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Α ' ,

ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗ?.

άθλιόν τ ι παράπηγμα, επερει. 
^ ο ό;/εν ον είς τον πβρίφημον χρυσουν 

ΙΙύργον, τόν όποιον ό ’ Ιούλιος Καΐσαρ έγκατέ- 
/,ιπεν επί της ‘ Ισπανικής χερσονήσου ώς τό τ ε . 
λευταίον της ‘Ρωμαϊκής ισχύος λείψανον, γυνή 
τ ις , τήν οποίαν ή δυστυχία είχε 
γρα ίαν μάλλον η οί χρόνοι, καί νεανίας μόλις 
^ερχόμενος τής έφηβικής ήλικίας κατεγίνοντο 
εις τό νά τελειώσωσι ζεύγος σανοαλίων. ‘Η φθο
ρά τής καλύβας, έντός τής όποίας ήσαν κεκλει. 
*χμένοι, καί ήτις ώς μόνον της στολισμόν είχε 
σταυρόν ές έβέννου καί μικρόν άγαλμάτιον .τής 
Παρθένου, ήκρωτηριασμένον έκ τής πολυκαιρίας, 
έμαρτύρει τρανώς τήν δυστυχίαν έκείνων, ους 
έσ τέγαζ? .

(c Γ ίλλη! έκραξεν ή γυνή , άποτανΟεΐσα πρός 
τον νεανίαν.

Ούτος οέ, ύψώσας βραδέως τήν ώχράν καί βε
βαρημένη ν κεφαλήν του, άπεκρι^η·

<c Τί θέλεις, μήτέρ μου;
— Σήμερον, υιέ μου, προσέθηκεν ή γυνή , άπο. 

σπογγίζουσα δύο δάκρυα ^εύσαντα £τλ τών πα

ρειών της, είνε ή επέτειος ήμερα Ολιβεράς άνα. 
μνήσεως. Τρία άκριβώς συμπληρούνται ετη, όπό. 
τε ή στέγη μας ήτο όλιγώτβρον πτωχή καί ό 
άρτος μας ήττον πικρός, διότι οεν η μην άκομη 
χήρα καθώς ουτε σύ ήσο άκόμη ορφανός!

Νέφος βλέψεως έπεσκίασε τούς χαρακτήρας τού 
νέου ‘Ισπανού.

— Καί σήμερον; είπε μετ’ έναγωνίου π «-
ριεργείας.

—  Σήμερον, έπανέλα$£ν ή μήτηρ στενάζουσα, 
ό ’Αντώνιος Πε'.έζ αναπαύεται είς σκοτεινήν τινά 
γωνίαν τοΰ κοιμητηρίου τών πτωχών. πλησίον 
τών πτωμάτων τών Ιουδαίων και τών Μαύρων,

μάς άπηρνήΟ/; εως καί αύτήν τήν 
παρηγορίαν τοΰ νά τώ άνεγείρωμεν τάφον!

— Ούτω λοιπόν, έψιθύριτεν ό ορφανός μετά 
θλιβερού μειδιάματος, τά λείψανα τοΰ πατρός. 
μοο έ^ϊβηλώΟ/’,σαν, και ήμεΐς ζώμεν τήν ζωήν 
τών φυτών, έρμαια τής άνάγχ/,ς και τών κακού.

ένώ,χιων, tvw. · . .
  Έ νώ ό δολοφόνος του εις τούς κόλπους

τΫ]ς ευτυχίας και ευδαιμονίας, διέκοψεν ή χήρα. 
Οί κάτοικοι τής 5εβίλλ/,ς ακροάζονται εύλαδώς 
τήν διδαγήν του, οιοτι ε'.ν? Επίσκοπος τής Μη· 
τροπόλεως. 01 εύγενεϊς κλίνουσ; τό γόνυ πρό 
τής τύχν,ς του, διότι εΐνε ό ευνοούμενος τοΰ βα- 
τιλέως Δον Πέτρου. "Εκαστος υποκλίνεται τα . 
πεινώς ένώπιον τοΰ δολοφόνου, όιοτι εκείνος τον 
όποιον ούτος έφόνευσεν ούτε εύγενής ήτο ούίβ 
ιερεύς, άλλά πτωχός τις τεχνίτες, δυστυχισμε.,

38



νος τις υποδηματοποιός, άνθρωπος τού λαού, σχε
δόν τίποτε. . . .  4 πατήρ σου! »

*0 Γίλλης ήγέρθ/) μεθ’ όρμήί* έξβκρέμασβ πα
λαιόν τ ι έγχειρίδιον κρεμάμενον είς τον λεπτόν 
καί έτοιμόρδοπον τοίχον τού παραπήγματος, καί 
έπανελθών έκάθησε πλησίον τής β4Ισπανιδος.

cc Μή-έρ μου, είπεν άκονίζων τήν αίχμήν του 
εγχειριδίου έπί τής λαβίδος παλαιάς μαχαίοας, 
διηγήθητί μοι την τραγικήν ταύτην Ιστορίαν μέ 
δλας ".άς λεπτόμερείας της.

— Τίς ή άνάγκη; άπεκρίθη ή χήρα μετά π ι 
κρίας· δέν παρηγορειταί τις ποσώς διά τών θλι
βερών αναμνήσεων, ούτε είνε δυνατόν νά έκδί- 
κηθ^τις μέ τά δάκρυα.

— Πλήν άνοίγει τάς συνουλωθείσας πληγάς 
του καί άναΟερμαίνει τό μισός του! άπεκρίθη ό 
νεανίας μετά παραδόξου μειδιάματος. »

‘11 μήτηρ του, έννοήσασα τ ί έσήμαινε τδ φο
βερόν έκεΐνο μειδίαμα, έλαβε μίαν τών χειρών 
του, τήν όποίαν εσφιγξε περιπαθώς μεταξύ τών 
ίδικών της.

cc Πρό τριών έτών, έξηκολούθησεν, ή ευτυχία 
έβασίλευεν είς τόν οίκον του υποδηματοποιού Πε- 
ρέζ· καίτοι μή όντες πλούσιοι, ήγνοούμεν δμως 
τάς αγωνίας τής άνάγκη'ς καί τών στερήσεων, 
είς ας καθυποβάλλει τούς ανθρώπους ή πενία . ‘Ο 
πατήρ σου, επιδέξιος τεχνίτης, διήρχετο τάς ή 
μέρας καί τάς νύκτας έργαζομενος, νά αύ
ξησή τά είσοδήματατής μικράς βιομηχανίας του. 
Έζώμεν ευτυχώς έν ττί ά π λ/J εκείνη καί άφανεΐ 
εύδαιμονί^, ήτις ουτε τής οκνηρίας καρπός είνε 
ούτε τής χαυνότητος. Έ νφ δέ ό διάδοχος Ά λ -  
φόνσου τού ΙΛ' εγκαινίαζε τήν είς τόν θρόνον 
άνάβασίν του δι* εγκλημάτων, καί καθ’ ήν επο
χήν δύο λυσσώσαι φατρίαι κατεζεσχίζοντο οί- 
κτρώς είς τάς οδούς τής Σεβίλλης, ήμεΐς εμέ. 
νομεν ήσυχοι καί γαληνιώντες έν τώ κόλπφτώ ν 
τρικυμιών, αιτινες έσέβοντο τήν άσημότητά μας, 
καί δέν ύπήρχεν οικογένεια στενότερον συνεσφιγ- 
μένη διά τής αγάπης καί έντελέστερον ευτυχής 
τής τού υποδηματοποιού Περέζ.

Μετά τάς λέξεις ταύτας, ή χήρα έστάθη μίαν 
σ τ ιγμ ή ν τό πρόσωπόν της, τό όποιον κατέστη 
περιλαμπές ένώ εξέθετε τάς ήδυτέρας τών ανα
μνήσεων της, έπανέλαβεν ήδη τήν συνήθη πένθΐ- 
μον έκφρασίντου. Έξηκολούθησε λοιπόν, στηρί- 
ξασα τόν ενα τών βραχιόνων της έπ ί τού ώυιου 
τού ορφανού.

« ‘ II ευτυχία αυτη υπήρξε φεύ! ταχεία ώς ί -  
νειρον. Κατ’ εκείνην τήν εποχήν ό μοναχός Δον 
‘ Ιί-νρικέν,ος συνωοευσε τον Δον Πέτρον είς τήν 
Ιεβ ίλλην. ‘Ο ίερευς ούτος, βλαστός ένδοξου οί-

κογενείας καΟό συγγενής τού οίκου τών“ \Αλ- 
βουκέρκων, εύνοούμενος τού βασιλέο>ς κα ί δολο
φόνος τού Ιακώβου Δε Καλατράβας, έξώ κειλλεν 
είς μυρίων ειδών εγκλήματα ατιμωρητί. ‘ Ο βίος 
του έρ^εεν αίσχρώς έν τοΐς κόλποις τών στυγε- 
ρωτέρων άκολασιών, α ιτινες ούδένα έσκανδάλΐ- 
ζον, διότι ήτο άρκετά ισχυρός ώστε νά έπιβάλλ^ 
σιωπήν είς τήν κακολογίαν, καί άρκετά πλού
σιος δπως έξαγοράσ^ τήν επιείκειαν τής δικαιο
σύνης. Κατά δυστυχίαν ό Δόν ‘Ενρικέζος ήτο 
χωλός, καί τό έλάττωμα τούτο άπετέλει τό 
βάσανον τού βίου του. Άκούσας νά γ ίνετα ι λό
γος περί τής έπιτηδειότητος τού πατρός σου, 
προσέτρεξεν είς αύτόν διά νά συγκαλύψτ) τό ά- 
σχημίζον αύτόν μεγάλως ελάττωμά του. Πλήν 
ό Περέζ είς μάτην έπροσπάθησε νά αναπτύξω κατά 
τήν περίστασιν ταύτην δλην του τήν έπιδεξιό- 
τητα καί δλην του τήν τέχνην δέν ήδυνήθη νά 
εύχαριστήσ^ τάς απαιτήσεις τού μοναχού, cc Μά 
τούς δώδεκα Αποστόλους, έκραξε μίαν ήμέραν 
ούτος, £ίπτων τά υποδήματα είς τό πρόσωπο* 
τού πατρός σου, ή άνεπειτηδειότης σουάξίζε ιτή ν 
αγχόνην! » Καίτοι απλούς εργάτης ό πατήο σου, 
ήτο δμως άνθρωπος, καί είχεν έντός τής καρ
δίας του αίσθημα καί άξίαν, ώς έάν έφόρει έσω- 
κάρδιον έκ βελούδου καί ξίφος, cc Θά κάμετε κα
λά, Σεβασμιώτατε, τφ  άπήντησεν άμέσως, νά 
μεμφθήτε μάλλον τήν άνεπιτηδειότητα τής χύ
σεως, ήτις σάς εκαμε χωλόν. 2> ‘Ο Δόν ‘Ενρι
κέζος δέν ήδυνήθη νά χωνεύστρ τόν σαρκασμόν 
τούτον, άλλ ’ έγερθείς ώς μανιώδης, ήρπασεν Ι ν  
όόπαλον καί κατέοερε τοσούτω τρομεοόν καί όο-* * * · \ I I I
μητικόν κτύπημα κατά τής κεφαλής τού δυστυ
χούς πατρός σου, ώστε ούτος έπεσε κατά γής 
διά νά μήν έγερθ^ πλέον. ‘Ο μοναχός όλίγον 
άπησχολήθη έκ τών συνεπειών τού συμβεβηκότος 
τούτου· τό θύμα του ήτο απλούς εργάτης, καί ό· 
Δόν ‘Ενρικέζος δέν άμφίβαλλε ποτώς δτι ό Δόν 
ΙΙέτρος, δστις είχεν ήδη φαρμακεύσει δύο συζύ
γους του καί έφόνευσεν ενα έκ τών άδελφών του 
καί τόν πρωθυπουργόν του, ήθελε κλείσει τούς 
οφθαλμούς εις μίαν άσήμαντον παρεκτροπήν του.

Τά χείλη τού νεανίου συνεσφίγχ^Οησαν σπα- 
σμωδικώς.

α: Δέν δύναμαι νά παραστήσω όποια φρικτά 
μαρτύρια ησθάνθην, έξηκολούθησεν ή χήρα διά 
φωνής διακοπτομένης ύπό λυγμών, δταν είδον 
ενώπιόν μου τό αίματόφυρτον πτώμα τού πατρός 
σου. 17Αμα εμαθον τήν δολοφονίαν, τής όποίας 
έγένετο θύμα, παραφορά λύσσης καί μανίας κατ- 
έλαβον τό πνεύμα καί τήν καρδίαν μου. Ή ρπασα 
εν έγχειρίδιον, αύτό τούτο, (προσέθηκεν άρπάζου-

Ε Π Τ Α Α Ο Φ Ο Σ
r n a m r n — r n im m — m m m m a m m m m m m

σα τό έσκωριασμένον δπλον, τό όποιον ό υίόςτης 
έκράτει είς χεΐράς του), καί ήθέλησα νά εκοΐ- 
κηθώ τόν φόνον τού Αντωνίου είς τό αίμα τού 
μοναχού. Πλήν ένθυμήθην τότε δτι ήμην μήτηρ, 
καί ήλθε πάραυτα είς τόν νούν μου δτι ύπήρχεν 
« ίς  τήν Σεβίλλην δικαστήριον παρέχον δικαιοσύ
νην, καί δήμιος έκτελών τάς άποφάσεις του.Έ φε- 
jov τά δάκρυα καί τήνθλίψ ινμου είς τούς πόίας 
τής Συνόδου, καί ό Θεός μόνος γνωρίζει όποίας τα- 
πεινάς παρακλήσεις άπηύθυναπρός τούς διερμη
νείς τούτους τού νόμου, καί 4ποίους συγκινητι
κούς λόγους μοί ένέπνευσεν ή άπελπισία μου διά 
νά τούς πείσω. Τό δικαστήριον μέ ήκροάσθη μ ετ ’ 
ενδιαφέροντος, καί μέ ύπεσχέθησαν λαμπράν I- 
κανοποίησιν μετά οκτώ δέ ήμέρας ό μοναχός 
κατεδικάσθη. . · .

— Νά διαμελισθτι είς τέσσαρα; ε ίπ ιν  6 νεα
νίας.

— Νά απομακρυνθώ τού χορού επί Sv ετος! 
είπε θρηνωδώς ή χήρα, άναλυομένη εις οακρυα.

Β '.

