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ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ.
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η .

Της φιλοτιμίας τό φαινόμενον ίσχυρότερον συνήθως παρα- 
τηρεΐται κατά τήν τρυφεράν τής νεότητος ήλικίαν · είναι δέ, ώς 
σεβαστός μοί ποτε φίλος έ'λεγε τών περί τά παιδαγωγικά ιδίως 
εύδοκιμούντων, ούχί μόνον πηγή καί έ'ρεισμα τής βουλήσεως τής 
άγαθής καί τοΰ έπί τά πρόσω όργασμοδ τής σποοδαζοόσης νεολαίας 
μέγα, άλλά καί κάτοπτρον αμα καί γνώμων ασφαλής τών τε εκπαι
δευτηρίων, ατινα προσηκόντως διηρρυθμισμένα όντα καί έν έπιστήμη 
διοικούμενα έπιτοχώς τό εργον αύτών έκπληροΰ*., καί τών οικογε
νειών, δσαι τής παιδαγωγικής αποστολής αύτών ορθήν γνώμην σχη- 
ματίσασαι τυγχάνουσι · άλλά καί άποκλειστικός όμως τής εύαισθήτου 
καί εύφαντάστου νεότητος ένθουσιασμός, ώς τινες ήθέλησαν πολ
λάκις νά χαρακτηρίσωσιν αύτό, δέν είναι τό τής τιμής συναίσθημα· 
διότι ώς ή τε καθ’ ήμέραν πείρα καί ή ιστορία διδάσκουσιν, ή τιμή 
ήτο ανέκαθεν καί άκόμη δέ είναι, αν μή εις πάντα άνεξαιρέτως, 
άλλ εις τούς πλείστοις τούλάχιστον, καί σπουδαιοτέρους τών βροτών, 
πολυτιμότατον καί προσφιλέστατον κτήμα · ούδείς δ ’ υπάρχει ό μή 
έπιθυμών νά μή τιμάται καί άπολαύη παρά τοΐς όμοίοις δόξης ή 
ύπολήψεως άγαθής · τούναντίον δέ μάλιστα συμβαίνει · διότι έν γένει 
έν τη κοινωνία ή τιμή καί ή δόξα νομίζονται πάντοτε ό τελικός 
σκοπός, έφ’ δν φέρεται κινουμένη παντός άνθρώπου ή ψυχή, ή δέ 
άπόκτησις ή ή άπώλεια αύτής εχει θαυμασίαν δύναμιν έπί τε τόν 
νουν καί έπί τήν καρδίαν · ώς διεφθαρμένος δέ καί τής φύσεως 
έξεστηκώς χαρακτηρίζεται συνήθως παρά πάντων ό τοΰ κανόνος 
τούτου εξαιρούμενος μή δε βαθέως συγκινοΰμενος, δταν άκούη δτι 
τ ι μ ά τ α ι  ή ά τ ι μ ά ζ ε τ α ι ·  τό δέ πάντων σπουδαιότατον είναι
τοΰτο, δτι δσφ μείζων είναι ή ροπή, ήν έπί τόν άνθρωπον άσκεΐ ή
έννοια τής τιμής, καί δσφ στενότερος είναι ό δεσμός ό συνάπτων
τά μέλη κοινωνίας τινός, είτε μεγάλης, είτε μικράς, τοσούτφ εύγενέ- 
στεροι καί υψηλότεροι είναι καί οί σκοποί, εις ους τό θεσπέσιον 
τοΰτο τοΰ άνθρωπίνου γένους συναίσθημα υπουργεί · πλεΐστα δέ
φαινόμενα καί γεγονότα έν τη ιστορία ούχί μόνον άτόμων, άλλά καί 
γενών καί λαών δλων καί έθνών, πολλάκις δέν έξηγοΰνται άλλως 
εί μή έκ τής μεγάλης δυνάμεως, ήν έ'σχεν έπ’ αύτά ή ιδέα καί τό 
συναίσθημα τής τιμής · διότι κέρδος άλλο άνάλογον πρός τάς γενο- 
μένας θυσίας ή έλάχιστον ή ούδέν παρατηρεΐται · άνυπολόγισιον δέ 
τφ δντι ευρον τό κράτος, δπερ εχει μ,ετά τήν θρησκείαν ή ιδέα 
αυτη έπί τό γένος τών θνητών, οσάκις κατ’ έμαυτόν ήσύχως δια
νοούμενος έξήτασα αύτό· διότι καίπερ άφηρημένη ούσα έννοια δεσπόζει 
δμως καί διεγείρει είς ένέργειαν καί κινδύνους τήν καρδίαν τών άν
θρώπων ένίοτε πολλφ μάλλον ή ό χρυσός καί δ άργυρος, τά συγ
κεκριμένα ταΰτα χρήματα, δφ’ ών τά νεΰρα απάντων κοινώς δονοΰνται 
τοσοΰτον, ώστε καί τόν έσχατον γηραιόν, δστις μετ’ δλίγον έκπνέει 
άποχαιρετών τόν τής υλης κόσμ,ον, κατατρύχει ό διακαής πόθος τής 
προσκτήσεως ή τής τηρήσεως αύτών · έπικυροΐ δέ τό τής γνώμης 
ορθόν καί ή δημώδης παροιμία δτι π ο λ λ ο ί  μ έ ν  τ ό ν  π λ ο ΰ τ ο ν  
έ μ . ί σ η σ α ν ,  τ ή ν  δ έ  δ ό ξ α ν  ο ύ δ ε ί ς ·  ώς δέ γνωστόν, καί έν 
τη πολιτεία μία τών μεγίστων ποινών ούχί μόνον παρά τοΐς άρχαίοις, 
άλλά καί σήμερον άκόμη σχεδόν πανταχοΰ λογίζεται ή α τ ι μ ί α ·  
τό δ’ ετι περιεργότερον είναι δτι καί ή έκκλησία, ή πολιτεία ή θρη
σκευτική, τό αύτό μέγιστον εχει φόβητρον κατά τών άπειθών ή 
παραβατών τών κανόνων καί τών θεμελιωδών αυτής άρχών ή δογ
μάτων · διότι κατ’ ούσίαν λαμβανομένος δ εις πολλούς άποτρόπαιος 
ά φ ο ρ ι σ μ ό ς  ούδέν άλλο είναι ή ά τ ι μ ί α  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ,  στέ- 
ρησις τών δικαιωμάτων, δσα καί εχει ώς μέλος τής είς ήν άνήκει 
θρησκευτικής κοινωνίας, ήτις κατά λόγον λίαν φυσικόν έπιβάλλεται 
εις πάντα μή έ'χοντα τά τοΰ τακτικοΰ μέλους ώρισμένα ηθικά 
προσόντα ή μή θέλοντα νά συμμορφωθη πρός τήν καθεστώσαν 
τάξιν καί τούς νόμους τοΰ σωματείου.

Πόσον δε τοΰ υλικοΰ πλούτου υπερέχει ή τής τιμής καί τής 
δόξης κτήσις κατάδηλον προσέτι γίγνεται καί έκ τούτου, δτι οί τόν 
νοΰν όπωσοΰν μεμορφωμένοι, καθ’ ήν έκαστος έ'χει διανοητικήν καί 
ηθικήν άνάπτυξιν καί ρώμην, ουτε μεταχειρίζονται ούδ’ έπιθυμοΰσι 
τήν τών χρημάτων κτήσιν πρός άλλο τι εί μή δπως δι’ αύτοΰ άπο- 
κτήσωσι τιμήν καί δόξαν άγαθήν καί όνομασθώσι παρά τών συμ- · 
πολιτών μ, ε γ ά λ ο ι καί ένδοξοι τοΰ γένους ε ύ ε ρ γ έ τ α ι ·  ίδίως δέ 
προύτίμων τόν ηθικόν πλοΰτον τοΰ υλικοΰ οί άρχαΐοι οί διδάσκοντες 
δτι χ ρ ή μ α τ α  μ έ ν  δ α ί μ ω ν  κ α ί π α γ κ ά κ φ  ά ν δ ρ ί  δ ί δ ω -  
σ ι ν ·  ά ρ ε τ ή ς  δ ’ δ λ ί γ ο ι ς  ά ν δ ρ ά σ ι  μ ο ΐ ρ ’ ε π ε τ α ι ·  εις 
πόλεμον δέ καί είς άρετήν προτρέποντες τούς νέους πολεμικήν 
ούδέν άλλο πολυτιμότερον βραβεΐον ύπεμφαίνουσιν ή τήν τιμήν, ής 
θ ’ άπολαύσωσι μέν οί διαπρέποντες παρά τε τών οικείων συμπο
λιτών καί τών ξένων απάντων, τήν άτιμίαν δέ καί τήν κακότητα, 
ήτις παρεπομένη θά  καταισχύνη διά βίου πανταχοΰ, δπου άν ζη, 
τόν δειλόν καί τόν άνανδρον καί αύτόν καί τό γένος αύτοΰ δλον · 
τά κτήματα λοιπόν τά υλικά, ώς έκ τούτων βλέπει τις, τοΐς σωφρο- 
νοΰσι τών άρχαίων δέν είναι εί μή μ έ σ ο ν  καί δ ρ γ α ν ο ν, ή δέ 
τιμή, τό καθαρώς νοητόν καί πνευματικόν τοΰτο κτήμα, δ τελι κός  
σ κ ο π ό ς ,  ούτινος ή έκπλήρωσις έπιζητεΐται δι’ αύτών · τό κτήμα 
λοιπόν τό άληθές είναι ή τιμή, άλλ’ ούχί τό χρήμα. · οί δέ άρχαΐοι 
πρόγονοι ήμών ίδίως τής τιμής καί τής δόξης τηλικοΰτοι ήσαν θαυ- 
μασταί, ώστε ούχί μόνον άποφθέγματα διετύπωσαν φιλοσοφικά έξαί- 
ροντα αύτήν ώς κτήμα άθάνατον κατ’ άντίθεσιν πρός τόν υλικόν 
πλοΰτον, δν κτήμα είπον τυφλόν καί άστατον, άλλά καί έν τφ πρα- 
κτικφ βίφ κάλλιστον θήραμα έ'χοντες αύτήν ζηλωτόν π ό τ μ ο ν ένό- 
μιζον. Ό  δέ σοφός τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου διδάσκαλος καί παι
δαγωγός, τήν δύναμιν αύτής υπό τό δνομα τής άρετής έξυμνών εν 
τινι παιάνι, παραβάλλει αύτήν πρός έρατεινήν παρθένον, ήτις τοιοΰτον 
άθάνατον καρπόν βάλλει έπί τάς φρένας τών βροτών, ώστε ό ύπ’ 
αύτοΰ πληγείς ούχί μόνον τόν χρυσόν λησμονεί καί τούς γονείς καί 
τάς ήδείας τοΰ βίου άναπαύσεις καί τέρψεις, άλλά καί τό λαμπρόν 
τοΰ ήλιου φάος πρός τό πυκνόν τοΰ "Αδου σκότος άνταλλάσσει · καί 
άδικον δέν ειχεν ό πολύπειρος τοΰ κόσμου παρατηρητής · διότι έν 
πάσιν, δσα ή ιστορία μ,νημονεύει μεγάλα καί άξια προσοχής καί 
ροπήν εχοντα είς τήν έπί τό κρεΐττον ή τό χείρον τροπήν τής τύχης 
τών λαών καί είς τήν νΰν τοιαύτην ή τοιαύτην κατάστασιν τών τοΰ 
άνθρώπου, έάν κατά βάθος έρευνήσωμεν, τό μέγιστον τών έλατη- 
ρίων ούδέν θά  ευρωμ,εν άλλο ή τήν ιδέαν καί τό συναίσθημα τής 
τιμής, τήν φιλοτιμίαν, τήν φιλοδοξίαν · καί τής παραδόξου ταύτης 
κόρης καίπερ ιδεατής ή τε δψις καί ή χειρ είναι τοσοΰτον μαγικά, 
ώστε μ,ανιωδώς έφίενται αύτής οΐ τ’ έπί τοΰ θρόνου βασιλείς καί 
ήγεμόνες καί ό έν τη πενιχρή, καλύβη έσχατος αγρότης.

Ό τι μέν λοιπόν ή τιμή δέν είναι δνειρον απατηλόν, ούδέ παρά
λογος μανία δ έ'ρως πρός άπόκτησιν αύτής καταδεικνύεται άρκούντως 
έκ τών είρημένων, καί δμως άν έν τη έκπαιδεύσει πρέπει νά έπι- 
τείνηται τό ύπό τής φύσεως τοΰ άνθρώπου άναπόσπαστον τοΰτο 
δώρον ή μή, καί άν χρήσις αύτοΰ δέον νά γίγνηται είς έπιτυχίαν 
τών άλλων τής διδασκαλίας καί τής μορφώσεως σκοπών καί οποία, 
είναι ζήτημα έν τοΐς παιδαγωγοΐς, ούτινος ή λύσις δέν είναι τόσον 
εύχερής, δσον έκ πρώτης φαίνεται δψεως · αί δέ δυσκολίαι, έξ ών 
αί διαφωνίαι προκαλοΰνται, κεΐνται ούχί μόνον έν τη πρακτική 
εφαρμογή, άλλά καί έν αύτφ τφ δρισμφ· έ'χει δέ δ τε ορισμός καί 
ή έφαρμογή τοσαύτας τάς άκάνθας καί τούς κινδύνους, ώστε πολλοί 
φρονοΰσι, πώς ούδέ λόγος πρέπει νά γίγνηται περί τιμής καί φιλοτι
μίας έν τη έκπαιδεύσει τής είσέτι ακρίτου νεότητος · έξαίρουσι δέ 
πανταχοΰ καί πάντοτε τό στυγνόν κ α θ ή κ ο ν  καί τό χ ρ έ ο ς  καί 
άλλας όμοιας τοΰ έ γ ώ  καταθλιπτικάς θεωρίας καί άρχάς στοχα-
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ζόμενοι, πώς ό παΐς δέν πρέπει νά ζη μήτε έαυτφ μήτ’ έξ έαυτοΰ, 
άλλά τοΐς παιδεύουσι καί άρχουσιν αύτοΰ παρ’ έκείνων άρυόμενος 
τήν έαυτοΰ ζωήν · άλλοι δέ πάλιν είς τό έναντίον άκρον έκτρεπό- 
μ,ενοι τοσοΰτον περί τε τόν δρισμόν καί περί τήν έφαρμογήν τοΰ 
πράγματος, καθ’ ήμάς γε κριτάς, τής αλήθειας άποπλανώνται, ώστε 
άντί τής καθ’ έαυτήν εύγενοΰς φιλοτιμίας καλλιεργοΰσι παρά τη 
εύπλάστφ νεότητι τήν τφόντι ψυχοφθόρον, ποταπήν καί φαύλην κενο
δοξίαν καί κούφην οΐήσιν διαπλάττοντες αύτήν ματαιόφρονα καί αλα
ζόνα τήν άλογον καί άσκοπον έπίδειξιν θηρεύουσαν.

Τούτων δέ ούτως έχόντων σκόπιμόν μοι φαίνεται νά ένδια- 
τρίψωμεν περί τήν κατά τό δυνατόν άκριβή έξήγησιν τής έννοιας τής 
τε τιμής καί τής φιλοτιμίας πρώτον καί έ'πειτα νά προβώμεν είς τό 
πρακτικόν τοΰ ζητήματος μέρος · διότι άδύνατον είναι νά μεταχει- 
ρισθη τις όρθώς έάν μή δρθήν ϊννοιαν τής τε φύσεως καί τοΰ 
τέλους αύτοΰ πρώτον λάβη · τί είναι λοιπόν τιμή καί τί φιλοτιμία; 
αί περί τούτου γνώμαι, ώς προείπομεν, είναι πολλαί καί ποικίλαι · 
κοινώς δμως οί άνθρωποι έν τφ βίφ, έάν τις καλώς παρατηρήση, 
τό συναίσθημα τής τ ι μ ή ς  καί τό συναίσθημα τοΰ ίδιου έ γ ώ ,  ή 
τήν συνείδησιν τής τιμής καί τήν συνείδησιν αύτών έαυτών, τήν 
παράστασιν δήλον δτι τής τιμής καί τήν παράστασιν, ήν έκαστος 
περί έαυτοΰ έσχηματισμένην έ'χει, θεωροΰσι τοσοΰτον συγγενείς καί 
τοσοΰτον στενώς άλλήλων έχομένας, ώστε πολλάκις καίπερ κατ’ 
ούσίαν διαφόρους δμως λαμβάνουσι τήν μέν άντί τής δέ · δ δέ λόγος 
είναι προφανής · διότι δ,τι άν τύχη τις φρονών περί έαυτοΰ τοΰτο 
έπιθυμεΐ, Τνα μή ε’ίπωμεν απαιτεί, καί οί άλλοι νά δμολογώσιν αύτφ · 
δ,τι δήλα δή μ,ετά τινα κρίσιν έγνώρισε, πώς είναι αύτός, τοΰτ’ αύτό 
νομίζει δίκαιον καί οί άλλοι οί μετ’ αύτοΰ συμβιοΰντες ν’ άναγνω- 
ρίσωσιν αύτφ · δταν δέ ή περί ήμών αύτών ιδία αυτη γνώμη τύχη 
συμφωνούσα κατά πάντα μετά τής γνώμης, ήν οί άλλοι κρίναντες 
έσχημάτισαν περί ήμών, δταν δήλα δή όμολογήσωσιν ήμΐν έν τη 
περί ήμών αυτών κρίσει καί συνεπικυρώσωσι διά τής έαυτών γνώμης 
τήν ιδέαν ήμών, τότε παρατηροΰμεν, δτι διατιθέμεθα καλώς καί 
ειμεθα φαιδροί ύπό τής χαράς νομίζοντες, πώς αποδίδεται ήμΐν ή 
προσήκουσα έκτίμησις, έάν δέ τούναντίον συμβη, έάν τήν γνώμην, 
ήν ημείς περί ήμών αύτών τύχωμεν έ'χοντες, μή άναγνωρίσωσιν οί 
άλλοι ώς δρθήν, τότε διατιθέμ,εθα άνιαρώς · τί δέ διά τοΰ φαινο
μένου τούτου σημαίνει δ άνθρωπος; ούδέν άλλο εί μή δτι τήν παρά 
τών άλλων άναγνώρισιν καί ομολογίαν τής ούτως είπείν ταυτότητος 
αύτοΰ θεωρεί ΐσην τη τιμή, μάλλον δ’ είπείν αύτό τούτο τιμήν · πώς 
νά έξηγηθη ή έπαλλαγή τών κατ’ ούσίαν διαφόρων τούτων έννοιών; 
πόθεν συμβαίνει νά έκλαμ,βάνη δ άνθρωπος τήν έννοιαν τοΰ έ γ ώ  
ώς ’ίσα δυναμένην τη τ ι μ ή ;  ή έξήγησις δέν θά  ήναι πολύ δύσκο
λος, νομίζω, έάν ένθυμηθώμεν έτερόν τι ψυχικόν φαινόμενον, τήν 
βαθέως έρριζωμένην άκράτητον δρμήν έκείνην, ήν πάντες έ'χομεν 
είς άνακοίνωσιν τοΐς περί ήμάς τούτου, δπερ αν δεσπόσ-β τής ίδιας 
ήμών ψυχής · άς έξετάσωμεν δέ τί έν τούτφ συμβαίνει · δσάκις 
μάθωμεν ή πάθωμέν τι όρμεμφύτως καί παρά γνώμην σχεδόν πολ
λάκις έπειγόμεθα ν’ άναγγείλωμεν τοΰτο είς τούς περί ήμάς φίλους 
ή συγγενείς, περίεργοι δντες ν’ άκούσωμεν αύτών τήν περί τούτου 
κρίσιν · διότι έντεΰθεν έλπίζομεν ή ύποστήριξιν καί έπί τό τελειότερον 
συμπλήρωσιν τής έν ήμΐν γενομένης παραστάσεως ή μ,ετρίασιν τυχόν 
καί άνακούφισιν τής ίσχυράς έντυπώσεως, ήν έκ τοΰ άκούσμ,ατος ή 
παθήματος λαβόντες έκλονίσθημεν καί ή ισορροπία τών έν ήμΐν 
δρων τής ζωής διεταράχθη. Ή  έν ήμΐν λοιπόν διαμορφουμένη έννοια, 
δτι άλλοι ιδόντες καί γνωρίσαντες ήμάς συμφωνοΰσι μεθ’ ήμών έν 
τη περί ήμών κρίσει καί δμολογοΰσιν, δτι ειμεθα τφ δντι τοιοΰτοι, 
οποίους ήμεΐς αύτοί έκρίναμεν ήμάς αύτούς, είναι ή τελείωσις καί 
ή έπί μ-άλλον διασάφησις τής περί ήμών αύτών ίδιας γνώμης, είναι 
ή τελείωσις καί έμ,πέδωσις τής καλοϋμένης αύτεπιγνώσεως ή αύ- 
τοσυνειδησίας · τοΰ δέ τοιούτου ψυχικού γεγονότος εχει άπόλυτον 
σχεδόν άνάγκην πάς βροτός καί δή δσφ μάλλον κλονίζεται είς τάς 
περί έαυτοΰ γνώμας · διότι δταν ή αύτοσυνειδησία ύπ’ άλλων άνεξέ- I

