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Η Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α  ΚΑΙ  0 ΕΜΠΟΡΟΣ .
( ι έ λ ο ς . )  ·

Κατά τήν αυτήν περίπου εποχήν, καδ’ ήν έν Φλωρεν
τία άνεγεννατο ή καδόλου τέχνη, ύπέστη καί έν Φλανδρία 
ή ζωγραφική ριζικήν μεταρρύδμισιν. Καί ένταύδα είς τόν 
αγώνα τούτον έπρωταγωνίστησαν αί μεγάλαι της χώρας 
έμπορικαί πόλεις. Πολλάκις έρρέΟη καί ημείς τό έπαναλαμ- 
βάνομεν, ότι τό έμπορικόν πνεύμα τά  μέγιστα έπέδρασεν 
έπί τήν άνάπτυξιν τών περί τέχνης νεωτέρων δεωριών. "Οσα 
γένη άνδρώπων έχουσι τήν αύτάρκειαν νά ζώσι περιορισμένα 
κατ’ οίκον, πολυ ευκόλως περιπίπτουσι καί προςκολλώνται 
είς εξεις παλαιάς χωρίς νά έκδη- 
λώσιν έπιδυμίαν πρός νέους τύπους.
'Οςτις όμως εΐνε συνειδισμένος είς 
μακράς περιηγήσεις νά έξετάζη τους 
ξένους λαοός καί τάς χώρας διά 
βλέμματος, έπιδιώκοντος παντα- 
χού τό κέρδος καί τό συμ.φέρον, 
άποκτα άνεκτίμητον πείραν περί 
τήν παρατήρησιν καί καταλαμβά
νεται ύπό της αγάπης προς τήν 
πραγματικότητα της φύσεως μετά 
τών πολλαπλών της δελγήτρων.
Είς τάς οδούς καί τάς αγοράς των 
πόλεων ττς  Φλανδρίας συνηντώντο 
ποικίλως ένδεδυμένοι καί διάφορον 
έχοντες φυσιογνωμίαν οί άντιπρός- 
ωποι όλων τών λαών τής Δύσεως 
καί τής ’Ανατολής, Ά γγλοι καί 
Σκανδιναυοί, Γάλλοι καί 'Ισπανοί,
’Ιταλοί καί Άνατολίται μέ τά  ποι- 
κιλόστικτα καί βαρύτιμα των ίμά- 
τια. Ό  έκ τής εμπορικής δέ ταύ- 
της κινήσεως έπισωρευδείς είς τήν

Χ Λ Κ Ι Ω .  Τ Ο Μ Ο Σ  τ · .

χώραν πλούτος έδωκε τήν πρώτην ώδησιν πρός άναγέννη- 
σιν τής καλλιτεχνίας.

Τό αυτό συνέβη κατόπιν καί έν Γερμανία, όπου ή τέχνη 
εύδύς έξ άρχής έφερε κοσμικον χαρακτήρα καί προήλδεν έκ 
τών μέσων τάξεων τού λαού. Δέν δυνάμεδα ούτε δέλομεν 
νά έξετάσωμεν έκτενέστερον τήν πορείαν, ήν κατά τους χρό
νους τής Άναμορφώσεως καί κατόπιν ελαβεν ένταΰδα ή 
άνάπτυξις τής αρχιτεκτονικής καί ζωγραφικής, διότι φοβού- 
μεδα μή Ικταδώμεν πέρα τού δέοντος καί, αντί νά εύχαρι-

στήσωμεν τόν φίλον αναγνώστην, 
παρασυρωμεν αυτόν άκοντα είς λα- 
βυρινδον αδιέξοδον. Διότι κατά 
τους χρόνους τούτους έν τή μέση 
Ευρώπη έδώ μέν βλέπεις τους Γάλ
λους ύπό τους ενδόξους βασιλείς 
των να εχωσι τέχνην καδαρώς βα
σιλικήν, δεραπαινίδα τών αυλικών 
όργίων καί της συμπαρομαρτούσης 
ακολασίας, έκεί δέ τήν λαμπράν 
τής 'Ολλανδίας καλλιτεχνίαν, δλως 
άπέριττον καί αύστηρώς μιμουμέ- 
νην τήν φύσιν.

Διά ν’ απαλλαγή δέ ό τότε 
κόσμος τής πολιτειακής καί κοι
νωνικής παραλυσίας καί διαφδοράς, 
άπητείτο νά έπέλδη ανατροπή τις 
έκ βάδρων, οΐαν ύπέστη πραγματι- 
κώς ή κοινωνία διά της γαλλικής 
έπαναστάσεως. ’Αποστροφήν μέν 
καί φρίκην αίσδανόμεδα έπί τοίς 
άνοσιουργήμασιν, όσα έτελέσδησαν 
διαρκουσης τής άναστατώσεως έκεί-ΧΑΡΙΛΑ02 ΤΡΙΚΟΪΠΗΣ.
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νης, αλλ’ όφείλομεν νά ο'μολογήσωμεν ότι ό κόσμος έντεϋδεν ταξύ άλλων νά παραχδή καί τέχνη, νά δημιουργηδώσιν έκ 
ηρυσδ-η σημαντικωτάτας ώφελείας. Έ κτοτε έχομ.εν κοινω- ‘του μή όντος τεχνΐται, οίςτε νά λέγωμεν, ίδοό έχομεν και 
νικάν πολιτισμόν, οςτις παρ’ όλας του τάς ελλείψεις πάν- γράμματα, έχομεν και καλλιτεχνίαν.
τοτε προάγεται και ακμάζει. Και έν τη σημερινή καλλι- Έ άν παρακολουδήσωμεν την ιστορικήν άνάπτυξιν όλων
τεχνία το κοινωνικόν τοϋτο στοιχέϊον πανταχοϋ φαίνεται τών νΰν έπί πολιτισμω καυχωμένων λαών, έάν έξετάσωμεν
επικρατούν. "Οσον 3ε μάλλον διαδίδεται είς εύρυτέρους τον δρόμον, ον διέτρεξαν έν τή πορεία τής άναπτόξεώς των,
κύκλους ή πρός αυτήν αγάπη, άλλο τόσον φυσικως <5 τύπος 9·ά ίδωμεν ότι καί ταϋτα έδέησε πρώτον έπί πολλά έτη νά
αυτής ομοιάζει προς την σημερινήν κοινωνίαν, ής ο δημο* δοκιμασδώσι καί νά υποστώσιν ουκ ολίγας περιπετείας, έως
κρατικός χαρακτηρ διαβλέπεται καί έν τοΐς έργοις τής ού χωνεό.σωσιν έν έαυτοΐς τά  σπέρματα τά  πολιτισμού καί
τέχνης. Κατά τούς δύο τελευταίους αιώνας έκτος τών ήγε- άναδώσωσι μετέπειτα αγλαούς καρπούς. Καί ή Ελλάς,
μόνων Ιπεμελοϋντο τής καλλιτεχνίας καί έπροστάτευον αύ- δύναταί τις νά είπη, δέν έχει ακόμη Ιδίαν καλλιτεχνίαν, ώς
την οί. εΰπατρίδαι καί οί έπί υψηλώ γένει καυχώμενοι. Ούτοι δ'εν έχει καί πολλά άλλα πράγματα συμφυή μέ τόν άληδή
πάντες σχεδόν 'έξηφανίσδησαν από προςώπου τής γτς  καί πολιτισμόν, αλλά διά τούτο δέν έχει τις λόγον νά τή «ρ-
αί καλλιτεχνικοί των συλλογαί ή έπωλήΟησαν ή κατ’ άλλους νηθ·ή καί τό πράγματι υπάρχον καί τήν υπό τήν έποψιν
τρόπους διεσκορπίσ9·ησαν εις τά τέσσαρα σημεία τού όρίζον- ταύτην άγνωστον είςέτι άνάπτυξιν της είς τό μέλλον. Καί
τος. Τήν 9·έσιν δέ αυτών κατέλαβον οί. τραπεζΐται καί οί ότι άλη&ώς έν τώ μ.έλλοντι πολλάς περί προαγωγής τής
έργοστασιάρχαι καί άντιπροςωπεόουσι σήμερον αυτούς έν τή καλλιτεχνίας της δικαιούμε9·α νά τρέφωμεν έλπίδας, άπο-
προστασια των καλών τεχνών καί τών γραμμάτων αί με- δεικνύουσι τά  έπ’ έσχατων τών χρόνων έν τή προγονική
γάλαι έμπορικαί πόλεις δίδουσι τήν πρώτην ώδησιν, αί δέ χώρα χάρις εις τήν πρωτοβουλίαν μεγαλεπηβόλων ελλήνων
πρωτεύόυσαι έχουσι σημασίαν μόνον έάν συγχρόνως κατέστη- έμπορων άνεγερδέντα δημόσια καί ιδιωτικά κτίρια. Τό Παν-
σανΊμπορικαί καί βιομηχανικαί πόλεις. επιστήμιον, τό Άστεροσκοπεΐον, τό Άρσάκειον έν Άδήναις,

Τελευταίος μέγας καί βασιλικός Μαικήνας ήν ό βασι- έν Κωνσταντινουπόλει τό  Ζάππειον καί αλλαχού άλλα" πρ^-’
λευς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος, οςτις παρασυρόμενος υπό κεινται ήμΐν δείγματα τής καλαισδησίας τοίί ελληνικού έμ-
τής αχαλίνωτου φαντασίας του έδημιούργησεν έν Μονάχο» πορικοϋ πνεύματος καί του πό9·ου συγχρόνως, όπως ή παι-
καλλιτεχνίαν αίωρουμένην όπεράνω τής πραγματικότητος καί δεία καί ή μόρφωσις διαδοδή. Άλλα καί ταϋτα πάντα έάν
αποφεύγουσαν πάσαν πρός αυτήν συνάφειαν. Διά τοϋτο καί δέν υπήρχον τόσον λαμπρά μαρτύρια της πρός τήν τέχνην
ή έπελδοϋσα έν τή έδρα ταότη τής νεωτέρας καλλιτεχνίας αγάπης τού έλληνος έμπορου, ήρκει ή Σιναία ’Ακαδημία καί
ανατροπή Ιγένετο κατα τρόπον άποτομώτερον του δέοντος, μόνη νά δικαίωση τόν ισχυρισμόν μας, ότι όπου έπεκράτησε

Τήν σήμερον οί ηγεμόνες τών χρηματιστηρίων, τής βιο- τό έμκορικόν πνεύμα, έκεϊ καί ή τέχνη υπήρξεν ακμαία καί
μηχανίας καί τής έμπορικής κινήσεως προςπαδούσι νά έξευ- κοσμοπολίτικη.
γενίσωσι τούς δησαυρούς των διά τής έπιμελείας τής τέχνης. Άλλ’ δά προβάλωσιν ήμΐν βεβαίως τήν άντίρρησιν, ότι
Τό φαινόμενου τοϋτο προ πάντων δόναται νά παρατηρηΟ·ή πάντα σχεδόν τά  έν τή νεωτέρα Έ λλάδι καλλιτεχνικά έργα
παρ’ ήμΐν, έν τή νεωτέρα Έ λλάδι, όπου πάν ό,τι έγένετο προήλ9·ον έκ χειρών αλλοδαπών, ότι ξένοι ήσαν οί δημιουρ-
κατά τούς τελευταίους χρόνους χάριν τών γρααμάτοιν καί γοί αυτών καί όχι ί9·αγενεΐς, τοϋτο όμως ουδόλως δόναται
τής τέχνης οφείλεται αποκλειστικούς είς τήν μεγαλοδωρίαν νά άναιρέση τόν ισχυρισμόν μας, ότι προ πάντων έν τή
τών βαδυπλουτων ελλήνων έμπορων. ’Από τών αρχών του παραγωγή καλλιτεχνικών έργων όπ’ οψιν πρέπει νά λαμβά-
αίώνος τούτου, οτε ή άναγέννησις του έ9·νους έπέφερε τήν νωνται οί παραγγελιοδόται των, ό’τι ευθ-ύς έξ αρχής καί έξ
μεγάλην έκείνην πνευματικήν κίνησιν, τόν άκατάσχετον έκεΐ- υπογυίου δέν εΐνε δυνατόν νά παραχδή καλλιτεχνία ίδιο-
γον πρός άπόκτησιν παιδείας καί μαΟήσεως οργασμόν, πρώ- φυής, αλλά μετά επαρκή ξόμ.ωσιν ενός λαόϋ καί ώρίμανσιν
τοι καί σπουδαιότεροι τών γραμμάτων άντιλήπτορες παρ- αυτοϋ έν τώ έ9·νικώ βίω. Είς τά  έργα τής τέχνης έν τή
έστησαν οί απανταχού φιλοπάτριδες ελληνες έμποροι, άν9·α- νεωτέρα Έ λλάδι διαβλέπομεν τά  πρώτα σπέρματα μελλοό-
μιλλοίμενοι πρός άλλήλους τίς πρώτος νά φανή χρησιμώτε- σης άναπτύξεως καί προόδου έν τή καλλιτεχνία, ταϋτα δέ
ρος είς τήν άναγεννη9·εΐσαν πατρίδα. τά  σπέρματα έσπειρεν ή φιλοπατρία καί ή πρός τήν τέχνην

Κ ατ’ έκείνην τήν έποχήν, ότε πρωτίστως άπητεΐτο νά αγάπη τών. ελλήνων έμπορων καί τραπεζιτών, άφ’ ών ώς
έπουλωδώσιν αί βαρύτεραι πληγαί καί νά ίκανοποιηδώσιν αί έκ τής φυσικής ροπής τών πραγμάτων τοΰ παρόντος αΐώ-
άπαραίτητοι άνάγκαι χώρας, τέως άποκεκλεισμένης σχεδόν νος, έξαρτάται καί είς τό μέλλον r  έν τή καλλιτεχνία έπί-
απο πάσης προς τον άλλον πεπολιτισμένον κόσμον στενής δοσις καί πρόοδος τοΰ ήμετέρου λαού.
συναφείας, δεν ττο δυνατόν βεβαίως έκ τοϋ μηδενός με-

 ---------

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  ΤΗΣ  Θ Α Ν Α Τ Ι Κ Η Σ  ΠΟΙΝΗΣ.
(τέλος). ' -

g Ούτως η ζωη τών δούλων Ινομίζετο έλαχίστου λόγου
αξία, γνωσταί δέ εΤνε είς τούς άναγνώστας μας αί έν τώ ζη- 

, . Απειροπληδεΐς είς δάνατον καταδίκαι υπήρξαν συνέπεια τήματι τούτο» φρικαλεότητες τών αρχαίων 'Ρωμαίων. Ούδα-
πολιτικών και κοινωνικών διαφορών καί αντιδέσεων, ών πα- μώς λοιπόν άπορον, άν συνέβαινον συνεχείς έπαναστάσεις, ώς
ρσμοίας οί σημερινοί άνδρωποι δέν δύνανται νά φαντασδώ- ή τοϋ Σπαρτάκου έκείνου, καδ’ ήν 20,000 δούλων εδρον έπί
σιν,ουδε δά περιέλδωσί ποτέ είς αυτάς. σταυρού τόν δάνατον. 'Ρωμαϊκή τις παροιμία έλεγε: „τόσοι
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έχδροί, όσοι καί δούλοι.“ 'Γπήρχε δέ καί σκληρός τις, πρός 
υπεράσπισιν των έλευδέρων έκδο9·είς νόμος, δςτις ώριζεν, 
έάν κύριός τις ¿δολοφονείτο, νά άποκεφαλίζωνται πάντες οί 
δοϋλοί του, έξαιρουμένων τών άσΟενούντων. 'Ο  Φλαμίνιος 
διέταξε νά 9'ανατω9·ή εΤς δούλος πρός ίκανοποίησιν τής αι
μοχαρούς περιεργίας ενός ξένου του, 6 Βήδιος Πόλλιος 
έτρεφε τάς μυραίνας του διά σαρκών δουλικών,, ο Αύγου
στος έδανάτωσεν ένα δούλον, διότι ουτος εΤχε φονευσει και 
φάγει τό κρέας πτηνοϋ, άνήκοντος είς αυτόν, μ.ία δέ τών 
ρωμαίων δεσποινόίν έσταυρωσεν άδ·ώον υπηρέτην της, μονον 
καί μ.όνον ίνα ευχαρίστηση τήν ιδιοτροπίαν της. Παρόμοια 
κακουργήματα συνέβησαν καί έν 'Ρωσσία καί αλλαχού, όπου 
έπεκράτησεν ή δουλεμπορία. 'Η  άπαίτησις τοϋ Ιΐλάτωνος, 
όπο»ς δοϋλός τις, έάν, έστω καί αμυνόμενος, φονεύση έλεύ- 
δερον, υποστή ττν αυτήν καί ό πατροκτόνος ποινήν, δέν 
άποδεικνύει άλλο, παρά ότι ή ήδική τοϋ φιλοσόφου τούτου 
ήν όλίος διάφορος πρός τήν ήμ.ετέραν.

Αί χολιτικαί άντιδέσεις έπέφερον φόνους κατά πίήδη. 
'Γπό τήν έποψιν ταύτην έν ’Ανατολή κατήγαγε τό ικρίωμα 
τούς λαμπροτέρους καί άπαισιωτέρους δριάμβους. Τούς άν- 
τάρτας τοϋ Τάϊ-πιγκ έν Κίνα έκρέμων από τού άντίχειρος 
κατά πλήδη καί έκαιον αυτούς ολίγον κατ’ ολίγον, άνά- 
πτοντες πυράν κάτωδεν αυτών. Κατά τινα στάσιν συμ.βά- 
σαν τώ 1062 έν Μόσχα ένεκα όπερτιμήσεως τών τροφίμων 
έδανατώδησαν υπέρ τάς 7,000 άνδρώπων, υπέρ τάς 15,00*) 
δέ έτιμωρήδησαν δ ι’ ακρωτηριασμού, μαστιγώσεως καί εξ
ορίας είς Σιβηρίαν.

Παρά τοΐς λαοΐς τής κλασικής άρχαιότητος τά  πράγ
ματα δέν παρείχον καλλιτέραν οψιν, ο»ς δείκνυται έκ τών 
ανωτέρω μνημ.ονευδέντων παραδειγμάτων τοϋ Συλλα καί 
τοϋ Σπαρτάκου. Ε πειδή  Έ λλην τις συνεβούλευσεν έπιεί- 
κειαν καί παρετήρησεν, ότι ό φόβος τής ποινής δέν δό- 
ναται νά έμποδίση τινά τοϋ να πράξη τό κακόν, αποφά
σισαν οί Άδηναΐοι έξ δλο>ν τών κατά τινα έμφύλιον πόλε
μον αίχμαλωτισδέντων Μιτυληναίων νά φονεύσωσι μόνον 
—  1000!

