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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Κ Ε Ι Μ Ε Κ Α .
Άβρότης τού Βίσμαρκ 302.
Άγαλμα (νέον) τού Έ ρμού 47.
Άγγλοι (ti άναγινώσκουσιν οί) 270.
’Αγώνες (εκλογικοί) γυναικών 110.
Αΐώνος (ή ιστορία του) 350.
Academia de  L incei (Α γω νίσματα  τής) 366. 
’Ακαδημία (ή γαλλική) καί τα παραρτήματα της 158. 
’Ακαδημία (τά μαδήματα εν τη) των παρισίων 95. 
Άκροπόλει (αι αρχαιολογικοί ανακαλύψεις εν) 175. 
Άκτινομυκητιώσεως (λόγος περίι 47.
’Αλληλογραφία (Μικρά) 10. 32ι 48. 64. 80. 96.112. 

128. 144. 160. 176. 192. 208. 224. 240. 256. 
272. 288. 304. 320. 336. 852. 368. 

Άμμανντών (I δηλητηριωδεστερος τών) 298. 
Άναγνιόστας (πρός τούςι τής Κ λ α ο ν ς  380. 
Άνακάλυψις νέου στοιχείου εν τώ ήπατι 15. 
’Ανάμικτα 288. '
’Ανασκαφαί ένΚύπρω υπό Χρ. Παπαδοπούλου 118. 
Άνασκαφαί εν Συ^άρει 207.
Ανέκδοτον τού Αυτοκράτορος Γουλιέλμου 14. 
’Ανέκδοτον του βασιλικού ζεύγους τή ς ’Ιταλίας 206. 
Άνδρωποι (φιλήουχοι) 14.
Άπογραφή (ή) κατά τήν αρχαιότητα 10. 
’Αποκαλυπτήρια (τά εν ΒουδαπέστηΙ τού άνδριάν- 

τος Φραγκ. D eálr, ΰπό Γρ. Γόίγου 305. 
Άπομνημθνεύματα(είκονογραφημένα)τούΤσάρου79. 
’Αρσενικόν (τόι εν τώ χάρτη 335.
Άρτοφάγων (περί) 62.
’Αρχαιολογικά, ΰπό Χρ. Παππαδοπούλου 82. 118, 
Άσδένειαι (αιφνίδιοι) καί αφύσικοι δάνατοι354.370. 
Άσδένεια (ή) τού διαδόχου τής Γερμανίας 350. 
’Αστρονομία (ή) καί ή φωτογραφική 15. 
’Αστυνομία (ή γερμ.) κατά τών μονομαχιών 238. 
Αύτοκράτωρ (ό) τής Βρασιλ. συνεργάτης περιοδ. 385. 
Αύτόχειρες (παίδες) 127.

Βάγνερ (μελοδράματα τού) Ιν Βρυξέλλαις 79. 
Βακίλλου (άνακάλυψις φωςφορίζοντοςδαλασσίου)31. 
Βαλανηοτομίας (επειςόδιον) 366. 
Βασιάδης(ΚωνσταντΤνοςΉρθκλής),μετάείκόνος289. 
Βασκάνια (τά· παρά τε τοΐς άρχαίοις καί το ίς’Αφρι

κανούς, ΰπό Χρ. Παππαδοπούλου 99. 
Βάττεμβεργ (5 πρίγκιψ) καπνίζων 222.
Βέρδης (ό) κατ’ οικον 142.
Βερνάρ )ή Σάρα) καί ή λεοπάρδαλίς της 222. 
Βερνάρ (κέρδη τής Σάρας) 286.
Βερναρδάκης (Δημήτριος) 193.
Βήμα (τό στρατιωτικόν) 110.
Βιβλιοδήκαι (αί μεγαλείτεραι ταυ κόσμου) 190. 
Βιβλιοδήκη 79.111. 143. 159. 175. 191. 207. 223.

239. 255. 271. 287. 803. 319. 335. 351. 867. 
Βιβλιοδήκη (ή) τού Γουλιέλμ. Σέρερ 222.
Βικέλας (Δημήτριος), μετα εΐκόνος 337. 
Βιομηχανίας (εταιρία τής οικιακής) εν Δανία 318. 
Βίο; (5 φοιτητικός) εν 'Ρωσσία 350· 
βίρχωβ (ÓI εις Αίγυπτον 222.
Βίσμαρκ (δ) περί καλλιτεχνίας 254.
Βλάχος (Άγγελος), ποεσβευτής εν Βερολίνω 209. 
Βλϋχερ (μία επιστολή πρός τόν) 270. 
Βολαπυκιστων (τό συνέδρων τών) έν Μονάχω 303. 
Βόλτς (ό) περί νεοελληνικής φιλολογίας 95. 255. 
Βοτανικοί (οι) κήποι ανά τήν ύφήλιον 270.

Γαιάνδρακες (οί) τής Ευρώπης 222.
Γάλα (ο καδαρός αήρ καί τό βόειον) 110.
Γάλλων (γνώμαι) άκαδ. περί τής Αύρηλ. παρδέν. 302. 
Γάλλων (χαρακτηρισμός τών) 78.
Γόμοι (οι χρυσοί) τού Πάπα 20G.
Γαστήρ (ή) τών Παρισίων 254.
Γέφυρα (νέα σιδηροδρομική) έν Σκωτία 240. 
Γεωγραφικών (περί) εταιριών 47.
Γεωπονία (ή σημερινή) 30.
Γεωπονίας (γνώμη τού Βίσμαρκ περί) 254. 
Γεώργιος (ό βασιλόπαις) έν Λειψία 379.
Γή (ή), τό νεώτατον έργον τού Ζολα 350.
Γκουνώ (ό) καί ή  εκκλησιαστική μουσική 255. 
Γλάδστων (ο) κυμβαλιστής 14.
Γουλιέλμου ι.τηλεγράφ, τού) πρός δικηγόρον 350. 
Γραφείον (τό παγκόσμιον) πληροφοριών 30. 
Γυναίκες (αί) καί oí άνδρες έν ¿ύρώιτη 222. 
Γυναίκες (επιστήμονες) 280.
Γυναίκες ώς ένορκοι 190.

Δαμασκηνού, Hayem  καί Κλάδου (έρευναι) 159. 
Δάνεια (δαπάναι καί) προς τήρησιν της ειρήνης 46. 
Δέρβυ (ί) περί πλουτολογίας 31.
Δεσδεμόνα (ή) ΰπό Σπυρ. Παγανέλη (μετά είκόν.) 1. 
Δήμαρχος (δ πρώτος δήλυςι 222. 
Δημοπρασία(ήένΠαρισίοις)τώνβασ.άδαμάντων120. 
Διάδοχος (ό) τής Γερμανίας γαλακτοπώλης 190. 
Διάδοχος (ό) τής Ε λλάδος έν Βερολίνιρ 379. 
Διηγήματα (Ελληνικά) έν Γερμανία 174.
Δίκη [περίεργος παρισιανή) 78.
Δικηγόρος (κυρία) 334.
Διονύσιος Ε '., Οικουμενικός Πατριάρχης 81.
Δορε (τό διαβατήριον τούι 286.
Δορπάτης (τό Πανεπ.) καί ό πανσλαβισμός 238. 
Δράματα (ελληνικά) ΰπό Ο. I. 312. 322. 
Δραστηριότης (φιλολογική) εν Γερμανία 818.
Δρόσος (ή) τού Matou 126.
Δύο φίλοι (οί). Διήγημα 103. 118. 138. 151. 167.

1S2. 203. 216.
Δωδέ ( ί)  περί 'Ριχάρδου Βάγνερ 127.

Έγγαστριμύδων (τέχνη τώνίκαί ΰκαδηγ. Κύσνερ 302. 
νΕγγελ (Έδουάρδος), μετά εΐκόνος 65. 
Έγκαδίθρυσις(ή)τοΰ νέου Πρυτάνεως εν Λειψία 334. 
Έ δισω ν (νέα έφεύρεσις τού) 304. ,
Είδοποίησις (περίεργος) 288. ¡
Είδος (νέου) πλυντικής μηχανής 224.
Εικόνες (άλληγορικάί) έν τή Σορβώννη 79. 
Είςοδήματα αγγλοιν πολτών καί συγγραφέων 287. 
Έ κ δεσ ις (εικόνων) έν Βρυξέλλαις 47.
Έκκάδαρσις (ή) τής γερμαν. γλώσοης 308. 
Έκπαίδευσις ¿ώσσων έν Γερμανίφ 351.
Έ λαιον (τό) κατευναστικόν τών κυμάτων 3!. 
'Ελληνισμός (ό) τού μέλλοντος ΰπό * * Φ, 273. 
’Ελλόβων ιδρέπτική δύναμις τών) 46.
Έ π α ΐτ ις  ι ή). Διήγημα έκ τού γερμανικού 8. 23.

38. 55. 74. 86.
Έπιδεώρησις (Ιξωτερική) έν Παρισίοις 334. 
Έπιδεώρησις (συρμική) 64. 80. 96. 112. 128. 144.

160. 176. 192 
’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία 15. 31- 47. 63. 79. 

95. 111. 127. 143. 159. 175. 191. 207. 223. 
239. 255. 271. 287. 303. 319. 835. 351. 367. 

Επιστημονικοί έρευναι έν Μεσογείοι 95. 
’Επιστημών (περιεχόμενον τών) 174.
Έ πιοτολή (ή μεγίστη) 110.
Έπιχορήγησις (κυβερν.) τών έν Σαξ. ιατρών 314. 
’Εργασία (ή διανοητική καί σωματική) 159. 
’Εργόχειρων (έκδεσις γυναικείων) Ιν ’Αγγλία 302. 
Έ ρω τος (τό άνδος τού) 123.
Έ σκιμώων (πολυφαγία τών) 30.
Έ ταιρ ίάι (χιιμικαί) 47.
Εΰγενίας (άξια βοστρύχου τής Αΰτοκρατείρας) 30. 
Ευκαλύπτου (ιδιότητες τοΰ) 270.
Ευφυολογία (ή) τού Μόλτκε 254.
Ευφυολογίας (δύμαΙ 62.
’Εφευρέσεις καί άνακαλύψεις 171. 208- 304. 
Έφημεριδογράφοι >παίδες| 94.
’Εφιάλτης (ο). Ποίημα ΰπό Κλ.'Ραγκαβή 130.

Ζακχάρεως (παραγωγή) 78.
Σακχαροποιίας (ή καιάστασις τί}ς) 30.
Ζάππας (Κωνσταντίνος), μετά εΐκόνος 257. 
Ζατρίκιον (τό) 46.
Ζουλουλάνδη (ή) καί τά παράσημά της 320.

Ηλεκτρικόν (νέον) πείραμα 336.
Ή λιου (αί κηλίδες τού) 127.
Ή μέραι (ai) τής έβδ. παρ’ Άραψ. ΰπό Παπαδοπ. 33S. 
Ήμέραι(έαριν.)έν EX),á<5i,úrriVi8CÍierl78.194 210. 
'Ημικρανία (ή παιδική) 63.

Θειον (τό) τής Σικελίας 110.
Θερμοκρασία (ή) τής επιφανείας τών δαλασσών 318. 
θερμομέτρου (κατασκευή τού υγρού) 110.
Θεωρία (καινή) περί τών σεληναίων βουνών 63.
Θνησιμότης (ή) εν ’Αγγλία 190.
θ ύ μ α  (νέον) εν τώ  βασιλ. οίκω τής Βαυαρίας 158.

’Ιατροί (oí) περί της νόσου του διαδ. τής Γερμ. 851. 
’Ιατρός (ό) Καρτου'λης έν Βερολίνω 190.
Ίδ έα ι (παιδαγωγικοί) τού Γκαΐτε ’275.
Ίερεϋς (ατρόμητος) 23S.
'Ιπ πε ίς  (οί) τής 'Ρωσσίας 14.

Ισπανία  (οί έγκληματίαι έν) 270.
Ιστορία της δανατικής ποινής 19. 34.
’Ιταλίδων ιφαντασιοπληξίαι) 334.
’Ιωακείμ Γ '.,  πρώην Οικουμ. Πατριάρχης 97.

Κακοκαιρία (ή) καί τά δάση 155.
Καλλιγας (Παύλος), μετά εΐκόνος 321.
Καλλιτεχνία (ή) καί δ έμπορος 6. 17. 38. 
Καπνίζειν(πώς βλάπτει καί πώς δεν βλάπτει τό)159. 
Καπνός (δ) καί οί Μεξικανοί 62.
Καρδίας (ή δύναμις της) 207.
Κάρολος (ό) ΙΒ '. τής Σουηδίας 174.
Καστόρχης (Εύδύμιος) 225 
Κατάστασις (συρμικήι, μετά εΐκόνος 32.
Κάτοικοι (οί) του Μαρόκκου 107.
Κιρκασσίας (αι ενδυμασίαι τών γυναικών τής) 142. 
Κλέβελανδ (ή κ.) καί 4 Σύλλογος τής Ιγκρατείας 62. 
Κλειδοκύμβαλου (νέον εΤδος) 207.
Κοιλιοδουλία (τ̂ 'ι τών Κινέζων 02.
Κολόμβου (ή οικία τούι έν Γενούη 238.
Κροΰπ (ανέκδοτα περί) 286,
Κυνοτροφείον κυρίας 254.
Κύπρου (περί τής άρχ.), ΰπό Χρ. Παπαδοπούλου 82. 
Κωνσταντίνου(ή άφιξιςτού διαδόχου)είς Λειψίαν 313. 
Κωνσταντίνους (ό διάδοχος) έν βερολίνω 379-

ψ Λάμπρος (Παύλος), μετά είκο'νος 369.
Λεϊβνιτίου (νέαι έπιστολαί τού) 207.
Λειψία (ή) καί ό Άρεως πάγος 95.
Λεσσεψ (ό γάμος τού) 126.
Λεσσέψ (Φερδινάνδος) 113.
Λΐκνον (τό) τού αύτοκρ Γουλιέλμου, μετά εΐκόν 288. 
Λογική 302.

Μαγειρεία (τά) τής βασιλίσσης Βικτωρίας 62. 
Μαδήματα (τά) τού έν Βερολίνω ανατολικού φρον

τιστηρίου 351.
Μακροβιότητος (βοηδητικά τής) 78.
Μελόδραμα (τό δημοφιλέστατου) 271.
Μέντσελ (νέα έργα τού ζωγράφου) 287. 
Μεταρρυδμίσεις είς τούς σιδηροδρ κοιτώνας 238. 
Μή πίστευε. Ποίημα ΰπό Κων. Φ, Σκόκου 27. 
Μηχαναί (αίι έν τή οΐκογενεία 223.
Μηχανή ραψίματος καί κεντη'ματος 208. 
Μνημονικού (ήρωες τούι 174.
Μολύβδου (παραγωγή) 110.
Μονομαχίαι (αί) έν Γαλλία 94.
Μούμιαι (αι αίγυπτιακαί) καί ο Σλίμαν 15. 
Μουσείου (τό έν Βιέννη νέον Φυσικοϊστορικον) 187. 
Μουσική (ή) τών εντόμων 98.
Μουσόληπτοι (ύπηρέται) 94.
Μυρμήκων (ή μακροβιότης τών) 191.

Ναδαλία, βασίλισσα τής Σερβίας 177.
Ναρκωτική (ή κατά ΡαιιΙ ΒβιΊ νέα) μέδοδος 223. 
Νεκρομάντις (ό) 91.
Νεοελληνικής (ό Αύγουστος Βόλτς περί) φιλολογ. 255. 
Νεφών (περί σχηματισμού τών) 126.
Νήσος έκ δείου 14.
Νιόβης (ή άνακάλυψις τού άγάλματος τής) 79. 
Νόμισμα (τό έπί γης) 94.
Νόμου (περί του)τής κληρονομικήςπροδιαδέσεως 239.

Ξενισμών (εξοστρακισμός τών) έν Γερμανία 367.

'Οδοί (αί έμποοικαϊ) πρός τήν ’Ανατολήν καί -τάς 
’Ινδία; 114. 136. 146. 164 

Οικονομικά (τά) τής Γαλλίας τώ 1813 46. 
Ό πιοφαγία (ή) 94.
Ό ρφεΰς(ό)καί ή ΕΰρυδίκηυπόΣπυρ. Παγανέλη 199. 
Όσφρήσεως (φυσιολογικοί περί) έρευναι 15.

ΙΙανεπιστήμιον (νέον) 63.
Πανεπιστημίου (ή τού Έδνικοΰ) 143.
Πανταζίδης ( ’Ιωάννης) 353.
Πανώριος (ό ομογενής καλλιτέχνης) έν Μονάχφ 255- 
Πάπας (αί κυρίαι τής 'Ρώ μης καί ό) 14. 
Παπαρρηγέπουλος (Κωνσταντίνος), μετά εΐκόν. 145. 
Πσπαρρηγόπουλος (Πέτρος), μετά εΐκόνος 161. 
Παραγγέλματα (βιωτικά) 42. 107. 150. 171. 
Παρατηρήσειςήνεαι) έπί τοΰ άνδρωπ. δέρματος 191. 
Παραφοραί (αίσδηματικαί) τοΰ Βίσμαρκ 334. 
Παράφρονες (οί) Ιν 'Ρω σσία  174.
Παρίσιοι (τί καταναλίσκουσί κατ’ έτος οί) 350.



ΓΙαστέρ (ή μέθοδος και τό νέον ίδρυμα του] 207. 
Πιθήχων (νοημοσύνη) 254.
Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων 13 29 

45. 61. 77. 93. 109. 125. 141. 157. 178. 189. 
205. 221. 237. 253. 269. 285. 301. 317. 333. 
349. 365. 378.

Πίνσξ (στατιστικός) του Βερολίνου 291. 
Πληθυσμιοΰ (ή αύξησις τοΰ) 95. 
ΠληροφορίαΜστατ.)περΐτοΰ«ληΐΗ>σμ.εγτΐ)ύφηλ.206. 
Ποδήλατου (τό) εν τοΤς στρατόίς 14.
Ποιητών (τραγικόν τέλος των ρωσοων) 46. 
Ποικίλα 14.. 30; 46. 62. 78 94. 110. 126. 142 

158. 174. 190. 206. 222. 238. 254. 270. 286. 
302. 318. 334. 350. 366 379.

Πολυτεχνικού ανακοινώσεις 240. 256.
Ποντικοί (οι] ιώ ν  Παρισίων 288.
Προαίσ'όησις (μία) 366.
Προςέλευσις ιήίτοΰΚωνστ. εις τον ένΛιιψ.ναόν 318. 
Προϋπολογισμός (ό) της έν Βερολ. Άκαδημ. 287. 
Προφοράιή)τήςΈλληνίκήςι5πό’Εδουάρδ.’Έγγελ 226. 
Προφορά (ή) τής 'Ελληνικής υπό Φιλοσόφου 162. 
Πρωτεύουσα ιή) τη;Αίγυπτου (μετά τριών εΐκόν.)42. 
Πτωχεία (ή έν Εόρώπη] 94.
Πυγμαίων (λαός) έν Αφρική 223.
Πυρκαϊά (ή ΐτ η ς  O péra com ique καί ό Σάβ 238. 
Πώλησις Ολοκλήρου πόλεως 78.

'Ραγκαβή(τάέργα)έντη’Ανατ. Σχολή των ΙΙαρισ.1 1 1 . 
'Ραγκαβής (Κλέων) υπό Ο. Γ. 129.
'Ρ ιζικό (τό) τής Άννίκας. Διήγημα ύπό Άριστ. Π.

Κουρτίδου 214. 22 /. 242.
'Ριπίδιον (τό) τής Άδελίνας Πάττη 270.
'Ρόδον (τί κοστίζει εν] 30.
'Ρόδου (ό κολοσσός τής) 206.
'Ρότσιλδ (οι καλλιτεχνικοί θησαυροί τοΰ) 207. 
'Ρωσσίας (ή φωνή του διαδόχου τής) 126.

