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Δ I 0 Ν Υ Σ I 0 Σ Ε .
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ.

Διονύσιος ό Ε '. εγενντθη έν ’ΑΒριανοοπόλει τή 22. Μαρ
τίου 1820 υπό ευσεβών γονέων, τοϋ Χαρίτωνος καί τής Βε
νετίας. Δαψιλούς περί τήν ελληνικήν γλώσσαν παιδεύσεως, 
γενναιότερον τότε παρεχόμενης, έτυχε παρά τών διδασκά
λων Κόδρου, Βερυίνη καί Γρηγορίου, καί ακμαίος ήδη νεα
νίας άπέδο>κε τά  τροφεία διδάξας καί αυτός εν σε Άδρια- 
νουπόλει, Διδυμοτείχω καί τεσ
σαράκοντα Έκκλησίαις.

Έ ν Διδυμοτείχω έχειροτο- 
νήθη υπό τοϋ Μητροπολίτου Με
λετίου διάκονος, επί δε τής πα- 
τριαρχείας ’Ανθίμου του Βυζαν
τίου προςελήφθη ώς τριτεύων, 
άφ’ ής διακονίας ταχέο>ς προ- 
ήχθ·η είς τό αξίωμα του Μεγάλου 
Πρωτοσυγκέλλου. Έ ν έτει 1858 
πατριαρχεύοντος Κυρίλλου τοϋ 
Ζ'. προεχειρίσθ·η μητροπολίτης 
Κρήτης, ένθα έπί ένδεκαετίαν 
ολην ώς αληθής του Χρίστου 
στρατηότης καί ευσυνείδητος 
ποιμενάρχης ΰπερεμάχησε τοϋ 
συντηρητικού κόμματος καί έπέ- 
σπασε μεν την ευγνωμοσύνην τών 
ευ φρονούντων έκ τών συγχρό
νων, άπεκδέχεται δέ τήν δι- 
καίαν Ιστορικήν κρίσιν παρά τών 
μεταγενεστέρων. — Έ κ  Κρήτης 
άπελθ'ών έγένέτο. μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου, εΤτα Άδριανουπό- 
λεως έπί επταετίαν, κατόπιν Νι-
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καίας έπί πενταετίαν καί τελευταίον πάλιν ’Αδριανουπόλεως 
έπί ένιαυτόν, παραιτηθέντος του Νεοφύτου, δτε ή κοινή τοϋ 
έθνους καί τής Εκκλησίας ψνφος άνεβίβασεν αυτόν είς τόν 
οικουμενικόν θρόνον τή 23. Ίανουαρίου 1887.

Τόν χαρακτήρα τοϋ σεβαστού πρωθιεράρχου περιέβαλε 
δ ι’ άπλετου αίγλης ή κατά τό έτος 1879 έν Άδριανουπόλει

άξιάγαστος αυτοϋ πολιτεία, προ- 
τιμήσαντος νά δ ι άσωση  τ ά  
έθνικά συμφέροντα παρά νά δια- 
φόγη τάς αίκίας καί τάς ύβρεις 
μαινομένων βαρβαρικών στιφών. 
Ευστάθ’εια γνώμης έκ πεφωτι
σμένης καί μακράς άπορρέουσα 
πείρας, αρχαϊκή ίεροπρέπεια, έν- 
θουσιώδης φιλομουσία, αυτά εΤνε 
τά  προςοντα τοϋ Διονυσίου Ε ’., 
παρά τοϋ οποίου τό Έ θνος καί 
ή Εκκλησία άπεκδέχεται κατά 
τάς κρίσιμους σημερινός περι
στάσεις άναλόγ ους  υπηρεσίας. 
ΙΙάντες άνομολογοΰσι τάς έξο
χους ταύτας άρετάς τοϋ ιθύνον
τος άπό τίνος τάς τύχας του 
έθνικου ημών σκάφους καί τό 
μ.έγιστον αυτοϋ προτέρημα εΤνε, 
ότι ουδένα έχει έχθρόν, ώς έκ 
τοϋ μειλιχίου καί αληθώς ιερο
πρεπούς άύτοϋ χαρακτήρος, ώς 
έκ τής όντως πατρικής καί 
σεμνής διαγωγής, μεθ’ ής φέ
ρεται αδιακρίτως πρός πάντας
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τού; όπωςδήποτε αότώ έντυγχάνοντα;. Τό απανταχού Πα- τριάρχου, και εύχεται μετ αυτών, όπως ό Κύριο; έπιρρω- 
νελλήνιον δέν δύναται, παρά άπό καρδίας νά συγχαρώ τοϊ; νύγι Αυτόν εί; την δυςχερτ του ΰψηλού αυτού έργου έκ· 
¿ν Κωνσταντινουπόλει έπί τη  επιτύχει ¿κλογη του νέου Πα- 1 τέλεσιν.

 ----------

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .
ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΠ1ΡΟΓ.

( Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφή;.)

Την μεταξύ τριών ηπείρων κειμένην Κύπρον κατώκισαν σπουδαιότατου φοινικικόν σαρκοφάγον, φοινικικόν έξ άλαβά-
πρώτοι οί Φοίνικε;, ου; κατέστησαν φόρου υποτελέϊ; οί Αι
γύπτιοι υπό τον Φαραώ Θωθμήν Γ '. κατά τήν 15 π. X. 
εκατονταετηρίδα. Είς τά ; άκτά; τη ; νήσου έκόμισαν κα
τόπιν μύθου; ομηρικού; Έ λληνε; πείραταί. Μετά τον τρωι
κόν πόλεμον έπεσκέψατο τήν νήσον ό Άγάμνων ουχί έν πνεύ- 
ματι φιλίιρ, καίπερ λαβών δώρον πολυτελή θώρακα παρά του 
βασιλέω; Κινόρου. 'Ο  Τεύκρο; μετά των οπαδών του έκ
τισε τήν νέαν Σαλαμίνα, άλλοι δέ "Ελληνε; ¿δέσποσαν τη ; 
παλαιά; πολλω βραδότερον του Κινύρου, όστι; έμφαίνει αρ
χήν καί γένο; σημιτικόν. Ή  κατά τήν βαβυλωνιακήν μέ- 
όοδον τελούμενη αρχαία λατρεία τη ; Αφροδίτη; κατέλιπεν 
ίχνη τή ; αρχή; αυτή; έω; τη ; σήμερον εί; τον εθνογραφι
κόν τύπον των νησιωτών. "Οπότε οί κραταιοί καί ανυπότα
κτοι Ασσόριοι έδηουν Συρίαν καί Φοινίκην καταπτοηθέντε; 
οί ¿ν Κυ'πρω βασιλίσκοι όπετάγησαν έκουσίως, έξεβίασαν δέ 
τήν εύνοιαν του θριαμβεύοντο; μονάρχου ουχί διά πανο
πλιών, αλλά διά των ίδιων θυγατέρων. Τόν Σαργόν άνε- 
γνώρισαν κατά τό 720 π. X. επτά βασίλεϊς, καθ’ ά μαρτυ
ρεί πλά'ξ ευρε&εΐσα έν Κιτίω. Οί άλλοι ήγεμόνε; έστειλαν 
φόρον τώ ΑσσονσβαγιηαΚ  ήτοι Σαρδαναπάλω, έγγόνω του 
Σεναχειρίμ., διότι ή τή ; Τύρου κατάκτησι; πολύ διηυκόλυνε 
καί τή ; Κυ'πρου τήν άλωσιν. Ήμιόλιον αιώνα κατόπιν ύπε- 
κειτο ή νήσο; τοϊ; Αιγύπτιοι;, άχρι; ου ό Καμβύση; προσ- 
ήρτησεν αυτήν εί; τό κράτο; τό περσικόν- έτη'ρησαν όμω; 
ττν αρχήν άπαντε; οί έγχώριοι ήγεμόνε;, ώ; ύποτελεΤ; του 
μεγάλου βασιλέω;. Έ ν Κιτίω καί Ίδαλίω ήκμαζον οί βα- 
σιλεΤ; Αοβαάλ, Βααλμελήχ, Αβδήμιον, Μ ΐλεχιατονν, Πον- 
μιά&ιυν, καί)·' όν χρόνον ό Ευαγόρα;, καί Νικοκλή; έσχον 
πρόσκαιρόν τινα ανεξαρτησίαν καί είσήγαγον γράμματα καί 
τέχνην Ελληνικήν. Ή  νήσο; ήτο διηρημένη εί; πολλά βα
σίλεια, ών ή διχόνοια επετάχυνε τήν δουλείαν. Παρέσχον 
βοήθειαν τω Άλεξάνδρω καί υπετάγησαν υπό των Πτολε· 
μαίων. Μετά βραχείαν άντίστασιν προσήρτησαν τήν νήσον 
εί; τό ίδιον κράτο; οί 'Ρωμαίοι καί εΐτα οί Βυζαντινοί' τη 
ΙΟ" έκατονταετηρίδει μ. X. την ήρπασαν από των Αράβων 
οί Δούκες- τή  12 δε έκυριεύθη υπό του "Ριχάρδου Α". έπω- 
λήθη εί; τού; Ναΐτα; καί εΐτα παρεδόθη τώ Γάλλω σταυ-' 
ροφόριρ Γουή Λουσινιάν. Τή 16 ήλώθη υπό του Σελήμ-, δια- 
χράξαντος ανήκουστου; σκληρότητα;.

’Ολίγα τή ; άρχαιότητο; κειμήλια διαφεύγουσι τήν κα
ταστροφήν τού χρόνου- τά  πλεΐστα συνεξαφανίζονται τα ΐ; 
Ικάστοτε γενεαΐς' περισώζονται δε μόνον ευγενή μέταλλα, 
λίθοι, πορσελλάνη καί αγγεία κεράμ.ια. 'Ιματισμό;, έπιπλα, 
βίβλοι, τροφή, ζωικά καί φυτικά προϊόντα είναι εφήμερα 
πλάσματα του βίου καί δ'εν παριστάνονται έν τή αρχαιο
λογία.

Τό άρχαΐον Κίτιον (Λάρναξ) ήτον η πρωτεύουσα των 
έκ Φοινίκη; άποίκων ένταύθα άνεκάλυψεν ό κ. Κεσνόλα;

στρου αγγέίον μετ έπιγραφή;, δύο έκ κεράμου έγχρωμα 
αγγεία οίνου έν αρχαϊκοί; σχήμασιν έλάφόυ, έτερα έν σχή- 
ματι τή ; κερασφόρου θεά ;, τή ; "Ηρα;, μάλλον δέ τή ; Αφρο
δίτη;, ά.γαλμάτια τών ρωμαϊκών χρόνοιν καί άλλα περισσεύ
ματα 300—400 τάφων. ’Εν Ίδαλίω τουναντίον ήρεύνησεν 
οκτώ χιλιάδα; τάφων, άρξάμενο; άπό τών Ελληνικών, οίτι- 
νε; ήσαν 3 Τ/3 πόδα; βαθεΐ; έν τή  Νεκροπόλει καί τελεύτη
σα; εί; τού; φοινικικού; 6 ’/ϊ πόδα; βαθύτερον έκείνων. 
"Εκαστο; τοότων είχε 9-όλον έκ λίθων- έχώρει δέ τρεϊ; νε
κρού; ή καδ-ημένου; ή κατακεκλιμένου; καί έχοντα; έστραμ- 
μ.ένον το πρόσωπον πρό; άνατολά;. Ενταύθα έκειντο αγγεία 
μ.ετά φοινικικών έπιγραφών άπό τή ; 6,,! έκατονταετηρίδο;, 
χαλκά όπλα, ποτήρια παριστάνοντα χορού; καί πανηγύρει;, 
ώ; τά  τή ; 8 π. X. έκατονταετηρίδο; τά  άνακαλυφθέντα έν 
Νιμρούδ. Οί ύπεράνω τών φοινικικών κείμενοι 'Ελληνικοί 
τάφοι περιεϊχον άγγεϊα έξ υάλου, χρυσά κοσμήματα οψιγε- 
νεστέρα; μεθόδου καί λύχνου; πήλινου;. Έ ν Αλάμβρη 
20 μίλια άπό του Ίδαλίου, άνεκάλυψεν ό κ. Κεσνόλα; έτε
ρον κοιμητήριον καί έγγλυφα άγγεϊα έρυθρα ή μ.έλανα, ώ; 
τά  έν Τροία- έγγυ; δέ, άλλου; τάφου; μετ’ αγγείων έχόν- 
των σχήμα διαφόρων ζώων καί άλλα είδη αιγυπτιακά. Έ ν 
Γόλγοι; ό κ. Βογκέ εΐχεν ευρει δύο αγάλματα καί κυπρια
κά; έπιγραφά;, ως καί ο κ. Κεσνόλα; τόν ναόν τή ; Γολγία; 
’Αφροδίτη;· έ αυτό; δέ τω 1867 άνεκάλυψε σαρκοφάγον 
κατά τήν τυρρηνικήν μέδ-οδον, μετά αναγλύφων παριστώντων 
τόν μύθον τού ΙΙερσέω;, συμ,πόσιον, όμηρικτν δ-ήραν καί 
λέοντα; κοιμ,ωμ.ένου;. Κατόπιν ευρεν άργυροϋν ποτήριον αι
γυπτιακόν, η φοινικικόν, μετά παπύρων. Έ ν Άγίυ> Φωτίφ 
ευρε ναόν μ.εστόν αγαλμάτων νεωτέρα; εποχή; καί κάλλιστα 
διατηρούμενων παρίστανον δέ ταύτα τά ; διαφόρου; τή ; Κύ
πρου πολιτικά; περιπετεία;, άτε άνήκοντα τά  μ.έν εί; τήν 
άσσυριακήν σχολήν, τά  δέ εί; τήν περσικήν, τά  δε εί; τήν 
αιγυπτιακήν- αί λαμπραί στολαί καί τά  βασίλεια παράφερνα 
άνήκουσιν εί; χρόνου;, έπότε έκυβέρνων έν Ίδαλίω ήγεμόνε; 
έκ Φοινίκη; οΰ; ΰποτελεϊ; έξ Ασίας, προσφέροντες τά  αγάλ
ματα έαυτών ή τών δεσποτών των εί; τού; βωμού; Γόλγων 
καί Ίδαλίου. Μετά τά  φοινικικά ευρέδησαν άλλα αγάλματα 
Ελληνικά, παριστώντα θεούς, ή ήρωα;, ή άλλους συγχρό
νου; πωγωνοφόρους ψευδοαρχαϊκή; μεδόδου, σατυρικώ; μει- 
διώντα; καί κρατούντα; έν τή χειρί δάφνην.. Κατόπιν τούτων 
έρχονται άλλα όνόμ.ατι καί πράγμ.ατι Ελληνικά άπό τών 
χρόνων του Ευαγόρου καί τών διαδόχων αυτού.

Η νέα Πάφο; καί τό Καραβοστάσι, ήτοι οί αρχαίοι 
Σόλοι, πρωτεύουσα τη ; μοναρχία; έπϊ Σαρδαναπάλου, ¿χο
ρήγησαν λείψανα ρωμαϊκά. 'Η  έπί τ η ;  παλαιας ομωνύμου 
πόλεω; κτισδεϊσα νέα Λευκωσία ντο μεστή αγγείων, κυλίν
δρων κανδ-άρων προγενεστέρων τη ; 5 π. X. έκατονταετηρί
δο;. Έ ν Αμ,αδ'ούντι τά  αγάλματα ήσαν άπλούστατα- ό
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φορών τήν λεοντήν Ηρακλή; φονεύει λέοντα ουχί μείζονα 
γαλής- οί τάφοι έν Άμαδ-ούντι ήσαν πέντε πόδα; βαδ-εϊ; καί 
άνήκον εί; τού; ρωμαϊκού; χρόνου;· ήσαν δέ μάλιστα τε
τράγωνοι οί έπί τών έγγύ; λόφων. Πρό; βορράν τη ; πόλεω; 
εύρέδ-ησαν εκατοντάδες τάφων, όμοιαζόντων πρό; οίκία;, 
50 πόδα; υπό γ η ; ' υπήρχε δέ εν ένί τούτων περικαλλή; σαρ
κοφάγο; μετ’ αναγλύφων, παριστώντων άρματα καί αναβά- 
τα;, σατράπην κρατούντα σκιάδιον, ΑΰταρώΟ· ή Αφροδίτα; 
καί λεοντήν φορούντα; βέζας  ή Παύλ τη ; περσική; περιό
δου. 'Η  δολωτή στέγη καί αί σφίγγε; έμαρτύρουν τήν έπί- 
δρασιν τή ; ’Ιωνική; τέχνη;. ’Ολίγον άπωτέρω έκειντο αι
γυπτιακά έκ πορσελλάνη; αγαλμώτια τά ; 6’;< π. X. έκατον
ταετηρίδο;. Έ ν Άμαδ-ούντι άνεκαλύφδησαν αρχαιότητες 
Έλληνικαί καί Αίγυπτιακαί. Έ ν Κουρίω άνεύρεν ο κ. Κε
σνόλα; πολυτίμου; λίδου;, χρυσού; κόσμου;, ένί λόγω, τό 
χρυσόμαλλον δέρα; της άφνειά; συλλογή; αυτού. Τά φοι
νικικά ενώτια, τά  ψέλλια, οί δακτύλιοι, οί πολύτιμοι λίδοι 
έκρύπτοντο έν δολωταΐ; κρύπται; έπί ψηφιδωτού εδάφους 
έξ αμνημονεύτων χρόνων.

Έ κ  τόϊν άνασκαφών λοιπόν τούτων τών ένεργηδεισών υπό 
τών φιλάρχαιων καί διαπρεπών κ. κ. κ. Βογκέ, Λάγκ καί 
Κεσνόλα καί έκ των διαφόρων άνακαλύψεων διεσαφηνίσδη 
έπί μάλλον καί μάλλον ή τε Ιστορία, νεκρική φιλολογία καί 
καλλιτεχνία τή ; αρχαία; Κύπρου μετά τή ; αρχαία; γραφή; 
καί γλώσση; αυτή;*), αποδεικνύονται καδαρότερα τά  ση-

* | 'Έξόυτω μοι εϊπεΐν έν ολίγοι; περί τή ; άρχαία; γραφή; καί τη; 
Κυπραϊκή; γλώσση; καί παρενεΤραι τινά χάριν διαφωτίσεως τον δημόσιόν. 
Οί φιλόλογοι καί κυπριολογοι κατωρδιοσαν να αναγ^ωσωσι την κυπριακήν 
γραφήν, χαρακτηρίσαντε; αυτήν ούχί σημιτική;, άλλ’ αριανη; ή Ίνδογερ- 
μανική; καταγωγή;. Τό υποδειχ&ίν τούτο πόρισμα παρέχει ήμ~ν άξιοση- 
μείωτον παράδειγμα τή ; αξία; καί τή ; άξιολογότητο; τών αρχαιολογικών 
ανιχνεύσεων, 'Η  άνακάλυψι; καί έξερευ'νησι; λίθων, ή νομισμάτων απέ
δειξαν έναργώ; τήν αλήθειαν εθνολογικού τεκμηρίου 4300 ετών. Ή  επι
στήμη τού ίίΗώματο;, όρθώ; εννοούμενη, κατά τόν Κούρτιον, εχυσε ζωη
ρόν φώ; έπί τή ; σχοτία; ύπερμέτρω; άφεστηκότο; παρελθόντα;. Έ ρρτθη 
δτι ή κυπραϊκή γλώσσα, ήν παραφυά; τή ;'Ε λλην ικ ή ;, άλλ’ ή εκφρασι; 
δεν φαίνεται μοι ακριβέ;. Ο ί χαρακτήρες τή ; κυπριακή; γραφτς ολίγην

μεΐα τής επαφής τών Φοινίκων καί Ελλήνων καί άνιχνεύε- 
ται ή λεπτότατη έκείνη γραμμή, ήτις χωρίζει την ’Ασίαν 
καί Ευρώπην.

