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'Η  Ε λλάς ενεκα τών άΕανατων μνημείων της αρχαιό
τητες φιλοξενεί εκαστοτε πολλούς ξένους είτε πρός έπιστη- 
μονικας σπουδάς τών αρχαιοτήτων Ιρχομένους είτε προς 
απλήν Εέαν καί άπόλαυσιν αυτών. Τίς τραφείς μέ τά  νά
ματα τής αρχαίας παιδείας καί πατών έπί του ίερού τής 
Ελλάδος έδάφους προ τών αψύχων αυτής έρειπίων δέν με- 
τεωρίσΕη υπό της φαντασίας είς ύψη αίΕέρια καί δέν μετε- 
τέΕη είς χρόνους απώτατους πλήρεις μεγαλουργού δυνά
μεως; Τίνος αί παιδικαί τού 
σχολείου αναμνήσεις δέν Ιξηγέρ- 
όησαν καί δέν έζωντάνευσαν έν 
τή εστία τής τέχνης καί έπι- 
στήμης καί τίς έκεΐ δέν κατε- 
νόησε κάλλιον τ πρό τής διδα
σκαλικής έδρας έκ τών άγραφων 
τά γραπτά μνημεία καί τάνά- 
παλιν;

Καί γράφονται καΕ’ εκά- 
στην περί τών μνημείων τούτων 
πρός τοΐς ύπάρχουσι μυρίοις άρί- 
στοις συγγράμμασιν καί έτερα.
Διό περί μεν τών αρχαιοτήτων 
τής Ελλάδος γνωρίζουσιν οίπλεϊ- 
στοι έν χάση γωνία τής γής τά  
ουσιωδέστατα, περί δέ τοΐν νέων 
τής χώρας κατοίκων, τών έμψυ
χων τούτων ούτως είπεΐν μνη
μείων, τών ύποστάντων τάς αυ- 
τάς καί χε ίρ ο να ς περιπετείας, 
γνωρίζουσικαί αυτοί οίλόγιοιτής 
έσπερίας ήττον ή περί ’Αφρικής.

Μόλις κατά τόν υπέρ ττς  
π α λ ιγγενεσ ία ς  άγώνα αυτών 

Κ Λ Ε Ι Ω ,  τ ο μ ο λ  ζ · \

προσείλκυσαν οί "Ελληνες τά  βλέμματα τών λοιπών Ευρω
παίων καί τότε άνέλαμψεν ό φιλελληνισμός ¿κείνος, τότε 
έξηγέρΕη πως τό διαφέρον τής Δύσεως καί άνεπτερώΕησαν 
αί έλπίδες τών τότε ότι συν τή άναγεννήσει του ελληνικού 
έ&νους Εάνεγεννάτο τό άρχαϊον πνεύμα· άλλ’ αί παράλογοί 
αδται έλπίδες επόμενον ήτο νά διαψευσΕώσι ταχέως, διότι 
έκ τής τέφρας καί τών έρειπίων καί έκ τού σκότους τής 
δουλείας δέν δύναται έν βραχυτάτφ χρόνω νά παραχΕή ό,τι

εκατονταετηρίδες όλαι δημιουρ
γούσα. Αί λέξεις φιλέλλην καί 
φιλελληνισμός αί τόσην αΐγλην 
καί σημασίαν περικλείουσαι κα- 
τήντησαν τανύν λέξεις κενοί, ώς 
τόσαι όμοιαι αυταΐς. ’Εδώ δέ 
κι’ έκεΐ υποφώσκει άκτίς τις φω
τεινή αγνού φιλελληνισμού ώς 
ένΕάρρυνσις είς τόν νέον βίον 
τής 'Ελλάδος, ής τάς άξιοΕαυ- 
μάστους προόδους δέν δύναταί 
τις νά παραγνώριση..

. ’Ολίγοι έστρεψαν τήν προς- 
οχήν των καί έπί τών νέων άν- 
Ερώπων τής κ λ α σ ικ ή ς χώρας. 
Άλλ’ ειτε έκ κακοβουλίας καί 
προκκταλήψεως ειτε έξ άγνοιας 
της γλώσσης τού τόπου ής άνευ 
δυσχερής αποβαίνει ή κρίσις περί 
λαού τίνος, καί διότι δέν είσ- 
έδύσαν είς τά  ενδοτέρω της χώ
ρας, όπως ΙλΕωσιν είς συνάφειαν 
μέ τόν κύριον πυρήνα τού ελλη
νικού λαού, τόν άγροδίαιτον, πα- 
ρεπλανήΕησαν είς παραγνώρισιν
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του αληθούς χαρακτηρος αυτού καταντήσαντες είς κρίσεις 
έπιπολαίους .και Ισφαλμένας. Τινές όμως, καί παρήγορον ότι 
είνε οί κράτιστοι, άληθεΐς λάτραι τής Επιστήμης και γνώ- 
σται ολοκλήρου του ελληνισμού από των αρχαιότατων χρόνων 
μέχρι των νεωτάτων Εγραψαν περί τής νέας 'Ελλάδος μετ’ 
άμεροληψίας καί άληθείας Επιστημονικής. Πάντες δ ’ ουτοι 
συναντώνται Ιν τοΐς κυριωτάτοις σημείοις των κρίσεων αυτών 
ευελπιστούντες τα  βέλτιστα περί του ελληνικού λαού ώς 
ουχΐ αναξίου των προγόνων αυτού καί εχοντος περισσοτέρας' 
άρετάς τ  κακίας, καί μάλιστα άρετάς μή άπαντώσας παρ’ 
άλλοις τής Ευρώπης λαοΐς.

Μεταξύ των τελευταίων άναμφισβητήτως διαπρεπεστά- 
την θέσιν κατέχει ¿ .Γερμανός Έδουάρδος νΕγγελ, ου την 
εικόνα μετά βραχύτατης σκιαγραφίας παρέχομεν σήμερον 
τω ελληνικω κοίνω. Έγεννήθη τη 12. Νοεμβρίου 1851 έν 
Στόλπη τήςΠομμερανίας, Ενθα καί άπεπεράτωσε τάς γυμνα- 
σιακάς.αυτόυ σπουδάς τω 3870. Κατά τό Ετος τούτο συν- 
έπιπτεν. ό.μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας πόλεμος. 'Ο  Εν
θουσιώδης νέος διαφλεγόμενος υπό άκρατήτου προς τήν πα
τρίδά Ενθουσιασμού προσήλθεν αΰθορμήτως είς τάς τάξεις 
τού στρατού, Ιν αίς δέν έγένετο δεκτός Ενεκα αμβλυωπίας. 
’Από τού 1870—74 Ισπουδασεν Ιν τω Ιν Βερολίνω πανεπι- 
στημίω αρχαίας γλώσσας, σανσκριτικήν καί νεωτέρας γλώσ
σας· κατά δε τό 1875 υποστάς τάς διδακτορικός έξετάσεις 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας. Κεκτημένος ό Έ γ γ ελ  
δαψιλή παιδείαν καί έχων τήν Ιδιοφυίαν τού συγγράφειν 
Ιπεδόθη είς τήν συγγραφικήν. Προϊόντα τού αυστηρού, Ιπι- 
στημόνικοΰ καί γλαφυρού αυτού καλάμου εΐνε „‘Ιστορία τής 
γαλλικής φιλολογίας“ — „‘Ιστορία τής αγγλικής φιλολο
γίας“ — „ψυχολογία  τής γαλλικής φιλολογίας“ — „Αυτο
βιογραφία τού λόρδου Βύρωνος“ κ. άλ., άτινα μαρτυροΰσι 
Χερί τής αξίας τού άνδρός. Αγοράσας τά  „Απομνημονεύ
ματα τού ‘Ερρίκου Χάϊνε“ έξέδωκεν αυτά τό πρώτον τω 
1884. ’Επί δε τής ακμής τού περιοδικού „Magazin für die 
L itteratur des In -  und Auslandes“ ήτο διευθυντής αυτού. 
Τανύν διατελεΐ ό Έ γ γ ε λ  εΐς των άξίων προϊσταμένων τού 
γραφείου τού γερμανικού κοινοβουλίου, είς τήν υπηρεσίαν 
τού οποίου ευρίσκεται από 16 Ιτών. ΙΙεριηγηθείς πάσαν σχε
δόν τήν Ευρώπην έγνώρισεν Ικ  τού σύνεγγυς τούς διαφόρους 
αυτής λαούς, τελευτάϊον δε κατά τό παρελθόν Εαρ Ιπεχεί- 
ρησε τήν περιήγησιν είς Ε λλάδα , ήτις άπυ τονδε ‘έαται ο 
σταθερός τον περιηγητικός σκοπός, σκοπών να σπουδάση 
τον ελληνικόν λαόν καί γνωρίση αυτόν καί, τοΐς άλλοις ύπό 
τήν αληθή του οψιν. Πρός τούτο ήτο καταλληλότατος· 
ουχί μόνον διά την πολυμάθίαν του καί την γνώσιν τής 
ιστορίας τού ελληνισμού, αλλά καί διά την συγγραφικήν του 
δύναμιν καί χάριν’ τήν άμεροληψίαν, τήν θερμήν πρός τό 
άντικείμενόν του αγάπην καί παρρησίαν πρός παν καλόν, 
χρηστόν καί γνήσιον Ιν τή φύσει τής χώρας καί τού λαού,

διότι εΐνε άπηλλαγμένος πάσης προκαταλήψεως, συνηθειών, 
αναγκών καί απαιτήσεων τού νεωτέρου πεπολιτισμένου αν
θρώπου, είς άς δεν δύναται νάνταποκριθή όλως χώρα, ήτις 
μέχρι τούδε δι* Ιαυτήν καί μόνην εΐνε. Δια τοιαύτην περν- 
ήγησιν προπαρεσκευάσ&η Ιπϊ ετος καί Εμαθεν Ιπαρκώς τήν 
νέαν ελληνικήν γλώσσαν, !φ’ ω πλεονεκτήματι ¿λίγοι των 
περιηγητών τής Ε λλάδος δυνανται νά καυχώνται. Τό όξύ 
παρατηρητικόν καί υγιής κρίσις Ιβοή&ησαν νάντιληφθή των 
Ιν Έ λλά δι ταχέως. Τά δ ’ εύγενή καί ειλικρινή υπέρ τής 
χώρας ταύτης αίσ&ήματά του διετύπωσε καί-διά στόματος 
καί διετράνωσε διά  τού γερμανικού τύπου δημοσιεύσας σει
ράν άρθρων, άτινα άναδημοσιευθέντα καί Ιν άλλαις γλώσ- 
σαις Ιξήγειραν μέγα διαφέρον. Τούτα ήσαν ό πρόδρομος 
πλήρους περί Ελλάδος έργου, Ισχάτως Ικδοθέντος υπό τόν 
τίτλον ,,Έλληνίκαί Ιαριναί ήμέραι“, Ιν ω ου μόνον ό έλλη- 
νικός λαός απεικονίζεται πιστότατα, άλλα καί καταπολε
μείται μετά βαθείας κρίσεως πάσα πεπλανημένη καί κακό
βουλος κατά τής Ε λλάδος γνώμη. Σπανίως αί άρεταί, τά 
χρηστά καί άθικτα ήθη του Ελληνικού λαού, αί φυσικαί 
καλλοναί, τά  αρχαία κειμήλια καί τά  Ιρείπια, αί Ιλπίδες 
καί οί πόθοι τής χώρας περιεγράφησαν Ιν γλώσση φυσικω- 
τέρα καί άνεπιτηδευτως ρεουση υπό τόσον πολυμαθούς καί 
αμερόληπτου περιηγητού, δσον υπό τού Έδουάρδου Έ γγελ. 
Απας ό γερμανικός τόπος καί αυτός ό αλλοδαπός έξήντ- 
λησε τούς Ιπαίνους αυτού υπέρ τού έργου τούτου ώς κατα- 
λείποντος Ιποχήν Ιν τή γραμματεία των περιηγήσεων. Δι
εξοδικόν περί τούτου λόγον, μή Ιπιτρέποντος τού χώρου, δεν 
δυνάμεθα νά ποιήσωμεν ουδέ τινα των ωραίων αυτού μερών 
νά παρενείρωμεν καί Ιξάρωμεν, διότι θά μετετυπουμεν ουτω 
όλόκληρον τό σύγγραμμα, ου μετάφρασις βραχύ μετά τήν 
εκδοσίν του Ιδημοσιεύθη Ιν τή όλλανδική καί αγγλική 
γλώσση, Ιν δε τή γαλλική περατούται Ιντός ολίγου.

Τό εργον τούτο έπηκολούθησεν ετέρα περισπούδαστος 
συγγραφή „περί τής προφοράς τής ελληνικής γλώσσης“, ής 
ακροθιγώς μόνον ήψατο Ιν τα ίς ελληνικαίς έαριναϊς ημέ~ 
ραις. Δια ταύτης αντεπεξέρχεται Ιρρωμένως κατά τής έπι- 
νοηθείσης ύπό τού Εράσμου προφοράς τής έπικρατούσης ετι 
καί νυν Ιν τοΐς σχολείοις τής άρκτώας καί εσπερίας Ευρώ
πης καί καταδεικνύει τούτην δι’ Ιμβριθούς κρίσεως καί 
άκαταμαχήτων Ιπιχειρημάτων αυθαίρετον, Ισφαλμένην καί 
γελοίαν ύπερμαχών μετά σθένους τής νέας ελληνικής ώς 
τής μόνης ίστορικώς άληθ·οϋς.

‘Η Ελλάς, ή ζώσα, έσται, ώς καί ανωτέρω Ιρρήθη, μία 
τών κυριωτάτων ασχολιών τού διαπρεπούς τούτου συγγρα- 
φέως. Ουτω δέ, άν καί πρός τούτο άρκούσι μόναι αί ,,έλλη- 
νικαί Ιαριναί ήμέραι“. συνδέει ό Έ γ γ ε λ  τό όνομα αυτού 
μετά τής Ελλάδος διά τού δεσμού τής ευγνωμοσύνης, ής 
ημείς Ινταύθα εΐμεθα άπλοι διερμηνείς.

Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Ο Υ  Ε Ρ Υ Θ Η Μ Α Τ Ο Σ .
(συνέχεια  x a i  τέλος).

Διά τών προειρημένων προςεπαθήσαμεν Ιν συνόψει νά 
υποδείξωμεν τάς μεθόδους, υφ’ ών βοηθούμενοι οί Ιξ Ιπαγ- 
γέλματος φυσιολόγοι Ιξετάζουσι καί όρίζουσιν Ιπιστημονι- 
κώς τάς φυσιολογίκάς. τών νεύρων .καί μυώνων ιδιότητας, 
άρκουμενοι δ ’ είς μόνας τάς όλίγας ταύτας υπομνήσεις,

τρεπόμεθα ήδη άλλην οδόν καί ζητούμεν νά εδρωμεν είς 
τίνας Ιπιδράσεις καί επηρείας υπόκεινται κατά τόν καθη- 
μερινόν βίον οί αυτόματοι μυώνες καί ίδία οί μυώνες τών 
αγγείων. ‘Ως τοιαύτας δ’ ευθύς Ιξ αρχής πρέπει νά παρα- 
δεχθώμεν:
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Α) τάς Ιπηρείας τής άτμοσφαίρας, τάς οποίας, διαφό
ρους. μόνον κατά βαθμόν καί εντασιν, συνειθίζομεν χάριν 
τών αισθητικών νεύρων άντιθετικώς νά όνομάζωμεν ψύχος 
καί θερμότητα. Έ ν  τω ψύχει γίνεται τό ήμέτερον δέρμα 
ωχρόν καί μετά πάροδον ίκανού χρόνου μάλιστα κυανοΰν, 
καί τούτο συνεπεία της έν τάϊς φλεψιν έπισωρεύσεως τού 
αίματος. Συχνάκις δέ Ενεκα τής συστολής τών δερματι
κών μυώνων φρίσσει συγχρόνως τό δέρμα καί άνορθούνται 
αί τρίχες του. Τό εναντίον συμβαίνει, ώς εΐνε γνωστόν, 
ύπό τήν έπίδρασιν τής θερμότητος.

Β) Τή μεσολαβήσει τού Ιγκεφάλου, τού κέντρου τούτου 
τού νευρικού συστήματος, είς τό όποιον καταλήγου'σι τά  
αισθητικά καί 2θεν πηγάζουσι τά  κινητήρια νεύρα, μετα
δίδονται δ ι’ οδών, τάς ¿ποίας ακόμη δεν Ικατορθώσαμεν 
νά εδρωμεν, αί παθήσεις τών αισθητικών Ιπί τά κινητήρια 
νεύρα. Τό δέ αποτέλεσμα εΐνε διπλούν, αυξάνεται δηλαδή 
ή Ιλαττούται ή μετρία Ικείνη κατάστασις τού Ιρεθισμού 
τών μυώνων, τήν οποίαν όνομάζομεν χαλάρωσιν. Τά δέ 
αισθητικά νεύρα ου μόνον τους προαιρετικούς μυώνας κι- 
νοϋσιν, άλλά καί τούς αυτομάτους παρορμώσιν είς συστολήν. 
Πασαι αί κινήσεις των εντέρων μας γίνονται δυνάμει τού, 
σπανίως βέβαια είς γνώσιν ήμών περιερχομένου, Ιρεθισμού, 
όν έξασκεΐ τό περιεχόμενον τών έντέρων τούτων Ιπί τών 
αισθητικών νεύρων, τών Ιξαπλουμένων επί τής Ισωτερικής 
αυτών επιφάνειας. 'Ως παράδειγμα δέ τής μεταφοράς τού 
Ιρεθισμού άπυ τών αίσθανομένων είς τά κινούντα δερματικά 
νεύρα άναφέρομεν τό Ιχ ί τής θηλής του γυναικείου μαστού 
φαινόμενον. Κύκλωθεν ταύτης περιέχει τό δέρμα κυκλο
τερείς μυϊκάς ΐνας, αΐτινες συστελλόμεναι διογκούσι προς 
τά εξω τήν θηλήν, πράττουσι δέ τούτο οσάκις τό μέρος 
έκεΐνο τού σώματος Ικτεθή είς τό ψύχος, ή είς διαρκή συ- 
νεπαφήν πρός ξένον σώμα. Μεταξύ όμως τών αισθητικών 
νεύρων καί τών αγγειακών μυώνων παρατηρεΐται, ως Ιπί τό 
πολύ, τό αντίθετον φαινόμενον, διότι Ιρεθιζομένων π. χ. 
τών δερματικών νεύρων άντί νά συσταλώσι διαστέλλονται 
είς τό μέρος έκεΐνο τά  αγγεία. Έ καστος Ιξ ήμών γνωρίζει 
ότι, Ιάν έγγισωμεν τόν βολβόν τού οφθαλμού μας διά τού 
δακτύλου, ή Ιπιφάνεια αυτού καί των βλεφάρων Ιρυθρούται 
καί καλύπτεται υπό μικρών έρυθρών κλαδίσκων, οΐτινες τό 
πρότερον ήσαν Ιντελώς αόρατοι.

