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Σ Π Y  Ρ  I Δ  β  Ν Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Η Σ  Π Α Σ Σ Α Σ .

Ό  Μαυρογένης όρμάται έξ αρχαίας και διασήμου οίκο· 
γενείας των Μοροζίνη, ής πλεΐστα μέλη διεκρί&ησαν ώς Δό- 
γαι της Έ νετικής Δημοκρατίας, καί ήτις, συνεχεία φοράς 
των πραγμάτων, έκπατρισδ-είσα, κατέφυγεν είς Πελοπόννησον 
καί ειτα είς Μύκωνον. 'Ο  πάππος του διοριστείς Ό σπο- 
δάρος της Βλαχίας και Μολδαυΐας παρέσχε σπουδαίας υπη
ρεσίας τη  Πύλη, καί παντοιοτρόπως έτιμήδη τότε υπο του 
Σουλτάνου, άλλ’ αύταί ακριβώς αί τιμαί έπήνεγκον τον όλε
θρόν του, δ ιότι έξήγειραν τον 
φ&όνον καί τήν ζηλοτυπίαν των 
κρατουντών, ών αί συκοφαντίαι 
καί ραδιουργίαι περιέσφιγξαν τον 
τράχηλον του άτυχους Ό σπο-' 
δάρου δ ιά  του βρόχου του δη
μίου. Ό  δε Θεΐός του ’Ιωάννης 
Μαυρογένης άντεπροσώπευσεν έπί 
μακρόν χρόνον τον Σουλτάνον 
Μαχμουτ. τον Β '. παρά τή  Βιεν- 
ναία αυλή, καί διαγνούς τον 
προς τήν έπιστήμην έρωτα του 
ανεψιού του παρέλαβεν αυτόν είς 
Βιέννην όπου καί ένεγράφη ώς 
φοιτητής τής Ιατρικής.

Τω 1843, ύποστάς τα ς εξ
ετάσεις, άνηγορευ&η ό Σπυρίδων 
Μαυρογένης διδάκτωρ τής ιατρι
κής, ήν έξήσκησεν έπί δύο εϊσ- 
έτι έτη έν τω γενικφ νοσοκο
μείο), μεδ’ ό επανήλ&εν είς Κων
σταντινούπολή, οπου δ ιά  τή ς φι
λίας καί προστασίας του Ριφαάτ 
πασσα, υπουργού επί των έξωτε- 
ρικων δεωρίσ&η ίατρός έν τω

K A E l i i .  ’ T O M O S  Σ ' .  '

νοσοκομείο, του ΙΙυροβολικού. Μετά δυο έτη άπεστάλη είς 
'Ρωμυλίαν καί ολίγον κατόπιν, έπανελδ·ών είς Κωνσταντι
νούπολή, διωρίσδη αρχίατρος του έν Χαλκηδόνι μεγάλου νο
σοκομείου τής Αΰτοκρατορικής φρουράς. Έ π ί διετίαν τηρή- 
σας τήν ύέσιν ταΰτην μετέβη είς Παρισίους οπου καί ήκροά- 
σατο τών διασημοτέρων καδηγητών τής Ιατρικής. Άλλ 
ένεκα τή ς τότε έκραγείσης Φεβρουαριανής έπαναστάσεως 
ήναγκάσ&η ν ί  έτιστρέψη είς τήν Κωνσταντινούπολή, διορι

στείς αρχίατρος έν τινι νοσοκο
μείο). Άκολού&ως διωρίσδ·η κα
θηγητής τής υγιεινής έν τ ή  Αυ’- 
τοκρατορική Ιατρική Σχολή, εΐτα 
τής γενικής παθολογίας καί άμα 
τή είς Γαλλίαν έπανακάμψει του 
διασήμου Φωβέλ, τή ς έσωτερι- 
κής παθολογίας· τω αυτω έτει. 
διωρίσθη καί ιδιαίτερος Ιατρός 
τού Σουλτάνου Χ αμίτ, τότε  αό- 
τοκρατορικοΰ πρίγκηπος. Αλλά 
μετά  τριακονταετή ευδόκιμον 
διδασκαλίαν ήναγκάσδη 6 Μαυ
ρογένης να υποβάλη τήν παραί- 
τησίν του, ένεκα διαφωνίας τινός, 
καί ν’ άρκεσδ-ή είς τό αξίωμα 
έπιτίμου κα&ηγητοΰ τής έσωτε- 
ρικής παθολογίας.

Ό  Σπυρίδων Μαυρογένης διε- 
κρίθη καί έν τη  τών γραμμάτων 
λατρεία* έγένετο εις έκ τών Ιδρυ
τών τοϋ Ελληνικού φιλολογικού 
Συλλόγουκαίτήςαυτοκρατορικής 
Ιατρικής έταιρίας. Ό  δέ Σουλτά
νος Άβδοΰλ Χ αμίτ, άνελδ-ών έπί
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τον θρόνον, έχλήρωσεν εύνοίας και τιμών τον πιστόν ιατρόν 
του, άπονείμας αύτω τόν τίτλον μουσίρου, ήτοι στρατάρχου 
υπο πολιτικήν έποψιν, γερουσιαστού, και όμοτραπέζου. Διωρί- 
σθη δέ  και προ δυο περίπου έτων γενικός επιθεωρητής των 
πολίτικων και στρατιωτικών νοσοκομείων, της αυτοκρατορικής 
Ιατρικής σχολής, και ίδρυσε τήν εφημερίδα των νοσοκομείων, 
ής ¿στερείτο μέχρι τοΰδε ή Τουρκία, και ήτις δημοσιευόμενη 
κατά δεκαπενθημερίαν τουρκιστί καί γαλλιστί μεγάλας ωφέ
λειας παρέχει είς τήν διάδοσιν άνά τήν ’Ανατολήν των προ
όδων τής Ιατρικής επιστήμης. 'Ο  Σπυρίδων Μαυρογένης εΤνε 
έπίτιμον καί άν τεπιστέλλον μέλος διαφόρων σπουδαίων εται
ριών, καί πολλάς πραγματείας καί διατριβάς ¿δημοσίευσε

 -----------

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ύπό ΪΙΙΓΡΙΑ2Ν0Σ ΠΑΓΑΝΕΛΙΙ.

νΙδε ο άνθρωπος! Έ άν τό άνέσπερον φως του Χριστια- Των νικών αυτού ή άρίστη είναι ή νίκη ήν κατήγαγε
νισμου ήτο πεπρωμένου νά αύγάση τήν κεφαλήν του Μεγά- καθ’ έαυτού, κατά των παθών του. Ποιον ιδεώδες όψοξ 
λου Αλεξάνδρου, καί ή βαθεΐα φιλοσοφία, ή άπό τών χειλέων φιλοδοξίας νά νικήση τις  τόν Αλέξανδρον! Αυτός μόνος
του Θεανθρώπου έκπορευδ·εϊσα, νά συμπληροίση τήν Έ λ λ η - ήδύνατο νά τό όνειροπολήση, καί μόνος Αυτός νά τό έπι-
νικήν, έν ή τόν έξέθρεψεν ό μέγας διδάσκαλός του, οΰδεν τελέση. Καί τό έπετέλεσε! Τήν καρδίαν του εφλεγεν ή
παράδειγμα πλειότερον πειστικόν καί εναργέστερου περί τής Δόξα. Τό πυρ αυτής ήτο τοσουτον μέγα, ώστε κατέφαγεν
έλεεινότητος τών ανθρωπίνων, καί τής ματαιότητος πάσης έν εαυτω του Έ ρω τος τήν κραταιάν φλόγα. Νεώτατος, δι-
ίσχυος καί πλούτου 8·α ήδυνατο προσφυέστερου τότε νά προ- δάσκει δ ιά  του παραδείγματος αυτού τήν έγκράτειαν καί
ταθ·ή, ή ό ψυχορραγών ’Εκείνος, ό τόν γήϊνον κόσμον έγ· τήν σεμνότητα. Ή  μεγάλη ψυχή του αγνοεί τήν δολιότητα,
κλείσας έν τη  χειρί, άλλ’ άσ8·ενής, ασθενέστατος ή δ η , έν τήν κιβδηλείαν, τού συμφέροντος τό  αγενές κέντρον. Κηλίς
μέσω τηλικαύτης δυναμεως. Ως άνθος αγρού έξήνδ-ησεν ό αδυναμίας δεν χραίνει τήν διαυγή διάνοιάν του, καί τήν
νικητης· και είς το αψευδες ρήμα τού Εκκλησιαστοϋ, τό παρ&ενικήν σάρκα του. Δεσπότης απόλυτος, κύριος τής γής,
υπερανω παντος μεγαλείου αίωρουμενον άναλλοιώτως, έξ- νέος ώράϊος, λατρευτός, δαμάζει τ α  πάντα υπό τήν πνοήν
επνευσεν ή νικητήριος των οπλών κλαγγή, καί Ιτερματίσθη σεμνοπρεπούς μεγαλοφροσύνης, καί ενώ, με άνύποπτον συν-
τό αδρόν ονειρον τής ζωής, περάτωσαν τοσαύτα νέα μεγα- είδησιν, καταπίνει τό φάρμακον τού ιατρού, ατενίζει εΰλα-
λεπήβολα καί ευγενή όνειρα ................  βώς τάς καλλονάς τής Ασίας, καί φθάνει, καί υπερβάλλει,

Ιδε ο άνθρωπος! Είναι ο Αλέξανδρος! Εις τό  όνομα δ ιά  τού έμ.πράκτου αυτού παραδείγματος, τά ς ύψίστας τής
αυτού μεγάλη παρελαύνει αυτόματος Ιστορία. 'Ιστορία άκτι- άνδ-ρωπότητος καί ενάρετους κορυφάς. Μέγας έν εαυτω,
νοβόλος, υπό τής τιμής καί τής μεγαλοφυΐας στεφομένη, είναι μέγιστος καί ¿κτός έαυτού. Τής πολιτικής συνέσεως
ίστορια αδιαφιλονικητως ανυπέρβλητος καί μοναδική. Ε ίς ό δαίμων ¿σφυρηλάτησε τόν εύρόν εγκέφαλόν του. 'Ο  Αρης
Αυτόν έδο&η μονον, διότι Αυτός υπήρξε τή ς Ανάρχου καί διέπλασεν αυτού τό πολεμικόν φρόνημα, καί ή γενναιοφρο-
Ενιαιας ΙΙρονοίας ο προνομιούχος εκλεκτός. Ή θέλησεν σύνη, καί ή έμβρίδ·εια, καί τής μεγαλοφυΐας ή υπερτάτη έκ-

Αυτη, αίώνάς τινας πρό τού μυστηρίου τής Ενανθρωπίσεως, δήλωσις καί ή θαυμαστή πρός παν καί δ ιά  παν ακαριαία
να έκπέμψη έπί τήν γήν θεόν θνητόν, μεγάλων βουλευμά- Ιπάρκεια, ¿σφράγισαν, δ ιά  τής άφθαρτου σφραγΐδός των, τον
των έκτελεστήν, καί τοιούτον κατέπεμψε τόν Αλέξανδρον, μοναδικόν χαρακτήρα του Αλεξάνδρου. 'Ο  ήρως κλαίει, νεα-
Θ ά ¿νίκα τόν θάνατον, εάν ό θάνατος ήτό τ ι  ορατόν, καί νίσκος ετι, έκβιαζόμενος νά πλήξη αδελφούς. Εύσεβάστως
θα  κατέκτα ζών τήν Αθανασίαν, ην ηρπασε νεκρός. Δια προσβλέπει του Πινδάρου τόν οίκον, καί ή ψυχή του αίρεται
τους άλλους θνητούς, τούς άξιωθέντας νά λεχθώσι ,,μεγά- είς όψη λυρικού ενθουσιασμού, εφάμιλλου τού ¿μπνεύσαντος
λοι“, υπήρξαν όρια, πέρα τών οποίων άνεστάλη ή θρασύτης τόν αθάνατον Βοιωτόν. Δεν ψάλλει- αισθάνεται όμως. Κ λι
τής αποφάσεως. Ουδεν υπήρξε δ ι Αυτόν. Τολμηροτάτη νει τού ξίφους του τήν νικηφόρου αίχμήν, άποτίνων τόν
εμπνευσις, ο δαιμόνιος Ιν8·ουσιασμός, το  άκρως μεγαλεπή- φόρον τού δ·αυμασμού του είς άλλην άνέφικτον μεγαλο-
βολον ανέσταλησαν πολλακις έν τη  συνειδήσει τών άλλων φυΐαν, καί δακρύων έμπλεοι οί οφθαλμοί του στρέφονται
άνδρών. Ουδέποτε είς τού Αλεξάνδρου τήν ύπερφυά αντί- πρός τήν Τροίαν, καί είς τά  χείλη του, τ ά  τρέμοντα από
ληψιν· Αυτός δεν ¿γνώρισε τά  όρια τού ¿παρκούς, Αυτός συγκίνησιν, έκπνέει τού Αχιλλέως καί τού Πατρόκλου το
¿θρήνησε διότι ή γή ήτο στενή δ ιά  τ ά  υψιστα σχέδιά του, όνομα. Έ μπληκτον άφείς τήν Ε λ λ ά δ α , διήλθεν ήδη εις
καί διά τής χειρός του &ά κατέρριπτεν Αυτός πα'ντα τά  τήν Ασίαν. Στέφανοί τού φιλτάτου ήρωος τόν πρόωρον τά-
δρια, έάν έν τη  γ ή  τά  πάντα ήσαν άνθρωπίνως δυνατά, φον, τελεί σπονδάς καί έπιθανατίους αγώνας περί τό  μνήμα
Υπήρξεν ό 0·νητός ό τά  μέγιστα διαπράξας καί ο τά  μεί- τού ανδρείου καί περικαλλούς Μυρμηδώνος, έπικαλέΐται τήν

ζονα διανοηθείς. Είναι ό κατ’ έξοχήν Μέγας, ό μόνος Μέ- σκιάν του, λαλεΐ πρός αυτήν, καί μελαγχολα. Είναι νεαρός,
γας έν τη  σφαίρα αυτού, ουχι μονον δ ι ό,τι συνέλαβεν έν ωραίος, τολμητίας, καί όπως καί έκεϊνος θ ά  κατέλθη καί
τω νώ, αλλά κυρίως καί πλειότερον δ ι’ ό,τι ¿ξετέλεσε καί ό Αλέξανδρος πρώιμα είς τόν τάφον! Τ ίς όμως, τ ίς  θά
¿ποίησε. ψάλλη αυτού τάς νίκας, τίς θ ά  ϋμνήση τ ά  κλέη, τ ίς  θά

κατά καιρούς- τη  πρωτοβουλία δέ τού Μαυρογένους άπε- 
στάλη είς Παρισίους έπιτροπή διά νά μελετήση τήν παστέ- 
ρειον μέθοδον καί ¿φαρμύση αυτήν καί έν Τουρκία, δπερ καί 
¿γένετο.

Ό  Σπυρίδων Μαυρογένης εΤνε τετιμημένος δ ιά  τής με
γάλης ταινίας τού Ό σμανιέ καί Μεδζητιέ, τού χρυσού καί 
αργυρού μεταλλίου τού Ίμ τιγ ιά ζ , τής μεγάλης ταινίας τού 
σιδηρού στέμματος τής Αυστρίας, τής τού Βάζα τής Σουη
δίας, τής τού Λέοντος καί Ή λιου τής Περσίας, τής τού 
πρίγκηπος Νικήτα τού Μαυροβουνίου, τυγχάνει δε ταξιάρ
χης τού Λεοπόλδου τού Βελγίου καί ιππότης τού Πανα
γίου τάφου.

99

γείνη τών άθλων καί τής Βόξης του ό δ-εΐος καί. ανυπέρ
βλητος Ό μηρος; Στενάζει ό ήρως, καί είς δάκρυ ποντίζεται 
τό εύγλωττον δμμα. Θά άποθάνη! Δεν φοβείται τόν θ ά 
νατον! Α λλά τίς  θ ά  διαιώνιση τήν μνήμην του; Κ αί ή 
αρετή σου λοιπόν, ήρως, καί αί νίκαι σου, καί τό  εξοχον 
έργον σου, τό μέγα καί υψιστον, δεν εΐναι λοπτον ίκανα να 
σώσωσιν άπό τής ίσοπεδούσης λήθης τό όνομα σου; Ό μ η 
ρον ήθελες, Ό μη ρον ή ψυχή σου Ιπεζήτησε! Ά λλ ουτε 
Εκείνος, ουτε Συ είναι δυνατόν νά έμφανισθήτε δ ίς είς τον 
κόσμον . . . .

’Αφρίζει άίματοβαφές τό [εύμα τού Γρανικού. Κυλίει 
πτώματα Ασιανών, καί έπί τών οχθών αυτού, ώς έπί όχδ'ών 
Σαλαμΐνος αθανάτου, κατάκεινται, αίματος άνάπλεαι, των 
ήττημένων αί ασπίδες. Τάς άθροίζει, ίδια χειρί, ό Αλέξαν
δρος, καί οίς φο’ρον θαυμασμού καί τιμής έκπέμπει αυτας 
είς τάς δαιμόνιας Αδήνας. Φωνεΐ, μουσόβλητος οίονεί, ό 
άρηΐφιλος ήρως: Τόν έπαινόν σας ζητώ, Α&ηναΤοι. Τ ά  πάντα 
θά  υποστώ, τ ά  πάντα θά  ύπομείνω, άρκεΐ μόνον τόν έπαινον 
σας νά άποσπάσω, ώ Αθηναίοι! Α θάνατος πόλις! Ιναδ·η- 
μαγμένη είχες πέσει- τού υπερήφανου τέκνου σου ή εύγλωτ
τος φωνή είχε σβεσθή, άλλ' ή Δόξα σου ιστατο, καί όρ&ία 
θά ίσταται έσαεί. Κ αί πρός σέ, στρέφων βλέμμ,α καί διά
νοιαν ο παράτολμος πολεμιστής, ζητεί καί ένα μόνον έγκω- 
μιαστικόν λόγον σου, καί ύπ'ερ αυτού, καί όπως καταστή 
αίτιος τής ευφημίας σου είς πάντα ό Αλέξανδρος θ α  υπο- 
βληθή. 'Ο  ήρως, ό τήν Δόξαν δεσμ.ιύσας, μίαν έχει δόξαν: 
Νά προκαλέση υπέρ έαυτού τών Αθηναίων τον έπαινον! 
Αδάνατος πόλις! Πόσον εΐναι χαρακτηριστικόν τοιούτον 
έγκώμιον άπό τοιούτου χείλους έκπορευθέν!