'Η  άρχαία Κύπρο; παρέχει άφνειάν ύλην εί; τού; αρχαιο
λόγου; καί φιλολόγους καί δύναται να καυχηδ-ή ότι τυγχά
νει πολλοί σπουδαιότερα τή ; αμφιβόλου Τρωάδο; καί τών 
άβεβαίων Μυκηνών, διότι ανήκει εί; χρόνου; ουχί ήμιβαρβά- 
ρου;, αλλά πεπολιτισμένου;, καί καδ·ίσταται τό άνεξάντλητον 
κέντρον καί ό πυρήν τή ; αρχαιολογική; έπιστήμης.

Χ Ρ .  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι .
(Δικαστή; έν Κυ'πρω).

εχουσιν ομοιότητα πρό; τού;'Ελληνικού;· απ’ Ιναντία;, αί λέξει;, α ; έκ- 
φράζουσιν ουτοί είσιν αί αύταί οΤαι καί α ί εν χρήσει παρά χοϊς άρχεγό- 
νοι; "Ελλησιν. ’Εντεύθεν τεκμαιρόμεθα τό κοινόν τή ; καταγωγή; τή ; κυ
πριά; καί 'Ελληνική; γλώσση;, μενούση; μόνον τη ; παροδόξου ανωμαλία; 
τή ; διαφορά; τή ; γραφής, ή τ ι; απορρέει εκ τούτου, οτι οί "Ελληνε; 
ειχον διδαχθή παρά τών Φοινίκων νά γράφωσι τήν γλώσσαν, ήν ελάλουν, 
εν ω οι Κύπριοι καί ελάλουν καί εγραφον τήν γλώσσαν αύτών πριν ή οί 
Φοίνικε; άποκατασταδώσι παρ' αύτοΐς, τά δέ δύο άλψάβητα κυπριακόν 
καί φοινικικόν ήκμαζον παραλλήλω; έν Κύπρω, εξαλειφθέντα μοιονού κατα 
τόν αυτόν χρόνον ήτοι 3 εκατονταετηρίδα; π. X.

Ενθάδε εγείρεται τό απόρημα όν οί Κύπριοι άνεκάλυψαν αυτοί το 
γραφικόν .σύστημα, ή τό μετήγαγον εκ τή ; κοινή; μητρός, όπόθεν αυτοί 
καί οί "Ελληνε; μετηνα'στευσαν. Κατά τόν Κούρτιον, ή αρχέγονο; διαμονή 
τών Ιώνων διετέλεσεν ή ’Ασιατική ’Ιωνία. Οί Δωριείς καί ο ίΊ ω ν ε ; μετέ- 
βησαν όμού ε ί; τήν Φρυγίαν καί εκεΐθεν έλαβεν έκαστος μίαν διεύθ-υνσιν, 
οί ΔωριεΤ; αφίκοντο εί; τά όρη τή ; αρκτική; 'Ελλάδος, διαβάντε; τήν 
Θράκην, οί δε Ίω νες  κατελθόντε; τά υψηλά έροπέδια τη ; Φρυγίας, παρε- 
γένοντο διά τών κοιλάδων εί; τά ; άκτά; τή ; ελάσσονο; Ασία;. "Ομιλο; 
μεταναστών ωρμήθη εκεΐθεν ε ί; τά ; 'Ελληνικά; νήσου;, δεύτερος δέ 
ομιλο;, διελθών τήν Λυκίαν, αφίκετο εί; Κύπρον. Ή  ΰπόθεσι; δέν φαί
νεται αβάσιμος, καθότι ή φιλολογία συνηγορεί υπέρ αυτή;. ’Εν ταΤ; Λυκι- 
καΐ; Επιγραφαΐ; ευρίσκει τις είκοσι χαρακτήρας, ων οί δέκα τρεις είσιν οί 
αυτοί τών κυπριακών επιγραφών καί οί επτά παρεμφερείς αυτοί;, ώστε ή 
συγγένεια τών δύο αλφαβήτων πρόκειται εναργή;. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
διά τη ; γλώσση; καί τ τ ;  γραφή; δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τά ίχνη τή ; Κυ- 
προίωνική; μεταναστεύσεω; εν Φρυγία, τή  κοινή τών Κυπρίων, τών Λυκίων 
καί ιώ ν Ίώνων πατρίδι. "Ορα Cyprus: i ts  H istory, i ts  p resen t resour
ces. and  fu ture  p rospects , by R. Ham ilton Lang. L ondon 1878. 
C hapter XV. Archaeology, σελ. 327—340.

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.
Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  Σ Γ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α .

(τέλος.)

Μεταβαίνοντε; ήδη άπό τών ημερησίων εί; τά  έβδο- 
μαδιαίω; έκδιδόμενα φύλλα άναφέρομεν έν πρώτοι; τά  πο
λιτικά καί παρατηρούμεν συγχρόνως, δτι ταύτα, έξαφέσει 
ολίγων, εχουσιν άπαντα πρό όφ9-αλμών τά  υυμφέροντα τών 
διαφόρων φιλελευ&έρων κομμάτων. Τήν έξαίρεσιν. ταύτην 
άποτελούσιν αί άπό ολίγων ετών υφιστάμεναι συντηρητικοί 
εφημερίδες „The People“ καί „England“ κα&·ώ; καί ή άρ- 
χαιοτέρα „Sunday Times“, ήτι; όμω; έκ παρέργου πραγμα
τεύεται τήν πολιτικήν καί άσχολεϊται κυρίως εί; τά  πράγ
ματα τών θεάτρων, τή ; μουσική; καί τή ; φιλολογία;. 
'Ριζοσπαστικόν δέ καί καθαρώ; δημοκρατικόν πρόγραμμα 
έχουσι τά  „Reynolds Newspaper“, Weekly Dispatch καί 
τά Lloyds Weekly Newspaper.“ Τά τρία ταϋτα φύλλα 
έκδίδονται εί; τεράστιον άριθμόν αντιτύπων, αλλά καί τά 
„Weekly Times“ καί τά  „News of the W orld“ απειραρίθ
μου; Ιχουσι συνδρομητά; καί άναγνώστα;. Ένω δέ πάντα 
τά δημοσιογραφικά ταύτα όργανα τιμώνται άντί μια; μόνον

πέννα;, ό „Observer“ πωλεϊται άντί τού τριπλού τιμήματος, 
καί δικαίως, διότι αυτό; εΐνε ή σημαντικότερα καί έμβρι- 
θεστέρα πασών τών έν Λονδίνω έκδιδομένων έβδομαδιαίων 
πολιτικών έφημερίδων. Έ χ ε ι δέ τό έθος, όσον άφορα τήν 
πολιτικήν, νά περιορίζεται μόνον είς τά ; ειδήσεις του Σαβ
βάτου άντί νά πραγματευηται καθώς πασαι αί λοιπαί εφη
μερίδες τού είδους του, τά  συμβάντα όλη; τη ; έβδομάδος. 
Εΰδοκίμω; δέ συντασσόμενο; καί φέρων άριστοκρατικώτατον 
χαρακτήρα, ό „Observer“ διατηρεί στενά; σχέσεις πρό; πολ
λούς τών διαπρεπόντων φιλελευθέρων καί διά τούτο πολ- 
λάκι; δύναται νά δημοσιεΰη ειδήσεις περί πολιτικών κινή
σεων είκοσιτέσσαρα; ώρας, πριν ή δημοσιευθώσιν αυται υπό 
τών άλλων έφημερίδων. Οόχ ήττον σπουδαΐαι καί έμβρι- 
θεϊ; εΐνε καί αί έν αότω δημοσιευόμεναι θεατρικαί ¿πι
κρίσεις, έπειδή έν Λονδίνω τά  νέα δράματα πάντοτε σχεδόν 
τώ Σαββάτω παριστάνονται πρώτην φοράν άπό σκηνής.

Κατά τό ήμισυ πολιτικήν καί φιλολογικήν περιβολήν
11 ”
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φέρουσι τα  περιώνυμα ¿κείνα φύλλα, της ,,Σαββατιαίας Έ χι- 
δεωρήσεως“ καί „τού @ε«τοό“, έκαστον αοτοίν τεύχος πε
ριέχει είκοσιτέσσαρας έως τεσσαράκοντα σελίδας, ών το 
πρώτον ήμισυ καταλαμβάνουσι πολιτικαίκαί οικονομολογικά! 
διατριβαί, το  δ5 έτερον η μι. συ αί βιβλιοκρισίαι. Εις την 
αυτήν κατηγορίαν υπάγονται καί αί λεγόμεναι „Budgets“, 
ήτοι Ιβδομαδιαΐαι έκδόσεις τής „Pall Mall Gazette" καί 
τής „Έφημερίδος του Αγίου Ιακώβου.“ Καδαρώς φιλολο
γικόν χαρακτήρα φέρουσι το πασίγνωστον καί. σοβαρόν ,,Άδή- 
ναιον“ καί ή κατ’ ουδέν αυτού διαφέρουσα ,,Άκαδημ.ία“· Ή  
μόνη διαφορά συνίσταται είς το ότι Ιν τω τελευταίω περιο
δική οί συνεργάται ύπογράφουσι διά του ονόματος των τα 
δημοσιευόμενα άρθρα, εν δε τω πρώτω ουχί. Έ ν γένει πα- 
ρατηρεΤται ακόμη έν ’Αγγλία έπικρατούσα ή αρχή να έργά- 
ζωνται οί δημοσιογράφοι άνωνυ'μιος.

Έ ξ  όλων των αγγλικών φύλλων άνευ αμφιβολίας γνω
στότατα είς το έξωτερικόν εΐνε τα  άπαξ τής έβδομάδος 
μετά εικόνων έν Λονδίνω έκδιδόμενα μεγαλόσχημα περιο
δικά, Ιδίως ό Graphic καί. τά  „Illustrated London News“, 
τα όποια άπαντα τις είς δλας τάς γωνίας τής γης. 'Ο  έκ 
Νόττιγχαμ έφημεριδοπωλης Έρβέρτος Ingram  έξεπλ.ήττετο 
πολλάκις βλέπων το πλήθος των συρρεόντων προς. αγοράν 
των έπιτοπίων Ιφημερίδων, οσάκις αυται, αφορμήν λαμβά- 
νουσαι έκ σκανδαλωδών υποθέσεων, εγκλημάτων, δολοφο
νιών κτλ. εδημοσίευον ξυλογραφήματα, έστω καί πάντη 
ακατέργαστα καί κακότεχνα. 'Ως φρόνιμος λοιπόν άνθρω
πος, έσκέφδη ότι πάντως επικερδής θά ήτον ή ίδρυσις 
φύλλου δημοσιευοντος μετ’ είκονογραφιών πάντα τά  μάλλον 
ένδιαφέροντα καί σπουδαία συμβάντα. Καί πολλοί μεν 
ευδυς έσπευδαν νά τον άποτρέψωσιν άπύ του καινοφανούς 
τούτου έγχεφήματος, ως συνήθως συμβαίνει έν τοιαόταις 
περιστάσεσιν, άλλ’ αυτός έμμείνας είς την αρχικήν του ίδέαν 
καί άπόφασίν ίδρυσε τώ 1842 τά  „London News“ καί μετ’ 
ου' πολυ ουχί μόνον έξεπληρώ&ησαν πάσαι αί προςδοκίαι 
του, άλλα καί έδοκίμαζε πολλάς δυςκολίας είς τό νά πε- 
ριορίση μέχρι του πρέποντος τάς αδρόως πρός δημοσίευσιν 
άποστελλομένας ειδοποιήσεις. Βαθμηδόν τό περιοδικόν 
φύλλον του Ιπεξέτεινε τήν κυκλοφορίαν του είς 100,000 αν
τίτυπων καί πλέον. Αί; ειδοποιήσεις τήν σήμερον καταχω
ρίζονται άντί πέντε σελινίων τήν γραμμήν, ό δέ αριθμός 
αυτών εΤνε κατ’ αρχήν περιωρισμένος είς ολίγας μόνον σε
λίδας. Ή  έπιχείρησις αυτη του Ingram έδωκεν αφορμήν 
νά γεννηθή ή „Illustration“ των ΙΙαρισίων ίδρυδεΐσα εν έτος 
άργότερον καί ή „Εικονογραφημένη Έφημερίς“ τής Λειψίας 
μετ’ άλλους έξ μήνας έκδοδεΤσα τό πρώτον, καί έν γένει 
πάσαι αί κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ίδρυδεΐσαι 
δμοιαι έφημερίδες ένδεν καί ενδεν του Ωκεανού.

Μετά τόν θάνατον τού πρώτου Ιχνογράφου καί σχε- 
διαστου τών „London News" ήδέλησεν ό αδελφός αυτού 
καί πρώτος ξυλογράφος W. L. Thomas νά έκδώση εν βιβ- 
λίον είς μνημόσυνου αυτού. Βρός τόν σκοπόν δε τούτον 
έζήτησε παρά τών έκδοτων του περιοδικού νά τώ δανείσω- 
σιν ολίγας εικόνας, τάς οποίας όμως αυτοί, ένεκα λόγων 
τεχνιχών, τω ηρνήδησαν. Άγανακτήσας επί τουτω παρη- 
τήδη τής δέσεως του καί ίδρυσεν έξ αντιζηλίας τόν 
„Graphic“, όςτις δέν έβλαψε μεν τά „London News“, · τα 
ήνάγκασεν όμως διά τής προόδου καί τών Ιδίων του με- 
ταρρυδμίσεων καί αυτά νά βελτιώδωσι σημαντικώς. Κατά 
τόν τρόπον τούτον άνεπτύχθη καί διεπαιδαγωγήδη ή κα
λαισθησία του δημοσίου πρός τά  τοιαΰτα δημοσιεύματα,

ώςτε έντός ολίγου χρόνου ό „Graphic“ άπέκτησεν ισαρίθ
μους πρός τους των „London News“ άναγνώστας, την σή
μερον δέ υπό τήν έποψιν ταότην υπερτερεί αυτών κατά πολύ.

Έ ν ταΐς τρισίν οίκίαις, όπου ευρίσκονται τά  γραφεία 
καί αί άποδηκαι του. „Graphic“ , καί έξω αυτών χίλιοι 
περίπου άνθρωποι, ώς τακτικοί συνεργάται, ίχνογράφοι, χαρ- 
τοποιοί, ξυλογράφοι, τυπογράφοι κτλ. εργάζονται είδικώς. 
διά τό φύλλον, ου ή έκδοσις απαιτεί έτησίως δαπάνην
120.000 λιρών στερλινών. 'Ο  κατά τους δώδεκα του έτους 
μήνας άποκλειστικώς χάριν αυτού κατασκέυαζόμενος χάρ
της έχει βάρος 20,000 κανταρίων καί έάν έξηπλούτο κατ’ 
ευθείαν γραμμήν ήθελε περιζώσει τό Ιν ήμισφαίριον τής 
γής. Πρός έκδοσιν δε τού τεύχους τών Χριστουγέννων, 
έκδιδομένου πολλάκις είς ήμισυ έκατομμΰριον αντιτύπων — 
τω 1883 εΐχον έκδοδη 563,000, έξαντληδέντα έντός δύο 
¿βδομάδων καί ώς έκ τούτου πολλά πωληδέντα είς τό 
τετραπλάσιον καί πενταπλάσιον τής αρχικής τιμής — έρ- 
γάζονται έν τοίς καταστήμασι του „Graphic“ έπί δέκα ολο
κλήρους μήνας. Έ άν δέ τύχη ποτέ τά  „London News“ 
ή ό „Graphie“ .ν’ άναδημοσιεύσωσιν εΙκόνα διασήμ.ου τινός 
ζωγράφου, ή κυκλοφορία αυτών έπεκτείνεται αμέσως είς
600.000 αντίτυπων.

Τ ά πρύγραμμα τών δύο τούτων εικονογραφημένων πε
ριοδικών έμιμήδη καί τό λεγόμενον „Pictorial World“, 
αλλά τούτο μεδ’ όλους του τους αγώνας καί τάς προςπα- 
θείας δεν κατώρδωσε μέχριτούδε νά φέρη σημαντικά κέρδη 
είς τους έκδότας του. Τό έναντίον συμ.βαίνει είς τά  ελεεινά 
„Illustrated Police News“, τά  όποια ευρίσκει τις είς όλάς 
τάς κώμας τής ’Αγγλίας. 'Η  πάγκοινος διάδοσις αυτών 
εΐνε άληδής σάτυρ« κατά του έξυμνουμένου ,,νεωτέρου πολι
τισμού“, ώς δέ φαίνεται, άρκεί ένίοτε φύλλον τ ι νά ήνε φαυ
λόν καί έξηχρειωμένον διά νά εΰρη υπέρ πάσαν προςδοκίαν 
πολυαρίθμους τους άναγνώστας καί συνδρομητάς του. Τά 
„Police News" δημοσιεύουσιν άποκλειστικώς τάς σκανδαλω- 
δεστάτας υποδέσεις τών δικαστηρίων καί τά φρικωδέστερα 
τών έγκλημάτων, κοσμούνται δε δ ι’ εικόνων, αιτινες γυμ- 
νάζουσι τον νουν καί τήν καρδίαν τού ακρίτου όχλου πρός 
παν τό βδελυκτόν καί άποτρόπαιον. Αί δέ καταχωρούμενοι 
ειδοποιήσεις εΐνε είς τόν ύπατον βαθμόν ανήθικοι.

Είς τόν είκονογραφημένον τύπον άνήκουσι καί τά  δη
μοσιογραφικά όργανα τού συρμού, τά  όποια πάντα ανεξαι
ρέτως δανείζονται τάς είκόνας καί τά  περιεχόμενά των έκ 
γαλλικών καί γερμανικών εφημερίδων του συρμού. Τοιούτό 
τ ι πράττει καί τό μεγάλης υπολήψεως άπολαύον καί λίαν 
διαδεδομένον συρμικόν -φύλλον ,,η Βασίλισσα, τό όποιον 
άνά πάσαν εβδομάδα έκδίδεται είς 30—50 σελίδας μεγάλου 
σχήματος καί συντάσσεται άποκλειστικώς υπό κυριών. Ου- 
δεμία γυνή τών καλλιτέρων καί ευπορωτέρων τάξεων όκνέΐ 
ν’ άναγνώση τήν Βασίλισσαν, ήτις ως έχ τούτου πολιορκει- 
ταχ υπο απίστευτου άριδμ.ού ειδοποιήσεων πρός καταχώρισιν. 
Οί συρμοί καταλαμβάνουσι μικρόν τ ι μόνον μέρος τών πε
ριεχομένων, άτινα κυρίως περιστρέφονται περί όλα τά  ζητή
ματα τά  άναφερόμενα είς τόν γυναικεΐον βίον καί έχοντα 
ενδιαφέρον διά τάς γυναίκας.

