‘Ελλάνικός άγων άπέκτησε πιθανότητα επιτυ
χίας, καί διά τήν πραγματικήν ίσχΰν την όποιαν τό Νοίβτι- 
κ·ν επρόσΟεσεν εις τάς δυνάμεις της ξηρας, καί όιάτό μέγα 
θάρρος, δπερ ηθικώς ένέπνευσεν είς άπαντα;.

■Μ·001·

Μ4ΪΟΣ

)( 24 )(

Εχωνημέρ. 31η ημέρα εχει ώρ 1 4,0. καί η νύ;ωρ 9, 54· 
•J- 1 13 Τετ. Τής Μιτοπιντηκοστή; και ‘Ιερεμίου τού προς).

2 14 ΓΙεμ ‘II ύνακομιΐή ιών λειψάνων ΛΟαν* τον Μ:'/.
3 18 Ι1«ρ· Τιμοθέου καί Μαύρας μάρτ;
4 16 Σαβ. Πι)α?ίας όσιομάρτ-

f 5 17 Κυρ. Σαμαρείτιόος καί Ειρήνη; μάρτυρο;.

Σελήνη; ύστερον τέταρτον ειςτάςώρ. Ολεπ. 4S της πρωίας.
6 ΐ8 Διυτ. Ιώ" τον πο/υάίλου.
7 19 Τρ. Ακακίου μάρτυρο;.
8 20 Τετ Ίωάννου τοΰ Οιολόγ. κοί Αρσενίου τοΰ οσίου. αργ·
9 21 Πεμ. ιΟσαίου τοΰ προφήτου καί Χρίστο?, μάρτ·

‘Ο ήλιος ιϊ; τούς Διΰύυους
10 22 Παρ. Σίμοινο; άποστίλου τοΰ ΖηΛντοΰ.
11 23 Σα€. Μωκίου ίεροράρτ.

ςΙΙ ήμ. ώρ. 1 'ι: 21 καί ή ννξ 9.’ 39.
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Νέα Σελήνη ε(ς τάς ώρ. 4 λεπτ. 22 μετά ιΛσημβρ. 

/ίαρ' ’Οθω/πινοΐς Σι6ύΛ.
-J- 12 24 Κup. τοϋ Τυφλού χαί Επιρανίου xai Γιρμανοΰ.

13 25 Διυτ. Γλυχίρία; μάρτυρας.
14 2G Τρ. ‘Ισιοώρου μβρτ. τοϋ <ν τί) νΐσω Χίω.
10 27 Τιτ. Π«;ηωμίου τού μιγ. χαί’Λχι»ίον νρ/αεπισχόπου

Λιρίσσο;. 'Λτόοοσι; τό; ίαρτΐ,ς τοϋ flao/ia. 
f 10 2βΠιμ. Τί; άναληψιω;, xa! θιοοώρου τοϋ Ήγιασρίνου ip. 

1 7 99 Παρ. 'Ανορονίχου xai Ιούνιος τών ‘Αποστόλων.
18 30 Σα6. Πέτρου χαί τών σύν αΰτώ μαρτΰρ.

Σελήνης πρώτον τέταρτον εις τάς ώρ. 2 λιητ 47 μ. μ. 
t 19 81 Κυρ. Τών ‘Αγίων ΙΙϋτίρων xai Πατρικίου ίιρομάτυρος

'Ιούνιο;.
20 1 Διυτ. θαλλβλαίου μάρΜίρο;.
21 2 Τρ. Των άγ. Μίγ. Βασιλέων Κωνσταντ. xai ‘Ελένη; άργ.

ν: ίμέρ. ώρ. 14: 83' χαί ί νΰξ 9. 27:
22 3 Τιτ. Βασιλίσχου μάρτυρ.
23 4 ίίχμ. Μιχαήλ τοϋ όμολογητοϋ.
24 5 llap. Συμιών τοϋ έν τώ Θαυμαστώ ίριι.
25 6 Σαβ, Των Κεχοιμημένων, xai ‘Π ·/’. ιύρισι; τη; τίμιας

χιρ. τοϋ Προδρόμου.
·{· 26 7 Κυρ. ‘II Πεντηχοστή,'χαΐ Κάρτου τοϋ ’Αποστόλου άργ.

Πανσέληνος εις τάς Sip. 6 λιπτ. 57 μ. μ.
27 β Διυτ. ,Ελλιίίου" ίιρομάτυρο;.
28 9 Τρ. Ευτυχούς Ίιρομάρτ. Χσλχιίόνος.
29 10 Τιτ. Θιοίοσία; μάρτυρας.
30 11 ΓΙιμ. ’Ισααχίου τοϋ όσιου,
31 12 Πβρ. ‘Ερμίου μάρτυρα;.

ΙΊ(ζΛ τής έν Μαπαραχίω μάχης τοΰ Γρηγορίου 
Λιχαίου ΐ'ι ]Ia.-cd Φ.ΐΐσα.

‘Ο Γρτ,γόριο; Δι/.οΐος ειγε πο/’.τι/.ον νουν, τόλμην 
λαι ά~οφαοιοτιχότητα· τών προτερημάτων τούτων ίίν 
ήόυνατο νά ν.άμη χρήσιν εις τό ίεριτίν.όν επάγγελμα, 
εις τό οποίον έπεδόΟη κατ’ άρχάς, διά τοϋτο ίνηγχαλίσδη
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μετά πολλή: προθυμίας ίο μυστήριον τής εταιρίας των 
Φιλικών, καί συνετελεσ» πολύ είς τήν ταχείαν άνάβτυ- 
ξι» αυτής, άι καί ϊέν ύπήρ'εν άμεμπτος ή διαγωγή αίιτοϋ 
ώς πρίς τον ιδιωτικόν του βίο*.

’Επιθυμ.ών δπως δήποτε τήν έπανάστασιν, κατε'φυγε 
καί εις ψεύδη, ή στρατηγήματα 8ιά να περιπλέξη εις 
το . κίνημα τούτο καί τούς δειλιώντας άπέναντι των κιν
δύνων, τών άποτελεομάτων τοιούτου παράτολμου ίργου.

Η μετά διαφόρων επισήμων στρατιωτικών σχέσις τον, 
τών δποίων κατέστη τ4 κυριώτερον έλατήριον, τόν προή- 
γαγεν Αστε έπί τής συστάσεως τοϋ έκτελεστικοϋ νά κα- 
τασταθή υπουργές τών έσωτερικών, καί νά Οεωρήται ώς 
εν τών έπισημοτέρων προσώπων.

όφείλων τήτ ύψωσίν του είς έαντδν, κατέστη i ia- 
πονδότερος έχθούς τών προύγίντων, τών δποίων ήθελε 
νά ταπείνωση τ4 άγέρωχον. ΈπΙ τής ’Ανταρσίας τών 
Προκρίτων τής Πελοπόννησου κατά τής Κυβερνήσεω; 
τοΰ Κοντουριώτου, δ Αικαΐο; ύπήρςε τ4 πρώτον σχεδόν 
έλατήριον εις χεΐρας τής έζουσίας, καί έλαβε τήν εύχα- 
ρίστησιν νά Γδη συγκεντρωμένους δλους σχεδύν τούς άρ- 
χηγοΰς τής άνταρσίας πολιτικούς καί στρατιωτικούς εις 
το iv "τδρα μοναστηριού. Ά>·λ’ ή πρόοδος τού ’ΐμ?ραήμη 
καιά τής ΙΙελοποννήσου, ήνάγκασε τήν Κυβέρνησιν τοϋ 
Κονντονριώτοννά ‘/ορηγήστ} εις αύτοΰς αμνηστίαν έ«δίδου- 
σχίΐς τας αιτήσεις τών επαρχιών τής Πελοποννήσου, ά- 
ποδιδονσών τήν άποθάόρυνσιν τών λαών εις τήν £λ- 
λειψιν τών αρχηγών των.

‘Ο Δίκαιος άντέκρουσε τήν ιδέαν τής άμνησιίας ιών 
άνταρτών, άλλά μή δννάμενος νά έμποό'ίση αυτήν, έπέ- 
τοχε νά τοϋ δοθή άδεια έκστρατείας κατά τον Ίμπρα- 
τ.μη με χρήματα καί πολεμοφόδια καί μ’ έκτεταμένην ί- 
ξουσιαν. Συνοθοοίσας δ Γρηγόριος Δι/.αίος μεγάλην στρα
τιωτικήν δύναμιν ετοκοΟετήθη εις Μανιάκι, όπου άπε- 
φάσισε -ά περιμιίνη τον εχθρόν οστις καί δεν εόράδυνε
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νά τοποΟετηθή απέναντι αύτοΰ, σρατοπεδεύσας εί; τή» 
κώμην Σ/.ίρμηγκαν μ.έ μεγάλην στρατιωτικήν δόναμιν .

Τιν'εςτών Ελλήνων άρχνιγών έπρότειναν είς τόνΔικαΐον 
να μεταβώσιν εις Άγιάν, τήν δποίαν έθεώρουν ως όχυ- 
ρωτέραν θέσιν, άλλ’αύτος, άφ’ ένδς μέν νομίζων τήν συμ
βουλήν ταόν/ιν ώς αποτέλεσμα δειλία; προιρχομένης ί- 
πύ ΐδ πλήθος καί τήν διάτα^ιν τού έχθρού, άφ’ ετέρου 
δέ φοβούμενος μήπως ή ίν τοιαύτη στιγμή ματακίνηαις του 
στρατού μεταβλν,θή εϊ; φυγήν, ήτιςήθελεν έπιφέρει ονειόος 
εις αυτόν, θεωρουμενον ώς δειλόν καί άνίκανον, δεν έδέχθη. 
‘Η παρουσία δμως τού έχθρού έπροξένησε φόβον εις τού; 
"Ελληνας,καί τήν νύκτα πολλοί άνεχώρησαντού στρατοπε- 
δου, ώστε ό Δίκαιος έμεινε μέ 900 στρατιώτας. 600 δέ 
έμειναν βπισθεν αυτοί επί τίνος παρακειμένου λόφου. 
Ό Δίκαιος είδε τήν όλιγότητα των περί αυτόν, άλλ’ έ- 
προτίμα νά καταστραφή μάλλον, παρά νά όπισθοδρομή- 
ση καί νά δώση όπλα καθ’ εαυτού εις τούς έναντίους του. 
Έπροσπάθησε λοιπδν νά ένθαρ£υνη τούς περί αυτόν, καί 
χατώρθωσε νά συγκροτήση τήν 20 μαίο» μάχην, ήτις, αν 
καί επιζήμιος, κατέστη όμως ένδοξος εϊς τήν Ελλάδα.

‘Ο Δικαίος κοί όλοι οί μ.ετ αΰτοϋ άπωλέσθ·/ισαν κα
τά τήν μάχην τάυτην μαχόμενοι άνδρείως, έκτος μικρό
τατου αριθμοί παραδόξως σωθέντων’ ’Αλλ’ εως νά κατα- 
σιραφώσιν έπροξένησαν πολλαπλασίαν βλάβην εις τον έχ- 
Ορόν ‘Ο Ίμβραήμτ,ς, πρώτην ίσως φοράν άπαντήσας άν- 
τίκρουσιν, όποιαν δ»ν ήλπιζεν, έθαύμασε τήν άνδρίαν των 
άγωνισθε'ντων, καί ιδίως άπέδωκε το ποαγμα εις τήν τόλ
μην καί τό αποφασιστικόν τοϋ Δικαίου. II πατρίς έτίμη- 
σε τόν Δίκαιον όνομάσασα Φλεσιάοα τόν δήαον όπου ε- 
γένετοή αξιόλογος ουτν, μαίχη, άπό τής κοινότερα; αότου 
έπωνυμ,ίας τού Παπά Φλέοα.
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ΙΟΓ.ΜΟΧ

E/ss ήμερα; 30 ή ήμέρα ϊχει ώρ. 14; 43: Λα1 ή νί> 
ώρ. 9. 17

I 13 Σϊβ. ’Ιουστίνου τοΰ ριλοσόρου. χσΐ μάρτυρο;
■}· 2 14 Κυρ. Τών‘Αγίων Π ίντων, χ«( Νικερόρου Κωνστοντινου-

ιτόλιως.
3 15 Αιυτ. Λουχλϊιπνοϋ μάρτυρός.

Σελήνη; ΰσκρον τέταρτον e‘; τα; ώρ. 8 λεπτ. 44 ποί 
μεαημβρ.

■1 1G Τρ. Morpoyivou; Κωνστβντινουπό>Εω;.
5 17 Τιτ. Δωροθέου Ιπιστόπαυ Τΰρου.
Ο 18 Π:ρ. Ίλιρίωνο; όσιομάρτυρο; τοΰ νέου.
7 19 ΓΙβρ. θεοίότου ’Ayxupa;.
8 20 ϊαζ ‘U ΰνσχομιίό τοΰ /(ίψάνου Θεοοώρου Στρατε/ίτου.

■{•9 21 Κυρ. Κυρ'/ου ‘ΛλίξκίρΕία;.
Τό 0/ρο; ίρχίτβι ώρ. 8: 32 τξς προ,?»; ‘Ο ί*ιο; ιί;
τΑν Κβρχίνον.

Νέα Σελήνη εις τις ώρ. II λεπτ.38 Μετά μεσημβρ. 
Jlap’ Όθο)[ΐανοΐ' Ζι.Ι/.αδί.

10 22 Αίυτ. ’Λ/ιξάνίρου xal ’Λντωνίνΐ); μαρτύρων.
II 23 Τρ. Βαρθολομαίου xai Βαρνάζα τών "Αποστολών

Τι ήμ. ώρ. 14: 45: χαί 0 νύξ 9: 15:
12 21 Ter. ’Ονουρρίον χαι Πέτρου τών όσιων.
13 25 Πεμ. "Λχυλίνη; xai Τριρυλίον μαρτύρων.
14 20 Πχρ. "Ελισσαίου τοΰ rrpop. xai MiSoJiou Πατριαρ/C· Κων-

σταντιν.
15 27 Σ»6. ’Λμώ; τοΰ ποορότου.

-J- 16 28 Κυρ. Τρύ/ωνος "ΑμαΟοΰντο; τοΰ Οιυ ματουργ-.ΰ.
17 29 Δεοτ. Μανούς/. ΣχΟίλ χαι Ίσμαςλ μαρτύρων

Σελήνές πρώτον τέταρτον είς τάς ώρ. 5 55 της πρώίϊ;
18 30 Τρ· Λεοντίον μάρτυρο;.

’ίουΛίο;.
19 1 Τετ. Ιοΰοχ τοΰ Λϊτοστο/ου.
20 2 Πει/. ΜιΟοίίου ίπσ/ότου ΙΙατάοων.
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21 3 Παρ. ’Γουλιανού Ταρσίως, ιιρομίρ. 
i ip. 14 48 καί 3 νύξ 0: 12.

22 4 Ιββ; EO^tGfou Σκμωσάτων.
f 23 5 Kup. 'Αγριππίνης μάρτυρα;.
f 24 G Διυτ. To γιννί&λιον του τιμ. Προίμ άργ. καί ΐ/4. /ατ»>.

25 7 Τρ. Φί6ρωνίας όσιομίρταρος.
Πανσέληνος είς τά; ώρ. 8 λιπτ. 1 9 Τής πρόβας.

2G 8 Τ!Γ. Αανίο τού tv Θίοσαλονίκη
27 9 Πιμ. Σαμψών τοΰ Ξινοίόχου.
28 10 Ilap, ‘U ανακομιδή τών >.ιιψ· Κυρουχ*ί Ιωάν. τών Α

ναργύρων.
t 29 11 Σαβ. Νίτρου καί Παύλου τών Κορυρ. Αποστόλων, άργ. 

καί t£0OoC χατάλ.
f 30 42 Kup. ‘U Σύναξις τών ΙΒ'. ’Λποστόλ.

)( 29 )(

ϊ’ό Πay επιστήμων ri/C Έ.Μάόος.

Ή Ελληνική φυλή ουδέποτε έστερήΟη διδακτηρί 
ων, οπού ^καλλιεργείτο μ.ετά της άΟανάτου γλώσσης 
μας και ή πρύς τήν πατρώαν και καταδιωκομ.ένην πί- 
στιν άφοσίιοσις. ΙΙρο της έπαναστάσεο)ς έκπαιδευτήρια 
τών Κυδωνιών, 2μίιρνης, Χίου, Κωνσταντινουπόλεως, 
Ιίουκουρεστίου, καί Ίωαννίνων ήκμ,αζον οϊίοντα τροφήν 
νοητικήν καί ηθικήν εις τού; άπανταγόΟεν συρίρέοντας 
έλληνόπαιδας, καί ένισγύοντα ιόν πατριοατισμον των. 
Οί διωγμοί καί αί σφαγαΐ, αί άκολουθησασαι τήν Ελ
ληνικήν έπανάστασιν κατέστρεψαν τάς εστίας ταότας τοΰ 
ελληνικού φωτισμού, άλλ’ άνηγερΟησαν άλλα εν τή ε
λευθερωθεί?·/) ελληνική γή.

Επά τοΰ άγώνος άπόπειραι τινέ; έγένοντοδιάνάσυγκρο- 
τηίΐώσι παιδευτήρια, άλλα τούτο δεν κατωρθώθη μειαςύ 
τών ανωμαλιών και τών άγώνων τής έποχής εκείνης, 
έκαλλιεργήΟησαν όμως τά ελληνικά γράμματα καί αί ε- 
πιστήμαι καρπίμω; ϊ νΚερκυρα όκο τήν φιλελληνικήν προ
στασίαν τοΰ Αίροου Γκυλφόρόου. Τό εν Κέρκυρα πάνε-
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Κίστημεΐο* υπήρξε τό πλουσιώτιρον καί τό γονιμώτερον 
άφ’ όσα διδακτήρια συνεστήθησαν μετά τήν δούλωσιν 
τής ‘Ελλάδος.

Δόο> σχολεία κυρίως άνηγέρΟησαν επί τοΰ Κυβερνή
του I. Καποδιστρίου, τό εν Αίγίνη, ένθα έδίδασκεν εΰ- 
γλώττως 6 Γεννάδιος, καί τό εν Σύρερ, οπού ήκμ.αζεν έ
πειτα δ Βόμβας.

Μετά τήν έγχαθίδρυσιν τής βασιλείας, γυμνάσιον συ- 
νέστη πρώτον έν Ναυπλίω, καί ύστερον έν άλλαις πόλεσι 
σχολεία καί τ.νά γυμνάσια συνεκροτήΟησαν, άλλ ΰπελεί- 
πετο ή σόστασις πανδιδακτηρίου, έν ω αί έπιστήμαι καί 
τό γράμματα ήθελον διδάσκεσθκι πρός σχηματισμόν δι
δασκάλων, μόρφωσιν δημοσίων λειτουργών, καί προς ά- 
νυψωσιν καί προβιβασμόν των έπιστημών καί των γραμ
μάτων.

Κατά τό <836 έτος έζεδόθη έν άπουσία τοΰ Βα
σίλειος νόμος περί Πανεπιστημίου τροπολογηθείς διά τοΰ 
από 22 άπριλίου 1837 κανονισμού, έκδοθέντος παρέ 
του Βασιλέως ίπανελθόντος. ‘II χαθιέρωσις τοϋ Πανεπι
στημίου έτελέσθη πανάήμως τ^ 3 Μαϊου < 837. Τέσσα- 
ρες σχολαί, ή τοΰ Δικαίου, I) τής θεολογίας, ή τής Φιλο
σοφίας τής γενικής καί ή τής φιλοσοφίας τών γραμμά
των καί τών Θετικών έπιστημών άποτελοΰσι τόν όλον 
σύλλογον τοΰ Πανεπιστημίου.

Έκαστη σχολή σόγκειται άπό ιδιαίτερον σύλλογον 
καθηγητών ανεξάρτητον, πρσεδρευόμενον ά.τό τόν παρ’ 
αΰτοΰ έκλεγόμενον κοσμη'τορα. Οί δε τέσσαρεί κοσμήτο
ρες μετά τεσσάρων συμβουλίων ακαδημαϊκών καί τοΰ 
πρώην πρυτάνευες άποτελοΰσι τήν ακαδημαϊκήν σύγκλη
τον υπό τήν προεόρείαν τοϋ πρυτάνευα, εις ον κυρίως ί- 
νατίθεταί ή διοίκησις τοΰ Πανεπιστημίου.

