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ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ
(μετά είκόνοςΙ

t
po τινων μηνών έξεμέτρησε 

τό ζην έν Φλωρεντία μία

τών εύφυεστέρων γυναικών τοϋ 

αίώνός μας, ή γνωστή ώς συγ- 

γραφεύς ύπό τό όνομα ζ/ορα 

Ίσζριάς, ής τήν εικόνα παρα · 

θέτομεν σήμερον. Ή Δόρα Ί-

στριάς τά μάλιστα ένδιεφέρετο 

περί τής διανοητικής τών λαών 

προόδου· διό καί μεγάλώς συνε- 

πάθει πρός τόν ήμέτερον «Έ

σπερον,» δν άνεγίνωσκε καί ύπέρ 

ού λίαν εύνοϊκώς έξεφράζετο.

Ή ύπό τό ψευδώνυμον τοΰτο

γνωστή γυνή ήτο ή πριγκήπισσα 

‘Ελένη Κολτζώφ-Μασσάλκση,

θυγάτηρ τοΰ ήγεμόνος Μιχαήλ 

Γκίκα, και έγεννήθη έν Βουκου- 

ρεστίφ τή 22 Ιανουάριου τοΰ 

έτους 1828. Ό πατήρ της ήτο 

πρωθυπουργός έν Βλα/ία, οϊ δύο 

δέ θειοί της ό Γρηγόριος Γκίκας 

καί ‘Αλέξανδρος Γκίκας διετέ-

λεσαν ηγεμόνες τής Βλαχίας δ 

πρώτος άπό τοΰ 1822—1828 

δ δεύτερος άπό τοΰ 1834- 1842.

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ

Ή νεαρά πριγκήπισσα ελαβεν 

άρίστην έκπαίδευσιν έν τή πα- 

τοίδι αύτής ύπό τόν λόγιον κα

θηγητήν Γρηγόριον Παπαδό- 

πουλον, μεθ’ ού διετέλει μέχρι 

τοΰ θανάτου αύτοΰ έν διηνεκεϊ 

άλληλογρκφία. Πρός τελειοποί- 

ησίν της μετέβη τώ 184'1 είς 

Βιέννην, Δρέσδην, Βερολϊνον 

καί Βενετίαν, καί τόν Φεβρουά

ριον τοΰ 1849 έπιστρέψασζ είς 

τήν πατρίδα της ένυμφεύθη τόν 

όώσσον πρίγκηπα ’Αλέξανδρον 

Κολτζώφ - Μασσάλσκην, όστις 

άνήκεν είς αριστοκρατικήν τής 

’Ρωσσίας οικογένειαν καταγο- 

μένην έκ τοΰ "Γούρια, τοΰ θεμε- 

λιωτοΰ τοΰ ρωσσικοΰ κράτους. 

Έν 'Ρωσσία διέμεινεν ή Δόρα 

μέχρι τοΰ 1855 ότε μετέβη 

πάλιν είς τήν δυτικήν Εύρώ- 

πην, κατοικήσασα έν Ελβετία, 

καί πρό πολλών ήδη έτών έν 

Φλωρεντία, όπου καί άπέθανεν 

έν ηλικία μόλις 60 έτών, ά- 

σχολουμένη μέχρι τών τελευ

ταίων ημερών της είς συγ- 

γραφάς, αϊτινες είναι σπουδαιό

τατα!.
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Αί γνώσεις αύτής ήσαν εύρύταται ή δέ μόρ

φωσές της σπα.νΐα· πολλάς τών νεωτέρων γλωσ

σών ώμίλει μετ’ εύκολίας, έγίνωσκε δϊ καί πολ

λάς τών νεκρών λεγομένων γλωσσών.' "Εγραφε 

ρουμουνιστί, γαλλιστί καί ίταλιστί, κατά προ- 

τίμησιν όμως γαλλιστί. Κατά χρονολογικήν τά- 

ξιν τεταγμένζι αί κυριώτεραι αύτής συγγραφαί 

είναι αί εξής.

α') «Ό μοναστικός βίος έν τφ όρθοδύξω 
ΐχχ.ΐιϊσίαη (γαλλιστί 1855). Έν τώ βιβλίω 

τούτο» άποφαίνεται πειστικότατα οτι οί μονα

χοί τόσον έν τή όρθοδόξω όσον καί έν τή λα

τινική εκκλησία είναι τό κυριώτερον κώλυμα 

τοϋ πολιτισμού έν τή ανατολική καί τή νοτίω 

Εύρώπη.

β'.) Ή γερμανική Έ.ΐΰετία (γαλλ. 1856). 

Έν τώ βιβλίω τούτω λέγει ότι αί ίδέαι τών 

Γερμανών φιλοσόφων έσχον μεγίστην έπιρροήν 

έπί τοϋ νεωτέρου πολιτισμού.

γ'.) Αί γυναίκες έν τή ’Araro.lij. Δύο τό

μοι. (I860 γαλλιστί). Τό σύγγραμμα τούτο 

είναι αληθές αριστούργημα- έν αύτώ μετά 

πολλής ακρίβειας έξετάζει τήν θέσιν τών γυ

ναικών έν τή Ανατολή καί προτείνει διάφορα 

μέσα πρός θεραπείαν τών κακώς έχόντων.

δ'.) Αί γυναίκες έξεταζόμεναι ϊ·ηο γυναί
κας, (γαλλιστί 1864). Τό βιβλίον τούτο εΐνα( 

τρόπον τινά συμπλήρωμα τού προηγουμένου.

ε'.) Περιηγήσεις έν 'Ρούμε.Ιγ καί Πε.ίοπον- 
νήσω. (Δύο τόμοι, γαλλιστί 1863). Έν αύτώ 

άποδεικνύει οτι οϊαν θέσιν είχεν έν τή άρχαιό- 

τητι ή Ελλάς ένώπιον τού κόσμου, κατέχει 

σήμερον ή Γερμανία. Σημειωτέον δέ οτι τό 

βιβλίον τούτο έγράφη πρό τού γαλλο-πρωσσι- 

κού πολέμου.

στ'.) Παρά τάς δχθας τών Έ.ίβετιχών Λι
μνών. (γαΥί.. 1864.) Βιβλίον περιέχον διηγή

ματα, δημοσιευθέντα προηγουμένως έν τή 

«Επιθεωρήσει τών δύο Κόσμων».

ζ'.) 'A.l6arol έν 'Ρουμανία, ιστορία τών 

ήγευ.όνων έκ τοΰ οίκου Γκίκα κατά τόν 17ον 

18ον καί 19ον αιώνα. (1873 Ίταλιστί). Τό 

έ’ργον τούτο είναι τό τελευταϊον έκτεταμένον 

σύγγραμμα, το όποιον οφείλεται είς τόν έξοχον 

αύτής κάλαμον.

Εκτός όμως τούτων έγραφε διαρκώς έν ταϊς 

έφημερίσι καί τοϊς Περ-.οδικοϊς τής Γαλλίας, 

τού Βελγίου, τής ’Ιταλίας, τής Ελβετίας καί 

τής ’Ελλάδος. Αί μελέτα·, αύτής περί τών έν 

Εύρώπη άγνώστων ποιημάτων τών Αλβανών, 

μεταφρασθεϊσαι είς τήν Αλβανικήν, τήν Ελ

ληνικήν καί τήν ’Ιταλικήν γλώσσαν, διήγειραν 

άληθή κίνησιν φιλολογικήν καί πολιτικήν, ής 

άποτελ.έσματα είναι τά εμβριθή έργα τού Κα- 

μάρδα, τού Δόρσα, 'Ράδα, Σπάτα καί άλλων 

δοκίμων συγγραφέων.

Κατά τόν ’Απρίλιον τοϋ 1868, ότε ή Δόρα 

Ίστριάς εύρίσκετο έν Άθήναις ή βουλή τών 

Ελλήνων άπένειμεν αύτή τήν ελληνικήν πολι

τογράφησή. Αί πλεΐσται τών έν Ιταλία ’Αμε

ρική καί Έλλάδι φιλολογικών εταιριών καί 

πλεϊστοι Σύλλογοι εξέλεξαν αύτήν επίτιμον 

μέλος. Έν ’Αλβανία, ένθα δέν ύπάρχουσι Σύλ

λογοι καί Άκαδημίαι, έξυμνήθη ή Δόρα ύπό 

ποιητών μεταξύ δέ άλλων δ Καμάρδας έξέ- 

δωκε συλλογήν ποιημάτων αφιερωμένων είς αύ-

τήνκαί φέρουσαν τόν τίτλον «Τή Δόρα Ίστριάδι 

οί ’Αλβανοί». *

Πολλά περί αύτής καί περί τής φιλολογικής 

αύτής ένεργείας έγράφησαν. Τά σπουδαιότερα 

είναι. Ή κόμησσα Δόρα ύπό Πομιέ (γαλλιστί). 

Περί τινων έργων τής πριγκηπίσση: Δόρας 

(ίταλιστί) καί Ή Δόρα Ίστριάς καί ή αλβα

νική ποίησις.

Κατά τήν έν Φλωρεντία διαμονήν της ή οι

κία της ήτο τό έντευκτήριον τών έπισημοτέρων 

άνδρών τής πόλεως έκείνης, έν ή τοσοϋτοι ζώσι 

λόγιοι καί καλλιτέχναι. Ό βασιλεύς τής ’Ιτα

λίας Ούμβέρτος ιδίως έθαύμαζε καί έτίμα αύ

τήν καί δσάκις διέβαινε διά Φλωρεντίας δέν 

έλειπεν άπό τού νά έπισκεφθή αύτήν κατ’ οίκον, 

ένθα διέμεινεν έπί ώρας συνομιλών μετ’ αύτής 

περί ζητημάτων άναγομένων είς τά γράμματα 

καί είς τάς τέχνας

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ

' Ιΰτοριν.ον διήγημα.
Μετάφρασ:; ίζ. τοΰ Γερμανιζοΰ 

ύπό τής δεσποσύνης
ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια όρα προηγούμ. τεύχος).
1
JA.i άνησυχίαι τού αγαθού Βασίλη δέν ήσαν 

άβά.σιμοι, διότι άκριβώςκατά τού: χρόνου: έκεί- 

νους ή πόλις τών Παρισίων ήτο τό Οέατρον τών 

φρικωδεστέρων έγκλημάτων καί σατανική τις 

έφεύρεσις διηυκόλυνε τά πρός τόν σκοπόν τούτον 

μέσα.

Ό Γλάζερ. γερμανός φαρμακοποιός, δ άρι- 

στος τών χημικών τής έποχής έκείνης, ήσχο- 

λεΐτο, ώς συμβαίνει πάντοτε είς ανθρώπους τού 

έπαγγελματο: τούτου, είς άλχημικά πειράματα, 

έπιδιώκων τήν εϋρεσιν τού φιλοσοφικού λίθου· 

είχε δέ είς τοΰτο συνεταίρον ’Ιταλόν τινα όνό- 

ματι Έξιλή, όστις όμως μετεχειρίζετο τήν τέ

χνην τών άλχημιστών ώς πρόσχημα μόνον καί 

πρός έξυπηρέτησιν άλλων σκοπών. Διά τής άνα- 

μίξεως, έκχυλίσεως καί θερμάνσεως δηλητηρι

ωδών ούσιών. έξ ής δ Γλάζερ προσεδόκα τήν 

άνεύρεσιν τοΰ ποθουμένου, ό ’Ιταλός έζήτει νά 

συνδυάση, οπερ έπί τέλους καί έπέτυχε, τήν 

προπαρασκευήν δηλητηρίου, τό δποΐον άνευ τής 

έλαχίστης γεύσεως καί οσμής νά έπιφέρη είτε 

άκαριαίως είτε καί βραδέως τόν θάνατον, χωρίς 

ν’ άφίνη ούδέ ίχνος έν τώ άνθρωπΐνω σώματι, 

πρός απάτην καί ιατρών καί δικαστών, οΐτινες, 

μή ύποπτευόμενοι τόν έκ δηλητηρίου θάνατον, 

άπέδιδον αύτόν είς φυσικήν αιτίαν.

Όσον έπιφυλακτικώς καί αν προέβη δ Έξιλής 

είς τό έ’ργον του, ούχ ήττον έπί τή καταγγελία 

ότι πωλεϊ δηλητήριου καθείρχθη είς τήν Βα- 

στίλλην, ένθα έν τώ αύτώ δωματίω έκλείσθη 

εύθύς κατόπιν καί δ λοχαγός Γοδέν Σαίν-Κροά, 

όστις διετέλει έπι πολύν χρόνον μετά τής δια

βόητου μαρκησίας Βρεμβιλλιέ είς σχέσεις κα- 

ταισχυνούσας τήν οικογένειαν του καί ληξασας 

κατ' άπαίτησιν τοϋ ίδιου αύτού πατρός είς τήν 

φυλάκισιν αύτοΰ, όπως παύση τό σκανδαλώδες 

τούτο έπεισόδιον.

Δυστυχώς δ λοχαγός, ά »ήρ άνευ χαρακτήρός 

καί εύσεβείας, έκ νεότητάς του δέ έκδοτος είς 

παντός είδους παρεκτροπές, ζηλότυπος μέχρι 

μανίας καί φιλέκδικος, μετ’ένθουσιασμού ήσπά- 

σθη τό σατανικόν μυστικόν τού Έξιλή, δι’ ού 

ήδύνατο νά έξαφανίση τούς έχθρούς του, καί 

γενόμενος ζηλωτής μαθητής αύτού μετ’ ού πολύ 

ηύδοκίμησε έν τή τέχνη ταύτη τοσούτον, ώστε 

και αύτόν τόν διδάσκαλόν του ύπερέβη. Ότε 

δέ άπεφυλακίσθη ήδύνατο πλέον τοϋ λοιπού νά 

έργάζηται μόνος άνευ τής βοήθειας άλλ.ου. Ή 

Βρεμβιλλιέ. γυνή κακούργος, κατέστη θηρίον 

διά τοϋ Σαίν-Κροά, όστις βζθμ,ηδόν ώθησεν αύ

τήν είς τά φρικωδέστερα κακουργήματα. Προσ

ποιούμενη ύποκριτικώς ότι δήθεν περιποιείται 

τον έν προβεβηκυία ηλικία πατέρα, της έφό

νευσεν αύτόν, ώς καί τούς αδελφούς καί τάς 

άδελφάς της, διά δηλητηρίου. Ό δέ Σαίν-Κροά 

τον μεν πατέρα του έφόνευσεν ές αισθήματος 

έκδικήσεως, τούς δέ λοιπούς συγγενείς έκ μίσους 

κληρονομικού.

ΊΙ ιστορία πλείστων δολοφόνων άποδεικνύει 

οτι τοιούτου είδους έγκλήματα καθίσταται πά

θος αναπόφευκτου, καί ότι άνευ άνωτέρου σκο

πού, άλλ’ άπλώς μόνον χάριν παιδιάς, ώς δ 

χημικός, όστις έκτελεϊ πειράματα πρός ιδίαν 

του εύχαρίστησιν, οΰτω καί οί δηλητηριάζον- 

τες πολλάκις ε’δολοφόνησαν άνθρώπους, ών ή ζωή 

ή δ θάνατος τοϊς ήτο πάντη άδιάφορος.

'Ο αιφνίδιος θάνατος πλείστων ενδεών έν τώ 

μεγαλω νοσοκομείο» τών Παρισίων HAtel Dietl, 

διήγειρε βραδύτερου ύπονοίας, ότι οί άρτοι, ούς 

ή Βρεμβιλλιέ καθ’ εβδομάδα έσυνείθιζε δήθεν 

χάριν φιλανθρωπίας καί ελεημοσύνης νά δια- 

νέυ.η είς αύτούς, ήσαν δηλητηριασμένοι. Επίσης 

κατέστη βεβαιότατου ότι παρέθετεν είς τους 

προσκεκλημένους αύτής πλακούντια έκ περι

στερών δηλητηριασμένα.

Ό Σαίν-Κροά καί ή Βρεμβιλλιέ κατώρθω- 

σαν έπί πολλά έτη νά καλύψωσι δι’ άρρηκτου 

πέπλου τά στυγερά αύτών έγλήματα, άλλά 

τις βδελυρά πονηριά ελεεινών άνθρώποιν ισχύει 

ν’ άποκρύώη κακουργήματα, όταν ή παντοδυ

ναμία τοϋ Ί’ψΐστου άποφασίση νά μή μένωσι 

ταΰτα έπί πλέον άτιμώρητα έπί τής γης ;

Τά δηλητήρια, άτινα παρεσκεύασεν δ Σαίν- 

Κροά, ήσαν τόσον λεπτά, ώστε έάν ή κόνις, ήν 

οί Παρισινοί ώνόμαζον κίην διαδοχικήν, έμε- 

νεν άνοικτή κατά τήν διάρκειαν τής προπαρα- 

σκευής, μία μόνον εισπνοή αύτής ήρκει όπως 

έπιφέρη έν άκαρεϊ τόν θάνατον· διό καί δ Σαίν- 

Κροά έσυνείθιζε πάντοτε νά φέρη διαρκούσης 

τής έργασίας προσωπίδα έκ λεπτής ύέλου. 

Άλλ’ ημέραν τινά ή προσωπίς έπεσε κατά γής 

καί αύτός ε’ισπνεύσας τήν δηλητηριώδη κόνιν 

έξέπνευσεν αύθωρεί.

Άποθανόντος δέ αύτοΰ άνευ κληρονόμων αί 

άρχαί έπελήφθησαν τής καταγραφής τής περι

ουσίας του καί τότε έν τινι κεκλεισμένω κιβωτίω 

εύοέθη τό σατανικόν τοΰτο τής δολοφονίας δπλο- 

στάσιον, όπερ δμοϋ μετά τών εύρεθεισών έν αύ- 

τώ επιστολών τής Βρεμβιλλιέ ούδεμίαν πλέον 

άφησαν αμφιβολίαν περί τών διαπραχθέντων κα

κουργημάτων τοϋ Σαίν-Κροά.

