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Ι Ω Σ Η Φ  Β Ε Ρ Δ Η Σ  (Giuseppe Verdi).

Μεταξύ πάντων των ζωντων νυν μελοδραματικών μου
σουργών ό Verdi κατέχει άναντιρρήτως την πρώτην δέσιν_ 
ουδέ υπάρχει σήμερον άλλος μελοποιός, άπολαυων τοσαύτης 
δόξης καί τοσούτων τιμών, όσων αυτός. ‘Ο  κρότος, τον 
όποϊΟν έκαμε είς όλην τήν Ευρώπην το  τελευταΤόν του με
λόδραμα ,,’Οδέλλος“, δέκα και εξ έτη μετά τήν „Aïda“ έμ- 
φανισδέν εις τον κόσμον, μαρτυρεί ότι ο Verdi εΤνε ο μόνος 
μεταξύ των ζωντων μελοποιών, όστις απολαύει παγκοσμίου δό- 
ξης καί κλέους. *0 ,,Ό δέλλος“ 
εΤνε καδ’ όλα τ ά  φαινόμενα το 
τελευτάϊον και ύστατον έργον 
του, καί επομένως ό βίος του 
ευκλεούς ’Ιταλού, άγοντος ήδη 
το 75 έτος της ήλικίας του, 
δύναται έν τώ  καλλιτεχνικά* 
αυτοϋ σταδίω νά δεωρηδή ώς 
τερατώδεις καί νά έξετασδγ 
ώς όλον τ ι τέλειον και πλή
ρες. Το άξιόλογον έργον του 
ΙΤουγίνου, εξ οδ άρυόμεδα τάς 
έπομένας βιογραφικάς σημειώ
σεις, παρέχει υπό πάσας τάς 
έπόψεις τελείαν καί συμπεπλη- 
ρωμένην του άνδρός τήν εικόνα.
Ή  Ιστορία του καλλιτεχνικοί 
βίου του Verdi εΤνε έπ’ ίσης 
ένδιαφέρουσα, ώς και του έν 
γένει βίου του, όστις εΰδυς 
από της γεννήσεώς του δπήρξε 
πλήρης παραδοξοτάτων περι
πετειών. ‘Ο περιγράψας αυ
τόν ΠουγΤνος μετεχειρίσδη τάς 
άσφαλεστάτας και
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αξιόπιστους πηγάς, φέρει δέ συγχρόνως πολλά νέα καί τέως 
άγνωστα είς φως.

'Ο  Verdi έγεννήδη τη  10. ’Οκτωβρίου 1814, ουχί έν 
Bnsseto, ώς πάντοτε έσφαλμένως έγράφετο μέχρι τουδε, 
άλλ’ έν τώ  μικρω χωρίο* Roncóle παρά τούς πρόποδας των 
Άπεννίνων έν Πάρμα. Οί γονείς αυτοϋ ήσαν πτωχότατοι 
καί τιμιώτατοι άνδρωποι, διετήρουν δε μικρόν τ ι  ξενοδο
χείου και έργαστήριον μικρών έμπορευμάτων. °Ο τε οί Γάλ

λοι άπώλεσαν τήν αρχήν έν 
’Ιταλία , Αυστριακοί δε καί 
'Ρώσσοι είσέβαλον είς τήν χώ
ραν, υπέστη καί τό μικρόν χω
ρίου Roncóle δείνας κακώσεις. 
Τ ά  αχαλίνωτα στίφη τών στρα
τιωτών είσώρμη σαν δηουντα καί 
έμβάλλοντα φόβον καί τρόμον 
είς πάντας τους κατοίκους. Πολ- 
λα ί γυναίκες κατέφυγον είς την 
μικράν έκκλησίαν του χωρίου. 
’Α λλά καί έκεί είσώρμων τά  
βάρβαρα στίφη καί έπλήρουν 
φρίκης τό  ίερόν άσυλον. Μία 
Ικ  τών γυναικών προσέφυγεν 
έπί του κωδωνοστασίου, κρα
τούσα έν' τά ις άγκάλαις το 
βρέφος της. Αυτη ήτο ή σύ
ζυγος του ξενοδόχου Verdi, τό 
δέ βρέφος ό νυν περικλεής μου
σουργός. Έ ν  φοβερά αγωνία, 
περιδεής καί τρέμουσα, κατώρ- 
δωσεν ή ταλαίπωρος μήτηρ νά 
κρυφδγ κατά τάς φρικώδεις. 
σκηνάς, μέχρις ου οί κακουρ-
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γοι στρατιώται άνεχώρησαν, καί νά έπεστρέψ·^ μετα του 
τέκνου εις την έρημωδείσαν κατοικίαν της.

Τάς πρώτας αυτού έντυπώσεις έν τη  μουσική έλαβεν 
ό παΐς παρά τίνος πλάνητος βιολινιστοϋ, όνόματι Bagasset, 
όστις ήρχετο πολλάκις εις τό χωρίον Roneole μέ τό  πα
λαιόν του βιολίον. Ε ίς παντελή έκστασιν ένέπιπτεν ό μικρός 
Verdi, καί οί οφθαλμοί του άπήστραπτον υπό ασυγκράτητου 
χαράς, οσάκις, ήκουε τους μελωδικούς ήχους του βιολιού. 
Ε ν ίο τε  ό περιοδεύων μουσικός συνωδευετο ΰπο' τίνος συν- 
τεχνίτου του, όστις έπαιζε violoncello. Οί δυο ουτοι μου
σικοί ευρισκον μεγάλην εόχαρίστησιν οσάκις έβλεπον τό μει
ράκιου, μετά τοσαότης προσοχής και άφοσιώσεως άκροώμενον 
την συναυλίαν των,. καί ουδόλως άπέστρεφον τ ά  βλέμματα 
απ’ αυτού. Έ πέστησαν.δέ μάλιστα καί την προσοχήν τού 
πατρός Verdi είς τήν κλίσιν του παιδίου καί συνεβοΰλευσαν 
αυτόν νά διδάξη τό τέκνον του μουσικήν. — Μετά πολλά 
έτη , ότε πλέον δ μικρός Ιωσήφ έγινε μέγας μουσουργός 
καί κατωκει έν τή  πολυτελέστατη αυτού έπαΰλει έν Busseto, 
έδέχετο συχνότατα τά ς επισκέψεις τού γηραιού βιολιστού, 
τον όποιον έφιλοξένει καί έφιλοδώρει πλουσιοπαρόχως μέ 
χρήματα, καί τρόφιμα, καί ένδύρ.ατα. — Κ ατ’ ευτυχή σόμ- 
πτωσιν δ πατήρ Verdi κατώρδωσε ν’ άγοράση παρά τίνος 
ίερέως άθλιόν τ ι  μονόχορον κλειδοκύμβαλου (spinetta), έπί 
τού οποίου ό μικρός ήρχισε μετ’ ¿κατασχέτου ζήλου νά 
άσκή τούς μικρούς του δακτύλους. Ό  όργανοκροόστης του 
χωρίου (ό έν τή  έκκλησία κροόων τό όργανον), έλαβε τον 
πα ιδα  υπό τήν προστασίαν του. Άνεκλάλητον χαράν καί 
άγαλλίασιν ήσδάνδη ό μικρός μουσικός, ότε ζητών έπί του 
έλεεινού κλειδοκυμβάλου νά παραγάγη αρμόνικάς συμφωνίας 
(aeoordi), εύρεν αίφνης τήν τριμέλειαν τού do m aggiore (γερμ. 
C-dur). Άλλ’ όση ήτο ή χαρά του έπί τή  ανακαλύψει ταύτη, 
τοσαύτη υπήρξεν ή λύπη καί ή άγανάκτησίς του τήν έπο- 
μένην ημέραν ότε είς μάτην κατέβαλλε πάσαν δυνατήν προ
σπάθειαν όπως έπανεύρη τούς τρεις έκείνους τόνους, οΐτινες 
δ ιά  τής αρμονίας αυτών τοσούτον δαυμασίως κατεκήλουν τά  
ωτά του. Έ ν  τ ή  αγανακτήσει του ήρχισε νά γρονδοκοπή το 
δυστυχές κλειδοκύμβαλον, ό δέ πατήρ άκουσας τον δόρυβον 
έτρεξε μ'ε τό ραβδίον είς τήν χεΤρα καί δ ι’ ολίγων ραβδισμών 
έμετρίασε τον υπερβολικόν ένδ·ουσιασμόν τού νεαρού μουσι
κού. ‘Η  μουσική εΰφυίά τού παιδός εΐχεν ήδη έκδηλω9·ή, 
καί οί γονείς ευχαριστούντο μέ τήν έλπίδα ότι ό μικρός των 
Giuseppe δ ά  έγίνετο μετ’ ου πολύ υπό τήν δδηγίαν τού δ ι
δασκάλου του όργανοκρουστης τής έκκλησίας. Νεαρωτατος 
έτι ων έβοήδει τον διδάσκαλόν του κατά  τήν κρούσιν τού 
έκκλησιαστικού οργάνου, λαμβάνων μ.άλιστα παρά τής κοι
νότητας καί μικρόν τινα μισ9·όν. Ά λλ’ ό πατήρ έσκέφδη 
βραδότερον νά τω παράσχη τήν στοιχειώδη τουλάχιστον έν 
τή  μουσική παίδευσιν, οδεν έπεμψεν αυτόν είς Busseto παρά 
τινα φιλικήν οικογένειαν, ένδα άντί 30 εκατοστών τού φράγ
κου κα9·’ ημέραν έλάμβανε τροφήν, κατοικίαν καί μαδήματα. 
Ή  έπιμέλεια καί ό ζήλός του ήτο τοσούτος, ώστε ουδέποτε 
σχεδόν έλάμβανε μέρος είς τά  παιγνίδια των συμμα9·ητών

του. Κ αδ’ έκάστην κυριακήν καί άλλην ’ εορτήν μετέβαινε 
μόνος είς το  χωρίον Ro.ncole, όπως βοη&ή τον διδάσκαλόν 
του είς τήν κρούσιν τού εκκλησιαστικού οργάνου κατά  τήν 
δείαν λειτουργίαν. Τ ή  παραμονή των Χριστουγέννων τού 
έτους 1826, μεταβαίνων ό δωδεκαετής παίς είς τό χο>ρίον 
μόνος, έν ώρα νυκτός σκοτεινής καί δυελλώδους, όπως προ· 
φδάση τήν Ιωδινήν λειτουργίαν, ένέπεσε καδ’ όδόν είς βα- 
δόν τινα λάκκον πλήρη παγετώδους όδα τος·καί άπολέσας 
τά ς δυνάμεις υπό τού ψύχους καί τού καμάτου δέν ήδύνατο 
νά έξέλδη. Γυνή τις  διαβαίνουσα έκέΐδεν ήκουσε τον κλαυδ- 
μυρισμόν του καί μετά πολλού κόπου κατώρδωσε νά τον 
σώση έκ τού δανάτου.

Έ ν  Busseto έσχε τό  ευτύχημα ό Verdi να είσαχδή είς 
τήν οίκογένειαν τόύ  μεγαλεμπόρου Barezzi, όστις πολλάς 
ευεργεσίας παρέσχεν είς αυτόν καδ’ όλην τήν διάρκειαν των 
σπουδών του. Ένταύ&α έλαβεν ώς διδάσκαλον μέχρι τού 
δεκάτου πέμπτου έτους τή ς ήλικίας του ίκάνώτατόν τινα 
μουσικόν, όνόματι Provesi. Ε ν τ ό ς  βραχύτατου διαστήμα-, 
τος έκαμε τοσαυτας προόδους έν τή  μουσική ό νεαρός καλλι- 
τέχνης, ώστε έ Provesi διώρισεν αυτόν αντικαταστάτην του 
έν τή  διευδύνσει τού Φιλαρμονικοϋ συλλόγου. Τ ά  μουσικά 
έργα τού Verdi έτυχον ένταύδα δερμοτάτης έπιδοκιμασίας, 
ό δέ Provesi έπροφήτευεν ήδη είς τόν μαδητήν του μέγα 
καί λαμπρότατου μέλλον. Μετ’ ολίγον χρόνον ο γενναίος 
καί πιστός Barezzi παρέσχεν αότω τά  μέσα νά σπουδάση 
έν τή  μουσική σχολή (conservatorio) των Μεδιολάνων. Τάς 
πρώτας βάσεις τής ευρυτάτης αυτού μουσικής παιδεύσεως 
έν τη  σχολή ταύτη έλαβεν ό Verdi παρά τού τότε διασή- 
μου μουσικού Lavigna. Έ πανελδώ ν είς Busseto έδειξε με- 
γάλην καί ανεξάντλητου γονιμότητα είς έκκλησιάστικάς καί 
στρατιωτικάς μουσικάς συνδέσεις. Ή  φήμη αυτού ηυξανε 
καί διεδίδετο όσημέραι εόρότερον, ίδία δέ ήτο ή χαρά καί 
τό  καύχημα τού ευεργέτου του Barezzi, όστις μάλιστα έδω- 
κεν αότώ τήν ώραίαν καί περικαλλή δυγατέρα του είς γά
μον. Έ κ το τε  ό Verdi έγκατεστάδη έν Μεδιολάνοις, ένδα 
διηνοίγετο αυτού ευρυτατον καί αναπεπταμένου το στάδιον 
τής μελοδραματικής συνδέσεως. Μηδόλως άποδαρρυνδείς 
έκ των δυο πρώτων αυτού αποτυχιών, παρουσιάσδη καί πά
λιν μέ τό  νέον του μελόδραμα „Nabucco“ (,,Ναβουχοδονό- 
σωρ“), του οποίου ή λαμπροτάτη έπιτυχία έστερέωσε καί 
διέδωκε τήν φήμην του καδ’ όλην τήν Ευρώπην. Έ κ  τών 
μετά ταύτα έργων του ό ,,Έρνάνης“ έτυχεν ωσαύτως μεγά
λης έγκρίσεως καί έπιδοκιμασίας. Βραδότερον έφιλοπόνησε 
δώδεκα άλλα μελοδράματα, έξ ών όλίγα μόνον έφάνησαν 
έν τάΐς πρωτευοόσαις τής Ευρώπης κατά τό  μάλλον ή ήττον 
αρεστά, μέχρις ου έν έτει 1851 τό „Rigoletto“, „Trovatore“ 
καί ή „Traviata“ έστερέωσαν διά παντός τήν δόξαν τού με
γάλου μουσουργού. 'Ο  Verdi ήτο έκτοτε il g ran  maestro. 
Ή  „Aida“ έπηκολοΰδησεν έν έτει 1871, ώς τό  27“*’ μελό
δραμά του, έν <Γ> έγκαταλιπών τάς αρχαίας τρίβους τή ς ιτα 
λικής μουσικής έτράπη ήδη τήν υπό τού Meyerbeer καί 
W agner προδιαχαραχδεΐσαν αυτώ νεαν ο'δόυ.

  -------------
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Επίσημον καί έδνοχαρμόσυνον γεγονός έτελέσ9η έν 'Ρωσσίας. Ή  Μεγάλη Αυτοκρατορία έώρτασε πανηγυρικώς
Πετρουπόλει τη  4/16. χαρελ9·όντος "Ιουνίου. Ή  ’Αλεξάνδρα, τον εύάρμοστον γάμον, τον συνενούντα δυο τόσον άβράς
ή βασιλοπούλα τής Ε λ λ ά δ ο ς , συνεζεύχδη μετά τοΰ μεγά- υπάρξεις, καί ή κατανυκτική μελωδία τών κωδώνων ύψώδη
λου δουκδς Παύλου, τού αδελφού τού Αυτοκράτορος τής έκ πάσης αυτής γωνίας ώς ιερός τ ις  έπιδαλάμιος. Άλλ’ ή
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μαδύτερον συγκινηδείσα, ή δαλερά χυσασα δάκρυα έπί τή  τών φαντασιωδεστέρων μυδοπλαστιών τής χαλιμάς, έξελισ-
έκπατριζομένη κόρη της, τη  άπολειπουση τήν γην τού ΓΙαρ- σομένη είς υπέρλαμπρου άγημα χρυσοτευκτων αμαξών, 9·υμο-
δενώνος καί τού δένδρου τής Ά δηνάς καί απερχόμενη είς ειδών ίππων μετά χρυσοποίκιλτων καί άδαμαντοκοσμήτων
τους Ύπερβορείους, εΐνε ή Ε λ λ ά ς . φαλάρων, έν μέσω τοΰ οποίου διέπρεπε γιγάντιος έν στολή

