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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α .
Άγαδοεργία παρά τοΐς πτηνό?? 368.
'Αγία [ήI πόλις των ’Ινδών. Περιγραφή ταξειδίου 

εις Bcvógt; ύπό Φ. Σιχέρου 182.
’Αγωγή (ή) των αύτοκρ. πριγκ. τη? Σινικής 302. 
Άδάμας 241V» καρατ. βάρους 79.
—  (ό μέγιστος του κόσμου) 220.

Αδεξιότητες ¡αιτία τήςι 127.
’Αεροναύτου (ή. Ιγωνίά του) 120.
Άδανασία ιή) της φωνης^ 328. 343. 350. 
Αιγυπτιακά ύπό Στυλ. Οικονόμου 82.
Αίμόρροια της ρινός 127.
Άκοή (ήι των νεογνών παιδιών 352.
’Αλεξάνδρου. ¡Ó δάν. του Μεγ.) υπό Σπ. ΙΙαγανέλη 98.
— (τό φάσρια του Μεγάλου). Έ κ  των „Άδη- 

ναϊκών νυκτών“  υπό Σπ. ΙΙαγανέλη 99.
’Αλεξίπτωτου, μετά είκόνος 297.
’Αλληλογραφία ιήι έντή  Ν .καίΙΙ.Δ ιαδήκη υπό Κ 16. 
’Αμερική ¡το ονομα) 270.
Άμοιβαί ποιητών καί συγγραφέων 866.
Αμυντικόν (παράδοξον) μέσον 30.
Ανακαλύψεις (αί νεώταται) έπί τού Άρεως 242. 
Άνακάλυψις ενός μικρού ουρανίου σώματος 191.
— ¡Νέα) ύπό Δρ. Κ . Küss 63.
Ανάμνησιν (πρός) 62.
’Λνασκαφαί έν Βαβυλωνία 367.
’Ανδριάς τής Βασιλίσσης τής ΆγγλίαςΒικτωρίας 159. 
‘Ανέμου ¡χρησιμοπ. του) εν τω ηλεκτρ. φωτισμφ 31. 
’Ανεύρεσις είκόνος τού Λεοναρδου Βιγκίου 019.
— χειρογράφων Γαλβάνη περί ήλεκτρισμοΰ 175. 

Άνδρωποδυσίαι εν ’Αφρική 19ο.
’Ανταγωνισμός 62.
’Αντίχειρ ¡ó) του άνδρώπου 143.
Άπάται (αι).τών ήμετέρων αίσδήσεων. Φυσιολο- 

λογικίν σκιαγράφημα 225- 
Άποθήκαι άέρος 271.
Άπολελιδωμένα σώματα άνδρώπων 221. 
’Απομνημονεύματα βραχέα 334. 
’Απομνημονευμάτων (έκ των) του Βλονδίνου 208. 
Άποφυλακισάείσα υπό A udré  X heuriet 340. 
’Αρεταίος ¡Θεόδωρος), μετά προσωπογραφίας 209. 
Άσιανολόγος γυνή 221.
Ασμα (τό) τής χελιδόνος. Διήγημα εκ τού βίου 

ύπό Δρ. 4*. Α. 11. ©είνεμάννου 118. 
’Αστεροσκοπείου διά τόν λαόν 221.
’Αστερία (ή πολυτιμότατη. 158.
’Αστέρων (αί άποστάσεις των) 220.
— ¡ή μαρμαρυγή των) 15.

Άσυλα (νηπίων) ύπό Κ. 20
Ατμομηχανών (ή ολική δύναμις των έπί τής γης 

. έν ενεργεία) 30.
’Ατμόπλοιου (υποβρύχιον) 46.
Αύξησις της άξίας του σιδήρου διά τής έργασίας 302. 
Αύστηρότης (ή θρακόντειος)τή'ς|νετικήςδημοκρ. 142. 
Αύτογράφων ¡Λεύκωμα; 63.
Αύτοκρατορικόν ,τύ πρώην)ζεΰγοςτήςΒρασιλίας358. 
Αύτοτηλέγραφος 142.
Άφωνος ως ιχθύς 126.
Ά χ! αυτά τά βιβλίαΙ . . έκ τού γερμ. ύπό Άρ.

11. Κουρτίδου 354. 371.
Βάγνερ (έκ τού βίου τού) 366.
Βάθη τού Ωκεανού 14.
Βακτηρίδια (τά; του γήρ. ήτοι ή λόσις τής άδαν. 175. 
Βασιλειάδης (Σπυρίδων), μετα προσωπογραφ. 177. 
Βασίλειον ¡τό μικρότατου) 46.
Βαστίλλη (ήι καί τά δύματα αυτής 210.
ΒαστίΧλης ¡εκ των μυστικών έγγραφων τής) ISO. 
Βατράχων άσματα υπό A. 1’. Η . 266.
Βερδης ¡ ’Ιωσήφ), μετά προσωπογραφίας 193. 
Βιβλιοθήκη 15. 31. 63. 79. 95. 143. Í59. 175. 207. 

239. 271.
— ¡ή) της ’Οξφόρδης 47.

Βιβλίου (τό βαρυτιμότατον τού κόσμου) 175. 
Βιβλίου (τό πρώτον τυπωδέν) 79.
Βιολία (πολύτιμα) ι27.
Βλαβερότητος,περ>τή«)τήςδιάραπτομηχ.έργασ. 191. 
Βολαπυκισταί (οί) 238.
ΒραβέΓον 12,500 φράγκων 47. ν

— τριάκοντα χιλιάδων φράγκων 221. 
Βρογχοκατάρρους ¡ύ επιδημικός) 367,
Βράίτ (ό Ιωάννης), μετά είκόνος 81.
Βροχή αίματος 191.

— μελάνης 191.
Βροχών (νέα αιτία των συχνών) 95.
Γάμοι (οι) τής Αλεξάνδρας 194.

—  (οί) τού Διαδόχου 306.

Γενναιοψυχία 94.
Γέφυρα (ή μεγίστη τού κόσμου) 158.
Γεωφάγοι (οί) 318.
Γίγαντες καί νάνοι μεταξύ των ζώων, μετά σχε- 

κης είκόνος ¿7.
,,ΙΊάδστων“  ή πόλις 95.
Γνώμαι διάφοροι περί τού'καπνίσματος 192. 
Γνώμη (μία; 179.
Γραμματοσήμου (6 άληδής εφευρέτης) τού 49. 
Γραφική μηχανή διά τυφλούς 142.
Γροινλανδίας (τά ενδότερα τής) 159.
Γυμναστικής (ή έπίδρασις τής) έπί της άναπτύ- 

ξεως τού σώματος 174.
Γυναίκες (αί) έν ’λβησσινία 176.
Γυναικών παγκόσμιος σύνδεσμος 287.
D a  capo  142.
Δαίμων. Διη'γημα ύπό I. I. Κρασσέβσκυ 11. 23. 

39. 58. 74. 88. 107. 122. 136. 155 171. 187. 
203.216.234.248.267.282 298.314 331.347 

Δαπάναι οικοδομής μεγάλων κτιρίων 78.
ΔαρβΤνος Κάρολος, μετά προσωπογραφίας 369. 
Δάση (τά) τής Εύρώπης 46.
Δεισι5αιμονίαι Αύτοκρατορος 190.
Δηλητήρια οϊκειακά 152.
Δηλητηρίασις (ή διά κοκαΐνης χρονία) 256.

— ¡ή διά οινοπνεύματος χρονία) 254. 
Δηλητηριάσεις (περί) του αίματος διά γραφ. μελ. 206. 
Δημώδεις παροιμίαι 330. 346. 365. 378.
Διαβόλου (λατρείαι 110.
Διαγώνισμα σπουδαιότατον 221.
Διατήρησις φυτών δια χημικών μέσων 239.
Δίκη (λίαν ένδιαφέρουσα) 126.

— (παραδοξοςι 238.
— ¡παραδοξοτάτη) 78.

Διωρύγων μεγάλα σχέδια 286.
Διώρυξ (ή) τής Κορίνδου ¡μετά είκόνος) ύπό Δρ.

Έ δ .  Έ γγελ  232.
D onizetti (δ διάσημος ϊταλός μουσουργός). 220. 
Δοστογέβσκη ¡Θεύδυιρος), μετά είκόνος 145. 
Δραγούμης (Στέφανος). 'Γπουργός των Ε ξω τερι

κών τής 'Ελλάδος 1.
Δραμα (νέον ισπανικόν) 127.

— ¡τό νεώτατον) τού Alphonse D audet 191.
— ¡τό πρώτον) τού Ju les L einattre  143.

Δύο (οί) μικροί έγκαταλελειμένοι 220.
Έ διοον ¡Θωμάς), μετα προσωπογραφίας 315. - 
Έ διμον παράδοξον 78. 142.
Έ διμοταξίας ¡ή σπουδή τής αυλικής) έπί Φιλίπ

που 6 .  254.
Έ κδίκησις λεπτή 286.
Έ κδεσ ις ναυτική καί στρατιωτική 190.

— υποδημάτων 19- 
’Εκκλησία καί σχολείου 31.
Έ κ  του γερμανικού βιου. Δημοπρασία εν ενεχυ

ροδανειστήριο) ΰπόΆρ. Π. Κουρτίδου 322. 33/. 
’Ελεφαντόδοντο? ¡τό έμπόριον τού) 318. 
'Ελληνικόν διήγημα ύπό Ματίλδης Σεράο 262. 
Ελληνόπουλο ¡τό . Ποίημα ύπό Δημ. Κόκκου 76. 
Έξωτερίκευσις μηχαν.) τής άνδρωπ.δελήσεως 220. 
Επαγγέλματος ¡νεον είδος) 2θ6.
Έ π« ίτα ι ¡oí) έν 'Βωσσία 302.
Έπίδρασις (ή)τούήλιακου φωτός έπί τηςυγεία;255.
— τού ηλεκτρικού φωτός επί τών ςώων 351.
—  ¡ή) τού ηλεκτρικού φωτός έπί τώνοφδαλμ 255.
— τής μουσικής έπί ενός λέοντος 322.
—  (ή) τήςφαντασ. έπΐτήςύγείαςτούσώματος127. 

Εργασία  ¡ή; ύπό 10. 246.
Έριξσον ¡ό Ιωάν.ι ό έφευρ. τούάτμοκιν. ελικος95. 
Έ σκιμώ ω ν (μεταξύ των) 62.
Εφευρέσεις 270.
— ¡Νεαι 79.
— νέου δερμαντικού μέσου 319.
— ¡σπουδαία) διά τήν ναυτιλίαν 30. 

Έφημεριδογράφος (ό νεαρώτατος) τού κόσμου 286. 
Έ φημερίς (ή αρχαιότατη) τού κο'σμου 126 .
— ¡λατινικήΐ 191.

Εύρώπης (ό πληδυσμός τής) 220.
Ευσέβεια (παράλογος) 110.
Έ ω ς  πότε δα  γίνωνται πόλεμοι; Ιίαρατηρήσεις 

8tà τό μέλλον ύπό I. Βαχενχούζεν 30V. 324. 
Ζύδος (ό) 221. 366.
Ζωγράφος (Χρηστάκης), μετά προσωπογραφίας 257. 
Ζωύφια (ληστρικά) 48.
‘Ηλεκτρικόν (τό) φως έπί.τού πύργου Eiffel 159. 
Ήλιου (περί,της όλικής έκλείψεως τού; 46. . 
Η μ έρ α  άνέσπερος 174. .
Θανατική έκτελεσις' (ή πρώτη δι’ ήλεκτρίσμού) 94. 
Θεραπεία (ή διά σταφυλών) 272.

©εραπείατούτυφοειδούςπυρετοΰδιάψυχρολουα 367; 
Θεραπευτική (ή) μέδοδος τού Δρ. W eigert 111. 
Θύματα ιτάι τής δαλάσσης 334 
Θωμάς (ό άπιστος), μετά είκόνος 107.
Ίατρικα ί προλήψεις 222..
’Ιατροί εν Αγγλία 271.
’Ιατρού (ίδιοτροπίαι) 802.
Ίέρειαι (χριστιανοί) 191.
Ιερογλυφικών (έρμηνεία) μεξικανικών 79. 
Ιουδα ίο ; δούξ τής Νάξου καί τής Άνδρου 220. 
Ίχδόω ν (ηλικία) 110
Ίωβιλαίω (έπί τ δ ι  τής Λ. Π . τού πατριάρνου 

’Αλεξάνδρειάς 195.
Καδίζησις (αιφνηδία) τού εδάφους έν Τέξας 95. 
Καϊρόλης (Βενεδικτος), .μετά προσωπογραφίας 242. 
Καιρού (προγνώσεις τού) 18.
Καλανδά^ιον (τό) τής γαλλικής δημοκρατίας 32. 
Καλλίας Ιπποκράτης (ό Έλλην ιατρός) 47.
Κάλλους (αγώνες) καί τό ιδεώδες τής γυναικείας 

ώραιότητος. Συγκριτική ■ μελέτη 71. 
Καλτσοδέτας ¡κατα τή;) 270.
Κάπνισμα (καί. πάλιν τό) 351.

— (τό) κατά τήν δείαν λειτουργίαν 95. 
Καπνοδόχη χάρτινη 94.
Καπνό; (5) τού Λονδίνου 271.
Καπνού, (γένεσις τού) 94. ·
Καρδίας (ή ένέργεια τής) 14.
Καρδιακός (Ó| παλμός 352.
Καρδιακών νοσημάτων δεραπεία 191. 
Κασσιτερίδων νήσων (ή δέσις'τών) 15. 
Κατακάμβαι έν Κιέβω '46.
Καταρράκτης (ό μέγιστος) 143.
Καύσωνες (ύπερβολικοί) παρελδ·6ντων αιώνων 238. 
Καφέ (πρός δοκιμασίαν τής ποιότητος τού καλού) 30. 
Καφές (νέος) 95.
Κειμήλιον (πολυτιμότ.). Έ κ  τής άρχ. έλλ. φιλολ. 63. 
Κεφαλόπονος (δ) 320.
Κήποι (βοτανικοί) 79.
Κινέζοι γόητες 254.
Κινέζων (έκ τού οίχειακού βίου τών) 64. ·
Κίνησις (ή) τών σημείων τής έπιφανείας τής γή?159. 
Κληρονομικότητος (δ νόμος τήςι 862.
Κλήρου τού κατωτέρου (σχέδιον έκπαιδεύσεως καί 

αξιοπρεπούς ουντηρήσεως) 47.
Κολόμβος (ό .Χριστο'φορος) ώς co lp o rteu r 62/ 
Κολυμβήτρια (ή άρίστη) του κόσμου 3θ2. 
Κοιλώματα (τά) τής γης. Έ ν  βλέμμα είς τό εσω

τερικόν τού φλοιού τής γή; όπό.Β. φ. Βολφς- 
χοφερ 273.

Κόνικλοι (οί) έν τή Νέα Ζηλανδία 30.
Κοππέ (Φραγκίσκος), μετά είκόνος 33. 
Κορσικανικά ήδη 126.
Κούκλαι τού Έ δισώνος 126.
Κράτος (τό μικρότατου) τού κόσμου 110.
Κυνέη άϊδος. Νέα ύπνωτιστιχά πειράματα 278. 
Κώδων έκ καδαρού άργύρου 94.
Κώδωνος (αρχή ιστορία καί παράδοσις τού) 113. 
Κωνώπων (κατά τής μάστιγος τών) 191.
Κωφός (δ) ύπό Octave M irheau 290.
Λαογραφία. Μοναστήριον εν Άβυσσηνίφ 248. 
Λατινικής επιγραφής ¡ανεύρεσις) έν Καισαρεία 15. 
Λείψανα αρχαίας έλάφου 351.

— (πολύτιμα) 159.
Λιδοβολησις ¡ή) καί δ ενταφιασμός τού πρωτομάρ- 

τυρος Στεφάνου, μετά δύο εικόνων 228. 
Λίμνη (παράδοξος) 126.

— (φλεγομένη) 63.
Λιμός έν Σινική 78.
Λόγοι τού Price W illiams περί τών άνδράκων 95. 
Λονδίνου ¡περί τού μεγέδους τού) 270.
Μάδημα (τό) τού Γάρρικ 78.
Μασσάουα καί οί κάτοικοι αυτής 304.
Μαυρογένης πασσδς (Σπυρίδων), μετά είκόνος 97. 
Μεγαλοφυια αγγλική 850.
Μεγαλοψυχία τού Ούάλτερ Σκόττ 874.
Μεγάλων ανδρών μικραί ίδιοτροπίαι 254.
Μέγεδος καί βάρος τού άνδρώπου 95.
Μελισσών ¡φιλοπονία τών) 14.
Μενδελσόνος (μνημεΐον) έν Λειψία 351.
Μέριμνα (ή περί βελτιώσεως τού ιερού ημών κλή

ρου) ύπό Γρηγ. Γώγου, ’Αρχιμανδρίτου 162. 
Μέταλλον (τό πολυτιμότατου) 62.
Μετεωρίτου (μετακόμισις) 15.
Μετρικόν (τόι δεκαδικόν σύστημα 206.
Μία γνώμη υπό Α. Κ. 3.
Μικροσκοπικαί παρατηρήσεις 8.
Μικροσκοπίου (τίς δ εφευρέτη; τού) 15.

—  (ή τριακοσιετηρίς τού) 206.



Μνημονικόν ¿86.
Μοντεσχίου (ή γενναιότης! 318.
Μουσεΐον (τόι.τών εφημερίδων έν’Αχουϊσγράνω 319.

— θρησκευμάτων 111.
— τού Βίσμαρκ 851.

Μιυ σιχάν χειρόγραφον τού M ozart ενΙΙαρισίοις 351. 
Μπρούντζος (ή παραγωγή της λέξεωςι 111. 
Μυθολογία ιή έκ παρετυμολογίας λέξεων; 161. 
Μύρμηκες [έφιπποι) 174.
Μυστικόν (τό) του βασιλέως 220.
Μυώνων (ή μεγίστη δύναμις τώνΙ 286.
Νάρκης (περί της χειμερινής) των χελιδόνων 265. 
Ναυτίασις ιή1 287.
Ναυτιλίας Ιολίγα περί τής) 65.
Ξενοδοχεία (τάι διά τους έργάτας έν Αονδίνω έκ 

τού ημερολογίου ενός πτωχού εργάτου 6'7. 
Οίκογενεία (έν τή) υπό Α. Τσέχωφ 211.
Οίκτου (το αίσθημα τού) παρά ταΤς γαλαΤς 110. 
’Ολίγα περί χρησίμων φυτών 14.
’Ολίγα περί δώρων 378.
Όλιγολογία 174..
’Ονόματα βραχύτατα Ανθρώπων πόλεων κτλ. 190. 
Ό πιομανία παρά τοΐς πιθήκοις καί γαλάΐς 207. 
νΟργανον (Μαγειρικόν καί μουσικόν) 158.
Ό ρ ο ς (τό δφιστονι τής γης 111.
Ους (τό Ανθρώπινον) μέχρι τίνος épico δύναται νά 

διακρίνη τήν. διαφοράν τού ύψους δύο μουσι
κών τόνών 143.

Πάντα ό ίδιος 158· - · '
Ιίαράστασις τω ν ,,Περσών“ τού Αισχύλου εν Βε· 

ρολίνφ 361.
Παραμορφώσεις (τεχνητοί) τού σώματος 240. 
Παρίαι ιαί). Ποίημα τού François Coppie υπό 

Δ. Βικελα 34.
Πάσχα ύπο Κ . 102.
Πατριάρχ. (ό Άλεξανδρ.Σωφρόνιος, μετά είκόν. 129. 
Πεζοπόρος (διάσημός) 158.
Πενία παρά τοΐς βασιλεΰσιν 51.
Περιγραφή έκ Ναζαρέτ, μετά εΐκόνος, ύπό Γ . Φ. 

Ζελίου 359.
Περιηγητής (ό) τής Chasles εις τήν άκτήν τού 

Cornwallis 142.
Περιοδικόν (τό) τής βασιλίσσης τού Βελγίου 47. 
Περί τής ηλικίας των πτηνών 319.
Περί τη ς χειμερινής νάρκης τών ζώων 375. 
Πικρόν (τό| φρέαρ. Ισπαν. παράδοσ ύπο Ε . Ρ . 310. 
Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων 13. 29. 

45. 61. 77. 93. 109. 125. 141. 157. 173. 189. 
205. 221. 237. 253. 269. 285. 301. 317. 333. 
349. 365. 379.

Πλοίαρχος ώς ίεροκήρυξ 110.
Πλουσιώτατοι (οι) Ανθρωποι τού κόσμου 94. 
Πλώϊμον θέατρον 126.
Πνευματισταί καί ταχυδακτυλουργοί 199.
ΙΙοιητού (Στεφάνωσις) 63.
Πολυπους (γιγαντιαΤος) 14.
Πόσα λεπτά τής ώρας παρήλθον Από Χριστού γεν.

μέχρι τής τελευτ, στιγμής τού έτους 1888 47. 
Πόσον επινεν εΤς·βωμάΤος; 14.

— μικρά είναι τά ατομα 319. : 
Πόσους παλμούς καθ έκαστον πρωτίλεπτον εχει

ό σφυγμός τού Ανθρώπου 31Í).
Ποτών (ολίγα περί Αρωματικών) L iqueurs 36. 
Προαισθητικον (τό) τών ζώων 288.
Πρόβλημα 126.
Προσδιορισμός τηςθερμοκρ.τούσώμ.διά θερμομ.287. 
Πρΰς παύσιν τοι ίδρώτος τών ποδών 159.
Πρός τους άναγνώοτας τής Κλειους 380. 
Προφυλαντικόν μέσον άπό τής διά μυκήτων δη- 

λητηρίι.σεως 238.
Πτήσις (ή) εντόμων τινών 15.

— (ή) τών διαβατικών πτηνών 239.
Πύργος (νέος) κατά το πρωτότυπον τού Eiffel 287.
— (5) τού ’Εφφελ 161.
— 400 μέτρων ύψους 270.

Π ώ ς πρέπει να σώζωμεν τούς πνιγομένους, μετά 
εικόνων 2»5.

ΙΙώ ς πρέπει v i Αναπνέωηεν 336.
— τρώγουν εις τά διάφορα έθνη 110. 

Ραπτομηχανής (εφευρέτης τής) 79.
Βαφαήλου (η οικία τού) 79.
Ρέμμερτ Μάρθα (ή έξοχος κλειδοκυμβαλίστρια) 289. 
Ρ ίς  (ή Ανθρώπινη) έν τφ  άγγλικώ δικαίω 350.

— (ή) του ανθρώπου 84.
Ροδόλφος (Αρχιδοόξ), μετά εΐκόνος 35.
Ρώμης (ή πυρκαϊά τής) 220.
Σεβασμός (δ πρός τούς γέροντας) 143.
Σερβικαί Εκπλήξεις, μετά τριών εικόνων 76. 
Σουλφικάρ (ό) πασσ«<. Ίπευργός τών ’Εξωτερι

κών τής Αίγυπτου, μετά προσωγραφίας 289.
Σπασμοί (οι) τών βρεφών 335.

Σπόγγων (ή αλιεία τών) 96.
Στατιστικά 30. 78. 158. 287.

