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ΤΖΕΑΑΛ,
Ϊ1 ΕΙΣΛΓΩΓΙΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΡΩΠΗΝ. 

(Ίνο'.χον Ιστόρηαα.)

Ρ Ρ Ν Ι Φ Ε Ρ Ε Τ Α ί  ■ εις τήν γεωγραφίαν 
μέρος τ ι της γη ίνης έπιφανείας, το 

περιφημότερον ίσως πάντων, το όποιον διά τών 
ακαταλόγιστων θησαυρών, ους εμπερικλείει, διά 
*:ής άκμαζούσης έν αύτψ βιομηχανίας και τέχνης, 
διά τών μυστηριωδών δοξασιών και διά τών κιν
δύνων μάλιστα, δι’ ών φαίνεται δτι περιβάλλει 
ή φύσις παν ε ΐτ ι ξένον είς τδ έδαφος έκεΐνο, έ- 
ποοξένησε πάντοτε άκαταμάχητον γοητείαν έπί 
τών λαών της Δύσεως. Τδ μέρος τούτο εΐνε έ
κεΐνο, δπου ή γή  περικλείει εις τά σπλάγχνα της 
πολυτίμους λίθους, και παράγει χ ιλ ίω ν εΐοών 
περίφημα άνθη, δπου εύρίσκεται δ χρυσός καί 
τδ έλεφαντόδοντον, δπου πρώτον άνεκαλύφΟη και 
ύφάνΟη ή μέταξα, δ θησαυρός ούτος, δστις εκ
προσωπεί τήν εργασίαν και κατά συνέπειαν τήν 
ύπαρξιν τοσούτων εκατομμυρίων άνΟρώπων. Εΐνε 
δ τόπος, περιού αί Οαυμασιώτεραι έλέχΟησαν και 
έγράφησαν Ιστορίαν, καί εις τόν όποιον καί αυτή 
ή αλήθεια εΐνε μυθώδης. * Εν μια λέξει, εΐσιν αί 
Ίνδ ία ι.

Καθ’ δν χρόνον ό Χριστιανισμός άπό της πρώ
της αύτού κοιτίδος, τής Ά σίας, ες έτεινε τήν ή-

Οικήν και άναγεννητικήν δύναμίν του εις τήν 
Εύοώπην, αί ώ,οαΐαι αυται ’ΑσιατικαΙ νώοαι έ-» 1 1 I Λ ι
μενον πάντοτε ύποτεταγμέναι εις βάναυσον λα 
τρείαν, και γενναιόψυχοι Ιεραπόστολοι συνέρρεον 
άδιακόπως πρός τούς άπειρους αύτών πληθυσμούς, 
επί τ*?ί έλπίδι δπο)ς έπαναγάγωσιν αύτούς ε:.ς 
τήν γβννέτειραν όλων τών άρετών θρησκείαν. 
Συνοδίαι προσκυνητών διηυδύνοντο συνεχώς πρός 
τά μεσημβρινά τής Άσίας, άψηφούντες δλους τούς 
κινδύνους μόνον και μόνον διά νά άποσπάσιοσι 
ψυχάς τινας άπό τήν λατρείαν τών ειδώλων, καί 
νά ολιγοστεύσω σι τόν αριθμόν τών δυστυχών ε
κείνων γυναικών, αιτινες, αιχμάλωτοι καθ’ δλον 
τόν βίον των, έβιάζοντο δι’ άποτροπαίου τινός νό
μου νά καώσι ζωνταναι έπι μεγάλης πυράς, δ
πως μή έπιζήσωσι μετά τόν θάνατον τού συζύ
γου των.

Τ1Ιτο ήδη ό έκτος αιών τής χριστιανικής επο
χής. Τό ‘Ελληνικόν Κράτος ήκμαζε και ήνΟει 
ύποτό ισχυρόν σκήπτρον του Ιουστινιανού. Τό άρ- 
χαΐον Βυζάντιον, μεταβληΟεν ύπό τού Αύτοκρά
τορος Κωνσταντίνου εις πρωτεύουσαν τής Αύτο- 
κρατορίας, παρείχε τό θέαμα άγνώστου μέχρι 
τούοε λαμπρότητος.

‘ ΙΙμέραν τινά δύο προσκυνηταί, ή μάλλον ιε 
ραπόστολοι, άνεχώρησαν άπό τήν πόλιν τού Κων
σταντίνου, διευΟυνόμενοι πρός τάς μεσημβρινά ς 
χώρας τής Ά σίας. ‘Ο μέν εις έξ αύτών ήτο σεβά
σμιός τις γέρων, τού όποίου μόνη ή μακρά και 
λευκοτάτη κόμη έςήλενχε τήν ωριμότητα τού *



Ε Ι Ι Τ Α  Λ Ο Φ Ο Σ

βίου του. Τό διαπεραστικόν και ταύτοχρόνως ζω 
ηρόν και γλυκύ βλέμμα του, τό ρωμαλέον καί
• ·% ,  ~  ι  ι  ·> ι  » « ι  ,1 'αοαααστον οωμα του, &ΰειχνυον αυτόν ιός υ./ij- 
κοντα εις τήν νεότατα· ή π ίστις και ή σταθερά 
άπόφασις του να φέρϊ} εις πέρας τήν μεγάΟυμον 
επιθυμίαν τής καρδίας του έδεκαπλασίαζον τάς 
δυνάμεις του και ηυξανον τήν γενναιοψυχίαν του.

Ώνομάζετο ’Αναστάσιος, ήτο δέ έπιφορτισμέ- 
νος μέ υψηλήν διαταγήν, καί έταξείδευε συνο- 
δευόμενος υπό του νέου υιού του Ευσεβίου, οστις 
έλα5ε τό φόρεμα του προσκυνητού ύπό τής εύγε- 
νους άμίλλης του νά συνοδεύσ-ρ τόν πατέρα του 
καί νά συμμερισΟϊί τους κινδύνους, όσους έμελ
λε νά διατρέξτ) ούτος, αφού δέν ήδύνατο νά τούς 
άπομακρύντ, ολως διόλου.

Τό ταξείδιον διήρκει άπό πολλού ήδη χρόνου, 
οτε οί δύο προσκυνηταί εφΟασαν εν έσπέρας εις 
άλσος τ ι φοινίκων. ΛΙ ακτίνες τού δύοντος ήλίου 
έφώτιζον [λίαν μεγαλοπρεπή πόλιν, εις αρκετήν 
άπ* αύτών άπόστασιν κείμενη ν. Οί ταξειδιώται 
έσταμάτησαν διά μίαν στιγμήν πριν έπαναλά- 
6'ωσι τήν πορείαν των καί φΟάσωσιν είς τήν πό
λ ιν  εκείνην, εις τήν όποιαν εμελλον νά διαμεί- 
νωσιν αρκετόν χρόνον.

Ελαφρά τις κίνησις τών δένδρων και θόρυβος 
βημάτο>ν, πάντοτε έπαισΟητοτερος γινόμενος, 
έβίασε τούς δύο προσκυνητάς νά κρνφΟώσιν όπι
σθεν υψηλού τίνος φραγμού, ώστε νά άποφύγω- 
σιν άν οχι προφανή κίνδυνον τουλάχιστον πιθα
νόν. Λυτή ή άποστολήτων μάλιστα τοΐς ε’πέβαλ- 
λδ σύνεσιν, ύποχρεούσα αύτούς δπως προφυλάτ- 
τωσι τήν ζωήν των, δ/ι διά τόν ΐοιον έαυτόν των, 
ά λλ ’ ενεκα τής ώφελείας, τήν όποίαν ή ζωήαΰ- 
τη ήδύνατο νά προξενήσ^ διά τής σωτηρίας τού 
πλησίον.

Μόλις οι προσκυνηταί έκρύβησαν, καί εΐδον 
διαβαΐνον φορεΐον βασταζόμενον ύπόχαλκοχρόων 
ανθρώπων. Έντός τού φορείου τούτου έκάΟητο γ υ 
νή τις, ή μάλλον μία νέα κόρη· ή ώραιότης τού 
προσώπου της ήτο θαμβωτική, ή δέ περικυκλού- 
σα αύτήν συνοδία άνήγγελλεν δτι ή γυνή  έκείν/; 
άνήκεν είς τήν εύγενεστέραν τάξιν. Ένθαρ^υν- 
(ΐέντες ύπό τής καλής ταύτης συναντήσεως, οι 
δύο προσκυνηταί έξήλΟον άπό τήν κρύπτην των 
καίενεφανίσΟησαν εις τήν νεαράν γυνα ίκα .

Λί θυγατέρες τού Βράχμα, καίτοι τόσον δια. 
φέρουσαι τών άλλων γυναικών, είς Εν μόνον 
πράγμα ομοιάζ^υσιν αύταΐς κατά πάντα, είς τό 
δτι ή περιέργειάτων διεγείρεται ευκόλως. Κατά 
συνέπειαν λοιπόν τής άκαταμαχήτου ταύτης γ υ 
ναικείας ιδιότητος, ή νέα ’Ινδός, έκπεπληγμένη 
ύπό τής άπροόπτου έκείνης έμφανίσεως τών δύο

ξένων, διέταξε τούς ύπηρέτας της νά σταματή- 
σωσι, καί ένευσεν είς τούς προσκυνητάς δπο>ςπλη-

.1 .  1. . . mml / , — 'y .ασωσιν, εναντίον τί*»' νομών του τόπου 
καί αύτών άκόμη τών διαταγμάτων τής θρησκείας 
της. Κίς τό κέλευσμα τούτο ό ’ Αναστάσιος ύπή- 
κουσεν, ό δε υιός του, έκπληκτος ύπό θαυμασμού, 
έφαίνετο ώς καρφωθείς είς τήν Οέσιν του καί έ- 
μενεν άκίνητος, προσηλωθείς δλαις δυνάμεσιν είς 
τήν θεωρίαν τού ωραίου καί θελκτικού τής νέας 
προσώπου, δπερ έκάλυπτε νωχελώς πως διαφα
νέστατος λευκός πέπλος. Λί ερωτήσεις διεδέ- 
χΟ/;σαν έν £ιπξ άλλήλας, διότι ή νέα Ινδός έπε- 
Ούμει νά μάΟνι πόΟεν ήρχοντο οί ξένοι έκεΐνοι, 
πού ύπήγαίνον καί ποιος ήτο δ σκοπός τού τα - 
ξειδίου των. ‘Ο ’Αναστάσιος άπήντησεν είς δλας 
αύτάς τάς ερωτήσεις διά τής Ινδικής γλώσσης, 
μόνον ώς πρός τάς δύο προ>τας ερωτήσεις δυνη. 
Οε\ς νά εύχαριστήσ^ τήν περιέργειαν τής μετ' 
αύτού συνοιαλεγομένης· έφύλαξε δέ έμφρονα σι
ωπήν ώς πρός τήν αποστολήν, δι* ής ήτο επι
φορτισμένος, έδειξεν ώς πατρίδα του τήν Κων
σταντινούπολή, τήν δέ πλησιόχωρον πάλιν ώς 
προσωρινόν σκοπόν τού ταξειδίου του. Μετά τάς 
προκαταρκτικάς ταύτας ερωτήσεις ή νέα γυνή , 
φανεΐσα ώς ευχαριστημένη, διέταξεν είς τούς 
περί αύτήν δπως άναλάβωσι τήν πορείαν των, 
και προσεκάλεσε ταύτοχρόνως τούς ταξειδιώτας 
νά συνοδεύσωσιν αύτήν, δπως έξακολουήήσωσι 
καθ’ οδόν μίαν τόσον ένδιαφέρουσαν συνομιλίαν.

Τότε ό ’Αναστάσιος δέν ήδυνήΟη έπί πλέον νά 
κρατήστ; τήν σιωπήν έπί τής ύποΟέσεως, ήτις 
ήν τό^κύριον αύτού μέλημα. ΈξακολουΟών νά ό- 
μ ιλξ  είς τήν νέαν Ινδόν περί τού τόπου τής 
γεννήσεώς του καί τών περιέργων, ατινα συνέ- 
βησαν αύτώ κατά τό μακρυνόν έκεΐνο ταξείδιόν 
του, κατηντησε μέχρι τού νά αναφέρω εις αύτήν 
περί τής θείας έκείνης θρησκείας, ήτις τόν έ
πεισε νά έγκαταλείψτ) καί πατρίδα καί σ υγγε
νείς και φίλους διά νά ύπάγτ) νά οιδάξ^ τήν α
ληθή λατρείαν τού ενός Θεού είς τούς έν σκότει 
καΟημένους λαούς. ‘II Τζέδδα— τούτο ήτο τό ό
νομα τής νέας γυναικός—παρέτεινεν ευχαρίστως 
τήν συνομιλίαν εκείνην, ήτις τ$  άπεκάλυπτε 
νέους όρίζοντας, μ ’δλον τόν θαυμασμόν καί τήν 
αποοοκιμασίαν τών παρακολουΟούντων αύτήν υ
πηρετών.

ΓΟτε δέ οί Οόλοι καί τά δώματα τών οικοδομών 
τής πόλεως έφάνησαν διακεκρίμμένως, ή ν έα ’Ιν
δός άπεχαιρέτισε τούς ταξειδιώτας διά φιλικής 
τινός χειρονομίας, φέρουσα έν τίρ καρδία της τήν 
σταΟεράν άπόφασιν τού νά τούς έπανίδτ,· χαί δ
ταν μία γυνή  συλλάβτρ τοιαύτην τινά άπόφασιν,

τήν έκτελεΐ ύπό δλα τά κλίματα τής υδρογείου 
σφαίρας, καί ύπό εκατόν άκόμη κατασκόπων αν 
ήθελε περικυκλούται.

Μετά μακράς καί επιμόχθους έρεύνας, οΐ τα . 
ξειδιώται εύρον τέλος άσυλον είς τήν πόλιν. 
Έ κεί, κλίναντες τό γόνυ ύπό τόν όλογάλανον 
’ Ινδικόν ούρανόν, εψαλλον μετά θρησκευτικής ζέ- 
σεως τήν εσπερινήν προσευχήν το>ν, καί έμελ- 
λον ήδη νά παραοοΟώσιν είς τόν ύπνον, δτέ α ί
φνης, έμφανισΟεΐσα αύτοΐς νέα τις ’Ινδός κεκα- 
λυμμένη, τοΐς έκαμε σημεΐον δπως τήν άκολου. 
Οήσωσιν. 01 προσκυνηταί συνεβουλεύΟησαν άλ- 
λήλους διά βλέμματος, ούχί άμοίρου ταραχής καί 
αμφιβολίας· ά λλ1 άπαξ ειχον άποφασίσει τήν 
Ουσίαν τής ζο>ής των, καί ή φρόνησις τοΐς έπέ- 
βαλλεν δπως μηδέν παραμελήσωσι πρός γνωρι
μίαν τών κατοίκων τού τόπου, ώς τού μόνου έν ΐ- 
κτού μέσου δπως άποκαλύψωσιν αύτοΐς άκολούΟως 
τά μυστήρια τής χριστιανικής πίστεως. ΊΙκολού- 
θησαν λοιπόν τόν άγνωστον οδηγόν των.

Μετά πορείαν άρκετά διαρκέσασαν, ή νέα έ- 
σταμάτησεν ένώπιον μικράς τίνος πύλης, έν μέσψ 
ύψηλού τείχους άνοιγομένης· είσήξε δέ δι’ αυτής 
τούς ξένους, καί έκλεισεν όπισΟέν των τήν Ού- 
ραν. Τότε εύρέΟησαν είς μεγαλοπρεπή τινα κή
πον, άποπνέοντα μυρίων ειδών άγνωστους καί 
μεθυστικάς άρωμάτων εύωδίας· πανταχόΟεν ή . 
κούοντο οί ήδύτατοι ψίθυροι τών μ,αρμαρίνων π ι
δάκων, έκσφενδονιζόντων ύψηλά τό ύδωρ, ώς ά- 
δαμάντινα πυροτεχνήματα ίχνογραφούμεν α έπί 
τού φωταυγούς στερεώματος. ‘ Ιί νέα οδηγός δΐ- 
ηυΟύνΟη πρός τ ι σπήλαιον, παρακολουΟουμένη ύπό 
τών δύο :προσκυνητών, οΐτινες αίφνης εύρέΟησαν 
ενώπιον της θελκτικής Τζέδδας.