Γ) Αί ένέργειαι τών μυώνων μας, τάς οποίας τή μεσο
λαβήσει τού εγκεφάλου προκαλούσι τά  αίσθητικά νεύρα, 
δέν άχέχουσι, παρά κατά εν μόνον βήμα άπό τών λεγομ. 
αμέσων Ινεργειών τού Ιγκεφάλου, τάς οποίας όνομάζομεν 
ψυχικάς. Ώ ς  άμεσον όμως ούδεμίαν ένέργειαν δυνάμεθα 
νά παραδεχθώμεν, διότι παν ό,τι ένεργεΐ καί πράττει ή 
ψυχή δέν δύναται νά ήνε άλλο, παρά τό αποτέλεσμα τών 
παραστάσεων καί ίδεών, αΐτινες πάλιν προήλθον καί Ιγεν- 
νήθησαν έν τω Ιγκεφάλω μας τή συνεργεία τών αισθήσεων. 
Τούτο εΐνε σαφές καί ευνόητον όσον αφορά πρός τούς μυώ
νας, τούς οποίους Ιμάθομεν νά κυβερνώμεν κατά τήν Ιδίαν 
ήμών θέλησιν· εΐς τόνος π. χ. ή μία λέξις, ή 8·έα τις Ιφελ- 
κύουσα τήν προςοχήν μας.γεννά σειράν ίδεών, άπολήγουσαν 
είς σύμφωνον πρός αυτάς μυϊκήν ένέργειαν, φαίνονται δέ αί 
εκ ψυχικών αφορμών παραγόμεναι κινήσεις τών αυτόματων 
μυώνων μυστηριώδεις ώς εκ τής έλλείψεως τής συμφωνίας 
ταύτης καί αλληλουχίας.

Καθ’ ον δέ τρόπον γίνονται, συμφωνούσι προς τήν Ινέρ- 
γειαν των προαιρετικών μυώνων, διότι μία τις Ιπί τών αι
σθήσεων Ιντόπωσις προκαλέΐ ίδέας καί παραστάσεις, αδται

δέ ώθοϋσι τούς μυοΤνας είς δράσιν. Ό τα ν  όμως καί οί είς 
ττν θέλησιν μή υποκείμενοι μυώνες πρόκηται νά τεθώσι καί 
αυτοί είς ένέργειαν, άνάγκη αί αίσθητικαί έντυπώσεις καί αί 
Ιξ αυτών απορρέουσαι παραστάσεις νά Ινισχυθώσιν Ιπί το- 
σούτον, ώςτε τό σκέπτεσθαι νά προςλάβη χαρακτήρα πά
θους. Ή  τοιαυτη τών μυώνων συμπάθεια έξωτερικεύεται 
ώς έπίτασις ή τής συσταλτότητος ή. τής διασταλτότητος 
αυτών. Ύπάρχουσι πάθη, ώς ό φόβος π. χ. καί ή φρίκη, ών 
αί Ιπί τού σώμ.ατος έκφάνσεις όμοιάζουσι πρός τάς έπενερι 
γείας του ψύχους, άλλα δέ, ώς ή χαρά π. χ. καί ή οργή, 
έλαττόνουσιν, όπως καί ή θερμότης, τήν μυϊκήν τών αγγείων 
δύναμιν.

Διά τών ανωτέρω, νομίζομεν παρέσχομεν έν σχέσει πρός 
τάς σημερινάς ήμών γνώσεις αρκετήν έξήγησιν περί τού πώς 
αί ψυχικαί συγκινήσεις έπιφέρουσι μεταβολάς είς τό χρώμα 
τού δέρματος ήμών. Ή δη  δέ μεταβαίνομεν είς τό Ετερον 
μέρος τού ήμετέρου ζητήματος, Ιν ψ δέον νά Ιξηγηθή τό 
ζτόίλεν έξαρτάζαι η είς το ίρίέέημα τής αίδονς ίόιάζονσα 
τοπική τών αγγείων ευρυνσις.

Τό φαινόμενον τούτο πειράται νά Ιξηγήση ό Δαρβΐνος, 
παραδεχόμενος ότι πάσαι αί δι’ έρυθήματος προδιδόμεναι 
ψυχικαί συγκινήσεις, ή αίδώς, ή αμηχανία, ή συναίσθησις 
τής ένοχης κτλ. έχουσι βάσιν τήν φροντίδα περί τού πώς
άρά γε θά  ήτο καλλίτερον νά φερθούμεν απέναντι τών Ιτα-
στικών βλεμμάτων τών όμοίων μας. Α μα ώς παρατηρήσω- 
μεν ή υποπτευθώμεν, ότι ή προςωπική ήμών εμφάνισις υπο
βάλλεται είς έξέτασιν καί κρίσιν, ή προςοχή μας αμέσως 
στρέφεται προς ημάς αυτούς καί προ πάντων πρός έκείνην 
τού σώμ.ατος ήμών τήν θέσιν, τήν οποίαν Ιχομεν γυμνήν 
καί γνωρίζομεν ότι εΐνε Ικτεθειμένη είς τών ξένων τά  βλέμ
ματα. Πολλά παρεθέτει ό Δαρβΐνος παραδείγματα, όπως 
απόδειξη ότι τό νευρικόν σύστημα διά τής προςηλώσεως 
τών ίδεών μας Ιπί ενός οίουδήποτε οργάνου δύναται νά 
Ιπηρεάση τήν θρέψιν τού οργάνου τούτου. ’Εάν ή προςοχή 
στραφή πρός τό πρόςωπον, τό τμήμα τού Ιγκεφάλου, τό 
αποδεχομ.ενον τά  έκ τού προςώπου ορμώμενα αίσθητικά 
νεύρα, έρεθίζεται καί διά τών αγγειακών νεύρων Ιξωτερι- 
κευει τον Ιρεθισμόν τούτον Ιπί τών τριχοειδών αγγείων τού 
προςώπου. Αφ’ ου ο δρόμος ουτος άπό τής παρειάς πρός
τόν Ιγκέφαλον καί τάνάπαλιν άπαξ Εγινε βατός διά τών
ίδεών, άς προεκάλεσεν ή εξέτασις τού έξωτερικον ήμών αν-' 
θρώπου, ώς Ικ  τής Εξεως αί ίδέαι μας πορεύονται αυτόν καί 
πάλιν, άμα ώς παρατηρήσωμεν ή φαντασθώμεν ότι ή ηδ-ικη 
ήμών διαγωγή εΐνε άντικείμενον ξένων κρίσεων. Καί Ιάν 
τό φαινόμενον τούτο διά τής συχνής Ιπαναλήψεως Ιπί πολ- 
λάς γενεάς κατέστη σύνηθες, τό βλέπομεν παρουσιαζόμενον 
καί χωρίς νά εχωμεν τήν συναίσθησιν τής προςοχής Ιπί της 
ήμετέρας φυσιογνωμίας.

Πολλά Ιγκρύπτει τά  Ελκυστικά ή ανωτέρω Ιξήγησις. 
Πας τις Ιξ ήμών δύναται έφ’ έαυτοϋ νά κάμη την παρα- 
τήρησιν, ότι Εν τινι οίωδήποτε μέλει του σώματός του, τό 
οποίον έκουσίως καί Ιπί μακρόν χρόνον παρατηρεί άκατα- 
παόστως, αναπτύσσονται βαθμηδόν παράδοξα καί ιδιότροπα 
αισθήματα θέρμης, φαγούρας, βάρους κτλ. Πολλά νευρα
σθενή υποκείμενα καί Ιδίως γυναίκες, φανταζόμεναι ότι πά- 
σχουσι καρδιακόν νόσημα, κατορθόνουσι πραγματικώς διά 
της άκαταπαυστου Ιπιτηρήσεως της καρδίας των νά μετα- 
βάλωσι τούς παλμούς αυτής. Έ ν ώ, ώς Ιπί τό πολύ, ακού
σια αισθήματα άναγγέλλουσιν ήμΐν τάς διαθέσεις τού σώ
ματος, τάς ¿ποίας καταχρηστικώς συνειθίζομεν ν’ αποκαλώ-
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μεν άναγχας, εΐνε πάλιν δυνατόν έν ευθέτω καιρώ χροαιρε- 
τικώς να παραγάγωμεν τήν ανάγκην, ως π. χ. κατά τήν 
άνάμνησιν ορεκτικών φαγητών καί Ιδεσμάτων αυξάνεται η 
έκκρισις τού σιάλου. Άςιον Ιδιαιτέρας σημειώσεως νομίζει 
τό φαινόμενον τούτο 6 Δαρβϊνος καί εκ’ αυτού κατά μέγα 
μέρος στηρίζει τήν περί του έρυθήματος θεωρίαν του, διότι 
είς τήν περίστασιν ταυτην πολύ πιθανόν εΐνε ότι πρώτιστον 
άποτέλε.σμα τής ψυχικής, ένεργείας εΐνε ή ευρυνσις των «ί- 
ματοφόρων αγγείων. Άλλα καί τούτο ακόμη έάν ημείς άν- 
εξετάστωςκαραδεχθώμεν, τό παράδειγμα δεν φαίνεται ήμιν 
αρμόδιον καί Ικανόν προς άπόδειξιν της Ιν λόγιο θεωρίας, 
διότι τήν συμφύρησιν τού αίματος κατά τήν εκκρκπν του 
σιάλου δεν προκαλεί ή έννοια μιας δέσεως του σώματος 
ημών,- άλλ’ ή έννοια του αισθήματος τής γεύσεως, έάν δέ 
ή έπί του προςώπου συγκέντρωσις τής προςοχής ήρκει νά 
έπιφέρη τήν έν τοϊς άγγείοις του συμφόρησιν τού αίματος, 
έπρεπε νά γίνεται άμέσως πορφυρόχρους πας ό βλέπων τό 
πρόςωπον του εις τον κα&ρέπτην.

Άνεφέραμεν ήδη κάί είς πολλούς εΐνε γνωστόν, ότι τό 
έρόθημα τής αίδοΰς δεν περιορίζεται πάντοτε έπί τού προς
ώπου., δύναται δ ’ απ’ αυτού νά έξαπλωθή έπί του λαιμού, 
του τραχήλου καί οότω καθεξής, πρός τά  κάτι» τού σώμα
τος. Καί φαίνεται μεν δικαιολογούσα τήν γνώμην τού Δαρ- 
βίνου ή παρατήρησις, ότι των ημίγυμνων ή έντελώς γυμ.νών 
λαών πολλάκις ύπόκειται είς . μεταβολάς του χρώματος - τό 
άνώτερον τμήμα των. νώτων, τίς όμως δόναται νά ίσχυρισδ'ή 
δτι τούτο είς Ικτάκτους περιστάσεις δεν συμβαίνει καί είς 
τούς ήμφιεσμένους άν8·ρώπους τού πεπολιτισμένου κόσμου; 
Καλ έν άλλο προςέτι φαινόμενον συνάδει πρός τα ' υπό τού 
Δαρβίνου λεγόμενα, ότι δηλαδή ένίοτε υποκείμενα, υπερβο
λικούς αίδήμονα, έρυθριώσιν είς έκεϊνο το μέρος τού σώμα
τός των, · όπερ έκτί&εται γυμνόν είς τά  βλέμματα τού έξ- 
ετάξοντος Ιατρού.

Άγνωστον όμως εΐνε άν ή Ιρυθρότης αυτή ήτον αυθύ
παρκτος καί ,περιωρισμένη μόνον είς τό έξεταζόμενον μέλος, 
ή έξήρτάτο καί άπετέλει προέκτασιν τού έρυθήματος τού 
προςώπου; Άλλα πάντων των άλλων τού σώματός μ.ας με
λώ ν'α ί χείρες εΐνε συχνότερον έκτε9·ειμέναι είς τά  βλέμμ.ατα 
των'ξένων'καί ύπόκεινται είς τ'άς συν&ήκας, ύφ’ ας, κατά 
Δαρβϊνον, ώφειλε νά συμβαίνη ευρυνσις των έν αυτάϊς δια- 
κλαδουμένων «ίματοφόρων αγγείων τάς έχομεν πάντοτε 
γυμνάς .καί έκτεθειμένας, όπως καί τό πρόςωπον, εις τάς 
κρίσεις.καί τάς.παρατηρήσεις των άλλων. Έ άν όμως άτε- 
νίσωμεν· άσκαρδαμυκτεί τήν ώραίαν καί λεπτοφυα χεϊρα 
κυρίας-τινός ή νεώνιδος, έχοόσης συναίσθησιν τού πλεονε
κτήματος τούτου, ή  έάν Ικφράσωμεν αυτή τόν θαυμασμόν 
μας έπί τώ κάλλει τής χειρός, ουδέποτε βεβαίως θά  ίδωμεν 
Ιρυθριώσαν τήν χεΐρα, άλλά μόνον τό πρόςωπον, καί τούτο 
πάλιν όχι πάντοτε.

Δεν είχε δέ ουδόλως ό Δαρβϊνος δίκαιον, μεμφόμενος 
τόν Σαιξπηρον έπί τούς στίχοις, ούς ο μεγαλοφυής ποιητής 
θέτει είς τό στόμα της ’Ιουλίας: „Γνωρίζεις ότι ή ννξ κβ- 
λύπ τει το πρόςωπον μ  ον, διότι άλλως ερν&ημα ίλά ¿κά
λυπτε τάς παρειάς μου δι ο,τι μ ε ηχουσας προηγουμένως 
λέγονσαν." Καί έκ τούτου μέν ουδένα λόγον έχομεν 'να 
ίσχυρισθώμ.εν, ότι ο ποιητής τόσον προηγήθη των περί φυ
σικής γνώσεων τής Ιποχής το υ ,. ώςτε νά γνωρίζη ότι τό 
έρυθρούν χρώμα έν άπουσία τού φωτός όχι μόνον δεν. εΐνε 
ορατόν, άλλά πράγματι καί δεν υπάρχει. 'Ίσως μάλιστα 
ή&έλησε νά μεταχειρισθή βραχυλογίαν αντί τού νά είπή:
„διότι άλλως -¡λα ‘έβλεπες ερν&ριώσας τάς παρειάς μου.'1 
Άφ' ετέρου όμως δεν δυνάμε&α νά πιστεύσωμεν οτι παρείδε 
τό φαινόμενον, όπερ έκαστος έξ ημών παρατηρεί έφ’ έαυ-' 
τού, καθ’ ο . έν τω σκότει τό έπί τού προςώπου έρύ- 
θημ.α αίσθανόμε&α διά  τής έπ’ αυτού άνυψουμένης θερμ.ο- 
κρασίας.

"Οτι δε καί έν τώ σκότει αίσθάνεταί τις εαυτόν έρυ- 
θριώντα καί οτι καί οί τυφλοί δεν στερούνται τού προς- 
όντος τούτου, εΐνε ένστάσεις άς καί αυτός ό Δαρβϊνος παρε- · 
δέχθη, άλλά πειραται ν’ αναίρεση αυτάς διά τού αξιώματος 
τής έξεως καί τής κληρονομιάς. Ό  έκ γενετής τυφλός, 
ό μηδεμίαν έχων γνώσιν περί των Ιταζόντων τήν μορφήν 
του βλεμμάτων, έρυ&ρκα, διότι οί πρόγονοί του εΐχον συν- 
ει&ίσει νά έρυθριώσι ένοίπιον τοιούτων βλεμμάτων. Είς πα- 
ρόμ.οιον δέ τι αξίωμα καταφεύγων τις δυναται νά Ιξηγνση 
καί τό διά τ ί ευαίσθητοι φύσεις, καί έν τή μοναξία ειίρι- 
σκόμεναι, άλλάζουσι τό χρώμα είς τήν άπλήν μόνον άνά- 
μνησιν γεγονότος, καταισχυναντος αυτάς. Είς τοιαότην τινά. 
ευαισθησίαν, καθ’ όλα τά  φαινόμενα, δεν θά υπέκειτο ό 
Δαρβΐνος, πιστεύει δέ ότι οί άνθρωποι δ ίν  έρυθριώσιν; έάν 
Ιν κρύπτω καί παραβόστω διαπράξωσιν αμάρτημά τι, έστω 
καί έάν ακόμη αίσθάνωνται τάς δεινοτέρας των τόψεο>ν .τής 
σμνειδήσεως; ακόμη καί έάν ήνε πεπεισμένοι περί τού ανα
πόφευκτου της θείας δίκης. Ά λλ’ αιτία τού νά μή έρυ- 
θριώμεν έξ αίσχόνης ένώπιον τού Θεού εΐνε ότι κατά 'την 
παρά Θεού κρίσιν δεν άναλογιζόμεθα, όπως κατά τήν παρ’ 
ανθρώπων αποδοκιμασίαν, τό πρόςωπον, όπερ διαδραματίζει ή 
έξωτερική μας μορφή. Άφ’ ετέρου δέ πάλιν έκ τής πείρας 
δυνάμεθα νά άρυσθώμεν τήν ευλογωτέραν καί προςφυεστέ- 
ραν τού φαινομένου έξήγησιν. Έ ν  τώ σκότει καί οσάκις ει- 
μ.εθα μόνοι πολύ συχνότερον έρυ&ριώμεν ένθυμοόμενοι ατυ
χήματα καί σκανδαλώδη ναυάγιά μας έν τή κοινωνία, όοχί 
δέ ηθικά παραπτώματα. Πρός τά  πρώτα τό θειον οόδεμίαν 
έχει συνάφειαν. ’Εντελώς δέ άδιάφορον εΐνε εις τον Θεόν, έάν 
ή πρόποσίς τίνος ¿κίνησε τοός γέλωτας τών παρακα&ημένων, 
ή έάν ή ατημέλητος ένδυμασία άφηρημένου τινός άνεστά- 
τωσε τάς αίδήμονας κυρίας έκλεκτής όμηγόρεως.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ.

ΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡβ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.
(Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφής) 

ΰπί Χ Ρ . ΠΑΠΑΛΟΠΟΪΑΟΓ, Διχαστον Ιν Κι'πρω.

Δίατελών προ Ικανών χρόνων έν τή άνωτέρα δικαστική 
λειτουργία τής Αγγλικής Κυβερνήσεως Ιν Κόπρω έσχον τήν 
ευκαιρίαν ένεκα τής πολυετούς διαμονής μου έν αυτή, νά 
Ίπισκεφ&ώ έπισταμένώς καί έξακριβώσω δεόντως τάς έν

αυτή χριστιανικάς αρχαιότητας,, αίτινες τηρούνται είς τινα 
μέρη τεθησαυρισμέναι είσέτι έντός των αρχαίων ναών καί 
μονών.

