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Ό σπουδαστής τής ιστορίας εκπλήττεται βλέ- 
πων είς έκάστην περίοδον επικειμένου σπουδαίου 
γεγονότος άναφαινόμενον σωτήρα τινά μεγάλον ζ.αί 
αρχηγόν σπουδαίον. 'Οσάκις μέγιστος ό κίνδυνος 
ζ.αί έπαισθητοτάτη ή ανάγκη ό ύπό τής Μοίρας 
ώρισμένος πάντοτε άνεφάνη. 1500 ετη π. X. διά 
τούς ’Ιουδαίους ύπήρςε τοιούτος ο Μωΰσής. Μετά 
δε'κα αιώνας διά τήν Ελλάδα ζ.αί τήν Ευρώπην ό 
Μιλτιάδης. Έν τοίς καταλαυνιζ.ο’.ς πεδίοις πρό ήμί- 
σεως έκατομ.μυρίου θύννων Στηλίχων ό Γότθος. Διά 
τήν Γαλλίαν ζ.αί τά δίκαια τού λαού ό Dumoiiriez 
είς Βζλυ.ύ. Καί νΰν διά τόν κινδυνεύοντα Χριστια
νισμόν, διά τήν κλυδωνιζομένην Ευρώπην σωτήρ 
άνεφάνη Κωνσταντίνος ό Δ’ ό έκγονος τού Ηρα
κλείου. "Οτε πρό τριών έτών κατά τό 668 άνήλ- 
θεν είς τόν θρόνον έφθασαν ευθύς έξ αρχής φήμαι 
πεοί τής επικείμενης τρικυμίας· βεβαιωθείς δέ παρά 
τών κατασκόπων του ότι ή μεγάλη έπιχεΐρησις ήτο 
έναντίον αύτής τής Κωνσταντινουπόλεως άφιέρωσεν 
όλους τούς πόρους του όπως άπαντήση τήν προσβο
λήν μετά καρτερίας καί εί δυνατόν επιτυχίας. Ίσως 
κατά τήν πρώτην άπό Χριστού χιλιετηρίδα ούδενός 
κράτους ή ΰπζρςις συνετζυτίσθη τόσον μετά τής 
ασφαλείας τής πρωτευούσης του όσον ή Βυζαντινή 
αύτοκρατορία. Έφ’δσον έσώζετο ή Κωνσταντινού
πολή ή αύτοκρατορία έπε'ζη· έάν κατά τινα τών 
δε'κα έκείνων πεώτων αιώνων, καθ’οϋς ή Κωνσταν- 
τινούπολις έπολιορκήθη ύπό τών Άβάρων, Περσών, 
Αράβων, Βουλγάρων, ζ.αί 'Ρώσσων έκυριεύετο συνε- 
θάπτετο μετ’ αύτής καί ή αύτοκρατορία, ής ήτο ή 
καρδία, ό νούς, ή κεφαλή. Πάν ό,τι ή πολιτική, ή 
στρατηγική ζ.αί ό άπελ.πισμός ήδύνατο νά προβζλ- 
λη κατά τά έτη εκείνα τής αγωνιώδους προσδοκίας 
τούτο ό Κωνσταντίνος ΙΙαγωνάτος κατώρθωσεν.

Αί προφυλάξεις τού Μωαβία έκώλυσαν τήν έξ 
αρχής καταστροφήν τής έπιχειρήσεως όπως συνέβη 
κατά προηγούμενη·? περίπτωσιν διά τής ανδρείας 
τών ηρώων τής Τριπόλεως.
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Τίτο λίαν ογκώδης έπιχεΐρησις αΰτη ώστε νά 
κατασυντριφθή ώς ή δευτέρα έξόπλισις ύπό τού 
πατρός τοϋ Κώνσταντος.

’Πτο φρενοβλάβεια νά σπαταλωθώσιν οί πόροι 
πτωχού κράτους είς ματαίαν προσπάθειαν πρός ύπε- 
ράσπισιν τών πόλεων ζ.αί νήσων, δι’ ών ό Σαραζ.ι- 
νός έμελλε νά διέλθη. Μία μόνη ύφίστατο περί- 
πτωσις σωτηρίας είς τόν Χριστιανόν Αύτοζ.ράτορα, 
ζ.αί αΰτη ήτο ή σκληροτέρα ζ.αί τοι τό εύφυέστερον 
μέσον, δπερ ήδύνατο νά έπιδιώξη. Νά έπιτρέψη δη
λονότι είς τούς Άραβας νά προχωρήσωσιν άνευ κω
λύματος διά τού Αιγαίου, τοΰ Ελλησπόντου καί 
τής Προποντίδος. αύτός νά έτοιμασθή έν τή πρω- 
τευούση του, νά περιμείνη τήν έφοδόν των, ζ.αί τό
τε, νά τούς πολεμήση μέχρι θανάτου. Έμύυχούμε- 
νος ύπό τού άκαταβλήτου φρονήματος τού ήγεμόνος 
του, ό λαός απέδειξε τί δύνα~αι νά πράξη άκόμη 
καί έκτεθελυμένος ών έν αύστηρά ανάγκη ωθούμενος 
ύπό ύύηλής άποφάσεως. Γερουσιασταί, στρατιώται 
καί πολίται ήμιλλώντο είς τόν κοινόν άγώνα. Άν
δρες μηδέποτε έγγύσαντες το ξίφος κατετάχθησαν 
είς τόν στρατόν. Αί γυναίκες έδώρησαν τούς ωραίους 
των πλ.οκάμους όπως χρησιμεύσωσιν είς τά τόξα.

Ή ίπποτική καρδία έκάστου τοξότου πρέπει νά 
έσζ.ίρτα πρό τοΰ έχθροΰ έπί τή ιδέα ότι έκαστον 
ριπτόμενον βέλος έφερε τούς δακτύλους του είς συνά
φειαν μετά τής κόμης τής αγάπης του. Αύτοί οί 
ρασοφόροι ιερείς έγυμνάζοντο είς τήν χρήσιν τών 
όπλων. Μοναχοί καί έπίσκοποι προσέτι έγζ.αταλεί- 
ποντες τάς μονάς των έμάνθανον έπί τών επάλξεων 
ότι καίτοι πολύτιμοι αί προσευχαί των άπήτει ή 
εποχή τήν άντικατάστασιν αύτών διά τοΰ πολέ
μου. Τά τείχη ύψώθησαν καί έβελτιώθησαν· ή τά
φρος ηύρύνθη· αί πολεμικά·, μηχαναί άνεκαινίσθη- 
σαν καί νέαι κατασκευάσθησαν. Αίκιστέρναι 
έπλαρώθησαν ύδατος- αί άποθήκαι προμηθειών. Έν 
ένί λόγω είς άτελευτήτους, είς άδακόπους διά τήν 
πολιορκίαν προετοιμασίας κατηναλώθησαν οί μήνες 
εκείνοι. “Οτε ή ποωία έκείνη τοΰ Ιουνίου άνέτειλε 
καθ’ ήν πρώτον ό αραβικός στρατός περιεκύκλωσε 
τό Βυζάντιον, ό Κωνσταντίνος ζ.αί ό Μωαβίας, ό 
Ελλην ζ.αί ό Σαοακηνός, ο Ανατολικός Χριστιανι
σμός καί ο’Ισλαμισμός, - έκζτερος συνήθροισαν τάς 
άτομικζς των δυνάμεις καί κατέβαλαν πάσαν προσ
πάθειαν διά τήν επιτυχίαν.
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Νυν δέ πριν Τι ομιλήσω περί του εσχάτου άγώ- 
νος, όστις έμελλε νά συναφθγ, έπιθυμώ άπλούστα- 
τα νά παραστήσω τάς συνέπειας, αιτινες έξηρτώντο 
έζ τής άγνωστου ταλαντεύσεως τής τύχης.

Ατομικά καί οικογενειακά συμφέροντα ούκ ολί
γον έπίεζον τόν Μωαβίαν όπως τα πάντα επιγει- 
ρήση κατά τήν προσβολήν ταύτην. ΊΙτο θεμελιωτής 
νε'ας δυναστείας. Είχεν ιδρύσει νε'αν κυβερνητικήν 
έδραν προσελ,κύσας τό άσπονδον μίσος τών κα
τοίκων τής Μέκκας ή Μεδινάς. Δέν ήγαπάτο ώς 
νεωτεριστής ύπό πολλών, οΐτινες όμως ώμολο'γουν 
τό δίκαιον τών αξιώσεων του έπί τοϋ Καλιφάτου. 
Ό άγών του πρός τόν νεκρόν Άλήν είχε πράγμ.ατι 
εύνοήσει τάς αξιώσεις του. ’Αλλά έξωτερικώς ύπο- 
ταγεΐς ύπήρχον πολλοί οπαδοί τοϋ Άλή, οΐτινες 
περιε'μενον τήν πρώτην ευκαιρίαν όπως άποδυθώσιν 
εις τον μέγιστον τών ανθρωπίνων αγώνων, ήτοι 
τόν θρησκευτικόν πόλεμον. Άπγτεΐτο επιτυχία τις 
αλογίστου καί εξαιρετικής σπουδαιο’τητος έάν έπε- 
θύμει νά διατηρήση τήν θέσιν του καί μεταβίβαση 
τόν Μουσουλμανικόν θρόνον άδιαφυλονείκητον είς 
τούς έκγόνους του. Τοιοΰτο κατόρθωμα άναντιρρή- 
τως ήθελεν άποβή ή άλωσις τής Κων/πόλεως.

«Γινώσκετε τήν πόλιν», κηρύσσει τό Κορκνιον, 
«δύω πλευραί τής οποίας θεωροϋσι τόν πόντον καί 
μία τήν ξηράν; Δέν θέλει πε'σει διά τής ισχύος τοϋ 
ςίφους, άλλά διά τής παντοδυναμίας τών λέξεων 
τούτων. Είς ό Θεός καί ό Θεός μόνος Μέγας. Μέ
γιστος τών ηγεμόνων ό κατακτήσων αύτήν καί με
γίστη ή στρατειά αύτοΰ». Τοιαύτη κατάκτησις οΐα 
ή προκειμένη ήθελε περιβάλλει τήν όφρύν τοϋ Μωα- 
βία. διά στέμματος διαδοχικού. Ήθελε άποκατα- 
στήσει διά σημείου ούρανίου έπιδοκιμασίας τάς αξιώ
σεις τής οικογένειας τών Όμεϊαδών. Θά κατε- 
πράϋνε, θά κατέστρεφεν ίσως πάσαν διαμάχην καί 
έπίμακρόν χρόνον καταστείλει παν σχίσμα τοϋ .Μωα
μεθανικού θρησκεύματος.

Έάν ο Μωαμεθανισμός έπέπρωτο νά έπιτύχη δ,τι 
απήτει καί προέλεγεν ώς πεπρωμένον του, παγ
κόσμιον δηλ. έξουσίαν, ή άλωσις τής Κωνσταντι
νουπόλεως ήτο απόλυτος στρατιωτική ανάγκη. Ό 
χριστιανισμός είνε ή ένσάρκωσις θρησκείας μόνον, 
ούχί δέ φιλοσοφίας ή έπιστήμ.ης, καί έτι όλιγώτε- 
ρον φιλοσοφικής ή έπιστημονικής σχολής ή οΐας 
δήποτε μορφής κυβερνήσεως ή συστήματος πολι
τεύματος. Ήδύνατο νά φθάση εϊς άπομεμακρυσμέ- 
νας χώρας άφίνων όπισθεν αύτού έκτενή δάση, εύ- 
ρείς ποταμούς, ξηράς ερήμους, πολυανθρώπους πό
λεις ένώ ούδεμία ψυχή είχεν ύπακούσει είς τήν 
θρησκείαν τοϋ ψεύδους. Ήδύνατο νά διέλθη τών 
απίστων τάςεων ’Ρωμαίων στρατιωτών ή δι’άγρίων 
χωρών είς τά έσχατα όρια τής οικουμένης. Ήδύ
νατο νά ριζωθή εϊς άπομεμακρυσμένας νήσους ή 
άποκε'ντρους πκρας, καίτοι όπισθεν αύτού θά έξε- 
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τείνοντο μίλια άπειρα κατεχόμενα ύπό έθνικών έ- 
χθρών. Άλλ’ ό Ισλαμισμός ήτο ού μόνον θρησκευ
τικός, άλλά καί πολιτικός. Ούχ ήττον δέ αύστηραί 
καί άμετάτρεπτοί είσιν αί καθημεριναί καθάρσεις, 
αί έτήσιοι νηστεΐαι, αί συνεχείς προσευχαί ή τό 
κυβερνητικόν σύστημα, δπερ επιβάλλει. Τό μέγα 
δημιούργημα τού Άραβος προφήτου, ή θρησκεία 
καί πολιτεία, ούχί άπλώς ήνωμέναι, άλλά ταυτό
σημοι, ούχί έναρμόνιος διάς, άλλά συσσωματωμένη 
ένότης, δέν ήδύνατο νά προοδεύση ένώ όπισθεν 
αύτού έμενον πόλεις άνάλωτοι καί χώραι έχθρικαι. 
Ό χριστιανισμός έχει τούς προσκόπους του, οΐτινες 
καταστίζουσι τήν σφαίραν. Πέριξ τών άκολούθων 
τού προφήτου πάντοτε έςαπλοϋται γή συνορεύουσα, 
ήν δέν διέρχονται. Όπως Αλέξανδρος ό Μέγας δέν 
ήδύνατο νά άφήσγι άνάλωτον τήν Τύρον όπισθεν 
αύτοΰ εκστρατεύουν έναντίον τοΰ Δαρείου, ούτω καί 
ή πίστις τού Ίσλάμ δέν ήδύνατο νά διέλθη τήν 
χερσόνησον τοϋ Αίμου όπως φθάση είς τάς άγριας 
φυλάς τοϋ βορρά, ένόσω τό τριπλοΰν τείχος έπτα- 
λόφου πόλεως εύρίσκετο έχθρόν είς τά νώτά της.

Όπως άφιχθή τις είς τήν ηπειρωτικήν Ευρώπην 
τρεις οδοί έθεωρήθησαν ώς άξιοι προσοχής εϊς επι
θετικόν στρατόν· ή πρώτη δι’ Αρμενίας καί τοΰ 
Καύκασού, ή δευτέρα διά τής 'Ισπανίας καί ή τε
λευταία διά τής Μικρασίας καί Θράκης. Διά τής 
Αρμενίας καί τοϋ Καυκάσουήτο σχεδόνάδύνατον δι’ 
όποσοΰν πολυάνθρωπου στρατόν νά διέλθγ,, ή 'Ισπα
νία διά τήν γειτνίασιν αύτής μετά τών παραλίων 
τής Αφρικής ήτο άρκούντως εύπρόσιτος έκ τοϋ μέ
ρους τής θαλάσσης- κατώκει δμ.ως αύτήν? ισχυρόν 
καί νεανικόν έθνος, κατά τοϋ οποίου ό άγών ήθελεν 
είσθαι έπικίνδυνος διά τήν έκτασιν τήν διαχωρί- 
ζουσαν αύτήν άπό τής Συρίας καί Αραβίας, τών 
στρατιωτικών κέντρων. Όποια ήδύνατο νά η, ή 
πορεία βραδύτερου, καί ένα έτι μετά ταΰτα αιώνα, 
κατά τάς ήμέρας όμως τοϋ Μωαβία. ούδ’ ή Αρμενία 
ούδ’ ή 'Ισπανία ήσαν ή πύλη τής Εύρώπης. Μία 
μόνον ύπήρχε δίοδος, δι’ ής αί πολυπληθείς όρδαί 
τών είσβαλλόντων ήδύναντο νά διοχε,τευθώσι καί 
αυτή ήτο ή πόλις Κωνσταντίνου. Όσον καί άν έ- 
πολέμει ο Κωνσταντίνος μετά τού ηρωισμού καί τής 
αύταπαρνησίας τοϋ μάρτυρος είς τήν πυράν ήτο άμ- 
φίβολον έάν ήδύνατο ν’ άνθέξη κατά τοϋ ύπερβάλ- 
λοντος άριθμ.ού τών έχθρών. Ούδέποτε μέχρι τούδε 
ο ’Ισλαμισμός ύπέστη μεγάλην ήτταν, ούδέποτε 
μέχρι τούδε άπεσύρθησαν τά κύματά του άπό οΐας 
δήποτε παραλίας, είς ήν ειχον φθάσει οί στρατοί 
του. Ή βροντή τοϋ ωκεανού έπετίθετο τώρα κατά 
τού ενός προχώματος, τό όποιον ήδη έφαίνετο βε 
βυθισμένου καί όμως ή πειναλέα πορεία τής άλός 
έμελλε νά διακοπή. Διά τόν χριστιανισμόν καί τήν 
Εύρώπην ό άγών ήτο κρισιμώτερος ή όσον διά τόν 
Μωαμεθανισμόν καί τήν Ασίαν. Νικώντος (J.tv τοϋ 

χοντο τότε ύπό διαφόρων έθνικών σλαβικών φύλων.
Όλη ή νότιος 'Ρωσσία άπό τής Μόσχας 

καί τοϋ Όκα όπου βραδύτερον έμελλον νά λάμψω- 
σιν οί θολοί τών χριστιανικοί·? Εκκλησιών μέχρι τοϋ 
Καύκασού, Εύξείνου καί τοϋ Βορυσθένους εύρίσκετο 
είς χεΐρας τών Τούρκων Χαζάρων. Μέχρι τέλους τοϋ 
θ' αίώνος ή Βοημία μόλις είχεν άκούσει τό όνομα 
τοϋ Χριστού. Ή ΙΙρωσσία κατηχήθη μόλις πρό 650 
έτών είς τόν χριστιανισμόν, ένώ ή Εσθονία, Λιβο- 
νία καί Λιθουανία ήσαν νέοι τοϋ χριστιανισμού 
προσήλυτοι ότε ή Αμερική άνεκαλύφθη. Όλοι οί 
βάρβαροι ούδέν άλλο δίκαιον ώμ.ολόγουν ή τήν βίαν· 
ούδεμ.ίαν δίκην ή τήν άπόφασιν τής μάχης· ούδ’ 
άλλο κριτήριο·? πλήν τής φυσικής καί σωματικής 
ύπεροχής. Κατ’ αύτούς πάς γόρδειος δεσμός οίου- 
δήποτε θρησκευτικού ζητήματος ήδύνατο νά λυθή 
διά μόνου τοϋ ξίφους. Μετά περιφρονήσεως ήθελον 
θεωρήσει τούς άποστόλους καί άπολογητάς θρη
σκείας ύποταγοϋ, καί ήττωμένης. Οί νικήτα*, ένίο
τε έγκολποϋνται τήν γλώσσαν, τά ήθη, τάς τέ~ 
χνας, άκόμ.η καί τήν ένδυμασίαν τών ύποταγέντων, 
άλλά τήν θρησκείαν των ούδέποτε. Ό Νεφιλάς εδί- 
δαξε τούς Βισιγότθους καί Όστρογότθους τάς άρ
χάς τοϋ χριστιανισμού, πριν ή κατασυντρίψωσι 
τήν δυτικήν ρωμαϊκήν αύτοκοατορίαν. Άλλως εν 
μέσω τών έρηπείων τής αιωνίου πόλεως θά έλά- 
τρευον είσέτι τόν Θώρ καί Έδϊνον τών ιδίων δα
σών. Ό Βάνδαλος Σιλϊνος έκαυχήθη ότι έθνικός ώς 
ό Αττίλας δέν ήδύνατο νά κατακτήσ·/; τήν 'Ρώ
μην. Άλλ’ ότι ή λεηλασία ρωμαϊκών Εκκλησιών 
καί βίασις 'Ρωμαίων παρθένων, άόύνατα είς τόν 
έθνικόν βασιλέα τών θύννων ήσαν εύκατόρθωτα εις 
αύτόν άφοΰ τό μ.έτωπόν του έβρκχη ύπό τοϋ ΰδατος 
τοϋ βαπτίσματος. Ώστε δέν είνε πολύ νά είπη τις 
ότι έφ’ όσον δύναται άνθρωπος νά προβλέψη ό έκ- 
χριστιανισμός ή ή έκμωαμεθάνισις τοϋ μέρους εκεί
νου τής Εύρώπης, όπερ δέν είχε προσηλυτισθή ά
κόμη, ήθελεν είσθαι ή άμοιβή τής νικώσης πίστεως. 
Άναμφιβόλως ό Κωνσταντίνος καί ο λαός του ού
δέποτε ώνειρεύθησαν ότι έπρόκειτο νά πόλεμήσωσι 
χάριν τών βαρβάρων βορείων λαών, οϋς έφοβοϋντο, 
έμίσουν καί περιεφρόνουν. Άναμφιβόλως μόνον περί 
εαυτών, τοϋ ιστορικού των κράτους καί τής ιδίας 

I των πίστεως έσκέπτοντο. Πιθανώς πολλ.οι τών 
ί βαρβάρων έκείνων λαών ούδέν περί τής πολιορκίας 
' έγνώριζον. Είς δέ τούς πλησιέστερον οίκοϋντας ήτο 
I τελείως άδικφορον, έάν 'Ρωμαίοι ή Άραβες υπερει- 
ι χον. Ήγνόουν καί δέν θά έ'μελλεν αύτοΐς έάν έγνώ- 
1 ριζον, ότι ό νόμος αιωνίου πεπρωμένου ήθελε δέσει 
| τήν τύχην των εϊς τό θριαμβευτικόν άρμα τού

πνευματικού νικητοϋ. "Οτι δέ οί Άραβες καί πρό 
| πάντων ό Μωαβίας ειχον καθαρωτέραν άντίληψιν 
! τών διακυβευομένιυν συνεπειών ή ιστορία τής επο- 
j χής δέν έπιτρέπει ήμΐν ν’ άμ.φιβάλλωμεν. Έκαστος

χριστιανισμού ό άγών πρός καιρόν μόνον έκρίνετο ή 
μάλλον είπεΐν άνεβάλλετο. Νικωμένου δέ τού μωα- 
μεθανισμ.οϋ ή επάνοδος αύτοΰ ήτο βέβαια άφού θά 
έθεραπεύετο καί θά συνήθροιζε νέας δυνάμεις διά 
τήν έπίθεσιν. Έντός τού ισχυρού αύτού άσιατικοϋ 
κέντρου ήτο λίαν ισχυρός, πλούσιος καί συμπαγής 
δπως τά πτωχά καί κεχωρισμένα κράτη τής Εύρώ
πης, άκόμη καί άν έλησμόνουν τάς αμοιβαίας των 
ζηλοτυπίας έν κοινώ άγώνι, έπιτεθώσι κατ’ αύτοΰ 
μετά τής έλαχίστης περί έπιτυχίας έλπίδος.Καίτοι 
ό Χριστός άνεφκνη 540 έτη πριν ή γεννηθή ό Μωά
μεθ ή θρησκεία αύτοΰ ήρίθμει πολύ όλιγωτέρους ά- 
κολούθους τών μυριάδων, αί όποίαι ώμολο'γουν τήν 
πίστιν τοϋ Προφήτου. Ή πλάστιγξ τών άριθμών 
έκλινε μάλλον ύπέρ τοϋ Κορανίου ή τοϋ Εύαγγε- 
λίου. Έν τούτοις αί δύο μεγάλα*. θρησκεϊαι έξ ίσου 
ειχον άξιώσεις, άς προέτεινον μετ’ έντάσεως, έπί 
τής πνευματικής κυριαρχίας όλης τής οικουμένης. 
Είνε άληθές ότι ή μεγάλη πλειονοψηφία τών κα
τοίκων τής Εύρώπης ολίγον έφρόντιζον καί ήγνόουν 
τάς άξιώσεις έκατέρας. Ή πίστις τοϋ Ίσλάμ δέν 
είχε πιθανώς ούδ' έν εύκτήριον πρός βορράν τοϋ 
Εύξείνου καί τής Μεσογείου. Ή Ισπανία, Ιταλία, 
Ιρλανδία Γαλατία, αί επαρχία*. τής Ελληνικής 
αύτοκρατορίας. έπισήμ.ως άνεγνώριζον τήν θρησκείαν 
τοϋ Χριστού· καί όμως ή χώρα έπί τής οποίας οί 
χριστιανοί ηγεμόνες έβασίλευον ήτο μικρά έν συγ- 
κρίσει πρός έκείνην, ήτις είσέτι περιεβάλλετο ύπό 
τοϋ σκότους τής άπιστίας, Μόλις έκατονταετηρίς 
παρήλθεν άφ’ ότου ή ωραία Βερθα κατέπεισε τόν 
σύζυγόν της Έθερβερτ νά όμολογήση τόν χριστια
νισμόν πρώτον μ.εταξύ τών Βρετανών άρχηγών. Οί 
Σάξωνες καί Βαυαροί, οΐτινες κατείχον τάς χώρας 
μεταξύ τής βορείου θαλάσσης, τής Βαλτικής, τών 
Άλπεων, Καρπαθίων καί Δουνάβεως δέν ειχον ύ- 
ποταχθή άκόμη εις τήν καταπείθουσαν έπιρροήν 
τοϋ ξίφους τοϋ Καρλομάγνου. Ό χριστιανισμός ώ- 
μολογήθη έν Νορβηγία μ.ετά τρεις εκατονταετηρί
δας ότε ό Όλαφ Τρύγρεσον τήν έπέβαλεν είς τούς 
άκοντας ύπηκόουςτου διάπυρος καί σιδήρου. Ή 
Δανία ήτο εθνική μέχρι τοϋ ιά αίώνος κατά τήν 
βασιλείαν Κανούτου τοϋ μεγάλου. 'Ομοίως καί ή 
Σουηδία έφ' όσον χρόνον καί τά δύω άδελ.φά σκαν- 
διναυίκά κράτη. Πρός βορράν τών κρατών Κων
σταντίνου τού Πωγωνάτου παρά τάς οχθας τού 
Δουνάβεως ό έθνικός Άσπαρούχ έζεδίωκε τούς Ά
ραβας καί έθεμελίου τό βουλγαρικόν βασίλειο·?. Οί 
δύω άπόστολοι τών Βουλγάρων Άγιος Κύριλλος και 
Μεθόδιος έμελλον ν' άναφανώσι μετά ένα αιώνα. 
Πρός δυσμάς τής αύτοκρατορίας έπί τών παραλίων 
τής Άδριατικής. έξουσιάζων τήν νότιον Αλβανίαν. 
Μακεδονίαν καί Σεοβίαν εύρίσκετο Σλαβωνικός 
λαός λατεεύων αίμ.οχαρεΐς θεούς. 'Ολόκληρος ή ’Ρου
μανία, ΙΙολιονία καί σχεόόν όλη ή ΙΙρωσσία κατεί-
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στρατιώτης έν τώ στρατώ έκείνω ήτο καί έμελλε 
ν' άποβή άπόστολος τοΰ Κορανίου διά τοΰ ξίφους. 
Έπί τών 'Ιεροσολύμων, τοΰ οίκου τοΰ Δαβίδ καί 
Σολομώντος, ήν ήγίασεν ή αίωνία μνήμη τών πα
θών τοΰ Κυρίου τών χριστιανών ζ.αί διά τή; πολυ
τίμου κατοχή; τοΰ τάφου Αύτοΰ· έπί τή; 'Αντιό
χεια; οπού οι απόστολοι κατά πρώτον έκλήθησαν 
διά τοΰ ονόματος τοΰ εσταυρωμένου Σωτήρος- έπί 
τή; 'Αλεζα-.δρείας, οπού ό ’Αθανάσιο; έζησε καϊ διά 
τή; ομολογία; του τή; πίστεως έδωκε ζωήν εί; 
τόν χριστιανισμόν καί εξουσιάζει πάσαν αύτοΰ αϊ- 
ρεσιν καί 'Εκκλησίαν- έκυμάτιζεν ή Μωαμεθανική 
σημαία τών Όμείαδών χαλιφών- τρία τών 'Ανατο
λικών πατριαρχείων είχον πέσει ήδη. Έάν τώρα ό 
καιρό; τή; πτώσεως τοΰ τελευταίου άφίκετο όλη ή 
χριστιανική Εύρώπη μετά παρέλευσιν χρόνου έδει νά 
ύποκϋψν) εί; τήν πολιτικήν καί θρησκευτικήν εξου
σίαν τοΰ καμηλάτου τή; Μέκκα;. Μεταξύ θρησκεία; 
νικήτρια; διά τής δυνάμεως τών όπλων πανταχοΰ 
καί θρησκεία; καταπεσούσης εί; αύτήν τήν γενέ- 
θλιον χώραν, εί; αύτό τό κέντρου τη;, οί βάρβαροι 
τοΰ βορρά δέν θά έδίσταζον προκειμενου περί εκ
λογή;. Ούτω τούλάχιστον πρέπει νά έσκέφθησαν οί 
Μωαμεθανοί κατά τήν έποχήν έκείνην.

