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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ
(|*ετ*  εΐκύνοϊ).

Δέν ύπάρχει λαός έπί τής γης, δστις νά μή έχη τάς πατρο- 
παραδότους αύτοΰ έορτάς. Αί έορταί αυται είναι είτε θρησκευ
τικοί, είτε έθνικαί ή και οικογενειακοί. Έξ απαλών, όνύχων είς 
αύτάς συνειθίζει ό άνθρωπος, αύτάς αγαπά, διότι τάς ένθυμεϊται 
τελούμενος καθ’ ήν εποχήν ή φαντασία του, νεανική και ζωηρά, 
ζωηρότερου άντελαμβάυετο τών εντυπώσεων.

Ύπάρχουσιν δμως λαοί, οιτινες είτε ένεκα τοΰ χαρακτήρας 
των είτε ένεκα τοΰ ακραιφνέστερου πρός τά πάτρια αισθήματος, 
θρησκευτικώτερον τών άλλων τηροΰσι τάς έορτάς των, και μεταξύ 
τών λαών τούτων συγκαταλέγεται άναυτιρρήτως και ό Ελληνικός. 
Τό φαινόμενου τοΰτο είναι έτι περιεργότερον, δταν άυαμνησθώμεν 
δτι ή μακροχρόνιος βάρβαρος δουλεία ού μόνον τάς έθνικάς έορτάς 
εΐχεν εντελώς καταλύσει, αλλά καί αύτάς τάς θρησκευτικά; καί 
οικογενειακά; κατά τό πλεΐστον εΐχε περιορίσει.

Άφ’ ής έποχής δμως τό Ελληνικόν έθνος κατετάχθη θεία 
συνάρσει είς τήν χορείαν τών ελευθέρων και ανεξαρτήτων εθνών, 
ό λαός έλευθέρως πλέον ήδύνατο νά έπιδοθή είς τήν τέλεσιν τών 
έορτών αύτοΰ. 'Ο Έλλην τών πατρώων αύτοΰ ηθών καί εθίμων 
ένεθυμήθη, καί ή σημερινή 'Ελλάς άναγεννωμένη έτεινε τήν χεϊρά 
της πρός τήν 'Ελλάδα τοΰ μεσαιώνος, τήν πρό τής βαρβάρου κατα- 
κτήσεως.

Το περίεργον τοΰτο φαινόμενου λαοΰ άυαγενυωμένου και έκ 
τοΰ τάφου έγειρομένου, παρατηροΰμεν καί είς τήν θρησκείαν και είς 
τήν γλώσσαν, ας άμφοτέρας ό αλλόθρησκος καί αλλόγλωσσος κατα
χτητής δέν κατώρθωσε νά έκριζώση έκ τής κατακτηθείσης χώρας.

Μία τών γενικωτέρων έν Έλλάδι έορτών, ίσως δέ και τών 
εύθυμωτέρων, είναι ή έορτή τοΰ Πάσχα, τής μεγάλης ήμέρας, καθ’ 
ήν δ χριστιανικός κόσμος πανηγυρίζει τήν έκ νεκρών άνάστασιν 
τοΰ Σωτήρος τοΰ ανθρωπίνου γένους. Δέν ύπάρχει έν Έλλάδι 
πόλις, όσον μεγάλη και άν ήναι, δέν ύπάρχει χωρίου, δσον μικρόν 
και άν ήναι, ένθα νά μή έορτάζηται τακτικώς κατ’ έτος τό Πάσχα. 
Ή έορτή αυτή καί έν τή πρωτευούση και έν ταϊς έπαρχίαις τόν 
‘ίδιον της πάντοτε διατηρεί τύπον. Άυάπαυσις άπό πάσης έργα- 
σίας, επισκέψεις συγγενών και φίλων, τράπεζαι γέμουσαι φαγητών, 
άρνία ψητά, κ. τ. λ. Ό εόρωπαϊκός πολιτισμός μετέβαλε κάπως 
έν τή πρωτευούση τοΰ βασιλείου και έν ταϊς μεγαλειτέραις πόλεσι 
τόν αρχαϊκόν και αφελή τής έορτής τύπον. Αι αριστοκρατικοί λ. χ. 
οίκογένειαι τών ’Αθηνών ή τών Πατρών δέν ψήνουσι τό άρνίον έν 
τή αύλή τής οικίας των ολόκληρον αλλά τό φέρουσιν έπ'ι τής 
τραπέζης κατά τόν εύρωπαϊκόν τρόπον παρεσκευασμένον. Ούχ 
ήττον δμως τό γενικόν τών κατοίκων (και τοΰτο λαμβάνεται κυρίως 
ύπ’ δψιν) διατηρεί ακόμη τό πατρώου έθιμον. Έγνωρίσαμεν έν 
Άθήναις ήλικιωμένον ανώτερου ύπάλληλου, άνδρα καί έν Εύρώπη 
κατά τήν νεότητά του σπουδάσαυτα και ώς νομάρχην, ώς γενικόν 
γραμματέα και ώς ύπουργόν πολλάκις ύπηρετήσαντα, δστις έβε- 
βαίονεν ήμάς, δτι έάν δέν ϊδη έψηνόμευον έν τή αύλή τής οικίας 
του τό άρνίον τοΰ Πάσχα, τό όποιον μόνος του ήγόρασε τήν προ
τεραίαν έν τή αγορά, και έάν δέν μετέβαινε τό μεσονύκτιον είς 
τήν έκκλησίαν ν’ άκούση τό "Χριστός άνέστη” ένόμιζεν δτι δέν 
είναι ούτε Έλλην ούτε χριστιανός. Τοσοΰτον έρ^ιζωμένον είναι 
τό έθιμ,ον τοΰτο έν τή ψυχή καί έν τή φύσει αύτή τοΰ Έλληνος.

ΙΙρότινων ακόμη έτών ήκούοντο καθ’ δλην τήν μεγάλην έβδο- 
μάδα έν μέσαις Άθήναις αί φωναί χιλιάδων προβάτων, μελλόντων 
νά θυσιασθώσι τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα. Σήμερον ή άστυνομία, 
συμμορφουμένη προς τάς αστυνομικός διατάξεις τών εύρωπαϊκών 
μεγαλοπόλεων, έξορίζει άμειλίκτως τά ποίμνια έκτος τής ζώνης 
τής πόλεως. ’Αλλά πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι τό τοιοΰτον 
άφαιρεϊ αρκετά τήν αφελή ποίησιν καί ρωμαντικότητα τής ώραίας 
έορτής. Καί αύτοί ακόμη οί πυροβολισμοί, "έθιμον βάρβαρον” 
ώς έν ταϊς άστυνομικαΐς προκηρύξεσιν ονομάζονται, και αύτοί ακόμη 
οί πυροβολισμοί, οί τοσοΰτον οχληροί καί πολλάκις έπικίνδυνοι, 

έκλείποντες άπό έτους είς έτος, άφαιροΰσι μέρος τοΰ τύπου τής 
έορτής.

Εν ταϊς έπαρχίαις τής Ελλάδος ή έορτή τοΰ Πάσχα διετηρησε 
τόν ακραιφνή καί καθαρόν αύτής τύπον. ’Εκεί καί τών όρνιων 
τά στίφη στρατοπεδεύουσιν έν ταϊς όδοϊς καί ταϊς πλατείαις τοΰ 
χωρίου- έκεϊ καί οί πυροβολισμοί άντηχοΰυτες ανενόχλητοι άγγέλ- 
λουσι διά τής βροντώδους αύτών φωνής τό έπίσημον τής ημέρας- 
έκεϊ μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες τελοΰσι τήν εορτήν 
μέ δλην έκείνην τήν αφέλειαν καί άπλότητα, ήν παρέλαβον παρά 
τών πατέρων αύτών. Δυστυχής θεωρείται ή οικογένεια, ή μή 
ούσα είς θέσιν ν’ άγοράση καί νά ψήση δλόκληρον άρνίον φράγ- 
κος καί άπιστος λέγεται εκείνος, δστις μή νηστεύσας καθ’ δλην 
τήν μεγάλην έβδομάδα δέν έορτάζει τό Πάσχα του δπως τό έθιμον 
τό άπαιτεϊ. Ήκούσαμευ δτι οί κάτοικοι μιας έπαρχίας έκαμαν 
ποτέ αναφοράν πρός τήν κυβέρνησίν, παρακαλοΰντες νά μετατεθή 
ό νομάρχης. Διατί; Διότι τόν είδον τρώγουτα όρνιθα τήν μεγάλην 
παρασκευήν καί μή έχοντα ολόκληρον άρνίον έπί τής τραπέζης 
του τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα.

Ή ήμετέρα εΐκών παριστά τήν πανήγυριν τής έορτής τοΰ 
Πάσχα έν θήβαις. Όσοι τών αναγνωστών ημών παρέστων θεαταί 
τοιαύτης έορτής έν τινι Ελληνική έπαρχία θέλουσιυ ευρει έν τή 
είκόνι ταύτη άυάμυησιυ εύχάριστον παρελθόντων χρόνων, δσοι δέ 
δέν είδον αύτήν, θέλουσι λάβει μικρόν τινα αύτής ιδέαν.

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΗΚΟΝΣΦΗΛΔ.
(ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΔΙΣΡΑΕΛΗΣ.)

Είς τών διασημοτέρων άνδρών τοΰ αίώνος ήμών καί τών 
έγκριτωτέρων πολιτικών τής ’Αγγλίας, ό Λόρδος Βήκονσφηλδ άπέ- 
θανε τήν νύκτα τής 6jl8 Απριλίου τρ. έτ. Ό θάνατος αύτοΰ ού 
μόνον έν ’Αγγλία άλλά καί απανταχού τής οικουμένης βαθεϊαν 
έπροξένησεν. έντύπωσιν.

Ό Λόρδος Βήκονσφηλδ έγεννήθη τή 21 Δεκεμβρίου 1804 έν 
Λόνδίνω έκ γονέων Ισραηλιτών. Η δήλωσις τής γεννήσεώς του 
έχει ώς εξής- “Γραφείου τής Συναγωγής τών Ισπανών καί ΙΙορ- 
τογάλλωυ Ιουδαίων έν Λονδίνω. Όνομα τοΰ τέκνου· Βενιαμίν. 
“Ονομα τοΰ πατρός- Ισαάκ. Τής μητρός- Μαρία. ’Επίθετου 
Δισραέλης. Ημέρα τής γεννήσεώς- Παρασκευή. Κατά τό 
Εβραϊκόν ήμερολόγιον*  19 Τεβέτ 5565. Χριστιανικόν ήμερολόγιον 
21 Δεκ. 1804. Η περιτομή έξετελέσθη ύπό τοΰ Δ. Λ. Λίνδου 
τή 26 Τεβέτ 5565. Έπικυροΰται κ. τ. λ. Δ. 1. δέ Κάστρο.”

0 πάππος τοΰ Βήκονσφηλδ, άπόγονος Ισπανών Εβραίων, κα
τέφυγε πρό τής συστάσεως τής Τερεξετάσεως είς τήν Βενετίαν, 
ένθα έπεδόθη είς τό έμπόριον καί άπέκτησεν αρκετήν περιουσίαν. 
Ό δέ πατήρ αύτοΰ ’Ισαάκ μετέοη είς Λονδίνου, δπου μεθ’ ικανής 
έπιτυχίας έκαλλιέργησε τά γράμματα, άποκτήσας φήμην ώς συγ- 
γραφεύς. Ό ύιός του Βενιαμίν ήτο προωρισμένος διά τό έμπόριον, 
άλλ’ ή κλίσις αύτοΰ τόν ώθει πρός τάς έπιστήμας. Έσπούδασε 
λοιπόν Νομικά ασχολούμενος πρό πάντων μέ τήν φιλολογίαν. Έν 
ήλικία 21 έτους έξέδωκε τό πρώτον αύτοΰ σύγγραμμα, τό μυ
θιστόρημα VmAN Grey, έν ω περιγράφονται μετά πολλής ζωη- 
ρότητος καί σατυρικής εϋτραπελείας αί εύποροΰσαι τάξεις τής άγ- 
γλικής κοινωνίας.

Μετά πολύμηνου άποδημίαυ είς τήν Ανατολήν έπέστρεψεν είς 
Λονδίνου, καί άπό τής στιγμής ταύτης, ύπό άκρατήτου κεντούμενος 
φιλοδοξίας, κατεγίυετο είς τό νά γείυη γνωστός, καί πρός τόν σκο
πόν τούτου άπεφάσισε νά έπιδοθή είς τήν πολιτικήν. Κατ’ άρχάς 
δμως τό τοιοΰτον δέν ήτο εύκολου · πολλά τω παρενεβάλλοντο προ
σκόμματα, πολλάς ύπέστη άποτυχίας. Τέλος τω 1832 κατώρθωσε 
νά έκλεχθή βουλευτής. Χαρακτηριστική είναι ή άπάντησις, ήν 
έδωκε τω τότε πρωθυπουργοί Λόρδω Melbourne. Ό Melbourne 
τόν ήρώτησεν “Είπέ μοι, τί ζητείς;” Ό νέος βουλευτής, προσ- 

βλέπων τόν γέροντα πρόεδρον άσκαρδαμηκτί · “θέλω νά γείνω 
πρωθυπουργός!” τω άπήντησεν.

Άλλάξας μετ’ ού πολύ σημαίαν καί άσπασθείς τάς άρχάς τών 
συντηρητικών έξελέχθη τώ 1837 πάλιν βουλευτής.

Ότε δέ έξεφώυησευ έν τή βουλή τόν πρώτον αύτοΰ λόγον, 
έχλευάσθη διά τό θεατρικόν του ύφος, διά τήν παράδοξου προφοράν 
του καί έν γένει διά τάς πομπώδεις καί ποιητικός αύτοΰ φράσεις ■ 
“Γελάτε; εΐπεν όργίλως άποτειυόμενος πρός τούς βουλευτάς-, δέν 
θέλετε τώρα νά με άκούσητε; Πρέπει νά παύσω- άλλά θά έλθη και
ρός καθ’ δν θά μέ ακούσετε!”

Άλλά μέχρι τοΰ έτους 1839 ή τύχη έξηκολουθει νά τω ήναι 
εναντία. Τώ 1839 ένυμφεύθη τήν πρώτην αύτοΰ σύζυγον, τήν 
γ-^ρΐ'» τοΰ βουλευτοΰ Lewis, ή τις, σύντροφος πιστή καί νουνεχής 
τόν έβοήθησε νά ύπερνικήση τάς διαφόρους τοΰ πολιτικού βίου 
θυέλλας. Καθ’ ήν έποχήν ό Πήλ άνεπέτασε τήν σημαίαν τής 
ελευθερίας τοΰ εμπορίου, ό Δισραέλης έγέυετο αρχηγός τής άντι- 
πολιτεύσεως, καί τώ 1852 είσήλθε κατά πρώτον είς τό ύπουρ- 
γεϊον, πρωθυπουργοΰυτος τοΰ Λόρδου Δέρβη.

Έν τή συνόδω τοΰ 1866 έπολέμησεν δ Δισραέλης μετά πολ
λής έπιτυχίας τό ύπουργεϊον 'Ρωσσελ-Γλάδστωνος, καί κατώρθωσε 
νά έλθη πάλιν είς τά πράγματα, ένθα διέμεινε μέχρι τοΰ 1870, 
ύποχωρήσας είς τόν Γλάδστωνα- Τω 1874 έκλήθη πάλιν ό Δισ
ραέλης είς τό ύπουργεϊον τών συντηρητικών. Αί έπιτυχίαι του 
είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν καί κυρίως είς τό άνατολικόν ζήτημα 
μεγάλην τω παρέσχον έν Αγγλία δημοτικότητα, διότι ό Βήκονσφηλδ 
ήτο άνήρ ύπέρ πάντα άλλου γνωρίζων νά κολακεύη τήυ έθνικήν 
φιλοτιμίαν, καί ή βασίλισσα, ής τήν εύνοιαν πρό πολλοΰ έχαιρεν, 
άπέυειμεν αύτω έπαυελθόυτι έκ τής έν Βερολίνο) Συυδιασκέψεως 
τόν τίτλον τοΰ κόμητος Βήκονσφηλδ, άφ’ ου πρό πενταετίας 
ήδη δ Δισραέλης εΐχε δεχθή του τίτλον κομίσσης διά τήυ έν τώ 
μεταξύ άποθανοΰσαν δευτέραν αύτοΰ σύζυγον. Κατά Μάρτιον τέλος 
τοΰ 1880 ήναγκάσθη πάλιν νά ύποχωρήση είς τόν αρχαιον αύτοΰ 
άντίπαλον, τόν Γλάδστωνα. Έκτοτε άνέλαβε τήν άρχηγίαν τής 
άντιπολιτεύσεως έν τή άνω βουλή καί παρέσχεν ούκ ολίγα πράγ
ματα είς το ιρλανδικόν ζήτημα, μέχρις ου ό θάνατος έλθών διέκοψε 
πάντα τά σχέδια.

Ώς συγγραφεύς δ Δισραέλης έγένετο γνωστός διά πολλών 
συγγραμμάτων, έν οΐς μετά πολλής ζωηρότητος άνέπτυξε τάς 
άρχάς τής ουτω λεγομένης μερίδος τής νέας Αγγλίας. Ή άπο- 
θέωσις τοΰ ’Ιουδαϊσμού απαντάται έν αύτοϊς έπανειλημμένως. Ό 
Εβραίος, καί τοι βαπτισθείς, δέν ήδύνατο νά λησμονήση τήν κατα
γωγήν του. Άλλ’ ή πολιτική του ένέργεια έπεσκίασε τήν φιλο
λογικήν αύτοΰ δόξαν. Έν έσχάτω γήρατι συνέγραψε τό τελευταίου 
αύτοΰ μυθιστόρημα, ό Έυδυμίωυ, ου τήν έκδοσιν έπώλησευ 
άντί 10 χιλ. λιρών. Τό έργον τοΰτο ευρε πολλούς τούς έπικριτάς, 
άποδεικνυει δμως τήν έκτακτου τοΰ γέροντος ζωηρότητα. Ό σχεδόν 
όγδοηκοντούτης συγγραφεύς, λατρευτής ένθερμος πάντοτε τοΰ 
γυναικείου φύλου, δίδει είς τόν νέου ήρωά του τήυ συμβουλήυ υά 
θηρεύη πάυτοτε τήυ εύυοιαυ τώυ γυυαικώυ, διότι μόυου οι’ αύτώυ 
δύυαται δ υέος υά κόμη τήυ τύχηυ του είς αύτόυ του κόσμου.

