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Αίώνίς πολλοί χβκα'ζονται £ως ou Xa6ossi ουατα- 
βί* τινα καί όγχο* τά άνόργανα 5»τα διά χημική; 
«υνθέσεως άνίπαιοδήτως καί άφΐνώς γινομένης. Πα- 
ριτηρήθη τωόνν. «ίς βαθύτατα μ«ταλλιϊ* πρό έ<α<ο*. 
τ«*τηρίδων έγκαταλίλιιμμένα οτι όμοιιδή μόρια συνελ 
θό»χα ά π*«λ«3αν <mpt0* ίω κ ΐ ,  έ»ίο« μάλιιτα  περ'έ 
βαλον St* μεταλλική: υΛ,ης χαίξύλα α&ΐόδι μείναντα άπό 
τών χρόνων τής μεταλλείας. ‘Ομοίως eupisxovtai συ -  
χνάχις άπολελιδωμίνα διάφορβ μέρη καί φυιών χαίζο>ων. 
Το Ιργο* δέ τοΰτο τής φόαεως δΰνατβι καί έ άνθρωπο; 
αύτο»χε8ίως νά μιμηδ»; δπωοοδν χ ιχ ί  τινας ϊόπους, 
ίπ ο υ  άναδρύουϊιν δδατα τοβαυτην άνδραχικήν τίτα>ον, 
ή χαληκωδη βΰβίιν ιιεριέχοντα, ώ ιτ ε  χαλυπίουτιν έν 
τ ιλώ ς δ;ά πιτρώ$ους έπιφανείας τά έν αΰτοίς βυ 
θιζόμενα. Τό *«ή*«ιβ* τής Αντιπάρου πλήρ«ς λαμ
πρότατων βταλαζτίτώ», /at άλλο Si itposett ίσχάχως 
κατά τή* μιχραν Ά ιία ν  άνακαλυφδέν παριιιάνου 
βίν αυτόχρημα έργαατήριβ χημικά, δπου εξελέγχεται 
έπ' αδτοφώρω ένεργόΰϊα άεννάβς ή δημιουργός ιών 
όρυκτώ» δύναμις, καδώς καί ιίς τή ; γ ϊς  τά σπλάγ 
χ»α Άλλά καί ί  Δανούδιος αυτός άπιλίδωαε τάς αψί
δας τής γε*ύρας τοΰ Τραϊανού* αί ?έ πολυθρήλλητοι 

Τόα. β'.

β ίό ίίΐς  τής Ιιλανδίας (geysers; τό «5τό τούτο φα ι
νόμενο» επαναλαμβάδυϊΐν έκασχοΐί (I )

‘Ως έπί τό πλείοτον τά 3ρυχτά προκύπτουν» αδρό α 
*?ς τό φώς τής ήμέρας ως απβτέλε*μα βιαιας τών ς-οι- 
χείων ανταλλαγής καί αρμονίας. ‘Οπωίδήποτε δμο>ς 
λοίδωαι τήν γένεσι*, ή δι«'ρ«»ιά των άικβαίνει ϊχ«δό» 
άΐδ’,ος, έκτος γενικών καιαιτροφών, αί όποια ι ίβως μ ι 
ταβάλλίυϊίν δλοσχερώς τήν υπάρχουοαν κατάοταιιν, 
άλλ' *£ς διααιηματα ώς προς ιό» άνθρωπο» άπίραηα. 
Διά toito καί δΛίγον άχριδιΐς περί αυτών Ιχομί» 
ίϊε'ας.

Έ ξ έναντίας δέ γνωρίζομ»* ?<π*λαι δτι τά φυτά 
και χά ζώα οοω βραδύτερο* αδξάνθ’ί? ι ,  τόβω μακρό- 
τιρον παρατίί<£ΐαι ή υπαρξίς των. Γηρα’σχουοι δέ καί 
άπ^δνηικουιι ταχέως, έά* έντός δλίγου χρόνου φθά
νω»! τήν ακμήν τής φυτικής των τελειόχητος* quod 
cito fit, cito peril.

Όπβία διαφορά άπό τοΰ εύρώτο; ( τ ις  μούχλας) δ;· 
τ ις φδιίρΕται μ ιτά  τινας ώρας μέγρι τής κέδρου τοΰ 
Λιβάνου ζώοης έπέκεινα τών 1 0 0 0  έτών καί τής 
έλαίας, ητις 6περβαίνιι καί τό* όρον τούτον ! πολΰ 
δέ μάλλον δένδρου ιινός τής Άφριχής, τοΰ Βαουδαί, τό 
όποιον θάλλει έπί τής γ?ς είς τριάκονια καί χ ί π χ -  

ράχοντα ί»ως α ιώ νας!

(1) L y e ll ’s principles of Geology — Buekland 
Geolog. ί*'έ καί ’Apisx. προβλ. Τμ. 24

Τ ε ίχ ο ς  ΛΕ f

ΤΕΥΧ ΛΕ *   TOM B ”  ”” ι » 5 4.



Ά λλά τις δρά γ ι  τήί τοιαύτης διαφοράς δ λόγος;
Τά πολύχυλτ xai ύδαρή φυτά, έχοντα όργανα λε

πτά διαρχοΰσιν δλίγον, δηλ. εν, ή χαί Sue etij' όσα δέ 
τούναντίον ίλαχον χυμού; μέν γλισχρους, είτε ιξώδεις, 
ίργανα δέ ίιχυρώτερα, ζώσιν άναλόγως πλειότερον. 
Εν γένει δέ τό ξύλον, η μάλλον ή στεριότη; αύτοΰ 
μαίνεται τά άσφαλέστατον ίσως σημείο* τή ; μακροβιό
τατος τών φυτών.Ά λλά τοΰ κανόνος τούτου ύπαρχοοσι 
και εξαιρέσεις. O ut»; απαλόν Ιχει ξύλον ή φιλύρα, 
ζη όμως πλειότερον παρά τή' πύξον, τήν άρκευθον, 
τήν χυπάρισσον, τήν καστανέαν καί τήν μηλέαν.

’Εκτός δέ xai τούτων οί βοτανικοί παρετήρησαν δτι 
τά άνοσμα χαι ά/υμα φυτά, οίον ή θρίδαξ, ή βρίζα, ή 
χριθη χαι καθόλου τάσιτηρά διαρχοΰσι» όΛίγώτερον παρα 
τά δριμέα χαί βχλσαμώϊη χβτά τήν όσμήν, χαδώ; δ θύ
μος, δ γλήχων, δ ΰσσωπος, τό μελισσόχορτον, τό άψ ίν 
βίο*, τό άμάραχον, ό έλελισφαχος" διότι τα ίτα  ζώσι 
δύο έτη χαΐ Ιτι πλέον.

Οί δέ δάμνοι χαΐ τά δενδρύλλια διαρχοΰσιν άπά 30 
μέχρις 60  έτών, τινά δέ χαΐ τά διπλοΰν τ ;ϋ  άριδμού 
τούτου. Ούτως ή άμπελος καταντά άπό πεντήκοντα ιίς 
έχατόν {τη πάντοτε καρποφορούσα, χαδώ; χαΐ ή λι- 
6»νω τ ΐ; (τά δενδρολίβανον) ομοίως δ» χαΐ ή άχανβ* 
χβί δ κισσό; ζώσι* ώς έχατόν Ιτη.

Τά δέ υψηλά χαί ισχυρά δένδρα ώς ή δρΰς,ή βιλύ 
ρα, ή πτελέα, ή σφένδαμνος, ή πλάτανος, ή κέδρος, ή 
ελαία, ή χυπάρισσος, η συχάμινος, μάλιστα δέ ή άδαν 
σωνία θεωρούνται ώς μαχροβιώτατα. Έχτάς τών 
άρχιτεχτονικών μνημείων, ίσως μόνον τινές έλαϊαι 
τής πεδιάδος τών Αθηνών κατάγονται άπό τών α ιώ 
νων τής ‘ Ελληνικής δόξης. Είς δέ τήν Γερμανίαν χαί 
τήν Γαλλίαν σώζονται «ίσέτι δρΰες, ύπό τήν σκιάν τών 
όποιαν οί Δρυίδαι ίτέλουν τής θρησκείας των τά &ργια, 
βί δέ άγριοι ένδεδυμένοι άρκτων δέρματα συνήρχοντο ώ; 
βί σημερινοί Αιγύπτιοι ( ’Αθίγγανοι),

Σύμπτωσις παράδοξος, άλλ' άληθες-άτη* καδώς ζώ 
σιν δλιγότερον οί π»ευματώδιις καί χαρίεντις άνθρω- 
βοι,  δμοίως καί τά  καλλίκαρπα, ή εύγενή δένδρα 
άποθνήσκουσι ταχύτερον παρά τά πρόστυχα, διαφε 
ρόντως δέ τά άγρια καί στυφόκαρπα’ μόλις δέ φθά- 
νουσι τό εξηκοστόν ίιο ς , δταν λαμβάνωσι τήν δέουσαν 
πιριποίησιν, χαθαριζόμενα ιδιαιτέρως έχ τών έπιφυο- 
μένων επί τοδ στελέχους λειχήνων.

Ή  πολλή όμως τών δένδρων περιποίησις συντέμνει 
τήν ζωήν των, καθώς ή θρύψι; επιβουλεύεται τήν τοΰ 
άνθρώπου.

Ούτως άρα τά κηπευόμίνα, ή καλλιεργούμενα δένδρα 
καθώς τά μικρόσωμα *αί χαμαίζηλα διαρκοΰσιν όλιγό- 
τερον παρά τά τών όρέων καί τών δασών.

Παρατείνεται όμως πολλών ή ύπαρξις, όταν με- 
τριάζηται ή κατανάλωσις τών χυμών, κλαδευομένων 
π. χ . τών άκρων, τών κλώνων κτλ.

Φαι»όμενον γενικά» καί σπουδαιότατο», τά όποιον 
εκτείνεται καί ιίς  τά ζώα' ούδέν άλλο συντέμνει τή* 
ζωή» τών φυτών, όσον ή γονιμοποίησις. Αμ« τό θήλυ 
ένωθή μετά τοΰ άρσε*ιχοΰ, μαραίνεται τό άνθος, τό 
όποιον ήτο ένδιδυμένον εως τότε μέ τά χαριέστατα 
χρώματα διά τήν ήμέραν τοΰ γάμου, καί «κοθνήτκει

σχεδόν δισ παντός, ή τοέλαχιστίν έπί έξ μήνσς τό 
φυτό*, ως ά* ητο «ιρ ιίτή  κ/έο* ή ί**ρξ ι; ο4του ι ί ;  
το έςής· διότι άλλο άτομον «έλλει *ά ·,« ε ινδ ιχ ίή , ό 
χαρπος δηλ ή ό σπορος τβΰ φυτοΰ, όστι; πίλλαπΑβ. 
σιά,ει τό ειδ?ς. Ούτως ή φύσι; ά^βίΛίπει μο»ον εί; τήν 
συντη;ησιν τοΰ ολου, άδιαφορΰ δέ τζιρ’ τών άτιμων.

Ια  έπετεια φυτά άπίθνήσκουσι κατσ τά πρώτον 
έτος, οτε χαί ανθοΰσι'τά δέ διετή χατά τέ δεύτερον ετος* 
μονον δέ τά ξυλώδη χαρποφοροΰντα περί τά 6 , 9 , 1 2  

γηράσχουιι’ οσον δέ βραδύτερον εβΰτβ συ/βαίνει, τόσον 
χαί ή ζωή αύτών παρατείνεται.

Αν άπαιτήται τοσι,Οτος χρό»ος, εως βϋ τό φυτόν 
έπανέλθ») πάλιν εί; \ή< πρώτη* αύτοΰ δύναμι», χαί 
παρασχευασθή είς νεον γάμο», άρα γ« τά ζώα, χαί μά
λιστα τούτων ό άνθρωπος, δύνανται ά*ιυ κινδύνου τής 
ίδια αύτών ύπάρξεως νά πολλαπλασιάζω·ται άκατα- 
παύστως;

Επί δέ τών ζώων αύτών παρατηροΰμεν δη τα απλού- 
ς·ερα κατά τήν διοργάνωσι», Ιχουσιν άσφ**εστεραν καί 
τήν ζωή*. ‘Υπάρχοοσιν δμως πολλαί δ'.αφοραί από τοΰ 
έφνμέρου λεγομένου, τό δποίον ζή μίαν ήμέραν, διότι 
μετά 2 0  Spat γηράσχον περιστοιχειται ύπό πλήθους 
έχγόνων, μέχρι τοΰ έλέφαντος, οστις π«ρατ»ίνει τήν 
υπαρξιν εοος τών 2 0 0  έτών.

Αμέσως οί σχώληχες πλεονεκτοϋσι πάντων τών 
άλλων χαθότι χαί ά* άπολέσωσι μέρος τι τοΰ σώματος, 
δέν κινδυνεύει ή ζωή αύτών έπειδή τά όργανον, τά 
όποιον Ιλλειψεν, άναπληροΰται πάλιν ευκόλως, καθώ; 
βλαστάνουτί* οί άποχοπέντες χλώνές τίνος φυτού.

Τινά μάλιστα έκ τών κατωτέρων τούτων ζώων τ « . 
τοΰτον υπάρχουσι προστετηχότα είς τή* ζωήν, ωστε 
καί h i  ού έκτεδώσ ιν  εί; χαοστικώτατον ήλιο*, ή καί 
είς κλίοανον ήδη πεπυρακτωμένο*, άναλαμβάνουσι χβί 
μετά 6  μή**ς τήν ζωτιχήν αύτών δύναμιν, ά* βυθι- 
σθώσι μόνον είς χλιαρόν υδωρ.

Τοιουτοτρόπω; διαττιροΟνται ιίς  πάμπολλα Ιτη καί τά 
σπέρματα τώ ν  φυτώ», πρός τά όποια άναλογοΰσι πολύ 
τάχατώτερα ζώα ώς στοιχεία, ούτως είπεϊν, τή; ζωής.

Ά λλά τά έ»τομο* κείμενον ά·ώτερον τοΰ σκώληχος 
δέν «ναγεννδται, καδώς αύτός· άλλ’ άφ’ ou διέλθη τρεις 
τάξεις, άπά κάμπης δηλ. (ζώσης τρία, ή τέσσερα Ιτη 
πολλάκις) γίνεται χρυσαλίς, χαί άπό χρυααλίδος π ιε· 
ρ«τόν, ώς ή ψυχή, δηλ. ή μηλολόνθη, ή άκρίς κτλ. 
τότε δέ ώοτοχεϊ καί Ιπ ιιτα , ώς άν έξιπλήρωσε τάν 
ώοισμένον τής φύσεως σχοπάν, αποθνήσκει.

‘Οποί* παράδοξος μεταβολή έκτελεΐται είς τά ζώα 
ταΰτα ! Ή  κάμπη δυσειδής χατά τό έξωτεριχό* μόλις 
κινείται, καί μόνον διά νά φάγη όσον δυσκόλως πι* 
στεύομεν* διότι τινές κατατρώγουσιν έντός όλίγων ωρών 
δλόκληρα δένδρα. ’Επειδή λοιπόν λαμβάνει πάντοτε 
έςωδεν υλην καί ούδέν σχεδόν δακανδ, ή αποβάλλει ·ίς 
ιίς τά εξω, ή ζωή αύιής παρατβίνεται είς πολύ* χρό 
νον, κα^ώ; συμβαίνει καί είς τήν χρυσαλίδα· άφ ού 
ομως πτερωδή, φροντίζει μόνον περί τοΰ γάμου, δ.ότι 
μετ’ αυτόν πέπρωται νά άποθάν^.

Τά έρπετά ΙχουσΙ μακράν τήν ζωή*. Τινές χελώ* 
ναι διατηρούνται xai άνευ κεφαλής, άντέχου»ι δέ είς 
πείνα» χαί εξ μηνών χαί ζώσιν Insxiiva ίων 1 0 0

?τ«ν . (1) Βάτραχοι έπήδησαν είς τό ύδωρ, χαί «φ ου 
ά*εσπάσθη ή χαρδία τω*· φρύνβ! δέ εύρέθησα* ζώντες 
έντός τής πέτρας χαί τοΰ μαρμάρου ! Πολλά έχ τών 
ζώων τούτων άλλάσσουσι τό δέρμα χατ’ έτος, χαθώ; 
πτερβφυοΰσι τά πτηνά, ή μεταβίλλουσι τήν τρίχα τινά 
μαστοφόρα καί τούτο φαίνετ»ι ότι άναχαινίζει τάς 
δυνάμεις καί τήν ζωήν των.

Τινές ίχθείς ζώσι καί αύτοί πάμπολλα έτη, 60 
π . χ. χαί επέκεινα" άλλ’ έ άνδιας καί χυπρίνος χατα*. 
τώ σι μέχρις 160 . ‘Υπάρχει γνωστόν πόσον οί ‘Ρω 
μαϊοι περιεκοιοϋντό τινα αύτώ* είδη είς ζωγρεία· ‘Ο 
Κράσσο;, όετις όλίγον Γσω; έλυπείτο τούς ανθρώπους 
πάεχοντας, ίκλαυσε πικρώς, ώς λέγουσι, διά τά* θάνα
τον σμύρνας, τή* δποία* έτρεφε» «ίςτό ίχθυοτροφείον !

Τοιοίτοι ύποίρ^ουσι* οί δεσπόεαι καί οι τύ;α»νοι. 
Ενίοτε τό πάθος του κυνάς, τοΰ ίππου, τής έλάφου 

σογκινεϊ πλειότερσ* τήν καρδια* αύτών,παρά τάς πληγάς 
καί τά δάκρυα τών ομογενών άνδρώπων, τών άδυνάτων 
γυνβιχώ», τώ* άνηΛίκω* παιδιών καί τών δυστυχώ» 
γερόντων. Διότι θιωροΟσι καί τού; άνθρώτου; προω 
ρι· μένους νά γίνωντα; βορά οί ίδυ*ατοι τών δυνατών, 
καθώς οί μικροί <’χθ«ΐς τώ* μεγ*Λων, είς τώ» όποιων 
τέν στόμαχον και διαλύονται.

Ζώσι δέ καί τά πτηνά ζ«ή« uaxpiv 1 ) ώς πανττ 
χόθεν άριστα κεχαλυμμένα, χαι ακολούθως υιή ύ.τοκεί-
μένα είς της ατμόσφαιρα; τάς ίπηρείας· 2 ) ώ ; χατ’
£τος άνανεούριενα διά τή; πτεροφυΐας· 3 ) ώς άνα- 
*νέοντ« τάν χαθαρώτατον άε'ρα, όστι; διαχωρεΐ μέχρι 
xai αύτών τών έστέων 4) ως άκατατταύστως χινού
με·α* 5 ) ώς άποχρίνοντα δια τών βύρων τά γαιώδη
οτοιχεία, τά δποία κατατχβλ»τ«ΰουσι τά ζώον κα! έπι- 
τβχύνουσι τό γήρα;, δί ϋύτοΰ δέ τίν θα*ατον.

Οδτως ό άετός καί ό ιέραξ ζώσιν έπεχείνα τοϋ αίώνος 
πολλάκις’ δμοίως δέ καί ό κόραξ- όθεν κορακοζώητον 
λέγει ή κοινή γλώσσα το·1 μακρόβιον.

Είς τόν αύτό* νόμον τή; φύσεως υπάγεται κα! δ 
ψιττακός, καί ό ττώς καί πλήθο; άλλων. Μόνον δέ 
ίσως ό πετεινός χαί ή περιστερά ώς ακόλαστα εχουσι 
σύντομον τή* Γωήν

’Εκ δέ τών θηλαστικών λεγομένων ζώων, δ έλέφας 
ά*αφέρεται ώς μαχροβιώτατο; πάντων, διά τοΰτο χαί 
βραδέως αυξάνει, καδώς καί τβ διαρκέστατα δένδρα, ή 
έλαία,ή δρΰ; χτλ.

‘Ο λέων εύρέδη πολλάχις νωδός δ ά τό μακρόν γή 
ρας’ τουναντίον δέ ή δυικίνητο; άρκτος ζή όλίγα ϊτη· 
τοΰτο διδάσκει ότι ή όκνηρία όλίγον συντελεί εϊς τή* 
παράτασιν τής ζωής.

Τούνα*τίον δέ ή φιλόπονος χαί Ισχνή κα! πάντοτε 
δδοιπόρος, ή φορτηγά; κάυηλος παρατείνει τήν δ*αρ 
ξίν της μέχρι καί τών 1 0 0  έτών έ-ίοτε.

(Ο  Τό δυ σ κ ίν η το ?  κ α ί  φ λεγματ ικ ό ν  τοΡτο ζώον 
μ ιγ α . Ι ό ν ι ι  τοσοΰτον  βραδέως, ώ σ τ ι  έ η ό ς  2 0  έ τώ ί  
αυξά νε ι  μόΛκ δύο δαχιύΛονς.

Ό  δε χροχόδε ι.Ιο ΐ ,  ά .Ιχ ιμον χ α ΐ  τερατώδες κ α ί  
πα·!<6ορώταιον ίζ,πετον, fij ώς 2 0 0  ετη χα τά  τ ι ν α ς ' 
αυξ&νει όέ καθ ' ΰΛον τ ο ί  το το  μ ακ ρ ό ν  δ ιά σ τημα .

Παρετήρησαν δμως οί ζωολόγοι ότι xat τά φέροντβ 
ποκ*άν χαί στερεόν δέρμα, ώς δ ρίνόχερως, δ κροκό
δειλος, ό έλέφας ζώσι μακροδιώτερα.

Απόδειξις πόσον κινδυνεύει ή ζωή έχ τών ατμοσφαι
ρικών περιστάσεων.

Διά τούτο κατά δυστυχίαν δ ίππος ώς άραιότρβχος 
μόλι; καταντα είς τά 40  ή 50  ίτη* ή δέ ίσχϋρογνώμων 
χαί δυσπειδής ζμίονος ΰπιρβαίνει τόν φΐ^οκάματο* όνον 
κατά τήν μακροέιόιητα.

Ή  ίλαφος καί δ ταύρος μόλις φθάνοοσιν ιΐς τά 30  
ετη, τά δέ μιχρότεοα τετράποδα, κριοί καί τράγοι καί 
λαγωοί καί άλώπεχες σπανίως ύπιρβαίνουσι τά 8  ή 1 0 .

Καδολου δέ «ίπείν, όσω δλιγότ*ρον χρόνον κυοφο
ρείται (ή μένει έντός τής μητρικής κοιλίας, ή τοΰ ώοΰ) 
τό ζώον, τόσω καί ταχύτερον αποθνήσκει. Διά τοΰτο δ 
ελεφας κυοφορούμενος είκοσι μήνας ύπάρχει πάντων τών 
άλλων δμογενώ» ζώων μακροβιώτατος’ τουναντίον δέ δ 
ταΰρος, δκύω», ή Ιλαφος κυσφ^ροΰνται έπί τρίίς ώς εξ 
μήνας, οδεν ζώσι καί άναλόγως. Τούτο συμφωνεί μετά 
?οΰ γενικού νόμου τόν όποιον εκφράζει ή κατ’ άρχάς 
τοΰ άρθρου τούτου σημειωβεΐσα λατινική παροιμία, 
Ο,τι γίνεται ταχέος, φθιίρεται χαί ταχέως.

Εκτ>ς ών ε?ρημέ*ων, άν τά ζώον φθάση ταχέως 
είς τήν έφηβον ηλικίαν, άπβθνήσχει ταχέως. Διότι κατά 
τήν νίότητα έξαντλείται όλη ή ζωοποιός δύναμίς, ώστε 
δυνά^εθα νά μ^τρήσωμεν ώς έγγιστα τνΐν ζωή» τών 
ζώων κοΛλαπλασιάζοντες διά του εξ ή έπτά τήν ήλικίαν 
τήςνεότητος, χόν καιρόν δηλ. ότε παύει αύξάνον τό φυ. 
τόν ή τό ί,ώον. Ουτω π. χ . δ ίππος, ό όνος, δ ταύρος 
έϊηβώσι περ! τά 3 ή 4 έτη, ζώσι δέ συνήθως ώς 20. 
‘Η άμ.άς ήβάσκει περί τά 2 Ιτη, όθεν ζή 8 , ή 10 
ίσως δέ καί 1 2 .

Αλλά τά μελανόσαρχα ζώα, ώς οί λαγωοί χαί 
πολλά άγριμαία παρχτείνουσιν έν γένει μαχρότερον 
τήν ζω ήν .

Τέλυς ή ύπιαρξις χαταναλιιχεται ταχύτερον χατά 
λόγον τής σωματικής καί διανοητικής δρϋσιηριότητος 
καί τή ; ένεργείας, καθώς τό πΰρ σβέννυται πρωί· 
μότερον, ότα* καίτι μέγα χαί λαμπρόν.

Ούτως όσοι σκέπτονται καί συλλογίζονται πολύ, μά
λιστα δέ όσοι ταράττονται ύπό τών παθώ», καθώς si 
πολίτικο!, αύτοί καί φθείρονται ταχύτερον.

Τά ένυδρα ζώσι πλιιόαρον παρά τά χερσαία καί 
τά έναερια· ίσως διότι λείπει σχεδόν είς τά πρφτα ή 
διαφόρησις.

‘Ο άνθρωπος δέ αύτός, τόν δποίον ίχομεν πάντοτε 
σκοπό*, πόσον δρά γε υπάρχει προωρισμένος ·έκ φύ· 
σεως νά ζή ; 7Βτό ποτε μακροβιώτερο;, ή ό,τι σήμε» 
ρο* γνωρίζομε» ; Πώς δύναται νά παρατείν^ τήν ύπαρ· 
ξίν του ;

Αν δ μέσος όρος, τόν δποίον έξεφράσαμεν ανωτέρω, 
στηρίζηται είς βίβαίας άρχάς κα! άκριβή φαινόμενα, 
ή συνήθης ζωή του άνθρώπου δέ» ύπερβαίνει τά 140 
ή 150 έτη’ καθότι ό άνθρωπος περί τά 20 παύει αύ- 
ξανων, ό δέ άριθμός αύτός διά τών 7 πολλασιοζόμ*. 
νος άποδίδει τήν είρηαένην ήλικίαν. Άλλά τήν μα· 
χροβιότητα ταύτη* μόνον είς τούς αρχαίους αίώνας, 
χαί τούς αρχαιοπρεπείς xai απλοϊκούς τόπους εύρί·



αχ.ομιν, δηλ ι ί ;  τ ί ορη, ε ΐ; τού; αγρούς, !tat ι ί ;  τά 
ά.τλουιιατα Ι5νη.

Είπαμεν ότι ή καλλιβργetot έν γένει βραχύνει τήν 
υπαρξιν τών φυτώ»· άλλά τό ϊδτό αποτελεί 5 πολιτί 
σμός ού μόνον ώς πρός τόν άνθρωπον, άλλά xai si; 
τά σύνοικα αδτοΰ, ή κατοικίδια ζώο.

Διά τοΰτο οί πλ ιΐιτβ ι ιώ ν  περιηγητών «ύ^ήκαν τού; 
άγριους μ<ϊκροβιωτέρους· άρκει έξ αυτών νά ό*ομά 
σωμιν ένταίδα τούς διατημοτάτου;. οίον τόν Φραγ* 
κλΐνον, τόν C re v e c o e u r  (v o y a g e  dans la  H a u te  
P e n s y lv a n ie ) τόν W a ld  ( V o y a g e  au  C an ad a) ιόν 
M alou et (v o y a g e  a  la G u yan e) τόν A cerb i [\oy&· 
gc au  N ord) τόν T u rn b u l, P e rin , D u lac  χτλ.

Κατά τήν ίς-ορίαν τών Εβραίων δ Ά δ ίμ  ίζησε χί 
λια Ιτη, δ Μαθουτάλα; Ιννιαχόσια, άλλοι δέ πατριάρχαι 
τετρακόσια, ή τριακόσια χαί καθεξή;' άλλα χατά τού; 
χρονολόγους τα έτη ταΰτα συνέκειντο ίσως έκ τριών, 
ή τεσσάρων μόνον μηνών. (H u flan d )

Έ πί δέ τών ίετοριχών κυρίως λεγομένων χρονω» ό 
Ά βραομΙζΐίΐν 175 , δ Ισαάκ 180, ό Ιακώβ 147 , ό 
’Ισμαήλ 137 , ή Σάρ^α 1 2 7 , δ Ίω ιίιφ 110, ό Μω'ύσΐ; 
1 2 0 , χαί όμω; παρεπονεΐιο δτι ή ζωή τοΰ ανθρώπου 
μόλις διαρκεϊ κοινώ; 70 , ή 80  έτη, καδως χαι δ 
Δαβίδ.

Εχομεν δέ καί έχ της έθνική; ιστορίας πολλά μα 
κροβιότητος παραδείγματα. Οί Σήρες έ*ομίζο*τα μα
κρόβιοι κατά τόν Λουκιανόν· διότι Ιπινον, ώς λέγει- 
πολΰ δδωρ, ίσως τό τέ έκπαλαι. ’Αλλά παραλείπσντι; 
ταΰτα ώ ; «βέβαια, ή άμφισβητοΰμι.<α ευρίσκομεν δτι 
Ιχ μέν τών ‘ Ελλή»ων ό ’Επιμενίδης εζησεν έτη 157, 
ό Ιπποκράτης 109  χαθώς χαί ό Δημόκριτος, δ Γορ
γίας 108 , ό Ζήνων 100, ό Ισοκράτης και ό Σιμωνί 
δης 9 8 , ό Πρωταγό'ρας, Διογένης χαί Σοφοκλής 90 , 
6, Πλάτων χαϊ Θουκυδίδης 8 0 , δ Ευριπίδη; χαΐ Γα
ληνός 79.

‘ Εχ δέ τών ‘Ρωμαίων δ ανδρείος y a le r in s  C o r-  
vin u s έπέχεινα τών 100, ό ατάραχος Φάβιος καί δ 
λιτοδίαιτος, έχδρός δέ τών ιατρών Κάτων 90 . ‘ί  
σύζυγος τοϋ Κιχέρωνος Τερεναα 103 , ό Ίουβενάλιο; 
8 0 , δ ’Οβίδιος χα: Ώροίτιος 5 7 , ό Σΐνέκα; (’ Ισπα
νός) 71 .