’Ακολουθεί.

ΜΟΥΡΙΛΛΟΣ II II ΔΙΠΧΠ ΣΥΜΦίίΜΑ.

Κατά τό ’Αγγλικόν
Συνέχεια και τέλος ίίε σελ. 150

«Πρό ές μηνών, κύριε Όζώριε, σννέπεσε νά εύ- 
ρεθώ εί; τοΰ κυρίου Αντωλινέζ».

«Αντωλινέζ», διακόφας είπεν ό Όζώριος- «γνω
ρίζει; τόν Αντωλινέζ»·

«'Ο υιό; του είνε ό μήλ.ιξ μ.ου», άπεκρίθη ήσύχω; 
ό Βαρθολομαίο;.

« Συγχωρήσατε'με έάν διακόπτω», είπεν ό Στέ
φανο;, όστι; μέχρι τοΰ δε σιωπηλώς ήκουσε τήν 
ομιλίαν, ή μάλλον συζήτησιν, μεταξύ τοΰ υίοΰ του 
και τοΰ Ό,ωρίου- «άλλά διά τί εκπλήττεσαι υ.αν- 
θάνων ότι ο υίός μου επισκέπτεται τόν κύριον Άν- 
τωλινέζ; —φοβείσαι μή άκούσγ, κακά; συμβουλής ;

«Όλω; το ενάντιον- εινε ανίκανος δι’αύτό!»
« II μή τόν όδηγήσν) εί; τό κακόν δί’οϊου δή 

τίνος τροπου ;»
«Αδύνατον! οχαρακτήρ καί ή δια-'ωνή του είνε 

ανεπίληπτα- άλλά, γνώριζε ότι ό Αντωλινέζ άγο- 
ρζ,ει παρ’ εμοΰ όλα; τά; εικόνα; τοΰ υίοΰ σου,— 
εινε άληθες ότι πολλάκις ζημιώνω καί πώ; τά κέο- 
δη είνε μικρά, άλλά, έννοεϊς,— αν έλεγεν ό Βαρθο
λομαίο; τί πληρώνω—»

« Ά! » άντεϊπεν ό Στέφανος, «έννοώ- φοβείσαι 
μ.ήπω; χάση; τήν πελατείαν του- — άλλά, κύριε 
Όζώριε, ό υίός μου είνε ανίκανο; τοιαύτη; διαγω
γή;. ούδέποτε δι’ οΐαν δήποτε καλλιτέραν τιμ.ήν 
δέν θ’άπέρριπτεν εκείνον, όστις έπί δύω έτη ήγόρα
σεν ολας τάς εικόνα; του, καί ούτω παρέσχε εί; 
ήμζς τά μέσα όπω; ζήσωμεν- θά έλιμώττομεν 
άνευ σοΰ.»

« Μή στενοχωρήσαι, Στέφανε, ό υίός σου μ’αν- 
ταμοίβει δι’ ό,τι έποίησα διδάσκων τόν υίόν μ.ου 
νά ζωγραφίζν)· ούδέποτε χωρίζονται».

« Δύναμαι νά έςακολουθήσω; ήρώτησε ό νέο; 
Μουρίλλο; επωφελούμενος τής σιωπής, ήτις ήκο- 
λούθησε τήν άπάντησιν τοΰ 'Οζωρίου- συγκατεθέν- 
το; δέ τοΰ πατρός του έπανέλαβε τόν λόγον.

«Πρό έξ μηνών έτυχον εις τοΰ κυρίου 'Αντωλινέζ, 
ό οποίος, επειδή έγνώριζε τόν πόθον μου πρό; τήν 
ζωγραφικήν, προσεφέρθη νά μέ 'Λγ,γήτγ, εις τινα 
τών φίλων του, Δόν Πέτρον δέ Μόγιαν, άπερχόμ.ε- 
μενον είς Κάδιξ έξ 'Αγγλίας, όπου έσπούδασε παρά 
τώ Βάνδυκ- ώ ! έάν έβλέπετε τά άντίγραφα του 
τών εικόνων τοϋ Βάνδυκ !—πόσον διάφορα άφ’ ό,τι 
ποτέ είδον—όποιο; χρωματισμός! όποια έλαφρότη; 
γραφίδο;! — καί πόσον έπεθύμ-ουν έγώ ποτέ νά 
φθάσω είς τοιαύτην τελειότητα- καί έκ τότε άντί 
νά ζωγραφίζω σπουδάζω- ιδού ό λόγος, δι' ον το
σάκις απουσιάζω».

« Καί ποΰ σπουδάζεις;» ήρώτησεν ή μήτηρ του.
« Πανταχοΰ—εί; τούς άγρούς—είς τά δάση».
« Είς τούς άγρούς! » Περιφρονητικώς άπήντησεν 

ό Όζώριος. ,
« Προσπαθώ νά επιτύχω τάς ζωηρά; αποχρώσεις 

τών άνθέων», είπεν ό Μουοίλλ,ος.
« "Οποία ίδέα»,άνεκραύγασεν ό Όζώριος, «ώσε· 

νά ήτο αδύνατον νά ζωγραφίση; όόδον, ή κρίνον, 
ή ίου. χωρίς ν' άπέρχησαι είς τούς άγρούς; Δόςμοι 
τήν γραφίδα καί τά χρώματά σου νά τά παραστή
σω όλα είς τά τυφλά».

« Ουχί όμως καλά», παρατήρησε·/ ο παϊ; ενφ 
έλαφρά έκφρασίς καταφρονήσει»; διήλθε τούς ζωη
ρού; του χαρακτήρας.

« Καλά διά τόν σκοπόν μου», άντέλεξεν ό Όζώ- 
Ρ'-ος. ,

« ’ Χλλά, κύριε, αί καλαί εικόνες πληρώνονται 
άκριβώτερον, καί θά υ.οί τάς πληρώνητε βεβαίως».

« Άπατάσαι, νέε μ.ου»».
« Τότε θά ζωγραφίζω καλλίτερου δι’ ιδίαν μου 

εύχαρίστησιν, κύριε Όζώριε, καί όπως μ' έπιδοκι- 
μ.ζζωσιν όσοι διακρίυωσι τό καλόν τοΰ κακού,—ο 
κύριος Μογια; π. χ. έζωγράφισα εικόνα τινά, τήν 
οποίαν τώ έδειξα σήμερον μετά μεσημβρίαν. *Α ! 
έάν ήκούετε τί είπεν—μ' είπεν ότι τό φως καί ή 
σκιαγραφία ήσαν κατά τό ύφος τοΰ Βελασκέζ».

« Καί πάλιν ό Βελασκέζ«,άνεφώνησεν ό σύντρο

φος του Μανασσής Όζώριος, «πάντοτε λαλείς περί 
τοΰ Βελασκέζ ».

« Καί έχει; έδώ τήν εικόνα;» ήρώτησεν ό Έμ
πορος.

Ό Μουρίλλος διελθών τό δωμάτιόν έλαβε εικό
να τινά, ήν είχε στήσει παρά τόν τοίχον είσελθών.

«’Ιδού αύτη», είπε θέτων αύτήν εί; τά; χεΐρα; 
τοΰ μεταπράτου καί προδήλω; περιμ.ένων νά ϊδ·/] 
αύτόν εκπληττόμενου διά τήν διαφοράν τη; πρό; 
τά συνήθη αύτοΰ έργα- άλλ’ ό Όζώριο; κατέστειλε 
τήν έκφρασιν τοΰ θαυμασμού, ήτι; άνήρχετο είς 
τά χείλη του καί έθεώρησε προτιμότερου νά ύπο- 
τιμήση τοΰ νέου ζωγράφου τήν εργασίαν.

« Δέν είνε ανεπιτυχές», είπε, «καίτοι ή χρω- 
μάτωσις ήδύνατο νά γίνε) καλλίτερα — ό βραχίων 
ουτος είνε λίαν βραχύς — ή κεφαλή αύτη κακώς 
έσχεδιάσθη—τί νά σοΐ δώσω δταν τήν τελειώση;» ;

« Άφοΰ δέν σο! άρέσκγ, είνε περιττόν νά τήν 
άγοράση;», είπε ό Βαρθολομαίο; δυστηρεστημέ- 
νο; πω;.

« Άλλ' άφοΰ αγοράζω πάσαν εργασίαν σου διατί 
νά μή λάβω καί ταύτην τήν εικόνα σου άν καί θά 
ζημιωθώ; Άλλ’ύποθέτω ότι χρειάζεσαι χρήματα— 
παρήλθε τόσο; χρόνο; άφ' ότου έλαβες. Έχω έζ 
δουκάτα εί; τό βαλαντίου μ.ου — θά τά λάβης δι’ 
αύτήν τήν εικόνα, καίτοι είνε πλειότερα άφ' όσα 
αξίζει· τό παραδέχεσαι» ;

Έκπληκτου διά τήν άσυνήθη προθυμίαν μεθ' 
ή; ό Όζώριο; προσέφερε τά έξ δουκάτα άμέσως 
συνεπέρανεν Μουρίλλο; ότι είχε πλειοτέραν άςίαν 
καί ότι ό Όζώριο; διέκρινεν έν αύτή τελειότητα 
άνωτέραν ή όσην έπόθει νά όμολογήσν).

όλιγότερα τών δέκα».« Δεν δύναμαι νά λάβω 
άπήντησεν ό Μουρίλλο;.

« Δέκα» ! άνέκραξεν ο Όζώριος, 
διαπραχθέυ σφάλμα- « διό 
τήν υπέρογκου :---- ’
ότι μοι κατέστη; 
παραφέρεται.

έννοήσα; τό 
έτι λοιπόν σοΐ προσφέρω 

ποσότητα έξ δουκάτων, νομίζει; 
Βελασκέζ ή Βίυδυκ. Ό νοΰ; σου 

μικρέ μου- άλλ' όσον παρατηρώ τήν 
εικόνα σου τόσον έννοώ ότι ήπατήθην προσενεγκών 
τοσαΰτα—νΰν δέν δίδω ή τέσσαρα μόνον».

« Καί έγώ θέλω δέκα, κύριε Όζώριε.»
« Έστω, δέν έρίζομεν, καϊ χάριν τοΰ πατρό; 

σου σοΐ δίδω πέντε.»
« Πρέπει νά λάβω δέκα.» έξηκολούθησεν έπιμέ- 

νων ο Μουρίλλο;.
«Δέν θά ύπερβώ τήν αρχικήν μου προσφοράν-άλλ' 

έάν δέχησαι έξ θά τά λάβγ,;.»
« Ειπον δέκα καί δέν δέχομαι όλιγώτερα», ά- 

πή· τησεν ό νέο; ζωγράφος, «καί περιπλέον, μ.ά τήν 
αλήθειαν προτιμώ νά τήν κρατήσω, είναι ή πρώτη 
μου σύνθεσις. καί, τί; οιδε :—τό άντικείμενον εινε 
ιερόν καί προστ.υχόμην έργαζόμενο;—πιθανόν νά μοί 
φέργ, καλήν τύχην.»

« Καί δέν είναι άρκοΰσα καλή τύχη τά έξ δου
κάτα, τά όποια σοΐ προσφέρω ;» ήρώτησεν ό Όζώ
ριο; προθυμ.οποιούμενο; νά κλείσγ τήν συμφωνίαν.

α Πιθανόν, κύριε Όζώριε, άλλ' έγώ δέν δίδω 
τήν εικόνα μ.ου άντί τόσου.»

« Καί έγώ ούδ’ οβολόν πλειότερον δίδω.»
« Τότε ή συζήτησι; έληξε, καί εϊμ.εθα σύμφωνοι,
« Πώς σύμφωνοι ; » ήρώτησεν ό Όζώριο;.
« Έγώ κρατώ τήν εικόνα μ.ου,» άπήντησεν ό παις.
« Θά μετανοήσεις, βλακίστατε,» είπεν όργύλω; 

ό έμπορο; έγερθεί; όπω; άναχωρήσγ. «Έλθέ, Μα- 
νασσή, » προσέθηκε καί άποχαιρετήσα; τόν Στέ
φανον καί τήν σύζυγόν του άπήλθε μετά τοΰ υίοΰ 
αύτοΰ.

Ό Μουρίλλοςευχόμενο; «καλήν νύκτα» εϊ; τόν πα
τέρα του έψιθύρισεν εις τό ού;ότι έπεθύμει νά τώ όμιλή- 
σγ τό πρωί,καί τρυφερώ; άσπασθεί; τήν μητέρα του, 
άπεσύρθη ε:; τό μικρόν του δωμάτιόν, όπου τά 
πάντα έδείκνυον τήν κλίσιν καί ένασχόλησιν τοΰ 
έγκατοίκου,—ήμ.ιτελεΐ; ζωγραφίαι, δοχεία χρωμά
των, χρωστήρε;, σημαίαι μετ' άγιων καί τή; Πα
ναγίας έπί τών χρυσοπαρύφων διπλίδων των, ό
ποιας καί τήν σήμερον έτι είς τάς λειτανία; των 
μεταχειρίζονται οί 'Ρωμαιοκαθολικοί, καί έκτο; 
τούτων άναρίθμητα ε’κονίδια παριστώντα κυρίως 
ιερά; υποθέσει;. Εϊ; τοΰτον τόν κλάδον τή; τέχνη; 
βραδύτερου έπεδόθη ή θεία μεγαλοφυία του, διότι 
έν αύτώ εύρισκε πεδίον εύρύ ή λαμπρά φαντασία, 
τά άγνά καί ένθουσιώδη αισθήματα, άτινα ήσαν 
τά κύρια χαρακτηριστικά τοΰ μεγάλου τούτου ζω
γράφου.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ.
ιωίαν εί; τό δωμά- 
πατέρα του .........

τήν συ'.'κατάθεσίν 
ί τοΰ οποίου σονεκεντροΰντο 
όπερ άπό πολλοΰ άπησχόλει 

του καί τό όποιον μόνον ήμακρά 
του τόν έκοόλυσε τοΰ νά θέσ-ρ

μόνον
Εισερχόμενος τήν 

τιον ί> νέο; ζωγράφ 
καί άπεφάσισεν εύθύ 
του διά τό σχεδίου, έσ 
όλαι αύτοΰ αί ελπίδες, 
πάσαυ σκέψιν 
ασθένεια τοΰ πατρός 
είς ενέργειαν.

« Πάτερ», είπεν, «εύρίσκεσαι ε'ς άνάρρωσιν τώρα 
καί δέν θέλεις βραδύνει νά έπαναλάβγς τήν έργασίαν 
σου- βλέπεις ότι ΐ, Κύρ-'θζώριος δέν είνε δύσκολο; 
καί ότι είνε εύκολου θά κάμ.η τι; εικόνας όπως ζητεί, 
— ώστε θά ήδύνασο νά μ.έ άντικαταστήσγ,ς έάν 
άνεχώρουν ».

« Έάν άνεχώρεις»! άνεφώνησεν ή Θειρεσία, εΐ- 
σελθοΰσα έν καιρώ όπως άρπζ.σ·ρ τήν τελευταία·/ 
λέξιν καί φέρουσα δίσκον, έν ώ τό λιτόν πρόγευμά 
των εύρίσκετο παρατεθειμένου, καϊ όστις έφαίνετο 
κινδυνεύω» νά πέσ-ρ τών χειρών της, «έάν άνεχώ- 
ρει; : καί διά ποΰ, Βαρθολομαίε;

« ' Χκριβήμου μήτερ». είπεν '> υίός της, λαμ.βζ- 
νων τόν δίσκον καί θέτων αύτόν έπί τής τραπέζης,
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συνάμα δέ κρατήσας τάς χεϊρας ~ης, τάς Ιθλιψε 
τρυφερώς διά τών χειλέων του,—« έάν συγκατα- 
τεθγ ό πατήρ μου—-καί βλέπεις δέν όμιλεί».

«’Όχι, όχι, Βαρθολομαίε, δέν δύναμαι νά σοϋ 
άποχωρισθώ», τφ άπήντησεν έκραγεϊσα είς λυγμούς, 
«τί θά κάμωμεν άνευ σοΰ; δέν εχομίν ή σέ, καί πρός 
τί εγκαταλείπεις τούς γονείς σου»;

«Άκουσον, μήτέρ μου»,εΐπεν ό παίς μετά τοσαύ
της σοβαρότατος καί τοιαύτης έκφράσεως τρυφε
ρές καί άμεταΟέτου άποφάσεως είς τόν σκοτεινόν 
οφθαλμόν του ώστε ή μήτηρ του τόν έΟεώρει μετ’ 
έκπλήξεως- καί προφανώς απορούσα διά τόν τρόπον 
του έκάθησε νά άκούσγ ό,τι προετίθετο νά εϊπγ.

«Είμαι πλέον ή δεκατριών έτών», έξηκολούθησεν 
ό Μουρίλλος, «καί δέν ύποθέτω, μήτέρ μου, ότι 
περιμένεις νά δαπανήσω τήν ζωήν μου βάφων ση
μαίας, ή ζωγραφίζων α’σχράς εικόνας—οχι αισθά
νομαι ότι είνε δυνατόν νά χρησιμεύσω ε'ίς τι καλλί- 
τερον, καί ή θέα καλής είκόνος μέ χαροποιεί πλειο- 
τερον ή πάν τι άλλο — μοί γεννά, έκτος τούτου, 
τήν έπιθυμίαν τοϋ νά ζωγραφίσω και έγώ όμοίαν. 
Σκέπτοααι — ονειρεύομαι τοϋτο μόνον· καί όταν 
ακούω τά ονόματα τοϋ 'Ραφαήλ, Κορρεγίου, Ροϋ- 
βενς, Βάνδυκ, καί αύτό τοϋ συμπολίτου ήμών Βε- 
λασκέζ αισθάνομαι ότι καί έγώ έγεννήθην ν’ άποβώ 
ζωγράφος. *12, πάτερ, σέ ικετεύω, μή μέ κωλϋσγς»!

« θεός φυλάξοι, τέκνον μου», άπήντησεν ό Στέ
φανος. «άλλά τί είνε δυνατόν νά πράξωμεν;. ε’ίμεθα 
τόσον πτωχοί»!

«Οί πλείστοι τών μεγάλων ζωγράφων 
έ γ ε ν ν ή θ τ, σ α ν πτωχοί, πάτερ μου ».

« Είνε αληθές, άλλ' ειχον φίλους».
«Καί διατί ό Βελασκέζ νά μή γίνγ φίλος μου, 

είνε έκ Σεβίλλης, καί ’ίσως ήμέραν τινά θά καυχά 
ται καί δι’ έμέ ή Σεβίλλα. όπως σήμερον δι' αύτόν. 
Ό Βελασκέζ’ είνε φίλος τοϋ 'Ροϋβενς, μετά τοϋ 
οποίου εύρίσκεται τώρα είς Ιταλίαν, καί αύτός είνε 
ο λόγος, δι' ον θέλω ν’ άπέλθω εκεί».

« Άλλά στερούμεθα χρημάτων, καί δέν δύνασαι 
νά ύπάγγς άνευ αύτών, τέκνον μου», άπήντησεν ό 
πατήρ του.

« θά σοί εϊπω, πάτερ, πώς έλπίζω νά άποκτήσω 
όσα άπαιτοϋνται όπως άναχωρήσω. θά εξακολου
θήσω ζωγραφίζων διά τόν Κΰρ-'θζώριον, καί δι’ α
διάλειπτου εργασίας πιστεύω νά συμπληρώσω τό 
παιτούυ.ενον ποσόν· ίσως μάλιστα έντός ολίγων 
μηνών».

« Τό σ/έδιον σου μοί φαίνεται καλόν, Βαρθολο
μαίε- άλλ' είσαι λίαν νέος όπως άπέλθγς μόνος σου 
είς Ιταλίαν. Είσαι εύσταθής, τό γνωρίζω, διότι 
προσεπαθήσαμεν νά σοί έμπνεύσωμεν ύγικς άρχάς. 
'Ελπίζω υιέ μου. νά έλαβον καλάς ρίζας έν τγ ψυχή 
σου- θ'άναχωρήσγς, άλλ'όχι άκομα».

«Όταν έναποταμιεύσω τάπαιτούμενα, πάτερ 

μου»; εΐπεν ό παίς μετά έκφράσεως θερμής ικεσίας.
« Έστω», άπήντησεν ό πατήρ του.
Ηύχαριστημένος έκ τής συγκαταθέσεως ταύτης 

ο νέος Μουρίλλος έκάθισεν είς τό πρόγευμά του έχων 
τήν ψυχήν πλήρη τοϋ σχεδίου καί τής έλπίδος τής 
ταχείας αύτοΰ πραγματοποιήσεως· άλλ' ό Στέφανος 
έπεφυλάχθη νοερώς τό δικαίωμα τής αναβολής αύ- 
λής αύτού μέχρις όταν ήθελε θεωρήσει τόν υίόν του 
είς κατάλληλον ήλικίαν όπως άπαντήσγ τούς πει
ρασμούς καί τάς δυσχερείας, είς ά κατ' άνάγκην θά 
έξετίθετο.

'Ότε έληξε τόπρόγευμα ό νέος Μουρίλλος άνηγέρθη 
όπως φέργ τήν εικόνα του άναφωνών ένώ τήν έλάμ- 
βανεν, «τί κρίμα νά μή επιτύχω δέκα δουκάτων 
δε’ αύτήν»! 'Ακολούθως θέσας αύτήν μετά προσο
χής ύπό τόν βραχίονα του διηύθυνε τά βήματά του 
είς τόν ναόν τής μονής τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ.

Άφιχθε’ις είς τήν έκκλησίαν ό Βαρθολομαίος άνε- 
ζήτησε τήν εικόνα τοϋ Αγίου Ίωάννου καί τοπο
θετηθείς ένώπιον της ήρχ.'·ζε ζωγραφίζων- ήτο μό
νος καί άνευ τού συνήθους φίλου καί συντρόφου του 
Μανασσή. Έπί τινα χρόνον διέμεινε βεβυθισμένος 
είς τήν ένασχόλησίν του ότε ήχος τις πλησίον του 
τόν ήνάγκασε νά στραφγ· άγνωστός τις ιστατο 
παο’ αύτώ, τού όποιου ή πολυτελής ενδυμασία καί 
τό σοβαρόν ήθος άμέσως έμαρτύρει τόν βαθμόν 
προδήλως είχε _ θεωρήσει έπί πολύ τόν νέον τε
χνίτην.

« Δέν είνε κακόν τούτο», εΐπεν ό ξένος, ίδών 
ότι παρετηρήθη», «τίς είνε ό διδάσκαλός σου»;

« Φεϋ! κύριε, ούδένα έχω», εΐπεν ό παίς.
« Είνε άδικον τούτο· άλλ’ έάν έσπούδαζες τά 

έργα τών μεγάλων ζωγράφων θά ένεπνέεσο».
« Υπάρχει είς, οστις θά μέ ένέπνεεν», άπεκρίθη 

ό Μουρίλλος, «άλλά δυστυχώς δέν τόν γνωρίζω ή 
έκ φήμης».

α Καί τις είνε ούτος»; ήρώτησεν ο άγνωστος.
α Ό Βελασκέζ»·
Μηδ ίαμα, ούχί άνευ σημασίας, διήλθε τού ξένου 

τήν μορφήν πριν ή άπήντησεν.
« Ύπάρχουσι πολλοί οι άνώτεροί του, παιδίον 

μου- ό Βκνδυκ, ό Τοϋβενς, ό Ραφαήλ, ό Μιχαήλ 
■Άγγελος».

« Δέν είμαι ή παιδίον, τό γνωρίζω, κύριε», α- 
πήντησεν ό Βαρθολομαίος θεωρών δειλώς τόν ξένον, 
«άλλά νομίζω ότι ό Βελασκέζ είνε έφάμιλλος τών 
όσων ήριθμήσατε· άλλ’ίσως ύμείς δέν είσθε ζω
γράφος»;

Ό άγνωστος ήτο φανερόν ότι όέν κατεπήγετο 
ν' άπαντήσγ, καί πριν ή λαλήσγ ή συνομιλία όιε- 
κόπη ύπό τού Μανασσή είσελθοντος, τόν όποιον κα- 
λέσας ό Μουρίλλος ώδήγησε κρυφίως όπως έςελθών

ζητήσγ νά μάθγ παρά τών ακολούθων του άγνώ- 
στου τό όνομα αύτού.