ΓΓπό τής «ρχής ταότης άγόμενος, Ιν ώρα σχολής -έπε-
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σκέφδην τούς περιεργοτέρους, πλουσιωτέρους καί κλασικωτέ- 
ρους ναούς καί μονάς αυτής καί συνέταξα έχιμελώς καί έπι-' 
μόχδως μελέτην περί τών έν Κύπρορ χριστιανικών αρχαιο
τήτων, ;έξ ή'ς · αποσπώ, τά  ολίγα ταοτα.

Ούδ.είς- τόπος βρίζει τοσούτων χριστιανικών αρχαιοτήτων, 
όσων ή.νήσος Κύπρος, ήτις μεδ’ ολην την ανωμαλίαν, τών 
καιρικών,περιστάσεων διετήρησε πολλούς ναούς, μονάς καί 
σταυροπήγια, έν ηΐς. εύρίσκονται πολλά χριστιανικά κειμήλια 
διατελουντα ανεκμετάλλευτα, λείψανα οίχομένης έποχής.

Έν-. τή  Ν. Κύπρφ όπάρχουσι πολλαί μοναί, ών τινες 
υπάγονται εις,τον δρύνον τής ’Αρχιεπισκοπής, τινες δέ είς 
τούς-μητροπολιτικούς δρόνους Πάφου, Κιτιέων καί Κύρηνείας.

..Είς τον Αρχιεπισκοπικόν δρόνον υπάγονται αί εξής μοναί: 
Αγίας Νάπας, Μαυροβούνιου, Τοχνίου, Αγ. Σπυρίδωνος, Αγίου 
’Αναστασίου, Αυγασίδος, Κουράδας, Χορδακκον, Αποστόλου 
Βαρνάβα, Καντάρας, Καναχαρίκς, Αγ, Φωτεινής, Μακεδονι- 
τίσσης, Λιβαδιτιόσσης, 'Νέτας, Αγ. Νικολάου, Δαυλοί», Μα- 
χαιρά, Προφήτου 'Ηλιου, Αγ. Κενδέα, Μαλούρας, 'Αγ. θέ- 
κλης,.’Αρχαγγέλου Αναλιόντα, Αγ. 'Ηρανλειδίου, 'Αγ. Μνά- 
σωνος, 'Αγ; Παντελεήμονος Αχεράς και Παλουργιοτίσσης.

, Ε ις  τον Μητροπολιτικόν δρόνον τής Πάφου: 
Τροοδοτίσσής, Σταύρου, 'Ομόδου, 'Αγ. Αναργύρων, Φοι- 

νιοϋ,. Πέντε Λιδαρίων, Σταύρου Ανώγυρας, Αγ. Σάββα, Σα- 
λαμιο3ν· Αγιονικολοόδη, Αγ. Γεωργίου Κουμάνου, 'Αγ. Όνη- 
σιφόρου, Χρυσορραϊτίσσης, Σταύρου Μίδδας, Ζαλάκια, Χρυ- 
σολάκουρνας, 'Αγ,'Αναργύρων Γιόλου καί 'Αγ. Νικολάου 
Νικοξυλίτού.

Ε ις τον Μητροπολιτικόν δρόνον Κιτιέων:
■Μέσου Ποταμοί!, Αγ. Νικολάου Εργαστηρίου, Αγ. Μαύ- 

ρας, Αρχαγγέλου Μοναγρίου, Αμασγοΰ, Σφαλαγγιωτίσσης, 
'Αγ. Νικολάου Ακρωτηρίου, Αμηροΰ, Σταυροβουνίου, 'Αγ. 
Μηνά, Σταυροί! Κουχάς, Μεγάλου Άγροΰ καί ’Ιαματικής. 

Είς τον Μητροπολιτικόν δρόνον Κύρηνείας: 
Αχειροποιήτου, Αγ.1 Παντελεήμονος, Μύρτου, Ασίνου, 'Αγ. 

Μάμαντος Μόρφου, Ποδίδου, Αρακας, Αγ. Ίωάννου Λαμπαδι- 
στου, Τρικουκκιάς, 'Αγ.Άργιάς, Μαχαδρίνας καί Άντιφωνητοΰ. 

. Σταυροπηγιακαί Μοναί είσίν αί έπόμεναι:
Κόκκου, - Α γ. Έγκλείστρας έν Πάφω,/Αγ. Μονής μετό

χιον Κόκκον έν Πάφω·, Πιάνι μετόχιον Κύκκου έν Πάφω, 
Σίντης μετόχιον Κύκκου έν Πάφω, 'Αγ. Νικ. Στέγης' έν Σο- 
λέα,Καδάρων έν-Κυρηνεία. . 1 1

·. Α ί.έν 'Α γίοις τόποίς:
- Ά γ. Χρυσοστόμου, Πυργότη.
: Αί. έν τφ  όρει Σινά.: .

Βασιλείας, Ραγιάτη, Έλεουσης.
·. Α ί μοναί αόται όπαγόμεναι υπό τήν άμεσον διεύδυνσιν 

τω ν αρχιερέων της-Νήσου Κύπρου Εχουσι πολλάς γαίας, αμ
πελώνας,· έλαιόδενδρα, οπωρόφόρα δένδρα, βόας, ίππους καί 
πρόβατα καί.: Ικμισδοΰντάι όπ’ αυτών άποφέρουσαι' πολλάς 
προσόδους. · _ ■ ’ ' ·

• Τινές των Μονών τούτων ήσαν λίαν ονομασταί έν άρ· 
χαιο.τάταις-.έπ&χα'ϊς, καί καδά έκ.διαφόρων σωζομένων είσέτι 
χρυσοβούλλων,,: πατριαρχικών σιγιλλίων έγγραφων, Άκτιναμέ- 
δων τδυ; Προφήτου καί Αότοκρατορικών βερατίων καταφαί
νεται Ετι "έιν« τούτων ήσαν ασύδοτα καί προνομιούχα, καί 
τινα τούτωνΊδρόδησάν παρά των ήμετέρων Αυτοκρατόρων.

Έ ν  αύτοάς όπήρχον πολλά αρχαία χριστιανικά κειμήλια 
αναγόμενα εις τήν παλαιογραφίαν, Ιστορίαν καί γραμματο
λογίαν τοΰ ήμετέρόυ Εδνους, άτινα έν μέρει άπωλέσδησαν· 
έξ αυτών εδρ,ομεν καί τινα, δπερ έρχόμεδα άφηγηδηναι.

α’) Αρχαίαι εικόνες, έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, φέ- 
ρουσαι ρωμαϊκόν χαρακτήρα μάλλον ή βυζαντιακόν· έν αό- 
τάϊς ταϊς είκόσιν οί Έ λληνες καλλιτέχναι έπεμελήδησαν νά 
δώσωσι τόν τόπον της μεγαλοπρεπείας καί μάλιστα καλλο
νής παρά τήν χαρακτηρίζουσαν αύτάς σοβαρότητα, ήτις 
άλλως τε διατελεΐ έν πληρέστατη αρμονία μετά τής περι- 
κυκλούσης τάς εικόνας σοβαράς αρχιτεκτονικής· έν τισι δε 
των εικόνων τούτων οί καλλιτέχναι έν τή παρακμή της χρι
στιανικής τέχνης έπειράδησαν ν’ αναγάγωσιν αυτα είς τά 
άκρα όρια τής άναπτύξεως καί τάς σοβαράς άρχάς, έφ’ ών 
έβασίζετο ή τέχνη· ή τάσις αΰτη έγένετο αφορμή,· ώστε ήτε 
γλυπτική καί ζωγραφική, έπιδυμοΰσαι νά. παραστήσωσι χα
ρακτήρα μάλλον ή τύπους, προΰχώρησαν έν ταϊς παρα- 
στάσεσιν αυτών άχρι. τής δυσμορφίας.

Δ'εν προτιδέμεδα ένταΰδα ν’ άριδμήσωμεν τούς διαφό
ρους τύπους καί κανόνας ως καί τάς έποχάς τής άκμής τής 
ζωγραφικής καί έν γένει τής καλλιτεχνίας. Παρατηρητέον 
όμ.ως ότι έν τή αναπτύξει τής χριστιανικής καλλιτεχνίας 
όπάρχουσι τέσσαρες κυρίοις έποχαί' ή έποχή των κατακομ
βών. ή των Βυζαντινών, έν ή δέον νά συμπεριλάβωμεν καί 
την Καρλοβίγκειον έποχήν, ή έποχή τοΰ μεσαιώνος, καί τέλος 
ή έποχή τής ’Αναγεννήσεως των τεχνών καί των επιστημών.

ß'j 'Ιερά άμφια διαφόρου είδους, έργα καλλιτεχνικά πε
ρίεργα καί χρειώδη των ναών, αργυρά, σιδηρά καί όρειχάλ- 
κινα έργα του XII. καί XIV. αίώνος.

γ ') Χειρόγραφα χριστιανικής έποχής, ών καί τινα πε- 
ριέχοντα πολλήν καί σπουδαίαν υλην.

δ') Χρυσόβουλλα καί σιγιλλιώδη πατριαρχικά έγγραφα 
καί υπομνήματα διαφόρων αρχιερέων, ως καί συνοδικαί απο
φάσεις αυτών.

ε') Ακτιναμέδες του Προφήτου, Φιρμάνια καί Βεράτια 
Αύτοκρατορικά διαφόρου έποχής, αναγόμενα εις τήν ασια
τικήν παλαιογραφίαν.

στ') Έπιγραφαί Ναών διάφοροι χριστιανικής έποχής, με
γίστης ίστορικής αξίας, άναγόμεναι από τον X. μέχρι το» 
XIV. αίώνος, άφιερωτήρια καί επιτύμβια.

ζ ') Συμβολικαί καί κρυπτογραφικαί παραστάσεις, 
η') Έργασίαι καί αντικείμενα έκ ξύλου, αγάλματα αγίων 

κατειργασμένα έκ ξύλου έργα βυζαντιακής καλλιτεχνίας.
δ ') Σιδηρά τεχνουργήματα, ών είς τά  άκρα όπάρχουσι 

σιδηροϊ δάκτυλοι, έφ’ ών έτί&εντο σιδηροϊ ωσαύτως λαμπτή
ρες, οΐτινες έφώτιζον δίκην πολυελαίων τάς κατακόμβας έν 
ώρα νυκτός, καδ’ ήν οί πρώτοι χριστιανοί έτέλουν έν αυ- 
ταϊς τήν δείαν λειτουργίαν.

’Εκτός τούτων άξιοι σπουδής καί έμβριδοΰς μελέτης 
είσίν οί εξής ναοί καί εικόνες, ών έποίησα σχεδιογραφήματα 
•καί έλαβον αποτυπώσεις.

1) 'Ο  έν Άμμοχώστω ηγεμονικός ναός του Αγίου Νι
κολάου, γοτδικου ρυδμοΰ, δστις έν τη άλώσει τής πολεως 
μετεβλήδη είς τέμενος καί έκλήδη Σινάν ΠαΟϋΰ τζαμιαή' 
6 ναός οδτος άνηγέρδη κατά τόν XIV. αιώνα διατηρούμε
νος σώος καί έν καλή καταστήσει. Έ ν  αύτω όπάρχουσι 
τάφοι ένετικής εποχής πολλών εύγενών, ώς καί πολλά έπι- 
τύμβια σπουδαία.

2) Ό  έν Αμμοχώστω καδεδρικός ναός τής Αγίας Σο
φίας γοτδικοΰ ρυδμοΰ, κτισδείς έν έτει 1311 καί Ιχων μή
κος 56,80 γ. μ. καί πλάτος 28,50. ’Επί μιάς πλευράς. έξ- 
ωδεν του τοίχου υπάρχει ή εξής έπιγραφή:

L ’an, de - mil. et - trois eens - et - XI. 
de - Christ, a. ΙΠ. jors. d’Aoust.
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fu - despondue - l’amonée - ordonnée, 
por. le - labour - d ’ l’iglise - de Famag. 
et - commensa - le - labour - le - vesq.

Bauduin - ledit - an - le - premier, 
jo r - de - septembre - douquel - lapour·

VI. votes - d’. deus - heles - estoient. 
faites - e. X. votes - des - heles - aus.

VIII. vots - dire.
3) 'Ο  παρά τήν άρχαίαν Σαλαμίνα ναός του ’Αποστό

λου Βαρνάβα βυζαντινού ρυδμοΰ στηριζόμενός έπί κιόνων 
καί κιονόκρανων κορινδιακοϋ ρυδμοΰ. Έ π ί τής είσόδου τής 
Μεγάλης Πύλης τοΰ Ναοΰ τούτου υπάρχει έντετοιχισμένον 
μάρμαρον, έφ’ οδ είσι γεγλυμμένοι αετοί Εχοντες τά πτερά 
άποτετακότα- κάτωδεν του μαρμάρου τούτου υπάρχει μικρά 
Επιγραφή φέρουσα έν τώ μέσω σταυρόν καί λέγουσα: ,,έτε- 
λειώδη ή εκκλησία τοΰ ’Αποστόλου Βαρνάβα 1700 Μαρ
τίου 5.“ Δέν διστάζομεν δμως νά εϊπωμεν οτι ό ναός οδτος 
τυγχάνει έξ αρχαιότατων χρόνων τοΰ χριστιανισμού καί 
όπήρχεν έν αύτω καί τό κατά Ματδαϊον Ευαγγέλιον, ο τω 
βασιλεΐ Ζήνωνι προσεκομίσδη παρά Άνδεμίου του τότε ’Αρχι
επισκόπου.

4) Ό  Ιν Λευκωσία Ναός τής Αγίας Σοφίας γοτδικου 
ρυδμοΰ, οικοδομηδείς υπό ’Ιουστινιανού χάριν τής συζύγου 
αύτοΰ Θεοδώρας· έν τή άλώσει τής πόλεως οοτος μετεβλήδη 
είς τέμενος· έκαλεϊτο δέ ό καδεδρικός ναός τής Λευκωσίας. 
Τω 1492 σεισμός έκλόνισεν έκ βάδρων ττν  Νήσον καί άνέ- 
τρεψε μέρος του ναοΰ τούτου. Έ ν αύτω δέ, τριχώρω όντι, 
ύπάρχουσιν ύπο τά  κωδωνοστάσια μεγάλα όπόγεια, «τινα διε- 
τέλουν ώς φαίνεται ώς κοιμητήρια· έκ τής σημερινής στά
σεως αύτου είκάζομεν δτι ό άρχιτέκτων δέν ήγαγεν αυτόν 
είς πέρας. Έ κτος τής Μεγάλης πύλης τοΰ ναοΰ τούτου έπί 
τής βασιλείας τοΰ Σουλτάνου Αζιζ διηνοίχδη καί έτέρα 
πόλη πρός δυσμάς καί έπί τής είσόδου αυτής χρυσοί; γράμ- 
μασιν έγράφη ποίημά τ ι Εμμετρον, δπερ έποίησε ό τότε έν 
Λευκωσία διαμένων διοικητής Ναζίφ Πασσάς, δστις διέπρεπεν 
έπί παιδεία.

Κατά ταύτην δέ τήν έποχήν έγένετο καί έσωτερικώς 
έν τώ ναι-> έπισκευή τις, περί ής όδωμανός τις ποιητής λίαν 
καλλιεπώς έποίησε'στίχους τινάς, οΐτινες είσι γεγραμμένοι 
έπί τίνος πίνακος (λεχβά) άνηρτημένου επί τοΰ τοίχου τοΰ 
ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας.

Έ ν αύτω υπάρχει σπουδαία όδωμανική βιβλιοδήκη μετά 
χειρογράφων καί καλλιτεχνικών Κορανίων· όπάρχουσι πολλοί 
τάφοι τής δυναστείας τών Λουσινιανών καί Ενετώ ν, έφ’ 
ών τυγχάνουσι καί σπουδαία Ιπιτύμβια· έκ τούτων συμπλη- 
ρώσαντες δύο άναγράφομεν έν τή παρουση μελέτη ημών.

Α'.
(Ici g it . . .) D . . . . es jadis fille de (Pierre d C)a- 

fran, tres noble ami rail dou roiaume de Chipre, qui tres- 
passa le merdi a 11 jours d’Avril l’an de M. CCC. XCIII 
de Crist.

B'.

•j· A· Ici g it messire Felipe de Veibe qui trespassa
(l'an de) M. C C C ...............

(έν τω μέσω τά σήματα τών τεδνεώτων).
Β. ψ Ici g it s: (sire) Thoumas de Deveibe . . .  fis de 

Phelipe d’ Deveibe.
5) Ό  Ναός του 'Αγ. Ίωάννου Πίπη έν Λωκωσία, δστις

άλλοτε καί έπί τών Λατίνων ην μοναστήριον τών 'Ρωμαίων 
μοναχών, νυν δέ τυγχάνει άπο τοΰ 1730 έπί Σιλβέστρου 
’Αρχιεπισκόπου ό καδεδρικός του Αρχιεπισκόπου τής Κύ
πρου· εντός του εύρυχώρου περιβόλου όπάρχει το Άρχιεπι- 
σκοπεϊον. Έ π ί τής Δυτικής Πύλης του μνησδέντος ναοΰ 
υπάρχει ή εξής έπιγραφή:

,,Τεδεμελίωτο 6 πάνσεπτος οδτος ναός έκ βάδρων τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου οίκείαις χερσί' τοΰ Μακαριω- 
τάτου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Νικηφόρου κατά τό 
Αχξβ Ετος έν τη έσχατη τοΰ ’Απριλίου ήμέρα Τετάρτη,“

Έ ν δέ τφ  Αρχιεπισκοπείω υπάρχουσιν αί εξής δύο έπι
γραφαί έντετοιχισμέναι, ών ή μέν έν τή άίδοόση της είσό
δου κατά’ τήν κλίμακα, ή δέ έπί τοΰ δωματίου τοΰ ’Αρχι
επισκόπου, ήτις έν τή πρώτη σειρά άπετρίβη :

αλ

,,Ανανεουργηδη ή παροΰσα ’Αρχιεπισκοπή διά συνδρο
μής καί πολλοΰ πόδου καί έξόδου τοΰ Μακαριωτάτου,’Αρχι
επισκόπου τής Νέας Ίουστινιανής καί χάσης Κύπρου Κυρίου 
κυρίου Σιλβέστρου ΓΙατρός ημών καί Δεσπότου πολλά τά 
Ετη. ’Αμήν. Έ ν  ετει. Χρίστου αψκ\ μηνί Δεκεμβρίω καί 
Ίνδικτ. ιδ'. καί ερρωσται οί κατοικοδντες έν αύτή χειρ Μα
καρίου Ίεροδιακόνου, έπιτροπύσύοντος δέ του αίδεσιμωτάτου 
χαρτοφύλακος Κυπριανοΰ.“

β'- -

  άν&εμελ«ίκλητος έοδσα . . . .
Γειναμένη άν&ο« Κιίπρω ώ ί γεραρίν,
Άρηιερηα Χριίσαν&ον άριπρεπέα στα&ερόν τε,
Ποιμένα άτρεχέωρ, ό ί βασίλεια φέρει 
Σκήπτρα Ζήνωνος ή  8ε ϋ-εϊο άνήρ πολύμητις 
Έ ξοχος άρχΛυτων βουλής πρήγμασί τε 
° 0 ς  σοφίης μέγαρον τέδε,πήξεν είίφρονέων ώς 
Πατρίδος, ης κυδος τ ’ ήδέ φάος χ&ονίοις 
Κηδεμένος ψυχάων λα0ν, ών χερσίν εδωκεν 
T¿i δέ τοι ΰψιμέδων δεο’κελα εργα τελεϊν. 