Ή συνέταιρός του κατέφυγεν έν τινι μονή' 

άλλ’ εύθύς έστάλη πρός αύτήν δ Δεγραί, άνώ- 

τερος άστυνομικός ύπάλληλο, όστις ύπό τό έν

δυμα μοναχού ένεφανίσθη ε’ν τή μονή, καί συν- 

άψας πρός αύτήν φιλίαν κατώρθωσε νά έλκύση 

αύτήν είς συνέντευξιν έν μονήρει τινι κήπω, 

ένθα μόλις είσελθούσα ειδεν έαυτήν περιεστοι- 

χισμένην ύπό κλητήρων τού Δεγραί, αύτόν δέ 

τόν ίδιον μεταβληθέντα αίφνης άπό μοναχού 

είς άστυνομικόν ύπάλληλον καί ήκουσεν αύτόν 

διατάσσοντα αύτήν νά έπιβή οχήματος, τό 

δποΐον περικυκλωμένον ύπό χωροφυλάκων μετέ- 

φερεν αύτήν κατ' εύθεΐαν είς ΙΙαρισΐους. Μετ’ 

όλίγάς ήν.έρας ή Βρεμβιλλιέ άπεκεφαλίσθη, ή 

δέ κεφαλή αύτής μετά τήν έκτέλεσιν έκαη καί 

ή κόνις έσκορπίσθη είς τόν άέρα.

Οί Παρισινοί ησύχασαν έπ’ ολίγον μετά τον 

θάνατον τοϋ τέρατος τούτου, ού τίνος τό μυστη

ριώδες φονικόν όπλου άδιακρίτως καί άτιμω- 

ρητί διηυθύνετο κατά εχθρών και φίλων. Άτυ- 

χώς όμως μετ’ ού πολύ παρετηρήθη οτι ή φρι- 

κώδης έπιστήμη έπέζησε τοϋ άθλιου Σαίν-Κροά 

καί πάλιν άοράτως. Έν τοϊς στενωτάτοις οίκο- 

γενειακοϊς κύκλοις, έν τή έδρα τής άγάπης, τής 

φιλίας είσεχώρει ή δολοφονία αιτούσα ταχέως 

καί άσφαλώς τά άτυχή θύματα. Τό πρόσωπόν, 

τό δποΐον έβλεπέ τις σήμερον άπαστράπτον έκ 

νεότητος καί ύγείας ένεφανίζετο τήν έπιοϋσαν 

τοσούτον μεμαραμένον καί άσθενές, ώστε ούδε- 

μία ιατρική έπιστήμη ίσχυε νά τό σώση έκ 

τοϋ θανάτου. Ή κατοχή πλούτου, προσοδοφό

ρου τινός έπαγγέλμκτος ή καί ή κτήσις ωραίας 

καί νεαράς συζύγου ήρκει όπως έπιφέρη κατα- 

δίωξιν μέχρι θανάτου. Ή μεγαλειτέρα δυσπι

στία διήρει τούς στενωτέρους δεσμούς· δ σύζυγος 

έτρεμεν ένώπιον τής γυναικός του, δ πατήρ πρό 

τού υίοϋ καί ή αδελφή πρό τοϋ άδελφοϋ. Ανέ

παφα έμενον έπί τής τραπέζης τά παρατιθέμενα 

φαγητά, ώς καί δ οίνος, ον προσέφερεν δ φίλος 

τώ φίλω. Καί όπου άλλοτε έπεκράτει ή μεγα- 

λειτέρα εύθυμία, κατεσκόπευον τώρα βλέμματα 

περιδεή, όπως άνεύρωσι τόν κεκρυμμένον δο

λοφόνον.

Ούτως οίκογενειάρχαι ήναγκαζοντο νά προσ- 

πορίζωνται τροφάς είς μέρη απώτατα τής πό

λεως καί έκεϊ έν ποταποΐς μαγειρείοις νά παρα- 

σκευαζωσιν αύτας, φοβούμενοι φρικτήν τινα κατ’ 

οίκον προδοσίαν, καί όμως συχνότατα καί ή 

τοιαύτη προφύλαξις άπέβαινε ματαία.

Ό βασιλεύς θέλων νά περιστείλη τό κακόν 

έσχημάτισεν ειδικόν τι δικαστήριον έχον άπο- 

κλειστικώς τήν έντολήν τοϋ καταδιώκειν καί 

τιμωρειν τά έγκλήματα ταΰτα. Τό δικαστήριον 

τούτο, έπονομασθέν τό ^.Ιογεμον Ιίου.ίευτήριον, 
ήδρευεν ού μακράν τής Βαστίλλης, πρόεδρος δέ 

αύτού διωρίσθη δ Ααοιγνής. Έπί πολύ αί προσ- 

πάθειαι αύτού έμειναν άκαρποι, διότι, ώς φαί

νεται, έναπέκειτο είς τόν περιβόητου Δεγραί ή 

τιμή τοϋ νά άνεύρη τήν μυστηριώδη τών εγ

κλημάτων πηγήν.

Έν τώ προαστείω τοϋ Αγίου Γερμανού κα- 

τώκει προβεβηκυία τις γυνή όνόματι Ααβοαζέν, 

έργου έχουσα τήν χαρτομαντείαν καί δμιλοϋσα 

δήθεν πρός τά πνεύματα. Τή βοήθεια πανούρ

γων συνεταίρων κατώρθωνε νά έκφοβίζη καί νά 

θέτη είς άμηχανίαν καί τούς γενναιότερους καί 

μάλλον δύσπιστούς. Μή άρκουμένη πλήν είς 

τοΰτο, καθ’ δ χρηματίσασα μαθήτρια τοϋ 

Έξιλή καί τοϋ Σαίν-Κροά, προπαρεσκεύαζεν 

ώσαύτως τό λεπτόν εκείνο καί άνίχνευτον δη

λητήριου, δι’ ού έβοήθεε άστοργους υιούς νά 

κληρονομώσι προώρως, ώς καί άθλιας γυναίκας 

ν’ άνευρίσκωσι νέους συζύγους.

Ό Δεγραί είσέδυσεν είς τό μυστήριον τούτο, 

αύτή δέ ώμολόγησε τά πάντα, καί τό φλογερόν 

Βουλευτήοιον τήν κατεδίκασεν είς τόν διά τοϋ 

πυρός θάνατον, ον καί ύπέστη έν τή πλατεία 

τής Γρέβης. Έν τή οικία αύτής εύρέθη ονομα

στικός κατάλογος άπειρων προσφυγόντων είς 

τήν συνδρομ.ήν της, καί ούτως ού μόνον εκτε

λέσεις έπί έκτελέσεων έγένοντο, άλλά καί ύπό- 

νοιαι έγεννήθησαν έπιβαρύνουσαι πρόσωπα ύψη- 

λής περιοπής. Ούτως έγνώσθη ότι δ Καρδενά- 

λιος Βενζή χάρις είς τήν τέχνην τής Ααβοαζέν 

εύρε μέσον νά έξαφανίση ταχέως έκείνους, οΰς 

ώς άρχιεπίσκοπος τής Ναρβόννης ώφειλε νά 

μισθοδοτή. Επίσης καί ή δούκισσα Βουλλιών 

μετά τής βαρωνίδος Μονμορανσύ εύρέθησαν έν 

τώ καταλόγω, ώς καί δ δούξ τοϋ Λουξεμβούρ

γου, δ καί Γερουσιαστής καί άρχιστράτηγος, 

όστις ήδυνήθη μέν ν’ άπαλλαγή τής ένοχής, 

άλ.λά καταδιωχθείς ύπό τοϋ φλογερού Βουλευ- 

τηρίου προεφυλαχίσθη έν τή Βαστίλλη, ένθα, 

όπως κορεσθή τό κατ’ αύτοΰ μίσος τοΰ Ααρι- 

γνή, έκλείσθη έντός τρώγλης, έχούσης έξ μόνον 

ποδών μήκος, έν ή έμεινε μήνας δλοκλήοους, 

μέχρις ού άπεδείχθη ή άθωότης του.

Πράγματι δ τυφλός ζήλος πολλάκις ώθει 

είς βιαιοπραγίας καί άδικίας τοΰ Πρόεδρου Λα- 

ριγνή, καί τό δικαστήριον τούτο ελαβεν δσον- 

ούπω τόν χαρακτήρα τής ίεράς Έξετάσεως, 

καί πολλάκις ή έλαχίστη ύπόνοια ήρκει όπως 

φέρη εις αύστηροτάτην ειρκτήν, συχνότατα δέ 

ή τύχη μόνον άπεφάσιζε περί τής άθωότητος 

τοϋ είς θάνατον κατηγορουμένου. Ό Ααριγνής 

είχεν έξωτερικόν τόσον ολίγον συμπαθές, ώστε δέν 

ήργησε νά κίνηση τό μίσος εκείνων, ών παρου- 

σιάζετο είτε εκδικητής είτε προστάτης. Ή δού- 

κισσα Βουλλιών έρωτηθεϊσα παρ' αύτοΰ έν τινι 

άκροάσει άνείδέ ποτέ τόν Διάβολον. « Μοί φαί

νεται, άπήντησεν, ότι τόν έχω έμπρός μου τήν 

στιγμήν ταύτην. »

Καθ’ όσον έπί τής πλατείας τής Γρέβης τό 

αίμα ένοχων τε καί ύποπτων έρρεε ποταμηδόν, 

κατά τοσούτον έμετριάσθη κάπως δ έκ δηλητη- 

ριάσεως θάνατος· έπήλθεν όμως άλλου είδους 

φόνος προκαλέσας νέου τρόμον. Φαίνεται ότι 

συμμορία τις λωποδυτών είχεν άποφασίσει νά 

σφετερισθή πάντα τά τιμαλφή πραγματα, διότι 

μόλις ήγοράζοντο τά πλούσια κοσμήματα καί 

αμέσως έξηφανίζοντο διά τρόπου ολως άκατα- 

νοήτου, οσω καλώς κεκρυμμένα καί αν ήσαν τό 

χείοιστον δέ πάντων ήτο ότι όστις έτόλμα νά 

φέρη έφ’έαυτού τήν εσπέραν κόσμημα τι είτε 

καθ' δδόν, είτε καί είς απόκεντρα σκοτεινά μέρη 

τής οικίας, ούχί μόνον έληστεύετο, άλλά καί έφο- 

νεύετο. Άξιον παρατηρήσεως ήτο οτι όστις έξ 

αύτών κατώοθου νά διασώση τήν ζωήν του, έλε- 

γεν ότι ισχυρός τις κτύπος έπί τής κεφαλής τόν 

έ’ρριψε κεραυνόπληκτον, καί μετά ταΰτα όταν 

συνήρχετο ένόει ότι τόν είχον ού μόνον ληστεύ- 

σει άλλά καί μεταφέρει άλλαχού, οί δέ φονευό- 

μενοι,ώς καθ' έκαστην τοιοϋτοι εύρίσκοντο έν 

ταϊς δδοϊς καί έν ταϊς οίκίαις, έφερον απαντες 

τήν αύτήν δΓ έγχειριδίου πληγήν είς τήν καρ

διάν, φονεύουσαν έν άκαρεϊ κατά τήν γνωμοδό- 

τησιν τών ιατρών. Ούτως δ πληγωθείς ούδέ καιρόν 

έλάμβανε νά καλέση είς βοήθειαν. Τις έκ τών 

έν τή ήδυπαθεϊ αύλή τοϋ Λουδοβίκου ι δ.' δέν 

είχεν έρωτικήν τινα περιπλοκήν, καί δέν έφερε 

τήν νύκτα είς τήν έρωμένην του πλούσιόν τι 

κόσμημα; Παραδόξως πως όμως οί λωποδΰται 

καλώς πληροφορημένοι πάντοτε, έγνώριζον άκρι- 

βώς πότε μετεκομίζετο τοιούτόν τι δώρον καί 

πολλάκις ούδέ καν είς τήν κατοικίαν τής φίλης 

κατώοθου νά φθάση τό θύμα, τό σώμα δέ αυ

τού άνευρίσκετο άπνουν είς τά. πρόθυρα τής οι

κίας της.

Ματαίως δ διευθυντής τής ’Αστυνομίας Άρ- 

κεζών συνελάμβανεν έν τή πόλει πάντα ύπο

πτον ματαίως δ Ααριγνής προσεπάθει νά έπι- 

τύχη εις τάς έρεύνας του’ ματαίως έπολλαπλα. 

σιάζοντο οί φρουροί καί αί περιπολία·.. Τά ίχνη 

τών κακούργων ούδαμοΰ άνεκαλύπτοντο, καί 

μόνον τό μέτρον τοϋ νά ήναι τις καλώς «οπλι

σμένος καί νά φωτίζηται διά προπορευομένου 

φανού συνετέλει κατά τι, άλλά καί τό μέτρον 

τούτο άπέβαινε πολλάκις άνεπαρκές, καί πλεϊ- 

στα ύπήρχον τά παραδείγματα, ότι δ μέν ύπη- 

ρέτης, δ τόν φανόν κρατών, λιθοβολούμενος ένε- 

κροϋτο ύπό φόβου, έν ω δ κύριός του δολοφο

νούμενος έληστεύετο.

Παράδοξον ήτο οτι είς τά μέρη, ένθα μόνον 

έπετρέπετο τό έμπόριον τών πολυτίμων λίθων, 

ούδέ ίχνος έφαίνετο τών κλαπέντων τιμαλφών 

κοσμημάτων, καί ούτως ούδέν παρουσιάζετο ί

χνος δυνάμενον νά δδηγήση τήν καταδίωξιν 

Ό Δεγραί έμαίνετο βλέπων οτι ή πονηριά τών 

έπικινδύνων λωποδυτών διέφευγε τήν τιμωρίαν, 

καί έν ώ ή συνοικία τής πόλεως, έν ή αύτός 

ένήργει, έμενεν άβλ.αβής, είς τάς άλλας, όπου 

δέν ήτο δυνατόν νά ύποπτευθή κακόν τι, ή δο

λοφονία ένέδρευε τό θϋμά της. Κατέφυγε τότε δ 

Δεγραί είς τό στρατήγημα τού νά πολλαπλα- 

σιάση έαυτόν, καί όλοι αύτοί οί Δεγραί ήσαν 

τόσον όμοιοι άλλήλοις κατά τόν βηματισμόν, 

κατά τό παράστημα, τόν τόνον τής φωνής καί 

τήν όψιν άκόμη, ώστε καί αύτά τά όργανα αύ- 

τοϋ ήδυνάτουν νά είπωσιν έν πεποιθήσει ποΰ 

έκρύπτετο δ άληθής Δεγραί, καί οΰτω μέ κίν

δυνον τής ζωής πολ.λάκις κατεσκόπευεν αύτός 

δ ίδιος τάς μυστικωτέρας γωνίας άκολουθών μα- 

κρόθεν έκείνους, οΐτινες τή έντολή αύτού έφερον 

τά πολύτιμα κοσμήματα. Άλλά καί πάλιν τό 

τέχνασμα τούτο δέν έφερε τά προσδοκώμενα 

άποτελέσματα, καθότι πάντοτε αύτοί έμενον 

άβλαβεϊς, οπερ ήτο έναργής άπόδειξις ότι οί 

λησταί ήσαν καλώς πληροφορημένοι περί τοϋ μέ

τρου τούτου. Ό Δεγραί περιήλθεν είς σημεϊον 

άπελπιστικόν.

(Έπεται συνέχεια).
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Ή}ις την 5^. £Β. Ύ.

ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΑ

« Φεύγεις!. . Καί τί έπέρασα
τίιν ώρ’αύτή θυμούμαι

'Ώς πού ς αύτό τς’ ελευθερίας 
ν ’ αξιωθώ τ’ άέοι

Νά σέ ίοώ νά γεννιιθιις
νά λάμφης ’σάν αστέρι. 

Γι’αυτό μέ βλέπεις. κόοη μου.
τίι δόλια νά λυπούμαι.

Αύτά είνε οί τίτλοι μου.
αύτά ή άρχοντιά μου. 

Σύρε μ’αύτά περήφανη
’κεΐ ποΰ σέ καρτερούνε. 

Έκεϊ πού όμοια τό Σταυρό 
μ’έμένα προσκυνούνε. 

Που ’ξεύρονν άπό τά παληά
τά χρόνια τ’όνομά μου.

·©·

Καράβι άνθοστόλιστο,
γοργό ’σάν τό δελφίνι,

’Περήφανα σηκόνεται
άπ ’ τήν άκοογιαλιά μας,

Καί χαιρετά καί ξεκινά
καί φεύγει_άπ ’ τή θωριά μας

Καί πικραμένο κ’ έρημο
τό περιγιάλι_άφίνει.

Μά ’ναι τό δάκρυ μου γλυκό
γιατί χαριτωμένη

Νύφη άπό τους βράχους μου 
τους δοξασμένους βγαίνεις.

Γιατί θά φέοιις τίι χαρά
κ’ έκεϊ όπου πηγαίνεις

Ποΰ γάμου ύπερήφανο 
στεφάνι σέ προσμένει.

Σύρε τς' αύγίις χαμόγελο
και τ’ ούρανού δροσούλα 

Σ τίι γιι πού ’Κείνη τίι γλυκειά
σού χάρισε μητέρα . . .

'Όλη καρδιά, πού φυλαχτό
τίιν έχω ’γώ ’δώ πέρα.

Σύρε . . . Χρωστώ Βασίλισσα 
στέρνω Βασιλοπούλα.

•Φ’ •φ’ ·&

Καί μιά λεπτή γλυκεία φωνή
τό άεράκι φέρνει

Άπό τίιν πρύμη τίι χρυσή 
Ποΰ όλοένα πάει . . .

"Αχ ! εΐν ’ Α Αλεξάνδρα μας
πού άποχαιρετάει,

Πού νύφη ροδοστάλαχτη
ή ξενιτειά μάς παίρνει.

■θ’

Άπό μακρυά ταϊς εύμορφιαϊς 
τού τόπου της κυττάζει.

Τίι ζωγραφιά τίι θελχτικίι
Πού όσο πάει σβήνει . . .

Κ ’ έκεϊ πού μιά στερνή ’ματιά
’ς τόν Παρθένων’ άφίνει.

« Ώ έχε ’γειά, πατρίδα μου 
Αγαπημένη ! » κράζει.

Γροικούν κοιλάδες και βουνά 
τ’ άποχαιρέτημά της.