4Η Τζέδδα, σχεδόν παιδίον είσέτι, είχε νυμ- 
φευΟή γέροντά τινα  Βραχμάνα, ενα τών πλουσι. 
ωτέρων καί ίσχυροτέρων Ινδών. Αύτη δέν έγνώ- 
ρισέ ποτέ δυστυχίαν, διότι ούδεμίαν άλλην 
μοίραν έδοκίμασε παρ’ έκείνην, ήτις ήν άποφα- 
σισμένη δι’ α υ τή ν  ή είς τάς Άσιανάς γυναίκας 
έπιβαλλομένη τυφλή ύποταγή τήν έσυνείΟισε 
νά έπιτάττ^ σιωπήν είς τήν καρδίαν της. 01 
ενθουσιώδεις λόγοι τού ’Αναστασίου, αί άφηγή. 
σεις του, α ιτινες τήν παρεκίνησαν νά διίδτ, τήν 
ύπαρξιν ύψηλοτέρων καΟηκόντο^ν, τήν έβ'ύθισαν 
εις άπείρους σκέψεις· τό παν άπεκαλύπτετο αύ- 
τ*Γ4 έν μι ί̂ στιγμή. Έ)νάμ£ανε γνώσιν τής θρη
σκείας έκείνης, ήτις έπι£άλλει είς τούς μύστας 
αυτής ταπεινοφροσύνην, άγάπην πρός τόν πλη
σίον, σέβας πρός τήν μητέρα καί πρός τήν σύ
ζυγο ν  καί τά αισθήματα ταύτα, ατινα τ ξ  ήσαν 
:έως άγνωστα, τήν εκαμον νά έκτιμήστ, ύπερ -

6αλλοντως την ;διαφοράν, ήτις ύπήρχε μεταξύ 
τής μοίρας της και εκείνης τών Χριστιανίδων γ υ 
ναικών. ‘Ο Αναστασιος εύρεν ένυπάρχουσαν εν 
τώ πλάσματι έκείνψ καρδίαν αισθηματικήν καί 
διάπυρον, προητοιμασμένην ύπό τής φύσεως δ
πως άντιληφΟ^ καί λατρεύσιρ τάς άρχάς του 
Ευαγγελίου, και οί προσκυνηταί έπανήρ'/οντο 
συνεχώς είς τό σπήλαιον, δπου τούς περιέμινεν 
ακριβώς πάντοτε ή νέα των νεοφώτιστος.

‘Ο Αναστάσιος τ^ όμίλει συνεχώς περί τού 
‘Ελληνικού Κράτους, [τού έγκολπωΟέντος τόν 
Χριστιανισμόν, περί τής άγωγής τών γυναικών, 
αιτινες δέν ήσαν πλέον αιχμάλωτοι, ά λλ ’ έξ ε
ναντίας αί σύντροφοι τών συζύγων τ ω ν  τ^ ώ - 
μ ίλει πρό πάντων περί τών θαυμάτων τού χρι
στιανισμού καί τής σωτηρίου αύτού έπενεργείας 
έν τψ  κόσμω, περί τών χιλιάδων μαρτύρων, τών 
έκπνεόντων άφόίως ύπό τά βασανιστήρια πρός ύ- 
ποστήριξιν καί διάδοσιν τής πίστεως των. Καί ή 
Τζέδδα, άρκούντως ήδη μεμυημένη, δέν ήργησε 
νά διακηρύξω δτι έπεΟύμει νά γίνγι Χριστιανή, καί 
άν άκόμη έμελλε νά έκτεΟνί είς τούς τρομερωτέ- 
ρους τών κινδύνων. "Ηδη ήτοιμάζετο δπως δε- 

τό άγιον Βάπτισμα, δτε αίφνης τρομερά κα
ταστροφή προσέέαλεν αύτήν.

Κεραυνοίόλος άσΟένεια άπό έκείνας, αιτινες 
είσίν άρκετά συ/ναί ύπό τό κλίμα τής Ινδίας, 
άνήρπασεν έκ τής ζωής έν διαστήματι ολίγων 
ώρών τόν σύζυγον τής Τζέδδας. Οί κλαυθμοί δΐ- 
εδόΟησαν είς όλον τό παλάτιον, δπερ κατεπλημ- 
μύρισεν έν άκαρεΐ άπό ιερείς. *ΙΙρχισαν νά έ- 
τοιμάζωσι τά τής κηδείας, ήτις έμελλε νά γ ίν $  
λίαν μεγαλοπρεπής, καί ύψωσαν ήδη τήν στοι
βάδα τών ξύλων, έφ’ ής έμελλε νά κα'5 οχι μό- 
μον ό άποΟανών σύζυγος, άλλά  καί ή ζώσα 
γυνή του.

‘Ολόκληρος ή πόλις ήτο είς κίνησιν έπί τφ 
συμβαματί τουτω, οί οε κάτοικοι παρεσκευαζοντο 
δπως παρευρεΟώσιν είς τό τρομερόν έκεΐνο θέαμα 
λετά τής αυτής σπουδής, ώς έάν έπρόκειτο περί 
λαμπράς τίνος εορτής. Έντός ολίγου οί προσκυ
νηταί εμαΟον μετ’ άπελπισίας τήν τύχην, ήτις 
ήτο προωρισμένη είς τήν νέαν των φίλην.

« ΙΙρέπει νά τήν σώσωμεν! έκραξεν ό Εύσέ- 
βιος άμα ήδυνήΟη νά συναρθρώσει τόν λόγον, τον 
όποιον ή άγωνία καί ή Ολίψις τώ άφγιρεσαν 
πρός στιγμήν. ΤΩ πάτερμου, εινε άδύνατον νά 
τήν άφήσωμεν νά /αΟ' Ι̂

— ‘Η καρδία μου αίμοσταλάζει ώς ή ίδική 
σου, τέκνον μου, άπεκρίθη ό Αναστάσιος, καί 
φρίττω άναλογιζόμενος τόν τρομερόν καί άδικον 
άνατον, ον ό φανατισμός επιβάλλει είςτήνΟ ελ-



κτικωτάτην τών νεανίδυ>ν. Πλήν καί ποιον μέσον 
δυνάυιεθα νά μετέλθωμεν προς σωτηρίαν της, 
Ευσέβιε;

—- Τό αγνοώ άκόμη, άπεκρίθη ό Ευσέβιος, 
κατεχόμενος ύπό τής βιαιοτέρας ταραχής· πλήν 
συνέλαβον τήν σταΟεράν άπόφασιν του να τήν ά- 
ποσπάσω άπό τόν θάνατον, ή νά άποΟανω μετ 
αυτής!

— Τέκνον μου, άπήντησεν ό ’Αναστάσιος, £>ί- 
πτων διαπεραστικόν βλέμμα επί τοΰ Ευσεβίου· 
δύναμαι αράγε νά ε ίπω  οτι μόνον άδελφική τις 
αγάπη διά τήν νέαν εν Χριστώ άδελφήν μας σέ 
ενθουσιάζει αύτήν τήν στιγμήν; μήπως υπάρχει 
μεμίνμένον εις τήν προθυμίαν σου ταύτην κανέν 
άλλο αίσθημα;

— ΤΩ πάτερ μου! άπεκρίΟη ό νέος, (Νιπτόμενος 
είς τά γόνατα του γέροντος· ούδείς παλμός τής 
καρδίας μου πρέπει νά μείντρ κεκρυμμένος άπό 
σέ. Ναι, άγαπώ τήν Τζέδδαν, πλήν τήν άγαπώ 
με τόν άγνότερον και Ιερώτερον έρωτα, ώς έπΐ- 
τάττει ή αγία  μας θρησκεία· τήν άγαπώ ώς α
δελφήν μου, άν αυτή δέν θέλει νά μέ επιτρέψε 
τό ευτύχημα δπως τήν άγαπήσω μίαν ήμέραν ώς 
σύζυγόν μου. Πίστευσόν με, πάτερ, δτι κανέν έ- 
γοίϊσμού αίσθημα δέν μ ιγνύετα ι είς τήν παρά- 
κλησιν, ήν γονυκλινής και μέ τάς χειρ ας έσταυ- 
ρωμένας σοι άπευθύνω!

— ’Αρκεί! είπεν ό ’Αναστάσιος, ευλογών τό 
μέτωπόν, τό όποιον έκλινεν ενώπιον του· σε π ι
στεύω. Πλήν δύνασαι νά όρκισΟ^ς δτι θέλεις 
βλέπει πάντοτε τήν Τζέδδαν ώς άδελφήν σου, 
και οτι ποτέ δέν Οά τα) όμιλήστ^ς περι τού πρός 
αύτήν έρωτός σου;

— Ναι, πάτερ μου, όρκίζομαι ενώπιον σου. . . 
πλήν σώσον αύτήν! *Ω ! άναγινώσκω είς τούς ο
φθαλμούς σου δτι γνωρίζεις μέσον, δι’ ού νά τήν 
σώσεις ! . . . .

— ν1σως. · . · πλήν θέλει άρά γε αύτή συγ
κατανεύσει εις τούτο;

— Καί πώς δύνασαι νά ύποπτευΟγ,ς τοιαύτην 
έκ μέρους της άρνησιν; πώς δύνασαι νά άμφιβάλ- 
λ^ΐς, ένώ αύτή εινε ψυχω τε και σώματι μαθή
τρια σου;

— ‘Η μεταβολή της εΐνε πιθανωτάτη, διότι 
δεν έστερεοποιήΟη είσέτι διά τού αγίου Βαπτί- 
σματος. ·. · νΙσως ή Τζέδδα δέν εινε άκόμη έτοί. 
μη νά διαρ^ήξϊ| τά συνέχοντα αύτήν δεσμά μετά 
των προλήψεων τού τόπου της.

J i λέγεις, πάτερ μου; Μέ τάς τρομεράς έ- 
κείνας δεισιδαιμονίας, α ίτινες τήν καταίικάζου. 
7ΐ να υποστ#̂) τόν φρικωΟέστερον τών θανάτων ! 
νΛ! σήμερον υπέρ ποτε ή προσπάθεια άπαλλα.

γής Οά ττ; είνε επιθυμητή! Πώς; δέν Οά ανταλ
λάξω ευχαρίστως τήν αιχμαλωσίαν μετά τής 
ελευθερίας, τόν θάνατον μετά τής ζω^ς;

— Πλήν ζωής πεπληρωμένης κινδύνων, στε
ρήσεων, Ολίψεο>ν.

— Άδιάφορον ! αύτή θέλει δεχθή εύγνωμόνως 
δλα αύτά, και θέλει ύποστή άγογγύστως τάς 
σκληροτέρας κακουχίας τού βίου, άρκεί νά κα- 
τορΟωσωμεν δπως σωΟή άπό τόν θάνατον.

— Προέλαβον δπως ενεργήσω τά δέοντα, άπε- 
κρίΟη ό γέρο>ν ’Αναστάσιος, διότι έμαθα πριν σού 
τόν κίνδυνον, δστις τήν ήπείλε ι. Κατήχησα είς 
τόν Χριστιανισμόν ποό όλίνων ήυ.ερών ένα τώνI I · ι Ί I
υπηρετών τής μεγάλης Παγόδας· τον ειδον χθες, 
τώ ένεπιστεύΟην δτι ή Τζέδδα ήτο ήδη Χριστια- 
νή κατά τήν καρδίαν καί τήν Οέλησιν, καί τώ 
ένέπνευσα τήν επιθυμίαν δπως τήν σώσω π α ντ ί 
σΟένει. Αύριον τό εσπέρας τό σώμα τού συζύ
γου τής Τζέδδας θέλει άποτεθή εις τήν Παγό
δαν, αύτή δέ ή ιδία, ένδεδυμένη τά ωραιότερα 
καί πλουσιώτερα φορέματά της, χρεωστεΐ δπως 
ο'ιέλθω δλην τήν νύκτα έν προσευχή παρά τό πτώ 
μα τού συζύγου της. ‘ II Παγόδα θέλει είσΟαι 
περιτριγυρισμένη ύπό φυλάκων, ά λλ ’ ό φίλος μας

IV» t \ Ι>/ ·> ' V 1 Τ  » r i ' 1/ ' '  ^γνωρίζει κρυφιαν τινα όιοοον, οι ης η Ιζεοοα
δύναται νά δοαπετεύση.» *

— Καί δέν είνε δυνατόν νά ττ4 άπευΟύνωμεν 
μίαν τούλάχιστον παρήγορον λέξ ιν , εν σημείον 
έλπίδος πρός άνακούφησίν της;

— Ό χ ι, είνε αδύνατον νά φΟάσωμεν μέχρις 
αύτής· ή ελάχιστη άσύνετος πράξίς μας θέλει 
άνατρέψει τήν επιτυχίαν τού σχεδίου. ‘Ο φίλος 
μας Οά τήν ίδτί μόνον τήν στιγμήν, καθ’ ήν αυ
τή θέλει κλεισΟή είς τήν Παγόδαν, δπου καί 
θέλει τω διακοινώσει τό σχέδιον τής δραπετεύ- 
σεως. *Εχω ήτοιμασμένον δι’ αύτήν ένδυμα προσ- 
κυνητού, θά τήν περιμείνωμεν άπόψε είς τήν 
πεδιάδα, καί πριν τής άνατολής τού ήλίου πρέ
πει νά έπεκτείνωμεν δσον τό δυνατόν τό χωρί- 
ζον ήμάς διάστηαα άπό ταύτης τής πόλεως. »

/* i j  (Έ πεται τό τέλος).

* -— ^

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑI.

11 ΚΛΜ11ΛΟΣ.

^^ΝΘΡΩΓΙΟΣ τις άπήρχετο είς Συρίαν,*σύ- 
ρων τήν κάμηλόν του άπό τόν ^υτήρα. Αίφνης 
τό ζώον καταλαμβάνεται ύπό ανίας, όρΟούτ.ν̂

μέ ορμήν, άφριζες καί πηδά τόσον τρομερά, ώ 
στε ο κύριός του εγκαταλείπει αύτό μετά τοό- 
μου καί τρέπεται είς φυγήν. ’Ολίγον μακράν τού 
δρόμου παρατηρεί βαθύ φρέαρ, καί επειδή ήκουε 
πάντοτε τούς μανιώδεις χρεμετισμού; τής καμή. 
λου, προσφεύγει εκεί καί π ίπ τε ι είς αύτό· άλ
λά μικρόν δένδρον τόν κρατεί, συλλαμβάνει αύ
τό με τάς δύο του χείρας, καί στρέφει πα ντα . 
χόσε τό βλέμμα με άνησυχίαν. ‘ ϊπεράνω  αύτού 
φθάνει ή τρομερά καί λυσσώσα κάμηλος, και στη. 
pis6’· απειλητικώς το βλέμμα της έπ ’ αύτόν· Είς 
τό βάΟ:ς τού φρέατος ύπάρχει δράκων, δστις, ά- 
νοίγων τόν φρικώδη του λάρυγγα , φαίνεται δτι π ε . 
ριμένει νά τόν καταβροχθίσω· πλησίον του δε πα ί 
f  ατηρ.$ί δύο ποντίκ ια , λευκόν καί μέλαν, τρώγον- 
τα την £ίζαν τού μικρού δένδρου, τό όποιον έ- 
χρησίμευεν είς αύτόν ώς στήριγμα.· 40  δυστυχής 
παγόνει άπό τόν φόβον, μή βλέπων δι’ εαυτόν 
ούδεν καταφύγιον, ούδέ ν μέσον σωτηρίας. Έν τού- 
τοις έπ ί κλαδίσκου τινός τού μικρού εκείνου δέν
δρου παρατηρεί καρπούς τινας, καί έν τφ  αμα, 
λησμονήσας καί τήν μανίαν τής καμήλου καί 
τ,όν λάρυγγα τού δράκοντος καί τήν επικίνδυνον 
τώ ν  ποντίκων προσπάθειαν, εκτείνει τάςχείράςτου 
πρός τούς καρπούς, συλλέγει αύτούς, καί κατα- 
γευόμενος λησμονεί καί τούς φόβους καί τόν κ ίν
δυνον.