II ΕΕΙΣΩΣ1Σ ΤΟϊ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

τΠτο ήμέρα τής Πεντηκοστής. Καίτοι έπιπο- 
θών ένθέρμως τάς ήμέρας καθ’ άς, κυβερνύμενος 
ύπό τών ίδίων του νόμων, συνέτριβε ταύτοχρό. 
νως τό κατακτητικόν γιαταγάνιον τών Αράβων 
καί τό δεσποτικόν σκήπτρον τών ‘ Ισπανών βα
σιλέων, όλαός τής Σεβίλλης, τόν όποιον αί φυ- 
λακαί, αί βάσανοι, αί άγχόναι καί οί δήμιοι 
τού Δόν Πέτρου εξοικείωσαν έν άκαρεΐ μέ τήν 
δουλείαν, κατεπλημμύρει πέριξ τής μητροπόλεως. 
Λί Έκκλησίαι άνέπτυσσον δλην τήν γοητείαν 
τής θρησκευτικής πομπής των, αί όδοί ήσαν έπ- 
εστρωμμέναι άπό φύλλα ρόοων καί άνθη λεμο- 
νοών τά πάντα τέλος είς τήν πόλιν ταύτην, ήν 
κατερήμωνεν ή αίματηρά πάλη τών εύγενών καί 
i  άγριος δεσποτισμός τού Δόν Πέτρου, έλαβον 
ύφος άσυνειθίστου έορτής. Μόνος νεανίας τ ις , κα- 
Οήμενος είς τάς βαθμίδας τού Άλκαζάρ (*), 
έφαίνετο ξένος πρός τήν πάγκοινον εύθυμίαν καί 
ναλήνην. Τό μέτωπόν του ήτο αύστηρόν καί 
σκυθρωπόν ώς μέτωπον ίερέως, καί έρ^υτιδωμέ- 
νον ώς τότού γέροντος· λυπηροί στοχασυοί καί 
πρώιμοι θλίψεις ένεχάραξαν έπ ί τών παρειών του

(*} Το ααλλον *νδι*φίρ·ν oUoWutiu* της Σιβίλλης &C πρις 
τ^ν V/Jaw τών τιχνών και τών ιστορικών π*ραϊοσιων ι ιν ι  rb
*Αλκκζάρ, % άρχαιον πχλάτιον τών Μαύρων β**ιλίων, (A^jxa
ΛρχβίΛτς ΕΟρωπΛΪκτ,ς άρχίτικτονικτ,ς. 2. Μ.

βαθυτάτας αύλακας. ‘Η ατημέλητος καί μακρά 
κόμη του έπιπτεν είς άτάκτους βοστρύχους καθ' 
δλον τό μήκος τών παρειών του, καί βλέπων τις 
τήν σκιεράν λάμψιν τών οφθαλμών του, τήν σπα
σμωδικήν ζωηρότητα τών κινημάτων του, τήν α
δυναμίαν ένταύτφ καί ενέργειαν, τήν οργήν καί 
τήν νάρκωσιν, ήτις έχαρακτήριζε τήν φυσιογνω- 
μίαντου, έσυμπέραινεν εύκόλως δτι ή καρδία το5 
ανθρώπου τούτου ήτο ερμαιον δεινού πάθους, καί 
δτι ή νεότης του έφθάρη προώρως ύπό μεγίστης 
θλίψεως. νΕμεινεν έπί πολλάς ώρας σκεπτικός καί 
άκίνητος, τήν κεφαλήν εχων έστηριγμένην έπ ί 
^νός τών κιόνων τού ’ Αλκαζάρ, ώς αν ήθελε νά 
διασαφήστρ μίαν πρός μίαν τάς έπιγραφάς, τάς 
όποίας οί Μαύροι είχον άφήσει έπ ί τών τοίχων 
τού άρχαίου τούτου τεμένους διά νά διαιωνίσωσι 
τήν μνήμην τής κατα κτήσεως των. Μικρόν κατά 
μικρόν τό λυκαυγές έξήπλωσεν έπ ί τής Σεβίλ
λης τήν άτμώδη ομίχλην του, καλύπτον ύπό τό 
σκότος αύτής τούς θόλους τών Αραβικών οικο
δομών καί τά κωδο)νοστάσια τών γειτνιαζουσών 
πρός τό Άλκαζάρ Εκκλησιών. ‘Ο ξένος έξήλθε 
τότε τής άκινησίας του καί ήγέρθη, ^ίπτων δέ 
βλέμμα έταστικόν π^ριξ του:

— Δέν θά ελθτ(ΐ; έτραύλισε μέ φωνήν τετα - 
ραγμένην.

(°Επεται το τέλος).

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.

ξ^ΙΙΗΡΧΟΝ επίσης κατά τόν μεσαιώνα θέα
τρα καί δραματικαί παραστάσεις ώς σήμερον, άλ
λά τόσον τά παριστανώμενα δσον καί τά παρι- 
στώντα άτομα καί ό τόπος τής σκηνής ήσαν πο
λύ διαφορετικά τών σημερινών.

‘Ως κύριον τής πράξεως θέμα έλαμβάνοντο ώς 
έπ ί τό πλεΐστον σκηναι έκ του Πάθους τού Σω- 
τήρος ή έκ τής Γεννήσεως Αύτού, ένίοτε δέ, άλ . 
λά σπανιώτερον, ή ιστορία ένός μάρτυρος· τού
το δέ εκαλείτο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν .  Δέν ύπήρχεν έν 
Εύρώπτι καλή έορτή, μή καθωραϊζομένη διά μ υ
στηρίων ό λαός συνέρ^εεν είς αύτά άθρόος, καν 
μετείχε τών περιπετειών του δράματος μετά ζω 
ηρού ενδιαφέροντος.

Οί τά μυστήρια παριστάνοντες ύποκριταί άπε- 
τέλουν συνήθως μίαν άδελφότητα. Ο ί ά δ ε λ φ ο ί  
τ ο ύ  θ ε ί ο υ  Π ά θ ο υ ς  έφημίζοντο έπ ί πολύν 
χρόνον εφερον δέ τό δνομα τούτο, διότι παρί- 
στανον σχεδόν άποκλειστικώς τά πάθη του ’Ιη
σού Χριστού· Μετέβαινον άπο πόλεως είς πόλνν,



προσέφερον πανταχού το αυτό θέαμα, καί ενί
οτε έπανελάμβανον αύτό είς τήν αυτήν πόλίν 
μετά παρέλευσήν ολίγου καιροί. Έκ τουτου οέ 
συνέβαινεν ώστε, πας ήθοποιος να οιέρχηταί τήν 
ζωήν του εν μόνον παριστών πρόσωπόν, μετα του 
οποίου καί έξοικειούτο τρόπον τινά· τά δέ κοινόν 
οέν έβαρύνετο ποτε, οιοτι κατ εκείνην την επο
χήν είχον μάλλον περιωρισμένας ιδέας, όλιγωτε- 
ρους κοινωνικούς περισπασμούς και πολλήν αφέ
λειαν και απλότητα. Ά λλω ς τε οε, ήπαραστα- 
σις ενός μυστηρίου ήτο συμίεβηκός τ ι ουχί κοι
νόν, είδος εθνικής έορτής.

Ά πό τής παραμονής τής παραστάσεως οΐ η
θοποιοί, ένδεδυμένοι τάς θεατρικάς των ενδυμα
σίας, έπεοείκνυον έαυτούς είς τάς όδούς όπως 
γνωστοποιήσωσι τό θέαμα. *11 σκηνή έστήνιτο 
έν υπαίΟρφ, εις τάς μεγαλ^τέρας πάντοτε πλα 
τείας τής πόλεως. Κατά τήν προσοιορισΟείσαν 
ώραν κύματα θεατών συνωΟούντο άπό δλας τάς 
παρακειμένας όδούς, τών όποίων τά παράθυρα, οι 
έξώσται καί αί στέγαι κατεπλημμυρούντο έπίσης· 
οί πλειότεροι δέ τών θεατών συνέρ^εον άπό χω
ρία, πολλάς λεύγας άπέχοντα. Πάντες δέ, άπό 
τού ταπεινοτέρου πολίτου μέχρι τού δημάρχου τής 
πόλεως εκείνης, έν ή έλά[1βανε χώραν ή παρά. 

στασις, έφιλοτιμούντο δπως δώσωσι πλειότερον 
στολισμόν εις τόν σκηνικόν διάκοσμον καί ιίς  
τάς ενδυμασίας. Συνέβαινε πολλάκις είδος άμ ίλ . 
λης μεταξύ τών πόλεων, ποία ήΟελεν έχει κα- 
λ^τέραν εταιρείαν, καϊ ήΟελεν άναπτύξει πλειο- 
τέραν πολυτέλειαν περί τάς παραστάσης.

Πολλοί τών υποκριτών ένΟουσιάζοντο τοσούτον, 
ώστε έλάμβανον τό πράγμα ώς σπουδαΐον τόσφ 
ζωηρά ήτο ή π ίστις τών πατέρων ήμών! έγέλων 
καί έκλαιον μέ τά σωστά των, καί οί θεαταίδέν 
ήσαν αμέτοχοι τούτων. *Όταν ό ’Ιούδας., προεξ. 
άρχων τής άγρίας Εκείνης σπείρας, ήρχετο μετά 
φανών καί λαμπάδων δπως παραδώστ^ τόν Μησούν 
Χριστόν, όλοι οί θεαταί έν χορψ τόν βπεφόρτι. 
ζον μέ άράς.Ό ταν πάλιν oi δήμιοι, παρασκευά- 
σαντες τόν σταυρόν, υψωνον αύτόν φέροντα προσ- 
δεδεμένον επ’ αύτού ζώντα άνθρωπον, ψίθυρος ά- 
γανακτήσεως καί οίκτου διέτρεχε καθ’ απασαν 
τήν όμήγυριν. 01 γεροντότεροι στρατιώται έσπόγ. 
γιζον εν δάκρυ, και πολύ συνεχώς ή παράστασις 
ένός μυστηρίου ήτο άποτελεσματικωτέρα καί κα
ταλληλοτέρα πρός επιστροφήν καί έποικοδόμησιν 
τών ψυχών παρά μία διδαχή. 7Ητο ή ήθική τού 
Εύαγγελίου, πραγματοποιούμενη καί αίσθηματο- 
ποιουμένη.

Πολλαί τών παραστάσεων τούτων διήρκουν 
7;λ$ίστας ήμέρας, χωρίς τό άκροατήριον νά βα-

ρυνθή. Έ ν τοιαύταις περιστάσεσιν έστρατοπέ- 
δευον περίτό θέατρον, δπου καί έστηνον τκ^νάς, 
ύπό τάς όποίας έκοιμώντο τήν νύκτα· ήτο είδος 
τ ι αύτοσχεδιασΟείσης πόλεως. Διήρχοντο δλην 
σχεδόν τήν νύκτα διαλογιζόμενοι τήν αχαριστίαν 
τού ’Ιούδα ή τήν σκληρότητα τού ‘ΙΙρώδου, καί, 
τή επαύριον, <5μα τή αυγή, συνωΟούντο περί τήν 
σκηνήν μετά τού αύτού αισθήματος καί τού αύ
τού ζήλου, καί κατεπολιώρκουν τούς ήΟοποιούς.

Μετά τήν παράστασιν τής Ά ναλήψεως, όπότε 
τά πάντα έτελείωνον, ό διάδολος έξήρχετο κε
ρασφόρος άπό τής γή ς , καί λαμβάνων έπ ί τών ώ 
μων του τόν ’Ιούδαν, τόν ‘Πρώδην καί όλους τούς 
δημίους, άπήρχετο βίς τόν Ά δην.

πάντοτε ήτο ήρανισμένον έκ τών σκηνών τής, 
Νέας Διαθήκης, ή έταιρεία ή αδελφότης προσέφε- 
ρβ χαρίεν τ ι έπεισόδιον έν είδει παραβάσεως, ά., 
παράλλακτα ως σημβρον παριστάνουσι σατυρικόν 
τι δράμα ή μικρόν τ ι κωμικόν μελόδραμα (vau
deville) μετά τήν τραγωδίαν ή τό πρωτεύον όρα
μα. Το*>β πλέον εβλ&πέ τις την ευθυμίαν διακε. 
χυμένην βίς δλων τά πρόσωπα. Καθώς δέ τό 
πλήθος ίλάμβαν· μέρος είς τό τραγικόν τού μυ
στηρίου διά τών χειροκροτήσεων καί τών πα ν . 
τοιοτρόπως έκδηλουμένων συγκινήσεων του, έ . 
μιγνύετο έπίσης καί είς τάς εύθυμους έκείνας 
διαχύσεις, συμμεριζόμενον τά τε κινήματα καί 
τάς γελοίας τών παριστανώντων έκφράσεις, είς 
τρόπον ώστε ή σκηνή ένίοτε άπέβαινεν έπίσης 
διασκεδαστική καί γελόεσσα ζπ ί τή ; πλατείας 
ώς καί έπ ί τού Οδάτρου. *

Και σήμερον άκόμη είς τςολλάς πόλεις τής 
Ιταλίας, εκτελουσι πομπώοεις λιτανείας, καΟ> 

άς παρισταται ό Ιησούς φερων τόν σταυρόν του·, 
διαβαίνοντος δέ αυτού, ό λαός έξα ιτείτα ι μεγα
λοφώνως τήν ευλογίαν του, καί Επιφορτίζει μέ α
ναθέματα τούς δημίους του.

Πρό τριάκοντα ετών παριστάνοντο είς τήν Βρετ- 
νίαν τά μυστήρια. Ιδίως έξεΐχε μεταξύ τού

των μ ί* παράστασις, όνομαζομένη τής ‘Α γ ί α ς  
Γ ε ν εβ ι έ  β η ς, ήτις έτελειωνε διά τής τ ιμ ώ . 
ριας τού άπίστου Γωλου, καί ήτις πάντοτε έπ- 
ετύγχανεν άριστα. 01 νέοι τού χωρίου εφερον 
κατ’ αυτήν δύο ίππους, προσέδενον είς έκαστον 
έξ αύτών διά μακρών σχοινιών άνά ένα έκ τών 
δύο ποδών τού μάρτυρος, καί μετά τούτο αφηΐ 
νον τούς ίππους δπως τρέξωσι κατά δύο διαφό, 
ρους διευθύνσεις. Μ'δλον δτι τά σχοινιά ήσαν 

S πολύ μακρά, ό παρισ-άνων τό πρόσωπόν του
k Λ
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άλλον κοσμον.

£Φ2Ύ?ΈΧΕ\ί ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ*.

( ’Ερανίσματα έκ διαφόρων π η γώ ν).