Όριστικήυ κρίσιυ περί τοΰ βίου καί τοΰ χαρακτήρας τοΰ 
άυδρός, δυ σήμερου Ορηυεϊ ή Αγγλία, δέυ δύυαταί τις άκόμη νά 
έπιφέρη. Άυαντίρρητον δμως είναι δτι μετά τούς χρόνους τοΰ 
υεωτέρου ΓΙίττ δ Λόρδος Βήκονσφηλδ ύπήρξευ δ ίκαυώτερος τώυ 
Αγγλων πολιτικών. Τήν εύνοιαν τής βασιλίσσης έχαιρε μέχρι 
τής τελευταίας τοΰ βίου του στιγμής. Ή μνήμη του θέλει δια- 
τηρηθή ακμαία έν τή πατρίδι του ’Αγγλία, καί αύτοί οί εχθροί 
του ιστανται θαυμάζοντες έυώπιου τοΰ φερέτρου τοΰ άπελθόντος 
ανδρός. Λπόδειξις ή έσχάτως παμψηφεί ύπό τής βουλής ψηφισθεϊτα 
άυέγερσις μνημείου τω Λόρδω Βήκονσφηλδ έν τω άγγλικω Γίανθέω, 
τω ναω τοΰ Westminster.

Η ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ·. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΗΓΪΡΙΣ.

II Λειψία είναι ώς γνωστόν μία τώυ έμπορικωτέρων ηπει
ρωτικών πόλεων τής Γερμανίας. Τελευταίως κάπως έσμικρύνθη 
ή σημασία της αυτή ένεκα τής καί έμπόριον καί βιομηχανίαν έπί 
μάλλον καί μάλλον άπορροφούσης πρωτευούσης τής γερμανικής 
αύτοκρατορίας, τοΰ Βερολίνου, ου ή Λειψία τρεις μόνον ώρας διά 
τοΰ σιδηροδρόμου άπέχει- ούχ ήττον δμως ή Λειψία διατηρεί 
πάντοτε τήν θέσιν αύτής διά τών τρις τοΰ έτους έν αύτή τελου- 
μένων μεγάλων έμπορικών πανηγύρεων, αί τιυες λαμβάνουσι χώραν 
τό νέου έτος, δτε ή παυήγυρις διαρκεϊ δύω έβδομάδα;, τό Πάσχα 
καί κατά Σεπτέμβριον, δτε διαρκεϊ τέσσαρας δλας εβδομάδας. 'Ότι 
αί συναλλαγαί δέν είναι μικραί, καί μάλιστα κατά τάς δύω τελευ
ταίας ταύτας πανηγύρεις, άπόδειξις είναι ή μεγάλη τών ξένων έμ
πορων συρροή. Καί κατ’ άρχάς μέν ή διάρκεια τών πανηγύρεων 
ήτο ώρισμένη έπί τρεις έβδομάδας- έπειδή δμως τά μεγάλα έμ- 
πορικά καί βιομηχανικά καταστήματα έπεμπου τούς αντιπροσώπους 
των είς Λειψίαν πριν άρχίση ή μεγάλη τής παυηγύρεως ταραχή, 
δπως έν ήσυχία διαπραγματευθώσιν, έπεκράτησε νά προστίθεται 
μία έβδομός, ή λεγομένη έβδομάς τώυ χονδρικών πωλήσεων, ήτις 
άποτελεϊ σήμερου τό κυριώτερου μέρος τής δλης παυηγύρεως, καί 
καθ’ ήν μόνον χονδρικαί πωλήσεις καί άγοραί έπιτρέπουται.

Τό συμαυτικώτερου προϊόν τής συναλλαγής άποτελοΰσι τά 
δέρματα, κατειργασέμνα καί μή. Έν διαστήματι 4 ή 5 ημερών 
γίνονται συνήθως πωλήσεις 1'|., έκατομ. χιλιογράμμωυ δερμάτων. 
Ότι τό Ελληνικόν καί έν γένει τό άνατολικόν στοιχείου λαμβάνει 
πολύ ενεργόν είς τοΰτο μέρος είναι φυσικόν, καθότι έξ δλων τών 
δερμάτων τά δέρματα τών μερών ημών κατέχουσι τήν πρώτην 
θέσιν. Έν ώ είς τά άλλα ε’ίδη παρατηρεϊται άπό τινων έτών 
έλάττωσίς τις, τά δέρματα δεικνύουσι τουναντίον πάυτοτε τάσιν 
αύξήσεως.

Μετά τά δέρματα έρχονται τά έριοΰχα (αί τσόχαι), τά όποια 
άποτελοΰσιν ένα τών κυριωτέρωυ βιομηχανικών κλάδων τοΰ βασι
λείου τής Σαξωνίας. Έξ δλων τώυ μερών τοΰ κόσμου έρχονται 
οί τών γερμανικών έριούχων άγορασταί, καί αύτοί οί Βέλγοι καί 
Γάλλοι δέν άπαξιοΰσι ν’ άγοράζωσιυ αύτά, μεταπωλοΰντες αύτά 
ίσως κατόπιν ώς προϊόντα γαλλικών καί βελγικών έργοστασίων. 
Διά τό είδος τοΰτο τοΰ έμπορίου κατεσκευάσθησαν μεγάλαι στοαί 
τώυ έριούχων (Tuchhalleii), έν αι; οί πωληταί έχουσι τήν εύκο- 
λίαν νά έκθέτωσι δεόντως τά έμπορεύματά των.

Έρχονται κατόπιν τά μουσικά όργανα, τά παιδικά παιγνίδια 
καί τά ώραϊα λινά ύφάσματα, τά όποια κατασκευάζονται είς τά 
περίχωρα.

Μετά τήν έβδομάδα τής χονδρικής πωλήσεως άρχεται κυρίως 
ή παυήγυρις. Κώδων κρουόμευος τήυ πρωίαν τής Κυριακής αγ
γέλλει τήυ έναρξιν αύτής. Εύθύς άυοίγουται πάντα τά έπί τώυ 
μεγάλων καί μικρών πλατειών καί λεωφόρων στηθέντα ξύλινα 
παραπήγματα, έν οΐς γίνεται ή λιανική λεγομένη πώλησις.

’Εννοείται δτι ή συρροή τοΰ πλήθους είναι μεγίστη πρό πάν
των έν τή πλατεία, ένθα έκτίθευται διάφορα θεάματα πρό τώυ 
οφθαλμών τοΰ φιλοπερίεργου πλήθους. ’Ενίοτε τά θεάματα ταΰτα, 
άγυρτικαί ώς έπί τό πλεϊστον εκθέσεις, διεγείρουσιν άντί τής περι
έργειας τήν άηδίαν άλλ’ δ όχλος θέλει νά διασκεδάση καί — δια
σκεδάζει. Αί όδοί καθίστανται άδιάβατοι ένεκα τής μεγάλης συγ- 
κεντρώσεως τών ανθρώπων μικροί καί μεγάλοι, νέοι καί γέροντες, 
άνδρες καί γυναίκες συνοθοΰνται άναμίξ έπί τών πεζοδρομίων, καί 
δταν μάλιστα βαρεϊά τις φορτηγή άμαξα διασταυροϊ τάς στενάς 
τής πόλεως όδούς, σχηματίζεται αληθής φράκτης καί τό ανθρώ
πινον ρεΰμα σταματά έπί στιγμήν ώς άπολιθούμενον.

'Ότι κατ’ αύτάς τάς ήμέρας, καί μάλιστα δταν δ καιρός δια- 
τηρήται εύδιος, οί ταχυδακτυλουργοί έξασκοΰσιν έν ταϊς πολυπλη- 
θέσιν όδοϊς καί πλατείαις τό έντιμον αύτών έπάγγελμα, είναι εύυόη- 
τον, καί ό καθ' έκάστηυ έκδιδόμενος ύπό τής αστυνομίας κατάλογος 
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τώυ άπολεσθέυτων και κλαπέντων πραγμάτων κατέχει πολλάς σε
λίδας είς σχήμα μεγάλου τετάρτου.

Ό θέλωυ νά σπουδάση τούς διαφόρους τύπους και τάς δια
φόρους φυσιογνωμίας έχει στάδιον ανοικτόν, και πολλοί ζωγράφοι 
θά έπραττον ϊσως καλλίτερον έπισκεπτόμενοι έπι δύω ή τρεις 
εβδομάδας την παυήγυριυ τής Λειψίας παρά έπιχειροΰυτες πολυδα- 
πάνους και κοπιώδεις αποδημίας πρός εύρεσιν περιέργων ύπο- 
Οέσεωυ. Δυνάμεθα νά βεβαιόσωμεν αύτούς δτι και πρωτοτυπίαν 
πολλήν θά ευρισκον και ύλην άφθονου διά τήν γραφίδα των.

Έν τω έπομένω τεύχει θέλομεν δώσει στατιστικός τινας πλη
ροφορίας περί τής έφετεινής του Πάσχα πανηγύρεως, ήτις διαρ- 
κέσασα τέσσαρας ακριβώς έοδομάδας, έληξε πρό τριών μόλις 
ήμερών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ0ΥΒ1ΝΣΤΑIΝ.
Μουσι-ζ.ός, ά-ο9. -ζ.ατά Μάρτιον 1881.

(μετ’ είκόνος.)

Ό Νικόλαος Γ. 'Ρούβινσταϊν έγευυήθη έν Μόσχα τω 1835. 
'0 πατήρ αύτοΰ είχε μεγάλα κτήματα έν Βεσσαραβία, αλλά συνέ
πεια δίκης τινός μετά τής κυβερνήσεως άπώλεσεν άπασαυ τήν 
περιουσίαν του καί ήναγκάσθη νά μετοικήση είς Μόσχαν, ένθα 
έσύστησεν έργοστάσιον μολυβδοκουδύλωυ. Ό πρεσβύτερος αύτοΰ 
υιός ’Αντώνιος, γεννηθείς έν έτει 1830, ώς καί ό νεώτερος υιός 
Νικόλαος, έκ τής παιδικής των ήδη ηλικίας έκτακτον έοείκνυου 
πρός τήν μουσικήν κλίσιν, ήν έτι μάλλον άνέπτυξευ ή μήτηρ 
αύτών, γυνή πεπαιδευμένη καί κυμβαλίστρια έκ τών δοκιμωτέρων. 
Τω 1844 οί δύο αδελφοί μετέβησαν μετά τής μητρός των είς Βε
ρολΐνον, ένθα εύρέθησαν ύπό τήν εύεργέτικήν έπιρροήν τοϋ έξοχου 
Μενδελσώνος καί τοΰ διάσημου Δαίνου. '0 έν έτει 1846 έπισυμβάς 
θάνατος τοΰ πατρός ήνάγκασε τήν μητέρα νά σπεύση είς Μόσχαν 
μετά τοΰ ένδεκαετοΰς Νικολάου, έν ω ό ’Αντώνιος πρός τελειο- 
ποίησίν του μετέβη είς Βιέννην.

Έκτοτε ό Νικόλαος 'Ρούοινσταϊν δέν έγκατέλιπε πλέον τήν 
Ρωσσίαν. Έυεγράφη φοιτητής τής Νομικής έν τω Πανεπιστήμιο) 
τής Μόσχας, ένθα καί άπεπεράτωσε τω 1855 τάς σπουδάς αύτοΰ. 
Τω 1860 διωρίσθη διευθυντής τής έν Μόσχα μουσικής Εταιρίας, 
συστήσας καί τάς τοσοΰτον άρεστάς μουσικός εσπερίδας καί μετ’ 
ού πολύ καί τό Ώιδεϊον, ού έγένετο διευθυντής.

Έπί είκοσιν δλα έτη ούδείς ποτέ τόν είδε παραμελοΰντα τά 
καθήκοντα αύτοΰ ώς διευθυντοΰ, ώς διδασκάλου καί αρχιμουσικού.

Διά νά έννοήση τις τί οφείλει ή αρχαία τής 'Ρωσσίας πρω
τεύουσα είς τόν Νικόλαον 'Ρούβινσταϊν, πρέπει ν’ άυαλογισθή τί 
ήτο ή Μόσχα ύπό μουσικήν έποψιν προ αύτοΰ, καί τί έντός είκοσιν 
έτών έγένετο. Πρό αύτοΰ ή μουσική, ώς τέχνη, περιωρίζετο έν
τός στενωτάτου κύκλου τής προνομιούχου τών. πολιτών τάξεως, 
καί ένταΰθα δέν.ήτο αντικείμενο·? ανάγκης αλλά μόνον πολυτελείας 
καί έπιδείξεως. Οί μεγάλοι κλασικοί μουσικοί ή σαν σχεδόν άγνωστοι.

Τω 1858 ό ’Αντώνιος Ρούοινσταϊν Ίδρυσε·; έν Πετρουπόλει 
τήν ρωσσικήυ μουσικήν Εταιρίαν, ής τμήμα έγένετο ή έν Μόσχα. 
Άπό τής έποχής ταύτης ή άοκνος τοΰ Νικολάου δραστηριότης 
συνεοάδιζε μετά καταπληκτικής έπιτυχίας. ΤΙ μουσική τέχνη, κε- 
κλεισμένη μέχρι τοΰδε έντός τών τοίχων τών πλουσίων μεγάρων, 
έγένετο ανάγκη όλων τών τάξεων τοΰ λαοΰ. Καί είς τοΰτο κυρίως 
έγκειται ή μεγάλη τοΰ Νικ. 'Ρούοινσταϊν άξια, δν ή Μόσχα ούδέ
ποτε θέλει λησμονήσει.

Περιττόν ν’ άναφέρωμευ ένταΰθα μέ πόσην αφιλοκέρδειαν 
είργάζετο. Γνωσταί είσίν αί συναυλίαι αύτοΰ ύπέρ τοΰ Έρυθροΰ 
Σταυροΰ κατά τόν τελευταίο·; -ρωσσο-τουρκικόν πόλεμον, γνωσταί 
επίσης αι συναυλίαι του έν καιρω τής μεγάλης έν Παρισίοις Έκ- 
θέσεως- γνωσταί έπίσης αί χρηματικοί βοήθεια·., άς παρείχε πάν
τοτε είς ένδεεΐς καί επιμελείς τοΰ Ώιδείου μαθητάς, μεθ' ών έμοί- 
ραζε πολλάκις καί τό τελευταίου αύτοΰ ρουβλιού.

Έν τώ προσώπω τοΰ Νικολάου Ρούβινσταϊν ή 'Ρωσσία άπώ
λεσεν ένα τών διαπρεπεστέρων αύτής κυμβαλιστών καί μουσικο
διδάσκαλων, ώς καί ένα τών εύεργετικωτέρωυ αύτής πολιτών.

Ή παρούσα είκών έλήφθη έκ φωτογραφίας, εύμενώς σταλείσης 
ήμϊν παρά τοΰ έν Μόσχα άυταποκριτοΰ ήμών.

ΓΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΟΑΥΜίΙΙΑι ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

Αί έκ μέρους τής γερμανικής κυβερνήσεως καί δαπάνη αύτής 
έυεργηθεΐσαι έν ’Ολυμπία άνασκαφαί έπερατώθησαν. Κατά τήν 
μεταξύ Ελληνικής καί γερμανικής κυβερνήσεως συνομολογηθεΐσαν 
σύμβασιν, ή Γερμανία δικαιούται νά λάβη τά διπλά τών άνακα- 
λυφθέντων άρχαίων. Ήδη ή γερμανική κυβέρνησις άπαιτεΐ πλέον 
τών δύο χιλιάδων αντικειμένων, ά τινα αί άνασκαφαί άπεκάλυψαν. 
Είναι δέ τά αντικείμενα ταΰτα έκ μαρμάρου, έκ χαλκού, έξ ύέλου 
κ. τ. λ. Πολύς έγένετο έσχάτως έν Άθήναις λόγος περί τών 
άνασκαφών τούτων, καί, ώς μανθάνομεν, αί περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου διαπραγματεύσεις ήχθησαυ είς αίσιον πέρας μεταξύ τής 
Ελληνικής κυβερνήσεως καί τοΰ άντιπροσώπου τής Γερμανίας.

Αί έν ’Ολυμπία άνασκαφαί ύπήρξαν καί έυδιαφέρουσαι πολύ 
καί γόνιμοι, καί ή Αρχαιολογία δικαίως σεμνύνεται έπί τω νέω 
αύτής τούτω θριάμβω.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΩΣΤΙΑ u

Κατά τάς γινομένας έν Ώστία άνασκαφάς, αί τινες διενεργοΰνται 
ύπό τής ’Ιταλικής κυβερνήσεως, έγένετο κατά τάς τελευταίας ταύτας 
ημέρας σπουδαιοτάτη άνακάλυψις.

Σημειωτέο·; δτι ή Ωστία ήτο έν καιρω τής ρωμαϊκής αύτο- 
κρατορίας πόλις μεγάλη, κατοικουμένη ύπό όγδοήκοντα χιλιάδων 
ψυχών.

Πλησίον τοΰ άρχαίου ρωμαϊκού θεάτρου άνεκαλύφθη βωμός 
έξαισίας ώραιότητος. Είς τάς πλευράς τοΰ βωμοΰ τούτου ύπάρ- 
χουσιν έν άναγλύφοις παραστάσεις τής γεννήσεως καί τής παιδικής 
ήλικίας τών διδύμων 'Ρωμύλου καί 'Ρέμου. Ό βωμός ούτος, τό 
σημαντικώτερον τών μέχρι τοΰδε έν Ώστία άνακαλυφθέντων άρ
χαίων, είναι θαυμασίας διατηρήσεως.

ΓΝΉΣΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ VELASQUEZ.

Είκών γνησία τοΰ Velasquez άνεκαλύφθη έπ’ έσχάτων έν 
τή έν Βιέννη Ακαδημία τών ώραίων τεχνών. Ή είκών παριστά 
τον βασιλέα Φίλιππον Β’. έφιππον, καί έθεωρεΐτο μέχρι τοΰδε 
άντιγραφή. ’Επιτροπή συγκειμένη έκ καθηγητών τής Ακαδημίας, 
τών διασημοτέρων, έξετάσασα τό έργον, άπεφάνθη δτι πράγματι 
είναι πρωτότυπον.

Ο ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΕΝ ΧΙΩι ΣΕΙΣΜΟΣ
(μ.ετ" εικόνων).

Παρήλθον ήδη τόσαι ήμέραι άπό τοΰ καταστρεπτικού σεισμού, 
τού ένσκήψαντος κατά τής άτυχοΰς νήσου Χίου, καί ακόμη ό κόσμος 
δέν δύναται νά συνέλθη άπό τής βαθείας έντυπώσεως, ήν τό φρι- 
κώδες τοΰτο συμβάν ένεποίησεν. Ό μικρός, ό άνίσχυρος άνθρωπος 
ϊσταται τρέμων ένώπιον τών ισχυρών τής φύσεως στοιχείων, καί 
δλαι αί γνώσεις του, δλαι τής έπιστήμης αί έρευναι άποδεικνύονται 
παιδαριώδεις άπέναντι τών καταπληκτικών τής φύσεως δυνάμεων. 
Είναι αινίγματα ταΰτα, τά όποια ούδείς σοφός θέλει ποτέ λύσει, 
είναι γεγονότα διαλανθάνοντα τοΰ άνθρωπίνου νοός τήν διορατικό
τητα. Μόνον τάς ένεργείας καί τά άποπελέσματα τής μεγάλης 

τούτης τών στοιχείων έπιρροής δυνάμεθα νά έπιβεβαιώσωμεν άλλ’ 
ούτε τάς αιτίας των ούτε τήν πηγήν αύτών εύρίσκομεν.

Αί ένέργειαι αυτοί τής φύσεως φοβερόν πάλιν έδωκαν δείγμα 
τής καταπληκτικής αύτών έπιρροής. Όπου χθές άκόμη ύπήρχον 
πόλεις άνθηραί καί τερπναί πεδιάδες, δπου χθές άκόμη έζων άν
θρωποι εύτυχεΐς — σήμερον βασιλεύει καταστροφή καί θάνατος!

Τά καθ’ έκαστο τής φρικώδους έν Χίω καταστροφής είσίν 
άρκούντως γνωστά. Άπας ό τύπος όλων τών εθνών, δλων τών 
χωρών περιείχε κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας τάς σπαραξι
κάρδιους λεπτομέρειας. Ημείς δέν θέλομεν ένδιατρίψει είς αύτάς 
διότι πράγματι πολύ λυπηροί είναι.

Σήμερον παρουσιάζομε·; είς τούς άυαγνώστας ήμών δύω 
πρωτοτύπους εικόνας τής 
Χίου, τήν μέν παριστώ- 
σαν τήν ώραίαν νήσον, τόν 
"Παράδεισον τούτον τού 
Έλληνικοΰ Αρχιπελάγους”, 
ώς δικαίως ώνομάσθη, πρό 
τής καταστροφής, τήν δέ 
ληφθεΐσαν φωτογραφικώς 
έπιτοπίως μετά τόν σει
σμόν καί παριστώσαν μέ
ρος μικρόν τής καταστρο
φής. Ναι μέν, φαίνονται 
άκόμη όρθοί τοίχοι οικιών, 
φαίνονται άκόμη σωζόμενά 
που τά έργα τών ανθρω
πίνων χειρών άλλ ούχ 
ήττον τά όλέθρια τοΰ σει
σμού άποτελέσματα είσί 
καταφανή. Οί ορθοί τοίχοι 
δέν περικλείουσι πλέον τί, 
διότι τό έσωτερικόν τών 
οικιών κατέπεσεν. Οί ισχυ
ροί κλονισμοί κατέστρεψαν 
έν μια στιγμή δ,τι χεΐρες 
άνθρώπων έν μεγάλω χρο
νικά διαστήματι άνήγει- 
ρον.

Πεπρωμένου φαίνεται 
ήτο ή ώραία αδτη νήσος 
νά καταστή ύφ’ δλα: τάς 
έπόψεις μεγαλομάρτυς. Τω 
1822 τήν κατέστρεψαν οί 
άνθρωποι καί τήν ήρήμω- 
σαν μέ τά άγρια αύτών 
πάθη, σήμερον δέ μετά 
παρέλευσιν μόλις 60 έτών 
τήν καταστρέφει ή φύσις 
μέ τήν σιδηράν καί άμείλικτον 
μαστόν έκείνην δύναμιν, έναντίον τής όποιας ούδείς ισχύει φραγμός.

Άλλ’ δπως τότε κατά την μεγάλη·; τοΰ έθνους ήμών έπανά- 
στασιν εύρέθησαν άνθρωποι εύεργετικοί, προσπαθήσαντες οσον 
τοΰτο τοΐς ήτο δυνατόν ν’ άνακουφίσωσι τήν δυστυχίαν τών κατοί
κων τής Χίου, προσφέροντες άσυλον καί άρτον είς τούς πρόσφυγας, 
ουτω καί σήμερον πάλιν ή άκάματος καί πάντοτε πρόθυμος φιλαν
θρωπία έρχεται είς έπικουρίαυ δεινοπαθούντων πλασμάτων, καί 
πρώτοι σπευοουσιν άρωγοί καί άντιλήπτορες τών δούλων άδελφών 
οι ελεύθεροι τής 'Ελλάδος άδελφοί, έννοούντες κάλλιστα τήν 
σημασίαν τοΰ ρητού- .Bis dat qui cito dat.“ ("Δίδει δίς ό 
ταχέως δίδω·;.”)

αύτής χεΐρα, μέ τήν άκαταδά·

ΛΝΆΜΝΉΣΙΣ ΕΚ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
(μετ’ είκόνος).

Γνωστόν τοΐς πάσιν είναι δτι αί περίστεροί τής πλατείας τοΰ 
Άγιου Μάρκου έυ Βενετία άπολαμβάνουσι παρά τω λαω ύπολήψεως 
καί σεβασμού ιερών περιστερών Ίσως δμως ή αιτία τής τοιαύτης . 
άποθεώσεως δέν είναι τοσοΰτον γνωστή. Παράδοσίς τις λέγει, δτι έυ 
άρχή τής 13ης εκατονταετηρίδας ό ναύαρχος τής ένετικής δημοκρα
τίας Δάυδολος έλαβε περί τής πολιορκίας τής Κρήτης διά μέσου 
περιστερών πληροφορίας, δΐ ών κυρίως έπετεύχθη ή άλωσις τής 
νήσου. Ό άνδρεΐος ναύαρχος πάλιν διά περιστερών άπέστειλε τήν 
ε’ίδησιν τής άλώσεως τής Κρήτης είς τήν Βενετίαν, ένθα ύπό τάς 

στοάς τής πλατείας τοΰ 
Αγίου Μάρκου παρεχωρή
θησαν είς τούς πτερωτούς 
τούτους αγγελιοφόρους κα
τάλληλα καταλύμματα. Αί 
απόγονοι τών ένδοξων εκεί
νων περιστερών, πληθυν- 
θεΐσαι έκτοτε, τρέφονται 
μέχρι σήμερον δημοτική 
δαπάνη καί χαίρουσαι πε- 
τώσι περί τήν κεφαλήν καί 
τάς χεΐρας τώυ τήν τρο- 
φοδότησιν αύτών έντεταλ- 
μένων γυναικών. ’Επειδή 
δέ ούδενί έπιτρέπεται ούτε 
νά τάς κυνηγήση ούτε νά 
τάς φονεύση, αί περιστεραί 
έκεΐναι διάγουσι βίον ήσυ
χο·; καί άμέριμνον. Πάντες 
οί τήν Βενετίαν έπισκεφθέν- 
τες είδου βεβαίως τά πε
ρίεργα έκεΐνα πτηνά. Η 
ήμετέρα είκών, έργον δο
κίμου ζωγράφου, τοΰΕεΗΤ- 
LER, παριστά τήν στιγμήν 

τροφοίοτήσεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΒΙΝΣΤΑΪΝ.

ΟΔΟΣ ΕΝ ΒΟΜΒΑΗ-
(μετ* είκόνος).

Έν τή κατ’ αύτάς τελου- 
μένη ένταΰθα έκθέσει τών 
Βιβλιοπωλών έξετέθη καί 
πολυτελέστατου σύγγραμ
μα, τίτλον φέρον "Αί ’Ιν
δία ι”, καί περιέχου περι

γραφήν τής ’Ινδικής αύτοκρατορίας ύπό τού Αιμίλιου ScHLAGINT- 
weit, ω τινι παρεχωρήθησαν παρά τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως 
πρός μελέτην άπασαι αί σχετικοί περί ’Ινδιών έκθέσεις. Ό συγ- 
γραφεύς συνεπλήρωσε τό έργου του κατά τό χειρόγραφου καί τάς 
συλλογάς τοΰ διασήμου αύτοΰ άδελφοΰ Άδόλφου, περιελθόντος έν 
τοΐς έτεσι 1854—1858 τάς ’Ινδίας.

Τό σύγγραμμα έξεδΰθη λίαυ φιλοκάλως έυ τοΐς έυ Λειψία 
καταστήμασι τώυ Κυρίωυ ’Ερρίκου Schmidt καί Καρόλου Gunther, 
καί κοσμείται ύπό πλείστωυ ώραίων ξυλογραφημενών εικόνων κατά 
φωτογραφίας καί κατά τά σχέδια δοκίμων καλλιτεχνών.

Ώς δείγμα τών ξυλογραφιών τούτων παραθέτομε·; ένταΰθα 
εικόνα, παριστώσαν οδόν έν τή έμπορικωτάτη πόλει τής Βομβάης, 
έπιφυλαττόμενοι νά φέρωμευ έν τω έπομένω τεύχει καί έτέραυ 
εικόνα.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΪΡΟΙΣ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(βρα προηγούμ. τεύχος.)

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. ΘΟΑΣ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

' Π θεά δώη δώρά σοι βασιλικά, 
νίκην καί δόξαν, πλούτον, τά χρηστά τοις σοΐς, 
πάσης ευχής σου εύσεβοΰς έκπλήρωσιν, 
καί ώς υπέρ τών άλλων πάντων μεριμνάς, 
υπέρ τούς άλλους πάντας νά εύδαιμονής.

ΘΟΑΣ.

θά μ’ εύηρέστουν τοΰ λαοΰ μου έπαινοι. 
"Α έκτησάμην, ταΰτ άπολαμβάνουσιν 
άντ έμοΰ άλλοι. Είν’ εύδαιμονέστατος 
ή άρχων ή δημότης, δστις άπαντα 
ευδαιμονίαν έν αύτώ τώ οίκφ του. 
Συ έμερίσθης τήν βαθεΐαν θλίψιν μου, 
δτε τδ ξίφος τών εχθρών τον έσχατον, 
τδν άριστον υιόν μου μοι άφήρπασεν. 
"Οσιο έντός μου έφλεγεν έκδίκησις, 
δέν ήσθανόμην έρημον τδν οικόν μου· 
άλλ’ έπιστρέφων κορεσθείς, τδ κράτος των 
έξολοθρεύσας, έκδικήσας τδν ύιόν, 
ούδέν εύρίσκω τδ κατ’ οίκον τέρπον με- 
ή δυσθυμία ήδη και ή μέριμνα 
βωβήν πιέζουν ήδη τήν ύπακοήν, 
ήτις φαιδρά τδ πάλαι μέ προσέλαμπε. 
Καθείς τδ μέλλον ποιον έσται μερίμνων, 
τδν άπαιδά με ώς όφείλων σέβεται.
Εις τούτον πάλιν τδν ναόν προσέρχομαι, 
είς δν πολλάκις ήλθον ίζετήρια 
τελέσων νίκης, ή ευχαριστήρια.
Άρχαΐον πόθον τρέφω, ούο απρόβλεπτον 
ούδ' άγνωστόν σοι, πρδς ευδαιμονίαν μου 
καί τοΰ λαοΰ εύημερίαν, προσφιλή 
μνηστήν νά σ’ εισαγάγω είς τδν οικόν μου.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Πολύ προσφέρεις, άναξ, είς τήν άγνωστον. 
Ένώπιόν σου αίδουμένη ισταται 
ή πρόσφυξ, ήτις προστασίαν ήτησε 
καί ήσυχίαν μόνον, ήν τή χορηγείς.

ΘΟΑΣ.

ΓΙώς τής καταγωγής σου τδ απόρρητον 
μοι κρύπτεις, δπως είς τδν έσχατον, καλόν 
ούδείς λαδς τδ λέγει, ούδέ δίκαιον.
Τούς ξένους αυτή ή ακτή αποσοβεί. 
Ό νόμος κ' ή ανάγκη τό προστάζουσι. 
Παρά σοΰ δμως, ήν, άπολαμβάνουσαν 
παντός δίκαιου, έλευθέραν παρ’ ήμΐν 
φιλοξενοΰμεν, ζώσαν κατά θέλησιν, 
έμπιστοσύνην ήλπιζον, ής άξιος 
δ ξενοδόχος ό πιστός νομίζεται.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Γονείς καί οίκον, άναξ, δν άπέκρυψα, 
ήν εκ στενοχώριας μόνον, ούδαμώς 
εκ δυσπιστίας. ’Ίσως Sv έγνώριζε; 
τις ισταται έμπρός σου, τις έπάρατος 
έστΐν ήν προστατεύων τρέφεις, ήθελεν 
ή φρίκη καταλάβει τήν μεγάλην σου 
καρδίαν· άντ'ι θέσιν δ’ είς τόν θρόνον σου 
νά μοί προσφέρης, μάλλον ύπερόριον 
τής σής έπικρατείας θά μ’ άπέπεμπες, 

έλεεινήν θά μ’ είχες αποβάλλει, πριν 
τοΰ είμαρτοΰ μοι νόστου φθάση ό καιρός, 
φθάση τδ πέρας τών δεινών πλανήσεων, 
έφ’ ών τή; μοίρας ή ψυχρά καί απηνής 
χειρ κατατρέχει τήν άλίτιν πανταχοΰ.

ΘΟΑΣ.
'Οποί’ δν είν' ή θεία περί σοΰ βουλή 
και το έπικλωθέν σοι παρά τών θεών 
καί τώ σφ οίκφ, έξ ού ώδε κατοικείς 
τής εύσεβοΰς φιλίας άπολαύουσα, 
δέν μάς έλλείπουν εύλογίαι άνωθεν.
Δέν θά πείσθώ εύκόλως δτι κεφαλήν, 
σέ προστατεύων, προστατεύω ένοχον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ούχί ό ξένος, ή ξενία σ’ εύλογεΐ.

ΘΟΑΣ.
Δέν είν’ είς εύλογίαν εί τι πράττομεν 
πρός φαύλους. ΓΙαύσον τήν σιγήν, τήν άρνησιν. 
Δέν σέ προτρέπ’ είς τοΰτο άδικος άνήρ.
Σ’ ένεπιστεύθη ή θεά είς χεΐράς μου. 
Ώς ήσο είς έκείνην, ουτω κ’ είς έμέ 
ιερά ήσο, κ’ έστιν έτι νόμος μου 
ή θέλησίς της. ’Εάν νόστον προσδοκάς, 
σέ άπολύω πάσης άπαιτήσεως- 
άλλ’ άν σοι άπεκλείσθη ή οδός αύτοΰ 
έάν ή γενεά σου έξηλείφθη, ή 
βαρύ τι άγος αν τήν έξωλόθρευσε, 
τότ’ είς έμέ πάς νόμος σ’ έπεδίκασεν. 
Είπέ. Ήξεύρεις- λόγος είν’ ό λόγος μου.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Σιγής άρχαίας λύ’ ή γλώσσα τους δεσμούς 
δυσκόλως, ΐνα χρόνιον απόρρητον 
άποκαλύψη. ' Εξεμυστηρεύθημεν 
απαξ αύτό; Άπέπτη άναπιστρεπτί 
τοΰ άσφαλοΰς άσύλου τής καρδίας μας, 
ωφελούν, βλάπτον, δπως τοις θεοΐς δοκεΐ. 
Είμ’ έκ τοΰ γένους τοΰ Ταντάλου, μάθε το.

ΘΟΑΣ.
Μέγας ό λόγος, ον ήρέμως έκφωνεΐς. 
Γενάρχην λέγεις τόν ποτέ ώς έξοχον 
κεχαρισμένον τοϊς θεοΐς πασίγνωστον;
Τόν Τάνταλον έκεΐνον δν συχνότατα 
ό Ζεύς έκάλει είς βουλήν καί τράπεζαν, 
καί ού οί λόγοι, οί βαθεΐαν έννοιαν, 
εύρεΐαν πείραν μαρτυροΰντες, ώς χρησμοί 
έφερον τέρψιν είς τήν φρένα τών θεών;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
’Εκείνον. Μετ’ ανθρώπων πλήν νά κοινωνοΰν 
θεοί δέν πρέπει, ώσπερ μεθ’ όμοιων των. 
Τό θνητόν γένος, ασθενές, ώς άναβή 
είς τ’ ασυνήθη υψη, σκοτοδινια.
Ούδέ προδότης ήτον ούδέ αγενής- 
ανώτερος ήν δούλου, άλλ’ ώς σύντροφος 
τοΰ νεφεληγερέτου, μόνον άνθρωπος- 
δΐ δ τό έγκλημά του ήν ανθρώπινον, 
άλλ’ αύστηρώς έκρίθη ύπο τών θεών. 
‘"Υβριστί; γλώσσα, έψαλλον οί ποιηταί 
καί άπιστία τόν έκρήμνισ’ έξ αύτής 
τής τοΰ Διδς τραπέζης είς τδν Τάρταρον”.
Κ’ ή γενεά του πάσα ήν θεομισής.