Έ  Ε λ λ ά ς  παρηκολουδησε μετά βλέμματος στοργής τήν Κοζάκου ό Αυτοκράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών, καί ή περί-
βασιλοποϋλάν της, τήν πρώτην βασιλοπούλαν της μετά τό- καλλής έλληνίς βασιλοπούλα εν καλλονή έκπάγλω καλόπτουσα
σους αίώνας αγωνιώδους προσδοκίας, από τού λίκνου όπου τους τορευτοός ώμους της δ ι’ έπωμίου έξ άρκτώας ίκτίδος,
ο βασιλεύς πατήρ αυτής κατέδηκε τήν αγάπην όλων τών ου αί άδαμάντιναι πόρπαι ήμιλλώντο κατά τήν μυδωδη
Ελλήνω ν άντί τού Μεγαλοσταύρου όν είχε κατα9·έση είς αξίαν πρός τό βαρύτιμον καί άπαστράπτον διάδημά της.
τά  λίκνα τού Κωνσταντίνου καί τού Γεωργίου, μέχρι τής 'Η  έν τη  χρυσή αίδοόση του Πετερχώφ έκτεδείσα προίξ
ήμέρας καδ’ ήν εΰσταλής καί τολμηρά άμαζών ίππευεν έπι- τής βασιλοπούλας υπερβαίνει τήν περιγραφικήν δυναμιν τού
χαρίτως μεταξύ τού πατρός αυτής καί τού αδελφού. Εΐδεν μάλλον αριστοτεχνικού καλάμου· όσην πλαστικήν δύναμιν
αυτήν παίζουσαν με τήν κούκλάν της έν τώ  ανακτορική καί άν έχη φαντασία τ ις , τό φαντασιώδες 9·ά ύποχωρήση
κήπω, είδε τήν ζωηράν παιδικήν αυτής κεφαλήν έν τή  έπι- πρό τής μαγικής πραγματικότητος· έδωρήδη, κατά τό έδι-
στρεφούση έκ Δεκελείας άμάξη καί υπό τούς ήχους τών σαλ- μον τής ρωσσικής αυλής,·, υπό τής αυτοκρατείρας τής 'Ρωσ-
πίγγων τής ανακτορικής φρουράς είσερχομένη είς τήν κ ιγ- σίας, έστοίχισε δέ έν έκατομμύριονσχεδόν φράγκων. Πασαι
κλιδωτήν τών ανακτόρων δυραν, εΐδεν αυτήν εόχαριν κορα- αί πόρπαι καί τ ά  κομβία είσιν έξ άδαμάντων καί πολυτίμων
σίδα, εις τό  έν Πειραιεί κατέναντι τής 8·είας Σαλαμΐνος λίδων· ουτοι όμως .δέν εΐνε πλέον δώρον τής αυτοκρατεί-
περίπτερον, παρά τήν πετρώδη ακτήν όπου οί τάφοι τού ρας, άλλα τού ίδίου αυτής συζύγου- ό μέγας δούξ Παύλος
Θεμιστοκλέους καί τού Μιαοόλη. Ε ΐδεν αυτήν ώραίαν, χα- έκληρονόμησεν όλους τούς άδάμαντας τής μητρός του, τής
ριτόβρυτον νεάνιδα διερχομένην τούς στοίχους τών κλινών πριόην αυτοκρατείρας τής 'Ρωσσίας, καί ό πλούτος αυτών
τού Ευαγγελισμού, καί ήκουσε κατά τήν διάβασίν της ευ- έΐνε άμόδητος. Έσκόρπισε λοιπόν αυτούς άφδόνως τήν ήμέ-
λογούμενον έν ψιδυρισμοίς ευγνωμοσύνης υπό ωχρών χειλέων ραν τών γάμων έπί τής λατρευτής τής καρδίας του, αλλ’
τό όνομά της. Ε ΐδεν αυτήν οτε ήλδεν ή πικρά τού άπο- ή βασιλοπούλα τής Ε λ λ ά δ ο ς  τήν έπισημοτάτην έκείνην στιγ-
χωρισμού ώρα. Κρουνούς δακρύων έχυσαν οί ωραίοι όφ9·αλ- μήν ήδελε νά έχη όλίγην πατρίδα έφ’ εαυτής, καί άπητησε
μοί της" ησδάνετο ότι έξερριζούτο έκ τού πλήρους αγάπης νά περιπλεχδή έν τή  κόμη της άνάδεσμος έκ τών μύρτων
έδάφους. νΩ, πόσον τήν ήγάπων, πόσον τήν ήγάπων όλοι έκείνων τής Δεκελείας άτινα είχε συμπαραλάβη αναχωρούσα
από τώ ν εόγενών δεσποινών, αΐτινες τήν έσφιγγον έν τή  καί εΐτα έπιτεδή τό βαρύτιμον διάδημα,
αγκάλη των άλλόφρονες έκ τής λόπης, μέχρι τών γηραιόίν Μ ετά τόν γάμον όστις έτελέσδη μεγαλοπρεπώς έν τοίς
δεραπόντων τών ανακτόρων, οΐτινες έπιπτον λιπόδυμοι καδ’. χειμερινοΐς άνακτόροις, μετά τάς περίλαμπρους μετ’ αυτόν 
ήν στιγμήν ή άμαξα έξεκίνει άπάγουσα μακράν είς τά  ξένα έσπερίδας καί έορτάς, οί υψηλοί νεόνυμφοι διελδόντες διά
τήν λατρευτήν βασιλοπούλαν! Α λλά καί αυτή ποιον σπα- Μόσχας, ένδα έγένετο αυτοίς ένδουσιωδης υποδοχή, άπήλ-
ραγμόν ήσδάνδη ότε έκ τού άτμοκλοίου εΐδεν έξω τά ς  φευ- δον είς Ίλίνσκογε, έξαισίαν έπαυλιν, αξίαν νά φιλοξενήση έν
γοόσας ακτάς τή ς Ε λλ ά δος! έν τή  ορμή τής λύπης της τή  έχεμόδω ηρεμία της καί έν τή  δροσώδει σκιά τών αλσών
ήρπασε τόν κάλαμον καί περιέγραψε πρός φίλην της δ ι’ τη ς τό τρυφερόν είδύλλιον τών δυο ήγεμονικών καρδιών,
αφελών αλλά καδητικωτάτων φράσεων άπό τά  βάδη τή ς Ή  Ε λ λ ά ς  προπέμπουσα είς τήν παρά τόν Νευαν πρω-
καρδίας της έξελδουσών τ ί μαρτόριον ήσδάνετο· τεύουσαν τήν Αλεξάνδραν της άνεμνήσδη άλλων χρόνων,

Έ  γενομένη αυτή έν 'Ρωσσία υποδοχή έχει τ ι  τό μυ- δτε άλλη έλληνίς βασιλοπούλα, ή αδελφή τού αυτοκράτορος
δώδες καί άπερίγραπτον μόνος ό ίδών τήν περιώνυμον εί- τού Βυζαντίου Βασιλείου τού Βουλγάροκτόνου συνεζεύχδη
κένα τού Μάκκαρτ τής είσόδου Καρόλου τού Ε λ είς Ά μ- μετά  τού 'Ρώσσου ήγεμόνος Βλαδιμήρου. Μετά συγκινή-
βέρσην δύναται νά σχηματίση άμυδρώς άνάλογον ίδέαν τής σεως είχε καταλίπη τότε  τήν βασιλίδα τών πόλεων καί'
δαυμασίας καί μεγαλοπρεπούς πομπής. Θωρακοφόροι μετά έκείνη ή Έ λληνίς βασιλόπαις, είς ήν έπεφυλάσσετο ή δόξα
δικεφάλων άετών, Κοζάκοι έν έρυδρα ποδήρει στολή, χρυ- τής έντελους έκχριστιανίσεως τού ρωσσικού δρόνου καί λαού.
σότευκτοι, χρυσοπάρυφοι καί κατάστικτοι έκ παρασήμων Αλλ’ ή Αννα είχε δεχδή  τόν έκπατρισμόν μόνον υπέρ τού
αυλάρχαι, σταυλάρχαι, Γρεναδιέροι φέροντες είσέτι τήν έπί άπειλουμένου έκ Βορρά Βυζαντίου, είχε δεχ9·ή νά έξορισ8·ή
μεγάλου Πέτρου στολήν των καί τήν διάτρητον Ικ  σφαι- είς χώραν άξενον μόνον υπέρ πίστεως καί πατρίδος· ή χα
ρών σημαίαν των, Κιρκάσιοι μετά στολής άρειμανίου, σιβη- ριτόβρυτος όμως ’Αλεξάνδρα δέν άπήλδε δύμα έξιλαστήριον
ριανοί δαλαμηπόλοι φέροντες έπί κεφαλής τήν ρωσσικήν πολιτικής ανάγκης, είς ουδεμίαν απειλήν υπέκυψε, διότι όπως
σισύραν, καί χρυσοστόλιστον στολήν, μαύροι μέ άσιατικάς έπί τών έξωστών τής Πετρουπόλεως συνηνώδη ή Ελληνική
στολάς καί πλατείας έκ λαχωρίου ζώνας, κράμα άνυπερβλή- σημαία μετά τής ρωσσικής έν ώραίοις κοσσόμβοις, ομοίως
του ευρωπαϊκής κομψότητος καί έκδαμβούσης τόν νοϋν καί υπό τόν αΐδριον ουρανόν τών Άδηνών εΐχον ήδη συνενωδή
τ ά  δμματα ασιατικής χλιδής, φανταστική παρέλασις αξία αί δυο καρδίαι, ή έλληνική καί ή βωσσική.

 ----------

ΕΠΙ Τ&  ΙΩΒΙΛΑΙΩ ΤΗΣ Α. Π. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Έ ν  προηγουμένιρ φύλλω τής Κλειούς έδημοσιεύσ,αμεν νοντες έκ τής μεγαλοπρεπώς πανηγυρισδείσης, τή  29. ’Ιουνίου,
σύντομον βιογραφίαν τής Α. Θ. Παναγιότητος τού ΙΙάχά καί έπί τή  άρχιερωσυνη πεντηκονταετηρίδος αυτού προσδέτομεν
Πατριάρχου Αλεξανδρείας Κυρίου Σωφρονίου. ’Αφορμήν λαμβά- όλίγα τινά είδικώτερον περί τής έν Αΐγύπτω πολιτείας αυτού.
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Τ ό . Ίωβιλαίον του ήμετέρου ΙΙατριάρχου είναι άπο 
τής άρχιερωσύνης αυτοΰ· καί κατά τοΰτο υπερτερεί του πέ
ρυσι πανηγυρισδέντος μετά τοσαύτης έπιδείξεως έν τώ  κα- 
δολικώ · κόσμω Ίωβιλαίου του Πάπα 'Ρώμης, ώς όντος τού
του άπλώς από της ιεροσύνης. Άλλ’ οί έν Αίγύπτω ορθό
δοξοι χριστιανοί δεν ¿πανηγύρισαν την σπανίαν ταύτην 
εορτήν άπλώς καί μόνον διότι συνεπλήρωσεν 6 ποιμ.ενάρχης 
αυτών τόσω μακράν περίοδον άρχιερωσύνης, αλλά καί διότι 
είναι ουτος άξιος πάσης τιμής καί του αληθούς ένδ·ουσιασμοϋ 
όν έμπνέουσι τ ά  καλά αΰτοΰ έργα έν Α ίγυπτο, περί ών έπι- 
χειροΰμεν νά γράψωμεν ολίγα.

Γνωστότατου είναι ότι ή Α. ΓΙ. ό Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς Κύριος Σωφρόνιος, ότε άνέβη, έν έτει 1870 τόν θρόνον 
των Κυρίλλων καί Άδανασίων, ευρεν αυτόν έν οίκτρα κατα- 
στάσει. Μετά τήν άποβίωσιν τοΰ τέως Πατριάρχου Αλεξάν
δρειάς Νικάνορος, άνδρός άπλοΰ μεν καί άπερίττου άλλ’ 
οσίου καί έναρέτου, πολλά δέ παδόντος κατά τήν άτυχή 
πατριαρχείαν αΰτοΰ, 6 λαός καί ό Κλήρος τής Αίγυπτου 
ήσαν είς δύο στρατόπεδα διηρημένοι καί διεμ.άχοντο έμπα- 
δέστατα περί του προσώπου δπερ έμελλε νά καταλάβη τήν 
αρχήν. Έ ν  τώ  δεινω δ'ε έκείνω άγώνι ή μ'εν αξιοπρέπεια 
τής Ε κκλησίας κατέπεσεν είς βαδμόν άπίστευτον έπ’ αι
σχύνη τής ορδοδοξίας, πάσα δέ τάξις καί πάσα κοσμιότης 
έξέλιπε. Τ ά  πάντα έσαλεύοντο, έρμαιον παραδο&έντα τή  
αναρχία. 'Γπό τοιαυτας δείνας περιστάσεις, άλλά δεία  όν
τω ς Ιμπνεύσει, ύπεδείχδη τοΤς άλληλομαχοΰσιν ώς Πατριάρ
χης Άλεξανδρείας ό πρώην Οικουμενικός Κύριος Σωφρόνιος. 
Ε ίς τό όνομα αΰτοΰ τ ά  πάδη έσίγησαν, δ ιότι ούδείς Ιτόλμα 
ν’ α’μφισβητήση τάς έξοχους άρετάς καί τήν ικανότητα του 
άνδρός τούτου. Δι’ ό καί ή έκλογή αΰτοΰ συνετελέσ&η έν 
ομοφωνία, οΰδεμιάς άντιρρήσεως έγερδείσης ύπ’ ουδετέρου 
των διαπληκτιζομένων τέως κομμάτων.

"Ο τε κατήλδεν είς Αίγυπτον ό Κύριος Σωφρόνιος συν- 
ετρίβη τήν καρδίαν, άντιληφδείς έκ του σύνεγγυς της άδλίας 
καταστάσεως έν η διετέλει βεβυδασμένος ό θρόνος, ον έμελλε 
νά διοικήση. Πας άλλος ήδελεν άποδαρρυνδ·ή, άλλ’ ή Α. II. 
δεν ώλιγοψύχησεν. Έ δράξατο του πηδαλίου στιβαρά τή  
χειρί καί άνέλαβε τόν βαρύν άγώνα νά έπαναφέρη τήν τά- 
ξιν, νά άνορδώση τήν αξιοπρέπειαν τής ’Εκκλησίας, νά κα- 
δάρη τ ’ άσχημίζοντα αυτήν έρείπια, νά έπουλώση τάς πλη- 
γά ς αυτής καί νά συνδιαλλάξη τά ς διεστο'σας μερίδας. Καί 
κατώρδωσε τοΰτο έν βραχεί χρόνω, διότι έν ταΐς ένεργείας 
αΰτοΰ προήδρευον ή ειλικρίνεια, ή σύνεσις, ή άκαμπτος καί 
εΰσταδής άλλά πεφωτισμένη δέλησις αΰτου. Πολλάκις κα- 
τεκρίδη ή άκρα αΰτου αΰστηρότης, άλλά χάντες άνεγνώρι- 
ζον μετ’ οΰ πολύ, ότι καλώς έπραττεν.

'Η  ’Αλεξανδρινή Ε κκλησία  προεβιβάσδη ουτω είς έπί- 
ζηλον περιωχήν, οΰ μόνον δ ιά  τήν κρατούσαν τάξιν καί ευ
πρέπειαν, άλλά καί διά τήν έπιτυχή έκλογήν τοΰ προσωπικού 
οπερ υπηρετεί τόν δρόνον. Πολλοί είσίν οί δαπάναις τής 
Α. II. έκπαιδευδέντες, οΰχί δέ ολίγοι οί είς άλλας ’Εκκλη
σίας προαχδέντες έκ του ΰπ’ αυτόν δρόνου, άφοΰ έξέμαδον 
υπό τόν πεπειραμένον τούτον άνδρα οΰ μόνον νά πειδαρχώ- 
σιν άλλά καί νά τηρώσιν άπαραβάτως τούς ιερούς Κανόνας 
καί τό τυπικόν τής ’Εκκλησίας. Πλείστοι τοιοΰτοι ’Αρχιε
ρείς καί άλλοι κληρικοί έχιζήλους κατέχουσι δέσεις έν τή 
Ανατολική Ε κκλησ ία , είς δέ τών κρατίστων καί σεβαστό

τατων άρχιερέων έν Έ λ λ ά δ ι είναι καί ό Κεφαλληνίας Κ ”* 
Γερμανός, διατελέσας έφ’ ίκανά έτη Μέγας Πρωτοσύγκελλος 
τοΰ ’Αλεξανδρινού δρόνου. Άνεδειξε λοιπόν ό Κ"5 Σωφρό

νιος τόν δρόνον αΰτοΰ άληδές φυτώριον πεπαιδευμένων, ένα- 
ρέτων καί σεμνών κληρικών.

Ά λλ’ ενώ τοιαΰτα έπραττεν υπέρ τής τάξεως τής Ε κ 
κλησίας καί τής μορφώσεως τοΰ Κλήρου, δέν εμενεν αργός 
καί ως πρός τήν πνευματικήν καί δρησκευτικήν άνάπτυξιν 
τοΰ ποιμνίου του. Ε ίχε τοΰτο προ παντός άλλου ανάγκην 
ναών, σχολών, νοσοκομείων. Ο ί έν τοίς χωρίοις ίδίως όρδ-ό- 
δοξοι χριστιανοί έκινδύνευον νά λησμ.ονήσωσιν ότι είσί τοι- 
οΰτοι, μή έχοντες ιερέα καί ναόν προς έκπλήρωσιν τών δρη- 
σκευτικοίν καδηκόντων αυτών. Προΰνοησέ λοιχον καί περί 
τών σπουδαίων τούτων αναγκών. Άλλ’ ή άγαδή αΰτοΰ 
πρόδεσις προσέκοχτεν είς τήν έλλειψιν πόρων χρηματικών. 
'Η  έκλαίκευσις τών μοναστηριακών κτημάτων, ών πλουσιώ- 
τα τα  έκέκτητο ό.Αλεξανδρινό; δρόνος, καί ή στέρησις επο
μένως τών έξ αΰτών προσόδων, ασυνείδητος δε προγενεστέρα 
διαχείρισις τής περιουσίας αΰτοΰ, ¿κληροδότησαν τώ  νυν 
Πατριάρχη ένδειαν καί χρέη μάλλον ή πόρους χρηματικούς. 
Τό πρόσκομμα τοΰτο ΰπερεπήδησεν ή Α. Π. ένδεν μέν είσ- 
αγαγών αΰστηράν οικονομίαν είς τήν διαχείρισιν τών πενι
χρών προσόδων τοΰ δρόνου, ώστε νά εχη μικρά τινα περισ
σεύματα έξ αΰτών, ενδεν δέ ΰπεκκαύσας τόν ζήλον τών 
εΰπορούντων ορδοδόξων χριστιανών καί έπωφεληδείς τών 
φιλανδρώπων καί γενναίων αΰτών αίσδημάτων, κατά τάς 
έκάστοτε χρείας.

Καί πρώτον έπεχείρησε τήν άνακαίνισιν τοΰ ίερου Ναοΰ 
τής Μονής τοΰ Άγιου Σάββα, έν ’Αλεξάνδρειά, όπου είσίν 
Ιγκαδιδρυμένα τά  Πατριαρχεία καί έχει ή Α. Π. τήν στα- 
δεράν αΰτοΰ διαμονήν. 'Ο  ναός ουτος ωκοδομημένος έπί 
τών έρειπίων αρχαίου 'Ελληνικού ναο~, άριδμών δέ βίον 
έννέα καί έπέκεινα αιώνων, κατέρρεεν έπί κινδύνω τών εισ
ερχομένων. 'Η  Α. Π. αντικατέστησε τόν σεσαδρωμένον ξύ· 
λινόν δόλον δ ιά  νέου στερεού κα δώ ς 'κα ί το τέμπλιον, ηυ- 
τρέπισε δε καί διεκόσμησεν αΰτόν μετά πολλής φιλοκαλίας. 
'Ο  εισερχόμενος είς τόν Ναόν άναγινώσκει τήν έξής έπί 
μαρμαρίνης πλακός κεχαραγμένην έπιγραφήν, αριστερά τής 
είσόδου.

,,Μηκέτι διιμαίνοντε? Χτ' έίσω §·αροαΙία·. δ ί 
Κρηπϊσιν γάρ έπί πριν σφαλεροΐσιν εών 
Ώ δινον πτώσιν τ’ ίδ’ ίΧεδρον το~ί έπιοΰσιν 
Ν ”ν μέντοι στεγανόν πρός δέ τι κ’ εύπρεπέα 
Λείματά μ ’ ’Αλεξάνδρειάς μέν νίΓν Πατριάρχης 
Τής Κωνσταντίνου δε πρότερον πόλεως 
Σωφρόνιος σεμνός ποιμαντωρ ω χάριν οΤδα 
Ιίολλήν, μοχό-όϊν γάρ σώσε με και δαπανών.

Έ τ ε ι σωτηρίω Α 20Δ '. μηνι Ίανουαρίω.“

Οΰχί μικρόν συνετέλεσε καί είς τήν άνέγερσιν τοΰ Ναοΰ 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τών όμοδρήσκων ημών Σύ- 
ρων, όν καί ένεκαινίασεν έσχ.άτως ή Α. Π.

ΚατέΒηκε δέ προ μικροΰ καί τόν δ-εμέλιον λίδον ετέ
ρου Ναοΰ έν τω Κοιμητηρίω τών όρδοδόξων, άνεγειρομένόυ 
δαπάναις τής μακαρίτιδος Μαρίας Ν. Θεοδώρου.