φψοδ. έν μηνί Μαρτίω.“
6) Ό  ναός τής Θεοτόκου τ?ς έπιλεγομένης Μαχαιρά- 

δος, ου ίδρυτής τυγχάνει ό Νεϊλος, ό Ταμασέων Επίσκοπος, 
όστις δερμώς συνιστά τήν διατήρησιν καί. αυξησιν τών βι
βλίων λέγων προς τούς αδελφούς αυτου ,,είμή καί μάλλον 
διά σπουδής γενέσδω προστιδέναι καί προσαφιερόΰν είς δό
ξαν δεοΰ, καί αυτών ωφέλειαν ou τήν τυχοΰσαν.“

7) 'Ο  ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου έν Πάφω Εργον μεσαιω
νικόν, έν ω κεΐται καί ό τάφος του Ιππότου Charpigny φέ- 
ρων τήν έξής Επιγραφήν έπί τίνος πλακός, ήτίς -έν συμπλη
ρώσει Εχει ώς έξής:

De Rocardus de Charpi gnie miles pa(te)r P(ap)hem 
Episcopi cujus anima requiescat in pace. Am(en).

8) Ό  Ναός τοΰ Αγίου Λαζάρου έστί τρίχώρος στηρι- 
ζόμενος έπί παχύτατων λιδίνών βάσεων καί διαφόρων κιονό
κρανων κορινδιακοϋ ρυδμοΰ· οδτος έκτίσδη τό 1QÔ1 υπό 
Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, ώς φησιν δ Ζωναράς, καδ’ á μέρος-καί 
ό δεύτερος τοΰ άγιου τάφος όπάρχει. · „Καί Επ’ όνόματι 
τοΰ 'Αγίου Λαζάρου ναόν έδείματο Ετερον, είς. όν καί τό' 
ίερόν Εκείνου σώμα άπεδησαύρισεν έκ τής Κύπρου μετενεχδέν 
αλλά μην καί τό τής Μαγδαληνής Μαρίας.^ : Τούτου μέ- 
μνηται καί ό πολύς Κωνστάντιος ό άπό Σινάίου λΕγων ,,έν. 
αότή τή  Σκάλα τό μέχρι ταύτης ίστάμενον μνημεϊον της 
άρχαίοτητός έστιν ό του. Δικαίου Λαζάρου Ίερος ναός, τ ό . 
μόρφωμα τής Γοτδικής άρχιτεκτονικής* υποκάτω τής ίερας 
τραπέζης έστίν ή του πρώτου 'Ιεράρχου τής Κιτιείων έκκλη-



72 ΚΛΕΙΩ.

βίας λάρναξ μβτ’ Επιγραφής 'Εβραϊκής, Ιπϊ τής πλευράς, 
της προς τόν τοίχον σορου ταύτης Λάζαρος τετραήμερος 
χαι φίλος Χρίστον“.· Μαρτυρεί δε την' επί Λέοντος του 
ναου οικοδομήν καί ή - προς τό βόρειον ύπεράνωτής βύρας 
του ναού έπί.μικρού.έντετοιχισμένου λίβου'χρονολογία μετά 
του δικεφάλου αετού, συμβόλου τής βυζαντινής δυναστείας.

' ?0  ναός Όυτος εχ,αιρε μεγάλην φήμην διά τε τήν καλ
λονήν καί την έξοχον αυτού οικοδομήν, διό και διατηρείται 
είσέτι τό δημώδες δίστιχον:

,ΓΑγιε Λάζαρε τής Σκάλας κ’ 'Αγια Σοφία τής πόλις, 
εΤναι τ  .δυο έκκλησιαίς τής Οικουμένης όλης.“

’Εντός του έσωτέρου ναοϋ έν τώ ίερω βήματι ύπάρ- 
χουσιν άρχαιόταται λυχνίαι ωραίας κατασκευής, Ίξ ών ή 
μία έν τω έξογκώματί φέρει καλώς έςειργασμένα τά  έξα- 
πτέρυγα Σεραφείμ, 'Η  ιερά τράπεζα είναι καλλιτεχνικως 
κατεσκευασμένη και κεχρυσωμένη φέρουσα ποικίλα τορνεύ- 
ματα καί κρυπτογραφικά σύμβολα. Έ π ί τής Αγίας Τραπέ- 
ζης υπάρχει Ιν άρτοφόριον άρχάϊον έν σχήματι πολυγώνου 
κομψώς είργασμένου διά ψηφωτών εΙκόνων μικρών του Χρί
στου'· έπί του άνω μέρους του αρτοφορίου πέντε κατά σει
ράν πυργίσκοι, ών ό εΤς εν τώ μέσω. μεγαλείτερος.

Ε ντός του ναου τούτου υπάρχει κοιλωτόν τ ι άμφίτορ- 
νον μάρμαρον έκ. γρανίτου χρώματος έρυθφοειδους και σχή
ματος πολυγώνου · τό μαρμαρώδες τούτο σκεύος χρησιμεύει 
είς έναπόβεσιν αγιασμού του ίερου ναου, καί τυγχάνει εργον 
έλληνικής τέχνης ευρεθ-ίυ εν τοΐς έρειπίοις του αρχαίου Κιτίου.

'Ο  ναός ουτος άλλοτε έφερε τρεις βόλους μολυβδουρ- 
γούς, οιτινες ήδη άφηρέβησαν έκεΐβεν- έξωθεν περικοσμεϊται 
διά λιβίνου καλλιτεχνικωτάτου καί υψιτενούς κωδονοστα- 
σίου, έφ’ ου είσι γεγλυμμένοι πολλοί λέοντες καί διάφορα 
αραβουργήματα.

'Η  μεγάλη πύλη τής εισόδου του ναοϋ τούτου έστίν 
αρχαιότατη καί καλλιτεχνικως έξειργασμενη Ιξ έβένου ξύλου 
φέρουσα έπ’ αότου γεγλυμμένους πολλούς δικεφάλους αετούς 
άμφιτέρμως.

9) 'Ο  ναός τής Θεοτόκου τής Χρυσαλινιωτίσσης καλου- 
μένης έν Λευκωσία, έργον καλλιτεχνικόν βυζαντιακής έπο- 
χής· ουτός έστι τρίχωρος καί έχει δύο βόλους κατά μήκος 
έν τω μέσω αύτοϋ- τό τέμπλον του Ίερου καί ό θρόνος του 
άρχιερέως κομψώς καί καλλιτεχνικώς έξειργασμένος- αί έν 
αύτψ εικόνες είσιν υπερμεγέβεις, οΐραΐαί καί έν τή άλώσει 
τής πόλεως μετεκομίσ&ησαν έκ τής Αγίας Σοφίας, καβά 
λέγεται.

Έ π ί μιας πύλης του ναοϋ τούτου υπάρχει έντε,τοιχισμέ- 
νον μάρμαρον λευκόν, έφ’ ου είναι έγγεγλυμμένα * τά  σύμ
βολα τής τών Λουσινιανών δυναστείας.

10) Έ ν κάτω Βαρωσίοις έντός λελατομημένου σπηλαίου 
υπάρχει ό ναός-της Θεοτόκου τής Χρυσοσπηλαιωτίσσης κα
λούμενης, έν ώ κατέρχεται τίς διά λιβίνης κλίμακος μονο- 
λίβου, έχουσης είκοσι- βάβμίδας. 'Ο  ναός οδτος, καίτοι δέν 
έχει επιγραφήν τινα, ου’χ  ήττον όμως φαίνεται ότι έκτίσβη 
έν εποχή, καβ’ ήν έπί μεγάλου καταδιωγμοϋ τών χριστια?, 
νών ωκοδομουντο αί κατακόμβαι. Έ π ί τής έπιφανείας του, 
Ιδάφους τοϋ'μνησβέντος ναοϋ έν τώ μέσιρ υπάρχει πρόσθε
τος λίβινος βόλος, οικοδομή μεταγενεστέρα, έφ’ ής-ύπάρ- 
χουσι δυο βυρίδες φωταγωγοί έκ δεξιών καί αριστερών 
(καλούμεναι παρά Κυπρίοις άναφωτίαι), Πρό τής εισόδου 

.τής βύρας του ναοΰ υπάρχουσιν αμφοτέρωβεν δύο. έτεροι 
ογκόλιβοι λελαξευμένοι, ών ό προς άριστεράν φέρεται είς

I ικανήν άπόστασιν βάβούς έτέρου σπηλαίου,' ένβα σώζονται 
καί νεκρικοί δόμοι- παρά τό σπήλαιον τοϋτο . υπάρχει Ιν 
μικρά άποστάσει έτερον σπήλαιον, · όπερ φαίνεται άλλοτε ήν 
τό νεκροταφεΐον τής πόλεως. · Έ π ί τής έπιφανείας τής γης 
πρό τής καβόδου τής κλίμακος του ναοϋ ύπάρχόυσι δύο 
κίονες κεχώσμένοι έν τή  γή  ολίγον έξ έγχωρίου λίβου (terra 
cotta), ών ό είς έφερεν έπιγραφήν, ής. τά  γράμματα άπετρί- 
βησαν καί άνεγνωμεν μόνον τά  έξης:

ΧΑ1ΡΕ ΑΝΕΡ ΜΕΓΑΘΓΜΕ . . . .

11) Ή  είκών του Αποστόλου Βαρνάβα, έν ή κάτωβεν 
φέρεται καί ή είκών τοϋ βασιλέως Ζήνωνος, όστι; έν τή 
χειρί κρατεί τό σκήπτρον καί διά έρυβρας μελάνης έν εϊδε.ι 
τοξοειδούς δελτίου γέγραπται τό έξης: ,Έ χέτω  ή Κύπρος 
τά  προνόμια“ κάτωβεν τής αυτής είκόνος ..φέρεται διά με
λανού χρώματος τό  έξης: „Διά συνδρομής τού δούλου' σου 
Ίερομονάχου- καί αυβις Κτήμα Βαρνάβα μονάχου, χείρ 
Νεκταρίου ατζβ.“ τ  είκών αυτη είναι καλλιτεχνικόν. Ιργον 
βυζαντιακής έποχής.

12) Αί εικόνες Βαρβολομαίου καί Βαρνάβα πάραπλεύ- 
ρως έζωγραφημέναι- κάτωβεν αυτών φέρονται τά  έξης:

,,’Ανωκοδομήβησαν αί παροΰσαι είκόνες τών Αγίων Βαρ
βολομαίου καί Βαρνάβα Δεσποτικαί διά συνδρομής καί πό- 
βου τοϋ δούλου του Θεοϋ Σωφρονίου Ίερομονάχου καί 
ηγουμένου τής αυτής Μονής- έτος σωτήριον ατνδλ Ίωαννι- 
κίού Διακόνου χείρ, Κώμης δε έκ Παλαιοχωρίου- ών οί άγιοι 
ευχεσβε διά τόν Κύριον.“

13) 'Η  'ώραιοτάτη είκών τής ύπεραγίας Θεοτόκου, ή καί 
Κυκκιώτισσα έπιφημιζομένη ζωγραφηβεΐσα παρά τοϋ Απο
στόλου καί Εύαγγελιστοϋ Λουκά. Ή  έν αυτή εότεχνία καί 
ή έπιδειχβείσα έπιμέλεια τοϋ τεχνίτου εΐναι άξιοβαύμαστος- 
έν αυτή διατηρείται αρμονική ευρυβμία τοϋ σώματος, τών 
δακτύλων, τών χειρών καί ή έπιστίλβουσα ώραιότης τοϋ 
βεοειδοϋς προσώπου μετά διαλάμποντός κάλλους έπί τών 
οφβαλμών αυτής, διό δικαίως βεωρεΐται έν ταίς χριστιανι- 
καίς άρχαιότησι καλλιτεχνικόν αριστούργημα άπαράμιλλον 
καί άναμφήριστον κειμήλιον άπάσης τής χριστιανοσύνης.

14) Ή  ωραία καλλιτεχνικωτάτη είκών της Θεοτόκου 
Φανερωμένης καλούμενης έν Λευκωσία- έντός τοϋ Ίεροϋ 
τοϋ περικαλλούς ναοϋ τούτου υπάρχει ιστορικόν: τ ι  κενοτά- 
φειον, έφ’ ου υπάρχει ή εξής έπιγραφή. ,,Έ ν;τώ  υπό τήν
Ιεράν ταύτην τράπεζαν κενοταφείω κεϊνται τά  ' οστά' τών 

κατά τό έτος 1821 ’Ιουλίου 9* καί ΙΟ’1 άπαγχονισβέντων καί 
καρατομηβέντων 'Ιερωμένων καί λαϊκών, καί έντός τοϋ περι
βόλου τής Φανερωμένης ένταφιασβέντων. Ανακαινισβείσης 
δέ τής' έκκλησίας έν ετει 187.2—73, άνεκομίσβησαν έκ του 
προτέρου αυτών τάφουκαί τά  Ιερά οστά τών τότε βανα- 
τωβέντων, καί έτέβησαν ως ανωτέρω είρηται, είς μνημόσυνον 
αίωνιον. Τά ονόματα αυτών ,είσι ταϋτα: Κυπριανός Αρχι
επίσκοπος, Χρόσανβος Πάφου, Μελέτιος Κιτίου, Λαυρέντιος 
Κυρηνείας, Μελέτιος ’Αρχιδιάκονος, Γ. Μασσουρας, Π. Οίκονο- 

, μίδης, Μ. Γλυκύς, Π· Πιεράκης, Ίω. Αντωνόπουλος, Κ. Βο
σκός, Ν. Ζωγράφος, Σ. Σολομής, Σ. Σημαιόπουλος, Χριστό
δουλος Κουρτελλαρίδης.“

Τά σεπτά ονόματα τών μαρτυρικώς άπαγχονισβέντων 
τούτων άνδρών έσονται ές άεί άβάνατα καί ή δόξα καί 
μνήμη αυτών μενεϊ ανεξίτηλος καί αίωνία.

Ταϋτα σήμερον περί τών έν Κύπρω Χριστιανικών ’Αρ
χαιοτήτων. Ο Ι Κ Ε Ι Ο Τ Η Σ .

Είκών ύπ4 'Ροβέρτου Beyschlsg.
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Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(αννέχεια).

χχχπ.
Κατά μικρόν έπαυσε νά κλαίη κα'ι μετά κόπου κατώρ- 

θωσε νά συνέλ&η, όπως όμιλήση. „Είδες, καϋμένε“, εΐπεν, 
,,βτι τότε τά  πράγματα συνέβησαν ώςεί διετάχθησαν υπό 
κακής τίνος μοίρας διά νά καταντήσω εγώ δυςτυχεστάτη; 
Άφού έφυγες Συ, δεν ¿χάρην ποτέ πλέον. Αί έσπεριναί συν
αντήσεις μ«ς έκεΐναι μέ εΐχον καταστήσει ευτυχεστέραν του 
δέοντος. ’Από τήν στιγμήν μάλιστα ¿κείνην, καθ’ ήν, παρά 
προςδοκίαν όμιλήσας και τήν μητρικήν μας γλώσσαν, ¿ζή
τησες παρά του φίλου Σου χρήματα ήσ&άνθη ή καρδία μου 
περίεργόν τ ι αίσθημα- καί όταν κατόπιν με τόσην γενναιο- 
φροσόνην καί λεπτότητα ¿φρόντιζες περί ημών, άχ τότε 
έπρεπε μίαν ημέραν νά Σ’ έναγκαλισθώ καί νά Σοι ¿ξομο
λογηθώ ότι Σέ λατρεύω ώς άνώτερόν τ ι δν. "Ολα θά 
ήμουν ίκανή νά τά κάμω χάριν Σου. νΩ, πόσον εύγενώς 
έφέρθης προς εμέ! ’Ενθυμούμαι. δταν έφυγες, πώς εκλαια, 
πώς οδυνηρόν τι αίσθημα έλεγε μοι ότι δια παντός ¿χωρι- 
ζόμεθα- οκτώ μετά τήν άναχώρήσίν Σου ημέρας, άπέ9·ανεν 
ευθύς ή δυςτυχής μήτηρ μου. "Ο,τι εΤχές μοι δώσει τότε 
έξήρκεσε διά νά κηδεύσω καθώς έπρεπε τήν μητέρα μου· 
ή ευεργετική Σου πρόνοια, παρέσχεν είς αυτήν καί τάς τε
λευταίας τιμάς. Τότε μία εΰγενής Κυρία, ή οποία κατωκει 
πλησίον μας έκεΐ καί έμαθε, φαίνεται, περί ημών, με προς- 
εκάλεσεν είς τήν οικίαν της. Έ πήγα καί ευθύς ήρχισε νά 
μ’ έξετάζή δ ι’ όλα, παρετήρησε μάλιστα μετά προςοχής καί 
τά  έγγραφα τής μητρός μου. Έφάνη ευχαριστημένη καί με 
παρέλαβεν είς τήν οικίαν της. Άπεφασίσ&η νά έγκαταλεί- 
ψωμεν τούς Παρισίους· δέν δύναμαι νά Σοι χεριγράψω τον 
πονον τής ψυχής μου· δεκαπέντε μόνον έμενον ήμέραι δια 
νά έπιστρέψης καί Σύ, ώς είχες ορίσει φευγων θά  ¿πήγαινα 
βέβαια ευθύς τήν πρώ-ϊην του μηνός έκεΐ είς τήν πλατείαν, 
θά  Σε συνήντων καί θά  Σε- άκεχαιρέτων ¿κ δευτέρου. ‘‘Ήτο 
γραπτόν καί αυτό νά μή γείνη. Καί όταν κατά τήν ημέραν 
τής άναχωρήσεώς μου μετά της Κυρίας διήλθομεν διά τής 
πλατείας ¿κείνης, όλίγον έλειψε νά διαρραγή ή καρδία μου 
καί τότε πάλιν άκουσίως ¿ψιθύρισαν τά  χείλη μου: διά παν
τός ύγίαινε! Ουδέ ν' έκτοτε ήκουσα περί Σου· άλλως τε δεν 
έγνώριζον καί τό όνομά Σου· θά ¿λησμόνησες βέβαια καί 
Σύ τήν έκαίτιδά Σου' έγώ έζων ¿λέω ξένων δλως ανθρώ
πων,’καί ύπέφερα άρκετάς πικρίας· όλα τά  ύπέφερα, διότι 
υπέρ όλα μ ’ έβασάνιζεν ή περί Σου σκέψις. "Οταν δέ ή ευ- 
γενής Κυρία ήλθε καί ¿γκατέστη έδώ πλησίον είς τήν έπαυ- 
λίν της καί ό Φάλδνερ ¿ζήτησε τήν χεϊρά μου καί εΐδον 
ότι ή προστάτριά μου ¿θεώρει τό συνοικέσιον τούτο ώς τήν 
καλλίστην δι’ ¿μέ άποκατάστασιν — ϊσως δέ καί τούτο, 
διότι πιθανόν νά της. είχα γείνει πλέον βάρος — έσκέφθην 
ότι δέν μοι έπέτρεπεν αυτή ή τύχη μου νά έλπίσω άλλην 
τινα ευτυχίαν, συγκατένευσα είς όλα καί έγεινα σύζυγος τού 
Φάλδνερ.“