— (περί τών έν Ε λβετία  Ξενοδοχείων) 220. 
Στενογραφίας (περί τής άρχαίάς ρωμαϊκής) 160. 
Στέφανοι (οί νυμφικοί) 318.
Στηθόδεσμων (η βλαβερότης τών) 143.
Στιγμαί (αί τελευταίας) τού ανθρώπου 111. 
Στοίχημα 14.
Συγγραφείς (έστεμμένος)·271.
Συζυγικός ερως (Ποίημα) ύπό Κ. Α. Διάλίισμα 216. 
Σύζυγος (ήι του εφευρέτου τής φωτογραφίας 850. 
Συμβουλαί διά τούς κολυ'μβώντας 174. 
Συμπτώσεις (παράδοξοι) 31.
Συνάχι (τό) πώς ιατρεύεται 207.
Συνοικέσιον δοκτόρων 851.
Σχολαι βωμηχανικαί απόρων παίδων έν’Αμερική 174. 
Ταλμοόδ (Γαλλική μετάφρασις τού) 79.
Τάφος (ό σωτήριος) 128.
Τάφων (νέων) ή Ανακάλυψις έν Νεαπόλει 143. 
Ταχύτητος (διάφοροι βαθμοί) 207.
Τέϊον (ιαπωνικόν) 46.
Τίγρις (ή) 5μ. . .
Τ ιμαί τών έργων ρώσσων ουγγραφέων 287. 
Τηλεγραφικής (ή διάδοσις τήςι 46.
Τηλεσκόπιον (τό μέγιστον) τού κόσμου 79.

— (τό) τού L ick 176.
Τοκετός έξαδύμοιν 126.
Τουργένιεφ (του) κρίσ. περί τής Sarah B ernhard  175. 
Τριχών (ό Αριθμός τών) πλούσιας κόμης 78. 
Τρομεροί (οι τρεΤςΙ τής Βενετίας, μετα εΐκόνος 6. 
Τρόφιμον (νέον) ύπό το όνομα „Erouientine“ 265. 
Τυλλία (ή) προελαύνουσα ,τό άρμα έπί τον νεκρόν 

τοΰ^πατρός αυτής, μετά εΐκόνος 268.
Τύπος (ό) έν ΓΙαρισίοις 14.
'ϊγ ιε ινή  (ή ώφέλεια τής κολυμβητικής) 168. 
'Γδρέχιδνα (τρικέφαλοςι καί δικέφαλος χελώνη 111. 
°ϊδω ρ τής Κολωνίας ώ ς ποτόν 206.

— (τό) τής Κολωνίας καί ή ιστορία του 112. 
'Γμνων (εθνικών) ουλλογή 239.
'Γπηρέται (οί) τού αύτοκράτορος τής Σινικής 126. 
Ίπ ν ο ς  (ό μετά τό γεύμα) 206.
'Γπογραφή (ή Ελληνική) τής πριγκιπ. Σοφίας 334. 
Φαγητά (ποια) ήγάπων οί μεγάλοι άνδρες 30. 
Φαινόμενα (ανεξήγητα) 104.
Φαντασίας (ή ίσχυς τής) 334.
Φιλανθρωπία φοβερά 366.
Φιλτματα (δολοφόνα) 206.
Φιλολογία (ή) καί ή γυμναστική ύπό Αίμ. Ζολα 147. 
Φιλοξενία (ή) έν Σαμόα 90.
Φυλλοξήρα ιή] 254.

— (ή), μετά εικόνων 279.
Φυτά (τά σαρκοφάγα) ώς βοηθητικά τής πέψεως 302. 
Φυτόν , νέον) 22,

— (τό) Silphium Iaciniatum  159.
Φυσικόν πείραμα 286.
Φωτογραφιών Ικθίσις 271.
Χάλυβος (παοαγωγή Ακατεργάστου) 30. 
Χαρακτηρισμός σύντομος 94.
Χαρτονόμισμα (τό) 110.
Χειρόγραφα (έννέαπρωτότ.) τού λόρδ. Τέννυσον 191. 
Χειροκτίων (έκθεσις ιστορικών) 158.
Χελιδών γραμματοφόρος 287.
Χλώροφόρμιον (τό) 808.
Χριστούγεννα (τά) 370.
Χρυσός (ό έτησίως αναλισκόμενος) πρός πλήρωσιν 

κοίλων οδόντων 80.
Χρυσού (παραγωγή) είς τά διάφορα μέρη τής γης 46. 
Χώρα (η) τού Νέγους Νέγεστι 134.
Ψυχικών συγκινήσεων (έξωτερι/άγνωρίσμ.τών) 80. 
Ψύχος (τό) εν Σιβηρία 324.
’βά  (τα) τών ορνίθων 207.
Ώ ζ ιε  (Αίμίλιοςι, μετά. προσωπογραφίας 821.

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ .
Αλέξανδρος Α'. Βασιλεύς τής Σερβίας. 70. 
’Αλεξάνδρου (ό θάνατος τού Μεγάλου) ύπό C. ν.

Pilo ty . 100- 101.
’Αλεξίπτωτου (τό) 297.
Άλώπηξ (ή).ώς διδάσκαλος κατα τήν ελαιογραφίαν 

τού (ί. v. M affel 2 s l .
’Ανάπαυλαέν’Ερήμω, Ε ίκ.τούΕ.P erlb erg , 292—3. 
Άπηγορευμένος(ό)καρπός Κίκ,ύποΑ.Ludwig. 185. 
Ά ραβες παίζοντες. Ε ίκ. ύπό L . Carl M üller, 53. 
’Αρεταΐος (Θεόδωρος), μετά  βιογραφίας. 209. 
Άρχιδούκισσα (ή) Μαρία Βαλερια καί ό μνηστήρ 

αότής Αρχιδούξ Φραγκίσκος Σαλβάτωρ. 17. 
’Αρχιδούκισσα (ή) Στεφανία της Αυστρίας. 66. 
Αύτοκράτ. (ή) τής Γερμ. μετά τών τέκνων της. 225.

 ---------

Αυΐοκρατορικον (τό πρώην) ζευγο;  τής Βρασιλίας 356) 
Βασιλειάδης (Σπυρίδων), μετά βιογραφίας. 177. 
Βασιλεύς (δ) καί ή βασίλισσα τής Σαξωνίας. 181. 
Βασίλισσα ,ήΐ Λου"ίζα καί 4 πρίγκηψ Γουλιέλμος.

Είκών ύπό R . E ichsteilt. 809.
Βεζούβιος (τό αμερικανικ. καταδρομικόν πλοΐόν). 57·' 
Βέρδης (Ιωσήφ), μετά βιογραφίας. 193.
Βηθλέεμ |ή). 376.
Βονασος (δ) άγριόταυρος. Ε ίκ . Rich. F rieso . 153. 
Βραιτ (ό Ιωάννης), μετά βιογραφίας. 81. 
Γίγαντες καί νάννοι μεταξύ τών ζώων. 'Γπό Η.

L entem ann. 26.
Γρηγορόβιος (Φερδινάνδος). 337.
Δαγγέρος (Λουδοβίκος Ιάκωβος). ’Εφευρέτης τής 

φωτογραφίας. 273.
Δαρβΐνος (Κάρολος1, μετά βιογρ. 369.
Διάδοχος (ό) .τής 'Ελλάδος Κωνσταντίνος καί ή 

πριγκίπισσα Σοφία τής Πρωσσίας. 305. 
Διώρυξβήι τού κορινθιακού ισθμού. 232. 
Δοστογέβσκη.(Θεόδωρος), μετά βιογραφίας. 145. 
Δραγούμης ̂ (Στέφανος). Ίπουργός των Ε ξω τερ ι

κών τής Ελλάδος. 1.
Έδισον (Θωμάς), μετα τού φωνογράφου του. 316. 
’Εχπεσοΰσα.(ή) τής εύνοιας. Είκών ύπό Ferencz 

E isenbui. 86.
‘Ελληνίς (νύμφη'. Είκών ύπό Jos. Zenisek. 21. 
'Ελληνόπουλα (ήι. Ε ίκ. υ'πό H . M artinovic. 133. 
Έ ξέτασις(ή πρώτη). Ε ί». ύπό J . W.odzinski. 277. 
Ε ορτή  έν Πομπηιφ. Ε ίκ . L ia n a  Coouians. 325. 
Έ πίσκεφις παρά τώ  πάππω. Είκών ύπο Άδόλ- 

φου E berie. 137.
Ευρε τήν θύραν κλεισμένην. Είκών ύπό τού καθ.

R . Jo rd an . 233.
’Εφφελ (θ' Αρχιμηχανικός). 161.
Jam es Chalm ers. Ό  αληθής εφευρέτης τού γραμ

ματοσήμου. 49.
Ζενάβ ιή αίγυπτία Αοιδός'. Ε ίκ . A lf. Schüler. 64. 
Ζωγράφος (Χρηστάκης, μετά βιογραφίας. 257. 
°Ηρως (ό μικρός). Ε ίκών υπό ύ .  Chierici. 73. 
Θωμάς \ό άπιστος'. Ε ίκ, ύπό C. E eldm anu. 105. 
Καϊρόλης (Βενέδικτοςη μετά βιογραφίας. 241. 
Καλαθοποιός (o'). Είκών ύπό uium e-Siebert. 92. 
Καλλιτεχνών (βίος). Ε ίκ. ύπό O. H erríu ith . 201. 
Κοππε (Φραγκίσκος). 33.
Κόρινθος (ή Αρχαία). 252.
Κρύπτη (ή) έν βηθλέεμ. 377.
Λειμώνι (έν ήνθιομένφ), Ε ίκ . ύπο J .  R . W ehle. 149. 
Λιθοβόλησις (ή^κα ί ή  κηδεία τού πρωτομάρτυρος 

Στεφάνου ύπό Cesare M ariam . 223.
Λουίζα (ή βασίλισσα μετά τού πρίγκιπος Φρειδε

ρίκου Γουλιέλμου καί Γουλιέλμου έν τώ με- 
γάρω Saussouçi 1806. 41. ’

Μαδερλιγγ (κυνηγετική έπαυλις). 44.
Μαυροβούνιος χορός μέ τά σπαθιά. Είκών ύπό 

R. Joanovich. 341.
Μαυρογένης (πασσδς Σπυρίδων), μετά βιογρ. 97- 
Mignon. Ε ίκών ύπό ΙΙαύλου Vvaguer. 265. 
Μιλδνος Α'. Ό  Βασιλεύς τής Σερβίας. 76. 
Ναζαρέτ. 360.
Ναθαλία. ‘Π  βασίλισσα της Σερβίας. 76- 
Νεοττια (τά). Είκών ύπό J .K .  Wehle. 245. 
Νιόβη (ή). Ε ίκών ύπό J .  Solomon. 357.
Ό λ α  χιονισμένα ύπο M. L aux . 28. 
Όνειροπολοϋσα(ή). Είκών ύπό H. Coomans. 117. 
Ό φ ις  (γιγαντιάιος) ανακονδα συλλαμβώνων ύδρό- 

χοιρον. Είκών ύπό Je a n  B u u g a ru . 249. 
Παναγία (ήλ Είκών ύπό G abriel 61 ax. 373. 
iiotpuvixôv είδύλλιον, Ε ίκ, ύπό B lum e-Siebe«. 89. 
ΙΙρώία παρά τή λίμνη τής Ζυρίχης. Είκών ύπό 

Κ. Roller. 345.
Πύργος ( ί ι  τού ’Εφφέλ (Eiffel). 169. 
Ρέμμερτ(Μάρθα). Ή  έξοχος κλειδοκυμβαλίστρ, 284. 
Βοδολφος. Ό  Διάδοχος τής Αυστρίας. 37. 
Ρωμούνοι χωρικοί χορευοντες τήν hora . 329. 
Σουλφικάρ πασσας. Γπουργός τών ’Εξωτερικών τής 

. Αίγυπτου. 289.
Σχεδία ιγιγαντιαία). 172.
Σωφρόνιος. Πατριάρχ.τήςΆλεξανδρ.,μετά βιογρ.129. 
Ίίτανία  |ΐ | ,  καί ο Στήμων. t>9.
Ί'ρομεροϊ ιοί τρεΤς) της Βενετίας. Είκών ύπό C.

y. Piloty. 4 —5.
Τυλλία (η) προελαύνουσα επί τόν νεκρόν τού πα- 

τρός αυτής. Ε ίκ . ύπό E . H ildebrand, 2 6 0 -1 . 
Φάλαινα (γιγαντιαία). Ίχνογρ. óiróEug, h ilp e r t. 140. 
Φερδινάνδος ιπρίγκηψ, Χοενζόλλερν. Διάδοχος τής 

Ρουμανίας. 113.
Φιλία παράδοξος. Είκών ύπό H. L eutem ann. 121. 
Φρείδριχςκρον ιτό μέγαρον| καί τά παλάτια, Coin- 

m uus έν Ποτσδάμη. 313.
Χειμών. Εικών ύπό Ι'ουλιέλμου Κράϋ. 9.
’βζιέ (Αιμίλιος', μετά βιογραφίας. 321.

Τ ό μ ο ς È '. 
ΑΡΙΘΜ. 1 (97).

Σνρ$ζθμη, ¿ιχομίνη άπό ί■ 'ί.'Λ’!V.<?:QV καί 1. ‘ΓονΙίου'βπάστου ϊτονς, ίξάμηνος μόνον] ΕΤΟΣ Ε .
' χαί Χι/οπΧηφοΟΜ : Πανταχον tffáyx. j-j. 10 ¡j μί(*. 8. x jj 1/13.  TaYO VaQ loV  188 9 .

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Δ Ρ Α Γ Ο Υ Μ Η Σ .

' Ο άπό διετίας καί. έπέκεινα υπουργός τώ ν Ιξωτερικών 
της 'Ελλάδος κ. Στέφανος Δραγοόμης άγει σήμερον τό 
46 Ιτος τής ήλικίας του, γεννη&είς έν Ά&ήναις κατά ’Ια
νουάριον τοϋ 1842. Μάλλον υψηλός τό  άνάστημα και άπό 
πολλοϋ λευκάσας εχει πολύ γλυκειαν τήν φυσιογνωμίαν. Φι
λόπονος είς άκρον κα\ δραστήριος, ευπαίδευτος 1% άλλου 
καί μειλίχιος, μετά ζήλου έπιδεδομένος είς τήν πολιτικήν 
καί μετά &ερμότητος έργαζόμενος δπως τό  κα&’ ¿αυτόν φανή 
χρήσιμος τά  κοινά πράττών, δι- ' 
καίως απολαύει σπανίας δημοτι- : 
κότητος έν τω  τόπω και πολλής 
έκτιμήσεως παρά τοΐς ζένοις.

Γεννηθείς έκ πατρός δ ια - ' 
πρεποϋς, τοϋ Νικολάου Δραγούμη) 
όστις διεκρίθ·η έπι ύπηρεσίέειςπρός ί 
το έδ·νος καί τοϋ οποίου ή „Παν-, " 
δώρα“ καί αί γλαφυρόταται ,/Άνα- ' 
μνήσεις“ τής ελληνικής έπανα- · 
στάσεως άπετέλεσαν έποχήν έν - 
τή  άνελίξει της νεωτέρας ελλη- ■' 
νικής φιλολογίας, έτυχε μορφώ- ·· 
σεως ανελλιπούς, ανατροφής δ ε ; 
όσον υψηλής καί άρτιας, τόσον. ■ 
άπερίττου καί ζηλωτής. Διότι - 
τήν έγκριτον καί έςέχουσαν έν.'·'- 
τη  άνωτέρα άδηναϊκή κοινωνία ···· 
οίκογένειαν Δραγούμη διακρίνει·. -· 
πάντοτε έν τή  μεγαλοπρεπείατό·· '·'.· 
απλοϊκόν καί άφελες καί έν τ ή ; ·" 
αναστροφή τό  ευπροσήγορον καί- 
φιλόφρον. ’Αν ό πρεσβευτής, ■ ό 
έπισκεπτόμενος αυτήν, απέρχεται · 
ςν&ους έκ τή ς προσηνείας άπάν- 

Κ Λ Ε Ι ϋ .  T O M O S

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟϊΜΗΣ.
'Γπουργός τών ’Εξωτςρικών τή) Έ ίίά δ υ ;.

των τών μελών τής οίκογενείας, προεξαρχοόσης τής σεβαστής 
τοϋ υπουργοϋ μητρός κ. Ευφροσύνης, έχίσης καί ο πτωχός 
καί τυχόν ήδικημένος έργάτης καταλείπει τήν οικίαν ταύτην 
πλήρης παρηγορίας καί ευγνωμοσύνης.

Ό  κ. Στέφανος Δραγούμης διήκουσε τ α  γυμνασιακα 
μαδήματα έν τη  έλληνική χρωτευουση, μετάβάς δέ έπειτα 
είς Παρισίους έσποόδασεν έκέί τά  νομικά. Νεαρώτατος 
άκόμη έπανελδών είς Α δήνας μετήλδεν εύδοκίμως τόν δ ι

κηγόρον. Είσελδών έπειτα είς 
τόν δικαστικόν κλάδον διωρίσδη 
πάρεδρος τοϋ πρωτοδικείου Α δη- 
νών, άναπτυξας μεγάλην δραστη
ριότητα έν τ ή  έκτελέσει των κα- 
δηκόντων του καί προσκτησαμε- 
νος πολλήν αγάπην καί ύχόληψιν 
διά τήν χρηστότητα καί ακεραιό
τητά του. Έ κδιδομένης εϊσέτι 
τής „Πανδώρας“ μετέσχε' μετ 
άφοσιώσεως τής συντάξεως αυτής 
δημοσιεύσας πολλάς αξιανάγνω
στους πραγματείας. ’Επί διετίαν 
δέ καί διηύδυνε τό άξιολογώτα- 
τον τοϋτο περιοδικόν, τοϋ οποίου 
ή διακοπή κατέλιπε κενόν δυσ- 
αναπλήρωτον έν τ ή  συγχρόνφ 
έλληνική φιλολογία.

Άφωσιωμένος είς τήν δέ- 
μιδα ό κ. Δραγούμης ταχέως 
μετεπήδησε τάς βαδμΐδας αυ
τής. 'Γπηρέτησεν ώς πρωτοδί- 
κης, έπειτα ώς πρόεδρος του 
πρωτοδικείου καί άπό τοϋ 1864 
μέχρι του 1875 διετέλεσεν έφέτης.



2 ΚΛΕΙΩ.

Κ α τά  τό τελευταίου τούτο έτος έπί της πρώτης πρωθυπουρ
γίας του Τρικοΰπη έκλήδη είς την δέσιν του γενικού γραμ- 
ματέως του έπί τής δικαιοσύνης υπουργείου, δέσιν, έν η 
διέμειυε μόνον μέχρι του ’Οκτωβρίου του αύτοδ έτους, πα
ραιτηθείς εϋ&ύς ώς άπεχώρησε τής διευδύνσεως των κοινών 
ο Τρικοόπης.

Άπο τής έποχής έκείνης χρονολογείται ή έναρξις τής ¿ν 
τή  πολίτικη σταδιοδρομίας του. Κεκτημένος ήδη πλείστας 
συμπαδείας έκ τής μακράς καί ¿προσωπολήπτου υπηρεσίας 
του έν τω  σταδίω τής δικαιοσύνης μ.ετά θάρρους άπεδύδη 
είς τούς έκλογικούς αγώνας ποδώυ όπως καί από τον κοι
νοβουλίου φανή χρήσιμος είς την πατρίδα του. 'Ο  Στέφανος 
Δραγουμης διακρίνεται έπί παρρησία πολιτικών φρονημάτων 
καί σταδερότητι πολιτικών αρχών. Κ αί δ ιά  τούτο πολύ 
άρμονικώς ήδύνατο νά σύμπραξη από τών πρώτων βημάτων 
του πολίτικου του βίου μετά τού κ. Τρικοΰπη, μεδ’ ου άλλως 
τε , εκτός τής ώς προς τά  πολιτικά ομοφροσύνης καί σύμ
πνοιας, συνδέεται παλαιόδεν διά φιλίας στενής καί αρρήκτου.

Ό  κ. Τρικοόπης μέλλων νά καταρτίση τό ύπουργειόν 
του κατά Μάϊον του 1886 πρωτίστως άπεβλεψεν είς τόν 
Στέφανον Δραγούμην, είς όν λίαν εύστόχως ένεπιστεόδη τό 
χαρτο.φυλάκιον τού υπουργείου τών έξωτερικών, διατρανώσας 
την πρός αυτόν έκτέμησιν καί αγάπην. Ή  Ιν τω ύπουργείω 
τουτω πολιτεία του κ. Δραγούμη άπεδείχδη εύδύς έξ «ρχής 

,λ ίαν προσεκτική καί λίαν ευδόκιμος. Ταχέως Ιννοήσας τήν 
υπηρεσίαν ελυσεν Ιπιτυχώς πολλάς έπιστάσας διεδνεΐς δυσχε- 
ρείας μεταξύ 'Ε λλάδος καί άλλων κρατών. ’Ιδίως ή έν τω 
έπεισοδίω τού αποκλεισμού λεπτότατη αυτού συμπεριφορά 
ύπήρξεν είς άκρον εύστοχος καί αξιοπρεπής, ώς άποδεικνυει 
καί ή εκδεδομένη λευκή βίβλος τού υπουργείου τών έξωτε- 
ρικών. Πολύ έτίμησαν τόν κ. Δραγούμην καί μαρτυρούσι τήν 
φιλοτιμίαν καί τήν νοημοσύνην αυτού αί έμπορικαί καί προ- 
ξενικαί συμβάσεις, τά ς οποίας μετ’ άλλων έδνώυ συνήψεν 
ή άνενέωσεν, ίδιοι δέ μνημονευτέα ή μετά τής Αυστροουγγα
ρίας καί τή ς αίγυπτιακής κυβερνήσεως. Ή  μετά τής τελευ
ταίας ταύτης διομολογηδείσα περί καπνού σύμβασις εΐνε 
περιφανές διπλωματικόν κατόρθωμα έφ’ ω οφείλεται είς αυ
τόν καί είς τόν κ. Βυζάντιον ευγνωμοσύνη έ&νική. Κ αί αί 
προσπάδειαι τού κ. Δραγούμη περί ¿τελείας τής σταφίδος 
κατά τήν είσαγωγήν αυτής είς ’Αμερικήν εΤνε πιδανώτατον 
ότι δ ά  στεφδώσιν υπό έπιτυχίας, αφού μάλιστα αί διαπραγ
ματεύσεις διεξήχδησαν υπό ¿πεσταλμένου τόσον ίκανού, 
όσον εΐνε ό έν Λονδίνω πρεσβευτής ήμών κ. Γεννάδιος. 
’Επίσης καί υπέρ τή ς είσαγωγής τών ελληνικών έλαίων είς 
'Ρωσσίαν ανενδότως έργάζεται ό κ. Δραγοόμης.

Αίσδανόμενος βαδέως τήν σημασίαν τής έν τω  έξωτε- 
ρικ<3 καταλλήλου αντιπροσωπείας τής Ε λλάδος, μετά προσ
οχής καί εύλαβείας ένήργησε τους προξενικούς διορισμούς καί 
τάς μεταδέσεις, αποφεύγων όσον ήδύνατο τήν έπέμβασιν τής 
πολιτικής, όπως καί έν γένει μοχθεί νά χειραφετήση άπδ 
ταυτης τό ύφ’ εαυτόν υπουργείου. Κ αί πολλαχού μεν άναμ- 
φισβητήτως Ιπέτυχεν (όπου δέ ¿πέτυχε, τό σφάλμα πρέπει 
άλλαχού νά ζητηδή). Ή γωνίσδη έπιμόνως περί συστάσεως 
νέων προξενείων είς δέσεις έπικαίρους, ήγωνίσδη δ ’ ωσαύτως 
καί υπέρ. ¿προσκόπτου λειτουργίας τού περί προσόντων τού 
προξενικού προσωπικού νόμου, έπιμένων ανενδότως καί είς 
τούς διαγωνισμούς πρός κατάληψιν δέσεων γραφέων καί άκο- 

J  λουδων έν τω  ύπουργείω τών έξωτερικών.
'Γ π ’ άληδούς έρωτος κατεχόμενος πρός τήν καλήν διεξα

γωγήν τών έν τφ  ύπουργείω του υποθέσεων διαμένει Ιν αύτώ 
έπί πολλάς τής ήμέρας ώροις, τό  δέ φιλοδίκαιόν του ένέ- 
πνευσε τόν πρός αύτόν είλικρινή σεβασμόν καί αγάπην τού 
προσωπικού τού υπουργείου τών έξωτερικών.