λεγκτος είσέτι ούσα μή συμπληρώται μηδέ σαφεστέρα καί τελειοτέρα 
άποβαίνει, ούχί μόνον αύτή σκοτεινή ούσα καί άσθ-ενής σαλεύει, 
άλλά καί συναισθήματα παράγει καί όρέξεις χαλαράς καί άστάτους 
ή έπικινδύνους · διότι δπως πάσα άλλη γνώμη άτομική, ουτω καί ή 
κρίσις ή περί τοΰ ίδίου ήμών έγώ ή δφ’ ήμών αύτών έκάστοτε 
γιγνομ,ένη, ούχί μόνον όρθοτέρα, άλλά καί έδραιοτέρα άποβαίνει το
σούτφ μάλλον, δσφ πλείονα καί ισχυρότερα έχει τά προσεπίκουρα 
βοηθήματα, δφ’ δσφ πλειόνων άλλων συνειδήσεων έλεγχομένη ανα
γνωρίζεται ώς άληθής καί υποστηρίζεται, ή δσφ μάλλον διαφωτίζεται 
έκ τών τής πείρας πραγμάτων · ώς λοιπόν έκ τούτων δύναται τις 
νά είκάση δ ούσιώδης τής τιμής χαρακτήρ ούδείς άλλος δύναται νά 
είναι, είμή ή ύπό τών άλλων άναγνώρισις καί ή έν τη συνειδήσει 
τών άλλων έπέκτασις τού συναισθήματος καί τής γνώμης, ήν ήμεΐς 
αύτοί περί ήμών αύτών έ'χομ,εν · έν άλλαις λέξεσι τ ι μ ή  είναι ή 
παρά τών άλλων άναγνώρισις καί δμολογία, δτι ειμεθα τφ δντι τοΰτο, 
δπερ ήμεΐς μετά δικαίαν έ'ρευναν καί κρίσιν περί ήμών αύτών φρο- 

5  νοΰμεν · τοΰτο δ’ εμφαίνει καί αυτή έ'τι ή λέξις κατά τήν έτυμ,ολο- 
γικήν γένεσιν αύτής · ή δέ έπίγνωσις δτι δφιστάμεθα ούχί μόνον 
έν τφ στενοτάτφ κύκλφ τών ίδιων ήμών παραστάσεων, άλλ’ έκ 
τεινόμεθα καί εις τόν ευρύτερον δρίζοντα τής πολλών καί άλλων 
συνειδήσεως, ή έπίγνωσις, δτι ε’ίμεθα άξιοι νά διεγείρωμεν παρά 
τοΐς άλλοις προσοχήν καί θαυμασμ,όν τινα ή καί βραχύτερον είπείν, 
ή γνώσις, δτι έκτιμώμεθα παρά τών άλλων έπιδρά. έπί τήν ψυχήν 
καί έπί δλον τόν οργανισμόν, τήν δέ ζωήν προάγουσα άνυψοΐ τό τε 
φρόνημα καί τό θάρρος τοσοΰτον, ώστε παράγεται έν ήμΐν θεσπεσία 
τις χαρά καί άγαλλίασις · ή άμήχανος δέ αυτη φαιδρότης καί ισχυρά 
τής ζωής προαγωγή είναι άκριβώς τό σ υ ν α ί σ θ η μ α  τ ή ς  τ ι μ ή ς ·  
πρός δέ τήν τοιαύτην τής ψυχής κατάστασιν, δτι όργώσι πάντες οί 
βροτοί, δσοι κέκτηνται έν αύτοΐς ζωής πνοήν, είναι λίαν φυσικόν · 
διότι τής ζωής τό γνώρισμα τό ο υ σ ι ώ δ ε ς  είναι ή έπί τά πρόσω 
κατά τό ένόν' έλευθερωτέρα καί άκωλυτοτέρα κίνησις · τό δέ έναν
τίον, ό περιορισμός καί τά είς τήν πρόοδον παρεμπίπτοντα κωλύμ,ατα, 
τά έπιβραδύνοντα ή καί παντάπασιν έξαφανίζοντα τήν κίνησιν, φέρουσι 
τόν μαρασμόν καί δή καί τόν θάνατον αύτόν · εύνόητον λοιπόν έν- 
τεύθεν είναι, δτι ούδείς υπάρχει, δστις συνείδησιν εχων καί συναί- 
σθημ,α μή έπιθυμεΐ νά έ'χη έν τοΐς στήθεσιν αύτοΰ ζών καί τό 
ζωοποιόν τοΰτο συναίσθημα τής τιμής, ούδείς ύπάρχει δ μή έπιθυ
μών μηδέ εύχόμενος ή περί τού ίδίου έ γ ώ  παράστασις νά έπεκτεί- 
νηται έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν τών άλλων συνείδησιν καί 
προαχθη ούτως έπί πλεΐον ή ιδία αύτοΰ ζωή · τοΰτο δ ’ είναι τό 
φαινόμενον τής φιλοτιμίας · είναι δέ ή δρμή αυτη ν ό μ ο ς  ούχί 
μ,όνον φυσικός, πρός δν άτιμωρητεί ούδείς σπουδαίως δύναται ν’ 
άντιταχθη, άλλά καί ήθικώς πλείστου λόγου άξιος · διότι ούχί μόνον 
τό τής αύτοσυντηρησίας δίκαιον θεμελιοΰται έπ’ αύτοΰ, άλλά καί 
ύπό πολλάς άλλας έπόψεις ήθικάς καί δή καί θρησκευτικάς έν τη 
κοινωνία γίγνεται καί είναι τι τφόντι έκεΐνος μόνον, δστις έ'γνω 
έαυτόν καί πρώτον αύτόν τιμήσας καί σεβασθείς έπιθυμεΐ έ'πειτα καί 
πα(· ά τών άλλων τό αύτό · έν τη κοινιονία δήλα δή γίγνεται τι 
άξιον προσοχής δ θελων ύπό τής κοινωνίας νά τιμάται καί νά είναι 
σεβαστός, δ φ ι λ ό τ ι μ ο ς ·  γ ν ώ θ ι  σ α ύ τ ό ν  ήτο τό άξίωμα τής 
άπό τών σοφιστών φιλοσοφίας τών παλαιών έλλήνων · καί πολύ 
άδικον δέν είχον · διότι άνευ τής έπιγνώσεως τής ίδιας έαυτοΰ ούσίας 
καί τών ιδίων δυνάμεων ό άνθρωπος κινδυνεύει δυοϊν θάτερον νά 
πάθη, ή παριδών τά έκ τής φύσεως αύτφ προσόντα νά παραδοθη 
είς άδράνειαν ψυχράν καί ν’ άπομαρανθη έν τφ παχυλφ τής άφα- 
νείας καί άχρηστείας σκότει, ή φρονήσας παρ’ δ δει φρονείν νά 
παραχθη είς άγώνας καί κινδύνους ύπερτέρους έαυτοΰ καί νά συν
τριβή ματαίως έν τη άσυμμέτρφ πάλη τών τοΰ βίου συγκρούσεων 
καί περιπετειών καί πρόξενος ισως γενόμενός κακών εις τε έαυτόν 
καί είς τήν οικογένειαν αύτοΰ, πολλάκις δέ καί είς τήν κοινωνίαν ή 
τό έθνος δλον. Τό συμπέρασμα άρα τό έκ τών σκέψεων τούτων 
είναι δτι ή κρίσις τών έν τη κοινωνία συμβιούντων δμοτίμων δέν
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είναι ουδέ πρέπει νά είναι αδιάφορος ούδαμώς, ήκιστα δε ή τών τά 
μάλιστα έπαϊόντων περί τών δικαίων καί αδίκων · οστις δέ ταύτης 
καταφρονεί γίγνεται τέλος Αξιοκαταφρόνητος αύτός.

Ή  δπό τής κρίσεως τών άλλων συμπλήρωσις καί ή έν τφ 
εύρεί κύκλφ τής τών άλλων συνειδήσεως έπέκτασις τής ήμετέρας 
αύτοσυνειδησίας είναι κατά τάς διαφόρους ήλικίας, κατά τόν διά
φορον βαθμόν τής διανοητικής μορφώσεως, κατά τήν διάφορον ενός 
έκάστου οικογενειακήν καί κοινωνικήν αγωγήν, καί κατά τήν ιδίαν 
φυσικήν κατασκευήν, πολύ διάφορος · ή δέ τοΰ φρονήματος έ'παρσις 
έπί τφ δτι άλλοι προσέχουσιν όπωςδήποτε τόν νοΰν καί είς ήμάς 
ή οτι καί άπλώς γνωρίζουσιν ήμάς, χωρίς νά φ^οντίζωμεν πολύ 
περί τής άληθοΰς καί πραγματικής άξίας ήμ,ών, είναι ή πρώτη καί 
στοιχειωδεστάτη μορφή, ύφ1 ήν έκδηλοΰται τό συναίσθημα τής τιμής, 
καί ό κατώτατος βαθμ,ός τής φιλοτιμίας · είς παίδας μάλιστα καί 
άπλουστάτη φιλόφρων προσφώνησις, άπλοΰν γλυκύ μειδίαμα έπί τή 
συναντήσει αύτών, συντελεί πλεΐστον δσον είς τήν έξύψωσιν τοΰ φρο
νήματος αύτών, έμποιεϊ δέ χαράν καί φαιδρύνει αύτών τήν τρυφεράν 
καρδίαν τοσοΰτον, ίάστε εύτύχημα θεωροΰσιν έν ταίς μετ’ άλλήλων 
δμιλίαις συχνάκις νά γίγνηται ό περί τούτων λόγος · αύξανε; δέ 
κατά λόγον αυτη αύτών ή χαρά καί έπαίρεται τό φρόνημα τοσούτφ 
μάλλον, δσφ μεΐζον καί ύψηλότερον είναι τό αξίωμα τοΰ τήν τοιαύτην 
αύτοΐς έπιδεικνύοντος τιμήν · διότι τούτου γιγνομένου έξεγείρεται έν 
τφ πνεΰματι αύτών ή οίήσις, πώς είναι τι λόγου άξιον καί αύτοί · 
υπάρχουσι δέ καί έν τοΐς ήλικιωμένοις πολλοί οι είς τοΰτο παϊδες 
διά παντός τοΰ βίου διατελοΰντες ■ δτι δέ τών τοιούτων ό αριθμός 
πολλάκις είναι μ.έγας, διότι τό πολύ πλήθος τών βροτών συνήθως 
πανταχοΰ καί πάντοτε τοιοΰτον είναι, τοΰτο είναι τό αίτιον, έξ ου 
άνδρες έξοχοι τόν νοΰν, πείραν δέ τών ανθρωπίνων έ'χοντες άσφαλή, 
άναδείκνυνται έν τοΐς διαφόροις έ'θνεσι δημοφιλείς καί κρατοΰντες 
τοΰ πνεύματος αύτών άγουσι καί φέρουσι τούς λαούς κατά τήν ιδίαν 
γνώμην, καθώς δ ποιμήν άγει τά τών ποιμνίων πλήθη πρός τό αύτφ 
συμφέρον · έντεΰθεν δ ’ έξηγεΐται καί τό ετερον φαινόμενον έκεΐνο, 
δτι πολλοί σεμνύνονται έπί τφ πλήθει τών γνωριμιών καί δή πολλφ 
μάλλον, δταν έν τοΐς γνωρίμοις καί προσμειδιώσιν αύτοΐς τύχωσιν 
άπαριθμούμενα καί δνόματα διαφερόντως πως ήχοΰντα είς τά ώτα 
τών πολλών · πολλοί δέ καί υπήρξαν καί υπάρχουσιν οι τήν τιμήν 
έν ούδενί άλλφ βλέποντες υφισταμένην ή έν τή απλή διαφημήσει 
τοΰ Ονόματος αύτών · έντεΰθεν δέ τό κάλλιστον αύτοΐς σπούδασμα 
τοΰ βίου είναι πώς ν' άκούωνται, δτι είναι τι έ'ξοχον έν ή ζώσι 
κοινωνία. · υπέρ δέ τούτου δέν άποκνοΰσιν ούτε άνω καί κάτω κινού
μενοι, ούτε χρημάτων διδόντες, έάν ανάγκη ήναι, ούτε άλλο τι μέσον 
καί τό πρ^στυχόν μετερχόμενοι, έξ ου είναι πεπεισμένοι δτι δύνανται 
ν’ άποκτήσωσιν, ήν θηρεύουσι τιμήν · τοιαύτη δέ τφόντι ήτο ή φιλο
τιμία τών παλαιών έκείνων φαρισαίων, οΐτινες μεγαλύνοντες τά κρά
σπεδα τών ίματίων έπεδίωκον πανταχοΰ έπιμελώς τάς πρωτοκαθε
δρίας, δπως φαίνωνται προεξάρχοντες τφ πλήθει καί καλώνται υπό 
τοΰ άπλουστέρου ό'χλου ραβί, ραβί · άλλά τοιαύτη ούδέν ήσσον ήτο 
καί αύτή ή τοΰ έκλεκτοΰ λαοΰ φιλοτιμία, δταν τυφλώττων καί 
άναισθητών πρός τε τήν ήθικήν έξαχρείωσιν καί τήν έξ άπαιδευσίας 
διανοητικήν ηλιθιότητα ώς καί τήν πολιτικήν αθλιότητα, έν ή διε- 
τέλει, έκαυχάτο, πώς είναι γένος τοΰ ’Αβραάμ καί ούδέν ήθελε ν’ 
άκούη περί μετανοίας καί σωτηρίας έκ τών κρημνών τής άπωλείας, 
καθ’ ών έφέρετο μοιραίως · αίτιον δέ τής ματαιοφροσύνης ταύτης 
είναι, καθώς ήδη είπομεν, αύτή ή τοΰ πνεύματος κατάστασις · διότι 
ή αύτοσυνειδησία άφ’ ής στιγμής άνατέλλει τό ιλαρόν φώς αύτής, 
εως ύψωθή είς τό κατακόρυφον τής λαμπρότητος καί σαφήνειας 
σημεΐον, διατρέχει διαφόρους άναπτύξεως βαθμίδας καί καταστάσεις · 
διότι τότε παιδίον καί δ έξ άπαιδευσίας σχεδόν διά βίου νηπιώδης 
διαμένων άνθρωπος, δσον νοήμων άλλως καί άν τυγχάνη ών, γινώ- 
σκει καί νοεί έαυτόν, ώς είναι φυσικόν, τό πλεΐστον έκ τής τοΰ 
σώματος μορφής καί τών άλλων αύτφ προσόντων άγαθών, δποΐα 
είναι, ή ρώμη, τό κάλλος, ή υγεία καί είτι άλλο προάγει τήν ζωήν

τήν σωματικήν · έ'χει λοιπόν έν τή ψυχή αύτοΰ παράστασιν μ.όνον 
τοΰ σωματικοΰ έγώ καί τών αύτφ βοηθημάτων καθαράν, πολύ δέ 
άμυδράν ή καί ούδεμίαν Ισως τοΰ πνευμ.ατικοΰ · έ'νεκα δέ τούτου καί 
τήν άναγνώρισιν τούτου παρά τών άλλων έπιθυμεΐ, καί άνάλογον 
θέλει καί τήν τιμήν · τούτου δ’ έπιθυμών ούδέν θαυμαστόν, έάν 
τούτου τήν άξίαν έπιμελεΐται ν’ αύξήση κατά τό δυνατόν καί έπι- 
φανή νά καταστήση · έντεΰθεν δ ’ έξηγεΐται καί ή ιδία τών τοιούτων 
περί τούς καλλωπισμούς επιμέλεια,- δι’ ών νομίζουσι πώς άξιοι 
γίγνονται προσοχής τοίς άλλοις · άλλ’ δμως ούτε ή εύρωστία ούτε 
τό κάλλος πολλάκις ώφελοΰσιν, έάν μή καί τά μέσα προϋπάρχωσι, 
δι’ ών συντηρείται καί προάγεται ή τοΰ σώματος ζωή · έντεΰθεν δέ 
καί δ πλοΰτος ή καί άπλώς ή περί τό ζήν εύπορία συντείνει ούκ 
ολίγον είς τήν έξύψωσιν τοΰ φρονήματος καί τήν έπαύξησιν τής τοΰ 
έγώ παραστάσεως · διά τοΰτο δέ καί τό σύνηθες φαινόμενον παρά 
τοΐς πλουτοΰσιν άπαιδεύτοις είναι ή ταπεινότης μέν τοΰ φρονήματος 
πρός τούς αύτών πλουσιωτέρους, άγερωχία δέ καί τραχύτης πρός 
τούς πενεστέρους · ύψηλοτέραν πως αρχήν έ'χει τό σέμνωμα τό έπί 
τφ γένει καί τή ανδραγαθία, καί ούχί μικράν έ'χει τήν ροπήν έπί 
τό πνεΰμα τών όπωσοΰν άνεπτυγμένων, άλλ’ είναι δμως καί τοΰτο 
κενόν καί ανωφελές, δτάν οί άνθρωποι μεταχειρίζωνται αύτό τυπικώς 
ώς έξωτερικόν περίβλημα καί κόσμημα τής ατομικής γυμνότητος 
αύτών.

Κρείσσων δέ πολλφ τούναντίον είναι ή τιμή, οί δέ αύτής έπι- 
θυμοΰντες τήν ψυχήν τελειότερον ανεπτυγμένοι, δταν είς τά προειρη
μένα μηδαμώς άρκούμενοι έπιμελώνται ν’ αύξήσωσι τήν περί έαυτών 
υπόληψιν τιμώμενοι παρά τών άλλων άληθώς έν έ'ργοις, μαρτυροΰσι 
πραγματικήν αύτών δύναμιν καί άξίαν · διαφέρει δέ παρά τούτοις 
καί ή τοΰ Ιδιου έγώ συνείδησις τής τών άλλων πολύ · διότι ούτοι 
ανεπτυγμένοι ό'ντες τόν νοΰν περισσότερον έκείνων διαστέλλοντες τό 
έαυτών σώμα, ώς περίβλημά τι έξωτερικόν καί έφήμερον, τοΰ έσω- 
τερικοΰ τής ζωής αίτιου σχηματίζουσι τήν περί έαυτών παράστασιν 
μάλλον έκ τών πνευματικών αύτών ενεργειών, ών τ’ άποτελέσματα 
είναι διαρκή καί άφθαρτα, ή έκ τών τοΰ ύλικοΰ σώμ,ατος φθαρτών 
καί προσωρινών ιδιοτήτων · έντεΰθεν δέ περί αύξήσεως σωματικών 
προσόντων ολίγον ή καί ούδαμώς φροντίζοντες οί τοιοΰτοι ούδ’ έπί 
γένει ούδ’ έπί πλούτφ ούδ’ έπ’ άλλοις κτήμασι καυχώνται, δσα 
έπείσακτα ετοίμως παρ’ άλλων έ'χουσι, άλλ’ έφ οίς αύτοί κυρίως 
παράγουσι · περί μέν λοιπόν τοΰ γένους τιμήν ήγοΰνται τήν μ,εγίστην 
έάν αύτοί άποδεικνύωνται άρχηγοί γένους έπιφανοΰς, περί δέ πλούτου 
καί άλλων κτημάτων υλικών σεμνύνονται μάλλον καί ύπό τών άλλων 
ν’ άναγνωρίζωνται έθέλουσι, έάν αύτοί ταΰτα πάντα άπέκτησαν ή 
παραλαβόντες έπηύξησαν · έάν δέ παραβάλωμεν τούς πρώτους πρός 
τούς τελευταίους τούτους εύρίσκομεν, δτι οί μ.έν χαίρουσι λαμβάνοντες 
τήν τιμήν καθώς ή σελήνη τό φώς αύτής άπό τοΰ ήλίου παρ’ 
άλλων, οί δέ έπιθυμοΰσι τε καί προθυμούνται αύτοί νά δημ.ιουργή- 
σωσιν αύτήν έαυτοΐς · καλώς λοιπόν, νομίζω, δύναται τις νά εΐπη, 
έάν άποκαλέση σώματα τούς μέν ετεροφεγγή, τούς δέ αύτοφεγγή.

