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Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΤ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΛΛΛΔΟΣ.

Ο τής ημέρα; λυκαυγές άνέτελλεν νξδη έπ! του 
δρίζοντος τών Αθηνών, κα! ή έρημία τής νυκτός έδιώκετο 
υπό του θορύβου τών πολιτών. Λαμπρά μακρόθεν έφαί
νετο ή υπέρ την κάτω πόλιν υψουμένη ιεροπρεπής Ακρό
πολης μέ τόν χιονόλευκον Παρθενώνα, του δποίου ή ανα
τολική πλευρά έ φώτιζε το υπό του ήδη μεγαλοπρεπώς 
άνατέλλοντος ήλίου' σμήνη δέ πολιτών πάσης τάξεως 
και παντός φύλου έβάδιζον σπουδή πρός την Ακρόπολιν, 
οπου περιέμενεν αύτούς τελετή σημαντική, ή άποκάλυψις 
τοΰ αγάλματος τής πολιούχου Παλλάδος.

Αί τοΰ ήλίου ακτίνες τοσοΰτον κραταιώς αντανακλών
τα ι έν τω  ώραίω τής Α ττικής κλίματι, ώστε αί σκιαΐ 
καταντώσι διαφανείς. Οθεν ο μεγαλοπρεπής ΠαρΟενών μέ 
τάς πολυαρίθμους γραμμάι τών στηλών και οροφών του 
άνυψοΰτο έν άπαστράπτοντι φωτ! μάλλον ώς διαυγές τι 
και αίθέοιον σχήμα, παρά ώς οικοδόμημα ογκον εχον 
και μέλη υλικά και στερεά. Μέχρι τής χθές εκατοντά
δες σφυρών και γλυφείων ησαν εις άδιάκοπον έργασίαν* 
ηδη δέ το λευκότατον μάρμαρον τών νεωστί άνεγεοθει- 
σών οικοδομών τοΰ Παρθενώνος, αΐτινες υπήρξαν τό καύ
χη μ α  μέν και αγλάισμα τών τότε χρόνων, τό θαΰμα δέ 
και ή εκπληςις άπασών τών μετέπειτα γενεών, ηστρα- 
π τε  πρός τον κυανοΰν ούρανόν, και διέπρεπε τό ολον οι
κοδόμημα καλλιμάρμαρον και μεγαλοπρεπές.

Κ α ι είς τοΰς καθ ήμας χρόνους διακρίνονται τά με
σημβρινά τής Εύρώπης έθνη διά τήν ζωηρότητα και ευ
κινησίαν τοΰ πνεύματός των κα! διά τό Οερμουργόν τών 
αίσΟημάτίον, πολλώ δμως ζωηρότερος κα! ευερέθιστος 
υπήρχεν δμολογουμένως ο ευαίσθητος λαός τών αρχαίων

Αθηνών* ώστε κα! εινε σχεδόν άδύνατον νά συλλάβωμεν 
ευκρινή ιδέαν τής πυρετώδους συγκινήσε<υς, ήτις κατέσχε 
τήν πόλιν τοΰ Κέκροπος τήν ήμέραν, καθ’^ν έπρόκειτο νά 
άποκαλυφθή τό άριστούργημα τοΰ Φειδίου, άναπεταννυ- 
μένων τών θυρών τοΰ Παρθενώνος είς τό δημόσιον, δπ&>ς 
ίδω σι κα! θαυμάσο^σι τό κλεινόν έκείνο άγαλμα τής πο
λιούχου Παλλάδος.

Ητο δέ δ Φειδίας, ούχ! μόνον διάσημος κα! μέγας 
άγαλματοποιός, άλλά τέλειος κα! ένδοξος τέκτων, ώστε 
υπό τήν δδηγίαν αύτοΰ ωκοδόμησε τον ναόν τής Παλ
λάδος δ Καλλικράτης κα! δ ίκτινος. Διότι υπό τής πεφω
τισμένης κρίσεως τοΰ Φειδίου έξελέχθησαν τά  σχεδιο
γραφήματα, τά  δέ έν τω  ναώ ϊρ γχ  τή ; γλυπτικής, έάν 
δέν ησαν εργα τών χειρών αύτοΰ, έξειογάσθησαν δμως υπό 
τών μαθητών αύτοΰ υπό τήν άμεσον αύτοΰ έποπτείαν και 
έπιτήρησιν. Είργάζετο δέ δ Φειδίας, ε/ο)ν κριτήν τών έρ
γων αυτοΰ τον νοημονέ^ερον λαόν τής Ελλάδος, ικανόν νά 
έκτιμήση τήν μεγάλην άξίαν τών αριστουργημάτων αύτοΰ.

Κα! ομως τήν ήμέραν ταύτην δέν έπρόκειτο μόνον νά 
λάβη εύαρεστοτάτην τροφήν ή καλαισθησία άνθρώπων 
εύαισθητοτάτων πρός τάς καλλονάς τής τέχνης, άλλ έπηύ- 
ςανε πολύ τόν ένθουσιασμόν, μεθ*ου έσπευδον πρός τήν 
Ακρόπολιν νέοι τε κα! γέροντες πάσης τάξεως, κα! τό 
εθνικόν φρόνημα τών Αθηναίων, μελλόντων νά ϊδωσι τό 
τροπαιοφόρον, ούτως είπειν, μνημειον τών κ*τά Περσών 
προπατορικών αγώνων. Ενταΰθα είχεν άναβή δ Κίμων, 
έπ! κεφαλής τών Αθηναίων ιππέων, ϊνα καταθέση τόν 
χαλινόν τοΰ ίππου του είς τήν προστασίαν τής θεας, δταν 
έμελλε νά συνεπιβιβασθή μετά τοΰ Θεμιστοκλέους, συνε
πιφέρουν κα! τάς τύχας τής δλης Ελλάδος. Κα! ίδού ήδη 
αύτός εκείνος δ ναός τής πολιούχου θεάς είχεν οίκοδομη- 
θή λαμπρότερος άπό τών πλουσιωτάτων Περσικών λαφύ-



ρων, καί άπδ τών φόρων τ ι ς  διασοιθείσης ώς έκ θαύματος 
άπό τοΰ Περσικού ζυγοΰ και εύγνωμονούσης Ελλάδος. 
Λνακτήσας το έαυτου φρόνημα διά τών εσχάτων έν τη 
Εύβοια κατορθωμάτων, δια δε τ*?,ς πολίτικης καί πολε
μ ική; επιδεξιότητος τοΰ Περικλεούς απαλλαγεί; τοΰ κιν
δύνου εισβολής τών Πελοποννησίων, εβλεπεν ο πολίτης 
τών Αθηνών τό Οαυμάσιον τοΰ νέου ναοΰ οικοδόμημα ώσεί 
μνημείον της πολίτικης αύτοΰ ουνάμεως καί τοΰ μ εγα 
λείου τής πατρίδος, ώνε»ροπόλει δε και ετέρας μελλούσας 
κατακτήσεις καί έπισώρευσιν πλουσίων λαφύρων καί
θησαυρών.

\αμπρος δέ ην, ώσπερ συνήθως εν τη Ελλάδι, και άπα- 
στράπτο>ν ο πρωινός ήλιος τής ημέρας εκείνης, της συγ
χρόνως δροσερας καί εύδίου* διότι είχε μεν ήδη παρέλθει 
ο καύσων τοΰ θέρους, η δε λεπτοφυής δρόσος τών φθινο
πωρινών νυκτών παρειχεν εις τά  σώματα νέαν ζωηρότητα 
καί δύναμιν. Μόνον δέ το περιπατείν καί άναπνέειν υπο 
τοιοΰτον ούρανόν ύπήρχεν ηδη μεγίστη η δον/;, πληροΰσα 
ευφροσύνης και αύτο το πνεΰμα. Ες έκάστης άγυιας, ές 
εκάστης στενωποΰ τής κάτω πόλεως, έκ Πειραιώς, εκ 
Φάληρου, έκ Μουνυχίας, ές Ελευσίνος, ές Αχαρνών, ες 
απάντων τών δήμων καί τών πέριξ χωρίων, έκ διαστή
ματος μιας ημέρας δδοΰ, συνέρρεον πανταχοθεν άγαλλό- 
μενοι άνθρωποι, οπως παρευρεθώσιν εις την εορτήν καί 
συμμετάσχωσι τών πολυαρίθμων Ουσιών, αΐτινες εμελ- 
λον να έκτελεσθώσι κατά την έγκαινίασιν τοΰ λαμπρού 
οικοδομήματος.

Ηδη οι προς Ουσίαν «ορισμένοι βόες, έλαυνόμενοι διά 
μακρών ράβδων ύπο ήμιγύμνων άνδραπόδων, άνήρχοντο 
τον λόφον, αι όε βαρβαρόηχοι φωναί τών έλαυνόντων, 
συμ μι γάδων έκ πάσης βαρβαρικής γής, διέσχιζον τούς 
εύγενείς τονους της Α ττικής γλώσσης, ένώ άπο καιρού 
είς καιρόν έςηκούοντο και φθόγγοι τινές Δωρικής διαλέ
κτου, συμβαοίζοντος εστιν οτε πλησίον τοΰ Αθηναίου καί 
τινο; ςενου εκ τής ΚοοίνΟου η Λακεδα'μονος.

At θρησκευτικά! πανηγύρεις το πάλαι ησαν έκ τών 
σπανίων εποχών, καθ α; έπετρέπετο ε:: τό ώραίον φΰλον 
τών Αθηνών νά παρουσιάζηται είς το δημόσιον, όθεν ή 
συρροή τοΰ πλήθους τής ημέρας εκείνης έπηυςάνετο δι- 
πλασίως διά τής παρουσίας τών γυναικών καί κορασίω , 
άγαλλομένων επί τή σπανία απολαύσει τοΰ καθαροΰ άέ
ρος καί τής θεας τοΰ λαμπροΰ ήλιου* καί ένώ παντοίως 
εζεδηλουν την εαυτών περιέργειαν, πολυπραγμοσύνην καί 
το άδόλεσχον, δια τή ; μεγαλοφώνου δεςιώσεως φίλων καί 
συνήθων ερχομένων μακρόθεν, καί διά κραταιοΰ γέλωτος, 
ενίοτε δε και δια κραυγής τίνος έκπληςεως καί φόβου, 
επηυςανον καί επληθυνον τον γενικόν θόρυβον. Κβλεπέτις 
ένταΰθα εύγενείς κυρίας, έπί τοΰ προσώπου τών δποίων 
σπανιώτατα είχεν έπικαΟήσει ηλιακή τις άκτίς, συνοδευο- 
μένας ύπο χαλκοχρόων δούλων, έκ τή ; πλούσιας στολής 
τών οποίων ηδύνατό τις νά κρίνη περί τής τάξεως καί τής 
περιουσίας τών οικογενειών, είς ας άνήκον. Εθεώρει τις 
έκεΐ δμάδα τινά άνδρών μεσούσης ηλικίας, οιτινες, ώς έκ 
τής εύγενοΰς αύτών συμπεριφοράς άνήκοντες είς την τών 
ευπατριδών ταςιν, συνωδεύοντο έκας-ος ύπο εύειδοΰς νεα
νίσκου, εις τον οποίον δ γεροντότερός του φίλος διά φι- 
λόφρονος περιποιησεως καί ‘καθοδηγ'ας έφρόντιζε νά κα- 
ταστησ/, οσον το δυνατόν εύφροσυνωτέραν την λαμπράν

έκείνην τής γενικής πανηγύρεως ημέραν. Περαιτέρω ην 
τοποθετημένη έτέρα δμάς τοΰ αύτοΰ είδους καί παραπλή
σια έκείνης, έπιδεικνύουσα όμως τον εαυτής πλοΰτον διά 
πολυπληθεστέρας άκολουθίας, καί διά τής ύπεροπτικής 
καί άλαζονικής συμπεριφοράς καί γλώσσης άποφεύγουσα 
την μετά τών άλλων άνάμιξιν.

Μεταξύ δε τοΰ ομίλου τούτου διέπρεπεν ιδίως καί έπέ- 
συρε τά βλέμμα τα  των θεατών άπερικάλυπτόν τ ι  πρό
σωπον γυναικος σπανίας καλλονής, τής οποίας όμως τδ 
τοΰ προσώπου χρώμα, ώς συχνότερα έκτιθεμένης είς τδ 
ηλιακόν φώς, κατεδείκνυεν ίχνη τής άντιδράσεως τών 
ηλιακών άκτίνων, άπερ δεν άπηντώντο είς τά  σκιατραφή 
πρόσωπα τών είς τούς γυναικωνίτας διαβιουσών δεσποι
νών τής Κεκροπίας. Το ένδυμα τής γυναικος ταύτης είνε 
έπικεντημένον μέ χρυσίον καί πολυτίμους λίθους, η δέ 
κόμη αύτής περιδέδεται μέ δαψιλώς κεντητάς πορφύρας 
ταινίας. Εκάθητο δέ νωχελώς έπί φερέτρου βασταζομένου 
ύπο δούλων, πλησίον τοΰ δποίου έβάδιζεν άπόζων μύρων 
καί ευωδίας εύπατρίδης τις , έκ τών μάλα ίσχυοντων έν 
Αθήναις. Καί ή μέν πλούσια έκείνη δέσποινα ην ίπ π α 
ρήτη, η γυνή τοΰ Περικλεούς, δ δέ μυρόπνους νεανίας ήν 
δ ευπατρίδης Γλύκων.

II ίππαρήτη , χηρα τοΰ ίππονίκου, δέν εύρεν έν τώ  συ- 
ζύγω, μεθ οΰ τήν συνέζευξαν οι φίλοι της μετά  τον θά
νατον τοΰ πρώτου άνδρός της, τάς είς τάς ορέξεις αύτής 
άρμοζούσας ιδιότητας. Διότι αύτή μέν ήγάπα τήν πολυ
τέλειαν καί την τρυφήν, δ δέ νέος σύζυγος αύτής διήγεν 
άπέριττον καί λιτόν βίον. Λύτη είχε συνειθίσει είς τήν 
δαψίλειαν καί τά πλούτη τοΰ προτέρου άνδρός της, δ δέ 
τωρινός αύτής σύζυγος έφιλοτιμεϊτο νά μεγαλύνη τάς 
Αθήνας, χωρίς νά πλουτή άπδ τούτων. Λύτη παρεπονεΐτο 
διά τήν λ ιτό τη τα  τοΰ οικιακού της βίου, αύτος δέ τήν 
παρήγγελλε νά άποταθή προς τον οίκονόμον καί έπΐ7 ά- 
την τής οικίας του. Καί οτε τέλος πάντων έπείσθη οτι 
εινε άδύνατον νά κατορθωθή αρμονία ορονηυ.άτων μετα.Ηύ
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αύτοΰ καί αύτή :, άπέφευγε τήν συναναστροφήν τη :, καί, 
συνου.ιλών υ.ετά οιλοσόοων καί πολιτικών άνδοών, έπ :ο -i 1 · I I ' k
σπάθει νά λησμονήση οτι εχει καί τδ οικιακόν εκείνο επι- 
πλον, οπερ καλείται γυνή.

Κ ατ έκείνην την εποχήν άνεφάνη έν Αθήναις ή έρα- 
σμία Ασπασία, η διδάσκαλος τής ρητορική; καί τής πο 
λ ιτική : έπι στη μη ς. () Αναξαγόρας παρεκίνησεν έπιμόνως 
τον Περικλέα νά άκούση τ διδασκαλίαν τής ώραίας 
Μιλησ'α:, καί εκτοτε δ βίος αύτοΰ ελαβε νέον ζώπυρον. 
Ιν.χε δέ ήδη δ ΙΙερικ/ής ηλικίαν, έν ή τά  νεανικά πάθη 
είσί κατηυνασμένα* πολίτικος δέ άνήρ, πλέον η τεσσα- 
ρακοντούτης, έχει άςιολογωτέρας ασχολίας παρά ώστε νά 
άσχολήται μέ λευκήν τινα χείρα ή ώραίον τι στόμα, λα 
λούν ανοησίας. Οτε ου.ως σοοαί δίδασκα/ία ι υ.ετά θεο-

X 1 * *
μουργοΰ εύφραδείας έίέρριον άπδ ούτωσί ώραίων χειλέων, 
ώφειλε νά η τ;λέον τι η έλαττον άνδρδς Ϊνα μή άκούη, η 
άκούων... μή τιτρώσκηται ύπο έρωτος. ( i )

( I )  « Μολονότι ή  Λτττατία ϊζ τ ,τ χ ν  ει; κα'.ρου;, καθ’ού; αί γυναΤκε; 
ο'ν εΤχον άκο{χη ψ υχήν, αυτή ήτοψυχτ». 11το ροδόχρου; καιΤΓορ- 
φυρα, ψυχή φλογερωιερα τοϋ τυρό; κχί ενταΰτώ δροσερωτερα τή; 
ηοΰ;. Ιν.; την Λσπατίαν συν/,τττοντο τα ούο άκρα τή;γ^ναικο;: Οεα 
κ α ί . . .  δεν λ γω  τί) έσχατον τή; γρ α ικ ό; έκθετον. » (Ηίκτο^ρ Ούγο;. 

ΔΟλ'.οι.)

^ Και όμως δεν απεκάλει έρωτα τδ αίσθημά του* ούτε 
δεν ητο τοΰτο όντως τδ τετριμμένον έκεινο πάθος, δπερ 
άπεκαλουν έρωτα οι ύλόφρονε; σύγχρονοί του. Π Ασπα
σία ο w ο  ̂ φιλη, η εμπιστευμενη του. Είς τήν κοίσιν αύ- 
τ ις  υπέβαλλε τ·>(ν ^;Α·Λγορίαν, ·?,ν ψ.ελλε νά. εκφων-07·/) εν 
τ ι  τοΰ λαού Γτυνελεύ'τε'.· ιΛεΤ’ αύτο; 'τυν^.ελέγετο ττερί 
τοΰ (Λί,λλοντο; των Αθν;νών, καί τιερίτών (Τ^εδίοιν του ~ρος 
στε?έ(0Φ.ν τϊ)ς ισχύος καί τοΰ αεγχλείου τ?,; πόλεως.
Ί ποζ'ο/,Οουιν.ενο; αΰτ/,;, ετελε',ο-οίγισε κχΐ συνεττλνζρωσε 
την λ α ύ ρ ά ν  έκείνην εύγλωττων, εθαυ^άσΟτ, ‘ ύπό
των συγχρόνων του ω; άλλος Ολΰν.-ιο; Ζεΰς, άστράτττων, 
βροντών καί ξυγκυκών τήν Κλλά^α, ως αύτο·. οί εχθροί 
του ίιετείνοντο. Πχρ’ αΟτίς Οι&άχΟ/ι div τΓεριφρόνΥ-.σιν 
των τε επευφημιών και τής οργής τοΰ όχλου, τήν ύπομο- 
ντ,ν κατ*/ άδικων αιτιασεων, καί τήν λήθην τών άδικη- I 
ματων και των ύβρεων* ησαν δ ί αυται άρεταί, έπικο- 
σμοΰσαι το μέγιστον μέρος τοΰ πολιτικοΰ του σταδίου. 
Λύτη ήν δ αγαθός καί καθηγεμών αύτοΰ άγγελος, δ λύ-

^ τ Ρ ^ ου5 τοΰ πολιτικοΰ του βίου. Η 
ηδονή δε, τήν οποίαν ησθάνετο έν τή  μ ετ’ αύτής συνανα
στροφή, ήτο μεθ όλα ταΰτα  ουτω σώφρων καί ακύμαν
τος, ώστε,^ καταφρονών την κρίσιν καί τάς ακριτομύθους 
φ/ΐμας ά/.ασης τής των Αθηνών πόλεως, δέν επαυεν άπο- 
λαυων τής ευδαιμονίας, ην χορηγεί τελεία καί ακραιφνής 
φιλία, τοιαύτη, έν ν; δ τών καρδιών σύνδεσμος έκπηγάζει
έκ τής άρμονιας τών ψυχών καί τής ταύτότητος τών 
φρονημάτο>ν.