Οί ξένοι ¿ντιπρόσωποι εύρον έν τω  προσώπω τού κ. Δρα
γούμη λίαν αξιοπρεπή καί έπιδέξιον πρόμαχον τών μετά τού 
έξωτερικού υποδέσεων τού έλληνικού βασιλείου, καί τό έπί 
τή ς συσκίου λεωφόρου ’Αμαλίας νεόδμητου μέγαρον τού 
κ. Δραγούμη κατέστη τό  προσφιλέστατου κέντρον τού διπλω
ματικού ήμών κοσμου από τών πρώτων ήμερων της υπουρ
γίας του.

Διαλυδείσης υπό τής κυβερνήσεως Τρικοΰπη τής βουλής 
μετά  τό φδινόπωρον του 1886 καί ένεργηδεισών έκλογών 
έπί τ ή  βάσει τού νομαρχιακού συστήματος, κατεδείχδη ή 
αληδής ίσχύς καί δημοτικότης του κ. Δραγούμη, έκλεγέντος 
πρώτου βουλευτου μετά οκτώ έκ τών ένδεκα συναγωνισδέν- 
των μετ’ αύτού ύποψηφίων του νομού. 'Η  τοιαυτη’ έπιτυχία 
τού κ. Δραγούμη ήτο δρίαμβος.

Πλήν τών πολιτικών άγώνων του, ό κ. Δραγουμης μετ’ 
ίσης προθυμίας προσφέρει τήν συνεργασίαν αύτου καί είς 
πλείστας αλλας κοινωφελείς καί φιλοπάτριδας Ιπιχεφήσεις, 
Ιδίως από πολλού έργαζόμενος ύπέρ τή ς Μακεδονίας έξ ής 
καί κατάγεται κυρίως. Τής αρχαιολογικής εταιρείας δια- 
τελεΐ σύμβουλος ¿πό τού 1876, διαρκώς έκτοτε κατ’ έτος 
Ικλεγόμενος. 'Ω ς φιλάρχαιος δέ μετ’ ένδουσιασμού άσχο- 
λεΐται είς μελέτας ¿ρχαιολογικάς, ών καί τινας, γλαφυρώς 
γεγραμμένας, έδημοσίευσεν έν τφ  ,,’Αδηναίω“ τ ή  „’Αρχαιο
λογική Έφημερίδι“ καί τοΐς έν Α δήναις έκδιδομένοις περιο
δικούς τή ς γαλλικής καί γερμανικής αρχαιολογικής σχολής. 
Ή  έν Βερολίνιρ ¿ρχαιολογική ’Ακαδημία έτίμησε τόν κ. Δρα
γούμην, έκλέξασα αύτόν τακτικόν αυτής μέλος.

Κ ατά τήν δράσιν όμως τού σήμερον ύπουργού τών έξ
ωτερικών τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  αξιοσημείωτου τού βίου του σελίδα 
απαρτίζει ή δέσις αυτού έν τή  έπιτροπή τών ’Ολυμπίων καί 
κληροδοτημάτων. Έ πιτροπή, ώς αδτη, έχουσα τόσψ υψηλήν 
αποστολήν, τήν αποστολήν τής δ ιά  τής άμίλλης ώδήσεως 
τού έδνους πρός πραγματικήν πρόοδον καί ευημερίαν κα&’ 
όλας τά ς διευδΰνσεις αύτού, έπιτροπή τοιαυτη δεν ήδύνατο 
νά προεδρεύηται υπ’ άνδρός νοημονεστέρου καί φιλοτιμοτέ- 
ρου. Κ αίτοι άνέλαβε τήν προεδρείαν ταύτην μόνον από τού 
’Ιουλίου τού 1887, κατωρδώδη ή περάτωσις τών έργων τού 
Ζαππείου έντός όλιγίστου χρόνου καί ή προπαρασκευή τής 
Δ'. Ό λυμπιάδος, οί ύπέρ τής όποιας μόχδοι καί α ί δυσχέ- 
ρειαι ύπερέβησαν πάντα υπολογισμόν.

Δυστυχώς έπ’ έσχατων έκλονίσδη μικρόν ή υγεία του 
χρησιμωτάτου άνδρός. Ο ί πολλοί περισπασμοί έπηρέασαν 
αύτήν πρός ανησυχίαν καί δλΐψιν τών ¿πείρων φίλων του, 
καιριώτατα όμως έπίκρανε καί σπουδαίως κατέβαλεν αύτόν ή 
κατά τό παρελθόν δέρος οδυνηρότατη άπώλεια ενός τών 
υίών του, έν όλίγαις ήμέραις αφαρπαγέντος από τών τρυφε
ρών ¿γκαλών τή ς εύγενεστάτης μητρός.

’Ανδρών, οΐος ό κ. Στέφανος Δραγουμης, δυναμένων νά 
ώφελήσωσι τόν τόπον πολυειδώς, δέν υπάρχει δυστυχώς άφδο- 
νία. Τουναντίον ή λειψανδρία εΤνε παρ’ ήμΐν έπαισδητοτάτη 
καί πας άληδώς πονών τήν πατρίδα αύτού δέν δύναται νά μή 
εύχηδή υπέρ πλήρους άποκαταστάσεως τή ς υγείας τού κ. Δρα
γούμη, όπως οί εύγενεΐς καί καρποφόροι υπέρ τή ς πατρίδος 
άγώνές του παραταδώσιν έπί έτη όσον ένεστι μακρότερα. >

Έ ν  ’Α&η'ναις 8. ’Οκτώβριον 1888. Γ. Τ.

ΚΛΕΙΩ. 3

Μ Ι Α  Γ Ν Ω Μ Η .

Α'.
Ουδέποτε 9·ά λησμονήσω τήν άκρατον έκείνην άγαλ- 

λίασιν, τήν μέδην έκείνην τής ευτυχίας ήτις με κατείχε ότε, 
περατωδεισών τών Ιξετάσεων, κατηρχόμην τά ς βαδμίδας τής 
Μεγάλης τού Γένους Σχολής κρατών τό  άποφοιτητήριόν μου.

Έ μ η ν  διπλωματούχος! Πάσαι αί οδοί ήσαν άνοικταί 
έμπρός μου. Τ ί δέν ήδυνάμην νά πράξω; Τό πελώριον 
έκεϊνο πτυχίον μου μέ τήν πολύπλοκον πατριαρχικήν υπο
γραφήν ήτο διαβατήριον έπιτρέπον μοι έλευδέραν τήν είσοδον 
είς παν έπάγγελμα.

Θά μέ ήρώτων: ,,Τί είσαι; Τ ί ήξεύρεις;“ ’Εγώ δέ δά 
έξέβαλλον τό δίπ λω μ ά  μου σοβαρώς έκ του δυλακίου μου, 
δά  τό έπεδείκνυον ύπερηφάνως, καί οί έρωτώντες δ ά  ύπε- 
κλίνοντο πρό αύτού ώς προ φιρμανίου καί δ ά  μοί ήνοιγον 
ταπεινώς τά ς δύρας.

Φεύ! ή ήδεΐα μέδη δέν Ιβράδυνε νά παρέλδη! Ώ ς  δέ 
ο χασισοπότης Βεδουϊνος αφυπνίζεται αίφνης, έκ γοητευτι
κού ήδυπαδείας όνείρου, έπί σκληρού σανιδώματος καί τρέ- 
μων έκ τού ψύχους βλέπει φεύγοντα πρό τών βεβαρυμένων 
όφδαλμών του τόν ψευδή παράδεισόν του, ήλδεν ώρα καδ’ 
ήν ήσδάνδην όλον τόν οδυνηρόν κλονισμόν όν συνεπάγεται 
ή απότομος μετάπτωσις έξ άγαν δελκτικού ιδανικού . είς 
σκληράν πραγματικότητα.

Καί ήρχισα νά μνησικακώ κατά του πτυχίου μου. Μοί 
έφαίνετο ότι δέν έτήρει τάς πρός με υποσχέσεις του. Ου’δείς 
έδείκνυτο ανυπόμονος νά χρησιμοποιήση τά ς  γνώσεις μου.

Τ άς γνώσεις μου! Μετ’ όλίγον κατενόησα τήν άνεπάρ- 
κειάν των καί ήσχύνδην δ ι’ αύτήν ώς ό Ά δάμ  καί ή Ευα 
διά τήν γύμνωσίν των. Έ γ ώ  ήμην ό γινώσκων ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ, 
καί ΡΗΤΟΡΙΚΗΝ καί ΛΑΤΙΝΙΚΑ; *Ητο ανάγκη τόσωνμεγά
λων γραμμάτων δ ιά  τόσον μικρά πράγματα; Ώ μοίαζον πρός 
άνδρωπον κρατούντα τραπεζογραμμάτιον καί πλάττοντα δ ι’ 
αύτού χίμαιρας, αίφνης δ ’ άνακαλύπτοντα ότι δέν εΐνε γνήσιον.

Ένδυμούμαι ότι ήμέραν τινά  συνηντήδην μετά τίνος 
φίλου μου μεδ’ ου είχομεν συναποφοιτήση έκ τής Μεγάλης 
Σχολής. -Ουτος εΐχεν ήδη μετέλδη τόν διδάσκαλον εν τινι 
κωμοπόλει τής Θράκης καί έπανήρχετο απογοητευμένος, άπο- 
τεδαρρυμένος, καταβεβλημένος. Συνωμιλοϋμεν περί τών έπί 
τών βάδρων τή ς Σχολής δνείρων μας.

— Ταλαίπωρα όνειρα, είπε μετά πικρίας ό φίλος μόυ, 
μου φαίνονται ωσάν πληγωμένα πουλιά, τά  όποια διέσχιζον 
φαιδρά τόν αίδέρα κ’ έγλυκοκελάδουν, καί τώρα σπαρτα
ρούν χάμου μέ σπασμένας πτέρυγας. Ά ν ήξευρες τ ί  «πί
φερα έν έτος! Άλλ’ ήξευ'ρεις ποία ήτο ή μεγαλειτέρα μου 
βάσανος; ότι δέν ήξευρ'α τό  έπάγγελμά μου. Ναί, δέν 
ήξευρα νά διδάξω δ ιότι δέν μάς έδίδαξαν. Διά νά κατα- 
σκευάζη κανείς στάμνας ή υποδήματα, απαιτείται νά μαδη- 
τεύση, ν’ άσκηδή, ν απόκτηση πείραν πρώτον καί έπειτα 
νά γείνη ευσυνείδητος τεχνίτης· δ ιά  νά γείνη τ ις  διδάσκα
λος δέν απαιτείται τίποτε, φαίνεται. Ό  διδάσκαλος γίνεται 
μόνος του όπως τό μανιτάρι! Τ ί ωφελεί ή μία τραγφδία 
του Σοφοκλέους τήν όποίαν μας ήρμήνευσαν, τά  δύο Ήρωε- 
λεγεϊα τά  όποϊα μέ τόσον ίδρωτα κατωρδώσαμεν νά συνδί- 
σωμεν, αί δύο τρεις ωδαί τού 'Ορατίου καί α ί Μεταμορφώ
σεις τού ’Οβιδίου τά ς  οποίας έξηγήσαμεν μέ τό Λεξικόν, τί 
ωφελούν όλα αύτά είς τόν μέλλοντα νά διδάξη μικρά παι- 
δία; Ό  ναύτης μανδανει νά χειρίζεται τό πηδάλιον, ν’

άναρριχαται είς τά  έξάρτυα, νά προσφύεται είς τάς κεραίας, 
μανδάνει Ιμπράκτως τόν οργανισμόν τών σχοινιών καί τών 
τροχίλων, καί αί τυλώδεις χείρές του ήξεύρουσι νά πράττωσι 
τό  καδήκόν των καί ¿ί  καιρω γαλήνης $αί έν καιρώ καται- 
γίδος. Φ αντάσδητι όμως άνδρωπόν τινα, χωρίς νά προπαι- 
δευδή έπί μακρόν ώς ναυτόπαις, νά ριφδή έπί ένός σκάφους 
ώς μόνον .έφόδιον έχων άφηρημένας τινάς άστρονομικάς δεω- 
ρ£ας· άλλοίμονον είς τους έμπιστευδέντας είς αύτόν τήν ζωήν 
των! Τοιούτοι δεωρητικοί εΐμεδα ήμεΐς καί άλλοίμονον είς 
τ ά  παιδία τά  όποια μάς έμπιστευονται! Κ αί όμως τό δί
π λω μ ά  μου, όπως καί τό ίδικόν σου, όπως καί όλων μας, 
λέγει ,,έξεστιν αύτώ μή μόνων ύψηλοτέρων άκροάσασδαι μα
δημάτων, άλλά καί ά κ ω λ ύ τ ω ς  ιδ ία  τ ε  κ α ί δ η μ ο σ ία  Βι- 
δ ά σ κ ε ιν .“ νΟχι, δέν εΐχε.τό δικα£ωρ.α ή Σχολή νά μοί δώση 
τό  δικαίωμα τούτο!

Β '.
'Η  Μεγάλη τού Γένους Σχολή κέκτηται ίδιάζουσαν 

όλως καί μοναδικήν 9·έσιν έν τοϊς ΈλληνικοΤς Έκπαιδευτη- 
ρίοις. Δέν εΐνε άπλοϋν Γυμνάσιον, δέν εΐνε απλούς προδά- 
λαμος τού Πανεπιστημίου, άλλ’ έχει αύτοτέλειαν, πρό παν
τός δ ’ έχει χαρακτήρα διδασκαλείου.

Διά μέσου τών κοιλάδων καί τών πεδιάδων τή ς Θράκης 
καί τής Μακεδονίας, είς τά  βάδη τής Μικρας Άσίας, είς τάς 
βραχώδεις καί άγρίας ακτάς τού Εύξείνου, έπί πολλών εύ- 
ανδών νήσων τού Αιγαίου διδάσκουσιν απόφοιτοι τή ς Με
γάλης τού Γένους Σχολής. *Αν Ιγίνετο στατιστικός έλεγχος 
δ ά  έξηκριβούτο, είμαι βέβαιος, ότι τφ  τρία τέταρτα τών 
άποφοίτων τής Σχολής γίνονται διδάσκαλοι.

Είνε τόσον ολίγοι έν τή  Σχολή ταύτη οί δυνάμενοι νά 
έκλέξωσι τό έπάγγελμά των, οί δυνάμενοι νά δώσωσιν είς 
τόν βίον των τήν διεύδυνσιν ήν δέλουσιν, οί φδάνοντες ώς 
έφ’ αμαξοστοιχίας, μετά πορείαν διαγεγραμμένην, είς τήν 
ευτυχίαν, τήν έντιμον άνεσιν ή καί τόν. πλούτον, ώς είς 
σταδμόν. Οί πολλοί αΐρουσι τόν σταυρόν έπ’ ώμων καί ιτη- 
γαίνουσι νά βρέξωσι δ ιά  τού ίδρώτός τώ ν, άν μή καί δ ιά  
τών δακρύων των, τόν άρτον όν δ ά  κερδίσωσιν ώς διδά
σκαλοι. Τινες αίσδανόμενοι ιερόν Ινδουσιασμόν πρός τό 
έργον των, ή  ριζούμενοι έν τω  ένεστώτι δ ιά  πολλών υπο
χρεώσεων καί καδηκόντων καί άδυνατούντες νά μεταβάλω· 
σιν ιδανικόν καί κοινωνικήν κατάστασιν, έμμένουσιν έν τω 
έπαγγέλματι, καί σύρουσι τό βαρύ άροτρον κεκυφεϊαν έχον- 
τες τήν κεφαλήν, μή βλέποντες πρός τά  άνω. Α λλοι όμως 
δεωρούσι τό διδασκαλικόν έργον ώς προσωρινόν σταδμόν 
μέλλοντος βελτίονος, κλίμακα άγουσαν πρός τήν έπιστήμην. 
Καί ζώσι γλίσχρως, καί οίκονομούσι κερμάτια, ένα πόδον 
διακαή τρέφοντες είς τήν ψυχήν των, ν’ αξιωδώσι νά μετα- 
βώσιν είς Άδήνας. Κ α ί τό κατορδούσιν ίκανοί, άλλα πόσοι 
καταβάλλονται έν τή  πάλη, ή δ ’ έπιστήμη μένει αίωρου- 
μένη δ ι’ αύτους μακράν, μακράν, ώς ονειρον άμυδρόν, είς 
τόν όρίζοντα τού ανέφικτου! . . .

Γ \
Ή  Μεγάλη τού Γένους Σχολή, ώς διδασκαλείου των έν 

Τουρκία Ελλήνων έδει νά περιλαμβάνη έν τώ  προγράμματι 
τών διδακτέων μαδημάτων καί στοιχεία παιδαγωγικής καί 
διδακτικής. Έ κ  τόσων πολυτελών είς μέλλοντας διδασκά
λους μαδημάτων εΐνε δυνατόν νά έξοικονομηδώσι ώραί τινες
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πρός διδασκαλίαν των άπαραιτήτως αναγκαίων. Ό  αποφοί
των ας έξέλ&η γινώσχων τό  έπάγγελμά του, καί άς μετέλ&·η 
αυτό μετά του &άρρους όπερ έμπνέει ή έφ’ έαυτόν πεποί- 
ό·η<τις. Ά ς  γείνη έπί των μικρών τάξεων της Σχολάς υπο
δειγματική διδασκαλία υπό αρμοδίου άνδρός, όπως διδαχθ-ή 
ό μετ’ ολ.ίγον διδάσκαλος πως να διδάσχη την Γραμμ.ατι- 
κήν χαί πώς την 'Ιστορίαν, πώς την Γεωγραφίαν και πώς 
την/Α ριθμητικήν. Ά ς  διδαχ&η μεθοδολογίαν δ ιά  νά μή 
άγορεύη αύριον, έν παρακρούσει, μ ετ ' έμφάσεως ώς ένώπιον 
άκαδημειακών πολιτών, ένώπιον παιδαρίων Ικπλήκτους άνοι- 
γόντων όφ&αλμούς καί μηδέν έννοούντων.

Α λλ’ όσοι δέν &ά γείνωσι διδάσκαλοι;
Ε ί καί αί ασκήσεις αδται εσονται καί άλλως ώφελιμώ- 

τα τα ι δ ιότι θ·ά συντελώσιν είς μονιμοποίησιν τών δεδιδαγ- 
μένων καί συμπλήρωσιν πάσης τυχόν μή ^τερεώς 8·εμελιω&·εί- 
σης βάσεως, οδχ ήττον άν τινες έξ αλαζονείας άποστέργωσι τό 
μάδημα τούτο, άς καταστη προαιρετικόν· άλλ’ είς μηδένα νά 
δίδητα ι το δικαίωμα του ,,α κ ω λ ύ τω ς  Ι δ ία  τ ε  κ α ι δ η μ ο 
σ ία  δ ιδ ά σ κ ε ιν “ άν μή πρότερον διήκουσε τά  ειδικά δ ιά  τό 
διδασκαλικόν εργον μαδήματα καί ηυδοκίμησεν έν αΰτοΐς.

Δ'.

Moi φαίνεται ότι ή εισαγωγή τής παιδαγωγικής καί 
τή ς υποδειγματικής διδασκαλίας έπιβάλλεται ώς καδήκον

είς τήν Μεγάλην τοϋ Γένους Σχολήν. Φέρει μεγίστην εύ* 
δύνην απέναντι του Γένους. Ή  Ικπαίδευσις χιλιάδων έλληνο- 
παίδων, ή διάπλασις μυριάδων ψυχών έξαρτάται έξ αυτής. 
Αυτή δίδει τήν ζύμην του έκπαιδευτικοϋ ήμών έν Ανατολή 
φυράματος. Τ ί δά  έλέγομεν περί του Ιδνους του πέμποντος 
πρός άμυναν τής πατρίδος στρατιώτας αγυμνάστους άνευ 
τροφής καί φυσσιγγίων; Τ ί πρέπει λοιπόν νά είπωμεν περί 
τή ς Σχολής, ήτις πέμπει τους στρατιώτας τούτους τοϋ πνεύ
ματος, τους· στρατιώτας τής είρήνης απαράσκευους είς τό 
έξόχως έδνικόν έργον των;

Πόσων ό άγιος ένδουσιασμός άπεσβέσδη, πόσαι δεξιαί 
φύσεις αΐτινες ήδύναντο νά μεγαλουργήσωσιν έν τή  δ ιδα 
σκαλία άπώλεσαν καιρόν πολύτιμον, άνεπανορδώτως, είς από
πειρας καί δοκιμάς, μή βλέπουσαι που νά διευδυνδωσι, 
γοργω τω ποδί, άλλ’ άναγκαζόμεναι αύταί ν’ άνοίξωσι προ 
αυτών δρόμονί Αλλ’ οί άσδενείς τό πνεύμα, οί άνίκανοι 
πρός άρχεβουλίαν καί συστηματοποίησιν τών γνώσεών των 
είς διδασκαλίαν, τ ί γίνονται οί ταλαίπωροι, καί τ ί  γίνονται 
οί δυστυχείς μαδηταί των; Δότε ένα οδηγόν είς τους έκεΐ 
χωρουντας, δότε ολίγον φώς είς τους βαδίζοντας έν τή  
σκοτία’. . . .

Οί κηδόμενοι τής έδνικής παιδεύσεως όφείλουσι νά 
συμπληρώσωσΓ τό έργον τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής.

Έ ν  Χαίδιϊβέρϊη, Λ. Κ.
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’Από τής αρχής τοϋ δέκατου τετάρτου αίώνος είχε στε- 
ρεωδή έπί μάλλον καί μάλλον ή κυριαρχία τών ευπατριδών 
έν τή  ένετική δημοκρατία καί έδημιουργησε πρός ίδίαν σκέ- 
πην καί ασφάλειαν μυστικόν τ ι δικαστήριον, όπερ έπί ολο
κλήρους αιώνας έπλήρου φόβου καί τρόμου τούς πολίτας τής 
μεγάλης έμπορικής πόλεως. Τό φοβερόν τοϋτο δικαστήριον 
ήτο ή περιβόητος „βουλή τών Τριών“, ήτις έξελέγετο υπό 
τής „βουλής τώ ν Δέκα“ καί εΐχε τό καδήκον, νά έπαγρυπνή 
υπέρ τή ς ασφαλείας τής πολιτείας καί πάσαν έπανάστασιν 
κατά  τών καδεστώτων νά καταπνίγη άμα τή  γενέσει αυτής. 
Έ χουσα εύρυτάτην ίσχύν καί έξουσίαν, καί ένεργουσα μυ- 
στηριωδώς, ή βουλή αυτη τών Τριών άπετέλει τήν άνωτάτην 
τή ς πολιτείας αρχήν, υπεράνω τη ς οποίας μόνον κατά  τό 
φαινόμενον ίστατο έν τω δρόνω του ό έκλεγόμενος Δόγης. 
Ό  λαός έγίνωσκε μέν, ότι ή φοβερά αδτη αρχή υφίστατο 
συμφώνως πρός τό πολίτευμα, άλλ’ ήγνόει τίνες έξελέγοντο 
έκάστοτε ώς μέλη αυτής έν τή  μυστική έκλογή τών Δέκα. 
Έ μάνδανε τά ς αποφάσεις αυτής, άλλ’ αί αποφάσεις αδται 
έφερον μόνον τήν υπογραφήν του γραμματέως. Έ β λ επ ε  τά  
πτώ ματα τών δημοσία καρατομηδέντων ή άπαγχονισδέντων 
έμπροσδεν τοϋ Δουκικοϋ Παλατιού, αλλά ουδέν ήκουε περί 
τής δίκης αυτών. Ώ ς  αόρατος, μυστηριώδης δύναμις έφέρετο 
υπέρ τά ς κεφαλάς πάντων τών πολιτών έν τή  ένετική δημο
κρατία. Καί αυτοί οί τρας φοβεροί άρχοντες δέν ήσαν ασφα
λείς από τής ίδίας .αυτών Κοινής φοβερότητος· δ ιότι υπήρχε 

, καί τρίτος τ ις  άντικαταστάτης, είς τόν όποιον ήδύναντο νά 
προστεδώσι οί δύο δικασταί, όπως δικάσωσι περί τοϋ τρίτου, 
έν ανάγκη.