’Αξιομνημόνευτος έφημερίς τού συρμού εΐνε προςέτι καί 
ή λεγομένη „Ladies Pictorial“ καί ή 170,000 αντιτύπων κυτ 
κλοφορίαν ' έχουσα άγγλικν έκδοσις τού Συρμιχου Κόσμον 
„The Joung Ladies Journal", έν ω αί λοιπαί δυο δωδεκά
δες συρμικών έφημερίδων Ιν τή  χώρα τών Μ ίασες ουδενός 
σχεδόν λόγου εΐνε άξιαι.

Ο Ν Ε Κ Ρ Ο Μ Α Ν Τ ί Σ .
Είκών ίπό  Λ. Adaoto.
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"Οπως καί παρ’ ήμΐν, οΰτω και έν Αγγλία, τά  διάφορα, 
σατυρικά φύλλα ένδιατρίβουσιν άναμίξ εις τε τον πολιτικόν 
και τον κοινωνικόν βίον. Έ ν Λουδίνω έκδίδονται τά  „Punch“, 
„Pun“, „Judy“, „Funny Folks“ καί „Moonshine“. Γνωστό- 
τατον έν τω έξωτερικω εινε μόνον τό „Punch, or the London 
Charivari“. Ή  ιστορία του περίφημου τούτου σατυρικού 
φύλλου άναποσπάστως συνδέεται προς τόν βίον των έξοχω- 
τέρων σατυρογράφων της βικτωριανής έποχής, διότι συνερ- 
γάτας του εσχε τον Thackeray, τόν Douglas Jerrold, τόν 
Hood, May hew Smith καί άλλους. Κατά τάς τελευταίας 
δεκαετηρίδας τό φύλλον τούτο ήτον άληδής καί · άνεγνωρι- 
σμένη δύναμις εν τω κράτει, ίδρύδη δε τω 1841 υπό Mark 
Lemon, οςτις υπήρξε καί 6 πρώτος «ΰτοϋ συντάκτης και είς 
τά  τελευταία του βίου του έτη άπελάμβανεν έξ αΰτοϋ έτή- 
σιον είςόδημα 15C0 λιρών στερλινών. Άξιον σημειώσεως 
εΐνε δτι πάντες οί μέχρι τοΰδε συντάκται του ήσαν ή'ποιη- 
ται η κωμωδοποιοί, άλλως ομως δεν εΐνε πάντοτε ολα τα 
περιεχόμενά του μετ’ έπιτυχίας καί λεπτότητας γεγραμμένα.

"Ολως ιδιοφυής και νωπός καρπός τής λονδινείου έφη- 
μεριδογραφίας εΐνε τά λεγόμενα „Society Papers“, εβδομα
διαία φύλλα ώρισμένα διά την „υψηλήν κοινωνίαν“ και πραγ
ματευόμενα άπροκαλύπτως καί ευφυώς πολλάκις τά  τρωτά 
μέρη τής σημερινής κοινωνίας, τά  απόκρυφα τής πολιτικής 
καί τής οίκονομολογίας καί διάφορα άλλα κοινωνικά σκάν
δαλα. Τό δηκτικόν καί σατυρικόν αυτών ΰφος τά  καδ-ιστά 
προςφιλές ανάγνωσμα είς τούς πολλούς. .,Έπείγουσάν τινα 
ανάγκην“ δεν ΐκανοποιοΰσιν, άλλ’ όπωςδήποτε αποκαλύπτου- 
σιν ένίοτε αξιοπερίεργα μυστήρια τής επί του Ταμέσεως πό- 
λεως. Δύςκολον δε εΐνε βέβαια είς έκαστον άριδμόυ νά 
διακρίνη τις τόν σίτον από των ζιζανίων. Τά κάλλιστα 
φύλλα του είδους τούτου εΐνε „The W orld“ και το „Truth“

όργανον του ριζοσπάστου, ευφυούς καί πλουσίου βουλευτου 
Λαβουσέρ.

Σπουδαίου πρόςωπον έν τή αγγλική φιλολογία διαδρα- 
μ.ατίζουσι τά  περιοδικά συγγράμ.ματα, τά  κατά μήνα· καί 
τριμηνίαν έκδιδόμενα. Έ κτος τής φιλελευδέρας „Edinburgh 
Review“, ίδρυδείσης προ 80 έτών υπό τού λόρδου Brougham, 
αξιομνημόνευτος εΐνε καί ή συντηρητική „Quarterly Review“ 
καί ή άλλοτε υπό John Stuart Mill διευ8·υνομενη „W est
minster Review“. Τά μηνιαία φύλλα εΐνε πολυαριδμότατα 
καί ποικιλώτατα, ασχολούνται δε είς τήν καλλιέργειαν όλων 
των επινοημάτων τής διανοητικής κινήσεως τού ανδρώπου. Εκ 
τών μηνιαίων Έπιδεωρήσεων πρωτεύουσαν κατέχουσι δέσιν 
ή „Fortnightly Review“ καί ό „Nineteenth Century“; ων 
έκαστον τεύχος τιμάται αντί 4  περίπου δραχμών. Τα δε 
μηνιαία „Magazine“, ασχολούνται κυρίως είς τήν έλαφράν 
φιλολογίαν, εΐνε έφδ-ηνότερα καί έκτος όλιγίστων εξαιρέσεων 
έκδίδονται άνευ εικόνων. Είκονογραφημ.ένον ομως εΐνε το 
λεγόμενον „Argosy“, συντασσόμενον υπό τής γνωστής μυδι- 
στοριογράφου μις Wood, καί τό άπό τού 1883 υφισταμ.ενον 
„English Illustrated Magazine“, επί τού παρόντος όμως ση- 
μαντικώτερον πάντων εΐνε τό „Macmillans Magazine“ καί 
τό „Blackwoods Magazine“.

Δυςτυχώς ό έν ταΤς στήλαις τής ,,Κλειοΰς“ χώρος δεν 
έπιτρέπει ήμΐν νά όμιλήσωμεν περί τών λοιπών μηνιαίων 
συγγραμμάτοιν, ώς καί περί τών άλλων περιοδικών τών ανα- 
φερομένοιν είς τήν δεολογίαν, τήν δρησκείαν, την καλλι
τεχνίαν, τήν οίκονορ.ολογίαν, τήν παιδαγωγικήν, τό έμπυριον 
καί τήν βιομηχανίαν, άν καί πάρα πολλά δά  εΐχομ.εν περί 
αυτών νά εΐπωμεν, άφ’ ού έν μόνω τω Λονδίνω έκδίδονται 
ου’χί όλιγώτερα τών 9C0 δημοσιογραφικών οργάνων.

. (εν Μα'(κΐ-τρία.) *

Η Ε Π Α Ι Τ Ι Σ .
(o u n á f ia  xa! ΐίλ π ς) .

XXXV.

Μετά παρέλευσιν ολίγων εβδομάδων, άφ’ ου συνέβησαν 
ταύτα, ό Φρέβεν μετέβη είς άλλην τινά έκεΐ πλησίον πόλιν, 
καί διαμένων έν αυτή, διά νά εύρίσκεται πάντοτε ουχί μα
κράν τής ’Ιωσηφίνας, έσυνείδιζε νά περιπατή τό εσπέρας 
μόνος παρά τήν οχδην τού παραρρέοντος μεγάλου ποταμού. 
Έ κεΐ δέν επαυεν άναλογνζόμενος τήν συναρμογήν τοσούτων 
συμπτώσεων καί προςεπάδει νά ευρη μέσον τι, όπερ ίσως δά 
καδίστα αυτόν τε καί τήν προςφιλή γυναίκα ευτυχείς· ένω 
δε εσπέραν τινά έκαμνε τόν συνήθη τούτον περίπατον καί 
ήτο βεβυδ-ισμένος είς τάς σκέψεις ταύτας είδε πλησιάζουσαν 
Ικ τής παρακείμενης έπί τού ποταμού γέφυρας μίαν οδοι
πορικήν άμαξαν ή αλλόκοτος του οχήματος κατασκευή 
έπέσυρε τήν προςοχήν του μακρόδεν ήδη. Άλλ’ εΰδύς μετ’ 
ολίγον οί όφδαλμοί του προςηλώδησαν έπί τού άκολοόδου, 
όςτις έκάδητο παρά τω αμαξηλάτη· τό κιτρινωπόν καί φαι
δρόν πρόςωπόν του, διαρκώς 'στρεφόμενου έκ περιεργείας 
πρός τά  πέριξ, τω έφάνη γνωστόν, έτι δε γνωστοτέρα η 
παρδαλή ένδυμασία του. "Οταν ή άμαξα, βάδην έπί τής 
γεφύρας προχωρούσα, ¿πλησίασε περισσότερον, τότε καί ό 
υπηρέτης παρετήρησε τόν νεανίαν καί ανέκραξε προτάσσων 
ώς ¡‘Ισπανός δρησκευτικά τινα έπιφωνήματα: „Καλέ, αυτός 
εΐνε όλος κι' όλος!“ "[Ινοιξε συγχρόνως έν σπουδή τό όπι-

σδεν αυτού παράδ-υρον τής άμάξης καί ώμίλησε πρός τόν 
έντός διαμένοντα κύριον. Εΰδύς μετά τούτο κατεπεσεν εν 
έκ τών πλαγίων τού οχήματος παραδυρων καί έξ αυτού 
έπεφάνη προκΰπτουσα ή κεφαλή τού γνωστού ήδη ήμΐν Δον 
Πέτρου. Ή  άμαξα ¿σταμάτησε- ό Φρέβεν ώρμησε μετά 
χαράς πρός τόν γέροντα, άνοιξε τήν δύραν καί έλαβε τόν 
καταβαίνοντα είς τάς άγκάλας του. „Πού εΐνε, πού τήν 
έχετε τήν κόρην της Λαύρας μου; Δι’ όνομα τού Θεού, ει· 
πατέ μοι πού εΐνε;“

'Ο  Φρέβεν δ ίν  κατώρδωσε νά άρδρώση λέξιν έκ τής 
ταραχής· παρέλαβε δέ καί ώδήγησε τόν γέροντα ολίγον 
απώτερα πρός τήν άκραν τής γεφύρας καί έκεΐ εΐπεν αΰτώ 
ότι ή κόρη δεν εύρίσκετο πολύ μακράν έκ τής πόλεως ταυ- 
της καί ότι τήν έπαύριον δά  πηγαίνουν μαζή πρός συνάν- 
τησίν της.

Δάκρυα χαράς εΐχεν ό 'Ισπανός είς τούς όφδαλμούς του. 
„Πόσον Σάς είμαι υποχρεωμένος δι’ αυτήν τήν εΐδησιν, τήν 
όποιαν μ ’ έδώκατε!“ εΐπε μετ’ ολίγον. ,,Εΰδυς αμα έλαβον 
άδειαν άναχωρήσεως, δεν έχασα ουδέ μίαν στιγμήν καί πα- 
ρήγγειλα τό ταχύτερου όχημα καί ήλδ·ον διά τού συντομω- 
τέρου δρόμου.. Δέν ’μπορούσα περισσότερον νά βαστάξω. 
‘Ομοιάζει αρά γε μέ τήν μητέρα της καί τ ί διηγείται περί 
τής Λαύρας μου;“

Ό  Φρέβεν ύπεσχέδη αΰτώ ότι δά διηγηδή όλα έπάνω
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είς τό δωμάτιόν του. Άφού δέ άνήλδον άμφότεροι μετά 
τού Διέγου διέταξε νά φέρωσιν αναψυκτικά τινα ποτά. Άνε- 
παύδη έπί μικρόν ό γέρων, ό Διέγος προςέφερε σιγάρα καί 
ο νεανίας ήρχισε τήν λεπτομερή τών γενομένων άφήγησιν. 
Μετ’ αύξοντος πάντοτε ένδιαφέροντος τόν ήκουεν ό Δόν Πέ
τρος καί πρός μεγίστην τού Διέγου έκπληξιν άφησε να 
σβύση τό σιγάρον του, πράγμα δηλ., τό όποιον από. είκοσι 
καί επέκεινα έτών δέν είχε ποτε συμβή. "Οταν δ'ε ό Φρέβεν 
έφδασεν είς τήν τρομεράν έκείνην σκηνήν, ήτις έλαβε χώραν 
μεταξύ της ’Ιωσηφίνας καί τού συζύγου της καί αύτοϋ έν- 
τος τής αναδενδράδος, ο Δόν Πέτρος δ'εν ήμπόρεσε νά κρα- 
τηδ·ή· τό γεροντικόν καί μεσημβρινόν αΐμά του ήρχισε νά 
βράζη. Έπίεσε τόν πΐλόν του μέχρι τών όφρύων, έτύλιξε 
τήν άκραν τού μανδύου του έπί τού βραχίονος καί έφώνησε 
άστραπηβόλα ρίπτων βλέμματα

„Φέρε με, Διέγο, τό κοπτερόν έκεΐυο σχαδί μ.ου! πρέπει 
νά σκοτώσω έγώ Ικεΐνον τόν αχρείου! καί αυτό τό ορκίζο
μαι ώς καλός χριστιανός καί εΰγενής Ισπανός. Φέρε, Διέγο, 
το σπαδί μου!“

Ά λλ’ ό Φρέβεν έκράτησε τόν τρέμοντα καί καταβεβλη
μένου ήδη έκ τής οργής γέροντα καί τόν έφερε πλησίον 
του έπί τού ανακλίντρου · προςεπάδησε δέ νά τόν πείση ότι 
όλα αυτά ήσαν πλέον περιττά, αφού ή ’Ιωσηφίνα ήτον ήδη 
άπηλλαγμένη ¿κ τών χειρών τού ωμού καί αγρίου συζύγου 
της. Καί διά νά κατευνάση έξ ολοκλήρου τόν ήγανακτη- 
μένον φίλον του εφερε καί έδειξεν αΰτώ καί πάλιν τό αντί
τυπου τής έν τή πινακοδήκη έκείνη είκόνος. Μετά νέας έκ- 
πλήξεως καί γοητείας παρετήρησεν αυτήν ό Δόν Πέτρος καί 
μετά μικρόν, ώςεί λησμονήσας τά  χρό στιγμτς γενόμενα, 
εΐπε: „Βέβαια, αυτή εΐνε ή κακομοίρη ή Λαύρα μου!“ Καί 
χλαίων ένηγκαλίσδη τόν νεαρόν φίλον του όνομάζων αΰτόν 
αγαπητόν υίόυ του καί ευχαριστών αΰτώ μετά συγκεκομμέ- 
νης φωνής δ ι’ όλα, όσα έπραξεν υπέρ τής άτυχούς μητρός 
καί τής πτωχής δυγατρός της.

Τήν έπαύριον συναπήλδε μετά τού Φρέβεν είς τόν οίκον 
τής Κυρίας έκείνης, παρά τή οποία διέμενε ξενιζόμενη ή 
Ιωσηφίνα. ’Ή το δέ άληδώς συγκινητική ή στιγμή, καθ’ 
ήν έ σεβάσμιος γέρων έναγκαλισδείς τήν ώραίαν γυναίκα 
ήρχισε νά παρατηρή μετά προςοχής τούς χαρακτήρας του 
προςοίπου της, ένω βαδμηδόν ή άλλως σκυδρωπή τού ίδίου 
μορφή ίλαρύνετο. Μετ’ ολίγον έφίλησε τής ’Ιωσηφίνας τό 
στόμα καί ανέκραξε: ,,Ναί, τής Λαύρας μου κόρη είσαι. Ό  
πατήρ Σου τίποτε άλλο δέν Σ ’ έδωκε είμή μ.όνον τήν ξαν- 
δήν κόμην του, άλλ’ αΰτά τά  εύμορφα τά  ’μάτια, τό στόμα 
εΐνε τής Λαύρας μου ολα! Τώρα δά  ήσαι ίδική μου, κόρη· 
δέν εχω κανένα συγγενή καί εΐμαι πλούσιος· έκ συγγένειας 
δέ καί εικοσαετούς οδύνης ανήκεις είς εμέ πλέον παντός 
άλλου έν τω κόσμω!“ Άλλά τά  βλέμματα έκείνης, ήτις 
ύπέρ τόν ώμον τού Δόν Πέτρου έβλεπε διαρκώς πρός τον 
Φρέβεν, έπρόδιδον τάς σκέψεις της, μή παραδεχόμενης βέ
βαια τόν τελευταίου τούτον τού σεβαστού άνδρός ισχυρι
σμόν. Ήσπάσδη έν τούτοις μετά συγκινήσεως τήν χεΐρα τού 
γέροντος καί ώυόμ.ασεν αυτόν δεΐόν της, άλλον πατέρα της.