Εινε εύκολον νά έννοήσωμεν οτι δέν ελειπον άδόλεσχοι 
καί ακριτόμυθοι γλώσσαι, αΐτινες έψιθύριζον είς τά ώ τα 
τής ίππαρήτης τά  περί τής οίκειότητος ταύτης, δπως j 
κοινοί καί συνήθεις άνθρωποι τά  έξελάμβανον. Παρέσται- 
νον αυτή δτι η φειδωλία, δι ήν παρεπονείτο έν τή οίκια- 
κή αυτής δ ια ιτη , ην αποτέλεσμα τής έλευθεριότητος τοΰ 
συζύγου της πρδς τήν ώραίαν Μιλησίαν, ητις έπέσυρε τδ 
κοινδν μίσος ούχ ήττον διά την άκρατον ολιγωρίαν τών 
πατοοπαραδοτων εθίμων τής τών Αθηνών πόλεως, δσον 
και διά την ώς έκ τοΰ γενναίου καί ύψηλοΰ φρονήματος I 
*. /)ς μετα των ευγενεστατων μόνον προσώπων συνανα^ρο- 
φιόν. ύ  φθόνος συνεπλ^ροισεν ο,τι δέν είχε κατορθώσει ή 
ζηλοτυπία, και δ συστηματικώς αντιπολιτευόμενος τον 
ΙΙερικλεα 1 λύκων επροσπαθει παντί σθένει δπως διεγείρτ) 
τδ  τελευταιον τοΰτο πάθος. Διότι την ίππαρήτην Εμελε 
περι τοΰ βαλαντίου τοΰ συζύγου της, ούχί δέ καί περί 
τής καρδίας αύτοΰ, οι δέ στοχασμοί αύτής περιεστρέφον- 
το κυρίίος είς την δια τοΰ διαζυγίου τιμωρίαν τοΰ ΓΙερι— 
κλέους ονπερ ήθελε νκ εκδικηθή διά την πρδς αύτην φι- 
λαργυριαν του μάλλον, ή διά τήν ύποτιθεμένην παράβα- 
σιν τής συζυγικής πίστεως.

Ο Γλυκών, παρακολουΟών πάντοτε τδ φέρετρον, έκλινέ 
πο)ς προς τά  πρόσω, σιγανούς τινας είπών λόγους, διά δέ 
τής προς τον Παρθενώνα άνατεταμένης χειρός του έφαί- 
νετο ότι δεικνύει πρός τινα ομάδα άνθρώπων, ήδη έπί 
τών βαθμιδών τοΰ ναοΰ έστώτων. ΙΪ ίππαρήτη, προκύ- 
ψασα στιγμιαίω ς έκ τοΰ φερέτρου, άπέτεινε τδ βλέμμα 
προς τδ ύποδειχθέν μέρος, άπέσυρε δ’ επειτα ταχέο^ς την 
κεφαλήν της έκρήξασα κραυγήν δυσαρέσκειας, καί θείσα 
την χείρά της έπί τδν βραχίονα τοΰ Γλύκωνος, έπρόφερε 
μετ οργίλου καί απειλητικού ύφους την λέζιν α ύ ρ ι ον!

ενώ ο ευπατρίδης Ρλυκων επροστταθει νά άναρρίψτ) έπί
τών εύπλάστων ώμων τ ry έκπεσοΰσαν χλαμύδα,' έπανέ-
φ*οε δε εις τήν πρώτην ευκοσμίαν την μυρόπνουν αύτοΰ 
κόμην;

11 δμάς τών άνθρώπων, πρδς ήν έδειξεν δ Γλύκων, κα
θίστατο τοίς πάσι και άπο^θεν γνωστή. Διότι μεταξύ τών 
πρωτων διεκρινετο ή λευκοθριξ κεφαλή τοΰ τεχν ίτου , 
ίσταμένου επί τών βαθμιδών τοΰ ναοΰ σχεδδν έπ αύτής 
εκείνης τής θεσεως, ητις άπηθανάτισε τδ όνομά του. Π α- 
ριστατο όε ή εύγενής μορφή τοΰ όλυμπίου Περικλεούς, 
οπως εύηρεστοΰντο αύτοί οί σύγχρονοί του νά τδν άπο- 
καλωσιν, εις τα  πλευρά δε αύτοΰ, ώς τις θεά ύπδ τάς r-η* 
λας τοΰ ναοΰ της, ή έρασμιωτάτη Ασπασία. Πλησίον δέ 
αύτής ΐσταντο αι φίλαι αύτής καί μαθήτριαι, καί επειτα 
'*ολυπληθης ακολουθία δούλων, φανερώς ούτο> παρατε- 
ταγμενων όπως ώσιν έτοιμοι πρδς ύπεράσπισιν κατά παν
τδς αγενούς τρόπου. ̂ ■

 ̂Ο 1 λύκων Ακολούθησε, μετά τδ συμβάν τοΰτο, άκόμη 
βήματά τινα τδ φέρετρον, είτα, άσπασθείς τήν δεξιουμένην 
αυτόν άπο τοΰ φερέτρου άλαβάστρινον χείρα, περιέμενεν 
ολίγον έως ου οι άπολειφθέντες φίλοι του τον έφθασαν, 
μεθ ων συνηκολούθησε τούς είς τήν Ακρόπολιν άναβαί- 
νοντας. « Ινινδυνεύομεν νά μή προφθάσωμεν τήν άποκά- 
λυψιν τοΰ αγάλματος, Ερμιππε! είπε πρός τινα τών φί
λων του. ίδού, ώς βλέπεις, δ Φειδίας είσήλθεν ήδη είς 
τδν ναόν μετά τής συνοδίας του. Λς σπεύσωμεν νά άνα- 
βώμεν κατ εύθειαν έντεΰθεν τδν λόφον, διά νά προλάβω- 
μεν νά ευρο>μεν τόπον, πριν ή γέμιση δ ναδς άπδ τδν 
ρυπαοον όχλον. » Καί ούτως ή συνοδία τοΰ Γλύκωνος, 
προσδραμοΰσα διά τής συντομωτέρας δδοΰ, έφθασεν έντδς 
ολίγου προ τοΰ μετώπου τοΰ ναοΰ, δπου ησαν συνηθροι- 
σμενοι καί οί άλλοι εύπάτριδαι, καί οί άριστοι καί έν 
τελεί τής τών Αθηνών πόλεως.

0  Φειδίας ΐστατο παρά τδ κεκαλυμμένον άγαλμα, τδ 
οποίον οσονούπω εμελλε νά άποκαλύψη. Είς τά  δεξιά του, 
ολίγον τι ττρος τά  πρόσω, είχε προσδιορίσει διά τήν Ασπα
σίαν και τάς μαθήτριας της κατάλληλον Οέσιν. 0  Περι
κλής, συνδιαλεγόμενος μετά φίλων, έπεοιδιάβαζε μεταξύ 

I τών παρεστώτων εύπατριδών’ δτε δέ είδεν δτι δ άγαλ- 
ματοποίος ήτοιμάζετο νά άποκαλύψη τδ ύπ αύτοΰ κα- 
τασκευασθέν άγαλμα, παρεμέρισε διά νά μή κωλύν) μη- 
δενος τήν θέαν. Τδ πΰρ τής νεότητος ήστραπτεν ετι άπδ 
τών οφθαλμών τοΰ γηραιοΰ αριστοτέχνου, άποσύροντος 
προ τών αρίστων τοΰ κόσμου κριτών τήν σκέπη ν τήν 
καλυπτουσαν τδ αριστούργημά του’ ΐστατο δέ παρά τδ 
εργον τών χειρών του, άξιος τύπος διά τδ ίδιον αύτοΰ 
γλυφανον, εύγενής άνήρ, φέρων τά σεβάσμια χαρακτηρί
στηκα τοΰ γήρως, άνευ μηδενδς τών δσων τδ γήρας συνε
πάγεται κακών.

Ακούσιος άναφώνησις θάμβους καί χαράς έξήλθεν άπδ 
τοΰ στόματος τοΰ ενδόξου φίλου του’ μία δέ μόνη ήρκεσε 
στιγμή, καί ένθουσιώδεις έπευφημίαι τοΰ λαοΰ αντήχη
σαν Οορυβωδώς, τδ δέ ονομα τής Ασπασίας ήτο είς δλων

εκωλυσεν αυτήν. Επι τοΰ στυλοοατου παρετη^ρείτο 
μενον τδ  σχεδδν ϊμψυχον άπεικόνισμά της. Ησαν αύτής 
οι ωραίοι καί τέλειοι τοΰ προσώπου χαρακτήρες, Εχοντες



2 7 2 e  n r α. α  ο φ  ο ς

την τρυφερότητα τής σαρκδς άπδ τοΰ ελεφάντινου ος-οΰ, 
έφ’ ου ησαν έξειργασμένοι. Λυτή ητο το υπερφυές κα! 
έξαίσιον βλέμμα τοΰ υπο τών χειρών τοΰ Φειδίου δια- 
πλασθέντος αγάλματος, οπερ ώμοίαζεν εντελώς τήν δι- 
δάσκουσαν Ασπασίαν, έπαναπαυομένην εν θεία γαλήνη 
μετά ένθουσιωδεστάτην συγκίνησιν σπαραξικαρδίου ευ

γλωττίας.
Είς τήν θέαν τοΰ άγάλματος έξηλείφθησαν απαντα τα 

αίση τοΰ φατριασμοΰ, καταστραφέντα υπο τής καλλονής 
τοΰ άριστοτεχνήματος και τής τρυφερότατος τών εκφρά- 
σεοίν κα! αισθημάτων. At χαράς κα! επευφημιών έπιφω- 
νήσεις τοΰ πλήθους έπανελήφθησαν, δάφνινος δε στέφανος 
έκ τοΰ προχείρου συμπλεχθείς, ύιεδίδετο άπο χειρος εις 
/ειρα άναβιβαζόμενος προς τον ναδν, μέχρις ού δ Περι
κλής, έννοησας την πρόΟεσιν τοΰ λαοΰ, ήρπασε τον στέ
φανον και έπέθηκεν έπ! τήν άργυρόχρουν κόμην τοΰ̂  μα
καρίου γέροντος άριστοτέχνου. « Είνε ουτος το βραβείον, 
έπείπεν, οπερ άπονέμει ή πόλις τή ; Παλλάδος εις τον 
άξιον αυτής άριστοτέχνην. Αυται δέ αί άναφο>νήσεις, 
έπρόσΟεσε στραφείς προς τήν Ασπασίαν, εισιν η πις-η εκ- 
φρασις τοΰ Αθηναϊκού αισθήματος* ή πολιούχος ήμων θεά 
ευρεν άνταςίαν τήν έν σχήματι θνητής αντιπρόσωπον τη ς.»

Κ ατά τήν στιγμήν ταύτην ένεχειρίσθη αύτώ και ετε- 
ρος δάφνινος στέφανος, οί δέ δφΟαλμο! αυτοΰ ήκτινοβο- 
λουν εί; σχήμα έρωτήσεως άποτεινομένης προς τον λαον, 
δτε το δνομα Α σ π α σ ί α  άντήνησεν έκ νέου. Ελαβε δέ 
τον στέφανον δ Περικλής έν μειοιάματι εύγνώμονο; άγαλ- 
λιάσεο>ς, κα! στραφείς προς τήν περικαλλή φίλην του, 
έπέθηκε στερεώς αύτον έπ! τδ μέτωπόν αυτή; με συγ- 
κίνησιν κα! βλέμμα, έκδηλοΰντα τήν ιστορίαν έπ! μακρον 
συμπιεζομένων αισθημάτων. ( )  άήρ άντήχησεν εκ νεου 
άπο τών /ιλιοφώνων έπευφημιών. II θελκτικωτατη συγ- 
χυσις και ^υσωτυία τής Ασπασίας είχεν άναφλέςει είς με- 
γίστην φλ,όγα το πΰρ τοΰ γενικοΰ ένθουσιασμοΰ τών θεα
τών. Διότι ήσθάνΟη ή Μιλησία τον κλονισμον τή ; χειρος, 
ήτι; έπέΟηκε τον στέφανον έπι τοΰ μετώπου της, ή μόνη 
δέ τρυφερά λέξις, ήτις είχε σιγανώς συνοοείσει, ως αύρας 
ψιθυρισμός, τήν πραξ'.ν ταύτην, έξεδ^λωσεν αυτή πραγ
μα, το δποίον, εί κα! μή δλως άπροσδόκητον έπιφανεν 
αύτή, ούχ ηττον δμως τήν είχε κραταιότατα συγκινήσει, 
είς τοιαύτην στιγμήν αστραπηδόν έπισκήψαν. Ιστατο λοι- 
πον έρυθριώσα και άποροΰσα. Αλλ ί  σεβάσμιος άγαλμα- 
τοποιος, λαβών αύτήν άπο τής χειρδ;, ώδήγησεν ένώπιον 
τοΰ στυλοβάτου τοΰ άγάλματος τής Παλλάδος, και έ/.εΐ- 
Οεν έςέφρασε τήν εγκάρδιον ευγνωμοσύνην του προ; τον 
έπευφημουντά λαον, ένώ ή Μιλησία, σταυρώσασα τα; χεί- 
ρας έπ! τοΰ στήθους τ η ;, άπήντησε προ; τάς έπευφη μ ία; 
τοΰ λαοΰ δια βαθεία; και Οελκτικωτάτη; υποκλίσεως. 
Ειτα δέ, έπιστρέψασχ προς τάς συνοδευούσας αύτήν φιλ- 
τάτας μαθήτριας, έκαλύφΟη ταχέως δ·.ά τής σκέπη; της, 
προσπαθούσα νά κρύψν) υπο τάς πτυχά; της τήν βαθέίαν 
συγκίνησιν τοσοΰτον άπροσδοκήτου κα! έκμαγευτικής 
σκηνής.

Κ α ! ταΰτα  μέν τά  κατά τήν εορτήν ταύτην. Αλλά τίς 
ήδύνατο νά φαντασΟή δτι μετ ολίγον καιρόν βαρεία κα! 
άδικος κατηγορία ήθελε ρίψει τδν γηραιόν άριστοτέχνην 
είς τδ  δεσμωτήριον, πρδς μεγίστην θλίψιν τοΰ ΤΙερικλέους 
κα! τής Ασπασίας, δπου δ άγαθδς γέρων θά εύρισκε τδν

θάνατον, προφέρο>ν ώς τελευταίαν τήν φιλτάτην αύτώ
λέξιν δ II α ρΟεν ώ ν ; . . .

Τοιαύτη ή άστασία τοΰ άστατοτέρου και αύτοΰ τοΰ
θαλασσίου κύματος οχλου!

A! AN TIGECEIt

—  ΓΙόσον έρυθριώ, φίλε μου, δσάκις σκεφθώ τάς άν- 
τιθέσεις τοΰ χαρακτήοός μ ο υ ! έλεγε χθές γενειοτρόφος 
τ ι ;  κύριος, άποτεινόμενος είς γείτονά του καπνίζοντα νω- 
/ελώ ς έντδς καφενείου τινδς τής πόλεώς μας. όμοιάζο* 
μέ τους άρχαίους σας νόμους, οΐτινες ευρίσκονται πάν
τοτε είς άντίθεσιν πρδς *άλλήλους.

—  Τοΰτο, άπήντησεν δ λάτρις τής Θέμιδος, άφίνων 
νέφος καπνοΰ νά έξέλθη τοΰ στόματός του, πρέπει νά τδ 
άποδώσης είς την άνατροφήν σου.

—  Συγ/ώρησόν με νά σε έρωτήσω, διέκοψεν δ πρώ
τος, είς ποίαν τών δύο έννοεϊς; διότι μάθε, φίλε μου, δτι 
ελαβον δύο άνατροφάς, τήν τών διδασκάλων και τήν τών 
γονέων μου.