Συντρίβει τόν Κοδομάνον είς τήν 'Ισσόν, καί, νικητής 
δεδοξασμένος, κλεΐζεται πλειότερον διά τής γενναιοψυχίας 
αυτού πρός τήν περικαλλή τού Δαρείου οικογένειαν. Είς 
τά Ά ρβ η λα  καί Γαυγάμηλα υποτάσσει σύμπασαν τήν Ασίαν. 
Στρατεύει πρός τήν ’Ινδικήν, καί νικητής έπανέρχεται είς 
τήν Βαβυλώνα, όπως άναρτήση τό ξίφος, καί μετα  τής 

• δάφνης τής νίκης, συμπλέξη, είς τήν μεγαλοφυά κεφαλήν 
του, τής έλαίας τόν κλάδον. Ή δ η  έπηξεν εύνομον καί πι
στόν τό άτελεύτητον κράτος του. Μέ τήν μίαν χειρα έπί 
τής Βαβυλώνος, καί μέ τήν άλλην είς τάς ’Αθήνας συνάπτει, 
ό ήρως, τά ς ’Ηπείρους, καί σκορπίζει είς τήν γήν τής Ασίας 
της Ε λληνικής φιλοσοφίας καί τού Ελληνικού πολιτισμού 
τόν γόνιμον καί άφθαρτον σπόρον. Προμηθευς υπαρκτός, 
περιάγει τήν δ ά δα  τής γνώσεως, σκεδάζων πανταχού τής 
άμαθείας τ ά  σκότη. Δεν άνατρέπει- δ-εμελιοι. Εύλογεΐται 
παρ’ έκείνων ούς υπέταξε, καί δ·εοποιεϊται παρ’ έκείνων, οι- 
τινες, ύπερηφάνως άναμιμνήσκονται, ότι είς τάς φλέβας αυ
τών ρέει τών Μαραθωνομάχων και τών Σαλαμινομάχων το 
αίμα. Δεν εΐναι δεσπότης- εΐναι Ελευθερίας άπόστολος. Δεν 
χαλκεύει δεσμά- συντρίβει τά  υπάρχοντα, καί δ ιά  τού Ελλη-

νικού πνεύματος εργάζεται νά λύση τά  ηθικά τής διανοίας 
καί τής συνειδήσεως. Ε ίς μυρίας γλώσσας, καί είς μυρίους 
θεούς, λαοί μυρίοι δέονται σιωπηλώς υπέρ Αυτού. Τ ίς ανήρ, 
τ ίς  βασιλεύς, τίς δορυκτήτωρ ή κατακτητής έδέχθη ποτέ 
τοιούτον σιωπηλόν καί άθόρυβον λατρείας καί άφοσιώσεως 
λίβανον, παρ’ έκείνων ούς ύπέταξεν, όπως ό .’Αλέξανδρος; 
Ή  ζωή του αποτελεί τήν ευχήν καί τήν ελπίδα τών απεί
ρων λαών του. Ίδοό ό λαμπρότερος άδάμας, ό καταυγά- 
ζων τό μοναδικόν καί έξαίσιον στέμμα του. Ό  θάνατός 
του εΐναι τών έλπίδων τών λαών του ό θάνατος, καί λογί
ζεται ώς ή φρικτή έκδήλωσις τής οργής τών θεών κατά 
των φυλών καί τών γενών άτινα κυβέρνα. Ε ίς απείρους 
γλώσσας καί διαλέκτους πλέκεται τό έγκώμιον Αυτού, καί 
είς ποικίλους φθόγγους ανέρχεται είς τους ναούς ή ευχή νά 
ζήση, νά ζήση ο λατρευτός ήρως, ό φιλόσοφος ήγεμών. Α λ λ  
οί δ·εοί εΐναι ζηλότυποι, καί ή Μοίρα διήνοιξε τήν ψαλλίδα. 
Μετά μικρόν άποκόπτει τής ζωής του τό νήμα. Ε ίς τ ή ν . 
στενήν κλίνην, τήν κατακλείσασαν τό έγκλεΐσαν τηλικαότην 
διάνοιαν σώμα, άγωνια ό ήρως. Τ ίς οΐδε; νΙσως κοινόν τι 
φάρμακον τής σήμερον, όλίγαι δόσεις κινίνης θά  έσωζον 
τήν πολύτιμον ύπαρξίν του. Τόν- τήκει ό πυρετός- ζοφού- 
τα ι ό λαμπρός καί διαυγέστατος οφθαλμός του, τό  σφρίγος 
τής ζωής διαδέχεται τού θανάτου ή πελιδνότης, καί ήδη 
αυ’τού ή οστεώδης χειρ στενότερον σφίγγει τόν λαιμόν του. 
νΙδε ό άνθρωπος! ν1δε τού κόσμου ή δόξα, καί τό έκπληκ- 
τικόν, τό εύρύ, τό ανυπολόγιστον μεγαλεΐον! ’Επιθανάτιος 
πυκνός καί βραγχνός ρόγχος, τού τέλους θλιβερός μυνητής, 
άναπάλλει βιαίως τό στήθος του. Λαοί γονυπετήσατε! Ε κ 
πνέει ό ήρως, θνήσκει ό έκπολιτιστής, μηδενίζεται ό Μέγας. 
Τ ά  έθνη όλολύζουσιν. Ή χ ε ΐ δεινως έκ τών λυγμών φιλτά- 
των συμπολεμιστών ό νεκρικός θάλαμος, καί άφανής, θρη
νούσα τό πρωτότοκον καί προσφιλές τέκνον, καλύπτει δια 
τών πτερύγων τό πρόσωπόν της ή ύπέρ τήν κεφαλήν του 
έγρηγορούσα Νίκη.

Ό  ήρως έκλεισε τούς οφθαλμούς του, καί ή Φήμη, 
στενάζουσα, αναλαμβάνει τήν σάλπιγγα αυτής. Οΐμοι!
όποιον σάλπισμα θ ά  σ α λ π ίσ η ................  Έ μπληκτος ή άν-
θρωπότης απιστεί είς τήν στεντόρειον άπήχησιν, καί ό δΐος 
αιθήρ, βληθείς έκ τού ήχου, αντιλαλεί υπέρ τήν γήν καί 
τήν θάλασσαν: 'Ο Άλέξιινόρος άηέ1)ανί\ 'Ο  αήττητος ητ- 
τήθη . . . .  άλλ’ υπό τού θανάτου. ’Αντί σαββάνου καλύ
πτει Αυτόν μέ τάς· πτέρυγάς της ή Δόξα- άποθέτει έπί τού 
μεγαλοφυούς μετώπου Του περιαλγές μητρικόν φίλημα, ραί
νει μέ τό δάκρυ της τήν νέκραν κεφαλήν του, καί ίσταται 
άλγεινώς θεωρούσα τόν πολυφίλητον υίόν . . . .  Σεμνυνο- 
μένη ή Κλειώ αναλαμβάνει τήν γραφΐδά τη ς . καί, δικαία 
καί ευλαβής, παραδίδει είς εύκλεεστάτην ’Αθανασίαν τήν έξ- 
αιόίαν μορφήν καί τήν μνήμην τού Αλεξάνδρου.

( Έ ξ  Ά&ηνων.)

Τ Ο  Φ Α Σ Μ Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ .
( Έ κ  τών „Αθηναϊκών Νυκτών“ τού Σπυρ. Παγανέλη.)

Ή τ ο  ή στιγμή μεταξύ βαθείας νυκτός, καί τής πρώ
της, άδιοράτως πως αύγαζουσης, Ή ούς. Ώχρίων τά  άστρα 
είς τό  στερέωμα- τά  φώτα εΐχον σβεσθή είς τήν γήν. "Ωρα 
μεταβατική ήτο έκείνη, μεγαλοπρεπής, επίσημος, σοβαρά 
ώρα, καθ’ ήν άρχεται συστέλλουσα τόν μανδύαν αύτής ή 
Νόξ, καί διαστέλλουσα τήν φωτεινήν αύτής χλάϊναν ή κρο-

κόπεπλος Αυγή. Μυστήρια έκράτουν είς τ ιν  ουρανόν, μυστή
ρια έξετυλίσσοντο έπί τής γής. Έσίγησε πας φθόγγος- αδια
τάραχτος έπήλθε σιωπή καί απόλυτος έκράτησεν εύλάβεια.

Πομπή απροσδόκητος ώφθη τότε είς τά  όψη τής ΙΙνυ- 
κός. Θούριοι, πολεμικών σαλπίγγων ήχοι ήκούσ&ησαν, καί 
φωναί ποικίλων λαών, καί φθόγγοι παντοδαπών διαλέκτων,

13*
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και νίκης παιάνες, και ήττης στεναγμοί, καί φριχτός βα
ρύγδουπος βρόμος, ώς εί παρ.μέγιστος ήπειρος σεισθεϊσα 
συνετρίβη καταπεσοΰσα, και εΤτα χαναρμόνιος ύμνος, είς 
έλληνικήν ψαλλόμενος φωνήν, και έγχωμιάζων σοφίαν ελλη
νικήν καί έγερσιν μεγαλοπρεπή, χαγκάλου και εόρυτάτου 
πνευματικόν και υλικοί οικοδομήματος. Τό γήϊνον έκεΐνο 
Πάνθεον, των ’Αθηναίων ό Δήμος, έστράφη πρός τον δεινόν 
βρόντον, τον συνταράσσοντα άεννάως τό έδαφος καί άδια- 
λείπτως ήχοϋντα είς τό  κενόν. Τέθριππον άρμα θριάμβου 
έπεφάνη χωρούν άκαθέκτως.. Άνέστειλεν όμως των Ιππων 
τήν ορμητικήν φοράν, άμα ένατενίσας τούς ’Αθηναίους, ό 
άγων τόν θρίαμβον, και τό ιπτάμενον άρμα, μόλις σα- 
λευόμενον ήδη , έπιψαύει κουφο>ς τής δεδοξασμένης Πνυκός 
τό ίερέν έδαφος. Τό άρμα εστη, καί μετ’ αύτοΰ τοΰ άκο- 
λουθοΰντος απειραρίθμου, καί πολυγλώττου, καί πολυεθνοΰς 
πλήθους ό ατελεύτητος έσμός. Νίκη, γιγαντιαίας έχτεί- 
νουσα πτέρυγας, ήγεΐται τής μεγάλης καί πολεμικής πομπής. 
Ό π ισ θ εν  τοΰ υπερήφανου άρματος, άλυτως δεδεμένος, ακο
λουθεί ικέτης, ό Θρίαμβος, πειθήνιου έχων τό  ήθος, καί 
έμπλήκτως προσβλέπων τον ήρωα, όστις, ελληνικήν φέρων 
πανοπλίαν, Νίκης καί Πολιτισμοί» κρατών σύμβολα, ξίφος 
αίματόφυρτον μετά κλάδου έλαίας συμπλεχθέν, ΐσταται άκτι- 
νοβόλος, ώς θεός ολύμπιος σελαγίζων έπί τοϋ ύψους. Να 
ήτο ό Α ρ η ς ; . . .  Νά ήτο ό Απόλλων; Τό πρώτον τότε είς 
τήν Πνύκα, ένώπιον των Αθηναίων, δεν έμφανίζεται ώς νι
κητής. Εύγενή καί ύπερήφανον έχει ό ήρως τήν μορφήν. 
ΕΤναι λευκός, ήδέως έρυθρός τό πρόσωπον, κλίνων ήσύχως 
προς τόν εύώνυμον ώμον τον αυχένα. 'Γγρους έχει τούς 
οφθαλμούς, καί, κεραυνοφόρος, κρατεί είς τήν χείρα τόν 
σμερδαλέον άγγελον των φλεγομένων νεφών. Ή  χάρις καί 
η ρώμη έχανθεϊ είς τό πρόσωπον έκεΐνο καί είς τό σώμ.α. 
Πολέμων άστραχαί καί λάμψεις μαχών έξακοντίζονται άπό 
του έπιβλητικοΰ αύτοΰ βλέμματος, καί ήδιστον αποπνέει ή 
σάρξ αύτοΰ, τό  στόμα, ή χρως. Βεβαίως είναι θεός! Θεός, 
αμβροσίας άρωμα ,διαχέων πέριξ αύτοΰ. Νεύει, καί τάς 
πτέρυγας ταπεινοΰσα προσπίπτει ή Νίκη, καί δονεΐται τής 
Α σίας τό έδαφος, καί σαλεύεται τής Ευρώπης ή γή. Ανα- 
τείνει τήν χειρα, καί έντρομος πτήσσει ό δέσμιος Θρίαμβος, 
ακολουθών εύπειθώς τήν μυστηριώδη καί μεγάλην πομπήν. 
Ενατενίζει ό ήρως είς τό κενόν καί τρέμουσιν οί λαοί, καί 

φωνήν ευ’γνώμονος ευφημίας βάλλουσιν ε ΐτα , καί πάλλονται 
τα  έδάφη, καί άνατρέπονται θρόνοι, καί δεσμώται προσά- 
γονται βασιλείς, καί συγκυκώνται απέραντοι πόλεις, καί 
άντηχοΰσι φρικταί καί άνυδροι έρημοι, καί Κράτη θεμε- 
λιοΰνται, καί κτίζονται νέαι πόλεις, καί μετά  τήν έκπληκ
του ανθρωπότητα έκπληκτοι άτενίζουσιν έπίσης άπό τοϋ 
Όλυμπου* οί θεοί καί τα  μαντεία, των θεών ή γλώσσα έπί 
τ ή{ γή«. Θεοΰ υιόν άήττητον έξαγγέλλουσι τόν ήρωα, καί 
άφωνος ισταται έξεστηκώς προ αύτοΰ ό κόσμος, ένω αύτός 
περίλυπος στενάζει, διότι είναι στενή ή γή , καί ό κόσμος 
πεπερασμένου στάδίον προ τής ορμής τοΰ μεγαλοφυούς πνεύ
ματός του, καί τοΰ πόθου της μεγάλης καρδίας του, όπου

Ουθεν, ουδεν άφήκε» αύτός έκτος τής έλπίδος! . . . Ψυχρώς 
ένητένισε πρός τήν πομπήν τών Αθηναίων ό Δήμος. Ποια 
δόξα, ποιου μεγαλείου, ποία ακμή ήδύνατο νά έπηρεάση 
άνδρας τοιούτους!“

Έ υ  σπουδή, άμα θεωρήσας τοός Αθηναίους, κατήλθεν 
άπό τοΰ άρματος αύτοΰ ό άνήρ έκεϊνος, ό ημίθεος ή ό 
θεός. Προύχώρησε μικρόν, καί αφελών τό  στέμμα έκυψε 
βαθέως τήν κεφαλήν του. Λύτός ό ούδεν πτοηθείς, ό ουδέ
ποτε θαυμάσας, έπτοήθη Ικ  σεβασμοί», καί έ&αύμασευ έκ 
τιμής. ..Ευγνωμονώ“ είπεν „είς τούς θεούς, διότι έγεν- 
νήθην Έ λλη ν. Υπερήφανος άναμιμνήσκομαι οτι Ή ρακλεί- 
δης είμί καί Αίακιδών αίμα ρέει, εκ μητρός, είς τάς φλέ
βας μου. Κ αί ποία δόξα ύπερτέρα τής δόξης νά καλήταί 
τις συμπολίτης καί απόγονος τοιούτων άνδρών“ , είπε συ
ναρπαζόμενος ό ήρως καί άτενίζωυ τόν Δήμον καί τους 
ηγήτορας αύτοΰ! „Π εδία καί άκταί τής Α ττικής, ίερά 
πόλις τών Αθηνών, Ε λ λ ά ς , τών θεών καί των ηρώων 
σεμνή κατρίς, άπό τής άναμνήσεως καί τοΰ παραδείγματος 
σας οδηγούμενος, σάς έξεδίκησα, μετά τά ς νίκας καί τά  
τρόπαιά σας, είς τό κέντρον τής Ασίας, ήγέτης τών Ε λ λ ή 
νων , συντρίψας διά τών Ε λλήνω ν τάς γηραιάς τών Περσών 
καί τής Ασίας δυναστείας.“ — , ,Ό  Αλέξανδρος! ό Μέγας 
Αλέξανδρος!“ ήκούσθησαν τότε άπό τοΰ πλήθους άθρόαι 
φωναί. Αλλ’ αύτός, — „Τις τολμά νά λεχθή μέγας;“ 
εΤπεν όργίλως, ,,τίς τολμά  νά λεχθή μέγας ένώπιον τών 
Αθηναίων; Α ν έσχον τ ι μέγα κατά τόν βίον μου, άν έχω 
τ ι  μέγα τήν ώραν ταύτην, εΤναι ή συνείδησις τής τιμής καί 
τοΰ θαυμασμοί, όν αισθάνομαι καί, ομολογώ πρός σας, έξο
χοι καί αθάνατοι άνδρες τής εύκ^εοΰς καί αθανάτου πό- 
λεως τών Αθηνών. ΔέξασΟ-έ'ρ.ε τέκνον σας. Πάσης τής 
έμής δόξης μείζων δόξα έσεται ή ένώπιον ύμών έπικυρωσις 
τοΰ ψηφίσματος καί τής κηρυξάσης με έν τω  Ίσ θμ ω  ηγέ
την το~ν Ελλήνω ν έκδικητήν τή ς ύβρεως κατά τών Ασια
νών. Τής νίκης τ ά  άκροθίνια, τάς περσικάς ασπίδας, άς 
συνήγαγον παρά τόν Γρανικόν, ευγνώμων έπεμψα είς τάς 
Αθήνας, οίωνόν άριστον υπέρ έμοΰ αποδεχόμενος τής πό- 

λεως τήν εύνοιαν καί τό έγκιόμιον. Τής έμής θερμής εύχής 
εύμενώς ακούσατε, θεοί! Δότε είς τήν Ε λ λ ά δ α  καί τούς 
Έ λλη νας νά περαιώσωσι τό έργον, όπερ, υπό τοΰ ελληνικού 
πνεύματος οδηγούμενος ήρχισα έγώ , άλλά δεν έπεράτωσα. 
Αντάξιον λαού τοιούτου έσεται τό έργον. Καί υπό τήν 
έκιφοίτησιν τής ελληνικής παιδείας καί έμπνευσεως, άς 
χωρήση ευγνωμονούσα ή άυθρωπότης είς τόν εύγενή καί 
μεγαλεπήβολον δρόμον, ον έχάραξε τών θεών ή μεγασθε- 
νής χείρ.“

Είπε! Δεινόν ήχησε, συνταραχθεΤσα έκ των καντοίων 
φωνών τών ποικίλων λαών καί έθνών τής ίεράς Πνυκός ή 
ατμόσφαιρα! Ανευ στέμματος, κλίνων τήν μεγαλοφυά κε
φαλήν χαιρετίζει συγκεκινημένος τοός Αθηναίους ό Α λέ
ξανδρος,'κα ί λύεται είς ατμούς ή μεγάλη έκείνη πομπή, 
καί ή σιωπή, βαθεΐα καί σοβαρά, άπλοΰται πάλιν έπί τοΰ 
ύψους τοΰ παναθηναϊκού βήματος.

Π Α Σ Χ Α .