Τούς έν πολέμα» αιχμαλώτους φονεύουσι τήν σήμερον 
μ.όνον οί παντός πολιτισμού έστερημένοι καί έντελώς άγριοι 
καί βάρβαροι λαοί. Έ άν ό Αυτοκράτωρ το~ν Γερμανών 
Γουλιέλμος έφέρετο πρός Ναπολέοντα τόν Γ". μετά τήν μά
χην τοϋ Σεδάν, όπως είχε φερ&ή 6 Καΐσαρ πρός τόν Βερ- 
κιγκεντόριγα, ό γάλλος αυτοκράτωρ, καθ’ ήν στιγμήν είς- 
ήλαυνεν ό νικητής του είς Βερολίνου, 9·ά έσφάζετο ανηλεώς 
έν τινι ειρκτή τής γερμανικγς πρωτευούσης. 'Γπό την επο
ψιν ταύτην πολύ ύπερέχομ.εν τών αρχαίων, οίτινες τόσον έξ- 
υμνοϋνται καί δαυμάζονται διά τάς άρετάς των. Καδ ην 
στιγμήν ό Άχιλλεύς ορκίζεται νά σφάξη 12 ευγενεΐς νέους 
τής Τροίας έπί τοϋ νεκρού τοϋ Πατρόκλου, εΐνε άξιος νά 
παραβληδ'ή πρός άγριον, ξένον πρός πάν άνδρώπινον αισδημα, 
δεν δύναται δέ νά συγκριδή ό ήρωϊσμός του πρός τήν ένά- 
ρετον άνδρίαν τών σημερινών χρόνων.

Σημαντικήν όπέστη ζημίαν τό ικρίωμα διά τής βαδμιαίας 
άπλοποιήσεως του τρόπου τής έκτελέσεως τής δανατικτς 
ποινής, όςτις άλλοτε ήν ποικιλώτατος. 'Οσάκις τήν σήμε
ρον παραστή έξαιρετικώς ή ανάγκη νά 9·ανατω9·ώσιν έπί τοϋ 
ικριώματος άνδρωποι, οί τε δικασταί καί οί δήμιοι, έν αντι- 
δέσει πρός τούς άλλοτε συναδέλφους των, έκλέγουσι τόν 
φιλανδρωπότερον τρόπον τοϋ δανάτου. Τήν σήμερον παν- 
τοιοτρόπως αγωνίζονται νά καταστήσωσιν είς τους κατα
δίκους τόν δάνατον υποφερτόν καί άνώδυνον, έν ω ή σκλη-

ρότης καί άπανδ-ρωπία άπήτει άλλοτε νά βασανίζωνται καί 
νά τυραννώνται όσον ένεστι πλειότερον· τά  δόματα τοΰ 
νόμου.

'Γπό τήν τελευταίαν ταύτην έποψιν πρωταγωνιστεί έν 
τή  ιστορία ή ’Ανατολή. "Οπως έν τή αρχαία Περσία έπε- 
κράτει τό έδος νά έκδέρ&ισι, νά δάπτωσι ζώντας, νά συν- 
9λίβωσιν άνά μέσον μεγάλων πετρών καί νά καταμ.ελίζωσι 
τά  άσπαίροντα σώματα τών καταδίκων, οδτω καί τανϋν έν 
Κίνα καί Τογκίνω έπικρατεΐ ό άνασκολοπισμός τών έν πο
λέμα» αιχμαλώτων. Ή  ’Ανατολή ώς πρός τοϋτο παρέμεινε 
δ ι’ όλων τών αίώνων. ή αυτή. Πολιτικός τις κακούργος έπί- 
Άρταξέρξου τοϋ Μνήμ.ονος Ιβασανίσ9·η επί έν ολόκληρον, 
έτος έως ου έπήλδεν ό 9·άνατός του, παρόμοιαι δέ βά·. 
σανοί έπεβάλλοντο καί μετέπειτα, ώς δόνατάί τις νά πει- 
σδή άναδιφαϋν τάς σελίδας τής ιστορίας το»ν ανατολικών 
έδνών.

Καί αυτοί οί 'Ρωμαίοι δέν άπεστρέφοντο τά αποτρό
παια ταϋτα έδιμ.α, οίς μαρτυρβϋσι μεταξύ άλλων καί τά  
λ,αμχρά άμφιδέατρα, ών τά  ερείπιά ημείς καί τήν σήμερον 
α’κόμη δαυμάζομεν καί όπου ουχί σχανίως παρείχετο είς τον 
άγριον οχλον ή 9·έα βασανισμων τών είς Θ'άνατον καταδε- 
δικασμένων κακούργιον. Έ π ί τοσοϋτον δέ προέβη τό αιμο
χαρές τών 'Ρωμαίων, ώςτε καί αυτήν τήν δραματικήν τέχνην 
ήνάγκασαν νά έκτελή χρέη δημίου καί πολλάκις συνέβαινε 
κατά τήν τελευταίαν πράξιν μίμου νά κρεμοϋσιν είς σταυρόν 
τόν υποκριτήν, κατασπαρασσόμενον κατόπιν ύπό αίμοβόρου 
άρκτου. Τούς Χριστιανούς έφόνευον οί αρχαίοι 'Ροιμαΐοι 
κατά πολλούς μέν καί άλλους τρόπους, ουχί σπανίως δέ καί 
προςδένοντες αυτούς έπί εδρών έκ πεπυρακτωμένου σιδήρου,· 
ή έξέλκοντες βιαίως διά σιδηρών δρέπανων τό δέρμα των, 
ή έπιχέοντες έπί τοϋ γυμνού των σώματος ρευστόν μόλυβ
δον καί τά  παρόμοια.

Καί ό Μεσαιών έπίσης είχε πολύπλοκα, τά  δανατικά 
του μηχανήματα. Έ π ί αιώνας ολοκλήρους έτρόχιζον, Ιπνι- 
γον, έκαιον, έβραζον έν έλαίω καί έκρέμων από τών σκελών 
τούς είς δάνατον καταδεδικασμένους. Μαι/δώνομεν δέ π. χ. 
ότι μέχρι τοϋ ΙΟ0" αίώνος κανών ήτο νά τροχίζωσιν άπο- 
τών κάτω, έκτοτε δέ μόλις ήρχισαν νά έφαρμόζωσι τόν έπι- 
εικέστερον τρόπον τοϋ τροχισμοϋ από τών άνω, περί δέ τής 
μισδώσεως τών δημίων κατά τό 14α" αιώνα άναγινώσκομεν 
έν τινι χρονική του Βρανδεβοόργου, ότι οσάκις ό δήμιος 
εΐχεν „εργασίαν“ έλάμβανε „διά τόν τροχόν 2 παράδες, διά 
τό βράσιμον άλλους 2 παρ. διά τόν άνασκολοπισμόν 3, διά 
τόν καταμελισμόν είς τέσσαρα 5 παράδες, διά τήντόφλω- 
σιν 12 παράδες, διά τήν έκκοπήν τής γλώσσης άλλους 
12 κτλ. Περί τά  μέσα τοΰ 170ν αίώνος υπήρχον έν Μόσχα 
πεντήκοντα πολυάσχολοι δήμιοι. Ένδυμηδώμεν προςέτι τήν 
δανάτωσιν τών Άναβαπτιστών, τοϋ Ίωάννου Λάύδεν καί τών 
εταίρων του, τοϋ 'Ραβαιλλάκ, τοϋ Βαλδάσαρ Géraj’d καί 
μυρίων άλλο»ν. "Οτε ο' Δεμιέν, έπιβουλευδείς τήν ζωήν Λου
δοβίκου του ΙΕ ', έπρόκειτο νά καταδικασδή. είς δάνα
τον, ηρωτήδησαν οί Ιατροί έν Παρισίοις περί τοϋ τίς ην ο 
άλγεινότερος δ'άνατος, ίνα έφαρμοσδή είς τόν κακοϋργον 
τούτον.

Τοιαύτην κληρονομιάν δέν ήδ'έλησε νά δεχδή υ' σημε
ρινός ημών αιών. Τά προ τοϋ δανάτου μαρτύρια, συνηδέ- 
στατα άλλοτε, κατέστησαν σπάνια έν αρχή που 19°” αίώνος, 
από δεκαετηρίδος δέ είς δεκαετηρίδα δυνάμεδα νά παρατη- 
ρήσωμεν πώς βαδμηδόν παρηγκωνίσ9·ησαν όλοτελώς, ινα μτ- 
ποτε πλέον έπαναληφδώσιν. .■ : ; ■ :
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7.
Παρατηρήσωμεν ήδη τήν μεταβολήν, ήτις Επήλθεν είς 

τας σχέσεις τού δημοσίου προς την μηχανικήν Εκτέλεσιν τ ίς  
θανατικής κοινής.

Ουδαμώς αμφίβολον, δτι μήτήρ της θανατικής ποινής 
εΤνε. ή έκδίκησις. Τό Εθος δπως οί οικείοι και συγγενείς 
του δολοφονουμένου Εκτελώσι χρέη δημίου άνταπεκρίνετο 
προς την συνείδησιν του δικαίου παρά τοίς -λαοΐς τών.πα- 
λαιοτάτων .χρόνων, πολύ δε βραδύτερου ήλλαξαν τά  πράγ
ματα καί Επήλθεν ή άλή&ώς μεγάλη πρόοδος, διά της επί
σημου Εφαρμογής τής θανατικής ποινής, νά άφαιρεθή. ή 
απεριόριστος αυτοδικία καί απολυταρχία των γονέων καί νά 
περιορισ&ή τ  άγριότης. της εκδικήσεως του αίματος. Άνή- 
θικον φαίνεται είς ήμας τό νά παρέχεται άνευ δικαστικής 
άποφάσεως Ενεκα φόνου χρηματική άποζημίωσις είς τούς 
συγγενείς του θύματος, έξ ίσου δε βάρβαρον νομίζομεν καί- 
τό Ι&ιμον τού νά δικάζωσιν αυτοί Εαυτούς οί αμέσως προς- 
βαλλόμενοι καί νά Επιβάλωσιν αυθαιρέτως είς τέν ένοχον 
της προςβολής την μεγίστην των τιμωριών. Έ π ί πολόν 
χρόνον όί ’Ιουδαίοι Ελι&οβόλουν τούς είς θάνατον καταδε- 
δικασμένοϋς, Τό Εργον του δημίου άνελάμβανεν άπας ό Εξ- 
ηρεθισμένος λαός. Όπόση Ελευθερία παρείχετο τοιουτοτρό
πως είς-'τά θηριώδη Ενστικτα του ανθρώπου, δταν, ως συν- 
έβαινε μάλιστα είς πολλούς των αρχαίων λαών, ή Εκτέλεσις 
μιας τίνος ποινής παρεχωρεΐτο είς Εκείνους, οίτινες αυτεπαγ- 
γέλτως - συνηθροίζοντο οπως λι&οβολήσωσι τον κακουργον! 
Τό' είδος τούτο .τής θανατικής ποινής βάσιν είχε το καθή
κον, ή τό  δικαίωμα τής Εκδικήσεως. Παρόμοιόν τ ι συνέβαινε 
καί παρά 'Ρωμαίοις. - Διαρκούντων των κατά των Χριστια
νών.διωγμών αυτός 6 λαός Εφήρμοζεν Επί τών θυμάτων του 
τάς φρικωδεστέρας τών βασάνων, ή άπήτει νά γίνωνται αυται 
τουλάχιστον-Εμπροσ&έν του Εν τοΐς ίπποδρομίοις, ώς π. χ. 
καί Επ’- αυτού τού σοφού καί μειλιχίου Μάρκου Αύρηλίου 
συνέβη Εν Σμύρνη καί Λυών. Κατά τον διωγμόν τού Διο- 
κλητιανού είχεν Επιτραπή είς τον όχλον τής ’Αλεξάνδρειάς 
νά βασανίζη κατ’ αρέσκειαν τούς Χριστιανούς.

Είς -Εξαιρετικάς μόνον περιστάσεις άνελάμβανον κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους χρέη δημίου ίδιώται. Κατά τον 
Μεσαίωνα.είς πολλάς πόλεις τής Ευρώπης Επεκράτει τό εθι- 
μον άλλου μίν ό νεώτατος την ηλικίαν σύζυγος, άλλου δε 
ό νεώτατος δήμαρχος νά Εκτελή τό Εργον τού δημίου. Τά 
δε βασανιστήρια καί οί απαγχονισμοί, τούς οποίους άργότε- 
ρον .Εν ‘Ρώμη άνέβαλλόν μέχρι τών εορτών τών Άπόκρεων, 
Ε&εωροΰντο μάλλον ως δημοτική πανήγυρις, καθ’ ήν Εξεδη- 
λούντο πάντα τά  θηριώδη τού όχλου ένστικτα.

'Ως προς τό ζήτημα δε τούτο διάφορα καί αντίθετα 
πρός άλληλα φαινόμενα μάς παρέχουσιν αί διάφοροι Εποχαί, 
διότι πολύ βεβαίως άπέχουσιν οί λιθοβολισμοί Εκείνοι τών 
αρχαίων λαών από τού εξής συμβάντος Εν Φλωρεντία, τώ 
1830, δτε Εν τη πόλει ταότη Επρόκειτο νά Εκτελεσθη μία 
θανατική καταδίκη. Πολλοί τών κατοίκων άπήλθον αυτής, 
αί όδοί, δι’ ών Εμελλε νά διέλθη ή πομπή, ήσαν Εντελώς 
Ερημοι, τά  Εργαστήρια καί τά  καταστήματα Εκλείσθησαν, 
οί πολΤται συνήλ&ον Εν ταΐς Εκκλησίαις καί προςηύχοντο 
υπλρ τού- δυςτυχούς-τού νόμου θύματος, μόνον δ’ε όλίγοι 
τινές θεαταί περιεκύκλουν τό ίκρίωμα.- ‘Ο μέγας δούξ διη
γούμενος τό περιστατικόν τούτο είχεν είπεΐ πρός τόν Ερω- 
τήσαντα αυτόν περί τούτου, ότι ό λαός τω εδωκε διδακτι- 
κώτατον μάθημα, ώςτε’νά μή Εκτελεσ&ή είς τό εξής καμμία

θανατική καταδίκη. Καί ώς πρός την Εκδίκησιν τού αίμα
τος. μεγάλως έπροοδεύσαμεν σήμερον, δτε οί οικείοι ,τοϋ δο- 
λοφονουμένου, ώς Επί τό πολύ, όλιγώτερον παντός άλλου 
Επιθυμούσι διά φόνου νά Εκδικήσωσι τό  θύμα, Εν ’Αγγλία 
δέ μάλιστα συμβαίνει πολλάκις πρώτοι αυτοί νά ύποβάλλω- 
σιν αΐτησιν χάριτος υπέρ τής ζωής τού είς θάνατον κατα- 
δικασθέντος φονέως..

'Οπόσον δέ τό Ικρίωμα όσημέραι παραγκωνίζεται, δει
κνύει ή εξής ευφυής περιγραφή τού Βίκτωρος Ούγκώ, ακρι
βώς άνταποκρινομένη πρός τά  πράγματα. . Παρήγορον κα
τόρθωμα τού νεωτέρου πολιτισμού θεωρεί τό ότι ή θανα
τική ποινή, ήτις άλλοτε ενώπιον τού πλήθ·ους Εξετελείτο 
είς δλας τάς πλατείας καί τάς οδούς τών Παρισίων διά 
τών πολλαπλών αυτής συσκευών καί μηχανημάτων πρός βα- 
σανισμόν τών άν&ρώπων, σχεδόν Εξηφανίσθη καί Εξωστρα-, 
κίσθη καί άπ’ αυτής τής νομοθεσίας. Έ ξ  όλων τούτων 
τών μηχανών Ενυπελείφθη ακόμη εν τινι γωνία τής πλα
τείας Grève μία μόνον γυιλλοτίνα, άναφαιν&μένη άπό και
ρού είς καιρόν μετά μακρά διαλείμματα καί άφ’ ου Εκτε- 
λέση ταχέως τό εργον της πάλιν Εξαφανιζόμενη ώςανεί 
ήσχύνετο διά τό άπάνθρωπον καί σκληρόν της καθήκον*).-

Πολλά Ετη Επρεπε νά παρέλθωσιν, έως ού τέλος έννοή- 
σωσιν, ότι, ώς είπε καί ό Λίβιγκστων (f 1836), ή συνεχής Επα- 
νάληψις τού θεάματος τού αποκεφαλισμού καί τού απαγχο
νισμού Εξαγριώνει τόν άνθρωπον καί παράγει ηθικήν τω 
δντι Επιληψίαν, έως ου άντί τού δημοσίου θανάτου Επινοή-, 
σωσι καί Εφαρμόσωσι την λεγομένην μυστικήν θανατικήν 
Εκτέλεσιν. Εν ω άλλοτε καί αυτός ό θεώμενος όχλος συν- 
ειργάζετο καί συνεβοή&ει οσάκις Επρόκειτο συνωδά τοις νό-; 
μοις νά καταστραφή μία ανθρώπινη δπαρξις, τήν σήμερον 
ό λαός δεν πρέπει νά πα'ρίσταται θεατής της τελευταίας 
πράξεως τής δίκης. Οί άντιπρόςωποι τής δικαιοσύνης τού 
1Ί°ν αίώνος ουδέποτε ήδόναντο νά φαντασθώσι καί νά πα- 
ραδεχθώσιν, δτι ή θανατική ποινή δεν Επρεπε νά Εκτελεσθη 
δημοσία, τό Εθ·εώρουν δε τότε άναγκάιον, νά στέλλώσι τόν 
άνθρωπον είς τό ίκρίωμα Εν συνοδία μαθητών, άδόντων Εκ
κλησιαστικά άσματα, καί ήλπιζον Εκ τής άπαισίας ταύτης 
πράξεως ευεργετικήν παιδαγωγικήν έπίδρασιν Επί τών πνευ
μάτων τού πλήθους. Τήν σήμερον ούδείς πλέον αμφιβάλλει 
περί τής Εξαχρειώσεως, ήν Επιφέρουσιν είς τά -ήθη αί δη
μοσία Εκτελουμεναι θανατικαί πράξεις, καί διά τούτο πρώ
τον Εν ’Αμερική, Επειτα δε Εν Γερμανία καί από τού 1868 
εν Αγγλία είςήγαγον τήν μυστικήν θανατικήν Εκτέλεσιν. 
Έ ν  Γαλλία δε Ετράπησαν Επί τού παρόντος μέσην τινά 
όδόν, διότι τηρούσι μυστικήν την προςεχή θανατικήν Εκ- 
τέλεσιν καί άθορύβως πρωίαν τινά παραδίδουσι τόν κα- 
τάδικον είς τήν λαιμητόμον, χωρίς να Εγερ&ή πάταγος καί 
νά πρόφθάσωσι νά συναθροισθώσι περί αυτήν πολλοί πε-. 
ρίεργοι.