πνευματικός άνέπεμψε κραυγήν χχρας, 
και αμέσως εσπευσε νά έρωτήστ[) τό δνομα τού 

Τ .  Jτεχνίτου. —  ̂ Πέτρος Λορσώ, Πανοσιώτατε, 
κουρεύς έν Διζώνι· »  άπήντησεν ό ξένος. Τό έ
σπέρας τής αύτής ήμέρας ό Φίλιππος έδιδε με-

ΦΕΝΑΚΗ.

|γαλοπρεπέστατον χορόν εις τού; κατοίκους τών 
Βρυξελλών, οΐτινες συμμετέσχον τοσούτον χρό
νον τής θλίψεως τού Κυρίου των, καί έπαρουσιά. 
σΟη είς τήν μεγάλην δουκικ.ήν αίθουσαν, τήν κε
φαλήν έχων κεκαλυμμένην ύπό ωραίας ξανΟομάλ- 
λου φενάκης. ‘11 Ιστορία δέν άναφέρ.ει άν καί 
ή Δούκισσα ’Ισαβέλλα ήσθάνθη πλειότερον εριο- ’ 
τα διά τόν σύζυγόν της. ‘Οπωσδήποτε δμως τό 

φενάκη υπήρχε γνωστή τοΐς άρχαίοις. ‘Ο I βέβαιον είνε ότι αύνήν άκόμη τήν στιγμήν πολ.- 
Ξενοφών άναφέρει δτι δ Μήδος Ά στυάγης έφερε Iλοί τών αναγνωστών μας, Οέτοντες τήν χεΐρα- 
πλαστάς τρίχας, τών όποίων ή χρήσις ήτο σ χ ε .Ιέπ ίτή ς  κεφαλής των,» εύλογούσιν άπό καρδίας τό 
δον κοί'^ή έν τή Περσία καί τή Λυδία· καί τό [δνομα τού Πέτρου Λορσώ.
Ιστορικόν τούτο καθιστεί τήν φενάκην άρκετά σε-1 Ά πό τής εποχής ταύτης ή χρήσις τών κα),υμ- 
βαστήν ένεκα,τής αρχαιότητάς της. Περί ταύτης Ιμάτων τούτων, τών έχόντων έπικεκολλήμένας 
μνείαν ποιούσιν οτε Αριστοτέλης καί ό Κλέαρ-1 τρίχας, έγένετο κοινή έν Γαλλί$. ‘Ο συρμός δμως 
χος. Οί ‘Ρο)μαΐοι κατά τήν εποχήν τών Καισά-Ιούτος έπαυσεν έπί Λουδοβίκου του ΙΔ', καΟ1 ήν έ- 
ρων εκαμνον χρήσιν τής φενάκης, ώς μαρτυρβύσι Ιποχήν ή φενάκη έσχε τήν πρώτη ν θέσιν μεταξύ 
τά αγάλματα τού αύτοκράτορος *Ο0ωνος καί αύ- τών κοσμημάτων άλλά συγχρόνως έσχεν ύπερ- 
τός ό Ίουβενάλης έν τοΐς περί Μεσαλίνης ποιή- Ιβολικόν μέγεθος, άλλως τε ήλαττώθη έπί τής 
μασιν αύτού. ‘Ο Κόμιδος έβαπτε τάς τρίχας τή ; |ά.ντιβασιλείας Λουδοβίκου τού ΙΕ', 
κεφαλής του, καί έπέπασσεν αύτάς μέ χρυσήν κόνιν.

Έν τούτοις δμως, δλαι αυται αί πλασταί κό. 
μ αι πιθανώτατα ήσαν έσχηματισμέναι έκ τριχών 
κολλημένων έπ ί υφάσματος. ‘11 τέχνη τού φενα-

ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟΝ.

Ιστορία, ήτις έπιμελώς διατηρεί καί 
κοποιού δέν φαίνεται νά άναβιβάζηται πέραν τής Ιπαραδίδει είς τήν μνήμην τών I π ερχομένων γ ε -  
βασιλείας Λουδοβίκου του ΙΑ'. Φίλιππος ό καλός, νεών τά ονόματα τών κατακτητών, τών κατα- 
Δούξ τής Βουργονδίας, έχασεν δλην τήν κόμην στρόφεων καί ολετήρων τής άνΟρωπότητος, πρέ- 
του κατά συνέπειαν τρομερας τυφοειδούς άσΟε- πει έπί κεφαλής τών αθανάτων σελίδων της διά 
νείας. Τό συμβάν τούτο τοσούτω μάλλον έλύπη- χρυσών γραμμάτων νά εγγράψττ) τούς μεγάλους 
σεν αύτόν, καθ’δσον εμελλε νά μνηστευΟή δσον εύεργέτας τού άνΟρωπίνου γένους. ‘Ο άνθρωπος



άλγηδών, καί μόνον αύτήν έφαίνετο μέχρι ς ένός 
ότι ήτο άδύνατον νά άποφύγιρ, ει και έπινοήσας 
φυγήν τών τόσων δυσιάτων νόσων· Λλ). επι 
τέλους εύρέΟησαν εις τΛ  αιώνα τούτοΨ τών θαυ
μάτων μεγαλοφυείς άνομες, οΐτινες έστόμωσαν 
το σιδηρούν ράμφος του τέρατος τούτου, και ή- 
λευΟέρωταν τήν άνθρωπότητα άπό τών προξε- 
νουμένων υπο τών κατασπαρακτικών ονυχών του 
τρομερών και 0υμοδόρων άλγηδόνων.

Γνωστόν έτι πρό δεκαεπτά περίπου ετών εις 
τήν Αμερικήν άνεκα^ύφθη ή χρήσις τού αιΟέρος, 
ήτις άφαιρεΐ πάσαν αΐσΟησιν, λυει πρός· ωραν 
τόν δεσμόν μεταξύ σώματος και ψυχής, αποσπά 
τούτο άπό τήν κηδεμονίαν έκείνης, και τό παρα- 
δίδει άνάλγητον καίήρεμούν ώς πτώμα, ώς νέκραν 
ύλην είς τού χειρουργού τήν μάχαιραν. Ά λ λ ’ ή 
'/ρήσι,ς τού αιΟέρος ειχε δυσκολίας και ελαττώ 
ματα· ή κατασκευή αύτού δέν ήτο εύκολος, ή 
χρήσίς του άπ/,τει έργαλεΐα και πολλήν έμπεί- 
ρίαν τού έγχειριστού, και ή έφαρμογή του, χω 
ρίς τής αναγκαίας περισκέψεως γενομένη, ήδύ
νατο νά άποέ'ώ θανατηφόρος πολλάκ.ς· διότι ού 
μόνον ή αναισθησία ήδύνατο ένίοτε νά παρατα- 
Οί μέχρι θανάτου, ά λλ ’ άκόμη καί αύτό τό φάρ- 
μακον, καΟό εύφλόγιστον σώμα, ήδύνατο νά κα- 
τακαύσ·)Γ4 τόν άσΟενή και τούς περί αύτόν, άν 
έξ άμελείας προσήγγιζεν εις αύτό φώς.

Δύο μόλις έτη παρήλΟον άπό τής άνακαλύψεως 
τού ατελούς τούτου άκεσωδύνου φαρμάκου, και 
ιδού οΐέπιστήμονες τών διαφόρων έΟνών, λαβόν- 
τες άφορμήν έκ τούτου, ήρχισαν νά έρευνώσιν 
έπιμελώς ποια άλλα σώματα έχουσι τήν ιδιό
τητα νά έπιφέρωσιν ώς ό αιθήρ άναισΟησίαν προσ
ωρινήν. Περίφημος δέ τις Γάλλος χημικός, ό ά- 
παΟανατισΟεΙς Κ. Δυμάς, κατέδειξε πρώτος έν 
παρόδω ^ευστόν τ ι, δπερ ώνόμασε χλωροφόρμιον. 
Είς τούτο δ’ έπιστήσας ακολούθως τήν ιδιαιτέ
ραν του προσοχήν «περίφημος τις Σκώτος ιατρός έν 
Έδιμβούργφ, ό Κ Σίμψων, άνεκάλυψεν έν αύτφ 
ιδιότητας πολύ άνωτέρας τών τού αιΟέρος, και 
έπιχειρισΟεις διάφορα πειράματα επί παρουσία 
αύτού τού έφευρετού Δυμάς, απέδειξε δι’ αύτών 
δτι τό χλωροφόρμιον εχει πραγματικώς δλα τά 
προτερήματα χωρίς ούδενός τών ελαττωμάτων 
τού αιΟέρος.

Καί πρώτον μέν ή κατασκευή του είνε άπλου- 
στάτη, και τοιαύτη ώστε καί ό έσχατος τών φαρ
μακοποιών, Εκαστος ιδιώτης άκόμη, δύναται είς 
έλάχιστον χρόνον καί δι’ άπλουστάτων ^ύλών νά 
κατασκευάσω χλωροφόρμιον εύχρηστον, καί κα
λής πκότητος. Δεύτερον, ή χρήσίς του δέν απαι
τε ί εργαλεία· άρκεΐ νά χυΟώσι σταγόνες τινές

είς μανδήλιον ή εις σπόγγον, όσης νά κράτη0$ 
έπί δύο ή τρία λεπτά  ύπό τήν^ ΐνα  τού πάσχον- 
τος, καί ή αναισθησία επέρχεται βαθμηδόν καί 
βεβαίως. Τότε έκτελεΐτα ι ασφαλώς ή όδυνηροτά- 
τη τών έγχειρήσεων, χωρίς ούτε νά κινηθεί ο 
πάσχων, άλλά μάλιστα π ίπτω ν πολλάκις εις 
είδός τ ι μέθης, ήτις κάμνει αύτόν νά ψάλλν) καί 
νά τραγφδβ. *

Είνε καταπληκτικόν νά συλλογισθ^ τις πόσας 
υπηρεσίας άπό τής έφευρέσεώς του μέχρι τούδε 
παρέσχεν είς τήν άνθρωπότητα τό ευεργετικόν 
τούτο ιατρικόν πόσαι κνήμαι, πόσοι δάκτυλοι, 
πόσοι μαστοί έσχίσΟησαν, πόσα οστά έπριονί- 
σΟησαν καί πόσοι άνθρακες κατεκαύΟησαν, χ ω 
ρίς ό πάσχω ν ουδέ τόν έλάχιστον νά αίσΟανΟτ, 
πόνον διαρκούσης τής έγχειρήσεως. ’Ιδίως τά μέ
γιστα συνετέλεσε τό άκεσιόδυνον τούτο φάρμα - 
κον είς τήν έπιστήμην κατά τά πάθη τής δυσ
ουρίας ή λιΟιάσεως καί τής μελανο>σεως, τής 
όδυνηροτάτης έκείνης άσΟενείας τού οφθαλμού, 
καθ’ ήν απαιτείται νά άποσπασΟίβ εντελώς ό ο
φθαλμός άπό τό κοΐλον αύτού καί νάγ ίνω σ ιν α ΐ- 
ματηραί τομαί έπ’αύτου. Ούχί δέ μόνον τούς αν
θρώπους, άλλά καί αύτά τά κτή\η άπήλλαξεν ή 
έφεύρεσις αυτη τών σο^ματ ικών πόνων.

Σπόγγος, περιέχων δύο ούγγίας χλωροφορμίου* 
έτέΟη ύπό τούς ^ώίΐωνας ίππου, δστις ήτο χωλός- 
μετά τεσσαρα λεπτά ό ίππος περιέπεσεν εις ά - 
ναισΟησίαν, καί ένώ εύρίσκετο είς τήν κατάστα- 
σιν ταύτην, τώ έκοψαν τά δύο νεύρα τών εμπρό
σθιων ποδών. Εις τήν τομήν τού πρώτου νεύρου 
δέν έκινήΟη παντάπασιν, εις τήν τού δευτέρου έ- 
κινήΟη ελαφρώς, διότι τό άποτέλεσμα τού χλω 
ροφορμίου ειχεν αρχίσει νά έλαττούται· ά λλ ’ ή 
ποσότης αύτού έδιπλασιάσΟη, καί μετά 23 λεπτά  
ό ίππος ήγερΟη έντελώς υγιής· άνευ τού χλω 
ροφορμίου πιθανόν είνε δτι τό ζώον ήΟελεν άπο- 
Οάνει άπό τόν πόνον.

Παρετηρήθη έσχάτως σπουοαιοτάτη τις ένέρ- 
γεια  τού φαρμάκου τούτου έπί τών φρενοβλαβών. 
Μανιακοί, άναπνεύσαντες αύτό, άφού άνέκυπτον 
άπό τήν στιγμιαίαν άναισΟησίαν, ήσΟάνοντο Εαυ
τούς ήσυχωτέρους καί τά συμπτώματα τής παρα
φροσύνης των έλαττωΟέντα. "Ωστε πιθανόν νά 
κατορθωθώ ποτέ διά τού θείου τούτου δώρου, δπερ 
χρεωστεΐται είς τον Δυμάς καί Σίμψωνα, νά Οε- 
ραπεύωνται τά δύο μέγιστα δεινά τής άνΟρωπό- 
τητος, οΐ πόνοι τού σώματος καί ή συντάραξίς 
τού λογικού.

Φ.

(Πρωτότυπον).

!0  προτελευταΐον έτος τού βίου Δέοντος 
τού Γ, ό Πάπας ούτος, δστις ηύτύχησε νά δώσ^ 
τό όνομά του είς τόν αίώνά του, τέταρτος αύτός 
μετά τον Περικλέα, τόν ’Αλέξανδρον καί τόν 
Αύγουστον, καί ώς τούς τρεις τούτους μεγαλό- 
φρων καί μεγαλοπρεπής, είσήρχετο είς ιδ ιω τι
κήν τινα τής ‘Ρώμης οικίαν. Είς τήν οικίαν ταύ
την εκειτο έπ ί κλίνης νεκρός, έμπροσθεν άναπε- 
πταμένου μεγάλου πίνακος, παριστάνοντος τήν 
έπί τού δρους θαβώρ μεταμόρφωσιν τού Σωτήρος, 
καί έπί τού νεκρού τούτου εχ εεν^  Πάπας έ κεί
νος δάκρυα καί εύλογίας καί άνθη.

‘Ο νεκρός ούτος ήτο ό νεκρός τού περίφημου 
ζωγράφου ‘Ραφαήλ τού Σανκτίου.

Έγεννήθη ό ένδοξος ούτος άνήρ είς τήν ’ Ιτα
λικήν πόλιν τού Ούρβίνου τήν τρίτη ν νυκτερινήν 
ώραν τής μεγάλης Παρασκευής, 2S Μαρτίου Μ S3, 
έκ πατρός Ίο)άννου τινός Σανκτίου (De Sanl·) ζω 
γράφου τό έπάγγελμα, τεχνίτου μέτριου μέν, 
ά λλ ’ άνδρός κατά τά άλλα άξιολόγου καί Ικανού 
νά χορηγήσ^ είς τά τέκνα του τήν άνατροφήν 
εκείνην, τήν-οποίαν ειχεν άρνηΟή είς αύτόν κα
τά τήν νεότητά του ή τύχη. "Ο Ο εν καί δεν ή θέ
λησε νά δώστ) είς τόν υιόν αύτού γάλα άλλο 
παρά τό της μητρός του, καί τήν φροντίδα τής 
έκπαιδεύσεως αύτού άνέλαβεν ό ίδιος, καί παιδιό- 
Οεν ήρχισε νά τον γυμνάζω είς τήν ζωγραφι
κήν, είς τήν ότ:οίαν τόσον ταχέως άνεπτύχΟη ή 
ευφυΐα τού παίδός, ώστε, πριν ή συμπληρώσγ, 
άκόμη τό δέκατον τέταρτον ετος τής ήλικίας του, 
παρείχε μεγάλην είς τάς εργασίας τού πατρός 
του βοήθειαν.

