Έτος Γ.

' ΕχΛ’άίται
τί 1/13 καί 15/27.
έκαστου μτ,νος.
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ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(τοΰ έτους 1677).

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ
ΛΟΝΔΙΝΩι.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σε?.. 241 καί 245.)

'0 νάρθηξ τής σημερινής ’Αγγλικής εκκλη
σίας τής Παναγίας (έν Crown-Street, Soho)
ήτο ή πρώτη έν Λονδίνφ Ελληνική ’Εκκλησία.
Η Ελληνική έπιγραφή (ής είκών δημοσιεύεται)
γεγραμμένη έπί λευκού μαρμάρου γράμμασι κε
φαλαίο·.: και χρονολογούμενη άπό τοΰ έτους 1677,
σώζεται είσέτι άνωθεν τής δυτικής θύρας. Τά
γράμματα δέν είναι έπιμελώς κεχαραγμένα, διότι
τινά μέν τούτων παρελείφθησαν έντελώς, άλλα
δέ κατά τό ήμισυ μόνον έχαράχθησαν. Ή έπι
γραφή έχει ούτωςΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩι ΑΧΟΖ ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ

ΥΠΕΡ ΓΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ — ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΥ Β — ΚΑΙ ΗΓΕΜΟ-

ΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΛΡΧΟΝΊΌΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ — ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΛΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΠΤΩΝΌΥ —

ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ

ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥ1ΈΝΩΝ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΕ ΤΗΣ
ΗΜΩΝ ΤΑΠΕΙΝΟΊΉΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΕΙΡΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ. —

Ό Le Quien έν τώ συγγράμματι αύτοΰ
Oriens Christianus, Τόμφ 1 (έν Παρισίοις 1740)
αναφέρει περί τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Γεωργειρηνοΰ.
Αύτός δέ ό Γεωργειρηνός έν τή Περιγραφή αύτοΰ
τής Σάμου, τής Νικαρίας, τής Πάτμου και τοΰ
όρους "Αθω, τή έκδοθείση έν Λονδίνο» τώ 1678,
λέγει ότι τώ 1GG6 έχειροτονήθη ’Αρχιεπίσκοπος
Σάμου, καί ότι διέμεινεν έκεΐ έπί πέντε έτη,
μέχρις ού, μετά τήν κατάληψιν τής Κρήτης οί
Τούρκοι έγένοντο πολυπληθέστεροι καί προκλητι
κότεροι, όπερ ήνάγκασεν αύτόν νά καταφυγή είς
τήν ίεράν μονήν τής Άποκαλύψεως έν ΙΙάτμο».
'0 αύτός προσθέτει, ότι έν Σάμο» ύπήρχε περί
βλεπτος ναός τής Παναγίας έν μέσο» εύρυχώρου
σπηλαίου (Παναγία ή Σπηλαιώτισσα), πρό; τόν
όποιον οί Σάμιοι εΐχον μέγαν σεβασμόν. 1 οΰτο
δέ παρεκίνησεν καί αύτόν (τον αρχιεπίσκοπον)
ν’ αφιέρωση τήν έν Λονδίνο» έκκλησίαν είς τήν
Παναγίαν. Τό αύτό όνομα έλαβε καί δτε έν
ετει 1850 μετεσχηματίσθη είς αγγλικήν έκκλη
σίαν (St. Mary the virgin). Τω 1850 έκτίσθη
ώς γνωστόν έν Λονδίνο» ή μέχρις έσχάτως διατηρηθεΐσα Έλλην. έκκλησία έν London Wall.
'Η "Έφημερίς τοΰ Λονδίνου” τής 12 Φεβρου
άριου 1G80 δίδει ήμΐν εικόνα τοΰ "Ελληνος
αρχιεπισκόπου. "’Επειδή, λέγει ή έφημερίς, ό
’Ιωακείμ Τσιρικλιάνος έκ τή; νήσου Κεφαλλη
νία;, "Ελλην ίερεύς, ύψηλός τό ανάστημα, μέ
μακράν μέλαιναν κόμην και μακρόν μέλανα πώγωνα, περιήλθε τήν χώραν ύπό τό όνομα έπισκόπου τής έν Έλλάδι Σάμου καί συνέλεξε
συνεισφοράς παρά των Χριστιανών πρός άνέγερσιν Ελληνικής εκκλησίας, καί έπειδή τά; συνει
σφοράς ταύτα; έδαπάνησε πρός βλάβην τής ρηΟείσης έκκλησίας, γνωστοποιείται διά τοΰ παρόν
τος τοϊς πάσι πρός αποφυγήν περαιτέρω κατα
χρήσεων ότι ό άρχιεπίσκοπος τής Σάμου είναι
ύψηλός άνήρ μέ μέλαιναν κόμην, μέ μέλανα;
μύστακας καί μικρόν πώγωνα, έχων σημεϊον
πρός τό δεξιόν μέρος τής ρινός καί παρά τόν
δφθαλμόν, ότι ούτος είναι ό γράψας τήν ιστορίαν
τής Σάμου καί μέ τήν βοήθειαν καλών χριστι
ανών έκτισε καί σχεδόν έτελείωσε τήν Ελληνι
κήν Έκκλησίαν έν Soho-Fields άδεια τής Ά.
Μεγαλειότητος.”
"Εν τινι έγγράφφ, εύρισκομένιρ σήμερον έν
τώ Βρεταννικω Μουσεία» καί τυπωθέντι έν Λον
δίνο» τώ 1682, έξ ού έλήφθησαν αί κατωτέρω
πληροφορίαι, ό άρχιεπίσκοπος διηγείται ότι έκ

τισε τήν Έκκλησίαν, ήτις τώ άφηρέθη παρά τών
ένοριτών [τοΰ 'Αγίου Μαρτίνου (St. Martins in
the Fields νΰν έν τή πλατεία Trafalgar).
"Έν έτει 1676, λέγει ό άρχιεπίσκοπος, ήλθον
είς ’Αγγλίαν έπί τώ σκοπώ νά έκδώσω διά τοΰ
τύπου βιβλίον 'Ανθολόγιο·/” πρός χρήσιν τή;
άνατολικής Ελληνικής ’Εκκλησίας· εύρον δέ ότι
δέν ύπήρχε μέρος, όπου νά τελώνται αί ίεροτελεστίαι τής θρησκεία; ήμών, καί ότι τινές τών
συμπατριωτών μου, ό ίερεύς Δανιήλ Βούλγαρη;
καί άλλοι, έπροσπάθησαν νά οίκοδομήσωσιν έκ
κλησίαν καί έλαβον τήν έπί τούτω άδειαν τή;
Α. Μ. δύο έτη πρό τής άφίξεώς μου. Στερού
μενοι δμω; γνώσεων, μεθόδου καί ίκανότητος
νά προβώσιν είς τό ποθούμενον, μέ παρεκάλεσαν
ν’ άναλάβω έγώ τό έργον · καίτοι γνωρίζων τάς
μεγάλας δυσκολία; τό άνέλαβον χάριν τής ήμετέρας ’Εκκλησίας. Καί πρώτον μέν άπετάνθην
πρός τόν λόρδον επίσκοπον τοΰ Λονδίνου, δστις
τόσον πολύ έπεδοκίμασε τήν πρότασίν μου, ώστε
ύπεσχέθη νά όμιλήση καί πρό; τούς λοιπούς
άρχιερεΐ; καί πρός άλλα έπίσημα πρόσωπα, δπως
προκαλέση τήν συνδρομήν αύτών ύπέρ ιδρύσεως
τής έν λόγφ έκκλησίας. Ό επίσκοπος τοΰ Λον
δίνου παρεχώρησε γήπεοον πρός τοΰτο. Συνέ
πεια τούτου μετέβην παρά τή Α. Μ., παρά τώ
δουζί τής Ύόρκη; καί παρά πλείστοις άλλοι;
τών κληρικών καί εύγενών, οιτινες ηύδόκησαν
νά χορηγήσωσι συνεισφοράς, άνελθούσας εις 1500
λίρας.”
Μετά τινα χρόνον, έπειδή έθεωρήθη δτι ή
έκκλησία δέν έκειτο καταλλήλως, ώς άπέχουσα
πολύ τής κατοικίας τών Ελλήνων, τών πλείστων οίκούντων είς τά άπώτατα μέρη τοΰ ' Αστεως, μετά ώριμον σκέψιν άπεφασίσθη νά πωληθή
ή έκκλησία καί νά κτισθή άλλη είς μέρος καταλληλότερον. 'Ο έπίσκοπος τοΰ Λονδίνου ύπεσχέθη
νά δώση τήν πρός τοΰτο άδειαν. ’Αλλ’ ό Γεωργειρηνός δέν κατόρθωσε νά συνεννοηθή μετά τών
ένοριτών τοΰ Αγίου Μαρτίνου, διϊσχυριζομένων
δτι τό γήπεδο·/, έφ ού ήτο έκτισμένη ή έκκλη
σία άνήκεν αύτοΐς καί ούχί τώ έπισκόπφ· διό
καί διέρρηξαν τήν θύραν αύτής καί έλαβον
κατοχήν αύτής χωρίς νά δώσωσιν ούδέ οβολόν
τώ ’Αρχιεπίσκοπο» διά τό κτίριο·/.
Κατόπιν ή έκκλησία παρεχωρήθη είς τούς
Γάλλους πρόσφυγας, οιτινες μετεχειρίσθησαν
αύτήν ύπό τό όνομα "Les Grecs” μέχρι τοΰ
έτους 1822. Άπό τοΰ 1822 μέχρι τοΰ 184!)
κατείχετο ύπό τών διαμαρτυρομένων Άγγλων
(Dissenters)· έπρόκειτο δέ νά μετασχηματισθή
είς αίθουσαν χοροΰ καί συναυλιών, δτε ήγοράσθη
παρά τού αίδεσιμωτάτου Nugent Wade, προ
ϊσταμένου τής ένορίας τής Άγιας Άννης (Soho).
Τή 29 Ιουνίου 1850 ό έπίσκοπος τοΰ Λονδίνου
έτέλεσε τά έγκαίνια αύτής ύπό τό όνομα τής
Παναγίας καί έκτοτε χρησιμεύει είς τήν ύπηρεσίαν τής Αγγλικής θρησκείας. 'Η πρός δυσμάς τής έκκλησία: οδός καλείται σήμερον έτι
"ή Ελληνική οδός”.
Ό Ερρίκος Κόμπτων, έπίσκοπος τοΰ Λον
δίνου άπό τοΰ 1675 μέχρι τοΰ 1714, μέγα έπεδείξατο ένδιαφέρον ύπέρ τής Έλλην. έκκλησία;,
αποδεχθείς καί τήν άφιέρωσιν τοΰ βιβλίου, τοΰ
έπιγραφομένου "Ιστορία τής έν Λονδίνω Ελ
ληνικής Έκκλησίας” καί έκδοθέντο: τώ 1690
παρά θωμά Σμίθ, ίερέω: τοΰ πρέσβεως τής Αγ
γλίας έν Κωνσταντινουπόλει. '0 αύτός έπί
σκοπος ένέκρινε καί σχέδιο·/ Ελληνικής Σχολής
έν Όξωνία (Gloucester Hall, σήμερον Worcester
College) διατηρηθείσης άπό τοΰ 1G94 μέχρι
τοΰ 1705. Ή ιδέα τής ιδρύσεως Έλλην. Σχο
λής έν Όςωνία, προελθοΰσα έξ αύτών τών Ελ
λήνων ζαί τών έν Αγγλία φιλελλήνων, παρεκίνησε τόν ’Ιωσήφ Γεωργειρηνόν, μητροπολίτην
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Σάμου, ν’ άπευθύνη αναφοράν (τοΰ έτους 1682
ή 1G83) πρός τόν αρχιεπίσκοπον Κανταβρηγία:
SanCBOET, έν ή διά λίαν συγκεκινημένων λέξεων
έκθέτει τάς ταλαιπωρίας καί τά δυστυχήματα
τών 'Ελλήνων ώς καί τήν αμάθειαν αύτών.
Παρατίθεται ωδε καί ή είκών τής αρχαία;
Ελληνικής έκκλησίας, ώς φαίνεται έν τώ πίνακι
τοΰ HOGARTH, τώ δημοσιευθέντι έν έτει 1738,
δτε ή έκκλησία άνήκε τοΐς Γάλλοι; καί έφερε
τό όνομα "Les Grecs”. Ό νέο; άμβων τής
σημερινής Αγγλικής έκκλησίας, ού τά έγκαίνια
έτελέσθησαν τή 27 Μαΐου 1873, κατέχει ακρι
βώς τήν θέσιν τής οικίας, έν ή κατώκει ό 'Ελ
ληνικός κλήρος.
Οί ένδιαφερόμενοι εις τήν ιστορίαν τής πρώ
της έν Αονδίνω Ελληνικής ’Εκκλησίας, εύρίσκουσι περιέργους πληροφορίας έν τή έφημερίδι
Ecclesiologist τοΰ έτους 1850, ώς καί έν τφ
Περιοδικφ Notes and Queries τών έτών 1861,
1863, 1866 καί 1867. Τό τεύχος τής 27 Φε
βρουάριου 1863 περιέχει κατάλογον συγγραμ
μάτων τοΰ διδάζτορος ΚωνσταντίνουΊ’οδοκανάκη,
Χίου, τού περίφημου ιατρού ζαί φαρμακοποιού
τού βασιλέως Καρόλου τοΰ Β'. Τό δέ τεύχος
τή; 23 Φεβρουάριου 1867 δίδει απόσπασμα έκ
χειρογράφου (γραφέντο; πρό 170 έτών) τοΰ
ληξιαρχικού βιβλίου περί τών γεννήσεων, τών
γάμων καί τών θανάτων, άνήκοντο; κατά πάσαν
πιθανότητα είς τήν έν Soho-Fields Έλλ. έκ
κλησίαν, καί περιελθόντος (τώ 1867) είς χεΐρά;
τοΰ αίδεσιμωτάτου ΙΙοπώφ, έφημερίου τοΰ ναού
τής έν Λονδίνο» Έωσσικής πρεσβείας έν όδώ
Welbek.
Έν Λονδίνφ κατά Νοέμβριον 1883.

Robert Gwykne
’Εφημέριο; τή; ’Εκκλησία; St. Mary the

Virgin (Crown-Street. Soho)
έν Λονδίνο».

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
Ί1 ρινότμητο; Σφίγξ, και ή πυραμίς τοΰ Χέοπο;.

(Μετά εικόνο;, ορα σε?.. 248.)