,,Κακόμοιρον πλάσμα! Σύζυγος αυτού τού Φάλδνερ Σύ 
ακριβώς, ήτις έχεις τόσα αβρά αισθήματα καί ήδόνασο νά 
έχης δικαιοτάτην άξίωσιν πολύ καλλιτέρας τύχης! Καί όμως 
έγεινε·· δέν ήμπορώ, ’Ιωσηφίνα μου, νά μείνω τώρα πλέον 
έδώ· παρά πάσαν την αγροικίαν του έτυχεν άπαξ νά ονο
μάσω αυτόν τον άνθρωπον φίλον μου, τώρα δέ φιλοξενούμαι

ύπ’ αυτού, καί έπειτα, καν όλοι αυτοί οί λόγοι δεν υπήρ- 
χον, πάλιν δέν θά  ήτο δυνατόν νά άνήκης είς έμέ. „Μετά 
πόνου έξέφερεν ό Φρέβεν. τούς λόγους τούτους· ¿φίλησε τούς 
οφθαλμούς τής ώραίας γυναικός έκ φυσικού τίνος φόβου μή
πως άτενίζων είς αυτούς καραπεισθή υπό τής οδύνης, γ“ν 
¿ξέφραζαν. „Αχ, μίαν μ.όνην ακόμη ημέραν“, έψιθύρισεν 
εκείνη μετά τρυφερότητος· „μόλις τώρα Σ ’ εχανεΰρον, καϋ- 
μένε, καί θέλεις ευθύς νά φύγης; Θά φύγη καί πάλιν μαζή 
Σου ή ευτυχία μου διά παντός· πόσα έχω ακόμη νά όπο_- 
φέρω- πρέπει τουλάχιστον τώρα ν’ αποταμιεύσω ολίγας ανα
μνήσεις διά νά έκτρέφωμαι κατόπιν δι’ αυτών έν ήμέραις 
δυςτυχίας.“

,,Ακουσον, ’Ιωσηφίνα μου- θά τά  έκμυστηρευθώ όλα είς 
τον Φάλδνερ“, εΐπε μετά μικράν σκέψιν ό Φρέβεν, ,,θά έκ- 
θέσω τά  πάντα είς αυτόν, καί θά  συγκινηθή' αυτός βέβαια 
δέν Σε άγαπα, ούτε Σύ αυτόν, καί διά τούτο είσαι δυςτυ
χής. Αυτός πρέπει νά Σε παραχωρήση είς έμέ. 'Η  οικία 
μου δέν εΐνε τόσον ώραία όσον αυτή ή έκαυλις· πρέπει 
πολλά καλά ν’ άφήσης φεύγουσα έντεύθεν άλλ’ άν ήρχεσο 
παρ’ ¿μοί, θά Σε είχα πάντοτε είς τά  χέρια μου, θά  ήσο 

’ ή βασίλισσα τού σπιτιού μου καί έγώ ό πρώτος πιστός υπη
ρέτης Σου!“

Ή  ’Ιωσηφίνα άνέβλεψε μετά πόνου είς τόν ουρανόν καί 
ήρχισε νά κλαίη δυνατά. „’Αν ειχομεν τήν ίδίαν θρησκείαν, 
θά ήτο ϊσως καί τούτο δυνατόν, άλλ’ -έστεφανώ&ημεν ώς 
καθολικοί καί μόνον ό θάνατος'’μπορεΐ νά μάς χωρίση. Ώ , 
θεέ μου, πόσους κάμνουν δυςτυχεις αυτοί οί νόμοι! 'Οποία 
ευδαιμονία νά ήμαι πλησίον Σου, όλαι μου αί φροντίδες νά 
άποβλέπωσιν είς Σέ, νά κρέμαμαι από τά  βλέμματά Σου 
καί κάθε ημέραν νά Σοι αποδίδω διά τής αγάπης μου εν 
μικρότατον μέρος έξ ¿κείνων, τά  όποια έκαμες είς έμέ καί 
είς τήν μητέρα μου!“

„Λοιπόν διά παντός πρέπει νά χωρισ&ώμεν“, ύπέλαβεν 
¿κείνος τεθλιμμένος· „μόνον αυριον θά  Σε ϊδω ακόμη, καί 
έπειτα θά  χωρισ&ώμεν.“

„Διά παντός!“ ¿ψιθύρισε καί ¿κείνη στενάζουσα καί τόν 
έσφιγξεν έπί τών χειλέων της.

„Λοιπόν έδώ είσαι, παληοβρώμα!“ έξεφώνησεν αίφνης 
τρίτος τις, όςτις αίφνης έπεφάνη παρά τήν άναδενδράδα. 
’Εκπληκτοι άμφότεροι εΐδον τόν Φάλδνερ, όςτις τρέμων έξ 
όργής καί άφρίζων έκ λύσσης ήτον έτοιμος νά καταφέρη είς 
τόν ώράϊον τράχηλον τής συζύγου τό μαστίγιόν του. Έ δρα- 
μεν όμως ο' Φρέβεν καί παρεμβάς άφήρεσεν αυτό έκ τών 
χειρών του καί τό έρριψε μακράν. „Σέ παρακαλώ“, εΐπεν 
είς τόν μανιώδη φίλον τού, ,,μήν κάμνης έδώ κάμμίαν σκη
νήν* οί άνθρωποί Σου εΐνε είς τόν κήπον, καί θά  άτιμάσης 
καί τον ¿αυτόν Σου καί τό σπίτι Σου, άν κάμης τίποτε.“

„Πώς; πώς;“ άνέκραξεν έκεΐνος, ,,’ςάν τάχα τό σπίτι 
μου νά μήν άτιμάσθηκεν αρκετά με τήν αίσχράν αύτήν γυ
ναίκα.“ Τότε ¿πέδειξεν ό Φάλδνερ καί χαρτίον τ ι, τό 
όποιον Ικράτει διά τής άλλης χειρός καί έξηκολού&ησε: 
„νομίζεις, ότι δέν γνωρίζω, Κυρία μου, τό γράψιμόν Σου; 
δέν εΐνε αυτό έδώ έρωτική έπιστολή είς αυτόν έδώ τόν κύριον 
γκαλάντην, αυτόν τόν μυθιστορικόν Σου ήρωα; Λοιπόν‘έγώ 
δέν-είχα τίμια γυναίκα, έγώ έιχα γυναίκα, τήν οποίαν τού 
λόγου Σου, Κύριε, τήν διεσκέδασες προηγουμένως, καί όταν
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τήν ¿χόρτασες ή ευγενία Σου, τότε έπρεπεν ό τίμιος Σου 
Φάλδνερ νά τήν κάμη Κυρίαν μέ τό όνομά του; Τότε κα- 
μόνεσαι ότι θά μ’ έπισκεφθής τάχα καί έρχεσαι έτση μετά 
εξ μήνας είς τόν φίλον Σου, διά νά κάμνης μέσ’ ’ςτό σπίτι 
του τέτοια πράγματα. Άκριβα θά  μέ πλήρωσής αυτό Σου 
τό φέρσιμο, παληάνθρωπε! Καί αυτί ή ζητιάνα νά πάγη 
πάλιν μέ τό φανάρι της καί τό πιάτο νά γυρνά ’ςτούς δρό
μους ή νά ζήση άπ’ τής άμαρτίαις της. Τώρα, τώρα θά 
’πώ τούς ανθρώπους μου νά τήν βγάλουν έξω μέ τό ξύλο!“

XXXIII.
'Ο  άνωτέρας μορφώσεως τυχών άνθρωπος είς παρομοίας 

περιστάσεις έχει βεβαίαν τινά υπεροχήν τών άξέστων καί 
μάλιστα έκ πάθους τινός παραφερομένων ανθρώπων, οϊτινες 
στερούνται χάσης πνευματικής Ιτοιμότητος καί άχορούσι 
περί τού αμέσως χρακτέου. ‘Εν καί μόνον έπί τής ’Ιωση
φίνας βλέμμα, ώχρας, άφωνου, πεφοβισμένης καί έπί τού 
ανακλίντρου έρειδομένης, ’ύπέδειξεν τώ Φρέβεν τ ί Ιπρεχεν 
αυτός νά κάμη. Προςέφερεν αυτή τόν βραχίονα καί τήν 
ώδήγησεν έκ τής άναδενδράδος είς τήν έχαυλιν. ’Εξω φρέ
νων τούς ήκολούθει ό Βαρώνος διά τού βλέμματος· ήθελε 
νά φωνάξη τούς ύπηρέτας του διά νά χραγματοποιήση τήν 
απειλήν του, αλλ’ έκρατή&η φοβούμενος μήπως έκτεθη πε
ρισσότερον. Έ τρεξε λοιπόν έχάνω είς τ ίν  αίθουσαν τής 
έπαύλεως, όπου έκειτο ή ’Ιωσηφίνα έπί ανακλίντρου κλαίουσα 
καί κρύπτουσα τό πρόςωχόν της μεταξύ δύο προςκεφαλαίων, 
καί ό Φρέβεν ύστατο πρό τού παραθύρου άφηρημένος καί 
βλέπων ατενώς χρός τά  έξω. Βλασφημών καί καταρώμενος 
περιέτρεχεν ό Φάλδνερ τήν αίθουσαν καί τόν εαυτόν του 
κατηράτο, διότι συνέδεσε τόν βίον του μέ μίαν τοιαύτην 
ανήθικου γυναίκα. „Δεν θά  ’μπορή νά ύπαρξη πλέον δι- 
καιοκρισία ’ς αυτόν τόν κόσμον άν δέν κατορθώσω νά ’ξε
φορτωθώ έγώ αύτήνα! "Ολα της εΐνε ψεύματα, καί τό βα- 
πτιστικό της εΐνε πλαστογραφημένο · ’θέλησε νά κάμη τόν 
εαυτόν της από σημαντική, ’ςάν τήν ’δική μου τάχα, οικο
γένεια, ένω εΐνε μια παληοζητίάνα’ όχι, αυτός ό γάμος εΐνε 
άκυρος!“

— „λυτό θά  ήτο τό καλλίτερο καί φρονιμώτερο από 
ολα", ύπέλαβε διακόψας αυτόν ό Φρέβεν „αύτό όμως έξ- 
αρταται άπό τον τρόπον μέ τόν όποιον θά  τελείωσης αυτήν 
τήν δουλειά, διά νά μήν έκτεθής περισσότερον...................“

— ,,Γιά νά Σέ ’πώ, Κύριε“, άνέκραξε παρωργισμένος ό 
Βαρώνος, „θέλεις καί νά με περιπαίξης ακόμη, άφού μέ τήν 
άνήκουστον αύ&άδειάν Σου ατίμασες τό όνομά μου; ’Αρκεί 
νά έλθετε μαζή είς τό δικαστήριον καί δέν θά  χρειασ&ώμεν 
άλλο τίποτε. Νά έλθετε μαζή!“

Ή  ’Ιωσηφίνα, έννοήσασα τούς τελευταίους τούτους τού 
συζύγου της λόγους, ήγέρθη καί έρρίφθη είς τούς πόδας 
τού μαινομένου Φάλδνερ έξορκίζουσα όλα είς αύτήν νά τ ’ 
άποδώση· έπεκαλέσθη ώς μαρτυρίαν τής ιδίας της μόνης 
ένοχης καί τήν έπιστολήν τήν οποίαν έκράτει πρό στιγμής 
αυτός είς χεΐράς του· ώρκίσ&η ότι σήμερον τό πρώτον έμα- 
θεν ό Φρέβεν ποία ήτο ή σύζυγος τού φίλου του. Άλλ’ 
αύτός ό Φρέβεν προχωρήσας παρεκώλυσε τήν υπέρ αυτού 
μεσιτείαν τής εύγενούς γυναικός, άνήγειρεν αύττν καί τήν 
ώδήγησεν είς έν κάθισμα. „Έχω τήν συνήθειαν“, είπε ψυ- 
χρώς πρός τόν Βαρώνον, „είς τοιαύτας υποθέσεις νά λαμ
βάνω έγκαίρως τά  κατάλληλα μέτρα, καί Σέ συμβουλεύω 
καί Σύ νά κάμης τό ϊδιον. Πρό παντός άλλου όμως ή σύ
ζυγός Σου πρέπει ν’ άφήση τόν οΐκόν Σου, διότι δέν έννοώ

να τήν άφήσω έδώ έν απουσία μου, ότε καί δέν θά  ήμ
πορώ νά τήν προφυλάξω άπό τάς κακοποιήσεις Σου.“

—  ,,Βρέ άδελφέ, Έ σό, βλέπω, φέρνεσαι έδώ ’ςάν νά 
ήσο κύριος τού σπιτιού μου“, ύπέλαβεν ό Φάλδνερ γελών 
έξ όργής· „άλλα βέβαια, έχεις δίκαιον, άπ’ έδώ ή Κυρία 
ήτο προηγουμένως ιδιοκτησία Σου,· αύτό δεν έπρεπε νά τό 
ξεχάσω- καί πού θά  τό πας τό άγγελάκι Σου · τώρα; Είς 
κανέν πτωχοκομεΐον ή είς καμμίαν.καλύβην, όπου ν ά ’μπορή 
νά έξακολου&ήση άκωλύτως το έντιμον έπάγγελμά της;“;

Ό  Φρέβεν ούδέν κάν προςεΐχεν είς τους μοχθηρούς τού
τους τού Φάλδνερ λόγους. „Μήπως κατοικεί άκόμη έδώ 
πλησίον ή εύγενής έκείνη Κυρία, ητις Σάς παρέλαβεν άλλοτε 
ώς ορφανήν είς τήν οίκίαν της;“ ήρώτησεν ό Φρέβεν τήν 
’Ιωσηφίναν καί προςέθηκε: „Νομίζετε, ότι θ ά ’μπορέσητε νά 
μείνετε όλίγας ημέρας τώρα παρ’ αυτή;“

— ,,Ναί, έχει θά πηγαίνω“, έψιθύρισεν έκείνη.
— „Καλά λοιπόν καί ό Φάλδνερ θά έχη τήν καλω- 

σύνην νά Σ ’ έπιτρέψη νά πηγαίνης ευθύς τώρα μ’ ένα αμάξι- 
έκεΐ νά περιμείνητε τί τέλος θά λάβουν τά  πράγματα, άν 
θά  πεισθή πόσον μάς ήδίκησε καί τούς δύο, ή άν θά έπι- 
μείνη θεωρών ήμας ένόχους καί άπαιτών νά χωρισ&ήτε.“

XXXIV.
Ή  ’Ιωσηφίνα άπήλθεν είς τόν οίκον τής ευεργετικής 

έκείνης Κυρίας· ό Φρέβεν είχε συμβουλεύσει αύτήν νά προ- 
φασισθή ότι απλώς ¿πήγαινε νά Ιπισκεφθή τήν χαλαιάν 
αυτής χροστάτριαν αύτός έν τώ μεταξύ θά ¿φρόντιζε να 
τήν ανακοίνωση τάς διαθέσεις τού συζύγου της καί έπίστευε 
νά τόν πείση νά συμφιλιωθή πάλιν μέ αύτήν. ,ΓΟχι“, άνέ
κραξεν ή ’Ιωσηφίνα έμπαθώς Ινιύ άνέβαινεν είς τήν άμαξαν, 
„δέν &« πατήσω πλέον είς αύτό τό κατώφλοιον: διά παν
τός έγκαταλείπω αύτόν τόν οίκον. Πιστεΰσάτέ μοι, μία 
γυνή ήμπορεΤ πολλά νά ύποφέρη καί έπί μακρόν χλεΐστα 
ύπέμεινα, καί χολλάκις ή καρδία μου ήθελε νά διαρραγή, 
άλλα σήμερον θανασίμως μέ χροςέβαλε καί δέν δύναμα νά 
τόν συγχωρήσω. Καί άν άκόμη ή&ελον άναγκασ&ή νά έπι- 
στρέψω έκέΐ είς τήν Γέφυραν τών Τεχνών καί νά παρακαλώ 
τούς άν&ρώπους νά μ’ έλεήσουν, ήθελον προτιμήσει τούτο, 
παρά ν’ άνεχθώ περί πλέον τάς «ίκίας αυτού τού αγροίκου 
ανθρώπου. Ό  πατήρ μου ήτο γεναΐος αξιωματικός τής 
Γαλλίας καί ή κόρη του δέν πρέπει πλέον νά ταπεινούται 
ώς θεραπαινίς ένός Φάλδνερ!“