ΘΟΑΣ.
Δΐ ίδιον τι πταίσμα, ή τό πάτριον;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Τό εύρύ στήθος, ή τιτάνιος άλκή 
έκείνου μετεδόθη τοις έγγόνοις του · 
άλλά στεφάνην οί θεοί σφυρήλατου 
περί τό μέτωπόν των έδεσαν χαλκήν, 
βουλήν καί μέτρον, φρόνησιν, υπομονήν 

είς τό θολόν των βλέμμα συσκιάζουσαν. 
Είς λύσσαν πάς των πόθος έξεμαίνετο, 
καί δέν συνεΐχεν δριον τήν λύσσαν των. 
Ό ΓΙέλοψ, εχων σιδηράν τήν βούλησιν, 
ό τοΰ Ταντάλου φίλος παΐς, προδοτΓ/.ώς 
φονεύσας, τήν καλλίστην έλαβε μνηστήν 
τοΰ Οίνομάου κόρην 'Ιπποδάμειαν. 
Αΰτη δέ ούο τώ προσήνεγκεν υιούς, 
θυέστην καί Άτρέα. Τούτοις άδελφός 
πρωτότοκος ύπήρχεν έτεροθαλλής. 
Αύτόν φθονούσι καί μισούσιν έκ κοινού, 
κ’ είς άδελφοκτονίαν συνασπίζονται. 
Ό δέ πατήρ των είς τήν 'Ιπποδάμειαν 
τόν φόνον άποδίδων, παρ’ αύτής ζητεί 
άγρίως τόν υιόν του- ή δ' αύτοκτονεΐ . . .

ΘΟΑΣ.
Σιγής; Έξακολούθει. Μή μετανοείς 
δτι εμπιστοσύνην μ’ έδωκας. Είπε.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ευδαίμων δστις τών προγόνων άγαθήν 
διατηρεί τήν μνήμην, καί τής δόξης των, 
τών πράξεών των χαίρων τήν ίστόρησιν 
να διεξέλθη δικαιούται, ών αύτός 
έσχατος κρίκος τής καλής άλύσεως- 
διότι ούδείς οίκος έξ αρχής εύθΰς 
παράγει τέρας ή γεννά ήμίθεον. 
σειρά χρηστών ή φαύλων φρίκην ή χαράν 
φέρ’ είς τόν κόσμον τελευταΐον. Ό Άτρεύς 
καί δ Θυέστης έβασίλευσαν όμοΰ, 
θανόντος τοΰ πατρός των. ' Η Ομόνοια 
πολύ δέν έτηρήθη. Έβεβήλωσε 
τοΰ άδελφοΰ τό λέχος ό Θυέστης, δν 
έδίωξεν εκείνος εκδικούμενος.
'Τπούλως ό Θυέστης πρός κακούργημα 
πρό πολλοΰ κλέψας τού Άτρέως τόν ύιδν, 
ώς ίδιον, θωπεύων, τόν άνέτρεφε. 
Λύσσαν έκκαύσας έν αύτφ φιλέκδικου, 
τόν πέμπει είς τήν πόλιν τήν βασιλικήν, 
ώς θειον νά φονεύση τόν πατέρα του. 
Ό νέος συνελήφθη, καί ό βασιλεύς 
τον δολοφόνον τιμωρεί σκληρώς, φρονών 
δτι φονεύει τόν ύιδν τού άδελφοΰ.
Έξώρας μόνον έμαθε τις ήν αύτός, 
δν έν βασάνοις είδ’ έμπρός του θνήσκοντα- 
καί δπως κατευνάση τήν έκδίκησιν, 
ήτις έντός του μαίνεται, έπιχειρεΐ 
φρικτόν. Ήρέμως, άταράχως φαίνεται 
τό πράγμα φέρων, φαίνετ εξιλεωθεί;*  
τδν άδελφδν δ’ έλκύσας είς τδ κράτος του 
μετά διών του δύω, έσφαξεν αύτούς, 
καί είς τό πρώτον δεϊπνόν του παρέθηκε 
τώ άδελφφ του τήν άπαίσιον βοράν. 
Ώς δ’ ό Θυέστης τής ιδίας του σαρκο; 
κορεσθείς, πόθον ήρχισ αισθανόμενος 
κ’ έν δυσθυμία τούς ύιούς του νά ίδή 
ζητεί, καί δτι τήν φωνήν, τό βήμα των 
άκοΰει είς τής θύρας τδν ουδόν φρονεί, 
βρυχώμενος τώ ρίπτει είς τού; πόδας του 
τών έσφαγμένων ό Άτρεύς τάς κεφαλάς. —

Τό πρόσωπόν σου στρέφεις φρίττων, βασιλεύ! 
Ιό φαεινόν του πρόσωπον άπέστρεψεν 
ό ήλιος ομοίως, καί τδν δίφρον του 
τής αιώνιας τροχιάς. — Τοιοΰτ’ είσί 
τής ίερείας οί προπάτορες. Πολλά; 
τών άνδρών τύχας κακοδαίμονας, πολλά 
παραφροσύνης έργα συγκαλύπτ’ ή νύξ 
ύπδ βαρεία; πτέρυγας, δεικνύουσα 
θολόν καί τρόμον φέρον μόνον λυκαυγές.

ΘΟΑΣ.
Συγκάλυψόν τα έν σιγή καί σύ. Άρκοΰν 
τ’ άκούσματα τού τρόμου. Άλλ’ έκ θαύματος 
σύ τίνος, έκ τοιαύτης έφυς γενεάς;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Ο ’Αγαμέμνων, τού Άτρέως δ ύιδς, 
ήν δ πατήρ μου- πλήν θαβρούντως θά είπώ, — 
έν αύτφ εύρον άπό τών σπαργάνων μου 
τδ πρότυπον τελείου έν «αντί άνδρός. 
Ή Κλυταιμνήστρα μ’ έτεκε, πρωτόλειον 
τού έρωτός του, τήν ο Ήλέκραν μετ’ έμέ. 
Ό Βασιλεύς ήσύχως ήρχε, κ’^ έλαβεν 
δ οίκος τού Ταντάλου τότε άνεσιν 
ής έστερεΐτο πρδ πολλοΰ. Πλήν έλειπεν 
ύιδς είς ευτυχίαν τών γονέων μου.
Καί τούτον δμως μόλις τόν άπήλαυσαν, 
καί δ Όρέστης, βρέφος πολυφίλητον 
είς τάς άγκάλας ηυξανε τών άδελφών, 
δπότ’ ένσκήπτει άλλη νέα συμφορά. 
Ή φήμη το“ πολέμου ήλθεν ώς υμάς, 
δστις τδ άνθος τών Ελλήνων έπεμψεν 
ύπδ τά τείχη τής Τρφάδος, έκδικών 
τής παγκαλλίστης γυναικός τήν αρπαγήν. 
Έάν τήν πόλιν έκυρίευσαν, έάν 
έλαβον δίκην παρ’ αύτής, δέν ήκουσα. 
’Ην δ πατήρ μου τών Ελλήνων ήγεμών. 
Είς τήν Αύλίδα δ’ έμενον προσμένοντες 
μάτην, νά πνεύση ούριος δ άνεμος, 
δτι τόν μέγαν άρχηγόν εϊχ’ έν οργή 
ή Άρτεμις, κ' ήρνεΐτο είς τούς σπεύδοντας 
τδν πλούν, ζητούσα ώς έχρησμοδότησεν 
δ μάντης Κάλχας, τών κορών τοΰ Άνακτος 
τήν πρεσβυτέραν. Ούτως εΐλκυσαν έμέ 
καί τήν μητέρα δπου ό στρατός των ήν, 
κ’ είς τόν βωμόν με σύραντες, άνέθηκαν 
τήν κεφαλήν μου τή θεα. Ή δ’ Άρτεμις, 
καμφθεΐσα ήδη, έπαυσε τό αίμά μου 
ζητούσα πλέον, καί είς νέφος μ' έσωσε, 
καλύψασά με. Πρώτον δέ άνένηψα 
έκ τοΰ θανάτου είς αύτο τό ιερόν.
‘Εγώ έκείνη είμ’ ή Ιφιγένεια, 
ή έξ Άτρέως, ή τού Άγαμέμνονος 
θυγάτηρ, κτήμα τής θεάς- έγώ αύτή!

ΘΟΑΣ.

’Εμπιστοσύνην κ’ εύνοιαν δέν χορηγώ 
όπέρ τήν ξένην εί; τήν βασιλόπαιδα. 
Σοί έπαναλαμβάνω δ σ’ έπρότεινα. 
Έλθέ*  τών άγαθών μου σόν τό ήμισυ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Πώς νά τολμήσω τούτο, άναξ;'Η θεά 
ή σώσασά με δέν ορίζει έκτοτε 
τήν ζωήν μόνη, ήν τή καθιέρωσα;
Αύτή έξεΰρε δι’ έμέ τό άσυλον, 
καί μέ φυλάττει διά τόν πατέρα μου, 
δν φαινομένως, πλήν φρικτώ; έπαίδευσεν, 
είς χαράν ίσως τοΰ έσχατου γήρως του, 
κ’ ίσως έγγίζει ό εύδαίμων νόστος μου. 
Κ’ έγώ, πρδς τάς δδούς της άδιάφορος, 
παρά τήν θέλησίν της νά δεθώ έδώ! 
Διά νά μείνω, νεΰμά τη; έζήτησα.

ΘΟΑΣ.

Τό νεύμα είναι δτι μένεις πάντοτε. 
Κενάς προφάσεις μή έπιτηδεύεσαι. 
Μάταΐ οί λόγοι οί πολλοί πρός άρνησιν. 
’Ακούει μόνον τδ ούχί δ έτερος.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν είναι λόγων έπιπλάστων πρόσχημα. 
Σ' ήνέωξα τό βάθος τής καρδίας μου. 
Είπέ καί μόνος Sv δέν πρέπη πρός γονείς, 
πρός άδελφοΰ; νά τρέφω πόθον ένθερμον. 
Εί; τδν άρχαΐον οίκον, δπου θλιβερώς 
κάποτε ίσως γ’ ονομά μου άντηχεΐ, 
Ώ! ή χαρά πώς ήλθον ώς νεογενής 
αν είς στεφάνους έπλεκε τούς κίονας!

Τά πλοΐά σου δπίσω έάν μ’ έφερον, 
είς ήμας πάντας τήν ζωήν θ’ άπέδιδες.

ΘΟΑΣ.
Έπίστρεψον, ώς θέλει ή καρδία σου, 
καί μή άκούσης φρόνιμον παραίνεσιν.
Έσο γυνή καθ' όλα, παραδόθητι 
είς άκαθέκτους πόθους, παρασύροντας 
φδε κάκεΐσε τήν ψυχήν σου. "Αμα φλδξ 
έπιθυμίας τάς έξέκαυσε, δεσμός 
ούδείς αύτάς συνέχει ιερός, μακράν 
προδότου, δστις έκ συζύγου ή πατρός 
πιστής άγκάλης πονηρώς τάς άποσπα. 
Έάν σβεσθή δ' έντός των ή ταχεία φλόξ, 
πιστώς είς μάτην κ’ ίσχυρώς τήν φρένα των 
ή χρυσή γλώσσα τής πειθούς υποκινεί.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τούς εύγενεΐς σου λόγους ένθυμήθητι. 
Ούτως άμείβεις τήν έμπιστοσύνην μου; 
Ν’ άκούσης ήσο έτοιμος δ,τι σ’ είπώ.

ΘΟΑΣ.

Ούχί δέ καί ν’ άκούσιο τ’ απροσδόκητα. 
Άλλ’ αν καί τοΰτο, μήπως δέν έγνώριζον 
πώς έπραγματευόμην μετά γυναικός;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τοΰ ταλαιπώρου μή καθάπτου φύλου μας. 
Λαμπρά δέν είναι δπως τά ύμέτερα 
τά γυναικεία δπλα, άλλ’ ούδ’ άγενή.
Σοΰ υπερέχω, πίστευσον, είς τούτο καν, 
δτ’ υπέρ σέ γνωρίζω τί συμφέρει σοι- 
θά μας ένωση στενός σύνδεσμος φρονείς 
είς εύτυχίαν, άγνοών καί σέ κ’ έμέ. 
θαρρούντως, πλήρης άγαθής Οελήσεως, 
νά συναινέσω έπιμόνως άπαιτεΐς.
Άλλ' είμ’ εύγνώμων τοις θεοΐς πώς μ’ έδωκαν 
εύσταθεΐς φρένας, ινα μή παραδεχθώ 
δεσμόν μή δντα κατ’ αύτών τήν θέλησιν-

ΘΟΑΣ.

θεός δέν λέγει ταΰτα- ή καρδία σου.

1ΦΙΓΕΝΙΑ.

Δΐ αύτής μόνης οί θεοί μάς δμιλοΰν.

ΘΟΑΣ.

Νά τούς άκούω δικαιούμαι πλήν κ’ έγώ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ή λαίλαψ πνίγει τήν γλυκεΐάν των φωνήν,

ΘΟΑΣ.

Καί τήν άκούει μόνον ή ιέρεια;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ό άναξ ας προσέξη μάλλον εις αύτήν.

ΘΟΑΣ.

Τό Ιερόν σου έργον καί ή πάτριος 
κληρονομιά είς τά δείπνα τοΰ Διος 
σέ φέρουν έγγυτέρω τών θεών, παρά 
τόν έξ άγριων γηγενή ·

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Μ' έζήτησας 

έμπιστοσύνην, κ’ είναι αυτ’ ή άμοιβή;

ΘΟΑΣ.

Άνθρωπος είμαι- Προτιμώ νά παύσωμεν. 
Ό λόγος μου δς μείνη. ’Έσο τής θεάς 

ιέρεια ώς ήσο, καί ή Άρτεμις 
ΐλεως έστω πώς άδίκως, συνιδών 
τό πταίσμα, τών θυμάτων τήν έστέρησα- 
Ξένος τήν χώραν ταύτην σώος δέν πατεΐ. 
θάνατος έξ άρχαίου τώ έπέκλωσται. 
Μ’ έοέσμευσας σΰ μόνη διά θωπειών, 
ας ώς φιλοστοργίαν έξελάμβανον, 
ή καί ώς κλίσιν ΰποκαίουσαν μνηστής. 
Τά μαγικά δεσμά σου χαίρων έφερον, 
καί ώλιγώρουν τοΰ καθήκοντος. Κωφόν 
μέ είχε καταστήσ’ ή γοητεία σου. 
Μεμψιμοιροΰντα τόν λαόν δέν ήκουον.
Έμόν τό πταίσμα τού προώρου κραζουσι 
θανάτου τοΰ ύιοΰ μου- Πλέον διά σε 
το πλήθος δέν κωλύω θύματ’ άπαιτούν.

1Φ1ΓΕΝΕ1Α.

Άλλ’ ούδ’ έζήτουν τοΰτο δΐ έμέ ποτέ. 
Παρεξηγεΐ τήν φύσιν τών θεών, αύτούς 
καλών τις αίμοβόρους- τήν ιδίαν του 
θηριωδίαν τοϊς προσάπτει. Μ’ έσωσεν 
έκ τών χειρών τοΰ θύτου ή θεά κ' έμέ, 
καί ύπηρέτιν, ούχί θύμα μ’ ήθελε.

ΘΟΑΣ.

Ούδόλως μας ανήκει έθος ιερόν 
νά έξηγώμεν καί νά μεταβάλλωμεν 
δπως ήμΐν ό κοΰφος ύποβάλλει νους. 
Τό σόν καθήκον τέλει- τό έμόν τελώ. 
Παρά τήν όχθην δύω ξένους ευρομεν 
έντός σπηλαίου, εύρημα δυσοίωνον 
τή /ώρφ ταύτη, καί τούς συνελάβομεν. 
Αύτούς ας λάβη ή θεά, τήν παλαιάν, 
διακοπεΐσαν, νόμιμον θυσίαν της. 
θά σοί τούς πέμψω. Ί'έλεσον τά έπί σοί.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (μόνη).

Έχεις νεφέλας, θεά λαοσώτειρα! 
Τόν έν κινδύνοις άθώον καλύπτουσα, 
φέρεις αύτόν έπ' άνέμου πτερύγων 
έκ τής δυσλύτου άγκάλης τής μοίρας, 
ύπέρ ξηρά; καί θαλάσσας, ώς δόξη σοι. 
Πάνσοφος είσαι καί βλέπεις τά μέλλοντα- 
τό παρελθόν διά σέ δέν παρήλθεν.
Έπί τών σών άναπαόεις το βλέμμα σου, 
δπως τό φώ; σου, ζωή τών νυκτών, 
έπί τής γής καταοάν άναπαύεται- 
Τηρεί άσπιλους τάς χεΐράς μου αίματος- 
Είναι ό φόνος άρά ψυχολέτειρα- 
Τού φονευθέντος τό άγριον φάντασμα 
είς τόν φονέα, καν είναι άκούσιος, 
φέρον βασάνων στιγμάς έπιφαινεται. 
Τών άνθρωπίνων γενών τήν έξάπλωσιν, 
τών άγαθών, άγαπώσ’ οί άθάνατοι, 
καί τοϊς θνητοΐς τήν ζωήν παρατείνουσι, 
τού αιωνίου αύτών ούρανοΰ 
τήν μετ' αύτών έπί χρόνον άπόλαυσιν 
καί τήν χαρμόσυνον δίδοντες θέαν.

(άκολουθεϊ.)