Άναντίρρητον δτι ή Αίγυπτος έστίν ή χώρα τού
άρχεγόνου πολιτισμού καί κοιτίς τής ηθική;
άναπλάσεως τοΰ αρχαίου κόσμου· ιερόν δε παλ
λάδιο·/ διά τόν "Ελληνα, καθότι τά πρώτα νά
ματα τοΰ πολιτισμού καί τής έξευγενίσεως έκ
τής χώρα; ταυτη; οί προπάτορε; ήμών ήρύσαντο,
ώς Πυθαγόρα1., Αυζοΰργοι, Σόλωνε; καί Πλάτω
νες, οί θέσαντες τά θεμέλια τής ηθική; καί ζανωνικής άναπτύξεως τού αρχαίου Κόσμου, τάς
άρχάς έζ τής ζοιτίδος έζείνης τοΰ πολιτισμού
παρέλαβον.
’Άν ζαί πρό τριών ή τεσσάρων αιώνων π. X.
αί σχέσεις τών Αιγυπτίων μετά τών προπατόρων
ήμών ύπήρξαν διηνεκείς, μετά τήν ζατάζτησιν
δμως τής Αίγύπτου ύπό τοΰ μεγάλου "Ελληνος
Μακεδόνος, ή Αίγυπτος καθίσταται αύτόχρημα
χώρα έλληνιζή, ιδία μετά τήν κτίσιν τής Αλε
ξάνδρειάς, ήτις άλλως τε κατέλαβε ηθικώς καί
τήν τών Αθηνών θέσιν, καί τό Σεράπειον ώς
έτερος Παρθένων συναγωνίζεται τή δόξη τής
Άκροπόλεως Αθηνών. Καί διά τή; έπί τό άναλυτικώτερον άπλοποιηθείσης Ελληνικής γλώσσης
ή Αλεξανδρινή Σχολή άποβαίνει διδάσκαλο; τοΰ
άναφανέντος θείου δόγματος, τοΰ τήν παγκόσμιον
μεταπολίτευσιν έπενεγκόντος. Τό όνομα δθεν τής
Αλεξάνδρειάς πληθύν όντως καί σεπτών άναμνήσεων διεγείρει ήμΐν· ’Ιδού γάρ ή ιερά σκιά
τού μεγάλου Δορυκτήτορος ήτις τήν έπισκιάζει·
’Ιδού δ’ αί σζιαί τών διαδόχων αύτοΰ, τών σο
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φών Πτολεμαίων περιϊπτάμεναι τοΰ ιερού Σεραπίου.
Έν τή πόλει ταύτη άνελίσσονται τά μεγα
λύτερα ιστορικά συμβάντα, τά έπιδράσαντα είς
τήν δλην τοΰ κόσμου μεταβολήν καί μεταπολίτευσιν. ’Ιδού ό μέγας ρωμαίος Καΐσαρ καί ή πολυ
θέλγητρος καί σοφή Κλεοπάτρα. ’Ιδού οί Λογγίνοι καί ή λοιπή χορεία τών σοφών τής Αλε
ξανδρινής Σχολής, τών πληρούντων νευρώδους
ευγλωττίας τάς στοάς τοΰ Σεραπείου. Άλλ’
ιδού καί οί τοΰ νέου δόγματος λειτουργοί καί
σοφοί Ίερεϊς, έξ ών πρωτεύει ό δικαίως έπικληθείς μέγας Αθανάσιος, ό δογματοθέτης ούτος
τού μέλλοντος, ό τήν κρηπίδα τής πανελληνίου
συγκεντρώσεως καί συνενώσεως θέσας διά τοΰ
ύπερφυοΰς δόγματος τής τρισυποστάτου θεότητος.
Άλλά "τί πρώτον τί δ’ ύστατον καταλέξω”
περί τής πολυπύστου έζείνης πόλεως ήτις νΰν
ούδέν έτερον έζ τής άρχαίας αύτής δόξης δια
σώζει, είμή συντρίμματά τινα, οίον τόν Στήλον
τοΰ Πομπηΐου ζαί τής Κλεοπάτρας, καί τής τε
λευταίας ταύτης πρό τίνος έζλειψάσης; Άλλά
καί έζ τής παρηκμακυία; αύτής έποχής ζαί τής
νέας ούκ δλίγα δύναταί τις ζαταλέξαι ζαί άναμνησθήναι. ’Ιδού ό μεγαλεπήβολος ΜεχμέτΛλής, ό καταστροφεύ; Άραβής, τά τηλεβόλα
τοΰ Σέϋμουρ, τά ζαταζρημνίσαντα έν άζαρεΐ τά
προαιώνια έζεΐνα φρούρια!
'Ως τοιαύτην φανταζόμενος τήν Αίγυπτον
άρχομαι νΰν τής ΓΙηγασείας πτήσεώς μου άναμιμνησζόμενο; τοΰ τόσον ποθητού ταξειδίου μου,
οπερ έζ μιζράς ήδη ώνειρευόμην ήλιζίας.
Τήν 15 Νοεμβρίου τοΰ 1867 τήν δευτέραν
μ. μ. ώραν μετά πενθήμερον ταραχώδη έζ Σμύρ
νης πλοΰν ζατεπλεύσαμεν είς Αλεξάνδρειαν.
Άλλ’ ή ήμέρα τής άποβάσεώ; μου άπέβη έναντία τών προσδοζιών μου, καθότι ήτο θυελλώδης,
βροχερά καί ψυχρά, καί ουδέποτε έπίστευον βτι
ήθελον στερηθή τής θέας τού Φαέθοντος άποβαίνων είς τήν ήλιοζαή γήν τών Φαραώ. Άλλ’
έν Αλεξάνδρειά τό κλίμα είναι εύκραέστερον ή
έν Καΐρω· τοΰτο οφείλεται καί είς τήν πυκνοτέραν φυτείαν, ώς έκ τής όποιας καί οί βροχαΐ
έν Αλεξάνδρειά είναι άφθονοι κατά τόν χειμώνα.
'Η πόλις ένεποίησέ μοι λαμπράν έντύπωσιν
καί διά τήν εύρύτητα τών όδών καί διά τό με
γαλοπρεπές τών οικοδομών, διά τήν μεγάλην
έμπορικήν κίνησιν καί τέλος διά τό ζωηρόν τών
κατοίκων. "Ο,τι βμως πρό παντός άλλου μέ
έθελξεν ήτο βτι άνά πάν βήμά μου συνήντων
φυσιογνωμίαν Ελληνικήν καί ήζουον φωνήν Ελ
ληνικήν, ώστε ένόμιζον βτι εύρίσζομαι αύτόχρημα
έν Έλλάδι. Καί βεβαίως δύναταί τις νά φαντασθή όποια τις έντύπωσις έμποιεΐται τω "Ι’.λληνι άκούοντι μακράν τής Ελλάδος τήν μητρι
κήν του γλώσσαν.
Έν τούτοις ού δεΐ μοι χρονοτριβεΐν έν Αλε
ξάνδρειά, ήν ήδη φαντάζομαι πυρπολουμένην
ύπό τών αγρίων τοΰ Άραβή ορδών· τά ώραΐα
έκεΐνα παλάτια άναδίδουσι φλόγας ούρανομήκεις
και καταπίπτουσιν ώς έρείπια· θρήνοι ζαί γόοι
ήχοΰσι πανταχόθεν· άγριαι φωναί τών έπιτιθεμένων Φελλάχων καί Βεδουΐνων!
Άλλά — τό σύριγμα τοΰ σιδηροδρόμου
ακούεται! ’Εμπρός διά τό Κάϊρον!
Μετά πεντάωρον οδοιπορίαν, ιδού καί ή πρω
τεύουσα τής Αίγύπτου, το Κάϊρον. Τί δέ μοι
χρεΐ είπεΐν περί Κάιρου; Έπιλείψει μοι ό χρό
νος. Διερχόμενος τήν πόλιν τού Κάιρου έκτάσεως άπεράντου, διασταυρούμενη·/ ύπό εύρειών
όδών καί ύπό πυκνών δενδροστοιχιών, αίτινες
μετριάζουσι τάς φλογερά; τοΰ ήλιου ακτίνας,
διακοσμουμένην δέ ύπό ώραίων κήπων, οικοδο
μών μεγάλων καί κομψών μεγάρων, βλέπω ομί
λους Φελλάχων φιλονεικούντων προπετώς, καί
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πωλούντων μετά κραυγών κυάμους ζαί κάστανα,
αλλαχού δέ άλλον όμιλόν παταγωδώς κρούοντα
τύμπανα καί αδοντα άσματα κακόφωνα. "Ιστα
μαι- παρατηρώ· ώ τής φρίκης! Είναι γόητες
Αιγύπτιοι διασκεδάζοντες τό συνηγμένον πλή
θος, τυλίσσοντες όφεις περί τόν λαιμόν των καί
θωπεύοντες αύτούς καί περιπτυσσόμενοι αύτούς.
Μετ’ ού πολύ ακούω θρήνους ζαί κοπετούς. Ί ί
συμβαίνει; Είναι συνοδεία μουλάδων τυφλών
όδηγουμένων ύπό μούλα, καί αύτοΰ ίσως μονοφθάλμου, κρατουμένων έκ τών χειρών καί αδοντων νεκρώσιμο·/ ακολουθίαν έπεται αύτών φερετρον μελανοφόρον καί περί αύτο φελλαχιδες
μοιρολογοΰσαι καί άναπέμπουσαι φωνάς γοεράς
καί ούρλισμούς, καί σείουσαι μέλανα μανδήλια
άνωθεν τοΰ φερέτρου. Τοιαΰται είναι αί άνά
πάν βήμα παρουσιαζόμεναι σζηναί έν ταϊς όδοΐς
τού Κάιρου.
Έν γένει βμως είπεΐν ή πόλις τοΰ Κάιρου
βαίνει καθ’ έζάστην καλλωπιζομένη καί καθί
σταται πράγματι εύρωπαϊκή μεγαλούπολις. Μή
έχο»ν πολύ·/ καιρόν νά διαθέσω έγζατέλιπον μετ’
ού πολύ τό Κάϊρον, όπως άπέλθω πρός τό ση
μεϊον, περί ού διενοήθην γράψαι τήν παροΰσάν
μου διατριβήν.
Τήν α'. Μαρτίου 1868 διέβην διά τοΰ ατμό
πλοιου τόν Νείλον, συνοδευόμενος ύπό τού υίοΰ
τοΰ Γενικού Διοικητού τής Νουβίας Άλή-Βεη,
ενός λοχαγού συγγενούς αύτοΰ, τοΰ Γεωργίου
Σπόρου έξ Ηπείρου καί τινων έγχωρίών ύπηρετών.
Άποοιβασθέντε; έπέβημεν ίππων καί όνων
καί έτράπημεν τήν πρός τάς Πυραμίδα: και
τήν περίφημο·/ Σφίγγα άγουσαν όδόν. ’Ιδού
λοιπόν μετά τόσα; περίστροφά; φθάνω προ; τό
σημείο·/, οπερ ύπεσχέθη·/ τοΐ; φίλοι; άναγνώσταις. Έπατουμεν γήν νεωστί έστρωμένην διά
τόν τότε παρασκευαζόμενο·/ σιδηρόδρομον, οστις
σήμερον καθιστά εύκολωτάτην τήν πρός τάς
Πυραμίδας συγκοινωνίαν. Όσω προύχωροΰμεν
τά βλέμματά μου ήσαν προσηλωμένα έπί τών
τεχνητών έκείνων όρέων, τών Πυραμίδων, έξ ών
ή μεγαλειτέρα, ή τού Χέοπος, έπεσζίαζε τά; ού
μακράν αύτής τέσσαρας μιζροτέρας, αΐτινες βαθ
μηδόν ηύξανον ζαί ύψοΰντο ένώπιον ήμών. Μετ'
ού πολύ διακρίνω ετερον όγκον παριστώντα άνΟρωπίνην κεφαλήν, πλήν αρινον. ’Ερωτώ τόν
παρ’ έμοί καλπάζοντα Άλή-Βέην Αύτή βεβαίως
είναι ή Σφίγξ; Άλλά διατί άρινος; Τωόντι, μοί
άπαντα, άρινος νΰν, άλλά δέν έλαξεύθη τοιαύτη.
"Αγγλο; τις, πρό χρόνου έπισκεφθείς τήν Σφίγγα
άπέζοψε τήν ρίνα αύτής διά σφυρίου, δπως τήν
παραλάβη είς τήν πατρίδα του ώς ένθύμημα
τή; έπισκέψεώς του, καθότι οί Άγγλοι είναι οί
φιλαρχαιότεροι τών Εύρωπαίων. — Περί τής
παροιμιώδους φιλαρχαιότητος τών Άγγλων ήνοίχθη μεταξύ τών συνοδοιπόρων άστεία συνδιάλεξις, είπόντος τινός, βτι οί "Αγγλοι καί είς τήν
περίφημόν των μπουτίγγαν βεβαίως έμβάλλουσι καί συντρίμματα άρχαιοτήτων.
Έν τοσούτω έφθάσαμεν άφίππευσα μετ’
ανυπομονησίας καί περιεργαζόμην τόν περίφημο·/
έκεΐνον κολοσσόν. Άνέβην έπί τής κεφαλής,
περιεπάτησα έπί τής ράχεως τοΰ διφυούς τού
του κολοσσού, έθαύμασα δέ καί έξεπλάγην διά
τόν όγκον, μονόλιθον όντα. Η Σφίγξ έχει ύψος
πλέον τών 60 ποδών άπό τού έμπροσθίου ποδός
μέχρι τής κεφαλής, κοίλης ούσης. Τό δέ μή
κος ύπερβαίνει τούς 170 ποδας· ή διαστασις
άπό τού πώγωνος μέχρι τοΰ ώτός είναι 15 πο
δών. Παρίσταται δέ έχουσα τό σώμα λέοντος
ζαί τήν κεφαλήν γυναικός. Ό 'Ηρόδοτος καλεΐ
άνδοόσφιγγα τήν Αίγυπτίαν Σφίγγα- ήτο δέ τό
σύμβολον τής ισχύος καί τής φρονήσεως, καί ή
μέν ισχύ; παρίστατο διά τοΰ λεόντειου σώματος,
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ή δέ φρόνησις διά τής άνθρωπίνης κεφαλής. Η
περίμετρο; τή; κεφαλής είναι 82 περίπου πο
δών, ή δέ κορυφή είναι κοίλη, έχουσα οπήν έν
τώ μέσιυ. Ή γιγαντιαία αυτή Σφίγξ κεΐται ού
μακράν τή; πυραμίδο; τού Χέοπο; ζαί άνεκαλύφθη κατά τάς άνασκαφάς, άπεδείχθη δέ βτι
ήτο τά προπύλαια τοΰ άδύτου τής εισόδου είς
τήν πυραμίδα, ώς φαίνεται έκ θυρίδος τινός ή
όπής έν τώ μέσιυ τών έμπροσθίων σκελών της,
άφ’ ής όπής διήρχοντο διά ύπογείων συριγγών
ζαί είσεχώρουν εί; τήν πυραμίδα. Αρχαίοι
ιστορικοί άναφέρουσιν δτι ή Σφίγξ αυτή έχρησμολόγει διά ιερέων εισερχομένων έν τή κεφαλή
αύτής δι’ ύπογείου έσκαμμένου ύπό τόν κολοσ
σόν. Τοιαΰται Σφίγγε; έτίθεντο παρά τάς όχθα;
τού Νείλου καί έχρησίμευον ώς μέτρο·/ τής τών
ύδάτων αύτοΰ ύψώσεως.
11 περί ής ό λόγος Σφίγξ είναι λελαξευμένη
έκ λίθου πορφυρίτου έκεΐ που πλησίον βεβαίως
εύρεθέντος, καθότι άδύνατον σχεδόν ήθελε·/ είσθαι
νά μεταζομισθή μακρόθεν τηλιζοΰτο; όγκος, ιδίως
κατά τήν άρχαίαν έκείνην έποχήν, καθ’ ήν ή
έπιστήμη ζαί οί μηχανισμοί δέν εΐχον φθάσει
τήν σημερινήν τελειότητα. Όπωςδήποτε τό άρχαΐον τοΰτο μνημεΐον έχει έπιβάλλουσαν τήν
μεγαλοπρέπειαν.
Ού μακράν τής Σφιγγος κεΐται ή μεγάλη
Πυραμίς τοΰ Χέοπος, πρός ήν πάντες διηυθύνθημεν. Ή Πυραμίς αυτή ύπέρκειται βράχου
δίακοσίων ποδών άνωθεν τής έπιφανείας τοΰ Νεί
λου, καί τά θεμέλια αύτής κεΐνται είς τριών πο
δών βάθος έν τώ λελαξευμένω βράχιυ. Τό βραχώ
δες ύψωμα καλύπτεται ύπό παχεία; άμμου, διο καί
ή άνάβασι; αύτοΰ καθίσταται λίαν έπίπονος. Νέοι
πάντες ζαί εύρωστοι έπεχειρήσαμεν γελώντες τήν
άνάβασιν. Τό θέαμα ήτο άρζούντως άστεΐον,
καθότι ή άμμο; ύποχωροΰσα συμπαρέσυρε πολλάζις ημάς, ώστε ό μέν ήναγκάζετο νά καθήση,
ό δέ έβαινε κεζυρτωμένος ινα μή πέση καί άλ
λος έζρατεΐτο στερεώ; "να μή παρασυρθή ύπό
τής ύποχωρούσης άμμου. Τέλος κατάκοποι άνερριχήθημεν μέχρι τής βάσεως τής πυοαμίδος,
ζαταμαστιζόμενοι ζαί ύπό τών φλογερών άκτίνων
τοΰ άμειλίκτου ήλιου τής έρημου.
Ή πυραμίς τοΰ Χέοπος άριθμεΐ ηλικίαν
τεσσάρων χιλιάδων έτών περίπου καί είχε κατά
τον Ηρόδοτον ύψος 800 ποδών, ώς καί πλάτος
κατά πλευρόν 800 ποδών. Σήμερον ή μέν μία
πλευρά της είς τήν βάσιν έχει μήκος 730 μόνον
ποδόϊν, ή δέ έτέρα πλευρά 700, καί τό δλον
ύψος της δέν ύπερβαίνει τούς 450 πόδας. "Ωστε
μεγάλη ύπάρχει ή διαφορά άπό τής έπί 'Ηρο
δότου καταμετρήσεως. Αληθές μέν έστιν βτι
κατέπεσεν ό θόλος τών πλακών, τών καλυπτουσών τήν έπιφάνειαν είτε έκ τής πολυκαιρίας
είτε ζαί διότι οί κατά καιρούς βασιλείς άφήρουν
τούς λίθους πρός άνέγερσιν άλλων οικοδομών.
Ή θύρα τής εισόδου ύπέρκειται τής βάσεως
50 περίπου πόδας, καί έχει πλάτος μέν 3 '/i
ποδών καί ΰψος 4. Έθεώμην μετ’ έκπλήξεως
ζαί θαυμασμού τό γιγάντων τοΰτο έργον καί τή
κοινή τών συνοδοιπόρων μου έπιθυμία άπεφάσισα νά είσέλθω έν αύτή καί νά άνέλθω έπ’
αύτής. Βοηθούμενος λοιπόν ύπό δύο Βεδουΐνων,
τού ένό; κρατούντο; με έκ τής χειρός καί τού
έτέρου ώθοΰντός με, άνέβην τόν κλιμαζώκη ού
τως είπεΐν ’έκεΐνον όγκον — καθότι πράγματι
οί πελώριοι λίθοι παραλλήλως τεθειμένοι καί
κατά τό ήμισυ καλύπτοντες άλλήλους παριστώσι
κλίμακα. Τέλος έφθάσαμεν μέχρι τής εισόδουέστάθην έκπληκτος είς τό κατώφλιον τής θύρας
καί έβλεπον τό ύπο τούς πόδας μου χαΐνον βά
ραθρο·/. Περιεργαζόμενος συνάμα τούς περί τήν
θύραν λίθους πλήρεις έπιγραφών, μετά συγκινήσεως άπήντησα μεταξύ τών πολλών έπιγραφών
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και την έξης 'Ελληνικήν- "Ζήτω τδ Σύνταγμα
τής Ελλάδος ώς αί πυραμίδες τής Αίγυπτου
’Αλέξανδρος Σοΰτζος 1855.” "Εκαστος δύναται
να φαντασθή όποιαν μοί ένεποίησεν έντύπωσιν
ή επιγραφή αβτη τοΰ μεγάλου ημών ποιητοΰ!
Ή εις τήν πυραμίδα είσοδος δεν είναι άπονος,
διότι πλάξ έκ λευκού λίθου λεία και τεθειμένη
κατηφορικός όδηγεΐ προς τά κάτω- έπί τής
πλακδς ταύτης, έχούσης μήκος πλέον των 50
ποδών, είσί λελαξευμένα ίχνη, έφ’ ών στηρίζεται
ό ποΰς- προπορεύονται βεδουΐνοι κρατούντες δά
δας. Μετά τήν κάθοδον παρίσταται άνοδος των
αύτών διαστάσεων. Εις τδ τέλος δέ τής ανόδου
ταύτης άρχονται τρεις πάροδοι ώς διάδρομοι.
'Η μία πάροδος διαστάσεως πλέον των 125 πο
δών φέρει όριζοντείως πρός τινα θάλαμον σχή
ματος σχεδόν τετραγωνικού, 19 ποδών μήκους
καί 17 ποδών πλάτους. Έν τφ θαλάμι» τούτφ
κεΐται ή θήκη ή λεγομένη τής Βασιλίσσης, έν
η φαίνονται σαρκοφάγοι κενοί. Ή δευτέρα πά
ροδος ανέρχεται εις ύψος 30 ποδών, εχουσα τήν
δροφήν κεκλιμένην καί μήκος 125 επίσης ποδών.
Φέρει δέ αύτη προς θαλαμίσκον, έν φ υπάρχει
ή καί σήμερον έτι λεγομένη βασιλική Λάρναξ,
ή κατά τδν δ07 αιώνα συληθεΐσα. Έν τω σημείφ, ένθα χωρίζεται ή ανιούσα πάροδος Από
τής όριζοντείου, υπάρχει φρέαρ διαμέτρου δύο
ποδών διευθονόμενον καθέτως, τού όποιου τδ
βάθος είναι μέχρι σήμερον άγνωστον. Λέγεται
δτι τδ φρέαρ τούτο ήτο ή άγνωστος τοΐς πολλοΐς μυστική τής Πυραμίδος είσοδος, ή εχουσα
συγκοινωνίαν προς τήν έπί τής Σφιγγδς δπήν.
Οί τοΐχοι είναι πλήρεις κεχρωματισμένων άναγλύφων, ών ό χρωματισμός διατηρείται έτι
ζωηρός.
Έξελθόντες τού ύποχθονίου καί έναερίου συ
νάμα λαβυρίνθου τούτου έκαθήσαμεν παρά τήν
θύραν, βπως Αναπνεύσωμεν δλίγον καθαρόν άέρα,
διότι εύκόλως δύναταί τις νά φαντασθή όποιαν
πνιγηράν Ατμόσφαιραν άναπνέει τις έντδς τής
πυραμίδος. 'Τπελείπετο ήδη ή άνοδος- άλλά
πολλούς δέν εύρον έκ τών οδοιπόρων μου προ
θύμους εις τούτο. "Πλήν, έρρίφθη ό κύβος,
είπον- ήλθον έπί τούτφ, πρέπει καί τούτο νά
γεινη.” Kat ιδού οί Βεδουΐνοι άναρριχώμενοι
ώς αίγες με έσυρον ούτως είπεΐν πρός τά άνω
Από λίθου εις λίθον, έν ω ψυχρός μέ περιέρρεεν
ίδρώς οσάκις τδ βλέμμα μου έστρέφετο πρός τά
κάτω. Άνέβην τέλος, ούχί βμως έν λίαν εύαρέστφ καταστάσει, μέχρι τής κορυφής, καί έκει
έκάθησα καί έβλεπον, ώς ό ’Ολύμπιος Ζεύς έκ
τής κορυφής τού Όλύμπου, ύπδ τούς πόδας μου
τήν άπέραντον έρημον τής Αίγύπτου!
Και βμως τή Αλήθεια μεγάλην δέν ήσθάνθην
υπερηφάνειαν έπί τφ κατορθώματι τούτφ, διότι
έσυλλογιζόμην τήν κατάβασιν, καί πρός τούτοις
ό σφοδρώς πνέων άνεμος δέν καθίστα εύχάριστον
τήν έπί τοΰ ύψους έκείνου διαμονήν. Έπεθύμουν νά μεταβληθώ εις αετόν βπως κατορθώσω
άκινδύνως τήν κατάβασιν. Ήρχισα λοιπόν κατερχόμενος κρατούμενος υπό τών Βεδουΐνων καί
προσηλών τούς δφθαλμούς μου ευθύ πρδς τά
έμπρός, ίνα μή ή σκοτοδινίασις μοί Αφαιρέση
τάς δυνάμεις. Τέλος κατήλθον κατάκοπος καί
κάθυγρος ύπδ τοΰ ίδρώτος. Δεύτερον βεβαίως
δεν ήθελον να παίξω τοιοΰτον παιγνίδιον ούδέ
συμβουλεύω τούς φίλους μου νά έπιχειρήσωσι
τήν έπικίνδυνον Ανάβασιν μέχρι τής κορυφής
τής μεγάλης Πυραμίδος.
Έν Ίασίω, μηνί Νοεμβρίφ 1883.

Σ. Κρητικός.

II ΕΝ ΛθΙΙΝΑΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1882.