Βλέπων δμως τότε ό άγαΟός ούτος πατήρ δτι 
πλησίον αύτού όλίγην ώφέλειαν ήδύνατο νά ά- 
ποκτήστ; είς τό έξης ό υιός του, παραλαβών αύ
τόν μετέβη είς τήν ΓΙερουσίαν, καί τόν έσύστησεν 
είς τόν κατ’ εκείνον τόν καιρόν περίφημον ζω 
γράφον Πέτρον τόν Περουσΐνον. Έντός ολίγου 6 
νέος μαθητής έμιμήθη μέ τοσαύτην εντέλειαν τά 
έργα τού διδασκάλου του, ώστε αί εικόνες αύτού 
δέν διεκρίνοντο ποσώς άπό τάς εικόνας τού Πε- 
ρουσίνου. Μία.τών εικόνων τούτων, προϊόν τής 
νεανικής του φαντασίας, όνομαζομένη ή ’Α ρ 5 α- 
β ώ ν τής Θ ε ο τ ό κ ο υ, εύρίσκεται τήν σήμερον 
ε'.ς τά Μεδιόλανα, δπου "Αγγλος τ ις έζήτησε νά 
τήνάγο^άσ^ προσφέρων έκατόν χιλιάδας φράγκων, 
ά λλ ’ ή προσφορά του άπερρίφθη.

ΙΙκμαζον τότε εις τήν Φλωρεντίαν άριστοτέ- 
χναι διάσημοι, ό Μιχαήλ Ά γγελο ς, Λεονάρδος 

ι Β ί ν χ . ο ς ,  Ά ρ '.σ τ ο τ έ } . ; , . ;  i  Ι κ  Σ χ γ γ έ λ ο -j χ χ [  α λ .

λο>.· δΟεν xocl μετέ?/] έκε* ό ‘Ραγαήλ πί'Λ τά 
τέλη τού 1501 έτους, φέρων συστατικήν έπιστο. 
λήν τής Δουκίσσης τού Ούρβίνου πρός τόν δή- 
μαρχον τής Φλωρεντίας. Συμβαίνουν ένίοτε είς 
τάς τεχνας καί είς τάς έπιστήμας αιφνίδιοι καί 
μεγάλαι μεταβολαί, ώς είς τήν πολιτικήν, τοί- 
αυτη τις μεταβολή συνέβη κατ’ έκείνας τάς ή-

φΰσεως, ωοήγουν τάς γραφίδας τών ζωγράφων 
ή γραφική περιωρίζετο κυρίως είς τήν πρόσωπό, 
γραφίαν, εχουσαν καί ταύτην τύπους τινάς*ώρΐ- 
σμενους καί, ούτως είπείν , κατά συνθήκην· τής 
δε λεγομένης γυμνογραφίας ούτε ιδέα καν ύπήρχει 

Συνέβη τότε νά άνοιξή ό ύπέρπλουτος καί φ ι
λόκαλος τής Φλωρεντίας πολίτης, Λαυρέντιος 
Μΐδίκης δ μεγαλοπρεπής, είς κοινόν περίπ.ατ ν 
τους κήπους του, πλήρεις δντας άνδριάντων καί 
άγαλμάτων άρχαίων. *0 δέ Μιχαήλ Ά γγελο ς, 
έπιφορτισΟείς νά ζωγραφήστρ αιΟο^σάν τινα του 
λεγομένου παλατιού τών άρχόντων (de S ‘gnori)i 
εσπούοασεν έπιμελώς τούς άνυριάντας έκείνους, 
καί έσχεδίασε 3?,άφορα διαφόρων σχημάτων γ υ 
μνά σώματα. ‘Ο θαυμασμός, δ ενθουσιασμός, 
τόν όποιον τά εργα % ταύτα διήγειρον, έδίδαξε 
τούς τεχνίτας δτι δδός έ'ως τότε άγνωστος υι- 
νοίγετο είς τήν εύφυιαν αύτών, καί δτι ή όδός 
αυτη είς τό εξής ήτο ή μόνη φέρουσα πρός τήν 
δόξαν. ‘Ο δέ ευφυέστατος ‘Ραφαήλ εννόησε πα - 
ραχρήμα δτι αύτός ήτο έκ τών πρώτων,% δσοι 
προωρίσΟησαν νά δοξασθώσιν είς τό νέον τούτο 
στάδιον o'Osv, καί παραιτήσας τήν όποίαν £ως 
τό ε ειχεν άκολουΟήσει μέθοδον τού ΙΙερουσίνου, 
παρεοέχΟη μέθοδον νέαν, ήτις καί δευτέρα τού 
Ραραήλ μέθοδος ώνομάσΟη.

νΕκτοτε μέχρι τού έτους 1308 διέτρίβε ποτέ 
μέν είς Φλωρεντίαν ποτέ δέ είς Περουσίαν καί 
αλλαχού, ένασχολούμενος είς διαφόρους τοιχο
γραφίας καί έλαιογραφίας, τών όποίων α ί π λ ε ΐ-  
σται θαυμάζονται μέχρι τής σήμερον καί ούτως 
ή φήμη αύτού ηύξανε καί έμεγαλύνετο καθ’ έ- 
κάστην. Κατά δέ τό £ηΟέν έτος, προκειμένου λό- 
^ου νά ζωγραφηΟώσιν αΐΟουσαί τινες τού Βατι
κανού, καί ένασχολουμένων είς τό έργον τούτο 
καί άλλων μέντινων ζωγράφων, μεταξύ δέ τού
των καί τού διδασκάλου τού ‘Ραφαήλ Περουσί. 
νου, ό άρχιτέκτων Βραμάντης έπρότεινεν είς τον 
Πάπαν ’Ιούλιον τόν B' v i  προσκαλέσ^ καί τόν



Β:α·λάντου, και ασμενε*τερον ~ , 4 -   ̂ * . *
βάήλ είς τήν σταλεΐσαν πρός αύτόν πρόσχλησιν· ίδών τά εργα ταυτα, ειπε^προς του; φίλους του·
£0εν, x.aV παοαιτήσας ή ^ ε λ ή  τά ε'ργα του, μ ε. U  Βεβαίως ο Βραμάντης εοείςεν ε·.; τον ‘Ραφαήλ

• * % ^  Λ I — V -  ^  \ « Α <«· 1 Λ· «  I t ^ l l  Wτέβη είς την ‘Ρώυιην, τό εύρΰ τοΰτο τη ; μ ελ-Ιτάς ζωγραφιαςμου. » 
λούσης δόξης του στάδιον. Έχει α ί λεγόμεναι Τά ανωτέρω δύο περιστατικά ηΟελον ισως 
α 1 0ου σ α ι τ ο ΰ Β α τ ι χ α ν ο δ,· και κοινότβρον δώσει αφορμήν ε ί ;  τόν άναγνώστην νάσυμπερά- 
α ί θ ο υ σ α ' ,  τ ο ΰ  ‘Ρ α φ α ή λ ,  άποτελοϋ σι κόσμον vr| ότι ή ευφυΐα το ΰ ‘Ραφαήλ περιωρίσθη ε ί ;  τήν 
όλόκληοον τέχνης· τόσον πολλαί καί ποικίλα·, εί-Iμ ίμησιν τοΰ ^ γα λο υρ γο ΰ  Μιχαήλ ’Αγγέλου, 
σίν α ί'ε ίς  αύτάς πάριστανώμεναι σκηναί, έλκύ-Ιχαι ότι, και αν εφανη υπέρτερος τών άλλων, ε . 
ουσαι διαδογικώς άπό τριών ήδη κ.αιήμίσεως α ι. I μείνε πάντοτε κατιοτερο; εκείνου· ό συμπερασμός 
ώνος τόν θ α υ μ α σ μ ό ν  τών άνΟρώπωνΙ Ιοΰτος είνε σφαλερός, διότι ή γραφική, ώς όμο.

Λέχα όλύχληρα ετη διήρκεσεν ή αθάνατος αΰτη λογεΐ όμέγα ; τοΰ Μιχαήλ ’ Αγγέλου θαυμαστής 
εργασία, και τόσον εγοητεύΟη άπό τήν καλλο.Ι Ιΐασάρης, οεν συνίσταται^ μόνον εις τήν, γυμνό, 
νήν τών θαυμάσιων τούτων έργων τοΰ νίου ‘Ρα-Ιγραφίαν, άλλά (το στάδιόν της είνε^ εύρύτατον. 
οαήλ ό  Π ά π α ς  Ι ο ύ λ ι ο ς ,  ώστε, £μα ίδών τά πρώτα 1 * 0  ‘Ραφαήλ λοιπόν, μιμηΟεις τό μέρος εις τ̂ο 
άύτοΰ δοκίμια, διέταξεν εδΟύς να έξαλειφΟώσι τάΙόποιον έξεΐχεν ό άληΟώς εξαίσιος εκείνο; ανήρ, 
ζω*'οα»ήματα τών λοιπών τεχνιτών και νά έ- καί μιμηΟεις αύτό όχι κατά τόν φορτικόν ολων 
παναλάβίΐ εξ αρχής ό ‘Ραφαήλ τήν εργασίαν, σχεδόν τών μιμητών τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου τρό- 
Ά λ λ ’ οδτο«, σεβόμενο; τόν διδάσκαλον αύτοΰ Πε. πον, ά λ λ ’ ώς ό ‘Ραφαήλ ήδύνατο νά {λίμν.Ογ,, αμ ι. 
ρουσϊνον, όχι μόνον δ.ετήρησε τά ; ζωγραφιά; μη το; αύτό; έμεινε και άπαράμιλλος ε ίς τ ά λ ο ι. 
τούτου, άλλά και τήν εικόνα του έζωγράφησε με. πά τής τέχνης μέρη, τήν έκφρασιν δηλαδή και 
ταξΰ τών περιεχομένων είς τά ; ζωγραφία ; του I συμμετρίαν τών προσώπων, τήν χάριν καί τήν 
έκείνας προσώπων, ώ ; έζωγράφησε καί τήν εί-1κομψότητα τών ένδυμάτων, τήν ποικιλίαν των 
κόνχ τοΰ Βραμάντου καί άλλων τινών φίλων του, I τοπίων καί τών απόψεων, τήν διανομήν καί ο ί. 
έν αίς καί τήν ίδικήντου. Ικονομίαν τοΰ φωτός, κτλ. Τί πλέον; αν ό ‘Ρα.

Έν £ χρόνω είργάζετο ό ‘Ραφαήλ είς τό Βα.Ηφαήλ ήρχετο είς τόν κόσμον, φέρων ώς μόνον 
τ ι κ α ν ό ν ,  είργάζετο συγχρόνως καί ό Μιχαήλ "Αγ. προϊόν τής' διανοίας καί τής γραφίδο; του μόνον 
γελο ; είς τό πλησίον παρεκκλήσιον, τό λεγό .Ιμ ια ν τών Ι ε ρ ώ ν  αυτοΰ ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν ,  άν 
μενον Σιξτΐνον, ζωγραφών τότε είς αύτό τήν μία τών Θ ε ο τ ό κ ω ν  αύτοΰ ή τών υψηλών καί 
δημιουργίαν τοΰ κόσμου’. ΊΙτο ό Μιχαήλ ’Ά γγε-Μ είω ν αΰτοΰ Π α ρ θ έ ν ω ν ,  άν τό πρόσωπόν μιας 
λος άνθρωπος φύσει φιλότιμο; καί λ ίαν εύερέΟΐ-εξ αύτών ήτο τό μόνον σημεΐον τής έπ ί γής 
στος, καί επειδή συνέβη να κακίσν) διά λόγους I παρουσίας του, ποιος καί τότε ήΟελεν άρνηΟή ότι 
τινάς,-τους όποίους είπε πρός αύτόν ό Πάπας, I θείος ήτο ό νοΰς όστις συνέλαβε, θεία ή χεί* 
6-υγε κρυφίως είς τήν πατρίδα του Φλωρεντίαν. [ήτις έμόρφωσε τό έργον τοΰτ>; 
οόεν έπανήλΟε μετα ταΰτα διά προτροπών κα ί! ΆποΟανόντος τοΰ Βραμάντου, ό Πάπας Αέων ό 
μεσιτείας τών συμπολιτών αύτοΰ, οΐτινες έφο-Ιΐ' δκόρισεν άντ’ αύτοΰ τόν ‘Ραφαήλ αρχιτέκτονα 
βοΰντο τήν όργήν τοΰ άρειμανίου τούτου ‘Ιεράρ.Ιτοΰ ‘Αγίου ΙΙέτρου, κατ’ α ΐτησιν αύτοΰ τοϋ ίδ ί- 
yr.u. Κατά τήν άπουσίαν λοιπόν ταύτην τοΰ Ιου Βραμάντου. Τόΐ ΐ  J-.νήγειρε καί έζωγράφησε 
Μιχαήλ ’Αγγέλου ό Βραμάντης, εχων τάς κλεΐ-1 συγχρόνως ό ‘Ραφαήλ τάς περίφημους Βατικανάς 
δας τοΰ είρημένου παρεκκλησίου, είσήγαγε κρυφί-Ιστοάς, όπου παρέστησ» τάς σκηνάς τής Γενέ- 
ωςτόν ‘Ραφαήλ, καί εδειξεν είς αύτόν τά εξαίσια Ισεως κ?1 ολόκληρον σχεδόν τήν ιστορίαν τής 
τοΰ ζωγράφου εκείνου έργα. Καθώς δε τά σχέ.Ιΐίαλα ιάς Γραφής είς 7·* VT ήκο^τα δύο μικρά ζώ 
δια τής Φλωρεντινές αιθούσης μετέβαλον τήν [γραφήματα. Εις τά άριστουργή;;.ατα ταΰτα  ώ - 
πρώτην είς τήν δευτέραν μέθοδον, ούτως α! άν-Ι^ελήθη δ ‘Ραφαήλ άπό τά παραδείγματα τών 
δοικα! αυται κα! πλήρεις μεγαλειότητας ζωγρα-Ιάρχαίων, διότι συνέπεσε τότε νά άνακαλυφθώσι 
©ΐαι του Σιξτί,νου παρεκκλησίου μετέβαλον καιΙτά λουτρά του Τίτου, και α ! εις αύτα και ατή.
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φροντίδα εΐχεν έπίσήυ,ως άναδε'/θή, διορισΟεις ε.

ριστεΐτο είς [χόνα τά [/.ν^μεΐα τής ‘Ρώυ./4ς, άλλ ' 
έστρέ/ρετ ο όλος πρός τήν ‘Ελλάδα, τήν αρχαία ν 
εστίαν τών τεχνών και επιστημών. Τούτο ενά
γετα ι έκ περικοπής αιας πρός τινα τών φίλων 
του επιστολής» έ/ούσης ουτω: <t fc0  Μακαριώτα.