—  Αναμφιβόλως, άπήντησεν δ άλλος, είς τήν τελευ

ταίαν.
Εστέναξεν δ πρώτος, και σκεφθεις ολίγον επεφερε.
—  Ε χεις δίκαιον. Ενθυμούμαι δτι, ένώ δ διδάσκαλός 

μου άφ’ ένδς μο! έδίδασκε τήν σοφίαν, δ πατήρ μου άφ 
ετέρου μο! έδίδασκε τήν μα τα ιότητα  τοΰ κόσμου, και 
ενώ τήν πρωίαν δ είς μέ έφερεν είς τήν Εκκλησίαν, ουτος 
τδ εσπέρας μέ ηγεν είς τδ Οέατρον’ ώστε την πρωίαν 
ή μην εύσεβής χριστιανός, κα! τδ εσπέρα; φανατικός ει
δωλολάτρης. Κα! σημείωσον δτι αί μεταμορφώσεις αυται 
μο! ήοεσκον, καθ’ δσον ή μην βέβαιος δτι θά ακούσω τδ 
εύγε! τής μητρός μου, άπαγγέλλων αύτή την προσευχήν 
μου άλανΟάστως, και τάς χειροκροτήσεις των παρευρε- 
Οησομένων είς τήν εσπερινήν συνανας-ροφήν μας, αν έψαλ- 
λον έπ ιτυ /ώ ; νέον τι ασυ.α του μ ελο δ ρα μ α το ;. Αι δε με
ταμορφώσεις αυται μοι ήοεσκον πολυ, καθοσον επεριμε- 
νον νά ακούσω πάντοτε έπαινόν τινα. ΙΙρεπει δε να προσ
θέσω δτι πολλάκις παρευρέθην είς συνομιλία; ούχ! τόσον 
ήΟικάς. ΠροσεπάΟουν νά μέ διδάξουν να μή κατακρίνω 
ποτέ, καί δμως ή μητηρ μου ούδέποτε ελειψε^ λοιδο- 
ροΰσα οίανδήποτε κυρίαν ήκουεν επαινουμένην. Εσο αυ
τάρκη;, μοι ελεγον, κα! τήν αύτήν^ στιγμήν μοι ώμίλουν 
περ! συμποσίων πολυτελεστάτων. Αγαπα την λ ιτότη τα , 
μοι ελεγεν ή μήτηρ μου, διότι εινε μια τών αρεστών, και 
δμως αύτή έκοσμεΊτο με πολύτιμα φορέματα. Εσο υπο- 
μονητικδς, μέ συνεβούλευεν δ πατήρ μου, και μετα πεντε 
λεπτά έδερε τδν πρώτον διαβάτην, διότι τδν ώθησεν 
άκουσίως έκηλίδωσε τδ φόρεμά του. Ωστε, άλλα άκούων 
και άλλα βλέπων, έμορφώθην και έγώ άναλόγως καί 
κατήντησα κράμα άντιθέσεων. Αν οφείλω τα υτας είς τον 
διδάσκαλόν μου η είς τους γονείς μου, συ κρ’.νε.

—  Τδ κακδν, φ»λε μου, το^το είνε πάγκοινον σήμε
ρον* διότι πάντε; ο! νέοι λαμβάνουν τήν αύτήν μέν ήν σύ 
ελαβε; άνατροφήν, δυστυχώς δμω; ούχ! και τήν αύτην 
εύθύτητα νά δμολογοΰν τάς έλλείψεις των.
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—  11! δέν αρκεί, φίλε μου, μόνη ή εύθύτης αυτη, άλλά 
ποέπει νά εύρωμεν και τήν θεραπείαν* διότι ούδέν υπάρ
χει ί ιά  τδν άνΟροίπον ταπεινότερο ν, ή τδ νά πράττη  τδ 
αντίθετον τοΰ ο,τι λέγει. Περιγελώ, φίλε μου, ένίοτε τους 
εύήθει; εκείνους, ο'ίτινες δεν παύουσιν έπαναλαμβάνοντες 
οτι έγευμάτισαν με τδν Κ. Πρέσβυν ή μέ τδν Τπουργδν, 
ένώ έγώ άφ ετέρου σκέπτομαι πώ ; νά ευρω τδν τρόπον 
δπο>; έν τή σειρά τή ; δμιλία; έπαναλάβω τάς λέξεις, ας 
μο! είπον ί  Κ. Πρίγκηψ ?) ή Κυρία τοΰ Πρέσβεως! Υπάρ
χε ι γείτων μοΰ τις, οστις κατηνάλωσεν δλην του σχεδόν 
τήν περιουσίαν οικοδομών κα! κατε<ϊαφίζων τήν οικίαν 
του* και δτε μέν έπισκευάζο>ν τήν πρ!ν έλικοειδή κλί- 
μακκ του είς εύθείαν, δτε δέ χρωματίζων τά  παράθυρά 
του πράσινα, ένώ πρδμικροΰ, οντα κυανα, τά έχρωμάτισε 
στακτόχροα. Εισέρχεται τις παρ αύτώ τδν Ιανουάριον 
διά μεγάλη; τινδ; πύλης βλεπούσης πρδς βορράν* τδν 
Φεβρουάριον ισως είς τήν θέσιν της θά εύρη διάφραγμα, 
κα ι τήν πύλην πρδς νότον, ϊνα μετ ού πολύ τήν ζητήση 
πρδς μεσημβρίαν. Οσον διά τάς αίθούσας του, ώ! πρέπει 
νά είσέρχηταί τις με προσοχήν, διότι είνε φόβος μήπως, 
κατευθυνόμενο; είς τδν κοιτώνά του, εύρεθη αίφνης είς 
τδ  μαγειρειον. Βεβαίως θά δνομάσητε τδν γείτονά μου 
μανιώδη, ή τούλάχιστον τρελλον* άλλά ποιον όνομα θά 
οώσητε τότε εί; έμέ, τδν καταστρέφοντα δλόκληρον δεν- 
δροστοιχίαν τοΰ κήπου μου, ϊνα την μεταθέσω άλλοΰ; 
δστι; πληρώ γής μίαν λίμνην, ϊνα τήν κατασκευάσου σκι
άδα; Αναμφιβόλως Οά μο! είπήτε δτι δέν υπάρχει δια
φορά μεταξύ τοΰ γείτονός μου κα! έμοΰ. Πόσον ή κε
φαλή μου, φίλε μου, είνε κούφη, και πόσον αξιοθρήνητοι 
είσίν οί άνθρ(οποι άν μέ ομοιάζουν!

—  Εάν σας όμοιάζουν! μή άμφιβάλλετε ποσώς, φίλε 
μου. Νομίζετε δτι ή δεσποσύνη Λ. Κ.... ή τι; δρκίζεται 
ποτέ νά μη λάβη σύζυγον Ελληνα, διότι οί Ελληνε; είνε 
ολίγον άβρόφρονες κα! δέν γνωρίζουν νά φερθούν πρδς 
τάς κυρία;, άν έζητείτο παρά τίνος, ηθελεν έξακολουθεί 
νά έκφράζηται ουτω; 11 δ Κύριος Β... οστις κατακρίνει 
τούς άριστοκράτας, άν είχε τήν σχέσιν τίνος ές αύτών 
και ήδύνατο νά τούς πλησιάση; Η ή Κυρία Μ.... ήτις 
προσποιείται τήν σώφρονα, και δμω; στενοχωρεΊται οσα- 
κις βλέπει δτι δέν ακολουθείται άπδ τά  θ ύ μ α τ ά  τη;; 
θ !  φίλε μου, π ά ν τ ε ς  έ σ μ έ ν  τ ή ς  α ύ τ ή ;  ζ ύ μ η ς .  
Εισέρχεσαι παρά τή Κ. Π. . σέ δέχεται μέ τδ μειδίαμα 
είς τά  χείλη, σέ έπ ιπλήττει διότι τόσον καιρόν τήν ελη- 
σμόνησες, σέ παρακαλεί νά ερχησαι συνεχώς παρ αυτη 
και άπέρχεσαι λέγων, τίοόντι πόσον έφάνην άνοητος νά 
λησυ.ονήσω τόσον καιρόν την φιλομειδή και φιλόφρονα 
ταύτην Κυρίαν! Αλλ έπανέοχεσαι τήν έπαυριον; σε οε- 
χ ε τα ι μέ ψυχρότητα, σοι άπαντα λακωνικώ;, 'κα'. συνε
χώς θεωρεί τδ έντδς τής αιθούσης της έκκρεμές. Εγεί
ρεσαι και άπέρχεσαι, δρκιζόμενος νά μή επανελθης πλέον 
κα! δμως μετά τινα καιρόν τήν έπισκέπτεσαι παλιν. 
Βλέπεις τδν διερχόμενον την στιγμήν ταύτην έςωθεν; 
ΐδέ πόσον είνε κατηφής. Εινε δ Κ. Δ... δστις εγενετο ο 
αϊτιος τοΰ θανάτου τής δυστήνου συζύγου του, και οστις 
τώρα τη  έγείρει μαυσωλεία κα! δέν δύναται νά προφέρη 
το  ονομά της χο>ρΙς νά κλαύση. Πόσον η δυστυχής θά 
ήγαλλετο άν πρδ; στιγμήν άνέζη κα! έβλεπε τα  δάκρυα 
δσα εις τήν άνάμνησίν της χύνει έκείνος, είς τοΰ δποίου

τούς οφθαλμούς δέν άνέγνωσέ ποτε είμή τδν θυμδν, καί 
άπδ τά  χείλη τοΰ δποίου δέν ήκουσεν είμή ύβρεις f

— ■ Βλέπεις λοιπδν, φίλε μ ου ! Τοιοΰτος δ άνθρωπος' 
καλδς κα! συνάμα κακδς, δίκαιος κα! συνάμα άδικος, 
εύθυμος κα! μελαγχολικδς, ευεργέτης κα! άρπαξ, έπ ι- 
τά ττω ν  άλλοΰ κα! διοικούμενος είς τδν οίκόν του άπδ 
τδν υπηρέτην, περκρρονών άλλοΰ μυρίων βολάς τηλεβό
λο^/ κα! δμως τρομάζουν είς τήν πτώσιν ένδς ποτηρίου. 
ό  Εκκλησιαστής έλεγε «Μ αταιότης ματαιοτήτω ν!» κα! 
έγώ λέγο> «Αντίθεσις άντιθέσεων!» δπερ εινε ταυτόση
μον. Πλήν τ ί  νά κάμωμεν; Ας γελώμεν μέ τάς άδυνα- 
μίας μας, άς χειροκροτώμεν διά τάς καλάς πράξεις μας, 
άς μή έκπληττώ μεθα, κα! πρδ πάντων άς συγχωρώμεν.

—  Εισθε, φίλε μου, πολύ έπιεικής, λέγει δ είς.
—  Διότι, άπαντα  δ ετερος, έγνώρισα καλλίτερον υμών 

τήν ζωήν.
ΛΑ. I. ΣΤΑ ΜΑΤΙ ΑΔΗ I .

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ KINAt

(‘f r o  I. Ν. ΛΚΠΑΔΕΩΣ, κατά τδν J. J. AMPERE.)

α '. ΠΟΛΙΤΕΙΟΓΡΑΦΙΛ.

Πρδ διακοσίο^ν ήδη έτών έξερευναται ή έσωτερική κα- 
τάστασις τής Κίνας. Εκ δέ τών περ! αύτην ένασχολη- 
θέντων, οί μέν ιεραπόστολοι * έκλινον πάντοτε είς υπερ- 
βολάς, άλλοι δέ τούναντίον έσπούδασαν νά έξευτελίσωσι 
τήν άρχαιοτάτην ταύτην χώραν κα! τδν φιλοπονώτατον 
αύτής λαδν, τδν άντίποδα, ούτως είπείν, πάντο>ν τών 
λοιπών έπ! τής γής.

Αί κακίαι κα! αί άρετα! τών άπογόνων τής αρχαίας 
Σηρικής (1) άπεδόθησαν είς τδ κλίμα παρά πολλών* άλλ 
υπάρχει ήδη ίκανώς άποδεδειγμένον δτι δ τόπος δέν ενερ
γεί τοσοΰτον έπ! τών άνθρώπο^ν, οσον ή Κυβέρνησις, ή 
θρησκεία κα! ή άνατροφή των* καθώς λέγει κα! Κινέζος 
τις ποιητής, δ Αιέου-σού: «Ούδέν κλίμα τιθασσεύει τδν 
τίγριν, ούτε άνδρίζει τδν λαγω όν.»

Αι περ! χρονολογίας τής Κίνας διατριβα! θεωροΰνται 
σπουδαιαι κα! λόγου άξιαι, κάν περιέχωσί τινα  σφάλ
ματα* τήν δέ φυσικήν και γεωγραφικήν της εκθεσιν διε- 
πραγματεύθησαν πολλοί. Συντελοΰσι δέ είς τδ  έσφαλμέ- 
νον πρδς τήν κρίσιν κα! ακρίβειαν κα! οί Σήρες είτε Κι
νέζοι αύτο!, ώς κομπορρήμονες κα! υπδ έκτόπου εθνικής 
περιφιλαυτίας νικώμενοι.

Σποράδην δμως περιέγραψαν πολλά άξιάκουστα νεώ- 
τεροι περιηγητα!, έν οίς δ διαβόητος Αβελ Ρεμουζάτος, 
δ'στις ένησχολήθη έξαιρέτως είς τδν κλάδον τοΰτον τής 
Ασιατικής φιλολογίας. Οθεν έξ αύτοΰ μάλιστα έρανιζό- 
μεθα τήν άκόλουθον περ! Σηρών σύνοψιν.

Η Κίνα, παραφθορά τοΰ Τσ!ν, λέγεται ουτω παρά 
τινα αύτοκράτορα βασιλεύσαντα 2 5 6  έτη πρδ Χρ. Ου-

(I) Νοαίζω οτ·. η Κίνα έλέγε-ο κατά τούς αρχαίου; (Πλίνιον, 
ΙΙτολεμ,χΤον κτλ.) Σ ή ρ ε ς ,  παρά τδ σ έ ^ σ έ ρ  τήν μέταςαν* οΐ δέ 
Σίναι ήταν είς τήν /ώ ραν τών σημερινών Βιρμάνων.
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το κ  έμαθον αυτήν προφερομένην οι Πορτογάλλοι πρώτοι 
παρά των ΜαλαιβΙων ναύκληρων, οΐτινες την έγνώριζον 
3 0 0  έτη πρδ Χρ.

Ε /ε ι μήκος '1 400 λευγών άπδ του Κασγάρου προ; 
δυσμάς μέχρι του ακρωτηρίου Λεσσεψ προς άνατολάς, και 
7 0 0  πλάτος άπο το ορος Δάβα προς άρκτον μέχρι τής 
παραλίου πόλεως Αούί-Τσεού πρδς νότον* τά  δε παράλια 
εκτείνονται είς επέκεινα τών 1 0 0 0  λευγών.

11 γεωμετρική έπιφάνειά της υπολογίζεται 6 7 4 ,0 0 0

ρώπην ολην* έλαττουται ομως τής Ρωσσίας, ητις υπο
χωρεί τουναντίον είς την Κίναν κατά τον πληθυσμόν, τον 
πλούτον και τάς τέχνα :.

Είς τάς μακράς διαστάσεις ταύτας περιλαμβάνονται 
και τόποι πολλοί υποτελείς τής Κίνας, οίον το κυρίως 
Θουβέτ, το Βουτάν, το μικρόν Θουβέτ, ή μικρά Βουχα- 
ρία, η Οϊγουρία, ή Καλμουκία η Μογγολία δυτική, ή 
Μογγούξ, η Μαντσουρία, τδ  Τ αγγουτ, η χερσόνησος Κο
ρέα, ή νήσος Σεγαλλιέν, ή Φορμόζα κτλ.

Εκ τούτων ή Βουχαρία υπήρξεν ή πατρίς τών αρχαίων 
Σκυθών τής Ασίας, κατά τον Ηρόδοτον και Στράβωνα, 
οΐτινες εύρίσκονται νυν διεσκορπισμένοι είς την Ταυρικήν 
χερσόνησον (Κριμαίαν), την Περσίαν, τάς περί τδν Καύ
κασον χώρας καί τήν Σιβηρίαν.

Οι Κινέζοι άνήκοντες, ώς φαίνεται, είς τήν Μογγολι
κήν ειτε κιτρίνην γενεάν, άναμεμιγμένην μετά ποικιλίας 
τινδς τών γενεών Ινδικής και Μαλαισικής, αιτινες προήλ- 
Οον ίσως άπδ συνδυασμδν τής Αίθιοπικής και τής λευκής 
9) Σκυθικής, άπώλεσαν μέν τδν πολεμικδν χαρακτήρα τών 
προγόνίον των Μογγόλων, άλλά κατεστάΟησαν εμπορικοί, 
βιομήχανοι, μικρολόγοι περι τάς φιλοφρονήσεις και δε
ξιώσεις* εχουσι δέ πολλήν ομοιότητα και μετά τών Αι
γυπτίων κατά τε  τδ η0ος και τάς ΟεσμοΟεσίας. Οι εμ
πορευόμενοι έξ αυτών, ειτε παράλιοι, δμιλοΰσιν έκ τών 
ξένων γλωσσών μάλιστα την Πορτογαλλικήν, Ισπανικήν, 
Αγγλικήν και Μαλαισικήν.

Διαιρούνται δέ είς τέσσαρας τάξεις: τους λογίους, τούς 
γεωργούς, τους χειρώνακτας καί τους έμπορους.

Δέν υπάρχει παρ’ αύτοίς κληρονομική ευγένεια, άλλ 
έκαστος τιμ α τα ι κατά τήν άτομικήν του άξίαν. 6  δο- 
ξασΟείς μάλιστα έκ τών πράξεών του έξευγενίζει καί 
τους προγόνους του. Μόνοι άπολαύουσι δικαιωμάτων κλη
ρονομικών δ αύτοκράτωρ καί οί έκ τής οίκογενείας του 
ηγεμόνες, έκτος τών άπογόνων του μεγάλου νομοΟέτου 
των Κουνφουκίου, είς τιμήν τοΰ δποίου καί ναούς άνή- 
γειρον.

Λς υπέρτατος κυριάρχης τιμ α τα ι δ αύτοκράτωρ, 071 
λέγεται καί υίδς του ήλίου.

Τδ πολίτευμα υπάρχει δεσποτικδν μετά πατριαρχικών 
τινών θεσμών καί κανόνων τοΰ Κουνφουκίου. Συγκιρναται 
ομως ή άπόλυτος έξουσία ύπδ δικαίων έν γένει νόμων, 
του προνομίου οπερ εχουσι τινες δικας-*ί τοΰ ύποβάλλειν 
παρατηρήσεις, καί τής έκλογής τών άρχόντων, ειτε δη
μοσίων λειτουργών, πάντων έκ τής τάξεως τών λογίων. 
1) αύτοκράτωρ τής Κίνας περιφρουρείται ύπδ ραβδούχων 
καί δορυφόρων, καθώς καί οί υπάλληλοι αύτοΰ, καί άπαι-

τεί άπεριόριστον σέβας* οθεν, αν κατά τύχην άπαντήσας 
τις αύτδν, δέν πέση πρηνής στρέφων τά  νώτα πρδς αύτδν, 
τιμωρείται διά θανάτου.

Η Κυβέρνησις συγκροτείται ύπδ £ξ ύπερτάτων ύτ,ουρ- 
-είων* άλλ’οί σύμβουλοι ύπόκεινται καί αύτοί πλημμε- 
λοΰντες είς τάς αύτάς ποινάς, είς τά ; οποίας υποβάλλεται 
καί ο ψιλδς αύτδς αχθοφόρος.

Αί τιμωρίαι δέν άναλογοΰσι παντελώς πρδς τδ βάρος 
τοΰ έγκλήματος. Ο ποινικδς τών Κινέζων νόμος έχρημά- 
τισεν δ τύπος τοΰ Δρακοντείου, άλλ’ή αύστηρότης αύτοΰ 
κολάζεται πολύ περί τήν έκτέλεσιν.