Έρωτας βέβαια ποιος εινε αύτός 6 άφρων, ό 
λησμονών τόσον ταχέως τόν έπαπειλούντα αύτόν 
κίνδυνον. Μάθε λοιπόν, φ ίλε , δτι ό άνθρωπος ού
τος είσαι σύ· ό δράκων τού φρέατος είνε ό διη- 
νεκώς χαίνων θάνατος· ή κάμηλος είνε ήάγωνία  
τής ζωής. Σύ έκρεμάσθης είς τό δενδρύλλιον τού 
κόσμου, μεταξύ θανάτου καί ζωής· τά δύο ποντί
κια, τά τρώγοντα τήν ίίζα ν  τού δενδρυλλίου, ε ί
νε ή νύξ καί ή ήμέρα. Καί δμως, είς τοιαύτην ευ
ρισκόμενον κρίσιμον κατάστασιν, 6 καρπός τής 

ήδονής σέ ελκύει. Λησμονείς τάς άγωνίας τής ζω 
ής, τάς άπειλάς τοΰ θανάτου, τόν ταχύν £οΰν τών 
νυκτών καί τών ήμερών, καί ζητείς τό φυτόν τής 
ήδονής μέχρι τοΰ χείλους τοΰ τάφου, * *

σιλείαν τού κόσμου! Τό εύρημα ήτ> κατά πολλά
υποδεέστερον αύτού καί τών όνείοων αύτοΰ. *0 1 |

επιθυμιών σκήπτρα καί διαδήματα βασιλικά ήδύ
νατο νά ταπεινωθώ τοσούτον, ώστε νά κύψω έ·/- 
προσθ^ν Ινός πετάλου; "Εστρεψε λοιπόν άλλαχοΰ 
τό πρόσωπόν, καί έπροσποιήθη τόν μή άκούοντα.

‘Ο ’Ιησούς, αείποτε πράος καί υπομονητικός, 
κλινας ελαβεν αυτός το πεταλον, καί είσελθών 
είς τήν πόλιν έπώλησεν αύτό είς τινα σιδηρουρ
γόν άντί τριών δηναρίων, δι’ ών ήγόρασεν δσα ή .  
δύνατο κεράτια, τά όποία κατά τό σύνηθες έκνυ- 
ψεν ήσύχως είς τάς χειρίδας τού φορέματος του.

ΈξήλΟον έν τούτοις τής πόλεως καί έπορεύοντο 
διά μέσου λ'.βαδίων καί κάμπων άκατοικήτων και 
ασκίαστων. "Ανω ελαμπεν ό ήλιος, καί ό καύσων 
ήτο τόσον ύπερβολικός, ώστε πας τις ήθελε δώσει 
μετ’άκρας εύχαριστήσεως χρήματα ούκ ολίγα  διά 
νά εύρω ποΰνάδροσίσω τό στόμα του. ‘Ο Κύαος, 
πάντοτε προπορευόμενος, άφήκεν ώς έξ άπροσεξίας 
νά πέσιρ εν κεράσιον, τό οποίον ό Πέτρος, άκολου- 
0ών αύτόν κατόπιν, έκλινε νά λάβω μετά σπου
δής, ώς νά έπρόκειτο περί χρυσού τίνος μήλου, 
καί δι’αύτοΰ διέβρεξεν όπωσοΰν τον λάρυγγά του. 
* 0 ’Ιησούς μετ’ ολίγον έρόιψε κρυφίως καί δεύτε
ρον κεράσιον, καί ό Πέτρος έσπευσεν άμέσως νά 
λάβω καί τοΰτο. Ουτω λοιπόν ό Κύριος έπί τινα  
καιρόν ήκολούθει άναγκάζων τόν Πέτρον νά κύ
πτω ^  κε?άσια· μετά ταύτα στραφείς είπε 
πρός αύτόν:· «  Πέτρε, Πέτρε! άν έκυπτες άπαξ 
καί δταν έπρεπεν, ήθελες φάγει ήδη άνέτως τά 
κεράσιά σου· 6 άμελών τά μικρά κινδυνεύει πολλά- 
κις νά κοπιάσω πλειότερον διά τά άσήμαντα ! »  

Καί ό Πέτρος, διδαχθείς, ύπεσχέθη άλλοτε να 
ωνε συγκαταβατικός καί ταπεινόφρων.

01 T0I10TUPHTAI ΤΟΓ ΚΓΡΙΟΤ.

ΤΟ ΠΕΤΑΛΟΝ.

;ια τών ήμερών 6 ’Ιησούς μετά τής ά- 
κολουθίας αύτού διηυθύνετο είς τινα μικράν πό
λ ιν . Καθ’ όδόν είδε πράγμά τ ι, τό όποιον μακρό- 
θεν ελαμ π εν  ήτο ίππου πέταλον συντετριμμένον. 
Είπε λοιπόν είς τόν Πέτρον νά λάβω αύτό· ά λλ ’ 
ό ΙΙέτρος δέν είχε τοιαύτην διάθεσιν, διότι δδοι. 
Τίορών έρέμβαζε ρεμβασμούς μεγάλους, . ονειρο
πολήματα άπεριόρί,στα.. , . ώνειροπόλει τήν βα

ΛΟΤΣΙΟΣ τις νεανίας, άσθενήσας βαρέως, 
έθεραπεύθη έπειτα καί έγεινεν ύγ ιή ς. "Οτε δέ 
κατά πρώτον έξήλθεν είς τόν κήπον, ένόμισεν 
δτι άνεγεννήθη, καί χαίρων ήύλόγει τόν θεόν 
μεγάλη τω φωνω· Στρέψας δέ τό πρόσωπόν αύ
τού πρός τόν ούρανόν, ε ίπ εν: <γ τΩ Σύ, παντο
δύναμε Κύριε! άν ήτο δυνατόν είς τόν άνθρωπον 
νά σέ άνταμείψω κατά τ ι, άσμένως ήθελα δώ
σει δλην μου τήν περιουσίαν. »  Ταύτα άκούσας 
Ερμάς, ό έπικληθείς Ποιμήν, είπε πρός τόν πλού

σιον νεανίαν: α: ^Ανωθεν καταβαίνει παν δώρημα, 
καί έκείσε δέν δύνασαι νά στείλττ,ς τι· έλθέ, ά- 
κολούΟει με! »

‘Ο νεανίας ήκολούθησε τόν ευσεβή γέροντα, 
καί ήλθον άμφότεροι εις σκοτεινήν τινα καλύβην,



ΤΟ ΛΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΕΤΑΛΟΝ.

γυμνά έζήτουν άρτον. ‘Ο νεανίας έξεπλάγη, [δίαν αύτού. 
ά λ λ ’ 4 ‘Ερμας είπεν: (C Ιδού ενταύθα θυσιαστή. I 
ριον διά τήν Ουσίαν σου· toe* ουτοί εισιν οί α-Ι
δελφοί καί τοποτηρηταί του Κυρίου. »  Καί ό|  ̂  ̂ ^
■πλούσιος νεανίας, έχτείνας τήν χειρα, έδωκεν 4^ΝΘΡΩΠΟΣ τις περιηγείτο έφιππος μέ ύ- 
άφθονα εις αύτούς καί περιεποιήθη τους ασθενείς Ιπηρέτην όδεύοντα πεζ-ξ. *0 Ιππεύς έτρεχεν εις 
εκείνους, καί οΐ ύποθαλπέντες δυστυχείς ηύλό-|τά όρη καί τάς πεδιάδας, ό δέ πιστός υπηρέτης

εύγνώμον πρόσωπόν σου εις τόν ουρανόν, καί ε-Ιύπηρέτης, είς ήλος έπεσεν άπό τό πέταλον τ', 
πειτα εις τήν γήν. »  Ιϊππου σας· βάλλετε τον, εάν δέν θέλετε νά άπ»

Ιλέσητε καί τό πέταλον. — Τί πειράζει; λέγ  
ΤΟ ΜΒΑΟΝ. Ι  ̂ αύθέντης· ήλος έδώΟεν, ήλος έκεΐθεν, έχομ

|ήλους πολλούς· έμπρός 1 »  Μετά μίαν στιγμ\, 
αρχιταμίας τού βασιλέως ‘ΙΙρώδου ένε-Ιό υπηρέτης φωνάζει: cc ΛύΟέντα, αύΟέντα! τό πέ- 

δύετο πορφύραν καί βύσσον, καί έζη πάσας τάς Ιταλόν έπεσε* |3άλλετ4 το, εάν δέν θελετε να απο- 
ημέρας λαμπρώς καί έν ευφροσύνη. Καί ήλθε πο- I λέσητε καί τόν ίππον σας. — Τί πειράζει; λ έ -  
τέ πρός αύτόν άπό μακρας γής φίλος, τόν ό -Ιγει ό άπρονόητος Ιππεύς· πέταλον έδώΟεν, π έ- 
ποιον έκ παιδικής ήλικίας έγνώριζε, καί τόνό- ταλον έκεΐΟεν, έχομεν πέταλα πολλά· εμπρός! » 
ποιον δέν εΐδεν άπό πολλών ε τώ ν  καί ό άρχιτα-ΓΑλλά πρίν ήό υπηρέτης τόν ειδοποίησή τό τρί- 
μίας παρεσκεύασεν αύτώ δείπνον μέγα, καί έκά-Ιτον, ό ίππος προσκρούει είς πέτραν, καί π ίπ τε ι 
λεσε πάντας τούς φίλους αύτού. Εις τήν τρά- Ισυντρίψας τό σκέλος. ‘Ο Ιππεύς τότε ήναγκάσΟη 
πεζαν παρετέΟησαν πολλά καλά βρώματα έπ ί Iνα άφήσιρ τό άναπαυτικόν έφίππιον, καί βαδίζει* 
χρυσού καί αργύρου, καί πολλά βαρύτιμα σκεύη Iδυστυχώς πλησίον τού ύπηρέτου του. 
μετά μύρο)ν καί οίνων παντοδαπών. Καί ό άρ- 
χιταμίας έκάΟητο είς τά άνω τής τραπέζης κ α ί 
ε/αιρε, καί έκ δεξιών αύτού έκάΟητο ό φίλος α ύ -ι 
τού, ό άπό μακρας γής έλΟών καί έφαγον, καί I S iie k T A .s r  τών μαθητών τού Χ ιλλέλ , τού 
έπιον, καί έ/ορτάσΟησαν. σοφού διδασκάλου τών υιών ’Ισραήλ, ήτο νεα-

Τότε ειπε πρός τόν άρχιταμίαν τού β α σ ι λ έ ω ς  Μ ας τις καλούμενος Σαβώθ, οστις, τοσούτον άπ- 
‘ΙΙρώδου όάνήρ, ό άπό μακρας γής έλΟών: <c Τ ο ι -  ε^ρέφετο πάσαν εργασίαν, ώστε παρεδίδετο τήν 
αύτη λαμπρότης καί μεγαλοπρέπεια, όποια β α - '^ έΡαν 5λν '  είς τήν άργίαν καί οκνηρίαν. Καί 
σιλεύει εις τόν οίκόν σου, δέν ύπάρνει παντάπα- ° Χ ιλλέλ έλυπεΐτο, βλέπων τόν μαθητήν αύτού
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Γ'/̂ς γτ4ς· ‘υ  οε αρχιταμίας τού βασιλέως ε-|ενυα ΰπηρχον 
λαβε μήλον άπό χρυσού τινός σκεύους, καί τό|κων καί βλαβερών ζωυφίων, και παραφυομενα 
μήλον ήτο μέγα καί ώραιον καί ερυθρόν έξωθεν Ιζιζάνια πολλά καί βορβορωοη. Και αφού έφΟα- 
ώς πορφύρα. Καί έλαβε τό μήλον καί είπεν: <*Ί- |σαν είς τήν κοιλάδα, καταΟείς ό Χ ιλλέλ τήν £ά- 
δού τό μήλον τούτο άνεπαύετο.έπί χρυσού, καί ήίβδον αύτού, ε ίπ εν: « ’Ενταύθα άς άναπαυθώμεν 
μορφή αύτού είνε ώραιοτάτη. ϊ  Καί έδωκεν αύτόΐάπό τού δρόμου. »  Ά λ λ ’ ό νεανίας Οαυμάσας, 
είς τόν ξένον καί φίλον, τόν άπό παιδικής ήλ ΐ- U  — Πώς, διδάσκαλε! ε ίπ εν , έπ ί τού δυσώδους 
κίας· οδέ ξένος έκοψε τό μήλον, καί ιδού τό μέ. τούτου Ελους; Δέν παρατηρείς όποια φαρμακερά 
σον αύτού σαπρόν καί είς τό κέντρον αύτού σκώ- άναθυμίασις άναπέμπεται έξ αύτού;— ΌρΟώς λέ- 
ληξ. Τότε ό ξένος άπέβλεψε πλαγίως πρός τόνΙγεις , τέκνον μου, άπεκρίθη ό διδάσκαλος. Τό έ- 
άρχιταμίαν, ά δέ αρχιταμίας ςκύτταξε κατά γής Iλος τούτο όμοιάζει τήν ψυ/ήν τού οκνηρού· τ ις  
καί έστέναξε. |δύναται νά διατρίψτ} παρ’αύτώ; α>

Καί ώδήγησεν έπειτα ό Χ ιλλέλ τόν νεανίαν 
είς έρημόν τινα άγρόν, έπί τού όποίου έφύοντο 
άκανΟαι καί τρίβολοι, άποπνίγοντες τόν σίτον 
καί τά χόρτα τά καλά· έκεί, έπιστηρίξας έ- 
αυτόν ό £αοβ\ επ ί τής ράβδου αύτού, είπεν: 
<κ Ιδού, τού αγρού τούτου ή γή  είνε αγαθή είς 
τό έκφέρειν παντοΐα τινά χρήσιμα καί τερπνά· 
άλλά παρημελήθη 1 καί έμεινεν ακαλλιέργητος, 
κα ίΐδ ε , άλλο τ ι δέν εκφέρει πλέον, είμή άκάνΟας 
καί τριβόλους καί φαρμακερά φυτά, ύπό τά ό
ποια έμφωλεύουσιν οι όφεις, οί σχορπίοι καί αί 
σαλαμάνδραι. Καί πρότερον μέν είδες τήν ψυχήν, 
τώρα δέ κατάμαΟε καί τόν βίον τού οκνηρού. 3>

Καί τόν ΣαβώΟ κατέλαβε τότε αιδώς καί με
ταμέλεια , καί ε ίπ ε : cc ‘Ραβδί, διατί μέ φέρεις 
είς τοιούτους ερήμους καί άτερπεΐς τόπους, οι- 
τ ινες  είσίν ή π ιστή καί θλιβερά είκών τής ψυ
χής καί τού βίου μου; » Καί ό Χ ιλλέλ άπεκρίθη 
πρός αύτόν: <t ’Επειδή δέν ήθέλησες νά μέ άκού- 
στ,ς νουθετούντά σε, έπρεπεν ή φύσις αύτή καί 
ή ιδία σου καρδία νά σέ τιμωρήσωσι. »  Καί ό Σα. 
βώθ ήρχισε τότε νά σκέπτεται καί νά γ ίνετα ι τού 
λοιπού εργατικός καί φιλόπονος.

Μετ’ ού πολλάς δέ ήμέρας ύστερον ώδήγησεν 
αύτόν ό Χ ιλλέλ είς τερπνήν τινα καί εύφορωτά- 
την κοιλάδα παρά τάς όχθας καθαρού ^ύακος, έν 
μέσω εύοσμων άνθέων καί θάμνων διαρ^έοντος. 
cc Ιδού, είπεν ό διδάσκαλος, ή είκών τού έργα. 
τικού βίου, άρα καί τού Ιδικού σου· ή φύσις, ήτις 
σέ ενουθέτησεν, αύτή καί τώρα άς σέ άνταμεί- 
ψτ,. — Έ τ ι δέ καί ή καρδία μου, άπεκρίθη ό ευ
γνώμων νεανίας, καί τού διδασκάλου μου αί σο- 
φαί συμβουλαί καί παρορμήσεις! d

01 ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ.