τος Πατήρ εΟετεν είς τους ώ^ους |;.ου φορτίον 
<r μέγα και δυσ6'άστακτον, τήν φροντίδα τής οι. 
nc κοδοαης τοΰ ‘Αγίου Πέτρου, είς δ ελπ ίζω  δ·/ 

*cc ευχών Του νά υ.ή καταισχυνΟώ. .  .  ά λλ ’ έγώ ά- 
cc π  ο δ λ  έ π ω ε I ς υ ψ η λ ό τ ε ρ α .  ΈπεΟύαουν 
cc νά ευρο) τους ωραίους τύπου; τών αρχαίων οικο- 
«  δομών δεν ήξεύρω αν τό πέταγμά μου όμοιά- 
(c arj τό του Ικάρου, κτλ. »  Σύμφωνα δέ μέ τά 

•γραφόμενα πράττων, άπέστειλε διαφόρους έχ 
τώ ν μαθητών αύτοΰ εις τήν μεσημβρινήν ’Ιτα
λ ία ν  και εις τήν ‘Ελλάδα, εντολήν έχοντας νά 
άντιγράψωσι τά αρχαία τής ‘Ελληνικής τέχνης 
μνημ εΐαΤ

‘Ο ‘Ραφαήλ εινε έκ τών ολίγων ενδόξων άν. 
ορών, τών όποίων ή αξία άντεμείφθη πρό τοΰ 
θανάτου των. Πάπαι, βασιλείς, ηγεμόνες τόν έ. 
τίμησαν ζώντα και τόν έορά^ευσαν. ^Αφθονα ε . 
χο)ν τά μέσα τής ΰπάρξεως, έζη βίον λαμπρόν 
ώς οι μεγάλοι άρχοντες τής ‘Ρώμης· έκτος δέ 
τών αξιωμάτων ατινα άνεφέραμεν, έλέγετο ώς 
βέβαιον ότι ό Πάπας Λέων έσκόπευε νάτόνάνα- 
6 ιΖ ίτ η  εις τό ύπέρτατον αξίωμα τοΰ Καρδινα
λίου. Ά λ λά  και τοΰ πλούτου και τής υπεροχής 
αύτοΰ εκαμνε τήν εύγενεστέραν χρήσιν δενάπέ. 
πεμψέ ποτε άπρακτον άνθρωπον, ζητοΰντα παρ’ 
αύτοΰ χρηματικήν συνδρομήν ή άλλην τινά βοή
θειαν· ίοίως δέ ήτο γενναίος και μεγαλοοωρος 
πρός τούς πολυπληθείς μαθητας του, μετα τών 
όποίων είργάζετο, διανέμων εις αυτου; τήν έρ- 
,γασίαν βαθμολογικώς και μέ τήν μεγαλτρτεραν 
'τά ξ ιν  διό και ειπέ τις τών νεωτερο>ν περι αυ. 
τοΰ ότι cc έζωγράφει ο ‘Ραφαήλ καθώς εοασι-
λευεν ό Ναπολέων. »

ΙΙαρεκτός δε του υλικου πλούτου παρειχεν ει., 
ολους άκένωτον τον πλοΰτον της ευφυΐας ο̂υ, 
όοηνών και συμβουλεύων όλους οσοι ηΟελον λά
βει ανάγκην τής συνδρομής του. Ιοσαυτη η.ο 
κατά τοΰτο ή άγαθότ/.ς τής χαροιας και^η γλυ- 
κύτης τοΰ ήθους του, ωστε πολλάκις ενώ ευρί- 
σκέτο εργαζόμενος, άν ήθελέ τις ζητησει παρ
αύτοΰ εικόνα τινά, άφίνων παραχρήμα τη^ ερ
γασίαν του, έ'τρεχεν είς Ιρευναν τοΰ ζητουμένου 
πράγματος. Διά τοΰτο καί τόσον μεγάλη και α .

παραδειγμάτιστος ήτο ή άγά,τη τών μαθητών 
και όμοτέχνων του πρός αύτόν, ώστε π>τέ, λέ
γουν, δέν άπήρχετο εις τήν αυλήν τ*;ΰ Πά-α χ ο - 
ριςνά τόν άκολουθώσιν έπέκιινα τώνπεντ/, ίοντα 
ζωγράφων,άνορών κατά τό μάλλον ή ήττονδια- 
κεκρίμμένων και όνομαστών. "Ο,τι δμως τ:ρό πάν
των τι μα τόν ‘Ραφαήλ εΤ.;ε  ή εντελή; όμόν^α 
καί ή αγάπη, τήν όποιαν διά τής επιρροής και 
τοΰ παραδείγματος αύτοΰ διετήρει μεταξύ δλων 
τούτων τών τεχνιτών, κ α !  δι1 ών, ώς λέγει τ ι ;  
τών άρχχίων βιογράφων του, απέδειξε ψε>οόμε. 
vdv τον ε ΐ“όντα α: Κ ε ρ α μ ε ύ ς κ ε ρ α μ ε ΐ  
κ ο τ έ ε ι ,  κ α ι  τ έ κ τ ω ν  τ έ κ τ ο ν ι .  » Kxl πώς 
ήδύναντο νά διάγωσιν άλλως οι μαθηται καί ο ΐ 
φίλοι του, ένφ ήκουον αύτόν πολλάκις εύχαρι. 
στοΰντα τόν θεόν ότι έγεννήθ/) σύγχρονος του 
Μιχαήλ Ά γγέλου ;

ΊΙτο ό ‘Ραφαήλ χαρίεις κα! εύειο^στατο; τήν 
οψ ιν μέτριον είχε και κανονικώτατον τόάνάττη- 
μα, σύμμετρα κα! άρμονικώτατα τά μέλη, τό πρό- 
σωπον ώοειδές, τήν κόμην μέλαιναν κα! μακράν, 
άφθόνως κυματουμένην έπ! τών χαριεστάτων ώ
μων του, τούς οφθαλμούς μέλανας, τό βλέμμα 
γλυκύτατόν, τον λαιμόν λε^κότατον, μακρόν και 
στρογγύλον, τόν πώγωνα μικρόν, τούς όοό*τας 
λευκοτάτους· εφερεν, ly έν! λόγφ, τού; τύπους 
ολους τής θείας εκείνης καλλονής, τής όποίας 
ήτο έ*! τής γής Ιερεύς. Λάτρις όέ ών αύτός 
τοΰ κάλλους, άπέδωκε πρός τόν έρωτα λατρείαν 
περισσοτεραν ΐτω ς τοΰ δέοντος. Ένησχολεΐτ® 
ποτέ ζωγραφών τό παλάτιον πλουσιωτάτου τινό; 
κατοίκου τής ‘Ρώμης φίλου του, Αύγουστίνου ΓΙ- 
ζου καλουμένου, οπερ σήμερον άνήκει ε!ς τόν 
βασιλέα τής Νεαπόλεως. ‘Ο ε!ρημένος Γίζης ε- 
ολεπε μέ λύπην του ότι ή έργασία έπροχώρβι 
βραδέως, διότι ό ‘Ραφαήλ έξήρχετο πολλάκις 
τής ν,μέρας· ζητ/,σα; δέ νά μάθϊΐ παρ’ άλλων % 
τήν α ιτ ίαν , ήκουσεν οτι ο θειος αριστοτεχν/,ς

μαστρ μερο;
πρόσκαιρον αύτής, και έκτοτε ή, έργασία τοΰ 
‘Ραφαήλ έπροχώρησε κα! εύωοώθ^.

Λέγεται κοινώς ότι τοΰ έρωτος τούτου αΐ πα
ράφορα! κα! καταχρήσεις έπέφερον τόν άωρον 
θάνατον τοΰ ‘Ραφαήλ· διότι, άτακτήσας ποτέ πα· 
οά τό σύνηθες, έπέστρεψεν ε!ς τήν οικίαν του

δοτόμησαν, κα! ούτως άποκαρτερήσας άπέθανεν. 
Ά λλο ι οέ διαφοροτρόπως διηγούνται τήν α’ιτίαν
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< ά-iOavev έχ πε π νευμ ο νία ς . Έ ;έ*νβυ*ε οε, «/Μ τν.ων «οοων χαι τριών οαχ.υΑω_, μ ^ ο . α . 
;& σύμπτωϊ'.ν περίεργον, -ην μεγάλην Παοα-Ι ττό τής ά,ρας του^άμ ? ουϊ μέ/Λ των ονυχών, 
,υήν τοϋ 1520 έτους, έόίόμην του μ/,νός Ά πν.-Ιούο  δέ ποοών χ%\ οέχ* οαχτυ/.ων μέ/οι τ Λς a .

. - · f ’ - '  ̂ 1 ν-'/ί * τ·/.· λ·ιλ«-· rr»-re i Ύ-Λί TiJV αν&ίΟΥ J.SVWV π τ ε -

διάφοοα είς τούς φίλους του καί είς ευσεβή κα-| σταχτερά, το μετωπον και ή άκρα της κεφαλή-; 
ταστήματα, κληρονόμους οέ αύτου άνέοειξε τούς I λευκά, το δέ mo ν κοσμείται άπο μελανα λοφον, 
δύο έπιστηθίους ‘ μαθητάς του Ιούλιον τον «Ρω.Ί συγκείμενον έξ ευκάμπτων καί ευκινήτων πτερών, 
μαΐον καί Φραγκίσκον τον ΙΙέννην. | ϊο  έμπροσθεν τού λαιμού είνε λευκόν καί π ε-

ΈκηδεύΟη μεγαλοπρεπώς καί ένεταφιάσθη είς ποικιλμένον άπο μέλανα στίγματα, το οε κάτω . 
τον ναόν τού ΙΙανΟέου, θρηνούσες είς τήν έκφο. Οεν στολίζεται άπο πτερά λευκομέλανα κα ίσ τε- 
ράν αυτού πάσης τής πόλεως. Έφέρετο δε έμ-|νά· τά πτερά τών ερωδιών είσί κατ’ αναλογία ν 
ποο?0εν του λειψάνου, ώς σημαία ένδοξος ό μέ-Ι μεγαλύτερα παντός άλλου πτηνού καί πολύ 
γ α ; πίναξ τής Μεταμορφώτεως, τό τελευταΐονΙ κυρτά, πλήττουσι δε τόν αέρα διά κινήσεως όμα. 
τών ά ρ ι σ του ργ η μ άτ ο> ν του. Π Λύν καιρόν μετά I λής καί κανόνι <ής, καί όμοιόμορφος πτερυγισμός 
τόν θάνατόν του ή κοινή διά τήν στέρησιν αύ-Ιύψόνει καί φέρει τό τόσον ισχνόν καί λεπτόν 
του λύπη οεν ήλαττώΟη. « Εΐμεθα είς τήν *Ρώ- σώμά των είς τοιούτον υψος, ωττε δέν.Οεωρούν. 
|Χην, έγραφεν ό περίφημος Βαλτάσαρ ό Καστιλ- τ αι πόρ5ωΟεν είμή πτέρυγες άνευ φορτίου, εως 
λιώνης πρός τήν μητέρα του, άλλά μάς φαίνεται ού είσό'ύσωσίν είς τά σύννεφα· 
οτι δέν εΐμεθα, άφού δέν έχομεν πλέον τό ν4Ρα. ‘Ο ερωδιός ζητεί πανταχού τήν γειτονίαν τών 
«αήλ. » ‘Ο επίσης περίφημος Καρδινάλιος Βέμ- λιμνών, ποταμών καί τελμάτων. "Οταν έ ν ε . 
βος συνέταξε, κατά διαταγήν τού Πάπα, τήν έπί δρεύτ} τούς έκ τού σύνεγγυς διαβαίνοντας βα
τού τάφου του επιγραφήν, τής όποίας οί τελευ-1 τράχους καί ίχθύας, οΐτινες άποτελούσι τήν πρω- 
ταΐοι στίχοι εχουσι τήν έξης έννοιαν: Ιτίστην αύτού τροφήν, έμβαίνει είς τό ύδωρ

« Ούτός έστιν ό ‘Ραφαήλ, τόν όποιον καί ζώντα μέχρι τών γονάτων, έχων τήν κεφαλήν μεταξύ 
« έφοβήθη ή φύσις, μή νικηΟτ, ύπ' αύτού, καί τών ποδών, καί άφού περιμείν^ μέ υπομονήν 
« άποθανόντα, μή συναποΟάντρ μετ’ αύτού. » τήν κατάλληλον στιγμήν διά νά καταλάβ^ τήν

λείαν του, έξαπλόνε. αίφνης τόν μακρόν αύτού 
λαιμόν καί διατρύπα αύτήν διά τού ράμφους. 
Ηνλλάκις άπόλλυται έξ ασιτίας, ή υποφέρει μακράν

— ff — \ rt ·νπείναν ενεκα του κατακαλυπτοντος τα υοατα 
πάγου, δπου καταπίνει έξ ανάγκης τήν λεγομέ- 
νην υδατώδη φακήν καί άλλα μικρά φυτά.

 ̂ I Τό σκυθρωπόν καί μονάζον τούτο πτηνόν δέ'Λ
§ 2  πρώτιστη ίδιότης, ήν κέκτηται τό όλί- ζητεί ποσώς τήν σκέπ/,ν τών δένορων, καθώς τά 

γον γνωστόν τούτο πτηνόν, τού πηγνύειν τήν φω.Ι-άλλα πτηνά, άλλά μένει πάντοτε ά ικεπές ε π ί 
λεάν του έπί τών ύψηλοτέρων κορυφών τών δέν-1 πασσάλου ή έπ ί λοφίσκου έν μέσφ λειμώνος κ ά 
δρων, σπανίως δέ καί έπί τών θάμνων, παρατη-Ι τεκλυσμενου. Οί ερωδιοί δέν περιίπτανται συνη- 
ρηΟεΐσαύπό τού Προφητάνακτος, έδωκεν είς αύτόν Οως είμή κατά τήν νύκτα, άπερχόμενοι είς τά

.  . · > .  · * _  I *ι f t i t  γ» ι nr .  ϊ  ι *

* *
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Οί ερωδιοί άποφεύγουσι κατά τήν ήμέραν τόν 
άνθρωπον. "Οταν προσβάλλωνται ύπ ’ άετού ή Ιέ. 
ράκος, δέν ύπεκφεύγουσι τάς προσβολάς τών έχ . 
θρών των, είμή ύψούμενοι είς τόν αιθέρα καί 
προσπα^ούντες νά άρΟώσιν ύπεράνω έκείνων ώς 
τελευτα ίαν δέ άμυναν, δταν πλέον δέν δύνανται 
νά άποφύγωσι τήν προσβολήν τού σαρκοφάγου 
πτηνού, Οέτουσι τήν κεφαλήν των ύπό τήν π τέ
ρυγα καί παρουσιάζουν τό οξύ αύτών ράμφος 
πρός τόν άρπαγα, δστις, έπ ιπ ίπτων κάτ’ αύτου 
μετά μεγάλης όρμής, τρυπάται ύπό του ράμφους.