Οί δόο έκ τώ ν αρχόντων τούτων ύπηρέτουν έπί έν ετος 
καί Ιφόρουν μέλαιναν στολήν, ό δέ τρίτος έφόρει έρυδράν στολήν 
καί άνήκε είς τήν αρχήν ταύτην Ιπ ί οκτώ μόνον μήνας ώς

ειδικός σύμβουλος τοϋ Δόγου. Οϋδείς κανών έδέσμευε τήν 
ένέργειάν των εί μή μόνη ή συμφωνία τών αποφάσεων τ ω ν  τά  
μέσα πρός άνάκρισιν ενός κακουργήματος, ή πρόσληψις μαρ
τύρων, ή έφαρμογή τής βασάνου πρός έξαναγκασμόν καί 
έκβίασιν ομολογιών, ή έκλογή τών ποινών, ή μυστική ή δη 
μοσία αυτών έκτέλεσις, τά  πάντα ήσαν είς τήν έξουσίαν των 
άνευ τοϋ έλαχίστου περιορισμού. Κατάσκοποι Ιν πάσαις 
τα ΐς τάξεσι τής κοινωνίας μέχρι τής βουλής τών τεσσαρά
κοντα καί τοϋ Δόγου αΰτου εύρίσκοντο έν τή  υπηρεσία τ ω ν  
μυστικοί πράκτορες ήσαν πανταχοϋ έν ένεργεία, 2ν τε  τή  
πόλει καί έν ταΤς έπαρχίαις· κατά πάσαν στιγμήν εόρίσκ&ντο 
έτοιμοι μυστικοί καί άγνωστοι δήμιοι ή μισδωτοί δολοφό
νοι, οί λεγόμενοι B rav i, πρόδομοι νά έκτελέσωσι τάς δια- 
τα γάς αυτών ή τά  νεύματα. ΕΤνε όμως βέβαιον ότι διά 
τών μέσων τούτων κατώρδωσε νά διατηρήση έπί τοσοϋτον 
χρόνον στερεάν καί άκλόνητον τήν αριστοκρατικήν κυριαρ
χίαν, καδιστώσα αυτήν μάλλον έπικίνδυνον είς τήν φιλοδο
ξίαν καί κουφότητα τής έγχωρίου εύγενείας ή καταδλιπτικήν 
είς τόν buon popolino, τόν άγαδόν καί άδώον λαόν.

Ε ίς έκ τών πρώτων, όστις έπεσε δΰμα τοϋ δικαστηρίου 
τούτου τών τριών φοβερών, ήτο ό ύπερεβδομηκοντούτης Δό
γης M arino Falieri. Παροτρυνδείς κατ’ άρχάς έκ της αναι
σχυντίας τοϋ Μιχαήλ Steno, ενός τών τριών δικαστών, πρός 
τήν νεαράν καί περικαλλή του σύζυγον, ώμοσε μετά τινων 
άνδρώχων έκ τών κατωτάτων του λαού τάξεων έκδίκησιν 
κατά τή ς αριστοκρατίας, τής οποίας ή αλαζονεία καί τυραν
νική ίσχός ήσαν αύτω άπό πολλοϋ ήδη χρόνου ένδομύχως 
μισηταί καί έπαχδέϊς. 'Η  νύξ τής 35. ’Απριλίου 1355 ήτο 
ώρισμένη πρός σφαγήν τών εόγενών τή ς Βενετίας, οίτινες 
εΤχον μόνοι τό  δικαίωμα του συνεδριάζειν έν τ ή  βουλή τών 
τεσσαράκοντα καί τών δέκα, ή πραξις δέ αδτη έμελλε νά
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στεφδή δ ιά  τή ς ανατροπής τοϋ καδεστώτος πολιτεύματος 
πρός όφελος του λαού. Α λλά τ ή  προτεραία ήδη έλαβον 
γνώσιν τής συνωμοσίας ταύτης οί σύμβουλοι δ ιά  τών κα
τασκόπων των. Ο ί έκ τοϋ λαοϋ συνένοχοι άπηγχονίσδησαν 
αμέσως· όπως κρίνωσιν όμως τόν Δόγην, προσέλαβον οί δικα- 
σταί εόπατρίδας τινάς έκ τών διασημοτέρων. Τ ή  17. Απρι
λίου έκαρατομήδη ο F alieri έν τή  αυλή - τοϋ Δουκικοϋ πα- 
λατίου. Τοιουτοτρόπως έδειξε τό δικαστήριον δι* ένός φο
βερού παραδείγματος ταχείας δικαιοσύνης, ότι είς τήν 
έξουσίαν του ύπέκειτο καί τό  άνώτατον έτι πρόσωπον τής 
πολιτείας. Ά λλω ς τε  έφυλάττετο έκτοτε ή βουλή άπό του 
νά έκλέγη Δόγας, έχοντας είσέτι νεαράς καί ώραίας συζύγους.

Είς άλλον τινά Δόγην, τόν Φραγκίσκον Φόσκαριν, ένέ- 
χείρισέ ποτε ό γραμματεύς τών Τριών, γονυπετής καί μετά 
τοϋ προσήκοντος σεβασμού, τό διάταγμα , δ ι’ οΖ ό υίός αυ
τού τοϋ Δόγου κατεδικάζετο είς δάνατον ένεκα πολίτικου 
εγκλήματος, καί του οποίου διατάγματος ό Δόγης, ό δυσ- 
τυχής πατήρ, δέν ήδύνατο νά έμποδίση τήν έκτέλεσιν.

Νεαρός τις ευπατρίδης, ό Giovanni Moneenigo, διέπρα- 
ξεν Ιν τή  κουφότητι καί παραφορά του κατά τινα δεατρικήν 
παράστασιν τό έπικίνδυνον τόλμημα νά πυροβολήση κατά 
τών αδελφών Foscarini καί νά πληγώση αυτούς, με8’ ό καί 
έδραπέτευσεν αμέσως. Ε ίς μάτην προσεπάδουν, ένεκα τής 
νεότητος του μόλις είκοσαετους ευπατρίδου, ένεκα τών πρός 
τήν πατρίδα υπηρεσιών τοϋ γένους του, έκ τοϋ όποιου τέσ- 
σαρες Δόγαι εΐχον έκλεγή, νά πραίίνωσι τήν αυστηρότητα 
τής βουλής τών Τριών. Ή  νεαρά του σύζυγος Ικέτευε δ ι’ 
αυτόν, αυτοί οί Foscarini μετ’ άληδοϋς όντως γενναιοψυχίας 
ένήργουν υπέρ τοϋ ευπατρίδου. Αλλ’ ή βουλή έμεινεν αδυ
σώπητος καί ή άπόφασις αυτής ένεποίησε τρόμον είς τ ή ν . 
Ινετικήν αριστοκρατίαν.

'Ο  M oneenigo άπώλεσε τόν τίτλον τή ς εύγενείας καί 
κατεδικάσδη έρήμην είς δάνατον, τά  κτήματά του, καί όσα 
έμελλεν έτι νά λάβη, έδημεύδησαν, πάντα δέ τ ά  συμβόλαια, 
όσα κατά τούς τελευταίους έξ μήνας εΐχε συνομολογήση καί 
μεταξύ τών οποίων ανήκε καί τό  τοϋ γάμου του, έκηρύχδη- 
σαν ώς άκυρα. Σημαντικήν δε αμοιβήν καί ατιμωρησίαν διά 
παν είδος κακουργήματος, ίδίου ή ξένου, ύπισχνοϋντο είς 
έκεΐνον, όστις ήδελε παραδώση αυτόν ζώντα ή  νεκρόν. Ε ίς 
όλους τούς δήμους τών έχαρχιών έδόδησαν αόστηρόταται 
διαταγαί πρός καταδίωξιν καί σόλληψιν αύτου, οί δέ μή 
συμμορφούμενοι πρός τάς δ ιαταγάς ταύτας έτιμωροϋντο κα
ταδικαζόμενοι είς τό κάτεργον. Ε ίς οΰδένα υπήκοον τής 
δημοκρατίας, είς οόδένα συγγενή Ιπετρέπετο νά ΐδη  τόν 
κατάδικον ή νά όμιλήση μετ’ αύτοϋ ή νά γράψη πρός αυ
τόν ή νά τφ  παράσχη οίανδήποτε βοήδειαν καί έν γένει ό 
διατηρών οίανδήποτε σχέσιν μετά τοϋ καταδίκου έτιμωρεΐτο 
διά τής δημεύσεως τή ς περιουσίας του καί δεκαετούς υπη
ρεσίας έν τω κατέργω. Μέ πρόστιμον δισχιλίων δουκάτων 

.έτιμωρεΐτο ό έκφραζόμενος όπως δήποτε ύπέρ του καταδί
κου, καί ή φοβερά αδτη άπόφασις έκηρύχδη άμετάκλητος, 
ΐνα καταστή αδύνατος πάσα μεταβολή ή τροποποίησις αυτής.

Η  βουλή τών Τριών ώς άνώτατον ποινικόν, δικαστήριον 
ήδελε νά δεικνύεται φοβερά πρός τους εύγενεΐς, δ ιότι οδτοι 
άπετέλουν τήν κυρίαρχον τάξιν έν Βενετία, πρός δέ τόν 
όχλον, ίνα αποτρέπη αυτόν άπό πάσης απόπειρας πρός έπα- 
νάστασιν. Διά τοϋτο εΐχε τήν άρχήν νά μή μεταβάλη ποτέ 
έκδοδεΐσαν άπόφασιν, πολύ δέ όλιγώτερον νά άναιρή αυτήν 
δι’ απονομής χάριτος. Διά τοϋ τρόπου τούτου ή&ελε ν’ 
άποδείξη τό άλάν&αστον αυτοϋ. Ακόμη καί είς τάς περι

πτώσεις έκείνας, έν αίς άπεδεικνυετο τρανώς πλάνη τών ανα
κριτών, φανερά αδικία ή υπερβολική αύστηρότης τής άπο- 
φάσεως οί δικασταί Ινέμενον είς τήν άπαξ έκδο&εΤσαν άπό- 
φασίν των, ή  δέ απόπειρα μόνη πρός έπίτευξιν έπιιικείας ήτο 
καί δ ιά  τ ά  μέλη τών εύγενεστάτων οικογενειών λίαν έπικίν- 
δυνος. Διότι οί Τρεις ουτοι δικασταί δέν ήδύναντο νά 
άνεχθ·ώσιν ούδεμίαν έπίκρισιν τής μυστηριώδους αυτών ένερ- 
γείας έξ ουδενός μέρους, ούτε παρά Δόγου, ούτε παρά συμ
βούλου, ούτε παρ’ οίουδήποτε άλλου υψηλοϋ προσώπου έν 
τη  πολιτεία- καί πρός αύτά δέ τά  πολιτικά δικαστήρια, 
άπερ ήσαν τρία τόν άρι&μόν, καί τών όποιων τ ά  μέλη έξ
ελέγοντο έκ τών βουλών, έδείκνυον την μεγίστην αντιζηλίαν, 
καί οσάκις μία άπόφασις τοιούτου τίνος πολίτικου δικαστη
ρίου άπήρεσκεν αότοΐς ή έφαίνετο επικίνδυνος δ ιά  τήν άσφά- 
λείαν τή ς πολιτείας, ουδόλως έδίσταζον νά καταστήσωσιν 
αυτήν άκυρον, μεταχειριζόμενοι πρός τοϋτο τό άπλοόστατον 
μέσον τής μυστηριώδους έξαφανίσεως τού καταλλήλου έκά
στοτε προσώπου, είτε του ένάγοντος είτε τοϋ έναγομένου. 
Έ ν  νεϋμα μόνον, καί ό δυστυχής ούτος ένεκλείετο άμέσως 
είς τά ς σκοτεινάς καί υπογείους είρκτάς ή τά ς μολυβδοσκε- 
πεις φυλακάς του Δουκικοϋ παλατιού· μ ία  δ ιαταγή είς τόν 
δεσμοφύλακα, καί ό δυστυχής έστραγγαλίζετο καί έρρίπτετο 
νεκρός είς τήν διώρυγα, ήτις έγγύς τών υπογείων φυλακών 
έχεε τ ά  9·ολερά της δδατα είς τήν λιμνο&άλασσαν.

Ε ίς τον πρίγχιπα τοϋ Ο ^οη , όστις διέτριβέ ποτε έν Βε
νετία ' έπί τινας ήμέρας, έκλάπη τό  βαλάντιον. Έ ν  τη  όργή 
του ό πρίγκηψ έξεφράσθ·η κακώς περί τής ένετικής αστυνο
μίας* λέγων ότι αδΐη  άσχολεΐται μάλλον μέ τήν κατασκό- 
πευσιν τών ξένων ή μέ τήν άσφάλειάν των. Μετ’ όλίγας 
ήμέρας ή&ελε ν’ αναχώρηση έκ Βενετίας. "Οτε ή γόνδολά 
του άπεμαχρύν&η ολίγον άπό τής ένετικής ακτής, οί κωπη- 
λάται έσταμάτησαν καί έρωτη&έντες περί τούτου υπό τοϋ 
πρίγχιπος άπεκρί&ησαν περιδεείς ότι δέν ήδύναντο νά προ- 
χωρήσωσι, δ ιότι τό άστυνομικόν πλοΐον μέ τό έρυ&φόν του 
σήμα έπλησίαζε διευ&υνόμενον .πρός αυτούς. 'Ο  πρίγκηψ, 
άναμνησθτίς τών περί τή ς αστυνομίας λόγων του, ήρχισε νά 
φοβήται ότι περιέπεσεν έν τω  μέσω τή ς 9·αλάσσης είς τάς 
χεΐρας Ε νετώ ν δολοφόνων. Πράγματι, τό πλοΐον έπλησίασε 
καί ό πρίγκηψ διετάχ&η νά μεταβη ίκ  τής λέμβου του είς 
τό  πλοΐον. 'Ο  πρίγκηψ έχών άχων ύπήκουσε.

„Κύριε“, ήρχισεν άμέσως άνήρ τις  έκ τοϋ πλοίου, ,,εΐσ&ε 
σεις ό πρίγκηψ τού Ογεοπ?“

,Μ άλιστα.“
„Δέν σάς έκλεψαν κατά τήν παρελ&Όϋσαν παρασκευήν;“ 
„Μάλιστα, κύριε.“
„Τ ί ποσόν;“
,^ίΐε'/τχκ.όδΐχ δουκάτα.“
„Που εύρίσκοντο;“
„Είς πράσινον μεταξωτόν βαλάντιον.“
,Έ χ ετ ε  υποψίαν κατά τίνος προσώπου, διαπράξαντος 

τήν κλοπήν;“
„Κατά τίνος υπηρέτου, τόν όποιον προσέλαβον προσ- 

ωρινώς έπί μισ&ω.“
„Άν τόν έπανίδητε, δύνασ&ε νά τόν άναγνωρίσητε;“ 
„Άναμφιβόλως.“
’Αμέσως Ισήκωσεν ό μυστηριώδης άνήρ παλαιόν τινα 

μανδύαν, όστις έκειτο προ τών ποδών του, καί ύπό τόν μαν
δύαν έφάνη εις νεκρός έν τη  χειρί του οποίου εύρίσκετο 
πράσινόν τ ι  βαλάντιον.

„’Ιδού ό κλέπτης“ εΐπεν- ό πράκτωρ τής βουλής τών
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Τριώ ν.· „’Ιδού τ α  χρή μ α τά  σάς· λάβετε τ α  κα ί άναχωρή-, 
σατε.' -Μ άθετε 'ομω ς δτι· δέν.'έπανερχεταί τ ι ς  είς ένά  τοπόν) 
το ΰ  οποίου τή ν  καλήν1 κυ'βέρνησίν παρεγνω'ρισε." ·" . ;

. ,ΓΟμοιόν 'τ ι  δ ιη γε ίτα ι ¿· Σχίλλερ έν τω  πο ιήμ ατί' α υ το ί' 
„der G e is te rseh er“. ' Ό 'έόαδτφ παρουσ ιάζόμενος πρίγκηψ προσ-' 
ε β λ ή θ η ' π α τ έ 'κ α ί  ήπειλήθη δριμέω ς υπό τίνος Έ νετο ΰ  εν. 
τ ιν ι καφενείο) παρά  ·τή  πλα τεία  του ‘Α γίου Μάρκου. Μ ετ ' 
ολίγον ήλθον προς τον πρίγκιπα δύο υπάλληλοι τή ς  μυ
στικής αστυνομίας, οιτινες προσέλαβον καί ώ δήγησαν αυτόν 
κ α τά -π ρ ώ τ ο ν  μέχρι τή ς  διώρυγος.' Έ νταΰ9·α  ήνάγκασάν 
αυτόν 'νά Ιπίβή  λέμβου τινός, ή τ ις  περιέμενεν αυτόν. Πριν 
ή έξέλθη  έκ τή ς 'λ έ μ β ο υ  μ ετά  το ΰ  όδηγοΰ του, έδεσαν αυ’- 
το ίς  τούς οφ θαλμούς και τούς ώδήγησαν νά  άνάβώσι μεγά- 
λην τ ίν ά  λ ίθ ίνην  κλ ίμακα  καί νά  διέλδ·ωσι μακρ&ν τ ινα  δ ιά 
δρ ο μ ο ν* 'δπ ό  τόν  όποιον υπήρχον θ-όλοι καί καμάραι, ώς; 
συνεπέραναν -έκ '-τής πολλαπλής άντηχήσεώς τω ν βημάτων 
των. ’Ε πί τέλους έφθασαν είς άλλην τινά  κλ ίμ ακα , άγου-i 
σαν π ρ ο ς-τά  κάτω  δ ί’ είκοσι κα ί έξ  βαθμ ίδω ν. · Ά φου κ α τ - : 
ήλθον είς  το  βά θος τούτο, ήνεώ χθη αίφνης μ ία  μ ε γ ά λ η  αί
θουσ α , κα ί άφηρέθη συγχρόνως άπο τ ώ ν . οφθαλμώ ν τω ν ό ' 
έπίδέσμός.;· Έ ντα ΰ θ α εύ ρ έθ η σ ά ν  μεταξύ σεβασμίων γερόντων, 
φορουντων μέλανα ένδύματα, δπώς καί ή αίθουσα ολόκληρος 
ή το  ■ ¿στρωμένη με μέλάνας τά π η τα ς κ α ί υφάσματα καί έφω- 
τ ιζετο  -άμυδρώς· π ά ντα  τ α ΰ τ α : μ ετά  τ ή ς  έπικρατοίσης έν 
πάση τ η ' όμηγόρει νεκρικής σ ιγής, ένεπόίουν :<ροβεράν έντύ- 
πωσιν, Ε ις  έκ  τω ν γερόντων έπλησίασε προς τόν πρίγκηπα 
καί προίτάγων «υτώ  τον Ε ν ετό ν  ήρώτησε μ ΐ  Ιπίσημον δφ'ος: 

„’Α ναγνωρίζετε τόν άνθρωπον' τούτον ώ ς τον  αυτόν ,έκεΐ- ' 
νον, δστις· σας προΡέβάλεν ‘έν τ<ρ καφενείω παρά τ ή  π λ α τε ία  ■■ 
του Ά γ ίο ο  Μ άρκου;“ : .

„Νάί“  άπεκ ρ ίθη ' ό πρίγκηψ. -
’Α κολούθως ό.γέρων στραφείς προς τόν  δέσμιον ήρώ τησεν: 
-,,Εΐνε ό κύριος οδτος 'τό αΰτό πρόσωπον, τ ό  όποιον ήπει- 

λήσ ατε τή ν  εσπέραν ταότην ότι θ ά  φονεύσετε;“
/•Ο δέσμιος δ'εν ήδύνχτο  νά 'άρνηθή .
Ά μέσώ ς ήνεώχθη. ό κύκλος τω ν γερόντων καί ό πρ ίγ

κηψ !εΐδέ .μ ετά  φρίκης τήν κεφαλήν του Έ νετοΰχω ρίζομέ.νην 
από το υ  -κ'ορμοΰ

-„Πηγαίνετε-τώρα“ εΐπεν ό γέρων με δφος άπαίσιον, απο
τεινόμενος προς τόν. πρ ίγκη πα ' „καί κρίνετε είς τό  εξής όλι- 
γώτεροί» ·' άπροσκεπτως. περί- τή ς  δικαιοσύνης Ιν  Έ νετ ία .“ 

Ά χε ιρ α ι δμοιαι ίστορίαι διεσώθησαν, χαράκτηρίζούσαι 
την  έπ ί ολοκλήρους αίώνας άδίασειστόν έξο'υσίαν τω ν εύγε-

Μ Ι Κ Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Α Ι

Είς έν ποτήριον δδατος ^ίπτομεν'.ολίγα· τεμ ά χια , έκ 
των μυώνων καί τοΰ 'έγκεφάλόυ,- ίχθύος τινός καί άφίνομεν 
τό ποτήριον ακάλυπτον. Μετά δώδεκα ώρας τ ο . δδωρ ¿Τνε 
θολόν. '■ Ααμβάνομεν ;έξ αύτοΰ μίαν σταγόνα καί άπλόνομεν 
αυτήν έπί μιας υαλίνης πλακός, τήν οποίαν ακολούθως θέ- 
τομεν υπό .ισχυρόν τ ι μικρο'σκόπιον. '-’Αμέσως- παρατήροΰμεν 
δτι ή  σταγών περιέχει έκατομμύρια μικρών Ονταρίων·, τά  
όποια' φαίνονται $ν· παση · μ ετρ ί^ ί αύτώ ν-διά  · τοΰ μικροσκο
πίου μεγεθύνσει ώς έλάχιστα στίγμάτιά. " ■ ·

• ’Α λλά τά  όντα ταΰτα είναι ζωντανά καί κινούνται έλευ- 
θέρως, έκαστον κατά τήν αρέσκειάν του, περιστρεφόμενα 
κυκλικώς καί συνω&ούμενα καθ’ δλας τά ς διευθύνσεις. Διά

νών ίν 'Β ενετία  καί τήν . δρακόντειον αυτών δικαιοσύνην, έν 
τφ  αρχικψ αύτής'-μεγαλείω καί έν τα ΐς πολλάΐς αυτής απαν- 
θρωπίαις. Πλείστάκις ή δικαιοσύνη αυτη ητο δικαιοσύνη 
κακούργων .καί δολοφόνων, οιτινες κάτά τήν ίδιαν γνώμην 
καί ούχί · κατά τόν νόμον 'έθεώρουν ώς τό  βέλτιστον τον 
•θάνατον του θύματός των. Ε ίζ τοιαΰτας περιστάσεις ευρί- 
σκοντο είς .τήν διάθεσιν των τριών τρομερών δικαστών ρί 
διαβόητοι δολοφόνοι, οί καλούμενοι bravL Ή ή μ ετέρ α  είκών, 
fV δ.ημοσιεύομεν σήμερον κατά τήν έήαιογραφιαν τοΰ P ilo ty  
έν σελ. 4 —5 πκριστα τήν'σκηνήν όμοιας τινός περιπτώσεως, 
καθ’ ήν οί τρείς bràvi δίδουσι προ τοΰ φοβερού δικαστηρίου 
λόγον περί τής έκτελέσεως τής έπιβληδ·είσης αύτοΤς'έντολής. 
‘Ο εις έκ των δολοφόνων παρέχει τά ς αποδείξεις περί τής 
έπιτυχίας του έργόυ, δεικνύων τά . ένδύματα τοΰ-δ.ολρφονη- 
9·έντος· οί άλλοι περ'ιμένουσι .τόν σιιμφωνηδ'έντα μισδ·όν.- ‘Ο 
γραμματεύς έχει λάβη τήν -έντολήν,.νά πληρώση.αυτρύς είς 
δουκάτα έκ τοΰ ταμείου. ‘Ο Ιρυ&μος οπισδ-εν τόΰ  Εσταυ
ρωμένου παρατηρεί μετά ψύχρας αταραξίας τους αμείβομε· 
νους δολοφόνους' ό εις έκ των μαύρων συσκέπτεται, είσέτι 
μετά τής συνείδήσεώς .του, όπως ,βεβαιωδ·ή αν .ή αίμάτηρ'α 
πράξις ήτο πράγματι άναγκαία δ ιά  τήν κοινήν, ωφέλειαν,· καί 
ό :τρίτος άνατινάσσων άναισ&ήτως δ ιά  τής ράβδου τό. έν
δυμα τοΰ φονευδέντος διακόπτει ' τ ή ν . μετά  των δολοφόνοίν 
συγκοινωνίαν μέ τήν. αυτήν ίσως σκέψιν, ήν δ Bolingbr.oke 
έν τφ  „‘Ριχάρδοι -β'.“ τοΰ  Σάιξπήρου έκφράζει .προς τό ν  υ'π’ 
αύτου μισ9·ω&·έντα δολοφόνον.τοΰ βασϊλέως. ; :  ;  j

Τήν ένοχήν ,τη< συνειδήσεως λόβί ¿ ί  αμοιβήν toC κόπου σου,
Άλλ’ ούτε τόν καλόν μου λόγον όίτ« βασιλικήν ίδνοιαν.