Μετά τήν άναχώρησιν τής άτυχούς γυναικός έτελείωσεν 
δ Φρέβεν μερικάς έπειγουσας ¿πιστολάς καί κατεγίνετο ήδη 
είς τήν κατάταξιν τής μικράς οδοιπορικής άποσκευής του, 
ότε είςήλ&εν ό Φάλδνερ είς το δωμάτιον. ’Έκπληκτος ήτέ- 
νισε πρός αύτόν ό νεανίας άναμένων νέαν άπό μέρους του 
έχί&εσιν καί φοβερωτέραν Ικρηξιν τής- όργής του. Άλλά 
παρά προςδοκίαν ¿κείνος εΐπε. ,ΓΟσον περισσότερον άναγι- 
νώσκω αύτάς τάς άχαισίους γραμμάς, τάς οποίας σήμερον 
εδρον είς το δωμάτιον Σου, τόσοιν καί πείθομαι ότι είσαι 
Σύ όλως ά&ώος είς αύτήν τήν έλεεινήν ιστορίαν, δήλα δη 
ότι ούδέν έγίνωσκες πρότερον καί δέν έγνώριζες τό άτομον 
τής γυναικός μου. Αύτό; που ηδρα τήν γυναίκα μου είς 
τάς άγκάλας Σου, Σοι το συγχωρώ, διότι βέβαια έκεΐνο τό 
πρόςωπον έπαυσε νά λογίζηται σύζυγός μου άπό τής στιγμής, 
καθ’ ήν εγραψεν τήν άνόητον έκείνην πρός Σε έπιστολήν.“

— ,ΓΕνεκα τής παλαιας γνωριμίας μου καί είς έμέ εΐνε 
λίαν εύχάριστον“, άπήντησεν ό Φρέβεν, ,,άν πράγματι ουτω 
πως θεωρείς τά  γενόμένα, διότι κατ’ αύτόν τον τρόπον, δχερ
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καί τό κυριωτερον, λαμβάνω ευκαιρίαν νά ομιλήσω μετά 
Σου ήσόχως καί φ'ρονίμως περί της ’Ιωσηφίνας. Καί .¿ν 
πρώτοις έχεις τον ίερώτατόν μου λόγον, ότι μεταξύ αυτής 
καί έμου μέχρι σήμερον τής μεσημβρίας, ως ουδέ πρ'ότερον, 
όΰδέν συνέβη τό δυνάμενον νά θίξη την τιμήν της· αυτό, 
ότι ήτο δηλ. πτωχή, οτι ήναγκάσθη ποτέ νά έπικαλεσθη'
την βοήθειαν των ανθρώπων  .............“

— ,ΓΟχι, ’πές καλλίτερα, ότι ήτάνε ζητιάνα“, «νέκρα- 
ξεν· ,ό Φάλδνερ ήρεθισμένος, „καί νύχτα ’μέρα ’περιπατούσε 
’ς-ητώς δρόμους για νά κερδίση χρήματα· έγώ καί τότε 
’μπορούσα νά κάμω πολύ καλά ττν γνωριμίαν της, άφου

’ταιρίαζαμε διόλου· ένας Βαρώνος καί μία ζητιάνα δεν ’πανε 
'μαζή. Καί τώρα έτση ευχαριστούμαι, ότι άπ’ τήν άρχή 
έκαμα ό,τι μ’ έλεγε τό κεφάλι μου καί την κακομεταχει· 
ρίσθηκα καθώς την έπρεπε* δεν άξιζε διόλου καλλίτερα. 
Καλέ,, εγώ πάντοτε τ ό ' έλεγα,, αυτή ή γυναίκα Ιχει μια 
προςτυχιά έπάνω της.“

'Η  αγροικία αυτη τού Φάλδνερ έξηρέθισε τόν νεανίαν· 
ήθελε νά τόν άπαντήση μετ’ ισης καί αυτός πικρίας, άλλ’ 
έκρατη&η θέλων νά φανή χρήσιμος είς την ’Ιωσηφίναν.. Κα- 
τώρθωσε δε νά έξακολουθήση τήν ομιλίαν , του μετά του 
Βαρώνου περί του αμέσως πρακτέου καί ουτω κατέληξαν

ΑΡΧΑΙΟΙ]ΕΛΛΗΝΕΣ>ΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΣΚΕΤΟΣ.

μάλιστα είς τήν πρώτην έκείνην συγκινητικήν συνάντησίν 
Σας ήμην παρών. νΟχι, ’μπορώ όλα νά τά  πιστευσω οσα 
λέγεις, άλλα βλέπω όμως ότι άτιμάσόηκα· ή οικογένεια του 
Φάλδνερ καί μία ζητιάνα δεν έπρεπαν διόλου μαζή!“

— ,,Άλλ’ δ πατήρ της καί ή μητέρα της ήσαν από 
καλήν οικογένειαν................ “

— „Παραμύθια καί ψευτιάίς! νΕτση ’γελάσθηκα κ’ 
εγώ! Κά&ε γυνάίκα του δρόμου ’μπορούσα κατ’ αυτόν τον 
τρόπον νά πάρω μεσ’ ’ςτό σπίτε μου, αρκεί νά μ’ έδειχνε 
ένα ψεύτικο βαπτιστικό.“

— „Αυτό Ιγώ δεν τό θεωρώ πάρα πολυ σπουδαίο' τό 
κυριώτερον άπό όλα εΤνε ότι Σύ ευθύς εξ αρχής μετεχειρί- 
σ&ηκες αυτήν τήν γυνάίκα ώς υπηρέτριαν καί όχι ως σύζυ
γόν Σου- ήτον αδύνατον νά Σε άγαπήση λοιπόν* δεν ’κρέ- 
πάτε μαζή διόλου.“

— „Αυτό καλά τό εΤπες· ύπέλαβεν ό Φάλδνερ· ,,δέν

α’μφότεροι εις τό συμπέρασμα, όπως τό πράγμα προςαχθή 
είς τά  πολιτικά δικαστήρια καί έπιτευχθή ό χωρισμός επί 
τή όμολογία αμοιβαίας δυςμενείας. ’Εννοείται, ότι συμφώ- 
νως πρός τά  έθιμα τής Καθολικής Εκκλησίας δέν ήδύναντο 
άμφότερα τά  μέρη νά συνάψωσι δεύτερον γάμον άλλ’ ή 
’Ιωσηφίνα τουλάχιστον, καίπερ μετά δέους προςβλέπουσα εις 
άπελπι μέλλον, ουδεν έ&εώρει όδυνηρότερον είμή τήν παρά- 
τασιν των απο μέρους του συζύγου της κακώσεων, ό δε 
Φάλδνερ, καίπερ ¿ν τη μονώσει του ένίοτε καταλαμβάνετο 
υπό τίνος μεταμελείας, προςεπάθει καί αυτός νά ευρη παρη- 
γορίαν είς τάς ασχολίας του καί εις τήν ιδέαν, ότι ουδείς 
εΤχε μάθει τήν καταισχύνην του, ότι δηλ. μία έπάϊτις αμ
φιβόλου, κατ’ αυτόν, διαγωγής, κατώρθωσε νά γείνη σύζυ
γός του.

[ 'Ε κ  το ϋ  γ ΐρ μ α ν ικ ο ΰ .]  ( s n e ta i  α ννέχ ιια .)
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1. ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΕΓΓΕΛ. Έ κ  βερ&λιναίας φωτογρα
φίας (σελ. 65). Καθήκον, νομίζομεν, έκπληροΰμεν καθιστών- 
τες διά του παρόντος τεύχους γνωστήν είς τούς ήμετέρους 
«ναγνώστας τήν εικόνα του έλληνικωτάτου καί διαπρεπούς 
λογίου Έδουάρδου Έ γγελ . ’Αξιότιμος δέ φίλος έγραψε χά- 
ριν τής ,,Κλειους“ σύντομον του βίου καί των έργων του 
σογγραφέως των ,,ίν ‘Ελλάδι Ιαρινών ημερών“ έκθεσιν.

2. Ο ΓΟΓΤΕΜΒΕΓΤ ΔΕΙΚΝΤΩΝ ΤΩ ΦΟΥΣΤ ΤΟΝ 
ΠΡΩΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟΝ ΧΑΡΤΗΝ (σελ. 60). Μεγίστην ση
μασίαν διά τήν πρόοδον του νεωτέρου πολιτισμού έχει ή 
υπό τής είκόνος ταύτης παριστανομένη στιγμή, καθ.’ ήν 6 
πατήρ τής τυπογραφικής έπιδεικνύει τώ φίλω του Φούστ 
τό πρώτον τετυπωμένον φύλλον χάρτου. Ό  Γούτεμβεργ 
έγεννήδ-η τω 1397 Ιν Μουγουντία καί άπό τής παιδικής του 
ηλικίας άφιερώ&η είς τήν χρυσοποιΐαν, κατεργαζόμενος πο
λυτίμους λίθους καί μέταλλα. Τήν τόσον ευεργετικήν διά 
την ανθρωπότητα έφευρεσίν του έκαμεν έν τη γεννετείρα 
του πόλει τώ 1448, άφ’ οδ Ιπί πολλά έτη προηγουμένως 
εΐχεν έργασθή έν Στρασβούργο» ώς χρυσοποιός καί μεταλ
λουργός. Έ ν  τή  ιδιαιτέρα του πατρίδι έσχετίσθη καί πρός 
τινα πονηρόν τοκογλύφον, Ίωάννην Φούστ όνομαζόμενον καί 
πολλάκις συγχεόμενον πρός τόν Φάουστ τής παραδόσεως, 
ύν έχει υπόθεσιν καί τό θειον του Γκαΐτε δράμα. Ό  Φοόστ 
ουτος ήν αδελφός χρυσοχόου τινός έν Μουγουντία, έκλεγέν- 
τος άργότερον δημάρχου, καί ένομίζετο υπό τών συμπολι
τών του ώς ό εύπορώτερος κάτοικος τής „χρυσής“ πόλεως.

Ουτος ευθύς έξ αρχής ένόησεν όπόσα υλικά ωφελήματα 
ήδύνατο νά πορισθή έκ τής νέας έφευρέσεως τού Γούτεμ
βεργ καί δεν έπαυε τό  κατ’, άρχάς ένθαρρύνων καί συνεχώς 
έπισκεπτόμενος αυτόν έν τώ έργαστηρίω του. ‘Ημέραν τινά 
λοιπόν του 1448 μετά πολλούς μόχθους ό Γούτεμβεργ κα- 
τώρθωσε νά φέρη εις πέρας τό πρώτον δοκίμιον καί προς- 
εκάλεσε τόν Φούστ μετά τής θυγατρός του, όπως ιδωσιν 
αυτό. Καί ίδού βλέπομεν έμπροσθέν μας ίστάμενον, ίσχνόν 
καί ωχρόν, τόν ρ.έγαν έφευρέτην τής εΰεργετικωτάτης διά 
τόν κόσμον τέχνης, έν δέ τω προςώπω του αντικατοπτρί
ζονται οί αδιάκοποι αγώνες καί αί θλίψεις, άς έδοκίμασεν 
έργαζόμενος καί μόχθων υπέρ τής νέας έπιστήμης, ό δέ εύ
σαρκος Φούστ κά&ηται άναπαυτικώς έπί της έδρας καί μετά 
πονηριάς προςβλέπει τόν έντυπον χάρτην, παρ’ οδ προςδοκά 
αυτός νά καρπωθή τά  αποτελέσματα τών ίδρώτων τοϋ Γού
τεμβεργ. Μεθ’ ηδονής βυθίζεται είς τήν παρατήρησιν αυ
τού, αλλά οί χαρακτήρες του προςώπου καί τό στόμα του 
προδίδουσιν άνθρωπον πλεονέκτην καί φιλήδοναν, έν ω αί 
ευτραφείς χείρες στερεώς κρατοϋσι τόν πολύτιμον θησαυρόν, 
όν άντιπροςωπευει ό χάρτης. Μεταξύ δ ’ άμφοτέρων έτοπο- 
θέτησεν ό δημιουργός τής είκόνος τήν χαρίεσσαν μορφήν 
τής Χριστίνης, θυγατρός τοϋ Φούστ καί άργότερον συζύγου 
τοϋ Σαΐφερ, ήτις πλήρης ένδιαφέροντος καί αθώας περιεργείας 
θαυμάζει τήν νέαν έφεύρεσιν τοϋ μεγάλου της συμπολίτου.

Τώ 1452 ΐδρυσεν ό Γούτεμβεργ το πρώτον τυπογρα- 
φείον διά τών χρημάτων, άπερ τψ έδάνεισεν έπί υπερόγκω 
τόκω ό φίλος του Φούστ καί τό πρώτον βιβλίον, όπερ έξ-, 
ετυπώθη έν αύτω ήν ή Biblia latina vulgata, ής έν αντί
τυπου έπωλήθη τώ 1873 έν Αγγλία αντί 80,000 φράγκων. 
Δεν ήτον όμως πεπρωμένον ό Γούτεμβεργ ν’ άρυσθή αυτός 
έκ τής τέχνης του ωφελήματα ουδέ νά άπολαύση τούς καρ
πούς τών πολυετών κόπων καί μόχθων του. Μή δυνη&είς 
είς τήν τεταγμένην προθεσμίαν ν’ άποδώση τά  όφειλόμενα, 
άπεξενώθη υπό τοϋ Φούστ τοϋ τυπογραφείου του, διάδοχος 
δ ’ αυτοϋ έξελέγη ό Σαιφερ, ομότεχνος καί σύζυγος τής Χρι- 
στίνης, δςτις όμως πολλάς έπέφερε βελτιώσεις καί περί τήν 
έκτόπωσιν καί περί τήν έπεξεργασίαν τών τύπων. . Ά λλ’ ό 
Γούτεμβεργ, ύποστηριζόμενος υπό άλλων ειλικρινών φίλων 
καί αληθών εραστών τής θείας τέχνης του, ίδρυσεν έτερον 
τυπογραφεΐον καί άφ’ οδ έξέδωκε βιβλία, τινά ακόμη καί 
έμόρφωσεν Ικανούς καί έπιδεξίους τεχνίτας, άπέθανε τφ  1468.

3 .01ΚΕ10ΤΗΣ. Είκών υπό'Ροβέρτου Beysehlag (σελ. 73). 
Ή  χαριεστάτη αυτη είκών τοϋ γνωστοϋ πλέον είς τούς άνα- 
γνώστας μας καλλιτέχνου άποπνέει όλην τήν θυμηδίαν καί 
τήν αύραν τής μαγευτικής καί ρεμβώδους έπόχής τοϋ Βερ- 
θέρου. . Κυανόχρους εΐνε ό ουρανός, οί καρποί τών. αγρών 
ευωδιάζουν καί υπεράνω αυτών ίπτανται αί. ποικιλόστικτα 
πτερά φέρουσαι χρυσαλλίδες. Έ ν μέσω · τής είδυλλιακής 
ταύτης γαλήνης της φύσεως παρουσιάζεται κάί μία άβρο- 
τάτη νεάνις, μόλις δεκαοκταέτις, φέρουσα έπί του άπαλοδ 
της βραχίονες καλα&ίσκον, γέμοντ« εύοσμων ρόδων. Πρός 
τό θελκτικόν τοϋτο πλάσμα ουδεμία βεβαίως χρυσαλλίς δι
στάζει νά έμπιστευθή ττν τύχην καί τήν δπαρξίν της, καί 
ίδού βλέπομεν τήν λαμπυρίζουσαν ψυχήν πετώσαν έπί τοϋ 
διαφανούς δακτύλου τής κορασίδος, όςτις τόσον απαστρά
πτει εις τάς ακτίνας τοϋ θερινού ήλίου καί τόσον έκπέμπει 
θερμόν άρωμα — ώς αληθής κάλυξ ευώδους άνθους. Άλλα 
σιωπή! μή ή καχύποπτος καί δειλή τρομάξη έκ τού θο
ρύβου καί πετάξη.

4. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΣΚΕΤΟΣ 
(σελ. 77). Έ ν  τή αρχαία Κορίνθφ βεβαίως άπειροι όμοίας 
φύσεως θά συνέβαινον σκηναί, διότι εκεί έξ απάντων τών 
άλλων τής Ε λλάδος τόπων συνήρχοντο οί έμπορευόμενοι 
καί έκαμνον τάς συναλλαγάς των. ‘Ο άγοραστής φαίνεται 
ολίγον δύςτροπος καί απαιτητικός καί θέλει τό σκεϋός του 
μετά της καλλονής νά συνενώνη κ«ί τό χροςόν της έφθη- 
νίας. Άλλ’ ό καταστηματάρχης τοϋ καιρού έκείνου, όςτις 
.ούτε πολλούς υπαλλήλους τρέφει ούτε μεγάλα ένοίκια θά 
πληρώνη ούτε φωταέριον πολύ θά  δαπανά, δέν θά  δυςκο- 
λευθή νά ικανοποίηση πάσαν εύλογον άπαίτησιν τοϋ πελά
του του καί διά τοϋτο βλέπομεν αυτόν μετ’ ένδοτικοϋ 
ήθους άκούοντα τάς έξηγήσεις και τάς παρατηρήσεις τοϋ 
προς αυτόν άποτεινομένου.
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'Η  μεγαλειτέρα παραγωγή ζακχάρεως γίνεται εν Γερμανία όπου και 
«ατά τόν 16°ν ήδη αιώνα ύπήρχον διάφορα καί σπουδαία ζακχαροποιεία. 
Κατωτέρω σημειονμεν τάς χώρας εκείνα«, έν αΐς κατασκευάζεται τό με- 
γαλείτερον ποσόν ζακχάρεως, Οί άστερίσκοι ύποθηλοΰσι τάς χώρας. αϊτι- 
νες παράγουσι ζάκχαριν εκ χο χχ ινο γο νλ ία ιν , έν φ  έν ταίς λοιπαίς αύξάνει 
τό ζακχαροκάλαμον.