Ή  έκ τής συναυτήσεως ταύτης χαρά έπ’ ΰλίγας μόνον 
ημέρας διήρκεσεν. Ό  Δόν Πέτρος έδήλωσεν όριστικώς, ότι 
αί ασχολίαι του η’νάγκαζον αΰτόν ν’ άπέλδη ώς τάχιστα εις 
Πορτογαλλίαν, έπιμένων δέ είς τήν άπόφασιν τής προςεχε- 
στάτης άναχωρήσεως του έφαίνετο ώς μή λαμβάνων διόλου 
ό*’' όψιν ό,τι ήδύνατο νά κωλύση τήν ’Ιωσηφίναν διά νά 
τόν άκολουδήση· άλλως τε εΐχεν ό άνδρωπος καί τόσον αΰ-

στηράς δ·ρησκευτικάς άρχάς, ώςτε οΰδ’ έσκέπτετο κάν ότι 
ότι τάχα δ Φρέβεν δά  ¿τόλμα νά έπιδυμήση την ’Ιωσηφίναν 
ώς μέλλουσαν σύμβιόν του. Εΐνε δύςκολον βεβαίως νά γνω- 
ρίζη τις πώς οί άνταγαπώμενοι διεπραγματεύδησαν αυτό τό 
ζήτημα· Ιγνώσδη όμως ότι ό Φρέβεν ήδέλησε νά κατέλδη 
είς οριστικωτέρας Ιξηγήσεις καί ότι πρός τούτο έπρότεινεν 
είς τήν ’Ιωσηφίναν νά γείνη διαμαρτυρομένη, τοϋδ’ όπερ 
όμως έκείνη άπέκρουσε μέ πολλήν λύπην. Άλλοτε πάλιν δ 
άτυχης νεανίας, προβλέπων τήν έσχάτην απελπισίαν του διά 
τόν μέλλοντα αποχωρισμόν, παρεκάλεσε μέ όλην τήν δύνα- 
μιν τής αγάπης του τήν ’Ιωσηφίναν νά μην άκολουδήση τόν 
Δόν Πέτρον, νά μείνη πλησίον του καί νά ζήση παρ’ αύτώ 
άν οΰχί ώς σύζυγος, άλλ’ ο>ς φίλη τουλάχιστον καί αδελφή. 
Άλλ’ οΰδ’ είς τούτο συγκατετέδη ή σώφρων γυνη όμολο- 
γήσασα τήν φυσικήν της ώς πρός τούτο αδυναμίαν, διότι 
βέβαια, εΐπεν, ήτο δύςκολον νά διατηρήση πρός αΰτόν τοι- 
αύτην τινά σχέσιν χωρίς νά πάδη ή τιμή της, καί αφού 
άπαξ τόσα καί τόσα υπέφερεν. έν τη άδωότητί της ήσδά- 
νετο δικαίαν τινά υπερηφάνειαν διά τήν διασωδεΐσαν τιμήν 
της καί άπηχδάνετο καί αυτήν μόνον τήν ίδέαν νά συνδεδή 
άδεμίτως προς άνδρα, τόν όποιον τόσον βαδέως έξετίμα, 
όσον καί ήγάπα. Καί πράγμ.ατι ή άρνησις τάς Ιωσηφίνας 
προήρχετο έξ εΰγενεστέρας τών πραγμάτων έκτιμ.ήσεως, διότι 
συχνότατα έλεγε καδ’ έαυτήν: „Δέν εΐνε κρίμα δ εΰγενής 
αΰτός νέος νά φδείρη τά ωραιότερα έτη τής νεότητάς του 
μέ μίαν άτυχεστάτην γυναίκα, ώς έμέ, τήν οποίαν δέλει καί 
άπλήν έστω φίλην του; Δέν εΐνε κρίμα νά στερηδή την 
ΰψηλοτέραν έν τω κόσμω τούτω άπόλαυσιν τής οικογενεια
κής εΰδαιμονίας, τήν χαράν έπί τή  κτήσει τέκνων, χάριν 
εμού; νΟχι· άφού άπαξ δέν ήτο τότε πεπρωμένου νά ένω- 
δώμεν διά παντός, πρέπει τοίρα ν’ άποχωρισδώμεν, καί ό 
χρόνος δά  έπουλώση αυτήν τήν πληγήν, δά λησμονήση καί 
αΰτός κατά μικρόν έν άτυχες πλάσμα, τό όποιον όμως πάν
τοτε δ·ά τον ένδυμήται καί δά προςεύχεται ύπέρ αΰτοϋ.“

Καί οΰτω ή προφητική έκείνη τής ’Ιωσηφίνας προςφώ- 
νησις „Διά παντός ύγ ί α ι νε“ έφαίνετο προςεγγίζουσα είς την 
έκπλήρωσίν της. Ό  Δόν Πέτρος άφήκε μετά της νέας συγ
γενούς του τήν έχαυλιν τής εΰγενοΰς Κυρίας άπερχόμενος 
είς ‘Ολλανδίαν διά νά πλεύση έκεΐδ·εν είς Πορτογαλλίαν. 
Ήκολοϋδησεν αυτούς καί ό Φρέβεν, τόν όποιον ενίσχυεν 
ίσως έπί τού παρόντος ή έλπίς, ότι ολίγω βραδύτερου δά 
κατώρδου καί αΰτός, τακτοποιών τάς υποδέσεις του, νά με- 
ταβή παρα τή  Ιωσηφίνα καί τω σεβαστώ φίλω του. "Οσον 
δέ καδικέτευεν αΰτόν ή ’Ιωσηφίνα νά μή καδιστά τόν απο
χωρισμόν των οδυνηρότερου διά μακροτέρας συνοδοιπορίας, 
έν τουτοις έκεΐνος έπέμενε καί ένδακρυς άπήντα είς τάς προ- 
τροπάς τής φίλης του λέγων: „Μόνον μέχρι τής δαλάσσηςδά 
έλδω τώρα, καί έπειτα διά παντός ίσως δά Σ ’ άποχαιρετίσω!“

XXXVI.
Κατά τόν Αύγουστον τού έτους εκείνου ήτον έτοιμον 

πρός άπόπλουν έξ Όστένδης μέγα αγγλικόν Ιστιοφόρου, κο- 
μίζον έμπορεύματα καί έπιβάτας είς Πορτογαλλίαν. Εΐχεν 
άνατείλει ωραία δερινή ημέρα, ή ομίχλη είχε καταχέσει καί 
ό καιρός έφαίνετο κατάλληλος πρός άμεσον είς τό πέλαγος 
έκπλουν. Κατά τήν ένάτην πρωινήν ώραν ήκούσδη εις κα- 
νονοβολισμός, τό σύνηδες κατά τήν έποχήν έκείνην σύνδημα, 
δι’ ου προςεκαλοϋντο οί ταξειδιώται είς τήν άκτήν. Συγ
χρόνως έπλησίασε πρός τήν παραλίαν λέμβος τις έκ τού 
πλοίου διά νά παραλαβή καί διαβίβαση τούς έπιβάτας.
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Πλεΐστοι τότε χροςήλθΌν και αμέσως έπληρώθ·η ή λέμ
βος, ήτις άνήχ&η προς τό πλοΐον διά νά έπιστρέψη μετ’ 
ολίγον καί παραλαβή δεύτερον πλήρωμα. Τότε έφάνησαν 
χροςερχέμενοι ώς έπιβάται καί τέσσαρες άλλοι, διακρινόμενοι 
μάλιστα άπό των λοιπών ταξειδιωτοίν κατά τε τό βάδισμα 
καί τήν περιβολήν. Προηγείτο υψηλός τις γέρων ύπερηφά- 
νως προβαίνων έφερε χλατόγυρον πίλον, εΐχεν έπί των ώμων 
του μέ τόσην χάριν έρριμμένον τον μανδύαν του, ώςτε πα
ρατυχών τις έκεΐ που ναύτης δ'εν ήδυνήδη νά κρατηδή έχί 
τη  δ·έα του καί άνεφώνησεν: „’Εγώ κόφτω τό κεφάλι μου, 
άν αυτός δ'εν είνε 'Ισπανός!“ Εΐπετο δε αυτω νέος τις κύ
ριος, όςτις ώδήγει διά του βραχίονος ώραίαν καί υψηλήν 
γυναίκα.. Ό  νέος αυτός κύριος ήτο λίαν ωχρός, έφαίνετο 
ότι προςεπάθ-ει να κατανίκηση μεγάλην έν έαυτω δλΐψιν καί 
διά τής συνομιλίας του όμοιόν τι πάδος νά καταπραΰνη 
χαρά τη συμβαδιζουση γυναικί. Τό ώραίον αυτής χρός- 
ωπον περί τούς. όφθ-αλμούς καί τό μέτωπον ήτο καταπόρ- 
φυρον έκ των 8·ρήνων, τό στόμα συμπεπιεσμένον έκ τής 
οδύνης, ώχραί δ ’ αί παρειαί- Έ βάδιζε κλονιζόμενη καί 
έστηρίζετο έπί του οδηγού της. Έφερε μικρόν πίλον μέ 
κυματίζοντα πτερά στρου&οκαμήλου· καί τό βαρύ μεταξω
τόν φόρεμά της έκυμάτιζεν επίσης· όλη έν γένει ή ένδυμα- 
σία της καί τό έπί του λαιμού καταπίπτον χεριδέραιόν της 
δέν ήρμοζον πρός μακρόν ταξείδιον, άλλά μάλλον έδείκνυον 
ότι έσκόπει η φέρουσα αυτά να προχέμψη τον νεανίαν μέχρι 
του πλοίου. Ό πισθεν αυτών ήρχετο υπηρέτης με παρδαλήν 
ένδυμασίαν φέρων καί μέγα άλεξιβρόχιον υπό μάλης καί τήν 
μαυρην κόμην υπό κεκρυφαλον κεκαλυμμένην.

“Ό ταν πλέον κατήλδ·ον εις τήν παραλίαν, όπου υγρά 
ήτον ακόμη ή άμμος έκ της 8·ραύσεως των κυμάτων καί 
συνεδέετο ή ξηρά πρός τήν προςορμισδτΐσαν λέμβον διά μα- 
κράς σανίδος,. έσταμάτησαν όλοι διά μιας καί τό νεαρόν 
ζεύγος ήτένισε πρός τό πλοΐον, κατόπιν παρετήρησαν άλλή- 
λους' καί ή γυνή έβαλε τήν κεφαλήν της έπί τού ώρ,ου τού 
άνδρός καί έχαιζον τά  πτερά τού πίλου της μέ τό χρός- 
ώχόν του καί εκρυπτον τά  δάκρυα του άπό τά  όμματα των 
περιέργων. Δεν ϊστατο μακράν αυτών καί ό γέρων, όςτις 
έτυλίχ&η καλά εις τόν μανδύαν του καί σκυθρωπός έβλεπε 
πρός τήν θάλασσαν, ένω έλαμπον οί όφδαλμοί του έκ δα
κρύου τινός έσως, ή έκ της ανταύγειας τών λαμπυριζόντων 
κυμάτων.

Δεύτερος κανονοβολισμός έμήνυσε τούς ετοίμους ταξει- 
διώτας.νά έπιβώσιν είς τήν λέμ.βον καί τό ένηγκαλισμένον 
ζεύγος νά χωρισ&ή. Πρώτος προςήλ&εν ό γέρων, προςέφερε 
τω  νεανία τήν χεϊρα καί μετά τήν ανταλλαγήν έγκαρδίων 
τινών ευχών διεσκέλισε ταχέως τήν πρός τήν λέμβον σανίδα. 
Τούτον ήκολούύησεν ό υπηρέτης, αφού άπεχαιρέτισεν έπίσης 
έγκαρδίως τόν νεανίαν. Τώρα έκ νέου ένηγκαλίσύη τό νεα
ρόν ζεύγος. Πρώ :ος ό άνήρ άπεσπάσδη καί ώδήγησε τήν 
γυναίκα πρός τήν λέμβον. „Διά παντός ύγίαινε!“ έψιδυρισεν 
έκείνη ύπομειδιώσα με πόνον ,,Διά παντός ύγίαινε!“ άπε- 
κρίδ·η έκείνος ένώ τήν έβλεπε τρέμων καί δακρύων. Καί 
πάλιν έσφιγξαν άλλήλων τάς χεΐρας, μεδ·’ ο” έκείνη στρα- 
φεϊσα διηυδόνδη πρός τήν αυτοσχέδιον άποβάδ-ραν.

Παχύτατος ναύτης, άγγλος τό γένος, άνέμενεν έπί της 
σανίδος τείνων τήν χείρα διά νά παραλαβή τήν ώραίαν γυ
ναίκα καί έχων ετοίμους ήδη κατά νοΰν παρηγορητικούς 
-ηνας πρός,τήν γυνοώκα λόγους. Τό μεγαλοπρεπές ανάστημά 
της έφαίνετο'αίωβοόμενόν έπί της .στενής σανίδος, ό ραδινός 
λαιμός.της ήτο πρός τ ά  οπίσω κεκλιμένος καί τά  κυματί

ζοντα τού πίλου της πτερά ένευον έπίσης πρός τά  όπίσω, 
, ώςεί τελευτάΐον άποτείνοντα πρός τήν ξηράν ασπασμόν, έν- 
&εν πάλιν ό νεανίας ήνοιγε τάς άγκάλας του καί έπί τού 
προςώπου του έζωγραφίζετο ή ευδαιμονία τού έρωτος μέ 
τήν οδύνην τού αποχωρισμού. Τότε πλέον έφάνη ότι ή 
γυνή δ'εν ηδυνήδ-η νά κράτη δη καί έν τω άμα έπήδησεν 
άπό τής άποβά&ρας πάλιν είς τήν ξηράν καί πριν ακόμη ό 
ναύτης προφδ·άση νά συμπλήρωσή χειρονομίαν τινά πρός έκ- 
φρασιν τού 8·αυμασμού του έκρεμάσ&η αυτή είς τόν λαιμόν 
τού νεανίου. ,ΓΟχι! οχι! δ'εν ’μπορώ νά φύγω!“ άνέκραξε· 
,,8·ά μείνω έδώ" &ά κάμω δ,τι δέλεις Σύ, 8-ά &·ραύσω καί 
αυτά τά  δεσμά τής έκκλησίας, ή οποία μ’ έμποδίζει νά 
υπακούσω είς τό ίερώτερον αϊσ&ημά μου. ,Σύ είσαι καί πα- 
τρίς μου καί οικογένεια μου, Συ είσαι τά  πάντα δ ι’ έμέ. 
Θά μείνω πλησίον Σου!“

— „’Ιωσηφίνα μου!“ άνέκραξεν ύ νεανίας ένω μ'ε παρά- 
φορον ευφροσύνην τήν έσφιγγεν έχί τής καρδίας του. ,,’Ιδική 
μου νά μείνης αιωνίως, ’Ιωσηφίνα μου. Ό  Θεός ύπηγόρευ- 
σεν αυτήν τήν «πόφασιν είς τήν καρδίαν Σου, διότι βέβαια 
ήδ·ελα χαδή έκ τής οδύνης τού χωρισμού!“ Καί ένω έκρα- 
τοΰντο οδτως ένηγκαλισμένοι, προςήλδπν ό γέρων κατεσπευ- 
σμένως καί είπε πρός αυτούς. ,,Άρκεΐ, ’Ιωσηφίνα μου, ότι 
άπαξ άπεχαιρετίσδ-ητε· έλα τώρα, κόρη μου, δεν ωφελούν 
αυτά τίποτε· τό πλοΐον 6·ά κινήση.“ — „’Ας κινήση τό 
πλοΐον, Δον Πέτρο“, ύπέλαβεν ό Φρέβεν, ένω ή μορφή του 
έξήστραπτεν έκ χαράς, ,,ή ’Ιωσηφίνα μου 8·έλει νά μείνη καί 
δα μείνη πλησίον μου.“

— „Πώς, τ ί λέγετε;“ ήρώτησεν ό γέρων σοβαρώς· ,,δέν 
πιστεύω νά ήνε έτση, καδοίς λέγετε, φίλε μου- δεν 8 ’ άκο- 
λουδησης .έμέ τόν συγγενή Σου, ’Ιωσηφίνα;“

— ,ΓΟχι!“ άπεκρίδη έκείνη μετά δάρρους· „όταν έστά- 
9·ην έκεΐ έπάνω είς τό χείλος τής λέμβου καί εΐδον έξω είς 
τό πέλαγος καί εΐδον τά  κύματα, τά  όποια 9·ά μ ’ έχώριζον 
άπ’ αυτού, τότε είδα τ ί έπρεπε νά κάμω- ή μήτηρ μου μ’ 
έδειξε τόν δρόμον καί έκείνη άλλοτε ήκολούδησε τον ήγκ- 
πημένον άνδρα της είς τήν ξένην ’ξεύρω τί δά κάμω καί 
έγώ τώρα- αυτός είνε έδώ, είς τόν όποιον ή άτυχης μήτηρ 
μου οφείλει τάς τελευταίας γλυκείας τού βίου της στιγμάς 
καί έγώ τήν. ζωήν μου, τήν τιμήν μου καί όλα τά  άλλα. 
'Γμεΐς, σεβαστέ μοι 9·εΐε, χαιρετίσατε τους τάφους τών γο
νέων μου έν τη Βαλεντία καί είπατε αυτοΐς, οτι καί άλλη μία 
έκ τού γένους των έδεώρησε τόν έρωτα τιμιώτέρον τής ζωής!“

Ό  Δόν Πέτρος συνεκινήδη. ,,'Γπάκουσον, κόρη μου, είς 
τήν καρδίαν Σου- ίσως αυτή Σέ συμβουλεύει καλλίτερα παρα 
ενας γέρων άνδρωπος· τουλάχιστον είμαι βέβαιος περί τής 
ευτυχίας Σου παρά τω άνδρί τούτω καί ή γενναιοφροσύνη 
του μ’ έγγυάται ότι ή τιμή τού δΐκου μας είνε έξ ίσου 
αύτω σεβαστή ώς καί τ  ίδική του, Άλλά, φίλτατε Φρέβεν, 
τ ί δ·ά ’πήτε άρά γε είς τούς ύπερ.ηφάνους συγγενείς Σας 
όταν δά συστήσητε είς αυτούς τούτο τό κακόμοιρο.ν. πλάσμα; 
Καί δά ήμπορέσητε άρά γε νά ύπόφέρητε τήν χλεύην; τού 
κόσμου;“

— ,ΓΩρα Σου καλή, Δόν Πέτρο“, εΤπεν αύτω. ό νεανίας 
6·αρραλέως, ένω χροέτεινε μέν αύτώ τήν χεΐρα.πρός αποχαι
ρετισμόν καί μ έ . την- άλλην περιεπτύχδη τήν ’Ιωσηφίναν. 
,,Παρηγορήδητε καί μτ ανησυχείτε δ ι’ έμέ.. Θά δείξω τήν 
’Ιωσηφίναν μου είς ό.λον. τόν κόσμον καί. έάν κανείς μ’, ,έρω- 
τήση ποτέ: Ποία ήτον αυτή; &’ .άποκριδω μ’ εύφρόσυνον 
ύπερηφανίαν: "Ήτον η ’Ε πα ΐτις  τής.Γεφνρας. τών Τεχνών!“

[ Έ χ  νον γερμανικόν.]