Καί δμ.ως καί ένταΰθα διακριτέον δύο είδη φιλοτιμίας · διότι 
συμβαίνει πολλάκις δ άνθρωπος καίπερ διακρίνων τό πνεΰμα τοΰ 
σώματος ώς τό άξιολογώτατον, καίπερ διαστέλλων σαφώς τό έσω- 
τερικόν έγώ, ώς τό άληθές, τοΰ σωμ,ατικού, ώς τοΰ φαινομένου 
περιβλήματος, δμ.ως νά περιορίζη τήν περί έαυτοΰ έννοιαν έν τοΐς 
στενοΐς δρίοις τών έκάστοτε έπί μέρους πνευματικών ένεργειών αδυ
νατών νά υψωθή ύπέρ τόν δρίζοντα τοΰ πεπερασμένου καί προσω
ρινού ατόμου · άλλοτε δέ δταν τελείας τύχη μεταλαβών παιδεύσεως, 
τόν δέ νοΰν προσηκόντως μεμορφωμ,ένον έ'χων, θεωρεί έαυτόν έκά
στοτε ένεργοΰντα κατά τοσοΰτον άξιόν τίνος τιμ,ής, έφ’ δσον διά τών 
ιδίων πνευμ,ατικών δυνάμεων πληρέστερον αποκαλύπτεται ένεργών ό 
καθ’ έαυτόν άνθρωπος · κατά τάς δύο δέ ταύτας διαφόρους Αντιλή
ψεις τοΰ έγώ, μορφοΰται διαφόρως καί τό φρόνημα έκάστου τών 
βροτών, έκ δέ τούτου διάφορος άπορρέει καί φιλοτιμία · διότι έν τή 
πρώτη τοΰ δρου έκδοχή, δτε ή τε φιλοτιμία καί ή φιλαυτία συμ-
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πίπτουσι, κέντρον καί τελικός σκοπός τών τε σκέψεων καί πράξεων 
τοΰ άνθρώπου είναι τό ίδιον έγώ, έπιθυμεΐ δέ τής παρά τών άλλων 
δόξης καί τιμής δι’ ούδέν άλλο είμή ινα προαγάγη έαυτόν καί μόνον, 
ούχί δέ ινα ύπηρετήση τφ λόγφ τφ έν τή ανθρώπινη φύσει ένοι- 
κοΰντι, ουτινος μέρος άποτελοΰμ,εν οί κατ’ άτομον άνθρωποι · ουτω 
δέ συνήθως νοοΰσιν οί πολλοί τήν φιλοτιμίαν- τοιαύτη δέ φιλοτιμία 
είναι παρά τε τφ κοινφ στρατιώτη, δστις πίπτει μαχόμενος κρατού
μενος υπό τής έπιθυμίας τοΰ νά διακριθη έν τοΐς κινδύνοις καί 
προαχθή κατά βαθμόν, καί παρά τφ οικογενειάρχη δστις έπιλανθα- 
νόμενος έαυτοΰ φροντίζει δπως άναδείξη τά τέκνα καί δι’ αύτών άνυ- 
ψώση τό δνομα τής γενεάς αύτοΰ, καί παρ’ έκείνοις, δσοι παντοίας 
άλλας προσφοράς ποιούνται καί θυσίας ύφίστανται υπέρ τής πατρίδος 
καί τοΰ έ’θνους έκ τοΰ πόθου δρμώμενοι τής δόξης καί τιμής ώς 
ευεργετών καί επιφανών άνδρών, δι’ ής έπειτα προάγονται τά άλλα 
ατομικά συμφέροντα τής έφημέρου άτομικής ζωής · τεκμήριον δέ 
τοΰ τοιούτου περιορισμένου φρονήματος καί τής τοιαύτης μικράς καί 
ταπεινής φιλοτιμίας είναι, δτι τών τοιούτων άνθρώπων οί μ.έν ουδέν 
ούτε λέγουσιν ούτε πράττουσι προάγον τήν περί έαυτών γνώμ,ην έν τή 
τών άλλων συνειδήσει, δτε έλπίς κέρδους τίνος καί συμφέροντος, είτε 
ύλικοΰ, ειτε ήθικοΰ, μή πάρεστιν αύτοΐς, οί δέ καί πόλεμον έγείρουσι 
δεινόν καί τό ύπ’ αύτών ώς αγαθόν προομολογηθέν ώς μέγιστον 
κακόν άρδην ν’ άνατρέψωσιν έπιχειροΰσι, δταν μή προφθάσωσιν αύτοί 
έκπληρώσαντες αύτό, άλλ’ άλλοι προέλαβον αύτούς · τίς δ’ έξ ήμών 
αγνοεί δπόσων καί δποίων κακών έ'ν τε τή πολιτεία καί έν τή κοι
νωνία έγένετο τό άλλως ιερόν τοΰτο τοΰ άνθρώπου συναίσθημα 
οσάκις κακήν έξ αρχής λαβόν διεύθυνσιν κακώς, έπί σαθρών βάσεων 
καί διεμορφώθη μέχρι τέλους; άπειρα είναι πανταχόθεν τά τήν 
άλήθειαν ταύτην βεβαιοΰντα παραδείγματα · τί άρά γε είναι τό αίτιον 
τοΰ λυπηροΰ τούτου φαινομένου; δέν θ ’ άπέχωμεν, νομίζω, πολύ 
τής άληθείας, έάν εϊπωμεν, δτι είς τά άποτελέσματα ταΰτα άγει 
πλήν πολλών άλλων καί τό είς τήν τελείωσιν τής αύτοσυνειδησίας 
βοήθημα, δπερ λαμβάνομεν παρά τών περί ήμάς κριτών καί κατά 
μέγα μ,έρος μορφωτών τοΰ ήθους καί τοΰ χαρακτήρος ήμών · διότι 
έάν άληθεύη, δτι καθαράν καί άκριβή γνώσιν ήμών αύτών λαμ
βάνομεν διαγωνιζόμενοι πρός τούς περί ήμάς καί άνακηρυττόμενοι 
ώς δυνάμενοι τοΰτο ή έκεΐνο, ώς έ'χοντες ταύτην ή έκείνην τήν 
άξίαν ύπ’ εΛείνων, άληθές ώσαύτως πρέπει νά θεωρηθή καί τοΰτο, 
δτι καί είς τήν περί φιλοτιμίας έ'ννοιαν μεγίστην δύναμιν έπί τό 
πνεύμα ήμών έ'χει ή έφ’ ήμάς τής κρίσεως αύτών ροπή · ε’ίμεθα 
τέκνα τής έν ή ζώμ,εν κοινωνίας δσον καί τών γονέων είς ούς όφεί- 
λομεν τήν γέννησιν καί τήν εκτροφήν, καί ών ε’ίμεθα κληρονόμοι τών 
τε σωματικών καί τών πνευματικών ιδιοτήτων · δέν είναι λοιπόν 
άδιάφορον τινες έκάστοτε είναι οί κριταί, παρ’ ών τήν έκτίμησιν καί 
άναγνώρισιν άναμένομεν πρός συμπλήρωσιν καί τελείωσιν τής περί 
τοΰ ίδιου έγώ παραστάσεως ήμών · περί τής έκτιμήσεως, περί τών 
έπαίνων ή τών ψόγων, άνθρώπων άναρμοδίων ένίοτε νά κρίνωσιν, δ 
άληθώς φιλότιμος ούτε πρέπει άλλ’ ούτε καί φροντίζει τφόντι πολύ ■ 
τοιοΰτοι δ ’ άνθρωποι, ών ή κρίσις ούχί μόνον δέν συντελεί ούδαμώς 
είς τήν αύξησιν καί τελείωσιν τής αύτοσυνειδησίας, άλλ’ ίσως καί 
παραπλανά λεληθότως άπό τής εύθείας δδοΰ, είναι πάντες έκεΐνο;, 
δσοι είτε διά τήν μ,όρφωσιν αύτών τήν διανοητικήν καί ήθικήν, είτε 
διά τ’ άλλα τοΰ βίου καί τήν έν τή κοινιονία θέσιν αύτών άπέχουσιν 
ήμών ώς άπέχουσιν άνατολαί άπό δυσμών · άξιολογωτάτη δέ τού
ναντίον καί πολυτιμοτάτη είναι ή τιμή ή παρά τών δυναμένων δρθώς 
νά κρίνωσι καί τοιοΰτοι βεβαίως είναι, δσοι έ'χουσι πολλά τά κοινά 
πρός τούς ύπ’ αύτών κρινομ,ένους, έκεΐνοι, ών ή τε διάνοια περί τάς 
αύτάς διατρίβει μελέτας καί ή καρδία ύπό τών αύτών φέρεται συν- 
αισθησμάτων καί άρχών καί τής αύτής δέ τούλάχιστον εί μή γε 
κρείττονος, έ'τυχον άναπτύξεως καί διαπλάσεως πνευματικής, έκεΐνοι 
οίς πρός τή νοήσει τών αύτών αύτοΐς μέλει, ών καί ήμΐν · διότι 
τη άληθεία τίνα τιμήν δικαιούται νά προσμένη, ή δποΐον βοήθημα 
πρός έπίγνωσιν έαυτοΰ δύναται νά λάβη δ αγαθός θαλασσοπόρος

παρ’ έκείνου, είς δν ούδέ έ'ννοιά ποτε έγένετο, ή δ γενναίος μαχη
τής παρά τού μηδ’ άψαμένου ποτε δπλου, ή δ μεγαλοφυής πολιτικός 
παρά τοΰ μηδέ πολιτεία τί είναι μ,ελετήσαντός ποτε, ή δ έ'μπειρος 
καί έπιστήμων παιδαγωγός καί διδάσκαλος παρ’ έκείνου, δστις διά 
παντός τοΰ βίου είς πάν άλλο τόν νοΰν προσέχει καί περί παντός 
άλλου μεριμνά και εξετάζει ή περί τοΰ έ'ργου καί τής διδασκαλίας 
καί παιδαγωγίας, δπερ καί έμπαίζων πολλάκις ίσως, δταν μάλιστ’ 
εύθυμή, σχολαστικών καί περιωρισμένης κεφαλής έ'ργον ύπερηφάνως 
καλεΐ · καί δμως δέν ήξεύρω, αν καί άλλαχοΰ ίσως, άλλά παρ’ ήμΐν 
γε, έν τφ τής ’Ανατολής ποικίλφ τούτφ κόσμφ ποσάκις τών έπιτη- 
δείων δκνούντων καί σιγώντων έκ σεβασμοΰ πρός τήν άλήθειαν ιερού 
καί εαυτούς, καί διότι έκλογίζονται άπαντα τά τε περιεστώτα καί τά 
έπερχόμενα δεινά, έάν τι καί τών ούχί παντάπασι καλώς κειμένων 
άπερισκέπτως μετακινήσωσι, ποσάκις, λέγω, τούτων ούτως έχόντων, 
δέν έκρίθησαν καί δέν κατεκρίθησαν μετά θαυμασίας προθυμίας καί 
τόλμης καί παιδευτικά συστήματα, καί σχολεία, καί διευθυνταί, καί 
διδάσκαλοι, καί έπιστήμονες, καί συνελόντι είπεΐν μεγάλοι καί μικροί, 
ή ποσάκις άλλοι δέν έπηνέθησαν καί έθαυμάσθησαν, έ'πειτα δέ 
πάλιν καί δή ύπό τών αύτών έν τοΐς αύτοΐς δέν προύπηλακίσθησαν 
αφειδώς, κατά τάς έκάστοτε συμ,παθείας καί άντιπαθείας, ή καί κατά 
ένυπολανθάνον έ'στιν δτε συμφέρον; ποσάκις δέν έγένοντο λόγος καί 
θόρυβος πολύς τε καί παντοδαπός έν παντί τόπφ καί έν παντί χρόνφ 
περί βελτιώσεως τών πάλαι ποτέ κακώς έχόντων, ή περί εισαγωγής 
καί ιδρύσεως τελειοτέρων, άκριβώς παρά τοιούτων, είς ούς ήκιστα 
άνήκει ό περί τούτων λόγος, οί δέ πολλοί οί καί περί τίνος πρόκει
ται ούδέ αίσθησιν έ'χοντες ούδεμίαν, άπλώς καί είκή πιστεύσαντες 
μεθ’ ορμής άκατασχέτου ήκολούθησαν αύτοΐς, τών δεξιών καί έμ
πειρων ή ώς ύπεράγαν οκνηρών καί στάσιμων ή ώς άμαθών καί 
άβελτέρων καταφρονηθέντων; τούτων δέ γιγνομένων καί τής κοινωνίας 
ταύτην βαδιζούσης τήν δδόν, είναι άρά γε δυνατόν νά έξεγερθή καί 
διαπλασθή φρόνημα υψηλόν καί εύγενές; συμπληροΰται καί τελειοΰ- 
ται αύτοσυνειδησία ειλικρινής ή θριαμβεύει τό θράσος καί ή ταπεινή 
ιδιοτέλεια, ή τά πάντα άπεμπολώσα είς τό άτομικόν συμφέρον καί 
τό π ά θ ος; μορφοΰται έ'ννοια άληθοΰς τιμής καί σχηματίζεται φιλο
τιμία δυναμένη νά σώζη καί άτομα καί τήν κοινωνίαν άπό παντός 
δ,τι ποταπόν καί φαΰλον, ή τούναντίον έκνικ^ καί κρατεί έν πάσι 
πονηριά καί αφόρητος άναισχυντία ή έμβάλλουσα πανταχοΰ καί 
πάντοτε τον σκώληκα καί τόν ιόν τής διαφθοράς καί τού μαρασμού 
παντός, δ,τι συγκρατεΐ καί ζωογονεί καί κοινωνίαν καί οίκον; Α λλ ’ 
δ άληθής φιλότιμος ούτε πρέπει νά ταράσσηται ούτε συγκινεΐται τό 
παράπαν έκ τών τοιούτων έν τή κοινωνία συμβαινόντων, άλλ’ ούδέ 
μεμψιμοιρεΐ γε παντάπασιν εύ είδώς τίνες είναι οί παρ’ ών άνα- 
μένει έπέκτασιν καί ένίσχυσιν τής περί έαυτού ιδέας, καί άνύψωσιν 
τοΰ φρονήματος καί παραμυθίαν έν ταίς ήμέραις αύτοΰ ταίς πονη- 
ραΐς · διότι τήν τούτου τιμήν δρίζουσιν, ώς άρτίως είπομεν, οί έλίγοι 
έπαίοντες, τφ δέ κοινφ πλήθει τών πολλών ούδέν έ'χει τό κοινόν · 
άλλά καί έκ τών έπαϊόντων είναι άρά γε πάντες άσφαλεΐς κριταί; 
άρκεΐ άρά γε μ.όνον ή τής δι,ανοίας ρώμη καί ή τού κριτέου γνώσις, 
ίνα άποτελέση τόν άγαθόν κριτήν, ουτινος ή κρίσις είναι άδιάσειστον 
θεμ,έλιον τής αύτοσυνειδησίας; δέν ύπάρχουσιν άρά γε καί έν αύτοΐς 
τοΐς συνειδόσι τε καί έπισταμένοις οί έ'ργον τοΰτο έ'χοντες τούτο μέν 
ν’ άμαυρώσι καί, εί δυνατόν, μαραίνωσι διά τής κρίσεως αύτών, 
έκεΐνο δέ καί παρ’ άξίαν νά ύπερυψώσι, καίπερ είδότες, πώς έ'χει 
τό άληθές, δύναται τις νά έρωτήση; βεβαίως πάντα είναι δυνατά 
ύπό τόν ούρανόν τοΰτον · έξ άνθρωπίνήξ άδυναμίας συμβαίνει τφόντι 
ούχί σπανίιος τοΰτο, δτι ούχί μ.όνον τοΐς σκαιοίς καινά προσφέρων 
σοφά δοκεΐ καί άχρεΐος καί ούχί σοφός, άλλά καί τών δοκούντων 
είδέναι τι ποικίλον κρείσσων, έάν νομισθη, λυπηρός καθίσταται έν 
πόλει καί τήν άπεχθειαν πολλών έ'λκει έφ’ εαυτόν · τούτου λοιπόν 
έ'νεκα οί έπαίοντες πρός ών τήν κρίσιν μέλλει νά μετρηθη ή άληθής 
άξία τών δυνάμ.εων ήμών δέν πρέπει νά έκλέγωνται έξ έκείνων, 
οΐτινες έ'χουσι μόνον τήν ικανότητα νά κρίνωσι τά έ'ργα ή τάς σκέψεις
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ήμών, άλλ’ έξ εκείνων, οϊτινες καί κατά τήν ήθικήν άρετήν δμολο- 
γουμένως υπερέχουσι τών άλλων · διότι δσφ κρείττων όμολογεΐται 
τινός ή ειλικρίνεια και τό άδολον τοδ ήθους τοσούτφ αξιολογώ τέρα 
είναι ή τοότου κρίσις, όπόθεν ό κρινόμενος προσδοκά τήν περί τής 
ιδίας αύτοΰ ίκανότητος διαφώτισιν καί τήν τής αύτοσυνειδησίας 
πραγματικήν συμπλήρωσιν καί έπέκτασιν · τούτου δ’ ενεκα συμβαίνει 
συνήθως τοδτο, δτι δσφ όλιγώτερόν τις πέποιθεν έαυτφ καί δσφ 
μείζονα εχει άμφιβολίαν περί τής έαυτοΰ άληθοΰς άξίας, τοσούτφ 
μάλλον καί έπιθυμεΐ τήν παρά τούτων άναγνώρισιν καί έπιβεβαίωσιν, 
ους ώριμωτέρους μέν έαυτοΰ τήν ήλικίαν γινώσκει, έπί δέ σοφίςι καί 
άρετή ήθική τό κδρος αύτών παρά πάσιν άναμφήριστον βλέπει· 
έντεδθεν δ’ έξηγεϊται καί ετερόν τι φαινόμενον τοΰτο, δτι νεανίαι 
όργώντες άληθώς είς πρόοδον καί άρετήν, ώριμοι δέ τόν νοΰν καί 
τήν κρίσιν ακμαίοι, μή άρκούμενοι είς τήν μετά τών συνηλικιωτών 
αναστροφήν, μηδέ έάν μόνον απλώς φαίνωνται καί φημίζωνται υπό 
τών πολλών, ώς πράττοντές τι, χαίροντες σπουδάζουσιν έκ παντός 
τρόπου, δπως γνωρισθώσι τοΐς όλίγοις καί έπιδοκιμασίας τύχωσι καί 
τιμής παρά προσώπων πρεσβυτέρων καί τοΰ κόσμου πείραν έχόντων 
πολλφ κρείττονα αύτών ■ απαξ δέ άποκτήσαντες τήν τοιαύτην τιμήν 
καί ύπόληψιν τήν είς ταύτην προσβολήν αισθάνονται ε’ίπερ τις καί 
άλλος μετά θλίψεως τοσοΰτον άλγεινής, ώστε έν τή έξάψει καί τή 
δικαί^ αύτών οργή δύνανται νά προβώσι καί είς τό έ'σχατον άκρον · 
έντεΰθεν δέ καί αί συχναί μονομαχίαι καί αί φοβεραί άντιζηλίαι καί 
ή ακράτητος καταφορά κατ’ έκείνων, δσοι δέν άνταποκρίνονται εις 
τόν οίκεΐον θαυμασμόν καί αγάπην, καί αύταί δή αί αύτοκτονίαι 
πολλάκις καί παντοΐαι άλλαι νόσοι καί άσθένειαι, δταν τύχωσι μή 
βλέποντες τήν ζωήν αύτών αύξανομένην καί προκόπτουσαν κατά τήν 
ίδιαν αύτών έκτίμησιν καί έπιθυμίαν. Τοιοΰτον έκδηλοδται τό συναί
σθημα τής τιμής παρ’ έκείνοις, δσοι συνείδησιν έ'χουσι τοδ ατομι
κού μόνον έγώ.

ΒΡΑΝΟΣ ΒΟΖΑΝΗΣ.

------

\ άνάγκας.
Βαλτούρ.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
Ή  τέχνη είνε κα&’ έαυτήν άνωφελής καί άμα επαγωγός · 

προορισμός αυτής είνε τό άρέσκειν.
Ά να τόλ  Φράνο.

*  **

Α ί τω ν  πατέρων ήμών έπαναβι-,άσεις είχον ώς άρχην τά  
δικαιώματα, αί δε έπϊ τώ ν ήμερών ήμών ελατήριον εχουσι τάς

Tb νά  κα&ίσταταί τις άντικείμενον γενικοί> μ ίσους άνευ 
ώφελείας τίνος έκ τού του  είνε άπερίσκεπτον καί τολμηρόν.

Μακιαβέλης.
*

Ε ίς μόνον ίππευς ό ίν  προξενεί κονιορτόν.

Τυνησιακή παροιμία.

Το πεπρωμένον είνε όνομα γενικόν, δπερ δίδεται εις πάντα  
τά  σφάλματα, είς πάσας τάς άν&ρωπίνους πλάνας, ο τα ν  άπιστη 
ή ώρα τής τιμωρίας.

’Αλέξανδρος Α  ου  μάς.
* **

^ Ο ύδέν έστιν α γονον  έν τώ  κόσμφ ο ύ δ ’ αύτα'ι αί χίμαιραι.

Μ οντεγκίου.

ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α .

Έ κ  του γαλλικού 
υπό

Φ. ΔΙΙΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Συνέχεια- ι?ε προηγ. φύλλον.)

Μ έ ρ ο ς  δ ε ύ τ ε ρ ο ν .

I.
Ό  [Ιούο δέν ηύκαίρησε νά σκεφθή καί έπινοήση τι, δπως ύπο- 

χρεώση τόν δοΰκα Βαλμονδουά, ΐνα ζητήση τήν χεΐρα τής Ιουλίας.
Ειχε τήν εξιν, κατόπιν της καθημερινής μετά τής κυρίας 

Γριπά συνεντεύξεως, νά διατρέχη τάς έπί τοΰ γραφείου του σεσω- 
ρευμένας πρωϊνάς έφημερίδας, ούχί μόνον έκείνας, δσαι έκολάκευον 
ή προσέβαλλαν τά φρονήματα αύτοΰ, άλλά πάσας καί τάς μή ενδια
φέρουσας έ'τι αυτόν. Ή ν καί τοΰτο μέρος τής υπηρεσίας αύτοΰ, εν 
τών ανατεθειμένων αύτφ τρόπον τινά καθηκόντων. Έν ταΐς έφημερίσι 
ταύταις, ουτε πολιτικάς, ουτε οΐκονομολογικάς ειδήσεις έζήτει, άλλ’ 
ήρεύνα άπλώς μή που άπαντήση τό όνομα Γριπά. ’Αμυντικήν πάν
τοτε κατά τών έξωτερικών προσβολών τηρών θέσιν καί πάντοτε 
ανήσυχος, τήν έπιτήρησιν αύτοΰ έξήσκει κυρίως έπί τών έφημερίδων 
έκείνων, αϊτινες έ'ργον έ'χουσι τήν κερδοσκοπίαν διά τής άπειλής τής 
δυσφημήσεως καί τών σκανδάλων. Ήρεύνα δέ άδιαλείπτως μή που 
ευρή έν αύταΐς προσβολήν τινα, ήν θά κατώρθου ν’ άναστείλη διά 
τών χρημάτων · πρός τόν σκοπόν τοΰτον ειχεν έπιφυλάξει έαυτφ 
μυστικά χρηματικά κεφάλαια, ών ούδ’ αύτή ή κυρία Γριπά έγνώριζε 
τήν χρήσιν, τούλάχιστόν έν ταΐς λεπτομερείαις αύτής. Είχεν άποβη 
τόσφ ικανός δσφ καί καλός « ς  τής συντάξεως έφημερίδος γραμμα- 
τεύς έν τή δυσκολωτέρα ή δσον τις φαντάζεται ταύτή τέχνη, τοΰ 
νά διατρέχη γοργφ τφ βλέμματι τήν έφημερίδα χωρίς νά διαλάθή 
αύτόν τό ζητούμενον. Αίφνης εν κεφαλαΐον γ προσείλκυσε τά 
βλέμματα αύτοΰ. Ένφ ήνοιγε μίαν τών έφημερίδων τήν προσοχήν 
αύτοΰ έφείλκυσέ τι όμοιάζον τφ όνόματι Γριπά· παρετήρησε· δέν 
ήτο αύτό τοΰτο τό ό'νομα, άλλ’ αλλη τις λέξις τά αύτά αρχικά 
Ιχουσα γράμματα καί σημαίνουσα τόν κερδοσκόπον.