Τό έβραΐκόν πάσχα ήτο τύπος καί είκών τοΰ χριστια
νικού, δια τοΰτο ουδόλως παράδοξον, ότι πρωϊαίτατα είσ- 

' ήχθη είς τάς απανταχού έκχλησίας. Ώ ς  τό έβρ. πάσχα 
έωρτάζετ© είς άνάμνησιν τής απαλλαγής τοΰ λαοΰ έκ τής

δουλείας τών Αιγυπτίων, μάλιστα κατά τόν χρόνον τοΰ Σω- 
τήρος καί τών αποστόλων, ουτω καί τό χριστιανικόν είς 
άνάμνησιν τής απαλλαγής έκ τής δουλείας, τής αμαρτίας 
καί τοΰ θανάτου. Τνα δέ ύποδηλώσωσι την νέαν ταυτην
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ζωήν εώρταζον τό  πάσχα οί τε  Έ βραϊοι καί κατ’ αύτούς 
καί οί Χριστιανοί έν τω έαρι, ότε άπασα ή φύσις άνανεοΰται.
( )ί πανταχοΰ ’Ιουδαίοι άνέβαινον κατ’ έτος είς'Ιεροσόλυμά, 
ίνα τελέσωσι τό  πάσχα, πρός τόν αύτόν σκοπόν κατά τοός 
Ευαγγελιστάς άνέβη καί ό Σωτήρ, άλλ’ έκεϊ συλλαμβάνεται 
καί ώς ό αϊσχιστος των κακούργων σταυροΰται καί μετά 
τρεις ήμέρας άνίσταται έκ τών νεκρών, διότι ο τάφος 
δεν ήδόνατο νά κρατή τόν Κύριον τής ζωής καί του θα
νάτου. Ώ σ τ ε  ούδόλως άπίθανον, ότι τό  χριστιανικόν 
πάσχα ώρίσθη νά έορτάζηται άμα τω  Ιβραϊκω, διότι ο θά
νατος τοΰ Σωτήρος έγένετο ακριβώς τότε. Τ άς λεπτομέ
ρειας περί τής συλλήψεως, άνακρίσεως καί τών παθών τοΰ 
Σωτήρος, δύναταί τις διεξοδικώς νά άναγνώση έν τοϊς Εύ· 
αγγελίοις, ήμεΐς θά  άρκεσθώμεν δ ιά  βραχύτατων νά έξιστο- 
ρήσωμεν τά  περί τοΰ πάσχα. Τό πάσχα ήτον ή μεγίστη 
τών εορτών, ώς δε ό άπόστολος τών έθνών διαρρήδην δ ι
δάσκει έσήμαινε τήν νίκην τοΰ Σωτήρος κατά τοΰ θανάτου, 
τοΰ διαβόλου καί τοΰ άδου (Α'. Κορ. 15, 55 +  57) ,,κατε- 
πό&η ό θάνατος είς νΐκος, ποΰ σου θάνατε τό κέντρον; 
Που σου άδη τό νΐκος; χάρις τώ  θεώ τω  διδόντι ήμΐν τό 
νϊκος δ ιά  τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου.“ Έ ν  άλλαις 
λέξεσι διά τοΰ θανάτου καί τής Αναστάσεως τοΰ Σωτήρος 
έσώ&ημεν. Τήν μεγίστην τής εορτής ταύτης αξίαν καί ση
μασίαν δεικνύουσι καί τά  επίθετα τά  αποδιδόμενα αυτή.

Ούτως καλείται: ήμέρα τής νίχης, τής σω τηρίας, τοΰ 
φωτός, τοΰ άρτον τη ς  ζωής, ήμέρα μ εγά λη , λα μ π ρά , βασι
λική, τής εξαγοράς τώ ν αίχμαλώτων, εορτή εορτώ ν, χν -  
ριαχή μεγά λη  κτλ. Ή  εορτή τοΰ πάσχα, ώς προείπομεν, 
είσήχθη πρωϊαίτατα είς τήν έκκλησίαν, άλλ’ ώς πρός τόν 
χρόνον τής εορτής δεν ήσαν άπασαι αί κατά μέρος χριστια
νικά! Έ κκλησίαι σύμφωνοι τουναντίον έριδες έπεκράτουν έφ’ 
Ικανόν χρόνον, διότι οί μέν έξ ’Ιουδαίων Χριστιανοί τήν μεν 
14 τοΰ μηνός Νισάν ήγον είς άνάμνησιν τοΰ τελευταίου 
δείπνου τοΰ Σωτήρος καί τής δείας μεταλήψεως, τήν δέ 
15, ήμέραν μετανοίας καί νηστείας παρ’ αύτοις, ήγον είς 
άνάμνησιν τών παθών καί τοΰ θανάτου τοΰ Σωτήρος καί 
τήν 16 είς άνάμνησιν τής ’Αναστάσεως ουδόλως έξετάζοντες, 
έάν ή ήμέρα αυτη ήν Κυριακή ή οίαδήποτε άλλη τής έβδο- 
μάδος. Έ νω  οί έξ έθνών Χριστιανοί, ότε άπεφάσισαν νά 
έορτάσωσι κατ’ έτος τ ά  πάθη τόν θάνατον καί τήν Άνά- 
στασιν τοΰ. Σωτήρος, έκανόνισαν τά  τή ς εορτής κατά τόν 
τύπον τών ¿βδομαδιαίων εορτών καί είς άνάμνησιν τής Ανα
στάσεως ώρισαν τήν Κυριακήν. Κ αί τό μεν έθος τών έξ 
’Ιουδαίων Χριστιανών έπεκράτει έν τή  ανατολή μάλιστα έν 
τή  μικρά Α σία, τό δε τών έξ έθνών Χριστιανών έν τή  
δύσει καί μάλιστα έν 'Ρώμη. Ή  περί τής διαφοράς ταύ- 
της έρις, άρξαμένη μετά τά  μέσα τής βλ μ. Χρ. Ικατ. διήρ- 
κεσε μέχρι τής Α'. οικουμενικής Συνόδου, ήτις άνέθηκε τή 
έν Αλεξάνδρειά Ε κκλησ ία , ένθα ήκμαζον οπωσδήποτε τά  
μαθηματικά, νά όρίζη ακριβώς τήν ήμέραν τοΰ πάσχα καί 
άναγγέλλη τοΰτο κ α τ ’ έτος ταΐς λοιπάϊς Έκκλησίαις, όπερ 
καί άπεδέξαντο πασαι αί τής ’Ανατολής· Έ κκλησίαι καί 
πολλαί τών τή ς δύσεως πλήν τής Έ κκλ . τής 'Ρ ώ μ ης, ήτις 
εΐχεν Ιδιον μεν άλλά μάλλον έσφαλμένον πασχάλιον κύκλον. 
Ή  διαφορά δ ’ αύτη καί αί έκ ταύτης έριδες ήνάγκασαν 
τήν έν 'Ρώμη Έκκλησίαν νά άποπειραθή νέαν τοΰ πασχα- 
λίου κύκλου έπεξεργασίαν, ήν καί κατώρ&ωσεν αισίως νά 
περάνη, ώς βάσιν λαβοΰσα το υ ς’Αλεξανδρινούς υπολογισμούς. 
Τής έορτής τοΰ Πάσχα προηγείτο νηστεία όνομασθεΐσα τ ε σ 
σαρακοστή, ενεκα τών έν τή  άγ. Γρ. μνημονευομένων τεσ

σαρακονθημέρων νηστειών τοΰ Σωτήρος τοΰ Ή λιου, τοΰ 
Μωϋσέως, τής τεσσαρακονταετοΰς διαμονής τών ’Ιουδαίων 
έν τή  έρήμω καί τής έν γένει μυστηριώδους σημασίας τοΰ 
άριΟ·μοΰ 40 ώς ό Αύγουστΐνος λέγει. Αλλ’ ή νηστεία αύτη 
ής σκοπός ήτο ή προπαρασκευή πρός αξίαν έορτήν τής Ανα
στάσεως καί μετάληψιν τών άχράντων μυστηρίων, παρεγνω- 
ρίσθη όλως μετά ταΰτα καί παραγνωρίζεται έτι καί σήμερον 
υπό πλείστων. Έ ν  τη  άρχαία ’Εκκλησία ού μόνον έ χρόνος 
ήτο παρ’ άλλοις άλλος, άλλά καί ό τρόπος· ού μήν αλλα 
καί τά  είδη τών βρωμάτων, ών ώφειλον νά άπέχωνται. διά
φορά. Κ ατά  τόν χρόνον τής νηστείας ταύτης οί Ε κκλη
σιαστικοί ρήτορες θερμότατα συνίστων τήν επιμελή άνά· 
γνωσιν τών Γραφών, τήν πρός τούς πένητας έλεημοσύνην, 
τήν πρός τούς πάσχοντας παραμυθίαν καί βοήθειαν, τόν 
χριστιανικόν πρός τούς ύπ’ αύτούς υπηρετοΰντας τρότίον, τήν 
πρός τούς εχθρούς καταλλαγήν, καί τήν άπόθεσιν τών έρί- 
δων καί πάσης κακίας. ’Εκείνους δέ, οίτινες μέγα έφρόνουν 
έπί τή  νηστεία, ή λ εγχο ν  ό ιερός Χρυσόστομος περιεκτικώ- 
τα τα  άλλά καταλληλότατα πρός τούς τοιούτους τόν λόγον 
αποτείνει λέγων „νηστεύεις; δεΐξόν μοι δ ιά  τών Ιργων αυ
τ ώ ν  έάν ίδης πένητα έλέησον έάν ϊδης έχθρόν καταλλά- 
γ η θ ν  . . . τ ί γάρ όφελος, όταν μέν ορνίθων καί ιχθύων απε- 
χώμε&α, τοός δε αδελφούς δάκνωμεν καί κατεσ&ίωμεν;“ 
Ώ ς  έν παρόδω μνηστέον, ότι υπήρχον καί άνθρωποι, οϊτινες 
έν τω  τής νηστείας χρόνω άνεζήτουν τ ά  ήδιστα τών βρω
μάτων. 'Η  εορτή τής Αναστάσεως έξετείνετο μέχρι τής 
Κυριακής τοΰ Αντιπάσχα ή τοΰ Θωμά ή καινής καλουμέ- 
νης. Από ταύτης δε τής ήμέρας μέχρι τής πεντηκοστής 
ήτο έν χρήσει ό ασπασμός, ώς καί μέχρι τής σήμερον πολ- 
λαχοΰ τής Ε λ λ ά δο ς, „χριστός άνέστη“ καί ό άντασπασμός 
,,άληθινώς άνέστη“ έν οίαδήποτε τής ήμέρας ώρα. Ή  ήμέρα 
τής Αναστάσεως έν Έ λ λ ά δ ι κυρίως είνε ήμέρα γενικής χα 
ράς καί θυμηδίας, καί παρά τοϊς πενεστάτοις θά  ΐδη  τις 
τον αμνόν τόν οβελίαν, έτοιμον ήδη άπό τοΰ Σαββάτου, ον 
ευθύς μετά τήν τελετήν τής Αναστάσεως περιστρέφουσι περί 
μεγάλην άν&ρακιάν μετά έπιτηδειότητος ούχί συνήθους, ίνα 
μή καταρρέη ό έν αύτω ζωμός, μέχρις ου πεισθώσιν, ότι είναι 
έτοιμος είς βρώσιν. ΓΙάντες συνέρχονται περί τήν τράπεζαν, 
οί ύπηρέται δέ, εΐπερ ποτέ καί άλλοτε; σήμερον έχουσιν 
πλήρη έλευ&ερίαν εύθύς μετά τοΰτο άρχονται ψάλλονΤες 
καί τραγωδοΰντες. Πολλαχοΰ τής 'Ε λλάδος χορεύουσιν αί 
νεάνιδες μετά τών νέων έν δημοσίαις πλατείαις μεθ’ όλου 
τοΰ κόσμου αυτών, έκεϊ δέ συνήθως γίνεται καί έκλογή ή 
αμοιβαία μεταξύ άμφοτέρων τών φύλων καί ό έν τή  καρδία 
οότως είπεϊν άρραβών δ ιά  τόν μετά  ταΰτα βίον. Δέν έλ- 
λείπει όμως έκ τοΰ πάσχα καί ή σκιερά όψις· δ ιότι κατά 
τά ς ήμέρας ταύτας έπικρατεΐ βαρβαρώτατον έθος, τούς πυ
ροβολισμούς λέγω , μεθ’ δλας τάς αυστηροτάτας τή ς αστυ
νομίας διατάξεις, έξ ών ούκ ολίγα δυστυχήματα κατ’ έτος 
γίνονται, παραλειπομένων τών λοιπών έκ πυρίτιδος πυροτεχνη
μάτων τών καιομένων ύπό τών παίδων παιδιας χάριν αλλ 
έχόντων πολλάκις αλγεινά τ ά  αποτελέσματα. Τήν άρχήν 
καί αιτίαν τών πυροβολισμών τούτων, έπικρατούντων έν Έ λ 
λάδι άπό τής ανεξαρτησίας αύτής, έζήτησαν άλλοι άλλως 
νά έρμηνεύσωσι, νομίζομεν όμως ότι ή έρμηνεία ζητητέα έν 
αύτη τη  άνθρωπίνη φύσει, ήτις ρέπει πάντοτε προς εκείνο 
ακριβώς, όπερ εΐνε άπηγορευμένον, ώς πλεΐστα παραδείγματα 
έπιβεβαιοΰσι τοΰτο. Ο ί Κερκυραΐοι π. χ. ευθύς μετά τήν 
έξοδον τών Α γγλω ν έκ τής νήσου ήρξαντο νά κατακόπτωσι 
τά  έν τά ΐς πλατείαις καί όδοΐς δένδρα, άποδεικνύοντες διά
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τούτου , δτι είναι έντελώς έλεόδ-εροι καί δεν έχουσι πλέον 
κυρίους τούς βαρβαρωτάτους Ά γγλους, οίτινες δ ιά  την έλα- 
χίστην βλάβην των δένδρων έπέβαλλον και έπιβάλλουσι πάνυ 
δικαίως τοΐς ύπηκόοις αυτών τάς παροιμιώδεις αύστηροτάτας 
ποινάς. Αυτό τοΰτο ρητεον και περί των πυροβολισμών. Οί 
'Ελληνες υπό . δουλείαν διατελουντες ού μόνον δεν ήδΰναντο 
νά πυροβολώσιν έν τα ΐς έορταΤς αυτών, άλλ’ ουδέ νά όπλοφο* 
ρώσι τό παράπαν, έλεύ&τροι δέ γενόμενοι, έπυροβόλουν είς πά
σαν χαράς ήμέραν, δπερ επ’ αυστηρότατη ποινή άλλοτε άπη- 
γορεΰετο. Έλπίσωμεν όμως, δτι ή γοργω τω βήματι γινο- 
μένη άνάπτυξις του -λαού δ·ά έξαλείψη τάχιστα  και το έδ·ος 
τούτο, ώς πλειστα άλλα, « ς  λ. χ. την δ ιά  πυρός κατάκαυσιν 
του έκ διαφόρου έκάστοτε υλης κατασκευαζομένου ανδρεικέλου 
του ’Ιούδα προ των χριστ. ’Εκκλησιών, ήτις πολλά και δυσ
άρεστα έσχεν αποτελέσματα. Ά λ λ α  τάς προλήψεις του λαού 
δέν δύναταί τ ις  τόσον ευκόλως κάΙ· ταχέως νά -έκριζώση, 
απόδειξις δ έ  αί παρά πάσι τοΐς λαοΐς καί αΰτοΤς τοίς άνε- 
πτυγμένοις- έπικρατούσαι πλεΐσται καί μέγισται δεισιδαιμο- 
νίαι και προλήψεις. Πλή&ος.προλήψεων υπάρχει καί παρά 
τω  Γερμανικοί -λαορ ώς προς τό Πάσχα, περί' ώ·ν άλλοτε &ά 
γράψωμεν διεξοδικώτερον. Σήμερον άρκούμεθ-α δ ι’ ολίγων 
ν’ άναφέρωμεν Ιν άξιον άναγνώσεως παρά των δεσποινίδων 
(διότι έν τόύτφ δεσποινίδες κατά- ·τό' πλεΐστον πρωταγωνι- 
στούσι). Περί τήν 12 τής νυχτός του-Σαββάτου προς την

Α Ν  Ε Ξ  Η Γ  Η Τ Α

Κ ατά Ιούλιον του 1692 ένέβαλε τούς κατοίκους τής 
Λυώνος είς φοβεράν ταραχήν ή δολοφόνησις ενός ανδρογύ
νου, τό όποιον Ιν τ ή  νέα άγορα τή ς πόλεως διετήρει μικρόν 
τ ι  οίνοπωλεΐον. Τ ά  πτώματα των δύο συζύγων εύρέ&ησαν 
έν τω  ύπογείω κάτωδ-εν του οινοπωλείου, πλησίον δ έ  αυτών 
αίματόφυρτός τ ις  πέλεκυς Ιδείκνυεν οτι έχρησίμευσεν ώς ·έρ* 
γαλεΐον πρός έκτέλεσιν του κακουργήματος. Τό διερρηγμέ- 
νον χρηματοκιβωτίου έδήλου δτι ή διαρπαγή των· χρημάτων 
ήτο τό  έλατήριον των δολοφόνων. 'Η  άνίχνευσις όμως το>ν 
κακούργων ήτο παντελώς αδύνατος, μεδ·’ δλας τάς συντό
νους έρευνας της άνακριτικής αρχής.