Τής Βενετίας ή διοίκησις, ή δικαιοσύνη καί ή ;παλιτίκή 
αυτονομία έπεσαν δ ιά  μιας άδόξως1 καί ανευ. άντιστάσεως, 
υπό τόν αλαλαγμόν καί τήν άγαλλίάσιν τοΰ λαοΰ, τη-12/Μαί'ου 
1797, ότε ό προσελάσας γαλλικός στρατός τών δημοκρατι
κών απήτησε τήν κα&υπόταξίν τή ς πόλεως. ‘Η  πρώτη πρ’άξίς 
τών Γάλλων κατα'κτητ&ίν . ήτο ή καταστροφή τω ν φυλακών 
τή ς μυστικής · άστυνομίας. Έ ν  τή  δέσει αύτών έστησαν . πί
νακα μέ τήν έπιγραφήν, · . : . , ' .  /.·

,,ΕίρκταΙ τής βαρβάρου αριστοκρατικής βουλής τοΰν τριών, 
καταστραφείσαι υπό τή ς προσωρινής δημοτικής διοικήσεως 
τής· Βενετίας έν έτει Α'. τής Ιταλικής έλευ&έρίάς, 25. Μάίου 
1797." Τ ή  4. Ιουνίου έκάή· πανηγυρικώς κάί το  ,,χρυ'σόΰν 
βιβλίον“, δπερ περιείχε τόν κατάλογον-τών ένετών ευπατριδών: 

S ic 'tra n s it-gloria mundi; -

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ .

δέ τών'ίσχύροτάτων μεγεθύνσεων δυνάμεθα νά διάκρίνωμεν 
οτι έκαστον έκ τών :ζωϋφίων τούτων έχει δύο' τριχοειδείς 
μάστιγας,' αίτιν'ες χρησιμέόουσιν-αύτω ώς κώπαί." · "

■ Τ ά  μικροσκδπικά τάΰτα όντα άνήκουσιν είς το  είδος 
τών -βακτηριδίων τής σήψεως (Baeterium termo), καί· είναι 
όΓ σκαπανείς πάσης: σηπεδόνος. Έ ν  ,πάντί -σεσηπότί -άντι- 
κεψ,ένω έυρίσκονταί τά  βακτηρίδια τα ΰτα , καί ακριβώς · ή' 
ένέργέιά.τών ,εΐνε ή έπίφέρουσα- τήν άνάλυσιν καί' άποσύν- 
θεσιν τάσης σήπομένης υλης.

Akw [λένουσιν δμως μόνα!
ώρας βραδύτερον μία έκ τοΰ πονηρίου έξαχθείσα 

καί έπί τής υαλίνης πλακός υπό τό  μικροσκόπιον τεθεΐσα
Χ Ε 1 Μ Ω Ν .

Είκών ύπό Γονλιίλμου Kfáü.
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σταγών δεικνύει μεν είσέτι άπειράριδμον χλήδος βακτηρι
δίων, συγχρόνως όμως παρουσιάζει νέον τ ι  είδος σπειροειδών 
ζωυφίων, έχόντων τό  σχήμ.α μακροδ κα ί λεπτού έκπωμ.αστη- 
ρίου, καί δ ιά  τής έλικοειδούς αυτών περιστροφής διαγραφόν- 
των σπείρας έν τω  δδατι. ζ/έχα  ώρας βραδύτερου, δτε πλέον 
τό δδωρ αρχίζει ν’ άναπέμπη δυσάρεστου οσμήν, εύρίσκονται 
έν ίκάστη  σταγόνι του δδατος. έκτός των βακτηριδίων καί 
τω ν σπειροειδων ζωυφίων, καί τρίτου σχήματος οντάρια, 
άπλάϊ καί όμοιόμορφοι μονάδες, εχουσαι δύο ή τέσσαρας 
τριχοειδείς κώπας·

1 Μετά παρέλευσιν δέχα  περαιτέρω ωρών συμπαντα τά  
εΐδή των βακτηριδίων τής σήψεως εύρίσκονται έν χάση στα- 
γόνί του εν τω  χοτηρίω υγρού έν καταπληκτική άφδονία. 
Κυκλοφορούνται καί περιστρέφονται, συνωστίζονται καί έρ- 
πουρι καί διολισδαίνουσιν έν φοβερή συγχύσει· απίστευτος 
άφδονία ζωής περιφέρεται καδ’ όλας τά ς διευθύνσεις έν τη  
μικροσκοπική λίμνη, τη  άχοτελουμένη υπό μιας καί μόνης 
μικρας σταγόνος του ρυπαρού δδατος.

Α ί μονάδες, αί τρίται κατά  τήν σειράν τή ς άναπτύξεως 
τω ν ζωυφίων, έχουσιν αρκετόν μέγεδος, ώστε νά  παρατηρη- 
δώσιν άνέτως δ ιά  του μικροσκοπίου. Αί μέγισται έξ αυτών 
έχουσι διάμετρον μήκους ενός ογδόου περίπου τού χιλιοστο
μέτρου, α ί δ ί  μικρότεραι 3/500 του χιλιοστομέτρου όμοίαν 
διάμετρον. Ό π ω ς  έννοήση τ ις  τάς δυσκολίας τή ς  καρατη- 
ρήσεως, αρκεί νά άναλογισδή ότι ό παρατηρητής έκλέγει 
μίαν μόνην μονάδα έκ του έλαχίστου μεγέδους καί παρα
τηρεί αυτήν άδιακόπως διά του μικροσκοπίου, μέχρις ου έξ- 
ετάση έντελώς καί κατανοήση όλα τά  στάδια τής άναπτύ
ξεως αυτής. Άλλ’ ή μονάς αδτη δέν μένει ακίνητος έν τή  
δέσει της· ως έκ τούτου ό παρατηρητής εϊνε ήναγκασμένος 
να κινή, δ ι’ έπί τούτο μηχανισμών του μικροσκοπίου, τήν 
πλάκα έφ’ ής εύρίσκεται τό άντικείμενον τή ς παρατηρήσεως 
καδ’ όλάς τά ς εκαστοτε αναγκαίας διευθύνσεις, ούτως ώστε, 
δτου δήποτε καί άν μετακινηδή τό ζωΰφιον, νά τό  έπανε- 
φέρη είς τήν κατάλληλον δέσιν, τουτ’ έστιν έν τω  μέσω τής 
οπτικής περιοχής. Έ κ το ς  τούτου οφείλει νά φροντίζη όπως 
μή  έξατμισδή ή  σταγών, έν ή  ζή  ή  μονάς — δ ιό τ ι εΐνε 
εύνόητον δτι τό  ζωΰφιον τούτο δ’ άπέδνησκεν έξ άπαντος, 
άν ή μικροσκοπική του λίμνη άπεξηραίνετο. Ό π ω ς  λοιπόν 
έμποδισ&ή ή έξάτμισις τής σταγόνος, περικλείεται τό κάτω 
άκρον'του μικροσκοπίου μετά του αντικειμένου τή ς  παρα
τηρήσεως έντός ενός δαλάμου άπό έλαστικόν κόμμι καί δ 
έν τφ  δαλάμω τούτω αήρ διατηρείται τοσουτον υγρός, ώστε 
νά μή δέχητα ι πλέον κανένα υδατώδη ατμόν. Τοιουτοτρό
πως ή  σταγών δέν δύναται νά έξατμισδή. Ή δ η  άρχεται 
ή παρατήρησις: Ε κλέγετα ι, ως εΐπομεν, μία μόνη μονάς καί 
κρατείται νυχθημερόν έν τη καταλλήλω προς παρατήρησιν 
δέσει- άν άπαξ έκφύγη τό  ζωΰφιον τούτο, ή παρατήρησις 
άπέτυχε καί χρέπει πάλιν ν’ άρχίση έξ άρχής. ’Επειδή εις 
μόνος άνδρωπος δεν δύναται, έπί πέντε πολλάκις ήμέρας, 
νά παρατηρή μετά προσοχής άκαταπαύστως καί νά κάνο- 
νίζη άδιακόπως τήν δέσιν της πλακός, δ ιά  τούτο έπιλαμ- 
βάνονται των παρατηρήσεων δύο συνήδως παρατηρηταί, οί- 
τινες άπό καιρού είς καιρόν άντικαδιστώσιν άλλήλους, οσάκις 
τό  ζωΰφιον μένει ήσυχον καί ακίνητον έν τη  δέσει του. Τά 
αποτελέσματα τω ν παρατηρήσεων είναι τ ά  έξης:

- Έ ν  τη  τελεία αυτής αναπτύξει ή μονάς. έχει έπίμηκες, 
ωοειδές σχήμα· έν τω  έσωτερικω αυτής ούδεμία έρατή έκ 
διαφόρων μερών συναρμογή, ούδεμία διαφορά μεταξύ έτερο· 
γενών μελών παρατηρεΐται. Έ χ ε ι  δε — ή τού έλαχίστου

δήλον δτι μεγέδους μονάς — μήκος τό  πολυ πολυ 1/500 τού 
χιλιοστομέτρου, καί φέρει μίαν μόνην τριχοειδή κώπην, δ ια  
τής όποιας κινείται οχι πολύ ταχέως καί σχεδόν κατ’ ευ- 
δείαν γραμμήν, άνευ πολλών έλιγμών καί λοξοδρομήσεων.

"Οταν τό ζωΰφιον τούτο άφιχδή είς τό  πλήρες αυτού 
μέγεδος, προσλαμβάνει σχεδόν αίφνηδίως σφαιρικόν σχήμα,’ 
καί μεταβαίνει είς κατάστασίν τινα  μαλακύνσεως· ή  προτέρα' 
ευκρίνεια των περατουσών αυτό γραμμών έξαφανίζεται' τό 
ζωΰφιον είναι τρόπον τινά κεκμηκός καί καταπεπονημένον, 
τό σώμα κεΐται ήρεμον καί ακίνητον, ή τριχοειδής κώπη 
πάλλεται είσέτι έπί τινας στιγμάς καί είτα καταπίπτει άτο
νος έπί τού σώματος, υπό τού οποίου άπορροφάται καί συν- 
αφομοιουται συντηκομένη μ ετά  τής λοιπής μαλακής ου
σίας. Η  ούσία αδτη είναι τώρα πλέον έντελως ήρεμος, 
πεπλατυσμένη, στρογγυλή, διαφανής σφαίρα έκ ζωντανής 
βλέννης.

Έ ν  τοιαύτη καταστάσει διάκειται τό όν τούτο έπί . 
ίκανόν χρόνον, καδ’ όν ούδεμία ένέργεια έν αύτω παρ«τη
ρείται. Αίφνης όμως, μετ’ απίστευτου ταχύτητος, έξορμά- 
δ ιά  μέσου τή ς μικρας μάξης λευκός σταυρός, τόν όποίον 
διαδέχεται έτερος άχοτελών μετά τού πρώτου αστέρα, καί 
ουτω άρχεται νέα καί ολως παράδοξος ένέργεια έν τω βλεν- 
νοειδεΐ σφαιριδίω.

'Ολόκληρον τό  σώμά του συστρέφεται καί περιελίσσεται, 
ένού το  μέσον μένει σταδερόν καί ακίνητον έν τω έσωτε
ρικω χαρατηρείται συστροφική κίνησις, ως νά περιστρέφηται 
ή  βλέννα περί τινα  κεντρικόν πυρήνα' βαδέϊαι Ιγκοπαί παρα
τηρούνται έφ’ δλης τή ς σφαίρας· έπί τέλους ή μάζα ήσυ- 
χάζει καί φαίνεται πλέον όμοία πρός τολύπην περιειλιγμένην 
έκ διαφόρων μετ’ άλλήλων συγκεχυμένων μερών.

Τ ά  μέρη ταύτα άρχίζουσιν ήδη να κινώνται, νά άσπαί- 
ρωσι μετά διηνεκώς αύξανομένης ταχύτητος, νά έξελίσσωνται 
άπ’ άλλήλων ώς σωρός περιπεπλεγμένων έγχέλεων, νά άπο- 
χωρίζωνται άπ’ άλλήλων κολυμβώντα έντός τή ς μικροσκο- 
πικής των λίμνης, καί έπί τέλους νά γίνωνται αίτοτελ-η  καί 
α υθύπαρκτα  ζώα, έκαστον έκ των οποίων έχει έντελώς τήν 
μορφήν καί τό σχήμα μιας αρχαίας μονάδος.

Τοιουτοτρόπως ή μήτηρ μονάς έσχίσδη είς σωρόν νεα
ρών ζωυφίων, τά  οποία, έπείδή κολυμβώσι ταχέως, ευρίσκου- 
σιν αρκετήν τροφήν, όπως άύξηδώσι μέχρι τού μεγέδους τής 
αρχικής μονάδος, έξ  ή ς  προήλδον.

Έ κ  των νεαρών, διά τού σχισμού τη ς μητρός γεννη- 
δέντων ζωυφίων λαμβανομεν έν καί παρακολουδούμεν τήν 
άνάπτυξιν αυτού δ ιά  τού μικροσκοπίου. Ε ίς τάς πλείστας 
περιπτώσεις βλέπομεν ότι καί τ ά  νέα ταύτα ζωΰφια, καί 
βραδύτερον οί απόγονοι αυτών, σχίζονται καί πολλαπλασιά- 
ζονται ώς ανωτέρω- ό σχισμός λοιπόν εΐνε ό συνήθης  τρόπος 
τού πολλαπλασιασμού των.- Δ ι’ έπιμόνων όμ.ως κα ί διηνε
κών παρατηρήσεων άνεκαλύφδη ότι έκτός τού σχισμού υπάρ
χει καί έτερος τρόπος τού πολλαπλασιασμού καί τής διαι- 
ωνίσεως των ζωυφίων τούτων. ’Ενίοτε δηλαδή μονάδες τινές 
άναπτυσσόμεναι προσλαμβάνουσιν ογκωδεστέραν τινά  μ-ορ- 
φήν, ήτις έν τω όπισδίω ακρω, πλησίον τής τριχοειδούς *ώ- 
πης, παρουσιάζει ίδιάζουσάν τινα κοκκοειδή δψιν. Ή  παχυ- 
τέρα αυτη μονάς συλλαμβάνει άλλην τινά έκ των συνήδων 
μονάδων καί τήν απορροφά έν εαυτή δ ι’ έκμυζήσεως· άκο- 
λούδως, αφού ή μάζα τής μικροτέρας μονάδος άπορροφηδ.ή 
έντελώς υπό τής μεγαλητέρας καί έξαφανισδή, τότε  ή με
γάλη τέρα μονάς ήσυχάζει καί μένει ακίνητος, ή  δε τριχοει
δής αυτής κώπη καταπίπτει έπί τού σώματος καί συναφο-
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μοιουται μετ’ αυτού- έπί τέλους ούδέν άλλο μένει έκ των 
δύο ζωυφίων είμή πεπλατυσμένος τις^ σφαιροειδής καί δια
φανής όγκος ύποφαίου 'χρώματος, έγκεκλεισμένος έντός σακ- 
κοειδούς δερματίου. Ό  μικροσκοπικός ουτος .σάκκος .μένει 
κατ’ άρχάς έντελώς ήρεμος έπί πολλάς , (ένίοτε. έπί δέκα) 
ώρας, χωρίς νά δεικνύη ουδέ τό  έλάχιστον ίχνος ένεργείας. 
Έ π ί τέλους όμως διαρρήγνυται το  δερμάτιον εις τ ι  μέρος 
καί τό περιεχόμενον ύπόφαιον βλεννοειδες υγρόν έκρέει έξ 
αυτού· τό βεύμα ευρύνει δ ιά  τής όρμής του τήν οπήν τής 
έκροής καί έντός ολίγου ό σάκκος κενούται έντελώς' τό 
δέρμα μένει κενόν καί νεκρόν.

Έ κ  της μονάδος λοιπόν ούδέν άλλο ύπελείφδη ή  τό 
βλεννώδες τούτο υγρόν, έν τφ  όποίψ καί δ ιά  των ακριβέ* 
στάτων. καί έπιμελεστάτων παρατηρήσεων, καί δ ία  των ισχυ
ρότατων μεγεδύνσεων, καί δ ιά  των λεπτότατων καί τελειω- 
τάτων τεχνικών μέσων ούδέν διάφορον συστατικόν μέρος, 
ούδέν σημεΤον, ούδέν σπερμάτιον ή  κύτταρον δυνάμεδα νά 
διακρίνομεν.

Ά ν όμως έξακολουδήσωμεν άνευ διακοπής τά ς παρα
τηρήσεις ήμών, δ ά  ίδωμεν μετά μίαν καί ήμίσειαν ώραν πε
ρίπου έν τ<3 διάυγεΐ ύγρω παρουσιαζόμενα όλως αίφνηδίως 
καί μετ’ άπροσδοκήτου ταχύτητος έλάχιστα μικροσκοπικά, 
σχεδόν διαφανή στιγμάτια  είτε κοκκίδια είς μέρη, ενδα προ· 
ηγουμένως ούδέν απολύτως διεκρίνομεν. Έ βδομήκοντα πρω- 
τόλεπτα μετά τήν πρώτην αυτών έμφάνισιν τά  κοκκίδια 
ταύτα δίακρίνονταί εύκρινώς ώς έπιμήκεις ωοειδείς κηλΐδες, 
καί μίαν ώραν βραδύτερον τό  ετερον αύτών άκρον έπιμη- 
κύνεται καί καδίσταται αιχμηρόν. Έ κ  τής αιχμής ταυτης 
φύεται καί αυξάνει ή τριχοειδής κώπη· δ ιά  τής κώπης ταύ- 
της κτώνται τήν Ικανότητα τού νά μετακίνώνται καί κο- 
λυμβώντα νά εύρίσκωσι ΒαψΛή τροφήν καί ταχεΐαν άνά- 
πτυξιν· μετά τινας ώρας έκαστη κηλίς γίνεται ειληρης xat 
τελεία  μονάς, ήτις βραδύτερον. σχίζεται καί έξακολουδεΐ το 
έργον τών γεννητόρων της, τήν διαιώνισιν τού είδους της.

Καί άλλα έκ των ζωυφίων τούτων εχουσιν ωσαύτως 
δύο τρόπους τού  πολλαπλασιάζεσ&αι καί διαιωνίζειν τό  εϊδός 
των, καί έκ τούτου έξηγέΐται, ό τι έν βραχυτάτω χρόνφ 
πληδύνονται έπί τοσουτον, ώστε έντός ενός κυβικού έκα- 
τοστομέτρου ρέοντος δδατος κατωρδώδη πολλάκις ν’ άνα- 
καλυφδώσιν εως 20,000 οργανισμοί των διαφορωτάτων 
καί ποικιλωτάτων ειδών — μέγα άληδώς κατόρδωμα 
της έπιστήμης, ήτις κατα τά  τελευτάΐα ταύτα έτη δαυ-

μασίως προι>>δευσε δ ιά  τή ς τελειόποιήσεως των' επιστημονι
κών έργαλείων.

• Προ όλίγ&ν άκόμη έτών τά  μικρόβια ταυτα ήδύναντο 
υπό τό  μικροσκόπιον νά φανωσιν είς μέγεδος τό  πολύ πολυ 
700 Ιω ς 1000 φοράς μεγαλήτερον τού πραγματικού των με- 
γέδους· τώρα όμως δ ιά  των άχρωματικών συστημάτων τού 
Zeissl καί τού Abbé' δυνάμεδα νά μεγεδΰνωμεν αυτά κατά 
1200 έως 1500 φοράς, άν δέ λάβωμεν πρός τούτοις καί τινα 
ήλεκτρικήν συσκει/ήν (Projections-A pparat) δυνάμεδα, τη  
βοηδεί^ τού ήλεκτρικού φωτός, νά έπαυξήτωμεν τά ς τοσού* 
τον ηύξημένας είκόνας των ζωυφίων τούτων κατά 40  είσέτι 
φοράς. Ούτως ώστε τ ά  βακτηρίδια έκεΐνα, των οποίων τήν 
υπαρξιν ό άνδρωπος πρότερον ουδόλως έφαντάξετο, καί τά  
όποια δνεκα τής καταπληκτικής αύτών σμικρότητος ούδέ 
δ ιά  των Ισχυρότατων έργαλείων ήδύναντο ν’ άνακαλυφδωσι, 
παρουσιάζονται ήδη πρό των όμμάτων τού παρατηρητου είς 
μέγεδος 30  έως 60,000 φοράς μεγαλήτερον τού  φυσικού των 
μεγέδους, έχοντα πάχος ενός άντ'ίχειρος καί μήκος ένός χον
δρού μολυβδοκονδύλου.

Πρός άκριβεστέραν δε  κα) άσφαλεστέραν έξέτασιν τω ν 
μικροσκοπικών τούτων οργανισμών προσελήφδη ώς έπίκουρος 
καί ή φωτογραφία, δ ι’ ής αί άσταδεις εικόνες των ζωυφίων 
τούτων, ώ ς παρουσιάζονται υπό τού μικροσκοπίου, κρατούν
ται σταδεραί καί αμετακίνητοι έπί τής φωτοχημικής πλακός. 
Κ αί ουτω δ ιά  τής φωτογραφικής όδου έχει ήδη καταρτισδη 
τελειότατον „λεύκωμα κακούργων“ έκ τω ν είκόνων παντός εί
δους βακτηριδίων καί έν γένει μικροβίων, ίδίθ£ δε των ζωυφίων 
έκείνων, άτινα είναι τ ά  πρώτα αίτια καί ή πηγή των νόσων.