ΕΑΡΙΝΗ ΖΩΗ.
Είκών ίπ ό  Λίμιλίου Σμί&.
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Τά πολλαπλά φαινόμενα τών κινήσεων των φυτών δυ- 
νάμεδα, καδ’ οιΐς τρόπους τά  έξετάζομεν και τα  παρατη- 
ρούμεν, νά διακρίνωμεν είς διάφορα είδη καί νά όχαγάγωμεν 
αυτά είς διαφόρους κανόνας. Πολλά και πολλάκις έπανα- 
ληφδέντα πειράματα μας διδάσκουσιν, ότι ώρισμένα τινά 
φαινόμενα κινήσεων ανάγονται είς τήν κατηγορίαν των κι
νήσεων, άς κάμνει πας αυξανόμενος καί αναπτυσσόμενος 
οργανισμός. Έ άν π. χ. μικρόν τινα βλαστόν μεταφέρωμεν 
από του σκότους είς το φως, μετ’ ολίγον χρόνον παρατη- 
ρούμεν ότι ό καυλός αύτού κλίνει προς τήν διεύδυνσιν, ήν 
άκολουδούσιν αί ακτίνες του φωτός και προς ταότην κοιλαί- 
νεται. Ή  καμπή αυτη προέρχεται ως έκ τής άνίσου αυξή- 
σεως τής φωτιζομένης και τής έν τω σκότει διατελούσης 
πλευράς του καυλου. Έτέριοδεν πάλιν δυνάμεδα τάς κινή
σεις των φυτών νά διακρίνωμεν είς κινήσεις, αίτινες διά νά 
γίνωσιν έχουσιν ανάγκην τής έπιδράσεως του φωτός, τής 
βαρυτητος, της δερμοκρασίας, των μεταβολών τής τελευ
ταίας ταότης κτλ. και είς κινήσεις, αίτινες εΐνε δλως διόλου 
ανεξάρτητοι άπό των τοιούτων έξωτερικών συν&ηκών καί 
δυνάμεων. Τάς πρώτας οί βοτανικοί συνειδίζουν νά ονομά- 
ζωσι παρατονικάς, τάς δε τελευταίας αυτονόμους ή αυτομά
τους κινήσεις. Τέλος δέ δυναται εν καί τό αυτό όργανον 
νά έκτελέση άπαξ μόνον, ή καί πολλάκις νά έπαναλάβη, 
μίαν κίνησιν προς ώρισμένην τινά διεύδυνσιν, καί την κίνη- 
σιν ταότην λέγουσιν οί ειδήμονες περιοδικήν. Αί είς το φυ
τικόν βασίλειον μάλλον διαδεδομέναι καί συγχρόνως άξιο- 
περιεργώταται περιοδικαί κινήσεις εΐνε έκεΐναι, τάς οποίας 
ό μεν Λινναΐος ώνόμασεν υπνωτικάς, ό δέ Δαρβΐνος νυκτι- 
τροπικάς κινήσεις. νΟχι μόνον τά  φύλλα, αλλά καί τά  άνδη 
πολλών φυτών δεικνύουσι κατά τήν ημέραν διάφορον δέσιν 
έκείνης, ήν εΐχον τήν νύκτα. Πλεΐστα όσα άν&η καί αν
θύλλια μένουσι τήν ημέραν (καί μάλιστα όταν ό καιρός ήνε 
καλός καί ό ουρανός αίδριος) αναπεπταμένα, τήν δέ νύκτα 
κλείονται. 'Ο  Λινναΐος, όςτις πρώτος πολλάς έπεχείρησε πα
ρατηρήσεις καί έρευνας περί τής δέσεως τών φύλλων κατά 
τήν ημέραν καί τήν νύκτα καί έδημοσίευσεν αύτάς έν ίδιαι- 
τέρω συγγράμματι, χαρακτηρίζει τό φαινόμενον τούτο έπί 
τό ποιητικώτερον „ύπνον“ τών φυτών. Οί μεταγενέστε
ροι βοτανικοί, οί άσχοληδΊντες περί τό αυτό δέμα, παρε- 
δέχδησαν τό όνομα τούτο, ώς π. χ. ό γάλλος Dutrochel: 
„Du reveil et du sommeil des plantes“, ó Royer „Essai sur 
le sommeil des plantes“, ó Mechan „The spleep of plan
tes“ κτλ. Άλλ’ έν τούτοις είς ούδένα έκ τών είρημένων 
φυσιοδιφών Ιπήλδεν ίσως ή σκέψις, όπως άναζητήση φυσιο
λογικήν τινα αναλογίαν μεταξύ τού „ύπνου“ τών φυτών καί 
τού ύπνου τών ζώων. ’Επειδή δέ πραγματικώς ούδεμία τοι- 
αύτη αναλογία υπάρχει, ήναγκάσδη ό Δαρβΐνος νά παρεις- 
αγάγη άντί τού ,,ύπνού“ έτερον όνομα, τόν νυχτιτροίΐίσμόνΐΐ) 

Ή  λειτουργία τού άνδους συνίσταται, ως γνωστόν, είς 
τήν μόρφωσιν καί τόν σχηματισμόν καρπού καί σπόρου. “Iva 
δέ έπιτύχη τού βαρυσήμαντου τούτου διά τόν βίον του σκο
πού έχει τό φυτόν τούς πρός τούτο άπαιτουμ.ένους στήμονας. 
’Εκτός τούτων σπουδαΐον διαδραματίζουσι πρόςωπον καί τά 
χεριάνδια λεγάμενα. Ύπάρχουσι φυτά, ών τά  περιάνδια, άφ’ 
ού έφδασαν είς Ιν ωρισμ.ένον σημεΐον άναχτόξεως, ανοίγονται, 
μένόύσιν έν τοιάυτη καταστάσει μακρόν ή βραχύν χρόνον 
καί έπειτα ή νωπά, κατά τό φαινόμενον, καταπίπτουσιν, ή

άφ’ ού πρώτον μαρανδώσι, συμπαρασόροντα ώς έπί τό πολύ 
συγχρόνως καί τούς στήμονας. Ή  διάρκεια τής άνδήσεως 
εΐνε εις τινα μέν τών φυτών ολιγόωρος, είς άλλα δέ διαρκεΐ 
πολλάς ημέρας καί εβδομάδας. Τά άνδη', ών ή έ'ξάνδησις 
διαρκεΐ μόνον όλίγας ώρας, όνομάζουσιν έφήμερα. Έ ν ω 
έκ τούτων πολλά άνοίγουσι τά  πέταλά των κατά τάς ώρας 
τής προμεσημβρίας, ύπάρχουσιν άλλα άνοιγόμενα τήν μετα- 
μεσημβρίαν, περί τήν δύσιν του ήλιου ή καί διαρκούσης τής 
νυκτός ανοίγονται καί κλείονται τήν μεδεκομένην ημέραν. 
'Ο  άριδμός τών φυτών· μετά έφημέρων άνδέων εΐνε πθλύ 
μικρός έν σχέσει πρός τά  πολυάριδμα εκείνα είδη, ών αί κά
λυκες μένουσιν άνοικταί έπί ολοκλήρους ημέρας.

Τό άνοιγμα κεκλεισμένου τινός άνδους ή έπί το ποιη- 
τικώτερον ή έγερσις κοιμωμένου τινός φυτού γίνεται διά τής 
κινήσεως τών πετάλων τού άνδους είς φυγόκεντρον διεύ- 
δυνσιν, κατά έναντίαγ δέ διεύδυνσιν ταύτα κινούνται όταν 
δέλη τό άνδος νά κοιμηδή. 'Ο  βαδμός τού ύπνου δύναται 
έν τούτω νά ήνε διάφορος, κατά διαφόρους δέ ώρας τής 
ημέρας ανοίγονται καί κλείονται τά  άνδη τών διαφόρων 
φυτών. Μερικά αρχίζουν νά αφυπνίζονται καί νά έγρηγορώσι 
μικρόν άφ’ ου άνατείλη ό ήλιος, πολλά άγαπώσι τόν ύπνον 
περισσότερον καί έξυπνώσιν άφ’ ου πρώτον τ πρωινή δρόσος 
έ'ξαφανισδή καί καταστή δ·ερμότερος ό ατμοσφαιρικός άήρ. 
Άλλα πάλιν άναπετανύουσι τά  πέταλά των μόλις περί τήν 
μεσημβρίαν καί φαίνονται άρεσκόμενα μόνον είς τήν δέρμην 
τών καδέτων άκτίνων τού ήλίου. Καί έν ω ταυ τα παντα 
μετά τήν ήμερινήν των εργασίαν ετοιμάζονται δπως κοιμη- 
9·ώσιν, αρχίζουν άλλα περί τό εσπέρας νά άνοίγωνται, δέ- 
λοντα ν’ άπολαύσωσι τήν εσπερινήν δρόσον καί τήν αύραν 
αίδρίας καί άστεροέσσης νυκτός. Ό  άριδμός όμως τών νυ
κτερινών άνδέων εΐνε μικρός έν συγκρίσει πρός τόν τών κατά 
τήν ημέραν έγρηγορούντων. Τά πλεΐστα άνδη, ατινα περιο- 
δικώς ανοίγονται καί κλείονται, ευρίσκει τις κατά τάς ωραίας 
ημέρας τού έαρος καί τού δέρους, ό δέ Λινναΐος, δςτις περί 
τού ύπνου τών φυτών συνέλεξε τάς πλείστας παρατηρήσεις, 
διήρεσε τά  έν λόγω άνδη είς τρεις κλάσεις: α) είς μετεω: 
ρολογικά, τά  όποια κατά τήν έντασιν τών ηλιακών άκτίνων, 
τό ποσόν τής υγρασίας καί τόν βαδμόν τής δερμότητος έν 
τω ατμοσφαιρικού άέρι ανοίγονται καί κλείονται ένωρίτερον 
ή άργότερον, β; είς ηλιακά, τά  όποια τό πρωί' τόσον ένωρί
τερον έγείρονται τού ύπνου, όσον όλιγώτερον απέχει ή ημέρα 
από τού ήλιοστασίου, καί τάνάπαλιν, γ) είς ίσημερινά, τά 
όποια πάντοτε εχουσι τάς αΰτάς ώρας τού ύπνου καί τής 
έγέρσεως.

Έ κ  τοϊν μετεωρολογικών παραγόντων ή δερμοκρασία 
τού άέρος εχει ίσως τήν σημαντικωτέραν έπιρροήν, έν ω τό 
φώς είς πολλά φυτά φαίνεται, ότι δεν εΐνε αναγκαίος καί ανα
πόφευκτος όρος, διά τάς διαφόρους κατά τόν ύπνον τών άν- 
δέων των κινήσεις. "Οταν διέρχεται τό φώς διά τών χρω
ματισμένο« πετάλων, άπορροφάται έν μέρος αυτού, άναλόγως 
δέ πρός τήν έν τω άνδει χρωματιστικήν υλην άπορροφούνται 
ώρισμέναι τινές φωτειναί ακτίνες. Έ κ  τής άπορροφήσεως 
ταότης αναπτύσσεται δερμότης, ήτις δερμαίνουσα Τούς 
ιστούς έπηρεάζει τάς διαφόρους κινήσεις τών άνδέων.

Αί κινήσεις αύται φυσιολογικούς υπάγονται είς τήν κα- 
γορίαν τών φαινομένων τής αύξήσεως. Εΐνε' δέ άξιαι όχι 
μόνον νά ελκύσωσιν έφ’ έαυτάς τήν προςοχήν καί τό βλέμμα
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του είδήμονος, αλλά καί παντός μεμορφωμένου ιδιώτου νά γνωστά μέν κατά τους χρόνους τού Λινναίου, μή δυνάμενα
κινήσωσι τό ένδιαφέρον. Τήν σήμερον γνωρίζομεν πλεΐστα όμως νά έξηγηδώσι, όρδώς έξηγούνται τήν σήμερον χάρις
καί λίαν αξιοπερίεργα φαινόμενα κινήσεως τών φυτικών όρ- είς τάς ένεργείας καί τάς έπιστημονικάς έρευνας τών φυσιο-
γανισμών, περί τής ύπάρξεως τών οποίων ούδεμίαν γνώσιν λόγων.
εΐχον οί βοτανικοί τού παρελδόντος αίώνος, πολλά δέ άλλα, *__*

 ---------

0 Ν Ε Κ Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ι Σ .
’ (Είκών υπό Α. ΑΛΑΜΟΓ-)

Άρχαϊον καί προγονικόν εΐνε τό έδος είς ώρισμένας 
ημέρας τού ένιαυτού νά έπισκεπτώμεδα τούς τάφους τών 
νεκρών, φέροντες μεδ’ εαυτών διαφόρους προςφοράς είς έν- 
δειξιν ότι δεν τούς έλησμονήσαμεν καί ότι ή άνάμνησίς των 
δά μάς μένη αείποτε προςφιλής. Κατά τάς ημέρας ταυτας, 
άς καί ή ήμετέρα εκκλησία καδιέρωσε, νομίζομεν ότι αί ψυ- 
χαί τών άποδανόντων οικείων καί αγαπητών ήμΐν όντων 
Ιμφανίζονται τρόπον τινά είς ημάς περιβεβλημέναι δείαν καί 
ουρανίαν αΐγλην καί ώςεί εξ ύψηλοτέρας σφαίρας έπιβλέπου- 
σαι καί εύλογούσαι την έν τού βιωτικώ σάλω πορείαν μας.

Προ πάντο>ν δ ’ αίσδανόμεδα αύτάς έγγύτερον ημών, 
έάν προςέλδωμεν είς τόν τόπον έν ω κεΐνται τά  γήινα αυ
τών λείψανα' έκ τών κλάδων τών πυκνόφυλλων δένδρων τού 
νεκροταφείου άκοόομεν τό άδόρυβον σχεδόν πτερόγισμα νυ
κτερινού τίνος πτηνού καί τόν ήχον τούτον έκλαμβάνομεν 
ώς τό πνεύμα ή τήν σκιάν τού τεδνεώτος, όςτις γενόμενος 
πτώμα διετήρησε τήν εικόνα αυτού, ως υπερφυσικόν καί αό
ρατον όν, — ώς άδάνατος ψυχή, ήτις άπηλλάγη τών τού 
σώματος αυτής δεσμών. Ψυχή· καί τί αρά γε σημαίνει 
ψυχή; Παρ’ όλα τά  διδάγματα τής ψυχολογίας πάντες 
σχεδόν παραδεχόμεδα καί δεωρούμεν αυτήν ώς έν φάσμα, 
τό οποίον ζώντος τού σώματος κάδηται έν αύτω καί τό 
κυβερνά καί μετά δάνατον τό άφίνει καί περιέρχεται τήδε 
κάκεΐσε άνευ σκοπού.

Τοιαότην ένόμιζον τήν ψυχήν οί άνδρωποι πάντοτε, διότι 
οί πλεΐστοι αύτών έμμένουσιν είς τά  παλαιά καί αί προλήψεις 
καί αί πλάναι φαίνονται ωςάν νά ηνε αναπόσπαστοι άπό τήν 
φύσιν τού άνδρωπίνου πνεύματος. Οί πρόγονοι ημών καί οί 
'Ρωμαίοι έτελειοποίησαν τό είδος τούτο τής προς τούς νε
κρούς συγκοινωνίας καί ημείς έξακολουδούμεν, καί μεδ’ ημών 
πάντα τά  άλλα επί γης Ιδ·νη, νά συσχετιζώρ.εδα πρός τάς 
ψυχάς τών τεδνεώτων, υπό άλλο βεβαίως πρόσχημα καί 
κατά διάφορον κάπως τρόπον. Καί οί αρχαίοι εΐχον τά 
ψυχοσάββατά των καί άλλας νεκρικάς έορτάς, καδ’ άς έπε- 
σκέπτοντο τούς τάφους, έστόλιζον αυτούς δ ι’ άνδέων καί διά 
καιομένων λαμπάδων, καί παρεΐχον είς τούς προςφιλεΐς αύ- 
τών νεκρούς έκτος τούτων καί άλλα δττικώτερα δείγματα 
τής ευσεβούς των συμπαδτίας. Τοΐς έφερον φαγητά καί 
ποτά, ώςάν νά ήδόναντο οδτοι νά φάγωσι καί νά πίωσι, πρδ 
πάντο« δέ άλευρον, έλαιον, γάλα, μέλι, οΐνον καί τό άχνίζον 
αίμα τών δυμάτων, τά όποια άποκλειστικώς έδυον χάριν 
αυ’τών καί Ιφερον αύτοΐς καί άλλα δώρα. Καί παρ’ ήμΐν 
τήν σήμερον δέν συμβαίνει τ ι διάφορον κατά τήν ημέραν 
τού ψυχοσαββάτου, ότε ό καδ·είς μεταβαίνει είς τό νεκρο- 
ταφεΐον, φέρων προςφοράν, οίνον, κόλλυβα κτλ. μέ τήν δια
φοράν μόνον ότι ή έκκλησία εδωκεν είς τήν εορτήν ταότην 
δρησκευτικόν τόπον, τήν ένέδυσε τόν μανδύαν τής σοβαρό- 
τητος καί τής προςευχής πρός τό υπέρτατου δν, πρός β χάν- 
τες κατ’ εκείνην ττν ημέραν άποτεινόμεδ·α χαρακαλούντες,

όπως έλεήση καί συγχώρηση τάς ψυχάς τών κεκοιμημένων 
ημών άδελφών.

'Ο  λόγος όμως δι’ όν κυρίως ή Έκκλησία άντεπεξήλδε 
κατά τής άδώας ταότης τών έδνικών εορτής έγκειται είς 
τό ότι βαδμηδόν καί κατ’ ολίγον κατά τάς τελετάς ταύτας 
έξετελούντο μαγεΐαι καί διάφοροι άλλαι γοητεΐαι. Άφ’ οδ 
άπαξ εΐχον οί άνδρωποι τήν συναίσδησιν ότι συνεκοινώνουν 
πρός τούς νεκρούς, οΰς έδεώρουν σοφούς καί προφητικούς, 
καί άφ’ οδ ήδύναντο νά προςφέρωσιν αύτοΐς δώρα καί νά 
έπικαλεσδ'ώσιν αυτους, έσκέφδησαν επομένως νά έπωφελη- 
δώσι τήν προςέγγισιν ταότην καί νά έπερωτώσι τά  πνεύματα 
περί πραγμάτων απόκρυφων τ  μελλόντων νά συμβώσιν. Ού
τως έγεννήδη ή νεκρομαντεία, ήτις αύτή καδ’ έαυτήν τό 
κατ αρχας έσημαινε τήν άκακον συνομιλίαν πρός άγαπητόν 
νεκρόν, ώς π. χ. εύπειδής τις υίός, πρίν ή συλλάβη άπόφασίν 
τινα, δά έπήγαινεν είς τό τάφον τής μητρός του καί δά  τή 
έξέδετε μετά παιδικής άφελείας τάς σκέψεις του, παρακα- 
λών δπως αύτή τόν βοηδήση καί τόν φωτίση είς τό 
καλόν.

Ταχέως όμως ήρχισαν ν’ άποτείνωνται καί πρός πνεύ
ματα, όλως μέν ξένα, τά  όποια όμως προςεπάδ·ουν νά προς- 
ελκύσωσι διά τής παραδ'έσεως δώρων, δυμάτων καί φαγητών, 
τά  όποια έκεΐνα μετ’ άγάπης Ιτρωγον κατά τήν ζωήν των.
Εν τή Οδυσσεία μ.ία ολόκληρος ραψωδία φέρει τόν τίτλον 

,,νέκυια“. Ό  Όδυσσεύς οδηγείται υπό τής Κίρκης νά όρύξη 
τάφρον είς τό δυτικόν άκρον τής γης, όπου δέν άνατέλλει 
ο ήλιος καί έπικρατεΐ αίώνιον σκότος, καί έκεΐ είς τήν εΐς- 
οδον τού Άδου νά χροςφέρη είς τούς νεκρούς μέλι, οΐνον καί 
γάλα καί νά δύση είς αύτούς μέλανα κριόν καί πρόβατον, 
άλλα νά μή άφήση τινά αύτών νά πλησιάση είς τά  δό-
ματα, πρίν ή ό Τειρεσίας πίη έκ τού αίματος καί προείπη
αύτω τά  συμβησόμενα. Ό  Όδυσσεύς έξετέλεσε τήν συμ
βουλήν τής σοφής.μαγίσσης καί έπιτυγχάνει τού ποδουμένου. 
Ένταύ&α όμως παρατηρούμεν μίαν πρόοδον είς τήν νεκρο
μαντείαν ό έξορκισμός δέν γίνεται πλέον έπί τού τάφου 
τών νεκρών, άλλ’ είς τάς πύλας τού Άδου. Τοιαύται όμως 
πυλαι υπήρχον έν Έ λλαδι πολλαί καί παρ’ έκάστην έξ αύ
τών εύρίσκετο καί εν χρηστήριον. Τό άρχαιότερον καί περι-
φημότερον έξ αύτών εύρίσκετο παρά τήν ελώδη λίμνην τής 
έν Ήπειρο» κείμενης Θεσπρωτίας, είς ήν έξέβαλλεν ό ποτα
μός Άχέρων. Ή  φοβερά καί πλήρης μυστηρίου δέα, ήν τα- 
ρεΐχεν ό μεταξύ απόκρημνων βράχων καί ζοφερών χαραδρών 
ρέων ποταμός συνηνωμένη μετά τών νοσηρών έξατμίσεων 
τής λίμνης ταύτης υπήρξε κατά πάσαν πιδανότητα ή αίτια, 
όπως ό άρχαΐος Ελληνικός λαός πιστεΰση, ότι ένταυδα ήσαν 
άνοικταί αί πυλαι τού Άδου καί ότι έντεύδεν ήδΰνατο νά πλη- 
σιάση τις είς τά  πνεύματα τών τεδ·νεώτο»ν. Ένταυδα έστειλε 
τούς άγγελιαφόρους του ό τύραννος τής Κορίνδου Περίαν
δρος, εις τών έπτά σοφών τής .Ελλάδος, ότε ήδ·ελε νά μάδη
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■καρά της άποδανούσης συζύγου του Μελίσσης που έκειτο ή 
παρακαταθήκη του ξένου του.