'0 διάσημος Γερμανός Αρχαιολόγος Κ. Ο.
Μύλλερος, περιηγούμενος τήν Ελλάδα τω 1840
καί έξετάζων τά δλίγιστα τότε γνωστά λείψανα
τής αρχαίας έλλην. τέχνης, έλυπεΐτο σφόδρα
δτι δέν τω ήτο πεπρωμένον νά γεννηθή πεντήκοντα έτη βραδύτερον, όπως ίδη βλα έκεΐνα τά
άρχαΐα μνημεία, τά όποια θά άπετέλουν τήν
Ελλάδα μέγιστον μουσεΐον, ελκύον τήν προσοχήν
σύμπαντος τοΰ πεπολιτιαμένου κόσμου. Αί προ
φητικά·. αύται έλπίδες τού ένθουσιώδοος αρχαι
οδίφου έμελλον νά πραγματοποιηθώσιν ούχί
μετά πολλών έτών παρέλευσιν, διότι σήμερον
τά έν τοΐς διαφόροις τής 'Ελλάδος χώραις άποκαλυφθέντα μνημεία είναι τοσαύτα, ώστε δι
καίως καθιστώσι τήν ’Ελλάδα Αληθές μουσεΐον.
Εις έπίτευξιν δε τής εύχαρίστου ταύτης καταστάσεως ούκ δλίγον συνετέλεσεν ή έν Άθήναις
’Αρχαιολογική Εταιρία. Τή 28 ’Απριλίου
τού έτους 1837 συνήλθον ύπδ τάς στήλας τού
γεραρού Παρθενώνας έν τή’Ακροπόλει τών ’Αθη
νών, 24 μεγάθυμοι άνδρες, οΐτινες ύπδ τήν προεδρείαν τού τότε έπί τής Παιδείας ύπουργοΰ,
τοΰ έξοχου ’Ιακώβου 'Ρίζου τού Νερουλού
ίδρυσαν 'Εταιρίαν, ής σκοπός ήτο "νά συντελέση
εις άνεύρεσιν, άνέγερσιν καί συμπλήρωσιν τών
έν Έλλάδι αρχαιοτήτων”. Πρόεδρος τής 'Εται
ρίας ταύτης έξελέχθη αύτδς ό Ί’ίζος, αντιπρό
εδρος δ Τ. Κοκκώνης, γραμματεύς ό Ά. 'Ρ.
'Ραγκαβής, ταμίας ό Α. Κομπατής καί μέλη
τού συμβουλίου, ό έφορος τών αρχαιοτήτων Πιττάκης, ό έν Άθήναις πρόξενος τής Αύστρίας
Γρώπιος, ό ιατρός Ήπίτης καί ό Δ. Φωτίλας.
Τών Ανδρών τούτων σχεδόν Απάντων ήδη ή γή
καλύπτει τά δστα· μόνον τού πρώτου τής Εται
ρίας γραμματέως, τού μακροχρονίου καθηγητού
τής αρχαιολογίας έν τφ ΓΙανεπιστημίφ ’Αθηνών
καί νύν πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος έν Βερολίνφ,
κ. Ά. 'Ρ. 'Ρ αγκαβή, ή καλή τής πατρίδος μοίρα
διεφύλαξεν είσέτι τάς πολυτίμους ήμέρας.
Πτωχά ήσαν κατ’ άρχάς τά μέσα τής Εται
ρίας , διότι τά μέλη αύτής ήσαν μόλις πεντήκοντα καί ή έτησία έκάστου μέλους συνδρομή
ήτο 15 δραχμών. Έκ τής ιστορικής, έκθέσεως,
ήν ό σοφός τού Πανεπιστημίου καθηγητής καί
ήμέτερος σεβαστός διδάσκαλος κ. Εύθ. Καστόρχης, άνέγνωσεν έν έτει 1879, μανθάνομεν δτι
τά έσοδα τής Εταιρίας κατά τδ α'. τής συστάσεως αύτής έτος άνήλθον εις μόνον 709 δραχμάς·
μετά παρέλευσιν δέ δέκα έτών ταΰτα ήσαν ήδη
5000 δραχμών. Εννοείται δτι τά μικρά ταΰτα
μέσα δέν τή έπέτρεπον κατ’ άρχάς νά προβή
εις μεγάλα έργα- διό καί Ασήμαντα σχεδόν είναι
τά κατά τά πρώτα δέκα έτη ύπ’ αύτής πε
πραγμένα. Μικρά έπεχειρίσθη άνασκαφή έν τφ
Διονυσιακφ θεάτρφ, τού προς μεσημβρίαν τής
Άκροπόλεως κειμένφ- άλλ’ ή άνασκαφή αυτή
μή προχωρήσασα εις βάθος Ικανόν ούδέν έφερεν
Αποτέλεσμα- μόλις 25 έτη μετά ταΰτα ό δια
πρεπής Γερμανός άρχιτέκτων Strack, ποιήσας
τακτικήν άνασκαφήν άπεκάλυψε τά τοΰ θεάτρου
τούτου σωζόμενα λείψανα. Τδ επόμενον έτος
ή ’Αρχαιολογική Εταιρία άνέσκαψε τδν έπί τής
πλατείας τοΰ Αιόλου πύργον τών ’Ανέμων λε
γόμενον, οικοδόμημα τούτο τού δευτέρου πρ. Χρ.
αίώνος. Έν τοΐς έργοις τού τρίτου έτους (1839
—40) πρωτεύει ή άποκαθάρισις τού Παρθενώνος,
τού Έρεχθείου καί άλλων έπί τής Άκροπόλεως
μερών έκ τών καλυπτόντων αύτά χωμάτων.
Τοιαύτα περίπου ήσαν τά έργα τής Εταιρίας
μέχρι τοΰ έτους 1848. Τδν 'Ρίζον διεδέχθη ώς
πρόεδρος τής Εταιρίας ό Ίω. Κωλέττης, καί
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τούτον ό Γ. Γλαράκης. Ή ψυχή βμως τής
εταιρίας ήτο πάντοτε ό γραμματεύς αύτής,
κ. Ραγκαβής.
Τήν πρώτην τής Εταιρίας περίοδον διαδέ
χεται ή δευτέρα ύπουργοΰντος τού Χριστοπούλου
τφ 1858. Εξήκοντα δύο μέλη τής Εταιρίας
συνελθόντα έξελέξαντο πρόεδρον αύτής τδν καθη
γητήν καί βασιλ. ιατρόν Ν. Κωστήν, γραμμα
τέα τδν Κ. Πιττάκην καί μέλη τής έφορείας
τον ιατρόν 'Ρέζερ, καί τούς καθηγητάς τού Πανε
πιστημίου Κουμανούδην, Καστόρχην καί Β. 01κονομίδην. Τά έργα τής Εταιρίας κατά τήν β'.
ταύτην περίοδον ήσαν γενναιότερα, διότι καί τά
μέσα ήσαν Αφθονότερα καί ήδη ή Εταιρία είχε
καί ιδίαν περιουσίαν έκ 12 χιλ. δρ. Άνεσκάφησαν τδ πρώτον τά έρείπια τής λεγομένης
Στοάς τών Γιγάντων πρδς άνατολάς τοΰ θησείου
καί έκαθαρίσθη τδ κομψόν θέατρον τοΰ Ήρώδου
τού Αττικού. Τδν Αοίδιμον Ν. Κωστήν διεδέχθη
εις τήν προεδρείαν τής Εταιρίας ό καθηγητής
Φίλιππος Ίωάννου, ύφ’ δν έσχηματίσθη
εφορεία έπί πολλά έτη έργασθεΐσα άνενδότως
καί άποτελεσματικώς. Περίεργος είναι ό πίναξ
τών έσόδων καί έξόδων τής Εταιρίας κατά τά
έτη 1850—1878. Τά έσοδα, άνερχόμενα έν έτει
1850 εις 9 χιλ. δραχμών, άνήλθον τφ 1878 εις
36 χιλ. τά δε έξοδα ήσαν τφ μέν 1850 δρ.
8,800, τω δέ 1878 δρ. 23 χιλιάδες. Σπουδαΐον
έργον τής περιόδου ταύτης ήτο ή άνασκαφή καί
κάθαρσις τών έρειπίων τής λεγομένης Πυργιωτίσσης. Έκ τής άνασκαφής ταύτης έγνώσθη δτι
τά έρείπια ταΰτα ήσαν τά τής στοάς τοΰ Άττάλου, ήν άνήγειρεν Άτταλος ό Β’. τής Περγάμου
κατά τήν β'. πρ. Χρ. έκατονταετηρίδα ιδία δαπάνη.
Πλείστου λόγου έπίσης άξια είναι ή άνασκαφή
ή γενομένη παρά τδν άγιον Δημήτριον τδν Κατηφόρην, ένθα εύρέθησαν άρχαΐα οικοδομήματα,
πιθανώς άρχαΐον Γυμνάσιον καί πάμπολλα έργα
τής γλυπτικής, πλουτίσαντα σπουδαίως τδ Αρχαιο
λογικόν μουσεΐον. Μετά τήν άνεύρεσιν τοΰ Διο
νυσιακού θεάτρου ύπδ τοΰ Strack έν έτει 1862,
έπελήφθη ή 'Εταιρία τής έκκαθαρίσεως τών συσσωρευμένων έκεϊ χωμάτων μέχρι τού έτους 1879,
δτε άπεκαλύφθη τδ δλον σωζόμενον μέρος τοΰ
μεγαλοπρεπούς Αρχαίου θεάτρου. ’Αξιοσημείω
τος είναι καί ή άνασκαφή τοΰ παρά τήν Αγίαν
Τριάδα Διπύλου, ένθα κατά τό 1863 έκ συμπτώσεως είχον εύρεθή άρχαΐοί τινες τάφοι κεκοσμημένοι δι’ έπιτυμβίων στηλών. Οί τάφοι
ούτοι είναι πλείστου λόγου άξιοι ού μόνον διά
τήν τοπογραφίαν τών ’Αθηνών άλλά καί ύπδ
έποψ'.ν τής Αρχαίας τέχνης. Ή άνασκαφή αυτή
παραταθεΐσα μέχρι τού 1870 έφερεν εις φώς
καί τά λείψανα τής μεγίστης τών ’Αθηνών πύ
λης, τής εις Πειραιά άγούσης καί συνδεούσης
τδν έσω μέ τδν έξω Κεραμεικόν. Κατά τά έτη
1876—1878 ή Αρχαιολογική Εταιρία έπεχείρισεν άνασκαφάς πρδς τδ μεσημβρινόν τής Άκροπόλεως μέρος μεταξύ τού θεάτρου τοΰ Διονύσου
καί τοΰ Ήρώδου, ένθα άνεκαλύφθησαν τά έρείπια
τοΰ ιερού τοΰ ’Ασκληπιού καί Αρχαίας στοάς.
Εις τήν άνασκαφήν έδαπανήθησαν πλέον τών 50
χιλ. δρ.
Πλήν ούχί μόνον αί Άθήναι άλλά καί πολλά
άλλα της Ελλάδος μέρη έφείλκυσαν τήν προσο
χήν τής δραστηρίως έργαζομένης Αρχαιολογικής
Εταιρίας, ή ’Ολυμπία, οί Δελφοί, ή Δήλος, ή
Έλεοσίς, αί Μυκήναι, ή Τεγέα, ή Επίδαυρος.
Έν ’Ολυμπία γνωστά είναι τά Αποτελέσματα
τών ύπδ τής γερμανικής Κυβερνήσεως ένεργηθεισών άνασκαφών- έν Δήλφ είργάσθη ιδίως ή
γαλλική έν ’Αθήναις Σχολή- έν Μυκήναις ό Γερ
μανός Schliemann άνεκάλυψεν Αρχαιότητας
πολλοΰ λόγου Αξίας.
Άποβιώσαντος κατά τδ 1880 τοΰ μακροχρο
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νίου προέδρου τής Αρχαιολογικής Εταιρίας
Φιλίππου Ίωάννου, έξελέχθη τοιούτος ό κ. Ά λ.
Κ οντό σ ταυ λ ο ς, καί γραμματεύς οιατελεΐ άπο
τοΰ 1859 ό καθηγητής κ. Στ. Κουμανούδης,
εις δν δφείλει ή αρχαιολογία καί τάς πλούσιας
τής Εταιρίας συλλογάς.

ΕΣΠΕΡ0Σ.
J. ΜδΙΙΤΙΙΑ, τών μαρμάρινων Αρχαιοτήτων γερμανιστί ο L. ν. Sybel (1881), ώς καί ό Α.
M1I.CHHOFER έν Άθήναις. Άς έλπίσωμεν οτι
ταχέως θέλομεν έχει καί έλληνικδν Κατάλογον
τού σπουδαιοτάτου τούτου Αρχαιολογικού Μου
σείου, καί οτι θέλει έπαναληφθή ή πρδ έτών
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θέσιν έν τή καλλιτεχνική χορεία. Ό Έλλην,
ζωηρός φύσει καί ευφάνταστος, έκλήθη βεβαίως
νά καταλάβη έν τφ μέλλοντι έπιφανή θέσιν έν
τοΐς καλλιτέχνοις. Σήμερον έλλείπουσιν έτι έν
Ελλάδι οί Μαικήναι τών ώραίων τεχνών άλλά
μετ’ ού πολύ έλπίς ύπάρχει οτι καί παρ’ ήμΐν

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝ ΔΟΝΔΙΝΩί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Τοιούτος ύπήοξεν έν συντόμφ ό βίος τής
’Αρχαιολογικής τών ’Αθηνών Εταιρίας άπδ τού
1837, έτους τής ίδρύσεώς της, μέχρι τού τέλους
τοΰ 1882. Ή Αρχική αύτής περιουσία ήτο δρ.
700, σήμερον δέ ή περιουσία αύτής Ανέρχεται
εί< δρ. 450 χιλιάδας- τό δε εισόδημά της είναι
σήμερον δραχμών 35 χιλιάδων. Τό μουσεΐον
τής Εταιρίας περιέχει 13,273 τεμάχια, ών πολλά
είσί πλείστου λόγου άξια. Τοΰ μουσείου τούτου
κατάλογον έξέδωκεν έν έτει 1878 έν Παρισίοις
ό Γάλλος Μ. COLLIGNON, τών πήλινων μορφών
γαλλιστί έπίσης, τω 1880 έν Παρισίοις, ό

ήδη διακοπεΐσα έκδοσις τής ’Αρχαιολογικής
Έφημερίδος, ήτις τοσούτον συνετέλεσεν εις τήν
διάδοσιν τών Αρχαιολογικών γνώσεων καί τόσον
Αφθονους μέχρι τοΰδε έφερε καρπούς.
II. Περβάνογλος.

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ.
(Είκών Νικολάου Γκύζη)
(Μετά εικόνας, ϊρα σελ. 248.)

Ήρξατο τέλος από τίνος καί ή Ελλάς, ή
πατρίς τών Φειδιών καί ’Απελλών, λαμβάνουσα

θ’ άναφανώσιν οι φιλόμουσοι ούτοι προστάται,
καί τότε καί παρ’ ήμΐν ή τών καλών τεχνών
άνάπτυξις έσται ταχεία καί μεγάλη. Ούχ ήττον
βμως καί ούτως έχόντων τών πραγμάτων ύπάρχουσιν "Ελληνες καλλιτέχναι, τιμώντες τήν πα
τρίδα. Έν τούτοις δικαίως συγκαταλέγεται ό
έν Μονάχφ Από έτών ήδη διατριβών καί θέσιν
καθηγητού έν τή έκεϊ ’Ακαδημία κατέχων, κ.
Νικόλαος Γκύζης έκ Τήνου, ού μίαν τών
εικόνων παρατιθέμεθα σήμερον.
Ό κ Γκύζης, βστις έκθέσας έν τή πρό μικρού
έν Μονάχφ λαβούση χώραν διεθνεΐ Εκθέσει
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

τών Καλών τεχνών τινά τών έργων του και
τυχών τοΰ δευτέρου βραβείου έν συναγωνισμω
πρός κλειστούς όσους Γερμανούς ζωγράφους,
φημίζεται ώς έχων έν τοϊς έργοις αϋτοΰ λεπτό
τητα μεγάλην και ευαισθησίαν περί τήν σύλληψιν, επιμέλειαν δέ άκραν περί τήν έκτέλεσιν.
'Ο κ. Γκύζη; δύναται καί εις τά άπλούστατον
έκ τοΰ βίου λαμβανόμενον θέμα, νά δώση τήν
εύγενή εκείνην μορφήν, ήν απαιτεί ή καλή τέ
χνη. Δέν είναι άπλοΰ; τις άντιγραφεύ; τή;
φύσεως, άνευ έκλογής και κρίσεως, άλλα διά
τής δξυδερκοΰς παρατηρήσει»; καί τής λεπτότητος τής φαντασία; εύρίσκει πάντοτε τήν στιγμήν,
ήτι; καθιστά το έργον αληθές καλλιτέχνημα.
'Η έσχάτως βραβευθεΐσα έν Μονάχο,» είκών αύτοΰ
παριστα μικράν κόρην, ή; τό παράστημα κινεί
τήν συμπάθειαν καί τήν αγάπην· καθημένη καί
τήν κεφαλήν πρός τά άνω έστραμμένην έπιχαρίτω; εχουσα, τούς δέ όφθαλμού; έργαζομένου;
ούτως είπεΐν μετά τής διανοία; καί προ; τά έξω
ήρεμοΰντα* ή κόρη κρατεί εί; τά; μεταξύ τών
γονάτων έρριμμένας χεΐρα; βλιβλίον ήμίκλειστον
καί «αποστηθίζει το μάθημά της. II χάρις καί
ή εύγένεια έν τή είκόνι ταύτη εχουσί τι άληθώ;
ιδανικόν· δ,τι δέ μάλλον αξίαν λόγου καθιστά
αύτήν είναι ή μεγάλη επιμέλεια, μεθ’ ής τά
πάντα είναι έσχεδιασμένα καί έκτετελεσμένα,
καί ιδία ή ά πάλή ξανθή κόμη καί οί λαμπροί
οφθαλμοί.
Ή είκών, ήν σήμερον δημοσιεύομεν, είναι εκ
τών αρχαιότερων τοΰ κ. Γκύζη έργων, παριστα
δέ οικογένειαν, ής ό πατήρ καί προστάτη; προ
μικροΰ άπέθανεν· ή θέσις αύτοΰ παρά τήν οικο
γενειακήν τράπεζαν είναι κενή· ή σύζυγός του,
τεθλιμμένη είς άκρον, δέν δύναται νά παρακαθήση· τά αθώα τέκνα, έπιτηρούμενα παρά τής
μάμμης των τρώγουσιν άλλ’ ή θυγάτηρ, μεγαλειτέρα τήν ήλικίαν, ρίπτει βλέμμα συμπάθειας
καί λύπης πρός τήν μητέρα τη;· καί ή γραία
δέ έπανειλημμένως παρατηρεί τήν κλαίουσαν
θυγατέρα της. Είναι οίκογεειακή σκηνή, έκ τών
συνήθων δυστυχώς· άλλ’ ή έκτέλεσις είναι τόσον
ζωηρά καί τεχνική, ώστε καί άκων τις έλκύεται
είς τήν θέαν τή; είκόνος ταύτης.

Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΕΝ ΛΑΡΙΣΣΗι.
(Μετά δύο εικόνων,

Ζρα σελ. 249.)

'ϊπάρχουσιν έν τφ κόσμο» στιγμαί, καθ’ άς
ό άνθρωπος, ό άλαζών καί υπερόπτης άνθρωπος,
ό έπί τή εύφυία καί παντοδυναμία αύτοΰ έπαιρώμενος, έννοεΐ δτι είναι δν άνίσχυρον καί ασθε
νές, κόκκος άμμου έν τή άπεράντο» τοΰ Σύμπαντος έκτάσει. Τοιαΰται στιγμαί είναι καί
έκεϊναι, καθ’ άς τό ύδωρ, το άριστον καί ένεργετικόν στοιχεϊον, έν μανιώδει 'καί φοβερά όρμή
έμφανίζεται ήμϊν, καθ’ άς καθίσταται έχθρός
άμείλικτο: καί άδάμαστος, τά πάντα ένώπιόν
του καταρρίπτων, καθ’ ας οί ποταμοί καί οί
ρύακες γίνονται χείμαρροι όρμητικοί, ούδένα
φραγμόν γνωρίζοντες, ούδένα δεχόμενοι περιο
ρισμόν. ’Εφέτος καί ό ήρεμος καί ειρηνικός
Πηνειός, ό ποταμός τής ,θεσσαλιας, απέδειξε τί
δύναται έν τή όρμή 'αύτοΰ. Πλημμυρήσας έκ
τών έπανειλημμένων τοΰ φθινοπώρου βροχών
κατέκλυσε μέγα μέρος τής θεσσαλικής πεδιάδος
καί έν Λαρίσση πολλά; έπήνεγκε ζημίας. ’Εκ
τών διαφόρων Ελληνικών έφημερίδων έγνώαθησαν ήδη πάντα τά κατά τό έπισυμβάν τούτο
δυστύχημα. Τά τοιαΰτα δυστυχήματα συμβαίνουσι συχνάκις έν άλλαις χώραις, καί είναι
πάντοτε λυπηρά. "Οταν δμως συμβαίνωσιν έν
τή πατρίδι ήμών, συγκινοΰσιν ήμάς τούς "Ελ

ληνας πολύ περισσότερον καί κινοΰσι τήν ύπέρ
τών δεινοπαθούντων αδελφών συμπάθειαν ήμών.
Εν Λαρίσση πολλαί μέν οίκίαι κατέρρευσαν,
πλεΐσται 3oat δέ κατέστησαν έτοιμμόροποι. "Οτι
τά άνθρώπινα θύματα ήσαν σχετικώς ολιγάριθμα,
τοΰτο οφείλεται κυρίως εις τήν γνωστήν γεν
ναιότητα καί αύταπάρνησιν τής έκεΐ φρουράς,
ήτις δι’ δλων τών μέσων έπροσπάθησε νά έλθη
άντιλήπτωρ κατά τάς φοβεράς στιγμής. ’Αναφέρε
ται οτι δεκανεύς τι; τοΰ πεζικού έπί μικρά; λέμβου
έξετέλεσε, μέ προφανή τή; ζωής του κίνδυνον, 25
πλόας καί έσωσε πλέον τών 200 ναυαγών! Αυπούμεθα μή δυνηθέντες νά μάθωμεν τό όνομα τοΰ
γενναίου τούτου στρατιώτου, δστις έξετέλεσε πράξιν, ήν ούδέ τό άνώτατον τών παρασήμων δύναται
έπαξίως ν’ άνταμείψη. Βλάβην ύπέστη σημαν
τικήν έκ τής πλημμύρας καί ή κατασκευαζομένη
μεταξύ Βώλου καί Λαρίσση; σιδηροδρομική
γραμμή, ής τά έγκαίνια άνεβλήθησαν ώς έκ
τούτου.
"Αμα τφπρώτφ άκούσματι τοΰ δυστυχήματος
έσπευσεν ή Ελληνική Κυβέρνησις μετά ζήλου
αξιέπαινου είς βοήθειαν τών παθόντων· έσυστήθη
δέ καί ’Επιτροπή, ήτις δέχεται τάς απανταχού,
καί έντός τού κράτους καί έν ταΐς έλληνικαΐς
άποικιαις, ένεργουμένας συνεισφοράς. Γενναίω;
έσπευσαν at έλληνικαί κοινότητες είς βοήθειαν,
διεκρίθη δέ ή έν Τεργέστη κοινότης, ήτις συνεισέφερεν ύπέρ τών δυστυχών τής Θεσσαλίας πλέον
τών 20 χιλ. φράγκων· άλλά καί ίδιώται δέν
ώκνησαν νά προσέλθωσιν άντιλήπτορες ■ ούτως
ό έπί άγαθοεργεία πάντοτε διακρινόμενος μεγά
τιμος "Ελλην, κ. Κωνσταντίνος Ζάππας προσέφερεν είς τήν Επιτροπήν αύθορμήτως χίλια
φράγκα, Δέν άμφιβάλλομεν δέ δτι πας "Ελλην
πάσης τάξεως καί όπου γής εύρίσκεται θέλει
προθύμω; προσφέρει τον οβολόν του είς τήν
’Επιτροπήν, ήτις καί θερμήν άπηύθυνεν ήδη
πρός τούτο έκκλησιν. Έν τοιαύταις στιγμαί;
θεομηνία; ή γενναιοδωρία επιβάλλεται είς πάντας
ανεξαιρέτως τούς ανθρώπους· διότι αν καί μέ
χρι τοΰδε λίαν φιλοτιμώ;, ώς είπομεν, προσεφέρθησαν βοήθεια·., μ’ δλον τούτο αί ζημίαι
είναι τόσον μεγάλαι, καί ή ανάγκη τοσαύτη,
ώστε πάσα χρηματική συνεισφορά συντελεί είς
άνακούφισιν τών δυστυχών θυμάτων.
Ααβόντες έξ Ελλάδος φωτογραφίας τινάς
παριστώσας τήν πλημμύραν έν Λαρίσση καί
ληφθείσας έπιτοπίως, προθύμως έσπεύσαμεν νά
παρασκευάσωμεν τά; σήμερον δημοσιευόμενα;
δύο εικόνας, ών ή μέν παριστφ τήν πλημμύραν,
ή δέ τήν μετά τήν άποχώρησιν τών ύδάτων
καταστροφήν. Βεβαίως έν τή είκόνι μέρος μόνον
τής φρικώδους σκηνής είναι δυνατόν νά παραστηθή, ούχ ήττον δμως ζωηροτέραν έμποιεΐ έντύπωσιν ή είκών ή απλή τις άφήγησις καί περι
γραφή. —

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.
'Υπό Ερρίκου Conscience.
(Συνέχεια.)