Τό σπουδαιότερον έργον, έφ’ ω δικαίως σεμνΰνεται έ 
'Ελληνισμός έν Αλεξάνδρειά εΐναι καί ή άνέγερσις τοΰ Έ λλη - 
κοΰ Νοσοκομείου καί ή άνακαίνισις τών καταστημάτων τής 
τοσιτζαίας Σχολής. Δύο άνδρες συνετέλεσαν είς τ ά  έργα 
ταΰτα : άφ’ ένός ό γενναίος έδνικός ευεργέτης κ. Γ. Άβέρωφ, 
όστις προσήνεγκεν δεκακισχιλίας άγγλ . λίρας, καί άφ’ έτέ- 
ρου ή Α. Θ. Π. ο' γεραρός Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς, όστις 
καί δ ι’ ίδίας προσφοράς καί δ ι’ άπαύστων παρορμήσεων 
έξέκαυσε τόν ζήλον καί τήν φιλοτιμίαν πλείστων όμογενών
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είς μίμησιν τοΰ γενναίου παραδείγματος τοΰ κ. Αβέρωφ, 
ουτω δέ έτεραι δεκακισχίλιαι λίραι, συλλεγεισαι έντός βρα
χέος χρονικού διαστήματος, άπέσβεσαν όλοσχερώς τό  χρέος 
τής 'Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας, κεκτημένης ουτω 
τό άριστον μέν τών έν Ανατολή Νοσοκομείων, φερώνυμον 
τοΰ γεραροΰ Πατριάρχου Σωφρονίου, σχολήν δέ προαγομένην 
είς τελειότατον καί αΰταρκες έκπαιδευτήριον έφάμιλλον τών 
αρίστων τοιούτου είδους γυμνασίων.

Οΰχί ολιγώτερα συνετέλεσεν έν Καΐρω ή Α. Π. Αφοΰ 
έπεσκεΰασε τόν Πατριαρχικόν ναόν τοΰ Αγίου Νικολάου, 
διεκόσμησεν άΰτόν λαμπρότατα, δ ι’ είκόνων καί τοιχογρα
φιών άρίστης τέχνης, ώς δηλόι καί ή έξής επιγραφή. „Τόν 
ιερόν τοΰτον Ναόν ή Α. Θ. Π. ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς 
Κύριος Σωφρόνιος διεκόσμησεν δαπάναις'ίδίαις καί φιλοτιμώ 
συνδρομή τών Χριστιανών. Έ ν  Καΐρω μηνί Νοεμβρίω έ. σ. 
1888.“ Ηΰτρέπησε δέ καί τό Συνοδικόν, τοποδετήσας έν 
αΰτώ καινουργή βιβλιοδήκην έν ή περισυνήγαγε καί πλου- 
σιωτάτην είς χειρόγραφα καί έντυπα βιβλιοδήκην τοΰ Πα
τριαρχείου. Παραπλεύρως δέ τοΰ ναοΰ ΐδρυσεν εΰρΰχωρον 
παρεκκλήσιον, έν ω κατήρτισεν αγιογραφικόν μουσεΐον, περι- 
σωσας είκόνας άρχαιοτάτας, ών τινες τής άρίστης βυζαντι
νής τέχνης, έν δλω περί τάς 150.

Έ ν  δέ τή  συνόικεία Παλαιού Καΐρου, όπου ή Μονή τοΰ 
Αγίου Γεωργίου, πρώτον μέν ανήγειρεν έν τω Κοιμητηρίω 
ναόν, εΐτα δέ άνωκοδόμησεν ολόκληρον τήν βορείαν πλευ
ράν τής Μονής, ήτις εΤχε καταρρεύσει έκ τοΰ χρονου, ως 
μαρτυροΰσιν αί έξής δύο έπιγραφαί.

Έ ν  μέν τώ 'Ιερ ώ  Ναω τοΰ Κοιμητηρίου.
,,’Ανηγέρδη έκ βάδρων τό Β"' πατριαρχεΰοντος τοΰ ΙΙα- 

ναγιωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας Κυρίου Σωφρονίου τοΰ 
Βυζαντίου καί έπιστατοΰντος τοΰ άρχιτέκτονος Γαβριήλ Βα
σιλείου τοΰ Καισαρέως.“ Έ ν  ετει σ. 1879 Μαρτίου 3".

Έ ν  δέ τή  'Ιερά Μονή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.
„Σωφρόνιος Πάπας Χρίστου Άρχιδύτης κλεινός Πατριάρ

χης διάδοχος Μάρκου, πλευράν τήν βορείαν, ραγεΐσαν καί 
πτώσιν δεινήν απειλούσαν, έδείματ’ έκ βάδρων καί κλίμακα 
νέαν καί δόμους εΰκτίστους άνήγειρ’ ιδία γενναία δαπάνη.“

„Έ τει σωτηρίω ΑΩΟΗ’. ίνδικτιώνος Η.“
Ε π ίσ ης ίδίαις δαπάναις κατηδάφισεν όλοσχερώς τόν έν 

τή  συνοικία Κ άρτ 'Ρούμ τοΰ Καΐρου πανάρχαιον αλλά κατ- 
ηρειπωμένον ναόν τοΰ 'Αγίου Μάρκου καί έκ βάδρου.άνή- 
γειρεν αΰτόν, φιλοκάλως συνάμα διακοσμήσας.

Δέν παρημέλει όμως καί τά  χωρία, έν οΐς ΰπάρχουσιν 
Ιγκατεστημένοι όρδόδοξοι χριστιανοί, αλλ’ έστρεψε καί προς 
αΰτά τά ς προσπάδείας του, άρξάμενος από τής διοργανώ- 
σεως Κοινοτήτων Ελληνικώ ν ορδοδόξων. Ουτω συνεστά-

δησαν από τή ς ΙΙατριαρχείας τοΰ Κ"” Σωφρονίου Κοινότητες 
έν ταΐς έξής χωρίοις τή ς Αίγυπτου. Έ ν  Δαμαγχούρ, έν 
Κ ά φ ρ Έ λ -Ζ α γ ιά τ , έν Τ άντα , έν Μανσοΰρα, έν Ζαγαζικίω, 
έν Ζίφτα, έν Ρέγχα, Ιν Δαμιέτη. έν Ίσμαηλία, έν Σουέζ,'έν 
Μιχάλλα Κιμπέρ, έν Μίνια, έν ΙΙόρτ-Σαΐτ, έν Μίτ-Γκάμαρ, 
έν Σιμπίν Έ λ  Κόμ, Βενί Σουέφ καί Φαρασκούρ. Έ ν  άπασι 
τοίς χωρίοις τοΰτοις είτε άνηγέρδησαν είτε είσίν έν τώ άνε- 
γείρεσΒ·αι ναοί, καί παρ’ αΰτοΤς, ώς άναπόφευκτον παρακο- 
λουδημα, Σχολεΐον. ·

Καί τοιαυτα μέν είσίν έν γενική σκιαγραφία τ α  έργα 
τοΰ ΙΙατριάρχου Σωφρονίου έν Αίγύπτω. Ταΰτα καί μόνα, 
απέναντι τής πρώην καταπτώσεως, ήρκουν βεβαίο>ς ΐνα έν- 
δουσιάσωσι τό  ποίμνιον αΰτοΰ κατά τήν πεντηκονταετηρίδα 
τής άρχιερωσύνης του. Αλλ’ ό γεραρός Πατριάρχης έχει 
πολλάς άρετάς, ών ένεκα άγάπάται καί λατρεύεται υπό τοΰ 
ποιμνίου του. Εΐναι άληδ-ής πατήρ αΰτοΰ. Ώ9·εΐ μέν είς 
άκραν αυστηρότητα τήν έν τω  Κλήρω τοΰ δρόνου πειδαρ- 
χίαν, όπερ σωτήριον, άλλ’ είναι άφ’ ετέρου προσηνής το~ς 
πάσι καί μειλίχιος, φιλευσπλαγχνος δέ καί φιλάνδρωπος τοίς 
πάσχουσι. Είναι σύμβουλος άρ.ιστος είς τούς δέλοντας, έν 
τάις βιωτικαΐς περιπετείαις αΰτών, νά έπωφεληδώσι τής μα- 
κράς αΰτοΰ πείρας καί τής δεδοκιμασμένης συνέσεοίς του. 
Α γων δέ τό 80"' τής ήλικίας του, εΐναι ακμαιότατος τάς 
δυνάμεις, πνευματικώς καί σωματικώς, άντέχων πλειότερον 
τοΰν νέων είς τάς μακράς δρησκευτικάς ιερουργίας καί τε- 
λετάς. Ουτω βλέπουσιν οί χριστιανοί μετά δαυμασμοΰ τον 
πρωδιεράρχην αΰταΰν τήν εβδομάδα τοΰν Παδών, παριστά- 
μενον είς διπλάς άκολουδ-ίας μ ε τ ά . μεσημβρίαν μέν έν τω 
'Ιερω ναω τοΰ Αγίου Σάββα, τήν δέ  νύκτα έν τω τοΰ Εΰ- 
αγγελισμοΰ, ψάλλοντα δέ δ ιά  τής μελιρδικωτάτης καί κατα- 
νυκτικής αΰτοΰ φωνής, ήν δέν ΐσχυσε νά νικήση τό γήρας.

Αί έορταί τής Πεντηκονταετηρίδος αΰτοΰ έτελέσδησαν 
μεγαλοπρέπεστατα έν Αλεξανδρεία καί Καΐρω. Κοινώ έρανο» 
άνηγέρδ·η έν τ ή  Αυλή τοΰ Έλληνικοΰ Νοσοκομείου έπί βά- 
δρου μεγαλοπρεπής έκ μαρμάρου ή προτομή τής Α. Θ. Π. 
οΰραίον καλλιτέχνημα τοΰ γλύπτου κ. Στεφάνου Βαρούτη. 
Έ π ί δε τοΰ βάδρου φέρεται κεχαραγμένη είς άνάμνησιν τής 
προκειμένης εορτής, το έξής ώραΐον έπέγραμμα, φιλοφρόνως 
συντεδεν υπό τοΰ σοφοΰ Κ αδηγητοΰ τοΰ Έ δνικοΰ Πανεπι
στημίου Κ 0“ Ίω . Πανταζίδου.

„Εικόνα τηνδε λί&οιο ’Λλεξανδρήες έδ-ΐ',καν 
Σωφρονίω σφιτέρω άρ/ί^άτ^  γεραρω 
Οϊνεκα πεντηκονταετή πωμάντορα δηύά 
Ο ϊτιζ εχει άκοή Χριστοΰ επώνυμος ών 
Ος μάλα τειρομένοισιν άρη'γει πρόφρονι άυμώ 
Πατρί 6μΰζ άρχων μείλιχα τ ’ έργα τελών.“

— ΚΘ’. ’Απριλίου Α Ω ΙΙθ '. —

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Τ Α Ι  Κ Α Ι  Τ Α Χ Υ Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Υ Ρ Γ Ο Ι .

Δέν εΐνε πάντοτε τοσοΰτον εύκολος, όσον κοινώς υπό 
τών πολλών νομίζεται, ή έξακρίβωσις τής άληδείας καί ή 
μετά βεβαιότητος άπόφανσις, περί της ύποστάσεως ή τοΰ 
ανυπόστατου πράγματός τίνος. "Οστις ρίψει έν μόνον βλέμμα 
είς τήν πνευματιστικήν φιλολογίαν, προ πάντων δ έ .ε ίς  τό 
ΰπό εΰπαιδεύτων καί σοφών άνδρών συντασσόμενον περιοδι
κόν ,,Σφύγγα“, βλέπει πρός μεγίστην του έκπληξιν, ότι παν- 
ταχοΰ έν Γερμανία περιφέρονται φαντάσματα, γράφουσι καί 
έμφανίζοντρα ορατά είς.τούς ζώντας, ότι εΐνε άπλούστατον

καί συνηδέστατον πράγμα νά οφδή τις  έν οΐω δήποτε τόπω 
τοΰ κόσμου ένώ συγχρόνως εύρίσκεται είς όλως διάφορον 
τόπον, ότι καί τήν τέχνην αυτήν, του παρατείνειν έπί αιώ
νας όλους τόν άνδφώπινον βίον, δύναταί τ ις  νά έκμάδη 
μετά τής αΰτής ευκολίας μεδ’ ής καί πάσαν άλλην τέχνην, 
καί ότι έν Ίνδ ία ις ΰπάρχουσι μάλιστα άνδρωποι, οΐτινες έπι- 
τυγχάνουσι δ ιά  τής τέχνης ταύτης δ·αυμασίαν τινά καί υπερ
φυσικήν μακροβιότητα. 'Ο  άναγινώσκων φέρει άκουσίως τήν 
χεΤρα πρός τήν κεφαλήν του όπως βεβαιωδή άν διατελή· έν
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έγρηγόρσει ή μήπω ς: κοιμάται -κάί -ονειρεύεται! Ά λ λ ’ έπί 
τέλους βλέπει ότι άναγινώσκει πράγματα τυ π ω μ ένα , τά  
οποία δέν δύναται νά έξελέγξη ως ανυπόστατα δ ιά  τής 
άκοδείξεως του .έναντίού, έ δέ απλούς καί αμύητος αναγνώ
στης, όστις ουδέποτε ήσθάνθη την ,,ψυχράν πνοήν“ καί τήν 
,,ψηλάφησιν τω ν . αοράτων χειρών“, έπιθυμεΐ καί αυτός, εί 
δυνατόν, νά βεβαίωσή έξ Ιδίας άντιλήψεως, όπως οί αξιό
πιστοι άνδρες οί τά  τοιαΰτα διηγούμενοι. Άλλ’ ή έκπλή- 
ρωσις τής έπιθυμίας του ταύτης δεν εΤνε, δυστυχώς, τόσον 
εύκολος·, διότι μόνον δ ιά .τή ς  μεσολάβήσεως το ύ Έ γλ ιντο ν , 
τού Σλάδε καί ολίγων, άλλων διάσημων πνευματιστών εΤνε 
δυνατόν νά έλθη είς άμεσον συνάφειαν προς τόν κόσμον των 
πνευμάτων. Ε ν ίο τε . βεβαίως ή ιδέα, ότι έκαστος των κυ
ρίων τούτων έτυχέ ποτε νά ’ έξελεγθγί καί καταφωραθή ώς 
άγόρτης,. ψυχραίνει πως καί κάθιστα ύποπτον τόν αναγνώ
στην,. άκουσίως δε οδτος έρωτα δυσπιστών: Κ αί άν όλη 
αυτή ή ίστορία δ.έν εΐνε άλλο εί μή απάτη καί άγυρτεία; 
Πρός Ινίσχυσιν τής υποψίας του ταύτης συντελεί καί τό 
υπέρογκον του μισθού, όν πράττονται οί διάσημοι ουτοι. 
πνευματισταί (50 .φράγκων τό  είσιτήριον δ ι’ έκαστον πρόσ- 
ωπον καί. έκάστην σ.υνεδρίασιν)', Ι τ ι  δε μάλλον τό  γεγονός, 
ότι τ ά  πνεύματα άγαπώσι καθ’ υπερβολήν τήν έν τώ  σκότει 
διαμονήν, υπό τραπέζας ή όπισθεν παραπετασμάτων, άποστρέ- 
φονται δέ τό φως ή άπαξιοΰσι .νά έμφανισθώσι τοΐς θεαταΐς 
πρόσωπον πρός πρόσωπον,. καίπερ δυνάμενα νά πράξωσι τούτο, 
ως διαρρήδην ήμας δίαβεβαιούσιν ο ί . πνευματισταί, Ιπικυ- 
ρούντες τήν παναρχαίαν . καί σεβασμιωτάτην των γραϊδίων 
φιλολογίαν περί βρνκολάκων.

Έ ν  τη  αμφιβολία του ,ό άδάής καί αμύητος έρωτα 
συνήθως τόν ειδήμονα καί μεμυημένον, έπειδή δέ μέχρι, 
τούδε δεν υπάρχει εΐσέτι εδρα φαντασματολογίας εϊτε.πνευ-. 
ματολογίάς έν τώ  πανεπιστημείω, άπετάθην. καί έγώ , κατά 
τήν τελευταίαν άφιξιν.τού Έ γλ ιντο ν  έν Μονάχω, πρός τινα 
άσφαλέστατον καί λίαν άξιόπιστον άνδρα, . Ιμπειρότατον 
δέ παν.τός πράγματος σχετιζομενου πρός τήν τέχνην τής 
,,ευαρέστου απάτης“; πρός τόν κύριον Γ .. ,  όστις κρότερον ώς 
έπιτηδειότατός ταχυδακτυλουργός είχε περιοδεύση πολλά 
μέρη του . κόσμου, ήδη δέ· έν Μονάχω ώς .τιμιώτατος άν
θρωπος απολαύει τής γενικής ύπολήψεως καί του σεβασμού 
πάντων τών γνωριζόντων αυτόν.

Ό  κύριος Γ. μέ ,υπεδέχθη μετά πολλτς άβρότητος καί 
φιλοφροσύνης, άπήντησε δέ είς τήν έρώτησίν μου μειδιών: 
„Μ άλιστα, αυτοί οί κύριοι τήν. περνούν πολό καλά. Έ κτε- 
λοΰσι τ ά  πειράματά των απέναντι εύπιστων ανθρώπων, ένώ 
ήμεΐς οί πτωχοί ταχυδακτυλουργοί πρέπει νά ' λαμβάνωμεν 
ύπ’ δψιν τόν σκεπτικισμόν κ α ί ' αυτών των παιδαρίων του 
σχολείου.“

„Πιστεύετε λοιπόν ότι ή περίφημος, γρα φ ή  ί π ϊ  τώ ν π ι 
νάκων, έκτελεΐται υπ’ αυτών τών πνευματιστών;“

„Βεβαιότατα. Κ αί σας ομολογώ ότι περισσότερόν έν- 
διαφέρον έχει δ ι’ έμέ καί τό έλάχιστον νέον ταχυδακτυλουρ
γικόν τέχνημα ή όλα. αυτά τά  πνευματιστικά πειράματα, 
δ ιότι, νά σας εΐπω είλικρινώς, μοί φαίνονται πάρα πολύ 
ανόητα καί θαυμάζω τήν απλότητα τοσούτων ανθρώπων, οί 
όποιοι πληρώνουσιν άδρότατα ποσά δ ιά  νά βλέπωσι τοιαύτας 
ανοησίας. Δέν, δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον εΐνε ευκολον 
νά άπατήση τις  ανθρώπους έκ τών προτέρων εύπιστους, έστω 
καί λίαν ανεπτυγμένους. Ύπό τήν έποψιν ταύτην είδα πράγ
ματα είς τόν βίον μου, τά  όποια ΰπερβαίνουσι τά  όρια πά- 
σης φαντασίας.“

1 ·■ ,,Παρευρέ&ητε λοιπόν ποτέ είς πνευματιστικάς συνε
δριάσεις;“ ' , .