Κατά τόν Πλίνιον έπί Ούεσπεσιανοΰ ιύρέδησαν ε|? 
τήν ’Ιταλίαν 124 άνθρωποι έχοντε; 100 Ιτών καί έ ’ 
πέκΐΐνα ήλικίαν, δηλ. 54 έκατόν, 57  έκατόν δ^κα,
2 έκατόν είκοσι πέντε, 4  έκατόν τριάκοντα πέντε.
3 δέ ένατόν τεσσαράκοντα χτλ. αυτός δέ ό Πλίνιος 
έζ^σε μόνον πεντηκοντα.

(άχολουθει)

Λ \ Α Ι Κ \ Φ ! 1  ΤΙ1Σ ΙΙΟΜΙΙΠΙΙΙ

ΜΟΓΣΒΙΑ ΝΕα ΠΟΛΚΩΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗ!·

ΕπισιοΛη τον  R a o u l R o ch e tte

ΙΊ(ΐό( Tor Κ νη ιο ν  Σ α . Ι β ά η ίν ,  a a . l a cd r  νη ο οργο τ  

ri j c  δ ημόσ ιόν  π α ιδ ι ία ς .

(Συνέχεια καί τέλος· ίδέ Τ ιδχ  ΛΑ'.)-

Αί γυναίκες χατακικλιμέναι άναιδώς μετά τών άν
δρών φέρουσιν Ini κιφσλή; τόν νυχτερινόν πίλον έκεΐνον, 
τάν όποιον ό Ίουβενάλιο; άποδίδει εΐς τήν Μεσσαλίναν 
Σατ,γΐ·) έχουσt δέ τούς μαστούς άνασηκωμένους διά 

στροφίου, fit* ταινίας τινός έρυθρας, χομββυμένης 
έπάνω τών ώμων. Πολλαί έχ τών γραφών τούτων 
εΐχον κατ' άρχάς λατινικά; έπιγραφάς, « ί δποιαι έξη- 
λειφθησαν, έμαρτυρουν δέ βεβαίως τόν έσχατον βαθ- 
μόν τής διαφθοράς.

‘Επειδή 8έ τό καπηλίϊον κοινωνιι διά δύρας μετά 
τής προσεχούς οικίας, φαίνεται ότι καί αύτό χαί τό 
χαμαιτυπεΐον ήσαν οίονεΐ αύτή; παραρτήματα, άνήκον 
δέ ιίς  ενα χαί τό» αύτόν πολίτην, πλούσιόν τινα τή ; 
Πομπηία;. Περιείχε χαί ή οικία αδτη πλήδος ηρωικών 
γραφών τιχνικωτάτων, οίον τόν Περσία χαΐ τήν Α ν 
δρομέδα*, τόν Όδυσσέα καί τήν Πηνελόπη/, τόν Πάριν 
χαΐ τήν Ελένην, τόν Οΐδίποδα χαί τήν Πυθίαν* τέλος 
έφαίνετο χα! ή Ελένη άναγγέλλουσα εΐς τόν Αινείαν 
Ιμπροσβεν του γέροντο; Πριάμου καί τοΰ νέου Άσχα· 
νίου τήν εν τω Γ. Βιβλίφ τή; Ά ινειά5θί προφητείαν 
στιχ. 370.

Είς τά δπίσω τοΰ χαμαιτυπείσυ χαί πέραν αυτοΰ 
άνισχάφη ή πλουσιωτάτη πασών τών τής Πομπηίας 
οικία, ή τοΰ ταμίου, λεγομένη δέ σήμερον τών Διόσ
κουρων, παρά τήν εΐχον» τών ήμιδέων τούτων έζωγρα- 
φημένων Ινθεν καί ίνδιν τή; είσόδου. Αύτόδι κατά 
πρώτον ευρέθησαν δύο κιβώτια ξύλινα έπί τοίχου στε
ρεωμένα κα! εξωδιν μέ* έπεστρώμένα διά πετάλων 
ορειχάλκου, Ισωδεν δέ πεποιχιλμένα δϊ Ιλασμάτων 
χαί ήλων τοΰ αδτοΰ μετάλλου χαί σιδήρου. ΤΗσαν δέ 
πρ®ωρι*μένα ώ ; ταμεΐον πολυτίμων σκευών, ήγαζοφυ· 
λάχιον οθεν τό μέν περιιιχε 4 5  νομίσματα χρκσα αύ* 
τοκρατόρβν, και 5 άργυρα· άλλά φαίνεται ότι όλίγω 
μετά τήν καταστροφήν τής Πομπηίις δ θησαυρός ευ 
ιχ5;  έσυλήθη παρ άνθρώπων, οίτινες τόν έγνώριζον, μή 
δυνηθέντε; όμως νά ΙλΟωσιν έκ τών έμπροσθεν έτρύ- 
πησαν τόν όπισθεν αδτοΰ τβιχον* εΐς δέ τό ετερον εύ- 
ρέθησαν άνάγλυφα xai προτομα! θέοτητός τίνος, έξ 
ορειχάλκου άμφότερα.

Καταλαμβάνομιν καί έκ τούτου πόσον τίχνική 
φιλοκαλία καί κομψότης εκόσμιι τά πάντβ ιίς  τάς οικίας

χαΐ τά (ατασ^ήματα τώ ι αρχαίων. ’Αμφιβάλλω ά* καί 
i » j π^ουσιωτατου τραπεζίτου τής ήμετέρας Ιπσχή; 
το γι'οφυλάχιβν δύναται νά *ι»γχριθή πρός τά είρη-
μένα.

Παριτ»)ρήδη Si προσέτι δτι είς τάς οικία; μάλιστα 
τών πλουσίων χαΐ εύγενών επληθον αί άσεμνόταται 
ζ<ο-. ραφιαι, οισν Σάτυροι άρπάζοντις τά ; Νύμφας χαί 
Μαι<ά3α;, χαί Ιρωτε; θίά» χατά παν σχήμα, οίον ό 
Ζ;ύς χαί η Λήοα, ή μοιχεία τοΰ Ά ρεω ; καί τής 'Α
φροδίτης. . . . Είς δέ τήν οικίαν τοΰ τραγιχοϋ ποίητοΰ 
φαίνεται σύμπλεγμα ‘ Ερμου καί γυνβικός τινο ;, τό 
όκο^ον δέν δύναται τις νά ένατενπζ άνίρυδριάστω;, πο
λύ ?ε μαΛλον νά δΐιγράψη. Ε ί; τήν οικίαν τών Διοχού- 
ρων ο Απο/.λω» βιάζων τήν Δάφνην 6περ6αίνει πασαν 
έννοιαν άκο.·ααιας,‘Ολόκληρος ή έπιφάνειά τών τοίχων, 
καδω; είς τή* οικίαν τοΰ Άδώνιίος, καλύπτεται ένίατε 
υπό τοιούτων εικόνων.

Εκ τούτων μαλιστα έννοοΰμιν χαί πιστιίομεν ώς 
αληθή Ζσα περί τή; άκο^ασία? τώ* εθνικών ηθών έγρα
ψαν οί πρώτοι πατέρε; τής έκ*λησίας. ’ Ητο άνάγχη 
νά άνευρεθξ ζώσα, οδτω; είπεΐν, ποτλαιά τ ι;  κοινωνία 
χαθώς ιίς  τήν Πομπηίαν, πρό; τελείαν άναίρισι* 
πάση; άμφιββητηιεω; κατά τοΰτο· διότι ιιδτοθι κατα 
φωραται γενικώς ή έπικρατοΰσα τότε διαφθορά καί ά- 
σέλγιια, τήν όποιαν έξεικόνΐσί τοσοΰτον εύφραδώ; Κλη- 
μη; ό Άλεξανδρεύς.

Παρά τήν οίχίχν τών Δοσκοόρων θαυμάζεται κατά 
τό μεγαλεΐον καί τήν χολλονήν τή; τε άρχιτεχτονιχής 
χαΐ τή ; ζωγραφίας ή τοΰ Μελεάγρου λίγομένη διά 
τήν μ ε ια  τά πρόθυρο! είχόν» τοΰ η,;ωος. ‘Η οικία οΰ -  
τη διαχρίνεται τών λοιμών καθότι περιέχει τ ιτράγω- 
νον αύλήν, Ιχουσαν κατά μέσον δεξαμενή», ή χολυμβή 
θραν καί κρή*η* έπ’ αδτής' έπειτα άχβ).ο«θίΐ στοά, είτε 
πιριστύλιον έξ 8  μέν χατά πλάτο;, 6  δέ κατά τά πλά
για κιόνων, δί αδτοΰ δέ ιίσιρχόμιθα ιίς  μεγάλην αίθου 
σανώ ; τήν Κυζιχη.ήν λεγομένην παρά του Βιτρουβίου, 
Ιχουσαν καί ταύτην τρ ιΐ; στηλών σιιράς καθ’ έχάστην 
πλευράν χαΐ είς άπόστασιν δύο ποδών έκ τών τοίχων· 
Η αίθουσα αυτη ήτο χρωματισμένη παντα/οΰ χρυ· 

σοειδή;, άπομίμησις τής χρυσοπάστου έπιφανιίας τών 
άνακτόρων τοΰ Νέρωνος.

Εκτό; τούτου εΐς τήν αύτήν οίκίαν ευρίσκομεν Ινταδ 
τώ καί γραφάς καί τοριυματα, ή άνάγλυφα πρόσωπα 
διά γύψου, ή άλλη; δλης, χαθώ; ι ί ;  τά λουτρά τοΰ Τί 
του’ προσέτι δέ και πίνακας έκ τών τοίχων άπηοτημέ 
νους, Ιχοντα; δέ τή» περιφέρειαν φαιάν μετά γραμμής 
τίνος λευκής.

Άξιον δέ σημιιώσεω; κρίνω χαί τοΰτο, ότι τής 
Κυζιχηνής ο\ χίονε; ίβάσταζον τόξον, ή χαμαραν, l it ’ 
αυτών δέ ήτο τ ι; κατοικία. Άοα ή χρήσις τή ; σιοα; 
?το αρχαιότερα, ή ό,τι κοινώς νομίζεται.

Ένάμιλλο; τής τοΰ ‘ Ερμοΰ ή όδός τής Τύχης έκαλ 
λωπίζετο δπό μεγαλοπρεπών καί πλουσίων οικοδομών 
Η όνομασθεΐσα τώ» ζωγραφητών έπιστυλίων οίκία 
παριστάνει διαφερόντως τό σχέδιον χαί τήν διαίρισιν 
τω* ‘Ρ «μ α «ώ ν  οικιών, δποία εύρίσκονται ι ί ;  τό» 
Βιτρούβιον. δηλ. δ πρόδομο; περιελάμβανι τ ά ; εικόνα; 
τών προγόνων χαλυπτομένας διά Ουριδώμοιτος. Αί ζω.

γραφίαι ήσαν τό πάλαι σπάνιαι καί σιμνότεραι άξίως 
τή; πρώτης έποχής τών ρωμαϊκών ηθών' είς δέ τόν 
μυχόν τοΰ οικοπέδου έφαίνετο τό π ιρ ι«υλιον έκ τριών 
στίχων Ίωννικής τά ξ ιω ; κιόνων καί τετάρτου έξ ήμι· 
σείας είς τόν τοίχον Ιπ ιιτα  τό ιερόν (4 ίιρός σηχός) 
τών έφιστίων θεών. Ευρέθη δέ καί αυτόθι κατά 
τόν πρόδομον τό γαζοφυλάκιον.

Όυδέ* χαριέστερο* καί κομψότεοον παρά τά ; γρα· 
φά; άλλη; τινός οικία; έπί μέλανο; έδάφους τών 
τοίχων.

Καί τό Ιργασνηριον αύτό άιτλοΰ πεμματοποιοΰ, 
άγλαίζεται υπό γραφών, τών τριών Χαρίτω>, τοΰ 
Π»ρσέω; καί τή; ’Ανδρομέδας, τής ’Αρτέμιδο; καί τοΰ 
Βνδυμίωνος.

Έπίτριψόν μοι, «αραιολώ, Κύριε, νά διαγράψω 
έντβΰθ* μίαν έκ τών τή ; διυτέρας τάξεως ιδιωτική* 
οικίαν, τής δ^οίας ή δίαθετις ευαρεστιϊ, καθότι ncpi- 
λαμβά*ει πολλά οικονομίας χαί χάριτος καί ώφελεία; 
ένταατώ πλεοκικτήματα.

Εί; τήν οικίαν τοΰ Δαιδάλου, ή τ$δ Χϋνηγίοο λεγσ- 
μενην. είσιρχόμεθα διά προδόμου βιβαμμένου έρυθροΰ, 
«ίς τά κάτω δέ μελανός, φεροντβς ώ ; είχόνα τόν αΐ- 
γίποδα ΓΙδνβ είς χρώμα ξανθόν. ’Εχειθιν δε προχω- 
ροδμεν είς τό μέσαυλον συγκείμίνβν έκτετραγώνου έμ- 
βαδοΰ, Ιχοντος  χατά μέσον δεξαμενήν, ιίς  δέ τό άκρον 
φρέαρ έν ιίδει ^αβδωτου βωμοδ οτρογγύλου' Ινθεν δέ 
χαί ένθεν τοϋ δπαιθρου τόπου τούτου εύρίσκονται εξ 
θάλαμοι πρός άλλήλους άκοινώνητβι, Ιχοντες τήν εξο- 
δον είς τό μέσαυλον, χωριζόμενοι δέ διά διαστημάτων 
έρυθρών, όπου εί*ονίζθγται καθαρώ; έκ μέν δεξιών 
γυνή περιβίβλημέ^η λεπτοϋφή έσθήτα κ«! κρατοΰσα χρυ
σήν υδροχόην, τό «αν έξαισίως έξειργασμένο*· είς δέ 
έκτων θαλάμων έχων τήν μέν άλλην έπιφάνιιαν λιυκήν, 
τά δέ κάτω έρυθρά φέρει χατά πάσας τάς πλιυοά; 
πίνακα μέγαν καί μικροτέρους άλλους άναλόγως καί 
πρόίωπα «υφυώς κα! χοιριέντως γεγραμμένα καθ’ ολον 
τό έδαφος· εξ αριστερών δέ βλε'πομε* τήν Αήδαν βασ- 
τάζουσαν ε ί; τάς άγκάλας τόν θιϊον κύκνον Ιπειτα 
τή* Δανά^ν όρθίαν χαΐ ήμίγυμνον διχομένην είς τάς 
στολιδας τοΰ ίματίου της τόν χρυσόν, τόν όποιον χ ύ 
νει ίπ ' αδτής πτερωτός τις Έρως· έπί δέ του Ιδάφσυς 
κεραυνόν είκονίζοντα τόν Δί«· υπομνήσιις τή ; μοιχεία; 
τοΰ πατρό; τών θεών καί τών άνθρώπων ήδεΐαι ε ί; 
τού; Πομπηιανούς. Ή  Λήδα καί ή Δανάη ηύτρέπιζον π ι
θανώς τόν κοιτώνα. Ά λλος δέ πίναξ παρίστανε άλιεύ- 
ουσαν τήν Άφροδίτην Ό τρίτος θάλαμο; εδρυχωρό- 
τερο; τών άλλων έχω* τήν έξοδο» είς τό μέσαυλον 
έχρησιμευεν ίσως ώ ; τρίκλινο», ή έστιατόρίον υπήρ
χε δέ λαμπρδ; εζωγραφημένο;, καί τά μέν έδαφος 
ήτο χρυσοιιδές, ή δέ βάσις Ιρυθρά, ή δέ γραφή πα 
ρίστανβ σκηνήν θεάτρου μετά τβΰ προσκηνίου, όπου 
έδιδάσκετο ό Ά χ ιλλεύ ; ένΣκυρω ένδεδυμένος ώ ; γυνή, 
κα! αναπήδησα; υπό τοδ ενθουσιασμού, ότι έδραξιν 
«ί; τάς χείρα; τά όπλα.

Οί τρεϊς δέ ετερβι έξ άριστιρών θάλαμοι όλίνβυ 
λόγου μοί Ιφάνησαν άξιοι διά τήν απλότητα κα! τό 
μικρόν έδαφος.

Ένταΰθα μ*νθά*βμεν τό σύστημα τοϊ οίχίαχοϋ 6:βι»



τών άρχαίαν· διότι είσήρχοντο ιίς  τδ» Οαλβ|*ον μόνο» 
προς ύπνον, τ4ν δέ λοιπόν χρόνον διηγον δπαιδροι ιίς  
τε τήν οικίαν και τ^ν άγοράν xai τ4 θέατρον έργβζό- 
μινοι δηλ. ή εύδυμοΰντες.

'Ο πρόδομος (πρόστωον) άνεωγμενος καδ’ δλον αύτοΰ 
τ4 «λάχος είς το μέιαυλον φερει γραφάς χαριεστάτα; 
Ιπί τδ» δύο επιφανειών ιίς ίδαφος κυα»οΰν, διά μέσου 
τοΰ όποιου άνατρέχουσι χιόνια λευχά ϊχοντα Ιρυδρόν τό 
βάδοον. Καί ή μέν βάσις τών τοίχων ύπάρχει μαρμα 
ρόχρους, ή δέ ζωγραφία λευκή φέρει κορω*ιδ* γυψίνην* 
Έκτός τής περιγεγραμμενης γραφής εύρίσκονται σπορά
δην xat άλλα διάφορα «ρόσωπα.Γά ύποκείμε*α φαίνενχαι 
ζωγραφημένα ίπ ί λευχοΰ εδάφους πιριγεγραμένου ύπ 
ερυδροΰ, ή ύπαίδου χρώματος" τοοχο δ; υπεμφαινει 
τό άρχσΐο* Ιδος νά προσαρτώνχαι είς τόν τοίχον, ή νά 
έκτίδωνχαι πίνακες έχ ξύλου,ό/ίβυ μάλιστα έφιλοτιμεΐτο 
xai διεπρεπε τών άρχβίων ή τέχνη. Τοΰ άριστεροΰ τοί
χοι) δπίναξ '.ιχε τή* Θέτιν γυανήν δεχομένην παρά τής 
’Αριάδνης ιό* μ ί:θν, ό ϊέ τοϋ διξιοΰ τή* Πασιφάην 
έ«ί ελεφάντινοι» χαδημένην δοόνου χαί σκή.χτρο* χρα 
τοΰσα», ενώπιον δέ -χύτης χό» Δαίδαλον όρθιον, φαλακ
ρόν την κεφαλήν χαί (χοντ* άνά χείρας τεκτονικά ερ
γαλεία, δεικνύοντα δέ είς τή» βασίλισσαν τής Κρήτης 
χήν λευκήν βοΰν, ήτις έμελλε νά xopeaij τήν επιθυμία»

' 1>ζ'Έχ τβΰ προστφου μεταβαί>ομεν είς ιό  π ιρ ισ τυ λ ι  
ον, τό ενδότερον χής κατοικίας. Κ · /. ϊεξιών μέν αύ
τοϋ ύπάρχει έπιμήχης βάλαμος έχω·..· ’ ήν ΐςοδον είς τό 
μέσαυλον, ζωγραφημένος δέ κατά τβτράγωνα άλληλο 
διβδόγως ερυθρά χαί χίχρινα, φέρβντα δμίλοος Βάκχων 
άρπάζονιας ήμιγύμ^ους νύμφας' έξ αριστερών δέ έ*τεί- 
νεται ό ξυστός, ή διάδρομος (πάροδος) φίρων έκ τοΓ> 
μεσαύλου είς χό περιςύλιον. ‘Ο ξυςός ουτος ζωγραφη- 
μενος δί αμαυρών χρωμάτων κοινωνεΐ μεχά κοιτώνο; 
λει.'Χοΰ. Είς τό μέσο* χοΰ περιστυλίου κεϊται στρογγύλη 
ϊεξαμενή μαρμαρόστρωτος- έτ:ί δέ χοΰ χατά β ίθ ίς 
Taiyaa ραίνεται δήρα λιόντων, χάπρων χαί πανθήρων 
'Η άλλη έπιφά»εια φβρει γραφάς ίς-οριχάς χτλ. Έ ξ άρι 
«τερών χοΰ περιστυλίου ύπάρχουσι δύο θάλαμοι άκοι 
νώ ητο ι, έξ ω* ό μέν (τρίκλινον) φέρει γριφάς χαχά 
τετράγωνα, ά λ λ ’ οί πίνακες Ιμειναν λευχοί, ίσ «ς δί 
Ιλλειψιν χρωμάτων, ή χαιροΰ' ό δέ έτερος θάλαμο: 
ίχρηϊίμευεν ώς κοιτών.... φέρει δέ πίνακα; (Ιχτύπους) 
έξίχοντας. Τά άκρα αύτών ήσαν κίτρ·ν* έπί μελανός 
έδάφους, καί τό μέν χής άρ’.στερας επιφάνεια; τεχράγω 
νον εφεριν ως πίνακα τήν Άρτεμιν χαταληφδχίσαν γυμ
νήν έντός τοΰ λουτορΰ ύπό τοί Άκταίνωνος, είχε δέ τό 
τόξον xat τήν φαρέτραν πλησίον χαί χύνα παρακαδήμε· 
νον τό δέ τής άντιχρυνής πλευρά; τετράγωνον εφερε 
Φαΰνον γυμνό* κρατούντα εις τάς άγχάλας γυμνήν 
νύμφην, /αριέατατα χατά τε χή* φανταρίαν καί τήν 
έξεργασί^ν υυμπλέγματα- τέλος ί  πίναξ τοΰ μυχοΰ 
είχονίζει γυμνόν τόν Απόλλωνα χρατοΰ<χα τήν 
λύραν, εμηροσδεν δ’ αύτοΰ τό* Αργόν φ^λάχτοντα
τήν Ί ώ .............

Ούτως άρα ή κοινωνία έχιίνη μόνον είς τήν ήδονήν 
έπίοχευεν, ειχε δέ θεούς μόνο* 8 i i  νά λαμβάν^ παρ’ 
βύτών παραδείγματα τών παρεχτρβπών τη ;, χαΐ ή α 

κολασία τοΰ έπικρατοϋντο; τότε πολιτισμού εύρίσκε- 
ra t είς τά Ιργα καί τά παίγνια τής τε'χνης. Λυνά< 
μεδα δέ προσέτι νά είκάσωμεν όποια έφρόνουν καί Ιπραχ* 
τον ά<δρες διαμί*οντες έν μέσω τοιούτων ιίχόνων. Οί 
τεχνίται άπαλλάχτουσι» ήμας νά έξεχάζωμεν τοΰς ι 
στορικούς αυτών, ή νά πισχευωμιν τούς φιλοσόφους.

Είς τήν οικίαν τοί Φαύνου εύρέθησαν δύί άξιοδίαχα 
χαΐ μοναδικά άριστουργήμαχα, δηλαδή είδώλιον Φαύ- 
*«υ έκ τοΰ άριστου όρειχάλκου, καί ψηροδέχημα παρι- 
στάνον τήν έν Ίσσω, ή έν Άρβηλοις μάχην τοΰ Αλε
ξάνδρου, άντίτι»*ον ί'^ως του περίφημου πί*αχος τοΰ 
Φιλοξένου, τόν όποιον άναφερει δ Πλί*ιος (βιβ 35).

Ή  οίχ'α αυτη ύπάρχει διπλή, διΐ)ρημενη δηλ. είς 
δύο, ή μέν είς τάς ύποδέσεις τοϋ έμποοίου, ή δέ εις 
τάς άπολβύσιις χαί ήδονάς «δδετος. Τοΰτο άποδεί’  
χνύει τοΰ κυρίου τό* πλούτον. Ού5αμοΰ μέρχι τοΰδε εύ_ 
ρέδησαν άΟρόα τοσαΰτα ψηφοθετήματα έκ σκληρδς π έ
τρας άξιοθαΰμασχα, ουχε τόσαι ζωγραφίαι χαί το* 
σ·ϋτοι άμφορεΐς...............

Όπισθεν χής τοϋ Φϊύνου χεϊται καί ή όνομαιδ»ΐ?α 
τοΰ Λαβυρίνθου οΐ*ία διά χό ώραίον χαί αύτή; ψ<ΐ®ί" 
όωμι, τό παριστάνον τήν πάλην τοΰ Θησέως χαί τοΰ 
Μιν»χ«όρθ!>.τΗτθ χαΐ αδτη αξία τής προηγούμενης ώς 
έλουσα δύο μεσαύλους, χόν μέν υπέρ τών ύποθέσε«·ν 
χαί τών ξένων, τόν δέ είς τούς φίλους χαί τή* οικο
γένειαν ώρισμενον.

Πλήθος έργαλείων τεχνικών άνιυρέθησαν χαί όση- 
μέραι ά*ασχάπτο*ται εΐ; τά έργαστήρια . . . .

Αί άνασκαφ^ί χής Έρακλείας ύπάρχουσίν οΰχ ^τ* 
τονος λόγου άξιαΓ άλλά μοί λείπε tat δ αναγκαίος 
χαιρός νά Σέ όδηγήιω αύτόθι, όπου ή οιχία τοΰ Άργου 
χαί χό μέγβ ξενοδοχεΐον μαλισχα πιριέχουοι πλήδος 
άξιοδεάτων ύποκειμενων,χαθώς καί οί Βοΐαι, όπουάνε- 
χαλύφθησαν μεγαλοκρεπέσχαχα λουτρά, ττροσέιι ?έ χαί 
οί Ποτοίλο ,χών όμοιων τά άμφιθέατρον έχαδαρίοδη ήοη 
διά τή ; ίλευθιριότηχος τοΰ βαοιλίως.

‘Η πόλις τώ* Καμάρων, χύριε, προνομιούχος πρός χάς 
άλλας έλχύει χό σίδ*< τοΰ χρις-ιανοΰ χαί χοΰ φιλοσόφου, 
ώς μητρότολις χή; ά/η9οΰ; θρησκείας χαδώς τή*μελέχην 
τοΰ αρχαιολόγοι» καί τοδ τεχνίχοο διά τά παράδοξα 
αΰτής μνημεία χαί χά πανιβΐα αριστουργήματα, έξ ων 
πλήθει . . . .

Κατ’ άρχάς Έχρουριχή, έπειτα δέ Λατινική, καί τε* 
λευταΐίν πρωτεύϋυια τοΰ ‘Ρωμοΐκοϋ κράτους' κ*λ· 
λωπισδεΐσα δέ χαί διά τών έργων τής ‘ Ελληνικής 
εΰ|οιας Ιαιλλ*ν αυτη άξίως νά χαταστή χέντρον τών 
χαδολιχών. ‘Η χοιτίς τής έχχλησίας χεΐται πλησίον τοδ 
Καπιτωλίου . . . .  Ά λλ ' άφ’ ού είοον κατά τό 1827 
πάντα τά άγλα ίιμ ιχά  της, δέ* ήλπιζον ότι άπειρος 
δησαυρός άλλος αρχαιοτήτων ήχο είμαρμένον νά άνο- 
ρυχθή ix τοΰ έδάφους της

’Αγρονόμο; τοϋ πρίγγιπος του Κα*ίνο γεωργώ* την 
γήν, ήνοιξε κατά τύχην τάφον, όστις παρ έλπίδα πασαν 
περιείχε πολλά άγγεΐα έ* τών άτόπως λεγομένων Ε* 
τρουριχών. Γλαφυρότατο» ποτήρι ον πωληθέν κρυφίως 
είς Γερμανόν περιήλδεν ιίς χείρας άρχαιολόγου Γερ- 
μανοΰ τοΰ Κ. Dorow.

Ίδώ» καί έγώ τό ποτήριο* τοΰτα έδαύμασα ίχ{

‘Ελλί,*ι«7 ίργβ ενρισχονχ» έκ'ι Έχρουριχής χώρας
Γ./ησίο* τή, ·ρ«μ»ις· άλλ'ούδείς έφα.τάίετβ ότ( έχεΐ.ο 
εμιλ/ε νά έκ ι» ίΡΒ - φ  άνευρεσι» πλήθους άπειρου 
άλλων αρχαιοτήτων, Ε. τ}ύτοις άνασχαφών γε*ομε 
νω* άν,χαλύφθησα* άλληλοδ.βδόχως όλόκληρ0ι νεχρο- 
πολ.ι; χρύπτουσαι μυριάδας άγγιίω* άξιοθιατων διά χε 
τα ; μυθίλογιχά; γριφά; χαί χή. άλλην χέχνην, συμ 
περι αμβανομένων χαι πολλών σχ?υών άρ^α'ων χαί 
εί^ωλίω* ποικίλων xat χοίΛψοτάτ>4ν έχ πανχοίας υλης· 
Ευρ«6η ίέ προοιτι χαί χρυσός εις λεπτότατα φύλλα xat 
««αίματα καί ούρυα χιχεοχεοασμένο* «ίς χοσμήμ«τα· 
κοινω.ία έδνους έιατηρήσανχος χαί είς « ύ ;  χόλ 
nou; τοΰ δονάτου χτ;ν ιίχόνα τών αγώνων, χών άσχο- 
λιών και άπο αύΐίών της, ώςά» ύπηρχί πραγματικής 
έντίς τού τάφο^.

Γ'ωρίι,εις, *«ριε, ο τι προχωρούσης εκτΟτε τής έρεύ- 
νης άπο τ ή ; ‘Ρώμης μεχ„ι τής θαλάσσης, είδον τέ 
φώς τής ήμέρας πολλαί άρχαΐαι πόλεις χαί άνέλοβον 
τήν τάξιν τω» είς χήν ιστοριοιν. Έπεχει.α τών 3sxa 
χισχιλίων αγγείων, χώ» πλείοτων έργων ιΚ·λη*ιχών, 
τίνών δέ χαί Τυρρηνικών, έξήλδον έχ τώ* τάφο>ν τοί! 
V u lci, ro s c a n e l la ,  B on aarzo , C a e re  και C o rn etto  
*λήθος άμύδητον σ*ευώ* χρυοών χαί δρείχαλχίνων 
«άσης χρείας, άληθης θησαυρός, όκοϊο» ούίεποτε άπέ- 
χτησιν ή έπιστήμη, άφ' ότου άνεγεννήδι;σαν τά γράμ
ματα. Έχτοτε τά μου«ΐα  πάντα, μαλίστα δέ τά 
τοΰ Λονδίνου, Βερολίνοο χαί Μονάχοι» χατεπλουτί- 
σθησαν έχ ζωγραφητώ* άγγείω*· άλλά χ«ί £διώτ«ι 
φιλόκαλοι, οίον ό Δουρά.δ (Γάλλος) πολλά έπορίσδη- 
*α» πρός σύσχασιν συλλογών.

