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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 369.)

Μία τών αρχαιότερων καί έγζριτοτέρων έν Έλλάδι μονών, 
ήτις καί ύπό έποψιν Θρησκευτικήν καί ύπό έποψιν πολιτικήν δια
πρεπή έν τή ιστορία τής πατρίδος ήμών κατέχει Θέσιν, εΐναι ή 
ιερά μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, ής τήν εικόνα κατά 
σχέδιο-? δοθέν ήμΐν παρ’ έπιμελοΰς περιηγητοΰ καί καλλιτέχνου 
δήμοσιεύομεν σήμερον.

Κεϊται ή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου έν Πελοποννήσω κατά 
τά πέρατα τής ’Αρκαδίας καί παρ’ αύτάς τάς μεθορίους τής ΆχΟιας 
έσχατιάς, άπέχουσα άπό μέν τής πόλεως Καλαβρύτων ώσεί ώρας 
δύο, άπό δέ τοΰ Αίγιου ώσεί ώρας έξ. Ή πέτρα ή ό βράχος,
έντός τοΰ όποιου ύπάρχει τό φυσικόν σπήλαιο-?, έξ ού ώνομάσθη
ζαί ή μονή, έχει έξωθεν ύψος μέν 80 ώς έγγιστα όργυιών, πλάτος
δέ ένός περίπου μιλίου ήτοι χιλίων μέτρων. Ό βράχος εΐναι
απότομο;, περιφερής ζαί μεμονωμένος, πρός άνατολάς δέ τά μά
λιστα φαραγγώδης ζαί άπόζρημνος· πρός βορρά-? ζαί πρό; νότον 
έχει δύο ορεινούς βραχίονας, ών ό μέν συνδέεται πρός τό μέγιστον 
τής Κυλλήνης όρος, ό δέ καταλήγει πρός τήν Θάλασσαν. Τό στό- 
μιον τοΰ Σπηλαίου εΐναι μέγα καί εύρύχωρον, έχον σχήμα άψίδος 
τοξοειδούς. Κάτωθεν τοΰ στομίου τούτου ρέει πρός τήν ύποζει- 
μένην κοιλάδα ό Βυυραϊκός ποταμός (ό κοινώς ποταμός τών Καλα 
βρύτων καλούμενος), δστις άπέχει άπό τοΰ Σπηλαίου εν περίπου 
μίλιον. "Ή ύψηλή τοΰ βράχου κορυφή έχει δύο άλλους παρα- 
τεταμένους αυχένας, μικρότερους καί ταπεινότερους· ώστε τό δλον 
όρος φαίνεται μακρόΘεν τρικόρυφον. Πλαγίως καί κατωτέρω τών 
τριών τούτων κορυφών πρός άνατολάς έξέχουσι πέτραι τινές, ώς 
μονόλιθοι στήλαι σποράδην πεφυτευμέναι, τό σχήμα πυραμιδοειδείς. 
Καί τό μέν ύψος άναβαίνουσιν οί λίθοι ούτοι ύπέρ τάς εΐζοσιν 
όργυιάς- έχουσι δέ ζαί οί τρεις άνά μίαν έκαστος οπήν άνω πρός 
τήν κορυφήν έκ φύσεως τετρυπημένην, εύρεΐάν τε καί μεγάλην, 
δσον διόργυιον τό μήκος τό δέ πλάτος καί τό βάθος τριών όρ- 
γυιών. Τών τριών τούτων μονόλιθων ό ζαταντιζρύ τής μέσης 
τοΰ Σπηλαίου κορυφής θέαμα παρέχεται άξιόλογον- διότι διά τής 
τούτου όπής κατά τήν δεκάτην ήμέραν τοΰ Μαρτίου διαβαίνουσιν 
άκτΐνες άνατέλλοντος τοΰ ήλιου καί προσβάλλουσιν άπ’ εύθείας 
πρός τήν μέσην κορυφήν τοΰ ζαταντιζρύ κειμένου βουνού τών 
Γαλατών. Καί γίνεται ό μονόλιθος γνώμων τις ζαί δείκτης τής 
εαρινής ισημερίας.”

Ή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου ίδρύθη περί τά μέσα τοΰ 
τετάρτου αίώνος, άζριβώς περί τό έτος 362. Πολλά; περιπέτειας 
ύπέστη καί πολλάζις ύπό πυρζαιας άπετεφρώΟη. Οί Βυζαντινοί 
αύτοζράτορες μετά πολλής τής εύλαβείας ζαί προθυμίας έξετέλεσαν 
βελτιώσεις, έπισκευάς ζαί διαζοσμίσεις καί κυρίως οί αύτοζράτορες 
’Ανδρόνικος ό γέρων, Ανδρόνικος ό νέος, καί Ιωάννης ό Καντα- 
ζουζηνός, ου σώζεται έν τή μονή καί χρυσόβουλον.

Τά οικήματα, δπου ύπάρχουσι περί τά όγδοήκοντα κελλία, 
ευρύχωρα καί καθαρά, σχηματίζουσι κτίριον μεγαλοπρεπές, διηρη- 
μένον είς έπτά ορόφους· πρός τό μέσον τοϋ τρίτου όρόφου εύρί- 
σκεται δ ναός .τής Θεοτόκου, "μέγας μέν ού, περικαλλής δέ καί 
θαυμαστώς οικοδομή μένος.” Έν τώ ναώ τούτω ύπάρχει είζών τής 
Παναγίας έκ τών τριών έκείνων εικόνων, ας έζωγράφισεν ό ’Από
στολος Λουκάς.

Καθ’ δλον τό μακρόν χρονικόν διάστημα τής ύπάρξεώς της 
μέχρι τοΰ έτους 1833, ή μονή ήτο αυτοδιοίκητος, άπευθυνομένη 
περί πασών τών ύποθέσεών της κατ’ εύθεΐαν πρός τό Πατριαρ
χείο'? τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς μονή Σταυροπηγιακή” κατά 
τήν εκκλησιαστικήν φράσιν, καί διατηρούσα έζεΐ πάντοτε άντιπρό- 
σωπον μοναχόν· έ'χαιρε δέ πρός τούτοις τό δικαίωμα νά καλή δν 
τινα τών επισκόπων ήθελεν, δπως χειροτονή ίερεΐς ζαί διαζόνους. 1

Έδιοιζεϊτο ζαί διοικεϊται οίονεί συνταγματικώς, ζαθ’ δσον πάσαι 
αί έσωτεριζαί ώς ζαί αί έξωτεριζαί ύποθέσεις ύπεβάλλοντο ύπό 
τοΰ ζατά καιρόν ήγουμένου είς συζήτησιν είς τούς προεστώτας 
τής μονής, δπερ καλείται "Σύναξις”, συγζροτουμένη ύπό δύο σω
μάτων, ών τό μέν άπετελεΐτο έζ τών Προηγουμένων ζαί ώνομά- J
ζετο "Προβούλευμα”, τό δ’ έτερον έζ τών νοημονεστέρων μοναχών 
καί εκαλείτο "Σύναξις”. Άμφότερα τά σώματα ταΰτα συνεδριά- 
ζουσι τή προσκλήσει τοΰ Ηγουμένου άπαξ τοΰ μηνάς ή καί δίς 
κατά τήν άνάγζην, συζητοΰσιν έν ήσυχίφ ζαί άποφασίζουσι τά 
δέοντα. ’Επίσης ζατά μήνα ύπεβάλλετο είς έξέτασιν καί ή δοσο
ληψία τής μονής ζαί ή οικονομική αύτής ζατάστασις. Ή δέ 
τάξις αυτή τηρείται άπαραβάτως μέχρι σήμερον.

Είς προγενεστέρας έποχάς ή μονή κατείχε θέσιν διαπρεπή 
έν τε τή ’Εκκλησία ζαί έν τή Πολιτεία, λαμβάνουσα μέρος ένεργόν 
είς διάφορα ζητήματα, ώς καί είς τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. 
Μέλη τής Φιλικής 'Εταιρίας ύπήρξαν δ προηγούμενος Παρθένιο; 
Μπαλάνος ζαί τρεις άλλοι, οΐτινες έλαβον μέρος είς τήν μυστικήν 
έν Αίγίω συνεδρίασιν, ζαί ύπηρέτησαν ώς ένθερμοι τής παλιγ- 
γενεσίας τοΰ έθνους άπόστολοι. Έκραγείσης τής Έπαναστάσεως 
ή μονή παρέσχεν άσυλον είς πλεί'στας οικογένειας τών γειτνια- 
ζουσών έπαρχιών, διετήρει δέ φρουράν ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ 
οπλαρχηγού Ντούσια έκ 300 στρατιωτών, μισθοδοτουμένων ζαί 
τρεφόμενων έν τή μονή. Καθ’ δλον τόν επταετή άγώνα διέσωσε 
καί περιέθαλψε πολλούς, προσήνεγζε δέ ύπέρ τής ελευθερίας τοΰ 
έθνους ού μόνον ποσά χρηματικά, άνερχόμενα είς εκατόν καί πλέον 
χιλιάδας δραχμών, άλλά καί πλεϊστα δσα σκεύη τιμαλφή, λαμ
πτήρας άργυροΰς, λυχνίας καί εκατόν περίπου όκάδων άργυρον 
άκατέργαστον. Κατά τό έτος 1827 ή μονή έπολιορκήθη ύπό τοΰ 
Ιβραήμ-πασά, δστις έλθών είς Καλάβρυτα έπεμψεν έπιστολήν είς 
τήν μονήν, ύποσχόμενος πολλά δώρα, άν ήθελε νά δώση ύποταγήν 
είς αύτόν, άλλ’ οί μοναχοί άπήντησαν άρνητικώς, καί δ Ίβραήμης 
προέβη μετά δύο ήμέρας είς έκπόρθησιν αύτής. Είς θέσιν 
“Υψηλός Σταυρός”, παραπλευρως τή μονή, συνήφθη μάχη εξάωρος 
πεισματώδης, είς ήν έλαβον μέρος καί οί μοναχοί, έξαιρέσει τών 
ιερέων ζαί τών μελλόντων ίερωθήναι, ύπό αρχηγόν τόν προηγού- 
μενον Γεράσιμον Τορολόν, τόν καί χιλίαρχον. Ήττηθείς έν τή 
μάχη ταύτη δ Αίγυπτιζός στρατός έπανέζαμψεν είς Καλάβρυτα, 
άφείς είς τό πεδίον τής μάχης πολλούς νεκρούς και πολεμεφόδια. 
Ή δέ μονή έμεινεν άπόρθητος.

Οί μοναχοί, περί τούς 180 σήμερον μετά τινων δοκίμων, 
συντηρούνται έζ τών κτημάτων τής μονής, τά όποια ζατά τό 
πλεΐστον προέρχονται έξ άγοράς, ώς τά μετόχια Άλή-Τσελεπή, 
Τρυπιά, Καρότσι, άτινα εΐναι ζαί τά πλουσιώτερα κτήματα δια
τηρούμενα διά τής φιλοπονίας ζαί τής προσωπικής τών μοναχών 
έργασίας· έν άρίστη ζαταστάσει καλλιεργούνται έλαιώνες, σταφι- 
δώνες, άμπελώνες καί κήποι.

Έκτος τούτου ή μονή έχει καί ίδιοσυντήρητόν ελληνικόν Σχο- 
λεΐον, βπερ ύπήρξε τό φυτώριον πολλών λογίων μοναχών, ών οί 

,πλεΐστοι κατέχουσι σήμερον ύψηλάς έν τή Έκκλησία καί έν τή 
Πολιτεία θέσεις, οΐον ’Αρχιερείς, ιεροκήρυκες, διευθυνταί ιερατικών 
σχολών, καθηγηταί γυμνασίων καί άλλων έκπαιδευτικών καταστη
μάτων, γραμματείς τής Τέρας Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελ
λάδος κτλ. Τινές τούτων έτελειοποιήθησαν καί έν τοΐς Πανε- 
πιστημίοις τής Εύρώπης.

Ή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου παρέχει προθύμως πάντοτε 
ζαί ύλιζάς συνδρομάς είς τά φιλανθρωπικά καταστήματα καί είς 
τάς έκάστοτε άναφυομένας έθνιζάς άνάγκας. Άπό τοΰ έτους 1858 
χορηγεί έτησίαν συνδρομήν είς τάς ίερατιζάς τοΰ έθνους Σχολάς 
άνά δύο χιλιάδας δραχμών.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ TO? ΘΑΝΑΤΟΥ
TOY GOETHE.
(Συνέχεια καί τέλος.)

Σ. τ. Δ. Ενεκα κατατάςεως έσφαλμ,ένης τοΰ στοιχειοθέτου, παραμ-ορφούσης 
τήν έννοιαν, άναδημ.οσιεύομ.εν τήν τελευταίαν περικοπήν τοϋ περί τή; έκατονταετηρίδος 
τοΰ θανάτου τοΰ Goethe άρίρου.

Άπέφυγε λοιπόν τό πεζόν καί μικροπρεπές, άτινα ποιούσι 
δύσμορφους τάς πλείους τών. μέχρι τοΰδε περί τοΰ Goethe έζ- 
δοθεισών άναζοινώσεων ζαί ώς κοσμοπολίτης ζαί ώς ξένος περιέ- 
γραψεν ΰπαρξιν μοναδικήν έν τή αναπτύξει της καί έν τώ υψει, 
είς δ άνέβη άγωνιζομένη ζαί σπεύδουσα διά χαρακτήρων μεγάλων 
καί ισχυρών ζαί διά φωτός ζαί σκιάς. Οδτω δέ δ Goethe ώς 
άνθρωπος εγγύτερον προσηχθη είς πάντας ήμάς. Γενική λοιπόν 
συμπάθεια έπεθύμει παρευθύς νά γινώσζη πλείω καί άζριβέστερα 
περί τοιούτου άνδρός ζαί τοιούτου συγγραφέως. Έκαστον σχεδόν 
νέον έτος προσεζόμιζε ζαί νέαν άναζάλυψιν τούτου τοΰ ποιζιλώτατα 
κινηθέντος βίου ζαί έγένοντο γνωσταί πράξεις τής άγαθότητός του 
ζαί τής καλλίστης συμπάθειας καί χαρακτήρες πλήρεις ευγενοΰς 
φρονήματος ζαί μεγαλοπρεπείας ζαί άνθρωπος άληθώς εύγενής 
άπεκαλύφθη έζπλήττων καί ζαταθέλγων ήμάς. Ή ποίησίς του 
ούκ ήν φωτεινοτέρα ούδέ διαυγεστέρα ούδέ έμβριθεστέρα τοΰ βίου 
του ζαί ο,τι έν έζείνη έθαυμάζομεν, παρέστησεν ουτος έν έργοις. 
Κατά τινα λοιπόν τρόπον ό Goethe ώς άνθρωπος έτεμε τήν οδόν 
τώ Goethe ώς συγγράφει, ΐνα άναγνωρισθή ύπό τών δμοφύλων 
του ζαί ύπό τών άλλων άνθρώπων.

Άλλ’ ούδέν δαιμόνιον πνεύμα παγκοσμίου σημασίας δύναται πλέον 
έν τώ πολυπλόκω καί έκ διαφορωτάτων στοιχείων καί ύλών καί δυ
νάμεων συγζειμένω νεωτέρω κόσμω νά ύψωθή είς τόν καθαρόν 
τύπον τοΰ ποιητοΰ, οΐοι εΐνε δ Όμηρος καί Dante ζαί Shake
speare. Διότι καί αύτό τό άπειρον έρμα τών γνώσεων καί τής 
έμπειρίας, δπερ εΐνε άναγκαΐον είς τό νά διαπλέη τήν θάλασσαν ταύτην 
έπί τής σχεδίας άσφαλές, επιβαρύνει αύτό. Μέγα πλήθος ζητη
μάτων συνωθοΰνται πρός αύτόν, ά'περ άπαιτοΰσι παρ’ αύτοϋ λύσιν 
ή ζρίσιν ζαί οΰτε τά ζητήματα οΰτε αί λύσεις γίγνονται ποίησις 
ζαθαρώς ζαί άθραύστως. Παντάπασι δέ παρασιωπώ, δτι ή άφέ- 
λειά του εΐνε μόνον τεχνητή ζαί διά τής σζέψεως διέρχεται ζαί 
δτι άναμίγνυται έν τή ζατά τό φαινόμενον άντιζειμενιζή θεωρία 
τοΰ κόσμου τό ύποζειμενιζόν αίσθημα. Ό δέ τεχνικός τύπος, 
δστις ούδέν τοΰ κάλλους καί τής άξίας του άπώλεσεν, άπώλεσε 
πάντως μέρος τής έπιδράσεώς του. Ό Faust καταφρονεί παντός 
τύπου, ένθάδε μέν έδανείσατο τό ποίημα τόν δραματικόν τύπον, 
έζεΐ δέ διατέμνει αύτόν είς τόν λυρικόν, πολλά δέ χωρία περι- 
έχουσιν αύτόχρημα μυθολογίαν όμοιοζατάληζτον (έμμετρον), θύδε- 
μίαν δέ άλλην έπιγραφήν έγίγνωσζεν είς τήν διήγησιν τής νεό
τητάς του προσφυεστέραν ό Goethe τής "ποιήσεως ζαί άληθείας”. 
Πρέπει δέ νά ζατατάττωμεν τά έν πεζώ λόγω όντα ρητά ζαί τούς 
άφορισμούς του είς γένος τι ποιήσεως; Καί εΐνε αί περιγραφαί 
τών αποδημιών του ποιήσεις; Αί δέ έπιστολαί; Καί εΐ τις ήθελεν 
έξέλει τά έργα ταΰτα, τάς φυσικός του έρεύνας, τούς πολυμαθείς 
του μετά τοΰ Riemer ζαί Eckermann διαλόγους, έζ τών έργων 
του, ήθελεν έχει ήμισυν Goethe. Διότι ούδείς γίγνεται πλέον 
αρχών έν τώ βασιλειω τοΰ πνεύματος διά δωδεζάδος τραγωδιών 
ζαί δέσμης πλήρους ασμάτων ζαί άριθμού τίνος μυθιστορημάτων. 
Έν μέν χρόνοις άφελεστέροις, έν έθνει μικρω, έν ζόσμω, δντι είς 
ύπεροολήν περιωρισμένω κατ’ άναφοράν πρός τό σύμπαν, δ ήμεΐς 
γιγνώσζομεν, ΐσως ήν τοΰτο δυνατόν. Σήμερον, δτε ή γή έγένετο 
κόσμος, μόνη ή τέχνη δέν ζτάται πλέον δι’ άγώνος τήν έπί τοΰ 
κόσμου αρχήν. Τό δαιμόνιον πνεύμα, βπερ άντιποιεΐται έν τή 
παγζοσμίω φιλολογία τής άρετής ήγεμόνος, δέν πρέπει νά ή μόνον 
μέγας τεχνίτης, άλλά καί ή έπιστήμη αύτοϋ ζαί παιδεία πρέπει 
νά ώσιν εύρύταται. Καί άφ’ ου αύτήν τήν μιζράν καί έλεεινήν 
παιδείαν τών βαρβαριζών μέσων αιώνων δέν έδύνατο ό Dante νά 
ζαθαρίση παντός ρύπου ζαί ίδεωδώς νά διαφώτιση, πώς θά έδύ

νατο τοΰτο νά κατορθώση άνθρωπος τοΰ δέκατου ένάτου αίώνος 
έπί τοΰ νΰν είδέναι; Ό Shakespeare εΐνε τό τελευταίο-? παγκόσμιον 
πνεΰμα, δπερ, δσον έξικνοΰνται ή περί αύτοϋ γνώσεις ήμών, ήν 
μόνον ποιητής τοιαύτης σημασίας, ώστε πάσα άλλη ίζανότης του 
ζαί ίδιότης, αί γνώσεις του, αί σκέψεις, ή έμπειρία ύπετάγησαν 
έν αύτώ καί έμυζήθησαν ύπό τής ποιητικής δυνάμεως. Οί δέ 
δύο παγκόσμιοι άνθρωποι τοΰ 17 αίώνος ήσαν φιλόσοφοι καί φυσιο- 
δΐφαι, ό Σπινόζας καί ό Νεύτων. Ό δέ άπό τής έκδόσεως τών 
."μαθηματικών άρχών τής φυσικής φιλοσοφίας” μέχρι τής έν Weimar 
αποκαταστάσεως τοΰ Goethe παρελθών αιών εΐνε ό τοΰ Vol
taire, τοΰ πρώτου μεγάλου συγγραφέως. —

