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ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ.

^ Ϊ Ρ Ε Ι Ο Μ Κ Ι Ο Σ  [λίαν τών ήμερών 
εΐς  τ ινα πόλιν της Γερμανίας, μ’ 

δλην την θερμότητα θερινής έσπέρας, είσήλθον 
« ις  το θέατρον διά νά άκροασθώ το άμφίβολον με
λόδραμα του Ούάγνερ Lohengrin. Άλλ* οτε έξ- 
ήλθον του θεάματος ήμην πλήρης άμηχανίας, διό
τ ι ή προσοχή μου, άφοσιωθ,εϊσα εύσυνειδήτως είς 
τήν άκρόασιν του μελοδράματος, ήτο καταβεβλη
μένη, καί άπορων ήρώτων έμαυτόν αν ή μουσι
κή, ήτις μέχρι τουδε έθεωρεΐτο ώς ήδονική τις 
ψυχαγω γία , κατάλληλος είς το νά άπαλύνιρ τά 
νεύρα, νά άποκοιμίζγι τάς θλίψεις, νά διεγείρω 
τάς άναμνήσεις, τάς μέν δριμυτάτας έξ αύτών 
νλυκύνουσα τάς δέ ήδείας καλλιεργούσα, αν ή 
μουσική, λέγω , έμελλεν άπό τουδε νά άποβίρ διά 
τους άκροατάς της δυσδιάλυτον μαθηματικόν πρό
βλημα ή άνερμήνευτον ζήτημα νεφελώδους φιλο
σοφίας. Τοιούτόν τ ι παράδοξον άποτέλεσμα έπρο- 
ξένησεν είς εμέ τήν έσπέραν εκείνην ήάκρόασις 
του Ούάγνερ.

Έ γκαταλείψας τήν πνιγηράν ατμόσφαιραν τής 
αιθούσης τού θεάτρου, άνέπνεον ήδονικώτατα και 
άκορέστως τόν ελεύθερον αέρα, και πλήρης ονει
ροπολήσεων άπεμακρυνόμην χωρΐ^ νά τό αισθαν
θώ τής πόλεως, καί έφερον τό βήμα πρός τήν έ .

ξο/ήν. At ακτίνες τής Σελήνης έσπινθηροβόλουν 
διά μέσου τών μεγάλων δένδρων, ύπό τά όττοΐα 
έβάδιζον βραδέως, καί ή ωχρά έκείνη λάμψις, ή- 
τ ις, κατά τόν Βύρωνα, φωτίζει άλλά τίποτε δέν 
δύναται νά θερμάνττ), περιεκύκλου μέ άργυρουν 
νέφος τό ήσυχον φύλλωμα καί τά καθεύδοντα άν
θη. ΙΙάραυτα έν μέσω τής μοναξίας ταύτης άν- 
τή//*σε τό ασμα τής άηδόνος, καί οΐ καλλίρ^υθ- 
μοι λαρυγγισμοί της έπροςένησαν εις εμέ άπο
τέλεσμα έκ διαμέτρου άντικείμενον εκείνου, δπερ 
έγεννήθη έν έμοί διά τής άκροάσεως τού μελο
δράματος· τά έρεθισμένα νεύρά μου άπαλύνθησαν 
ήδέως, αί έντός τής γηραλέας ψυχής μου κρυ- 
βείσαι αναμνήσεις έπανήλθον, και γ,σθάνθην πά- 
ραυτα τάς παρειάς μου βρεχομένα; άνελπίστως 
ύπό δακρύων. Δένήμπορώ νά σάς εΐπω  ποιος I- 
φερεν αυτά άπό τής καρδίας εις τά ομματά μου, 
. · · ·  διότι ούτε έγώ τό γνωρίζω. Μία τών σκη
νών τού Lohengrin συνεχύθ/j έντός τού πνεύ
ματός μου μετά τού πίνακος, δστις έχρησίμευεν 
ώς έμβλημα είς τό ξενοδοχεΐον οπου διέτριβον, καί 
έφ’ ού ήτο ζωγραφημένος κύκνος, καί ό νούς μου 
προσηλώθη ολίγον κατ’ ολίγον εις τόν κύκνον ε
κείνον, όστις εσυρε τήν λέμβον, έντός τής όποίας 
έκάθητο πλήρης απελπισίας ή Έ λζα , έν τ^ πα- 
ραστάσει ήν πρό ολίγου είδον.

°Ολα τά πλάσματα, τά κατοικαύντα τήν γην 
μας, εχουσι τήν λαλιάν των. ΑΙ φωναί των, τά 
α ίματά των, οί ψιθυρισμοί των έκφράζουσι τόν 
τρόμον, τήν χαράν ή τήν θλίψιν· μόνος δέ ό κύ-
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χνος βινε βω?ός. Μεγαλοπρεπής καί συγχρόνως 
μελαγχολιχός. διέρχεται τόν ενταύθα βίον του 
μνστηριωδώ;· ονοεις γνωρίζει τά πάθη, ατινα 
ταράττουσι τό όν τούτο* τά πλάσματα, ατινα 
άνήχουην είς τήν Ιδίαν μέ αύτό οικογένειαν, έ
χουν πλεονασμόν ζωής, κίνησε ως καί εΟχ'.ιΟ·'- 
σίας, ήτις άποδεικνύεται εις πχσαν περίστχσιν 
ζώσα καί ενεργητική, μόνος αυτός οε μεταςυ ό
λων μένει σ κ ε π τ ι κ ό ς ,  απαθή; κατά το φαινόμενων
καί άφωνος.