Τό ‘Ελληνικόν πανεπ:στήμιον, 
τής Ευρώπης καί ’Αμερική; πανεπισ 
ο£τι είς τήν άκμήν εις ή> προώρι 
τά με/pi τοΰδε κατατεθίντα παρ’

τό νειότεοο^ όλων τοΰ 
ιημίων, δέν άφίχθη &ΐ- 
σται νά οθκση, ά))α
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τής ‘Ελληνικές φυλή; σπέρματα έβλάστησαν άρίστους 
καρπούς. Διδάσκαλοι, δικασταΐ. ιατροί, θέολόγοι, δι
οικητικοί λειτουργοί, οίμέν ές ΟλοκΛηρου παιδευΟέντες, 
οί δέ τελειώσαντες προαποκτηθείσας γνώσεις έξήλθον έκ 
των τάξεων τοΰ Πανεπιστημίου, καί διίχυσαν τήν μ.ά- 
Οησιν πανταγοΰ τη; ίλληνική; γης.

Το πανδιδακτήριον τοΰτο έγκαθιδρώθη έν λαμ.πρώ οί- 
κοδομήμ,ατί άνεγερθέντι έκ συνεισφορά; των απανταχού 
δμογενών, απέκτησε περιουσίαν έκ κληροδοτημάτων καί 
δωρεών φιλομουσων άνδρών, βιβλιοθήκην περιέχουσαν 
βιβλία πολλά ν.αί χρήσιμα, κα! έπροικίσθη μέ τδ πολι
τικόν δικαίωμα τοΰ έκλέγειν βουλευτήν, δικαίωμα χο- 
ρηγηθέν παρά τής Συνελεύσε»; τής 3 7βρίου, έπιμελεία 
τοΰ προεδρευοντος Α.. Μαυροκορδάτου. Καθηγηταί άπα- 
ριθμοϋνται σήμερον τεσσαράκοντα δόω, φοιτηταί δέ περί 
τους έπτακοσίους διανέμονται εί; τάς τέσσαρα; σχολάς, ά- 
ρυδμ.ε/οι τήν εξ αυτών διδασκαλίαν. Είθε τό Πανεπιστή- 
μιον μένίον άλλότριον πάσης φροντίδας καί καθημέραν 
πλουτοΰν έναρέτων καί πολυμαθών καθηγητών νά δικαίω
ση τήν μ,έριμ.ναν και τήν εύνοιαν τών απανταχού ‘Ελ
λήνων/

)( 31 )(

ΙΟΥΛΙΟΣ
Εχων ήμερα; 31 ή ήμε'ρα έχει ώρ. 14, 33 καί ή νυξ 

ώρ. 9. 27
7 1 13 Λιυτ/ Κοσμά καί Δαμιανού των’Αναργύρων άργ.

2 11 Τρ. ‘11 κατάύισι; τή; τιμίας ίσίήτος τη; Θιοτ. έν ϋ).ζχ.

Σελήνη; ΰσερον τέτσρτονεί; τά; ώρ. 2 λεπτ. 31 μ. μ.
■’* 1 > Tn 'VaxrvO-.v μάρτ Λνατο)ίον Κωνσναντ.
Ί 1Γ, l.'j'.i'/v τιν Κρν,τ^ς.
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)( 32 )(
5 17 Παρ. Λαμπαοοϋ χα’ί ’Αθανασίου τού ίντφνΛ0&ι οσίου.
C 18 Σαβ. Σισώΐ) όσιου τοΰ μεγαλομ.

•J- 7 10 Κυρ. χαί Κυριαχΐς Μεγαλομάρτ.
8 20 Δευτ. Προκοπίου μεγάλομάρτυρας.
9 21 Τρ. Παγχρ a-cc-υ έπισκό > ου Ταυρομίνία;.

Νέ» Σελήνη εις τάς ώρ. 7 λεπτ. 47 τής πρωίας.
Παρ’ Όθωμαγοΐς ΖιΛχιτζτΐ.έ.

10 22 Τ·τ· Των ίν Νιχοπόλει 45 μαρτ. ‘Ο ήλιος εις τόν Λιόντα.
11 23 Πεμ. Ευφημίας τής Πανευφήμου ότε τόν όρον της Πίσ-

τεως ίπεχυρωσεν—ή ήμ. ώρ. 11: 20: και ή νΰξ 91 40.
12 24 Παρ. Πρόχλου μάρτυρας.
13 25 Σαβ. ‘Π σύναξες τοΰ Λρχαγ. Γα6ρ. καί Στεφβνου. 

t 14 26 Κυρ. ’Ακύλα τού ’Δπστόλ.ου.
1 5 27 Δευτ. Κυρήχου χαί Ίουλίττης μαρτύρων.
16 28 Τρ. ’Δθηνογίνους ιερομάρτυρας

Σελήνης πρώτον τέτβρτον είςτας ώρ. ΙΟλεπτ. 48 μ. μ.
1 7 29 Τετ. Μαρίνης μεγαλομάρτ.
1 8 30 Πιμ. ‘Υακίνθου μάρ.
19 31 (Ιαρ. Δίου χαί Μαχρίνης των όσιων.

Δΰγοβστος.
1" 20 1 Σαβ. ΊΙλιοΰ τού προφήτου, άργ. 
ί 21 2 Κυρ. Συμεών τού οιά Χριστόν Σάλου χαί Ίωαννου τοΰ

συνασχι) τοΰ αϋτον.
22 3 Δευτ. Μαρίας τίς Μαγόαληνϋς.
23 4 Τρ. ’Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου.
24 5 Τετ. Χριστίνας μεγαλομαρτυρος.

t

Πανσέληνος είς τάς ώρ. 8 λεπτ. 3 Μετά Μεσημβρίαν. 
25 G Πεμ. ‘II Κοίμ Αννης μήτρας τις Θεοτόκου, αργία.
20 7 Παρ. τής άγ. Παρασκευής, χαί ‘Ερμολάου άργ.
27 8 Σαβ. Παντιλετ,μονος μεγάλ.ομάρτ. τοΰ ’Ιαματικού, άργ·
28 9 Κυρ. Προχώρου, Νιχάνορος, Τίμωνος χαί Παρμένα τών

’Δποστ. χαί Διακόνων.
29 10 Δευτ. Καλλινίκου μάρτυρ.
30 11 Τρ. Σύλλχ καί Σ'.λουανου τών Λποστ. ίχ τών Ό-
31 12 Τετ. Εύίοχίμου τού Δικαίου.

Σελήνης ύστεροντέταρτονείς τάς ώρ. 7 λεπτ. 19 μ. μ.

ρΓ1Τ7νΏ^ΤΓΓ"··—
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X 33 X
ΐοσοΰτον μ.έγα ήτο το αίσθημ.α τής ελευθερία; εις 

πασαν ελληνικήν καρδίαν, ώστε και οπού ούδεμία σχεδόν 
ελπίς έπιτυγίας του επαναστατικού κινημ,ατος ήτο πι
θανή, οί Ελληνες έτόλμησαν νά λάβωσι τά όπλα κατά 
τών τυράννων των. ‘Η Σάμος, άν καί νήσος, μή άπέχου- 
σα όμως πολύ τής άπαντικρύ ασιατικής παραλίας, ήτο 
πάντοτε εις κίνδυνον νά καταπλημμυρίζεται αενάως άπο 
στρατούς τής Ανατολής, οϊτινίς έπιπίπιοντ»; ώ; χεί
μαρροι κατ’ άύτής ήδυναντο νά τήν καταστρέψωσιν. ’Αλ
λά τό αίσθημα τής έλευθερίας, δ ακατανίκητος ενθου
σιασμός, ή τολμηρά καταφρόνησις τού θανάτου, ίκαμα» 
τού; Σαμίους νά κλείσωσι τά όμματα πρός τούς έπίκειμέ- 
νους μεγάλους καί δεινούς κινδύνους, καί νά υψώσιυσι τήν 
σημαίαν τής ΐπαναστάσεως.

‘Η γειτνίασις τής νήσου ταύτης μετά των ασιατι
κών παραλίων εδιοκεν έλπίδας ε!ς τήν όθωμανικήν i'ou- 
σίαν οτι ούναται αΰτη μεταβιβάζουσα ευκόλως σμήνη 
στρατών έκ τής ’Ασίας νά καταστρέψη καθ’ ολοκληρίαν 
τούς κατοίκους αυτής, ν’αποφυγή τάς έκ τής τοιαύτης γει- 
τνιάσεως προσγινομένας ζημίας εϊς τόν τόκον της, καί διά 
τοϋ κρότου τής μεγάλης ταύτης καταστροφής, νά Εμ
πνευση, δειλίαν εΐ; τούς κατοίκους τών λοιπών τής ‘Ελ
λάδος μερών. Μέγας λοιπόν οθωμανικός στόλος είσ- 
έπλευσεν εις τόν λιμένα τής Χιόραί, καί προπαρεσκευά- 
ζετο νά κάμη άπόβασιν. Αλλά τό αίσθημα τοΰ πατριω
τισμού ένεπνευσε τοσαύτην τόλμην εις τούς άργηγούς τής 
έν Σάμω έπαναστάσεως, ώστε, καί τοι διασκορπισθέντος 
τοΰ στρατού αύτών, διε'μειναν αυτοί μιτ’ ολίγων εις τάς 
έν τή παραλία οικίας, καί δι’ εύστοχων κανονοβολισμών 
κατώρθωσαν νά όπισθοδρομ,ήσωσι τάς πρός άπο'βασιν 
έρχομένας λέμ,βου; τών εναντίων. II τολμηρά αύτη 
πράξις τών άρχηγών τών Σαμίων ένεψύχωσε κκΐ τούς φυ- 
γόντας τήν προτεραίαν, ώστε νά έπανέλθωσιν είς τήν 
παραλίαν, καί νά άποκροόσωσι τας γενομένας ακολούθως 
νέας «ποπείρα; άποβάσιως, 0 εχθρός κατώρΟοοσε μάλι-
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στα νά κάμη εις μέρος τι της νήσου παρ' ολίγων μόνον 
έλλήνων φυλαττόμενον, άλλ’ εις τών αρχηγών ό Σταμάτης 
Γεωργιάδης έπικαλεσθεις τήν συνδρομήν τών τολμηρότε
ρων και προθυμοτε'ρων στρατιοιτών έπέπεσεν επ αυτών 
καί τους κατέβτρεψεν άπαντα;. Ενεργονμένη; 8έ τής συμ
πλοκής ταότης, νέα εχθρική δύναμι;, επί 40 περίπου 
λέμβων, ήρχετο κατ’ αυτών, άλλ1 οϋτοι τοσοΰτον γεν- 
ναίως άντέστησαν και κατ’ αυτών, ώστε τού; ήνάγ- 
κασαν νά δπισθοδρομήσωσιν. Άλλ’ ό ναύαρχο: τοΰ οθω
μανικού στόλου έπιμ,ένων πάντοτε εΐ; τον σκοπον τής ά- 
ποβάσεως έπεμ.ψε φορτηγά τίνα πλοία, νά παραλάβωσι 
τουρκικόν στρατόν άπο τών ασιατικών παραλίων καί νά 
τόν μεταφερωσιν επί τής Σαμ,ου, καί το έργον προέβαινεν 
Ιζανώς, ότε 5 ελληνικό; στόλος έπήλΟε κατά τών πλοίων 
τούτων, τά έπυρπόλησε, φυγόντων τών στρατευμάτων 
εις τήν ξηράν, καί ίματαίωσεν ούτως έντελώς τό σχέδιον 
τής έν Σαμω άποβάσεως. Άμφότεραι αί περιστάσεις 
αυται απέδειξαν πόσον ή τόλμη τών αρχηγών τής Σά
μου υπήρξε σωτήριο; εί; τήν πατρίδα, και ποίας μεγάλας 
ελπίδας επρεπε νά στηρίζωμεν επί τοΰ στόλου ημών, αν 
καί έκ μικρών καί ασθενών πλοίων συγκειμένου.

)( 34 )(

ΑΓΓΟΓΒΤΟΣ
Εχων ήμ,έρας 31. ή ήμέρα Ιχει ώρ. 13. 41 : καί ή νύξ 

ώρ. 10. 19.
1 13 Πεμ. ‘Η Πρόοδο; τοΰ Σταυρού χαι μντ’μη τών Μαχχαυ.
2 14 Παρ. ‘U «ναχομιδή τών λειψ. Στε-ράνου τοΰ αρ/ιίισχ.
3 15 Σαδ. ’Ισαακίου, Δαλμάτου και Φσύστου τών οσίων.
4 16 Κυρ. Τών έν ’Ey έσω ένττά ηαί3ων.
5 17 Δευτ. Προεόρτια της Μεταμορ^ώσεω; καί μνήμη Ενσε-

γνίου μάρτυρος.
ί 6 18 Τρ. ‘U αγία Μεταμόρρ. τοΰ Χριστού άργ. καί </0. χατ.

7 19 Τετ. Δομετίον όσιομάρτνρος.
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Nee Σελήνη εις τάς ώρ. 5 λεπτ. 51 Μετά Μεσημβρίαν

Παρ’ ύθωμσγ. Μουχαφρέμ—αρχή τοϋ νέου έτους.
8 20 Πεμ. Δϊμιλιανοΰ Ιπισχ. Κυξίχου χοϋ όμολογητοϋ.
9 21 Π<χρ. Ματβία τοΰ ’Αποστύλου.

10 22 Σαβ. Λαυρεντίού τού άρχιδιαχόνου χαϊ μάρτ.
'Ο ήλιο; εις τήν Παρβίνον.

-J- 11 23 Κυρ, Εΰπλου τοΰ δικαίου μάρτ.
ή ήμ« ώρ. 13: 19, χαϊ ή νΰξ 10: 41;

42 24 Αευτ. Φωτίου καί Άνιχήτου μαρτύρων.
13 25 Τρ. Μαξίμου τοΰ όμολογ.
14 26 Τετ. Μιχαίον τοΰ προφήτου.

•J- 15 27 Πιμ· ‘Η χοίμησι; τή; Θεοτόκου, apy. και ί%0. χατάλ.

Σελήνής πρώτον τέταρ. εις τά; ώρ. 4 λεπτ. 39 μ. μ.
16 28 Π«ρ. Τοΰ ά·/ίου Μανδηλίου καΐ Διομτ,ίου; μάρτ.
17 29 Σαβ. Μύρωνος μάρτυρος.

1* 18 30 Κυρ. φλώρου χαϊ Λαύρου μαρτύρων.
19 31 Δίυτ. ‘Ανδρίου τοΰ Ζρατηλάτου,

Σίπτίμβριος.
20 1 Τρ' Σαμουήλ τοΰ Προφήτου.
21 2 Τετ. Θζδίαίου τοΰ ’Αποστόλου.

ή 4ιμ. ώρ. 12: 55. καί ή νΰξ 11: 5
22 3 Πίμ. ’Αγαθονίκου μάρτυρο;.

Ί* 23 4 Παρ. Λούπου μάρτ. καί ή άπόίοσι; τής Ιορτή;.'

Πανσέληνος εις τάς ώρ. 8 λεπτ. 32. Τής πρωίας.
24 5 Σαβ. Εύτυχοΰ; ίερομάρτ.

•J· 25 6 Κυρ. ’Επάνοδο; τοϋ λει-/>. ΒαρΟολομ. καί μνήμη Τίτου
των ’Αποστόλων.

26 7 Αίυτ. ’Αδριανοΰ καί Ναταλίας μαρτύρων.
27 8 Τρ. Ποιμένο; τοΰ όσιου.
28 9 Τιτ, Μωΰσόω; τοϋ ΑΙβίοποι,.

■J" 29 10 Πεμ. ’Αποτομή τής τιμ. χερ. τοϋ Προδρόμου, apy. xac
νηστεία.

30 11 Παρ. ’Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπ. 

Σελήνη; ύστερον τέταρτον είς τά; ώρ. Ο λεπτ. 25 Τής
πρωίας.

31 12 Σαβ.'Π Κατάίεσις τής τιμ. Ζώνη; τής Θίοτόχου.
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‘77 ίΐς Βαζί.Ιιχά μάχη·

)( 36 )(

‘Ο Χουοσίτης διά νά δώση όσον ένεςΊ ταχύτερον συν- 
δρομ.ήν είς τήν κινδυνεύουσαν Τρίπολιν, αφοί) έ.τεμψε 
τον Κεχαγιάμπεην διά τής Δυτικής ‘Ελλάδος μ’ε εκ
λεκτόν σώμα τρισχιλίων περίπου ’Αλβανών, επεμψε και 
διά της Θεσσαλίας μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν μ.έ 
μέγα πλήθος άποσκευών καί τροφών υπό τήν διεύθυν- 
σιν τεσσάρων πασάδων, διά νά καταστρέψη τήν έπα- 
νάστασιν τής ’Ανατολικής ‘Ελλάδος, καί διά νά διαβί
βαση επομένως καί δύναμιν καί τροφάς είς Τρίπολιν.

‘Ο Όμερ-Βρυόνης εΐχεν ήδη καταστρέψει πολλά 
μέρη τής ’Ανατολικής ‘Ελλάδος, άλλά δεν εΐχεν άρκοϋ- 
σαν δύναμιν ουδέ τροφάς διά νά διατηρηθή είς τόν τό
πον. Επρεπε λοιπόν νά έλθη νέα δύναμις καί διά νά 
ένισχοΟή ούτος, καί διά νά κατορθωθή ή διάβασις στρα
τευμάτων καί τροφών εις Πελοπόννησον.

‘Π νέα αϋτη δύναμις ήτον ήδη έτοιμη είς Λαμίαν, ό
ταν οί άρχηγοΐ τών διαφόρων ελληνικών στρατευμάτων 
τής ’Ανατολικής ‘Ελλάδος, προβλέποντες πόσον ολέθρια 
έμ.ελλον ν’ άποβώσι τά άποτελέσματα τής εκστρατείας 
ταυτης, συνέλαβον τήν ιδέαν νά συγκεντρώσωσιν 3λας 
ομ.οΰ τάς δυνάμεις των διά νά ματαιοόσωσι τήν εκ
στρατείαν ταότην. Εύρον δέ ώς κατάλληλον μέρος προς 
έμπόδιον και προς μάχην τήν θέσιν Βασιλικά, τήν όποιαν 
καί κατέλαβον.

Οί Τούρκοι ύπο τήν οδηγίαν τοϋ Μπαϊράμ παοα προ- 
έβησαν εντός τής ποταμιάς, καί έστοατοπέδευσαν όπό 
τάς παρά τάς όχθας τοϋ ποταμού πλατάνους. Τήν ε
πιούσαν, ήτοι τήν 2G αύγουστου, έτοιμασθέντε; είς μά
χην, καί οδηγούμενοι από τόν Μπαϊράμ Πασαν, έφώρμη- 
σαν κατά τοϋ σώματος τοϋ Γκουρα, κατέχοντος τούς 
πρόποοας τής άναβάσεως, καί διατεταγμένου νά ύποστή 
τήν πρ'ώτην έφοδον, ΐό σώμα τοϋτο μ ολην τήν γενναι
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ότητα τοΰ άρχηγοΰ, καί των μετ’ αύτοΰ άξιωματιχων, 
δέν ήδυνήδη νά άνδέξη εΐζ τήν δριν.ήν τοΰ εχδροϋ, άλλ’ 
ήρχισε ν’ άποσόρεται κατ όλίγον πρές το ορος. Κατά 
την περίστασήν ταύτ/iv επέρχεται έκ δεξιών 6 Δυωβουνι- 
ώτηςμετά τίΰ παπά Άνδρέα, κατά τό προΰπαρξαν σμέδι- 
ον, και καλέσαί μέ τήν βροντώδη αΰτοΰφωνήν τόν Γκου- 
ραν, ένεδάρρυνε και αυτόν καί τους μετ’ αύτοΰ νά έπανέλ- 
θωσι καί επαναλάβωσι τήν μ.άχην. Οΰτω δε ολοι όμοΰ μ.έ 
τοσαύτηνεπιμονήν καί άνόρίαν άντέστησαν, ώστε οί Τούρ
κοι άπελπισδέντες τοΰ νά υπερισχύσωσι τών ‘Ελλήνων 
έτρα'πησαν εις φυγήν.

Κατά τήν φυγήν ταύτην, άφ’ ενός μεν διά τήν αταξίαν, 
άφ’ ετέρου δέ διά τό πλήθος τών άποσκευών καί ζώων, 
ατινα κατεΐχον τήν ν.οιλάδα απασαν, τοσαυτην ζημίαν 
ύπέστησαν οί Ιχδροί καί τοσοΰτον φόβον έλαβον, ώστε 
τίποτε άλλο δέν είχον πρό οφθαλμών, είμ.ή τίς πρότερον 
νά έξέλΟ·ρ τών στενών φεύγων ανεπιστρεπτί πρός τήν 
Λαμίαν.