Ποΰ όπου γίι 'Ελληνική
’σάν ζέφυρος- προφταίνει,

Καί την πατρίδα ’σάν θεά 
ξανοίγω δακρυσμένη

Αύτά νά βγάζη ποΰ θά ’πώ
τά λόγι ’ άπ ’ τίι καρδιά της.

ί

Σύρε έκεϊ πού μ ’ έκλεχτό
σέ δέν’ ή τύχη άνδρα.

'Σ τήν χώρα πού σέ καρτερούν 
τιμαΐς καί μεγαλεία.

Κ’ έγώ κρυφή ’ς τά στήθια μου. 
θάχω παρηγοοία

Τό πώς γιά μένα θά πονάς 
κ'έκεϊθεν ’Αλεξάνδρα.

Αύτό μού 'παν τά ’μάτια σου
έκεϊνα τά κλαμμένα.

Αύτό μού είπ ’ ή λύπη σου
αύτή πού Οές νά κρύύιις.

Όχι ! δέν φεύγεις άπ’ έδώ
’Εσύ γιά νά μού λείύης, 

Φεύγεις, γιά νά ’σαι_ό ήλιος μου 
έκεϊ μακρυά ’ςτά ξένα.

·©·

Φεύγεις, για νά ’μαι ’κεΐ πού πάς 
κ’ έγώ μαζύ μ’ εσένα-

Γιά νά σέ βλέπουν κ ’ είς έσέ
νά βλέπουν τίιν Ελλάδα.

Τού γαλανού μοι; ούρανοϋ 
τίιν τόσην εύμορφάδα.

Τ ’ άοχαϊά μου έρείπια
καί τό Εΐκοσιένα.

Αύτά ίι κόρ ’ ίι λατρευτή 
γροικά πού ταξειδεύει.

Καί τόσαις τίιν άκολουθούν 
εύχαϊς μας είς τό δρόμο,

Πού κάθε κυματόπουλο
μέ μιά εύχίι ’ς τόν ώμο.

Κυλά ’στό πλοϊό της κοντά
καί τό γλυκοχαϊδεύει.

Ώ ξενιτειά ! Αγάπα την
καθώς τίιν αγαπούμε !

Κι’ άν ξενιτειά τίιν άδελφή
τίι χώρα λέγω σένα, 

Συγχώρα με ! Τό δεύτερο
’σάν έλθ ’ Εΐκοσιένα

Ελπίζω ’κεΐ, κάπου μακρυά, 
σφιχταγκαλιασθούμε.

Θ. 5Α. ΣΟΛΟΜΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ. 85Άρ. 174. 15/27 Μαρτίου 1889.]
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Ο ΑΝΑΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

(Μετά εΐχ&νο;)

προλαβοϋσα πάσαν 

τή; Έλλάδο; πό- 

έγείρει αύτη πρώττ. 
άνδριάντα, χάρις ~r. χγχ- 
θή πρωτοβουλία τοϋ Χίου

όμογενοϋςΐίρωίου, προς τόν μέγαν 

της Νέας 'Ελλάδος Ναυμάχον.

Ό Άνδρέας Βώκος Μιαούλης, υιός τοϋ έξ 

Εύβοιας Δημητρίου Βώκου, έγεννήθη τώ 1769 

έν "Υδρα. Άπό τοϋ έβδομου έτι της ηλικίας 

αύτοϋ έτους ηρξατο ταξειδεύων μέ εμπορικά

πλοία. Δεκαοκταετής ένυμφεύθη τήν Ειρήνην, 

θυγατέρα πλουσίου τής "Υδρας ίερέως, καί είτα 

έξηκολούθησε ταξειδεύων δι’ έμπορικών πλοίων 

ώς κυβερνήτης μέχρι τοϋ 1817. Κατά τήν μα

κράν ταύτην καί άσημον τοϋ βίου του περίοδον 

ό Μιούλης έπέδειξεν, αν όχι άλλο τι, τό εύστα- 

θές τοϋ χαρακτήρος, τό ^ιψοκίνδυνον καί τό 

καρτερόψυχον, τά μεγάλα δηλ. πλεονεκτήματα 

άτινα κατόπιν θά λαμπρύνωσι τόν μέλλοντα

Τώ 1817 δ Μιαούλης, κύριος ήδη μεγάλης 

περιουσίας άπεσύρθο τής θαλασσής ϊνα διέλθη 

ήσύχως έν "Γδρα τό λοιπόν τοϋ βίου του, άλλ’ 

ήπατήθη, διότι τότε ακριβώς διανοιγεται δι’ 

αύτόν τό αληθές του στάδιον. Προβεβηκώς τήν 

ηλικίαν, έξελέγη τότε, κατά τό δεύτερον έτος 

τής Έλλ. Έπαναστάσεως, έν ηλικία 54 έτών, 

ναύαρχος τοϋ ελληνικού στόλου, έκτοτε δέ, έπί 

έπταετίαν όλην, χρονολογούνται τά μεγάλα 

κατορθώματα, άτινα ούτος έπετέλεσεν ύποβλη- 

θείς είς τρισμεγίστους κινδύνους καί θυσίας,.

Τό πραγματικόν τοϋ ναυάρχου έπίθετον ήτο 

τό τοϋ Βώκου, άπό παιδό; όμως τφ άπένειμ.ον 

τήν προσωνυμίαν τοϋ Μιαούλη, παραγομένην 

έκ τής τουρκικής λέξεως μιαου.Ι ήτις εϊνε ση

μαντική θυελλωδών τής θαλάσσης στοιχείων, 

ύπό τό τελευταϊον δέ τούτο έπίθετον καί άπε- 

θανατίσθη. Συστατικά τοϋ Μιαούλη ήσαν ή 

ανδρεία, ή άγχίνοια καί ή δραστηριότης. Συν

ετός καί βαθύς τών πραγμάτων έξεταστής, 

τόσον ήτο έπίμονος καί ακράδαντος είς τάς άπο- 

φάσεις του, όσον μελετητικός πρό τοϋ συλλαβή 

αύτάς.

Άπέθανεν δ Μιαούλης έν Άθήναις τή 1 1 

’Ιουνίου 1835 καί τό λείψανόν του έτάφη παρά 

τήν άκτήν τοϋ Πειραιώς, άπέναντι τής Σαλα- 

μϊνος.

Ώς μέρος έφ’ ού έστήθη έν Σύρω δ άνδριάς 

τοϋ Μιαούλη, είναι ή μεγάλη πλατεία Λεω- 

τσάκου, έκεϊ ένθα αΰτη άγει πρός τήν δδόν Έρ- 

μοϋ. Ή πλατεία Λεωτσάκου είνε είς τό μέ

σον έπεστρωμμένη διά μαρμάρινων πλακών, δ 

μεταξύ δέ τοϋ έπιστρώμματος τούτου καί τών 

δρίων τής πλατείας χώρος άποτελεϊ πρό τών 

όμμάτων θέαμα μαγευτικόν, κατάφυτος ών ύπό 

χλόης, μικρών δένδρων καί ύψηλών φοινίκων καί 

περιβάλλων οΰτω τό έσωτερικόν έπίστρωμα δί

κην ώραίου πλαισίου. Τώ έν τώ βζθει μόνον 

τής πλατείας έγειρόμενον βαρύ οικοδόμημα τών 

δικαστηρίων καί τής δημαρχίας, άποκλείει τήν 

θέαν καί έμποδίζει τόν άέοα.

Ό άνδριάς έστήθη έν μέσω τού πεφυτευ- 

μένου τούτου χώρου έπί χαμηλού μαρμάρινου 

ύποβάθρου, παρίσταται δ’ έν τώ άνδριάντι 

τούτω δ Μιαούλης άξιοπρεπής τήν στάσιν, πε- 

ρίφροντις καί σκεπτικός. ΓΙεριβεβλημένο; τήν 

ύδραϊκήν του στολήν, φέρει έπί του δεξιού του 

ώμου άνηρτημένον μανδύαν οστις πτυχοϋται 

όπισθεν μεταξύ τών ποδών του καί κρατεί διά 

τής άριστερής πηδάλιον, έν δέ τή δεξιά τηλε

σκόπιου. Τό έργον εϊνε καθ' όλα μετ’ έπιμελείας 

έξειργασμένον ύπό τοϋ άρίστου καλλιτέχνου 

κ. Μπονάνου, καί κάτωθεν έπί τοϋ στυλοβάτου, 

φέρει κεχαραγμένα τά έξής :

1821
Ό Δήμος Έρμουπόλεως τφ ναυάρχφ 

τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 
Άνδρέα Μιαούλη.

Σταμάτιος Ίωάν. Πρώϊος έχορήγει.

ill

Αί έπιστήμαι είναι τό άποτέλεσμα τών με

λετών τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, τά δέ γράμ

ματα είναι αύτό τό ανθρώπινον πνεύμα. 

Νιπο)ίων Α’.

Τά έθνη αναπαύονται άμα άποκτήσωσι τά 

δίκαιά των, έξασθενοϋσιν όμως άμα άνα- 

παύονται.

Μενιώ.
Οί άσθενεΐς χαρακτήρες δέν δεικνύουσιν άπό- 

φασιν είμή μόνον δσάκις πρόκειται νά κάμωσιν 

άνοησίας.

'Ρεμυζα.
Ή άποχώρησις άπό τής έξουσίας, δσάκις ή 

ύγεία δέν έπιβάλλει αύτήν, είναι άρχή αύτο- 

κτονίας, καί ή αυτοκτονία είναι παραλογισμός 

καί έγκλημα.

θιέρσος.
Όταν δέν εύρίσκης ίπποτικόν χαρακτήρα έν 

τφ ίδίω σου οίκφ, καλόν είναι νά δανεισθής 

τούτον παρά τοϋ γείτονος.

Ό οτρατηγά; Ι'όρδων.
Τό έκμανθάνειν διαφόρους γλώσσας, είναι 

ζήτημα δύο ή τριών έτών διά νά ήναί τις 

όμως εύγλωττος έν τή Ιδία αύτοϋ γλώσση άπαι- 

τεϊται τό ήμισυ τοϋ βίου.

ΒολταΓρο;.

ΚΑΑΛΙΣΤΗ

(Λεσόικόν διήγημα.)
(Συνέχεια, όρα προηγούμ. τεύχος).

(kl Καλλίστη έκειτο ώχρά καί άναίσθητος έπί 

ιξ) τής παραλίας· οί πόδες της καί τό άκρον 

τής έσθήτός της έβρέχοντο ύπό τών κυμάτων, έφ' 

ών έφέροντο τά άνθη, τά στολίζοντα τό ένδυμά 

της. Παρ’ αύτήν κύπτων ϊστατο δ Μακάριος, 

άπομάσσων τήν ώραίαν ξανθήν της κόμην, τήν 

έντελώς διάβροχον, καί τριβών τάς χεϊράς της, 

όπως έπαναφέρη αύτήν είς τήν ζωήν. Μετά 

τινας στιγμάς φοβεράς άπελπισίας είδε τάς προ

σπάθειας του στεφομένας ύπό τής έπιτυχίας- 

είδε τά χείλη τής Καλλίστη; άνοιγόμενα, καί 

αίφνης τό βλέμμα αύτής παρατηρούν μετ’ έκ- 

πλήξεως τά πέριξ άντικείμενα, καί προσηλού- 

μενον επ' αύτοϋ.Έξαλλος έκ τής χαράς δ Μα

κάριος κατεφίλει περιπαθώς τό ώχρόν αύτής 

πρόσωπον καί τάς χεϊράς της.

— Πού είμαι; ήρώτησεν ή κόρη μετά φωνής 

άσθενοϋς.

■—· Έσώθης, Καλλίστη, και εύρίσκεσαι έν 

άσφαλεία. Τούτο είναι τό κυριώτερον. Τώρα 

πρέπει νά θερμάνωμεν το ψυχρόν σου σώμα, ϊνα 

μή μάτην άποβή ή σωτηρία σου.

Καί ηρξατο στίβων τό διάβροχον αύτής έν

δυμα, έξ ού άπέσταζε τό ΰδωρ καί έξεχύνετο 

ώ: δυάκιον άπό τοϋ σπηλαίου, ένθα εύρίσκοντο.

—Πώς νά σ’ εύχαριστήσω, άγαπητέ μοι ; 

είπεν ή Καλλίστη. Σύ μ' έσωσας έκ τοϋ φρικτοϋ 

θανάτου, είς ον μέ κατεδίκασαν—ώ πόσον φο

βερόν ήτο τό βαθύ καί ψυχρόν ΰδωρ !—Όλοι 

μ’ έθυσίασαν καί μ’ έγκατέλιπον εις τήν τύχην 

μου- σύ μόνος μοί έμεινες πιστός. Άπό τοϋδε 

άνήκω μόνον εις σέ καί ούδεμία άνθρωπίνη δύ- 

ναμις θά μέ άποσπάση πλέον άπό σοϋ !

Καί περιπτύξασα τόν τράχηλόν του διά τών 

βραχιόνων της κατεφίλησεν αυτήν περιπαθώς.

Τέλος ήγέρθη δ Μακάριος. Ήτο ήδη έσπέρα 

καί τό φώς τοϋ ήλιου είχεν άπομακρυνθή άπό 

τοϋ σπηλαίου.

—Τώρα, Καλλίστη μου, πρέπει νά σ’ άφήσω 

μόνην έπί τινας στιγμάς, πλήν μή φοβοϋ· ούδείς 

δύναται νά σέ πειράξη ένταϋθα. Μεταβαίνω νά 

ευρώ τήν τροφόν σου Νικοστράτην, όπως μοί 

δόση διά σέ θερμόν ένδυμα καί πέδιλα, είτα 

δέ θά ζητήσω λέμβον ϊνα έλθω ένταϋθα, διότι 

αύτήν τήν νύκτα πρέπει νά άναχωρήσωμεν. 

Αΰριον ίσως μάς ζητήσωσιν ένταϋθα, καί τότε 

φόβος ύπάρχει μή ή έκδίκησις τών Μεθυμναίων 

στραφή έναντίον ημών. Έν τή πλησιοχώρφ κω- 

μοπόλει Άρίσβη ζή άδελφή τής μητρός μου- 

έν τή καλύβη αύτής θέλομεν εΰρει πρόχειρον 

καταφύγιον.

— Πράξον, Μακάριε, όπως έγκρίνης, διότι 

γνωρίζω ότι σύ κάλλιον παντός άλλου θέλεις 

φροντίσει περί έμοϋ. Άλλ’ ένταϋθα είναι τόσον 

σκοτεινά, ώστε θά φοβηθώ βεβαίως. Δέν δύνα

μαι νά κολυμβήσω μαζύ σου καί νά μένω κε- 

κρυμμένη είς τήν παραλίαν ;

— Όχι, δχι, Καλλίστη· πρέπει νά προβώ- 

μεν μετά περισκέψεως. Άνευ λέμβου δέν δύνα- 

σαι ν’ άπέλθης έντεϋθεν. Έσο όμως αμέριμνος· 

μετά μίαν ώραν θά ήμαι πάλιν πλησίον σου.

Καί ^ιφθείς είς τήν θάλασσαν έπροχώρησε 

νηχόμενος μέχρι τών πρώτων οικιών τής Μεθύ- 

μνης, όθεν άπαρατήρητος έφθασε μέχρι τοϋ κή

που τοϋ Νικομάχου. Έκεϊ έκρουσεν εν τών τα

πεινών παραθύρων τής οικίας καί είδε τήν Νι- 

κοστράτην καθημένην έν άπελπισίο:. Ταπεινή 

τή φωνή είπε τό όνομά της. Ή δέ Νικοστράτη 

γνωρίσασα τήν φωνήν έτρεξε πρός τόπαράθυρον. 

Σπεϋσε, Νικοστράτη τή είπε· δός μοι θερμόν 

ένδυμα καί πέδιλα διά τήν Καλλίστην. Μή μ’ 

έρωτας πλειοτέρας διασαφίσεις. Άρκεϊ νά μά- 

θης, ότι ή Καλλίστη έσώθη, ότι ζή !—Άλλά 

σ’ έξορκίζω, άν δέν θέλης, νά τήν φονεύσης, νά 

μή εΐπης είς ούδένα τό συμβάν. ’Εάν όμως θέ

λης νά τήν ϊδης καί νά τή όμιλήσγ,ς, έλθέ 

μετά τινας ημέρας είς Άρίσβην καί ζήτησον 

τήν οικίαν τής χήρας Κυδίππης.

Ή Νικοστράτη έμεινεν άναυδος έκ τής χα

ράς, άλλά χωρίς νά χάση ούδέ στιγμήν, διηυ- 

θύνθη πρός τό όπισθεν μέρος τής οικίας καί ήλθε 

μετ’ ολίγον φέρουσα δέμα περιέχον τά ζητού

μενα, τό δποϊον έκ τοϋ παραθύρου παρέδωκεν 

εις τόν Μακάριον. Ούτος δέ μετέβη δρομαίος 

είς τήν οικίαν του, έφόρεσε νέον χιτώνα,' καί 

έτρεξε πρός τόν λιμένα, όπου εύρε μικράν λέμ- 

κον, δι’ ής διηυθύνθη πρός τό μέρος, ένθα είχεν 

άφήσει τήν έρωμένην του· εύρε δέ ταύτην βα- 

Οέως’κοιμωμένην. Έξυπνήσας αύτήν τήν παρε- 

κίνησε ν’ άλλάξγ τά ένδύματά της καί έπιβάς 

μετ' αύτής τής λέμβου καί κωπηλατών όλαις 

δυνάμεσιν άφίχθη μετά δίωρον πλοϋν είς Άρί

σβην. Έν μέσφ βαθείας νυκτός μετέβησαν οί 

δύο νέοι είς τόν μικρόν οίκίσκον τής θείας τοϋ 

Μακαρίου, ένθα έλαφρώς έκρουσαν τήν θύραν. 

Μετ’ ολίγον έξήλθε τής οικίας γραία γυνή, ή 

μήτηρ τοϋ Μακαρίου, ήτις κατησπάσθη τόν υιόν 

της καί τήν Καλλίστην καί ώδήγησεν άμφοτέ- 

ρους είς τό όπισθεν δωμάτιον, οπού τοΐς παρέ- 

θηκεν ολίγον οίνον, άρτον καί ώά. Έπί τής 

τραπέζης εύρίσκετο μεγάλη άνθοδέσμη έκ £ό- 

δων, έξ ών ό Μακάριος έπλεξε στέφανον, τόν 

όποιον έπέθηκεν έπί τής ξανθής κόμης τής Καλ

λίστης.Ή κόρη κατάκοπος έκ τών συγκινήσεων 

καί τών περιπετειών τής φρικτής έκείνης ημέ

ρας έπε'σε ταχέως είς ϋπνον βαθύν.