„Μάλιστα, έν Πετρουπόλει, δτε διέτριβεν έκει ό Σλάδε. 
Έπλήρωσα τ ά  είκοσι μου ρούβλι« καί μετά · βραχεΐάν τινα 
έξέτασιν ύπό του πνευματιστού εύρέθην ώς έξαιρέτως κατάλ
ληλον ατομον, ωσαύτως δέ καί ό σύντροφός μου. Έ κ α θ ί- 
σαμεν παρά τ ι τραπέζιον, τό όποιον μας ύπέδειξεν αυτός 

, ό πνευματιστής, έντός του άμυδρώς φωτιζομένου δωματίου, 
καί ό" Σλάδε έλαβεν ήμάς έκ τών χειρών. ’Επειδή όμως 
έκ τής προσοχής, μεθ’ ής παρετήρουν όλα του τ ά  κινήματα/, 
ύπώπτευσεν αμέσως τόν κίνδυνον, άφήκεν έλευ&ερον τόν σύν
τροφόν μου καί συνέλαβεν άμφοτέρας τά ς χεΐράς μου, καί. 
ήρχισε, σπασμωδικώς κινούμενος τηδε κάκεΐσε (τό λεγόμενον 
trance τών πνευματιστών) νά μέ έλκόη βιαίως υ'πέρ τήν τρά-, 
πεζαν, ούτως ώστε έμποδιζόμην νά παρατηρώ είς τό  εξής 
τ ά  κινήματα του. Βαθμηδόν ήλαττώ θη ή σφοδρότης τών 
σπασμωδικών του κινήσεων άπετελέσαμεν πάλιν τήν,άλυσ- 
σιν καί αίφνης ήσθάνθην κρουόμενον τόν δεξιόν μηρόν' μου 
υπό τήν τράπεζαν. ’Εγώ 'έμεινα είς τούτο έντελώς αδιά
φορος καί ψυχρός, δ ιότι έγνώριζα ότι κατά τήν αυτήν στιγ
μήν ό Σλάδε άνεσήκωσεν είς τό αντίπεραν μέρος μοχλόν 
τινα δ ιά  του γόνατός του, καί ότι πρός τό  μέρος μου ό 
„δάκτυλος του πνεύματος“ έμελλεν αμέσως ν’ άναπηδήση 
μέσα είς τό τραπέζιον καί νά κρυφθή έντελώς. Τούτο συν
έβη πράγματι, όπως έβεβαιώθην παραχρήμα. Ά λλ’ ό πλη
σίον καθήμενος σύντροφός μου, όστις εϊχεν αίσθανθή τήν 
αυτήν κρουσιν έπί του μηρού του, έγεινε κάτωχρος υπό του 
φόβου καί έντελώς ανύποπτος καί πιστός. Διά τούτο καί 
οί ήδη άκουόμενοι ύπό τήν τράπεζαν ήχοι τής αρμονικής 
έφάνησαν είς αυτόν όλως υπερφυσικοί, ένώ·είς εμέ ουδεμίαν 
έ.ντύπωσιν προυξένησαν, δ ιότι εΐχον πολλήν καί μακράν πεί
ραν είς όμοια ηλεκτρικά καί μηχανικά πειράματα. Έ γ ώ . 
αυτός εΐχον έκτελέση πολλάκις τοιαϋτα πειράματα πολύ 
δυσκολώτερα καί ύπό δυσκολωτέρας συνθήκας.“

„Καί έγραψαν πραγματικώς τ ά  πνεύματα έπί γραφικών 
πλακών κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην;“

,^Εγρ«ψ«ν, ναί, αλλά μόνον ύπό τό  τραπέζιον καί δυσ
τυχώς ή άπόκρισίς των ουδόλως ήρμοζε πρός τήν έρώτησίν 
μου- άφ’ ετέρου δέ έπιστευσα ότι βλέπω ευκρινώς π ώ ςέγ ί-  
νετο ή  όλη υπό&εσις, καί άπεφάσισα νά μεταβώ έκεΐ καί 
δευτέραν φοράν καί νά μείνω έντελώς παθητικός όπως δυ- 
νηθώ νά παρατηρήσω άκριβέστερον τ ά  καθ’ έκαστα. Ά λλά 
τήν δευτέραν φοράν δέν έγενόμην δεκτός, διότι ητο μεγα- 
λητέρα ή συνεδρίασις, ότε δέ μετέβην έκεΐ καί τρίτην φο
ράν, μοί . άνηγγέλθη ότι ό Σλάδε εΐχεν τδ η  άναχωρήση. 
Έπέστρεψα λοιπόν οίκαδε καί 'ήρχισα έκτοτε, κατά  τάς 
ώρας τής άνέσεώς μου, νά  έκτελώ μιμούμενος τό πείραμα 
έκεϊνο, μ ετ’ όλίγας δέ έβδομάδας κατώρθωσα έν τώ  κύκλω 
τών φίλων καί γνωστών μου νά έκτελέσω ακριβώς τό  πεί
ραμα του Σλάδε πρός μεγίστην έκπληξιν τών θεατών μου. 
Βεβαίως δέν εΐχον τήν έκτακτον έκείνην του Σλάδε ευστρο
φίαν καί τήν δ ιά  διηνεκούς άσκήσεως κτηθεΐσαν ευκινησίαν 
τών δακτύλων,' ούχ ήττον όμως κατώρθωσα νά άπατήσω 
πολλάκις καί ,έπανειλημμένως τούς θεατάς μου. Ά λλω ς τε 
τ ά  πειράματα ,ταυτα έξετέλεσα πάντοτε πρός τέρψιν καί 
διασκέδασιν, ουδέποτε, δέ αντί χρημάτων., Δύνασθε λοι
πόν . νά .φαντασθήτε ότι έλάχιστα πράγματα προσδοκώ 
τώρα παρά' τού νΕ γλ ιντον  έν τούτοις όμως θ ά  τόν ίδω 
μ ετ’ ένδιαφέροντος. Ουδείς θ ά  εΐνε προθυμότερος έμού, 
ν’ αναγνώριση τήν αλήθειαν, αν πράγματι συμβή τ ι ,  τό
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όποιον να μή δυνη&ώ νά έξηγήσω δ ιά  των γνωστών μοι 
μέσων:“

Δυστυχούς β κύριος Γ. δεν κατώρθ·ωσε νά ΐδη  τόν Έ γλ ιν - 
τον. Κ ατά  τά ς χρώτας του πνευματισχού τούτου συνέδριά* 
σεις δεν έγένετο δεκτός, δ ιότι 6 άρι&μός των έχισκεπτών 
ήτο ώρισμένος καί συμχεπληρωμέν.ος. Α λλω ς τε «ί χλεί- 
σται των συνεδριάσεων τούτων γενόμεναι υπό τήν αύστηρο- 
τάτην έξέλεγξιν κριτικών χνευμάτων, μή έλευδ-ερωδέντων 
είσέτι άχό τώ.ν γηΐνων, σωματικών δεσμών, έληξαν άνευ 
αποτελέσματος, έκ τούτου δε προφανώς δυσαρεστη&εις ό 
κύριος Έ γλ ιντο ν  άνεχώρησε πάλιν, άφού προηγουμένως κα- 
τώρ&Ίοσεν, ώς έλέγετο και διεδίδετο βραδύτερον, „εκ
πληκτικά κατορ&ώματα παρά τοΐς μεμυημένοις“. Τ ά  εκ
πληκτικά δε τα ύτα  κατορ&ώματα, κ α τά  τά ς μαρτυρίας των 
παρευρεδ·έντων άμυήτων, ησαν τ ά  έξης:

Τό προ ενός έτους προαναγγελδάν πείραμα „της γρα
φής των πνευμάτων μεταξύ δύο έπ’ άλλήλων κειμένων πλα
κών και συνδεομένων διά σπάγου, προ τών ομμάτων των 
δεατών, έπ'ι της τραπέζης, υπό τό  άχλετον φως τών λυχνιών“, 
ο ύ δ α μ ώ ς  έξετε,λέσ&Υ] άλλ’ ό πνευματιστής καί ένταύδα 
συμμορφοΰμενος προς τήν γνωστήν αδυναμίαν τών πνευμά
των, τού ν’ άγαπώσι τό  σκότος, έκράτει τήν μίαν πλάκα 
υπό τήν τράπεζαν. Έ π ί μακρόν χρόνον έμ.ενε τούτο άνευ 
αποτελέσματος· έπί τέλους όμως έγράφη ή περιπόθητος 
γραφή, καί δή, κατά τάς ύπο&έσεις αμερόληπτων καί προσ- 
,εκτικωτάτων παρατηρητών, ώς έξης: 'Ο  κύριος Έ γλιντον 
προέτεινεν εις τους παρισταμένους νά γράψωσιν έπί διαφόρων 
πλακών κειμένων έπί τής τραπέζης μίαν έρώτησιν, αγγλιστί, 
δ ιότι ώς έλεγε ,,τά ίδικά του πνεύματα ήγνόουν τήν γερ
μανικήν“. Μία έκ τών έρωτήσεων τούτων ήτο: „W here is 
m y m other-in-law ?“ („Πού εΤνε ή πεν&ερά μου;“) Λα
βών τήν πλάκα, έφ’ ής ήτο γεγραμμένη ή έρώτησις αυτη, 
Ικράτει υπό τήν τράπεζαν, χεριπεσών δε είς τους συνήθεις 
¿κείνους σπασμούς Ικάμπτετο ταλαντευόμενος τήδε κάκέϊσε 
καί τοιουτοτρόπως ελαβε καιρόν, έχων πάντοτε προ αυτού 
πρός τ ά  κάτω ¿στραμμένα τ ά  ατενή βλέμματα, δ ιά  καταλ
λήλου περιστροφής τής χλακός νά άναγνώση τήν έρώτησιν, 
συγχρόνως δέ λαμβάνων μικρόν τ ι ,  μέχρι τουδε κεκρυμμέ- 
νον, έτοιμον πετροκόνδυλον νά γράψη τήν άχάντησιν εις τό 
όπισδ-εν μέρος τής πλακός. Μετά τινας περαιτέρω σπασμω- 
δικάς κινήσεις τού σώματός του, άνεφώνησεν αίφνης: νΟχι, 
δέν γίνεται! κατόπιν έδηκε τήν πλάκα έπί τή ς τραπέζης 
πλησίον του μέ τό γεγραμμένον μέρος πρός τά  κάτω έστραμ- 
μένον, ώμίλησεν έπειτα έπί τινα χρόνον καί αίφνης άποφα- 
σίσας δή&εν έκ του παραχρήμα νά έπαναλάβη τό πείραμα, 
άς δοκιμάσωμεν, είπε, καί πάλιν! έλαβεν ακολούθως τήν 
πλάκα, ώς έκειτο, έ&ηκεν αυτήν, χωρίς νά τήν άναστρέψη, 
έπί έτέρας χλακός καί έν τω μεταξύ κενού χώρω μικρόν τι 
κονδύλιον, έδεσεν άμφοτέρας καί έδηκεν έπ’ αυτών τήν 
χεΐρά του ή καί έκράτει άμφοτέρας τά ς πλάκας υπό τήν 
τράπεζαν. Ή δ η  ηχούσαν οί χαριστάμενοι τόν γνωστόν 
έκεϊνον, ίσως δ ιά  τών ονύχων του παραγόμένον σκαριφισμόν. 
Μετά τινας στιγμάς έλυσαν τάς πλάκας καί, ώ τού θαύμα
τος! ευρον τήν άπάντησιν γεγραμμένην „In  h er room“ („’Εν 
τω  δωματίω τη ς“). Κάτω&εν τής γραφής ύπήρχον καί άλλα 
τινά σημεία, δηλαδή ίχνη τών ονύχων έπί τής πλακός. Τάς 
άμυχάς ταύτας καί τήν γραφήν αυτήν τών πνευμάτων εΤδεν 
ίδίοις- δμμασιν ό γράφων τά ς γραμμάς ταύτας. Ή  γραφή 
ττο  λοξή καί πολύ ασαφής καί δυσανάγνωστος φαίνεται δε 
προφανώς ότι έγράφη υπό δυσχερείς περιστάσεις. Αί άπαν-

•τήσεις τών πνευμάτων είς τά ς ¿ρωτήσεις περί τού άλλου κό
σμου είναι πάσαι έντελώς ασήμαντοι καί μηδαμιναί. Ά λλα 
καί ή περί τής πεν&ερας άχάντησις ήτο ανακριβής, χα&ότι 
αυτη κατά τήν στιγμήν ¿κείνην δεν ήτο έν τω δωματίω 
της. ’Α λλά τούτο δεν πειράζει πολύ, διότι τά  πνεύματα, 
τά  παράδοξα τα ύτα  δντα, άτινα κατά τήν πίστιν τών πνευ- 
ματιστών έν ά&λία τινί υπάρξει μ.ένουσι προσκεκολλημένα 
είς τήν γήν καί μόνον δ ιά  τής μεσολαβήσεως τών πνεύμα· 
τιστών δύνανται γράφοντα ή κρούοντα νά φανερώσωσι τήν 
υπαρξίν των, δεν δύνανται βεβαίως νά γνωρίζωσι τά  πάντα. 
Καί ποίας άληθ-είας άποκαλύπτουσιν ήμίν μετά αιώνων όλων 
σιωπήν! "Οταν τ ις  άναγινώσκη τά  έν τ ή  ,,Σφυγγί“ γραφό
μενα καί εύρίσκη οτι τ ά  πνεύματα ταύτα δ ίν  είξεύρουν νά 
μας είπωσι τίποτε, άλλ’ άπολύτως τίποτε περί τή ς Ιδίας 
αυτών ύπάρξεως, αλλά περιορίζονται είς κενάς φράσεις κοι
νών άνΟ-ρώπων, δεν δύναται νά μή συμφωνήση πληρέστατα 
μέ τήν γνώμην ενός τών έξοχωτάτων Γερμανών ποιητών, 
οστις έλεγε: ,,'Ο χρόνος μου είνε πολυτιμότερος, ή ώστε νά 
τόν κατατρίβω έν τη  συναναστροφή μεταμορφωμένων αχθο
φόρων!“

Ά λλοι είναι διαφόρου γνώμης, καί πράγματι βλέπομεν 
τήν σήμερον πλείστους σπουδαίους καί πεπαιδευμένους άν- 
δρας πειρωμ.ένους μετά σπουδαιότητος, όπως άνασηκώσωσι 
τόν πέπλον καί λύσωσι τά  μεγάλα καί άλυτα φιλοσοφικά 
προβλήματα δ ιά  τής μετά τών πνευμάτων συγκοινωνίας. 
Πάντες ουτοι όμολογοΰσιν ότι μεταξύ τών χρημκτιζομένων 
πνευματιστών υπάρχουσι καί άγύρται, άλλ’ ή πίστις αυτών 
είς τό πράγμα αυτό καθ’ εαυτό μένει ακράδαντος. Ε πειδή  
δέ, καίτοι πολύ εύκολώτερον ψεύδονται άνθφωποι ή έμφανί- 
ζονται πνεύματα, όμως είνε αδύνατον νά 8·εωρήσωμεν όλους 
αυτούς τούς άνδρας ώς έν γνώσει ψευδομένους καί δημοσία 
έξαπατώντας, δ ιά  τούτο ούδέν άλλο υπολείπεται είς ήμας 
τούς δυσπ.ίστους, εί μή νά μένωμεν πιστοί είς τήν παλαιάν 
ημών συνήθειαν καί νά μή παραδεχώμε&α άπολύτως ώς 
άληδ-ές’ό,τι δεν δύναται ν’ άποδειχ&ή ήμίν ώς τοιούτον. 
Είς τάς πνευματιστικάς συνεδριάσεις αρκεί, ώς γνωστόν, ή 
παρουσ(α  ένός κακοβούλου, όπως καταστήση αδυνάτους τάς 
έκδηλώσεις τών πνευμάτων, αΐτινες όμως, μεδ’ όλα ταύτα, 
κηρύσσονται ύπό τών πνευματιστών με τήν άξίωσιν έπιστη- 
μονικής νομιμότητος. Α λλά ποίος νόμος φυσικός ύπόχειται 
είς τοιούτου είδους περιορισμούς; ό ήλεκτρισμός καί ό μαγνη
τισμός π. χ. ένεργούσιν ύπό τά ς δεδομένας συνδήκας, χωρίς 
ποσώς νά έπηρεάζωνται έκ τής πίστεως ή άπιστίας ή  άμφι- 
βολίας τών παρισταμένων.

Ούδείς βεβαίως τήν σήμερον είνε τόσον απλούς καί 
περιωρισμένος τόν νούν, ώστε νά νομίση ότι έφδάσαμεν ήδη 
είς τό τέρμα όλων τών δυνατών ανακαλύψεων, είνε δε λίαν 
πιθανόν ότι τά  δ ιά  τού πνευματισμού ύποκινηδέντα ζητή
ματα &ά δώσωσιν αφορμήν πρός νέας έρευνας καί ανακα
λύψεις περί του βίου τώ ν νεύρων καί τής ασυνειδήτου ψυ
χικής ένεργείας. (Αρκεί ένταύ&α νά άναφέρωμεν μόνον τά  
καί ύπό τής έπιστήμης άναγνωρισδέντα ήδη υπνωτικά πει
ράματα, αποκλεισμένης έννοεΐται τής δ ι’ αυτών ασκούμενης 
άγυρτείας καί άπάτηςί Αλλ’ όμως, έφ’ όσον τά  πνεύματα 
τών πνευματιστών ουδέν άλλο είξευρουσι νά λέγωσιν εί μή 
δ,τι είναι ήδη γνωστόν είς τούς χαρά τήν τράπεζαν κα&- 
ημένους, έφ’ όσον είς τά ς έρωτήσεις ήμών περί τού άλλου 
κόσμου ούδέν άλλο άπαντώσιν εί μή „Τό βασίλειον τών ου
ρανών είνε μέγα!“ καί άλλας τοιαύτας τετριμμένας φράσεις 
'ιερέων καί καλογήρων, έφ’ όσον άποκαλύπτουσιν ήμίν ώς
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νέας άλη&είας στίχους έπιγείων ποιητών αυτολεξεί, ώς π. χ. 
τό εξής:

Ό  ούρανόί είνε, υπό της χειρές του θεού κρατούμενη 
μεγάλη επιστολή επί κυανουγούς χάρτου γεγραμμε'νη . . .

τό οποίον καί 6 άποστέλλων πρός δημοσίευσιν καί ή σύν
ταξις αποδέχονται ώς πρωτότυπον ποίημα τών πνευμάτων, 
ένω είνε τού Γερμανού ποιητού ßiickert*), έφ’ όσον, λέγο- 
μεν, αί αποκαλύψεις τών πνευμάτων περιορίζονται είς τοι-

„D er Himmel ist, von G ottes Hand gehalten,
E in  g rösser B rief au f azurblauem  G runde e tc.“

αϋτα πράγματα, ούδείς δύναται να μάς μεμφ&ή ότι έπιμέ- 
νομεν έν τη  δυσπιστία. Α ς  έμφανισδώσιν ήμίν πρόσωπον 
πρός πρόσωπόν, ελεύθερα ίστάμενα έν τω μέσω τού δωμα
τίου, διαφανή καί πανταχόδ·εν περίοπτα, καί όχι έν τω  σκό- 
τει, όπισδεν παραπετασμάτων, αόρατα νά παίζωσιν αρμονι
κήν. ’Α λλά δυστυχώς ουδέποτε &ά συμβή τούτο- διότι καί 
έν τη  έμφανίσει τών πνευμάτων ίσχυει δ ιά  τούς κριτικούς 
παρατηρητάς καί σήμερον έτι τό άρχαΐον καί άληδέστατον 
λόγιον: Έ π ί  π α ρ ο υ σ ία  τ ή ς  α σ τ υ ν ο μ ία ς  ο ύ τε  π νεύ 
μ α τ α  ο ύ τε  δ ιά β ο λ ο ι  έ μ φ α ν ίζ ο ν τ α ι.