Έν τώ μεταξύ ό ξένος δέν ώμίλησεν ότε δέ 
έπιστρέψας ό Μανασσής έψιθύρισεν ςΐς τό ους τοϋ 
φύλου του ότι τό όνομα αύτού ήτο Δόν Διέγος Δά 
Σίλβα καί αύθις έμειδίασε· προδήλως παρετήρησε 
καί ήννόησε τά διατρέξαντα μεταξύ τών δύω 
παίδων.

« Νομίζεις λοιπόν ότι δέν είμαι καλλιτέχνης», 
εΐπεν ό Δόν Διέγος, «ίσως έχεις δίκαιον, άλλ’ ίνα 
σοί αποδείξω ότι δύναμαι τούλάχιστον νά εκτιμή
σω την ικανότητα τών άλλων θ’ αγοράσω τήν ει
κόνα σου—δηλαδή άν θέλγς νά τήνπωλήσγς».

« *Ω, ναι, κύριε, τό επιθυμώ».
« Καί τί ζητείς δι' αύτήν»;
« Ήρνήθην έξ δουκάτα δι' αύτήν χθές», εΐπεν 

ο Βαρθολομαίος άπροσεκτών είς τόν Μανασσήν, οστις 
έψιθύρισεν είς τό ους του.

« Είπέ δέκα».
« ’Εντροπή», άπήντησεν ό Βαρθολομαίος μετά 

σιγανής φωνής, «τούτο θά ήτο ψευδές».
Ό ξένος μετά προσοχής πάρε τηρεί τούς νέους 

καί ίσως καί αύθις έμάντευσε τό πνεύμα τών δια- 
μειφθέντων μεταξύ των.

« Είπες ότε χθές ήρνήθης —» θεωρών άτενώς 
τόν νεαρόν καλλιτέχνην ήρώτησε, «πόσα».

« "Εξ δουκάτα, κύριε», άπήντησεν ό Μουρίλλος 
χωρίς ούδ' έπί στιγμήν νά διστάσγ.

« Σοί δίδω εΐκοσιν· εΐνε ή είκών ίδική μου»;
« Ώέ άλλά δέν είνε ή άξια της τόση» !—άνε

φώνησεν ό παίς, ένώ ό οφθαλμός του άπήστραψεν 
έκ τής εύχαρεστήσεως, είς ήν μ.όλις έτόλμα νά έντρυ- 
φήσγ.

α Τό γνωρίζω», ύπέλαβεν ο Δόν Διέγος.
« Τότε συγγνώμην, κύριε, άλλά διατί προσφέ

ρετε τόσον»;
ί Όχι δι' ό,τι ό καλλιτέχνης έποίησεν—, άλλά 

δι’ό,τι θέλει ποιήσει», άπήντησεν ό άγνωστος 
μετά τινα δισταγμόν «άλλ’ έδώ δέν θά προοδεύ- 
σγς, τέκνον μου- ούδέ σχολή ούδέ διδάσκαλος 
ύπάρχει ενταύθα- πρέπει νά ύπάγγς είς Μαδρίτην».

« Άλλ’ ούδένα γνωρίζω έκεί,» εΐπεν ό Μουρίλ
λος, τού οποίου ή φωνή καί τό βλέμμα ηύξησε τό 
ένδιαφέρον, όπερ ήδη γσθάνετο ό ξένος δι' αύτόν.

• θά σέ σχετίσω μετά τοϋ Βελασκέζ,» εΐπεν.
«Μετά τού Βελασκέζ !» άνεφώνησεν ό παίς σχε

δόν τρέμων έκ τής συγκινήσεως.
«Ναι, μετά τοϋ Βελασκέζ.»
«Καί θά τόν ϊδω—»
«Ώς μ.έ βλέπεις.» άπήντησεν ό Δόν Διέγος.
θά ήτο δύσκολον νά ε'ίπγ τις έπί πόσον χρόνον 

ό Μουρίλλος θά έμενε βεβυθισμένος είς τήν ιδέαν 
τοϋ ν’ άπέλθγ είς Μαδρίτην καί ϊδγ τόν Βελασκέζ 
καί Οά ένετρύφα είς τά λαμπρά όνειρα, τά όποια 

τά δύο έκεΐνα ονόματα έγέννησαν, έάν μή τόν έξή- 
γειρεν ό Δόν Διέγος έγγίσας τήν χεϊρα του καί έ
λεγε.

« Τήν εσπέραν ταύτην θά σέ περιμένω εΐς τό 
Ξενοδοχείου τής Κ α σ τ ι λ λ ί α ς, είς τάς έπτά 
ώρας,» μετά τάς λέξεις ταύτας έγένετο άφαντος 
πριν ή ό Μουρίλλος άναλάβγ τής έκπλήξεώς του.

II ΔΙΠΛΗ ΣΓΜΦΩΝΙΑ.

Ό Μουρίλλος έπανήλθε βραδέως οϊκαδε άναπο- 
λών είς τήν μνήμην του καθ’ οδόν τάς διαφόρους 
περιπετείας τής μετά τοϋ άγνώστου συναντήσεως, 
τήν ύποσχεθείσαν μετά τοϋ Βελασκέζ γνωριμίαν· 
μετά τοϋ Βελασκέζ ; οστις ύπήρξεν έπί μακράν τό 
άντεκείμενον τοϋ ένθουσιώδους θαυμασμού του καί 
οστις εύρίσκετο περί τήν έποχήν έκείνην εΐς τό μέ
σον τού λαμπρού καί εύτυχοϋς σταδίου του. Ό βε
λασκέζ έγεννήθη έν Σεβίλλγ τφ 1599- ώστε ή 
πόλις αύτη δύναται νά καυχηθγ ώς γεννέτειρα δύο 
τών μάλλον διακεκριμ.μένων Ισπανών ζωγράφων.

Ό Βελασκέζ κατήγετο έκ τών εύγενεστάτων οι
κογενειών τής Σεβίλλης, καί ούχ ήττον διεκρίνετο 
διά τήν αύστηράν αύτού αρετήν καί διά τήν γεν
ναιότητα καί εύγένειαν τής ψυχής του, όσον διά 
τήν έξοχον αύτού μεγαλοφυίαν, ήτις τώ προσείλ- 
κυσε τήν εύνοιαν καί φιλίαν Φιλίππου τοϋ Δ', τής 
'Ισπανίας, οστις έλησμονει έν τγ συναναστροφή τοϋ 
περίφημου τούτου ζωγράφου τάς πολιτικάς συμφο
ράς καί αποτυχίας τής βασιλείας του. Άποκατα- 
σταθείς είς Μαδρίτην ό Βελασκέζ, εύρισκεν άπειρον 
καιρόν (καίτοι είχεν ύψηλόν ύπούργημα έν τγ αύλγ) 
όπως σπουδάζγ τά αριστοτεχνήματα τοϋ Πράδου 
καί τοϋ Έσκουριάλου καί ταχέως έφθασεν είς τόν 
κολοφώνα τής δόξής του. Ότε έπεσκέφθη τήν 
'Ρώμην ό Πάπας Ίννοκέντιος ό Γ, τού οποίου τήν 
εικόνα έζωγράφησε τόν έδέχθη μετά τών μεγαλει- 
τέρων τιμών ό Φίλιππος όμ.ως μετεκαλέσατο αύτόν 
διότι έστενοχωρεΐτο διά τήν έλλειψιν τής συνανα
στροφής τού εύνοουμένου καί έπεθύμει προσέτι νά 
τόν καταστήσγ πρόεδρον Ακαδημίας τής ζω
γραφικής ήν προετίθετο νά ίδρύσγ έν Μαδρίτγ. Διη
γούνται ότι ό Βελασκέζ ότε, γράψας τήν εικόνα 
τής οίκονενείας Φιλίππου τού Δ’, παρουσίασεν αύ
τήν είς τόν Μονάρχην, ήρώτησε συνάμα έάν έλτ- 
σμόνησέ τι. « Μόνον εν, » άπεκρίθη ο ήγεμών καί 
λαβών τούς χρωστήρας άπό τών χειρών τού ζωγρά
φου έπλησίασε τήν εικόνα καί έζωγράφισεν επί τού 
στήθους τού Βελασκέζ, οστις περιείχετο είς τό βα
σιλικόν σύμπλεγμα τόν σταυρόν τού τάγματος τού 
'Αγίου 'Ιακώβου. Τοιοϋτος ήτο ό άνθρωπος, είς ον 
περιέμενε νά παρουσιασθή ό Μουρίλλος· τόσον δέ βε- 
βυθισμένος ήτο έν τγ προσδοκία τοϋ λαμπρού μέλ
λοντος, όπερ τώ ήνοίγετο ώστε μόλις είχε σύνείδη- 
σιν ότι ό Μαννασής ήηολούθει καί έβοήθει αύτόν
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δπως κράτη τάς πυξίδα; τών χρωμάτων του καί 
λοιπά τή; τέχνη; εργαλεία- ή ότι ή μήτηρ του 
τούς έπλησίασε πριν ή τόν προσαγορεύση κατά τήν 
είσοδον τής όδοΰ, ένθα κατώκουν.

«Έχω καλά διά σέ νέα, Βαρθολομαίε,» τφ εί- 
πεν, «ολίγον μετά τήν άναχώρησίν σου σήμερον τό 
πρωϊ, ό κύριος Όζώριο; έφερε τά δέκα δουκάτα διά 
τήν εικόνα σου· έάν τελειώση θά τώ τήν δώση; 
μετά μεσημβρίαν.»

«Κατά ποιαν ώραν ήλθεν ό Όζώριος;» ήρώτησεν 
ό Μουρίλλος.

«ΤΙ1το ακριβώς ή δέκατη ότε έθεσα τά αργύρια 
έντός τοΰ μικρού κιβωτίου σου,» άπήντησεν ή μή
τηρ του.

«Όποία ατυχία!» άνεφώνησεν ό υίός της. «έγώ 
πρό ολίγου τήν ειχον πωλήσει αντί είκοσι δου
κάτων. »

«Εϊς ποιον;» ήρώτησεν ή θηρεσία.
«Εϊς ξένον τινά, Δον Διέγον Δα Σίλβαν, όστις 

προσέτι μοί ύπεσχέθη συστατικήν επιστολήν είς τόν 
Βελασκέζ.»

ι’ί! ! έάν τό έγνώριζον—» είπεν ή μητέρα του, 
έννοήσασα πληρέστατα τήν διαψευσθεϊσαν έλπίδα 
ήν τοσοΰτον έκφραστικώ; προέδιδεν ή όψι; τοΰ παι- 
δος· «άλλά έχάρην τόσον διότι έλαβον δ,τι έζήτει; 
διά τήν εικόνα.»

α Καί διατί νά λυπήσαι ; » διακόψα; είπεν ό 
Μαννασής, απευθυνόμενος πρός τόν φίλον του·« έπί- 
στρεψε τά δέκα δουκάτα εϊς τόν πατέρα μου καί 
είπε τω ότι είχες ήδη πωλήσει τήν εικόνα όταν 
τήν έζήτησε — βραδύτερου δέ δύνασαι νά γράψη; 
άλλην.»

«Σιώπα, Μαννασή,» είπεν ό Μουρίλλος ανυπομο
νώ;, «καί μή ζητής νά μέ παρακίνηση; νά κάμω 
ότι δέν είνε δίκαιον·» καί ό σκοτεινός οφθαλμός 
ήστραψεν έξ άγανακτήσεω; καί τό εύρύ μέτωπον 
άνέλαβε πλειοτέραν ή τήν συνήθη ύπερήφανον έκ- 
φρασιν ένώ προσέθηκεν, «οχι· θά ύπάγω εύθύς μετά 
τό γεύμα καί θά εϊπω εις τόν Δόν Διέγον είνε αδύ
νατον νά λάβη τήν εικόνα μου· άλλ' ίσως καί πάλιν 
δέν μοΰ άρνηθή τήν επιστολήν.— » Ίο γεύμα υπήρ
ξε σιωπηλόν, διότι πάντες μετεΐχον τής λυπηρά; 
θέσεως τοΰ νέου καλλιτέχνου. Μετά τό πέρα; αύ
τοΰ ό Μουρίλλο; άπήλθε καί διηυθύνθη είς τό Ξε
νοδοχείου τής Καστιλλίας, όπου φθάσα; έζήτησε 
τόν Δον Διέγον τόν είσήγαγον είς εύρύ θάλαμον δ
που εύρεν αύτόν μόνον γράφοντα έπιμελώς.

«Ά. μοί έφερες τήν εικόνα!» άνεφώνησεν εΐσελ- 
θόντος τοΰ Μουρίλλου.

«Κύριε.» είπεν ό παΐς, πειοώμενος μετά πολλής 
τής αγωνία; νά ύπέρνικήση τήν συγκίνησίν του. «ή 
μήτηρ μου τήν είχε πωλήσει πριν ή φθάσω οΐκαδε.»

«Δι”ύψηλοτέραν τιμήν τής ΐδίκής μου.»
«Όχι, διά κατωτέραν—άλλά δέν διαφέρει.»

«Συγγνώμην, διαφέρει πολύ,» άντέκρουσεν ό ξέ
νο;, μετά τόνον προφανούς δυσαρέσκεια;, «διότι 
όταν δίδω καλλιτέραν τιμήν δύνασαι νά είπη; είς 
τόν άλλον αγοραστήν δ,τι ήδη είπε; είς έμέ— δτι 
ήτο πωλημένη ήδη.»

« Βεβαίως κύριε, καί ούτω θά έποίουν», άπήν
τησεν ο Μουρίλλος είμή ή άγορά ύμών συνήπτετο 
μετά τήν πώλησιν τής μητρός μου είς τόν κύριον 
Όζώριον, άλλ' ή μήτηρ μου έκαμε τήν συμφωνίαν 
έπί τή χθεσινή τιμή σήμερον, λίαν πρωί, — ένώ 
ήμεΐς δέν μοι έδώκατε τά δέκα δουκάτα ή μετά 
μεσημβρίαν»

«ΙΙώς ονομάζεσαι» ; ήρώτησεν άποτόμω; πιο; ό 
ξένος.

«Βαρθολομαίος Στεφάνου Μουρίλλο;», άπήντη
σεν ό παίς.

«Έχει; πατέρα, μητέρα»;
«Άμφοτέρου;, κύριε».
«Πρέπει νά τού; ϊδω, νά τοϊ; ομιλήσω», είπεν ό 

Δόν Διέγο;· καί ένώ ήγείρετο τής Οέσεώ; του έρριψε 
τοσοΰτον άσύνηθε; καί έταστικόν βλέμμα εί; τόν 
Μουρίλλον, ώστε βαθύ ερύθημα έπεσκίασε τού; ω
ραίου; καί εύφυεί; χαρακτήρα; του, «όδήγησόν με 
είς αύτού;», προσεθηκεν.

«Είς τού πατρόςμου»; είπεν ό έκπληκτος Βαρ
θολομαίος.

« Εϊς τοΰ πατρός σου, τώρα, άμέσω;», ύπέλαβεν 
ό ξένος.

ΙΙτο ήδη σκοτεινή δτε έφθασαν είς τό ταπεινόν 
οίκημα τοΰ Μουρίλλου, όπου ή θειρεσία κατεγίνετο 
είς τό τρίχαπτον καί ό σύζυγό; τη; παρ' αύτήν κα- 
θήμενος τή'άνεγίνωσκε τά; Γραφά.;.

ΊΙ είσοδος τοΰ υίοΰ των διέκοψε τήν έργασίαν 
καί άμα είδον τόν άκολουθοΰντα αύτόν ξένον καί οί 
δύω ήγέρθησαν.

«Πρέπει νά ζητήσω συγγνώμην διά τήν έλευθε- 
ρίαν, ήν έλαβον», είπεν δ Δόν Διέγο;, χαιρέτισα; 
μετά σεβασμού τήν θειρεσίαν καί τόν σύζυγόν τη;· 
«άλλά πριν ή άπέλθω τής Σεβίλλη; έπόθουν νά 
ϊδω, ούχί τού; γονείς τοΰ νέου καλλιτέχνου, ύπέρ 
ού ένδιαφέρομαι, άλλά τόν πατέρα εκείνον καί τήν 
μητέρα, οΐτινες γνωρίζουσι πώς νά ένσταλά.ξωσιν 
είς καρδίαν τοσοΰτον νέου παιδός άρχάς τόσον ύψη- 
λά; άληθεία; καί τιμιότητο;. 'Ομολογώ δτι, έάν 
έλκμβανον τήν εικόνα, δι' ήν σήμερον τό πρωϊ 
προσήνεγκον είκοσι δουκάτα, ήθελον άνάχωρήσει 
τής Σεβίλλη; χωρίς νά έλθω έδώ. Ό υιό; ύμών 
έγραψε καλήν εικόνα· μοί ήρεσε καί τήν ήγόρασα- 
άλλά έποίησέ τι πλειότερον, έφέρθη εϊλικρινώς καί 
τιμίως. Έπεθύμησα νά ϊδω έκείνου;, οί οποίοι τόν 
έθεσαν εί; ταύτην τήν οδόν, οδόν, ήν ελπίζω διά 
παντός ν’ άκολουθήση Μουρίλλε», προσέθηκε στρα
φεί; πρό; τόν παίδα, «είμαι πλούσιο; καί ισχυρός, 
τί θέλει; νά πράξω δι’ έσέ»;

«Τήν επιστολήν πρός τόν Βελασκέζ», είπεν ό 
Μουρίλλο; στρέψας τού; οφθαλμού; ίκετευτικώ; εί; 
τό πρόσωπόν τοΰ ςένου.

«θά πράξω τι πλειότερον», είπεν έκείνος θεωρών 
μετ' άγαθοτητος τόν παίδα, «θά σέ παρουσιάσω 
εϊς τόν ίδιον—ταχέως μάλιστα».

«Εύρίσκεται εί; Σεβίλλην»; άνέκραξεν ό Μου
ρίλλος.

«Εύρίσκεται ενώπιον σου», είπεν ό Δόν Διέγο;, 
έκτείνας τού; βραχίονά; του όπως άσπασθή τόν εύ- 
γενή παίδα, τοΰ οποίου ή φιλαλήθεια καί τιμιότης, 
κατέκτησαν τόν θαυμασμόν του πλειότερον ή ή ίκα- 
νότης έκείνη, ήν είχεν άνακαλύψει καί ήν τοσοΰτον 
καλώ; έγίνωσκε πώς νά εκτιμά.

«Σύ ! ό Δόν Διέγος !—άνεφώνησεν ό έκπληκτος 
Μουρίλλος.

«Δον Διέγος Δά Σίλβα ή Βελασκέζ», είπεν ό 
ξένος. __

Μετά τήν πρώτην έκρηζιν τή; χαρά; καί συγ- 
κινήσεω; ό Βελασκέζ στραφεί; πρό; τόν Στέφανον 
είπεν,

«’Απέρχομαι εί; ’Ιταλίαν δπως συναντήσω τον 
■Ροΰβενς.ό όποιο; μέ περιμένει εί; Ένετίαν ώστε δέν 
δύναμαι ό ίδιος νά οδηγήσω τόν υιόν σου είς .Μαδρί
την, άλλά θέλω αφήσει διαταγάς διά τήν ύποδοχήν 
του έκεί- καθικετεύω δέ ύμά; νά μή άμελήσητε τήν 
άποστολήν του· ή ίκανότη; του είνε εξαιρετική καί 
έάν μή άπατώμαι ήμέραν τινά θέλει καταστή καλ
λιτέχνη; έκ τών πρώτων». Ταΰτα εϊπών άπεχαιρέ- 
τησε τήν οικογένειαν καί τήν έπιοΰσαν άνεχώρησεν 
έκ Σεβίλλη;· άλλ’ αί τελευταϊαί του λέξεις δέν έλη- 
σμονήθησαν, καί ή άνάμνησί; των πολλάκις ένεθάρ- 
ρυνε καί ένεψύχωσε τόν Μουρίλλον έν μέσω τών χα- 
λεποτήτων καί δυσχερειών. τάς οποία; έπί τινα 
χρόνον ύπέφερεν ή φθίνουσα υγεία τού πατρός του 
έβράδυνε τήν άναχώρησίν του ε’ς Μαδρίτην, καί 
διάψευσής ελπίδων καί θλίψι; ήμαύρωσαν τά; άγα- 
θάς προ;δοκία;, αϊτινε; πρό; καιρόν ειχον άνατείλει 
δι'αύτόνκαί μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του,όστι; 
συνέβη μετ’ ολίγον παρήτησε τό πολυπόθητο·? αύ
τοΰ σχέδιον, όπω; μείνη μετά τή; μητρός του. τή; 
όποία; ήτο τό μόνον στήριγμα. Δι’ αύτήν καί δι’ 
έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού του εϊργάζετο μετά επιμο
νή; καί άνενδότω;· άλλά μόλις δεκαεξαέτη; εύρέθη 
εϊς θέσιν όπως εγκατάλειψη τήν μητέρα του μετ' 
άρκούσης καταστάσεω; πρό; συντήρησή» τη; ανετον 
κατά τήν αποδημίαν του.

Άφικόμενος εί; Μαδρίτην άνεζήτησε τόν παλαιόν 
του φίλον ό Βελασκέζ άμέσω; άνεγνώρισε τόν πα
λαιόν του προστατευόμενον καί τόν έδέχθη μετά 
τής αύτής άγαθοτητος- τόν είσήγαγεν εί; τό ίδιον 
σπουδαστήριον καί τώ έπρομήθευσεν εισιτήρια εί; 
τού; πλουσίους θησαυρού; τή; τέχνης τών βασιλι
κών συλλογών. Ό Μουρίλλο; διήλθε τρία έτη σπου- 

ΊΌΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

δάζων άνενδότω; τά έργα τοΰ 'Γισιανοΰ, Βερωναίυυ, 
Ί’οΰβεν; καί Βάνδυκ. Βοηθούμενος ύπό τών συμβου
λών ώ; καί τών μαθημάτων τοΰ βασιλικού ζωγρά
φου ό Μουρίλλος ταχέως έκαλλιέργησε τήν κλίσιν 
του καί ότε έπανήλθεν εί; Σεβίλλην αί δύω πρώται 
αύτοΰ ζωγραφίαι διά τήν μονήν τοΰ Αγίου Φραγ
κίσκου άμέσω; τόν έξήγαγον τή; άφανεία; καί έν
δεια;, ήτι; έπί τινα χρόνον παρέθηκε κωλύματα εί; 
τήν οδόν του. Άλλ’ άπό τούδε ήκολούθησε μετ' 
άδιαλείπτου ζέσεω; καί επιτυχία; τό στάδιον, είς δ 
είσήλθε καί άναρίθμητα τά έργα τά άπαθανατίσαν- 
τα τό δνομά του είνε.

Ό Μουρίλλο; έγραψε πλείστα; ζωγραφιάς διά 
τούς ναού; τή; Κάδιξ, Γρενάδα; καί Κορδούη; καί 
διά τήν μη,τρόπολιν τή; Σεβίλλη; τήν μεγαλοπρεπή 
εικόνα τοΰ Άγιου Αντωνίου μετά τοΰ Χριστού βρέ
φους, περικυκλουμένου ύπό άπειρων άγγέλων.

Τό Αοΰβρον τών Παρισίων κατέχει πέντε ή έξ τών 
άριστουργημάτων του καί ή Αγγλία καυχπται δι’ 
άρκετά καλλιτεχ ,ήματα. τοΰ μεγάλου τούτου δι
δασκάλου τή; τέχνη;. Ή ’Εθνική Στοά έχει 
δύω—τήν Αγίαν Οικογένειαν,καί τόν "Αγιον Ίώάννην 
μετά τοΰ Αμνού. Τελευταΐον αύτοΰ έργον ύπήρςεν 
ή περιώνυμος αύτοΰ είκών τής Άγια; Αικατερίνη; 
διά τήν έκκλησίαν τών Καπουκίνων είς Κάδιξ- ζω- 
γραφίζων αύτήν έπεσεν άπό τοΰ ικριώματος, τό 
όποιον έπέφερε χρόνιον πάθος, έξ ού καί άπέθα- 
νεν εί; ήλικίαν εξήκοντα τεσσάρων έτών, τή 7η 
Άπριλίου τοΰ Ι682 καί έτάφη εί; τήν έκκλησίαν 
τοΰ Άγιου Σταυρού έν Σεβίλλη.

Έν άντιθέσει πρός τον μέγαν αύτοΰ προστάτην ό 
Μουρίλλο; άπέρριψε τά; χάριτα; τή; βασιλείας, καί 
προσκληθέντα ύπό τοΰ Καρόλου Β' είς Μαδρίτην ή 
φυσική του κλίσι; πρός τήν ταπεινοφροσύνην καί ή 
αγάπη τή; μοναξία; τόν παρεκίνησαν όπως άρνηθή 
τήν προσενεχθεΐσαν τιμήν. Έμεινε πάντοτε αναί
σθητος εί; τήν φιλοδοξίαν καί τό συμφέρον καί ήτο 
ούχ ήττον αξιοσημείωτο; διά τήν ψυχικήν του αγα
θότητα καί γενναιοδωρίαν όσον διά τό έξοχον καϋ.- 
λιτεχνικόν πνεύμα. Ού μόνον διδάσκαλος, άλλά 
καί προστάτη; καί φίλο; τών συμμαθητών του ήτο, 
κυριώτεροι τών οποίων ήσαν ό Άντωλινέζ, Μανάσ- 
σή; Όζώριος. Βιλλαβικέμιος. καί Σεβαστιανός Γο- 
μέζ, γνωστότερος ύπό τό όνομα «ό Μαύρο; τοΰ 
Μουρίλλου».

L. Μ. D. ΑΙΛΙΠΟΪΤΙΟΣ.

Τό άλφάβητον τής ελληνικής γλώσσης περιέχει 24 
γράμματα, τής Γαλλικής 25, τής Άγλλικής 20, τής 
’Ιταλικής 21, τής 'Ισπανικής 27, τής "Ρωσσικής 41, 
τής Γερμανικής 20, τής Σλαβικής 27, τής Λατινικής 
25, τής Εβραϊκής 22, τής ’Αραβικής 28, τής Περσικής 
32, τής Τουρκικής 33, τής Σανσκριτικής 50, καί τής 
Σινικής 214.
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X ΑΡΑΚΤΙΙΡ ΙΟΥΛΙΟΥ Κ ΑΙΣΑΡΟΣ.