Ε’.
Τό άπροσδόκητον έπεισόδιον κατά τήν θυσίαν 

τής Καλλίστη; ένέβαλεν είς μεγάλην ταραχήν 

τούς κατοίκους τής Μεθύμνης. Οί έπί τοϋ ιερού 

πλοίου παρευρεθέντες έδιηγοϋντο τά ποικιλώ- 

τερα καί παραδοξώτερα πράγματα. Αί δέ νέαι 

κόραι, συγκεκινημέναι έκ τής τραγικής σκηνής, 

διεβεβαίουν όμοφώνως ότι θεός τις ήτο ό σώσας 

τήν Καλλίστην καί μετακόμισα; αύτήν παρ’ 

έαυτφ. Τις όμως ήτο ό θεός ούτος, περί τούτου 

διεφώνουν. Είς τόν ΙΙοσειδώνα καί είς τόν Νη- 

ρέα δέν άπέδιδον τό πρόσωπον τοϋ σοιτήρος, 

διατεινόμεναι ότι δ σώσας αύτήν ήτο νέος· ώστε 

έπί τέλους συνεφώνησαν ότι νέος Τρίτων δια

ταγή τής μητρός του Αμφιτρίτης είχε μετα

φέρει τό θύμα πρός τήν κατοικίαν τών θαλασ

σίων θεών.

Οί ναϋται τοϋ ιερού πλοίου διετείνοντο τού- 

ναντίον, οτι ή Καλλίστη «ίχ»ν όδηγηθή ύπό 

δελφίνος πρός τήν παραλίαν, λέγοντες ότι συχνά- 

κις συνέβη, φιλάνθρωποι δελφινες νά σώσωσιν 

άνθρώπους, κινδυνεύοντας νά κασαποντισθώσιν. 

Ίδίω; δέ διηγούντο τήν ιστορίαν τοϋ ΙΙαρίου 

Κοιράνου, οστις ναυαγήσας μετεφέρθη ύπό δελ

φίνος είς σπήλαιον καί έσώθη οΰτω; άπό τοϋ 

καταποντισμού.

Ότε όμως τήν έπιοϋσαν έγνώσθη έν Μεθύμνη 

ότι τό έν τή θαλάσση άνευρεθέν πλοιάριον άνή- 

κεν είς τόν Μακάριον καί ότι καί ούτος είχε 

γείνει άφαντος, έτι παραδοξώτερα·. έκυκλοφόρη- 

σαν φήμαι καί ύποθέσεις. Ό έρως τοϋ Μακα

ρίου καί τής Καλλίστης, έφερετο άνά τά στό

ματα πάντων, καί έπειδή οί πολλοί συνεπάθουν 

πρό; τού; δύο ατυχείς έραστάς, έπιστεύετο τό 

διαδοθέ/ οτι άμ.φότεροι διεσώθησαν ύπό δελ

φίνων, καί ή μέν Καλλίστη εύρίσκεται έν σπη- 

λαίφ ώς σύντροφος τών Νηρηίδων, δ δέ Μακά

ριος έν τώ Οαλασσίω μεγάρφ τοϋ ΙΙοσειδώνος 

ώς θεράπων αύτοϋ.

Λογικότεροι τινες όμως καίμή έπηρεαζόμενοι 

ύπό τών προλήψεων διενοήθησαν νά έρευνήσωσιν 

έπισταμένω; τήν παραλίαν ολην καίτό άκρωτή- 

ριον, ένθα δέ καί μετ’ ου πολύ άνευρέθη ή είσο

δος σπηλαίου. Εΐσελθόντες δέ είς αύτό εύρον ού 

μόνον ξηρά άνθη, άλλά καί χρυσοϋν περιδέραιο·/ 

άνήκον είς τήν Καλλίστην. "Αμα δέ διά τοιού- 

των τεκμηρίων έβεβαιώθη ή άπαγωγή τοϋ Μα

καρίου, μετετράπη ή συμπάθεια είς άκράτητον 

άγανάκτησιν, διότι πάντες ένόησαν ότι αίσχρώς 

ήπατήθησαν καί ότι ή Ουσία ήθελε μείνει άνευ 

άποτελέσματος. Πρός ολας τάς διευθύνσεις 

έστάλησαν άμέσω; άνθρο/ποι ϊνα μάθωσι πού 

κατέφυγον οί δύο έρασταί, ιδίως δέ δ Σώφρων 

ούδενός έφείσθη κόπου καίούδεμιάς θυσίας, όπως 

κορέση τήν κατά τοϋ Μακαρίου οργήν του καί 

έκδικηθή. Πρώτος δέ δ ίερεύ; τοϋ ΓΙοσειδώνος 

έλαβε τήν εϊδησιν, οτι δ Μακάριος καί ή Καλ

λίστη διασωθέντες εύρίσκοντο ήδη έν Άρίσβη.

Πρό πολλοϋ είχον ένσκήψει διαφοραί καί δι- 

χόνοιαι μεταξύ τής Μεθύμνης καί τής πλησιο- 

χώρου Άρίσβης, διότι ή ίσχυροτέρα καί μεγα- 

λειτέρα Μέθυμνα έζήτε·. νά οίκειοποιηθή τήν 

άποικίαν τή; Άρίσβη;, ήτι; είχε καί εύφορωτέ- 

ρους άγρούς καί λιμένα άσφαλέστερον. Ήδη 

όμως τό μίσος τών Μεθυμναίών κατά τών γει

τόνων των έγένετο λυσσώδες, άναρριπιζόμενον 

ύπό τοϋ ίερέως καί τών οπαδών αύτοϋ.

Ένεκα τής άνηκούστου άσεβείας κατά τής 

θελήσεως τοϋ θεού διέταξεν δ άρχιερεύ; μεγάλην 

έξιλαστήριον τελετήν, όπως καθαρισθή ή πόλις 

άπό τοϋ βαρυτάτου τούτου εγκλήματος. Έν 

ώρισμένη ημέρα πάντες οί κάτοικοι τής Μεθύ

μνης διετάχθησαν νά φορέσωσι τάς έορτασίμου; 

αύτών στολάς καί νά μεταβώσιν εί; τήν μεγά

λην πλατείαν τοϋ ναού, όπου ήσαν ήδη συνηγ- 

μένοι πάντες οί ιερείς καί οί ύπηρέται τοϋ ναού. 

Έκεϊ δέ έπί δώδεκα έκ τοϋ προχείρου άνεγερ- 

θέντων βωμών έσφάγησαν δώδεκα μέλανες 

κριοί, ών τά δέρματα έξηπλιόθησαν έπί τοϋ 

έδάφους.Έκαστος τών παρισταμένων ώφειλε νά 

πατήση διά τοϋ άριστεροϋ ποδός έπί ένός τών 

δερμάτων τούτων, ϊνα πάσα αμαρτία τών άν- 

Ορώπων μεταδοθή είς τό δέρμ.α τοϋ σφαγίου. 

Πρώτοι προσήλθον οί σύμβουλοι τής πόλεως, 

είτα αί κόραι, αί παρευρεθεϊσαι είς τήν θυσίαν 

τής Καλλίστη; καί τέλος οί λοιποί όλοι.Ή τε

λετή αΰτη διήρκεσεν ύπέρ τήν ώραν. Έν τέλει 

δέ δ ίερεύς άπήγγειλε δέησιν καί άνεκοίνωσε 

τήν θέλησιν τών θεών, είπών ότι ένεκα τοϋ με

γάλου έγκλήματος δ έξιλασμός ούτος δέν ήτο 

έπαρκής, άλλ’ οτι δ Ποσειδών έζήτει νέον άν- 

Ορώπινον θύμα, άφ’ ού ή πρώτη Ουσία είχεν 

άποτύχει. Άνέθηκε δέ είς τούς συμβούλους νά 

φροντίσωσι περί τοϋ θύματος τούτου. Ούδείς έν 

τή συνελεύσει άμ.φέβαλε, ποιον θύμα έζήτουν οί 

θεοί.------------------------------------- --------

Οί προεστώτες τής πόλεως, άνθισταμένου τοϋ 

Νικομάχου μόνου, άπεφάσισαν αύθημερόν νά 

έκτελέσωσιν έπιδρομ.ήν κατά τής πόλεως Άρί- 

σβης, καί νά συλλάβωσι ζώντα ή νεκρόν τόν 

Μακάριον. Διά μυστικών άπεσταλμένων άνεκοι- 

νώθη ή άπόφασις αΰτη είς τούς πολίτας καί 

πάντες οί δυνάμενοι νά φέρωσιν όπλα, τετρακό

σιοι τόν άριθμόν, διετάχθησαν νά έκστρατεύ- 

σωσι μετά μεσημβρίαν τής έπιούσης κατά τής 

Άρίσβης, ήν νά καταλάβωσιν έξ έφόδου, φονεύ- 

οντες πάντας τού; άνδρας καί αίχμαλωτίζοντες 

τάς γυναίκας καί τά παιδία.

(Έπεται τό τέλος).

Η ΕΞΟΧΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΛΤείΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

(Μετά είχόνος).
Ή ήμετέρα ε’ικών παριστα τήνέξοχικήν έπαυ- 

λιν, ήν ή χήρα αύτοκράτειρα τής Γερμανίας 

Βικτωρία ήγόρασε παρά τήν Φραγκφούρτην, 

καί ένθα σκοπεύει νά διέρχηται άπό τοϋδε το,ύς 

θερινού; μήνας. Ή έπαυλις αΰτη έχει δι’ ήμά; 

σημασίαν, διότι έν αύτή διέρχεται τό θέρος 

έφέτος ή μελλόνυμφος τοϋ διαδόχου τής Ελ

λάδος, πριγκήπισσα Σοφία, θυγάτηρ, ώς γνω

στόν, τής αύτοκρατείρας.

Ή έπαυλις κεϊται παρά τήν κωμόπολιν 

Κρόμ.βεργ, άπέχουσαν ήμίσειαν ώραν σιδηρο

δρομικήν άπό τής πόλεως Φραγκφούρτης. Ή 

κωμόπολις αΰτη, ήςκατά τόν μεσαιώνα πολλά- 

κις γίνεται μνεία ώς έδρα; ισχυρών ιπποτών, 

είναι σήμερον τό θερινόν έντευκτήριον πολλών 

πλουσίων τραπεζιτών καί έμπορων τή; Φραγκ

φούρτης, οϊτινες έν τή ωραία ταύτη τοποθεσία 

άνήγειρον έξοχικά μέγαρα πολυτελή καί κομψά. 

Έν τών τοιούτων μεγάρων είναί καί ή ύπό τής 

αύτοκρατείρας Βικτωρίας άγορασθεϊσα έπαυλις, 

κείμενη έν θέσει μαγευτική, έν μέσω πυκνής 

φυτείας. Τό οίκοδόμ,ημα είναι ρυθμού ’Ιταλικού, 

έχει κομψοτάτα; άρχιτεκτονικάς διαστάσεις, 

δέν φαίνεται όμως καί μέγαρον αύτοκρατορικόν. 

Είναι μάλλον μέγαρον πλουσίου ιδιώτου. Οί 

δύο πύργοι ΰψου; άναλόγου πρός τό οικοδό

μημα παρέχουσιν αύτώ πολλήν χάριν. Τό κεν

τρικόν κτίριον είναι διώροφον, έχει δέ τήν είσο

δον όπισθεν, οθεν εύρεΐα μαρμάρινη κλίμαξ άγει 

είς τά δύο πατώματα. Τό κάτω πάτωμα περι

λαμβάνει, έννέα δωμάτια, ούχί πολύ εύρύχωρα, 

πολυτελώς δ«σκευασμένα- τό ώραιότερον τών 

δωματίων τούτων είναι ή βιβλιοθήκη, ής τά 

διάφορα ερμάρια καί αί θήκαι κοσμούνται διά 

λεπτοτάτων καί καλλιτεχνικωτάτων γλυφών. 

Τό άνω πάτωμα περιέχει τούς κοιτώνας καί τά 

δωμάτια διά τού; ξένους. Άπό τών παραθύρων 

τοϋ.πατώματος τούτου ή θέα είναι μαγευτική. 

Έτι εύρυτέρα είναι ή θέα έκ τών δύο πύργων.

Ή έπαυλις χρήζει έπισκευών τινων κατά τό 

άρχικόν σχέδιον τοϋ άρχιτέκτονος, οπερ δέν 

είχεν είσέτι έντελώς έκτελεσθή. Όταν δέ συν- 

τελεσθώσι καί αί έπισκευαί αύται ή έπαυλις θά 

καταστή θερινόν ενδιαίτημα, άξιον ίσχυράς αύ- 

τοκρατορίσσης καί φιλοκάλου άνάσσης.



Άρχαϊαι έλληνικαι εικόνες εύρεθεϊσαι dv Αίγνπτω.



90 ΕΣΠΕΡΟΣ Αρ. 174. 15/27 Μάρτιον 1889. Άρ. 174 15/27 Μαρτίου 1889.) ΕΣΠΕΡΟΣ. 91

ΑΡΧΑΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΚΥΡΕΗΕΙΣAI ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΊ ΤΑΦΟΙ

(μετά εΐχόνος )

δικαίως κινεί τό έν- 

τήν αρχαιολογίαν 

πάντων τών άνθρώ-

πάνιαι , σπανιώταται είναι αί εικόνες, αί 

διασωθεϊσαι έκ τής άρχαιότητος· ούδέν έργον 

τοϋ Άπελλοϋς, ούδέν τοϋ Πολυγνώτου ε'φθασε 

ρ-έχρις ήμών, και τοΰτο διά τόν εύνόητον λόγον 

οτι τά χρώματα δέν άντέχουσιν είς τόν πανδα- 

ράτορα χρόνον όσον αντέχει τό ράρμαρον καί δ 

λίθος. Διό καί ό,τιδήποτε κεχρωρατισμένον 

εύρεθή έκ της άρχαιότητος 

διαφέρον οΰ μόνον τών περί 

άσχολουρένων, άλλ' έν γένει 

πων, λογίων τε καί ρή.

ΙΙρό τίνος εύρέθησαν έν αρχαία αιγυπτιακή 

νεκροπόλει έν τη σημερινή επαρχία Φαϋούρ. 

εικόνες άρχαιόταται τέχνης ελληνικής, άς σή- 

ρερον παραθέτομεν. Ή νεκρόπολις αΰτη εύοί- 

σκετο παρά τη άρχαία πόλει Κέρκη, έξαλει- 

φθείση σήρερον άπό προσώπου τής γής καί 

κειρένη έπί τής ρεγάλης πρός τήν Αλεξάν

δρειαν δδοϋ. Έπί τοϋ καλύρρατος τών έκ ξύ

λου συκορορέας σαρκοφάγων ήσαν απεικονισμένα 

τά πρόσωπα ταϋτα είς τρόπον, ώστε ή είκών 

έκειτο άκριβώς έπί τοϋ προσώπου τοϋ νεκροϋ. 

Κατά τοΰτο διαφέρουσιν ούσιωδώς άπό τών συνή

θων αιγυπτιακών ρουριών καί προδίδουσι φανε- 

ρώςρεταγενεστέραν καταγωγήν, καταγωγήν τών 

ελληνικών χρόνων. Αί εικόνες αύται είναι .τρο- 

σωπογραφίαι καί βεβαίως άπεικόνιζον πιστώς 

τόν έν τώ σαρκοφάγφ κείρενον νεκρόν.

Τό σπουδαίου είναι οτι διά τής άνακαλύψεω; 

τών προκειρένων εικόνων έράθορεν έν ρέρει τινι 

τρόπω οί άρχαϊοι έξετέλουν τάς προσωπογρα

φίας, όπερ ήτο εντελώς μέχρι τοϋδε άγνωστον. 

Πρός τούτοις δέ διασώζονται ήρ.ϊν οί τύποι καί 

τά χαρακτηριστικά ανθρώπων άνηκόντων είς 

λίαν άπορερακρυσρένην άφ’ ήμών έποχήν.

Περί τών εικόνων τούτων έπραγρατεύθη έν 

έκτάσει δ δεινός Αιγυπτιολόγος Γεώργιος Έβερς, 

όστις άποδίδει ρεγίστην σπουδαιότητα είς τό 

εύρημα. Εύρεθεϊσαι έν αιγυπτιακή νεκροπόλει, 

καί ούτε παριστώσαι ιθαγενείς τής χώρας κα

τοίκους, ούδέ φέρόυσαι τόν τύπον τής έγχωρίου 

τέχνης, αί εικόνες αύται άνήκουσιν άναρφισβη- 

τήτως είς την έλληνικήν τής Αίγύπτου περίο

δον, δηλ. είς έποχήν, καθ’ ήν ή άνάριξις τών 

φυλών ήτο τοσοϋτον ήδη έκπεφρασρένη, ώστε 

καί οί ρή Αιγύπτιοι παρεδέχοντο τό ε”θιρον τής 

ταφής τών Αιγυπτίων, είς έποχήν όρως, καθ’ 

ήν δ χριστιανισμό; δέν ήδύνατο νά έχη έπιρ

ροήν τινα έπ’ αύτοϋ. Επομένως κατά τήν γνώ- 

ρην τοϋ ρνησθέντος Αιγυπτιολόγου δέον νά δρί- 

σωρεν τόν χρόνον τής γραφής τών εικόνων είς 

τούς ρεταξύ τοϋ Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου 

(250 πρ. Χρ.) καί τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου 

(380 ρ. Χρ.) χρόνους, ή έτι άκριβέστερον είς 

τον πρώτον ρετά Χριστόν αιώνα.