'Ο  Δόκτωρ Σαλικέττης κατένευσεν, έμεινεν έπί τινας 
στιγμάς ταλαντευόμενος καί σύννους, έκαμε δυσοίωνόν τινα 
χειρονομίαν καί τέλος ήρχισε μετά σοβαρότητος καί ψυ- 
χρότητος.

— „Είς υμάς, κύριοί μου, δ ίν  έχω ανάγκην ν’ άπο- 
κρύψω τήν αλήθειαν. Ή  κα εάστασις τού άσ&ενούς, πρέπει 
νά σας τό  είπω παρρησία, είνε από πολλού ήδη απελπι
στική . . . Δίν έδεώρησα καλόν νά τό ομολογήσω είς τήν 
μητέρα του. Ό  ασθενής έπέμφδη είς ’Ιταλίαν πολό άργά, 
ή νόοος ήτο ήδη πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Πιθανόν τό με
σημβρινόν κλίμα νά παρατείνη ολίγον τήν ζωήν του . . . .  
αλλά νά τόν σώση είνε αδύνατον. Καί αυτή ή ηλικία τού 
άσδενούς καδιστά τήν νόσον ανίατον.“

Ο ί φίλοι τού Αδριανού έμειναν ώς άπολι&ωδέντες ύπό 
τής έντυπώσεως, ήν ένεποίησεν αύτοΐς ή μετά τοσαύτης ψυ
χραιμίας έξενεχ&είσα αΰτη άπύφανσις τού ιατρού. Ο ί οφθαλ
μοί του Σενούτα έπληροίδησαν δακρύων, καί αί χεΐρές του 
συνεστράφησαν υπό απελπισίας.

— „Έ πί πόσον χρόνον περίπου δύναται νά παραταδή 
ή κατάστασις αυτη;“ ήροίτησεν ό Μαριάνος.

Ό  Δόκτωρ Σαλικέττης άνέτεινε τάς όφρύς, συνέσφιγξε 
τά  χείλη, καί ύψωσε τούς ώμους.

— „Αυτό δ ίν  δύναται νά όρισ8·ή ακριβώς“, άπεκρίδη 
είς τόν κόμητα. ,,Ειδομεν έν ΙΙίζη, έν τη  νήσω Έ λ β α  παρα
δείγματα φδ^σικών, οίτινες παρά πάσαν προσδοκίαν, εζησαν 
έπί μακρότατον χρόνον, άλλ’ υπό εύνοϊκωτέρας περιστάσεις, 
αιτινες ένταύ&α δεν υπάρχουσι.“

Χωρίς νά περιμείνη άλλην έρώτησιν, ό ιατρός έρριψεν 
έν βλέμμα έπί το“ ωρολογίου του, διότι έβιάζετο πολύ, καί· 
προσέ&ηκεν:

— „Αί περιστάσεις, ύφ’ άς ζή  δ ήμέτερος ασθενής, 
εΤναι χείρισται. 'Ο  κύριος ουτος δέν φείδεται καδ·όλου τής 
υγείας του, ουτε καν σκέπτεται ποσώς περί τής ζωής του. 
Φαίνεται μάλιστα ότι προκαλεΐ αυτός έ ίδιος τόν πυρετόν, 
ΰφ’ ου καταναλίσκεται . . .“

— „Κ αί ό αήρ τής Νεαπόλεως δέν τω  εΤνε ωφέλι
μος!“ παρετήρησεν ό Σενούτας.

— „Βεβαίως, άπήντησεν ό ιατρός“, εΤνε πολύ έρεδ-ιστι- 
κός . . . έν τούτοις . .

'Ο  ίατρός άχεχαιρέτισεν αυτούς καί άπήλ&·ε, χωρίς να 
τελείωση τήν φράσιν. ”0  Σενούτας καί ό Μαριάνος ίσταντο 
είσέτι ακίνητοι καί σιωπηλοί, ένώ ό κρότος τής άπομακρυν- 
8·είσης άμάξης δεν ήκούετο πλέον.

„Πρέπει ίσως νά γράψωμεν πρός τήν μητέρα του“, 
είπε τέλος ό γέρων, „άλλα τίνι τρόπω νά τή  άναγγείλωμεν 
τοιούτο δυστύχημα,·“

— „Θά ήτο ίσως έπάναγκες νά τόν άπομαχρύνωμεν έν- 
τεύϋ·εν“, άπήντησεν ό Μαριάνος, „άλλα τίνι τρόπω νά τό 
έπιχειρήσωμεν χωρίς νά τόν τρομ'άξωμεν;“

Ο Σενούτας έσκέφδη έπί τινας στιγμάς καί εΐτα άπε- 
κρί9-η μέ τό ή&ος άν&ρώπου, συλλαβόντος ήδη στα&εράν 
και άκλόνητον άπόφασιν:

— „Αφήσατε τήν φροντίδα περί πάντων είς έμέ, κύριε 
κόμης. Ή  9·εία πρόνοια μέ έπεμψεν εδώ - &·ά έκπληρώσω 
τ ά  κα&·ήκοντά μου. Σείς μόνον νά μέ βοη&ήτε.“

— ,,'Γποτάσσομαι είς τάς διαταγάς σας“, ειπεν ό Μα- 
ριάνος, τόν όποιον έγκατέλιπεν έπί τινας στιγμάς ή συνή&ης 
ειρωνική · διά&·εσις.

Έπέστρεψαν είς τήν έπαυλιν καί ευρον τόν Αδριανόν 
καδ-ήμενον προ μεγάλου σωρού άτάκτως έρριμένων χαρτίων. 
'Ο  ποιητής ίδών αύτους είσερχομένους ήγέρ&η μέ πρόσωπον 
φαιδρόν ίνα τούς χαιρετίση:

— ,41ού ήσ&ε;“ άνεφώνησεν. „Κρίμα ότι δέν ήσ&ε 
Ιδώ  δ ια  νά σάς συστήσω είς τόν άξιολογώτατον τών ια
τρών, όστις ένίοτε μέ έπισκέπτεται, άνευ ανάγκης, δ ιότι είμαι 
εντελώς υγιής. Ό  ιατρός οδτος εΤνε έξαίρετος άν&φωπος,' 
πάντοτε φαιδρός καί ευ&υμος, καί ή ευθυμία του αυτη εΤνε 
δ ια  τους άσδενεΐς τό άριστον φάρμακον.

— „Τόν γνωρίζω“, εΐπεν ό Μαριάνος ψευδόμενος· ,,συν- 
ηντήσαμεν αυτόν ακριβώς καδ·’ ήν στιγμήν έξήλύεν έκ τού 
δωματίου σου είς τήν οδόν . . . .  Πώς σέ ευρε μετά  τό 
έπίπονον ταξείδιον είς τό Καστελλαμάρε;“

— „Ώ ς συνήθως!“ άπήντησεν δ ’Αδριανός.
— „Είς ήμάς όμως εΐπεν ότι έχεις ανάγκην άναπαύ- 

σεως, διασκεδάσεως καί έπιμελούς περιποιήσεως“, προσέδηκεν 
ο Σενούτας. „Σκοπεύω δέ, ώς φίλος καί παλαιός σου διδά
σκαλος, νά σέ λάβω υπό τήν κηδεμονείαν μου.“

'Ο  Αδριανός ήρυδφίασεν.
—  ,,Άφήσατέ με ήσυχον!“ άνεφώνησε, μετά τίνος άνη- 

συχίας άτενίζων τόν γηραιόν καθηγητήν, ,,αίσδ·άνθ[λαι έμαυ- 
τόν υγιή, καί μόνον ολίγον τ ι  αδύνατον. Στοιχηματίζω, ότι 
εις έξ υμών παρετήρησε χδές τό ολίγον αίμα τό οποίον έξ- 
ήλδ·εν έκ τού στόματός μου κατά τόν βήχα! Αυτό όμως 
δέν έχει ουδέ τήν έλαχίστην σημασίαν. Ό  Δόκτωρ Σαλι
κέττης δ·εωρεί τούτο ώς έδνιχόν νόσημα.“

— »’Ας ήναι δτι δ·έλει“, εΐπεν ό Σενούτας άχοφασι-
26 *
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στικώς, ,,έγω σοί έπιβάλλομαι ώς κηδεμών καί απαιτώ ύπα- 
κοήν.“

'Ο  Άδριανός έσεισε τήν κεφαλήν, περιεχτύχδη τον γέ
ροντα καί εΐπεν:

— ,,Δεσποτισμον δέν ύποφέρω. Τό νά μέ προστάζη 
τ ις  ουδέν άλλο σημαίνει δ ι’ έμ ΐ ή νά προκαλή είς έπανά- 
στασιν το  ανεξάρτητον πνεύμα μου.“

Έ π ή λ δ ε  βραχεΐά τις σιωπή. Ό  Μαριάνος καί δ καθη
γητής ήτένιζον άλλήλους άμοιβαίως . . . Ε ίς τον κόμητα 
έπήλδεν αλλόκοτος τ ις  Ιδέα, δικαιολογουμένη διά τής περί 
του φίλου του φροντίδος: περιήλ9·εν έν τω  δωματίφ ώσει 
βεβυδισμένος είς σκέψεις καί εϊτα αποχαιρέτισε τους φίλους 
του προφασιζόμενος ότι είχε νά φροντίση περί τίνος ιδίας 
υποδέσεως . . .

Μία ευτυχής συμπτωσις παρέσχε τω κόμητι κατα παράδο
ξόν τινα τρόχον δραστικώτατον μέσον προς διασκέδασιν τής 
ανίας καί στενοχώριας, ήτις δ ι’ αυτόν είχε καταστή χρονία 
νόσος. Ή δ η  ευρισκεν άσυνήδη τινα έπασχόλησιν ήτο δρών 
χρόσωπον έν τω φανταστικό» δράματι, οχερ έμελλε νά λάβη 
τραγικόν τέλος. Τώρα ήδόνατο έπί τινα χρόνον υπό τήν έν* 
τύχωσιν του δράματος τούτου νά φαίνεται έκτάκτοις σοβα
ρός καί σπουδαίος καί νά άποβάλη πάσαν ειρωνικήν τάσιν 
καί διάδεσιν. Έ δ ρ α μ ε  λοιπόν μετά σπουδής κατ’ εΰδεΐαν 
είς τό ξενοδοχείον, ενδα κατωκει ή Μις 'Ρόζα. Ένταύθ·α 
δεν ήναγκάσδη νά τήν ζητήση επί μακρόν, δ ιότι ή Ά γγλίς 
έκάθ·ητο έπί τής λαμχράς τερύσοας  μέ τήν δαυμασίαν δέαν 
προς τήν 9·άλασσαν, -σπουδάζουσα μετά  καλλιτεχνικού ένδια- 
φέροντος τήν προ αυτής έκτυλισσομένην δαυμασίαν είκόνα 
τής φύσεως, καί ουδόλως ύποπτεόουσα τήν έπικειμένην αυτή 
έπιδρομήν έκ μέρους του κόμητος. Ά μ α  είδε τον Μαριανον 
ήδέλησε νά έγερδη καί νά φόγη, άλλ’ ό κόμης έπλησίασε 
πρός αυτήν μετά τόλμης.

„Μέ βλέπετε, δεσποινίς, έν τινι ψυχική διαδέσει, ήτις, 
— πρέπει νά τό  ομολογήσω — απειλεί σχεδόν νά σταμα- 
τήση έν έμοί τήν ζωήν, καί ή ταραχή μου αύτη δόναται, 
έλπίζω, νά δικαιολογήση τήν τόλμην μου“, εΐπεν ό κόμης, 
„Moi συνέβη μέγα τ ι  δυστύχημα . .

Ή  Μ ίς 'Ρ ό ζα  είς τους λόγους τούτους του κόμητος 
έμεινεν δλως ψυχρά καί αδιάφορος, δ ιότι δέν ήδυνατο ουτε 
•καν νά μαντεύση περί τίνος έπρόκειτο καί δ ιά  ποίαν αιτίαν 
ώφειλεν αυτή νά ήνε ή έμπιστευτική μάρτυς των ψυχικών 
δια9·έσεων του κόμητος. Άλαζονική τ ις  έκπληξις άπετυπουτο 
έπί του ωραίου προσώπου της.

— „Προ μιας στιγμής παρετήρησα“, έξηκολοόδησεν ό 
κόμης, „ότι ό φίλος μου Άδριανός πτύει αίμα. Αυτό μέ 
έτρόμαξε καί έσπευσα αμέσως πρός τον ιατρόν του. Ουτος 
μοί έφανέρωσεν όλην τήν άλήδειαν, λέγων ότι ό φίλος μου 
εΐνε άπό πολλοΰ ήδη  χρόνου καταδικασμένος είς άναπό- 
φευκτον δάνατον.“

Ή  Ά γγλ ίς ήτο προφανώς τεταραγμένη, έγεινε κάτωχρος 
καί αί χείρές της συνεσφαιρώδησαν άκουσίως.

— „Ποιος σάς τό είπε;“ ήρώτησε μέ τρέμουσαν φωνήν.
— ,,'Ο δόκτωρ Σαλικέττης“, έξηκολοόδησεν ό κόμης. 

,,Δύνασδε νά φαντασδήτε ποίαν φοβέραν έντύπωσιν έπροξέ- 
νησεν είς έμέ καί είς τον καδηγητήν ή είδησις αύτη. Ό  
ίατρός διαβεβαιοΐ, ότι ό άσδενής συγκόπτει τήν ζωήν του 
δ ιά  τή ς έργασίας, άπό τής οποίας ούδείς δύναται νά τον 
«ποσπάση . . .“

— ,,Γράψατε είς τήν μητέρα του !“ άνεφώνησεν ή Μίς'Ρόζα.
— „Κ αί τή ς μητρος πρέπει ωσαύτως να φεισδώμεν“,.

άπήντησεν ό Μαριάνος, „καί δμως προ τή ς άφίξεως αυτής ου- 
δεμίαν δύναμ.ιν έχομεν ούτε έγώ ουτε ό καδ·ηγητής, διότι ού- 
δεμίαν έπιρροήν δυνάμ.εδα νά Ιξασκήσωμεν έπί τού άσθ·ενούς.“

Έ ντα ύδα  ό κόμης Ισιώπησε καί με. βλέμμα έκφραστι- 
κώτατον προσητένισε τήν Ά γγλίδα , ήτις ήρυδρίασε.

— „Νομίζω ότι είς μίαν τοιαύτην περίστασιν, ένδα πρό
κειται περί τής ζωής ενός άνδρώπου“, έξηκολοόδησεν ό κό
μης, ,,πάντες οί άλλοι έξωτερικοί λόγοι, καδ’ ους ρυδμίζομεν 
τήν καδ’ ήμέραν συμπεριφοράν μας, πρέπει νά τί9·ενται κατά 
μέρος καί νά μή λαμ.βάνωνται υπ’ όψιν , . . Μοί έπήλδεν 
ή ίδέα ότι υμείς, εύγενεστάτη δεσποινίς, δυνασ9·ε νά έξασχή- 
σητε έπ’ αυτού μεγάλην καί σωτήριον έπίδρασιν. Θ ά ήρ- 
νεΐσδε νά κάμ.ετε χρήσιν τής Ισχύος ταυτης, τήν οποίαν 
έχετε, όπως παράτείνητε είσέτι τήν ζωήν ενός άνδρώπου;“

Μετά τούς τολμηρώς έξενεχ9·έντας τούτους λόγους ό 
κόμης Μαριάνος προσητένισε τήν Ά γγλ ίδα  με έταστικδν 
βλέμμ.α, έπιδυμών νά δάδη ποίαν έντΰπωσίν ένεποίησαν είς 
αυτήν. Ή  Ά γγλ ίς έκάδητο σοβαρά καί τεδλιμμ.ένη χωρίς 
νά δείξη ότι προσεβλήδη ποσώς έκ τής πρού’ποδέσεως του 
κόμητος.

— „Μοί φαίνεται πολύ παράδοξον αυτό τό  οποίον λέ
γετε, κύριε κόμ.ης“, ήρχισεν ή Ά γγλ ίς μετά τινα σκέψιν. 
„Δεν πιστεύω δά  νά ήνε καμμία άτοπος καί άκαιρος άστειό- 
της, με τήν οποίαν δέλετε νά μέ έμπαίξετε . . .“

— ,ΓΩ δεσποινίς!“ άνεφώνησεν ό κόμης.
— „’Εννοώ ότι άπατάσδε ίσως έν τη  προϋποδέσει σας. 

Δέν άρνούμαι ότι ο κύριος Άδριανός ως ποιητής μοί ήτο 
συμπα9·ής, έν τούτοις ομως ου’δεποτε έσχομεν στενοτέρας 
σχέσεις. ’Απ’ έναντίας μάλιστα με άπέφευγεν. Ούτως ώστε 
πρέπει πολύ νά αμφιβάλλω περί οίας δήποτε έπιρροής έ» 
μέρους μου . . .“

— „Ουδέποτε 9·ά έτόλμων νά ισχυρισδώ τοιουτό τ ι“ 
προσέδηκεν ό κόμης, ,,άν εκείνο τό όποιον ήκουσα έκ τού 
στόματος αυτοί! του ίδίου Άδριανου δεν μοί έδιδε πληρε- 
στάτην βεβαιότητα, ότι ούδαμώς άπατώμαι. Αυτός όΆ δρια- 
νός μοί ώμολόγησεν ότι σας φοβείται καί σάς αποφεύγει, 
δ ιά  νά μή υποκόψη είς τήν δύναμίν σας. 'Ο  δυστυχής εΐνε 
τόσον άφωσιωμένος είς τό ποίημά του ώστε φοβείται καί 
αποφεύγει πάντα άνδρωπον, δυνάμενον νά τον άποσπάση 
άπ’ αυτοί.“

Ή  Μίς 'Ρόζα έγένετο καταπόρφυρος άμα ώς ήκουσε 
τήν έμπιστευτικήν ταύτην άνακοίνωσιν, άλλως όμως δέν περι- 
ήλδεν είς αμηχανίαν. Μόνον κατέστη ΰπερμέτρως σοβαρά 
καί σκυδρωπή, καί έφαίνετο λησμονήσασα έαυτήν . . . Έ π ί 
μακρόν χρόνον έμ.εινε σιωπώσα, ο δέ κόμ.ης ΐστατο ακίνητος 
καί είς μάτην περιμ.ένων παρ’ αυτής άπάντησιν:

— ,,ΕΤνε λοιπόν τόσον δεινή ή δέσις του!“ έψέλλισεν 
έπί τέλους. ,,Τί πρέπει νά κάμωμεν όπως παρατείνϋ>μεν 
τουλάχιστον τήν ζωήν του, άν οχι νά τον σώσωμεν; Λέ
γετε . .

— „Είμαι βέβαιος“, άπήντησεν ό κόμης, „ότι δ ά  υπά
κουη προ9ώμως είς τά ς δ ιαταγάς σας. Παρακινείτε αυτόν 
νά άφήση κατά μέρος τήν έργασίαν αυτήν, ήτις τον φονεύη· 
αναγκάζετε τον νά διασκεδάζη τά ς σκέψεις του.“

Ή  Μίς 'Ρ όζα  ύψωσε σπασμωδικώς τους ώμους, άνέπε- 
σεν έπί τής έδρας, καί έβυ9·ίσδη είς σκέψεις, λησμονήσασα, 
ώς έφαίνετο, τόν κόμητα Μαριανον.