Ό ταν συλληφθ^ τό πτηνόν τούτο έφηβον ού- 
οεμίαν τροφήν δύναται νά δεχθεί, έξερεύγεται 
μάλιστα εκείνην, τήν όποίαν έπειράθ^σαν νά τό 
κάμωσι νά καταπίιρ, καί ή μελαγχολία, νικώσα 
τήν |^σικήν τής διατηρήσεώς του όρμήν, παρα. 
δίδει αύτό είς νέκρωσιν άλλά νέον ζωγρηθεν, 
τρώγει τά έντοσθια τών ιχθύων καί ωμόν κρέας, 
συνειΟίζει ολίγον κατ’ όλίγον ε ί ;  $ήν έξημέρω- 
σ ιν, διαιτάται μετά τών ορνίθων και γ ίνετα ι μά
λιστα επιδεκτικόν κινήσεων τινων διδακτικών, 
ώς παραδείγματος χάριν τό νά περιτειλίσσττ, τον

τού γάμου του. Οί νεώτεροι φυχιολογοι, παρατη- 
ρήσαντες μετά περιεργείας τόν βίον καί τάς Ε
ξεις αύτού, άπέρ^.ψαν τήν περί τούτου γνώ μην 
τού Άριστοτέλους, τού Πλινίου καί Θεοφράστου.

Τό κρέας τών ερωδιών δεν είνε καλόν φαγη . 
τόν, αν καί άλλοτε άπετελει βασιλικόν κυν*ο- 
γ ιο ν  άλλ* ή Θήρα του παρείχε λαμπρά πτερά, 
καί έχοητίμευε πρός διασκέδατιν τώ ήγενό^ων*

τής καί τροπαιούχος, έθανάτωτεν ιδιοχείρων πολ
λούς σουλτάνους καί ένυμφεύθ/j τάς θυγατέρας 
των. °Οταν ήκούσθη Είς Κίναν δ τ . 6 ήγεμών του 
Σουράν έξεστράτευσε κατ’αύτής καί προσέβαλε ν 
ήδη τόν τόπον τού 'Γαμσάκ, i  αύτοκράτωρ τής 
ινίνας κατελήφθη άπό μεγάλην ταρα/ήν, καί σ υ γ . 
καλέσας είς έκτακτον συμβούλιον δλους τούς Μαν
δαρίνους καί άξιωματικούς του, τοΐς έζήτησ· συμ- 
βουλάς περί τού πρακτέου. Τότε εις σοφός Μανδαρί
νος προβάς, έμπροσθεν του, α:Κύριε τού παντός, τώ 
λ έ γ ε ι,  ό δοΰλος σου γνωρίζει τό μέσον τής άπαλ- 
λ α γ ή ς  άπό τού κοινού εχθρού, καί ζητεί τήν ά 
δειαν νά τό έκτελέστβ. » Έπινεύσαντος τού αύ- 
τοκράτορος, ό Μανδαρίνος διατάσσει πάραυτα νά 
εφοπλίσω σι μέγα πλοΐον, νά φορτώσωσιν είς 
αύτό ποσότητα βελονών λε.ττών ά λ λ1 έσκωρια- 
τμένων, καί νά φυτεύσωσιν έν αύτώ  πυκνόφυλ
λα δένορα κ α χ  α μ ά κ η ς καί β ι  ρ ά δ α ς. 
Συγκροτήσας δέ τό πλήρωμα έκ γερόντων φα. 
λακρών καί άνευ οδόντων, διευΟύνθη πρός τήν 
Ταμσάκ, δπου πρόσωομίσΟη μετά τινα  χρόνον.

"Οταν δέ 4 ήγεμών τού Σουράν εμαθεν δτι 
πλοΐον εφΟασεν άπό τήν Κίναν, επεμψεν ά γ γ ε . 
λΐαφόρους διά νά μάθωσιν άπό τό πλήρωμα πό
σον άπεΐχεν ό τόπος των. Οί άγγελιαφόροι ήλ - 
Οον πρός τούς Κινέζους έρωτώντες τά προστεταγ- 
μένα, ούτοι δέ άπεκρίθησαν: cc "Οταν άνεπετά . 
σαμεν τά ίσ τ ία  εΐμεθα έτι νέοι, καί δυσφορούντες 
έν τώ μέσφ τής θαλά'τ'τ?·- ? ' ’ -ττεοού;Λεθα τήν

το^ς τήν περιέργειαν ώς έκ του λευκοφάίου πτε . 
ρώματός του καί τού υψηλού άναστήματος του.

♦ *

π:ασιναοα των  ̂
ρον αύτ·'

ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ. 

δόλος πολλάκις νικα τήν δύναμιν. Με
ταξύ τών πρώτων κυρίαρχων τών ’Ινδών χαί 
Ιινδών, ισχυρότερος ήτο ό ήγεμών τού Σουράν. 
Όλοι οί ήγεμόνες τής ’ Ανατολής και τής Λυσεως 
έπ^·οσκύνουν ajTOv, ε/.τος τ*,ύ τής Κίνας· ή «ς . 
αίρεσις αυτη, δυσαρεστούσα πολύ τόν μονάρχην, 
ήνάγκασεν αύτόν νά συλλεξ^ι απεχραριθμον 5 *ρα. 
τόν ο,ά νά άπέλΟ-τ, είς κατάκτησιν τούτου τοΟ 
τόπ:υ, αύτός, ό οποΐ:ς πχνταχου είσήλΟε νικη .

κα»> π. 
τούς οί
Ο Iοενο^α %
μας

^ / 4καν: <r υ Λ-..- . υιοηρας όάβδους;
οτε άπεπλεύσαμεν άπό τόν λ ιμ ένα , τής Κίνας 
ήσαν χονδραί ώς βραχίονες, καί τώρα ή σκωρία 
τάς έφθειρε σχεδόν έξ όλο κλήρου. Δέν γνωρίζο. 
μεν άκριβώς τόν άριθμόν τών έτών, τά όποια πα- 
ρήλθ’ον έπ ί τής θαλασσοπλοΐας μας, άλλά^δύ. 
νασθε νά ύπολογίσητε αύτά κατά τάς περιστά
σεις, τάς όποιας εξεΟέσαμεν ε ίς  υμάς. »  Οί ά γ - 
γελιαφόροι άνίφερον είς τόν ήγεμόνα τού Σουράν 
δ,τι ήκουσαν ούτος δε, πιστεύσας τούς λόγους 
τών Κινέζων, καί ύπολογίσας ότι ό τοπος των 
απέχει διάττημα άπέραντον, έκρινε φρονιμώτερον 
νά όπίσθ^ορομήσ-ρ, καί τεΟε'ς έπί κεφαλής τ :ύ
στρατού του έπέστρεψεν ε’.ς τήν επικράτειαν τ ;υ . • * · ·
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ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Λ5\ΦΟΡΩΝ ΣΟΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. 
— Ιταλική  τις - α τ ιμ ία  Λέγει: κ ‘Ο Θεός νά μέ 
«ρυλάττη άπό τούς '.ονλους μου, άπο oc του; £/-
| Γ » 1

Οοούς μου φυλάττομαι μόνος μου.
Χαίρου τά αγαθά τής σήμερον, αν ό Θεός στεί- 

λ τ , , '  χ ά ΐ  ΰ - ό φ ε ,- ί  μ έ ^ ϋ - ο μ ο ν ν  f c i l n f i f w i  " *  * « * * ,  

διότι μόνον τό σήμερον κείται εις τήν εξουσίαν 
σου, το δέ χθες τετέλεστα·. χ.αΐ το αΰριον <>*ν ί .  
γεννήΟη·

ΆπολεσΟείσα περιουσία δύναται νά άνακτ/.O'fl δί 
οδονομίας, βλάβη τής υγείας νά διορΟωβί) διά σω
φροσύνης καί έγκρατείχς, λησμονηθείσαι γνώσεις 
νά άνακτν,βώσι διά μελέτης, ψυχρανΟεΐσα φιλία 
νά ζερμανΟ'Γ, διά συγγνώμης, άπολεσΟεισα ΰ~ό- 
ληψις νά κέρδη Or, έκ νέου διά μεταμελείας και 
άσκήσεως άρετης· a lV  ο ματην όαπανωμενος και
^εύνων V ε όνος πώς δύναται να ανακτηΟ'ζ;* * - , » , 

Διογένης ό κυνικός φιλόσοφος προς παλαιστήν3
γενόμενον Ιατρόν είπεν: <ενΙ1λλαξες επάγγελμα,
διά νά ^ίπτ^ς εύκολώτερα τον αντίπαλόν σου
κατά γής. »

Βουαλώ Δεσπρεώ, δ περίφημος Γάλλος Σατυ
ρικός τ^ΰ μεσαιώνος, έ ρωτώμενος διατί εΐνε τό
σον ακριβής εις τ ά ς  ώρας τής επισκέψεων του,

-*/ !:νός α ν θ ρ ώ π ο υ  

• "τα εκεί.

.εν μβ.
4 1

οαλυ-• ι
εκρός.

*4»  1θ Λ  ( > ,

γάτηρ τής πρωίας, »·., «ιελγητρον τοΰ εαρος, ί {α 

πηγή τής ευωδίας, ή χάρις τών παρθένων κα! ό 
έρως τών ποιητών. ‘II ελπίς έχει έν αύτώ το 
πρά-ινοντης, ή άΟωότ/ς τήν λευκότητα της, ή 
σεμνό τ/; ς τάς δοοίνους αύτής χροιάς, κτλ.

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΝ.— Τδ χάρισμα τοΰ μνημονικοΰ 
οέν έδόΟη μέ τό αύτδ μέτρον ε!ς όλους, καθώς τά 
πλειστα τών δώρων τής φύσεως, ά λλ ’ έν [3α- 
Ομώ τιν*. κατά τδ μάλλον κα! ήττον μετριότατος. 
Έν τούτοις είς τήν Ιστορίαν άπαντώμεν εξαίσια 
παραΟςίγματα μεγαλομνημόνων, έξ ών άναφέ- 
ρομέν τινας ενταύθα:

Μητρόδωρος ό φιλόσοφος, σύγχρονος τοΰ κυνί- 
χοΰ Διογένους, διετείνετο δτι ήδύνατο νά έπανα- 
λάβη δσας ομιλίας είχεν ακούσει έντός τής ή.

μέρας. — Κΰρος, δ βασιλεύς τής Περσίας, ενθυ
μείτο τά ονόματα τριάκοντα χιλιάδων έκ τών 
στρατιωτών του. — ‘Ο μέγας βασιλεύς τοΰ Πόν- 
του ΜιΟριδάτης, δ βασιλεύσας διαφόρων εθνών 
έπ! είκοσι δύο ετη, έλάλει εις Εκαστον τών υ 
πηκόων του τήν ιδίαν του γλώσσαν, χωρ!ς νά 
μεταχειρισΟζ διερμηνέα. — 40  ’Ιούλιος Καΐσαρ* 
ύπηγόρευε συγχρόνως δέκα έπιστολάς εις τ ;ύ ;  
γραμματείς τ ;υ , χωρίς νά χάστ] τήν σειράν ού- 
δεμιίς. — ‘Ο Σενέκας ενθυμείτο ςω ; δύο χ ιλ ιά .
>  ̂ A fl . * f Λ r. Iοας λε-εις κατα σ?’;:α ν : α ; επανελαμ^ανε κν\ 
ήν τάξιν τάς ειχεν ακούσει· ήδύνατο δέ νά έ-, 
παναλάο/, κα!διακοσίους στίχους, ίπ α ;  άκούσας 
αύτούς άναγινωσκομένους. — ‘Ο Σιμπλίκιος ε ί 
χε τότον μνημονικδν, ώστε ήδύνατο νά ά π α γ- 
γείλν) έκ στήθους δλην τήν Λίνιάδα. — ‘ίΡίναρ- 
μίδας ενθυμείτο ολόκληρα βιβλία, τά όποια άνε- 
γίνωσ/.εν εις διαφόρους βιδλιοΟήκας, και ήδύ
νατο επομένως νά τά εϊπτ4 έκ στήθους κατά 
σειράν, κτλ. κτλ.

%

ΚΛΙΛΥΘΙΣ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. — ‘Ο.Γολδόνης 
δίατείνεται ότι α! μηχανουργίας της γυναικός 
αυξάνουν μετά τής ήλικίας της·

— Τδ γυναικεΐον πνεΰυ.α εινε γλυκύτεοον τοΰ* I i t
μέ λιτός, άλλά κα! τδ κεντρί σμα τής γυναικός 
εινε άκόμη σκληρότερον τοΰ τής μελίσσης.

— ‘II ζωή τών γυναικών σύγκειται έκ τεσ 
σάρων ήλικιών, α ίτινες παριστάνονται διά τών 
έξής: Κούκλα, καΟρέπτης, τέχνη τοΰ κεντάν και 
βιβλίον.

Πτωχός τ ις Ινδός, ελευθερωθείς τών μερίμνων 
£ζοΰ κόσμου τούτου ώς κα! τής διεστραμμένης 
συζύγου του. παρουσιάσΟη εις τήν Ούραν τοΰ π α 
ραδείσου rou Βράμα. — cc Έοοκίμασας τάς βα- 
σάνους τ^’-υ Καθαρτηρίου; τον ήρώτησεν δ θεός.
— v0^y· ά λλ ’ ήμην νυμφευμένος. — Τότε ε ϊ-  
σελΟε, διότι εινε εν κα! τδ αύτό. » Κατά τήν 
αύτήν στιγμήν έ'φΟασε κα! άλλος τις νεκρός, ο- 
στις παρεκάλεσε τδν Βράμαν νά τον άφήστρ νά 
διαβή ωσαύτως. — <c Σιγά, σιγά! ησο ε!ς τδ 
Καθαρτήριον; — Οχι· άλλά τ ί έκ τούτου; μήπως 
οέν άφήκες τώρα νά διαβή ενα άλλον, δστις δέν 
είχεν υπάγει μήτε εκείνος εις τό Καθαρτήριον;
— Να!, ά λλ ’ αύτός είχε νυμφευΟή. — Είχε νυμ- 
φευΟή! άλλ ’ έγώ ένυμφεύθην δίς. — ^Ωρα κα
λή! ώρα καλή! έπανέλαβεν δ Βράμας· δ παρά- 
οεισος δέν εγεινε διά τούς παράφρονας! »

Ο ΚΛΕΦΑΣ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΙΡΟΒΑΤΑ.

4Ο βαρύς Έλε^ας έθνους έβασιλευε Προβάτων*  ̂
και ττ,ς Κυβεονήσεώς του 4Υττουργους μεν εί/ε Λύκους, 
ίιοικουντας δια νόν.ων γ.ι έλευΟέρο)ν συνταγ|/.ατο)ν, 
κατασκόπους οϊ του Ορονου εΤ/ε κά(χει τοΐς ΠιΟ/,κους.