IV.
Ό ήλιος δέν είχεν άνατείλει, καί ήδη ήκούοντο τά πρωινά τών πτηνών φσματα · έν ταΐς
άγροτικαΐς έπαύλεσιν οί άλέκτορες τήν ζωηράν
αυτών έξέπεμπον κραυγήν. Έν τή οικία τοΰ
Κούτερμαν τά πάντα ήσαν ήσυχα· ή γραία Κού
τερμαν, μετά τεταραγμένον καί συνεχώς διακο
πτόμενου ύπνον, είχεν έγερθή καί έκύτταζε περί
έαυτήν ώς νά εζήτει τινά.
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— Πώς; ακόμη δέν έπέστρεψαν: είπεν άναστενάζουσα· μή συνέβη τί; Άλλ’ ίσως ό Βλάβης
εύρίσκεται είς τον σταΰλον, καί θά ήξεύρει βε
βαίως . . .
Καί είσήλθεν είς τον σταΰλον, άλλά καί έκεΐ
δέν ήτο ό Βλάσης.
— Καί αύτός δέν ήλθεν; έψιθύρισε καθ’
έαυτήν· Πόσον ανησυχώ! Τό κακόν δνειρον
μ’ έτάραξε, καί τρέμω δλη ακόμη. Θεέ μου!
νά μή έγεινε κανέν δυστύχημα;
Εισελθοΰσα πάλιν είς τήν οικίαν εΰρε τήν
ύπηρέτριαν Τερέζαν, ήτις ήναπτε τό πΰρ είς
τήν εστίαν.
— Τερέζα, τή είπε- κανείς δέν έπέστρεψεν
άκόμη· φοβούμαι κανέν δυστύχημα.
— Πόσον είσαι ώχρά, κυρία! άπήντησεν ή
υπηρέτρια. Μήν ανησυχείς τόσον πολύ. Δέν
θά εγεινε τίποτε.
— Γί νά σοΰ είπώ; Άφ’ δτου γνωρίζω τον
άνδρα μου είναι ή πρώτη φορά οπού δέν έκοιμήθη είς τήν οικίαν του.
— ’Αλλά συλλογίσου, κυρία, δτι ήτο καί
μια έκτακτος περίστασις· ή εορτή, το δεΐπνον
είς οικίαν συγγενικήν. '0 γέρο-'Ρόζενς δέν
κυτταζει μίαν φιάλην παραπάνω ή παρακάτω ...
Καί έπειτα οί φίλοι θά διεσκέδαζον καί παρεκινήθησαν νά μείνουν άκόμη.
Οί παρηγορητικοί ούτοι λόγοι τής υπηρέτρια;
δέν ένεποίησαν μεγάλην έντύπωσιν είς τήν άνήσυχον γυναίκα, ήτις έπανειλημμένως έστέναζε.
— Καί έπειτα, έξηκολούθησεν ή Τερέζα, δέν
μάς είδοποίησεν ό γείτων χθέ; τό εσπέρας δτι
ό κύριος καί ό Ούρβανός θά έλθουν αργότερα;
Συλλογίσου δτι δλην τήν νύκτα έβρεχε, καί δέν
θά ήθελον βέβαια νά χαλάσουν τά καλά των
ενδύματα· ώστε θά έκοιμήθησαν είς τό Βερσέλ.
— Είσαι ευτυχής, Τερέζα! "Αν ήδυνάμην
καί έγώ νά ήμαι τόσον ήσυχος! Άλλά δλην
τήν νύκτα δέν είχα ήσυχίαν καί είδα όνειρα φο
βερά ... ’Ά! άκόμη τρέμω!... “Εν δνειρον
προ πάντων μ’ έκαμε φριχτήν έντύπωσιν .. . Ό
Κούτερμαν, ό Ούρβανός καί ό Βλάσης έπέστρεφον
είς τήν οικίαν έν μέσω σκότους βαθυτάτου.
Αίφνης ό Μάρκος κρατών μεγάλην μάχαιραν
τοΐς έπετέθη . .. Ήκουσα τάς φωνάς των . . .
τούς είδα πώς έπεσαν . . . είδα τό αίμά των νά
τρέχη · · · Ά! ήτο φριχτόν!
— Ίί λέγεις, κυρία: άπήντησεν ή ύπηρέτρια.
Τί ήμπορεϊ νά κάμη ό Μάρκος έναντίον τριών
άνθρώπων; Καί ό κ. είσαγγελεύς δέν είχεν ύποσΖ£θή δτι θά έμποδίση τον Ανεψιόν του νά
έξέλθη τής οικίας του: . . . Βεβαιότατον είναι
δτι ό κύριος έκοιμήθη εί; Βερσέλ, καί τώρα θά
επιστρέψη ... Ιδού, ακούω βήματα ... έρχονται!
έρχονται!
Καί αί δύο γυναίκες έτρεξαν πρός τήν θύραν·
άλλ’ έμειναν έκπληκτοι, ίδοΰσαι τήν λαχανοπώλιδα τοΰ Δβόρπ.
— Δέν σά; ένοχλώ; είπεν ή φλύαρος γυνή
είσερχομένη. Θάρρος, κυρά Κούτερμαν, θάρρος!
Λυπούμαι πολύ διά τό δυστύχημά σου ... άλλά
δέν πρέπει ν’ άπελπίζηται κανείς . . .
— Τό δυστύχημά μου; έπανέλαβεν ή Κού
τερμαν ώχριώσα. Λέγε, τί έννοεΐς;
— Καί πώς; δέν ήξεύρεις τίποτε; ήρώτησεν
ή λαχανοπώλις. Ο Βλάσης δέν σοΰ έδιηγήθη
τί συνέβη σήμερα τήν νύκτα;
— Δέν είδαμεν άκόμη τον Βλάσην, άπήν
τησεν ή υπηρέτρια.
— Ω! έξηκολούθησεν ή λαχανοπώλις· συνέβησαν πράγματα φοβερά. Τήν νύκτα ό Κούτερ
μαν, ό υιός του καί ό Βλάσης έπιστρέφοντες
άπό Βερσέλ προσεβλήθησαν είς τό σκότος άπό
τον Μάρκον καί άπό μερικούς συντρόφους του ...
— Τό δνειρόν μου! Τό δνειρον μου! είπεν
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ή Κούτερμαν. Καί ό Μάρκος τούς έκτύπησε
μέ τό μαχαίρι;
— "Οχι, όχι · δέν έπληγώθησαν.
— Ώ Θεέ μου, σ’ εύχαριστώ! είπεν ή γραία,
ύψοΰσα τάς χεΐράς της προ; ουρανόν... Δέν
επαθαν λοιπόν τίποτε:... Καί πού είναι τώρα;...
Είναι άκόμη είς Βερσέλ;
— "Αφησε με νά ομιλήσω, είπεν ή λαχανο
πώλις, καί θά τά μάθης δλα .. . Άλλά θάρρος!
διότι είσαι πολύ δυστυχής. Ένας έφονεύθη .. .
— Ό Βλάσης ίσως; ό δυστυχής Βλάσης;
ήρώτησεν ή Τερέζα κλαίουσα.
— Όχι, όχι- ό Μάρκος έφονεύθη.
— Ό Μάρκος; θεέ μου, τί θά μάθωμεν;
άνέκραξεν ή μήτηρ ώχριώσα καί κλονουμένη.
— "Αν δέν κάμη; ήσυχα, είπεν ή λαχανο
πώλις, δεν τολμώ νά εξακολουθήσω. Είναι με
γάλη δυστυχία πραγματικώ; — άλλά τί νά
γείνη, έπρεπε νά ύπερασπισθοΰν τήν ζωήν των
καί έκτύπησαν τον μανιακόν μέθυσον . . .
— Πώς; ό Κούτερμαν; ό υιό; μου; αύτοί...
— Ναί, αύτοί μέ τά μαχαιριά των.
— Θεέ μου! Καί ποΰ είναι’; Τί γίνον
ται;.. . Είς τήν φυλακήν, ώς φονεΐς, ώς κα
κούργοι; . . . Θεέ μου, Θεέ μου, μή μάς έγκαταλείπης- δέν είμεθα άξιοι τόσον φοβεράς
τύχης ...
Καί έπεσεν έπί τής έδρας της·
— ’Ιδού, ιδού, έρχονται! άνέκραξεν αίφνης
ή υπηρέτρια. Βλέπω τον κύριον.
ΊΙ γραία άνεπήδησε καί τρέχουσα πρός τήν
θύραν έρρίφθη εί; τάς άγκάλας τοΰ εισερχομένου
συζύγου της.
— Θωμά, Θωμά, τφ είπεν, είσαι έλεύθερος!
Α; εχη δόξαν ό Θεός! Άλλά ποΰ είναι ό Ούρ
βανός;.. . Δέν άπαντα;; "Αχ! τό παιδί μου!
Τό παιδί μου!
— Θάρρος, "Αννα μου, είπεν ό Κούτερμαν
οδηγών τήν γυναϊκά του έντός τής οικίας. Ή
ύπόθεσις δέν είναι τόσον σοβαρά, όσον τήν φαν
τάζεσαι. Ήμποροΰμεν νά περιμείνωμεν τό άποτέλεσμα μέ πεποίθησιν. Δέν μέ βλέπεις, πώς
δέν χάνω τό θάρρος; Αύτό τό δυστυχές συμ
βάν θά εχη καλόν τέλος.
Λέγων ουτω δέν έλεγε τήν Αλήθειαν · ή
ώχρότης τοΰ προσώπου του καί τά μόλις κρα
τούμενα δάκρυά του διέψευδον τούς ενθαρρυν
τικούς λόγου; του.
— Δέν υπάρχει κανείς φόβος, "Αννα, έξηκολούθησε λέγων. 'Ημείς ύπερησπίσθημεν τήν
ζωήν μας, καί ό νόμο; δίδει είς δλους αύτό τό
δικαίωμα. Βεβαίως ό είσαγγελεύς θά έξετάση
αύτήν τήν ύπόθεσιν, ώστε νά δυνηθή τό δικαστήριον νά τήν κρίνη. Άλλά τότε ό Ούρβανός
θά άθωωθή έντελώς.
Ποιος δύναται νά μάς
κατηγορήση δτι ύπερησπίσθημεν τήν ζωήν μα;
έναντίον αισχρών δολοφόνων, οί όποιοι ήθελον
νά μάς φονεύσουν τήν νύκτα;
— "Ηθελαν νά σά; δολοφονήσουν λοιπόν;
— '0 Βλάσης δέν σοί τά έδιηγήθη;
— Ό Βλάσης δέν έπέστρεψε.
— Τί λέγεις; Δέν έπέστρεψε; Πώς είναι
δυνατόν; "Α, ό δυστυχής!
— Tt έννοεΐς, κύριε; ήρώτησεν ή ύπηρέτρια.
— Δέν ήξεύρω, άπήντησεν ό Θωμά; σύννους.
Είς τήν συμπλοκήν μέ τού; έχθρούς μας έλαβε
δυνατόν κτύπημα καί έξέπεμψε φωνήν φρικώδη...
Καί δέν έπέστρεψεν άκόμη; Τί νά έγεινε;
'Η ύπηρέτρια ήρχιζε νά κλαίη· προ ετών
ήδη ό Βλάσης ήτο ό σύντροφός της, σύντροφος
άγαθός, δν έθεώρει καί ήγάπα ώς άδελφόν. Κα
λώ; ήννόει ή Τερέζα τήν σημασίαν τών λόγων
τοΰ κυρίου τη; καί έλυπεΐτο τον δυστυχή Βλά
σην είλικρινώς.
Έν τοσούτφ ή Κούτερμαν, άδιάφορος πρός

ΕΣΠΕΡΟΣ.
δσα συνέβαινον, έσυλλογίζετο τον υίόν της, καί
μόνον αυτόν τον έβλεπεν έν ειρκτή σκοτεινή,
τόν ήκουε κλαίοντα καί στενάζοντα καί καλοΰντα
τήν μητέρα του. Αίφνης ήγέρθη καί διηυθύνθη
πρός τήν θύραν, ίνα μεταβή εις τήν φυλακήν
νά ίδη τόν υίόν της· πλήν ό Κούτερμαν τή
παρέστησεν δτι πάν διάβημά της προς τοΰτο
ήτο μάταιον, καθότι αύστηρά είχε δοθή διαταγή,
βπως ούδείς είσαχθή είς τήν φυλακήν.
Αίφνης είσήλθεν εις τήν οικίαν ή Καικηλια
'Ρόζενς συνοδευομένη ύπό τοΰ πατρος της.
— Τί συμβαίνει: άνέκραξε βλέπουσα τήν
θλίψιν άπεικονισμένην έπί δλων τών προσώπων.
Ποΰ είναι ό Ούρβανός; . . . Χωρικός τις τοΰ
Βερσέλ μάς διηγήθη δτι τήν νύκτα έγεινε σύγκρουσις εί; τό δάσος και δτι ό Μάρκο; επληγώθη άπό τόν Ούρβανόν . . . Είπέτε μοι, ποΰ
είναι ό Ούρβανός; ...
Π σιωπή σας με τρο
μάζει· ποΰ είναι ό Ούρβανός;
— "Αχ! είμεθα πολύ δυστυχείς! είπεν ή
Κούτερμαν. Ό Μάρκος έφονεύθη, καί ό Ούρ
βανός είναι είς τήν φυλακήν ... είς τόν πύργον.
Ώς κεραυνόπληκτο; έμεινεν ή Καικηλια είς
το άκουσμα τοΰτο. Ό Κούτερμαν διηγήθη τότε
το συμβάν καί βαθμηδόν κατώρθωσε να παρηγορήση δλίγον τάς γυναίκας. 'Η Καικηλια,
κόρη χαρακτήρος ισχυρού, πρώτη άπέμαξε τα
δάκρυά της καί είπε·
— Τί κάμνομεν έδώ; Δέν δυνάμεθα ν άφήσωμεν τόν Ούρβανόν χωρίς καμμίαν παρηγοριάν
καί είς τήν φυλακήν. Ύπάγωμεν, μητέρα, να
τον. ίδωμεν.
— Αδύνατον, είπεν ό Κούτερμαν εί; κα
νένα δέν έπιτρέπεται ή είσοδο; εί; τήν φυλακήν.
— Καί ποιος δύναται ν’ άντισταθή εις τά
δάκρυα καί είς τάς παρακλήσεις μητρός άπηλπισμένης;
— Ό κ. άνακριτής τό άπηγόρευσεν.
— "Αχ, νά ήτο έδώ ό βαρώνος! είπεν ή
Καικηλια. Αύτός βεβαίως θά έκάμπτετο, και
έπειδή τόν γνωρίζω τόν βαρώνον, θά ελάμβανον
τήν άδειαν νά έπισκεφθώ τόν Ούρβανόν εις την
φυλακήν . . . Άλλά λέγε, πατέρα, δέν πρεπει
νά σταυρώσωμεν τά; χεΐρας.
I ί πρεπει να
κάμωμεν; λέγε.
— Πρέπει νά περιμείνωμεν τήν άπόφασιν
τοΰ κ. είσαγγελέω; . . . καί έως τότε νά έχωμεν
θάρρος καί πεποίθησιν είς τήν δικαιοσύνην τοΰ
Θεού.
— Νά περιμείνωμεν; άνέκραξεν ή νεάνι;
μετά πικρά; ειρωνείας. Καί ν’ άφήσωμεν τόν
Ούρβανόν άπηλπισμένον είς τήν φυλακήν του,
χωρίς καμμία φιλική φωνή νά τω είπη ’ Εχε
θάρρος!
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν νεανίας τις είσήλ
θεν εις τήν οικίαν. Ήτο ούτο; ό Κάρολος, ό
υιός τοΰ νεωκόρου καί φίλος τοΰ Ούρβανοΰ. 0
Κάρολος έφαίνετο ούχί λυπημένος, άλλά παρωργισμένος.
— Τοιαύτη άδικία είναι άνήκουστος καί
ζητεί έκδίκησιν, άνεφώνησεν αμα είσελθών. Ερ
χομαι, κύριε Κούτερμαν, νά σέ ειδοποιήσω να
προσέχης, διότι κάτι κακόν μαγειρεύεται έναν
τίον σου. Σήμερον τό πρωί ήκουσα τόν κ. άνακριτήν διηγούμενον τό περιστατικόν τής νυκτός.
Τολμά ό άνθρωπος αύτό; νά διϊσχυρισθή δτι ό
Ούρβανός, χωρίς διόλου νά προκληθή ούτε νά
κτυπηθή, έμαχαίρωσε τόν Μάρκον.
— Ό Μάρκος είχε δώσει λάκτισμα φοβερόν
είς τόν υπηρέτην μας καί τον είχε ριψει κατα
γής, είπεν ό Κούτερμαν.
— Ήξεύρω πολύ καλά, έξηκολούθησεν ό
Κάρολος, δτι δλα είναι ψεύματα. Τόν Ούρβανόν
γνωρίζω προ πολλοΰ καί ήξεύρω δτι και εν
•
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πουλί λυπεΐται νά βλάψη, έν ώ Μάρκος μ’ εύκολίαν ήδύνατο νά φονεύση καί άνθρωπον.
— Πολλοί άνθρωποι ταύτοχρόνως μάς προσ
έβαλαν, είπεν ό Κούτερμαν, οί όποιοι άπό μα
κράν άκόμη μάς άπειλοΰσαν. Άν άνθρωποι ποτέ
ύπερησπίσθησαν τήν ζωήν μέ τό δίκαιόν των,
αύτοί οί άνθρωποι είμεθα ημείς.
— Δέν αμφιβάλλω περί τούτου, άπήντησεν
ό Κάρολος· εύθύς άπό τού; λόγου; τοΰ κ. άνακριτοΰ το έννόησα. Άλλά, κύριε Κούτερμαν,
μή έμπιστεύεσαι· ό κ. άνακριτής είναι έχθρός
σου καί λέγει φανερά δτι θεωρεί χρέος του νά
έκδικηθή κατά τοΰ Ούρβανοΰ τόν θάνατον τοΰ
άνεύιοΰ του. Ήξεύρεις δτι ό βαρώνος διέταξε
νά τιμωρούνται μέ τήν μεγαλειτέραν αύστηρότητα
δλαι αί έπιθέσεις. Ό άνακριτής θά μεταχειρισθή τήν διαταγήν ταύτην διά νά έπηρεάση
τόν κ. είσαγγελλέα καί τούς δικαστάς έναντίον
τοΰ Ούρβανοΰ, ώστε νά καταδικασθή.
— Ήμπορεϊ ό άνακριτής νά μάς μισή, είπεν
ό Κούτερμαν ό κ. είσαγγελεύς δμω; καί οί δικασταί θά έξετάσουν τήν ύπόθεσιν μέ άμεροληύίαν.
— Μή πιστεύει; τοΰτο, είπεν ό Κάρολος.
’ Αν άφήσης τον έχθρόν σου νά ραδιουργήση
έχεις νά φοβηθής τά πάντα.
— Άλλά τί νά κάμω; Ό βαρώνος λείπει
δυστυχώς.
— Πρέπει κατά πρώτον νά όμιλήσης τον
κ. εισαγγελέα καί νά τοΰ έξηγήσης πώς συνέβησαν τά πράγματα. 'Ο κ. είσαγγελεύς δέν είναι
άδικο; . . .
— Δηλαδή, οιέκοψεν ό μυλωθρός, δέν έχω
πολλήν είς αύτόν πεποίθησιν. Δύο φοράς ήλθεν
είς τήν οικίαν νά μέ όμιλήση ύπέρ τοΰ Μάρκου
καί νά μέ παρακινήση νά τοΰ δώσω τήν Καικηλίαν. Ό,τι μάς είπε τότε δέν άποδεικνύει
δτι άγαπα πολύ τόν Ούρβανόν . . . Ναί μέν,
έκαμε τοΰτο κατά παράκλησιν τοΰ άνακριτοΰ,
άλλά ώς πρός τά τή; δικαιοσύνη; είναι άμερόληπτος, καί άν άφήσωμεν νά εχη ιδέαν στρε
βλήν χωρίς νά τόν διαφωτίσωμεν, τίς οίδε τί
συμβαίνει!
— Καλά λοιπόν, είπεν ό Κούτερμαν· είμαι
έτοιμος- πηγαίνω εις τοΰ κ. εισαγγελέα»;.
— Τώρα είναι περιττόν, δέν τόν ευρίσκεις·
μετά μίαν ώραν δμως τόν εύρίσκει;. Πήγαινε
καί έξήγησέ του τά πάντα. Πήγαινε κατόπιν
καί εί; δλους τούς δικαστάς. Πίστευσέ με, είναι
άνάγκη· διότι ό άνακριτής χαρακτηρίζει τόν
υίόν σου ώς δολοφόνον τοΰ άνεύιοΰ του καί ορί
ζει άπό τοΰδε καί τήν ποινήν του.
— Καί ποιαν ποινήν; ήρώτησεν ό Κούτερμαν
έντρομος.
— Δέν θά σοΰ τό έλεγα, άν δέν ήλπιζον
όΰτω νά σέ κεντήσω καί νά σοΰ άποδείξω τήν
άνάγκην τήν μεγάλην. Ποιαν ποινήν, λέγεις;
Τήν ποινήν τών δολοφόνων — τόν θάνατον!
Κραυγή σπαρακτική ήκούσθη. Ή Κούτερμαν
έπεσεν ώς κεραυνόπληκτος. "Ολοι έσπευσαν πρός
αύτήν καί έζήτουν νά τήν βοηθήσωσιν · άλλ’ ή
δυστυχής μήτηρ έμενεν άναισθητο; καί έφαίνετο
ώς προσβληθεΐσα ύπό άποπληξίας.
— Γρήγορα, ιατρόν! Κάρολε, τρέξε, είπεν ό
Κούτερμαν, τρέξε, νά προφθάσωμεν!
Ό Κάρολος άνεχώρησε κατεσπευσμένως. Μετ
δλίγον ή δυστυχής γυνή ήνοιξε τού; δφθαλμούς
της καί περιέφερε βλέμμα άφηρημένον περί
έαυτήν.
— "Αννα μου, είπεν ό σύζυγός της, είσαι
καλλίτερα τώρα; "Εχε θάρρος! Ο ιατρός θα
έλθη καί θά σέ ίατρεύση.
— Νά μέ ίατρεύση; άπήντησεν εκείνη. Καί
ποιος ήμπορεϊ νά μέ ίατρεύση; Ό υιός μου
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είναι ή ζωή μου ... αν καταδικασθή 'Γ ίτΛθάνω καί έγώ.
— 'Άννα μου, εΐπεν ό Κούτερμαν λαμβάνων
τήν χεΐρά της, συγχώρησε με. Ήθέλησα νά σέ
παρηγορήσω. Ό υίός σου είναι ή ζωή σου,
Άννα; ’Άν σέ δοθή πάλιν ελεύθερος, θά ίατρευθής; ... Ναι; Καλά λοιπόν, παρηγορήσου! ’Έχω
έγώ μέσον άλάνθαστον νά τόν ελευθερώσω άπό
τήν φυλακήν. Ό Ούρβανός είναι αθώος καί
ήμπορώ νά τό αποδείξω. Μή μέ ζητήσης άλλας
έξηγήσεις τώρα· άλλά πίστευσέ με, έντός μιας
ώρας τό πολύ θά σφίγξης τόν Ούρβανόν είς τάς
άγκάλας σου.
Ή ’Άννα τόν προσέβλεψε μέ μειδίαμα ζωη
ρόν και συνεκέντρωσεν δλας τάς δυνάμεις της
δπως ύψώση πρός αύτόν τάς χεΐράς της.
— Μήν άμφιβάλλεις, έξηκολούθησεν ό Κού
τερμαν. Θά κρατήσω τόν λόγον μου. Ό Ούρ
βανός θά ήναι ελεύθερος καί κανείς δέν θά τον
κατηγορήση πλέον. Έν τοσούτω έσο ήσυχη,
Άννα μου, καί δ,τι καί άν συμβή ελπίζω βτι
έχουσα στήριγμα τόν υιόν σου θά έχης θάρρος
καί πεποίθησιν είς τόν Θεόν.
Βραδέως διηυθύνθη προς τήν θύραν. "Ολοι
τόν έβλεπον έκπληκτοι. Ποιον ήτο τό σχέδιόν
του; Τί έσκόπευε νά κάμη;
'Η Καικηλία έτρεξε πρός αύτόν καί ώς εν
νοούσα τόν σκοπόν του, τώ είπε μέ άποστράπτοντας όφθαλμούς.
— ’Έσο εύλογημένος, πατέρα! Ό Θεός νά
σέ όδηγήση!
Καί ό Κούτερμαν έγένετο άφαντος όπισθεν
τοΰ κήπου του.