24 ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η ΧΙΟΣ ΠΡΟ ΤΙ1Σ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Η διεύθυυσις τοΰ 'Εσπέρου προθύμως δέχεται συνεισφο
ράς ύπερ τώυ έκ τοΰ σεισμού παθόντων κατοίκων της Χίου και 
θέλει φροντίσει και περί αποστολής τών χρηματικών ποσών και 
περί δημοσιεύεως έν ταϊς στήλαις τοΰ 'Εσπέρου τών ονομάτων 
τών γενναίων δωρητών.

[Άρ. 2. 15|27 Μαΐου 1881.

Die Redaktion des Hesperos erklart sicli gem bereit, 
Beitrage fur die durch das schreckliche Erdbeben betroffenen 
Einwohner von Chios entgegenzunehmen und der Bestimmung 
zuzufiiliren, woriiber an dieser Stelle quittirt werden solL

II ΧΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ.



26 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Ap. 2. 15 27 Μαίου 1881. *
Αρ. 2. 15 27 Μαιου 1881.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 27

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΉΣ ΑΤΤΟΚΡ ΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(δρα προηγούμ.. τεύχος.)

— Είναι δλα ήσυχα; ήρώτησεν ό άγνωστος τόν ένα τών 
στρατιωτών έν τή τραχεία γλώσση τή; άρζτωας αύτοΰ πατρίδος.

— ’Ήσυχα δλα, άπήντησεν ό φρουρός.
— Καί. ό βασιλεύς;
— Κοιμάται, άπήντησεν ό στρατιώτης.
— Καλά! εΐπεν ό άγνωστος μετά μικράν παΰσιν άνοιξε μοι 

τήν θύραν.
Άνευ ζρότου ζαί ώς διά μαγιζής ράβδου ήνεώχθη ή Ούρα, 

ζαί ό άγνωστος συνοδευόμενος ύπό τοΰ φρουρού είσήλθεν είς εύρεϊαν 
αίθουσαν, φωτιζομένην άμυδρώς ύπό μιζρας ζυανοχρόου λυχνίας, 
ήτις έζρέματο άπό τής οροφής.

Ή μεγάλη αΰτη αίθουσα έζοσμεϊτο ύπό βαρέων πορφυρών 
ταπήτων ζαί πλουσίων παραπετασμάτων, έφ’ ών χρυσοί; νήμασιν 
ήτο κεντημένος ό αύτοζρατοριζός αετός. Έν τινι γωνία τής αι
θούσης εύρίσζ.ετο εύρύχωρος κλίνη, ζαί αΰτη ύπό πλουσίου βαρυτί
μου ύφάσματος ζεζαλυμμένη. Έπί τής ζλίνης έζοιμάτο μιζρός 
παϊς, δστις ,εΐχεν έπί τών ήμιζλείστων χειλέων τό γλυζΰ εκείνο 
τής άθωότητο; μειδίαμα, τό όποιον ό προληπτικός λαός έξηγεΐ ώς 
μυστηριώδη μετά τών αγγέλων συνομιλίαν. ’Επί τοΰ λευκού, 
γυμνού βραχίονος έστηρίζετο ή ύπό μακρών μελανών βοστρύχων 
έστεμμένη χαρίεσσα κεφαλή.

Ό κοιμώμενος οΰτος παϊς ήτο ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος, ό ήγε
μών τοΰ μεγάλου βυζαντινού κράτους, ό διάδοχος τοσούτων ισχυρών 
αύτοκρατόρων · ήτο ό ’Αλέξιος, ό ύιός τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ, 
ό παις ό έν νεαρά τοσοΰτον ήλικία τήν έπικίνδυνον άναλαβών 
κληρονομιάν.

— Είσήλθε τίς τήν εσπέραν ταύτην είς τόν κοιτώνα τοΰ 
βασιλέως; ήρώτησεν ό άγνωστος ταπεινή τή φωνή τόν συνοδεύοντα 
αύτόν Βαραγγηνόν.

— Ούδείς άλλος, άπήντησεν ό στρατιώτης, είμή μόνον ή 
βασίλισσα.

— Καί τί έκαμεν;
— Έστάθη έπί τινας στιγμάς έμπροσθεν τής κλίνης καί 

ίδοΰσα δτι ό βασιλεύς κοιμάται άπεσύρθη πάλιν χωρίς νά προφέρη 
λέξιν.

— Χωρίς νά προφέρη λέξιν, έπανέλαβεν ό άγνωστος, ώς 
λαλών καθ’ εαυτόν. Καί ό βασιλεύς εΐπέ τι πριν ζατακλινθή; 
ήρώτησε πάλιν.

— Ο βασιλεύς έπέστρεψε σήμερον λίαν κεκοπιαζώς άπό τής 
κυνηγεσίας καί αμέσως ζατεζλίνθη, χωρίς ούτε καν νά έγγίση τά 
προτεθέντα αύτω φαγητά.

— Καί καθ’ ύπνον δέν είπέ τι, ώς συνήθως κάμνει;
— Είπε συγκεχυμένος τινάς λέξεις, τάς οποίας δμως έγώ 

δέν ένόησα, διότι τάς εΐπεν έλληνιστί. Τό μόνον, τό όποιον ένόησα, 
ήτο τό όνομα ’Ανδρόνικος, τό όποιον δίς καί τρις έπανέλαβεν.

— ’Ανδρόνικος; εΐπεν ό άγνωστος. Ά! έννοώ. Ώμίλει πρός 
τόν μικρόν σύντροφόν του ’Ανδρόνικον, δν περιπαθώς αγαπά.

Καί εΐτα μετά μακράν σιωπήν στραφείς πάλιν πρός τόν 
στρατιώτην εΐπεν·

— Άφες με τώρα μόνον!
Ο Βαραγγηνός άπήλθε τής αιθούσης καί έκλεισε τήν θύραν 

όπισθεν αύτοΰ.
Ό άγνωστος έμεινε μόνος καί παρετήρει έπί μακρόν τόν 

ζοιμώμενον παίδα. Τό βλέμμα του, τό όποιον κατ’ άρχάς ήτο 

μόνον σοβαρόν καί ψυχρόν, κατέστη βαθμηδόν άγριον καί ένέφαινε 
τέλος παράφορον οργήν, δταν τό χείλος του εΐπεν

— ’Ανδρόνικος; Ναι, ναι, γνωρίζω ποιον ’Ανδρόνικον έπι- 
ζαλεϊσαι. Τόν άθλιον έκείνον ’Ανδρόνικον, δστις άπό τά βάθη τής 
έξορία; του έν Ασία δέν παύει όνειρευόμενος στέμμα αύτοκρατορι- 
κον ζαί δν πρέπει διά παντός μέσου νά καταστήσω άβλαβή. — 
Άπερίσζεπτον παιδίον! προσέθηζεν αποτεινόμενος πρός τόν κοιμώ- 
μενον ’Αλέξιον τοΰ ’Ανδρονίκου τήν συνδρομήν ζητείς; 'Αγνοείς 
άκόμη πόσον έπιζίνδυνος εχθρός σοί είναι έκεϊνος ό ’Ανδρόνικος. 
Αύτά λοιπόν είναι τά μαθήματα τοΰ άνθρώπου, τοΰ οποίου ό ποΰς 
ούδέποτε ώφειλε να πατήση τό κατώφλιον τοΰ μεγάρου τούτου!

Ρίψας δεύτερον βλέμμα πλήρες μίσους καί περιφρονήσεως 
πρός τόν κοιμώμενον αύτοκράτορα, ό άγνωστος έξήγαγε κάτωθεν 
τοΰ μανδύου μικράν χρυσήν κλείδα, δι’ ής ήνοιξε θύραν εύρισκο- 
μένην άπέναντι της βασιλικής κλίνης καί έγένετο άφαντος διά τής 
μικράς ταύτης θύρας.

Έξελθών δέ τοΰ βασιλικού κοιτώνος εύρέθη έν σκοτεινώ καί 
στενώ διαδρόμω, δστις τόν ώδήγησε πρός έτέραν μικράν θύραν, 
ήν δί άλλης μικρά; ζλειδός ήνοιξεν. Αίφνης άπλετον διεχύθη 
φώς, ζαί ό άγνωστο; είσήλΟεν είς αίθουσαν πλουσίως ζαί λαμπρώς 
φωτιζομένην.

Ή μεγαλοπρεπής αΰτη αίθουσα είχε πολύτιμον τήν διασκευήν. 
Έν τω μέσω ίστατο χρυσή τράπεζα καί περί αύτήν τέσσαρα μεγάλα 
καθίσματα έκ πλουσίου πορφυρού ύφάσματος, έχοντα άνωθεν ώς 
κόσμημα τόν αύτοζρατορικόν άετόν καί τούτον έν ξύλω έπιχρύσω 
γεγλυμμένον. Τά όκτώ μεγάλα παράθυρα, τά φωτίζοντα τήν αί
θουσαν ταύτην έν ήμέρα, ήσαν νύν κεκλεισμένα διά μεγάλων 
πορφυρών παραπετασμάτων, χρυσοκέντητων καί τούτων. Τέσσαρες 
μεγάλοι καθρέπται καταλαμβάνοντας ολόκληρον τή; αιθούσης τό 
ΰψος έκόσμουν τούς τοίχους. Πρός τά δεξιά πλησίον ένός τών 
παραθύρων ίστατο κομψή τράπεζα, έφ' ής έκειντο χαρτία διάφορα 
καί χάρτης τυπογραφικός τής πρωτευούσης άνοιζτός. Πλούσιοι 
περσικοί τάπητες έκάλυπτον τό πάτωμα καί δώδεκα μεγάλαι λυχνίαι 
άπλετον διέχεον το φώς έπί τής μεγάλης ταύτης αιθούσης.

0 άγνωστος, ένώπιον τοΰ όποιου τοσοΰτον εύζόλως ήνοίγοντο 
έν τοιαύτη προκεχωρημένη ώρα αί θύραι δλαι τών αύτοκρατορικών 
ανακτόρων, έστη έν τώ μέσω τής αιθούσης ζαί έστράφη πρός δλα 
αύτής τά μέρη. Ή αίθουσα ήτο κενή.

— Ούδείς; άνέκραξεν άνυπομόνως. Καί δμως έγνώριζεν δτι 
έπρόκειτο νά έλθω, καί μοί ύπεσχέθη νά μέ περιμείνη · έλπίζω 
δτι ή τοιαύτη άμέλεια δέν προέρχεται έκ περιφρονήσεως. Καί 
δύναται νά μέ περιφρόνηση; Τίς; Αύτή; Τίνα; ’Εμέ; ’Αδύνατον! 
προσέθηζε ζαί τά χείλη του είς ειρωνικόν διεστράφησαν μειδίαμα. 
Αδύνατον! Ίσως δέν ήκουσεν άκόμη δτι ήλθον.

Γίλησιάσας δέ πρός μίαν τών δύο πλαγίων Ουρών, αΐτινες εύ- 
ρίσκοντο παρά τήν μεγάλην Ούραν, δι’ ής είσήλΟεν, έκρουσε δίς 
αύτήν.

Η Ούρα ήνεώχθη καί γυνή ύψηλοΰ άναστήματος καί μεγαλο
πρεπής τήν στάσιν είσήλΟεν είς τήν κατάφωτον αίθουσαν.

11 γυνή αΰτη, ήτις εύρίσκετο έν τή ήλικία εκείνη, καθ’ ήν τό 
κάλλος τής γυναιζός άποζτα δλην αύτοΰ τήν μεγαλοπρέπειαν, έφό- 
ρει πολυτελέστατα ενδύματα ζαί πλούσια κοσμήματα περί τόν 
λαιμόν ζαί τούς βραχίονας.

Τό πλήρες άξιοπρεπείας παράστημα αύτής, τό ύψηλόν αύτής 
ανάστημα ζαί πρό πάντων τό ηγεμονικόν τοΰ βλέμματός της έπρό- 
διδον τήν ύψηλήν αύτής περιωπήν.

ΤΗτο ή αύτοζράτειρα Μαρία, ή χήρα τοΰ αύτοκράτορος Μα
νουήλ ζαί μήτηρ τοΰ βασιλεύοντος ’Αλεξίου.

— Σύ εΐσαι, ’Αλέξιε; είπε πρός τόν άγνωστον.
— Πώς, Μαρία, άπήντησεν ούτος- ήδύνασο νά λησμονήσης 

δτι ύπεσχέθην νά έλθω;
— Ούχί, βεβαίως, ’Αλέξιε· άλλ’ ή ώρα, καθ’ ήν σ’ έπερίμενα, 

παρήλθε πρό πολλοΰ.
— Λησμονείς, Μαρία, εΐπεν ό άγνωστος, δτι αί ώραι τοΰ 

πρωτοσεβαστοΰ δέν τώάνήκουσι · λησμονείς, δτι αί περί τού κράτους 
φροντίδες τοσοΰτον μέ έπασχολοΰσιν, ώστε καί αύτάς τής άναπαύ- 
σεως τάς ώρας μοί άφαιροΰσι; Σοί εΐπον δτι ήθελον έλθει, καί 
ήλθον.

_ ’Αλέξιε, άπήντησεν ή Μαρία, τείνουσα αύτω τήν ώραίαν καί 
λευκήν αύτής χεΐρ«> °’ εύχαριστώ. Πάντοτε ή πορουσία σου ήδύνει 
τήν καρδίαν μου, τό γνωρίζεις· ύπάρχουσιν δμως στιγμαί, καθ’ άς 
ή παρουσία σου μοί είναι άπαραίτητος, στιγμαί, καθ’ άς περιμένω 
παρά σοΰ τήν δύναμιν έκείνην, ής ήμεϊς αί γυναίκες, όντα άδύνατα, 
στερούμεθα, καί τοι προσποιούμενοι δτι τήν έχομεν — ’Αλέξιε, 
έχω άνάγζην τών συμβουλών σου · έχω άνάγκην θάρρους, διότι ή 
ψυχή μου είναι περίλυπος καί άδημονεί.

— Σύ άδημονεις, Μαρία; εΐπεν ό πρωτοσεβαστός, τείνων μεθ’ 
ίπποτικής ύποζλίσεως τήν χειρά του πρός τήν αύτοζράτειραν και 
οδηγών αύτήν πρός εν τών μεγάλων καθισμάτων παρά τήν τρά
πεζαν. Εΐτα δέ καταρρίψας τόν μαΰρον μανδύαντον ζαί καταθέσας 
τόν πϊλόν του έπί τής τραπέζης, έκάθησε πλησίον της.

Ό Κομνηνός ’Αλέξιος (διότι αύτός ήτο ό άγνωστος) ίστατο έν 
δλη τή άνθηρά άκμή τής άνδριζής ήλικίας· ύψηλόν τό άνάστημα, 
κομψόν καί εύχάριστον έχων τό έξωτερικόν, μέλαιναν τήν κόμην 
καί βαθύν τόν πώγωνα ζαί ένδεδυμένος μέ άνδριζήν ζαί άξιοπρεπή 

παρά τής φύσεως δλα τά προσόντα έκεϊνα, 
Έν 
τού

κατ
είχε νΰν τήν ύψηλήν καί έπίζηλον θέσιν τού Πρωτοσεβαστοΰ, ή 
τοι τοΰ πρώτου συμβούλου τού ήγεμόνος. Αύτός καί ή Μαρία, η 
μήτηρ ζαί ζηδεμών τού ένδεζαετούς αύτοκράτορος, άπετελουν ούτως 

Διά τής ίκανοτητός του, διά τής πρόσω-

*

κομψότητα εΐχε λάβει
δι’ ών άνοίγεται στάδιον καί είς τούς φιλοδοξωτέρους πόθους, 
αύτοζρατοριζω μεγάρω γεννηθείς, έν τή αύλή τοΰ θείου του, 
μεγαλοπρεπούς αύτοκράτορος Μανουήλ άνατραφείς, ό ’Αλέξιος

είπεϊν τήν κυβέρνησιν.
πιζής του άνδρίας ζαί πρό πάντων διά τών στενών αύτοΰ πρός τήν 
αύτοζράτειραν σχέσεων, αΐτινες πρό έτών ήδη, καί ζώντος έτι τοΰ 
Μανουήλ, εΐχον ύπερβή τά δρια τής συγγενικής άγάπης, ό Αλέξιος 
εΐχε κατορθώσει νά σφετερισθή δλην τήν ίσχύν καί ήρχεν ώς άπό- 
λυτος αρχών ζαί κύριος ού μόνον έπί τού άδυνάτου άνακτος, αλλά 
καί έπί τής ισχυρά; αυτού μητρός. Εΐχε κατορθώσει (πράγμα άνή-

του
δέν
7s-

ζουστον!) νά λάβη παρά τοΰ αύτοκράτορος έγγραφον, δυνάμει 
όποιου ούδεμία αύτοκρατορική διαταγή δέν έξετελεϊτο, έάν 
έφερε τήν ύπογραφήν αύτοΰ (τοΰ Πρωτοσεβαστοΰ) πράσινη 
γραμμένην μελάνη, και τας λεξεις· ‘‘1 εννηθητω ως εν=.ι.αλη.

'Η Μαρία, γυνή ζωηρών παθών, εΐχεν αισθανθή τοΰ έρωτος 
τήν φλόγα πρό; τόν νεαρόν τούτον τοΰ συζύγου της ανεψιόν, καί 
ό έρως ούτος εΐχε βαθμηδόν έντελώς καθυποτάξει τήν ερωμένην εις 
τόν έραστήν. Ήτο δέ τοσοΰτον σφοδρός ό έρως ούτος, ώστε ή Μαρία 
μετά τόν θάνατον τοΰ αύτοκράτορος συζύγου της, διενοήθη νά θέση 
έπί τής κεφαλής τοΰ έραστοΰ της τό αύτοζρατορικόν στέμμα, ζαί 
έπειδή τό μόνον πρός τοΰτο πρόσκομμα ύπήρχεν ό υιός της, ό 
αύτοκράτωρ, εΐχε προβή μέχρι κακουργήματος, ζητούσα συνδρομήν 
παρά τού δηλητηρίου. ’Αλλ’ οί ιατροί έγζαίρως ένόησαν τόν κίνδυνον 
καί έσωσαντήν ζωήν τού μικρού αύτοκράτορος. Ιό περιστατικό'? τούτο 
έμεινε μυστικόν, άλλ’ ή Μαρία άπεσύρθη είς μονήν, στερεά'? έχουσα 
άπόφασιν, έκεΐ ύπό τό όνομα χενη να τελειώση τας ήμερα; της. 
Διά τής άποφάσεως δμως ταύτης τής Μαρίας άνετρεποντο τα φιλό
δοξα τοΰ Πρωτοσεβαστού σχέδια. Ό ’Αλέξιος ήθελε νά έχη πλησίον 
του τήν γυναίκα καί βασίλισσαν, ήτις ώς γυνή μέν ήτο προσφι
λής τή χαρδία του, ώς βασίλισσα οε καθίστατο πρόθυμον οργανον 
τών φιλοδοξών αύτοΰ σποπών.