Δέν έζήτει μόνον τάς άμέσους προσβολάς έν ταΐς έφημερίσιν, 
άλλά καί τάς κατά τό μάλλον ή ήττον πλαγίας καί έν ύπαινιγμοΐς 
άποτεινομένας· μήπως συνέβαινέ τι τοιοΰτον καί υπό τό όνομα τοΰτο; 
άνέγνω τό άρθρον, δπερ ειχε περίπου ώς έξής.

,,Πατρός κλέπτου φιλάργυρος υίός.“
,,'Ως δλα τά πράγματα καί αί παροιμίαι μεταβάλλονται· αί 

,,πρό έκατονταετίας είσίν ήδη πεπαλαιωμέναι καί άχρηστοι- πρέπει 
,,ν’ άναστρέψη τις αύτάς, δπως χρησιμοποιηθώσι· ή πρό έκατονταετίας 
,,έν χρήσει παροιμία ,πατρός φιλάργυρου άσωτος υιός', πρέπει σήμε- 
,,ρον νά μεταποιηθή ούτως · ,πατρός κλέπτου φιλάργυρος υιός' · τοΰτο 
,,τούλάχιστον διδάσκει ή πεΐρα.“

Έπήρχοντο ειτα υπαινιγμοί ούδεμίαν καταλείποντες άμφιβολίαν, 
δτι σκοπός τής προσβολής ήν ή οικογένεια Γριπά και δτι τά βέλη 
διηυθύνοντο κυρίως κατά τοΰ Έδγάρδου. Τό άρθρον έπλήρου διά τοΰ 
υφους τούτου δύο δλας στήλας, έν αίς τήν εύφυΐαν άντικαθίστη ή σφο- 
δρότης τών ύβρεων καί τής έκφράσεως ή χυδαιότης. Ή  βάσις αύτοΰ 
ήν άσθενής · δ γράφων ήθελεν απλώς νά είπη δτι δ υιός πατρός έξ 
αίσχροκερδείας πλουτήσαντος ώφειλεν άγογγύστως καί άδιστάκτως νά 
πληροί τάς άπλήστους τών άλλων άπαιτήσεις · έ'φερε δέ τήν υπογρα
φήν „Φεφολλέ“ . Καί άλλα είχεν άναγνώσει άρθρα ό Γριπά παρό
μοια, άλλ’ έν ούδενί είχεν άπαντήσει τοσαύτην έν τή προσβολή κτη 
νώδη χυδαιότητα.

Τίς ήν ουτος ό Φεφολλέ; τό πρώτον ήδη τό όνομα τοΰτο 
άνεγίνωσκεν · ήτο άνήρ ; ήτο γυνή ; ούδέν τών προσόντων φιλολογικού
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κριτοΰ κατεΐχεν δ Γριπά, άναγινώσκων δέ τά άρθρα μετά μόνης 
τής μερίμνης τοΰ ν’ άνακαλόψη έν αύτοΐς τό άρχικόν τοΰ δνόματος 
Γριπά στοιχεΐον, δέν ήτο δυνατόν ν’ άποκτήση τά προσόντα ταΰτα· 
ένόμισεν έν τούτοις δτι άνεγνώριζεν έν τούτφ ή δτι ήσθάνετο μάλλον, 
δτι ή διατριβή αυτη ήν έ'ργον γυναικός.

Ή  σκέψις αυτη άνεκούφισεν δλίγον τήν καταλαβοΰσαν αύτόν 
έπί τφ δημοσιεύματι δργήν · δέν ήτο δυνατόν νά μονομαχήση τις 
μετά γυναικός. Έάν δ Έδγάρδος άνεγίνωσκε τό άτιμον τοΰτο άρθρον 
δέν θά  ήδύνατο νά έπιδιώξή τήν διά τών δπλων ικονοποίησιν. Ό  
Πούο δέν ήθελε νά μονομαχήση ό Έδγάρδος · πρός άποσόβησιν 
τοΰ κακού τούτου έπετήρει τάς έφημερίδας. Ό πόσας μέχρι τοΰδε 
είχεν άναστείλει προσβολάς! θά  προσεπάθει νά έμποδίση καί τόν 
ύπό τόν τίτλον τοΰτον γράφοντα ή τήν γράφουσαν, δπως έξακολου- 
θήση τό άρθρον τοΰτο, καί δέν θά έφείδετο χρημάτων, ά'ν, ώς 
άλλως τε καταφανές ήτο τό πράγμα, έπρόκειτο περί απόπειρας τοΰ 
ν’ άποσπασθώσι χρήματα παρά τών ύβριζομένων. Όποιον ήθικόν 
τραΰμα διά τόν άτυχή νέον, αν άνεγίνωσκε τό κατηραμένον τοΰτο 
δημοσίευμα!

’Έπρεπε νά μή άναγνώσή τοΰτο ό Έδγάρδος καί ό Πούο 
έ'θλιψεν έπιμελώς τό φύλλον έν τφ θηλακίφ του · διαλογιζόμενος 
δτι ήτο λίαν πιθανόν μηδέποτε νά λάβη τοότου γνώσιν ό Έδγάρδος, 
δστις δέν άνεγίνωσκε τάς έφημερίδας. Ά λλ ά  καίτοι προσεπάθει νά 
παρηγορηθή υπό τής ιδέας ταύτης δέν κατώρθωσεν δμως νά καθη- 
συχάση έαυτόν καί δέν ήδύνατο, ώς ήλπιζε, νά έπιδοθή είς τήν 
μελέτην τών μέσων τής πραγματώσεως τών γάμων τής Ιουλίας 
μετά τοΰ πρίγκηπος Δεβερβερή · δέν ειχεν έλεύθερον τό πνεΰμα, ή 
άγανάκτησις έξήγειρεν αύτόν, ή άνησυχία τόν κατέτρυχε καί αί 
υβριστικαί τοΰ άρθρου έκείνου λέξεις διήλαυνον πρό τών δμμάτων 
του. Πώς ν’ άσχοληθή είς τά περί τοΰ συνοικεσίου έν τοιαύτη 
διατελών καταστάσει! πώς νά έπινοήση τά σχέδια αύτοΰ, νά συν- 
δυάση καί μελετήση αύτά! Ούχί περί της ’Ιουλίας έσκέπτετο νΰν, 
άλλά περί τοΰ Έδγάρδου · αύτόν ήδη έ'βλεπε τό ξίφος άνά χεΐρας 
κρατούντα ή έν άμάξη κατακεκλιμμένον, ήτις βραδέως μετεκόμιζεν 
αύτόν τετρωμένον είς τό μέγαρον.

Περί τήν δεκάτην ώραν αλγεινήν ησθάνθη συγκίνησιν βλέπων 
είσερχόμενον σκυθρωπόν τόν Έδγάρδον.

—  Καλήν ήμέραν, Πούο, είσαι καλά;
—  Καλά, εύχαριστώ, σύ δ έ ; φαίνεσαι άνήσυχος. Ά ν  ήσαι 

. . . στενοχωρημένος, αν σοί συμβαίνη τι δυσάρεστον γνωρίζεις δτι 
δύνασαι νά έ'χης πεποίθησιν έπ’ έμέ · ποτέ δέν θά  έ'χης φίλον μάλ
λον άφοσιωμένον τοΰ γηραιοΰ Πούο · όμίλει.

Ταχέως έξεδήλου τήν ανησυχίαν του ό Πούο, άλλά τόν νοΰν 
του άπησχόλει τό άρθρον έκεΐνο, δέν ήδύνατο δέ νά φαντασθή τί 
άλλο ήδύνατο νά θλίβη τόν Έδγάρδον.

—  Έρχομαι νά σοί ζητήσω μίαν συμβουλήν.
Καί ήρεύνησεν έν τφ θηλακίφ του δ Έδγάρδος.
—  Τό άρθρον! έσκέφθη δ Πούο έκπεπληγμένος έκ τής γαλή

νης τοΰ Έδγάρδου —  τό ταλαίπωρον παιδίον, οποίον καταβάλλει 
αγώνα, "να συγκρατηθή !

—  ’Ιδού μία έπιστολή, έξηκολούθησεν δ Έδγάρδος, διά τής 
όποιας μοί ζητοΰν δύο χιλιάδας λουδοβίκεια.

Ό  Πούο έξέφερε στεναγμόν άνακουφίσεως καί έν τή παραφορά 
τής χαράς άνέκραξε μετά σπουδής.

—  Πρέπει νά τά δώσης.
Είτα συνερχόμενος.
—  Δηλαδή, δύνασαι νά τά δώσης, αν έ'χης καί άν ό ζητών 

ήνε άξιος τής έκδουλεύσεως ταύτης.
—  Α κριβώς ένταΰθα κεΐται τό ζήτημα · χρήματα δέν μοί 

λείπουν καί δέν δυσκολεύομαι διόλου νά λύσω τό βαλάντιον.
—  Δός λοιπόν τότε τά ζητούμενα, θ ’ άποκτήσης ούτως 

ε'να φίλον.
—  Είσαι βέβαιος;

—  Μοί φαίνεται.
—  Έπίστευσα καί έγώ δτι οί ύπ’ έμοΰ ύποχρεούμενοι θά  μοί 

καθίσταντο φίλοι · παΐς ών διέσπειρον αφειδώς είς τούς περί έμέ τά 
χρήματα, ατινα μοί παρείχοντο, άφ’ δτου δέ διαθέτω τά είσοδήματά 
μου μέγα τούτων μέρος δαπανώ κατά τόν αύτόν τρόπον. Έν τούτοις 
ουτω φερόμενος πάν τούναντίον άπέκτησα ή φίλους · άντί νά φαί-
νωνται ύποχρεούμενοι έκεΐνοι, ους καθιστώ μετόχους τών χρημάτων
μου μοί δηλοΰσι τούναντίον διά τοΰ τρόπου των, δτι μέ ύποχρεοδσιν 
αύτοί δεχόμενοι ταδτα · ούτως ώστε δφείλω αύτοΐς εύγνωμοσύνην, 
δι’ ήν μοί παρέχουσιν έκδούλευσιν, άντί νά μοί δφείλωσιν έκεΐνοι 
ταύτην.

—  Δέν πρέπει τις, περί εύγνωμοσύνης προκειμένου, νά ήνε 
πολύ απαιτητικός.

—  Συμφωνώ · ούδέ ζητώ νά μοί έκδηλώσι τοιαύτην · άλλ1
άντί αύτής δέν είνε δίκαιον ' νά μοί δεικνύωσι περιφρόνησιν καί
έ'χθραν. Ά ν  έγνώριζες μέ ποιον παράδοξον τρόπον οί φίλοι μου μοί 
ζητούσι τά χρήματά μου, μέ ποιον υφος έπηρμένον, υπεροπτικόν καί 
προστατευτικόν · θά  έπίστευέ τις δτι τιμώσι τά λαμβανόμενα χρή
ματα καί έξευγενίζουσιν αύτά. Καί δμως δέν άρνοδμαι αύτοΐς δ,τι 
μοί ζητήσωσι. Καί πάραυτα μοί στρέφουσι τά νώτα, μέ άποφεύγου- 
σιν ή ζητοδσιν αφορμήν έ'ριδος καί δυσαρεσκείας. Ήρνήθην ένίοτε 
έξ άγανακτήσεως καί δργής καταληφθείς · τό άποτέλεσμα υπήρξε 
διάφορον καί χείρον. Δέν έ'χω, φαίνεται, τό δικαίωμα ν’ άρνώμαι 
εις τούς πρός έμέ άπευθυνομένους, ό δέ τρόπος αύτών υπεμφαίνει 
τότε, δτι χρήματα άποκτηθέντα δπως τά ήμέτερα άνήκουσιν είς πάντας.

—  Μή φαντάζεσαι δά τό τοιοΰτον.
— Δέν τό φαντάζομαι, τό βλέπω, τό άκοόω. Αγνοείς τής 

θέσεώς μου πάσας τάς δυσχερείας. Άφότου έ'χω ίππους τού δρόμου, 
ούδέποτε έστοιχημάτισα έπί τών ίππων μου · μετέχω τοδ ιπποδρομίου 
απλώς χάριν τής εύχαριστήσεως τοδ νά φθάσω πρώτος εις τό 
τέρμα, ούδέποτε δέ δπως κερδίσω ποσόν τι σπουδαιον έν στοιχήματι · 
καί τοδτο χρησιμεύει εις αύτούς ώς άφορμή μομφών · λέγουσιν δτι 
πράττω τοδτο άπό σκοποδ καί δτι ευκολον είνε πολύ νά έπιδεικνύη 
τις περιφρόνησιν είς τά χρήματα, δταν άκόπως εύρέθη κάτοχος 
μεγάλης περιουσίας, οια ή ήμετέρα · ή αύτή πάντοτε κατηγορία, τά 
αύτά παράπονα · δταν δαπανώ άνεξετάστως τά χρήματά μ,ου δια- 
πράττω έγκλημα · δταν δέ φείδωμαι αύτών δέν θεωροδμαι όλιγώ- 
τερον έ'νοχος · τί λοιπόν νά πράξω ;

Ό  Πούο δέν έπεδοκίμαζε συνήθως τήν άφειδή ταύτην τών 
χρημάτων δαπάνην · χρήσιμος αύτών διανομή ήτο κατ’ αύτόν καλή 
καί δέν έλεπτολόγει πολύ, δταν έ'μελλεν έκ τούτων ποιά τις νά προ- 
κύψη ώφέλεια · άλλά τήν άσκοπον αύτών καί άφειδή χρήσιν έθεώρει 
υπερβολικήν · νΰν δμως διετέλει ύπό τήν έντύπωσιν τοΰ άρθρου 
,,πατρός κλέπτου φιλάργυρος υίός“ , καί ύπό τό κράτος τής έντυπώ- 
σεως ταύτης άπήντησεν ούτως.

—  Μή φείδεσαι αύτών · προτιμότερον νά κατηγόρησαν έπί 
άσωτείηι ή έπί φιλαργυρία · έ'χεις τουλάχιστον τήν ικονοποίησιν, δτι 
δέν ήρνήθης είς τούς ζητοΰντας, τήν μόνην άληθή καί άσφαλή 
ίκανοποίησιν · είς τήν προκειμένην περίστασιν, είς τήν θέσιν σου θά 
έδάνειζον τά δισχίλια λουδοβίκεια, ατινα σοί Ιζητήθησαν.

—  Τότε θά  τά δώσω μόνος μου αμέσως.
Ό  Πούο έφοβήθη μή διέπραξεν άπερισκεψίαν · βεβαίως ήτο 

κάλλιον νά μή έξέλθη διόλου ό Έδγάρδος καί ούδένα τήν ήμέραν 
έκείνην νά Υδη.

—  Θέλεις νά σέ άπαλλάξω τοΰ κόπου τούτου;
—  Ό χι, εύχαριστώ.
—  Δύνασαι νά στείλης εν συνάλλαγμα.
—  Προτιμώ νά μεταβώ ό ’ίδιος.
—  Δέν φοβείσαι τόν καιρόν;
—  Ό χι δ ά !
—  Θά βρέξη άναμφιβόλως · θά  έπραττες καλλίτερα νά μεί 

νης · έγώ είμαι υποχρεωμένος νά έξέλθω · δι1 έμέ διαφέρει.
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Μέ περιπαίζεις, είπεν ό Έδγάρδος, ύγίαινε.
—  Τί ανόητος δπου είμαι! έσκέφθη ό Πούο άπελθόντος τοΰ 

Έδγάρδου · αν τφ συνεβούλευον νά μή δανείση τάς 40  ταύτας χιλ. 
φράγκων, δέν θά  έξήρχετο ίσως · ένφ τώρα, τίς οίδεν, αν δέν άπαντήση 
τινα, δστις θά  τφ δμιλήση περί τοΰ κατηραμένου τούτου άρθρου;

Καί τό πνεΰμα τοΰ Πούο άπησχόλουν τοΰ άρθρου τούτου α[ 
συνέπειαι, ούχί ή άποκατάστασις τής Ιουλίας.

II.

Καίτοι τδ πλεΐστον τοΰ χρόνου διέμενεν ό Πούο έν τφ μεγάρφ 
Γριπά, άπό τής έβδόμης πρωϊνής ώρας ερχόμενος καί ούδέποτε 
καταλείπων αύτό πρό τής 2“ ί ή 3'<]ί μ. μ. ώρας, δέν κατφκει δμως 
έν αύτφ · διετήρει ιδιαίτερον ο’ίκημα έν τη συνοικία, τοΰ Αγίου 
Όνωρίου, οίκημα τής πέμπτης Οροφής ύπό τήν στέγην, έκ τεσσάρων 
μικρών δωματίων άποτελούμενον καί κατ’ ούδέν δμοιον πρός τό 
ώραίον ο’ίκημα, οπερ ή κυρία Γριπά ήθέλησε νά παρασκευάση δι’ 
αύτόν έν τφ μεγάρφ καί οπερ ήρνήθη έπιμόνως νά δεχθη. Καίτοι 
μετά τών μελών τής οίκογενείας Γριπά έν φιλική διήγεν οίκειότητι, 
’ίσως δέ ενεκα τής οίκειότητος ταύτης, ήσθάνετο τήν άνάγκην ανε
ξαρτησίας τινός. Είχε τήν μονομανίαν νά καταρτίζη άπό τριακονταε
τίας συλλογήν ριπιδίων, ή περίεργος δέ αυτη συλλογή, έν η ύπήρχον 
καί αληθείς καλλιτεχνικοί θησαυροί, ήν διηυθετημένη έντός τών 
τεσσάρων τούτων δωματίων, καθ’ δν έπεθύμει καί εις δν ειχεν έςοι- 
κειωθή τρόπον, δν δέν θά  κατώρθου έν τφ οίκήματι, τό οποίον 
ήθελε νά παραχώρηση αύτφ ή κυρία Γριπά· θά  ήτο βεβαίως τοΰτο 
ώραιότερον, πολυτελέστερον, άλλ’ ούχί τοιοΰτον οίον έπεθύμει αύτό · 
πλήν τούτου ύπήρχον ικαναί έν τφ μεγάρφ συλλογαί · συλλογή 
αρχαίων εικόνων ώς καί εικόνων μεταγενεστέρας έποχής, συλλογή 
δρειχαλκίνων σκευών, συλλογή σινικών αγγείων, ών ή μέν ήν τής 
άλλης πλουσιωτέρα, δσφ δέ ώραία καί άν ήτο ή ίδική του θά 
εβλαπτεν αύτήν ό γειτνιασμος έκεΐνος.

Είς τήν μικράν ταύτην κατοικίαν είσήρχετο καθ’ έκάστην 
μόνος, ινα δειπνήση, μετά δέ τό δεΐπνον έπεδίδετο είς προσφιλή 
αύτφ ένασχόλησιν έπιδιορθών ή άνακαινίζων νέον τι έν τη συλλογή 
άπόκτημα, ότέ μέν κόπτων τμήμα μετάλλου ή έλεφαντόδοντος, άλ
λοτε άνακολλών τεμάχιον μετάξινου υφάσματος, ένίοτε δέ άποπει- 
ρώμενος νά έπανορθώση τά έξηλειμμένα ζωγραφήματα προσώπων ή 
ποικιλμάτων.

Αυται ήσαν αι μόναι τής ήμέρας ώραι, άς ύπέρ έαυτοΰ διέ- 
θετεν, έν αίς ηύκαίρει τι ύπέρ αύτοΰ νά πράξη. Δυσκόλως δέ θά 
ήδόνατό τις ν’ άναστείλη αύτόν, δτε περί τήν 5 ψ  ώραν άκριβώς 
ήκολούθει τήν όδόν, τήν είς τήν συνοικίαν τοΰ Αγίου Όνωρίου 
άγουσαν, έπιστρέφων οίκαδε, καί έβάδιζε γοργώς άναλογιζόμενος νέαν 
τινά έπιτηδείαν έπιδιόρθωσιν, ήτις καί τόν πονηρότερον θά διέφευγε 
παρατηρητήν. Τήν ήμέραν δμως έκείνην έβάδιζε βραδέως. Κωλυθείς 
έπί ώρας ίκανάς παρά τφ συμβολαιογράφφ τής κυρίας Γριπά, δέν 
ήδυνήθί] νά μεταβη είς τό γραφεΐον τής έφημερίδος, έν ή τό άρθρον 
έκεΐνο είχε δημοσιευθή καί έθλίβετο διά τοΰτο. Α φ ’ έτέρου ήν 
ανήσυχος καί περί τοΰ Έδγάρδου, καθ’ έαυτόν διαλεγόμενος καί 
έπαναλαμβάνων ,,τί ανόητος δπου είμαι“ .

Τό πρώτον ήδη άπό έτών δέν έπείνα κατά τήν ώραν ταύτην, 
Ο δέ στόμαχος αύτοΰ διέμενεν άναίσθητος, πράγμα άληθώς έκτακτον. 
Μόλις είχον παρέλθει πέντε λεπτά μετά τήν είς τό ο’ίκημά του 
έπιστροφήν, δτε ήχησε τοσοΰτον ίσχυρώς δ κώδων καί μετά τοσαύτης 
δρμής, ώστε δ Πούο διηυθύνθί) αύτός ούτος, Τνα ϊδη τίς δ πρός 
αύτόν ουτω παρουσιαζόμενος.