Έτησία παραγωγή είς τόννους
* Γ ε $ μ α ν ί α ............................................................... 606,000

Κ ο ύ β α ....................................................................  520,000
* Α ν σ τ $ ία ...................................................................... 460,000
*Γ α λ λ ί α ....................................................................  390,000

Ά γ γ λ ικ α Ι  ά π ο ι χ ί α ι ...........................................  340,000
" 'Ρ ω ο α ία .......................................................................249,000

Ί ά ψ α .......................................................................... 190,000

Σπουδαίο’« τι« συγγραφείς καί διατριβογράφος του παρελθόντος αίώ- 
νος, 6 Ίωσάφ Jo u b e rt έγραφε ποτέ περί των όμοεθ/ών του μεταξύ άλλων 
καί τά  έξη«. ,,Οί γάλλοι ώς ούδείς άλλος λαός έπί γης etve έπφρεπόί« 
πρός τήν τρέλλαν χωρίς νά έχωσι τάς φρένας των χαμένα«. Μέθοδον καί 
κρίση· δεν εχουσιν, άλλ’ ο κοινό« των νούς τού« χειραγωγεί ταχΰτερον καί 
άσφαλέστερον τής συνέσεως καί έμβριθεία«.“  ΙΙερί δε τών Άγγλων Ιλεγεν 
ότι αιίτοί είνε τίμιοι δ ι’ ίδιόν των λογαριασμόν, ασυνείδητοι όμως πρός 
όφελος καί χα'ριν του συμφέροντος τής πατρίδο« των. Έ ν  τω  έμπορίω,
εξακολουθεί περαιτέρω λέγων, δυ'ναταί τις νά χαρακτηρίση τα« διαφόρους 
εθνότητας ώς εξής: οί 'Ισπανοί είνε χρυσοχόοι καί αδαμαντοπωλαι, οί 
Άγγλοι-εργοστασιάρχαι, οί Γερμανοί χαρτοπώλαι, οί'Ολλανδοί σιτέμποροι 
καί παντοπωλαι, οί δέ Γάλλοι έμποροι αντικειμένων του συρμοί!. Έ ν  τή 
ναυτιλία οί μέν πρώτοι εινε εύθαρσείς, οί δεύτεροι δεξιοί καί πεπειραμέ
νοι, οί τρίτοι σοφοί καί λογιω'τατοι, οί τέταρτοι εφευρετικοί οί δέ τελευ
ταίοι ριψοκίνδυνοι. Καί δ μέν Ίσπανύς ιδιάζει ιό« διοικητής Ινδς πλοίου, 
δ δέ Άγγλος ώς πηδαλιούχο« αυτού, δ Γερμανό« ώς έφορο« της ευταξίας, 
δ 'Ολλανδός ώς ναύτης, δ δέ Γάλλος ne m arche que p o u r son compte.

■ Έ ν  τινι τών δημωδών άναγνωσμάτων του περί φυσιολογία« δ έν 
Εδιμβούργο) πρό τινων ετών άπο&ανών καθηγητής καί διάσημο« φυσιολό
γος F le tch e r ήθέλησε ν’ απόδειξη, ότι ή μακρά σιωπή είνε πολύ βλαβερά 
εις τήν ύγιείαν, έκίνησε δέ τούς άκροατάς του εις γέλωτα, όταν άνέφερεν 
5τι δ κυριώτερος λόγος, δ ι’ δν αί γυναίκες ζώσι συνήθως μακρο’τερον βίον 
παρά τούς άνδρας, εινε ότι αύταί όμιλοΰσι περισσότερον των άνδρών. Ό  
άμερικανός ιατρός Dr. K usch συμφωνώ καί ουτο« πληοέστατα πρός τήν 
γνώμην τού ανωτέρω καθηγητοΰ καί συγχρόνως παρατηρεί, ότι ή φωνητική 
μουσική πρέπει πάντοτε νά θεωρήται ώς Ιν των κυριωτέρων στοιχείων 
της ανατροφής τών νεανίδων, καί πιστεύει ότι δ λόγος, δι’ δν αί νεαραί 
γερμανίδες σπανίως πάσχουσιν αίμοπτυσίαν καί άλλα στηθικά νοσήματα, 
εΤνε ότι άδουσι πολύ καί επομένως έκτελούσι δεόντως μίαν τών σπου
δαιότερων λειτουργιών τού δργανισμοί- των.

Περί τοί! πως έπωλήθ-η μία ολόκληρος πόλις μανθάνομεν έκ τίνος 
έφημερίδος τή ς Νέας Ίόρκης τά έξήςι Έ ν  έτει 1870 επί της δέσεως, 
όπου σήμερον εκτείνεται ή έξακισχιλίους άριθμοΰσα κατοίκους πόλις Ανι- 
στον έν Άλαβάμφ, έκειντο μόνον δύο κλίβανοι. Μετά τό πέρας τού εμφυ
λίου πολέμου δύο εργολάβοι, δνομαζόμενοι N oble καί T y ler ήγόρασαν 
άντί ευτελέστατου τιμήματος τούς δύο τούτους κλιβάνους καί μεγάλην έκ- 
τασιν γαιών περί αυτούς, Ιδρυσαν εργοστάσια, άτινα μετ’ όλιγον μετεσχη-, 
ματίσθησαν διά τής συρροής καί άλλων άνθρώπων εις πόλιν ολοκληρον, 
σνήκουσαν φυσικά« εις τούς άνω ¡ίηθέντας έργοστασιάρχας. Τή 15· Ιανουαρ. 
ένεστώτος έτους ή πόλις αδτη παρεχωρήθη διά συμβολαίου εις εταιρίαν 
κεφαλαιούχων άντί 30,000,000 φράγκων.

Ενώπιον τών δικαστηρίων έν Παρισίοις άνελίχθη εσχάτως περίεργός 
τις δίκη, καθ’ 4ν κατηγορούμενος ήν δ μαρκήσιος Βωαρναη καττ'γορος δέ

ό κηπουρος Δυπονσέλ, ένάγων τον εύγενή μαρκήσιον ώς άρνούμςνον νά 
πληρώση τό μικρόν ποσόν των 15 χιλιάδων φράγκων, άτινα τω έχρεώστει 
απέναντι άνθοδεσμών του χορού. Ό  κηπουρός έν τώ κατηγορία του ειπε 
μεταξύ άλλων καί τά έξης: „Πρός τήν κυρίαν μαρκησίαν δέν μοί επετρε- 
πετο νά στείλω ρόδα έκ των συνήθων, ή οίανδήπονε ανθοδέσμην εξ 
ίων. Άνά πάσαν πρω’ίαν ήρχετο ή θαλαμηπόλος πρός εμέ, μοί εφερε 
δείγμα της ενδυμασίας της κυρίας της κατ’ εκείνην τήν ημέραν καί άκρι- 
βώς τό ίδιον χρώμα έπρεπε νά φέρωσι καί τά άνθη, τά δποϊα εζττει. 
Χάριν μιας ανθοδέσμης υακίνθων, την όποιαν ήθελε νά φέρη μέ τό ήλιο- 
τροπίου χρώμα έχον ένδυμά της, ήναγκάσθην μίαν ημέραν έπί εξ δλ«{ 
ώρας νά τρέχω εδώ ιό εκεί έφ’ άμάξης, διότι έκ τών δώδεκα κλωνων, 
(ον εΐχον άνάγκην, μοί έλλειπον οί τρεις. Ώ ς  έκ θαύματος δέ ευρον επι 
τέλους καί τούτους εις τό παράθυρου μιας ραπτρίας, ητις μοί τους πάρε- 
χώρησεν άντί 80 φράγκων. Άλλοτε δέ πάλιν χάριν μια« άνθοδέσμης εκ 
βόδων άπήλθον μέ τό ταχύ εις Νίκαιαν καί έκ τών εκεί ευρισκόμενων 
έξωτικών άνθέων συνέλεξα πάν ό,τι ήρμοζε πρός τόν ιαπωνικόν της ιμα
τισμόν.“ Ε ις  τήν δίκην ταύτην έλαβε μέρος καί αύττ ή μαρκησία, ήτις 
όμως δέν θεωρεί1 τάς άπαιτησεις του ενσυνειδήτου κηπουρού ύπερόγκαυ« 
καί λέγει/ δτι 6 Δυπονσέλ πάντοτε έξετέλει τάς παραγγελίας συμφώνω« 
πρός τάς εύχάς της. Κατά τήν έτυμηγορίαν τών δικαστών ό μέν μαρκιί
σιος ύποχρεούται νά πληρώση τάς 15,000 φράγκων, άντί δέ τούτου ο Δυ
πονσέλ έπί λόγω τιμής ύπεσχέθη μέχρι τ ο ί  Πάσχα νά προμηθεύη εις τήν 
μαρκησίαν δωρεάν όλα τά άπαιτούμενοι άνθη.

Ό  διευθυντής ενός τδν  σημαντικωτέρων συρμικών καταστημάτων 
τής Φραγκφούρτης εΤχεν άποστείλει πρό ¿λίγων ετών τώ Αύτοκράτορι της 
Γερμανίας μεταξωτόν καί χρυσοποίκιλιον κοιτωνίτην, καί παρεκαλει να τ ί  
άποθοθή ό τίτλος ,,προμηθευτού της Αυλή«.“  Μετ’ ¿λίγας όμως ήμέρα« 
ό πονηρός βιομήχανος έλαβε τό δώρόν του όπίσω έκ τοί! έν βερολίνω 
αΰτοκρατορικου Αυλαρχείου συνοδευόμενον «αί μέ τήν εξής λακωνικωτάτην 
παρατήρησιν: ,,Οί άπόγονοι των Χοενζόλλερν δέν φέρουσι κοιτωνίτας!"

Πρό τίνος είχε συναθροισθ-ή έν τάίς αίθούσαις τού 'Ρουβινστάϊν έν 
Μόσχα τό άνθος τή« έκεί κοινωνίας, κυρίαι δέ τινες διεσκέδαζον περίεργα- 
ζόμεναι τό λεύκωμα του μεγάλου κυμβαλιστου. Έ π ί  τίνος τών πρώτων 
σελίδων αυτού εΤδον πεπαλαιωμένην τινά καί κάκότεχνον φωτογραφικήν 
εικόνα, παριστδσαν γέροντα ’Ιουδαίον έκ Πολωνίας, έκ περιεργείας δι 
ήρώτησαν τδν οικοδεσπότην περί τής σημασίας της. Ό  'Ρουβινστάϊν 
άπήντησε μειδιών: „Τό πρόςωπον αυτό έχει δ ι’ έμέ μεγάλην σπουδαιότητα 
καί είμαι πρόθυμος νά έξηγήσω τόν τρόπον καθ’ 8ν συνδεόμεθα άμοιβαίω«. 
Ή μ ην ακόμη νεαρώτατος τήν ηλικίαν καί πρώτην φοράν εΐχον τολμήσει 
νά τοιχεικολλήσω εΐδοποίησιν έν τινι πολωνική πόλει, ότι έμελλον νά παίςυ 
δημοσία. Έ π ί  πολλά« ώρας έκαθήμην παρά τό ταμείον, άλλ’ ουδεί« πα
ρουσιάζετε αγοραστής είςιτηρίων εί< τό χ ο κ τσ έρ ιο ν  μου, οι προύχοντες 
τά  έλάμβανον δωρεάν καί οί λοιποί κάτοικοι έφαίνοντο μή ενδιαφερόμενοι 
πολύ περί έμού. Αίφνης βλέπω προςερχόμενον !να γέροντα ’ Ιουδαίον, εύ· 
τυχήσαντα πιθανώς τήν ημέραν εκείνην είς τάς ληψοδοσίας του, καί ουτο«, 
βίψας έμπροσθεν μου έν ρούβλιον, είπε ,,Δός μοι ήμίσειαν δωδεκάδα είς
ιτηρίων.“ Αυτός ήτον I πρώτος πληρώσας ακροατής μου καί αυτός τόοην 
χαράν μοί εΤχε προξενήσει, ώ«τε μετά τινα έτη Ιπιστρέψα« είς τήν πόλιν 
εκείνην τόν έφωτογράφησα ίδίαι« μου δαπάναι« καί εκτοτε ώ« κειμήλιον 
φυλάσσω τήν. είκόνα του.

Έ ξ  Αμερικής άνακοινούται ή άνακάλυψι« νέου φαρμάκου κατά τή« 
φθίσεως. Ό  πρώτος ιατρό« τού έν Φιλαδελφία νοσοκομείου Μ ’Ιιαι^Ιύίο 
λέγεται ότι δ ι’ ενέσεων ανθρακικού αερίου «θεράπευσε τριάκοντα άσθενεΐ« 
πνέοντα« πλέον τά λοίσθια. Τό ιαματικόν τούτο καί θαυματουργόν αέριον 
παρασκευάζεται κατά τήν αυτήν μέθοδον, περί ή ς  εσχάτως καί καθηγητή« 
τις έν Λυών έδημοσίευσεν ιδιαιτέραν διατριβήν. Οί ιατροί τού έν λόγω 
νοσοκομείου απαντες πιστεύουσι μετά πεποιθήσεως εί« τήν άσφαλή καί 
θεραπευτικήν ένέργειαν τού καινοφανούς τούτου φαρμάκου.
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Ό  Αύτοκράτωρ της 'Ρωσοίας ’Αλέξανδρο« ό Γ '. έδωκεν είς τόν Ο ύ γ 

γρον ζωγράφον Μιχαήλ Ζισύ τήν εντολήν νά εικονογράφηση τό ημερολό
γιό» του. Έ ν  τινι επιστολή πρός τινα έν Βουδαπέστη φίλον του ό ζω
γράφος ουτο« περιγράφει τόν χαρακτήρα καί τήν ουσίαν τών υπό τού Τσά
ρου γεγραμμένων άπομνημονευμάτων. Άπλούν καί άπέρνττον είνε τό δφος 
του καί ό μόνος ξένος στολισμός τών οδοιπορικών περιγραφών του είνε αί 
πολλαχού κατεσπαρμέναι σοβαραί καί εμβριθείς πολιτικαϊ παρατηρήσεις, 
εξ ων δ ζωγράφος εικάζει μετά πεποιθήσεως ότι ό μονάρχης τής 'Ρωσοίας 
εΐλιχρινώς άγαπα τήν ειρήνην καί επιθυμεί τήν διατήρηση· αύττς.

Ή  πρώτη εν Βρυξέλλαις καί είς γαλλικήν γλώσσαν παράστασις τής 
Β αλχνρ ίας  τού Βάγνερ εστέφθη υπό πληρεστάτης έπιτυχίας. Άπαντα τα 
είςιτήρια εΐχον πωληθή πολλάς ήμερα« πρό της προθεσμίας, παρέστησαν 
δε είς τήν παράστασιν ή βασίλισσα των Βέλγων, τό διπλωματικόν σώμα, 
απαντες οί ειδήμονες τής μουσικής έν Βελγίω καί οί άνταποκριταί όλων 
των παρισιανών εφημερίδων, 6 δούξ τής Ώμάλης, συνοδευόμενος ύπό τού 
Αιμίλιου Ώ ζ ιέ  καί τού Αέοντος Δελίμπ καί άπειροπληθέϊς κυρίαι, φέρουσαι 
τά πλέον εορτάσιμα αυτών ένδύματα. Τό διά τών είςιτηρίων έμπόριον 
ύπήξε ζωηρότατον καί έπικερδέστατον, διότι αί μέν άπλάϊ θέσεις παρεχω- 
ρούντο άντί 50  φράγκων, τά θεωρεία άντί 100, αί δ ’ εγγύς τής ¿ρχήστρας 
χείμεναι εδραι άντί 120 καί 150 φράγκων. Ή  ¿χήστρα άποτελουμενη εξ 
120 μελών έξεπλήρωσε τήν εντολήν της μετά πάσης τής δυνατής έπιτυχίας 
καί άκριβείας, ό δέ διευθυντής αυτής Δυπών επαξίως έπέσυρε ζωηρότατα 
χειροκροτήματα. Ό  ένθουσιασμός τού δημοσίου ήτον ακάθεκτος καί οί 
γερμανοί, χαίροντες έπί τη έκδηλώσει ταυ'τη τού βελγικού λαού ύπέρ τού 
δμοεθνούς αύτών μουσουργού, έλπίζουσιν ότι καί έν Παρισίοις έπί τέλους 
θά έκτιμηθώσι μίαν φοράν τά έργα τού Βάγνερ καί θά  καταλάβωσιν έν 
τοίς προγράμμασι τών έκεί μελοδραμάτων τήν πρέπουσαν αύτοίς θέσιν.

Διά τό κτιριον της νεας Σορβώννης τών Παρισίων δ ζωγράφος 
Ροανίε άβ Οθ&νβηηβΒ επεξεργάζεται ήδη μεγάλην εικόνα ώρισμένην νά 
καλύψη την όροφήν τής επισήμου αιθούσης καί παριστάνουσαν |ν  συνολομ 
τά κατορθώματα τού άνθρωπίνου πνεύματος. Τό κέντρον καταλαμβάνει 
4 άλληγορική είκών τής Σορβώννης, πρό τών ποδών τής οποίας δύο πνεύ

ματα καταθέτουσι δε'φνας. Έ κ  τού βράχου, έφ’ ου κάθηται ή  Σορβώννη 
άναβρύει ή πηγή της έμπνεύσεως, ής τό δδωρ πίνει άπνευστί εις νεανίας, 
εν ω ίτερος προςφέρει είς γέροντα κύπελλον πλήρες τού ζφογόνου τούτου 
δδατος. Περί τόν όμιλον τούτον ϊστανται διάφοροι συμβολικοί μορφαί 
παροπάνουσαι όλα τά είδη τής ποιήσεως. Ή  αριστερά πλευρά εΤνε αφι
ερωμένη είς τήν φιλοσοφίαν καί τήν ιστορίαν. Καί ήμέν πρώτη φαίνεται 
άντιμαχομένη αιωνίως πρός τόν πνευματισμόν καί υλισμόν, παρ’ αυτήν δέ 
ισταται ή μορφή τής ιστορίας, νέα έξάγουσα διδάγματα έκ τών άνασκα- 
φών, άς επιχειρούσιν άνδρες σοφοί καί πεπαιδευμένοι. Ε ίς  τό άκρον τής 
πλευράς ταύτης φαίνεται καί ή μορφή πρεσβύτου άποτεθαρρημίνου καί 
άπέλπιδος, διότι αί νέαι άνακαλύψεις έξεμηδένισαν όλην του τήν σοφίαν 
καί έπιστημοσύνην. Τό αριστερόν μέρος καταλαμβάνουσιν αί φυσικοί 
έπιστήμαι. Έ δ ώ  έκθέτουσι τά πλούτη καί τούς θησαυρούς των ή Βοτα
νική, ή Γεωλογία καί ή ’Ορυκτολογία. Περατούται δ’ ή είκών αδτη διά 
τίνος ομίλου νεανιών όρκιζομένων ν’ άφιερωθώσιν είς τήν σπουδήν καί 
θεραπείαν τής φυσικής επιστήμης, ήτις παριστάνεται δ ι’ αγάλματος αΐρον- 
τος ¿λίγον τόν πέπλον του, άλλά μή άποκαλύπτοντος τό πρόςωπόν του 
καθ’ ολοκληρίαν.

Ό  γνωστός αρχαιολόγος τής Βιέννης καθηγ. νΟθων βέννδορφ άνε- 
κοίνωσεν εσχάτως τή  αυστριακή ’Ακαδημία τών ’Επιστημών έπιστολήν, 
άπευθυνομένην πρός αύτόν έκ Σμύρνης παρά τίνος έκεί διαμένσντος λογίου 
Γερμανού, Μαρτίνου Σβάϊνσταλ, έν ή ουτος λέγει ότι ηυτύχησε κατά τάς 
ύποδείξεις τού Καρόλου Χούμαν ν’ άνακαλύψη παρά τήν Μαγνησίαν τό 
ύπό τού 'Ομήρου μνημονευόμενου άγαλμα, είς 8 μετεβλήθη ή Νιόβη.