Έπηδή δέ χαι ή ‘Ρώμη αύτή έκινδύνευε νά vU 
μνωδή οδτω λαφυραγωγουρένη, χαΑώς ποιοϋσα ή 
Κυβέρνησις του δεκάτου Εχχου Γρηγορίου (ΓΙάπα'
άπεφάσισε »ά συγκροχήσΐ) αύτόθι Το^ηνιχόν μουσείον 
έ«ονομα»δέν Museo Gregoriauo. “Οδεν xai ή νεόδ
μητος πτέρυξ τοΰ Βατιχάνου άπεοόδη εις τήν χρή. 
»ΐν ταύτην, καί πολίται «ολλοί έναμιλλώμ*νοι I
ίπευσα* νά συν*ισφέρωσιν εχασχος 5,τι ήϊύνατο προς 
πλουτισμόν τοΰ νε ou ταμείου τούτου τής έπιστήμης.

Οδτως ή ‘Ρώμη προεξάρχει τής επιστημονική; xt 
νήσε»; διά τώ» Ιεραρχών αύτής χαί ή σοφία κατα- 
σχηνοι εί; αυτά τώ* παπών τά ύψόροφα ένδιαιτήματα 
*αθώς χαί πρότ*ρον πολλάκις.

’Αδύνατο» νά διαγράψω τά νέον τοΰτο χής έπισχή
μ^ς κατάστημα, περιορίζομαι δε εις συνοπτικήν τ„ β
αύτοΰ έποπτείαν.

Είς έχ τών ξυστών π«ρά πολλά άλλα περιλαμ. 
δάνει τρία ειδώλια έξ οπτής γη ;, δηλ. μ ί«ν γι>ναϊχ* 
καί δύο ά*δρα; χαταχεκλιμένοος έπί τοΰ έπιπώματος 
ένταφίου κάλπης, ένδεδυμένου; δέ πολυτελώί , κα?ώ; 
«•ειδίζετο έπί τών κηδειών χαι αύχώ* τώ* έντ#φι3 ' 
ζομένω» νεκρών Άλλος ξυστός περιέχει μεγάλην συλ 
λογήν ποικίλων χαλπών έξ άλαδάστρβυ τής Βολτέρας 
περιεργοτάτων διά τά επ’ αύχών μυθολογικά τορεύματα 
ερανισμέ,* τά πλεΐστα έξ ‘Ελληνικών τρ«γφ51(3 ν πΒ. 
ριστανομένα,, ^  θέατρο» τής Τυ^ηνΐας χαί τής 
ί'ωμης^ ώ«τ« δί αύτών καί μόνο» δύναταί τις νά δι- 

eaifl ολόχληρβ» μυθολογίαν. Είς τήν αίθουσαν χ*(νται

•ύπρεχεσιάχη λάρναξ έχ πέχρας έγχωρί'βιί ?t'p0u9e έγ.  
γεγΑυμενας χας Γυ^ηνικάς ιεροτελεστίας, καί κάλπαι 
μιχ.ραί εις σχήμα άχυρ0σκ·ποΰς καλύβη;, έρνα τέννη- 
αρχαιοτατα πάντων,χώ. σωζομένω» κατά τή» ’Ιταλίαν1 

Μετα ταΰτα είσερχόμ,δα είς α ΐθου,,ν λεγοαίνην 
του Ερμου 4ια μεγα άγαλμα χοΰ θεοΰ τούτου άνευ- 
‘ e ν “ ί  Τυβουρα. Έ χίΐ  ®αίν»ται πλήθος άλλων 
αγγε ων κατά τόν Έ ^ κ έ ν ,  Τυ^ηνικόν, ή ρ ωμβι·. 
*ον χαρακτήρα. Πολλά έξ αύτώ* ουνιλε'γησαν ύπό 
του περ.φημου ήμών συμπαχριώτου Agincourt, άλλα 
βί «ληροδοτηθησαν παρ αύχοΰ τοϋ Κανώβα.

Αλλάι κυρίως ή ακόλουθος αίθουσα έκληρώδη χά 
πολυτιμοταχα καί χαριιστατα τώ» ζωγοαοητών άγ- 
γε:ω*· «εριλαμβανονται δέ εΐ; μϊχράν 3 , ίρόν 5 ιϊ ίη αέ- 
»ην χαχα οωμάτια χαί ύπάρχουσι χαταχεταγιχένα'νβο- 
νολογ,χώς χ«ί κατ’ είδος, δηλ. αμφορείς «ίτρ,νοι L  
ρονχες μελβνα σχήμαχα έκ τών ήρωϊκών χρίνων, οίον 
ό βησ.υς χαταγω »,ζόμ«νβς τόν Μι-ώχαυρο», άποθέω- 
σις Ήραχλε'ους^ δ Άχιλλεύς χατακείμενος νεχρό;, παρ 
*υτον δέ 0Λ0φυρ0μέ»η χχΐ χίλλουσα τάς τρίνας ή 
σέτις, tU τά  όπίσω δέ χοΰ ήρωος ή Βρισηί; άπανο- 
μέ»η«πο πολιμιστοΰ, ήόσύχός Ά χιλλεύς νεκρός χαχω- 
μαδο, φερόμινος ύπο τοΰ Αίαντο;, χαΐ πάλιν ό Ά - 
,.ιλλ.υς, δ Φοίνιξ χαί 5 Πάτροκλος, ώσχε ix τούτο* 
συμπεραΐνομεν πόσο* έτιματο καί iSαυμάζετο δ ήοως 
της Φδίαςίΐς τήν Γυ^ρηνίαν. Ά λλά πάντων τών τεχνι- 
χωτατων άργιλλοπλασμάτων τούτων έξεχει όμολογου- 
μενως κατ’ έμέ άγγεϊό* τ{ δίωτον κομψότατα έξερ- 
γασδέ», οπου έπί μέλανος έδάφους καί διά χρυσοειδοΰς 
χρώματος παριστάνεται 5 αύτός τής 1 λ·άδος πρωτα- 
γω»ισχής ορδιος, ένδεδυμένος τήν πανοπλία» καί ιή» 
λόΓ/η, εις τάς χείρας χραδαινων. Ιχ,ον δέ τήν μέν 
κεφαλήν γυμνήν, ιά ς δέ τρίχπς αοτής “συνουλωμένας, 
έξαισιον τωόντι χής φύ^εως άπειχόνισμα διά τήν 
άχριβεσχατην μάλιστα τών χαρακτήρων τοΰ προ. 
σωπου άπομίμησίν,
, 'Αλλι! οίδουσ* τοΰ Απόλλωνος λεγομένη π ιρ ιέ ,ε ι 
υδρίας παντοίας κατασκευής καί παντοίου είδους. Με
ταξύ 0 ’ αύτών δια πρέπει μία έκ λαμπροΰ λευκοπρα· 
ίνου μαρμάρου, ή τελειότατη χατά χήν σύνδισιν χής 

γραφής  ̂χαί τήν έξεργασίαν φε'ρουσα τόν Απόλλωνα 
χΡ"!, ί/009τ65|'τα; έπί τρίποδος, χρούονχα δέ καί τήν 
λύραν συγχρόνως. Έδαύμασα προσέτι αύτόδι καί κάλ
πην χσριεστάτην διά τε τή* τέχνην του σχεδίου καί 
την λαμπρό:ητα τοΰ επιχρίσματος, ά>ηδές άρίστούρ- 
γημα τής'Ελληνικής κεραμογραφίας· παρις-άνει δέ αδτη 
τον Μενέλαον^άσπιδοφόρο» χα\ ξίφος φέρο*τ*, άλλ’ 
*ύτό Ιπεσεν εκ αή; χειρός, ίτ ε  ήτβιμάζετο ήίη »ά 
πληγωσ^ τήν Ελένην, ήτις κατέφυγεν εις τό άγαλμα 
τής Αθήνας. Μεταξύ δέ τών δύο α^τών πσρεμβαίνει ή 
Αφροδίτη^παρακολουδευμένη ύπό τε τής Πιιδοΰς χαί 

πτερωτοΰ Ερωτος πετομένουπρός τόν Μενέλαον. Κα
θώς δέ έπ! τοϋ ανωτέρω είρημένου άνεγινώσκετο τοΰ 
Αχιλλέως τό όνομα, εύρίσκονται κα! ενχαΰδα τά ά λ 
ματα τών προσώπων πά»των. Διε'χρινα προεέτι καί 
δύ» ετέρας υδρίας ώς προελδουσας έχ του κιραμ*. 
ποιείου του Νικοσθένους· έξ αύτώ» δέ ή μέν Ιφερε 
γραφίς γυμναστών, ή δέ λίτανιίαν, ή πομπήν Βαχ-



χιχή» μ ιτα  i5ji τιραχωδοιις χα ι φοβέρας κεφαλής τής 
Μιδούσης. Ά λλά χό πολυτιμότατο» Γ»·*ς *ά»Γ»ν τδ »  
άγγιίων του μουσιίοι» χούτου (Γρηγοριανοΰ) ή χαίπε- 
ρικαλλέστατον χώ» έ» πασι χοίς αλλοις άποχεδησαυ- 
ρισμένω» Ιγ ιι τχήμα κα»δάρου (·ιδθς ποτηριού) xel 
δυο λ*6άί καχάγασχέρα- έπί St χρώματος λευχοΰ 
oaivovxat πρόσωπα διά γραφίδος έαχιδιασμένα καί 
μεχά χρωμάτων οΰτω πως συντιδιιμένων, ώστι δια- 
χρί.ονιαι τά φωτίινά χαί σκιώδη μέρη.  ̂Τοΰχο γιωρίζω 
ώς πάντη μοναδικό» παράδειγμα τοιαύτη χαχασχευής 
έχ πολλών χιλιάδιο* ζωγραφηχών άγγιίων διαφόρου 
σχήματος και εποχής χα^ιργαιίας· άλλά τό πρε J 
χέρηκα τής σπανιότηχος αύξά>ει χαι ή έ»τέλεια χης 
συνθεσεως. ( 1 ) Ύποχιίμινον δέ της γραφεί υπάρχει ο 
Διόνυσος, παιδίον ίτ ι ,  παραδιδόμενος ι ι ;  τάς αγκαλα,Ι 
τοΰ γέροντος Σιλη»οϋ, παρακειμένων χαΐ τριώ* »υμ- 
φών, αίτινες ίθήλαζο» τόν νέον θεά». Αλλο άγγεΐο* 
'υποδεέστιρο» μέν χατά τήν σύνδεσςν καί τή» τέχνην, 
διαχρί»ιχαΐ 5 uu>c χατ’ άλλον λόγον νέος τ ι
χνίτης *τηριζόμι»βς ϊρδιβ; έπι στηλίδος έκα*ω χινω* 
βαδμ:δω» χιιμένης σχιδιάζιι διά γραφίδος φοίνιχό- 
φυλλα (κόσμημα γλυπτικής), άπό δέ τών χάτω ίπα-
ναλαμδανει τό έργο» εω ; χώ* άν«β. Καί τομέν έδα
φ ,ς χής ιίχόνος υπάρχει λευχόν, χό̂  δέ γραφόμενο* 
ίχ ι ι  χρυσοΰν χρώμα. Γοιχογράφος αρα υπήρχε π ι I 
δανότατα ό άνήρ. Νομίζω δέ δτι εΐς οίιδεμίαν ουλ 
λογήν εύρίσκεται έτερο* παράδειγμα τβιουχο» σχεδίά- 1 

σμαιος, άχριβοΰς μάλιστα χατά τή'* χάριν τής εχτ» 
λέσεως.

Ά λλά  χυριως είς τή* παοχάία, όπου εΐσερχόμεθα! 
συνήθως ίχ. τής αιθούσης τών ορειχιλχινων εξερχό-> 
μ,νοι, ιύρίοχονται αί πλείς-αι φιάλαΐ έπί άβάχωνχαχα- 
τεταγμέναι μ ιτά  χαί άλλων διαφόρων χαχά τε τή» τέ.| 
•χνην χαί τή» καταγωγή» δοχείων. Αύταί, ως̂  γνω
ρίζεις, Κυρι*. έξέχουσι χατά τήν λεπτότητα τής υνη; 
καί τή» λαμπρότητα τής βαφής, χαδώς κατά χό σχήμα 
τοϋ δλοο σώμαχος χαί τήν καλλο*ή* τής γραφής. Α λλϊ 
το Γοηγορια»ό* μουσ»ΐο* έζεχ*ι xat έπι τούτου^ τοϋ 
κλάδβυ* επειδή αυτόθι φαί»εται η τέχνη xata διαφόρους 
βαθμούς άπό τών Φοινικιχών ούτώ> χρόνων μέχρι τών 
‘Ελληνιχώ*. Πώς νά εκλέξω ίνταίθα ώ ; άχροθί* ά τινα 
Ϊκ χοσούχου δηοαυροΰ έπαφροδίτων -τής Ελληνικής 
κ»ραμ»γραφίας εργω »; Διότι πάντα έναμιλλώνχαι 
πρός άλληλα χαί είς τόν αύτό» χατατάττονιαι στίχο- 
Καί δμως άνάγχη πάσα νά άναφίρω τήν ώραίαν τώ» 
φιαλών σειράν, ητις φέρει * 2  3 αν την γραφήν έ̂χ της 
Άργοναυτιχής Ιστορίας· εΰρίθη δέ εις τήν αρχαία» 
Καίρην (ή Κεραίαν) καΐμόνη χαδ’έαυτήν αποτελεί τάξιν 
μνημείων ανεκτίμητων διά τό άρχαιότυκο» τής ε θ ν ο 
γραφίας. Πλεονίχτοΰτιν δμως αί φιάλαι αυται χαί χατά

(1) Είς την  σ υ λ λ ο γ ή ν  ιδ ιώ του  τινός έχ Φλωρεν- 
τ ία ς  roD δόκζωρος P izzati, υπάρχε ι  φ ιαλοε ιδές  ά γ -  
γε ϊοΥ έχ τοΰ Κ ανή νον  χα ι  αύτό π ρ ο ε ρ χ ό μ ε τ υ ν  φ έ 
ρε ι δέ τοΥ ’Ε)’δυμίΐύΥα, ο ν χ ΐ  ί/μως έπ ι .Ιενκοΰ έδα- 
φονς γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν  ωοΤ£ άμφοτερα ζά δηχε ια  χαΰτα  
άναΛογοΰσι.

τοΰτο δ,τι έρα»ίζο»ται Ιξ άγνώττω» είς ήμας ιτηγώντή; 
μϋδ·λογιχή;ίς·ορίας. Ούτως δ Ίάσων κβταποδείς παρά 
τοϋ δράχονχος έξήχδη έχ τοδ φάρυγγος χοΰ δηρίου ίιπό 
τής Άδηνδς. Ά λλη δέ πάλι» φιάλη παρΐϊτά»ει τή» 
Μήδειαν έχδιχουμένη» διά τής έπιχουρίας τών τριών 
αυτής θυγατέρων, τό» φόνον τοΰ Αίίω*ος' καί θαυμά
ζεται διά τ ι τήν οΰνδεσι» χαί τήν ΐκτέλειιν χής γραφής. 
Αλλαχού φαίνεται ό Σίσυφος κεκυφώς υπό τό βάρος 
χοΰ χινουμένου εις τά άνω, καί καταπίπτιντος πάλιν 
εις τά χάτω λίδου' ιτληήον δέ αΰτοΰ κεΐχαι ό Τιτυός εί; 
στύλον «ροσδεδεμένος, γύψ δέ είσδύων τό ράμφος εις 
τή» κοιλίαν κατααπαράττει αΰτοΰ τά σπλάγχνα,ή δ Μί
δας έπί δρόνου πλαγίως χαθήμκσς, Γχων δέ προχύπτον 
χό ένειον ους ύπεράνω τοΰ πίλβυ, ένώπιο» δ βύτοΰ 
χωρικός ίκ  Φρυγίας φέρων ίπ ί κεφαλής μίτραν, είς 
δέ τό σώμα δραχΰν -χιτώνα και κρατώ* εις χε'ρας 
ίργαλεϊον χουρέως. Ό  μυβος ουτος άνσφερόμε»ος υπό 
νεωτέρων μόνον συγγραφέων, κοινός δε κατά τους 
αρχαιότατους χρόνους, ούδαμοΰ φαίνεται έπι τών άλ
λων λειψάνων τής άρχαιότητος' ώ ίτε  παροδόξως ευ - 
ρίϊχομε» αύτόν ζωγράφου,ιενο» έπί τίνος τών τήι χαλής
έποχής άγγιίων. ^

Ά λλά καταχρώμαι ίσ « ΐ  τής υπομονής σου, Κυρι», 
Αεπτολογών τά περί τούτων ώς άρχαιολόγος^ όδεν 
έπ’ όλίγον μόνον έτι έπίκαλοϋ.ιαι χή» προσοχή» σοο 
«ρίν παύιω  τον irtpl φ’.αλών λογο». 
j Πλησίο» φιάληί, όπου φαίνεται ό Οίδιπους καΟή- 
Ιμενος αυ*νους ίμ-ροοδεν τής Σφ-.γγός, υποκείμενον 
Ιγοαφΐς πλήρες χάριτος ^αί συμπαδείας, βλέπομιν 
!άλλην παριστάνουσαν τά αΰτά υποκείμενα χωμιχώ. 
Ιτερο»'· διότι δ αυτός Οίδίπους Ιχ «» τ*ρατώδις τό 
|πρόσ*»πο» έπί σώματος μιχροΰ και δυιμόρφου κεΐται 
κατέναντι it-.δήχου τήν σφίγγα είχονίζονχος, γελο.ο- 
γραφ'.α άρχαία τεχνηέντως έςείργαομένη. ( 1 ).

Είχομεν μέχρι τοΰδι πολλά άγγεϊα άσιλγεΐς σκη- 
Κάς «αριστάνοντα, τά δποία έμακρΰ*θτ1σαν ώς οίόν τε 
L  τοΰ Γρηγοριανοΰ μουσείοο- άλλά βακχαών Ιργω» 
χαί πράζτων χραιπαλτ,ς χαί παροινίας παραδείγματα 
ολίγα έγνωρίζομεν έπι ζωγραφητώ* άγγίίων. Εύρί- 
ίχοιται δέ' δυο τοιαΰτα αύτόδι. Καί έ«ί μέ* τοΰ 
πρώτου φ ιίνεται ά δρωπος γτραιός έπί κλίνης χα 
τακεχλιμίνος, εχων δέ τήν κεφαλήν είς τά x a t«  

Ινεόουσαν ώς έ*ί έμετου, έν ώ γονή ίσταμένη πλησίον 
L a t t t  τήν χιφαλήν αύτΌΰ δι’ άμφοτέρω» χώ* χειρών 
|έπί δέ τοΰ δευτέρου βλεπομεν κατά πρόσοιπο» ά^δρω 
χο», δστις Ι<ο>·.λαδόν καδήμενος προ$  τήν γήν άποχρι 
ϊε ι ' έζ άμφοτίρων τών ά*ρων τό αποτέλεσμα τής 
άκρασίας του. Ιδού δύο παραδείγματα ρυπαρογραφία 
εξίσου νεα καί περίεργα, όπου xai δ «χεδ ατμός χα! 
ή Ιχχέλισις δμοίως έπέτυχον τ»ΰ σκοπού, εκτός τής
άλλης κατασκευής χαί τοΰ σχήματο;. ^

‘Η τέχνη άρα τώ» άρχαίω» έξηϊχείτο ελεύθερες

( 1) Έ πϊ αγγείου i n k  τοΰ έκ Νεαπό.Ιει^ /ιοι,- 
atiov φ α ίνετα ι x a i α.Ι.Ιη τοιαύτη γελοιογραφία  τον 
αύτοΰ Οΐδίποδος- διότι εχω ν μορφήν ΣιληΥοΰ προσ
φέρει χ ήνα  είς ιη ν  Σ φ ίγγα  χαθημένην έπ ί στήλης.

επί παντός υποκειμένου χατά τάς διαφόρους αύτής 
έχιπνοιας, ω»τε και ό ΓΙορράσιος αυτός, ό ζωγράφος 
των 9εώ» καί ηρώων, ά*εχουφίζετό ποτε έχ τώ» σπίυ* 
δαιων χαί εμβριδΰ/ Ιργων δί εΰό/ων άξιων τοΰΤιδε 
ρίου ώς βεατοΰ καί τών Καπρεών ώς πινακοθήκης.

Αλλά καιρός ηδη, Κύριε, νά Σέ οδηγήσω καί εΐς 
χήν αιδουσαν τών δριιχάλκων, οπου βυ·ήΑ.93ν τοσαϋτ* 
έξαιρετα ά*τιχείμ»ν», προϊό»:* τέχνης Τυρρη-ι*ής, 
ο «λα, χαί σκιύη παντοΐα χαί κάτοπτρα χαί άλλα πολλά 
«ληροΰνια ά ΐα » τό εμβαδόν ά*ωδε» εως χάτω ίηλ. χαί 
τας τραχεζας, χαί τά ερμάρια, χαί τώ» τοίχων τή» 
έπιφανειαν μέχρι πολλοΰ υψους. Ά ν καί πάντα ταΰτα 
xtvaiot τήν πιριέργειαν, { νοΰς δμως προακολλαται 
μάλιστα etc τόν Β,χρβυρικόν εκείνον μαχητήν τ^ν 
πιριβεδλημένον θώρακα κα! π«ρικεφαλαίαν· διόιι ή 
επ ούτοΰ επιγραφή διαμένει <ΐσέxι αίνιγμα σφιγγός, 
καί ούδείς τωόνιι έδυνήθη νά μανχιύση τίύς ίιρογρα 
φιχευ; αύτής χαρακτήρας, έν ώ τοσιϋτον taO ήμδ; ή 
έπυ-τήμη εΰδοχίμησι» είς τη* άνίύ.εσι* καί ιςιχνία  
σι» τώ* γλωσσών Δοδενϊος 5τι πεπρωται ή |/»οια 
τώ* λεξεων να μή ικα»α/.ηφ9ή ποτέ, ούχ ήϊτον 6μω; 
δαυμαζομεν τόν ά*δριάνια x#tv καΛλι«χνία* π<-' 
ρισχοΛοΰντες δε τα λοιπά ν&ριιζομεν δτι εύ^ισχομεθα 
εν μέοω τοΰ άρχαιοτάτου πολιτισμού τώ» Τκίρη»ώ» 
Ίδοΰ ένταΰδα μέν διαφόρου μεγέ^ου, ίπ·ο! καί πύραυ- 
ραυνα μετά πάντων χώ» άλλων μαγειρικών σκευών, 
έχει δί λυχνία! πα*τοίων σχημάτων, περαιτέρω δέ 
άλλα άγγιϊα  ιερά χαί οίχιαχά χαί π·ρό*αι καί πόρπαι 
χαί εργαλεία χεχνών «ίς πάσας τάς χρείας τοΰ βίου 
επιτήδεια, έςίσου δέ γλαφυρά κατά τά είδος, *αί πο. 
λυτιμα διά τήν ΰ/.ην, διαφε^ό*τως οέ τα δκλα ίκ ιών 
τοίχβν τοΰ Bomazzo έξϊρυχδεντα, κα! ή ωραία κί. 
*τη ή φερουσα ά9λη ιχά συμπλέγματα, ϋώρυν τής 
άχαοηοιιας χοΰ α,ίου Αουχά πρός τόν πάπαν, καί τρί
ποδες χαί χ ιβ ίϊο ί (ζύγαστρα) χαί άμαξαι, ή δίφροι 
περικαλλείς έκ πάντων τών αναγκαίων χατηρτισμένο; 
χτλ. Τί δέ ειπω xat περί τών χρυοών σκευών, κ.-t 
μένω» κατά μέσον τής αιθούσης επί μεγά ης χρακέ 
ζης. Εχομεν βεβαίως εΐς τά μουσεία πο/.λά καί χιι- 
μήλια χουσα είς τήν κομμωτιχήν μάλιστα τών γ υ 
ναικών αρμόδια χαί έχ :αφων τών Ελληνικών νήσων 
προιλθοντα' άλλ έχτάς τών είρημένων, τά όπΜα 
όπάρχουσι πολυαριθαότερα, ποικιλότερα,, γλαφυρό- 
τιρα χα! αρχαιότερα, οί χάφοι χυΰ y o lc i καί τών 
παρακειμένων Τορ^η»:κώ» πόλεων άνέϊειξαν π/ήθος 
πραγμάτων καλλωπισμού τώ» άνδρών, σημεία χών 
αξιωμάτων, βραβεία ανδρείας xai άρετής πολεμιστών 
χαί πολιτικών· μνημεία δίευ άρχαίου έπιζήια*τα έ.χός 
τών ύπό τήν γήν τάφων, άφ’ ού ή κοινωνία, ητις χά 
μιτεχειρίζετο πρά αιώνων, έζέλιπε* έχ χής γής, ω ϊτε  
χά τοιαΰτα άδύνατο» νά ίδή δ φιλόκαλος χαί γενναίος 
άνδρωπος άνευ δαυμασμοΰ, ή νά ψηλαφήση άνευ Θρη
σκευτικής εΰλββ.ίας" διότ* ευρίσκει αύτά ανέπαφα έ ιτι 
τοΰ σχελετοϋ, έ» ώ τοΰτο διαλύεται εΐς χόνιν άμα 
Χο δίξωμιν

Εκ τών άριστοτεχνημάτο)» χούτω*, otov σκήπτρων 
χαι πορκών^ συμβόλω» ιερατείας άξιαγάστω» διά τά 
σχήμα Τήν ίξ 5ργασία*, ή φαλάρων δριαμβευτικώ»,

ή χαί άδλητικών στιφάνΜ» ΐχ χισσβυ χαί μύρτου χαί 
δάφνης, ίιακίέπσυσι* έζαιριιως τα έχ χρυσού χαι άρ* 

j γύρου αχεύη ε ςορ^ιχΟίντα έξ ίνός τάφου τών Καιρεώ»· 
,διόχι έξ'Γ./ηξαν μέν πάντα χαϋτα άμα άνιφάνησαν, 
άποτίλοΰσι οέ είσ«·.ι τό αίνιγμα τής επιστήμης. * 0  

χρυσός ήιο τοσοΰτον άφθονος ώττ* έιιληρώθησαν 
[πολλά κάνιστρα έκ μόνων τώ» απείρων χεμαγίω* του 
μετάλλου, τά όποια άπέβαλον χό είδός των, άφ’ ου 
έπειεν έπ αύτώ* ί  κρημνίσδείς 0ό' ος. Τά πλείιτα  
τών χρυσώ* τούτων φύλλω* ζσαν, ή άπετέλου» ίσως 
χρυσιΰ ένίύ^ατος δφατμα τά όποιον περιιδλήδη ό 
άποθανω*·άλ/\α χαί ή άλλη ι’ντός τοΰ τάφου έχ δοχείων 
σκευή ήτο ανάλογος πρός χή* ιοιαύτην μεγαλοπρίπε.α» 
σκοπεύουσα*, ου-ως εΐπείν, νά άκοδιώσ5 τάν νεχρόν 
έπειδή διά τής μεταλλικής πολυτελείας κατά τήν 
!ρχή< τών χοΐ'ωνίών παρ στοί·ετο ηθική τις ΐξέβ, 
ω η ε  ή δ.ια μεγάλε.ότης καί δΰναμις είχε προχειρό- 
-ατον έμβλημα τβΰ πλούτου τήν λαμπρότητα. Τοιάΰ- 
τα δέ ^-αν μεταξύ τώ* άλλεβν έκ σύρματος λεπτού 
ίίσχος ως το επισχερνον τών ιερεων τής Αίγυπτου, 
πόρπη εκ δυο δίσ<ων αν σων μετά τής ουνδεούσης αύ* 
τους έπι τοΰ στήθους βελό·>5ς, φιλοτέχνημα πλήρες 
ζώδιων χαί χομψώς χατεσκευαϊμένον. Παρατρέ-^ω 
οε τά κοί'ά χαί συνηθη, οίον δακτυλίους, καί ψέλλια, 
και αλυσους χαι αλλα πολλά χής έ»δουχιας τοϋ νεκρού, 
τα δποία έ*δυμ:ζουσιν ήμας ιούς δησαυρούς τοΰ Κύ· 
ρου, (Αρρια*. βιβ. VV·) έπειδή προτιμώ νά αναφέρω 
ολίγα τινά π«ρ! τών άρ^υρώ/ σχευώ»' χαδότι Taut* 
ύπερβϊίνουσι τά υπάρχοντα μέχρι τοΰδε κατά τήν τοΰ 
μετάλλου χοδαρο'τητα καί χήν τέχνην. Γούτων πρώ
τον χατιχει τοιτον χυλ:ξ φερουσα πολλά τορεύματα 
χαί ηρωά τι»α πρός δ.άφορα μαχόμε-.ον άγρια ζώα. 
‘ Η έργαοία τώ» προστυπων μετέχει τής τέχνης ιής 
μέν Αίγυπτου χατά τάν τύπον, ιής §έ Χαλδαίας ναι 
τής Περσίας κο,τά τό ύποχείμε-ον τοΰ συμπλέγματος 
πολλάχις επαναλαμβανόμενον,,τϊς δέ ‘Ελλάδος διά τοΰ 
μυδου του ‘ Ηραχλεους . . . Αλλα τό σχεΰος διαχρι.ε- 
ται μαλιστα κατά τήν ΐδεα» τών ζώων χαί προσώπων, 
ώστε ιΐχά^ομε» δτι υπήρχε τις κοινω-ία τής Έτρου- 
ρΐας κα; τής Αι^υττοο Αλλά χαί άλλη χύΛζ φέρει 
ανάλογα σ χή ^ τα . . . . Αμφότεραι δέ μετά χαί »ολ. 
λών παμποικίλων αγγείων ήσα» έξηρτημέ/αι έκ τών 
τοίχων τοΰ νιχρικοΰ θαλάμου δί όρειχαλχίνιον ή/,ων.