Έ ν  ό Έδγάρδος, ώχρός, τρέμων καί ύπό τό κράτος σφοδράς 
διατελών συγκινήσεως.

—  Έ χ ω  νά σοί Ομιλήσω είπε.
—  Είσέλθωμεν είς τήν αίθουσαν, άπήντησεν δ Πούο έπί 

μάλλον καί μάλλον βαρυθυμών καί άπηλπισμένος έκ τής ήν διέ- 
πραξεν απερισκεψίας.

"Οταν ή θύρα τής αιθούσης έπανεκλείσθη, δ Έδγάρδος έξή- 
γαγε φύλλον έφημερίδος έκ τοΰ θηλακίου του.

—  Διά τί δέν μοί εδειξες τήν έφημερίδα ταύτην σήμερον τό 
πρωί; ήρώτησε.

Ό  Πούο δέν άπεκρίθη.
—  Είχες άναγνώσει αύτήν έν τούτοις, τούτου δέ ενεκα μοί 

ελεγες, δτι ήτο προτιμότερον νά μοΰ κατηγορήσωσιν έπί άσωτεία ή 
έπί φιλαργυρία., έκ φόβου μήπως μοί δμιλήση τις περί αύτής · 
ήθελες νά μ’ έμποδίσης νά έξέλθω. Δέν έσκέφθης λοιπόν, δτι 
πράττων ουτω μέ κατήσχυνες;

—  Δέν καταισχύνεται τις άποφεύγων ν’ άπαντήση εις τάς 
ύβρεις μιάς γυναικός.

-— Τίς σοί είπεν δτι είνε γυνή ή γράψασα τό άτιμον τοΰτο 
δημοσίευμα;

■—· Μήπως τάχα δέν είνε γυνή;
—  Ναί.
—  Τότε λοιπόν, τί δύνασαι νά πράξης κατ’ αύτής;
-—· Ούδέν · άλλ’ ή έφημερίς αυτη εχει ενα υπεύθυνον άποδε- 

χόμενον τοΰ άρθρου τήν εύθύνην, καί θά  τόν φονεύσω.
— Νά μονομαχήσης!
—  Καί τί λοιπόν θέλεις νά κ ά μ ω ;
Ό  Πούο έν ούδεμι^ περιπτώσει ήθελε νά μονομαχήση ό 

Έδγάρδος, διότι κατ’ αύτόν ή μονομαχία ήτο μωρία καί εύήθεια.· 
δέν μονομαχεί τις έκτιθέμενος είς τόν κίνδυνον τοΰ νά φονευθή, 
δταν ήνε κάτοχος περιουσίας άποφερούσης εισόδημα ένός έκατομ- 
μυρίου · άλλά δέν ήδύνατο νά έκφρασθη διά τοΰ τρόπου τούτου, 
καθόσον άν άπεπειράτο τοΰτο, βεβαίως δ Έδγάρδος θά  τφ έπέβαλλε 
σιγήν άπό τών πρώτων λέξεων.

—  Είνε άληθές, είπε, δέν θέλω νά μονομαχήσης.
-—· Σύ, Πούο, σύ δ φίλος ήμών μοί συμβουλεύεις ν’ άφήσω 

άνεκδίκητον τήν πρός τήν μνήμην τοΰ πατρός μου υβριν, νά έπι- 
τρέψω νά ύβρίζωσιν έμέ αύτόν, Τνα καταντήσω άντικείμενόν περι- 
φρονήσεως καί χλεύης!

—  Δέν θέλω νά μονομαχήσης έν τη προκειμένη μόνον περι- 
στάσει, αδίκως δέ παραπονεΐσαι δτι αδιαφορώ περί τής τιμής τοΰ 
πατρός σου καί τής ίδικής σου. Γνωρίζεις Έδγάρδε, δτι τοΰτο είνε 
άδικον, τό γνωρίζεις καλώς.

Παρά τήν κατέχουσαν αύτοΰ τής οργής έξαψιν δ Έδγάρδος 
συνεκινήθί) έκ τών λόγων τούτων, ούς δ Πούο συγκεκινημένφ τφ 
τρόπφ ειχεν άπαγγείλει, καί έταπείνωσε τήν κεφαλήν.

—  Δέν θέλω νά μονομαχήσης, έξηκολοΰθησεν ό Πούο, διότι 
έχω λόγον πρός τοΰτο, λόγον σπουδαιότατον: τήν τιμήν σου άκριβώς, 
δηλαδή τήν τιμήν τής οίκογενείας σου. Δέν έπεθύμουν άκόμη νά 
σοί κάμω περί τούτου λόγον, άλλ’ άφοΰ μέ αναγκάζεις, μάθε δτι 
ή μήτηρ σου καί έγώ έπιδιώκομεν τήν ενωσιν τοΰ πρίγκηπος Δεβερ
βερή μετά τής αδελφής σου, τής δποίας τήν τοιαύτην άποκατάστασιν 
ήδόνατο ή μονομαχία σου νά ματαιώση.

—  Τοΰ Δεβερβερή, τοΰ υίοΰ τοΰ δουκός Βαλμονδουά!
-— Βεβαίως.
—  ν Ιΐχει γνώσιν τοΰ σχεδίου τούτου ή Ιουλία ;
—  Ό χι, άκόμη.
—  Είνε λοιπόν απλή ιδέα, ώς τόσαι άλλαι, άς συνέλαβες, 

δχι σχέδιον;
—  Είνε σχέδιον σπουδαΐον, δπερ έχει πάσας τής έπιτυχίας 

τάς πιθανότητας, άν μή ματαιωθη ύπό τής μονομαχίας σου.
—  Δέν έννοώ πώς ή μονομαχία ήδύνατο νά βλάψη τήν ύπό- 

θεσιν ταύτην · υιός μονομαχών πρός ύπεράσπισιν τής τιμής τοΰ 
πατρός αύτοΰ δέν περιποιεΐ ονειδος είς μίαν οικογένειαν.

—  Τό ζήτημα δέν πρέπει νά τεθη ουτω · άν μονομαχήσης, 
πάντες θ ’ άναγνώσωσι τό άρθρον τοΰτο, αν δέ μή, θά παρέλθη άγνωστον.

-—  Τό άνέγνωσαν ήδη πάντες · έννοώ έκείνους δσοι μάς 
γνωρίζουσιν. Ά ν  έ'βλεπες πώς μ’ έθεώρουν σήμερον δσοι τών γνωστών

Η Κ Α Τ ΙΝ Α . Κ ατα  την ίλαιογ^αψίαν το ν  Eugen νοιι Blaas.
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μέ άπήντων, δέν θά ’έλεγες δτι είνε άγνωστον τό αρθρον τοΰτο · 
πολύ δέ όλιγώτερον θά  ελεγες τούτο, αν ήκουες, δσοι μοι ώμίλουν 
σήμερον περί αυτοΰ, τών οποίων οι μέν είρωνικφ τφ τρόπφ, άλλοι 
δέ έκ φιλανθρωπίας εσπευδον νά μοί άναγγείλωσι τό δημοσίευμα · 
τό αρθρον τοΰτο εινε γνωστόν γνωστόν επίσης εινε, δτι τό άνέγνωσα- 
όπήρχον δέκα πρόσωπα έν τφ γραφείφ τής έφημερίδος, καί)·’ ήν 
στιγμήν παρουσιάσθην είς αύτό.

—  Υπήγες εις τό γραφειον τής έφημερίδος!
—- Καί θέλεις τώρα, δτε μετά χαιρέκακου περιεργείας άνα- 

μένουσι τό τί θά πράξω, θέλεις νά στρέψω καί τήν άριστεράν μου 
παρειάν, ινα δεχθώ καί νέον ράπισμα! Βλέπεις καλώς, αγαθέ μου 
Πούο, δτι ώφείλω νά μονομαχήσω · καί δ έσχατος αν ήμην τών άνάν- 
δρων, αδύνατο θά  ήτο ν’ άποφύγιο τήν μονομαχίαν ταύτην. Ά λλά  δέν 
πρόκειται μόνον περί τούτου.

Ό  Πούο ήν άπηλπισ μένος · έπίστεοσεν δτι τό τού γάμου τής 
Ιουλίας επιχείρημα θά  ήν αποφασιστικόν καί θά  επειθε τόν Έ δ- 
γάρδον · καί ιδού νύν ώφειλε ν’ άναγνωρίση, δτι έν φ σημείφ εύρί- 
σκοντο τά πράγματα, ούδεμίαν ειχε τούτο σπουδαιότητα · Τί νά ε’ιπη 
νύν; Πώς νά προλάβη τήν μονομαχίαν ταύτην; ήτο μάλιστα φρό
νιμον νά ζητή δπως έμποδίση αύτήν;

—  Ό π ω ς σοί είπον, έξηκολούθησεν ό Έδγάρδος, άναγνούς 
τό αρθρον τούτο εσπευσα είς τό γραφειον τής έφημερίδος · ειχον 
τήν ιδέαν δτι τό αρθρον τούτο συνετάχθη ύπό γυναικός άποτυχούσης 
ν’ άποσπάση παρ’ έμοΰ δ,τι ήλπιζεν ανάγκη δμως ήτο νά βεβαιωθώ- 
ήρνήθησαν νά μοί ε’ίπωσι τό δνομα αύτής. Δέν σοί έπαναλαμβάνω 
τήν συζήτησιν, ήτις ήγέρθη τότε, θά  ήτο λίαν σκληρόν τοΰτο δι’ 
έμέ· άπήλθον τέλος άγγείλας, δτι Ιμελλον νά στείλω τούς μάρτυράς 
μου καί ήσχολήθην άμέσως πρός ευρεσιν έκείνων παρά τών όποιων 
εμελλον ν’ απαιτήσω τήν φιλικήν ταύτην έκδούλευσιν. Έσκέφθην 
φυσικώς ν’ άποταθώ είς τόν φίλον, περί ου σοί ώμίλουν τό πρωΐ· 
τό δνομα αυτού, ή κοινωνική του θέσις καί αί μεταξύ ήμών σχέσεις 
μοί ύπεδείκνυον αύτόν είς τήν εκλογήν μου · ειχον, άλλως τε, 
παράσχει αύτφ ούχί άσήμ,αντον έκδούλευσιν δανείσας αύτφ τά 
δισχίλια λουδοβίκεια, ώστε νά φρονώ, δτι δικαιούμαι ν’ άπαιτήσω 
παρ’ αύτοΰ τήν υπηρεσίαν ταύτην. Λοιπόν, Πούο, μοί τήν ήρνήθη.

—  Ήρνήθη ! άνέκραξεν ό Πούο, δστις εστη άποτόμως άπο- 
στρέφων τά δμματα.

—  Δέν τολμάς νά μ ’ έρωτήσης τήν αιτίαν έξηκολούθησεν ό 
Έδγάρδος, άλλ’ ούτε τολμάς νά μέ προσβλέψης. Λοιπόν! ναί- δτι 
υποπτευεις εινε αληθές· άπεποιήθη, διότι ένόησεν, δτι ή μονομαχία 
αυτη εμελλε νά προξενήση θόρυβον, δτι θ ’ άπητεΐτο ’ίσως νά έμφα- 
νισθη ένώπιον τών δικαστηρίων καί δέν ήθέλησε, τό δνομα αύτοΰ, 
τό δνομα τό ύπό τών πατέρων του καταλειφθέν αύτφ νά εύρεθη 
συνδεδεμένον μετά τοΰ ονόματος Γριπά.

—  Ταλαίπωρόν μου τέκνον!
—  Είμαι δ δυστυχέστατος τών άνθρώπων.
Καί τής αισχύνης τά δάκρυα κατέβρεχον τάς παρειάς του · 

έν τούτοις κατέστειλεν έαυτόν.
—  Ταΰτα παντα δέν μοί είπεν δπως σοί περιέγραψα αύτά, 

αλλά προσεπάθησε νά όχυρωθή δπισθεν λόγων οικογενειακών, ύπο- ' 
χρεώσεων προηγουμένων, υποσχέσεων καί δρκων. Δέν έπέμεινα 
ποσώς. Καί έθεώρουν αύτόν φίλον, καί πρό μικρού ειχον καθυ- 
ποχρεώσει αύτόν, ειχε δέ πολλάκις χρησιμεύσει ώς μάρτυς είς 
άνθρώπους, μεθ’ ών δέν ήτο συνδεδεμένος δπως μετ’ έμοΰ· βλέπεις 
πόσον βαθεΐα ύπήρξεν ή αποστροφή αύτοΰ.

"Εστη φρικιών, ειτα μετά βραχεΐαν στιγμήν έξηκολούθησε.
—  Έξήλθον καί έβάδιζον κατά μήκος τής δενδροστοιχίας, 

ουδένα βλέπων, οτε νέος τις, πρός δν ούτε υπόληψιν τρέφω, ουτε 
συμπάθειαν, προσήλθε καί μοί εθλιψε τήν χεΐρα μετά μυρίων φιλικών j 
εκδηλώσεων. Ειχε βεβαίως άναγνώσει τό αρθρον καί αύτός καί 
έτίθετο είς τήν διάθεσιν μου · άπεποιήθην, διότι ύπάρχουσι μάρτυρες, 
τους όποιους θέλω, καί άλλοι, τούς όποιους άποφεύγω, άλλά θά

δεχθώσι νά μοί φανώσι χρήσιμοι έκεΐνοι, τούς οποίους προτιμώ; 
Ιδού τίς εινε ή κατάστασις τών πραγμάτων · άπηλπισμένος, παρά
φορος έρχομαι πρός σέ, καλέ μ.ου Πούο, πρός σέ τόν φίλον μ,ας, 
πρός σέ τόν άνθρωπον ένώπιον τοΰ οποίου δύναμαι νά όμιλήσω, 
ένώπιον τοΰ οποίου δύναμαι νά κλαύσω.

Καί έκρυψε τό κατέρυθρόν του πρόσωπον έντός τών τρεμ,ου- 
σών αύτοΰ χειρών.

Τό πρώτον ήδη παρεδίδετο ούτως είς τήν λύπην. Πολλάκις ό 
Πούο διηρωτάτο, άν ό Έδγάρδος καί ή ’Ιουλία έγίνωσκον τήν δη- 
μιουργηθεΐσαν αύτοΐς θέσιν · διότι ήτο τόσον έπιφυλακτικός καί περιε- 
σταλμένος ό Έδγάρδος, ώστε δύσκολον ήτο νά διακρίνη τις τά 
άληθή αύτοΰ αισθήματα καί ν’ άναγνώση δ,τι άπεκρύπτετο ύπό τήν 
έπιφυλακτικότητα καί τό άλλόκοτον αύτοΰ ήθος. Αμφιβολία δέν 
ύπήρχε πλέον · ό ταλαίπωρος νεανίας έγίνωσκε τήν άλήθειαν, τήν 
έγίνωσκεν άπό πολλού.

Καί βλέπων αύτόν ουτω καταβεβλημένον ό Πούο κατελήφθη 
ύπό βαθέος οίκτου καί βαθείας πατρικής τρυφερότητας. Δέν ήτο έκ 
τών έκλελυμένων καί νοσηράν έπιδεικνυόντων υπερευαισθησίαν έκείνων 
νεανίσκων, θρηνών καί παραφερόμενος έπί τοΐς έλαχίστοις, άλλά 
νέος, άνήρ ήδη ρωμαλέος, εύσταθής καί εύσχημάτιστος, ου at σω- 
ματικαί άσκήσεις καί μάλιστα ή όπλασκία ειχον άναπτύξει τούς μΰς 
μάλλον ή τά νεύρα.

Έπειδή ή Πούο έξηκολούθει άτενίζων αύτόν, απορών λέξεων, 
Τνα μετριάση τήν απελπισίαν αύτού καί παραστήση αύτφ ήττον 
άλγεινήν τήν θέσιν του, ό Έδγάρδος άνήγειρε τήν κεφαλήν.

Μετά τήν άθυμίαν έπήρχετο ή άγανάκτησις · ή τών οφθαλμών 
αύτού φλόξ άπεξήρανε τά δάκρυα.

—  Εννοείς ήδη, ΙΙουο, δτι ούδέν δύναται νά παρακώλυση τήν 
μονομαχίαν ταύτην · ώφειλον πρό πολλού νά μονομαχήσω. Δεκάκις, 
είκοσάκις έπεθυμησα τούτο · ούτε αί εύκαιρίαι, ούτε αί προκλήσεις 
μοί ελειψαν, άλλά συνεκρατήθην, δέν έτόλμησα, δχι έκ δειλίας, άλλ’ 
έκ φόβου. Βλέπεις δτι επραξα κακώς · δ,τι σήμερον συμβαίνει θά 
προύλαμβάνετο · μ ’ έθεώρησαν άνανδρον καί προσεβλήθην ύπό τών 
άνάνδρων · δταν τοΐς επιβάλω φόβον θά  σεβασθώσιν ήμάς · τόν 
σεβασμόν τούτον ήθέλησα νά κερδήσω διά τού άνεπιλήπτου βίου 
μου, θά  έπιβάλω νΰν αύτόν διά τής βίας. Θά μοί ευρης μάρτυρας· 
γνωρίζεις ποίων εχομεν άνάγκην. Θά ζητήσωμεν άμφότεροι.

Προσέβλεψαν έπί στιγμήν άλλήλους σιγηλοί · αίφνης ό Έδγάρ
δος έδράξατο τής χειρός τοΰ Πούο, καί εθλιψεν αύτήν έν ορμή 
λυσσώδους παραφοράς.

—  Ούτως, άνέκραξε, διά νά παύση ό κόσμος μή ανεχόμενος 
τού Μιχαήλ Γριπά τά τέκνα, πρέπει ό υίός νά φονεύση ενα άνθρω
πον καί ή κόρη ν’ άγοράση ενα σύζυγον!

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
Δ ι α τ ή ρ η σ ι ς  τ η ς  δ ρ ο σ ε ρ ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  κ ε κ ο μ μ έ ν ω ν  άνί)·έων. Τ α 

«νΘ-η άρέσκοοσιν ήμΐν έφ ’ δσον είσι δροσερά, άλλ’ ή δροσερότης αδτη, ήτις 
αποτελεί τήν χάριν τών άνθ-έων ταχέως εκλείπει άμα ώ ς  δρέψωμεν αυτά ' καλδν 
λοιπόν εινε νά γνωρίζωμεν, δτι βαθ-ίζοντες τόν κορμόν τής δέσμης τών άνθ-έων 
εντός δδατος περιέχοντος έν διαλύσει μικράν ποσότητα άν8·ρακικης σόδας κατορ- 
θ·οδμεν ώστε νά διατηρώσιν έπί πολλάς ήμέρας τήν άκμήν καί δροσερότητα αότών.

* * *
Ο ίν ο ς  εκ π ο ρ τ ο κ α λ λ ίω ν .  Έ ν  βρασιλία κατασκευάζεται νδν μεγάλη 

ποσότης oivou έκ πορτοκαλλίων. Ίδοό  ό τρόπος τής κατασκευής αύτοΰ. Δ ι’ ?ν 
βαρέλι ον οίνου άπαιτοδνται 800 περίπου Ιω ς 1000 πορτοκάλλια. Τ αδτα Απο
βάλλονται εις ίσχοράν σϋμπίεσιν καί ειτα & χαμός άποτίθ-εται έντός τοδ βαρε
λιού. Διαλύονται άφ ’ έτέροο 30 λίτραι σακχάρεως έντός 30 λιτοών δδατος, 
βράζεται τό μίγμα καί μιγνύεται μετά τοδ χομοδ τών πορτοκαλλίων μετά μικρόν 
γίνεται ή  ζύμωσις τοδ οίνου, ήτις δταν περατωθ-jj καί καθ’αρισθ'} & οίνος τίθε
ται έντός φιαλών ενθ·α κάλλιστα διατηρείται.