Αίφνης'ή έν Γαλλία δικαιοσύνη ήναγκάσδη πρός-έξακρί- 
βωσιν των δολοφόνων νά μεταχειρισ&·ή παραδοξότατον μέσον, 
τό  όποιον τήν σήμερον είς παν πεπολιτισμένον κράτος δ·ά έφαί- 
νετο άνόητον καί · γελοΐον. Γείτων τις  των δολοφονηδέντων 
άπεφάσισε. νά συστήση - είς τήν αστυνομίαν πρός έξάκολού· 
δησιν τών· Ιρευνών αυτής άλλόκοτόν τινα· βοηδ'όν; Έ π ί των 
ορέων του ϋορΗηββ- έζη κατά τους χρόνους Ικείνους χωρι
κός τ ις ,-ο σ τ ις  εΐχεν άποκτήση τήν παράδοξον φήμην ότι 
ήδύνατο, κρατών έν τή  χειρί ξύλον τι, άποκοπέν έξ οίουδή- 
ποτε δένδρου, νά άνακαλύπτη παν μυστικόν’καί απόκρυφου: 
Ή  ράβδος αΰτη, τήν οποίαν Ικράτει έχων έσταυρωμένους 
τούς βραχίονας, Ιδείκνυεν είς τον χωρικόν τό μέρος τού έδά- 
φους έν&α-τυχόν ύπήρχον κεκρυμμένοι θησαυροί- άν μετετο- 
πίζοντο υπό απατηλών χειρών τά  σύνορα άγρου τίνος, ή 
ράβδος περιπίπτουσα είς είδος τ ι  σπασμωδικής κινήσεως 
έδείκνυε τήν αρχικήν δέσιν των ορίων προ πάντων δμως 
είχε τήν ανεκτίμητου δύναμίν του ν’ άνακαλύπτη τούς κλέ- 
πτας καί λοιπούς έγκληματίας· ίσχυρίζοντο μάλιστα δτι ή 
μαγική αυτη ράβδος, δσάκις έπλησίαζεν είς γυναίκας διε-

κυριακήν αί άγαμοι λαμβάνουσι τήν πρός τούς ποταμούς 
άγουσαν, ούχί βεβαίως ώς αί άπέλπιδες έκεΐναι, ΐνα δ-έ- 
σωσι τέρμα είς τον βίον των δίοτι άπέτύχον του ποδ-ου- 
μένου ή έπαδ·ον ανίατον δυστύχημα, άλλ’ ίνα άντλήσωσιν 
ύδωρ, δπερ έχει πολλάς τάς Ιδιότητας, διότι τά ς  μέν 
μετρίως ωραίας τάς δ ι’ αυτού νιπτομένας μεταβάλλει διά 
δ·αυματουργικής δυνάμεως είς Άφροδίτας τής Μήλου, τάς 
δέ οίραίας διαφυλάττει ούτω πάντοτε κατά πάσης έπιδρομής 
καιρικής. Ά λλα καί τους γέροντας καί. χάσης ήλικίάς καί 
τάξεως άνδ-ρώπους δεραπεύει αχό παντοίων νόσων ώς άλλη του 
Σιλωάμ κολυμβήδφα, πρός ·δέ. ουδέποτε σήπεται ούδ’ όζει. 
Πάσας δμως τάς ανωτέρω μνησ&τίσας ίδιότητας άπόλλυσι 
τό δδωρ ευθύς ώς. ή έλαχίστη λέξις έξελ&η τού στόματος 
αυτών ή ό ελάχιστος γέλως άκουσθ-ή, πριν φερω.σι τό δδωρ 
έν τή  οίκία. ’Επειδή δμως πολλάκις θ·υσίαι καί αποφάσεις 
τού γυναικείου φύλου έξέπληξαν τήν ανθρωπότητα,· δ ιά  
τούτο ουδόλως παράδοξον, ό τ ία ί  νεαραί αυται δεσποινίδες 
κατορ&ούσι νά έξέλδ·ωσι νικήτριαι καδ·’ δλων των προσκομ
μάτων καί' σκωμμάτων των έν τοΐς όδοΐς παράμενόντων 
μέχρι τής ώρας έκείνης καί έπιδιωκόντων νά κινήσωσι τάυ- 
τας είς γέλωτα ή ;δμιλίας άποοεικνύουσαι τρανώτ'ατά,' ότι 
καί τό φύσει λαλίστατον γένος δύναταί έν ανάγκη νά \γέ- 
νηται τό ' σιγηλότατον, ούδεμία δέ παρά τα ΐς γυ'ναξίν ανάγκη 
μείζων τής φιλαρεσκίας.   Κ. "  " '

Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α .

φδ-αρμένων ήδ·ών, περιέπιπτεν έίς σπασμούς άγανάκτήσεως, 
Τοιουτοτρόπως'είς τάς. χεΐρας τού άπλού τούτου · χωρικού 
εΤς κλάδος δένδρου έγένετο ή 'ράβδος τής' δικαιοσύνης καί 
τής άλη&είας, ή μηδέποτε ¿πατωμένη: <Ή' φήμη'του',χώρΐτ 
κού εΐχε διαδοδ·ή πέραν τών; έρίών τής έπάρχίας του: '

‘Ο γείτων τών φο'νευδέντών έδ·εώρησεν' οίς 'τ ό  αρεστόν 
μέσον πρός άνακάλυψιν τών δολοφόνων,, νά πρόσκαλέση'άμέί 
σως τον χωρικόν μέ τήν μαγικήν ράβδον·' ' "

'Ο  χωρικός 'οδτος, όστις ώνομάζετο ’Ιάκωβός Αυμάρ· 
(Jacques'A ym ar).'ουδόλως έδίστ.ασε .νά δεχ&η τήν'πρόσκλη- 
σιν, άλλ’ έσπευσευ άμέσως είς Λι*ών, ένδ·α χρόσέφέρε πρό- 
δ·ύμως τάς υπηρεσίας του είς τήν άμηχανούσάν· αστυνομίαν, 
ύπισχνούμενος νά άνακαλύψη τούς κακούργους 'διά'τής'& άύ- 
ματουργου ράβδου του: Κ ατά  τούς.'ήμετέρους· χρόνους δύ- 
νατα ι' νά δτωρη&ή ώς τό  μέγιστον θ·αύμα,ϊπώ ς' Ιγένετό 
δεκτή έκ μέρους τών άρχών μία τόιαύτή πρόσφορά.' Ά λλ’ 
ή δ'αυματουργική ένέργειά τού Λω'φινέζου χωρικού είχε-προσ
έλκυση τοσαύτα πλήδ·η φανατικών πιστών, τοσοΰτοι δέ. συν-' 
ετο ί'κα ί νηφάλιοι άνδρες ήρχισαν νά πιστεύωσιν: είς-άύτήν,' 
ώστε ό ' είσαγγελεύς -καί δ ανακριτής, καίπερ φοβούμενος 
μήπως -έκό·έσωσι τήν αξιοπρέπειαν ίω ν  είς 'τήν χλεύην -τού 
κοινού, έτόλμησαν δμως ‘νά δΌκιμάσωσι τό 'γέλο ΐον  ,τό.ύτο' 
πείράρ.α. Ώ δήγησαν λοιπόν'τόν χωρικόν .είς τό μέρος, ένΟ·«' 
διεπράχ&η 0 φόνος. Έ δω καν αυτώ ξύλον τι, .δπερ άπέκοψαν 
Ικ  τού πρώτου τυχόντος δένδρου, καί ό Αυμάρ κρατών είς 
τά ς χεΐρας'τό ξόλον τούτο ήρχίσε τά ς μυστηριώδεις έρευνας 
του, ένώ οί υπάλληλοι κυμαινόμ,ενοι μεταξύ 'τής έλπίδος, ν’ 
άνακαλύψωσι τό μυστήριον, καί τού φόβου, μήπως γε.ίνωσι 
γελοίοι; παρηκολουθ-ούν, μετά προσοχής τά ς κινήσεις - αυτού. 

Κ ατά τήν είσοδόν-του είς τό  υπόγειον, ή ράβδος Ιμε-
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νεν ακίνητος, μόλις δμως έπλησίασεν είς τό  μέρος ενδ·α εϊχεν 
εύρεδ·ή τό  πτώ μα τού οίνοπώλου, ό Αύμάρ καταλαμβάνεται 
ύπό προφανούς ταραχής, ·ό σφυγμός του έπιταχύνεται πυρε- 
τωδώς, ή δέ ράβδος τήν οποίαν έκράτει ήρχισε νά κάμπτε
τ α ι-· όλίγω περαιτέρω Ιπαναλαρ,βάνονται τ ά  αυτά συμπτοί-

νά όδηγή τόν Αύμάρ ώς ρινηλάτης κύων, δστις άμα ώς 
όσφρανδ-ή τό πρώτον ίχνος έξακολουδ·εΐ τήν ιχνηλασίαν του 
μέχρι τής άνευρέσεως του δίωκομένου. ‘Ο  Αύμάρ άκολου· 
θ-ών τήν Ιλκτικήν δύναμιν τής ράβδου, άναβαίνει είς το  οί- 
νοπωλεΐον, πλησιάζει είς τό ταμεΐον, όπόδ·εν έκλάπησαν τά
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ματα μ ετ’ ηύξημένης σφοδρότητος, μόλις εφδ·ασεν είς τό 
μέρ.ος, δπερ είχε καλυφδη υπό του πτώ ματος τής γυναικός. 
Ό  Αύμάρ φαίνεται έντελώς έξηντλημένος, ώσεί λιπόψυχων- 
οί δ έ  παριστάμενοι καταλαμβάνονται ύπό έκπλήξεως Ιάι τω 
παραδόξω θ-εάματι.

Μόλις ή ράβδος ευρε τοιουτοτρόπως τό  πρώτον σημεΐον 
τής άναχωρήσεως πρός άνακάλυψιν των κακουργών, ηρχισε

χρήματα, καί Ιντεύδ·εν έξακολου&εΐ τήν πορείαν του είς τό 
ύπαιθρον, κατ’ άρχάς μέν είς τήν αύλήν τού αρχιεπισκοπι
κού παλατιού, έπειτα δέ διά τής έν τω  'Ροδανώ γεφύρας 
έξω τής πόλεως, διευθ-υνόμενος παρά τή  δεξιά όχ&η κατά 
το μήκος τού ποταμού. Ε ντα ύ θ α  διακλάδούνται αίφνης 
τά  ίχνη, καί ό δ·αυμάσιος Ιχνηλάτης αμφιβάλλει έπί μακρόν 
περί τού άριϋ·μοϋ τών διωκόμενων φονέων, άλλοτε μέν νο-
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μίζων οτι^ήσαν^ δύο άλλοτε δέ τρεις. Ή  αμφιβολία του παρά τη  γεφύρα τής Vienne διατάσσει να διαπλεύσωσιν
έπαυσεν, ^αμα ως είσήλδεν είς τήν μικράν οίκίαν ενός κη- τ ι  τόξον, ύπο το όποιον άλλως ούδείς λεμβούχος συνείδιζε
πουρου, ήτις εύρίσκετο παρά τήν δχδην του 'Ροδανού· έν- να διαπλέη· έκ τούτου συνεπέραναν ότι οί φανείς, μή δέλον-
τα ϋδ*  Ισχυρίζεται ότι εΐχον είσέλδ-η τρεις ένοχοι, οίτινες τες να έχωσι μάρτυρα τής φυγής των, έπεραιώδησαν άνευ
έκάδ·ησαν παρά τινα έν τώ δωματίω εύρισκομένην τράπεζαν λεμβούχου καί έν άγνοια των πλωϊμωτέρων μερών του πο-
καί ήγγισαν φιάλην τινά, ήτις είσέτι ΐστατο επί τής τρα- ταμου. Αποβιβάζονται είς το  μέρος, ένδα oc φονεϊς εΤχον
πέζης. 'Ο  κηπουρός καί οί λοιποί κάτοικοι τής οικίας έρω- άποβιβασδή κατά τους λόγους του Αύμάρ· μεταβαίνουσιν
τηδέντες ούΒεμίαν πληροφορίαν δύνανται νά δώσωσιν, ή δέ είς όλα τ ά  πανδοχεία, ένδα εΐχον διανυκτερεόση· πανταχοΰ
^άβδος του Αυμάρ διατελεΤ έν ήρεμία· αίφνης ομως είσέρ· ή ράβδος δεικνύει καί αύτάς τά ς κλίνας έφ’ ών έκοιμήδη-
χονται είς το  δωμάτιον δύο παιδία τοϋ κηπουρού, ήλικίας σαν, τάς τραπέζας, παρά τάς οποίας έκάδισαν, τα  ποτήρια,
ϋ έως ΙΟ^έτων, καί ή ράβδος αρχίζει αμέσως νά ταράσσηται. έκ των οποίων έπιον. Ό  ξενοδόχος καί οί δεαταί έμειναν

Οί άδώοι οδτοι μάρτυρες άνακρίνονται καί όμολογοϋσι έκπληκτοι
πραγματικως, οτι κατά τινα κυριακήν περί τήν πρωίαν εΐχον 
έλδη τρεις άνδρες οίτινες Ικάδησαν παρά τήν τράπεζαν καί 
εκένωσαν μίαν φιάλην οίνου, την αυτήν ακριβώς φιάλην, ήν 
έδείκνυεν ή ράβδος του Αυμάρ. 'Ο  ανακριτής ήρχισεν ήδη 
να αμφιβαλλη αν ωφειλε νά δώση είς τον Αυμάρ τά  μέσα 
προς έξακολούδησιν των έρευνων του αίτινες Κύριος οΐδε έπί 
πόσον χρόνον δ·ά διήρκουν καί είς ποιον μέρος δ ά  κατέλη- 
γον. Αποφάσισε λοιπόν, πρίν ή  άποπέμψη τόν Αυμάρ, νά 
βεβαιωδή περί τή ς αξιοπιστίας α υ το ί δ ιά  του εξής πειρά
ματος, τό  όποιον δ ά  άνεκάλυπτεν έξ άπαντος πάσαν ένδε- 
χομένην απάτην. Έ λαβον πολλούς πελέκεις καδ’ όλα όμοιους 
προς τόν αίματόφυρτον έκείνον, όστις εόρέδη έν τω υπογείω 
του οινοπωλείου, καί κατέχωσαν αυτούς συγχρόνως με τόν 
τελευταίον τούτον είς διάφορα μέρη τοϋ κήπου τοϋ κυρίου 
de M ontgirol, τοϋ εφόρου τής έπαρχίας. Ό  Αυμάρ προσ- 
εκλήδη κατόπιν νά εύρη διά τής ¡5άβδου του τό μέρος, ένδ·α 
ήτο κεχωσμένος ό πέλεκυς, δ ι’ ου διεπράχδη τό κακούρ
γημα. Ο  Αυμάρ άνεκάλυψεν αυτό εντός ολίγων στιγμών 
άνευ τής ελάχιστης δυσκολίας. Α ί σπασμωδικαί κινήσεις 
τής ράβδου έσταμάτησαν αυτόν ακριβώς είς τό μέρος έκεϊνο, 
υπο το  οποίον εύρίσκετο τό σώμα τοϋ έγκλήματος. Πάντες 
έξεπλάγησαν, άλλα τό  δαϋμα έφαίνετο τόσον άνεξήγητον, 
ώστε απεφάσισαν νά κάμωσί καί δεύτερον χείραρ.α. Έ δεσαν 
αύτοϋ τούς όφδαλμούς, περιήγαγον αυτόν δ ιά  πολλών ελιγ
μών καί λοξοδρομήσεων μακράν τοϋ κήπου όπως τόν άπο- 
πλανήσωσι, προσεπάδησαν δ ιά  παντός μέσου νά παρασκευά- 
σωσιν αυτω πάντα τ ά  δυνατά έμπόδια, άλλ’ είς μάτην: ή 
ράβδος ώδήγει αυτόν μετά καταπληκτικής ασφαλείας είς 
τό  μέρος, ένδα έκρύπτετο ό ζητούμενος πέλεκυς. Οί έπι- 
δυμοΰντες νά μάδωσι λεπτομερώς τά  καδ·’ εκαστα των πει
ραμάτων τούτων, καί νά βεβαιωδώσι περί τής άληδ·είας των 
ένταϋδα γραφόμενων δύνανται νά άναγνώσωσι τό  έπίσημον 
γαλλικόν περιοδικόν ,,Έρμήν“ (Merkur) τοϋ Αύγουστου 1692 
σελ. 114.

Διά των πειραμάτων τούτων ήρδη πάσα σχεδόν άμωι- 
βολία περί τής δαυματουργικής δυνάμεως τοϋ Αυμάρ, Αί 
προλήψεις τή ς πνευματικής άναπτυξεως καί των φώτων, ή 
υπερήφανος προκατάληψις τής άνδ-ρωπίνης επιστήμης απέ
ναντι τοϋ άνεξηγήτου ήναγκάσδη νά ένδώση είς τήν έκ μέ
ρους τοϋ άπλοϋ χωρικοϋ παρεχομένην ελπίδα τής άνακαλύ- 
ψεως των κακούργων. Άπεφασίσδη λοιπόν ή έξακολού&ησις 
τών έρευνων τής αστυνομίας υπό τήν οδηγίαν τοϋ Αυμάρ. 
Μετ’ ού πολύ, κάτωδεν τής γεφύρας τοϋ Ροδανοϋ είς άπό- 
στασιν ήμίσεως χιλιομέτρου, φαίνονται ίχνη έπί τή ς αμμώ
δους οχδης, δηλοϋντα ότι οί φονεϊς εΐχον έπιβή πλοιαρίου 
τινός, όπως περαιωδώσιν είς τήν αντίπεραν όχδην. Ό  Αυμάρ 
μετα  τή ς συνοδείας του παραλαμβάνει ωσαύτως πλοιάριόν 
τ ι  καί άκολουδεΐ τήν οδηγητικήν ελξιν τής ράβδου το υ ’

'Η  μικρά συνοδία υπό τήν οδηγίαν τοϋ Αυμάρ πλησιά
ζει έπί τέλους είς τ ι  παρά τώ  Sablons τεταγμ.ένον στρατο
πέδου. Έ ντα ϋδα  'καταλαμβάνεται ό Αυμάρ υπό σφοδροτά- 
της ταραχής, συμπεραίνει δέ έκ τοϋ έκτακτου τούτου παρο
ξυσμού, ότι οί φονεϊς εύρίσκονται έκεΐ πλησίον .συγχρόνως 
ομως έγκαταλείπουσιν αυτόν αί δυνάμεις· δέν δόναται νά 
φέρη είς πέρας τήν αποστολήν αύτοϋ, έκσφενδονίζει τήν 
ράβδον άφ’ έαυτοϋ καί τρέπεται είς φυγήν. Επανέρχεται 
είς Lyon, ένδα δικαιολογεί τήν φυγήν αύτοϋ λέγων ότι έφο: 
βήδη μήπως, άνακαλυπτομένου τοϋ ένοχου έν τώ  στρατο- 
πέδω ίσως υπό τήν στολήν μεγάλου τινός άξιωμ.ατικοϋ, δά 
έξετίδετο είς τήν χλεύην ή καί τους αίκισμούς των στρα
τιωτών. Ενταϋδα όμως έμπνέουσιν αυτω νέον δάρρος καί 
αποστέλλουσιν αύτον μέ συστατικά γράμματα κ α ί 'μ ε  νέαν 
ένοπλον συνοδίαν όπίσω είς τό Sablons. Τήν φοράν όμως 
ταύτην έρχεται πολύ άργά. 'Ο  φονευς είχεν έγκαταλίπη τό 
στρατόπεδον. 'Ο  Αυμάρ όμως έξακολουδεΐ περαιτέρω τήν 
πορείαν του, καί άφικνεΤται είς τό Beaucaire. Έ νταϋδα  
συμπεραίνει έκ τής διακλαδώσεως τών ιχνών ότι οί φονεϊς 
εχωρίσδησαν. Αυτός όμ.ως άκολουδεϊ τά  ίχνη έκεϊνα, προς 
τά  όποια φαίνεται περισσότερον κλίνουσα ή ράβδος του. 
Μετ ού πολύ άφικνεΐται προ τής πόλης τοϋ δεσμωτηρίου 
τής πόλεως καί ένταϋδα καταλαμβάνεται αίφνηδίως ύπό πυ- 
ρετωδους παροξυσμού, ή ράβδος κραδαίνεται σπάστικώς είς 
τάς χεϊράς του, καί ή κατάστασίς του ¿μοιάζει πρός τήν 
υπο τών αρχαίων περιγραφομένην ταραχήν, ύφ’ ής κατε- 
λαμβάνετο ή Ιν Δελφοϊς Πυδία. Άποφαίνεται μετά βε- 
βαιότητος ότι έν τω δεσμωτηρίω ευρίσκεται ό εις έκ τών 
φονέων.

Έ ν  τώ  δεσμωτηρίω εύρέδησαν δεκαπέντε κατάδικοι, 
οίτινες ύπεβλήδησαν πάντες είς τό πείραμα τής μαγικής 
ράβδου τοϋ Αυμάρ. Ή  ράβδος έδείκνυεν ώς τόν ζητούμε- 
νον φονέα κυφόν τινα, όστις προ μιας ώρας είχε φυλακισδή 
ένεκα μικράς τίνος κλοπής. 'Ο  κυφός ουτος μετήχδη είς 
Λυών ένδα καί έδικάσδη.