Τό νά θέλη τις νά μέτρηση τόν ποιητήν Voltaire πρός τόν 
ποιητήν Goethe εΐνε γελοϊον, ζαί αύτό τό τελειότατο-?, βπερ 
έποίησε-? ό Voltaire έν ποιητιζώ τύπω, αί σατυρικοί μυθιστορίαι 
του Candide, Zadig, ή ιστορία τών είς Γαλλίαν άποπλανηθέντων 
Ούρόνων, αΰτη ζαί έζείνη ή μικρά διήγησις έν στίχοι;, δέν δύ
ναται έν τή πλάστιγγι νά βαρόνη· δλως δμως άλλως έχει τό 
πράγμα, έάν παραβάλλωμεν τούς άνδρας άμφοτέρους έν δλη αύτών 
τή ένεργεία. Διότι ζαί ό άμετρος αύτών θησαυρός Επιστολών 
άποδειζνύει τήν ισότητα ζαί τήν ομοιότητα τής άπεριορίστου 
έξουσίας, ήν έξήσζουν. Έλθωμεν δέ νΰν έπί τά έργα των! 
νΕκ τακτός ποικιλία καί πανταχοΰ διαφαινόμενον ένθάδε μέν τό 
ειρωνικόν πνεΰμα τοΰ Voltaire, έζεΐ δέ τό θερμαΐνον καί δια
φώτιζαν ήλιαζαν πΰρ τοΰ Goethe· ούδεμίαν έρώτησιν, ήν άν
θρωπός τις τοΰ 18 αίώνος έδύνατο νά προβάλλη, παραλείπει ό 
Voltaire άνευ άποκρίσεως. Άλλ’ έπειδή δέν εΐνε άναμάρτητος, 
δίδωσιν συχνότερο-? τοΰ δέοντος πλημμελείς άποζρίσεις, άλλά καί 
περί πάντων, οΐον περί ιστορικών καί νομικών προβλημάτων, περί 
θεολογικών καί φιλοσοφικών πραγμάτων, περί αισθητικής καί φυ
σικών έπιστημών, διενοήθη καί έπειράθη ταΰτα νά διδάξη έαυτόν. 
Ούδεμία δέ δυσχέρεια έκπλήξασα άπέτρεψεν αύτόν νά δ/Λμη κα
τόπιν τής άληθείας καί δέν άναπαύεται, πριν ταύτην ευρε, τήν 
άλήθειαν λέγω, ήν αύτό; δύναται νά συλλάβη. Περιέλαβε δέ ό 
άνήρ τόν τότε Κόσμον ώς δι’ έζατόν βραχιόνων καί πάντα τά 
κατορθωτά συνεβάλετο καί εί μή έγίγνωσζεν έζ πάντων νά έζμυζα 
μέλι, έπέθηζεν δμως πάσι τήν σφραγίδα τοΰ πνεύματός του. 
Ομοίως δέ καί ό Goethe. Καί ούτος κατέθηζεν έν τοΐς συγ- 
γράμμασί του θησαυρόν γνώσεων ζαί έμπειρίας. Άλλ’ εί οδτος 
φαίνεται μικρότερο; πρός τόν τού Voltaire παραβαλλόμενο; κατά 
τόν έξωτερικόν όγκον, διότι ούδεμίαν θέσιν έλαβον έν αύτοΐς τά 
θέματα τής ιστορίας ζαί τής πολιτικής ή μόνον μιζράν, πόσω 
δμως καλλιών καί άξιώτερος καί πολυτιμότερος εΐνε κατά τό 
περιεχόμενόν του! Ενταύθα έπικρατεΐ μάλλον ό εύγενέστερος 
ζαί βαθυνούστερος άνθρωπος ζαί ό μείζων ζαί ό ύψηλότερος ποι
ητής. Διότι παντί χαρά; ή λύπη; αίσθήματι τοΰ ήμετέρου στή- 
θου;, πάση ήδονή τής δυσθυμία; ζαί πάση πιζρία τοΰ έρωτο; 
έδωκεν ουτος τήν προσφυεστάτην ζαί ούδέποτε είς λήθην περι- 
πίπτουσαν έζφρασιν ζαί τήν θερμήν τοΰ βίου πνοήν πάσαν ζατά- 
στασιν τοΰ βίου περιέγραψε, πάντα ζαί αύτόν τόν μικρόν καί 
άπερριμμένον ζλήρον τοΰ άνθρώπου μετά συμπάθειας παρετήρησεν.

"Τό -ςαραχάς τοΰ Κόσμου θεωρεΐν, τό πλάνα; τή; καρδία; έπι- 
σκοπεΐν, ταύτην ό φίλος ζλήσιν έζλήθη. Έκ τών πολλών βαθμιδών 
έσζόπει τή; τοΰ βίου ήμών πυραμίδος πο).ύ πέριξ ζαί ούχί 
ματαίως.”

Τά συγγράμματα αύτοϋ εΐνε ή χρυσή βίβλος τής άνθρωπό- 
τητος. Διότι ούδέν άνθρώπινον άπέμεινεν αύτώ άλλότριον, πάντων 
ευρε έξήγησιν, μετά πάντων συνεπαθαίνετο, διά πάντα εΐχε παρη
γοριάν τά δάκρυα. Άλλ’ ούδείς δύναται νά εΐπη μετά πόσον έν 
τώ μέλλοντι χρόνον ού μόνον ήμεΐς οί Γερμανοί, άλλά ζαί άπαντες 
οί άνθρωποι θά άντλώσιν έζ τών έργων του καί έκ τοΰ βίου του 
(διότι άμφότερα παρ’ αύτώ συμπίπτουσι καί τό έτερον διεισδύει 
τό έτερον καί άποτελοΰσι μοναδικήν αρμονίαν) διδασκαλίαν καί 
άπόλαυσιν ζαί τήν θεωρίαν τοΰ τών νεωτέρων χρόνων κάλλους, 
δ προσζολλάται τοΐς ίδεώδεσι τής άρχαία; τέχνης ζαί τής όωμαν-
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τιχής άναγεννήσεως ώς τρίτον ιδεώδες, και τό βαθύ βλέμμα είς 
τήν καρδίαν τοΰ ανθρώπου, και ούδείς δύναται νά όρίση τό τέλος 
τής ένεργείας ταύτης. Ώς δέ κατά μικρόν έγένοντο κοινόν κτήμα 
τά διαρκή και ούδενι ώρισμένφ τύπφ συνοεοεμένα παιδευτικά 
στοιχεία τής άρχαιότητος και τής άναγεννήσεως καί μετέβησαν 
είς σύμπαντα τόν πνευματικόν βίον τοΰ κόσμου, οΰτω Οά συμβή 
και έν ταΐς μελλούσαις έποχαϊς ώς πρός τόν χρυσοϋν θησαυρόν 
τοΰ Goethe και έν ταΐς μελλούσαις έκατονταετηρίσι Οά μετατυ- 
πωθή'είς γενικόν παιδευτικόν νόμισμα. Ώς δέ πάσα ή Ελληνική, 
φύσις δι’ ήμάς περιλαμβάνεται έν τω όνόματι τοΰ Όμηρου, οΰτω 
Οά έκφράζη τότε τό όνομα τοΰ Goethe τήν τελείαν ’έννοιαν τής 
γερμανικής σζέψεως και αίσΟήσεως συν μόνη τή διαφορά, δτι ό 
Goethe Οά εΐνε τοΰ Όμηρου εύτυχέστερος. Διότι τοΰ μέν Έλ
ληνας άοιδοΰ ούδεμία είκών άπέμεινεν, ή δέ είκών και ό βίος 
τοΰ Goethe εΐνε τοσοΰτον αιώνια, δσον τά έργα του. " Τέλειος 
άνθρωπος” άνεφώνησεν ό Eckermann τή έπαύριον μετά τόν θά
νατον τοΰ Goethe θεωρών τόν νεκρόν Γ'έκειτο πρό έμοΰ έν με
γάλη καλλονή και διά τήν χαράν, ήν έχάρην έπί τούτφ, έπελα- 
Οόμην πρός στιγμήν, δτι τό αθάνατον πνεύμα έγκατέλιπε τοιοΰτον 
περικάλυμμα”. Καί ώς ήν τό σώμα τέλειον, ούτως ήν καί ό 
βίος, δν έκεΐνο έοίω· μέγας και πλούσιος, αγαθός καί καλός, διη
νεκής πάντων προτροπή πρός τήν άρετήν καί πρός τήν έργασίαν, 
ΰπαρξις, έφ’ ής παρεστάθη πραγματικώς έν σμικρω ό κόσμος έν 
πνευματικώ φωτισμω, καί ής τά φωτίζοντα ίχνη, ώς ήλιακαΐ 
ακτίνες, θά λάμπωσι διά τών αιώνων καί άεί Οά έπιδρώσι νέον 
βίον γεννώντα και νέας έννοιας διεγείροντα.

A. 1. Ζάκας.

Ο ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΏι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Φ (Μετά είκόνος, δρα οελ. 373.)

Όπως κατά τούς αρχαίους χρόνους οΐ Έλληνες, δραστήριοι 
καί κοσμοπολΐται, έσύστησαν τάς μεγάλος έκείνας έν Ιταλία, έν 
Σικελία, έν Μικρά ’Ασία, Αίγύπτφ κτλ. αποικίας, αΐτινες διέδωσαν 
τόν ελληνικόν πολιτισμόν και τά έλληνικά γράμματα είς άπωτάτας 
καί ήμιοαρβάρους χώρας — οδτω καί σήμερον ολέπομεν συστη
μένος έκτος τής Ελλάδος έλληνικάς αποικίας, άνθηράς καί πλού
σιας, τιμώσας τό ελληνικόν δνομα καί καταδεικνυούσας τήν εύφυΐαν 
τών Ελλήνων καί τήν έξοχον αύτών περί τό έμπόριον καί τάς 
συναλλαγάς δραστηριότητα. ΤΙ μόνη διαφορά μεταξύ τών αρχαίων 
καί τών νέων έλληνικών αποικιών εΐναι δτι αί μέν άρχαΐαι έξε- 
πέμποντο έξ Ελλάδος έχουσαι σκοπόν οΐονεΐ κατακτητικόν και έκ- 
πολιτιστικόν, αί δέ νέωτεραι έσχηματίσθησαν βαθμηδόν συνεπεία 
τής έκρυθμου καταστάσεως, έν ή διετέλει ύπό βάρβαρον ζυγόν 
στενάζουσα ή ώραία αύτών πατρίς.

Μία τών ύφ’ δλας τάς επόψεις διαπρεπέστερων έλληνικών 
αποικιών έν τφ έξωτεριζω εΐναι σήμερον ή τοΰ Λονδίνου. Έν 
άρχή τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος καί κυρίως μετά τάς αίμα- 
τηράς έν Τουρκία καταστροφάς, αΐτινες ήσαν τό προανάκρουσμα 
τοΰ μεγάλου ύπέρ ανεξαρτησίας έθνικοΰ άγώνος, Έλληνες νέοι καί 
φιλόπονοι, αισθανόμενοι έν έαυτοΐς τόν φλογερόν εκείνον πρός ερ
γασίαν πόθον, δι’ ού καί τά δυσκολώτερα κατορθοΰνται, άπεφάσισαν 
νά έγκατασταθώσιν είς τήν απόκεντραν καί όμιχλώδη ’Αγγλίαν. 
Προέβλεπον οί διορατικοί εκείνοι άνδρες δτι έκεΐ ήνοίγετο ένώπιον 
αύτών στάδιον ένεργείας ευρύ, στάδιον έντιμον καί αξιοπρεπές. 
Κατ’ όλίγον ή κατ’ άρχάς μικρά έκείνη άποικία ηύξήνθη καί, 
εύλογήσαντος τοΰ Ύψίστου τήν έντιμον αύτής έργασίαν, προήχθη 
είς πλούτον καί είς ύπόληψιν.

Φυσικόν ήτο οί Έλληνες ούτοι, φιλόθρησκοι καί πατριώται, 
νά αίσθανθώσι ταχέως τήν άνάγζην κοινού εντευκτηρίου πρός λα
τρείαν τού θεού τών πατέρων των, καί άφ’ ού έπϊ χρόνον ικανόν 
αί ίεροτελεστίαι αύτών έλάμβανον χώραν έντός μικρού παρεκκλησίου, 
έκτίσθη έν έτει 1849 ή πρώτη έλληνική ορθόδοξος έκκλησία έν 
τω κέντρφ τοΰ άστεως τοΰ Λονδίνου. Άλλ’ ή έκκλησία αυτή 

κατέστη μετά παρέλει^ιν έτών τινων μικρά διά τήν δσημέραι 
άναπτυσσομένην κοινότητα, καί έν έτει 1874 έσχηματίσθη έπι- 
τροπή έκ τών έγκριτοτέρων τής αποικίας μελών πρός οίκοδόμησιν 
έκκλησίας εύρυχώρου καί εύαέρου έν τινι τών καλλιτέρων τής με
γάλης Αγγλικής μητροπόλεως συνοικία, ένθα εύρίσκοντο καί αί 
κατοικίαι τών είς πλούτον μέγαν προαχθέντων φιλόπονων Ελλήνων. 
Ή έπί τής άνεγέρσεως τοΰ ναοΰ τούτου έπιτροπή, προεδρευομένη 
ύπό τοΰ κ. Μαυρογορδάτου καί συγκειμένη έκ τών κυρίων Κ. Α. 
Ίωνίδου, Σ. Κωνσταντινίδου, Π. Π. Έοδοκανάκη, II. Σεκιάρη καί 
Δ. Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, προέβη είς τάς εργασίας αύτής καί έγ- 
κρίνασα τό σχέδιον ’Εκκλησίας ρυθμού καθαρώς βυζαντινού, άνέ- 
θεσε τήν έκτέλεσιν είς τόν άρχιτέκτονα κ. Όλδριδ Σκώτ, δστις 
πρό εξ ήδη έτών έξέθεσε τό σχέδιον έν τή βασιλική Ακαδημία. 
Ό θεμέλιος λίθος έτέθη τή 18 ’Ιουλίου 1877 καί ό ναός, καίτοι 
ημιτελής άκόμη, παρεδόθη είς τήν λατρείαν κατά τήν Πεντηκοστήν 
τοΰ έτους 1879. Σήμερον ή μεγαλοπρεπής έκκλησία παρου
σιάζεται έν δλη τω ώραιότητι καί τή έντελεία, δαπανηθεισών 
κατά τά έπίσημα έγγραφα 35 χιλιάδων άγγλικών λιρών, αΐτινες 
συνήχθησαν έκ τών γενναίων συνεισφορών τών έν Λονδίνφ φιλο- 
θρήσκων καί φιλοπατρίδων ομογενών.

Ό ναός ούτος θεωρείται ύπό τών ειδημόνων ώς έν τών με- 
γαλοπρεπεστέρων κτιρίων τοιούτου είδους έν Αγγλία καί έμποιεΐ 
ύφ’ δλας τάς επόψεις έντύπωσιν σεμνοπρεπή καί άνταξίαν καί τής 
θρησκείας, είς ήν άνήκει καί τοΰ έθνους ήμών. Τό οικοδόμημα 
εΐναι πλινθόκτιστον καϊ στερεώτατον, άνεγερθέν καί διασκευασθέν 
καθ’ δλας τάς νεωτέρας καί έντελεστέρας μεθόδους· θερμαίνεται 
δέ διά κυκλοφορίας θερμού υδατος. Τό μήκος τής εκκλησίας εΐναι 
119 ποδών, τό πλάτος 89 καί τό ΰψος'80' τό δλον έμβαδον 5720 
τετραγωνικών ποδών.

Έν τή ήμετέρα είκόνι παρίσταται τό έσωτερικόν τού ναοΰ, 
τό όποιον εΐναι πλουσίως κεκοσμημένον διά μωσαϊκών, ψηφιδωτών, 
μαρμάρινων κιόνων καί θόλων ύψηλών. Αί εικόνες έξετελέσθησαν 
ύπό τού δοκίμου ζωγράφου κ. θειρσίου, τοΰ ύιοΰ τοΰ διαπρεπούς 
φιλέλληνος θειρσίου, τού έν Μονάχφ έπί έτη πολλά τήν άρχαιο- 
λογίαν διδάξαντος. ΓΙαριστάνουσιν αί εικόνες τόν Σωτήρα ήμών 
Ίησοΰν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τήν Αγίαν Σοφίαν, ή καί τιμάται 
ό ναός, τόν άρχάγγελον Μιχαήλ, τόν άγιον Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, 
τόν Άγιον Γεώργιον, τόν στρατιώτην καί μάρτυρα. Πλεΐστα αφιε
ρώματα τών εύσεβών έν Λονδίνφ όμογενών κ.οσμοΰσι τό έσωτερικόν, 
λυχνίαι άργυραΐ, μανουάλια, πολυέλαιοι, σταυροί, κτλ. Έξωτερικώς 
ό ναός εΐναι απλούς καϊ σεμνοπρεπής.

Τά έπίσημα έγζαίνια τής έζζλησίας τής Αγίας Σοφίας έτε- 
λέσθησαν εφέτος κατά Φεβρουάριον παρά τοΰ έν Λονδίνφ εύρι- 
σκομένου μητροπολίτου Κέρκυρας ’Αντωνίου καί τοΰ λογίου Αρχι
μανδρίτου, κ. Ιερωνύμου Μυριανθέως, τού σεβαστού έφημερίου 
τής έν Λονδίνφ ελληνικής κοινότητος.

ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ.
(Μετά είκόνος.)

Εις τών δοζιμωτέριον ζώντών ζωγράφων εΐναι ο Ούγγρος 
Μιχαήλ MunkACZY, ού μίαν τών τελευταίων εικόνων δημοσιεύομεν 
σήμερον. Ό καλλιτέχνης ούτος ζή πρό έτών ήδη έν Παρισίοις, 
τω καλλιτεχνικό» έκείνφ κέντρφ, ένθα ή διαμονή του έπέδρασεν 
ούσιωδώς καί είς τόν χαρακτήρά του. Έν άρχή αί εικόνες τοΰ 
MuNKACZY εΐχον τί ζοφώδες καί σοβαρόν, σήμερον δμως περιρ- 
ρέονται ύπό τοΰ άπαστράπτοντος φωτός εύθύμου ζωηρότητος. ΤΙ 
προκειμένη είκών εΐναι ευεξήγητος· παριστάνει έν άντιπαραθέσει 
δύο οικογένειας. Ό χρωματισμός, δν ή ξυλογραφία αδυνατεί νά 
μεταδώση, είναι ζωηρότατος, αί γραμμαί λεπταί, τά πάντα τέλος 
έπιμελώς έσχεδιασμένα καί έκτετελεσμένα. Ή είκών αΰτη έφείλ- 
ζυσε δικαίως τήν προσοχήν ού μόνον τών καλλιτεχνών άλλά καί 
τοΰ κοινού, τό όποιον έθαύμασεν αυτήν έζτέθεΐσαν καί έν Παρισίοις 
καί έν Βερολίνφ.
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ΚΑΪΜΕΔΕΣ.
Έν Άβήναις τή 27 Μαρτίου 1882.

Έφθασα ένταΰθα καθ’ ήν στιγμήν έξεδόθη τό 
Βούλευμα τών Έφετών έπί τής πολύκροτου ύπο- 
θέσεως τών καϊμέδων νομίζω δέ δτι όλίγαι πλη- 
ροφορίαι έπί τοΰ άνπκειμένου τούτου δεν θέλουσι 
δυσαρεστήσει τους άναγνώστας τοΰ 'Εσπέρου.