Έ ν  τών έργων τού διάσημου μελοποιού ’Ιωσήφ Ταρτίνη φέρει τ8 
όνομα ή Σ ο νά τ α  το ν  Α ιοβόλον , συνετέθη δέ τω 1713 κατά τινα θερινήν 
νύκτα, ότε ό μουσουργός κοιμώμενος είδε παράδοξον όνειρον, Καθ’ ίπνους 
είχε παρουσιασθή αδτώ δ διάβολος μέ τό βιολίον άνά χέϊρας, έφ’ ου παρ- 
ήγαγε μετ’ άπαραμίλλου τέχνης θελκτικωτάτας καί όλως ιδιορρύθμους με
λωδίας. Έξυπνήσας ένεθυμεΐτο έ Ταρτίνης όλους τους τόνους, [ους εΤχεν 
άκου'σει κοιμώμενος καί άντιγράψας έδωκεν αύτοίς τό όνομα „4 Σ ο ν ά τα  
τ ο ν  Α ιαβόλον“.

-Ηί*~

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

Πρός την Διεύθυνσιν τής ,,Κλειούς“ άπεστάλησαν τά έξης βιβλία :
— Αί Χώραι τού Παρελθόντος καί αί έσφαλμέναι τοποθετήσεις των, 

ύπό Σταύρου Μερτζίδου, ιατρού, έν Άθήναις. είς 16»*. σελ. 1— 140-
— 'Ράκη καί Σάρωθρον. Μυθιστόρημα πρωτότυπον ύπό Κ. Σ. Πέρ- 

βέλη. Τόμος Δ ', καί τελευταίος. Έ ν  ’Οδησσω. 1886.
— Τ ά  κατά τήν εορτήν τής δΟετηρίδο« της έν Άθήναις Φιλεκπαι

δευτικής Ε ταιρ ίας. 1886. σελ. 1—22.
— Πρακτικά τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής ’Εταιρίας τού έτους 

1885-1886. σελ. 1 - 5 8 .
— Λόγος εκφωνηθείς έν τή εορτή τής 50·, ’»ώ°5 τής Φιλεκπαιδευτι

κής'Εταιρίας ύπό Γεωργίου βιώ νη, επόπτου των Σχολείων αυτής. Έ ν  
Άθήναις. 1886. σελ. 1—96.

— Ή  αδελφή Μάρθα ύπό Σπυρίδωνος Παγανέλη (Άνατύπωσις έκ 
τής ,,Έβδομάδος“). Έ ν  Άθήναις. 1886. σελ. 1—124.

— Τό άσυλον τών Θεών, ήτοι έντυπώσεις έκ τού Δωδεκαθέου τού 
γλύπτου Γ. Βρούτου, ύπό Ίωάννου Μ. Δαμβέργη. Έ ν  Άθήναις. 1886. 
βεί. 1—64.

— Έ ρω τος Ή μέραι ύπό Ίωάννου Καμπούρογλου, μετά βιογραφικών 
σημειώσεων υπό Σ. Δέ Βιάζη (Βιβλιοθήκη Ποιητικ. Άνθώνος). Έ ν  Ζα- 
κύνθω. 1886. σελ. 1 — 15.

— Ό  Άγωνισττς τού 1821 ύπό Σπυρίδωνος Κ. Παγανεδη (Άνατύ- 
πωςι« έκ τής ,,Έβδομάδος“). Έ ν  Άθήναις. 1886. σελ. 1 —17.

— Αογοδοσίαι τού πατριαρχικού τών Ιεροσολύμων Νοσοκομείου άνα-

γνωιΛ-είσαι ύπό Ν. Σπυρίδωνος, Διδάκτορος της Ιατρικής καί Α '. ιατρού. 
Έ ν  Ίεροσολύμοις. 1886. σελ. 1—21.

— Είκών έκ τών Συνόρων. Ποίημα ύπό Κωνσταντίνου Α. Παπάζη. 
Δ. Φ. έν ’Αλεξάνδρειά. 1886. σελ. 1—36.

— Οικονομολογικόν Έ γχειρ ίθ ιον  περί τού φόρου έν γένει, περί τών 
διαφόρων είδών τών φόρων, περί δημοσίας πίστεως, περί δανείων καί 
χρεωλυσίας, περί των δημοσίων δαπανών καί τής δικαιοδοσ. τού κράτους, 
περί οίκονομ, μεταρρυθμ. μετά Συμπληρωματ. Σημειώσεων καί Πινάκων 
ιστορικών καί στατιστικών ύπό Ίω σ έφ  Garnier, μεθερμηνευθέν έκ της Δ’, 
αυτού έκδοσεως ύπό Χρ. Άθ. Ζάππα, διδάκτορος τής Νομικής. Έ ν  Βου- 
κουρεστίω 1887. σχήμ. 8«». σελ. 1—655. Πωλείται άντι φράγκων μόνον 5.

—  D ie  A u ssp ra c h e  d e s  G rie c h isc h e n . E in  S chn itt in  einen 
Scbulzopf von E . Engel. G ross 8°. b roch . 2  M. 50 Pf. V erlag von 
H erm ann Costenoble in  Jena.

—  Ετήσιον Ήμερολόγιον χρονογραφικον, φιλολογικόν καί γελοιογρα- 
φικόν τού έτους 1887, τή  συνεργασία έγκριτων λογίων έκδοθέν ύπό Κων. 
Φ. Σκόκου. Έ ν  Άθήναις, 1886. Έ κ  τών Καταστημάτων Άνέστη Κων- 
σταντινίδου σελ. 1—350.

Π α ρά  τώ ν  ά π ο α τε ιλά να ο ν  ήμΖν  τ ά  άναιτέρω  β ιβ λ ία  ζ η το ν μ ιν  
σ υ γγν ώ μ η ν , “ό τ ι Óhv ήόννή& ημεν ¿ γχα ίρ ω ς  ν ’ ά γ γ ε ίλ ω μ ε ν  τή ν  êx- 
όοσιν αύτώ ν.



80

Σ Υ Ρ Μ 1 Κ Η  Ε Π Ι 0 Ε 2 Ρ Η Σ Ι Σ .

ΚΛΕΙΩ.

Ά πο ήμεροί «ίί ημέραν ήδη βλέπομεν. πανταχοΰ άναδυοντας τούς τύ
που? , οΰς δ συρμός κατά τό δέρος τούτο δ’ άκολουδήση, και εξ αυτών
δυνάμεδα νά προεικάσωμεν τίνας αλί αγά? δά δπο- 
στή κατά τούί προςίχείς μήνα«, ή  πού δά δείξη 
εμμονήν είς το  παλαιά και παραδεδεγμένα. Έ ν  
τούτοι« έκ των μέχρι τούδε παρατηρήσεων δύ- 
ναταί τι? νά έξαγάγη τό συμπέρασμα, ότι καί 
κατά τήν προςεχή θερμήν του έτου« ώραν 3τον 
άφορα πρό«·τό εΐδο« -καί τό χρώμα των όφασμά- 
των, εξ,ών δά κατασκευάζωνται τά ενδύματα, δά 
επικρατήσωσι - τά βαδύχροα καί τά μελαψά, τούτο 
δε μάς ένδυμίζεί άκ'όυσίως τού? λίγου?, ου? εσχά
τως Ιπίσημό« τις της Βιέννης ιατρό« έξήνεγκεν 
ενώπιον εκλεκτή« καί πυκνή« ίμηγύρεω«, όμιλών 
περί τών σ φ α λμ ά τω ν  καί των ύλλί ιψ εω ν τού 
καδ’ ήμσ« ιματισμού. Έ ν  πρώτη μοίρα σκοπόν 
έχει τό ένδυμα νά προφυλάττη τό σώμα οπό τού 
Ικ  τών έξω ψύχου« καί από τής υπερβολική« δερ- 
μότητος τών ήλίακών άκτίνων, εΤτα δε νά παρα· 
κωλύη τ ίν  ύπέρμετρσν δαπάνην τη? σωματική?
•δερμότητος χωρί? όμω« νά παρεμποδίζη τήν κυ
κλοφορίαν τού αίματο? καί τήν έλευδέραν αναπνοήν, 
καί νά μή  παραβλάπτη τήν δμαλήν τού σώματο« 
ήμων άνάπτυξιν. Ό  άνδρωπος εινε δερμάστρα 
παράγουσα δερμότητα, τό 81 ένδυμα εΤνε όργανον 
8 ι’ οδ ¿«ομαλύνονται καί διαρρυθμίζονται αί αίφνί- 
διαι καί άπότομοι τή« θερμοκρασία? μεταβολαί.
Αλλ’ ό κύριο? τή{ δερμότητος κανών εινε δ με

ταξύ τών διαφόρων επί του σώματο« Ινδυμάτων 
άήρ, καί διά τούτο προτιμότερα τών λείων εΐνε 
τά  τριχωτά υφάσματα, επειδή έντό? αύτών υπάρ
χει περισσότερος άήρ συγκρατών τήν από τού σώ
ματος έκπεμπομένην θερμότητα. 'Ομοίως καί τό 
χρώμα, όσον ¿φορά εις τήν δερμότητα, σπουδάίον 
διαδραματίζει πρίςωπον, αί δέκυρίαιπαραβαίνουσι 
τά διδάγματα τη« φυσικής, ένδυόμεναι τό μέν 'θέ
ρος μελανά, τόν χειμώνα δέ λευκά ίμάτια. Κατά 
τη« κυκλοφορία« δέ τού αΐματοί άρχίζομεν άπο 
τού δηλάζοντος βρέφου« νά διαπράττωμεν έγκλήματα, διότι τούτο πολ- 
λάκι« ΰ π α ρ γα νο ϋ τα ι  τόσον σφιγκτά, ώςτε νά μή δύναται πλέον ν’ άνα- 
πνεύση, ουχί δέ σπανίω« συμβαίνει, δέλον ν’ απαλλαγή τών δεσμών του 
σώματο« του, νά έξαρ&ρώνη τά μέλη του. Κατά τήν νεανικήν καί άν- 
δρικήν ήλικίαν μεγάλω« άμαρτάνομεν κατά τή« αίματική« κυκλοφορία« 
φέροντε« ύπερμέτρω« στενά περιλαίμια, έξ ών, επειδή αί φλέβες τού λαι

μού καταλη'γουσιν εις τόν εγκέφαλον, προκαλούνται συμφορήσεις κατά τήν 
κεφαλήν, ευρόνσεις τών αίματοφόρων αγγείων, επιστάξεις εκ τής ρινός καί 

συνεχείς κεφαλαλγίαι. Τά« πλείστα« όμως βασά
νου? ύποφέρει τό στήδο« καί κατ' αύτοΰ Ιπιχει- 
ροΰμεν πάν ό,τι βλαβερόν καί άσύμφορον πρός την 
ύγίειάν του. Ε ίς τό ζήτημα τούτο κατά τών άν- 
δρών δεν έχομεν νά είπωμεν πολλά, αί γυναίκες 

, όμως φέρουσιν απασαν τήν ενοχήν, διότι χάριν μα- 
ταίας φιλαρεσκείας μετέρχονται παν μέοον, όπως 
καταστήσωσι τό κυριώτερον τού άνδρωπίνου σώ
ματος όργανον σαόρδν καί ανίκανον πρός τακτικήν 
καί κανονικήν λειτουργίαν. Καί αί άρχαλαι Έλ· 
ληνίδες καί 'Ρω μάϊαι εφυλάττον τό στήδ.όί των 
μετά μεγάλης επιμελεία«, άλλ’ εν ω προςεπάάουν 
νά περικλείσωσιν αυτό μετά χάριτος δεν έλησμό- 
νουν ότι έπρεπε νά μή τό στρεβλώσωσιν δλοτε- 
λώς. Κατά τόν 10°” αιώνα ήρχισαν να φερωοι 
σανίδας επί τού στή&ους, κατόπιν αντικατέστησαν 
ταύτα« διά χάλυβος καί εξ αυτού παρήχδη ό στη- 
δόδεσμο« τών ήμετέρων χρόνων, άληδές βασανν 
στήριον όργανον, προκαλούν πλείστας όσος καί φο
βερά« άσδενείας τού ήπατο« καί τών υπογαστρίων 
όργάνων. Τά ίμάτια των γυναικών επρεπε ν' 
κατασκευάζωνται εξ ένό« καί μόνου τεμαχίοιι 
¿φάσματος, νά ?νε δηλαδή άπλα καί νά προς- 
ηλουνται επί του σώματο« κατά τήν μασχάλην καί 
τό ίσχίον, ώ« τούτο συνέβαινεν εί« τά« Έλληνίδας 
τών αρχαίων χρόνων. Ό μ ο ίω ; καί ώ« πρό< τήν 
κόμμωσιν καί τήν ενδυμασίαν τή« κεφαλή« εις 
πολλά σφάλματα περιπίπτουσιν αί γυναίκες, διότι 
πρώτον μέν ή  σφιγκτή περίδεσις τής κόμης των 
έλαττόνει τήν αυξησιν τών τριχών, έπειτα δέ οί 
σίελοι τών κυριών καθίστανται αντικείμενα άξια γέ
λωτος, δντες σήμερον μέν υπέρ πάν μέτρον μεγά
λοι, αίριον δέ μικροσκοπικοί καί δλως ακατάλληλοι 
όπως καλύψωσι καν τήν κεφαλήν. Πάντων δέ τού
των τών κακών αιτία εινε, ώς εΤπεν ό έμπειρος 
εκείνο« επιστήμων, οάχί ή άγνοια, άλλ’ ή ανοια 

καί ματαιοφροσύνη, ητις εκυρίευσε σήμερον όλας τά« τάξεις τή« κοινωνίας.
Ή μ εί«  δμω ί μή εχοντε« άλλο καταλληλότερον νά παραδέσωμεν σή

μερον συρμικόν υπόδειγμα, άρκοόμεδα ει« ττν  δημοσίευσιν ενό« καινοφα
νούς είδος πίλου, οΤον άπο τινο« αί γυναίκες φέρουσι κατά προτίμησε», 
έως δτου τόν άντικαταστήσωσι διά τών κατά τάς δερινά« ημέρας αναπό
φευκτων ψιαδίνων.

_  · Πρός τούς νέους φίλου« τής ,.Κλειοΰ«“
έπαναλαμβόνομεν λέγρντες ότι, Ιπειδή τ  έκδοσις 
τού ήμετέρου φύλλου κατά τό παρελδόν έτος ήρ- 
χισεν όλίγον έκπροδεόμως, τά καδ’ έκαστα τεύχη 
δά  εκθίδωνται καί αυτά επί όλίγον ακόμη χρόνον 
βραδύτερον τής εν τή προμετωπίδι των σημείου- 
μενη< ημερομηνίας. .

.111*- Γνωστοποιούμεν τοΐς εν Μανσούρα καί 
τοίς πέριξ φιλομουίοι« συνδρομητάίς ότι τήν εκεί 
επιστασίαν άνέλαβεν 6 φίλος κ. Γ ίώ ρ γ . Π απανι-

χολά ον  έν Μανσούρα, χάριν 8έ τών έν Ζαγατζίκ 
καί τοί« πέριξ φίλων ήμων άνεδέχ&η τήν επιστα
σίαν τής ,,Κλειοΰς“  ό εν Ζαγατζίκ άξιότιμος κύρ. 
Κ ιχ . Μ π ιΐ'λή ς .

. κ. I. Κ. Τζ. εις Καβάλλαν, Θ. Β . είς Κων- 
στανεινούπολιν, κ“* Α. Δ. έΐ« Βάρναν, κ. 2 . 2 . είς 
Βιέννην. Έλήφδησαν καί Σας εύχαρισιούμεν. — 
κ. Χρ. Π . είς Βάρώσια. Έ λήφδη καί ή τελευταία 
αποστολή. —  κ. Κ. Ζ . είς Άδριανοΰπολιν. Ή  συ
στημένη επιστολή εφδασε, προςεχώς δέ δ’ άπαν-

τήσωμεν Ί μ ίν .  Μυρία« ευχαριστία«. — κ. A. Μ- 
είς Άγχίαλον. Συγχαίρομεν ίμ ίν  από καρδία«. 
Ένεγράψαμεν τούς νέου« συνδρομητάς. — κ. Γ. 
'Ρ .  είς Βραίί.αν, κ. Α. Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Τά 
ελάβομεν καί 23« εκφράζομεν τά« ευχαριστίας μας 
— κ. Νικ. Μπ. ει«Ζαγατζίκ. Τό άντίτιμον έλήφδη· 
Προςεχώί δά σταλώσι ταχυδρομικώ«. — κ. A. Ν. Π. 
εί« Σουλιναν. Σας ένεγράψαμεν ν.ιΑ 22« άποστέλλον- 
ται. — κ. Α. Κ . εί«Ιεροσόλυμα. Έλήφδησαν καί έν 
βραχεΐδάδιαβιβάσωμεν'ϊμΐν σχετικά« πληροφορίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Έδουάρδος Έ γγελ  (μετά εΐκόνος); — Φυσιολογία του έρυδήματος (συνέχεια καί τέλος) υπό Άσκληπιάδου. — Αί έν 
Κυπρω Χριστιανικαί αρχαιότητες (̂’Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφής) υπό Χρ. Παπαδοπούλου, δικαστού. —. Ή  Έ π α ίτις  (Διήγημα. — συνέχεια). — 
ΠινακοΒήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Παραγωγή ζακχάρεως. — Χαρακτηρισμός τών Γάλλων. — Ή  φλυαρία καί τά τραγούδια βοη- 
δητικά τής μακροβιίτητο?. — Πώλησις όλοκλν'ρου πόλεω«. —  Περίεργος παρισιανή· δίκη). — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. (Εικονογραφημένα ’Απομνη
μονεύματα τού Τσάρου. —  Τά μελοδράματα τού Βάγνερ έν Βρυξέλλαις — Ή  άνακάλυψις του άγάλματος τής Νιόβης. —  Άλληγορικαί είκόνε« έν τή 
Σορβωνντ| τών Παρισίων). —  Βιβλιοδήκη. — Συρμική έπιδεώρησις (μετά εΐκόνος). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Έδουάρδος νΕγγελ. Έ κ  βερολιναία« φωτογραφίας (σελ. 65). — Ό  Γούτεμβεργ δεικνύων τώ Φοΰστ τόν πρώτον έντυπον 
χάρτην (σελ. 69). — Οίκειότης. Είκών ΰπό Ροβέρτου (σελ. 73). — ’Αρχαίοι Έλληνες άγοράζοντε« σκεύος (σελ. 76).

Ε κδότη ς H . Α. Ζ Τ Γ Ο ΪΡ Η Σ .
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