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Η Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α  ΚΑΙ  Ο ΕΜΠΟΡΟΣ .
(συνέχεια). *

Ή  περί τό 1000 ετος π. X. συμβάσα κάθοδος των 
Ήρακλειδών έδηκε τέρμα εις τήν ηρωικήν έποχήν τής 
Ελλάδος καί έκτοτε' ύπόττν έναλλάσσ.ουσαν έπιρροήν των
δύο κυριωτέρων φολών, τών Ίώνων και Δωριέων, αρχίζει
νέος βίος, άποσκορακίζων πάσας τάς άνατολικάς παραδόσεις 
και βαθμηδόν παραγαγών τήν άμίμητον ¿κείνην ελληνικήν 
τέχνην, ήτις έφθασεν είς τό κορύφωμα της τελειότητος 
κατά την Ιστορικήν τής Ε λλάδος εποχήν. Ά λλ’ ή ελληνική 
αΰτη τέχνη διακρίνεται από της
ανατολικής Ικ τού ότι δεν Ιχει
ούτε ίεραρχικήν ούτε δεσποτικήν 
βάσιν. 'Ιερείς και ηγεμόνες, υπό το 
πνεύμα τών Άνατολιτών, δέν ύπήρ- 
χον πλέον παρά τώ  έλευθέρω λαω 
τών 'Ελλήνων, οίτινες εξ Ιδίας δυ- 
νάμεως απέκτησαν πολιτικήν ανεξ
αρτησίαν καί δημοκρατικήν αυτο
νομίαν. "Οσον καί άν όμως οί 
έλεύθεροι πολιται ήσαν τό μόνον 
στοιχεΐον, τό όποιον, έφερε τους 
Έλληνας είς τήν ύψίστην του πο
λιτισμού περιωπήν και κατέστησε 
τον ελληνισμόν άντικείμενον θαυ
μασμού καί λατρείας πάντων τών 
αιώνων, — εν τούτοις ¿μπορικόν 
δεν εμπορουμεν ν’ άποκαλέσωμεν 
τόν ελληνικόν, πολιτισμόν, Nal μέν, 
όρος' υπάρξεως ήτο διά τούς "Ελ
ληνας τό έμπόριον, ή βιομηχανία 
και’ ή θαλασσοπλοΐα, ■ val μεν καί 
αυτοί, ως οί παλαιοί, των διδάσκα
λοι, οί Φοίνικες, ειχον τήν ροπήν

Χ Α Ε Ι Ω .  T O M O S  Γ ’.

νά ίδρύωσιν εμπορεία καί αποικίας, δυνάμει τών οποίων τό 
έλληνικόν πνεύμα έπεκράτησεν από τών άκτών του Εΰξείνου 
πόντου μέχρι τών παραλίων τής Πυρηναϊκής χερσονήσου, ναΐ 
μεν είς τα  πολυπληθή δοχεϊα έξ αθηναϊκών καί κορινθιακών 
έργοστασίων, τά  ευρισκόμενα ¿ν τοϊς τάφοις τής μέσης καί 
κάτω ’Ιταλίας, είς τά  λαμπρά χρυσά σκεύη έν τοϊς μνήμασι 
τής ταυρικής Χερσώνος, τής σημερινής Κριμαίας, διαβλέ- 
πομεν φανερώς τήν εκτασιν του τότε ελληνικού έμπορίου'

καί τής βιομηχανίας, καθόλου όμως 
εν τοϊς μεγάλοις δημιουργήμασι 
τών έλλήνων αρχιτεκτόνων, γλυ
πτών καί ζωγράφων, Ιν τοϊς ά&α- 
νάτοις έργοις τών ποιητών, φιλο
σόφων καί ιστορικών τό ελληνικόν 
πνεύμα Ιπιδιώκει τήν γενικήν τής 
άνθρωπότητος μόρφωσιν, άνυψού- 
ται υπεράνω πάσης μονομερούς τά- 
σεως καί πραγματόνει τό απόλυτον 
καί τό έχον αίωνιον κύρος. Μετά 
τόν θάνατον ’Αλεξάνδρου τού με
γάλου άρ_χίζει τού έλληνικοΰ πνεύ
ματος ή άποσύν&εσις· ή ’Ανατολή 
άποκτα νέαν ζωήν διά τής νικη
φόρου έκστρατείας τού μεγαλεπη- 
βόλου κατακτητοϋ καί ό ελληνι
κός πολιτισμός είςχωρεϊ μέχρι καί 
αυτής τής ’Ινδικής. Συγχρόνως 
όμως έν ταϊς πρωτευοόσαις τών 
Διαδόχων, έν Άλεξανδρεία,. Περ- 
γάμω ’Αντιόχεια κτλ. αναδύει πά
λιν τ  αΰλική καί ύπηρέτις τού δε- 
σποτισμού τέχνη, απέναντι δ ’ αυτήςΟ ΛΙΑΛΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
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η έμπορική, άντιπροςωπευομένη υπό της θ·αλασσοκρατείρας 
‘Ρόδου.

Έ τ ι  όλιγώτερον βλέπομεν χαρά τοΐς ‘Ρωμαίοις την 
τέχνην έπηρεασθεΐσαν υπό τού έμπορικού' πνεύματος. ‘Ο 
μάχιμος ουτος καί κατακτητικός λαός, άκαταπαύστως 
θριαμβεύων έν τοΐς χολέμοις, καθυποτάσσει σόμπαντα τον 
τότε γνωστόν κοσμον καί τον κυβέρνα δημιουργών νέας 
πολιτείας, πανταχου θέτων νόμους καί εσωτερικήν διοργά-, 
νωσιν. Ά λλ’ ή τεχνητού όμως δεν εΐνε άλλοτι παρ’ απλούς 
συμβιβασμός των ελληνικών ιδεών πρός τάς πρακτικάς 
απαιτήσεις ανεπτυγμένου καί δραστήριου πολιτειακού βίου.

Νυν δμως άρχεται διά τής έμφανίσεως του χριστια
νισμού ή πανίσχυρος »κείνη άντίδρασις, ή έκ βάθρων άνα- 
τρέψασα άπαν τό οίκοδόμημ.α του παλαιού κόσμου. Έ ν άν- 
τιθέσει πρός βίον περιοριζόμενον έπί τής κοιλάδος ταύτης 
τού κλαυ&μώνος καί μ.ηδαμώς μεριμνώντα περί τής μελλού- 
σης υπάρςεως ένεφυσήθη εις τάς ψυχάς των τότε άνθρώ- 
πων η πεποίθησις καί ή έλπίς Ιπί την μέλλουσαν μακαριό
τητα, καί από των αφανέστατων αρχών άνεπτύχθη τοιουτο
τρόπως ή αξιοσημείωτος εκείνη θεοκρατία του Μεσαιώνος, 
ήτις, εν όνόματι του είπόντος ,,7ϊ βασιλεία ή εμη ονχ 
'¿στιν εκ τον κόσμου τούτον", ανιδρύει σύστημα ίεραρχικόν, 
την παντοδυναμίαν του οποίου οΰδείς είδε πρτε έκ των προ
ηγουμένων καί μετέπειτα αιώνων. ’Επί αιώνας ολοκλήρους 
άπασα ή άνθρωπότης Ιζη υπό τήν αποκλειστικήν επιρροήν 
και κυριαρχίαν των Ικκλησιαστικών ιδεών, τής ίεραρχικής 
δυνάμεως. Παν καλλιτεχνικόν Ιγχείρημα των χρόνων τούτων, 
παν οικοδόμημα, πάσα εικών φέρει τον τύπον τής πρός τόν 
παντοδύναμον καί αυ’στηρόν θεόν του χριστιανισμού λατρείας. 
Ή δη  ακμάζει ό λεγόμενος βυζαντινός ρυθμός, διότι έν τή  
καθέδρα τών αυτοκρατόρων τής ’Ανατολής ή βασιλεία προ 
παντος και ως ακόλουθός της ή εκκλησία άναδείκνυται 
μόνη προστάτις τής καλλιτεχνίας. Άλλα μόνον ή αρχι
τεκτονική κατώρδ·ωσε κατά τήν έπελθούσαν ανατροπήν, άν 
ουχί νά διατηρηθή Ιπί τής παλαιάς αυτής περιωπής, του
λάχιστον νά παράσχη ήμΐν έργα λόγου άξια καί σεβαστά, 
έν φ ή ζωγραφική καί ή γλυπτική έκοιμήθησαν ντδυμον 
ύπνον καί παρημελήθησαν όλοτελώς.

’Από του 33ου αίώνος τέλος ήρχισεν από τών βορείων 
τής ’Ιταλίας ακτών νά πνέη αύρα νέας ζωής καί κινήσεως. 
’Ενταύθα κατά πρώτον ήρχισε νά δίδη σημεΤα αυθυπαρξίας 
ή άνάπτυξις του ατομικού βίου, εις ήν τήν πρώτην ώθησιν 
έδωκεν ή αδιάκοπος Ιμπορική συγκοινωνία πρός τόν έξω 
κόσμον καί ίδία πρός το Βυζάντιον καί τήν ’Ανατολήν. Έ ν 
<5 καί έδώ ακόμη έπικρατουσιν αί θρησκευτικά! ίδέαι, αρ
χίζει βαθμηδόν υπό τήν σημαίαν τής δημοτικής προόδου 
νά διεξάγεται ή άπελευθέρωσις τού ατόμου από τών ίεραρ- 
χικών καί δεσποτικών δεσμών.

Αί μεγάλαι έμπορικαί δημοκρατίαι τής ’Ιταλίας προ- 
ηγήθησαν εις τό εργον τούτο τής άπελευθερώσεως, καί έν 
κρώτοις ή Βενετία, ήτις έχουσα θέσιν ασφαλή καί άπρός- 
βλητον, πρωίμως συνεκοινώνει πρός την Κωνσταντινούπολή 
καί τήν ’Ανατολήν, δανειζόμενη έκέϊθεν τάς περί καλλιτεχνίας 
δ·εωρίας. Εν τω ναώ του άγιου Μάρκου μετά τών χρυσι- 
ζόντων μωσαϊκών τού, τών όρειχαλκίνων πυλών καί τών φαν
ταστικών θόλων τού βλέπομεν τό απαύγασμα τού διεθνούς 
καί έκλεκτικου χαρακτήρος του έμπορικού πολιτισμού. Ουχ 
ήττον λαμπρώς καταδεικνύει τήν φιλοκαλίαν καί τό φιλό
τεχνον έμπορικής πολιτείας ό μαρμάρινος καθεδρικός ναός 
τής Πίσης, όν μετά τού βαπτιστηρίου καί τού έπικλινοΰς

κωδωνοστασίου έκτισεν ή πόλις αΰτη είς δόξαν θεοΰ μετά 
τινα νικηφόρον ναυμαχίαν κατά του στόλου τής Σικελίας.

Έ ν τώ μεταξύ όμως καί είς τάς βορειοτέρας χώρας 
τής Ευρώπης ήρχισε νά δίδη σημεία ζωής ή ο'ρμή πρός 
άπόκτησιν ατομικής ελευθερίας, άφ’ ής μετ’ ολίγον προ- 
ήλθεν είς μέσον έν τή  αρχιτεκτονική ό λεγόμενος γοτθικός 
ρυθμός, πάντοτε δμως διατελών κατά μέγα μέρος υπό τήν 
έπιρροήν τών Ικκλησιαστικών ταγμάτων καί τής αριστοκρα
τίας, εως ότου περί τάς άρχάς τών νεωτέρων χρόνων άνέ- 
τειλε πάλιν πρώτον έν ’Ιταλία ή ημέρα τής τελείας ατομι
κής ανεξαρτησίας Ιν τή τέχνη καί τής διαμορφώσεως δημο
τικής καλλιτεχνίας.

Τά αίτια, ή γένεσις καί η' ακμή τής ’Αναγεννήσεως έξ- 
ητάσθησαν καί περιεγράφησαν τοσάκις, ώςτε, νομίζομεν, 
δυνάμεθα καλώς, ποιούντες, νά μή έκταθώμεν τό παράπαν 
είς τήν έξιστόρησιν αυτών. Άλλ’ ευθύς Ιξ  αρχής παρατη- 
ροϋμεν, δτι πάλιν από τών μέσων τάξεων τής κοινωνίας, 
από του δήμου, Ιδόθη ή πρώτη ώθησις. είς τήν μεγάλην 
ταύτην πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν. Καί. όχι 
μόνον οί ήγέται καί οί φιλολογικοί πρόδρομοι τής Αναγεν
νήσεως γεννώνται !κ τών κόλπων τών δημοτικών τάξεων, 
όχι μόνον οί άνδρες, οί άνυψώσαντες τήν καλλιτεχνίαν είς 
τό υψιστον τής λάμψεως καί τής ακμής της σημεΐον, κατά
γονται ως έπ; τό  πολυ έξ άστών, άλλα καί Ικεΐνοι, οΐτινες 
προστατεοτικώς έπέδρασαν έπί τής έπιστήμης καί φιλολο
γίας καί υποστήριξαν πάντας τούς καλλιτέχνας, δεν εΐνε 
άλλοι, παρα οί αντιπρόςωποι τών κοινωνικών τούτων κύ
κλων. Ουχί οί Πάπαι, ουδ’ οί ηγεμόνες έστάθησαν παρά 
τό λίκνον τής ’Αναγεννήσεως, άλλ’ 6 ένδοξος εμπορικός οί
κος τών Μεδίκων όπήρξεν ό άνάδοχος του τρυφερού καί 
ευγενους βρέφους καί ό πρώτος αυτού άντιλήπτωρ καί παι
δαγωγός.

Οί εύγενεΐς αυτού αντιπρόςωποι, εμφορούμενοι υπό δια- 
πύρου ένθουσιασμου καί άγάπης προς τήν κλασικήν αρχαιό
τητα, κατώρθωσαν διά τών καθ’ άπασαν τήν Ανατολήν έκ- 
τεινομένων έμπορικών των σχέσεων νά άνευρωσι καί νά περι- 
συνάξωσι τά  χειρόγραφα τών αρχαίων συγγραφέων έμίσθωνον 
άντιγραφεΐς καί κροςεκάλουν σοφούς καί πεπαιδευμένους άν- 
δρας πρός καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί διάδοσιν τών 
περί τής · κλασικής άρχαιότητος γνώσεων, έπί τέλους δε καί 
συνέστησαν μίαν τών πρώτων βιβλιοθηκών, είς ήν είς πάν- 
τας ήτον έπιτετραμμένη ή εΐςοδος πρός σπουδήν καί μελέ
την τών έν αυτή συνηγμένων θησαυρών. Έ ν  τώ κήπω των 
παρά τόν άγιον Μάρκον ίδρυσαν καί τό πρώτον Μουσεΐον, 
κατά τήν σημερινήν έννοιαν τής λέξεως, παρεκίνησαν δέ 
τούς άναφαινομένους καλλιτέχνας, μεταξύ δ ’ αυτών καί τόν 
Μιχαήλ Άγγελον, νά κάμνωσιν έν αΰτώ τάς μελέτας των. 
Οί Μέδικοι συνεκέντρουν έν Ιαυτοΐς άπασαν τήν κατ’ έκεί- 
νους τούς χρόνους άκμάζουσαν λατρείαν πρός τά  βιβλία, τά 
μνημεία καί τάς εικόνας, διότι άπό του Βρουνελλέσκου, του 
Δονατέλλου, του Φρά Φιλίππου μέχρι του Λεονάρδου Βιγκίου 
καί τού Μιχαήλ ’Αγγέλου δεν υπήρξε τεχνίτης τις έν Φλω
ρεντία, δςτις νά μή ηΰνοήθη καί ύπεστηρίχθη βασιλικώς 
υπό τών Μεδίκων. 'Γπελόγισαν δέ, δτι ό οιχος ουτος έν 
διαστήματι 30 έτών έδαπάνησεν υπερ τάς 663,000 δουκάτων 
χάριν αρχιτεκτονικών έργων και άλλων κοινωφελών σκοπών. 
Συγχρόνως- δε οί Μαικήναι ουτοι προςεπάθουν παντοιοτρό- 
πως νά μή δώσωσιν αφορμήν φθόνου είς τούς συμπολίτας 
των, διότι οτε ό Βρουνελλέσκος εΐχεν υποβάλλει είς ένα τών 
Μεδίκων τό σχέδιον μεγαλοπρεπούς άνακτόρου, οδτος τό
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άπέρριψε μόνον καί μόνον ΐνα μή άναστατώση τά  φθονερά 
πνεύματα διά τού μεγέθους καί τής λαμπρότητος τού οικο
δομήματος. Ό  καλλιτέχνης οργισθείς κατέστρεψε τό σχε
διογράφημά του, έτερος δέ τις αυτού συνάδελφος άνεδέχθη 
νά άνεγείρη τό μέγαρον, δπερ σήμερον ονομάζεται Π α Ιυ-  
τιον Ψιχάρόη καί φέρει τά  λαμπρά τού Δονατέλλου πλα- 
στουργήματα.

Κατά τόν δέκατον τέταρτον ακόμη αιώνα η αμιλλα 
τών ίταλικοΤν πόλεων εφερεν είς μέσον πολυαρίθμους μεγα
λοπρεπείς έκκλησίας καί άλλας οίκοδομάς, έν αΐς ό γοτθι
κός ρυθμός φαίνεται άρμονικώς συγκεπερασμένος με τας τά
σεις καί τήν καλαισθησίαν του νοτίου χαρακτήρος. Τό 
παρατεταμένον εύρος του καθεδρικού ναού τής Σιένης, τού 
τής Φλωρεντίας, τού ναού τού Αγίου Πετρωνίου έν Βονωνία, 
υποδηλόΐ τό ύπερήφανον του χαρακτήρος . τών κτισάντων 
αυτούς πολιτών. Άλλά καί αΰταί αί έπιβλητικαί μαρμάρι
νοι στοαί τού καθεδρικού ναού Ιν Μιλάνω Ιγνώσθη έπ’ 
έσχατων δτι δεν άνηγέρθησαν τη πρωτοβουλία τού Ίωάν- 
νου Γαλεάτσου Βισκόντη, άλλά τή αιτήσει αΰτου του δή
μου, έξ αυτών δε φαίνεται ό κοσμοπολίτικος χαρακτήρ τής 
έμπορικής πόλεως, οίκειοποιουμένης τό καλόν καί υπό ξένην 
μορφήν καί τύπον. Διότι όπως τ  Βενετία Ιστράφη προς την 
’Ανατολήν καί παρ’ αυτής έδανείσθη τάς περί καλλιτεχνίας 
άρχάς, οδτω βλέπομεν καί τό Μιλάνον νά ρέπη μάλλον πρός 
βορράν καί νά προτιμά έν τοΐς μνημείοις του τόν γοτθικόν 
ρυθμόν.