Ζών έκτος τής 'Ελλάδος, ξένος πρός τε τάς 
φατρίας και τά πρόσωπα, θέλω άφηγηθή τά πράγ
ματα ώς έχουσιν, άποδίδοιν τον δφειλόμενον 
έπαινον εις δν τινα άνήκει καί καυτηριάζων τήν 
κακοήθειαν, ινα κατανοήσωσιν οί έπιλήσμονες 
τών καθηκόντων των δΐι, και εάν οί τύποι τοΰ 
Νόμου άσφαλίζωσιν αυτούς από τής ποινής, δύ- 
νανται δμως νά συρθώσιν ενώπιον τοϋ Δικα
στηρίου τής κοινής γνώμης και νά στηλιτευ- 
θώσιν.

Κατά περίεργον σύμπτωσιν διήλθον διά τών 
’Αθηνών κατά τάς δύο κυριωτέρας στιγμάς τοΰ βίου 
τής ύποθέσεως τών καϊμέδων· κατά τήν αρχήν καί 
τήν λύσιν τοΰ δράματος. Έγενόμην μάρτυς αύτό- 
πτης τών κατά τήν εποχήν εκείνην, καθ’ ήν, 
εύρισκομένης τής κοινής γνώμης υπό τον έρε- 
δισμόν τών άποκαλυφθέντων εγκλημάτων τής 
παραχαράξεως τοΰ γραμματοσήμου και τής έπί 
πολλά έτη ανενόχλητου διαρπαγής του ταμείου 
τών θηβών, έρρίφθη εις τό μέσον καί ή υπό
δεσις τών καϊμέδων. Ήκουσα τάς τότε κυκλο- 
φορούσας άποκρύφους διαδόσεις περί άποκα- 
λύψεως δήθεν έγκλημάτων μυθιστορικών, κιβδη
λειών, ληστοπειρατειών, φόνων παρ’ άνωτέρων 
υπαλλήλων, βουλευτών, ύπουργών, τραπεζιτών. 
Οί έν τοΐς καφενείοις τον βϊον διάγοντες έπανε- 
λάμβανον τάς διαδόσεις, πολλαπλασιάζοντες και 
έπ’ άπειρον ποικίλοντες ταύτας διά τής φαντασίας 
των, ό δέ τύπος ήρπαζε τά ινδάλματα ταΰτα τοΰ 
Αβδηριτισμού καί τής κακεντρεχείας καί τά 
διέδιδεν άκρίτως καί άβασανίστως. Έκ τούτων 
πάντων τοσοΰτον είχεν έξεγερθή ή κοινή γνώμη, 
ώστε ούδένα πλέον έσέβετο. Τρόμος κατείχε τά 
πνεύματα τών κατοίκων καί ό τότε έν Άθήναις 
ευρισκόμενος ήδύνατο νά πιστεύση δτι βροτολοι- 
γός ασθένεια ένέμετο τήν πόλιν.

Τπό τοιαύτην ατμόσφαιραν ήρξαντο ένεργού- 
μεναι αί ανακρίσεις περί καϊμέδων· εύκόλως δέ 
πας τις έννοεΐ κατά πόσον ή άνακριτική ’Αρχή 
ήδύνατο νά διατηρήση τήν άπαιτουμένην ψυχραι
μίαν. Πρός συμπλήρωσιν δέ τής συγχίσεως 
αντί ν’ άνατεθή ή άνάκρισις εις δικαστήν τίμιον, 
νοήμονα, άνεπηρέαστον καί ικανόν, άνετέθη αβτη 
εις τόν κ. Π. Βώρον. Ό δικαστής ούτος, μι
κρός τόν νοΰν καί τά αισθήματα, στερούμενος 
καί αύτής τής έγκυκλοπαιδικής παιδείας, μόλις 
κατώρδωσεν, ωδών καί ώδούμενος, νά τύχη θεία 
συνάρσει διδακτορικού πτυχίου τής νομικής. 
Ήναγκασμένος νά ζήση έκ τής έπιστήμης του, 
άλλά μή εύρίσκων πελάτας αποφασίζοντας ν’ 
άναθέσωσιν εις τήν άτελή τούτου διάνοιαν καί 
μάθησιν τήν διεξαγωγήν τών ύποθέσεών των, 
καί κινδυνεύων τόν έσχατον κίνδυνον έξ άσιτίας, 
προσέτρεξεν εις τούς συνήθεις έν Έλλάδι προ- 
στάτας, οΐτινες άντί όλίγων ίσως χωρικών ψή
φων έφιλοδώρησαν εις τόν δικαστικόν κλάδον τόν 
έκρυθμον τούτον νοΰν, τόν ανίκανον καί άπαί- 
δευτον, τόν δϊ άπηνοΰς καί άδικου καταδιώςεως 
παντός άνωτέρου αύτοΰ έπιζητοΰντα νά κορέση 
τήν πλήρη φθόνου καί χολής καρδίαν, τόν μι- 
σοΰντα τήν κοινωνίαν καί έκδικούμενον ταύτην, 
δι- &ς στερήσεις ύπέστη, τόν Παναγιώτην Βώρον 
τέλος, τόν ύπό τοΰ λαοΰ αί μοβ όρον έπικλη- 
θέντα. Αί παρά τοιαύτης στρεβλής διανοίας καί 
μεγαλοφυούς άνικανότητος διενεργούμεναι ανα
κρίσεις, ύπό τήν πίεσιν τής δημοκοπίας καί τοΰ 

αβδηριτισμού, ώφειλον άναγκαίως νά παραπλανή- 
σωσι τήν δικαιοσύνην, καί άπό προστάτου τής 
κοινωνίας νά καταστήσωσι ταύτην οργανον πρω
τοφανών δικαστικών οργίων. Ή υπόδεσις αυτή, 
προσλαβοΰσα έλέω Βώρου πολιτικόν χαρακτήρα, 
παρ’ δλίγον έγίνετο αφορμή υπουργικής μετα
βολής.

Άλλ’ δς ^ίψωμεν βλέμμα έπί τής ύποθέσεως 
ταύτης σήμερον δτε τά κατ’ αυτήν έγνώσθησαν. 
'Ο Γεν. Πρόξενος τής Τουρκίας τήν 26 Δε
κεμβρίου 1878 ειδοποίησε τήν ελληνικήν Κυβέρνη- 
σιν, δτι έστάλησαν έκ Γαλλίας εις Ελλάδα 
κίβδηλοι καϊμέδες. Κατά συνέπειαν διετάχθη- 
σαν τότε (1879) άνακρίσεις, αίτινες μή δοΰσαι 
άξια λόγου άποτελέσματα έπαυσαν, καί ή δικο
γραφία κατετέθη εις τά άρχεΐα τής εισαγγελίας, 
έν οίς διετέλει έν φωλεία έπί διετίαν ύπό παχύ 
στρώμα άθηναϊκής κόνεως. Τόν Μάϊον τοΰ 1881 
ή εισαγγελία έξύπνησεν αίφνης άπό τοΰ βαρου- 
χείου υπνου κατά τήν στιγμήν τοΰ μεγάλου 
σκανδάλου, έξελέξατο δέ διά τήν έξακολούθησιν 
τής άνακρίσεως άκριβώς τόν κ. Π. Βώρον, ου 
τίνος αί ιδιότητες ήσαν αυτή κάλλιστα γνωστοί.

Λογικώς πας τις δικαιούται νά έρωτήση τήν 
Εισαγγελίαν τών έν Άδήναις Πλημμελειοδικών- 
α'.) Διατί διέκοψε τό 1879 τάς τότε άνακρίσεις, 
οτε τά γεγονότα, πρόσφατα όντα, ήδύναντο 
άσφαλέστερον νά έξακριβωθώσι; β'.) 'Εάν ή 
διακοπή τών άνακρίσεων τότε προήλθεν έκ 
δικαστικής πεποιθήσεως ό'τι ή ύπόθεσις ήτο 
άναξία περαιτέρω έρεύνης, καί γ'.) Τις λόγος 
έπεισεν αύτήν, τάς τό 1879 παυσάσας άνακρίσεις 
νά έπαναφέρη έπί τοΰ τάπητος το 1881, καί 
ν’ άναθέση τήν έξακολούθησιν τούτων εις άνακρι- 
τήν γνωστόν αυτή ώς φαντασιόπληκτον καί 
ενεκα τής συναισθήσεως τής άνικανότητος καί 
τής έμφυτου μοχθηρίας ζητοΰντα έκ συστήματος 
ένοχους καί ούχί τήν άλήθειαν, καί τούτο καθ’ 
ήν στιγμήν κάλλιστα έγνώριζεν ότι ή δικαιοσύνη 
δέν ήδύνατο νά ένεργήση σεμνώς, ένεκα τής 
έξάψεως τών πολυειδών παθών; — Τήν άπάντη- 
σιν εις τάς λογικάς ταύτας έρωτήσεις, τάς άπορ- 
ρεούσας έκ τής ηθικής καί ούχί έκ τής δικονο
μίας, άφίνομεν εις τούς φέροντας τήν ηθικήν 
ευθύνην τής πράξεως ταύτης.

"Οπως ποτ’ αν ή ή υπόδεσις αυτή, πρωτα- 
γωνιστοΰντος τοΰ έν λόγω άνακριτοΰ, έρρίφθη 
εις τό μέσον παραζαλισμένης κοινωνίας, δπως 
αύξήση τήν παραζάλην της, έπεζετήθη δέ ή 
διασκευή έγκλήματος έπί τή βάσει τής φήμης 
τοΰ Θρ. Βελέντζα καί διά μέσων ήκιστα ήθικών, 
ήτοι διά ψευδομαρτύρων καί διά καταμηνύ- 
σεων δΓ άνωνύμων επιστολών, παρασκευα
ζόμενων ύπό άνωτάτου λειτουργού τής Θέμιδος. 
Ή ένέργεια αυτή άναμιμνήσκει ήμϊν τήν έν 
μακαρία τή λήξει διαδικασίαν τοΰ Συμβουλίου 
τών Δέκα τής ένετικής Δημοκρατίας καί το δια- 
βόητον "Στόμα τοΰ Δέοντος.”

"Ινα βμως έπιτευχΟή τό έπιζητούμενον έπρεπε 
τό δράμα νά κίνηση άπό τής πρώτης άρχής τό 
ένδιαφέρον · πρός τούτο δέ προσήχθη εις ταύτην 
άμέσως διά τής βίας ό κ. Π. Περρωτής, ό 
γυναικάδελφος τοΰ πρωθυπουργού τής Ελλάδος 
κ. Κουμουνδούρου. Έχομεν πρό όφθαλμών τά 
έπί τής ύποδέσεως ταύτης έκδοθέντα βουλεύματα, 
βλέπομεν δ’ ύπό αυτά υπογεγραμμένα δνόματα 
δικαστών διακρινομένων έπί νομομαθείς, έντι- 
μότητι καί άνεξαρτησία, καί δέν δυνάμεθα, 
άναγινώσκοντες ταΰτα, νά έννοήσωμεν ποΰ βασι- 
ζομένη καί αύτή ή ταπεινοτέρα συναίσθησις τοΰ 
Δικαίου ήδύνατο νά δικαιολογήση τήν κατά τοΰ 
κ. Περρωτοΰ άνήκουστον καί έκθεσμον ένέργειαν 
τοΰ άνακριτοΰ. Άλλ’ εις τάς σκέψεις τοΰ κ. 
Βώρου δέν προήδρευεν ή ιδέα τοΰ δικαίου. Ό 

κ. Βώρος, άποπλανηθείς παρ’ έπιτηδείων, έπί- 
στευσεν οτι τό έθνος ήθελε ψηφίσει αύτώ άνδρι- 
άντα, έάν έγέννα σκάνδαλον διά τής προσωπο- 
κρατήσεως τοΰ γυναικαδέλφου τοΰ Πρωθυπουργού, 
έστω άνευ λόγου, έστω έν προφανεΐ παραβάσει 
τών στοιχειωδεστέρων καθηκόντων τοΰ δικαστοΰ 
καί τών άπλουστέρων κανόνων τοΰ δικαίου. Ό 
Βώρος έκδίδει ένταλμα συλλήψεως κατά τοΰ 
Περρωτοΰ,'άνακρίνει αυτόν, ζητεί τήν προφυλά- 
κισιν του. 'Ο εισαγγελεύς διαφωνεί, τό Συμβού
λιο ν καλείται. Ό έντιμος άνακριτής γίνεται 
άφαντος μετά τής δικογραφίας, κρύπτεται. Κλη
τήρες, χωροφύλακες, άστυνόμοι, πολΐται άναζη- 
τοΰσι τόν άπολεσθέντα άδάμαντα. Μετά εικοσι
τετράωρον άφάνειαν ό άκέραιος άνακριτής ευδοκεί 
νά πέμψη τήν δικογραφίαν εις τό Συμβούλιον. 
Άλλά κατά τά είωθότα οφείλει νά παρασταθή 
αυτοπροσώπως ινα όποστηρίξη τήν γνώμην του. 
Νέαι πάλιν έρευναι, νέοι πάλιν κήρυκες άναζη- 
τοΰσι τόν εύορκον δικαστήν. Τέλος τήν 5 μ. μ. 
τής έπιούσης ό αίδήμων άνακριτής προσέρχεται, 
τό Συμβούλιον δικάζει, ό Περρωτής άπολύεται. 
'Ο κ. Βώρος κατέστη άξιος τοΰ άνδριάντος! Τήν 
έπιοΰσαν πάταγος μέγας έν ταΐς έφημερίσιν, ώς 
ηρως δε τών οίκτρών τούτων δικαστικών δργίων 
διαπρεπει ό κ. Βώρος, δστις έάν έτύγχανε δικα
στής έν οίφδήποτε εύνομουμένω κράτει ήθελεν 
αποκηρυχθή παρά τών συναδέλφων του, άπαξιούν- 
των νά συνεργάζωνται μετ’ άνθρώπου καταισχύναν- 
τος τό δικαστικόν άξίωμα. ’Ενταύθα ίσως προαχθή 
έντός μικρού. *)

Η ' Έφημερίς” στηλιτεύουσα τήν διαγωγήν 
ταύτην ένα μόνον λόγον εύρίσκει πρός δικαιολόγη- 
σιν τής παραδόξου ταύτης διαγωγής τού κ. 
Βώρου, τήν διατάραξιν τών φρενών του. 
Ιδού πώς αυτή έκφράζεται έν τφ ύπ’ άρ. 145 
άπο 25 Μαιου 1881 φύλλω· “Τουλάχιστον 
φαίνεται (ό Βώρος) έκ τών συγκινήσεων 
στερηθείς πλέον τής άπαθείας καί άτα- 
ραξίας έκείνης, ης ανευ ή δικαιοσύνη εμπορεΐ 
νά μεταβληθή εις πάθος ... . Τόν έκάματε 
(τόν Βώρον) νευρικόν καί άκυρον.” Καί 
πάλιν έν τφ ύπ’ άρ. 147 τής 27 Μαΐου φύλλω 
ή αύτή "Έφημερίς” γράφει· ". . . . ήγανακτήσα- 
μεν διά τήν νευρ ικήν διαγωγήν τοΰ κ. Βώρου . . . 
θά ίδωμεν βμως τά χαρτιά του τάχιον ή 
βράδιον καί θ’ άποκαλυφθή ή τερατώδης 
παραπλάνησις αύτοΰ (τοΰ Βώρου) εις οδούς 
φαντασιωδών έγκλημάτων.” Σήμερον πράγ
ματι εχοντες πρό όφθαλμών αυτά τά χαρτιά 
του βλέπομεν ούχί βτι παρεπλανήθη ό Βώρος, 
άλλ’ βτι αύτός παρεπλάνησε τήν Δικαιοσύνην έν 
πλήρει συνειδήσει τής πράξεώς του, έκτος έάν 
τόν ύποθέσωμεν μωρόν καί άκατάλόγιστον. Έκ 
τών έπιθέσεων τούτων τοΰ τύπού ό κ. Βώρος 
έξεμάνη πλέον καθ’ ολοκληρίαν καί δέν έζήτει 
ή θύματα δπως δικαιολογήση τήν άκατανόμαστον 
διαγωγήν του, ίνα μή φαίνηται δέ δτι καταδιώκει 
φαντασιώδη έγκλήματα προσεπάθει νά κατα- 
σκευάση ένόχους. Τό νευρικόν αύτοΰ σύστημα 
διεταράχθη, τά δέ μικρόν κατόπιν έπελθόντα 
κυνικά καύματα συνεπλήοωσαν τήν καταστροφήν. 
Ούτως έσχον οί Αθηναίοι πρό όφθαλμών τό 
οίκτρόν θέαμα οίστρομανοΰς δικαστοΰ καί κυβερνή- 
σεως δειλιώσης, συνέπεια τοΰ γεννηθέντος σκαν
δάλου, νά καταστήση άβλαβή τόν όργιάζοντα 
παράφρονα διά καθείρξεως έντός σωφρονιστηρίου.

Καί μ’ βλα ταΰτα μή δυνάμενος ό κ. Βώρος 
ν’ άνακαλύψη τι ένταΰθα, έζήτησε νά σταλή εις 
Σμύρνην καί Βώλον άνακριτής, ώς τοιοΰτος δ’ 
άπεστάλη ό δικαστής κ. Α. Μητσόπουλος, βστις 
διεξαγαγών έντός δύο μηνών τάς έν ταΐς δύο

*) Ο έπιστέλλων καλώς προεμάντευαεν ό κ. Π. 
Βώρος προήχθη εί; έφέτην. ’ Σ. τ. Δ. 

πόλεσιν άνακρίσεις έν άμεροληψία καί σωφροσύνη, 
καί έξετάσας ύπέρ τούς έκατον μάρτυρας έπανηλ- 
θεν εις Αθήνας. Τό άποτέλεσμα τών άνακρίσεων 
τούτων ήτο, ώς είκός, έντελώς έναντίον τών 
πλασμάτων τής πυρεσσούσης κεφαλής τοΰ κ. 
Βώρου, άπεδεικνύετο δ’ έκ τούτων έναργώς 
δτι τά περί καϊμέδων, κατά τό πλεΐστον παρ’ 
αύτής τής άνακριτικής άρχής βυσσοδομευθέντα 
καί διαδοθέντα, ήσαν άνυπόστατα. Συνέβη δ’ 
έν Σμύρνη καί τό επόμενον, δπερ ικανόν φώς 
έπιρρίπτει έπί τής ύποδέσεως ταύτης. ΙΙροσκλη- 
θέντες Τούρκοι ύπάλληλοι παρά τού κ. Μητσο- 
πούλου, δπως διαφωτίσωσι τήν ελληνικήν Δικαιο
σύνην έπί τών καϊμέδων, ήρνήθησαν έπί τφ λόγφ 
δτι ή Τουρκία δέν έχει άνάγκην τών Ελλήνων 
άνακριτών ΐν άποκαλύπτη τάς έν τφ ίδίφ κράτει 
κιβδηλείας, δτι δέ έάν ύπήρχέ τι πραγματι
κόν έπί τοΰ προκειμένου ήθελεν έχει τούτο πρό 
πολλοΰ ανακαλύψει. Ημείς ήθελήσαμεν νά δειχ- 
θώμεν καί τών Τούρκων τουρκότεροι.