Ή  έπιστήμη όμως 3έν έστάδη έως έδώ , αλλά προέβη 
περαιτέρω. Με τους μικροοργανισμούς τού τελευταίου τού
του είδους, δηλαδή των προξενούντων τά ς νόσους, έπότισαν 
μεταξωτά νήματα καί παρετήρησαν άκολούδως, πώ ς έπενερ- 
γοδσιν έπί τών βακτηριδίων τούτων τά  διάφορα πρός καδα- 
ρισμόν έκ τού μιάσματος μέσα. Κ αί τούτο εΐνε τό σπου- 
δαιότατον έργον τή ς νεωτάτης τών επιστημών άλλά δυστυ
χώς αί έρευναι υπό τήν έποψιν ταύτην δέν τγαγον είσέτι είς 
έπαρκή αποτελέσματα. Ό τ α ν  έπιτευχδώσι τοιαύτα αποτε
λέσματα, ή έπιστήμη δ ά  δυνηδή εύκόλως νά καταπολεμήση 
τ ά  αίτια τής χολέρας, τού τύφου καί τών λοιπών δανατη- 
φόρων νόσων, καί νά έξοντώση τ ά  μικρά τα ύτα  ζωΰφια, τά  
όποΤα εΐναι είς δέσιν νά. δανατώσωσιν έντός βραχύτατου 
χρόνου τό  αριστούργημα τής δημιουργίας, τόν άνδρωπον.)
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'Ο  Ά δριανός, ότε ήτοιμάζετο ν’ αναχώρηση μετά  τής 
μητρός είς ’Ιταλίαν, εΐχεν ήλικίαν τριάκοντα έ τώ ν  ήτο λοι
πόν ή ώφειλε κυρίως νά ήνε εν πλήρει ανδρική ακμή. Καί 
πνευματικώς μέν ηύξάνετο καί ένεδυναμρύτο όσημέραι πε- 
ρισσο'τερον, α’λλ’ ή  αυξησις αδτη τού  πνεύματος έγίνετσ προ
φανώς έπί ζημία τού σώματος, έίή βλάβη τού όλου οργανι
σμού, καί ΐνα μεταχειρισδώμεν γαλλικήν τινα φράσιν, τό 
ξίφος διερρήγνυε καί κατέτριβε τήν δήκην.

Τούτο όμως δέν ήτο πάντοτε ορατόν, καί τό πνεύμα 
εΐχεν έν αύτω τοσαυτην δΰναμιν καί ίσχύν, ώστε κατ’ άρε-

βεβλημμένον σώμα, παρέχον είς αυτό έκ  νέου τήν άπολε- 
σδεΐσαν νεανικήν ρώμην. Ά λλ ά  μετά  πάσαν τοιαότην βε- 
βιασμένην εντασιν έξαντλουμενον τό άσδενές σώμα έξε.δι* 
κεΤτο κατά  τού πνεύματος διά τη ς  ¿π’ αυτού άντιδράσεως, 
υποτάσσον καί ύποδουλούν αυτό Ιστω  καί έπί βραχύν χρόνον 
Τότε ό Άδριανός έρρίπτετο έπί τής κλίνης, δυσχερώς άνα- 
πνέων, κ α τά  τό  φαινόμενον άναίσδητος, όλως έξηντλημε'νος, 
με τί|ν  προαίσδησιν τού δανάτου, εί καί ούδέν σύμπτωμα 
νόσου έφαίνετο προαγγέλλον αυτόν. Εΐχεν ανάγκην άναπαυ- 
σεως, ήρεμίας, καί οίονεί μεταξύ ύπνου καί έγρηγο'ρσεως ευ
ρισκόμενος καί βασανιζόμενος υπό φαντασμάτων πυρετού, 
κυμαινόμενων ταραχωδώς έν τώ  έγκεφάλφ του, ώς οί παλ
μοί χορδών, αίτινες πρό μικρού άρμονικώς έκρουσδησοιν, δέν
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ήτο πλέον κύριος έαυτοΰ. 'Ο  έξωτερικός κόσμος καθίστατο 
δ ι αυτόν τοσοΰτον ξένος, ώστε τ ά  έξωτερικά φαινόμενα 
ουδόλως έπενήργουν ¿ ή  των έξημβλυμένων αίσδήσεών του.

Ουχ ήττον όμως μεδ’ όλην την πρόωρον φδοράν πασών 
των δυνάμεων, άς έπεδαψιλεύσατο αύτώ ή φύσις — έφαίνετο 
είσέτι νέος. Ή · ανταύγεια του έαρος έπεκάδητο έπί του 
προσώπου του, δπερ έκ του πνευματικού βίου έξευγενιζόμε- 
νον άπήστραπτε δαυμάσιον κάλλος. Έφαίνετο χροδήλως, 
ότι ή έξάντλησις έκείνη δεν ήτο συνέπεια τής καταχρήσεως 
τω ν σωματικών δυνάμεων, άλλ’ αποτέλεσμα των έσωτερικών 
αγώνων καί τής υπερβολικής καταπονήσεως του πνεύμα
τος . . . Μεσαίου καί μάλλον εύμήκους αναστήματος, λε
πτοφυής καί εύκαμπτος, είς όλας αυτοΰ τά ς κινήσεις πλήρης 
ανεπιτήδευτου, αρμονικής, γνησίας αριστοκρατικής χάριτος, 
έκεσπατο τήν προσοχήν καί αυτών των ξένων καί αγνώστων 
δ ιά  τή ς εκτάκτου κανονικότητας, καθαρότητας κα\ λεπτό- 
τητος των χαρακτηριστικών του προσώπου του, δ ιά  των 
ζωηρότατων μελανών οφδαλμών, δ ιά  τίνος περί τό  στόμα 
χαρακτηριστικού ένδόμυχον πικρίαν καί μελαγχολίαν έκφρά- 
ζοντος, δ ιά  του μεγαλοπρεπούς, καμπυλωτου, λευκοΰ και υπό 
τινων προώρων ρυτίδων ηυλακωμένου μετώπου του. Τό πρόσ- 
ωπον τοΰτο ήδύνατο άπροσδοκήτως νά μεταβάλη τήν γλυ- 
κειαν εκφρασιν είς ,αυστηράν καί απειλητικήν, έν τούτοις 
όμως σπανίως κατώρδου ξένος τ ις  νά συλλαβή τήν ροπήν 
ταύτην του άγώνος, όστις άπετΰπου τήν Ιδίαν σφραγίδα Ιτλ 
των χαρακτηριστικών του προσώπου του καί έξήλειφε τό 
αρμονικόν δέλγητρον τής συνήθους αύτοΰ ου’ρανίας γαλήνης. 
'Η  συναίσδησις τής άξιοπρεπείας του καδίστα αυτόν ευλαβή 
καί σχεδόν περιδεή περί τήν ακριβή τήρησιν των άπαιτου- 
μένων τρόπων τής πρός τους ξένους συμπεριφοράς του. ’Από 
τής παιδικής αύτοΰ ήλικίας εΐχεν αίσδανδή έν Ιαυτώ τό 
δαιμόνιον καί τό  μετεχειρίζετο, όπως ό φιλόξενος οίκοδε
σπότης υποδέχεται παρ’ έαυτώ τόν παλαιόν του ξένον. Ε ίς 
τό δαιμόνιον τοΰτο εΐχε δυσιάσει μετ’ ένδομόχου πίστεως 
τ ά  πάντα — τήν ευ’τυχίαν, τήν νεότητα, τήν ήσυχίαν, τήν 
καρδίαν, ακόμη δέ καί εκείνο, Ιπ ί του οποίου ουδόν δικαίωμα 
εΐχε — τά ς  καρδίας των άγαπώντων αυτόν. Άφ’ ής στιγ
μής τό  πρώτον ήγέρδη έν αύτώ ή σκέψις αυτη, μίαν μόνην 
εΤχε φροντίδα: νά άποκαλύψη είς τόν κόσμον έκεΐνο, τό 
όποιον η’οδάνετο έν έαυτώ με όλην του τήν δύναμιν καί έν 
όλη αυτοΰ τη  λαμπρότητι, νά άναγκάση τόν κόσμον, όπως 
κλίνη τόν αυχένα προ του δαίμονας τούτου.

'Ο Ά δ ρ ια νό ς  ήο&άνετο ο τι ήτο πο ιητής. Έ κ το ς  ολί
γων τινών νεανικών δοκιμίων, ατινα διά τή ς έξωτερικής αύ- 
τών μορφής διήγειραν τόν γενικόν έν&ουσιασμόν καί παρεΐχον 
χρηστάς περί του μέλλοντος έλπίδας, ούδέν έδημοσίευσε 
βραδύτερον ό Άδριανός διότι δεν ήδελεν είσέτι νά παρου- 
σιασδη είς τό  κοινόν ούδέ νά άχοκαλυφδή είς τόν κόσμον 
προ τή ς καταλλήλου ώρας. Είργάζετο, έκοπίαζεν, έβασανί- 
ζετο καί Ιβυδίζετο όπως δημιουργήση τέλειόν τ ι  άριστο- 
τ εχνημα, ίνα παρουσιασδή έξ αίφνης ώς προφήτης, νά δημο
σίευση έστω καί εν μονον «λλά μέγα ποίημα καί εΐτα — 
να σιωπηση, να απο&άνη.. Πρός ευτυχίαν ή πρός δυστυχίαν 
ή ειμαρμένη εΤχε δώση είς αυτόν μόνην τήν μητέρα ώς προσ- 
τα τ ιδ α  καί κηδεμόνα, ως τό μόνον αυτοΰ στήριγμα. 'Η  
μητηρ ουδένα. άλλον εΤχε πλήν αυτοΰ, καί δ ιά  τοΰτο τόν 
υπερηγάπα, τόν έλάτρευεν, έπίστευε είς αυτόν, είχε ταυτο
ποίησή μέ τ ά  όνειρά του, έτοιμη νά δυσιάση δ ι’ αυτά καί 
δ ι αυτόν τ α  παντα.. Ουδέν λοιπόν πρόσκομμα άντετίδετο 
είς τήν έλευδέραν αυτοΰ άνάπτυξιν. Μετ’ ού πολό ήρξατο

ό Άδριανός, μεθ·’ όλην τήν πρός τήν μητέρα αγάπην του, 
νά αίσδάνηται οτι ήτο ανώτερος αυτής υπό πνευματικήν 
έχοψιν καί ότι συνεδέετο μετ’ αυτής δ ιά  μόνων τών δεσμών 
τή ς καρδίας, άλλ’ ούχί καί τοΰ. πνεύματος. Καί δεν έφανέ- 
ρωνε μέν φυσικώ τφ  λόγω τήν πεποίδησίν του ταύτην είς 
τήν μητέρα, άλλα καί άν έπραττε τούτο, ή μήτηρ δεν δά  
δυσηρεστεΐτο, δ ιότι αυτή ή ίδια ώμολόγει έν τη  ταπεινό- 
τη τ ι του πνεύματος αυ’τής, ότι ήτο ανίκανος νά μεταρσιωδή 
είς το  ύψος έκεΐνο, είς τό  όποΤον αί πτέρυγες τοΰ δαιμονίου 
πνεύματος Ιφερον τόν υίόν.

Ή  συγκινητική σχέσις μεταξύ υίοΰ καί μητρός ήτο κατά 
τό  φαινόμενον ψυχρά- συνήντων άλλήλους μόνον τότε, οσά
κις ο υίός έπάτει τό έδαφος τή ς πραγματικότητος, έπί τοΰ 
οποίου περιέμενεν αυτόν ή μήτηρ ταπεινή, πρόδομος, υπο
μονητική. Τό χλεΐστον μέρος τής ήμέρας διήγεν ό Άδρια- 
νός μεμονωμένος, άποκεκλεισμένος, άναγινώσκων,..φαντασιο
κόπων, δημιουργών — ή συνδιαλεγόμενος μετά τών ολίγων 
έκείνων, είς τούς οποίους Ιπέτρεπε μικράν τινα οικειότητα.' 
Ε ίς ουδένα όμως άπεκάλυπτε τήν πνευματικήν του έργασίαν, 
είς ουδένα βέβηλον καί άμόητον έπέτρεπε νά ρίψη ουδέ έν 
βλέμμα έπ’ αυτής. Ώ μ ίλε ι, έσκέπτετο, έζη μόνον έκ τοΰ 
ποδου καί Ιν τώ  χόδω τοΰ νά δημιουργήση έν αριστούρ
γημα , αλλά τό  αριστούργημα τοΰτο έφερε κεκρυμμένον έν 
έαυτώ καί πολυ σπανίως έφανέρου όλίγας τινάς αορίστους
γραμμάς γιγαντιαίου τινός σ χεδ ίο υ  'Ο λ ο ς  δ βίος
ώφειλε ν’ άφιερωδή πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Παν ό,τι ήδύ- 
νατο να προκαλέση, νά αυξήση, νά έντείνη τήν έμπνευσιν, 
τόν έν&ουσιασμόν, τόν οίστρον, ήτο είς αυ’τόν εύπρόσδεκτον, 
τά  δέ λοιπά πάντα τω ήσαν αδιάφορα. Έ ξήπτετο , ύπεβάλ- 
λετο ήδικώς καί ύλικώς είς τόν ζυγόν, έξηνάγκαζεν εαυτόν 
είς τό  δημιουργεΐν . . . .  μετ’ ού πολύ ομως έπαυε ν’ άφίνη 
άχαλίνωτον μόνην τήν φαντασίαν. Έ πείδετο ή μάλλον 
έμάντευεν ότι ή σκέψις, ή έπιστήμη, ή τέχνη, ή κρίσις ώφει- 
λον να βαίνωσι παραλλήλως πρός τήν έμπνευσιν., Έφοβεΐτο 
ωσαύτως μήπως ό ένδουσιασμός ψυχρανδή καί σκοτισδή 
υπό τής κριτικής, μήπως ή κριτική καταστρέψη τήν έμπνευ- 
σιν καί χάντες οδτοι οί φόβοι καί ένδοιασμοί καδίστων αυ’
τόν άληδή μάρτυρα.

'Η  πυρετώδης αυτη κατάστασις ύφίστατο ήδη έπί δέκα 
σχεδόν έτη άνευ διακοπής. Κ α τ’ άρχάς ό εσωτερικός ουτος 
αγών ήτο αμφίρροπος καί αόριστος- ή ζωή καί ή νεύτης δεν 
παρεχώρουν είσέτι τά  δικαιώματα των: — βραδύτερον όμως 
τό σχέδιον τοΰ μέλλοντος έλαβε σιδηράν ίσχύν, ήτο απα
ραβίαστου- τα  παντα ώφειλον νά ύποταχδώσιν είς αυτό. Έ ν  
τη  διηνεχεΐ ταύτη πάλη πρός τά ς ιδίας σκέψεις, πρός τόν 
ίδιον έαυτόν του, καί με τήν ακατάσχετου ταύτην καί ουδέ
ποτε κορεννυμένην ορμήν, εΐχε φδάση ό Άδριανός είς τό 
τριακοστόν έτος τής ήλικίας του, χωρίς νά αίσδανδή έαυτόν 
καταβεβλημένον ή γηράσαντα . . . .  Άλλ’ ή μήτηρ παρε- 
τήρει μετα φρίκης, ότι ό υίός αυτής έμαραίνετο καί έφδινεν. 
Το πρόσωπόν του απωλεσε τήν νεανικήν δαλερότητα, οί 
όφδαλμοί προσέλαβον νοσηράν τινα λάμψιν, αί πελιδναί καί 
κατεσκληκυΐαι χεϊρες έτρεμον. 'Ο  προσκληδείς ίατρός, όστις 
ήτο οικογενειακός φίλος τοΰ Άδριανοΰ, άφοΰ παρετήρησεν 
αυτόν έπιμελώς άπό μακράν, ύπεδήλωσε τήν ανάγκην τα - 
ξειδίου είς τό  έξωτεριχόν, είς μεσημβρινά κλίματα, είς ορεινά 
μέρη, διασκεδάσεων καί ασχολιών δυναμένων ν’ άποτρέπωσιν 
αυτόν άπό τής διηνεκοΰς ένασχολήσεως με τά ς ίδίας σκέ
ψεις. 'Ο  Άδριανός συγκατετέδη παρά πάσαν προσδοκίαν εις 
τήν περί ταξειδίου πρότασιν. Κ αί κατ’ άρχάς μέν ήδέλησε
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νά τό  έπιχειρήση μόνος, άλλ’ έπί τέλους άναγκασδείς νά έν- · 
δώση είς τα ς δερμάς παρακλήσεις καί ικεσίας τή ς μητρός, 
έπέτρεψεν αυτη νά τόν συνοδεύση.

Ή ' άπομάκρυνσις άπό τοΰ οίκου, ή έπιχείρησις δαπανη
ρού ταξειδίου, τοΰ οποίου ή διάρκεια καί τά  ένδεχόμενα έπα- 
κολουδήματα δεν ήδύναντο Ικ  τών προτέρων νά υπολογισδώ- 
σιν, ήσαν δ ιά  τήν μητέρα δυσχερέστατον πρόβλημα. Τ α  πάντα 
μέχρι τοΰδε εΐχον έπιβαρύνη μόνην αύτήν. Αυτή ώφειλε νά 
σκέπτηται όχι μόνον περί τοΰ παρόντος, αλλά καί περί τοΰ 
μέλλοντος, ίνα, «ν ποτε άνεφαίνετο είς τόν κόσμον το έξ- 
αίσιον ποίημα, ό δημιουργός τοΰ αριστουργήματος τούτου 
έπιστρέφων έκ τών υψηλών καί αίδερίων σφαιρών έπί τής 
γής ευρη ποΰ νά καταλύση καί διαγάγη ήσύχως καί άνέτως 
τόν έπίγειον βίον ώς οί λοιποί δνητοί. Αυτή τουλάχιστον 
ούδαμώς άμφέβαλλεν ότι δ ά  έγεννάτο τό αριστούργημα 
έκεΐνο, καί ότι ό Άδριανός, ήσυχος τότε, δ ά  εύρισκε σύμ- 
βιόν τινα καί δ ά  κατήρχετο έκ τοΰ αίδερίου υψους, όπως 
άναπαυδή έν τώ  κόλπω τής οίκογενείας.

Τό υπό τοΰ πατρός τοΰ Άδριανοΰ καταλειφδέν κτήμα 
ήτο άρκούντως σημαντικόν, άλλα, όπως όλα τ α  κτήματα  έν 
τή  χώρσρ ήμών, έπιβεβαρυμένον, άπήτει λίαν Ιπιμεμελημένην 
διευδυνσιν καί δεν άπέφερε πάντοτε ίσας προσόδους. Δεν 
συνέφερε λοιπόν ουτε ήτο φρόνιμον νά άφεδή τό κτήμα είς 
ξένα καί αδιάφορα πρόσωπα, μή έχοντα τήν ικανότητα, έν 
περιπτώσει ανάγκης, νά χαράσχωσι τήν άπαιτουμένην δερα- 
χείαν. 'Ω ς έκ τούτου ή μήτηρ τοΰ Άδριανοΰ δ ά  προΰτίμα 
παντός άλλου νά μ-είνη έν τω  οίκω μόνη, όπως φροντίζη διά 
τόν υίόν τη ς , εάν οδτος δέν εΐχεν ανάγκην διηνεκοΰς δερα- 
πείας καί περιδάλψεως. Ευτυχώς ή ταλαίπωρος γυνή εΐχε 
φίλον τινά, είς τόν όποιον ήδύνατο νά έμπιστευδή άπολύτως 
τά  πάντα. 'Ο  καπεταν Βιλέτσκι, πρώην στρατιώτης, ήδη

δέ άγροδίαιτος ευπατρίδης, ήτό ποτε δερμότατος έραστής 
τής μητρός τοΰ Άδριανοΰ, έμεινεν άγαμος, έζήτησε βραδύ
τερον είς γάμον τήν κυρίαν Κλάραν, δτε αΰτη έχήρευσεν, 
έλαβεν όμως παρ’ αυτής τήν διαβεβαίωσιν είλικρινοΰς φιλίας, 
καί διετέλεσεν αυτή ωσαύτως ές άεί προδυμότατος φίλος. 
Ό  Βιλέτσκι, όστις εΐχε μισδώση σημαντικώτατα γειτονικά 
κτήματα, ήτο είς αύτήν σύμβουλος, κηδεμών, πληρεξούσιος, 
έμπιστευτικός, ψυχή τε καί σώματι άφωσιωμένος φίλος. Έ ν  
μειδίαμα τή ς κυρίας Κλάρας, μία δεξίωσις, εις εύμενής λό
γος ήσαν δ ι’ αυτόν ή μεγίστη άμοιβή τών κόπων του. Τ ίτ ο  
σιωπηλός καί κρυψίφρων, ουδέποτε άπεκάλυπτεν ο,τι Ικρυ- 
πτεν έν έαυτώ, έπελαμβάνετο παντός πράγματος εύχερώς κ«ί 
ταχέως καί ήτο συγχρόνως γλυκός καί πράος ώς παιδίον. 
Έ νώ  εΐχε σταδερόν χαρακτήρα ήδύνατο ένίοτε νά έκληφδη 
ώς άδύνατος δ ιότι, ευδιάκριτος ών καί έπιεικής πρός τους 
άλλους, δ ιά  τόν έαυτόν του ήτο αυστηρός καί αδυσώπητος. 
'Ω μίλει όλίγιστα, δέν άπέκρυπτεν όμως τήν άλήδειαν, οσά
κις έμαντευέ τ ις  τάς σκέψεις του, ουτε είσήρχετο είς έριδα 
ή άγώνα, όπως υπεράσπιση τήν γνώμην του- έσιώπα μέν, 
άλλ’ έμενεν ακλόνητος είς τήν άπαξ σχηματισδεΐσαν ίδέαν 
του. Δέν ήτο πλέον νέος άλλ’ εΐχε τήν όψιν τών άνδρώπων 
Ικείνων, οίτινες, άφικόμενοι είς ώρισμένον τ ι  σημείον τής 
ήλικίας των, φαίνονται ότι δέν γηράσκουσι πλέον. νΗ το ήδη 
άπό δεκαετίας καί έπέκεινα γνωστός μέ τήν αυτήν όψιν άν- 
δρώπου προβεβηκότος τήν ήλικίαν. Έ φόρει πάντοτε, κατα 
τά ς καδημερινάς καί κατά τάς έορτάς, τήν αύτήν στολήν, 
ούδέποτε ήτο άρρωστος καί δέν εΐχε ποτέ ούδέ τήν έλαχίστην 
ιδιοτροπίαν ή ά&έμιτον έπιδυμίαν. ”Η το έπιμελής γεωπόνος καί 
ή μόνη του διασκέδασις συνίστατο είς τό νά διέρχηται όλίγας 
ώρας παρά τη  κυρία Κλάρα, νά έντρυφά είς τήν δέαν της καί 
εΐτα νά έπιστρέφη είς τήν μονήρη αχυροσκεπή καλύβην του. 

______________________  (έπετα ι συνέχεια.)

1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ. Υπουργός τών Ε ξω τε
ρικών τής Ε λ λ ά δο ς (έν σελ. 1).

2. ΟΙ Τ Ρ Ε ΙΣ  ΤΡΟΜ ΕΡΟΙ ΤΗ Σ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Είκών 
υπό 0 . τοη  ΡίΙούγ (έν σελ. 4 —5).