"Οσον καί άν πολλοί των οπαδών καί τινες τών Εναν
τίων τής θανατικής ποινής προτιμωσι τήν δημοσίαν θανα
τικήν Εκτέλεσιν τής μυστικής, δεν πιστεύομεν όμως δτι θά 
Επέλθ·η ως. πρός τούτο οπισθοχώρησις. Οί μεγάλοι γνώσται 
τής ανθρώπινης ψυχής, ώς ό Δίκενς, ό Τουργένιεφ- καί ό 
Άουερβαχ, περιγράφοντες τοιαύτας θανατικάς Εκτελέσεις, 
Επιβεβαιοΰσι τήν γνώμην, δτι ό αποκλεισμός τού δημοσίου 
άπ’ αυτών πρέπει νά θεωρηθή ώς βελτίωσις καί .πρόοδος 
τής σημερινής ποινικολογίας.

*) Παναγία τόίν Παριοίων. I, 72—73.
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8.
ΟίχοΦεν Εννοείται, ότι στερούμεδ·α στατιστικής τών θ-α- 

νατικών Εκτελέσεων Επί χιλιετηρίδας και αιώνας, και ότι 
μόνον Εκ των νεωτέρων χρόνων έχομεν ολίγους αριθμούς, 
αλλά τά  ολίγα, οσα γινώσκομεν περί των προηγουμένων 
αιώνων άρκοϋσι νά μάς πείσωσιν, δτι Εν ω κατά τήν τελευ- 
ταίαν ήμίσειαν χιλιετηρίδα τά  θάματα του ικριώματος ήριφ- 
μοϋντο κατά χιλιάδας άνά πάν Ετος, κατόπιν περιωρίσΦησαν 
είς εκατοντάδας καί οτι σήμερον Εν Ευρώπη ο άριΦμός των 
Φανατικών Εκτελέσεων μόλις ανέρχεται εις όλίγας δωδεκά
δας κατ’ έτος..

Έ άν δε περαιτέρω συγκρίνωμεν τάς διαφόρους εποχάς 
της τελευταίας ταυ της περιόδου, ευρίσκομεν οτι η μείωσις 
του αρι&μοϋ τών Φανατουμένων προβαίνει από έτους εις 
ετος μετ’ αΰξουσης ταχότητος, ητις μάλιστα φαίνεται κατα
πληκτική άπό· της Ίουλιανής επαναστάσεως.

Φυσικοί τω λόγοι, κατά τάς στατιστικάς ταϋτας παρα
τηρήσεις δεν λαμβάνονται ύπ’ όψιν τόποι,· κείμενοι Εκτός 
του κύκλου τοΐί ευρωπαϊκού πολιτισμού, καί γεγονότα μή 
συνδεόμενα στενώς πρός τάς Ενεργείας του, ώς π. χ. ή πρα- 
ξις του Θεοδώρου, βασΛέως τής Άβυσσινίας, εντός εξ εβδο
μάδων καταδικάσαντος είς Φάνατον 4000 άνΦρώπων καί ή 
προ ο’λίγου έτι Εκδοθ·εΐσα Εν Μανδαλάη τής Βίρμας δικα
στική άπόφασις, καθ·’ η°ν εκατοντάδες άνΦρώπων Εξετέθησαν 
είς σφαγήν καί τά  παρόμοια.

Ά π ' εναντίας οί έξης άριθ·μοί, άναφερόμενοι πρός τήν 
Ευρώπην, δόνανται νά χρησιμεόσοισιν ώς παραδείγματα περί 
τών ριζικών μεταβολών, όσαι ΕπήλΦον ως πρός.τό ζήτημα 
τοΰτο κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τοϋ παρόντος 
αίώνος.

Περί τά τέλη τής 14’* εκατονταετηρίδος τό Βερολϊνον 
ήρίφμει μόνον 0000 κατοίκων. Ά λλ’ Εν τή πόλει ταύτη 
από του 1391 μέχρι του 1448 άπηγχονίσθησαν 46 άτομα, 
άπεκεφαλίσΦησαν 22, 20 Εκάησαν ζώντα, 17 έτροχίσφησαν 
καί εννέα γυναίκες έτάφησαν ζώσαι. Άφ’ ου όμως τότε Εν 
διαστήματι 58 Ετών ΕΦανατώΦησαν 116 άτομα ήτοι 2"/η 
τοϋ όλου πληθυσμού τοϋ Βερολίνου, επρεπεν, Εν ή περιπτώ- 
σει τό ικρίωμα ΕξηκολούΦει νά άπολαυη τόσην ακμήν καί 
δόξαν, Εν Γερμανία τήν σήμερον νά Εκτελήται καΦ’ έκά- 
στην μία τουλάχιστον Φανατική καταδίκη, Εν ω, ως γνω
στόν , Εν Βερολίνω άνά παν έν έτος μόλις είς κακούργος 
παραδίδεται είς τήν λαιμητόμον. Μετά πόσης δέ δραστη- 
ριότητος είργάζοντο τω 17?’ αίώνι έν Γαλλία οί δήμιοι,

άποδεικνυεται έκ τίνος Επιστολής τής κυρίας de Sevi^ne, 
η οποία γράφει Εν αυτή δτι καθ·’ έκάστην εβδομάδα τρο
χίζεται εϊς άνφρωπος καί δτι τή  φαίνεται ώς ψυχαγωγία 
καί διασκέδασις δ απαγχονισμός τών Εγκληματιών. Τά Φύ
ματα τοϋ ικριώματος Εν ’Αγγλία Επί Ερρίκου τοϋ Η ', συμ- 
ποσούνται είς.πολλάς μυριάδας, ουχί εύαριΦμότερα δε ήσαν 
ταϋτα καί επί τής βασιλείας τής Ελισάβετ. ’Εάν δέ λά- 
βωμεν ύπ' όψιν τήν διαφοράν τής πυκνότητες του πληΦυ- 
σμοϋ Εν ’Αγγλία κατά τον 16"* αιώνα καί τήν σήμερον, 
επρεπεν, Εάν ή ποινικολογία δεν υφίστατο ριζικάς μεταρ- 
ρυΦμίσει;, καΦ’ έκάστην νά θανατοϋνται Εν ’Αγγλία 40 άν- 
Φρωποι, Εν ω πράγματι ουδέ καΦ' όλον τό έτος φονεύονται 
τοσοϋτοι. Αυτή δέ ή ελάττωσις τών θ·ανατικών Εκτελέσεων 
Εν ’Αγγλία παρατηρεΐται από δεκαετηρίδος είς δεκαετηρίδα 
τοϋ παρόντος, αίώνος. Έ ν  ετει 1834 συνΕβησαν 922 Φανα- 
τικαί καταδίκαι είς πληΦυσμόν 1 <t1/2 εκατομμυρίων ψυχών, 
τριάκοντα δέ έτη άργότερον καί είς πληΦυσμόν 25 έκατομ- 
μυρίοιν έπρεπε νά συμβοϋσι 1500 τοιαϋται, Εν ω πραγματι
κούς συνέβησαν μόνον 30, περιωρίσΦησαν δηλαδή μόνον είς 
τό ■/,„ Εντός τριακονταετίας.

Ή  παρατήρησις τών γεγονότων τούτων μάς πείΦει περί 
τής βαΦμιαίας καί οριστικής άρσεως τής Φανατικής ποινής. 
'Η  παραβολή τοϋ παρελθόντος πρός τό παρόν δεικνύει τάς 
ριζικωτάτας τών μεταβολών όσον αφορά πρός τήν πρακτι
κήν εφαρμογήν τής ποινικολογίας. Τό σημαντικώτατον φαι- 
νομενον τής ιστορίας τής Φανατικής ποινής είνε ή βαΦμιαία 
αυτής άρσις. Θανατώσεις άνευ Ενοχής, ή δ ι' άπλά μόνον 
παραπτώματα, η διά Φρησκευτικά Εγκλήματα κτλ. άνήκουοι 
πλέον είς το παρελθ·όν καί δέν Φά ΕπανέλΦωσιν είς τό μέλ
λον. ’Αλλά καί αύτά τά  βαρύτατα τών εγκλημάτων, οΐον 
φόνος άαί Ισχάτη προδοσία, σπανίως πλέον καί μόνον είς 
έξαιρετικάς περιστάσεις τιμωρούνται διά τής άπωλείας τής 
ζωής. Άφ’ ου δέ κατά τους παρελθόντας χρόνους τά  Φύ
ματα τοϋ ικριώματος πρώτον ήριθμοϋντο κατά χιλιάδας, εΐτα 
δέ κατά Εκατοντάδας καί τελευταΤον κατά δωδεκάδας, γεν- 
ναται φυσικώς τό ζήτημα Εάν καί ό τελευταίος οδτος άριΦμός 
Φά όποστή είς τό μέλλον καί άλλήν μείωσιν καί. Φά καταν- 
τήση ίσος τώ μηδενί. Έ άν  άλλοτε έκ 10,000 φονέων ΕΦα- 
νατοϋντο καί οί 1(,000, τήν σήμερον δ’ εκ τού' αριθμού 
τούτου μόνον οί 300 ανέρχονται τάς βαφμίδας τής λαιμη- 
τόμ.ου, άγνοοΰμεν τί δυναται νά μάς άποτρέψη του νά χα- 
ραδεχΦοϋμεν, δτι είς τό μέλλον Φά ΕλαττωΦή καί ό άριΦμός 
ουτος, έως ότου εντελώς ΕξαφανισΦή.

(Κ ατα τόν Brückner)..

Η Ε Π Α I Τ I Σ.
(οννάχεια ).

°Ότε είςήλΦεν είς τό έστιατόριον Ενόμισεν ότι τά  πάντα 
από τής χΦές μετεβλήφησαν' ή ότι αυτός όλος μετεβλήΦηί 
διότι αυτη η μορφή καί οί τρόποι τής ’Ιωσηφίνας τώ έφά- 
νησάν αλλόκοτοι. Σιωπηλή τις οδύνη καί πένΦος ήν Επι- 
κεχυμένη Επί του προςώπου της, μετ’ αγάπης όμως καί οί- 
κειότητος Εχαιρέτισε καί υπεδέχΦη τον Φρέβεν. Τήν χφε- 
σινήν άδιαΦεσίαν της άπέδωκεν είς τούς πολλούς χάριν τής 
εορτής κόπους, έδειξεν.· όμως εΰΦύς Εξ αρχής, ότι δέν ήφελε 
νά έμιλήση περιπλέον περί τών γενομένων. Ά λλ’ αυτός ό 
Φρέβεν, όςτις περί πολλοϋ έποιείτο τήν γνώμην πρό πάντων 
της Ιωσηφίνας, δέν ήδύνατο νά ΰποφέρη ότι αότη τρόπον

τινα σκοπίμως δέν έΦιξε διόλου τό ζήτημα τής ίστορίας 
του, καί άνεφώνησεν: „όχι! δέν Σάς άφίνω, κυρία μου, νά 
με διαφύγετε αυ’τήν τήν φοράν. Ώ ς  πρός τήν γνώμην τών 
άλλων περί εμού, δέν με μέλλει σχεδόν διόλου- καί τ ί πρός 
Εμέ τή άληΦεία αν αυτοί οί κοινότατοι άνφρωποί' μετροϋσι 
τά  πάντα καί Εμέ έτι αυτόν κατά τό πρόςτυχόν των μέ- 
τρον! ΉΦελον όμως πράγματι κατάλυπηΦή Εάν καί Σείς. 
ΕσκέπτεσΦε ούτως, ώςεί πάσα πρός Εμέ Εκτίμησις εξέλιπε 
καί από μέρους Σας, Εάν δηλ. καί Σεΐς άμφεβάλλετε περί 
τής άληΦείας τής χφεσιντς διηγήσεώς μου, τήν οποίαν βέ
βαια δέν έπρεπε καΦόλου νά ΕμπιστεοΦώ Εγώ είς τοιοϋτον
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ακροατήριον. Σάς έξορκίζω, κυρία, νά με ’πήτε είλικρινώς, 
πώς κρίνετε τήν διαγωγήν μου απέναντι τής ταλαιπώρου 
Εκείνης κόρης;“

Έ π ί μακρόν ήτένισε πρός αυτόν ή ’Ιωσηφίνα- οί ωραίοι 
καί μεγάλοι όφΦαλμοί της Επληρώφησαν δακρύων- καί σφίγ- 
ξασα τήν χεϊρά του είπε: ,Ώ  Φρέβεν! μ ’ Ερωτάτε πώς κρίνω 
τήν διαγωγήν Σας- καί όμως, καί άν όλος ό κόσμος αμφέ
βαλλε περί τής άλη&είας τών λόγων Σας, Εγώ πάλιν Φά 
ήμην βεβαιοτάτη ότι Ελαλήσατε τήν αλήθειαν. Δέν ’ξεύ- 
ρετε πόσον καλά Σάς γνωρίζω!“

Έ ξ  άγαλλιάσεως ήρυΦρίασεν ό Φρέβεν καί ήσπάσΦη Εκ 
σεβασμού τήν χειρ« τής εΰγενοϋς κυρίας. ,,ΓΙόσον εΐσΦε 
καλή, καί δέν με παραγνωρίζετε. Βεβαίως Εγώ είπον τήν 
άλήΦειαν καί μόνην τήν άλήΦειαν.“

„Καί αυτή ή κόρη“, ΕξηκολούΦησεν Εκείνη, ,,εΐνε άρά 
γε εκείνη, περί τής οποίας Ελέγετέ μοι Εσχάτως; ΈνΦυ- 
μεισΦε, όταν προχΦές άνεγινώσκομεν κάτω είς τόν κήπον, 
δτι μοι έξωμολογήφητε τόν άνευ έλπίδος έρωτά Σας; Είνε 
λοιπόν αυτή ή κόρη;“

„Αυτή!“ ύπέλαβεν ό Φρέβεν μετά λύπης- ,,δέν πρέπει 
νά με περιγελάσετε δι’ αυτήν τήν μονομανίαν μου, διότι 
υμείς τουλάχιστον πρέπει νά έκτιμήσητε τά  αίσΦήματά μου, 
όσον καί Εγώ αυτός γνωρίζω τί δυνασΦε ν αντιτάξετε εις 
τούς ισχυρισμούς μου, διότι πολλάκις μέχρι τουδε Επέπληξα 
τόν Εαυτόν μου Επί τοότω. Γνωρίζω ότι φαντασμα μόνον
κυνηγώ καί δέν γνωρίζω άν με αγαπά καί Εκείνη.............“

— „Σάς αγαπά!“ είπεν ή ’Ιωσηφίνα άκουσίως καί μετά 
παραδόξου τόνου- μετ’ ολίγον προςέΦηκεν ΕρυΦριώσα διά 
τήν άπροςδόκητον ταυτην διαβεβαίωσίν της: „Πρέπει του
λάχιστον νά Σάς αγαπά- καί πώς ήτο δυνατόν τόση γεν- 
ναιοφροσυνη νά μ.ήν κάμη τήν βαΦυτάτην Εντύπωσιν είς τήν 
καρδίαν δεκαεπταετοϋς κόρης- έπειτα Εξ όλων τοϋν Εκφρά
σεων της καταφαίνεται, Εγώ τουλάχιστον είμαι περί τούτου 
πεπεισμέη, ότι ή κόρη ήσΦάνΦη μέγαν προς 'Γμάς έρωτα.“ 

'Ο  νεανίας ώς γοητευμένος ήκροάτο τών λόγων τής 
δεσποίνης καί μετά μικρόν ύπέλαβε: ,,ποσάκις τό είπα καί 
Εγώ μόνος μου, όταν ήμην απαρηγόρητος καί τεΦλιμμένος 
άνεπόλουν τό παρελΦόν. Άλλα πρός τί τάχα; Άν ήμην 
βέβαιος ότι μέ αγαπά, Φά ήμην χιλιάκις δυςτυχέστερος, άφοϋ 
δέν γνωρίζω που ευρίσκεται. Συνεχώς πολεμώ αυτό τό πα
ράδοξον αϊσΦημά μου, καί ύπήρξεν Εποχή. καΦ’ ήν Επεζή- 
τησα τήν λήθην Εν τω Φορόβω τοϋ κόσμου καί τήν άπο- 
νάρκωσιν Εν τή πεζότητι^τοϋ Εμπορίου, άλλα δέν το κατώρ- 
Φωσα. Πάντοτε ίστατο πρό τών ο’φφαλμών μου τό Ερά
σμιον Εκείνο όσον καί ατυχές πλάσμα, καί μόνη μου Επιφυμία 
ήτο νά τήν επανίδω άπαξ έτι. Καί τώρα άκόμη αυτήν μο'- 
νην τήν ΕπιΦυμίαν έχω Ευ τώ  κόσμω, τό ομολογώ- καί αυτό 
μάλιστα τό ταξείδιον έκαμα, διότι άποΦύμησα τό αγαπητόν 
μοι Εκείνο ον καί ήΦελα νά τήν ζητήσω, νά τήν Επανίδω. 
Καί όσον σκέπτομαι περί αυτής, τόσον στερεόνεται ή Επι-
Φυμία μου να τήν αποκτήσω διά π αντός  Διατί δέν
προςέχετε είς τούς λόγους μου καί βλέπετε άλλου, κυρία 
’Ιωσηφίνα; Ίσως σκέπτεσΦε, ότι Εν τοιοϋτον πλάσμα, είς 
τοσαυτην βεβυθ·ισμένον άθ·λιότητα, τόσον αμφιβόλου προ- 
ελεύσεως δέν έπρεπε νά τύχη τής Εκλογής μου. Λαμβάνετε 
ίσως υπ’ όψιν τάς κρίσεις τοϋ κόσμου. Δι’ όλα αυτά Εσκέ- 
φΦην καί εγώ πολλάκις, άλλα Σάς βεβαιώ, είς τήν ζωήν 

. μου, Εάν τή ν ' Επαυευρω όπως τότε τήν άφήκα, κανένα άλλου 
δέν ήΦελον Ερωτήσει είμή μόνην τήν καρδίαν μου. ΗΦέ- 
λετε άρά γε καί Σείς μέ αυστηρότητα με κρίνει;“ Ή  ’Ιω

σηφίνα δέν απήντησευ είς ταϋτα- έχουσα έτι άπεστραμμένον 
τό πρόςωπον καί στηρίζουσα τό μέτωπον διά. τής χειρός, 
προςέφερεν αΰτώ διά τής άλλης βιβλίου καί τόν παρεκάλεσε 
ν’ άναγνώση μεγαλοφώνως. Ό  Φρέβεν έλαβεν αυτό διστά- 
ζων καί ήτένισε πρός αυτήν Ερωτηματικώς- ήτον ίσως ή 
πρώτη φορά, καΦ’ ήν ευρεν όλως ανεξήγητου την συμπερι
φοράν τη ς- Εκείνη καί πάλιν ένευσεν αΰτώ ν’ άρχίση τήν 
άνάγνωσιν, είς ο καί συγκατετέΦη Επί τέλους ό νεανίας, αν 
καί πολύ ευχαρίστως ήδ·ελε νά Εξακολούθηση τήν έκφρασιν 
τών μυχίων πόΦων του.