Αυτή λοιπόν ή πρός τήν καλλιτεχνίαν αγάπη ηύξησεν 
είς τόν ύπατον βαθμόν καί κατέλαβε τούς πάντας έν τοΐς 
χρόνοις τής ’Αναγεννήσεως, υποδαυλιζομένη συγχρόνως και 
υπό τής έμφυτου καί ανεπτυγμένης παρά τοΐς άνδ·ρωποις 
έκείνοις φλογέράς φιλοδοξίας. Καί όχι μόνον αί διάφοροι 
πόλεις κατ’ ίδίαν, άλλά καί οί έν μια καί τή αυτή πόλει 
αστοί, οίκογένειαι καί συντεχνίαι καί τάλλα σωματεία άνθη- 
μιλλώντο άμοιβαίως είς τήν υποστήριξιν καί ευόδωσιν καλ
λιτεχνικών έγχειρημάτων, πάντες έχοντες πρότυπον καί υπο
γραμμόν τούς φιλοτέχνους Μεδίκους. Ή  άρχιτεκτονική 
έπανέρχεται είς τούς χρόνους τής κλασικής άρχαιότητος καί 
οδτω παρήχθησαν είς μέσον τά  μέγαρα Ικεΐνα καί αί δη- 
μόσιαι στοαί, αί Ικκλησίαι καί τά  νοσοκομεία καί ή μεγάλη

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  ΤΗΣ

ι.
Άπό πολλών δεκαετηρίδων άνακινεΐται έν Ευρώπη τό 

ζήτημα, έάν πρέπει νά παόσωσιν ή νά έξακολουθ·ώσιν έκτε- 
λοόμεναι αί θανατικαί ποιναί. Τής λύσεως του ζητήματος 
τούτου ή ώρα δέν έσήμανέν ακόμη, πότε δ'ε τούτο μέλλει 
νά συμβή, εΐνε άγνωστον, άγνωστον έπίσης εΐνε καί τίνα 
λύσιν θά έχη τό ζήτημα.

Καί οί μεν λέγουσι καί μετά πεποιθήσεως διατείνονται, 
δτι μετ’ ολίγον θά έπέλθη πλέον ή οριστική άρσις τής ποι
νής ταύτης, οί άλλοι δε ισχυρίζονται' δλως τό έναντίον. 
Ούτως έκ τού στρατοπέδου τών τελευταίων τούτων ό έμ- 
βριθής Ο βίΐϊι^βη έν τη „Στατιστική τής ’Ηθικής“ λέγει: 
,,Ή θανατική ποινή δεν κατεδικάσθη είς θάνατον. Η λαι
μητόμος δύναται καί πρέπει νά πέση, δυςτυχώς μόνον καθ’ 
ήν ώρανκαταστραφή καί τό ανθρώπινον γένος.“ Εν αντι-

πληθύς τών άλλων δημοσίων καί ιδιωτικών κτιρίων, έν οΐς 
άρμονικώτατα συγχωνεύονται ή μεγαλοπρέπεια καί ή απα
ράμιλλος άρχαϊκή χάρις. Έ κτος τής αρχιτεκτονικής καί ή 
ζωγραφική άναλαμ.βάνει έν βραχεί νέαν ζωήν καί δυναμιν. 
Άξιοσημείωτον έν τούτοις εΐνε, δτι ή τέχνη αδτη, έφ όσον 
έχει έδραν της τήν Φλωρεντίαν, φέρει τύπον άπέριττον, κι
νείται έντός τού κύκλου τής πραγματικότητος, ώςάν νά μή 
έτόλμα, έν τή  μετριοφροσύνη της, νά αίωρηθή εις ιδεώδες 
καί αίθέριον ύψος. Αί Παναγίαι φέρουσι τύπον απλοϊκών 
γυναικών καί παρθένων, αυτή δέ ή γέννησις τού Χριστού 
παριστάνεται ώς νά έγινεν έν Φλωρεντία κατ’ εκείνους τους 
χρόνους. Κατόπιν έπεζήτησεν ή ζωγραφική μάλλον ίδανι- 
κούς σκοπούς, έξευγενισθεΐσα έν τή  αυλή τού Μιλάνου, καί 
προ πάντων τής ‘Ρώμης, διά τού χρωστήρος τών μεγαλο- 
φυεστάτων ζωγράφων.

Άπό τής Φλωρεντίας διεδόθησαν αί άρχαί τής τέχνης 
καθ·’ άπασαν τήν ’Ιταλίαν, πρωταγωνιστούντων τών ηγεμό
νων καί πρό πάντων τών Παπών, οΐτινες έκθυμως ύπεστή- 
ριζον καί ηυνόουν τούς έν αυτή έργαζομένους καλλιτέχνας. 
Άλλ’ εΐνε άξιον σημειώσεως, δτι άμα ώς οί ηγεμόνες καί 
οί ευπατρίδαι ήρχισαν νά καλλιεργώσι τήν καλλιτεχνίαν, η 
έν Φλωρεντία βαθμηδόν έτράπη πρός τήν παρακμ.ήν· δπως 
άλλοτε έν Άθήναις, ουτω καί ένταϋθ·α ή υπαρξίς της συν- 
εδέετο στενώς πρός τήν αυτονομίαν καί άνεξαρτησίαν του 
δήμου, δτε δε οί Μέδικοι έπανήλθον ώς άρχοντες καί μετά 
ένδεκάμηνον αγώνα έταπείνωσαν την πόλιν, έταπείνωσαν 
συγχρόνως καί τήν έν αυτή άλλοτε άκμάζουσαν καλλι
τεχνίαν. Μόνη ή Βενετία έμενεν ήδη κέντρον δημοκρατι
κόν, δπου καί ή τέχνη άπέλαυε δημοκρατικής έλευθερίας, 
βραδύτερον δε έγένετο αύτη αυθύπαρκτος καί έν τή άντι- 
ζήλω τής δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, τή  υπερηφάνω 
Γενούη. Τό δνομ.α τού μεγάλου Άνδρέου Δόρια, του οποίου 
τό λαμπρόν μ.έγαρον κινεί είςέτι τόν θαυμασμόν τών έπι- 
σκεπτομένων, έκπροςωπεΐ τήν άκμήν καί τήν άνάπτυξιν 
της καλλιτεχνίας έν Γενούη. Ή  υψηλοφροσύνη της έμπο
ρικής ταύτης αριστοκρατίας άπετυπώθη έν τοΐς μεγάροις 
τής Β ία  Νουόβα μετά τών μεγαλοπρεπών αυτών προαυλίων 
καί στοών.

{βηετα ι τό  τέλος.)

Α Τ Ι Κ Η Σ  ΠΟΙΝΗΣ.

θέσει πρός τούτον ετεροι σοφοί έκ τών άντιφρονοΰντων λέ- 
γουσιν, δτι θά  έλθη καιρός, καθ’ όν οί άνθρωποι μετά φρί
κης θά  περιγράφωσι τήν βαρβαρότητα τών προγόνων των, 
οΐτινες ένόμιζον δτι έξυπηρέτουν τήν θεότητα, οσάκις οι 
νόμοι των έπέβαλλον τήν χυσιν αίματος άνθρωπίνου. Συμ- 
φώνως πρός τήν γνώμην ταύτην καί έτι κατηγορηματικώ- 
τερον έξεφράσθη ό έπί τής δικαιοσύνης υπουργός Μαΐρκερ 
ένώπιον τής πρωσσικής Έθνοσυνελεύσεως, είπών „Πολλοί 
θεωρούσιν ώς μέγα καί παρακεκινδυνευμένον άλμα τήν άμε
σον καί τελείαν άρσιν τής θανατικής ποινής, άλλ’ έγώ νο
μίζω, δτι άρκεΐ μικρόν διάβημα, ΐνα έπιτύχωμεν το σκο- 
ποόμενον.

0 ά  κατορθώσωμεν άρά γε νά μάθωμεν, τίς έκ τών 
άντιμαχομένων τούτων γνωμών θα υπερίσχυση;

Ή  έξήγησις τών σχετικών πρός τό ζήτημα τούτο δι- 
κονομικών δρων, ή καταφυγή είς γενικάς καί αιωνίως δήθεν

3"
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ίσχυο'όσας ήθικάς «ρχάς, επει ταή κατά το μάλλον καί ήττον 
υποκειμενική διαγωγή των φιλελευθέρων πολίτικων άφ’ ενός, 
και τών συντηρητικών θεολόγων άφ’ ετέρου, πάντα'ταύτα, 
νομίζομεν, δεν εινε Ικανά νά μάς πείσωσιν, ότι κατά πάσαν 
πιδ·άνότητα τό ζήτημα θά λυδ-ήπρός βλάβην ή προς ωφέ
λειαν τής θανατικής ποινής. ’Επ’ έναντίας πολύ διδακτι- 
κώτερον θά  .ή νε ,. εάν πραγματευθώμεν τό 8·έμα’ ίστορικώς, 
διότι, .άφ’ όυ ή δογματική συζήτησις αντί φωτός μ.ό.νον 
σκοτίάν και ζόφος έπιχέει, ίσως ή μακρά πείρα και τά  απειρ
άριθμα ιστορικά γεγονότα παράσχωσιν είς ημάς τόν από 
του λαβυρίνθου τούτου σωστικόν. μϊτον. Ή  έμβριθής τής 
-Ιστορίας· μελέτη δύναται νά μάς παράσχη πληροφορίας και 
περί των "μελλόντων νά συμβώσι, έπ’ αυτής δέ στηριζόμενοι 
δυνάμεθα έκ του πό ΰεν  νά συμχεράνωμεν τό κον, απαράλ
λακτα όπως και έκ τής παρατηρήσεως του δρόμου, ον διέ- 
τρεξεν ουράνιόν‘τ ι σώμα, δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν και 
τήν έν τώ μέλλοντι πορείαν του. Του αστρονόμου τήν 
ακρίβειαν βεβαίως ουδέποτε θ ’ άποκτήση ό ιστορικός, οςτις 
δέν εΤνέ ποτε δυνατόν νά όρίση τόν χρόνον, καθ’ όν θά 
έπέλθη ιστορική τις ανατροπή, όπως δήποτε όμως μέγα κέρ
δος εΐνε καλ τό ·,νά δύναται έκ τής μελέτης Ιστορικών· γεγο
νότων νά συμπεράνη μετά πιθανότητος τ ί μ.έλλει νά συμβή 
και είς τό μέλλον.

•Εις -τόν ισχυρισμόν ότι δέν υπάρχει τ ι νέον υπό τόν 
ήλιον, είς τήν αμφιβολίαν περί τής προόδου έν τή Ιστορία, 
είς την- ένστασιν ότι ή άνθρωπότης εΐνε ανεπίδεκτος τε- 
λειοποιήσεως καί έν τη ηθική, δεν άρκε~ ν’ άντιτάσσωμεν 
άπλως τό .¡β ρυτ 81 Πΐϋονβ“. Τήν 8·έσιν τής απλής υπο- 
θέσεως, ή ότι ή άνθρωπότης εινε στάσιμος ή ότι προοδεύει 
καί κινείται, πρέπει νά καταλάβη ή Ιπιστημονική καί Ιστο
ρική άπόδειξις. Ή  γενική τής ιστορίας έξέτασις, ή μελέτη 
τού βίου τω ν λαών, ή αντιπαραβολή των διαφόρων φάσεων 
τής .,άναπτύξεως τής άνθρωπότητος, αυτή καί μόνη δύναται 
νά- μάς απόδειξη :τήν ποιότητα καί τό ποσόν της προόδου.

Τοιαυτη τις πρόοδος έπήλΟ-ε καί έν τή ποινική δικο
νομία.- ; ΈρευνοΤντες τήν Ιστορίαν τής 8·ανατικής ποινής καί 

: κυρίως- -τό πρακτικόν ταύτης μέρος καί τάς περί αυτής συ
ζητήσεις, έξάγομεν τά  έξής συμπεράσματα:

;..α) Ή; ιστορία τής θανατικής ποινής κατά τούς τελευ-, 
ταίους χρόνους εΐνε κατ’ ουσίαν Ιστορία τής άρσεως τής 
θανατικής ποινής;

β) ΑΙ πρός άρσιν αυτής · ένέργειαι ¿προχώρησαν τόσον, 
ώςτε μικρόν καί ή άρσις του θανατικού τούτου μέσου άπέβη 
τελεία.

■ ·· Έάν· όμως τώρα έξετάσωμεν τήν εφαρμογήν τής θανα
τικής- ποινής, θά· ευρωμεν τά  έξής γεγονότα περί τής φύ- 
σεως . των οποίων- οόδεμία έμπορεί νά υπάρχη άμφιβολία.

2.
Τό. μέτρ,ον τής αξίας τής ανθρώπινης ζωής μεταβάλ

λεται- άνά πάσαν βαθμίδα τού πολιτισμού. Δυςκόλως έμ- 
πορούμεν. νά. φαντασθώμχν κατάστασιν, καθ’ ήν νά αποκε
φαλίζονται ομάδ.ίς ανθρώπων όχι μόνον χωρίς νά προηγηθή 

. έγκλημα, άλλ’ ουδέ κάν. άπλούν παράπτωμα.
.. Ά λλ’· ή τοιαότη κατάστασις, τήν οποίαν ήμεϊς δέν έμ- 

πορούμεν νά φαντασ&ωμεν, υπήρχεν όπου έπεκράτει ή αν
θρωποθυσία, ώς π. χ . έν Μεξικώ πρό τής υπό τών Ισπανών 
κατακτησεως, έν τω άφρικανικω βασιλείω Δαχομέη κτλ. Ή  

..ήθική κόσμου, έν ω γίνονται τοιαύτα κακουργήματα, εΐνε1 
,δλως ξένη. πρός ημάς, ή διάρκεια δέ αυτών έπί πολλάς, καί

ΐσως αναρίθμητους, γενεάς ανθρώπων δύναται να; έξηγηθή 
Ικ  τού ολοσχερούς αποκλεισμού τών χωρών τουτών από τού 
άλλου κόσμου καί από τής Ιστορίας. Ό μοιω ν άποκεφαλι- 
σμών, καθ’ ους δέν Ιμεσολάβησεν ό νόμος, παραδείγματα 
αναφέρει ήμΤν καί ή παλαιοτάτη Ιστορία τών ευρωπαϊκών 
λαών, πρό πάντων δέ τών Γερμανών καί τών Σλάβων.

Επίσης καί κατά τινας ίστορικάς περιόδους συστημα
τικούς έφονεύοντο άνθρωποι διά λόγόυς σχετιζομένους πρός 
τήν δφησκείαν καί έπειτα πάλιν ήλθον χρόνοι, καθ’ ους το 
έθος τούτο έ8·εωρήθη καί κατεδικάσθη ώς βάρβαρον. Οδτω 
π. χ. οι 'Ρωμαίοι έθαπτον ζώσαν τήν Έ στιάδα ένεκα παρα
πτώματος, διότι εξ αυτού προοιωνίξοντο μέλλρυσιν έκρηξιν 
έπιδημίας, είς τήν περίστασιν δέ ταυτην πρωταγωνιστεί- ή 
δεισιδαιμονία, συνεφάπτεται δ ’ ενταύθα ή ανθρωποθυσία 
πρός τήν θανατικήν ποινήν. Άλλα καί την σήμερον ακόμη 
πολλοί θεολόγοι 8·εωρούσι τήν θανατικήν ποινήν ώς έξιλα- 
σμόν, αυτή δέ ή όπόδειξις τής δήθεν θεόθεν χροερχομένης 
διατάξεως τής θανατικής τιμωρίας άνταποκρίνετατ μάλλον 
πρός τάς άνδ-ρωποθυσίας τών προϊστορικών χρόνων, παρά 
πρός τήν σημερινήν ημών περί δικαίου συναίσθησιν.

Καί υπό άλλας έπόψεις αί άνθρωποθυσίαι των αγρίων 
ανθρώπων σογγενευουσι πρός τάς θανατικάς ποινάς, τάς 
οποίας έπιτρέπει καί ή προηγμένη έν τώ πολιτισμω κοινω
νία. Οί Καννίβαλοι τό θεωρούσιν απαραίτητον νάσφάξωσι 
καί νά καταβροχθίσωσι τους αιχμαλώτους των, ώς προς 
τούτο δέ ολίγον διαφέρουσι τών σαρκοβόρων θηρίων, τά 
όποϊα φονεύουσι τήν λείαν των καί έπειτα κάταβροχθίζου- 
σιν αυτήν.

Τό αυτό πράττουσι καί οΐ Νίγρητες τής κεντρώας Αφρι
κής, συμπλεκόμενοι συνεχώς πρός άλλήλους καί κατά τούς 
πολέμους τούτους έχοντες τό έθος, τοός ένήλικας τών αιχμα
λώτων νά φονεύωσι πάντας, χωρίζοντές τά μέλη τών από 
τού κορμού. Τοιαύτην έχει βάσιν ή υπαρξις καί'ό βίος των 
λαών τούτων. Είς τά έθιμά των δέ ταύτα βλέπομεν φό
νους καί όχι θανατικήν ποινήν, έπειδή· έλλείπει ό παράγων 
τής ένοχής. Πρός ταύτα λίαν συγγενές φαίνεται καί'έπεις- 
όδιόν τι, συμβάν έν χώρα πεπολιτισμένη, έχον όμως. ώς αί- 
τίαν μικρόν τ ι ίχνος ένοχής. Άφ’ ου ό Σόλλας .κατά τόν 
έμφύλιον πόλεμον ένίκησε τούς ίσα πρός αυτόν δικαιώματα 
έχοντας αντιπάλους, προςήλθεν είς τήν Σύγκλητον, έκει δέ, 
έν ω αυτός ώμίλει, ήκούσθησαν έκ τών εγγύς φοβεραί καί 
σπαραξικάρδιοι κραυγαί. Χωρίς νά παύση τόν λόγον παρε- 
τήρησεν, οτι διέταξε νά τιμωρηδ·ώσί τινες τών άπειδ·ούντων 
καί παρεκάλεσε τούς άκροατάς του νά μή ταραχθώσιν έξ 
αυτών. ,,Διαρκοόσης τής άγορεύσεως Ικείνης τού Συλλα, 
εΐχον κατασφαγή !ξ χιλιάδες ανθρώπων“, άφηγεΐται ό περι
φανής Ιστορικός Λεοπόλδος 'Ράγκε. Τό πράγμα έθεωρήθη 
φυσικόν καί σύμφωνον πρός τάς πολιτικάς περιστάσεις. Είς 
τήν έξής περίπτωσιν ούδείς ύφίσταται παράγων ένοχής, επο
μένως ουδέ λόγος κάν πρέπει νά γίνεται περί θανατικής ποι
νής, καί όμως ο' φόνος έξετελέσθη καθ’ όλους-τούς τύπους 
τοιαυτης πράξεως. Κατά τά  πρώτα, έτη τής βασιλείας τού 
Μιχαήλ Θεοδώροβιτς 'Ρωμανώφ <1613—1045) ό υιός τής συ
ζύγου τού πρώτου Ψευδοδημητρίου έκαρατομήθη δημοσία 
καί καθ’ όλους τούς τύπους, καίτοί-μόλις όλίγά: έτη αριθ
μών, αλλά μόνον διότι υπήρχε διά  τό κράτος κίνδυνος μή 
ό. παΐς ουτος βραδύτέρον, ήλικιούμενος, έγείρη αξιώσεις έπί 
τού θρόνου. Είς τήν; αυτήν κατηγορίαν υπάγεται καί ή είς 
θάνατον καταδίκη συγγενών ένός κακούρ'γόυ, μή ένέχομένων 
καδθλου είς τά  έγκλήματα τούτου, βαρβαρότης πάντη άάα-

. Ρ Ω Μ Α Ι Ω Ν -  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν  Θ Τ Σ Ι Α Ι .
Είκων υκο Η ρ β ;  Οοοω&ιΐ8, ¿ν Παριβίοις.