‘Οποίος άρα γε ήεο ό βιος τών λαών χουτων χατά 
τάς έσχατιάς ίχείνας χοΰ χρόνου, οπου μόλις φδάνου- 
σΐν οί ίστοριχα! παραδόσεις χαί όθεν άργιται ίσως ό 
πολιτισμος τής Ευρωιιη;, αν ο δαναχος ιίς  τό άπα- 
ραοίαστον αυτού ασυλον περι;σχοιχείτο ύπό χοσούτων 
αντικείμενων πολυτελείας, χέχνης χαί φιλοκαλίας;

Εξισταται έχ τής αιθούσης τώ» δρειχαλχίνων, 
δπου ευρίσκει τοσαύτην πραγματικήν άξίαν τής με
λέτης αύτοΰ δ,τε ό φιλόσσφος χαΐ αρχαιολόγος ερχό
μενος δια ςυστοΰ πλήρους Τυ^ηνι^ών επιγραφών εϊς 
υπερμεγέθη άλλην αίθουσαν, Sticu κατετέθηταν αντί
γραφα τών ζωγραφημάτων εύρεδέντα είς τάφους 
τινάς τοΰ Corneto καί τοΰ yu lc i καί ^δη βαθμηδό* 
διαφδείρονται. Κατά τήν άχρα* τής αιθούσης χατι- 
σχευάοθη χαί τάφος Τυ^ηνιχός, ίχριβής άκομίμησις
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τώ» άνιυρεθέντων. Δύο λέοντες έγγιγραμμένοι φυλάτ- 
τουσι τήν είσοδο», καδως touto ητο xat εΐ; τ ινα ; ιών 
τάφων »D yu lc i. Έσω εύρίσχεται διατιδιιμένη κλίνη, 
orcou έ;χιι»το βί νιχρο! ενχο*τ*ς παρακείμενα τά κολυ. 
πληδή σκεύη επί τής γή ;, ή χρεμάμενα ίχ τώ» τοί* 
•/ω». Τόσον δ άνθρωπος ίφιρεν έκπαλαι παντοΰ ![χ- 
φυτο» τή» παρήγορον ιδέαν, οτι χβί αποδνησκω» κατά  
το φαίνόμενον, ούδαμώς παύει πραγματι*ώς υπάρχων.

Ασθενώς ίχνογράφησα τό Γρηγορια»·τοΰτο μου^ειον, 
άλλά χαί ές αύτοΰ τοΰ άμυδροΰ σχεδίου καταφαίνεται 
πόσο» δ XVI Γρηγόριος ηΰξησε τή» λαμπρότητα τοΰ 
Βζτιχάνβυ διά ιοΰ >έου τούτου ταμιίου τής έ τ^τη- 
μης. ‘ II προσδήκη αδτη τιμά τό» πάπαν, όστις πά»* 
τοτε μετεχειρίσδη xat τή» παιδίίαν ω ; μέσον τής 
έπιρδοής. Τοΰτο άποδεικνύ»ται xa t  έξ ετέρου μουσείου 
τοΰ Αιγυπτιακού έπικληθέντος, το όποιον μόλις άπε- 
περατώδη χατά το 1859 . Συγχειιαι οί αυτό ιχ 
τεσσάρων οΐδουσών έντός ξυστοΰ τίνος ήμιχυκλοειδους 
καί τώ» παρακειμένων δαλάμων πάντων κατισκευα 
σμένων κομψότατα χατά τήν Αιγυπτιακήν άρχιτε-| 
κτονικήν υιτβ τοΰ ίππότου J  ta b r is . hi" τήν ‘ Ρώμην 
πρώτη» έτιμήθησαν καί αί άνακα*ύψεις τοΰ συμπο 
λίτου ήμών Champollion. Εκιι ό βοφάς ουτος είιρή- 
κε μαθητάς άρχιιοείς χαί ιεροφάντας μέχρι χαί αύτών 
τών χαοδιναλίων, έν ω  είς τήν ιδία» αύτοΰ πατρίδα 
είχε τοσούτους τοΰς αντιζήλους και άντιπράττοντας, 
άρχει δί έκ τώ» όπερασπις-ώ» αύτοΰ νά ονομάσω xat μό
νον τόν περικλεή Άγγελο» Μάη», όστις ίτιμησε τόσον 
τήν επιστήμην διά τώ» πιρι τη» ‘ Ελληνικήν γραμμα
τολογίαν ανακαλύψεων, χαδώς έδόξασιν αυτήν ύστερον, 
διά τής καρδιναλικής πορφύρας.

’ Ητο άρα άξιο» τοϋ δεκάτου έκτου Γρηγορίου να! 
άνεγείρη εις τά Βατιχάνον καί βωμό» τής Αιγύπτια- 
χής αρχαιολογίας, ητις άντίκειται μέν ίιω ς  ιίς  τή» 
ίεράν βίβλον, άλλ’ έΟί«ρήδη πα^ αύτοΰ ώς <’>·ρέλιμος 
σύμμαχος τής ίστορικής άληδείας, καί ακολούθως τής 
γ  ιιστιανικής πίστεως. Ούδέν ίσως άλλο άποδιικνύει 
μαλλο» πόσον ή ‘Ρώμη ύπάρχιι ά*ωτέρα τών κοινών 
τ .ο ολ ήψ εω ν ,  είς τάς δποίας ύπόκεινται άλλαχσΰ και 
φ-.λόο-οφίκοί τινες λεγόμενοι νόις. Ά ν Si είς ταύτην] 
προστεδή ότι ό καρδινάλης Ααμπρουσχίνης, υπουργός 
τοΰ Κράτους, ζηλωτής τής επιστήμης, έπε*τάτησ*ν 
όλου του έργου τής προκειμένης συστάσεως, ώς πολι
τικού τίνος συμφέροντος, γίνεται πρόδηλον οτι ό διέπων 
τόν  [δυτικόν) χριστιανισμόν νοΰ; γνωρίζει εξίσου τά 
καθήκοντα τής θρησχείας χα! τής επιστήμης.

Έ χτώ » π«ρΐε·/ομένων έ»τόί τοΰ νέου τούτου μουσείου] 
άρκεί νά άναφέρω μόνον έ«έκει»α τών32ιΐδών παπύρου1 

φ ε ρ ο ν τ ο ;  ιερογλυφικά, ιερατικά χαί δημοτικά γράμ-ι 
ματα' τήν καλήν συλλογήν τώ» ζωγραφητώ» θηκών 
περιλαμβανουσώ» σκελετούς καί εκλογήν στηλών χεχο 
σ α η μ έ ν ω ν  ύπό ζωγραφημάτων, οπου φαίνονται οσον 
έ*ε3τι» έντελώς τά έργα τής γραφής, ήτις ^το συν 
δεδεμένη είς τήν Αίγυπτον μετά τής ζωγραφίας· τήν 
αίθουσαν τώ» λεόντω», 3π·υ έταμιιύθησαν πολλά άρι*· 
στουογή .»ατα τής γλυπτικής τών Αιγυπτίων, δποίον] 
& κολοσσός τή; βασιλίσσης Τούφα, μητρό; τοΰ Σεσώ j 
στριο;, τά άγαλμα του M en cp hah  Α. συζύγου της,

μεγαλοπρεπές τι τεμάχιο» τοΰ θρόνου τοΰ'Ρ ϊμσή I lf . 
(Σεσώστριος) *αί ώραίον κορμό» του Νεχι*ναβώ τοΰ 
τελευταίου τώ* Φϊραώνων, οπου διαλάμπει η τέ^νη, 
καδώς και 8ύο λέοντας τιδιιμένοκς ιίς τήν πηγή» 
τών Τιρμόνω» κτλ. ‘Η σιιρά τώ* ιστορικών μνημείω», 
τά δποϊα άπεθησαυρίδησα» ιίς  τό μουσΰον τίΰτο τον 
Βατικανού, περιλαμβάνει ιικοσ» τουλάχιστον αιώνας, 
κα! ιΐκοσιοκτώ °ασιλιΐς, τών οποίων δ πρώτος έ'/ρη- 
μάτισε σύγχρονο; αΰτοΰ τοΰ Αβραάμ, ό - ί τιλει»- 
ταΪ3;  Πτολεμαίος δ Φ,λά5ελφος, η<μα^« κατά τό 219 
ποο Χριστού. Εϊ; τό μακράν διάστημά τούτο εύρίσκον- 
ταΐ πλήδο; μνημείων, αγαλμάτων, είδωλων, παπΰριβ» 
σιηλών, θηχώ* νεκροφορών, «αν&άρων χαί εγγεγλυμμέ- 
νων λίδω», χα! σκεύη καί αγγεία αρμόδια είς όλας 
τάς χρείας τοΰ βίου καί τής δρησκεία;, όπου έξασχεΐ- 
ται ώφελίμ<βς ή αρχαιολογική έρευνα.

Είς ταΰτα προσετεδη καί ίδιαπέραξαιδουσα, οπου 
εύρίσκοντα: πάντα τά κατά μίμησιν τής Αιγυπτιακή; 

Ιτέγνης άγαΛματα,^όσα έκαλλώπιζόν ποτε τό Κάνωπο» 
τή;" έπ ύλιως τοΰ Άδριανοΰ εί; τά Τιβοινρα (Ί ίβυριν) 

ίησα» δέ μέχρις εσχάτων διεσ/.ορπισμένα ιίς τό μου- 
σείσν τοΰ Καπιτωλίου1 «ΰφυής ιδέα νά προσεγγίσωσι 

Ιτά ά/τίτυπα ιίς τά πρωτότυπα, ώς-ε νά χαταφαίνηται η 
διαφορά, ή δ βαθμός τής μιμήσεως. Διότι ρ ιν το ύ  

Ιέχείνα μόνον τά μαθήμαια διαφερόντως ώφελούσι, οσά 
διά τής παραβολής δ.ευχρινίζουσι τό ζητούμενο». Εν- 

Ιταΰδα δέ βλέπομεν δτι χαί ή ‘Ελληνιχη αυτή τέχνη 
ούδέν προσέδηκιν ιίς  τήν έμβοίθειαν τής Αιγυπτιακής, 

|αυτη δέ άπέβαλε τή» ιδίαν αύτής αξίαν, άφ’ ού μετ 
έκείνης άνεμίχθη1 επειδή έπί παντός πραγματος η 
τιλειόιης άπ^ιτεΐ πρ:ϋπάρχου< αν καί δμολογουμενη» 
αρχή» τινα δογμάτων, πίστιν, ή άφοσίωσιν ιίς  αύιήν 
καί συνείδησιν (είτι ίχανόιητα) περί την έκτέλεοιν.

Αλλά χατά δυστυχίαν κα! είς τά δύο ταΰτα μοι** 
|σ«α μόλις έπιτρεπιται εΐ; τόν θεατήν, τόν άρχαιολό- 
γον ,  χι\ τ έ ν  τ εχν ίχην  νά [*** έ ^ ΐ ι τ α σ ια ς ,
νά σχεδιάση,καί νά έρευνήση. Κατ’ αύτόν δέ τόν τρόπον 
ματαιοΰται σχεδά* όλος δ σχοπάς τής γινικής ποάςιω;.
I‘ Η αποκλειστική αυτη αύστ»!ροτης ένιός τοΰ Βατικα
νού, τοΰ παλατιού τούτου πάντων τών έδνών, υπάρχε; 
φανερά άντίφασις β λ ά π τ ο υ σ α  τήν φήμην τοϋ θεμελιω- 

Iτοΰ** Περικυκλουμενος ύπό τής ίόξη; τοιοΰτον δψηλοΰ 
βαθμού, καί όλος έκδοτος ι ϊ ;  τήν μελέτην τών ΐκ- 
χλησιαστιχών καθηκόντων, δ σεβάσμιο; καί ιπιειχής 
Γρηγόριος ΙΣΤ. αγνοεί ίσως οτι οί συλλεχθέντες ιο- 
σοΰτον πολυδαπάνως παρ αύτοΰ θυσαυρο! της  ̂ επι
στήμης μόλις γίνιτα ι προσιτΊΐ. Διό δ ταπεινός καί 
ιύτιλής άρχαιολόγος έγώ, άλλα πιστόν χής εκκλησίας 
τέχνον, τολμώ νά εχφράσω έ»ταύδα ευχήν μάλλον, η 
μιμψιμοιρία», ητις ίσως φθαση ποτέ μέχρις  ̂αυτοΰ 
τοΰ άγίου πατρός διά τοΰ έξοχου άνδρός « ί  τόν 
δποίον τήν έμπιοτεύομαι.

Πότι ή Κυβέρνησις τοΰ πάπα έφάνη γενναιοτέρα 
και αληθώς φιλιλεύθιρος ;  Δέ» έπέτρ.ψε» αύτή νά ά* 
νεγερθί, άνδριάς τοΰ ’ Εννίου Κουίρινοΰ Βισκόντη 
απέναντι τη; ‘Ρώμης είς τό» πιρίπατον δλόκληρον 
I τοΰ. . . Παρέβλιψιν άρα τά παραπτώματα τοΰ
[υπάτου τή ί 'Ρωμαϊκής δημοχρβτίας, ένδυμήδη δε

μάλιστα τά προτερήματα τοΰ ήγιμόνο; τών ά ;γ « ιο . 
λόγων. Βαρύτατα πολιτικά οφάλματα έξηλείοδησαν 
διά τά μι-γάλα έπιστημονιχά έργα, τά δέ άγαλμα 
τοΰ Βισκόντη ύπάρχει μνημειον αμνηστίας ένταυτώ καί 
δόξη;, το δποίον βελετ τιμήσει έν γενιαις γενιών τήν 
άρχιιρατείαν τοΰ δεχάτου έκτου Γρηγοοίου" άλλ’ ή 
έπισιήυη τήν δποιαν τοσοΰιον γίνναίως ούτις έδ«ρά. 
πευι έπί τοϋ προσώπου τοΰ Βισκόντη δέν πρέπιι ν ' 
άποκλιίητα: άπά τά Γρηγοριανάν μουσιίον.

‘Η δρησχεία κα! ή επιστήμη πρέπει νά θειαρώνται 
κοινά έντός τοΰ Βατιχάνου.

/. Ν . s/e6afitv<:.

ΓΕ ϋΡ ΓΙΟ Σ  ΚΡ ίί.

{Σ ονέγε ια  xai t t . i o c ,  uie T e v v ,  A J . )

ΚΕΦ ΤΕΓΑΡΓΟΝ.

’E y  Λ ονδ ίνω .

Έ νώ ή οικία τοϋ φαρμακοποιού Ιπένδει διά τήν 
βναγώρηιιν τοΰ Κράβ καί όλα τής οίκογενείας τά 
μέλη ήσδάνοντο τά έκ ταυιης έπιχύψαν κενόν, ή Σάρα 
κατιίχετο 6 ιτο αι’σδημάτων 2λο>ς διαφόρων. Τό τρδς 
τόν νεανίαν σέβ»ς αύτή;, ί( πίστις *αί ή άγάπη τη; 
προσεχτώντο χ»ρ»κτή 3α ζωηρότερο» και σπουδαιότε
ρο». ‘Ο ‘Ραμβράνδος I εγε», οτι αί εικόνες δέν χαλλι 
τεχνίύνται δ ά νά δρώνται έκ τού πλησίον. Ί σ ω ;, φεύ! 
τοΰτ' αύτό συμβαίνει καί διά τά προσφιλή ή μ ΐ ν  πρό
σωπα ! ‘ Η άφ ήμώ» απουσία των έξαλείφει Ιν ήμΐν 
τή» παρατήρησιν μικρών τινών ανισοτήτων ών άπτό 
μεθα διά τών δάχτυλων χαί ά ; βλέπομιν διά τώ» 
βλεμμάτων. Ή  φαντασία μα; τόιε ίξυμνεί αύτάς διά 
τής ποιήσεω; χαί περιβάλ/.ει διά χουτής στεφάνης. 
Ενόσω δ Γιωργιο; ε·»ρίσκετο πλησίον τ ή ς  Σάρα;, 
ούδέν άλλο ζτο Si αΰτή» ή άπλώς νεανίας οΰτινος 
άνεζωπύρει τή» δύναμι», και ον ένίσχυε χα! έπροστά 
τευε" άλλ' άπαξ μακράν αύτή;, έδεωρείτο ύπό τή; 
»εά»ιδος ώς ϊίρω; τολμηρός χαί ισχυρός, βαδίζω» 
δραστηοίως πρός τύχην κσΐ δόξαν βεβαίαν. ‘Η Σάρα 
ύπό μια; καί μόνης ιδέας άπησχολείτο, καί τό άντι· 
κιίμενον τής ιδέας ταύτη; ητο δ Κράβ. Τάς ήμέρας 
διήγεν ή κόρη είς μακρού; ρεμβασμού:, καδ’ ου; άνε 
κάλει εις τήν μνήμη» της τάς ΐλαχίστας τού βίου τοο 
λιπτβμερείας, καί ταύτας καδωράΐζι διά τοΰ Ιρωτό; 
τη;. Άνενδυμείτο τά μέρη όπου δ Γεώργιος τή έδιηγή- 
δη τάς λεπτομιοείας ταύτας, χαι τό» ήχο» τής φωνής 
μ«δ’ ζς τάς έπρόφερι, χαί τή* στάσιν αύτήν τοΰ σώ
ματός του. Έ ψαλλιν άδιακόπως δσμά τ ι έκ τής έπο* 
ποιίας έχιίνης ής δ ηρ«ς, ημέρα τή ήμερα καί βαθμη

δόν μιτέβαινε πρός τήν άποβέωσι»· λαλουσα δέ κβθ 
έαυτην έ/,ιγε, τις μάλλον «να ι άξιος τής δρησκευτι- 
χής αγάπης μ ια ; νεάνιδος ή δ δυστυχής τοΰ οποίου 
οΰδέποιε μειδίαμα μητρός {παρηγόρησε τήν πβλυτλή 
μον® νηπιότηνα ;  Ό  Γεώργιος γεννηθείς έξ οίκογε- 
νιιας άλιέων, έντός πενιχρά; χαλύβης, «αρά τή» πα 
ραλίαν χιιμίνης, έγνώρισε τον κίνδυνο», τήν εργασία» 
καί τόν κόπον εΐ; ηλικίαν καθ’ η* τά λοβπά παιδία 
ούδέν είσέτι ούτε έγνώρισαν, ούτ* ύπέφιραν Ιχ τού 
πρακτικού βίου. ‘Ο πατήρ του πληγωθιίς, κατά τινα 
νουμιχίαν, ή<*γκάσ6η νά έγκαταλείψη τά δίκτυα 
οπως μετ«λδη τά διδασκαλικόν έπάγγελμα- έδίδασκεν 
ό άδλιο; δ,τι οώδ’ αύτός έγίνωσκε ! Εΐτα λαβών μ έ 
ρος 4?ς τάς πολιτικά; τσραχάς ένόμιιεν εαυτό» μέ- 
γαν, καί άντί τή; διδασκαλική; έδρας ήσπάσθη τό 
καπηλειό», ένθα νυχθημερόν διέτριβε. Ένώ αύτάς 
ΐμέδυε καί έίτασίαζεν,  ̂ πρωτότοκός του δ^γάτηρ 
η^ωνίζετο νά προμηθ.-ύι; άρτον εις πέντε τέκνα νεα* 
ρωτάτγι; ηλικίας, τών όκιίων αύτή είς τό έξης ήτο 
αητηρ. Εξ αύτών τά τρί« τά νίώτερα άπέθανον, ή 
δε πρωτότοκο; αδελφή, ή προστατις τών ύπολειπο- 
μινων δύο τιχνων, άπεπτη, εσπέραν τινά, εις τούς 
ουρανούς διομένη τ&ΰ Πλάστου νά μή έγκαταλείψη 
τά δύο όρφζνά.

Τότε ό πατήρ άναγχασθείς νά λάβη πρόνοιαν ύπέρ 
τώς τέκνων του, άνέλαβε τό έπάγγιλμα τοΰ άλιέως 
χαι παρέλαβι μιθ έαυτοϋ τά δύο παιδία έντάς τοΰ 
πλοιαρίου του, ε»’ άναπληρώσι καθήκοντα ύπηρε’του.

Ό  Γεώργιος, οτε δεν παρελαμβάνετο ύπά τοϋ πα 
τρός του εί; τήν αλιείαν, διήγε τάς ήμέρας παρά τινι 
γείτονι γραία, ήτις λαβοΰσα συμπάθειαν πρός αύτόν, 
τόν έδίδασκεν άνάγνωσιν, τώ έδιηγεΐτο συχνάχις ίστο 
ρίας Ικπληκτικάς χαι μύθους μοιρών, καί τόν ηγάπα  
πιρ(παθέστατα· Καί ή γροία καί τό παιδίον έξελάμ- 
βανον ώς σπουδαία καί έπίστιυον, ώς ά/ ήσαν πραγ- 
αατιχά, τά ονειροπολήματα τών δημωίώ» παραδόσεων. 
Ο Κράβ άνυπομόνως άνεμενεν, ώρα τή ώρα, νά ιδη 

μ^Γράν τινα κρατούσαν γροσήν ράβδο» καί πορευσμένων 
Τι,ρός α ύτόν ο ιιω ς προ7τ?τεύση καί κοίταστή)η αυτό» 
εύδαίμονα. Αλλα φϊΰ ! ή μόνη μοιοα ή έπαγρυπνοϊ- 
σα έπ’ αύτόν, ή ά γ αΟή γραία άπεβίωσι καταλιπούσα 
ιίς  τόν μαθητήν της τά εύτελή τής οΐκί*ς της σκεύη 
καί έπιπλα, οπως τά άπαλλοτριώση καί, διά τού Ιξα- 
■/θησομένου '/ρηματικού ποσού, ύπάγ»; νά σπουδάση ε ί; 
τή ν π λ η σ ιό χ ω ρ ο ν  πόλιν. Ένώ τό π α ιδίον μετά ζή λο υ  

άφ οσιοΰτο νυ χθημ ερ όν είς τ ά ς  σπουδά; του, δ πατήρ 
κατισπατάλει τά μ ιχρ ό ν κληρονόμημα τοΰ υίοΰ' διά 
και άπεπέμ®θη δ Γεώργιος τοΰ ««ιδαγωγείου μή πλη- 
ρονομένων πλέον τών διδάκτρων. Ήναγκάσδη λοιπό» 
νά έγκαταλείψζ τάς σπουδάς του καί νά έπανέλθ»; είς 
Αλδεμβούργην tV άναλάβη χειρονακτιχά έργα* τά δέ 

?ργα ταΰτα δέν ησαν πλέον αί τυχηραί χαί επίμο
χθοι έπί τής βαλάσση; έκδρομαί.'Ο πατήρ του τάν Ιπεμ- 
ψεν είς τά παρά τή» άκτήν τής Σλεγδένης έργαστήρια, 
οπουό νέος χατεσκεύαζε βουτυρον χαί τυρόν. Ά λ λ ’ έν τω 
μεταξύ ήσδένησε, καί οΰδείς παρεδέχετο αύτόν είς τό 
εργαστήριό» του, διότι οί βραχιονές του δέν ειχον 
πλέο» τήν άπαΐτουμένη» ρώμην είς κατασκιυή» τών



σιτίων, χα! τότε αγρονόμος τις, ιύσιτλαγχνυθι'ις αύ 
τάν έφ ρό*χιτι νά χβ> συετήσϊ] άζ μαθητήν  παρά τ ώ  
φαρμαχείω τβΰ Ελμή

Τηλιχαύτη δέ ήχο ή έχ τοΰ Ιρωτος χής Σάρας έπΐ|5 
ροή ini τή ; νεανική; αύτής ψυχήί, ώστε ά»ινθυμεΐτο 
μεδ’ ήδονής άμετρήχου τή* «ίς το φαρμακεΐον έλευην 
τοϋ Κ,ράβ. Δέν άνιπόλιι πλέον είς τήν μνήμη/ ιη ; 
cute τά εΰρύ ένδυμα οπερ Ιιτιπχε πεpi τά ιοχ*ον σώμα 
χοΰ Κράβ ώ ; άναπεπταμεκον ίσχίον περί τάν ιστόν, 
outs τήν φενάκην, ουτε τήν φαλακρά* xou κεφαλήν 
ητις άχράτητον τη έπροξένησε γέλωτα. “Εβλεπεν ή 
δη έν τώ Κράβ νεα»ίαν ώχρά», πάσχοντα, έγκαχα/.ε- 
λειμμένον χαί καρτεροΰνχα ήρωίχώς πράς τάς συμφοράς 
τής πενία; ! Άχολούδιυς ήιηαζεχο μύρον; χρυ*οΰς 
όνιίρους έπί τοΰ μέλλονχί; του, καί ούδεμία άμφιβο 
λία ιγείρεχο έν τή τρομερά αύτής ψυχή έπί τή: έπ-.τυ- 
χίας τοΰ μνησχοΰ της έ* Λονδίνω* τον ΐβλεπεν ήίη ποιη
τήν,ζηλωτά», Ιξυμνούμενον ύπά κάκτων καί με9υσκόμι 
νον έκ τής δόξης χαί τώ* επαίνων, . . . Έφδασε φεΰ ! 
χαί επιστολή τοΰ Κράβ, έπιστολή τοσοΰτον περιπαδώς 
καί ά υπομόνως αναμενόμενη’ άλλ ή έπιστολή ουτη 
άπευδύ'ετο πράς δλόκληρον τήν οικογένειαν Ελμή, διό
τ ι οί άγ /οι καί ί π ι  pot μνηστοί δέν έλαβον προηγου
μένως τά ά*αγκ»ια μέτρα όπως γράφωσιν προς άλλη 
λους απ’ εΰδείας χαί «ν τώ χρυπτώ. Ή  έπιοτολή άνήγ- 
γ*ελεν, οτι ά ποιητής, μή εδρών τυπογράφον νά τώ 
τυπώοη ποίημά tt οπερ είχε συνθέτει, ήνοιξε φαρμα 
κευχικάν κατάστημα εν τινι χωριδ’.ω. Αλλά χά μέσον 
τοΰτο ουδόλως ήγε πράς ευδαιμονίαν, ούδ ήχο κατάλ
ληλον είς κτήιιν μεγάλου ονόματος. Ο Κράβ συνί] 
σδάνθη χοΰτ« πάραυτα, καί γραμμαί τινις τοΰ ήμερο- 
λογίου του, ο π* ρ έγραφε* έκαστη* εσπέρα», δύνα*χαι νά 
δώτωσιν είς ήμας ιδέαν τής πνευματική; κατασχά- 
εεώ ; χου χαί τών βασάνων ύφ’ ών κατετρυχιχο.

■ 'Ολόκληρον έτος πλήρες θλίψεων καί φρονχίδων, 
» δυστυχημάτων, συμφορών χα! απατηλών ελπίδων, 
» παρήλδιν ήδη καί απέρχεται Γνα έξαφανισδή ιίς τούς 
» κόλπους τής βίωηόχητος! —  Ώ θεέ μου, μ ν ή  

» σδητι χών δεήοϊών μου καί τών δαχρυω* μου ! ουγ 
» χώρησόν μοι χ’ αμαρτήματα καί χά; πλάνας μου *

» Ώ  σΰ, πηγή πάυης αληθούς ευδαιμονίας ! |μ 
» πνευσόν μοι πλείονα πράς χά βουλεύματα σου ύπο* 
» ταγή»· δίδαξόν μοι ν’ άποφευγω τάς άποπλανούσας 
» με ελπίδας, καινά υπομένω τήν δυστυχίαν γενναίω;!

» Εΰδόκησον, ώ Θίέ μου, νά μή δεωρώ ώς βάσα- 
> νον τά λήξαν έτος, κα! ποίησον ώττε τά ερχόμενον 
» νά μή ήναι επαγωγά* νέων συμφορών ! Γινηθήτο 
» τά θέλημά σου ! »

Κατά χάς ήμέρας ταύτας τής αμηχανίας καί συμ
φορά; περιπλανδτο συνήθως είς τάς πεδιάδας, φέρω» 
μεδ' έαυτοΰ ότέ μικρά* τινά εκδοσιν χοΰ ’Οβιδίου ή 
χ ΰ Τιβουλλου, ότέ τάν Κάτουλλον ή τάν Όράτιον χά 
έέ μέρος τοΰ συνήθους του περίπατο» ήχο τά δάσος 
τοΰ Hornesey· Αυτόθι, ώς δ φιλόσοφος τής Γενέ- 
βης, (1) ά»εζήτει φυτά χαί ενχομα. 'Ημέραν τινα μι 
τά μετημβρίαν υπήγεν άπώ ερο> τοΰ συ·ήδους χαί ή

( I ;  Ό  Ρ ιυ σ σ ω .

σθάνδη εαυτόν τοσοΰτον κιχοπιαχοτα, ώ^τΐ δ̂ ν εΐχ* 
δυνάμιις νά έπανέλθη είς χή» πόλιν· xai τά χείρςστον, 
δίν ιίχ ιν  ούδέ σελίνιον (I )  είς το βαλάντιόν χου. 
Μή δυνηθε!; λοιπά» νά προμηδειιθή μήτε ν.ίτάλυμα 
Ιιά τήν νυκχα, μήτε δεϊπνον, τοΰ οποίου είχε μ«γι- 
στην άνάγκην, έξηπλώθ?) έπι δημώνος χόρτου, διήλ- 
"* τάς τελευταίας χής ήμέρας σ τιγμ ΐς άνκγκώτκων 
τάν Τίβ^υλον, κ ιί ίπελθούση; τής νυχτάς, άπεχοι-» 
μήδη μέχρι τή; έπαυριον πρωίας

’ΐδ :ΰ άποσπάάσματά τινα χοΰ.πιρί ιή» αϋτήν σχεδόν 
ποχή* ήμιρολογίου τοιι.

25  'Ακpt . l io v .  Ο aiiftep'.rdc Τη.Ι ίγραψης  ζηχιΐ 
γραμματέα' ή διεόθυνσις πρίς τάν Κύριον Βρουχ' δε
λω υπάγει αύριον νά παρ:υσια·3θώ.

27 Ά π ρ ιΜ ο ι .  Αποτυχία· ό Κΰ ιος Βροϋχ μ.έ εί· 
δοποίησι διά τής ΰπηρετρίας του ότι ή 5;σις κατελη.
ϊδη άπά τής προηγούμενη; ήμέρας Είς τοΰχο δ·ν
σφάλλω.