Σαββάτου (ή μετάθ. τοΰ ΐουδ ) εις τήν Κυριακήν 190. 
Σάπωνος (σημειώσεις περί) 190.
Σεισμών (επιστημονικά πορίσματα περί) 58. 
Σιδηρόδρομοι (οί βωσσικοί) 270.
Σίδηρου (τό αρχαιότατου τεμάχιον) επί γης 63- 
Σινικης (ή μελλουσα αΰτοκράτειρα τής) 100. 
Σιτοδεία (ή) έν Μικρά ’Ασία 158.
Σιών (ή|, μετά είκόνος 27."
Σκεύη (τα) τής τραπέζηςτοΰάγγλ βασιλ. οίκου 222. 
Σκρίβη (περί Ευγενίου) 288- 
ΣτέμματαΙτα αύτοχ.ρ.) τηςΓερμαν., μετά είκόν.352. 
Στενογραφίας (ιστορία τής) 271.
Στεφανία (ή πρινκήπισσα) ώς συγγραφεύς 287. 
Στραγγαλισταί (οι, μεταξύ των πτηνών 247. 
Στρατηγών (χαρακτηρισμός τών μεγάλων) 246. 
Στρατός (ό) τής σωτήριας 363.
Συγκοινωνίας (γενίκευσις τής τηλεφωνικής) 63. 
Σύλλογοι (οι φοιτητικοί] εν Γερμανία 238. 
Σύλλογος (διεδνήςι φοιτητών έν Βερολίνο) 271. 
Συγκοινωνία (ύπερωκεανεία τηλεγρ.) 379. 
Συμπτώσεις (περίεργοι) 126.
Σύριγμα (τό εν θεάτρ.) έπιστημ. εξεταζόμενου 367. 
Συρμικαί παρατηρήσεις, μετα είκόνος 48.
Σφήκες ιήμεροι) 80.
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Η Δ Ε Σ Δ Ε Μ Ο Ν Α
υπό ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π Α ΓΑ Ν Ε Α Η .

Εί? την φαντασίαν τή? νεαρά? ΔεσΒεμόνα? βαΟ·ε~αν είχε 
προξενήσει αΐσδ-ησιν ή άφήγησις τών πολεμικών άδ·λων τοδ 
Όδ·έλλοο. 'Υπο τήν γοητείαν τήζ εύγλωττου παραστάσεωζ 
τών μεγάλων γεγονότων, ών ήρωζ έγένετο 6 αφηγούμενο?, 
ή ωραία κόρη ήσ9·άν9η Βονιζομένην αγνώστω? τήν καρΒίαν 
τ-η?, καί ότε οί υγροί όφ&αλμοί τη?, έφ’ ών ΒιαΒοχικώ? 
άπετυχοϋντο πασαι τη? ψυχή? τη? αί συγκινήσει?, έστη- 
ρίχΟ·ησαν έπί τοΰ Μαύρου στρατη
γού, αϊσ9·ημα ανεξήγηταν, θαυμα
σμού ίσο»?, ¿πλήρωσε τήν ψυχήν τη?·
'Υπό τήν επιρροήν τών &ριάμβων του 
Μαύρου, ή ΔεσΒεμόνα καρέβλεπε τό 
μελανόν αΰτοϋ πρόσωπον, καί καί)·’ 
όσον ή κα&ημέραν άφήγησι? καί ή 
σχέσι? ¿χώρει &ερμότερον, ή εύμορ
φο? κόρη, ή άπαξιοϋσα νά άτενίση 
τόν κομψότερον τή? Ένετία? νεανίαν, 
ήσΰάνετο τήν ψυχήν τη? Βιανόιγομέ- 
νην εί? άγνωστα αισθήματα, καί σχε- 
Βόν ¿νετρύφα εί? τά  άΒρά χείλη, τήν 
ουλήν κόμην τοΰ Μαύρου, καί τού? 
μελανωτέρου? καί τοΰ Βέρματός του 
οφθαλμού? δπου πολεμικόν μένο? καί 
μαχών κεραυνοί άνέ&ρωσκον ¿τι. Τών 
τρόπων τοΰ Όίλέλλου ή άπλότη?, ή 
απέριττο? αύτου καί μετριόφρων άφή- 
γησι?, τό κλέο? Βι’ ου είχε καλύψει 
εαυτόν καί την Ένετίαν, ή τό όνομά 
του άΒιαλείπτω? σαλπίζόυσα φήμη 
πλειότερον πάση? κομψοπρεποΰς άβρό- 
τητο? εΐχεν επηρεάσει τήν νέαν Ένε- 

χΑΐ:ι!ί. τ ο α ο ι  ι- .

τήν. ΙΙολλάκι? εκτοτε άνήλίλεν ό Ό&έλλο? τοΰ λαμχροΰ 
μεγάρου της τά? κλίμακα?. 'Η  συνήθεια εΐχεν άφαιρέσει 
άπό τής δψεως του Μαύρου δ,τι Βυσάρ&στον ή άπεχδΊ? παρ- 
ήγεν ή πρώτη του έμφάνισι?, καί ό όσημέραι αύξων θαυ
μασμό? τή? κόρη? πρό? τόν μαΰρον στρατηγόν καί ναύ
αρχον, έγένετο τυ πυρ, ή σφύρα καί ό άκμων έφ’ οδ 
τοΰ πνευματό? τη? πρώτον, καί τή? καρΒία? της εΐτα 

έσφυρηλατήδ-ησαν τα  Βεσμά.

Α .
Τόν στρατηγόν Ό&έλλον &αυ· 

μάζουσα ή ΔεσΒεμόνα, ένόμιζεν ότι 
τήν Βόξαν καί το κλέο? του θαυμά
ζει μόνον. Άλλ’ δμως ήπατάτο! . . . 
Έ ρω ? όξύ? άνέφλεξε τά  στήδ·η τη?, 
καί έάν έν&ουσιώσα ήκουε τοΰ Μαύ
ρου τού? θριάμβου? τού? πολεμικού?, 
βα&ύτερο? ό ενθουσιασμό? αυτή? άπέ- 
βαινε, Βιότι ήρω? τών θριάμβων ήν 
αυτό?. Τό κατ’ άρχά? ένόμιζεν δτι 
άπλώ? τήν Βόξαν τών μαχών ήγάπα, 
τόν Μαΰρον καί του? λόγου? του άκού- 
ουσα. Μετά μικρόν ένόησεν δτι τόν 
στρατηγόν ¿λάτρευε, λατρευουσα τήν 
Βόξαν του . . . 'Ολοτελώ? έάλω ή 
καρΒία τη?. Ό  έν&ου? τή? παρθένου 
θαυμασμό? εις Ιρωτα άκράτητον με- 
τέπεσε. Τυφλόν καί πονηρόν, πανοΰρ- 
γον 18ιότροπον, κακεντρεχή αυθαίρε
τον παρέστησαν οίΈλληνε? τόνΈρωτα
  Καί ήΒη, σφοΒρώ? έρώσα,

I
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2 ΚΛΕΙΩ.

ήσδάνετο σκοτιζο,μένην του πνεύματός της ττν διαύγειαν, κα
θόσον εις την καρδίαν της ¿κόχλαζε τό πάδος, και Εσχυρώς τα  
βλέφαρα των οφδαλμών κλειόμενα, έφ’ όσον τής παρδενικής 
καρδίας της ή κάλυξ διηνοίγετο είς του Έρωτος τό πνεύμα 
το γλυκύ. ΕΕς γόνδολαν δοήν εισέρχεται νύκτα τινά. Τον 
έραστήν της, τον μελλόνυμφον άκολουδεΐ, τά  πατρικά όρι- 
στικως λιποΰσα δώματα. Γοργώς άφίπταται τό άφρόπλη- 
κτον άκάτιον, ταχύ διολισδάϊνον εις τον γλαυκόν Άδρίαν. 
'Ο  ναύαρχος, 6 Μαύρος στρατηλάτης έδάμασε τήν κόρην, 
αυτός τό πρώτον δαμασδείς. Ατρόμητος είχε προσβλέψει 
είς τους φόνους και τό αιμα των μαχών, άγέρωχος, προ
κλητικός, απτόητος εΤχε κρατήσει τό πηδάλιον είς τού πέ
λαγους τον άνεμοστρόβιλον. Γαληνιαία είναι ήδη ή θά
λασσα· κραυγή πολέμου ούδαμού ακούεται, άλλ’ ό Ό δέλ- 
λος τρέμει! . . .  - ’Εντός αυτού τήν δύελλαν, τάς αγωνίας 
τών μαχών, τους στεναγμούς, τά  τραύματα διήγειρεν ό- 
Έρως. Θεέ · ύπε'ρτατε καί έπίβουλε! Είς τά  γλυκόπικρα 
δεινά τών έρωμένων έντρυφας. Ούδείς ποτέ σε έκαμψε- τά 
πάντα συ όπέταξας.- Τους πόνους τής κάρδίας αγνοείς, ό 
Ερως σύ ούδέποτ’ έρασθ-είς. Συνώνυμον τό όνομα πρός τήν 

„καρδίαν“ έχεις, κ’ έν τούτοις είσαι άκαρδος.
. . . .  *

Τής &-υγατρός τό μέτωπον να άσπασδή, κατά τό είω- 
δός, ¿ζήτησε, πριν ή κατακλιδή, τής Δεσδεμόνας ό πατήρ. 
Τής κόρης του ή γέννησις, της συζύγου του τόν Ο-άνατον 
έπέφερε, κ ενώ τό λίκνον ήνοιγε τήν Δεσδεμόναν βρέφος 
νά δεχ&ή, ό τάφος της μητρός της ήνοιγε! Πατήρ καί μή-· 
τηρ εν ταυτώ υπήρξε τότε ο' γεννήτωρ δι’ αυτήν. ’Εντός 
τού πλούτου ττν άνέδ-ρεψε. Πορφύραν χρυσουφαντον ¿νέδυσε 
τό σώμά της, με τήν στοργήν του τήν παράφορον καί τήν 
τυφλήν ¿κάλυψε τήν κόρην του ό γέρων γερουσιαστής, τής 
αγέρωχου Ένετίας πολίτης, μεγιστάν, και εύγενής. Νά την 
λατρεύη, νά τρέμη δι’. αυτήν, Εδού τού βίου του ό μόνος, 
ό υπέρτατος σκοπός. Τού Δόγη τήν οργήν, τών „στεναγ
μών τήν γέφυραν“, των Λ ίχα  τήν κατασκοπείαν καί επι
βουλήν, τούς „μπράβους“, τόν δολοφόνον χάλυβα, τά  σκο
τεινά υπόγεια τής φυλακής, τό κύμα τού Άδρία ουδόλως 
έλογίζετο προ τής αγάπης και τού μειδιάματος τής κόρης 
του. Ή  Δεσδεμόνα,ουρανός καί κόσμος ήτο διά τόν πα
τέρα της! Εισέρχεται ό γέρων, άλλ’ έρημου της κόρης τόν 
κοιτώνα 8-εωρεΐ. Έκπλήξεως κραυγήν άφίνουσι τά  χείλη 
του. Δρομαίοι άγγελοι διπλοί, τάς πύλας τού μεγάρου 
του εν .βία τότε κρουουσι. — ,,‘Η κόρη σου τόν Μαύρον 
ήκολούδησε μακράν τού οίκου“ φωνεϊ ό είς. — „Νά φδά- 
σης παραχρήμα εις τού Δόγη τό άνάκτορον“ ό έτερος φω
νάζει. „Συνήλθε τό Συμβούλιον.· αύ&έντα σπεύσε! Συμφέ
ροντα σπουδαία τού Κράτους κινδυνεύουσι“ φωνεΐ καί πάλιν 
τού Συμβουλίου ό απόστολος. Τήν κεφαλήν του πλήσσει 
6 πατήρ. Εις κόρακκας, καί πέραν έτι, ¿^αποστέλλει καί 
Δόγην καί Συμβούλιου! Με βήμα νεανίσκου κατέρχεται τάς 
κλίμακας ό.γέρων όδυρόμενος. Τό τέκνον, την Δεσδεμόναν 
του φωνάζει άπελπις.. „Τόν Σατανάν ¿κείνον, τόν Μαύρον 
8·έλω νά Εδώ“ κραυγάζει 6 πατήρ. ,,’Αλλ’ ' είς τού Δόγη 
ήδη προ μικρού έκλήδη ό .’Οδ-έλλος“ προσδέτει τού Συμ
βουλίου,ο κλητηρ.. „Είναι ¿κεί, αύδ-έντα, κατεπειγόντως προς- 
κή.ηθ·είς, τ ή ς . εύτυχούς τού μέλιτος Σελήνης τήν ¿πίζηλον 
καί- ώραίαν απαρχήν πρωίμως ,άποκόψας καί άναβαλών πρός 
άκραν του κα\ εύλογον οργήν, υπό τήν άμεσον τού Δόγη 
καί τού .Συμβουλίομ πρόσκλησιν. Τόν Μαύρον, τόν μέλλοντα

γαμβρόν σου, καί ίσως ήδη, έάν δέλης νά ίδής είς τού Δόγη 
τό άνάκτορον, αυδέντα, σπεύσον έν σπουδή.“

Β ·

Πολύφωτοι λαμπτήρες φωτίζουσι τήν σκυδ-ρωπήν καί 
μυστικήν τού Συμβουλίου αΐδ-ουσαν. 'Ο  λευκοπώγων Δόγης, 
τά  σύμβολα τού αξιώματος του φέρων, είς δρόνον κάθηται 
υψηλόν. Πέριξ αυτού τής Ένετίας οί συγκλητικοί σιγώσι 
με κεκλιμένην κεφαλήν. Ένιύπιον τού Δόγη ό Μαύρος ίστα- 
τα ι σιωπηλός. Ν’ αναχώρηση πρέπει παρευδύς. Τής Έ νε
τίας τά  συμφέροντα σπουδαίου διατρέχουν κίνδυνον. Τήν 
διαταγήν έξέδωκεν ό Δόγης. Είς δύο λέξεις περιέχεται: Ν’ 
αναχώρηση παρευδύς.“ Πλειότερον τού Δόγη ν’ άναχωρήση 
δ ’Οδέλλος ήδ-ελεν . . . .  Ά λλ’ όχι καί της πόλεως μα
κράν τής Δεσδεμόνας! . . . .  Φρενήρης είσελαύνει είς τήν 
αίδ-ουσαν τής Δεσδεμόνας ό πατήρ. Τήν δέσιν τού συγκλη
τικού, παρά τόν Δόγην, άρνείται ο γέρων νά δέχ&ή, καί ώς 
κοινός αστός αυτός ό μέγας Γερουσιαστής, ένώπιον τού Συμ
βουλίου δρδ-ιος ίστάμενος ζητεί δικαιοσύνην, τήν κόρην του 
ζητών. „Κακούργε!** λέγει αίφνης, προσβλέπων τόν Ό δέλ- 
λον, καί Ιπιλήσμων Ιαυτού όρμα να τον κτυπήση. Τού 
Δόγη ή φωνή αυτοστιγμεί ττν τάξιν ¿πανέφερε. Έκπε- 
πληγμένος άτενίζει πρός τόν γέροντα, καί διά τού βλέμμα
τος πυνδ-άνεται μήπως αί φρένες επαδον τού άτυχούς. ’Αγέ
ρωχος, δριμό προβάλλει τότε κατηγορητήριου κατά τού 
Μαύρου δ πατήρ. Αισχρόν άπαγωγέα καλεΐ τόν στρατηγόν 
ζητεί δικαιοσύνην καί έκδίκησιν, Ικλιπαρεί, γονυπετεί, καί 
κλαίει!!! Ή  άκαρδος, ή φοβερά Συνέλευσις συνεκινήδη πρός 
στιγμήν. Τό φίλτρον τό τραυματισμόν τοιαύτην ήσκησεν 
έπφροήν, ώστε σιγώσι τής Ένετίας ΐά  συμφέροντα, ό υπερ
φίαλος τής πόλεως έγωϊσμός σιγά, καί τού πατρός τό φίλ
τρον, ή στοργή δεσπόζει, έπιβάλλεται έκέϊ . . . .  — „Καί 
τ ί απολογείσαι, Μαύρε;“ φωνεί ό Δόγης πρός τόν στρατη
γόν! — ,Έ γώ  νά άπολογηδ-ώ“ κραυγάζει ό ’Οδέλλος! Μή
πως άρνούμαι τής Δεσδεμόνας τήν φυγήν; Τήν έλαβον, 
πλήν σύζυγόν μου τήν κατέστησα. 'Ως σύζυγόν μου τήν 
τιμώ, καί τήν λατρεύω ώς δεότητα! Δεν τήν άπήγαγον! 
Έκούσα με ήκολούδ-ησε. Τό χείλος μου δεν ψεύδεται! 
Έ άν δ γαληνότατος έγκρίνει Δοόξ καί τό Συμβούλιον, ή 
Δεσδεμόνα άς κλη&ή εδώ, καί παρευ&ύς. ’Εκείνη άς λα- 
λήση άντ’ ¿μου. Τήν καταδίκην ή τήν άδωότητα, καί 
μετ’ αυτής τήν ευτυχίαν μου, από τού στόματος τής Δεσ
δεμόνας αποδέχομαι.

Γ'.

Προσέρχεται μετα μικρόν ή Δεσδεμόνα. Πρός τόν πα
τέρα βλέπει έμφοβος καί σπεύδει νά γονυπετήση προ αυτού. 
Τό πρόσωπον τό έξαγριωδέν τού γέροντος παγώνει τήν παρ-
8-ένου. Είς τήν σφοδράν τής κεφαλής της κίνησιν χρυσά 
τής κεφαλής της τής ξανδ-ής τά  κύματα κυλίουν είς τούς 
ώμους της. Οί υπόχρυσοι σαλεύουσι δακτύλιοι, μετά παλ
μών διολισδαίνοντες είς τόν αφρώδη καί αβρόν παρδενικόν 
της κόλπον. Έ γγός αύτης δ μαύρος φαίνεται ’Οδέλλος. 
Ή  κρινοδάχτυλος Ή ώ ς έδώ, τό-σκότος καί δ Τάρταρος 
έκεί. Έ πίω ς τήν Δεσδεμόναν έρωτα ο Δόγης. Τήν άλουρ- 
γίδα τών χειλέων της ανοίγει τότε, καί πρός τόν αυστηρόν 
πατέρα της τούς μαύρους όφδαλμούς της στρέφουσα, ,,ή 
ευχή καί ή συγγνώμη σου τήν πλήρη ευτυχίαν μου κωλύ- 
ουσι“ λέγει ή Δεσδεμόνα. „Τήν χάριν ττν διπλτν γυνυπε-
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της,' ω πάτερ μου, έπίχαλοΰμαι παρά. σου. Τόν άγαπώ!
’Ιδού ή μόνη δικαιολογία μ ο υ !............. Μ’ έγέννησας,: μ’
άνέδρεψας, καί τήν ζωήν παράδεισον νά καταστήσης προσ- 
επάδησας, ώ πάτερ μου, κ’ ηύχήδ-ης. Τήν ευτυχίαν σου 
αυτήν, πρός ήν δυσπίστως ένητένισα, άπροσδοκήτως.φέρει ή 
Μοίρα προ έμού. Ή  γενναιοψυχία σου τήν τόλμην τήν νεα
νικήν άς ύπερβάλη, πάτερ! Συγχώρησόν με·· τήν κόρην σου 
εύλόγησον καί τόν Όδέλλον. Έκούσα έγκατέλειψα την πα
τρικήν μου στέγην. Νομίζεις ότι δεν έπληγη ή καρδία μου; 
Καδημαγμένη δμως, νεκρά δά  έμενε, έάν τού Ό δέλλου μου. 
μακράν έπέπρωτο νά ζώ. Τόν σύζυγόν μου ήκολούδ-ησα με 
τήν έλπίδα πάντοτε νά κάμψω τόν πατέρα. ’Ιδού γονυπε
τής παρακαλώ- συγχώρησόν τό τέκνον -σου. Ευτυχή έάν 
ηύχήδης καί έπύδησας εμέ, κατάστησόν με ευτυχή τήν χα- 
ριν, τήν συγχώρησιν παρέχων μοι!· Από τής πλήρους ευτυ
χίας μου, έλλείπει μόνη ή συγγνώμη·σου. Αυτής ή έλλειψή 
είναι αρκετή τον βίον, τήν γαλήνην μου νά φαρμακεύση 
έντελώς. Μή μοι τήν άρνηδής! Ευδαίμονα νά μ’ ίδης δέν 
ήτο τ ’ όνειρόν σου; Είπέ δτι με συγχωρείς, καί τ ’ όνειρον 
σου τό γλυκύ δεν είναι πλέον όνειρον . . . .