22 ΚΛΕΙΩ.

τανόητος είς -ημάς, κατά διαφόρου? όμως Ιστορικά? χεριό- 
'•«ους τόσου' τακτνκώς έξασκηθεϊσα, ώςτε ότε π. χ, ό 9  «Ιώ

ν«? π. X. άκμάσας βασιλεύ? τού Ιούδα Άμαάζ ¿9·ανάτωσε 
μόνον τού? δολοφόνου? του πατρός του, ούχί δε. και τα 
τέκνα αυτών, ή διαγωγή του Ιθεωρήθη αλλόκοτο? καί προ- 
εκάλεσε ταραχάς. "Ο,τι ημείς καταδικάζομεν και άποκα- 
λούμεν δικαστικήν δολοφονίαν, χιλιάκι? κ«1 μυριάκι? διε- 
πράχθη άλλοτε ύπ’ αυτών των άντιπροςώπων τής δικαιο
σύνης.

Το ικρίωμα, χερι ου Ιλέχθη ότι — δυςτυχώς — πρέπει 
καί δύναται νά πέση ταύτοχρόνως με την καταστροφήν της 
άνθρωπότητος, δύναται νά παρομοιασθή προς δόναμιν, κυ
ριαρχούσαν χώρας απέραντου, άποτελουμένης έξ άπειρα- 
ρίθμων επαρχιών, χάνουσαν δε βαΘ·μηδον τάς έπαρχίας ταύ- 
τας, τήν ρέαν κατόπιν τής άλλης. 'Η  ίστορία μας διδάσκει, 
ότι ή έπαρχία αότη τοΐί ικριώματος — 6 θάνατος άθώων 
πλασμάτων, ό υπό. το πρόσχημα θρησκευτικής τελετής ή 
νομικής πράξεως έκτελεύμενος φόνος χωρίς νά ύπάρχη ένοχή. 
— έχάθη άμετακλήτως.

- 3·
Βώμεν περαιτέρω και έρωτήσωμεν: Τ ί έσήμαινεν άλλοτε 

καί τί σημαίνει νυν θανάσιμον έγκλημα; Καί έν τώ ζητή- 
ματι τούτω άπαντώμεν κατά τούς προηγουμένου? αίώνας 
έπικρατούσας ίδέας όλως ξένα? προς. τάς ήμετέρας καί άπο- 
δεικνυοόσας ότι πλανώνται οί γνωματεόοντες, ότι τά  ήθικά 
συστήματα όλων των αιώνων ήσαν καί εμειναν αμετάβλητα. 
Πολλαί πράξεις, ούτε καν ώς απλά παραπτώματα θεωρού- 
μεναι ύφ’ ημών, πολύ δε  όλιγώτερον ώς έγκλήματα, καί 
μάλιστα θανάσιμα, έγένοντο παραίτιοι θανάτου.

Άνονόμαστος δέ, καδ·’ ημάς, εΐνε ή παρ’ Ίουδαίοις καί 
Έλλησιν έπικρατήσασα συνήθεια τού νά καταδιχάζωνται είς 
υπερορίαν άψυχα αντικείμενα, προκαλέσαντα ή Ιπενεγκόντα 
βλάβην· τότε ,ή έξορία ένομίζετο ίση προς τον δ'άνατον. 
Επίσης αηδίαν προκαλεί είς τούς σημερινούς άν&ρώπους τό 
περί τά  τέλη τής 16. έκατονταετηρίδος συμβάν έν 'Ρωσσία, 
ή έξορία δηλαδή είς Σιβηρίαν τού κώδωνος, όςτις είχε κρου
στή καθ’ ήν ώραν άπεκεφαλίζετο ό Τσάρεβιτς Δημήτριος. 
Έ ν  χρόνοις δε πολύ πλησιέστερον ημών κειμένους κατεδί- 
χαζον είς θάνατον καί αυτά ακόμη τά  ζώα. νΕν τινι γερ
μανική πόλει κατεδικάσθησαν τω 1456 νά ταφώσι ζώντες 
δυο χοίροι, οίτινες εΐχον τολμήσει νά δήξωσιν εν παιδίον, 
ένεκα δέ .παρόμοιας αίτιας άπεκεφαλίσθησαν έτεροι δύο χοί
ροι έν Φραγκφούρτη, τω 1533. Ένεκα έγκλήματος, συμ
βάντος τω 1609, κατεδικάσθη είς τον. έπί πυράς θάνατον 
είς ίππος. Τ ά  είδη ταύτα τής δ·ανατικής ποινής βεβαίως 
ουδέποτε θά έπαναληφθώσι.

Έ ν  το> δευτέρω βιβλίω τής Πεντατεύχου τού Μωύ'σέως 
λέγεται ότι, ¿άν βοϋς τις  ύρμήση κατά γυναικός ή  άνδρός 
καί .τόν φονεύση, πρέπει ύ βούς νά λιθοβοληδ'ή καί το κρέας 
του νά μη χρησιμεόση είς βρώσιν. Έ άν  ομως 6 βούς ήτο 
προηγουμένως κερατίας καί έλέχ&η τούτο είς τύν κύριόν του, 
ουτος δέ δέν εφύλαξεν αυτόν καί ό βούς φονεΰση άνδρα 
ή γυναίκα, λι&οβσλη&ήτω ό βους καί άποθανέτω 6 άνήρ.

Υπήρξαν νομο&εσίαι θεωρούσαι τήν πενίαν, δ·ανάτου 
αξίαν, καθόσον έκαστος ώφειλεν. έπί ποινή θανάτου ν’ από
δειξη τον τρόπον τού πορισμού των πρός τό ζην αναγκαίων.' 
Έ κ εΐ δέ όπου έπεβάλλοντο χρηματικαί ποιναί είς παραπτώ
ματα, άπαντώμεν συχνάκ.ις τόν νόμον, καθ’ όν ό μή δυ- 
νάμενος νά πληρώση έπρεπε νά θανατωθή. Συνεπώς ή πτω

χεία παρίσταται ουτω ώς κακούργημα θανάσιμον — θηριω
δία  όλως ξένη πρός τήν σημερινήν των νόμων φΰσιν.

Δέν είνε δέ ολίγα τά  παραδείγματα, έξ ών μανθάνομεν 
ότι κατά διαφόρους καιρούς διαφόρως έλύ&η τό ζήτημα 
περί τού τ ί έν γένει εϊνε άξιον τιμωρίας· Παρά τόις Σίναις 
ήτον έπί ποινή θανάτου άπηγορευμένον τό  ταξειδεύειν είς 
ξένας χώρας. Έ άν  ποτε άλιεΐς έρρίπτοντο υπό τρικυμίας 

' εις τάς άκτάς ξένης γης, έπανερχόμενοι είς τήν πατρίδα 
ήσαν βέβαιοι περί της είς δ'άνατον καταδίκης των. Ό  ερ
γαζόμενος τω Σαββάτω, δ·ανάτω τελευτάτω, λέγεται έν τω 
βιβλίω τής ’Εξόδου. Οί 'Ρωμαίοι ένόμιζον φοβερόν κακούρ
γημα τό νά τύπτη τις ή νά έκδύη δούλον έγγύς τού αγάλ
ματος τού Αύγουστου. Λέγεται δέ ότι γυνή τις ύπέστη 
θανατικήν ποινήν, διότι εΐχεν έκδυ&η έμπροσθεν ενός αγάλ
ματος τού Δομιτιανοδ.

4.
Μεταβώμεν ήδη είς τήν παρατήρησίν των πράξεων έκεί- 

νων, αίτινες κατ’ άλλους μέν καιρούς ¿θεωρούντο άξιαι ποι
νής θανάτου, καθ’ ημάς δέ, καίτοι αξιόποινοι, έν τούτοις 
δέν νομίζονται έγκλήμκτα θανάσιμα.

Παροιμιώδης εΤνε ή αύστηρότης των δρακόντειων νύμων. 
Αυτοί καί τήν αργίαν έτιμώρουν διά 9·ανάτου καί τήν κλο- 
πήν λαχάνων. "Ορος τις της Σολωνείου νομοθεσίας έπέ- 
ταττε την είς θάνατον καταδίκην τού άρχοντος έκείνου, 
όςτις διαρκούσης τής εξουσίας του έμεδώσκετο δημοσία. 
Είς θ·άνατον έπίσης κατεδίκαζον οί 'Ρωμαίοι καί τό ν . διά 
νυκτος θερίζοντα ή άφίνοντα τό ποίμνιόν του νά βόσκη είς 
ξένους αγρούς. Οί νόμοι τού Μωϋσέως άπήτουν τόν δ'άνατον 
ού μόνον τών τυπτόντων ή βλασφημούντων τούς γονείς των 
Τέκνων, άλλα καί αυτών τών άπειθούντων είς αύτούς. Πλει- 
σται όσαι πράξεις, ύφ’ ημών μόλις ώς παραπτώματα &εω- 

·. ρούμεναι, ¿τιμωρούντο τότε ώς μεγάλα έγκλήματα, μόνον 
καί μόνον διότι προςέβαλλον τήν 8·εοκρατίαν. Είς δ'άνατον 
κατεδικάζετο π. χ. ό τρώγων λίπος τού θύματος, ό έφαψά- 
μενος νεκρού καί είςελθών είς τόν οΐκον τού Θεού, πρίν ή 
έξάγνισθή κτλ.

Παραπλησίαν αυστηρότητα ανέπτυξαν καί οί άνθρωποι 
τού Μεσαιώνος οσάκις έπρόκειτο περί υλικών συμφερόντων. 
Έ ά ν  βιομήχανός τ ις  άπεδήμει έκ Βενετίας, όπως ζήση είς 
τό έξωτερικόν διά της έργασίας του, πριν ή κροφθάση ν’ 
άπέλ&η ¿δολοφονείτο τή  διαταγή των άρχών τής κατρίδος 
του. Πας Πορτογάλλος, άνευ άδειας μετερχόμενος τό έμ- 
πόριον, ¿τιμωρείτο διά  θανάτου. Ο ί κιβδηλοποιοί, έβρά- 
ζοντο ζωντανοί, είς τήν αυτήν δ'ε ποινήν ύπέκειντο οί πλα- 
στογραφούντες, καί οί λαθροθήραι προςεδένοντο έπί έλάφων, 
εως ότου άπέ&νησκον έλεεινώς. Καί αυτοί ακόμη οί άλήται 
κατεδικάζοντο είς θάνατον, ώς δεικνύει ήμΐν τό παράδειγμα 
τού βασιλέως τής Πρωσσίας Γουλιέλμου τού Αλ διατάξαν- 
τος τώ  1725 νά θανατω&ώσιν χάντες οί έν τή  χώρα του 
ένδιαιτώμενοι Αθίγγανοι. Έ ν  Α γγλία δέ κατεδικάσθησαν 
κατά τόν 18. αίώνα δέκα καί τρεις άνθρωποι είς θάνατον, 
διότι έπί ένα μήνα είχον σχέσεις με ’Αθιγγάνους.

Καί την κλοπήν έτιμώρουν .οί νόμοι πολλών χωρών διά 
θανάτου. Κατά τόν παρελθόντα αίώνα εκατοντάδες, κατά 
δέ τόν νυν δεκάδες κλεπτών άπηγχονίσ&ησαν έν Αγγλία. 
Ή  άνάπτυξις τού αισθήματος τής δικαιοσύνης δέν έπέτρεψε 
την παράτασιν τοσαύτης αύστηρότητος. ’Εν Άγγλίά Ιπί 
16 έτη οί ένορκοι ώρισαν έν 556 κεριπτώσεσι τήν αξίαν 
τών κλαπέντων αντικειμένων είς 39 μόνον σελίνια, διότι έπί
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τού ποσού ιώ ν 40 σελινίων ήτον ώρισμένη υπό τού νόμου 
ή είς θάνατον καταδίκη. °Οταν δέ κατόπιν ή Βουλή ωρισε 
τήν αξίαν μιας άν&ρωπίνης ύπάρξεως ΐσην πρός 5 λίρας στερ
λίνας, οί ένορκοι περιώριζον τήν αξίαν τών κλαπέντων αντι
κειμένων πάντοτε είς 4 λίρας καί 19 σελίνια μόνον. Έ ν 
έτει 1777 μεταξύ άλλων συνέβη έν ’Αγγλία καί τό έξης 
έπειςόδιον- νεαρά τ ις  γυνή, ης ό άνήρ βία καί ανόμως προς- 
ελήφθη είς τήν υπηρεσίαν τού ναυτικού, περιήλθεν είς τήν 
έσχάτην ένδειαν καί μετά τών δύο της τέκνων ¿Κινδύνευε 
τόν έκ πείνης θάνατον. Ημέραν τινά ύπεξήρεσεν έκ τίνος 
καταστήματος τεμάχιον χονδρού υφάσματος καί το εκρυψεν 
οπό τό έπανωφόριόν της, αλλ’ ίδούσα ότι ή σύζυγος τού 
καταστηματάρχου παρετήρησε την πραξίν της, τό έπανέδω- 
κεν αυθωρεί. Έ ν τούτοις κατεδιώχ&η έπί κλοπή' ότε δέ ο 
δικαστής τή «νεκοίνωσε τήν είς θάνατον καταδίκην της, ή 
δυςτυχής εϊχεν άπωλέσει τάς φρένας. Όδηγουμένη είς τον 
θάνατον έκράτει καθ’ όδόν έν ταΤς άγκάλαις τό  είςέτι θηλα- 
ζον βρέφος της. Καί ή άτυχης έκείνη μήτηρ άπηγχονίσ&η. 
Έ κτοτε μόλις παρήλθον εκατόν έτη, άλλα τά  πράγματα ήλ- 
λαξαν καθ’ ολοκληρίαν καί ό κόσμος, οότως είπεΐν, άνεγεννήθη.

5.
Ώ ς  ήδη ανωτέρω έμνημονεύσαμεν, ό μωσαϊχός νόμος 

ήτον έξαιρετικώς αυστηρός κατά των θεοκρατικών έγκλη- 
μάτων καί διά τούτο παν είδος μαγείας, είδωλολατρεία?, 
την ακαθαρσίαν τού είς τόν ναόν είςερχομένου ίερέως, τήν 
αδικαιολόγητον άποχτν από της εορτής τού Πάσχα ¿τιμω
ρεί διά θανάτου. Ό  φανατισμός καί ή δεισιδαιμονία έπε-

κράτουν είς τήν δημώδη δικαιοσύνην ούχί μόνον τών αρ
χαίων 'Εβραίων. Διά νά τιμωρήση τήν προσκύνησιν τού 
χρυσού μόσχου ό Μωύσής διέταξε τούς* Λευΐτας νά σφάξωσι 
3000 ’Ιουδαίων. Κατά τόν 3. μετά Χριστόν αίώνα έξεδάρη 
εν ΙΙερσία ζών ό αρχηγός της αίρέσεως τών Μανιχαίων. 
Έ νεκα  τού θρησκεύματος των οί χριστιανοί έθεωρούντο καί 
κατεδιώκοντο υπό τών 'Ρωμαίων ώς πολιτικοί έγκληματίαι. 
Ένετυλίσσοντο λοιπόν είς δέρματα ζώων καί έρρίπτοντο ώς 
βορά έμπροσθεν τών αγρίων θηρίων, έσταυρούντο καί έκαί- 
οντο ζώντες. Πάντας τού αρνησίθρησκους κατεδίκαζεν ό 
Μωάμεθ είς θάνατον. Κατά τόν 9. αίώνα έσταυρώθησαν 
κερί τάς 100,000 Παυλικιανών, άπεκεφαλίσθησαν καί κατά 
παντοίους άλλους τρο'ποος βία έξεμέτρησαν τό ζήν. ΙΙρός 
τούτοις άναφέρομεν ένταυ&α, έν χαρόδω, τά  φρικώδη κα
κουργήματα τ·ής ίεράς έξετάσεως, τάς σφαγάς τού Α λβα έν 
ταΐς Κάτω Χώραις, τάς οποίας πολλοί καί αυτών έτι τών 
σπουδαίων ανδρών τών χρόνων ¿κείνων έθεώρουν ώς πράξεις 
υπό ιερού καθήκοντος έπιβαλλομένας. Έ ν  Γενεύη τώ 1545 
άνεφώνησεν ό Καλβΐνος, ότι άπητούντο νά έγερδώσι δύο 
άγχόναι πρός δανάτωσιν 700—800 αιρετικών κατοίκων τής 
πόλεως έκείνης. Χωρίς τέλος πάντων νά έξακολουδήσωμεν 
ξηρώς άπαριθμούντες τά  αναρίθμητα κακουργήματα τής 
θρησκευτικής βαρβαρο'τητος, πειθόμε&α έκ τών ανωτέρω 
ο’λίγων, ότι τούς μεγίστους τών θριάμβων του τό ικρίωμα 
κατήγαγεν υπηρετούν τάς θρησκευτικά? ίδέας. Ευτυχώς 
όμως οί 8·ρίαμβοι οδτοι δέν 9·ά έπαναληφθώσι καί πάλιν, 
διότι πάς λαός άπαξ απαλλαγείς τής δεισιδαιμονίας, ουδέ
ποτε πλέον εΐνε δυνατόν να ύποπέση αυ&ις είς αυτήν.