1 Matov.  Τά χρηματικόν μου συνίσταται ει; πέν- 
τι σιλίνια xai 6 πέ·.ας (2 , Κύριος οΐδε τΐ δελω έχει
είς τό τέλος χοΰ μηνός

1 6  M atov .  Απερίσκεπτος απόπειρα επέφερε με> 
γίστην «λσχτωΐιν ι ί ;  τήν περιουσ:α» μου" Ισυμφωνησα· 
τά άπανχα χοΰ D ry d en , “τρεϊς τομ. είς 8 ον· Mol 
έζήτησαν πέντε σελίνια, έγώ προσέφε·ρα τρία, μοί διέ- 
φυγεν ή λέξις καί έπιάσθην1 ή προσφορά μου ϊγ ι»» 
δεκτή, χαί ή αγορά έτιλέσδη. Εΐμαι ήΐη πτωχότερος 
κατά τρία σελίνια.

Τής αυτής  ημέρας.  Τ ΐ κακά» πράγμα να μη Ιχΐ] 
τ ι;  πβρά εν φόρεμα ! Δ αβαίνων πλησίον έργαστηρίου 
ϊξέσχισα τά ίδι«όν μου ιίς τά» άγκώνα. Βπανελδών 
εΐς τά δωμάτιόν μου κατέφυγον- είς τάν οίχοδεσποτη* 
μου παρά χοΰ δποιου έ^ητ^σα βιλόνην, κλωστή* και 
τέσσαρα φύλλα χάρτου υπολεύχου διά τοΰ άποιου χαχε- 
σκεύασα αγκώνα άρχεχά μέτριο*.

1 8  Μαρτίου.  'Υπήγα χάρι» περιποίτου είς χάς 
δχδας ρυακίου χινός. Έν τώ μέσω τής λίμνης έκιίνης 
χεχαλυμμένης υπό όρεων καί υδροβίων φυτών, υπήρχε 
ΰδρόφιλον ενχομον, το ίποίον ενηθεν έπί φυλλου εκ κα
λάμου τάν κέλυφον (κουχουλι) εν ώ εμελλε να εναπο* 
θέση τήν φωλιά* του. Ι?ω* ^α; μυρίας ακχΐνας αΐτίνες 
διά τώ* πρισματικών αυτών χρωμάτων έχρωμάπζον 
τάς πτέρυγας τοΰ κανθάρβυ, ήσθάνθην την καρδιαν 
μου πληρουμένην ίλειδος, «Ό  Θ»άς, ιιπον κατ έ- 
μαυχάν, όσχις προσταχιύιι χο έντομο ν τοΰτο, δέν θέλει 
βεβαίως ΐγχαταλείψιι έρφανον άκολουδοΰντα τας εν. 
τολάς χου

Ήγέρθην τότε αισθανθείς άσυνήβη ψυχ ικά  γα)ή»ην, 
κα! προσηυχήθη» πάρσυχα

20 Ίου  κ ίου. ΤΩ φιλτάιη Σάρα ! ίλοβον τήν έπι-
στολή» σου................ τή* π ρ ώ τ η ν  επιστολήν ήν γράφεις
πράς ικεινον χάν όπσίο», μιτά τοσαυχας συμφοράς» 
άποκαλεΐ; είσετι μνησχόν σου . . . Ποσον μέ λυπείς !

( \ )  Ν όμ ισμα  'A yr .hxb r  οσο ίυ ναμ οϋ ν  μ ι  130· 
. Ι ιπ ιά .
1 (2) Ν όμ ισμα  ίσ υ δ υ να μ ο ϋ ν  « ί  11 π ερ ίπ ου  A tar i*

Ζηχ».ΐς ν* μάδι;ς τήν άξοδα’χρυτόν μοι» χατάστασιν ! 
ανάγκη όμως νά σοι χρύψ=» τΓ δέν δύναμαι νά σο! 
άπςκαλύψω τόσας βισάνους . . . Θέλεις νά *οί είιχω 
ό τ ι δέν έχω πλέον τιποτί ; όχι έπώληυα τά φορέμα
τα' μίυ ; όχι ενεχυρίασα τά ώρολόγιόν μου, χά β ι
βλία μου καί τά χειρουργικά μου έργαλιΐα ; . . . . 
on χρεωστώ είς τάν ξενοδόχο* μου, τέλος οχι δέν 
ήςιύρω πώς θέλω συντηρηίή τήν προσεχή εβδομάδα; 
νΩ ! οχι, φιλτάτη Σάρα, μή ζητη; τοιαΰχα άπόκρυ 
φα . . . άδυνατώ νά βο τά άπο*αλύψω . . . Άλλά 
χά χείρυχον πά<χω» είναι οτι δέν εχω φόριμα καδα. 
ρόν . . . .  ‘ Γπομονή ! Μία δεχαπενθημερίς πλείατα; 
δύναται νά ίπιφέρη μϊταβολάς !

Θίέ μου ! έν βοί μόνο» έλπίζω . . . Τά δεινά μου 
αΰξάνουσι . . . .  δά μ’ ίγχατσλιίψ^ς αροί γε έν τή 
δυστυχία μου ; Ώ ! δχι βεβαίω;, διότι σύ είσαι Σω· 
τήρ μου . . .

Ό  Κράβ άπιυθύνδη άλληλοδιαδόχως ιίς διάφορα 
υψηλά πρόσωπα. Έν έχά»ιη δ’έπιστολή έτώκλειε έμ 
μετρον ποιημάτιον έκ τών έργων χου, έλπίζω» δί αύ 
χοΰ χοϋ μέσου νά χαταστή γνωστός καί νά λάβη βοή
θειαν τινα χρημιτιχήν Ά λλ ’ δ δυστυχής . . . .  ή™ 
ατημο;, καί ούδεί; Ιδιδε τή» έλαχίστην προσοχή» ί 
τά δέ άποχιλέσμαια χών επιστολών χου ήιαν ή σιωπή 
ή άρνησις περιφρονηχι^ή . . . Εΰχυχής έμπνευ«ις τάν 
παρεκίνησι χέλος νά κρούση τήν δύραν τοΰ περιδόξου 
Βούρκ, καί ήίη οί καιανυκτιχοι κλαυθμοί του δέν άπω- 
θήθησαν ύΐϊά τής ιύγενοΰς χαρδίας. ‘ Η έπ ισ τολή  ή ν 
τω  απεύθυνε έπεραιοΰτο διά τών άχολουδων φ:άσεων.

• Οί άνθρωποι μεταξύ τώ* δποίων ζώ έκπλήτχον*
» τονται ένταυχώ καί λυπούνται βλέποντές μι είς χή»
» έσχάχην ταυτην ένδειαν,έστερημέ*ον υποστηρίγματος 
» κα! προςασίας.Πρά δεκαήμερών ή»αγκάσθην νά υπο·
• γ^άψω συνα)λαγματΐχήν έπί -οΰ ήμίσεος χοΰ ποσοΰ 
» όπεο δφείλω, διά νά μή ΰποστώ προσωπικήν χράιη- 
» *ι». ’ Εγριψα πάραυτα είς τ :ύς φ;λους μου ζητώ»
* παρ αύτώ» «υ*δρομήν, άλλ’ όλοι ιινβι επίσης πτω-/οί 
» ώς έγώ. Χδίς έκαμα χρήσιν όλων τών δυνατών καί 
» έντιμων μέσω/ διά νά προμηθευδώ χρήματα, άλ/ά 
» κατά πάνχα άπέτυχον. Διά πολλώ»’ παρακλήσεων 
» άπήλαυσα παρά τοΰ δανειστοΰ μου έκ-τω ήμιρών 
» αναβολήν τή; άποτίσεως- άλ)ά μετά τήν προδεσμίαν 
» ταύχην ούδεμία χάρις, ή φυλακή μέ πιριμένει.

^  Συγχωρήσατε μοι, Κύριε, τήν όποιαν δίδω εί{
» υμάς ένόχλησίν διά τών λεπτομερειών τούτων ά 
» πευθύ*ομαι πράς ΰμας ώς πράς άνθρωπον συμπαθή.
* τιχάν, ή μάλλον, έπιχρέψαχέ μοι νά είπω, πράς μέγαν 
» άνδρα· ούδέν άλλο επί τής γενναιότητος ύμών Ιχω
* δικαίωμα ή τήν δυϋχυχίαν.

« Θέλετε διίγματα τη; άληθείας τών λόγων μου ·
• είμαι έτοιμος, κύριε, νά οα; δώσω. Πολλάχις αύ ’
• τάς έμαυτόν ήπάτησα, άλ\’ ουδέποτε ήπάχησα άλ- 
» λον· ειδε ή αναφορά μου νά χι·.ήση υμα; «ίς οίκτον!
» Γινωσχω χάλλιστα όχι χά έν τώ κόσμω, διά τοΰ 
8 π/.outou καί τοΰ βαθμοΰ, υψηλήν κατέχονία θέσιν 
ν π̂ ρόϊωπα Ενοχλούνται άε:ποτε υπό άναφορών όνλπ.
»  C ( i ) V  1 '  » / γ  * ,  Λ . * '’ Χ,ί ω ; έχ του^ου ανσγκα,ο*χαι ν άπαντώσι 
» Γυνη9ω; άρνητικώ;· διό ολίγην Ιχω ελπίδα εΰμίνε

» στέρας τών άλλων ύποδοχής. Ά λ λ ’ άν μοι άρνη- 
» θήτε, χυριι, τήν άρ’^ωγήν σας, χορηγήσατε' μβ ,
» λαχιστον τη» fU*o;av σας, καί είπέτι μοι ότι ή αί· 
» τησίς μου ούδόλως σας ήνόχλησε.

Ό  Κυρτός Βούρκ τώ  «’δωκε πέ*τε λίρας* άλλά τά 
ποσον χουτο δε» έβράδυνε νά έξιντληδή. Τά χρέη 
ήρξαντο εκ νέου, καί άπιφάσισι ν’ άποτανδή πράς'τά* 
Κ. Δυβλέην Νώρθ, πράς χάν όποιον ό παχήρ του ιϊ/ ιν  
αποδώσει^ δουλευσί» χι*α έπί τών ίχλογών. ‘Ο Κ. 
Δυβλέης ήτο άνήρ «ύαίσθητος καί γενναίος, καί ίχανάς 
νά *piv»j πιρί τοΰ πνεύματος τοΰ Κράβ. Όδιν χάν ενε’ 
διρ^υνε, χάν έσυμβούλιυσε νά ύπάγη ιίς Λονδΐ.ον, /αί 
τώ εδωχεν έπί τούιω δέκα λίρας.. Ό  νιανίας, ί ?ών 
έαυχά» κάτοχο* 125 φράγχ«ν, ένόμ σ»* 8τι έπ’λούτη· 
σεν ή5η διά παντός, κα! έπεβιβάιδη έ*χίς πλοίου έμ- 
π-ρικοΰ. Άποβιβασδιίς ε ΐς  τόν πύργον Βάρφ, οέν κα- 
τ ε ί χ Ε ν  έντός τοΰ βαλαντίου του πλέον τών ίβδομήχονχα 
•τε'ντε φράγκων, δαπανηδέντων χών λοιπών κατά τή* 
οδοιπορίαν. Αυτοδι άνέμε*ε χά* νια»ίαν πβρηγορία 
ή-ις χώ άπέδωκιν όλην α χοΰ τή» δραστηριότατα. Διυ- 
τέρα έπιστολή τής Σάρας τώ ένεχειρίσθη. Εν τ ϊύτη  
ή v-ανΐς Ινραφε τά άχόλουδα.

« Φίλταχέ μοι Γίώργιε, ε’μαθον τάς δείνοιταδειας 
*αί συμφοράς σου' χάς συμμερίζομαι άπάσας, καί δέν 
απελπίζομαι παντιλώς. Τάς έλπίδας μου όλας ένα- 
πέδεσα εις τόν Θεόν, καί αναμένω μετ' ενθέρμου πί- 
στεως τά τέρμα χών δ,σχυχιώ* αΐτι/ες τυχόν σοι ένα· 
πολείηονχαι είσέχι »·.

Περ! τά τέλη τή; ειτιστο>ή; τώ έσύσταινε νά έπ ι- 
σχεφδή έμπορόν τινα έριούχω* εί; C o rn h ill· ή νμνή 
τοΰ έμπορου τούτου, ήτις ύπήοξι φίλη στινή χή; μητρός 
τή; Σάρας, δπεδέχθη κάλλ-ς-α τόν Γιώργιον/Ο σύζυγός 
τη; τώ ίδωχεν ώριλίμους σύμβουλος,τώ έχορήγησι χρη- 
ματ.κήν βοήθεια*.καί τώ παρεχώρησε μάλιστα καί κατά
λυμα είς τήν οικίαν του. "Ο Kpag όυως εύχαρισχήσας 
ούτόν διά τήν χαλοχάγαθίαν του, δέν παρεδέ·/θη μέν 
χήν προσφοράν, τώ ύπισχέδη όμως νά γευματίζ^ μετ' 
αύτοΰ χαί χής οίκογενείας του κατά χυρωχήν.Ένοίχίασε 
διά κατάλυμα άνώγεόν τι δωμάχιον έντός οικίας «ου- 
ρεω?,^ ήρξατο αΰτό9ι νά γράφη μιχά πολλοΰ ζήλου, 
χαί τέλος ευρι, μετά πολλάς προσπαθείας, β βλιοπώ- 
λη* τινά όστις συνεκατένευσε νά τώ δημοσίευση τά 
ποίημα Ο Υ π ο ψ ή φ ιο ς  (C an d id at) Ό βιβλιοπώλης 
αΰτάς, ο,όματι Παίνος, έξιπλάγη ί*'ώ» τή* μεγάλην 
επιτυχίαν τοΰ βιβλιαρίου- ίζήτησι παρά τοΰ συγγρα- 
φέως χαί δίύτερο* έργον, ύποσχιδιίς αύτώ ήίη καί α
μοιβήν. Αλλα φευ ! δ Ποίνος έπτωχευσε πριν πε- 
ραιώση τή* ίκτύπωσιν χοΰ ποιήμαχος Το Χωρία··  διά 
έσχιρήθη ά δυστυχής Κραβ χαΐ τής μιχρας ταύτης πα
ραμυθίας.

Ο Κ.Βούρκ Ιδραμε πάλιν ιίς βοηθοί «ν τοΰ ποιητοΰ’ 
τω παρεσχε κατάλυμα έν τώ οίκω του εις B e a co n s , 
field, χαί τώ r/opήγησι τά άναγχαΐα νε®άλ»ια εις 
ουστασίν βιβλιοθήκης ύπά χά όνομα ΙΙιβ,Ιι-οβήχη τοΰ 
Χωρίου.  "Αμι ή επιτυχία έδικαίωσι χήν ιδέαν τοΰ 
συγγράμματος τούτου, πιρίδοξοι συγγραφείς έλαβον 
μέρος ώς ου-εργάται καί συνέδεσαν στινωτάτην φιλίαν 
μετά χίϋ νέ;υ συγγρ»φέως. Μιταξύ. τών άλλων ήτα.



χαΐ 6 *Ρ«»όλδοί, δ Σ «μ*ο$ Ίώ<σω* xat 5 Φώξ. Ou- 
τοι παρεχόταν ιόν Κράβ νά γίνη χληριχός, »· ι *Φ 
συμβουλή* ταύτην, « τ ις  συνεβιίάζετο χαί μέ τ«ς; θρη* 
,*ιυτ<νά: αύχοΰ ιδέας, ήχολούΟησε πάραυτα ό Κραβ.
Διά τής φιλολογικής του ύπολήψεως χαΐ τ ώ ν  συστάσεων 
τ ών φίλων του έτυχε τοϋ τίτλου ίψ η μ β ρ ικ  του δουχός 
R utland. 'Υπό τόν τίτλον δέ τοΰτον χατωχησε το 
uivapsv Ταομβυδ. , , ,  ,

Ή  Οέσις αυ:η V 0 Η>έ* Ι η '>αοί St* τ5ν Ρ ’ “ 
δέ* καθίστα είσέτι δυνατήν τήν μετά ιής Σαρας σύζευ- 
ξίν του. Ήμερ»ν τινά ό σφρβγιδοφυλαξ λόρδ Θυρ>ωρ, 
δστις τόν ήγάπ» ιά  μεγίττα, επληροφορήδη «  αίτιον 
χής δλίψεως τοΰ νέου λειτουργού. Ό  Γ»ώργιο< τ »  
ώμολίγησ» ιοΰ; Ιρωτάς του, χ*ί t<3 έςεφρασδη ποσο* 
ΐβ .λ ε  νομισθη «ύδαίμων ίάν ή χαταστασις του, χαλλι 
χερεύουσά ποιε, τώ έπεχρ.** νά νυμφευβή χήν μνηστη* 
του. Ό  Λόρδος Θυρλώρ ύπεχρίδη ψυχρότητα προς 
τή* έξομολόγησιν τοΰ νέου.

Μ ιτά παρέλευιιν ή μερών τινών, ό Αορδος Ουρλωρ 
ίπρόιεινεν ιίς ιόν Κράβ νά τόν συνοδεύση ιίς  δδοιπο 
ρία* ή. τά χαδήχοντα τής βέσεώ; του τό» 
νά χάυη ιίς Στραδέρνην ίν Δορσετσδιρη. Ο Κράο 
παρεδέχδη ασμένως τήν πρότασιν, χαι άνεχωρησα. 
άμρότεροι.

ΚΕΦΑΑ.. ΠΕΜΠΤΟΝ

Έ χ ίσ ν ίψ ι ς  φί.Ιον.

Δέκα ετη μ ί’ ά τήν άναχώρησιν του Κράβ χαι τοδ 
σρ.σγιδορύλαχο; 0υρ/ώρ διά ΣτραΟέρνη», ό Βάλτερ 
Σκώτ, νέο; είσέτι άλλά περιώνυμος ήδη διά τοϋ ποιητι
κού ιου πονήματος M arm iou, διήοχετο έ.ιός ταχυδρο 
μικής άμάξης χήν δδό* τής μ“ ?« ί *®λ*ω ί  Δορσεχοδ:. 
ρης. ‘ II ά*α ;α  έσταμάτησεν ενώπιον δελκτικωτατης 
οικίας, η; ΐ  Xiuxf, πρόσοψις άνυψοΰτο μετάξι) πυκνώ 
ματος δένδρων, χαί ενώπιον τής όποιας έπεξ·«ιν«το 
εύρυχωρόχατος χήτος. Καδόσον ό νέος ποιητής^ έπρο 
γώ ρ ίΐ πρός τήν οίχίαν, χιχά τοσοΰιον έδαύμα,* τα , 
μυρίας άγχίνους διαδέσιις, αΐτινες έπηύξανον έπ! μάλ
λον τά φυσικά 9«λ γηχρα τών γραριχών εκείνων τόπων. 
Έντός τεχ*ητή; λίμνης άνεπήδων ίχδΰς* μικρά βάλ
τος παριϊχιν »ίς ΰορόβ:4 έντομα τήν εύχολίαν τοΰ 
καριδίδισΟαι εις τά ήδη των, ατινα δι’ βύτοΰ τού 
μέσου καθίσταντο έριχτά πρό; την ε® αύτών μελειη» 
πρός τούιοις ύπήρχον ώ ρ α ϊ a ορνιθοτροφεία διά τα 
πτηνά χαί σταύλοι διά χά ζώα,πλησίον μεγαλοπρεπούς 
οπΐ5δαυλίου. Τέσσαρα παιδία, ώ* τό πρεσβύτερον ητο 
εννεαετές περίπου, επαιζον ίπ ί τής χλόης μετ^ αιγός 
χα! εύσαρκου χυνός, ένώ ή μήτηρ των έδεώρει αυτά φι 
λοσιόργως άπό χοΰ παραδύρου, b δέ πατήρ επεσκε- 
πιετο' άνδοβολώνα πλήρη εξωτικών φυχύ*. Ά μ α  ίδών 
χόν Βάλτε? Σχωτ, έξήλβε βιαίως του άρωματούχου 
έκείνου περιβόλου χαί έδραμε νά £ιφδή βίς τάς άγχά
λας τοΰ φίλου του.

—  φίλτατε Βάλχιρ Σχωτ !
—  Φ ίλτατι Κράβ !
Καί άμρότιροι έπροχώρησαν πρός τήν μητέρα τών

παιδιών, ήτις κατέβαινε τήν κλίμακα χαί ήρχ**° *?C 
προϋκάντηιιν τοΰ ξένου.

—  Αδελφέ μου, {δου ή σύζυγός μου, ή «ροοφιλής 
μου Σάρα ! Σάρα, ΐδοΰ έ φίλος μου Βάλτιρ Σ χω τ.. , 
Ά β η «  χό αγαπητόν χου Έδιμβοΰργον διά νά διέλδη 
μαζί μας μίαν έβδομάδα όλόχληρον.

Ά ν χαι ή Κυρία Κράβ είχε δ;έλ6$ τήν πρώτη» νε- 
ότητα χ&\ όπιλόγιζιν ήδη τριάχοντα τής ήλιχίας αυτής 
ετη, ητο ομως ίξα ιτίας καλλονής. ‘ Υπιδίχβη τό» 
Βάλιερ Σκώτ μετά μειδιάματος άπιριγράπτου γλυ- 
χΰτητος· Ί'ά παιδία έδραμον χαί αυτά, χαΐ βοηδιία 
τοΰ ένστικτου αυτών, δπιρ οϋδέποτ* τά άπατα, η»οη- 
σαν οτι φίλος τις τοΐς ιιχεν έ'λδει είς τήν οίχίαν. Γα 
ά^ρ«να χατέλαβον πάρβυτα εν βιβλίον onep δ ξένος 
έχράτιι είς χιιρας, καί έ*πΐϋΐαν νά ιό έναποδεοωυιν 
ίΐς τόν διά τοΰτον ώρισμένον δάλαμον. Τά χορασια, 
ιιαλλον συνεσταλμένα, ήίένιοαν έπ’ αύτοΰ τους μ«γα- 
λου; αύχών γαλανού; όρδαλμούς, χαί τώ άπεύδυνον 
χαριέιτατον χαιριτισμό*. ‘Ο Βαλτιρ Σκώι έχάδηίεν 
ιπ ί χινας οτιγμάς ίντός χίς αίθούοης τής όποιας έδαυ- 
μαζε τήν πλή^η ιπιδιξιότητος χαί φιλοκαλίας διάδίΐΐν. 
Κάτοπτρον άνιυ χαοσιτερώματος, άνοιγόμινον προς 
χόν άνδοβολώνα, παρουτίαζε* ιίς τήν δέαν χούς άνεχ- 
τιμήτους χής φύσιως δηιαυρούς’ άπό δέ τοΰ παριδυ- 
ρου άπεχαλύπτετο γραφιχωχοπη Οέβις' τέλος, τά ιπ ι* 
πλα, χαίτοι άπλουοτάτης χαχασχιυής χαί περιβεβλη- 
υιένα ύπό όραοματος μιχρα; άξίας, χατ·δβίχνυον,ε*εχα 
τή; επιτήδειας αύτών διαβίσιως, χομψότητα χαί πο- 
λυτέλιιαν. Ή  βιβλιοθήκη χαί χό έιτιατόριον επαρου- 
ίίαζον χά αυτά πλεονεχτήματα, οί δέ κοιτώνες neptt- 
βάλλονχο ύπό γαλήνης χαί έκτάχτου χαθαριότηχος, 
ίυντελοΰοας τά μέγιττα εις τό εύεργιχιχόν τοΰ υπνου 
χαί τής άναζαύοιως.

—  Εννοώ τώρα, φίλτατε Κράβ, διατι δέ* ερχισαι 
ιίς Λ ονδ ΐ»ον, ιΐπεν ό Βάλτερ Σκώτ. Αλλιϊ όιβτι δέν 
δημοσιεύεις, τούλάχιστον, cut« ποίημα, ουτε βιβλίο·», 
?ύ 5 πιριδοξότερος τών ποιητών μας 4 δημωίέ-
στε^ος τών συγγραφέαν μ α ς ;

-— Δέν iyu> καιρόν νά γράψω, άπήντησεν άρελώς 
ό Κράβ. Απέναντι τής ποιήσιως τή ; φυσιως, η έγ 
γραφος ποίησι; ώχρία Δέν τολμώ νά παραδέσω τά 
άνδρώπινα Ιργα μου παρά τά δεΐα έργα τού 
Έκτός τούτου ή φροντίς τοΰ πριοβυτερίου μου καί τού 
ποιμνίου μ^υ, αί οικογενιιοικα! μου άπολαυσιις χαι 
αί σπουδαί χις φυσικής ίτιορίας δέ* μοί δίδουσι παν- 
τάπασι καιρόν. ‘Κατά χάς ώρας τής άναψυχής μου 
κάδημαι παρά τά γόνατα τής άγαπητής μου Σαρας, 
λαμβάνω έπί τών ίδικών μου ε» τών τέκνων μας, καί 
διατελώ ουχω βεβυδισμένο; «ί; ψυχικάς ίχοτάσιις ενώ
πιον δαύματός τινοςτής φύσεως.Ότέ μέν βλέπωχαχτοει- 
δές φυτόν άναπτύσοον βραδέως τόν έπίχρυοον, αδαμάν
τινο* ή πορρυροΰν χάλυχά του,δτέ δέ παρατηρώ τάς μά· 
γας χαι χούς έρωτα; τών υδροβίων έχείνων έντόμων,ά- 
ίτινα ζώσιν έντός τώ* μεγάλων βαυ_καλίω» μου,ώ, ήδο 
ίλον ζήσει χα! έντός τής βάλτου ίν η έγεννήδησαν ’Ιδου 
λαμπυρίδες τάς οποίας πρό δύω έτών συντηρώ ίντός 
ΰελίνων άγγιίων, όπου τοϊ; έφύτευσα μικράν τεχνητήν 
κοιλάδα. Μοί τάς ίσ ιε ιλ ϊ φίλος τις έξ Ιταλίας,, χαί

ουδέ* tin'll έσχότισι τον φωτεινόν άσχε'ρα τόν δποΐον 
φέρουσι πανταχοΰ μεδ’ εαυτών.

Ιΐρόσδες τώρα καί τά βιβλία μου, τόν άνΟοβολώ*ά 
μου χαι τή* προπαρασχίυήν τών διδαχών μου. Μόλις 
μοι μένει χαιρός νά γραρω ένιοτε πρός φίλους στενούς, 
τούς οποίου; άγαπώ περιπαβώς ώς οέ, φίλτατε Βάλ. 
τ«ρ Σχ»Γ. !,

Αυτή ιι·αι λοιπόν ή άγνή χα! άδύελος εύδαι 
μο-ία τής όκοίας πρό δίκα ετών άπολαάιις !

Ναι, φίλι μου, ό β»ος μοί δωριΐται τήν ιύδαι- 
μονίαν ταΰτην άρ' ή; ήμίρα; ό ιύ ιρ ν ίτη ; μου λόρδος 
Ojp/ώρ μέ ώδηγηΐίν εί; τή* κατοικίαν ταυιην, ^tt; 
ήτο διιυδ.τημένη ώς ήδη τή, βλέπιις. Πρί* έτι κατα
βώ τή; α-^αςη; είοον γυνοΐ<α, ή μαλλο* άγγελον 
προοφιλή, τόν όποιον πρό πολλώ» έτώ* δέν tiyov είδζ, 
τή* Σάραν μου, τρέχουσα* εί; συνάντησίν μου.

— Γ ιώργιι, μοί ιίπε» ό λόρδος, ίδού ή ούζυγό; 
σου, κα! χωρίς ».α» να μοί δώσ^ καιρόν νά τήν άσ 
παοδώ, με ωδηνησεν ιις τόν ναόν, ί π υ  ί  ifp ii; τοΰ 
Βε^οοάρ,οστις fyας α*εμινεν αύτόδι έτέλισε τούς γάμου; 
μας χαι μέ άίίικατε'στησεν ακολούδως ποιμέ-α τοΰ τό
που Εχχοτε b θεός μοί χορηγεί τάς χάριχάς του'με 
κατεοτησι πατέρα, επλήρωσε τή* χαρδία* μου ύπό 
αγοδώ* ατινα πολ^απλασιάζονται όσημέραι διά χ ρ ι
στιανόν συζευχδέντα κατά τόν Θιόν χαι τήν καρδίαν 
του, δια πατέρα οστις βλέπει αύξα*ο*τα περί εαυτόν 
τέσσαρα προσφιλή τεχνα. Ναι μέ* χ*τα χαιρούς ύπέ- 
στημεν χα! δυστυχίας καί θλίψεις, άλλά ταύτας ύπε 
φέραμε* μετά καρτερίας· έχτός δέ τούτου ήσαν αυται 
πολλά οπάνιαι.

Έ* τώ μ ιιαξύ τής έβδομάδος ήν ό Βάλτερ Σκώτ 
διήλδε μετά τοΰ φίλου του, ίδαύμαζε τή* εμβρίδίΐα* 
τών ̂ γνώσεων τοΰ Κράβ καί τάς τιρασχίους σπουδάς 
«ς είχε κάμει. Ό τε καιέλιπε τά Αονδίνον δέν έγίνω- 
σκιν ούδε λέξιν έκ τή; Γαλλική; καί Ίχαλκής, καί 
ήδη «λάλιι άμφοτέρας χά; γ/ώσοας με τά μεγίστης 
«ύχολίας. Διετήρει αλληλογραφία ν περί ζωολογικών 
αντικειμένων μ*χά τοΰ Κυβιέρου, κα! οί περιφημότεροι 
ε»τομολόγοι χοΰ αΐώνος τόν συνίβουλιύοντο έπ!. ιής 
ιστορίας τών εντόμω*, ών τά ήδη ούδιίς ώς αύτός εί-/ε 
σπουδάσει βαδύτερον, πρός δέ τούτοι; χα! ώς βοτα*^- 
κός ηύτύχησε ν’ άνακαλύψι; πολλά είδη τής Αγγλικής 
Χλωρίδος.

Μ ιιά  ολόκληρο* Εβδομάδα, ό Βάλτερ Σκώτ περί
λυπος άπεχωρίο9η χοΰ φίλου του, τής χαριεστάιης συ 
ζύγου χαί τών τέκνων του.