Καί κατ’ άρχάς άνεγίνωσκε χωρίς νά προςέχη, αλλά 
βαθ·μηδόν παρεσύρφη εκ του θάματος τής άναγνώσεως καί 
άπέβαλε κατ’ ολίγον τάς εντυπώσεις τής προτέρας ομιλίας, 
μέχρις ου τόσον παρεπλανήφη, ώςτε δέν παρετήρησε διόλου 
πώς ή ώραία δέσποινα Εστράφη πρός αυτόν καί τόν έβλεπε 
διαρκώς μέ ο’δυνηροτάτηυ τοϋ προςώπου της έκφρασιν, μέ 
βλέμμα πλήρες περιπαθτίας, Ενώ Εδάκρυον οί όφΦαλμοί της, 
καί ρ.όλις κατώρΦωνε νά κρατήση αυτά τά  δάκρυα.

Πολλήν μετά ταϋτα ώραν Ετελείωσεν ό Φρέβεν τήν 
άνάγνωσιν .καί ή ’Ιωσηφίνα είχε συνέλΦει ήδη καί ήδύνατο 
νά Εκφέρη ήσύχως τήν γνώμην της περί τών άναγνωσΦέν- 
τ ω ν  Εν τούτοις δέν διέφυγεν Εκείνου τήν προςοχήν, .ότι ή 
φωνή της υπέτρεμεν ολίγον καί έν γένει τό ήθ·ός της δέν 
ΕΒείκνυε τήν προτέραν εκείνην πρός τόν φίλον τοϋ συζύγου 
της συμπαΦή οικειότητα- καί ήΦελεν ίσως Εγκαρδίως λυ- 
πηθή καί άπελπισΦή έάν δέν διέψευδε τάς τοιαυτας υπό
νοιας του αΰτή ή υπέροχος έκφρασις ττς  εΰγενοϋς μορφής 
τής ’Ιωσηφίνας.

XXVIII.

’Επειδή ό Φάλδνερ μόλις κατά τό εσπέρας ήφελε νά 
Επιστρέψη είς τήν έπαυλίν του, ^  δέ ’Ιωσηφίνα μετά τό πέ
ρας τής άναγνώσεως καί τής συζητήσεως άπεσυρθη είς τό 
δωμάτιόν της, ό Φρέβεν, διά νά άποφύγη τάς άνιαράς σκέ
ψεις.του, άπεφάσισε νά ήσυχάση ολίγον μετά μεσημβρίαν 
κοιμώμενος πρό τής παρακειμένης τραπέζης. Καί Εκεί, είς 
τήν αυτήν άναδενδράδα, όπου διήλΦε τόσας ώραίας στιγμάς 
μετά τής εΰγενοϋς δεσποίνης, επεσεν Επί τοϋ προςτυχόντος 
θρανίου καί άπεκοιμήΦη. — Παρήτησε τάς φροντίδας του, 
καί αΰταί δέν ήμχόρεσαν νά διέλθωσι μετ’ αΰτοϋ διά τής 
πύλης τών ονείρων- χροςφιλεΐς μόνον αναμνήσεις συνεχέοντο 
είς τόν νοϋν του καί συμφυρόμεναι άπετέλουν θελκτικός ει
κόνας. Τό κοράσιον τής Γεφύρας τών Τεχνών ποοςήλΦεν 
καί ήρχισε νά τόν διηγήται περί τής άσθ·ενουσης μητρός 
του- αΰτός όμως τήν Επέπληξε διότι ήργησε τόσον πολύ νά 
έλΦη, Ενώ αΰτός κάΦε χρώτηυ καί δεκάτην πέμπτην του 
μηυός ήρχετο Εκεί καί τήν περιέμενε- ήφελε νά τήν τιμω- 
ρήση δι’ ενός φιλήματος, Εκείνη άνθίστατο, αΰτός έσήκωσε 
τόν πέπλον, έβγαλε τό μικρόν πρόςωπόν της έξω καί . . . .  
παράδοξον πράγμα! Δέν ήτον ή κόρη υπό τόν πέπλον, άλλ’ 
ό Δόν Πέτρος, ό όποιος εκρύβη Επίτηδες, διά νά τόν πει- 
ράξη, υπό τό ένδυμα τής κόρης- ολίγον παρέκει ίστατο καί 
ό Διέγος, ό υπηρέτης του, καί ήφελε νά σκάση άπό τά γέ- 
λοια διά τήν ώραίαν τού κυρίου του αστειότητα. — ΕΰΦύς 
μετ’ ολίγον, μέ άλλο τολμηρότατον τής γρηγοροόσης φαν
τασίας του άλμα εΰρέθη είς τήν πινακοθήκην. · Είχον δια
τάξει Εκεί τά  πράγματα όλως διαφόρως ή προτερον, καί 
μάτην εζήτει ό ταλαίπωρος άνά τάς διαφόρους αίΦοΰσας 
περιφερόμενος τήν προςφιλή εικόνα του- τίποτε δέν ευρήκε. 
Ήρχισε νά κλαίη, νά φωνάζη καί νά παραπονήται. Τότε
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προςήλδ·ενό υπάλληλος καί τον παρεκάλεσε να σιωπήση 
διά. να μην ¿ξυπνήσουν'αί κοιμώμεναι εικόνες.' Αίφνης όμως 
είδεν Ιν .τιν ι γωνία νά .κρέμαται το μικρόν ¿κείνο εικόνισμα, 
άλλ’- όχι ως προτομή πλέον, άλλ’ είς φυσικόν ανάστημα- η' 
είκών βνευε πρός αυτόν μέ πανούργα βλέμματα καί ¿ξήλ0·ε 
ζωντανή από του πλαισίου καί ένηγκαλίσ&η τόν ταλαίπω- 
ρον· ήσ&άνθ·η· &·ερμέτατον κα'ι παρατεταμένον έπί των . χει- 
λέων του· φίλημα . . . . .  . . .

Καδ·ώς συμβαίνει σονηδ·έστατα είς τούς όνειρευομένους; 
καί πιστεύουσιν οδτοι δτι'είνε έξυπνοι, και διαρκοϋντος ετι 
του ονείρου λέγουσι ,πρός ¿αυτούς ότι ονειρεύονται, τό αυτό 
συνέβη τώρα καί ΐ.ις τόν Φρέβεν. Ένόμισεν, δτι έξύπνησε 
τάχα· έκ του φιλήματος καί δτι ήνόιξε τους ο’φδ·αλμούς του 
και δτι είδε πρός αυτόν έπικεκλιμένον |ν  δ·αλερόν καί ρο
δαλόν πρόςωπον; τό  όποιον τ ώ . έφάνη γνωστόν τάχα. Έ κ  
τής ηδονικής δέ'από των χειλέων ¿κείνων πνοής, τήν όποιαν 
άπεμύζησε διά του φιλήματος, άπεκοιμήθ·η ,κλείσας πάλιν, 
τους όφδ·αλμόύς. Άλλ’ εύδός μετά τούτο ήκουσεν. έλαφρόν 
ψίδ·υρον καί· ήνοιξε πάλιν τά  δμματα και τότε είδεν Ιν άν- 
&·ρώπίνον ανάστημα, έντός μαύρου ¿πανωφοριού καί ενα μαύ- 
ρον-μικρόν πίλον και εν.α πράσινον πέπλον, καί έφευγε καί 
δτάν· παρέκαμψεν ολίγον άπωτέρω μίαν γωνίαν έστράφη καί 
πάλιν πρός αυτόν κατά πρόςωπον · άνεγνώρισε τούς χαρα
κτήρας του κοράσίου, τό όποιον καί αυτήν "τήν φοράν μά
λιστα είχε πρό τω ν. όφδ-αλμων τό μικρόν προςωπεΤον. ,ΓΑχ’. 
πάλιν εΐνε όνειρον!“ Είπε· μειδιών κα&’ εαυτόν καί δοκιμά- 
ζω νπάλιν νά. κλείση τούς όφ&αλμούς. Άλλ’ αυτό τό' φυ
σικόν τής έγρηγόρσεως αίσ&ημα καί ό ψι&υρισμός του ανέ
μου μεταξύ των φύλλων τής άναδενδράδος καί ό πάταγος 
του άναβρύοντος διά του πίδακος υδατος ήσαν ευκρινέστατα 
μαρτυρία τής πραγματικότητες, άτινα τόν κατέστησαν μετ’ 
ολίγον ζωηρόν καί απεκύλισαν άπό των βλεφάρων του τόν 
ύπνον.: ;·

Ή  πλήρης ζωηρότητος καί παράδοξος του όνείρου εί
κών Υστατο άκόμη πρό των όφδ'αλμών του: έβλεπε πρός 
τήν.γωνίαν, οδ·εν έξηφανίσδη άπελ&Όυσα- έβλεπε τήν.&έσιν, 
δπου. έστη καί ¿πέκλινε πρός αυτόν καί ένόμιζεν δτι αϊσδ-ά- 
νετα ΐ'έτι Ίπί των χειλέων του'τό φίλημα τής κόρης. ,'Εως 
έδώ καττντησε λοιπόν τό πάδ·ος μου“, είπε καδ·’ εαυτόν 
έπτοημέυος; ,,νά όνειρεύωμαι μέ ανοικτούς οφθαλμούς καί νά 
ζητώ τά  ίχνη ενός φαντάσματος ¿ν τω οϊκω του φίλου μου· 
διά ήνε θαύμα βέβαια έάν δεν τρελαθώ.· Τόσον όμως καθαρά 
νά-ονειρεύεται κανείς, αυτό δέν το.¿πίστευα. Αυτό είνε μία 
έγκεφαλικτ άσ&ένεια, είνε πυρετός τής φα-ντασίας καί άλλο 
τίποτε πλέον δεν. μένει παρά νά θέλω νά εδρω τά ίχνη. των 
βημάτων ένός φαντάσματος· διότι βέβαια αυτά τά  ίχνη των 
ποδω'ν,1 ¿δω έπί τής άμμου, δέν εΐνε βέβαια ίδικά μου.“ — 
Κατόπιν έρρίψε. τά  βλέμματά του '¿πί τού θρανίου, όπου 
Ικειτο- προηγουμένως, καί επ’ αυ’τού είδε ένα κύλινδρον εύ
μορφα τυλιγμένου χάρτου καί τόν ¿πήρε. Επιγραφήν δεν 
είχε- 'κατ’-άρχάς έδίστασεν ολίγον άν έπρεπε νά τόν άνοιξη · 
έπιθυμών-όμως .νά μάθη ποίος ήδύνατο νά γράψη κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον ¿ξετύλιξε τό χ α ρ τ ίο ν ................κ α ί. έπεσε
πρό αύτου -είς· δακτύλιος.· Άνέλάβεν αύηόν καί "διατρέξάς 
τήν. Ιπιστολήν άνέγνω τά  έξης;' ··

,,ΙΙολύ συχνά1 είμαι πλησίον. Σου, Σου τού εύγενούς σω- 
τήρός μου καί ευεργέτου. Σέ περιβάλλω μέ άπειρον έρωτα,' 
τόν όποϊον.έγένήήσεν ή· ευγνωμοσύνη καί · ον ούδ’ .ό  θάνα·· 
τος δ'’-άπομΛράνη." 'Γνωρίζω δτι:ή γενναία καρδιά Σου πάλ
λει άκόμη δΥ ¿μέ, γνωρίζω, δτι χάριν έμού διέτρεξας χώρας,

διά νά μέ ζητήσης, διά νά μ ’ εόρης. . Μάτην όμως · κοπιά
ζεις, πρέπει νά. λησμονήσης Ιν τόσον ατυχές, ώς έμέ πλάσμα. 
Καί τ ί με θέλεις τάχα; Άν καί ή μεγίστη μου ευτυχία 
έγκειται είς τήν ιδέαν ν’ ανήκω διά παντός είς Σέ, αυτό 
όμως δέν ’'μπορεί ποτέ πλέον νά γείνη. „Διά παντός ύγίαινε!“ 
Σοί είπα τότε, καί διά παντός Σέ αγαπώ καί θά Σ ’ άγαπώ,
α λ λ ά .............ή μοίρα θέλει νά ζήσωμεν μακράν άλλήλων,
καί όχι είς τό πλευρόν Σου, άλλ’ ίσως μόνον έν τή ' μνήμη 
Σου νά μένη

<
-

Έ π α ΐτ ις  τ ή ς  Γ έφυρας των. Τ εχνώ ν.“
Ό  Φρέβεν ήρχισε πάλιν νά νομίζη, ότι διατελεΐ έτι έν 

ονείρω · είδε περί εαυτόν μετά δυςπιστίας, συλλογιζόμενος 
μήπως τόσον τον άπεπλάνησεν ή φαντασία του ή ζή ονει
ρώδη'πράγματι βίον- άλλά πάντά τά  περί αύτόν, ή άνα- 
δενδράς, τά  θρανία, τά  δένδρα, μακρόθενή έπαυλις, τά  
πάντα ήσαν όπως καί πρίν, δέν ώνειρεύετο λοιπόν, ήτον έξ
υπνος. Αυτή λοιπόν ή έπιστολή καί τά  γραφόμενα ήσαν 
πραγματικά, δέν ήσαν αποκύημα τής φαντασίας του; „Λέ
γεις, νά ’θέλησε κανείς ν’ άστειευθή μαζή μου;-· ήρώτησε 
κατόπιν τόν εαυτόν του- ,,ώ, βέβαια! αυτό θά ήνε! καί θά 
τό' έκαμεν ή ’Ιωσηφίνα καί θά  ύπεκρίθη ή ίδια τήν προς- 
ωπιδοφόρον.“ · "Οταν όμως ήθέλησε νά τύλίξη. τό χαρτίον 
ήσθάνθη- διολισθαίνοντα πάλιν των χειρών του τόν δακτύλιον. 
Περιέργως τόν ¿σήκωσε, τόν περιειργάσθη διά των χειρών του 
καί ώχρίασε. Αυτό τουλάχιστον δέν ήτο καμμίά οπτική 
άπατη, ήτον αυτός ό δακτύλιος, τόν οποίον έδώρησεν είς 
τήν κόρην κατ’ ¿κείνην τήν νύκτα, δτε διά παντός άπεχωρί- 
σθησαν.

"Οσον καί άν παρεσύρθη νυν, ώςτε. νά ύποκύψή :είς τόν 
πειρασμόν καί νά πιστευση είς ύπερφυσικήν τινα' έπέμβασιν, 
έπί τοσούτον - έγοητεύετο υπό τής Ιδέας, δτι έχει- έπί τέλους 
Ιν γνώρισμα του αγαπητού όντος, τό οποίον δέν είνε πλέον 
μακράν του. Καί χωρίς νά λάβη ύπ’ δψιν ή- νά ένδ·υμηθή 
κάν τάς λέξεις τής έπιστόλής άπεσκοράκισε πασαν αμφιβο
λίαν, ήγέρδη καί έξγλδ·ε. δρομαίος άπό τής άναδενδράδος 
καί πρός πάσας τάς διευθύνσεις ¿γύρισε τά ' βλέμματά του 
καί υπό πάντα τά  8·αμνώδη· φυλλώματα έζήτει. τό έρωτικόν 
του ίνδαλμα. Άλλ’ αί έρευναί του είς ,ούδέν άπεληξαν 
ήρώτησε τούς έργάτας εν τώ  κήπω, τούς ύπηρέτας έν τή 
Ιπαύλει, άν είδον έδώ ή έκεϊ καμμίαν ξένηυ κυρίαν. Κανείς 
δέν είδε τίποτε.

• Συγκεχυμένος καί ανίκανος πρός πάσαν περαιτέρω σκέ- 
ψιν προςήλ&εν «μα προςκλη&είς είς τό δείπνον- μάτην ό 
Φάλδνερ ηρώτα αύτόν έπανειλημμ.ένως διά τήν φανεράν τα- 
ράχήν του καί τά  απλανή του βλέμματα, είς μάτην τόν 
ήρώτησε καί. η' ’Ιωσηφίνα, μήπως άπό χΟ·ές ήτον άκόμη λυ
πημένος. „Κάτι μέ συνέβη“, άπεκρίθη ο Φρέβεν, „καί ή0·ελα 
ίσχυρισθή ότι με συνέβη θαύμα, άν ανέκαθεν δέν ήμήν 
¿χθρός πάσης δεισιδαιμονίας.“

XXIX.
• ·Τό άλλόκοτον τούτο, · περιστατικόν καί αί λέξεις του 

έπι.στολιδίου, δπερ χιλιάκις κατ’ ¿κείνην τήν ημέραν άνέγνω, 
κατέστησαν τόν Φρέβεν σκυθφωπότατον. “Ηρχισε νά - σκέ
πτεται* άν πράγματι παρέμβαίνούσιν είς τόν βίον των Θνη
τών, υπερφυσικά όντα,, καί έσκέπτετο τοιαϋτα αύτός, οςτις 
τοσάκις ¿χλεύασε τούς φαντασιόπληκτους - γνωρίμους του, 
πιστεύοντας ένίοτε είς φαντάσματα..καί-οίωνούς ύπεργείους 
καί δαίμονας προστάτας ώ.ς είς άρδ·ρα πίστεως. Ποσάκις
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δεν άπέδειξεν είς αυτούς, ότι ήν φυσικώς αδύνατον νά φαί· 
νωνται ω'ς ορατά τα  άσώματα όντα καί ότι ούδέν φαινό
μενου της φυσεως εΐνε δυνατόν ν’ άναχδ·ή εις τοιαύτα αίτια. 
Άλλά πως νά έξηγήση λοιπόν τώρα αυτό, το όποιον συν
έβη εις τον ίδιον; — Πολλάκις είπε καδ·’ εαυτόν καί άπε- 
φάσ.ισε νά λησμονήση τα  πάντα, νά μή σκεφδή ποτέ πλέον 
περί αυτών, καί όμως ευδύξ μετ’ ολίγον έβασανίζετο έξ- 
αναγκάζων την μνήμην του νά άναπαραστήση ζωηρώς ο,τι 
πρό μικρού δέν ήδ·ελε νά γνωρίζη· καί ουτω ένεφανίζοντο 
ευδιακριτότερα ή πρότερον τά  χαρακτηριστικά του φαντά
σματος, τό όποιον είχε καλώς ίδει, όταν παρακάμπτον την 
γωνίαν έστράφη προς αυτόν. Είχεν ίδεΤ τό έράσμιον στόμα, 
τας ροδίνους παρειάς καί τον λεπτοφυή λαιμόν, καί προς- 
άγων τώρα- τήν παλαιάν εικόνα παρέβαλεν αυτήν προς

ταϋτα μετά χάσης ακρίβειας καί εΰρισκεν αυτήν την μορ
φήν τής Ιπαίτιδος κόρης.