— ,,Άφήσετέ μου ολίγον χρόνον νά σκεφδώ“, εΤπεν έπί 
τέλους ταπεινή τη  φωνή. „Πρέπει πρότερον νά σταδμήσω 
καλώς έκείνο, τό οποίον μοί άνεκοινώσατε. 'Η  περίστασις
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αύτη εΐνε πολύ παράδοξος, ούτως ώστε ή ταραχή μου εΐνε 
ευεξήγητος.“ — ‘Ο κόμ.ης υπεκλίδη ευ’σεβάστως, άπεμα- 
κρύνδη άπό τής Ά γγλίδος, ήρχισε νά περιπατή έπί τής 
τίρ ΰα α α ς, παρετήρησε τήν δάλασσαν, καί τέλος έπέστρεψε 
βραδέως πορευόμενος είς τήν έπαυλιν του Άδριανου.

7.
Εϊχον παρέλδη δυο εβδομάδες άπό τής συνεντεύξεως 

τού κόμητος μετά  τής Ά γγλίδος. 'Ο  Άδριανός έφαίνετο 
διατελών έν τή  αυτή καταστάσει, εί καί έβασανίζετο υπό 
συνεχούς βηχός συνοδευομ.ένου ενίοτε υπό αίμοπτυσίας, ήν 
προσεπάδει ν’ άποκρύπτη εις τούς φίλους του. Ή ρχοντο 
μάλιστα στιγμαί, κα9’ άς ή νεότης έφαίνετο ύπερισχύουσα 
καί ή νόσος όποχοιρούσα. 'Ο  Σενούτας καί ό κόμης* ουδ’ 
έπί στιγμήν άπεμακρύνοντο άπ’ αυτού- καί αυτός δε ύ 
άσ9·ενής Γσ8·άνετο μεγάλην εύχαρίστησιν καί άνακούφισιν έν 
τή  μετά τών φίλων του συναναστροφή. Άλλ’ είς μάτην

προσεπάδει ο καδηγητής νά τόν καταπείση, όπως ήσυχάση 
έπί τινα χρόνον καί λησμονήση τήν ποίησιν.

— „Προσφιλέστατε μοι διδάσκαλε“, έλεγε πρός-αυτόν 
δ Άδριανός, „καί εάν έγώ αυτός έπεδύμουν νά λησμονάω  
τήν ποίησιν, πρός ήσυχίαν σου — ουδέποτε δ ά  τό κατώρ- 
δωνα, με9’ όλας μου τά ς προσπαδείας. Ή  ποίησις καί ή 
έργασία έγένοντο ήδη είς έμέ δευτέρα φύσις. Ε ίς μάτην 
δ ά  προσεπάδουν νά τήν άποτινάξω άπ’ έμαυτού! αί ίδέαι 
έρχονται, μέ έρεδίζουσι, καί ούτε κα9·’ ύπνον μέ άφίνουσιν 
ήσυχον. 'Η  δημιουργική έργασία κατέστη δ ι’ έμέ νοσηρά, 
άν δέλης νά τήν ονομ.άσης ούτω, άλλ’ άπαραίτητος, ανα
πόδραστος ανάγκη. 'Ο  έγκέφαλός μου στρέφεται, παρά τήν 
δέλησίν μ.ου, πρός αυτήν. Έ ν  τη αυνδιαλέξει, έν τα ΐς ώραις 
τής άναπαύσεως, οσάκις ευρίσκομαι μεταξύ φίλων, οσάκις' 
ασχολούμαι κατά τό  φαινόμενου περί άλλην τινά ασχολίαν, 
πανταχού καί πάντοτε με καταλαμβάνουσι τά  φαντάσματα, 
με βασανίζουσι τ ά  μορμολύκεια . . .“

{ί'πεται (¡ανέχεια.)

1. ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΔΗΣ, μετά βιογραφίας (έν σελ. 193).
2. ΕΝ ΘΕΡΕΓ (σελ. 196—197). Ή  είκών τού διαπρε

πούς καλλιτέχνου T. Thom ann μετάγει ημάς είς άλλους χρό
νους, καδ’ ους, πανταχού, έπί τής γής, έν τα ίς ψυχαίς, ητο 
διακεχυμένη ή ήρεμία κ’ ή χαρά, καδ’ ους ούδείς ποιητής 
διερμηνεύων τον πόνον τών τετραυματισμένων συγχρόνων του 
ψυχών διεκήρυττε μετ’ απελπισίας ότι πανταχού έζήτησε 
τήν χαράν άλλ’ ούδαμού ευρεν αυτήν. Μ ετάγει ήμάς είς τόν 
κόσμον εκείνον, όν ονειροπολούμεν έμπεφορημένοι τής Όδυσ- 
σείας, κλείοντες τό βιβλίον καί στηρίζοντες έπί τής χειρός 
τό μέτωπον.

Η περικαλλής Έ λληνίς ποδήρη χιτώνα φορούσα, άναμ- 
πέχονος, έξωμος έν δελχτικωτάτω άρχαϊκφ négligé, δρέπει 
μήλα έκ μηλέας. Εΐνε δέρος, άλλ’ ό πνιγηρός καί αφόρητος 
τής [χεσημβρίας καύσων παρήλδεν τά  μάρμαρα εΐνε είσέτι 
δερμ.ά έκ τής υπό τού ήλιου πυρακτώσεως, αλλ’ ή αύρα ήτις 
ύποσείει τούς ήρεμα δροούντας κλώνας διαχέει ήδεΐαν δρόσον.

Βεβαίως ή ευμελής αύτη νεάνις, ή μέλανας καί τακε- 
ρούς τούς όφδαλ|Λθύς έχουσα καί άρχετυπως σύμμετρα τά  
χαρακτηριστικά, ης ή μέλαινα κόμη χλιδώσα καταπίπτει έπί 
τών ώμων, ή εύτόρνους έχουσα τούς βραχίονας, και δ ιά  τής 
μιάς μεν χειρός δρέπουσα ήδη τό μήλον διά τής ετέρας δέ 
κρατούσα τά  δρεφδ-έντα καί άμα συνέχουσα εμπρός άνειλ- 
κυσμένον τόν ποδήρη χιτώνα, δέν εΐνε δεραπαινίς τ ις  ή 
δούλη, ούδέ τήν στιγμήν ταύτην έκτελεί τό  πρόσταγμα δε- 
σποίνης τινός νωδού καί μεμψιμοίρου.

Εΐνε ίσως βασιλοπούλα τις  έκ τών ονειρωδών έκείνων 
τής πλαστικής άρχαιότητος, Ναυσικάα τις  ή Αντιγόνη. νΙσως 
εΐνε ή Λυσίδη, ή δυγάτηρ τού τυράννου τ ή ς ’Επίδαυρου Προ- 
κλέους, πρό τού μετά  τού Περιάνδρου γάμου της, όστις άπέ- 
ληξε τραγικώς καί αίματηρώς δ ιά  τού δανάτου της· έκείνη 
ήτις ζωηρά κορασίς περιήρχετο τούς αγρούς τής ’Επίδαυρου, 
έπιχαρίτως οίνοχοούσα είς τους έργαζομένους.

Ίσ ω ς μέλλει νά σφίγξη έν τ ή  αγκάλη της μετά παλ
μών έρωτος δαφνηφόρον τινά στρατηγόν, όστις κατετρόπωσε 
τούς βαρβάρους έν τινι γωνία τής ’Ιωνίας καί έδωκε το  πο- 
λυτιμότατον έπί γής πράγμα είς τούς όμοεδνεΐς του: τήν 
έλευδερίαν. Ίσω ς μ ετ’ ού πολύ, ευτυχής καί φιλόστοργος 
μήτηρ μέλλει νά γαλούχηση βρέφος έκεΐνον όστις ήμέραν

τινά άνδρωδείς 9’ άνοιξη νέους όρίζοντας διανοήσεως είς τήν 
άνδρωπότητα, έπί αιώνας αΙώνων δαυμαζόχ,ενος.

Άλλ’ οίαδήποτε καί άν ή ή νεάνις αυτη, εΐνε γραφική 
καί ευτυχής τού ζωγράφου εμπνευσις, ζωοποιούσα τό  παρελ- 
δόν, τό  μαγικόν ελληνικόν παρελδόν, τό τόσον προσφιλές 
είς τούς ζωγράφους καί τούς ποιητάς τής Γερμανίας.

3- ΒΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ. Κ ατά  ιχνογραφίαν τού 
Ο. Η βιτίωάΐι (έν σελ. 201). Ή  είκών αυτη παριστα μίαν 
σκηνήν έκ τού καδημερινού βίου τών πλανοδίων έκείνων 
δαυματοποιών, ταχυδακτυλουργών, σχοινοβατών, δηριοδαμα- 
στών, όρχηστριών, μίμων, γελωτοποιών, αγυρτών καί λοιπών 
τού είδους τούτου χαλλιτεχνώι·, οΐτινες έν Ευρώπη μεταβαί- 
νουσιν άπό πόλεως είς πόλιν κατά τάς έμπορικάς πανηγυρεις 
καί δίδουσιν έν τοΐς προχείροις αυτών παραπήγμασι τάς 
γοητευτικάς παραστάσεις των είς τά  μωρά παιδία καί τους 
μωροτέρους έκ τών παρακειμένων κωμών συρρέοντας είς τήν 
πόλιν χωρικούς. Ή  έν τή  ήμετέρα είκόνι παριστωμένη σκηνή 
λαμβάνει χώραν ούτως είπεϊν ,,έν τοΐς παρασκηνίοις“, έν τινι 
αυλή αποτελουμένη έκ τών έλεεινών σκηνωμάτων τών τεχνι
τών καί έκ τών κάρρων, δ ι’ ών μετακομίζουσι τά ς απο- 
σκευάς των. Κιβώτια, καλάδια, καί λοιπά σκευή κέϊνται έν 
αταξία έσπαρμένα έπί τού χλοερού έδάφους, έπί δ έ  τού σι
δηρού τρίποδος τής προχείρου Ιστίας βράζει ήσύίως τό φα- 
γητόν υπό τήν Ιπίβλεψιν τής νεαράς γυναικός, ούτως είπεϊν 
τής οίκοδεσποίνης, ένώ τό νεογέννητον βρέφος προσπαδεϊ έν 
τώ μεταξύ νά δηλάση τήν καλλιτεχνικήν μεγαλοφυίαν μέ 
τό γάλα τής μητρός του. Παρά· τούς πόδας τής γυναικός 
κεΐνται έξηπλωμένοι έπί τής χλόης δύο μεγαλήτεροι, ρακέν
δυτοι καί γυμνόποδες αδελφοί, έν μακαρία άνέσει αναπαυό
μενοι άπό τά  τρελλά των παιγνίδια, ενώ ό μικρότερος αδελ
φός των, ολόγυμνος καί έρπων τετραποδητεί, τρέπει είς φυ
γήν δύο κονίκλους. 'Ο. γέρων, τού οποίου μόνον τούς πόδας 
βλέπομεν, μή δυνάμενος πλέον ένεκα του γήρατος νά έκ- 
τελή αθλητικά πειράματα, μεταμορφούται ήδη είς έλέφαντα. 
Θεωρούμεν περιττήν τήν περιγραφήν τών καδ’ έκαστα με
ρών τής είκόνος ταυτης, τή ς οποίας ή φυσικότης εΐνε έκ 
πρώτης όψεως προφανής είς χάντας, όσοι έτυχόν ποτέ νά· 
ΐδωσιν έκ τού πλησίον τούς νομαδικούς τούτους κατοίκους 
πεπολιτισμένων χωρών τής Εΰρώιεης.
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Π ερ ί δ ηλη ιη ρ ιά υεω ς το ν  α ίμ α το ς  δ ιά  γ ρ α φ ικ ή ς  μ ελά νης , άνα- 
γράφουσι πολλοί γερμανικοί έφημερίδες τό έξης περίεργον γεγονός: Ό  εν 
τή  όδ<3 Dem miner κατοίκων γραφεύς W . είχε δέσει προς στιγμήν τήν γρα
φίδα τον πλήρη μελάνης επί τής τραπέζης· ή  γραφίς ολισδήσασα κατέπε- 
σεν επί του δεξιού σκέλους του γραφέως κα’ διατρυπήσασα τήν περισκελίδα 
έπλήγωσεν έλαφρώς τήν κνήμην του. Ό  W . ούδεμίαν προσοχήν Ιδωκεν 
εις τήν άσήμαντον αμυχήν, μέχρις οδ τήν έπομένην νύκτα άφυπνίσδη με 
φοβερούς πόνους· ή κνήμη αύτοΰ έντός ¿λίγων ωρών ?το έξωγκωμένη μέχρι 
του γόνατος, ό δε προσκληθείς Ιατρός διέγνω δηλητηρίασιν του αίματος, 
ήτις ειχεν ήδη προχωρήσει εις τοιουτο σημέΐον ώστε έκρίδη άπολότως αναγ
καία ή αποκοπή της κνήμης. Ή  εγχείρισις εγε'νετο αμέσως καί ό δεξίος 
ποΰς του "W. άπεκόπη μέχρι του γόνατος.

Ό  μ ε τ ά  τό  γ ε ύ μ α  ΰπ νο ς. Πολλοί άνδρωποι αίαδάνονται αμέσως 
μετά τό γεΰμα τήν ανάγκην τής άναπαύσεως καί του υπνου. Το σώμα 
καί τ4 πνεύμα καταλαμβάνονται υπό τοΰ καμάτου καί άπαιτοΰσι βραχεΐαν 
άνάπαυσιν καί ησυχίαν. Δέκα πρωτολέπτων ή  καί ενός τετάρτου τής ώρας 
άνάπαυσις άρκεΐ όπως ικανοποιήσει τήν ανάγκην ταύτην. ΈρωτόΕται ήδη, 
αν ό μεσημβρινός ουτος ΰπνος εΐνε υγιεινός ή βλαβερός εις τήν ύγείαν. 
Ό  γερμανός ιατρός Δρ. Schlegel άπαντα εις τήν έρώτησιν ταύτην ώς 
εξής: „Δεν υπάρχει άμφιβολία, ότι ό μετά μεσημβρίαν δπνος εις άνδρώ- 
πους πρό πάντων άδρανεΐ; καί μή άρκούντως έργαζομένους μήτε σωμα- 
τικώς μήτε πνευματικώς δύναται νά έπαυξήση τήν εξ αυτής τής άδρα- 
νείας καί τής άνδυγιεινης διαίτης προερχομένην βλάβην. Ε ις  άνδρώπους 
όμως, οΐτινες έργάζονται καί καταπονοΰσιν ισομετρως καί άρμονικώς τό 
σώμα καί τό πνεύμα ή τό έτερον τούτων ή  βραχεία μετά μεσημβρίαν 
άνάπαυσις εΤνε ώφέλιμος. Καί εις τά λοιπά ζώα βλέπομεν αμέσως μετά 
τό φαγητόν έπερχομένην τήν άνάγκην της άναπαύσεως, εΤνε δέ λίαν εύ- 
νόητον ότι αί δυνάμεις του σώματος συλλέγονται όπως ύποβοηδήσωσι τήν 
λειτουργίαν τής πέψεως. Κατά ταΰτα δ μετά τό φαγητόν ύπνος εΤνε πρό 
πάντων είς τούς πάσχοντας έκ του στομάχου λίαν ώφέλιμος. Άλλ’ όστις 
δέν αίσδάνεται ττν  ανάγκην ταύτην του υπνου, εΤνε καλλίτερου ν’ άπέχη 
αυτου. Ό σ τ ις  δέ μετά βραχεία1/ τινα άνάπαυσιν εγείρεται κεκμηκώς καί 
καταπεπονημένος τά μέλη, ουτος ας άπέχτι Ιντελώς τού μετά μεσημ
βρίαν υπνου.

Ν έον ε ίδ ο ς  ¿ η α γγέλ μ α το ς .  ’Εν τα ΐ; μεγαλουπόλεσι τής Αμερικής 
έμορφώδη ήδη πρό πολλοΰ νέον τ ι είδος επαγγέλματος, τό των επιστολο
γράφων έρωτικών επιστολών. Τό επάγγελμα των επιστολογράφων έν γένει 
δέν είναι πρωτοφανές είς μέρη, ένδα ύπάρχουσι καί αγράμματοι άνδρωποι. 
Άλλ’ έν ’Αμερική οι ειδικοί ουτοι διά τούς έραστάς επιστολογράφοι έχουσιν 
ώς επί τό πλέΐστον πελότας εγγραμμάτους. Ε ίς  άλλα μέρη οί γράφοντες
δι’ άλλων τάς ερωτικάς των επιστολάς, γνωρίζουσι μέν τόν έρωτα άλλ’
άγνοουσι τήν γραφήν. ’Εν Αμερική όμως οί πελότα·, των έπιστολογράφων 
γνωρίζουσι κάλλιστα την γραφήν, άλλ’ άδυνατοΰσι νά εΓρωσι λέξεις καί 
φράσεις ερωτικός, όπως εκδηλώσωσι τά αίσδήματά των. Έ  ίδιάζουσα 
είς τούς ’Αμερικανούς νηφαλιότης καί έμφυτος πραχτικέτης περί τό σχέ- 
πτεσδαι καί ένεργείν καδιστή αυτούς εντελώς άνικάνους έν τω έκφράζε- 
σδαι περί πραγμάτων, έξερχομένων του κύκλου της ψύχρας λογικής καί 
του πρακτικού βίου. ’Αν αί έρωτικαί αυται έπιστολαί έ ν ’Αμερική πάρε- 
βάλλοντο πρός άλλήλας, έκ τής συγκρίσεως δά έφαίνετο ότι αί πλείσται 
είναι ομοιόμορφοι καί έκ της αυτής μηχανής κατεσκευασμέναι. Ό  άν- 
δρωπος σήμερον τείνει ν’ άντικατασταδή εντελώς διά τής μηχανής. Καί 
αυτή ή άλληλογραφία των εραστών έγεινε μηχανική εργασία, έν Αμερική

ά ο λο φ ό να  φ ιλ ή μ α τα . Περί τής κακής συνηδείας, ήν εχουσι πολ
λοί, πρό πάντων γυναίκες, νά φιλώσι τά μικρά παιδία είς τό στόμα, γρά
φει Γερμανός τις ιατρός τά έξης: „ΕΤνε φ ρ ιχώ δης  ή  συνήδεια, τού νά 
φιλήτε τά παιδία είς τό στόμα. Μεταχειρίζομαι έξ επίτηδες τήν λέξιν 
,,,,φρικώδης'·“ διότι δέλω νά έκφρασδώ έπί τό μετριώτερον, άλλως δά 
ώνο’μαζα τήν συνήδειάν σας ταύτην „„δολοφόνον“ “ . Μάλιστα, κυρία μου, 
δολοφόνον. ’Ενδυμείσδε ίσως άκόμη, ότε πρό δύο εβδομάδων ήλδετε νά

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

έπισκεφδήτε τήν κυρίαν Σ  . . . έχουσα τόν λαιμόν περικεκαλυμμένον μέ 
τό χονδρόν σας περιλαίμιου; Ό τ ε  δέ έ μικρός παίς είσήλδε σκιρτών είς 
τό δωμάτιον, ένηγκαλίσδητε αυτόν μέ τήν ύπερβολικήν σας τρυφερότητα 
καί τόν κατεφιλήσατε; “Επειτα ήρχίσατε νά διηγήσδε ότι ό λαιμός σας 
ήτο φοβερά ήρεδισμένος καί φλογισμένος, καί ότι τήν προηγουμένην εσπέ
ραν ήσδε προσκεκλημένη είς μίαν εσπερίδα άλλ’ Ινεκα του λαιμού σας 
ήναγκόσδητε νά άποποιηδητε τήν πρόσκλησιν; Δέν εΤχετε βεβαίως τήν 
πρόδεσιν νά βλάψητε τό παιδίον καί όμως τό έφονεόσατε διά τών φιλη
μάτων σας, ώς εάν τω  είχετε δώση στρυχνίνην ή  άλλο ττ δηλητηρυον, Η  
τρυφερότης σας τό έδανάτωσε. Δυ'ο ή τρεις ημέρας μετά τήν Ιπίσκεψίν 
σας τό δυστυχές παιδίον προσεβλήδη υπό διφδερίτιδος καί σήμερον μικρός 
τις άνδοστόλιστος τύμβος εν τω  κοιμητηρίω εΤνε ή μόνη άνάμνησις τής 
έπισκέψεώς σας, Ή  δυστυχής μήτηρ ούδέ τήν έλαχίστην υποψίαν εχει 
έναντίον σας, άλλ’ αποδίδει τήν άπώλειαν τού τέκνου της είς τάς κρυφίας 
βουλάς τής δείας προνοίας. Ό  ιατρός βεβαίως δέν εΤνε τόσον σκληρός ή 
ανόητος νά εξάγάγη ττν δυστυχή μητέρα έκ τής παρηγόρου ταύτης 
άπάτης. Έ νταΰδα όμως δά  ομολογήσω τήν άλή&ειαν, ότι μόνον ή φρι- 
κώδης ανοησία σας, εύγενεστάτη κυρία, πταίει είς τόν δάνατον του άδώου 
«αιδίου.