*

Είς τήν στοργήν έκλείσδη έντελώς τό χείλος καί ή 
καρδία τού πατρός. Κεραυνοβόλος έδεώρησε τήν κόρην 
του, μανιωδώς έστράφη πρός τόν μαύρον. — „Μαύρε!“ κραυ
γάζει. „Τού τέκνου, τής αγάπης μου ληστά έπίβουλε, είς 
τάφον ζώντα μ’ έρριψας, πατέρα άπαιδα κατέστησας έμέ,
δ ιό τ ι  δεν έχω πλέον τέκνον! Άφρων! Ή  τρομερά
δυσία της δεν σε έφόβισε λοιπόν; Τό βήμά της τό τολ
μηρόν τους όφδαλμούς σου δεν διήνοιξε; Είπέ μοι, Μαύρε, 
καί ποίαν πίστιν τολμάς νά έχης πλέον είς τήν γυναίκα, 
ήτις άπηρνήδη τόν πατέρα της, τάς αναμνήσεις της ¿λά
κτισε τάς παιδικάς, τού οίκου της τό άσυλον, τής κοινω
νίας τήν ύπόληψιν; Την στέγην έγκατέλιπεν υφ’ ήν άπέ- 
δανεν ή μήτηρ της, όπου χαιδίον έπαιξε μικρόν, καί ένδα 
έκαστη αϊδουσα καί άνα'μνησιν τερπνήν άδώων χρόνων καί 
χαράς τή  άνεκάλει πάντοτε! Αφού έμέ, τόν γέροντα πα
τέρα της έμέ, δςτις παρά τό  λίκνον της ήγρύπνησα, καί 
άϋπνος έκ φόβου μή ό κώνωψ ταράξη τού υπνου της τά 
όνειρα, ώρας μακράς διέμεινα πλησίον της, αφού έμέ άκάρ- 
δως έγκατέλιχε, δά  άγαπήση σέ, είς σέ 8·ά άφοσιωδή, τήν 
τύχην της καί τήν ζωήν, πρός τήν ζωήν σου καί τήν τύχην 
σου άλύτως νά συνδέση δύναται; Καί πίστιν, καί πεποίδη- 
σιν όποιαν νά έμπνευση είναι ίκανη ή άπαρνήτρια τού οίκου 
της, ττς  πατρικής φιλοστοργίας ό φονεύς; ’Αφού είς τήν 
καρδίαν της τό φίλτρον καί τού τέκνου ή στοργή άπέδανε, 
έλπίζεις, Μαύρε, τής συζύγου νά βλαστήση ή άφοσίωσις; 
νΩ! έάν εΤχον κεραυνούς! ’ Φρικώδη δμως αστραπήν κατά 
τής κεφαλής σου ρίπτω. Σέ καταρώμαι Μαύρε! Είδε τό 
όνομά σου συνώνυμον τού ζηλοτύπου ν’ άποβή, καί φρίκης 
σύμβολον άπαίσιον! Τόν τρομερώτερον τών κεραυνών κατά 
τής κεφαλής σου ήδη έξηκόντισα. 'Τπό τά  δήγματα τά 
απηνή καί ακούραστα του ζηλότυπου πάδους σου σέ κατα-, 
ρώμαι νά σπαίρης πάντοτε. Λυσσών, άλγών άπό τού πόνου 
σου'τού ήδικού, καί τής φρικώδους νόσου τής ψυχής, μα- 
ταίως νά δρηνής καί νά ζητης άνάπαυσιν. 'Ο  ΰπνος νά σέ 
φεύγη. Τήν σύζυγόν σου άπιστον νά δεωρής, τό παν νά 
υποπτεύεσαι, καί τήν σκιάν αυτήν! Είς τήν διαβολήν ν’ 
άνοιξη ή καρδία σου. Είς σκορπιον κακούργον, άλιτήριον 
να δώσης τήν φιλίαν σου, καί τής έμπιστοσύνης σου τής

άνοήτου καί μωράς έλεεινόν νά ΐίέσης δύμα. Άκαίρως πλέον 
καί άνωφελώς τούς όφδαλμούς σου νά διανοίξης τους- τυ
φλούς, καί ή άνάβλεψ^ς αυτή πηγή όδόνης, συμφοράς, καί 
δρήνων ν’ άποβή. Ματαίως ,νά μετανοής. Νά τρέμης, νά 
φοβείσαι, νά σχαράττεσαι, οξείς τούς άφορήτους πόνους νά 
χίσδάνεσαι, άλλ’ άλογοι οί. φόβοι σου νά ήνε! Τό ¿γχειρί- 
διον νά δράξης ώς ό ναυαγός σανίδα είς τό άφρισμένον πέ
λαγος. Αύτόχειρ ν’ άποδ·άνης, καί δνήσκων νά άγωνιας, 
συγγνώμης νά μή τύχης, νά βλάσφημης άγρίως. Παρηγο
ριά σου, έλπίς ή αυτοχειρία νά γενή. Ποδών μικρόν νά 
ήσυχάσης,· τήν έφήμερον γαλήνην, τήν ησυχίαν τής στιγμής 
διά κολάσεως μακράς νά άνταλλάξης δνήσκων, καί αίωνίας 
οδύνης καί ποινής!

β '

Ό  άτρόμητος ’Οδέλλος έφρικίασε. Έμφόβως δ Δόγης 
άνεπήδησε, καί τρόμος απροκάλυπτος κατέσχε τό Συμβού
λιον. Ν’ άρδρώση λέξιν άσδενή ή Δεσδεμόνα άπετόλμησε. 
Μαινύμενος .έκ τής οργής έστράφη ό πατήρ της τοξεύων 
βλέμμα τραυματισδέντος πάδ-ους πατρικού, στοργής σβεσδεί
σης ήδη. — „Τολμάς είσέτι νά λαλής, άδλία!“ άνεφώνησε. 
„Σου άρνούμαι τήν συγγνώμην μου, καί ώς ευχήν καί προίκα 
σοί δίδω τήν κατάραν μου. Νυχδημερόν νά σέ διώκη τού 
δυστυχούς πατρός σου ή άλγεινή άνάμνησις, καί όταν άπο- 
δάνω, τό όργίλον φάντασμά'μου με μάστιγας καί δάδας 
καιομένας νά σέ κυνηγά.· 'Η  .κλίνη σου τ  μαλακή, νά κα- 
ταστή ό φρικαλέος τάφος σου, καί τό άβρόν προσκέφαλον, 
έφ’ ού ή κεφαλή σου δ ’ άναπαύηται, τού μαρτυρίου τού δα- 
νάτου σου τό δργανον! Ό  δπνος σου άγώνος έφιάλτης· δα- 
νάτου ρόγχος ή πνοή σου, ή έγερσίς σου βάσανος, καί δαί
μων τής Κολάσεως, καί τιμωρός σου δαίμων νά καταστή ό 
Σατανάς αυτός, ό Μαύρος όν ,ήγάπησας. Ίδέ  πώς τρέμω! 
Τού γέροντος πατρός σου ίδέ τήν κόμην τήν λευκήν, τόν 
πώγωνα τόν πολιόν προρρίζως σαλευόμενον έκ τής άπέλπι- 
δος οργής. Συ είσαι ή αιτία! Βρέφος σέ έδλιψα είς τάς 
άγκάλας μου· χαιδίον σέ ¿στήριξα περιπατούν, καί κόρην, 
ευδαίμων καί υπερήφανος, σέ έβλεπαν πλησίον μου. Τά 
τέκνα σου νά ευλογήσω τλπιζον, καί τάς μικράς των κεφά
λας φιλών, τάς χεΐράς των 8-ερμαίνων εις τούς κόλπους μου, 
είς τήν άγκάλην μου παράφορος δλίβων αυτάς σέ νά ένδυ- 
μούμαι οπότε ήσο νήπιον! Οϊμοι! Τά όνειρά μου συνετρί- 
βησαν, καί ορφανός άπεμεινα ό δυστυχής! Έ άν σέ Ιδαπτα 
ευλογητή καί ποδ-ητη δά  μοί ήτο ή άνάμνησις. Φιλοστορ
γίας δάκρυον δερμόν δά  έχεον έπί τού τάφου σου, τό 
όνομά σου τό αγαπητόν τά  χείλη μου 8·ά έψέλλιζον τά  
τρέμοντα. Α λλ’ ήδη φρ,ικιώ είς τήν άνάμνησιν τού τέκνου 
μου· ή μνήμη σου τήν' ‘άγανάκτησιν, τού πατρός σου τό 
άνάδεμα κινεί, καί έάν δακρύω, τό δάκρυον μου κατάρας 
είναι καί άπογνώσεως πικρά σταγών! Είς τήν άγάπην καί 
τήν μνήμην- σου όλοτελώς έκλείσδη ή καρδία μου, είς τήν 
οργήν άνοίξασα. Τών άπαισίων γ’άμων σου ευχήν σοί δίδω 
νά γεύεσαι νυχδημερόν όσην πικρίαν με ¿πότισες. Τήν ώραν 

- τού δανάτου σου ,νά άνάμνησδής δτι τού ορφανού, τού γέ
ροντος πατρός σου άφόρητον κατέστησας τόν έσχατον τόν 
βίον. Τό σέβας, τήν ύπόληψιν, τήν άγάπην ν’ άπωλέσης 
του συζύγου σου. Επίορκον νά σέ φρονή, καί σίελον περι- 
φρονήσεως νά ρίψη κατά τού προσώπου σου. Μέ τήν άπό- 
γνωσιν είς τήν ψυχήν, μέ τήν έπίγνωσιν του άναδέματος 
τού πατρικού νά παραδώσης, άδλία, τήν πνοήν. Καί ήδη 
είς τόν έρημον δ ’ άπέλδω οίκόν μου. Τής κόρης μου ή
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. χείρ, τά  βλέφαρά μου νά κλείση δέν.έπέπρωτο! Σέ ευλογώ 
Θεέ, εν Ουρανοΐς. Σέ καταρώμαι τόκνον Ιν τή  γή.

*

Ή  φρίκη τάς ψυχ.άς τών δεατών έπάγωσε! Προφητικά 
έγένοντο τά  χείλη του πατρός της Δεσδεμόνας. 'Η  φοβερά

Η Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

'Οσάκις μελετώ μεν την ιστορίαν της καλλιτεχνίας, την 
περισσοτέραν ημών προςοχην κατάβάλλομεν πώς νά μάδω- 
μεν τίνες καί πόσοι ήσαν οί διακριδέντες τεχνΐται κατά 
τινα οίανδήποτε περίοδον χρόνου, ών τά  έργα δαυμάζομεν 
καί τάς βιωτικάς περιπετείας αναδιφώμεν, μή άναλογιζό- 
μενοι δτι τοιουτοτρόπως την ίστορίαν της τέχνης μετα- 
μορφόνομεν είς ίστορίαν των καλλιτεχνών. Διότι ουδέποτε 
σχεδόν λαμβάνομεν ιίπ’ όψιν, ότι κατά τάς καλλιτεχνικάς 
ημών μελέτας παραβλέπομεν σπουδάϊον παράγοντα, ό όποιος 
δεν Ιμεινεν αδρανής κατά την παραγωγήν των προϊόντων 
τής τέχνης, ήτοι τους έντολεΐς αυτών, τους άνδρώπους 
δηλαδη έκείνους, τη Ιντολή τών οποίων χαρήχδησαν δσα 
παρήχ&ησαν έν πη τέχνη. Άλλοτε δέν έπεκράτει τόσον, 
όσον τήν σήμερον, παρά τοΐς καλλιτέχναις ή συνήθεια νά 
δημιουργώσιν έργα άνευ ώρισμενου σκοποί», άνευ παραγ
γελίας δηλαδή. Τήν σήμερον ομως μόνοι σχεδόν οί αρχι
τέκτονες κατορδόνουσι νά χαλιναγωγώσι την ορμήν τής 
φαντασίας των, καί οί γλύπται σπανίως πλάττουσι καί ξέου- 
σιν έργα άνευ ειδικής παραγγελίας, έν ω δλως τό έναντίον 
συμβαίνει εις τούς άτιδάσσους ζωγράφους, ών οί συνάδελφοι 
κατά τούς προηγηδέντας αιώνας έσυνείδιζον νά περιμένωσι 
τάς παραγγελίας τών προστατών των καί νά δημιουργώσιν 
δ,τι ουτοι έχεδύμουν, έν έκκλησίαις καί’άνακτόρμις. ·

Δεν υπάρχει λοιπόν καμμία αμφιβολία, δτι αί ίδέαι 
καί τά  φρονήματα τών Ιντολέων, καί έπομένως τοϋ φιλο
τέχνου δημοσίου, έπιδρώσιν ουσιωδώς έπί της δημιουργικής 
φοράς τών καλλιτεχνών, καί δτι άλλοτε έπέδρασαν περισσό
τερον, παρ’ όσον την σήμερον. "Οςτις ομως δά  ένόμιζεν 
δτι τοιουτοτρόπως έδεσμεόετο ή σφριγώσα του τεχνίτου 
φαντασία, αυτός άναμφιβόλως άπατάται, διότι έκπαλαι- τί 
άλλο έπραξαν οί καλλιτέχναι. παρά, δυνάμει της δείας αυ
τών φαντασίας, νά δώσωσι ζωήν καί έκφρασιν είς ¿τάς ιδέας 
καί τά. αίσδήματα τής έποχής καί τοϋ έθνους των, νά 
παραστήσωσιν υπό λαμπράν καί αρμονικήν μορφήν παν δ,τι 
ένεκρύπτετο συμπεφυρμένον καί άκοσμον είς τάς ψυχάς του 
συγχρόνου πλήδους! "Ωςτε βλέπομεν δτι δεν εΐνε ανάξιον 
κόπου τήν ίστορίαν τήν καλλιτεχνίας νά μελετήσωμεν καί 
υπό την όψιν ταύΐην καί νά ύπαγάγωμεν είς σύντομον έξέ- 
τασιν τούς έντολεΐς τών καλλιτεχνικών αριστουργημάτων.

Άναδιφώντες τάς σελίδας τής ιστορίας τών παλαιοτά- 
των χρόνων, βλέπομεν πανταχοϋ δτι τρεις κυρίως όπήρχον 
άνδρώπων τάξεις ή κατηγορίαν αίτινες ύπεστήριζον τήν 
τέχνην καί εΐχον ανάγκην αυτής: οί Ιερείς, οί -ηγεμόνες 
καί οί εμτεαροι. Ύπό τούς τελευταίους τούτους έννο- 
οϋμεν τήν μεσαίαν 'καί πολυχληδεστέραν τών πολιτών 
τάξιν, ή όποία ένεκα τοϋ έμπορίου καί τής βιομηχανίας 
της αποτελεί την κυριωτέράν βάσιν πάσης πολιτείας, δίδει

κατάρα του λοιπόν, τοιαύτην άπαισίανέσχε έφαρμογήν κάί 
όκβασιν,· . . . . . . .

*

Έλύδη το  Συμβούλων. Σκότος βαδύ έκάλυψε τήν αί
θουσαν. Καί πέν&ος, χροάγγελον τής λύσεως τής= τραγι
κή?, τών νεόνυμφων τήν δολοφόνον κλίνην κατεσκίασε! — 

Ι’Εξ Ά&ηνων.]
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ώδησιν είς πάσαν πρόοδον καί άνάπτυξιν του’ πολιτισμού 
καί τάς άρχίκάς τάσεις της προς πλουτισμόν καί ευμάρειαν 
κατορδόνει νά έξευγενίζη διά της συγχρόνου προαγωγής 
τής έπιστήμης καί τής τέχνης. Έ ν  τή  αναπτύξει τής άν- 
δρωπότητος ή μέση αυτη τ.άξις άντιπροςωπεύει τό προχω
ρούν καί κινουμενον, το αείποτε ξένα έπιζητοϋν καί καινών 
όρεγόμενον στοιχεΐον, έν ώ αί ετεραι δύο τάξεις διεκρίδησαν 
πάντοτε διά τής στασιμο'τητος καί έμμονής είς τά  παλαιά, 
συχνάκις δέ καί δια τής άντιδράσεώς των κατά πάσης προ
οδευτικής φοράς.

Των τριών τούτων τάξεων τάς ένεργείας δυνάμεδα νά 
παρατηρήσωμεν καί είς αυτούς Ιτ ι τους άρχαιοτάτους χρό
νους παρά τοΐς λαοΐς τής ’Ανατολής, οπού ώς τύπους δια- 
κρίνομεν τούς λαούς. τής ’Ασσυρίας καί Βαβυλωνίας, τής, 
Αίγυπτου καί τέλος τής Φοινίκης. Τά υπερμεγέδ·η καί υπό 
ποικίλωγ^ ψηφιδωτών κεκοσμημ-ένα παλάτια τών Άσσυρίων 
είνε οίονεί έκφρασις τής φιλοπολέμου καί δεσποτικής δυνά- 
μεως. Τά πάντα έν αυτοΐς βλέπομεν άναφερόμενα προς 
τον ηγεμόνα, οίον πολυτελείς δ-αλάμους πρός δεξίωσίν καί 
υποδοχήν τών πρεσβειών, λαμπροστολίστους γυναικωνίτας, 
έκτεταμένας άποδήκας καί σταύλους ίππων καί κτηνών καί 
έν γένει παντοειδή δώματα καί κτίρια απαραίτητα είς τήν 
δεραπείαν πολυδαπάνου καί μεγαλοπρεπούς ασιατικής αυλής. 
Καί έν τοΐς άναγλυφοις, τοΐς - έπικοσμούσι τούς μακρούς 
καί ατελεύτητους τοίχους, ούδεν άλλο βλέπομεν παρά τόν 
βασιλέα* έδώ .μέν εύωχούμενον, ή δόοντα είς τους δεούς, 
Ικεΐ δέ δηρεύοντα λέοντα, ή λεοπάρδαλιν, ή αντιλόπην, 
αλλαχού έκστρατεύοντα, διερχόμενον γέφυρας, πολιορκούντα 
καί κυριευοντα τειχίσματα τών πολεμίων καί τέλος βλέ
πομεν αυτόν έχοντα προ τών ποδών του τας κεφαλάς έκα- 
τοντάδων ή καί χιλιάδων αίχμαλώτων.. Σπανίως αναφαί
νεται που τό δρησκευτικόν στοιχεΐον. 'Ο  δεσποτισμός τώ 
έδ,ωκε δέσιν μόνον προ τών πυλών τών χαλατίων, όπου 
παρίσταται τούτο συμβολικώς έν μορφή τερατωδών ταύρων 
r  λεόντων, φερόντων πτέρυγας καί στέμμα έπί τής άνδ-ρω- 
πομόρφου των. κεφαλής.

Τοιαότη εΐνε ή τέχνη τής φιλοπολέμου καί δεσποτικής 
’Ανατολής.

"Ολως διάφορον ομως χαρακτήρα φέρει ή αίγυπτιακή 
τέχνη, ή έκπροςωπούσα τόν ίεραρχικόν' δεσποτισμόν. Πάντα 
σχεδόν τά  μνημεία τής αρχαιότατης δυναστείας, ής τό τέλος 
άναφέρεται περί τό 2000 x. X ., παριστώσι τάφους, νεκρικας 
χομπάς καί δυσίας. Τά απέραντα έκεΐνα παρά τήν Μέμφιν 
νεκροταφεία, έφ’ ών κεΐνται καί αί γιγαντώδεις πυραμίδες, 
μαρτυροϋσι περί τού βαδέως έρριζώμένου δρησκευτικού 
αίσδήματος τών αρχαίων Αίγυπτίων, οί όποιοι τό έξέφραζον 
περιποιούμενοι καί τιμώντες τούς νεκρούς των. Καί αύταί
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δε αί εικόνες καί τά ' έπί τών τάφων ανάγλυφα ιώς έπί τό 
πολυ εΐνε αφιερωμένα είς τήν λατρείαν καί έξόμνησιν των . 
δεών. 'Ο  δρησκευτικός ομως ουτος χαρακτήρ φέρει, συγ
χρόνως καί χροιάν πατριαρχικής γαλήνης, ειδυλλιακής είρή- 
νης, έξωράίζούσης δλας αυτάς τάς παραστάσεις τής αιγυ
πτιακής άρχαιότήτος, ή όποία δίν εΐχεν είςέτι καταληφδή 
ύπό όρέξεως πρός κατακτήσεις καί πολεμικάς πράξεις.