Ο  Αυμαρ Ιξηκολούδησεν ήδη μετά μείζονος δάρρουί 
και πεποιδήσεως τάς έρευνας αύτοϋ πρός άνακάλυψιν τών 
λοιπών συνενόχων· ή ράβδος ώδήγησεν αυτόν είς Τουλών. 
Έ ντα ϋδα  έβεβαιώδη διά τοϋ συνήδους πειράματος, δτι οί 
ζητούμενοι κακούργοι εΐχον δειπνήση τη  προτεραία έν τινι 
πανδοχείω καί εΐτα άπέπλευσαν έκ τοϋ λιμένος τής πόλεως. 
Μετα βραχυν τινα δισταγμόν άπεφασίσδη ή κατά δάλασσαν 
περαιτέρω καταδίωξις τών συνενόχων, ήτις ομως άπέβη 
άκαρπος, διότι μετά μακρόν τινα χλοϋν, καδ’ ο°ν πολλάκις 
εΐχον άποβιβασδή είς διάφορα μέρη τής ακτής, ό Αύμάρ 
διεβεβαίου ότι οί -ένοχοι εΐχον υπερβή τά  όρια τοϋ βασιλείου 
καί ή καταδίωξις αυτών ήδύνατο νά διαρκέση έπί μακρό- 
τατον χρόνον.

ΚΛΕΙΩ. 107

Οί άναγνώσται ήμών έπιδ·υμοΰσιν ίσως νά μάδωσι λε
πτομέρειας τινάς περί Τής δίκης τοϋ κυφοϋ. Οδτος άπε- 
δείχδ·η ένοχος τοϋ φόνου τών δύο συζύγων έν Λυώνι καί 
κατεδικάσδη είς τόν δ ιά  τοϋ τροχού δάνατον. Καί κατ’ 
άρχάς μέν ήρνεΐτο τήν ενοχήν του, ισχυριζόμενος ότι ουδέ
ποτε ήτο έν τή  πόλει τή ς Λυώνος καί ούδέν απολύτως 
έγνώριζε περί τοϋ διαπραχδέντος κακουργήματος. Κατόπιν 
ομως, αφοϋ ήχδη είς όλα τά  καπηλεία καί ξενοδοχεία, ένδα 
εΐχε διανυκτερεύση καί δειπνήση μετά τών λοιπών συνενό
χων κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ Αύμάρ, καί άφοϋ ανεγνω- 
•ρίσδη πανταχοΰ υπό τών ξενοδόχων και λοιπών παρατυχον- 
των ξένων, ήναγκάσδ-η νά δμολογήση τήν ένοχήν του καί 
προσεπάδει μόνον νά έλαφρύνη τήν είς τό κακούργημα συμ
μετοχήν του, λέγων ότι οί διαπράξαντες κυρίως τόν φόνον 
ήσαν οί δύο του σύντροφοι, αυτός δε μόνον παρετήρει χωρίς 
νά λάβη ένεργόν μέρος.

,,'Η ομολογία του“ γράφει σύγχρονός τ ις  ,,συνεφώνει

πληρέστατα μέ όλας τάς διαβεβαιώσεις τοϋ Αύμάρ καί με 
πεντήκοντα άλλας ανεξαρτήτους περιστάσεις, έξ ών κατε* 
δεικνύετο έναργέστατα ή ένοχή του, ούτως ώστε σπανίως 
άλλο κακούργημα έγένετό ποτε μετά τοσαύ.της έναργείας 
καταφανές.“ ·

Τοιαϋτα συνέβησαν έν Λυώνι κατά τό  έτος 1692. Τό 
γεγονός τοϋτο διήγειρε φυσικω τω λόγω τόν γενικόν δαυ- 
μασμόν πάντων τών συγχρόνων καί μεταγενεστέρων. Άπει- 
ράριδ-μοι μελέται καί διατριβαί έγράφησαν υπό φιλοσόφων, 
φυσικών, δεολόγων, πρός έξήγησιν τοϋ φαινομένου τούτου. 
Οί φυσικοί ήρνοϋντο τήν ύπαρξιν υπερφυσικής δυνάμεως έν 
τώ Αύμάρ. Καί πράγματι τήν γνώμην των έπεκύρωσε τό 
γεγονός ότι ό Αύμάρ, ότε ήχδ·η είς ΓΙαρισίους όπως ύπο- 
βληδη είς έπιστημονικάς έρευνας, άπώλεσεν έντελώς τήν 
προτέραν αύτοϋ δύναμιν. "Οπωςδήποτε όμως τ ά  ανωτέρω 
περιγραφέντα γεγονότα μένουσιν είσέτι ανεξήγητα.

[Έ κ  το ϋ  γερμ ανικού .)
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Εΐνε ή όγδοη από τής Άναστάσεως τοϋ Ίησοϋ ήμέρα. 
Οί μαδηταί, διασκορπισδέντες κατά τήν ώραν τής συλλή- 
ψεως του διδασκάλου υπό τών Ιουδαίων, καταδιωχδεντες 
εΐτα υπό τοϋν ιδίων μετά τόν τραγικόν αύτοϋ δάνατον καί 
καταφυγόντες είς Γαλιλαίαν, συνέρχονται έντρομοι έκεΐ καί 
έν αγωνία άναμένουσι τήν πραγμάτωσιν τών προρρήσεων 
τοϋ Ίησοϋ. Τό άγγελμα τής Άναστάσεως, δπερ αί γυναίκες 
κηρύττουσι, δεν άρκεϊ όπως καδησυχάση αυτούς! Έ χουσιν 
ανάγκην τής άκτινοβόλου τοϋ Ναζωραίου δψεως δ ιά  νά συν- 
έλδωσιν είς εαυτούς! Δέον ν’ άντηχήση πάλιν είς τ ά  ώτά 
των ή συμπαδής καί γλυκεϊα φωνή του όπως άνακτήσωσι 
τό άπολεσδέν δάρρος των! Εΐνε ανάγκη ό υίός τή ς παρ- 
δένου νά δείξη αύτοϊς είσέτι μίαν φοράν τήν ύπεράνδρωπον 
δυναμίν του, καταβάλλων καί περιφρονών τόν δάνατον, 
διαρρηγνύων τά ς μαρμαρίνους τοϋ τάφου του πλάκας, καί 
συνάζων τους διεσπαρμένους καί πεφοβισμένους μαδητάς, 
έμπνεύση αύτοϊς τό ήδικόν έκεϊνο δάρρος τής περιφρονήσεως 
παντός γηΐνου, παντός σωματικού πόνου, καί αυτής τής 
ζωής χάριν τής ιδέας, χάριν τής άληδείας! Έ δ ε ι  νά δ ιά 
λυση καί πασαν αμφιβολίαν, ήν δυνατόν νά έπήνεγκεν ή 
καταδίκη του, ό δάνατός του, ό μεταξύ τών μαδητών 
του έπικρατών φόβος.

Καί ίδοΰ αύτός έν μέσω αυτών αίφνιδίως έμφανιζό- 
μενος, αναφωνεί ,,Είρήνη υμϊν“. Ή  παρουσία τοϋ διδασκάλου 
διαλύει πάσαν αμφιβολίαν έπαναφέρων εν άκαρεί τό άπο- 
λεσδ'εν δ-άρρος καί τήν «γαλλίασιν! Οί πρώην πεφοβισμένοι 
καί έντρομοι άλιεϊς έξαλλοι νυν έκ χαράς έξέρχονται καί 
άναφωνοϋσιν „Έωράκαμεν τόν Κύριον!“

Είς μόνον έκ τών μαδητών δέν συγκινεΐται εύκολως 
έπί τοϊς γιγνομένοις, ούδέ παρασύρεται έκ τοϋ χαρμόσυνου

τής Άναστάσεως αγγέλματος. Ό  ίδιόρρυδμος τόν χαρα
κτήρα, ό σκεπτικός καί λακωνικός Θωμάς, όστις σιωπήσας 
καδ’ όλον τόν χρόνον τής μετα τοϋ Ίησοϋ συμβιώσεώς του, 
έπιφυλάσσεται μετά τόν δάνατον αύτοϋ, μετά τήν άνάστα- 
σίν του, νά προβή είς τολμηρόν διάβημα, έν ω συγκεντροϋται 
όλη του ή δράσις, καί νά εΐπη βαρυσήμαντον φράσιν, ήτις 
έμπεριέχει όλην τήν διδαχήν του. Ουτος δέλει νά βεβαιωδή 
κατά πρώτον περί τοϋ δανάτου καί εΐτα νά πιστεόση εΐί 
τήν Άνάστασιν! Ά παιτεϊ νά Ιλέγξη τό  έργον τοϋ διδασκά
λου! Προτάσσει τόν έλεγχον χάριν τής πίστεως, τήν πραγ
ματικότητα χάριν τής άληδείας! Δια τής δυσπιστίας του 
στηρίζει τήν πρός τόν Ίησοϋν π ίσ τ ιν  δ ιά  τοϋ έλέγχου του 
παρουσιάζει γυμνήν τήν άλήδειαν! Ψυχρός όδεν καί α τά 
ραχος προβαίνει είς τό έργον τής έξελέγξεως έν μέσω τών 
λοιπών μαδητών, ζητών ούχί μόνον νά ΐδη  τόν διδάσκαλον, 
ούχί μόνον νά άκοόση τής φωνής του, άλλά καί να ψαύση 
τά ς έκ τών πληγών αίματωμένας χεϊράς του καί νά έγγίση 
τήν αίματόφυρτον πλευράν του! Άλλ’ οποίαν λαμψιν δα  έξ* 
ηκόντιζεν ή όψις τοϋ Ίησοϋ! 'Ο ποία δ ά  ήτον ή έλκυστικη 
τών όφδαλμών του δύναμις! ‘Οποιος ό τόνος τής δείας 
καί έπιβλητικής φωνής του! Ό  τραχύς καί άκαμπτος Θω
μάς προ τοϋ Ίησοϋ, προκαλοϋντος αύτόν όπως προβή είς το 
έργον τής έξελέγξεως καί παρουσιάζοντος αύτω τάς πληγω- 
μένας του χεϊράς, αίσδάνεται εαυτόν κλονιζόμενον, μή δυ- 
νάμενον νά κρατηδή! Κ άμπτεται, γονατίζει, πίπτει προ 
τών ποδών του, καί περιβάλλων δ ια  τών χειρών του τ ά  γό
νατα αύτοϋ αναφωνεί έν συγκινήσει έκεϊνο όπερ. μετ’ αυτοϋ 
έκτοτε έκατομμύρια λαών άναφωνοϋσιν „'Ο Κύριός μου καί 
ό Θεός μου“.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-

  -
Ο Δ  A  I Μ f i  Ν.

Διήγημα υπό 1 .1 .  K P A S -E B S K T .
(αννέχεια.)

—  „ 0 ά  ελδω καί έγώ έκεΐ“, υπέλαβεν ή Ά γγλ ίς μει- Ο Άδριανός ύπεχώρησε κατά Ιν βήμα, ένευσε προς τους
διώσα, καί τείνουσα τήν χεΐρα πρός τόν Άδριανόν προσέδηκε συνοδοιπόρους του, οίτινες πόρρωδεν υπεκλίδησαν είς τήν 
σιγά: „Ε λπ ίζω  νά σάς έπανίδω“. ώραίαν νεάνιδα καί έξηκολούδησαν τήν οδοιπορίαν των
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στρέφοντες άπό καιρού εις καιρόν προς τ ά  οπίσω τό βλέμμα. 
Ί1  ΜΙς 'Ρ όζα  έκάθισε πάλιν και ήρχισε νά ίχνογραφή, άν 
δ :  το  βλέμμα της έπλανάτο ολίγον τ ι  μακρότερον τοΰ δέον
τος, ή χειρ αύτής όμως έγραφεν έπί τοΰ χάρτου νέας, ώραιο- 
τίρας γραμμάς.

—  „Κύριε παθηγητά!“ είτεν  ο Μαριανοζ πολωναττί, 
άφοΰ άπεμακρυνθησαν ολίγον. „Πως σας φαίνεται αυτό το 
πράγμα; 'Ο  -μαθητής σας, μόνον καί μόνον δ ιά  νά άπο- 
φύγη αυτήν τήν Ά γγλίδα , έπεχείρησε τήν έκδρομήν ταύτην 
είς τό Σορρέντον. Δεν είναι τούτο αμάρτημα κατά τοΰ 
ωραίου καί κατά  τής νεότητος; Ή  τάχη όμως πρός πείσμα 
εφερεν αυτήν είς τον δρόμον μας! Πως σάς φαίνεται; . .

'Ο  καθηγητής έμειδίασεν ήπίως.
— ,,Έ  ωραία Ά γγλίς“ εΐπεν ό καθηγητής, δεικνάων 

ότι εΐχεν έννοήση τον μαθητήν του καλήτερον ή 6 φίλος 
αυτοΰ. — ,,Η  ωραία ’Α γγλίς ήδυνατο νά θανατώση τό 
ποίημα!!“

βριαμβευ'ων παρετήρησεν ό Αδριανός τον φίλον του, 
όστις εμεινεν έκπληκτος έπί τη  απαντήσει ταύτη καί ουδό
λως ευηρεστήθη έξ αυτής.

— „Πρέπει να όμολογήσω ότι διδάσκαλος καί μαθητής 
συμφωνοΰσιν έν θαυμαστή αρμονία, καί δ ιά  τούτο σιωπώ“, 
. . . εΐπεν ο Μαριανος. „Τό ποίημα ϊσταται υπεράνω παν
τός άλλου πράγματος . . . ούχ ήττον όμως ή Ά γγλίς είναι 
καί μένει θαυμασίως ωραία!!

4.
Βραδέως έλαόνοντες άφίκοντο τέλος περί τήν έσπέραν 

είς τό Καστελλαμάρε, τό όποιον κατά τήν ώραν ταότην 
του' έτους ήτο σχεδόν έρημον, ούτως ώστε ευκόλως ήδυνή- 
θησαν νά εϋρωσι κατάλυμα. Τό δεύτερον μέρος τοΰ ταξει- 
δίου συνέδεσε στενοτερον τούς τρεις συνοδοιπόρους, οίτινες 
ήδη συνδιελέγοντο περί πολλών καί ποικίλων ζητημάτων 
*0 κόμης Μαριανος, όπως απόκτηση τήν εύνοιαν τοΰ Αδρια- 
νοΰ, άπείχετο πάσης ειρωνείας, προσεπάθει δέ μάλιστα νά 
γείνη αρεστός καί είς τόν καθηγητήν, καίτοι δεν ευρισκε 
μεγάλην ευχαρίστησιν είς τόν „σχολαστικόν“ διδάσκαλον. 
Ό  Άδριανός, όστις έφλέγετο υπό τής έπιθυμιας νά φανή 
έν όλη αυτοΰ τη  δόξη καί τώ  μεγαλείω ένώπιον τοΰ Σε- 
νοάτα, ώμίλει διηνεκώς καί εθιγε τό  θέμα έκεΐνο, όπερ άλλως 
πάντοτε άπέφευγε κατά τό δυνατόν Ιπί παρουσία ξένων 
προσώπων, έδιδεν απρόκλητος έξηγήσεις περί τοΰ ποιήματος 
του, περί τή ς σειράς τών ιδεών αότου, περί τοΰ όλου σχε
δίου καί τής συναρμογής τών μερών αυτοΰ κτλ. Ό  Σενοί- 
τας ήκροάτο μετ' έντεταμένης προσοχής, χωρίς όμως νά 
φανερώνη τήν ιδίαν του γνώμην. Περί τό τέρμα τής οδοι
πορίας, καθ·’ ήν συχνάκις εΐχον σταματήση καί άναπαυθή. 
ό ποιητής ωμίλησε τόσον πολύ, μετά τοσαότης ζωηρότητος, 
μετά  τοσοΰτον άκατασχέτου ζήλου καί ενθουσιασμού, ώστε 
μόλις ήδυνατο ν’ άναπνεΰση, άμα δε τη  άφίξει του έν Κα
στελλαμάρε ήσθάνετο τοσοΰτον κάματον καί τοσαάτην έξ- 
άντλησιν τών δυνάμεων του, ώστε ήναγκάσδη αμέσως νά 
κατακλιθή έν τω παραχωρηθέντι αυτώ δωματίω. Ό  Μα- 
ριάνος καί 6 Σενοάτας έφρόντιζον περί αυτοΰ. Εΐχον παρα
κείμενα δωμάτια καί μικρόν τινα αίθουσαν κοινήν. Ό  κόμης 
ίσχυρίζετο ότι ή έξάντλησις τοΰ Άδριανοΰ προήρχετο έκ 
πείνης καί δ ιά  τούτο  διέταξεν αμέσως νά έτοιμασ&ή τό 
γεΰμα. ·.

— „Καί ο! ποιηταί ακόμη πρέπει νά τρώγουν καί νά 
τρέφωνταΓ“ είπε τω  καθηγητή ,,έγώ δέ, όστις είμαι ή βα-

δίζουσα πεζότης, αποθνήσκω σχεδόν υπό της πείνης. Ά ς 
φροντίσωμεν λοιπόν νά ένισχάσωμεν το σώμα.“.

Τό ξενοδοχεΤον, είς τό όποΤον κατέλυσαν, καί τό όποιον 
έξέλεξεν αυτός ό κόμης Μαριανος, ώς είδήμων τοΰ τόπου, 
ήτο έν έκ τών αρίστων καί άκριβωτάτων, δ ιότι εν αότω 
χχτέλνον  συνήθως οι τά ς  μεγίστας αξιώσεις εχοντες Ά γγλοι. 
Εΐνε πιθανόν οτι ο κόμης, τόν όποιον έκτάκτως προσείλκυ- 
σεν ή καλλονή τής δεσποινίδας 'Ρόζα, έσχε τήν προδοτικήν 
ίδέαν, ότι καί ή ωραία Ά γγλίς θά  κατέλυεν είς τό  αυτό 
ξενοδοχείου. Συνέβη δε πράγματι ό,τι ό κόμης προεΐδεν. 
.Ό τε  ήτοιμάσθη τό γεΰμα, είσήλΟ·εν ό υπηρέτης καί άνήγ- 
γειλεν οτι καί άλλοι ξένοι έμελλον νά λάβωσι μέρος είς τήν 
αύτήν τράπεζαν έν τώ κοινω εστιατορίω. Ό  Άδριανός ήθελε 
νά διαμαρτυρη&ή κατά τής κοινής έστιάσεως μετά ξένων 
προσοίπων, άλλ’ ό κόμης Μαριανος κατώρθωσε νά τόν πείση, 
οτι είς τό ταξείδιον ή συντροφιά ξένων είναι μάλλον δια- 
σκεδαστική ή ενοχλητική. Ό  καθηγητής έμενεν' έν ουδε- 
τερότητι καί ό Άδριανός συγκατετέθ-η έπί τέλους, άν καί 
μετά τίνος δυσαρεσκείας, νά μεταβή είς τό έστιατόριον. 
Έ κ ε ΐ ευρον ήδη τήν Ά γγλίδα  μετά τής συνοδευουσης αυτήν- 
σιωπηλής κυρίας με τήν μακράν κόμην, έρυθράν ρίνα. καί 
δυσηρεστημένον πρόσωπον, ενώ τουναντίον τό πρόσωπον τής 
δεσποινίδος 'Ρόζα έλαμπεν έκ τής ευθυμίας, τής έλευ&ερίας 
καί τής υγείας. Ό  Άδριανός, είς τόν όποιον ό κόμης έψυ- 
θίρισέ τ ι ,  συνέστησε τούς συντρόφους έπισήμως, ένώ ό κα- 
θηγητής, όστις ώμίλει ευχερώς πολλάς γλώσσας, άπεδήλωσε 
κατά τήν σάστασιν ότι ήτο γνώστης καί τής αγγλικής. Ή  
Μις 'Ροζα συνέστησε τόν καθηγητήν είς τήν κυρίαν Τρελ- 
λάβνεΰ, τήν συνοδεόουσαν αυτήν. Ό  Μαριανος κατώρθωσε 
διά πολλής Ιπιτηδειότητος καί πανουργίας, νά λάβη 0·έσιν 
Απέναντι τής Ά γγλίδος, παρά τό πλευρόν"της όποιας έκά- 
θισεν ό Άδριανός, λαβών τήν θέσιν ταύτην παρ’ αυτής τής 
δεσποινίδος ‘Ρόζα, ήτις ήτο άπησχολημένη άποκλειστικώς 
μέ αυ’τόν: Εννοείται οτι ή πρώτη συνδιάλεξις ττο  περί τής 
Ιτα λ ία ς , της Νεαπόλεως καί τών φυσικών τής χώρας καλ
λονών.