V.
Οί βαρώνοι καί κύριοι τοΰ Δβόρπ ειχον έν
τή δικαιοδοσία των ζαί δικαστήριον, διζάζον καί
ποινιζάς υποθέσεις· ειχον επομένως καί τό δι
καίωμα νά έπιβάλλωσι ποινήν θανάτου. Διώριζον δέ εισαγγελέα καί ύπ’ αύτόν καί ανακρι
τήν, δστις ήτο έντεταλμένος τήν σύλληψιν καί
κράτησιν τών έγκληματιών. Τό δικαστήριον
είχε πρός τούτοις ένα γραμματέα, ένα κλητήρα,
ένα δασοφύλακα καί τέσσαρας χωροφύλακας.
Συνέκειτο δέ τό δικαστήριον έξ επτά δικαστών,
έζλεγομένων μεταξύ τών προύχόντων τοΰ χοιρίου.
Ούδείς κατηγορούμενος έζηρύττετο ένοχος ή
κατεδικάζετο είμή δι’ άποφάσεως τών δικαστών
κατά πλειονοψηφίαν. 'Οσάκις δ’ ό βαρώνος
εύρίσκετο έν Δβόρπ, καί οσάκις παρουσιάζετο
υπόδεσις σπουδαία ή δύσκολος, έξήσκει ούτος
μεγάλην έπιρροήν έπί τών αποφάσεων. Ήτο
τοΰτο τακτικόν; Ούδείς τώ διημφισβήτει αύτό
τό δικαίωμα, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον ό βα
ρώνος ήτο γνωστός διά τήν δικαιοσύνην του καί
πάντες έθεώρουν τήν μεσολάβησίν του ώς έγγύησιν κατά τών δικαστών, οιτινες ένίοτε έπηρεάζοντο ύπό προσωπικών και επιτόπιων συμφερόν
των. Τό δικαστήριον συνεδρίαζεν ούχί μακράν
τής έκκλησίας έν οικία, ήτις έκαλεΐτο το Κατά
στημα τοΰ Νόμου. Άλλ’ αί είρκταί εύρίσζοντο
ύπό τόν μέγαν πύργον αριστερά τής είς τό ηγε
μονικόν μέγαρον εισόδου. ’Επειδή δέ τά ιδιαί
τερα δωμάτια τοΰ βαρώνου έκειντο μακράν τοΰ
μέρους τούτου, είς τό άζρον του πύργου, δέν
υπήρχε φόβος μή ή ήσυχία αύτοΰ διαταράττηται
ύπό τών κραυγών καί όδυρμών τών φυλακισμέ
νων. 'II ειρκτή άπετελεΐτο έζ τεσσάρων θολω
τών υπογείων. ’’Ανωθεν αύτής, φωτιζόμενον ύπό
ενός παραθύρου, ήτο τό δωμάτιον τών βασανι
στηρίων, έν ω διετηροΰντο διάφορα έργαλεΐα
έσκωριασμένα πρό πολλοΰ· διότι νΰν ό βαρώνος
ήτο κεκηρυγμένος έχθρός τών βασάνων καί ούδέποτε πλέον έγένετο χρήσις τών φοβερών έργα-

λείων. Κάτωθεν τοΰ δωματίου τούτου ύπήρχον
δύο άλλα δωμάτια- τό έν τούτων, τό μεγαλείτερον περιείχε χονδρά τινα ξύλινα καθίσματα
καί μίαν τράπεζαν, έφ’ ής έκειντο μελανοδοχείου,
χάρτης, κονδύλια καί κώδων. Ήτο τοΰτο τό
δωμάτιον τών ανακρίσεων τό δέ έτερον δωμά
τιον έχρησίμευεν ώς προθάλαμος διά τούς μάρ
τυρας, διά τόν κλητήρα καί τούς χωροφύλακας.
Στιγμάς τινας άφ’ ού ό δεσμοφύλαξ απέλυσε
τον γέροντα Κούτερμαν, ό ανακριτής εύρίσκετο
έν τω μεγαλειτέρω τών μνημονευθέντων δύο
δωματίων. 'Ο ανακριτής ήτο άνήρ ύψηλοΰ ανα
στήματος καί ισχνός: ή φυσιογνωμία του ήτο
σκληρά καί οί οφθαλμοί του μικροί και ζωηροί.
Αί νευρικά! κινήσεις τών λεπτών αύτοΰ χειλέων
ένέφαινον χαρακτήρα έμπαθή είς άκρον. Ώμίλει καθ’ εαυτόν ταπεινή τή φωνή, καί άπό καιρού
είς καιρόν υψονεν άπειλητικώς τόν δείκτην του
καί έμειδία θριαμβευτικώς. Άκούσας κρότον
έν τω κάτω πατώματι μετέοη είς τόν προθάλα
μον ζαί αποτεινόμενος πρός δύο νέους χωρικούς
εύρισζομένους έκεΐ καί περιμένοντας ειπεν.
— 'Ο ζ. είσαγγελεύς έρχεται. Προσέξατε
νά έπαναλάβετε τήν κατάθεσίν σας, όπως μοι
τήν ειπετε.
— Μείνε ήσυχος, κύριε άναζριτά, άπήντησαν
οί χωρικοί, δέν θ’ άλλάξωμεν ούδέ λέξιν.
— Είναι θετικόν, νομίζω, βτι δ ανεψιός μου
δέν εΐχεν άλλον σκοπόν ή νά άναγκάση τόν Ούρ
βανόν νά κτυπηθοΰν μέ τήν ράβδον;
— Θετικώτατον, κύριε άναζριτά.
— Καλά λοιπόν. "Αν ό κύριος είσαγγελεύς
σάς έρωτήση είπέτε του ο,τι γνωρίζετε. Άλλά
είπέτε δλα καθαρά, καί προ πάντων όλίγα λόγια.
Καί έπέστρεψεν είς τό μεγαλείτερον δωμά
τιον. Σχεδόν τήν αύτήν στιγμήν είσήλθε ζαί ό
είσαγγελεύς συνοδευόμενος ύπό τοΰ γραμματέως,
τοΰ κλητήρος καί δύο χωροφυλάκων, Χαιρετήσας
τον άναζριτήν έκάθησε παρά τήν τράπεζαν δεξιά
αύτοΰ έκάθησεν ό άνακριτής καί άριστερα ό
γραμματεύς· ό κλητήρ καί οί δύο στρατιώται
έστησαν παρά τήν θύραν. Ό κ. είσαγγελεύς
είχε τό ύφος έπιβλητικόν καί έφαίνετο είς άζρον
ύπερήφανος έπί τή άξιοπρεπεία τών καθηκόντων
του. Ήτο δέ άνήρ εύσαρκος είς άζρον, έκράτει
βαδίζων τήν κεφαλήν του πρός τά όπίσω καί
έταλαντεύετο έπί τών μικρών σκελών του. Ή
φυσιογνωμία του ήτο σοβαρά, ώστε πολλοί έξελάμβανον αύτόν ώς πολύ αύστηρόν ζαί μάλιστα
σκληρόν μέ δλας τάς χαλαράς παρειάς του ζαί
τά κρεμάμενα χείλη του, τά όποια ένέφαινον
χαρακτήρα αδύνατον.
Κατέθεσεν ήσύχως τόν πΐλόν του έπί τής
τραπέζης, διώρθωσεν ύλίγον τούς βοστρύχους τής
φενάκης του, έλαβεν έκ τής χρυσής ταμβακοθήκης του ύλίγον ταμοάκον, άπέπεμψε δι’ ένός
νεύματος τόν κλητήρα καί τούς δύο στρατιώτας,
καί τέλος ειπεν
— Κύριε άναζριτά, έχομεν σπουδαίαν ύπόθεσιν, φόνον έν Δβόρπ! Ό κύριός μας θά λυπηθή
έπί τούτω καί θ’ άγανακτήση. Έάν οί ένοχοι
ήσαν ξένοι τυχοδιώκται, ήδυνάμεθα νά Οεωρήσωμεν τό πράγμα μικρόν μόνον δυσύχημα· άλλά
κάτοικοι τοΰ Δβόρπ! άνθρωποι καλοί καί εύπο
ροι! Είναι έντροπή! '0 κ. γραμματεύς μοί έδωκε
καθ’ όδόν διασαφήσεις τινάς· είπέ μοι, παρακαλώ,
διά βραχέων πώς συνέβη.
— Τό πράγμα είναι άπλούστατον, ζ. είσαγγελεύ, άπήντησεν ό άνακριτής σοβαρώς. Χθες
μετά μεσημβρίαν, είς Βερσέλ κατά τήν πανήγυοιν, ό άνεψιός μου Μάρκος Κόψ, βστις είχε
καλήν καρδίαν, ό δυστυχής, ήθέλησε νά πίη είς
ύγείαν τής Καικηλίας 'Ρόζενς. '0 Ούρβανός
Κούτερμαν, ύπερόπτης γενόμενος άφ’ ού ήρραβωνίσθη μέ τήν κόρην αύτήν, τή άπηγόρευσε νά
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πίη με τόν Μάρκον. Προ πολλοΰ ήδη ό ύποκριτής έζεΐνος είχε προκαλέσει μέ τούς χλευ
αστικούς αύτοΰ τρόπους τον άνεψιόν μου, ώστε
έπί τέλους έρις καί ρήξις έπήλθε, τήν όποιαν
ό ΙΙάρεδρος καί έγώ κατωρθώσαμεν μέ πολύν
κόπον νά κατευνάσωμεν. '0 Μάρκος, έννοεϊται,
ήρεθισμένος καί προσβεβλημένος, έπρεπε φυσικω
τω λόγιο νά αίσθανθή τήν άνάγκην νά έκοικηθή.
Έζήτει λοιπόν άφορμήν φιλονεικίας κατά τοΰ
άντιζήλου του καί νά τόν τιμωρήση διά τινων
ραβδισμών. Χθές τό εσπέρας ό Μάρκος εύ
ρίσκετο μέ τινας.τών συντρόφων του πλησίον
τοΰ μικροΰ δάσους, δτε διέβησαν έκείθεν οί
δύο Κούτερμαν άλλ’ άμα έξέφερε τήν πρώτην
άπειλήν ό Μάρκος έλαβε βαθεΐαν πληγήν μαχαίρας εις τό στήθος καί έπεσε νεκρός. Οί
φίλοι τοΰ Μάρκου ώδήγησαν τότε καί τούς δύο
Κούτερμαν είς τήν φυλακήν, μή γνωρίζοντες τίς
έκ τών δύο έξετέλεσε τόν φόνον καί ύποπτευθέντες μή άμφότεροι ήναι ένοχοι. Άλλά σή
μερον τό πρωί, δτε μετέοη μεν μέ τόν ιατρόν νά
έξετάσωμεν. τό πτώμα, δέν ευρομεν είμή μίαν
μόνον πληγήν, καί έκ τούτου συμπεραίνω πολύ
φυσικώς δτι ό Ούρβανός μόνος είναι ό ένοχος.
Τότε μετέβην είς τήν φυλακήν νά τόν άνακρίνω,
καί αύτός άμέσως ώμολόγησεν δτι αύτός έκτύπησε καί έφόνευσε τόν πτωχόν άνεψιόν μου.
Εδωκα εύθύς διαταγήν είς τον γραμματέα ν’ άπολύσωσι τόν γέροντα Κούτερμαν. Ιδού, κύριε
εϊσαγγελεΰ, τό ιστορικόν τοΰ συμβάντος μέ δλίγας λέξεις. Είς τό παρακείμενον δωμάτιον είναι
δύο νέοι, οιτινες συνώδευον τον Μάρκον κατά
τήν προχθεσινήν νύκτα. Είναι πρόθυμοι νά κα
ταθέσουν δτι ούτε ό Μάρκος ούτε οί σύντροφοί
του δέν ειχον άλλο δπλον παρά τάς ράβδους των.
'0 είσαγγελεύς έμεινε σύννους έπί τινας στιγμά.ς· ειτα δέ όσφρανθείς καί άλλον ταμβάκον
ειπεν-

— Αρκεί, κύριε άναζριτά, νά μή μεροληπτής · ό Μάρκος ήτο άνεψιός σου ζαί σύ τόν
ονομάζεις νέον γλυκόν καί ήσυχον, έν ω άπ’
έναντίας ... Ή δικαιοσύνη, κύριε, δέν γνωρίζει
συγγένειαν.
— Ιί έννοεις, κύριε εϊσαγγελεΰ; άνέκραξεν
ό άνακριτής μόλις κρατών τήν όργήν του. Μή
θέλης νά κηρύξης ένοχον τό δΰμα;

— Είπέ μοι, πώς καλείται τοΰτο, δταν περιμένη τις εν ή περισσότερα πρόσωπα έν νυκτί
διά νά τοΐς έπιτεθή καί νά τά βλάψη; Λυπούμαι
τόν δυστυχή άνεψιόν σου καί σέ άκόμη, κύριε
άνακριτά· άλλά . . . άλλά . . . αύτή ή υπόθεσις
δέν είναι τόσον καθαρά, δσον ύδωρ πηγής.
— Δέν είναι καθαρά! έπανελαβεν ό άνακριτής ήγανακτισμένος. Τί άλλο ήτο είμή φιλονεικία, τήν όποιαν ήδύνατο νά διαλύση τις δι’
ολίγων ραβδισμών; Έπιτεθεντες διά μαχαιρών
οί κακούργοι έκεΐνοι μετέβαλον τήν άπλουστάτην
ρήξιν είς σκηνήν φόνου.
— "Ωστε κατηγορείς καί τόν γέροντα Κού
τερμαν;
— Οχι· άλλ’ έπειδή ευρομεν έπιτοπίως δύο
μαχαίρας, φανερόν είναι δτι καί δ πατήρ είχε
σκοπόν νά κάμη χρήσιν αύτής αίματηράν, άμα
έπαρουσιάζετο ή περίστασις. Άλλ’ έπειδή δέν
έκαμε χρήσιν τής μαχαίρας, δέν νομίζω άναγκαΐον νά τόν κρατήσωμεν ύπόδικον.
— Ουτω λοιπόν, έψιθύρισεν ό είσαγγελεύς ■
εύρέθησαν δύο μάχαιραι; ... νΑ! αύτό έπιβαρύνει τήν θέσιν τοΰ Ούρβανοΰ, καθότι παρέχει
τήν ύπόθεσιν δτι καί οί Κούτερμαν ειχον δίψαν
έκδικήσεως, δσην καί ό Μάρκος καί δέν έσκέπτοντο μόνον νά ύπερασπισθώσιν.
— Ούτως είναι, κ. εϊσαγγελεΰ· καί άπόοειξις
είναι, δτι ό Ούρβανός δμολογεΐ δτι έφώναξε πριν
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μάθη τί τόν ήθελον '"0 πρώτος ό όποιος πλη
σιάσει, τόν σκοτόνω!”
'0 είσαγγελεύς έρρόφησε καί άλλον ταμ
βάκον καί έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς.
— ΙΙοίαν ποινήν νομίζεις δτι πρέπει νά
προτείνης κατά τοΰ Ούρβανοΰ; ήρώτησεν.
— Τήν άγχόνην, κύριε εϊσαγγελεΰ.
— Τήν άγχόνην; Ά! ’σάν πολύ, καί χωρίς
έλαφρυντικάς περιστάσεις;
— Ούδεμίαν. Ό βαρώνος μάς έπέβαλεν
αύστηρότατα νά ήμεθα άμείλικτοι κατά τών φιλονείζων καί κακούργων. Τί θά έλεγεν, άν δέν
κατεδιζάζομεν είς θάνατον ένα φονέα;
— Καλά λοιπόν, κ. άναζριτά, ήμπορεΐς νά
προτείνης ποινήν θανάτου άν ή υπόθεσις ήναι
τόσον σοβαρά. Άλλ’ αμφίβολον μοί φαίνεται,
αν οί διζασταί θά τήν έπιβάλωσιν. "Ας άρχίσωμεν τώρα τήν συνεδρίασιν.
**■
- ό κλητήρ
-- Τ -- ’ καί* οί
- ')
Καί* έκρουσε τόν κώδωναδύο χωροφύλακες είσήλθον.
— 'Οδηγήσατε ένταΰθα τόν υπόδικον Κούτερμαν, ειπεν εϊτα δέ στραφείς πρός τόν άνακριτήν προσέθηκεν • Ή συγγένειά σου πρός τον
Μάρκον βεβαίως σέ παρακινεί νά θεωρής τόν
Ούρβανόν ένοχον, Έγώ δμως, άνώτερος δικαστής τοΰ κυρίου ήμών, τοΰ βαρώνου, δέν δύ
ναμαι να συμμερίζωμαι τοΰτο· επομένως θά
μ’ άφήσης νά έρωτήσω μόνος τόν υπόδικον, καί
μή άναμιχθής είς τήν άνάκρισιν είμή δταν σέ
προσκαλέσω.
— Καλά! Θά σιωπήσω! έψιθύρισεν ό άνακριτής δυσηρεστημένος.
(Έπεται ή συνέχεια.)

Π01ΙΙΣ1Σ.
ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ

κατά τήν άναχώρησιν τών τέκνων μου.

Κύμα, σταμάτα το γοργό τό κύλισμα ’λιγάκι,
Καί σύ, καράβι φτερωτό, κατέβασ’ τό πανάκι,
Ιίροτού νά φέρετε μακρυά ’πό μένα τά παιδιά
μου,
Τόν μόνον μου παράδεισον, τό αίμα τής καρ
διάς μου,
Τού νοΰ μου τό φτερούγιασμα, τό άσμα τής
ζωής μου,
Γά όνειρά μου τά χρυσά, τούς πόθους τής
ψυχής μου·
Προτού μ’ άποχωρήσετε άπ’ τ’ άκριβό μου τέρι
Τό πληγωμέν’ άκούσετε καί έρμο περιστέρι·
"Σύ, θυμωμένη θάλασσα, μέ τ’ άφρισμένο κύμα,
Κάμε τήν δψι γαλανή, τό σώμά σου σινδόνη,
Καί κρύψε μέσ’ τήν άβυσσο, στο φοβερό σου
μνήμα,
Τό κΰμα, ποΰ πολλαΐς καρδιαΐς στον κόσμο
φαρμαζόνει.
Καί σύ, καράβι μ’ άπλωσε τά κάτασπρα φτερά σου,
Κι δταν τ’ άέρι σιγαλό τ’ άρμενα θά φουσκώνη,
Καί τά δελφίνια γλυστερά θά πλέουν στά πλευρά
σου,
Ή πλώρη σου μέ προσοχή τό κΰμ’ άς αύλακώνη.
Πέτα, καράβι φτερωτό· ή πλώρη σ' άς χωρίζη
Τή θάλασσα, και φέρε τα, τ’ άφτερα χελιδόνια,
Στή χώρα, δπου ή μυρτιά χειμώνα δέν γνωοίζει,
Κι’ είς καταπράσινα κλαδιά ψάλλουν γλυκά
τ’ άηδόνια.
Εκεί ποΰ τά τριαντάφυλλα κι’ οί κρίνοι πάντ
άνθίζουν,
Ποΰ τόν άέρα ή γιασημιά κι’ ή πασχαλιά
μυρόνει,

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Ποΰ πεταλούδες εΰμορφαις στά άνθη τριγυρίζουν,
Καί βρίσκει ζέστη καί φωλιά τό έρημο τριγόνι·
Έκεΐ πδχουν τά μέτωπα μέ δάφναις στολισμένα,
Εκεί πού τής Μανούλας μας τήν γλώσσα ομι
λούνε,
Ποΰ έχουν στήθια έλεύθερα, μπαρουτοκαπνισμένα,
Καί γιά θεό τήν Λευθεριά καί μόνη προσκυ
νούνε.”
— Είναι σκληρός ό χωρισμός! Νομίζεις κι’ ή
καρδιά σου
Ξανάσπαστα σοΰ ξεκολλά, σάν φεύγουν τά
παιδιά σου,
Σάν φύγη ’κείνη, π άγαπας καί μείνης χωρίς τέρι,
Καρφόνεται στά στήθιά σου πλατύστομο μα
χαίρι! —,
Σύ.οτε, παιδιά μου, σ’ τό καλό, δσον ποΰ ν’ άλθη
ό χρόνος
Φτερουγιαστάνά πέσετε μέσα στήν άγκαλιά μου,
Είς τά τραγούδια, σταϊς χαραΐς νά κάμη τόπο
ό πόνος,
Καί νά σβυσθούν τά δάκρυα σας στά τρυφερά
φιλιά μου.
Φεύγεις, καράβι! Στο καλό, κι’ είς τήν καλή
τήν ώρα!
Έκεΐ πού πας χαιρέτα μου τής Μάνας μου
τήν χώρα,
Καί πές της, τά παιδάκια μου, τά πολυαγαπημένα.
Νά μοΰ ζεσταίνη στή θερμή, τήν μητρική αγ
καλιά της·
Νά μού τά στείλη έλεύθερα, μεγάλα, ανδρειω
μένα ·
'Άν δέν προφθάσω ό έρημος ν’ άλθω κ’ έγώ
κοντά της,
Πές της, πώς δέν ’λησμόνησε τό γάλα τό παιδί
της,
Καί σάν τριγόνι έρημο άν μένω ’δώ στά ξένα,
Ποτέ δέν έξημέρωσε, δέν βγήκε αποσπερίτης
Χωρίς νά ’δή τά μάτια μου γιά ’κείνη δακρυσμένα.
Έν Ταϊγανίφ, Νοέμβριον 1883.

Ν. Διβάρης.

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ.
(’Αλβανικόν.)