Οί μετέπειτα γενόμενοι πόλεμοι κατά τών έκ τής άνω 
Αίγυπτου έπιδραμόντων έχδρών καί ή άποδίωξις αυτών 
έπέδρασαν φυσικώς καί έπί τής δρησκευτικής ροπτς τής 
τέχνης. Ή  πολεμική τής Αίγυπτου δυναμις, συναισδανομένη 
τήν όλονίν αύξουσαν αλκήν της, τρέπεται καί πρός τά  εξω, 
οί Φαραώ γίνονται κατακτηταί καί άρέσκονται τά  πολε
μικά των κατορδώματα ν’ άπεικονίζωσιν έπί τών μεγαλο
πρεπών των ανακτόρων. Καί ίδοό βλέπομεν π. χ. τόν κα- 
τακτητήν 'Ραμψήν προςβάλλοντα έν σώματι- έπί τού κο
λοσσιαίου άρματός του τούς πολεμίους καί τρέποντα αυτούς 
είς φυγήν, ή έπιβαίνοντα πλοίου, γιγαντιαίων έπίσης δια
στάσεων, νά καταποντίζη ολοκλήρου? στόλους τών. έχδρών 
καί τέλος ολόκληρον προ αυτού γονυπετοΰντα λαόν νά συλ- 
λαμβάνη καί διά μιας ν’ άποκόπτη άπανδρώπως τάς είς 
την άλυσιν προςδεδεμένας άχειραρίδμους κεφαλάς. Πάλιν 
όμως ου’χί τά  παλάτια καί τά  οικήματα τού άρχοντος, 
άλλ’ οί ναοί καί οί τάφοι φέρουσιν έπί τών τοίχων των 
τάς είκόνας ταύτας. "Οπως έν ’Ασσυρία ουδένα ναόν, ουτω 
καί έν Αίγυπτω ούδεν βασιλικόν παλάτιον εύρίσκομεν, δπερ 
σημαίνει, δτι έν τή τελευταία ταύτη χοίρα ή ιεραρχία κα- 
τωρδωσε καί είς αυτά τά  κτίρια τών Φαραώ ν’ αποτύπωση 
τόν δ·ρησκευτικόν χαρακτήρα, όσον καί άν είς τάς είκόνας 
καί τά  ανάγλυφα έπεζήτησε νά έπικρατήση ή φιλοδοξία 
τών ηγεμόνων.

Είς τά  δημιουργήματα λοιπόν των δύο τούτων άρχαιο- 
τάτων λαών τής ’Ανατολής διακρίνομεν τόν τύπον τοϋ δε- 
σποτισμοϋ καί τής ίεραρχίας, άλλ’ υπάρχει έν τώ μεταξύ 
καί τρίτος τις λαός, εστίαν αύτοϋ έχων τήν Φοινίκην καί 
διαφέρων τών δυο ανωτέρω καδ·’ ολοκληρίαν. Κατά τήν 
δευτέραν ήδη προ Χριστοϋ χιλιετηρίδα τό σημιτικόν τοϋτο 
έδνος εΐχεν έγκατασταδή παρά τάς άκτάς τής Συρίας καί 
έν άντιδέσει πρός τάς δύο μεγάλας ήπειρωτικάς μοναρχίας, 
περικλειουσας αυτό από νότου καί ανατολών, άνεπτόχδη 
κατά δάλασσαν καί άπέβη ή πρώτη ναυτική δυναμις τών 
τότε χρόνων. Ούχί όρμαί καί διαδέσεις κατακτητικαί, άλλα 
φιλοκέρδεια καί φιλοκτημοσύνη ώδει τούς τολμηρούς δα- 
λασσοπόρους νά διασχίζωσιν διά τών ελαφρών σκαφών των 
τό Αίγαΐον πέλαγος καί τήν Μεσόγειον δάλασσαν, νά ίδρύ- 
ωσιν αποικίας έπί τών διαφόρων παραλίων, νά δρύσσωσι τήν 
γην ζητοϋντες χαλκόν, κασσίτερον καί άργυρον, ν’ άνευρί- 
σκωσι τήν πορφύραν καί νά έμπορεύωνται παντοιοτρόπως 
πρός τους μακρυνούς λαούς. Καί αυτάς τοϋ ,,Ήρακλέους 
τάς στήλας“ εΐχον τολμη'σει νά διέλδωσι καί με τά  σαδρά 
των πλοιάρια εΐχον διαπλεόσει τόν ’Ατλαντικόν ωκεανόν 
©δάσαντες μέχρι τών βρεττανικών καί τών πρωσσικών πα
ραλίων, όπόδεν ελάμβανον τόν κασσίτερον καί τό ήλεκτρον. 
Κ αδ’ ούς χρόνους δ ίν  υπήρχον ακόμη Άδήναι, έπί δέ τών 
λόφων, έφ’ ών άργότερον άνηγέρδη ή κοσμοκράτειρα 'Ρώμη, 
ημιάγριοι ποιμένες έφύλαττον τάς βοσκουσας αΐγάς των, ή 
Τύρος καί ή Σιδών ήσαν αί έπισημότεραι μεγαλοπόλεις του 
τότε κόσμου καί έχρησίμευον ώς κέντρα καί άποδήκαι τοϋ 
.παγκοσμίου έμπορίου μεταξύ της τότε προηγμένης Ανατο
λής καί τής 'Ελλάδος, Σικελίας, τών ακτών τής ’Ιταλίας,

τής 'Ισπανίας καί τη’ς βορείου ’Αφρικής. Πρός τούς είςέτι 
ήμιβαρβάρους προγόνους - τ ο ϋ ’Ικτίνου καί τοϋ Φειδίου.ηρ- 
χοντο οί νοήμονες Φοίνικες καί έφερον τους βαρυτίμους τά
πητας καί τά  λαμπρά πορφυρά ¡μάτια τής Βαβυλών.ος, .τά  
έξ έλεφαντόδοντος καί ύάλο.υ λεπτουργήματα, τά  χρυσά καί 
αργυρά σκεύη καί τά  όρειχάλκινα άγγεΐα τής Αίγυπτου.

‘Οσάκις ό "Ομηρος δέλει νά έπαινέση σκεϋός τι, τεχνη
έντως έπεξειργασμένον, λέγει δτι ή ό "Ηφαιστος αυτός τό 
κατεσκεόασεν, ή προέρχεται έκ τών έργαστηρίων τών άν- 
δρών τής Σιδώνος. Ή  αδελφή τής πόλεως ταότης, ή Τύ
ρος, ταχέως εΐχεν άναπτυχδ·ή καί καταστη ή Βενετία τών 
παναρχαίων χρόνων, ενεκα. τής δέσεώς της οΰδεμίαν φοβου- 
μένη ξενικήν προςβολ.ήν καί διά τοϋ μεγάλου στόλου της 
διατηροϋσα πανταχοϋ περιφανές τό όνομα καί τό γόητρον 
τής φοινικικής δυνάμεως. Περί τοϋ έμπορίου της πόλεως 
ταύτης, τό όποιον έξηπλοϋτο καδ·’ δλον τόν τότε γνωστόν 
κόσμον μέχρι τών άπωτάτων άκρων τής ’Αραβίας, τής Περ
σίας καί τής ’Ινδικής, ζωηροτάτην περιγραφήν μάς δίδει ό 
προφήτης Ιεζεκιήλ έν τώ  είκοστω έβδόμω κεφαλαίο». Ού
τως οί Φοίνικες πρώτοι μετεφύτευσαν έπί τών ελληνικών 
παραλίων τάς άρχάς τοϋ πολιτισμού, μετέδωκαν είς τούς 
Έ λληνας τά  μέτρα καί τά  σταδμά τών Βαβυλωνίων καί 
έφερον είς αυτούς όχι μόνον τά  πολυτελή τεχνουργήματα 

. τής μεσογείου ’Ανατολής, άλλα καί τά  προϊόντα τής Ιδίας 
των βιομηχανίας, τών υφαντήριων, τών μεταλλουργείων καί 
τών ύελοποιείων των.

Εμπορικός μόνον λαός ήδύνατο νά έκτελέση τήν έκ- 
πολιτιστικήν τούτην αποστολήν, νά γονιμοποιήση δηλαδή 
τήν είςέτι έν πρωτογενεΐ καί άγόνω καταστάσει καδεύδου- 
σαν Ευρώπην διά τών προϊόντων του άνεπτυγμένου πολιτι
σμού της ’Ανατολής. Καί διά τοϋτο ανεκτίμητοι εΐνε αί 
είς τόν πολιτισμόν ύπηρεσίαι τών Φοινίκων. Άνευ τούτων 
δυςκόλως ήδελέ ποτέ κινηδή ουτος έξ ανατολών πρός δυ- 
σμάς. ’Εάν δέ έξετάσωμεν τόν καλλιτεχνικόν τύπον του 
παρά τοΐς Φοίνιξιν,. ευρίσκομεν δτι οδτος ήν κοσμοπολίτικος. 
Ή  τέχνη τών Άσσυρίων καί Αίγυπτίων ήτον αυστηρώς 
έδνική, ή δέ τών Φοινίκων έκλεκτική καί μάλλον διεδνής. 
Καί ναί μέν πάσαι αυτών αί περιώνυμοι πόλεις καί τά  ανα- 
κτορα κ α ί.ο ί ναοί καί τά  άπόρδητα τείχη Ιξηφανίσδησαν 
άπό προςώπου τής γης, ουδέν, ώς φαίνεται, έγκατάλιπόντα 
ίχνος, έσχάτως όμως άνεκάλύφδ·η.σαν μικρότερα τινα Ιργα 
φοινικικής τέχνης, έξ ών έπαρκώς μανδάνομεν τήν πνευμα
τικήν κίνησιν τοϋ άξιοσημειώτου τούτου λαοϋ. Πρό πάντων 
δέ έν Κύπρω ευρέδησαν ανεκτίμητοι δησαυροί φοινικικής 
ώς έπί τό πλεΐστον καταγωγής, διότι ή νήσος αδτη Ινεκα 
τής δ·έσεώς της, φαίνεται, έχρησίμευσεν. ώς σημεΐον διασταυ- 
ρώσεως τών διαφόρων ανατολικών τής τέχνης ρυδμών, έξ 
ών προήλδε κατόπιν έλευδ·έρως καί άφ’ Ιαυτής ή τελειότης 
τής ελληνικής τέχνης.

'Η  Κύπρος αποτελεί διά τήν καλλιτεχνίαν τήν γέφυ
ραν από τής Άσίας είς Ελλάδα. . Άναμφίλεκτον εΐνε, δτι 
οί Φοίνικες μετέδωκαν είς τούς προπάτορας τών Ελλήνων 
τόν άνατολικόν πολιτισμόν. Ο ί προϊστορικοί έκεΐνοι χρόνοι, 
τούς οποίους όνομάζομεν ήρωϊκοός, έξικνοϋνται μέχρι τής 
έποχής καδ’ ήν παρήχδησαν τά  έπη τοϋ 'Ομήρου, έν οΐς 
βλέπομεν τήν εικόνα των υπό τής δείας ποιήσεως ήγλαϊ- 
σμένην. Άναγινώσκοντες τάς περιγραφάς τών βασιλικών 
ανακτόρων τοϋ Μενελάου, του Όδυσσέως, τοϋ Αλκινόου, 
τών βαρυτίμων χρυσών καί αργυρών σκευών καί αγγείων, έν- 
δυμούμεδα άκουσίως τήν πομπώδη μεγαλοπρέπειαν τών άσσυ-
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ριακών μεγάρων. "Οπως δ ’ έν Μεσοποταμία, ουτω και κατά 
τούς ηρωικούς χρόνους έν Έ λλάδι ουδέ λόγος κάν γίνεται 
περί ναών. Τά πάντα στρέφονται περί τον ηγεμόνα καί έν 
τοΐς τεράστιοι; τείχεσι της Τίρυνθοςκαί των Μυκηνών, δια- 
κρίνομεν καί την. σήμερον-ακόμη την ίσχύν. καί τό γόητρον 
των βασιλικών: ¿κείνων γενών, ών .τά: μυθώδη ονόματα διέ- 
σωσεν ήμΐν ό θεσκέσιος "Ομηρος. Έ ν τοΤς εύρήμασι τού 
δοΙιΚβαιβηιι χν. Τροία καί Μυκήναις Ιτ ι Ικφανέστερον βλέ- 
πομεν τον··καλλιτεχνικόν ρυθμο’ν, τόν ίδιάζαντα είς τόν άρ- 
χαιότατον πολιτισμόν της ’Ανατολής καί του όκοίου λαμπρά

καί ανεκτίμητα λείψανα άνεσκάφησαν εν Κύπρω. Έ αν δ ’ 
ετι περαιτέρω προχωρήσωμεν καί παρατηρήσωμεν, οτι καί 
αυτά τά  χρυσότευκτα αντικείμενα, τ ’ ,άνορυχθέντα Ικ  των 
τάφων τής Έτρουρίας, πολλαχώς όμριάζουσι πρός τάς κυ- 
πρι«κάς. άρχαιότητας, ζωηρότατα-τότε βλεπομεν προ των 
οφθαλμών ανισταμένην την χ«ναρχαίαν έκείνην Ιποχήν του 
πολιτισμού, καθ’ ήν οί Φοίνικες έγκατέσπειρο.ν τά  τεχνουρ
γήματα της Ανατολής έφ’ όλων των ντσωνκαί των ακτών 
τής Μεσογείου θαλάσσης.

(εαειαι συνέχεια.)

Η Ε Π Α Ι Τ 1 Σ .
(συνέχεια)·

XXIV.

„Κατά τάς άμέσως· προςεχεΐς .ημέρας, μ ’ άπησχόλε.ι ή 
ίδέα, είς· ποιαν' άρά γε κοινωνικήν τάξιν ν’ άνήκεν αυτή ή 
κόρη, καί οσον ζωηρότερόν άνεπόλουν τάς κομψάς έκφράσεις 
της καί την λεπτότητα των τρόπων της, τόσον πςριβσοτέ- 
ραν έκτίμησιν ήσθανόμην- πρός αυτήν; Έ ν όμως ένόμιζον 
ότι έδικαιούμην ν’· απαιτήσω παρ’ αυτής, νά με βεβαίωση 
δηλ. περί της «ληδανήςκάτάστάσεώς της, καί πρός τούτο 
¿σχημάτισα κατά νουν ολόκληρον σχέδιον, άποφασ(σας νά 
μή γελασθώ καί αυτήν την φοράν με κενούς λόγους, ώς 
τούτο συνέβη-με .τον πέπλον του προςώπου τής. Ή  κυ- 
ριακή ήλθε · θά  Ινδ·όμεΤσάι βέβαια, Φάλδνερ, τόν μακρόν ¿κεί
νον κατά τινάίβετά μεσημβρίαν Κυριακής περίπατόν μας εις 
παρισινόν τ ι προάστειόν. Σύ καί οί άλλοι φίλοι ¿λέγατε νά 
μείνητε αργά τήν νύκτα ¿κεί, ¿γώ όμως έπέμεινα καί Σάς 
παρεκίνουν' νά γυρίσωμεν έΐς την πόλιν ¿νωρίτερα, καί όταν 
’Εσείς καί καλά. ήθέλατε νά-'μείνετε, έγώ μεδ·’ δλας τάς 
μομφάς Σας κάτώρθωσα νά φύγω. Δεν θέλω βέβαια νά 
ίσχυρισ&ώ,'ότΐ'Σύ τότε.είχες τάχα πιστευσει είς ό,τι ¿γώ 
έπροφασίσ&ην··--— καί. είχα μάλιστα προφασισθ·ή, ότι δεν 
’μπορούσα· νά·Γύποφερω τό- νυκτερινόν ψύχος —, ουτε όμως 
έφαντάσθης,. ότι ίσιέευδον νά προφθάσω τήν έπαίτιδα τής 
γέφυρας κατά-τήν εριστικώς ύπεσχημένην συνέντευξίν μας. 
— ’ Εκείνο το  εσπέρας ήλθε πρώτη έκείνη είς τήν πλατείαν, 
καί έπειδή Ιπρόκειτο νίε μέ φέρη τά  μανδήλια, · εΤχεν-, είπε, 
παρά πολύ φοβήδ-η -μήπως καί την Ιχασα μέσ’ ’ςτό πλήθος, 
καί κατόπιν θά- ¿νόμιζα ϊσως ότι δεν ¿κράτησε τόν λόγον 
της. Μέ παιδικήν σχεδόν χαράν,. καί, καθώς ευθύς ¿νόησα, 
με πολύ χερισσοτέραν· ή πρότερον οικειότητα ήρχι'σε νά λέγη 
τό εν« .καί. τό ά λλο 'δ ιά  τά  μανδήλια μου, τά  οποία μά
λιστα. καί.ευθύς μ’ Ιδειξεν είς τό φως ενός ¿κεί φαναριού.“

,,Έφαίνετο πολύ ευχαριστημένη, όταν ήκουσεν ότι καί 
¿γώ έιτήνεσα - τήν έργασί«Υ της. — „Έκέντησα. όμως καί τό 
όνομά Σας ’ςα υ τή ν  έδώ την · άκρη“, είπε καί μοι Ιδείξεν 
Ιν κομψότατον ‘μονόγραμμα. Κατόπιν ήθέλησε νά μοι άπο- 
δώση ένα σωρόν άργυρά νομίσματα, ώς περίσσευμα, λέγει, 
τών προχθεσινών χρημάτων, τά  οποία τη εΤχον δώσει, καί 
έδέησε νά τήν διαβεβαιώσω μετά σοβαρότητος, ότι θά  προς- 
εβαλλόμην άν έπέμενεν εΐς τήν άπόδοσιν αυτών, διά νά 
αναγκ«σδ·ή νά τά  κράτηση ώς αμοιβήν τής έργασίας. της.“

,,Τή εδωκα καί άλλην παραγγελίαν διά  νά έργασθη, 
διότι είδον, ότι αυτός πρό παντός άλλου ό τρόπος τών άπό 
μέρους μου δωρεών «ντάπεκρίνετ© είς τήν λεπτότητα τής

κόρης· τήν εΤπα λοιπόν νά. με ράψη· ’πουκάμισα με χολλάς 
πτυχάς εμπρός είς τό στήθος κάί μανικέτια. "Η μητέρα 
της δεν έγεινε χειρότερα,· δεν ’μπορουσεν όμως νά σηκωθή 
άπό τό κρεββάτι ακόμη·'κάί αυτή όμως ή στάσιμος κατά- 
στασις ητον οπωςούν- παρήγορος. Αφου έτελειώσαμεν τήν 
περί τής ασθενούς μητρος ομιλίαν μας, έτόλμησα νά τήν 
¿ρωτήσω άνευ λοξοδρομιών πώς κατήντησέν ή  οίκογένειά 
της είς αυτήν την κατάστάσιν,“