II έπανάστασις επιφέρει την τιμωρίαν ολοκλήρου τής 
οίκογενείας.

Τδ διαζύγιον γίνεται εύκολώτατα* δ σύζυγος δύ-.κται 
νά τδ ζητήστ, 1) διά στείρωσιν τής γυναικός’ i )  μοιχ ..αν’ 
3) κακολογίαν* 4) κλοπήν* 5) ζηλοτυπίαν* 6) λέπρα·/ 7) 
άρνησιν νά υπηρέτηση τον πενΟεοον την πενθεραν. Α πα
γορεύεται είς τήν γυναίκα νά ζητήση διαζύγιον, άλλ 
αυτη έπικαλείται την διάστασιν δι’ αίκίσεις, μα σ τιγώ 
σεις, κτλ.

Τδ έσο)τερικδν έμπόριον γίνετα ι δραστηριώτατον, τδ 
δέ έξωτερικδν ολίγον* ουτω π . χ . έξάγεται τέΐον ύπδ τών 
Αγγλων 50 εκατομμυρίων μόνον άξίας, είσάγεται δε 
οπιον 45 η 50 .

Ουτε είς τήν Αγγλίαν ευρίσκεται τοσοΰτος πατριο>τι- 
σμδς καί τοσαύτη φιλοπονία οσον έν Κίνα* άλλ αντι τών 
άρετων τούτων οί Κινέζοι κατηγοροΰνται ως άκόλαστοι, 
κερδαλεόφρονες, ψεΰσται, άπατεώνες, καί άγενεις η
άναν δοοι.

Β'. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Σπάνιοι εύρίσκονται οί μή γνωρίζοντες νά αναγινω- 
σκωσι καί νά γράφωσι Κινέζοι.

1Ϊ γλώσσά των κ α τ’ άρχάς ητο ιερογλυφική, νΰν δε 
μετεβλήθη είς μονοσυλλαβικήν* οθεν έχει χαρακτήρας ιδε
ογραφικούς καί 35*0 συλλαβάς, αί οποιαι, εςαπλώς ποο- 
φερόμεναι, παριστάνουσι πάντοτε διάφορον έννοιαν και 
άποτελοΰσι 1 2 0 0 — 1300 λέξεις.

Ουτω, κατά τδν Ρεμουζάτ, δι ενδς μονού ήχου ο Κ ι
νέζος έκφράζει τδ πραγμα αμέσως* τά δε σημεία, ειτε οι 
χαρακτήρές του, δέν έμφαίνουσι φωνήν, άλλ ομοιά^,ουσι 
μέ τά  αριθμητικά σύμβολα 3 , 4, τά  οποία άμα ίδω
μεν έννοοΰμεν εύΟυς τδ  δύο, τρία, τέσσαρα ώστε ο'. Κι
νέζοι είκονίζουσι τά  αντικείμενα ώς δι αριθμών. ()0εν 
πολλά Ασιατικά έθνη, άλλας γλώσσας λαλοΰντα, j ' -τα- 
χειρίζονται τά  Κινεζικά γράμματα , καθώς παντες οί λαοι 
τής Εύρώπης μεταχειρίζονται τους αύτούς Αραβικού: χα 
ρακτήρας, αν καί δμιλώσι διαφόρους γλώσσας.

Οσον αί λέςεις υπάρχουσιν ολιγάριθμοι, τοσον έπλη- 
Ούνθησαν τά  σημεία τής γραφής μέχρι δηλ. 1 ,0 0 0 ,0 0 0 . 
Αλλ’ έξ αύτών πολλά ίσοδυναμοΰσιν ώς συνώνυμα* άλλα 
δέ ώς άρχαϊκά έςέπεσον είς αχρηστίαν, ώστε μόνον χ ι 
λιάδων τινών ή γνώσις άρκεί είς τήν άνάγνωσιν* η δέ σπου
δή τούτων δέν άπαιτεί πολλούς κόπους, διότι οι ριζικοί, 
ειτε πρωτότυποι, δέν ύπερβαίνουσι τους 20 0 . Τοΰτο^ δέ 
άποδεικνύει πόσον όλίγας ιδέας καί χρείας είχε κατ αρ- 
χάς τδ έθνος* επτά  π. χ . μόνον σημεία παοίστανον τ*>. ού- 
ράνια άντικείμενα, έλειπε δέ σημεΐον είς παράστασιν άφη-
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ρημένης ιδέας, οίον τής τοΰ Θεοΰ* εύρέθη δμως άλλο εί- 
κονικον τοΰ κακοΰ δαίμονος. Ιίστε έκ τούτου έξάγεται 
πότον οί Κινέζοι ησαν, έκτος των άλλων, καί δεισιδαίμονές.

λ  ατά τάς άρχάς τοΰ αίώνος τούτου η Κινεζική γλώσ
σα ητο πάντη άγνωστος είς τήν Γαλλίαν* οθεν προσε- 
κλήθη τώ  Ι 8 0 9  Γερμανός τις lin g e r  καλούμενος πρδς 
σύνταςιν λεξικοΰ, τδ οποίαν ομως δέν κατώρθωσε. Τότε 
δ Ρεμουζάτ συνέλαβε τδν σκοπδν νά σπουδάση τήν γλώσ
σαν ταύτην αύτοδίδακτος, δηλ. ούχί μόνον άνευ διδα
σκάλου, άλλά καί λεξικοΰ καί γραμματικής. Καταγινό- 
μενος δμως κυρίως είς τήν ιατρικήν, μέρος τής νυκτδς μό
νον - ιχεν άφιεροψ.ένον είς τήν μελέτην ταύτην. Μετά πέν
τε "5 έτη εκτοτε ο σοφος ούτος έξέδωκε δοκίμιον τής Κ ι
νεζικής, όπου φαίνεται ποΰ εμελλέ ποτε νά καταντήση. 
Εν /ύτω  δέ έκτος τών άλλων σημειοί καί γράμματά τ ι -  
να συμβολικά σύνθετα, οίον μ ί γ γ =  φώς, συγκείμενον 
έκ δύο άλλο^ν τοΰ ήλίου καί τής σελήνης* σ χ ο υ =  βιβλί- 
ον, έκφραζόμενον διά χαρακτήρος συνθέτου έκ δύο, τοΰ 
έκφράζοντος δηλ. τήν γραφίδα καί τοΰ τδν λόγον, ώς άν 
ελεγέ τις, ζωγραφητδς λόγος* ίου =  οργή, έκ δύο χ α 
ρακτήρων, τοΰ σημαίνοντος τδν δοΰλον καί τοΰ τήν καρ
δίαν, διότι ή οργή προέρχεται άπο καρδίαν δούλην τοΰ 
πάθους. Εκτος δέ τούτων οί Κινέζοι, προ7 ΐθέντες μόριόν 
τ ι  είς το τέλος τών άκάμπτων, ούτως είπείν, καί άκλί- 
τ<ον λέςεων, όσας μεταχειρίζονται, δίδουσιν είς αύτάς τήν 
δύναμιν τής καταλήξεως τών πτώσεων, τών χρόνο)ν, τών 
προσώπων, τών προθέσεων.

Μετά τα ΰτα  έδημιουργήΟησαν δύο καθέδραι τών δύο 
προκειμένο^ν νέο)ν φιλολογιών* δ δέ Ρεμουζάτ, προλογί
ζουν είς τδ Γαλλικδν λύκειον τδ μάθημά του, παρές-ησε 
πόσον ή σπουδή τή ; Κινεζικής ήτο περίεργος καί διά τήν 
ποίησιν καί διά τήν ιστορίαν περισσότερον, ώς περιλαμ- 
βάνουσαν τά  συμβεβηκότα 40  αιώνων καί διαφόρων άλ- 
λο^ν τής Ασία; λαών, ίαπονιτών, Κορεατών, Ταρτάρων, 
Θουβετών κτλ. Αμέσως δ’ έπειτα καί βιβλιοθήκη Κινεζική 
συνεκροτήθη έν Παρισίοις έκ 5 0 0 0  τόμων, καί δ κατά
λογος αύτών έςεδόθη είς τδ Γαλλικδν παρ’ αύτοΰ τοΰ Ρε
μουζάτ, καθώ ς.έπειτα μετεφράσθη καί μυθιστόρημά τι 
Α ί δύο  έ ξ α δ έ λ φ α ι ,  παριστάνον ζωγραφικώς τά  ήθη τών 
Κινέζων. Αύτόθι βλέπομεν τδν άνετον καί θηλυπρεπή βίον 
είς τάς άνωτέρας τάξεις* τους λογίους έν μέσω βιβλίων 
καί άνΟέων καί αρωμάτων στιχουργοΰντας ένταύτώ καί 
πίνοντας, ή φιλοφρονουμένους δι υποκλίσεων άτελευτή- 
των μέχρις εδάφους* ένίοτε δέ ύπδ τδ προσωπειον τών 
τοιο '.-των περιποιήσεων καί χαριεντισμών κρύπτονται καί 
ένεο*'οΰσι τά  αγενέστατα πάθη, έκτελείται δέ ή έπιβουλήi 4 ■ Λ
άνεπκισθήτως. ΙΙαντοΰ παρατηρείς τήν έπιτήσευσιν, την 
στάθμην καί τήν προμελέτην είς τάς έννοιας, είς τους λό-

καί ξύλο^ν. Ούτως ή κοινωνία διατηρείται πρδ αιώνων ά-

.ογιων νεοφ:
πολιτικής ένταύτώ δογματολογίας συνδεδεμένων, προσ- 
λαμοανομένων δέ είς τδ σώμα μετά προηγηθείσαν έξέτα- 
σιν τής παιδείας των. Εν τούτοις ή καλλονή θέλγεται

ύπδ τοΰ υθλου τής τοιαύτης δοκιμασίας καί στιχουργίας 
τών Μανδαρίνων, καθώς άλλαχοΰ υπδ τής άνδρίας καί 
τών πολεμικών κατορθωμάτων.

Τ .  ΕΠΙΣΤΗΜΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.

Πς ίατρδς δ Ρεμουζάτ δέν διευκρίνησε πολύ τά  τής 
ιατρικής τών Κινέζων, προσο>χθισμένος ϊσως ύπδ τών 
δεισιδαιμονιών, αί δποΐαι εις τάς συνταγάς των άναμι- 
γνύονται. Λέγεται δέ δτι οί Κινέζοι έξησκήθησαν το 
σοΰτον είς τήν έξέτασιν τό^ν σφυγμών, ώστε παραδέ
χονται μυρίας αύτών ποικιλίας, καί διά μόνης τής θεω
ρίας ταύτης άναγνίορίζουσι τήν κατάστασιν καί τών 
έσωτερικών οργάνων* άλλ’ δ Ρεμουζάτ διέγραψε τδν περ- 
κινισμδν, ειτε τδν τρόπον, καθ 8ν οί Κινέζοι έμπήγουσι 
λεπτάς βελόνας είς τά  οδυνώμενα τοΰ σώματος μέρη.

"Οτι λίθοι πίπτουσιν άπδ τής άτμοσφαίρας ήμφισβη- 
τείτο μέχρι τοΰδε, ή μάλλον ούδείς έπίστευεν* άλλά τδ 
πραγμα άπεδείχθη ήδη ώς βέβαιον. Θαυμάζομεν δέ δτι 
περί τούτο^ν γίνεται λόγος καί είς τά  χρονικά τών Κινέ
ζων, έπειδή άναφέρει έξ αύτών δ Ρεμουζάτ πολλά π α -  
λαιά καί νεώτερα παραδείγματα, έξ ών τινα άναβαίνουσι 
μέχρι τών χρόνων τής κτίσεως τής Ρώμης.

ΗγνοεΊτο μέχρι τοΰδε πόθεν οί Καλμοΰκοι, ποοιζόμε- 
νοι τδ άμμωνιακδν άλας, τδ μεταφέρουσιν είς άπασαν 
τήν Ασίαν’ άλλ’ έρωτηθείς περί τούτου παρά τίνος γαιω- 
λόγου δ Ρεμουζάτ, ευρεν είς τήν Κινεζικήν έγκυκλοπαι- 
δείαν δύο ορη πυρίπνοα, ύποκαιόμενα έν μέσω τής Ασίας, 
400  λεύγας δηλ. μακράν τών παραλίων, δπου υπετίθε
το οτι συνήθως εύρίσκονται τά  τοιαΰτα μεταλλεύματα.

Θαυμάζομεν δτι οί Κινέζοι γνωρίζουσι τάς έγκυκλο- 
παιδείας, άλλ’ έχουσι μάλιστα καί πολλάς’ ώς άξιολο- 
γω τάτη  δέ πασών θείορείται ή έκδοθείσα είς τήν ίαπονί- 
αν, τής δποίας δ Ρεμουζάτ έδωκε πλήρη άναλυτικδν τών 
περιεχομένων άρθρων πίνακα.

Τά τοιαΰτα βιβλία άναφαίνονται είς δύο πάντ*/) άντιθέ- 
τους περιόδους τοΰ βίου τών έθνών, δηλ. κατά τούς πρώ
τους χρόνους καί κατά τούς τελευταίους, σχεδδν δμοίως. 
Διότι έπί μέν τής άμαθείας αίσθανόμεθα τήν χρείαν νά 
συμπεριλάβωμεν πάσας τάς γνώσεις* οταν δέ αι έπιστή- 
μαι ύπάρχωσιν ήδη άνεπτυγμέναι, εχομεν άνάγκην νά 
τάς συνοψίσωμεν. Ούτο> τά  άρχαιότατα τών λαών βι
βλία πεοιέχουσιν δλον τδν ύπάρχοντα θησαυρδν τών γνώ - 
σεο^ν ύπδ θρησκευτικόν τ ι  κάλυμμα καί είς ποιητικδν 
υφος, δπου ώς έν νωνευτηρί<μ τά  παντα συγχεονται καί 
άναμιγνύονται. Οθεν άρχόμεθα πάντοτε έκ τής γενικής 
έπόψεως τοΰ αθροίσματος, έπειτα δέ μεταβαίνομεν έκ τών 
καθόλου είς τά  καθ’ £/.αστα* άφοΰ δέ άνερευνήσωμεν 
κατ’ $ ίαν πάντα τά  μέρη, συμπηγνύομεν αύτά είς κοινόν 
τ ι οικοδόμημα, τδ δποίον ειχομεν τέως διαλελυμένον, 
ώστε εις τε  τδ τέλος καί τήν άρχήν χοησιμεύουσιν δμοίως 
σχεδδν αί έγκυκλοπαιδεΐαι.

Τοΰτο συνέβη καί κατά τδν μεσαιώνα, διότι ή έποχή 
αυτη ήτο κοιτίς νέας κοινωνίας καί τάφος συνάμα τής 
άρχαίας καί έκλειπούσης ήδη. Οθεν τότε μάλιστα έπολ- 
λαπλασιάσθησαν καί έγκυκλοπαιδικά συγγράμματα, ονο- 
μασθέντα πομπωδέστερον ποτέ μέν θ η σ α υ ρ δ ς ,  ποτε 
όέ ε ι κ ό ν ε ς  τοΰ κόσμου καί θ έ α τ ρ α  τής ρύσεως* αύτό
θι δέ εύρίσκοντο άποτεταμιευμέναι άπασαι αι τών προ-



γόνων μαθήσεις. Αλλ’ είς τοιαύτην τινά κατάστασίν ευ- 
ρίσκονται καί οι Κινέζοι, V) δε επιστη[Αη των φαίνεται 
καί νηπιώδης ένταύτω καί γηραιά κατά τινα λόγον, το 
[Λεν πρώτον ώς περιωρισαένη καί ατελές, τό δε δεύτερον 
ώς άρ^αιοτάτη, οσον τό έθνος. Καί ούτως έχουσα όαως 
η έγκυκλοπαιδεία της ίαπονίας τι;/.αται ώς πανδέκτης 
παντοδαπών έπιστημονικών, φιλολογικών καί τεχνικών 
γνώσεων, έκ του δποίου καί ημείς αυτοί ήδυνάμεθα πολ
λά (υφελίμο)ς νά άρυσθώμεν. Συγκροτείται όε ες ογόοη- 
κοντα τόμων ογκωδέστατων οκταπήχου μεγέθους, οπου 
έκαστον πραγμα ευρίσκεται είκονισμένον, φέρει δε παρα
κείμενον το ονομα εϊς τε την Κινεζικήν καί ίαπονικήν καί 
άλλας ξένα; (της Ευρώπης) γλώσσας, ί ϊ  δημοσία βιβλιο
θήκη τών ΙΙαρισίων έχει την εγκυκλοπαίδειαν ταύτην.

Οί Κινέζοι ένόησαν ηδη έκ πολλοΰ την λογικότητα 
τής υπο τοΰ Λινναίου κατά πρώτον είσαχθείσης δνομα-

σιαστικοΰ ?) επιθέτου προστιθεμένου, καί λέγομεν c a m s  
v u l p c s ,  c a n i s  loo, ro su  c a n i n o ,  v io la  t r i c o lo r ,  κτλ. 
εχουσι καί αυτοί χαρακτήρας γραφικώς τά είδη έκφρά- 
ζοντας. Ούτως, δταν Οέλωσι νά σημάνο>σι τον λύκον καί 
την άλώπεκα, σχηματίζουσι δύο γράμματα έκ δύο μερών 
σύνθετα, ές ών το μέν κοινδν παριστάνει τον κύνα ώς τύ 
πον, το δέ μερικόν το είδος. Εκτος δμ<ος τούτου, περι- 
λαμβάνοντες έν συνόψει τάς αναλογίας τών οντων, υπά- 
γουσι τδν λύκον, την άλώπεκα, την ικτίδα καί τά  άλλα 
σαρκοφάγα εις τον κύνα, τά  διάφορα είδη τών αιγών είς 
τδ  πρόβατον, τάς κεμάδας (άντιλόπας), τάς δορκάδας, 
τούς δασύποδας, τον μοσχοφόρον βοΰν είς την ϊλαφον, τά  
άναμηρυκώμενα είς τδν βοΰν, τά  τρωκτικά είς τδν μΰν, 
τά  παχύδερμα είς τδν χοίρον, τά μώνυχα κτλ. είς τδν 
Υππον.

Τί πλειότερον κατά τοΰτο επραξαν δ Λινναΐος, δ Κυ- 
βιέ καί δ Ζουσιώ;

Οί Κινέζοι σημαίνουσι τά  έντομα δι δνόματος, παρι- 
στάνοντος αύτά ώς φέροντα έξωθεν τά  δστα, καί συγ- 
χεόμενα μετά τών διαφόρων μαλακοστράκων. II συγκρι
τική ανατομία άποδεικνύει δοθδν καί τον δρον τοΰτον.