1 Ύπδ Μιδόλητώνος.

Ό’Ιούλιο; Καΐσαρ (Cains Julius Caesar) ~ε- 
ρίφημ.ο; στρατηγό; καί δικτάτωρ τών 'Ρωμαίων, 
μαθητή; Αΰρηλίου τοϋ 'Ροδίου καί τοϋ Κικέρωνο; 
κατ’ άρχά; συνηνώθη μετά τοϋ Πομπηίου καί Κράσ- 
σου, μεθ’ ών συνέστησε τήν περίφημον τριανδρίαν 
(triuiuviral)· μεγάλη·/ δε τότε έλαβε δύναμιν διο- 
ρισθεί; κυβερνήτη; τή; Γαλατία; καί είσβαλών εί; 
τήν Βρεταννίαν. Μετά τόν θάνατον τοϋ Πομ
πηίου, άνυψώσα; τήν 'Ρώμην διά 50 νικών καί 
τή; άλώσεως οκτακόσιων περίπου πόλεων,καί προε
τοίμασα; τήν μοναρχίαν εί; τόν Αύγουστον καί τού; 
μετ’ αύτόν αύτοκρκτορας, έφονεύθη τελευταίον ύπό 
τών περί Βρούτον καί Κάσσιον συνωμοτών τώ 4 4 
π. X. εί; ήλικίαν 56 έτών. Ό Καΐσαρ διαπρέψα; 
ώ; ό άριστο; τών κατακτητών διε'πρεψε καί ώ; 
ρήτωρ.

Ό Καΐσαρ ήν πεπροικισμένο; διά πάση; υψηλή; 
καί εύγενοϋ; ίδιοτητο; ικανή; ν’ άνυψώσα, τήν άν- 
Ορωπίνην φύσιν καί νά δώση εί; τόν άνθρωπον τό 
κράτο; καί τήν νίκην. Έγεννήθη ϊνα ύπερέχγ τό
σον έν εΐρήν/j δσον καί εν πολεμώ· προνοητικό; 
εί; τά; σκέψει; καί άφοβο; εί; τό εργον, έξετέλει 
τά; άποφάσει; του μετά θαυμαστή; τζχύτητος. 
ΊΙν ύπερμέτρω; έλευθέριος τοϊ; φίλοι; καί εύμενή; 
τοϊ; εχθροί; του, ούδενό; δέ κατώτερο; κατά τήν 
μάθήσιν καί ρητορείαν. Οί λόγοι του έθαυμάζοντο 
ένεκα τή; ίσχύο; καί συνάμα τή; κομψότητο; αύ
τών, ιδιοτήτων σπανίω; εύρισκομ.ένων όμ.οΰ έν 
τώ αύτώ λόγω. Ό Κικέρων συγκαταριθμεί αύτόν 
μεταξύ τών μεγίστων ρητόρων ού; ή 'Ρώμη παρή- 
γαγεν, οδέ Κουϊντιλιζνό; λέγει ό «Καΐσαρ άιμ.ίλει 
μετά τή; αύτή; ίσχύο; μεθ' ή; καί έμάχετο, έάν 
δέ άφιεροϋτο εί; τό βήμα Οά ήτο ό μόνος ικανό; 
αντίπαλο; τοϋ Κικέρωνο;.» Ούχί os μ.όνον τών πολι
τικών τεχνών άλλά καί τών μάλλον δυσλήπτων καί 
δυσχερέστερων μερών τή; μζθήσεω; ή/ κάτοχο;. 
Μεταξύ τών κυριωτέοων αύτοΰ συγ-'οζαν.ζτων άνα- 
φέρονται τά δύο βιολιά, περί τή; αναλογία; 
τή; γλώσσης. ή, τέχνη τοϋ λέγειν καί 
γράφειν όρθώς, αποτεινόμενο·/ πρό; τόν Κικέρωνα. 
θερμό; προστάτη; τή; αγχίνοια; καί τών γνώσεων 
συνέχ ώρει παντί τώ μεταχειριζομένω ταΰτα κατ’ 
αύτοΰ, φρονών, καί όρθώς, ότι ποιών τοιούτου; φί-

1 Conyers Middleton, έπ'σην.0; Θεολόγος καί Κρι
τικός γεν. έν 'Ριτσμονό (Άγγλ.) τοϊ 1683, άποΟ τω 
1750. ’Έγραψε διάφορα, έν οϊς καί άςιόλογον δίτομον 
βιογραφίαν τοϋ Κικέρωνο;. 

λου;, ήντλει έπαινον έκ τή; αύτή; πηγή; έξ ή; ερ- 
ρευσεν αύτώ ή συκοφαντία. Πρώτιστα αύτοΰ πάθη 
ήσαν ή φιλοδοξία καί ό έρω; τών ηδονών, άκορέ- 
στω; 5’ έντό; άμφοτέρων έβυθίζετο, πλήν ή πρώτη 
πάντοτε ύπερίσχυε καί χάριν αύτή; ήδύνατο νά θυ- 
σιάσγ πάν γόητρον τή; δευτέρα;, καί νά έξάξγ ήδο- 
νήν καί ές αύτών τών κινδύνων έν όσω ουτοι εφερον 
αύτόν ε:; τό στάδιον τή; δόξης.

Ό Καΐσαρ, κατά τόν Κικέρωνα, έθεώρει τήν τυ
ραννίδα ώ; τήν ύπερτάτην τών θείων δυνάμεων, καί 
συνεχώ; άνέφερε στίχον τινά τοϋ Εύριπίδου όστι; 
δεικνύει τήν τή; ψυχή; του εφεσιν, ήτοι· έάν τό 
δίκαιον καί τό θεμιτόν δύνανται νά παραβιασθώσι, 
πρέπει νά παραβιασθώσι μόνον πρό; άπόκτησιν τοϋ 
στέμ.μ.ατο;.

Τοΰτο ύπήρςεν ό κύριο; σκοπό; καί τό μόνον μί
λημα τοϋ βίου αύτοΰ συνάμα καί ή άπο'φασι; 
ήν έσχημζτισεν εκ νεαρά; αύτοΰ ηλικίας. Κατά τήν 
δικά ίαν δέ γνώμην τοϋ Κάτωνος. έφθασεν εί; τήν 
κατάλυσιν τή; Δημοκρατία; διά τή; έγκρατεία; 
καί τή; φρονήσεως.

Δύο, έλεγεν, ήσαν τά αναγκαία πρό; άπόκτησιν 
καί έξάσκησιν τή; δυνάμεως, στρατό; καί χρυσίον, 
άμφότερα άλληλεγγύω; σχετιζόμενα· διά μέν τοϋ 
χρυσίου στρατηγών, διά δέ τών στρατιωτών άπο- 
Οησαυρίζων χρυσόν- ήν δ’ ό όρμητικώτζτο; τών άν
θρώπων κατά τό διαρπάζειν φίλου; ή εχθρούς, μή 
φειδόμενο; ούδέ πριγκήπων, ούδέ πολιτειών ούδέ 
ναών ούδ’αύτών τών ιδιωτών έάν έτύγχανον έχον- 
τε; μικρόν τινα θησαυρόν.

Αί μεγάλαι αύτοΰ ίκανότητε; άναγκαίω; ήθελον 
καταστήσει αύτόν ένα τών πρωτίστων 'Ρώμ.αίων 
πολιτών άλλ’ουτος καταφρονών τήν θέσιν υπηκόου, 
δέν ήδύνατο νά καθησυχάσν) εαυτόν ε:μ.ή γενόμενο; 
μονάρχη;. Τό τελευταίον δέ τοΰτο εργον μετερχό- 
μενος έφάνη άπολέσα; τήν συνήθη αύτώ ικανότητα 
ώ; έάν ή ύψηλή θέσι;, εί; ήν ήξιώθη νάφθάση κατέ
στησε·/ αύτόν ίλιγγιώντα- διότι διά ματαία; επιδεί
ξεων τή; έαυτοΰ δυνάμεως κατέστρεψε τά θεμέλια 
αύτή;, καί όπω; οί άνθρωποι τέμνουσι τά; ήμ.έρα; 
τοϋ βίου των ζώντες άκράτως, ούτω καί ό Καΐσαρ 
διά τή; εί; τό ζρχειν άκρασία; του έπέφερε τό σκλη
ρόν τέρμα τή; άρχή; του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X.

Έν Σπάρτγ, ο πολίτη; ό φυγών τόν κίνδυνον 
ήτο ανάξιο; πάση; λειτουργία;· ούδεΐς έσυγγένευε 
μετ’ αύτοΰ, ό τυχών εδικαιούτο νά τύπτν) καί αί- 
κίζγ αύτόν, οί νόμοι διώριζον νά ένδύηται ποταπά 
ενδύματα καί νά ξυρίζηται τόν ήμισυν πώγωνα· τό 
ήθικόν δέ τοΰτο άλγος τοσοΰτον ήτο δεινόν, ώστε 
ήνάγκαζε πάντα; νά καταφρονώσι καί τόν βεβαιό
τατου θάνατον.

Έρανιζόμεθα τό παρά πόδας τεμάχιον έκ τοϋ άλλοτε 
έκϊιδομένου περιοδικού «Έλικωνο;» (φυλλ. δ'.). Είνε 
ώραΤον ώς ή περιγραφομένη θεία εΐκών κκτά τούς κρι
τικούς, έν τή περιγραφή ταύτη δαλάμπουσιν αυτά τα 
ζωηρά χρώματα, αί μεγαλοπρεπείς εικόνες, δ ύψηλδ; 
καί θρησκευτικός νους τοΰ έξόχ.ου αριστουργήματος τοϋ 
'Ραφαήλ. ΊΙ έςήγησις αότη δέν είνε ψυχρά καί άψυχος 
άλλ’ αποπνέει ενθουσιασμόν καί κρίσιν καί φιλοσοφικήν 
έμβρίΟειαν καί τεχνικάς καί επιστημονικά; γνώσεις.

II ΘΙ-ίΙΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ.

’Απόσπασμα έκ τής Σαπφε'ρας τοΰ Κειατρή.

Κατ’ έκείνην τήν ώραν ήτον έρημο; ή έκκλησία- 
ικανόν φώ; έφώτιζε τήν εικόνα, ήν έθεατο ο ’Ιταλό; 
μετά τή; νεαρά; αύτοΰ συζύγου. 'Ο Όράτιο; έλά- 
λησεν ώ; έξή;. «Σαπφείρα, ιδού ό δαιμονιζόμενο; 
νέο;, δν οί γονεΐ; προ;άγουσι τοΐ; μαθηταΐ; τοϋ 
’Ιησού, ϊνα Οεραπεύσωσιν αύτόν έν όνόματι τοΰ Κυ
ρίου. Έπί τώ άγίω 'αύτοΰ ρήματι οί τυφλοί άνα- 
βλέπουσιν, οί χωλοί περιπατοϋσιν, οί νεκροί άνί- 
στανται. Άλλ’ οί άπλοι μέν, άσθενεΐ; δέ τόν χαρα
κτήρα άνδρε; ουτοι, στερούνται τή; εί; έαυτοΰ; 
πίστεω;, ή μάλλον τή; εί; τά; έπαγγελία; Εκεί
νου, ού τοΐ; βήμασιν άκολουθοΰσιν. Ό μέν νεανί
σκο;, ύπό τοϋ πονηρού πνεύματο; έλαυνόμενο;,τα
ράσσεται ύπό σπασμών· ή δέ μήτηρ καί ή άόελφή 
ολοφύρονται παρ' αύτώ. Ό μέν πατήρ μόλι; συνέχει 
αύτόν, κατ' αύτοΰ παλαιών- οί δέ θεατα.ί περιδέεΐ; 
άναμένουσιν. Οί μαθηταΐ, τεθλιμ.μ.ένοι καί τεταπει- 
νωμένοι, άφελώ; έκδηλοΰσι τήν εαυτών άδυναμίαν 
τοΰ; οφθαλμού; καί τά; χεΐρα; στρέφοντε; πρό; τό 
όρο;, εί; 0 πορεύεται ό Ίησοΰ;, έχων τόν Πέτρον, 
’Ιάκωβον καί Ίωάννην,φαίνεται ότι λέγουσιν «Ίδοΰ 
ό Διδάσκαλο;· δταν έΎΟη,τό πονηρόν πνεύμα έκδεω- 
χθήσεται».

« Έπί μέν τοΰ πρώτου τούτου, έντελεστάτου 
τήν παράστα.σιν, μέρου; τή; ε'.κόνο;, οΰ,ώ; λέγεται, 
πρόσωπά τινα έχρωματογραφήθησαν ύπό τοΰ 'Ιου
λίου 'Ρωμαίου 1 , ό σ·υνήθη; πα.ρίστα.ται βίο;.

1 Ιούλιος Πιπέ, γνωστός τω όνόματι Ιούλιος 
'Ρ ω μ. α Τος, περιώνυμος αρχιτεκτων καί ζωγράιιος.γεν
νηθείς έν Ί’ώμ·Γ| τω 1 492,έσπούδασε παρά τω 'Ραφαήλ, 
πρεσβυτε'ρω αύτοΰ καθ’ επτά μόνον έτη. Ήγαπϊτο θερ
μώς ύπό τοΰ διδασκάλου αύτοΰ, 5ς έν πολλοΤς έργοις 
συνειργάσΟη αΰτω, καί έτελεύτησε τεν βίον έν 'Ρώμη 
τω 1546.

« Έπί τοϋ δευτέρου μέρου;, τό θειον όρο;, ού 
παρά τοΰ; πρόποδα; τό πλ.ήθο; τοΰτο συνήχθη. 
ύψοϊ, τήν κορυφήν αύτοΰ, άγνώ φωτί άπαστρά- 
πτουσαν. Οί τρεΐ; άπόστολ.οι, έκθαμβοι, προ;κλί- 
νοντε; καί τά; οψει; συγκαλυπτόμενοι έν τή άνταυ-

Έπί δέ 
Χριστό;, φορών τήν έσθήτα τή; άθωότητο;, 
7”£’ **“ ·“■·*’·* —.."X
δύο μεγάλων προφητών 
σιν έκ προτέρων εί; τήν δόξαν αύτοΰ. Αευχειμονοΰν- 
τε; 
έκ τοϋ κυρίου 
τοϋ είνε ή άγιότη; προεωποπεποιημένη 

ώ κάλλει αύτοΰ, εν τή π:

γεια τοϋ φωτό; εκείνου, θεώνται τάξιν πραγμάτων 
ήτι; προαγγέλλει αύτοί; τά; έπουρανίου; λαμ,πη- 
δόνα;. Τοιαύτη ή δευτέρα πραξι; άγιωτέρου βίου, 
πού; δν ήδη άνακοινοϋταί τι τών τοΰ μέλλοντο; 
μεγάλων μυστηρίο/ν.

« Έπί δέ τοϋ τρίτου καί τελευταίου μέρου;, ό 
λάμ- 

έν πάσγ αύτοΰ τή μεγαλοπρεπείς, έν μέσω τών 
', προορισμένων νά εί;έλθω- 

.... .... δόξαν αύτοΰ. Λευχειμ.ονοΰν-
ό Μωϋσή; καί ΊΙλ.ία; καταυγάζονται ύπό τοΰ 

προ;ώπου έκπεμπομένου φωτό;. Αύ- 
... __ προ;ωποπεποιημένη, αύτοΰ τό
μέλλον έν τώ κάλλει αύτοΰ, έν τή παντοδυναμία 
ένό; θεοΰ, έν τώ έλέει αύτοΰ, επιχεομένου εφ’άπάν- 
των αύτοΰ τών πλασμάτων καί οίονεί σύσσωμα- 
τοΰντι αύτά τή θεία ούσίζ.

« Τοιαύτη είνε ή εΐκών, οϊα ύπ’ αύτοΰ τοϋ Ευαγ
γελίου διεχαράχθη καί οϊα ήδύνατο ές αύτοΰ νά 
λ.ηφθή μ.ο'νον ύπό μεγάλου αριστοτέχνου. Ίδοΰ δέ 
νΰν καί ή έννοια, ήν όι ’Ραφαήλ δι’αύτή; παρέστη
σε καί ήν αποδέχεται καϊ αύτή ή ύψίστη φιλοσο
φία. ΊΙ ψυχή δηλονότι, άπό τή; πτώσεω; αύτή;, 
προώρισται νά διέλθη τρεΐ; βαθμού;. Έν μέν τώ 
πρώτω, ένεκα τών παθών, είνε εύτελή; καί ταπει
νή- ό βαθμό; ουτος παρίσταται ένταύθα διά. τή; 
θλιβερά; καί δραματικωτάτη; σκηνή; τοΰ δαιμ.ονι- 
ζομένου νέου, λύπη, οίκτο;, εκορασι; αδυναμίας, 
έπίκλησι; καί προςδοκία αρωγή; ές έκείνη; τή; χοΰ- 
ρα;, έξ ή; καί [J.'j'ff.; δύναται νά καταφθάσγ· πόθο; 
πρό; έπάνοδον εί; τήν ούρανίαν πηγήν πάση; ίσχύο; 
καί αρετή;, ταύτα πάντα τά μέσα, χορηγηθέντα 
τώ άνθρώπω, ϊνα βοηθήσο/σιν αύτώ νά εΐςέλθν) εϊ; 
τήν κλ.ηρονομίαν αύτοΰ, είκονίζονται ένταύθα ύπό 
τοΰ χρωστήρο;.

« 'Ο δέ δεύτερο; βαθμό; τοΰ εξαγνισμού παρι- 
σταται έν τοΐ; τρισίν άποστόλοι;, ών ή φύσι; έξευ- 
γενίζεται τή πρό; τόν θειον Διδάσκαλον προςπελάσει. 
Οί απόστολοι άφήκαν ήδη τά πάθη ταρασσόμενα 
έν τή ύπωρεία, προςκληθέντε; δέ νά γνωρίσωσι τί 
συμβαίνει έν ύπερτέρα χώρα, έπιποθοΰσι νά μ.είνω- 
σιν έν αύτή. ΊΙ στκσι; αύτών, έπίχαριν άμα ολιγω
ρίαν καί σεβασμόν έμφαίνουσα, δηλοΐ ταύτην τή; 
ψυχή; αύτών τήν επιθυμίαν. Έςεθαμβήθησαν μέν 
τό πρώτον οί οφθαλμοί αύτών, άλλ' έπί τέλου; τό 
φώ; έκεϊνο κατέλθεξεν αύτού;. Ίίδη τολμώσι ν’ ά- 
τενίζωσ·. πρό; αύτό,ήδη αίτοΰσι νά πήξωσι σκηνά;.

« Έν δέ τώ τρίτω ασματι τοΰ ποιήματος τού
του, τό θαυμαστόν τής μεταμορφώσεως τή; ψυχή; 
μυστήριον τελείται δι’ εντελ.οΰ; καί πλήρου; άπο- 
λαύσεως τή; ούρανία; δοξη;. ΊΙ δόξα αύτη. έπι- 
χεομένη έπί του Μωϋσέως καί ΊΙλίζ. κατακα/.ύπτε·. 
αύτοΰ; τή ζίγ’Ληέσση αύτή; έσθήτι, κατακλύζει 
α'ιτοΰς καί διαπερά. ΊΙ μεγζλοφυίζ τοΰ καλλ.ιτέ- 

·’>
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χνου, θερμανθεΐσα καί αύτή έν τώ πυρί τών αχτί
νων εκείνης, κατανικά τήν αδυναμίαν τοΰ χρωστή
ρας καί δίδωσιν άμφοτέροις τοίς προςώποις έκεί- 
νοις ποιάν τινα διαφάνειαν. 'Οποία επιτυχής τόλ
μη ! 'Οποία καταπληκτική τριλογία,καθ’ ήν ή διά
νοια τοΰ 'Ραφαήλ φαίνεται άνακαλύψασα τό μέγα 
μυστήριον τής άνθρωπίνης φύσεως καί τής μελλού- 
σης αύτής τύχης ! Άλλ’ όμως τίς δύναται νά πι- 
στεύσγ ότι ή Οαυμασία αύτη ένότης τής συνθέσεως 
διέλαθε πλείστους κριτικούς; Καμμύσαντες τά όμ- 
ματα πρός τήν αϊγλην τοΰ θαβώρ, ούδέν, ούτ’ έν 
τή ψνχή, ούτ’ έν τή διανοίζ γσθοντο. Δέν ήδυ
νήθησαν νά είςέλθωσιν είς τόν νυμφώνα !

« Ήδη, Σαπφείρα, θέλεις παραδεχθή ότι δέν 
άρκεϊ νά εΐνε τις ζωγράφος,ίνα ποιήσγ τοιαύτας ει
κόνας ! Δυνάμεθα μέν, διά πίνακος καί χρωμάτων, 
νά προςενέγκωμεν τοίς τε όμμασι καί ταϊς ψήφοις 
τών πεφωτισμένων, Άδώνιδας καί Γαλατείας, όπως 
ό Κορρήγιος 1 καί ό Τιτιανός 1 2 · άλλά μόνον διά 
πίνακος καί χρωμάτων, όσον έπιδεξίως καν μετα- 
χειρισθώμεν αύτά, ούδέποτε, μόνον απλήν εμπειρίαν 
έχοντες, θέλομεν δώσει τφ κοσμώ, τήν Μεταμόρ- 
φωσιν, ήτις, ώς μεγάλη έννοια, εΐνε, κατ’ έμέ, τό 
0εσ~εσ’.ώτχτον ~χντων τών δώρων, όσχ τώ κοσμώ 
έδόθησαν. ΊΙ Μεταμόρφωσις είνε ωραία, ώς τό 
Εύαγγέλιον, ή μάλλον εΐνε σελίς τοΰ Εύαγγελίου, 
προςκολληθεϊσα έπί τοΰ Μεγάλου βωμού τοΰ Αγίου 
Πέτρου έν Μοντορίω !

1 Αντώνιος Άλλέγρι, Κορρήγιος καλούμενος, 
έγεννήΟη έν τή πόλει Κορρέγιο. Ό ένδοξος ούτος ζω
γράφος, μόνω έαυτω το κλέος αύτοΰ όφείλων, 'ίδρυσε την 
Λομβαροικήν σχολήν. Άπεβίωσε τεσσαρακοντούτης.

2 'Έτερος περιώνυμος ζωγράφος, γεννηθείς τω 14'7, 
άπίΟα/εν έκ πανώλους, έν Βενετία, τω 1578, εννέα καί 
έννενήκοντα έτών, άναοειχδείς αριστος τοΰ καιροΰ εκεί
νου χρωματογράφος.

Έκ τοΰ Γαλλικού. δ.γ. MOSTPATOJ.

II Σ1ΒΙΙΡΙΑΜΙ Χ1-ΛΜΣ

Μ et&pfMu; 4. Γ. Λίοστράτου.

Συνέχ. τοΰ έν σελ. 15'ι.

Οί ένθαρρύνοντες τήν νεκνιδα έλεγον ότι, παρά 
πάσαν προςδοκίαν, πολλώ δυσχερέστερα έργα έπί 
τέλους ηύδοκίμησαν.

— Καί άν μή ή ιδία, έλεγον, φθάσγ μέχρι τοΰ 
μονάρχου, θά εϋργ όμως προστάτας, οίτινες θά λα- 
λήσωσιν ύπέρ αύτής, όταν γνωρίσωσι καί άγαπή- 
σωσιν αύτήν ώς ήμεϊς.

Τή 8 Σεπτεμβρίου, ζμ’ ήλίφ άνατέλλοντι, έπα- 
νήλθον οί δύο έκεΐνοι άνδρες.ϊν’ άποχαιρετίσωσιν αύ- 

τήν καί παραστώσιν είς τήν άναχώρησιν της. Κα
τέλαβαν δ’ αύτήν έτοιμον ήδη ουσαν πρός τήν με
γάλην έκείνην πορείαν καί φέρουσαν σάκκον, όν άπό 
πολλοΰ χρόνου είχε προπαρασκευάσει.

Ό πατήρ έδωκεν αύτή τό όρισθέν ρούβλιον, άλλ’ 
εκείνη δέν έλαβεν αύτό, ίσχυρισθεϊσα ότι ή μικρά 
εκείνη χρηματική βοήθεια, τοϊς μέν γονεΰσιν ήτο 
λίαν αναγκαία, αύτήν δέ δέν ήδύνατο νά ύποστηρί- 
ζγ μέχρι Πετρουπόλεως. Καί όμως, κατ’ άπόλυτον 
τοΰ πατρός έπιταγήν, ήναγκάσθη νά δεχθή τό ρού- 
βλιον. ’Αλλά καί οί δύο έκεΐνοι δυστυχείς εξόριστοι 
ήθέλησαν νά συνειςενέγκωσιν είς τό μικρόν έκεϊνο 
κεφάλαιον τής μελλούσης οδοιπόρου· ό μέν προςή- 
νεγκε τριάκοντα χάλκινα καπίκια, ό δ’ άργυροΰν 
είκοσι καπικίων νόμισμα. Άμφότεροι ήδύναντο έπί 
πολ.λάς ήμέρας νά διατηρηθώσι δι’ έκείνων τών 
προςφορών.

Ή Πρασκοβία, βαθέως κζτανυγεϊσα, ήρνήθη νά 
λάβγ τήν γενναιοδωρίαν έκείνην.

— "Αν ή Πρόνοια, εΐπεν αύτοϊς, χαρίσγ ποτέ 
χάριν τοίς έμοϊς γονεΰσιν, έλπίζω ότι καί ύμεΐς Οά 
μετάσχητε τής χάριτος έκείνης.

Κατ’ έκείνην τήν ώραν, αί πρώται άκτϊνες τοΰ 
άνατέλλόντος άστρου κατηύγασαν τό δωμάτιον.

— ΊΙλθεν ή ώρα, είπε· πρέπει ν’ άποχωρι- 
σθώμεν.

Τότε καί αύτή καί οί γονείς καί οί δύο φίλοι 
έκάθησαν, ώς εϊθισται έν Ί’ωσσίζ καθ’ όμοίας πε
ριστάσεις.