^ΝΘΡΩΙΙΟΣ τις είχε τρεις φίλους, τούς δύο 
ζλ τών όποιων ήγάπα πολύ περί δέ τού τρίτου 
ώλιγώρει, καίτοι ειλικρινέστατα πρός αύτόν φε- 
ρομένου. Κατηγορηθείς δέ ποτε ά λλ ’ άναιτίως 
κα ί κληθείς είς τό δικαστήριον, είπε πρός αύ
τούς: <c Τις έξύμών θέλει νά ελθ$ μετ’ έμού καί 
νά μαρτυρήστε ύπέρ εμού, διότι κατηγορούμαι, 
καί ό βασιλεύς είνε ώργισμένος εναντίον μου; »  
Καί ό μέν πρώτος τών φίλων αύτού παρτ,τήθη 
εύθύς, είπών δτι δι’ άλλας ύποθέσεις δέν δύνα- 
ται νά άπέλθ-j μετ’ αύτού· όοεοεύτερος τον ήκο- 
λούθησε μέχρι τής Ούρας τού δικαστηρίου, καί 
έπειτα στραφείς άνεχώρησε, φοβηθείς τόν παρωρ. 
γισμένον δικαστήν. ‘Ο τρίτος εν τούτοις, είς 
τον όποιον ολίγον ήλπ ιζεν , είσήλθε μετ’ αύτού 
εις τό δικαστήριον, ώμίλησεν ύπέρ αύτού καί τό

σον προθύμως ύπέρ τής άθωότητος αύτού συνη- 
γόρησεν, ώστε ό δικαστής απέλυσε τόν ά να ι. 
τίως κατηγορηθέντα άνθρωπον εκείνον.

Γρείς φίλους έχει ό άνθρωπος είς τούτον τόν 
κόσμον. ΙΙώς οέ προσφέρονται ούτοι χατά τήν ώ
ραν τού θανάτου, δταν ό θεός τόν καλ^ είς τό α ι
ώνιον Αύτού δικαστήριον; Τά μέν χρήματα, ό 
κάλλιστος αύτού φίλος, τόν έγκαταλιμπάνουσι 
τά πρώτα καί δέν απέρχονται μετ’αύτού· οί δέ 
συγγενείς αύτού καί φίλοι τόν ακολουθούν μέχρι 
τής Ούρας τού τάφου, καί έπιστρέφουσι πάλιν είς 
τάς οικίας τ ω ν  όδέ τρίτος, τόν όποιον κατά τόν 
βίον μάλιστα έλησμόνει, είνε τά καλά αύτού έρ
γα . Αύτά μόνα τόν ακολουθούν μέχρι τού θρόνου 
τού αιωνίου Δικαστού, αύτά προπορεύονται, συν- 
ηγορούσιν ύπέρ αύτού καί εύρίσκουσιν έλεον καί 
χάριν.

* *

ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ* ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ*.

(Ερανίσματα έκ διαφόρων πηγών).

ΠΓΡΟΚΟΝΙΣ.

4^\ίΓΑΡΑ1 τινες γνώσεις τής πυροκόνεως 
ή πυρίτιδος φαίνεται δτι ύπήρχον κατά τήν άρ- 
χαιοτάτην εποχήν. Οί ’Ινδοί διατείνονται δτι πρό 
α^ινημονεύτων χρόνων οί πατέρες των μετεχειρί- 
ζοντο τήν πυρίτιδα. ‘Ο Μάρκος Γράκχος, ζών κα
τά τάς άρχάς τού θ ' αίώνος, μνείαν ποιείται 
δύο ειδών πυροτεχνημάτων, ατινα άμφότερα 
παρεσκευάζοντο διά τού άνθρακος, τού νίτρου καί 
τού θείου, συνηνωμένων καί μεμιγμένων έν ιγδίω· 
καί πραγματικώς, ταύτα  είσ ί τά κύρια συστα-, 
τικά τής πυροκόνεως. ‘Ο ‘Ρογηρος Βάκων, περί
φημος "Αγγλος φιλόσοφος καί άστρονόμος τού ΙΓ 
αίώνος, έγνώριζεν επίσης τήν φλογώδη ταύτην 
καί εύφλεκτον ύλην, ά λλ ’ ώς ό ίδιος όμολογεί, 
παρέλαβε τήν κατασκευήν αύτής έξ αρχαίων πη
γώ ν, καί ούδόλως συγκατετίθετο νά προβ^ είς διά- 
δοσιν ένός μυστικού, τού όποίου ό λαός ήδύνατο 
νά κάμ^ι κακίστην χρήσιν. ‘Υποθέτει δέ δτι διά 
μέσου τής πυροκόνεως ό Γεδεων κατέστρεψε τούς 
Μαδιανίτας με μόνον τούς τριακοσίους άνδρας του.

Αί πρώται λοιπόν γνώσεις, άς περί τής πυρο- 
κόνεο)ς έχομεν, άνατρέχουσι μέχρι τού θ ' αίώνος. 
Άρχαΐός τ ις  χρονογράφος δ ιηγείτα ι δτι κατά ταύ
την τήν εποχήν ό βασιλεύς τής Τύνιδος, συμ- 
πλακείς είς ναυμαχίαν μετά τού Μαύρου βασιλέως 
τής Σεβίλλης, μετεχειρίσθη κατά τήν μάχην ε ί
δος σιδηρών σιφωνίιειδών σωλήνων, οϊτινες άνέ-



πεμπον πύρ μετά πατάγου, όμοιάζοντος τον του 
κεοαυνοΰ. Και αυτό δ έ ’ τό περίφημον υγρόν πυρ

πρός τή ν  πυρόκονιν τών ήμετέρων χρόνων;
"0;:ο)ς κ α ί α/ έχω το πράγμα, εφευρετής του 

τοου-εοού το ΰτ:υ  υγρού πυρός θεω ρείτα ι ό περι
I l l  4 ·  *

τχ  μέσα του ΙΛ' αιώνος εν Φριβουργφ τή ς  I ερ- 
μ.ανίας ζών μοναχός Βερτώλοος Σ χβρατ,. Κ ατα-  
γινόμενες ούτος ε ίς τήν χ η μ ε ία ν  κατά τόν έπ ι-  
κρατούντα έν μεσαίων»- συρμόν, ήθέλησε μ ία ν  ήμέ
ραν νά  κατασκευάστ, διά '/ηβικήν τ ινα  παρασκευ- 
α σ ίαν  μ ίγ μ α  έκ ν ίτρου, άνθρακας κα ίΟ εί'υ. Έ νφ  
οε ετρι^εν αυτα εντο^ ιγο·ου, ε ιτ»  cx συμπ^ο)- 
σεως ε ίτ ε  έκ τύχης έπεσεν έντός αύτοΰ μικρός 
σπινθήρ, δστις κατέφλεξε μετά  β ια ίας έκρήξεως 
τή ν  ύλη ν . * 0 μοναχός, φύσει άγχ ίνο υς, δ ένπ αρέ,. 
τρεξεν άπαρατήρητον τό συμβάν, ά λ λ 1 ώς άν. 
θρωπος ήξεύριον νά  ώ φ ελή τα ι κ α ι έκ τω ν παρα- 

μικροτίρων περ ιστάσεω ν, έσπούδασεν, έξέτασεν, 
ύπ ελό γ ισ ε  τάς συνεπ είας κα ι τά  αποτελέσματα  
τού πρό τών οφθαλμών του συμβάντος, κα ι βοη- 
θούμενος και έξ αύτώ ν τώ ν προγενεστέρων μαρ. 
τυοιών και τώ ν άτελώ ν εκθέσεων, ποοέβ/; έν ό.
·>. I *» · ' \ » 1 f 1 \λ  ιγοχρονιω ο ιασ τη μ ατι εις τη ν  επινοησιν και 
κατασκευήν τής αληθούς πυροκόνεως.

Πρώτη μάχη, καθ' ήν ή  πυρόκονις έλαβε σπου- 
ζα ιότατον μέρος, ήν ή τώ ν Βενετών κατά τών  
Γενουηνσ ίω ν τώ  18 ^ 0 ·  π λή ν  απασα ή Ί τα λ !^  
έξηγέρθη κατ’ αυτώ ν κα ι τούς κατηγόρησε, διότι 
δ ιά  τού βίαιου τούτου μέσου προσέκρουον είς τούς 
εύγενε ΐς  νόμους τού πολέμου· ‘Οπωςδήποτε, 
έκτοτε ή  τέχνη τού πολέμου μ ετεσχ ημ ατίσθη  έξ 
όλοκλήρου. 01 Ιπ πότα ι, οί βαρυσιδήρους πανο*. 
π λ ία ς  φέροντες εκείνοι γ ίγ α ν τ ε ς ,  έξ^λιπόν όλο. 
τελώ ς, και ή  ατομική ανδρεία ύπεχώρησεν ε ις τήν  
β ία ν  κα ί τόν τρόμον. ‘ II πόλις τού Φριβούργου 
ώκοδόμησε πηγήν τ ιν α  κεκοσμημένην μέ έπ ιγρα- 
φάς πρός τ ιμ ήν τού μοναχού Βερτόλδου, ούτινος 
ό άνδριάς ύψούτα ι μεγαλοπρεπώ ς έπ ι τής κορυ
φής. Κ α ι ίσ ω ς μέν πρός απ λή ν  δόξαν τού χ η .  
μικου άποκλειστικώ ς αρμόζει ή άνέγερσις αν
δριάντας, ά λ λ ’ ό έφευρετής τή ς  πυροκόνεως δέν 
έχει ποτέ τό δ ικα ίω μα νά συγκαταρ ιθμ ήτα ι μ ε 
τα ξ ύ  τών ευεργετώ ν τής άνθρωπότητος. Τό καθ’ 
ήμάς, πρέπει νάδιατεΟ ώμεν έπ ί τ?) έφευρέσει τής 
καταστρεπτικής τα ύ τη ς  κόνεως ώς ό Άρχίδαμος, 
δστις, ίδών ποτε καταπελτικόν δπλον, έκσφενδο- 
νίζον διά μηχανισμού βέλη κα ί ακόντια και π έ . 
τρας, ανέκραξε μετά  σχ ετλ ιασμ ού, <r Ο ΐμ ο ι! ά . 
πόλω λεν άνδ:ος ά; ετ : ! a

ΛΟΓΧίΙ.

λό γχ η , τό αποφασιστικόν τούτο δπλον τών> 
πολέμω ν, εφεύρεΟ/j ε ίς  μικρόν τ ι  χωρίον έκ τώ ν  
πέριξ τή ς  πόλεως Βαί’όνης ( Bayonne, έξ ού καί 
τό κοινόν δνομα μ π α γ ι ο ν έ τ τ α ) ,  κατά  το, 
107 I. Χωρικοί κάτοικοι τή ς Β ισκα ίας κα ι λαθρέμ
ποροι ‘Ισπανοί συνεπ λάκησαν ε ις λυσσώδη π ό λε
μον. 01  Β ισκαϊανοί, έξα ντλή σ α ντες  ολας τω ν τά ς  
προμήθειας κα ί μή δέναμενοι ν ’ άνταπ οκρ ίνω ντα  ι  
εις τό πύρ τώ ν εχθρών τω ν , έφαντάσθ^σαν νά. 
προσδέσωσι τά ς  μαχα ίρας τω ν ε ις  τά ς  άκρας τώ ν  
πυροβόλων, καί ούτως ώ π λισμ ένο ι ωρμησαν κατά  
τού πολεμίου στρατοπέδου και έτρεύαν αύτό ειςi t  I t  *■
φ υγή ν , προξενήσαντες μ εγ ίσ τη ν  φθοράν. Έ κτο τε  
έφευρέΟη κα ι εισή/Οη ε ις  τά  σ τρ α τεύμ α τα  ή 

λ *γ ΧΊ· _
‘ 11 πρώτη μάχη , καθ ’ ήν αυτη  έπα ιξε σπουδαΐον. 

πρόσωπόν ήν ή  τού Ταυρίνου τ ψ  1092· π λ ή ν  Κυ
ρίως ε ις τή ν  μάχην τή ς  Σπύρας τ φ  1703 έξε- 
τελέσΟη ή  πρώτη τρομερά διά τή ς λό γχ η ς  έφο
δος. Ά π ό  τα ύτη ς  τή ς  έποχής μέχρι τή ς  έπανα„  
στάσεω ς τού 1702 μ ετεχ ε ιρ ίσ θη σ α ν  συ/ νότατα  
τήν λ ό γ χ η ν  ε ις  τά ς  μ ά χα ς, κα ι μ ά λ ισ τα  οΐ Γ άλ
λοι, άφού πλέον ό Πρίγκηψ Δ ελινιέ  τή ν  ώνόμα- 
σεν δ π  λ  ο ν α υ τ ό χ ρ η μ α  Γ α λ λ ι κ ό  ν , 0έ·«, 
λω ν  νά  έκφράστ) τόν έξοχον τρόπον, δ ι1 ού μ ετε -  
χειρ ίζοντο  τό άγχέμα/ον τούτο δπλον ιδ ίω ς οΐ 
σ τρ α τ ιώ τ α ι τού έθνους τούτου. Ά λ λ ’ ή  π ραγμ α
τική  και απ ο τελεσμ α τική  χρήσις τή ς  λό γχ η ς έ- 
φάνη κατόπ ιν ε ις τούς πολέμους τή ς  ανεξαρτη
σ ία ς , οπότε άπέβη άληθώ ς Γ αλλ ικόν δπλον.

<r ‘II σφα ίρα  εινε τρ ελ λή , έλ εγ εν  ό Σουβα- 
ρώφ, ή  λό γχ η  δμο)ς ε ίνε  φρόνιμος. » Κ αι τω όντι 
ή έφεύρεσις τού δπλου τούτου έμ ετρ ίασεν ολίγον  
τή ν  έκ τή ς  πυροκόνεως προξενη θε ίσα ν  κακήν έν- 
τύπ ω σ ιν , δ ιότι μόνη ή λό γ χ η  φ α ίν ε τ α ι π&ριφρο-, 
νούσα τή ν  π υρ ίτ ιδ α , κα ι ώς οΐ γ ε ν ν α ίο ι πολεμ.1-, 
σ τ α ί τού μεσαιώ νος, μ ά χ ετα ι πάντοτε σώ μα πρός 
σώμα έκτού π λησ ίον. Ε ις τόν πόλεμον τή ς  Πολω
ν ία ς  Εν σ ύ ν τα γ μ α  ώρκίσ!}/) νά  μ ή  καύσ^ ούτε έν  
φ υ σ ίγ γ ιο ν  (φυσέκι) εναντίον τώ ν ‘Ρώσσων, καν 
διά τή ς  λό γχ η ς  άπέκρουσε δλας το>ν τά ς  έφόδους. 
Τό ήρωϊκόν τούτο σ ύ ν τα γ μ α , έπ τάκ ις  άποδεκα-, 
τισΟέν, άνενεώΟη διαρκούσης τής τρομερας τ α ύ -  
της μάχης, κα ι ετήρησε π ρ αγμ ατικώ ς τον ορ  ̂
κον του.