Άναμφιβόλως αί εικόνες κατεσκευάσθησαν 

ύπό Ελλήνων ή τουλάχιστον έν Έλληνικω έρ

γοστασίω. Νά παραδεχθώμεν ότι έν τή άπο- 

ι

ρερακρυσρένη εκείνη έπαρχία ύπήοχον τότε 

Έλληνες καλλιτέχναι, είναι πως βεβιασμένου· 

πιθανώτερον είναι, ότι αί εικόνες παρηγγέλθη- 

σαν έν Αλεξάνδρειά καί ρετεκορίσθησαν είς 

Κέρκην, όπως χρησιρεύσωσι διά τούς τάφου; 

τών έκεϊ ταφέντων, καθότι συχνότατα συνέβαινε 

νά έκλέγωνταϊ έν Αίγύπτω πρός ταφήν ρέρη 

άπόκεντρα, ένθα έναπετίθεντο αί ρωρίαι. Τό 

πιθανώτατον πάντων είναι οτι αί εικόνες κατε

σκευάσθησαν ζώντων έτι τών προσώπων, δι' ά 

έπρόκειτο νά χρησιρεύσωσι, καί μάλιστα έτη 

πολλά πρό τοϋ θανάτου των, όπερ άποδεικνύ— 

εται καί έκ τοϋ ότι αί εικόνες δλαι παριστώσι 

πρόσωπα νεανικά, ούδέ ύπάρχει παράδειγμα εί- 

κόνος γέροντος.

ΊΙ καλλιτεχνική άξια τών εικόνων τούτων 

δέν είναι ρεγάλη, ώς πας τις δύναται νά έν- 

νοήση έκ τών τριών, άς παραθέτορεν ούχ ήτ

τον όρως έκ τής έκφράσεω; τοϋ προσώπου καί 

έκ τών διαφόρων κοσμημάτων ώς καί έκ τής 

διασκευής τής κόρης δύναται τις νά παραδεχθή 

ότι οί έργασθέντες καλλιτέχναι δέν ήσαν καί 

ολως βάναυσοι έργάται, άλλ' έπροσπάθησαν νά 

δώσωσιν είς τά έργα αύτών ρυθρ.όν τινα καί 

τόνον καλλιτεχνικόν. Προσθετέον είς τοΰτο ότι 

ή στερεοποίησες τών χρωράτων έγένετο διά κη

ρού, καί τούτο φέρει ήράς εις τήν εγκαυστικήν 

ρέθοδον,περί ής ούδ’ έγινώσκορεν αν ήτο γνωστή 

έν τή άρχαιότητι. Διά τής έγκαυστιχής δέ 

ταύτης μεθόδου κατωρθοϋτο ή στερεοποίησες 

καί ή στιλπνότης τών χρωράτων.

Η ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΓΗΣ ΒΑΣ1ΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΕΤΤΗΣ

(Είκών ΙΙαΰλον Delaroche. ι
Πρό τινων έτών ρεγάλη είκών τού διασήρου 

ζωγράφου Παύλου Delaroche, παριστώσα τήν 

« Μαρίαν Άντωνιέτταν ένώπιον τών δικαστών 

της », ένεποίησεν έκτακτον έντύπωσιν, καί δ 

καλλιτέχνης, δ έκτελέσας αύτήν, κατέλαβεν 

έπιφανή ρεταξύ τών συγχρόνων του ζωγράφων 

θέσιν. Τήν εικόνα ταύτην παραθέτορεν σήρερον, 

βέβαιοι όντες οτι θέλει έρποιήσει ρεγάλην έν- 

τύπωσιν είς τούς ήρετέρους άναγνώστας,καθότι 

ού ρόνον ή παριστανωρένη ύπόθεσις είναι είς 

άκρον ενδιαφέρουσα, άλλά καί διότι καταφαί

νεται έν αύτή ή γραφίς τοϋ ρεγάλου καλλι

τέχνου.

Ή είκών κακώς ε’φερε τόν τίτλον, δι' ού τό 

πρώτον ένεφανίσθη ένώπιον τοϋ κοινού τών 

Παρισίων, καθότι δέν παριστα τήν ράρτυρα 

βασίλισσαν έν τώ δικαστηρίφ, άλλ'έξερχορένην 

αύτοϋ καί ήδη είς θάνατον καταδεδικασρένην. 

Είς τό βάθος φαίνεται άρυδρώς φωτιζόμενη ή 

αίθουσα τού δικαστηρίου. Ό πρόεδρος αύτοϋ 

άναγγείλας τήν είς θάνατον καταδίκην ϊσταται 

όρθιος, έν ώοί λοιποί δικασταίκάθηνται άκόμη, 

Ή κατάδικος εξέρχεται τής αιθούσης έν ρέσφ 

δύο φυλάκων, γυρνά κρατούντων τά ξίφη.

Ή Μαρία Άντωνιέττα φωτίζεται ύπό τοϋ 

φωτός τής ημέρας. Έν τή πρωτοτύπφ είκονι 

είναι φυσικού ρεγέθους. Πρός τά αριστερά αύ-

Ι
τής ϊστανται οί θεαταί, έν οίς δ ζωγράφος δύο 

κυρίως πρόσωπα έπερελήθη νά έκτελέση μετ' 

ίδιαζούσης τέχνης, τό πρόσωπον νεάνιδος, εί; 

τήν όψιν τής όποιας έρφαίνεται ή περιέργεια 

άναμεμιγμένη ρετά συρπαθείας, καί τό πρόσω

πον άνόδοντος γραίας, έκφραζούση; τήν ποτα- 

πωτέραν χαιρεκακίαν, ύαίνης ράλλον ή γυ- 

ναικός.. "Οπισθεν τών δύο τούτων γυναικών φαί

νεται το πρόσωπον άνδρός έκ τού λαού ρέ τό 

έπαναστατικόν τής κεφαλής κάλυμμα, όστις 

προσβλέπει όργίλως καί άπειλητικώς τήν κατά- 

δικον. Αίαν έντέχνως παρέστησεν δ ζωγράφος 

τούς δύο φύλακας, τόν τύπον τούτον τών δπλι- 

τών τής τροροκρατίας, έν οίς άπείκονίζεται άφ’ 

ένός ρέν σκληρά άναισθησία καί άφ'έτέοου στε

ρεά τοϋ καθήκοντος συναίσθησις.

Μετ' άληθοϋς βασιλικής άξιοπρεπείας έν τή 

συναισθήσειτής άθωότησ ός της καί ρέ τήν ύπερη- 

φάνειαν τής άπρεπώς προσβεβλημένης γυναι

κείας τιρής, βαδίζει ή Μαρία Άντωνιέττα ρέ 

ρ.έλαιναν έσθήτα, καί λευκόν ρανδήλιον περί 

τόν λαιρόν της. Τό πρόσωπον ιδίως τής βασι- 

λίσσης είναι αριστούργημα έν τώ χαρακτηρι

σμοί καί έν τή έκφράσει, καί είναι ίσως τό έπι- 

τυχέστερον έργον τοϋ ζωγράφου.

Ό Παύλος Delaroche έγεννήθη έν Παρι- 

σίοις τφ 1797, ένθα καί άπεβίωσε τώ 1856. 

Τάς ύποθέσεις διά τά; εικόνας του ήρύετο κατά 

προτίρησιν έκ τής ιστορίας, καί έξέλεγεν έκεί- 

I νας πρό πάντων τάς σκηνάς, αΐτινες άποτελοϋ- 

σιν έν τή ιστορία σηρεϊα έξέχοντα .Είς τόν 

χρωστήρα αύτοϋ ύφείλεται καί ή γνωστή εί

κών « δ Ναπολέων έν Φονταινβλώ » έν ή παρι- 

στα τόν ρέγαν αύτοκράτορα άποχ αιρετίζοντα 

τούς πιστού ς στρατιώτας του. Ό Delaoche ήτο 

ζωγράφος τής θετικότητος ράλλον ή τής φαν

τασίας, καί αί εικόνες αύτοϋ έλκύουσι τό βλέρ- 

ρα τών θεατών διά τήν έκτακτον περί τόν έκ- 

φρασιν τών προσώπων ακρίβειαν, καί διά τόν 

ζωηρόν καί έπιτυχέστατον χρωματισμόν. Πόσας 

σκηνάς έκ τής ελληνικής ιστορίας, άρχαίας καί 

νέας, ήδύναντο Έλληνες ζωγράφοι νά παραστή- 

σωσιν, άντί νά έκλέγωσιν ύποθέσεις ξενικάς καί 

στερουρένας ώς έκ τούτου έθνικοϋ ενδιαφέροντος !

Ή ιστορία τής πολυπαθοϋς ταύτης βασιλίσ- 

σης πληροί ρίαν τών τραγικωτέρων σελίδων τής 

Παγκοσρίου 'Ιστορίας· διότι άφ' ής στιγρής 

άπελθοϋσα τή; αύλής τής Βιέννης άνήλθεν είς 

τόν θρόνον τής Γαλλίας δ βίος αύτής ήτο διαρ

κής σειρά δυστυχηράτων, καταληξάντων είς τόν 

σκληρόν αύτής θάνατον.

Ή Μαρία Άντωνιέττα (Ίωσηφίνη ’Ιωάννα) 

ήτο θυγάτηρ τής αύτοκρατείρας τής Αυστρίας 

Μαρίας θηρεσίας καί τοϋ αύτοκράτοροςΦραγκί

σκου τοϋ Α'., έγεννήθη δέ έν Βιέννη τή 2 Νοεμ

βρίου 1755. Ήτο κόρη άριστα, ρερορφωρένη, 

εύφυεστάτη, εύειδής καί χαρίεσσα, καί ένυρ- 

φεύθη έν ηλικία 15 έτών (-.ή 16 Μαϊου 1770) 

ρετά τοϋ έγγονοϋ τοϋ Λουδοβίκου ιε’., όστις 

συνεπεία τοϋ θανάτου τοϋ πατρός του έγένετο 

δ έπίδοξος τοϋ θρόνου διάδοχος. Κατά τάς τε- 

λετάς τών γάρων της συνέβησαν έν Παρισίοι; 

διάφορα δυστυχήματα τά δποϊα έθεωρήθησαν 

ύπό τών άπαισιοδόξων κάκιστοι διά τςν μέλ

λοντα βίον της οιωνοί.

Ότε έν έτει 1774 δ σύζυγός της άνήλθεν είς 

τόν θρόνον ώς Λουδοβίκος δ ιστ’., ή βασίλισσα 

ύποβλεπορένη ρέχρι τής έποχής έκείνης ύπό 

τών έν τή αύλή καί ύποκειρένη είς παντοίας δα- 

διουργίας ώς ξένη, κνίπ-αυσε ζ&πως έλευθέρως 

καί έπεδόθη εί; τήν πρός τά; διασκεδάσεις τάσιν 

της, όπερ έθεωρήθη ώς άντιβαίνον είς τήν έπι-

κρατοϋσαν αύλικήν έθυροτυπίαν.

Μετά οκταετή γάρον άπέκτησεν υιόν τούτο 

ορως έκέντησε τόν φθόνον τοϋ νεωτέρου άδελ- 

φοϋτοϋ βασιλέως. τοϋ κόρητος τή; Προβέντζας 

καί τών οπαδών αύτοϋ, οϊτινες είχον βλέψεις 

έπί τής διαδοχής τοϋ θρόνου, καί ή δυστυχή; 

βασίλισσα έσυκοφαντήθη ώς διάγουσα βίον άν- 

τιβαίνοντα είςτήν άξιοπρέπειανήγερονίδος.Γνω

στή είναι ή ιστορία τοϋ περιδέραιου, ή ένοχο- 

ποιήσασα αύτήν άδίκως ένώπιον τοϋ κοινοϋ.'Γήν 

ιστορίαν ταύτην άφηγεϊται έν έκτάσει δ Αλέ

ξανδρο; Δουρά; (πατήρ) έν τώγνωστοτάτω ρυ- 

θιστορήματι αύτοϋ. τφ έπιγραφομένω α Τό

περιδέραιον τή; βασιλίσσης. »

Έν τφ ρεταξύ είχον αρχίσει έν Γαλλία τά 

στασιαστικά κινήρατα, καί ή βασίλισσα, ή 
Αύστριαχή ώς τήν ώνόραζον. έγένετο, καίτοι 

άγαθωτάτη τήν καρδίαν, τό άντικείρενον τοϋ 

γενικού ρίσου; καί τής άποστροφής. Τό δέ ρΐσο; 

τούτο έκορυφώθη έτι ράλλον οτε έν ταϊς ταρα- 

χαϊς τών Βερσαλλιών, τή 5 καί 6 'Οκτωβρίου 

1789 διεδόθη, έπί σκοπώ, ότι ή βασίλισσα 

ήτο ή παρακινήσασα τόν βασιλέα νά διατάξη 

τόν στρατόν νά πυροβόληση κατά τοϋ λαού. 

Ή αύλή τότε ρετέβη εί; Παρισιού; καί κατώ- 

κησεν έν τώ Κεραρεικώ.

Άφ' ού τώ 1791 άπέτυχεν ή άπόπειρα φυγής 

έκ Παρισίων τής βασιλικής οικογένειας, ή βα

σίλισσα φοβουρέεη δι' έαυτήν καί διά τού; περί 

έαυτήν, έποιήσατο διαβήρατα, όπως ή Αύστρία 

έπέρβη στρατιωτικώ; έν Γαλλία· άλλά τούτο 

έγένετο γνωστόν καί έξήψε ρέχρι λύσσης τά 

πνεύρατα έν Γαλλία, ένθα ή κατάλυσι; τής 

βασιλείας έθεωρεΐτο πλέον έπικειρένη.

Μετά τήν στάσιν τή; 10 Λύγούστου 1792 

οτε οί βασιλείς ένεφανίσθησαν ένώπιον τής έθνι- 

κής Συνελεύσεως, ή βασίλισσα έδειξεν άξιοθαύ- 

ραστον θάρρος, έφυλακίσθη δέ ρετά τοϋ βασι

λέα»; καί τών τέκνων αύτής. Ότε δέ ήρξατο ή 

κατά τοϋ βασιλέως δίκη έχωρίσθη άπ’ αύτοϋ 

καί ρόνον ρικρόν πρό τοϋ θανάτου του τόν είδεν 

άπαξ έτι. Τόν ’Ιούνιον τοϋ 1793 τή άφηρέθη- 

σαν καί τά τέκνα της καί έκλείσθη έν σκοτεινή 

ειρκτή, ένθα δ δεσροφύλαξ Μιχουής καί ή σύ

ζυγός του άπεπειράθησαν νά τήν σώσωσιν,άλλ- 

εννοηθέντε; άπεκεφαλίσθησαν.

Τή 13 'Οκτωβρίου (1793) έκλήθη ή βασί

λισσα νά έρφανισθή ένώπιον τοϋ Επαναστατι

κού δικαστηρίου, όπου έκατηγορήθη ώ; προδό- 

τις τής Γαλλίας. Μετά πολλή; άξιοπρεπείας 

καί τόλρης άπελογήθη, άλλ' ορως ή δίκη έτε- 

λείωσε τήν 16 'Οκτωβρίου ρέ τήν είς θάνατον 

καταδίκην τη;. Τήν άπύ τοϋ φρικτοϋ δικαστη

ρίου έξοδόν τη; παριστα ή ήρετέρα είκών.

Τήν έπιοϋσαν περί τήν ρισηρβρίαν ήχθη ή 

δυστυχής βασίλισσα έν ρέσω πλήθοε; φωνάζον- 

τος καί ρανιώδους εί; τόν τόπον τής καταδίκης 

καί ακριβώς εις τήν ρίαν ρετά ρεσηρβρίαν έπε- 

σεν ή κεφαλή αύτή; ύπό τόν ,τέλεκυν τής λαι- 

ρ.ητόρου Τό σώρα αύτής έτάφη έν τώ νεκρο

ταφείο) τή; Μαγδαληνής πλησίον τοϋ πρό τινων 

ρηνών άπακεφαλισθέντος συζύγου της. τοϋ βα- 

σιλέω; Λουδοβίκου τοϋ ιστ'.

Τοιαύτη διά βραχέων ή βιογραφία τή; δυστή

νου ταύτη; γυναικός, ήτι; γεννηθεϊσα έν άνακτό- 

ρω αύτοκρατορικώ άπέθανεν ώ; κοινό; κακούρ

γο; έπί αΐροσταγοϋς ίκριώρατος.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
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(μετά εικόνων.)

(Συνέχει».)

ΑΔχώρα περί τό ρέγα ήφαίστιον είναι χώρα 

άγονος καί κατεστραρρένη έκ τών συνεχών 

τοϋ γίγαντο; έκρήξεων, αΐτινες ού ρόνον δάση, 

άγρούς καί χωρία έξηφάνισαν, άλλά καί οΰκ 

ολίγου; ανθρώπους έφόνευσαν.

Άλλ’ ή έρήρωσι; αΰτη δέν διαρκεϊ έπί πολύ, 

καί άρα έξήλθορεν τοϋ κύκλου, τοϋ δεσποζορέ- 

νου ύπό τοϋ ήφαιστίου, εύρέθηρεν πάλιν έν ρέσφ 

πυκνής φυτείας καί χώρα; ραγευτική;. Ίδίω; 

ή περί τό χωρίον Λιβόκ θέσι; είναι γραφικωτάτη. 

(0ρα τήν εικόνα). Τό χωρίον Λιβόκ είναι ρικρόν 

καί έχει τήν όψιν όλων τών χωρίων καί κωρο- 

πόλεων τών Φιλιππινών έκκλησία καί κωδω- 

νοστάσιον λίθινα, ρονή, τό δικαστηρίου καί 

περί αύτό οδοί σκιαζόρεναι ύπό κοκκοφοινίκων. 