Οί Κινέζοι υπερβαίνουσι τούς Ευρωπαίους κατά την 
μεταξουργίαν, την κεραμικήν £ν γένει, μάλιστα όε την 
τών μυρρίνων λεγομένων αγγείων ειτε φαρφουρίων, την 
κατασκευήν τοΰ μέλανος καί άλλων χρωμάτων* μόνοι δέ 
γνωρίζουσι την καλλιέργειαν τοΰ τεΐου. Μετεχειρίζοντο 
δέ έκπαλαι τδν πολοδείκτην, ειτε την μαγνητικην πυξίόα, 
τδ χαρτονόμισμα, την τυπογραφίαν, την πυρόκονιν καί 
τά έξ αύτής έμπρηστηρια μηχανήματα κτλ . ονομάζοντες 
την κινητήν πυραυλοστιχίαν κεραυνοβόλους άμαξας.

Εκ τούτων δ πολογνώμων, είτε ή μαγνητικη πυξίς, 
μετεκομίσθη είς την Ευρώπην βεβαίως υπδ τών Αράβων, 
τών δποίων πλοία, αναγόμενα έκ τής Ερυθρας θαλάσσης, 
είτε τοΰ Αραβικοΰ κόλπου, παρέπλεον τά παράλια τής 
Ινδίας, δπου συνηντώντο μετά τών Κινεζικών δλκάδων. 
II πυρόκονις δμως καί ή τυπογραφία ήλθον πιθανότατα 
διά ςηοας.

Αλλά πώ ς αί εφευρέσεις αύται δέν διεκοινώθησαν είς 
την Ρωσσίαν έπί τών Μογγολικών πολέμων, δτε ηύξη-

σεν ή κοινωνία τής Ασίας καί τής Ευρώπης; ΓΙώς δέ καί 
δ Βενετδ; Μαρκοπωλος, δστις, ευνοούμενος παρά τοΰ αύ- 
τοκράτορος τής Κίνας, περιώδευσε πολλούς τής έ π ιο α -  
τείας του τόπους καί άνέφερε πρδς αύτδν τας ιδέας του, 
άπεσιώπησε παντελώς τήν τυπογραφίαν εί; τήν εκθεσιν, 
τήν δποίαν κατέλιπε; Προσθετέον δέ καί τοΰτο, δτι ή 
τέχνη αυτη προώδευσε πολύ* είς τήν Ευρώπην άφ οτου 
έπενοήθη η απλώς είσήχΟη παρά τοΰ Γερμανοΰ Γουττεμ- 
βέργου* διότι άπδ ξυλίνων σανίδων, εϊτε πινάκων, οπου 
ησαν τορευτά τά  γράμμ ατα , ύστερον τα ΰτα  κατασκευ- 
αζόμενα μεταλλικά έχωρίσθησαν καί ήδη συνάπτονται 
είς έν διά τήν σύνθεσιν τής λέξεο>ς, ένω οί Κινέζοι δ*α- 
τηροΰσι μέχρι τοΰδε τδν αύτδν ξυλογραφικδν τρόπο..

* ?/
(Επετα*. τδ τέ λ ο ;. '
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Οί μεγάλοι άνόρες είσί κτήμα ολοκλήρου τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους, καί ουδέν έθνος δύναται δικαίως νά καυ- 
χηθη διότι ειδεν αύτούς έξερχομένους άπδ τών σπλάγ
χνων του. Διά τοΰτο δταν ή γή άνοίγη τούς κόλπους της 
δπως δεχθή τδν νεκρδν, έν ω έσκήνωσεν ή μεγαλοφυ'ί'α, 
έκαστος δικαιοΰται νά ρίψη ολίγα άνθη έπί τοΰ κλειο- 
μένου τάφου του. Τδ καθ ήμας, νομίζομεν δτι άποτίο- 
μεν τδν είς τήν καλλιτεχνικήν μεγαλοφυι'αν φ ό ο ο ν ,  π α - 
ραθέτοντες ένταΰθα μετά τής είκόνος σύντομον βιογρα
φίαν τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου, ού τδν θάνατον άνήγγει- 
λον έσχάτως άπασαι τής Εύρώπης αί εφημερίδες.

0  όράτιος Βερνέ ήν τέκνον τοΰ III αίώνος, τοΰ γεν- 
νήσαντος τοσούτους μεγάλους άνδρας. 11 γραφική είχε 
μεταβή ώς κληροδότημα είς αύτδν, διότι πλείστοι τών 
συγγενών του διέπρεψαν είς τήν ώραίαν ταύτην τέχνην. 
Ενεκα μάλιστα τής καλλιτεχνικής αξίας των έδόθη αύ- 
τοΐς οίκημα έντδς τοΰ μεγαλοπρεπούς Λούβρου, δπου είδε 
τδ φώς τής ημέρας καί δ ήμέτερος Οράτιος τήν 30  Ιου
νίου τοΰ 1780  έτους. Υπδ τοιούτους αγαθούς οί(ονούς 
γεννηθείς, εδειξε λίαν πρω'ιμως τήν πρδς τήν γραφικήν 
εφεσιν καί έπιτηδειότητά  του, καί οί συγγενείς τοΰ όρα- 
τίου υπήρξαν οί πρώτοι διδάσκαλοί του. Ε ίχε σπουδάσει 
τήν γραφικήν έν τω  έργαστηρίω τοΰ τε πατρδς καί π α π 
πού του, καί μολονότι ουδέποτε υπηρέτησεν ώς στρα
τιώ της, ήρέσκετο δμως πολύ είς τάς μάχας, καί ε·.: τάς 
γοαφάς μαχών καί πολέμων έπεδόθη κυρίως, καί είς τδ  
είδος τοΰτο προέκοψε Οαυμάσίως μετά ταΰτα. Κ ατ ·: τήν 
κρίσιν τών ικανών νά κρίνωσι τοιαυτα καλλιτεχνικά έρ
γα , έθεωρήθη ώς κάλλιον παντδς άλλου δυνάμενος νά έμ- 
φυσα τήν ζωήν είς τούς πίνακας του, καί νά διαθέτη 
πολυπληθείς σειράς αντικειμένων μετά τής άπαιτουμένης 
τάξεως καί αρμονίας. Διδ καί είς τούς πίνακας του ή ζωή 
πλεονάζει, ή ατμόσφαιρα υπάρχει έν αφθονία καί οι έν 
τώ  μαγικω  έκείνω κόσμω δρώντες άναπνέουσιν έλευθέρως.

Ο όράτιος Βερνέ κατέστη λίαν δημοτικδς έν Γαλλία, 
διότι έζωγράφησε τάς 'μάχας έκείνας, αίτινες έδόξασαν 
τδ Γαλλικδν έθνος, ώς δ Ιίολύγνωτος έζωγράφησεν έντδς 
τής άριστερας τών προπυλαίων πτέρυγος τάς κατά τώ ν

ΟΡΑΤΙΟΣ ΒΕΡΝΕ.

βαρβάρων έν Μαραθωνι νίκας τών Ελλήνων. Δικαίως δέ 
ώνομασθη ό Βερανζέρος τής γραφικής, καθότι αποθανά
τισε διά τής γραφίδος του δ,τι 5 Βερανζέρος έψαλλε μετά 
τοσαύτης χάριτος έπί τής λύρας του’ τους θριάμβους, 
οηλαδη, τής Ίπα τεία ς καί τής πρώτης Αύτοκρατορίας.

Αί πολεμογραφίαι, άς κατέλιπεν δ όράτιος, είσί τό 
σον πολλαι, ώστε αδύνατος καταντα  ή άπαρίθμησίς τω ν’ 
διότι δ καλλιτέχνης ούτος ην ακούραστος, καί ούδεμία 
άλλη γραφις διετρεχεν άσφαλέστερον καί δρμητικώτερον 
έπί του υφάσματος ώς ή ίδική του, ούδέποτε δέ γονι- 
μότης^ ζωγράφου υπήρξε τοσούτω ανεξάντλητος. Γενικώς 
θεωρούμενα τα  εργα τοΰ καλλιτέχνου τούτου, άπέχουσιν 
ίσως πολυ τοΰ ιόανικοΰ τύπου* είνε δμως φυσικά, καί 
κατά τοΰτο δύναται Εν τινι μέτρω νά παραβληθή ούτος 
πρδς ενα τών αρχαίων Ελλήνων ζωγράφων, περί ού έρ- 
ρέθη δτι παριστανε τούς ανθρώπους οιοι πραγματικώς είσί.

Ο όράτιος Βερνέ έταξείδευεν έν άνέσει, διότι ή φήμη 
προηγείτο αύτοΰ καί είχε πάντοτε πλήρες χρυσοΰ τδ βα- 
λαντιον. Η γαπατο όε παρα πολλών ισχυρών καί εσχεν 
άλληλοδιαδόχως ποος-άτας του τδν πρίγκηπα Ιερώνυμον, 
τδν Λουδοβίκον Φίλιππον καί τδν Αύτοκράτορα τής Ρωσ- 
σίας Νικόλαον, δστις ματαίως προσεπάθησε νά κράτηση 
τδν μέγαν καλλιτέχνην έν Ιίετρουπόλει ώς καθηγητήν 
τής γραφικής. Εχρημάτισε διευθυντής τής έν ί>ώμγ) Γαλ
λικής Ακαδημίας κατά τδ 1 8 3 0 , μέλος της Ακαδημίας

τών τεχνών, καί καθηγητής τής Σχολής τών ώραίων τ*- 
χνών. Εύθυμος δέ, αγαθός καί πνευματώδης ών, ένεψύ- 
χονε τα  παντα διά τής παρουσίας του.

0  όράτιος ηγάπα μανιωδώς τήν ιππασίαν, ητις κυρίως 
ύπήρξεν αιτία  τοΰ θανάτου του. Πρδ εικοσαετίας σχεδδν, 
πεσών απδ τοΰ ίππου, συνέτριψε ούο τών πλευρών του* 
ή πτώσίς του αυτη παρηκολουθήθη μετά ταΰτα καί υπδ 
τριών ετέρων, αΐτινες έχειροτέρευσαν πολύ τήν νοσημα- 
τώόη κατάστασίν του, επτά δέ μήνας πρδ τοΰ θανάτου 
του συνέβη ή τελευταία πτώσίς του. Απδ τής έποχής 
ταυτης ή έντ^ΐ πλευρά τοΰ άσθενοΰς σχηματισθεΐσα φλεγ
μονή ήρχιζε νά παρουσιάζη επίφοβα συμπτώ ματα, μα
ταίως δέ ύπέτη τοσαύτας εγχειρήσεις. Η σήψις τών πλευ
ρών έπί τοσοΰτον προέβη, ώστε τήν 18 ίανουαρίου 1 8 6 3  
κατέβη είς τδν τάφον δ δημοτικώτερος καί γονιμώτερος
τής Γαλλίας ζωγράφος, διανύων τδ έβδομηκοστδν 2τος 
τής ηλικίας του.

Ο όράτιος Βερνέ δέν άφήκεν άπογόνους, διότι ή μόνη 
θυγάτηρ του άπέθανε πρδ αύτοΰ άτεκνος. Αφήκεν δμως 
τα εργα του, τα οποία θέλουν φέρει τδ ένδοξον δνομά του 
μέχρι τών άπωτέρων γενεών.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΝ. —  
Κ ατά  τήν είς τά  ορεινά μέρη της Αιθιοπίας περιήγησίν 
του , δ ταγματάρχης Αρρης εύρε λαδν πρεσβεύοντατον

προσευχόμενοι, επικαλούνται αγίους τε και αγγέλους ινα 
υπέρ αύτών μεσιτεύσωσι παρά τω  ί  ψιστω. ^

Τούς αγίους απαντας σέβονται, απονέμουσι δε ιδίως 
λατρείαν τ9ι Θεοτόκω και τώ  Αρχαγγελω Μιχαήλ. Η 
τώ ν αμαρτιών έξομολόγησις τοις εινε απαραίτητον καθή
κον. At Εκκλησίαιτων δμοιάζουσι μέ συναγωγήν Εβραίων* 
είνε μικραί και άνευ κοσμημάτο>ν, διγρημεναι εις τρια 
μέρη, έξ ών το θυσιαστήριον δεν εινε προσιτον ειμη εις 
τούς ιερείς. Αί προσευχαΐ απαγγέλλονται είς γλώσσαν 
νεκράν, και δ /ορος μιγνύεται εις ολας τας τελετας. 
Οί πιστοί έορτά^ουσιν εξίσου την πρώτην και εβδόμην 
της εβδομάδος ημέραν, το Σάββατον τών Ιουδαίων και 
την Κυριακήν τών Χριστιανών. Συνειθιζουσι την περι- 
τοαην, ητις ομως δέν εινε υποχρεωτική ειμη δια τους 
προσήλυτους. Προς άνάμνησιν δέ τοΰ Β απτίσματος τοΰ 
Κυρίου ημών, την ημέραν τών θεοφανείων κατ έτος 
έντος ρύακός τίνος άναβαπτίζονται απαντες, άνδρεςτε και 
γυναίκες και παιδία. Φυλάττουν μέ πολύ σέβας τας 
έορτάς των, αΐτινες είσι πλέϊσται και κατέχουσι σχεδόν 
το  ημισυ τοΰ έτους.

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΙ. —  Οι αναχρονισμοί είσι προϊόντα 
τής άμαθείας. Ουδείς δέ τών αναχρονισμών, είς τούς< 
οποίους περιέπιπτον συχνά οί ποιηταί και οι ζωγράφοι τοΰ 
μεσαιώνος, εϊτε έξ απάτης ειτε έξ άμαθείας, είνε τω όντι 
τόσον- τραγέλαφος δσον δ επόμενος: Εσώζετο είς τον μη- 
τροπολιτικον ναδν της Αμβέρσης μεγάλη είκών, παρι- 
στώσα την θυσίαν τοΰ Αβραάμ, ό  ευπειθής ουτος υπηρέ- I 
της τοΰ Θεοΰ ευρίσκεται είς την στιγμήν της έκτελέσεως 
της διαταγής, *?,ν ελαβεν άνωθεν, και την δποίαν εκτελεΐ 1 
άγογγύ-ω ς, σημαδεύων τον υίόν του μέ πυροβόλον, οπερ I 
έϊνε διατεθειμένον νά έκπυρσοκροτηση, οτε Αγγελος Κυ
ρίου, προκύπτων έκ τίνος νεφέλης και κρατών είς μέν 
την άριστεράν χειρα άγγεϊον πλήρες δρόσου, είς δε τήν 
δεξιάν κλάδον μυρσίνης, προλαμβάνει νά βρέςη την π υ - ι 
ρ ίτιδα τοΰ εμπυρεύματος ραντίζων αύτδ μέ δρόσον, και 
ουτω το οπλον δέν εκπυρσοκροτεί.

Πρώτος έφευρετής τών διοπτρών ην Σαλβίνος ο Αρ- 
άτης, ζών πεοι τά  τέλη τοΰ ΙΓ αίώνος. Αμα τη ύια- 
όσει τών υπ* αύτοΰ έφευρεθέντων διοπτρών, τών προ- 

σαρμοζομένων μόνον έπι τής ρινος, συνέβη το έςής άσυ- 
νάρτητον: Ζωγράφος τις , έξεικονίσας την Υπαπαντην
τοΰ Χριστοΰ, παρέστησε τον μέγαν ιερέα Συμεώνα τον 
θεοδόχον φέροντα διόπτρας, ύποθέσας οτι ές α ιτίας της 
ύπεργήοου ηλικίας του θά είχεν άφευκτον άνάγκην τού- 
τω ν, χωρίς νά σκεφθή ότι περιέπεσεν είς τον πλέον π α - 
ρατράγί,οδον άναχρονισμον, διότι ή Υπαπαντή τοΰ Χρι- 
στοΰ έγένετο υπέρ τούς δεκατρείς αιώνας προ τής έφευ- 
ρέσεως τών διοπτρών.

ι

I ΜΙΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΙ1ΜΟΥ ΔΟΝ ΣΑΙ Χ Ο Υ .—  
Τίμα τον καλόν διά νά σέ τίμηση, τ ίμ α  τον κακόν διά 
νά μη σέ άτιμάση.

—  Ο τα ν  ησαι Α γαπημένος, ένθυμοΰ οτ ι  ήμπορείς  νά 
έλθης είς διενέξεις, κα ι όταν  σ υγχ ισ θής μ ε τ ά  τίνος, ένθυ- 
μ ή θ η τ ι  δ τ ι  ιίμπορείς νά ά γα π ή σ η ς .

—  Ο ςτις  θέλει ήμίονον χω ρ ίς  έ λ ά τ τ ω μ α  ας δδοιπορτί 
πεζός.

—  Η  κακή π λ η γ ή  θεραπεύετα ι, τ ο  κακόν ο νομα  θ α -  
νατόνει.

—  Κ η λ ίδα , τή ν  δποίαν το  νερδν εξαλείφει, μή τήν
συλλογίζ&σαι,  ............. — —

Τ'—  Η πενθερά, κα ι άπο ζά χαρ ιν  άν ήνε, π ά ν τ ο τ ε  π ι 

κρά είνε. '
—  Οποιος σκοντάφτει είς τον ίσον δρόμον τ ί  θά κάμη

είς το  βουνόν;
—  Οποιος γυρίζει κάμνει δύο δρόμους.
—  Οποιος κατηγορεί το  ά χ λ ά δ ι  θέλει νά το  φ άγη .
—  Ρίψε τή ν  πέτρα ν  κ α ι  κρύψε το  χέρι.
—  Καλόν είνε νά ά γ α π ώ μ ε ν ,  ά λ λ ά  κ α λλή τερον  νά 

μ α ς  άγαπώσι* δ ιότ ι  το ΰ το  μέν είνε δουλεία, εκείνο δέ 
αύθεντίά .

—  Οποιος δέν εχει ’σπήτι είνε γείτο^ν δλου τοΰ κόσμου.
—  ό  γά μ ο ς  είνε σάκκος, οπου είσι κλεισμένα  έννε- 

νήκοντά  εννέα οφείδια κ α ι  8ν χέλι* ποΙος τ ο λ μ ά  νά βάλτρ 
τή ν  γ ζ ί ρ ί  το υ  είς τδ ν  σάκκον εκείνον;

— * Τδ βώ δι δένεται ά π δ  τ ά  κέρ α τα , κα ι δ άνθρωπος
ά π δ  τδν  λόγον του .