,,'Η ιστορία, τήν οποίαν δι’ ολίγων λέξεων κα&αρώ- 
τατα μοί έξεθηκεν,·' εΐνε συνήθεστάτη, σχεδόν κ«9·ημερινη 
είς τά  μέρη της.Γαλλίας, μάλιστα είς έκείνην τήν έχοχήν, 
καί χάδ·ε πτωχός δικαιούται ν.ά τήν γνωρίζη ώς άξιόπιστον 
απολογίαν τής άθλιότήτός του. . 'Ο  πατήρ της δηλ. ήτον 
αξιωματικός τού. μεγάλου Νάπολέοντος,- κατά δε τήν έπελ- 
θούσαν πρώτην τών βουρβωνιδών ΙΙαλινόρθωσιν έτάχ&η αυτώ 
τό· ήμισυ μόνον τής προτέρας μισθοδοσίας, καί μετά τόν θά
νατον αΰτόύ ή ατυχής χήρα του έχασε καί τήν νόμιμον 
σύνταξιν ενεκα κομματικών λόγων, κάί έκτοτε' ηναγκάσδ·η. 
νά ζή ¿ν τη έσχάτη πενία καί άθλιότητι. Κατά τά  τελευ
ταία αυτά δυο Ιτη κατώρθωσαν νά· παρατείνωσι'την ζωήν 
των έκτρεφόμενοι άπό τής έκποιήσεως χάσης- σχεδόν τής 
κινητής περιουσίας των, μ-χρις ου κατήντησαν τόσον πτω
χοί έπί τέλους, ώςτε νά κινδυνεόσωσι τόν ¿κ πείνης θάνατον.“ 

,,Ήρώτησα τότε τήν κόρην, δεν &·ά ήτον άρά γε δυ
νατόν νά καλλιτερέυση ή &·έσις των, άν αυτή ή κόρη ήδ·ελε 
κατ’ άλλον τινά τρόπον νά βοη&ήση τήν μητέρα της;“ 

„Θέλετε νά ’πήτε, υτι ¿γώ ’μπορούσα νά ζητήσω καμ- 
μίάν δ·έσιν“, ΰπέλαβεν ή κόρη χωρίς νά συσταλή διόλου. 
„Αυτό όμως δέν ήτο, κύριε, δυνατόν, καί εΰδΰς τώρα 6·ά 
Σάς εϊπω τόν λόγον. Πριν άρρωστήση ή μητέρα μου ήμουν 
ακόμη πολύ μικρή, μόλις είχα τελειώσει τά  δέκα τεσσαρα, 
καί τόσον γλήγωρα κατεβλή&η ή μητέρα άπό τήν ασθέ
νειαν, ώςτε δεν ’μπορούσε διόλου νά σηκω&ή άπό τό στρώιια· 
πάντοτε Ιχρειάζετο λοιπόν έναν άνθρωπο κοντά της, καί 
ήτον «δυνατόν βέβαια νά τήν άφήσω ’ςό ξένα χέρια. Αν 
ή-μητέρα μου ήτο υγιής, μετά χαράς ήθελα ζητήσει οίαν- 
δήποτε έργασίαν καί μακράν αυτής, καί, παρά τό οικογε
νειακόν μας παρελθόν, προ&ύμως ήθελα δεχ&ή θέσιν παιδα
γωγού παρά τινι καλή οίκογενεία, διότι κάτι έμαδ·α κι’ 
¿γώ ’ςτά μικράτα μου. Ό  Θεός όμως δεν ήθέλησε νά γείνη 
καί αυτό!“

„Καί αυτήν τήν φοράν ματαίως τήν παρεκάλεσα νά 
σηκώση ολίγον τόν πέπλον τού προςώπου της. Πυξανε .μά
λιστα ή πρός τούτο ανυπομονησία μου καί έκ .τών-πρό.μι-
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κροΰ γενομένων έξηγήσεων περί της ηλικίας της, καί έπε- 
θύμουν διακαώς, το  ομολογώ, ν ά ΐδ ω  άπαξ την μορφήν του 
δεκαεξαετοΰς κορασιού· άλλα μέ παρεκάλει θερμώς να πα
ραιτηθώ καί νά μην έπιμένω, διότι ή μητέρα την είπε πολύ 
σπουδαίους λόγους καί διά τοΰτο ποτέ δεν θά  τώκαμνε.“

,,νΕκτοτε συνηντώμεθα κάθε τρεις ημέρας. Πάντοτε 
τή  Ιδιδα  κάτι μικράς έργασίας καί πάντοτε τάς έπέστρεφεν 
ή κόρη ακριβώς την ημέραν, καθ’ ήν ύπεσχετο ότι θά  .τάς 
¿τελείωνε. Κ αί έφ’ όσον έξηκολοόθουν νά τηρώ τήν αύτήν, 
ήν καί άρχήθεν, διαγωγήν πρός αυτήν, μεθ’ όσης αύστηρό- 
τητος έμενον έντός των ορίων της σεμνότητος καί ευπρε- 
πείας, έπί τοσοΰτον οίκειότερον καί μάλλον άνυποστόλως 
έφέρετο πρός έμέ ή καλή κόρη. Μοί ώμολόγησε μ.άλιστα, 
ότι κατά τάς τρεις ημέρας κατ’ οίκον σκέπτεται πάντοτε 
περί τής προςεχοϋς συναντήσεώς μας. Μήπως καί έγώ δεν 
έκαμνα τό ίδιον; Νόκτα καί ημέραν είχα νά κάμω μέ 
αυτό τό περίεργον όν, του οποίου ή πνευματική μόρφωσις 
καί ή άλλη αβροφροσύνη καί ή παράδοξος πρός έμέ σχέσις 
προηγούντο πάσης άλλης σκέψεώς μου.'1

,,Είχεν ήδη έπέλθει καί τό Ιαρ, ό χρόνος δηλ., τόν 
όποιον εΐχον προορίσει μετά τοΰ Φάλδνερ από πολλοΰ διά 
τό είς ’Αγγλίαν κοινόν ταξείδιον μας. ’Ίσως θά Σάς φανή 
άνόητον, άλλ’ εΐνε αληθές, ότι δέν ήσθανόμην καμμίαν όρε- 
ξιν διά τό ταξείδιον τοΰτο, όχι διότι οί Παρίσιοι μοί ήρε- 
σκον πολύ, άλλα διότι όλον μου τόν νουν είχε δεσμεύσει 
ή κόρη ¿κείνη, καί μέ βαθεΐαν οδύνην έπρεπε ν’ άποχωρι- 
σθώ αυτής. Κ’ άποφύγω τό πράγμα δεν ήτον πάλιν δυνα
τόν, διότι θά  έγινόμην γελοίος· έπειτα δεν υπήρχε καί κα
νείς άλλος ισχυρός λόγος ν’ άναβάλω τό ταξείδιον. Έν» 
τρεπόμην από τόν έαυτόν μου, διότι εν είδος μανίας βέβαια 
ήτο ή διαγωγή μου, καί έπί τέλους άπεφάσισα νά φύγω· ή 
αλήθεια εΐνε όμως, ότι μέ όλιγωτέραν λαχτάραν κανείς δεν 
¿κίνησε ποτέ διά την ’Αγγλίαν.“

 ----------

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

Παραλλήλως πρός τάς έπ’ έσχατων των χρόνων γενο- κάς παραδόσεις καί τά  άλλα βοηθήματα πρός έξακρίβωσιν
μένας έμβριθεΐς μελετάς περί τής ιστορίας τής οικονομίας τοΰ τότε πληθυσμού καί επομένως πρός ορθήν κρίσιν των
ηύξήθησαν καί αί έρευναι περί τοΰ άριθμοΰ των κατοίκων' συγχρόνων Ιστορικών γεγονότων. Ά λλ’ αί παραδόσεις, έφ’ 
κατά διαφόρους ιστορικούς χρόνους, περί ού μέχρι τουδε, ώς ών βασιζόμενος τις δύναται νά σχηματίση τό στατιστικόν
άπεδείχθη, όλως ¿σφαλμένην εΐχομεν ίδέαν. Κατά τήν τε- οικοδόμημα, δέν εΐνε πολλαί ούτε άξιαι τυφλής πίστεως άνευ
λευταίαν εικοσαετίαν πληθός άξιολόγων συγγραμμάτων Ιπραγ- προκαταρκτικής κριτικής έξετάσεως τής αξίας των διά τήν
μαπτύθη τό  ζήτημα περί του πληθυσμού διαφόρων ίστορι- στατιστικήν, πολλάκις δ'ε τους αριθμούς, όσους έχομεν παρ’
κών πόλεων τής Ευρώπης περί τά  τέλη τοΰ Μεσαιώνος ή άρχαίων ιστορικών, πρέπει πρώτον νά συγκρίνωμεν πρός άλλα
κατά τάς άρχάς των νεωτέρων χρόνων, ούκ ολίγα δ ’ έγέ- σύγχρονα φαινόμενα. Διότι ναί μέν οί αρχαίοι έγνώριζον
νοντο συγχρόνως πειράματα πρός έξιχνίασιν τής πυκνότητος ήδη τό σύστημα τής άπογραφής των κατοίκων, άλλα πρός
τοΰ πληθυσμού τών α’ρχαίων ελληνικών καί ρωμαϊκών πο- τοΰτο εΐχον όλως ξένας μεθόδους πρός τάς σημερινάς, καί
λιτειών. Καί πολλαί καί αξιόλογοι συμβολαί εΐχον προς- ή άρίστη έξ αυτών δέν δύναται νά παραβληθή πρός τάς
ενεχθή πρός διευκρίνησιν τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος, ήμετέρας κατά τήν τελειότητα, τήν σαφήνειαν καί τήν αύ-
αύται όμως άπασαι δέν ήσαν ίκαναί ν’ άναπληρώσωσι τό θεντικότητα.
κενόν μιας γενικής καί περιληπτικής ¿ρεύνης, έρειδομένης Προ πάντων άνεπτυγμένον ήτο παρά τοίς άρχαίοις Έ λ -
οόχί μόνον ¿πί Ιστορικών, αλλά καί έπί στατιστικών βάσεων, λησι καί 'Ρωμαίοις τό έθος τής έγγραφης τών κατοίκων εν
Καί ύπό τάς δύο ταύτας Ιπόψεις λαμπρώς καθωπλισμένος τοίς έπισήμοις μητρώοις, τό έθος δέ τοΰτο είχε καταντήσει
άπετελείωσε τό. δυςκατόρθωτον καί τολμηρόν τοΰτο έργον ανάγκη ένεκα αύτοΰ τοΰ πολιτεύματος τών άρχαίων κρα-
γερμανός τις καθηγητής έν 'Ρώμη, όνόματι Ιούλιος Βέλωχ, τών. ’Επειδή πάντες οί πολΐται εΐχον ούκ ολίγα πολ.ιτικά
παρασχών ήμίν στατιστικήν τοΰ πληθυσμού τών πεπολιτι- προνόμια, ήτον ανάγκη νά ύπάρχωσι κατάλογοι έπικυρουν-
μένων κρατών κατά την κλασικήν αρχαιότητα. Μετά πολ- τες  τήν ιδιότητά των ταύτην. Τοιαυτα είδη καταλόγων
λής όξυδερκείας καί έμβριθείας έπωφελήθη τάς τε ίστορι- ύπήρχον ¿ν Αττική δύο. Καί άφ’ ένός μέν υπήρχε μητρώον

XXV.
„’Οκτώ προ τής άναχωρήσεώς μου ημέρας είπα τοΰτο 

εις τήν κόρην· έξεπλάγη καί ήρχισε νά κλαίη. Τήν παρ- 
εκάλεσα νά έρωτήση τήν μητέρα της άν μοι έπιτρέπη νά 
τήν έπισκεφθώ- δεν άντέτεινεν εις τοΰτο. Κατά τήν αμέσως 
όμως κατόπιν συνάντησίν μας έφερέ μοι λίαν τεθλιμμένη 
τήν απαντησιν, ότι ή ρ ήτηρ της μέ παρακαλεΐ πολύ νά πα
ραιτηθώ από αυτήν την έπίσκεψιν, διότι ή ψυχική της κα- 
τάστασις δέν έπιτρέπει καμμίαν συγκίνησιν. Εννοείται, οτι 
τήν έπίσκεψιν αυτήν εΐχον ζητήσει μόνον καί μόνον διά νά 
ΐδω τό κορίτσι μου χωρίς πέπλον κατ’ οίκον. ”Ηρχισα λοι
πόν νά τό απαιτώ καί πάλιν αυτή μέ παρεκάλεσε νά εχο> 
όλίγην ακόμη υπομονήν καί νά συναντηθώμεν τήν προτε
ραίαν τής άναχωρήσεώς μου, διότι_ έν τώ  μεταξύ δέν θά 
παύση παρακαλοΰσα τήν μητέρα της μέχρις ου τή  έπιτρέψη 
νά με δείξη τό πρόςωπόν της. — ΓΙοτέ δέν θά  λησμονήσω 
τήν εσπέραν τής τελευταίας συναντήσεώς μας. 'Ή λθε, καί 
ή πρώτη έρώτησίς μου ήτον, άν ή μήτηρ της εδωκε τήν 
άδειαν' εΐπε ναί, καί μόνη της ήνοιξε τό  πρόςωπόν της. 
Είς τό λαμπρόν τής σελήνης φώς μέ πολλήν περιέργειαν 
καί σχεδόν τρέμων παρετήρησα υπό τόν πϊλόν της. Ά λλ’ 
ή άδεια τής μητρός έδόθη κατά τό ήμισυ μόνον, διότι οί 
οφθαλμοί τής κόρης ώς καί όλον το άνώτερον τοΰ προς- 
ώπου της μέρος έκαλύπτετο ύπό βραχυτέρου πέπλου έν εΐδει 
προςωπίδος. Καί όμως πόσον ωραία, πόσον κομψά ήσαν τά 
μέρη, όσα ή πρόνοια τής μητρός άφήκεν ορατά. Λεπτή 
μυτη, κανονικαί καί δροσερώταται παρειαί, μικρόν και νό- 
στιμον στόμα, λεπτοφυής καί λευκότατος λαιμός. Τονς 
οφθαλμούς της δέν ήδυνάμην καλώς νά διακρίνω, νομίζω 
όμως ότι ήσαν μαύροι καί φλογεροί.“

[Εκ τον γτρμανικον.) (ίπεΓαι οννίχιια.)
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γεννήσεων, δπερ εΐχον αί λεγόμεναι φρατρίαι, πρός άπόδειξιν 
τής έξ αστών καταγωγής του γεννωμένου, άφ’ έτέρου δέ 
ύπήρχον παρά τοίς δήμοις καί άστικά μητρώα, έν οΐς ένε- 
γράφοντο πάντες οί πραγματικώς δικαιούμενοι νά φέρωσι 
τό όνομα τοΰ πολίτου. ’Εν αύτοίς εΐχον δικαίωμα έγγρα
φης πάντες οί Αθηναίοι «πο του 17. έτους της ηλικίας των, 
συμπεπληρωμένου. Ύπήρχον δέ καί άλλοι κατάλογοι φέρον- 
τες τά  ονόματα των μαχίμων καί τών ευπόρων ανδρών, ήτοι 
τών δυναμένων έξ Ιδίων νά έξοπλισθώσιν. Έ π ί τή  βάσει 
τοΰ καταλόγου τούτου έγίνοντο καί α ί στρατολογίαι. Τοι- 
αΰτα μητρώα εΐχον καί αί λοιπαί ελληνικαί πολιτείαι καί ή 
πόλις τής ‘Ρώμης.

Καί παρέχουσι μέν αί έγγραφαί αυται είς ημάς λαβήν, 
όπως έξ αυτών έκτιμήσωμεν κατά προςέγγισιν τήν πυκνό
τητα τού’ πληθυσμού, η στοιχείων τινών μόνον αύτοΰ, κατά 
τούς χρόνους εκείνους, πάντοτε όμως εΐνε πηγαί δευτερευ- 
ούσης αξίας έν συγκρίσει πρός τάς κυρίως άπογραφάς τοΰ 
πληθυσμού, τάς γινομένας έν ώρισμένφ χρονικώ διαστήματι. 
Καί αδται ήσαν άνεπτυγμέναι κατά την αρχαιότητα, άν καί 
ούχί πανταχοΰ, επειδή τά  υπάρχοντα μητρώα έξεπλήρουν 
έπαρκώς τάς τότε στατιστικάς άνάγκας. Ή  μόνη γνωστή 
καί άληθης άπογραφή έγένετο έπί Δημητρίου τοΰ Φαληρέως 
(317—307 π. X.), χάν δ ’ ό,τι περί ταύτης γινωσκομεν, εΐνε 
ότι περιελάμβανε όχι μόνον τους έλευθέρους αστούς, άλλα 
καί τούς μετοίκους καί τούς δούλους, έν τουτοις όμως μόνον 
τούς ένήλικας.

Έ π ί τή βάσει άριθμών άναφερομένων έν τοίς συγγράμ- 
μασι τών άρχαίων ύποθέτομεν, ότι καί άλλαι ελληνικαί 
χώραι έπεχείρησαν παρομοίας άπογραφάς, πασών όμως σπου- 
δαιότεραι καί σχετικώς άκριβέστεραι ησαν αί τοΰ ρωμαϊκού 
κράτους.

Όπωςδήποτε όμως διά νά κατανόηση τις πόσον επι
σφαλείς καί άβέβαιαι εΐνε αί έν αΰταΐς εύρισκόμεναι πληρο- 
φορίαι, άρκεί ν’ άναφέρωμεν, ότι οί πλεΐστοι τών γραψάντων 
περί τοΰ πληθυσμού κατ’ έκείνους τούς χρόνους άντιφά- 

• σχουσι πρός άλλήλους, άπαντες δέ σχεδόν περιέπεσαν είς τό 
σφάλμα νά ύπολογίζωσιν ύπερβολικώς πυκνόν τόν πληθυ
σμόν. Οότω π. χ. έλέχθη ότι ή 'Ρώμη είχε 4, άνελθόντα 
είς 14 εκατομμύρια κατοίκων, όλον δέ τό ρωμαϊκόν κράτος 
έκλειεν είς τούς κόλπους του 410.εκατομμύρια ψυχών. Έάν 
τοΰτο ήτο άληθές, έπρεπε νά ζώσι τότε 123 ψυχαί άνά πάν 
τετραγων. χιλιόμετρον, έν ω τήν σήμερον ή πυκνότατα κα- 
τοικουμενη Γερμανία δέν έχει πλέον τών 85 ψυχών άνά πάν 
τετραγ. χιλιόμ. 'Ο  Montesquieu μάλιστα Ισχυρίζεται ότι, 
ό παλαιός κόσμος είχε δεκαπλάσιον πληθυσμόν τοΰ καθ’ ήν 
αύτος έζη έποχήν. Ά λλ’ έκτοτε πολλοί κατείδον τήν πλά
νην καί προςεπάθησαν νά διορθώσωσι τήν έσφαλμένην τού
την γνώμην, έως ότου ό άνωτέρω μνημονευθείς γερμανός 
καθηγητής οδηγούμενος ύφ’ όλων τών υπαρχόντων βοηθη
μάτων, παρέδωκεν ήμίν έναργή είκόνα τής πυκνότητος τοΰ 
αρχαίου πληθυσμού.

Καί όσον μέν άφορά πρός τον ολικόν πληθυσμόν, ή 
Ε λλάς τώ  432 π. X. ήτοι προ τοΰ πελοποννησιακου πολέ
μου εΐχε μετά τών νήσων της 3,061,000 κατοίκων, έξ ών
1.005.000 ώς έγγιστα ήσαν δούλοι, ώςτε έπί έκτάσεως 
114,500 τετραγ· χιλιομέτρ. κατωκουν 26,6 ψυχαί άνά πάν 
τετραγων. χιλιόμ. Άλλως εΐχον τά  πράγματα έν τάΐς έπαρ- 
χίαις, όπου τό έλληνικον στοιχείον εΐχε περισσοτέραν ζωτι
κήν Βύναμιν, ώς μάλιστα έν τή  μέση Έ λλά δι, άριθμουση
485.000 κατοίκων, ήτοι 53 άνά πάν τετραγ. χιλιόμ. Έ ν

Αττική, έχούση τότε πληθυσμόν 253,(00 ψυχών, ή σχέσις 
αότη άνήλθε καί μέχρις 89, αί λοιπαί όμως χώραι οπελεί- 
ποντο αυτής, ώς ή Πελοπόννησος μετά 890,000, ήτοι 39 κα
τοίκων άνά παν τετραγ. χιλιόμ. ή Θεσσαλία μετά 460,000, 
ήτοι 29, αί Κυκλάδες καί ή Εύβοια μετά 400,000, ήτοι 26, 
ή δυτική Ε λ λ ά ς  μετά 416,000, ήτοι 16, καί τέλος ή Μα
κεδονία μετά 400,000, ήτοι 12,5 κατοίκων άνά πάν τετρα
γων. χιλιόμ,.