Τέσσαρες περίπου χιλιάδες όδωμ.ανών έφονευδησαν, 
Ιγκατελείφδησαν δέ είς τήν έζουσίαν τών ‘Ελλήνων δλαι 
σχεδίν αί τροφαί, τά πολεμεφόδια, τά πυροβόλα, καί 
δισχίλια περίπου φορτηγά, ’λλα’ ή έκ της μάχη; ταύτης 
ώρελεια δέν ήτο μόνον αυτή. ‘Ο ’θμέρ πασάς, μή έλπί- 
ζων άλλην βοήθειαν, έπανήλδε καί αυτές εις Λαμίαν, τό 
ϋ'ε σγέίιον τοΰ νά διαβιβάσωσι στρατόν καί τροφός είς 
Τρίπολιν έματαιιόδη όλοτελώς· καί ή Τρίπολις, ένεκα τού
του, έπεσε μετ’ όλίγον είς χεΤροες τών ‘Ελλήνων.

)( 37 )(
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ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ
Εχαΐν ί;(Λ£ρας 30 ή ήμερα έχει ώρ. 12. 29: καί νΰ

ώρ. 14. 31.
t 1 13 Κυρ.,’Αρχή τής ’(Ριχτού, ήτοι τού νέου έτους, ή Σύναξις

τής Θεοτόκου, χαί μνήμη Συμεών τοϋ Στυλ. άργ.
2 14 Αβυτ. Μάμαντος μάρτυρ., χαί’Ιωάννου τού Νηστευτού.
3 15 Τρ. ’Ανθίμου ίιρομ. Νιχομ.
4 17 Ter. Βαβύλα ίιρομάρτ. καί Μαιϋσέως τοϋ προγήτου.
5 17 Πεμ. Ζαχαρίου τοϋ προσιτού.
G 18 ΙΙαρ. Θαύμα Μιχαήλ αρχαγγέλου.

Νέα Σελήνη είς τάς ώρ. 7. λεπτ. 8. Τής πρωίας 
77αρ’ Όθωμανοΐς Σαψγίρ.

7 19 Σαβ. Σώζοντος μάρτυρ.
f 8 20 Κυρ. Τό Γενέϋλιον τη; ‘Τπεραγίας Θεοτόκου άργ. καί

ιχθύος κατάλυσις.
9 21 Αευτ. ’Ιωακείμ καί "Δννης.

10 22 Τρ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμροδώρας, μσρτύρ.
Τό Φθινόπωρου άρχεται, ώρ. 10, 48 τήςνυκτός.—(Ισημε

ρία).—‘Ο ήλιος εις τόν Ζυγόν.
11 23 Tex. Θεοδώρας τής όσιας.

ή ήμ. ώρ. 12. 5. και νύξ 11. 55.
12 24 (Up. Αυτονόμου ίιρομάρτ.
43 25 Παρ. Τ& Ιγκαίνια τοϋ Ναού τϊς τού Χριστού ’Αναστά

σιο·; χαΐ μνήμη Κορνηλίου μάρτυρ.
■J- 14 26 Σαβ. ‘Η ’Τψοισις τοϋ Τίμιου Σταυρού, άργ. καί νςστ.

el; πάντα.

Σηλήνη; πρώτον τέταρ. εις τας ιυρ. 1 Ο λ. 3 4. Προ μεσ. 
·{· 15 27 Κυρ. Νικήτα μάρτυρ.

1C 28 Λευτ. Εύγημίας μεγαλομάίτυρος.
17 29 Τρ. Σόγιας μάρτυρα; καί τών σΰν αύ;^.
18 30 Tex. Εΰμενίου Γορτϋνη; τοϋ Θαυματ.

Οκτώβριος.
19 1 ΙΙεμ. Τροφίμου, Σαββατίου καί Λορυμέοοντοί, μαρινρ.
20 2 Παρ. Ευσταθίου μεγαλομάρτ. καί τών ούν οϋτώ.
21 3 Σαβ. Κοδράτου τού ’Αποστόλου.

ή ήμ. ώρ. 11. 42. καί ή νύξ 12. 18.

Πανσέληνος είς τάς ώρ. 4 λε-t. 43 μετά μεσημβρ.
■}■ 22 4 Κυρ. Φωκά ίερομάρτυρός.
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2.3 5 Δευτ. ‘II σύλλη^ιις χοϋ Προίρόμου.
21 G Τρ. Μνημη χοϋ <ν χΰ NetS χ?; θίοτόχβυ 7£7ον®το» 0®υμ.

ίν xj νήσο Κυθήρων όχι χόν παράλυτον ήγιιρί χαί 
μνήμη Θίκλη; πρωτι 

25 7 Tax. Εϋ^οαυνη; τής οσίας.
t 26 8 ΓΙεμ. ‘U μίχάτχαοις Τωάννου τόϋ Θίολό’/ου, 4py.

27 9 Πκρ. Καλλιστράτου μάρτυρος.
28 10 Σαβ Χαρίχωνο; χοϋ όμολογητοϋ.

Σελήνης ύστερον τέταρτον εις τάς ώρ. 7 λ. 28. Τής πρωίας. 
-J- 20 11 Κυρ. Κυριάκου τοϋ ’Ανα^ωρητοϋ.

30 12 Δίυτ. Γριςγορ- ίερομ. έπιτχ. τϊ(; pty. ‘Αρμενία;.

*// "ΛΛωσις της Τ ζίπο.Ιιτζας

Γενομένης έν Πελοποννήσω τής έπαναστάσεοις, οί κα
τά τάς πρωτεύουσας των έπαρχιών χατοικοΟντες έθωμα- 
νοίκατέφυγον εις τά πλησιέστερα φρούρια, καί ό τόπος ε- 
μ.εινεν ΰιτο την εξουσίαν των ‘Ελλήνων.

Άλλ’ ή Τρίπολις κείμενη εν τω μέσω τής Πελοπόν
νησου, εχουσα έν έαυτή στρατιωτικήν δυναμιν, καί την 
Ιξουσίαν, ίπροξένει πολλήν ανησυχίαν εις τούς Ελληνας 
όλων των πέρ’.ς ’Επαρχιών. Αν δέ καί εις τούς περί θύ
την λόφους συνεκεντρώΟη πολύ πλήθος οπλοφόρων, δεν έ- 
τόλμων όμως να πλησια'σωσιν εις την πόλιν, διότι το 
περί αυτήν μέρος ή τον έπίπεδον, οί δε Ελληνες, ούτε ιπ
πικόν, ούτε πυροβολικόν είχον, διά νά πλησιάσωσιν εις 
αυτήν καί νά προσβάλωσι τά τείχη της. Διά τούτο ολη 
ή ελπίς έστηρίζετυ εις τήν ελλειψιν τών τροφίμων, ήτις 
τάχιον ή βράδιον έμελλεν αναγκαίος νά έπέλθη εις αύ- 
τους. Τον έκ τής έλλείψεως τών τροφίμιον κίνδυνον υπο- 
πτευοντες καί οί πολιορκουμενοι όθωμανοί άνέμενον μετ’ 
ανησυχίας καί αδημονίας τήν άφιξιν νέας έν Πελοπον
νήσω οθωμανική; δυνάμεοις, εις ήν εΤγεν άνατεθή ή 
φροντίς νά διάλυση τήν πολιορκίαν καί νά έφοδιάση τήν 
πόλιν μέ τροφής. ’ΛΛλ’ ή δόναμις α'υιη Οπίστη τρόμε-
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ράνήττανείς τήν είς Βασιλικά μάχην, και πάσα ελπίς συσ- 
δρομής εξέλιπεν άπο τούς πολιορκουμένους. Ο: δέ εν τη 
πόλει ’Αλβανοί, διά την ιδίαν αυτών σωτηρίαν, παρεδέχ- 
Οησαν συ/θηχην, δι’ ής τοϊς έσυγχωρεϊτο να έςέλθωσι της 
στόλεως μετά των δπλοίν καί αποσκευών.

Γενομένης της συνθήκης ταύτης, ούτε αρχή διευθυνουσα 
ύπήρχεν εν τη πόλει, ούτε κέντρον ένώσεως πρίς κοινήν 
σόμπραξιν* άλλ’ έχαστος έσχέπτετο περί τής ίϊίας μόνον 
σωτηρίας.

Έκ τοιουτου σκοπού δρμώμενοι καί τινες τών εν τή 
πόλει οθωμανών έσυγχώρησαν την είς τήν πόλιν είσοδον 
είς τόν έκ Πραστού Μανώλην Δούνιαν ’Αλλά τούτον έπη- 
χολοΰθησαν καί άλλοι έλληνες, πρύς ο&ς δεν έτόλμησαν 
νά έπιφέρουν οί έθωμ.ανοί έμπόδιον διά νά μή παρέζωσιν 
αιτίαν συγκρούσεως.

Οί είσελθόντες χατέλαβον ενα προμαχώνα, καί άπ 
αυτού προσέβαλλον τδν παρακείμενον, ’ΐ2χ τοϋ πυροβο
λισμού έλαβον γνώσιν των διατρεχόντων καί οί λοιποί 
έλληνες καί εΐσήλΟον έκ διοφόρων μερών είς τήν πόλιν 
φονευοντες, καί γυμνό/οντες όλους τού; εν αυτή . IΟω- 
μανούς.

"Ολοι οί έν τή πόλει δθωμανοί άπωλέσθησαν, έκτίς 
ολίγων μόνον γυναικών, αίτινες ώ^ελον τήν σωτηρίαν 
των είς τήν καλλονήν το)ν.

‘Η Λλωσις τής Τριπόλεως ούναται νά θεωρηθή ώς 
πρώτος θεμέλιος λίθο; τού τή; ίλληνικής άνεζαρτησίας 
οικοδομήματος, διό τι οχι μόνον έξησφαλίσθη ή Πελοπόν
νησος, άλλ’ έχρησίμευσεν ή πόλις αύτη ώς κέντρον ένερ- 
γείας, *ατασταθε!ση; έν αύτή πολιτικής εξουσίας.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ϋχων [λέρας 3 1 /ή ήρ.έρα ϊγν. ώρ. H 17. καί ή νύ 
ώρ. 12: 43.

4 13 Τρ. ’Ανανίου 'Αποστόλ. καί ‘Ρωρανοΰ^οΰ ρελωίοΰ.
2 14 Τετ. Κυπριανού ιιρομάρτνρ. χαί ’ίουοτίντι; (tap.
3 15 Περ. Διονυσίου ’Λρεοπαγ. ΐιρομάρτυρ.
4 10 ΓΙαρ. Ιεροθέου (πισκόπου ’δβ/ινΰν.
5 17 Σ«5. Χαριτίνο; μάρ τυρός.

Νέα Σελήνή εις τάς ώρ. 11 λεπτ. 1 3. ρ,ετά μεσημβρίαν. 

ILtp’ Όθωμανοΐς ψεμπίου.Ι έΰΰέ.Ι. 
ϊ 6 18 Κυρ. Θωμά τοϋ ’Αποστόλου.

7 19 Δευτ. Σέργιου καί Βάκχου μαρτύρ.
8 20 Τρ. Πελαγίας τι; όσια;.
9 21 Τιτ. Ίακώδου ιΑλγαίου τοΰ ’Αποστόλου.

10 2-2 Περ. Εΰλαρπίου χαί Εύλαρπίας μαρτύρ.
11 23 Παρ. Φιλίππου ’Αποστόλου χαΐ θεογάνου; τοΰ οσίου.

‘Ο ήλιο; εΐ; τόυ Σκορπίον.—ό όε ήμ.ϊγει ώρ. 10: 53. 
καί ίι νϋξ 1 3: 7.

12 24 Σαβ. Πρόβου, Ταράχου, Άνίρονίχου μαρτύρων, καί
Κοσμά ποιντοΰ τών κανόνων.

•{■13 25 Κυρ· Τών άγ. Πατέρων χαί Καρπού και Παπύλου μαρτύρ.
14 20 Δευτ Ναζαρίου, Γερδασίου, Προχασίου καί Κελσιου ραρ·

Σελήνης πρώτδν τέταρτον είςτάς ό)ρ. 3.λ. 40 Τής προλίας.
15 27 Τρ. Λουκιανού μάρτυρας.
10 28 Tep. Λο'/γίνου του εκατόνταρχου.
17 29 Περ. ’Ω,στ,'ζ τοϋ προφήτου.

■{- 18 30 Παρ. Λουκά τοϋ εύαγγελ. άργ.
19 21 Σα®’ Ίωήλ τοΰ προσιτού, χαϊ Οϋάρου μάρτυρας.

Νοε'ρδριο;.
•{•20 1 Κυρ- ’Λρτίμιου τοϋ μιγ. καί Γερασίρου τοϋ νέου άσκ.

καί προστάτου Krya/λόν.
21 2 Δευτ. Τοϋ όσιου ‘Ιλαρίωνος τοϋ ρεγάλου.

f, ίμ. ώρ. 10. 31. καί ή νϋξ 13. 29. 
Πανσέληνος εις τά; ώρ. 2’ λ. 32. Τής πρωίας.

22 3 Τρ. ’Αδερκίου τοϋ θαυματουργού.
-23 1 Τετ. ‘Ιαχώδου Αποστόλου τοϋ ’Αοελροΰε'ου·

21 S Περ. ‘Λρί9α μάρτυρα;,
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25 G Παρ. Μαρκιανοϋ καί Μαρτυρίου μαρτύριαν.

■j. 26 7 Σαβ. Δτρητρίου μν/αίομ. του Μυρο6).ήτου άργ·
f 27 8 Κυρ. Νεστορος μάρτυρος.
Σηλη'νης ύστερον τέταρτ. εις τάς ώρ. 5 λ. 49. μ., μέση.

28 9 Λιυτ. Τεριντίου χαΐ Νιονίλ)ης μαρ. χαϊ Στιράνου τοΰ
Σαβδαίτου.

29 10 Τρ.'**Λναστασίας όσιομαρ. χαϊ ’Λβραμίου τοΰ οσίου
30 1 I Ter. ZijvoCiou χαϊ Ζηνοβίας μάρτυρα.
31 12 Πίμ. Στάχυος χαϊ ’Αμπλίου ’Αποστόλων.

‘/7 iV Νεοχάσζρω Ναυμαχία

‘Η δυτική ‘Ελλάς μετά την πτώσιν τοΰ Μεσολογ
γίου υπέκυψεν είς τόν Όθωμ.ανικ4ν ζυγίν, έκτος μι
κρών αποσπασμάτων σρατιωτικών, διατηρούμενων σπο
ράδην έν τοΐς ορεσυ* καί ή ανατολική υπέχυ^νεν ίμοίως 
εις τους εχθρούς, έκτος τοΰ φρουρίου των Αθηνών.
Εις δέ τήν Πελοπόννησον ό Ίμπραήμης είχεν ήδη κα
τορθώσει διά τοΰ έκ Πατρών Νενέχου νά συρη τον λαόν 
εϊς υποταγήν, gπεο ήτο τό έπικίνδυνώτερον διά τήν έλευ- 
θερίαν των ‘Ελλήνων μ,έσον, διότι άχρις αΰτοΰ ούοείς 
των Πελοποννησίων προσήρχετο είς τίν Ίμπραήμην.

‘Ο ’ίμπραήμης, άιά νά φέρη εις πλήρη υποταγήν 
τήν Πελοπόννησον, χαϊ νά καταστρέψη καί αυτήν τήν ε
στίαν τής ‘Ελληνικής ελευθερίας προετοίμασε τρομε
ρόν εκστρατείαν, διά νά προσβάλη κατά θάλασσαν μέν 
τάς νήσους "Γέρας καί Σπτεσών, κατά ξηράν δέ τ4 Ναό- 
πλιον.

’Αλλά καί οί "Ελληνες είς τά μέρη ταΟτα συνεχέν- 
τρωσαν ολας τάς δυνάμεις των διά νά άντιταγθώσι μέ 
τήν απόφασήν τής νίκης ή τοΰ θανάτου. Τά μέρη λοιπόν 
ταΰταεμελλονή νά κατασταθώσιν δτάφος τής Έ). ‘Ελευ
θερίας, ή ό σκόπελος, είς ον εμελλε νά συντριβή ή άγέ- 
ρο>χος όρρΰ; τοΰ Ίμπραήμη. Άλλ’ ή θεία πρόνοιαηυδό- 
αι νά διαίραμιτίσρ άλλην λΰσιν ολως άνέλπιστον, καί
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ν* απαλλάξη του; ’Ελληνας άπό τήν τρομίραν ταύτη* 
δοκιμασίαν,

At τρεΐς τη; Ευρώπη; δυνάμεις ’Αγγλία, Γαλλία, καί 
‘Ρωσσία, άναλαβοϋσαι τηνύπεράσπισιντή; Ελλάδος επεμ- 
ψαν στόλους διά νά έμποδίσωσι τά κατά&ών ‘Ελλήνων 
πολεμικά τοϋ Ίμπραήμη κινήματα. Οί olWoi οϋτοι δι- 
ευθυνόμενοι άπό τοϋ; ενδόξους ναυάρχους Κοδριγχτώνα, 
Δερ'.γνΰ καί ’Εϋδΐνον (των οποίων ονόματα κατε- 
γράφησαν εί; τόν κατάλογον των μεγάλων ευεργετών 
τής ‘Ελλάδος) εφδασαν εις Ναβαρίνου; καί εκοινοποίησαν 
ϊίς τόν Ίμ.πραήμην τήν άπόίρασίν των τριών δυνάμεων. 
Διά νά ματαιωΟή δε όλοτελώς πάν σχέδιον εκστρα
τείας τοϋ Ίμπραήμη άπεφάσισαν νά είσέλ.Οωσιν εντός 
τοϋ στομίου τοϋ λιμένας, καί παρήγγειλαν τω ναυάρ- 
χορ του ’Οδωμανικοϋ στόλου νά άποσύρη τά κατά τό 
στομιον τοϋ λιμένος άραγμένα πυρπολικά.

Μη έκτιλουμένης τής παραγγελίας ταύτης, επεμψαν 
καί δεύτερον^ καί τελευταΐον κα! τρίτον, άλλά κα
τά τής λέμβου, 'ijτις άπεστάλη τό τρίτον, έπυροβόλη- 
σαν έκ των πυρπολικών καί άπέκτειναν ενα των Ιν αυτί) 
διερμηνέων, συγχρόνως δε καί προπαρασχευή προσβο
λή; επαρατηρήΟη καί εις τά φρούρια καί εις τά άπαρ- 
τίζοντα τον ’Οθωμανικόν στόλον πλοία. ΟΕΝαύαρχοι των 
συμμαχικών δυνάμεων, ων ανώτερος αρχηγός ήτον 5 
ΚΛδρίγκτιον, εύρέΒησαν εις την Ανάγκην νά ελθωσιν 
εις μάχην, άν και δεν εΐχον πρός τούτο ρητάς διατα- 
γάς, ώς λέγεται. Τά συμμαχικά πλοία ήιαν το ολον 
27, άντεπολεμησαν δέ πρός πάντα τά πορακε^ενα φρού
ρια καί πρός τά άπαρτίζοντα τόν ’Οθωμανικόν στόλον 
πλοία. ‘II μ.άχη διήρκεσε τέσσαρας περίπου ώρας, οτε 
τό πΰρ τών έχθρών κατεπαύθη όλοτελώς. ’Εκ των Ο
θωμανικών πλοίων έπυρπολήΟησαν καί κατεστράφησαν 
περίπου έβδομήκοντα’ όκτό, δέ περίπου χιλιάδες άν- 
δρών άποιλέσΟησαν ή δέ ζημία τών συμμάχων ύπΐρξεν 
εις 700 περίπου φονευΟέντας, καί πολλούς πληγο,Οέντας
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Ot Ελληνες Ιπανηγυρισαν την ημέραν τούτην ώ; η
μέραν τής σςοχηρίας καί παλιγγενεσίας των, και ή ά- 
νάμνησις τής ευεργεσίας ταυχης θέλει μένει ανεξάλειπ
τος έν γενεαΐς γενιών.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ημέρα; 30 ή ήμερα έ’/ει ώρ. 10. 9 .καί ηνΰξώρ.

* 13. 51.
1 18 Παρ. Κοσμά χαΐ Δαμιανού των άναρ·/υρων.
2 14 Σαβ· ’Ακίνδυνου μάρτνρος.

Τ 3 15 Κυρ. ’Δχεψιμά μάρτ. χαί χΐχάβεσ. τού λει·/>. Γεωργίου
τού μεγαλομάρτ.

4 1 G Δευτ. ’ίωαννιχίου τοΰ όσιου.
Κέα Σελήνη εις τίς ώρ. 5 λεπτ. 29 μετά μεσημβρίαν. 

Παρ Όθωμα,ΐοΐς ρεμττίουΛ άχήφ.
5 17 Τρ. Γαλακτίωνος καί ’Επιστήμη; μαρτύρων
6 18 Τιτ. Παύλου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ όμολογητοΰ.
7 19 Πεμ, Τών ίν Μιλιτινη, 33 μαρτ. καί Λαζάρου τοΰ ίσίου.