—  Π ολλάκις δ χειρότερος χοίρος τρώ γει τδ  κ α λ λ ή 
τερον β α λ α ν ίδ ι .— -  -

—  Μή κάμνης τήν  άνοησίαν νά νυμφευθης δίς* π ρ ώ τη
γυναίκα δοΰλα, δευτέρα κυρά.

Τοιάΰται είσιν αι συμβουλαι τοΰ συνετοΰ εκείνου πα- 
ράφρονος Δον Σάγχου Γίάνσα, υπασπιτοΰ τοΰ εξακουσμέ- 
νου Δον Κισσώτου. II πείρα τοΰ κοσμου αποδεικνυει τά  
ρητά του αληθή.

s R O s a s s a & a .

Διακόπτομεν σήμερον τήν συνέχειαν τοΰ Φ α ί δ ω ν ο ς  
κ,αι τής Α σ τ  ρ α ί α ς οπως καταχωρισωμεν το παρα ποόας 
ποιηαάτιον, οπερ αποσπώμεν εκ τής επιφυλλιόος τής πε- 
ρισπουδάστου Ελληνικής έφημερίόος Ε υ ν ο μ ί α ς .  Και τοι 
δέ οντες είς Οέσιν νά γνωρίζω μεν (ως ες ονυχος τον λέ
οντα,) τδν γράψαντα τδ  ώραίον τοΰτο και έν μέρει δυ
στυχώς έπαληθεΰον ποίημα, ουδόλως όμως φαινόμεθα το
σούτω άδιάκριτοι, άφοΰ δ ίδιος ήθέλησε μετριοφρονών νά 
καλυφθή υπδ τδ  άπλοΰν τοΰ Φ ί λ ω ν ο ς  ονομα. λρκου- 
μεθα δέ μόνον προτάσσοντες ένταΰθα τδν τής Εφημερίδος 
πρόλογον:

« Μισάνθρωπος άγανάκτησις κατά τής παρούσης θέ- 
σεως τών Ελληνικών πραγμάτω ν ένεποιησεν εις ομογενή 
ποιητήν τδ  «ξιοσημείωτον επόμενόν ποίημα, ο και ημείς, 
ούχ ήττον ή αύτδς δ ϊδιος, άναγνωρίζομεν ώς δπωσοΰν

βλάσφημον. 11 κ α τ’ αύτοΰ έκδίκησις τών προπηλακιζο- 
μένων άρχαίων Οά ητο, άν ήδύναντο νά τδ άναγνώσωσιν, 
οτι θά τδ  έχειροκρότουν οί ευμενείς εκείνοι και άνιδιοτε- 
λέίς θαυμασται τής καλής ποιησεως. »

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ.

Μοι έρωτα; είς τήν έπιστολήν σου, 
o r  ο Τοι αληθώς εΤν’ οί άρχαΤοι.
Δεινόν τδ ζήτημά σου, και συγχέει 

δικαίως, αδελφέ, τήν κεφαλήν σου.

Κ’ έγώ συχνάκις, άφορών όπίσω,
τδ μέτωπόν μου είς τάς χεΤρας κρυπτών, 
και εις τά πάλαι νοερώς έγκύπτων 

πασχίζω τδ μυστήριον νά λύσω’

7 Αναδιφώ ν τήν δόξαν τών προγόνων, 
ησαν μεγάλοι, έκφωνώ, έκεΤνοι, 
ή μή άπατηλώ; του; μεγαλύνει 

'ςτά  ομματά  μ α; ή άχλύς τών χρόνων;

“ ΓπερυψοΤ τά κατορθο>ματά των 
απάτη; εκουσίου μήπω ς πρίσμα, 
ή ήμβλυνε τήν κρίσιν μας τδ πείσμα  

τών άρχαιολατρών λογιωτάτων;

Λησμονησον ολίγον ποΤος είνε
ό παρά φύσιν κόσμος τών βιβλίων* 
τάς έντυπώσεις αφες τών σχολείων, 

και πρακτικώς τά παρελθόντα κρΤνε.

Νά ιοτι; πώ ς έκπίπτ’ή Ιστορία,
πώς άλλοιοΰτ’ή φύσις τών ‘Ελλήνων* 
σ υ μ φ έ ρ ο ν  ήτον δ θεδς κ’ έκείνων, 

καί τδ έ γ ώ  ή μόνη των λατρεία.

ιΗ αρετή καί παρ’ αυτοΤς σπο'^ία,
αί πράξεις των κοινότατα συμβάντα* 
δέν ήλλαξεν ή γη , παντού τά πάντα, 

είν' ή αύτή παντού ή κοινωνία.

Κ’ ησαν σοφοί καί εύστοχοι ο!λόγοι
τοΰ ξένου, δστις είπεν, όρΟώς κρίνων: .
« καί σήμερον το γένος τών ‘Ελλήνων 

« εΤν1 ώς τδ παλαιόν των σκυ/ολόγι. »

ν ίχνη  βλέπ^ς πνεύματος βλασφήμου 
’ςτους λόγους μου, μή  μέ καταδικάστε * 
άν απαθώς τά πράγματα σπουδάσ^ς,

Οά σ’ ευρω ισως σύμφωνον μαζή μου.

ΈλΟέ λοιπον νά τρέξωμεν ό πίσω, 
νά ιδτ ς̂ ποία εϊν ή άρχαιότης.
Ιίλήν τί νά ειπω  άπορώ εν πρώτοις!

Μέ τοΰ Ολυμπου τους θεούς ν' αρχίσω;

Να ειπω  τούς άσεμνους ϊρ ιο -χς  των: 
τδν τρόπον του διάγειν τον ά/ρεΤον; 
τά α ίσ χη  τών κρυφών των μυστηρίων; 

τά; ολω; ανήθικους διδαχάς των;

Ηα ε'ιπΓ,ς οτι δμιλοΰμεν. ήδη
ούχί περί θεών, άλλά ανθρώπων* 
ναί,— άλλ’ έκαστον καιρόν καί τόπον 

ίδιον τύπον ή θρησκεία δίδει.

ΕΤν' οί θνητοί οποίοι κ ο! θεοί των,
κ ήλθον '; τον νουν μου οΙάρχαΤοι μύθοι, 
οπω; σοί δ είς’ οτι, κατά τά ήθη, 

καί ή Έ λλά ; ‘Ολυμπου εΤδο; ήτον.

*Κκ τών θεών κατάβα ει; τοΰ; χρόνους, 
οσοι χρυσοΤ κ' ήρωϊ/.οί καλούνται* 
μ’ οποίους φευ! ηρωισμούς κοσμούνται! 

υιέάρπαγά;, λεηλασίας, φόνους.

Α

Με πειρατείας, βιασμούς, δτ^ώσεις. . .  
ταυτα πληρουσ*. πασαν τήν ‘Ελλάδα.
Απο του Κάδμου ώς τήν ’ίλιάδα 

τοιαΰτ' α\προσφιλεΤςτης παραδόσεις.

*0 Ομηρος τί άλλο μήπω ς ψάλλει;
6ποίας άρετά; α·!>τος ύψόνει;
Παντού διαβολαί, ζηλίαι, φθόνοι, 

διχόνοια*, καί μέθη καί κραιπάλη!

Καί τρέφεται μ ’ αύτά ή εμπνευσίς του.
Καί τίς ή αφορμή της Ίλιάδος;
‘Η εκδρομή πειρατικής δμάδος!

Καί χάριν τίνος; Γυναικος απίστου!

εις τα σοφα του Ιΐσιοοου επη, 
ίδέ πώς τον καιρόν του ζωγραφίζει* 
το παν περί αύτδν τον απελπίζει, 

ολα αισχρά καί άηδή τα βλέπει.

’Αλλ’ ισως ταΰτα πάντα μύθους ειπτ,ς.
Τήν Ιστορίαν θέλεις τήν γνησίαν; 
θά ευρτ,ς τήν αύτήν κ έκεΤ ουσίαν, 

κ έκεΤ τ’ αύτά θά ίοτ ς̂ μετά λύπης.

’ίδέ τήν λαμπροτέραν της σελίδα,
τήν ένδοξον του ΜαραΟώνος πάλην* 
ημέραν νά μοίδεί;τ4ς εχεις άλλην, 

πλειότερον τιμώσαν τήν πατρίδα ;

Ενόσω πάλλει ανδρική καρδία
είς στήθη, ατιν'αρετή θερμαίνει, 
τδ όνομα σας λατρευτόν Οά μέντ), 

τοΰ Μαραθώνος Ιερά πεδία!

Εύάριθμοι έλεύθεροι δπλΤται 
σέ εσωσχ^ έκεΤ, έλευθερία!
’Αλλά κ’ έδώ τί κρύπτ’ ή Ιστορία; 

ειςτί ό θρίαμβος των χρεωστεΐται;

Πας μήπως Μαραθωνομάχος ήροις 
έπ’ ίσης άξιουται άνδριάντος; 
ή μή έκρίθ’ ή μ άχη  έκ συμβάντος, 

καί τήν ‘Ελλάδα έσωσεν εις κλήρος;

Εκτεθειμέν'ήν ή πατρίς μεγάλως,
καί χείμαρρος έχθρος τήν πλημμυρίζει. 
Τί δ’έκαστον τών τέκνων της φροντίζει; 

Πώς ουτος ν’ άρχηγήστ, κ’ ούχί άλλος.

Διχ ονοοΰν κ’ έρίζουν μεταξύ των,
καί δέκα στρατηγοί καί δέκα γνώμαι* 
συκοφαντώ αυτούς, ή άπατώμαι; 

Τοιουτος φευ! 6 Ελλην εΤνε κ’ ήτον.

Καί άν συνέπιπτ’ αρχηγός νά ήνε 
άντι τοϋ Μιλτιάδου άλλος τοτε;
Ένίκων οί τοΰ ΙΙέρσου στρατιώται, 

καί κίδαριν έφορουν αί Αθήνα·..

Κι’ άν ό Θεμιστοκλής έν ΣαλαμΤνι,
προτείνων είς τους ραβδισμούς τήν ράχιν, 
τούς δειλιώντας Ελληνας εί; μάχην 

διά στρατηγημάτων δέν έκίνει;. . .

Ει; τούς έσχάτους ούσα τών κινδύνων, 
ένψ ήυπαρξίς της ήπειλεΤτο, 
ή ένδοξος ‘Ελλάς τοιαύτη ήτο,

6 χαρακτήρ τοιουτος τών ‘Ελλήνων.

Ζητείς καί πλειοτέρας αποδείξεις;
Ίδέ την κι’οτε ήτον έλευΟερα 
τών ξένων εισβολών’ διήλθ’ ήμερα 

καί νά μή φέρτ; έμφυλίους ρήξει;!
«ι
Ερι; παντού* τού; Πελοποννησίους 

μισουσιν οί Στερεο-ελλαδΤται*
6 Βοιωτο; παρ"Αττικού μισείται, 

οί Λάκωνε; μισούν τούς Μεσσηνίου;.

279
■5β



Διχόνοια δπου τδ βλέμμα φέρει;,
πόλις προς πόλιν, κ’ εν προς άλλο κόμμα* 
κ’έντός αύτών τών φατριών άκόμα 

έγωϊσμδς τούς διαιρεί καί ερις.

Τίς ύπέρ του κοινού καλού έσκέφθη, 
τδ ίδιον συμφέρον λησμονήσας;
Τίς, πέραν του παρόντος άτενίσας, 

μεγάλην τήν ‘Ελλάδα ώνειρεύθη;

‘II σκέψις καιτοονειρον έκάστου 
ο υ /ι πώ ς τά κοινά να ώφελήση, 
άλλα πώ ς τ’ύνομάτου ν’ άντη /ή σ τ, 

η πώ ς ν’ αύςήστ, τάςάπολαοάς του.

Αύτος το παν— τά πάντα δι’ έκεΐνον* 
γνώμων αύτοΰ τά ίδιά του ίχνη .
‘Ελλάς τής γενετής του ή πολίχνη, 

και μέγιστος αύτδς έκ τών ‘Ελλήνων!

Τίς ποτ’ Ιο ί/Οη νά παρα/ωρήστι
εις τον καλύτερόν του Οέσιν προηου; 
ή τίς συ^κατετέΟη το έ γ ώ  τ ο υ  

είς τής πατρίδος τον βωμόν νά Ούστ,;

‘Γπεροψία και δοςομανία,
άμάθεια, κουφότης, φλυαρία, 
εγωισμός και άρχολιπαρία, 

καί σπάνις έργων, λόγων αφθονία.

Τοιαύτη ή ‘Ελλάς.— Και μή  νομίστ^ς, 
δτι τήν ιστορώ άναχρονίζων* 
δέν ήλλα;’ δ στενός αυτής δρίζων, 

δέν μετεβλήθ'ή τών ‘Ελλήνων φύσις.

Πλήν διατί τοσοΰτον έξυμνεΐται
και έκθειάζετ’ ή ‘Ελλάς; —  Διότι 
είς τοΰ δρίζοντος αύτής τά σκότη 

λαμπροί τινες διέλαμψαν κομήται.

Δν τοΰς ύμνου σ’ οΐ τών αίώνων ψάλται, 
αύτών τδ φώς λαμπρύνει τήν πατρίδα, 
και ύφ ένδς τήν σκέπην Λεωνίδα 

καλύπτονται τοσούτοι ’Εφιάλται.

Μάς άπατοΰν οί διελΟόντες χρόνοι
καί λησμονεΤται εις τδ φώς τδ σκότος, 
κΓδ τών μεγάλων ονομάτων κρότος 

τήν προσοχήν μας πάσαν προσηλόνει.
* k ̂  ' ι y > * ι· μ τΔλλ εςαιρεσεις ουτοι αν οεν ησαν, 

ή δόςατων τοσοΰτον Οά υμνείτο; 
έάν κοινή ή άρετή των ήτο, 

κατέτρεχ’ή 1 Ελλάς αύτήν μέ λύσσαν;

Φθονούσα τήν υπεροχήν, έφάνη
άγνωμων πρδς τάς δόςας της «πάσας* 
ευδαίμων πάςυίός της, δ προφΟάσας 

πρδ τής καταδρομής της ν' άποΟάνη!

‘Ο τήν 1 Ελλάδ άπδ τοΰ ΙΙέρσου σώσας 
εις φυλακήν έςέπνευσε κλεισμένος* 
άφήκε τήν ζωήν άπηλπισμένος 

δ νόμους εις τούς ’Αθηναίους δο>σας.

‘Ο μέγας νικητής τής ΣαλαμΤνος, 
έφαρμακεύΟη έπι χώρας ξένης.
Μακράν τών Αθηνών, δ Δημοσθένης 

εις κώνειον κατέφυγε κ’ εκείνος.

Μέέςορίαν, κώνειον και φθόνον,
μέ ταΰτα μόνον ή ‘Ελλάς βραβεύει* 
μητηρ τυφλή καί άστοργος, ζηλεύει 

τήν δόςαν είς τδν Υδιόν ττ,ς γόνον.

Νά σβέστι προσπαθεί μέ πάντα τρόπον 
τήν μόνην λάμψιν, ήτις τήν λαμπρύνει* 
καί πόΟεν τούτο; ήάγνωμοσύνη 

κοινδν μή εΤνε κτήμα τών άνθρώπου;

Η μήποίς τδ καλδν εις τδν πλησίον
ο! οφθαλμοί δέν βλέπουν τών συγχρόνων, 
καί άπαιτεΤται στίλοωμα αίώνων 

δπως /ω ρίση χ ώ μ ’ άπδ χρυσίον;

Η μή στίλβη άπαγε ή τόση
τήν φύσιν τών πραγμάτων άλλοιόνει, 
καί χρώ μα τοΰ χρυσίου κατορΟόνει 

είς χώ ματα κοινότατα νά δώση;

‘U λάμψις μή έκείνων τών άστέρων 
δέν ήτον οσον λέγεται μεγάλη; 
μήπω ς μέ φώς ψευδές τούς περιβάλλει 

ή τύφλωσις τών μεταγενεστέρων;

Μή δέν ήδίκει πάντας ή πατρίς των, 
δπότε έλησμόνει τάκαλά των; 
καί μ ή  δέν ήσαν άμοιροι σφαλμάτων 

κ’ οι άριστοι αύτοί έκ τών αρίστων;

‘Ο έν τώ ΜαραΟώνι στρατηγήσας 
τών Σατραπών εφάμιλλος έφάνη, 
καί τούς Χερσονησίους έτυράννει, 

ό τήν ελευθερίαν άναστήσας.

Τήν δόξαν του είς Πέρσας υποτάσσει, 
οστις έν ΣαλαμΈνι τούς ένίκα* 
κι'δ Δημοσθένης, βεβηλών τήν Πνύκα, 

τδ στόμα του δι’άργυράγχης φράσσει.

Τίς βέλτιστος απάντων; ‘Ο Σωκράτης, 
ισόθεος αύτός* πλήν τίς θά μ ’εί'πη, 
πώ ς δτε τδν παρέχυν’ ή Ξανθίππη, 

δέν ε ίχ ε  καί αύτή τά δίκαιά της;

Δέν ήθελον νά ήμην ή γυνή του* 
πίστευσον δέ δτι άν εζων τότε 
πολλοί σημερινοί του θιασώται, 

συνήγοροι Οά ήσαν τοϋ ’Δνύτου.

Φεΰ! ό πατραγαθών είς μάτην χαίρει, 
αί δέ πατραγαθία·, φρούδοι λόγοι* 
καί τδ σημερινόν μας σκυλολόγι 

ολίγον τοϋ άρ/αίου διαφέρει.

’Αλλά τί βλασφημώ ; άπάτη! πλάνη!
Πού ύπδ τής πικρίας έπλανώμην;
Σκιαί τών προπατόρο^ν μας, συγγνώμην! 

‘ ΐΙμεΤς ώς σας τούς γίγαντας, οί νάννοι;

Ο υ/ι, ποτε τα ιοικα σας υψη 
ή ζώσα γενεά δέν άναβαίνει* 
τυφλδς έγώ— τυφλός! καί τί μάς μένει 

κ η Οοςα σας αυτη cav μας Λειψή;

Τής παλαιδς ‘Ελλάδος παρωδία, 
άθλια παρωδία ή παρούσα!
Ιδού, ή κλείς ίδού ή έςηγοϋσα 

πώς μ' ένεπνεύσθη αυτ ή Ορηνωδία.

Διότι, θεωρών πας συνωμότης
Ηρασύβουλος νά λέγηται οτ ήτον, 
καί δολοφόνος πας Δριστογείτο)ν, 

κα^ρεπτης μας μ ’ έφάν’ ή άρχαιότης.

Κ έμίσησα τήν τών άρχαίων φήμην* 
κ'ω ς τδνΊώ β, δπότε καταράται, 

τήν νύκτα δτε εΤπα: «π α ίς  γενναται,» 
ήράσθην τών πατέρων μας τήν μνήμην!