Έ τ ι  όλιγώτερον πυκνός ήτον έν συνόλω ό πληθυσμός 
της Ιταλ ία ς κατ’ έκείνους τους χρόνους. Κατά τόν θάνα
τον τοΰ Αύγουστου, ήτοι καθ’ ήν έποχήν ήκμαζε τό ρωμαϊ
κόν κράτος, ή Ιταλικά χερσόνησος κεριέίχεν 6 έκατομμύρια 
ανθρώπων, ήτοι 24 ψυχάς έπί έκαστου τετραγ. χιλιομ. Έ ν 
γένει δέ πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι συμπασα ή τότε ρω
μαϊκή αύτοκρατορία μετά τών ύποτεταγμένων αυτή χωρών 
άπό τοΰ 'Ρήνου μέχρι του Εύφράτου καί άπό τών πηγών τοΰ 
Δουνάβεως μέχρι τής Αφρικής έτρεφεν είς τοός κόλπους της 
54 έκατομμύρ. κατοίκων, ήτοι 16 άνά πάν τετραγ. χιλιόμ. 
Καί αί μέν εύρωπαϊκαί χώραι δέν εΐχον πλείω τών 23 έκα- 
τομμ. ήτοι 10 ψυχάς άνά πάν τετρ. χιλιόμ. πυκνότερον δέ 
ήσαν κατωκημεναι αί «σιατικαί έπαρχίαι, έχουσαι 19,500,000, 
ήτοι 30 κατοίκ. άνά πάν τετρ. χιλιόμ. Τά άφρικανικά δια
μερίσματα ήρίθμουν 11,500,000, ήτοι 26 κατοίκ. άνά πάσαν 
τετραγ. μονάδα. Μεταξύ τούτων πρωτίστην θέσιν κατεΐχεν 
ή Αίγυπτος, ής τά  5  Ικατομμ- κατοίκων διενέμοντο τοιου
τοτρόπως, ώςτε έπί έκάστης τετραγ. μονάδος ύπήρχεν ή 
αναλογία ώς 1 πρός 179 ψυχάς, σπουδαία πυκνότης πληθυ
σμού, όσην τήν σήμερον έκ τών εύρωπαϊκών χωρών έχει 
μόνη ή Σαξωνία.

Πολυ δυςκολωτέρα εΐνε ή έξακρίβωσις του άριθμου τών 
κατοίκων έν ταΐς εκασταχοΰ πόλεσι, περί ου έλαχίστας μάς 
παρέχουσιν οί άρχαΐοι είδήσεις. Οδτοι δέν εΐχον τόσον έν- 
διαφέρον νά γνωρίσωσι τόν άριθμόν τοΰ αστικού πληθυσμού, 
διότι δέν έκαμνον διάκρισιν μεταξύ τών διαφόρων δήμων, 
τών έντός τών άστεων καί τών περί αυτά κειμένων. Τό 
μόνον βέβαιον εΐνε ότι ή συμπυκνωσις τών κατοικίαν είς με- 
γαλείτερα κέντρα, είς πόλεις δηλαδή, άνεπτύχθη βαθμηδόν 
καί κατ’ όλίγον. Καί κατ’ αύτήν έτι την άκμήν τής Έ λ- 
λ.άδος, μεταξύ τών μηδικοΤν πολέμων καί Αλεξάνδρου τοΰ 
μεγάλου, δέν' ιπηρξε, φαίνεται, έν ταϊς πολιτείας τής Μεσο
γείου θαλάσσης μεγαλούπολις, ώς ήμεΐς τήν έννοοΰμεν. Αί 
Άθήναι, πρωτεύουσα μεταξύ όλων τών ελληνικών πόλεων, 
εΐχε περί τά  μέσα τοΰ 5°" αίώνος συμπεριλαμβανομένου καί 
του Πειραιώς ούχί πλείους τών 120,000 κατοίκων. Ίσον περί
που πληθυσμόν θά  εΐχον καί αί Συρακοΰσαι· τής Κορίνθου οί 
κάτοικοι άνήρχοντο είς 70,000, τής Σπάρτης, τοΰ Άργους, 
τής Μεγαλοπόλεως, του Άκρ.άγαντος δέν ύπερέβαινον τάς 
40—50,000, τόν αυτόν δέ πληθυσμόν εΐχον καί αί Θήβαι, 
καθ’ ήν έποχήν εΐχον κυριευθή ύπό Αλεξάνδρου τοΰ μεγά
λου. Έ π ί τών διαδόχων αύτοΰ οί άστικοί πληθυσμοί προς- 
έλαβον διαστάσεις μεγάλας, ίδία δέ περί τά  τέλη τής βω- 
μαϊκής δημοκρατίας ήκμασαν πόλεις, ίκαναί νά άντιπαραβλη- 
θώσι πρός τάς σημερινάς ευρωπαϊκός πρωτεύουσας, ώς ή 
πρωτεύουσα τής Αίγυπτου Αλεξάνδρεια, περί τό 60 π. X. 
μετά ήμίσεως εκατομμυρίου, καί έπί Αύγουστου έτι πλειό- 
νων κατοίκων, ή έπί τοΰ Τίγρητος Σελεύκεια, ή έπί τοΰ 
Όρόντου ’Αντιόχεια, άμφότεραι έχουσαι άνω τών 400,000 
κατοίκων. Πόλεις δέ έχουσαι 100,000 κατοίκων ήσαν 
κατ’ έκείνους τους χρόνους πάμπολλαι. Έ ν  Ιτα λ ία  προ- 
εξείχεν ή Κάπουα, ό Τάρας καί φυσικώς έν πρώτη μοίρα
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ή ‘Ρώμη, ή  όποια έπί Καίσαρος εΐχεν ύπερ το έν εκατοαμ. 
κατοίκων. -

Έ άν δ ’ έν τελεί, έξετάσωμεν τήν πορείαν της κναπτύ- | 
ξεως του πληθυσμού, μανθάνομεν 2τι η ‘Ελλάς έκπαλαι 
ήτο πυκνως κατωκημένη. Περί τούτου πείθοασιν ημάς αί 
στρατολογίαι καί προ πάντων ή  είς τόν ύπατον βαθμόν ανε
πτυγμένη αποικιακή ένέργεια. Καί όταν αυτή περί τά  μέσα 
τού 6. οάώνος άνεκόπη, διότι δεν ύπήρχον χώραι κατάλλη-'

έπιδημίας, Περι της έξακολουθητικής προόδου όμιλοϋσιν 
αί έκ νέου γενόμεναι επιστρατεύσεις και οι ουκ ολίγοι άποι- 
κισμοί, ώςτε !ν (5 τω 432 π. X. ό πληθυσμός της 'Ελλά
δος, . καθ’ ημάς, άνήρχετο είς 3,000,000, πρέπει 100 έτη 
άργο'τερον να τον χαραδεχθώμεν συμποσούμενον άνω των 
4 εκατομμ. έξ ών 11/2 έκατομ ήσαν δούλοι. Περι τήν δευ- 
τέραν εκατονταετηρίδα αρχίζει ή όπισ&οδρόμησις,. ή οποί«, 

' εϋνοουμένη υπό των πολέμων, διαρκεΐ. μέχρι τής Αύτοκρα-

Ο ΛΙΜΗΝ TOT ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

λοι πρός άποικισμόν καί, προς άνάπτυξιν της ελληνικής δρα
στηριότητας, Ιπήλ&ε πολυετής ειρήνη μετά τους περσικούς 
πολέμους, δουσα αφορμήν, είς ταχεΐαν αύξησιν του πληθυ
σμού, ούτώς ώςτε έν αρχή του πελοποννησιακού πολέμου 
άμφότεροι οί άντιμαχόμενοι ήδυναντο νά παρατάξωσιν αντι
μέτωπους πολυαρίθμους στρατούς. Έ ν  τφ μεταξύ ή Ε λλάς 
έκαλλιέργει καί τήν δουλεμπορίαν και διά  τής είςαγωγης 
δούλων είχε πληρώσει τούς αγρούς καί τύ ύπαιθρον. Άδια- 
χόπως ηυξάνετο ο πληθυσμός μέχρις Αλεξάνδρου του με
γάλου, άν καί χώραί τινες,. ώς ή Αττική, πολλάς εΐχον ύπο- 
στή απωλείας έκ των πολέμων καί Ιδία έκ της έκραγείσης

τορίας. Συγχρόνως όμως αί .¿ν ’Ανατολή ελληνικοί άποινάαι 
άποκτώσι σπουδαιότητα, ή Αίγυπτος π. χ. από του 300 έτους 
π. X  μέχρι τού 10 μ- X . ¿τριπλάσιασε τον πληθυσμόν της, 
άνελ&όντα από 3  είς 9  περίπου εκατομμύρια. ‘Ομοίως «νε- 
πτόχθησαν ταχέως καί ή μικρά Άσία καί ή  Συρία, γενόμε
ναι αί σπουδαιότεραι πηγαί του δουλεμπορίου καθ’ δλον τον 
τότε γνωστόν κόσμον..

Περί τής Ιταλ ία ς γνωρίζομεν, οτι ο πληθυσμός της 
κ ατά  τον τέταρτον «ίωνα δεν ύπερέβαινε τά  6  έκατομμ. 
ών τό έν έκτον ή σαν δούλοι. Ή  Ιπιδρομή τού ‘Αννίβα έπέ· 
φερε πολλάς πληγάς είς .τούς κατοίκους, άλλ’ αύται ταχέως
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έ&εραπεύ&ησαν, διότι οί έλεγχοι άποδεικνύουσιν αύξησιν τού 
πληθυσμού κατ’ εκείνους τούς χρόνους. ΙΙερΙ τά  μέσα όμως 
τού δευτέρου αίώνος οί έλεύ&εροι πολΐται αρχίζουν όλονεν 
νά ολιγοστεύουν, ούτως ώςτε ό Αύγουστος κατόπιν ήσ8·άν8·η 
τήν ανάγκην νά τους υποβοήθηση διά προνομίων. Ή  μα- 
κρά είρήνη ύπό τους πρώτους αύτοκράτορας συνετελεσε πολυ 
είς τήν αύξησιν των έλευθέρων. Αλλως όμως, έάν από τού 
130 π. X. ήλαττώδησαν οί πολΐται, τούτο δεν σημαίνει ότι 
ήραιώθη καί σόμπας ό πληθυσμός, διότι η είςαγωγτ των

δούλων άνεπλήρου τήν έλάττωσιν των έλευθέρων. ’Απ’ εν
αντίας μάλιστα παρετηρήθη, έν τε τή Έ λλά δι καί τή  “Ιτα
λία, ότι όσο» μάλλον προήγετο η' δουλεμπορία καί είςήγοντο 
δούλοι είς τήν χώραν, άλλο τόσον ήραιουντο οί έλεύθεροι 
κάτοικοι, οί όποιοι δεν ήδυναντο ν’ άνταγωνισθώσι πρός αυ
τούς ώς προς τήν εύθηνίαν μεθ’ ής είργάζοντο, καί τάς 
όλίγας απαιτήσεις, άς εΐχον διά τον καθημερινόν βίον καί 
τήν κοινωνικήν θεσιν των.

1. ΟΛΓΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 'Η  Βασί- 
ίισαα τώ ν ίλλην/άων μητόροιν θά  ήτο ή προςφυεστάτη 
προςηγορία τής σεβαστής δεσποίνης, διότι ή Πρόνοια ηόδό- 
κησε ν« κοσμήση τόν ελληνικόν θρόνον, οίονεί άναγνωρί- 
ζουσα τήν πατροπαράδοτον αγνότητα τού παρ’ ήμίν οικο
γενειακού βίου, διά τής έλεημονεστέρας καί φιλοστοργοτέ- 
ρας Βασίλίσσης. Τήν περιπόθητου Αυτής μορφήν, ώς σύμ- 
βολον πάσης οικογενειακής αρετής καί ευλογίας, παρέχομεν 
εις θέαν τών φίλων της ,,Κλειούς“ εν τή  προμετωπίδι ' τού 
τρίτου αυτής τόμου. Έγεννήθη έν Πετρουπόλει τή  22. Αύ
γουστου 1851 έκ πατρός Κωνσταντίνου, μεγάλου δουκύς 
καί δ·είου τού Αύτοκράτορος τής Έωσσίας ’Αλεξάνδρου 
τού Γ'., οί δέ γάρ.οι Της μετά τού βασιλέως ημών Γεωρ
γίου έτελέσθησαν τή  15. ’Οκτωβρίου 18C7.

2. Η ΔΕΣΔΕΜΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ TOT 
ΟΘΕΛΛΟΓ ΦΓΓΗΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΓ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΪΓΚΛΗΤΟΓ (έν σελ. 4—-5). Ούδεμίαν λέξιν έπεξη- 
γηματικήν τής είκο'νος καί πρός&ετον είς τό  γλαψυρώτατον 
αρθρον τού φίλου κ. Σπυρ. Παγανέλη έχομεν νά είπο,μεν εν
ταύθα. ‘Ο ζωγράφος Ούγος Koenig, διατριβών έν Μονάχω, 
ήδύνατο, έάν δεν ήτον ήδη έξ άλλων έργων έπίσημος, διά 
ταότης καί μ.όνης τής είκόνος ν’ απόκτηση δόξαν ού τήν 
τυχοΰσαν.

3. ΓΓΝΑ1ΚΟΣ ΠΡΟΤΟΜΗ (σελ. 9). Ουκ ολίγας iv 
τοΐς τεύχεσι τού παρελδ-όντος έτους παρεθέσαμεν εικόνας 
περικαλλών γυναικών, πάσας έργα διάσημων ζωγράφων. ‘Ως 
καί άλλοτε ειπομεν, ή μόνη ύποθεσις, ήτις πλουσιιότατα 
ανταμείβει πάντα όπωςδήποτε εύφυή καί δεξιόν ζωγράφον, 
εΐνε τό κάλλος τής γυναικός, ή μορφή καί το σώμά της. 
Πάντες οί ζιογράφοι ανεξαιρέτως έπιχειρούσιν έν ώραις σχο
λής, όταν δηλαδή δεν προτί&ενται νά ζωγραφήσωσιν εΐκόνα 
έπί ίστορικής ή άλλης ύποδέσεως, νά παριστώσι τήν γυναι- 
ν.είαν μορφήν, όπως τήν φαντάζονται, όπως την όνειροπο- 
λούσιν, έκ τών δοκιμίων δε τούτων πολλάκις προήλ&ον 
άλη&ή αριστουργήματα τής νεωτέρας ζωγραφικής. Ή  είκών 
τού Κ. Κειζελ εΐνε ώρκία, έχει Ιπίσης ώραίαν ύπόδτσιν καί 
έχαράχ&η μέ όλην τήν δυνατήν τελειότητα τής ξυλογρα- 
φικής τέχνης, ήτις έπ’ έσχάτων άνεδείχθη πολύ άνωτέρα 
καί αυτής τής φωτογραφικής.

4. Ο ΛΙΜΗΝ TOT ΠΕΙΡΑΙΩΣ ICA! ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, (σελ. 12). Έ ν άντιπαραθέσει 
προς τό υπό «ξιοτίμου φίλου άποσταλέν ήμΐν καί σήμερον 
δημοσιευόμενο·/ άρδ·ρον περί τής ,,άπογραφής τών κατοίκων 
κατά τούς αρχαίους χρόνους“ καταχωρίζομεν συγχρόνως καί 
τήν φυσικώς άπαντας τούς φίλους ημών άνα.γνώστας Ινδια- 
φέρουσαν ταότην εικόνα. Καί διά τούς εύτυχήσαντας νά 
έπισκεφδ'ώσι την κλασικήν χώραν καί ν’ άναπνευ’σωσι τόν 
αέρα τής ωραίας ’Αττικής παρά τά  μελαγχολικά λείψανα)τού 
προγονικού ημών μεγαλείου, καί διά τούς μή γνωρίζοντας 
άλλως το κέντρον τού ελληνισμού παρά μόνον έκ βιβλίων 
καί εικόνων, έχει ένδιαφέρον ή έν λόγω είκών, διότι δεικνύει 
ήμ.ΐν τήν πόλιν καί τό έπίνειόν της έν τή ακμή τής δόξης 
καί τής δυνάμεως αυτής. Τά μακρά τείχη φαίνονται' πώς 
συνδέουσι τάς ’Αθήνας πρός τόν λιμένα των, ομοίως καί τά  
τείχητού Πειραιώς καί τού Άστεος. Είς τό μέσον αίωρεΐται 
ή  Άκροπολις μετά του ί7αρό·ενο»νος καί του Έρεχθείοσ. 
Κάτωθεν τής Άκροπόλεως πρός τά  δεξιά κεΐται ό ναός 
του ’Ολυμπίου Διός, διακρινόμενος διά τών στηλών οίύτού, 
πλησίον του δέ, έπίσης πρός τά  δεξιά, ύψοϋται δ λοφος τού. 
Μουσείου. Είς τό βάθος τής είκόνος φαίνεται προεκτει
νόμενου τό ορος τής Πεντέλης, υψους 3420 ποδών, έκ τών 
μαρμάρων τής οποίας κατεσκευάσθησαν τά  πλεΐστα τών άρχι· 
τεκτονικών έργων τών αρχαίων καί νεωτέρων ’Αθηνών. Έ ν 
δεξιά, ολίγον τ ι πρός τά  έμπροσθεν φαίνεται ό Υμηττός, 
ύψους 3,160 ποδών, περίφημος έκπαλαι διά τό  μέλι του. 
ΙΙρός τ ’ αριστερά τής Άκροπόλεως δεικνύει ή ήμετέρα είκών 
τό οροπέδιον τής ΓΓνυκός κάτωθεν τής όποιας έκειτο ό άρειος 
Πάγος. Έ π ί τής πεδιάδος δεξιόθεν του όροπεδίου τόυ 
Άγχέσμου κεΐται τό Θησείου, περί ό φαίνεται συγκεντρου- 
μπνη τ  αρχαία πόλις. ‘Ο λιμήν τού Πειραιώς, δυνάμενος 
νά περιλάβη τετρακόσια πολεμικά πλοία, περικυκλοΰται ύπό 
αποθηκών καί άλλων δημοσίων κτιρίων, κλείεται δέ ή εις- 
οδός του διά μακρών άλύσεων. Δεξιόθεν αυτού έξαπλού- 
~χι ή πόλις, εντός δ ’ αυτής φαίνεται ή αγορά, περικυκλ&υ- 
μένη υπό στοών καί τειχών. Δεξιόθεν ταύτης πρός τήν 
ακτήν κεΐνται τά  τειχίσματα της Μουνυχίας μετά τού ομω
νύμου λιμένος, τό δέ έγγυτατα τής άκτής φαινόμενου ημι
κύκλιον εΐνε τό θέατρον έν ώ δεξιόθεν αυτού αί όλίγαι καί 
είς τήν θάλασσαν άπολήγουσαι βαθμίδες άγουσιν είς τόν 
ναόν τού Ποσειδώνος.
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Ολίγοι ίσως γνωρίζουσιν, ότι δ Γλάδστων εΐνε κλειδοχυμβαλιστής 
ούχί έκ των συνήθων. Πρό τίνος είχε προςκαλέσει φίλου« τινάς παρ’ 
έαυτώ είς εσπερίδα. Μετά τον δεΐπνον εΤς εκ τούτων έκαδέσδη παρά το 
κλειδοκύμβαλον και έπαιξε διαφόρους σκοπού« του χορού διά  τά  νεαρώ- 
τερα μέλη τ τ ί  συναναστροφή«. Άλλ’ έν τώ μεταξύ ό γηραιό« πολιτευτής 
ήγέρδη τη« δέσεως του, ¿πλησίασε προ« τόν κυμβαλίζοντα καί παρακαλέ- 
σα« αυτόν νά  τ φ  παραχώρηση τήν δέοιν του, είπε; ,,Στάσου, φίλε μου· 
αυτό που παίζει« δεν εΐνε τίποτε. Κατά τον βαλλισμόν όλων τών βαλλι
σμών «ρέπει νά χορεύουν οί νέοι.“  Καί μετά τά« λέξεις ταυ'τα« ήρχισεν 
ό Γλάδστων νά παίζη τό δημοτικώτατον των βιενναίων βάλς. Έντό« ¿λί
γου η αίθουσα έπληρώδη χορευτήν, δ δέ περιφανή« διπλωμάτη« όπε- 
σχέδη είς τινα« δεσποινίδα«, αύτδ« νά παίζη είς τά« εσπερίδας των, επειδή, 
ώς παρετήρηοεν άστειευόμενο«, μή ών πλέον υπουργό« έν ύπηρεσία, είχε 
καιρόν πρός τοιαυτα« διασκεδάσει«, ’^δετα ι δε προ«έτι, ότι έ Γλάδστων 
ετοιμάζεται νά  Ικδώστ) προςεχώ« σύγγραμμα περί τη« „ολυμπιακή« θρη
σκεία«“ .