'Οσάκις φίλος αναχωρεί προς μακράν οδοιπορίαν, 
κάθηται καθ' όν χρόνον άνταλλάσσονται αί τελευ
ταία'. προςαγορεύσεις. Πάντες οί συμπαριστάμενοι 
μιμούνται αύτόν, μετά βραχεϊαν δ' άνάπαυσιν, καθ' 
ήν λόγος γίνεται περί τοΰ καιρού καί άλλων τινών 
άσημάντων πραγμάτων, εγείρονται οί καθήμενοι 
καί τότε άρχοντα·. τά δάκρυα, τά φιλήματα, οί 
ενστερνισμοί.

Το έθος τούτο έκ πρώτης αφετηρίας φαίνεται 
έλαχίστου λόγου άςιον, καί όμως ούκ ολίγον πα
ρέχει διάφορον. Πριν ή έπί μακράν χρόνον, ίσως δέ 
καί διά παντός καταλίπωσιν άλλήλους, οί χωριζό- 
μενοι άναπαύονται είςέτι όμοΰ έπίτινας στιγμάς,ώςεί 
θέλοντες νά διαλάθωσι τήν μοίραν καί ν' άφε’λωσιν 
αύτήν τήν βραχεϊαν έκείνην άπόλαυσιν.

ΊΙ Πρασκοβία γονυκλινής έδέξατο τών γονέων 
τήν εύλογίαν, θαρρούντως δ’ άπαλλαγείσα τών πε
ριπτύξεων αύτών, κατέλιπε διά παντός τήν καλύ- 
βην έκείνην, έν γ έξ απαλών ονύχων ώς έν ειρκτή 
κατώκησεν. Οί δύο έξόριστοι συνώδευσαν αύτήν 
καθ' όλον τό πρώτον τής πορείας βέρστιον.

Ό πατήρ καί ή μήτηρ, άκινητοΰντες έπί τοΰ 
ούδοΰ τής θύρας, έπί πολϋν χρόνον τοίς όφθαλμοίς 
αύτγ ήκολούθουν, θέλοντες πόρρωθεν νζ προςφωνή- 

| σωσιν αύτγ τό ύστατον χαϊρε- άλλ’ ή νεάνι; ούδ' 

έπεστρζφη πρός τά όπίσω, έν τή μακρζ άποστζσει 
άμέσως έξαφανισθεΐσα.

Τότε ό Αόπουλωφ συν τή γυναικί είςήλθον είς 
τό θλιβερόν αύτών οίκημα,όπερ έμελλε νά φαίνηται 
αύτοϊς έρημότατον κατά τόν έφ’ έξής χρόνον. Οί 
δυστυχείς έζησαν άπό τότε μάλλον μεμονωμένοι ή 
έν τώ πρόσθεν χρόνφ, τών λοιπών τής Ίσχίμης 
κατοίκων καταγελώντων τοΰ πατρός καί μεμφομέ- 
νων αύτώ ότι αύτός παρώτρυνε τήν κόρην είς τήν 
ά συνετόν έκείνην πράζιν. Κατειρωνεύοντο δε μάλι
στα τών δύο έκείνων έξορίστων, τών πάνυ άφελώς 
φανερωσάντων τήν ύπόσχεσιν τής Πρασκοβίας, ότι 
έμελλε νά μεριμνήσγ καί περί αύτών καί έκ προτέ- 
ρων ηύδαιμόνιζον αύτού, έπί τγ εύτυχίγ.

Άλλ’ήδη άφώμεν τήν κοιλάδα έκείνην τοΰ κλαυθ- 
μώνος καί άκολουθήσωμεν τή περισπουδάστφ 
ήμΐν οδοιπορώ.

Ότε κατέλιπον αύτήν οί συνοδεύσαντες δύο φί
λοι, συνήντησε πολλαϊς νεαραϊς κόραις, πορευομέναις 
τήν αύτήν οδόν μέχρι τοΰ πλησίον που κείμενου 
χωρίου, τοΰ άπέχοντος τής Ίσχίμης περί τά είκοσι 
καί πέντε βέρστια.

Καθ' οδόν, ήγγισε πρός αύτας σπείρα νεαρών χω
ρικών, ών τινες σχεδόν έμέθυον. Οί χωρικοί έκεΐνοι 
άφίππευσαν, προφασιζομεοοι νά συνοδεύσωσιν αύτάς 
κατά τήν ειςοδον μεγάλου τινός δάσους.

Αί οδοιπόροι, καταθορυβηθείσαι, δεν ήθέλησαν 
νά συμπορευθώσι μετ’ εκείνων, ούς και καθικετευ- 
σασαι νά βαδίσωσι τήν οδόν αύτών, κατεσκηνώ- 
σαντο παρά, τήν άκραν οδόν, ολίγα; τινζς εχουσαι 
ζωοτροφίας. Άλλ' όμως συγκατεσκήνωσαν καί οί 
χωρικοί, δηλώσαντες ότι ήθελον νά μετάσχωσι τοΰ 
γεύματος έκείνων καί είτα νά συνοδεύσωσιν αύτάς 
μέχρι τοΰ χωρίου.

Έν τοιαύτγ άμηχανία, ή Πρασκοβία ένόμισεν 
ότι ήδύνατο νά μετέλθγ τέχνασμά τι, προς άπο- 
φυγήν τών οχληρών εκείνων ανθρώπων. Και το 
τέχνασμα πράγματι ηύστόχησε.

Εύχαρίστως, είπε, θά έπροβα'νομεν μεθ' υ
μών, άίν δέν εϊχομεν νά περιμείνωμεν εδώ τους αδελ
φούς μου, οί όποιοι μάς φέρουσιν άμάξας διά τόν 
περαιτέρω δρόμον.

Οί νεανίσκοι έκεΐνοι εΐδον πράγματι μακράν δύο 
άμαξας, ζς ή Πρασκοβία είχεν είδε- πρό αύτών 
πάραυτα τότε ιππέυσαν καί έγένοντο άφαντοι.

— Ίίτο μικρόν ψεύδος, έλεγεν έπειτα, άφηγου- 
μένη τήν πρώτην αύτής περιπέτειαν, άλλά τό ψεύ
δος έκεϊνο δέν μοί έγένετο πρόξενον κακού.

Άφίκετο αισίως εΐς το χωρίον, όπου και εστκθ- 
μευσε, καταλύσασα παρά τινι γνωρίμω αύτγ χω- 
ρικώ, ώς άριστα, αύτήν δεξιωσαμένω.

Τή έπαύριον, άμα έγεοθεΐσα γσθετο ζωηρόν 
τόν κόπον τής πρώτης έν τώ βίω αύτής μ-ζκρζς πο
ρείας.

Έςελθοΰσα τής isba *, έν γ διενυκτέρευσεν, έ- 
φρικίασεν έπί τινας στ.γμζς, ίδοΰσα τήν παντελή 
άπομονωσιν αύτής. Άλλ' ήλθεν είς τήν μνήμην αύ
τής ή ιστορία τής Άγαρ έν τγ έρήμω καί λίαν αύ
τήν ένεθκρρυνε. Τότε έσταυροκοπήθη καί ήρξατο 
προβαίνουσα καί έπικαλουμένη τόν φύλακα άγγε- 
λον αύτής.

αύτοΰ. 
έκείνος, 

'ίσως εΐνε

τοιαΰται

Διελθοΰσα πρό τινων οικιών, εΐδε τό σή'χα άετοΰ 
ύπεράνω τοΰ καπ-ηλείου τής κώμης, έμπροσθεν τοϋ 
οποίου είχε διαβή τήν νύκτα- τότε κατενόησεν ότι 
έπανήρχετο επί τά ίδια βήματα, άντί νά τραπγ τήν 
είς Πετρούπολιν άγουσαν. Έν ω δ' έζήτει νά' εϋργ 
τήν προςήκουσαν οδόν, είδε τόν φιλοξενήσαντζ 
αύτήν, μειδιώντα έπί τής φλιάς τής θύρας

— 'Άν ούτω πως όδοιπορής, έφώνησεν 
δέν θά ύπάγγς ποτέ μακράν καί κάλλιον 
νά έπιστρέψγς είς τά ίδια.

Καί άζολούθως ένίοτε συνέβησαν αύτή 
παραπλανήσεις, οσάκις δ’ ήρώτα άμηχανοΰσα ποια 
ή είς Πετρούπολιν άγουσα, έσκωπτον αύτήν, διότι 
άπεΐχον άπειρον άπόστασιν τής πόλεως έκείνης. 
Ούτω δ' ηϋξζνεν ή μεγάλη αύτής άμηχανία.

ΊΙ Πρασκοβία, δλως αγνοούσα τήν γεωγραφίαν 
ής έμελλε νά διέλθγ χώρας, είχεν ύπολάβει ότι ή 
πόλις Κίεβον, διάσημος έν 'Ρωσσία έπί τγ θεολογι- 
κγ αύτής σχολή, όθεν καί πολλάκις περί αύτής 
έλεγεν ή μήτηρ, έκειτο έπί τής ε'.ς Πετρούπολιν 
άγούσης οδού. Διά ταΰτα διελογίζετο νά προςκυ- 
νήσγ καί νά προςευχηθγ, διαβαίνουσα δια τής πό
λεως έκείνης, ευχομένη ένδομύχως νά γείνγ μοναχή 
έν Κιέβω, άν ποτέ έλάμβανε τήν εύκταίαν έκβασιν 
ή επιχείρησις αύτής.

Τοιαύτην λοιπόν μή άληθή ιδέαν έχουσα περί 
τής θέσεως τού Κιέβου καί βλέπουσα τά μειδιά
ματα τών έρωτωμένων, οσάκις ήρώτα ποία ή εΐς 
Πετρούπολιν άγουσα, ήρζατο έρωτώσα οποία ή είς 
Κίεβον- άλλά καί τούτο εΐ/εν έτι μάλλον κακόν 
αποτέλεσμα.

Έν μέσω τοιούτων περιπετειών, έτυχέ ποτέ 
άμηχανοΰσα περί τήν εκλογήν μιάς έκ πολλών δια
σταυρουμένων οόών.

Τότε έστη άναμένουσα 
ού προςελθοντο. 
δείξωσιν αύτή 
Κίεβον.

Οί οδοιπόροι
— Βάδισον,

•ς, ικετευσε 
οποία

ήν προςέγγισιν kibick a, 
— “ούς οδοιπόρους νά ύπο- 
τών οδών έκείνων ηγεν είς

(I) Οικία χωρικοΰ, συνήθως ίχουσα δωμάτιον, ου 
με'γα μέρος κατέχει πελώρια θερμ.άστρα. Καίτοι δ’ ή λέ· 
ςις isba σημαίνει σχεδδν ο,τι καί ή λέςις καλύβη, 
ούχ ήττον δεν ύποδηλοϊ ίτι υπάρχει αύτο'Οι ένδεια xar't 
πε-ία.

2 "Ισως ή λέςις σημαίνει συνοδίαν Σ. SJ. 
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οδόν όλαι έπίσης άγουσιν ε:ς Κύβον, Παρισιού; 
και 'Ρώμην.

Τότε έκείνη ήψατο τής μεσαίας, ήτις εύτυχώς 
ήτον ή καταλληλοτάτη.

Έν τώ μετέπειτα χρόνω δεν ήδύνατο νά παρά- 
σχ·/) άκριβή τινα πληροφορίαν ούτε περί ής έτράπη 
όδοΰ, ούτε περί τών ονομάτων τών χωρίων, δι’ ών I 
διήρχετο. Ταύτα πάντα άμυδρώς έτήρει ή μνήμη 
αύτής.

'Οσάκις μέν άφικνεΐτο είς ζσημόν τι χωρίδιον, 
έτύγχανε συνήθως άρίστης υποδοχής παρά τοΐς κυ- 
ρίοις τού οίκου, έν ω πρώτον έξητεΐτο φιλοξενίαν. 
'Οσάκις ί’ έφΟανεν ε:ς μεγάλα; κώμας, ένθα αί οι
κία·. ειχον καλήν τινα ό.' ιν, τότε σχεδόν πάντοτε 
μετά δυσχερείας έτύγχανε καταλύματος- διότι πολ
λάκις ύπελάμβανον αυτήν κακοήθη τυχοδιώκτιν, 
αύτη δ’ ή τοσούτον άδικος ύπόληψις, πολλά παρέ- 
σχεν αύτή πράγματα κατά τήν οδοιπορίαν της.

Ένώ άπεϊχεν έτι βήματά τινα τού Καμ.όγισεφ, 
σςοδρά λζϊλα.ψ κατέλαβεν αύτήν καθ' οδόν. μετά 
ήμεροδρομ.ίαν έπιμοχθωτέραν τών τέως ύπ’ αύτής 
διανυθεισών.

Τότε επέσπευσε τό βήμα. ίνα φθάση εις τά πρώτα 
οικήματα, άπερ ύπελζμβανε πλησίον που κείμενα· 
άλλ’ όμως, καταληφθεΐσα ύπό φόβου διότι ό θυελ
λώδης άνεμος έξέσπασε πρόρριζον δένδρον. κατέφυ- 
γεν εϊς τι παρακείμενον δάσος. "Να προφυλαχΟή 
άπό τής ορμής τού άνεμου, έκρύβη ύπό έλάτην, ύφ’ 
ύψηλών κυκλουμένην θάμνων.

ΊΙ θύελλα διήρκεσε δι’ όλης τής νυκτός, ήν ή 
νεζνις διήλθεν άστεγος έν έκείνω τώ έρήμω τοπίο, 
καταβρεχομένη ύπό ραγδαίου ύετού, μόλις τήν 
πρωίαν κοπάσαντος.

Ότε έφάνη ή ήώς, προέβη ασθενεί τώ βήματι 
πρός τήν οδόν, ίνα έπαναλάβη τόν δρόμον της, καμ
πτόμενη ύπό τού ψύχους καί τής πείνης.

Κατ’ εύτυχή συγκυρίαν διέβαινε χωρικός· οίκτεί 
οης τήν νεζνιδα άνεβίβασεν αύτήν έπί τό ίδιον 
όχημα.

Περί τήν όγδοη·/ εωθινήν ώραν, άφίκετο εϊς με
γάλην κώμην. Ό χωρικός, τρεπόμενος άλλαχοσε. 
ήναγζζσθη ν’ άφήση αύτήν έν μέσν) τή όδώ καί νά 
έξακολουθήσν) τήν πορείαν αύτου.

ΊΙ Πρασκοβία προησθάνετο ότι κακής υποδοχής 
έμελλε νά τύχ·/), διότι αί ο’κίαι ειχον καλήν τινα 
δψιν.

’ Αλλ.’ ό’ζως, ώθου·ζε'νη ύπό τού καμάτου καί τής 
πείνης, ήγγιστ προς τι χθαμαλόν παράθυρον. προ 
τού όποιου γυνή, τεσσαράκοντα ή πεντήιόντα έτών, 
έκαθάριζε πϊσα· τήν γυναίκα ταύτην παρεκάλεσε 
νά φιλοξενήση αύτήν.

Ίί κωμήτις, παρατηρήσασα αύτήν έπί τινας στιγ
μής μετά περιφρονήσεως,άπέπεμψεν αύτήν άσπλάγ- 
χνως.

ΊΙ Πρασκοβία, καταβαίνουσα τού οχήματος έκεί
νου.είχε πέσει εις τόν πηλόν, ύφ’ου κατεκαλύφΟησαν 
τά ένδύματα αύτής. ΊΙ σκληρά ταλαιπωρία έν ή 
διήλΟε τήν έν τώδάσει νύκτα,άμα δέ καί ή έλ.λειψις 
τροφής, ειχον βεβαίως αλλοιώσει τήν ό'ψιν τοΰπροςώ- 
που της. "Οθεν, διά τήν μή εύάρεστον έκείνην θέαν, 
ή τάλαινα κόρη, ούδαμού έτυχεν υποδοχής.

Μεταξύ άλλων, μοχθηρόν τι γύναιον, είς ου τήν 
θύραν έκάθησε, καταβληθεϊσα ύπό τού καμάτου, 
καί ο έξώρκιζε νά φιλοξενήση αύτήν, άπήλασεν αύ
τήν δι’ απειλών, λέγον ότι δέν ύπεδέχετο ούτε τούς 
κλέπτας, ούτε τούς άλήτας.

ΊΙ νεκνις ΐδούσα έκκλησίαν, έβάδισε πρός αύτήν 
περίλυπος.

— Εντεύθεν τούλάχιστον δέν θά μέ διώξωστν, 
είπε καθ’ έαυτήν.

ΊΙ θύρα τής έκκλησίας ήτο κεκλεισμένη, διό καί 
έκζθησεν έπί τών πρό αύτής βαθμιδών.

Παιδάριά τινα, πεςισυναχθέντα. ότε ή γυνή έκεί
νη άπήλαυνεν αύτήν, ήκολούθησαν τή νεάνιδι καί 
έλ.οιδώρουν αύτήν καί εκάλουν κλέπτριαν.

Ούτως άλγεινώς έχουσα, διήλθε περί τάς δύο 
ώρας, λειποψυχοϋσα έκ ψύχους καί ακινησίας καί 
δεόμενη τοΰ Θεού ν’ άντιληφθή αύτής, ένισχύων 
κατά τής δοκιμασίας έκείνης.

Έν τοσούτω γυνή τις. προςεγγίσασα, ήρώτησεν 
αύτήν. ΊΙ Πρασκοβία άφηγήθη όσα ύπέστη κατά 
τήν έν τώ δάσει φρικώδη έκείνην νύκτα· μετ-αξύ δέ 
διηγούμενης, καί άλλοι χωρικοί συνήχθησαν ΐν' ά- 
κροασθώσιν αύτής.

Ό slarost1 τού χωρίου, παρατηρήσας,τό δια
βατήριο·/ αύτής, έδήλ.ωσεν ότι είχε καλώς. Έπί 
τούτοις ή αγαθή έκείνη γυνή, κατα.νυγε’.σα. έπί τοΐς 
παθήμασι τής νεάνιδος, προςεκζλεσεν αύτήν παρ’ 
έαυτή· άλλ’ όμως, ότε ή οδοιπόρος έπειρζθη ν’ ά- 
νεγερθή, ήναγζζσθη νά στηριχθή ύπ’ άλλων. Τόσον 
τά μέλη της ειχον άποναρκωθή !

1 Ό starost. έκ τοΰ έπ-Οέτου slaoi'i (παλαιό; ή γέ
ρων;, είνε, έν 'Ρωσσία, ό τι εν μεν Γαλλία οί maiies 
(οήμαρχοι), έν δέ Γεριανία οί s.chlilth ή baillis

Άπολέσασα τό έτερον τών πέδιλων αύτής, έδει
ξε τόν πόδα γυμνόν καί τάς κνήμας έξωδηκυίας. 
Τότε πάντες οί ένεκα άτοπων ύπονοιών κακώς 
αύτή προςενεχθέντες, άμέσω; εύσπλαγχνίσθησαν τήν 
δυστυχή κόρην, Άνέβίβασαν αύτήν έπί τίνος οχή
ματος. τά δέ παιδία έκεΐνα, τά όποια πρό τινων 
στιγμών ειχον ύβρισε·. είς αύτήν, έσπευσαν τότε νά 
έλκύσωσι τήν άμαξαν καί ούτως ήγζγον αύτήν εις 
τόν οίκον τής κωμήτιδος. Αύτού έτυχε φιλ.ικής καί 
εύμενοΰς υποδοχής καί διήλθεν ούκ όλίγας ήμέρας. 

’Έπεται συνεχεία. Xavier de Maistre.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΊΌΓ ΣΓΝΛΙΑΑΕΓΕΣΘ.ΑΙ.

IV
Μετάφρασις έκ τοΰ Γερμανιχοΰ.

Συνέχεια ίοε σελ. 132.

Τ ό μετά τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω ν συν δ ι α λ. έ γ ε σ θ α ι. 
"Αν καί οί έν τινι λαμπρά συναναστροφή προσ

κεκλημένοι διά τήν εσπέραν έκείνην κατά τό μάλ- 
λ,σν ή ήττον ίσοι θεωρούνται, μολονότι καί ό ύπό 
τού αύτοκράτορος αύτού προσκαλούμενος έν τή έ- 
σπερίδι δέν δύναται νά έξομοιωθή πρός ένα μεγι
στάνα, όμως αί διακρίσεις είναι άδύνατον νά παρα- 
μελ.ηθώσι· διά τούτο παρατηρούμεν ότι, μεθ' δλην 
τήν έν γένει έπικρατούσαν ευθυμίαν καί χάριν έν 
τή συναναστροφή, τόσαι παραλλαγαί τόνου, τρόπου 
καί λεκτικού όσαι διαφοραί βαθμού, τάξεως, πλού
του, ηλικίας καί άναπτύςεως ύπάρχουσι.

Ούτως ή ζωηροτης καί ό τόνος τής φωνής μας 
είναι διάφορος, κατά τήν διάφορον άξίαν τού μεθ’ 
ου συνδιαλεγομεθα. Πρός τούς προέχοντας λαλού
με·/ μετ’ έπιφυλάξεως, άνευ θορύβου καί σιγανώς· 
πρός τούς κατωτέρους μας τούναντίον άποφασιστι- 
κώς καί άνευ συστολής. Μετ’ εκείνων, οΐτινες κατά 
τόν βαθμόν, τήν ήλ.ικίαν καί τήν άνάπτυξιν είναι 
όμοιοι πρός ημάς, συνδιαλεγομεθα θυμηδώς καί εί- 
λικρινώς. Περί τών άνωτέρων μας λέγομεν «έσχον 
συνέντευξιν»· δταν δέ καταδέχωνται νά συνδια- 
λεχθώσι, θεωρητέον τούτο σημεΐον έξαιρέτου συμ
πάθειας καί έμπιστοσύνης. "Οταν μετά γυναικών 
συναναστρεφώμεθα. ή γλώσσα ήμών άποβάλλει πά
σαν τραχύτητα καί αύτομκτως προφέρει τόνους 
οωνής λεπτούς καί τρυφερούς καθώς καί φράσεις εκ
λεκτής.

Αί ίδέαι καί σκέψεις, τάς οποίας τις παραδέχεται 
καί έκφέρει, δυνατόν έν γένει νά πλ.ησιάζωσι προς 
τήν άλήθειαν· ούδείς όμως έχει τό δικαίωμα τήν 
ορθήν αύτού ιδέαν καί σκέψιν άπροσκλήτως νά ύ· 
περασπίζηται καί νά ζητή όπως ύπερισχύση. Εκ
φράσεις τινάς, θεωρητέας σπουδαίας προσβολκς, όχι 
μόνον όταν βαναύσως έκφέρωνται, άλλ.ά καί όταν 
κατά τάς περιστάσεις δέν άνα,κοινώνται μετά τής 
άπαιτουμένης εύγενείας. Έπίσης κατά τόν βαθμόν 
τής πνευματικής ίκανότητος καί μορφώσεως τών 
συνδιαλ.εγομένων. πρέπει έν ταΐς συναναστροφαΐς 
διάφοροι έπιφυλάξεις νά τηρώνται. Πρός άνθρωπον 
περιωρισμένου πνεύματος νά έπιδεικνύωμεν τόν πνευ
ματώδη είναι τόσον ατοπΟν, δσον πρός άνθρωπον 
σπουδαίο·/ νά συνομιλώμεν περί μηδαμινών πραγ
μάτων. Πρός πάντα καί τόν τυχόντα λαλεΐν περί 
υψηλής πολιτικής, είναι ’ίδιον άνθρώπων πεφυσιω
μένων καί ματαιοφρονούντων. Καθώς πρός τούς ά- 
νωτέρους, ούτω καί πρός τόν ςένον, πρός τόν οποίον

ήδη έσυστήθη τις, δέν πρέπει εύθύς έξ άρχής νά φέ- 
ρηται οίκείως, τούναντίον νά ήναι ζβρόφρων έπιφυ- 
λακτικός καί προσεκτικός, νά συνδιαλε'γηται δέ μό
νον γενικώς περί παντός πράγματος χωρίς νάείσέρχη- 
ται είς λεπτομέρειας. Έπειδή δέ δέν γνωρίζομεν τά 
προτερήματά του, τάς έπιθυμίας καί τάς άδυναμίας 
του. διά τούτο δέν πρέπει εύθύς μετ’ οΐκειότητος νά 
τόν έγκολπώμεθα- άλλως δέ άγνοούμεν έάν τοιαύτη 
τις οϊκειότης εύχαριστή αύτόν είναι πάντοτε καλόν 
πρός τούς τοιούτους μζλλ.ον σεβασμόν καί εύμένειαν, 
παρά άγάπην καί άγαθοτητα νά έπιδεικνύωμεν. 
Ούδεμοΰ άλλου ή έν’Αγγλία τηρείται σταθερώτερον 
ό κανών ούτος, όπου πάσαν οικειότητα είς μέγιστον 
βαθμόν άποφεύγουσι, μέχρις ού καλώς γνωρίσωσι 
τίν ξένον ον τυχαίως έγνώρισαν.

ΊΙ ποικιλία τών βαθμοφόρων τάξεων καί αί διά
φοροι βαθμίδες τής προσωπικής καί άτομ.ικής άξίας 
έν ταΐς εύρωπαίκαΐς άναστροφαΐς συντείνουσι πολ.ύ 
πάσα συναναστροφή νά γίνηται ένδιαφέρουσα. Εν
ταύθα ε'ίμ.εθα ήναγκασμε'νοι διά διαφόρους λόγους 
τήν συζήτησιν ώς τέχνην ν’ άσκώμεν. Έν χώραις 
δημοκρατικαΐς ώς έν ταΐς ΊΙνωμέναις πολιτείαις τής 
Αμερικής, όπου πάντες θεωρούνται ίσοι, δέν ύπάρ- 
χει συζήτησις οίαν εύνοούμεν παρ’ ήμ.ϊν, άλλά μ.ο- 
νον, (έκτός τών πολιτικών συζητήσεων) φλυαρίαι, 
«dialling» ή «.small talk» ώς λέγεται. Έν αύτή 
ούδείς άναγνωρίζει άνώτερόν του, πολύ δέ ύλιγώτε- 
ρον καταφεύγει είς τρόπους συμ.περιφοράς οιοι παρ’ 
ήμ.ϊν· καί άπέναντι τών γεροντωτέρων οί νεώτεροι 
είναι ήττον ρ.ετριο’φρονες έν ταΐς έκφράσεσιν αύτών. 
Καί αί γυναίκες άδιαφόρως συναναστρέφονται οι- 
κειοτερον μετά τών άνδρών διά τούτο πάσα συνα- 
στροφή καί συζήτησις είναι άπλ.ή, x/,αρις καί μ.ονό- 
τονος, Καί οί ξένοι οΐτινες αύτόθισυναντώνται, άφού 
ζμοιβαίως συστηθώσι γνωστοποιούσι εύθύς όνομα 
καί έπώνυμον, σφίγγουσι τάς χεΐρας έγκαρδίως καί 
τόσον ίσχυρώς,ώστε άναγκάζεταίτι; νά φωνάςγ, άπο 
τήν σύνθλιψιν τών δακτύλων του, έπειτα ζυθοπυ- 
τούσιν όμοΰ ώς έάν ήσαν παλαιοί γνώριμοι. Ούτως 
έπιδεικνύουσι ότι πας τις αύτύθι είναι καλός.