(tntiui evi'C/jia.)

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
[owexeia).

,.Εΐχε γείνει κατακόκκινη, καθ’ ό διάστημα τήν χαρε- 
τήρουν έγώ καταγοητευμένος. „Νά μή Σάς κακοφανή όμως“, 
έψιθυρισε, „διότι έβαλα αυτό τό μικρό προςωπέίον προ τών 
οφθαλμών μου· τ  μητέρα μου εΰθυς έξ άρχής δέν ήθελε 
νά παραδεχθή τίποτε, έπειτα όμως τό έπέτρεψεν, άλλ' υπό 
τούτον καί μόνον τον όρον καί έγώ έθύμωσα κατ’ άρχάς 
δι’ αυτά τά  αυστηρά της μέτρα, άλλα κατόπιν, όταν 
μέ άνέφερε κάτι πολύ σπουδαίους λόγους, ένόησα τάς 
ίδέας της.“

— „Καί ποιοι εΐνε αυτοί οί λόγοι; ήρώτησα.“
— „νΑχ, κύριέ μου!“ άπήντησε μέ οδύνην. „Ποτέ δέν θά 

φύγετε άπο τόν νούν μας, άλλ’ Έσεΐς πρέπει όλως διόλου 
νά μας λησμονήσετε· δέν πρέπει ποτέ πλέον νά με ίδήτε, 
ή αν με ίδήτε, νά μή ’μπορέσετε νά με αναγνωρίσετε.“

— „Καί νομίζετε ότι δέν θά  ’μπορέσω ευθύς κατόπιν 
νά άναγνωρίσω αύτούς τούς ώραίους χαρακτήρας τού προς- 
ώπου Σας, άν καί δέν μοι έπιτρέπετε νά ΐδω τούς οφθαλ
μούς καί τό μέτωπόν Σας;“

— ,,Ή μητέρα εΐπεν“, άπήντησεν ή κόρη, „ότι εΐνε 
όλως διόλου αύτό αδύνατον όταν μόνον κατά τό ήμισυ ΐδη 
τις Ιν. χρόςωπον, εΐνε δύςκολον νά τό, αναγνώριση μετά πά
ροδον καί όλιγίστου χρόνου.“

— .„Καί διατί τάχα δέν πρέπει νά Σ ’ έπανίδω καί νά 
Σε αναγνωρίσω, κόρη μου;“

„’Αντί ν’ άπαντήση ήρχισε νά κλαίη· κατόπιν έσφιγξε 
τήν χεϊρά μου καί είπε:

— ,ΓΟχι! άύτό δέν γίνεται· έπειτα, τ ί τάχα πρός υμάς

άν άναγνωρίσετε ή όχι εν δυςτυχές κοράσιον...............  όχι!
όχι! ή  μητέρα έχει δίκαιον καλλίτερα εΐνε έτση.“

„Είπα, δτι το ταξείδιόν μου δέν θά διαρκέση πολύν 
καιρόν, ότι πιθανόν καί μετά δύο μόνον μήνας νά έπιστρέψω 
είς Παρισίους καί ότι ήλπιζον νά τήν έπανίδω. νΗρχισε νά 
κλαίη δυνατώτερα, άνανεύουσα. Έ γώ  έπέμεινα περισσότερον 
νά μοι εΐπη, διατί νομίζει ότι δέν θά  μ’ έπανίδη πλέον.“

— ,,Αύτο' τό προαισθάνομαι“ , υ'πε'λαβεν έκείνη, „ότι σή
μερον Σάς βλέπω διά τελευταίαν φοράν πιστεύω ότι καί 
ή μήτηρ μου δέν θά  ζήση ακόμη πολύ, ό ίατρο'ς μέ το 
εΤπέ χ8·ές, καί έτση όλα θά  τελειώσουν. Καί άν ζήση 
ακόμη η μητέρα μου, αμέσως θά λησμονήσετε βέβαια Έσεΐς 
Ιν δυςτυχές, ώς έμέ, πλάσμα.“

,,Ή οδύνη της μέ συνεκίνησε βαθύτατα· την έδωκ* 
θάρρος· τήν ύπεσχέθην ότι δέν θά  τήν λησμονήσω καί τήν 
ήνάγκασα νά μοι ύποσχε&ή καί αυτή, τήν πρώτην καί δε- 
κάτην πέμπτην έκαστου μηνός νά έρχεται είς εκείνην τήν 
πλατείαν, διά νά ήμπορέσω νά τήν συναντήσω· έν δακρύοις 
μειδιώσα κατένευσεν είς τούτο, άλλ’ έφαίνετο ότι δέν έτρεφε 
παρομοίαν έλπίδα. „Λοιπόν υγίαινε, καί καλήν έντάμωσιν“, 
εΐπον περικλείσας αυτήν εντός τών βραχιόνων μου καί έγχει- 
ρίσας αυτή δακτύλιον άπλοϋν, ,,ύγίαινε καί ένδ·υμού τόν 
φίλον Σου καί μή λησμονεί τήν πρώτην καί δεκάτην πέμ
πτην τού μηνός!“

— „Καί πώς ήμπορώ νά Σάς λησμονήσω;“ άνέκραξεν 
έκείνη άτενίζουσα πρός έμέ έν δακρύοις. „’Αλλά ποτέ, ποτέ

I πλέον δέν θά  Σάς έπανίδω· διά παντός χωριζόμεθα τώρα.“
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„’Εγώ δέν ήμπόρεσα πλέον νά κρατηθώ χολ ¿φίλησα 
τό,ώραϊον στόμα της· έκοκκίνισεν, άλλα δεν άντέστη· έβαλα 
εις τό χέρι της εν χαρτονόμισμα αρκετής αξίας' έκείνη με 
παρετήρησε τότε καλα-καλά και έσφίγχθη πολύ είς τάς 
άγκάλας μου, χωρίς νά έκστομίση καμμίαν λέξιν, ,,‘Γγίαινε 
λοιπόν!" τη είπον και πάλιν,' ένώ αυτή ήσυχως άπεσπάσ8·η 
από της αγκάλης μου. Αυτή ή .τελευταία του αποχωρισμού 
μας στιγμή την έδωκε θάρρος, καί λ.αβούσά με ή κόρη διά 
του βραχίονος μέ έσφιγξεν έπί της καρδίας της- τότε ήσθάν- 
θην 8·ερμότατον έπί των χειλέων μου Φίλημα, ,‘ϊγίαινε διά 
παντός!“ άνεφώνησε μετ’ οδύνης, άπεσπάσθη άπ’ έμου καί· 
έφυγεν έν σπουδή.“

,,Ποτ'ε πλέον δεν την έπανεΐδον! Έ π ί τρεις μόνον μή
νας διατρίψας έν Λονδίνω έπέστρεψα είς Παρισίους· έπήγα 
κατά τας δέκα· πέντε έκείνου του μηνός εις την γνωστήν 
πλατείαν, έπερίμεν'α υπέρ την μίαν ώραν, δέν έφάνη όμως 
η' κόρη. Καί την πρώτην καί τήν δεκάτην πέμπτην του 
άλλου μηνός έκαμα πάλιν τον ίδιον δρόμον· κατόπιν πολ- 
λάκις διέτρεξα τήν οδόν, όπου είχε με είπεί, ότι κατωκει, 
έβλεπα τάς οικίας, ήρώτων περί μιας πτωχής γερμανίδος 
καί της 8-υγατρός τη?, άλλ’ ούδέν πλέον κατώρδ·ωσα νά 
μάθω περί αυτών είχε δίκαιον τό εράσμιον έκείνο πλάσμα 
οταν μοι προςεφώνησε: Διά παντός υγίαινε!“

■ XXVI.'
Ή  σοβαρότης, μεδ·’ ής έξέδηκεν ο Φρέβεν ¡τό πραγ

ματικόν τούτο του βίου του γεγονός, προςέθετε νέον κόρος 
είς τήν αλήθειαν.των λόγων του, οίτινες βα&είαν ένεποίησαν 
έντύπωσιν είς τό , έτερόν μόλον τής συναναστροφής, 'Η 
’Ιωσηφίνα έκλαιε δυνατά, αλλά καί δλαι αί λοιπαί κυρίαι 
εΤχον δακρυσμένους: τούς οφθαλμούς. Οί δέ άνδρες έγί- 
νοντο προϊοόσης τής διηγήσεως σοβαρώτεροι καί προφανώς 
ήκουον μετ’ ένδιαφέροντος της ιστορίαν μόνος ό κύριός 
Βαρώνος εμειδία κατά.παράδοξον τρόπον ένίοτε, καί πότε- 
πότε ώθει διά του άγκώνος τον παρακάθήμενον αύτω κύ
ριον ψιθυρίζων συγχρόνως καί μίαν παρατήρησιν. Καί όταν 
ό Φρέβεν έτελείωσεν, έξερράγη ό άβρόφρων οίκοδεσπότης 
είς καγχασμούς: „Αυτό λέγω έγώ νά τήν γλυτώση κανείς 
εύκολα α’πό μιά βρωμόδουλειά.“ ανέκραξε. „Καλέ, έγώ 
πάντοτε τό Ιλεγα, ο φίλος μου εΤνε έξυπνος άνθρωπος! 
Πώς όμως ’ξεύρει ό κατεργάρης νά συγκινή τής γυναίκαις! 
Νά, ή γυναίκα μου κάμνει κάτι θρήνους, ’ςάν ό παπας νά 
μήν τήν άφησε νά. κοινωνήση· ωραία τήν ε.φκιασες μέ τον 
νούν Σου τήν Ιστορία'.“  .

Τόν Φρέβεν οί λόγοι οδτοι Ικ νέου προςέβαλον καί 
τον ήνάγκασαν νά 'είπη  μετ’ άθυμίας: „’Αλλά, φίλε μου, 
Σ’ ¿βεβαίωσα ήδη, νομίζω, δτι ούδέν έπενόησα καί ότι μό
νην τήν άλή&ειαν έσκόπουν νά_είπω. ’Ελπίζω, ότι δεν έχεις 
καμμίαν πλέον’ περί τούτου αμφιβολίαν.“

— „"Ο Θεός φυλάξοι':“ είπε γελών ό Βαρώνος καί έξη- 
κολούθησεν: ,,ή αλήθεια εΤνε ότι τό κορίτσι τό διεσκέδασες 
ωραία καί άπό όλα τά  απόκρυφα έκαμες ένα καλό διηγη- 
ματάκι. Διηγήθηκες όμως περίφημα, ’ς αυτό δέν έχω νά 
’πώ .τίποτα.“

Ήρυθρίαδεν έξ άγανακτήσεως δ Φρέβεν καί όταν είδε 
τήν ’Ιωσηφίναν περίφοβου καί ατενώς πρ&ςηλωθέϊσαν προς 
τόν σύζυγόν της, ένόμισεν ότι καί αυτή ίσως συνεμερίζετο 
τήν γνώμην του καχυπόπτου συζύγου της· έλυπεΐτο δέ διότι 
έχασε τήν έκτίμησίν τή ς αγαθής γυναικός ένεκα τών προς- 
τυχων του φίλου του αστεϊσμών. Καί είπε:. ,,Σέ παρακαλώ, |

άς άφησωμεν πλέον αυτήν τ-ήν ομιλίαν· ποτέ όμως δέν 
έσχον κατά τόν βίον μου άφορμ.ήν ν’ άποκρόψ.ω ή νά παρα
μορφώσω τι καί δέν ανέχομαι άλλοι νά μέ κατηγορούν 
ακριβώς διά τό έναντίον. Το είπον ήδη' καί το έπαναλαμ- 
βάνω, Φάλδνερ, έπί λόγω τιμής, τά  πράγματά συνέβησαν 
καθώς τά  διηγήδην.“

— ,,Κυρι’ έλέησον’.“ υπέλαβεν έκ^νος κροτών τάς χε~- 
ρας·“ Τότε ’Εσύ, αδελφέ, άπό υπερβολική ευγένεια καί 
σχολαστικότητα έρριψες ’ς τόν αέρα καμμιά διακοσαριά 
δραχμάϊς, ποιος-’ξεύρει διά ποιον καθαρόν υποκείμενον, τό 
όποιον κατώρθωσε νά Σε δελεάση μέ μίαν πλαστήν πτω
χείαν καί μέ μίαν άρρωστη τάχα μητέρα· καί δ ι’ όλα αυτά 
τά  πράγματα ένα μόνον φίλημα’πήρες. *Ώ'. τόν κακόμοιρο’.
Έ τση νά κοροϊδευθής 'ς  τά  Παρίσια άπό μ ία ν .............. “

Πολύ πλέον τής προτέρας Ινοχοποιήσεως έξηρέθισαν 
τόν Φρέβεν ή σκαρκαστική αυτη του φίλου του συμπάθεια 
καί οί καγχασμοί των άλλων, οίτινες είς·’βάρος του έπεδο- 

' κίμάσαν τούς αστεϊσμούς τού Βαρώνου. Βαθέως προςβε- 
βλημένος άπεφάσισεν ευθύς νά Ιγκαταλείψη τήν συνανα
στροφήν, ότε φοβερόν θέαμα τόν άνεχαίτισε. Ή  ’Ιωσηφίνα, 
ώς πτώμα ωχρά, ήγέρ&η άπό τής θέσεώς της ήσύχως· 
ηδάλησε νά είπη τ ι προς τόν.σύζυγόν της, άλλά παρευθύς 
κατέπεσε λιπόθυμ.ος ώς νεκρά. Έκπληκτοι άνηγέρ&ησαν πάν- 
τες, όλοι έτρεξαν καί άνήγειραν τήν άναίσθητον ’Ιωσηφίναν, 
οί άνδρες έπηρώτων άλλήλους συγκεχυμένοι, πώς' τάχα νά 
γείνη αυτό έτση έξαφνα. Ό  Φρέβεν έκ φόβου, καί αυτός' 
μικρού δεϊν έλιπο&ύμει, ό. δέ Βαρώνος Ιγόγγυζεν ύβρεολο- 
γών καί βλάσφημων αυτά τά  τρυφερά των γυναικών νεύρα, 
που τό παραμικρόν πράγμα τάς προςβάλλει καί άμα ή υπερ
βολική των άξιοπρέπεια δά προςβλη&ή, λιγοθυμούνε- καί 
ταυτα αΐτιώμενος ότέ μέν προςεπάθει νά κα&ησυχάση τήν 
συναναστροφήν, άλλοτε δε έτρεχε ¡πρός'τήν γυναΤκά του· 
καί όλοι έλάλουν όμ.ού καί έδιδον την γνώμην των καί 
έφώναζον καί οΰδείς ήκουε καί ουδείς ένόει τόν άλλον.

Ή ' ’Ιωσηφίνα συνήλθε μετ’ ο’λίγα της ώρας λεπτά · 
παρεκάλεσε νά την όδηγήσωσιν είς τό δωμάτιόν της καί 
ώδηγήθη έκει υπό των γυναικών καί ήρχισαν νά. προτεί- 
νωσιν ιατρικά καί νά διηγώνται μια φωνή, ότι καί άλλοτε 
είς τό τάδε μέρος συνέβη τό ίδιον, καί επί τέλους κατήν- 
τησαν ε!ς τό κοινόν συμπέρασμα, ότι ή κυρία Φάλδνερ εΤχε 
πάρα πολύ κουρασθη έκείνην τήν ημέραν, είχε φροντίσει δ ι’ 
όλα ή ίδια καί ήτο φυσικώτατον νά τής Ιλθη αυτή ή 
’λιγοθυμιά· έπειτα τό φιλότιμόν της επειράχθη, διότι έτση 
άπρόςεκτα ώμίλησεν ό κύριος Βαρώνος, ό όποιος δεν έφέρθη 
καθόλου καλά, καί έτση έχειροτέρευσεν ή.κατάστασις τής 
κυρίας ’Ιωσηφίνας.

' <0  δέ Βαρώνος προςεπάθει ν’ άποκαταστήση την κρο- 
τέραν τάξιν μεταξύ των άνδρών τουλάχιστον, καί δέν έπαυσε 
προςφέρων προς πάντ.ας οίνον καί προπίνων είς τούτου ή 
έκείνου τήν υγείαν άλληλοδιαδόχως, νομίζων ότι κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον 8·ά καθησυχάση καί θά παρηγορήσ-η τούς 
τεταραγμένους φίλους του. „Νά ξεύρετε“, έλεγέν, ,,δτι όλα 
άύτά τά  πράγματα άπό κανέν άλλο πράγμα δέν προέρχονται, 
είμή άπό τήν ακαταστασίαν τής έποχής μας· κάθε σημαν
τική γυναίκα τού καιρού μας είνε ανάγκη νά εχη 'αδύνατα 
νεύρα, διότι άμα έχει δυνατά νεύρα δέν θά  ήνε πλέον ση1 
μαντική · ή κοσμιότης απαιτεί καί νά λιγοθυμούν αί γυναίκες 
εύκολα καί συχνότατα — άπό διαβόλου πείραξι γίνονται 
αύτάϊς ή τρέλλαις. ”0  Θεός φυλάξοι νά ’πής '¡τήν ,σκάφην 
σκάφην καί τά  σύκα σύκα. Πρέπει μέ λεπτότητα.νά λέγων-
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ται ο λα καί μέ τρόπον, και αυτό έτση μέ κάμνει νά σκάσω 
ά?έό τον δ·υμ.όν μου. Εγο> τό ’ξεύρω πολύ καλά, η γυναίκα 
μου ’πειράχθηκε πολύ διά τούς ολίγους ¿κείνους άστεϊσμ.ούς 
μου, ένώ χωρίς νά αστεΐζεται κανείς εΐνε αδύνατον δλως 
διόλου νά διασκεδάσϊ)· έπρεπεν, αδελφέ, καί έγώ νά τα 
χάσω, νά κλαΰσω κι’ ¿γώ δ ι’ αυτά τά  μυθιστορικά του φίλου 
μου πράγματα καί να μή τολμήσω νά προςθέσω είς την διή- 
γησίν του μερικά πρακτικώτατα σχόλια; καί τ ί μέ τοΰτο; 
Μεταξύ φίλων συγχωροΰνται τόσον μικρά πράγματα. Καί 
τη άληθεία, Φρέβεν, Σ ’ ¿νόμιζα εξυπνότερον άνθρωπον καί 
δεν ήλπιζα διόλου νά Σε κακοφανη!“

Άλλ’ ¿κείνος, προς τόν οποίον άπηύθυνεν ό Βαρωνος 
τάς τελευταίας ταότας λέξεις, δεν παρεκάθητο πλέον με
ταξύ των συνδαιτυμονών. 'Ο  Φρέβεν περίλυπος άπεσύρθη είς 
τόν κοιτώνα του, εαυτόν καί τόν κόσμον καπαρωμένος. Δεν 
ήδύνατο να Ιξηγήση τήν παράδοξον ¿κείνην σκηνήν, διότι 
ή καρδία του εσφιγγεν διά τήν πρόστυχον διαγωγήν του 
φίλου του- καί το αίφνίδιον τής ’Ιωσηφίνας πάθημα καί ή 
μεγάλη συγκίνησίς του ¿δίωκε πάσαν φρόνιμον περί των 
πραγμάτων σκέψιν.