Ότε είσήλθορεν είς τό χωρίον (ήτο ή πρωία) 

αί γυναίκες έξήρχοντο τής έκκλησία;, έχουσαι 

τήν κεφαλήν κεκαλυρρένην ύπό τοϋ πατροπα- 

ραδότου πέπλου. Άφ’ οΰ έπεσκέφθηρεν ρίαν 

τών άγροτικών τοϋ χωρίου τούτου οικιών έσπεύ- 

σαρενν' άναχωρήσωρεν έκ /λιβόκ, έπιθυροϋντε; 

νά φθάσωρεν είς Άλβάϋ διά τήν ήρέραν τής έορ- 

τή; τής πόλεως ταύτης, τελουρένης τήν 12 

Σεπτερβρίου έκάστου έτους ρετά πορπής. Άφί- 

χθηρεν τήν παραρονήν τό έσπέρας καί κεκοπι- 

ακότες κατεκλίθηρεν. Λίαν πρωί ρα; έξύπνησαν 

οί ήχοι τών κωδώνων καί τής ρουσικής. Ό 

διοικητή; τής πόλεω; ήτο πλούσιο; εγχώριος 

κάτοικος, όστι; πρό μικρού διορισθεί; είς τήν 

έπιφανή ταύτην θέσιν ήθέλησε νά τελέση τήν 

εορτήν τή; πόλεω; ρετ' έκτάκτου έπισηρότητος 

καί δι' εξαιρετικών Οεαράτων καί δηροσίων δια

σκεδάσεων. Πρό ένός ρηνός καί πλέον ,οι νεα- 

νίζι τής πόλεως, ρεταβληθέντε; εί; ηθοποιού;, 

έγυρνάζοντο είς τήν ρελέτην ρεγάλου δράμα

τος έν τή διαλέκτω τοϋ τόπου, έν ώ αί γυναί

κες ήτοίραζον κεχρωρατισρένου; φανούς κατά 

έκατοντάδας, όπως χρησιρεύσωσιν εί; τήν φωτα

ψίαν. Έκτος δέ τούτων είχον παραγγελθή εί; 

Μανίλλαν διάφορα έκλεκτά φαγητά καί ποτά, 

τά όποια είχον άφιχθή διά τοϋ πρό δύο ήρε- 

ρών καταπλεύσαντο; άτμοπλοίου.

Καθ’ ολην τήν ημέραν πλήθος λαού έξ όλων 

τών περιχώρων συνωθεϊτο είς τάς οδούς καί πλα

τείας, άς ρετά πολλή; έπιδείξεω; καί πλου- 

σίως ένδεδυρένοι διέτρεχον οί κάτοικοι τήςπό

λεω; πεζοί ή έφιπποι ή καί έπί βουβάλων. Ή 

παρέλασι; αΰτη ένώπιον τών κεχηνότων χωρι

κών διήρκεσε ρέχρι; εσπέρας.

Άμα δέ ένύκτωσεν ήρξαντο άναπτόρενοι οί 

κεχρωρατισμένοι φανοί καί νά φο>ταγωγώνται 

τά παράθυρα τών οικιών. Ή φωταψία ήτο γε

νική καί δέν έστερεϊτο γραφικότητος, διότι οί 

φανοί πολυπληθείς έν ρέσφ τών κοκκοφοινίκων 

παρεϊχον εί; τό χωρίον όψιν φαίδραν καί άλη- 

θώς έορτάσιρον.

Πάντες έσπευδαν πρό; τό θέατρον, ένθα έπρό- 

κειτο νά δοθή ή παράστασις τοϋ δράματος, 

περί οΰ ώρίλουν άπό ρηνών όλοι. Έπί εύρείας 

πλατεία; πρό τοϋ θεάτρου ίσταντο ορθοί οί πλεϊ- 

στοι τών θεατών. Τό θέατρον άνεγερθέν προχεί- 

ρω; έντό; οκτώ ημερών δέν είχε τόπον ή μόνον 

διά τού; έπισηροτέρους τών κατοίκων. Αί άρχαί 

τοϋ χωρίου έλαβον θέσιν έπί τής σκηνής, όπως 

άλλοτε έν Γαλλία έπί Λουδοβίκου τοϋ ιγ’. έκά- 

θηντο καί οί επιφανέστεροι τών Παρισίων εύγε- 

νεις. Καί ή ορχήστρα ϊστατο έπί τής σκηνής, 

άπετελεϊτο δέ αΰτη έξ ολίγων ρόνον οργάνων. 

Οί δυστυχείς μουσικοί άπό πρωίας δέν είχον 

παύσει παίζοντας, καί όμως ούδέ ή ελάχιστη 

κόπωσις παρετηρεϊτο παρ' αύτοϊς.

Τό παριστανόρενον δράμα είχε πλείστας ό

σα; περιπετεία; καί περίπλοκά;, αί δέ σκηνο- 

γραφίαι ήσαν άπλαί, ώ; ήσαν έπί Σαιξπήρου, 

καί άπεικονίζοντο διά τινων λόγων τών εί; τήν 

σκηνήν εισερχομένων ηθοποιών. Οΰτω π. χ. αί 

λέξεις· « Όποια φρικτή έρηρία ! » ή « Τρέρων 

χαιρετίζω τήν ϊ'ρ. Μεγαλειότητα, » ένέφαινον 

δτέ ρέν ότι εύρισκόρεθα έν έρήρφ, δτέ δέ ότι 

ή σκηνή παριστα βασιλικόν άνάκτορον. Εί; τό 

βάθος τή; σκηνή; άνωθεν τοϋ παραπετάσματος 

τοϋ χωρίζοντο; τήν σκηνήν άπό τών παρασκη

νίων, ικρίωμά τι ένέφαινέ ποτέ ρέν τόν θρόνον, 

ποτέ δέ νυμφικόν θάλαμον, ξύλινη κλίραξ άνερ- 

χορένη είς τήν στέγην παρεστά τό όρος.

Τό δράρα είναι έν συνόψει τό έξή;. Ή πριγ- 

κήπισσα. τή; Κωνσταντινουπόλεως ρετά ρυρία; 

περιπέτειας είχεν άπαχθή άπό τή; αύλής τοϋ 

πατρός της παρά τίνος ποιρένο;, ισχυρού μάγου, 

όστις τήν ρετέφερεν έπί άποτόρου καί άπροσί- 

του όρους, όπου φυλάττεται παρά λέοντο; καί 

όφεως έν χαρτονιού. Ό πατήρ τή; πριγκηπίση; 

έν ρέσω τή; αύλική; θεραπείας του κλαίει καί 

οδύρεται έπί τή απώλεια τή; θυγατοό; του. 

Διακόπτει όρω; τού; θρήνου; του δπω; χαιρε- 

τίση τόν εί; τό θέατρον εισερχόμενου διοικητήν, 

ον ύποδέχεται ή ορχήστρα παιανίζουσ α τόν βα

σιλικόν ισπανικόν ΰρνον. Μεθ' δ δ πατήρ έξα- 

κολουθεΐ τάς ιερεμιάδα; του χειροκροτούμενος. 

Ό δυστυχή; μονάρχη; διατάσσει τού; αύλικούί 

του νά σπεύσωσιν εί; άναζήτησιν τής θυγατρό; 

του, οτε δέ ούτοι ετοιμάζονται ν' άναχωρή- 

σωσιν, έρχεται ρεγάλη έκ Μόρο; πρεσβεία, ήτι; 

καί αΰτη θέλει νά δράρη είς άναζήτησιν τή; 

κόρης. Έρι; έκρήγνυται ρεταξύ τών αύλικών 

καί τών μελών τής πρεσβείας· λόγοι άνταλ- 

λάσσονται προσβλ.ητικοί, ραπίσματα δίδονται 

έκατέρωθεν, τά ξίφη γυρνοϋνται καί άρχεται 

γενικός χορός, είς ον λ,αρβάνουσι μέρος καί αί 

κυρίαι τής αύλής.

Λί τοιαϋται σκηναί τών συγκρούσεων έπανα- 

λαμβάνονται συχνά καθ’ ολην τήν παράστασιν
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και καταλήγουσι πάντοτε εις τόν χορόν. Ήδη 

έρχεται ή κυριωτέρα τοΰ δράματος σκηνή. Ή 

πριγκήπισσα τής Κωνσταντινουπόλεως άντέστη 

γενναίως εις τάς άπειλάς τοϋ άπαγωγέως της, 

καί ή αρετή θριαμβεύει. Ή πριγκήπισσα εμφα

νίζεται έπί τής σκηνής, ήτις παριστα έρημον, 

παρακολουθουμένη ύπό τοΰ έκ χαρτονιού λέον- 

τος καί τοΰ οφεως, καί έκτελεϊ χορόν ένώπεον 

τών δύο φυλάκων της, οδς φιλοδωρεϊδιά βροχής 

Ραπισμάτων Τά θηρία μαγευθέντα πίπτουσιν έ- 

νώπιόντης, λείχ ουσι τάς χεΐράς της καί τή δμο- 

λογοΰσιν οτι είναι δοϋλοί της ευπειθείς.

Τότε έρχεται δ ανδρείος πρίγκηψ τής Τοσκά

νης, όστις μόνος κατόρθωσε νά εύρη τά ίχνη 

τήςπριγκηπίσσης, ήν περιπαθώς αγαπά. Τό κοι

νόν, κατεγοητευμένον, ϊσταται ακίνητον, ούδέ 

τολμά σχεδόν ν' άναπνεύση όπως μή χάση τήν 

έλαχίστην τοΰ διαλόγου λέξιν. Ό πρίγκηψ έχει 

δμως μέγιστον έλάττωμα, είναι μ'!ρο<·, ήτοι 

άπιστος, έν φ ή πριγκήπισσα είναι πιστή κα

θολική. Ό πρίγκηψ γονυπετεϊ ένώπιον της καί 

ζητεί παρ’ αυτής τήν άνταπόδοβιν τοΰ ε”ρωτος· 

ή πριγκήπισσα σχεδόν ήττηθεϊσα ανακράζει· 

«Ίσως θά έ'διδον άκρόασιν εις τούς κολακευ

τικούς σου λόγους· άλλ’ έν βσφ δέν άπαρνηθής 

τήν κατηραμένην θρησκείαν, μή περιμένεις παρ’ 

έμοΰ άγάπην». Τό κοινόν δέν δύναται πλέον 

νά κρατήση τόν ένθουσιασμόν του, δν εκφράζει 

διά χειροκροτημάτων καί συριγμάτων.

Τό δράμα τελειόνει διά τής παραδοχής τής 

καθολικής θρησκείας έκ μέρους τοΰ άπιστου πρίγ- 

κηπος καί διά τοΰ γάμου του μετά τής ποιγ— 

κηπίσσης. (δρα τήν εικόνα). Ήτο ήδη μεσο

νύκτιον. "Απαντες άπέρχονται τοΰ θεάτρου κα- 

τευχαριστημένοι καί σπεύδουσεν είς τά διάφορα 

μέρη, οπού δίδονταιχοροί, καθότι ή έπίσημος 

αΰτη ημέρα δέον νά τελειώση διά μεγάλων 

χορών,διδομένων παράτοΰ διοικητοΰ τής πόλεως 

καί τών πλουσιωτέρων πολιτών. Οί χοροί ούτοι 

παρατείνονται μέχρι τής πρωίας.

Τήν έπιοΰσαν άποχαιρετίσαντες τούς φιλοζέ— 

νους κατοίκους τής πόλεως Άλβάΰ, έπέβημεν 

πάλιν τοΰ άτμοπλοίου, οπερ μετέφερεν ήμάί 

είς Μανίλλαν, όθεν μετ' όλίγας ημέρας άπήλθο- 

μεν πρός τάς νοτίους Φιλιππίνας καί κατά 

πρώτον πρός τήν νήσον Σούλου.

("Επεται συνέχεια)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΑ ΕΝ ΚΤΠΡΩι ΤΑΑΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

(απόσπασμα ανεκδότου μελέτης).
ΙΙροκειμένου διαλαβεϊν βραχέα τινά περί 

τών έν Κύπρφ άλλοτε άνακαλυφθέντων ύαλί- 

νων άγγείων, τών διακοσμούντων νυν πολλά 

τών έν Ευρώπη Μουσείων, πρόσφορον ήγούμεθα 

έν τή ευκαιρία ταύτη πραγματευθήναι πρώτον 

περί τοΰ ύαλου παρ’ άρχαίοις καί τής ύαλουρ- 

γικής, περί ών ούδείς τών περί τά άρχαιολο- 

γικά τής Κύπρου άσχοληθέντων έπραγματεύθη, 

καί εΐτα περί τών έν Κύπρφ ύαλίνων άγγείων.

Παράδοξος άγνοια καί άμφιβολία έπεκράτη- 

σεν έπί μακράν περί τοΰ άν οί άρχαϊοι έγίνω- 

σκον τήν ύαλουργικήν, καί τινες μέν έβεβαίουν 

οτι έπρεπε νά θεωρηθή απολύτως ώς έκ τών 

νεωτέρων έφεύρεσις, άλλοι μή δυνάμενοι τό πα- 

ράπαν νά πολεμήσωσι τάς πολλάς περί τοΰ 

έναντίου άποδείξεις, ηύχαριστήθησαν νά πιστεύ- 

σωσιν οτι ή ουσία αΰτη ήν γνωστή μόνον έν 

τραχεία καί άκατεργάστφ καταστήσει, άλλά 

νΰν άπεδείχθη οτι ή ΰαλος ήν κοινή κατ’ άρ- 

χαιοτάτην εποχήν. Διάφορα δείγματα σωζόμενα 

ετι δεικνύουσεν οτι ή κατεργασία αύτής εις τι- 

νας κλάδους προήλθεν είς βαθμόν τελειότητας 

τοιοΰτον, οίον δέν ήδυνήθη νά φθάση έτι ή τών 

νΰν ύαλουργών δεξιότης αν καί δέν δυνάμεθα 

νάπροχωρήσωμεν τόσον, όσον ό Win Kelmann 

(i, C. 2 g 50), όστις ισχυρίζεται ότι ήν αΰτη 

έν γενικωτέρα χρήσει καί πρός ποικιλωτέρους 

σκοπούς έν τφ άρχαίφ κόσμφ ή παρ' ήμϊν, 

άλλ' όμως έξεταζοντες τάς έν πάσι τοϊς μεγά- 

λοις δημοσίοις μουσείοις κατεταγμένας συλλο- 

γάς, άναγκαζόμεθα νά πεισθώμεν οτι μετεχει- 

ρίζοντο αύτήν ώς συνήθη καί κοινήν ύλην είς 

κατασκευήν παντοίων οικιακών σκευών οΐτε 

Αιγύπτιοι, οϊ "Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι ’Εργα

σίας ύαλουργικάς εύρίσκομεν εύκρινώς έξεικονι- 

σμένας έν ταϊς γραφαΐς τοΰ Βενί Χασάν, αϊτι

νες άν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν είς τήν ερμη

νείαν τών Ιερογλυφικών κατά τό φωνητικόν 

σύστημα έγένοντο έπί τών βασιλειών Όσιρτα- 

σίου τοΰ πρώτου, συγχρόνου τοΰ 'Ιωσήφ, καί 

τών άμέσων αύτοΰ διαδόχων.

Ύάλινος δέ κόκκος εύρεθείς έν Θήβαις φέρει 

τό όνομα μονάρχου, ζήσαντος πρό 3,300 έτών 

περί τόν χρόνον τής τών ’Ισραηλιτών εξόδου- 

έτι δέ άγγεϊα, οίνοδοχεϊα έκπώματα, καί πλη- 

θύς άλλων πραγμάτων άνεκαλύφθησαν έν τά- 

φοις προσκείμενα ταϊς μουμίαις έντε τή άνω 

καί κάτω Αίγύπτφ, καί αν πολλάκις δέν δύνα- 

ται νά δρισθή δ χρόνος τής κατασκεής τών 

λειψάνων τούτων, πολλά όμως αύτών άναφέ- 

ρονται ύπό τών άρμοδιωτάτων περί τήν έξέτα- 

σιν είς πάνυ άρχαίους χρόνους (Wil—Kinson 

Ancient Egyptians vol. Ill γε. 88, κτλ.) 

Κατά διήγημά τι παρά Γίλινίφ (Hist. Nat. 

XSXVI, 65) ή ύαλος άνεκαλύφθη τό πρώτον 

τυχαίως ύπό έμπορων, οϊτινες άποβάντες είς 

τήν παραλίαν τής Συρίας κατά τάς προχοάς 

τοΰ ποταμοΰ Βηλέως, καί μή δυνηθέντες νά 
εΰρωσι λίθους, ϊνα έπιθέσωσιν είς τούς λέβητας 

αύτών ήνεγκον προς τοΰτο έκτοΰ πλοίου αύτών 

τεμάχια νίτρου, άπερ χωνευθέντα έκ τής θερ

μότητας τοΰ πυρός, καί ένωθέντα μετά τής 

ύποκειμένης άμμου, άπετέλεσαν ^ύακα ύαλίτι- 

δος ύλης. Ούδέν συμπέρασμα δύναται νά έξαχθή 

έκ τοΰ διηγήματος τούτου, καί άληθές άν 

ύπάρχη άτε άορίστου όντως· πιθανόν όμως νά 

προήλθεν έκ τών λεγομένων ύπό τοΰ Στράβωνος 

(ΙΣΤ'. 758) καί τοΰ Ίωσήπου (Ιουδ. πολ. Β. 

9) λέγοντας οτι έν τή χώρα ταύτη άμμος ήν 

έπιτηδεία είς χώνευσιν καί ύαλουργίαν, καί 

ότι μετεκομίζετο έντεΰθεν κατά μεγάλας πο

σότητας έν τοϊς περιφημοτάτοις τοΰ άρχαίου 

κόσμου ύαλουργείοις τής Σιδώνος καί ’Αλεξάν

δρειάς (ϊδε Bamberger and Michaelis on 

the Glass of the Hebrens and Phoenicians 

Commentar, Soc. Gott. vol. IV, Heeren,

Idem, 1.2. p. 94.) Ή ’Αλεξάνδρεια διετή- 

ρησε τήν φήμην αύτής έπί πολλούς αιώνα:, 

καί έντεΰθεν μετεκομίζοντο είς 'Ρώμην τά πλει- 

στα τών έν αύτή ύαλίνων άγγείων. Εύρίσκομεν 

δέ τά ύαλουργεϊα αύτής άκαάζοντα έτι καί 

μέχρι τής βασιλείας του Αύρηλίου.

Ί'πάχει δυσκολία τις νά δρισθή ύπό τίνος 

Έλληνος συγγραφέως άνκφέρεται πρώτον ή 

ΰαλος ύπό τήν άληθή αύτής κυρίαν σημασίαν, 

διότι τό όνομα ΰαλος άπαντώμενον έν τώ βι- 

βλίφ τοΰ ’Ιώβ (κη. 17) καί έλληνιστι καί 

έβραϊστί δηλοϊ άναντιρρήτως ού μόνον τεχνικήν 

ύαλον, άλλά καί κρύσταλλον (ΰαλον όρωρηγ- 

μένην) ή καί πάντα διαφανή λίθον, ή λιθώδη 

ούσίαν (Σχολιαστ. Άριστοφ. Νεφελ. 768.) 