'0 ήρως Μάρκος αγωνιών
πρός τήν μητέρα τ’ ήλθε φωνών
"Σπεΰσον, ώ μήτερ, νά μ’ άσπασθής
"καί δόξης δάφνας νά μ’ εύχηθής.
"Γιόκας ό φίλων φίλος στενός
"καί τής ψυχής μου αγαπητός,
"δρζους βιάσας τούς ιερούς,
"ους είχε θέσας έπί βωμούς
"αγνής φιλίας κι’ ηρωικής
"πίστεως οι μοι! προγονικής,
"έφραξεν ώτα είς οίμωγάς
"προδιδομένης τιμής! Σζληράς
"έφερεν ύβρεις ’ς’ τούς Αλβανούς,
"ήρωας, μήτερ, τόσοι κλεινούς! . . .
"Πλήν ς’ τόν αγώνα νΰν προσκληθείς
"θά δώση λόγον τής προσβολής . . .”
Έπί τοΰ υίοΰ της τούς έμπαθεΐς
Λόγους ή Κάτνω πλήρης όργής·
""Εγινεν ήδη φίλος θερμός
"τής προδοσίας . .. κ’ έμός έχθρός!
"έκραξε καΐον βάλλουσα πΰρ,
"ώς ηφαιστείου φλέγων κρατήρ.
"Πολύ ήγάπων τόν δυστυχή,
"άλλ’ ή ψυχή μου νΰν τόν μισεί.
“Δράμε νά χύσης τό μαυρωπόν
"αίμα προδότου, αίμα σαθρόν!”

"— Τήν εύλογίαν, ώ μήτερ, δός
"είς τόν υιόν σου, καί ό έχθρός
"ύπό τούς πόδας αύτοΰ πεσών
"θά τελευτήση μετανοών! . . .”
"— Εύλογημένος έσο, υίέ,
' φυλής ανδρείας γόνε πιστέ!
"Έξεδικήθης άπαξ τόν σόν
"πατέρα, δταν δπλον δειλόν
"έρριψε κάτω — φρίσσω! ριγώ! —
"δολίως πλήξαν αύτόν έδώ . . .
"έπί τοΰ στήθους, ένθα πονώ,
"οσάκις φεΰ! τόν αναπολώ! . . .
"Ουτω ζαί τώρα είς τήν τιμήν
"γενοΰ θυσία, χάσον ζώην . . .
"Φίλημα λάβε μητρός θερμόν! . . .
— "Υστατον ίσως άγκαλισμόν! . . .
ειπεν ό Μάρκος καί χεΐρά θείς
έπί τό στίλβον δπλον εύθύς,
οίονεί λάμψις τής αστραπής
πέτα δρομαίως είς τής τιμής
τόν τόπον, δπου άντιζρυνος
ΐστατ’ ό Γιόκας ό φοβερός!
Ήχησαν κρότοι δύο βαρείς —
Πίπτει ό Μάρκος σφαίρα βληθείς.
Λάβρον τό αίμα ρέει, θερμόν
είς τούς τοΰ Γιόκα πόδας κροτών.
Άγρια δμως τότε κραυγή
ηχεί, καί μία όρμα γυνή —
Βλέπει τόν Μάρκον είς σπαραγμούς
τείνοντα δμμα πρός ούρανούς.
Έζ τών χειρών της δπλον βαρύ,
κεραυνοβόλον πυρσοκροτεΐ, —
Γόον ό Γιόκας βάλλει δριμύν,
κ’ αίμοφυρμένος δάζνει τήν γήν.
Έν Θεσσαλονίκη, μηνί Νοεμβρίφ 1883.

Α.

ΓΝΩΜΛΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.
Ή ίκανοποίησις τής έκδικήσεως δέν διαρκεΐ
ή μίαν μόνην στιγμήν, έν ω ή τής επιείκειας
είναι αιώνια.
Έρρΐκος Δ', τής Γαλλίας.

Οί έμφύλιοι πόλεμοι προξενούσιν όλιγωτέραν
βλάβην διά τοΰ χυνομένου αίματος καί διά τών
έρειπίων, τά όποια έπισωρεύουσιν, ή διά τής
έπερχομένης συγχύσεως τών ιδεών.
’Ιούλιος Σίμων.
Μεταξύ εύφυίας καί πνεύματος υπάρχει ή
αύτή διαφορά οΐα μεταξύ αστραπής καί σπινθήρος.
Β.
Ή φήμη
κτήσεις· είς
εισβολής, καί
καταλαμβάνει
μένει.

καί ύπόληψις είναι δύο διάφοροι
τήν πρώτην εισέρχεται τις διά
παρέρχεται· τήν δευτέραν δμως
τις βήμα πρός βήμα, άλλά καί
Β.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ.
'Υπό Εύγενίου Ζωμαρίδου.
Οί Αθίγγανοι άποτελούσιν άναμφισβητήτως
ίδιάζοντα καί περίεργον λαόν έν τή Ευρώπη·
ή νεωτέρα τέχνη ζαί μάλιστα ή ποίησις φιλεΐ
ένίοτε νά άρύηται ύποθέσεις έκ τής φυλής ταύτης · τόν ρωμαντικόν άοιδόν θέλγει καί γοητεύει
ή φαιόχρους τής Ανδαλουσίας κόρη μετά τών
πυοίνων αύτής όφθαλμών καί τών μαργαριτοει-

252
δών δδόντων παρά τώ Βάλτερ Σζώττ άπαντώμεν τον άζεστήν και έπιδιορθωτήν λεβήτων
(tinker) και τον κεζαλλωπισμένον αλήτην (caird)
ώσαύτως δέ ζαι τήν προφητικήν μάγισσαν, ήτις
αυχμηρόν, άτημελή, άζτένιστον και κοραζίνου
χρώματος έχουσα ζύμην, καθιστά ούχί σπανίως
τήν διήγησιν τραγικωτάτην ■ έν δέ τή ηθογραφία
τού αγροτικού των Ούγγρων βίου κατέχει ή τών
’Αθιγγάνων καλύβη έξοχον θέσιν·*) διά πεζών
όμως και αυστηρών όφθαλμών περισκοπεί, εν
ταΐς πεπολιτισμέναις τουλάχιστον χώραις, ό
νόμος τήν φυλήν ταότην· άμα θίασός τις τών
αγελαίων και περιπλανωμένων τούτων πτηνών
παρασκευαστή περί τάς έσχατιάς χωρίου τινδς
νά ένιδρυθή έν είδυλλική εύμαρεία και ιδού
εμφανίζονται έν άκαρει χρόνω οί ύπηρέται
τής αστυνομίας, οί δέ ξενότροποι έπήλυδες καίπερ πολλά ίζετευοντες καί έπιμαρτυρόμενοι,
αναγκάζονται ούδέν ήττον νά έκκομισθώσιν εις
άλλον τόπον. Είναι λοιπόν άξιον καί δίκαιον
νά ψέγη τις τδν ’Αθίγγανον, έάν τοιούτους βαρ
βάρους καί τάς χώρας, ένθα ζακοπραγεΐ καί
ούδεμίαν ωφέλειαν ευρίσκει, άποζαλή φαύλους
καί ούδενός λόγου άξιους; (ciwalo). '11 αστυνο
μία είναι έχθρά καί πολέμια τού ρωμαντισμού·
τή άληθείφ κέζτηται ούτος ό χαλαρός, άνειμένος,
αμέριμνος καί ύπδ τού νεωτέρου πυρρωνισμοΰ
ούδαμώς επηρεαστείς λαός τής φύσεως πολλάς
αξιέπαινους άρετάς, λυπηρόν δέ δτι περί τούτου
ολίγα πάνυ είναι τοΐς πολλοΐς γνωστά’ τουναν
τίον δέ ό τών αμαρτημάτων καί τών έλαττωμάτων κατάλογος μεγαλύνεται καί έξογζοϋται παρά
το προσήζον, ρυπαρότης δέ, αναίδεια, φορτιζότης, δειλία και πανουργία δέν είναι τά μόνα
έλαττώματα, ατινα κατηγορεί τις κατ’ αύτών·
κάλλ αισθητικήν έντύπωσιν δι έλλειψιν σάπωνος
καί κτενός δέν δύναται νά έμποιήση ουδέ ή
ίδανιζωτέρα μορφή τοΰ ’Αθιγγάνου· τά θέλγητρα
τής κόρης μαραίνονται ταχέως, ή δέ άθιγγανίς
γραία αποτελεί τδ πρότυπον στυγίας καί ταρταρείου δυσειδείας· πολλοί ρωμαντιζοί μέλαγχολικοί συγγραφείς διισχυρίζονται βτι έν "τφ σκυθρωπώ καί μελαγχολικφ βλέμματι” τοΰ ’Αθιγ
γάνου διακρίνουσι τά ίχνη διαβρωτικοΰ πόθου,
βαθείας ψυχικής άλγηδόνος καί έπί μακράν ύφισταμένης καταδιώξεως· ό κοινός όμως βροτός
διαβλέπει ένταύθα τήν έζφρασιν άμβλύτητος, άναισθησίας, άπαθείας, νωθρότητος, αορίστου τινδς
σκέψεως. θυμήρη τέρψιν αισθάνεται ό γνήσιος
’Αθίγγανος έχων έπί τής τραπέζης του ακανθό
χοιρους, μυοξούς, γαλάς, άλώπεκας ή καί τό
κρέας κενεβρίων καί Ονησειδίων.
Άλλ’ όμως πού είναι ή κοιτίς τούτου τού
ρωμαντικοΰ μέν, άλλά παρ’ ήμΐν ούδαμώς ανε
κτού λαού; είναι ό κοινός λαός καλώς πεπληροφορημένος μυθοπλαστών περί Αιγυπτίων, περί
λαού τίνος τών Φαραώνων, βστις τή τού θεού
κατάρα κεραυνωθείς κατεδικάσθη άστεγος καί άπατρις νά όδοιπλανα διά τής γης, διότι τό διά τάς
ένέδρας τού 'ΙΙρώδου εις Αίγυπτον καταφυγόν
βρέφος, τδν Ίησούν, ανηλεώς άπεδίωξεν ή καί
διότι παρεσζεύασεν εις τδν Πιλάτον τούς ήλους,
οίς καθηλώθη ό υιός τής παρθένου; έτυχον οΐ
Γάλλοι τού όρθού καλοΰντες αυτούς Bohemiens;
ή οφείλομεν νά παραδεχθώμεν έκείνου τού αρ
χαιολόγου τήν γνώμην, βστις έν τοΐς νομαδικοΐς
Σιγύνναις τού Ηροδότου έπίστευσεν δτι άνευρε
τούς ’Αθιγγάνους, διότι πλήν τής τού όνόματος
όμοώτητος καί ή έν τφ κάτω Δουνάβει κειμένη
έδρα τιΰν Σιγυννών φαίνεται μαρτυρούσα υπέρ
τής γνώμης ταύτης; ούδέν έζ τούτων αληθές.
*) Τί παθών ό Μενδελοών έν τή έλληνική Ιστορία
σελ. 329 θεωρεί τδν εύφυέστατον καί πολυμηχανώτατον πολιτικόν τής νέας ‘Ελλάδος, τόν Ίωαν. Κωλέτην, καταγόμενο·» έκ τή; φυλής ταύτης;

ΕΣΠΕΡΟΣ.
11 έρευνα, τής ήμετέρας έκατονταετηρίδος δύ
ναται νά καυχαται δτι έλυσε καί τδ τών ’Αθιγ
γάνων ζήτημα. Δύο έπιστήμαι έξήνεγκον τήν
σπουδαίαν αύτών γνώμην, ή συγκριτική γλωσ
σολογία ζαι ή άνθρωπολογία ■ γλώσσα καί
σωματικός τύπος δεικνύουσι τήν αληθή τών
’Αθιγγάνων πατρίδα.· άφ’ ου ό γερμανδς καθη
γητής Rudiger (1777) διισχυρίσατο τδ πρώτον
δτι ό λαός κατάγεται άναμφιρήστως έξ Ινδίας,
ύπέβαλεν μετά ταύτα ό περιώνυμος γλωσσολόγος
Ροτγ (1844) τάς διαλέκτους τών εύρωπαίων
’Αθιγγάνων εις εμβριθή έρευναν καί εύρεν δτι ή
κοινή αύτών βάσις ϊσταται τή σανσκριτική, τή
γεραρα γλώσση τών αρχαίων Άρίων, φθογγολογικώς πολύ έγγυτέρω ή απασαι αί νεοϊνδικαί
γλώσσαι τού παρόντος χρόνου. Νεωστί δέ διήλθε
ό MikLOSICH έν σειρά έξαιρέτων ακαδημαϊκών
πραγματειών έπί τή βάσει άφθονωτάτου υλικού
έξ άπασών τών χωρών τής Εύρώπης*) τήν πο
ρείαν τής τών ’Αθιγγάνων μεταναστάσεως άζριβέστατα καί άπέδειξεν δτι οί Εύρωπαΐοι ’Αθίγ
γανοι διεσπάρησαν εις τήν λοιπήν Εύρώπην έκ
τής 'Ελλάδος, τής εύηλίου χώρας τού 'Ομήρου
καί τού Πλάτωνος, ή μετανάστασις δέ εις τον
πρώτον τούτον σταθμόν έγένετο έζ τής πρώτης
πατρίδος τών άνω τόίιων τού Ινδού διά τής
μικράς ’Ασίας, Συρίας καί τών ιρανικών χωρών ·
Ή έξοδος έκ τής Ινδίας, περί ής ούδεμίαν ιστο
ρικήν ειδησιν έχομεν, ήρξατο περί τό χιλιοστόν
μ. Χ.έτος· ήένίδρυσις τών’Αθιγγάνων έν'Ελλάδι
χρονολογείται από τού 1250· βραδύτερον έπορεύθησαν τά αθόρυβα μεταναστατιζά αγήματα εις
'Ρωμανίαν (1300), Ούγγαρίαν (1350), Βοημίαν
(1410), Γερμανίαν (1417), Ισπανίαν (1440),
Σκωτίαν, Σουηδίαν, 'Ρωσσίαν καί Σιβιρίαν.
Πανταχού καταφρονούμενον καί σζληρώς διωκόμενον διετήρησεν τδ όδοιπλανές τούτο τής Ιν
δίας πτηνδν τήν υπαρξιν καί ιδιοφυίαν του· ό
αριθμός τών έν Ευρώπη ’Αθιγγάνων άνέρχεται
εις 600,000 έξ ών 90,000 οίκούσιν έν Ούγγαρία.
Τδ πνεύμα τής άναπτύξεως καί ήμερώσεως έπέδρασε κατά τό δεύτερον ήμισυ τής παρελθούσης
έκατονταετηρίδος εύεργετικώτατα καί έπί τούτου
τού πολύπαθους ανθρωπίνου φύλου· έγένοντο αί
πρώται άπόπειραι βπως έθίσωσι τδν νομάδα εις
σταθερόν δίαιταν, δυστυχώς δμως άνευ μεγάλης
έπιτυχίας· πρός τούτοις μνημονευτέον δτι οί τής
Συρίας ’Αθίγγανοι έξέπεμψαν άποικίας εις Αίγυ
πτον, Σουδάν καί εις Βερβερίαν. ’ Επί τοιαύτη
έςαπλώσει οϋδείς κατακτητικός λαός έκ τών
άρχαιοτέρων χρόνων δύναται νά καυχηθή.
Δυνάμεθα λοιπόν τούς ’Αθιγγάνους νά προσαγορεύσωμεν ώς λίαν έγγύς ήμΐν συγγενείς;
’Αλήθεια μέν βτι λαλούσι διεφθαρμένην διά
λεκτον τής εύγενούς σανσκριτικής, ήτις θεωρείται
ώς τδ άρχαιότατον μέλος έν τή χορεία τών
άδελφών γλωσσών, άλλ’ δμως ένταύθα έχει ό
άν&ρωπολόγος νά είπη σπουδαίαν άντίρρησιν·
μόνη ή γλώσσα**) δέν άποφαίνεται περί τής συγ
γένειας, άλλά καί ή σωματική ίδιότης και σόμ
πας ό χαραζτήρ ενός λαού δέον νά ύπολογισθώσιν άκριβώς· ό άνθρωπολόγος έχει άφορμάς
άπάσας σχεδόν τάς φυλάς τής νύν ’Ινδίας ύπδ
σωματικήν έποψιν νά συγκαταραθμήση εις παντάπασιν ξένη ν ήμΐν φυλήν · οί Άριοι, οίτινες έν
τή πολιφ άρχαιότητι καθυπόταξαν καί κατέλαβον
τήν κοιλάδα τοΰ ’Ινδού καί Γάγγου, συνεχωνεύ·) Ύπό τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει έλληνος ιατρού
Πασπάτη έγένοντο αί κάλλισται περί τών έν τή Ευρω
παϊκή Τουρκία ’Αθιγγάνων έρευναι, ών εύφήμως μνη
μονεύει ό είρημένο; καθηγητής.
**) Παράδειγμα τοΰ λόγου είναι οί Βούλγαροι,
οίτινες τουρκική φυλή το πρώτον δντες προσέλαδον
είτα σλαβικήν γλώσσαν καί συγκαταλέγονται νύν εις
τούς Σλάβους.
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Οησαν καί συνανετάζησαν έν τή περιόδφ τών
χρόνων μετά τών ύποταγέντων αύτοχθόνων λαών
ό άρχαΐος άριος τύπος άναφαίνεται αγνός σπο
ράδην, καί μάλιστα έν τοΐς άντιπροσώποις τού
γένους τών Βραχμάνων καί έν τοΐς Maharadjas·
οί κατώτεροι σύγκλυδες άνθρωποι άνήκουσιν έν
συνόλφ καί έν μέρει εις τήν μελανόχροα δραβιδειον φυλήν· καί σήμερον έτι υπάρχει έν ’Ινδία
πολυάριθμος άνθρώπων τάξις συγκαταλεγομένη
τοΐς Παρίαις και άσχολουμένη περί τά κατώτατα καί ευτελέστατα έπαγγέλματα καί έργα,
εχει δε τό μή άριον όνομα Dom, ένθα τδ d
σχεδόν ώς r προφέρεται. "Ο,τι ήτο ό έξουθενουμενος Dom ή Rom 'μουσικός, σιδηρουργός
καί ζοσζινοποιός” "a musician, blacksmith
and leatherworker” (Viddulph, Tribes of the
Hindookoosh, Calcutta 1880, σελ. 39) τοϋτ’
αυτό διαμένει καί παρ’ ήμΐν ό Rom — διότι
ουτω ζαλεΐ εαυτόν άσμένως ό ’Αθίγγανος —
πανταχού μέχρι τής σήμερον ημέρας · δ φυσικός
αύτοΰ τύπος καίπερ άναμιχθείς μετά λαών, έν
οις άλληλοδιαδόχως ένιδρύθη, πάνυ όλίγον ήλλοιωθη · ό χαραζτήρ διέμεινεν δ αυτός· δικαίως
ζαλεΐ έαυτόν καί νύν έτι ό ’Αθίγγανος Kalo
ό μελας” ή melelo "δ ρυπαροκέραμος” έν άντιθεσει πρός τόν λευκόν Εύρωπαΐον ή parno.
Πώς έξηγεΐται δμως ή έπωνυμία ’Αθίγγανος,
Τζίγγανος; Ό περικλεής έν Βιέννη καθηγη
τής M1KLOSICH δίδωσι περί τούτου τήν καλλιστην άπόκρισιν· τδ όνομα γράφεται έν τοΐς
μεσαιωνικούς χρονικοΐς τών 'Ελλήνων, Σέρβων
καί Ί’ωμούνων Άτζίγγανοι καί είναι εν καί
ταύτόν τή έπωνυμία αίρέσεώς τίνος έν τή μικρά
’Ασία,’Αθίγγανοι. ’Εν τή βυζαντινή’Ανατολή
έκπαλαι ή τής πίστεως όμολογία διέκρινε τήν τού
άνθρώπου άξίαν· δ πρδς θρησκευτικά πράγματα
παντάπασιν άδιάφορος Rom ένεγράφη έν τφ καταλόγφ τών ούδενός λόγου άξιων αιρετικών. Έχομεν
λοιπόν έν τφ Άθιγγάνφ τδν Δραβίδαν τής ’Ιν
δίας. Εις τδν σωματικόν και πνευματικόν αύτού
τύπον είναι έγκεχαραγμένη ή δραβίδειος σφραγις· δποΐαι ιδιοτροπίαι καί συμπτώσεις διεδραματισθησαν έν τή κατατάξει καί ένοικήσει τών
άνθρωπίνων φυλών; έν τή παννονιζή πεδιάδι
γινώσζομεν ώς τούς άρχαιοτάτους κατοίκους έκ
προϊστορικών χρόνων τούς Ίλλυριούς καί Γετοδάκας· μεταξύ άμφοτέρων αύτών είσδύουσι μετ’
ού πολύ ίράνιοι μεταναστάται, πρώτοι οί έπί
μικρών λασιων ίππων ζώντες Σιγύνναι, είτα οί
Γαζύγιοι τοξόται· Μετά τήν Χριστού γέννησιν
έπήλθεν άπό βορρά το πελώριον κύμα τής γερ
μανικής μεταναστάσεως, δπερ έν χρόνιο βραχεί
έξήμεσε Κουάδους, Βανδάλους, Γότθους καί
Γήπαιδας· τέλος τό παν έπελάγισε κατακλυσθέν
ύπό Σλάβων. Πάλιν έξεχύθη έκ τής ένδοτέρω
’Ασίας ώς κύματα έπασσύτερα, ή τουρκική φυλή
τών φοβερών Οΰννων καί Άβάρων, οίτινες εις
μέσον τεθέντες διέσχισαν άπ’ άλλήλων εις άεί
τούς δύο κυρίους κλάδους τοΰ σλαβικού κόσμου·
ώς κληρονόμοι αύτών προήλθον οί Μαγυάροι,
λαός ούγροφινίου καταγωγής έκ τής δυτικής
Σιβιρίας, δδηγούμενοι ύπό τούρκων άρχηγών.
Οί Μαγυάροι εΐλκυσαν γερμανούς έποίκους εις
τήν χώραν, άλη&εΐς προαγωγούς τής ήμερώσεως
δΐ ίδρύσεως πόλεων, διά τής γεωργίας, διά
έπαγγελμάτων, διά οδοποιίας καί λοιπών. Έν
έπιμέτρφ διεδραμάτισεν καί ό ρωμανικός κόσμος
δια τίνος άναβλαστήσαντος κλάδου ούχί ΰποτιμητέον πρόσωπον- οί βλάχοι ποιμένες έκ τού
έκμυζηθέντος εδάφους τού Αίμου διαβάντες τον
Δούναβιν κατέλαβον τήν παρθένον ζώνην τών
Καρπαθίων άπολαύοντες ένταύθα ήρέμου εύτυχιας ■ κατόπιν αύτών ήκολούθησαν οί ’Αθίγγανοι
οΐονεί οί κακοί άγγελοι τής όσμανικής έπιδρομής,
άπαρατήρητοι δέ καί άθόρυβοι κατφκησαν έν τω
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έδάφει τής Puszta. Βεβαίως έοούλευσαν καί οί
Ούγγροι καί οί Τούρκοι τή μουσική καί τφ χορφ,
ή Kobza καί Zimbel (κύμβαλον) είναι όργανα
μετακομισθέντα έκ τής ’Ασίας· ό Czardas είναι
άρχαΐος τών Ούγγρων χορός· άλλά μόνον όταν
οί δραβίδειοι ’Αθίγγανοι (Cziganyon) παίζωσιν
αδοντες τάς μελαγχολικάς αύτών μελφδίας, τότε
περιέρχεται τό αίμα τοΰ φλεγματικού Μαγυάρου
εις άναβρασμόν, τότε πίνει άμυστεί μέλανα αίθοπα οίνον καί παρορμάται ραδίως εις πολιτικάς
συζητήσεις. '0 Ί’ώμ διαφερόντως φιλεΐ τήν
μαγυαρικήν φυλήν- ό άγροΐκος Bajuware είναι

ΕΣΠΕΡΟΣ.
μου έχάρησαν καί ηύχαρίστησαν τόν θεόν
χωρίς νά γνωρίζωσι — διά ποιον λόγον;
Κεφ. 2. 'Η άνατροφή μου. Εδιδάχθην πλή
θος πραγμάτων καί διαφόρους γλώσσας. Επειδή
δέ ήμην κάπως προπέτης καί άγύρτης έξελήφθην ένίοτε ώς σοφός. 'Η κεφαλή μου
κατέστη άταξινόμητος βιβλιοθήκη, ής έγώ
έκράτουν τήν κλείδα.
Κεφ. 3. Τά παθήματα μου. Έβασανίσθην
άπό τούς ράπτας μου, οίτινες μοί κατεσκεύαζον τά ένδύματα πολύ στενά, έβασανίσθην
ύπό περιττών συμπαθειών, ύπό τών γυναικών
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άφησα τόν χαλινόν εις τήν γλώσσαν μου καί
άπέκτησα τήν κακήν συνήθειαν νά σκέπτωμαι
μεγαλοφώνως. Τούτο μοί παρέσχε μέν εύχαριστήσεις τινάς, άλλά καί πλείστους βσους
έχθρούί.
Κεφ. 8. Τί ήμην καί τί ήδυνάμην νά
ημαι. Έίμην έπιδεκτικός φιλίας καί έμπιστοσύνης. Έάν έγεννώμην κατά τον χρυσοΰν αιώνα βεβαίως θά ήμην καθ’ όλα τέλειος
άνθρωπος.
Κεφ. 9. ’Αρχαί. Ουδέποτε άνεμίχθην εις συνοικέσιον ή εις ραδιουργίαν. Ούδέποτε έσύ-
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αύτφ φαύλος (ciwal0), ό Βοημός δέν έννοεΐ τήν
γλώσσαν του καί δνομάζεται διά τούτο Caller6
' άφωνος”, είς δέ τής γερμανικής χώρας τούς
μακροσκελείς (baro-herengero) Ποώσσους καί
τους κεφάλωνας καί ίσχυρογνώμονας (pessesereskero) προτεστάντας δέν πορεύεται ό ’Ινδός
άσμένως.