Επειδή τήν έκαόριον ή ’Ιωσηφίνα είχε κολλάς ασχολίας 
κατ’ οίκον καί έκωλύετο νά μείνη παρ’ αΰτω, έπήγεν ό 
Φρέβεν καί έκάδισε πάλιν εις τήν άναδενδράδα. Άνεγίνω- 
σκεν εκεί καί κατά τήν άνάγνωσιν άπησχόλει αυτόν πάντοτε 
η ιδέα, άν δ·ά ένεφανίζετο αΰτω καί αυδις τό χδεσινόν 
φάσμα. Ναρκωτικήν έσχεν έπ’ αυτού Ιπίδρασιν ή υπερβο
λική της μεσημβρίας δ·ερμότης. Πασαν κατέβαλε προςπά- 
δειαν διά νά μήν άχοκοιμηδή καί χρός Τούτο άνεγίνωσκε 
μετά πολλου ζήλου, άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον κατέπεσεν ή 
κεφαλή του, διωλίσδησεν από των χειρών του τό βιβλίον 
καί άπεκοιμήδη.

(Ε κ το ν  γ ε ρ μ α η χ ο ν .]  (ε η ε τα ι  οννίχεια .)

Β Ι Ω Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(ο ν ή χ ε ια ) .

34.

Άπόφευγε πασαν συναναστροφήν, έν ή περιπτώσει έχεις 
κακοδιαδεσίαν. Άλλως οφείλεις νά ήσαι πάντοτε φαιδρός 
καί ευδυμος ευρισκόμενος μετ’ άλλων εις ξένην συναναστρο
φήν. ΕΤνε άπίστευτον πόσον τό τέδλιμμένον καί δυςηρεστη- 
μένον πρόςωπον παραμορφόνει τόν άνδρωπον, καί πόσον 
ταχέως ή φαιδρότης κατακτά τάς καρδίας' όλων των παρι- 
σταμένων.

35.
Έ σ ο  ακριβής. Ουδέποτε πρέπει ή αταξία νά βασιλεόη 

είς τά  υπάρχοντά σου καί τά  βιβλία σου. Βλέπε από καιρού 
είς καιρόν τάς ¿πιστολάς καί τά  έγγραφά Σου, έξολόδρευε 
δ ’ έξ αυτών τά  άχρηστα.

36.
ΙΤροτίμα νά φαίνησαι πάραπολύ έλευδέριος, ή πάρα 

χολυ οίκονόμος καί φειδωλός. Μακράν Σου ομως ή άσω- 
τεία! Οίκονόμει τά  μικρά καί μάνδανε νά στερήσαι.

37.
Φόλαττε σεαυτον από τών έκρήξεων τής οργής. Ουδέ

ποτε πρέπει νά κάμης ώςτε νά αίσδανδ-οΤσι τόν χόλον σου 
άνθρωποι, είς ους δεν εΐνε Ιπιτετραμμένον τ  δυνατόν ν’ 
άπαντήσωσι τίποτε.

38.

Περιόριζε τήν αυτογνωμοσύνην, διότι δεν δά λείψουν 
περιστάσεις καθ’ άς νά δείξης τήν ευστά&ειάν Σου, Άλλά τό 
πείσμα πρέπει νά τό καταπνίγης εκεί όπου ή παρουσία του 
εΐνε ανοίκειος καί ακατάλληλος.

39-
'Η  μετάνοια Σου έστω ζώσα Οέλησις καί άπόφασις 

σταδερά. Τά παράπονα καί ή λύπη ένεκα διαπραχδέντων 
σφαλμάτων είς ουδεν ωφελούν.

40.
’Εγειρόμενος τής κλίνης άναπόλει τά  τής ημέρας καί 

ζήτει νά ευρης τάς ευχάριστους στιγμάς της, όσον δυςάρε- 
στοι καί άν τυχωσι νά ήνε αί κα&ημεριναί υποδέσεις Σου.

4 1 -

Πρέπει νά Ιχης καί έν ήμεραλόγιον,. έν ώ τά  πάντα 
νά σημειωνης. Ή  έξ αυτου ωφέλεια καί ήδονή εΐνε πολλα
πλή καί μεγάλη. Καδήκόν Σου ομως πρέπει νά έχης τήν 
ειλικρίνειαν, διότι τό ήμερολόγιον οφείλει όχι μόνον άνά- 
μνησις νά ήνε, άλλά καί μέσον δ ι’ ου νά γνωρίσης τόν εαυ
τόν Σου.

(ΐπίΐαι οννϊχίια.] ■

Η Π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Υ Σ Α  ΤΗΣ  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Υ .
(μετά τριών εικο'νων).

Μία των. σημαντικωτέρων καί πολυανδρωποτέρων πό
λεων' καδ’ άπάσαν τήν Αφρικήν εΐνε ή πρωτεύουσα τής Αί
γυπτου, τό δεύτερον κέντρον του μωαμεδανικού κόσμου, 
φέρον όμως πολύ ανατολικώτερον χαρακτήρα, παρά τήν 
Κωνσταντινούπολιν, - ήτις. από πολλου έξευρωπαίσδη υπό 
πολλάς Ιπόψεις. ·

Μ αορ- ελ-ΣαχΙρα, ή νικηφόρος, ή μεγαλοπρεπής, ή 
άπλως Λίασρ ήτόι ή-πρωτεύουσα-, ως άποκαλοΰσιν οί Αι
γύπτιοι τό Κάϊρον, κείται Ιπί τής δεξιάς δχδης του Νείλου

καί ολίγα μόνον μίλια κατωτέρω του σημ.είου, όπου ό μέγας 
ποταμός διατέμνεται είς δύο βραχίονας καί σχηματίζει τό 
Δέλτα, δ ι’ όν λόγον καί οί "άραβες ποιηταί είς τούς είκονι- 
κωτάτους ύμνους των συχνότατα όνομάζουσι τό Κάϊρον 
,,α π α σ τρά π το ν ια  ¿δάμαντα  ε π ϊ  'τής λαβής το υ  χλοερού  
ρΐ7τώίον το ν  ζ /έλτα“.

Καί α’ληδώς απερίγραπτος εΐνε ή έντύπωσις, ήν προ
ξενεί τό Κάϊρον είς τόν πρώτην φοράν ένδημουντα ξένον, 
διότι καί αύταί ακόμη αί ποικιλόχρωμοι, πρωτότυποι καί
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ζωηραί εικόνες, άς εΐδεν Ινώπιόν του έν ’Αλεξάνδρειά, έπι- 
σκιάζονται καί έξαφανίζονται ένταυδα. Έ  ’Αλεξάνδρεια 
φέρει έν έαυτή πλεΐστα όσα στοιχεία νοτιοευρωπάίκά καί 
δύναται μάλλον νά δεωρηδή ως νεοελληνική πόλις μετά 
ιταλικοί έπιπάσματος, Ιν ώ τό Κάϊρον εΐνε πραγματικώς ή 
μωαμεδανική πρωτεύουσα τών Μαμελούκων καί, ώςπερ ή 
Βαγδάτη καί ή Δαμασκός, φέρει τύπον καδαρώς ασιατικόν. 
Τοιαύτην τουλάχιστον έντύπωσιν έξασκεΐ επί του χαρατη- 
ρητου ή παλαιά καί μεγαλειτέρα αραβική συνοικία της πό- 
λεως μετά τής κυρίας όδοϋ της, όπου έν τώ συνωστιζομένω 
πλήδει τών άνδρώπων δύναται τις νά ΐδη άντιπροςώπους 
όλων τών λαών τής δυτικής Άσίας, τής ’Αφρικής καί τής 
νοτίου Ευρώπης, καί μεταξύ αυτών μακρόδεν ήδη νά δια- 
κρίνγι τούς Πέρσας, τούς ’Αρμενίους, τούς ’Ιουδαίους, τούς 
Άβυσσινίους καί τούς Κόπτας, Ιπειτα τούς Έ λληνας καί 
τούς ’Αλβανούς, τούς Βεδουΐνους, τούς Νουβίους καί άλλους 
μελαψούς κατοίκους τής κεντρώας ’Αφρικής. Καί όλοι ου- 
τοι οί άνδρωποι μέ τάς ιδιαιτέρας των στολάς, άλλοι μεν 
πλουσίως ένδεδυμένοι, άλλοι δε μόλις καλόπτοντες τήν γυ- 
μνότητά των, πρός τοότοις γυναίκες, πεζή περιπατοΰσαι ή 
επί όνων όχούμεναι καί πυκνάς φέρουσαι καλυπτρας, επίχρυ
σοι άμαξαι, μόλις καί μετά βίας διασχίζουσαι τό πλήδος 
τών άνδρώπων καί ούκ εύάριδμοι μεγαλοπρεπώς καί μετά 
σοβαρότητος βαδίζοντες δερβΐσαι καί εν τω μεταξύ πού καί 
που συνοδία βαρέα φορτία φερουσοΐν καμηλών, — όλα ταΰτα 
μετά πολλών καί άλλων ακόμη συναπαρτίζουσι την εικόνα 
τής όδοϋ ταύτης αχό πρωίας μέχρις εσπέρας, έν ω άνωδεν 
ό ουρανός μένει πάντοτε ανέφελος καί κυανούς καί ό αφρι
κανικός ήλιος έκπέμπει τάς φλογέράς άκτϊνάς του καί χρυ
σώνει τών τεμενών τάς δόλους καί τών υψηλοίν μιναρέδων 
τά ραδινά έπιστεγάσμ.ατα.

ΕΙς τό νότιον άκρον τής πόλεως κέϊται έπί χ8·αμαλου ορο
πεδίου τ  άκρόπολις μετά του περιφήμου τεμένους του Μεχμετ 
Άλή καί πολλών άλλων μεγάρων καί στρατώνων. Ένταυδα 
διέτριβεν ό αναμορφωτής της Αΐγύπτου, ώς δικαίως άποκα- 
λουσιν αυτόν, καί ιδρυτής καί πρόγονος τής νυν έν τή 
χώρα τών Φαραώ ήγεμονευούσης δυναστείας. Άπό τού υψη- 
ρεφους παρά τό τέμενος έξώστου έξαπλοϋται πρό των όμ- 
μάτων του δεωμένου πανόραμα, δυνάμενον εύλόγως νά δεω
ρηδή ώς έν τών μεγαλοπρεστέρων καί ώραιοτέρων τού 
κόσμου.

"Ολη ή απέραντος πόλις μετά τών αμέτρητων κατοίκων 
της {όπολογισδέντων ύπ’ άλλων μέν είς 300,000, υπ’ άλλων 
δε είς 400,000) κεϊται κάτωδεν τών ποδών μας, ώςπερ τις 
δάλασσα έξ οίκιών, άπό τής έπιφανείας τής όποιας προεκ- 
βάλλουσιν ώς νήσοι μόνον τά  τεμένη καί τά  μεγαλείτερα 
τών οικοδομημάτων, πέραν δέ τής δαλάσσης ταύτης βλέ- 
πομεν έκτεινομένην τήν αραβικήν έρημον μετά τών γυμνών 
καί διερρωγότων βράχων του Μοκκατάμ καί έν τώ μεταξύ 
άλλην τινά πόλιν, πόλιν όμως νεκράν, τούς. λεγομένους τά
φους τών Καλιφών (ίδέ είκόνα έν σελ. 44), ενδα εΐχον έγείρει 
τά μ.αυσωλεΐά των οί πρώην Σουλτάνοι τών Μαμελούκων. 
Οί τάφοι ούτοι πρόκεινται τανυν ερείπια, διότι έκ των πυ- 
λυαρίδμων άλλοτε καί τόσον λαμπρώς κεκοσμημένων δόλων 
ούδεμία έσώδη έκ τής καταστροφής, ολίγοι δέ τινες Ικ τών 
μιναρέδων άπέμειναν ακόμη όρδιοι, άπειλούντες καί οδτοι 
άπό ημέρας είς ήμέραν κατάπτωσιν.

Έξαισίαν άντίδεσιν πρός τήν μελαγχολικτν ταύτην πό
λιν αποτελεί ή πρός δυσμάς κειμένη κοιλάς τού Νείλου 
μετά τών άείποτε' χλοαζόντων λειμωνών της καί τών άπε-

ράντων φυτειών βάμβακος καί ζακχαροκαλάμου, τάς οποίας 
διασχίζει μεγαλοπρεπώς ή κοίτη τού Νείλου, τά  ΰδατα του 
οποίου πρό τριών καί τεσσάρων χιλιάδων έτών έφερον τά 
σκάφη δραστηρίου καί φιλοτέχνου λαού, τήν σήμερον δε 
διασχίζονται υπό απείρων μικρών καί μεγάλων ιστιοφόρων 
καί ατμοκίνητων. Αί κώμαι τών φελλάχων εΐνε πανταχοΰ 
άνά τούς αγρούς διεσπαρμέναι καί μακρόδεν όρώμεναι κα- 
ταμαγεύουσι τήν όρασιν ώς Ικ τής ένίοτε ζωγραφικωτάτης 
των τοποδεσίας.

Άπό πολλου το Κάϊρον εΐνε ό πρώτος σταδμος τών 
περιηγουμένων τά  ένδότερα των ανατολικών χωρών καί τάς 
έρημους τής ’Αφρικής, οΐτινες καί ένταύδα πολλά άξιοδέατα 
έχουσι νά έπισκεφδώσι καί πολλά νά άρυσδώσιν έξ αυτών 
ωφελήματα, άφ’ ότου μάλιστα ό πρώην Χεδίβης ’Ισμαήλ 
έπεμελήδη νά καλλωπίση τήν πρωτεύουσαν του καί νά κα- 
ταστήση αυτήν ώς πρός τάς απολαύσεις καί τόν έν αυτή 
βίον Ισότιμον πρός τάς μεγαλειτέρας τών ευρωπαϊκών πό
λεων. Τό μέγα Μουσεΐον τού Βουλάκ δύναται νά δεωρηδή 
έν τών πλουσιωτέρων καί' έπισημοτέρων του κόσμου. Έ ν 
ταΐς αίδοόσαις του κεΐνται έκτεδειμένοι οί δησαυροί τής 
αιγυπτιακής άρχαιότητος, βλέπων δέ τις αυτούς πείδεται, 
ότι ή Αίγυπτος εΐνε ή παλαιοτάτη έπί γης έστία τοΰ πολι
τισμού. Τά μνημεία ταϋτα έχουσι διπλοϋν τό ένδιαφέρον 
διά τόν παρατηρητήν, διότι αρκεί ουτος νά ρίψη τό βλέμμα 
έξω τών παραδύρων καί νά ΐδη τούς ναούς καί τούς τάφους, 
όδεν τά  πλεΐστα αυτών άνεσκάφησαν,

Ε γγύς τοϋ Μουσείου κείται ή νήσος 'Ρόδα μετά του 
χιλιετούς Νειλομέτρου καί τού δένδρου τού Μωϋσέως, όπό 
τό όποιον, κατά τήν ίεράν παράδοσιν, άνευρέδη ό Μωϋσής 
ύπό τής δυγατρός τού Φαραώ. Έ ν Βουλάκ, τώ λιμένι τού 
Κάιρου, όρμώσι καί αί λεμ.βοι τού Νείλου, έφ’ <3ν συνειδί- 
ζουσι τόν χειμώνα νά διαπλέωσι τόν ποταμόν μέχρις Άσσουάν 
καί έτι περαιτέρω, έπισκεπτόμενοι τά  διάφορα καδ·’ όδόν 
ευρισκόμενα αρχαιολογικά έρείπια, τάς Θήβ«ξ. τά  στήλας 
τοϋ Μέμνονος, τούς ναούς τού Καρνάκ καί τής Φυλής. 
Πολλά τών άκατίων τούτων παρέχουσιν είς τούς έπιβαίνον- 
τα'ς όλας τάς αναπαύσεις, έχουσιν έστιατόρια, μικρούς δ·αλα- 
μ.ίσκους καί κομψούς κοιτώνας διά τάς κυρίας, βιβλιο.δήκας 
καί κλειδοκύμβαλα μάλιστα. Διά νά Ιδη τις τά  δαυμάσια 
τήξ γης των Φαραώ, δέν απαιτείται νά ύποβληδ-ή είς πο
λυδάπανους περιηγήσεις, διότι τό Κάϊρον κεϊται έγγύς τών 
σημαντικωτέρων έξ αυτών, καί μετά όλιγόωρον πορείαν δύ
ναταί- τις νά φδάση είς τάς περίφημους πυραμίδας τής 
Γιζε καί είς τά έρείπια τής άρχαίας Μέμφιδος.