.„Καί αύτη λοιπόν δέν με πιστεύει“, έλεγε τεθλιμμένος 
καθ’ έαυτόν, „καί δ·ά δώση μεγαλειτέραν σημασίαν είς 
τούς μηδαμινούς λόγους του συζύγου της παρά είς τήν 
αφελή καί απέριττου διήγησίν’μου; Καί τ ί  ¿σημαίνον ¿κείνα 
τα  βλέμματα, μέ τά  οποία μ έβλεπεν καθ’ όλον τά  διά
στημα τής άφηγήσεώς μου; Πως αυτό τό συμβεβηκός τήν 
συνεκίνησε τόσον, ώςτε νά ώχριάση καί νά τρέμη; Πραγ
ματικούς άρά γε συμπαθεί πρός εμέ; Πράγματι ¿πειράχΟ-η 

’ έκ των χλευασμών τού φίλου μου, ό’ςτις τή άληθεία ήθελεν 
νά με έξευτελίση; Καί τ ί ήθελεν δταν Ισηκώθη από την 

- θέσιν της, δταν ήθέλησε ναι όμιλήση; νΗθελεν άρά γε ¿μι
λούσα να δώση οίονδήποτε πέρας είς τάς άδιακρίτους παρα
τηρήσεις - του Φάλδνερ, ή ήθελε τάχα καί νά με υπερά
σπιση

• Ταύτα διαλογιζόμενος διεσκέλιζε παραφόρως τό δω- 
μάτιον, δτε τα  βλέμματά του έπεσαν έπί του κυλίνδρου 
τής γνωστής είκόνος, τήν οποίαν ¿ξετύλιξε καί ¿θεώρησε 
μετά πικρού μειδιάματος.

,,Διατί δμως έγώ νά παρασυρθώ ¿ξ αιδημοσύνης καί 
ν’ ανοίξω τήν καρδίαν μου είς ανθρώπους, οί όποιοι βέβαια 
ούδέν έξ δλων τουτο>ν έννοούαι καί νά ομιλήσω περί πραγ
μάτων, τά  όποια δλως ξένα εΐνε πρός αυτούς; Οοτοι βέβαια 
προτιμώσι πάν ο,τι εΐνε σύμφωνον με τας προςτΰχους ιδέας 
των, πάν δέ τό αίρόμενον υπεράνω αυτών ευρίσκουσιν έναν- 
τίον του φυσικού. Πώς κατεΒέχθην νά ομιλήσω, κόρη μου, 
περί τής μ.ορφής Σου, περί τών γλυκύτατων αυτών χειλέων 
Σου πρός αυτούς; Πόσον είσαι εύγενεστέρα έν τή πτωχεία 
Σου τούτων τών κοινότατων ανδφώπων, οί όποιοι έξ ακοής 
μόνον γνωρίζουσι τήν αληθινήν άθ·λιότητα καί τήν αίδή- 
μονα πενίαν, οί οποίοι πάσαν αρετήν, ήτις εΐνε ακατανόητος 
παρ’; αυτών, θεωρούσιν ως μύδ·ον. Πού είσαι άρά γε τώρα, 
κόρη1 μου; Ενθυμείσαι άρά γε τόν φίλον Σου καί τάς νύ
κτας εκείνας, δτε τόσον ευδαίμων Σέ συνήντων;“

Έδάκρυσαν οί όφθαλμοί του έπί τη διαρκεΐ τής είκόνος 
θέα . καί τή  ιδέα,- δτι τόσον, ήδικήθη σήμερον υπό τών 
ανθρώπων τό ταλαίπωρον ¿κείνο πλάσμα. ‘Ηθελε νά κρά
τηση τά  δακρυά του, άλλ’ αυτά έπλημμύρουν έκ τών 
οφθαλμών του. Φύσει δ 5 ό Φρέβεν κατώρθου νά κρύπτη 
τόν πόνον του έπί μακρόν, αλλά στιγμαί, ώς ή παρούσα, 
καθ’ ήν τοσαύται όμού αναμνήσεις έπτρχοντο είς τόν

νούν του καί ή έλλειψις πάσης έλπίδος καθίστα ταύτας 
πικροτατας, έμεγάλυνον τήν οδύνην του καί τό πάθος του 
Ιζήτει ταχείαν διέξοδον.

XXVII.

’Επισκοπών τήν έπαύριον ό Φρέβεν τά  συμβάντα της 
προτεραίας ¿δυςκολεύετο ν’ άποφασίση άν έπρεπε καλλίτερα 
ν’ άφίση αμέσως τώρα την οικίαν τού φίλου του, ένθα πάσα 
μακροτέρα διατριβή θά τόν έξέδ·ετε πιδ·ανώς είς τοιαύτα 
δυςάρεστα πράγματα συχνότερον, άλλ’ αίφνης ήνοιξεν ή θύρα 
καί είςήλ8·εν ό κύριος Φάλδνερ άθυμος. καί κατησχυμ.ένος.

,,Χθές τό βράδυ δεν ήλθες είς τό τραπέζι, καί σήμερα 
δέν έφάνης άκόμ.α“, εΐπεν άρχόμενος τού λόγου καί ¿πλη
σίασε προς τον Φρέβεν. ,,’Ξεόρω, δτι είσαι θυμωμένος μαζή 
μου · είσαι δμως φρόνιμος καί θά  με συγχώρησης. Ό λ ω ς  διό
λου παράδοξα πράγματα συνέβησαν χδές· δλην τήν ημέραν 
είχα πιή τόσο κρασί, ¿κόρωσε τό κεφάλι μ.ου, καί ήτο αδύ
νατον πλέον βέβαια νά κρατηθώ καί ήρχισα νά Σε πειράζω· 
γνωρίζεις τό παλαιόν ιδίωμά μου. Έτιμωρήθην δμως αρ
κετά, ή συναναστροφή ¿τελείωσε τόσον άσχημα καί δέν θά 
παύση τώρα ό κόσμος νά όμιλή έλόκληραις εβδομάδες διά 
τό ’σπίτι μου. ‘Ελα τώρα καί Συ, καί μή με άπελπίζης 
περισσότερο · ελα, γίνου έτση καλός ’ςάν προτήτερα.“

— ,‘Αφησε, καί μην άνακατόνης αύτήν τήν ίστορίαν 
περισσότερον“, ύπέλαβεν ό Φρέβεν σκυ8·ρωπός προςφέρων 
αύτώ τ-ήν χεΐρα ' „δέν μ ’ αρέσει καθόλου νά ομιλώ περί τοι- 
ούτων πραγμάτων’ αυριον δμ.ως έγώ φεύγω- εδώ δέν μένω 
ούτε μίαν στιγμήν περισσότερον.“

— „Έλα δά, μή γίνεσαι τρελός!“ άνεφώνησεν ό Φάλδ
νερ μή αναμένων βέβαια τοιαύτην παρά τού φίλου του άπάν- 
τησιν καί έκπεπληγμένος. ,,‘Ετση φεύγουνε οί άνδ·ρωποι διά 
τό παραμ.ικρο από φιλικό τους ’σπίτι; Καλέ, εγώ τώλεγα 
πάντοτε, δτι είσαι ενας θερμοκέφαλος άνθρωπος. Έ λα , καί 
δέν εΐνε τίποτε· έπειτα μέ ύχεσχέθης, δτι θά περιμείνης 
τάς ¿πιστολάς τού φίλου Σου ¿κείνου κα ί. συγγενούς μας 
Δον. Ό χ ι  δέν θά  μού φύγης· διά τούς ξένους δέν πρέπει 
διόλου νά Σε μέλλη· όλοι, καί μάλιστα αί γυναίκες, έπέ- 
πληξαν Ιμένα μέ τό παραπάνω, όλοι Σ ’ · ¿δικαίωσαν καί εί
παν δτι είς δλα έγώ πταίω.“

— „Πώς πέρασεν ή γυναίκά Σου;“ ήρώτησεν ό Φρέβεν 
διά νά παύση έπί τέλους ή  περί τών χθεσινών ομιλία.

~  ,Έγεινε καλά. φίλε μου· ¿κείνη είχε τρομάξει μό
νον ολίγον, διότι ¿φοβήθη μήπως πιασθώμεν σπουδαία' Σέ 
περιμένει μάλιστα κάτι» είς τό πρόγευμα’ έλα τώρα μαζή 
μου ’ςάν φρόνιμος που είσαι καί μήν άκους κανένα άλλον. 
Έ γώ  δμως πρέπει νά πάγω ’ςτό χωράφι, καί μήν Σε κακο
φαίνεται, ό βώλος 8·’ «ρχίση σήμ.ερα νά δουλεύη. Λοιπόν 
αγαπήσαμε πάλιν, έ;“

— „Καλά, καλά!“ εΐπεν ό νεανίας ολίγον θυμωμένος. 
„Σε είπα, νά μήν άνακατόνης τήν χθεσινήν Ιστορίαν.“  Και 
ήκολούθησε τόν Φάλδνερ υπό παραδόξων, καί είς αυτόν 
άκαταλήπτων, αισθημάτων κατεχόμενος, ό δέ κύριος οικο
δεσπότης ύπερέχαιρεν έπί τη ταχίστη μετά του ξένου του 
συνδιαλλαγή, καί προέτρεξεν αυτού/κατερχομένου τήν κλί
μακα, καί ¿ν σπουδή άνεκοίνωσε πρός τήν σύζυγόν του δτι 
όλα τά  έδιώρθωσε καί άνευ χρονοτριβής άνεχώρησεν είς 
τούς αγρούς του διά νά παραστατήση είς τήν πρώτην του 
μύλου του χρησιμοποίησιν.

(Ε χ  τ ύ ΰ  γερμανικο ί·.] ( ίπ ε υ α ι συνέχεια .)
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ΜΗ  Π Ι Σ Τ Ε Υ Ε !
Τ η  άπορφανω&είίηι δ ισποιν ίδι Βιργινία Ζ  ·

Έ χ ε ι θύελλας ή ζωή, καλή μου Βιργινία’
Δέν εΐνε πάντοτε φαιδρά, έαρινή αιθρία.
Ρέουν ακόμη θελκτικά τής ήβης σου τά  έτη 
Καί ή ψυχή σου αγνοεί πολλά, πολλά ,είςέτι.
Άκάνθας είς τόν δρόμον σου πολλάς θά άπαντήσης 
Καί βάραθρ’ άπροςδόκητα θ·ά αντιμετώπισης.
Άν τήν αυλαίαν τής ζωής ολίγον άνασΰρης,
Αΐ! τότε μετ’ ¿μού καί συ τόν κόσμον θά οίκτείρης.

Ώ !  δέν γνωρίζεις τ ί ¿στι ακόμη κοινωνία!
Εΐνε αλλόκοτος, οίκτρά, άτέρμων κωμωδία'
Οί άνθρωποι όποκριταί καί θεαταί συνάμα 
Παρέρχοντ’ έπί τής σκηνής είς τής ζωής τό δράμα, 
Άλλάσσουν γλώσσαν, έκφρασιν καί πρόσωπον καί χρώμα 
Καί μυκτηρίζουν δ,τι χθές ¿λάτρευον ακόμα.
Δανείζουν καί δανείζονται ψευδείς τάς συγκινήσεις 
Καί άμοιβαίως άπατούν καί άπατοίντ’ έπίσης.

Είς τόν βωμόν τού κάλλους σου θυμίαμα θά καύσουν, 
Τήν ακοήν σου ψίθυροι ηδυπαθείς θά  ψαΰσουν,
Είς πόθους τήν καρδίαν σου θερμούς θα  αφυπνίσουν, 
Τό πνεύμά σου μέ θελκτικάς εικόνας θά  μεθύσουν. 
Πλήν χρόςεχε είς δέλεαρ έπαγωγόν μη πέσης 
Καί ή ψυχή σου ήττηθή μ’ εύηχους υποσχέσεις.
Ύπό τά  ρόδα κάποτε ό οφις ένεδρεύει
Κ ’ ή άθωότης τό κακόν ευκόλως δέν μαντεύει.

(Ά&ήναι, ’Οκτωβρίου 1886.)

’Ηθοποιοί τού έρωτος περιπαθείς, αίμύλοι, . 
Αισθήματα ανύπαρκτα μασσώντες είς τα  χείλη,
Μέ δάκρυ’ αυτοσχέδια, τίς οΐδε, θά ζητήσουν 
Είς είδωλα ευφρόσυνα νά σέ αποκοιμίσουν.
Άλλ’ δμως τ  αθώα σου ψυχή ας μή κιστεύη,
Μέ άρωμα ένίοτε τό ψεύδος φαρμακεύει.
Έ χ ’ ή κακία θέλγητρα καί προσηνές τό ήθος 
Καί πίπτει εύκολώτερον ή αρετή συνήθως.

Ά ς μή πιστεύη ή ψυχή είς δ,τι βλέπει τ ’ όμμα- 
Ό  φθόνος έχει τής πειθούς τό ράλι είς τό στόμα. 
"Ο,τι θ·αμβοί τήν αΐσθησιν εΐνε πολλάκις πλάνη 
Κ ’ έμπιστοσύνης έκφρασιν ένδύετ η πλεκτάνη.
Μή τών οδών ο' βόρβορος δέν φαίνεται μαρμαίρουν 
"Οταν τό φώς αντανακλά καί κλέπτη τών αστέρων; 
Τής μοχθηρίας έΐν άβρά ένίοτε ή γλώσσα,
Δίδει πληγάς θωπεύουσα, φονεύει μειδιώσα. ·

Πριν τήν ψυχήν σου αύριον ό κόσμ.ος έξαντλήση,
Γίρίν ή τού ένθουσιασμού τό πυρ έντός σου σβύση, 
Είς τής ίδιας σου ψυχής τόν κόσμον συγκεντροίσου 
Κ ’ είς τήν γαλήνην πίστευε τής συνειδήσεώς σου. 
Μόνη τής ευτυχίας σου τό πρόβλημα θά λύσης 
’Αρκεί έντός σου, φίλη μου, νά τήν αναζητήσης.
Είς τό καθήκον πάντοτε έπαναπαυομένη
Ζήθ'ΐ χισττ πρός σεαυττν καί πρός τόν κόσμον ξένη.

Κ2Ν. Φ. ΣΚΟΚΟΣ.

Η Σ Ι δ Ν .
(μετά είκόνος.)

Προαιώνιος δόξα καί ίεραί παραδόσεις κατέστησαν τήν 
άκρόπολιν τής Ιερουσαλήμ, κέντρον τής ιστορίας τών λαών 
τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως καί χαριστώ σιν αύτήν είς τήν 
φαντασίαν μας ώς εστίαν καί πηγήν δλων τών αφηγήσεων, 
δσας ή ιερά ιστορία παρέδωκεν ήμίν κεκοσμημένας διά τής 
μελαγχολικής καί έπιχαρίτου ανατολικής γοητείας. 'Γψουται 
ή Σιών πρός νότον τής πύλης τού Έβρών, τής κυριωτέρας 
είς τήν πόλιν είςόδου, δπου καί τήν σήμερον ακόμη έπικρα- 
τεί σχετικώς μεγάλη καί ζωηρά κίνησις, δπου οί άγωγιάται 

„διά της φωνής των παροτρόνουσι τά  βαρέα φορτία φέροντα 
κτήνη των νά σπεύσωσιν, οί αχθοφόροι υπό τό βάρος τού 
ίδικού των φορτίου καί υπό τόν άνυπόφορον καύσωνα κεκ- 
μηκότες άσθμαίνουσι καί οί περίεργοι ξένοι τά  πάντα παρα- 
τηροϋσι καί εξετάζουσι τας καλλονάς τών αγίων τόπων. 
’Ακριβώς έπί τού λόφου τούτου έκειτο πρό αιώνων τό μεγα
λοπρεπές μέγαρον τού ‘Ηρώδου μετα τών έπιζήλων κήπων 
του καί τών τριών υψηλών πύργων, περικυκλούμενον υπό 
τειχών έχόντων υψος τριάκοντα πήχεων. Τό φρούριον δε 
τούτο καθίστατο σχεδόν «πόρθητον καί διά τό πλήθος τών 
πύργων, οΐτινες ήσαν διεσπαρμένοι κατά μήκος τών τειχών

καί διότι οδτοι ήσαν ¿κτισμένοι διά τετράπλευρων λίθων 
διατεταγμένων παρ’ άλλήλους τοιουτοτρόπως, ώςτε έκαστος 
πύργος νά φαίνεται είς τά  βλέμματα τού θεατού ώς μία καί 
μόνη γιγαντιαία πέτρα. Ό τ ε  ό Τίτος ¿πόρθησε τήν Ιερου
σαλήμ διά τών ρωμαϊκών λεγεώνων, έκρινε καλόν νά μή κα- 
ταστρέψη τήν άκρόπολιν ταΰτην, διότι αμέσως έννο'ησεν δτι 
από τού μέρους τούτου ήρκει ολιγάριθμος ρωμαϊκή φρουρά 
νά έπιτηρή την πόλιν καί νά άρχη αυτής. Άλλ’ ή πάλαι 
¿κείνη λαμπρο'της καί μεγαλοπρέπεια την σήμερον εΐνε τέ
φρα καί έρείπια, μόνον δέ οί δύο πύργοι Φασαήλ καί Ιπ π ι
κός, ώς τούς ονομάζει ό Ίώσηπος, ίστανται ακόμη όρθιοι' 
έπί τών Ιρειπίων, ώς σιωπηλοί κήρυκες τής άστκΟ·είας καί 
φθοράς πάσης ανθρώπινης δόξης καί ακμής. Μόλις κατά 
τόν 14. αίώνα άνωκοδομήθη ή άκρόπολις, άνεκαινίσθη δέ 
αδθις κατά τόν 16°' αίώνα. Το σόνολον άπετελεϊτο τδη 
έκ πέντε οχυρών πύργων περιβαλλομένων υπό πλατείας τά
φρου καί πρό τής έφευρέσεως τών πυροβόλων νομιζομένο>ν 
ώς άπορθήτου σχεδόν προτειχίσματος. Τό παλαιότατον τών 
οικοδομών τούτων τμήμα εΐνε ' άναντιρρήτως ο λεγόμενος 
πύργος τού Δαυίδ, δςτις υπό τών νεωτέρων περιηγητών θεω-
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ρεϊται ό αύτος μέ τόν υπό του Ίωσήπου Φασαήλ ονομαζό- 
μενον. Τά δεμελια του μνημείου τούτου της αρχαίας εβραϊ
κής αρχιτεκτονικής κατέρχονται εις την πέριξ τάφρον υπό 
γωνίαν 45°, έπ’ αυτών δέ στηρίζεται ό κυρίως πύργος έχων 
δψος 29,84 μέτρων. Καί ως προς τό δψος του πύργου τού
του καί τό μέγεδος των τετραγώνων λίδων, ούς 4 Ίώσηπος 
περιγράφει έχοντας -20 πήχεων πλάτος καί 5 πήχεων δψος, 
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τής σήμερον έξεταζομένης 
κοιοτητος τής οίκοδομής καί των ειδήσεων του έν λόγω