Ε ντό ς ¿λίγου μέλλει νά παραδοδή εί« τήν κοινήν χρήσιν ή  πρώτη 
διεδνής τηλεφωνικά γραμμή τής Εύρώπης, ή συνδέουσα τού« Παρισιού« 
πρδ« τά« Βρυξέλλα«. Κατά τά πέρυσι γενόμενα πειράματα εΐχεν άπο- 
δειχδή, ?τι τά τηλεγραφικά σιδηρά σύρματα μεταξύ των δύο τούτων με- 
γαλοπδλεων, ήτοι είς 360 χιλιομέτρων άπόστασιν, δεν μετεβίβαζον τόν 
τόνον μέ τήν δέουσαν αρχικήν ευκρίνειαν. Δ ι'  αυτο εΐχον άποφασίσει τά 
σιδηρά ν’ άντικαταστήσωοι δι’ ¿ρειχαλκίνων συρμάτων, άφ’ ου πρώτον 
διά  προκαταρκτικών πειραμάτων επείσδησαν έκ του προτέρου περί τη« 
επιτυχία« τής επιχειρήσεω;. °Ότε τη πρώτη του έτους χάριν δοκιμή« οί 
υπουργοί τή« Γαλλία« καί τού Βελγίου συνδιελέχδησαν πρδ< άλλήλου«, ήκου- 
σδηοαν έν Βρυξέλλαις ευκρινέστατα όχι μόνον όλοι ο ί φθόγγοι, αλλά δ ιι- 
κρίδησαν καί αί φωναί του έπί τών ταχυδρομείων γάλλου υπουργοί βτίΐηβε 
καί του διευδυντού τών γαλλικών τηλεγραφείων Ε ι ί Ιι ΟΙΙ^. Διά τού αυτοί! 
όρειχαλκίνου συρματο« εκαμον χαί δευτέραν δοχιμήν, όπως πεισδώσιν αν 
ήδυνατο νά ,χρησιμεύση καί ώ« τηλεγραφικόν σύρμα. Πράγματι δέ καί 
τό πείραμα τούτο έστεφδη ύπό πλήρου« Ιπιτυχία«, εάν δε άποδειχ'οή ότι 
ή ίδιότης αότη του ¿ρειχαλκίνου συρματο« έχει διάρκειαν καί δέν εξαφα
νίζεται συν τώ  χρόνιρ, αί κυβερνήσει« άμφοτέρων τούτων των ¿μόρων κρα
τών εχουσι τήν άπόφασιν, πάντα τά σιδηρά τηλεγραφικά σύρματα ν’ άντι- 
καταστησωσι δ ι’ ¿ρειγ,αλκίνοιν. Διά. τή« άνακαλύψεως ταύτη« φαίνονται 
αιρόμενα πολλά προςκόμματα παρακωλύοντα τήν έξάπλωσιν τηλεφωνικοί! 
πλέγματο« άνά σύμπασαν τήν Ευρώπην, άπό τούδε μάλιστα διαδίδεται ή 
φήμη, ¿τι δά συνδεδη έντόί Ολίγου τηλεφωνικό!« ή Κολωνία πρδ« τά« βρυ
ξέλλα« κ α ί αυται προ« τό  Άμστελόδαμον.

Άλήδέ« αριστούργημα εΤνε ο κεντητό« τάπη«, 5ν αί κυρίαι τή« Ρω
μαϊκή« αριστοκρατίας Ιδώρησαν τώ  Π άπα έπ ί τ ή  πρώτη τοί! έτους. ’Ιδιαι
τέρα έπιτροπή, άποτελουμένη εκ γυναικών υψίστη«· περιωπής, ¿φρόντισε τά 
τ?« κατασκευή« του, έπέτρεφε δέ τήν συμμετοχήν μόνον εί« ίμοτίμου« 
κυρία«, αϊτινε« ύπεχρεούντο άνά πάσαν πεντηκοστήν βελονιάν, ήν ή&ελον 
κάμει, νά καταβάλλωσι καί έν φράγκον χάριν άγαδοεργών σκοπών. Έ ν  
τούτοι« α ί αιτήσει« πρόί συμμετοχήν ήσαν τόσον πολυπληδεί«, ώςτε πολλαί 
των κυριών ήτον άνάγκη ν’ άποκλεισδώσιν. Έ π ί  εννέα ¿λοκλη’ρους μήνα« 
έ τάπη« περιεφέρετο άπό κομμωτηρίου εί« κομμωττ'ριον, άποτελεσδεί« δέ 
έπεδόδη εί« τόν Άγιώτατον υπό επιτροπή« νεανίδων, φερουσών τήν αύτίν 
στολήν. _________

'ίπ ό  των γαλλικών φύλλων διεδόδη τό εξ?« άνέκδοτον περί του αυ- 
τοκράτορο« Γουλιέλμου, μέ τήν διαβεβαίωσιν ότι εΐνε άληδέ«. Προ τινο« 
ό γηραιό« μονάρχη« έπασχεν άδιαδεσίαν, έν δέ τω δαλάμω του ήσαν συν- 
ηγμένοι οί ιατροί πρό« κοινίν σύσκεφιν. Τ ώ  συνεβούλευαν λοιπόν νά 
μένη σωματικώ« καί πνευματικώς ήσυχο«, οτε κατ’ αυ'τήν εκείνην τήν 
στιγμήν παρτλαυνε πρό του πεαραδύρου του ή αύτοκρατορική φρουρά. Αι 
φωναί του πλήδου« έκάλουν τόν ΓουλιέλμΟν εί« τό παράδυρον, ότε δέ εΤ«

τών ιατρών ¿δοκίμασε νά τον έμποδίση, είπε γελών: ’Αφήστε με! Πρέπει 
νά φανώ εί« το παράδυρον, διότι ε?νε τώρα μεσημέρι καί δ Βαίδεκερ λέ
γει, ¿τι κατ’ αύττν τήν ώραν ’μπορεί τι« νά με ΐδή  άπό τόν δρόμον.“

Ο ί μάλλον φιλήσυχοι καί ειρηνικοί άνδρωποι άναμφιβόλω« εΐνε οί 
κάτοικοι τη« Νορβηγία«, ¿που, ώ« έβεβαιώδη, γίνονται αί ¿λιγώτεραι δί- 
και. Ουτω π. χ. τό παρελδόν έτο« έν τη κωμοπόλέι Αιλλχάμερ τό δικα
στηρίου ουτε κάν μίαν διαδικασίαν ν,ύτύχησε νά καταχώριση είς τα  πρα
κτικά του. ΙΙόσον διάφοροι τών άγαδών τούτων δνητών ειμεδα ήμεΐς οί 
Έλληνες!

Ή  αυστριακή Κυβερνησι« διανοείται νά είςαγάγη τήν χρήσιν του πο
δηλάτου είς τόν στρατόν της, κυρίως δ έ  εντός των φρουρίων κ α ί προς με
ταφοράν ειδήσεων καί διαταγών άπό χαρακώματος εί< χαράκωμα, εφ’ 
ίσον δέν εΐνε πρόχειρο« ή μεταξύ τούτων τηλεγραφική συγκοινωνία. Καί 
εί« άλλου« ευρωπαϊκού« στρατούς, ίδια δέ είς τόν γαλλικόν, έφηρμόσδη 
κατά τά τελευταίως γενόμενα γυμνάσια ή  διά ποδηλάτων προςωρινή τα
χυδρομική συγκοινωνία. _________

Λίαν άξιοσημείωτος εΐνε νήσος τις, όνομαζομένη Ούάϊτ Τ ίλανδ καί 
εις ούδέν σχεδόν έκ των γεωγραφικών συγγραμμάτων μνημονευόμενη. Ή  
νήσο« αυτή κεϊται εί« τό άρχιπέλαγος τής Νέα« Ζηλανδίας, εγείρεται 
265 μέτρα ΰπεράνω τή« επιφάνειας τής δαλάσσης, καί εχει περιφέρειαν 
ούχί μείζονα τών πέντε χιλιομέτρων. Ή  Ούάϊτ “Ισλανδ εΐνε ήφαίστειον 
έν ένεργεία, ή  δέ βάσι« τού κρατήρος έχει περιφέρειαν ούχί μικροτέραν 
τών 3 χιλιομέτρων. Έ κ  τού κέντρου αύτού άναδρώσκει δερμή πηγή, ή« 
τά άΐμώδη νέφη ανέρχονται μέχρι« υψους 600 μέτρων. “Όλη ή  νήσο« 
εΐνε τόσον δερμή, ώςτε εΐνε αδύνατον νά πατήση έπ’ αύτής πού« εμψύ
χου ίντο«. Ούδέν ζώον, ούδέν έντομον έμπορεϊ νά ζήση καί ν’ άναπνεύση 
έπ’ αύτής. ’Από του χείλους του κρατήρος φαίνεται τό έδαφος του νη- 
συδρίου καταπράσινον ω«περ τι« χλοερός λειμών, διασχιζόμενος ύπό ελι- 
κοειδών ρυάκων, α’λλ’ άμα τ ις  πλησιάση, ούδέν άλλο βλέπει έμπροσδέν' 
του παρά καδαρώτατον άποκρυσταλλωμένον δεΐον. Γενομένη« άναλύσεως 
αύτου, εύρέδη ότι τό μέν κίτρινο* τό χρώμα περιέχει 99,9 έπί τοίς εκα
τόν αμιγές δεϊον, τό δέ πράσινον 6 2 ,5% . Τό πλεϊστον της άλλης ύλης 
σύγκειται έκ δειούχου ασβεστίου ή γυψου. Τό νησυδριον τούτο εΐνε ιδιο
κτησία ιδιωτική, πρόκειται δ έ  ν ά  σχηματισδη αγγλική εταιρία σκοπούσα να 
έκμεταλλευδή τ ίν  άφδονον ταύτην δειουχον πηγήν.

Ό πόσα? μυριάδα« ιππέων δυναται νά παρατάξη τό άπέραντον ρωσ-. 
σικόν κράτος, φαίνεται έκ της απλής μόνον παρατηρήσει·»« της άφδονία« 
τών Τππων έν μόναις τάϊ« δυτικάίς του έπαρχίαι« Ή  ρωσσική Πολωνία 
τρέφει ούχί όλιγωτέρα» τών 753,000 ίππων, έξ ών 311,000 χρησιμεόουσιν 
εί« ύποζύγια καί ύποβάλλονται είς τήν καδημερινήν ύπηρεσίαν, 442,000 άνή- 
κουσιν είς μικρούς κτηματίας, οί οποίοι χωρίς βλάβη« τών συμφερόντων 
των άμέσω« δυνανται νά παραχωρήσωσι τούς ήμίσειί είς τόν στρατόν.

Έ ν  Βερολίνι·* ύπάρχουσιν έν τώ  παρόντι 990 σύλλογοι καί σωματεία 
παντός είδους. Κ αί έν πρώτοις οί ιατρικοί σύλλογοι άνέρχονται είς 22, οί 
μουσικοί καί ώδικοί εΐνε τόν άριδμόν 63 , τά σωματεία τών καλλιτεχνών 
δέν εΐνε ¿λιγώτερα τών 13, οί διδάσκαλοι καί αί διδ.ασκάλισσαι έχουσιν 
9 αδελφότητα«, οί στενογράφοι 30  καί τέλος οί ξιφομάχοι καί γυμνασταί 
33. "Ετεροι 80 σύλλογοι έπιδιώκουσι σκοπούς επιστημονικού«, καλλιτεχνι
κούς κ α ί έκπολιτνττικούς, πρσςίτι 123 εργάζονται χάριν κοινωφελών καί 
φιλανδρωπικών σκοπών, ύπάρχουσι δέ 48 πολιτικά σωματεία. Ο ί δρησκευ- 
τικοί σύλλογοι εΐνε 35 , οί τών κωπηλατών καί λεμβούχων 11, Ιτεροι 12 
τών σκοπευτών καί 9  τών πτηνοτρόφων. Χωρί« ν’ άπαριδμήσωμεν τούς 
λοιπού«, άναφέρομεν ότι ύπάρχουσι καί άλλοι 140 περίπου σύνδεσμοι, οΐ- 
τινες πάντα οίονδήποτε σκοπόν εχουσι πρό έφδαλμών, μ έ  τήν διαφοραν 
ομω« ότι δέν έπιδιώκουσι τήν πραγματοποίησίν του εις τό φανερόν.
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Τόν δαυμασμύν όλου του κόσμου έκίνησαν επ’ εσχάτων τό κατορ- 
δώματα τής άκαριαία« φωτογοαφίας, πρό πάντων δέ οι επιστήμονες καί 
οί καλλιτέχναι έξεπλάγησαν, διότι τη βοηδίία αύτής ήδύναντο πλέον ίχ ι 
μόνον νά μελετήσωσι τούς τύπου« τών κινήσεων παρά τοΐ« άνδρώποι« καί 
τοϊς ζώοις, αλλά καί νά μαδωσι τά καδ’ εκαστα τών έκτελουμένων κινή
σεων. Κ αί εξέτασαν λοιπόν πρώτον τήν πττσιν τών πτηνών, την κίνησιν 
τών ποδβν του άνδρώπου, όταν άναβαίνη βαδμίδα«, επειτα κατώρδωσαν 
ν’ άπεικονίσωσι την φοράν σφαίρας, υπό πυροβο’λου έκσφενδονιζομένης τέ- 
λοί δέ καί αυτόν τόν ηλεκτρικόν σπινδήρα δέν άφήκαν άνεξέταστον καί 
εζότησαν νά μάδωσι τό σχήμα τού έκ τών νεφών έκρηγνυμένου κεραυ
νόν. Διά τών έρευνων τούτων τρανώς λοιπόν άπεδείχδη, οτι I κεραυνός 
δέν κατέρχεται πρό« τήν γην κλιμακηδόν, άλλ’ ομοιάζει μάλλον πρό« όφιο- 
ειδή ή ελικόμορφον ποταμόν, άφ’ ου πλαγίως εκπέμπονται διάφοροι δια
κλαδώσεις, αί όποϊαι πάλιν ο’φιοειδώς πίπτουσι καταγτ« (πρβλ. καί τά Ιν 
σελ. 52 τού Α '. Τόμου της Κ λ ίιο ϋ ζ  λεγόμενα). Διά τή« τέχνης ταυ'της 
κατέστησαν ¿ρατοί καί οί δρόμοι τών διαττόντων αστέρων, 5 δ’ έν Παρι- 
σίοΐί σοφός 1άθ&)θα επέτυχε νά φωτογράφηση απ’ ευδεία« καί αυτό τό 
άστερόεν στερέωμα. Οί ουράνιοι άτλαντίσκοι τού άνδρός τουτου επεσυραν 
τόν άμέριστον δαυμασμόν πάντων τών ειδημόνων καί τών έπισκεψαμένων 
τήν τελευταίαν έν Βερολίνω εκδεσιν τών Φυσικών επιστημών. Ή  συ
σκευή άποτελεϊται έκ δυο σωλήνων, ών 6 μέν φέρει το τηλεσκόπιον, ό δέ 
την φωτογραφικήν πλακα, έτέρα δ έ  τις μηχανή δέτει εί? κίνησιν την ίλην 
συσκευήν, ώςτε ν ’ άκολουδη τήν φαινομενικήν κίνησιν τών αστερισμών.

Διά τού μηχανισμού τούτου έφωτογρα'φησαν άστέρας 16. καί 17. με- 
γέδου«, δοράτους διατελέσαντας καί είς τά τελειότερα τών τηλεσκοπίων. 
Καί ναι μέν τά  κατορδώματα ταύτα δέν δυνάμεδα νά ¿νομάσιομεν ακα
ριαία φωτογραφήματα, διότι πολλάκις άπητεϊτο νά παρέλδωσι μία καί δύο 
ώραι εως ου φωτογραφηδώσιν, ακριβώς όμως έκ τού περιστατικού τούτου 
εγνώσδη εν άλλο σπουδαιότατον επιστημονικόν φαινόμενον, τό έξη«: Διά 
νά φωτογραφηδη δ Σείριο« ήρκεσαν μόνον πέντε χιλιοστά ενί« δευτερο
λέπτου, έν ώ  δυο ώραι παρήλδον, εω« ου τό φ ώ ί νεφελωμάτων τινών 
έπενεργήση έπί τής φωτογραφικής πλακό«, όπερ δηλοί ότι τό φώ« τού 
Σειρίου εξέπεμψεν ακτίνας 1,444,000 φοράς ισχυρότερα« τών άκτίνων τών 
εν λόγω νεφελωμάτων.

Καί όχι μόνον τούς αστέρας καί τά αόρατα νεφελώματα καδιστδ 
ήμΤν ορατά ή  δαυμασία αύτη ε’φευ'ρεσις, άλλα καί πολλά άλλα όντα φο
βούμενα τό φως της ημέρας καί ευρισκόμενα εγγύτατα ημών. Διά τή« 
ακαριαία« φωτογραφίας μέγαν διατρέχουσι κίνδυνον οί παντοειδείς κλέπται 
καί λωποδύται τών μεγαλοπο'λεων, ή δέ αστυνομία τού Λονδίνου ηρχισεν 
άπό τούδε να διανεμη είς τούς υπάλληλους τοιαύτας ρυκράς φωτογράφο 
κάς μηχανάς, όπως φέρωσιν αύτάς μαζή των παντσχού. Καί τράπεζα τις 
εν Παρϊσίοις έδηκεν Ιν τοΐ« γραφείοις της συσκευά«, δ ι’ ών άπαρατηρή- 
τω ί φωτογραφούνται πάντε? οί προςερχόμενοι ύποπτοι άνδρωποι.