Ούτως ή ΰελος τοΰ ’Ηροδότου (Γ'. 24), έξ ής 

οί Αίθίοπες κατεσκεύαζον τάς θήκας έν αίς 

έτίθεσαν τους νεκρούς αύτών, δέν δύναται νά 

ήναι ή χυτή ύαλος εί καί δ Κτησίας καί Διό

δωρος (Β’. 15) τοιαύτην αύτήν έξέλαβον (τα- 

ριχεύσαντες γάρ τά σώματα καί περιχέαντες αύ

τήν πολλή; ΰελον ίστάσιν έπί στήλης, ώστε 

τοϊς παροΰσι φαίνεσθαι διά τής ύέλου τό τοΰ 

τετελευτηκότος σώμα, καθάπερ'Ηρόδοτος είρηκε 

κτλ, Διοδ.) διότι ό 'Ηρόδοτος προστίθησιν, οτι 

ή τοιαύτη ύελος έξωρύσσετο πολλή καί εύεργός 

(Ήροδ. άνωτ) καί έκ τούτου οί σχολιασταί 

συνεπέρανον ότι ή ΰελος τοΰ 'Ηροδότου ήν ορυ

κτός διαφανής λίθος ή ήλεκτρον, ή άνατολικόν 

άλάβαστρον, ή άσφαλτώδης ή κωμμιώδης ού- 

σία. Άλλ’ ότε δ αύτός ιστορικός έν τή περί 

ιερών κροκοδείλων διηγήσει αύτοΰ (Β'. 69) λέ

γει οτι έκόσμουν αύτούς άρτήματά τε λίθινα 

χυτά καί χρύσεα είς τά ώτα ένθέντες δυνάμεθα 

άσφαλώς νά συμπεοάνωμεν οτι έννοεϊ ύελώδης 

τινάς κόσμους, ών ήγνόει τά ειδικά ονόματα. 

Ή σφραγίς ύαλίνη και σφραγίδει vaJira έν τή 

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΛΙΒΟΚ

άττική έπιγραφή τοΰ 398 π. X, (Boeckh 

Corp, inscrip. No ί50 g 50) μετά τοΰ χω

ρίου τοΰ Άριστοφάνους (Αχρν. 74), ένθα δ 

πρέσβυς καυχάται οτι έπινε μετά τοΰ Μεγάλου 

Βασιλέως έξ ύαλίνων έκπωμάτων,ούδέν δρίζουσι, 

καθ’ όσον μάλιστα έν έτέρα κωμωδία (Νεφελ. 

737) δ Στρεψιάδης περιγράφει ύαλον ώς λίθον 

διαφανή πωλουμένην παρά τοϊς φαρμακοπώλαις, 

άφ’ ής τό πΰρ άνήπτον, καί γινώσκομεν ότι πάσα 

διαφανής στερεά ούσία, λαμβάνουσα σχήμα φα- 

κοΰ ήθελε παράγει τό αύτό άποτέλεσμα.Σιωπή 

παρερχόμενοι τά δύο περί ύάλου προβλήματα, 

άναγραφόμενα μέν τώ Άριστοτέλει, δμολογου- 

μένως δέ ύποβολιμαϊα όντα, εύρίσκομεν έπί τέ

λους έπαρκοΰσαν μαρτυρίαν έν τοϊς συγγράμμασι 

τοΰ μαθητοΰ καί διαδόχου αύτοΰ Θεοφράστου, 

μνημονεύοντος τών άνωτέρω είρημένων περί τής 

έπιτηδειότητος είς κατασκευήν ύάλου τής ένταΐς 

έκβολαϊς τοΰ Βηλέως άμμου.

Έκ τής γενομένης οΰν ταύτης έκθέσεως προα- 

γόμεθα συμπεράναι ότι καί έν Κύπρφ ύπήρχον 

ύαλουργεϊα καί είργάζοντο ύαλουργικά άγγεϊα 

οί περί τά τοιαΰτα ε'μπειροι προμηθευόμενοι έ

ξωθεν τόν ΰαλον ή έχοντες ύαλίτιδα ύλην καί 

τοΰτο ούδείς που άγνοεϊ. Έκ τών έν Κύπρφ 

κατά διαφόρους καιρούς έξ άνασκαφών άνακα

λυφθέντων ύαλίνων άγγείων, άπερ ειδαμεν καί 

έξητάσαμεν έν διαφόροις συλλογαϊς δρμώμενοι 

δυνάμεθα διαιρέσαι αύτά είς δύο κατηγορίας-

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΝ ΑΑΒΑΥ
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τινά μέν τούτων εισιν εΐργασμένα ένάρχαιοτάτη 

εποχή, έ'τερα δέ έν μεταγενέστερα, καθ’ ήν πα- 

ρήκμαζεν ή τέχνη.

Άδιστάκτως όμως παραδεχόμεθα οτι τον 

ύαλον καί την ύαλουργικήν έν Κύπρω εΐσήγα- 

γον πρώτοι οί Φοίνικες καί είτα έτελειοποίησαν 

αύτήν οί Έλληνες.

Έν ταΐς άνασκαφαϊ; τκΐς ένεργηθεΐσαις ύπό 

τών κκ. Cesnola, Hamilton Lang καί ετέρων 

άρχαιολόγων, άνεκαλύφθησαν πλεΐσθ’όσα ΰάλινα 

αγγεία, έν οις καί παροψίδες, προσκείμενα έν 

τοΐς τάφοις διαφόρου είδους καί έξοχου τέχνης.

Ού δυνζμεθκ δέ έν σιωπή παρελθεϊν ότι καί 

έν διαφόροις ίδιωτικαϊς πλουσϊαις συλλογαϊς 

ξένων τε καί Κυπρίων εϊδομεν πολλά ύαλουργικά 

έργα άξια προσοχής καί μελέτης.

Μεγάλην δέ έπιμέλειαν καί δαπάνην κατε- 

βαλλο μεν ούχ ήκιστα καί ήμεϊς ϊνα περισυλλέ- 

ζωμέν τινα καί σχηματίσωμεν μετρίκν συλλο

γήν ύαλίνων αγγείων διαφόρου είδους.

Καλόν Οεωροϋμεν καί αύθις είπεϊν διαρρήδην 

ότι οί συλλογείς τούτων ώφειλον ϊνα άποστεί- 

λωσι τινά τών αγγείων είς τό έν Λευκωσία κυ

πριακόν μουσεΐον καί κκταρτίσωσι συλ.λογήν 

τινά προς πλουτισμόν αύτοϋ χάριν τής αρχαιο

λογικής έπιστήμης.

Άποσπώντες δέ τά ολίγα ταϋτα έν μοίρα 

συμβολής έκ τής ήμετέρας μελέτης δίδομεν 

άφορμήν τοΐς περί τά αρχαιολογικά τής Κύπρου 

άσχολουμένοις ϊνα πραγματευθώσιν έκτενέστε- 

ρον περί αύτών, δυναμένων θεωρηθήναι αληθών 

κειμηλίων τής άρχαιότητος.

Έν βαρωσίοις.

Χρ. Παπαδοπουλοε. 
(Δικαστής έν Κύπρω).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Πινδάρου τά Σωζόμενα, μετά μεταφρά
σεων, σημειώσεων καί πίνακοε τών λέξεων είς 
τόμουε 6 ύπό Κ. ΚλεάνΘουε. Έν Τεργέ
στη. — Ή πεντάτομος έκδοσιε τοϋ ύπάτου 
τών λυρικών τής άρχαιάτητοε, τοϋ Πινδάρου, 
ήν έφιλοπόνησενό διακεκριμένοε έν Τεργέστη 
καθηγητής, κύριος Κ. Κλεάνθης, είναι έν τών 
χρησιμωτάτων βιβλίων, τά όποια κατά τά τε
λευταία ταϋτα έτη έξεδόθηοαν έν τή ήμετέρα 
γλώσση, καί αληθής πλουτισμός τήε φιλολο
γίας ημών. Ό κ. Κλεάνθηε άπό έτών ήδη ήσχο- 
λήθη μέ τήν μελέτην τοϋ Πινδάρου καί τό 
αποτέλεσμα τών έμοριθών μελετών αύτοϋ είναι 
ήπροκειμένη έκδοσιε, ήτιεέίοχωετιμά αύτόν.

Τό όλαν σύγγραμμα διαιρείται είς τόμους 
6 έκ σελίδων όοο έκαστον ώς έγγιστα, και 
περιέχει έν μέν τώ α'. τόμω τά 'Ολύμπια 
μετά βίου τοϋ Πινδάρου,έν τώ β'.τά Πύθια, 
έντώ γ'. τάΝέμεα, έν τώ δ', τά Ίο6 μ ια 
καί τά ’Αποσπάσματα, καί έν τώ ε'. 
Πίνακα τών παρά ΙΙινδάρω λέξεων καί φρά
σεων. Ή κατάταξιε είναι έπιμελεστάτη, ή με- 
τάφρασιε ακριβής καί ό έν τέλει Πίναξ τά 
μάλιστα χρήσιμος.

Άπό κσρδίαε συγχαίρομεν τώ σοφώ καθη
γητή διά τό νέον τοΰτο δείγμα τήε έγνω- 
σμένηε φιλοπονίαε του, καί εύχόμεθα νά ίδω
μεν συντόμωε καί άλλα έργα αύτοϋ, αντάξια 
τοϋ έμοριθοϋε καλάμου του.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

Ταχυδρομική στατιστική. Κατά, τοΐ’ς πί
νακας τής γενικής διευθύνσεως τών τα
χυδρομείων της Αγγλίας 130 χιλιάδες 
άποικοι έν Αύστοαέαα άπέστειλαν κατά V ·
τό έτος 1888 μόνον διά ταχυδρομικών 
επιταγών είς τους έν Αγγλία συγγενείς 
των τό .ποσόν 11 εκατομμυρίων και 200 
χιλ. φράγκων, ήτοι πλέον τών 30 χιλ. 
φρ. καθ ’ έκάστιιν. Άπό δέ τών Ηνωμέ
νων τϊις Αμερικής Πολιτειών άπεστά- 
λησαν 40 χιλ. έπιταγών διά ποσόν 26 
έκατ. φρ. Έκ Καναδά 78 χιλ. έπιταγών 
διά ποσόν 6 έκατομ. Έν δλω δέ έστάλη- 
σαν είς Αγγλίαν έκ διαφόρων αγγλικών 
αποικιών διά ταχυδρομικών μόνον έπι
ταγών 45 */2 εκατομμύρια φράγκων, ήτοι 
σχεδόν 125 χιλ. φρ. καθ’ έκάστιιν.

Στατιστική επαιτών. Έκ τίνος έκθέσεως 
ύποβληθείσης πρό μικοοϋ είς την βουλήν 
τής Ιταλίας μανθάνομεν, ότι ή ’Ιταλική 
χερσόνησος απολαμβάνει τό έκτακτον 
προνόμιον νά έχη 12.943 πτυχιούχους 
έπαίτας. Οί πτυχιοϋχοι ουτοι έπαϊται 
είναι κληρονομιά τών χρόνων, καθ’ οϋς 
ή ’Ιταλία ήτο διηοηιιένη είς διάάοοα 
κράτη. Οί δήμοι άπηλλάσσοντο τότε τών 
πενήτων παρέχοντες είς τους άεργους 
διπλώματα, δι’ών έπετρέπετο αύτοΐς νά 
έπαιτώσι. Προϊόντος τού χρόνου τά δι
πλώματα ταϋτα έδιδον τό δικαίωμα είς 
τούς κατόχους αύτών νά έπαιτώσι καθ’ 
δλιιν τήν Ιταλίαν ι’.τό τήν ΰόη.Ιήν τών άρ
χω»· κϋρωσιν. Τά έγγραφα τών 12,943 τού
των έπαιτών είχον και έχουσι μέχρι σή
μερον άπόλυτον κύρος ενώπιον τοϋ νόμου 
ώς έχουσι τά διπλώματα τών ιατρών καί 
τών δικηγόρων. Πρός μεγάλην όμως τών 
πτυχιούχων τούτων έπαιτών βλάβην, ή 
βουλή πρόκειται νά ϋηφίση τήν κατάρ- 
γησιν τών τοιούτων διπλωμάτων. "Εκα
στος δήμος θά ύποχρεωθή νά διαθρέύη 
τούς πτωχούς δημότας του, έχων τό άσυ- 
λόν του. Ή έπαρχία τής Φλωρεντίας έχει 
σήμερον 1822 πτυχιούχους έπαίτας, ή 
τών Μεδιολάνων 370, και ή τής Νεαπό- 
λεως, ένθα τό πλεΐστον μέρος τών κατοί
κων τείνει τήν χεϊρα, έχει—δλως παρα- 
δόξως—μόνον 16 πτυχιούχους έπαίτας.

Παράδοξος πρύ.Ιηδ-ις. Ή πόλις Φοϋ-Τσεοϋ 
έν Κίνα έχει πολλούς ναούς (παγόδας), 
έν οις ό είς κατοικεΐται ύπό τών θεών τής 
Έκδικήσεως. Είς τόν ναόν τούτον έκ- 
κλησιάζονται δσοι έπιθυμοϋσι νά ίδωσι 
δυστυχοϋντας τούς έχθρούς των. Πρό 
τίνος ό στρατιωτικός διοικητής τής πό
λεως ταύτης άπέθανεν αίφνιδίως. Ό 
λαός έκήρυξεν αμέσως οτι ό θάνατος οϋ-
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τος είναι έργον τών θεών, τών κάτοικούν- 
των τόν έν λόγω ναόν, και αμέσως ό 
άντιβασιλεύς. θέλων νά εύχαριστήση τήν 
κοινήν γνώμην, διέταξε νά φυλακισθώσιν 
αί ένοχοι θεότητες. Ό νέος στρατιωτικός 
διοικητής τής πόλεως μετέβη είς τόν 
ναόν μετά στρατιωτικής δυνάμεως και 
προέβιι είς τήν σύλληύιν δεκατεσσάρων 
ειδώλων, ών έκαστον είχεν έξ ποδών 
ϋύος. Άλλά πριν ή μεταφέρη τούς έγκλη- 
ματίας τούτους είςτίιν φυλακήν,έσχε τήν 
φαεινήν ιδέαν νά έξορύξη αύτοΐς τούς 
οφθαλμούς, δπως μή άναγνωρίσωσι τούς 
μέλλοντας νάδικάσωσιν αύτούς δικαστάς 
και προβώσι κατ’ αύτών είς έκδίκησιν. 
Ή τοιαύτη τοϋ διοικιιτοϋ πρόνοια ήτο 
περιττή, καθότι τό δικαστήριον κατεδί- 
κασε τά είδωλα είς τήν ποινήν τοϋ απο
κεφαλισμού, ήτις και έξετελέσθη τήν 
επιούσαν.

---- ·©·----
“Ανδρες και γυναίκες. Έκ τών «Υγιει

νών Χρονικών» ιιανθάνοιιεν οτι. κατά 
προσφάτους γερμανικός στατιστικός, ό 
άριθμός τών άνδρών έλαττοϋται διαοκώς 
έν πλήρει αναλογία ποός τόν τών γυναι- 
κών. Πρός 100 άνδρας άντιστοιχοϋσιν 
104,3 γυναίκες. Ί’πάρχουσιν δμωςπλειό- 
τεροι νέοι ίι νεάνιδες, ή δέ δυσαναλογία 
αϋτη γεννάται έκ τής μείζονος θνησιμό- 
τητος τών νεανίδων καί τής μεταναστεύ- 
σεως. Έν Βερολίνω, πρός 100 άνδρας 
άναλογοϋσιν 108 γυναίκες- άπό ηλικίας 
60—70 έτών, ή αναλογία τών γυναικών 
άνέρχεται είς 150, άπό δέ 70—80 έτών 
άντιστοιχοϋσιν 196 γυναίκες πρός 100 
άνδρας.

Σχέσις τής μακροΰιότητος των τέκνων προς 
τήν ή.ίικίαν τών γονέων. Ανάγνωσμα πρόσ
φατον τοϋ κ. Κορόζη, διευθυντοϋ τοϋ έν 
Ούγγαρία γραφείου τής στατιστικής, έν 
τή ουγγρική ’Ακαδημία τών ’Επιστημών, 
περιλαμβάνει τάς έξής περιέργους παρα
τηρήσεις έπί τής μακροβιότατος τών 
τέκνων έν σχέσει πρός τήν ηλικίαν τών 
γονέων.

Στιιριζόμενος έπί 24,000 περιπτώσεων, 
έξάγει τά έξής συμπεράσματα:

Παρά άνθρώπων φερόντων ηλικίαν μι
κρό τέραν τών 20 έτών γεννώνται τέκνα 
άσθενή έχοντα τόν όργανισμόν. Τά ισχυ
ρότερα τών τέκνων είναι τά έχοντα πα
τέρας άπό 25—40 έτών ηλικίας, έν ω 
πατέρες ύπερβάντες τό 40” γεννώσιτέκνα 
έπι'σης άσθενή. Τά ύγιέστερα τών παι
διών άνήκουσιν είς μητέρας μή είσελ- 
θούσας έτι είςτό 35” έτος τής ηλικίας των. 
Μητέρες ών ή ηλικία μεσολαβεί μεταξύ 
τών 35 καί 40 έτών, γεννώσι τέκνα κατά 
8 % άσθενέστερα τών πρώτων, αί δέ ύ- 
περβάσαι τό 40”, κατά 10 °/0 άσθενέστερα.

Τά τέκνα γηραιών πατέρων καί μητέ
ρων νεωτέοων είναι έν γένει κράσεως 
ισχυρός, τά δ ’ έχοντα γονείς ομήλικος 
είναι άσθενικά.
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'Ημικρανία. 2?οφός τις ιατρός τών Ή- 
νωιιένων Πολιτειών όοίζει τήν ήιιικοανίαν 
ώς: 1) παροδικήν έν τώ έγκεφάλω άνι- 
σορροπίαν μεταξύ καταναλώσεων καί άν- 
τικαταστάσεων, καί 2) άτροφίαν τών νεύ
ρων πιιγάζουσαν έξ ύπεοβαλλούσης νοη- 
τικής κοπώσεως έπ’άνθρώπων νευρικών. 
Κατέχει δέ πάντοτε τό έτερον ίίμισυ τής 
κεφαλής, συνήθως τό άοιστεοόν, ώς έχον 
τήν μάλλον άιιεσον ποός τήν καρδίαν 
σχέσιν.