Ή  μ.εγίστη καί περικαλλεστάτη τών οάσεων τής λιβυ- 
κής έρημου κείται έπίσης ολίγα μίλια νοτιοδυτικώς τού 
Κάιρου, είς αρκετήν όμως άπ' αυτού άπόστασιν ώςτε νά 
ταξειδεύη τις είς αυτήν έπί δρομάδων καί νά διέλδη μίαν 
νύκτα ύπό σκηνάς ώς οί Βεδουΐνοι. Ούδεμία άλλη αιγυπτιακή 
δασις καταπλήττει τόσον τόν ξένον διά της μεγαλοπρεπείας 
καί τής δαψιλείας τών φυτών, όσον ή τού Φαγιουμ. Έ π ’ 
αυτής άνδούσι τά  ώραιότατα βόδα καί ώριμάζουσιν αί νο- 
στιμώταται σταφυλάι καί τά  γλυκύτατα τών σύκων τά  άλση 
τών βαΐων καί αί βαμβακοφυτείας άνδαμιλλώνται χρός τάς 
τού Δέλτα, καί όταν τόν Φεβρουάριον καί τόν Μάρτιον, 
τούς έαρινούς μήνας έν Αίγόπτω, έξανδήσωσι αί χορτοκαλ- 
λέαι καί αί ροιαί, ή μαγεία τής όάσεως καδίσταται άνωτέρα 
πάσης περιγραφής. νΕχει δέ ή δασις αυτη καί μεγάλήν 
ιστορικήν σημασίαν ένεκα τής Μοίριδός λίμνης καί τού Λα- 
βυρίνδου, οςτις ύπό τών αρχαίων συγκατελέγετο μεταξύ τών
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επτά δαυμάτων του κόσμου. Εξ αυτού, περιέχοντο; κατά 
την περιγραφήν του Ηροδότου 1500 θαλάμους και αίδούτ 
σα; υπέρ τήν έπκράνειαν τή ; γη ; και άλλα; τόσα; ύπ’ αυ
τήν, άπέμειναν σή
μερον ολίγα μό
νον έρείπια, τ  δέ 
λίμνη και αυτή 
απεξηράνδη σχε
δόν καί ή έν τώ 
μεσφ τη ; πυραμ'ι; 
κατέρρευσε.

Ά λλα αξιο
θέατα μέρη πλη
σίον του Καίρου 
εΐνε ή'Ηλιούπολι; 
μετά του δένδρου 
τή ; Μαρία; και 
τού’Οβελισκου.Ή 
λαμπράτού'Ηλίου 
πόλις ρ.ετά των 
ναών, τών μεγά
ρων καί τών στοών 
της, ύφ’ ά ; πέριε- 
πάτησεν ο μέγι
στο; τών φιλοσό
φων τή ; άρχαιό- 
τητο; Π λάτω ν, 
ελδώ  ν ένταύδα 
ίνα ζητήση παρά τών ίερέων του Ήλίου πληροφορίας περί 
τή ; άδανασία; τη ; ψυχή;, έξηφανίσδη όλοτελώ; από προ;- 
ώπου τή ; γης, εΐ; 
δέ καί μόνο; οβε
λίσκο;, κατά τό 
ήμισυ σχεδόν κε- 
χωσμένο; υπό τήν 
γην, άπέμεινε μάρ- 
τυ; τή ; παλαιάς 
ακμή; καί λαμ- 
πρότητο; τή ; πό- 
λεω;. Δυο τών 
λαμπροτέρων οβε
λίσκων εΐχον με- 
τενεχδή υπό τών 
Π το λ εμ α ίω ν  εί;
’Αλεξάνδρειαν καί 
άργότερον Ιπωνο- 
μάσδησαν ,,αί βε- 
λόναι τ η ;  Κλεο
πάτρα;“, έω;δτου 
έπί τέλου; ό μέν 
περιήλδεν εί; χεΤ- 
ρα; τών Άγγλων 
ό δέ μετεφέρδη 
εί; Νέαν ’Γόρ'κην.
Περί δέ του δέν
δρου τη ; Μαρία; λέγεται, ότι ή άγία οικογένεια, φευ- 
γουσα εί; Αίγυπτον, ήλδε καί άνεπαύδη υπό την σκιάν 
του- οπω;δήποτε ή συκομωρέα αυτη άρι&μεί πολλών εκα
τοντάδων .¿τών βίον καί ανήκε τή Αΰτοκρατείρα τή ; Γαλ
λία ; Ευγενία, ήτι; ελαβεν αυτήν ώ ; δώρον παρά. τού πρώην

Χεδίβου, όταν τφ  1869 εΐχεν έπιοκεψδή τήν χώραν τών 
Πτολεμαίων.

Τήν σήμερον καί ό δωρητή; καί ή λαβούσα τό δώρον
αυτοκράτειρα ζώ- 
σιν άμφότεροι έν 
τή έξορία, τό δέν- 
δρον' όμω; έξακο- 
λουδείνάάναδίδη 
βλαστού; καί νά 
&■ άλλη άμερίμ.νω;. 
Ου’χί μακράν 5’ 
αύτού κείται καί ή 
έπαυλι; Κ ονμπέ, 
π ρ ο ς φ ιλ τ ;  δια- 
μ.ονή του νυν άντι- 
βασιλέω; τή ; Αί
γυπτου. Μεταξύ 
ομω; τών πολυ
πληθών μεγάρων, 
τά  όποια δαπάνη 
πολλών έκατομ- 
μυρίων εκτισεν ό 
πρώην Χ ε δ ίβ η ;,  
πρωτεύει άναντιρ- 
ρήτω; τό λεγόμε
νον Γχεζιρέ, ου-' 
δει; δέ ξένο;, έρ- 
χόμενο; εί; Κάϊ- 

ρον, άμελέΐ νά τό έπισκεφδη, έάν δέλη νά λάβη Ιδέαν 
περί τή ; ανατολική; μεγαλοπρεπεία; καί άσωτεία;. “Οπως

αί Βερσαλλίαι, χά- 
ριν τών όποίωνδι;- 
εκατομμύρια έδα- 
πανήδησαν, ση- 
μαίνουσι τήν αρ
χήν τη ; γαλλική; 
έπ α να σ τά σ εω ς, 
επειδή κατεβρόχ- 
δισαν τό μέγιστον 
μέρο; τών έςόδων 
τή;Γαλλία;, οότω 
καί τό Γκεζιρέ δύ- 
ναται νάδεωρηδή 
ή ένσ ω μ ά τω σ ι; 
τή ; χρ εω κ ο π ία ; 
τη ; χώρα;, τη ; 
όποία; οί πόροι 
κατησωτεύδη σαν 

χάριν παρομοίων 
οικοδομών. ’Εν 
τώ στενώ τούτω 
χώρω δεν δυνά- 
μεδ·ά' άτυχώ; να 
παράσχωμεν περι
γραφικήν είκόνα 

τών καλλονών του μεγάρου τούτου, διά νά φαντασδώσι δέ 
οί φίλοι ημών άναγνώσται πόσα έδαπανήδησαν χάριν αυτού, 
αρκεί νά μνημονευσωμεν, ότι τό έδαφος τή ; νήσου, έφ’ ή; 
κείται, περικυκλούμενον υπό πυκνών άλσεων καί μαγευτικών 
κήπων, ήτον ανάγκη νά ύψωδή κατά δύο μέτρα διά νά προ-
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φυλάσση το κτίριον άπο τών Ινδεχαμένων πλημμυρών τού 
Νείλου.

Γνωστόν προ;έτι εΐνε, ότι τό Κάϊρον άπ'ο πολλών έτών 
θεωρείται ώ ; έκ τού κλίματό; του δεραπευ-ικόν καταφόγιον 
τών πασχόντων καί τών άσδ-ενοΰντων τό στήδος. Εν τή 
δέσει Χελουάν εΐχεν ανακαλύψει ίατρό; τ ι ;  δ-ειούχου; πή
γα;, έκτοτε δέ τό μέρο; έκεΐνο προ;είλκυσε τήν προ;οχήν 
τών ειδημόνων, ξενοδοχεία καί έπαύλει; άνηγέρδησαν εί; 
τά πέριξ, καί πολλοί άσδενείς, διατρίψαντες,έπΐ τινα χρόνον

ένταύδα, άνεζωογονήδ·ησαν υπό τού καδαρού άέρο; τή ; έρη
μου καί άπεδόδησαν εί; τήν ζωήν. —■ Δέν δυνάμεδα άτυ
χώ; πλείονα νά εΐπωμεν περί τή ; λαμπρά; τή ; Αίγυπτου 
πρωτευούση;. ’Αλλά, νομίζομεν, άρκούσι ταυτα τά  ολίγα δια 
του; φίλου; ημών άναγνώστας, ών πολλοί καί τό Κάϊρον 
έπεσκέφδησαν οί ίδιοι, καί'άλλα μέρη τή ; Αίγυπτου γινώ- 
σκουσι καλλίτερου ημών. Έκρίναμεν δέ καλόν, τα ; ολίγα; 
ταύτα; λέξει; νά συνοδεύσωμεν καί δ ι’ είκόνων, οσα; έπε- 
τρεπεν ήμΤν ό χώρο; νά παραδέσωμεν ενταυδ·α.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ.
—  -  -

Κ

1. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΝΣ. Έ ξ  άδηναϊκή; φωτογρ. 
(έν σελ. 38). 'Ο  Χαρίλαος Τρικούπη;, υίόζ τού Ιστορικού καί 
πολιτικού Σπυρίδωνος Τρικοόπη, έγεννήδ-η κατά τό ετο; 1832 
έν Ναυπλίω. Τά εγκύκλια μαδήματα έδιδάχδη έν Άδ·ήναι; 
παρά τώ άοιδίμω Γενναδίω, διήκουσε δέ καί νομικών έπί 
τριετίαν μαδημάτων έν τού Όδωνείοι Πανεπιστήμιο), μεδ ο 
μετέβη είς Παρισιού; προ; άποπεράτωσιν τών σπουδών του. 
Έκεί, μετ’ άσυνήδου; έχιμελεία; καί σοβαρότητο; έγκόψ.α; 
εί; έπιστημονικά; μελέτα; ήξιώδη τού διδακτορικού πτυ
χίου, προ; περαιτέρω δέ ασκησιν καί τριβήν έν τή  έφαρ- 
ιογή ήδ'έλησε καί κατώρδωσε νά διορισδή γραμματευ; τού 
,ν Παρισίοι; Δικηγορικού Συλλόγου έπωφεληδεί; τών συζη

τήσεων καί τών φώτων τών έξοχωτέρων τή ; Γαλλία; νομο- 
μαδών. Κατά τό 1856 καταλιπών τήν Γαλλίαν μετέβη 
εί; Λονδίνου, διορισδεί; Γραμματευ; τή ; αύτό9·ι ελληνική; 
πρεσβεία;, υπό τού πατρό; του άντιπροςωπευομένη;, ον καί 
άνεπλήρωσεν άσδενούντα έπί εξαετίαν δλην. Κατά τήν με
ταπολίτευσή τού 1862 έπανήλδεν εί; τήν 'Ελλάδα καί έπε- 
δόδη έπί τόπου εί; την μελέτην τή ; νομοδεσία; τή ; χώρας 
καί τών συγχρόνων αυτή; αναγκών. Κατόπιν διεξήγαγεν 
αύτοπροςώπω; καί μεδ’ ώμολογημένη; έπιτυχία; τά ; δια
πραγματεύσεις τής έλληνική; κυβερνήσεως πρό; τήν αγγλι
κήν περί τή ; ένώσεω; τή ; Επτάνησου, έπί τούτω άποστα- 
λεί; ώ; πληρεξούσιο; είς Λονδίνου.

Κατά τά ; έκλογά; τού 1865 έξελέγη τό πρώτον βου
λευτή; Μεσολογγίου, κατά τό 1867 προςελήφδη ώ; Ύπουρ- 
γό; τών ’Εξωτερικών καί τώ 1875 έσχημάτισεν ό ίδιο; 
ΰπουργείον. Τρί; εκτοτε άνετέδη αυτή ή Κυβέρνησι; τών 
Κοινών, από έτου; δέ καί νυν προΐσταται αυτής.

'Ο  Τρικούπη; έτυχ&ν ανατροφή; τελείας καί παιδείας 
ού τή ; τυχούση;, ή δέ φύσι; τού άνδρό; δέν έφάνη κατώ
τερα τών έπικτήτο)ν τούτων προςόντων. Κληδείς νά κυβέρ
νηση τήν πατρίδα καδ’ δλω; διάφορον τών προηγουμένων 
περίοδον τή ; έδνική; ημών άναπτύ'|εω;, έδείχδη μέχρι τοΰδε 
έπίμονος καί πεφωτισμένος είςηγητή; μεταρρυδμιστικού συ
στήματος.

2. ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΘΡΗΝΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (έν σελ. 31)· Περί τή ; είκόνο; ταύ- 
τη; τού έν Μονάχω ζωγράφου Ε. Βέρνιγκερ μακρόν εΐχε 
γράψει άλλοτε άρδρου ό καδηγητή; Σέππ, έκ ταύτη; δέ 
λαμράνων αφορμήν περιέγράψε τήν χώραν τή ; Παλαιστίνη; 
καί έξέδηκε τά ; δεωρία; του περί τού άποικισμού γερμανών 
έν αυτή. Καί περί τούτου μέν ημείς ένταΰδα δέν ένδιαφε- 
ρόμεδα, ύποβάλλομεν δέ τοί; φίλοι; ημών άναγνοίσται; μό
νον τήν δντω; λαμπράν είκόνα ώ ; παράρτημα τών έν τώ 
προηγηδέντι τεύχει δημοσιευδέντων είκονογραφηρ.άτων τών 
άγίων τόπων.

Γέροντες εΐνε, ώς έπί τό πολύ, οί έν αυτη άντιπρς- 
ωπεύοντες ένα ολόκληρον λαόν, οςτις πολύμορφος μέν ως ό

Πρωτεύς, πανταχού όμ.ω; εΐνε παρών έπί τή ; γης ώς ό αήρ·- 
λαός, όςτις δυνάμει τού. μοναδικού έν τή ίστορία παρελδδν- 
το; του στενώτατα άφ’ ίνόζ εΐνε συνδεδεμένο; πρό; τον 
πολιτισμόν τών νεωτέρων χρόνων, έν ω αφ ετέρου ουδαμώ; 
έχωρίσδη ούτε άπεξενώδη από τού παναρχαιου του παρελ- 
δόντος. Τά στοιχεία, τά  όποία συντηρούσι τήν προςήλωσιν 
ταύτην εί; τό παρελ3·όν, εΐνε ώ ; αί έν τη είκόνι ημών πα- 
ριστανόμεναι μορφαί, τ ά ;  όποία; αγνοεί τ ι;  πού νά κατα- 
τάξη, εί; του; πρώτου; αιώνα; μετά Χρίστον η εί; την ση- 

■ μερινήν έν ’Ανατολή καί τή βορείω ’Αφρική κατάστασιν τού 
ιουδαϊσμού. Ίδοό βλέπομεν αύτοό; ίσταμένου; πρό τών εί- 
ρηπωμένων τειχών τού ναού τού Σολομώντο; καί μετ ανα
πεπταμένων βραχιόνων έναγκαλιζομένου; τού; γιγαντιαίου; 
των λίδ'ους, κυρίως έν τη δέσει εκείνη, οπου έκειτο τό δυ- 
σιαστήριον καί ό βωμός. Καί πα; δςτις απέρχεται εί; ‘Ιε
ρουσαλήμ, άκουει αυτούς, όταν παρέρχεται τήν μετά μεσημ
βρίαν έκάστη; Παρασκευή; παρά την μονήρη έκείνην καί 
έρημ.ον δέσιν, νά ψιδυρίζωσι κινούντε; καί κλίνοντε; τά ; 
κεφαλά; καί έν τώ μεταξύ νά έκπέμπωσι δρηνώδεί; φωνάς, 
άποτείνοντε; οότω πρό; τόν ’Ιεχωβά τά ; μελαγχολικά; προς- 
ευχά; των.

Οί δ'ρήνοι ουτοι έπί αιώνα; ήδη έξακολουδούσιν έπανα- 
λαμβανόμενοι καδ“ έκάστην πρό τού τείχους του καταστρα- 
φέντο; ναού τή ; ‘Ιερουσαλήμ, εΐνε' δέ οί ατελεύτητοι αυτοί 
δρήνοι ό σπαραξικάρδιο; στεναγμό; πατριωτισμού, οςτι; ουτε 
την έςαφανισ&είσαν έδνικτν λαμπρότητα καί δόξαν λησμο
νεί, ούτε παύει τού νά έλπίζη έπί τ ίν  εί; το μέλλον παλι- 
νόρδωσιν τού έξηυτελισμένου εδνους. Άπό του Τίτου μέχρι 
τού Άδριανοΰ, δςτις καταδαμάσα; τό τελευταίον τους “Ιου
δαίους άπηγόρευσεν εί; αυτού; νά πατήσωσι τό έδαφος τή ; 
‘Ιερουσαλήμ, αντηχούν έπί τών έρειπίων τού ναού οί οδυρ- 
μοί τών υίών τού ’Ισραήλ. Μέχρι δέ τών αρχών τού 5ου αίώ- 
νο; δέν έπετρέπετο εί; αύτοό; νά μένωσιν έν τη άγία πό- 
λει, ώ ; λέγει ήμίν ό ‘Ιερώνυμος, ήδύναντο όμω; νά είςέλδω- 
σιν εί; αύτήν διά  νά δρηνώσι. Έ κ το τε  λοιπόν έξελέγη ή 
„πλατεία αυτη τών όδυρμών“ καί ταύτην παριστα η είκών, 
ήν έφιλοτέχνησεν ό ευφυή; Βέρνιγκερ.

3. ΤΟ  ΚΑΙΡΟΝ (έν σελ. 41 — άνάγνδ. έν σελ. 42).
4. Η  ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΓΕΦΥΡΑ (έν σε- 

λίδι 44). Τό σχέδιον τή ; μεγάλη; ταύτη; γεφόρα; ακρι
βώς έπί τή ; δέσεως, έν ή ό Νείλο; διατέμνεται είς δύο 
βραχίονα; καί σχηματίζει τό Δέλτα, έτεδη τό πρώτον υπό 
του Μεχμέτ Άλή, άπεπερατώδη δε ή κατασκευή αύτή; έπί 
τού Σαίδ χασά. Κατεσκευάσδη δέ αυτη μετά τών πολλών 
τη ; κλεισιάδων πρό; διοχέτευσιν καί διανομήν τών πλημμυ- 
ρούντων υδάτων τού Νείλου.

5. ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΙΦΩΝ (έν σελ. 44). ΙΙερί τών 
λειψάνων τούτων, τών άποτελοΰντων ττν λεγομένην Νεκράν 
πόλιν, γίνεται λόγο; έν σελ. 43.
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Δαπανηρότατη άληδώς είνε ή ευρωπαϊκή ειρήνη καί καδ’ έκάστην 
απαιτεί μειζονας δυσίας ή  διάσωσις αυτής, ώς φαίνεται εκ των έξης στα
τιστικών πληροφοριών, δημοσιευδεισών έν τώ έπισημοτάτω ήμερολογίω 
της Γο'Β-ας. Έ ν  αΰτατς δέ γίνεται συγκριτική παραβολή τών δαπανών διά 
το ναυτικόν καί τόν κατά ξηράν στρατόν κατά τά έτη 1850 καί 1884, 
ώς έξης:

Έ ν  ετει 1858 1884
Ή  Γερμανική 'Ομοσπονδία έδαπάνησε 249,976,000 φρ. 599,576,830 φρ.