λίτης. Έ ν  αυτφ λέγει ή παράδοσις, ό προφητάναξ εψαλε 
τούς ψαλμούς του καί από του παρα&ύρου του θαλάμου 
τούτου είδε την ώραίαν Βηδσαβεέ λουομένην καί έπεδόμη- 
σεν αδτήν. Κατά τούς χρόνους τής βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας οί χριστιανοί άνήρχοντο χάρον προςευχής είς τά  ανώ
τερα δώματα του πύργου καί έντεΰ9·εν τκουον φωνάς υπό
κωφους καί ψώ·υριζούσας έν τω βάδει τής κοιλάδος του 
Ίωσαφάτ. Έ ξ  όλων τούτων προάγεταί τις να πιστεΰση, ότι 
τό υπό τής Ιστορίας καί των παραδο'σεων έξαγιασδέν τούτο

( '  —■- -  ·

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΠΙ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ιουδαίου Ιστοριογράφου. Αλλ* έάν άναλογισδώμεν ότι ουτος 
είς τάς έκδέσεις αυτού σχανίως έπιζητεί τάς λεπτομερείας, 
ένιαχού δέ καί 9·υσιαζει την γυμνήν άλή8·ειαν προς τόν σκο
πόν του νά μεγαλοποίηση τά  πράγματα, δέν πρέπει ν’ άμφι- 
βάλλωμεν ότι πράγματι ό πύργος οδτος τού -Δαυίδ είνε ό 
παλαιός του Φασαήλ, δςτις καί μόνος μεταξύ όλων των 
άλλων αλώβητος σχεδόν καί ακέραιος διετηρήδη. Είς τά 
ανώτερα διαμερίσματα του πύργου υπάρχει δεξαμενή πρός 
περισυναγωγήν του έκ τής βροχής υδατος, περιέχονται δ ’ 
έν ̂ τώ αυτώ μέρει καί τά  δώματα όπου κατά την παράδοσιν 
διήγαγε τόν βίον του 6 βασιλεύς Δαυίδ. ’Επί τής βορειο
ανατολικής πλευράς εύρίσκομεν άπδκρυφον δάλαμον, εις ον 
ούδείς άπιστος πρέπει νά είςέλδη καί του όποίου την δόραν 
ασπάζεται μετά δέους καί σεβασμού ο παρερχόμενος Ίσραη-

μνημείον δεν υπόκειται πραγματικώς είς τόν γενικόν νόμον 
τής αχοσυνδεσεως καί καταστροφής, άφ’ οδ καί άχο των 
Σταυροφοριών διεσώδη καί υπό των μετέπειτα έπελδόντων 
καταχτητών διετηρήδη, καίτοι κατεδαφίσδησαν ύπ’ αυτών 
κατα τον 13'”’ αιώνα πάντα τά  τείχη της πόλεως. Καί ό ξένος, 
οςτις περι δυσμας του 19““ αίώνος έπισκεπτεται την άγίαν· 
πόλιν, αίσδάνεται έαυτόν ένταυδα, έπί του πύργου τού Δαυίδ, 
μεταπεσόντα είς τό παρελδόν καί χλησιάσαντα πρός τους 
προγόνους του, οϊτινες προσεκΰνουν τά  μέρη ταυ'τα. Καί έν 
ω ή φαντασία του άνίπταται είς ίεράς σφαίρας καί αναπο
λεί τόν δείον του Χριστιανισμού κήρυκα, τό βλέμμα του 
στρέφεται ακουσίως από τών λόφων τής σεβασμίας πόλεως 
πρός τόν Γολγο&άν, πρός τό όρος τών Έλαιών καί πέραν 
αυτού πρός τά  διαυγή καί ακίνητα υδατα τής Νέκρας &α-
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λάσσης, καί τέλος προς τα  κυανάς κορυφάς τών όρέων τού 
Μωάβ. Έ ν ω δε ό δύων ήλιος διά τών χλωμών άκτίνων του 
αποχαιρετίζει τάς χρυσιζούσας δόλους τών τεμενών, άναδύουσι

προ τών νοερών οφδαλμών του ονειροπολήματα καί προςφι- 
λείς μορφαί έκ τής άδώας καί ευλαβούς παιδικής του ηλικίας 
καί μετ’ ευγνωμοσύνης ψιδυρίζουσι τά  χείλη του: Ιερουσαλήμ'·

1. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (έν σελ, 17). Ό  
Κωνσταντίνος έγεννήδη τή  2. Αύγουστου 1868, τή δέ 1. Δε
κεμβρίου 1886 εωρτάσδη έν Άδήναις μ&γαλοπρεπώς ή έν- 
ηλικίωσίς Του. Συμπληρώσας πέρυσι μετά λαμπρδς έπιτυ- 
χίας τάς δεωρητικάς Αυτού σπουδάς κατετάχδη είς τόν 
στρατόν, έν ¿> υπηρετεί καί νυν ώς άνδυπολοχαγός. Με 
την στολήν τής πρώτης υπηρεσίας Του παρεχομεν σήμερον
τήν είκόνα τού λαμπρού νεανίου.

2. ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΘΥΣΙΑΙ (έν σελ. 21). 'Οσά
κις οί αρχαίοι Έ λληνες καί 'Ρωμαίοι έξήρχοντο είς τό πε- 
δίον τής μάχης, προςέφερον προηγουμένως τοίς δεοΐς δυσίας, 
όπως έξευμενίσωσιν αυ’τούς καί τή βοηδεία των τρέψωσι 
τόν έχδρόν είς φυγήν, οσάκις δέ πάλιν έπανήρχοντο εκ τού
πολέμου νικηφόροι, έξέφραζον διά δυσιών την πρός αυτούς
ευγνινμοσύνην των. Κατά πάσαν έορτήν τού δήμου έν γέ- 
νει, ή έκάστης οίκογενείας ίδία επρεπε νά τελεσδώσι καί 
δυσίαι, διότι οί αρχαίοι έν παντί όπωςοΰν σοβαρώ τού βίου 
των συμβεβηκότι έδεώρουν απαραίτητον τήν σύμπραξιν καί 
αρωγήν τής δεότητος. "Οσον δε πολυπληδεΐς καί ποικίλοι 
ήσαν οί προσκυνούμενοι δεοί, άλλο τόσον διάφοροι τό είδος 
ήσαν καί αί πρός αυτούς τελούμεναι δυσίαι, άχασών δε χα- 
ριεστάτη άναμφιβόλως είνε ή προκειμένη, ήν μετά τόσης 
τέχνης καί λεπτότητος έξεικόνισεν ή δόκιμος ζωγράφος "Ηρα 
Κόομανς, έν Παρισίοις, αυτή εκείνη, ήτις έζωγράφησε καί 
τήν περίφημον τής Τανάγρας ποιήτριαν, την Κόρινναν (ίδ. 
Κλαονς, Τόμον Α'· 1885, σελ. 325).

Προ τής δεάς προςέρχονται περικαλλείς κόραι μόλις 
ύπερπηδήσασαι τόν ουδόν τής παιδικής ηλικίας καί προςφέ- 
ρουσιν είς τήν προστάτιδα ώς δ·υσίαν παν ό,τι ταίς ήτο 
προςφιλες καί αγαπητόν κατά τήν φιλοπαίγμονα ηλικίαν 
των, ήδη δέ μή άρμόζον είς τό παρδενικόν αυτών ήδος, μέ 
άλλους λόγους τά  άδόρματα, τάς πλαγγόνας των καί τάς 
πολύχρωμα σφαιρίδια, είς άντικατάστασιν τών όποίων ίκε- 
τεΰουσι τήν δεάν νά παράσχη αυταίς τήν πρέπουσαν αμοι
βήν — τήν αγάπην καί τήν άφοσίωσιν τού πεφιλημένου καί 
έκλεκτού της παρδενικής των καρδίας.

3. Η ΣΙΩΝ (έν σελ. 25. — άνγδ. σελ. 27).
4. Η  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΓ1Ι ΧΡΙΣΤΟΥ (έν σελ. 28). Έ ν 

. τή παλαια Διαδήκη καί ίδία έν τοίς βιβλίοις ’Ιησού τού Ναυή
καί τών Κριτών γίνεται έπανειλημμένως μνεία της πόλεως ταύ- 
της, άλλ’ ή ίστορί« της αρχίζει κυρίως από τών χρόνων τού 
Δαυΐδ. Έ π ί μακρόν ή πόλις αυτη ήτο τό μήλον τής Έ ριδος 
πολλών ξένων δυναστειών, εως ου ενα καί ήμισυν αίώνα προ 
τής γεννήσεως τού Κυρίου ημών οί Άσμοναΐοι κατέστησαν 
αυτήν αυδις έλευδέραν καί ανεξάρτητον. Έ ν  έτει 64 π. X. 
κατεκτήδη ύπό τού 'Ρωμαίου ύπατου Πομπηίου καί προς- 
ηρτήδη είς τό όλονέν αύξανόμενον καί άκατασχέτως έπεκ-

----------

τεινόμενον ρωμαϊκόν κράτος, ενα δε αίώνα άργοτερον αχεπει- 
ράδη ν’ απόσειση αδδις τόν βαρύν ρωμαϊκόν ζυγόν, άλλα 
τώ ’70 μ. X. έτει έκυριεύδη μετ’ απελπιστικήν άμυναν ύπό 
τού Τίτου καί κατεστράφη ύπ’ αυτού έντελώς, ?να πληρωδή 
τό ρηδέν „ον μή μείν-η τίέτρα ε π ί  πέτρας“. Εκ τών χρό
νων τούτων διεσώδησαν μέχρις ημών λίαν περίεργοι ειδή
σεις περί της τοποδεσίας της, τών έν αυτή κτιρίων καί τών 
προτειχιζόντων τήν άγίαν πόλιν οχυρωματικών έργων. Συν- 
έκειτο τότε, επομένως όέ καί καδ’ ούς χρόνους ο Ιησούς 
Χριστός έδίδαξεν έν αυτή τό νέον καί σωτήριον δρησκευμα, 
έκ τής άνω πόλεως, τής Σιών, ής' ίδία σημερινήν' είκόνα 
παρεδέσαμεν, καί έκ τής πρός βορράν τούτης κειμένης κάτω 
πόλεως, ήτις έκ τής άκροπόλεως αυτής παρέλαβε καί τό 
όνομα Άκρα. Τό μεγαλοπρεπές άνάκτορον, τό πρός αριστε
ρόν έν τή  ήμετέρα είκόνι φαινόμενον ότι προεξέχει της πό- 
λεως, εΐνε ό ναός τού Σολομώντος. Έ ν  δέ τφ  κέντρφ τής 
πόλεως τό έν τή είκόνι μας σκοτεινόν φαινόμενον έκείνο 
κτίριον μετά τών τριών πύργων εινε τό πραιτώριον, οπου 
ένδιητάτο ό ρωμαίος διοικητής. Ή  επιβλητική καίέπιμή- 
μήκης οίκοδομή έμπροιδεν τής πόλεως εΐνε ό πολυτελής 
ναός τού Ήρώδου μετά τών έξωστών καί τών προαυλίων 
του. 'Π  δέ προεξέχουσα αυτού πολύστηλος οίκοδομή εΐνε 
τό ιερόν, πρός ό συνδέεται πρός τά  κάτω ό νάρδηξ.τών ιε
ρέων, είς ον οδηγεί ή „'Ωραία πύλη“ μετά της πολύστηλου 
στοάς της. Προ αυτής βλέπομεν τόν έσωτερικόν. νΛρδηκα 
καί τόν βωμόν τών ολοκαυτωμάτων καί πρός τά  Ιξω κεί
μενον τό προαύλιον τών ’Ιουδαίων καί τών γυναικών, τέλος 
έγγύς τού έξωτερικού τείχους τό προαύλιον τών έδνικών. 
’Αριστερόθεν τού ναού βλέπομεν τήν καμπυλοειδή γέφυραν 
τήν συνενούσαν αύτόν πρός τήν άνω πόλιν. — Ούδεμία πό
λις ύπέστη τοσαύτας περιπετείας καί προςβολάς έκ μέρους 
τών πολεμίων, δσας ή 'Ιερουσαλήμ. Έ κ  της ιστορίας της 
μανδάνομεν, ότι τριάκοντα καί τέσσαρας φοράς έκυριεύδη 
καί έλεηλατήδη ύπό τών εκάστοτε καταχτητών της, κατά 
τάς πολυαρίδμους δέ πολιορκίας έκατομμύρια άνδρώπων εδ- 
ρον τόν δάνατον προ τών οχυρών της τειχών. Τανύν ή 
άλλοτε λαμπρά καί έπιφανής πρωτεύουσα τών βασιλέων τού 
’Ιούδα καί τό προαιώνιον κέντρον τού μωσαϊκού μόνοδεϊ- 
σμού εΐνε μικρά καί κακόκτιστος έπαρχιακή πόλις, μόλις 
άριδμούσα 20,000 κατοίκων, έξ ών 5000 περίπου εΐνε χρι
στιανοί καί άλλοι τόσοι ’Ιουδαίοι. Ή  έντύπωσις, ήν καδό- 
λου τό έσωτερικόν τής πόλεως έμποιεί είς τόν ξένον, εΐνε- 
μελαγχολική, άπό τού όρους τών Έλαιών όμως ορωμένη 
παρέχει δέαν μεγαλοπρεπή καί έπιβλητικήν. Άφδονεί δέ 
πανταχού ύ ιερός ουτος τόπος ιστορικών μνημείων μεγίστης 
αξίας, διότι τό παρελδόν τής πόλεως μεγαλείον άφήκεν 
ανεξάλειπτα καί πολυπληδή τά  ίχνη της ένταϋδα ύπαρ- 
ξεώς του.
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“Εν τινι τών τελευταίων συνόδων τών φυσιοδιφών τη? Αγγλίας δ 
Jo h n  Lubbock επέδειξιν εις τοΟς παρακαδημένους επιστήμονας ήμερον 
σφτκα, την δποίαν εΐχεν ήδη έπί τρεις μήνας υπό τήν κατοχήν του. Το 
ήμερον έντομον έτρωγε ζάκχαριν επί της παλάμης του καί ύπέφερεν όλας 
του τάς δωπειας, αί ¿ποίαι, καδ’ όλα τά φαινόμενα, τώ  έπροξένουν ήδο- 
νην. Ε νίοτε επέτα καί μετά όλιγόλεπτον πτήσιν έπανήρχετο πάλιν εις τήν 
ώρισμένην φωλεόν του, είς εν φιαλίδιον, εν ω τδ εφΰλαττεν δ εΐρημε'νος 
φυσιοδίφης.

’Αμερικανός τις περιηγητής, ταξειδεύων εις τάς άρκτικάς ζώνας, έπε· 
χειρησε διάφορα πειράματα, όπως έξακριβώση πόσον ποσόν τροφής δύνα- 
ται νά κορέση ένα Έοκιμώον, άνήλικον εΐςέτι, καί τά έξαγόμενα των 
περιέργων ερευνών του ήσαν τά εξής: ί  μικρός κάτοικος τών πολικών 
χωρών κατεβρόχ'Οισεν εντός 24 ιδρών υπέρ τά 2 χιλιόγραμμα ώμοΰ πεπη- 
γότος κρέατος φώκης, Ιτερα 2 χιλιόγραμ. πεπηγότος καί έπειτα βρασδέν- 
τος κρε'ατος φώκης, 1%  χιλιο'γραμ. άρτου, κατόπιν έπιεν εν τέταρτον λί· 
τρας ζωμοΰ έκ κρέατος, τρία ποτήρια οινοπνεύματος καί τεσσαρας λίτρας 
ΰδατος.

Προ ¿λίγων μηνών αμερικανική τις οικογένεια, ¿νόματι Buxtone, 
επεσκεφ'όη τήν επί των Καρπαθίων, ¿ρέων κειμένην έπαυλιν του βασιλέως 
τής 'Ρωμανίας. Έ ν  τω άλσει το3 μεγάρου προςήλδεν εις ύπάντησιν αυ
τής μία κυρία, δρέπουσα άσκόπως καί άνά παν βήμα τά πρό αυτής τυγ- 
χάνοντα ¿ο'δα, ών τά φιίλλα κατόπιν άπέκοπτεν έν νωχελεία καί έρριπτε 
καταγής. Τό είδος τής διασκεδάσεως προεκάλεσε τήν άγανάκτησιν της 
πρακτικής άγγλίδος, είπούσης έπί τέλους πρός τήν έν λο'γφ κυρίαν: — „Κρίμα 
τα ωραία άνδη, είς τήν πατρίδα μας δυο έξ αυτών τιμώνται αντί σελι
νιού. Ε ω ς τώρα άναμφιβόλως δά  κατεστρέψατε ποσόν έχον αξίαν πλέον 
τών δυο λιρών.“  — Ή  κυρία έστη καί άπεκρίδη μειδιώσα: — „Καί εις 
ημας εδώ τά  ρόδα ταΰτα έχουσιν άξίαν περισσοτέραν συχνά αντί ενός 
καί μόνου γράφονται ποιήματα, ρίπτοντσι έρωτικά βλέμματα καί δίδονται 
φιλήματα.“  Καί ύποκλιδείσα άπεμακρύνδη ή ταΰτα είποΰσα κυρία. Παρά 
τών φυλάκων εμαδον οί ξένοι μετ’ όλίγον ότι ί  κυρία έκείνη ώνομάζετο 
Κάρμεν Σύλβα καί ήτον ή βασίλισσα τής 'Ρωμανίας ’Ελισάβετ.