'Ο  Άδριανός έξέφρασε τήν ίδέαν, ότι ή αίωνία απειλή 
τής καταστροφής έπαυξάνει τά  θέλγητρα τών τόπων τού
των, τό υπό τούς πόδας τρέμον έδαφος, τα  άνακόπτοντα 
όρη, τα  είς τον αέρα ιπτάμενα χώματα, μειδίαμα τής αίω- 
νίας είρήνης έπί τοΰ κοιμητηρίου. Ή  ΜΙς ‘Ρόζα ευρεν, ότι 
έκ τής περιγραφής ταύτης τοΰ ωραίου ήδύνατό τ ις  νά δια- 
κρίνη τόν ποιητήν. Ό  κόμης Μαριανος προσέθηκεν ότι 
πάντα τά  ποιητικά πνεύματα ελκόονται υπό τών ¡θέλγητρων 
τής Ιτα λ ία ς  καί ίδία τής Νεαπόλεως, καί ώμολόγησε τήν 
αδυναμίαν του, ότι έκ τής χώρας ταύτης δεν ήδύνατο ν’ 
άπομακρυνθή. Έ πεθύμει προφανώς είς τά  όμματα τής 
Ά γγλίδος νά φανή ολίγον τ ι ποιητής, νομίζων ότι τοιουτο
τρόπως ήδύνατο νά έφελκύση έφ’ εαυτόν φιλοφρονέστερόν τι 
βλέμμα παρ’ αυτής, άλλ’ ή ώραία Ά γγλίς έδεικνύετο ανη
λεώς ψυχρά πρός αυτόν καί δλως άφωσίωμένη είς τόν Άδρια- 
νόν, τοΰθ’ όπερ ουδόλως έφρόντιζε νά κρύψη. Ό  ποιητής, 
.καίπερ κολακευόμενος έκ τούτου, έφέρετο όμως μετ’ έπιφυ- 
λάξεως, ήτο μελαγχολικός, αφηρημένος καί ολιγόλογος, τοΰθ’ 
όπερ ή Ά γγλίς άπέδιδεν είς τήν άναχώρησιν τής μητρός του. 
'Ο  Μαριανος οΰδεν απολύτως έκέρδησεν έκ τής πρώτης ταύ
της συνεντεύξεως μετά τής δεσποινίδος 'Ρ όζα  καί ήναγκά- 
σ&η νά χωρισ&ή άπ’ αυτής ένωρίτερον ή ότι έπεθύμει, διότι 
ό Άδριανός ήγέρδ-η αμέσως μετά  τό φαγητόν άπό τής τρα- 
πέζης καί συμπαρέσυρε μεθ’ έαυτςΰ καί τους άλλους. Ό
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καθηγητής, οστις συνδιελέγετο μετά τής κυρίας Τρελλάβνεΰ 
καί οστις μάλιστα κατώρθωσε νά καταστήση ευ&υμον καί 
πολύλογον τήν άλλως σιωπηλήν γυνάΐκα, είχε συγχρόνως 
καιρόν νά παρατηρήση τήν συμπεριφοράν του μετριόφρονος 
μαθητου του.

Ό  Άδριανός, οστις προ τοΰ φαγητού  μόλις ήδυνατο νά 
σταθή όρθιος εκ τοΰ πολλοΰ καμάτου καί τής καταπονή- 
σεως, άμα ώς έπέστρεψεν είς τήν κατοικίαν του μετά τών 
συντρόφων, εγένετο, συνεπεία έσωτερικής τίνος άντιδράσεως, 
ζωηρός, εύθυμος καί όμηλητικός. Έδήλωσεν είς τόν καθη
γητήν, ότι ουδόλως έσκόπευε νά κοιμηθή άκόμη, διέταξε 
νά παρασκευασθ-ή τέϊον καί, χωρίς διόλου νά παρατηρήση 
τήν δυσθυμίαν τοΰ Μαριάνου, προσεκάλεσε τούς συντρόφους 
είς τόν εξώστην, όπως συνδιαλεχθώσιν είσέτι ολίγον. Η 
νύξ ήτο θαυμασιωτάτη, άπό δέ τοΰ έξώστου, καίτοι ουδέν 
άλλο έφαίνετο εί μή ή έπαλλαγή τοΰ φωτός καί τής σκιάς 
μεταξύ τών πυκνών δένδρων τοΰ υπό τής σελήνης φωτιζό
μενου κήπου, άνέπνεον όμως μετ’ ανέκφραστου ηδονής τήν 
άρο>ματώδη αύραν τών μεσημβρινών χωρών. Ό  κόμης, αφου 
έπί τινας στιγμάς έμεινε σκυθρωπός καί συνωφρυωμένος, 
έθεώρησεν ώς καταλληλότερον νά έπανέλθη είς τήν προτέ- 
ραν αυτοΰ ευθυμίαν καί φαιδρότητα. Ό  Σενοάτας εγεινεν 
ωσαύτως όμηλητικώτερος καί ευθυμότερος υπό τήν έπίδρασιν 
τής συναναστροφής, τής ώραιοτάτης νυκτός, καί τής γενικής 
ζωηρότητος. Ό  Άδριανός ήτο τήν νύκτα, ώς συνήθ·ως, ο 
ζωηρότατος πάντων. Ή  ομιλία ήρχισε μέ τάς αναμνήσεις 
τής νεότητος, τά ς όποιας ό Σενοάτας μετά  συγκινήσεως ανέ

φερε, διαβεβαιών σύν τοΐς άλλοις ότι έν τώ Άδριανώ λίαν 
ένωρίς, κατά  τήν παιδικήν του ήλικίαν, διείδε τόν μέγαν 
ποιητήν.

— ,,Άλλά τήν παροΰσάν μου κατάστασιν έν τώ συνόλω 
αυτής“ εΐπεν ό Άδριανός, ,,δέν δύνασθ·ε βεβαίως νά μαντεύ- 
σητε, προσφιλέστατε Μέντωρ. Βεβαίως έξ ολίγων τινών λέ
ξεων έννόησα ήδη τήν θαυμασίαν σας διορατικότητα, έν 
τούτοις όμως . . .“

— ,,Διέΐδον αμέσως“, εΐπεν ό Σενοάτας, „ότι δλην σου 
τήν ζωήν προσήνεγκες ώς θυσίαν είς τήν ποίησιν. νΕκλινες 
ανέκαθεν είς τ ά  άκρα . . .“

— ,,Άλλά δέν γνωρίζετε μέχρι τίνος σημείου προέβην“, 
διέκοψεν αυτόν ό Αδριανός. ,,ΈΟ·υσίασα τά  πάντα, τά  
πάντα!“

— „Περισσότερα ή όσα άπήτει ή ποίησις!“ προσέθηκεν 
ό Μαριανος.

— ,,Ουτω φαντάζεσθε σείς“, άπέλαβεν ό ποιητής μέ 
μειδίαμ.α οίκτου, „διότι είς υμάς είναι παντελώς ξένη καί 
άγνωστος ή όλη έξέλιξις τής δημιουργικής νόσου, έκ τής 
οποίας πάσχω. Σείς νομίζετε, ότι ή πηγή τής ποιήσεως άνα- 
βλύζει έκ τοΰ ανθρώπου ώς ουράνιον δώρον, μηδεμιάς τρο
φής καί συντηρήσεως χρήζον! Βεβαίως ή ποίησις εΐνε δώρον 
Θεοΰ, έκπηγάζον υπό τόν τύπον τής μαγικής αυτοΰ ράβδου, 
άλλ’ ή πηγή αυτη, άνευ εισροής άλλων ύδάτων, στειρεύει 
καί ξηραίνεται.“

— ,Ά γ ία  καί ίερά αλήθεια!“ άνεφώνησεν ό καθηγητής.
( 'έπ ιτα ι συνέχεια.)

1. ΣΠΤΡΙΔΩΝ ΜΑΓΡΟΓΕΝΗΣ 1ΙΑΣΣΑΣ (έν σελ. 97).
2. Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ TO T ΜΕΓΑΛΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ!*· 

Είκών κατά τήν έλαιογραφίαν τοΰ C. ν. Piloty (έν σελ. 100
 101). Μετά σχετικού άρθρου υπό Σπυρίδ. Παγανέλη, έν
σελ. 98.

Τόν θάνατον τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου έξέλεξεν ό P i
loty ώς ύπόθεσιν τοΰ άρίστου καί συγχρόνως τοΰ τελευταίου 
έργου του. ’Επί εΐκοσιν ολόκληρα έτη Ιφερεν έν έαυτω ό 
μέγας καλλιτέχνης τό μεγαλοπρεπές σχέδιον, έπανειλημμέ- 
νως τροποποιών καί μεταπλάττων αυ’τό, μεχρις ου έπί τέλους 
έδωκεν είς αυτό τήν παρούσαν μ.ορφήν. Είς τήν έπεξεργα- 
σίαν τής είκόνος ταύτης κατηνάλωσε τάς τελευταίας του 
δυνάμεις καί άπέθανε πρίν ή  άποπερατώση δ ιά  τοΰ χρω- 
στήρος τό  αριστοτέχνημά του. Α λλά καίπερ έν σκιαγρα
φήσει μόνον διατελοΰσα, διαγράφεται όμως εύκρινώς ή κε
φαλή τοΰ θνήσκοντος ήρωος, οί δέ ατενείς καί άκίνητοι 
καθιστάμενοι όφ&αλμοί δεικνάουσιν είσέτι τήν έξαισίαν δά- 
ναμιν τοΰ βλέμματός του. Ε ίς τό κάτω άκρον τής κλίνης 
παρά τούς πόδας τοΰ θνήσκοντος ϊσταται ή ‘Ροξάνη, περι- 
βεβλημένη τήν λεπτουφαντον καί πολύπτυχον βυσσίνην έσ&ήτα, 
με κατηφές καί τε&λιμμένον τό πρόσωπον, κρατούσα τήν 
άριστεράν τοΰ Αλεξάνδρου, ένώ τήν δεξιάν του βιαίως συλ-

.>ω< »

υπό της θλίψεως των παρασυρόμενοι είσορμώσιν ακατάσχε
τοι, παρά τάς έντονους προσταγάς τοΰ σιγήν έπιτάσσοντος 
Χαλδαίου ίατροΰ, καί γονυπετοΰσι προ τών ποδών τοΰ θνή
σκοντος βασιλέως. Ά λλοι καί πάλιν άλλοι εισέρχονται συν- 
ωστιζόμενοι, ωραιότατοι Έ λληνες νεανίαι, άγριοι τήν οψώ 
Άσιάται, κομίζοντες δάφνης στεφάνους, όπως καταθέσωσιν 
αυτούς παρά τούς πόδας τοΰ ειδώλου έξαιτούμενοι τήν απο
τροπήν τής έπικειμένης συμφοράς. Άλλ’ 6 ίκετευόμενος θεός, 
όπως καί τό  ύπό τών δούλων νεανίδων παρασκευαζομενον 
άναψυκτικόν ποτόν, άδυνατουσι νά παράσχ&>σι τήν ποθου- 
μένην άνάρρωσιν. Αί σκιαί τοΰ θανάτου αίωροΰνται υπεράνω 
τής ένδοξου κεφαλής, ήτις προτερον νικηφόρως φεγγοβολούσα 
έν πολεμική στολή ώδήγει τ ά  στρατεύματα άπό θριάμβου 
είς θρίαμβον τό ήρωϊκόν ποίημα τής ζωής τοΰ Αλεξάνδρου 
ευρίσκει ένταδθα τό λαμπρότατου καί ζηλωτότατον πέρας 
του: ο ήρως άποθνήσκει έν τώ  κολοφώνι τής δόξης, πριν ή 
γνωρίση τήν μετατροπήν τής άνδ·ρωπίνης τύχης.

Τό πρωτότυπον τή ς λαμπρότατης ταύτης είκόνος του 
Καρόλου P ilo ty  ευρίσκεται νυν έν τ ή  έθνική πινακοθήκη 
τοΰ Βερολίνου, τής οποίας άποτελεϊ έν έκ τών αρίστων κο
σμημάτων.

' 3. Ο  ΑΠΙΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ. Είκών ύπό C. Feldm ann (έν 
σελ. 105).
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Η λ ικ ία  ίχ&ύων. Έ κ  τών ιχθύων 5 λύκος είτε έσοξ (ô.oêrooç, 

Iuccio) δύναται νά φδάση είς τήν σεβαστήν ηλικίαν ra v  200 έτώ ν  etç 
.τό αυτό γήρα? άφικνΟϋνται και οί κυπρίνοι. Ό  Κολουμέλλας διηγείται, 
ότι εν τούς ίχδυοτροφείοις του Καίσαρος παρά τώ  Παυσιλίππω εύρεδησαν 
ιχδύες, οϊτινες ώς άπεδείχδη εΐχον ηλικίαν 00 μέχρις 70 έτών. yE ti  παρα- 
δοξότερον εΤνε ότι έν ετει 1447 συνελήφδη παρά τζί Heilbroim  ίχδύς, είς 
τα πτερύγια της ουράς του όποιου ήτο προσηρμοσμένος δακτύλιος μ.ό τήν 
επιγραφήν: ,,Είμαι ό πρώτος ίχδύς, ό ριφδείς εις τήν λίμνην un i τοϋ αύτο- 
κράτορος Φρειδερίκου Β '. τη 5 . ’Οκτωβρίου 1209“. Ό  ίχδύς λοιπόν είχεν 
ηλικίαν 216 έτών.

Λ α τρ ε ία  το ν  Δ ιαβόλου. 'ϊπά ρχει λαός τις έν τη μικρά Άσία 
όστις λατρεύει τον διάβολον. Ο ί λάτραι ουτοι του διαβόλου εΤναι φυλαί 
τινες των 'Γεζίδων, οϊτινες έχουσιν ώς λε'γεται ιουδαϊκήν καταγωγήν. Οί 
ανδρωποι ουτοι π.στεύουσιν ε’ς δύο δεούς, έ |  ών ό εΐς άγαδός καί ό έτε
ρος πονηρός. ’Επειδή δε νομίζουσιν οτι ό άγαδός δεός είνε τόσον άγαδός 
ώστε καί άνευ ίδιαιτε'ρας λατρείας προστατεύει τούς άνδρώπους, διά τούτο 
ουδόλως φροντίζουσι περί αύτοϋ. Τούναντίον λατρεύουσι καί προσκυνοϋσι 
τφ  πονηρό; δει? καί προσφέρουσιν αύτώ δυσίας. Ό  μικρός ούτος λαός, 
όστις διατελεϊ έν τή βαρβαρότητι, συνίσταται έκ 2000 περίπου άτόμων, 
των όποιων ή κυρία ενασχόλησις εΐνε ή κλοπή καί ή ληστεία.

Π ώ ς τρ ώ γο υ ν  ( ί ς  τ α  δ ιάφ ορα  ί&νη. Ο ί κάτοικοι τών νη'σων 
M alilavi τρώγουσι μεμονωμένοι. Προς τούτο μεταβαίνουσιν είς τό μυχιαί- 
τατον μέρος τής κατοικίας των καί κλείουσι τά  παράδυρα, όπως φάγωσι 
τό γευμά των όσον οΤόν τε μάλιστα ανενόχλητοι. — Τούναντίον δέ οί κά
τοικοι τών Φιλιππινών νήσων είναι κοινωνικώτατοι. "Οταν τις έξ αυτών 
δεν εχη κανένα σύντροφον μετά τού όποιου νά συμφάγη, περιέρχεται τάς 
οδούς μέχρις ου συνάντηση τινά γνωστόν, καί ουδέποτε επιστρέφει είς 
τ ίν  οικίαν όπως καδησυχάση τήν πεϊνάν του, έν όσω δέν εύρισκει τινά 
όμοτράπεζον. — Λί τράπεζαι των πλουσίων Κινέζων εΤναι πολυτελέστατα!, 
στιλπνότατοι καί με πολυτιμότατους μεταξωτούς τάπητας κεκαλυμμέναι. 
’Αντί πινακίων, μαχαιριών καί πηρουνίων μεταχειρίζονται οί Κινέζοι δύο 
μικρά ραβδία έξ έλεφαντόδοντος, καί δή μετά μεγάλης Ιπιδεξιότητος. — 
Οι Καμτσαδάλοι, οσάκις γευματίζουσι μετά τίνος ξένου, γονυπετουσι πρό 
αυτού, κόπτουσιν ύπερμέγεδές τ ι τεμάχιον κρέατος φιύκης καί έμπηγνύου- 
σιν αύτό είς τό στόμα τού συνδαιτυμόνος των φωνάζοντες μέ ολην των 
τήν δύναμιν: ,,ταγγα! ( =  νά!) τό δέ περισσεΰον μέρος τού κρέατος, τό 
όποΤον κρέμαται άπό τού στόματος τού ξένου, άποκόπτουσι καί καταβρο- 
χδίζουσιν οί ίδιοι.