Μεγ. Βρετανία 
„  Γαλλία 
„  Αυστρία .
„  'Ρωσσία .
„  ’Ιταλία 
,, Ισπανία  .
„  ΓΙορτογαλλία 
„  Σουηδία . 

τό Βέλγιον 
ή 'Ολλανδία .
„ Δανία . .
„ ‘ΕΛΛΑΣ 
,, Τουρκία .
,, ‘Ελβετία .

494.350.000 ,, 875,381,875 „
478,668,729 „  880,172,000 „
246.875.000 „ 294,740,161 „
389.580.000 „  921,860,176 „
132,477,651 „ 261,749,516 „
104,132,500 „ 168,704,356 „

22,757,010 „  36^595,260 „
16,635,250 „  31,757,688 „
37,545,287 „  44,831,560 „
23,083,500 „ 66,436,474 „
16,362,525 „  22,725,000 „
6,404,088 „ 24,4042,87 „

154,792,897 „  288,700,000 „
8,875,500 „  14,776,297 „

Δι ίλην τήν Ευρώπην αΐ χάριν τών στρατιωτικών παρασκευών καί 
τελειοποιήσεων γενόμεναι δαπάναι κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ηύ- 
ξήδησαν από 2,379,985,858 φρ. εις 4  διςεκατομμύρια καί 579,781,829 φρ. 
Έ ά ν  δε ύπολογίσωμεν καί τήν από τού 1884 με'χρι τού νυν έπελδούσαν 
σημαντικήν αυξησιν, δυνάμεδα εόλόγως νά συμπεράνωμεν, ότι ή Ευρώπη 
εξοδεύει τήν σήμερον χάριν τ ΐς  ειρήνης άκριβώς τά διπλίί των ίσα  έδα- 
πάνα προ τριάκοντα ετών.

^Δεκαεπτά χιλιάδες εκατομμυρίων φράγκων δαπανώνται τανύν άνά 
πδν έτος υπό τής Ευρώπης χάριν σκοπών στρατιωτικών. Έ π ε ιδ τ  δέ τό 
υπερογκον τούτο ¡ρηματικόν ποσόν εΤνε άδύνατον νά έξοικονομηδή διά μό
νων τών φόρων, έσυυείδισαν αί κυβερνήσεις νά καταφεόγωσιν εις δάνεια, 
τα οποία επίσης τεραστίως έπολλαπλασιάσδησαν επ' άγαδω της ειρήνης. 

Εν ετει 1884 διενεμοντο ταΰτα μεταξύ τών διαφόρων κρατών ώς εξής: 
Έ  Γερμανική Αυτοκρατορία είχε χρέη 7,876,000,000 φράγκων.

Μεγάλη Βρετανία. 
„ Γαλλία , .  .
„  Αυστρία . .
„  'Ρωσσία 
„  ’Ιταλία . .
„  ‘Ισπανία 
„  ΓΙορτογαλλία 
„ Σουηδία . ,· 

τό Βέλγιον . ’ . 
ή ‘Ολλανδία .
„ Δανία . . .
„ ΈΛΑΑΣ .
„  Τουρκία . .
„  ‘Ελβετία . .

19,824,719,125
24.831.250.000 
12,464,560,855 
15,150,000,000
11.360.600.000
13.256.250.000

2.083.125.000 
295,990,571

1,959,000,000
2.018.647.000 

285,824,000
505.006.000
6.312.300.000 

35,350,000
Τ ά  χρέη ολων τών ευρωπαϊκών κρατών συνεποσούντο τώ  1884 έν 

συνόλω είς 118,745,737,573 φράγκων, τήν σήμερον δε πρέπει νά Β·εω- 
ρήσωμεν αυτά αύξηδέντα τουλάχιστον κατά έτερα 4,000,000,000 φράγκ. 
καί ίμ ω ς αί στρατιωτικαί παρασκευαί έξακολουδούσιν άπό έτους είς έτος 
ζωηρότερον διενεργουμεναι καί τά δάνεια επισωρεύονται άδιακόπως. Πού 
δά καταντήσωμεν!

Τραγικόν ύπήρξεν, ώς επί τό πολύ, τ ί  τέλος τών ποιητών τής'Ρωσ- 
σιας. Πούσκιν, ό πρώτος έδνικός ποιητής καί Λερμοντώφ, ο Ιφάμιλλος 
αύτού διάδοχος, έπεσαν έν μονομαχία, ό πρώτος μόλις 37 ετών έχων ήλι- 
κιαν. Ό  Γριβογέδωφ άπέδανε δολοφονηθείς έν τή  έξορίφ. ’Εξόριστοι

επίσης άπέδανον καί οί ποιηταί ΙΙολελαγέφ, Βεστουσέφ καί Βαραστίνσκη. 
'Ο  λυρικός ποιηττς ’Ρυλεγεφ άπηγχονίσδη. Δύο έτεροι επίσημοι καί δη
μοφιλείς ποιηταί άπέδανον έν έσχατη ένδεια. Ό  μεγαλοφυής σατυρικός 
Γκογκώλ άπέδανε παράφρων καί λιμοκτονών. Ό  Χέρτσεν καί ό είς τούς 
άναγνώστας μας γνωστός μεγαλοφυής διηγηματογράφος Τουργένιεφ εφυγον 
έκ τής πατρίδος των διά παντός καί άπέδανον έν τη ξένη. ‘Ο Δοφτο- 
γιέφσκης τέλος μόλις έσώθη, χάριτι αύτοκρατορική, επί των βαδμίδων τ?ς 
«ϊχόνης. ' _______

Έ ν  τώ αύτοκρατορικώ τυπογραφείο) του Βερολίνου εργάζονται τήν 
σήμερον εννενήκοντα καί πέντε καλλιτέχναι καί μηχανικοί, πρός τούτοις 
δέ καί 770 εργάται, έργάτιδες, δόκιμοι καί βοηδοί. Διά νά σχηματίσωσι 
δε οί άναγνώσταί μας ιδέαν περί του έν τώ καδιδρύματι τούτω ποσού 
της εργασίας, άρκεΤ νά μνημονεύσωμεν, ότι κατ’ έτος απέναντι παραγγε
λιών της γερμανικής Κυβερνήσεως τυπόνονται έν αύτώ περί τά  120 εκα
τομμύρια τυπογραφικών φύλλων, ών 13 μεν Ικατομμύρ. εΤνε ώρισμένα διά 
τήν ταχυδρομικήν καί τηλεγραφικήν υπηρεσίαν καί 60 Ικατομ. έκτυπούνται 
εις τεύχη ή  δελτάρια. Πρός έκτέλεσιν τών παραγγελιών γραμματοσήμων, 
ώρισμένων διά τά ταμεία τών διαφόρων κεντρικών ταχυδρομείων, απαι
τούνται κατ’ έτος 20,000 κιβώτια, έχοντα μετά του περιεχομένου των βάρος 
ένός εκατομμυρίου χιλιογράμ. Έ ν  συνόλω τό κυβερνητικόν τυπογραφείων 
εξετόπωσε κατά τό παρελδόν έτος 1,173,560 εκατομμύρια γραμματοσήμων 
καί χαρτοσήμων Ιχόντων άξίαν ονομαστικήν 2,059,900 μαρκ. μέ άλλους 
λόγους καδ’ έκάστην ήμέραν 3,500,000, άξίας 7 καί ήμίσεως έκατομ. μαρκ.

Έ κ  τίνος άοτι έκδοδε'ντος βιβλίου περί „συγκριτικής Στατιστικής“ 
μανδάνομεν, ότι ή Γαλλία έν ετει 1802, ύπό τήν κυβέρνησιν τοΰ μεγάλου 
Ναπολέοντος, εΐχεν άναλάβει οίκονομικώς μετά τήν ώς έκ τής Έπαναστά- 
σεως επελδοοσαν καταστροφήν τής γεωργίας καί βιομηχανίας. Κατ' εκεί
νους τούς χρόνους ή  Γαλλία είχε νά καλύψη ετήσια ξξοδα 700 ίω ς S00 έκα· 
τομμυρ. φράγκων. Ταύτα ηύξήδησαν μέχρι του ποσού τών 1150 εκατομ. 
εν αρχή τού έτους 1813. Συγχρόνως ίμω ς δέν πρέπει καί νά λησμονή- 
σωμεν τάς πιέσεις καί τά βάρη, τά όποια έπέβαλλεν ό Ναπολέων είς τούς 
ήττημένους καί ύποτεταγμένους συμμάχους, όπως διευκολυνη τήν χώραν 
του έν ταίς οίκονομικαίς της δυςχερείαις. Κατ’ εκείνον τόν χρόνον ό Να
πολέων μόνον έκ τής βορείου Γερμανίας είχε λάβει είς μετρητά χρήματα 
604,227,921 φράγκων. _________

Τό ζατρίκιον εινε εν t¿5v άρχαιοτέρων παιγνιδίων καί, φαίνεται, 
έφευρέδη εν Κίνα ή Ίνδοστάνη, όπόδεν εις τούς μετέπειτα χρόνους μετε- 
δό8η καί είς Περσίαν. Οί αρχαίοι Άραβες ήσαν έκδοτοι είς τό ζατρίκιον, 
παρ αυτών δ εδιθάχδησαν τό παιγνίδιον τούτο καί οί Σταυροφόροι, οί 
οποίοι τό έδίδαξαν κατόπιν, έπανακάμψαντες, τούς πατριώτας των. Κατά 
τινα άλλην παράδοσιν λέγεται, ότι πολύ πρότερον ήτο γνωστόν έ ν ’Αγγλία 
τό ζατρίκιον. Ό  έπίσκοπος Έ ττερικ  διηγείται δτι, δέλων ποτέ ένεκα 
επειγοόσης ύποδέσεως νά συνάντηση τόν βασιλέα καί είςελδών περί μέσας 
νύκτας εις τά δώμαεα Κανούτου του μεγάλου, ευρεν αυτόν καί τούς αύ· 
λικούς του παίζοντας άλλους μεν τούς κύβους, άλλους δ'ε τό ζατρίκιον. 
Άλλος πάλιν συγγραφεύς ισχυρίζεται δτι έν ’Αγγλία έγένετο γνωστόν τό ζα- 
ϊρίκιον επί Γουλιέλμου τού κστακτητού, δτε καί πασαι τών ευπατριδών αί 
οίκογένειαι πρός τιμήν τής εύγενούς τούτης παιδιας έφιλοτιμήδησαν να 
είςαγάγωσιν έν τοίς οίκοσύμοις των σχήματα καί μορφάς έκ τού ζατρικίου.

Oí έλλοβοι καρποί ύπερτερουσι κατά πολύ τά γεώμηλα ώς πρός τό 
ποσόν τών εν αύτοίς περιεχομένων δρεπτικών ουσιών. Ε ίς εκατοστά πε· 
ριεχουσι δρεπτικάς ουσίας τά γεώ μ η λα  20,2 άμυλον, 2,3 λεύκωμα, 0,2 λί
πος, 0,0 φωςφορικόν οξύ, 75,9 ϋδωρ, τά π ΐο ο α  περιέχουσι 52,7 άμυλον, 
22,4 λεύκωμα, 2,0 λίπος, 0,9 φωςφορικόν δξύ. Αί φααήολοι δε 60,0 άμυ
λον, 22,5 λεύκωμα, 2,0 λίπος καί 0,6 φωςφορικόν δξύ: ή φ α χή  60,0 άμυ
λον, 26,5 λεύκωμα, 2,4 λίπος, όδεν έξάγεται δτι αί φακαί εΐνε τριπλασίως 
τών γεωμη'λων δρεπτικώτεραι.

ΚΛΕΙΩ. 47

Αί σπουδαιότεροι χημικαί έταιρίαι τού κόσμου απαρτίζονται έν συν
όλω εξ 9000 μελών. Τήν πρωτίστην μεταξύ αυτών δέσιν κατεχει ή χη
μική έτ'-itpia τού Βερολίνου μετά 2950 μελών, ταύτην άκολουδεΐ ή So
ciety o f  chemical in d u stry  έν ’Αγγλία μετά 2400, τρίτη έρχεται ή che
mical Society o f L ondon μετά 1500, εΤτα ή  Société chimique de  Paris ' 
μετά 560, μ ε ϊ’ αυτήν τό Institu te  of Chemistry o f G reat B rita in  and 
Ireland μετά 430, έπειτα ή am erican chemical Society μετά 250. Ή  
έν ’Αγγλία έπίσης έδρεύουσα Society o f public  analysis άριδμεί 180 μέλη, 
ή χημική ‘Εταιρία τής Πετρουπόλεως 160, ή Associazione ch im icofar- 
macentica fiOTentina 200, ή χημική ‘Εταιρία του Τοκίου 86 καί ή χη 
μική Ε τα ιρ ία  της Βασιγκτώνος μόνον 50 μέλη.

Ε νώ πιον τού Ιν Βιέννη Συλλόγου πρός διάδοσιν φυσικοεπιστημονι-
κών γνώσεων άπήγγειλεν ό έν τη αύτή πόλει καθηγητής ’Αλβέρτος λόγον
περί ά χ α ν ο μ ν χ η τ ιώ β εω ς ,  φοβέρας νόσου τού άνδρωπίνου όργανισμού 
έχούσης τό όνομα καί τήν καταγωγήν άπό τίνος παρασίτου, τού άκτινο- 
μύκητος, δςτις μόλις έπ ’ εσχάτων άπεδείχθη ώς νοσογόνος αιτία. Λι περί 
τής ύποδέσεως τούτης γενόμεναι έρευναι ύπό τών διασήμων παδολόγων 
Κουνδρα, Βίλλρωτ καί ’Αλβέρτου αΐρουσι πλέον πασαν αμφιβολίαν περί τής 
άληδούς αιτίας καί φύσεως τής νόσου, ήτις τό πρότερον, κατά τήν εν η 
άνεφαίνετο δέσιν, πολλάκις συνεχέετο πρός ττν  χοιράδωσιν, τήν φυματίω- 
σιν καί πρός αύτόν tôv καρκίνον, έν ω τήν σήμερον διά τής μικροσκοπι- 
κής έξετάσεως δύναται νά διαγνωσδτί εύκολώτατα. Ή  μέχρι τουδε πείρα 
όμως δεικνύει δυςτυχώς, ντι ή άσδένεια αντη εινε απολύτως θανατηφόρος, 
εΤνε δε γνωστά τρία μέρη τού σώματος, κατά προτίμησιν εκλεγόμενα ύπο
τον άπαισίου τούτου μύκητος ώς έδραι της περαιτέρω καταστρεπτικής
άναπτύξεώς του. Καί έν πρώτοις έγκαδίσταται είς τά  μασσηηκά όργανα, 
είςχωρών είς τήν φάτνην τοΰ έφδαρμένου οδόντος καί έντεύδεν ύπονομευ- 
τικως έξαπλούμενος είς τάς σάρκας τών παρειών, τού λαιμού κτλ. όπου 
καί έπιφέρει τήν μεγίστην φθοράν. Έ π ε ιτα  ευρον τόν μύκητα τούτον είς 
τοίς πνεύμονας, όπου έν άρχη προκαλεί δξύν καί κατόπιν χρόνων καδι- 
οτα'μενον κατάρρουν, μεδ’ ον άκολόυδεί βαρεία πλευρίτις. Τελευταίον ό 
δολοφόνος οδτος .παράσιτος έγκαδίσταται καί είς τόν έντερικόν σωλήνα, 
τάς παρειάς του δποίου έάν διάνοιξη, έπιφέρει τάς μεγίστας τών κατα
στροφών έν τή γαστρί. ΕΤνε άλυτον ¿κόμη τό ζήτημα περί του -τίνι τρόπω 
είςέρχεται είς τό σώμα τού άνδρώπου ό μύκης ουτος, επειδή δέν κατώρ- 
θωσαν ¿κόμη νά εδρωσιν αυτόν έλεύδερον καί άνεξάρτητον έν τή φύσει.

Μία τών περιι ργωτέρων έφευρέσεων, όσας φιλοδωρεί ό νέος κόσμος 
άνά πάσαν σχεδόν εβδομάδα τήν Εόρώπην, εινε καί τό νά ακούη τις χρώ
ματα, ή  μάλλον ακούων νά βλέπη χρώματα. Τ ά  εν Φιλαδελφία εκδιδό- 
μενα „M edical News“  λέγουσιν, δτι ύπάρχουσιν άνθρωποι, οί οποίοι οσάκις 
άκούωσιν ήχόν τινα βλέπουσι συγχρόνως καί Ιν χρώμα καί δτι τό χρώμα 
τούτο μεταβάλλεται άνά πασαν βαδμίδα τής μουσικής κλίμακος. Καί όχι 
μόνον τούτο, άλλά καί ότι εν ύποκείμενον είδε διάφορα χρώματα κατά τά 
διάφορα μουσικά όργανα, εφ’ .ων έκρούσδη μία καί ή αυτή μελφδία. Τό 

,χρώμα πάντοτε έφαίνετο άνωδεν του κρουομένου όργάνου.

Ή  Αύτοκράτειρα τής Αύστρίας Ελισάβετ ανέδηκεν είς τόν έν Βερο- 
λίνω καδηγητήν Χέρτερ νά κατασκευάση είς ύπερφυσικόν μέγεδος Ιν μαρ- 
μάρινον άγαλμα το ύ 'Ε ρμ ού , μέλλον νά στηδη πρό τής πύλης της παρά 
τό 8οίιόη|)Γηηη κεηλένης αύτοκρατορικής έπαύλεως. Τό έκ γύψου έκμα- 
γέίον άπεπερατώθη ήδη ύπό τού διάσημου γλύπτου. ‘Ραδινός τό ανά
στημα παρίσταται ό Θεός τοΰ έμπορίου, φέρει δέ τήν ύπό.πτερωτού κρά
νους κεκαλυμμένην κεφαλήν όλίγον τι πλαγίως κλίνουσαν, ομοίως δέ άρμο- 
νικώτατα εΤνε κατεσκευασμένοι καί οί πτερωτοί πόδες. ‘Ο αύτόςκαδηγητής 
ελαβεν έπίσης τήν έντολήν νά σχεδίαση σύμπλεγμα, μέλλον νά ξεσδή επί 
μαρμάρου καί νά παριστάνη μαχομένας ’Αμαζόνας.