Περί τής όσφρήσεω« δυο άμερικανοί φυσιολόγοι έπεχείρησαν αρτιω« 
άξιοσημειώτους ερεύνα«, ών τά εξαγόμενα ήσαν όλως άπροςδόκητα. Έ πλή- 
ρωσαν φιαλίδια διά διαφόρων αναλύσεων ύγρών, ¿ξείαν έχόντων τήν ¿σμήν, 
ώ« π. χ. ελαίου καρυοφύλλων, εκχυλίσματος σκορόδων, πρωσσικοΰ όξέος κτλ. 
καί άνέδηκαν εί« τινα πρυςωπα νά δρίσωσι τό εΐδοί τής ¿σμής. Ποικι- 
λωτάτη άπεδείχδη ή  οσφρητική άντίληφις τών διαφόρων τούτων ατόμων, 
διότι έν ώ  π. χ. τρία τούτων ήδύναντο ¿κόμη νά διακρίνωσι διά τή« 
όσφρήσεω« των τό πρωσσικόν όξύ έν αναλύσει, περιεχούση 2000 χιλιογρ. 
υδατος έπί ένίς γραμμαρ. πρωσσικού όξέος, άλλα δέν ήδύναντο νά όσφραν- 
δώσι τό δηλητήριον τούτο καί εν έκατονταπλασία ¿κόμη συμπυκνώσει. 
’Αλλά τό περιεργώτατον τών φαινομένων ήν ή διαφορά τη« όσφρήσεω« με
ταξύ άνδρών καί γυναικών. Χάριν συγκριτικών έπί τού ζητήματος τού
του έρευνών Ιξητάσδησαν 44 άνδρε« καί 39 γυνάΐκεί καί άπεδείχδη, οτι 
οί πρώτοι εχουσι τήν όσφρησιν σημαντικό*« λετττοτεραν τών γυναικών. 
Ούδεμία τών τελευταίων τοότ<.)ν ήσδάνετο πλέον τήν οσμήν τού πρωσσι- 
κού οξέος εν μίγματι ως 1 :2 0 ,0 0 0  μέρη υδατος, έν ω οί πλεϊστοι τών 
άνδρών ήδύναντο νά διακρίνωσι τό πρωσσικόν ¿ξύ καί έν αραιώσει ώς 
1 :100 ,000  μέρη δδατο«. Τήν ¿σμήν τών λεμονιών οί άνδρες ήσδάνοντο 
ακόμη καί έν μίγμασι, περιέχουσι 250,000 γραμμάρ. υδατος, τό αυτό δέ

παρειηρη'δη καί είς τά σκόροδα καί αλλας Οξέως αποζούσα« ουσία«. Πάντα 
ταύτα τά εξαγόμενα άντιφάσκουσι καδ’ ολοκληρίαν πρό< τήν γενικώς επι
κρατούσαν γνώμην, ¿τι α ί γυναίκες φαίνονται απέναντι τών ¿σμών εύαι- 
σδητότεραι τών άνδρών, γνώμην όμως, ή  όποία έγεννήδη καί έρριζοβό- 
λησε πανταχού έκ τού ότι αί γυναίκες μδλλον τών άνδρών άγαπώσι τά 
αρώματα. Αιτία τούτου ισω« εΐνε, ότι τά νεύρα του ωραίου φίλου όλιγώ- 
τερον παρά τά τών άνδρών πειροζονται άπό τά« ¿σμάς καί ότι επομένως 
ώς έκ τή? άμβλυτητος τού αϊσδητηρίου των τούτου, δέλουσι νά έχωσι καί 
τάς οσφρητικά« έντυπώσει« έντονωτέρα«.

Έ ν  ταί« γερμανικαΐς έφημερίσιν άναγινώσκομεν: Άπό τινων εβδο
μάδων ό Σλήμαν έπεχείρησε ταξείδιον έπί τού Νείλου, τό όποιον είχε σκο
πόν νά προεκτείνη μέχρι Βάδυ-Χάλφ«. Ταξειδεύει δέ μόνο« καί όχι, ώ« 
διεδόδη, εν συνοδεία τή« συζύγου του, ουδέ είνε άληδές ότι διανοείται νά 
επιχείρηση άνασκαφάς. Διατριβών ό Σλήμαν έν Καίρω καί ίδών τά« μού
μια« τών μεγάλων τής Αίγυπτου βασιλέων, πικρώ« κατέκρινε τόν τρόπον, 
καδ’ ον Ó άνακαλόφα« αύτάς καδηγητ Μασπερώ, άφ’ οδ τάς άπεγύμνωσε 
τ ις  περιβολής των, τά« άφηκε γυμνά« καί Ικτεδειμένας εί« τάς έπηρείας 
τής άτμοσφαίρα« ύπό ύαλίνας πλακας έν τω Μουσείφ τού Βουλάκ. Έ κ -  
τοτε ούδεμία έλήφδη φροντί«, όπως τά σεβαστά ταύτα λείψανα τού άν- 
δρωπίνου μεγαλείου πρσφυλαχδώσιν οπό ταχείας σήψεως καί καταστρο
φής. Τήν άνυπόμονον περιέργειαν τού Μασπερώ, όςτι« δέν ήδελε ν’ 
άπέλδη τής Αίγύπτου, πριν ή έπιδείξη είς τά όμματα τού κόσμου τάς 
σπουδαιότατα« αύτού ανακαλύψει«, κατακρίνει καί αύτή ή εγχώριος κοινή 
γνώμη, επίσης δέ αξιοκατάκριτος εΐνε ή αμέλεια καί ή αβελτηρία τής νυν 
έν τοίς πράγμασι διευδύνσεως τού μουσείου τού Βουλάκ. Ό  Σλήμαν ύπε- 
σχέδη, ότι έπανελδών είς Εύρώπην δά κίνηση πάντα λίδον, όπως κατορ- 
δώση αί μούμιαι τών μεγάλων Φαραώ νά τεδώσιν εις τόπον ασφαλή καί 
άξιον τής προαιώνιας των δόξη«.

Ό  έν τώ φυσιολογικω έργαστηρίω τή« ήμετέρα« πόλεω« εργαζόμενος 
καθηγητής Δρέξελ άνεκα'λυφε νε'ον στοιχείον έν τώ  ήπατι. Παρεοκευασεν 
έν αίδερούχφ οίνοπνεύματι διαλελυμένον εκχύλισμα τού ήπατος ένός βα
τράχου άφ ’ ένός, καί ίππου άφ’ ετέρου, καί έκ τούτων παρήγαγε σώμά 
τι δειούχον καί φωςφορούχον, τό ¿ποιον ώνόμασεν ήπατίνην. Τ ό -σώμα 
τούτο εΐνε στερεόν καί πορώδες καί έχει χρώμα γεώδες-, διαλύεται δ’ 
εύκόλω« έν ύδατώδει αίδέρι καί εάν άπορροφήση ύδωρ μετασχηματίζεται 
είς μάζαν πηκτήν. Αί ερευναι τού είρημένου φυσιολόγου δέν εΐνε είςέη 
επαρκείς, όπως άποδείξωσι τήν ήπατίνην οδσαν άληδώς σώμα χημικόν, 
πολύ όμως συνετέλεσαν καί δά συντελέσοισιν εις ττν  άκριβεστέραν γνώσιν 
των συστατικών στοιχείων τού ήπατο«, τό οποίον, ώς πάντες γνωρίζουσιν, 
εΐνε εν άπό τά  δαυμασκίτερα καί μυστηριωδέστερα όργανα τού ζωικού 
σώματος.

Καί άλλη τελειοποίησις άνακοινούται έκ Γαλλία« ότι έπήλδεν εί« τήν 
φωτογραφικήν τέχνην. Ε ργάτης αυτή« εΐνε ό γάλλος άρχιμηχανικός Col- 
son, δςτις κατώρδωσεν άνευ φακού καί μόνον διά τού σκοτεινού δαλάμου 
νά φωτογράφηση παν οίονδήποτε άντικείμενον. Έ ξέδωκε δέ περί τής 
εφευρέσεως αυτού καί μικρόν βιβλιάριο/, περιέχον πολλά χρήσιμα καί άξια- 
νάγνωστα πράγματα. '¡2? γνωστόν, τήν πρώτην αρχήν είς τήν φωτογρα
φίαν έδωκεν ¿ σκοτεινό« δάλαμο«, κατέφυγον δέ κατόπιν οί φωτογράφοι 
ρί« τόν φακόν, διότι αί τότε φωτογραφικαί πλάκες δέν άπερρόφων τό φώς 
καί ητον επομένως άνάγκη τού νά ένισχυδη τούτο σπουδαίως. Τ-Ιδη όμως ί, 
τέχνη παρήγαγε τά« λεχομένας βρομιοάχους πλακας, α ί ¿ποίαι εΐνε απέν
αντι τού φωτός εύαισδητότεραι καί αύτού τού άμφιβληστροειδού« χιτώ- 
νος τού άνδρωπίνου όφδαλμού, καί διά τούτο ούδέν πλέον φαίνεται παρα- 
κωλύον τήν παλινδρόμησιν τής φωτογραφίας πρός τόν άπλούν σκοτεινόν 
δάλαμον. Τ ό σύστημα τούτο έχει πολλά πλεονεκτήματα. Κ αί πρώτον ή 
φωτογραφική μηχανή δά  ηνε σημαντικώς έφδηνοτέρα, έπειτα δέ αίρεται 
άφ’ εαυτού καί τό Ιλάττωμα τών φακών, οΐτινε?, όταν τά  άντικείμενα ηνε 
πάρα πολύ μεγάλα, τά παραμορφόνουσι. Διά τή« απλής τού Colson συ
σκευής δά φωτογραφώνται λαμπρώς εύρείαι Ικτάσεις, μεγάλα οικοδομή
ματα, αντικείμενα έχοντα βάδος, ώς π . χ, αύλαί, μηχαναί κτλ.



16 ΚΛΕΙΩ.

ΤΟ ΦΥΤ ΟΝ  Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ .
Ό  μή μεμυημένος είς τά δαυμαάια μυστήρια t o u  φυτικού κόσμου 

καί εν τοΐς μεγάλοις εύρωπαϊκοΐς κήποι^ ή άλλοις καταστημασιν, οπου 
πωλούνται σπάνια καί πολύτιμα άνδη, εχων καιρόν νά παρατηρτση τάς 
ιδιότητας τού φυτού τούτου. δέν δά ευρη'αλλο όνομα νά τώ  άποδώση κα
ταλληλότερου tou έπί κεφαλής τών γραμμήν τούτων τεδέυτος. Κατ άρ- 
χάς εν (3 φαίνεται ούχί διάφορον τραχείας καί σκληρδς τολύπης, έχούσης 
τδ μόγεάος καί τό σχήμα μήλου καί φερούσης φαιόχρους καί ξηράς βίζας, 
άμα το δέσης έπί άβαδούς πινακίου, εντός χλιαρού βδατος, αναλαμβάνει 
εύδύς ζωήν καί από νεκρού σώματος άναγεννδται και αναπτύσσεται έντός

της ’Ανατολής εϊχοιην γράφει άλλοτε εκτενέστερου έν tr[ K l t io l j .  Τομ. Α'. 
1ÍS5, σελ. 33S). Εν υγρδ άτμοσφαίρα καί διαβρεχόμενον δι’ υδατος εξ- 
οιδαίνεται καί τούτο καί οί κλάδοι του έξαπλουνται, χωρίς όμως νά προς- 
λαμβάνωσι τό διακρίνον τό φυτόν τής άναστάσεως ζωηρόν πράσινον χρώμα.

Τό ήμέτερον φυτίν, ονομαζόμενου παρά τών βοτανικών Selagiliella 
rediviva, φύεται έν Καλιφορνία καί εινε πολύ διάφορον τών συγγενών του 
ειδών έν Ευρώπη. Ταύτα εΤνε συνήδη έν ταίς νοτιωτέραις χώραις τής 
Ευρώπης καί έν τή υοτίφ Αμερική, ύπελοΥίσδησαν 8έ ως διακόσια καί 
πλέον τ ίν  άριδμόν, πάντα κατά τά μάλλον τ  ήττον διαφεροντα άπ’ ά)λή-

Κλεισμένον είς φυσικόν μέγεδος.

12 ώρων τό πολύ εις ώραιότατον καί χλοερώτατον ιρυτόν. Εάν πάλιν το 
έκβάλης τού υδατος καί τό δέσης εις τόπον άνυδρον, συσπειρούται παρα- 
χρήμα περί έαυτί καί μεταπίπτει έν βραχύτατο» χρόνω εις τήν προτέραν 
του νεκροφάνειαν.

Άλλ’ οί ειδήμονες τών φίλων αναγνυιστόΐν μας δά ειπωσιν ίσως, ότι 
τό πραγμα καί το φυτόν τούτο εΐνε ήδη άπό πολλού γνωστόν, επειδή καί 
τδ περιβόητον ροδον της Ίεριχούς δεικνύει εις τους έπιχειρούντας τό πεί
ραμα τό αύτό φαινόμενου. Καί κατ’ αρχήν μέν ή υποίϋτική αύτη έυστα- 
σις εινε όρδή, άλλ’ ύπάρχοιισι πολλαί καί σημαντικοί διαφοραί μεταξύ τών 
δύο τούτων φυτών, ήτοι τού φυτού τής «ναστάσεως καί τού ρόδου τής 
Ίεριχούς — τύ οποίον, έν παρόδω εΐρήσδω, ούτε ρόδον εΤνε ούτε προ
έρχεται έξ Ίεριχούς. — Περί τών ‘ιδιοτήτων τού περιέργου τούτου φυτού

Ανοικτόν ε’ς 1/ο του φυσικού μεγέδους

λων. Εχουσι πολλήν ομοιότητα πρός τά βρύα καί βλαστάνουσιν έπί τών 
λειμώνων ί  έπί βραχωδών καί άποκριίμνων τόπων. Άλλ' ή α ελ α γ ιν ίλ λ 'ΐ  
τής Καλιφορνίας βλαστάνει επί τών βράχων τών όψίστων όρέων εις τόπους 
σκιερούς, μένει πάντοτε ξηρά καί ακίνητος εις τόν τόπον της καί μόνον δίς 
γ τρις τού έτους άνοίγει τά φύλλα της μετά διαρκή βροχήν καί υγρασίαν.

Ώ ς  περίεργον τής φύσεως φαινόμενου τό φυϊόν τούτο είνε άξιον τής 
περιεργείας μας καί οπου υπάρχει, δύναται νά καταστή πολύτιμον κόσμημα 
τών αιδουσών καί των δωματίων τών άγαπώντων τά άνδη, οϊτινες τάς 
ώρας τής σχολής των δύνανται ευχαρίστως νά διέρχωνται, δέτοντες τ& 
εσπέρας τδ απεξηραμένον φυτδν έπί πινακίου πλήρους- υδατος καί τήν πρωίαν 
έπανευρίσκοντες αΰτύ δαλερδν καί τριπλάσιον τόν όγκον, ώς δεικνύουσιν αί 
παρατιδέμεναι δύο εικόνες.

κ. Δ. Μ. Γ. εις Ο. (Κ). Καίτοι μή εύδυνό- 
μενοι ημείς έπί τούτω, δά  προςπαδύσωμεν νά ίκα- 
νοποιήσωμεν τήν αίτησίν Σας. Δέν Σας τδ ύπο- 
σνόμεδα όμως όριστικώς. Αλλά τδ ποιημάτων 
εινε, τη άληδεία, π ρ α ξ ιχ ύ η η μ α ,  μέ διάφορον 
όμως έπίδετον έκείνου, διά τού όποιου υμείς δ 
ίδιος τδ έχαρακτηρίσατε. —  κ. Γ . Γ. εις Ξ. ’Αγρίως 
έπιτίδεσδε κατά τού Λ ν& ρώ χον, αλλά καί κατά 
της Ω οιήβειος  συγχρόνως. Κατευνάσατε όλίγον 
τήν όργίλην Σας φαντασίαν. — κ. Βαμβ. είς Βλ;). 
Το δεωρούμεν, ήμεΤς τούλάχιστον, ανάξιον λόγου" 
εάν ή  τον έκτενέστερον, βεβαίως ή υπόδεσις δεν 
δά ήτο μόνον χ α ρ χ ιν ιχ ή ,  — κ. Δ. Π . Π . είς Κ. 
Λίαν άξιανάγνωστος ή διατριβή, δυςτυχώς όμως 
ούχΐ κατάλληλος είς τάς παρούσας περιστάσεις. 
Έ χομεν τήν άρχήν νά μή επιστρεφωμίν τά χει

ρόγραφα. —  κκ, Δ. Σ. είς Σ., Α. Κ. Π . είς Κ.,_ Ν. 
Δ. Α. είς ©., Κ. Δ. Κ. ε ί; Ί .  Αότοί καδ’ εαυ
τούς οί στίχοι όλοι ησαν καλοί καί ωραίοι, άλλα
 ή  δημοσίευσις δά ήτο πρόωρος. — ΙΙε-
f itp y tj)  είς Μονάχον. Καί είς πολλούς άλλους 
άνεκόπη , κατ’ ανάγκην, άπό τού τρίτου τούτου 
έτους ή δωρεάν αποστολή τών τευχών τής Ιίλ ιιο νς . 
Είς τδ εξής τοιαύτα δά  λαμβάνωσι μόνον οί τακ- 
τικώς συνεργαζόμενοι. — ¿¿νναόίλφιγ. ’Ολίγη 
έξέτασις καί παραβολή τού παρόντος πρός τά προ
ηγούμενα δά Σας πείση περί τών. σπουδαίων βελ
τιώσεων, χάριν τών όποιων ίπεβλήδημεν καί εις 
νέας Βυσίας. .’Από τού έτους τούτου είμεδα ήναγ- 
κασμένοι νά.περιορίσωμεν σπουδαίωςτην ( π '  άν- 
taXXayÿ κυκλοφορίαν τής ΗΧειονς.

κ. Γ . Η. είς 'Βώλον. Σας ένεγράψαμεν. —

κ. Κ . Γ . είς Γαλάζιου. Ελήφδη καί Σας εύχαρι- 
στουμεν. Επιστολή μας προηγήδη. —  κ. Θ. Π . 
Ε . εις Δρέσδην. Έ λήφδη καί Σάς ευχαριαταύμεν. 
Ή  παραγγελία Σας δά έκπληρωδή. —  κ. Ί .  Μ. 
είς Λευκωσίαν. Εύχόμεδ.α ή αποστολή ή ίδική 
Σας νά μή μείνη τόσον καιρόν καδ’ όδόν, όσον 
ή έντεΰδεν. Η μ ε ίς  όμως έχομεν υπομονήν. —
— κ. Στ. Κ . είς Νικολάϊεφ. θ ά  τάς λαβητε. — 
κ. Φ. Σ. είς Σμύρνην. Έλή'φδησαν καί δά  πρά- 
ξωμεν κατά τάς οδηγίας Σας. — κ. Δρ. Ν . Ν. είς 
Κραϊόβαν. Τ ά  έσημειώσαμεν καί δά Σάς γράψωμεν.
— κ. 1’. Α. εις ’Αρμαβήριον. θ ά  Σας γράψωμεν. — 
κ. Κ. Ζ, ε ις’Αδριανούπολιν. Έλήφδησαν. Κ α ίή μ ίϊς 
εχομεν τήν αύτήν γνώμην. — κ. Δ. 11. είς Ναύπλιον. 
Αι παραγγελίαι Σας έξετελέσδησαυ. — κ. Α .Ψ . είς 
Αλεξάνδρειαν. Τό έμβασμα δέν εφδάσεν ακόμη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ή  Δεσδεμόνα ύπό Σπυρίδωνος Πανανέλη (μετά είκόνος έν σελ. 4— 5>. — Ί ά  καλλιτεχνία καί ό έμπορος. — 'Η  έπάΐτις 
— συνέχεια’. —  Ή  άπογραφή τών κατοίκων κατά τήν αρχαιότητα. — ΙΙινακοΒήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. ( Ό  Γλάδστων(Διήγημα 

κυμβαλιστής. — 
συχοι

λιστής. — Ιΐρόοδοι τηλεφωνικής συγκοινωνίας. — Αί χυρίαι τής 'Ρώ μης καί 6 Πάπας. — Ανέκδοτον τού Αύτοκράτορος Γουλιέλμου. — Φιλή- 
άνδρωποι. — Τό ποδήλατου έν τοίς στρατοΐς. — Νήσος έκ δείου. — Οί ιππείς τής 'Ρωσσίας. —  Τ ά  έν Βερολίνω σωματεία). — Ε πισ τήμ η  καί 

Καλλιτεχνία. (.'Η αστρονομία καί ή  φωτογραφική. — Φυσιολογικαί περί όσφρήσεως έρευναι. — Αί αίγυπτιακαί μούμιαι καί 6 Σλήμαν, — Άνακάλυψις 
νέου στοιχείου έν τώ  ήπατι. — 'Απλοποίησις τής φωτογραφίας). — Τ ό  φυτόν τής άναστάσεως, μετά δύο εικόνων. — Μικρά Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. "Ολγα ή βασίλισσα τών 'Ελλήνων (σελ. 1). — Ή  Δεσδεμόνα δικαιολογεί την μετά τού Όδέλλου φυγήν ενώπιον τού πα- 
τρός της καί τής Συγκλήτου. Είκών ύπό Ούγου Koenig (σελ. 4 -  5). — Γυναικός προτομή. Είκών υπό Κ. Κείζελ (σελ. 9). — 'Ο  λιμήν τού Πειραιώς 
καί αί Αδ?ναι κατά τήν άρχαιότητα (σελ. 12).
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