—  -----------
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ.
Ό  Ά γγλος μαθηματικός Μ. W ill. Green άκμάσας περί τά 

μέσα τής προλαβούσης έκατονταετηρίδος, ή κατ’ άλλους δ μικρόν τι 
προγενέστερος ένδοξος Γαλάτης Φοντενέλλος, άνεκάλυψέ τινα άπα- 
ρατήρητον εως τότε ιδιότητα τού άριθμού 9 άξίαν περιεργείας, τήν 
εξή ς: δ άριθμός 9 πολλαπλασιαζόμενος μέν έπί οίονδήποτε άριθμ-όν 
(άπό τοΰ 1 μέχρις άπωτάτου δρίου) παράγει γινόμενον, ούτινος, έάν 
προσθέσωμεν άλλήλους τούς συγκροτούντας αύτό άριθμούς, θελομ.εν 
εχει κεφάλαιον αύτόν τόν αριθμόν 9 ή τι πολλαπλάσιον τούτου:

9 X  2 —  18 ήτοι 1 — 8 =  9
9 X 3 =  27 „  2 +  7 = 9
9 χ 4 =  36 „  3 +  6 = 9
9 χ 5 =  45 „  4 +  5 = 9
9 χ  0 =  54 „  5 +  4 = 9
9 χ  7 =  63 ,, 6 +  3 = 9
9 X 8 =  72 ,. 7 +  2 = 9
9 X 9 = 8 1  .. 8 +  1 = 9
9 X  10 =  90 ,, 9 +  0 = 9
9 X 1 1 = 9 9  „  9 +  9 =  18 ήτοι 9 X  2
9 X  12 =  108 ,, 1 +  0 +  8 =  9
9 X  13 =  117 ,, 1 +  1 +  7 =  9
9 χ  14 =  126 .. 1 +  2 +  6 =  9
9 X  15 =  135 ,, 1 +  3 +  5 =  9
Τούτ’ αύτό συμβαίνει καί είς τόν άριθμόν 3 1 πολλαπλασιαζο- 

μενος καί ούτος έπί τούς άριθμούς 4, 5, 6, 7, 8, 9 καί λοιπούς, 
μέχρις άπωτάτου δρίου παράγει γινόμενον, ούτινος, έάν προσθέσωμεν 
άλλήλους τούς συγκροτούντας αύτό άριθμητικούς χαρακτήρας, θέλο- 
μεν εχει κεφάλαιον αύτόν τόν άριθμόν 3 ή τι πολλαπλάσιον τούτου. 
Έτέραν περίεργον ιδιότητα τοΰ αριθμού 4  άνεκάλυψεν δ μαθηματικός 
Μ. de Mairan, τήν ακόλουθον. Έάν μεταβληθη ή τάξις τών άριθ- 
μητικών χαρακτήρων (chiffres), ών ή σύνθεσις εμφαίνει άριθμόν 
τινα, ή διαφορά μεταξύ τοΰ ενός άριθμού καί τού εκ τής μετα- 
τοπίσεως προελθόντος, θέλει συνίστασθαι είς 9 ή πολλαπλάσιον τι 
τούτου· έπί παραδείγματι: ό άριθμός 21 μετατοπιζομένων τών Αριθ
μητικών χαρακτήρων γίνεται 12 ήτοι κατά 9 μικρότερος τού 21 · 0 
άριθμός 28 άντιστρεφόμενος γίνεται 82, ήτοι κατά 54 μείζων τοΰ 
28, δηλ. κατά τό έξαπλάσιον τοΰ 9 (9 X  6 =  54). Έτι μάλλον 
αύτή ή ίδιότης, ήτις φαίνεται μεταξύ τών δύο άριθμών ούτωσί μετα
βεβλημένων, έπανευρίσκεται μεταξύ τών δυνάμεων (τετραγώνου, 
κύβου κτλ.) αύτών τούτων τών άριθμών · ούτως δ άριθμός 441 
τετράγωνον τοΰ 21 είνε μείζων κατά 297 τού άριθμού 144 τετρα- 
γώνον τοΰ 12 · τό δέ 297 εινε πολλαπλάσιον τοΰ 9 · δ άριθμός 
9261, κύβος τοΰ άριθμού 21, είνε κατά 7533 μείζων τοΰ άριθμού 
1728 κύβου τοΰ άριθμού 12 ■ τό δέ 7533 εινε πολλαπλάσιον τού 
9. —  Καί άλλη τις ίδιότης δύναται νά παρατηρηθη είς τόν άριθ
μόν 9. Όσάκις θέλει τις νά πολλαπλασιάση τούτον έπί οίανδήποτε 
μονάδα (άπό τού 1 δηλ. μέχρι τού 9), δύναται άντί πολλαπλασιασμού 
ν’ οιφαιρή άπό τού πολλαπλασιαστού τόν άριθμόν 1, ήτοι νά έλαττοΐ 
τόν πολλαπλασιαστήν κατά 1, καί τό μέν ύπόλοιπον νά θέτη ώς 
πρώτον άριθμητικόν χαρακτήρα τοΰ έκ δύο μέλλοντος ν’ άπαρτίζηται 
γινομένου, αύτό δέ τό ύπόλοιπον νά θέτη ώς δεύτερον άριθμητικόν 
χαρακτήρα καί ούτως εύρίσκει τό γινόμενον · λ. χ. 9 X  3 =  27 · 
τό γινόμενον 27 σύγκειται έκ τού 2 καί 7 * τό 2 (ήτοι δ πρώτος 
άριθμητικός χαρακτήρ) είνε δ πολλαπλασιαστής 3 ήλαττωμένος 
κατά 1, τό δέ 7 είνε τό έκ τής άφαιρέσεως άπό τοΰ άριθμού 9 
αύτοΰ τούτου τοΰ 2 ύπόλοιπον. Ω σαύτω ς:

9 X  7 =  63 ήτοι 7 — 1 =  6 9 —  6 =  3 :  63
9 X 5  =  45 „  5 —  1 =  4  9 —  4 =  5 :  45
9 X 8  =  72 „ 8 — 1 =  7 9 —  7 =  2 :  72

Ό  άριθμός 37 πολλαπλασιαζόμενος έπί 3 ή έπί άριθμόν
πολλαπλάσιον τοΰ 3 μέχρι τοΰ 27 εχει τήν ιδιότητα νά παράγη 
τρεις άριθμούς (chiffres) άπολύτως όμοιους · ουτω :

37 X  3 =  111
37 X  6 =  222
37 X  9 =  333
37 X  12 =  444 κτλ.

Ή  παρατήρησις τής ίδιότητος ταύτης συνεπάγει μεγάλην 
εύκολίαν είς ευρεσιν τού γινομένου τού πολλαπλασιαστοΰ τοΰ άριθ. 37 
ή οίονδήποτε πολλαπλάσιον τοΰ 3 (μέχρι τού 27) ’ δέν άπαιτεΐται 
δηλ. ή νά διαιρέση τις τόν πολλαπλασιαστήν διά τού πρώτου άριθ- 
μητικού χαρακτήρος τοΰ άριθ. 37 ήτοι τοΰ 3, καί τό πηλίκον 
(δπερ θέλει συνίστασθαι είς ενα άριθμητικόν χαρακτήρα) νά έπα- 
ναλάβη τρις · ουτω, φέρ’ είπειν, προκειμένου τού πολλαπλασιασμού 
τοΰ άριθμοΰ 37 έπί 6 (πολλαπλασίου τού 3) άρκεΐ ή διαίρεσις 
τοΰ 6 διά τού 3 (δίδουσα πηλίκον 2) καί ή έπανάληψις τοΰ 2 τρις, 
ήτοι : 222 · προκειμένου έπ’ ’ίσης έπί 27, άρκεΐ ή διαίρεσις τού 27 
διά τοΰ 3 (δίδουσα πηλίκον 9) καί ή έπανάληψις τού 9 τρις, ήτοι : 999.

Φ Λ Ε ΓΓΑ Σ.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Περί της έπ! της πέψεως έπενεργείας τοδ τεΐου, του καφέ και τοδ κακάου 

δημοσιεύει 6 διάσημος ιατρός James Fraser τά άποτελέσματα πολλών πειρα
μάτων, τά όποια απέδειξαν, δτι τά τρία ταδτα ποτά βραδύνοοσι την πέψιν και 
τήν άπορρόφησιν τών άζωτικών στοιχείων τών τροφών. eO Fraser φρονεί δτι επι 
Tfj βάσει τών πειραμάτων αύτοδ δικαιοδται νά δώσ·β τάς άκολούθ-ους συμβουλάς 
άφορώσας εις τήν χρήσιν τών τριών τούτων ποτών. Ιον  Δέν εινε φρόνιμον νά 
εισάγ-β τις εις τόν στόμαχον δλας, αίτινες έμπεριέχουσι πολύ λεύκωμα, ταύτο
χρόνως μεθ·’ ένός τών προμνησθ·έντων ποτών, έπειδή ή  χώνευσις παρακωλύεται 
δι’ αυτών, μολονότι πολλάκις υπάρχουσιν εξαιρέσεις. Ή  άπορρόφησις Ινδέχεται 
νά λάβ*{] χώραν ταχέως εν τούτοις μέ άπώλειαν θρεπτικών ούσιών* άφ ’ έτέροο 
επιταχύνεται ή  πέψις αμυλωδών υλών διά τοΰ τεΐου και τοδ καφέ. Τ ό  λευκω- 
ματώδες τοδ άλεύρου επηρεάζεται ώ ς πρός τήν διάλυσιν αύτοδ όλιγώτερον υπό 
τοδ τεΐου, ενώ ό καϊ-ές ούσιωδώς παρακωλύει αύ τή ν  τό κακαον προσεγγίζει 
μάλλον είς τήν ιδιότητα τοδ τεΐου. 2. Τ ά  ώ ά  είναι ή  καλλιτέρα ζωική τροφή 
με^ ’ ένός τών άνωτέρω ποτών. 3. Ή  τυρίνη τοδ γάλακτος άπορροφάται εις μέγαν 
βαθμόν υπό τοδ στομάχου, όπόταν ταδτα συνοδεύωνται ύφ’ ένός τών ποτών 
τούτων. 4. Ή  πέψις τοδ μετά γάλακτος παρασκευαζομένου άρτου βραδύνει μετά 
τοδ τεΐου, τό κακάον και ό καφές τούναντίον έπιταχύνουσι ταύτην.

* *
*

Ό  σ φ υ γ μ ό ς  ε ις  δ ι α φ ό ρ ο υ ς  ή λ ικ ία ς .  Έ πειδή ό σφυγμός είναι παρά 
τισιν ισχυρότερος ή  παρ’ άλλοις ό έξης πίναξ δεικνύει τόν μέσον σφυγμόν κατά 
λεπτόν, κατά τάς διαφόρους ήλικίας. Έ  κατά τόν καρπόν της χειρός αρτηρία 
εινε ή  καταλληλοτέρα πρός άρίθ·μησιν τών κτύπων τοδ σφυγμοδ.

Ηλικία. Μέσος σφυγμός κατά λεπτόν.
"Α μ α  rjj γεννήσει 136

5 έτών ^8
10— 15 78
15— 20 .  69
20— 25 69
2 5 — 30 71
30— 50 70

* * *
'Η λ ι κ ί α  τ ώ ν  π τ η ν ώ ν . Διαφωνοδσιν οί ορνιθ·ολογοι περι της ηλικίας 

τών πτηνών. Τ ό μακροβιώτατον πτηνόν είνε ό κύκνος, οιοτι λεγεται δτι ουναται 
νά ζήσ-fl μέχρι 300 έτών. Ό  Κνάουερ διηγείται έν τώ συγγράμματι αύτοδ 
,,Φυσικοίστορικώ“ δτι ειδεν ίέρακας, ών εις εζησεν 162 ετη· ούχ ηττον και οι 
γδπες καί άετοί είσι μακρόβια πτηνά. Τ ώ  1819 άπεθ·ανεν άλιαετος, δστις συνε- 
λήφθ-η τώ 1715, εύνόητον δ ’ δτι ήρίθ-μει ικανών έτών ήλικίαν κατά τήν σύλ- 
ληψιν ώστε τό πτηνόν εζησεν 104 ετη. Γύψ τις λευκήν εχων την κεφαλήν, 
συλληφθ·είς τώ 1706, άπέθ-ανεν έν τώ όρνεοκομείω της βασιλικής έπαύλεως 
Schonbrunn παρά τήν Βιέννην τώ 1824, ήτοι διήλθ·εν ετη αιχμαλωσίας μόνον 
118. Οί Ψιττακοί άπό τής Ιποχής, καθ·’ ήν συνελήφθ-ησαν καί έξημερώθησαν 
δύνανται νά ζήσωσιν 6πέρ τά 100 ετη. Τ ά  ένυδρα πτηνά απολαυουσι μακροβιο- 
τητος ύπερτερούσης πολλάς γενεάς. Οί χήνες καί οί κόκκυγες ώσαύτως άπο- 
λαύουσι μακροδ βίου, δτε εννοείται οί πρώτοι δέν φιλοξενηθώσιν εγκαίρως εν 
τώ τηγανίω. 'Ωσαύτως μακρόβιοι είσι, καθ·’ α  λέγεται, και οι κόρακες ζών τις 
υπέρ τά 100 ετη. Α ί κίσσαι τάνάπαλιν έν κλω βώ  μέν διατελοδσαι ζώ σ ι 20 μέχρι 
25 έτών, έλεύθ-εραι δμως πολύ πλέον. Ό  οίκόσιτος άλέκτωρ ζ^ 15 μέχρις 20 
ετη, αί περιστεραί 10, τά δέ μικρά ωδικά πτηνά πτερυγίζουσι καί τέρπουσιν 
ήμάς έπί 8 μέχρι 18 έτών, βραχυβιώτατα δμως σχετικώς είνε ή  άηδών, ήτις 
έν κλωβώ ουσα μόλις ζ^ 10 ετη, καί ό κοσσυφος ζών τό πολυ μέχρι 15 έτών. 
Τέλος τά παρ’ ήμΐν μέν καν άρια έν κλω βώ  ζώσι 12 μέχρι 15 έτών, τα  επί της 
γενεθ·λίου δμως πατρίδος αύτών, τών Καναριων νήσων, Ιν υπαιθ·ρω δύνανται να 

i ζήσωσι πλείονα χρόνον.
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ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΙ ΕΝ ΤΩι ΒΟΡΒΟΡΩι.
(Μετά είκόνος.)

Έκ τών ολίγων γενών τών ζώων, ατινα ζώντα παρέδωκεν 
ήμΐν ό πρό τοΰ κατακλυσμού κόσμος, ό δράκων (Βεχεμώθ) τής 
Ά γιας Γραφής, ή ό από τών ιστοριογράφων ιπποπόταμος τοδ Νείλου 
καλούμενος, παρέχει ήμΐν ούχί πλέον συνηγοροδν, άλλά λαλοδν 
ζωηρώς παράδειγμα, περί ού ό άποθανών τολμηρός ερευνητής τής 
Αφρικής Χόΰγλιν λέγει δτι ή φωνή τού γίγαντος τούτου ούδέ κατά 
προσέγγισιν δυνατόν νά περιγραφή ύπό τής δυνάμ,εως τοΰ λόγου. 
,,'Ομοιάζει, λέγει, τφ μυκηθμοί βουβάλου, άλλά μυκηθμφ πολλών 
όμοΰ ταύρων συναγωνιζομένων, μυκηθμφ μεμιγμένφ μετά τοδ θορύβου 
σαλπίσματος καί σκαιφ τινι ηχφ τών καταδυομένων ιπποποτάμων, 
προξενούντων τοιαύτην άποτρόπαιον έντύπωσιν, ήν αισθάνονται καί 
αύτά τά έν τοΐς δάσεσιν άγρια θηρία, διότι καί ό θώς καί ή ύαινα 
καί ό λέων σιγώσι καί άκροώνται μετά τρόμου καί προσοχής, οτε 
η πρός σεισμόν ομοιάζουσα καί ώς κεραυνός θορυβούσα φωνή τού 
Βεχεμώθ στροβιλίζεται ύπέρ τήν επιφάνειαν τού υδατος καί άπό τού 
άπωτάτου δάσους εις τό άπώτατον άπηχεΐ.“ Κατά τούς άφ’ ήμών 
λίαν άπομεμακρυσμένους χρόνος τής αρχαίας Λίγύπτου οί κολοσσοί 
ούτοι διέτριβον καθ’ δλον τό μήκος τοΰ Νείλου ποταμού, σήμερον 
δέ, ώς καί δ κροκόδειλος, καθίστανται άφαντοι έκ τοΰ κάτω τοΰ 
καταρράκτου εύρισκομένου μέρους καί μόλις άπαντα τις τοιούτους 
περί τόν λευκόν καί κυανοΰν Νείλον, άνωθεν τοΰ Χαρτούμ, άλλως 
άπαντώσιν έν απασι τοΐς μεγάλοις ποταμοΐς τής Αφρικής καί ταΐς 
μεγάλαις λίμναις τοΰ έσωτερικοΰ, καθ’ ά περί τούτου διαβεβαιοΰσι 
νεώτεροι περιηγηται οιον ό Λάβιγστον, Σβάΐνφουρθ καί Στάνλεϋ. 
Κατά τούς νεωτέρους μάλιστα χρόνους οί περιηγηται έγνώρισαν ήμΐν 
καί μικρόν, άλλ’ ούχί έπαρκώς γνωστόν ιπποπόταμον ζώντα έν Λιβερί^.

Έάν νΰν παρατηρήσωμεν τό κακόσχημον καί τό τφ χοίρφ 
όμοιάζον σώμα τοΰ 2500 χιλιόγραμμα ζυγίζοντος πελωρίου τούτου 
ζώου θά  ’ίδωμεν κεφαλήν, ής τήν δυσ αναλογίαν θά  έννοήσωμεν 
μόνον όταν ίδωμεν αύτό κολυμβών έν τ;> υδατι, διότι οί ρώθωνες 
αύτοΰ, οι οφθαλμοί καί τά ώτα κεΐνται σχεδόν έν εύθυγραμμία, 
τοΰτο δέ ΐνα άφίνη πρός θέαν μόνον τά πρός ιδίαν αύτοΰ ασφάλειαν 
άναγκαΐα μέρη. Τό πρός καταβόθραν όμοιάζον στόμα αύτοΰ ώπλι- 
σμένον έστί δι1 δδόντων, ών μόνη ή δψις προξενεί φρίκην καί τρόμον, 
τό δέ άδρομερές καί κυλινδρικόν σώμα αύτοΰ στηρίζεται έπί τοσοΰτον 
βραχυτάτων ποδών, ώστε ή κοιλία αύτοΰ ένίοτε έφάπτεται τοΰ 
έδάφους, τό δε ρηγματώδες καί δύο έκατοστομέτρων πάχους δέρμα 
αύτοΰ άναφαίνεται δτε μέν μέλαν, ότέ· δέ φαιόν μετά φωτεινών 
κρεατοχρόων σημείων έν τοΐς μαλακοΐς μέρεσι. Μόνον όταν καλώς 
γνωρίσωμεν τόν τρόπον τής διαίτης τοΰ ίπποποτάμου, θά  δυνηθώμεν 
νά σχηματίσωμεν σαφή ιδέαν τής άκομψου αύτοΰ σωματικής κατα
σκευής, διότι έάν περιδιαβάσωμεν τάς δχθας τών περί τούς Τροπι
κούς ποταμών καί λιμνών θ ’ άπαντήσωμεν μέρη, έν οίς δ βόρβορος, 
εχων συχνάκις βάθος ’ίσον πρός άνάστημα άνθρώπου, δείκνυσι 
μακράς αύλακας, ών έκατέρα τών πλευρών αύτής εχει βαθείας 
όπάς, έν αις συναθροίζεται τό υδωρ. Διά τών τοιούτων οπών 
έξολισθαίνουσιν οί ιπποπόταμοι είς τήν ξηράν συρόμενοι διά τής 
κοιλίας καί προωθούμενοι διά τών βραχέων ποδών αύτών.

Ό  ιπποπόταμος πρό παντός τήν προσφιλεστέραν βοσκήν αύτοΰ 
εύρίσκει έν έκείνοις τοΐς μ,έρεσιν, έ'νθα τό ηρεμούν υδωρ καί ή 
αύξησις τοΰ λωτοΰ καί άλλων φυτών έπιτρέπει τήν άποίκησιν αύτοΰ 
καί διατρίβει έν αύτοΐς έφ’ δσον ύπάρχει τροφή, ταύτης δμως δια- 
βρωθείσης μεταβαίνει είς τήν ξηράν, δτε εν τε τοΐς άγροΐς καί ταΐς 
φυτείαις προξενεί τοσοΰτον σπουδαίας ζημίας, ώς εί έγένοντο αυτόθι 
έλέφαντες. Έπί τών άποτόμων όχθών τών ποταμών άναρριχάται 
μετ’ άπιστεύτου δεξιότητος τά δέ ίχνη αύτοΰ αδυνατεί νά παρακολού
θηση καί ό μάλλον έξησκημένος άνθρωπος τής χώρας. Έκεΐ έ'νθα 
διατελοΰσιν ανενόχλητοι εισέτι ύπό τής καταδιώξεως τού άνθρώπου 
μεταβαίνουσιν είς τήν ξηράν καί έν καιρφ ήμέρας καί καθήμενοι

έπί άμμώδους κοιτίδος δπως άναπαυθώσι, κοιμώνται. Τοιαύτην 
θέσιν τών ιπποποτάμων παρίστησιν ή ήμετέρα είκών. Δύο τών 
ιπποποτάμων προσήλθον ΐνα άναπαυθώσιν ύπό τι δένδρον παρά τήν 
δχθην, δπερ παρεσύρθη ύπό τής προσφάτως συμβάσης πλημμύρας 
καί έφ1 ού ύπάρχουσιν ικανοί παλαργοί παρακολουθοΰντες τήν κατα- 
στραφεΐσαν φωλεάν αύτών. Ώ ς πάν πλάσμα έν τφ κόσμφ τούτφ 
κέκτηται τούς έχθρούς καί φίλους αύτοΰ, ουτω καί τά τέρατα ταΰτα 
έ'χουσι τούς ίδιους αύτών φίλους, είς ους έν πλήρει ψυχική γαλήνη 
παραδίδονται. Έπί τοΰ τραχήλου ένός τών άναπαυομένων ίπποπο- 
τάμων κάθηται κατά παράδοξον σύμπτωσιν κομψόν ζεΰγος καθα- 
ρείων περιστερών προσελκυομένων μόνον ύπό τής θερμαινούσης 
άναθυμιάσεως. Έπί τής ρινός τοΰ κοιμωμένου τέρατος ραμφίζει τό 
εύθυμον πτηνόν προσπαθούν νά συλλαβή έ'ντομον, κρυβέν έντός τοΰ 
ρηγματώδους δέρματος αύτοΰ. Ά νωθεν δέ καί πλησίον αύτών ΐστανται 
τά νεογνά έποφθαλμιώντα τά έντομα, ατινα καθέζονται έπί τού δέρ
ματος αύτών. Είς τούς μικρούς τούτους φίλους, δ ιπποπόταμος έπαφίνε- 
ται εύχαρίστως, διότι ούτοί είσικαί φύλακες αύτοΰ, διότι άμ’ ώς διεγερθή 
υποψία τις περί παρουσίας έχθροΰ, τά πτηνά κρώζουσι καί έξυπνίζουσιν 
ουτω τό κοίμώμενον τέρας έκ τοΰ άμερίμνου αύτοΰ ονείρου. Λίαν 
εύχάριστος είνε τό θέαμα, δταν αί μητέρες τών τεράτων τούτων 
βυθίζονται είς τό ύδωρ μετά τών έπί τοΰ τραχήλου αύτών ίπποτικώς 
καθημένων νεογνών ώς τοιοΰτον τι διηγείται δτι ειδεν δ Σβάΐνφουρθ.