3. ΧΕΙΜΩΝ (έν σελ. 9). Έ ν  τω Γ '.  τόμω α· 132—33 τής 
Κλειοΰς έδημοσιευσαμεν μεγάλην δισέλιδον είκόνα παριστώ- 
σαν τήν ,ΓΑνοιξιν“ καί άποτελοΰσαν έν έκ τών αρίστων κο
σμημάτων τοΰ ήμετέρου περιοδικού. 'Ο  δημιουργός τοΰ 
αριστουργήματος έκείνου, ό περίφημος ζωγράφος Γουλιέλμος 
¿ράϋ, έζωγράφησεν έκτος τής ,,Ανοίξεως“ καί^άλλας τρεΐς 
εικόνας παριστώσας τά ς λοιπάς τρεΐς ώρας του έτους. ^Σή
μερον δημοσιεύομεν καί δευτέραν είκόνα έκ τής τετραδος 
ταύτης, „τόν Χειμώνα“, έν πάσι διάφορον τής πρώτης. Ή  
,,Άνοιξις“ μέ τάς άνδηράς γυναικείας καί παιδικάς ^μορφάς, 
μέ τ ά  χλοερά καί δαλερά τοπεΐα τά  άποπνέοντα τήν άρω- 
ματώδη όσμήν τών άνδέων καί φύλλων έαρινής πρωίας, παρ
ουσιάζεται προ τών όμμάτων ημοΰν υπό πραγματικωτέραν 
καί φυσικωτέραν όψιν. Ο  ,,Χειμών“ απ’ έναντίάς εΐνε ̂  με- 
γαλοπρεπές δημιούργημα καδαρώς ποιητικής φαντασίας. Εν- 
ταΰδα βασιλεύει ψυχρά, παγετώδης, άστερολαμπής χειμερινή 
νύξ. ' ή  νεαρά έκείνη γυναικεία μορφή, ήτις υπό τοΰ κα- 
τώχρου φέγγους τής άργυρας σελήνης περικλυζομένη φαίνε
τα ι ήσυχάζουσα έπί τή ς πεπλατυσμένης βάχεως τοΰ παγω-

/__  . . . . . .  ,  κ «μ ι>λμΑ/

νεναρκωμένη καί άψυχος. Ά λλα παρά τους πόδας τυΰ βρά
χου φαίνονται έν μαγευτικώ συμπλέγματι δυο άνδηραί νεά- 
νιδες, ουράνιον κάλλος καί α γγελ ικ ή χά ρ ιν  άπαστράπτουσαι. 
Ή  μία ές αυτών καταλαμβάνεται υπό τοΰ ευεργετικού ύπνου 
τού χειμώνος καί ήσυχάζει έκ των πολυειδών μόχδων καί 
φροντίδων, τών διαψευσδεισών έλπίδων καί προσδοκιών, και 
τών πολλών ταλαιπωριών, άς έφεραν μαζή των ή άνοιξις, 
τό δέρος καί τό φδινόπωρον. Δι’ αύτήν ό χειμών δέν εΐνε 
δάνατος καί άπονέκρωσις, άλλ’ εΐνε ή ήσυχία έκείνη, δ ι’ ής 
αί έξαντληδέΐσαι δυνάμεις τοΰ άνδρώπου καί τής φύσεως 
άνανεοΰνται καί άναρρωννόονται πρός νέαν δράσιν καί προς 
νέους αγώνας. Στέφανος έξ άμαράντων άνδέων κεΐται έπί 
τών γονάτων τής ετέρας νεάνιδος, ή τις  διατηρεί είσέτι εν 
έαυτή τήν δερμότητα τή ς ζωής, μή καταβληδεΐσα υπό τών 
καυστικών άκτίνων τοΰ δερινοΰ ήλίου, τών άγρίων καται
γίδων τοΰ φδινοπώρου καί τών χιόνων καί πάγων τοΰ άρξα- 
μένου χειμώνος. Ά λλά  καί «υτή όνειρεύεται πλήρης έλπίδων 
περί τή ς μελλούσης άναγεννήσεως τής φύσεως, ̂ περί τής αν- 
δήσεως καί τή ς γλυκείας αρωματικής πνοής, ή τις  δ ά  άνα- 
νεάση τόν κόσμον, μόλις ή έγερτήριος σάλπιγξ τοΰ έάρος 
ήχήση νικηφόρος καί άφυπνίση τήν καδεύδουσαν φύσιν. Μόνη 
ή νεαρά έκείνη γυνή έπί τής κορυφής τοΰ βράχου, ή νύμφη 
τοΰ παγωμένου Βορρά, τό συμβολον τοΰ ψυχρού δανάτου, 
δέν δ ά  άκοόση τους χαρμόσυνους ήχους, άλλα δ ά  διατελή
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Ο λ ίγα  η ε ρ ί  χ ρ η σ ίμ ω ν  φ υτώ ν . Κατ’ άκριβεΐς υπολογισμούς τών 
βοτανικών φύονται έπί τη« γης περί τά  2300 διάφορα φυτά, τά όποια 
παρέχουσιν ώφέλειάν τινα είς τόν άνδρωπον. Έ κ  τούτων τά  1140 χρησι
μοποιούνται εις ιατρικούς ή παραπλήσιους σκοπούς, 283 παρέχουσι φαγώ
σιμους καρπούς καί σπόρους, 117 λαχανικά, 104 φαγώσιμους βίζας, καί 
βολβούς, 40 άνήκουσιν είς τά είδη των σιτηρών 21 παρέχουσι σάγον, 21 πα
ρέχουσι ζάχαριν καί με'λι, 30 παχέα έλαια. Χρησιμεύουσι λοιπόν 600 πραγ
ματικά ειθη φυτών — μη συμπεριλαμβανομένων τών νόδων ειδών προς 
τροφήν τού ανθρώπου. ’Οκτώ είδη παρέχουσι κηρίν, 76 παρέχουσι χρω- 
ματιστικάς υλας, 16 άλατα της νάτρου, 40 χρησιμεύουσι προς τροφήν τών 
ζώων καί 200 χρησιμοποιούνται είς διαφο'ρους τεχνικούς καί βιομηχανικούς 
σκοπούς. Φύονται προς τούτοις 850 είδη δηλητηριωδών φυτών, έκ τών 
όποιων 66 εχουσι ναρκωτικήν δύναμιν.

Φ ιλ ο π ο ν /α  τ ώ ν  μ ελ ισ σ ώ ν .  Γερμανός τις φυσιοδίφης, όστις Ισχά- 
τω ς εκαμεν εμβριδεις ερεύνας επί τής έργατικότητος τών μελισσών, ευρεν 
ότι τα φίλεργα ταύτα ζώα, όπως συλλέξωσιν εν χιλιόγραμμον ζακχάρεως, 
έκμυζώσι 7'/* έκατομμύρια άνθη. Προς συλλογήν λοιπόν ενός χιλιογρα'μ- 
μου μελιτος, όπερ περιέχει περίπου 75 τοΐς εκατόν ζάκχαριν, απαιτούνται 
περί τά  5,600,000 άνδη. Ή  παρατήρησις αδτη άποδεικνύει τρανώτατα 
τήν όρδότηΐα της κοινής γνώμης περί τής φιλοπονίας τών μελισσών.

Έ ν  τη Φυσική ίστορίφ τού πρεβυτέρου Πλινίου (βιβλ. 14) άναγινώ- 
σκομεν λιαν ενδιαφερουσαν πραγματείαν περί της άμπέλου, τής άμπελουρ- 
γιας και της καταναλώσεως του οίνου παρά τοΐς ΓΡωμαίοις κατά τούς 
χρόνους τών αύτοκρατο'ρων. Έ κ  τής διατριβής ταύτης μανδάνομεν μεταξύ 
άλλων πολλών, ότι ή συνήθεια τής ρητινώσεως του λευκού οίνου, ώς γίνε
ται ετι καί νύν παρά τοΐς νεωτέροις Έλλησιν, ήτο καί παρά τοΐς άρχαίοις 
κατα τούς χρόνους εκείνους εύρΰτατα διαδεδομένη. Έ ν  τέλει διηγείται 
ήμΐν πρός τοΐς άλλοις ό Πλινιος καί περί τών μεγίστων οίνοποτών τής 
εποχής του. Τό μέτρον χωρητικότητος, όπερ ήτο έν χρήσει κατά τούς 
χρόνους έκείνους πρός μέτρησιν του οίνου καί των λοιπών ρευστών, ώνο- 
μαζετο σ οηρυβ , έχώρει δέ όλίγον τ ι περισσότερον τής σημερινής ¡λίτρας. 
Άλλα τα  μέγιστα ποτήρια, οΐς εχρώντο τότε οί οίνοποτούντες 'Ρωμαίοι, 
έχώρουν τρεις κογγίους, ήτοι 9 72/·οο λίτρας είτε έν στρογγύλω άριδμώ 10 
σημερινός λιτρας. Έ ν  τοιοΟτον δεκάλιτρον ποτηριον, πλήρες άκράτου, δυ
νατού οίνου, ήδύνατο 6 Νοβέλλιος Τορκουάτος νά κένωση μέχρι τρύγος 
άμυστί (τούτ’ εστι — μ ο ν ο ρ ρ ο ΰ φ ι!). Ό  αύτοκράτωρ Τιβέριος, όστις καί 
αύτός κατά την νεότητά του είχε χρήματίση μέγας οίνοπότης, παρέστη 
ποτέ αυτοπροσώπως είς τό άνω μνημονευδέν κατόρδωμα τού Νοβελλίου 
Τορκουάτου, ό δε Πλίνιος δέν παρέλειψε νά σημειώσρ, ότι ό μέγας οδτος 
οινοφλυξ Νοβέλλιος, όστις εφερε καί τήν τιμητικήν έπωνυμίαν τ ρ ιχ ό γ γ ιο ς  
(δωδεκαφυ'αλος), άπη'λαυε βαδείας υπολήφεως καί σεβασμού παρά τοΐς συμ- 
πολίταις αύτού καί κατεσχε πάσας τάς τιμάς καί τά άξιώματα, από τού 
πραίτωρος μέχρι τού άνδυπάτου- προς τούτοις δέ ότι ,,αιίτος (ό Νοβέλλιος 
Τορκουδτος) πίνων ούτε άνέπνεεν ούτε έπτυε, καί οόδέποτε κατέλειπεν έν 
τ $  ποτηρίφ τοσουτον οίνον, ώστε αί σταγόνες έκχεόμεναι επί τής τραπέ- 
ζης, νά κάμνωσι θόρυβον“ . (Ούτως έγίνετο τότε ή  δοκιμή της άποστραγ- 
γίσεως, όπως οι νύν οίνοπόται άποστραγγίζουσι τό κύπελον έπί τού όνυχος 
του άντίχειρος). 'Ωσαύτως περιβόητος έπ ί οίνοφλυγία, μετά τόν Νοβέλλιον 
Τουρκουατον, ήτο καί 5 υιός τού μεγίστου τών 'Ρωμαίων βήτορος Κικέ- 
ρωνος, ό Μάρκος Τούλλιος Κικέρων. 'Ο  νεανίας ουτος έσπούδασεν έν Άδη» 
ναις, ενδα κατέπινεν υπερφυείς ποσότητας οίνου έκ τών έκλεκτοτέρων εί- 
βών, ένφ συγχρόνως έγραφε πρός τόν εν 'Ρ ώ μ η  διαμένοντα πατέρα του, 
ότι διήκουεν έπιμελως καί μετά ζήλου τάς παραδόσεις τών σοφωτάτων 
ρητόρων καί διεκαίετο υπό τή ς σφοδρας έπιδυμίας, νά συνδιαλεχθή μετά 
τού πατρός περί φιλοσοφίας καί τών λοιπών επιστημών. Άλλά τοσαύτην 
ικανότητα, οσην ό Νοβέλλιος, δέν είχεν έ υίος τού Κικέρωνος έν τή οίνο* 
ποσίφ. ‘Ο νεαρός Κικέρων δέν ήτο τρικόγγιος, άλλά μόνον δικόγγιος, δη- 
λαδη δέν ήδύνατο νά κενώση δώδεκα, άλλά μόνον όκτώ φυάλας απνευστί. 
ΧΕ τι μεγαλητέρας φήμης ώς οίνοπότης άπήλαυεν ό Μάρκος’Αντώνιος, δ 
θανάσιμος Ιχδρός τού μεγάλου Κικέρωνος. . 'Ο  Μάρκος Αντώνιος έξέδωκε

-------------

μάλιστα ίλίγω πρό τής έν’Ακτίφ ναυμαχίας έγκώμιον τού οίνου, όπερ δυστυ
χώς άπωλέσδη. Έ κ  τών άνωτερω βλόπομεν, πόσον ο ί'Ρω μαίοι ύστερεβαι- 
νον εν τή οίνοφλυγία τούς σημερινούς Άγγλους, οΐτινες τόν εαυτόν συμπο
λίτην Fox  έπωνόμασαν έξα φ ύα λον  άνδρα  (ais-bottle-inan), όπως έκφρά- 
σωσι δια τής επωνυμίας ταύτης τήν έκτακτον αύτού ικανότητα εν τώ  οίνο- 
ποτεΤν. Τ ι εινε ó F o x  άπέναντι τού τριγγονίου Τορκουάτου, όστις, κατά 
τήν διαβεβαίωσιν τού Πλινίου, έπινεν άπνευστΐ δέκα λίτρας οίνου καί κα
τόπιν εξηκολούδει νά πίνη είς μικροτέρας δόσεις έτι περισσότερον, τήν δέ 
πρωίαν έξετέλει εύσυνειδήτως τα καδήκοντα τής υπηρεσίας του;

ΪΓ  έν έρ γε ια  τή ς  χα ρδία ς. Ό  Άγγλος Β . W . R ichardson ύπελό- 
γισεν, ότι τό α ίμα , εξακοντιζόμενου έκ τής καρδίας καδ’ έκαστον παλμόν 
έν άναλογία 62 παλμών τό πρωτόλεπτον καί μέ ταχύτητα 9 ποδών, δια
νύει 207 υάρδας τό πρωτόλεπτον, 7 αγγλικά μίλια τήν ώραν, 168 μίλια 
τήν ημέραν 61,320 μίλια τό έτος. "Ωστε κατά τήν διάρκειαν 48 έτους βίου 
τό αΤμα διανύει 5,150,880 μίλια, ό δέ άριδμός τών παλμών άνέρχεται είς
2,869,776,000.

Β ά 9 η  το ν  ώ χεανοϋ. Ί π ό  τού άγγλικού πολεμικού πλοίου „E geria“ 
έγένοντο εσχάτως καταμετρήσεις του βάδους διαφόρων μερών του ώκεα
νού, εύρέδη δέ πρός νότον τών Φιλικών Νήσων τό βάδος τού ώκεανού Τσον 
μέ 4295 καί 4330 F a d e n , δηλαδή 6 άγγλικά μίλια. Τούτο εϊνε τό μέ- 
γιστον βάδος, δπερ μέχρι τούδε εύρέδη έν τώ  ώκεανδ του νοτίου ήμισφαι- 
ρίου· τού δέ βορείου ημισφαιρίου μόνον τρία μέρη είναι γνωστά, ένδα ό 
ώκεανός είναι κατά τινας εκατοντάδας ποδών βαδύτερος.

Έ ν  Παρισίοις έκδίδονται 1648 περιοδικά καί εφημερίδες, έκ τών 
όποιων 94 πολιτικά καδημερινά καί εβδομαδιαία φύλλα, 56 φιλοκαλλι- 
τεχνικαΐ έφημερίδες, 66 εϊκονογραφικαί, 16 διπλωματικαί ή  πλουτολογικαί, 
17 είδικαΐ διά τά τής ασφαλείας, 63 καδολικαί, 21 διαμαρτυρόμεναι, 2 ίου- 
δαϊκαί, 24 φαρμασωνικαί, 27 διά τά στρατιωτικά, 25 διά τό S port 146 
οικονομολογικοί, 85 βιομηχανικοί, 20 διά τήν σκηνήν, 84 νομικοί, 84 διά 
καταχωρίσεις, 60 διά τόν συρμόν, 66 διά τό έμπόριον καί 143 διαφόρων 
περιεχομένων. Έ κ  τών Έπιδεωρήσεων 82 είναι πολιτικοί καί φιλολογικοί, 
134 ιατρικοί, 128 καλλιτεχνικοί 71 διά τάς φυσικός έπιστήμας, 72 παι
δαγωγικοί καί έκπαιδευτικαί, 34 διοικητικοί 43 γεωπονικοί καί κηπουρικοί 
32 βιβλιογραφικοί. Έ κ  τών 493 περιοδικών καί εφημερίδων, αίτινες ίδρύ- 
δησαν κατά τό παρελδον έτος, οί 243 έπαυσαν τήν έκδοσίν των πρό του 
τέλους τοΰ έτους.

Σ το ίχ η μ α .  Έ ν  έτει 1783 άπέδανεν έν Cork τής ’Αγγλίας άνήρ τις 
σωματωδέστατος όνόματι B arris, όστις ήτο παροιμιώδης δ ιά  τήν έκτακτον 
πολυσαρκίαν καί τό βάρος τού σώματός του (574 pound). Η μέραν τινά 
¿στοιχημάτισε μέ τόν περίφημον διά τήν έκτακτον σωματικήν του δύναμιν 
συνταγματα'ρχην C lark , ότι ήδύνατο ταχύτερον τούτου να φορτώση ένα 
ίππον μέ βάρος άνώτερον τών 500 λίτρων. Ό  ήράκλειος αύτού ανταγω
νιστής περιεγέλασε τόν πολύσαρκον καί δυσκίνητον B arris καί παρεδέχδη τδ 
στοίχημα, βέβαιος έκ τών προτέρων περί τής νίκης του. Έ π ί  παρουσία 
είκοσι μαρτύρων ήχδησαν δύο ίπποι είς τινα πλατείαν, καί ενώ ό Clark 
προσεπάδει άσδμαίνων νά φορτώση τόν ίππον του μέ βαρύτατους σάκκους 
πλήρεις άμμου,.άνέβη ό χονδρός B arris  έπί τίνος δρανίου καί έκείδεν 
ήσύχως έπί τού ίππου του. Ο ί μάρτυρες έξερράγησαν είς γέλωτα διά τό 
επιτυχές πανούργημα καί ό Clark ήναγκάσδη νά ίμολογήση τήν ήττάν του.

Γ ιγ α ν τ ια ίο ς  π ο λύπ ο νς .  'Ο  δύτης M r. Govan προσεβλήδη έν τώ 
λιμένι τού W ellington (έν Νέγ Ζηλανδίφ) ύπό ύπερμεγέδους πολύποδος, 
καδ’ δν χρόνον προσεπάδει νά σιερεώση λίδους τινάς πλησίον τών στύλων 
γέφυρας τινός, ενδεδυμένος την έξ έλαστικού κόμμιος στολήν του, Άφου 
ό δύτης ματαίως ήγωνίσδη νά έλευθερωθ? έκ τών πλοκάμων τού τέρατος, 
εθωκε τό σημεΐον τής άνελκύσεως καί μετ’ όλίγον άνεβιβάσδη είς τήν επι
φάνειαν του ύδαχος φέρων έπί τής βάχεως τόν γιγαντιαΐον πολύποδα. Οί 
πλόκαμοι τού πολύποδος εΤχον 9 ποδών μήκος.
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Έ ν  Καισαρεία τής Καππαδοκίας άνευρέδη λατινικά επιγραφή καί 
παρ’ αυτή μαρμάρινος βραχίων μεδ’ ίνός ψελλίου. 'Η  έπιγραφή μαρτυρεί 
ότι έν τη δέσει Ικείνη ίστατο άγαλμα τού'Ηλιου, ίδρυδέν ύπό τινος 'Ρω - 
μαίου αύτοκρατορικού διοικητού επί τών χρόνων τού αύτοκράτοροςΚαρακάλλα.

'Ω ς εφευρέτης τού μικροσκοπίου έθεωρεΐτο μέχρι τοΰδε ό ‘Ολλανδός 
Κορνήλιος D rebbel, ώς έτος δέ της έφ>υρέσεως τό 1621. ’Εσχάτως 
όμως άπέδειξεν 6 ίταλός καδηγητής Govi ότι τό μικροσκόπίόν έφεΰρεν 
ο μέγας Galilei εν έτει 1610.

Ή  μ α ρ μ α ρ υ γή  τώ ν  α στέρω ν. ΕΪνε ήδη σχεδόν γενικώς παραδε- 
δεγμένον ότι ή παλμωδική κίνησις τού φωτός τών άστέρων προέρχεται εκ 
τού ότι διαφόρου πυκνότητος ΰερώδη στρώματα έν τη άτμοσφαίρα διά 
τών κινήσεων των άποστρέφουσιν εναλλάξ τάς έκ τών άστέρων έκπεμπο- 
μένας φωτεινός ακτίνας άπό τής διευδύνσεως αύτών. Έ κ  τούτου Ιπεται 
ότι επιτεινόμενης της άτμοσφαιρικής κινήσεως συνεπιτείνεται καί ή  παλ
μική μαρμαρυγή τών αστέρων πρό πάντων δέ όταν έπικρατώσι σφοδραί 
καταιγίδες ή παλμώδης άκτινοβόλησις πρέπει νά ήνε εκτάκτως ισχυρά. 'Η  
γενικώς επικρατούσα αότη γνώμη περί τής αιτίας τού φαινομένου τούτου 
τής παλμικής κινήσεως του φωτός τών άστέρων άπεδείχδη όρδή καί έπε- 
βεβααόδη διά πολλών παρατηρήσεων, ίδια δέ τών γενομενων εσχάτως ύπό 
του αστρονόμου Cb, M ontigny. ’Επικείμενη καταιγίς επηρέασε τήν άκτινο- 
βόλησιν τών άστέρων πολλω πρότερον ή τδ βαρόμετρον· άνπστρόφως δέ, 
παρελδούσης ήδη τής καταιγίδος, ή παλμική μαρμαρυγή τών άστέρων διε- 
τέλει είσέτι άκανονίστως ηύξημένη, ενώ τό βαρόμετρον έδείκνυεν ήδη έκ 
νέου το κανονικόν άύτού δψος.

Μ ετα χ ό μ ια ις  μ ε τεω ρ ίτο υ .  Πρό τίνος χρόνου, μετεκομίσδη είς τήν 
πρωτεύουσαν τής βρασιλίας R io de Jane iro  δ περίφημος καί άπό τών 
άρχών τού παρόντος αίώνος γνωστός γενόμενος μετεωρίτης τού B ahio είτε 
Bendego καί άπετέδη μεταξύ τών συλλογών του βρασιλιανοΰ έδνικου μου
σείου. Ή  μεταφορά τού κολοσσιαίου τούτου άερολίδου, όστις εχει βάρος 
5361 χιλιόγραμμων, ήτο μέχρι τουδε αδύνατος καί μόλις εσχάτως κατέ
στη δυνατή διά τής άποπερατώσεως σιδηροδρόμου, διερχομένου έξ άπο- 
στάσεως 115 μϊλίων άπό τού ρύακος Bendego, ένδα έκειτο μέχρι τούδε δ 
μετεωρίτης. Πρός μετακόμισιν δέ τού λίδου άπό τής δέσεως ταύτης μέχρι 
του σιδηροδρόμου έδέησε νά κατασκευαστή ιδιαιτέρα λεωφόρος, ζευγνυουσα 
διά γεφυρίων εκατόν διαφόρους ρύακας.