ί 8 20 Παρ. ‘Η Σΰναξις τών Άρχιστρατήγ. Μι/αήλ και Γα
βριήλ καί των λοιπών 'Ασωμάτων δυνάμεων άργ.

9 21 Σαβ· ’Ονησιρόρόυ καί Πορρυρϊου μαρτύρων.
•J- 10 22 Κυρ. ’Εράστου καί ’Ολυμπά Λποστόλ.

‘Ο ήλιο; εις τόν Τοξότην.
11 23 Διυτ. Μςνά, Χικτωρος καί Βικεντίου μάρ τ.

ΊΙ ήμ. ώρ. 9. 51 καί ή ννξ 14. 9.
12 21 Τρ. ’Ιωάννου ’Αλεξάνδρειάς τοΰ ’Ελεήμονος.

Σελήνη; πρώτον τέταρχ εις τάς top. 7 λ. 7. μ,ετά μεσημ?. 
7 13 25 Τιτ, ’Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου άργ,

14 2G Jlcji. Ψώίτπτου τοΰ ’Δποστ. άργ. καί t/βόος κατά).. 
Ιΐλ 27 Παρ. Γουρία μάρτ,—(αρχκται ί ν^ς-ιία τοΰ Χρίστου'/.) 
ΊΟ 28 Σαβ. Ματθαίου τοΰ Εναγγελιστον.
17 29 Κυρ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας τού Θαυματουργού.
48 30 Δευτ. ΙΙλάτωνο; καί ‘Ρωμανού μαρχΰρ.

Δεκέμβριος
19 1 Τρ. Βαρλαάμ μάρτυρ. καί ’Λβδιοΰ τοΰ προφήτου,
ίϊανϊέληνσ; εις τάς ώρ. Ο λεπτ. 32 μετά μεσημβρίαν.
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20 2 Τίτ. Πρόκλου Κωνστ· καί Γρν/ορίου Αεκαττ. προιόρτ.
των Εισόδων.

t 21 3 Πιμ. Τά Είσόδια τίς θνοτόνου. άρχ. καί ίχίΰος κατά)..
22 4 Παρ. Ψιλημονο; τβΰ ’Αποστόλου .
23 8 Σα6. Γρνιγορίου ίντισχ. 'Ακρα'/. καί ’Λμ^Γν.οχίου Ιπισζ.

t 24 0 Κυρ· Κλ.ιΐμίντος Πάντα Τ'ώμιις.
ί 25 7 Αευτ. Αί/.ατιρίνϊΐς μίγαλ. καί Μερκούριου μάρτ. <ipy.

2G 8 Τρ. ‘Α/υττίου τοΰ Κιονίτον.

Σελήνης ύστερον τε'ταρ. εις τα; ώρ. 8 λ. 1 3 τή·, πρωίας·
27 9 Τιτ- Ιακώβου μάρτυρα; τοΟ Πόρτου
28 10 Πιμ. Στίράντυ οσίου τού Νιου.
29 11 Ηαρ. Παρτμόνου καί Φι).ομίνου μαρτύρ.

f 30 12 Σαδ. ’Ανάριου τοϋ ’Αποστόλου dpy.

)( 45 )(

‘II 1ΑΧίύσις τοϋ Νανπ.ΙΙου.

Το Ναύπλιον ήτον ώχυρωμένον καί επί ιών βυζαν
τινών ακόμη αΰτοκρατόρων, καί διέφυγε πολύ τού; όνυχας 
των κατακτησάντων τήν Πελοπόννησον σταυροφόρων. Αλ
λά διιλθδν άκολουβως εις τάς χεΐρας τών ’Ενετών, ένισ- 
χύθη ίπί τοσοΰτον, όίιϊτε να Οεωρήται άπόρθητον. ‘Η 
δΰναμι; τών Τούρκων συνετρίβη πολλάχις υπό τά τείχη 
αϋτοΰ. Οταν δέ διά προδοσίας έκυριεύΘη παρ’ αυτών, 
η πτώσιςτου έδωκεν άφορμήν εις δημοτικά άσμάτια, καί 
ιί; ηρωικά ποιήματα.

Τό Ναύπλιον ήτο κα! επί τής έπαναστάαεως το εις 
τάς γιιρας τών Τούρκων ό/υρώτερον φρούριον, είς τήν 
αλωσιν τοϋ δποίου επρεπεν οί έλληνες, στερούμενοι απολύ
τως παντός πολιορκητικού μέσου καί προ πάντων αρμοδίου 
πυροβολικού. Ευτυχώ; ή Θεία Πρόνοια, όχουσα πρό αί- 
ώνο)ν άποφασισμ.ένην την έλευθερίαν τής ‘Ελλάδος, ένέ- 
πνευσεν είς του; Ελληνας, νά συγκεντρώοωοιν εις δυω 
ακατοίκητου; βράχους, τά; νήσους "Γδρα; καί Σπετζών, 
παν ο,τι υπήρχε φιλελεύθερον καί ανεξάρτητον εϊς τήν 
άπό τό βάρος τής δουλείας καταπιεζομενην ‘Ελλάδα.
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λί δΰω αΰται νήσοι, διά της ναυτική; αυτών δυνα'με- 

ως, μικρά; μεν ώς προς τά σώματα των πλοίων, μεγά
λη; δέ ώςπρος τάς καρδίας τώνέν αυτοΐς αγωνιστών, χα- 
τώρΟωσαν νά έμποδίσωσι τήν εισαγωγήν τροφών εί; Ναυ- 
πλιον, οπεο ήτο καί το μόνον πρός άλοισιν αΰτοΰ μέσον.

Οί εν Ναυπλϊω πολιορχούμενοι Τούρκοι, άπελπιοθέντες 
τοΰ νά προμηθευΟώσι τροφάς από Κόρινθον, διότι έκτος 
των δυσκολιών τής μετακομίσεως, δεν ίπήρ·/ον ουδέ 
τροφαί ίκαναΐ, ματαιιοθεισών καί των ελπίδων τοΰ νά 
εφοδίασθώσΐ διά τοΰ στόλου, διότι οΰτο; μή δυνηθεϊς νά 
είσπλείισ-κ> εις τόν ’Αργολικόν κόλπον άνε'/ώρησεν εϊ; 
Κωνσταντινούπολή ,προήχθησανπάλιν εις τήνανάγκην τοΰ 
να ζητήσωσι νά παραδοθώσι διά συνθηκών, καί διά τήν 
συσκεψιν καυτήν έκάλεσαν εις τήν πόλιν καί του; ε’γκρί- 
τωχε'ρους τής έν Παλαμιοίω φρουράς.

‘Η κατάοτασις τοΰ Ναυπλίου δεν έλάνθανε καί τους 
πολιορκοΰντας, διότι γυνή τις εξελθοΰσα τοΰ Παλαμιδίου 
περιέγραψεν αυτήν λεπτομερώς· διά τούτο καί κατεσχευ- 
άαθησαν κλίμακες παρά τοΰ άργτ,γοϋ τής πολιορκίας Στα- 
ϊκοπουλου,καί περιεμενετο κατάλληλο; επογή πρό;έφοδον, 
τήν όποιαν δεν έβράδυνε νά παρουσιάσ·/) ή τύ/η. Ή γυνή, 
ήτις και πρότερον είγεν έξέλθει τοΰ Παλαμιδίου, καί εί- 
γεν αύθις άποσταλή εΐ; αυτό παρά τοΰ πολιορκητοϋ με
τά ικανά; περιποιήσετ, ίςήλθε τήν 20 νοεμβρίου μετά δό<* 
τουρκαλβανών, καί συ·αντηΟεΐσα μετά τίνος στρατιιότου 
Δημητρίου Νικολάου Mooyονησιώτου, ώδηγήθη παρ’ αύ- 
τοΰ εις τον Στάΐκον, καί εξέθεσε τήν άθλίαν τοΰ φρουρίου 
κατάστασίν, τήν έλλειψιν τή; φρουράς και τήν όλογότητα 
των στρατιωτών. ’Ενδοιάζοντος τοΰ ΣτάϊκΟυ νά διί)ση 
πλήρη πίστιν εί; τοΰ; Αλβανούς, ώρκίζοντο οϋτοι διά τήν 
αλήθειαν των λόγων των" ό 0ε Mocyσνησιώτη; ενΟαρ- 
ρυνων τόν Στάϊκον άνεδέ/0η νά άναβή πρώτος τήν 
κλίμακα.

Γενομένης τής άποφάσεως τοΰ νά άναβώσιν εις το 
φρουριον τού Παλαμιδίου διά κλιμάκων, άνεχώρησαν 3 ίΰΟ
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στρατιώται υπό τόν Στάϊκον, τόν άδελφόν τθυ, καί τόν 
Γκοβιρνάντην,αξιωματικόν έπί αποσπάσματος τίνος εκ τακ
τικών' ώφελούμενοι οέ άπό το σκότος καί τήν βροχήν έ- 
πλησίασαν εί; το φρούριον ίκανως, καί έστάθησαν' προέβη δ 
Μοσχονησιώτη;, όμοϋ μέ 86ω φέροντας την κλίμακα, ών 
ό μέν ώνομ,άζετο Πορτοκαλής δ 8έ Παφνουτιος,μ,οναχός εκ 
του λ,θωνος. Πλησιάσαντες δέ άποθέτουσιτήνκλίμακα έπι 
τοϋ τείχους, καί άναβαίνει δ Μοσχονησιώτη;. Εσωθεν τοϋ 
τείχους, επί μικροΰ οίκίσκου τίνος υπηρχεν άμυδρον φως, 
έκδέ τν]ς θυρίδος παρατηρήσας δ Μοσχονησιώτης οτιυπήρ- 
χεν εις όθωμανός, εισέρχεται έξαίφνης μέ τό ξίφος γυμνόν 
καί έφορμα κατά τοΰ οθωμανοΰ. Ουτος έκπλαγείς άπότό 
άνέλπιστον παρεδόθη άνευ άντιστάσεως. ‘Ο Μοσχονησιώ
της τότε λαβών καί τούτον μεθ’ έαυτοΰ έρχεται είς τδ 
τείχος, καί ειδοποιεί τον Στάίκον περί τής έπιτυχίας 
του. ’Ανέρχεται ουτος μέ τούς περί αυτόν, άνοίγουσι την 
Ουράν καί είσέργονταιάπαντες·κυριευσαντες ούτως τήνγιίυ- 
ρουστάμπιαν λεγομένην χωρίς νά έννοηθώσι, προέβησαν 
επομένως κατά τδν αυτόν τρόπον καί είς τούς λοιπούς 
προμαχώνας, καί είς δλίγον διάστημα χρόνου έγένοντο 
κύριοι όλου τοϋ Παλαρ.ιδίου.

‘Η εΐδησις αυτή έκαμε τούς έν Ναυπλί^ πολιορκουμέ- 
νου; ν’άπολέσωσι πασαν ελπίδα σωτηρίας, καί την έπι- 
οΰσαν παρεδόθησαν έπί συνθήκη νά παραχωρήσωσιν όλην 
την περιουσίαν των, καί νά μ.εταβιβασθώσιν είς την μι- 
κράν Ασίαν. Ουτω τό Ναύπλιον περιελθόν είς τάς χεϊρας 
των‘Ελλήνοιν, έχρημάτισεν ώς εστία τής έπαναστάσεως, 
οπού συνεκεντρώθησαν όλαι αί δυνάμεις, καί διά τής 
γειτνιάσεως των δύω ναυτικών νήσων διέσωσε την ‘Ελ
ληνικήν έλευΟερίαν.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ίϊ/ων ημέρας 3!. ή ημέρα έ/ει ώρ. 9 31: καί νϋ; ώρ.
14 29.
γ 1 13 Κυ. Ναούμ τοϋ προφήτου.

2 14 Δευχ. ’Αββαν.ούμ χού προφήτου.
3 15 Τρ. Σορονίου τοϋ προφήτου,
4 16 Τιχ. Βαρβάρα; μεγα). /.κι ’Ιωάννου τού Δαμασζνινοΰ.

Νέα Σεληνν) εις τ«ς ώρ. 0 λεκτ. 36 μετά μεσημβρίαν
/7αρ’ ’ΟΟωμαι-οΐς τζεμάζι.Ι έΟΰέ.Ι.

7 5 17 Πεμ, Σάββα τοϋ 'Ηγιασμένου, άργ.
7 6 18 Παρ. Νικολάου into/., μύρων τοϋ Θαυμκτουργού άργ.

7 19 Σκβ. Αμβροσίου έ?πσ*. Μίίιολάνων.
-(* 8 20 Κυρ. Παχαττίου τοϋ ότι ου.
f 9 21 Aeux. ‘II σΛλη·{/ι; Tij; ‘Αγία; "Λννΐ);. άργ.

‘Ο -/upon άρχίχαι ώρ. 4. 34. μιτά ριστ,ρζο at
‘Ο ’Ήλιος εί; χόν Λϊγόζερων.

10 22 Τρ. Μ/ι να, Ε ομογενούς χαΐ Ευ γράδου μ* ρ τυρών.
11 23 Ter. Δανιήλ τοϋ Στυ/ίίου.

V) f/fz. έχει ώρ. 0. 22· *«ι ή νύς 1 i. 20.
t 1 2 24 Π*μ. Σττυρίδωνος τοϋ θαυματουργού άργ.
Σελ-όνο; πρώτον χέιαρχον εΐ; ώρ. 8 λετχ. 21. τής πρωίας: 

43 25 Παρ. Ευστρατίου ·ζαί τών σϋν αΰτώ μαρ. Λουκίας μκρτ.
14 26 Σκβ. Θύρσου ζαί χών σύν κντώ μαρτύρων.

■{■15 27 Κυρ. Τών [Ιροπατόροιν χαί Έλευϋερίου ίερομάρτ.
40 28 Aeux. Λγγαίου τοϋ προφήτου.
17 29 Τρ. Δκνιςλ χοϋ προφ.τϋυ άγ. τριών Παίοων, Διονυσίου;

άρχιεπισκ. Λϊγίνς; χοϋ προστάτου τής Ζακύνθου.
18 30 Tex. Σϊβαστιανοϋ μάρχ.
Πανσέληνος είς τάς ώρ. 11. λεπτ. 8. μ. μ.
19 31 Πεμ. Βονιγκτίου μάρχυρο;.

’Ιανουάριος
20 1 ΓΙαρ. ’Ιγνατίου ίερομάρχυρος.
21 2 Σκβ Ιουλίαν?/; μάρχ.

ή χμ. έχει ώρ. 9: 32: και h νΰξ 14. 28.
7 22 3 Κυρ. πρό χϊ; Χριστού Γεννΐσεως και Αναστασία; χϊ;

φαρμαζολυτρ.
23 4 Διυτ. Τών ΰέ/.α μαρτύρων των εν Κρ/,Γ/ι
21 5 Τρ. Παραμονΐ χών Χρισχ. Γεν- ζαί Ευγε.-:ία; οσιομάρχ.
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t 25

t 26 
f 21 

28 
t 29

30
31

Αχιλζυθέρωσιε τοΰ Μεσολογγίου κατά 
Λεκίμδριοκ τοΰ 1822.

Μετά την άτυχη καταστροφήν των φιλελλήνων εις 
Πέτα, καί τί}ν αλωσιν τής Κιάφας, α! κατά την Δυτι
κήν έλλάδα ΤουρκικαΙ δυνάμεις ίνισχυθεΐσαι διά τοϋ 
σώματος τοΰ ‘Ρεσσίτ-Πασσα ( Κίουταχή) ωρμων νά 
καταλάβωσι τής Αίτιολίας την πεδιάδα σκοπευοντε; διά 
τοΰ Πατραϊκοϋ κόλπου νά μεταβώσίν είς τήν Πελοπόν
νησον, και νά οβόαωσι τους τελευταίους σπινθήρας τής 
Ελληνικής επαναστα'σεως. ΑΙ δ’ Ελληνιχαί δυνάμεις πα- 
ραλυθεΐσαι ένεκα των ατυχημάτων Αδυνατούν νά συγ
κεντρωθώ^ καί νά ΰπερασπίσωσι τάς πρδς την πεδιάδα 
διόδους.

ό ‘Ομέρ Πασσας έπΐ κεφαλής 8000 άνδρών διέβη 
τά ςενά τοΰ Μακρυνόρους καί εστρατοπέδευσε κάτωθεν 
τής Λεπενοΰς δπαυ συνηντήθη μετά τοΰ Κίουταχή' εκεϊ- 
Οεν διαβάντες άμφότεροι τδν ποταμόν καί συσσωμ.ατω- 
θέντες είς Βραχώρι έξεστράτευσαν πρός τά κάτω μέρη 
τής Αιτωλίας.

ΤΙροοεγγί^οντος οΰτσ> του εχθρού, οί "Ελληνες ένδί- 
δοντες s!c τόν χείμαρον υ.-τεχώρουν άλλοι μεν εις τά 
όρη, άλλοι ο Mr το Μεοολόγγιον, όπου ουνελθόντες εις

4

G Τετ. 'Π /.ατα Σάρκα χίννησις τοΰ Κυρίαν ημών Ιησού 
Χριστού, if/. καί καιαΚ. ιί; πάντα άπό σήμερον μίχρι 

παραμ. των θιορανειων.
1 Πεμ. Ή Σύναξις τής Θεοτόκου.
8 Παρ: Στεφάνου άρχιοιακόνου καί προτομάρτ. ftpy.
9 Σα6. Μνήμη των <ν Νιχομ.ηίεία Siσμυρίων μαρτι

10 Κυρ· Τών «·/■ 14 χιλιάυων Νηπίων.
11 Δευτ. 'Ανυσίας μάρτυρας.
12 Τρ. Με)άιης τής όσιας καί «πόό. τής τών Χριστ. εορτής.

ή ήμ εχει ώρ, 9: 41: χαΐ νΰξ 14: 19:
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διάτκεψιν οί Οπλαρχηγοί συνεθούλευσαν τόν Μαυροκορδά- 
τον ν4 έγκαταλείψωσι τά μέρη έκεΐνα τα όποια ήτον 
αδύνατον νά ίιπερασπίσωσιν. «*Αν τά έγκαταλείψω- 
μεν άπεκρίθη J Μαυροκορδάτος, διέρχεται άνεμ.- 
ποδίστως δέχθρός, κυριεύεται ή Πελοπόννη
σος, καί τί> παν άπόλλυται* ίγώ θά άποθάνω 
έδώ! » · Καί έγώΐ » άνεφώνησεν 6 Μάρκος Βότσαρης. 
Αί λέξεις αύται υπήρξαν το σύνθημα τϋς ηρωικές δϊΜ- 
ρασπίσεως του Μεσολογγίου.

Η πόλις αυτή κεϊται έπΐ πεδιάδας περιβρεχομένης υπό 
θαλάσσης άβαθοΰς μέχρι τεσσάρων μιλίων άποστάσεως, 
προσιτής εις μόνα τά αλιευτικά μονόξυλα. "Απασα ή 
όχύρωσις τής πόλεως συνίστατο είς τείχος περίκρημνον, 
περιτριγυριζόμενον υπό τάφρου γεμουσης είς τά πλεΐστα 
μέρη άπό τά χώματα καί τούς λίθους των καταπιπτόν- 
των τειχών. Είχε δέ τέσσαρα άρχαια πυροβόλα τοΰ 
ναυτικοί, καί εν των 36 λίτρων. Τά πολεμεφόόια μό
λις έπήρκουν είς ενός μηνάς πολιορκίαν, αί δε ζωοιρο- 
φίαι ήταν έλάχιτται. Από τοιούτου φρουρίου άποφασίσα- 
σα ή φρουρά τοΰ Μεσολογγίου ν’ αντίκρουση δώδεκα 
χιλιάδας έχθρικοδ ς-ρατοΰ, ήρχισεν άμα είσελθοΰτα νά 
έπισκευάζη τά τείχη τής πόλεως διά βουτσίων γεμιζο- 
μένων μέ χώμα, καί νά καθαρίζη τάς τάφρους βοηθου- 
μένη καί άπό αΐτάς τάς γυναίκας. ’Εμ.ηχανατο δέ άπει
ρα τεχνάσματα διά ν’ άπατήση τόν εχθρόν, σταίνουσα 
παρά τό τείχος λίγχας πολλάς επί καλαμιών καί τυμ- 
πανοκροτοΰσα άδιακόπι>»ί. Τριακόσιοι εξήκοντα ήταν οί 
έν τω φρουρίω δπλϊται* έζητήθη ίέ άμέσως εκ τής Πε
λοπόννησου έπικουρία.