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΤ ΡΩΣΣΟΤ
Κ0ΜΠΊΌΣ Ρ0ΣΤ0Ψ1Ν.

4

Λίαν περίεργα διά τήν συντομίαν των είναι
τά γαλλιστί γεγραμμένα άπομνημονεύματα ταΰτα ·
διαιρούνται δέ είς 14 Κεφάλαια, καί έχουσιν
ουτω ·
Κεφ. 1. Ή γέννησίς μου. Έν έτει σωτηρίφ 1762 τή 12 Μαΐου έξήλθον έκ τοΰ σκό
τους, όπως ζήσω έν πλήρει φώτί τής ήμέρας.
Μ’ έμέτρησαν, μ’ έβάπτισαν. Έγεννήθην δε
χωρίς νά γνωρίζω — διατί; Καί οί γονείς

καί ύπδ τής φιλοδοξίας μου · έβασανίσθην τέ
λος ύπδ τών ηγεμόνων και ύπό τών άναμνήσεών μου.
Κεφ. 4. Στερήσεις. Έστερήθην τριών με
γάλων ήδονών τού άνθρωπίνου βίου, τής κλο
πής, τής λαιμαργίας καί τής άλαζονείας.

Κεφ. 5. Έποχαί άξιοση μείωτοι. Τρια
κονταετής τήν ηλικίαν παρήτησα τόν χορόν,
τεσσαρακονταετής τήν εύχαρίστησιν νά άρέσκω
είς τδ ώραΐον φύλον, πεντηκοντούτης τήν κοι
νήν γνώμην, έξηκοντούτης τήν σκέψιν. Τότε
δέ έγενόμην πράγματι σοφός, ήτοι έγωϊστής
— δπερ είναι εν καί τδ αύτό.
Κεφ. 6. 'Η είζών μου. Έμην έπίμονος ώς
ήμίονος, ιδιότροπος ώς γυνή φιλάρεσκος, εύ
θυμος ώς παιδίον, δκνηρδς ώς μύοξος, δρα
στήριος ώς Βοναπάρτης — καί πάντα ταύτα
κατά τδ δοκούν μοι.
Κεφ. 7. Άπόφασις σπουδαία. Μή δυνηθείς ούδέποτε νά έξουσιάσω τδ πρόσωπόν μου

στησά τινι ούτε μάγειρον ούτε ιατρόν. Διά
τούτο καί ούδέποτε έπεβουλεύθην τήν ζωήν
τίνος.
Κεφ. 10. Αί προτιμήσεις μου. Ήγάπων
μικράς συναναστροφάς καί περιπάτους έν τφ
δάσει. Πρδς τδν ήλιον ετρεφα ιδιαιτέραν
συμπάθειαν καί είχον άκουσίαν λατρείαν
έμελαγχόλουν δέ δσάκις έδυεν. Έκ τών χρω
μάτων έπροτίμων τό κυανούν, έζ τών φαγητών
τδ βόειον ζρέας, έζ τών ποτών ύδωρ δροσερόν
καί διαυγές, έζ τών θεαμάτων τάς κωμφδίας·
είς άνδρας καί γυναίκας έζήτουν πρόσωπον
άνοικτδν καί εκφραστικόν. Οί κυρτοί άμφο
τέρων τών γενών ιδιαζόντως μέ εΐλκυον·
διατί; άγνοώ.
Κεφ. 11. Αί άντιπάθειαί μου. Οί βλάκες,
οί δκνηροί ζαι οί ραδιούργοι. ’Απέχθειαν
ήσθανόμην πρός τούς ύποκριτάς καί πρδς τούς
έψιμμυθιωμένους· άποστροφήν κατά τών μυών,
κατά τών πνευματωδών ποτών, κατά τής με
ταφυσικής καί κατά τοΰ ρήου (ρεβέντι)· φό-
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βον καί τρόμον τέλος κατά τής δικαιοσύνης
και κατά τών αγρίων θηρίων.
Κεφ. 12. Συμπέρασμα τοΰ βίου. Περιμένω
τδν θάνατον άνευ φόβου καί άνευ άνυπομονησίας. Ό βίος μου ύπήρξεν ώς κακόν μελό
δραμα μετά μεγάλην κωμφδίαν, καθ’ ήν ύπεκρίθην πρόσωπα ηρώων, τυράννων, εραστών,
πατέρων, ούδέποτε βμως πρόσωπα υπηρετών.
Κεφ. 13. ’Αμοιβή τοΰ ούρανοΰ. Μεγάλη
μου εύτυχία είναι οτι έμεινα ανεξάρτητος έκ
τριών άνδρών, οιτινες έξουσιάζουσι σήμερον
τήν Εύρώπην. ’Αρκούντως πλούσιος ών δέν
ελαβον ποτέ ανάγκην ούτε τοΰ 'Ρότσχιλδ, ούτε
τοΰ Μεττερνίχου ούτε τοΰ 'Ροσσίνη.
Κεφ. 14. Τδ έπιτύμβιόν μου. Ό ένθάδε
κείμενος είναι ηΰχαριστημένος· τδ πνεΰμά του
έκορέσΟη, ή καρδία του κατεβλήθη. Κύριοι,
διαβήτε καί αφήσατε τον ήσυχον.

Έν Λειψία τή 14/26 Δεκεμβρίου 1883.

Έκ Βιέννης καί Βερολίνου αγγέλλεται τηλεγραφικώς σημαντική υψωσις εις ολας τάς χρηματιστικάς αξίας. ΙΙόθεν ή υψωσις αυτή; Απλή
φήμη τήν παρήγαγεν, ή φήμη περί τής πρδ δύο
ήδη έτών διαθρυλληθείσης μετατροπής τοΰ αύστροούγγρικοΰ δανείου. Άγνοοΰμεν έάν ή φήμη αδτη
εχη ΰπόστασίν τινα· ούχ ήττον όμως έπέδρασε
σπουδαίως έπί τών γερμανικών χρηματιστηρίων
καί άνεπτέρωσε τάς έλπίοας. Υπδ τήν εύνοϊκήν
ταύτην επιρροήν διατελλοΰσα καί ή αγορά τών
Ιίαρισίων έξεμεταλλεύΟη τήν αλωσιν τοΰ Σον-τάϊ,
τήν τηλεγραφικώς άγγελθεΐσαν, πρδς ένίσχυσιν
τής ύψώσεως τών χρεωγράφων, καθότι υπάρχει
ήδη πιΟανότης δτι τή μεσολαβήσει τής ’Αγγλίας
θέλει έπέλθει συνεννόησίς τις και συνδιαλλαγή
μεταξύ τής γαλλικής καί τής κινεζικής Κυβερνησεως. Κατά τήν τελευταίαν έξαμηνιαίαν έκθεσιν τής Τραπέζης τής Γαλλίας τδ περίσσευμα
ήτο 20 περίπου έκατομ. φράγκων απέναντι 22’/2
έκατομ. τοΰ παρελθόντος έτους· πέρυσιν τδ μέ
ρισμα ήτο 125 φρ. έφέτος τό μέρισμα θά ήναι
συνεπώς μικρότερου. — Έν Βιέννη κατά τήν
παρελθοΰσαν εβδομάδα αί μετοχαί τής Πιστωτι
κής Τραπέζης τής Αυστρίας ήσαν λίαν περιζή
τητοι καί διετέλουν έν υψώσει. Συνετέλεσε δέ
εις τοΰτο ου μικρόν καί ή εΐδησις, δτι αί περί
τών αύστριακών σιδηροδρόμων διαπραγματεύσεις
ήχθησαν εις αίσιον πέρας. "Αλυτον μένει είσέτι
το ζήτημα πώς θέλουσιν εύρεθή τά πρός άγοράν
τών σιδηροδρομικών γραμμών άπαιτούμενα χρή
ματα· υποτίθεται βμως δτι θέλει συνομολογηθή
περί τούτου δάνειον νέον σιδηροδρομικόν. — Έν
Βερολίνω κατά τό τέλος τοΰ έτους πολλαί έπήλθον αί ζημίαι εις τούς περί τά χρηματιστικά
άσχολουμένους καί τοΰτο ένεκα τών παρελθουσών ανωμαλιών, αί τράπεζαι βμως μεγάλως
ώφελήθησαν έκ τής έπελθούσης ύψώσεως, ήτις
χρηστάς παρέχει έλπίδας καί εις τούς κεφαλαι
ούχους.
Λ.

ΑΝΤΑΙ10ΚΡ1Σ1Σ ΕΞ ΟΔΗΣΣΟΥ.
Κατά τήν έκ τής πόλεως ήμών διάβασίν του
ό Μακαριώτατος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων κ.
Νικόδημος άπένειμε τδν τίτλον τοΰ ’Επιτρό
που τοΰ Παναγίου Τάφου τω ένταΰθα λογίω
’Αρχιμανδρίτη ήμών κ. Βουλισμα, φ Ζα'· "ροοε-

φερε σταυρόν λιθοκόλλητον. Κατά τήν έπίσκεψιν τής Ελληνικής Εκκλησίας ό Πατριάρχης
έγένετο δεκτός παρά τοΰ Ελληνικού κλήρου έν
στολή καί δ 'Αρχιμανδρίτης τω απήγγειλε τήν
εξής προσφώνησή. " Μακαριότατε. Έπί τών
"ποταμών Βαβυλώνος, έκεϊ έκαθήσαμεν καί έκλαύ"σαμεν έν τω μνησθήναι ήμας τής Σιών, έλεγον
"οί άπο 'Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα αιχμάλωτοι
"’Ιουδαίοι, δτε οΐ αίχμαλωτίσαντες αυτούς έψαλ"λον ή χάριν διασκεδάσεως ή καί πρδς κατα"φρόνησιν άσματα έκ τών ωδών Σιών. 'Ημείς
"δέ οί ένταΰθα παροικοΰντες 'Έλληνες ούτε ώς
"αιχμάλωτοι άπήχθημεν, ούδέ έκρεμάσαμεν έπί
"τοΐς ίτέαις τά όργανα ήμών, άλλ’ έν ταΐς χερσί
"ταΰτα κρατούντες συνάδομεν μετά τών φιλοξε"νούντων ήμας καί δμοδόξων έν ποικίλαις γλώσ"σαις τήν φδήν Κυρίου. Καί βμως έκαθήσαμεν
"καί έκλαύσαμεν έν τω μνησθήναι ήμας τής
'Σιών καί έπενθήσαμεν άπδ Νεεμίας έν τω
"άκοΰσαι ήμας βτι έκεϊ έν τή χώρα έν πονηριά
"μεγάλη καί όνειδισμω καί τείχη Ιερουσαλήμ
"καθηρημένα. Έπί πολύ έπενθήσαμεν καί έπί
"μακοδν έκλαύσαμεν άναλογιζόμενοι τά έν ταΐς
"ήμέραις ήμών έπισυμβάντα δεινοπαθήματα έν
"τή έκκλησία τής 'Ιερουσαλήμ. Άλλά καθώς
“τότε έδέξατο τά δάκρυα εκείνων καί έξαπέστειλεν
"ό θεός τδν Έσδραν καί Νεεμίαν, ούτω σήμε"ρον προσκαλεϊ Σε Κύριος δ θεός, ΐνα καταβάς
"εις 'Ιερουσαλήμ έκτελέσης τδ έργον άμφοτέρων
"τούτων. Ν’ άνοικοδομήσης ώς ό Εσδρας τδν
"ναόν, νά έπισυνάξης τά ιερά βιβλία καί έπιβά"λης τήν άνάγνωσιν αυτών, καί νά έπιτηρής
"τήν έκτέλεσιν τών έν τούτοις έπιτασσομένων ·
"ώς Νεεμίας δέ νά άνοικοδομήσης τά τείχη
" Ιερουσαλήμ, καί οχύρωσης αύτήν καί έπιστή'σης φρουρούς άγρύπνους, βτι πολλοί καί πολλα"χόθεν καί πολυειδεΐς οί καταδιώκοντες καί
"θλίβοντες τήν πόλιν τοΰ Θεοΰ. Καί μή φοβη"θής μηδέ δειλιάσης, δ θεός άντιλήπτωρ Σου
“έστί καί έσται. Αί εύχαί απάντων τών όρθο" δόξων προάγουσι καί άκολουθοΰσι Σοι, μεθ ών
"καί ημείς σεμνυνόμεθα μάλιστα βτι πρώτοι
"απάντων τών Ελλήνων ύποδεχόμεθά Σε έν τή
'ψιλοξένω καί Έλληνωνύμω ταύτη πόλει, έφ’
ήν πρώτον έπάτησε τδν πόδα αύτοΰ Πατριάρ"χης. Διό έγκαρδίους εύχάς καί ικεσίας υπέρ
"τής 'Υμ. Μακαριότητας άναπέμπομεν τω Θεω,
"έξ αύτοΰ μάλιστα τοΰ ναοΰ, έν ω έπί πεντη"κονταετίαν άναπαύεται τδ ιερόν σκήνος τοΰ Οίκου"μενικοΰ Πατριάρχου. "Ισχυε ούν καί άνδρίζου·
"μή δειλιάσης μηδέ φοβηθής, δτι μετά Σοΰ
"Κύριος δ Θεός σου εις πάντα ού έάν πορεύη.”
Ό Πατριάρχης λίαν συγκεκινημένος έν δλίγαις λέξεσιν άπήντησε τά έξης·
'’Σεβάσμιε Άρχιμανδρίτα καί ήμέτερε Έπί"τροπε. ' Η Έκκλησία τής' Ιερουσαλήμ δέχεται εύ"γνωμόνως διά τής ήμών μετριότητος τάς εύχάς,
"ας υπέρ αύτής έζενέγκετε, εύλογοΰσα καί τήν
"'Υμ. Πανοσιότητα μετά πάντων τών έν Όδησσφ
"παροικούντων ομογενών. Δοξάζω δέ τδν άεί"ποτε υπέρ τής άγιας Αύτοΰ έκκλησίας προνο"οΰντα Θεόν, βστις ηύδόκησε ν’ άναθέση εις έμέ
"τδν έλάχιστον λειτουργόν του νά πηδαλιουχήσω
"τήν έπί εν δλόκληρον έτος κλυδωνισθεϊσαν Σιω"νίτιδα έκκλησίαν, έχων συναρρωγόν καί συναν"τιλήπτορα τον "Υψιστον, πρδς δν άπδ τοΰ ίεροΰ
"τούτου ναοΰ εύχάς καί δεήσεις ύπέρ έμοΰ άναCC !
»>
πεμπετ2. —
Τελευταίως εΐχομεν ένταΰθα τδν φίλον κ.
Άχιλλέα Παράσχον, βστις άπήγγειλεν ποιήματά τινα έθνικά έν τή αιθούση τής Ελλ. εμπο
ρικής Σχολής, συγκινήσας τό πολυπληθές άκροατήριον. Εις τήν άπαγγελίαν τοΰ έθνικοΰ ποιητοΰ
παρέστη ό φιλόπατρις γενικός Πρόξενος τής Ελ
λάδος κ. Ίωάν-Βουτζινάς, δ Σεβ. άρχιμανδρίτης

[Άρ. 64.

15 27 Δεκεμβρίου 1883.

κ. Βουλισμάς, ό πρωθιερεύς κ. Α. Πεφάνης καί
αρκετοί ομογενείς. Κατά τήν περίστασιν ταύτην
οί μαθηταί τής σχολής έψαλλον διάφορα έθνικά
άσματα συνοδευόμενα διά τοΰ κλειδοκύμβαλού
ύπδ τοΰ άξιου καθηγητοΰ κ. Ά. Μάλτου λίαν
έπιτυχώς.
Σ. Τ. Φ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

'Ο καθ’"0μηρον οικιακός βίας, ύπό Κλέωνος Ρ. 'Ραγκαβή. Έξεδόθη κατ’ αύτάς λίαν
φιλοκαλως τετυπωμένον καί κομψώς δεδεμένον
βιβλίον φέρον τδν άνω τίτλον. Συγγραφεύς αύ
τοΰ είναι ό γνωστός έν τε τοΐς φιλολογικοί; καί
διπλωματικοί? ήμών κύκλοις κύριος Κλεών
'Ραγκαβής, πολιτικός τανΰν πράκτωρ τής'Ελ
λάδος έν Βουλγαρία. Τό προκείμενον βιβλίον
είναι δευτέρα έπηυξημένη καί λίαν έπιμελώς
έπιδιωρθωμένη έκδοσις τοΰ προ εικοσαετίας έκδοθέντος συγγράμματος τοΰ ίδιου συγγραφέως.
Σύγκειται τό βιβλίον έκ σελ. 224 εις μέγα 8"'
και κοσμείται διά τεσσάρων ωραίων εικόνων
διαιρείται δέ εις 4 μέρη (Ό οίκος. Ή οικο
γένεια.
II τοΰ σώματος θεραπεία. 'Ο
θάνατος), ’υποδιαιρούμενα εις τά εξής κεφά
λαια- Ό οίκος καί ή άρχιτεκτονική αύτοΰ. Τά
έπιπλα. Οί κήποι. Ό άνήρ. 'II γυνή. Ό
έρως. Ό γάμος. Οί παϊδες. Δουλεία. ’Εν
δυμασία. Ιό λουτρόν. Συμπόσια. Ασθένεια·..
Πληγαί. ’Ιατροί. Ή τελευτή. Επίλογος. Αί
δέ τέσσαρες εικόνες παριστώσι α'.) Ίον "Ομηρον
αδοντα τά έπη τοΐς Έλλησι· β'.) Ίον Όδυσσέα
παρά τοΐς Φαίαξι· γ'.) Ίλιον πέρσιν. ‘Τδ μέ
λαθρον τοΰ Πριάμου, καί δ'.) Τήν πυράν τοΰ
Πατρόκλου.
Περιττόν κρίνομεν νά συστήσωμεν περισσό
τερον τδ έν λόγορ βιβλίον. Τό όνομα τοΰ συγ
γραφέως είναι άρκοΰσα αύτοΰ σύστασις, τό δέ
θέμα, βπερ πραγματεύεται, κινεί μεγάλως το
ένδιαφέρον.
Ίά κύρια δνόματα παρά τοΐς σημερινοΐς "Ελλησιν ύπό Αύγούστου Boltz, κα
θηγητοΰ. Έν τω μικρό τούτοι συγγράμματι ό
ένθερμος φιλέλλην καί άριστος τής νεωτέρας
ήμών γλώσσης γνώστης, κ. Αύγουστος Boltz,
μετά πλείστης όσης σαφήνειας πραγματεύεται
περί τών κυρίων ονομάτων παρά τοΐς "Ελλησι
και μετά πολλής άκριβείας έξηγεΐ τήν κατα
γωγήν αύτών καί τήν σημασίαν. "Τό κύριον
όνομα, λέγει ό συγγραφεύς, είναι ό διαρκής
τοΰ άνθρώπου σύντροφος, ό ζών καί πέραν
τοΰ έπιγείου αύτοΰ βίου, ό έξασφαλίζων τήν
άνάμνησιν τής άτομικότητός του καί κατά τάς
περιστάσεις καί τήν άθανασίαν.” Τό όνομα
δύναται νά χρησιμεύση καί ώς σύμοολον τίς
άκούων τό όνομα Ηρακλής δέν άναμιμνήσκεται
τής σωματικής ρώμης, ή άκούων τό όνομα Σω
κράτης τής σοφής διδασκαλίας, ή τοΰ Δημοσθένους δέν άνακαλεϊ εις τήν μνήμην τήν εύγλωττίαν; Έν γένει τό μικρόν βιβλίον είναι χαριέστατον ύφ’ βλας τάς έπόψεις, σπουδαία περιέχον
έπιχειρήματα.