Ή  ιττή σ ιζ  τ ιν ώ ν  εντόμ ω ν. Ή  κατά διαφόρους διευδύνσεις άνώ- 
μαλος καί άκατάστατος εκείνη πτήσις, ή ίδιάζουσα είς τινα είδη έντόμων 
όρχουμένων έν τώ  άέρι κατά σμήνη άκανονίστως ύπεράνω της έπιφανείας 
τών ΰδάτων εχει, κατά τήν παρατήρησιν τού καδηγητού G ruber εν F re i
burg, τήν μεγίστην ώφέλειαν διά τά έντομα ταύτα, διότι ό τρόπος ουτος 
τού ίπτασδαι ,έλαττόνει σημαντικώς τόν κίνδυνον, δν διατρέχουσιν άνα π8·

σαν στιγμήν τά έν \6yia έντομα του νά συλληφδώσι, πλησιάζοντα πρός τήν 
επιφάνειαν τών ύδάτων, καί καταβροχδισδώσιν ύπό τών ένεδρευοντων αύ- 
το~ς ύπό τό δδωρ ίχδύων. Ή  άσταδής έκείνη καί όρχηστική. ούτως είπεΐν, 
πτήσις τών έφυδατίων εντόμων κατά πολυγώνους, τεδλασμένάς γραμμάς 
εΤνε τό άριστον αμυντικόν καί προφυλακηκόν αυτών όπλον κατά πόσης 
προσβολής τού ένεδρεύοντος έχδρού. όστις πολύ σπανίως κατορδοΤ νά άρ· 
πάση τήν βοράν του. Άλλως δά  εξωλοδρεύοντο έν βραχυτάτω χρόνω άπει- 
ράριδμα σμήνη έντόμων. Έ κ  τής άνω παρατηρήσεως βλεπομεν οτι πολλάς 
τών ζώοιν ιδιότητας καί συνηδείας, τών δποίων ό σκοπός δέν ε,ιναι ημ?ν 
άμέσως καταληπτός, ουδόλως δικαιούμεδα νά δεωρώμεν άσκοπους καί 
τυχαίας.

Ή  θ·{βις τώ ν  Κ ιζοσ ιτερίδω ν νήσων. 'Ο  κασσίτερος, τόν δπόϊον 
οί Φοίνικες μετά τών χαλκιτών έκ τής Σαρέπτης καί τής Κύπρου μετεχει- 
ρίζοντο πρός κατασκευήν τών όρειχαλκίνων τεχνουργημάτων των, εισήγετο 
ύπ’ αύτών τών Φοινίκων κατά τινα μαρτυρίαν τοΰ Ηροδότου εκ τινων με- 
μακρυσμένων νήσων τού ώκεανού, τών Κασσιτερίδων καλούμενων. At 
Κασσιτερίδες αύται νήσοι έδεωρούντο άπό πολλού ήδη χρόνου μέχρι τούδε 
ώς χείμεναι πλησίον τής Βρεττανίας, ¿πόδεν καί έν τή μεδομηρική άρχαιό- 
τητι ί  πλεΐστος κασσίτερος έλαμβάνετο καί έν τοις καδ’ ήμδς χρόνοις ση
μαντικά ποσά τού μετάλλου τούτου είσάγονται· συνήδως δέ έν τοΤς νεω- 
τέροις έγχειριδίοις τής αρχαίας γεωγραφίας αί Κασσιτερίδες νήσοι εταυτο- 
ποιουντο ύπό τών συγγραφέων μετά τού συγπλέγματος τών νήσων Scilly, 
τών κειμένων πρό τής έσχατης νοτιοδυτικής άκρας τής Βρεττανίας. νΗδη 
όμως έ καδηγητης H. B ruunhofer Υποδεικνύει έν τοΐς ,,Χρονικοΐς τή ς 'Ε λ - 
βετικής γεωγραφικοεμπορικής εταιρείας έν A arau “, ότι τό όνομα τού παρ’ 
'Ομήρω πολυδαυμάοτου τούτου μετάλλου „κασσίτερος“  έΐναι ινδικής κατα
γωγής καί αντιστοιχεί άκριβώς πρός τό σανσκριτικόν έπίδετον συγκριτικού 
βαδμού bä^itara, όπερ σημαίνει λα μπ ρ ό τερ ο ς ,  συνδυάζων δέ τήν ετυμο
λογίαν ταύτην μετά τίνος σημειώσεως τού πλήρους σπουδαιότατων παρα
τηρήσεων λεξικού γεωγραφικών ονομάτων τού εκ Βυζαντίου Στεφάνου, καδ’ 
ήν σημείωσιν ό κασσίτερος εισήγετο (άναμφιβόλως ύπό τών Φοινίκων) εις 
τάς δυτικός χώρας έκ τίνος έν τώ  ίνδικφ ώκεανφ κειμένης νήσου, άγεται 
ό διάσημος καδηγητής είς τήν όρδήν καί άσφαλή άνίχνευσιν τής πραγμα
τικής δέσεως τών Κασσιτερίδων νήσων. Έ ξ  όλων τών μερών, άτινα γνω· 
ρίζομεν έκ τής γεωγραφίας τών κασσίτερον παραγουσών χωρών τής Άνατολής> 
μο'ναι έκ τών νήσων τοΰ Sunda ή B angka καί ή B illiton πρός άνατολσς 
τής Σουμάτρας δύνανται νά είναι α ί έν τώ  ίνδικώ ώκεανώ κείμεναι Κασ- 
σιτερίδες. Μόνης τής νήσου B angka ή  έτησία παραγωγή κασσιτέρου υπερ
βαίνει κατά πολύ σύμπασαν τήν τών λοιπών μερών τού κόσμου παραγω
γήν τού μετάλλου τούτου. Μετά τής καταπτώσεως καί έξαφανίσεως τών 
Φοινίκων συναπωλέσδη καί ή γνώσις τών Κασσιτερίδων νήσων καί μόλις 
κατά τόν παρόντα αιώνα, δηλαδή μετά τρισχίλια έτη περίπου, επέπρωτο 
ν’ άνακαλυφδή έκ νέου 8ίά τό παγκόσμιον έμπόριον ή άνεξάντλητος άφδο- 
νία κασσιτέρου τών νήσων B angka καί Billiton, τών άρχαίων Κασσιτερίδων.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

1) Έ ξεδόθη ήδη ύφ’ ημών καί ή είκών του ΧΑΡΙΛΑΟ! ΤΡΙΚ0ΓΓ1Η 
καί τιμαται φρ. χρ. 2 ’/2. Άπ’ εϋδείας άποστέλλονται κατ’ εκλογήν έκ τών 
εικόνων τού ΔΙΑΔΟΧΟΓ μετά τής Μ ΝΗΣΤΗΣ T O I καί ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΓΠΗ 
το' ¿λιγώτερον 5 άντίτυπα διά φρ. χρ. 12 Υ2. Ό  άποστέλλων φρ. χρ. 25 
διά 10  εικόνας λαμβάνει τήν 11·;·· δωρεάν.

2) ΔΩΡΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ 1889. Συλλογή Ποιημάτων I. Γ. 
Τσακασιανοΰ. Κομψότατον τιμίδιον τιμώμενον Δρ. 4. Άπευδυντέον πρός 
τόν εκδότην έν Άδήναις.

3) Ή  άλληλογραφία παρά τοΐς Μικρασιανοΐς ύ π ό ’Ιωακείμ Βαλαβάνη, 
Άναγνωσδεΐσα έν τψ  φιλολογικώ συλλόγω Παρνασσώ έν Άδήναις.

4) ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ύπό Ñ. Α. Κοτσελοπούλου καί Μ. Ε . 
Κανακάκη. Έ ν  Άδήναις. Έ το ς  Κ .  Έ τη σ ία  συνδρομή φρ. χρ. 2'/t .

5) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ύπό Βενοφ. Δ. Ζύ- 
γουρα, καδηγ. Τεύχος ’Ιανουάριου περιέχον τήν τραγφδίαν „Φίλιππος καί 
’Ολυμπίάς“  ύπό Άντ. I .  Άντωνιάδου.

6) Sprechen Sie A ttisch? Ούτως επιγράφεται τό έσχάτως έκδοδέν 
υπό C. A. Koch’s Verlag, L eipzig , βιβλιάριου πρός χρήσιν ίδία τών γερμ. 
σπουδαστών, τών βουλομενων νά άσκηδώσιν έν τώ διαλέγεσδαι όρδώς εν 
τή αρχαία άττική διαλέκτιρ.

7) Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν έκδιδόμενον έπιμελεία Ν. Γ . Πολίτου. 
Τομ. Λ'. Φυλλάδιο» 1. Άδήνησι Μπάρτ καί Χίρστ, έκδόται.

8) Έ κδεσ ις τής κρίσεως τού Δραματικού Άγώνος, άναγνωσδέΐσα. δη
μοσία έν τώ  Νέω Θεάτριρ Άδηνών ύπό I. Κ . Καμπούρογλου. Τ ιμ ϊτα ι 
70 λεπτών.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΤΗ Π. ΚΑΙ Ν. ΛΙΑΘΗΚΗ.

Ή  Αλληλογραφία Εν η  κυρίφ της λέξεως σημασία ήτο σπανιωτάτη 
παρά xot{ άρχαίοι« Έβραιοις, διότι προτιμότερα ταύτης ητο η δι’ αγγέλου 
προφορική Εντολή. Βεβαιότατων δτι ή  γραφή ήν πολλώ πρότερον εύχρη
στος, Αλλ’ Ενεκα της Ελλείψεως μέσων συγκοινωνίας ή Αλληλογραφία δεν 
ήδύνατο άλλως νά γένηται ή δι’ άγγέλων καί δδοιπόρων. Έ κ  τών Επι
στολών, ων μνεία γίγνεται εν τη Παλαιό! Διαδη'κη,. βλέπομεν ότι καί οί 
βασιλέες καί οί άρχοντες Εν γίνει δ ι’ αγγέλων επέτασσον τοΐς λαοΤς καί 
τότε μόνον εδιδον κα'ι Επιστολάς τοΤς Αγγέλοις, όταν I  της Αποστολής αύ- 
τών σκοπός ίδ ε ι νά η μυστικός, ή είγενείας Ενεκα, ή οσάκις ήτο αναγ
καίων ή προφορικά αγγελία νά γένηται διά τών βασιλικών γραμμάτων Εν- 
τονωτέρα. Ο ί βασιλείς συνήοως εχρώντο τοΤς σωματοφύλαξιν αύτών ώς 
Αγγέλοις εν τή  Επικρατείς των. Έ κτος όμως τών βασιλέων καί των αρ
χόντων καί' οί προφήται εγραφον επιστολάς, δι’ ων ήγγελλον τοΐς' άνδρώ- 
ποις τον λόγον του θεοΰ. Συνηδεστέρα δέ καί μείζων ήρξατο νά γίγνηται 
ή  Αλληλογραφία άπό της κυριαρχίας τών Περσών κυρίως. Αί βασιλικαί 
διαταγαί εχουσαι τόπον σχεδόν τών νΰν βασιλικών διαταγμάτων Επέμποντο 
έγγραφοι. 'Ωσαύτως έγγραφοι επέμποντο πρός τόν βασιλέα ύπό τών περ
σικών ύπαλλήλων διάφοροι περί τής χώρας είδη'σεις, πρός ους ό βασιλεύς 
άπεκρίνετο Εγγράφως πάλιν διά τών βασιλικών γραφέων. Ου μόνον δέ ή 
μεταξύ βασιλέως καί υπαλλήλων Αλληλογραφία ΕτελεΤτο δ ι’ επιστολών, άλλα 
καί ή μεταξύ άνωτέρων καί κατωτέρων υπαλλήλων. Πρώτος ό Κύρος έρ- 
ρύδμισε πως ταχυδρομεΤον της πολιτείας εν τή νΰν σημασία της λέξεως. 
Ο ί βασιλείς πρός άποστολήν των δημοσίων εγγράφων ού μόνον πεζοπό
ρους καί Εφίππους Αγγέλους εΐχον, Αλλ’ ίνα τά έγγραφα ταΰτα Αφικνώνται 
ώς οιόν τε τάχιστα εις τόν ώριομένον τόπον ίδρυσαν Εν ταΤς κυριωτε'ραις 
όδοΤς ταχυδρομικούς σταδμούς, ενδα τούς κεκμηκότας πεζοπόρους καί 
εφίππους ταχυδρόμους Αντικαδίστων άλλοι συνεχίζοντες ούτω τό εργον τών 
πρώτων. °Ινα δε δύνωνται οί ταχυδρόμοι ουτοι τής κυβερνήσεως νά πε- 
ρατώσι τό Εργον αύτών άνευ διακοπής νυκτός καί ημέρας, δέρους τε καί 
χειμώνος, Εδικαιοΰντο νά Αγγαρεύωσιν ανδρώπους τε καί κτη'νη. Έ ντεΰ- 
δεν καί ή παρά τώ  Ματδαίω (δ, 41) ρήσις: „καί όστις σε αγγαρεύσει μί· 
λιον |ν , ύπαγε μετ ' αύτοΰ δυο". Μετά τήν πτώσιν τοΰ περσικοΰ κράτους 
Επί τών 'Ρω μαίω ν αυ’τοκρατόρων ώργανώδη όπως δήποτε τελειότερον τό 
ταχυδρομεΤον, ή 8έ Εδιωτική' άλληλογραφία Εγένετο πολλώ συνηδεστέρα καί 
συχνότερα, διότι νΰν ήδύνατο Ενεκα τής Αναπτυχδείσης συγκοινωνίας νά 
Επιστε'λλη καί δ μή εχων ίδιον γραμματοκομιστήν. Έ ν  τη Αρχαιότατη

Χριστιανική Εκκλησία επέστελλον περί σπουδαιότατων ζητημάτων οί Από
στολοι πρός τάς διαφόρους χριστιανικός κοινότητας καί αυται πρός Αλλήλας, 
Τ ό παρ’ Έλλησι καί 'Ρωμαίοις εδος νά δίδωσι τοΤς εις ξένην χώραν πο· 
ρευομένοις φίλοις καί ννωστοΤς συστατικάς επιστολάς, ινα τύχωσι ξενίας, 
ήν καί παρά ταΤς αρχαιότατα« χριστιανικάίς κοινότησιν συνηδέστατον. Ό  
.’Απόστολος τών Εδνών Παΰλος εν τη S '. Κορινδ. 3 , 1 διαρρήδην λέγει: 
,,αρχόμεδα πάλιν εαυτούς συνιστάνειν εΐ μή χρήζομεν, ώς τινες συστατι
κών επιστολών πρός ύμας ή Ιξ υμών συστατικών“ . Αί έπιστολαί έγρά- 
φοντο κατ’ άρχας Επί παπύρου ή διφδερών, αίτινες ελιττόμεναι εσχημάτι- 
ζον κυ'λινδρον, δν συσφίγγοντες δεσμω εσφράγιζον. Τό σφράγισμα κυρίως 
εγίνετο, δσάκις τά αποστελλόμενα ή  σαν βασιλικά διατάγματα ή άλλα Επί
σημα δημόσια έγγραφα. Τοΰ χρόνου όμως προϊόντος τό εδος του σφρα- 
γίζειν τάς Επιστολάς έπεκράτησε τοσοΰτο, ώστε μόνον άνάγωγος καί αύδά- 
δης ήδυνατο ν’ αποστέλλη ήνεφγμένα γράμματα, Περί τοΰ τυπου τοΰ 
περιεχομένου τών άρχαιο.τάτων επιστολών μόνον συνοπτικώταται καί άτε- 
λεΤς μαρτυρίαι διεσώδησαν ήμΤν, περί τών μεταγενεστέρων όμως πληρέ- 
στεραι. Κατά ταύτας αί Επιστολαί ήρχοντο μετά τοΰ όνόματος τοΰ επι- 
στέλλοντος καί μετ’ Ασπασμοΰ πρός έκεΤνον, πρός δν ή επιστολή Απηυδυ- 
νετο. Οί εν τη Αρχή τών Αποστολικών επιστολών Ασπασμοί καί αί εύχαί 
καί εύλογίαι Εν τώ τέλει προήλδον μέν έκ τοΰ παρά τοΤςΈλλησι συνήδσυς 
των Επιστολών τύπου, Αλλ’ ό χριστιανικός τύπος είνε πολλφ τελειότερος, 
τοΰ σκοποΰ ΐντος δλως αλλοίου· οί Απόστολοι δηλαδή εσκόπουν διά τών 
Επιστολών νά άποτρΕψωσι τούς απειλοΰντας τάς πρώτας χριστιανικός κοι
νότητας κινδύνους. Γνωστόν, οτι αί πρώται χριστιανικαί κοινότητες απε- 
τελέσδησαν Εκ χριστιανών εξ εδνών, καί εξ ’Ιουδαίων. Καί εκείνοι μεν, 
καίπερ χριστιανοί γενόμενοι, εΐχοντό πως στερρώς τοΰ Εδνικοΰ βίου, ουπερ 
Εξεις τινες ήπείλουν τελείαν Ανατροπήν τοΰ έργου τών ’Αποστόλων, ουτοι 
δέ Εζήτουν Εκ παντός τρόπου νά Εξιουδαΐσωσι τόν χριστιανισμόν, άγνοοΰν- 
τες ότι ή χριστιανική δρησκεία ήν καδολικτ καί προώριστο πάσι τοΤς λαοΤς 
καί τοΤς Ιδνειπ. Τ άς ήμαρτημε'νας ταύτας γνώμας καί Ιξεις τών τε εξ 
Εδνών καί τών Εξ ’Ιουδαίων χριστιανών, ώς καί άλλας μεταξύ τών χρι
στιανών έπικρατου'σας διαιρέσεις καί κακίας, κατώρδωσαν οί απόστολοι να 
ποιήσωνται εκποδών, ή αύτοί Επιχειροΰντες πορείας πρός τάς χριστιανικάς 
κοινότητας, ή  άποστέλλοντες πιστούς φίλους, ή τό συνηδέστερον στέλλοντες 
Επιστολάς. Τό πλεΤστον δέ τής Καινής Διαδήκης δφείλεται τώ  εθει τούτω 
τών ’Αποστόλων. Κ.

Έ ξεδόδη ήδη καί ή είκών τού ΧΑΡ. 
ΤΡΙΚΟ ΓΠ Η. Διά τά  περαιτέρω ίδε „Βιβλίο- 
δήκη“ σελ. 15. κ. Ν .,Γ.^είς Βρα'ίλαν. Ό  23 άρδ. 
τής Κλειοΰς τοΰ παρελ. έτους συμπεριλαμβάνεται 
Εν τφ  24. άριδμφ. —  κ. Γ. Κ. εις Κίον. Σας 
εύχαριστοΰμεν. — κ. I. Δ. Κ. εις Ρέδυμνον. Έ ση- 
μειώσαμεν καί σάς εύχαριστοΰμεν τά αίτηδέντα 
Απεστάλησαν. — κ. Γ . Ρ .  εις Μιτυλήνην. θ ά  Εξ- 
ακολουδήσωμεν. —  κ. Γ. I. Π . εις Μούραις. Σδς 
εύχαριστοΰμεν διά τήν φιλικήν σύστασιν καί Ανα- 
μένομεν. — κ. Π . Λ. εις ’Οδησσόν. ’Απεστάλησαν 
εγκαίρως. — κ. Π . Π . εις Κυπαρίσσιον. Έ λήφδη- 
σαν, τύ δέ περικάλυμμα δά έχητε προσεχώς. —

κ. Ν. Γ . Σ. εις Μιτγαμάρ. Ένεγράφαμεν όλους, 
τά λαχεΤα- λαμβάνετε μέ τόν 2. Αριδμόν, σ ϊς  ευ- 
χαριστοΰμεν. -*  κ. Φ. Λ. Σ. καί Π . Κ. είς Σμύρ-

2ν. Έλήφδησαν, αί δέ παραγγελίαι σας Εξετε- 
^σδησαν. — κ. Κ. Ν. Κ. είς Βάρναν, κ“ν Μ. Ζ 

εις Κωνστάντσαν. Έληφδήσαν και σας Ενεγράφα- 
μεν. — κ. Κ. Γ . εις ΓΙότι. Άπεστείλαμεν. — κ. 
Γ. Μ. είς 'Αλεξάνδρειαν. Πρό τής παραλαβής τής 
λίαν κολακευτικής επιστολής σας περί τών εικόνων 
μας άνέγνωμεν |ν  τη συναδέλφω „Κωνσταντίνου· 
πόλει“ επίσης λίαν συστατικάς. λέξεις. — M r. Δ. 
Φ. à  Sm yrne. Nous vous rem ercions de  votre 
rem ise. Q uant à  votre opinion p eu t-ê tre  plus

ta rd  nous serons en é ta t  de  nous y  confor
m er. N otre R evue, p o u r d ire  la  vérité, p ris  en  
considération dos imm enses frais p o u r les g ra 
vures etc., e s t sans doute la  m eilleure e t  la  
moins chère de tou tes le s  autres. — κ. I. Z. 
είς Βατούμ. Έσημειώσαμεν καί τά τής ’τελευ
ταίας σας καί σδς εύχαριστοΰμεν διά τάς φιλικάς 
ύμών προςπαδείας. — κκ. ©. Ε . καί I. Δ. είς Μελ- 
βούρνην (Αι’στραλίαν). ’Ασμένως Ελάβομεν τήν αύ- 
τόδι παραγγελίαν σας καί αμέσως Εσπεύσαμεν 
πρός εκτέλεσίν της, χαίρομεν δέ διά τά  πατριω
τικά ύμών αισδήματα. — κ. Ν. Δ. I. εις Τοΰρνο- 
Μαγορέλλον. Έλήφδησαν καί σας εύχαριστοΰμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Στέφανος Δραγούμης. 'Γπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ελλάδος (μετά εϊκόνο.ςΙ. — Μία γνώμη υπό Α. Κ. 
τρομεροί τής Βενετίας ιμετά εικίνος). — Μικροσκοπικαί παρατηρήσεις. — Ό  Δαίμων. Διήγημα .ύ π ό Ί . I. Κρασσέβσκυ. — ΠινακοΒήκη,

. —  Οι τρεϊς
. . .  . . .  £PM*

νεία τών εικόνων. Ποικίλα, (’Ολίγα περί χρησίμων φυτώ ν.'— Φιλοπονία τών,μελισσών. — Πόσον επινεν εις ρωμαΤος. — Ή  Ενέργεια τής καρδίας, 
Βάδη τοΰ ώκεανοΰ, —  'Ο  τύπος εν Παρισίοις. — Στοίχημα. —  ΓιγαντιαΤος πολύπους.) — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. ( ’Ανεύρεσις λατινικής Επιγρα
φής Εν Καισαρεία — Τίς_ό εφευρέτης τοΰ μικροσκοπίου. — Ή  μαρμαρυγή τών Αστέρων. — Ηετακόμισις μετεωρίτου. — Ή  πτησις τινών εντόμων. 
—  Ή  δέσις τών Κασσιτερίδων νήσων.) — Βιβλιοθήκη. — Ή  ’Αλληλογραφία Εν τή  Ν. καί II. Διαθη'κη ύπό Κ. —  Μικρά Άλληλογραφία. _

Π1ΝΑΚΟΘΒΚΗ. Στέφανος Δραγούμης. 'ϊπουργός τών ’Εξωτερικών τής 'Ελλάδος (Εν σελ. 1). — Οί τρεΤς φοβεροί τής Βενετίας. Είκών 
ύπό C. ν. P ilo ty  (Εν σελ. 4—5). — Χειμών. Είκών ύπό Γουλιέλμου Κράϋ (Εν σελ. 9).

Τύποις B&r & HeraaDQ, Ιν Μιψί$.
’Εκδότης Π . Α. Ζ Τ Γ Ο Γ ΡΗ Σ.
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