Αύτά τά δύω πρόσωπα εΐχον συναντηθή έν νυκτί έν τώ αύτο- 
κρατορικω μεγάρω, ένθα ό νεαρός ήγεμών τόν ήρεμον έζοιμάτο τής 
άθωότητος ύπνον.

— Άδημονεις, Μαρία; έπανέλαβεν ό’Αλέξιος, σύ, ή τολμηρά, 
σύ, ή άτρόμητος Μαρία;

— Άχ! άπήντησεν ή βασίλισσα, ζαί ή φωνή αύτής έτρεμεν. 
Αί· ήμέραι τής ήσυχίας καί τοΰ θάρρους παρήλθον. Πρό τίνος δεινά 
μέ κατέλαβον προαισθήματα. 'Ο αήρ έν τω ήγεμονικώ τούτω

βαρύς ζαί πνιγηρός. Μοί λείπει ή άναπνοή ένταΰθα καίοικω είναι 
μετανοώ δτι έγκατέλιπα τήν μονήν, ένθα γαληνιαία μοί προσεμειδία 
υπαρξις.

— Ή Μαρία, εΐπεν ό Α’λέξιος προσβλέπων αύτήν άσκαρδα- 
μηκτί — ή Μαρία μου μετανοεί διά πράξιν, ή τις άπέβλεπεν είς 
τήν εύτυχίαν τής ζωής μου δλης; πώς δύναται ή Μαρία μου πι
κρούς τοσοΰτον νά μοι εΐπη λόγους; έπαυσε λοιπόν ή Μαρία μου 
νά μ άγαπα;

Ποία γυνή μένει άναίσθητος καί αδιάφορος είς τοιούτους λόγους 
τοΰ άγαπητοΰ άνδρός, καί μάλιστα δταν οί λόγοι ούτοι έκφέρωνται 
μέ τόν γλυκύ'? τής φωνής ήχον, δν ό ’Αλέξιος τοσοΰτον έπιτηδείως 
μετεχειρίζετο;

— Δύναται ή Μαρία, έξηκολούθησεν ό ’Αλέξιος, νά θεωρή 
ώς θυσίαν, δτι έγκατέλιπε τήν μονήν δπως έλθη πάλιν είς τάς 
άγκάλας μου; Δύναται νά μετανοή ό συμμεριζόμενος μετ’ έμού τάς 
φροντίδας καί τούς κόπους τής βασιλείας;

— Ναι, ’Αλέξιε, δύσκολος είναι ή τέχνη τοΰ κυβερνάν παν- 
ταχοΰ δυσκολίαι, πανταχοΰ προσκόμματα καί εναντιότητες. Καί τά 
προσκόμματα ταΰτα αύξάνουσι καθ' έκάστην ζαί διέξοδον δέν βλέπω. 
'0 αύτοκράτωρ είναι βρέφος. Πόσος πρέπει νά παρέλθη χρόνος 
έως ου μάθη τήν τέχνην ταύτην;

— Καί δέν χαίρεσαι έπί τούτω, Μαρία; δέν εύχαρ ιστεϊσαι 
βλέπουσα δτι έχομεν έμπροσθεν ήμών στάδιον μακράν ζαί άνοικτόν; 
Ή ήθελες νά έγζαταλείπωμεν άπό τοΰδε τήν αρχήν, παραμεριζόμενοι 
ώς άχρηστα σζεύη; '2! Μαρία, δέν σέ γνωρίζω πλέον! Πόθεν οί 
φόβοι σου; Πώς μετεβλήθης;

— Σοί, εΐπον, ’Αλέξιε, έχω μαύρα προαισθήματα, άνέζραξεν 
ή Μαρία μόλις κρατούσα τά δάζρυά της. Άπώλεσα τήν πεποί- 
θησιν είς έμαυτήν ζαί βλέπω ένώπιον μου μέλλον σζοτεινόν, δεινών 
πλήρες ζαί ζινδύνων. ·

— Ίδέαι, γεννήματα γυναικείας κεφαλής! εΐπεν ό’Αλέξιος μέ 
το έλαφρόν έκεϊνο ύφος, τό όποιον θέλει μέν νά φανερώση θάρρος 
καί πεποίθησιν, άλλά προδίδει συνάμα δτι ή πεποίθησις είναι μόνον 
φαινομένη καί έπίπλαστος. — Είπέ μοι, Μαρία, τά προαισθήματά 
σου ταΰτα. "Άς τά άναλύσωμεν μετά προσοχής, καί άς οεβαιω- 
θώμεν, έάν πράγματι προαγγέλλωσιν δλα τά δεινά ζαί δλους τούς 
κινδύνους, ών φοβείσαι τήν έπιδρομήν.

— *2!  άφες τήν ειρωνείαν! άφες τό έλαφρόν τοΰτο ύφος! άπήν
τησεν ή Μαρία σοβαρά. Μή παίζης έν ώραις σοβαραϊς τοσοΰτον. 
'0 λαός γογγύζει· ό λαός δυσανασχετεί- οί βαρείς φόροι τόν πιέζου- 
σι. Κατά τής κεφαλής ήμών έπιρρίπτονται δλα τά δεινά τών 
καιρών. 'Ημάς μόνον κατηγορεί ό λαός έπί τή άφορήτω ταύτη 
καταστάσει.

— Ό λαός γογγύζει; άπήντησεν ό ’Αλέξιος μειδϊών. Καί 
πότε δέν γογγύζει ό λαός; Δός αύτω τά αγαθά τοΰ κόσμου δλου 
καί άκόμη δέν εύχαριστεϊται. Οί φόροι τόν πιέζουσι; Καί τίς 
έρωτά τόν λαόν περί τούτου; Έν δσω έχομεν είς χεΐράς μας τήν 
ίσχύν, ούδείς δύναται νά διαμφισβητήση ήμϊν τό δικαίωμα νά έπι- 
βάλλωμεν φόρους; Δέν τούς θέλει ό λαός; Καλά! Οί φόροι δέον 
νά διπλασιασθώσιν.

— Ό λαός φωνάζει, έξηκολούθησεν ή Μαρία, δτι παραμελού
με'? τήν εύημερίαν του καί δτι σπαταλώμεν έν έορταϊς καί εύωχί- 

τά δημόσια χρήματα, τά όποια μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου 
αύτός μάς άποτίει.

(επεται συνεχεία.)

αις 
του
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ΟΔΟΣ ΕΝ ΒΟΜΒΑΗι.

κράτορος Γουλιέλμου, τοΰ διασήμου ποιητοΰ τής έλευθερίας Βί- 
κτωρος VON Scheffel καί τοΰ έξοχου νομοδιδασκάλου καί προέ
δρου Σίμσωνος, τά όποια σήμερον παρουσιάζομεν τοϊς άναγνώσταις

ήμών, πεποιθότες δτι προσφέρομεν αύτοϊς τΐ άξιον λόγου. Χάριν 
τών μή γινωσκόντων τήν Γερμανικήν παραθέτομεν ένταΰθα και 
τήν είς πεζόν μετάφρασιν τών τριών αύτογράφων.

1'0 ΑΪΤΟΓΡΛΦΟΝ ΤΟΪ ΑΪΤΟΚΡΛΊΌΡΟΣ Ί ΉΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. 

" ΙΊρότερον στάθμισαν καί εΐτα τόλμησαν.’
Έν Βερολίνω τή 10 Φεβρουάριου 1881.

Γουλιέλμος. 
αύτοζράτωρ.

ΕΚ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
(Aus Sturm uud Noth.)

Ούτως επιγράφεται τό πρό μικρού έν Βερολίνω έκδοβέν 
'Λεύκωμα αύτογράφων έπισήμων Γερμανών και Γερ
μανίδων.” Εΐναι τούτο έργον τού γνωστού τυπογραφείου, ένθα 
έκτυπούται τό περιοδικόν σύγγραμμα- "'Η γερμανική οικο
γενειακή έ φ η μ ε ρ ί ς ” (Deutsches Familienblatt). Έκδότις τοΰ 
λευκώματος εΐναι ή "Εταιρία πρός διάσωσιν τών ναυαγών”. 
Ή εταιρία αΰτη, Ιδρυθεϊσα τω 1865 ύπό τήν προστασίαν τού νύν

αύτοκράτορος τής Γερμανίας, άφήρπασε μέχρι σήμερον 1200 αν
θρώπου: άπό τού σκοτεινού τών κυμάτων τάφου. 'Η ενέργεια 
αύτής εΐναι τά μάλιστα εύεργετική καί καθίσταται κατ’ έτος απο
τελεσματικότερα. Εντός τών τελευταίων 15 ετών ή Γερμανία 
συνεισεφερεν ύπερ τοΰ φιλανθρωπικού τούτου σκοπού δύο έκατομ- 
μύρια μαρκών (212 έκατομ. φράγκων). Καί τό έκ τοΰ |5ηθέντος 
λευκώματος αύτογράφων είσπραχθησόμενον ποσόν διά τόν 

εύεργετικόν τούτον σκοπόν εΐναι προωρισμένον.
0 τήν έκδοσιν τοΰ λευκώματος έπιστατήσας, Κύριος Schorer 

εν Βερολίνω, εύμενώς παρεχώρησεν ήμΐν τά αύτόγραφα τοΰ αύτο-

ΕΛΑΦΟΙ, εικών C. Kroner. (Έκ τοΰ λευκώματος τών αύτογράφων.)

Β·. ΤΟ ΑΪΤΟΓΡΛΦΟΝ ΤΟϊ Β1Κ1ΏΡ0Σ VON SCHEFFEL.
Κύριος φυλάττοι αύτό άπό φυλετικού μίσους, άπό 
καταφοράς καί έν γένει άπό τοιούτων έργων τοΰ 

Έν Καρλσρούη τή 16 Φεβρουάριου 1881.
Ιωσήφ Βίκτωρ

τού γερμανικού κράτους! Πλούσ 
άετώ είθε νά ένισχύηται όσημέραι!

τής τού πλήθους 
διαβόλου!”

"ΓΙίετε είς ύγείαν 
τήν τόλμην, καί δμοιον τω V. SCHEFFEL.

A**  .·

Γ·. ΑΪΤΟΓΡΛΦΟΝ ΤΟΪ ΠΡ0ΕΔΡΟΪ ΣΙΜΣΩΝΟΣ.

"Καί έπι τής παραλίας έκείνης ΐστανται έντρομοι φίλοι και 
συγγενείς. Άχ! διατϊ δέν έμεινε πλησίον ήμών; Πρόκειται λοιπόν 
νά καταστροφή ό φίλος ήμών και συγγενής; ’Άνεμος και κύματα 
παίζουσι μέ τό σκάφος', άλλά δέν παίζουσι μέ τήν χαρδίαν του.

Διότι αύτός εΐτε ναυαγών εΐτε αποβιβαζόμενος εις τήν ξηράν έχε 
πεποίθησιν είς τούς θεούς αύτοΰ.” (Έκ τών τοΰ Γαίτου.)

Έν Λειψία τή 12 Φεβρουάριου 1881.
Δρ Έδ. Σίμσων.

ΙΙρόεορος τού άνωτάτον Δικαστηρίου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΠΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Τό 'Ελληνικόν ζήτημα εύρίσκεται 

έν τή αύτή σχεδόν δέσει, έν ή εύρίσκετο πρό 
δεκαπέντε ημερών. Τό μόνον άξιον μνείας είναι 
δτι οί έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεις τών μεγά
λων Δυνάμεων πιέζουσι τήν Ύ. Πύλην, δπως 
αποπεράτωση όριστικώς τό ζήτημα, και ή κυ- 
βέρνησις τοΰ Σουλτάνου φαίνεται είς τοΰτο δια
τεθειμένη. Έν Έλλάδι, λέγουσι τά ευρωπαϊκά 
φύλλα, έξακολουθοΰσιν οί εξοπλισμοί. Γελοία 
είναι ή ιδέα οργάνων τινων τής εύρωπαϊκής 
δημοσιογραφίας, διατεινομένων δτι ή Ελληνική 
κυοέρνησις κρατεί ύπό τά δπλα τούς πολίτας, 
όπως αποφυγή ουτω τήν έκφρασιν τής κοινής δυσ
αρέσκειας ένεκα τών μή έπαρκουσών παραχωρή
σεων τής Τουρκίας. Μεγάλην άγνοιαν τών καθ’ 
ήμάς πραγμάτων προδίδει ό νομίζων, δτι ό "Ελλην 
διατελών ύπό τάς σημαίας δέν δύναται νά έκ
φραση έλευθέρως τήν γνώμην του. Έν κρισίμοις 
μάλιστα καιροΐς ό πατριωτισμός τοΰ Έλληνος ύπ- 
ήρςε πάντοτε ό καλλίτερος καί άσφαλέστερος αύ
τοΰ γνώμων. ’ Εν τφ έπομένφ ημών τεύχει έλ- 
πίζομεν νά εύρεθώμεν είς θέσιν ν' άναγγείλωμεν 
τοΐς άναγνώσταις ημών τήν ύπογραφήν τής συμ- 
βάσεως περί τών δρων τής παραχωρήσεως τών 
' Ελληνικών χωρών.

ΓΑΛΛΙΑ. Ή Γαλλία ήρατο έπ’ έσχάτων άνευ 
πολλών κόπων και αιματοχυσίας νίκην επιφανή 
έν Τύνιδι. Ό βέης τής Τύνιδος ύπό τής γαλλι
κής έπιβροής καί τών γαλλικών δπλων πιεσθείς 
ένέδωκεν είς τάς άπαιτήσεις τής Γαλλίας καί — 
έπροσκύνησεν. Ούτως ή Τύνις τίθεται άπό σή
μερον ύπό τήν προστασίαν τής Γαλλίας, ή, καθα- 
ρώτερον είπεϊν, καθίσταται γαλλική Επαρχία. Ή 
Πόλη, ώς κυρίαρχος δυναμις, διεμαρτυρήθη έν- 
τόνως κατά τής πράξεως ταύτης· άλλ’ ή Γαλλία 
δεν λαμβάνει τοΰτο ύπ’ όψιν, και μάλιστα δταν πρό- 
κηται περί τοΰ συμφέροντος της τοΰ ίδιου. — 
Ο πρωθυπουργός Φερρύ όποβαλών τήν συμβασιν 
μετά τής Τύνιδος είς τήν βουλήν εΐπεν, δτι ή 
σύμβασις, ειλικρινώς έκτελουμένη, θέλει διαλύσει 
πάσαν διαφοράν μεταξύ Τύνιδος καί Γαλλίας, δι
ότι ή μέν Γαλλία Εξασφαλίζει 8ι*  αύτής τά σύν
ορα τής ’Αλγερίας, ή δέ Τύνις άπολαμβάνει τών 
ευεργετημάτων τοΰ πολιτισμού. Ή Γαλλία τρέ
φει προς τόν βέην τής Τύνιδος αισθήματα ειλι
κρινούς φιλίας, δπερ θέλει τω άποδείξει πάλιν, έάν 
τυχόν άπειληθή έν τή νομίμφ έξασκήσει τής άνε- 
ξαρτήτου αύτοΰ έξουσίας. Ή Γαλλία, εΐπεν έν 
τέλει ό πρωθυπουργός, χαίρει έπί τή ύπογραφείση 
συμβάσει καί Επαινεί τήν τολμηράν διαγωγήν τοΰ 
στρατού αύτής.

ΡΩΣΣΙΑ. Παραιτηθέντος τού ύπουργοΰ τών 
εσωτερικών κόμητος Αόρις-Μέλικωφ, διωρίσθη 
είς τήν θέσιν αύτοΰ ό κόμης Ν. Ίγνάτιεφ, άλλοτε 
πρεσβευτής τής ‘Ρωσσίας έν Κωνσταντινουπόλει.

ΙΤΑΛΙΑ. 'Ένεκα τής φάσεως, ήν έλαβον έπ 
έσχάτων τά πράγματα έν Τύνιδι, τό ύπουργεϊον 
τοΰ Καϊρόλη ήναγκάσθη νά ύποβάλη καί πάλιν 
τήν παραίτησίν του, καί ό βουλευτής Σέλλας έν- 
ετάλη παρά τοΰ βασιλέως νά σχηματίση νέον ύπ
ουργεϊον. Ό Σέλλας άπετάνθη πρός τινας τών 
βουλευτών τής άριστερας, δπως σχηματίση κυ- 
βέρνησιν άποτελουμένην έκ τών διαφόρων έν τή 
βουλή κομμάτων.

Ύ. Γ. Ή σύμβασις περί παραδόσεως τών 
τή Έλλάδι παραχωρηθησομένων χωρών ύπεγράφη 
όριστικώς έν Κωνσταντινουπόλει· Διαιρούνται δέ 
αΰται εις §ξ τμήματα, ών τό πρώτον περιλαμ
βάνει τήν Λάρισσαν, καί θέλει παραδοθή έντός 
ένός μηνός. Τό δεύτερον τμήμα περιλαμβάνει 
τά Τρίκκαλα, τό τρίτον τήν Καρδίτσαν, τό τέ

ταρτον, μέρος τής έπαρχίας Έλασσώνος, τό 
πέμπτον την "Άρταν. Ή παράδοσις τοΰ πέμπτου 
τούτου τμήματος θέλει λάβει χώραν έντός δύω 
μηνών άπό σήμερον. Περί τής παραδόσεως τοΰ 
έκτου τμήματος, τοΰ Βώλου, ένθα ύπάρχει συσ- 
σωρευμένον τό ύλικόν τού πολέμου, θέλει ληφθή 
κατόπιν σκέψις.

ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕϊΑΓΓΕΛΙΟΝ.

Ο ρώσσος καθηγητής Ούσώφ έδημοσίευσε μι- 
κροκαφίας' Ελληνικού Εύαγγελίου, άνακαλυφθέντος 
πρό τινων μηνών έν τή μονή ‘Ρωσάν τής Κα- 
λαυρίας.

Ίό Εύαγγέλιον τοΰτο άνεκαλύφθη ύπό δύω 
σοφών Γερμανών, τών Κυρίων Gebhakdt καί 
Harxack, οϊτινες έξέδωκαν τάς εικόνας είς ιδι
αίτερον σύγγραμμα (Codex grrecus purpureus 
Rossanensis). Πορφυρούν ώνομάσθη τό Εύαγ
γέλιον διότι είναι γεγραμμένον έπί έρυθράς περ
γαμηνής χρυσοϊς καί άρχαϊκοϊς γράμμασι. Δια
τηρείται μόνον τό κείμενον τών Ευαγγελίων τοΰ 
Ματθαίου καί τοΰ Μάρκου· άλλ’ αί εικόνες είσί 
καί έκ τών τεσσάρων εύαγγελίων. 'II άξια τού 
χειρογράφου τούτου φανεροΰται άμα μάθομεν δτι 
είναι έργον τού έκτου μ. X. αίώνος.

Αί εικόνες, πολύ ένδιαφέρουσαι καί διά τήν 
άφέλειάν των καί διά τήν έλλειψιν παντός είδους 
συμβολικής παραστάσεως, έχουσι τύπον, άποδεικ- 
νύοντα δτι είναι έργον Αιγυπτίου (’Αλεξανδρινού 
βεβαίως) τεχνίτου. Ουτω π. χ. έν τή είκόνι, 
τη παριστανούση τόν Ίησοΰν Χριστόν έκδιώκοντα 
τού Ναού τούς άγοράζοντας καί πωλούντας, τί
θενται δύω ταύροι καί δύο αίγες- οί λευκοί 
ταύροι έχουσιν ώμους έξωγκωμένους, άνάγονται 
δηλ. είς τό γένος τών zebu, ζώων τών Ινδιών 
και τής Αίγύπτου. Αί δέ μαΰραι αίγες έχουσιν 
ώτία κρεμάμενα, ώς έχει αύτά ή λεγομένη θη- 
βαϊκή αΐς τής Αίγύπτου.

Μελετήσας Επιστασμένως τόν τύπον, τά ένδύ- 
ματα, τά πρόσωπα, καί έν γένει πάσας τάς λε
πτότητας ό καθηγητής Ούσώφ ήδυνήθη νά όρίση 
τόν χρόνον τής κατασκευής τών εικόνων τούτων.

Ούτως έν τή σκηνή τής δίκης, ό Πιλάτος 
παρισταται έπί θρόνου καθήμενος, έχων όπισθεν 
αύτοΰ δύο σημαιοφόρους, κρατούντας σημαίας μέ 
τάς εικόνας δύω αύτοκρατόρων. Μόνον έπί Κων
σταντίνου τοιαύται σημαϊαι ήσαν έν χρήσει, δι
ότι πρότερον έπί τής σημαίας εύρίσκετο μόνον 
τό μονόγραμμα τοΰ Ιησού Χριστού · άπό τών 
χρόνων τού Κωνσταντίνου ή εΐκών τοΰ αύτοκρά
τορος έλαβε τήν θέσιν τού μονογράμματος. 'Η 
ενωσις έπί τό αύτό τών δύω αύτοκρατόρων άπο- 
δεικνύει δτι ό ζωγράφος έζη έπί τών αύτοκρα
τόρων Ιουστίνου καί Ιουστινιανού. Έν έτει 528 
έν διαστήματι τεσσάρων μηνών, άπό α". Απριλίου 
μέχρι α". Αύγούστου έβασίλευσαν οί δύω οΰτοι 
αύτοκράτορες.

Παραβάλλων δέ τά νομίσματα τής εποχής 
ταύτης ό καθηγ. Ούσώφ έπείσθη όριστικώς δτι αί 
έπί τών σημαιών εικόνες είσίν αί εικόνες τών 
δύω τούτων αύτοκρατόρων, δπερ φέρει ήμάς εις 
τόν άκριβή ορισμόν τής εποχής, καθ’ ήν κατε- 
σκευάσθησαν αί περίεργοι αΰται μικρογραφία·..

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

Ή πλουσιωτέρα Βιβλιοθήκη τοΰ κόσμου 
είναι ή έν ΓΙαρισίοις ’Εθνική Βιβλιοθήκη, 
περιέχουσα 2 έκατομ. καί 78 χιλ. τόμων καί 
86 Ζ1^· χειρογράφων.

Μετ’ αύτήν έρχεται κατά τόν άριθμόν ή τοΰ

Βρεταννικού Μουσείου έν Αονδίνω, έχουσα 
εν έκατομ. τόμων καί 42 χιλ. χειρογράφων.

Τρίτη έρχεται ή Βιβλιοθήκη τοΰ Μο
νάχου μέ 800 χιλ. τόμων καί 24 χιλ. χειρο
γράφων.

Μετ’ αύτήν ή Βιβλιοθήκη τοΰ Βερο
λίνου, έχουσα 700 χιλ. τόμων καί 15 χιλ. 
χειρογράφων.

Κατά τόν άριθμόν τών δημοσίων Βιβλιοθηκών 
τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή ‘Ρωσσία μέ 145 δημ. 
βιβλιοθήκας, τήν δέ τελευταίαν τό Βέλγιον μέ 105.

Περίεργος είναι ή άναλογία τοΰ άριθμοΰ τών 
τόμων πρός τόν άριθμόν τών κατοίκων. Είς 
έκατό κατοίκους άναλογούσιν έν Λύστρίφ 268/ιο 
τόμοι· έν Βαυαρία 26'/|0· έν ’Ιταλία 162/ιο· έν 
Γαλλία 125/10· έν Πρωσσία Π- έν Βελγίιρ 1Ο4/ι0> 
έν ’Αγγλία 6 καί τέλος έν 'Ρωσσία Ρ/10. —

ΝΕΑ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ.

Έν Φιλαδελφείφ τής Αμερικής έγένοντο έσ- 
χάτως δοκιμαί διά κολοσσιαίας άτμομηχανής, 
στεφθεϊσαι - ύπό μεγάλης έπιτυχίας. Τό νέον σύ
στημα τής ατμομηχανής προώρισται νά έπιφέρη 
γενικήν άναστάτωσιν έν τή σιδηροδρομική συγ
κοινωνία. Ή άτμομηχανή αΰτη έχει μήκος 20 
μέτρων, καί ζυγίζει 48 >/2 χιλιάδας χιλιογράμμων. 
Οί τροχοί αύτής έχουσι 2 μέτρων πλάτος καί 
οί κύλινδροι 47 έκάστομ. διάμετρον. Λέγεται δτι 
ή ταχύτης αύτής είναι καταπληκτική, θέλει δέ 
χρησιμεύσει είς τον σιδηρόδρομον μεταξύ Φιλα
δέλφειας καί Νέας Ύόρκης.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩ
ΜΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ.

Τά ιστορικά συγγράματα τών Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων έν γερμανική μεταφράσει έκδίδονται 
προσεχώς κατά τεύχη παρά τοΰ έκδοτου Κέμπη 
έν Λειψία. Θέλουσι δέ έκδοθή ό Τάκιτος, ό 
Θουκυδίδης, ό Σαλλούστιος, ό Ηρόδοτος, ό 
Καϊσαρ, ό Πλούταρχος καί ό Ξενοφών. Τό α". 
τεύχος περιέχει τά “Χρονικά” τού Τακίτου.

ΛΧΥΡ1ΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ.

Τό έν Chatham τής έπαρχίας Νέας ‘Υόρκης 
χαρτοποιεϊον εΐχεν άπό πολλών ήδη έτών τήν 
παραγγελίαν νά κατασκευάζη ποιότητά τινα χάρ
του λεπτοτάτου έκ καθαρού άχύρου, χωρίς νά 
γνωρίζη τίνα χρήσιν έποιούντο αύτοΰ οί τήν 
παραγγελίαν δόντες. "Ολόκληρος δεσμίς τοΰ 
χάρτου τούτου δέν έζύγιζε πλέον τών τριών 
χιλιογράμμων. Κατόπιν έγνώσθη δτι ό χάρτης 
ούτος άπεστέλλετο είς τήν νήσον Κούβαν, ένθα 
δέν χρησιμεύει ώς χάρτης σιγαρέτων, ώς ήδύνα- 
τό τις νά ύποθέση, άλλά κατ’ ευθείαν ώς περι
τύλιγμα τών γνωστών σιγάρων τής Άβάνης.

Ό χάρτης βυθίζεται είς άπόβρασμα καπνού, 
άποτελούμενον έκ περισσευμάτων καπνού καί 
ίνών· άφ' ου δέ ξηρανθή λαμβάνει διά ίσχυρας 
πιέσεως τήν όψιν φύλλων καπνού, καί τοΰτο 
τοσοΰτον έπιτυχώς ώστε καί ό μάλλον έξησκημ- 
μένος οφθαλμός δέν δύναται ν’ άνακαλύψη τήν 
άπάτην. Σήμερον πολλοί τών έν Κούβφ κατα
σκευαστών σιγάρων δέν άρκούνται είς τό περι
τύλιγμα μόνον, άλλά κατασκευάζουσιν ολόκληρα 
τα σιγάρα έκ τοΰ άχυρίνου τούτου χάρτου πρός 
μεγάλην τών καπνιζόντων δυσαρέσκειαν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
ΑΝΛΚΑΛΥΊΊΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΑΪΛΕΩΣ ΕΝ

ΑΓΓΛΙΑ».

"Η άνακάλυψις ρωμαϊκής έπαύλεως μεγάλης 
έκτάσεως έπί τής νήσου Wight έν ’Αγγλία 
διήγειρεν, ώς είκός, τήν περιέργειαν καί τό ένδια- 
φέρον ού μόνον τών περί την αρχαιολογίαν 
άσχολουμένων άλλά καί έν γένει πάντων τών 
άνθρώπων. ’Άν καί αί άνασκαφαί διεκόπησαν 
Ενεκα τοΰ χειμώνος, ούχ ήττον δμως τά άρχαια 
έρείπια ελκύουσι καθ’ έκάστην πλήθος πολύ 
περιέργων. Μέχρι τοΰδε άνεσκάφησαν 20 δω
μάτια, εύρέθησαν δέ καί τά ίχνη τών έξωτερι- 
κών τοίχων, διευθυνομένων άπό νότου πρός 
άνατολάς είς άπόστασιν 60—70 άγγλικών ποδών. 
Περιέργον είναι δτι μέχρι τοΰδε δεν άνεκαλύφθη 
είσέτι ή κυρία είσοδος τής οικίας, ούτε δ πρόδο
μος καί άλλα ούσιώδη παραρτήματα τών ρωμαϊ
κών οικιών.

Τό έδαφος τών μεγαλειτέρων αιθουσών, 
μετρουσών -10 ποδών ύψος και 18 ποδών πλάτος, 
είναι έστρωμμένον διά ψηφιδωτών (μωσαϊκών 
κοσμημάτων). Δυστυχώς τά μωσαϊκά τής κεντρι
κής καί μεγαλειτέρας αιθούσης είσί κατεστραμμένα· 
σώζονται δμως τά περιθώρια, έν οΐς παρισταται 
ό Περσεύς καί ή Άνδρομήδα μέ τάς τέσσαρας 
"Ωρας τοΰ έτους είς τάς τέσσαρας γωνίας. Τών 
Ωρών τούτων αί τρεις μόνον σώζονται, τό Εαρ, 
τό ΦΟινόπωρον καί ό Χειμών, είσί δέ έξαισίας 
διατηρήσεως. Κάτωθεν παρισταται άστρονόμος, 
καθήμενος έμπροσθεν γνώμωνος (ηλιακού ώρο- 
λογίου) καί δεικνύων διά μικράς ράβδου σφαίραν 
υδρόγειον, έφ’ ής είσί κεχαραγμένα γεωμετρικά 
σχήματα.

Μέρος τής αιθούσης ταύτης, τό μικρότερον, 
δύναται νά όνομασθή δωμάτιον τής Μεδούσης, 
διότι κεφαλή Μεδούσης κατέχει τό κέντρον τοΰ 
έδάφους· γύρωθεν δέ παρίστανται σκηναί ποι- 
μενικαί λεπτοτάτης έργασίας καί έξαισίας ώραιό- 
τητος. Είς τάς γωνίας είναι κεφαλαί ποιμένων, 
φοροΰσαι τόν πέτασον τοΰ Έρμου καί φυσώσαι 
έντός ποιμενικών αύλών. Είς τήν ανατολικήν 
άκοαν τής αιθούσης ταύτης εύρίσκεται σύμπλεγμα 
Τριτώνων. Περί τά πρόσωτα ταΰτα ύπάρχει 
περίκυκλος σχηματιζόμενος ύπό γραμμών περι
πλεκόμενων άλλήλαις. Μέρος τών τοιχογραφιών 
είναι άκόμη στερεώς προσκεκολλημένον έπί τοΰ 
τοίχου· είς τήν δυτικήν τής αύτής αιθούσης 
γωνίαν είναι καθαρώς κεχαραγμένος έπί τοΰ 
έδάφους σταυρός. Εύρέθη δέ καί διάδρομος 
ύπόγειος λελαξευμένος έντός τοΰ λίθου είς βάθος 
4 ή 5 ποδών άπό τής έπιφανείας, καί ώρισμένος 
κατά πάσαν πιθανότητα διά τούς σωλήνας τούς 
θερμαίνοντας τήν έν λόγιο αίθουσαν.

Έτερον ψηφιδωτόν εύρέθη έν τινι τών δια
δρόμων καί παριστα τόν Όρφέα μέ τήν λύραν 
του. παρακολουθούμενον ύπό διαφόρων ζώων, πι
θήκων, βοών, ταών. Ό χρωματισμός τοΰ ψηφι
δωτού τούτου είναι ζωηρότατος.

Πρός δυσμάς τοΰ διαδρόμου τούτου ύπάρχει 
έτέρα μεγάλη αίθουσα, έχουσα ίχνη τοιχογραφιών 
καί γεωμετρικών σχημάτων. Καί ή αίθουσα 
αΰτη ώς ή προηγουμένη, έθερμαίνετο, ώς φαί
νεται, τεχνητώς.

Εύρέθησαν καί πολλά δωμάτια έχοντα τό 
έδαφος άπλοΰν καί άνευ κοσμημάτων. Τό περι- 
εργότατον πάντων είναι εύρύ ύπύκαυστον (ύπό- 
γειος θερμάστρα), περιέχον 54 κίονας έκ πλίν
θων 2>/2 ποδών δψους. Αί πλίνθοι αΰται (τά 
tetradara τού Βιτρουβίου καί τοΰ Πλινιου) έχουσι 
μέγεθος δκτώ τετραγωνικών δακτύλων, συνδέονται 
δέ πρός άλλήλας διά παχέος στρώματος κερα
μωτού. Ιϊρός μίαν άκραν τοΰ δωματίου ύπάρχει 
άψίς πλινθόκτιστος καί αΰτη, οδηγούσα πρός 
έξωτερικόν κλίβανον.

Κατά τάς άνασκαφάς εύρέθησαν πολλοί λίθοι 
έπιμελώς καί κανωνικώς κεκομμένοι, κέραμοι, σω
λήνες πλίνθινοι, άγγεϊα απλά τής Σάμου καί Εγ
χώρια, ώς καί διάφορα άντικείμενα έκ σιδήρου 
καί όρειχάλκου — τό δέ περιεργότερον τεμάχια 
ύέλων τών παραθύρων. Ή τελευταία αΰτη άνα- 
κάλυψις έχει πολλήν τήν σπουδαιότητα, διότι άν 
καί ήναι γνωστόν 2τι ή κατασκευή τής ύέλου δέν 
είναι έφεύρεσις νέα, ύέλινοι δμως πλάκες είς 
χρήσιν παραθύρων δέν άναφέρονται άκόμη ώς 
γνωσταί προ τής άνακαλύψεώς των έν τή Ρω
μαϊκή ταύτη έν ’Αγγλία έπαύλει. Μεταξύ τών 
άλλων περιέργων άντικειμένων τών άνευρεθέντων 
έν ταϊς άνασκαφαϊς συγκαταλέγονται καί τεμάχια 
λεπιδωτών δίσκων, όμοιων μέ τούς σήμερον έκ 
ξύλου καί άλλων ειδών κατασκευαζομένους, όστα 
οίκητηρίων ζώων καί τέλος καί όστα άνθρώπινα.

Τά εύοεθέντα νομίσματα άνήκουσιν είς τήν 
έποχήν τοΰ Αλεξάνδρου Σεβήρου (221 μ. Χρ·) 
μέχρι τής Εποχής τού Κώνσταντος (337 μ. Χρ.), 
δ,περ άποδεικνύει δτι ή έπαυλις αΰτη έκατοικεϊτο 
μέχρι τών μέσων τής 4Τ·5 μ. Χρ. έκατονταε- 
τηρίδος.

Τά καλλίτερον σωζόμενα ψηφιδωτά έκαλύ- 
φθησαν ύπό στεγασμάτων καί ύπό άχύρων, δπως 
μή πάθωσι βλάβην τινά. Ή έξ άρχαιολόγων 
έπιτροπή, ή Επιχειρήσασα τά; άνασκαφάς ταύτας 
επρόκειτο νά έξακολουθήση αύτάς μετ’ όλίγον. 