Π λοία ρχος  ώ ς  ϊεροκήρνξ. Ό  W illiam  Lyons ή  το πλοίαρχος μιδς 
φρεγάτας επί τής εποχής τή ς ’Ελισάβετ βασιλίσσης τ ή ς ’Αγγλίας, είχε δια- 
κριδη είς πολλάς μάχας πρός τους'Ισπανούς, είχε τραυματισδή καί συν- 
επεία του'του γείνη απόμαχος. Ή  βασίλισσα Ε λ ισ άβετ , είς τήν όποιαν 
παρουσιάσδη έ W illiam , εΤπεν αύτιρ: ,,At ύπηρεσίαι σου δά άνταμειφδώ- 
σιν. Ή  πρώτη χηρεύσασα δέσις δά δοδη είς ύμας. Παρουσιάσδητε μόνον 
πρός εμέ.“

Μετ’ όλίγας ημέρας έμαδεν ό τίμιος καί απλούς πλοίαρχος, οτι ή 
επισκοπή έν Κόρκ έχήρευσεν, άποδανόντος τού επισκόπου, καί έσπευσεν 
άμεσως πρός τήν βασίλισσαν όπως ζητήση „τήν πρώτην χηρεύσασαν ταύ- 
την δέσιν“ . Ή  ’Ελισάβετ Ιξεπλάγη επί τη άπλότητι τού πλοιάρχου, άλλ’ 
ουτος έπέμενε λέγων με τούς ναυτικούς του τρόπους: „πρέπει νά βαστάξης 
τόν λόγον σου, Μεγαλειότατη, εί δέ μή άτιμάζεσαι“. Ή  βασίλισσα έπεί- 
σδη επί τέλους ότι πρέπει νά τηρήση τόν λόγον της, καί ό W illiam  Lyons 
εγενετο επίσκοπος τού Κόρκ, επί τω  δρω όμως νά μή άναβή ποτέ επί τού 
άμβωνος καί κηρύξη. Ό  πλοίαρχος εδέχδη τόν όρον τούτον, καί υπό τήν 
οδηγίαν πεπειραμένων βοηδων έξετέλει τα καδήκοντα τού δπουργήματός 
του έπί 20 έτη.

"Οτε όμως ή  βασίλισσα ’Ελισάβετ άπέδανεν, ό εύγνώμων πλοίαρχος 
δέν ήδυνήδη νά μή άπαγγείλη καί αυτός επικήδειου λόγον υπέρ τής εύερ- 
γέτιδός του. Ώμίλησε λοιπόν ενώπιον τού πυκνότατου ακροατηρίου, όπερ

έπλήρου τήν εκκλησίαν, περί τής ματαιότητος των άνδρωπίνων πραγμά
των, καί περί των αρετών τής βασιλίσσης, καί επεράτωσε τόν λόγον του 
μέ τάς εξής λέξεις: „"Οσοι άπό σας λυπούνται όπως εγώ διά τήν μεγάλην 
αύτήν συμφοράν, ας κλαύσουν καί δς δρηνήσουν μαζή μου- όσοι όμως έπε- 
δύμησαν τόν δάνατόν της, δ ς  χαρούν, πού νά τούς ’πάρη όλους ό διάολος.“

Τό α ίσ θ ημ α  το ύ  ο ίκ το ν  π α ρ ά  τα ϊς  γαΧ αίς. “Οτι ή  γαλή έχει 
μεγάλην στοργήν καί αγάπην πρός τά νεογνά της τέκνα, εΤνε πασίγνωστο» · 
ότι όμως τό ζώον τούτο καί πρός τά ξένα, ¿μογενή αύτψ ζώα δύναται νά 
συλλάβη τό γενναΤον αίσδημα τού οίκτου καί τής συμπαδείας, εΤνε όλιγώ- 
τερον γνωστόν. Ό  Δρ. Fitscll διηγείται έν τή „N atu re" ότι παρετήρησε 
πρό τινων ετών γαλήν τινα μετακομίζουσαν εκ της οικίας είς τόν κήπον 
ολίγα ¿στα, τά όποια είχε περιουλλέξη. ’Ακολουδησας αύτήν παρετήρησεν, 
ήτι ή γαλή προσεκόμιζε τά ¿στα ταύτα πρός μίαν άλλην άσδενη, πεινα- 
λεαν καί ελεεινήν γαλήν, ήτις κατεβρόχδιζεν αυτά μετ’ άπληστίας. Μή 
άρκεσδεϊσα είς τούτο, έπέστρεφεν είς τήν οικίαν καί μετ’ ού πολύ έπα- 
νηρχετο εις τόν κήπον φερουσα εις τήν ταλαίπωρον όμογενή της νέαν τρο
φήν και επαναλαμβάνουσα ουτω τό γενναΤον αυτής εργον. "Ομοια παρα
δείγματα γενναίων αίσδημάτων παρά ταΤς γαλαΤς αναφέρει ό A. M acpher- 
son έν τω συγγράμμσ.τι αυτού „ Ή  πνευματική ανάπτυξες έν τώ  ζώϊκω 
βασιλεία)“, εξ ών καταφαίνεται ότι τό φιλανδρωπικόν αίσδημα, ώ ς έγωϊ- 
στικώς άποκαλούμεν αύτό, εΤνε λίαν άνεπτυγμένον καί παρά τισι ζώοις.

Π α ρά λογος ευσ έβ ε ια . Κατά τόν μεσαιώνα μετεχειρίζοντο οί άν- 
Β-ρωποι φοβερώτατα μέσα όπως άποκτήσωσι τήν βασιλείαν των ουρανών, 
Έ ν  έξ αύτούν ήτο καί ό περιτειχισμός. Νεάνιδες καί χήραι Ινεκλείοντο 
οίκειοδελώς έντός στενού κοιλώματος Ιν τίρ τοίχο) τής εκκλησίας, ενδα’ 
διήγον τό υπόλοιπον τού βίου των εν εύσεβεία καί μετανοία. Ή  τελετή 
αΰ'τη τού περιτειχισμού έγίνετο μετά μεγάλης πομπής. Ή  εκκλησία έκο- 
σμεΤτο διά πολυτίμων ταπήτων, ό επίσκοπος έτέλει τήν δείαν λειτουργίαν, 
έκήρυττε καί κατόπιν έσφράγιζε τήν δυρίδα τού κοιλώματος, ούτως ώστε 
ή έν αύτώ εγκλειομένη γυνή έμενε παντελώς περιτετειχισμένη, καί μόνον 
μικρά τις όπή έπέτρεπεν αυτή νά άκούη τήν δείαν λειτουργίαν καί νά δέ- 
χηται άπό καιρού είς καιρόν ¿λίγον άρτον όπως μή άποδάνη. Έ ν  έτει 
1403 περιετειχίοδη κατ’ αυτόν τόν τρόπον εν ΙΙαρισίοις ή Agnes du  Ro- 
hier, δεκαοκταετής δυγάτηρ πλουσίου τινδς έμπόρου, ώραιοτάτη καί περι- 
καλλεστάτη νεανις, ήτις διήγαγεν έν τή ειρκτή αυτής 8 0  έτη, άποδανούσα 
είς ήλικίαν 98 έτών.

Τά μ ικ ρ ό τα το υ  κ ρ ά το ς  το ϋ  κόσ μο ν . Ώ ς  ή  μικροτάτη δημοκρα
τία τού κοσμου, δύναται νά χαρακτηρισδή τό χωρίον Goust, άπέχον 10 ώρας 
άπό τού O leron, εν τώ  νομώ τών Κάτω Πυρηναίων. Τό μικρόν τούτο 
χωρίον κεΐται έπί της κορυφής ίψηλού τίνος όρους καί συνίσταται έξ ¿λί
γων διεσπαρμένων καλυβών, κατοικουμένων υπό 100 ή ¿λίγον τ ι περισσο
τέρων φιλοπόνων καί εργατικών χωρικών, άσκου'ντων τήν μεταξουργίαν. 
Μήτε είς τήν Γαλλίαν μήτε είς την'Ισπανίαν άνήκοντες άποτελούσινιδιόν 
τ ι καί ανεξάρτητον κρατίδιον, διοικούμενον υπό τίνος βουλής τών γερόν, 
των, τών όποιων ή σοφία έχει ίσχύν νόμου. Οί άνδρωποι τής μικρδς ταύ- 
της δημοκρατίας άφικνοΰνται είς βαδύτατον γήρας.

Τό χα ρ το νό μ ισ μα , τό όποιον τήν σήμερον είς όλα τά πεπολιτισμένα 
κράτη παίζει — δυστυχώς πολύ μεγάλο — πρόσωπον,. εΤναι έφεύρεσις τών 
Κινέζων. Πρό χιλιάδων ετών έγίνοντο έν Σινική πληρωμαι διά μικρών 
τεμαχίων περγαμηνής, άτινα άντικαδίστων τό εγχώριον νόμισμα, οσάκις 
ΰπήρχεν ελλειψις αύτού. Πρό 800 έτών όμως ήρχισε κυρίως ή σινική κυ- 
βέρνησις νά εκδίδη έπισήμως χαρτονόμισμα, διά τού όποιου ώς έλεγε 
,,διευκολυνετο καί προήγετο τό έμπόριον". Τ ά  χαρτονομίσματα ταυτα 
έφερον τήν σφραγίδα τήν κυβερνησεως καί ίσχυον έντός ολοκλήρου τού 
σινικού κράτους. Έ κτος τής σφραγίδας της κυβερνήσεως έφερε παν τοι- 
ούτο χαρτονόμισμα καί τήν υπογραφήν τοϋ αύτοκράτορος καί πάντων τών 
μανδαρίνων. “Οπως παρ’ ήμΤν ουτω καί παρά τοίς Κινέζοι; ετιμωρέΐτο 
δ ι’ αύστηρών ποινών ό παραχαράκτης τών χαρτονομισμάτων.
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Ή  β ε ρ α η ε υ ιιχ //  μ έθ ο δ ο ς  τ ο ν  J p .  W eigert. ΙΙρό τίνος ώμίλησεν 
έν Χάλλη ό καδηγητής του αύτόδι πανεπιστημίου K ohlscljütter έν τω 
ίατρικω συλλόγω περί τής νεωστί ίπ ό  τού Δρ. W eigert (B erlin ' εφευρε- 
δείσης μεδόδου πρός δεραχείαν τής φδίσεως δι’ εισπνοής δερμού καί ξη
ρού άερος, απέδειξε δέ τήν ¿ρδ-οτητα τής δεωρίας τού έφευρετου, προ- 
αγαγών μάλιστα είς τό μέσον καί τινα ύπ’ αυτού τού ίδιου δεραπευδεντα 
άσδενή, καί βεβαιών ότι πράγματι δύναται νά είσπνευσδή1 άνέτως καί 
άνευ της ελάχιστης βλάβης τού λοιπού οργανισμού άήρ μέχρις 180 βαδμών 
Κελσίου δερμοκρασίας, καί ότι διά τών εισπνοών τούτων Ιπερχεται βαδ- 
μιαία δανάτωσις τών βακτηριδίων της φδίσεως. Ή  νέα αδτη μέδοδο; 
εΤναι, κατά τήν γνώμην τού καδηγητού lioh lsc lifltte r, αξία δερμοτάτης 
συστάσεως καί γενικής αποδοχής έκ μέρους τών ιατρών. Αί λεπτομερειαι, 
ας παρενεΤρεν έν τώ λόγοι του περί τής ταχείας άναρρώσεως τού υπό τών 
ιατρών οπελπισδέντος, ΰπ’ αύτού δέ έπιτυχώς δεραπευδέντος άσδενοϋς, 
ένεποίησαν μεγάλην αισδησιν είς τούς άκροατάς, μεταξύ τών οποίων ευρι- 
σκοντο καί οί κορυφαίοι τής έν Χάλλη ιατρικής σχολής καδηγηταί.

Τ ρ ικ έφ α λο ς  ί'δρέχ ιδνα  κα ί δ ικ έφ α λο ς  χ ε ίώ ιη .  Ιίαρά τή μικρύ 
πόλει Μαλδονάδω εν Ισπανία  συνελήφδη ζώσα καί παρεδόδη εις τ ι ς  άρ'χάς 
διά τό ζωολογικόν Μουσε'ον μία έχιδνα, έχουσα τρεις εντελώς ανεπτυγμέ
νος καί άπ’ άλλήλων ανεξαρτήτους κεφαλάς. Αί κεφαλαί αυται χωρίζονται 
άπ’ άλλήλοιν εις τό μέρος, ένδα εύρίσκεται ό πρώτος δακτύλιος τοϋ λαι
μού, είναι δέ καδ’ όλα κανονικοί, μέ μόνην τήν εξαίρεσνν ότι εκάστη έξ 
αύτών έχει, αντί δύο, ένα μόνον όφδαλμόν έν τώ  μέσω τού μετώπου, εις 
έκαστον δέ τών τριών τούτων όφδαλμών έλλείπουσι τά βλέφαρα. Τό τέρας 
τούτο έχει μήκος 35 εκατοστόμετρα καί 5 έκατοστομέτρων διάμετρον.

"Ομοιον τώ ανωτέρω έκτρωμα τής φύσεως, χελώνη δικέφαλος, ευ- 
ρεδη έσχάτως έν τοΤς τέλμασι τοϋ ποταμού Κοννεκτικούτου εν τή Βορειω 
’Αμερική. Οί λαιμοί καί αί κεφαλαί τής χελώνης ταύτης εΐναι κανονικοί- 
τατα έσχηματισμέναι καί εντελώς ανεξάρτητοι α π ’ άλλήλων. Έ κατέρα κε
φαλή τρώγει, πίνει, αναπνέει, όρα καί ακούει ανεξαρτήτως τής ετερας. 
"Οταν ή μία κεφαλ-r εύρη ή λάβη παρά τίνος τροφήν, προσπαδεΤ ή ετερα 
να ιδιαπονηδή τήν τροφήν ταύτην. Η  μια κεφαλή δεικνύει πάντοτε π ε
ρισσότεραν όρεξιν ή ή άλλη. Ε νίοτε συμβαίνει νά κοιμάται η μ ία , ένω 
ή άλλη άγρυπνεΐ καί ένεργεΤ. Πολλάκις ή  μία κεφαλή ζητεί νά συλλάβη 
τόν όφδαλμόν τής έτέρας, νομίζουσα ότι εΐνε ξένη παρατυχούσα λεία- τότε 
ή προσβληδεΤσα άποσύρεται ΰπό τό όστρακον, ενδα προσπαδεί μέν αλλά 
δέν δύναται ένεκα έλλείψεως χώρου νά εισχώρηση ή προσβαλούσα. Ο κε- 
χωρισμένος ουτος καί άπ’ άλλήλων άνεξάρτητος βίος τών δυο κεφαλών 
παρέχει πλεΤστα έμπόδια είς τήν έλευδέραν κίνησιν τού ζώου" διότι, ένω 
ό δεξιός πράσδιος καί οπίσδιος πούς ύπείκει είς τήν δέλησιν τής δεξιάς 
κεφαλής, οί δύο έτεροι αριστεροί πόδες ύπακοδουσι τή αριστερά κεφαλή, 
έκατέρα δέ τών κεφαλών έχει ίδιαν καί ώς έπί τό πλεΐστον διάφορον της 
Ιτέρας δέλησιν. Μετά τινα χρόνον πρόκειται νά δανατωδή τό ζώον τούτο, 
όπως έξετασδή ή εσωτερική αύτοϋ κατασκευή, καί μάλιστα t -α αποκοπή 
μόνον ή μία κεφαλή. Εΐνε πιδανόν ότι τό τέρας τούτο δά εξακολουδήση 
νά ζή διά τής έτέρας.

Τό Ο φ ισ ιον  δρος τή ς  γής. Ώ ς  τό ΰψηλότατον ορος τής γης 
έδεωρεϊτο μέχρι τοΰδε τό M ount E verest Ιν τή  σειρά τών Ίμαλαΰων 
ορέων, έχον υψος 8840 μέτρων. "Πδη όμως εύρίσκεται δ ι’ άκριβεστέρας 
κοταμετρήσεως ώς τό όψιστον πάντων τό έν τή Νέα Γουινέα Ηρά
κλειον ορος, όπερ έχει υψος 9993 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής 
δαλάσσης. _________

Ή  η α ρ α γ ιο γ ι) τή ς  λέξευ ις μ π ρ ο ν τ ζ ο ς  (bronzo =  όρείχαλκοςί.
Έ ν  τή „'Αρχαιολογική Έ πιδεωρήσει“  έδημοσιεύδη άξιόλογος μελέτη περί 
τής λέξεως llronze εκ τής γραφίδος τού διάσημου χημικού Bertlielot. 
Πρώτη μνεία τού ορειχάλκου ύπδ τό άνωτέρω όνομά γίνεται εν τινι με
σαιωνική πραγματεία περί τής χρήσεως τών μετάλλων, οϋχί νεωτέρα^τού 
δέκατου έκτου αίώνος, καί δή υπό τόν τύπον brondision '· ό τύπος ουτος

---------   TVi*

άγει ήμας είς τήν πόλιν B rundusium  (τό σημερινόν Brindisi), έν η παρ- 
εσκευάζετο μεταλλικόν τι. μΤγμα, υπό τού Πλινίου καλούμενου aes brun- 
dusinum  (ώς τό aes C orinthium  έχει τό όνομα έκ τής Κορίνδου). Οπως 
δέ έκ τού χ ν α ρ ιο ύ  χα λκ ο ύ  (aes Cyprium) έσχηματίσδη τό γαλλ. Cuivre 
καί τό γερμ. Kupfer ουτω φαίνεται έκ τού aes bi'nndusinum  οτι εσχη- 
ματίσδη τό ίταλ. bronzo (bronze'.

Α ί τ ε λ ιν τ α ϊα ι  σ τ ιγ μ α ι  το ν  àvS-ρώηον. ’Εν τή „βιολογική Ε τ α ι
ρεία“ (Société de biologie) έν Παρισίοις ό Δρ. F é ré  πραγματευόμενος τό 
άνωτέρω δέμα εΐπεν, ότι 6 δνήσκων άναμιμνήσκεται κατά τάς τελευταίας 
αύτού στιγμάς τών κυριωτάτων συμβεβηκότων τού βίου του. Ανδρωποι, 
σωδέντες έκ τού έσχάτου κινδύνου, επιληπτικοί καταληφδέντες υπό ισχυ
ρότατων της νόσου προσβολών, ψυχορραγοϋντες, οϊτινες δι’ εγχύσεως αιδε- 
ρος άνέλαβον πρός στιγμήν τήν δύναμιν τής τελευταίας έκδηλώσεως τών 
διανοημάτων των, πάντες όμοφώνως ώμολόγησαν ότι κατά τάς στιγμας 
τής έσχατης αύτών άγωνίας έπανήλδον ζωηρότατα είς τήν μνήμην των πρό 
πολλού παρελδόντα, σπουδαιότατα γεγονότα τού βίου των. Ο Φερε λεγει 
ότι διά τής έγχυματίσεως αίδέρος είς δνήσκοντας καί έν παντελεΤ αναι- 
σδησίφ διατελούντας έπανερχεται ετι άπαξ είς τήν κανονικήν αύτής κατά- 
στασιν ή σβεννυμένη τού εγκεφάλου ένέργεια, δυνάμεδα δέ επιτυχως να 
πςιώμεδα χρήσιν τού μέσου τούτου, "πως λάβωμεν γνώσιν σπουδαίων 
τινών γεγονότων του βίου τών δνηοκίντων. Ό  καδηγητής BroTin-SAq'iard 
υπέμνησεν έπί τή ευκαιρία ταύτη τό έτι παραδοξότερον γεγονός, ότι άν- 
δρωποι, οϊτινες συνεπεία βαρείας τινός έγκεφαλικής νοσου ησαν επι ολό
κληρα έτη παντελώς παράλυτοι, α’νεκτήσαντο αίφνης, αμέσως πρό τού δανά- 
του, τήν ενέργειαν τών αίσδήσεων, τήν εύκινησίαν καί την νοημοσύνην, των.