• Έ κ  τών καί)·’ έκάστην έγειρομένων παραπόνων ένεκα τής όπισδο- 
δρομήσεως τής γεωπονίας καί τής καλλιέργειας τών δημητριακών καρπών 
έν Εύρώπη όρμηδείς ό σπουδαίος γάλλος συγγραφεΟς G randeau άπήγγει- 
λεν εσχάτως έν^Νανσύ λόγον, 1ξ ου άποσπώμεν τά έξης συμπεράσματα. Μετά 
πολλάς μελέτας χ α ί συνεχής έρευνας άπέκτησεν ό Αηδείς οικονομολόγος 
τήν πεποίδησιν, -ότι if  καλλιέργεια των δημητριακών καρπών έν τάίς πε- 
πολιτισμέναις χώραις τής Εύρώπης, παρ’ δλον τόν άνταγωνισμόν τή ς ’Αμε
ρικής καί τήν Ιλάττωσιν τών τιμών, δυ'ναται ν’ άποβή έπικερδής εις τούς 
έπιχειροΰντας, αρκεί μόνον νά γίνη κατά τρόπον συμφέροντα καί κατάλ
ληλον. Ή  μέδοδος όλη συνίσταται εις τό ν’ άποσκορακισδώσιν αί πα
ραδόσεις κα ί, όπως εις όλους τούς άλλους κλάδους ττς βιομηχανικής πα· 
ραγωγής, ούτω καί ένταυδα νά έφαρμοσδώσιν έπιστημονικαΐ άρχαί, έπί 
τή βασει τών οποίων ν’ άνακαινισδώσι καί τελειοποιηδώσι τά γεωπονικά 
έργαλεία. Τ ί  εΐνε δυνατόν νά έπιτευχδή, έάν είς μέν τό έδαφος δ γεω
πόνος παρέχη τήν άπαιτουμένην κόπρον, επιχειρεί δέ τήν σποράν καί τήν 
συγκομιδήν δι’ όσον ένεστι τελείων δεριστικών, άλωνιστικών κτλ. μηχανών, 
απεδειξεν ο G randeau διά πολλών παραδειγμάτων. Τ ά  ΐδικά του πει
ράματα δ ίν  επεχείρησε κεκλεισμένος έν τω  σπουδαστήριο» του, άλλ’ έπί 

,τών άγρών, όπου έπί έκτάσεως 6 εκταρίων αντί τών συνήδως συγκομισ
μένων 12—15 έκατολίτρων συνεκόμισε 36 καί 38 εκατόλιτρα σίτου άνα 
παν εκτάριον. Ο ι γείτονες κτηματίαι, οί τήν αυτήν μέδοδον Ιφαρμόσαν- 
τες, τήν αυτήν εσχον έπιτυχίαν καί τά αυτά έπορίσδησαν έξ αότής κέρδη. 
Πολύ διδακτικά εινε τά  εξής παραδείγματα, τά όποια άνέφερεν έν τή 
¿ύμη του λόγου του ό έμβριδής G randeau. Ό  άγγλος γαιοκτήμων John 
P ro u t έν Sw abridgew orth καλλιεργών κατ’ έτος σίτον έπί έκτάσεως 
182 εκταρίων και μ τ τρέφων κτήνη, λιπάίνων τήν γην διά τεχνητής μό-

νον κόπρου, αλλά μεταχειριζόμενος είς όλας τας γεωργικός επιχειρήσει: 
του τας τελειοτάτας τών μηχανών, απολαμβάνει ένιαυσίους τόκους έκ τών 
εν ενεργςία κεφαλαίων του 1 4 % , έν <5 τό άποδεματικόν του κεφάλαιον 
δέν άποφέρει πλείονα τών 3 %  έπί τοΐς εκατόν. Συγχρόνως καί ή αξία 
τών γ«ιών του, ύπολογισδεΐσα τώ 1875 είς 500,000 φράγκων περίπου, 
άνήλδε τώ 1884 είς 780,000 καί πλέον. Διά τής έφαρμογής τής αυτής 
μεδόδου καί γάλλος τις κτηματίας έν C haren te  κατώρδωσε ν’ άπολαμ- 
βάνη κ ατ' έτος 1 4 %  καδαρόν κέρδος έκ τών έν ένεργεία κεφαλαίων του. 
"Ετερος γάλλος γεωπόνος έν τώ διαμερίσματι M euse τώ μέν 1874 έκέρ· 
δαινεν έξ ενός έκαστου εκταρίου 1200 λίτρας σίτου, ήδη δέ συγκομίζει έκ 
τής αυτής εκτάσεως γης πλέον τών 3800 λιτρών. Πάντα ταΰτα τά  πει
ράματα καί τά παραδείγματα μας πείδουσιν, έπεΤπεν ό G randeau , ôti 
πρέπει νά τελειοποιήσωμεν τά είς τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών καρ
πών χρησιμεύοντα εργαλεία. 'Η  τελειοποίησις τής οικονομικής διαχειρί- 
σεως δύναται έπομένως νά λύση τό γεωργικόν ζήτημα πρός τό συμφέρον 
καί τών παραγωγέων καί τών καταναλωτών.

Πρό τινων ημερών έξετεδησαν έν Παρισίοις είς δημοπρασίαν τ« 
έπιπλα καί αί συλλογαί άριστοκράτιδός τίνος, άρτίως άποβιωσάσης. Με
ταξύ άλλων άντικειμένων εύρέδη καί βόστρυχος τής πρώην Αύτοκρατείρας 
Ευγενίας, τόν ¿ποιον αύτη είχε δωρήσει τή άποδανούση κατά τήν ημέραν 
του γάμου της μετά Ναπολέοντος τοΰ Γ '.  ’Αλλά τό λείψανον τούτο έφάνη 
ανάξιον πάσης προςοχής, διότι ούδείς έκ τών παρισταμένων έπροδυμο- 
ποιείτο νά πλειοδοτήση επ’ αύτοΰ, εως ότου επί τέλους εόρέδη κουρεύς 
τις, άγοράσας τόν βόστρυχον αντί τριών φράγκων καί είπών ότι έδιδε τό 
ποσόν τούτο μόνον καί μόνον, διότι διενοείτο νά έφεύρη μέσον τ ι πρός 
βαφήν τών τριχών κατά τό ύποχρυσίζον του βοστρύχου τοότου χρώμα.

Ή  μεγίστη καί πολυανδρωποτάτη τών πόλεων του κόσμου, τό Αον- 
δΐνον, δά έξακολουδ-ήση, φαίνεται, έπί πολύ ακόμη νά καταπλήττη τόν κό
σμον καί νά χρήσιμεόη ώς πρότυπον διά τάς άλλας μεγαλοπόλεις. Προ 
τριών ετών συνεστήδη έν αυτή εταιρία υπό τήν διεόδυνσιν του λόρδου 
T ru ro , φερουσα τήν επωνυμίαν „Παγκόσμιον γραφεΐον πληροφοριών“  καί 
έχουσα μεγίστην σπουδαιότητα, διότι ε?νε διεθνής.καί δέν αποκλείει τοΰ 
κύκλου τών εργασιών της ούδενα τών έπί γης λαών. Παρέχει λοιπόν τό 
διεδνές τούτο γραφείον πληροφορίας περί τέχνης, έπιστήμης, βιομηχανίας, 
γεωπονίας, κτηνοτροφίας, έμπορίου καί άλλων Ιπιχειρη'σεων καί υπόσχεται 
νά δίδη άποκρίσεις καί είς αυτά τά έλάχιστα περί του καδ’ ημέραν βίο» 
καί τής οικονομίας έρωτήματα. Πασα υποβαλλομένη έρώτησις, όσον καί 
άν ήδελε φανή άσήμαντος καί τετριμμένη, όσον καί άν δά ήτο περιεκτική 
καί δ ’ απήτει πολλήν καί εμβριδή μελέτην, άπανταται μετά πάσης της 
δυνατής ταχύτητος. Ό  ιδρυτής τής έπιχειρήσεως 'ταύτης εΤνε άνδρωπος 
έντιμος, πλήρης αύταπαρνήσεως καί δραστηριώτατος. Έ ξ  αρχής δε τό 
έργον του έτυχςν έν ’Αγγλία συμπαδεστάτης υποδοχής.

'Η  ταμβακοδήκη Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ '. τήν όποιαν τώ έχάρισέ ποτε 
ή πόλις Βορδώ, έπωλήδη εσχάτως διά δημοπρασίας έν Παρισίοις. Εΐνε 
έκ χρυσοΰ κατεσκευασμένη, άδαμαντοκόλλητος καί φέρει μικροσκοπικάς 
άπόφεις τών λιμένων τοΰ Βορδώ, τής λα Ροσέλλης, τοΰ Τουλώνος, τής 
'Ροσεφώρ καί τής Μασσαλίας. Ή  αρχική της αξία άνήρχετο είς 1000 πε
ρίπου φράγκα, ήδη δ’ έπωλήδη αντί δωδεκάκις χιλίων φράγκων.

Μεταξύ τών ζακχαροποιών επικρατεί από τίνος ή πεποίδ-ησις, ότι ή 
παραγωγή τής ζακχάρεως ύπερέβη άπό πολλοΰ τά έσκαμμένα καί επομέ
νως ή ζακχαροποϊία κινδυνεύει νά υποστή πανωλεδρίαν. Ευτυχώς όμως 
ή μηχανική έν τοιαύταις περιστάσεσιν α’ναλαμβάνει τήν φροντίδα νά χρη
σιμοποίηση καταλλήλως τήν ώς έκ τής άμετρου παραγωγής περισσεύουσαν 
ζάκχαριν, ούτω δ’ επ’ εσχάτων εγινεν ή άνακάλυψις, ότι μικρά προςδήκη 
ζακχάρεως εις τό ύδωρ . τών ατμομηχανών άπεδείχδη ωφέλιμος ώς πρός 
τήν εύκολωτέραν καί άνευ προςκομμάτων λειτουργίαν των. Προςέτι δέ 
παρετήρησαν, ότι ή ζάκχαρις αναμιγνυόμενη μέ τό  λεγόμενον τσ εμ έν τι  
τό καδιστα άσυγκρίτως στερεώιερον.
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Ε σχάτω ς έξεδόδη υπό του γάλλου Λουδοβίκου άοΰβΓΐ βιβλιον πραγ
ματευόμενου τούς ά ρ ιβ τ ιρ ο ύ ς ,  ήτοι τούς άνδρώπους έκείνους οί όποιοι 
εις όλας των τάς έργασίας καί άλλας χρείας μεταχειρίζονται, αντί ττς δε
ξιάς, τήν άριστεράν χείρα. Καί φυλήν μέν καδαρώς αριστερών άν'ορώπων 
ούδαμοΰ ευρεν, άλλ’ ύπάρχουσι παλλαί τοιαΰται ρέπουσαι κατά τό μάλλον 
ή ήττον είς τήν χρήσιν τής άριστερας, τοΰτο πράττουσι π. χ. κατά 7 0 %  
οί κάτοικοι τοΰ Πενδσάπ, όμοίως δέ καί οί πλειστοι τών ιθαγενών τής 
'Οττεντοτίας καί τής Γης τοΰ πυρός. Γενομένων δ ’ έρευνών περί τοΰ 
ζητήματος τούτου καί έπί κακούργων, εύρέδη ότι τά 14 εως 2 2 %  εκ τών 
καταδίκων ήσαν αριστεροί, έν ω τοιοΰτοι εξαιρετικοί άνδρωποι είς όλας 
τάς κοινωνικάς τάξεις ευρίσκονται συνήδως άποτελοΰντες μόλις τά 8 —9% .

Τ ά  έργα τών νεωτε’ρων ζωγράφων πωλοΰνται έν Παρισίοις αντί λίαν 
ύπερόγκων τιμών. Νομίζομεν όμως ότι μοναδικήν τώ όντι ύπερτίμησιν 
άπέκτησεν είκών τις τοΰ γάλλου M ille t, αντί τής οποίας ’Αμερικανός τις 
προςήνεγκε 500,000 φράγκ.ων. Πρό εικοσαετίας, καδ’ ήν δηλαδή έποχήν 
ό δημιουργός τής είκόνος εύρίσκετο έν τή ακμή τής ηλικίας καί τής δρα
στηριότητας του, έμπορός τις ήγόρασε τήν αυτήν εικόνα αντί 2000 φράγκ. 
Τήν σήμερον ό ζωγράφος δέν εύρίσκεται μεταξύ τών ζώντων. Ή  είκών 
του ,,ό χαιρετισμός τών αγγέλων“, παριστάνει σκηνήν συνηδεστάτην εις 
τόν άγροτικόν βίον τών καδολικών καί τών καδ’ ήμας χωρών. Καδ ην 
στιγμήν άρχίζει νά κρούη ό κώδων τοΰ Έσπερινοΰ, δυο χωρικοί διακό- 
πτουσι τήν εργασίαν των καί ασκεπείς προςεύχονται.

Ε ίς  όλα τά έγχειρίδια τής Φυσικής υπάρχει άναγεγραμμένη, οίονεί 
κατά παράδοσιν, καί ή σημείωσις ότι έλαιον χεόμενον έπί των αγρίων τής 
δαλάσσης κυμάτων κατευνάζει τήν όργήν αυτών. Τό φαινόμενον τοΰτο 
εξηγείται Ικ τοΰ ότι ί  μεγαλειτέρα τών μορίων τοΰ ελαίου συνοχή, ό 
γλίσχρος αύτοΰ (ίευστός ύμήν, καδιστα αδύνατον τήν περιστροφήν τών κυ
μάτων καί τήν ταχεΤαν αυτών δλΰσιν. Τοιουτοτρόπως ό αήρ δέν ευρίσκει 
σημέϊά, έφ’ ών νά προςβάλη τό κΰμα, δέν δύναται δέ απασαν τήν μαζαν 
τοΰ ΰδατος αύτοΰ δριζοντείως νά παρασύρη καί νά σχηματίση τρικυμιώδη 
κύματα. Ε ίς τάς εξηγήσεις ταύτας ολίγοι Ιπίστευον μέχρι τοΰδε είλικρινώς 
καί οι πλήστοι άμφέβαλλον περί της πρακτικής των έφαρμογής, πάντες 
όμως ούκ ολίγον έξεπλάγησαν, ότε πρό τινων έτών ό άγγλος πλοίαρχος 
Οΐιείψϊηά έπέστειλεν είς τήν έδνικήν Ε ταιρίαν σωσιβίων πλοίων έκδεσιν περί 
τών κατευναστικών ιδιοτήτων τοΰ ελαίου έπί τών δαλασσίων κυμάτων. Τή 
επινεύσει τοΰ αγγλικού ναυαρχείου έγιναν έκτοτε πολλά πρακτικά πειρά
ματα, καδ’ ά άπεδείχδη πραγματικώς ότι πολλάκις μικρά ποσότης έλαίου 
ήδύνατο νά θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ή ση έν καιρώ κινδύνου. Ώ ς  έκ τούτου τό ναυαρ- 
χεϊον έξέδωκεν οδηγίας πρός χρήσιν τών ναυτιλλομένων, εξ ών μεταφερο- 
μεν ήμεϊς ενταΰδα τάς έξης κυριωτέρας.

— Έ π ί  έλευδέρων κυμάτων, ττο ι κυμάτων βαδέων ίδάτων ή  έπε- 
νέργεια τοΰ έλαίου εΤνε σημαντικωτάτη.

— Παρά τήν ακτήν, ή όπου τά  κύματα δλοΰνται έπί σκοπέλου, άβα- 
δοΰς καί έκτεταμένης ακτής ή  έπενέργεια εΤνε άβεβαία, διότι ένταΰδα τα 
κύματα όριζοντείως κινοΰνται πρός τό άβαδές ύδωρ' όπωςδήποτε όμως ή 
χρήσις τοΰ έλαίου δέν εΤνε ανωφελής.

—. Χρησιμώτατα πάντων εΐνε τά βαρέα καί παχύτατα έλαια, καί 
αυτά άκόμη τά τών μηχανών, έστω καί άν έχρησιμοποιήδησαν προ
ηγουμένως.

— Μικρά ποσότης έλαίου άρκεϊ, όταν τοΰτο ήνε δυνατόν νά επι- 
χυδή κατά τήν εναντίαν πρός τόν άνεμον διεύδυνσιν.

— ’Αξιοσύστατος εΐνε ή χρίσ ις αύτοΰ διά τά πλοία καί τάς λέμβους 
ου μόνον κατά τόν πλοΰν, άλλά καί κατά τήν προςόρμισιν καί άγκυρο- 
βολίαν.

—  'Η  έπενέργεια βεβαίως έξασδενίζεται, έάν τδ υδωρ εΐνε λίαν ψυ
χρόν, ώςτε νά παρακωλύη τήν έξάπλωσιν τοΰ ελαίου.

Τοΰτο όμως Ιξαρταται έκ τής ποιότητος αύτοΰ.
— 'Ο  κάλλιστος καί προςφορω’τερος τής χρήσεως τρόπος εινε, εάν

έξ άμφοτέρων τών πλευρών τοΰ πλοίου έξαρτηδώσι σακκοι, περιεχοντε; 
επαρκές ποσόν έλαίου, οΐτινες όμως νά ήνε διά χονδρών βελονών πολλκ- 
χοΰ διατρυπημένοι, ώςτε ευκόλως νά εκρέη τό παχύ ελαων.