Οί δέ έχθροί διελθόντες τό Κεφαλόβρυσον έφθασαν 
την 25 Όκτωβρί ου άμαχητει έξωθεν τού Μεσολογγίου, 
καί εστρατοπέδευσαν δ μεν Κιουταχής κατά τον "Αγιον 
Αθανα'σιον, δ δε ’Ομέρ πασσας κατά τόν "Αγιον Δημή- 
τριον, ύψώσάντες διά νυκτός κανονοστάσια. Συνεποσοϋντο 
δέ αί κατά £ηράν έχθρικαΐ δυνάμεις είς δώδεκα χιλιάδας 
ς-ρατών καί ιίκοσι εξ πυροβόλα* προ όλίγων ο* ήμερων
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κατέπλευσαν εϊς τον λιρ,ένα 6 Γιουσούφ-πασσας με τρία 
πολεμικά πλοία' ώστε τήν 25 'Οκτωβρίου ή πόλις έπο- 
λιορχεΐτο και κατά ξηράν καί κατά Θάλασσαν.

Τήν 26 ’Οκτωβρίου ό έχθρικδς ς-ρατές ήρζατο άκα- 
ταπαίιστως νά πυροβολή έπΐ δύο Ημέρας Οέλων νά κατα- 
πτοήσ·/ι τού; πολιορκουμένους καί τούς άναγκάση νά πα- 
ραδοθώσι, πλήν ή άνδρία των άμ,υνομένων καί ή δρα- 
στηριότης των εις τά νά έπισκευάζωσι τά καταπίπτοντα 
οχυρώματα ήσαν άπερίγραπτοι. Τήν τρίτην ήμέραν δια- 
κοπέντος τού πυροβολισμού έπροτάθη συνθηκολογία. ‘Ο 
Μαυροκορδάτος παρών παντού οπου υπήρχε μάχη, έκ- 
φλέγων τάν πατριωτισμόν καί τάς έλπίδας των συστρα
τιωτών του, δραστηρίως συναθροίζων άπανταχύθεν έφό- 
δια καί άδιακόπως έφευρίσχων μέσα άμύνης καί τεχνά- 
σμ.ατα κατά τοΰ έχθροϋ, έδέχθη μέ ψευδή προθυμίαν τήν 
πρότασιν τούτην, καί ποτέ μέν μετά των περί τάν 
Κιουταχήν διαπραγματευόμενος, ποτέ δέ μετά των περί 
τον Όμερ-πασσαν, καί έρεθίζων τήν φιλοτιμίαν των 
Πατσάδων τούτων, προθυμουμένου έκατέρου νά ήναι αύ- 
τύς πρωταθλητής εις τήν προσκύνησιν τοΰ Μεσολογγίου, 
έκέρδισεν άρκετάς ημέρας, ένεδυνάμωσε τήν δχΰρωσιν, 
ότε τήν 8 Νοεμβρίου ίφάνησαν επτά ‘ΐδραϊχά πλοία 
κκταδιώξαντα ευθύ; τά διά Θαλάσσης πολιορκοϋνεα Τουρ
κικά, καί ήγκυροβόλη,σαν έν τώ λιμένι. Η χαρά των 
‘Ελλήνων ύπήρξεν απερίγραπτος, τά δέ θάρρος των ένε- 
ψυχώθη έτι μάλλον, δτε ειδον τέλος άποβ(βαζομένην 
τήν άνυπομόνως περίμενομένην Πελοποννησιακήν έπικου- 
ρί<*ν, ήτις συνεποσοϋτο ιίς χιλίους διαχοσίους δνδρας 
ς·ρατηγουμένους άπο τον Πέτρον Μαυρομιχάλην, τύν 
Ανδρέαν Ζαίμην, τ4ν Κανέλλον Δελιγίάννην καί τον 
Ανδρεαν Λόντον. Μετά τήν επικουρίαν ταύτην Οαρροϋν- 
τες οί Έλληνες έπεχείρουν και εξόδους, έξ αν ή κατά 
τήν 27 Νοεμβρίου γενομένη ύπήρζε φονική κατά τών 
Τούρκων. Αυτών δε αί βιαιοπραγία! καθ’ απασαν τήν
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4Axapvsινίαν και Αιτωλίαν ήνάγκασαν τους χωρικού; νά 
λοίβ οτι τά όπλα καί νά προσβάλωσι τού; Οθωμανούς 
δοάκις ευρισκον αυτούς' είς άποσπάσματα σκορπισμένους. 
Προς ένίσχυσιν δ’ αυτών καί διά ν’ άπειλήση τος συγ
κοινωνίας των έχθρών έξήλθε τοΰ Μεσολογγίου δ Μαυ- 
ρομίχάλης £χων Ικανόν σώμα υπό την δδηγίαν του την 
24 Λεπεμβρίου.

Τήν εξασθένησιν ταυτην της φρουράς παρατήρησα; δ 
Όμέρ Βριόνης άπεφάσισε τέλος μετά δίμηνον πολιορ
κίαν νά έπιχειρήσ·/) έφοδον χατά την έορτήν των Χρι
στουγέννων, έλπίζων νά καταλάβη προσευχομένους τούς 
Ελληνας.

Ό άρχηγος Μσυροκορδάτος καί άλλοθεν λαβών δι
δόμενα περί τοιούτων σκοπών, καί πανταχόθεν πληρο
φορούμενος 2τι έν τω έχθρικφ ς-ρατοπέδιφ υπήρχεν έκ
τακτο; χίνησις, διέταξε γενικήν παρασκευήν χαί επα
γρύπνησή των σωμάτων πλησίον των όχυρώσεων" ή 
περί -ών όλων μα'χη περιεμένετο έν σιωπή βαθεία, καί 
οί των ’Εκκλησιών κώδωνες ήθελον αναγγείλει τήν έναρ- 
ξιν αύτής διά τών ευσεβών των. άπηχήσεων.

Τήν πέμπτην ώραν τή; πρωίας τής 25 Δεκεμβρίου 
βολή κανονιού εδωκε τό σύνθημα τής έφόδου, γενικός 
πυροβολισμός παρηκολονθησε τό πρώτον τοΰτο σημεϊον, 
εί; τό όποιον οί Έλληνες άπήντησαν με τήν αύτήν ζω
ηρότητα. Οκτακόσιοι έκλεκτοί φέροντες άναβάθρας καί 
ύπό άλλων δισχιλίιον βοηΟουμενοι έπλησίασαν κα! έ
στησα ν μάλιστα κλίμακά; τινα;, πλήν ευθύς έφονεύθησαν, 
δύω σημαιοφόροι στήσαντες τήν Ημισέληνον έπΐ τών 
τειχών έλαβον τήν αύτήν τύχην’ ολαι αί λοιπαί μοϊραι 
τοΰ Τουρκικού στρατού ώρμησαν είς τήν έφοδον, ά)λ’ 
αποπειρώμενοι ν’άναβώσ: τά περιφράγματα κατεκρημνί- 
ζοντο εί; τήν τάφρον. Οί Έλληνες αταντες αρχηγοί καί 
στραηώται, ένΟουσιώντες τόν θειον τϊ,ς έλευθερίας καί 
πίστεως ενθουσιασμόν έμάχοντο άπαραμίλλως, ό αρχη
γοί ώοήγει, ένεΟάρέουνε τόν ηρωικόν αυτόν στρατόν’ ή
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μάχη υπήρξε σύντομος πλήν πεισματώδης καί αιματη
ρά, δ ήλιος άνατείλας άπεκάλυψε τήν περί τδ φροι'ριον 
πεδιάδα σκεπασμένην άπδ πτώματα έχδρινά καί τάς 
'Ελληνικάς σημαίας ύπερηφάνως κυματιζούσας επί τού 
φρουρίου. ΟΙ Τούρκοι άπώλεταν κατά την έφοδον ταύ- 
τήν <20 0 άνδρας καί έννέα σημαίας ίνώ, πράγμα άπί- 
στευτο», "Ελληνες εξ μόνον έφονευΒησαν καί τριάκοντα 
έπληγώβησαν. Τοιαύτη ύπήρξεν ή ίκβασις της εφόδου 
ταύτης, διά τήν Επιτυχίαν τής οποίας οί των Τουρκικών 
στρατών αρχηγοί είχαν τοσαΰτην πεποίΟησιν, ώστε όλεγο» 
οτι τά Χριστούγεννα Οά γευΟώσιν εντός τοΰ Μεσολογ
γίου, καί Οά πανηγυρίοωσι τήν μεγάλην των Χριστια
νών εορτήν.

Μετά τήν νίκην Ζλαι αί ίπαρ/ίαι τής Δυτικής Ελλά
δος άνεστατοόΟησαν. Ο δέ Όμέρ πασσας απειλούμενης 
τής διακοπής των μετά τής Ήπειρον συγκοινωνιών εου, 
πιστεύσας οτι οί "Ελληνες καταλαμβάνουσιν ολας τάς 
θέσεις δι’ ών ήδύνατο νά διέλδνι εις Πελοπόννησον διέ
ταξε τήν άποδημίαν τοΰ στρατού, οστις ώρμησεν ε’ς 
ταχεΐαν καί άτακτον υποχώρησιν άφήσας εις τό πεδίον 
δκτώ ώροΐα πυροβόλα, δυο όβούζια, τήν λοιπήν στρατι- 
ωτικήν ίπποσκευήν καί άφδονα εφόδια χαί τροφα'ς.

Τό Μεσολογγίου έσώθη, ή εις τήν Πελοπόννησον εισ
βολή εμποδίσδη, στρατός πολυάριθμος των έχδρών κα- 
τεστράφη κατά τό ήμίσυ, θάρρος καί νέος ένθουοιασμός 
κατελαβεν ολην τήν 'Ελλάδα, ή Ελληνική επανάστασις 
έσώθη μετά τού Μεσολογγίου, έν οσφ δε υπάρχει άν- 
δροοπότης πάλλουσα υπέρ τής έλευδεείας, τό τού Μεσο
λογγίου όνομα 0 άπηχη e-ς τήν ιστορίαν αίματόφυοτον 
καί ήρΐΰίκόν.
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Προρρήσεις 

τοϋ 1 8 5 7.
Έκ δύο ημερολογίων. 

Ιανουάριος.

Σελήνης τελευταΤον τέ
ταρτον.

Ό καιρός έσιται ευδιο;, ή 
θερμοκρασία γλυχυτάτη, καί 
έφ’ δλην την διάρκειαν αύτής 
ούτε νόσοι, ούτε λιμοί, ούτε 
σεισμοί, ούτε καταποντισμοί, 
ούτε πόλεμο· θά συμβώσίν. 
Ασπα'σθητε λοιπόν τόν μήνα
τούτον, καί μή λησμονήτε 
2τι τά καλά ταΰτα δφείλε- 
τε είς τόν 'Αγιον Βασέλειον 
τόν ενδοζον καί ιεράρχην τής 
όθροδόξου έκκλησίας.

Νέα Σελήνη.
11 ‘Ο καιρός έζακολουθε! στα- 
θερός, άλλ’οί άνθρωποι άστα
τοι. Χθές εί; μίαν βουλήν 
(ποιαν ό άστρολόγος δυσκο
λεύεται νά τό προμαντεύση), 
διέρρηξαν τά μέλη αύτής τά 
ίμάτιά των έναντίων ενός νο
μοσχεδίου" καί σήμερον, πνοής 
βαλαντίοτρόρου λιγυρώς έπι- 
ψαυσάσης τά ώτία αΰτών, 
πάντες συνέόρεψαν μετά σπου
δής τά διαρόηχθίντα ίμάτι- 
α, καί παρεδέχθησαν ιό κα-

Σελήνης ύστερον τέταρτον
Έ φάσιί αυτή θέλει είναι

βροχερή, μέ άνεμους σφοδρούς 
καί ψϋχο€ έπεσθητόν.—Χρε- 
ωκοπΐαΐ, έπανάστασις είς πό- 
λιν τινα.—Ναυάγια. —Τα
χυδρόμοι είς κίνησιν.—Τά 
νοσοκομεία γέμουν άπό ασθε
νείς.—Σημειώσατε τάςημέ
ρας 8 καί 10.

Νέα σελήνη
Τό τέταρτον τοΠτο θέλει 

είναι άκατάσιατον μέχρι τέ
λους,κυρίως μέ ανέμους σφο
δρούς. —’ Επιπολάζουν ο? 
πυρετοί. —Μυστικοσυμβού
λια περί Ιξορίας ήγεμόνος. 
—Συμμαχία. —Πένθος είς 
διάσημόντιναΟίκογένειαν.— 
’Αναγνώσατε τάς έοημερίδας 
περίεργόν τι;

Σελήνη; πρώτον τέταρτον
ΓΗφάσις αυτή θέλει είναι 

κατά μέγα μέρος βροχώδης, 
μέ ψύχος έπαισθητόν.'Ενεκα 
τών βροχών αί άσθένΐιαι θέ
λουν αύζήσει. —Προπαρα- 
σ/.ευαί κατά ςηράν καί θά-
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τακριδίν νομοσχέδιον. ή λασσαν. —Νέα ανέλπιστα, 
αίσχος I ατινα θέλουν πολύ μας εΰχα-

Σελήνης πρώτον τέταρτον, ριστήσουν.—Φυλακίσεις έ- 
Φαίνεται τις μεταβολή, πισήμων άνδρών. 

άλλα δίν ίπέρχεται. έορτή 
μεγάλη προετοιμάζεται. Νέ
φη τινά σκιερά άνακαλύπτον- 
ται εις τόν διπλωματικόν 
ορίζοντα, μετά τινα; 8μω; 
διακοινώσεις χαΐ μεσολαβή
σεις διασκεδάζονται. Γάμοι 
έπιφανεΤς προαναγγέλλονται" Πανσέληνοι
άλλ εΐσέτι άδέσποτοι. Το τέταρτον τούτο θέλει

Πανσέληνος. μάς έπιφέρει καχοκίιρίας,
Σημεία, βροχές καί βρο- περί δέ τά τέλη του θέλομεν 

χή λεπτή, άλλά περαστική. Ιχει ήμέρας τινας γαληνίαί- 
Ολα παρέρχονται έντώκόσμω αί.—Ή σελήνη ώ; διευθυν- 
τουτω!εν μόνον μένει, ή άν- τρία τών νοσοκομείων πολ- 
ίρωπίνη άθλιότης. Καλόν λούς έκ των δυστυχών άσθε · 
δμως νάπροφυλάττεσθε, διό- νβν κακομεταχειρίζεται.— 
τιήρχ/.σανν’άκούωνταιτσάτ, σημειώσατε τάς ήμέρας 2& 
πάτ, άσδίνεΐαί τίνες. καί 31ε

Φενρούάριος^

Σελήνης τελευταίον τέ- Σελήνής ύστερον τέταρτον,
ταρτον. Κατά μέγα μέρος δμοιον

Καλά όνομάζουν τόν Φε- μέ τό παρελθόν τέταρτον, 
βρουάριον ΚουζσοφΛέβαροτ' καί ίσως ταραχωδέστερον.— 
ποτέ αί παροιμίαι καί τά Αί άσθένειαι έλαττοϋνται.— 
£ητά δέν ψεύδονται. Μόλις Ταχυδρόμοι είς κίνησιν.— 
έπάτησε τό ποδάρι του, καί ’Ακούσατε τό νέον έκεΐνο;— 
ήρχισαν βροχαΐ, καί ψύχος, Τρικυμίαι.—Πένθος εις Βα- 
κα'ι ποταμοί, καί καταρράκτ- σιλιχήν αυλήν.—'Αμνηστία 
αι, καί μέ αυτά μαζή, θυμοί διαοήμου τινός.
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βασιλικοίκαί διακοινώσεις καί 
ταχυδρόμοι. Αλλά και αύτός 
δ έμπορικός δρίζων είς Sv 
μέρος τής γής σκοτίζεται.

Νέα Σελήνη
Η κακοκαιρία έζακολοΟει' 

δύο πλοία μεγάλα συγκρου- 
σθέντα σχεδόν καταστρέφσν- 
ται* άλλα τά πληρώματα σώ
ζονται πλήν τινων γυναικο
παιδών. II άκρίβεια περί τά 
τρόφιμα προχωρεί, καί δ 
πτωχός λαός γογγύζει, κα
θόσον αί κυβερνήσεις άντί 
νά τον άνακουφίζωσι, τον 
άλμέγουν κατά την συνήθειάν 
των.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.
Ηέ ολον το ψύχος καί τον 

κακόν καιρόν, τελούνται γά- 
μοι καί χαραί’ καί δικαίως 
βέβαια, διότι τό ψύχος θέλει 
ζέστην, καθώς καί ή ζέστη 
θέλει δροσιάν. Βλέπετε οτι τά 
εναντία συμπαθούν. Ασθένεια: 
μικραι, και άνακιοχή των 
διπλωματικών διαπραγμα
τεύσεων.

Πανσέληνος
Τρικυμία μεγίστη' πολλά 

δυστυχήματα συμθαίνουοΓ 
τών υποβρυχίων τηλεγράφων 
τά σύρματα κόπτονται, πολ
λοί μιναρέδες κατεδαφίζον-

'> )(

Νέα Σελνμη.
‘Ο καιρό; θέλει είναι 

ψυχρός εις τ/,ν φάσιν ταύτ/,ν 
περί δέ τά τέλη του με 
χιόνας.—Ενεκα τής ακατα
στασίας του καιρού, θέλομεν 
έχει πλευρίτιδας καί πεισ
ματώδεις βήχας.—Λαμπρά; 
τελετάς.—Διχονοίας μεταςύ 
δύο ήγεμ.όνων.—At δέ μοί- 
ραι θέλουν κόψει τό νήμα 
πολλών διαση'μ,ων άνδρών.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.
Τό τέταρτον τούτο συννε

φώδες καί βροχερόν, ίπί τέ
λους με χιόνας.—Αί άσθέ- 
νειαι εις τήν αύτήν στάσιν. 
-—ΠιρΙ δέ τών πολιτικών, 
ταχυδρόμοι εις κίνησιν, λό
γος γίνεται περί συνελεύσιως 
Βασιλέων. — Σημειώσατε 
τάς ημέρας 23 χαΐ 26.— 
Σεισμοί.

Πανσέληνος.
Ή φάσις αύχη άρχεται 

μετά καλοκαιρίας, αλλά πε
ρί τά μέσα της μέ βρογάς 
καί χιόνας έπί τών όρέων. 
—Ένεκα τής χιόνος θέλο
μεν έχει πονόλαιμον, πεισ
ματώδες βηχας, καί κρυο
λογήματα.—“Αστερισμοί τι- 
νες έπαπειλουσι λαόν τινα 
μέ λυπηρά συμβάντα.—Mu-
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ται εις τήν Κωνσταντίνου- στικαί έταιρίαι κατά ‘Ηγε- 
πολιν, την Προύσαν, τήν Άν- μόνος τίνος, 
δριανουπολιν,καί άλλα μέρη, 
καί η θάλασσα άναβράζει κή
τος μίγα, τοΰ όποιου το 
ελαιον άρκεΐ ν’ άναπληρώση 
τήν ελλειψιν τού ίλαίου ε!ς 
τδν τόπον έκεΐνον.

Μάρτιος

Σελήνης τελευταΤον τέ
ταρτον.

Χιών καί ψύχος δριμύτα- 
τον, άσθένειαι καί κάπου κά
που ταξείδιά τινα εις τόν 
άλλον κόσμον άλλα τον κά
τω ή τόν επάνω; ό άστρο- 
λόγος δεν λέγει. Τά διπλω
ματικά διορθώνονται, καί αί 
σχέσεις έπαναλαμβάνονται 
ίλαρώτερα. Γάμος πριγκί
πων· απόπειρα δολοφονίας, 
άλλ’ άποτυγία.

Νέα Σελήνη.
έζακολούθησις του αιΰτοϋ 

καιρού’ ενίοτε δέ μικρά τις 
ΰφεσις. Ταχυδρο'μοι τρέχουν 
άνω κάτω, άλλ ιός προμαν
τεύει ό άστρολόγος, διά κού
φια καρύδια. Φόβος έπανα- 
στάσεως λαού άξιοϋντος νά. 
λάβη τ/,ν εθνικήν του ΰπαρζιν.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.
Bpoyal ΐαγδαιόταται, άλ-

Σελ.ήνης υστρερον τέταρ.
Τό τέταρτον τούτο χιο

νώδες περί δέ τά τέλη του 
μέ σφοδρούς ανέμους.—‘Η 
Σελήνη αύζάνει τάς άσθενεί- 
ας.—Κλοπαΐ, καταχρήσεις 
καί άλλα δέν θα λείψωσιν 
εις τ4 τέταρτον τούτο.— 
Φημίζονται στάσεις εις διά
φορα μέρη.—Χρεωκοιςίαι έ- 
ταιρίας,

Νέα Σελήνή.
‘Η φάσίς αυτή άρχεται 

μ.ετά καλοκαιρίας, αλλά πε
ρί τά τέλη της μέ βροχάς 
και ανέμους.—Αί άσθένειαι 
έλαττοϋνται κατά τι.—Κα
ταστροφή ενδς Κράτους,= 
Κατακτήσεις πόλεων.—Ά- 
ναγνώτατε τάς εφημερίδας.