Δυσκόλως δύναταί τις νά όρίση, πόσαι ακριβώς έκ τδν άπειρων περι
πτώσεων της διφδερίτιδος οφείλονται είς τήν κακήν αυτήν συνήδειάν καί 
τήν άνοησίαν των γυναικών. Βέβαιον όμως εινε ότι οί ηλικιωμένοι εχουσι 
πολλάκις την διφδερίτιδα είς τόσον μικρόν βαδμόν, ώστε δεωροΰσιν αυτήν 
ώς άπλούστατον κρυολόγημα' καί έπειδή τό κρυολόγημα δέν εΐνε κολλη
τική νόσος, ουδόλως φροντίζουσι νά προφυλάσσωσι τά μικρά παιδία άπό 
τής δηλητηριώδους αυτών πνοής. Ε π ε ιδ ή  όμως ή  διφδερίτις είς τάς πλεί- 
στας περιπτώσεις γενναται δ ι’ εμμέσου μεταδόσεως'τών νοσογόνων σπερ
μάτων, καί έπειδή ούδέν άλλο μέσον πρός μετάδοσιν τής νόσου υπάρχει 
καταλληλότερου του φιλήματος, επειδή τέλος ή συνήδεια αδτη του φιλή
ματος είς όλας τάς περιστάσεις έγεινε πάγκοινος, διά ταΰτα δέν εΐνε διό
λου παράδοξον ότι ή νόσος αυτη γίνεται τόσον ευκόλως επιδημική, εί καί 
ένταΰδα ούδαμώς δέλομεν νά ίσχυρισδώμεν, ότι πασαι αί περιπτώσεις τής 
διφδερίτιδος προέρχονται έκ φιλημάτων. Τοΰτο όμως έπαναλαμβάνομεν 
καί έξαίρομεν ένταΰδα ό-η ή ύπερβολική αυτη τρυφερότης τών γυναικών 
πρός τά παιδία, ή έκδηλουμένη διά φιλημάτων, εΐνε πολύ καλλίτερου 
νά λείπΐ)!“

'Ύ δω ρ τή ς  Κ ολω νίας ω ς π ο τό ν .  Ε ίς  τάς ’Ινδίας είσάγονται με- 
γάλαι ποσότητες όδατος της Κολωνίας (E au de Cologne), τό οποίον χρη
σιμεύει είς τούς ίδαγενείς άμφοτέρων τών φίλων ώς έκλεκτότατον ποτόν. 
Καί αυτοί οί ’Ινδοί τών άνωτάτων τάξεων καί πολλοί Μωαμεδανοί πί- 
νουσι μετά μεγάλης εύχαριστήσεως τό μυρωδικόν τοΰτο, τό όποιον δέν 
άπαγορεύεται ώς ποτόν ύπό της δρησκείας των Ίνθώ ν, καίπερ έχον με- 
δυστικήν δύναμιν.

Τό μ ε τρ ικ ό ν  δεχτιδ ιχόν ο νατημ α . Κατά τό προσεχές έτος (1890) 
συμπληροΰνται εκατόν έτη, άφ’ ότου έφηρμόσδη είς τά  μέτρα καί τά 
σταδμά τό δεκαδικόν σύστημα. Ή  εφαρμογή του συστήματος τούτου είς 
τά μέτρα καί σταδμά, καίπερ βραδέως διαδοδείσα, έγένετο όμως ήδη 
παραδεκτή ύπό τών πλείστων πεπολιτισμένων εδνών. Τό σύστημα τοΰτο 
ισχύει ήδη έν Γαλλία, έν ’'Ολλανδία καί Ιν  ταΐς άποικίαις άμφοτέρων τού
των τών χωρών, εν Βελγίω, έν Ισπανία  καί ταΐς άποικίαις αυτής, έν ΙΙορτο- 
γαλλία, ’Ιταλία, Γερμανίφ, Έλλάδι, 'Ρουμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σουη- 
δ ίφ , έν Μεξικώ, Νέα Γρανάδα, Έκουαδώρ, Περού, Βολιβία, Βρασιλία, 
Ούραγουάη, ’Αργεντινή, Χιλή, Βενεζουέλα, Χαίτη καί Κόγγφ. Καίτοι μήπω 
έπισήμως εΐσαχδέν διαδίδεται όσημέραι έ ν ’Αγγλία, έν Ίνδ ία ις , εν Κα
ναδά καί έν ταΐς Ή νωμέναις πολιτείαις τής ’Αμερικής.

Ή  τρ ια χ ο β ιε τη ρ ίς  το ν  μ ιχ ρ ο ο χ ο π ΐο ν ,  Τό μικροσκοπίου έφευ- 
ρέδη έν έτει 1590 ύπό τών H ans καί Z acharias Janssen  έν τή  πόλει 
M iddelburg, ώστε κατά τό προσεχές έτος εορτάζει τόν τριακοσιετη- 
ρίδα του.

ΚΛΕΙΩ. 207

Τόι ώ ά  τω ν  ύρνί& ων. Τό βάρος ώοΰ όρνιδος εΐνε κατά μέσον 
όρον 53 γραμμάρια· έκ του όλικοΰ τούτου βάρους 6 γραμμάρια άναλο- 
γοΰσιν είς τό κέλυφος, 31 γραμμ, είς τό λευκόν μέρος τοΰ ώοΰ καί 16 γρ. 
είς τό κίτρινου αύτοΰ μέρος ήτοι τόν κρόκον. Ό  κρόκος είτε ή λέκιδος 
τοΰ ώοΰ συνίστατάι έκ 16 τοΐς εκατόν λευκής ουσίας (album en), 32 τοΐς 
έκ. λίπους, μικρδς ποσότητος έκπιεστών ουσιών, 1 τοΐς έκ. άλάτων, τό δέ 
ύπολοιπον ημισυ τοΰ κρόκου άποτελεΐται έξ υδατος. Τό λευκόν μέρος τοΰ 
ώοΰ περιέχει S6 τοΐς έκατόν υδωρ, 10 τοΐς έκ. λευκήν ουσίαν, έλαχίστην 
δέ ποσότητα λίπους, άλάτων καί έκπιεστών ύλών. 'Η  σύγκρισις τών άριδ- 
μών τούτων καδιστα προφανή τήν σημαντικωτάτηυ διαφοράν τής δρεπτι- 
κής άξίας μεταξύ τοΰ λευκοΰ καί τοΰ κίτρινου μέρους τοΰ ώοΰ. Ή  δρε- 
πτική άξια ενός ώοΰ μέσου βάρους (ήτοι 53 γραμμαρίων) ισοδύναμοί πρός 
την δρεπτικήν άξίαν 40 γραμμαρίων κρέατος. Τό ειδικόν βάρος τοΰ νω- 
ποΰ ώοΰ εΐνε κατά μέσον όρον 1,08, ούτως ώστε τά νωπά ώά τιδέμενα 
είς άγγεΐον πλήρες όδατος βυδίζουται αμέσως είς τόν πυδμένα τοΰ άγγείου, 
ενώ τά όλιγώτερον πρόσφατα, άναλόγως τή παλαιότητί τω ν, δύονται είς 
μικρότερου βάδος, τά δέ έωλα έπιπολάζουσιν έπί της έπιφανείας τοΰ δδα- 
τος. 'Ο  λόγος του φαινομένου τούτου εΐνε ότι, όσω παλαιότερα είναι τά 
ώά τοσούτογ έλαφρότερα γίνονται ένεκα της έξατμίσεως τοΰ έν τώ  ώώ 
περιεχομένου όδατος διά μέσου τών πόρων τοΰ κελύφους. Ε κ τό ς  3έ τού
του άναπτύσσονται καί έν τώ έσωτερικω τοΰ ώοΰ, καί δή κατά πασαν 
πιδανοτητα διά τής ενεργείας εξωδεν εισδυόντων είς τό ώόν σχιζομυκή- 
των, σηπεδόνες καί άποσυνδέσεις, καί τοιουτοτρόπως σχηματίζονται ποσό
τητες ύδροδείου, αΐτινες καταλαμβάνουσι τήν δέσιν τοΰ έξατμισδέντος μέ
ρους τοΰ δδατος. Δυνάμεδα λοιπόν καί σείοντες τό ώόν νά δοκιμάσωμεν 
τήν νωπότητα ή παλαιότητα αύτοΰ. 'Ο ταν τά ώά εΤναι πρόσφατα, τό 
περιεχόμενον αυτών πληροί εντελώς ολόκληρον τόν χώρον τοΰ κελύφους καί 
επομένως σειόμενον μένει ακίνητον, ένω άπ’ έναντίας τό περιεχόμενον τών 
έωλων ωών σειομένων κινείται. Τήν δευτέραν όμως ταύτην δοκιμήν διά 
τής σείσεως δέν πρέπει νά κάμνωμεν είς ώ ά, τά όποια σκοπεύομεν νά 
διατηρήσωμεν έπί μακρόν, διότι ταΰτα άπαξ σεισδέντα φδείρονται ευκόλως. 
Ό ταν δέλωμεν νά διατηρώμεν τά ώά έπί μακρόν χρόνον νωπά καί άδιά- 
φδορα, πρέπει νά βυδίζωμεν αυτά είς υγρόν τ ι φρασσον εντελώς τούς πό
ρους τοΰ κελύφους, π . χ. νά χρίωμευ αυτά δι’ ελαίου ή διαλελυμένου κό- 

•μεως ή  τετηγμένου κηροΰ, ή τέλος νά δέτωμεν αυτά είς άσβέστιον υδωρ 
(ασβεστόνερου), καί νά φυλάσσωμεν αυτά κατόπιν είς δροσερούς τόπους. 
Τά κατά τούς άνωτέρω διαφόρους τρόπους διατηρούμενα ιρά εχουσι καί. 
λίαν διάφορον έκάστοτε γεΰσιν. ’Ιδία στερούνται τοΰ ίδιάζοντος εκείνου 
αρώματος, 2περ χαρακτηρίζει τά πρόσφατα ώά. ’Εκτός τούτου τά κελύφη 
τών έν άσβεστίω δδατι τεδεντων ώών εχουσι πολλάς άνωμαλίας καί τρα
χύτητας, στερούνται δέ καί της φυσικής αυτών στιλπνότητος.

Ό σον άψορίί τό ευπεπτον ή δύσπεπτου τών ώών, έπικρατεΐ παρά 
τοΐς πλείστοις ή  γνώμη, ότι τά  ώμά ή  τά  μαλακά (μελατα) ώά είναι εύ- 
πεπτότερα τών σκληρών. Ή  γνώμη όμως αυτη δέν είναι ορδή. Τ ά  σχε
τικά τούλάχιστον πειράματα ούδέν άσφαλές άποτέλεσμα εσχον μέχρι τοΰδε. 
Άπεδείχδη δέ μάλιστα τουναντίον, ότι ό κρόκος τών ώών εν στερεά κατα- 
στάσει εΐνε εύπεπτότερος τοΰ μαλακού. Μόνον δέ τό εξής εΐνε σχεδόν 
βέβαιον ότι είς τούς πάσχοντας ύπό νοσημάτων τοΰ στομάχου τά σκληρά 
ώά εΤναι έπ’ ίσης δύσπεπτα όπως καί μεγάλα τεμάχια κρέατος, ένΰ τά 
μαλακά ώά διαλύονται εύκολώτερον ύπό τών χυμών τοΰ άσδενοΰς στομά
χου. Μία περίεργος ίδιότης τών ώών εΐνε ή εξής, ότι προκαλοΰσιν έν 
ήμΐν τό αισδημα τοΰ κορεσμού ταχύτερου παρά ή έκ κρέατος ή γάλακτος 
τροφή ίσης δρεπτικής άξίας. Τήν αυτήν σχεδόν δρεπτικήν δύναμιν τών

ώών τών όρνίδων εχουσι καί τά ώά τών ίχδύων. Ταΰτα περιέχουσι 14 
τοΐς έκατόν λευκήν ουσίαν (album en), 6 τοΐς έκ. λίπος, καί 1 τοΐς έκατ. 
αλας. Ό  ώοτάριχος (τό χαβιάρι) περιέχει 42 τοΐς έκ. ίδω ρ , .32 τοΐς έκ. 
λευκήν ούσίαν, 16 τοΐς έκ. λίπος, 8  τοΐς έκατ. αλατα, έξ ών τά %  μα
γειρικόν αλας. Τό χα β ιά ρ ι  εΐνε λοιπόν εκτάκτως δρεπτικόν καί εύπεπτό- 
τατον έδεσμα, άξιον πάσης συστάσεως ού μόνον είς τούς ύγιεΐς αλλά καί 
είς τούς νοσοΰντας τόν στόμαχον καί είς τούς αναλαμβάνοντας εκ βαρείας 
καί χαλεπής νόσου.

Ό τιιο μ αν ία  π α ρ ά  το ΐς  m  ΰ ή χ ο ις  χ α ι τα ΐς  γα λα ΐς .  Έ ν  τή ’Ακα
δημία τών ’Επιστημών έν ΓΙαρισίοις άνεκοινώΒ-ησαν ύπο' τοΰ Δρ. Jam es 
πολλαί παράδοξοι περιπτώσεις όπιομανίας πιδήκων καί γαλών. Τ ά  ζώα 
ταΰτα, άνήκοντα είς άνδρώπους οΐτινες εΐχον τήν συνήδειάν νά καπνίζωσιν 
οπιον, συνείδισαν τόσον καλά είς τόν καπνόν τοΰ ναρκωτικού τούτου δη
λητηρίου, ώστε οσάκις έβλεπον τούς κυρίους αύτών άνάπτοντας τάς καπνο
σύριγγάς των περιεκύκλουν αυτούς περιέμενον μετ’ ακρας ανυπομονη
σίας νά λάβωσι τά άπορριφδησόμενα υπόλοιπα τοΰ ¿πίου. Αμα ώς οι 
κύριοι κατέδετον τάς καπνοσύριγγάς των, ώρμων οί πίδηκοι καί αί γαλαΐ 
έπί τών λειψάνων τοΰ όπίου καί κατεβρόχδιζον αυτά μετ’ απληστίας. Διά 
τής μακρας έξεως κατέστησαν όπιομανή, ούτως ώστε οσάκις έπί τινα χρόνον 
έστεροΰντο τής συνήδους άπολαύσεως τοΰ όπίου περιήρχοντο εις τήν αυτήν 
κατάστασιν είς ήν καί οί άνδρωποι οί πάσχοντες ύπό μορφιομανίας.

¿διάφοροι βα& μοί τα χ ύ τη τα ς .  Περί τών Ιν τή φύσει παρουσια- 
ζομένων διαφόρων βαδμών ταχύτητος παρέχει ήμΐν καδαράν ιδέαν ή έξης 
άυτιπαράδεσις: Ή  μεγίστη ταχύτης, μεδ’ ής κινείται έν ένί δευτερολέπτω 
5 κοχλίας είναι 0,0015 τοΰ μέτρου, ό άνδρωπος βάδην πορευόμενος 1,25, 
ό χιονοδρόμος 2 ,95 , ό ταχύτατος ποταμός 4 , τό άερόστατον έν νηνεμία 
6,4, ό ταχυδρόμος 7,1, ή μυΐα 7,6, τό ταχύτατου ατμόπλοιου 8,5, τό δ ί
τροχου ποδήλατον 9,7, ή δαλασσία αύρα 10, τό τορπιλλοφόρον 11,5, á 
παγοδρόμος 11,6, ό ταχύτατος ίππος 12,6, 5 χείμαρρος 14,3, ή  ταχεία 
αμαξοστοιχία 16,7, τά ώκεάνεια κύματα 21,8, ή  γραμματοφόρος περιστερά 
27, ή  σφοδρότατη καταιγίς 4 5 , ή  χελιδών 67, ό ισχυρότατος τύφων 116, 
ό ήχος έν τώ  άέρι 337, έκαστον σημείου τοΰ ισημερινού τής γής 463,' 
σφαίρα τηλεβόλου 500, κύμα πλημμυρίδος έν τώ  μεγίστψ δψει 800 μέτρα, 
ή  σελήνη 1 χιλιόμετρου, 6 ήλιος 7,6 χιλιομ. ό σείριος 15,4, ή  γή 29,5, 
διάττων άστήρ κατά μέσον όρον 40 , ό κομήτης τοΰ E alley  πλησίον τοΰ 
ήλιου 393, τηλεγραφικόν βεΰμα 11,690, ήλεκτρικον βεΰμα κατά μέσον όρον 
36,000, τό φώς 300,000 χιλιόμετρα.