Μετά ταΰτα πας έμφρων ήλπιζεν οτι ή 
ψυχρολουσία αυτή ήθελε δροσίσει τήν κεφαλήν 
τοΰ κ. Βώρου. Άλλά πάντες ήπατήθησαν. Ό 
κ. Βώρος ένόμιζεν δτι ή προσωπική του φιλο
τιμία έσώζετο μόνον, έάν κατώρθου ν’ άποδείξη 
τήν Ελλάδα φωλεάν κιβδηλείας, έφ’ φ ένησμε- 
νίζετο νά διαδίδη βτι ό συνάδελφός του κ. 
Μητσόπουλος έζήτει έκ λόγων ίδιοτελών να 
καλύψη τό έγκλημα, ώς έάν ήτο δυνατόν εις 
τούτον νά μεταβάλη ή νά έπηρεάση τάς μαρτυρίας 
εκατόν καί πλέον μαρτύρων, άναμφισβητήτως 
έντιμοτέρων καί άξιοπρεπεστέρων ένος μάρτυρος 
φαυλοβίου καί έπί μισθώ άναδεχομένου 
έργολαβικώς δολοφονίας, ώς έκ τών άνα
κρίσεων έξάγεται. έπί τής καταθέσεως τοΰ 
όποιου ό κ. Βώρος έθεμελίωσεν απαν τό σαθρόν 
αύτοΰ οικοδόμημα. Άλλ’ ό κ. άνακριτής πάσαν 
μαρτυρίαν άντιστρατευομένην εις τόν σκοπόν του 
έθεώρει ψευδή, έκρινε δέ άξιοπίστους διά τόν 
λόγον τούτον μόνον τάς καταθέσεις τών δολο
φόνων καί φαυλοβίων, οΐτινες, διά νά φανώσιν 
άρεστοί εις άνακριτήν ίσως καί δι’ άλλους 
ύλικωτέρους λόγους, κατέθετον συμφώνως πρός 
τάς έπιθυμίας τοΰ άνακριτοΰ καί πρός τάς παρ 
αύτοΰ αύτοΐς έντέχνως ύποβαλλομένας έρωτήσεις. 
Τούτων ούτως διενεργουμένων, παρά παν δίκαιον 
έπί τή βάσει άποδειχθέ ντων ψευδομαρτύ
ρων, ους τά βουλεύματα δεόντως στιγματίζουσι, 
καί έπί τη βάσει καταγγελιών δΓ άνωνύμων 
έπιστολών, άνευ άπολογίας, άπατών τούς συνα
δέλφους καί κακή πίστει χρώμενος προέβη ό 
εύσυνείδητος δικαστής εις τήν προφυλάκισιν 
τοΰ προξένου κ. Ά. Κωστή, άνδρός άνεπιλήπτου 
παρελθόντος καί τιμήσαντος τόν‘Ελληνισμόν διά 
τής άνωτέρας παντός έπαίνου διαγωγής του, πρός 
ίκανοποίησιν τοΰ όποιου, βέλον τό Συμβούλιον 
τών Πλημμελειοδικών ν’ άνορθώση κατά τό 
δυνατόν τήν αύτώ προσγενομένην άδικίαν, έγραφεν 
έξαιρετικώς έν τφ βουλεύματι τάς έπομένας 
λέξεις, τάς ώς ραπίσματα ήχούσας έπί τών 
παρειών τοΰ κ. Βώρου· ''.... ύπέρ τής καλής 
πίστεως τοΰ όποιου (τοΰ Ά. Κωστή) συνη- 
γοροΰσιν άλλως τε εύγλώττως, β,τε ύπό 
πλείστων μαρτύρων βεβαιούμενος έντιμος 
καί άφιλοκερδής αύτοΰ χαρακτήρ καί 
τό κατά το έξαγόμενον τής άνακρίσεως 
άμεμπτον παρελθόν αύτοΰ καί ώς ατό
μου καί ώς δημοσίου λειτουργού.”

‘Ο κ. Βώρος ήλπιζεν οτι διά τοΰ νέου τού
του κατορθώματος, οπερ άνώτερος λειτουργός 
τής Θέμιδος έχαρακτήρισε δημοσία ώς δικαστι
κόν πραξικόπημα, ήθελε -κινήσει τά πλήθη 
εις θαυμασμόν. Άλλά καί εις τοΰτο έπλανήθη, 
διότι ό τύπος άπέδωκε τήν πράξιν ταύτην εις 

παραπλάνησιν τής Δικαιοσύνης. Ή παραπλάνη- 
σις όμως αυτή δέν ήτο τυχαία· εις τό πρόσωπον 
τοΰ κ. Κωστή ό άνάξιος λειτουργός τής θέμιδος 
έξεδικεϊτο προσωπικόν μίσος κατά τοΰ κ. Δ. Κορό
μηλά, διευθυντοΰ τής " Έφημερίδος,” ήτις έπί 
τοΰ έπεισοδίου τού Περρωτοΰ έχαρακτήρισε τόν 
κ. Βώρον ώς έξεστηκότα τών φρενών. Ό κ. 
Δ. Κορομηλάς τυγχάνει σύγγαμορος τοΰ κ. Ά. 
Κωστή.

Μετά τό ειδεχθές τοΰτο έπεισόδιον, τής 
άνακρίσεως περαιωθείσης, ή δικογραφία έδόθη 
εις τήν εισαγγελίαν· κωλυωμένων δέ τών ίεραρ- 
χικώς προηγουμένων εισαγγελέων ή ύπόθεσις 
περιήλθεν εις χεΐρας νεαρού τίνος άντεισαγγελέως, 
τοΰ κ. Δ. Γ. Λάλωση. 'Ίνα δέ καταστή γνωστόν 
όποιου είδους ύπαλλήλους εισάγει καί εις αύ
τήν τήν λεπτοτάτην ύπηρεσίαν, έξ ής κρέμαται 
ή τιμή καί ή έλευθερία τών πολιτών, ή έκ τοΰ 
βουλευτοκρατικοΰ συστήματος διεπομένη έσω- 
τερική πολιτική τής Ελλάδος, νομίζω άναγκαΐον 
νά γράψω ένταΰθα σύντομον άλλά πιστήν τοΰ 
Specimen τούτου τής έλληνικής είσαγγελικής 
άρχής σκιαγραφίαν, ήτις ώς συμπλήρωσις τής 
τοΰ άνακριτοΰ κ. Βώρου δύναται νά διαφώτιση 
τούς έν τφ προτύπφ βασιλείφ τής Ανατολής 
ζώντας περί τής άσφαλέίας, ήν έχουσιν άπέναντι 
τής σπουδαιοτάτης ταύτης έξουσίας. Ό Δ. Γ. 
Λάλωσης είνε άνευ υπερβολής τίνος πασίγνωστος 
ώς αναλφάβητος καί ούδεμιάς άξίας. Άποτυχών 
κατά τάς διδακτορικός του έξετάσεις έτυχε διά 
τών συνήθων παρά τοΐς καθηγηταΐς παρακλήσεων 
καί συστάσεων έξ οίκτου μόλις καί μετά βίας 
τοΰ βαθμού τοΰ προλύτου· (γνωστόν δέ πόσον 
εύκόλως δίδεται ό βαθμός τοΰ διδάκτορος.) 
Αδαής τής Νομικής, μήπως δύναται νά γράψη 
λέξιν άνευ όρθογραφικού σφάλματος ή φράσιν 
άνευ σολοικισμού; Μήπως δύναται διά λόγου ή 
γραφής νά έκφράση τήν ιδέαν του, έάν συμπέση 
νά έχη τοιαύτην;

Μετά πολυήμερον οδυνηράν δυστοκίαν, τή 
βοήθεια τών μαιευτήρων Π. Βώρου τοΰ άνακρι- 
τοΰ καί X. Μανοπούλου τοΰ γραμματέως τής · 
Εισαγγελίας, προήλθεν εις φώς έκτρωμα, πρό- 
τασις βαπτισθέν, οπερ ύπεβλήθη παρά τοΰ τήν 
πατρότητα άναοεχθέντος κ. Λάλωση εις τό 
Συμβούλιον τών Πλημμελειοδικών. Πρότασις 
άσυνάρτητος, βρίθουσα άντιφάσεων, νομικών τερα
τολογιών, μή βασιζομένη έπί μαρτυριών και 
γεγονότων, χαριεστάτη. ακριβόλογος καί ειλικρινής 
ώς παραμύθιον γραϊδίου παλίμπαιδος, άπελπι- 
σμοΰ δάκρυα γεννώσα εις τούς καθηγητάς τής 
Λογικής, άνατριχίασιν εις τούς έλληνοδιδασκά- 
λους, γέλωτα άκατάσχετον εις τούς άναγινώσκον- 
τας, άμάραντον στέφανον εις τόν διορίσαντα 
αύτόν ύπουργών τής Δικαιοσύνης. Τό συμβούλιον 
τών Πλημμελειοδικών προήδρευε μέν ό κ. Ί. 
Τσάτσος, ό έντιμος καί διακεκριμένος πρόεδρος 
τών ένταΰθα Πρωτοδικών, εισηγητής δέ ήν 
ό δόκιμος καί λεπτολόγος, άκέραιος δικαστής 
κ. Ά. Χωματιανός. Τήν πρότασιν τοΰ κ. Άντει- 
σαγγελέως έκριναν άναξίαν προσοχής, βασι
ζόμενοι δέ έπί τοΰ έξαγομένου τών άνακρίσεων 
άπεφάνθησαν βτι ούδέποτε έν Έλλάδι παρε- 
χαράχθησαν καϊμέδες, άλλ’ βτι ό Βελέντζας, 
Τακούσης καί τινες άλλοι άγνωστοι έκυκλοφόρη- 
σαν, άνευ όμως συνεννοήσεως μετά τοΰ παραχα
ράκτου, άγνώστου καί έκτος τής Ελλάδος δντος, 
καϊμέδας έξωθεν είσαχθέντας. Περί δέ τών 
κκ. Π. Περρωτοΰ, Ά. Κωστή καί τινων άλλων 
άπεφάνθησαν, βτι ο ύ δε μία κατ’ αύτών ύπάρχει 
άφορμή πρός κατηγορίαν· έξαιρετικώς δέ ολό
κληρον άφιέρωσαν κεφάλαιον πρός ίκανοποίησιν 
τοΰ κ. Ά. Κωστή καταδεικνύοντες τούς λίαν 
εύαρίθμους κατ’ αύτοΰ καταθέσαντας ώς ψευ- 

δώς μαρτυρήσαντας χάριν προσωπικής 
έκδικήσεως καί πρός κορεσμόν ίδιο- 
τελών και π ο τ α π ώ ν παθών καί σομφέ- 
ρ ο ν τ ω ν.

Ο άντεισαγγελεύς κ. Λάλωσης θεωρήσας τήν 
άπόφασιν ταύτην τοΰ Συμβουλίου ώς προσβάλ- 
λουσαν καιρίως τήν νομικήν αύτοΰ έξοχότητα, 
άνέκοψε τό βούλευμα τοΰτο ενώπιον τών Έφε
τών. Τό Συμβούλιον τών Έφετών, συγκείμενον 
έκ τοΰ έπί ίκανότητι καί άκεραιότητι διακρινο- 
μένου καί άπό πολλών ήδη έτών προέδρου 
αύτοΰ κ. Νικ. Π. Δηλιγιάννη καί τών διακεκρι
μένων έφετών κκ. ’ Αντωνοπούλου, 'Ροντήρη, 
Μακκά καί Μαρούλη έξέδοτο τήν 17 Φεβρουάριου 
έ. έτους τό οΐκεΐον Βούλευμα, δι’ ου έπεκύροο 
το Βούλευμα τών Πλημμελειοδικών καθ’ βλα, 
μετέβαλε δέ τοΰτο μόνον καθόσον παρεδέξατο, 
βτι άν και ούδέποτε παρεχαράχθησαν έν Έλλάδι 
καϊμέδες, ό θ. Βελέντζας δμως, ό Α. Τακούσης 
καί τις Κ. Βασιλειάδης έκυκλοφόρησαν εύαρίθ
μους καϊμέδας έν συνεννοήσει μετά τών παρα
χαρακτών έκτος τής Ελλάδος δντων καί 
αγνώστων.

Καί τό Βούλευμα τοΰ άνωτάτου τούτου Δικα
στηρίου έξαιρετικώς ικανοποιεί τοΰ κ. Ά. Κω- 
στήν, και αύστηρώς στηλιτεύει τούς δύο μόνους 
κατ’ αύτοΰ καταθέσαντας μάρτυρας, περί ών 
λέγει βτι ούτοι "κινούμενοι έξέχθραςπρός 
τόν κ. Κωστήν κατέθεσαν κατ’ αύτοΰ φαν
τασιώδη πλάσματα, ούχί αληθινά καί 
πραγματικά, άλλ’ άνυπόστατα καί άνα- 
λ η θ ή, διαψευδόμενα καί ά ν α ι ρ ο ύ μ ε ν α 
ρητώς καί καθαρώς ύπό πλείστων άλλων 
μαρτύρων, έπισήμων έγγράφων καί άλ
λων άποδειξεων.”

Τοιαύτη είνε ή κοινή αυτή ύπόθεσις, δΐ ήν 
τοσαΰτα έγράφησαν καί έπλάσθησαν, έκ τής πο
λιτικής έμπαθείας τών φατριών μάλλον καί τής 
άνικανότητος καί κακής πίστεως τής άνακριτικής 
άρχής ή έκ τής ένυπαρχούσης σποΌδαιότητος. 
“Εν έτι ύπολείπεται πλέον στάδιον εις τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην, τό τής ένώπιον τών ένορκων έκ- 
δικάσεως τών ώς άνωτέρω παραπεμφθέντων 
Θρ. Βελέντζα, Ά. Τακούση καί τοΰ Βασιλειάδου. 
’Επειδή δέ, καθ’ α έκ τών πρό όφθαλμών βου
λευμάτων δύναται τις νά κρίνη, ό Βελέντζας 
ισχυρίζεται, βτι οί καϊμέδες, οΰς είχε θέσει εις 
κυκλοφορίαν, προήρχοντο έκ λαφύρων τής θεσ- 
σαλικής έπαναστάσεως, καί άποδείξεις βάσιμοι 
περί τής πλαστότητος τών εύαρίθμων (περίπου 
1500, άντιπροσωπευόντων άξίαν 7—8 χιλ. δραχ
μών) κυκλοφορησάντων καϊμέδων δέν ύπάρχουσι, 
πολλφ δ’ ήττον έάν, δοθέντος τούτου, ό Βε
λέντζας κλ. ήσαν έν συνεννοήσει μετά τών παρα
χαρακτών, κατά πάσαν πιθανότητα καί ούτοι 
θέλουσιν άθωωθή παρά τών ένορκων, ινα πληρωθή 
τό παρά τών προφητών ’Ώδινεν δρος καί 
έτεκε μΰν.” Viel Larm um Nichts!

Νέμεσις.

ΓΝΩΜΑΙ.
Η εύεργεσία, βθεν δήποτε έρχεται, δέον νά 

γίνηται δεκτή ώς δώρον τών θεών. Σενέκας.
* *

Όπόσον γελοία τυγχάνει ή άνανδρία τών 
πειρωμένων νά καταπνίξωσι τήν εύγνωμοσύνην 
τών αιώνων! . . . Πάντες οί τήν βαρβαρότητα 
ταύτην διαπράξαντες ηυξησαν τήν δόξαν ήν έζή- 
τουν νά σβύσωσι, καί μόνον τό αίσχος έαυτών 
άπεθανάτισαν. Τάκιτος.

*
* *'Η άληθής άξία, έλεγεν ό Στενδάλ, είναι 

ώς ό“βισμάς, ή χρυσαλλίς αυτή τών Ινδιών, 
ήτις περιβάλλεται τό χρώμα τοΰ φυτοΰ, έψ’ ού ζή.

(Συλλογή Άνθοκλέους.)
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ΠΕΡΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ. 
Ιστορία καί αλιεία αϊτών.

Αλλόκοτοι έπεκράτουν άλλοτε ίδέαι περί τής παραγωγής τοΰ 
μαργαριτών, προερχόμενοι έκ τής δλως ποιητικής γνώμης, δτι οί 
μαργαρϊται είσί δρόσου σταγόνες σκληρυνόμεναι έντός τών όστράκων. 
Καθ’ δλην τήν αρχαιότητα έπεκράτει ή γνώμη αύτη, ή δλως ρω- 
μαντικής φύσεως, μέχρις ού ύπεχώρησε καί αύτη είς τήν πραγμα
τικήν καί φυσικήν έξήγησιν.

Οί μαργαρϊται σύγκεινται έκ τών αύτών συστατικών έξ ών 
καί τά όστρακα, ήτοι έξ άνθρακούχου τιτάνου μετ’ όργανικών 
ουσιών, καί παράγονται διά τής άποσκληρύνσεως ξένων σωμάτων 
είσδυσάντων έν τώ όστράκω (άμμου, παρασίτων).

Ή χρήσις τών μαργαριτών εΐναι άρχαιοτάτη· ήδη ό Ιώβ 
λέγει· “Ή άπόκτησις σοφίας εΐναι πολυτιμότερα τής άποκτήσεως 
μαργαριτών.”

'Η Αιγύπτια Κλεοπάτρα, ή μεγαλοπρεπής άνασσα, έφόρει ώς 
ένώτια δύο μαργαρίτας άξίας τριών έκατομμυρίων φράγκων. Οί 
ιστορικοί διηγούνται δτι ή σπάταλος εκείνη βασίλισσα έν τινι είς 
τιμήν τοΰ ’Αντωνίου δοθέντι δειπνώ διάλυσεν ένα τών μαργαριτών 
τούτων έντός όξους, καί δτι πιοΰσα τήν άνάλυσιν κατέπιε διά μιας 
πλέον τοΰ 1*ί 2 εκατομμυρίου φράγκων. Οί φυσιολόγοι καί χημικοί 
διατείνονται δτι τοιαύτη στιγμιαία διόλυσις εΐναι άδύνατος, καθότι 
έντός όξους ό μαργαρίτης δέν διαλύεται είμή βαθμηδόν καί έντός 
ήμερων τινων · πρός δέ ή διάλυσις αύτη έχουσα γεΰσιν κακήν δέν 
ήδύνατο νά εύχαριστήση τόν ούρανίσκον τής άβροδιαίτου Κλεοπάτρας.

Ύπήρχεν έποχή καθ’ ήν οί 'Ρωμαίοι μεγίστην πρός τούς 
μαργαρίτας ήσθάνοντο κλίσιν. Ό Ιούλιος Καϊσαρ έδώρησε τή 
Σερβιλία, τή μητρί τοΰ Βρούτου καί αδελφή τοΰ Κάτωνος μαρ
γαρίτην άξίας 1 έκατομ. καί 200 χιλ. φράγκων. Αί (όωμαϊαι 
Κυρίαι κατεκάλυπτον μέ μαργαρίτας βραχίονας καί λαιμόν, πολλάκις 
δέ διεκόσμουν δι’ αύτών καί τήν κόμην, 
σύζυγος τοΰ Καλιγούλα, έφόρει 
8 έκατομ. φράγκων, καί αύτός δέ 
γαριτών τά ύποδήματά του. Ό 
τούς συμπότας του καί έν μέθη 
τίμους τούτους λίθους καθ’ δλην τήν αίθουσαν.

Ό διάσημος περιηγητής Tavernier, ό συγγραφεύς τών 
"Επτά περιηγήσεων έν Περσία”, έπώλησε τώ Σάχη μαργαρίτην 
άξίας 2 έκατομ. καί 750 χιλ. φράγκων, καί ό Φίλιππος Β’. τής 
'Ισπανίας εΐχε μαργαρίτην 250 καρατίων, έκτιμηθέντα 800 χιλ. φρ. 
Λέγεται δτι ό ιμάμης τής Μασκάτης κατέχει τόν πολυτιμότερον 
τών έν τω κόσμω μαργαριτών, ούχί ένεκα τοΰ μεγέθους του δσον 
ένεκα τής ποιότητάς του καί τοΰ χρωματισμού. Ό νΰν βασιλεύων 
Σάχης τής Περσίας έχει περιδέραιου έζ μαργαριτών, ών έζαστος 
έχει τό μέγεθος λεπτοκαρύου.