Κι’ οΐ μέν ‘Υπουργοί άσπλάγχνιος τον λαον ^λεηλατούν, 
cl δέ Πίθηκοι ύπουλους διηγούντο τω (Αονάρχη 
ίτ ’οί ‘Υπουργοί του; νόμους και το σύνταγμα φυλάττουν, 
και εις τον λαδν μεγάλη ευχάριστη σις δπάρχει.

ΙΙλήν τ̂ ι Πρόβοίτα, είς άκρον φΟάσαντα άπελπισιας, 
χ̂Οε%ιν είς τον μονάρχην παριστοΰν τών εγκλημάτων, 

«ναφέρουσι τών Λύκων τλς φρικτλς παρανομίας^ 
κα\ απαλλαγήν αίτουνται τών τοσούτων παΟηματων.

‘ Ο Έλεφας 10υμο)0η κα\ καλεΤ Ινώπιο;ντου 
‘Υπουργους καί κατασκόπους, κι’ ε!ς αύτους καΟυποβαλων 
τίις λεπτομερείς Ικθεσεις τών αγαπητών λαών του, 
ξητει λόγον τών έν ταυταις παρανομιών μεγάλων.

“  Βασιλεύ, λέγουν ot Λύκοι, εΤνε ψευσται οί λαο( σου,
■ il μας συκο<ραντουν άΟικως ατιο ζήλιαν κα\ φΟονον.

·4« Σε όανύομεν δε ίτ ι, μδι τήν άκριδη ζωήν σουΙ 
“  πε'ρνομεν άπ’ το καθένα άπο μιλν προβιτσα μονον. ,,

Ό  δ’ ’Ελέφας, τήν μακράν του συγκινήσας προβοσκίδα, 
,ώς 1 Ελέφας άπεκρίΟη* “  Καί τοκίντι οί λαοί μου 
-ί4 δι̂ ι το μηδίν φο)νάζουν* το^ς ε·ρ»ωρισα, τους είδα.
“  Δικαι’ elv’ οί ‘Υπουργοί μου, και πιστοί οί αυλικοί μ<ρ>. „

ΑΝΕΚΑΟΤΛ Κ Α Ι ΑΕΤΕΙΑ.

Οινάβλυξ τ ις έλεγε: «  Διατείνονται δτι Εν
iftor/ipiov* οίνου δίδει δύναμ ιν άλλ ’ ιοού, έγω  ε- 
« ο ν  'ΐϊλέον τών τεσσαράκοντα, κα. έμως ακόμη 
.δέν ήμπορώ νά σταθώ είς τ ^ ς  πόδας μου! »

-nOCTir-

ϊϊΐΛ-,τιάττ,ς « . f — ™  ^  ™
ί „  ί »  β?»·/.ύ· (ίλω ν

' PicoYi τίσαν Βοανέα). — <ε Πλησ.αζε.τν*των τα ς*.φη ησα^ /
περισσότερον είς τον έχδρόν, άπεκρίΟη ή 
^α'. Οά το ευρχ,ς μακρότατον. »

«  Χθες παρευρέβην είς τό ‘Ελληνικόν Οέατρον 
έλεγε Κυρία τις πρός τινα φίλην της* — Κα! τ ί 
παρέστησαν, φιλτάτη μου; τήν ήρώτησεν έκείνη.
— Τό δραμα ‘Ρ ά δ ι ο υ  ρ γ ί α  κα! Έ  ρ ω ς*
— Κα! πώς σάς έφάνη; — Μά τήν ζωήν μου, 
τόσον πολύ έπρόσεξα εις τόν έρωτα, ώστε δέν 
ελαβον καιρόν νά μείνω εις τήν Ραδιουργίαν. »

-^ΧΤίΓ-
Κύριός τις, προσλαβών ε!ς τήν υπηρεσίαν του 

εύήΟη υπηρέτην, τώ έδωκεν έγγράφως τά διά. 
φορα τής υπηρεσίας του ειδη. ΈξελΟών δέ μίαν 
τών ήμερών εις τήν εξοχήν, έπεσεν έξ άπροσέ- 
ξίας εις βαΟύν βόθρον, καί έκραξεν είς βοήθειαν 
τόν υπηρέτην του· ούτος δέ, άντί νά τρέξιρ, έξαγα- 
γών έκ τοΰ θυλακίου του σημείωσιν κα! φύλλο- 
μετρήσας αύτήν, είπε: (c Τοιαύτη υπηρεσία δέν 
υπάρχει σημειωμένη είς τδ υπόμνημά μου. 3> Καν 
άνεχώρησεν, άφήσας τόν κύριόν του είς τόν βόρ
βορον.

%
Γασχόνος, είσελθών είς κουρεΐον, έπεσεν είς 

χ ε ΐία ς  άμαθοΰς καί ανεπιτήδειου κουρέως, οστις, 
μή γνωρίζων νά μ εταχείρ ισή  έλαφρά τέ ξυρά- 
φιον, άπέκοπτε μετά της γενειάδος τεμάχιά έκ 
της έπιοερμίδος. ‘Ο καλός Γασκόνος, χάσας τήν 
υπομονήν του, στρέφεται έν τφ  μέσφ τόΰ ξυρί, 
σματος καταιματωμένος προς τ&ν άδέξιον κουρέ* 
καί τφ  λέγε ι: α Φίλε μου, ξυρίζεις η εκδέρεις; 
άν ξύριζες, γνώριζε δτι ξυρίζεις πολύ δυνατά, 
5ν δέ έκδέρ^ς, έκδέρεις πολύ ελαφρά.,»

- n r o c n r -
Στοατιώται τινές επεδείκνυον τάς πληγάς^των 

ενώπιον τοϋ βασιλέως Λουοοβίκου τού 1Β\ δστις 
τούς ήρώτησε ποιοι τούς έπλήγωσαν. ^ — 01 
570sol της ‘Γμετέρας Μεγαλειότητας! άπεκρίΒη- 
σαν εκείνοι. — Τ11*«ν λοιπόν άνδρειότεροί σας; 
t f a v  ό βασιλεύς. — ̂ Όχι, Μεγαλειότατε, άπήν- 
τησεν εύίύς εις τών στρατιωτών- εκείνοι μας « . 
πλήγωσαν μόνον, ένφ ήμείς τούς έφονεύσαμεν! *

‘Εσπέραν τινά παριστάνετο ένώπιον τής Αύ. 
λής δράμά τι τοϋ περιφήμου Πίρωνος. ‘Ο ά πα γ . 
γέλλων ήδοποιός έσταμάτησεν είς τάς λέξεις ταυ- 
τας· oc Τότε λοιπόν έφΟασα είς τήν ‘Ρώμην... »  
-άς όποίας έπανέλαβε δίς καί τρις, χωρίς νά έν .

4 » τ « ν ί .1 ς  *f*« “ ■
•tiv, ά ιέ ϊρ ο ίί I»” '  “fΤ « ·  ‘  K a· l l  λΛ·
πόν έκαμα είς τήν ‘Ρώμην; »



r  u r
Κακούργος, έρωτώμενος αν αληθώς επραςεν

δλα -Λ κακονργήΐΑατα, ίγ '  οΐς κατηγορεΐτο, α " E .
πραξα καί άλλο χειρότερον! άπεκρίθη. —  Τδ
ποιον; — Το νά σταθώ νά μέ συλλά·?ουν. »

-nOClT-
* Επιστάτες χωρίου τινός, δίδων εις τον πρω .

λ  # '  9

τό κρέμασμα τεσσάρων ’Αγγέλων ύπεράνω του 
θυσιαστηρίου, a

Μαθηματικός τ ις έμβήκεν είς πορβμεΐον διά νά 
διέλθΐβ τόν ποταμόν. Διαρκουντος του πλοός, ή- 
ρώτησε τόν πορθμέα αν έγνώριζεν Αριθμητικήν. 
— cc Ό χ ι, Κύριε, άπήντησεν ούτος· πρώτην 
φοράν σήμερον άκούω τό δνομά της. — Μέ κα
κοφαίνεται πολύ, έπανέλαβεν ό μαθηματικός, δι
ότι έχάθη εν τέταρτον τής ζωής σου. y> Μετ’ ό- 
λ ίγα ς  στιγμάς, ή ρώτησε πάλιν τόν πορθμέα αν 
έγνώριζε τίποτε περί τών μαθηματικών ό πορ- 
Ομεύς μειδιάσας επανέλαβε τά αύτά. — cc Λί 
λοιπόν, είπεν ό μαθηματικός, έχάθη καί άλλο 
τεταρτημόριον τής ζωής σου! »  Καί τρίτη έρώ- 
τησις προετάθη είς τόν πορθμέα αν έμαθε ποτε 
Αστρονομίαν, πλήν καί είς ταύτην ή αύτήΧ έδόθη 
άπάντησις παρά τού πορθμέως· — «. Ά !  φ ίλε μου, 
ήξευρε δτι καί άλλο τεταρτημόριον τής ζωής 
σου έχάθη. »  Τήν στιγμήν ταύτην τό σκάφος, 
παρασυρθέν ύπό τής άρμής τού γεύματος, προσέ. 
κρουσεν είς ένα βράχον καί κατατρυπηθέν κατε- 
ποντίζετο· ό πορθμέ ύς άναπηδήσας εξέβαλε τό 
φόρεμά του, καί μετά προθυμίας πολλής ήρώτη- 
σε τόν φιλόσοφον δν έγνώριζε νά κολυμβ^. Ά -  
παντήσαντος δέ αύτού άποφατικώς, —τ cc Αΐ 
λοιπόν, φίλε μου, είπεν δ πορθμεύς, σέ ειδοποιώ 
δτι έχάθη δλη σου ή ζωή, έπειδή τό πορθμείον 
καταποντίζεταί! »

ΙΙτωχός τις τεχνίτης έδάνεισεν Εν τάλληρον 
*ίς τόν γείτονά του, δστις δέν είχε, φαίνεται, 
πολλήν δρεξιν νά τού τό άποδώσ^. *0 δανειστής, 
εν άνάγχιρ ευρισκόμενος, τόν λαμβάνει μίαν ή 
μέραν κατά μέρος, καί τόν παρακαλεί έπιμόνως 
νά άποδώστρ τό όφειλόμενον είς αύτόν.— cc ‘II. 
σύχασβ, φίλε μου, τφ  λέγε ι ό άλλος, έντός ολί
γου θά σέ πληρώσω ε ίτε  μέ τόν Ενα τρόπον εΐ_ 
τε μέ τόν άλλον. — Πλήν σέ παρακαλώ, άπήν- 
τ/,σεν ό αγαθός τεχνίτης, δ τρόπος αύτός νά δ- 
ροιάζτ, τό τάλληρόν μου! a

-n ro c r-

‘0  Μαρμοντέλλος, δστις έποίει άθλιεστάτουί 
στίχους, ένόμισε πρέπον νά συγγράψτι περί ποι
ητικής τέχνης, καί νά περιγράψ^ τήν θεωρίαν 
τέχνης, τήν όποίαν τόσον άθλιέστατα έννόει. ‘Ο 
Ιίρων, άναγνώσας τήν ποιητικήν ταύτην, άνέ- 
κραςεν: cc *0 Μαρμοντέλλος είνε ώς δ τών ‘Ε
βραίων νομοθέτης· δεικνύει είς όλον τόν κόσμον 
τήν γήν τής Ε π α γγ ελ ία ς , είς ήν δέν θέλει ε ίσ - 
έλθει ποτέ δ ίδιος. y>

Μαλέκ, ό Βεζίρης τού Καλίφου Μοσθούδη, ήτ- 
τήσας κατά κράτος τόν χριστιανικόν στρατόν, 
συνέλαβεν αιχμάλωτον καί αυτόν τόν Αύτοκρά- 
τορα. Προσκαλεσάμενος δέ αύτόν είς τήν σκηνήν 
του, τόν ήρώτησε μέ ποιον τρόπον έπεθύμει νά  
τόν μεταχειρισθ^. -;— « Ά ν  κάμντ,ς τον πόλεμον 
ώς βασιλεύς, άπήντησεν ό Αύτοκράτωρ, άποδος 
μοι· είς τό Κράτος μου· αν τόν κάμντρς ώς έμ
πορος, πώλησόν με, αν οέ τόν κάμντρς ώς μακελ- 
λάρης, σφάξον με. 2> ‘Ο ’ Οθωμανός άξιωματικός 
άπέπεμψεν αύτόν πάραυτα, θαυμάσας τήν έτοι
μόν οι άν του.

-^rocv'-
Γασκόνος τ ις έλεγεν : «  Έ χω  τόσον άρειμά- 

νιον καί τρομερόν τό ήθος, ώστε, δταν άτενίζω 
είς τό κάτοπτρον, τρέμω φοβούμενος [τόν ίδιον 
εαυτόν μου. »

ΑΣΜΛΤΙΟΝ.

Ά μ α τό  σκοτος τη ; νυκτός διαλυΟη καί φύγη 
και ή πρωΐα τάς λαμπρ&ς άκτΤνάς της σκορπίση ψ 
έπ\ της χλόης τό αβρόν λευκόρ^οδον άνοίγει

τόν θειον κάλυκα του, 
καί συγχωρει τον οφθαλμόν τυχο'ντος διαβάτου 
είς τ3ι παρθένα κάλλη του άνέτως νά τρυφησ/;*
Τα βλέμματα τά πρωινά άπόφευγε, φιλτάτη,

μή πράττης δ,τι πράττε* 
τό λευκόρροδον.

Είς τ4ς άνΟούσας πρασιάς ερημικών λειμώνων,
#που γλυκυς 6 Ζέφυρος καί μυρωμένος πνέει, 
τό άφελές λευκάνΟεμον νά περιτρεχη μόνον

Επιθυμίαν ίχει.
Ό Ζέφυρος κατόπιν του ερωτευμένο; τρέχει* 
τό φθάνει, τό άσπάζεται. * . . έκεΤνο πλήν έκπνε'ει. 
Και του Ζέφυρου τ^ν πνοήν άποφευγε, φιλτάτη, '

μή πράττης δ',τι πράττει 
το λευκάνΟβυιον.

i ΐ  πό πυκνοί φυλλοιματα τά ία Αποκρύπτουν 
τήν ταπεινήν το)ν βλάστησιν ώς at άΟώαι κοραι, 
και τους γλυκείς των ερο>τας τερπνώς αποκαλύπτουν,

δπόταν γλυκοχύνη 
τάς άργυρίς άκτΤνάς της έαρινή σεληνη * 
και ίλαρώς προσμειδιούν του £αρος αι ώραι.
ΕΣ; βάθος δάσους σκιερού άς φύγο>μεν, φιλτάτη,

έκεί μας προφυλάττει 
ή πι^νοτης του.
X. ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ.