Έ ν  Βρυξέλλαις δ ζωγράφος Αιμίλιος ' ν ' ^ ΐ ο κ  έξέθηκεν έν τώ  καλλι- 
τίχνικώ του έργαστηρίω τά νεώτερα έργα του καί τά κυριώτερα τών πα-

λαιοτέρων, τά όποια πάντα δαυμάζονται υπό τού φιλοτέχνου βελγικού 
κοινού. Αί έοχάτως ύπ ' αύτού έπεξεργασδίίσχι προςωπογραφίαι διαφόρων 
Ιπιση'μων.άνδρών εΤνε τά  κόλλιστα τών άπό πολλών έτών είς τό είδος 
τούτο υπό τής έν Βελγίω ζωγραφικής παραχδέντων προϊόντων. ’Ιδιαίτερος 
στολισμός ττς έκθ·έσεως ταύτης εινε καί τά έργα, όσα έδημιούργησεν δ 
καλλιτέχνης κατά τό τελευταίως γενόμενον είς ’Αφρικήν ταξείδιόν του, ως 
π . χ. οί άλιεΐς τού Μαρόκκου, δ λιμήν τού Βουλάκ, τό Κάϊρον κτλ.

Παράδοξος δίκη άνελίχδη έπ’ εσχάτων ενώπιον τών δικαστηρίων 
τής Νέας ’ϊόρκης. Κατ’ αύτήν έπρόκειτο κυρίως νά λυδη τό ζήτημα, 
έάν δραματικός τις ποιητής πρέπει αύτός νά ύπέχη τήν εύδυνην διά την 
άποτυχίαν έργου, ύπ’ αύτού γραφέντος. I I  άμερικανίς ήδοποιός καί διευ- 
δυντρια δεατρικού διάσου Μις Β α ι ι ν ^  είχε δώσει τω κωμωδοποιώ Βρόν- 
σωνΑίοψβΓίΙ τήν ένΐολήν, νά γράψη χάριν αυτής μίαν κωμωδίαν. Ή  εν
τολή έξετελέσδη καί ή κωμοιδία παρεστάθη επί σκηνής εν τώ  δεατρω τού 
Λυκείου, έν Νέα Ίορκη, όπου όμως άπεδοκιμάσδη «αί έσφυρίχδη οίκτρώς. 
Ή  διευδύντρια λοιπόν ένήγαγε τόν ποιητήν καί ζητεί παρ’ αύτού άποζη- 
μίωσιν, διότι τό έργον συμφώνως πρός την παραγγελίαν της ιϊφειλε νά 
ήνε ,,ένδιαφέρον καί συγκινητικόν“, νά περιέχη δέ «αί δ ι’ αύτήν τήν ίδιαν 
πρόςωπον μεταξύ τών πρωταγωνιστούντων.

‘Ο άριδμός όλων τών επί γης ύπαρχουσών γεωγραφικών εταιριών κα 
τών ύπ’ αύτών έκδιδομένων εφημερίδων υπολογίζεται είς 115. Έ κ  τού
των 91 μέν άνήκουσιν είς ττν Ευρώπην, 5 είς τήν Αφρικήν, 9 είς τήν 
Άμερικη'ν, ετεραι 9 είς τήν ’Ασίαν καί δύο είς τήν Αυστραλίαν. Μεταξύ 
πάντων τών ευρωπαϊκών κρατών πρωτεύουσαν κατέχει δέσιν ή Γαλλία, 
διατηρούσα 28 γεωγραφικάς εταιρίας, ταύτην άκολουθεί ή Γερμανία μετά 
23, ή Ιταλία  μετά 8 , ή 'Ελβετία μετά 7 , ή Αυστρία μετά 6 καί η Με
γάλη βρετανία μετά τεσσάρων. Περιοδικά δέ συγγράμματα καί έφημερί- 
δ ε ς , Ιπιμελούμενα κυρίως τής γεωγραφίας ή καί έν παρέργω τουλάχιστον 
πραγματευόμενα αι’τήν, ύπάρχουσι 263, έξ ών 214 Ικδίδονται έν Εύρώπη, 
έ ν ’Αφρική 14, έ ν ’Αμερική 17, έν Άσία 15 καί έν Αυστραλία 1. Μόνη 
ή  Γαλλία εκδίδει 79 τοιαύτα, ή Γερμανία 42 , ή  Μεγάλη· Βρετανία 18, ή 
’Ιταλία 18, ή Αύστρία 11 καί αί Ή νωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής 12.

Κατά τάς παρατηρήσεις τού σοφού βέλγου φυσιοδίφου G uetelet τό 
ανδρικόν σώμα φδάνει είς τό ύψιστον σημεΐον τού βάρους του κατά τό 
τεσσαρακοστόν έτος γίνεται δέ βαδμηδόν ελαφρότερου μέχρι τού εξηκοστού. 
’Απ’ έναντίας όμως τό σώμα τής γυναικός γίνεται βαρύτατόν περί τό πεν
τηκοστόν τής ηλικίας έτος. Πάντοτε όμως ή ηλικία, καδ’ ήν οί άνθρω
ποι έν γένει φδάνουσιν είς τό υψιστον σημεΐον τού βάρους των, διαφέρει 
κατά τήν διάφορον έδνότητα καί τήν κοινωνικήν τάξιν. Ο ί εύποροι έχουσι 
κατά μέσον όρον 172 λιτρών βάρος είς το πεντηκοστόν τής ηλικίας των 
έτος, έν φ  έίς τάς έργατικάς τάξεις ό υψιστος βαδμός τού βάρους εΤνε 
164 λίτραι κατά τό τεσσαρακοστόν έτος. Οί άγρόται κατά τό εξηκοστόν 
έτος τής ηλικίας των ζυγίζουσι συνήδως 171 λίτρας, έν ω οί άποροι καί 
πένητες των πόλεων έργάται άπό τού 45. έτους των άρχίζουσι νά χάνωσι 
τόν όγκον του σώματός των.

Τό τελευταίον τεύχος τού περιοδικού „N ineteenth C entury“ περιέ
χει τήν πρώτην πραγματείαν τού Γλάδστωνος περί τής όλυμπιακής δρη- 
σκείας. θ έμα  τ?ς διατριβής ταύτης εΤνε δ Ποσειδών. ■ Στηριζόμενος 10 
συγγραφεύς είς τάς περί του ΘεοΓ τούτου όμηρικάς παραδόσεις, έξάγει τό 
συμπέρασμα, ότι 0 Ποσειδών κατ’ άρχάς δέν ήτο δεότης ενός στοιχείου 
ήτοι ή άλληγορική προςωποποίησις τής δαλάσσης, άλλ’ ότι μάλλον εΤνε 
δεός ξένην έχων τήν καταγωγήν. ’Επειδή ό Ποσειδών πάντοτε χαρακτη
ρίζεται ώ ς φέρων μέλανα τόν πώγωνα καί τήν κόμην, νομίζει ό Γλάδστών 
ότι εΤνε δ σκοτεινός δεός, ήτοι ό δεός τών νοτίων κλιμάτων καί φυλών. 
Ε>ς τήν υπόδεσίν του ταύτην τόν ενισχύει προςετι καί ί  ομηρικό παρά- 
δοσις, ότι ό Ποσειδών διέτριψεν επί εννέα ημέρας έν Αιθιοπία.



ΚΛΕΙΩ.

Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ .
Έ ν  τα?ς προηγηδεΤσιν ημών περί συρμών πληροφορίαις έγράφομεν, 

ότι εν ταϊς επίσημοι; συναναστροφα?? καί τοΐς χοροί? τού χειμώνος τούτου 
αί μέν ηλικιωμένοι κυρίαι Ιπεδίωξαν 
τόν πολυτέλειαν καί την λαμπρότητα εν · 
ταΤς στολαΐς των, τούναντίον δε τήν 
απέριττου φιλοκαλίαν και απλότητα αί 
νεάνιδες. Συγχρόνως όμως παρετηρήδη, 
ότι καί αί ύπερβασαι τό ζενίδ τη? ήλι- 

. κίας τών καί αί είς όλη» τήν άνδηρό· 
τητά τού. νεανικού των εαρο? ευρισκό-, 
μεναι. •μιναίκε? ώ ;  εκ συμφώνου προ?· 
παδούσι ν’ -.άπλοποιήσωσιν όσον τό δυ
νατόν περισσότερον ·τόν συρμόν εί? τά? 
ενδυμασία? του δρόμου καί τών ,περι- 
πατων. Ώ ?  καί εκ τη? παρατεθειμένη? 
ημών είκόνος.φαίνεται ή  νεωτέρα τών 
γυναικών ιδιοτροπία.δέλει παντί τρόπω 
εί? τού?' Ιματισμούς κύριον προςόν νά 
δώση τήν απλότητα καί ταότην νά κό
σμηση καί νά έξωραιση διά ττ ς  κομ- 
ψοπρεπ'είας. Δεν εινε δέ καδόλου ευ- 
κολον νά συγχωνευδώσιν αρμονικό*? αί 
δύο αυται ίδιότητε?. "Ο,τι δέ καί άν 
δέλωμεν, ώ? Ινδερμοι καί ειλικρινείς 
πατριώταη νά ίσχυρισδώμεν, πάλιν όμως · 
τούτο δέν άρκεΤ νά άνατρέψη τήν αναμ
φισβήτητου άλήδειαν, ότι εξ όλων τών 
γυναικών του κόσμου αί χαρίε'σσαι καί 
«ονηραί Παρισιαναί ήξεύρουσι καί κα· 
τορδόνουσι νά ένδύωνται εί? όλα? τά? 
περιστάσεις καί προ πάντων όταν εξ- 
έρχωνταί εί? τήν (δύν μετά μεγάλη? 
άπλότητο? καί συγχρόνως μετ’ απαρα- · 
μίλλου καλάισδησίας.

Καί πρός τ ί ν’ άρνηδώμεν τοίίτο;
Μή δέν 'εχη έκαστον εδνος τά? ίδια- 
ζούσας αύτώ άρετάς; Καί δέν άπε- 
δείχδη μήπως τούτο επαρκώ? εκ τη?
Ιστορίας τού πολιτισμού ένός έκαστου λαού; Ιδιαίτερον δέ προςόν καί 
φυσικόν χάρισμα τών γυναικών τής γαλλικής πρωτευου’σης ήτο καί εΐνε ή 
κλίσις καί τό διακριτικόν προς παν τό χάριεν καί κομψοπρεπές έν τώ

ίματισμώ. Χωρίς αμφιβολίας δύναταί τι? βέβαια να παραγνώριση τό επί
ζηλον τούτο προςόν καί συγχύση αυτό μετά τών άλλων εκείνων έκχεντρι-

χοτή τα ιρ  καί παραδοξολογιών, ο σας 
καδ’ ημέραν διδάσκουσι τά γαλλικό 
συρμικά φύλλα. Άλλ’ άφ’ ετέρου πά
λιν εΤνε πασίγνωστον, ότι οί γάλλοι βιο· 
μήχανοι, οί όποϊοι ούχί σπανίω? περισ
σότερον άποβλέπουσι πρός τήν κατανά- 
λωσιν τών συρμικών προϊόντων των, 
παρά πρός τήν άληδη φιλοκαλίαν καί 
καλαισδησίαν, ού μικράν καί άσήμαντον 
επιρροήν έξασκούσιν επί τών δημοσιο
γραφικών τούτων όργάνων τού συρμου. 
Τούτο καλώς γινώσκουσιν άί φρόνιμοι 
Παρισιαναί καί ώς έκ τούτου δέν ε'ίνι 
άπορον, |ά ν  αϋταί μεν έλαχίστην κάμ- 
νουσι χρήσιν τών ¿χχεντρ ιχο τή τω ν  
τούτων, περιπίπτουσι δέ είς τήν συρ- 
μικήν ενέδραν ώς ε π ί' τό πολύ .αί 
αγνοούσαι τά συρμικά καδεστώτα καί 
αί άριστοκράτιδες τού χρυσίου εν τάϊς 
Ιπαρχίαις.

Ούδεμία καλώς μεμορφωμένη καί 
φρόνιμος κυρία δά  έχη ποτέ τόν άξίω- 
σιν διά τη? ενδυμασία? της νά κινήση 
τήν περιέργειαν η τήν εκπληξιν τού έν 
τα?? ίδο?ς δημοσίου. Καί διά τόν λο· 
γον τούτον πάντοτε προςπαδεΤ νά έν- 
δύεται κατά τοιούτόν τινα τρόπον, ώςτε 
νά μή δώση άφορμήν εις σχόλια καί 
παρατηρήσεις περί αύτ?ς καί τών ίμα- 
ματίων της. ’Ε πιζητεί δέ μετά πολ
λής έπιμελείας νά καταστήση τήν ίν 
τη στολή της απλότητα όσον ένεστι κομ
ψήν καί χαρίεσσαν, διότι πάντοτε προϋ- 
ποδέτει ότι καδ’ δδόν μέλλει νά συν
άντηση κυρίας άνηκούσας είς ΐσην πρός 
αυτήν κοινωνικήν τάξιν.

Τ ά  μάλλον πρόςφορα υφάσματα διά τούς ιματισμούς τών περιπά
των εϊνε τά μέλαν ή βαδύφαιον έχοντα τό χρώμα.

κ. Ν. Δ. εις Ταϊγάνιον. Εχει καλώς. — κ. 
Α. Ε . Β . είς Κωνσταντινοόπολιν. Έλήφθησαν καί 
άπεστάλησαν. ’Επίσης διεβιβάσαμεν καί τάς αϊ- 
τηδείσας πληροφορίας.^ — κ. Ν. Ξ. εις Παρισιού?. 
Ελήφδησαν και Σας ενεγράψαμεν. Κατά τά άλλα 
έκφρδζομεν 'ΓμΓν τάς δερμάς ιύχαριστίας μας. — 
κ. Β. Μ. είς Κάϊρον. Έσημειώσαμεν τήν αϊτησίν 
Σας. Τούς άριδμούς δά  λάβητε μετ’ ολίγον. — 
κ. Γ .Α .  Α. εις Άρμαβήριον.. Σας έγράψαμςν καί
ά ν α ι ι έ ν ο ι ι ε ν  τ ά τ  ¿ η τ τ . δ ε ί σ α ε  π λ -η η Λ ω η Λ ια ί .  Τ -Λ ν  τ ε .

εις- ηνας

ώςτε κατ ’νάγκην πλέον δα  παραδώσητε το ύπό- 
λοιπον είς τό ύποδειχδέν 'ίμ?ν πρόςωπον. — κ. 
Π. Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. .’Ελήφδησαν, ώς προς 
ταλλα δέ δά  σύμμορφωδώμεν πρός τάς οδηγίας 
Σας Τ ά  περικάλυμμά™ τ°ύ Β ’. έτους δά ήνε 
έτοιμα κατά πάσαν πιδανότητα. εντός της προς- 
εχούς έβδομάδος. — κ. Α;·Μ. είς ’Αγχίαλον. Έ ση- 
μειώσαμεν, αλλά, ώς καί άλλοτε Σας. έγράψαμεν, 
υ πρός δν άπηυδύνδητέ δέν εινε ήμέτερος έπιστά- 
της. Τούς νέους συνδρομητάς ενεγράψαμεν καί 
άπεστείλαμεν τό δέμα ίπρός ίμαζ. — κ. Α. X . Φ. 
εις Κων|πολιν. - Τ ά  ζητηδέντα Ιστάλησαν. Περί-

μένομεν καί νέας παραγγελίας.
Λευκωσίαν. Έ λάβομεν τόν λογισμόν Σας. Περ 
τών άλλων παραγγελιών Σας δά  φροντίσωμεν έν 
τύς βραχέος. — κ. Γ. Δ. X. είς Βραΐλαν. Άναμί· 
νομεν από ημέρας εις ημέραν τήν έκτέλεσιν τώι 
όσα ύπόσνεσδε έν τη επιστολή Σας. — κ. Μ. Μ. 
είς Μελιτοπολιν. ’Ελήφδησαν καί Σάς έκφράζο· 
μεν τάς ευχαριστίας μας. — κκ. Β . καί Α. είς 
Θεσσαλονίκην, θ ά  συμμορφωδώμεν πρός τάς νέος
οδηγίας Σας. — κ. Κ. Ζ . είς *Αδριανόυ'πολιν. Συγχαίρο- 
μεν'Τμϊν από καρδίας. ΈλάβομΙν τήν φωτογραφίαν 
καί Σδς εύχαριστούμεν διά τήν ταχεΐαν αποστολή;

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ή  καλλιτεχνία καί 6 έμπορος (τέλος).' — 'Ιστορία τής 'δανατικ?? ποι»?ς (τέλος — κατά τόν B rückner). — 'Η  έπαϊτς 
(Διή'ρηρ,α — συνέχειαψ — Βιωτικά παραγγέλματα (συνέχεια). — 'Η  πρωτεύόυσά τής Αΐγόπτ'ου ι μετά τριών εικόνων1. — Πινακοδήκη, ήτοι Ιρμηνεί» 
τών εικόνων. — Ποικίλα. (Ααπάναι καί δάνεια προς τηρησιν τής ε ιρ ή ν η ς .Τ ρ α γ ικ ό ν  τέλος τών ρώσσων ποιητών. — Τό αύτοκρατορ. τυπογραφεία 
εν Βερολίνω. — Τ ά  οικονομικά τής Γαλλίας τω 1818; —  — Θρεπτική., δύναμις τών έλλόβων). — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. (Χημι
καί εταιρίαι. — Λόγος περί άκτινομυκητιώσεως. — 'Ο ρ.ώ^να χρώματά. — Νέον άγαλμα τού 'Ερμου. — Εικόνων έκδεσις εν Βρνξέλλάις. — Τό ύπειί
δυνον τών δραματουργών. —  Περί γεωγραφικών eiaiptCpp1 — Συρμικαι^παρατηρήσεις (μετά είκόνος). — Μ ικρά’Αλληλογραφία. 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Χαρίλαος Τρικου’πης (εν άέλ. 83). — Ί ο υ 8 ^ ) ΐ δρηνούντες επί τών ερειπίων
< 2 . .  — ο  α σ ι  Τ ί  Ε Ά ·   < 2 , .  „ ι  λ · . ,  , < t r   h : n - 2_ '  _ . r *  » τ . ; , . . .  . « _____  r . ’ .  - ................

) ...... , ,  ,. ___       . . . .  . Ρ. ....... . τής'Ιερουσαλήμ. Είκών ύπό Έ .  Βέρνιγκε?
(εν σελ. 37). — Τό Κάϊρον (εν σελ. 41!. — Ή  μεγάλή'έπί τού Νείλου γέφυρα (έν σελ. 44). — Οί τάφοι τών Καλιφών (εν σελ. 44'.

Τ ν π ο ι ξ  B fr r  &  H e rm a o ü ,
Ε κδότη ς Π . Λ. Ζ ΪΓ Ο Υ Ρ Η Σ .
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