Είς τήν αρχαία·/ Ελλάδα έν γένει τό ήμισυ πε
ρίπου τών κατοίκων ήσαν δούλ.οι, δηλαδή άνθρω
ποι έστερημένοι παντός δικαιώματος καί πάσης είς 
τκ κοινά μετοχής. Ί’πήρχον μάλιστα χώραι τινες 
ε:ς τάς οποίας οί δούλοι ήσαν πολλαπλάσιοι τών 
έλευθέρων, καθώς λ. χ. έν τή κυρίως ’Αττική, όπου 
έπί πεντακοσίων χιλιάδιον ψυχών, λέγεται ότι τε
τρακόσια·. χιλιάδες ήσαν δούλοι '·

1. Ίστ τοΰ Έλλ. έθν. ϋ-ί Κ. ΓΙαπαρρηγοπούλου.
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ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ I

Εκ τής Σϊββατιαια; Έπιθεωρήσεω; τοΰ «Νεολόγου».
.... Ό άπό τής Άκροπο'λεως έξ έπιπολής θεώ- 

μενος τάς νέας 'Αθήνας, δύναται νά έννοήσγι όποιον 
ην τό σχεδιογράφημα τών άρχαίων ’Αθηνών. Ό 
οφθαλμός, βλέπων έλευθέρως τά τέσσαρα κέντρα 
τοΰ οριζοντος, εχει πρό αύτοΰ θαυμάσιου πανόραμα 
εκ τοΰ ύψους τοΰ λόφου έκείνου, οϋ τό έδαοος, 
συγκείμενον έκ κο'νεως συντετριμμένων μαρμάρων, 
ύπόκειται ώς βάθρου τοίς άρίστοις άρχιτεκτονικοϊς 
μνημείοις. Καίτοι ή νέα πόλις ίδρυται 'έπί τής θέ- 
σεως τοΰ αρχαίου άστεως, άλλ’ όμως τείνε·, πρός 
βορρχν ττ.ς άκροπο'λεως, ής τά μεσημβρινά μέρη 
καταλείπει κενά· επι τών τελευταίων τούτων έκείν- 
τό ποτε οί παρά τό άστυ δήμοι Μελίτη, Κύθηρας 
καί Αίμναι.

Όθεν δήλον ότι, έπί μέν Περικλέους, αί Άθήνζι, 
πανταχόθεν τήν Άκρόπολιν περιβάλλουσαι, ειχον 
σχήμα μεγίστης ελλειψοειδούς άσπίδος, έν δέ τοϊς 
καθ’ ήμάς χρόνοις έχουσι σχήμα πέλτης, ήγουν τής 
ασπιδος έκείνης τών’Αμαζόνων, ήτις itptpe τοξοειδή 
εγκοπήν κατά τό έτερον τών άκρων. Έντός τής 
έγκοπής ταύτης ύψοϋται σήμερον ή Άκρόπολις.

Δυσμικώς, παρά τούς πρόποδας τοΰ πρανούς τής 
Άκροπόλεως, κατά τα Προπύλαια, έπεκτείνονται 
μέν κυκλικώς αί κλιτύες τοΰ τής Πνυκός γηλόφου, 
εμφανίζονται δέ πλαγιόθεν αί ογκώδεις γωνία·, τοΰ 
τεθραυσμένου Άρείου Πάγου, όςτις, λάμποντος τοΰ 
ήλιου, άντανακλγ. λευκόφαιου καί μολυβδόχρουν 
φώς.

Δεύτερον διάγραμμα προβάλλει ό λόφος τών Νυμ
φών, έπί μέν τής κορυφής έχων τό άστεροσκοπείον, 
ίδρυμα νεώτερον, κατά δέ τήν έπιφάνειαν στρωννύ- 
μενος ύπο πυρροχρόου χλόης, διασπειρομένης ύπ’ 
ασθενών δενδρυφίων καί τινων άκανθοφορων θάμνων. 
Ί’ό δέ τρίτον διάγραμμα σχηματίζεται ύπό τής 
σκιαγραφίας τοΰ όρους ’Ικάρου, δςτις, μέχρι μέσου 
καλυπτόμενος ύπο χλοερωτάτων λαρίκων, διαγρά
φεται έπί τοΰ ουρανού. Άνωθεν τοΰ όρους Ίκαρου 
ύπερφαίνετα^ ή όξεια τοΰ Κιθαιρώνος κορυφή, μακράν 
δέ, λίαν μακράν, τό όροπέδιον τής Άκροκορίνθου.

Βορειοδυτικώς, ό μέν δόλιχος ελαίων, έχων άργυ- 
ρόφαια τά φύλλα, διχάζει τό άθηναϊκόν πεδίου άπό 
νότου πρός βορράν ή δέ κονιορτώδης οδός τοΰ Πει
ραιώς, όριζομένη ποΰ καί που ύφ’ ύψηλών αΐγείρων 
ιδιαιτέρου τινός είδους, διήκει κατ’ εύθεΐαν διά πρα
σιών κριθής, αυλακών άμπέλου καί άνηρότων γαιών. 
Παρά τάς ’Αθήνας, έμπροσθεν τής όδοΰ, ό ναός τοΰ 
Θησέως, άνέπαφον σχεδόν θαύμα τής ελληνικής

ίγ.ο-ι-^ λίαν άποτόμως τών του 
έλαιώνος φύλλων, διότι διακοσίων καί δισχιλίων 
έτών ήλιος έχρύσωσε τά μάρμαρα αύτοΰ διά πλου
σίου ώχροκιτρίνου χρώματος. Ό ναός εμφανίζεται 
κατά πλαγίαν πρόςοψιν, ήν οί παλαιοί έπινοήσαντες 
καθιέρωσαν τό προςωπον εΐναι ανατολικόν, τό άέ- 
τωμα γεγλυμμένον, οί οκτώ κίονες δωρείου ρυθμού 
καί μακρόν τό μ.εταστύλιον τής κατά τήν βορείαν 
πτέρυγα στοάς. Τό θησείου ύψούται έπί ποώδους 
γήλοφου, κεκαλυμμένου ύπό κάκτων καί δύο ύψη
λών άλοών, αΐτινες διά τε τόν λείον καί ύπερτενή 
κορμόν καί διά τήν κορυφήν αύτών, τήν κεκοσμη- 
μένην ύπό δύο κλάδων, παραδόξως περιειλιγμένων, 
εΐνε παρεμφερείς πρός δύο παμμεγέθεις λαμπτήρας. 
Μικρόν περαιτέρω τοΰ θησείου άρχεται ή νέα πόλις, 
ό δ' βλέπει χχέσως τήν παλαιάν τουρκι
κήν συνοικίαν. Τήν συνοικίαν ταύτην αποτελεί ά
θροισμα μικρών λευκών οικιών, έχουσών ή έρυθράς 
στέγας ή έπίπεδα δώματα· ή οροφή ώς έπί τό πλεΐ- 
στον εΐνε μία καί μόνη, τά δέ παράθυρα μικρά καί 
άτάκτως τεταγμ.ένα. Τά άθλια ταΰτα οικήματα, 
ών τινα ήδη καταρρέουσι, κεΐνται άδιαφόρως πρός 
τά σημεία τοΰ όρίζοντος, έπί γραμμής τά μάλιστα 
άκανονίστου καί έναντίας τή συγχρόνω άγορανομία. 
ΊΙ συνοικία αύτη δέν έχει ούτε οδούς, ούτε στενω
πούς, άλλά λαβύρινθον άτραπών, αΐτινες εΐνε είτε 
στεναί, ώς αί ύπό τών αιγών έπί τών βουνών χα- 
ρασσόμεναι, ε'ίτε έλικόστροΦοι, ώς αί ύπό τών ρυά- 
κων έν τοίς πεδίοις διαγραφο’μεναι αύλακες. Ποΰ 
καί που έκτείνεται χέρσον γήπεδον πλησίον ήρει- 
πωμένης οικοδομής, ή ύψούται μέγας τοίχος, οϋ 
τήν κορυφήν κατέστησαν ανώμαλον οί καταπεσόν- 
τες λίθοι- ό τοιοΰτος τοίχος περιορίζει αύλήν τινα, 
έν η όθόνια, άπό σχοινιού αΐωρούμενα, στεγνοΰνται 
ύπό τοΰ ήλίου.

Άλλά τό μόνον κανονικόν οικοδόμημα, τό άπό 
τοϋ μέρους τούτου διαφαινόμενον, εΐνε ό στρατών 
τού πυροβολικού. Κιμωλιώδης άγυιά άρχεται μικρόν 
άπό τοΰ στρατώνας τούτου· ή άγυιά αύτη διέρχεται 
διά τών τελευταίων τών Αθηνών οικημάτων, δια
τρέχει τήν πέριξ πεδιάδα, φθάνει εΐς τόν έλαιώνα 
καί διέρχεται δι’ αύτοΰ. διασχίζει κατά μέσον τούς 
τε αμπελώνας καί τούς άγρούς τών κριθών καί τέ
λος άνέρχεται διά τών όρέων Κορυδαλοΰ καί Ίκα
ρου. Αύτη ήν ή είς Ελευσίνα άγουσα Ιερά οδός, 
ήν επορεύετο ή έλευσινιακή πομπή τή έκτη τών 
Μυστηρίων ήμέρα.

Αί μεγάλα·, τής Πάρνηθας γλαφυραί γραμμαί, 
όιακρινόμεναι ήδη πρός τό βορειοδυτικόν μέρος, 
όπισθεν τοϋ όρους Ικάρου, περιβζλλουσι πρός βορ
ράν όλον τόν ορίζοντα. Εύρεία κεχερσωμένη πεδιάς, 
ύπό κλημάτων κατατετμημένη καί ύπό συστάδων 
ύσγών, συκών, άμυγδαλών καί σχίνων κατεσπαρ- 
μένη, έκτείνεται άπό τών κλιτύων τής Πάρνηθας 

μέχρι τών πρώτων τής πόλεως οικιών. ΊΙ ΙΙάρνης 
επιστέφεται ύφ’ ύψηλών έλατών καί διχάζεται κατά 
μέσον ύπ’ εύρείας ραγής, ήν νομίζεις ότι διήνοιξεν 
ό πέλεκυς τιτάνας. Άλλά καί άπό τούτου τοΰ μέ
ρους διαφαίνεται ή παλαιά τουρκική συνοικία, τό 
αύτό πάντοτε χάος λευκών οικιών καί ερυθρών 
στεγών.

Έν τοσούτω εύρηνται καί τινα εύθύγραμμα μέρη. 
Τοΰ άνατολικού τείχους τής στοάς τοΰ Άδριανού 
φαίνονται σκηνογραφικώς οί επτά κορινθείου ρυθμού 
κίονες, ένθα εΐνε ή άγορά. ΊΙ άγορά αύτη εΐνε 
πλήρης σκηνών καί στεγασμάτων, ύπό τά οποία 
πωλούνται αί όπώραι, τά λαχανικά, τά τηγανητά 
καί τά κρέατα. Αύτοΰ εύρίσκονται καί οί άργυρα- 
μοιβοί καί οί παντοειδείς μεταπράται. 
βλέπομεν τήν στοάν τού ναού τής άρχηγέτιδος ' \- 
θηνάς (Πύλη τής νέας άγοράς), έχουσαν τέσσαρας 
ύψηλούς δωρείου ρυθμού κίονας, θριγκόν έκ τριγλύ
φων καί άπεστεμμένον άέτωμα καί τόν μικρόν 
οκτάγωνον πύργον τοϋ ωρολογίου τοϋ Ανδρονίκου, 
κεκοσμημένον διά ζωοφόρου.

Συγχρόνως

Δύο μακροί, εύθύτατοι, παράλληλοι καί άμφό- 
τεροι κάθετοι τή Άκροπόλει δρόμοι, διασταυρούνται 
έν τώ πελάγει έκείνω τών οικιών, ιόν αί τε στέγαι 
καί τά δώματα,διάφορον το τε ύψος καί τό πλάτος 
έχοντα, άναμιμνήσκουσιν όντως τόν θεατήν τάς 
άβύσσους καί κορυφάς τών κυμάτων. Ό μ.ίν πρώτος 
(οδός ' Αθήνας) έξικνεϊται εις τήν Πλατείαν τής Ό- 
μονοίας- ή πλατεία αύτη εΐνε είδος περίβολου, 
πεφυτευμε’νου μέν διά πλατάνων καί πεπερεοδέν- 
δρων, κεκοσμημένου δέ διά σκιάδος νεοελληνικής 
κατασκευής. Ό δέ δεύτερος (οδός Αίολου' ένούται 
τή όδώ Πατησίων, ήτις ώς λευκωπή ταινία προ
βαίνει πόρρω, είς τήν έξοχήν. Αί δύο αύται άγυιαί 
τέμνουσιν έτερον δόλιχον δρόμον, δςτις, διερχόμενος 
περί τά εκατόν μέτρα όπισθεν τού ναού τοϋ Θη
σέως, διατρέχει δλην τήν πάλιν, άπό δυσμών πρός 
άνατολάς καί τελευτά πρό τών άνακτόρων. Είνε 
δ’ αύτη ή οδός Έρμοϋ, ή μεγάλη τών ’Αθηνών 
άρτηρία, δι' ής διέρχονται οί περιηγηταί, οί βιαστι
κοί, τά οχήματα, οί ιππείς, ένφ ή οδός Αιόλου, 
έχουσα καφενεία, έν οις άναγινώσκουσι μάλλον ή 
πίνουσιν, έργαστήρια, έν οις άγορεύουσι μάλλον ή 
άγοράζουσι, πεζοδρόμια, πλήρη διαβατών, οίτινες 
συζητοϋσι μάλλον ή διαβαίνουσιν, εΐνε οδός τών 
άργών, τών κηφήνων, τών ήδυλάλων καϊ τών πο
λιτικών, ών ή άξια δέν ήνοήθη.

Βορειοανατολικώς φαίνεται ή σύγχρονος πόλις, 
ής ύπέρκιιται ό τε Αυκαβηττός,έχων έρυθράν, ψιλήν 
καί ξηράν τήν κορυφήν καί τό Πεντελικόν όρος, 
πρός τον ορίζοντα διαγραφόμενον. Αί οδοί, εύρύτε- 
pat καί κατ’ όρθάς γωνίας έρρυμοτομημέναι, ορί
ζονται ύπό κομψών, λευκών καί πολυορόφων οικιών, 
ών ό άρχιτεκτονικός ρυθμός εΐνε νεοελληνικός. Τών

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

οικιών τούτων τό περίβλημα είνε, ώς έπί τό πολύ] 
μαρμάρινον, έφ’ ού έναρμόζονται μικροί κιονίσκοι 
ένιαχοϋ μικρά μέν περιστύλια έξέχουσιν έπί τής οδού’ 
τά δέ κοσμήματα τών άκρωτηρίων περιτρέχουσι 
τά άκρα τών έπιπέδων στεγών. Όπισθεν δέ πάσης 
οικίας χλοζζουσι κήποι μικροί, έν οΐς, τή βοήθεια 
έπειςάκτου γής καί συχνής άρδεύσεως, φύονται άνα- 
μίξ κυπάρισσοί τε καί κόμαροι, κάκτοι τε καί σχΐ- 
νοι, άμπελός τε καί κληματίς. Περί δέ τήν συνοικίαν 
ταύτην τών νέων Αθηνών διαθέουσι πολλοί εύρεϊς 
περίβολοι, οριζόμενοι ύπό μεγαλοπρεπών πεπερεοδέν- 
δρων, ών οί έπιμήκεις βοτρυς έχουσι πορφυρούς 
καρπούς.

Έν τοσούτω ό οφθαλμός διακρίνει νεώτερα οικο
δομήματα. 'Ιδού ό νέος καθεδρικός ναός (ή Μητρό- 
πολις ι, έχων βυζαντινόν τόν Οόλον καί ρωμανόν τόν 
δύο πύργους έχοντα νάρθηκα. Ιδού ό παλαιός κάθε ■ 
δρικός ναός, όςτις, άν μή είχε θολίσκον τινά βολ- 
βοειδή, ουδόλως ήθελε διακρίνεσθαι άπό τών πέριξ 
οικιών, ένεκα τής σμικρότητός του. Ιδού τό κωδω
νοστάσιο·? τών Άγιων θεοδώρων καί ή πολ.ύχρους 
τού Πανεπιστημίου στοά καί τά μεγαλοπρεπή μαρ
μάρινα τού Πολυτεχνείου προπύλαια. Παρά τήν τής 
πόλεως έσχατιάν, άκριβώς έν τή άκρα τής οδού 
Έρμού, λίαν άνάντους οΰσν,ς πρός τήν Πλατείαν τοϋ 
Συντάγματος, τά άνάκτορα προβάλλουσι τήν εύ- 
ρείαν. λευκήν καί μαρμαρίνην πρόςοψιν αύτών, έν 
μέσω δύο χλοαζόντων όγκων, ήτοι τοϋ περιβόλου 
τήν Πλατείας τού Συντάγματος, πεφυτευμένου ώς 
κήπος γαλλικός, καί τού βασιλικού κήπου, όςτις 
εΐνε άληθής άγγλικός περίβολος (pare), έχων έλι- 
κοειδεϊς δενδροστοιχίας καί καταπρασίνους πρασιάς 
καί πυκνοφύλλους λόχμας.

Τό άνακτορον εΐνε παμμέγεθες τετράπλευρου, 
έχον πλείω τών διακοσίων παραθύρων καί θυρών. 
Άλλά τό μνημειον τούτο, ένεκα τών ύπερμέτρων 
αύτοΰ διαστάσεων, τών μή περιοριζομένων ύπό τοϋ 
ρυθμού, εΐνε στρατών μάλλον ή άνάκτορον, καίτοι 
έχει άέτωμα, άρχαίκ,όν άκρωτήριον καί έκ κιόνων 
περιστύλιον. Καί όμως πρός άνέγερσιν τοΰ ανακτό
ρου τούτου έγένετο χφή^ις τοΰ θαυμαστού πεντελη- 
σίου μαρμάρου, ού τά λατομεία ούδόλως έξήντλη- 
σεν ό Παρθενών, τά Προπύλαια, τό Έρεχθεΐον. Άλλ’ 
ούκέτι παρήσαν ό Φειδίας καί Ικτίνος, ϊνα ζωογο- 
νήσωσι διά τού πνεύματος τήν ύλην.

Όπισθεν τών άνακτόρων έκτείνεται εύρεία κονι- 
σαλέα, ύπόξανθος, έμπεπρησμένη πεδιάς, ένή κλή
ματά τινα άμπέλου, καλάμαι κριθής, άθροίσμ.ατα 
δένδρων, καλύπτουσι τό χέρσον καί άνυδρον έδαφος. 
ΊΙ πεδιάς έκείνη περιβάλλει τόν Αυκαβηττόν καϊ 
προχωρεί εύρυνομένη μέχρι τών τής Πεντέλης ύπω- 
ρειών- ή δέ Πεντέλη, λουομένη έν ροδίνω καί κυα- 
νολεύκω φωτί, ύψούται ώς πελώριον άέτωμα ναού.

Άνατολικώς δ' ό όρίζων είνε όλιγώτερον εύρος,
24

1 ’Αποσπάσματα ε’κ τοΰ άρτι έκόοΟ-ντος συγγράμμα
τος τοΰ κ. Henry Houssay.uzo τόν τίτλον AA6nes, 
Rome, Paris, I'histoire ei les mteurs.
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όιο'τι έπί τριςχίλια μέτρα κλείουσιν αύτόν αί κορυ- 
φαί τού Ί μηττού, διά τής κυανωπής καί ολίγον 
έμφανοΰς κυματοειδούς γραμμής αύτών. Άπό τών 
κορυφών τούτων έξορμώσι,κατά τό εαρ,οί βομβούν- 
τες τών μελισσών έσμοί. ’Εντεύθεν τών κλιτύων 
τού 'Υμηττού φαίνονται κλιμακηδόν βραχείς καί 
ογκώδεις μαστοί βουνών, ούς που καί που διαποι- 
κίλλουσι νανοφυείς θαμνίσκοι. Διά τών Οαμνίσκων 
τούτων διαγράφεται έλικοειδής τού Ίλισσού ή κοί
τη. «Ό Ίλισσός, λέγει ό Σενέκας, τώ Μαιάνδρω 
παρεμφερής, έχει ρεύμα ήρεμον, μόλις βρέχων διά 
τών νωχελών ύδάτων αύτού την διψαλ.έαν κο.-ζον».

Επί μεν -ίν,ς εύωνύμου όχθης τού πστκμοϋ τού
του, όςτις κατά τό θέρος δέν είνε ούδέ ρύάξ, δια
γράφεται ώς κο’ιλον. βαθύ καί έπίμηκες πέταλον τό 
Παναθηναϊκόν στκδιον- έπί δέ τής δεξιάς,τό ασθενές 
καί λιμνάζον ύδωρ τής κρήνης Καλλιρρόης, κείμενον 
έν μέσω παμμεγέθων βράχων, λάμπει πρός τόν ή
λιον ώς άρχαίον χάλκινον κάτοπτρου. Ού πόρρω δέ 
τής κρηνης ταύτης, ή Πύλη τοΰ Άδριανοΰ προβάλ
λει τήν εύρείαν άψϊδα καί τό κομψόν κορινθιακού 
ρυθμού αττικόν υπερώον, όπερ έχει τρία ανοίγματα 
και στέφεται ύπ’ αετώματος. Κομψαί τινες οίκίαι, 
άποπλανηθεΐσαι μακράν τής νέας συνοικίας, κείνται 
μέσον τής Άκροπόλεως καί τής Πύλης τού Άδρια- 
νού. ’Αλλά μετά τών οικημάτων τούτων όσον ούπω 
ένωθήσονται καί άλλαι οίκοδομαί.

ΊΙ αμαυρά χλόη τού παλαιού καί νέου νεκροτα
φείου καί τών πυκνών μύρτων καί κυπαρίσσων, τών 
σκιαζουσών τό καφενεϊον τού άντρου τών Νυμφών, 
λούονται έν τώ ήλιακώ φωτί- έν δέ τώ πυοπολου- 
μένω πεδίω, αί ύψηλαί κορινθείου ρυθμού ’ στήλαι 
τού ναού τού Ολυμπίου Διος όίπτουσιν έπί τοΰ εδά
φους τάς γωνιώδεις καί γιγαντώδεις σκιάς αύτών, 
ένώπιον δέ τού κολοσσιαίου αύτών ύψους φαίνονται 
μικρά τά περικείμενα όρη.

Ιδού δέ πρός νότον, έπί τού βράχου τής Άκρο- 
πόλεως, οί κατηρειπωμένοι τοίχοι τού Ώιδείου ΊΙ- 
ρώδου τού ’ Αττικού, φέροντες έπάλληλα καί καμα
ρωτά ανοίγματα.· αί οκτώ καί εϊκοσιν αψίδες τής 
τού Εύμένου στοάς, κεχωσμέναι μέχρι τού τών θο
λών θριγκού καϊ τού θεάτρου τού' Διονύσου τά έν 
ήμικυκλίφ βάθρα, τά μαρμάρινα εδώλια, ή πλακό
στρωτος ορχήστρα, οί κορμοί κιόνων καί τά ύπόνεια 
καί βαθέα ύποσκήνια τής σκηνής αύτού.

Πορρωτέρω διαφαίνεται ό κυκλοτερής λόφος τών 
Μουσών, Ού τήν μέν κορυφήν κατέχει τό μνη-ζεϊον 
τού Φιλοπζππου. τάς δέ πλευράς άί δίκην σκοτει
νών οπών είςοδοι τού τριπλού εκείνου υπογείου δώ- 
μ.ατος, ό καλούσι Φυλακήν τού Σωκράτους.

’Εν τή εσχατιά τής μεταξύ τού λόφου τών Μου
σών καί τών τής εύωνύμου τού Ίλισσού όχθης υ.α- 
στών δ-.ανοιγομένης κοιλζδος, φαίνονται, κατέναντι 
του θεάτρου τού Βάκχου, τά γλαυκά τού κολπίσκου |

Φαλήρου ΰδατα. Τά 
διαφαινομενα , αποτελούσι τό μόνον επιθυ1 
καί εύκτκϊον πεδίον (toile de foild )'

Τά

θεάτρου τού

ύδατα ταύτα , ούτωσί 
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ανοίγει τάς τρεις αύτού λεκάνας, φαντασιώδεις έ- 
χούσας τάς ανωμαλίας, ή δ’ ακτή τής Αττικής, 
περιβαλλόμενη ύπό κρωσσών άφροέσσης ταινίας, 
διολισθαίνει πρός τήν Ελευσίνα, ‘καί ό Σαρωνικός 
κόλπος, κατάλευκος καί κατάργυρος, μαρμαίρει ύπό 
τό φώς καί τάς φλογέράς τού ήλίου ακτίνας.

Δ. Γ. ΜΟΣΤΡΛΤΟ3.

ΔΥΩ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΔΕΩΝ.

I

Ι-πε τράτησε συνήθεια, εις μίαν καΐ τήν αύτήν 
σελίύα τής ιστορίας νά γίνηται λόγος περί δύο 
τήί ά-ρχαιοτητος φιλοσόφων, συγχρόνων μέν, άλλ' 
αντιθέτων δλως ιδεών· ούτω δέ τά δύο άκρα αντί
θετα νά συναντώνται είς εν καί τό αύτό σημεϊον.

’Ενταύθα ή ιστορία μιμείται τόν ζωγράφον.όστις 
διά νά είκονίστ) τήν λευκότητα τού άπό Πεντελικού 
μαρμάρου αγάλματος τής Αφροδίτης μεταχειρίζε
ται εις τήν εικόνα αύτού μελανόν πεδίον.

Οί δύο ούτοι φιλόσοφοί είσιν ό έξ Εφέσου Ή:ά- 
κλειτος καί ο ’Αβδηρίτης Δημόκριτος.