’Από του είδους τούτου τής έπερωτήσεως των νεκρών η 
έξ έκαγγέλματος νεκρομαντεία απέχει μόνον |ν  βήμα, κατά 
ταύτην δε τό έργον του έζορκιστου Αναλαμβάνει τρίτος τις, 
προς αυτό τούτο γεγυμνασμένος. Ούτως έγεννήδησαν οί μάγοι 
και οί γόητες όλων 
των αιώνων και όλων 
των έδνών. Και έν 
«ύτή-ακόμη τή ΙΙα- 
λαια  Διαδήκη ή νε
κρομαντεία σ.πηγο- 
ρεύετο ώς είδος μα
γείας, ώς π. χ. εν 
τώ  πέμπτω βιβλίου 
του Μωύ’σέως λέγε
ται μεταξύ άλλων 
μηδείς έστω σοι κοι- 
νωνός προφήτης, ή 
¿ξορκιστής ή νεκρο- 
μάντις. Άργότερον 
ό Σαούλ κατεδίωξεν 
α υ στ η ρ ώς  πάντας 
τούς ασχολούμενους 
είς τήν νεκρομαν
τείαν, αλλά κα'ι αυ
τός ό ϊδιος περί τά  . 
τέλη του άτυχους  
βίου του ήναγκάσδ'η 
να καταφυγή εις μίαν 
νεκρομάντιδα, εις τήν 
μάγισσαν του Έν- 
3ώρ. Μή δυνάμενος 
πλέον νά έροιτήση τό 
0'έλημ.α του δεού, 
έγκαταλειφδ'είς ύφ’ 
όλων των προφητών 
άπεφάσισεν ό βασι
λεύς, τό τελευταΐον 
πολέμων κατά των 
Φιλισταίων, νά ζη- 
τήση σ υ μ β ο υ λ ή ν  
παρά τής σκιάς του 
Σαμουήλ και κρυφίως 
άπετάδη προς γυ
ναίκα τινα, ήτις διέ
φυγε τον καταδιωγ- 
μόν, έπειδή έλέγετο 
μττηρ τού Άβνήρ.
'Ο  Σαμουήλ έξωργισμένος τω προανήγγειλε τήν απώλειαν 
του σκήπτρου και τον προςεχή δ·άνατόν του. Ό  δε Σαούλ, 
ό ρωμαλέος και ισχυρός άνήρ, έπεσε πρηνής έπί τού έδά- 
φους καί Ιμεινεν έπ’ αυτού ακίνητος, εως ου οί παριστά- 
μενοι τόν ήνάγκασαν νά λάβη τ ι πρός βρώσιν. 'Ολό
κληρα βιβλία εγράφησαν περί τού άν ή σκιά του Σαμουήλ 
έφάνη χραγματικώς, ή αν όλη ή πράξις ήτο σατανικόν 
τέχνασμα τής μαγίσσης· οί εκκλησιαστικοί πατέρες εύρίσΚον- 
ται περί τούτου έν άμ.φιβολία. 'Ο  Ίώσηπος έξυμνεΐ αυτήν 
ώς ανώτερόν τι καί υπερφυσικόν όν, οί δέ έβδομήκοντα την 
ονομ/.ζουσιν έγγαστρίμυδ'ον. "Οπωςδήποτε όμως ή τέχνη

ΔΤΣΚΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

τής γοήσσης ταύτης δεν ήτο γνωστή μόνον εις τήν γήν τής 
επαγγελίας, άλλ’ έξ ανατολών διεδόδη άνά σύμπαντα τόν 
άρχαΐον κόσμον. Καί ή ’Ιταλία εκ παλαιού είχε τούς νε-
κρομάντεις της, ούτοι δε εΐχον προςκληδ·ή τω 406 π. X. είς
Σπάρτην, όπως έξΛεώσωσι την σκιάν τού Παυσανίου" έν 
Έ λλάδι η Θεσσαλία ήν ή πατρίς καί ή έδρα πάσης μ.αγείας,

έ ν τ α ύ δ α  δέ πρός 
τούς Θεσσαλούς νε- 
κρομ.άντεις ήλδεν ό
ΙΙο μ π ή ϊο ς χρό της
παρά τήν Φάρσαλον 
μάχης κ α ί Ιδωκ&ν 
αφορμήν εις τινα λα- 
τινον ποιητήν νά πε
ριγραφή τούς τρια- 
κονταδύο έξορκισ- . 
μούς της νεκρομαν- 
τικής.

Οί νεώτεροι όμως 
θεράποντες τής τέχ
νης ταύτης δέν έπε- 
σκέπτοντο ώς οί πα
λαιοί τούς τάφους 
των νεκρών,  άλλ’ 
έξήγον εξ αυτών τά 
σκέλητων τ  τά  κρα
νία, καί μετέφερον 
ένίοτε μάλιστα ολό
κληρα τά  σώματα 
είς τά  έργαστήριά 
των, όπου τά  έδυ- 
μίων καί τά  έβρεχον 
δι’ αίματος καί όπου 
ήσαν βέβαι οι ,  ότι 

- ή&ελον λ ά βε ι  τήν 
ποδουμένην άπάντη- 
σιν, άφ’ ου πρώτον 
έξιλέωνον τήν σκιάν 
καί διά 8·υμάτων εύ- 
μενώς διέδετον αυ
τήν. Πάντες οί λαοί 
δ ι’ όλων τών αιώνων 
είς τούς σκελετούς 
τών νεκρών άπέδι- 
δον μαγικήν δύνα- 
μιν καί έν τοΐς άπο- 
.κρύφοις τώ ν  ’Ιου
δαίων βιβλίοις μέ
χρι τού νυν διετη- 

ρήδησαν αί άπαιτούμεναι πρός τούτο συνταγαί. Οί καβ- 
βαλισταί νομίζουσιν, ότι διά  νά ·παρουσιασ8·ή ή σκιά τού 
τεδ·νεώτος πρέπει νά γίνη Ιπενέργεια έπί τής 7τνοής τών 
οστών του, ουτω δ ’ άποκαλούσι τήν ψυχήν, δυνάμει της 
οποίας κατασκευάζεται τό σώμα, ήτις φέρει τήν μορφήν αυ
τού καί δέν απομακρύνεται τού σκελετού από τής ημέρας 
τής γεννήσεως μέχρι τής άναστάσεως. Συχνάκις περιΐπταται 
ύπεράνω τού μνήματος καί, ώς λέγει ραββινικόν τ ι  βιβλίον, 
δύνανται νά τήν ϊδωσιν εκείνοι, οίτινες έχουσι τούς όφδαλ- 
μούς ανοικτούς. Άπο&νήσκοντος τού σώματος ή πνοή αδτη 
περιπίπτει είς τάς χεΐρας τών σκοτεινών δυνάμεων, ύφ’ ών
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ταλαιπωρείται, Βύναται όμως νά κινήση τήν ψυχήν τού νε
κρού προ πάντων κατά τό  πρώτον έτος μετά δάνατον, δτε 
ή ψυχή δεν άπώλεσεν είςέτι πάσαν πρός τό σώμα συνάφειαν. 
Έ ν  τοΐς όστοΐς λοιπόν έχει ό νεκρομάντις λαβήν, δ ι’ ής νά 
δεσμεΰση τήν ψυχήν τού νεκρού καί διά τούτο βλέπομεν 
είς όλα "τά τεχνάσματα αύτού τά  οστά διαδραματίζοντα 
τό κυριώτερον πρόςωπον.

Διά τ ί όμως νά περιχέεται συγχρόνως τό πτώμα δι’ αί
ματος; Τούτο συμβαίνει, λέγουσιν, ένεκα λόγων συμπαδείας. 
"Οπως έν τοίς όστοΐς, ουτω καί έν τώ αϊμα'τι τού άν&ρώ- 
που ένοικεΐ ΐδιόν τ ι πνεύμα ζωής, μία ψυχή τής οποίας έχει 
ανάγκην ό νεκρομάντις. Ή  φιλολογία των απόκρυφων έπι- 
στημων πάμπολλα άφηγεΐται παράδοξα μυδεύματα, καδ·’ ά 
σαπωνοποιός τις π. χ, διυλίζων το αίμα ενός άνδρώπου είδεν 
αίφνης εντός τού λέβητος άνδρωπίνην μορφήν καί πλεΐστα 
άλλα. Έντεΰδεν λοιπόν προέβησαν μέχρι καί τού νά δυωσι 
ζωντανά παιδία, όπως διά τού αίματος προςκαλέσωσι τόν 
δαίμονά των καί τόν έρωτήσωσι περί το~ν μελλόντων.

Είς το αγυρτικόν τούτο έργον δύο τινά ύπεστήριζον 
τούς νεκρομάντεις, πρώτον ή τέχνη τού όμιλεΐν διά τής γα- 
στρός, ήν πολλοί ιατροί τών παλαιών καί νεωτέρων απολί
τιστων έδνών έγίνωσκον καί γινώσκουσι, καί δεύτερον ή 
χρήσις ναρκωτικών ουσιών, δ ι’ ής δύο τινά πάλιν έσκοποΰντο, 
πρώτον ή άχονάρκωσις τών αισθήσεων τών παρισταμένων, καί 
δεύτερον η εύκολος έν μέσω τού λευκού καπνού παρουσία 
πραγμάτων, φαινομένων είς τούς έξημμένους ή ρεμβάζοντας 
πελάτας ώς άληδή φαντάσματα. Τό τρίτον όμως καί κυ-

ριώτερον τού άγυρτικού έπαγγέλματός των στήριγμα ήτον 
ή άπαιδευσία τού οχλου καί ή έκ τούτης προερχομένη εό- 
πιστία καί δεισιδαιμονία. Είς τάς ναρκωτικάς καί δηλητη
ριώδεις όλας άπέδιδον ύπερφυσικά χαρίσματα καί ένόμιζον, 
ότι δι’ αύτών ένήργουν δεΐαι καί ούράνιαι δυνάμεις· τούς 
έχοντας δέ γνώσεις περί τών διαφόρων φυσιολογικών Ιδιο
τήτων τών υλών τούτων ίσέβοντο καί έξετίμων, ώς όντα 
ανώτερα των κοινών άνδρώπων καί ικανά νά σχηματίσωσι 
τήν γέφυραν, δ ι’ ής ή όλη συγκοινωνεί πρός τό πνεύμα, 
ήτις όμως κατά τάς περιστάσεις ήδύνατο από μεσάζοντος 
νά μεταβληδή είς κύριον έξουσιάζοντα τά  πνεύματα καί 
έπιτάττοντα αυτοΐς νά χράξωσιν ό,τι άν αυτός 8·έλη.

Η ημετέρα είκων μάς οδηγεί είς τό έργαστήριον αρ
χαίου νεκρομ.αντεως, αληδή φωλεάν θηριώδους τέρατος, γέ- 
μουσαν βιβλίων, φιαλών, ποτηρίων καί έργαλείων, ώς τό 
σπουδαστήριον τού Φάουστ- παρατηρεί δέ τις έν αυτω καί 
πολλά κρανία καί άλλα αντικείμενα ένδυμίζοντα ήμΐν τήν 
ανατομίαν. Τό σκοτεινόν καί αψιδωτόν κοίλωμα είς τό βά- 
8·ος εΐνε ή σκηνή, έφ’ ής οπισδεν νεφών καπνού καί διαφα
νούς όδόνης δ·’ άναφανώσιν αί σκιαί τών τεδνεώτων. Ό  
νεκρομάντις κατά μορφήν καί ένδυμασίαν γόνος τής Μικράς 
Άσίας παρατηρεί ήδη μετά προςοχής τόν έν τω λέβητι πα- 
ρασκευαζόμενον μυστηριώδη χυμόν, είς ον ίσως άνέμιξε καί 
δηλητήριου, είς δέ τούς χαρακτήρας του προςώπου του νο- 
μίζομεν, ότι άναγινώσκομεν τό: Mimdus vult decipi, ergo 
decipiatur!

1. ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ Ε '. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
(σελ. 81). Τού νέου ’Εθνάρχου καί αρχηγού τής ήμετέρας 
Εκκλησίας τήν είκόνα προτάσσομεν έν τώ παρόντι φυλλα- 
δίω, πεποιδοτες ότι ούτως έκπληρούμεν πόδ·ον μύχιον τών 
είς τό πλήρωμα τής όρδοδόξου ’Εκκλησίας άνηκόντων ανα
γνωστών ήμών. Έ ν  αρχή έπίσης τού φυλλαδίου εύρήσει ό 
φίλος αναγνώστης τάς δεοόσας πληροφορίας περί τού βίου 
τού άρτι έπί τόν θρόνον τού Χρυσοστόμου άναβάντος Ποι
μενάρχου.

2. Ο ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΙΣ. Είκών υπό A. Adamo (σελ 85). 
Ό  καλλιτέχνης A. Adamo γνωστός καί έξ άλλων έχιφανών 
έργων του φαίνεται ότι μετά τής περί τό χειρίζεσδαι τόν 
χρωστήρα ευφυΐας συνενοΐ καί γνώσεις πολλάς καί ακριβείς 
περί τού πολιτισμού καί τής άναπτύξεως τών χρόνων, είς 
ούς μας έπαναφέρει διά τής προκειμένης ωραίας του είκόνος. 
Βλεποντες αύττν άκουσίως, ούτως είπεΐν, άναλογιζόμεδα τήν 
έπίδρασιν ήν αχό αίώνων καί μέχρι τών νεωτάτων χρόνων 
έξήσκησαν έπί τών άνδρώπων προλήψεις καί δεισιδαιμονίας 
υποστηριζόμεναι ύπό τής μή έκλειπούσης ποτέ άγυρτείας.

3. ΕΑΡΙΝΗ ΖΩΗ. Είκών ύπό Αίμιλίου Σμίδ (έν σελ. 89). 
Ή  πλήρης χάριτος αδτη είκών παριστάνει τήν άναγεννωμένην

καί άναδάλλουσαν φόσιν κατά τας ημέρας ταύτας, δτε όλα 
τα  δένδρα έξανδούντα καί καλυπτόμενα ύπό πυκνών φύλλων 
αναπεμχουσιν ευωδίαν, οί λειμώνες καί οί αγροί καλύπτονται 
υπο ποικιλοχρόων. καί εύοσμων άνδέων, χαρμόσυνα δέ τά 
πτηνά μέλπουσι τα  ώραιότερα άσματά των έπί τή  ανατολή 
ημερών 8·άλπους καί ζωής ευεργετικής δ ι’ όλα τά  πλάσματα 
τ τ ς  φύσεως.

4. ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (έν σελ. 92). Φοβερά πραγ- 
ματικώς και ανυπόφορος εΐνε ή βάσανος, τήν όποιαν ύφί- 
σταταί τις  κατά τά  πρώτα του βήματα είς τό μέγα καί 
εύρύ στάδιον τής παιδείας καί τής μαδήσεως. Είς τούς χα
ρακτήρας τού παιδός βλέπομεν άντικατοπτριζομένην όλην τήν 
αγανάκτησιν διά τήν μή έπιτυχίαν τής λύσεως τού άριδμη- 
τικού προβλήματος καί ίσως ό μικρός άναλογίζεται ήδη, 
διά τ ί τάχα νά ύπάρχουν σχολεία καί διδάσκαλοι καί τόσα 
δυςκολα προβλήματα. Ένδυμεΐται μετά βαρυαλγούσης καρ- 
δίας τά  άδύρματα καί τά  άλλα προςφιλή τών παιδιών του 
αντικείμενα καί δέν εΐνε άπορον άν έπί τέλους, έν τή ορμή 
τ ή ί αχαλίνωτου ηλικίας του, ρίψη μακράν καί πλάκα καί 
κονδυλιον καί τρέξη έξω είς τόν κήπον, όπου τόν άναμένου- 
σιν οί άλλοι του όμήλικες.



94 ΚΛΕΙΩ.

Ή  Γαλλία ήτο καί εΤνε ή κατ' εξοχήν χωρά των μονομαχιών, ώς 
τούτο άποδεικνύουοιν αί εσχάτως γνωσθεΐσαι καί. είς τό ζήτημα τούτο 
άναφερόμεναι στατιστικαΐ πληροφορίαι, ’Από του έτους 1870 μέχρι του 
1886 έγένοντο επί γαλλικού εδάφους μονομαχίαι 847 τόν άριθμόν, ων ούκ 
ευάριθμοι μεταξύ αξιωματικών καί άπλών στρατιωτών, τάς όποιας, εννοεί
ται, ή  δημοσιογραφία έφρόντιοε, ή ήναγκάσθη νά παρασιώπηση. Άλλ’ έξ 
όλων των 847 τούτων μονομαχιών μόνον αί 9 ως αποτέλεσμα εΤχον τόν 
θάνατον τού ετέρου τών μαχομένων, κατά τάς πλείστας δέ άμφότεροι οι 
άγωνιζόμ&υοι παρέμειναν Αλώβητοι.