Σε ηγάπω* καί πρότερον πολύ, φίλτατε Κοάβ, 
είπιν b ποιητής άναχωρών, άλλ' ήδη σέ άγαπώ περισ
σότερον διότι άγαπώ καί σέ καί τήν οιχογένειάν σου.

ΚΕΦ. ΕΚΤΟΝ.

Επί.Ιογος.

, ‘U ϊΰδαιμο’ία ιοΰ Κράβ δ.ήρκεσεν ιπ ί όκ;ώ έ’ιη 
•^χομη, μετά παρέλευσιν τών οποίων αί ουμφορβί οΐτι- 
ν« ί προσέόαλον χάς άρχάς τοΰ σταδίου του ίπέπεοο*
*C3tAt> xax* aijtoy.

Η ύγιία τής συζύγου του προσιβλήίη, xat ό Κράβ 
συνέλαβε ανήσυχους ύπονοΐίς- έ ξήρ χΙΤ9 τότε σπ«*ιώ* 
τα ια  χαί έπισχε'πτετο χούς στενωτέρους χου ©ίλους, 
μεταξύ τών όποιων διεχρίνοντο βί αδελφό! Δύδλεϋ χαί 
ό αίδέσιμος 'Ριχάρδος Τΰρνερ, άνήρ άξιέραστος χαί 
xptnxoc Ιϋφρω*. Συνανεστρέφετο ένίοτε ιις χήν οίχίαν 
τοΰ Κ. Νώρδ χαί χούς έξοχωτερους τής εποχής. Αύ· 
τόδι ό Φώ:,οσιις ε αί μαχρόν χρόνο* δεν τόν ειχενιίδ^, 
τέν άνιγνώρισεν ήμίραν ιινα χαδ’ ήν στιγμήν έμελλον 
νά χαδήσωσιν είς τήν τράπεζαν, κα! μ«-·ά φιλοφρονε- 
στάιην υποδοχήν, τώ ειπ» μετ οίχείου υφους, οιε με· 
τέβαΐνον άπά τής αίδουσης ε ί; τό έσΐιατόριον. Αι ! 
Κυριι Κράβ, έάν δικαιοσύνη αας άπεδίδετο, ήδέλατε 
ε?σδε όλων ήμών υπέρτερος. Τό εσπέρας έ* τή συνα- 
νασιροφή, τ ώ προσέφιρε ν’ «ναγνώσ^ πρός χάριν του 
τά χειρόγραφά άτινα έμελλε νά δημοσίευσή,

Η Κυρία Κράβ άπεβίωσε περ! ιά  τέλη τοΰ 1812* 
άν χαι ή μακροχρόνιος τής Σάρας άοδέ*εια ύπήρξι διά 
τόν Ιίρσβ λίαν έπίπο'ος, τοσοΰτον βαδειαν ήσδά*δη 
λύπην διά τήν άποίλεια* ταύτην, ώ ?ι« ή υγεία ιου προ- 
σιβληδη διά μιας. Μετ’ ού πολύ ήσδέ 'ησε, χαί ίν τώ  
μ«ταξυ τής άσδενείας ιου έζήτει νά μένρ ανοιχτός ό 
τάφος ιής προσφιλούς του Σάρας διά νά τόν ύποδιχδή 
δjov οπου. Αί σύντονοι περιποιήσεις τής οίκογενείας 
του τώ άπέδωκίν βχδμηδόν δυνάμει; καί γενναιότητα· 
άλλα οεν παρεδοδη(πΛ5ον εις τΰς σ ο ν η 3 ε ι αυιού έναιχο- 
λήσε·;· ο χήτ.ος του, 3ν τοσοΰτον πιριπαδώς ήγάπα 
πρότερον, ουδόλως πλέον τό* έδελγε, χα! απερίγραπτος 
μεταβολή ίπεστη ίφ ’ όλην αύτοΰ τήν ΰπαρξίν. Περί τή* 
έποχή* έκιίνην|ή ένορία τοΰ T row bridqe έκινώδη,ό δέ 
υιός τοΰ δουκός ‘ΡυτΑανδου, δστις παρά τοΰ πατρός 
του είχε κληρονομήσει ^μεγίστη* κλίσιν καί αγάπην 
προς τον ποιητήν , γ ί νω ο κ ω ν  πόβον ο ίυνηρά ήταν  διά 
τόν άτυχή Κράβ ιά μέρη έκείνα εις ά υπήρξε ποτε 
εύτυχής, χώ προσέφερε τήν Θέσιν ταύτην, ή» ό Κράβ 
ευχαρίστως παρεδέχδη.

Ο Κράβ ήσδάνετο, δτι ή πρό χρόνων «λονιζομένη 
ύγεί-χ του έξησδέ*η^ήμέραν τή ήμέρα. Αί προσβολαί 
τοΰ σπάϊματος ύφ’ ών πρβσεβάλλετο άκό τοΰ δανάτου 
τής συζυγουτου, χαιέσιησα* συνεχέστεραι άπό τοΰ 
1822 μέχρι τοΰ 1831. Τήν εβδόμ«ν Ίανουαρίου ιοο 
τοΰ ιελευταίου χουτου έ'ιους εγραψ* πρές τόν υίό* χου 
τή* άκόλουδβ* έπιστολήν.

« Αισδά*ομαι μεγίστην άδυναμιαν καί αδράνειαν,
» εις ην δυσχολως αντέχω. Ομολογώ οτι τοΰτο ιίναι
* άποτελεσμα τής ηλικίας· τό γίρας κάμνει εις έμέ 
» ακατανόητους προόδους, τάς οποίας ματαίως προ"
» σπ»θώ νά εμποδίσο). Τό σκληρόν γήρας ! έπέπεσε 
» πρό πανιών χαιά τοΰ μ,ημονιχοΰ μ^υ ί . . . .  Εύ-
“ χκρισχώ τόν δεόν διότι δέν πάσχω χείρονα .............
» Αισθάνομαι εις τόν λάρυγγα πόνου; οΓτιν>ς μ ’ έμ- 
» ποδίζουσι πρό τοϋ γεύματος νά άναγνώίω τάς 
» προσευχάς μου γεγαινυία τξ ρωνή· αλλά μετά τ^
» πρόγευμα είμαι καλλήτερον μέχρι; έσπ;ρας· Μη 
') έκλοβ^ς όμως ιή* έξασδένησι* ταΰτην τώ- όυάμεών 
» μου ώς νότο* . , . δέ* είμαι ά σ δ ιφ  ! . . . Είμαι
* ω , βασύευς b Lear, δυστυχές γερόντιαν μεμωμένο»
* με τή* διαφοράν οτι δε* έχω δυγιΐιίρα νά μ ΐ βασ*·



» νιζη' διότι 3*1;, τέκνβ μοίί,πρααρίρεσδ* καλ·κάγά9ως 
» πρίς έμέ. ·

Ματβίως δ Κράβ έπροσπάδει νά έ*ΐ»χόσ)] Ιαυτο*. 
Δραστήριος κυνάγχη ΐκλοησι τ ίν  ϋπά της ηλικίας 
xat τών δυστυχιών έξηοΟβνημ,ένον διοργανί?μό* tea. 
Εβδομάδας τινας μετά τήν προεκτεδεΐσαν έ ret στολήν, 
«αρεδωχε τό πνεΰμα έν ται; άγκάλαις τ ώ ν  τέκνων του.

Άγγελβέντος τοΰ βανάτου του, τά cpyata ιηρ-.α τ ης 
πόλεω; έκλείσδη^αν, 6 δέ πολυάριθμος πληδυσμός τοϋ 
Trowbridge παρέσχε δημοσία δείγματα ζωηρό
τατη; λύπης. Έννενήχοντα έχ ιών έπισημοτέρων τής 
•πόλεως παρευρέδησαν είς χήν κηδείαν του χαί ή*ολού- 
δησα* τον νεκρόν μέχρι τοΰ τόπου της ταφής· ή έφ 
όλα x i πρόσωπα άπεικονισμένη θλίψις, οί ύπό μεγα* 
λης πληδύος κατοίκων έκφερόμενοι βρήνοι, τό σοβα 
ρόν της έπικηϊιιου πομπής δδηγοαμε ης υπό τών επ ι
σημότερων τής πόλιως προσώπων, πάντα ταΰτα σιινε- 
-Βέλου* τά μέγιατα είς άπόδοσιν τελευταίου σεβασμού 
ούχί χοινοϋ πρός τον άγα9άν έντουτώ xat μΐ{αλοφυή 
τής εποχής ά*δρα.

"Οτως δώσωμεν δέ πέρας τών έπί τοί μεγάλου του 
του τή; Α γγλ ίας άνδρός σημειώσεών μας, έχρίναμεν 
άξιον νά έκδεσωμεν τήν εικόνα ην περί του ποιητοϋ 
ίγρσψεν b Β;ρων, ότε ΰτ.ήγε μετά τοΰ θωμά Μώρ, 
αυγγραφέως τοΰ ποιήματος ο ί  'ή ρω τ ε ς  τών Α γγέλων.

α Τό πρώτον ε?ίον τόν Κραβ,είς Hollande Housse 
a δκο υ  αύτός, b  θωμάς χαί έγώ διήλθομ·* ώρας τι- 
» νάς τής πρωίας έντός « ΰ  άλσους χαϊ τής βιβλιο-
• δή<ης· Αί συνδιαλέξεις μας περιεστράφησαν έπι δια- 
„ ©όρων άντικιιμένων. Ό  Κράβ έχηρύχδη δυασσώτη;
.  τ;ΰ Φ:ελδ:γγου, έγώ δέ ύπερασπίσδην ιόν Σμολέν 
» τον. Τήν γνώμην αυτοΰ ύπιστήρίζι μετά χαριε- 
» στάτης παότητο;, χωρίς τά επιχειρήματα του ν ’ 
. άποβαλωσι τήν ίσχύν των. Όσον δ' άφσ ,̂α t a  τής 
κ συνανας·ρ8¥ήί π ο ικ ί λ α  Ληρήμστα,ιΙ)ρο> οτι δέν είχι 
» τόσην ευκολίαν,οση* αί πολυποίκιλοι γνώσεις του ΰπ«
* σχο*το.Διαρχουσης τή; συναναστροφής μοί ευιε» * Α- 
» πώλεσχ τήν ίύτυχία- άφ’ ότουάπέ^α.εν ή σύζυγός 
., μου. » Κύριε, τώ άπεκρίδην, άνδρωπος τοΰ όποιου 
,  έ χαραχτήρ είναι πράος χαί άμόλυντος, τοδ όποιου ή 
» συναναστροφή βέλγει χαί ένδιιφερει, δέν είναι χα9 
» δλοχληρίαν δυστυχής. » Ό  Μώρ άνεχώρησε τότε, 
» καί τήν δέσιν του κατέλαβε μετ’ ού πολύ ό Φόσχο 
» λος. ‘Οποία άντίδεσις μετάξι» αύτοΰ xai τοΰ Κρα£! 
» άμφότεροι ηιαν ά-δρες έξοχοι' άλλά μοί έφαίνετο 
» ότι παρά τήν μίαν πλευράν εΐχον χαταρακτην μυ 
ϊ  κάμινον, παρά δέ τή* άλλην γβλήνιον £υάχιον. »

Α. Κ.

—satsa

Ό  Τιτιανός, έξ ιύπατριδών ελχων τό γένος, έγεννή- 
ίη  έν Κα<δώρα (κράτος τής Έ νιτίας), κατά τό 1477

Εΐργάοθη τό πρώτβν iv τοΐς έργοστασίοις roD Σιβα- 
στιανοΰ Ζουκάτου, είτα παρά τώ Βιλί*ω, όστις δυσα* 
ριστοδείς ποτέ ε/εχ« τή ; «ρός τό μιμεΐσθαι άνικανό- 
τητοε τοΰ μαδητοΰ, άπέπεμψεν αύτόν είπών ότι ου
δέποτε δέλει χαταστϊ) ζωγράφος.  Τότε ά Τιτιανός 
πρβσεχο/ήδη πρός τόν Γ ιο ρ γ ιώ - .η ν .  Περί τήν εποχήν 
έχιίνην ή Φλωρεντία, ή ‘Ρώμη, ή Πάρμα xai τό Μ ι
λά >ον εκοσμοΰντο ύπο τών αριστουργημάτων τοΰ Β ίγ- 
Kfj, τοΰ Περουγίνου, τοϋ Κορέγου χαΐ τοΰ Μαντίγνη. 
‘ Η δέ Έ νετία, χάρις εΐς τάν Τιτίανόν χαί τόν Γ top - 
γιώ-ην, κατέστη χατά τό 1515  χέντρον τής ζωγραφι
κής τέχνης. Εν τή αιθούση τοΰ μεγάλου συμβουλίου 
τής ‘Ενετίας, ί  Τιτιανός, νέος ών Ιτχ, έζωγράφισε 
πολλάς είχόνας μεγίστης έπισημότητος. Τόσυμβού· 
λιον ώνομασεν αύτό» «ρχιζωγράφον τής δημοκρατίας, 
δέσις επίσημος, δηλουμέ·η τότε διά τοί μοναδικού 
τίτλου sensale del fondaco dei Tedesci. Τό έπι- 
σημοτερον τής δέσεως ταύιης προνόμιον ουνίστατο είς 
τό γράφειν τήν είχόνα έκαστου νέου δόγου άντί τοΰ ώ- 
ρισμένου ποσού τών ό<.ιώ σχούδων.

Έν Φεράρι?, b Τιτιανός έζωγράφηε τόν δρίβμβον 
τοΰ ερωτος χαί τάς Βάκχας, εικόνες άς ό Αύγουστΐ- 
νος Καράχας έδεώρει τάς μοναδιχωτέρας τοΰ κόσμου. 
Ό  Καρδινάλιος Αουδοβίζη; ειιιμψεν αΰτάς πρός ιόν 
βασιλέα τής 1;πανίας, καί διηγούνται, ότι ό Δομινικα
νός, ίϊών αύτάς άπερχομένας ιϊς τόν πρ^σδιωρισμένον 
αύταΐς τόπον, έχλαυσε σκερδείς τήν τοιούτω» άρισιουρ· 
γημάτων στέ,,ησιν τής Ιταλίας. Τώ 1529, ό Τιτιανός 
άπήλδεν ιϊς Βολωνίαν, οπως γράψη αύτόδι τή» εικόνα 
Καρόλου τοΰ πέμπτου, δστις, ώς ό Αχνζη; παρατη* 
ρεί, τρις έσταδη έ-ώπιον τοΰ ζωγράφου. Κατά τοΰ; 
περιπάτου; καί χά; ιπποδρομίας, 5 πέμπτος Κάρολος 
τώ παρεχώρει πάντοτε τό δεξιόν μέρος, μή λησμονών 
va τώ άπιυδύνη τή- συ/ήδη φιλοφρονητικήν φράσι-, 
« Πολλοί 0έλου3ΐν υπάρξει αύτοκράτορε;, άλλ’ ούδιίς 
άλλο; Τιτπνός » Ημέραν δέ χινα, πεοοντος τοΰ χρω
στήρας άπό τώ* χειρών τοΰ ζωγράφου, ό αύτοχράτωρ 
Κάρολος χύιΐ/ας χαΐ λαβών αύτέν προσέφερε τώ καλλι- 
τέχνη εΐπ.ών α Είσαι άξ;ος νά ΰπηρετήσαι ύπό αΰτο» 
κράτορος ν. Ό  Τιτιανός έλαβιν ώς άμ^ιβήν τοΰ έρ
γου μεγάλην χρηματικήν ποσότητα, τόν σταυρόν τών 
Ιπποτών καί τά δίπλωμα τοΰ κόμητος π·<λατίνον. Εις 
‘ Ρώμην έπανήλδε χατά τά 1545 , άλλ’ ή'-η πολΰ βρα
δέως οπως έμπνευσδη ύπό τών αριστουργημάτων τής 
σχολή; τοΰ ‘Ραφ»ήλου. ’Εάν ό Τιτιανός έπισκέπτετο 
τήν Ρώμτν είχοαικενταετής τήν ηλικίαν καί ούχί ίξη 
κοντούτης, ήδελε βεβαίως καταστή δ πρώτιστος τών 
ζωγράφων,ό δέ Μιχαήλ "Αγγελος,δαυμάζων τον χρω 
ματισμόν του, δέν ηίελεν εκφέρει, ώ ; πράς τό ΐχνογρα- 
φικόν τής τέχνης, τήν άλλως πολΰ ούιτηράν ταυτην 
χρίσιν. «Τ ί δυστύχημα ί είς Ένετίαν δέν μανδάνουσι 
πρώτον τό ιχνογραφεί-!»

Τ φ 1550 ό Γιτιανάς ήοξατο, διαταγή του πέμ . 
πτου Καρόλου, τήν άποδέωσιν τής αΰτοκρατοριχής οί- 
κογενείας' ή είχών αυτη έπεραιώδη μετά πενταιτίαν, 
ότι ό διατάξας αύτήν κυρίαρχης ειχεν ήδη καταδέσιι 
τό στέμμα. Η είκών έπαρουσιάσδη εις τόν αϋτοχρά* 
τορα έν τη μον^ τοϋ Αγίου Ίούστου, τώ δέ 1558

V

και η ιικων καί j  νεκρός τοΰ αύτο*ράτ ρος μετηνέ 
χθνισαν είς τήν ’ Επισκοπή*. “Εκτοτε όλα οχεΐό* τά 
«ργ« τοΰ Τιτιανοϋ άφ ερώβησαν πρός τόν Φίλιππον Β, 
καί ουτκς ή Ισπα>ίι είναι κάτο/ος τών καλητέρω» 
αυτου Ιργων, ών τα πλειστα δέν άντιγράφηταν ούτι 
ένεχβράχθησαν, καί τα οποίι άπευκταΐο/ συμβιβηχος 
δύναται νά καταστρεψη αύτόδι

Ογδοηκοντούιη; πιρίπου ητο ότι έκαλλιτεχνησι τό 
Μαρτυριον τοϋ ‘Αγίου Λαυ^ε»τίου, τήν Μ·>στίγωσιν 
τοΰ Ιησοϋ Χίεστοΰ, χαί τήν Μαγδαλινήν, είχόνε; ού- 
δόλως τήν άξίαν κατώτερα; έκείνων οιιινες τριά/τοντχ 
ετη πριν τοσαυιην περιεποιήσαντ» αύτώ φήμτ,ν Περί 
τό ίννίνηκοστόν τής ηλικίας αΰτοΰ ετος ιίργαιδη εί-

ό-ων ήτκει έπιρροήν; ωστι χοί κατά τ»ς κρίσιμους 
έχ ιί'ας περιστάσεις απεδόδη ιιρος τον νεκρόν *ηδεία 
πομπώδης, έννοειτοι καθόσον βνήσκοντες υπό τεδνεώ· 
των π«ρικυκλωμέ*οι ήδύναντο νά άποδώσωσιν.

Ό  Τιτ,ανός άποβληδείς χοτά τήν νεότητα αΰτοΰ 
υπό τοΰ Βελινου, ούδόλως ύπήρξεν ενθαρρυντικός πρός 
του; κολλιτέχνας. Άναφέρουσιν oxt κατέτρεξε τόν 
Ιίαρι* Βορδωνην καί τόν Σ ι6αστιανόν δέλ Πιόμβο, 
οτι άπέβαλ* τοΰ έργοστηρίου τβυ τόν Τιντορέτον, κατ 
τέλος ότι προέτρεψεν, ή, ώς πολλοί λέγουσι, διά τ ίς  
βίας η-ογκασε τάν αδελφόν του νά έναγχαλισθή τά 
εμπορικόν στάδιο*, και τοι ουτος μεγιστην έίείχνυε 
πρός -.ήν ζωγραφικήν τέχνην κλίοιν.

χό.α του Εύαγγιλισμοϋ, άλλ’ αυτη μικρά έπεδιίκνυε 
ίχνη τών προηγουμένων αΰτοΰ έργων όργισδείς δέ 
διότι δέ- ήδελον νά παραδιχδώσιν ώς Ιργον αύτοΰ τήν 
εϊκό-α τούτην, ΰπέγραψεν ιδία χειρί' Titianus fecit, 
^ecit, fecit (Τιτιονός εποίησεν, έποίησίν, έποίησεν) 
τριπλή ίπιβεβαίοσις ητις δέν ήδυνήδη νά αναπληρώσω 
τήν άπώλεια* τής μεγαλοφυές καί ΰψηλής φαντασίας 
"ου, ιδιότητας δς έτήρησεν έφ' δσβ* ούδείς άλλος ζω 
γράφος, ειργάζετο δέ είσέτι οτε ή πα*ώλης άφηρπασε* 
αυτον^άπό τώ* γηΐ*ων. Ά ν καί ή αδιαφορία «αρακο- 
ίυδει πάντοτε τήν καταστρεπτική* τής έιτιδημίβς 

.μάστιγα, τ ό όνομα όμως τοΰ Τιτιβ*οΰ τοσαύτην έφ’

Ά ν  χαί παρεδόδη εί« όλα τή; ζω γ:αφ ικ ίς τά είδη, 
διεκρίδη όμως εί; to ρωπογροφικό» ή τοπογραριχά*, 
είς τό προσωπογραφικό* κα! ιίς τό ητορικό*. Την ιδίαν 
αύτοΰ είχόνα είργάσθη πολλάχις, ή δέ είχών ην χατα- 
χωροΰμεν ένταΰδα itvat έκ τών αντιγράφων είχόνος 
γραφείσης ίδια αΰτοΰ γειρί.

Ή  νεότης τοΰ Τιτιανοϋ υπήρξε ζηλωτή Ά 'ό  τοί 
2 0  έτους μέχρι γίιροτος διήγαγε βίον μιγιστάνος. 
τιμώμενος καί έκβιιαζόμινος ύφ’ όλων τών τότε έ 
στεμμέ*ω* χίφοιλώ*· ό δέ μαχρο^ρό-ιος αύιοΰ Si'.: 
ούδόλως έιτεσκιάσδη υπό δραματ:χώ* γεγο ότων.



Τ Π Β Σ  ΕΓΝ Ο ΙΑ.

Ό λίγ3ΐ ίσως χήν σήμερον άγνοοΰσι τό ο»ομα τοΰ 
Άλβέριου Δύδερ, περίφημου ζωγράφϊυ Γερμανού, 
πιρί οΖ δ αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανός δ λ  · elire ποτε 
« έξ άγροίκοu δίνομαι παραχοήμ* νά κσμω εύ 
γε»ή, ούχί ?έ χβί έξ ιύγβνους ζωγράφο/ οίος 5 ’Λ λ 
β έ ρ τ ο ;  Δύρερ »  ( a ) .

0 1  περί τή» σπουδήν τή; βιογραφία; τώ< ενδόξων 
καλλιτιχνών ιδίως άσχοληθέντες άναφέρουσιν, ώ ; γι 
νώσκοντες κα! τά λιπτομερέστερα το5 τβταραγμένου 
βίου τοΰ Γερμανού ζωγράφου, ά-έχδοτο» έπ’ τοΰ i?to- 
τρόπου καί φιλέριδος χοιρακτηοας τη; συζύγου του 
καί τών συνεχών Ινοχλήσεων St’ ώ» έ’ άραττε τ ί ;  
πολύτιμο..; στιγυιά; τοΰ καλλιχέχου. Φιλάργυρο-, 
χαί ύπό χαρακτήρος άλλοκότοο παραφερομένη. ή κυρ’.α 
αυτη ουδόλως άφωπλίζετο ύπο τη ; υπέρ παν oatov 
καλοκάγαθας τοΰ συζύγου της, cure ύπό τή; απαρα
δειγμάτιστου αύτοΰ ύπομονή. Ματαί^ς ό δυστυχής 
Δύρερ δλόκληοον τήν ήμερα» διϊ,γεν έντός τοΰ έργα 
στηρίου του, όπου είργάζετο τά; λαμπρας έκείνας ε ι
κόνας ώ» άπλήστως έπιζητουμεν σήμιρον τά άντί 
γραφα’ ή Εανθίππη είσήρχετο καί έκεί καταδιώχουσα 
τό δΰμά της, καί ενώπιον δλων αΰτοΰ τών μαθητών, 
ουτε κραυγών, cun έπιπλήξιων, ου τε υβριων έφείδεχο.

Εί; τά; κραυγάς της δμως συνήθιζε πάντοτε ν’ ά 
ναμιγνυη ποος χό δ»ομα τοϋ συζύγου τη ; καί τό τοΰ 
Σαμουήλ Δουχωβρέτου· ο&τος ήν εις τών μαθητών τοΰ 
Δύρίρ, τόν όποιον άπό εΰσπλαγχνίαν παρεδ»χ_θη ό 
καλλιτέχνης εντός τοΰ εργαστηρίου του. Ό  Σαμουήλ 
πενέστατο; ών καί χεσσαρα*οντούτης πιρίπου, είργάζε 
το, συντηρήσεως ενεχα, πίναχας εργαστηρίων χα! πε 
ριστρώματα οικιών, συνήθη τότε έν Γερμανία Άρκεϊ 
νά είπωμεν ότι ήτο βραχύσωμο;, £αχητικός, άσχημος 
εΐ: ιό άκρον, καί τ ί  χείριστον πάντων τραυλός,, μή 
δυνάμενος ού?έ δύο νά συνάρθρωση λέξεις, καί έννβεΐ- 
ται δτι ή* ό πιρίγελως τών λοιπών μαθητών τοΰ Δύ- 
ρερ, καί τό προτείχισμα αύτών· διότι παια έν τώ 
εργαστηρίω σκαιότη; ή ζημία άπεδίδειο ε ΐ; αύτόν 
Καταγιλώμινος ΰπδ ιών συνεταίρων του, χα! χατα 
βασανιζόμενος υπό τής χυρίας Δύρερ, ήτις μή άνεχο 
μέ»η τήν είς τό έργαστήριον αμισθί είσοδόν του, μόλις 
μετά πολλάς άράς καί ύβρεις, τώ  έδιδε κατά καιρούς 
τεμά·/ιον ξηιοΰ άρτου, δέν ήδύνατο ό δυστυχής νά 
εύιη ά'άκαυσιν ή τάς ήμέρας *αθ’ ας λάθρα έξήρχετο 
*ί; τήν έξοχήν, δπου ίν άνέσει ίζωγράφιζεν ώραια 
τινά τοποθεσίαν έκ τών πολυαρίθμων τής Νουρεμβέρ- 
γη ;. Τότε καθίστατο άγνωστος, ‘ Η ταπεινή καί σχυ 
βρωτ.ή φυσιογνωμία του έφαιδρύνετο, ώ ; τό βλαστά 
νον άνθο; ζωογονείται καί φαιδρύνεται είς τάς ακτίνας 
τοΰ ήλίου. Καθήμίνος ίπ ί τής χλόης xai κρατών έπί

τών γονάτων χο χαρτοφυλάκιόν του, έπροσαάβί·. * ίν·· 
τιληφθή καί μεταφιρη έπί τοΰ χάρτου τάς λαμ-πράς 
καί άπιρινράπτου; χοΰ ιω τός εντυπώσεις, εΐ; ά ; χά 
μάλιστα έπετύγχανε. Διελδών ούτως όλόκ/η;ον τήν- 
ήμέραν έπανήρχετ» είς Νουρεμβέργην, τή» δ’ έταύριον 
ουδόλως έλάλει πρός τού; συ·εταιρους του περ! ιών έν 
τή έξοχΫι εκδρομών του, οΰδ’ έξέθετε ενώπιον των τά 
σχίδιαγραφήματά του, άτινα πεφρονχισμένω; πά»τοτε 
έκρυπτε· δ.ότι είθισδείς νά ή»αι άντκειμενον τών 
άσπλάγχνων πιριγελω» τών ουνιταίρω» του, δέν έ τ ο α - 
μα ό δυστυχή, ουιε καν νά οανταοθή οτι τά σχείια-

(α) Τι)ν tixAra χα ί  τα έργα  τηϋ κα.Ι.Ιιτεy r o a  
Me e r  τώ ΛΓ, τ (ό χ ε ι  ιή ς  Μη/μι σ ύ π ιζ .

γρα^ήμαιά του ήίιΑβν προκα^εσ»! ά'Λλο τι παριί γ έ 
λωτα’ οθεν άνελάμβανε σιωπη'.ώ:, έν τή μάλλον πε- 
ριρρονημένη γωνία, τήν συ-ήθη aJTsu θε*ι», οπου 
ύπέγραοε τάς εικόνας τοΰ κυρίου t oj , καί έπληρου πα .̂ 
αύτώ, σχετικώς πρός τά Ιργα ταΰτα, τά καθήκοντα 
ατινα ο\ πρακτικοί πληροΰσι παρά τοΐ; άγαλματο- 
ποιοίς.

Εξαιρέσει τώ» κατά καιρού; εκδρομών, περί ών 
ή}η έλα^ήσαμε», ό Σαμουήλ διέμε»ε κατά τάς λοιπάς 

μέρας έν τώ έργαστηρ'ω άπό πρωίας μ*χ?ΐζ έσπε. 
ας. ’λκο>ουθως άτηρχετο t ίς to πενιχρό» δωμάηόν 

του, ένθα μετέ^ερεν έπί τ-οϋ κηρωτοΰ τά θεάματϊ 
άτινα εϊχ« σχίδιαγραφήσιΐ εις τήν έξοχή». Πρός προ
μήθεια» δέ χρωστήρων καί χοωματων ανειχετο τας 
»κληροτέρας στερήσεις, πολλάκις μάλιστα^ λι'γει δ 
,στορικός Γερμανός παρά τοΰ δπυίου ίρανίσθημεν τας 
παρούσας λι-τομιρείας, εκλεπτε παρά τών συνεταίρων 
του χρώματα κα! γραφίδας, δπως καλλιεργη τήν 
τέχνην ή» τοσοΰτον περιπαθώς ήνάπα.

Τρία Ιτη παρήλθον ουτω, καί ό Σαμουήλ δέν εί* 
χ ιν  είσέτι άποκαλύψει ο ίτε πρός τούς συμμαθητας 
του, ουτε προς τάν διδα’σκαλό» τ»υ, τας παννυχίους αυ’  
τοΰ έργασίας. Άλλά πώς ίσυντηριϊτο; Αυτός μονος 
καί δ θεός τό εγίνωσκον.