Σελ,ήνηςπρ ώτον τέταρτ.
Τό τέταρτον τούτο σχε

δόν ομοιον μέ τό παρελθόν, 
έκτος εις τά τέλη του μέ
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λ δ καιρός -ίί ιτιος καί άκατά
στατος. Εορταί ιϊςτινα αυ
λήν. Γέννησις ήγεμονόπαιδος 
και θάνατος ήγεμόνος. Ει
ρήνη παγκόσμιος. ’Ασθένειαι 
οϋκ ολίγαι.

Πανσέληνος.
’Ανακωχή τής βροχής, 

πιθανόν δέ καί παΰσίς, ή ση
μαντική μετρίασις, Εμπορι
κά δυστυχήματα.Ανακαλύ
πτονται Νέα χρυσωρυχεία, 
άλλ’ άτυχώς δχι εις τήν 
‘Ελλάδα. ‘Η άνοιζίς έρχεται 
γλυχυθυμος καί παραμυθη
τική.

γαληνιαίας ημέρας.—Αί άσ- 
θένειαΐ κατά μέγα μέρος έ- 
λαττοϋνται.= ’Ανεγνώσατε 
τά νέα;... πως σας έφάνη- 
σαν;—Σημ,ειώσατε τάς ή- 
μέρας 23 καί 25.—Κλοπαί.

Πανσέληνος
‘Η φάσίς αδτη θέλει εί

ναι συγ*ερασμένη είς τά τέ
λη της μέ ωραίας καί γα
ληνιαίας ήμέρας.—’Λσθένεαΐ 
σχεδόν δεν υπάρχουν εις τήν 
διάρκειαν τής φάσεως ταυ- 
της.—Είς πρωτεύουσαν τι- 
να άγάλλονται.—’Αναζάλυ- 
ψΐς έπαναστατικής εταιρίας 
κατά τοΰ ‘Ηγεμόνος των.

’AnpLltoc

Σελήνης τελευταΐον τέ
ταρτον.

Καιρός θαυμάσιος κατ’ άρ- 
χάς τής φάσεως, αλλά μετά 
ΐαΰτα ρέπει πρός τήν βρο
χήν. Επικρατεί 2μως υγεία. 
Προσέχετε μή πίπτττε κα
τακέφαλα είς τά νηστήσιμ.α, 
διότι είναι μέν νόστιμα άλλα 
βλαππχά· παν μέτρον άρι- 
στον. Μή λησμονήτε ότι εΐ- 
σθε Ελληνες, καί πρέπει νά 
βάλλετε είς πράζιν τά άπο- 
φθέγματα των σοφών προγό
νων σας.

Σελήνης ύστερον τέταρτ.
‘Η φάσις αδτη θέλει εί

ναι ευνοϊκή, έκτος μικρών 
τινων μεταβολών είς τά τέ
λη της.—Περιπνευμονία;.— 
’Ηχούσατε τήν περίεργον έ- 
κείνην εϊδησιν;—Διασκε
δάσατε μέ τάς έφημερίδας 
έπί του παρόντος.—Κατα- 
πίεσις δυστυχούς τίνος λαοδ.

Νέα Σελήνη.
‘Η φάσις αδτη θέλει εί

ναι συννεφώδης, αλλά μέ 
ωραίας καί λαμπράς ήμέ- 

Ρας,περί τά τέλη της μέ
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Νέα Σελήνη
ΙΪ αύτή άστασία τοΰ και- 

οϋ, ποτέ μέν γαλήνιος ποτέ 
έ συννεφώδης, ενίοτε δε χαΐ 

βροχερός. Τά πολιτικά 2μως 
φαίνονται έπί τοΰ παρόντος 
ιϋσταθέστερα. Τών ταλαί
πωρων ιατρών τά βαλάντια 
έξηράνθηοαν, τοσαύτη είναι 
ή υγεία. Είθε νά άποξηραν- 
θώσι διά παντός !

Σελήνης πρώτον τέταρτον
Εόδία καί καιρός τερψι- 

κάρδιος I Χαΐρε έαρ γόνιμον 
τροφών, τροφών, κέρδους, 
δδοιποριών,έκιχειρήσεων καί 
παντοειδών καταχτήσεων ! 
Σέ έψαλαν οί ποιηταί από 
καταβολής κόσμου' από ’Α- 
νακρέοντος μέχρι Χριστο- 
ποόλου καί Βιλαρά' θά σέ 
ψάλω καί εγώ, άλλ' όταν με 
έπαναφέρ-ρς εις τοός 20 χρό
νους, ή όταν μοΰ δώσης όσων 
χρόνων είμαι τώρα, τόσας 
χιλιάδας λιρών, έοτωσαν 
καί τουρκικαί.

Πανσέλενος.
Προσεχώς ό γαλήνιος και

ρός. ‘ϊγεία καί γάμοι πολ
λοί. Απειρα κοράσια απελ
πισμένα υπανδρεύονται ύπό 
αίσιους οιωνούς. Τά πολιτι
κά αμφιταλαντεύονται' τό

όλίγας τινάς βροχάς.—Αί 
άσΟένειαι αυξάνουν επί τό 
μάλλον καί ήττον.—Δρα- 
στηριότης είς τινα μυστι
κοσυμβούλια καί έκτακτοι 
ταχυδρόμοι εις κίνησιν.—

Σημειώσατε τάς προτε
λευταίας ήμέρας της φάοεως 
ταύτης.

Σελήνης πρώτον τέταρτ.
Τό τέταρτον τοΰτο θέλει 

είναι ευνοϊκόν, τάς δέ έσ- 
πέρας συννεφώδες.=‘H Σε
λήνη διευθύντρια των νοσο
κομείων πολλούς εκ τών άσ- 
θενών αποπέμπει είς τήν 
άλλην ζωήν.—Λόγος γίνε
ται περί διαδοχής ‘U γε
μένος.—Μεγάλη πυρκαϊά 
εις επίσημόν τινα πολιν.— 
’Απόπε-ραι δολοφονίας κατά 
Κυριάρχου τίνος.

Πανσέληνος.
‘Η φάσις αυτή μάς πα

ρέχει καλάς καί ευνοϊκός 
ήμέρας είς δλην τήν διάρ
κειαν της.—Προφυλαχθήτε, 
κύριοι, ώ ς επί τό πλεΐστον 
πρός τό εσπέρας.—"Οσον 
δε περί τών ανθρωπίνων 
συμβάντων ή φάσις αυτή 
δέν παρέχει τ! σπουδαΐον, 
εκτός μόνον γρεωκοπίας καί 
Λ/,στείας.
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Μάιος

Σελήνης τελευταΐον τέ
ταρτον.

Ευλογημένος 5 Μάϊος! 
Φέρει τό έαρ πολύανθες, πο- 
λιόν, στεφανηφόρον, χρύσει- 
ον, κρυερών νεφέων έλατήρα, 
υγρόν, εύτροφον, γλαγόεν, 
ήμ,εροθαλές, θέλετε λοιπόν 
καλν,τέραν καί πλουσιωτέρζν 
φάσιν; Έί; £ν μόνον μέρος 
άκολουθούν μερικά τοΰκόσ- 
μου ακολουθούν σκάνδαλα 
μ.εταξύάνδρογύνων* άλ’ είς 
τούτο τί πταίειδ Μάϊος.

Νέα Σελήνη.
Θερμοτέρα ή φάσίς της 

προλαβούσης· διά τούτο θερ- 
μότεραι καί αί χαρδίαι τών 
πολιτικών, τών έμπορων, 
τών ναυτικών, τών τε/νι- 
τών και τών βιομηχάνιον. 
Ολο; έπιδίδονται μετά πολ- 
λης ζέσεως είς τας έπιχειρή- 
σεις των, καί όλοι, πλήν 
ευαρίθμων έ'αιρέσεων, έπι- 
τυγχάνουσίν. Λς χαρώμεν.

Σελήνης πρώτον τίταοτον
Τά εξυνίσεν ίλιγον ό ου- 

ρανόςκαί αίφνης πίπτει βρο
χή, συνεπιφέρουσα καί μικ
ρόν ψύχος’ άλα’ ή βροχή οό-

Σελήνη; ύστερον τέταρτ.
Τό τέταρτον τοΰιο άκα- 

τάατατον, μα; έπαπειλεΐ μέ 
ανέμους καί ραγδαίας βρο- 
χάς, αΐτινες θέλουν βλάψει 
του; τε καρπού; καί τήν 
υγείαν τών άσθενοΰντων.— 
Επανάοτασις είς πόλιν τινα. 
—Αναγνώσατε τάςέφημεοας, 
νά μάθητε σπουδαϊόν τι πε
ρί χατακτήσεως τόπου τίνος.

Ν'έα Σελήνη.
Τό τέταρτον τούτο θέλει 

είναι εύνοϊκώτατον, περί δέ 
τό τέλος του συννεφώδες.— 
Ενεκα τού καλού καιρού, οί 
ασθενείς αναλαμβάνουν.— 
Περί δε τών Ανθρωπίνων 
συμβάντων, όσον εικάζω έκ 
τού τετάρτου τούτου, θέλουν
» Λ ί , > /είναι ουσαρεστα αναγνωσα- 

τε τάς έοημερίδα; ίνα μά- 
Οητε τά δυσάρεστα . . . Τό 
έμπόριον είς μεγάλην κί- 
νησιν.

Σελήνη; πρώτον τέταρτ.
‘II φάσις αύτη όμοια με 

τήν παριλΟοΰσαν, ε/.τός πε
ρί τά τέλη της μέ χαύσοι- 
να.—Λί άσθένειαι κατά το 
μάλλον καί ήττον μετριά-
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«ρέλ'.ίΛος εις την γην, καΐ 
τής γης τά προϊόντα ωφέ
λιμα εις ημάς. Διπλωματι
κά I διακοινώσεις δριμεϊαι ώς 
ό καιρδς άνταλάσσονται’ υπ
άρχει ϊρ* γε φόβος ;

Πανσέληνος.
Έν μέσω βαθύτατης υ

γείας διαφημίζεται έπιδη- 
μία' κα\ οί ιατροί άνακομβί- 
νονται. άλλα δίν θά πολυ- 
■χαρώσιν. ‘Η φήμη εΐται 
ψευδής, καί πάντες άναλαμ- 
βάνουν το θάρρος αυτών. 
Μάλλον αί περί αποτυχίας 
μεγάλων τινων βιομηχανι
κών επιχειρήσεων ειδήσεις 
άληθεύουσι.

Ίο

Σελήνης τελευταΐον τέταρ.
Θέρμη οϋ σμικρά. Πτώ- 

σις δπουργείου, έςα/άστασις 
ή τουλάχιστον σημ.εΤα έξα- 
ναστάοεοις έθνίκότητός τί
νος, καί οολοφονίαΐ. Τα “0- 
λιτικά σκοτίζονται όπωσοΰν, 
άλλα τά νέφη Οά παρέλΟωσι 
χάρις εις τόν διπλωματικόν 
κάλαμον τον δΐζοεχθέντα 
τήν σπάθην.

ζονταΐ.—Πώς σας έφάνη- 
σαν τά νέα;—‘Ηχούσατε 
την τρομεράν δολοφονίαν... 
—Πένθος εις αυλήν τινα. 
—Το έμ.πόριον εξακολουθεί 
είς μεγίτσην κίνησιν.

Πανσέληνος.
Τ4 τέταρτον τοϋτο θέ- 

λομεν ϊχει άρκετάς καύσεις, 
καί ένεκα ο-ών πολλών καύ
σεων θέλουν επιπολάζει έγ- 
κεφαλίται καί θέλει επιφέ
ρει βλάβην τινά εις τά δπω- 
ρΐκά.—Κατά τδ τέταρτον 
τοΰτο Οέλομεν άκουσει ειϊά- 
ρεστον εϊδησιν .. —£ηρασία 
εις πόλιν τινά.—Διαπραγ
ματεύσεις περί σπουδαίων 
άντικεμένων.

C-ytoc

Σελήνης ύστερον τέταρτ.
Ή φάσις αυτή δμοία έν 

μέρει μέ την παρελθοΰσαν, 
έκτος οτι ή καϋσις αυξάνει. 
—Οί ασθενείς δέν έχουν 
οΰδέν εδάρεστον είς τάς ασ
θένειας των.—"Οσον δε πε
ρί των νέων, ή φάσις αυτή 
μάς λέγει, είς κίνησιν ταχυ
δρόμοι, εξορία ένδοξων άν- 
δρών, καί άποβίωσις ‘ίίγε- 
μόνος τινός.—Είτι',ήτητον
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Νέα Σελήνη.
'Αρχι\ τον Θέρθυ(.

Λΰζάνει ό χαύσων* οί άν
θρωποι τρέχουν σωρτ,οόν εις 
τά λουτρ* τής θαλάσσης. Ας 
προσέζωμεν δμως διότι τάς 
άκτάς περιέρχονται σαρκο
βόροι καί απηνείς καρχσρί- 
αι. ’Αντιπολίτευσις σφοδρά, 
άλλ’ δχι έπιτυχής.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.
‘Η φάσις έπΐ τό αύτό. 

τά δημ.όσια έπΐ τό αύτό’ τά 
των εμπόρων επί τό αΰτό, 
τά πάντα επί τό αδτό, έκ- 
τός τοϋ θέρους τό όποιον δεν 
εΐναι, ώ; προεϊπεν ό άστρο- 
Χόγος πολλά εύτυχές. ’Οπώ
ρας δμως άρχετάς έχομεν.

Πανσέληνος.
Καΰσων, χαι καιρός eG- 

διος χάϊ νηνεμία. ‘Ηγεμών 
άποθνή σχειχαί ηγεμών γεννά 
υιόν. Πόλεμός τις εμφύλιος 
χαι αιματηρός. Ληστεία. Τά 
τής υγείας, χαλά.

τό ελαιον.
Νέα Σελή»η.
Εύάρεστος καί λαμπρά 

υπόσχεται ν’ άναφανν^ ή φά- 
σις αυτί), εις τάς 1 3 καί 
14 θέλει έπιφέρει ψιλάς 
βροχάς καί βροντάς.—Επι
πολάζουν πυρετοί καί περι
πνευμονίας—"Οσον δε περί 
των νέων, ταραχαΐ καί δυσ- 
τυχίαι θέλουν συμβεΓ ε'ς 
τινα πρωτεύουσαν.

Σελήνη; πρώτον τέταρτον.
‘Ο χαύσων γίνεται έπαΐσ- 

θητός, περί Si τά τέλη θέ
λει αίιζήσιι.—ΐά νοσοκομεία 
γέμουν άπό άσθενεΤς.—Αί 
οέ λε/έναι θέλουν υποφέρει.

—Μχταιοΰνται Ά-τ/λ 
τινός διπλωμάτου, όστί; χαι 
φονεύεται.—Μεταβολαί εις 
επαρχίαν τινα.

ΙΙανσέλτ,νος.
‘Η φάσις αυτή όμοια pi 

τ-ήν παρελθοΰσαν.—‘Η φά- 
σις αύιη θέλει επιφέρει ό- 
λίγην τινα βλάβην είς τά 
όπωριχά.—έπιπολάζουν «γ- 
χεφαλϊται, καί περιπνευμο
νία'..— Ανεγνώσατε τάς ε
φημερίδας; — Ιΰίόετε τήν 
τρομερόν συμμορίαν των 
έπιπεσόντων κατά διάσημου 
τ,νος κακούργων;
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ΊούΛιοζ

Σελήνή; τελευταΤοντέταρ.
Έπίτασις τοΰ καυσωνος, 

καί έπομένω; άσθένειαι ά- 
κουονται άλλ’ δχΐ έπικίνδυ- 
νοι. ‘Η αύτή χαλάρωσις ί- 
πικρατεΤ καί εις τά πολίτι
κά. ‘Γπουργεΐόν τι μόνον 
χλονεΐται κατ’ έζωτερικάς 
άπαιτήσεις. Πραξις ληστρί- 
κή άξιοσημείωτος.

Νέα Σελήνη.
Έξακολουθησις τοΰ αΰ- 

τοΰ καιρού. Σύννεφα σκεπά
ζουν πού καί που τόν οόρα- 
νδν 6 δ ποιος πολλάκις φαίνε
ται θολός. Προοίμια σεισ
μού, άλλ' έάν αυτός επέλθη 
θά είναι μικρός και άκίνδυ- 
νος. Προσπάθεια', νέων πο
λιτικών συμ μαχιών.

Σελήνη; πρώτον τέταρτ.
*0 καιρό; δροσερώτερος. 

Στρατεύματα καί στόλων 
προετοιμασία!' άλλα διά τί 
άγνωστον. Πόλεμος ίν το- 
σούτω δεν υπάρχει. Τσζει- 
δια ίπιΐήμων άνδρών. ‘Υ
γεία. Τ4 έμπόρι.ν εχει φό- 
βοο;, καί γίνεται (κπτωσις 
χεφαλαίιυν.

Σελήνη; ύστερον τέταρτ.
Τ4 τέταρτον τούτο θέλει 

είναι συννεφώδες καί βροχε
ρόν περί δέ τά τέλη του μέ 
έπαισθητδν καύσωνα.—Πολ- 
λαΐ άσθένειαι είς τά βρέφη. 
—Νέα ανέλπιστα.—Παρα
τηρήστε τά; πρώτας ήμε
ρα; τοΰ έλευσομένου τετάρ
του.—Φυλακίσεις έπισήμων
άνδρών.

Νέα Σελήνη.
Τό τέταρτον τοϋτο θέλει 

είναι καθαρϊν καί εί; άκρον 
θερμόν.—Έπαπειλούμεθαά- 
πό κρίσιμους περιστάσεις τό
σον διά.τάς άσθενείας, δσον 
και διά τά άλλα συμβάντα , 
παρατηρήσατε καλώς τάς η
μέρας 11 καί 13.—θάνα
το; διπλωμάτου τινδς.

Σηλήνης πρώτον τέτορτον
‘Ο καύσων ίπαισθητός είς 

ολ"ν τό τέταρτον τούτο.— 
Αί άσθέγεΐιι μετριάζονται 
είςόλην τήν διάρκειάν του.— 
Χρεωκοπίαι μεγάλων έτερι 
ών.— ’Λναγνώσατε τά; έ- 
<fημερίδας διά νά μ,άθητε 
τα τρέχοντα.—Τρομεραΐ λη
στεία1. θέλουν συμβεΤ.
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Πανσέληνος. Πανσέληνος.

Καιρό; άνιλττΐσιως πολύ- ‘Η φάσις αυτή όμοια. μέ την 
άνιμος, κατ’ άρχάς της <ρά- παρελθοΰσαν' περί τά τέλη 
σεως, άλλά γλυκός καί Gep- της μό πορισσοτέραν χαΰσιν. 
ρ;.σςπερί τα τέλη. Συζητήσεις —Αί άοΟένειαι έλατίϋνται. 
διπλωματικαί καί έγγραφα —Φημίζονται ταραχαΐ καί 
απειλητικά, όλα δμως άπο- «τάσεις εις πολλάς πόλεις·— 
βαίνουν εις πνΰφ. Πυρκαϊά Δραστηριότη; εΓς τινα πρώ- 
άζία λόγου καί θάνατος με- της τήξεως μυστικοσυμβου- 
γιστάνος. λ·.α καί έκτακτοι ταχυδρόμοι

εις χίνησιν.
Σελη'νης τελευταίου τειαρ. Σηλήνης ύστερον τέταρτον,
‘Η φάσις δεν παραλάσ- Τό τέταρτον τούτο σμο·.- 

σει, ώς 5έν παραλασσει χαΐ ον με τό παρελθόν, εκτός ττε- 
κάνέν των ύπό την έπι^όοην ρΐ τά τέλη του θέλομεν Ιχει 
αυτής γινομένων. ^Εν καί ψιλάς τινάς βροχής.—Οί ά- 
μόνον προστίθ εται άξιον λό- οδενεΐςάναλαμβάνουν.—Μά
γου* δηλαδή σημαντικός τις ταιοΰνται οί σκοποί τίνος δι- 
άνήρ υπανδρεύεται καί τήν ασήμου «νδρός.—Δια.τρα- 
έπιοΰσαν αποθνήσκει. γματίύτεις περί παραδώσε-

ων... ’Εξορία συνομωτών.