Ό εγκέφαλος έπιβάλλει άφ’εαυτού τήν 
θεραπείαν, παύων τοϋ νά λειτουργά καί 
πράγματι, έπερχομένιις διά τής άναπαύ- 
σεως τής ισορροπίας, άνακτά ό άσθενής 
τάς δυνάμεις του. Ή ημικρανία λοιπόν 
είναι προϊόν υπερβολικής διεγέοσεως τοϋ 
έγκεφάλου καί όχι. ώς ύπετίθετο, έξασθε- 
νήσεως.

Άλλοτε, λέγει ό ιατρός, διώριζον διά 
τήν ημικρανίαν διεγερτικά, έν ω έξ έναν- 
τίας αί νευρικοί δυνάμεις δέον όσον 
οίόν τε νά κατευνάζωυται. ’Ιδού ίι θερα
πεία της: πλύσις τής κεφαλής δι’αιθέ
ρας. βρωμούχου σοδίου, άνάπαυσις είς 
σκιερόν μέρος καί συναπισμοί έπί τής 
όάχεως καί τοϋ στομάχου.

ΠροφΏ.Ιακτική κατά τώ>ν μυρμήκων. Τό 
καλλίτερον μέσον νά προφυλάξη τις έρ- 
μάριον ή άποθήκην τροφίμων άπό τής 
έπιδρομής τών μυρμήκων, είναι νά περι- 
βάλλη τις μέ παχεϊαν γραμμήν κιμωλίας 
τάς θήκας τοϋ ερμαρίου ποοσέχων νά μή 
διακόπτεται ή γραμμή, διότι τό έλάχι- 
στον διάστημα θά έχοησίμευεν είς τά 
οχληρά ταϋτα έντομα ώς ρήγμα έφόδου. 
Οίμύρμηκες ούδέποτε ύπερπηδώσι γραμ
μήν κεχαραγμένιιν διά όπεοσοϋν παχείας 
στρώσεως κιμωλίας.

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

Καθαρισμός κη.Ιίδων έ.Ιαίου. "Γελοι λαμ
πών κηλιδωθέντες δι’έλαίου καθαρίζον
ται έπιτυχώς διά ρινισμάτων σιδήρου, 
τοποθετημένων έπί άκοας όάβδου τετυ- 
λιγμένης διά πανίου, δι’ών προστρίβεται 
τό κηλιδωθέν μέρος.

Ώραΐο»· βαράμετρον. Ή παρισινή «’Ε
πιστημονική Έπιθεώρησις» δημοσιεύει 
τήν κατωτέρω ένδιαφέρουσαν έπιστολήν 
ήν βέλγος τις άξιωματικός άπέστειλεν 
έσχάτως εις τήν διεύθυνση· τοϋ περιοδι
κού «Ούοανός καί Γή».

«Ιίεριδιαβάζων είς τά πέριξ τής Βου- 
λιώνιις. συνήντησα τόν έπιστοέφοντα δα
σοφύλακα. Λόγου δέ γενομένου περί προ
γνωστικού τοϋ καιοοϋ, μοί διηγήθιι οτι 
πρό ήμεοών μικρός τις βοσκός τώ είπε 
περί τήν πρωίαν οτι θά έβρεχεν άφεύκτως 
πρό τής εσπέρας καί οτι έπί τή έρωτήσει ;

ΕΣΠΕΡΟΣ.

τοϋ δασοφύλακος πόθεν έξάγει τοΰτο, ό 
βοσκός άπήντιιοε:

— Βλέπετε είς τό άκρον τοϋ δάσους τό 
δένδρον έκεϊνο μέ τά κατάλευκα φύλλα ; 
Τό ποιοι ήσαν όλοποάσινα. καί παοετή-V V ν
οησα οτι όσάκις μεταβάλλονταιείςλευκά, 
είναι άδύνατον τήν ιδίαν ημέραν νά μή 
βρέξη». Έξετάσας ό δασοφύεκιξ τό δέν
δρον είδεν δτι ήτο κράταιγος (άγριομου- 
σμουλιά). Έχςΐ ϋύος 8 περίπου μέτρων 
καί τά φύλλα του. πράσινα άνωθεν, είναι 
έκ τοϋ έτέοου μέρους λευκά καί χνοώδη. 
συστρεφόμενα έν καιρώ πιθανότατος βρο
χής. Ό δασοφύλαξ πρόσέθηκεν δτι ή 
πρόρρησις τοϋ βοσκού έπιιλήθευσε καί 
δτι έβρεξε τήν αύτήν εκείνην ημέραν.

Τό δένδρον τούτο δύναται έκαστος νά 
τό ποοιιηθευθή καί κοσιιιίση οϋτω τόν tv « U .
κήπον του δι’ ώοαίου βαοοιιέτοου.V ν V V V

Αίνιγμα 625.
Έπζσχοΐώ μέ τέρώιν τζς ώρας τοϋ ζυΟρώπου, 

Και φέρω προσωπείο·/ ώς πεπϋ.ον τοϋ προσώπου, 

Τή·/ περιέργειαν σου είς άκρο·/ ερεθίζω. 

Καί τήν διάνοιαν σου ενίοτε σκοτίζω. 

Σοί διαφεύγω, φί/.ε, κ’ έν ώ ύπολαμβάνεις 

Ότι μέ εύρες, αίφνης δέν μέ καταπροφθάνεις. 

Πώς Οά μ’ αναγνώρισης, αν τό ψιμμύθιόν μου 

Αγνώριστο·/ μέ κάμνη κ’είς τον γνωστότερο·/ μου; 

Λΐ γνώσεις μου ισχύουν έν πλήρει μεσημβρία 

Τό φώς καί τοϋ ήλιου νά θέσουν έν σκοτία. 

’Ακολουθίαν έχω μεγάλην καί τρανήν, 

Γραμμάτων καί στοιχείων πολυπληθή αύλήν, 

Προσπάθησον, αν θέλης, καλώς νά μ’ ε’ξετασης 

Καί μέ τό όνομά μου ευθύς νά μ’ όνομζσης. 

Τό ονομά μου είναι γνωστόν είς τούς πολλούς, 

Σοφούς τε καί άσοφους, μεγάλους καί-μικρούς.

Λΐνινηα 626.
I t

Χρήσιμον είς ύπηκόους είμαι καί είς βασιλείς, 

ΔΓ εμέ πολλάκις, φίλε, καθ’ ημέραν όμιλεϊς. 

Κατά δέ τάς περιστάσεις τ’ονομζ μου μεταβάλλω 

Ώς καί μέγεθος άκόμη, σχήμα δέ λαμβάνω άλλο, 

’Ισχνόν είμαι, τά. όστζ μου φανερά, τό μαρτυρούν, 

Κι’δμως, ώς πολλάκις βλέπεις, δύο ύπ’έμέ χωρούν 

Κεφαλζί τρανών άνθρώπων, 

Καί εύκολων καί δυστροπών.

Καί έν θέρει κ’ έν χειμώνι έκτελώ ύπηρεσίζν, 

Ε’ιςτόνκαύσωνα τόνμέγανκαίείςτήνπολ.υομβρίαν. 

Πρόχειρόν σοι, φίλε, κείμαι, 

Συλλογίσου ποιον είμαι.

Αίνιγμα 627.
Τις είμαι; Θά το εύρης. 

Έχω κυρτόν πατέρα, 

Κοινήν μ’ αύτόν μητέρα.

"Οταν μέ θλίψης, είμαι 

Καλή παρηγίρία 

Τή μαύρη δυστυχία.

Ειλικρινής μέ όλους 

Κινώ πολλών τό μίσος 

Όλως άδίκως ίσως.

Καί όμως καί ρεγάλο·. 

Καί άνθρωποι μέ στέμμα 

Μοϋ πίνουσι τό αίμα.

Αίνιγμα 628.
Είμαι εύθυμος, ώραία. 

Πλήρης χάριτος καί νέα.

Άν τήν κεφαλήν μου κόψης 

Τότ’ άλλάσσει μου ή όψις. 

Γραία γίνομαι εύθύς, 

Μισητή καί δυσειδής.

Αίνιγμα 629.
Διδάσκω περί όλων 

αν καί δέν έχω γνώσεις-

Σοί λέγω περί πάντων, 

αν καί στερούμαι γλώσσης.

Καί μέλαινα μέν είμαι, 

καί όμως είμ’ ώραία, 

Ή κηδεμών τής δόξης 

άθάνατος, γενναία.

Άνευ έμοϋ ή φήμη 

θ’ άπέθνησκε συντόμως,

Θά ΐγχ'ΐι το κάλ.λος, 

θά εμενε ξηρά.

Νεκρών καί ζώντων είμαι 

εγώ ό μόνος νόμος,

Τόν χρόνον δέ δεσμεύω, 

τω κόπτω τά πτερά.

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

ΛΥΣΕΙΣ
Αινιγμάτων καί Προβλημάτων 

έν τώ προηγουμ. τεύχει.
Αινίγματος 621 Αινίγματος 622

Με-το-χή = Μετοχή. Τέρας-Γέρας.
Προβλήματος 623
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Προβλήματος 624
Κρόνος. Λίνος. ’Ερατώ, Ότρήρη. Μνη

μοσύνη. Εύρύκλεια. Νέσσος, ΤΙραϊον. 
Σφίγξ=ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Κυρίω Α. Μ. είο Ιίαριαϊονς. Τά τεύχη εστάλησαν 
ύμϊν ταχυδρουικώο- εύχαριστοϋμεν διά τό χειρόγρα
φον.—κ. Δ. Κ. είς Α’α.?ά/««ε. ’Επιστολή ύρών έλήφθη. 
άπηντήσαμεν μετά δύο ήμέρας — κ. Ν. I. είς /ίασ- 
σο'ρατ. Γά φυλλάδια άποστέλλονται ΰμίν τακτικώς 
καί δέν άμφιόάλλομεν δτι καί τά λαμβάνετε. Τό τί
μημα τής ϋμετέραε συνδρομής πληρωθήσεται, ώς 
συνήθως, έν Λονδίνω. —κ. 1. Κ. είς Κωνσταπινοΰ- 
ποΛιν. Ή είκών τού έν Θάσω χωρίου Μαριαϊε θέ
λει δημοσιευθή έν τώ προσεχεϊ τεύχει, καθότι ή ύλη 
τοϋ παρόντος τεύχους ήτο ήοη διατεταγμένη. Όμοΰ 
μετά τής είκόνος θέλει καταχωρηθή καί τό περί 
Θάσου άρθρον. — κ. Ε. είς Σμύρνην. Περικαλύμ
ματα τοϋ ’Εσπέρου δέν άποστέλλονται είμή έπί 
προπληρωμή τής άέίας αύτών. — κ. Μ. Μ. είς Ά- 
Λιξάνίριαιν. Εύχαριστοϋμεν· λαμβάνετε καί έπι
στολήν μας.

Διευθυντής και εκδότης· I. ΙΊερβανογλοϊ

έν ’ΛΟήναις. όδός ’Ομήρου 8



Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δις τού μ.ηνός μετά εικόνων έν Αθήναις.

ΊΓιμ-ή έτησία καί προπληρωτέα ι I
Έν Έλλάδι
Έν τω έξωτερικώ

♦ 
I

. Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίοου όδ. Έριιοϋ ! 

. Έν τώ βιβλιοπωλείο) Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έριιοϋ. *

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΕΤΑΙ 
α'. Έν τώ γραφείω τοΰ « Έσπερον » όδός Όμηρον άρ. 
β'. Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδονόδ 
γ'. Έν τω βιβλιοπωλείο) Κάρολον Βίλμπεργ όδός Έρμοϋ.

i
8. Τιμή καταχωρίσεων έν τη σελίδι ταύτη, είς 4 στάλας 

διηθημένη. 50 λεπτά τόν στίχον.
Διεύθυνσις Ε^ΣΠΕΡΟΤ έν ’Αθήναις όδός Όμιίρου άριθ. 8.

Έν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ΰπάρχονσιν ειδικοί άντιπρόσωποι τον «Εσπέρου» αί έγγραφαί γίνονται παρ’αύτοϊς, έν αϊς 
δέπόλεσι δέν ύπάρχονσι τοιοΰτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον της συνδρομής κατ’ εύθεϊαν είς τήν Διεύθννσιν η διά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ίι διά συναλλαγμάτων όύεως ή καί διά γαλλικών, Αγγλικών, όωσσικών καί αύστρυικών χαρτονομισμάτων.

= ΔΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ!

Γραμμή Πελοποννήόου 
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ΥΔΟρ ΤΗΣ ΚΟΛΟΝΙΑΣEAU BE COLOGNE
To άριστον τούτο 
Αρωματικόν ύδωρ 

πωλείται έν Κολωνία, 
έν τώ γνωστώ 

Καταστήματι Jean
Maria Farina

προμηθεντοΰ διαφόρων 
Αύλών. Είναι τό καλλίτερου 

καί εύθυνότερολ' τών 
άρωιιατικών.

*0*

L’ Orient
REVUE FRANCE-HELLENIQUE

Γραμμή Ίονίου Πελάγους
Άνοδος κάθοδος

Άπλ Πάτρας Πέμπτην 7 μ. μ. | Άπό Κίρχυραν Σάίόατον 6 μ. μ. 
Είς Κέρνοραν Παρασχιυήν 6 μ. μ. | Κ!; Πάτρας Κυριακήν 5 μ. μ.

Γραμμή Ιτέας
Άνοδος (·Ε5ί«ι*«ί.«ι«) κάθοδος

Πάτρας Διυτίραν 12 μίσονύχ. I Άνά ’Ιτέα» Τρίτην 6 π. μ 
Είς Ίτίαν Τρίτην 4 </t π. μ. I Εί; Πάτρας Τρίτην 10 </4

Γραμμή Βόλου
Άνοδος (Έςίομοί,.ι.) κάθοδος

*Α<5 ΙΙιιραιά Παρασχιυ'ην 7 μ. μ. I Απ’) Βόλον Κυριαχήν μισημίρ. 
Είς Βόλον Εάόδατο» 7 μ. μ. I Εί; Πιιραιΰ. & ιυτίραν 3 μ μ.

Γραμμή Θήρας
Άνοδος <·Εβί.μμίιμ<«> Κάθοδος 

Ά·λ Πιιραια Πέμπτην β μ. μ. I *A<h Θήραν Σάβδατον 6 π. μ.
Είς Θήραν Παραστιυήν & μ. μ. I Είς Πίιρβιΰ Κυριακήν δ </1 π. μ.

Γραμμή Ακαρνανίας
’Ανοδοι κάθοδος

*A«b Πάτρας Τιτάρτην 7 π. μ. I ’Απ’) Κιρχυραν Σάβΰατον 9 μ. μ.
Et; Κίρχυραν Παρασνιυήν 1 </gir. μ. I Είς Πάτρας Λίυτΐραν 6 π. μ.

Γραμμή Κρήτης
Άνοδος I Εβί.μ«ί.«ι.) κάθοδος

*Λπλ'Πιιραια Πέμπτην 7 π. μ. I Άπό Ήράχλιιον Σάββατον 3 π. μ. 
Είς Ήράχλίιον.Παρασπιυήν 4 μ. μ. I Είς Πιιραιΰ Κυριααήν 4 μ. μ.

Γραμμή Τεργέστης
Άνοδος (κ"'« *■»«*<»«>·,μ.9(<<») κάθοδος

Ά«δ Πιιραιά Παρασνιϋήν 8 μ. μ. ·’·'·" · — ·
Εί, Τιργίατην Παρασνιυήν 3 μ. μ.

Γραμμή Κων[πόλεως Βατοΰμ
Άνοδος <κ’τ4 ί ■»«»>«,,μ>μ«») κάθοδος

•Λ·1 n.ijoci 4 μ- μ. | Άπ» Βμτοΰμ Τ.τάρτ,, β μ. μ.
ElS Β«τ·νμ ΑιιηΙ;» 4 μ. μ. | Et; Τιτάρτη» 8 π. μ.

I Από Τεργέστην Πέμπτην μισημβ. 
I β<ς Πιιραιά Πέμπτην 4 it. μ.

Ν. NICOLAIDES
Directeur - fondateur

PARIS 1889

Deuxieme annee.
Prix du Numero: 1 franc.

HELL/AS!
Poesie de dide a LL. MM. 

le Roi et la Reine 
de Gr£ce

1863-1888
PARIS 1889

Μ

DH PIETRO PERVANQGLU

ATTINENZE
DBLL ISOLA

JDI LEMNOS
Collcsantichisslma colonie sulle 

costc del mare adrjatico.
Trieste

τών κατά τό έτος 18*11 

έν τή νήσω Κύπρω 
τραγικών σκηνών

5«1
Γ. I. Κηπιάδου 

ίιχηγόρου
ΕΚΔΟΣΙΣ Β·

Έν ’Αλεξάνδρειά 1888

Είς τίιν Φιλελληνικήν 
Εταιρίαν τοϋ Άμστελοδάμον 
ίίτις επιδιώκει τήν παρα

δοχήν είς τήν Εύρώπην τής 
όρθής Ελληνικής προφοράς, 

έγγράφονται σννδρομηταί 
πρός 7 δρ. κατ’ έτος είς τό

Βι^λιοπωλβΓον τής 

ΕΣΤΙΑΣ 
καί τό Γραφεϊον τής 

’Εφημερίδας 
Άκροπόλεως.

ESSAI
SUR Χ,Β

REG ME PARLAMENTAIRE
PAR

X. S. COMBOTHECRA

Licencie en droit
Paris 1889

ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

TOT

ΕΝ τη, ΓΡΑΦΕΙΟ

Εϋρηνται οί προηγούμενοι 
επτά τόμοι τοΰ 

Εσπέρου 
sirs dedejterot. sere aderoc

Έν ’Αθήναις έκ τον Τνπογραφείον τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΟΤ 1889.-1732.