'Η καταλληλότερα Οέσις διά τήν άλιείαν τών μαργαριτών εΐναι 
ό κόλπος τοΰ Κινδατσή έν τή νήσω Κεϋλάνη έπί υφάλων, ού 
μακράν τής παραλίας κειμένων. Τάς υφάλους ταύτας ένοιζιάζει ή 
κυβέρνησις τώ πλειοδοτοΰντι, ύπό τόν ρητόν δμως δρον νά μή 
έξαντλήται τό στρώμα. Ή άλιεία άρχομένη κατά Φεβρουάριον 
τελειόνει ζατά Απρίλιον. Αί δέ πρός τήν άλιείαν ταύτην καταλ
λήλως προπαρασζευασθεΐσαι λέμβοι έζκινοΰσιν έν μέση νυκτί είς 
δοθέν σημεΐον, δπως εύρεθώσιν έν τω τόπω τής άλιείας πρό τής 
άνατολής τοΰ ήλιου- άμέσως δέ αρχίζει ή έργασία, παρατεινομένη 
μέχρι μεσημβρίας, καί τότε ύπό τοΰ ούριου, άνέμου βοηθούμεναι 
αί λέμβοι έπιστρέφουσιν · άμα δέ φανώσιν είς1 τόν δρίζουτα δίδεται 
σημεΐον άγγέλλον τήν άφιξίν των.

Έκάστη λέμβος έχει ένα κυβερνήτην καί πλήρωμα έξ εϊκοσιν 
άνδρών, ών οί μεν δέκα εΐναι κωπηλάται, οί δέ έτεροι δέκα οί 
κυρίως άλιεϊς. 
έπίπονος, 
ζονται είς τήν 
προσαρμόζουσιν βαρύν λίθον είς τό σχοινίον, ού ή άλλη άκρα στε- 
ρεοΰται έπί τής λέμβου. Όταν ό άλιεύς θέλη νά βυθισθή είς τήν 

Ή Λολλία ΓΙαυλίνα, ή 
κόσμημα έκ μαργαριτών αξίας 
ό Καλιγούλας έστόλιζε διά μαρ- 
Νέρων έοώρει μαργαρίτας είς 
διατελών έσκόρπιζε τους πο?ω-

,
Ή εργασία τών άλιέων τούτων εΐναι τά μάλιστα 

άλλ’ οί άνθρωποι εκείνοι εΐναι εξοικειωμένοι καί βυθί-
Οάλασσαν είς βάθος δέκα μέτρων. Πρός τοΰτο

θάλασσαν αρπάζει διά τών δακτύλων τοΰ δεξιού ποδό,ς τό διά τοΰ 
λίθου βεβαρυμένον σχοινίον, διά δέ τών δακτύλων τοΰ αριστερού 
ποδός κρατεί δίκτυον. Μέ τήν αριστερόν του χεΐρα κρατεί σφιγ- 
κτώς τούς ρώθωνάς του καί έν τή δεξιά έχει σχοινίον, χρησίμευαν 
αύτώ δπως δώση τό σημεΐον τής άναβιβάσεώς του. Φθάς είς τόν 
πυθμένα συλλέγει έσπευσμένως οσα πλείονα όστρακα, τά όποΐα 
ρίπτει είς τό δίκτυον, μεθ’ δ ανέρχεται. Άνελθών έξαπλοΰται είς 
τήν λέμβον, δπου πολλάκις έκ τοϋ στόματος, έκ τών ρωθώνων, 
καί έκ τών ώτων του ρέει αίμα- καί δμως όλίγας μόνον στιγμάς 
άναπαυθείς κατέρχεται πάλιν είς τήν θάλασσαν, καί έάν ό καιρός 
ήναι ευνοϊκός επαναλαμβάνει τήν κατάδυσιν είκοσάκις μέχρι τής 
μεσημβρίας. Συνήθως ή διαμονή έν τώ ύδατι ύπολογίζεται είς 
δύο λεπτά τής ώρας, άλλά καί τό μικρόν τοΰτο διάστημα ούσιωδώς 
έπηρεάζει τήν ύγιείαν, καί ούδείς τών δυτών τούτων περιέρχεται 
είς μεγάλην ήλικίαν συνήθως πάσχει τούς οφθαλμούς καί ό θά
νατός του προέρχεται έξ αποπληξίας. Λίαν έπίφοβοι διά τούς δύτας 
τούτους είναι οί καρχαρίαι, οΐτινες άποδιώκονται δι’ άφορισμών καί 
άλλων έπικλήσεων τών ιερέων. Οί άλιεϊς τών μαργαριτών πληρό- 
νονται είτε τοϊς μετρητοϊς είτε καί διά μαργαριτοφόρων οστράκων.

Τά όστρακα τίθενται έντός μεγάλων λάκκων ένθα βαθμηδόν 
σήπονται, καί έν μέσω τών σεσηπότων οστράκων άναζητοΰνται οί 
μαργαρϊται. Ποτέ μέν έντός ένός καί τοΰ αύτοϋ οστράκου εύρί- 
σκονται πλείονες μαργαρϊται, ποτέ δέ έντός πολλών οστράκων 
ούδέ εϊς. Άποπερατωθείσης τής συλλογής συρρέουσιν οί έπαϊται, 
δπως συλλέξωσι τούς τυχόν άπομείναντας μαργαρίτας καί έπί δλας 
εβδομάδας άναζητοΰσι τά σεσηπότα έκεϊνα λείψανα μέ τήν έλπίδα 
νά έπιτύχωσι μικροσκοπικόν τινα μαργαρίτην. Μετά τήν συλλογήν 
οί μαργαρϊται πλύνονται έπιμελώς καί λειαίνονται- έχουσι δέ σχήμα 
στρογγυλόν, εΐναι λευκοί, σπανιώτερον κεχρωματισμένοι, στιλπνοί 
καί συνήθως μικροί.

Καί έν τώ είρηνικώ Ώκεανώ εύρίσκονται μαργαρϊται ωραίοι 
καί πολύτιμοι, κατώτεροι δμως τών τοΰ Ίνδικοΰ Ωκεανού. Άπό 
τινων δέ έτών εύρέθησαν μαργαρϊται καί έν τω Ατλαντικά» Ωκεάνιο 
είς τά παράλια τών ήνωμένων τής ’Αμερικής Πολιτειών. Ή άνα- 
κάλυψις έγένετο κατά τόν έξής τρόπον. Έν μικρώ δρμω παρά 
τήν Νέαν Ίερσαίην Μίντων τις άλιεύς έπλεε μέ τό άκάτιόν του 
ζητών οστρεα (στρείδια)· ευρε δέ πολλά, καί μετά μεγάλης του 
έκπλήξεως παρετήρησεν δτι έντός έκάστου ύπήρχε μαργαρίτης 
άρκούντως όγκώδης. Έν ω ΐστατο άπορων καί θαυμάζων τό ανέλ
πιστου εύρημά του προσηλθεν έτερος άλιεύς, όνόματι Drake, 
δστις ήγειρεν άπαίτησιν έπί τοΰ ήμίσεος τής άγρας. Ό Μίντων 
φοβηθείς ένέδωκεν είς τάς άδικους απαιτήσεις, καί έπί μίαν εβδο
μάδα ή έργασία τών δύο τούτων συνεταίρων έβαινε τακτικώς καί 
είρηνικώς. Καθ’ δλην τήν ήμέραν έψάρευον καί έπώλουν τούς 
μαργαρίτας των είς Νέαν 'Ι’όρκην, κερδίζοντες καθ’ έκάστην με
ταξύ 5 καί 8 χιλ. φράγκων. Άλλ’ ό συνεταιρισμός ουτος δεν 
ηύχαρίστει τόν άπληστου Drake, δστις διενοήθη ν’ απαλλαγή 
τοΰ συντρόφου του, καί μια τών ημερών, καθ’ ήν άμφότεροι ήσχο- 
λούντο είς τό έργον των, αίφνης ό Drake έπέπεσε κατά τοΰ Μίν- 
τωνος καί τώ περιέσφιγξε τόν λαιμόν μέχρις ού νομίσας δτι τόν 
έφόνευσεν άνεχώρησε μέ τούς κλαπέντας θησαυρούς. Άλλ’ ό 
Μίντων δέν ήτο νεκρός · μετ’ όλίγον άνθρωποι διαβαίνοντες έκεΐθεν 
τόν εΐδον κείμενον έν τή λέμβω του, τόν έβοήθησαν καί μετα- 
βάντες μετ’ αύτοϋ είς τήν πόλιν κατήγγειλαν τήν απόπειραν τής 
δολοφονίας. Ό Μίντων έξηκολούθησε τό έργον του καί έν δια- 
στήματι όλίγων μηνών κατέστη έκατομμυριοΰχος.

Έκτος τών θαλασσίων μαργαριτών ύπάρχουσι καί μαργαρϊται 
τών ποταμών (margaritana margaritifera) ευρισκόμενοι έν τοϊς 
ποταμοϊς κυρίως τής Σαξωνίας καί τής Βοημίας.

Σήμερον κατασκευάζονται καί τεχνητοί μαργαρϊται, έχοντες 
τό σχήμα, τό χρώμα καί τήν στιλπνότητα τών γνησίων, ούχί 
δμως καί τό βάρος. Τά κυριώτερα δέ κέντρα τοΰ έμπορίου τών 
μαργαριτών εΐνας ή Λειψία καί οί Παρίσιοι.

ν

Η ΑΡΧΑΙΑ Ρ2ΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙ

Η ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΤ ΒΤΖΑΝΤΙΣΜΟΤ.

(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

*

αδελφοί άπήλθον, ό δέ Άμήρ μεταβαίνει κρυφίως πρός τήν μη- 
καί τόν αδελφόν του καί δολίως τοϊς διηγείται τά έξης- δτι ήτο 
έλληνικήν χώραν, ζαί έκεΐθεν άπήγαγε νεάνιδα· δτι ήλθον οΐ 
αύτής καί ήρπασαν αύτήν. Έμονομάχησε πρός τόν νεώτερον 
καί τόν ένίζησεν, έάν δ' έμάχοντο καί οί τρεις αδελφοί ήθελε 

Ή μήτηρ γίνεται έξαλλος έκ τής οργής, 
“Διατί λοιπόν λέγεσαι 

Σονάθροισον τόν στρατόν σου καί ύπαγε εις τήν έλληνικήν χώραν, 
>»

Μή εύρόντες τό πτώμα τής άδελφής των μεταξύ τών νεκρών, έπα- 
νέρχονται είς τήν σκηνήν τοΰ Άμήρ. Ό βασιλεύς προτείνει αύτοΐς νά 
ρίψωσ·. ζλήρον, ζαί είς ον πέσει ό κλήρος, ουτος νά άγωνισθή κατ' αύτοϋ’ 
έάν νικήση ό βασιλεύς νά εχη τό δικαίωμα νά φονεύση καί τούς τρεις 
άδελφούς. 1 ρίς έρρίφθη ό κλήρος και έκάστοτε έ'πεσεν ουτος είς τόν μι- 
κρότερον, δστις ήτο καί ομομήτριος τής άδελφής. Οί αδελφοί έξοπλίζουσιν 
αύτόν ζαί ένθα τοΰτο έζτελοΰσι τόν βλέπουσι λάμποντα ώς ήλιον δπου δέ 
ισταται ό Άμήρ έζεΐ σκότος βαθύ έπικρατεΐ. Οί άδελφοί δέονται τφ 
Ύψίστφ. Ό βασιλεύς ήττηθείς είς τήν μονομαχίαν υπόσχεται νά δεχθή τό 
άγιον οάπτισμα ενεκα τοΰ πρός τήν κόρην έρφτος αύτοϋ καί νυμφεύεται 
αύτήν. — “Είσαι δούλος ήμών, δυνάμεθα νά σέ φονεύσωμεν ή νά σέ άπο- 
λύσωμεν πώς θέλεις λοιπόν νά ύπανδρεύσωμεν τήν αδελφήν μας μέ δοΰλον; 
Είπέ ήμΐν που εΐνε;" Ταΰτα λέγουσιν οί άδελφοί πρός τόν Άμήρ ζαί 
τή ύποδείξει αύτοϋ εύρίσκουσι τήν άδελφήν καθημένην έπί χρυσοΰ θρόνου 
έν σκηνή έστρωμμένη διά χρυσών ταπήτων. Δίς τήν έρωτώσι, πώς ό Άμήρ 
προσεφέρθη πρός αύτήν, καί έάν μόνον έθιξεν αυτήν διά λόγου άπρεπούς 
θέλουσι τόν άποζεφαλίσει καί τήν κεφαλήν αύτοϋ μεταφέρει είς τήν ελ
ληνικήν χώραν. Άλλ’ ή αδελφή καθησυχάζει αυτούς. Ό Άμήρ άπαξ μόνον 
τοΰ μηνάς ήρχετο προς αύτήν ζαί μακρόθεν μόνον τήν παρετήρει· προσέτ- 
τατε δ’ αύτή νά καλύπτη τό πρόσωπόν της ένώπιον τών συγγενών του, ών 
ούδείς έτόλμα νά είσέλθη είς τήν σκηνήν της. “Έάν ό Άμήρ βαπτισθή, 
προσέθηχεν, άλλον γαμβρόν τοιοΰτον δέν θά εΰρητε· εΐναι και δόξη δε- 
δοξασμένος ζαί ίσχύϊ ισχυρός καί σοφία σοφός καί πλούτφ πλούσιος.” — 
Ας μάς συνοδεύση ή μητρική δέησις, λέγουσιν οί άδελφοί ζαί άμέσως 

προστάσσουσι τφ Άμήρ νά οαπτισθή καί ν’ άπέλθη μετ’ αύτών είς τήν 
έλληνικήν χώραν. Άλλ’ ουτος δέν θέλει ν άπέλθη αιχμάλωτος· ας άνα- 
χωρήσωσιν ουτοι πρώτον ζαί άναμείνωσιν αύτόν καθ' όδόν θέλει δέ έμ- 
φανισθή μόνος κομιστής πλούτου καί άνδρών ζαί νά γείνη γαμβρός των 
έν μεγάλη πομπή.

Οί 
τέρα του 
είς τήν 
άδελφοί 
αδελφόν 
καθυποτάξει δλην τήν χώραν, 
τίλλει τήν κόμην της καί λέγει πρός τόν υιόν · 
βασιλεύς; 
νίκησον τούς άδελφούς ζαί προσσάγαγόν μοι πάλιν τήν άγαπητήν νεάνιδα.' 
0 Άμήρ συναινεΐ είς τοΰτο αυθωρεί καί παραδίδει είς τόν αδελφόν του τόν 
θρόνον· μεθ’ δ συγζαλεΐ τόν στρατόν καί συλλέγει χρήματα. Οί Σαρακηνοί 
βλέποντες δτι οΰτω δέν έζστρατεύουσιν, ούδέν λέγουσι τώ Άμήρ. Ουτος δέ 
άφιχθείς είς τά. σύνορα τής έλληνικής γης άποτείνεται είς τούς άνδρας του, 
καί έρωτα αύτούς, τίς έξ αύτών έπιθυμεΐ νά τόν συνοδεύση δπως λεηλα- 
τήσωσι τήν έλληνικήν χώραν. Άπαντα αύτφ εΐς άραψ δστις είχε δώδεκα 
κλείθρα έπί τών χειλέων του· “Νεανίας τις ένίκησε τό φρούριόν σου, οί 
τρεις όμοΰ ήδύναντο νά καθυποτάξωσιν απαν τό βασίλειόν σου, καί σύ θέλεις 
νά έκστρατεύσης ζατά τής έλληνικής χώρας! Όλοι θά ζαταστραφώμεν 
μέχρι τοΰ τελευταίου. — Τότε ό Άμήρ διαλύσας μέρος τοΰ στρατού καί 
προαποστείλας τούς θησαυρούς του έβάδισε μόνος μετά όλίγων άνδρών. 
Οί άδελφοί κατά παράζλησιν τής άδελφής άνέμενον αύτόν καθ’ όδόν· ό 
μεγαλείτερος καί ό μεσαίος αδελφός μετά τής άδελφής προύχώρησαν καί 
είσήλθον είς τήν πόλιν νύκτωρ. "Οτε δέ είδεν αύτούς ή μήτηρ έκλαυσε- 
“Τήν άδελφήν σας άνεύρετε, άλλά τόν άδελφόν σας ζατεστρέψατε!’’ ΙΙλήν 
έζεΐνοι ζαθησύχασαν αύτήν· “Ό άδελφός έ’μεινεν όπίσω μετά τοΰ γαμβρού 
ήμών, τοΰ βασιλέως Άμήρ. Ί ώρα, μή—ερ, σπεΰσον, έτοίμασε πλούσιον γάμον.”

Τον Άμήρ βαπτίζει έν τώ Εύφράτη αύτός ό Πατριάρχης· άνάδοχος 
του ήτο ό βασιλεύς τής πόλεως έζείνης. Αί μεγάλοι έορταί διήρκεσαν τρεις 
μήνας, μεθ’ δ ό Άμήρ έσύστησεν ιδίαν αύλήν ζαί μέγαρα καί κατφκησεν 
εκεί μετά τής συζύγου του.

Έν τοσούτφ ή μήτηρ αύτοϋ ήκουσε περί τούτων καί πώς έγένετο άρ- 
νησίθρησζος. Έξαλλος ύπό τής όργής συναθροίζει πολυάριθμον στρατιάν 
ζαί λέγει· “Τίς έξ Υμών θέλει νά μεταβή είς τήν έλληνικήν χώραν πρός 
άπαγωγήν τοΰ βασιλέως Άμήρ ζαί τής άγαπητής αύτοϋ νεάνιοος;” Τρεις 
Σαρακηνοί εξέρχονται άπό τάς τάξεις· ή βασίλισσα δίδει αύτοΐς χρυσόν, 
τρία βιβλία ζαί τρεις ίππους· δνα ίππον άνεμον, ετερον κεραυνόν, ζαί 
τρίτον άστραπήν. “Άμα άπαγάγετε τόν Άμήρ μετά τής ζόρης ζαί έπι- 

καθίσετε αυτούς έπί τοΰ 'Ανέμου θά γείνητε άφαντοι- άμα δέ εισέλθετε 
είς τήν χώραν τών Σαρακηνών καί καθήσατε έπί τοΰ Κεραυνού θά 
άζουσωσι τοΰτο πάντες οί Άραβες· δτε δέ καθήσετε έπί τής ’Αστραπής 
θά γείνητε άφαντοι έν τή έλληνική χώρα. “Οί Σαρακηνοί είσήλθον είς 
τήν έλληνικήν πόλιν καί έμειναν κεζρυμμένοι. Κατ' έκείνην τήν νύκτα ή 
συζυγος τοΰ Άμήρ εϊδεν δνειρον φρικώδες· ιέραξ χρυσοπτέρυγος είσήλθεν 
είς τό δωμάτιόν της καί άνήρπασεν αύτήν· κατόπιν έφθασα,ν τρεις κόρακες 
και έπέπεσον κατά τοΰ ίέρακος, ό δέ ιέραξ τήν έγκατέλιπεν. 01 μάντεις 
και ιεροφάνται έρωτηθέντες παρά τών άδελφών έξηγοΰσι τό δνειρον ώς 
έςής. Ο Άμήρ είναι ό ιέραξ, οΐ δέ τρεις κόρακες είσίν οί τρεις Σαρακηνοί, 
οί κεκρυμμένοι έν τή πόλει καί άποσταλέντες πρός τόν Άμήρ ώς κομισταί 
τής πρός αύτόν έπιστολής τής μητρός. Ό Άμήρ όρκίζεται δτι ούδέν γι- 
νώσκει περί τής τοιαότης συνομωσίας- μεταβαίνει μετά τών άδελφών έζτός 
τής πόλεως, ένθα ευρίσκει τούς κεκρυμμέοους Σαρακηνούς. Ούτοι άποζα- 
λυπτουσι τά παντα, βαπτίζονται ζαί μένουσι παρά τφ Άμήρ. Ό πατήρ 
δωρεΐται τους ίππους είς τούς αδελφούς τής συζύγου του. Μετ' ού πολύ 
οι σοφοί άγγέλλουσι τώ βασιλεϊ τήν γέννησιν ύιοΰ, δν άπεκάλεσαν Ακρίταν 
καί μετά τήν βάπτισιν Δεβγένην.

(“Επεται συνέχεια.)

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΛΙΒΕΡΙΑΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΝ 

ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

(ύπό τοΰ διο. Βέϊνεκ, διευθυντοΰ τοΰ έν Λειψία αστεροσκοπείου).

(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 380 καί 381.)