Νέα Σελήνη.
Αΰγονστοζ

Ό καιρός δέν έχει ό'ρεξιν 
νά μεταβληδτ). Γάμοι ση
μαντικών υποκεΐμ,ένων ψι ■ 
δωρίζονται, και διά τούτο 
ταξείδια καί άποστολαί καί 
δώρα- ή νύμφη όμως (ρηΟή- 
τω τούτο έν παρενθέσει) 
άσχημος. ’Αλλά τί σημαίνει 
ή άσχημία όταν κωδωνίζει 
ή τσέπη της;

Νέα Σελήνη.
‘Η φάσις αυτή δέλει άρ- 

χίσεί μέ υπερβολικήν καυσιν, 
όμως δέν δέλει διαρκέσει μέ
χρι τέλους.—ΑΙ άσδένειαι 
ένεκα του καιρού θέλουν αυ
ξήσει.—Συμβασις διχονοίας 
μεταξύ δύο αυλών.—Ενεκα 
ταυτης τής διχονοίας δέλει 
όφιληΟή επαρχία τις.
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Σελήνής πρώτον τέταρτ.
Πάντοτε εύοία καί ζέστη. 

Οί ιατροί άπελπίζονται διό
τι κάθηνται μέ χεΐρας έ- 
σταυρωμένας. Οί κρασοπα
τέρες χαίρουν διότι δ τρυγη
τός Αναγγέλλεται άφθονος1 
άλλα θά γίνη;... Πάλιν τά 
διπλωματικά χαλαρώνονται.

Πανσέληνος.
Μεταβολή καιρού καί υπο

ψία 3τι θά βρέξη1 άλλ’ ό 
ουρανός δεν φαίνεται από 
τίνος χρόνοι» τόσον εδμενής 
προς τοϊις άνθρώποϋς. ’Εθύ- 
μ.ωσε με αύτους καί άπέ- 
στρεψε τδ πρόσωπόν του' 
άς γείνωμεν δικαιότεροι 
πρδς άλληλους.

Σελήνής τελευταίου τέταρ.
Επανέρχεται ή γαλήνη. 

0 καιρός γλυκύς καί χαρί- 
είς, Κυνήγιον προαναγγέλ
λεται άφθονον, καί πλήθος 
τουφεκίων πωλοΰνται. Πασ- 
σάς τις γίνεται αύτόχειρ, 
πράγμα άνήκουστον εις τά 
’Οθωμανικά χρονικά1 άλλ’ 
είς την Τουρκίαν, είς τήν 
’Αφρικήν, είς την ’Αραβίαν, 
είς τήν Άβυσσηνίαν; το τη
λεσκόπιου τοϋ άστρολόγου 
$έν διακρίνει.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.'
Τδ τέταρτον τούτο θέλει 

είναι δροσερόν ένεκα τών 
πνεόντων ανέμων.—Άσθέ- 
νειαι σχεδόν δέν υπάρχουν 
πλέον.—Θέλομεν μάθη τάς 
άπολαβάς τής ’Επαρχίας.

Πανσέληνος.
‘Π φάσις αυτή θέλει εί

ναι όμοια σχεδόν μέ τήν 
παρελθοΰσαν, έκτδς αναμε
ταξύ θέλομεν έχει δλίγας 
τινας βροχάς.—Αί ασθενεί— 
αι αρχίζουν πάλιν ένεκα τής 
άκατασιαοίας του καιρού. 
— Επιδημία είς έπαρχίαν 
τίνά.—Γέμουσιν αί Εφημε
ρίδες είόήσεων.

Σελήνης υσερον τέταρτον.
‘Π φάσις αυτή θέλει εί

ναι καθαρά καί είς άκρον 
θερμή, άλλα πάντοτε πε
ρί τήν μεσημβρίαν συννεφώ
δης.—‘Ο θάνατος συχνάζει 
τά νοσοκομεία,—"Οσον δέ 
περί τών άνθρωπίνων συμ- 
βα'ντων, διάφοραι ταραχαί 
καί δυστυχίαι θέλουν συμ.βή 
είς διάφορα μέρη.
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ΣΐΛΐέμβριος

Νέα Σελήνή.
Παραδόξως πως δ Σεπ

τέμβριος ξυνίζει τά μοϋτρά 
του κατ’ άρχάς καί συνο* 
φρυοϋται. ’Αλλάμικρόν κατά 
μικρόν έρχεται εις τά συγ
καλά του. Ήγεμονόπαις πίπ
τει άπδ£τδ όχημά του καί 
φονεύεται. Κλαυθμός δέ μέ- 
γας καί δδυρμδς πολύς. ’Ασ
θένεια ι ήρχισαν νά μας I- 
πισκέπτωνται.

Σελήνή; πρώτον τέταρτον.
Ψιλή βροχή, άλλα καί αδ- 

τή περαστική. Οί γεωργοί 
άνησυχοϋσι φοβούμενοι μή 
«πανέλθη ή περισυνή άνομ- 
βρία Α{ εφημερίδες γέμου- 
σιν ειδήσεων άντίφατικών. 
Μικρδς σιιμός.

Πανσέληνος.
Καί πάλιν καλός καιρός, 

καί πάλιν ξηρασία, καί πά
λιν Ακρίβεια εις τά τρόφιμα. 
Τδ έμπόριον δέν θάλλει πα 
ραπολύ καί πολλά πλοία 
κάθηνται άρραγμένα. Νόμοι 
είσάγονται ε’ίς τινα βουλήν,

Νέα Σελήνη.
Ενεκα τής νέας Σελήνης 
τδ τέταρτον τοϋτο θέλει 
είναι ευνοϊκόν, εκτός μικρών 
ττνών μεταβολών ώς έπί τδ 
πλεΐστον προς τδ εσπέρας. 
— Αί ’Ασθένειαι ώς επί 
τδ πλεΐστον αυξάνουν. —· 
Κινήσεις στρατευμάτων καί 
πλοίων. — ’επίσημόν τινα 
κηδείαν θέλομεν Ιχει.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.
Τδ τέταρτον τούτο κατά 

με'γα μέρος ομοιον μέ τδ πα
ρελθόν, περί τά τέλη του μδ 
βροντάς καί βροχάς, διό έπι- 
σπευσατε τδν τρύγον.—Ά—> 
σθένειαί δέν θά λείψουν.—1 
Αί εφημερίδες Αναφέρουν I- 
πιδημίας, ελπίζω δτι ήμεΐς 
θέλομεν μένει απρόσβλητοι. 
Σημειώσατε τάς ημέρας 1 5 
καί 17.

Πανσέληνος.
‘Η φάσις αΰτη θέλει εί

ναι συννεφώδης, περί δέ τά 
τέλη της μέ βροχάς *αϊ ά
νεμους.—Προσέξατε, Κύρι
οι, άπδ τδ ψύχος τής πρωίας, 
διότι οί ασθενείς μας απο
χαιρετούν, κ«1 πε ρ.σσοτερον
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δλλά νόμοι παράνομοι, καί θέλουν υποφέρει όσοι πάσχοκν 
ψηφίζονται άδιστάκτως. άπδ περιπνευμονίας.—’Βπα-

πειλούμεθα άπδ Σεισμούς,— 
Βασιλείς συνδιαλέγονται.

Σελήνές τιλευταΐον τέταρ Σολήνης ύστερον τέταρτον.
Κακοκαιρία καί άνιμος Τ4 τέταρτον τοϋτο 0έ- 

σφοδρδς, τοσούτω δέ σφοδ- λει είναι βροχερόν καί άνε- 
ρός ώστε σηκόνει στέγας οι- μώδες, θέλομεν δε έχει καί 
κιών, ρίπτει κορυφάς τζα- τινας ημέρας καλάί.—Οί 
μίωνκαί μιναρέδων, συντρί- άσθενει; χειροτερεύουν. -— 
βει δένδρα, και κατεδαφίζει Περιφέρονται πανταχόθενκα- 
2ν παλάτιον εις τάς Ινδίας, τάσκοποι πολυειδεις.—Ά- 
Λιά ταΰτα ζητείται ή γεν- ποκεφάλισ/ς κακούργων. — 
ναία συνδρομή των μή πα- Πτώχευσις Τραπεζίτου τίνος, 
θόντων υπέρ τών παθόντων. —Γάμος βασιλόπαιδος.

'Οκτώβριος

Νέα Σελήνη.
ΒροχαΙ καταρρακτώδεις, 

δλοι οί γαιοκτήμονες σφρα
γίζονται διά τοϋ σημείου 
τοϋ σταυρού, καίεύχαριστου- 
σι τόν ουρανόν διά την συγ- 
κατα'βασίν του. Τί> άροτρσν 
βαθοσκάπτει την γήν, καί 
χύνει είς τα στέρνα αυτής 
τών σπόρον οστις θά μας 
θρέψη εν Ιτος. Εΰχηθώμεν 
νά Οερίσωσιν έπ’ εύλογίαις.

Σελήνης πρώτον τέταρτ.
0 καιρός πάντοτε προς 

την βροχήν άλλά το ψύχος 
μ.έιρ’.ον. Ετοιμάσατε όμ.ως

Νέα Σελήνη.
Τό τ/ταρτον τοϋτΟ ίκα- 

τάστατον εΐ; t/.ρον, μδ 
βροχάς, χαλάζας κσί βροντάς. 
—Οί ασθενείς θέλουν υπο
φέρει πολύ.—Τρικυμίαι.— 
’Ακούσατε τά νέα επαρχίας 
τίνος;— Σημειώσατε τήν η
μέραν 14.—Πένθος εις διά- 
σημόν τινα Οικογένειαν.— 
Τό ίμποριον εις μεγάλην 
κίνητιν.

Σελήνης πρώτον τέταρτον.
Τό τέταρτον τοϋτο όμοι- 

ον μέ τδ παρελθόν, θέλει εί
ναι ψυχρόν τάς ιρωίας και 
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παχέα γόνατα, διότι θά 
έλθη διά μιας, καί πολλοί 
γέροντες, ίσως δέ καί νέοι, 
ταξειδευουσιν είς τά ήλόσια, 
καί ώς γνωστόν, τό ταξείδι 
ον τοϋτο κανείς δέν τό α
γαπά.

Πανσέληνος.
Ημέραι καλαΐ, άλλα ψυχ- 

ραί. Καταρροα! σροδραί, καί 
επιδημία βηχός τοσουιη, 
ώστε μέ τό κούχ κούχ ά- 
νησυχεί ό κόσμος όλος. Α
νησυχία επικρατεί καί μετά
ξι) των διπλωματών, άλλα 
διά ποιον λόγον, άγνωστον.

Σελήνης τελευταίο·/ τεταρτ.
Εξακολουθησίς τοϋ αύτοΰ 

καιρού, καί έξακολούθησις 
των αυτών ασθενειών' άλλ’ 
ευτυχώς είναι ώς έπΐ τό 
πολύ άκίνδονοι' χρεωκοπία 
έμπορου μεγάλη, έπισόρου- 
σα καί άλλας, καί τι ναοά
γιον, άλλά πολιτικόν ή θα
λάσσιον; ό ουρανός είναι θο
λός καί δέν φαίνεται.

τάς εσπέρας, περί δέ τ5 
τέλος του μέ σφοδρότατους 
άνέμ.ους.— Επιπολάζουν αΐ 
άσθένειαι.—Ταχυδρόμοι είς 
κίνησιν.—Καταστροφή πό- 
λεως τι νος.=Τά γεννήματα 
πολυζήτητα καθώς καί τό 
ελαιον.

Πανσέληνος.
Τό τέταρτον τούτον θέλες 

άρχίσει μέ δρυμό τατον ψύχος, 
περί δέ τά μέσα μέ μικράν 
τινα έλάττωσίν.—Θέλομ,εν 
έχει ρευματισμούς καί κρυ
ολογήματα.—Κατά τό τέ
ταρτον τοϋτο καί τό προσε
χές θέλομεν άκούσει σπου- 
δαίαν τινα εΐδησιν, τήν ο
ποίαν πώποτε δέν ήκούσα- 
μεν. —Εξακολουθούν νά ή- 
ναι ζητητά τά γεννήματα.

Σελήνης ύστερον τέταρτον
‘Η ράσις αυτή θέλει εΤναι 

συγκερασμένη κατά τό ψύ
χος καΐτάς βροχάς, άλλάδγ- 
ρά Θέλει είναι είςδλην της τήν 
διάρκειαν.—Οί άσθενεΐς μας 
αποχαιρετούν πολλοί.—‘Αρ
μονία μεταξύ μυστικοσυμ
βουλίων τινών, άλλ’ αίφνης 
θέλει λάβει διχονοίας.—Σεισ
μός μας έπαπειλεϊταΐ.—Η- 
γιμών τις εδρίσκεται είς δει-; 
νήν θέσιν...
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Νέα Σελήνη.
Καιρός βροχερές καί πα- 

ετώδης συγχρόνως, περί 
έ τύ τέλος της φάσεως ά

νεμος σφοδρές, ένεκα τοΰ 
οποίον καί τρικυμίαι συμ
βαίνουν είς την θάλασσαν, 
όλοι ζαρόνουν είς τάς οικίας 
των, καί μαζή μέ τούς 8- 
λους καί οί διπλωμάται- 
βθεν καί τά πολιτικά έπά- 
γωσαν.

Σελήνης πρώτον τέταρτ.
Εξακολουθησις τής αύχής 

φάσεως μετά πλειοτέρας 
μάλιστα έντάσεως. Ένεκα 
το5 ώύχους πολλοί άσΟενοΰ- 
σΐν, ολίγοι όμως ταξειδεό- 
ουσιν είς τόν άλλον κόσμον. 
Μεταξύ των ταξειοευόντων 
υπάρχει καί διάσημον υπο
κείμενον- Ναυάγια.

Πανσέληνος.
Μετρίασίς τις τοΰ ψύχους 

μόλις έπαισθητή· Χιόνες χαΐ 
πάγοι- άλλ’ ούρανός ευδ.ος 
καί διαυγής. Συνδυασμοί 
πολιτικοί ψυθυρίζονται, άλ
λα δίν φαίνονται κατορθω
τοί. Πάλη τρομερά είς βου
τάς τινας. Νίκα δέ τό ίϊτ

Νέα Σελήνη.
Τ4 τέταρτον τοΰτο θέλει 

είναι ψυχρότατον και κυρί
ως μέ άνεμου; σφοδρούς, 
χλ\ περί τά μ,έσα του μέ 
ραγδαίας βροχάς.—Αί άσ- 
θένειαι πάμ.πολλαι, Κύριοι, 
καί προσέχετε.—Ταχυδρό
μοι είς μ,εγάλην κίνησιν— 
Αναγνώσατε τάς έφημερίδας 
νά μάθητε σπουδαΐά τινα 
τής Ευρώπης—Τρικυμίας 
φοβεραί.

> ελήνης πρώτον τέταρτ.
*Η φάσίς αυτή είναι σχε

δόν ίμοία μέ τήν παρελθοΰ- 
σαν, έκτύς περί τά μέσα 
της μέ χιόνα.—Οί άσθενεΐς 
μαςάποχαίρετουν—Πώς σας 
έφάνησαν τά τη; Ευρώπης 
νέα, καί ετι περισσότερον 
τά τής... Σημειώσατε τήν 
ημέραν τής 4 5. Ναυάγια 
πολλά.

Πανσέληνος.
Τ4 τέταρτον τοΰτο χιο

νώδες καί ψυχρότατον, καί 
ένίοτε μέ ραγδαίας βροχάς. 
—Οί άσθενεΐς υποφέρουν έ
νεκα τοΰ καιροϋ=Διάφοροι 
καί σπουδαία: είν'τ-7;ις άπο 
τήν Ανατολήν διά τί;—
©έλομεν τό μάθη. Τά
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πουργεΐον δι’ υποσχέσεων 
καί οωριων.

Σελήνης τελευταΐον τέταρ.
‘Ο αυτός καιρός, ή αυτή 

εύδία. Μεγάλη τις έπιχεί- 
ρησις άποτυγχάνει. Δολοφο
νία άνδρός επισήμου. Ιεορ- 
τβΐ και πανηγυρει;. Παρα
σήμων άπονομαί. ’Δσθένιιαι.

βαμβάκια πολυζήτητα.

Σελήνη; ύστερον τέταρτ.'
Το τέταρτον τούτο δμοι- 

ον μέ το παρελθόν, έκτϊς ό
τι τό χιόνι θέλει πίπτει πε
ρισσότερον.— At άσθένειαι
ευρίσκονται εις τα ϊδια ώς 
είς τό παρελθόν τέταρτον= 
Τά ανθρώπινα συμβάντα εύ- 
ρίσκονται καί αύτά ε!ς την 
ίδιαν στάσιν των. —£* τακτοί 
ταχυδρόμοι διευθύνονται ά- 
πό 2ν μέγα κράτος.—Μεγά
λη ζημία είςτάπλοία ένεκα 
των σκοδρών άνεμων.

Jixijitptoc-

Νέα Σελήνη.
Τό ψύχος δριμύτερον καί 

χιών άξια λόγου, ’Εάν δεν 
φυλαχθητε, πολλοί ές υμών 
θά μεταβωσ’.ν είς τά ήλύσια, 
όπου οΰκ έστί θρήνος ουδέ 
κλαυθμός αλλά ίωή άτελεύ- 
τητος. ‘Η διπλωματία σιγά.

Σελήνη; πρώτον τέταρτ. 
Βροχή ραγδαιοτάτη, καί 

καιρός ήπιώτερος άλλ’ ίπί- 
ίσυλος. Φυλαχθητε λοιπόν.

Νέα Σελήνη.
‘Η φάσις αυτή άρχεται μέ 

βορείους άνεμου; καί θέλει 
τελειώσει μέ yiόνα; καί δρι- 
μύτατον ψύχος.=Αοθέινεια:
πάμπολλ,αι -------- θάνατος
εις Βασιλικήν Οικογένειαν 
— 1>υλάκισις έπισήμου τίνος. 
Χρεωκοπίαι πλουσίου εμπό
ρου.—Ειδήσεις αίτινεςθέλουν 
παρέςει όφελος πολύ είς ‘Π- 
γΐμονίαν τινα.

Σελήνης πρώτον τέταρι.
Τό τέταρτον τοΰτο ακα

τάστατου καί ψυχροτατον, 
περιτά μέσα του μί σφοορο-
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CH ναυτιλία τρέφεται υπό 
πολλών επιχειρήσεων Ιπι- 
κερδών. Τά τη; υγείας όχι 
τόσον ευάρεστα. Εριδες δι- 
πλωματί/.αί.

Πανσέληνος.
*0 καιρό; δ αυτός, αν 

καί δέν βρέχη, ή υγρασία 
όμως πολλή. Σταυροφορία! 
μέ σακκίον άλλά καί προβι
βασμοί όχι όλιγώτεροί, Αί 
άσθένβιαι έξακολοθοΰν.

Σελήνη; τελευταίοντέταρτ.
Παράδοξον πράγμα! Τό 

ίτος τελειώνει εφέτος, όπως 
καί πέρισυ, οποί; και προ- 
πέρ'.συ, όπως καί πάντοτε 
άπό καταβολές κόσμου, [ο 
Ιστίν από τοϋ πατρός ημών 
Άδάμ καί τής μητρός Ευας. 
Φάγετε λοιπόν, καί πίιτε 
καί εύφρανθήτε,καίχορευσα- 
τε! ■ Γ>?.τί όχαιρύς ύιαΰαί- 
ret xalder γυρίζει π.Ιιόγ.

τάτους ανέμους. =:0ί κα- 
κοήθιΐς πυρετοί έξακολου- 
θοΰν, αί δέ Μοΐραι μάς ε
τοιμάζουν επίσημόν τινα κη
δείαν.—Αί κρισίμ,ώτεραι ή- 
μέραι εικάζονται ή 14, 16. 
=Λέγονται πολλά ναυα'για.

Πανσέληνος.
Τό τέταρτον τούτο θέλει 

αρχίσει μέ χιόνας καί άνε
μου; διό κα! αί κατα^ροαί, 
οί ρευματισμοί θέλουν αυ
ξήσει. = Αστερισμοί τινες 
έπαπειλοΰσι λαού; τινας μέ 
λυπηρά συμβάντα=Λαοί τι- 
νες άγάλλονται καί άλλοι... 
=Ταχυδρόμ.οι είς κίνησιν. 
’Αναγνώσατετάς ίφημερίδας.

Σελήνης ύστερον τέταρτ.
Τό τέτρατοντοΰτο ομοιον 

μ.έ τό παρελθόν, εκτός πε
ρί τά τέλη του μέ μέτριας 
ήμέρας.=Πεισματώδεις (3η- 
χες, καί κρυολογήματα καί 
στηθοκαταρροαί.=Τρικυμί- 
αι πολλαϊ καθώς καί ναυάγια. 
=Περιφέρονται κατάσκοποι 
καί ύποπτοι.=δλαΐ αί τά
ξεις των ανθρώπων χαίρου- 
σι χαράν μεγάλπν διά 
τό έρχόμενον νέον έτος, τό 
όποιον Σάς εύχομαι νά διέλ- 
Οητε ύγειώς καί ευαρεσιως. 
—Ε^ρωσθε.
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Τοΰ πληθυσμού τοΰ κράτους κατά Επαρχίας 
καί Νομούς διά τό 1855.