Τ .
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Ώ  τή ς γυνα ικός ύπαρξις έν Τουρκίςι εινε  
ώ ς ΙπΙ τό πολύ έσω τερική κ α ί οίκιακή. ‘ II έν τφ  
οϊκφ  δ ια γ ω γ ή  της ε ΐνε  αξιοπαρατήρητος, ένφ  εκτός 
αύτού ούδέν έσ τ ι. Ούδόλως σχεδόν αυτη συμμερ ί
ζ ε τα ι τή ν  ενεργητικότητα καί τή ν  κ ίνησιν τού έ
κτος β ίο υ , κα ι δια τή ς  θέας μόνον, ούτως ε ιπ ε ΐν ,  
συγκο ινω νεί μ ετά  τού εξωτερικού κόσμου, προσέ- 
χουσα ώ ττε , δταν δ ιέρχεται έν μέσφ αύτού, νά 
πράττω τούτο μετα προφυλάξεως, /ωρίς νά  φ α ί
νετα ι μ ιγνυομ ίνη  μ ετ ’ αύτού. Ί ίκ  τών δύο προσ
όψεων παντός οίκου τής ’Α νατολής, α ίτ ιν ε ς  δ ια -  
κρίνονται με τό δνομα χ  α ρ έ μ ι ο ν και σ ε λ  α μ- 
λ ί κ ι ο ν ,  ήτοι γυνα ικ ω ν ίτη ς  κα ι ανδρω νίτης, έν 
τ^  πρώτω εινε ή 0 :σ ις  ή μάλλον ή έδρα τής  
γυνα ικός, τό άσυλον τούτο ή  τό άδυτον, δπου, έ
κτος τ^ύ συζύγου τη ς, ούδέν άρσεν δ ύνα τα ι νά 
«ΙσέλΟω· ’^χεΤ' ένασχ ο λε ΐτα ι είς τά  γ υ να ικ ε ία  έρ
γ α , βοηΟουμένη, άναλόγω ς τού βαθμού κ α ί τ ή ς  
καταστάσεο>ς τού συζύγου της, ύπό αργυρωνήτων  
θεραπαινίδων, λευκών ή μ ελα ίνω ν. ’Επειδή δέ 
πολλά ολίγος καιρός δαπανατα ι παρ’ αυτής είς  
οικιακά ς έργασ ίας, α ί π λ ε ΐσ τα ι τών όποίων ε ί-  
c iv  άλλω ς τε ανατεθειμένα», εις τά ς  υπηρέτριας, 
διέρχεται τό έπίλοιπον δ ιάστημα τής ήμέρας, 
ε λ λ ε ίψ ε ι τώ ν ένασχολήσεω ν τής άναγνώ σεω ς, 
τή ς  μουσικής κα ί τών έργοχείρων, εις σ το λ ι
σμούς, ε ις τό  λουτρόν, ε ίς τά μ ετα β α ίνε ιν  άπό 
τού ενός θαλάμου ε ις  άλλον, και ε ις τό δέχεσΟαι 
τά ς  επισκέψεις τών γε ιτονισσώ ν κα ί φ ίλω ν  αύτής  
πέριξ τού τ α ν τ ο υ ρ ί ο υ ,  (*) περί τά όποιον δ ιά 
γ ε ι τά  τρ ία  τέταρ τα  τή ς  χειμερινής ήμέρας. Τοι. 
αύτη τ ις  έστίν ή  αιώνιος μονοτονία τώ ν δ ια χ ύ 
σεων τή ς  ΌΟωμανίδος.

Έ ν τούτοις ή παράδοσις, τά  ήθη, ή άνατρο- 
φή , τό παν τέλος έξοικειεΐ τάς ΌΟωμανίδας μέ 
τό είδος τούτο τού β ίου, καί προετοιμάζει αύτάς  
διά τό μέλλον. Μ νηστευόμεναι συνήθως κατά τή ν  
ή λ ικ ία ν  τών τρ ιώ ν ή τεσσάρων ετών κ α ί ύπ αν-  
δρευόμεναι δωδεκαετείς ή δεκατριετείς, μ ε τα β α ί.  
νουσιν άπό τού χαρεμιού τή ς  μητρός τω ν εις τό 
τού συζύγου τω ν , υποβάλλομε να ι εν προνυοις εις  
αύταπάρνησίν τ ινα , ήν ή συνήθεια  κατέστη σε ν 
εύκολον ^ίς α ύτάς. Τό συνοικέσιον τακτοποιείτα ι 
ύπό τώ ν γονέων ή συγγενώ ν  έν άγνοία τώ ν μ ε λ 
λονύμφων, ο ΐτ ινες ούδ’ εις τήν τελετή ν  παρευ-

(*) Λιξις 0*?υ.ι'νη U το5 Πιρ*ϊΐΧί3 τ i ν-ν 9 υ ρ =  5 ι?- 
ρ*·»πί?νθν το·3 /τώ;Αχτο;. Πά; τις γνωρίζιΐ IkUvj t i tr j ;  ίστιν 
ή .^Σρ;Αάστρχ α«τη. S  · Μ.

ρίσκονται μάλιστα· μόνοι δέ οί γονείς ύπογρά- 
φουσιν έν όνόματι τών νεόνυμφων καί ttj συγ- 
καταθέσει αύτών τό γαμικόν συμβόλαίον, έπί π α 
ρουσία τού Ί μ ά μ ο υ καί τών μαρτύρων. ‘Ο εις 
τήν τελετήν ταύτην παρευρισκόμενος ’Ιμάμης 
οεν έκτελεί χρέη Ιερέως, ά λλ ’ έξ έναντίας περι
βάλλεται πολιτικήν έξουσίαν. Καταγράφει *ις 
τον κώδηκά του τήν πραξιν τού συνοικεσίου κατά 
τάς παραδεχθείσας εκατέρωθεν συμφωνίας, τάς 
όποίας οί μάρτυρες έπικυρώνουσι, Οέτοντες άντί 
υπογραφής τάς σφραγίδας των, καί 6 δεσμός τού 
γάμου συσφίγγετα ι έκτοτε διά τής απλής τακ
τής καταγραφής καί μαρτυρίας.

Έ ν τω Τουρκία ό άνήρ προικίζει τή ν  γυνα ίκ α . 
Είνε ύπόχρεως νά τή  παράσχω έντιμον βίον, κα ί 
νά τ^  προμηθεύσω ο ικ ίαν άνάλογον μέ τά  ίδ ιά  
του μέσα καί μέ τή ν  κ α τα γ ω γ ή ν  τή ς  συζύγου  
:ου. Είς τρόπον ώ στε, δσας γ υ να ίκ α ς  λα μ β ά νε ι, 
(διότι ό νόμος έπ ιτρέπει μέχρι τώ ν τεσσάρων), 
τόσας προίκας χρεω στεί νά προμηθεύσω, τόσας 
οικ ίας ή χω ρ ίσμ ατα  έντός τού μεγάρου του, 
μεΟ’ όλων τών άναγκα ιούντω ν έπ ίπ λω ν κα ί κο
σμημάτων, τόσα οχήματα και υπηρέτριας καί ύ- 
πηρέτας, κ τλ . Καί ούτός έστιν  ό ισχυρότερος λό 
γος δστις, τούς μέν πτωχούς άναγκάζει ε ι ;  μ ία ν  
μόνην έξ άνάγκης νά περιορίζονται γ υ να ίκ α , ε ίς  
δέ τούς λ ία ν  πλουσίους παρέχει τρε ις  εως τ έ σ -  
σάρας, σπάνια δέ ε ισ ι τά  παραδείγμ ατα  τώ ν π λ η -  
ρ^ύντων τόν καθιερωΟέντα άριθμόν τώ ν έπτά . Έ κ  
τούτου δέ προκύπτει δτι, εναντίον τή ς κοινής δο
ξασίας, α ί περιπτώ σεις τής π ο λυγα μ ία ς  ε ίσ ίν  ό- 
λ ίγ ισ τ α ι,  ΐν α  μή είπω μεν σπ ά νια ι έν Τουρκία.

‘Ο λ ία ν  πτωχός Ό σ μ ανλή ς, έπιθυμών νά ν υ μ -  
φευθω, άγοράζει μ ία ν  δούλην (σκλάοαν), ή τ ις  τ φ  
χρησιμεύει ταύτοχρόνως κα ί ώς σύζυγος κ α ί ώς 
υπηρέτρια. Κ αί κατά τοΰτο ακόμη συμμορφοΰται 
μετά  τού Ιερού νόμου, δστις λ έ γ ε ι [Νητώς: oc Ε 
κείνος, δστις δέν είνε αρκετά πλούσιος διά νά  
νυμφευΟνί μετά  τ ίμ ιω ν  και π ισ τώ ν γυνα ικώ ν, 
δύνα τα ι νά λάβω π ισ τά ς  δούλας. »  Τά δέ γ εννη -  
Οέντα έξ αύτής τέκνα είνε κύριος νά  υΐοθετήσιρ, 
καί ή  υΙοΟέτηπς αΰτη επιφέρει μετά  τόν θάνα 
τόν του τή ν  άπελευθέρω σιν τή ς  γυναικός, ή τ ις  
ούτε πο)λεΐτα ι πλέον ούτε χαρ ίζετα ι.

Τίποτε λοιπόν άπλούστερον κα ί άμικτον π ερ ι.  
πετε ιώ ν ένός Τουρκικού γάμου. Ίδου πώ ς έκτε-  
λ ε ΐτ α ι ούτος κατά  τήν μεσα ίαν  συνήθω ς τά ξ ιν  
τών πλουσίο>ν πολιτώ ν:

κήρ, δστις είνε ήδη εικοσαετής και ώραΐος έπ ΐ-
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υης. Επέστη ό καιρός, καθ’ δν πρέπει νά συζευ- 
yOiiTtv. ‘Ο Μπεκήρ δέν γνωρίζει ποσώς ττ,ν ’ Ετμέ, 
η τουλάχιστον έλν,τμόν^σεν ές Αλοκλήρου τά χα- 
ρακτηριστικά του προσώπου τ /j;, άφότ>υ αυτη έπαυ
σε τούνά έρχετα»- εις τήν οικίαν τής μήτρας του 
διά νά συμπαίζωσιν. Ά λλα  και αυτη ή Εσμε οι- 
ετήρησεν έν έαυνφ συγκεχυμένη ν τινά άναμνη- 
σιν του Μπβ<ήρ, και διά τούτο παρεκάλεσε πρό τΐ- 
νων ήμερων τήν μητέρα της, πριν άνανεώσωσι 
τήν τελειωτικήν διά ταύτην τήν φοράν συγκατά- 
Ο ειίντης, νά τ^ έπιτραπ^ νά tor; δπαξ τούλά- 
χιστον τά χαρακτηριστικά του μνηστήρός της. ‘ II 
μήτηρ συγκατανεύει, κα ί ήμέραν τ ινά , καθ’ ήν ό 
Μπεκήρ εύρίσκετο εις τόν άνδρωνίτην του μεγάρου 
των πρός έπίσκεψιν του πενθερού του, ή Εσμε 
παρευρίσκεται εις τήν συνοιάλεξιν όπισθεν πυκνού 
κ α φ α σ ί ο υ (κιγ *λί5·)ς). cc Κ. α t λ  - 1 μ! »  (Συ γ - 
κατατίθεμαι), είπεν αΰτη Ιοούσα τόν νεον, και 
άμέσως οί συγγενείς άμφοτέρων τών μερών συν- 
ήλθον κα ι έπροσδιώρισαν όμογνωμόνως τήν ήμέ
ραν τής τελετής. Όκτώ ή δέκα ήμέραι μένουσιν 
είσέτι, και ή Έσμέ θέλει ανταλλάξει τό έπώνυ- 
μον τής δεσποσύνης (κ ι ο υ τ σ ο ύ κ χ α  νή  μ) μέ 
τό τής κυρίας ( μ π ε γ ^ ο ύ κ  χ  α ν ή μ.)

’Εντούτοις και ό Μπεκήρ άφ* ετέρου εινε άνυ- 
πόμονος να γνωρίσ^ εκείνην, ήτις μέλλει ν ά γ ί -  
vr| σύζυγός του. ‘ 11 μήτηρ του χιλιάκις τφ  κά- 
μνει τόν πανηγυρικόν τής ωραιότητάς της, πλήν 
πώς νά πιστεύσ^ τήν μητέρα του, ήτις πρώτη επ ι
θύμησε τό συνοικέσιον τούτο; Διευθύνεται τότε 
πρός τινα έχέμυθον γραίαν γνωστήν του, ήν έπι- 
φορτίζει νά είσέλθ$ έπί τ ιν ι προφάσει εις τό χα- 
ρέμιον τής Έσμέ, νά τήν iSij και νά τήν όμΐ- 
λήσιτε, έντυπόνουσα είς τόν νούν της καί τά π α . 
ραμικρότερα χαρακτηριστικά τής φυσιογνωμίας 
της, καί αύτούς τούς έλαχίστους αύτής λόγους. 
‘11 έκτακτος άπεσταλμένη έπανέρχεται τήν έπαύ- 
ριον ή τήν μετά ταύτην ήμέραν, καί έξεικονίζει 
διά τών ζωηρότερων και Οελκτικωτέρων χρωμά
των τήν νεάνιδα: «  ‘Ωραία, λ έγε ι, ώς σελήνη! 
οφθαλμοί δμοιοι μέ δύο αστέρας ( π  α κ ι ζ έ ά Χ- 
τ έ ρ ) ,  όφρΰς όμοιάζουσαι τήν ίριδα, όδόντες πα
ρεμφερείς μέ μαργαρίτας! λ ‘Ο Μπεκήρ δοξάζει 
τόν θεόν καί τόν προφήτην, είτα θέτει εις τάς 
χεΐρας τής επιτετραμμένης του τήν άνάλογον α 
μοιβήν, καί έκτοτε δέν παύει του νά στέλλ^ συ
χνότατα εις τήν μνηστήν του κάνιστρα πλήρη ζα - 
ΧαΡωτών, οπωρικών ήάνθέων.

*11 φερνή, ήν άποκαλούμεν τό κάνιστρον ή τό 
προγαμιαΐον δώρον, ακολουθεί άμέσως μετά τήν 
υπογραφήν τού συμβολαίου. Συνίσταται δέ αΰτη 
ως ίπ ΐ  τό πλεΐστον εις υφάσματα, εις άδάμαν-

τας καί είς αργυρά σκεύη· έν τούτοις ή συνή . 
Οεια απαιτεί ώστε νά εύρίσκε ;α ι έντός αύτής πάν
τοτε αργυρούς τ ις καΟρέπτης και ζεύγος χρυσο
κέντητων γ α λ ε ν τ σ ώ ν  (κοθ'ίρνων ξύλινων) διά 
τό λουτρόν. ‘Ο Μπεκήρ άντιδωρεΐται μέ σινδόνας 
καί προσόψια χρυσοκέντητα, καί υ.έ μεταξοποι- 
κίλτους τ σ ε β ρ έ δ  ε ς  (μανδήλια)· τά μέλη τών 
δύο οικογενειών άνταλάσσουσιν έπί της μεταξύ 
των αμοιβαία δώρα.

ΓΙολλαί ήμέραι καί συνεχώς πολλαί έβδομάδες 
παρέρχονται μεταξύ τής ύπογ .αφής του συμβο
λαίου καί τής τελετής τών γάμων, καί ό καιρός 
ούτος είς μέν τόν Μπεκήρ χρησιμεύει πρός έξοί- 
κονόμησιν τών τής προικός άναγκαίων, εις δέ τούς 
σ υγγενε ίς  τής Έσμέ πρός παρασκευήν τής φερ
νής τής μελλονύμφου καί δι1 άλλ ας έτοιμασίας
του γάμου.

Τέσσαρας ήμέρας διαρκεΐ ό γάμος, άπό τήν 
προ>ΐαν τής δευτέρας μέχρι τής πέμπτης κατά 
τήν δύσιν τού ήλίου. ‘Ως πρώτη νύξ τών γάμων 
προσδιορίζεται ή νύξ τής πέμπτης προς τήν π α 
ρασκευήν, ήτις είνε ή μάλλον σεβομένη καί τ ΐ-  
μωμένη παρά τών ‘ΟΟωμανών ύπέο τάς λοιπάς 
ήμέρας τής έβδομάδος, ένεκα τής κατ’ αύτήν σ υλ - 
λήψεως τού Μωάμεθ· έκ τούτου καί τό δοθεν είς 
αύτήν όνομα τ ζ ο υ μ μ α ά, τουτέστιν ήμέρα ε- 
νώσεως, συλλήψεως.