Διευθυνόμενοι πρός τάς έρήμους Κεργουελίας νήσους, τάς έν 
τώ νοτίω ίνδιζώ Ώκεανώ, δπως παρατηρήσωμεν τήν διάβασιν τής 
’Αφροδίτης πρό τοΰ δίσκου τοΰ ήλιου τή 9 Δεκεμβρίου 1874, 
ήμεΐς οί χερσαίοι αστρονόμοι εϊχομεν ήδη ρίψει βλέμμα είς τά 
θαυμάσια τής άπεράντου θαλάσσης. Πλήρεις πόθου νά παρα- 
στώμεν μάρτυρες τοΰ εκτάκτου αστρονομικού συμβάντος, εϊχομεν 
έπιβή τή 21 Ιουνίου τού θωρακοδρόμωνος "Δορκάδος” έν Κιέλω, 
εϊχομεν διασχίσει τήν πρασίνην βόρειον θάλασσαν, είσέλθει παρά τό 
Δοΰβρον είς τό όμιχλώδες στενόν ζαί παραπλεύσαντες τόν φάρον τοΰ 
Εδδυστώνος εϊχομεν άποχαιρετήσει τήν ζάλήν, τήνγηραιάν Εύ
ρώπην.

Σκληρώς έτίναξεν ήμάς κατά πρώτον ή ήγριωμένη θάλασσα 
έν τω κόλπω τής Βισκαΐας· άλλ’ ό σάλος όλίγας μόνον διήρκεσεν 
ήμέρας· τά ζύματα έγένοντο βαθμηδόν όμαλώτερα, ή ναυτίασις 
παρήλθε ζαί ένώπιον ήμών έξετείνετο ή ζυανή, απέραντος θάλασσα 
μέ τάς πολυαρίθμους αύτής ζαί ύπό τάς ακτίνας τού ήλιου άπο- 
στιλβούσας άφρώδεις κορυφάς. Τή 15 ’Ιουλίου άφίχθημεν είς τήν 
νήσον Μαδέραν, τόν μαργαρίτην τούτον τοΰ άτλαντιζοΰ Ωκεανού. 
Ένταΰθα εϊδομεν τούς πρώτους έν ύπαίθρω φοίνικας, τάς γλυκείας 
βανάνας, τάς πλήρεις καρπών συζάς ζαί σταφυλάς ζαί ολόκληρα 
δάση ροδοδαφνών ένομίζομεν δτι εύρισζόμεθα είς τόν παράδεισον.

Έκ Μαδέρας διηυθύνθημεν πρός τάς νήσους τοΰ Πρασίνου 
Ακρωτηρίου. Ό πλοΰς ήτο τερπνότατος· στίφη δλόκληρα πε- 
τώντων ιχθύων άνεσηκόνοντο είς τόν κρότον τοΰ άτμοπλοίου, έπλεον 
έπί τινα δευτερόλεπτα ύπεράνω τής θαλάσσης ζαί έπιπτον πάλιν 
είς τήν θάλασσαν γενόμενα έν άκαρεΐ βορά τών τό πλοϊον ήμών 
παραζολουθούντων δελφίνων. Πλησίον τών νήσων τοΰ Πρασίνου 
Ακρωτηρίου ευρομεν τήν θάλασσαν γέμουσαν αίμοβόρων θαλασσίων 
υαινών, τών καρχαριών ένα τών καρχαριών τούτων συλλαβόντες 
κατεζόψαμεν είς τεμάχια ζαί έρρίψαμεν είς τήν θάλασσαν, ένθα 
έγένετο βορά τών συντρόφων του. Αί νήσοι παρίστανται βρα
χώδεις καί ώς άπηνθρακωμέναι ύπό τοΰ ήλιου. Ό ζαύσων ήτο 
άφόρητος καθ’ ήν ήμέραν (27 ’Ιουλίου), έλλιμενίσθημεν είς Πόρτο- 
Πράϋαν, μιζράν όχυράν ζωμόπολιν, άνήζουσαν είς τήν ΓΙορτο- 
γαλλίαν. Οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης εΐναι μαύροι ζαί διάγουσι 
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βίον πτωχικόν, δπως βίον πτωχικόν διάγει και ή φύσις, ή επί 
έτη ολόκληρα ποθούσα ψεκάδας τινας βροχής.

"Οτε δ’ είσήλθομεν εις τόν τροπικόν κύκλον θύελλαι φρικώδεις, 
βροχαί ραγδαιαι διεδέχοντο ήμέρας καυστικάς καί φλογέράς τού 
ήλιου ακτίνας. 'Οσάκις ή νύξ ήτο σκοτεινή καί θυελλοβαρεϊα καί 
ό ουρανός κεκαλυμμένος ύπό μαύρων νεφών, 
ή θάλασσα άπήστραπεν· ώς πύρινος δφις 
έχάνετο μακρόθεν τό ύπό τού πλοίου δια- 
σχιζόμενον κύμα καί ύπό τά παράθυρά μας 
έπέτων σπινθήρες ερυθροί καί πράσινοι ώς 
εάν άνήρχοντο έκ τού βάθους μυριάδες φω
τεινών σφαιριδίων. Οσάκις πάλιν ή νύξ 
ήτο γαληνιαία καί καθαρά καί οι αστέρες 
άντενακλώντο επί τού άπεράντου Ωκεανού, 
ξένοι άνεφαίνοντο αστερισμοί εις τόν ορί
ζοντα. Οί αστέρες τού βορείου ήμισφαι- 
ρίου μέ τόν ώραιον κομήτην τού Κόγγια εΐχον 
γείνει άφαντοι, καί επί τινας μόνον εσπέρας 
έστιλβεν ό πολικός άστήρ προς τό βάθος τού 
όρίζοντος, δπως χαιρετίση ήμάς πάλιν — 
έπανερχομένους — μετά έξ μήνας, καί επί 
τού απέναντι ουρανού άνυψοΰτο βαθμηδόν ύψηλότερος ό γλυκύς, 
νότιος Σταυρός. Οί αστέρες έχάραττον γραμμάς καθέτους προς 
τόν όρίζοντα, καί παρατηρών τις τόν ήλιον ήπόρει πώς έστρέφετο 
τώρα άπό δεξιών πρός τ’ αριστερά.

Μετ’ όλίγας ήμέρας θερμός άνεμος τής ξηρός άνήγειλεν ήμΐν 
τήν γειτνίασιν τής αφρικανικής ακτής. '0 άνεμος ούτος έθλιβε τούς 
όφθαλμούς καί έπίεζε τό στήθος, καί δμως δλοι ήσθανόμεθα πόθον 
μέγαν νά πατήσωμεν τήν μυστηριώδη χώραν, ής ή διερεύνησις 
τόσας εΐχεν ήδη κοστίσει άνθρω*  
πίνους θυσίας.

Τή 4 Αύγούστου είδομεν τό 
άκρωτήριον Cape Mount, δρος 
ύψηλόν έπιστεφόμενον ύπό πυ
κνού δάσους, παρεπλεύσαμεν πρός 
νότον τού ποταμού τού 'Αγίου Παύ
λου καί έρρίψαμεν τήν άγκυραν 
παρά τό άκρωτήριον Μεζουρά- 
δον, δπισθεν τού όποιου κεΐται ή 
Μονροβία, ή πρωτεύουσα τής 
δημοκρατίας Λιβερίας.

Σκοπός φιλανθρωπικός ίδρυσε 
τήν δημοκρατίαν ταύτην. "Οτε 
έν αρχή τής ένεστώσης εκατονταε
τηρίδας έγένοντο απανταχού ένέρ- 
γειαι πρός βελτίωσιν τής τύχης 
τών άνδραποδισθέντων καί έκ τής 
χώρας τών έκβληθέντων Μαύρων, 
έσυστήθη (έν έτει 1816) καί έν 
ταϊς Ήνωμέναις τής ’Αμερικής 
Πολιτείαις εταιρία τις, ή λεγο- 
μένη ’Αμερικανική αποικιακή Εταιρία, ής σκοπός ήτο νά παράσχη 
εις τάς 200 χιλιάδας τών έν τοϊς κράτέσι τής ’Αμερικανικής 
'Ομοσπονδίας εύρισκομένων Μαύρων τά μέσα πρός μετανάστευσιν 
εις τήν πατρίδα των, τήν ’Αφρικήν. Δύο μικραί άπόπειραι άποι- 
κίσεως εις τήν νήσον Σέρβρον πρός νότον τής Σιέρρ α-Λεώνης 
έναυάγησαν ένεκα τού νοσώδους κλίματος, μέχρις ου τέλος κατωρ- 
θώθη ν’ άποκτηθή χώρα ικανή πρός άποίκισιν παρά τό άκρω
τήριον Μεζουράδον. Τήν 25 ’Απριλίου 1822 ό βασιλεύς τών 
Μαύρων Πέτρος υψωσεν ένταΰθα έπισήμως καί πανηγυρικώς έπί 
κεφαλής τής έλευθέρας αύτού κοινότητος τήν αμερικανικήν σημαίαν. 
Ή άποικία αδτη ώνομάσθη Λιβερία καί τώ 1847 άνεγνωρίσθη 
ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής ώς κράτος άνεξάρ- 
τητον. 'Η σφραγίς τής νέας ταύτης δημοκρατίας είναι περιστερά 
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πετώσα ύπεράνω τής θαλάσσης καί κρατούσα έν τώ στόμ’ατι τό 
έγγραφον τής άναγορεύσεως αύτής ώς ανεξαρτήτου χώρας. Πρό 
τής περιστεράς φαίνεται ό άνατέλλων ήλιος, ύπό τόν ήλιον δέ 
πλοϊον ίστιοφόρον καί έπί τής παραλίας φοϊνιξ, άροτρον καί πτύον 
φέρει δέ ή σφραγίς τήν εξής έπιγραφήν 0 έρως τής έλευ- 

θερίας έφερεν ήμάς ένταΰθα.” Ή έπίδοσις 
τής δημοκρατίας ταύτης κατά τό βραχύ τής 
ύπάρξεώς της διάστημα άποδεικνύει δτι καί 
οί Μαύροι είναι εις θέσιν ύπό τήν έπίδρα- 
σιν τού πολιτισμού καί τής χριστιανικής θρη
σκείας ν’ άποτελέσωσιν εύνομον πολιτείαν.

'Η Λιβερία έχει 718 χιλιάδας κατοίκων, 
έν οΐς 18 χιλιάδες πεπολιτισμένων Μαύρων. 
'Η πρωτεύουσα αύτής Μονροβία, μέ τρεις 
χιλιάδας κατοίκων, είναι ή καθέδρα τού 
Προέδρου, τών ύπουργών καί τινων προ
ξένων. Εσχάτως ή δημοκρατία αΰτη άπώ- 
λεσε κάπως τήν εμπιστοσύνην τών πεπο- 
λιτισμένων έθνών, διότι παρά τήν μεσημ
βρινήν αύτής παραλίαν οί κάτοικοι έπι- 
πεσόντες καθ’ ένός ναυαγήσαντος άμβουργικού

πλοίου τό έλη'στευσαν, ώστε ή άγγλική κυβέρνησις ήναγκάσθη ν’ 
άποστείλη πολεμικόν πλοϊον έκ Γιβραλτάρης, όπως τιμωρήση τούς 
αύθάδεις ληστάς.

Μόλις τό πλοϊον ήμών είχε ρίψει τήν άγκυραν καί άπειρον 
πλήθος μικροσκοπικών λέμβων περιεκύκλωσαν αύτό. Αί λέμβοι 
αυται είσί λεπτότατοι πρός τάς δύο άκρας καί κινούνται διά μικρών 
κωπίων, έχόντων σχήμα φύλλου· έν έκάστη λέμβω εύρίσκονται 
τρεις τό πολύ Μαύροι, οίτινες ή κάθηνται ή μένουσι μέχρις 

όσφύος εις τό ύδωρ · δσάκις τό 
δδωρ πληροϊ τό μικρόν σκάφος, 
οί ναύται μέ μεγάλην έπιτηδειότη- 
τα άντλοΰσιν αύτό διά τών χειρών. 
Ή ένδυμασία τών λεμβούχων είναι 
άνάλογος πρός τήν έν τώ ύγριϋ 
στοιχείω διαμονήν των. Αί πε- 
ρικυκλώσασαι τό πλοϊον λέμβοι 
ήσαν πεπληρωμέναι ώραιοτάτων 
όπωρικών, τά όποια προσεφέροντο 
ήμΐν εις άγοράν διά ζωηροτά- 
των φωνών καί έκφραστικωτάτων 
χειρονομιών. "Ο,τι κυρίως ηύ- 
χαρίστει τούς Μαύρους ήσαν τά 
προσφερόμενα αύτοϊς σιγάρα· ώς 
πίθηκες άνερριχώντο έπί τού 
πλοίου. Συνέβη δέ ν’ άνατραπή 
μία τών λέμβων, καί οί τρεϊς 
λεμβούχοι έπεσον εις τήν θάλασ
σαν οί δύο άμέσως άνώρθωσαν 
πάλιν τήν λέμβον, ό δέ τρίτος 
άνεζήτησε τάκωπία καί κολυμβών 

τά έφερεν. Οί μαύροι οδτοι είναι τοσοΰτον έξωκειωμένοι μέ τήν 
θάλασσαν, διότι ό λιμήν αύτών ένεκα τών πολλών ύφάλων εύρί- 
σκεται σχεδόν διαρκώς έν τρικυμιώδει καταστάσει.

Την επιούσαν απεφασίσαμεν ν’ άποβιβασθώμεν εις τήν ξηράν. 
Καί πρώτον έλάβομεν έκαστος ικανήν δόσιν κινίνης, δπως προ- 
φυλαχθώμεν άπό τών έν τή χώρα ταύτη έπιπολαζόντων διαλει- 
πόντων καί κακοήθων πυρετών. 'Οπλισμένος μέ πολύκροτου καί 
μέ τό κυνηγετικόν δπλον μου έπέβην μεγάλης λέμβου, έχούσης 
πλήρωμα όκτώ ναύτας καί κυβερνήτην άξιωματικόν. "Οσω έπλη- 
σιάζομεν πρός τήν ξηράν τοσούτω μαγευτικωτέρα έπαρουσιάζετο 
ή θέσις μέ τό ύπό τού πυκνού δάσους έστεμμένον άκρωτήριον 
φοίνικες εύθαλεϊς, λεμονέαι καί πορτοκαλλέαι ύψούντο έν τώ μέσω 
πυκνών θάμνων καί ζωηράς φυτείας.

έντελώς γυμνά.

Έπί τής παραλίας ίσταντο κεχηνότες πολλοί μαύροι, οίτινες 
άμέσως περιεκύκλωσαν ήμάς έξετάζοντες μετά πολλής περιεργίας 
τήν ένδυμασίαν ήμών, τούς πίλους, τά άλεξήλια, καί τά δπλα. 
"Ολοι ήσαν ένδεδυμένρι πενιχρώς· οί πλεϊστοι δ’ έφόρουν σάκκον 
κρεμάμενον άπό τού ώμου- τά παιδία ήσαν 
πόλις τής Μονροβίας ένεποίησεν ήμΐν καλήν 
έν γένει έντύπωσιν πυκνή είναι ή φυτεία 
καί έν τώ μέσω αύτής ώς εντός έκτεταμένου 
κήπου κεΐνται τήδε κακεϊσεν έσπαρμέναι αί 
οικίαι, πέριξ τών όποιων βόσκουσιν αίγες, 
πρόβατα καί χοίροι. Αί οικίαι τής εσω
τερικής πόλεως είσίν οίκοδομαί έλαφραί, δί
πατοι, φαίνονται καθαραί καί κοσμούνται διά 
χαριεστάτων έξωστών. Καί τού Κυρίου 
Ββοημ, τού προξένου ήμών ή οικία, έφ’ ής 
έκυμάτιζεν ή γερμανική σημαία, τόν αύτόν 
έχει τύπον. Λίθινη κλίμαξ άγει έξωθεν εις 
άνοικτήν στοάν, δθεν έκτείνονται τά δωμά
τια, τό γραφεϊον τού προξενείου, καί αί α’ί- 
θουσαι · τό μεγειρεΐον καί αί άποθήκαι εύρί
σκονται εις τό ισόγειον πάτωμα. Τά δω
μάτια είναι εύάερα, περιέχοντα μεγάλα γύρωθεν διβάνια κατά τήν 
έγχώριον συνήθειαν · έπί τοΰ τοίχου έκρέμαντο μάστιγες έκ δέρματος 
ρινοκέρω χρησιμεύουσαι εις τήν άνατροφήν τών μικρών μαύρων 
ύπηρετών. Έν τή μεγάλη αιθούση εύρίσκοντο αί εικόνες τού αύτο- 
κράτορος, τής στέψεως αύτού 
καί τοΰ πρίγκηπος Βίσμαρκ.

Διελθόντες διά τοΰ δλως 
εύρωπαϊστί ώργανισμένου τα
χυδρομείου, δπου παρεδώσα- 
μεν έπιστολάς διά τήν πα
τρίδα, διηυθύνθημεν πρός τήν 
κορυφήν τοΰ άκρωτηρίου Με- 
ζουράδου, δπως κυνηγήσω- 
μεν έντός τοΰ πυκνού δάσους. 
Καθ’ όδόν δέ εύρόντες άνοι- 
κτήν τήν θύραν μεμονωμένης 
τίνος οικίας είσήλθομεν έν 
αύτή. Ήτο τό σχολεϊον παι
δία καί κοράσια καθαρώς έν- 
δεδυμένα έκάθηντο έπί ξύλι
νων θρανίων καί έμάνθανον 
άγγλικά. "Ολα ήγέρθησαν 
δταν είσήλθομεν και μας πε- 
ριεργάζοντο μετ’ άπορίας. 
Τρεις μαΰραι, άρκούντως εύ
σαρκοι, έδίδασκον.

Επίπονος ήτο ή έντός 
τού πυκνού δάσους οδοιπορία 
τοσούτω μάλλον καθ’ δσον καί 
ή άτμοσφαϊραήτο πνιγηρά καί 
ό ίδρώς περιέρρεεν ήμάς άφθονος. Εις τήν κορυφήν τοΰ άκρωτη
ρίου είδομεν μέγαν σωρόν πετρών, τά έρείπια φάρου· έν τή θέσει 
ταύτη ύψοΰται τώρα ίστίον, φέρων τήν νύκτα φανόν. Έκεϊ που 
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πλησίον εύρίσκοντο έρριμμένα άχρηστό τινα πυροβόλα καί σφαΐραι 
— άπόδειξις δτι ή εύτυχής δημοκρατία πρό πολλών ήδη έτών δέν 
ύπέστη τά δεινά τού πολέμου! . . .

Έπανακάμψαντες έκ τής κυνηγετικής ήμών έκδρομής είσήλ
θομεν εις έτοιμόρροπον οικίαν γραίας τίνος μαύρης, ήτις φιλο- 
φρόνως μάς ύπεδέχθη καί μάς προσέφερε κάθισμα- τό κάθισμα 
ήτο πίθος κενός. Οί τοίχοι τής πενιχρός ταύτης καλύβης ήσαν 
κεκαλυμμένοι ύπό αγγλικών εικονογραφημένων έφημερίδων. Πριν 
έλθη ή ώρα τοΰ γεύματος, εις 3 ειχομεν προσκληθή παρά τού 
προξένου, έπεσκέφθημεν τό νοτιοανατολικόν μέρος τής πόλεως,

καί οί μαύροι 
μέ λευκούς 

Τά πρό-

σωπος τού Αίτη μέ

δπου κατοικούσιν αί πτωχότεραι τάξεις. Ένταΰθα δεν βλ' 
λιθόκτιστους οικίας, άλλά ταπεινάς μέ φύλλα φοινίκων έστεγ 
καλύβας, ών αί θύραι μόλις τριών ποδών ύψος έχουυΐν. 
τερικόν τώ1 καλυβών τούτων παρέχει θέαν οίκτράν. . . .