Λ' Αττικές κα\ Βίωτίας
1 ’Αττικής 48244
2 Αίγίνυς 5731
3 Μΐ'/αρίδος 41146
4 Θτ{°ών 15499
5 Oi£a5ifa{ 14G10

*95,229
Β' Εύβοιας

G Χαλκίδο; 21973
7 Ξςροχωρίου 9093
8 ΚαρυατΙα; 24428
9 Σκοπέλου 12353

67,817
Γ ΦΘιώτιδος χαίΦωκίδος
10 ΦΟίώτιδος 30439
11 Παρνααίύος 23732
ι2 Δωρίοος 17 742
13 Δοκρίοος 15763

87,676
Δ'. Ακαρνανίαςκαί Αίτωλ.
14 Μισολογγίου 14255
15 Ναυπακτέας 21452
16 Τριφωνίας 14780
17 Ευρυτανίας 30127
18 Βάλτου 11427
19 ΒοΛτζς; καί Ξςρορι'ρου 12237

101,678
Ε' Άργο?άοος καί Κορινθ.
20 Ναυττλίας 11518
21 "Αργού; 19988
22 'Γύρας 12708
23 Τροιζρνίας 11010
24 Σπιτζώι» 9400
25 ‘Ερριονίίος 10920
26 Κορινθίας 33903

100,4 77

τ, Άχαίας καί ’Ίίλιδος
27 Πατρων 36303
28 Λίγειαλιίας 10261
29 Καλαβρύτων 41 727
30 ‘ϋίιίας 37676

125,967
Ζ'. ’Αρκαδίας
31 Μαντινείας 41259
32 Κυνουρίας 27167
33 Γορτυνίας 43351
34 Μί^αλουττόλιως 13083

126,860
Η' Μεσσηνίας
35 Καλιών 18831
36 Μεσσην#; 21559
37 Πυλίας 16677
38 Τριγυϊίας 22004
39 ’Ol'jpr.iuς 21686

100,75?
Θ’. Αακωνίας
40 Λακεδραίρονος 85104
41 Επίδαυρου Atpcpά: 13861
12 Γι>9είου 12574
13 Οΐτυλου 2588G

88,426
Γ. Κυκλάδων
44 Σύρου 29334
45 Κι ας 40420
16 "Ανδρου

Τν-νου
21195

47 21161
48 Νάξου 21673
49 Θήρας 22323
50 Μόλου 13231 

139,337

Γίνιχβν «Αριστα 1,013,1 >3.
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Π I N A a

Τώγ έν zfi cEJAd%i σχολείων καί ro-y ποτού r<5r
ir αύτοΐς μαθητών, τοϋ έτους 1854

άριθ. αχοΐιίων ίριθ. μαθητών το όλο»
Ίανιπιστημιον Ιν ’Αθτριαις 4 643

Γυμνάσια
9 Εν *Αβηναις 2 353
’Εν Νανπλία 1 134
'Εν Ώάτραις 1 437
’Εν Τριπόλιι 1 64
Έν Λαμία. 
Έν Σΰρΐρ

1 24
1 444

85G
<ΕΛΛηηχα Σχολεία

tio μάς 'Αργολίδας χαϊ Κορινθίας 8 457
•Αχαίκς και 'ϋλιοος 6 480
Μισσηνία; 6 219
'Αρκαδίας 7 378
Λα κωνίαρ 8 211
Αιτωλία; χαϊ ’Ακαρνανίας ιΟ 276
’Αττικής χαϊ Βοιωτία; 7 753
Φθιώτιδος χαλ Φωκίδος 7 227
Εύβοίας 7 275
Κυκλάδων 17 766

80 4042
5541

ΣχοΧζΐα Λημοτ. των ‘Αρμένων βοηθοΰμενα ir μ&~
pft παρά τής Κυβερν. 
Νομός Αργολίδας και Κορινθίας 13 4008

‘Αγαιας καϊ "Άλ.ιδος 11 830
Meaffijvia; 15 1487
’Αρκαδίας 26 2428
Λακωνίας 18 1 352
Αιτωλίας χαϊ'Ακαρνανίας 22 4 582
’Αττικής καί Βοιωτία; 17 4831
Φ3ιώτιΐο; xgi Φωκίδας 22 2058
ΕΰΖοίας 13 4 699
Κυ κλάδων 32 2853

189 17158
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ΠΙΝ AS

ΣχοΛεΐα Λημοΐΐχά ’ 
rur δηξΚύΥ

Appfavr <7 νγτηροΰμεγα

Ιίομό; *Α^γο//δο; κβΐ Κορινθία; 
'Λχαίις και *1Ι),ιοος

15 1001
20 1425

Η ισοηνίας 5 429
Α ρχαδίας 14 824
Λακωνίας 14 924
Αιτωλίας χαΐ ’Ακαρνανίας G 335
Αττικίς καί Βοιωτίας 11 5/(ϊ
ΦΟιώτιόος καί Ψωκίίος 13 459
Ενβο/ας 8 332
Κυκλάδων 19

135
1732

Ληριοζίχά Σγο.Ιεϊα Κορασίωγ
Γϊίμός’Αργολίίοςκα'ι Κορινθίας 6 673

Άχαίας καί ”Πλιοος 2 205
Μ«ααΐ]νίκ; 2 103
’Αρχαοία; 2 155
Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας 1 80
’Αττική; καί Βοιωτίας 5 800
♦9ιώτι5ος καί φωκίίος 2 190
Εύβοιας 2 230
Κνχλέΐον 8

30
1165

Σχο.Ι. Κορατ. διατηρο'ψεγογ χαρά τr/c 
Κυβεργήσεως 4

Ίόιωτιχά Ιχχαιδεντήρία
’Appiyar

ιμό; Αργολίδας χαί Κορινθίας 3 247
’Αφαίας καί τΗλιΰο; 4 280
Μτααςνίας 1 50
’Αρκαδίας 1 40
Αττικϊς καί Βοιωτίας 10 010
Εύβοιας 1 50
Κυκλάδων 0 383

ΰχδ

8007

3721

40

26 4060
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Π I N A. 2

Νομός Αφαίας /at ‘ϋλιίος 
’Αττικής καί Βοιωτίας 
Κυ/λάΐων

Κορασίων
4
6
2
Τ

80
1240
270

1590

’Λναχεφα.Ιαίωσις Σχο.Ι.
‘ΟΑιχώς

Πανιπιστόμιον 1 643
Γυμνάσια 7 836
Σχολιία τής Ελληνικό; 80 4012

ΣχοΑεΐα Αημοτιν.ά ’ Α ζ,ρίνων
Βοηθονμίνα -παρά, τή; Κυζίρν. 189 4 7128
Δημοαυντήρητα 435 8097

’ίοιωτικά ίκίι-αιοιυτήρια χαΐ σχολίϊα 26 16C0
Atju. σ/'ολίΤα Κορασίνν 30 3721
‘Ομ. αυντηρ. παρά τής Κυζιρν. 4 40
Οοιοσυντόρητα 9 4590
Αιάαβκαλείον 1 65

479 37842

Κατά ψΰ.ϊον
’Αζιόέ> tor 439 32491
Κυρασίων 40 5351

479 37842

Κατά, νομούς
’Αττική; καί Βοιωτίας 61 6971
’Αργολίίος καί Κορινβίας 46 3580
Αχαίάς καί "ΙΙλιίο; 45 3497

Μιααηνίας 29 2288
Αρχαίας 51 3889

Αιτωλίας καί ‘Ακαρνανίας 39 2273
■Μιώτιίος καί Ψωκίΐο; 45 2959
EOCoicr; 31 2538
Κυκλάδων 85 7313
Λακωνίας 47 2487

479 37842
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’Αναλογία

1. Τών μα,ΰηζωγ έγγίγει ώς πρός zdy χΛηθνσμ&ι>

ip. Γτλ»9. ip. μαθ. ποσόν 2πΙ χιλίον;
*£πϊ τη; όλη; ‘Ελλάδος 1,043,153. 37,842. 36. 1000.
Κατά νομούς.
1 ’Αττική; καί Βοιωτία; 05,229. 6,971. 73.
2 Άργολ, καί Κορινθία; 109,477. 3,580. 32.
3 ’Αχαίας καί Βλιδο; 125,907. 3,497. 28.
4 Μιασηνίας 100,737. 2.288. 23.
5 ’Αρκαδία; 126,860. 3,889. 30.
6 Αιτωλία; καί ’Αχαρν. 101,578. 2,273. 22.
7 Λακωνία; 88,425. 2,487. 28.
8 ΦΑιώτιοος καί ίωχίδο; 37,676. 2,938. 64.
9 Εύβοία; 67,847.

139,337-
2,538. 37.

4 0 Κυκλάδων 7,313. 52.

2. TZy χορασίωΥ μάγον.

Έττϊ τή; όλη; ‘ΕλλάΙο; 1,043,153. 3,351 5.W.1003
Κατά νομούς 
’Αττική; καί Βοιωτία; 05,229. 2,100. 23.
’Αργ. και Κορινθία} 
’Αχαίας καί Βλιδο;

109,477. G73. G.
125,967. 345. 2 3[1

Μιτσηνία; 100,737· 103. 1.
’Αρκαδία; 126,860. 455. 1 1 [4
Αιτωλία; καί Άκαρναν. 101,578. 80. 314
φΐιώτιδο; καί Ίτωχίδος 87,676. 190. 2 1 [G
r ’β tr.'j'jO’.ii 67,847. 230. 3 1 [3
Κυχλά£ω-> 139,337. 1,458. 10 1[2
Λ«κα>νία; 88,425.
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Αδν συμπεριελήφθησαν ε?ς την βπισθεν σταΐιςκκήν των 

σχολείων κα! τρία έτι φιλανθρωπικά εκπαιδευτήρια, ώς 
συστηθέντα μετά τδ έτος 1854, άπδ τδν πίνακα τοΰ δ- 
ποίου έλάβομεν τάς πληροφορίας' ε?ναι δε ταϋτα τδ 
Πολυτεχνεϊον ’Αθηνών, τδ Άμαλίειον όρφανοτροφεΐον 
των κορασίων, καί τδ δρφανοτροφείον των άρρένων υπδ 
τοΰ αοιδίμου X. Κώνστα. ’Εκ τούτων τδ μ.έν όρφανοτρο- 
φεΐον X. Κώνστα, μόλις συνεστηθη ήδη.

Περί δέ των λοιπών, ως καί περί τοΰ ’Αρσάκειου Παρ
θεναγωγείου προσθετομεν τα άκόλουθα.

Πολυτεχνείου Αθηνών.

Τδ ΣχολεΤον των Τεχνών έν Άθήναις η άλλως τ4 λε- 
γο'μ.ενον Πολυτεχνείον, συνέστη άπδ τοΰ 1837 κατά 
τδν τύπον τοΰ Ecole des arts et metiers των Πα
ρισιού, άλλ’ υπό τον Παβαρόν Κ. Ζεντνερ. ’Εν αΰτώ μικρά 
τίνα πρότυπα τής οίκοδομητικής έτέθησαν "να οί τεχ- 
νΐται τής πόλεως έναργή εχο>σι παραδείγματα πρός μί- 
μησιν αύτών' προσετέθησαν καί τρεις διδάσκαλοι, εις τής 
Καλλιγραφίας έτερος τής Στοιχ. ’Ιχνογραφίας καί τρί
τος τής ’Αριθμητικής καί Γεωμ.ετρίας, διδάσκοντες 
μαθήματα ανάλογα των έν τοΐς Δημ-οτικο^ς Σχολείοις 
διδασκόμενων, οθενκαί ίσοβάθμ,ιον αυτών έθεωρεΐτο. Κα
τά τδ 1844, μετά την άποχώρησιν τών Βαυαρών ποο- 
σεκλήθη Λύσανδρος δ Καυτναζόγλου, άρχιτεκτων, κριθείς 
αρμόδιος προς τούτο ώς γνωστός έν τή καλλιτεχνία διά 
τε τά παρ’ αυτού ληφθέντα έν ’Ιταλία βραβεία επί δια
γωνισμοί, μάλιστα διά τδ βραβευθέν αύτοϋ Σχέδιον Πα
νεπιστημίου παρά τής ’Ακαδημίας τών Μεοιολάνων καί 
τδ του Πανθέου, ίκτοτε πρός τά υπάρχοντα μαθήματα 
προσετέθησαν καί έδρα', τή; Ζωγραφικής, Γλυπτικής, 
Χαλκογραφίας, Ξυλογραφίας, Κοσμ,ηματογραφίας, καί 
Στοιχ. Αρχιτεκτονικής, Προσωπικής και Περιγραφικής 
Γεωμετρίας, Ανατομίας εφαρμοσμένης εις τάς τέχνας, 
Ξυλογραφίας, Διπλογραφία;, Μουσική.;, Χημείας, ‘Ιστό-
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'-{ας Καλλιτεχνολογίας, καί Μυθολογίας, καί σποοίή 
τού ανθρωπίνου σώματος άπί> γυμνου ζώντος ανθρώπου. 
Προσδιωρίσθησαν έπί διαγωνισμό» βραβεία, συνιστάμενα 
«ίς μηνιαίας σύνδρομά;* έσυστήθησαν καί έτήσιαι έκθέσεις, 
έν αίς αναφαίνεται ή επάνοδος τη; τέχνης εις την 
πατρίδα τεϋ Φειδίου καί τοϋ Πραξιτέλους.

Πεντακόσιοι περίπου νέοι φοιτώσιν είς τδ σχολείου 
τούτο άνήκοντες ώς διαφόρους τάξεις καί εις διάφορα 
έπιτηδευματα, ιδίως κατά την κυριακήν οτε η βιομή- 
χανο; νεολαία ευκαιρούσα περικυκλόνει τους διαφόρους 
διδασκάλους.

Τά μαθνίμα τα ταϋτα έπενη'ργησαν η δη είς την βελ- 
τίωσιν βάναυσων τεχνών καί τά έργα τών αδελφών Φυ- 
ταλών, τοϋ ’Αγαθαγγέλου, καί τής αγιογραφίας ή 
πρόοδος έμφαίνουσιν ou το Σχολείον τοϋτο εγέννησεν ή
δη άληθεΐς ώφελείας καί υπόσχεται έτι μείζονας εν 
τω μέλλοντι.

Άρ σάκειον Παρθεναγωγείον.

Αν καί περιλαμβάνεται τοϋτο είς τήν άνωτέρω σχατι-> 
στικήν τών Σχολείων, δέν νομίζομεν όμως περιττά; 
καί τινάς περαιτέρω’ πληροφορίας.

‘Π Φιλεκπαιδευτική εταιρία συνέστη κατά το 1849 
πρδς ένθάρρυνσιν τής δημ,οτίκής παιδείας διά τής συγ
γραφής καί τής διανομής στοιχειωδών βιβλίων, και διά 
τοϋ σχηματισμού δημοδιδασκαλισσών έντος σχολείου 
προτύπου, τδ δποΐον έδέχθη καί νεάνιδας έλευθέρω; 
παιδευομένας. Τ4 ΠαρθεναγωγεΙον τοϋτο έγκατέστη Ιν 
τω ώραίφ οίκοδομήματι άνεγερθέντι καί δωρηθέντι τή 
έταιρία παρά τού φιλογενούς καί μεγαλοδώρου Κ. Αρ- 
σάκη. Εν αύχώ ένδιαιτώνιαι εκατόν είκοσι νεάνιδες υπό
τροφοι τής Κ,υβερνήσεως, ή τής Εταιρίας, ή δ\ ίδιων δα-
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**vov προσερχόμΜαι. Αί έξωθεν δά <ροιτωσαι άριθμουν- 
ται περί ιάς πεντακόσια;· έξ αδτών αί μέν προσέρχονται 
είςτό δημοτικόν τής εταιρίας σχολεΓον, αί δέεις τάς άνω- 
τέρας τάξεις 'όπου διδάσκονται Ελληνικά, ίστορία. Αριθ
μητική, Γεωγραφία, ‘Ιερά μαθήματα, Στοιχεία Γεωμε
τρίας, Γαλλικά, Μουσική, Καλλιγραφία, ιχνογραφία. 
Χειροτεχνήματα, καί οικιακή οικονομία. Διευθύνεται δέ 
άμέσως άπό διευθυντρίας υπό την εφορείαν διοικητικού 
συμβουλίου έκλεγομένου ένιαυσίως παρά των μελών, καί 
προεδρευομένου συνήθως άπό ενα των έπισημοτέρονν άν- 
δρών τής £λλάδος. Τ4 Παρθεναγωγείον είναι τό έπιση- 
μότερον τής Ελληνικής φυλής καί γεννά αναρίθμητα ω
φελήματα είτε παιδεϋον τα“ς Ελληνίοας, είτε σχηματίζον 
διδασκαλίσσας, αιτινες διαδίδουσι τον πολιτισμόν ου μό
νον εις τήν Ιλευθέραν Ελλάδα αλλά καί παντού δπου 
υπάρχει Ελληνικό; πληθυσμός. Διά τούτο είναι άξιον 
πάση; μερίμνης καί συνδρομής, καί ή ίστορία του νεω- 
τέρου Ελληνικού πολιτισμού Θέλει κάμει μνείαν αδτοΰ έ- 
ξαίρετον εις τάς σελίδας της.

Άμαλίειον ’Ορφανό τροφβΤον.

Τδ όρφανοτροφείον τούτο των κορασίων συνέστη κατά 
τας άρχά; τού 185ο Ιτους, οτε ή λαοφθόρος Χολέρα 
κατέστησε πολλά τέκνα δρφανά γονέων, καί έρημα προ
στασίας συγγενών.

Τήν πρός συδρομήν αυτού πρόσκλησιν παρεδέχθησαν 
μετά πολλής προθυμ,ίας δλοι οί άπανταχοϋ ομογενείς, 
καί συνέδραμον γενναίος, ώστε αί μέχρι τοΰδε συνδρομαί 
άνέβησαν μέχρι τού 347,176;6β. έξωδευθησαν μέχρι
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τέλους τοΰ παρόντος έτους 28,102:81, ώστε μενουν £«■
τ( χρήματα 319,074:21.

‘Υπάρχουν ορφανά εν τώ χαταστήματι ΰπερ τά τρι
άκοντα, διευΟυνόμενα καλώς, καί λαμβάνοντα αξιόλογο» 
διαγωγήν. Είθε τ4 χαλόν 6πρ γίνεααι ήδη εν δλίγω, νά 
έγίνετο εις εΰρύτερον κύκλον, προσλαμβανόμενων ορφανών 
καί άπό τάς έπαργίας τουλάχιστον δπου ή μάστις τής 
χολέρας έκαμεν, ώς και εις τά; Αθήνας, θύματα έλεεινά 
τής μανίας της. Το καλόν ούτως ήθελε» άποοή γενικώτβ- 
ρον καί οόφελιμώτεοον.

Γ νω μ c κ ά Κ ο ν φ ο υ κ ί ο υ. (α)

‘Οάμαρτήσαςπρός τόν Θεόν δεν εχει πλέον προστα'την-
‘Η άξια τοΰ ήγεμόνος γίνεται καταφανής όχι εκ των 

παρ αυτοΰ ένεργιυμένων αυστηρών πράξεονν, άλλ εκ τών 
θελκτικών αποδείξεων τής άγαΟότητος αύτοϋ.

‘Ο ‘Ηγεμών εγει καθήκον νά διδάοκνι τοΰ λαούς του' 
άλλα δύναται νά ύπάγνι είς τήν οικίαν έκαστου νά τόν 
διδάςη ; ’’Οχε. έφείλει δμως νά όμ.ιλή πρός άπαντας διά 
του παραδείγματος τών ιδίων αυτοϋ έργων.

‘Ο άνο'ητος παραπονεΐται διότι ο κόσμο; δεν τόν γνωρί
ζει, ό δε σοφός διότι δεν γνωρίζει τόν κόσμον.

Φε'ρου πάντοτε μέ τήν αυτήν συστολήν ώς νά σε βλέ
πουν δέκα δμματα, καί νάσέ δακτυλοδείκτοϋν δέκα χε"ϊρες.

St
(α) ‘Ο φιλόσοφος οΰτος τών Σινΰν ν.πίΟ'χνιν ίννέ« ert πριν Συ. 

κράτους. ’Εν'ΐ)σ;Λ,>ιί97·, οε κυρίως εις τήν ενικόν άνάπλασεν τών αν
θρώπων, καί εις τα μεταξύ ηγεμόνων καί λαών καθήκοντα.

ΤΕΛΟΣ
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