‘Ο αύτός γάμος έορτάζεται χωριστά εις έκάστη ν 
τών δύο οικογενειών, διότι κατά τόν νόμον αί γ υ 
ναίκες μένουσι κεχωρισμέναι τών άνδρών. ‘Η εορ
τή συνίσταται κυρίως είς γεύματα ή δείπνα, ών 
τά επιδόρπια άποτελούσι συχνότατα καί άπαύ- 
στως σχεδόν προσφερόμενα σ ε ρ β έ τ ι α ,  γ λ υ -  
κύσματα, αρώματα, καφές καί τ σ ι μ π ο ύ κ ι α .  
Σοβαρά τις Ιλαρότης υπάρχει διακεχυμένη εις τά 

ρόσωπα τών εύΟυμούντων, ών αί διασκεδάσεις 
φαιδρύνονται συνεχώς ύπό τών χορευτών ή ά λ 
λων διασκεδαστικών μέσων. Σ υγγενείς καί φίλοι 
προσκαλούνται δπως διέλΟωσιν άλληλοδιαδόχως 
είκοσιτέσσαρας ώρας είς τάς δύο οικίας, καί οί 
μακροί καί πλατείς σ ο φ ά δ ε ς ,  οϊτινες κατέχου- 
σι μέγα μέρος τού άνδρωνίτου καί τού γυνα ΐ- 
κωνίτου, χρησιμεύουσιν είς τούς κεκλημένους ώς 
κλ ίνα ι, έφ’ ών διέρχονται τήν νύκτα.

‘Εκάστη ήμέρα είνε έξιδιασμένη διά μίαν δια
φορετικήν τελετήν. Τήν τρίτην ή φερνή τής Έ 
σμέ φέρεται έν μεγάλη πομπτί άπό τού πατρι
κού της οίκου είς τόν τού συζύγου της· τό 
έσπέρας τής τετάρτης ή Έσμέ όδηγείται πανδή- 
μως είς τό λουτρόν, δπου, έκτος τών κεκλημένων 
είς τούς γάμους, προσκαλούνται καί δλαι αί πτω - 
χ α ί γυναίκες τής συνοικίας. Λύταί εισερχόμενα;

εις το λουτρόν, άποΟέτουσι τά £άκη των είς τό 
προαύλιον, καί έξερχόμεναι εύρίσκουσι νέαν εν
δυμασίαν, συνοδευομένην ύπό ποσότητάς τίνος 
χρημάτων, άναλόγως τού βαθμού καί τής κατα- 
στάσεως τών νεονύμφων διότι έν Τουρκία ή ά- 
γαΟοεργια, η ελεημοσύνη καί ή εύσπλαγχνία , 
τά άριστα ταύτα συστατικά πάσης κοινωνίας, υ
πάρχου σι παντού μεμιγμένα.

Τέλος τήν επαύριον μετά μεσημβρίαν ή Έσμέ, 
συνοδευομένη ύπό τής μητρός της, τών αδελφών 
και ακολούθων της, εγκαταλείπει τήν οικίαν της, 
και μεταβαίνει έν συνοδία πολλών αμαξών είς 
τόν οίκον τού μέλλοντος συζύγου της, φερομένη 
έντός κεκαλυμμένου οχήματος. 01 συγγενείς 
καί οί προσκεκλημένοι τών δύο οικιών συνεν:ύν- 
ται, οι μέν άνδρες είς τό σελαμλίκιον α ίδέ γ υ 
ναίκες είς τό χαρέμιον. Λί διασκεδάσεις, α ιτινες 
έπεκτείνονται μέχρι τής έσπέρας, τελειώνουσι διά 
τίνος δείπνου. Κατά τήν ώραν τής πέμπτης προ
σευχής ό Μπεκήρ, άσπασΟείς τάς χείρας τού 
πατρος του, τών θείων καί τών μεγαλτρτέρων 
αδελφών του, εισδύει μυστηριωδώς εις τό χαρέ
μιον, δπου τόν περιμένει ή Έσμέ, καθημένη έπί 
τού σοφά καί τήν κεφαλήν έχουσα κεκαλυμμέ- 
νην ύπό λεπτού πέπλου. Είς τήν θέαν τού συζύγου 
της ή Έσμέ εγείρεται, καί ένφ αύτός χύνεται 
έπ’ αύτής διά νά τήνλάβιρ άπό τής χειρός, αύ
τη αρπάζει τήν ίδικήν του καί τήν άσπάζεται είς 
σημεΐον υποταγής. ‘Ο Μπεκήρ άφαιρεί ταχέως 
τόν μυστηριώδη εκείνον πέπλον, δστις αποκρύ
πτει τά κάλλη τής νεάνιδος, καί αισθανόμενος 
παλμούς ερωτικού πυρός έν τ ξ  καρδία του, όδη- 
γ ε ί τήν σύζυγόν του είς τήν νυμφικήν παστά
δα. Έ κεί ή Έσμέ άποκαλύπτεται διά πρώτην φο
ράν μέ δλα αύτής τά χαριτόβρυτα θέλγητρα είς 
τούς έκθάμβους οφθαλμούς τού συζύγου της., »

Προς έπανόρΟωσιν καί άπο φυγήν παντός δυσ
άρεστου, ό Τουρκικός νόμος παραδέχεται τήν ά- 
ποπομπήν τής γυναικός, ήτις είς μέν τόν άνδρα 
είνε προαιρετική, εις δε τήν γυναίκα περιωρισμέ- 
νη. ‘Ο σύζυγος είνε ελεύθερος νά διακόψ^ κατά 
την Οέλησίν του τόν συζυγικόν δεσμόν, ύποχρε- 
ούμενος μόνον νά έγκαταλείψτρ τήν προίκα, ήν 
έδωκεν είς τήν άποπεμπομένην γυναίκά του· ή 
γυνή άφ* έτέρου δύναται νά ζητήστ) τό διαζύγΐ- 
όντης, πλήν έπι ώρισμέναις περιστάσεσι καί δι» 
α ίτ ια  προβλεπόμενα ύπό τού νόμου· τότε μόνον 
δύναται νά άπαιτήστ) δικαιωματικός τό διαζύγιό ν 
της, έπιλέγουσα πολλάκις τό πάνδημον έκεΐνο 
έπος: α Ν ι κ ι α χ  ή μ χ  α λ  ά λ , τ ζ α ν ή μ ά- 
ζ ά τ ! »  τουτέστι, παραιτούμαι τής προικός μου 
καί ζητώ τήν ελευθερίαν μου.

‘Ο άποπέμψας τήν σύζυγόν του άνήρ δύναται 
νά τήν νυμφευθ^ πάλιν, πλήν άφού αύτή συζευ -  
χΟή μέ άλλον άνϊρα, δστις πρέπει νά τήν άπο- 
πέμψτρ επίσης. ‘Η παράδοξος αΰτη διάταξις του 
νόμου είνε τυπική καί άναπόφευκτος. Έν τού
τ ε ς  άτομόν τ ι ήδυνήθη νά τήν άποφύγιρ, κατά τό 
έξής άν έκδοτον, τό όποιον άμφιβάλλομεν κατά 
πόσον Ιχεται άληθείας:

<c Νέος τις έμπορος τής Α ντιόχειας είχεν ώ - 
ραίαν σύζυγον, ήν ήγάπα ύπερβαλλόντως, πλή  ν 
τήν όποίαν άπέπεμψεν είς μίαν παραφοράν ζη
λοτυπίας. ‘ II μεταμέλεια έπηκολούθησεν άμέσως 
τήν άσυλλόγιστον πράξίν του, πλήν μεταμέλεια 
άγονος, διότι είχε πλέον προφέρει τρις τό έπ ί 
τοιαύταις περιστάσεσι καθιερωμένον έπος: α: Ά -  
φεύκτως σέ έχώρισα! »  Τό πράγμα έθεωρεΐτο τ ε -  
τελεσμένον, ό δεσμός ό συνέχων τέως τούς δύο 
έραστάς δέν ήτο δυνατόν νά άνανεωθτ) πλέον, 
διότι ό νέος έμπορος δέν ύπέφερε ούτε κατά διά. 
νοιαν νά φαντασθφ τήν γυναίκά του έρχομένην είς 
δευτέρους γάμους, καί τφ  έφαίνετο εύκολώτςρον 
νά άπαρνηθ'ξ όλοτελώς τήν ώραίαν Ζεϊνέπ, παρά 
νά τήν 1071 έρχομένην πρός αύτόν άφού πλέον δι- 
ήλθε διά τών βραχιόνων ένός δευτέρου. Πλήρης 
απελπισίας έξ^τήσατο τήν άρωγήν γέροντός τ ί
νος μολλά, δστις έχαιρεν ύπόληψιν καθ’ δλην τήν 
Συρίαν έπί σοφί$ καί όρθότητι τών συμβουλών 
του. Δώρον έκ δεκάδος φλωρίων έκίνησεν εύθύς 
έξ αρχής τό ενδιαφέρον τού γέροντος μοναστού 
ύπέρ τών συμφερόντων τού νέου έμπόρου, καί 
μετά σκέψιν διαρκέσασαν περίπου §ν τέταρτον 
τής ώρας, είπε πρός αύτόν: cc ΙΙροσπάθησον ώστε 
ή γυνή , τήν όποίαν άπέπεμψας, νά φανιρ αυριον 
κατά τήν ώραν τής δευτέρας προσευχής λουομένη 
είς τόν ποταμόν, δστις βρέχει τά τείχη τής π^. 
λεως, πρός τό μέρος δπου τό κύμα χύνεται μεθ’ 
όρμής κατ’ εύθεΐαν πρός τήν δχθην. Δέν σέ ζη 
τώ τίποτε περισσότερον, είμή μόνον νά προσέ- 
χγ)ς μήπως τ^ συμβ^ άπευκταΐόν τ ι, διότι τό 
^εύμα είς εκείνο τό μέρος είνε όρμητικώτατον. » 
‘Ο νέος έμπορος έξετέλεσε τήν παραγγελίαν τού 
μολλά κατά γράμμα, καί τήν επαύριον κατά τήν 
προσδιορισθεΐσαν ώραν ό μοναχός ένεφανίσθη είς 
τάς δχθας τού ποταμού Έ λ - Ά σ ή ,  άκριβώς τήν 
στιγμήν καθ’ ήν τό £εύμα άπώθει έπ ί τής άμ
μοι! τήν Ζείνέπ, σχεδόν λειποθυμημένην. "Οταν 
έπανήλθεν εις τάς αισθήσεις της, ό μολλάς έφε- 
ρεν αύτήν ένώπιον τού Καδή, συνωοευομένην ύπό 
τού νέου έμπόρου καί πολλών μαρτύρων, καί απευ
θυνόμενος πρός αύτόν, cc Λύθέντα, είπε, σέ πα 
ρακαλώ νά εύαρεστηθ^ς νά διατάξ'-ρς ο>στε ή γ υ 
νή αΰτη νά έπανέλΟιρ είς τόν πρώτον σύζυγόν



της, διότι έξεπλήρωσεν δλας τάς υπό τοΰ νόμου 
ύπαγορευομένας συνΟήκας· άπεχωρίσΟη του συ . 
ζυγού της καί εμεινεν εις τάς άγκάλαςένός άλ
λου, δστις τήν άπέπεμψε και αυτός. ‘Ο άλλος 
ούτος είνε ό ποταμός Ε λ - Ά σ η ,  δστις, αφοΰ 
εσχεν αυτήν ενώπιον μαρτύρων, τγ4ν απ*οαλ«. της 
κλίνης του και τήν άφήκεν εις τάς οχΟας του. » 
Αέγουσιν οτι ό δικαστής έπείσΟη άπό τό πνευ
ματώδες τούτο στρατήγημα, τω σύμφωνον τω 
νόμφ ( Χ ι λ λ έ ϊ -crepl ) ,  και ούτως ό ερωτευμένος 
Ιμπορος έπανέκτησε τον θησαυρόν, τον οποίον
give νάσει. »

Λ Λ Φ.

SYMMIKTA..
II ΟΙΤΗ. — Oi3iv άλλο πάΟ;ς έςομοιεΐ τόν 

άνθρωπον μέ τά άγρια θηρία, δσον τό άγριον πά- 
0ος τής οργής. 01 αρχαίοι, ού μόνον τήν μέΟην έχα- 
ρακτήρισαν ώς μικράν μανίαν, άλλά και τήν ορ
γήν άκόμη. α Τόν όργιζόμενον χρόνφ μόνον δια- 
φέρειν τοΰ μαινομένου ήγοΰ, »  ελεγον πανυ όρΟώς.

Διηγούνται δτι ό Ιούλιος Καισαρ, εις πάντα 
έρεΟισμόν αύτοΰ, έπρεπε πρώτον νά έπαναλάβγ, 
καθ' Ιαυτόν τό άλφάβητον τής Λατινικής γλώσ- 
σης πριν ή άρχίστρ νά όμιλή, έλαττόνων κα ίμ ε . 
ταάζων διά τοΰ μέσου τούτου τον θυμόν του. 
Φαίνεται δέ δτι έδιδάχΟη τό άριστον τοΰτο μέ- 
f ον παρά τοΰ ΙΙυΟαγόρου, δστις παραγγέλλει είς 
τά Χ ρ υ σ ά  τ ο υ  έ π η  β: Έ ν όργίρ μήτε τι λέ- 
γε ιν  μήτε τ ι πράττειν. »  "Ετερος δέ τών ‘Ρω. 
μαΐων Λύτοκρατόρων διέταξε νά έπιγράψωσιν έφ’ 
ίίλων τών Ουρών τοΰ παλατιού του τό έξής από
φθεγμα τών αρχαίων ‘Ελλήνων: α: Ούδέν οργής 
άδικώτερον. »

Αθηνόδωρος ό φιλόσοφος έζήτησε παρά τοΰ 
Αύτοκράτορος Αύγουστου τήν άδειαν νά άποσυρ- 
(jyj πλέον τής Αύλής ενεκα τοΰ γήρατος του. Τυ
χών δέ αύτής, έδυ)κεν άναχωρών εις τόν βασιλέα 
τήν έςής συμβουλήν: «ΈνΟυμοΰ, ώ Καίσαρ, δτι 
μόνος ίχΟρός σου εινε ή οργή· δΟεν, δταν τυχόν 
ε.υρεΟτΓ,ς θυμωμένος, μή λέγε ή πράττε τ ι πριν 
ή διακεκριμμέν.ως έπαναλάβ^ς κατά νοΰν τά εί- 
κοσιτέσσαρα γράμματα τοΰ άλφαβήτου. » Θχυ- 
μάσας δέ ό Αύγουστος διά τήν ορθότητα τής 
συμβουλής ταύτης, καί έκτιμών έπαξίως τόν φι
λόσοφον άνορα, έλαβεν αύτόν άπό τής χειρός κα\ 
είπε, α: Βλέπο> καλώς δτι εχω εισέτι ανάγκην 
τής παρουσίας σου* λ Καί τδν έ κράτη σε παρ* έ?υ- 
τώ έπί ίν  έτος άκόμη.

ΦΡΑΓΚΑ ΙΝΟΓ E1IITVMBI0N. — ‘Υπάρχει εις 
Φιλαδέλφιαν τής Βορείου ’Αμερικής, έπ ι μέτριου 
τινός τάφου, κεκαλυμμένου άπό άγριον χόρτο ν , 
εν περίπου νιλιόμετρον μακράν τοΰ οίκου, δπουI Γ* I I * ·
ό περίφημος Φραγκλΐνος άπέδο>κε τήν τελευταίαν 
του πνοήν, τό έςής περίεργον επιτάφιον, σ υ ντ ,ί-  
Οέν ΰπ’ αύτοΰ τοΰ ίδίου πολλά ετη πρό τοΰ θα
νάτου του, και κεχαραγμένον μέ Λατινικούς χα 
ρακτήρας έπί τής καλυπτούσης αύτόν μαρμαρί- 
νου πλακός:

oc ’Ενθάδε κεΐται τό σώμα τοΰ Βενιαμίν Φραγ- 
c κλίνου τυπογράφου, όμοιον μέ τό περικάλυμ- 
τ μα παλαιού καί σητοβρώτου βιβλίου, ού τίνος 
χ  άπεσπάσΟη ό π ίνας τών περιεχομένων, ά π ε . 
«  σβέτΟησαν οί χαρακτήρες καί έΟαμβοΆ', τό 
t  χρύσωμα.

cc Έ ν τούτοις αύτό τό ίδιον σύγγραμμα δέν 
c άπολέσΟη, διότι θέλει άναφανή υπό άλλο σχή. 
c μα, έν νεωτερα έκδόσει, επιδιορθωμένη καί κε- 
(C καΟαρμέν*/| σφαλμάτο>ν υπό τοΰ Συγγραφεως.»

ΔΕΡΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΊΊΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. — Τχ» 
ίέρμα τοΰ Βοεμοΰ Ζίσκα έχρησίμευσε, κατά τήν 
ιδίαν Οέλησιν τοΰ περίφημου τούτου άγωνιστοΰ., 
πρός κατασκευήν τυμπάνου. Έπεγράφη δε έπ1 
αύτοΰ ό στίχος ούτος: Κ α ί Ο α ν ώ ν , κ η ρ ύ τ τ ω 
τ ά π ο λ ε μ ι σ τ ή ρ ι ο  ν έ λ  ε λ  ε ΰ κ α τ ά  τώ ν . 
εχΟ ρ ώ ν!

Διατηρείται έν τφ  Μουσείω τοΰ φιλοσοφικοί 
’Εκπαιδευτηρίου, έν ‘Ραίδιγκ τής Γερμανίας, μν- 
<ρόν τ ι τεμάχιον τοΰ δέρματος τοΰ ‘Ιερεμίου 
ΙΙενΟαμ.

Εις τήν βιβλιοθήκην τοΰ Βούρυ Σ αίντ-’Εδμόν- 
οου δείκνυται βιβλίον, δεοβμένον μέ τό δέρμα 
:οΰ δολοφόνου Κόρδερ.

Τφ 4855 έφάνη εις δημοπρασίαν, βιβλίον τ ι ,  
πραγματευόμενο'/ περί τής δίκης τοΰ δολοφόνου 
Καρόλου Σμίθ, τοΰ όποίου τά περισσότερα φ ύλ 
λα ήσαν κ^τεσκευασμένα έκ τοΰ δέρματος τοΰ 
άνΟρώπου τούτου.

‘Οδέ σοφός *Άγγλος Κουΐνσλευ έκ Κανταβρί- 
γ ία ς , θαυμαστής καί μέγας θιασώτης τών άρ
χαίων ‘Ελλήνων, διέταξεν εσχάτως διά τής δια
θήκης του δπως μετά τόν θάνατόν του έκβληθ^ 
τό δέρμα του καί βυρσευΟ*?), μεταποιηθώ όέ είς 
περγαμηνήν, έφ’ ής νά άντιγραφτρ ή Ίλ ιά ς τοΰ 
‘Ομήρου. Τό δέ έπ ί τοΰ δέρματος τούτου γ ε .  
γραμμένον πόνημα, πολυτίμως συνοεΟέν, θέλε*. 
έναποτεΟή έν τώ Βρεττανικφ Μουσείφ.
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ΤΟ ΑΙΣΑΚΚ10Ν ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ.

,Κίπεν ό Ζευς, ,,  Ά ς  ΙλΟοισι πρός με τά έμψυχα της γης ,, 
Κ’ εις τήν φωνήν της προσταγής 

εύΟυς δμου συνήχΟησαν πάντα τά έπί γης θνητά, 
αέρια καί νενυορα, τετράποδα και ερπετά.

Μεγάλη ή τον ή βοή,
6 θόρυβος, ή συρροή, 

οπότε το Οεσπεσιον ανοίγει στόμα του Διυς, 
και νεπεα τττερόεντα προφε'ρει 6 κλεινός Θεός:

Ώ  κάτοικοι, είπε, της γης! σας συνεκάλεσα Ιδώ,
“  διότι Οελω νά ιδώ 

u  αν ε/ϊ] τις παράπονον νά έπΐΰ/ρη η μομφήν 
4ί είς τήν Ιδίαν του μορφήν.

4 4 Μή γλίοσσοδε'τ/) 3ε τινα δ φόβος ή ή εντροπή,
“  άλλά μέ θάρρος ας είπη 
“  τί άτοπον ή περιττόν 

έννόησεν εις εαυτόν*
“  διόρΟιοσιν εις το κακόν Οέλο) νά φέρο) παρευΟύς.
“  ΈλΟε συ πρώτος, Πίθηκε, λάλει /ωρις νά συσταλΟ^ς· 
‘ ‘ ευρίσκεις ε\ς τό είδος σου μώμον ή ε)λειψίν τινα; >>

— u  Έγώ! νά είπω τίποτε εινε και κρίμ’ αληθινά!
“  τί νεχω; ολα κάλλιστα, ολα μου εινε ,Οαυμα ι̂Α,

“  και άμεμπτα και αρεστά. 
u  11νΑρκτος ομως ή πτο)/ή τί ον! τί ζώον άηδες,

*4 και κρύον και χονδροειδές! 
u  Αυτήν, ω Ζευ, παρακαλώ νά μεταπλάσ/)ς, ε’πειδή 
‘ ‘ αδύνατον κάνεις χο^ρις ναυτίασιν νά τήν ϊδη. , ,

ΤΙλΟε κ’ ή Άρκτος, άλλ’ άντί νά βεβαίωση τά αυτά; 
ίίπηνεσε τα κάλλη της ές εναντίας αρκετά.
“  Έμενα λέγουν άσχημον; τό λ/γει όστις μ} φθονεί,
“  ή του καλοΰ τήν αίσΟησιν νεχει διόλου ασθενή. 
u  Έγώ χονδροειδής! εγώ! έγώ ή απαράμιλλος! 
u  τό ημισυ του κάλλους μου ας εΤ̂ ε καί ή Κάμηλος!
4ί Πλήν 3λα της εινε οίκτρά* τί εκτρο)μα! τί συγ/αμός! 
“  τί σώμα άσχημόπλαστον! τί δο)5£κά7Γηχυς λαιμός! ,,

Ι̂ΙλΟε κ ή Ινάι/ηλος, κ άφου εςηρομάσσησε πολυ, 
;/εκοινε τον Ελέφαντα ά'κομψον και ήμιτελη, 

τά ώτά του πολλά μακρά, 
τά ομματα πολυ μικρά.

Και λ Έλέφας δέ αύτός, άν και μή στερημένος vciJ, 
εμέμφΟη ώς πολυσαρκον το Κήτος τοΰ ωκεανού.
'Ο Κόρα; ώςτρα/υφωνον εγέλασε τον Γερανόν, 
και είπε χονδροκάφαλον δ Γάδαρος τόν Πετεινόν·

Δίν έμεινε σ/εδόν κανε'ς χωρίς τον άλλον νά μεμφΟr , 
και όμοια ν' άνταμειφΟτ).

Ά λλ ’ ομι»)ς τών δμοίιον του δ ποώτιστος κατήγορος
καί έαυτοΰ συνήγορος 

η τον δ"ανΟρο}πος. Καί τί έκ τούτου επεται λοιπόν; 
δτι δέν ειχεν άδικον δ Λΐσωπος ποτέ είπών 
περί ήμών *οτι καθείς δισάκκιον διπλοΰν φορεΐ, 
καί ^ο,τι μέν έλάττο>μα εις τους λοιπούς παρατηρεί 
εμπρός τό βάλλει πάντοτε, «κείνο βλέπει ατενώς 
καί £ίπτει είς τά όπισθεν τά ιδιά του άφανώς.

01 πάντες είμεθα κοινώς 
πρός τά τών άλλων σφάλματα λυγκός τηλεσκοπότεροι, 
πρός δε τά ίδια ήμών άσπάλακος τυ^λότεροι.
Άλλά τοιουτος πάντοτε δ τών άνΟροιπων βίος 
ήτο καί είνε, κι’ δ αύτός Οά ηνε αιωνίους.

‘Ο Κόμης Σταίρ, καθ’ ήν εποχήν ήτο πληρεξού
σιος άπεσταλμένος τής Οαλασσοκράτιδος ‘Ολλαν
δίας είς ‘ Ισπανίαν, προσέφερε συνεχώς γεύματα 
καί χορούς εις τους λοιπουςς ξένους πρέσβεις, οΐ
τινες τώ άνταπέδιδον τά ίσα . ‘ΙΙμέραν τινά, καθ’ 
ήν ευρίσκοντο δλοι συνηγμένοι παρά τώ πρέσβει 
τής Α γ γ λ ία ς , ό τής Γαλλίας, θέλων νά ύπαΐ- 
νιχΟγί κατά τάς προπόσεις τόν νεωστί άναβάντα 
εις τόν θρόνον Λουδοβίκον ΙΔ', έπιεν είς υγείαν 
το ΰ  ά ν α τ έ λ λ ο ν τ ο ς  ‘Η λ ί ο υ· τήν πρόποσιν 
ταύτην διεδέχθη γενική  έπευφημία. ‘Ο ποέσβυς 
τής ‘Ισπανίας προέπιεν υπέρ τής λ  α μ π ρ ά ς  καί  
π λ η σ [ ι φ α ο ΰ ς  Σ ε λ ή ν η ς ,  ύπαινιττόμενος τήν 
Αύτής Καθολικήν Μεγαλειότητα, τήν βασίλισ, 
σάν του· τήν δέ πρόποσιν υπεδέχΟησαν πάντες 
μετά χειροκροτήσεων. ‘Ο τής ’Α γγλ ία ς πρέσβυς 
έφαντάσΟη νά φέρορ πρόποσιν, κατά μίμησιν τών
συναδέλφων του, ύπέο τών ’Α π λ α ν ώ ν  ά σ τ έ -  • 7 »
ρ ων ,  έννοών τήν τοΰ έθνους του πληΟύν καί στε
ρεότητα· θορυβώδη ούρ^ά έκάλυψαν τούς λόγους 
τοΰ πρέσβεως. Ε ντούτοις δλοι περιέμενον άνυ„ 
πομόνως νά ϊδωσιν όποιαν πρόποσιν θέλει κάμει 
ό τής ‘Ολλανδίας πρέσβυς, δστις, έγερΟείς τε
λευταίος καί ύψώσας τό ποτήριόν του, α: Προπί
νω, έκραξεν, είς υγείαν Ίησοΰ τοΰ Ναυή, δστις 
έσταμάτησε τον ή λ ι ο ν ,  τήν σ ε λ ή ν η ν  καί 
τούς ά σ τ ε  ρ α ς !  y>



‘ Ιΐαέοαντινά Αουδοδίκος ό ΙΑ' cl-ε ν  είς τόν| εφάρμοσε ν είς τήν αΐτησίν του τό έξής ρητόν τοϋ 
ν . ?α; ά'.//ίν Δέ Γραμμόντ: < Κύριε Στρατάρχα, ά . ΊΓαλμφδοΰ: «  Μή ά-ορρίψτ,ς με άπό^τοϋ προσώ- 
νζγνώσατε, παρακαλώ, τό μ ικ ρ ό ν  επίγραμμα τοΰ-Ι που σου, καί τό Η ν ε ϋ μ ά  σου τ ό  " Α γ ι ο ν  μή 
το, και είπατε μοι άν ΐδατέ ποτε ά ν ο σ τ ό τ ε ρ ό ν  τι άντανέλτ,ς ά π ’ έμοϋ! » 
τούτου. Επειδή εμαΟον οτι άπότίνος οεικνυω κλι-| -^ΟΟγ-
σιν πρό; τήν στιχουργίαν, οεν παύουν τοΟνάμέ| ‘Ιεροκήρυξ, *>ΐρύττων τό Βύ*γγέλιον της Σα.

χης α'ρου ανεγνωσε 
η μα, το μάλλον άνόητον καί το γελοιοδέστερον

, 4.............   r _ ;οσην ελευυεριαν. ιν/ω έκαμα ___
γ jaji.ua τούτο. — νΑ!Μ εγαλειότατε! όποια π ρ ο -  τό τ ά γ μ α  τ ο υ  Ί η σ ο υ .  »
οοσία! Παρακαλώ θερμώς τήν 4Γμετέραν Μεγαλει-I  ̂ -
ότητα νά μέ το ξαναδώσν), διότι τό άνέγνωσαΙ ‘Ραοελαι, άκολουΟησας τον Καρυινάλιον Δέ 
έπιτροχάδην. — 'Όχι, Κύριε Στρατάρχα, άντεΐ-| Βελλαι, άποστελλόμενον πρεσβευτήν εις Φώμην, 
πεν ό Μονάρχης μέ αταραξίαν· αί πρώται έντυ.Ι ^υγκατελεγη μεταςυ τής ακολουθίας τουτου, Λ τι ς 
ττώσεις είσί συνήθως at φυσικώτεραι. »  I έμελλε νά τταρασταΟ^ εις την ύπο τού Ιίάπα έπ ι-

-^C'CY' I 7/ίΗ·ον άκρύασιν. ;0  Δέ Βελλαί, πλησιάσας εις τον
Επίσκοπός τ ις , προσβλ^είς ύπό τοομερίς ά -Γ Λϊ ' ον ΙΙατέ?“’ έκυ'̂ ε κα1 * « *

σΟενίίας, εκραζεν· « Άλλοίμονον, Κύρ-i μου! β ε ι . Γ υν^ ειαν’ ™ «νο ά λ ιό ν  του· ά λλ ’ ό ‘Ρα^ελαί α . 
σϋ/,τι τής έμής Πανιερότητας! » ' πάραυτα, χωρίς τίποτε νά ειπ^. 'Όταν

I  ̂ πρέσους τω έζήτησε τον λόγον της ανοησίας
 ̂ % «. ι ~ %ι# ΙτουταύτΓ.ς, ό *Ρα§ελαί τώ άπεκρίθη: cc ’Αφού σεις,I ασκονος τις, οιερχομενος την πλατείαν της Νι.|, , . , . , * , ,,  ̂ , , \ * Λ  ̂ -Ιο  κύριος μου, εφιλησατε το σανοαλίον τουΙΙαπα,κης, επλησιασεν εις το αγαλμα Λουοοβίκου του| , /  ‘  ̂ , 4 , , , ,

.*» n > -μ % λ ' mrf - I τ ι εμενε π/,εον εις εμε να φιλήσω; »1Λ. ΙΙαρατηρησας οε την Οεαν Νίκην κρατούσαν! ‘ 1 *
ί ( ; ~ · « — ■ ι I •^|kjO fs·στέφανον υπερανω της κεφαλής του μονάρχου, ή .Ι

ρώτα τούς περίαύτόν, δν ή θεά έβετεν ή άπέσυ. ‘Κ 'εύ ςτ ις , κηρΰττων άπ’ άμίωνος, ελεγεν οτι 
ρε τό στέμμα άπό τήν κεφαλήν τοΰήγεμόνος. Μ  λογικόν ήτο δ χρησιμεύων πρός περιστολήν

ι I τών παθών χαλινός· άλλά τό εσπέρας τής αύτής

φαν*
Ισε,  τ ί έκαμε τόν χαλινόν του χΟές τό εσπέρας;

Έμακάριζόν ποτε Αίγινήτην τινά, όστις ήτο ~  * Μά r? ‘V * 1*τιν 1Λ0υ’ άπεκ?ίθ>1 &ύτ0ί’ τ4ν 
καθ’ υπερβολήν πλούσιος, καί είχε πολλά πλο ία1 ά^ '?εσα μίαν σ ” γ '^ ν 8ιΑ νά π ίω · »/ ̂  ,n __
και μέγα έμπόριον. Άκούσας δέ τις Λακεδαιμόνιος, I -^X 7 ir-
είπε· <c Δέν φθονώ ευδαιμονίαν, ήτις έξαρτάταί Χωρικός τ ις , πληροφορηΟεις^οτι εις τών δανει- 
έκ τών σχοινιών. :» 1 Ιστών του έπνεε τά λοίσθια, ήλΟεν έσπευσμένως

I είς τήν οικίαν του, άπαιτών έπιμυνως νά πληροί-
'Όταν ό Καρδινάλιος Βουΐλλών ύπέπεσεν ύπόΙ  ̂ ill  ̂ I  ̂̂  1 4 ^ ^  *