ΦΙΛΩΝ.

Ο ΕΙΙΙΤΔΦΙΟΣ ΜΟΓ.

Δέν θέλω είς τδν τάφον μου κανείς νά πλησιάση, 
ούτε μαρμάρου πλάξ ψυχρά τδν χοϋν μου νά σκιάστ^, 

τίς εΤμαι μαρτυρούσα*

άλλά πένθιμου στέλεχος 
νά θάλλτ, κυπαρίσσου, 

ήτι;, τά φύλλα σείουσα, νάλέγ/ι τδ «κοιμήσου! »* 
καί νά θρηνή πενθούσα.

Λεν εΟ-λςΐ τον (3ίον μου του πλούτου ή μανία 
ούτε τής δόςης πόθος, 
άλλ’ ή έπουρανία 

θεά τής λύρας, οί χοροί, ό τών κυμάτων ρόθο; 
καί τών άνθών τά κάλλη.

Μ έ/ώρισε τών ταπεινών πραγμάτων τής μυρσίνης 
ή ύψηλή στεφάνη, 
διότι εΐδον δτι 

ή σφαΤρά μας σημεΐόν τι τοΰ κόσμου συνεκοότει, 
καί μέγας εις καί μόνος 
ό Αρχών άπ1 αίώνος.

XI». ΣΛΜΑΡΤΣΙΔΙΙΣ.

ΤΜ ΘΝΗΣΚΟνΣΙ,Ι ΦΙΛΜ MOV.

Διοιτί, άναληφθεΤσχ έκ τοΰ κάτω τούτου κόσμου, 
μ'αφησι νά κλαίω μόνον ή γλυκίΤα σύντροφός μ ου \

ΑΑ. Σ Ο Π Σ Ο Σ .

Τών άγγέλων αί ούράνιαι τάςεις 
μετ' αύτών σέ καλούν νά πετάξτ,ς, 

καιν’ άφήστ,ς ή μ α ς, ν’ άπο δώσης τήν γήν
ήν προσκαίρως έφόρεις ίλύν.

Τά ώραΐα πτερά σου ανοίγεις, 
κ’ είς τά υψη δρμας "να φύγτ ς̂* 

πλήν έμέ παραιτεΤς είς τήν έρημον γήν 
μέ τήν άψυχον μόνον Ιλύν! . . .

Μετά σου είς τήν γήν ή ζωή μου 
δτε φεύγεις, μέ σέ κ’ ή ψυχή μου 

νά πετάζτί ζητεΤ καί ν’ άφήση ’ς τήν γήν 
τήν φθαρτήν της δμοίως ίλύν.

ΑΛ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ.

Μ ΕΛΕΤΗ

ΕΙ1Ι ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΤΓΟΤ.

(Συνέχεια. Ιδε φυλλάδ. Mil .)

Θ'.
θέσωμεν η Sr. έν σχέσει έν φύσει άκτινοβόλον, ήτοι φο)- 

τεινον άτομον, και έν φο>ταγωγόν, ητοι επιδεκτικήν φω- 
τισμοΰ.

Το φύσει φωτεινόν άτομον έχει εν έαυτω φύσει άνε- 
πτυγμένον τον αιώνιον νόμον, το φώς.

Το φωταγωγόν εχει έν έαυτω τόν αιώνιον νόμον, και 
εινε έτοιμον νά τελέσν) αύτον, δοθείσηςευκαιρίας, άλλεΐνε 
θέσει σκοτεινόν.

Ηδη έν συναφεία.
Το φύσει φωτεινόν καθήκον εχει το φώς.
Τί> θέσει σκοτεινόν καθήκον νομίζει το σκότος, 

καθήκοντα μάχονται.
Αο ^ 'τεινον ζητεί νά μεταδώση τώ  σκοτεινώ ©ώς διά 

τοΰ καθήκυ.τος.

Το θέσει σκοτεινόν ζητεί νά μεταδώση τώ  φωτεινώ 
σκότος διά τής βίας.

Το φώς καί το σκότος άντικρύζονται.
Το φοιτεινον μ,εταδίδωσι τω  σκοτεινω άκτΐνα φωτύς, 

ητοι τήν αλήθειαν.
Τύ σκοτεινον αίωρεΐ κα τ’αύτοΰ βραχίονα βίας, ητοι 

άκτΐνα σκότους, ει δυνατόν είπεϊν.
Αλλ υπάρχει δ αιώνιος νόμος* έν μεν τώ  πρώ τφ  ανε

πτυγμένος, έν δέ τώ  δευτέρίο έ'τοιμος ν’ άναπτυχθ^.
Το φωτεινόν και σκοτβινον είσι πρόσωπον προς πρό

σωπον.
Το μέσον τοΰ σκότους, ητοι ή βία, μέλλει νά κτυπηση 

την κεφαλήν τοΰ φωτεινοΰ διά του βραχίονος τοΰ σκο
τεινού ατόμου.

Αλλ άκτίς φωτός αγγέλλει τω  σκοτεινω τύν αιώνιον 
νόμον.

Το σκοτεινόν ιστατ/ν», σκοτοδινια, κράζει* «είμι φωτα- 
γουγόν! καθήκόν (Λου το φώς! ιίπατώμην!» 0  αιώνιος νό
μος τελείται: καί τύ φωτεινόν λέγει τω  νεοφωτίστω, 
«Πορεύου είς οδόν φο>τός!»

Γ .

Πορεύεται τότε τό νεοφώτις-ον είς οδόν φωτός. Αλλά...
Ρ*εΧΡι τ ^ <» στιΥ ^ ζ  ταύτης τό άτομον τοΰτο $ν θέσει 
σκοτεινόν.

Ορον ειχε τό σκότος' έβάδιζε λοιπόν έν τ^  οδο> τοΰ 
σκότους.

Η οδός τοΰ φο>τός έστίν ευθεία καί φωτεινή* η δε ίδός 
τοΰ σκότους, σκοτεινή καί άβέβαιος.

Συνέπεια τοΰ έπί τής φωτεινής 6δοΰ βαδίσματος, ή 
ορθότης, ή άρετή.

Συνέπεια τοΰ έπί τής σκοτεινής οδοΰ βαδίσματος, ή 
πτώσις, τό σφάλμα.

Εξήλθεν νίδη τής σφαλερας δδοΰ τό νεοφώτιστον* άλλ’ 
εσφαλε πρίν.

Τό σφάλμα ην άποτέλεσμα τών νόμων τοΰ σκότους, 
τής ̂  βίας.

H βία τό έγίνωσκεν, ώς προγινώσκουσα ποΰ δ νόμος 
αύτής όδηγει.

Λμ,α τό νεοφώτιστον εισήλ,θεν είς τήν δδόν τοΰ φωτει- 
νοΰ καθήκοντος, ή βία είσήγαγεν είς δίκην τόν έαυτής 
νόμ.ον, απήγγειλε τήν καταδίκην τοΰ έν τή  δδω αύτίίς 
βαδίσαντος. —  Διατί; —  Διότι αυτη (Λεν άπώλεσεν 2να 
στρατιο>την, τό δέ φώς έκτήσατο ενα. —  Καί τ ί πρός 
αύτήν τοΰτο; —  Μέγα* διότι τό νεοφωτισθέν κα τα γγε- 
λεΐ τοΤς άδελφοις αύτοΰ φωταγωγούς τόν νόμον τής θε,- 
τής αύτών μητρός βίας, ώς νόμον σφάλματος καί ώς 
νόμ.ον παραβεβιασμένον* καί τά  φωταγωγά έγερθήσονται.

Λοιπόν; —  Λοιπόν ή βία ευρίσκεται έν τ^  άνάγκη νά 
καταδικάση τόν νόμον αύτής πρός τό φαινόμ.ενον, τουτέ- 
στι νά κήρυξη δτι ή οδός αύτής ούκ ήν δδός σφάλματος, 
άλλ οτι τό άποσπασθέν έσφαλε, καί σφάλλον έκήρυζεν 
εαυτό έκτός τών αύτής νόμων.

Καί τότε-, —  Τότε σώζει μέν τόν έαυτής νόμ,ον, κρα
τεί έν τ γ  σκοτία τά  φωταγωγά, καθιστα δέ άχρηστον 
ένα στρατιώτην τοΰ άντιπάλου φωτός. Αλλά τό φώς βα
δίζει.



ΙΑ.'.
Τό νεοφώτιστον ζητεί νά τελέση τό καθήκον τών φω- I

τεινών. Πλησιάζει τά φωταγωγά.
Γλυκεία άκτίς φωτός, θάλπουσα τά  φω ταγω γα, έλκει I 

αυτά πρός τό νεοφώτιστον. Τά φωταγωγά πλησιαζουσι I 
νά δεχθώσι τόν σπινθήρα του αιωνίου νόμου του φωτός* 
εις τά  χείλη αυτών περιΐ’πταντα ι αι λέξεις. (( το φως I
καθήκον! d β

Αλλ’ αίφνης . . . δ βραχίων τής βίας επέρχεται.  ̂  ̂ |
Α τ ο μ ο ν  θέσει σκοτεινόν, αίσθανόμενον υπερτατην αναγ- I 

κην του έσο>τέρου νόμου, γίνεται εκτελεστής στρατιώτης I
του σκότους.  ̂  ̂ I

Τό νεοφώτιστον συλλαμβάνεται, κατηγορεΐται επι
έσχάτω έγκλήματι.

« Ούχί! » φωνάζουσι τά  υποθερμανθέντα φωταγωγά. 
«ΤΝαί!» φο^νάζει δ εκτελεστής στρατιώτης τής βίας. | 

Καί τό νεοφώτι^ον θάπτεται.— Τί εγεινε;— « Κ ατεδι- 
κάσΟη! φωνάζει ή βία* έσφαλε!» καί την αδυναμίαν αυ
τής καλύπτει.

Α λλά . . .  τό φώς βαδίζει.

1Β'.
Τπάρχουσι φύσει ασθενή σώματα, καί φύσει ισχυρά 

σώματα. Τπάρχουσι φύσει ασθενή άτομα, καί φύσει ισχυ
ρά άτομα.

Ο νόμος του φωτός προβλέπει ύποστήριξιν τών άσθε- 
νών άτόμων πλείστην δσην διά του φο>τός* δ νόμος του 
Σκότους, καταδίκην δσην πλείστην τών άτόμίον τούτων 
διά του σκότους.

Η  έν τή  σοφιστική καί κατά τό φαινόμενον ελευθερία 
καταδίκη τών άσθενών τούτων ατόμου, —  ιδού το με- 
γιστον εφεύρημα του σκότους. I

Λ έν τή  άληθεΐ ελευθερία ύποστήριξις διά του φ<οτός ] 
τών άσθενών τούτων άτόμων, —  ίδού τό ύψιλον μελημα 
τοΰ φουτός.

Τό σκότος, καταδικάζον τά  ασθενή άτομα, μεταχει
ρίζεται αύτά διττόν οργανον.

Τό φώς, ύποστηρίζον τά άτομα ταυτα, ζητεί νά μ ετα -
χειρισθή τα υτα  διττώ ς.

Τό μεν σκότος, οπως μεταχειρισθη αύτά δελεαρ διά 
τά ισχυρά άτομα, καί τηρη πολυπληθεστερον τον νόμον 
τοΰ σκότους διά τής συμπαθείας τών ισχυρών ατόμων 
πρός τά  άσθενή.

Τό δε φώς, δπως ρύθμιση καί ίσορροπίση τά  ισχυρά 
δια τών άσθενών, καί ταχυτέραν διά τών άσθενών έπε- 
νέγκη τήν πρόοδον τοΰ φωτός.

Ατομον ισχυρόν, δ άνήρ’ άτομον άσθενες, ή γυνη. Λμ- 
φότερα άτομα, είς τοΰ φωτός ύπείκοντα τόν αιώνιον νομον.

Ι Γ .

Το υπό τοΰ σκότους κ,αταδικασθέν νεοφώτιστον, επι 
τοΰ νόμου τοΰ φο>τός βαδίζον, ζητεί φυσικώς ύποστήριζιν 
πλείστην δσην διά τοΰ φωτός τοΰ άσθενοΰς άτόμου, τής 
γυναικός.

Τί άν τό έν τή  καταδίκη ασθενές δεν εννοεί τόν αιώ
νιον τοΰ φωτός νόμον; Τό νεοφώτιστον πρέπει νά έφαρ- 
μόση επ’ αύτοΰ τό καθήκον τών φωτεινών.

11 άποτυχία  τοΰ φωτισμοΰ δέν άντανακλαται εις τήν 
άδυναμίαν τοΰ φωτός, άλλ’ είς την βίαν τοΰ σκότους.

Τό έν καταδίκη άσθενές άτομον, η γυνη, θά ήννόει τό 
άληθές καθήκον, αν η άκτίς τοΰ ίσχυροΰ φωτεινοΰ ε:σέ-
δυεν έντός αύτής.

Επειδή δμως μέχρι τοΰδε καθήκον ένόμιζε τό σκότος, 
προορισμόν την καταδίκην* έπειδή δλιγοχρόνιον διάστημα 
δεν δύναται νά μεταδώση την άκτινα, καί ωον ^εν ψήνε
τα ι ύπο τόν ήλιον είς δύο λεπτά* διά τοΰτο συνεπώς τό 
έν άγνοια καθήκον θ’ άντιταχθή καί θά υβρίση τό έν τή 
ελευθερία καί τη αύτοσυνειδησία καθήκον τοΰ φωτεινού 
άτόμου, καί θά έπικροτηση την καταδίκην αύτοΰ καί τ  ην 
έν είρκταΐς ταφήν αύτοΰ.

1Α \

Αλλ’ υπάρχουσιν αί γενεαί.
Τό άτομον θνητόν, άλλ’ η άνθρωπότης αθάνατος.
Τό ταφέν φωτεινόν δέν απελπίζεται* καί έκ τής σκο

τεινής μονής, ένθα έρρίφθη υπό τοΰ σκότους, αποστελλει 
άκτινα πρός τό μέλλον, ήτοι τήν άπογονην τοΰ έν σκό- 
τει καί καταδίκη παρελθόντος άσθενοΰς άτόμου.

Ούτε ή θύελλα τής μαινομένης βίας, ούτε οί κεραυνοί 
τών κα τ’ εξοχήν άνισων άποσπώσι τό έν τη  σκοτεινή αυ
τοΰ μονή κείμενον νεοφώτιστον τής εφαρμογής τοΰ φω- 
τεινοΰ καθήκοντος.

Οι κεραυνοί τών κα τ’έξοχην έγώ άναμιμνησκουσι διά 
τών έουθρών αύτών φλογών τήν δύναμιν τοΰ φωτός.

Η δέ θύελλα τών ζητούντο)ν νά πατησωσιν έπί τών 
συνενουμένων έγώ, ήτοι τής άνθρωπότητος, έςυπνιζει ε ν  
αύτώ ίσχυρότερον τόν νόμον τών φωτεινών, την αύτοπρό- 
στακτον άνάγκην, τήν ισότητα, την έλευθεοίαν, το κα
θήκον, τό  Φώς.

5 ΙΕ'.

J Η θύελλα τής μαινομένης βίας! οί κεραυνοί τών κατ 
έξοχην έγώ! η συγχώνευσις τών άναριθμητων έγώ εις εν! 
— Καί δ ιατί τα ΰ τα ;— Διά νά καταπατηθή οσον πλει^ον 

I δ τοΰ φωτός αιώνιος νόμος. Διά την οπισθοδρόμησιν τιον 
φωτεινών άκτίνων. Διότι τό άτομον, τό θέλον νά καλύψη 
υπό τόν πέπλον τοΰ £νό; έγώ, μυριάδας έγώ σημαίνει 

I δύναμιν σκότους.
I II χώνευσις προϋποθέτει στόμαχον. Ο στόμαχος έτ'- 

σκοτεινός* τοΰτο πάντες γνωρίζουσι.
| Ενώ άπ εναντίας ή άντανάκλασις σημαίνει δύναμιν φω

τός, καί σώματα αντίκρυ κείμενα καί έν σχέσει άνεξάρτητα. 
ί Η άντανάκλασις έστί μετάδοσι;* ή χώνευσις ι ττιν 
• άρπαγη.

Πας δ ζητών ν’ άντανακλασθή, ζητεί νά μεταδώση τι. 
_ ν , , γ S  ' * ·Πας ο ζητών να χώνευση, *ητει ν αρπαση τι.

Αυται είσίν αί σκέψεις τοΰ πιεζομένου φωτεινού. Π
βία μαίνεται, καί οί κεραυνοί της πυοακτοΰσιν άκουσιως
τά  φωταγωγά.

Αλλ’ δ (-)εός έπλασε την ανθρωπότητα ράριν τής άν- 
θρωπότητος* τό άτομον χάριν αύτής, άλλ ούχι και τήν 
άνθρωπότητα χάριν τοΰ άτόμου.

Τό άτομον, δπερ ζητεί νά καταβροχθίση τήν άνθρ^ 
π ότη τα , είς τόν αιώνιον υπεϊκον νόμον, Οά καταβο'/. 1

σθή ύπ’ αύτής. ? * ;
Τά κ α τ  α β ρ ο χ  θ ι σ τ  ι κ ά άτομα λέγουσιν « α'ψ *4 Λ

πειλουμένη σκοτεινή άνθρωπότης έροϊτ^ί διατί; —  Διότι, 
αποκρίνονται, τοΰτο έστίν αίμα προόδου.

Αλλά τό α ίμα  σημαίνει καταπάτησιν έσχάτην τοΰ 
εγώ. Τό αίμα σημαίνει όιαμαοτύρησιν υπάτην του έγώ 
κατά  τής επιβολής. Λρα τό χυνόμενον αίμα τής άνθριο- 
πότητος χάριν τών κατ έξοχην άνίσων υποθέτει ούχί 
πρόοδον, άλλά το άντί θετόν.

Εάν έπρόκειτο περί χύσεως αϊματος προόδου, τό μέλ
λον νά ρεύση αίμα έφ άπαξ έξ άνάγκης δέν θά ητο ικα
νόν νάγεμίση ούτε ενα πίθον κοινής ν  ρήσεως. Τόσον ολίγον 
α ίμα £.ητει εφ απας η προοοος.

Τό αίμα τών λαών είνε σπατάλη τών καταχραστών 
τοΰ έγώ. Δι αύτούς τό αύτό έάν πίωσι μίαν φιάλην οί
νου, η £ν ρεΰμα αϊματος άτόμων. Τό αίμα σημαίνει άφαί- 
ρεσιν αύτοσυνειδησίας, αρπαγήν τής /ρήσ-ως τοΰ έγώ, 
άπόσβεσιν τοΰ «γνώθι σαυτόν.»