ΤΙ θήρα τών θηρίων τούτων δέν είνε ακίνδυνος, διότι καί άνερέ- 
θιστοι προξενοΰσι συχνάκις μέγα δυστύχημα. Οί θηρεύοντες άποφεύ- 
γουσιν δσον τό δυνατόν τήν μετ’ αύτών συνάντησιν έπί λέμβων ευρισκό
μενοι, διότι λίαν εύχερώς δυνατόν νά έξοργισθώσι καί έφορμήσωσι κατ’ 
αύτών καί μάλιστα, έάν οί θηρευταί έπυροβόλησαν πρότερον έναντίον 
αύτών ■ Έκεΐ έ'νθα άγνωστον εισέτι διατελεΐ τό πυροβόλον, οί κάτοικοι 
τών χωρών έκείνων προσπαθοΰσι νά φονεύσωσιν αύτούς διά δοράτων 
καί λογχών, διό καί συνεταιρίζονται πολλοί. Τό κρέας τοΰ ίππο- 
ποτάμου, τό πάχος, τό δέρμα καί οί όδόντες είσιν επαγωγός λεία 
χάριν τής οποίας καί άποφασίζεται δ έπικίνδυνος άγών. Ά λλά  καί 
αύτό τό πυροβόλον είνε άσθενές δπλον διά τό παχύ τοΰ τέρατος 
δέρμα. 'Ο Ροΰππελ έδέησέ ποτε μετά τών άνθρώπων αύτοΰ ώριαΐον 
περίπου καί τραχύν νά διεξαγάγη άγώνα μετά τοιούτου θηρίου καθ’ 
ον πολλάκις είς πολύν περιήλθε κίνδυνον ή λέμ,βος αύτοΰ ΐνα άνα- 
τραπή καί μόνον άφοΰ έξεκενώθησαν κατ’ αύτοΰ είκοσι καί πέντε 
σφαΐραι τοΰ πυροβόλου κατωρθώθη νά φονευθή. Ά π ό  τίνος χρόνου 
ποιοΰνται χρήσιν τών πυροβόλων, ατινα μεταχειρίζονται καί κατά 
τών έλεφάντων, άλλά ταΰτα μάλλον ώς έξολοθρευτικόν μέσον έχρη- 
σιμοποιήθησαν. Έ τι έπικινδυνωτέρα περιγράφεται ή θήρα τών 
ιπποποτάμων έν τή ξηρ^ ή έν τφ υδατι, διότι τό ζώον μετ’ άπελ- 
πισμοΰ τίνος σχεδόν άναλαμ,βάνει τόν πρός τούς πολεμίους αύτοΰ 
άγώνα άπροφυλάκτως έφορμών κατ’ αύτών καί έξαφανίζων αύτούς. 
Τήν έν τφ υδατι πολύωρον κατάδυσιν τοΰ ίπποποτάμου λίαν έξοιγ- 
κωσαν οί πρότεροι περιηγηται, διότι νεώτεροι άκριβέστερον παρα- 
τηρήσαντες ειδον δτι τό ζώον δύναται νά μείνή έν τφ βυθφ πέντε 
τό πολύ λεπτά, μεθ’ ά άνερχόμενον είς τήν επιφάνειαν τών υδάτων 
έκφυσα τό υδωρ είς υψος ένός μέτρου. Όταν οί ιπποπόταμοι άσθε- 
νώσιν ή αίσθάνωνται έγγίζον τό τέρμα τής ζωής αύτών έξέρχονται, 
ώς καί πάντα τά μεγάλα κήτη, είς τήν ξηράν, δπως ένταΰθα άπο- 
θάνωσιν. Ό  Σβάΐνφουρθ παρετήρησεν έν ταΐς ό'χθαις ποταμού, είκοσι 
βήματα πόρρω, ιπποπόταμον ίστάμενον καί στηριζόμενον έπί λόχμης, 
δστις συνεπείς σφαίρας προσβαλούσης αύτόν δέν ήδύνατο νά κινηθή. 
Ένυδρα πτηνά, ένυδρίδες καί κάστορες έξέρχονται πάραυτα είς τήν 
ξηράν, αμ ’ ώς αίσθανθώσι τό τέρμα τοΰ βίου αύτών, τάνάπαλιν δέ χερ
σαία ζώα είσορμώσιν έντός τοΰ υδατος, ώς παντί κυνηγφ γνωστόν έστιν.

'Ως γνωστόν οί Ρωμ,αΐοι ήγαγον τούς κολοσσούς τούτους είς 
τούς διασήμους καί τραχείς αύτών άγώνας δ δέ Κόμμοδος διέταξε 
νά φονεύσωσι πέντε έξ αύτών έν τφ σταδίφ. Μάτην δέ προβάλλεται 
σήμερον ή έρώτησις τίσι μέσοις χρώμενοι οί Ρωμαίοι κατώρθουν νά 
ίυλλαμβάνωσι καί μετακομίζωσι τά τέρατα ταΰτα;
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
'Η ι μ α τ ι ο θ ή κ η  Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ ο υ  τ ο δ  μ ε γ ά λ ο υ  εξετιμήθη εις οδχί 

πλέον τών έκατόν φράγκων. Μετά τόν θάνατον αδτοδ εδρέθησαν iv αδτβ τρεις 
μόνο; στολαί· ή  μία τούτων ήν ή  επίσημος αδτοδ στολή, τής όποιας τρις 
μόνον ειχε κάμει χρήσιν- αί λοιπαί δύο ήσαν τόσω ρυπαραί καί πεπαλαιωμέναι, 
ώστε 8υσκόλως θ ά  έπίστευέ τις, δτι ήτο δυνατόν νά φέρ-jj ταύτας Ιν τοιαύτ-j] 
καταστάσει. Οί πίλοι, αί περισκελίδες, τά δποδήμο,τα καί αδτά τά δποκάμισα 
ήσαν οδχ ήττον εδάριθμα καί έφθαρμένα. Δέν πρέπει λοιπόν νά έκπλαγ-j τις 
έκ τής άπαντήσεως, ήτις έδόθη είς ξένον, δστις ετη τινα πρότερον έπισκεπτό- 
μενος τά οικήματα τοδ Ιν Βερολίνω άνακτόρου Ιζήτησε νά ’ίίϊ] καί τήν βασι
λικήν Ιματιοθήκην. —  Την φέρει έπί τής ράχεώς τοο ό βασιλεύς, τώ άπήντησεν 
ό όδηγός.

*  *
*

Ε ρ ρ ί κ ο ς  ό Δ ’ άπεστρέφετο καθ·’ δπερβολήν εν τε είρήν-Q καί έν πολέμω 
τοδς μακροδς καί σχοινοτενείς λόγους. Μικρόν πρό άξιομνημονεδτου καί κρισί- 
μοο μάχης άπηύθυνεν είς τόν στρατόν άντί πάσης πρός δπέκκαυσιν τής φιλο
πατρίας καί γενναιότητος αδτοδ δημηγορίας τοδς έξής μόνον λόγοος. ,,Ειμαι 
βασιλεύς δμών, είσθε γάλλοε, ΐδοδ ό έχθ·ρός!“

* * *
Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς  ό ΙΔ ' κ α ί  ό π ρίγκ η ψ  τ ο δ  Κ ο ν δ έ . Μετά τήν μάχην 

τοδ Σενέφ μετέβη ό πρίγκηψ, "να δποβάλ-jj τά σεβάσματα αδτοδ τφ βασιλεϊ. 
Ή  Αδτοδ Μεγαλειότης προσήλθεν, ινα δποδεχθ-jj αδτόν μέχρι τής κοροφής τής 
κλίμακος. Ό  πρίγκηψ άνήρχετο έπιπόνως ενεκα τής άρθ-ρίτιδος, ήτις τόν κατέ- 
τροχε καί εκραξε. ,,Ζητώ συγγνοίμην, μεγαλειότατε, άν γίνωμαι αίτιος νά περι
μένω ή  Τ μ . Μ εγαλειότης.“  Ό  βασιλεδς άπήντησε· ,,Μή βιάζεσθε, έξάδελφέ 
μου, δταν τις φέρ-β τό βάρος τόσων δαφνών, δέν δύναται νά βαδίζτ) ταχέως."

*  *
*

'Ο έ π ίσ κ ο π ο ς  κ α ί  δ Κ α ρ λ ο μ ά γ ν ο ς .  "Οτε ό ίερεδς Λουδγήρος, επί
σκοπος τής Μονσιέρης, άνεγίνωσκε τάς συνήθ-εις αδτοδ εδχάς, προσεκάλεσεν 
αδτόν, ίνα τώ όμιλήσ-jj b Καρλομάγνος· b ίερεδς μετέβη τότε μόνον, άφοδ 
έπεράτωσε τό ιερόν καθήκον. Έ ρωτήσαντος δέ τοδ βασιλέως διά τί εκαμεν 
αδτόν νά περιμέν-jj έπί τοσοδτον. -— Διότι, άπήντησεν ό έπίσκοπος, ώμίλουν είς 
δεσπότην δπέρτερον σοδ.

*  *
*

Τ ό  μ έ γ α  ν ό μ ισ μ α  Λ ο υ δ ο β ί κ ο υ  τ ο δ  ΙΔ '. Μετά τόν θάνατον τοδ 
Τοορεννίοο Λουδοβίκος b ΙΔ ' ώνόμασε διά μιας οκτώ στρατάρχας τής Γαλλίας. 
'Ο Δεπρεώ ειπε τότε, δτι ό βασιλεδς ήλλαξε τό μέγα νόμισμά του μέ κερμάτια.

*  *
*

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  ό ν ε ώ τ ε ρ ο ς  έξοστρακισθ-είς τοδ βασιλείου τών Συρακουσών 
καί Ιρωτώμενος δπό Ιλληνος ποιαν άπεκομίσατο ωφέλειαν έκ τής φιλοσοφίας 
τοδ Πλάτωνος. —  Τήν ωφέλειαν, άπήντησε, τοΰ νά βλέπω άπαθώς τής τύχης 
τήν άστάθειαν καί νά δπομένω αδτήν άγογγύστως.

* **
'Ο Κ ικ έ ρ ω ν  κ α ί ή  ρ ω μ α ί α  δ έ σ π ο ιν α . Δέσποινα ^ωμαία όμιλοδσα 

περί τής ήλικίας αδτής έπί παρουσία τοδ Κικέρωνος διϊσχυρίζετο, δτι δέν ειχεν 
δπερβή τό 40ον τής ήλικίας αδτής ετος. ,,Δέν δύναμαι νά μή πιστεύσω τοΰτο, 
ειπεν ό Κ ικέρων μοί τό επαναλαμβάνετε άπό δέκα ήδη  έτών.“

*  *
*

'Ο Μ α λ έ ρ β  κ α ί ό ε π α ρ χ ι ώ τ η ς  π ο ιη τ ή ς .  Ποιητής επαρχιώτης είχε 
συνθέσει φδήν είς τόν βασιλέα, εφερε δέ αδτήν είς τόν Μαλέρβ ζητών τήν 
γνώμην τοΰ μεγάλου ποιητοΰ· ούτος άναγνοδς τώ  άπήντησεν, δτι δέν είχεν ή 
νά προσθ-έσν] είς τό ποίημα ?ξ μόνον λέξεις, ό δέ ποιητής τής ω δή ς παρε- 
κάλεσεν έπιμόνως τόν Μ αλέρβ, ίνα τόν άξιώσ-β τής τιμής, νά γράψ-g αδτάς ιδιο- 
χείρως. 'Ο δέ Μαλέρβ κατόπιν τοδ τίτλου, ω δ ή  ε ις  τόν  β α σ ι λ έ α ,  έγραψε, 
δ ι ά  νά  άνάψ·(] τ ή ν  π ίπ α ν  τ ο υ · καί πτύξας τό χειρόγραφον άπέδωκεν αδτό τφ 
ποιητή, δστις εδχαριστών άπήλθε χωρίς νά ίδ-jj τά γεγραμμένα.

* * *
'Ο ά κ α δ η μ α ι κ ό ς  Φ ο ν τ ε ν έ λ λ  έοωτώμενος πώς κατώρθωσε ν’ άπο- 

κτήσ-β τοσούτους φίλους καί οδδέ Ινα εχθρόν. Διά τών έξής δύο άξιωμάτων, 
είπε. ,,Τ ά πάντα είνε δυνατά" καί ,,πάντες εχουσι δίκαιον.“

*  **
Π ν ε υ μ α τ ώ δ η ς  σ τ ρ α τ ιώ τ η ς .  'Ο μιλόρδος Μ αλβοροδγ βλέπων τό 

καλόν παράστημα καί τό άρειμάνιον δφος στρατιώτου ζωγρηθέντος έν rjj μάχ-g 
τοδ Χόστεβ, τφ ειπεν· δν δπήρχον πεντήκοντα χιλιάδες άνδρών, ώ ς οί έν τφ 
γαλλικφ στρατφ, δέν ήθελε βεβαίως πάθει τοιαύτην ήτταν. —  Μά τήν άλήθειαν 
δπέλαβεν ό γρεναδιέρος εΐχομεν άρκετοδς ανδρας ώ ς έμέ, μάς ελειπεν δμως είς 
μόνος ώ ς σείς.

—  ---------------------------

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.
Ή  Ευρώπη άπέκαμ,ε παρασκευαζόμενη είς πόλεμον · κατε- 

κάμφθη υπό της σιδηράς αυτής πανοπλίας· ή φοβερά άνθρωποκτονία, 
ήν πάντες φοβούνται, ήν πάντες αγωνίζονται νά παρεμποδίσωσιν, 
άλλ’ ήτις φεύ! μέλλει άναποδράστως νά ένσκόψη χειμάρρους άιματος 
κυλινδούσα, κρατεί τούς λαούς υπόπτους κατέναντι άλλήλων, ύπόδρα 
προσβλεπομένους, πυρετωδώς εργαζομένους είς κατασκευήν ώς ενεστι 
καταστρεπτικωτάτων οργάνων άλληλοκτονίας καί ολέθρου. Ό  βλέ
πουν πρός τίνα σκοπόν καπνίζουσιν αί καπνοδόχοι τών οπλοποιείων 
καί τί γίνεται κατά τό πλεϊστον ό εκ τών εγκάτων τής γής έξο- 
ρυσσόμενος σίδηρος, σκέπτεται αν ήξιζε τόν κόπον νά καυχάται πάλαι 
δ Προμηθεύς δτι κατεβίβασε τό πΰρ έξ ουρανού καί δτι έδίδαξε τούς 
ανθρώπους νά κατεργάζωνται τόν σίδηρον, σκέπτεται άν ή έπιστήμη 
δέν κατήντησεν έπικίνδυνον καί έπάρατον δργανον έν ταΐς χερσί τοΰ 
άνθρώπου.

Ά λλά  τάς μελαγχολικάς καί άπαισιοδόξους ταύτας σκέψεις 
διασκεδάννυσι ή μεγαλεπήβολος εορτή, δι’ ής μεγαλόφρον έθνος 
πανηγυρίζει τήν. άμφιετηρίδα γεγονότος κατ’ έξοχη ν σημαντικού έν 
τη ιστορία της ανθρωπότητας · ή εορτή αυτη δεν ομοιάζει πρός 
άλλας, άίτινες συνήθως είνε άποθέωσις ένός · αυτη είνε εορτή δλο- 
κλήρου έθνους, ετι πλεΐον, ολοκλήρου τής άν&ρωπότητος άντιπροσω- 
πευομένης ούχί είς δ,τι εχει βάρβαρον, θηριώδες, αιμοδιψές, άλλ’ 
είς δ,τι εχει εύγενές, υψηλόν, μέγα, άληθώς ανθρώπινον · τοιούτος 
πανηγυρισμός ήρμοζεν είς τήν εκατονταετηρίδα της ά ν α κη ρ ύ ξ ε ως  
τών δ ι κ α ι ω μά τ ων  τοΰ ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  τήν μοναδικήν αύτήν χρονο
λογίαν, έξ ής νέα εποχή άνέτειλε διά τό άνθρώπινον γένος.

Ή  εκθεσις τών Παρισίων, τό θαυμασιώτατον πράγμα, δπερ 
άπό καταβολής κόσμου ειδον άνθρώπινοι οφθαλμοί, είνε μεγαλο
πρεπής καί υπέρλαμπρος θρίαμβος τής ειρήνης καί τής έργασίας · 
έπί τοΰ κατά τόν έλληνικόν ρυθμόν άνεγηγερμένου έν τη εκθέσει 
οίκίσκου φέρεται μεγάλοις γράμμασιν ή έπιγραφή: Τίχτευ &νατοΐβι,ν 
ειρήνη μέγαν πλοντον  · άλλ’ ό στίχος ουτος τοΰ αρχαίου ποιητοΰ 
ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς Ιμβλημα τής δλης έκθέσεως, διότι άνευ 
τών αγαθών εικοσαετούς σχεδόν ειρήνης τών δυτικών τής Ευρώπης 
χωρών, ουτε αί βιομηχανία'., ουτε αί βιοτεχνίαι, ουτε αί τέχναι 
τηλικαύτας ήθελον έπιτελέση προόδους, ούδέ τοσοΰτος πλούτος άπο- 
ταμιευμάτων ήθελεν άποθησαυρισθη υπό τών λαών.

Ή  Παγκόσμιος τών Παρισίων εκθεσις διαιρείται είς τέσσαρα 
μεγάλα τμήματα, τήν έπί τοΰ πεδίου τοΰ Ά ρ εω ς  κυρίως εκθεσιν καί 
τά παραρτήματα αύτής, τό Τροκαδερό, τήν Προκυμαίαν τοΰ Όρσαί 
καί τήν Πλατείαν τών Απομάχων. Κατέχουσι δέ τά τέσσαρα ταύτα 
τμήματα έ'κτασιν έβδομήκοντα εκταρίων.

Πρός έπαξίαν περιγραφήν τού μεγαλεπηβόλου καί έξοχου τούτου 
έργου Ιπρεπε τόμοι ολόκληροι νά συνταχθώσι · άλλά καί τούτο δέν 
ήρκει · αί λέξεις άντιπροσωπεύουσιν είς τό άνθρώπινον πνεύμα ώρι- 
σμένας εικόνας έκ τής τέως άντιληπτικής έμ,πειρίας ληφθείσας · 
ποιαν σημασίαν δύνανται νά εχωσι διά τόν χωρικόν, δι’ δν ή υδρό
γειος σφαίρα περατοΰται είς τόν αγρόν του, αί λέξεις αί γλη ήλε- 
κτρικοΰ φ ω τ ό ς ;  μόνον δ,τι είδέ τις απαξ τουλάχιστον δύναται νά 
φαντασθη πάλιν, ή παρεμφερές πρός τό θεαθέν νά πλάση διά τής 
φαντασίας. \-\λλ’ άφ’ ου τοιοΰτο .μεγαλοόργημα τής άνθρωπίνης 
παντεχνίας ούδέποτε άλλοτε συνετελέσθη, ποια συγκριτική είκών 
δύναται νά διασαφήνισή έν τώ πνεύματι τών άναγνωστών ήμών τήν 
έν συνόλω ή έπί μέρει άποψιν τής έκθέσεως, τήν πανοραματικήν 
μαγείαν, τήν καλειδοσκοπικήν γραφικότητα, τήν φανταστικήν ώς έν 
παραμυθίψ τής χαλιμάς λαμπρότητα, τήν έ'κστασιν έν μέσω πρωτο
φανούς καί άγνώστου κόσμου; Καί πώς νά παραστήση ό γράφων 
τά θαυμάσια έκεΐνα, πώς νά φωτογραφήση είς τάς ψυχάς, έν δλψ 
τώ κάλλει καί τώ μεγαλείφ, τήν υπερφυά εικόνα τής Έ κθέσεω ς; 
Διά λέξεων; νΩ, αύται αί ταλαίπωροι λέξεις! άλλοτε, δτε αί άνάγκαι
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τής ψυχής ήσαν όλιγώτεραι καί έ βίος ήττον περίπλοκος, ήρκουν 
ισως πρός άναπαράστασιν καί τών ψυχικών συναισθημάτων καί τών 
έκ τής φύσεως έντυπώσεων, άλλά νΰν; έκθλίβονται, συμπιέζονται, 
στραγγαλίζονται, δπως άποδώσωσι έν γραφική λεπτομερείς τήν άντί
ληψιν, άλλά μάτην · τό πάλαι ή θάλασσα έχαρακτηρίζετο δι’ ένός 
κοσμητικοΰ έπιθέτου, ή δέ άνατολή τοΰ ήλιου δι’ ένός στίχου, τώρα 
πληροΰνται σελίδες δλαι- οί συγγραφείς άποπειρώνται νά μεταβάλωσιν 
είς χρωστήρα τήν γραφίδα, άλλ’ αί λέξεις στερούνται φωτός, άέρος, 
χρώματος, καί δσον άριστοτέχνης καν η ό συγγραφεύς δέν δύναται 
νά παρουσιάση πρό τών δφθαλμών τοΰ άναγνώστου αύτοΰ §ν δάσος, 
έπί παραδείγματι, μεθ’ δλων αύτοΰ τών άποχρώσεων, τής ιδιαιτέρας j  

αυτού φυσιογνωμίας, ώς θά  κατώρθουν αύτό οί ίδιοι δφθαλμοί τοΰ j 
βλέποντος. Τοΰτο άκριβώς δύναται νά λεχθη καί εις τούς φίλους 
άναγνώστας τής Π ρ ο ό δ ο υ : τήν μόνην άρίστην, τήν μόνην άληθή 
περιγραφήν τής Παγκοσμίου Έκθέσεως τών Παρισίων ήδύναντο νά 
κάμωσιν οί . . . δφθαλμοί των.