‘Ημέραν τινά ι^σθένησι, κα! πυρετό; όΕύ; ήρχισι 
ά χαταναλίσκη τό άθλιον σώμά του’ εβδομάδά ίλοκΛη- 

ρον εχειτβ πάσχων έπί τής χλινης του, και ου6εμια 
παρήγορος άνθρώπου μορφή προσεοαλε την ορασιν του. 
Καχαφλιγομίνος υπό τοΰ πυρετού, καί αίοθανομενος 
τάς δυ»άμεις του έχλειπούσας εγείρεται αίφνης, έν χή 
απελπισία του, λαμβάνει ύπό μασχάλην μία» τών ιίχό· 
νων του, καί τούτων τήν έσχάτως ύπ αύτοΰ εργα- 
σθεΐσαν, καί άπευθύνεται πρός τήν οικίαν μεταπράτου 
επίπλων, έπί σκοπώ νά πώληση τό εργον του άνθ οιας- 
δήποτε αξίας. Κατ’ ιύτυχίαν τβυ διΐλθε» ε-ώπιον οικίας 
δπου μεγάλη συνεσωρεύετο λαοΰ πληθύς· αύτόθι επω- 
λοΰντο είς δημοπρασίαν πολλά καί διάφορα αντικεί
μενα τέχνης, συλλεχθέντα ύπά ιίδήμονος επι τριακονχα 
όλόχληρα Ιτη, καί διά χό^ων πολλώ* *αι αχρυχων· I*. 
κειντο ταΰτα, ώς συνήθως, διεσπαρμε»α τ^ δε κακεισε 
έπί τοΰ εδάφους»

Κ) Σαμουήλ έ«λησίασε προς τινα χήρυκα, καί μετά 
πολλάς προσπαθείας καί παρακλήσεις κατ6>ρθωσε να 
δημοπρα-ηθή ή είχών η-» έφερεν ύπά μασχάλην. ‘Ο χη· 
ρυξ έξιτίμηιεν αύτήν άντί τριών ταλλήρω» · Θαυμάσια! 
ιίπε καθ’ εαυτόν ί  Σαμουήλ, έχω τροφήν μιόϊς έ5δό- 
μάϊος, έσν ιύριθξ άγοοασ-ής.» Η είχώ» περιήρχιτα

από χιιρός εις χειρα, ή §έ μονότονος φωνή τοΰ κήρυ- 
κος έπανελάμβανε »Τρία τάλληρα ! ί γ ιι ;  τρία ταλ 
ληρα ! !  »

« Ω ! θεέ μου, θ ιέ  μου, έψιδύριζε» δ δυσχυχής 
Σαμουήλ, ή είχων μου δέ» θά πωληθή ! χί θά γενώ !

* Καί έν χούτοι; αύτό εί»αι to χαλήτερον τών έρ 
γων μου- π·τέ μου δέν είργάσθην έπιτυχίστίρον καί 
προσικτικωτερον, ‘Ο αήρ φ ίνεται διερχόμε ος διά 
τώ» φύλλων τον δένδρων μου, καί ήθιλέ τις ιίπη δτι 
τά φύλλα σειόνται και ψυθιρίζουσι. Πόσον διαυγές 
φαίνεται το υδωρ ! Ω 1 ίδέ τήν ΓΙρά^ισα», ώραίαν, 
αγνήν, γόνιμον καί διαλαμπή. Πόση ζωή εί; χά ζώα 
a i l* '*  ερχαντοα νβ κα ταπα υ^ ω ^ ι  τήν δcψ o c τ ω ν ! 
Ίδέ πρός τό βάθος· δποία θιλχτ'.χή θέα ! ‘ Η μονή 
χοΰ Νιουβούργου μέ χό κωδωνοσιάσιόν της, διαφανές 
ώς τδ τρίχαπτον, καί τά μεγαλοπρεπή της χτίρια r.tpt. 
χυχλούμενα ύπά ζώνης έξ οίχιΰν ! ‘ Η μο<ή τοΰ Νιου 
βούργου, άρ’ ής άπέβαλο» τούς μο»αχοΰ;, χα: ήτ:ς, ώ ; 
μοί φαίνεται, θέλει καταδεφισθή ύπά τοΰ νέου αυτή; ΐδ<ο 
κτήτου. διότι, φεΰ ! κατά τι θέλει χρησιμεύσει μονή 
κα! κωδωνοστάσια ιίς λου9.η;ανδν;

—  Είκοσι τάλληρα, ύπετραύλισε φωνή τις ασθενή:, 
καί ξηρά. Ό  Σαμουήλ άνισκίρτητεν έξ άμετρήχου

Άνυψώδη έπί των άκρων τώνποδών χου προσπαθών 
νά είδ>! χΐς είχε προφέρει τάς εύλογημένας έχι ίνας  
λέξεις. Ά λλά πόσον ίξεπλάγη ίδών δτι ή τιμή προση 
νέχθη ύπά τοΰ μεταπράτου πρός δ» άπευθύνετο μετά 
τής είχόνος πρί» σχαματήτη ενώπιον τής δημοπρασίας 
καί προτείνη τήν δημοπράτησιν τοΰ έργου του, ιδέα ην 
βεβαίως ώφιιλεν είς τόν άγαθδ» αύχοΰ άγγελον.

—  Πεντήχοντα τάλληρα, άνεβόησε φωνή βροντώδης. 
‘Ο Σαμουήλ παρ δ'ίγον ν' άσπασθή τάν ποοσενεγ-

κόντα χήν τιμή», δσ’.ις ή/ πολυσαρκός τις ά»ήρ με 
λανείμων.

Εκατόν τάλληρα, ιίπεν ή ισχνή φωνή του με
ταπράτου

Αλλά πάραυτα κατεπνίγη *ΰτη ύπό χών έμιαντι· 
χώς τιτονιεμένων λέξεων

—  Διαχόσια τάλληρα !
—  Τριακόσια !
—  Τετρακόσια!
—  Χίλια τάλληρα.
Άκρα «ιωπή έπεκράτησε χότί μεταξύ χών πάρε- 

ίώ χων, συ*σωριυθέντω» πιρί τού; δύο ύπερθεματις-άς, 
οιχινες, προχωρησαντες ε* χώ κύκλω, εύρέθησαν μεμο 
νωμένοι ώ ; δύο μονομάχοι. ‘Ο Σαμουήλ έ.όμιζεν οτι 
ώνειρεύετο, καί έξέφερε κατά καιρούς έπιφωνήματα 
ουγκεχυμένα.

—  Δύ» χιλιάδας χάλληρα, είπε» δ μεταπράτη; μέ 
γέλωτα δηκτικό» καί προσπεποιημέ/ον.

■— Δέχα χιλιάδας, άντειπεν δ πολύσαρκος κύριος, 
Ήνέων οργήν.

Είκοσι χιλιάδας, ά»εκραξεν δ μεταπράτης κά- 
τ “ Χρ5ς καί ώς ύπό πυρετού χατεχόμενος, διασταυ 
Pw* ε»ι αυχώ έπί χοΰ στήθους χάς ϋπό επασμωδικών 
κινήσεων σπαραττομένας χ«ΐράς του.

‘Ο πολυσσρκο; κύριος, άπδ του προίώπου χοΰ 
δποίου έρ’^ειν ίδρώς άφθονος, δπεχραύλισε.

—  Σαράντα χιλιάδας τάλληρα !
Ό  μεταπράτης ήρχισε νά διστάζζ, άλλ’ εν βλέμμα 

αυθαδες τού άνιαγωνισχοΰ χου χόν ήναγχασε νά ψυ- 
βιρίίη.

—  Πινήνχα χιλιάδας τάλληρα !
Η σιωπή ίπέστη βαθεΐα· διότι ήδη δ κοίλων κύριος 

ήρχισε νά διιχάζι;.
Αλλ έν τώ μεταξύ, χί εγίνιτο δ δυστυχής Σα

μουήλ ; Εταράττεχο παντοιοτρόπως διά νά άφυπνι- 
σθή, νομίζων δτι ώνειρεύετο, χαί άίιακόπως έλεγε 
καθ εαυτόν, δτι μεχά τοιοΰτον ίνειρον ή πενία του 
ή'θελε τώ φανή φρικωδεστέρα, καί ή πεΐ»α σχληροτέρα.

—  Λοιπόν! Ιχατάν χιλιάδας τάλληρα!
—  ‘Εκατόν είκοσιπέντε χιλιάδας !
—  Τά πρωτότυπον ά»τί τοΰ άντίγράφου! χα! ό 

διάβολος νά σέ πάρη τρισχατα'ρατε μεταπράχα, άνέ- 
χραξεν άγαναχτών ό πολύσαρκος δπερθεματις·ής.

‘Ο μεταπράτης άνιχώρησεν είς άδλίαν κατάστασίν, 
δ δέ νικητής ελαβε θριο-μβίυτικώς χήν εικόνα, καί ήτοι- 
μάζετο ήδη ν’ άποσυρθή, δτε είδεν Ινωκιόν του τόν 
Σαμουήλ Δουχωβερχον, ^αχηχιχδν, χωλδν κα! £ακέν. 
δυχον. Νομίσας αύχόν έπαίτην, τώ  έρριψε, πρός απαλ
λαγήν, εν νόμισμα' άλλ' έ ραχητιχδς χώ είπε.

—  Πόχε δύναμαι, χύρι», νά λάβω είς χαχοχήν τήν 
μονήν μου, χό μέγαρόν μου, χαί τάς γο ΐά ; μου· διότι 
εγώ ε?μαι δ ζωγράφος τής είχόνος. Καί έλεγε χαθ’ 
έαυτόν. —  Ώ ! πόσον ώραΐον δνειρον 1 χί χρυσοΰν 

δνειρον! άλλ' ίσως μεχά μίαν σχιγμήν άφυπνισθώ, 
καί τά πάντα έξαφανισθώσιν ένώπιόν uou !

‘Ο περ! ου ανωτέρω πολύσαρκος κύριος ήχο είς 
τών πλουσιωτέρων εύπατριδών τής Γιρμανίας, ήτο S 
κόμης Δούνκελσβαχ. Έσυρεν εύθύς άπδ τοΰ δηλακίου 
του χαρτοφυλάκων, άπέσπασε φύλλον χάρτου, καί I- 
γραψεν έπ αύιοΰ λέξεις τινας.

Λάβ?, φίλ_ε μου, είπε πρός τδ» Σαμουήλ. Ιδού cl 
Ίΐαχαγαι δι ών δ«λει σοί παραχωρηθή ή κατοχή τών 
κτημάτων σου. ‘ Γγιίαινε,

Έπείσθει τότε δ Σαμουήλ δτι δέν ώνειρεύετο- έλαβε 
κατοχήν τοΰ μεγάρου, τό έπώλησε, καί προέθετο νά 
διαγάγη βίον ήσυχον καί άμέριμνον, καλλιεργώ» τήν 
τέχνην πρός τέρψι» του μόνον- άλλ’ δ δυστυχής άπέ- 
δανεν έκ δυσπεψίας.

‘ Η είκών του έμεΐνεν επί μακράν χρόνον έ» τώ 
σπουδαστηριω τοΰ χόμηχος Δούνεκλσβαχ, ήδη δέ ιύρί- 
σχεχαι εις την κατοχήν τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας.

Α. Κ.

ΠΕΡ! Μ Ε Τϋ Π Ο Σ Κ Ο Π ΙΙΣ

‘Η μειωποσκοπία ή ή σπουδή τών ^υχίδων tsD 
μετώπου είναι ήττον παράλογος τής χειρομανχείβς.



‘Η παρβτήρηπ; τώ-; μετωπιαίων γραμμών 3ύνατβΐ 
τώ ίντ ι νά μά; άγάγ/> ε ί; άβέβαια συμπεράσματα ώ ;
rpo; τά; 2ξεΐ; α ίπ νε ; «{χάραξαν au ra ;, άλλ' ήμεΐ;! 
ένταΰδα άναρέρομεν τοΰ; κυριωτέρου; τής μετιβσκο* 
π ια ; κανόνα; χάριν περιεργεία; μάλλον η έπιοτημο- 
νική; ώφελεία;.

Αί πλάγιαι του μετώπου ρυτίδε;, έάν ώσι· παραλ. 
ληλοι, δηλοΰσι κεφαλήν άσθε.ή καί πνεΰμα ύποπτον.

Ά ν  δέ αί παράλληλοι οϋται γριμμαι ώσι οχίδ^ν 
εύθεϊαι, όμαλ*1 χα! άδαθιΐς, ίιπόιχοντιιι κρίσιν, αοφ’.αν, 
τιμιότητα καί πνεύμα εύθύ.

Μέτωπον κατερρυτιδωμένον ε ί; το άνωτερον η^ ΐ'ϋ  
χαί έστερημένον ρυτίέω* ε ι; κατώτερον ημισυ, δεικνύει
ηλιθιότητα. /

Αί ρυτίδε; έγχαράττοντσι συνήθ«; προχωρουσης 
της ηλικίας πριν όμω; φανώσιν υπάρχουσιν έν τΐ) τοΰ 
μεχώπου διαπλάσει, καί συχνά*;? δ χόπος καταδει
κνύει αύτά; χαί κατά χήν χρυφιρωχέραν ήλικίαν.

‘ Γπάρχουσιν έπί τοΰ μετώτου έπ ι»  ρυτίδες ή γραμ- 
μαϊ άρχιχαί, διατρέχουσαι ά^ό τοΰ έ*ά; μιχρι τοΰ 
έιέρου κροτάφου.

Ό πλα·ήχης Κρόνος προίιταται τή ; πρώτη;,  ̂ τή; 
υψηλότερα;" ό Ζεΰ; χής ήευτερας, ο Αρη: τή ; τρίτης, 
δ Ή λιος χής τέταρτης, ή ’Αφροδίτη τής πέμπχης, ό 
‘ Ερμή; της εχ της χαι η Σιλη*η χη; εβίομη;, τής τε
λευταίας, τής χαί χαμηλότερα; καί πλησιεοτερα; χών 
δρρύων.

Έάν οί γραμμαί αυται ώσι μικραί, σκολιαί καί 
άββθώς έγχεχαραγμεναι, έμφαίνουοιν άνθρωπον άοθενή 
nat βραχύζωον.

Έάν δέ ώσι διακεκριμένα^ τεθλασμένοι χαί ανό
μοιοι , προαναγγελθεί voseu;, θλίψεις καί συμφοράς.

Κ ιί άν μέν ήναι ϊξίσοιι ευδιάκριτοι, διατεθειμένοι 
χαριέντως, ή πολΰ έμφανχιχαί, δηλοΰσιν εύθύτητα 
πνεύμαχο;, καλλίστην σωματική» διάπλαιιν, μαχρο- 
βιότηχα χαι ευδαιμονίαν. Σΐ,μειωιέον όμως δτι, έπ! άν 
θρώπου χοΰ όποιου τδ μέτωπον εΐ/αι έγχεχαραγμένον 
άπό βϊθείας £υχίδα; ενεκα κόπου η δυστυχημάτων, δέν 
δύ»α·/ται έχ. τούτου τοϋ σημείου νά έξαχδώσιν αί αυτοί 
ουνέπειαι, έπιιδή χότε αί γραμμαί αυται ουιαι παρα 
§ίβιασμέ»αι, δεν δεικνύουσιν άλλο ή γενναιότητα καί 
ευστάθειαν.

Όταν ή νραμμή χοΰ Κρόνου έλλείπη άπό χινος, άς 
περιμένη δ χοιοΰτο; δυστυχίας προελευοομένα; έκ 
τή ; ανοησίας τβυ.

Έάν δέ θλαται αυτη έν τώ μέσφ ιοΰ μεχωπου, 
προμηνύει βίον χεταραγμένον.

Έά» δέ καθαρώς διακρίνηχβι, δηλοϊ μνημονικάν έ 
ξα ίjtO', υπομονήν συνετήν, επαγωγόν εύτυχία; χαί 
■πλούτου.

‘ Οποιαν ή ρυχίς χου Διάς ή/αι χεθλασμένη, απει
λή  χό» Ιχοντα ταύτην ώ ; πράξονια μεγάλας άσωτίας.

Αν δέ έλλείπ* έ*τελώς, σημαίνει πνεΰμα άοθενές, 
ασυνεπές χαί περιωριαμένον.

Έάν ίξ εναντίας vjvat ιύδιάχριχος, υπόσχεται χιμάς 
και πλούτον, δ* θέλει προσκτήσει δ κάτοχος αύτή; δια 
τών έμφρόνων «ίιτυΰ πράξεων καί ''ή : ευθείας κρισεως 
κατά τή/ σ«μπεριφοράν xou.

Ή  γραμμή τοΰ Ά ρεω ;, τεθλασμέ<η οο ι» ,  ύποφαί*· 
νε< χαραχχήρα εΰμεταβληχον

Μή φαινομινη δέ ποσώς, δειχνύιι α/δρωπον πραον·, 
δειλόν καί μετριόφρονα' έάν 5έ καΛώ; διαχρίνηχαι, ση. 
μαίνει αύδάδιιαν, θυμόν χαί παραφοραν

Ή  γρίμμή τοΰ Ηλιου, έντελώ; έλειπουσα, δηλοΐ 
φιλαργυμαν.

Τεδλαβμένη χαί άνιιος ιυ-ια, προίιοει σοβαρον εϋιρ·· 
γεχην, ότέ μέν ψυχρόν » ϊ ί  φ.λάργυρον, ό τ έ δ έ χ α ·  
ρίίνχα χαί μεγαλόδωρον.

Ευδιάκριτος ^υσο, 8»ιχ»ύει μετριοφροσύνην, φιλοφρο
σύνη», ευζωίαν, κλίσν πρός τήν πολυτέλειαν καί χήν εΰ-
ποιΐαν. - , * /

Ή  ρυτίς τής Αφροδίτης ιδια^ο»τως μάς έ'διιφε
ρει, διότι εχει έπ ρροήν εΐς χά ηδη. ;

Ή  γραμμή ου η ούοέποχε έφά»η έπ! χοϋ μιχωπου
τοΰ Νίύτωνος.

Ή  ρυτίς χοΰ Έρμοΰ, έκφαινομένη καλώς, οηλοΐ 
ραντασίαν άρίσχην, οίστρον ποιητικόν, προτέρημα εύ̂ - 
γλωττίας «.οί χήν ζηλωχήν τέχνην τοΰ δημηγορεί/
μεχ’ αποτελέσματος. .

Τεθλασμένη ιυσα ή γραμμή αυχη. προδίδει α/θ:ω- 
ιχον κοινόν, ίχανχα μέν τό έν χαΐ; αυναναοτροφαΐς ά ' 
παιτούμενον πνεΰμα χαί υφος χοινων(χόν, μή παρέχον- 
χα όμως έλπίδας χή; υπέρ τήν κοινήν ταΰτη» σφαίραν
άνυψώσεώς χου. , , ,

Ή  ρυχίς τής Σελήνης, ητις είναι ή τελευταία και η
εΐς τάς όρρϋς πλησιεσιέρα.δηλοΐ,χαθβρΛς :κφαινομ^/η,
χ :δ :ιν μελαγχολικήν χοί διάθεσιν ψύχραν.

‘ Ά 'ΐσο ς ίέ  χαί χεδλασυέ-η, υπόσχεται στιγμας
ευθυμίας ά/αμίκχους μετά θλίψεων.  ̂ ;

Έάν ή ρυχίς αΰτη έλλείπΐ) έντελώ:, ει^αι εύαρεοχον 
σημείον άνθρώπου εύθυμου, φίλου χών δ .ασκεδα^ν, 

'διαχέοντος παντού τήν εδθυμίαν, τά παιγνια και χας
τέρψεις, ά; ΰπιραγαπδ ;

Σταυρός έπί τής ρυτίδος τοϋ ‘Ερμου ΟηΑαι οτι ο φε- 
ρων αύτάν θέλει άφιερωθή είς τά γράμματα και χας 
έπ ΐϊΐήμας, καί οτι θέλει δημοσιεύσει σύγγραμμα οι α 
θέλει φυλακιοθϊ), έά·/ δέ< τω συμβή τι χ«<Ρ°τ«?°ν·

Ό  Lenglet D afresnoy, δ χοσάκις έπισ/εφθεις τήν 
Βαστίλλην, είχε τόν σταυρό* τοΰχον εύχρινέσχατα δια- 
κεχριμένον.

Άνήρ φέρων έιιί τοΰ μετώπου δύο ^παραλλήλους 
γραμμάς άλλά καθέτους, ε’στω βέβαιος^ότι δελει νυμ- 
φευθή δίς* τρις δέ, έάν οί γραμμα^ί αυται ωτι τρεις1 

τετράκις δέ, έά* ώσι τέσσαρες, χαί ουτω καθεξής.
‘0  οιωνός ουχος ισχύει απαραλλάκχως καί διά χην 

νεάνιδα τήν φέρουταν χάς γραμμάς ταύτας έπ! του με
τώπου, εστωσα» αυται χαί κατά χο ημισυ δραται.

Έπτά δέ θέλει λάβει άνδρα;, έάν τό μετωπον ?έ- 
ρη έπτά γραμμάς παράλληλους κα; κάθετου;.

Τό σχήμα τοϋ C άνωθεν τοΰ μετώπου ύπάρχοντος 
δηλοΐ μνήμη» τεραστία*.

Τό σημείον τοϋτο ην πρόδηλον ειχ! τοϋ μετώπου 
νέου τινά; Κόρσου, περ! ου λέγει δ Muret, οτι η^υ · 
vaxo νά έντυπώση ι ί ;  τήν μνήμην του έν μια ημέρ<?, 
χαί ν’ άποστηθίιη μεχά μεγίσχη; ευκολίας δεκαοκχώ.

χι\ιάδας λέξεων βαρβαριχών, ώ/ ουδόλως ήννόει τήν 
οημασιαν

Γό C έπί τής γραμμής τβΰ Ά ρεως, εΐκονίζιι θά^. 
ρος καί ^ώμην σώματος.

Ιό βημίϊον τοΰιο ην κατάδηλον έπί τοΰ μετώπου τοΰ 
«τρατάρχου χής Σάξης, τοΰ φέροντος τόοην δύναμίν έκ 
παιδική; ήλιχίας, καί οντος τοσοΰτον ρωμαλέου, 
ω ίτε χατέθλα μοχλού; σίδηρους μέ τήν βύτή/ ιύκολίβν 
μεθ η; δ κοινός χωρικό; θλδ κλαδον δένδρου ή ράβδον 
έχ λεοχοξύλου.

To C έπί τής γραμμής τής Αφροδίτης, προαναγγέλ
λει συμφοράς χαί αποτυχίας εις τάς ερωτικά; σκευω
ρίας.

Τά C έπί τή5 γραμμής χοΰ Έρμοΰ, άνογγέλει π τω 
χόν πνεΰμα καί χρίσιν ού/ΐ όρθή*.

Τά C μεταξύ τών δφρύων, άνωθεν τής γραμμής 
τής Σελήνης, προδίδει χαρακτήρα εύερίθιστον καί διά- 
6 ισιν φιλέκδικον.

Σημιιωίέον δτι οι φέρονχες τό σημείον χοΰτο είσί 
συνηθέστοίτα άνθρωποκτόνοι, μονομάχοι, πυγμάχοι 
χαί αείποτε εύδιάθετοι πρ4;  πα'λην.

Οί συζυγοι ώ< το μέχωπον φέρει τοιαΰτα σηυ,εΐα 
ξυλίζονται καχ’ οΐκον.

Ό  φέρων μεχβξύ τών όφρύων, έπί χής γραμμή; τή; 
Σελήνης χδ σχήμα χοΰ X, θέλει άποθάνιι ένδόξως είς 
τό πιδιον τή ; μάχη;.

Ό  οιωνός διαφέρει πολΰ έάν τό X ύπέρχηται χοΰ U 
οχήματος· διότι τότε τό σχΐμβ χοΰτο δηλοΐ, σχεδόν 
άλα*θάσχω;,5τι δ φέρων αύτό θέλει άποθά**! δυστυχή;

Ό  φέρων έν τω μέσω τοΰ μετώπου, έπί τή; ρυτί- 
δο; τοΰ Ήλιου, μικρόν τετράγωνον ή τρίγω»ον, θέλει 
προσκτήσιι μέγαν πλοΰτον άνευ κόπου καί μόχθου.

Έάν τό σημείον ήναι πρό; τά δεξιά, αείποτε έπί 
τή; αύτή; γραμμής, ύίόσχεται πλουοίαν κληρονομιάν

Έάν δ έξ άριστερών, δηλοΐ κατοχήν άγαθών κα- 
κώ ; κεκτημένων.

Τό σχήμα τρία S, καθ’ οίονδήποτε τοΰ μετώπου 
μέρος ευρισκόμενον, είναι όλεθριώτατον σημείον. ‘Ο 
φέρων τοΰτο καταποντισθήσετοι άφεύκτω;, άν δέν ά 
ποφεύγιρ μετά μεγίστης προσοχής τό δδωρ.

Δύο γραμμαί άπό τής £.νός άρχόμεναι καί καμ
πτόμενοι κατά τά δύο ά*ρα τοΰ μετώπου, άνωθεν τών 
οφθαλμών, δηλοϋσιν ότι δ φέρων αυτά; θέλει εϊσαχθξ 
εΐ; δίκας καί ύποστή φυλα'κισιν.

Έάν ai δύο ουται γραμμαί διατρέχωσι τήν ρυτίδα 
τής Σελήνης, προαν^γγέλλουοιν εΐς τόν φέροντα αύτά; 
δεσμά.

Έάν δ’ αυ-αι αί γροίμμο! ώσι τέσσαρε; xa! ιύλύγι.
• τοι, άνά δύο έπί τοΰ μετώπου, Ισ ιω  βέβαιο; δ φέρων 
αύχά; οτι θέλει ιτυλληφθή ποτε αιχμάλωτο; έ· πολέ
μιο, καί θέλει στενάζει ώ ; δοΰλο; έν αλλοδαπή.
__ Τά κυκλοτερή β ή μ α τα , κατά χό δεξιόν μέρος, έπϊ 

ιής̂  γραμμής τ ή; Σελήνης, δηλοϋσιν οφθαλμίας.
Έάν δέ τά κυκλοτερή χαΰχα σημεία ώτιν έν τώ 

jm w τή; γραμμής, οιωνίζονται ότι δ φέρων αύτά θέ
λει τυφλωίή τόν Ινα οφθαλμόν.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ό  άρτος είναι ΐφευρ ισ ις  ‘Ελληνική, παραδεχθ.ίσα 
βραδύτερο/ ύπό τών ‘Ρωμαίων. Έ πί πολύν χρόνον, 
έν^Εύρώπη, οί χειρόμυλοι ήταν αί μό*αι πρό; άληιι» 
τβΰ σίτου μηχαναί, εως ου τέλος, μεταξύ πολλών άλ
λων παρά τών Σαρακινών ληφθεισών έφευρέσεω*, είοή, 
χθη, έκ τής πρώτης σταυροφορίας, χα! ή τέχνη τοΰ 
κατασχευάζειν άνεμομύλους. Έ πί πολλού; αιώνα; έ- 
τη?ή3η ή συνήθεια τοΰ παραθέτειν εΐς τά; τραπί:<,ς 
κυκλοτερές τεμάχιον άρτου, δπ.ρ έ* Γαλλία ix a h u v  
pain taillor τά έξ άρτου ταϋτα πινάκια διένεμον μεχά 
τό γεΰμα εΐ; τοΰς πτωχούς. Έ πί Πλινίου ήδη τοΰ 
φυσιοδίφου, οί Γαλάται μετεχειριζοντο άφρόζυθον εις 
κατασκευήν άρτου· άλλ' ίπ ί τοϋ δεκάτου εβδόμου αΐώ
νος ή ιατρική καχέκρινε τήν χρήσιν χούιην ώ ; έπίβλα- 
βή εί; τήν υγείαν, καί άπό τουδε φρικτή ήρξι,το πά. 
λη μεταξύ ιατρών κβί άρτοποιών. Τό ζήτημα χουτο 
Scv έλυθη ί ΐα έ τ ι  Ιντιλ&ς.

Οί Αιγύπτιοι ού μόνον μεγάλην έποιοΰνχο χρήσιν 
τη; άνθοκράμβης, άλλ'έθεώρουν αύτήν καί ώ ; ίεράν. 
1 αύτην εΐσήγαγον εΐ; τί,ν Ευρώπην οί ‘Ρωμαίοι.

Τά ροδάκινα (Περσικά μήλα), κατάγονται έκ τής 
Περσίας, έν η έθεωροϋντο ώ ; δηλητήριον άλλ' είς τά 
ήμέτερα κλίματα άιχώλεσεν δ καρπός ουτος, διά τής 
μετοφυτεύσεως, τό δραστήριο» του, χα! κατέστη καρ’ 
"άς έξαίσιος.

Τό χοκχύμηλο/ (δαμασκηνόν) μιτηνέχθη έκ τή ; 
Συρία;, έπί τών Σταυροφοριών. Είς πολλά τής Ευρώ
πη; μερη υπάρχει είδος κοκκυμήλου όνομαζομένοι* 
Β α σ ίλ ισ σ α  Δ.Ιαυόία, έκ τοΰ όνόματο; τής γυναικός 
Φραγκίσκου τοϋ Α'. ετερο» δ’ είδος καλείται κοκκύ- 
μηλον τοΰ Κυρίου (prune de Monsieur) διότι δ άδελ- 
φός τοϋ ΙΔ , Λουδοβίκου ήγάπα αύτό τά μέγισχα. 
α χβ(* τραπέζα; άλλοτε παρέθεχον κονίκλου; ώς 
εδεσμα έπιζήχητον καί έξαίσιον χοσοΰχον δέ τά ζώα 
ταϋτα έπολυπλασιάσθησαν έν Ισπανία, ώσχε ύπέσκα- 
ψαν τά προτειχίσμαχα καί τάς οικία;‘τής θαραγώνος, 
κα! χατεκρήμνισαν ούτάς είς πλεΐσχα μέρη.