Αλλ οί λαοί φρίττουσιν ένώπιον τοΰ σπαταλωμένου αί
ματος, καί τούς μεθύοντας έν τή χύσει αύτοΰ ύποβλέπουσι.

Τό είς την γήν χυνόμενον αίμα άνδρόνει τούς τήν γήν 
πατοΰντας, τά  πιεζόμενα φωτεινά ?) σκοτεινά έγώ, καί 
ούχί τούς βαδίζοντας έπί γήινων νεφελών καί βωμών 
ανισότητας.

Το αίμα έξυπνίζει τούς θεατάς καί ναρκόνει τούς ένο
χους. Το αίμα είνε κτήμα τοΰ Θεοΰ. Αυτός μόνος δύνα- 
τα ι νά τό άφαιρέση, οστις τό εδωκεν. ό  θέλων ν άντι- 
τα χθη  κατ αύτοΰ, κηρύττει εαυτόν έκτός τοΰ θείου καί
ανυρο)πινου νομού.

ό  Οέλων τό αίμα όέν μά χετα ι πλέον μέ την άνθρ<ο- 
π ότη τα , μά χετα ι μέ τόν Θεόν’ δι αύτό καί τούς κα τα - 
χραστάς τοΰ αϊματος καί τοΰ έγώ τής άνθρο^πότητος, 
οσον μεγάλοι καί άν ώσι, κρατερώς κρημνίζει.

ό  Θεός είνε παρών καί μάχετα ι κατά τών χυνόντων 
τό αίμα τής άνθρωπότητος.

Η χύσις τοΰ αϊματος έχαλκεύθη έν τοίς κευθμώσι τοΰ 
σκότους, ό  σίδηρος καί δ χαλκός, έν λελυμένη καταστά- 
σει έξορυττόμενοι καί είς μάχαιραν καί πυροβόλον με- 
τατρεπόμενοι, είσίν έπίνοια τών υίών τοΰ σκότους. 0  Θεός 
πατάσσει αύτούς, καί τό φώς βαδίζει.

ΙΣΤ'.
Το ταφέν νεοφώτιστον, διαλανθάνον τούς στρατιώτας 

τοΰ σκοτεινού καθήκοντος, έξέρχεται. Πρέπει νά τελέση 
τό τοΰ φωτός καθήκον.

Το Ασθενές άτομον, τό άλλοτε είς συνάφειαν μετ αύτοΰ 
έλΟον, καί, μετά τήν απαγωγήν τοΰ φωτεινοΰ, έν σκοτία 
παρελθόν, έχει άπογονην. Η άπογονη ές-ίν έλπίς. Τό έςελ' 
Οόν 7.σπάζεται την ελπίδα, έγκολποΰται τήν άπογονην.

Π βία, Αυγκέως στρέφουσα δμμα, ζητεί τό διαλαθόν 
και έξελθόν άτομον.

Το νεοφώτιστον μετά τής άπογονής, τής νεάνιδος, κα
λύπτετα ι έρπον φαεινώς, καί ή φονταγο^γός άπογονη άνα- 
καλύπτει καί διδάσκεται έν τω  φαεινώ έρπυσμώ τοΰ φω
τός τόν νόμον. Τό φωτεινόν ί) νεοφώτιστον χαίρει μυ- 
στικώς μεταδώσαν τόν σπινθήρα τοΰ φωτός, καί τό φώς 
βαδίζει.

(Ακολουθεί.)

Τό ’έαρ έπελαμψε, και αύρα ζεφυρΤτι; βαλσαμόνει τήν έκ τοΰ λή
θαργου άνεγειρομενην φυσιν. Εμειδίασεν ή μυρόπνου; και ζωηφόρος 
άνοιςι;, και, μειδιώση; αύτή;, ίλαρότητο; έπληρώΟη και αρμονιών 
ή κτίσις. Τά αν Or, προκύπτουσι τοΰ κάλυκό; των, τά πτηνά θυμήρη 
καί μελωδικά άναλαμοάνουσι τήν πτήσιν των, καί τά (Ρυάκια ^έουσιν 
ήδέω;, κελαρύζοντα είς τά; χλοηφόρους πεδιάδα;.

Τό εαρ έπέλαμψεν! ιΟ Μάιο; ροδοστεφή; ήδη προέβη! Εξέλθετε 
νά υποδεχΟήτε αύτόν, νεάνιδε; καί νέοι, διότι πρό; έκαστον έξ υμών 
κομίζει δώρόν τι έπί τών άνΟηρών θυλάκων του. Προσεγγίζοντος τοΰ 
Μαίου, δ παγετώδη; καί συνοφρυ; γέρων δί; καί τρί; άνετινάχΟη ως 
Οήρ τραυματισΟεί;, καί εφυγεν επί τών νώτων τών άνεμων καί τών 
νεφών to; ή μακρυνομένη τρικυμία.

Τό εαρ έπέλαμψεν! ’Ιδού! άκούεται ευηχον, παρατεταμενον, μα
γευτικόν το κελάδημα τή ; άηδόνος. Ε ί; στόνο; άκούεται. .  . διακό
πτεται . . .  καί ετερο; στόνο; διαδέχεται τόν πρώτον, καί αρχεται τό 
τερέτισμα ηχηρόν, ποικίλον, ταχύ. Τόν φθόγγον διαδέχεται φθόγγος 
πρώτοι ύπατο;, εΤτα χαλαρό;, διακοπτόμενο; αίφνη;, τώρα παρατε- 
ταμένο;, βραδύ; κατόπιν καί τώρα ταχύτερο;. . . καί έν τψ μεταςυ 
άκούεται ελαφρό; Ορου;, έλαφρόν πέταγμα εί; τού; κ λώ να ;. . .  ΕΤνβ 
ή πρώτη Μαίου, τήν όποίαν ύμνεΐ τό πτηνόν τών έροκων εί; τάς 
χλοερά; σκιά; τών δενδρώνων.

Βλέπων τι; τήν περικαλλή πόλιν τοΰ Κωνσταντίνου, τήν ώραίον 
‘Ε π τ ά λ ο φ ο ν ,  περιβεβλημένην τήν έαρινήν αύτή; μεγαλοπρέπειαν, 
καί ϊδίω; άναπλέων τά; μαγε·υτικά; του μοναδικού Βοσπόρου άκτάς, 
ενθου; θέλει άναμέλψει τό του ποιητοΰ:

*Π Φοίβη Stptριν έδώ τόν άργυροΰν της πό8α, 
ή ή Άνθώ έχένωσε τοΰ πέπλου της τά £όδα;
*0 μυροφόρος Ζέφυρος έπί των ρό£'ι>ν πνέει, 
κ*1 βρύσις μαργαρ(τινος τήν χλόην π ερ ιχέει, 
xal άνθη περιβάλλεται ποικίλα καί ώραΤα 
ή φύσις, ώς Α μαρυλλίς αγροτική καί νέα.
Σέ ψ άλλνι, θεά εαρος, ή τρέμουσά μου γλώσσα!
Γελ^ς, καί πρός ήμας ή γ ή  παρίσταται γελώσα.
ΠεριπατεΤς, ώς ίχνος σου εύώδις χύνεις μύρον, 
καί προπορίύεται χορός Χαρίτων καί Ζεφύρων!

W J    ■/ / I ■   _ _ _   ·-'*■·
γον καί καλόν πρό; άνάγνωσιν, πλέςον ήμΤν άνθοδέσμην ποικίλων άνεκ- 
δότων καί περιγραφών. ΙΙροκάταρςον δε μέλπουσα τό έςή; ώραΤον εί; 
τόεαο ποιημάτιον, οπερ χρεωστεΤται εί; τήν νεαράν καί ήδύμολπον 
μούσαν άνο>νύμου ποιητοΰ, καί τό όποΤον Οάήτο αμάρτημα τωόντι 
αν παρετρέχομεν άμνημόνευτον:

Καί πάλιν έπανέρχεσαι μέ άνθοφόρον πόδα, 
ώ ?αρ, τοΰ ένιαυτοΰ χαρ(*σσα νβότης· 
καί πάλιν έπανέρχονιαι ή τέρψις κ*ή φαιδρότης,

ή χλόη  καί τά £όδα.

*£πΙ τής πεύκης ή τρύγων τήν ελευσίν σου ψ άλλει, 
κ* έπί τών χόρτων ό βοσκός τά δπειρά σου κάλλη·

κ’ ένψ τά πρόβατά του 
σχιρτώσι, τά εαρινά ^υθμίζει άσματά του.

Είς δάση καί λοφιδια, είς κήπους xal άνθώνας, 
παντοΰ, παντοΰ τοΰ ερωτος άκούεται ή γλώ σσα,

κ* ή ποιμενίς γελώσα  
συλλέγει άνθη δροσερά είς τοΰς τερπνούς λειμώνας.
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Ίξύπνισε, καρβία μου, νεανςχή καρδία, 
άνάλαβ* ώς £λλοτ« τό πυρ σου, φαντασία.

Φιυ I σας χαλώ ματαίως, 
άπέπτη πλέον θι’ έμέ ό χρόνος 6 ώραΤος.

Τό Iαρ έπανέρχεται, τοΰ εαρος ή ώρα, 
άλλά  δέν επανέρχονται α( ευτυχείς μου τώρα

ήμέραι τών ερώτων, 
ημέραι άνεπίστροφβι τών χρόνων μου τών πρώτων.

vfl ! τώρα τών τρικυμιών ό βρυχηθμός μ' ήδύνει* 
ή θύελλα, a I λαίλαπες, εικόνες τής ψυχής μου,

έπόψεις προσφιλείς μου* 
δέν ηλθεν οχ’ ή ανοιξις, άφοϋ λείπει έκείνη!

• · · · · · · « · · · ·

Μολι; αναλαοούσα η Μούσα ήμών την πτήσίντη;, διευθύνεται προς 
το μέρος εκείνο τοΰ Κερατίου Κόλπου, οπου συμοάλλουσίν οί δύο 
ήρεμοι ποταμοί, ο Βορβύσης καί ό Κύδαρι;, άμφότεροι χαρίεντε;, 
άμφότεροι ποικιλοστροφοι, καί προσφέροντες κατα τά; άρχά; τού 
έαρο; το χαριεστερον ενδιαίτημα εί; τοϋ; κατοίκου; τού Βυζαντίου καί 
των περί αύτο προαστείων, ο'ίτινε; ύπδ τά κοσμούν τα τά; οχ  θα; αύτών

/ . ------ / ,  · ν <  . ' j n ' j / ,  i i u i o  ι ι υ  ι . ι

οιά τού; Γάλλου; καί τδ H y d -P a r k  διά τοϋ; ’Αγγλου;. 
Παρατηρήσατε την μυρμηκιάν ταύτην τών άκατίων καί τών διαφό-/ \ 9 Λ Ι  Λ .  Α  *

το μερο; τή; συμβολή; τών δύο ποταμώ ν, το Λ ρ έ π α ν ο ν  λεγόμε-

Γ ν ,  * μ  7ii,J-(0v το ωραιον ρασιλικον περίπτερον η
εν^οητηριον, άν άπεπτα μ  εν ον παντί άνέμω, με τοϋ; συμμέτρου; κίο- 
νάςτου κα! τα; μαρμαρίνα,- βαθμιδω τού. ‘U άνένδοτος φιλοκαλία 
τοϋ Κρατούντο; έφιλοτιμήθη τωόντι νά καταστ/,στ, τδ μέρο; τούτο 
μαγικόν και Ιφάμιλλον τη; άνοίςεω; ενδιαίτημα.

Ιθοϋ μετ ολίγων λεπτών πλοϋν, καθ ον ή κώπη ψαύει την κοί-

 γραφικότατα; σκηνα; του ποιμενικου ριου,
φοσορμιζομεθα εί; την ύπδ άκατίων καταπολιορκουμένην αποβά

θραν. Καί ενταύθα παρίσταται εί; τοϋ; οφθαλμού; ήμώ ν τδ ώραιό- 
τερον τών θεαμάτων.

Αμφοτεραι αί οχΟαι τοϋ ποταμού βρίθουσι πληθύο; άμετρο*, 
φορών έθνών, πάση; τάϋεω^ καί -m -rhr  tmftrv» Τ/ τ-̂ iTirr.» 'λ

:οου οια-

των οποίων^ οί κλάδοι έπιψαύουσι τά υοατα, I) τά; εν τοΤ; ’ΐίλυσίοι; 
τούτοι; πεδίοι; συνωθουμένα; καλλονά;, τά; χρυσαλλίδα; ταύτα; 
τού κήπου τών ‘Εσπερίδων ;

Προχωρούμεν μικρδν καί ιδού ενώπιον ήμών ανελίσσονται τά 
νεοομητα καί περικαλλέστατα βασιλικά ανάκτορα, τά δποΤα δικαίως 
καλούνται εύδαίμων οίκοδομή (1 α ά δ -Ά  μ  π  άδ). ΕΤνε δ^σκολον νά 
περιγράψη τι; με κάλαμον ξηρόν καί άμοιρον ποιητικών χρωματι
σμών, οΓο; δ ήμέτερο;, τά ώραΤα ταϋτα ένδιαιτήματα, άτινα τέω;
p u · · ·  ______ __ Λ  > ι  ι  ·  .  .  ^

! ί  , / .Τ*1Αα ·15ίΑεναι κατα μίμησιν αρχ αιοτροπον, κίονε; στρεπτοί 
με π .ουσία χρυσοκόσμητα επιστύλια, καί τδ σύμμετρον τή; δλη; 
οικοοομη; εν μεσω τών ταπήτων εκείνον τή; χλ ό η ;, καθιστώσι τδ 
ίΑΞΡ?; το0το μ^γευτικώτατον καί ώραΤον εί; οψιν.

Ιί οε άν ειπ οιτι; περί τών νεωστί κατασκευαζομε>

πών ποικιλοχρόων πτηνών καί άλλον περιέργων ζώων, άτινα βό- 
σκουσιν εί; τά τερπνότατα εκείνα λειβάδια, τά κατεσκιασμένα ύπδ 
πυκνών καί εύ σκιών δένδρων, τά οποία διατηρεί Οάλλοντα δΓολου 
τού θέρου; ή δρόσο; τού ποταμού.

Αναμιχθώμεν καί ήμεΤς ήδη μετά τοϋ κοσμούντο; τά; γραφικά; 
ταύτα; τοποθεσία; πλήθου;, καί έπισκεφθώμεν πάσαν γωνίαν τού 
πανοαιμονίου τούτου, to; είπεΤν, πάντων τών εθνών. Καί ενταύθα 
μεν περιεργαζόμεθα τά; λευκοπέπλου; θυγατέρα; τού Μωάμεθ, δτε 
μεν καθημένα; ώ; άλλα; Χουρί έπί ταπήτων ύπδ τά παρόχθια δέν
δρα, καί άπολαμβανούσα; ήδίω ;, μετά τή ; ποταμίου αύρα;, τή; 
περι; αύτών θέα;, δτε δέ φερομένα; επί χαριεστάτο>ν ελκήθρων, συ- 
ρομένων ύπδ βοών καί κεκαλυμμένων ύπδ άλουργοοαφού; ύφάσμα- 
το;. ΕκεΤ δέ διασκεδάζομεν μετά τών έλικοβλεφάρων καί εύσάρκιυν 
Αρμενίδων, τά; οποία;, βλεπωντι; νω χελώ ; έξηπλωμενα; παρα τήν 

όχθην τού ποταμού καί καταγινομένα; εί; τδ γευματίζεΐν, εκλαμ
βάνει ώ ; άλλα; Νύμφα; ποοσκεκλημίνα; ει; εν τεον συυ-,σ ίω ν

*  ί  1 \  ~  . 1  . . .  . . .  1 .

μοειοων ίππων, οιερχονται τα; πυκνά; ταςει; τών πιζών, καί αντί
τόξων καί βελών πυρίνου; βλεμμάτων όϊστοϋ; τοξεύουσι κατά τών
παραπορευομένων.

Προχωρούμεν πάντοτε, καί δλονέν νέα αντικείμενα πε^ιεογεία;
:ροσοάλλουσι τοϋ; οφθαλμού; ήμώ ν. Εδώ μέν νεάνιδε; Ίσραηλί-

τιδε;, καθήμεναι επί κινητή; σανίδο; προσδεδεμένη; επί κλάοου τ ι-
νο; τ<υν προ; τον ποταμδν κ.Γ/.λιμίν(·)ν δένδρου, αίιο^ούνται /α 

ν 1 - r/> 1 , .  « ,  1 n , ' ’ , , .ριεντω; ανω του ^οατο;, ένι*> ολίγα ί/,ματα μακραν αι οικογενειαι 
των, πισταί φύλακε; τού Μωσαϊκού νόμου, κάθηνται μεμονιομέναι 
καί συνεσταλμένα·.. Εκεί! οέ Αθιγγανίδε; αδουσιν έν χορώ τά καλ- 
λίμολπα αυτών άσματα, άναμιγνυόμενα με τοϋ; χαρίεντα; ήχου; 
τή; άσκαυλου τού Βοσνίου ποιμένο;, ή προλέγουσι τά μέλλοντα έν 
τα ΐ; παλάμαι; τών προσερχομένων αύταΤ; νεανίδων επί τή προφάσει 
οπω ; αγορασιοσι οέσμην αγρίων άνθέιον. Εδώ μουσικαί τυμφωνίαι 
καί άσματα εύθυμία; καί κλαγγαί ποτηρίο^ν καί σπονδαί, τώ ΙΙάκχω 
αφειδώς προσφερόμεναι* παρέκει δ θόρυβο; τών πωλητών τών γ λ α -  
γ  ο υ ρ τ ί ω ν,  σ ο ρ μ  π  ε τ ί ω ν καί διαφόρων άλλων τερψιλαρυγγίων 
εδωδίμων καί γλυκυσμάτων. Ενταύθα '’ίουδαΤοι θαυματοποιοί, έλ- 
κύοντε; περί Ιαυτοϋ; μέγαν κύκλον φιλόθεα μόνων' έκεΤ δ θόρυβο; 
τών καλπαζόντων 'ίππων καί αμαξών, αί πλεΤσται τών δποίων
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 ̂ οιερχεται. Δ να μ εί...Γ. . .  . . . . --------------  ;ι
βεβαίω; τήν φοράν ταύτην θέλει σκορπίσει ήμΤν τψθυλάκω τά πε
ρίεργα ανέκδοτα, οσα συνέλεξε πλανωμένη έν τοΤ; παραδείσο·.; τοϋ 
προσφιλού; Κυδάρεω;.
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