Ό πρώτος ές αύτών είναι ό τύπος τής τέθλιιζ- 
μενης φυχής. ήτις πενθηφορούσα παρακολουθεί τά 
όυστυχήμ.ατα τής ανθρωποτητος καί άφού ν.άτην 
παλαισγ κατά τής κοινωνίας μεταβάλλεται είς μι
σάνθρωπον καί άποφεύγει τούς άνθρώπους διά'νά 
-ήσγ εις τήν ερημιάν καί τήν άπομο’νωσιν. είς φαν- 
ταστήν τινα πολιτείαν όμοίαν μέ έκείνην τού Πλά
τωνος.

Ό ύε Δημόκριτός έγέλα πάντοτε μέ τήν ανοη
σίαν τών άνθρώπων,καί ιδίως τών συμπολιτών του, 
οϊτινες πρό πάντων διά τούτο ετυχον τής ύστερο- 
φημίας.

Ώμοίαζε δέ κατά τούτο ό Δημόκριτος τόν Κρά- 
τη, όστις πήραν καί τρίβωνα έχων επαιζε καί έγέ
λα. διανυσας ως εν εορτή τόν βίον αύτού, ένώ ό 
Ηράκλειτος δύναται νά παραβληθή πρός 'Αλέξαν

δρον τον υίόν τού ’ Λναξάρχου, όστις έδάκρυε πάντο
τε, οσάκις ήκουε περί άπειρίας κόσμων καί ότε ήρώ- 
τησέ τις αύτόν διά τί κλαίει άπεκρίθη—Δέν είναι 
όίκαιον νά δακρύγ, τις. όταν, ένώ ύπκρχουσι κόσυ.οι 
άπειροι, ούδενός τούτων έγενόμεθά ποτέ κύριοι:

II

Ο Ηράκλειτος, υίός τού Βλύσωνος ή Βλόσωνος,
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τήν περιουσίαν αύτού είς εύεργεσιας καί εύρεθεις ά
νευ χρημάτων έζήτησε νά δανεισθή παρά τών ιδίων 
αύτού οφειλετών, ούτοι, οί χθές έτι συμποσιάζον- 
τες μετ’ αύτού, ήρνήθησαν νά δώσωσι χρήματα 
καί έκλεισαν τάς θύρας εις τούς ύπηρέτας 
αύτού.

Ό Ηράκλειτος μετ’ ολίγον ήσθένησε καί κατα- 
βάς είς τήν πόλιν ήρώτησε τούς ιατρούς περί αύτού 
αίνιγματωδώς έάν ήδύναντο τόν συννεφώδη ούρανόν 
νά υ.εταβάλωσιν εις α'ίθριον. Οι ιατροί τής έποχής 
έκείνης δέν έγνώριζον τί νά ά^αντήσωσι καί ό 
Ηράκλειτος άπελπισθείς έκλείσθη εις τινα σταύλον 
καί ταφείς έντός τής κόπρου ζών, διά νά σωθή άπό 
τού ύδρωπος, δέν ήδυνήθη πλέον νά έξέλθη καί 
εξηκοντούτης κατέστρεψεν ούτω τόν βίον. Τινές 
λέγουσιν ότι κατεσπαράχθη ύπό τών κυνών, έτεροι 
δέ, έν οίς καί ό 'Αρίστων, διηγούνται ότι ίαθείς άπό 
τής νόσου άπέθανε πολύ μετά ταύτα.

Ό Ηράκλειτος έπρέσβευεν ότι ή ψυχή τού παν
τός ήτο τό πύρ, λεπτή καί αφθιτος ύλη κινουμένη 
άκαταπαύστως, ότι έξ αύτού παρήχθη ό άήρ, έκ 
τού άέοος τό ύδωρ καί έκ τού ύδατος πάλιν ή γή. 
Καί αύτήν δέ τήν ψυχήν τού ανθρώπου έθεώρει ώς 
ά ν α 0 υ μ ί α σ ί ν τινα.

Παρεδέχετο ώς άρχήν ότι ούδέν έκ τού μηδενός 
παρκγεται, καί ότι ούδέν ύπάρχει έν τή-πραγμα- 
τικότητι μή ύποπίπτον εις τάς αισθήσεις.

Ίΐν ένί λόγω ο Ηράκλειτος ητον υλιστής. Επρε— 
σβευε τήν ύλην καί άπέκρουε τό πνεύμα. Παρο
μοίαζε δέ τό σύμπαν πρός ορμητικόν τινα χείμαρ
ρον, έν ω έκαστη σταγών τού ύδατος έκινεϊτο καί 
παρήρχετο χωρίς ό χείμαρρος νά φαίνηται ότι άλ- 
λοιούται.

Ό Ιπποκράτης, άποκρούων τήν γνώμην τού δι
δασκάλου του καί τού Ξενοφάνους.άρνεϊται τό ένιαϊον 
τής άρχικής ύλης, έξ ής έσχηματίσθησαν πάντα 
τά λοιπά σώματα, παραδεχόμενος τέσσαρα τά άρ- 
χικά στοιχεία τής φύσεως, τήν γή ν, τό ύ ό ω ρ, 
-.ον άέρα καί τό πύρ. Ταύτα δέ παραδέχεται καί 
ό Άκραγαντίνος Εμπεδοκλής.

Παρεδέχετο ό Ηράκλειτος τόν θάνατον ώς μετα
βολήν τινα καταστά.σεως, περιεφρόνει τήν σοφίαν 
τών άνθρώπων καί τήν πολυμκθειαν καί έλά.χιστον 
ε'ς εύδαιυ.ονίαν τού ανθρώπου ελογίζετο τήν έπι- 

—Τί είναι ο άνθρωπος ϊ— ηρωτα συχνκκις 
αύτός εαυτόν.— ΊΙ ισχύς αύτοΰ είναι μηδέν καί ή 
ννώσις αμάθεια. ΊΙ μόνη, μελέτη καί ή άληθής σο
φία είναι τό Γ ν ώ Οι σ α υ τ ό ν, ή δέ σύνεσις ή 
πρώτη τών αρετών.

Τό πολύκροτον σύγγραμμα αύτού ’Ηράκλειτος, 
ε·ς Ιωνικήν διάλεκτον γεγραμμένον, κατεΌηκεν εις 
τόν έν Έφέσω ναόν τής Άρτέμιδος, έξέδωκε δε 
τούτο ό Κρζτης. Έσώζετο δέ εις έμμετρον προσέτι 
λόγον μεταποιηθέν. Σήμερον όμως έλάχιστά τινα

παραδίδει ήμϊν ή ιστορία ότι ήκμασε κατά τήν ε
ξηκοστήν ένάτην 'Ολυμπιάδα. Λέγεται δέ οτι ύ- 
πήρξε μαθητής τοΰ Ξενοφάνους καί μύστης τών άπορ- 
ρήτων δογμάτων τού ΙΙυθαγόρου. Τούναντίον δέ 
τινες διατείνονται ότι ούδένα είχε ποτέ διδάσκαλον 
καί ότι τά πάντα οφείλει είς τήν ιδίαν αυτου με
λέτην.

Ό πατήρ αύτού ύπήρξεν είς έκ τών ισχυρών τής 
’Εφέσου καί αύτός δέ ό Ηράκλειτος ήξιώθη ύπερ- 
τάτης έν τή πόλει άρχής· άλλά μετ' ολίγον παργ- 
τήθη τούτο μέν ύπέρ τού αδελφού αύτού, τούτο δε 
όπως έξακολουθήση τάς φιλοσοφικάς αύτού με- 
λέτας.

Φαίνεται έν τούτοις ότι έλαχίστην έ'τρεφε πρός 
τούς συμπολίτας αύτού ύπόληψιν, διότι ότε ποτέ 
έφωράθη παίζων μετά παιδιών αστραγάλους—Προ- 
τιαώ,είπε στραφείς πρός τούς κύκλω αύτού συνηγ- 
μένους Έφεσίους, τήν άνόητον ταύτην διασκέδασιν 
ή τήν όχληράν φροντίδα τού νά κυβερνώ άχαρίστους 
ώς ύμκς. Ύπγ,νίττετο δέ διά τής φράσεως ταύτης 
τήν έξορίαν τού φίλου αυτού Έρμοδοτου, διά την 
οποίαν ούδέποτε συνεχώρησεν αύτούς.

Μισών καί άποστρεφόμενος τόν όχλον καί θέλων 
να. γκντ.-ΐΜ ένίοτε ανώτερος εαυτού μετεχειρι,ετο 
είς τά συγγράμματα αύτού ύφος στρυφνόν διό και 
σκοτεινός έπωνομάσθη. "Οτε δέ ποτέ ο Ι-.ύριπι- 
δης έ'πιζψε τό περί φύσεως σύγγραμμα αύτού είς 
τόν Σωκοάτη, διά νά τό κρίνη, ό διδάσκαλος τοΰ 
Πλάτωνος άπεκρίθη ότι όσα μέν ήδυνήθη νά ίννοή- 
ση καλώς έχουσιν άλλ’ είς τά πλεϊστα ό ’Ηράκλει
τος ήτον άκατανόητος.

Κατ’ άρχάς μέν λέγεται ότι ύπήρςεν οπαδός 
τής σχολής τών Έλεζτών άλλά μετά ταύτα έγέ- 
νετο αρχηγός ιδίας σχολής, ήτις όμως ολιγίστους 
έσχεν οπαδούς καί τής οποίας ένα μόνον περιώνυμον 
μαθητήν μνημονεύει ή ιστορία—τόν Ιπποκράτη.

Έν τούτοις ή φήμη τού Ηρακλείτου έφθασε καί 
μέχρι τής αύύ.ής τού Μεγάλου βασιλέως- άλλ' ό 
φιλόσοφος τής Εφέσου δέν ύπήκουσεν είς τήν πρόσ- 
κλησιν τού Δαρείου τού Γστάσπους.

Έπεθύμει νά ζή μακράν τής κοινωνίας καί νά 
τοέφηται μέ τά χόρτα τών άγρών, ίσως δέ καί εις 
έξοοίαν κατεδίκασαν αύτόν οί Έφέσιοι ώς άσεβή, 
έάν δώσωμεν πίστιν εις τάς έπιστολάς αΐτινες 
φέρουσι τό όνομα αύτού ώς συγγραφέως.

Μακράν τών άνθρώπων ε:ς τούς άπροσίτους τών 
όρέων βράχους ένδιαιτώμενος ώς ο μισάνθρωπος 
Τί'ζων. περιεφερετο άστεγος καί πλάνης ζητών άπο 
τήν άγρίαν φύοιν ό,τι ένόμιζεν ότι τώ ήρνήθη ή 
κοινωνία.

Οί Έφέσιοι όμως δέν ήσαν 'Αβδηρϊται καί ό Τί · 
μων εδικαιούτο πλειότερον αυτού νά είναι μισάν
θρωπος. ό Τιμών όστις ύπήρξεν ό φιλανθρωπότερος 
πάντων καί είς τόν όποιον, ότε κατασπαταλήσας



188 ΧΛΩΡΙΣ.
άποσπάσματα τοΰ 'Ηρακλείτου φέρονται έν οίς 
καί δύο αύτοΰ έπιστολαί πρός Δαρεΐον, δστις ΐ$ίχ 
διά τοΰτο προσεκάλει αύτόν εις τήν Περσίαν, παρέ- 
χων καί κατάλυμα και μισθόν ούχί εύκαταφρόνη- 
τον, δπως τώ ερμ.ηνεύσν) τό άνερμήνευτον αύτοΰ 
σύγγραμμα. ......................

Καί οί Αθηναίοι όεετίμων αύτόν ύπερβαλλόντως· 
ά.λλ'ό Ηράκλειτος έπεθύμει νά μένη μάλλον μεταξύ 
τών Έφεσίων, οΐτινες πολύ ολίγον έσέβοντο αύτόν.

"Οτε δέ ποτέ οί Έφέσιοι, καθ’ ήν έποχήν καί ή 
διαφθορά ήπείλει τήν πόλιν των, ήρώτων αύτόν 
πώς ήδύναντο νά προλάβωσι τήν επικειμένων συμ
φοράν, ό Ηράκλειτος άναβάς είς μεγαλοπρεπές άρ- 1 
μα καί παρουσιασθείς έν τώ μέσω τοΰ λαοΰ έζήτη- 
σε κύπελλον καί πληρώσας αύτό ΰδατος ήρχισε νά 
έμβάπτν) έντός αύτοΰ άγρια χόρτα καί νά προγευ
ματίζω,. Άφοΰ δέ έξεκένωσε τό κύπελλον, άνεχώρη- 
σε χωρίς νά είπη λέξιν. Οί Έφέσιοι ήννόησαν έκ 
τούτου ότι διά νά σωθώσιν άπό τής διαφθοράς έ
πρεπε νά έξοστρακίσωσιν άπό τής πολιτείας αύτών 
τήν τρυφήν καί τήν πολυτέλειαν.

1 Ίδε τοΰ Έρρίκου-Στεφάνου τήν συλλογήν-Poesis 
philosophica — Paris — 1573.

III

Άλλ’ έάν ή μελαγχολία έρωμένη'πιστή παρηκο- 
λούθει τόν Ηράκλειτον, ώς τά φάσματα τής 'Ο
ν. τ ω β ρ ι α ν ή ς ν υ κ τ ό ς, τά όποια πάντα ένδεδυ- 
μένα μελανά ένδύματα έπεσκέπτοντο τόν Άλφρέδον 
Μυσσέ, φιλόγελως καί ερατεινή κόρη έκκθητο πάν
τοτε πλησίον τοΰ Δημοκρίτου καθώς ό γέλως ό 
Σαρδώνειος έκάθητο επί τών χειλέων του.

Άλλ’ ήτο άληθώς Αβδηρίτης ό Δημόκριτος ή ή 
Μίλητος ήτον ή πατρίς του;

Πολλοί λέγουσιν δτι κατώκησε μόνον είς τά Ά
βδηρα, άλ.λοι δέ ότι καί έγεννήθη έν Άβδήροις.

Έπειδή δέ αύτη είναι ή γνώμη τών πλειοτέρων, 
αύτήν άκολουθοΰμεν καί ημείς.

Έγεννήθη λοιπόν ό Δημόκριτος έν Άβδήροις τό 
I” έτος τής εβδομηκοστής έβδομης ’Ολυμπιάδάς, 
καί πρώτους αύτοΰ διδασκάλους έσχε τούς Χαλ- 
δαίους Μάγους, όσοι μετά τήν επάνοδον τοΰ Ξέρ- 
ξου παρέμειναν έν τή πόλει ταύτη. Παρ' αύτών έδι- 
δάχθη τήν θεολογίαν καί τήν Αστρονομίαν.

Μετ’ ολίγον όμως έγκατέλιπεν αύτούς δια νά δι- 
δαχθή παρά τοΰ φιλοσόφου Λευκίππου τήν φυσικήν. 
Άλλά καί ή διδασκαλία αύτη τώ έφάνη άνεπαρ- 
κής καί λαβών τό μερίδιόν του έκ τής πατρικής 
περιουσίας είς χρήματα, άπήλθεν εις τήν Χίγυπτον 
καί τήν Αιθιοπίαν, διήλθε τήν Περσίαν καί τήν 
Χαλδαίαν καί έφθασε μέχρι τών Ινδιών, περιηγού
μενος πάντοτε άγνωστος καί κρύπτων τό όνο
μά του.

Μεταξύ περιηγούμενος έγνώμσε τούς διαφόρους 
λαούς, τάς συνήθειας αύτών, τά φυτά καί τούς 
θάμνους τών διαφόρων χωρών, τόν Σηρικόν βόμβυκα 
άπό τού οποίου ένεδύοντο καί έτρέφοντο πολλαί 
χιλιάδες άνθρώπων, καί τά περίεργα τέρατα—τούς 
σοφωτάτους ήθελα νά εϊπω—τής Ασίας.

Καί άφοΰ
Πολλών άνθρώπων ίίιν άστεα καί νέον έγνω 

έπέστρεψε μετά εϊκοσιν έτη είς τήν πατρίδα αύ
τοΰ φέρων ώς ό σοφός Οΰμβόλδος τάς άναμ.νήσεις 
τών περιηγήσεών του.

Ένταΰθα ό άναγνώστης έρωτά — Ποΰ έκειντο 
Τά Άβδηρα ; καί—Τίνες ήσαν οί Άβδηρϊται ;

Είς τάς ερωτήσεις ταύτας ό συγγραφεύς τής μι
κρής ταύτης βιογραφίας νομίζει ότι ύποχρεοΰται νά 
άπαντήση.

IV

Τά ’Άβδηρα ήσαν πόλις Ορακική. Παραδίδει δέ 
ήμΐν ή μυθολογία ότι ώνομάσθησαν ούτω άπό Ά- 
βδήρας τής θυγατρός τοΰ βασιλέως τών Βιστόνων 
Διομήδους, όστις ήτον ό ίπποτικώτερος—ό ίππικώ- 
τερος ήθελα νά εϊπω — βασιλεύς τοΰ κόσμου καί 
έτρεφε τοσούτους ίππους ώστε καί αύτός καί τό 
βασίλειόν του κατεφαγώθησαν ύπό τών ίππων.

Άλλοι λέγουσιν ότι άπό τοΰ ιπποκόμου του Ά- 
βδήρου ώνομάσθη ή πόλις καί άλλοι πάλιν άπό Ά- 
βδήρου τινός έοωμένου τοΰ Ήρακλέους.

Τό ζήτημα τοΰτο έπειδή είναι σκοτεινόν άφίεται 
είς τούς αρχαιολόγους νά τό λύσωσι.

Μετά τινας αιώνας είτε έξ αιτίας σεισμού εϊτε 
διότι οί Άβδηρϊται δεν άνενέωσαν τά στηρίγματα 
τών οϊκων των ή πόλις πάσα κατέπεσε καί έμεινεν 
έρημος, έως ου οί συμπολϊται τοΰ Άνακρέοντος μή 
θέλοντες νά ύποδουλωθώσιν ύπό τοΰ Κύρου καί τών 
Περσών μετηνάστευσαν περί τά τέλη τής πεντηκο
στής έκτης Όλυμπιάδος είς τήν Θράκην καί έγκα- 
ταστάντες είς τό μέρος όπου έκειντο τά Άβδηρα 
ώνομάσθησαν Άβδηοϊται.

Ένταΰθα όμως οί σοφοί τής Τέω κάτοικοι μετε- 
βλήθησαν—ή έπί τό Χεοελληνικώτερον—μετεσχη- 
ματίσθησαν. Καί άπό σοφών έγένοντο φλύαροι καί 
λογομάχοι τοσοΰτον ώστε ήσαν όνομζστοί ά ν ά 
Ελλάδα πάσαν καί . . . τά Μέγαρα καί τό 
όνομα Αβδηρίτης κατήντησε παροιμιώδες.

Ό σοφός Βειλκνδος, όστις εϊχμ τήν ύπομονήν νκ 
γράψη ολόκληρον σύγγραμμα περί τών ' αβδηριτών 
έστζχυολόγησε πολλά παραδείγματα τής άγχινοίας 
αύτών.

Ούτω όταν ποτέ άπεφάσισαν οί Άβδηρϊται νά 
στήσωσι κρήνην έν τώ μέσω τής αγοράς των εκά- 
λεσζν έξ ' Χθηνών περίφημου τινα τεχνίτην όστις 
εγλυύε τόν Ποσειδώνα έφ’ άρματος συρόμενου ύπό 
τεσσάρων θαλασσίων ίππων καί περικυκλούμενον 
ύπό Χυμφών καί δελφίνων καί Τριτώνων.

Τό ύδωρ έμελλε νά έκρέη άπό τών μυκτήρων τών 
δελφίνων.

Άλλά . . . όψέ ποτέ καί πόρρω τών ήμ.ερών, άφοΰ 
τό έργον είχεν ήδη συμπληρωθή, παρετήρησαν ότι 
τό ύδωρ τής πόλεως ήτο πολύ ολίγον καί μόλις— 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ποιητοΰ τοΰ Όβερώνος— 
έςήρκει νά ύγράνη τήν ρίνα τοΰ ενός τών δελφίνων, 
ώστε οί έπισκεπτόμενοι αύτόν ιατροί έλεγον ότι 
πάσχει άπό συνάγχην.

Καί όταν ποτέ ήγόρασαν τήν έξ ελεφάντινου οστού 
Άφροδίτην τού ΙΙραξιτέλους, ήτις ήτο μέν άληθώς 
άριστούργημα τέχνης, άλλά μόλις πέντε ποδών τό 
ύψος καί έμελλε νά στηθή είς βωμόν τινα τής Θεού, 
είπον ότι τοιοΰτον καλλιτέχνημα—διότι ήθελον νά 
φημίζωνται έπί καλαισθησία—δεν έπρεπε νά. ίδρυθή 
είς ταπεινόν μέρος ώς ήσαν οί βωμοί. Καί έπειδή 
ήθελον νά ήναι τοΰτο πρώτον ορατόν είς τούς εισερ
χόμενους περιηγητάς άνέβίβασαν αύτό έπί οβελίσκου 
όγδοήκοντα ποδών τό ύψος. Ούτω δέ τό μικρόν 
έκεϊνο άγαλμα δέν ήδύνατο νά διακριθή διά γυμ.νοΰ 
οφθαλμού, ό δέ Έρσχελος δέν είχεν άκόμη άνακα- 
λύψει τό τηλεσκόπιου του.

Ένταΰθα έγένετο ή περίφημος δίκη περί όνου 
σκιάς, τήν οποίαν ό Φουκιέ ’ έλησμο'νησε νκ συμ- 
περιλκβγ, μεταξύ τών επισήμων δικών.

Τοιοΰτοι ήσζν οί Άβδηρϊται οί λκτρζι ούτοι τής 
μουσικής, οΐτινες μάλιστα καί ένομοθέτησαν—και 
φέρεται είς τούς Αβδηριτικούς Πανδέκτζς ό νόμος 
—ότι Χομο φύλαξ τής πόλεως πρέπει νά είναι ό 
άριστος τών μουσικών.

V

Ε'ίπομεν ήδη ότι ό Δημόκριτος έλειπεν άπό τά 
Άβδηρα εϊκοσιν ολόκληρα έτη.

"Οτε δέ επανήλθε πάντες μικροί τε καί μεγάλοι 
έτρεχον νά ϊδωσι τόν Αβδηρίτην φιλόσοφον, έλπί- 
ζοντες νά μάθωσί τι παρ αύτοΰ.

Είς τά κουρεία τών Άβδήρων φαίνεται ότι οί 
άργοί τής πόλεως συνείθιζον νά όμιλώσι περί τών 
κατά τήν Αιθιοπίαν Άγριοφάγων καί τοΰ μονο- 
φθάλμου αύτών βασιλέως, περί τών Σαμβέρων 
οΐτινες έχσυσι κύνα βασιλέα, περί τών Άρταβα- 
ριτών οΐτινες βαίνουσι τετραποδητί, περί τοΰ έ
θνους τό όποιον κατοικεί πλησίον τών πηγών τοϋ 
Ι’άγγου καί τρέφεται μόνον διά τής οσμής τών ά
γριων μήλων καί περί άλλων παρομ,οίων μυθευμά
των, τά οποία ειχον καταστή δημώδη πλέον καί 
σχεδόν κοινή πεποίθησις τοΰ σεβαστού κοινού τών 
Αβδηριτών.

Άνέμενον λοιπόν νά άκούσωσιν επισφραγιζόμενα 
ταΰτα ύπό τοΰ Δημοκρίτου· άλλ’ επειδή ουτος Ϋ,ρ- 
νεΐτο ότι είδε -'Λχ'ι-.ν. τινα, παρ’ ολίγον νά εϊπωσιν 
ότι άπώλεσε τα έξοδα τής οδοιπορίας είς μκτην 
καί έπέστρεψεν άμαθέστερος ή τό πριν.

Έν τούτοι; διά. νκ σωθή, άπό τού; Άβδηρίτας

ΧΛΩΡΙΣ.

καί ιδίως τάς Άβδηριτρίας ήναγκάσθη καί ό Δη
μόκριτος νά καρυκεύσ·/) τούς λόγους του διά τινων 
μυθιστορικών διηγήσεων.

Έκτός δέ τούτου έπιστρέψας είχε κομίσει μεθ’ 
εαυτού πίθηκά τινα ζώντα καί δέρμα κροκοδείλου 
πεπληρωμένου άχυρων καί άλλα πολλά περίεργα, 
διά τά όποία έδέχετο συχνάκις έπισκέψεις.

Καί τό κατ’ άρχάς μέν έτιμήθη ύπό τών συμπο
λιτών του καί έλάμβανε καί μισθόν τινα· άλλ’ είτα 
έξέπεσε τής ύπολήψεως αύτών διότι ύπέλαβεν αύ
τόν μαινόμενον καί προσεκκλεσαν τόν 'Ιπποκράτη 
νά θεραπεύσν) τόν πάσχοντα φιλόσοφον.

VI

Έλησμονν,σά τι τό οποίον δέν έπρεπε νά λησμο
νήσω.

Οί Άβδηρί ται παρ' ολίγον νά ένάξωσιν ένώπιον 
τής Βουλής τόν Δημόκριτον ώς μάγον, ϊσως δέ καί 
ώς άλχημιστήν. Εύτυχώς ή λέξις δέν ή,το γνωστή. 
Ώς άθεου όμως πρό πάντων ήδύναντο νά τόν κα- 
τηγορήσωσι, διότι άνέτεμε τούς βατράχους, καί θά 
τό έπραττον, άλλά ολίγοι χρυσοί Δαρεικοί μετέβα- 
λον τό φρόνημα τού ίερέως τής Λητούς, δστις θά 
ήτον ό είσαγγελεύς ήό δημόσιος κατήγορος.

Πάντες δέ συνεφώνησαν ότι ήτο τρελλός ό Δη
μόκριτος.

Ό Ιπποκράτης έλθών είς έπίσκεψιν τοΰ φιλοσό
φου εΰρεν αύτόν καταγινομενον περί τήν άνατομίαν. 
Συζητών μετ' αύτοΰ περί διαφόρων πραγμάτων ήρ- 
χισε νά. νοή ότι δέν ήτον αύτός ό τρελλός, τόν ό
ποιον έπρεπε νκ θεραπεύσγ, άλλά ή πόλις τών Α
βδηριτών.