‘Ο κύκνος εινε ζών α ίν ιγμ α , και το παράδο
ξον τού χαρακτήρός του περιήψεν αύτω πάντοτε 
τήν τιμήν ώστε να λαμβάντι πρωτεύον μέρος εις 
τάς αλληγορίας και τάς παραδόσεις όλων τών 
λαών. Ποιητική τις έπινόησις, διασωθεΐσα διά 
μέοου τών γ ινεώ ν και τών ήλικιών, μά; λεγε ι 
οτι ή φωνή δίδεται είς τον κύκνον μόνον κατά 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν εγκαταλείπει τήν ζων^ν, 
καί διαδεοαιοΐ ήμάς δτι το κύκνειον ασμα εινε 
τότε έξαλλόν τ ι και θειον, και ό άρμονικώτερος 
μεταξύ πάντων τών φθόγγων, έξ δσων εινε δυ
νατόν νά προσβληΟνί ή ακοή μας.

Άπαυδήσας ύπό τού περιπάτου, τον όποιον ει- 
χον κάμει, έκάθησα έπί τίνος θρανίου, εοειοομενου 
έπ ι τού στελέχους πελώριας δρυός. Ά πέναντί μου 
είχον μίαν Οελκτίκωτάτην μικράν λίμνην, έντός 
τής οποίας ή Σελήνή ένωπτρίζετο μετά φιλαρε. 
σκείας· ελαφρά πνοή ζεφύρου ετάραττε το φύλ
λωμα· αί πυγολαμπίδες, δμοιαι μέ μικρούς οια- 
βέοντας άστέρας, διήρχοντο τό άνΟισμένον λιβά- 
διον, δπερ έξετείνετο έκατέρωΟεν τών οχθών τής 
λίμνης. Ιϊάραυτα παρετήρησα κομψοτάτην λέμ 
βον, ήτις, συρόμενη ύφ’ ένός κύκνου, ώλίσΟαινεν έ
π ι τών γλίσχρων ύδάτων. Ότανέφθασεν ένώπιόν 
μου έστάθη, καί ό κύκνος, άφησα ς τήν λίμνην, 
άνεπήοησεν είς τό χλοηφόρον έδαφος μέ θάρρος, 
όποιον δέν εινε ίδιον εις τήν πτερωτήν ταύτην 
φυλήν. Έστάθη πλησίον μου, έρ^ιψεν έπ ’έμέ νοή- 
μον και γλυκύ  βλέμμα και μοι άπηύΟυνε τόν 
λ ·γον. Τό θαυμαστόν τούτο φαινόμενον ούδεμίαν 
μοι έπροξένησεν έκπληξιν, διότι εύρισκόμην εις 
εκείνην τήν £εμβώδη στάσιν, καθ’ ήν ό άνθρω
πος, ευρισκόμενος μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, 
|Γλέπει τά παραδοξότεοα τών πραγμάτων άτα- 
•άχως καί χωρίς νά πτοηθ^. Ήκουα λοιπόν μετά 
προσοχής καί δλως ακίνητος τούς λόγους τού ά- 
νελπίστου ξένου μου:

* Επιθυμείς νά μάθ$ς αληθές τ ι περι τής ή- 
μετέρας φυλής; ειπε τό ώραϊον πτηνόν θέλω 
ευχαριστήσει τήν περιέργειάν σου. 411 νύξ αΰτη 
είνε έξ έκείνων, καΟ’ήν ή φύσις φιλαρέσκως πά- 
%υ ?ι*χοινών^ τά μυστιχά της εις τού; άνθρώ-

πους, καθ’ ήν ευκόλως δύναταί τ ις  νά συνάξω 
άποδίοοντα τήν υγείαν φυτά και βότανα, και καθ' 
ήν τέλος ή ;ιείς τά πτηνά δυνάμεθα νά όμιλώ- 
μεν μετ’ εκείνων, οΐτινες μας αγαπούν και βλ ί  - 
πουσιν έν ήμιν πλέον τ ι ή κατώτερον αύτών δη
μιούργημα. Σύ έσυλλογίσθης απόψε μετά συμ- 
-αθ^ίας περι ήμών τών κύκνων Ιδίο>ς, και τό κα
λόν σου τούτο αίσθημα δεν έμεινεν άπαρατήρητον. 
Ά πεστάλην δ·.ά τούτο π~ός σε, διά νά σοί άπο. 
καλύψω τό μυστικόν μας, διότι πολύ καλά ή- 
ξεύρεις νά έν/ο-βς και νά άγαπας δλα τά δντα 