‘  ----------------

Α0Γ0ΓΙΑ1ΓΝΙΑ ΕΝ2ΤΙΧΛ.
\ I.

Συ τραγω$εΤς μελωδικ&, και τους α έ ρ α ς  μ ί α  
μυώ ου άναΟυμίασις πληροί, ω έ ρ α σ μ ί α.

12.
Τα φύλλα της καρδίας μου κρατεΤς και ζ η ρ α ν έ τ α ,  

ή δος αύτοΐς αναψυχήν και δροσισμόν, Ά  ν ν έ τ α!
Ί5.

Συ κελαδεΐς ώ ; άηδων, κ’ εγω να μ έ λ π ω  μ έ ν ε ι  
του Ιρωτό; μας τάς πικράς στιγμάς, ω Μ ε λ π ο μ έ ν η !

II.
Ό  πασχών χειμώνα τό ε α ρ α ι τ ε Τ, 

κάγώ τήν φιλίαν τ )jv σήν, Ά  ρ ε τ η .

-vJOC^-
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

'  4 Ι '
Λίσκελον εΤμαι και δ̂ ύ· μεγάλα διαπράττο),

τόν κο'σμον όλον, καν μικρόν, κινώ και συνταράττω. 
ΣυνΟηκας κλείο) τών εθνών καί δένω συμβία/ία;, 

άνακοινώ πρός τους μακράν τας άλλων διανοίας, 
ως αλλη σάλπιγ;. Πλην liv  άποκεφαλίσης, 

μονοποδα μικρόν πολυ κύκλοχτα καταστήσεις,
«ρεροντα ήαιοεληνον, φίλε, έπι τών νώτοιν

και χρ^σιυ.ον πρός ενο)Τΐν τ ρημάτων διεστώτο)ν.
Τόν πόδα ή τόν ’οφθαλμόν otv αίφνης μου συντρίψ/jc, 

άχρηστος μένο) καί ευΟυς ’ς τόν δρο'μον Ok με ρί-^ς.
h .

S

Είμαι δήμος κ’ έπι νήσου αιας Έλληνίδος κείμαι,
πλήν εις τών σοφών τους οίκους στολισμός μεγάλος είμαι· 

τείνων χειρα πρό του στήθους, ώσ.τερ αληθής επαίτης, 
επ' αύτης συχνλ μέ φέρεις έν καιρω τη;· σης μελέτης.

s ^5.
^Ο,τι σημαίνω εμπροσΟεν κα\ όπισθεν σ/)μα(νω.

Ά ν  κάψ^ς μου τήν κεφαλήν, 
μ ί απορίαν σου πολλήν 

®ί).εις 13ΐΤ πώς και τμηθεις πάλιν δ ίδιος μένο>.

Ζ. ΜΓΙ1ΣΤΑΚΗΣ.

ΑΓΣΙ Σ 
ΤΟΓ ΤΠ* ΑΡΙΘΜΟΝ 10 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.
Γόνος — μόν:ς — πόνος — φόνος — τόνος — ονος.

Is iv -

Ο ENACTPOC ΟΥΡΑΝΟΊ.

(Πρωτότυπον).

ΜΕΡΟΣ ΑΕΓΤΕΡΟΝ.

ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ 11ΛΑΝΗΤΙΚ0Ν ΣΓΣΤΗΜΑ.

S^>CSO(3\

Δ ' .

ΙΙεριγραφή τοΟ ήμετέρου πλανητικοΟ 
συστήματος.

« ’Ετ?·«τ*3αι Si τρ*>ιτ*ς ούρανου, και τέ 
«  Ιν ουρανώ εγνω ;. υ  ΙΩΒ. A H '. 3 3 .

Ώ Ο ήμέτερον άσήμαντον καί άπλούστα- 
τον σχετικώς ώς πρός τά άλλα πλανητικόν σύ
στημα, είς τήν παρούσαν κατάστασιν τής έ π ι- 
*τήμης, συνίσταται έκ τού ‘Ηλίου, κέντρου φω
τός, θερμοτητος καί ζωής είς τά λοιπά σώματα 
τού συστήματος τούτου, ές 71 περίπου πλανη
τών διαφόρου μεγέθους, ές είκοσι καί ένός δο
ρυφόρων ή σελήνών καί τίνος μυριάδος κομητών, 
έξ ών τινές μένουσι μονίμως έντός τών όρίων τού 
ήμετέρου πλανητικού κόσμου, άλλοι δέ βυθίζον
ται έπ ί πολλούς αιώνας είς τάς αχανείς εκτά
σεις τών ούρανών, μεταβαίνοντες ίσως είς άλλα 
συστήματα,|ώς ύπερε/ούσης έπ’ αύτούς τή ; έ'λ- 
ξεως άλλων ήλιων μεγαλύτερων τού ήμετέρου.' 
Είς ταύτα δέ δυνάμεθα νά προσθέσωμεν, ώς συ
στατικά μέρη τού συστήματος τούτου, πρώτον 
μέν νεφελοειδή τινά δακτύλιον μεταξύ τής τρο
χιάς τού ‘Ερμού καί τής Αφροδίτης, περιστρε- 
φόμενον περί τόν ίδιον αύτού άξονα καί προξε. 
νούντα τό ζωδιακόν φώς, δεύτερον δέ, πλήθος 
σκοτεινών αστεροειδών λίθων, τών δποίων α ί 
τροχιαί τέμνουσι τήν τής Γής ή απομακρύνονται 
άπ’ αύτής όλίγον, καί διά τών δποίων εξηγούν
ται, ώς έρ̂ δέθη άνωτέρω, οί διαθέοντες αστέρες, 
αί βολίδες καί οι Αερόλιθοι.

01 άρχαΐοι αστρονόμοι ύπελάμβανον δτι περί- 
ωρισμένος τίς άριθμος πλανητών δορυφορεϊ τόν 
"Πλιον, καί άνεβίοαζον αύτούς μέχρι τών πέντε 
ή έπτά, τουτέστιν όσοι ήσαν δρατοί διά γυμνών 
οφθαλμών, Εως ού αί άκριβέστεραι ερευναι τών 
νεωτέρων άστρονόμων, βοηθουμένων ύπό τής θαυ- 
χασίας τελειοποιήσεως τών άστρονομικών εργα
λείων, ηύξησαν τών άριθμών αύτών. Τις δέ οίδεν



2ν μετά παρέλευσιν -πολλών αιώνων, τελειοποι-1 πο« 
ηΟέντων ?τι περισσότερον των τηλεσκοπίων, ο. μη

βπαρτ^ον
01 τέως γνωστοί πλανήταί και οΐ κυριωτεροι, 

isyouevoi άπό τοϋ πλησιεστέρου είς τόν Ή λιον 
κάι' ποώτοι» κατά τήν τάξιν, ε ίτ ίν οΐ έξη ;: ‘Ε ρ. 
μ ή ς, ’Α φ ρ ο δ ί τ η ,  Γ ή,  Ά  ρ τ, ς, Ζ ε υ ς ,  Κρο-  
ν ο ς, Ο υ ρ α ν ό ς ,  II ο σ ε ι δ ώ ν. "Εως έξ/.κοντα 
τέσϊαρες λογίζονται ο', μεταξύ τοϋ "Αρεος χαι 
τοϋ Αιός υπό τών νεωτέρων αστρονόμων κατά τόν 
παρόντα αΙώνα άνακαλυφΟέντες μικροί πλανήτου 
τοϋ αθροίσματος τών οποίων πρώτος πρός ·ί,μας 
ilve ή X λ  ω ρ I ς, ακολούθως ), Ά  ρ ι ά δ ν r„ 
είτα ή ‘ Λ  ρ  μ ο  ν ί α, Μ ε λ  π  ο μ έ ν η,̂  Νί κη ,  κτλ. 
και τελευταίο··, πρός τό παρόν τουλάχιστον μέ. 
νρ ι νέας άνακαλύψεως, θ  έμ  ι ς, Ε ύφ  ρ ο σ ύ . 
ν η ,  ‘ ϊ γ ί β ι α .  Τό περίεργον εινε ότι όλοι ούτοι 
οί πλανηται, ο', λεγόμενοι τ η λ t a  κ ο π ι κ ο ι, 
διότι διά γυμνών οφθαλμών ποτέ δεν φαίνονται, 
περιέχονται έντός ζώνης τριάκοντα καί ένος έ . 
«ατομμυρίων λευγώ ν έκτάσεως, ένφ μεταξύ τοϋ 
διαστήματος τοϋ ‘ΙΙλίου καί τής ί,μετέρας Γ?,;, 
όπερ εχει εκτασιν τριάκοντα οκτώ εκατομμυρίων 
λευγώ ν, ούδέν άλλό σχεδόν ουράνιον σώμα ευ- 
ρίσκεται έκτδς τώ ν  πλανητών το υ ‘Ερμου κα '.της 
’Αφροδίτης.

40  τελευταίος πλανήτης του ήμετέρου συστή
ματος πρός τδ παρδν είνε δ Ποσ ε ι δ ώ ν ,  άνα- 
καλυφθείς τφ  ^846 έν Βερολίνφ τής Πρωσσίας, 
μέγας πλανήτης δευτέρου βαθμού (υπολογισμέ
νου πρώτου βαθμού του πλανήτου του Διδς), έξω . 
ρισμένος είς τά άπώτατα όρια του ήμετερου 
συστήματος, καί άπέχων του ‘Ηλίου περί τα χ ί
λ ια  διακόσια Εκατομμύρια λευγώ ν. Τίς δέ οίδεν 
δν καί πέραν του ουρανίου τούτου σώματος ύ- 
πάρχει καί ετεροςή και άλλοι πολλοί πλανητα ι, 
άσυγκρίτως μεγαλύτεροι ή μικροτεροι του Πο. 
σειδώνος, και οΐτινες ποτέ ίσως δεν θέλουν ανα- 
καλυφΟή μ’ δλας τάς τροποποιήσεις τής άνθρωπί. 
νης έπιστήμ^,ς; Καί δμως ή Οαυμασια 2λξις τού 
‘ΙΙλίου έπενεργεί έπ’αύτών, και συνέχει καί τού. 
τους κατά τάς άπωτάτας έκείνας έσχατιάς!

Διά νά σχηματί^ωμεν δε πλήρη ιδέαν περι τού 
$νχου καί τών σχετικώς άπδ τού ‘ Ηλίου και απ 
Αλλήλων άποστάσειον τών σωμάτων, τά οποία 
άποτελούσι τδ ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, 
δυνάμεΟα νά μεταχειρισΟώμεν^έπιτυχώς τήν έξης 
3ημώοη σύγκρισιν. "Ας φαντασΟώμεν άγρδν ή 
λειαώνα πάνυ δμαλδν, έντδς τού δποίου άς Οέ. 
?ωμεν τεχνητήν σφαίραν, Ιχουσαν διάμετρον δύο

ποδών διά νά παραστήσ^ τδν Ί ίλ ιο ν. Τότε δ ‘Ερ
μής Οά παρασταθ^ διά κόκκου σινάπεως, καί Οά 
εύρίσκεται εις άπόστασιν άπδ τού ‘Ηλίου 27 μέ
τρων ( Μ όργυιών). ‘Η ’Αφροδίτη και ή ήμ ετ^α  
Γή Οά παρασταΟώσι διά πίσσου (πιζελίου), καί ή 
μέν πρώτη Οά εύρίσκεται εις άπόστασιν 40 μέ
τρων (25 όργ. και 4 ποδών) ή δέ Γη εις άπόστα- 
σιν 70 μέτρων (55 όργ. καί 5 ποό.) ‘Ο Άρης Οα 
παραστσΟ^ διά παχείας κεφαλής καρφίδος και 
εις άπόστασιν 109 μετρ. (·>4 όργ. και 5 ποο). 
‘Η °Ηρα, Δήμητρα, ‘Εστία και οΐ λοιποί τηλε
σκοπικοί πλανηται διά κόκκω / άμμου, και εις ά- 
πόστασιν άπδ 70— 150 όργυιών. ‘Ο Ζευς 3ια 
μεγάλου πορτογαλλίου και εις άπόστασιν 587 
μέτρ. (185 όργ. και 2 ποδ.) δ Κρόνος διά μήλου 
καί εις άπόστασιν <552 μέτρ. (585 όργ. και 2 
ποδ.) δ Ουρανός διά μεγάλου κερασί νυ και εις 
ά-όστασιν 5,090 μέτρ. (1050 όργ.) και ό Ποσει. 
δών διά μικρού πορτογαλλίου καί εις άπόστασιν 
5,050 μέτρ. (1950 όργ).

‘ II έξης παρομοίωσις παρέχει επίσης ψηλαφη
τήν ιδέαν της άπδ τού ‘Ηλίου άποστάσεως έκά- 
στου πλανήτου: ‘Τπελογίσθη δτι άν άπδ τού ‘II- 
λίου άφεΟ^ σφαίρα καννονίου, διατρέχουσα 600 
πόδας είς έκαστον δευτερόλεπτον, ήθελε φΟάσει 
εις μέν τδν πλησιέστερον τών πλανητών τδν 
‘Ερμήν εις 9 1)2 έτη, είς οε τήν Αφροδίτη ν εις, 
IS ετη, είς τήν Γήν μας εις 25 ε τ η , ' είς τδν. 
Αρην είς 58, εις τήν 'ΙΙραν, ‘Εστίαν, Δήμη

τραν, κτλ . άπδ 58—70 περίπου κατ 'α ναλογ ίαν , 
εις τδν Δία εις Ί50 ετη, είς τδν Κρόνον, είς 258, 
είς τον Ούρανδν 479 και είς τδν προσγειότερον. 
απλανή άστέρα, τδν Σείριον, εις 5,000,000 ετη.

Έκ τών συντρόφων τής Γης μας πλανητών δ 
‘Ερμής, Αφροδίτη καί Άρης, ώς καί όλοι γ ε 
νικώς οΐ τηλεσκοπικοί π7.ανήται, στερούνται οο- 
ou^ouov ή σελήνών* έκ δέ τών δορυφοοουμένων, 
ή μέν ήμετέρα Γ ή έχει ενα μόνον δορυφόρον, τήν. 
Σελήνην δ Ζευς τέσσαρας, δ Κρόνος οκτώ, (έ- 
κτδς τού τριπλού φωτεινού δακτυλίου, δι’ ου είνε 
περι&εβλημένος)· δ Ουρανός εξ, καί δ ΙΙοσειδών 
ενα μόνον πρός τδ παρόν.

Πριν προδώμεν είς τήν περιγραφήν ένός έκά- 
στου τών άποτελούντων τδ ήμέτερον σύστημα 
πλανητών, άρξώμεθα άπδ τής περιγραφής τού πα- 
τρδς τής Οερμότητος καί ευεργέτου ήμών ‘ ΙΙλίου, 
τού δακτύλου τούτου τής θείας Προνοίας άπδ το^ 
δποίου συνεχομεΟα καί έξαρτώμεΟ.α στερεώς.

‘Ρ.