Έ ν  ταΐς δαλάσσαις τών δυτικών ’Ινδιών άνεκάλυψεν εσχάτως Βακτη- 
ριολόγος τις φωςφορίζοντα βάκιλλον, καλλιεργήσας δέ και δρέψας αυτόν 
κατώρδωσε νά μεταφέρη καί είς Ευρώπην Τό μιχρόβιον τοΰτο εΐνε ισως 
ί  άφορμή τής φωςφοριζούσης λάμψεω; τών τροπικών δαλασσών. Εκτι
θέμενος είς τόν ατμοσφαιρικόν άέρα, έκπέμπει έν τω σκότει άξιοπεριεργον 
φώς χρώματος κυανοπρασίνου καί έν πολλοΤς ύπομιμνήσκοντος τήν έντασιν 
τον ήλεκτρικοΰ. Ό  βάκιλλος ουτος δύναται νά ένοφδαλμισδή εις νεκρούς 
ίχδΰς καί έν δερμοκρασία 20—30" αναπτύσσεται τόσον ταχέως, ώςτε εν
τός 24 ωρών τό πολύ άπαν τό σώμα τοΰ ίχδόος φαίνεται ωςει σπινθηρο
βολούν καδ’ όλας τάς διευδύνσεις. Έ ά ν  ήδη πλύνωμεν τόν ίχδύν δ ι’ 
ΰδατος, βλέπομεν ότι οί βάκιλλοι καί εις τοΰτο μετέδωκαν μαγικήν αλη- 
δώς λάμψιν καί φωταύγειαν. ’Από τίνος χρόνου τό δαυμάσιον τοΰτο φαι- 
νόμενον δεικνύεται δίς τή ; έβδομάδος έν τώ ίχδυοτροφείω τοΰ Βερολίνου 
είς τούς έπισκεπτομένους αύτό περιέργους. 'Γπό τό μικροσκόπιο» οι εν 
λόγω μικροοργανισμοί φαίνονται ώς μικραί καί κατ’ άμφότερα τα ακρα 
καμπύλοι δοκίδες, ολίγον τι προςομοιάζουσαι πρός τούς κομματοειδεΐς βα- 
κίλλους τών χολεριώντων. Τήν φωτιστικήν του δύναμιν χάνει ό βακιλλος 
ούτος έν δερμοκρασία 40°. Τό σύνηδες φαινόμενον τοΰ φωςφορισμοΰ τών 
ύδάτων έν τή βορείω δαλάσση καί τω  Άτλαντικώ ώκεανω προκαλεϊται 
υπό μικρών δαλασσίων ζώων, όρατών έπί τής έπιφανείας τής δαλάσσης 
καί είς αύτόν τόν γυμνόν ¿φδαλμον. Ίπάρχουσι 3έ καί τελειότερον άνε- 
πτυγμένα δαλάσσια ζώα, τά πυρόσωμα π. χ ., τά ίπο~α έπίσης εκπέμπουσι 
φωτεινάς άκτίνας. Τ ώ  1876 ό L assa r παρετήρησεν έξαισίως φωςφορί- 
ζουσαν τήν Ιπιφάνειαν τ ι ς  Προποντίδες, ή λάμψις δέ προήρχετο έξ άπει- 
ροπληδών άσκιδίων άνελδόντων άπό τοΰ βάδους τών ύδάτων εις την επι
φάνειαν. Πολλάκις παρετηρήδησαν ίχδΰς καί αστακοί φωςφορίζοντες καί 
έμβαλόντες τάς οικοδέσποινας είς άπερίγραπτον τρόμον. Αίτια όμως της 
φωτοβολίας ταύτης εΐνε μικροοργανισμοί, οί οποίοι κατά τάς ερευνάς του 
Pflüger καί τοΰ L assa r φαίνονται υπό τό μικροσκόπιον ώ'ς στρογγυλά 
σφαιρίδια. Ε ΐν ε ,δ έ  άβλαβή καί δέν ύποδηλοΰσιν έναρξιν τής σήψεως. 
’Απ’ Ιναντίας μάλιστα, ή  σήψις φονεύει αυτά καί τ’ αποστερεί τής φω
τιστικής των δυνάμεως. Τ ό φέρον τόν φωςφορίζοντα βάκιλλον δαλασσιον 
ύδωρ διατηρεί τό φώς του 24 ώρας καί πλέον άκόμη, εάν διαρκώς συγ- 
κοινωνή πρός τόν άέρα. Ε ίς τό γλυκύ ύδωρ δ βάκιλλος δέν μεταδίδει 
τήν λάμψιν του.

Περί τοΰ ζητήματος, έάν ό σημερινός κόσμος εγινε πλουσιώτερος η 
πτωχότερος, ήγόρευσε πρό τίνος έν Λιβερποόλη ό λόρδος Δέρβυ καί με
ταξύ άλλων εΐπεν, ότι κατά τά τελευταία ετι έχειροτέρευσε μέν ή  οικονο
μική κατάστασις τοΰ ατόμου καδ’ έκαστον, άλλά τό σύνολον όμως δεν 
ύπέστη άπωλείας. Τοΰτο άποδεικνύεται έκ τής καταναλώσεως του τειου 
καί τής ζακχάρεως. Έ ν. ετει 1880 αύτη συνεποσοΰτο είς 158,000,000 λί
ρας στερλ. τώ  δέ 18S5 είς 182,000,000. Τ ώ  1880 κατηναλώδησαν έν 
’Αγγλία καί ’’Ιρλανδίφ 19,500,000 στατήρες ζακχάρεως, τώ  δέ 1885
24.100.000. Άλλην άπόδειξιν τών ισχυρισμών του ό άγορεύων έφερε τάς 
παρακαταδήκας έν τοϊς ταμιευτηρίοις, συμποσουμέ.ας τώ  μέν 1880 ε>ς
78.000.000.λιρ. στερλ., τώ δέ 1885 είς 34,000,000. Ό  έπί τών είςοδη- 
μάτων φόρος υπελογίσδη τω 1880 είς 577,000,000 λιρ. στερλ., τώ  δέ 1885
031.000.000. Μεταβαίνων δέ είς τά αίτια τής σημερινής άκινησίας καί 
στασιμο'τητος τοΰ άγγλικου έμπορίου καί τών έπιχειρη'σεων, παρετήρησεν 
ό λόρδος Δέρβυ ότι τοΰτο έν μέρει μέν ίσως ·ηνε συνέπεια τοΰ άλλοτε μή 
ύπάρχοντος άνταγωνισμοΰ τής ξένης βιομηχανίας, έν μέρει ομως πρεπει 
ν’ άποδοθή καί εις τόν άδιάκοπον καί ταχύν πολλαπλασιασμόν τού πλη- 
δυσμοΰ, αυξανόμενου καδ’ έκάστην κατά 1000 ψυχάς. Τελευτών παρε
τήρησεν, ότι κατά τήν γνώμην του εντός ενός έτους· δά  διευκρινισδή η 
κρίσιμος αύτη κατάστασις.
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Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ .
' ϊ π ό  τό κράτος τη ; αμφιβολία; καί του φόβου περί τού προςεχού; 

μέλλοντα;, δ ένταύδα γυναικείο; κόσμος, παρασυρόμενο; υπό του άνδρικού, 
8«  είχέ τ ι ;  δίκαιον λόγον νά νομίζη, ότι όλίγην εδωκε προςοχ-rv εις τα ; 
συρμικά; καινοτομία; καί ώ ; έκ toutou ούδ’ 
ή Κ λ ΐιώ ,  κατά τό παλαιόν τη ; εδο;, ευρό τ ι 
άξιον λόγου υπόδειγμα νά ύποβάλη εί; τήν κα- 
λαισδησίαν των φίλων τη ; άναγνωστριών. Καί 
όμως δέν ελλειφαν καί εδώ αί συνήδει; χει- 
μεριναί διασκεδάσει;, δέν ήλαττώδησαν οϊ κατά 
παν έτος γινόμενοι χοροί τών αριστοκρατικών 
καί μεσαίων τάξεων, τών συντεχνιών καί των 
συλλόγων, αί τρόλαι τών άπόκρεω, αΐτινες 
άντί νά περιορισόωσι μάλλον άνεζωπυρώδησαν, 
δύναταί τ ι ;  εϊπέΐν, υπό τήν ύπόκωφον κλαγγήν 
των πέραν του 'Ρήνου όπλων τή ; Έκδικήσεω;.

Κατά τά ;  διαφόρου; ταότας εσπερίδα; 
καί τού; χορούς παρετηρήδη Ιν περίεργον φαι
νόμενου, ότι δηλαδή όσον πολυτελέστεροι ήσαν 
αί έσδ-ήτ; τών πρεσβυτερών καί ηλικιωμένων 
γυναικών, άλλο τόσον άπλοόστερα καί άπερίτ- 
τω ; · κατεσκευασμόνα ήσαν τά χορικά ίμάτια 
των νεανίδων. Δέν πιστεΰομεν αιτία του φαι
νομένου νά ηνε ή χαιρέκακο; πρόδεσι; καί 0 
σκοπό; των ηλικιωμένων κυρίων νά ύποδεί- 
ξωσιν ότι δέν έξηντλήδησαν ακόμη έν Γερμα
νία τά γαλλικά δισεκατομμύρια, ώ ; καδ’ ήμε
ρον διατυμπανίζουσιν οί ώ ; προ; τό αψίκορον 
εσχάτω; πολύ όπερτερήσαντε; τού; δυμοειδέί; 
καί πλουσίου; γείτονά; των Γερμανοί , ' αλλά 
μάλλον νομίζομεν, ότι τό φαινόμενον τούτο έχει 
ύποκεκρυμμένον τινά καί όρδότατον λόγον. Καί 
έν πρώτοι; ή συμφυή; πρδ; τήν νεότητα χάρι; 
καί έρασμιότη; δέν έχει καμμίαν ανάγκην τ~ ; 
πολυτελεία;, δπω ; δέλξη καί γοητεύση τόν πα
ρατηρητήν, καί έπειτα εις τήν νεολαίαν ούτε πρέπον ουτε άρμόζον εΐνε νά 
στολίζεται διά βαρυτίμων αντικειμένων, Ινεκα τών όποιων καί μόνων βε- 
βαίω; δέν εινε δυνατόν να έπισυρη τόν θαυμασμόν καί τού; επαίνου; των 
άλλων. Αι περασμένοι τήν ηλικίαν έχουν άναμφιβόλω; δίκαιον έάν στολί-

ξωνται περισσότερον, διότι διά των κοσμημάτων των καί τών βαρυτίμων 
έσδήτων, έάν μτ διά τινο; άλλου προτερήματο;, δυνανται τουλάχιστον να 
δείξιυσιν, ε ΐ; ποίαν άνήκουσι κοινωνικόν τάξιν καί τίνα; πόρου; έχει ή  οι

κογένεια των.
’Επιδιώκεται δέ κατα τού; σήμερον επι· 

κρατούντα; συρμού; παρά των άγαμων καί 
νεαρών κυριών ή κομψοπρέπεια καί ή  άπλότη;, 
οϋ μόνον όσον αφορά τά ενδύματα τού χοροί, 
αλλά καί ε ί; τού; ιματισμού; των περιπάτων 
καί τών έπισκέψεων. Ώ;.καινοφανέστατου δέ 
καί άριστοκρατικώτατον ειδο;- πίλου προτι- 
μώσι το διά τή ; ένταύδα παρατεθειμένη; εί- 
κόνο; ημών ΰποδεικνυόμενον, τό όποιον δυνα
τοί νά κατασκευασδή έκ βελούδου, ή  καί, κατό 
τό προ;εχέ; έαρ καί δέρο;, . έκ ψιάδου. Έν 
γένει όμω; παρατηρείται πάλιν παρά τα ϊ; γυ- 
ναιξί κλίοι; τ ι; πρό; τούς εύμεγέδεις τό σχήμα 
πίλου;, αν καί δέν ίέλω σιν. αότού;: νά ήνε 
πάρα πολύ όγκώδει; καί υπερβολικώ; υψηλοί, 
οπω; έπεκρα'τει συρμό; κατά τά παρελθόντα 
έτη. Τήν σήμερον άρκουνται νά φέρωσιν αυ
τού; όλίγον τι πλατύτερου; καί μεγαλέιτέρου; 
παρ’ όσον ήδελον εΤσδαι; έάν ακριβώς- προ;· 
ηρμόζοντο έπί τη ; κεφαλή;, εω; ου ίσως 
πνεύση πάλιν αύρα έξ εναντία; διευδύνσεως 
καί παρακινήση τά ; γυναίκα; νά άλλάξωσι καί 
τό σχήμα καί τό εΐδο; τών πίλων των.

Ταύτα εν όλί ¡•οι; περί τών συρμών τοί 
παρόντο; χειμώνο;, κα!>’ οδ; όπωςδήποτε επι
κρατεί από πολλών μηνών μάλλον νηνεμία καί 
ακινησία, παρά συνεχή; μεταβολή καί αστα- 
σία, ώ ; συνέβαινε πρό πολλών ετών. Καί τι 
γυναικεΤον φίλον, μεδ’ όλα; τά ; ριζοσπαστι
κά ; ιδέας καί τά ; προςπαδεία; όπως χειρα- 

φετηδή, εινε στοιχείου μάλλον συντηρητικόν καί τά ; εξει; καί ίδιοτροπία; 
του, μεδ’ ων έσυνείδισε νά ζή, δέν δύναται τόσον εύκόλω; νά έγκαταλίπη. 
Ό πω ;δτποτε επιφυλασσόμενα έν προ;εχεί τεύχει νά παραδέσωμεν ύπο- 
δείγματα άξιοσόοτατα τών συρμών τού προ;εχου; έαρο;.

5 313* Προ; τού; νέου; ¿φίλου; τή ; ,,Κλειους“
έπαναλαμ^άνομεν λέγοντε; οτι, επειδή ή έκδοσι; 
τού ήμετερου φύλλου κατά τό τρέχον ετο; ήρχισεν 
όλίγον^ βραδύτερου τη ;  ώρισμένης προδεσμία;, τά 
καδ’ έκαστον τεύχη δά εκδίδωνται καί αυτά έπί 
όλίγον άκόμη χρόνον βραδύτερου τή ; έν τή προ- 
μετωπίδι των σημειουμένη; -ημερομηνίας.

0 ^ *  Τ οί; έν Αλεξανδρεία φίλοι; ήμων συν- 
δρομηταί; άναγγέλλομεν, ότι κατά τό έτο; τούτο 
τήν εκεί έπιστασίαν τή ; ,,Κλειού;“  άνεδέσαμεν 
τοΤ; άξιοτίμοι; κυρίοι; Π . Σαράντη, β ιβ λ ιο π α -  
λ (Ιο ν  ό  ,,Φ ό ίνιξ“, καί Άριστομ. Συνοδινώ.

Φ ιΧοχάλψ  Α να γνω ο τρ Ια  εί;Κωνσταντινοό- 
πολιν. Δικαίω; κατεγοτ'τευσεν 'Γ υ ά ; ή Ιν τ ή  σε- 
λίδ. 329 τού Β '. τόμου λαμπρά εικώυ τού Κόίουλ- 
μπαχ. Αί χαρίεσσα.ι μικραί άδελφαί, δέν έπλάσδη-

σαν υπό τή;φαντασία; τού διαπρεπού; καλλιτέχνου, 
άλλ ύπάρχουσι τώ  όντι, καί ε ί; τά ; φλέβα; των 
ρέει τό άγνότατον ελληνικόν αίμα. Παρά τού 
σεβαστού καί σοφού άντιπροςώπου τή ; Έλλάδο; 
έν Βερολίνω, κ. ’Αλεξάνδρου 'Ρ .  Τ αγκαβή έμάδο- 
μεν, οτι είνε δυγατέρε; τού μακαρίτου υιού του 
Άριστείδου καί φέρουσι τά ώράία ονόματα Αίμυ- 
λία καί Σο^ρία, Δ-ημοοιεύοντε; τήν ώραίαν εικόνα 
ούδεμίαν ειχομεν ιδέαν περί τούτου, έχάρημεν δέ 
πολύ μαδόντε; εκ τών υστέρων, ότι ή  συγκινητική 
αυτή; υπόδεσι; συνεδέετο τόσον στενώ; πρό; τόν 
σεβαστόν ημών συνεργάτην καί τών ελληνικών 
γραμμάτων Πρυτανιν.

Κ. Ν . Γ. ε ΐ; Καβάλλαν. . Τό έλάβομεν ύπ’ 
όψιν. —  κ. Π . Μ. καδηγ. εΐ;., P iacenza. Πρό;- 
εχώ; περιέρχεται ό Α '. τόμο; εΐ; χείρά; Σα;. —

— κ. Στ. Κ. ε ί; Δαμασκόν. Εσημειώσαμεν και 
Σ α ; ευ’χαριστοΰμεν. Κατά τάλλα δά συμμορφω- 
δώμεν πρό; τά ;  φυλικά;'Γμών όδηγία;. —  κ. Π. 
Ν. Π . ε ί; Πάτρα;. ’Ελτ'φδησαν καί Σ α ; εύχαρι- 
στούμεν. — κ. Γ. Κ. ε ί; Γαλάζιον. Ένεγράφησαν 
άπαντε; καί άπεστάλησαν ήδη αυτοΤ; τά αιτοό- 
μεν«. — κ. Γ . Λ. ε ί; Γιοόργεβον. Έ ξ  όσων Ιμά- 
δομεν ύπα'ρχει Ιν βιβλίου Πραγματογνωσία; υπό 
Κεχαγιά, εκδοδέν έν Άδη'ναι; υπό Κ. Βλαστού 
καί τιμώμενον άντί δραχιι. 2 καί έτερον, έπίση; 
τοιοιίτου είδους βιβλιον έξεδόδη όπό τίνος διευ- 
δυντρίας τού έν Θεσσαλονίκη παρδεναγωγείου, η ; 
άγνοούμεν τό όνομα. Ό  γράψα; _ήμΐν περί τών 
βιβλίων τούτων λέγει, ότι είς τήν ελληνικήν γλώσ
σαν ούδέν ύπάρχει άξιον λόγου βιβλίον περι Πραγ
ματογνωσίας.

_ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ, Ή  καλλιτεχνία καί δ έμπορο; (συνέχειαί. —  Ιστορία τή ; δανατικίί;. ποινή;. — Ή  έπάίτις (Διήγημα — συνέχεια). — 
Μή πίστευε. Τ ή  άπορφανωδείση δεσποινιδι Βιργινία Ζ . Ποίημα υπό Κων. Φ. Σπόκου. — Ή  Σιών (μετά είκόνο;1. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία 
των εικόνων. — ^Ποικίλα. ("Ημεροι σφήκε;. — Πολυφαγία Έσκιμώων. — Τ ί κοστίζει . Ιν ρόδον. — Ή  σημερινή γεωπονία. —  Άξια βοστρύχου^τής 
αύτοκρατείρα; Ευγενία;. — Τ ό ,,Παγκόσυ.ιον γραφείου πληροφοριών*1. — Ή  ταμβακοδήκη Λουδοβίκου τού ΙΔ '. — 'Η  κατάστασι; τής ζακχαροποιΐας). 
— ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. (Φυλαϊ α ρ ιβ τ ΐρ ώ ν  άνδρίόπων. — Ό  „χαιρετισμός τών αγγέλων“ . — Τό έλαιον, κατευναστικόν τών κυμάτων. —  Άνα- 
κάλυψι; φωςφορίζοντο; δαλασσίου βακίλλου. — Ό  Δέρβυ περίΙιπλουτολογίας). — Συρμική κατάστασις (μετά είκόνος). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ό  διάδοχος Κωνσταντίνο;, .κατ’ άδηναϊκήν. φωτογραφίαν (έν σελ. 17). — 'Ρωμαίων παρδένων δυσίαι. Είκών ύπό "Ηρας 
νόομανς (εν σελ. 21). — Ή  Σιών (Ιν σελ. 25). — Ή 'Ιερουσαλήμ έπί Χριστού (έν σελ. 23).

’Εκδότης Π . Δ. Ώ ΤΟΙΤΡΗΣ. '
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