Οί Γαλάται συνήθιζον νά είσάγωσιν ε ΐ; ‘Ρώμην, 
εμπορίας χάριν, απειράριθμα ποίμνια χη*ώ/, άτινα 
μετεκόμιζβν αυτόθι διά χών Άλπεων. Καί σήμερον 
είσέτι διατηρείται έν Γαλλία ή συνήθεια χοΰ όδηγείν α- 
γελάς Τνδιανών άπό έπαρχίας είς έπσρχίαν.

Οι 'Ρωμβίοι έθεώρουν τά οστρεα (διτρείδια), ώ ; το 
έξαισιώτερον τών έδεσμάτων. Ό  δέ ποιητή; Αύσάνιος 
ένιχωμιασεν αύτά είς τά ποιήματά του. Ά ποθανόντο; τοΰ 
ποιητΰ τουτοιι, τά δστρεα έπεσαν είς αχρηστίαν καί 
λήθην, και μολι; περί τόν δέκατον έβδομον αίώνα βλέ* 
πομεν αύχά πάλε * ε ί; κυκλοφορία».

Η κατά τήν τεοσαρακος-ήν μεγάλη δυσχολία τής πα . 
ρά του καθολιχοΰ κλήρου χορηγία; τή; ίοείας τοϋ έιβίε.ν 
ώά, έγενετο αφορμή χοΰ ν' άρ:ερώνωσι τή* τετάρτην 
τής Τέφρας (καθορά τετάρτη)μεγάλη·/ ποσότητα ώών, 
ατινα διενέμο.το τή» ημέραν τοΰ Πάσχα μεταξύ φί
λων. Επί ΙΔ . Λουδοβίκου έτηρείτο ή συνήθεια τοΰ



οχηματίζειν "Φ ήμέρ*ν ταύτην ίν  \& σπ»υδα*τηρίω 
τού βασιλέως όψηλάς Ttuf«μιίδβς έξ ώώ» γεγραμμενων 
ή κεχ ρυοωμένων, άιινα 5) αΰτοΰ Μεγαλειότης διίνιμ* 
μ ιτά  τίιν λειτουργίαν εις ιο ύ ; αύλιχούς του.

Έν ΙΊαρισίοις υπήρχε «υνήδιια, 5 άναγορευδείς δι 
δάχτοιρ τή; ιατρικής νά δίδΐ], μετά ι*]» δέσιν, πρό; 
τούς ίατροΰς χαί τοΰ; χαδηγητάς συμπόσο» οι> τά 
κυριώτερον εδισμα ήσαν πλαχοΰς έχ βοΐου χρέατος xat 
^α®υλάς. Ή  ιατρική οχολή καταργήσασα άχολούδως to 
εδιιιον τοΰτο άντικατέστηοε τά πρόγευμα διά ποσοΰ 
χρηματικού. Αί δέσεις διιτήρησαν τί;» άρχαίαν αύ 
τών ονομασίαν μέχρι τής έπαναστάτιως- έχαλοΰντο 
8i p a stillaria ·

Έναπέθετο* είς τους άμπιλο>φόρους τόπου;, τά» οι 
νον ίντός πίδων καί εντός στερνών χεχτισμενων έντέχ- 
νως καί μετά μεγίστη; προσοχή;. Οί ιπποκόμοι 
χαί οί ύπηρέται έπ/ήοουν ίκ»ΐδεν οίνοδοχιϊα καί φΐά- 
λ « ;  ά ; ίφερον κρεμαμένας άπά τής λοβίδος του έφιπ 
πίου των.

Τά Σκαχαρωτά (1)οηΙ)θη8)μιτβχειριζοντο άλλοτε it’;  
άπόλαυσιν εύνοια; έπιίήμων προσώπων, καί ε ϊ; προ 
σφοράν τώ» δ ιχαστ ικώ ν  πρό; οΰς άπειιδύνετο ά*αφορα 
Τοσοΰτον δ’ έπεξεταδη ή χρηοις αδτη ώστε ό 0  ’ 
Λοοδοβϊχος ή»αγκάσδη ν'άπαγορεύση ιίς τους διχαστάς 
τήν πλέον τών δέκα σολδίων παραλαβήν σαχχαρωτών 
καδ’ έδίομάδα' 5 δέ Φίλιππος ό Ωραίο; (Philippe 
ie Rel) περιώρισιν ίτ ι  μαλλο» τήν χρήοι», διατά 
ξας τήν έν μια τής εβδομάδος ημέρα κατ' οΤχο» 
χρήσιν. Άλλά δυστυχώ; τά αακχαρωτά άντεχατεστά- 
{Ιησαν διά χρημάτων, καί πρώτο; ό Τ  υρνών έδωχε» εί; 
δ'.ν.αττήν δέ<α φράγκα χρυσά άντί δέχα δηχών σαχχα 
ρωτών.

Περί τον ενδέκατον καί δωδέκατον αιώνα, εδιμοτα- 
ξίας ίδιον ήτο νά κάθηνται εί-; τάς τραπέζας τώ» 
συαποσίων κατά ζεύγη ετερογενών φύλων παρετίδιτο 
δέ εν μόνον πινάχιον δι ex αστόν ζιΰγοί-, Έ* τώ ίσιο. 
τεριχώ τών ο’χιώ», ει; μόνος χύλιξ (ποτή;ΐο*) ήρκει 
δΓ άπαντα τή ; οίκογενείας τά μέλη, b δέ Saint Ber 
b an d  άπεχληρώδ/ι παρά τοϋ πατρό; του, διότι πριν 
πίη ίσπόγγυε τον κύλικα, λόγω ότι ό πατήρ του ε?χε 
λέπραν.

Παρά ‘Ρωμαίοις ή συνήδεια τώ» προπόσεων συνε 
δέετο μετά τής θρησκείας' κα! έν Γαλλία δέ υπήρξα 
εποχή καθ' ή» ή συνήθεια αυτη ήτο γενίχωτάτη. Πρά 
Ιβδομήχοντα ή ογδοήχοντα έτών έπινον είσέτι έ» Γερ
μανία είςύγεία» ούμόνον τώ» παριυρισχομένων προσώπων, 
άλλά καί τών θείων καί τών ίξαδέλφων χαί λοιπώνέχτά; 
τούτου καί ύπερ τών τεδνεώτων έγένοντο προπόσεις,ώς·ε 
δ παρευρισκόμκος ξένος ήναγχάζετο προηγουμένως νά 
«ληροφορηδή περί τής γενεαλογίας τών συνδαιτυμόνων 
του. Ό  Παϊχιέρος αναφέρει ανέκδοτον λίαν χατανυ- 
κτικάν, ώς πρά; τήν δυστυχή Μαρίαν Στυάρτην τήν 
άποχεφαλισβίΐσαν. Τήν εσπέραν τή ; προτεραία; τοϋ 
θανάτου της, επιεν μετά τάν δίΐπνον είς ύγείαν ολων| 
αύτής τών δεραπόντων, παραχαλέσασα αϋτοΰς νά τή] 
άποδώσωσι τήν πρόποσίν' πάντες άνεξαιρέτως ύπήχου· 
σαν, χαί ένώ πραέπινο» ύτιέρ τή; κυρίας των, τά δά 
χρυά των ίρρεον χρουνηδέν εντός τών χυλίχων.

Οί αρχαίοι λαοί ένόμισαν άναγχαΐον νά διαποικι· 
λωσί τά συμπόσια διά διαμάτων χαί δεατρικών παρα- 
στάσεων πα*τάς είδους. Οί ‘Ρωμαίοι Ιτίρπον τους 
ξένους των διά π α ντο α ίμ ω ν  χα! ένίοτε δι αιματηρών 
άγώνων παλαιστών1 είς τά συσσίτια τώ ν  μοναχών ή 
ει; τά ; τραπέζας τώνίερέων άνιγίνωσχοντο Θρησκευτικά 
βιβλία ή έψάλλοντο ΰμνοι. Ή  πρώτη έν Γαλλία ίν τ* -  
τοσύριξ (orgU «) χατεσκιυάσθη διά τήν τράπεζαν Κα
ρόλου τοϋ Μεγάλου.

Αίπρές του; ξινιζσι*ένοος υπό τών έπισημοτέρω» 
προσώπων διδόμεναι τέρψεις ήσαν διάματά τινα, κα
λούμενα προεπιδόρπια ( e n tre m e ts  ). Τά δεάματα 
ταΰτα συνίσταντο ώς έπί τά πολΰ, είς μονομαχίας ιπ 
ποτών, είς «αίγνια αυτομάτων, καί είς παραστασιις 
δεατρικάς επισήμων γεγονότων. Κατά τι συμπόσιον 
δοδέν παρά τοΰ εχτου Καρόλου πρές τάς κυρίας τ ίς  
αυλής, δυο ίππόται R ey n an d  de B ig  καί ά M essire  
B o n c cic a a t, συνηγωνίσδηιαν έφιπποι, τρέχβντες πέριξ 
τής τραηέζη;, καί συνέτριψαν λόγχην ετεροι άχολού- 
δως διαδεχδέντες αύτοΰς «μιμήβησαν τέ παράδειγμά 
των. Έ ν τινι δέ συμποοίω δοδέντι παρα τοϋ πέμπτη» 
Καρόλου, έν Ιτει 1738 . παρέστησα» τήν άνα'/ώ- 
ρηιΐν τοΰ G od efroy  de B ou illcu  δ ά τέν Ά  /tov Τά- 
®ον καί τήν άλω ιιν τής 'Ιερουσαλήμ Κατά τήν τελετήν 
διαταχδεΐσαν υπέ τοΰ έκτου Καρόλου διά τήν ά?ιξιν 
τής Ισαβέλλας τής Βαυβαρίας, παρέστη ή πολι»ρ· 
χία τής Τροίας. Ώχοδόμησαν ίπ ί τουιου μέγα ??ού- 
otov fcpov πέντε πύργους προς υπεράσπισιν έξ ών οι 
τέσσαρι; ήααν εις τά τίσσαρα άκρα, ό δέ πέμπτος έν 
τώ μέσω. Χλαμύδες καί άσπίδες άπηρτηαέναι ε{; τους 
τοίχου; έίήλουν δτι τέ φρουρίων έκεΐνο ήτο ή Τροια^ 
Ό  δ’ έν τώ μέσφ πύργος ύπέφαινί τήν άχρόπολι» τοΰ 
Ίλίου. Είς «πόστασιν τ ινά άπό τούτου έφαίνετο μέγα 
στρατόπεδο», καί τοΰτο ή» τά τών Έ>λή»ων, διακρι- 
νόμινον Ικ τών βημάτων1 δπισδίν τοΰ στρατοπέδου 
τούτου εύρίσχετο πίοΐον γορητικοτητος εκατόν πε
ρίπου πολεμιστών. ΤΑ φρούριον, ή σχηνή χαί τά πλοίον 
έκινοΰντο διά τροχών, ώ »  τ« έλασηρια, ως και οι κι- 
νοΰ»τες βύτά ά»βρωποι, ήσαν άιρανή. Συνεκροτηβη α- 
χολούδως μάχη μεταξΰ τών Έλλη ων ηρωων τοϋ 
πλοίου, καί τών Ιν τώ  ? ρουρίω έγχεκλεισμένων
Τρώων άλλ’ ή μάχη αυτη υπήρξε βραχυτάτη, διότι
τοσαύτη ητο ή πληθϋς τών βεατών, ώστε πολλοί ίξ
αύτών έπληγώΟησαν.

‘Η αυλή τής Βουργωνίας έδείκνυε έξαίρετιχήν 
κλίσιν πρές τά δεάματα τών αυτομάτων xai τών ζώων^ 
‘ Ε ο ρ τα ζο μ ένω ν  τών γάμων Καρόλου τοΰ Τολμη:οϋ 
μετά τής ήγεμονίδος Μαργαρίτας τή ; Αγγλίας, ελα- 
βον γώραν τρία προεπιδόρπιί. ’Εν τώ πρωτω, είσήλδε 
μέγας μονόκερως ρέρων έπ’ ώμων λεοπάρδαλη *ρα. 
’τοΰσαν διά μέ» τοϋ ένός ποδάς τά σήματα τής Αγ
γλίας, διά δέ τοΰ ετέρου, μέγαν μαργαρίτην λίθον, 
ύπαίνιττόμενον τά ίνομα τής βασιλισσης. ^

Τά πάλαι έτρωγον έπί τραπεζών ξύλινων, α ’ Ε̂
τραπεζομανδήλων. Σημιιωτέον όμως ότι τάς τραπέζαί 
ταύτας έτήοουν εν μεγίστη καδαρίίτητι. Προϊόντος 
τοΰ χρόνου, έκάλυπτον αύτάς διά δέρματος, άντικα- 
τασταδέντος βραδϋτερον ύπέ τών ύραντών τραπεζο-

flavor./ων. Τά χειρο'μαχτρα έ» Γαλλία ^ιαν έν εμιχρα 
χρη>ει έν τή αεσβία τοϋ λαοΰ τάξει, έπί τοΰ πέμ' 
πτου Καρόλου Εσανήδιζον τότε έ« τελετή τι»ί νά σνί- 
ζωοι το τραπεζομάνδηλον ενώπιον τοΰ ιππότου όστις 
νιχάν ιΐχεν έαισύρει τήν δυσμέν.,,ν τοΰ βασίλέως, 
και aviTpirec·, Χά ένώπιόν του πίνάχιον. ‘Ο ιππότης 
' o - t  υπεχρ.οΰτο νά πλύνη τήν κηλίδα τής ύπολήψεώς 
« υ .  ή ν αποέίίξη ότι χαδυβριζετο. Παρόμοιόν τι συ· 
Γ  η τέ,ν Χ®ΜΤ“ Ό ” ?«βά» είς τήν τράπεζαν τοΰ 
ε <του Καρόλου. Ό  χήροξ έσχιαεν είς δύο τά τρα-εζο 
μαπίη ,ον ^ένωπιον του, λέγων 6τ[ πρίγγιι^ μή φέοων 
τα^οπλα ητο άνάξιος νά συμ? άγη είς τί'ν τράπεζαν 
του βασι/εως φ ΐρ ^  λόγχην καί άσπίδα ώ ; χα! πα; 
αΑ/ος ίππ.ότης.

*α7  A ;6v“T0V’ ‘Τ’ί,ν  5 &ότι ά» έ5,ο,ς δπλα
ήθελες ΐκδικησει τάν δάνατον τοΰ δείου σου.

Τά «τρωτά πινάχια ουνίσταντο έκ χυτάλου άρτο*
χυχλοτεροΰς. Προϊόντος τοδ χρόνου κα τ εσ χ εύ ά σ α .
ταΰτα «κ ξ-ίλου, αργίλου, xai Stapopcov μ*ταλ)α>ν.

Τήν τοοουτον παρά τοΐς άρχαΐοις γνωστήν ύαλον 
μετεχειρ-.οδησαν οί νεώτιροι ιά πρώτον διά τά παρά 
δ/ρα τών ναών χαί τών παλατίων, πολΰ δέ βεαδύτερον 
r‘ ΧΡί’ ΐί  διεδοδη χαδ’ όλας τάς κατοιχίίς.

Ή  χ/.ινη,̂  επιπλον άναγχαιότατον τήν σήμερον, χαι 
το) Οποιου̂  ή στέρησις δεικνύει τή. έσχάτην Ινδειαν, 
ήτο αντικείμενο» πολυτελείας παρά τοϊ; ^ χ α ίο ις  Ελ 
λησι και ‘Ρωμαίοις, οτε άντί τών φύλλων χαί ~ώ. 
δερμάτων ϊ ? ’ ώ» κατεχλίνοντο οί ήρωες ποόνο^οί τω» 
είσηγαγον είς τάς οικίας των τά έχ πτίλων στρώαατα’ 
Α ι κλιναι κατεσχιυάζοντο τότε έξ άργύρου, έβ! νου ί  
χεδρου.
χ Αί ^  άχύρου κα! βρύου ψ ίϊθοι άπετέλουν άλλοτε 

τον χρωματισμόν τών οικιών. Τά χρώματα τοΰ ά νύ . 
ρ=υ ίιετίδεντο μετά τοσαύτης χάριτος, ώστε έδε/γο» 
επιτυχέστατα τήν βρασίν.Κβί νΰν είσετι άπαντωνται ίν 
Ανατολή ψιαδοι ύπιρτιμώμεναι ενεκα της ζωηρότητος 

των χρωμάτων αύιών καί τής φιλοκαλίας τών ‘έπ’ αύ 
των σχεδιασμάτων. Ή  χρΐσ,ς Τών τοιχογραφιών, ή 
των επ! του τοίχου περίιτετασμάτω » παριστανόντων 
προσωχα xai άλλα διάφορα ά»τιχιίμ*να, μόλις χρονο
λογείται άτιά έξα^οοίων έτών. Ή  λ,ΐα ή ί ν0'γλυ. 
? » ; τοιχογραφία έφευρέδη περ! τάν ΙΕ'.αΐώνα έν ΒιΛ.-ρ 
λανδ,· έντεΰδεν δί είσήχβη ή χρή „ ; , ί ; Γαλλίαν Αί 
τοιχογραφιαι αυτα! έπωλοΰν,ο ε ί; ΰπέρογκο» τιαήν, 
ο οέ Κολδέρτος κβί ό Λεβρύνος Ιφερον τά Ιργον ' €ίς 
τάν ανωτατον τής τελε:ότητος βαδμόν.

Τά πρώτα κάτοπτρα ήσαν έχ μ .τά λ ί9„· 5 Κιχέρων 
α-χφερει τή» εφεύρεσιν αύτών ι ι ς  Τάν Άσχληπιόν. Τά 
π.ώτα tv Ρώμη ίξ άργυρου κάτοπτρα χατεσχευάοδη- 
®α» «πι^Πομπείου, 5 δί Πλί,ιος λαλει περί τινος λίθου 
λαμπρού, οιβαίως τοΰ διοπτηρίου λίου, ον διεχώριζον 
ει; πλαχας, χαίόστις έπί μιταλλικοΰ επιπέδου τιδέμε- 
ν»ς ανταναχλα έντελώ; τά ά » η ., ίμ ( , β,. π?ώτβ
t ;  USAOU «ά το πτρ α  έφά .ησαν έ„ Ευρώπη κεοί τ ά  τέλη
τω » ϊταυρορορ,ών. f η

Η Ενίτίο, ϊ ρ ώ τ η  ίφεΰρε τάν τρότο» τ ί ς  κα- .α .  
o/eur; τώ »  ύελ ίνων κ α τ ό π τ ρ ω ν .  Δέχα περίπβυ έ χ α .  
ΐ β ν τ α ε τ η : - ^ .  [ J  χ_ έμποροι νίτρου προσωρμίσδησαν

εν Φοινίκη π,ρί το , τόμ(0ν τοΰ μιχροΰ ποταμού Βή- 
λου· αποδιοασδέντες ιίς  τήν παραλία», ή -[ς ήν χ£. 
χα/.υμμε,η ύπά στρώματος ψάμμου λεπτής καί λευκής 
ηρςαντο να προίτοιμάζωσι» αύτόδι τά γεΰαα των. Δί 
ελλειψιν λίδων έλββον έχ τοΰ πλοίου των βώλους ν ί
τρου « ιώ ν «ατεσχεύασαν ιιδος ές-ίας, δπως ψήσωσι τό 
εάδσμα των. Άναφδείσης τής πυρα; οί βώλοι άν*. 
Αυδησα», χαί^τένίτρον άνεμίχδη πρά; τήν ψάμμον τής 
αΛασσης,^ τής δε δεομότητο; ίσχορώς έπενεργούσης 

επί του μίγματος, ά^έλυτεν αύτά, χα: πάραυια οί 
έμποροι ενχπληχτοι ειδον δ-αρ^ίον άπά τής εστίας εί
δος λαβα; σ<ληρυ»ομένης χαδότον ίψυχραίνετο1 τέ 
οώμα δέ τοΰτο, στεριάν, ύποπράσινον * χαί λίαν δι*- 
?«·ές ή» υελος.

Ουτω; ή επίσημος ουτη ά/αχάλυψις, ίάν π:έπη tat 
οωσωμιν πίατιν «ίς τήν διήγησι» τοΰ Πλινίου,' χρια,- 
χ ε ϊτ α ι είς τυχοΐον πιριστατιχόν ‘Οτωσδηποτε, οί 
Φοίνικες πρώτοι έχαλλιέργησαν αύτήν, ιύρόντ=ς π»:ά  
τ ις  όχδας τοΰ ποταμού Βή-.ου ψάμμον λεπτοτάτην 
φέρουσαν ικανήν ποοόιητα αλκαλίου. Ή  τής ύέλου 
«ατασκευή έηιξετάδη βαδμηϊάν, χαί μετ’ ού πολύ ή 
Σλομ» κατέστη περιώνυμος δ:ά τά ύελουργειά της. 
Επί ίχανάν χρόνον ή Σιδών κατε ίχ ε  τέν πρώτον βαδ- 

μάν, άλλ’ ή βιομηχανία βδτη έπεξετάδη είς όλους τοΰς 
ίμπορ ιχ ϊ υ ς  λαου; τών άνατολιχών παραλίων τής Με
σογείου. Μεταξΰ τούτων ή» χαί ή Αίγυπτος, τά’ δί ύ ι- 
ουργιΐα^ -ιής ΑΛ5ςανδρε:ας δέν ήσαν κατώτερα τών 

τή; Φοί-ίχης. ‘Η Καρχηδών, αποικία τών Φοινίκων, 
πόλις ίμποριχωτάτη, άν χαί δέν κατείχε ύελουργεΐα 
ίχαλλιέργησεν όμως μεγάλως τέ έμπόριον τή; ύέλου. 
Αί ΣυραχοΟσαι, δυγάτηρ τής Καρχηδόνοο, χατειχ.ν, 
ως ^ίχάζομεν, δαυμάσια υελουργεΐα1 διότι ούτόδι 
παρήχδη τά ίπισημότερον τή- άρχαιότητος ύελουργι- 
χάν Ιργον, λέγομίν, τήν ούρά»ιον σφαίραν τοΰ Ά ρ- 
χιμηόους, περι η ; ο Κλαυδιανές λεγει Ιν τιν{ ούτοδ 
ίπιγράαματι. ότι ι π ’ αύτής, ητ£ς ήν σμικροϋ μεγε-
•ϋ ’ -βηΤ,ν έΠ*ϊΡ*ί*Η^οι άπαντε; οί αστερισμοί. 
Εντεΰδεν ϊυνάμιδα νά κρίνωμιν εις ποιον βαδμά» τε- 

λειοτητος είχε φδάσίΐ ή ύιλουργία.
Καί iv ' Ελλάδι, ώ ; συμπιραίνομεν, έν.αλλιεργήίη 

η υελος, αν χαι αυτη έπρομηδεύετο αύτήν συνήδως 
έκ τής Άσ ας καί τής Άφριχής.

, ‘Ρ^^η, έπί μέν τής δημοκρατίας, πιριορονοΰσα
τας βιομηχανικός τέχνας δέν είχε» άναγχη» ‘ χών 6ε 
λών τών Συρακουσών, άλλ’ ή έπί αύτοχρατόρων είσα- 
χδεϊσα πολυτέλεια παρήγαγ» Τήν άνάγκην τής  κατα
σκευής της^υέλου1 καί πρώτον έπί Τιβερίου «φάνησα» 
ίν Ρωμη υελουργεΐα, έν ο?ς χατεσκιυάζοντο τά κοί- 
νοτερά έξ ύέλου άντιχείμινα1 διότι τά ιή ς  πολυτε- 
λιιας καί τά πλείονα απαιτοΰντα τελειότητα μετεφέ· 
ρ ο ν % ο αύτόδι έκ Σιδώνος χαί Άλεξανδριίας.

Ό  Πλίνιος άναφέριι οτι ό Σχάουρος ώχοδόμησι» 
δεατρον ου ή σκηνή ή» χατεσχ-υασμένη έκ τριώ* 
τάξεων χιο'νων.

‘Η πρώ-η ή< έχ μαρμάρου, ή δίυτέρα, έξ ύίίου, 
χαι ή τρίτη, έχ ξύλου χεχρυσωμένου. Οί ύέλινοι χίο- 
νε; δέν Ατάτεσχευάσθηοαν, ώς εΐχάζομεν, έν ‘Ρώμη, 
αλλά μιτηνέχδησαν αύ-όδι i t  Φ^νίχης, διότι έ; τώ



έβδόμω βιβλίω τ ώ ν  R ecognitiones τοΰ Ά γιου Κλε* 
μενίιου έξ Αλεξάνδρειά; βλέπομεν, oxt έ* τη νήσω 
Άράδω υπήρχε ναό; σχηριζόμενο; έπί χιο»ων υ«λίνω», 
υψους σηααντιχοΰ χαί παχύτηχο; εχπλη*τιχής.

‘Ο LUivio; αναφέρει πρό; τοΐς άλλοι;, Σχι οί αρ 
χαΐοι έγνώριζον *ά χρωμαχίζωσι ιυοιχιλοi f όη«*ς την 
ΰελον, χοί »U τοιοϋτον βαθμόν, ώστ* διά τη ; χεχρω 
μαχισμένης ΰέλου έμιμοΰνχο τοί»; πλείσχους τών πο· 
λυχίμων λίθων, κοσμήματα ών έποίουν τόχε μεγίσχην 
■χρήσιν. Άγνοοΰμεν χήν τύχην τής ΰιλουργίας μέχρι 
ίο  ο τετάρτου «ϊώνος Π. X. Πιρί τήν έιοχήν έχείνη* 
αί είς χήν Δύσιν είσβολαί τών βαρβάρων χατέσχρεψαν 
πασα» αύχόθί βιομηχανίαν, ή δέ τέχνη τοΰ χατα 
σχευάζειν υβλον ίχάφη μεχά πολλών άλλων, μ*χρι*ου 
•ί ΈνεχοΙ παρέλαβον αυτήν έ* χή; Ανατολής, 5που 
*Iyε διατηρηθή, χαΐ ίσως χελειοποιηθή

ΣΗΜ. Περί χών χατά τοΰ; μεταγενεστέρους χ ρ ό  
νους προόδων τής ΰελουργίας, ή Μνημοσύνη έπιφυλάτ 
χεχαι νά πραγματευθή εν χοί; έπομένοις αυχή; τεύ 
•νεσιν.
1 Α. Κ.

γ-

ΊΟ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗί ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΝ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  

ΑΓΓΕΛΟ Υ ΓΙΑΝΝΙϋΕΣΗ.

‘Η εξής περιχοπή ήν λαμβάνομεν έχ χοΰ Ίταλισχί 
ένΤεργεσχί δημοσιιυομένου περιοδικού φύλλου Letture 
d iF am ig lia  ( 1 ) θέλει χρησιμεύσει μεταξΰ χών άλλων

πράς άπόϊειξιν χοΰδσυμασμου χαί αυχώ* ξένων περί χου 
πλούχου χαί τή; χρήσεως αΰχοΰ τή ; χαλή; ην ποιούνται 
οί έν Ευρώπη δμογενεϊς ήμών, χαί τοι αί πρός χην Β λ - 
λάδα ευεργεσίαι άνδρών, ο!ος ό εν Τεργι?!) Πρόξενο; μα;
Κ. Ά γγελο ; Γιαννιχέση:,υπέρτεροι παντός ίπαίνου εί* 
σίν.Άρχει νά είπνμεν, δτι ί  μετά τοσαυχης έπιμελεία;
6 άνθη χών φυτών έν Τεργέστη προάγων Κ.Α Γιαν- 

.ικέσης ώραιότιρον έν Έλλάδι χολλιιργεΐ φυτωριον, 
πολλοΰ; νέου; ίδίαις δαπάναις διδσσχομένου; συνχη- 
ρών, χα! άλλους δι’ έχτάχτων συνδρομών εύγενώς 
"οηθών.

Ίδοΰ ή πιρί τ)ς δ λόγος πιριχοπή. 
α Μεχαξΰ τών καλών οίς έπ εσχατοις εχοσμηθη η 

Τεργέστη, ιδίας μνείας άξιον είναι τό άγροχήπιον του 
Ελληνικού προξένου Κ. Αγγέλου Γιαννιχέση. Πρό 
πάνχων δέ δαυμάσιον λογίζιταί τό χειμερινόν θιρμό- 
στιγον (Serre) Χών άνθέω». Έν αύτώ διαιχώντοι τά 
σπανιώτατο τών εξωτικών φυχών, το άδρβϊς οαπα- 
ναις άφ’ όλων τών χής οικουμένης χλιμάτων συλλεχ- 
)εντα,καί έ» αύτώ περιποιούμενα παρά τοΰ δντος άξιου 
κηπουρού Κ.. Γχέ έχ Δρέσδης, υίοϋ χοΰ ϊηπουρου χή; 
Α. Μ τοΰ βασιλέας τή; Σαξωνία;· Πολύτιμοι στα- 
λαχχϊιαι ένχέχν»ς διατεθειμένοι εΐ; τεχνητόν άνχρον 
χοσμοΰ*ι τόν τερπνόν χοΰ θερμοσχεγου παραδεισον 
εχεϊ άπολιθώσει; σπάνιοι, καί πληρεσχά η χογχυλών 
συλλογή, έξ ών πολλά; οΰδ' εις χιολλά βατιλιχά μου
σεία ήθελέ τ ι;  εΰρεϊ, χαθώ; χαί θαλασσίων ζωόφυτων 
μυριάδες χαλλυνουσι τό μέγβρον. Ουδέ μνείαν μεχα 
χαΰχα ποιοΰμεθα χών χαλλίστων ειδών χών ιθαγενών 
φυχών, αχε χούτων έν πολλοις χών Τεργεστίνών α» 
γροχηπίων εύρισχομένων, χαί τόν κύριον του θεατοί 
θαυμασμόν ιδίως τοΰ θερμοστέγου τοΰ Κ. Γιανν.χεση 
άποσπώντος. Ό  Κ. Αγγελος Γιαννιχέση; μέχρι τοΰδε 
Ιππότης τοΰ χρυσού σταυροΰ τοΰ Σωχήρος, *οχά 
χως ήξιώθη νά λαβη πορά τής Α. Μ. χοΰ βαβιλέω; 
χή; ‘ Ελλάδος τόν σταυρόν τών Ταξιαρχών ϊ

(1) Letture di famiglia, annata II, puntata 
XII Decembre 1853 , s u b  r u b r i c s  Cronaca 
Triestina.