Έν τούτοις έπεχείρησε νκ άρχίσν) τήν θεραπείαν 
προσφέρων είς αύτόν γάλα. Ό Δημόκριτος παρετή- 
ρησεν έπί τινα στιγμήν τό ιατρικόν καί έμάντευσεν 
ότι ήτο γάλα μελαίνης αίγός, ήτις πρώτην φοράν 
ήτο μήτηρ.

Ό Ιπποκράτη; ένόησεν ότι ό λεγόμενος τρελλός 
ήτο πολύ σοφότερος τών λεγομένων συνετών καί 
παρελθόν ένώπιον τής Γερουσίας συνεβούλευσε τούς 
Άβδηρίτας μετά τινας φιλοφρονήσεις, άλλως τε ά- 
ναγκαίας όσον νά μή λιθοβοληθή ό ρήτωρ πριν ή 
τελειώση τόλ λόγον του. νκ πέμψωσι τά πλοία 
αύτών είς τήν Άυτίκιρραν καί νά φορτώσωσιν αύτκ 
έλλέβορον, τόν όποιον νκ φέρωσιν είς τήν άγορκν 
καί, άφοΰ εύχηθώσιν ε'ς τούς θεούς νά χαρ’σνι είς 
τήν βουλήν καί τόν Δήμον τών Αβδηριτών δ,τι 
τοΐς λείπει, νκ διανείμωσιν αύτόν είς τούς πολίτας, 
επτά λίτρας είς έκαστον. — Είς τούς βουλευτάς 
δμως παρήγγειλε νά δώσωσι διπλάσιάς λίτρας. —·

Συγχρόνως δέ όμολογών εαυτόν άνίκανον συνί- 
στα είς αύτού; ώς ιατρόν τόν Δημόκριτον. Καί πα- 
ρακαλών νά μή πζοίδωσι τήν συμβουλήν του, τήν 
οποίαν παρέχει αύτοΐς δωρεάν, έχαιρέτισε μετά σε-
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βασμοΰ τό Κοινοβουλίου τών 'Αβδηριτών κζί ζ- 
πήλθεν.

VII

Άγνωστον άν ό Δημόκριτο; C'-χεν ίδιον φιλοσο
φικόν σύστημα.

ΊΙ κρίσι; τοϋ Βειλάιδου ότι ό άνήρ, όστι; κατέ- 
τριψεν ολόκληρον τόν βίον αύτοΰ είς περιηγήσεις καϊ 
μελέτα;, μεθ’ όσα καί άν τώ φορ-^ώσωσιν έτη είς 
τήν όζχιν. ’ί·07 αδύνατον ·,ζ σύνταξή ίδιον φιλοσο
φικόν σύστημα, είναι ίσως ή όρθοτέρα πασών.

Μετά τόν θάνατον αύτοΰ άληθώ; έκυκλοφορησαν 
πλείστχ όσα έργα μέ ποικίλας έπιγραφάς αποδιδό
μενα είς τον Δημόκριτον αλλά πάντα σχεδόν ταΰ
τα ήσαν γεννήματα βιβλιοκαπήλων, έξ έκείνων, 
οίτινες έξέδιδον επανειλημμένοι; τά έργα τοΰ Όρ- 
φε'ως καί Πυθαγόρα, τά ίδια αύτών δημιουργήματα, 
έςαπατώντε; τούς οιλοβίβλου; τής έποχής έκείνης.

Ό Δημόκριτος έδόξαζεν ώς αρχήν παντός έν τώ 
κοσμώ τά άτομα καί τό κε νό ν. Έπίστευεν εΐς 
άπειρίαν τινά κόσμων, ών έκαστος εΐς ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα έφθείρετο κα1. έκ τής τέφρας 
αύτοΰ άνεγεννζτο έτερος κόσμος.

ΊΙ ψυχή τοΰ ανθρώπου συνε'κειτο έκ τοιούτων 
τινών ατόμων έκ τής κινήσεως τών οποίων παρή- 
χθησαν πάντα τά όντα.

Κατά συνέπειαν απέδιδε τά πάντα—ώς λέγου- 
σιν—είς τυφλήν τινα ειμαρμένην, έπίστευεν ότι τά 
πάντα έκυβέρνα ή άμείλιχος έκείνη θεότης, ήτις 
καλείται άν άγ κ η.

Ό Δημόκριτο; έπίστευεν ότι ή ψυχή εΐναι δια- 
κεχυμένη εΐς όλον τό σώμα τοΰ άνθρώπου καί διά 
τοϋτο πανταχοΰ ύπάρχει αϊσθησις, ότι δέ έκαστον 
άτομον αύτής άνταπεκρίνετο ε’ς έκαστον άτομον 
τοΰ σώματος.

Άκριβέστερον όμως ό φιλόσοφος τών ’Αβδήρων 
έμελέτησε καϊ προσδιώρισε τήν κίνησιν τών άστέ- 
ρων, ήτις κατ’ αύτόν ήτο μία, πρός δυσμάς.

Κέντρου τοΰ παντός παρεδέχετο τήν γήν, τά δέ 
ούρζνια σώματα έστρέφοντο περί αύτήν, τά μέν 
πόρρω μετά πλειοτέρας, τά δέ εγγύς μετά έλάσσο- 
νος ταχύτητος. ΊΙ περιστροφή τοΰ ήλίου έτελεϊτο 
έντός είκοσιτεσσάρων καί τινων λεπτών, τής δέ 
σελήνης, ήτις έκινείτο βραδύτερου πάντων τών ού- 
ρανίων σωμάτων, έντός είκοσι καί πέντε ωρών.

Τό σπουδαιότερο·? έργον τοΰ Δημοκρίτου ήτον ό 
Διάκοσμος, τόν όποιον άνέγνω είς έπήκοον τών 
’Αβδηριτών, καθ’ ήν έποχήν νόμος τής βουλής καϊ 
τοΰ Δήμου αύτών, άπηγόρευε νά θζπτωνται είς 
τούς τάφους τών πατέρων, όσοι έσπατάλησαν τήν 
πατρικήν αύτών περιουσίαν. Ό Δημόκριτος έξν,ρέθη, 
καϊ τότε μάλιστα λέγουσιν ότι ήγειραν είς αύτόν 
ανδριάντα; καϊ τώ έμέτρησαν 500 τάλαντα.

VIII

Λέγουσιν ότι περϊ δυσμάς βίου ό Δημόκριτος α
ποφάσισε νά τυφλω.Οή έκΟέσας είς τόν ήλιον χάλ
κινη·? πλάκα, ήτις έξ άντανακλάσεω; έπεμπεν ε ς 
τούς οφθαλμούς αύτοΰ θερμά; τάς ήλιακσς άκτΐνας.

"Αλλοι δέ σοφώτεροι έξηγοΰντε; τό φαινόμενου 
άποδίδουσι τήυ αιτίαν εί; τάς γυναίκας, λέγοντες 
ότι ό αύστηρό; τώυ ’Αβδήρων φιλόσοφος έφοβεϊτο 
μή ε’σέλθη, είς πειρασμού καϊ έτυφλώθη διά νά μή 
τάς βλέπν).

Ύπάρχουσι δέ καί τινες λέγοντες ότε ήθελε νά 
βλέπγ βαθύτερα τά πράγματα καϊ διά τοϋτο έτυ- 
φλώθη.

Ό Δημόκριτός καταγινομενος είς τήν άστρονο- 
μίαν καί τήν άνατομίαν ίσως Οά ηύχετο διπλούς 
νά είχεν οφθαλμούς- ό δέ περί τή; τυφλώσεως αύ
τοΰ μύθος ούδεμίαν δύναται νά έχν) ύποστασιν.

Φθάσα; ε’ς βαθύ γήρας έκειτο έπϊ τής κλίνης 
ψυχορραγών, ότε παρετήρησε τήν αδελφήν αύτού 
τεθλιμμένη·?, διότι έφοβεϊτο μήπως άποθζνγ, πρό 
τή; εορτής τή; Δήμητρος καί δέν δυνηθή αύτη ί- 
νε/.χ τοΰ πένθους νά παρευρεθή. Ό Δημόκριτος νόη
σα; τούτο προσέταξε νά τώ φέρωσιν άρτους θερμούς 
άκόμη έκ τοΰ κλιβάνου, ή οσμή τών οποίων διετή- 
ρησε τήν ζωήν του. Καϊ ότε αί ήμέραι τή; εορτής 
έξέπνευσκν διέταξε νά έκβκλωσι τού; άρτου; καϊ 
ούτως άπεβίωσε τό 4ον έτος τή; 105ης Όλυμπικ- 
δος. έννέα πρός τοίς εκατόν ζήσα; έτη.

’Ενταύθα λήγει ή ιστορία τού Δημοκρίτου καί 
μετ’ αύτή; ή παρούσα διατριβή.

Κ Γ. ZENOS.

\ \ II θ Ε I Α I.

.‘, ΊΙ άρετή ώ; άπροικο; ώραιότης έχει πολλούς 
μέν θαυμαστά;, ολίγου; δέ μνηστήρας (Κοραής).

,·. Οί άκηδεις δέν δύνανται νζ ταχθώσι μετά 
τών ζώντων- είναι είδος τι νεκρών τού; οποίου; δέν 
δυνάμεθα νζ Οάψωμεν (AV. Temple).

Οί έφημεριδογρζφοι είναι τής αύτή; μετά 
τών κωμωδών οικογένεια;, τού; οποίου; περιφρονεί 
μέν ό κόσμος, άλλά καϊ φθονεί συνάμα (’Ε. \α- 
βουλαί).

ΊΙ οσμή τού κρομμύου, έξερχομένη τοΰ στό
ματος ωραίας, φαίνεται χαριεστέρα τής εύωδίας 
τοΰ ρόδου έν ταϊς χερσΐν δυσειδούς κόρη; Περσικόν).

Κατά τήν παιδικήν ηλικίαν ό σφυγμό; έχει I 80 
παλμούς καθ’ έκαστον λεπτόν, κατά τήν νεότητα 
80 καϊ κατά τό τέλος τή; άνδρικής ήλικία; 00.
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ΜΑΖΙ! ΜΕ ΣΕ Κ’ II ΚΟΛΑΣΙΣ.

Μ’έμάγευσα;- τό γόητρο·? τών μαύρων οφθαλμών σου 
μέ παρασύρει, έξαλλον λατρείαν σοι προσφέρω· 
μ’εϊνε σειρήνιο; ωδή τό μέλος τών παλμών σου, 
κ’ έν σου μειδίαμα ζητών πρό τών ποδών σου σπαίρω.

Όταν πλησίον μου πετζς ωσάν συλφϊς ταχεία, 
μετά ύπέρφρονος ποδός τήν γήν αύτήν λακτίζω, 
ένώπιον μου εΐν’ ειρκτή, και μ’ εΐνε άναξία, 
ώ! τότε καί τόν ούρανόν αύτόν τόν ταλανίζω. . .

Δέν είσαι άγγελος- αύτοΐ ωχροί καί φοβισμένοι 
άσπάζονται τά κράσπεδα τοΰ ισχυρού των πλάστου- 
πλήν σύ άν τόν ήτένιζες, τάς θεϊκάς βουλκς του 
ταράττουσα, θά έστιλλες κι’ αύτόν έν τή γεέννή.

"ίΐ! τί μαγεία! ό θεός τήν κόλασιν στολίζω·?! 
λαμβάνων τά επίχειρα τή; τόσης του μωρίας! 
κρημνίζω·?. ό,τι έπλασε, καί εαυτόν κρημνίζων, 
κ’ έναγωνίως έκφωνών άράν δυναμίας !

Δέν είσαι άγγελος· σαφώς τό βλέμμα σου τό λέγει, 
καϊ ή Έδέμ δέν δύναται νά γ,νε ή πατρίς σου- 
θέλει; πατρίδα φλογερά·?, πατρίδα ήτις φλέγει- 
τά κάλλ’ είνε μονότονα πολύ τοΰ Παραδείσου.

θέλω, ποθώ τήν κόλασιν καί σέ καί σέ πλησίον 
τί σύμφωνο; κολάσεως κ’ οί τρεις μα; αρμονία ! 
κ’ ένώ συστρέφεται τό πυρ τάς σάρκα; διαλύον 
νά έκμηδενιζώμεθα έν άκρα. γοητεία..............

'Ο Ζέφυρο; τήν κο'νιν μα; φαιδρό; θ’ άναλαμβάνή 
χωρίς το πτώμα μας σαπρόν ό σκώληξ νζ μιάνή 
Εΐνε Έδέμ ή κόλασις άν τεφρωθώ μαζή σου, 
καϊ Άδη; ή αιώνιος ζωή τοΰ Παραδείσου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΤΡΤΙΔΗΣ. 

ΣΤΜΜΙΚΤΑ.

Λί άρκτοι er 'Ρωασία.

Εί; τά; εύρεία; πεδιάδα; τής 'Ρωσσία; κατορ- 
θοΰσι δι’ εύφυοΰς μέσου νά συλλαμβάνωσι τά; άρ
κτου;. Όρύττουσι τάφρον πλατείαν καί βαθείαν. 
έπικαλύπτουσιν αύτήν διά φύλλων, έπί δέ τής επι
φάνειας τοΰ εύθραύστου τούτου καλύμματος διασπεί- 
ρουσι καρπούς. ΊΙ άρκτο; λιμώττουσα. έφορμζ έπϊ 
τοΰ δελεάσματος καί πίπτει εί; τό βάθος τής τά
φρου. ΊΙ παγίς είναι ένίοτε τόσον καλώ; παρεσκευα- 
σμένη ώστε πολλά όμοΰ θύματα συλήαμβκνονται 
χωρίς νζ κρημνισθή τό έπικαλύπτον πήγμα καί άπο-

τελοΰσιν έκεί κάτω πολυπληθή όμήγυριν. ’Αλλά τ’ 
νά πρήξουν τά ζώα ταΰτα έν τοιαύτγ αιχμαλωσία; 
Αί άρκτοι δέν άλληλοφαγοΰσιν. Έν τή άμηχανία 
των λοιπόν άνευρίσκουσι τό σωτήριον φάρμακο·?. 
Τά βαρέα ταΰτα ζώα,εύκινητοτερα τών μικρών παί- 
δων μας, σχηματίζουν ζώσαν κλίμακα- μία έξ αύ
τών έγείρεται καϊ στηρίζει τού; έμπροσθίου; πόδας 
εί; τόν τοίχον, άλλη άναβαίνει έπί τών ώμων τή; 
πρώτη;, καϊ τρίτη διά τή; τοιαύτη; κλίμακο; 
φθάνει είς τό χμίλο; καί έλευθεροΰται.

’.Αλλ’ ή τελευταία, ό έλευθερωτή; τών άλλων, 
πώς νά εξέλθ-ρ έκείθεν; Αί σύντροφοί τη; φοβούμενα.', 
τήν ζφιξιν τοΰ κυνηγού καί τοι καταμαστιζόμεναι 
ύπό τή; πείνη; δέν φεύγουσιν άνευ τού σωτήρο; αύ
τών. Τρέχουσιν αμέσως εί; τό δάσος πρό; έκλογήν 
δένδρου καταλλήλου, όπερ άφοΰ έκριζώσωσι φέρου- 
σιν εί; τήν τάφρον καί στήνουσιν εί; μίαν γωνίαν. 
ΊΙ γενναία σύντροφο; αύτών άναβαίνει άπό κΰ^.δου 
εί; κλάδο·? καϊ καθίσταται έλευθέρα. χάρις εΐς τήν 
εύγνωμοσύνην έκείνων άς αύτη ήλευθέοωσεν.

'Ara^roi'i.

Εί; διάστημα βίου πεντήκοντα έτών ό άνθρω
πο; έκτελείπλέον τών 500 εκατομμυρίωνάναπνοών- 
άναπνεύσα; βάρος 1 7 0 τόνων άέρος καί έκπνεύσας 
σχεδόν 20 τόνους του δηλητηριώδους άνθρακικοΰ 
όξέως. Ποσότης δέ δέκα κυβικών ποδών άέρος κατά 
παν λεπτόν άπαιτείται ίνα χορηγήσγ τό χρήσιμον 
είς τήν ένέργειαν τής αναπνοή; όςυγόνον.

Ίαΐξίκη άπιρισκιύία·

Καθηγητή; τή; Κλινική;, έξετάζων τινά τών 
έν τώ νοσοκομείω ασθενών, πάσχοντα στηθικόν νό
σημα, ήρώτησεν αύτόν τί έπηγγέλλετο. Τοΰ άσθε- 
νούς άποκριθέντος, τόν μουσικόν, «ιδού, τέλο; 
πάντων, λέγει, Κύριοι, στραφεί; πρό; τού; μαθητάς 
αύτοΰ, τυγχάνω ένταΰθα τή; εύκαιρία; νά κατα
δείξω έν τή κλίνη, ό,τι πολλάκις έν τω άμφιθεά- 
τρω άπό τοΰ βήματος εΐπον ύμΐν, ότι δηλ. ο', άγώ- 
νε; καί οί κόποι, οί έκ τή; έμφυσήσεω; τών πνευ
στών μουσικών οργάνων τώ άναπνευστικώ συστή- 
ματι προσγινομενοι, είσϊν έν τών συνήθων αιτίων 
τή; νόσου ύφ’ ή; ό άνθρωπο; ουτο; ταλαιπωρείται. 
Ι-ίίτα στρέψα; πρό; τόν άρρωστον έρωτά καί πάλιν 
αύτόν, «καϊ τί οργανον παίζετε ; » — « Τό μέγα 
τύμπανο·?» 'GfOSSC Cdisse] άπεκρίθη.

Μία τοΐ': Κξεοπώ.ίαα:.

Βέβαιον σήμερον νομίζεται ότι ή τήψις τών ζωι
κών σωμάτων, γενναται έκ τή; έπήρεια; τών έν 
τή άτμοσφζίρζ αίωρουμένων άπειρων σπερμάτιυν,
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μικροσκοπ.κοτζτων τινών οργανισμών καί ότι όσον 
περισσότερα τούτων εμπεριέχει ή ατμόσφαιρα τόσον 
ταχύτερα καί έντονωτέρα ή άποσύνΟεσι; έπιγίνεται.

Γνωστόν δ’ έξ άλλου τυγχάνει ότι πρό άμνημο- 
νεύτων χρόνων, πρό; καλλιτέραν παρασκευήν καί 
έξωτερικήν τών κρεάτων πκρκστζσιν, εμφυσώσιν 
οί κρεοπώλαι τά σφαζόμενα ζώα, ούδεΐς δέ ποτέ 
πρό τών ανακαλύψεων τοϋ PasleUi’ έσκέφθη ότι 
διά τή; μεθόδου ταύτη; βάζομεν τόν λύκον νά φυ- 
λζξη τάρνΐ, διότι διά τού έμ.φυσωμένου άέρος, είς- 
άγοντες καί έντό; τών ιστών τού ζώου τά σπέρ
ματα ταΰτα τής καταστροφή; επισπεύδομε-; τήν 
τών κρεάτων σήψιν. Εύκόλω; όμω; δυνάμεθα νά 
προλκβωμεν τό δυσάρεστον τοΰτο αποτέλεσμα, έμ- 
φυσώντες αέρα καΟαρισθέντα τών μικρών τούτων 
δαιμόνων.

ΓΙρό; τοΰτο πολλά μέσα μέχρι τοΰδε κατεδείχΟη- 
σαν,. ών τό εύκολώτερον καί καταλληλότερον όιά 
τού; κρεοπώλα; είναι τό εξής. Νά μεταχειρίζωνται 
πάντοτε φυσητήρας τρός έμφύσησιν νά. Οέτωσι δέ πρό 
τοΰ στομίου ή τοΰ ρόγχου; αύτών αρκούντως παχύ 
στρώμα Οΰάτης (κοινώς βάτκκς). Τό στρώμα τοΰ
το, ένεργοΰν δίκην διηΟητήρο;, έμποδίζει τήν δίο
δον τών μικρών τούτων οργανισμών, έπιτρέπον 
ουτω τήν διείσδυσιν εί; τού; ιστού; τοΰ ζώου, άέρος 
καθαρού.

Κατεδείχθη δέ οτι διά τοΰ μέσου τούτου, βρα- 
δύνεται έπί άεκετόν καιρόν ή άποσύνΟεσι; τών κρεά
των, καί επομένως άνεξόδω; έλαττοΰνται έπαισθη- 
τώς αί ζημίαι καί αί άπώλειαι αί προερχόμεναι έκ 
τή; ταχέως έπερχομένης, καί μ.ετά σπουδή; προϊού- 
σης σήψεως τών κρεάτων τών κρεοπωλείων.

Έχόίχησί': ί.Ιέ φαντός.

Εί; πόλιν τή; ’ \σία; διάσημο; τι; ράπτη; ή- 
σχολείτο κεντών πολύτιμον ένδυμα, τό οποίον είχε 
παραγγείλει αύτώ πασσάς τις. Κατ’εκείνην τή> 
στιγμήν ειδεν έλέφαντα οδηγούμ.ενον ε.ς παρακει- 
μένην λίμνην. Τό έδαφος έτζρά.σσετο ύπό τό βάρος 
τών ποδών του· ό ράπτης ύψωσε τήν, κεφαλήν ο 
δ’ έλε’φας έστη πρό τής ανοικτής τού έργαστηρίου 
Ούρα;, ό τεχνίτης τότε ένόμισεν άστείον τό νά κεν- 
τίσν) τήν προβοσκίδα τοΰ κολοσσού διά βελόνης- 
άλλ,’ ό έλέφας χωρίς ποσώς νά ταραχΟή απομακρύ
νεται μετά σοβαρότατος καί πλησιζζων τήν λίμνην 
πληροί τήν προβοσκίδα του βορβόρου, καί έπανελ- 
Οών εί; τό έργαστήριον καταβρέχει δι’ αύτοΰ τόν τε 
ράπτην καί τό μεγαλ.οπρεπές τού πασσζ ένδυμα.

Γάμοι ίπιαήμων άυ-<1ρώ>·-

Ό Σαικσπήρος ένυμφεύΟη εί; τό 1 8 έτο; τή; ηλι
κία; του. ό Φραγκλΐνο; ε’.ς τό 24, ο Δάντης. ό 

Κζλπερ, ό Χρούκ εις τό 27, ό Βύρων, Ούάσιγκτων, 
ο Βονοπάρτη; εϊ; τό 27- ό ποιητή; Βούρνς είς τό 
30, ό ποιητή; Σώσερ, ό Αριστοτέλη; είς τό 30, 
ό Λούθηρο; είς τό 42, ό Άδδισον είς τό 4 4, ό Μο- 
λιέρος, ό Βυφρών είς τό 55, ό Όγάρδος καί ό 'Ρο
βέρτος Πήλ εί; τό 32, καί ό Γέρων Πάρ είς τό I 20, 
δια τελευταία» φοράν νυμφευτείς.

•* ·
’ Λδροτάτην αμοιβήν προώρισεν ή μουσοτραφής 

αύτοκράτειρα τή; Γερμανία; πρός τόν κατορΟοΰντα 
νά συντάξν) τελειότατη? πραγματείαν περί διφΟερί- 
τιδος. ’ Χγωνοδίκαι είναι ό Λαγγεμβέκ, ο Φιρχόφ καί 
ό Λιβρζηχ έν Βερολίνου, ό Θείρσιο; έν Χειψίζ, ό Ναί- 
γελη; καί Ίρτελο; έν Μονζχω καί ό Κλέβ; έν 
Πράγα. ΑΙ πραγματεϊαι «περί τής ούσϊας τή; δι
φθερίτιδά; καί τών έκ τής έπιγνώσεω; αύτής πο
ρισμάτων έπί τή; θεραπεία; τη;» δύνανται νά συν- 
ταχΟώσι γερμανιστί, γαλλιστί ή αγγλιστί· πρέπει 
νά προσαχΟώσι τώ Λαγγεμβέκ μέχρι τής 15, δεκ. 
1 880· Οά βραβευθή δέ μηνί άπριλίω 1881, κατά 
τήν πρώτην συνεδρίασιν τοΰ συλλόγου τών χειρουρ
γών ή διατριβή ή άποκαλύπτουσα νέα γεγονότα 
περί τής ούσία; καί φύσεως τού νοσήματος, περί τού 
τρόπου τή; διαδόσεώ; τη; καί περί τών μέσων, δι’ 
ων προλαμβάνεται.

• ·
'Π σύζυγο; πλουσίου ιδιοκτήτου τοϋ Ύορσίρ έπε- 

σεν είς τόν ποταμόν τόν διερχόμενον πλησίον τής 
αγροτικής κατοικίας αύτοΰ καί παρ’ ολίγον νά 
πνιγή, έσώΟη δέ ώς έκ θαύματος. Συνέπεια όμω; 
τούτου ύπήρξε δυνατή πλευρϊτις άπό τήν οποίαν 
έσώΟη ή γυνή πρό; μεγάλην χαράν τού συζύγου της, 
όστι; έσπευσε νά διακοινώσγ -ό τε συν.βεβηκό; καί 
τήν έκ τής άσΟενείας απαλλαγήν ε"; τε τού; Συγ
γενείς καί φίλου; του. Πάντε; συνέχαρησαν αύτόν 
είτε προφορικώ; είτε καί δι’ έπιστολών. Μεταξύ 
δέ τών έπιστολών τούτων -υπήρχε καί μία στελ- 
λομένη παρά τινο; αρχαίου φίλου του, δύστρο
που, μισζνΟρώπου καί άγαμου γέροντος περιέχουσζ 
ταΰτα;

«Πάντοτε σέ έλεγα ότι ό ποταμό; σου δέν είναι 
ά.ρκετά βαθύ,».

★ 
,* *’Εκ τών έςαχΟέντων έν έτει 1878 προϊόντων τής 

’ X μερικής τήν πρώτην θέσιν κατέχει ο βάμβαξ. Ή 
άξια του ύπερέβη τά 180 εκατομμύρια δολαρίων.

ΣΙ1Μ. ΔΙΕΓΘΓΝΣΕΩΣ.
Εί; τό φυλ,λάδιον τού παρελθόντος ’Ιουλίου πα- 
ρεισέφρυσαν, διά τινα; τυπογραφικά; ανωμαλίας, 
πλεϊστα τυπογραφικά παροράματα, έφ’ οι; έξαιτού- 
μεθα τήν συγγνώμην τών έπιεικών τής «Χλωρίδος» 
Συνδρομητών.

Διευθυντής ΑΛΕΐΧΝΑΡΟΣ XPHX11Α11Ϊ.