Τό ποσόν τού κυκλοφοροΰντος νομίσματος εις τον κόσμον σύμπαντα 
εΤνε φυσικως μικρο'τερον των υπαρχόντων κεφαλαίων, ούτω δέ έν Άγγλίφ 
π. χ. έν ω τά κεφάλαια ανέρχονται είς 9000 εκατομμύρια λιρών, τό νο
μισματικόν κεφάλαιον δέν υπερβαίνει τά 143 εκατομμύρια λιρ. στερλινών. 
Ό  μεταλλικές πλούτος εις τάς διαφόρους επικράτειας επί τής γης εΤνε 
διάφορος. Έ ά ν  δέ ύποθέσωμεν δτι τό νόμισμα ητον έξ ίσου διανενεμη- 
με'νον είς δλους τους κατοίκους μιας τίνος καί τής αυτής χώρας, εύρι- 
σκομεν ότι έκαστος κάτοικος εν μέν τή  Άγγλίφ εχει 100 φράγκα, έν Γαλλία 
202 φράγκα, έν Γερμανία 63, έν Έωσσία 10, έν Λύστρία 15, έν Ιταλία 
21, έν Ισπανία  68, έν Πορτογαλλίφ '68, έν Βελγίω 113, έν 'Ολλανδία 110, 
έν Ε λβετία  63 , έν Τουρκίφ 12, έν ταΐς Ή νωμέναις Πολντείαις τής Άμε- | 
ρικής 70, έν Ινδ ική  1-9, έν Αυστραλία 132, έν Αυστραλία 140 καί έν Κ α
ναδοί 11 φράγκα. _________

Ή  όπιοφαγία διαδίδεται όλονέν είς τάς τάξεις τής κοινωνίας τού πε- 
πολιτισμένου κόσμου καί πάντα τάς κατ’ αυτής λαμβανόμενα μέτρα είς 
οόδέν, φαίνεται, ώφελουσι. Πρό πάντων δέ είς τήν πρωτεύουσαν του νέου 
Κόσμου, τήν Νέαν Ίορκην, αυξάνονται καί πληθύνονται όσημεραι οί όπιο- 
φαγούντες. - Ή  αστυνομία, είς ήν άνετέθη ή καταδίωξις καί επίβλεψις 
των είς τήν κακίαν ταύτην έκδοτων υποκειμένων, έζη'τησε πληροφορίας 
ε ις  τεσσαράκοντα διάφορα φαρμακέμπορεΤα της Νέας ’ίόρκης καί διά τοΰ 
τρόπου τούτου άνεκάλυψε 289 πρόςωπα, ών τά δύο τρίτα άνήκον εις τό 
γυναικεΤον φύλον, πάντα έκδοτα είς τήν οπιοφαγίαν καί μή άπολαΰοντα 
καλής φήμης. Τό ό’πιον λαμβάνεται υπό τών πλείστων έν είδει μορφίνης, 
ούκ ολίγαι δέ γυναίκες καταναλίσκουσι καθ’ έκάστην 4 περίπου γραμμάρια 
— δσα δηλαδή άρκοϋοι νά φονεύσωσι τριάκοντα συνήδεις άνδρώπους.

Πόσον έκαλλιεργεΐτο κατά τόν παρελδόντα αιώνα έν τη Κεντρική 
Ευρώπη f  μουσική καί επομένως όπόση εργασία πρέπει νά προηγηδή καί 
παρ’ ήμϊν Ιω ς ου άποκτήσωμεν δικβίας ελπίδας περί άναπλάσεως καί δια- 
μορφώσεως αύτής έν Ανατολή, καταδεικνύει ήλίου φαεινότερον «ίδοποίησίς 
τις, δημοσιευθεΐσα τω 1789 έν τώ  „'W iener D iarium “ , ου απόγονος εΤνε 
ή σημερινή αΰτοκρατορική ,,’Εφημερίς της Βιέννης“ . Ή  είδοποίησις αυτή 
περιέχει τά  εξής: „Διά μίαν εγχώριον οικογένειαν ζητείται ύπηρέτης, παί- 
ζων καλώς τό βιολίον καί δυνάμενος νά συνοδευη διά του κλειδοκύμβαλού 
δυςκόλους συμφωνίας“ . Τοιαύτη τις άπαίτησις πρός άπλούν υπηρέτην φαί
νεται είς τούς σημερινούς άνδρώπους, καί τούς Εύρωπαίους αυτούς ακόμη, 
ανήκουστος, καί όμως ήτο φυσική, φυσικωτάτη κατά τό δεύτερον ήμισυ 
του παρελδόντος αίώνος. Τότε πολλοί τών ευπατριδών συνετήρουν κατ’ 
οΤκον ιδίας ορχήστρας, αίτινες χάριν οικονομίας άπετελούντο εξ ύπηρίτών 
καί υπαλλήλων, Ό  ύπηρέτης τήν πρωίαν μέν έκαδάριζε τά υποδήματα 
καί έσάρωνε τήν αύλήν, τό δέ εσπέρας έκρουε τήν λύραν ή  τά πλήκτρα 
τού κλειδοκύμβαλού ενώπιον έκλεκτής όμηγόρεως Π ας άμουσος δαλαμη- 
πόλος ή  ίμαξηλάτης τού καιρού εκείνου δυςκόλως ήδύνατο νά εύρη δέσιν, 
ώφειλε δέ τούλάχιστον, Τνα μή άποδάνη τής πείνης, νά ήξεύρη κάν ν’ άντι- 
γράφη μουσικά τεμάχια.

Ή  τελευταία καί περιεριγωτάτη μονομανία τών άμερικανίδων εΤνε τό 
νά συλλέγωσιν άργυρα κοχλιάρια, κατασκευασδέντα έν Ευρώπη. Κατά τά 
είς τόν παλαιόν κόσμον ταξείδιά των άγοράζουσιν έν πάση πόλει, δ ι’ η ί 
διέρχονται, εν κοχλιάριον διαφέρον κατά τό μέγεδος ή τό σχήμα από τών

μέχρις έκείνης της στιγμής συλλεγέντων, καί έπί τής λαβής αυτού έγχα· 
ράττουσι προς άνάμνηοιν τό όνομα τή ς εν ή  ήγόρασαν τό άντικείμενον 
τούτο πόλεως.

Πολυάριδμοι εΤνε έν ’Αγγλία αί κατ’ ετος τό βαρύ καί δυςχερές εργον 
τών ιεραποστόλων άναλαμβάνουσαι γυνάΐκες, έν <5 δέ άλλοτε μία κυρία 
ούδέ κάν έφα/τάζετο, ότι ήδύνατο άλλως νά συμμετάσχη αυτού, παρά μό
νον ώ ς σύζυγος ιεραποστόλου, τήν σήμερον υπολογίζονται ύπάρχουσαι 
2400 άγαμοι ‘ιεραπόστολοι, γένους θηλυκού, καί δλλαι τόσιι έγγαμοι.

’Εν Νέα ’ϊόρκη τής βορείου ’Αμερικής ύπάρχουσιν, ούχί μόνον άνδρες 
δημοσιογραφούντες, άλλά καί μειράκια καί παίδες ακόμη, αλλαχού μόλις 
δεωρούμενοι ικανοί νά Ιπισκεφδώσι τό γραμματοδιδασχαλεΐον. Ούτως έν 
τ ή  πόλει ταύτη έκδίδεται έφημερίς, πολλούς αριθμούσα τούς άναγνώστας 
καί όνομαζομένη „T h e  N inth  S tre e t Jo u rn a l“ (ή Έ φημερίς τής ένατης 
οδού), θημοσιεύουσα καλλιτεχνικής σημειώσεις καί εχουσα ιδιοκτήτην καί 
εκδότην παΐδα , ενό εχβετή  τήν ηλικίαν. Έ τερος δεκατριετής παΐς έν 
M aryland εκδίδει μηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα: „The A corn“ (Τήν 
βάλανον), ήτις πραγματεύεται κυρίως επιστημονικά ζητήματα καί συντάσ- 
σεται, τυπόνεται καί διευδύνεται υπό τού ανωτέρω μνήμονευδέντος παιδός. 
Ώ ςτε  δέν πρέπει ν’ άπορήβωμεν, αν μετά τινα ετη άναφανώσι καί εφη
μερίδες τών βρεφών καί συγγράμματα άποκλειστικβς ύπό βρεφών γρα
φόμενα.

Γενικώς πιστεύεται οτι εν ’Ανατολή καί παρ’ ήμΐν έπικρατεΐ πτω
χεία καί 8τι από ημέρας είς ημέραν πληδύνονται οί έχοντες ανάγκην ύπο- 
στηρίξεως, άλλ’ οί έξης άριδμοί άποδεικνύουσιν, οτι καί έν ταΐς διαφόροις 
τής Ευρώπης χώραις ττυκνόταται είνς α ί τάξεις των πενητων, ούτω δέ 
έν μέν τή  ’Αγγλία ύπάρχουσι τοιοΰτοι 1,037,000, ήτοι 33 έπί τοΐς χιλίοις, 
έν δέ τή Ιταλ ία  1,365,000 ήτοι 48 έπί τοΐς 1Ο00, έν ΓΙρωσσία 1,810,000 
ήτοι 50 έπί τοΐς 1000, έν Αυστρία 1,220,000, έν Γαλλία. 1,150,000, ήτοι 
31 έπί τοΐς 1000, έν ταΐς Κάτω Χώραις 1,010,000 ήτοι- 105 έπί τοΐς χι
λίοις, έν 'Ελβετία 140,000, έν ώ  έν ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμε
ρικής οί ενδεείς ύπολογίζονται μόλις είς 225,000 ήτοι είς 5 έπί τοΐς χι
λίοις. Αυτή δέ ή σπάνις τών πτωχών έν ’Αμερική προέρχεται βεβαίως έκ 
τού μεγάλου ποσού τής εργασίας, ήτις είςέτι ύπάρχει αύτόδι, καί έκ τής 
ώμολογημενης φιλεργίας τών κατοίκων τού νέου κόσμου. Ώ ς  εκ τούτου 
εκεί ύπάρχουσιν οί ενδεείς πολύ όλιγαριθμότεροι παρά εν Ευρώπη, όπου 
ό όλονέν επιτεινόμενος ανταγωνισμός δυςχεραίνει σπουδαίως τήν κτήσιν 
καί αυτών τών πρός τό ζην αναγκαίων. Πρός τοοτοις δέ δέν πρέπει νά 
λησμονηδή, ότι οί έξ Εύρώπης είς ’Αμερικήν μεταναστεύοντες εΤνε πάντες 
υγιείς, εύρωστοι καί ικανοί έργάται, διότι πάς άσδενής τό σώμα καί ανί
κανος πρός κοπιώδη έργασίαν άνθρωπος δυςκόλως έπιχειρέΐ ν’ άποδημήση 
καί ν’ άποξενωδή τής πατρίου γης. Διά τούτο εν ’Αμερική ύπάρχουσιν 
όλιγώτεροι σχετικώς οί ανάπηροι καί οί εχοντες άλλας σωματικάς έλλείψες, 
διότι μεταξύ 2720 κατοίκων ύπάρχει μόνον είς τυφλός, μεταξύ δέ 2004 
εΤς κωφάλαλος, έν ω εν ’Ιρλανδία μεταξύ 894 κατοίκων υπάρχει καί εΤς 
τυφλός, μεταξύ δέ 1340 εΤς κωφάλαλος. Άλλ’ εντεύθεν δέν έπεται, ότι 
παραμελούνται έν ’Αμερική οί πένητες καί ένδείΐς, άπ’ εναντίας μάλιστα, ' 
έν τή  χώρα ταύτη ύπάρχουσι 430 άγαδοεργά καδιδρύματα, 56 σχολεία 
κωφαλάλων, 30 τυφλοκομεΐα καί 13 εκπαιδευτήρια διά τ ’ άσδεντ τόν 
νουν παιδία.

Πολλά πράγματα συμβαίνουσιν έν ’Αρμενία καί ταΐς παρά τόν Καύ
κασον . βωσσικάΐς έπαρχίαις, περί ών όλίγα μανδάνει 8 ευρωπαϊκός κόσμος. 
‘Η  ρωοτική κυβέρνησις άκαμάτως εργάζεται πρός στρώσιν κατά τάς χώ
ρας εκείνος όσον ενεση πλειόνων σιδηροδρομικών γραμμών, άφ’ ότου μά
λιστα άπεδείχδη, ότι ή πόλις Βακού δυναται νά καταστή ανεξάντλητος 
πηγή πλούτου ώς έκ τού άφδόνου πετρελαίου, όπερ άναδρώσκει έκ του 
έκεΐ έδάφους.

>35<·

ΚΛΕΙΩ. 95

Έπανειλημμένως έγραφαν έπ’ εσχάτων περί του πληθυσμού της Γαλ
λίας καί οι τούτο πράττοντες ησαν, ώς έπ ί τό πολύ, γερμανοί, αίτινες καί 
εν τούτω ήδέλησαν νά εύρωσιν όπισδοδρόμησιν τού γαλλικού εδνους- Ή  
πρώτη κατά τούς σήμερον έπικρατούντας κανόνας τής στατιστικής γενο- 
μένη άπογραφή τών κατοίκων τής Γαλλίας χρονολογείται από τού 1801, 
ότε καί εύρέδη ότι ή  Γαλλία κατωκεΐτο ύπό 27,349,000 ψυχών. Έ κτοτε 
άνά πασαν πενταετίαν τακτικώς έπανελαμβάνετο μία τοιαύτη άπαρίθμησις. 
Τω 1816, άφ’ ου οί φοβεροί καί αδιάκοποι πόλεμοι τής δημοκρατίας καί 
τής αυτοκρατορίας εστειλαν είς τόν "Αδην ύπέρ τό Ιν εκατομμύριον γάλλων, 
ό γαλλικός πληθυσμός συνεποσουτο είς 30.024,000 ψυχών. Μετά ειρήνην 
τριάκοντα ετών, τω 1846 τό ποσον τούτο άνηλδεν είς 35,400,48C. Έ κ  
τής τελευταίας όμως άπογραφής άπεδείχδη, ότι ό πληθυσμός δέν υπερβαί
νει τά 38,213,903 καί εντεύθεν εξάγεται τό συμπέρασμα, ό'τι ό κατά τό 
1801 πληθυσμός τής Γαλλίας δέν θά  διπλασιασθή παρά μετά παρέλευσή 
115 ετών, τώ  2000. Ή  έλσ.χίστη αύξησιΑ τού πληθυσμού ' «χρατηρενται 
έν Γαλλία, ήτοι 2 έπί χιλίοις, έν ω είς τά λοιπά κράτη τής Εύρώπης αυτή 
προβαίνει ταχύτερον, ώς έν Ισπανία  5 έπί "/no, έν Αυστρία, Σουηδία, Πορ- 
τογαλλίφ, Νορβηγία καί Ιτα λ ία  7 έπί °/00, έν Γερμανία καί Βελγίω 8 έπί 
°/00, Ιν ’Αγγλία 9, έν 'Ολλανδία καί Δανιμαρκία 10 καί έν τή Έ λλάδι μά
λιστα 12  έπί

Ό  δια'σημος καθηγητής Cubn έξέθη/εν εσχάτως Ινώπιον έπιστημο- 
νικής τίνος εταιρίας τά πορίσματα τών ερευνών του περί τών έν τώ  βάθει 
τής θαλάσσης βι/ου'ντων ζώων. Ώ ς  -ριωστόν, πολλοί πολλάκις διημφισβή- 
τησαν τήν ύπαρξιν ζώων νηχομε'νων είς τά βαθύτατα στρώματα τού θα
λασσίου όδατος, παραδεχόμενοι μόνον τά έν τώ πυθμένι βιούντα καί τά 
εγγύς τής έπιφανείας κινούμενα. Διά νά λύση τό ζήτημα τούτο ό ρηθείς 
φυσιοδίφης έπεχείρησε τό θέρος καί τό φθινόπωρον τού 1886 νά έξετάση 
τά μεγαλειτερα βάθη τής Μεσογείου θαλάσσης παρά τάς δυτικός τή ς 'Ιτα 
λίας άκτάς καί πρός τόν σκοπόν τούτον μετεχειρίσθη δίκτυον, άνοιγόμενον 
είς ώρισμένον σημεΐον τού βάθους καί μετά τ ίν  άγραν αμέσως καί άφ’ Ιαυ- 
τού κλειόμενον. Καί πραγματικβς άφθονος εύρέθη ό πλούτος τών μέχρι ι 
βάθους 1500 υπαρχόντων ζωϊκών τύπων, οΤον πρωτοζώων, σκωλήκων, μα
λακίων, μαλακόστρακων, ιχθύων κλπ. Άπεδείχθ-η δέ προςέτι ότι τά πλεΐστα 
τών πελαγίων τούτων ζώων, τά όποια έν χαίρω χειμώνος καί έαρος άνα- 
φαίνονται έπ ί τής επιφάνειας τής θαλάοσης κατά μεγάλα σμήνη, άρχομενου 
τού θέρους βυθίζονται είς τά βάθη, έπειτα πάλιν άνέρχονται της νυκτός 
καί τήν ήμε'ραν καταδύουσιν είς βάθος 100 μέτρων καί πλέον. Αιτία τών 
μεταναστεύσεων τούτων κατά πασαν πιθανότητα εΤνε ή  μεταβολή τής θερ
μοκρασίας τής έπιφανείας τής θαλάσσης τό θέρος καί τήν ημέραν. Έ πειδη  
δέ Ιν τή Μεσογείω θαλάσση αϊτό βάθους 150 μέχρι 4000 μέτρων επικρατεί 
ή  αϋτή σχεδόν θερμοκρασία 14" έως 13„-,° Κ· δ ιά  τούτο κ α ί καθ’ όλην 
ταύτην τήν ζώνην ευρίσκονται ανάλογα είδη ζώων. Έ χ ε ι  δέ ή Μεσόγειος 
θάλασσα είς τόσον βάθος τόσον υψηλήν θερμοκρασίαν, διότι ή  υποβρύχιος 
ανωφέρεια έν τώ  πορθμω τού Γιβραλτάρ εμποδίζει τήν ειςοδον τών ψυ
χρών πολικών ρευμάτων. Έ ν  ω λοιπόν άφ’ ενός τά έπί τής έπιφανείας 
βιούντα ζώα καταφεύγουσι τό θέρος είς ψυχροτέρας ζώνας, ύπάρχουσιν 
άφ’ ετέρου είς τά βάθη έλευθέρως νηχόμενα ύδρόβια, τά όποια ουδέποτε 
ή σπανίως μόνον αναφαίνονται έπί τής έπιφανείας. Τοιαΰτα πολλά Ιπέ- 
δειξεν έ είρημένος φυσιοδίφης καί έξήγησε τκν κατασκευήν του περιέργου 
των όργανισμοΰ.

Έ ν  τώ  άριθμώ 17 τού „M agazin fü r  die L itte ra tu r  des In- und 
Auslandes“  ό γνωστός καί δόκιμος ελληνιστής Αύγουστος Βόλτς εξακο
λουθεί πραγματευόμενος τά νεώτερα έκ τής νεοελληνικής ημών φιλολογίας. 
Έ ν  άρχή προτάσσει λαμπράν γερμανικήν μετάφρασιν του 119. ειδυλλίου 

τού ήμετε'ρου Γ . Δροσίνη, έπειτα σχολιάζει τά ύπό τού Αναστασίου Άλεκτο- 
ρίδου συλλεγέντα ,,Καππαδοκικά άσματα“ καί τό ύπό τού II. Καρολίδου 
τω 1885 έν Σμύρνη έκδοθέν „Συγκριτικόν γλωσσάριον Έλληνοκαππαδοκι- 
χών λέξεων“ , έπειτα μεταβαίνει εις τό δρδμα κ α ί εύφήμω; μνημονεύων 
τών λαμπρών μεταφράσεων τών Σαιξπηρείων έργων ύπό τού άκαμάτου Βι-

κέλα, Ν. Δαμιράλη καί τού Ν. Κ. ’Ιωνίδου, καταλήγει είς τόν Κλ. 'Ραγχα- 
βήν. Ό  Βόλτς πολλούς καί δικαίους απονέμει έπαίνους είς τόν περιφανή 
συγγραφέα τής „Θεοδώρας“ καί τού ,,'Ηρακλείου“ , μεταξύ δέ άλλων λε'γει 
ότι, εάν ί  κ /Ραγχαβάις έγραφε τό δράμά του είς γλώσσαν γαλλικήν, βε
βαίως τούτο θά  έγίνετο παγκόσμιον κτήμα. Ή δ η  όμως εινε μόνον έλλη· 
νικόν καί επομένως — αφανές.