Πώ ς ια τρ εύ ε τα ι τό  οννάχι·, Νέον τ ι μέσον πρός δεραπείαν καί 
τοΰ όξυτάτου κατάρρου συνιστα ό Δρ. D abson, συνιστάμενον είς είσπνοάς 
καμφοράς, αιτινες πρέπει νά γίνωνται ώς εξής: δετομεν όλίγην κόνιν καμ
φοράς, όσην χωρεΐ Ιν κοχλιάριον τοΰ καφέ, είς μέγα τι καί βαδύ άγγεΐον, 
τό όποιον γεμίζομεν μέχρι τοΰ μέσου μέ ζέον δδωρ· εΐτα προσαρμόζομεν 
είς τά χείλη τοΰ άγγείου τριγωνικόν τι χάρτινου χωνίον, τοΰ οποίου τήν 
κορυφήν άποκόπτομεν τοσοΰτο μόνον, ώστε νά χωρή είς τήν ¿πτν όλό· 
κλήρος ή ρίς. Τοιουτοτρόπως είσπνέομεν διά της ρινός τούςδερμούς άτμούς 
τοΰ υδατος καί της καμφοράς έπί 10 εως 15 πρωτόλεπτα τής ώρας, καί 
επαναλαμβάνομεν τοΰτο μετά τέσσαρας η πέντε ώρας. Ό  έν λόγω ιατρός 
ίσχυοίζεται ότι μετά τήν τρίτην t i  πολύ' έπανάληψιν της μεδόδου ταύτης 
αφανίζεται καί ή μάλλον δυσίατος καταρροή, είς τάς πλείσιας δέ περι
πτώσεις ούδέ τής έπαναλήψεως εΐνε άνάγκη.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
—  Λ Ε 31Κ 0Ϊ ΕΓΚΓΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΤ έξεδόδησαν τα  φυλλάδια 12 καί 

13. Έ κδότα ι Μπάρτ καί Χίρστ έν Άδήναις,
—  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΓ ΕΔΛΗΝΙΚΟΓ ΛΑΟΓ έξεδόδη τό τομίδιον 

τοΰ ’Ιουλίου εμπ. Ή  γεωργική διά πάντα άνδρωπον. Άδήναις.

— Ίμ νω δία  έπί τή πεντηκονταετηρίδι τής άρχιερωσύνης τής Α. θ .  Π 
κυρ. κυρ. Σωφρονίου Π άππα καί Πατριάρχου τής ’Αλεξάνδρειάς ύπό Σκαρ
λάτου Δ. Μαγκανα. ’Εν Χίω. · - ■
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ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΛΟΝΑΙΝΟΥ.

'Ο  περιφημότατο; σχοινοβάτη; του κόσμου, ί  J .  Ε . Β ίοηάια, ίσ τι; 
ώς γνωσχύν διέβη έπί άπλοΰ σχοινιού εις φοβερώτατον υψο; τδν καταρ
ράχτην τοΰ Νιαγάρα, «δημοσίευσε πρδ τινων μηνών έν τώ  ΕίρρϊοοοΟβ 
λ ^ β ζ ΐο β  τινά των άπομνημονευμάτων του έκ του ριψοκίνδυνου αύτοΰ 
σταδίου,^ έξ ών άποσπώμεν ένταΰθα τά έξη;:

Είναι τώρα έξη'κοντα Ιτη, α’φ’ ύτου ήρχισα νά σχοινοβατώ καί νά 
εκτελώ διάφορα άλλα σχετικά τολμήματα. Ή μεΤ; οί ειδικοί σχοινοβάται 
άναγνωρίζομεν τρία μόνον είδη σχοινοβατική;, έξ ών τδ δυσκολώτατον είναι 
ή δρχησι; „έπί ύψηλοΰ σχοινιού“ έντεταμένου ε ί; τοσοιότφ μείζονα όψη 
υπεράνω τοΰ έδάφου;, πλησίον των νεφελών, όσψ τολμηρότερο; είναι ό 
επ’ αύτοΰ δρχούμενο; τεχνίτη;· δεύτερον και εύκολοιτε^ον είνε τδ τη ; δρ· 
χήσεω; επί „χαμηλού σχοινιού“, εντεταμενου ε ΐ; ύψος επτά εω ; οκτώ πο
δών ύπεράνω τοΰ έδάφου;· τδ εύχολώτατον καί τήν σήμερον άχρηστον 
ειδο; τη ; σχοινοβατία; εΐνε τδ ,,έπί πλαγίου σχοινιού“ . Τήν δρχησιν έπΐ 
μετάλλινου σχοινιού (χονδρού σόρματο;) δέν άναγνωρίζομεν ώ ; κλαδον τη ; 
ημετερα; τέχνη;, καθότι εινε εκτάκτω; εύκολο; καί απαιτεί δλιγίστην 
ασκησιν καί ικανότητα. Ε ΐ;  τον; μή εΐδότα; φαίνεται ίσω ; παράδοξον 
καί άπίστευτον, ουχ ήττον όμως εινε άληθί; ότι ή επί σόρματο; σχοινο- 
βατία εινε τοσούτω ευκολωτερα τή ; επί συνήθους κανναβινου σχοινίου, 
ώστε δ έ^ων μικρά; προκαταρκτικά; γνώσει;, μετρίαν έπΐ[εονήν^καί όλίγην 
φυσικήν επιδεξιότητα δυναται έντδς τριών ή  το πολύ τεσσάρων εβδομάδων 
νά άποκτήση αρκετήν ικανότητα έν τ δ  σχοινοβατεί^ επί συρματίνου σχοινίου.

Οι σχοινοβάται δέν γίνονται τοιοΰτοι διά τή ; άσκήσεω;, αλλά γεν- 
νώντμι, όπω; οί ποιηταί. Έ γ ώ  αυτό;, έν ηλικία μόλι; τεσσάρων ετών, 
ήρχισα ήδη νά περιπατώ επί τοΰ σχοινίου, κατά δε τδ όγδοον ετο; τη; 
ηλικία; μου εδωκα έν Τουρίνω επί παρουσία τοΰ βασιλέω; έκτακτον σχοινο
βατικήν παράστασιν επί ύψηλοΰ σχοινίου. Σχεδόν άνευ έξαιρέσεω; οι μα- 
θηταί τοΰ ιπποδρομίου (ΟίΛυε) έκτδ; τών άλλων ασκήσεων λαμβάνουσι 
καί μαδήματα σχοινοβατική;, δλίγιστοι όμως προάγονται πέραν τών προ
καταρκτικών γνώσεων τή ; τέχνη; ταότη;, διότι στερούνται φυσική; πρδ; 
τούτο ευφυΐας. 'Η  συνήθη; διδακτική μέθοδο; συνίσταται ε ΐ; άσκήσει; 
έν τώ  βαδίζειν επί στενή; σανίδο;, ήτι; γίνεται όσημέραι στενοτέρα, μέχρι; 
ου τό ευρο; αυτή; έξισωθή πρδ; τδ τοΰ συνήθους σχοινίου. Τ ά  εργαλεία, 
άτινα μεταχειρίζονται οί σχοινοβάται πρώτη; τάξεω;, φαίνονται ε ΐ; τά όμ- 
ματα τών αδαών τή ; τέχνη; ταύτη; άπλούστατα, καί όμως ή κατασκευή 
αυτών άπα ιιεί τον δπατον βαθμόν τή ; προσοχή; καί επιμελεία;. Τδ σχοι- 
νίον, όπερ έγώ μεταχειρίζομαι, εΤναι κατεσκευασμένον έσωτερικώ; μέν έξ 
ελαστικοΓ καί ευκάμπτου χαλύβδινου σύρματος, περικαλύπτεται δε έξωτε- 
ρικώ; ύπδ τή ; άρίστη; καννάβεω;, έχει διάμετρον 1, /4 δακτύλων, μήκο; 
πολλών εκατοντάδων πήχεων, και αξίαν 500 δολλαοίων. Ή  τήν ισορρο
πίαν τοΰ σώματό; μου υποβοηθούσα κάμαξ εινε εκ ξύλου μελέας, εχει 
μήκο; 26 ποδών καί βάρο; 50 περίπου λιτρών. Ί !  ενδυμασία μου είναι 
πολυτιμοτάτη καί όσον οιόν τε ελαφρότατη. Τ ά  υποδήματά μου είναι 
συνήθη πέδιλα έκ λεπτοΰ δέρματος καί με μαλακά πέλματα.

Πολλάκι; μέ ήρώτησαν, τ ί  αισθάνομαι, όταν σχοινοβατώ έπί μεγά
λου ύψους. Έ ν  ή  περιπτώσει έννοοΰσιν οί οΰτω έρωτώντε;, αν αισθάνο
μαι φόβον τινά ή  νευρικήν άνησυχίαν, άποκρίνομαι ότι ουδέποτε κατελή
φθην υπό τοιούτου συναισθήματος. “Εχω  συνήθως Ιστραμμάνα τά βλέμ
ματα μου ει; υψο; 18 Ιω ; 20 ποδών ΰπεράνω τοΰ σχοινίου, εφ ου βαδίζω, 
καί συρίζω ή  τραγουδώ ταπεινοφώνω; |σ μ ά  τι οίον δήποτε, κατά τήν έκά- 
στοτε διάθεσίν μου. Πάντοτε βαδίζω κατά τδν ρυθμδν τή ; υποκάτω παια- 
νιζούση; μουσική;, διότι ευρον δτι τοιουτοτρόπω; ή  διατήρησι; τή ; ισορ
ροπία; τοΰ σώματό; μου μεγίλω ; διευκολύνεται.

’Ασκήσει; δέν κάμνω πλέον άπδ πολλοΰ, άλλ’ έκτελώ άνευ τη ; έλα- 
ιστη; προπαρασκευή; καί τά  δυσκολώτατα τεχνήματά μου, ώ ; λ χ. πήδημα 
περάνω καθέκλα; έπί τοΰ σχοινίου, καθ’ 5 άναστρέφομαι ε ΐ; τδν αέρα 

καί σταματώ δρδιο; επί τοΰ σχοινίου πέραν τή ; καθέκλα;. Δύναμαι έπι 
ετη δλδκληρα νά μή δέσω καδόλου τδν πόδα επί τοΰ σχοινίου καί πάλιν 
νά εκτελέσω όλα μου τά σχοινοβατικά πειράματα μετά τή ; αύτή; ευκο
λία;, ώ ; εάν ήσκούμην κ α δ  έκάστην ημέραν. Ώ ;  άπόδειξιν, ότι οόδεμΐαν 
ανάγκην έχω πλέον τη ; άσκήσεω;, δύναμαι νά αναφέρω τήν διά τοΰ δί
τροχου ποδηλάτου πορείαν μου έπί τοΰ σχοινίου. ΓΙρό τινων ετών δηλαδή, 
ότε^τό ποδήλατον ήτο είσέτι νέον, μοί έπήλδεν ή ιδέα νά μεταχειρισθώ 
τδ εργαλεΐον τοΰτο διά τά ; παραστάσει; μου. Παρήγγειλα λοιπόν εν τινι 
έργοστασίω ποδηλάτων νά μοί κατασκευάσωσι δίτροχον μέ αύλακα περί 
τά ; τροχιά;, δπω ; οί τροχοί έναρμόζωνται ε ΐ; τδ σχοινΐον, κατά τάλλα δε 
έκ τών συνήδων. Περιέμενον νά τδ λάβω ήμερα; τινά; πρδ τή ; παρα- 
στάσεως, ινα προεξασκηδώ, άλλά τδ έλαβον μόλι; τήν τελευταίαν ημέραν, 
οτε ημην έτοιμο; νά παραστήσω. "Οτε τδ ελαβον, έχάρην ώ ;  μικρδν παι- 
δίον, τδ όποιον λαμβάνει νέον τ ι άθυρμα· αμέσως έπέβην έπί τοΰ δίτρο
χου καί προήλασα επί του σχοινίου ενώπιον μεγάλου πλήδου; δεατών, οϊ- 

.τινε; έκ τή ; μεγάλη; μου επιτυχία; συνεπέραναν βεβαίως ότι ειχον άσκηδή 
έπί μήνα; όλοκλτρους.

Ειπον ηδη ότι ουδέποτε ήσθάνθην φόβον ή ανησυχίαν, οί άνδρωποι 
όμως, όσου; έβάστασα έπί τών ώμων μου σχοινοβατών, πρέπει νά παρα
δεχθώ ότι ήσδύνοντο^ σφοδρώ; πάλλουσαν τήν καρδίαν των ύπδ τοΰ φόβου. 
Και όμω ; ούδεποτε εχουσιν ουδέ τήν ελαχίστην αιτίαν νά φοβώνται. Τδ 
μόνον έργον των είναι νά κάδων caí έντελώ; ήσυχοι έπί τών ώμων μου, 
νά προσέχωσι μήπως μοΰ σφίγξωσι δυνατά τδν λαιμόν, καί νά άφίνωσι 
τά λοιπά «ΐ;_ εμέ. 'Οσάκις μεταβιβάζω τινά κατά πρώτην φοράν ε ί; τδ 
άντίπεραν μέρος, κρατών αύτδν έπί τών ώμων μου καί βαδίζων έπί τοΰ 

' σχοινίου, συνδιαλέγομαι συνήδω; μετ’ αύτοΰ περί τών μάλλον αδιαφορών 
πραγμάτων όπω; διασκεδάσω τδν φόβον του· τδ μόνον δέ, όπερ συνιστώ 
δερμώ; ε ΐ; αυτόν ευθύ; έξ άρχής, εινε νά μή κυττάζη ποτέ προ; τά κάτω, 
όταν εΰρίσκεται μετέωρο; μεταξύ ούρανοΰ καί γη ;. Ούδένα ομω; ευρον 
εντελώς άτάραχον, διότι πάντοτε ήκουσα στεναγμού; άνακουφίσεω; μεεά 
τήν περαίωσιν. Πολλοί δέ μάλιστα ¿νεφώνουν: „Ουδέποτε πλέον!“

Περί τή ; πορείας αύτοΰ ύπεράνω τοΰ καταρράκτου τοΰ Νιαγάρα λέγει 
ο Βλονδΐνο; το. εξής: ,,Εύρισκόμην περί τού; 150 πόδα; ύπεράνω τοΰ κα
ταρράκτου, ώφειλον δέ νά διανύσω 1200 ποδών δρόμον έπί τοΰ σχοινίου 
όπω; φδάσω εΐ; την άντιπεραν όχθην. Κατά τήν πρώτην μου παράστασιν 
ή κίνησι; ητο μεγίστη. "Ολοι οι σιδηρόδρομοι εξέπεμπον ιδιαιτέρα; εκ
τάκτου; αμαξοστοιχία;. Έ π ί  Ικατέρα; τών ¿χθων τοΰ Νιαγάρα ήτο ιδρυ
μένη εις μήκο; ήμίσεω; αγγλικού μιλίου σκηνή διά τού; άπειροπληδεΤς 
δεατά;. Εξηκολούδησα τά ; παραστάσεις μου μέχρι τοΰ 1860, ότε δ ιά ' 
τελευταίαν φοράν ενώπιον τοΰ πρίγκηπο; τή ; Ουαλία; διέβην υπεράνω τοΰ 
καταρράκτου τοΰ Νιαγάρα πατών επί τοΰ σχοινίου μέ ξυλίνου; πόδα;, προσ· 
δεδεμένου; επί τών ποδών μου. Ε κ τό ς  τούτου έβάδισα έπί τοΰ σχοινίου 
εκείνου έγκεκαλυμμένο; μέ λινοΰν σάκκον, έσυρα μικρόν τ ι  κάρρον μονό- 
τροχον, έκαμα πηδήματα μέ ανάστροφά; ε ΐ; τδν αέρα, έμαγείρευσα, καί 
τέλος μετεφερα ενα άνθρωπον καδήμενον επί τή ; ράχεώ; μου.

Άλλως, καίπερ ούδόλω; είσέτι αισθανόμενο; τήν πλησίασιν τοΰ γή
ρατος, νομίζω ότι δέν δά  παρουσιασδώ πλέον ε ΐ; τδ δημόσιον: "Οταν όμως 
επέλδτι ή ήμερα, καθ’ ήν ΰπδ τοΰ γήρατος δ’ άναγκασδώ νά παύσω τήν 
σχοινοβατίαν, τότε βεβαίως δά  λυπηθώ έγκαρδίως. • .*

a ^ ·

κκ. Ν.^Μ. «Ε; Π ορτ-Σ αΐτ, ΓΙ. X. ε ι; Γαλά- 
ζιον, Θ. Ευ. εΐ; Τεργέστην. Έλήφθησαν καί σ3ς 
εύχαριστοΰμεν. —■ κ. Π . Π . εΐ; ’Οδησσόν. Θά πρά- 
ξωμεν συμφώνω; πρδ; τά ; όδηγία; σας. — κ. Γ . Κ. 
ε ί; Κίον. Θά συμμορφωθώμεν. — κ. Κ. Α. Κ. 
ε ί; Προόσσαν, Π . Μ. ε ΐ; ’Οδησσόν. Έ λήφθη-

σαν. — κ. Σ. Κ. ε ί; Μιτγάμαρ. Τού; τόμου; θά 
λάβετε κατ’ αυτά; έξ ’Αλεξάνδρειάς. — κ. Ν. Γ. 
Σ. Αύτόθι. Θά φροντίσωμεν έκ νέου. —  κ. Ν. Ν. 
ε ί; ’Οδησσόν. ’Ελήφθησαν υπ’ όψει καί θά  έξ- 
ετάσωμεν. — κ. Κ. Κ. ε ί; Καβακλή. Ένεγρά- 
ψαμεν. Τδ τίμημα έλήφθη. — κ. ’Αδ. Ζ . Μ. £ ί;

Βιτωλια. Τήν ύποδειχθώσαν ήμΤν νέαν τή ; 
Κλειοΰ; μας φίλην ένεγράψαμεν, Τ ά  λοιπά έαη- 
μειώσαμεν. — κ. I. Ζ . ε ί; Βατούμ. Ώ ;  σα; εί- 
δοποιήσαμεν έλήφθησαν εγκαίρως. — κ. A. A. Α. 
εί; Ρουστσούκ. Τδ τίμημα έλήφθη. — Μ. Γ. 
εί; Τεργέστην. Έλη'φθησαν καί σα; εύχαριστοΰμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. ’Ιωσήφ Βέρδη;, μετά βιογραφίας. — Οί γάμοι τή ; ’Αλεξάνδρας. — Έ π ί  τώ  ίωβιλαίω τή ; Α. 11. τοΰ πατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειά;. —  Πνευματισταί καί ταχυδακτυλουργοί. — Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπδ I. I. Κραίσέβσκυ ίσυνέχεια). — ΙΙινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικό
νων. — Ποικίλα. (Περί δηλητηριάσεω; τοΰ αίματος διά γραφική; μελάνης.—  Ό - μετά τδ γεΰμα ύπνος. — Νέον ειδο; επαγγέλματος. — Δολοφάνα 
φιλήματα. — "ίδω ρ τή ; Κολωνία; ώ ; ποτόν. — Τ δ  μετρικδν δεκαδικόν σύστημα. — Ή  τριακοσιετηρί; τοΰ μικροσκοπίου.) —  Ε πισ τήμ η  καί Καλλι
τεχνία. (Τά ώ ά  τών ορνίθων. — Ό πιομανία  παρά το ΐ; πίθηκοι; καί τα~; γαλάϊς. — Διάφοροι βαθμοί ταχύτητος. —  Π ώ ; ιατρεύεται τδ συνάχι.) — 
Βιβλιοθήκη. — Έ κ  τών άπομνημονευμάτων τοΰ Βλονδίνου. — Μικρά ’Αλληλογραφία. .

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. ’Ιωσήφ Βέρδη; (έν σελ. 193). — Έ ν  Θέρει. Είκών τοΰ Ρ. ΤΙιιιηίΔηη («ν σελ. 196—197). — Βίο; καλλιτεχνών. Κατά 
ιχνογραφίαν τοΰ Ο. ΗβΓτΛίΓΛ (έν σελ. 201).
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