’Ασμένως Οέλομεν παράσχει τοΐς ένδιαφερομένο'.ς 
έκ τών άναγνωστών ήμών πλειοτέρας πληροφο
ρίας περί τής περιέργου ταύτης άρχαιολογικής 
άνακαλύψεώς, αμα ώς λάβομεν αύτάς έξ Αγγλίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό βασιλεύς τής Πορτογαλλίας, καλλίεργών 
ώς γνωστόν μετά πλείστης όσης έπιτυχίας τά 
γράμματα, μετέφρασεν έπ’ έσχάτων τά δράματα 
τοΰ Σαικσπήρου είς τήν πορτογαλλικήν γλώσσαν. 
Τό έργον τούτο, τό όποιον φημίζεται ύπό τών 
ειδημόνων ώς λίαν Επιτυχές, διήρκεσεν Επί πολλά 
έτη. Βιβλιοπώλης τις έν Λισσαβώνι έπλήρωσεν 
είς τόν βασιλέα διά τό δικαίωμα τής έκδόσεως 
τό ούκ εύκαταφρόνητον ποσόν 125 χιλιάδων 
φράγκων.

Ό Βίκτωρ Hugo, καί τοι έν προβεβηκυία 
διατελών ήλικία έργάζεται δμως άόκνως πάντοτε. 
"Ηδη έξεπόνησε δύω τόμους ποιήσεων, φέροντας 
τόν κάπως άλλόκοτον τίτλον- "Οί τέσσαρες άνε
μοι τού πνεύματος”. Τό δλον ποίημα διαιρείται 
είς τέσσαρα ασματα, έξυμνοΰντα τήν δραματικήν, 
τήν λυρικήν, τήν έπικήν καί τήν σατυρικήν ποίησιν.

Καί τό έν Βιέννη θέατρον τής Λύλής (Burg- 
tlieater) θέλει εορτάσει τή 25 τοΰ προσεχούς 
Μαΐου τήν έπέτειον ήμέραν τοΰ θανάτου τοΰ 
μεγάλου τής Ισπανίας ποιητοΰ Καλδερώνος διά 
καταλλήλου παραστάσεως.

Υπάλληλός τις τοΰ τηλεγραφείου τής γαλ
λικής πόλεως Macon έφεΰρεν Εσχάτως ήλεκτρικο- 
αύτογραφικόν σύστημα τηλεγράφου, δϊ ου τηλε- 
γραφοΰνται μετά φωτογραφικής άκριβείας Επι- 
στολαί, έγγραφα, εικόνες, μουσικαί συνθέσεις κ. τ. λ. 
Αί γενόμεναι δοκιμαί άπέδειξαν τήν πρακτικότητα 
τοΰ συστήματος τούτου.

Τό δημοτικόν συμβούλων τής Μόσχας άπε- 
φάσισε νά Εγείρη τω δολοφονηθέντι αύτοκράτορι 
Άλεξάνδριρ Β". μεγαλοπρεπές μνημεϊον έν τώ 
Κρεμλίνω.

Έσυστήθη έν 'Ρώμη κατ’ αύτάς έπιτροπή έξ 
Επισήμων συγκειμένη άνδρών δπως προπαρασκευ- 
άση παγκόσμιον ’Έκθεσιν έν τή ιταλική πρωτευ
ούση διά τό έτος 1886. Ό άδελφός τοΰ βασι- 
λέως, δούξ τής ’ Αόστης καί πρφην βασιλεύς τής 
'Ισπανίας, άνηγορεύθη Επίτιμος τής Επιτροπής ταύ
της πρόεδρος.

Κατ’ άπόφασιν τοΰ ύπουργείου τών Οικονο
μικών τής Γαλλίας τό 9/10 τών καταβληθέντων 
ποσών πρός κάλυψιν τοΰ νέου δανείου τοΰ ένός 
δισεκατομμυρίου έπιστρέφεται τοΐς διά 3 χιλιά
δας φράγκων καί Επέκεινα έγγραφεϊσι. Τό προ- 
κηρυχθέν δάνειον έκαλύφθη δεκαπεντάκις.

Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 1881 θέλει λαβει 
χώραν έν Βενετία διεθνής γεωγραφική σύνοδος, 
καθ’ ήν θέλουσιν άντιπροσωπευθή έπισήμως σχε
δόν δλα τά κράτη τής Εύρώπης, μηδ’ αύτής 
τής Τουρκίας έξαιρουμένης· πρός δέ καί αί 'Ηνω
μένα-. Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής, ή Βρασιλία, ή 
Κολομβία, ήΠερουβία καί άλλα μικρότερα κράτη. 

II Έκτος τής γεωγραφικής έκθέσεως θέλει γείνει 
καί έκθεσις άρχαιολογική καί έθνογραφική.

ΝΕΚΡ0Λ0ΓΙΑΙ.

ΙΙρίγκηψ Πέτρος τοΰ Όλδεμβούργου, στρα
τηγός έν τώ ρωσσικφ στραΐω, γνωστός διά τά ευγενή 
καί φιλανθρωπικά αύτοΰ αισθήματα, γεννηθείς τω 
1812 έν Πετρουπόλει, τή 16 Μαΐου τρ. έτ.

De LA RONCliRE BE NoURY, ναύαρχος Γάλ
λος, γνωστός καί έν Έλλάδι, ένθα διέμεινεν ώς αρ
χηγός τής γαλλικής ναυτικής μοίρας, άπέθ. έν Πα- 
ρισίοις τή 15 Μαΐου τρ. έτ.

Φραγκίσκος βαρώνος DlNGELSTEDT, διευθυντής 
τοΰ αύτοκρατ. θεάτρου τής Βιέννης, γνωστός γενό- 
μενος καί ώς ποιητής καί ώς διασκευαστής τών δρα
μάτων τοΰ Σαικσπήρου διά τήν γερμανικήν σκηνήν, 
άπέθ. τή 14 Μαΐου έ. έτ. έν Βιέννη, έν ηλικία 
67 έτών.

’Αριστείδης Κ. Δόσιος, άλλοτε διευθυντής τής 
έν Άθήναις ναυτικής τραπέζης, δ '"Αρχάγγελος”, 
άπέθανεν Εσχάτως έν Συρέννη παρά τούς Παρισιους.

Γκίκας Γκιώνης, ευπατρίδης 'Υδραίος, άπέ- 
Οανεν έν Άθήναις τή 27 9 Μαίου τρ. έτ.
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ΕΣΠΕΡΟΣ
σύγγραμμα περιοδικόν μετ’ εικόνων δίς τοΰ μηνάς 

έκδιδόμενον

έν ΛΕΙΨΙΑ-..

Διηγήματα. — Ποιήσεις. — ’Αρχαιολογικά. ,— ’Ανακαλύψεις. 
— ’Επιστημονικά. — Πολίτικα! έπιθεωρήσεις. — Βιίλιοκρισίαι. — 
Διάφορα.

Τιμή έτησία προπληρωμένη Φράγκα 40.
Διά τήν Γερμανίαν μάρκ. 32. Διά τήν'Ρωσσίαν ρούβλ. 16 άργ.

ΔΐίΰΟι.Ί’<Γ<ί:· Canal-Strasse 3. Leipzio.

ΕΙΛ0Π0ΙΙΙΖΕ12
δι’ δλας τάς έφημερίδας τοΰ τε έσωτερικοϋ καί τοΰ έςωτερικοΰ μεταβιβάζει

ά Κ« RUDOLPH MOSSE
έν Λειψία

κατά τήν διατίμησιν.
Δίδει ταύτοχρόνως πληροφορίας περί πάσης καταχωρήσεως εις τά γνωστότερα 

φύλλα, φροντίζει περί τοποίίετήσεως τών ειδοποιήσεων, αποστέλλει δοκίμια έπί διαρκών 
άγγελιών, παρέχει συγκαταβατικός τιμάς έπί μεγαλειτέρων παραγγελιών.

Προνομιούχου Γραφεΐον ειδοποιήσεων διά τάς έςής εφημερίδας’
Berliner Tageblatt. Deutsches Montagsblatt. Bazar. Kladderadatsch. Flie- 

gende Blatter. Schalk. Wiener Figaro. Allg. Zeitung des Judenthums. Milit. 
Wochenblatt. Aerztliches Vereinsblatt. Militar-Zeitung. Jahrbucher fiir die deutsche 
Armee. Parole. Industrie-Blatter. Gewerbehalle. Haarmami’s Zeitsclirift iiir Bau- 
handw. Siiddeutsche Bauzeitung. Zeitschrift fur Baukunde. Bract. Mascliinen- 
Constr. niustrirte Jagdzeitung. Zeitsclirift der landiv. Vereine in Baiern. Allgem. 
homoop. .Zeitung. Levysolm’s Ziehungslist.e.

Άποκλειστικώς διά τήν Γερμανίαν ·
New-Yorker Puck. Niederl. Handels- und Schiffs-Zeitung. Daily Telegraph. 

British Trade Journal. Examiner and Times, Manchester. Weekly Times, Manchester. 
La Cite, London. Nutiden, Kopenhagen. L'Art, Paris. La nouvelle revue, Paris. 
American Register, London. Gallignani’s Messenger. L'Independauce beige. Wiener 
Allgem. Zeitung. New-York Herald.

J53E*  Κατάλογοί ftept ολωρ roir Λίριοδίχώ)· τοΰ κόσμου Λήιπουται 
οωρ&ν και «λ«ι?0. ταχυό'ρομικοΰ τΛους.

ΕΙΚΟΝΕΣ BOGAERTS.
1 n έν κα1 Άμ-ερική- '0 Κ« Henri ΒοοαΕΚΤ3

Bois-le-Duc (τής Ολλανδίας ευρε νεαν μέθοδον τής τών εικόνων έκτυπώσεως ήτις 
κατα τα υποοειχΟεντα ημΐν οείγματα παράγει όντως αξιοθαύμαστα άποτελέσαοτ^ ·,αί 
μιμείται τασουτον έπιτηδείως τάς έλαιογραφίας, ίσον τούτο ουδέποτε έπ-τεύγΙΐ-ό διά 
τοο με-χρ. τουδεέν χρήσει συστήματος τής Χρωμολιθογραφίας, καίτοι καταλαλΛομένν ς 
ίλης .η, ουνα.ής επιμε/.ειας περί τήν στίλπνωσιν καί τήν έκτύπωσιν. Ί1 neinture 
Bogaerts, ως δ έφευρετής ώνόμασε τήν νίαν αύτοΰ μέθοδον, έκτελεϊται αδιακρίτως 
έπί πανίου καί επί ςυλου όχι ώς πρότερον έπί χάρτου, καί, τό περιεργότερον, ίετα- 
GiOci τοσουτον πιστως καί τήν έκφρασιν καί τήν έκτέλεσιν τής έλαώ-Γ,α.ύα' ώστε 
και αυτα τα έςέχοντα μέρη τής εικόνας παρουσιάζονται καθαρά καί οΰτώς είπεϊν ύγ- 
Ι,αφνμα· Πως τούτο κατορΟουται δέν είναι γνωστόν, ότι όμως κατορΟοϋται, τούτο 
απο .^ΐΛνυουσι . ασαι αί μ.χρι j01>8e δημοσιευΟεΐσαι εικόνες. Π διαφορά μεταξύ τού 
πρωτοτύπου καί του μηχανικού τούτου αντιγράφου είναι έντελώς δυσδιάκριτος εις τήν ' 
αγυμναστον οφίαλμόν, μόλις οέ διακρίνεται υπό είδήμονος καλλιτέχνου. Αί τιααί 
μέτριαι (2ο φραγκα έκαστη, είκό,ν) Έφημερ· τής Κολωνίας τής Ιΐ/'Μαρτίου ISSI.”

U εικονογραφημένος κατάλογος άποστελλεται δωρεάν καί έλεύ9. ταχυδρ. Πάσα 
παραγγελία έκτελεϊται έλευΟ. ταχυδρ. δι’ όλην τήν Γερμανίαν και Λύστρίϊν.

«■ ι So^?.en e'scffien und 1st durch alle Postanstalten des Weltpostvereins 
fiir das Vierteljahrs-Abonnemeiit von 1 Mark zu beziehen:

WELTPOST. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ.
Blatter

fiir deutsche Auswanderung, Colonisation und Weltverkehr.
1. Heft.

Neue illustrirte volksthumliche Monatsschrift zur Unterhaltuno 
und Belelirung. "Wa

Herausgeber: Richard Lesser, Leipzig. — Mitarbeiter n. A.: Dr C 
Beyer, Stuttgart. — Oberst Otto von Corvin, Leipzig. - Hans Friedemann, 
Leipzig. — Pastor Dr. Grundemann, Morz. — Ernst Haynel, Leipzig. - 
MtxBoriwfe, Berlin. - Dr. J. Pervanoglu, Leipzig. - Ministerialrath 
1 ” n Sc,ier^r·- vou Weber, Dresden. — A. Woldt, Berlin.
— Hofrath Eh’, von Stuttgart etc.

Inball: Garjield, President der Vereinigten Staaten (mit Bild). — Der 
.^swanderungsstrom von der Heimath bis New-York (enthaltend wichtige 
Winke u. Rathsohlage far Auswanderer). - Weltverkehr. - 
gton^rerhed und Religionerteden in den Verein. Staaten. - Die Deutsdten 
in Gnechenland. — Anienkanische Stddtebilder I: St. Louis (mit Bild) — 
Echo aus alien Welttheilen. — Weltmarkt ete. etc. .

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen und direct vom
Weltpost-Verlag, Leipzig.
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EAU MINERALE NATURELLE DE

VICHY
PROPRIETY DE Ι.ΈΤΑΤ FRAKCA1S

DESIGNATION ET APPLICATION DES DIVERSES SOURCES 
GRANDE-GRILLE. — Affections lymphatiques, maladies des voies di

gestives, engorgements du foie et de In rate, obstructions viscerales, caiculs 
biliaires, etc.

HOPI'l'AL. — Affections des voies digestives, pesanteur d’estomac, di
gestion .difficile, inappetence, astralgie, dyspepsia.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie, gravelie, caiculs, goutte, 
diabbte, albuminerie.

HAUTERIVE. — Memes propri^ffis que la source des Celestins.
EXICiER le 1VOM de la SWIRCE »ur la CAPSULE

Chaque bouteille est en outre revelue d'une Etiquette portant dans le papier, 
imprimd en bleu, les mots

PROPRIETE ET CONTROLE DE L'ETAT®

PASTIMiES lHWESTIl'ES fabriquees avec les Seis extraits des 
Sources. Elies sont: d’un gout agreable et d’tui effet certain contre les aigreurs 
et digestions difficiles.

SEL8 UE VICHY P<IIR Ι1ΛΙ.Υ®. Un Rouleau pour un Bain, 
pour les persoimes rie pouvant se rendre Δ Vichy.

Pour 6viter les contrefafons, ianger sur les Boites de Pastilles et les 
Rouleaux de Seis pour Bains, la margiie de la Compagnie.

Les Eaux et Rroduits ci-dessus se trouvent a Nice, chez M. Thaon, 52, 
rue Giotiredo. — A. Cannes, chez M. Felix Servelli, 54, rue d’Antibes.
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Ο ΕΚΑΊΌΓΓΡΑΦΟΣ
άνατυπόνει 60 μέχρι 150 κι; καί διά 
μελάνης και διά τών ποιζιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια άςίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας καί δείγματα 

άπευΟυντέον εις τό

γραφείο»· τοΰ Έκατογγράγου 
(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή πρδς τούς 

Κ°“« ΰιΓελ^οί'»· Μαρίνο» tig 'AOyrag.

THE HEKTOGRAPH
(δ Έκατόγγραφός) is still unrivalled for 
obtaining 50 to 150 Duplicates in 
indelible black and various coloured 
inks. (Haber's Prize medals.) Write for 

particulars and specimen,

Hektograph Depot 135 Cheapside.
London, or Messrs Marino Broth. — 

Athen.

ί 
ί.

_________ ' __________ WWWXXXVMCXxxVVi)

Culturbilder aus GJ-riechenlancl 
von Dr. J. Pervanoglu.

Mit einem Vorwort von A. R. RangabS, 
griech. Gesandten in Berlin.

Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig.

Haasenstein & Vogler.
Γραφεΐον δημοσιεύσεων

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ»

Τό αρχαιότεροι' και γνωΟτύτι<>θν 

πάντων τών γραφείων τοιούτου είδους. 
Ταχεία έκτέλεσις πόσης παραγγελίας δι’ 
δλας τάς έφημερίδας τοΰ εσωτερικού 
καί τοΰ έςωτερικοΰ καθ' ώρισμένην δια- 

τίμησιν.

Μεγάλη αιγχατάβαβις fat μεγαλε/- 
τλρωΓ ΛαραγγελΜΰΐ’.

ΑΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ
μετά

ΔΙΣΤΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ. 
Kretas Volkslieder 

nebst
Disliclien und Sprichwortern 
in der Ursprache mit Glossar 

herausgegeben 
von 

Anton Jeannaraki
Leipzig: F. A. Brockhaus 1876.

Φάρμακον τονικάν τοΰ στομάχου 
τοΰ Dr. Bergelt, 

κατασκευάζεται γνήσιον παρά τοΰ Κ°“ 
'Pij’dpd'oi’Baot’paysp ίν Glauchau.

Εύρίσκεται καί. παρά πλείστοις έμπόροις 
αποικιακών ώς καί έν τοΐς έκλεκτοΐς 

παντοπωλείοις.

Συντάκτης· ΔΡ. I. ΠΕΡΒΛΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΉΑι. CANAL-STR. 3.
Χαρτοπωλείον B. ΣΙΓ1ΣΜ0ΤΝΔ0Υ έν Βερολίνφ κάΓΛΤψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΙΤΟΥΛΙΝΟΓ έν Λειψίφ.