Έ ν  τη ’Ακαδημία τών ιατρικών επιστημών έν Παρισίοις ό ιατρός 
L agoeau  έκίνησε τό θέμα περί τής υπέρμετρου πνευματικής έργασίας τών 
παιδιών καί περί τών βλαβερών συνεπειών τής μακρδς αυτών καθιστικής 
διαμονής εν τοΐς σχολείοις. Έξεθηκε δέ μετά πολλής πεισηκότητος όλας 
τάς ζημίας, είς άς τό τε σώμα καί τό πνεύμα του παιδός υποβάλλεται, 
αναγκαζόμενου νά μελετά αντικείμενα τών δυνάμεων του άνώτερα. Πρδ 
παντός δ έ  ή  μυωπία Ιξσ.πλοΟται έπ’ εσχάτων μετά έπιφόβου ταχύτητος. 
Ό  Lagneau έδήλωσεν εαυτόν σύμφωνον πρός τήν γνώμην τού έπί τής 
παιδείας υπαργού ΒβτΛβΙοΙ καί του επισκόπου Φρέτελ, προτεινάντων έν 
τή Βουλή νά έλαττωθώσιν έν τοΐς σχολείοις τά μαθήματα. Ό  περιφανής 
φυσιοδίφης καί χημικός Βυ]αΓ<1ϊη-ΒβαυιηβΙζ έπρότεινεν όπως καί αί τών 
μαθητριών σχολικοί εργασίαν περιορισθωσιν, επειδή έσχάτως εν Γαλλίφ 
12,741 κοράσια προςήλθον είς έξετάσεις ζητοϋσαι δίπλωμα διδασκαλίσσης, 
έξ αύτών δέ 4074 μόνον έν Παρισίοις. Έ κ  τών κατά χιλιάδας άριθμου- 
μένων τοιοότων νεανίδων, ¿λίγαι μόνον θά ευρωσι τροφήν διά τού διδα
σκαλικού των επαγγέλματος· ούτω π. χ. έν Παρισίοις εκ 4171 διαθεσίμων 
διδααχαλιοοων, μόνον 100 περίπου ηύτύχησαν νά λάβωσι θεσιν, α ι δέ λοι- 
παί τ ί θ’ άπογείνωσι; Έ κ  τούτου όρμηθεΐσα ή ’Ακαδημία άπεφάσισε νά 
έπιστήση τήν προςοχήν τού ύπουργού τής παιδείας έπί τού σοβαρού τού
του ζητήματος.

Ή  ταχύτης τής αύξήσεως τών κατοίκων κ α ί της έπεκτάσεως τών 
μεγάλων πόλεων έξαρταται κυρίως έκ τής συρροής διαφόρων εξωτερικών 
στοιχείων. Είς πόσην δέ αναλογίαν εύρίσκεται ή συρροή αύτη τών ξένων 
πρός τούς εγχωρίους κατοίκους μεγαλοπόλεών τινων τής Εύρώπης μανθά- 

 ̂ νομεν έκ τών έξης αριθμών. Έ ξ  100 παρεπιδημοάντων κατοίκων εντόπιοι 
εΤνε εν μέν Λειψία 36,5, έν Βιέννη 37,4, εν Μονάχφ 37,6, έν'Αννοβέρω 
39,5, έν Φραγκφούρτη 42, έν Βουδαπέστη 43, έν Βρεσλαυΐα 43,5, έν Βε
ρολίνο» 44, έν Άμβοόργω 54,2, έν Κολωνία 57,5.

Κατά άσφαλεΐς ύπολογισμούς ή παραγωγή του αργύρου κατά τά τε
λευταία δέκα έτη καθ’ ίλην τήν γην άνήλθεν είς τό  ποσόν τών 85,872,500 χ ι
λιόγραμμων. Καί ελάχιστη μέν ύπήρξε τώ  1877, ήτοι 7,445,000 χιλιό- 
γραμ. μεγίστη δέ τω 1886, ήτοι 9,954,000 χιλιόγρ. Έ ξ  όλων δέ τών χω
ρών αί'Η νω μέναι Πολιτεΐαι τής βορείου ’Αμερικής παρήγαγον τό μεγιστον 
ποσόν αργύρου, έκ τών μεταλλείων τών όποιων έξήχθησαν 46,008,500 χιλ. 
αργύρου. Μετ’ αύτας έρχονται αμέσως τό Μεξικόν καί α ί Πολιτεΐαι τής 
νοτίου ’Αμερικής μετά 32,229,000 χιλιογράμ. αργύρου.

Γνωστόν ίσως τυγχάνει είς πολλούς τών φίλων ημών αναγνωστών 
ότι ή πόλις τής Λειψίας είνε τό σημαντικώτερον κέντρον ου μόνον πάσης 
τής έν Γερμανία επιστημονικής κ α ί καλλιτεχνικής, έξαιρουμένης ιβως της 
εν τη ζωγραφική, κινήσεως, αλλά καί ώς πρός τήν πολιτικήν ουδαμώς ύπο- 
λειπεται τών κυριωτέρων πρωτευουσών τών άλλων όμοσπόνδων γερμανικών 
βασιλείων. Έ ν  τη ιστορία της εσωτερικής διαπλάσεως τής γερμανικής 
αυτοκρατορίας πλείστας σελίδας καταλαμβάνει ή Λειψία, έξ αύτής άπορ- 
ρεουσι πάντοτε καί έν τοΐς κόλποις της έγενν/θησαν τό πρώτον α ί άρχαί 
τού ολονέν εξαπλουμενου κοινωνισμού. Άλλ’ άναντιρρήτως τήν πρωτίστην 
κατέχει θεσιν έν τή  νομική επιστήμη άφ’ ον έν τω Πανεπιστημίω της 
διδάσκουσιν οί επισημότατοι τών συγχρόνων νομομαθών, εντός δέ τών 
τειχών της κεΐται της Γερμανίας τό άνώτατον δικαστήριον, ό Άρειος Πά
γος. Τού οίκου τούτου τής θέμιδος τά  θεμέλια κατατίθενται ύπ’ αύτού 
τού Αυτοκράτορος Γουλιέλμου τη 15. Μαΐου, άφορμήν δ’ έκ τούτου λαμ- 
βάνοντες θά  δημοσιευσωμεν έν τψ  προςεχεΐ τεύχει τήν εικόνα τού μεγαλο- 
πρεπεστάτου τούτου μεγάρου.
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Οι ποιηταί και οί καλληέχναι καί όλοι οι τήν φύσιν λατρεύοντες καί 
τα κάλλη αυτής άγαπώντες άνδρωποι αίσδάνονται εαυτούς κυριευόμενους 
¿«δ ένδουσιασμοΰ, όταν ή  μαγεία του έαρος άρχίζη να έξαπλοϋται έφ’ 
ο^ην την αναγεννώ μένην φνσιν. Ή  
σπαργώσα εκείνη ζωή είς τά άναδάλ- 
Χοντα φυτά, εις τούς ύπύ χλόης καλυ
πτόμενους λειμώνας καί εις τούς εξ εύ· 
όσμων άνδέων ευωδιάζοντας αγρούς καί 
κλιτούς, μεταδίδεται καί είς τόν κόσμον, 
είς 2ν ή  βιομηχανική δραστηριότης οφεί
λει τήν δπαρξίν της, καί άναδίδει ποι- 
κιλόχροα καί ευώδη άνθη, τά όποία οό- 
δαμοΰ αναφαίνονται ζωηρότερα παρ’ 
όσον είς την συρμικήν πί(ιιφ ((ΐεια ν .
Οί συρμικοί βιομήχανοι φιλοτιμοΰνται 
καί αύτοί να μή ύπολειφδώσι των ποιη
τών κατά τήν δημιουργικήν καί συνδε
τικήν ικανότητα, εύρίσκουσι δε ,,προς- 
φιλεΐς ¿ποδέσεις“ , αίτινες ίσως Ικτι- 
μώνται υπό τού δημοσίου πολύ περισ
σότερον, παρ’ όσον οί μάλλον ένδουσιώδεις 
ύμνοι ευφαντάστων της φυσεως διασω- 
των. Ουδεν νομιζουσιν άτυχώς αί γυ
ναίκες μας τόσον άξιον προςοχής καί 
ενδιαφέροντος, όσον κατάλληλόν τινα 
εκλογήν καινοφανών συρμικων υποδειγ
μά τω ν  π ϊσ α ι δε σπεύδουσιν έκεΤ δπου 
εΤνε οί νεωτερισμοί εκτεθειμένοι, ίνα 
τούς ιδωσι, τούς δαυμάοωσι, παραβάλ- 
λωσιν αυτούς προς άλλη'Χους καί επί 
τέλους άποφανδώσιν, ότι πάντες εΤνε 
καλοί καί άξιοι νά συμπεριληφδώσιν είς 
τόν ατελεύτητου κατάλογον τής περί το 
ένδύεσδαι άσταδείας των. ’Εάν κατό
πιν ό ατυχής σύζυγος ή ό πατήρ, άναγ- 
καζόμενος πολύ άκριβά νά πληρώση 
τάς γυναικείας ταύτας ιδιοτροπίας, άγα- 
νακτή καί δυςχεραίνη, τούτο ουδόλως ταράσσει τήν ησυχίαν καί τήν ψυχι
κήν γαληνην τής άληδους του συρμού φίλης, έμφορουμενης ύπό τής ιδέας 
του ωραίου καί κατεχομένης ύπύ τού μόνου πόδου, δπως, είδυνατόν, έν· 
σαρκώση τούτο έν έαυτη καί τό καταστήση τού ίδιου της άτόμου αναπό
σπαστου στοιχεϊον. Άλλ’ ότι ό συρμός, ώς επί τό πλεΤστον, πάρα πολύ 
μακράν άπεχει τού άληδούς έν τώ ώραίω ιδανικού, όσον εΤνε αναμφίβο
λον, αλλο τόσον μένει άπαρατηρητον καί ανάξιον προςοχής άπό μέρους των

κυριών, αίτινες δέλουσαι καί καλά νά ένδυδωσι πρωτοτύπως πολλάκις δυ· 
σιάζουσιν άμειλίκτως παν τού καλού γνώρισμα χάριν αυτής τής πρωτοτυ
πίας. Καί τοιουτοτρόπως βλέπομεν άναδυούσας έκ τής άφανείας ενδυμα

σίας, αίτινες κινούσι μεν τήν περιερ- 
γίαν μας, άλλ' οόδεν εχουσι προςόν 
χάριτος. Τδ είς δίπλα καί τριπλά χρώ
ματα σύνηδες εΤδος των ενδυμάτων, 
περί οδ έν προηγουμένω τεύχει εγένετο 
ή δέουσα μνεία, εινε άληδώς λιαν αρμό
διον διά τάς νεάνιδας καί τάς νεαζού- 
σας είςέτι κυρίας, άλλ’ έάν ρίψωμεν 
Ιν βλέμμα είς τά μέρη εκείνα, όπου 
συχνάζουσιν αί ήγεμονιδες τού συρμού, 
τί βλέπομεν; Ή  τό μεσουράνημα τής 
ηλικίας της ύπερβασα ήδη κυρία παρου
σιάζεται φέρουσα ενδύματα κατεσκευ- 
ασμένα έκ των αύτών ακριβώς ¿φα
σμάτων, ύφ’ ά σφρίγα πλήρης ζωής ή 
μόλις ήδη έξανδουσα δυγάτηρ της. Λαμ
πρόν δά ήτο, έάν ήδυνάμεδα νά ζώμεν 
αίοινίως δαλεροί καί νεάζοντες, φαίνε
ται δέ 2τι ή νεότης καί ή ακμή του 
πνεύματος δεν εξαρταται άπό τής. ηλι
κίας, άλλ’ ή τού σώματος . . . παρέρ
χεται δυςτυχώς πάρα πολύ ταχέως καί 
δεν άντικαδίσταται δ ι’ ούδενός συρμι- 
κού τεχνάσματος. Τούτο ουδόλως λαμ
βάνει ύπ’ όψιν δ σημερινός συρμός καί 
ετι όλιγώτερον το άν αί έκκεντρικαϊ εν- 
δυμασίαι βλάπτουσι μάλλον, παρά νά
ώφελώσι τό Ιξωτερικόν τής φορούσης
αυτάς, καί μάλιστα’έάν τύχη αδτη καί
έκ ιρύσεως νά μή ήνε περικαλλής καί
ωραία. .’Εκ πείρας γνωρίζομεν, ότι ακρι
βώς έκεΤναι αί γυναίκες, αίτινες όλίγιστα 
έχουν διδόμενα νά ήνε ¿περήφανοι διά 
τό κάλλος των, καιαφεύγουσιν είςτά παρα- 

βολώτατα συρμικά έγχειρήματα, καί ότι έκ τού έναντίου αί άληδώς ώραΐαι 
έκλέγουσι πάντοτε τά άπλούστατα των ένδυμάτων. Κατά τήν γνώμην τής
κυρίας Στάελ, μεγάλη απαιτείται ίκανότης καί νοημοσύνη πρός τό νά δυ-
νηδη μία γυνή όλα τά έκάστοτε άναφαινόμενα τερατουργήματα'τού συρμού 
έπωφελώς καί φιλοκάλως νά χρησιμοποίηση δι’ εαυτήν ύπάρχουσι δέ γυ
ναίκες, αίτινες χωρίς νά ήνε ώραίαι, έχουσι καδ’ όλα ώραίον έξωτερικόν,
ισα ισα διότι εχουσι τήν αρετήν νά καδιστώσι τόν συρμόν δεράποντά των.

κ. Λ. Π , εις Τεργέστην. Μυδώδες φαίνεται 
ήμίν τό αγγελλόμενου. _ Εύχόμεδα βεβαίως τήν 
επαλήδευσιν αύτου καί δεν δ’ άμελήσωμεν νά 
έρευνήσωμεν τά δέοντα. — κ. I. Ν. είς Βάρναν. 
ΕΤνε φανερά άπόδειξις αδυναμίας, τήν όποιαν 
άγωνίζεται νάνσυγκαλόφη ή Αφελής δήλωσις, ότι 
τό προνόμιον εχουσι μόνον οί εγκαίρως σπεύδον- 
τες. — κ. I. I. είς Μασσαλίαν. ’Αντί 20 φράγκ. 
άποστέλλομεν τό φύλλον καί είς τάς ‘Ριλιππίνας 
νη’σους, επειδή καί αΰταί ¿πα'γονται είς τήν παγ
κόσμιον ταχυδρομ, ενωσιν. — κ. Δ. Π . ε ίς ’Ιάσιον.

Άτυχώς δεν δυνάμε&α ν’ άνταποκριδώμεν πρός 
τήν επιδυαίαν Σας. Τό ξυλργραφικόν κατάστημα, 
ένδα χαράττονται αί έν τή „Κλειοί1“ προςωπογρα- 
φίαι, έχάραξεν επίσης καί τά „’Αριστουργήματα 
τής |υλογραφικής τέχνης“ , έργον απαράμιλλος είς 
τό ειδός του. Φυσικόν ήτον επομένως καί αί έν 
τ £  φύλλω μας προςωπογραφίαι νά ηνε καδ’ ολα 
τελειαι, ώς π. χ . ή σημερινή τού Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Διονυσίου. Δύνασδε όμως ν’ άναδέσητε 
εις ήμδς τήν φροντίδα, καί ημείς προδύμως με- 
σολάβούμεν είς τό νά ξύλογραφηδώσιν άνεπιλήπτως

οιαιδήποτε εικόνες. — κκ. Φ. Α Σ. είς Σμύρνην, 
θ .  Β . είς Κων|πολιν, β .  καί Α. είς Θεσσαλονίκην, 
Ο. Β . είς Άδήνας, Σ. Δ. είς Κεμπίν-ελ-Κόμ, Γ. II. 
είς Μανσοΰραν, Κ. καί ©. είς Βακοΰ, Β. Π . είς 
’Οδησσόν, Αδ. Α. είς βατοΰμ, Β. Β. είς Άδρια- 
νοόπολιν, Κ.“·’ Κλ. Γ . είς Φιλιππούπολιν, Κ. Δ. Κ. 
εις Προύσαν, Σ. ΓΙ. εις Μαριούπολιν, Κ.“·’ Ε . Κ. 
είς Βροσδένιον, Μ. Ν. είς Κραϊοβαν. Τήν παρελ- 
δοΰσαν εβδομάδα άπεστείλαμεν όλας τας διαβιβα- 
σδείσας ημΐν παραγγελίας τόμων καί περικαλυμ
μάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Διονύσιος Ε '.  Οικουμενικός Πατριάρχης (μετά είκόνοςΙ. — Αρχαιολογικά. ’Ολίγα περί ττ ς  αρχαίας Κύπρου, υπό Χρ. 
Παπαδοποΰλου, δικαστού. — Ό  άγγλικός τύπος. Τ ά  περιοδικά συγγράμματα. — 'Η  Έ π ά ίτις  (Διήγημα. — τέλοςό — 'Ο  ύπνος των άνδέων. — Ό  
Νεκρομάντις (μετά είκόνος υπό A. Adamo. Πινακοδήκη, ήτθΐ; έρμηνεία των εικόνων. — Ποικίλα. (Αί μονομα^ίαι έν Γαλλία — Τό επί γης νό
μισμα. — Ή  όπιοφαγία. — 'ϊπηρέται μουσόληπτοι. — Πάίδες έφημιεριδογράφοι. — 'Η  έν Ευρώπη πτωχία|. — Επιστήμη και καλλιτεχνία. ( Ή  αίί- 
ξησις τού πληδυσμοΰ. — ’Επιστημονικά! έρευναι εν Μεσογείω. —  'Ο Βόλτς περί νεοελληνικής φιλολογίας. — Τό ζήτημα των μαδημάτων εν τη ’Ακα
δημία των Παρισίων. — Ή  Λειψία καί Ó Άρειος Πάγος). — Συρμική έπιδεώρησις (μετά είκόνος). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.’ Διονύσιος Ε ”. Οικουμενικός Πατριάρχης (σελ. 81). — Ό  Νεκρομάντις. Είκών υπό Δ . Adamo (σελ. 85), — Έοιρινή 
ζωή. Είκών ύπο Αιμίλιου Σμ ίδ  (σελ. 89). — Δύςκολο πρόβλημα (σελ. 92).
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