„Μ ουσείου θ-ρησκευμάτιον“ ίδρύδη νεωστί έν Παρισίοις πλησίον 
τοϋ T rocadcro  ίπ ό  τίνος κυρίου Guim et. Τ ό μουσεΤον τούτο, καιτοι 
μέχρι τούδε δέν έχει λάβη είσέτι τήν άναγκαίαν διάταξιν καί διοργάνωσιν, 
περιέχει όμως σπουδαιοτάτας καί σημαντικωτάτας συλλογας. Παντα τα 
έν Ίνδ ία ις , Τ ιβέτ, Σιάμη, Κίνα καί ’ Ιαπωνία έπικρατοΰντα δρησκεύματα 
μεί)' όλων αύτών τών αιρέσεων αντιπροσωπεύονται έν τω μουσείω τουτω 
διά πλουσιωτάτων συλλογών ειδώλων, ιερατικών στολών καί λοιπών ιερών 
αντικειμένων, έκ τών οποίων τινά έχουσι μεγίστην ιστορικήν καί καλλι
τεχνικήν άξίαν. Μεταξύ τών ιερατικών στολών ύπάρχουσι τοσούτον σπανια 
καί τοσούτον πολύτιμα, δαυμάσια υφάσματα, οΐα ούδαμοϋ αλλαχού δυναν- 
ται νά εόρεδιίσι. Άληδινόν άριστοτέχνημα είναι ή Μ ανδάρα  τού Κοο- 
Βοο· Δ αϊ-Σ χί (εξ ΊαπωνίαςΙ, σύμπλεγμα εξήκοντα περίπου βουδδιστικων 
ειδώλων. Ωραιότατα χειρόγραφα καί ιχνογραφήματα, έντεχνότατα άγγεΐα , 
καί αγάλματα ορειχόλκινα εύρίσκονται έν μεγάλη άφδονία είς ολα σχεδόν 
τά διάφορα τμήματα τού Μουσείου. Τά πλεΤστα τών άντικειμένων τού
των ήγόρασεν αυτός ό G uim et έπί τόπου καί έδιδάχδη ΰπό τών ιερέων 
τά μυστήρια των διαφόρων δρησκειών. Ε ίς όλας τάς μακράς αύτου περι
ηγήσεις είχε μεδ’ εαυτού τόν ζωγράφον Regam ey, όστις περιοιρίζετο εις 
τό νά ζωγραφή τούς ίερεΤς, τάς έρχηστρίας καί πάντας τούς λαμβάνοντας 
ένεργόν μέρος είς τήν λατρείαν τών ειδώλων, προσέτι δε τους ναούς, τα 
διάφορα τοπεΤα κ, τ. τ. Αί εικόνες αυται έρμηνεύουσαι πολλαχώς καί 
συμπληροΰσαι τάς σχετικά; περιγραφάς, έχουσι μεγάλην άξίαν καί σπου- 
δαιότητα. ΓΙολυτιμοτάτη είναι ώσαύτως καί ή  βιβλιοδήκη τού μουσείου, 
ήτις περιλαμβάνει ήδη περί τάς 16,000 τόμοιν είς διαφορωτάτας γλώσσας 
καί πρόκειται είς τήν έλευδέραν χρήσιν παντός έπιοτήμονος. Τ ο αιγυ
πτιακόν τμήμα περιέχει μεγίστην σχετικώς συλλογήν δρησκευτικών αντι
κειμένων, εύρεδέντων έν Ευρώπη. Ό  κύριος G uim et παρατηρεί, ότι η 
λατρεία τών Αιγυπτίων ήτο κατά πάσαν πιδανότητα λίαν διαδεδομένη εν 
Ευρώπη κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους, ώς μαρτυροΰσι τά έν πολυαρίδμοις 
τάφοις άνευρισκόμενα αντικείμενα. Έ ν  τω κήπω τού μουσείου καλλιερ
γούνται, εφ’ όσον επιτρέπει τό κλίμα, εκείνα τά φυτά, άτινα έχουσι δρη- 
σκευτικήν σημασίαν, καί τών όποιων γίνεται χρήσις έν ταΤς δρησκευτικάΓς 
τελίταΐς. Ε ίς συνάφειαν μετά τού μουσείου τούτου εύρίσκεται και ή υπο 
τήν διεύδυνσιν τοϋ κ. M aurice Vernes Ικδιδομένη ,,’Επιδεώρησις της 
ιστορίας τών δρησκειών“ (Revue de l ’histoire des religions).
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ΤΟ r iö P  ΤΗΣ Κ0Α2Ν1ΑΣ (Eau de Cologne) ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOT.

Ό  εφευρέτη? του υδατο? τη? Κολωνία? (E au  de Cologne) ή ν ’Ιταλό? 
τι? μικρέμπορο?, όνόματι Giovanni M aria F a r in a , δστι? έγν.ατεοτάθη έν 
Γερμανία τό 1709, "Οπως -πάντα τά  βιομηχανικά προϊόντα, τά προωρι- 
σμένα νά κατακυριεύσωσι τη? παγκοσμίου αγοράς, οότω καί τό viuj/> τή ς  
Κ ολω νία ς  ήρξατο από μικρών καί ασήμαντων αφορμών,

Ό  ’Ιταλό? μικρέμπορο? ό εκ τού Domo d'O ssola κατέλιπε τήν πά
τριον πολίχνην έν ηλικία είκοσι πέντε ετών καί ήλθεν παρά τάς όχθας του 
'Ρήνου πρό? αναζήτηση» της τύχης του. Έ πώ λει κατ’ άρχά? σάπωνα, μυ
ρωδικά καί άλλα καλλωπιστικά αντικείμενα, άτινα έπρομηθεύετο εξ Ι τα 
λία?. Βραδύτερου εύρισκετο εν τω μικρω αυτού εργαστήριο» εν Κολωνία 
παρά τη πλατεία του Jü lich  νεον τι μυρωδικού, εΐ? τό όποιον ό εφευρετη? 
εδωκε τό ονομα τη? πολεως, ην εξελέξατο προ? διαμονήν του, όπως εφελ- 
κύσηται τήν εύνοιαν των νέων αυτού συμπολιτών. 'Η  μέθοδο? τη? σκευα- 
σίας τού. νέου τούτου μύρου έτηρεΤτο μυστική υπό του Ιφευρέτου.

’Ε π ί πολλά έτη 'ή  φήμη του νέου τούτου μύρου δεν έξήρχετο πέραν 
των ορίων τη? του ‘Ρήνου επαρχία?. ’Αλλ’ 5 επταετή? πόλεμο? καί ή διά- 
βασι? των γαλλικών στρατευμάτων προσεπόρισε το» νέω τούτω έφευρήματι 
ευρωπαϊκήν φήμην. 01 Γάλλοι άξιωματικοί έθεώρουν ο»? ζήτημα τιμή? 
νά εμφανίζωνται άληλιμμένοι με μύρα καί αρώματα εΐ? τό πεδίον τη? 
μάχη?' ή κυρία αυτών φροντί? περιεστρέφετο εϊ? τόν εξωτερικόν αυτών 
καλλωπισμόν μάλλον η περί τήν πολεμικήν αρετήν, 'ϊπ ό  των αξιωματι
κών τούτων εΐσήχθη το ύδωρ τή? Κολωνία? εΐ? πάσα? τά? αινούσα? εν 
Βερσαλίαι?' τούτο ηρκεσεν, όπω? διαδοθή 'είς ολην τήν Γαλλίαν καί ει? 
όλο’κληρον τόν πεπολπισμένον κόσμον.

Ό  ’Ιωάννη? Μαρία Φαρίνα? έζησεν επί ικανόν χρόνον, ώστε νά ίδη 
ίδιοι? όμμασι τόν θρίαμβον τής εφευρέσεώ? του. Άπέθανεν έν ετει 1760, 
σχεδόν όγδοηκοντούτης. Ο ανεψιό? του εκληρονόμησε τήν περιουσίαν του 
καί τό μυστικόν τη? εφευρέσεώ? του.

Ό  κληρονόμο? ουτο? τού πρώτου Φαρίνα διηύθυνε τό παρά τη πλα
τεία τού Jü lich  ΐργοστάσιον μέχρι τού ετου? 1792. Κατέλιπε τρεις υιούς, 
τόν Ίωάννην Βαπτιστήν, Ίωάννην-Μαρία καί Κάρολον ’Αντώνιον. Ό  νυν 
διευθυντής τού εμπορικού οίκου Giovanni M aria F a r in a  εινε ό έγγονος 
τού Καρόλου Αντωνίου. ’Από τού έτους 1709 μέχρι τη? σήμερον μόνον 
δέκα πρόσωπα έμυήθησαν εις τό μυστήριον τής σκευασίας τού ύπό τό 
όνομα E a u  de Cologne πασίγνωστου τούτου μυ'ρου. Ουδέποτε απόρρητον 
κράτους έτηρήθη μετά τοσαύτης μυστικότητος.

Είσήλθομεν εις τό δώμα, έν ω τηρείται ή υπό τού πρώτου Φαρίνα 
ίδιοχείρως γραφέίσα συνταγή της σκευασίας τού μύρου. Τό έγγραφον, τό 
όποΤον, ώς εννοείται οίκοθεν, δεν έπιτρέπεται νά ίδωμεν, εύρίσκεται εντός 
κρυστάλλινης κύλικος, αυτη δέ εντός τριπλού ερμητικώς κεκλεισμένου κι

βωτίου. ’Ακολούθως άνήλθομεν εί? τό δωμάτιον, δπερ έχρησίμευεν εί? 
τόν εφευρέτην ώ? έργαστήριον. Ε νταύθα  διατηρείται είσέτι ή μεγάλη μη
χανή, εν ή  άνεμνγνύοντο τά έλαια διά τινο? στροφάλου. 'Ολόκληρον τό 
μέρος τούτο τού οικοδομήματος είναι έκτισμένον μέ λίθου; καί με σίδη
ρον καί αποχωρίζεται δι’ ισχυρότατων θυρών, κλειόμενων διά διπλών 
κλείθρων.

Ό  υπόγειος χώρος εΐνε διηρημένος εΐ? πολλά διαμερίσματα χωριζό- 
μενα άπ’ άλλήλων δΓ ίσχυροτάτων τειχών. Πρό? περιορισμόν τού πορός 
έν ένδεχομένη πυρκαϊά, τά διαμερίσματα ταύτα ουδόλως συγκοινωνούσι 
μετ’ άλλήλων, αλλά μόνον μετά τής έξω δδού διά μιίίς υύρας έκαστον. 
’Εν το~ς διαμερίσμασι τούτοι? φυλ,άσσονται υπερμεγέθη βυτία, πεπληρω- 
μένα ύδατος τής Κολωνίας. Ο ι μέγιστοι ουτοι πίθοι εινε χατεσκευασμενοι 
έκ ξύλου κέδρων, προσκομιζομένων κατ’ ευθείαν υπό του Λιβάνου. Οι 
κορμοί των κέδρων κομίζονται εκ τού Λιβάνου εΐ? Μασσαλίαν, ένταυθα 
δέ κατασκευάζονται έξ αυτών τά βυτία, άπερ μεταβιβάζονται κατόπιν εί? 
Κολωνίαν.

Τό κέδριν.ον ξύλον εΤναι τό πάντων άριστον πρό? διάτήρησιν των 
μύρων διότι έχει έκτακτον στερεότητα καί ούδεμίαν όσμήν μεταδίδει εις 
τά υγρά. Τά βυτία όμως ταύτα δεν μεταφέρονται κενά έκ Μασσαλίας εις 
Κολωνίαν, αλλά πεπληρωμένα γαλλικού οινοπνεύματος. Τό οινόπνευμα 
τούτο προέρχεται έκ τής διυλίσεως σταφυλών, αγοραζόμενων εί? τά περί
χωρα τής Ναρβόννης. Έ κ ε ϊ υπάρχει υποκατάστημα τού οίκου Φαρίνα.

Τ ά  μέσα πρό? μετατροπήν τού οινοπνεύματος εις ύδωρ της Κολω
νίας είναι άπλούοτατα. Γεμίζουσι κέδρινόν τινα πίθον μέχρι του μέσου 
μέ οινόπνευμα, ακολούθως έγχέουσι τά ελαιώδη έκπιέσματα, καί ειτα άπο- 
πληρούσι τόν πίθον οινοπνεύματος. Μετά δεκαπέντε ημέρας ή μϊξις έτε- 
λεσιουργήθη, αί χημικαί έπενέρχειαι συνετελέσθησαν καί τό μύρον εΤναι 
έτοιμον. Τά έν τώ πυ'όμένι τού πίθου άπομένοντα καθιζήματα άποτελούσι 
πρασινωπήν τινα τρύγα, ήτις 8-εωρεΐται ώ ; άριστον θεραπευτικόν μέσον 
κατά τών ρευματισμών. ’Αλλά τό απόρρητον μυστήριον εγκειται εν τη 
σκευασία τών ελαίων. Τά έλαια ταύτα φυλάσσονται εντός μικρών καί 
στρογγυλών έκ λευκοσιδήρου αγγείων, περικαλ.υπτομένων υπό ξυλίνου επι- 
οτρώματος. "Εκαστον εκ τών μικρών τούτων αγγείων εχει αξίαν τουλά
χιστον 1500 μάρκων.

Φαίνεται 5τι ή ποιότης τού μύρου τούτου βαίνει βελτιουμένη αναλό
γιο? πράς τόν χρόνον της έν τή αποθήκη διαμονής του. Έ ν  τούς ύπο- 
γείοις τού εργοστασίου Φαρίνα ύπάργ_ουσι ψιάλαι από τού έτους 1750. Το 
παλαιο'τατον τούτο μύρον εννοείται ότι έχει εκτάκτως μεγάλην αξίαν. Συν
ήθως όμως τό ύδωρ τής Κολωνίας άποστέλλεται πρό? πωλησιν μετά έξά- 
μηνον έν" τή αποθήκη διαμονήν.

κ. Ν. Μ. εί? Κάϊρον. Οί κληρωθήσομενοι 
αριθμοί θά δημοσιευθώσιν εν τώ  Un τή? Κλειούς 
αριθμώ. — κ. Παν. Άρ^. Μ. έν Ίίφλίδι. Ένεγρά- 
ψαμεν δλους καί τά τεύχη άπεστάλησαν μετά τών 

.εικόνων. —  κ. Π . Μ. είς Άμισόν, ν."' Λίκ. Γ . 1’. 
εί? Σλάτινα, Β. Μ. εις Κάϊρον. Άπεστάλησαν. — 
κ. Λ. Δ. εί? ’Αλεξάνδρειαν. Ένεγράψαμεν. — κ. 
Ν. Γ. Σ. εί? Μιτγάμαρ. Έλυπήθημεν παρά πολύ 
διά τήν σύμπτωσιν ταύτην καί άναμένομεν ευά
ρεστα. Ή  νέα διεύθυνσις τού κ Μ. έλήφθη ύπό 
σημείωση». — κ. Α. Κ. εις Βακάϊον. Τυ τίμημα

συνδρομής καί εικόνων έλήφθη, ή δέ παραγγελία 
σας έξετελέσθη. —» κκ. Π. Π. εις Ροδοστόν, Σ. 11. 
εΐ? Τσαταλτζιά, Α. Ε . Π. εί? Κάϊρον, Π . Π. είς 
'Οδησσόν. ’Ενεγράψαμεν όλους καί τα  τεύχη 
άπεστάλησαν. — κ. Α. Ά . εις Βορδοσάνη. Σας 
έγράψαμεν καί ελπίζομεν νά εχωμεν εύάρεστα. — 
κ. Α. Ζ . είς Βιτώλια. Σας έγρα'ψαμεν. — κ. I. Τ . 
είς Κάϊρον. Θά τά εχητε Ιγκαίρως. — κ Δ. Φ. 
εις Σμύρνην. Έ κ  τής αγγελίας μάς μανθάνετε. — 
κ. I Ζ . εις Βατούμ. Πρός τούς δύο νέους συν- 
δρομητάς άπεστείλαμεν τά τεύχη καί άναμένομεν

νεώτερα. — κ. I. Κ. είς ΛονδΤνον, Σας εύχαρι- 
στούμεν διά την ούστασιν. — κ. Κ. Σ, έν Θεοδο
σία. Αί εικόνες άπεστάλησαν ,,Όλυμπίω“ . Δέ» 
είναι τόσον επιτυχές καί ένεκα τούτου αμιριβάλ- 
λομεν δν θά τό δημοσιεύσωμεν. — κ. Π. Λ. εις 
’Οδησσόν. Ε ίς  τήν κλήρωσιν λαμβανουσι μέρος 
μόνον οί νέοι συνδρομηταί καί εκεϊνοι οΐτινες ήθε- 
λον μα? έγράψει τοιούτους. — κ. II. X. εν Άμ- 
^ιοχωστω. Έ νεκα  τή'? επισωρευθείσης ίλη? δεν 
εδημοσιεύθη μέχρι τούδε αλλά θά  προςπαθήσωμεν 
νά πράξωμεν τούτο προςεχως.

. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σπυρίδων Μαυρογένη; Πασσδς (μετά είκόνοςί. — Ό  θάνατος τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ύπό Σπυρίδωνος Παγανέίη. — 
Τό φάσμα τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. ( Έ κ  τών „’Αθηναϊκών Νυκτών“ τού Σπυρ. ΙΙαγανέλη.) — Πάσχα ύπό Κ. — ’Ανεξήγητα φαινόμενα. — Ό  άπι
στος Θωμάς υπό Στυλ. Οικονόμου (μετά εικόνοςΙ. — Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπό I. I. Κρασσέβσκυ (συνέχεια!. — ΙΙινακοθήκή, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων.
— Ποικίλα. (Η λ ικ ία  ιχθύων. —  Λατρεία τού Διαβόλου. —  Πώς τρώγουν είς τά διάφορα έθνη. —  Ιίλοίαρχος ώς ίεροκήρυξ. —  Τό αίσθημα τού 
οίκτου παρά τα ΐς γαλάις. — Ιίαράλογος εύσεβεια. — Τό μικρότατου κράτος τού κόσμου. — Τό χαρτονόμισμα.ι — Έπιστη'μη καί Καλλιτεχνία. ( Ή  
θεραπευτική μέθοδος τού Δρ, VYeigert. — Τρικέφαλος ύδρέχιδνα καί δικέφαλος χελώνη. — Τό.ύψιστον όρος τής γης. — 'Η  παραγωγή τής λέξεως 
μπρούτζος. — Αί τελευταίοι στιγμαί τού ανθρώπου. — „Μουσείου θρησκευμάτων."] — Τό υδωρ τής Κολωνίας (E au de Cologne) καί ή ιστορία του.
—  Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Σπυρίδων Μαυρογένη? Πασσάς, μετά βιογραφίας (έν σελ. 97). — Ό  θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είκών κατά τήν 
ελαιογραφίαν του C. ν. P ilo ty  (έν σελ. 100—101). — Ό  άπιστος θω μάς. Είκών ύπό C. Feldm ann (έν σελ. 105).
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