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.
'Ρωμαϊκά ευρήματα έν Νοοιπαζάρ. Έκ
Plevlje γράφουσιν εις τήν "Neue Freie Presse”
τά εξής· "Τό άπδ τοΰ 1879 διά τών αύστριακών
στρατευμάτων καταληφθέν σαντζάκιον Νοβιπαζάρ
γέμει, ώσαύτως δέ καί ή Βοσνία καί Έρζεγοβίνα,
λειψάνων τής πάλαι ποτέ ρωμαϊκής κυριαρχίας ■
κυρίως δέ έγγύς τής Plevlje (Taschlida) εύρίσκονται πάμπολλα λείψανα μεγάλης ρωμαϊκής
άποικίας ■ ένταΰθα έπεχειρήθησαν προ τίνος καιρού
άνασκαφαί ύπδ τήν διεύθυνσιν αύστριακών άξιω-

Άρ. 64.

15,27 Δεκεμβρίου 1883.]

ματικών τοΰ μηχανικού παραγαγοΰσαι περίεργα
άποτελέσματα. Μέχρι τοΰδε άπεκαλύφθησαν
πολλά μεγάλα οικοδομήματα καί πλήν τών ώς
τά πολλά λίθινων καί έν τισι μέρεσι μέχρι τριών
μέτρων υψους διασωθέντων τειχών άνεσκάφησαν
πολυάριθμα λείψανα στύλων καί γείσων, άναθηματικών πλακών, μωσαΐκων (ψηφιδωμάτων) έκ
κεράμου καί ύάλου δυστυχώς συντετριμμένων
καί τέλος διάφορα έξ όρειχάλκου καί χαλκού
νομίσματα άπδ τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού μέχρι
Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου. ’Ιδιαιτέρας μνείας
άξια είναι τά πολλά εύρεθέντα τεμάχια πρωτο
γόνων άλλ’ εις τδ είδος τών ποικίλων τοιχογρα
φιών. Έν άλλιυ τινί τόπιρ, έν τω σημερινω
σερβικω μοναστήρια» Sveti-Ilija, έν τοΐς τοίχοις
τού οποίου ένωκοδομήθησαν μεταγενέστεροι ρω
μαϊκοί έντάφιοι λίθοι άνεκαλύφθησαν τοιαΰτα
μνημεία. "Οπως δέ παρά Plevlje, οΰτω καί έν
τή παρά τή κοιλάδι τοΰ Αίμ κειμένη πολίχνη
Prievolie άνακαλύπτονται ρωμαϊκά ίχνη. Έγγύς
τούτου τοΰ τόπου άνεκαλύφθησαν παλαιοί τάφοι.
λείψανα στύλων έρυθροΰ μαρμάρου, λατινικαί
έπιγραφαί καί πρδς τοΐς άλλοις άναθηματικδς
λίθος μετά τής καλώς διατηρηθείσης είκόνος
τοΰ διά κεράτων καί τραγείων ποδών άπεικονισθέντος θεοΰ Πανός (;) καί τής έπιγραφής·
S AG MERCVRIVS ARGENTJ ACTOR V. LP." Δυστυ
χώς ισταται έμποδών εις εύρυτέρας άνασκαφάς
ού μόνον ή έλλειψις χρηματικών πόρων, άλλά
και δτι οι δθαιμανοί ιδιοκτήται παρέχουσι τάς
μεγίστας δυσκολίας εις τοιαΰτα έργα.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
καί αί έπί τούτων ζωγραφίαι ύπεροάλλουσιν,
βσον άφορα τήν τέχνην καί τδ λεπτόν καλλιτε
χνικόν αίσθημα, βλα τά δμοια έργα τών Σινών
καί Ινδών.

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Ι’αλαζίιιι.

Αίνιγμα 141.

Ιούς καλλιτέχνας, ρήτορας
Καί ποιητάς στολίζω,
Δαφνοστεφείς τούς καθιστώ
Καί άποθανατίζω.
Πτηνδν δέν είμαι, καί πετώ,
ΙΙάν ύψος υπερβαίνω,
Δέν είμαι πΰρ, καί ώς τδ πΰρ
’Ενίοτε θερμαίνω . . .
Κέκτημαι δύο κεφαλάς.
Άν στερηθώ τήν μίαν,
Δίχως ν’ άλλάξω όνομα
θ’ άλλάξω σημασίαν ■
Καί ποταμός επίσημος,
Ιστορικός θά γείνω,
Ίο θολωμένον ρεΐθρόν μου
Στήν άβυσσον θά χύνω.
Έμμ. Σολωμό ς έν Βουκουρεστίφ.

Πρόβλημα 146.
Διά τής χρήσεως τών γραμμάτων
A Ν Ο ΤΤ Ρ Υ X συμπληρωθήτωσαν αί
κεναί τοΰ έν σχήματι Κ προβλήματος
θέσεις, οΰτω; ώστε νά σχηματισθώαι
δέκα λεςει;, άναγινωσκόμεναι όριζον
τείω: καί καθέτω;· αί μεν πέντε πρώται
έκ τών άνω πρός τά κάτω, αί δέ άλ/.αι
πέντε έκ. τών κάτω πρδς τά άνω, καί
σημαίνουσαι, ή α·. νεκρόν, ή β'.
πνοήν, ή γ'. διανοητικήν δύναμιν,
ή δ', μέλος σώματος, ή ε'. τετράπουν, ή στ', ζώον, ή ζ·. ίργανον
αισθητικόν, ή η', δενδρίον, ή θ', οψιν καί ή ι'.
στέρησιν χρώματος.
Ό αυτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προλβήματο; 135.

Άλκυών.

Σφήξ.

’Αήρ.

Μΰς.

Αινίγματος 136.

Παράσιτος = Παρά — σίτος.
Αινίγματος 137.

"Ανθρωπος — "Ανθος.

Αίνιγμα 142.

— Ό έν Χάλλη νεαρός φυσιοδίφης Dr. Emil
Rlebeck, δστις διά τής περί τάς άρχάς τοΰ
έτους τούτου περατωθείσης περιηγήσεως τής
’Αφρικής καί διά τών έκ ταύτης άποκομισθεισών σπουδαιοτάτοιν συλλογών άπέζτησεν όνομα
διαπρέπον καί τιμώμενον ύφ’ όλου τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου, παρασκευάζει έκ νέου καί έτέραν
τοιαύτην περιήγησιν ίδίαις δαπάναις. Ή περιήγησις αύτή θά γίνη είδικώς εις τάς περί τον
Νίγρον χώρας καί ώς ηγέτης ταύτης έξελέγη
ό έγνωσμένος καί δόκιμος φυσιοδίφης ADOLF
Krause. Ή πρώτη περιήγησις τοΰ Riebeck
άπερρόφησε περί τάς C00.000 μάρκας.
— Μεγάλη συλλογή καλλιτεχνικών προϊόν
των βλων τών λαών τής άνατολικής ’Ασίας,
ήν έποιήσατο ό προρρηθείς Dr. Emil Riebeck
κατά τάς πολυετείς καί διαφόρους περιηγήσεις
του, έξετέθη εις θέαν έν τω έν Βερολίνω καλλι
τεχνικό» Μουσείο.». Καί έν ω μέν άχρι τοΰδε
έκεκτήμεθα άκριβή γνώσιν τής τέχνης τών Σινών,
τών Ιαπώνων καί’Ινδών, έλάχιστα έγινώσκομεν
περί τής βιομηχανίας τών λαών τής άνατολικής
’Ινδικής, ιδία δέ τών Βιρμάνων, τών Σιαμαίων,
Μαλαίων καί τών κατοίκων τής Κεϋλάνης. Ό
Riebeck έπλήρωσε τό κενόν τοΰτο τών ήμετέρων
γνώσεων διά πλούσιας συλλογής υφασμάτων,
έργων έκ μετάλλου καί ξύλου καί ετέρων πή
λινων προϊόντων, άτινα ού μόνον αγνήν καλλι
τεχνικήν, άλλά καί μεγάλην έθνογραφικήν άςίαν
κέκτηνται. Ό εύτυχής συλλέκτης μετά σπανίως
άπαντώσης γενναιοφροσύνης έδωρήσατο μέγα μέ
ρος τών άνεκτιμήτων συλλογών του τίρ έθνογραφικω Μουσείφ, καί έτερον μέρος τφ Μουσείφ
τών καλών Τεχνών. Ό πολιτισμός καί ή άνάπτυξις ένίων λαών, περί ών μέχρι τοΰδε ούοέν
άλλο σχεδόν έγινώσκομεν ή μόνον τδ όνομα,
μεγάλως διαφωτίζεται διά τής συλλογής ταύτης.
Συγκρίνοντες βμως δλον τοΰτο τδ ύλικόν, πάλιν
έξάγομεν τό άποτέλεσμα δτι οί Ιάπωνες μεταξύ
βλων τών λαών τής άνατολικής ’Ασίας κατέχουσι τήν ύψίστην βαθμίδα εις τήν περί τήν
τέχνην δεξιότητα καί εύφυΐαν. Τά έξ όρειχάλ
κου και πορσελλάνης σκεύη των, τά ύφάσματα

Συμπληρωθήτωσαν αί κεναί θέσει; διά τών γραμ
μάτων ΑΕΙΛΜΝΟΡΣΤ, καί κατασκευασθήτωσαν
έπτά λέξεις, άναγινωσκόμεναι όριζοντείω; και καθέτως,
και σημαίνουσαι: ή πρώτη σύνδεσμον, ή δευτέρα
πόλιν τής 'Ελλάδος, ή τρίτη έπίρρημα, ή τέ
ταρτη ’Ασιανήν βασίλισσαν, ή πέμπτη Χαναναϊον στρατηγόν, φονευθέντα παρά Δεβώρας Ίουδαίας προφήτιδος, ή έκτη δΰνα.μιν μηχανικήν, και
ή έβδόμη δοτικήν άντωνυιιίας.

Ένόχλησιν σέ προξενώ
'Ολόκληρον άν ήμαι,
’Οσμήν γλυκεϊαν ήμισυ
Πλησίον σου άν κήμαι.

Αινίγματος 138.

Μυστήριον = Μΰς — τηρ — ϊον.
Προβλήματος 139.

Αίκ. Βασιλειάόου έν Τεργέοτη.

Αίνιγμα 143.

"Αχρηστόν με λέγουν ζώον
Καί έπιβλαβές έπίσης,
Πλήν τι πταίω άν τοιοΰτο
Μ’ έκαμε κ’ έμέ ή φύσις;
"Ατριχον είμί καί άπουν,
Κερασφόρον δ’ έστιν δτε ■
Πολυαύχενος δ’ υπήρξε
Τών προγόνων μου εις τότε,
"Ον άπέκτεινεν έν Αέρνη
‘Ηρακλής ό μακαρίτης,
Τδν πυρίπνοον πριν ταύρον
Άπαγάγη έκ τής Κρήτης.
Ένυδρόβιον, χερσαΐον
'Όπως θέλεις θά μέ ευρης,
Κ’ έν ταύτω ώά καί ζώα
"Οτι τίκτω θά ήξεύρης.
"Αν τό δεύτερον έκλειψη
Τών τεσσάρων μου στοιχείων,
Πραόν τι άμέσως έχεις
Ζώον τρέφον σε κ’ ένδύον.
Σ. Δ. Κ. έν Βερδιάνσκφ.

Αίνιγμα 144.

Τδ πρώτόν μου είν’ πρόθεσις,
Τδ δεύτερόν μου πόλις,
Τδ δλον μου σοφός άνήρ
Καί θαυμαστός παρ’ βλοις.
Ν. Κ. Παπαδόπουλος έν Όδησσφ.

Πρόβλημα 145.
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Προβλήματος 140.

Κτήσον όνομα καλόν υπέρ πλούτον πολύν.
Έλυσαν· Τά 121—124 έμμέτρως εις τών συν
δρομητών έν Καλκούττη· τά 131, 133 οί κ. Ν. Κ.
Σιδέρης έν Καΐρω, Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλΚόμ, κ. Γ. Δίπλα; έν Λεμησσφ· τό 133 ή δεσποινίς
θεοδ. Βασιλειάδου έν Τΰνιδι καί οί κύριοι Δημ.
Καπανιάρης έν Τάντα (έμμέτρως), ’Απόστολος
Μιχαήλ έν Κοράμπια καί Μιχαήλ 1’άγκο; έν
Όδησσώ· τά 133, 135 ό κ. Ίω. Κομβόπουλο; έν
’Αλεξάνδρειά· τά 137, 138 ό κ. Δ. Ν. Φραγκόπουλος έν Γαλαζίφ (έμμέτρως), τά 138—40 δ κ. Κ. Τσ.
Βάγιας έν Βραΐλα.

ΓΡΑΜΜΑΤ0ΚΙΒ2Τ10Ν.
Κ. A. Ν. είς SijivrOeai·. Τό τεύχος 63 άπεστάλη
χθες ΰμΐν ήπορήσαμεν μεγάλως διά τό συμβάν, άλλά
τό βέβαιον είναι οτι ή άφαίρεσι; έγένετο καθ’ οδόν,
διότι εντεύθεν τά φυλλάδια πέμπονται τακτικώτατα
καί άνελλιπή. — κ. Ο. Ί. εί; Afiopltfor. Έλπίζομεν
οτι έλάβετε έπιστολήν ήμών τής 9 Δεκεμβρίου, έν η
έδόθη ή έξήγησις. Μετά τινας ημέρας άπεστάλησαν
καί πάλιν τά φυλλάδια έπί συστάσει, ώστε ήδη θέλετε
λάβει αύτά ασφαλώς· δέν ύπήρχεν βμως ό άπαιτούμενος καιρός. — κ. Ιί. Β. είς ϋαλχοντταΐ'. ΙΙάρακαλοΰμεν όμοϋ μέ τά αινίγματα νά πέμπητε έκάστοτε
καί τήν λύσιν των, διότι δυστυχώς ή Διεύθυνσις δέν
έχει άρκετάς όόρας σχολής, όπως εύρίσκη αύτήν. Λίαν
προσεχώς δημοσιευθήσονταί τινα τών προηγουμένων.
Οί δύο τόμοι τοΰ Εσπέρου δεδεμένοι άπεστάλησαν
ΰμΐν διά τοΰ φίλου κ. Σ. — κ. Ζ. Β. είς Λεόβαν.
’Από Κοράβιαν έμάθομεν οτι οί ζητηθέντες τόμοι άπε
στάλησαν ΰμΐν · περιμένομεν είδηαιν βτι τούς έλάοετε.
— κ, Γ. Δ. X. είς Βραΐλα»·. Βιβλία οΐα ζητ,εϊτε δέν
εύρίσκονται ένταΰθα· τά εύθυνώτερα είναι πρός 50 φοί
νικας έκαστον. Συγγράμματα, πλήρη, παρηγγέλθησαν
καί έδόθησαν τοΰ βιβλιδέτη. — κυρίαν Ε. «1». Γ. εί;
Νεάπολι»·. Φυλλάδια έστάλησαν ύμΐν προ ήμερών.
Σάς γράφομεν έν πλήρει μεσημβρία φωτιζόμενοι ύπό
λυχνίας, τόσον σκοτεινή είναι ή σημερινή ημέρα. 'Οποία
διαφορά πρός τό ώραϊόν μας κλίμα τή; ‘Ελλάδος!

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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[Άρ. 64.

15 27 Δεκεμβρίου 1883.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαί 32 = βοΰβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ · κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ· κ. A. I.
Σαοεγιάννης.
IΒΡΑΐΛΑ- κ. 'Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ·
κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΠΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝκ. Νικόλαος Καραόίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· κ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ·
κ. ΕύΟυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡ1ΝΟΝ ·
ΙΙΕΤΡΟΤΙΙΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβος Μάνος, Ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΓΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ* κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΊΚΟΛΑΙΕΦκ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζίλης. ΙΣΜΑ
ΗΛΙΟΝ’ κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- κ. Α. Καοβούνης. ΠΟ'ΓΙΟΝ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΌΣΛΛΒ· κ. Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ.’Ιωάν. Α. ΙΙερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ· κ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ· κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. Νικ. Σ.
Μπάκας.
ΖΑΚΤΝΘΟΣ· κ. Ν. ΓΙαππαδόπουλο:.
ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Ι’κεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΓ κ. Παυ
σανίας Χοίδάς. ΣΤΡΟΣ· κ. Ν. Σακκελίων.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. Περβάνογλους. ΙίΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου "Ό Φοΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.
ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΤΠΟΔΙΣ· κ. Ιωάννης Παπάδης. βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙΙΙΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ ■ κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· _ ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.· ΑΙδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. Β11ΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου.
ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ* κ. Άπ. Ξενουδάκης.
ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. ’ ΙΩΑΝΝΙΝΑ· κ. Γ. Β. Αάππας.

Εις τά μέρή, ένθα εϊαβτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δόνανται νά γείνωσι συνδρομηταΐ έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν εις τήν διεόθυνσιν
(Elster-Stbasse No. 19) έν ΛΕίΨΙΑι, είτε εις τα οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως του Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθόνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φόλλον άποστέλλεται έλεόθερον ταχυδρομικών τελών.

ΑΕΤΚΩΣΙΑ και ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.
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Παπαδάκης. AAPNAS·

1883.

W. DRUGUUN, LEIPSIC

FONDERIE DE CARACTERES

IMPRIMER IE OR I ENTALE

PREMIERS PRIX: PARIS 1867. PHILADELPHIE 1876.

LEIPSIC 1879. ♦♦

recommande sa fonderie de caractlres existant depuis 18-9 four f»>de de caracteres de toutes langues, de mime jue son imprimerie typographique
et artistique parfaitemeni mantle pour I'impression prompte et soignee d'ouvrdga de toute espice an plus Ims prix possible. Les frats relalivement
foibles de la composition, surtout pour les langues orientales, permelient I'impression en Allemagne d'ouvrages en langues Itrangbres, d'autanl plus
quo les frais de transport etc. ne sonl que menus. Outre Γimpression
«J

D'OUVRAGES ORIENTAUX

— la correction soignee de ces outrages se frit par des lettres attachls el la maison — une autre splciahte de I'llablissement e'est I'impression
d'ouvrages en style renaissance, avec initiates, vignettes, culs-de-lampe etc., sur papier de cuve hollandais.
Void un tableau des langues principales dont se chargent la frnderie de caracteres et I'imprimerie:
. Hieratique
49. Nestorien
61. Samaritain
13. Car. cunciformes assyr.
. fitrurien
X. Amhariquc
50. Norvcgicn
62. Sanscrit
. Hieroglyphes
14. Car. cunciformes babyl.
. Finnois
2. Anglais
39. Hindostani
51. Oncialc grecque
63. Sucdois
15. Car. cunciformes medes
3. Anglo-Saxon
27. Franqais
52. Palinyrien
40. Hongrois
64. Servien
16. Car. cuneiformes pers.
4. Arabe
28. Georgian
53.
Pchlvi
05. Sindhi
41.
Illyrique
Arameen
17.
Copte
29. Glagolitique
ΓArmenicn
54. Persan
66. Syriaque
18. Cypriquc
42. Italien
30. Gotniquc (anc.)
55.
Phenicien
43.
Koufiquc
S. Tartare
19.
Cyrillique
Aymara
31. Grec (anc. et mod.)
1. Bengal
56. Polonais
44. Letton
. Tibetain
20. Danois
32. Guarani
57.
Portugais
21.
Demotiquc
45.
Lithuanien
69.
Turc
33. Hebrcu
9· Birman
50. Rabbinique
46. Malaisien
22. Estrange!o
70. Valaque
so. Bohemien
34. Hebrcu (anc.)
59.
R
unique
47.
Mandchou
23. Espagnol
71. Wcndiquc
35. Hebrcu-allemand
It. Bresilien
60. Russe
24. £thiopicn
48. Mexicain
72. Zend
36. Hebrcu ccriturc
12. Bulgarc
Lc fottds de types de I'ttaHissement, qui comprend aduellement 185 caracteres orientaux, 20$ caracteres allemands et 394 caracteres
romains, total 784 caracteres different:> est toujours augmente par des acquisitions et en parlie par la production originals de caracteres Strangers.
Les caracteres allemands ct romains comprennent toujours les caracteres particuliers des langues scandinaves et romanes. Des echantillons de
caracteres et d'imprimes de meme que plans et evaluations sonl toujours expldils gratis et franco sur demands.
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Νεώταται προνομιούχοι έφευρέσεις

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

τοΰ Καθηγητοΰ li LINKE BITES.

01 πράκτορες τής πτωχεύσεως τοΰ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικού έργοστασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. ’Εμβάζων τις τό ποσόν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομικής έπιταγής διά τού αύστρο-ουγγρικοϋ Λ6·.δ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τού άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ μετάλλου, άςίας
άλλοτε φράγκων 70. Πάς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεως τής λευκότητος τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τού άγγλοβ’ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τού καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιριάν,
6 άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροβήκην ή ζακχαροΟήκην,
6 ώραίας ώοΟήκας,

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ.
Τιμή μάρκ. 50 (φρ. 62.50).

’Ασφαλέστατος τοΰ καιρού οδηγός άνεο
ύπολογισμοΰ.
NEON ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΝ
(REVERSIONS-HTGROMETER).
Τιμή μάρκ. 25 (φρ. 30.25).

’Αλάνθαστος όδηγός τής ύγρασίας.
Προ]'ριί(ΐ(ΐατα άπο<ίτ7).).ονται δωρεάν.
Ίδιοκτήται τών προνομίων

Biernatzki <V Co.
έν Άμβούργω.

t

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ΐ

κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
τρυπητόν τοϋ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
τεμάχια έν δλφ. Φρ. 20.
Εις άπόδειξιν δτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συ
σκευή δέν άρέση τφ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν παλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, ας άποτανθή,
μετά πάσης πεποιΟήσεως καί κατ’ εύ9 εϊαν πρός τόν
είς Βιότηι·,
Κεντρικήν άποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταννικοΰ έργοστασίου
WlEX II. ScHIFFAMTSOASSE 20.
Παρ’ έμοί εϋρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις πρός κα9αρισμόν
τών σκευών τούτων.
Υποκαταστήματα έν Λονδίνφ καί
Παρισίοις.
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J. II. Rabinowicz

EL8TER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο! · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΤΝΔ0Τ έν Βερολίνιρ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

Η ΑΥΓΗ.