Έ ν τών μάλιστα ένδιαφερόντων τμημάτων τής Έκθέσεως 
είνε τό τής Ιστορίας τής Έργασίας, άπό τής άγριας ή λίθινης 
έποχής μέχρι τών χρόνων ή μ ώ ν  έν τφ τμήματι τούτφ παρακολουθεί 
τις βήμα πρός βήμα τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος διά μέσου τών 
αιώνων. Τό δλον τμήμα διαιρείται είς τέσσαρας υποδιαιρέσεις 1. Ά ν - I 
θ-ρωπολογίαν, Εθνογραφίαν, Αρχαιολογίαν, 2. Ελευθερίους τέχνας, }
3. Τέχνας βιομηχάνους, 4. Μέσα μεταφοράς. Υψηλά έπί τών τειχών 
είσί κεχαραγμένα χρυσοϊς γράμμασι τά δνόματα τών πρωταθλητών [ 
τοΰ πολιτισμού, καί αί εικόνες τών διαπρεπεστάτων έν τη φορά τών 
αιώνων αντιπροσώπων τών επιστημών.

Πρός αίσθητοποίησιν τής ιστορίας τής έργασίας έν ίδίφ χώρφ 
παρίστανται άγριοι άνθρωποι ήμίγυμνοι, ή δερματοφοροΰντες, ή 
περίζωμα έκ φύλλων φέροντες, έργαζόμενοι σιωπηλώς έν σπηλαίοις, 
υπό βράχους, υπό σκηνάς, μεταξύ δένδρων. Τά έκ κηρού άνδρείκελα 
ταΰτα μ,ετά τηλικαύτης τέχνης είσί κατεσκευασμένα ώστε άπατώσι 
τό βλέμμα μακρόθεν. Ένταΰθα δύο άγριοι πελεκώσι πέτρας · έκεΐ 
μαΰροι ήμίγυμνοι τήκουσι διά τού πυρός μ,έταλλα· είνε χάλκινη 
ή έποχή · ειτα άνατέλλουσιν αί πρώται αύγαί τοΰ πολιτισμοΰ · οί 
πρώτοι τεχνΐται κατασκευάζουσιν έκ λίθων ή μετάλλων τά πρώτα 
πρός άμυναν αύτών δπλα · ουτω δέ καθεξής αί βιοτεχνίαι καθι- 
κνούνται μέχρι τών ημερών ήμών.

Ά λ λ ’ άν οί άνθρωποι ούτοι δέν είνε ζώντες ΰπάρχουσιν δμως 
άλλοι έν άλλφ τμήματι τής έκθέσεως έπίσης παράδοξοι καί ξενο- 
φυείς έκ σαρκός καί αίματος. Έν τη Α π ο ι κ ι α κ ή  Ε κ θ έ σ ε ι  έκ- 
τίθενται είς θέαν πολυάριθμ,οι έργάται, έλθόντες έξ έκάστης άποικίας 
έν τη έθνικνη αύτών στολή. Πάντες σχεδόν οί τύποι τών άνθρω
πίνων φυλών συνεκεντρώθησαν έπί ένός σημείου έξ Ά σίας καί 
Αφρικής. Σενεγάλιοι σιδηρουργοί (σαρακολέ), υφανταί (λεβού), 
χρυσοχόοι (σαμβαλοαβέ), υποδηματοποιοί (ούσλούφ) καί ίερεύς μετά 
καλύβης έκ βαμβού. Παχνΐνοι, φέροντες χιτώνα έκ φλοιού δένδρων, 
έ'χοντες ρινισμένους καί άπολήγοντας είς όξύ όδόντας, Όκαναλάται 
μέ τάς πιρόγας των, Κανάκαι ριγοΰντες έπί τής φλοιάς τοΰ οίκίσκου 
των καί ποθοΰντες τόν πυρπολούντα ήλιόν των, Γιαβαναΐοι, οιτινες 
έσχημάτισαν μικράν ιδέαν περί τοΰ προέδρου τής Γαλλικής Δημο
κρατίας Καρνώ, διότι δέν έ'φερεν άλεξιβρόχιον, καθόσον έν τη πατρίδι 
αύτών δσον υψηλοτέραν θέσιν κατέχει τις τόσφ μεγαλείτερον άλεξι- ί  

βρόχιον φέρει, Άνναμΐται μασσώντες βετέλ , εΐδος μαύρου πεπέρεως 1 
καταμαυρίζοντος καί καταφθείροντος τούς δδόντας, Καβύλοι, ών αί 
γυναίκες λευκήν ποδήρη στολήν φοροΰσαι όφαίνουσι σοβαρώς όπισθεν 
μηχανήματος άπό πρωίας μέχρις έσπέρας χωρίς νά ύψώσωσι τούς δφ- 
θαλμούς, Καβών άγνοοΰντες τήν χρήσιν τοΰ χρήματος, διότι ή έτήσιος 
έργασία έκάστου αύτών άποφέρει έκεΐ κάτω 5 τουφέκια μέ λιθοπέτρας, 
10 υποκάμισα, 2 καλύμματα τής κεφαλής, 4  ζώνας, 4  περιδέραια 
ύάλινα, 20 μαχαίρια, 2 σκεπάσματα καί ήμίσειαν λίτραν πυρίτιδος.

Περί τής ιστορίας τής κατοικίας τοΰ άνθρώπου, ήτις έξετελέσθη 
κατά τό σχέδιον τού διασήμου άρχιτέκτονος τοΰ Μελοδράματος κ.

Γκαρνιέ, καί έν ή άπό τών αρχετύπων σπηλαίων καί καλυβών και 
σκηνών άνελίσσεται βαθμιαίως ή Ιδιοφυία καί έπινόησις τοΰ άνθρώπου 
μέχρι τών νεωτάτων θαυμασίων τής άρχιτεκτονικής, δέν θά έκτα- 
θώμεν, ούδέ περί τών άλλων οικοδομών τών παριστωσών γραφικώς 
τήν άρχιτεκτονικήν τών διαφόρων λαών τής υφηλίου · δέν θά  ένδια- 
τρίψωμεν ούδέ είς τό πελώριον καί καταπληκτικής μεγαλουργίας 
τμήμα τών μηχανών, ούδέ είς τάς βιοτεχνικάς έκθέσεις τής λεπτό- 
δερματουργικής, τής ώρολογοποιίας, τής μυρεψίας, τής καλλιτεχνικής 
μεταλλοχυτικής, τής υαλουργίας, τής κρυσταλλουργίας, τής ταπη
τουργίας, τής μεταλλευτικής, τής λευχειματοποιίας, τής σειρητοποι- 
ίας, τής δερματουργίας, τής θήρας καί αλιείας, τής δασικής έκ- 
μεταλλεύσεως, τής άμαξοποιίας, τής άδαμαντοκοπτικής.

Δέν θά  ένδιατρίψωμεν ούδέ είς τό έ'ξοχον τμήμα τών ώρ α ί ων  
τεχνών, έ'νθα είσίν έκτεθειμέναι υπέρ τάς 5000 εικόνων, θ ’ άνα- 
φέρωμεν μόνον έν παρόδφ, δτι έν τφ έλληνικφ τμήματι, δπερ έμποιεΐ 
άρίστην έντύπωσιν, θαυμάζονται πρό πάντων τά ελληνικά μάρμαρα 
καί οί έλληνικοί τάπητες, καί θά  φθάσωμεν είς τό έ'ργον, δπερ, ού 
μόνον διά τοΰ γιγαντιαίου αυτοΰ υψους καί τοΰ πελωρίου ό'γκου, 
έλκύει ύπέρ πάντα τήν προσοχήν καί τό ενδιαφέρον τών έπισκεπτών 
τής έκθέσεως, άλλά καί διά τήν τόλμην τής έπιβολής, τήν έπιμονήν 
τής έκτελέσεως έπισπα τόν θαυμασμόν τής ύφηλίου, ώς τό μεγαλεπη- 
βολώτατον άπό κτίσεως κόσμου άρχιτεκτονικόν μεγαλούργημα: είς 
τόν πύργον τοΰ Άίφελ.

Έν τη άρχαιότητι ό κολοσσός τής Ρόδου ένεποίει θαυμασμόν 
καί έθεωρεϊτο ώς Ιν τών επτά θαυμάτων τού κόσμ,ου, ή δέ φήμη 
αύτοΰ έ'φθασε μέχρις ή μ ώ ν  καί δμως ό κολοσσός ούτος είνε αύτό- 
χρημα παιδικόν άθυρμα συγκρινόμενος πρός τόν σιδηροΰν γίγαντα, 
δστις ύψοΰται έπί τής προκυμ,αιας Όρσαί κατέναντι τής γεφύρας 
τής Ίέννης.

Ή  βάσις τού πύργου Ά ΐφ ελ  κατέχει έν έκτάριον καί τό μέν 
πρώτον διάζωμα ύψοΰται είς 60 μέτρων υψος, τό δεύτερον είς 115, 
τό τρίτον είς 207 καί τό τέταρτον είς 273.

Είς τό πρώτον διάζωμα έκτελεϊται ή άνάβασις δι’ άναβάθρας 
εύθυγράμμου, άρκούντως άναπαυτικής, άρκούντως πλατείας, ής ή 
κλίσις εινε ούχί τόσον άπότομος, τό δέ υψος τών βάθρων μικρόν · 
είς έκάστην καμπήν υπάρχει μικρόν έπίπεδον πρός άνάπαυσιν, δεξιά 
δέ καί αριστερά σιδηρόπλεκτον δικτυωτόν.

Τό πρώτον διάζωμα έ'χει έπιφάνειαν 4200 μέτρων, καί τό 
μέν κέντρον κατέχει ό μέγας σιδηροΰς ό'γκος τοΰ πύργου, ό σκελετός 
τοΰ μεγαθηρίου, παρ’ αύτόν δέ κεΐνται τά μηχανήματα τεσσάρων 
άνελκυστών (ascenseurs) · πέριξ τής πλατείας είσί καταστήματα 
εύρύχωρα πολυτελώς διεσκευασμένα, ζυθοπωλεία, άγγλικόν, ρωσσικόν, 
άλσατιανόν, τόν έθνικόν ίδιάζοντα χαρακτήρα έ'χον έκαστον περί δέ 
τά καταστήματα αύτά, ώς ζώνη περιβάλλουσα καί αύτά καί τήν 
πλατείαν, περιθέει εύρύς διάδρομος υψηλάς κιγκλίδας εχων έπί τού 
χείλους τού πύργου.

Ά λ λ ’ άπό τού πρώτου είς τό δεύτερον διάζωμα ή κλίμαξ 
μεταβάλλεται· καθίσταται στενή καί έλικοειδής καί κάθετος, ώς 
τουρκικού μιναρέ · ό άνερχόμενος δέν βλέπει έκτός τοΰ πύργου διότι 
έ'χει τήν κεφαλήν έστραμμένην πρός τά άνω, ώστε δέν υπάρχει φόβος 
μή ζαλισθη έκ τοΰ υψους.

Ύπεράνω τοΰ τετάρτου διαζώματος έγείρεται θόλος διηρημένος 
είς 4 δωμάτια, ατινα παρεχωρήθησαν είς σοφόν πρός μετεωρολογικάς 
καί άστρονομικάς παρατηρήσεις. Ύπεράνω τοΰ θόλου ευρίσκεται 
ήλεκτρικός φάρος, ου ή λυχνία φέρει τρεις φακούς, κυανοΰν, λευκόν, 
έρυθρόν, τά έθνικά τής Γαλλίας χρώμ,ατα, ατινα περιστρέφονται 
βραδέως περί τόν θόλον, ώς φωτεινή γαλλική σημαία έξαστράπτουσα 
έν τη σκοτίοι. Έκ τοΰ περιβόλου τής Έκθέσεως δ φάρος ουτος δέν 
είνε ορατός · δπως τόν ιδη τις άπαιτεΐται ν’ άπομακρυνθη 1500 
μέτρα · είς άντιστάθμισιν δμως είνε δρατός μέχρις άποστάσεως 

, 97 χιλιαμέτρων. Ύπεράνω τοΰ φάρου εινε μικρός έξώστης κείμενος 
| επί υψους άκριβώς 300 μέτρων.
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Κατ’ άρχάς έπιστεύετο δτι δ πύργος τοϋ Ά ϊφελ είνε ολως ; 
άχρηστος είς ούδένα άλλον πρακτικόν σκοπόν χρησιμεύων η μόνον j 
πρός έκμετάλλευσιν κατά τό διάστημα τής έκθέσεως, καί δμως κατά 
μικρόν καταφαίνεται ή χρησιμότης αύτοΰ· διά τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός, 
διευθυνθέντος έκ τοΰ υψους πρός τόν Σηκού άναν, έσώθη έκ βεβαίου 
κινδύνου ναυαγησαν πλοιον · αι έπιστημονικαί παρατηρήσεις πυκνάς 
διαδέχονται άλλήλας, έπί πάσι δέ δ πύργος χρησιμεύει ώς κολοσ- 
σιαΐον άλεςικέραυνον προφυλάσσον δλην τήν Έκ9·εσιν.

Ήμέραν τινά σφοδροτάτη θύελλα έπέσκηψεν έπί τών Παρι- 
σίων- οί δ’ έπί τοΰ τρίτου διαζώματος εργαζόμενοι έργάται άπήλαυσαν 
θεάματος σπανίου καί μεγαλοπρεπεστάτου. Τά νέφη εύρίσκοντο 
κάτωθι αύτών, έν φ δ’ άνωθεν δ ήλιος εβαλλε φλογέράς τάς άκτινάς 
του, ύπ’ αύτούς ή χάλαζα καί ή βροχή κατέκλυζον τό Πεδίον του 
Ά ρεω ς. Ό  βρόμος τών έκρηγνυμένων κεραυνών άντήχει διά τών 
σιδηρών τοΰ πύργου συμπλεγμάτων 
έφ’ ών συνεχώς έκρότει ή ράγδην κατα- 
πίπτουσα χάλαζα.

Ό τε έπρόκειτο ν’ άνεγερθ^ή ό 
πύργος ουτος, πλήν τών έπιστημονικών 
δυσχερείων καί τών πολλαπλών έμπο- 
δίων, ό άρχιτέκτων Ά ϊφελ ήναγκάσθη 
ν’ άντιπαλαίση καί πρός άντίδρασιν 
καθαρώς καλλιτεχνικήν. Δεκάδες συγ
γραφέων καί καλλιτεχνών έκ τών έπι- 
σημοτάτων άπηύθυναν έ'ντονον ανα
φοράν πρός τήν Κυβέρνησιν διαμαρ- 
τυρόμενοι κατά τής άνεγέρσεως τοιού- 
του πελωρίου ό'γκου, μέλλοντος ν’ 
άσχημίση τούς Παρισίους, καί δρθου- 
μένου έκεΐ πρός αίσχος τής καλαισθη
σίας τής παγκοσμίου πόλεως. Τό 
σιδηρότευκτον μεγαλούργημα έπερα- 
τώθη, καί ήδη πάντες σχεδόν ούτοι 
κλίνουσι τήν κεφαλήν πρό τής σιδη
ράς θελήσεως καί τής αρχιτεκτονικής 
μεγαλονοίας τοΰ άνδρός, δστις έσχε- 
δίασε καί ηγαγεν είς πέρας τοιοΰτο 
εργον. Διότι είνε πανθομολογούμενον 
δτι ή κατασκευή τοΰ πύργου τούτου 
είνε θρίαμβος τής αρχιτεκτονικής. Ό  σίδηρος τοΰ πύργου τούτου εχει 
βάρος 7,300.000 χιλιογράμμων ( 5 ι/ 2 έκατομ. οκάδων)· άλλά μετά 
τόσης ακρίβειας έγένοντο οί ύπολογισμοί, καί τόσον έπιτυχώς έξετε- 
λέσθησαν τά σχέδια καί προσηρμόσθησαν πρός άλληλα τά τεμάχια, 
ώστε μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ έργου, γενομένων διά τοΰ καθετο
μέτρου πειραμάτων άπό τής κορυφής, εύρέθη δτι δ άξων τοΰ πύργου 
δέν αποκλίνει ούδέ κατά χιλιοστόμετρον άπό τοΰ κέντρου τής βάσεως!

Καί ήδη ό πύργος τοΰ Ά ϊφ ελ κατέστη τό ένδιαφερώτατον 
τών θεαμάτων τής Παγκοσμίου Έκθέσεως· άπό τών Άγγλων περιη
γητών, οΐτινες κατετεμάχισαν τήν άπ’ αυτοΰ άνηρτημένην πελωρίαν 
σημαίαν, δπως φυλάςωσιν ώς κειμήλια τά ράκη αυτής, μέχρι τών 
λαμβανόντων πιστοποιητικά έκ τοΰ έπί τοΰ δευτέρου διαζώματος 
γραφείου τοΰ Φι γ α ρ ώ δτι άνήλθον μέχρις έκεΐ, πάντες δμοφώνως 
καί παντοιοτρόπως δεικνύουσι τόν θαυμασμόν αύτών είς τόν μεγαλουργόν 
άρχιτέκτονά του · τό ομοίωμα τοΰ πύργου κατέστη υπό ποικίλην

υλην καί μέγεθος σπουδαιότατον άντικείμενον έμπορεύματος · ώραΐον 
έκ χάλυβος όμοίωμα προσηνέχθη ύπό τών έργατών τοΰ πύργου είς 
τόν πρώτον άρχοντα τής Γαλλικής δημοκρατίας· ή τυπογραφία δϊέ- 
σπειρε τήν εικόνα αύτοΰ καθ’ εκατομμύρια μέχρι περάτων τής γής · 
ούδέ έκ μελιπήκτου ετι ομοιώματα αύτοΰ έ'λειψαν.

Ό  ένθουσιώδης ούτος θαυμασμός είνε δίκαιος · τό μέγα εχει 
τήν δύναμιν νά έπιβάλλεται.

άπολαύων φήμης, ής άπέλαυεν άλλοτε 
δ Van D yk  παρά τή αυλή Καρόλου 
τοΰ Γ  καί οί μαθηταί καί διάδοχοι 
αύτοΰ L evy  καί βαρωνέτος Godfrey 
Kneller έν Ούΐνδσωρ, δτε δ μεγα
λοφυής Κάρολος δΒ 'ε ίχ ε  συναθροίσει 
περί αύτόν τούς μάλλον έπί ευτρά
πελη πνεύματος διακρινομένους άγ- 
γλους εύγενεΐς καί τάς χαριεστέρας 
τής έποχής έκείνης γυναίκας, ιν α  
λ η σ μ ο ν ή σ η, ώς ελεγε, τάς θ λ ί 
ψε ι ς  τ ή ς  έ ξ ο ρ ί α ς, προσεκλήθη 
ύπό τής αύτοκρατείρας Φρειδερίκου, 
δπως είκονίση τόν διάδοχον τοΰ έλλη- 
νικοΰ θρόνου Κωνσταντίνον καί τήν 
μνηστήν αύτοΰ ήγεμονίδα Σοφίαν.

Τήν παγκόσμιον αύτοΰ φήμην ώς 
προσωπογράφου έκτήσατο δ Άντζελη, 
άφ’ ής έξέθετο έν Βερολίνφ εικόνα 
βιενναίας βαρωνίδος, έπανειλημμένως 
δέ εκτοτε εσχε τήν τιμήν νά παρα-
στήση έπί τής οθόνης διά τοΰ άπα-
ραμίλλου αύτοΰ χρωστήρος τόν αύτο- 

ΕΡΡ1ΚΟΣ ΦΟΝ ^ Ν Τ Ζ Ε Λ Η . κράτορα Φραγκίσκον Ιω σή φ , τούς
αύτοκράτορας τής Γερμανίας, τούς 

άρχιδοΰκας καί τάς άρχιδουκίσσας τής Αυστρίας, δκτάκις τόν πρίγκηπα 
τής Ούαλλίας, τό άνθος τής αύστριακής, γερμανικής, άγγλικής καί 
ρωσσικής αριστοκρατίας καί τούς διασημοτέρους τών συγχρόνων τής 
Εύρώπης άνδρών, πλήν τοΰ πρίγκηπος Βίσμαρκ, ού τήν προσωπο
γραφίαν, δτε προσεκλήθη τφ 1879, άπεποιήθη νά έκτελέση άπο-
φεύγων, ώς είπε, νά θίξη τήν φιλοτιμίαν τών γερμανών συναδέλφων
αύτοΰ.

’Επιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν προσεχώς άντίγραφα τών 
είκόνο>ν τοΰ διαδόχου Κωνσταν^νου καί τής πριγκηπίσσης Σοφίας,, 
παραθέτομεν έν τή πρώτη σελίδι τοΰ παρόντος τεύχους άντίγραφον 
τής υπό τοΰ Άντζελη γραφείσης είκόνος τής άρχιδουκίσσης Μαρίας 
Θηρεσίας, τρίτης συζύγου τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ τοΰ αύτοκρά
τορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ, τοΰ άρχιδουκός Καρόλου Λουδοβίκου 
καί διαδόχου τοΰ θρόνου τής Αύστρίας, έν δέ τή τελευταίςι τήν 
αυτοπροσωπογραφίαν τοΰ διασήμου καλλιτέχνου.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΦΟΝ ΑΝΤΖΕΛΗ.
(Μετά είκόνος.)

Ό  περιώνυμος τής Αύστρίας προσωπογράφος ’Ερρίκος φόν 
Άντζελη, δ παρά τή άνωτάτη τής Βιέννης άριστοκρατίο». τής αύτής

Υπεύθυνος Σοντάκτης· Λουδοβίκος Βέρνερ. Διεοθυντής καί έκδοτης- Κ. Γ. Κωνσταντινίδης. Τόποις· Φρειδερίκου Γιάσπερ.