Επί τού εξώστου τής προξενικής οικίας ήσαν ήδη σ 
δλοι οί αξιωματικοί τή " 
Έν ω δέ έπεριμ-’ 
τέρων τής δν .^Λ/.ήλων, οίτι
λ ο . ψυςκεκλημένοι εις τό γεΰμ
παρετηρουμεν κάτωθεν τής οικίας μικρόν 
μαύρον παϊδα παίζοντα μετά πίθηκος καί 
διδάσκοντα αύτόν νά πηδά. Τό παιδίαν έμι- 
μεϊτο τόσον καλώς τάς περιστροφάς καί τούς 
μορφασμούς τού ζώου, ώστε πολλάκις δέν 
ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν τίς ό παϊς καί 
τίς ό πίθηξ.

Μετ’ ού πολύ έφθασαν
ύπουργοί έν μεγάλη στολή 
ύπενδύτας καί λευκά χειρόκτια, 
σωπά των ήσαν σοβαρά άλλ’ ένέφαινον 
σκέψιν καί φρόνησιν μόνον ό άντιπρό- 
τήν πλατείαν αύτού ρίνα καί μέ τούς ψευ

δείς όδόντας μάς έφάνη αρκετά γελοίος, διότι έφόρει περίχρυσον 
στολήν προξένου τής Γερμανίας, ήν εΐχεν άγοράσει παρά τού προ- 
κατόχου τού κ. Ββοημ. 0 μαύρος ύπουργός τών εκκλησιαστικών, 

άνήκων εις τούς Μεθοδιστάς, 
έξέτεινε πριν καθήση εις τήν 
τράπεζαν τάς χεϊράς του καί 
έπρόφερε μικράν ευχήν. Τό 
γεύμα συνίστατο έκ σούπας 
χελώνης, ψητών έρίφων καί 
ορνίθων, αφρικανικών γεω
μήλων, όπωρικών διαφόρων, 
άρίστου οίνου τού 'Ρήνου 'καί 
καμπανίτου. Τήν ύπηρεσίαν 
έξετέλουν όκτώ νέοι ζωηροί 
Μαύροι ύπό τήν διεύθυνσιν 
καί έποπτείαν γέροντος Μαύ
ρου σοβαρού καί φρακοφό- 
ρου. Ή όμιλία έγένετο άγ- 
γλιστί. Κατά τάς προπόσεις 
οί μαύροι συνδαιτυμόνες άνέ- 
πτυξαν μεγάλην ευγλωττίαν.

"Οταν έτελείωσε τό γεύμα 
ήτο ήδη νύξ βαθεϊα, καί 
έπειδή έν Μονροβία δέν εί
ναι άκόμη γνωστός ό φω
τισμός τών οδών, παϊδες 
κρατούντες φανούς μάς ώδή- 
γησαν εις τήν παραλίαν. 
Καί ήδη έπρεπε πάλιν νά 

διαπλεύσωμεν τό δύσκολον στενόν έν νυκτί σκοτεινή· κύμα παμ- 
μέγεθες χυθέν έπί τού καταστρώματος τής λέμβου έβρεξεν ήμάς 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών . . .

Ή χώρα τής Λιβερίας είναι εύφορωτάτη · τρεϊς ήμέρας μετά 
τήν σποράν φύονται συνήθως οί ευρωπαϊκοί σπόροι. Ό τόπος 
έξάγει άριστον καφέν, ζάκχαριν, κοκκοκάρυα, φοινικέλαιον καί λαμ
πρόν έλέφαντα.

Ή έκδρομή διά τού ποταμού 'Αγίου Παύλου, ήν ειχομεν άπο- 
φασίσει διά τήν β’1’ Αύγούστου, δέν έξετελέσθη, διότι ή μεγάλη 
λέμβος, ήτις έπρεπε νά χρησιμεύση εις τούτο, έβλάβη ούστωδώς 
έν ω κατεβιβάζετο τοΰ πλοίου.
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τοιουτων μέτρων δεν μορφοΰται 
Περί τής μελετωμένης αποδημίας 
ημών ούδέν ,είσέτι βέβαιον. ’Εν 
τινες έφημερίδες άναφέρουσιν βτι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣ1Σ.
ΕΛΛΑΣ. Μετά τήν εβδομάδα τής Διακαι- 

νησίμου επρόκειτο ή ελληνική βουλή νά έπανα- 
λάβη τάς ένεκα τών εορτών διακοπείσας έργα- 
σιας της · άλλ’ ή μέχρι τής ώρας ταύτης σιωπή 
τοΰ τηλεγράφου εμφαίνει δτι οΐ Κύριοι βουλευταί 
δέν συνήλθαν άκόμη έν Άθήναις, δπως άποτε- 
λεσθή ό πρός απαρτίαν άπαιτούμένος άριθμός. 
Μέχρι τοΰδε ή Βουλή δέν έπελέφθη σπουδαίων 
ζητημάτων, άναβληθέντων πάντων μετά τάς 
έορτάς. I ό λυθέν ζήτημα είναι τό τών επι
στράτων, τών μή προσελθόντων καί κηρυχθέντων 
κατά τον Νόμον λειποτακτών. Τό ύπουργεΐον 
μή θεωρούν δίκαιον, ή μάλλον είπεΐν μή δυνά- 
μενον νά τιμωρήση κατά τόν νόμον τοσούτους 
λειποτακτας, έτράπη τήν οδόν τής έπιεικείας 
και ύπέβαλεν εις τήν βουλήν νομοσχέδιον, δπερ 
έψηφίσθη ήδη ώς Νόμος, καί δι’ ού οί μή προσελ- 
θόντες έπίστρατοι ύποχρεοΰνται μέν νά ύπηρε- 
τήσωσιν έπί εξ μήνας, άλλά δέν ύπόκεινται εις 
άλλην ποινήν ή τήν δεκαπενθημέρου κρατήσεως. 
Βά προσέλθωσι τώρα ; ΙΙολύ άμφίβολον. Όπως- 

δήποτε διά 
στρατός. — 
τοΰ βασιλέως 
φ εύρωπαϊκαί 
ό βασιλεύς τών Ελλήνων θέλει παρευρεθή εις 
τήν έν Μόσχα προσεχώς τελεσθησομένην στέψιν 
τοΰ αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας, αί Έλληνικαί 
εφημερίδες λέγουσιν δτι ή βασιλική τής Ελ
λάδος οικογένεια θέλει διέλθει τούς θερινούς 
μήνας έν τή ώραία Κερκύρα. — Ό έκτακτος 
απεσταλμένος τής Σ-- 
βασιλεΐ τών Ελλήνων 
λέως 
αύτοΰ 
τής Σερβίας καί τής Ελλάδος.
Γεώργιος άπήντησεν δτι οί "Ελληνες 
ατενώς διά τής ιστορίας μετά τών Σέρβων, 
δτι χαίρει είλικρινώς δτι ή άναγόρευσις 
ηγεμόνας τής Σερβία; ε" 
ανεξαρτησίαν τής Σερβίας, 
απεσταλμένος προσεκλήθη είς 
τράπεζαν. — Έν τω δίπλωμα- 
νοντο καί άλλαι μεταβολαί 
πλωματικός πράκτωρ 
Τ’αγκαβής, άνήρ διαπρεπή 
συμπεριφοράς,

οικογένεια θέλει διέλθει 
έν τή ωραία Κέρκυρα. -

Σερβίας, δστις ανήγγειλε τφ 
•ήν άνάρρησιν τοΰ βασι- 

τής Σερβίας, ετόνισεν έν τή προσφωνήσει 
τήν ταυτότητα τών συμφερόντων τών λαών 

'0 βασιλεύς 
ένοΰνται 

καί 
τοΰ 

εις βασιλέα επιστέφει τήν 
Τό έσπέρας ό Σέρβος 

τήν βασιλικήν 
κφ κλάδο» έγέ- 

-—.-ζ..',*·.  '0 έν Αίγύπτφ δι- 
-------Γ τής Ελλάδος κ. Κλεών 

ής καί εύγενεστάτης 
μετετέθη εις Σόφιαν τής Βουλ

γαρίας, καί εις τήν θέσιν αύτοΰ διωρίσθη ό 
εύπαίοευτος κ. ’Αναστάσιος Βυζάντιος, δστις διε- 
τέλεσεν έπί τινα χρόνον διπλωματικός πράκτωρ 
τής Ελλάδος έν Βουλγαρία. Οί έν Αίγύπτφ 
ομογενείς θά ϊδωσι μετά λύπης άποχωροΰντα 
έκ τοΰ μέσου αυτών τόν κ. 'Ραγκαβήν, δν καί 
έξετίμησαν καί ήγάπησαν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 'Ο γηραιός αύτοκράτωρ Γου- 
λιέλμος άπήλθεν εις Wiesbaden χάριν μικρά; 
άναψυχής. — Τό μονοπωλεΐον τοΰ καπνοΰ έγέ- 
νετο προχθές δεκτόν διά ψήφων 36 κατά 22. 
Αί ένστάσεις τής Βρέμης καί τοΰ 'Αμβούργου 
άπερρίφθησαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ.
■Εν Λειψίφ τή 14/16 ’Απριλίου 1882.

Οπως κατά τό έαρ ή φύσις άναγεννωμένη 
μειδιά, ουτω μειδά κατ’ αύτάς καί τό χρηματι- 
στηριον, τό όποιον έχει ελπίδας καί πεποίθησιν 
έπί τό μέλλον. Τι πρός τοΰτο, έάν διά μέσφ 
τών θερμών αχτίνων τοΰ ήλιου πίπτη καί ολίγη 
χιών ή χάλαζα; τό έαρ μένει πάντοτε ή 
ωραία έποχή, ό καιρός τών ελπίδων.’

Ιοΰτο δμως δέν συμβαίνει 'καί έν Παρισίοις, 
ένθα ό βορράς τής χρεωκοπίας πνέει ψυχρός.

Γραπεζαι πολλαί, έξαμβλώματα τών τελευταίων 
sv τΨ ΖΡΰΡ-ατιστηρίω υψώσεων, κατάκεινται ήδη 
εν οικτρα καταστάσει· τά χρηματοκιβώτια αυτών 
εισι πεπληρωμένα χαρτιών (μετοχών, ομολογιών) 
εξ ών χρήματα δέν παράγονται πλέον φήμαι 
απαίσιοι κυκλοφοροΰσιν, άγγέλλουσαι ποτέ μέν 
την φυγήν ποτέ δέ τήν καταδίκην διευθυντοΰ 
τίνος ή διαχειριστοΰ τραπεζητικοΰ καταστήματος. 
Η ύπό τοΰ βουλευτοΰ Savary ίδρυθεΐσα Τρά- 

έκηρύχθη ήδη εις κατάστασιν πτωχεύσεως· 
η ύπό τοΰ γερουσιαστοΰ Ραεοττε συστηθεΐσα, 
ώς καί «τέρα, ής πρόεδρος είναι ό Baragnon, 
τόν έσχατον κινδυνεόουσι κίνδυνον, δλαι θύματα 
τής άγυρτικής Γενικής Ένώσεως. Έν τοσούτφ 
έν Λυών φαίνεται δτι παίζεται ή τελευταία 
πράςίς τοΰ δράματος, του έπιγραφομένου II 
τράπεζα τοΰ Λυών καί τοΰ Λείγηρος.” 
τούς δανειστάς υπολείπονται 80ψύ, αί δέ

Διά 
πρό 

τριών έτι μηνών άντί φρ. 1700 πωλούμεναι καί 
άγαραζόμεναι μετοχαι τής Τραπέζης ταύτης 
ούδεμίαν σήμερον έχουσιν αξίαν. Ό πρώτος 
αύτής διευθυντής έδραπέτευσεν, ό ύποδιευθυντής 
έφυλακίσθη. Ζοφερά αληθώς είκών! ’Αλλά καί 
πόσας ακόμη πτωχεύσεις θά έπιφέρη ή κατα
στροφή αυτή.

Έν Λονδίνω ή θέσις είναι καλλίτερα. Έπι- 
στέλλουσιν ήμΐν έκεΐθεν, δτι ή όμάς (Baring- 
Hambro), ή τό Ιταλικόν δάνειον άναλαβούσα, 
θέλει έκδώσει κατά τάς πρώτας ήμέοας τοΰ 
Μαιοο τό δεύτερον μέρος τοΰ δανείου (360 εκα
τομμύρια φράγκων). Συνέπεια τούτου έγένοντο 
εσχάτως άρκεταί πράξεις έπί τών μετοχών τοΰ 
Ιταλικού δανείου. Τή έπιχειρήσει ταύτη παρεμ
βάλλει κάπως προσκόμματα ή έκδοσις τοΰ αύστρο- 
ούγγρικοΰ δανείου, ήτις έπασχολεΐ ήδη τά ευρω
παϊκά χρηματιστήρια δλα.

Η έκδοσις τοΰ αυστριακού δανείου έδωκεν 
ευχάριστα αποτελέσματα. .. „t_ ,
Τράπεζα-Τ’ότσχιλδ έξήλθε νικητής 
γωνισμφ, προτείνασα 92,12>/2 %, 
προσφοραί ήσαν αί εξής· τής Τραπέζης 
Χωρών (Lander-Bank) 91,53*/2%  
πέζης τής Ένώσεως 
καί τής Κτηματικής 
Anstalt) 90,15%. 
τρόπως σχολιάζουσι 
έντύπωσιν παρήγαγε 
σφορά τής 
άναλάβει τό 
αποτέλεσμα 
γερμανικά : 

11 όμάς Πιστωτική 
έν τω δια- 
Αί λοιπαί 

τών 
/ο, τήί Τρα- 

(Union-Bank) 91,06%, 
Τραπέζης (Bodencredit- 

Τά βιενναΐα φύλλα ποικιλο- 
τάς προσφοράς ταύτας■ 

πρό πάντων ή μικρά προ- 
Κτηματικής Τραπέζης, ήτις είχεν 

ι τελευταΐον δάνειον πρός 92%. Τό 
τοΰ διαγωνισμού έχαιρέτισαν τά 

και αύστριακά χρηματιστήρια διά 
σπουδαίας ύψώσεως. Τού ούριου τούτου άνεμου 
επωφελούμενη ή όμάς Πιστωτική Τράπεζα- 
Έότσχιλδ, θέλει προβή τώρα καί εις τήν έκδοσιν 
300 εκατομ. φιορινίων, τών ύπολειιοθέντων έκ 
τοΰ ούγγρικοΰ δανείου. Αλλά περί τής έκδό- 
σεως ταύτης δέν δύναται τις είσέτι ν’ άποφανθή, 
διότι ή έπιχείρησις αυτή φαίνεται κάπως παρα- 
κεκινδυνευμένη. Λ.

ΒΙΒΑΙΟΚΡΙΣΙΑΙ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς 

ημερών ύπό Τ. θ. Τιμαγένους.

Έν Νέα 'Γόρκη. Τόμοι δόο.
Ό έν Νέα 'Γόρκη καθηγητής τής Έλλη- 

κ. Τ. θ. Τιμαγένης, άνήρ λόγιος καί τι- 
1 £\ Ν...... J. ...£ ■> *iv τφ εςωτερίκφ,

νίκης
μών τά ελληνικά γράμματα έ 
έξέδοτο πρό μικροΰ άγγλιστί δίτομον Ιστορίαν 
τής Ελλάδος πρδς χρήσιν τών έν ’Αμερική 
σχολείων. Γό δλως πρωτότυπον τοΰτο εργον 
διήγειρεν, ώς είκός, τόν θαυμασμόν τών έν’Αμε
ρική λογίων, και σόμπας ό τόπος έςεφράσθη 

περί αύτοΰ λίαν εύμενώς. ’Ιδού συν τοΐς άλλοις 
τί γράφει ό Εσπερινός Κήρυξ”, έφημερίς εβδο
μαδιαία έν Χικάγω έκδιδομένη- ’ Ιστορία τής 

Ελλάδος, γεγραμμένη ύπό Έλληνος τήν κατα- 
"γωγήν καί λογίου άνδρός, — δστις θεωρεί τά 
' συμβάντα τής άρχαιότητος άπό τής ήσύχου 
' σκοπιάς τών νεωτέρων χρόνων, χωρίς νά έπη- 

ρεάση τοΰτο κατ’ έλάχιστον τόν φυσικόν αύτοΰ 
ένθουσιασμόν — είναι εργον άξιον πάσης 

' προσοχής καί έκτιμήσεως. '0 καθηγητής κ. 
Τιμαγένης άνατρέξας εις τάς αρχαίας, πρωτο- 

έφθασε πολλάκις εις συμπε- 
:ών τοΰ Γίβοωνος καί

ώς έκ τούτου καί τό εργον του, 
;?.αΐο·, ώς εργον ιστορικόν, 
τής ζωής καί τής πρωτο- 

είναι ·καθαρά, εύληπτος 
καί άποδεικνύει οτι ό συγγραφεύς 
άγγλικής γλιόσσης κάτοχος δσον 

yy —
■ζ·
έπαινεϊν ξένους 

πολλήν τήν 

"τόπους πηγάς
"ράσματα δλως διάφορα 

τοΰ Γρότε, καί 
έκτος οτι είναι σπουδαϊον ώς

’ έχει καί τήν άξίαν 
"τυπίας. Η γλώσσα 
"καί εκλεκτή, 
' είναι καί τή:

καί τής ελληνικής ιστορία; 
έκ μέρους τών περί τό s 
φειδωλών ’Αμερικανών έχει 
μα σι αν.

'Ως ’Ελληνες όμολογοΰμεν 
κ. Τιμαγένους ικανοποιεί τήν 
λοτιμίαν, ά>ζ έ: 
γάλη καί ανεπτυγμένη 
λογίων. 
τής εξαιρετικής

Ί οιοΰτος έπαινος 
λίαν
ση-

εργον 
ημών 
χώρα 
εμβριθών 

περί

οτι τό 
έθνικήν 

κτιμηθέν δεόντως έν
.....i.... .xa't μέσω 

’Αρκοΰσα είναι τοΰτο άπόδειξις 
τοΰ συγγράμματος αξίας.

τοΰ
φι-
Fs*

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ.
(A garland from Greece.)

Συλλογή ποιήσεων τοΰ κ. Γεωργίου Ph. Arm
strong αγγλιστί γεγραμμένων καί κομψότατα 
ύπό τών βιβλιοπωλών LONGMANS, GrREEN & Co. 
έν Λονδίνω έκδεδομένων. 'Ο ποιητής βαίνει έν 
τω νέφ τοότω έργφ αύτοΰ 'έπί τά ίχνη τοΰ με
γάλου συμπολίτου αύτοΰ Βύρωνος ώς πρός τα 
φιλελληνικά αισθήματα, καί οί στίχοι αύτοΰ 
άποπνέουσι τήν αύραν έκείνην τήν δροσεραν και 
ζωογόνου, ήτις περιρρέει τάς άκτάς τής ωραίας 
ήμών πατρίδος. Τά πλεΐστα τών έν τή προ
κειμένη Συλλογή ποιημάτων εισίν έπιτυχή ■ έπι- 
τυχέστατον πάντων κρίνομεν τό ποίημα, τό έπι- 
γραφόμενον· II τελευταία έξοδος τοΰ Μεσο
λογγίου”, καί περιγράφον τό γνωστόν, δραματι- 
κώτατον έπεισόδιον τοΰ πέμπτου έτους τής 
μεγάλης ελληνικής έπαναστάσεως.

Τηλεγραφικό; άνηγγίλθη έκ Λονδίνου ό θάνατο; 
τοΰ Καρόλου Δαρβινου, τοΰ γνωστού έπιστη- 
μονος, ου αί περί καταγωγής τοΰ ανθρώπου θεωρίαι 
τοσαότα; διήγειρον κατά τά τελευταία ταΰτα έτη 
συζητήσεις. Ό Δαρδίνος έγεννήθη τώ 1809 έν 
Shrewsbury τής ’Αγγλίας, έςεπαιδεύθη δέ έν τφ 
Πανεπιστήμια» τοΰ ’Εδιμβούργου. Νέο; έτι περιη- 
γήθη έπί πέντε βλα έτη τόν κόσμον, καί αποτέ
λεσμα τών παρατηρήσεων καί τών μελετών του 
υπήρξε τό περί “Καταγωγής τών ειδών’’ σύγγραμμά 
του, τό όποιον άπεθανάτισε τό όνομά του. Αν καί 
αί θεωρίαι του άπεδείχθησαν έν πολλοΐς έσφαλμέναι 
καί ανυπόστατοι, οοχ ήττον όμως κατέχει ό Δαρ- 
δϊνο; έν τή Φυσική Ίστορίφ θέσιν προεςάρχουσαν.

ΜΕΓΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΩΝ.

Τή 12 Ιουνίου (ετ. ν.) το έν Αειψίφ κατά
στημα τών κυρίων List καί Francke έκθέτει 
εις πλειστηριασμόν πλουσίαν καί σπουδαιαν 
Συλλογήν Αύτογράφων. Ό κατάλογος, δν 
έχομεν ύπ’ δψιν, σύγκειται έκ 217 άριθμών, έν 
οίς ύπάρχει καί χαρτοφυλάκων τοΰ διάσημου 
Beethoven, περιέχον τά αυτόγραφα σχέδια τών 

γνωστοτέρων αύτοΰ μουσικών τεμαχίων. Γνωστόν 
είναι δτι ό Beethoven έσυνείθιζε νά φέρη μεθ’ 
εαυτού είς τούς περιπάτους του χάρτην μουσικής, 
έφ’ ού έσημείου προχείρως τάς εμπνεύσεις του. 
Δύο άλλα τοιαΰτα χαρτοφυλάκια σώζονται μόνον, 
ών τό μέν εύρίσκεται έν τή βασιλική τοΰ Βερο
λίνου βιβλιοθήκη, τό δέ έν Βιέννη. Περιέχει 
ώσαύτως ή Συλλογή αρχαίας έκκλησιαστικάς 
μελοποιΐας τοΰ αθανάτου Mozart αύτογράφους. 
ώς καί τό χειρόγραφον μεγάλη; λειτουργίας 
τοΰ Μιχαήλ Haydn, τέσσαρα σπανιώτατα χειρό
γραφα τοΰ Φραγκίσκου Schubert, καί σπου- 
δαιότατον νεανικόν έργον (ύπ’ άρ. 3) τοΰ Chopin. 
Μοναδική είς τό είδος της είναι ή συλλογή τών 
χειρογράφων τού MENDELSSOHN - BaBTHOLDY 
διά τόν πλούτον αύτής. "Επονται πλεισται 
έπιστολαί άρχαιοτέρων καί νειοτέρων μουσικο- 
διδασκάλων, ό»ς καί ήγεμόνων καί μεγάλοΐν 
άνδρών, οΐον τοΰ Γουστάβου ίοόλφου, τοΰ Να- 
πολέοντος Α'., τοΰ Βλύχερ, Βάλλενσταϊν. Βεραγ- 
γέρου. Γελλέρτου. Βέιλάνδου, Ούμβόλδου, Βολ- 
ταίρου. Σχιλλέρου, Γαίτου καί άλλων πολλών.

Ό πλειστηριασμός οΰτος κινεί άπό τοΰδε 
ήδη το ενδιαφέρον πάντων τών περί τάς τοιαυ- 
τας συλλογάς ένδιαφερομένων. Ί · κατάλογος 
είναι έκτετυπωμένος καί γαλλιστί.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Νέα διαγωνίσματα. 0 έν Όδησσω γενι
κός Ιϊρόξενο; τής Ελλάδος /..’Ιωάννης Βουτσινάς, 
ό γνωστός είς τό Πανελλήνιον διά τάς συνει
σφοράς του, έσύστησε διά τού έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Ελληνικού φιλολογικού Συλλόγ·ου 
σειράν διαγωνισμάτων, ών ό σκοπός είναι ή 
μόρφωσις όρθοτέρα; περί τής αγωγής καί 
παιδεύσεως 11 ρακτικής Μεθόδου συμφιόνως 
προς τάς σημερινάς παιδαγωγικά; άπαιτήσεις 
τής έπιστήμης καί τάς ιδιαιτέρας τοΰ έθνους 
ήμών περιστάσεις. Έκαστου άγωνοθετήματος 
βραβεΐον βρίζεται είς φράγκα 2500. Τούς ορούς 
αναφέρει τό ύπό τοΰ ρηθέντος Συλλόγου δημοσι- 
ευθέν πρόγραμμα.

Αναντίρρητου είναι οτι -ςά άγωνοθετήματα 
ταΰτα θέλουσι τά μάλιστα συντελέσει είς τόν 
πρακτικόν σκοπόν, είς δν άποβλέπουσι, καί θέλουσι 
προσφέρει πλουσίαν οίκοδομήσιμον ύλην είς τό 
οικοδόμημα τής ελληνικής ■ έκπαιδεύσεως, τό 
όποιον δεΐται άκόμη πλείστων όσων. Τά μάλι
στα αξιέπαινος είναι ό κ. Ί. Βουτσινάς συλλαβών 
τήν καλήν αύτήν ιδέαν δέν άμφιβάλλομεν δέ 
οτι καί ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός 
φιλολογικός Σύλλογος μετά τής χαρακτηριζού- 
σης αύτόν ακρίβειας καί δραστηριότητας θέλει 
έκπληρώσει τήν έπιθυμίαν τοΰ φιλογενούς άγωνο- 
θέτου.

Άρχαΐα χειρόγραφα. Έκ τών τελευ
ταίων γερμανικών έφημερίδων έρανιζόμεθα πλη
ροφορίας τινα; περί τών αρχαίων χειρογράφων, 
δι’ ών έπλουτίσθησαν οί ήδη αρκούντως πλούσιοι 
θησαυροί τοΰ έν Βερολίνω Μουσείου καί ιδίως 
τοΰ αιγυπτιακού τμήματος.

Έν Φαϋούμ, τή γνωστή έπαρχία τής κεν
τρική; Αίγύπτου, είς τά άκρα τή; μεγάλης 
Ερήμου, καί ακριβώς παρά τήν πόλιν Μεδινέτ- 
Φαρί;, τήν άρχαίαν Κροκοδειλόπολιν (ή 
Κροκοδείλων πόλιν κατά τόν 'Ηρόδοτον) άνεκα- 
λύφθη άποθήκη χειρογράφων έκ παπύρου καί 
περγαμηνή;, τα όποια θέλουσι παράσχει αφορμήν 
είς εύρείας ιστορικά; καί φιλολογικά; ερεύνα; 
καί μελέτα;. ’Ανεξήγηταν φαίνεται πώς έν τω 
αύτφ στενώ χώριρ εύρέθησαν συσσωρευμένα χει
ρόγραφα ελληνικά, κοπτικά, άραβικά, λατινικά, 

άσσυριακά, εβραϊκά καί περσικά. Τό φαινόμενον 
τούτο είναι μοναδικόν. Δυστυχώς ή διατήρησίς 
των δέν είναι τόσον καλή· τά χειρόγραφα πα
ρουσιάζονται έφθαρμένα καί έσχισμένα είς τε
μάχια, ών τινα έχουσιν έμβαδόν μόλις 15 ύφε- 
κατομμέτρων. Έν τοΐς μικροτέροις υπάρχει 
χειρόγραφον έκ τής Σαπφούς, το μόνον έπί 
παπύρου, τό όποιον μέχρι τοΰδε εύρέθη τής 
έξοχου τής άρχαιότητος ποιητρίας. Έτερον 
χειρόγραφον περιέχει άποσπάσματα έκ τοΰ Ιπ
πολύτου, τραγιρδίας τοΰ Εύριπιδου· αλλα περι- 
έχουσιν αποσπάσματα έκ τής ’ Ιλιάδος καί Οδύσ
σειας. καί έκ τίνος άπολεσθέντος συγγράμματος 
τοΰ ’ Αριστοτέλους. Τά ευρήματα άνήκουσιν εις 
διαφόρους έποχάς, τά πλεΐστα είς τήν βυζαν
τινήν εποχήν, ώς έκ τού σχήματος τών γραμ
μάτων δύναται τι; νά είκάση. Πλείστου λόγου 
άξια είναι τά χειρόγραφα, τά γεγραμμένα άπό 
το εν μέρος δι' ελληνικών καί άπό τό άλλο δι’ 
αραβικών χαρακτήρων. Έν τέλει ποιούμεν 
μνείαν καί αποσπασμάτων έλληνικού τίνος έπους, 
μεταφερθέντων έσχάτως έκ θηβών τής Αίγύπτου 
εις Βερολϊνον. Ίο έπος τούτο, έν γλώσση ομη
ρική. έξυμνεΐ ρωμαϊκήν τινα έκστρατείαν κατά 
τών Βλεμίδων, φυλής τής Νουβίας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Περί ελληνικών γραμματοσήμ-ων.

11 ζήλος τοΰ συλλέγειν μεταχειρισμένα γραμ
ματόσημα. δστις ήρχισε περί τό I S65, εξακολουθεί 
είσέτι» Εσχάτως ό βαρώνος Έότσχιλδ ήγόρασεν 
έν Αγγλία άντί 400 άγγλικών λιρών δύο 
γραμματόσημα έκδόσεως Γουλιέλμου Δ'., τά 
όποια δμως δέν έκυκλοφόρησαν πολύ, διότι μόλις 
έκτυπωθέντα άπεσύρθησαν δι’ άγνωστον αιτίαν 
τή; κυκλοφορία;. II δέ πρό εξ περίπου μηνών 
έν Βιέννη λαβοΰσα χώραν Εκθεσι; τού είδους 
τούτου πολύ είχε τό ένδιαφέρον, καί ήδη πρό
κειται νά γείνη τοιαύτη καί έν ’Αγγλία.

Καλόν θά ήτο άν οί Έλληνόπαιδες κατε- 
γίνοντο είς τοιαύτα: συλλογάς, αΐτινες παρά 
τήν υλικήν ώφέλειαν (διότι έκτο; τοΰ άνω 
παραδείγματος πέρυσι συλλογή τις συγκειμένη έκ 
4000 γραμματοσήμων έπωλήθη έν Νέα Γόρκη 
άντί 700 δολλαρίων) συντελοΰσι καί είς τήν 
διανοητικήν άνάπτυξιν, διδάσκουσαι άκόπως δύο 
καλά μαθήματα, τό τής Γεωγραφίας καί τό τής 
συγχρόνου Ιστορίας. Έν Ευρώπη καί' Αμερική 
έκδίδονται περί τά 25 περιοδικά άποβλέποντα 
άποκλειστικώ; τά γραμματόσημα, ό δέ άριθμός 
τών συλλογέων είναι μέγας, προ πάντων έν 
’Αμερική, δπου μόνον έν ταΐς ΙΙνωμέναι; ΙΙολι- 
τείαις ύπερβαίνει τό έκατομμύριον.

Πρός ένθάρρυνσιν έπομένω; τών νέων Έλληνο- 
παίδων ή Διεύθυνοι; τοΰ Εσπέρου προτείνει 
συναγωνισμόν "διά τήν περιγραφήν τών 
έλ λ η νικών γραμματοσήμων ύπό εποψιν 
ιστορικήν, στατιστικήν, κτλ.” ύπό τούς 
έξης δρους.

α'. Ί α χειρόγραφα νά ώσι καλώς γεγραμμένα 
είς καθαρεύουσαν ελληνικήν γλώσσαν.

β'. Νά περιλαμβάνωσιν δλα τά είδη τών 
ελληνικών γραμματοσήμων ώς καί τά έπι- 

. στολικά δελτάρια.
γ'. Νά περιέχωσι τό όνομα τοΰ γράψαντος ώς 

καί τήν διεύθυνσιν αύτοΰ.
δ'. Τάχειρόγραφαδέονν’ άποσταλώσιν—ελεύ

θερα ταχυδρομικών τελών — πρό; τήν διεύ- 
θυνσιν τού Εσπέρου είς Λειψίαν (Elster- 
Strasse 19) μέχρι τής 1/13 Ιουλίου 18S2.

'II άρίστη τών περιγραφών, ήτις καί διά 
τού Εσπέρου θά δημοσιευθή, θέλει λάβει ώς 

βραβεΐον Λεύκωμα διά γραμματόσημα, 
άξίας λίρας άγγλικής.

Έν Λειψία τή 15/27 ’Απριλίου 18S2.
II Δ1ΕΓΘΓΝΣΙΣ ΊΌΓ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΊΊΟΝ ΊΌΓ ΕΣΠΕΡΟΓ.
Κ. *** είς Ταΐγάποί'. Λυπούμεθα μή γνω- 

ρίζοντες τίνες είσίν οί θαυμασταί τοΰ "άσματος 
τοΰ Χιαβάθα”, διότι έπεθυμούμεν νά προσφέρωμεν 
αΰτοΐς άντίτυπον αύτοΰ δταν προσεχώς έκοοθή 
είς βιβλίον, δπως τό έχωσι καί διαρκώ; πλησίον 
των. — κ. Κ .... είς Καβάλλαν. Οί παραγ- 
γελθέντες "Ελληνες συγγραφείς δεδεμένοι άπε- 
στάλησαν ύμΐν παρά τοΰ βιβλιοπωλείου κατ’ 
ευθείαν έλλείπουαι μόνον ό ’Αθηναίος, ό Στο
βαίο: καί ό Πολύβιος, οΐτινες άποσταλήσονται 
ύμΐν προσεχώς. — κ. Κ. Ν . .. . είς Κωτυτατ- 
ΤίΐΌΐ'πολίΓ. Εις τήν έρώτησίν σας άπαντώμεν, 
βτι ή γαλλική ’Ακαδημία έν τή συνεδριάσει 
αύτή; τή; 20 ’Απριλίου έ. έτ. άπένειμε τό μέγα 
βραβεΐον τών 9 χιλιάδων φράγκων είς τήν

Ιστορίαν τοΰ ύπουργείου Μαζαρίνου”, συγγρα- 
φεΐσαν παρά τού κ. Chargee. — κ. Π . . . . είς 
Manchester. Έχει καλώ; · είς τό μέλλον θέλει 
άποστέλλεσθαι έν άντίτυπον τοΰ Εσπέρου. — 
κ. Ί. Β . . . είς Αονδΐνον. Εύχαριστοΰμεν διά 
τόν συμπληρωματικόν Πίνακα. Τό περικάλυμμα 
τοΰ α'. τόμου παρηγγέλθη. — κ. ΊΙ1 . . . είς 
Torpiiw. Η δημοπρασία, περί ής ζητείτε πλη
ροφορίας, θέλει λάβει χώραν ένταΰθα, ώς βλέ
πετε έν τοΐς Διαφόροις. Συχναί είναι αί τοι- 
αΰται δημοπρασία·, έν Εύριύπη. Ούτως άναγ- 
Ύέλλεται έκ ΙΙαρισίων διά τήν προσεχή έβδο- 

άδα ή έκποίησις διαφόρων χειρογράφων, βιβλίων, 
εικόνων καί άλλων πραγμάτων, άνηκόντων είς 
τόν διάσημον μυθιστοριογράφον Βαλζάκ, τά 
όποια έκποιοΰνται ένεκα τοΰ θανάτου τής χήρας 
αύτοΰ. — κκ. Σ. Ν, Π. X . ... είς ’A).i|av- 
δρ»αι·. Τό β'. έτος τού Εσπέρου άρχεται άπό 
τοΰ προσεχούς άριθμοΰ (25). Διά τά περαιτέρφ 
δύνασθε ν’ άποτανθήτε είς τήν έκεΐ έπιστασίαν. 
— κ. Ν. Δ . . . είς Ίωάντί/νη. Αί έπιστολαί
ήμών διεσταυρώθησαν. At φωτογραφίαι έλή- 
φθησαν αν καί δλίγον άμυδραί έλπίζομεν νά 
χρησιμοποιηθώσιν. ΙΊεριμένομεν καί τάς περι- 
γραφάς. Τό φύλλον θέλει σταλή τφ κ. II . . . 
άπό τής άρχής τού β'. έ'τους. Σάς εύχαριστοΰμεν 
διά τήν φροντίδα. — κυρίαν Μ. Ρ . .. είς
Όδησσόι·. Έάν ή φίλη σας μεταβή έφέτος είς 
’Οδησσόν, θά σάς φέρη τά περικαλύμματα τοΰ 
Εσπέρου. Τό άρωματικόν ύδωρ τής Κολω
νίας’’ δύνασθε νά συστήσητε είς τήν μάμμην
σα; έν πάση πεποιθήσει.

ΛΥΣΕΙΣ. 
Προβλήματος Δ'.

Δαπανώμενος έφ’ α μή δει 
’Ολίγος έση έφ’ ά δει.

Προβλήματος Ε'.

Δ Ω Ρ Ο Ν
Ω Φ Ε Λ H
Ρ Ε Μ Ο Σ
Ο Λ 0 Γ Σ
ΝΗΣΣΑ.

=ΕΪΔδΠΟΙΗΣΙΣ. =

"Οσοι τών Κυρίων συνδρομητών έπι- 
Ουμοΰσι νά λαμβάνωσι τόν ΕΣΠΕΡΟΝ καί 
κατά τό δεύτερον έτος, τό όποιον άρχεται 
άπό τής 113 Μαΐου, παρακαλοϋνται νά 
γνωστοποιήσωσι τοΰτο εγκαίρως ε’ίτε κατ’ 
εύθεϊαν είς τήν διεύθυνσιν, ε’ίτε είς τάς 
οικείας επιστασίας, δπως μή έπέλθη δια
κοπή τοΰ φύλλου.
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Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΞΙΣ, 

προνόμιον τοΰ καθηγητοΰ Klinkerfues, 

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον 
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαν 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2*| 2. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω- 

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων έργαλείων.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΪΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

τοΰ

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΤ

άναδέχεται τήν ταχεϊαν καί 
κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου 
επιστημονικού, είκονογραφικοΰ 
καί άλλων. Πρός δέ καί έκ- 
τύπωσιν εις

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστης καί άκριβεστάτης 
έζτελέσεως καί έπί τιμαΐς λίαν 
συγκαταβατικαϊς. (ι05

EAU DE COLOGNE.
Τό άριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγάς τοΰ έφευρετοΰ κατασκευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας ευρηται παρά το Κυρίφ

ΙΩΑΝΝΗ*  ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ*

JLLICHS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ*,

προνομιούχω προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών καί βασι
λικών αύλών, κατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών 
παγκοσμίων έκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έκάστη φιάλη τοΰ αρωματικού τούτου 
υδατος δέον νά φέρη τό δνομα Johann Maria Farina, 
καί τήν διεύθυνσιν JiilicllS*Platz  Νθ. 4.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Β. ΣΙΓΙΣΜΟϊΝΔΟϊ

έν ΛΕΙΨΙΑι καί ΒΕΡΟΛΙΝΩι,

έν τών γνωστοτέρων χαρτοπωλείων τής Γερμανίας, προμηθεύει 
χάρτην παντός είδους καί δλων τών χρωμάτων εις τιμάς συγκατα

βατικός.
Δέχεται παραγγελίας έξ δλων τών μερών, ας έκτελεΐ μετά 

τής μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ακρίβειας.

Τιμολόγια καί δείγματα πρόχειρα.

BERTH. SIEHISMUND.

’Ανωτέρω δίδομεν εις μικρόν τήν εικόνα τών περικαλυμ
μάτων τοΰ Α'. Τόμου τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασκευασθέντων κατά 
σχέδιον παραγγελθέν έπί τούτω έν τινι τών μεγαλειτέρων βιβλιο- 
δετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.

Έκαστον τών κομψών τούτων καί έΐτιχρύσων περικαλυμμάτων 
τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται έλεύθερον 
ταχυδρομικών τελών έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος.

Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοΰ είναι άζριβεστέρα 
Εις τοΰτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων

Συντάκτης· Αρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.' ·

καί άσφαλεστέρα. 
συνδρομητών. ·

Χαρτοπωλείου ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΓ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΙΤΟΓΛΙΝύΤ έν Λειψέ?,
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