τούμενος χάριν παρά τής Λύτου Μεγαλειότητας,

Σχοινύζωττος Φλάρος έκήρυττεν εν τιν ι χωρίω 
κατά τήν έορτήν τοΰ ‘Αγίου Νικολάου. ‘Ο λόγος 
του είχεν άντικείμενον τόν παραλληλισμόν τού 
‘Αγίου τούτου μετά τής Θεοτόκου* μεταξύ οέ 
πολλών άνυποαόρων »λ ϊ)ναγΐώ ν, -ροέο/, καί εις

έξης: « ‘Ο Ά γ ιό ς  μας ήτο άμόλυντος ώς 
η ΙΙαρΟένος Μαρία, ήτο αγνός καί σώ-ppwv ώς 
ή ΙΙαρΟένος Μαρία· ας τψ  κόψωμεν λοιπόν τήν ί 
γ ενε ιάο ϊ, διά νά όμοιάστ, εντελώς με τήν ΙΙαο. 
δένον! j

ccr Δέ'ι> έπεΟύμουν άλλο, ελεγε νεανίας πρός 
Κυρίαν άναγινώσκουσαν, παρά νά ήμ/,ν βιβλίον 
σας! — Καί έγώ , τόν άπεκρίθη έκείν/j, 5έν ήΟβ-|
λον λυπ/,Οή οσα καί άν μοί έζήτουν οι’ εν καλόν 
ο έ σ ι μ ο ν . λ

‘Οδοιπόρος τ ις , βΟάσας καταπαγωμένος είς εν 
ςενοδοχεϊον καί μή εΰρίσκων Οέσιν παρά τήν έ_ 
στίαν διά νά ΟερμανΟή, κατέ-ρυγεν είς τό έ-ής 
στρατήγημα. Προσκαλέσας τόν ξενοοόχον, τόν 
,.αραγγελλει μεγαλοφωνως νά ^εριρ είς τό άλο-Ι 
γόν του κάνιστρον πλήρες όστρειδίων. — «  ΕίςΙ 
τό άλογόν σας όστρείδ ια !. . .  λέγε ι ό ξενοδόχος! 
εκ,.λ/,κτος· καί εινε ποτε ουνατόν τό άλογον νά 
<ράγ̂ ) όστρείδια; — Κάμετε δ,τι σάς λέγω ! * έ . 
πανελα6ε με ήθος σοβαρόν ό ξένος. Είς τάς λ έ - 
ςεις ταυτας, όλοι οί παρευρισκόμενοι έγερΟέντες 
ετρεςαν εις τον σταύλον, εις τρόπον ώστε ό ο
δοιπόρος μας έΟερμάνΟη έν άνέσει. — cc Κύριε, 
λέγει ό ξενοδόχος επανερχόμενος, είχα δίκαιον 
νά στοίχεματήσω καί αυτήν τήν κεφαλήν μου 
άκόμη ότι τό άλογον δεν τρώγει όστρείδια. · · · ί

Γότε λοιπον, αποκρίνεται μέ υ^ος άδιαφοοί-
1 » · Ν »  V , , ,  * 1 * !ο̂ ς ο οοοιπορος, τα τρωγω εγω . jd

ΕΙΣ ΙΙΛΟΙΟΝ ΚΑΗΕΛΚΓΣβΕΝ 
ΕΙΣ Τ1ΙΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.

Άλυσσωμενο, ά/ίνητο σ’ εΤ/ε rT-ς γης ή αγκάλη 
’ραν το θηρίο της θάλασσας ’ςτό 'spuo ακρογιάλι.
7ώρα σου ’ττΐσκν τα οεσμα, γύγε της γης τό μνήμα! 
Ρ'-ψου, καράβι, τολμηρ'ι μ:σ’ ’ς τ> ά^ρισμίνο κυμα!

Να, ν«! τό βλέπω, /ύνεται.' υ/χνοι /αρ3; γροικιωνται, 
και γυρω /,ίλια στόματα μοίρα /ρυση του εν/ιώνται:
; ;  2ΰρ«, χαροίβι, ΤΟ καλό χ«{ ’ς τήν καλή‘τήν <?κα, 

ευλογημεν ή ττρυμνη σου καί ή Χρυσή σου πρώρα!
‘ ‘ ,Ν* προσκυνούν vi στρώ-Λονται κύματα 'μπροστά ίου, 

αάν οελ^ινας να /υν-οαι μέ τλ ) e a a  πανιά σ· υ! 
u ΙΙαντου ναΰβης, καράβι μου, α3ρα μοσ/ο/υμενη,
“  παντού /αρα χαι ανοιςι ’ς τά ροοα βυΟισμε;νη!
“  Κ/’ όπόταν αρμενίζοντας ή μοιρά σου σ) φβρει 
“  διίτηςΦ ραγκΐ2ς τά θαυμαστά καί μαγευμίνα μερη, 

r i v o u  φυσα μεσ* *ς τά πανιά ‘'ολο εύωδίαι; τ ’ άερι,
“  καίμεσ’ ’ς τ’ ανθόσπαρτα νερά νά λάμπτ,ς ’σάν αστέρι!

Κ'- °ταν άπλιονης τα πτερά κ*.’ ανοίγεις τά πανιά σου, 
u ’σάν γοργοκίνητο τ:ουλί νάνε τό πέταγμά σου! , ,

Ν. Κ.

Ο ENASTPCS ΟΥΡΑΝΟΊ-

(ΙΙρωτότυπον).

Διπλοί, τριπλοί καί πολλαπλοί αστέρες.

« Ο ίτοιών αβγάλα *χί ά ν ις7 .ν ·*7τα,
« τ« καί εξαίσια, ων ούκ εστιν ά;ιΟαο;. w

Ιώο, 11 .

I ^^ΣΧΓΡΛ τηλεσκόπια, χιλιάκις μεγεΟύνον- 
Ιτα τά αντικείμενα, άπευΟυνΟεντα πρός διαφόρους 
αστέρας, διά γυμνών οφθαλμών ώς απλή σ τ ιγ 
μή φαινομένους, άπεκάλυψαν περίεργόν τ ι φαι- 
ίόμενον, άποδεικνύον τρανώς δτι δ),οι οΐ απλανείς
αστέρες, ή μέ άλλας λέξεις δλα τά ούράνια σώ-

« »  — «·* ματα υποκεινται εις την αυτήν ουναμιν της ελ 
ξεως καί βαρύτητος, τήν κυβερνώσαν τό ήμέτε- 

1 ρον πλανητικόν σύστημα. ΙΙολλαί τών στιγμών 
τούτων σύγκεΐνται έκ δύο άστέρων, πολύ πλη
σίον άλλ ήλων κειμένων πλήν εντελώς κεχωρι. 
σμένω ν τούς τοιούτου είδους άστέρας οί άστρο- 
νομοι έκάλεσαν δ ι π λ ο ύ ς  ή δ υ α δ ι κ ο ύ ς ,  καί 
έπί 120,000 άστέοων ευ νέ Ο λ σαν τρ ισνίλιο ι πε -' I » 1 I /«
ρίπου. ’Επίσης εις τήν άστ-ονομίαν άναφέρονταιI 1 * ι ( i t
καί τριπλοί αστέρες, άλλ* εινε τόσον σπάνιοι, 
ώστε u iy οι τούδε υ,όνον πεντήκοντα δύο παοε-t / <1 i * ·
τηρήΟησαν. ‘ Γπάρχουσιν επίσης καί τετραπλοί ά- 
στέοες, πολλοί δέ τών άστοονόμων υπέδειξανI ’ 7 I I ■*
άστέρας διτ(ρημένους είς περισσοτέρας τών τεσ . 
σάοιον Φωτεινών στ^'^ών. ΠιΟανώτατα οί δύοI t <4



ούτβι άστέρες, Λ «νες  «ραίνονται άποτελοϋντες 
ενα καί τόν αύτόν, και οΐτινες τόσον πλησί βναλ-

w(A » f V r » /·· · lp* · r  -------   ̂ ,
τηοήσεις τ ; ϋ ‘Ιίρσχέλλου απέδειξαν ότι ^προσέγ- 
-  -Λ-.ί τών δύο τούτων ή και πλειόνων στοιχείων
οέν εινε άπλοϋν τής τύχης άποτέλεσμα, αλλ» 
ότι επενεργοϋσιν έ - ’ άλλήλων και έξαρτώνται 
«/•ΑΟίίαίως, αντικαθιστάμενοι πολλάκις ό εις υπό 
τοϋ άλλου.

Τοιοϋτος διπλούς άστήρ είνε ό Ξ τής Μ ε γ  ά- 
> ,. ς Ά  r κτου ,  έ » ’ οΰ, γενομένων άκρι£εστέ- 
ρων παρατηρήσεων, επείείαιωΟη οτι 7, θεωρία 
τοϋ Νεύτωνος περι τής παγκοσμίου ελξεως,απο . 
δεί'/Οεΐσα τέως άλ/,^ής <<>ς ~ρί»ζ τούς οιαφορους 
πλανήτας τούς απαρτίζοντας το ήμέτερον σύ- 
στ/,μα, έχει ιπίσ/,ς χώραν και εις τάς τοσουτω 
άπομεμακρυσμένα; ά^’ ήμων τάξεις τών λοιπών 
ούοανίων σωμάτων, *πλανωμενο)ν και ακινν,των, 
ήλίων και π λ αν/, τών. Κατά τούς άκρι£εις οέ υπο
λογισμού ς πε^φήμου τίνος αστρονόμοι» τώ νμ ετα . 
ν  ενεστέοων */οονων. ο μιχροτερος των ουο αστε-ι ι /«» 1 1  ,
ρων, τών άποτελούντων τον Ξ τούτον, περιστρε- 
φεται Ιλικοειοώς περι τον μεγαλτ,τερον εν α α - 
στήματι 3Κ ε τώ ν  άλλοι οέ αστρονόμοι άναλογικώς 
παοετήρ/,σαν τά αυτα και οι άλλους οιπλους α- 

Ουτω λ . χ . άνεκαλύφΟη οτι ό ωραίοςστεοα.
άστήρ Κ ά σ τ ω ρ ,  έκ τού αστερισμού τών Δ ι .  
υ ύ μ ω ν, σχηματίζεται έχ δύο αστέρων, μεταξύ 
τού τρίτου και τού τετάρτου μεγέθους τασσομέ. 
νων, άπεχόντων οέ απ' άλλήλων πέντε μοίρας 
ύπελογίσΟη δέ άκριδώς δτι ό εις έκ τών δύο ά . 
στέρων συμπλ/,ροι την περι τον έτερον περιστρο. 
οήν του έν διαστήματι ouyl έλάττω τών 575 ετών. 
Ε πίσης διπλούς εινε και ό II ο λ  ι κ ό ς ά σ τ ή ρ ,  
και υπέρ τούς τετρακισχιλίους άλλους κυρίως εκ 
τών είς τον Γαλαξίαν κύκλον γειτνιαζόντων ά
στέρων. Εις τρόπον ώστε ό ήμέτερος α11λν·ος, ού 
μόνον άστήρ μετρίου μεγέθους δύναται νά Οεω. 
ρ/40ή, άλλά και απλούς άστήρ, ένώ ο διπλούς 
πρέπει νά ύποτεΟ'β ώς συγκείμενος έκ δύο ήλίων 
ομοίων ή μεγαλγ,τέρων τού ιοικού μας, ό εϊς έκ 
τών οποίων, ό μικρότερος, στρέφεται περ ι τον 
άλλον, έπενεργούσ/ς έπ1 αύτού τής ελξεως τού 
μεγαλ/,τέρου.

Τί δέ πρέπει νά οαντασΟώμεν περι τών τρί-\ i l l  I
πλών και τετραπλών και πολλαπλών τοιούτων 
ί,λ ίω ν ; νΩ! πόσοι άλλοι άσυγκρίτως έντε)*έστε- 
ροι και ωραιότεροι πλεονασμοί υπάρχουσιν εις 
τήν ίρύσιν, ής ήμεΐς ισως είμεθα τά εύτελέστε.

ρα πλάσματα! Ευτυχείς καί τρισμάκαρες οΐ κά
τοικοι τών ούρανίων εκείνων σωμάτων (δν ΰπάρ- 
ytim  τοιοϋτοι), ώς βλέποντες (Ιαυμασιώτερα ή- 
μών καί παρατηροϋντες έξαισιωτέρας ποικιλίας 
και τελειοτέρους οργανισμούς ! Ά ς  φαντασΟ^ τις 
όποιαν φωτισμοϋ ποικιλίαν πρέπει να χαίρτ, με. 
γας πλανήτης φωτιζόμενος ΰπο ουο ήλίω ν, τοΰ 
μέν υπερύθρου τοΰ δέ χλωροϋ, ή τοϋ μέν υπο
κίτρινου τοϋ δέ κυανοϋ, δταν ό ετερος τών ουο 
εύρίσκεται άνω τοϋ όρίζοντος αύτοϋ η καί οί δύο 
συνάμα. "Λς φαντασΟγ,τις, παραδείγματος χάριν, 
ήμέρας χλωράς και ήμέρας έρυΟράς, έναλασσο- 
μένας μέ λεύκάς ήμέρας και σκοτεινάς, ή ΰπο 
δύο καί πολλών πολλάκις σελήνών σελαγιζομέ- 
νας νύκτας. Τούτο έστι τό φώς τό άνέσπερον τής 
Γραφής.

Καί ενταύθα κρίνομεν εύλογον καί ήμεΐς νά 
παραΟέσωμεν ώς καταλληλοτάτην τήν αισθημα
τικήν πρός τό θειον έπιφώνησιν, ήν παρεκινήβη 
δπως έκφέρτ, περιώνυμός τις σοφός, ύπό τής θε
ωρίας προ πάντων τών πολυποίκιλων τούτων 
ούρανίων σωμάτων παρακινηθείς:

«  Ώ  Θεέ μου! ίσως παρά Σοΰ φωτιστείς ερ- 
<£ ρ ι ψ 7. έν άγνοια μου εν βλέμμα εις τα απορ- 
c fir,τα τοϋ μέλλοντος, απερ έκρυψας άπ’ έμοϋ, 
«: άλλά τών όποίων μοί έδωκας τήν προαίσΟησιν! 
«: "Ισως οί οφθαλμοί μου είδον ήδη άκτϊνάς τ ι-  
* νας τοϋ κόσμου, τοϋ προωρισμένου νά γίντ, 
«  πατρίς μου, τοϋ κόσμου ένθα αί καΟαραί καί 
cc τετελειωμέναι ψυχαί τών φιλτάτων μου οια- 
(γ τελοϋσιν ήοη έν ΰπεργείφ  εύφροσύντ,. Φεϋ! 
α αύται δέν ποΟοϋσι πλέον τήν Γήν! “Ίσως μό- 
«  λ ις  οιακρίνουσιν αύτήν ώς μικρόν σημεΐον έν 
« τώ μέσφ τών αστέρω ν ά λλ ’ άρά γε ένΟυμούν- 
(Ε τα ι δτι τό σημεΐον αύτό ΰπήρξεν ή διαμονή 
κ των έν διαστήματι βραχυτάτου ονείρου, κα\ 
« ότι έγκατέλειπον έπ ’ αύτοϋ προσφιλή άτομα, 
cc άγαπώσαν καροιαν, τ^τις επι ματαιφ προσκα-
oc λ ε ΐ α ύ τ ά ς ; νΩ I σιώπα, ψυχή μου! φύγε
α: τούς τολμηρούς άρτους διαλογισμούς! τό βλεμ- 
α: μα σου ύψώΟη άπο άστέρος εις αστέρα προς το 
«: άπειρον, έκυριεύΟη ύπο ήδυτάτων προαισΟή- 
cc σεων τής αιωνιότ/,τος. °Γπαγε κατα μονας, και 
α: κλίνουσα γόνυ προ του θρόνου τού ‘Ιψ ιστου, 
α προσευχήθ/,τι έν τώ κρύπτω τώ Πατρί σου, τω 
(ζ έν ούρανοΐς, και λάτρευσον Εκείνον, Ούτινος
α: το όνομα δοξάζεται και υμνείται εν μυριάσιν
cc α γγ έλω ν ! »

Τ .