ή; δημιουργίας.
«. Κατά τινα  μεμακρυσμένην έποχήν, τόσον 

άρχαίαν, ώστε ή μνήμη αύτής ούτε διά τών σο- 
φών ούτε διά τών ποιητών υπήρξε δυνατόν νά 
διατηρηθ^, ό κύ/νος ήτο έπίσης ωραίος ώς κα ί 
σήμερον, ά λλ ’ ό χαρακτήο του ήτο φιλοπροσηγο- 
ρώτερος· έψαλλε τότε τήν κτίσιν και τόν Δημι
ουργόν αύτής, έκφράζων ουτω τήν εύγνωμοσύνην 
και τήν εύαισθησίαν του. Ά λ λ ’ ήκουσε μίαν η 
μέραν τό κελάδημα τού κορυδαλού, τό ασμα τής 
άηδονος, και παρετήρησε μετά λύπης δτι δέν ή-
 ̂( ( \ 1» Λ » » I I 5Ρ  ̂' *> ·ουνατο ποτε να εςίσωΟ^ με αυτα. ί^πειοή 6e 

είνε ύπερήφανον πτηνόν, ούχι δμως καί ματαιό- 
φρον, ή έλλειψ ίς του αΰτη τόν έλύπησεν ύπ ιρ - 
βαλλόντως· είπε δέ καθ’ εαυτόν οτι έγένετο θύ
μα αδικίας, καθότι ή δύναμις τού θέλγει ν ή 
το δεδομένη εις πτηνά στερημένα ώραιότητος, 
έλειπε δέ άπό αύτόν, τον βασιλέα τών ύδάτων, τδν 
τόσωχαριτωμένον και τοσούτω μεγαλοπρεπή. Έ κ- 
τοτε συνέλαβε τήν σταθεράν άπόφασιν τού νά 
μήν έκβάλτρ πλέον τήν φωνήν του, ώστε κανέν 
εκ τών πτηνών έκείνων, τά όποια έθεώρει ώς ύ- 
ποδεέστερά του, νά μήν έθριάμβευεν ώς μέλπον 
καλύτερον τού κύκνου· και έσιώπησε διά π α ν 
τός. Έ πλεε λοιπόν έπι τών ύδάτων, μεμονωμέ
νος καί με γ  αγχολικός· ή φωνή του δέν έχαιρέτα 
πλέον τόν °11λιον, ούτε κατά τήν ανατολήν ούτ* 
κατά τήν δύσιν του· τά δέ άλλα  πτηνά, βλέπον- 
τα  αύτόν άναίσθητον κατά τό φαινόμενον, άπ - 
εμακρύνθησαν ολίγον κατ’ ολίγον απ’ αύτού καί 
μετ’ ού πολύ τον έγκατέλιπον έξ όλοκλήρο*. 
Τοιαύτη εινε ή τύχη καί ή τιμωρία τών ύπερη- 
φάνων.

α; Έν τούτοις έφθασεν ή ήμέρα τής θλίψεως 
διά τόν κύκνον σκληρός τ ις  έκφωλευτής τών 
πτηνών εύρε τήν φωλεάν του καί έσφαξεν δλα 
του τά τέκνα. "Ο,τι δέν -ήδυνήθη νά πράξ7| ή 
χαρά, ή ευγνωμοσύνη, ή συμπάθεια πρός τούς ό
μοιους του, τό ίξετέλεσεν ή πατρική αγάπη. Προσ
βληθείς καιρίως κατά τό αίσθημα τής στοργής, 
ήθέλ/^σε νά έκφ^άσ^ τήν δυστυχίαν του, καί νά
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υψωσττι την φωνήν διά νά Ορηνήστ, τήν σφαγεΐ- 
σαν οικογενειάν του καί νά καταρασθ^ τον δή
μιόν του. Ά λ λ ’αΙ προσπάθειαί του άπέοησαν μά- 
ταιαι· η υπερηφάνεια έθριάμβευσε καί τψ  έπ- 
coaλεν έκουσιον τινα  βω5οτητα, ή δ̂  φύσις τόν 
έίιμώρησεν άποκαταστήσασα αύτόν ποαγματικώς 
3<οοόν· τού λοιπού έχρεώστει νά ύπομέν^ σιω- 
πγ)λώς τήν χαράν κ»ί τήν θλίψιν.

c ‘Ο κύκνος έννόησεν επιτέλους δτι ή αυστη
ρά αΰτη τιμωρία ήτο δίκαια, και ύπέμενεν ά- 
γογγυστως και μετ’ έγκαρτερήσεως τήν έπιδλη- 
Οεΐσαν ε ις τή ; υπερηφάνειαν του ποινήν. ‘ ΙΙαέοανί 
τινα , καθ’ήν έλούετο είς τά κύματα ωραίας λ ί -  
μνης, κυνηγός τ ις έτέντωσε τό τόξον του έπ ί 
τής γείτονος ο/Οης, πάραυτα δε πτερωτόν 0έ- 
λος οιεσχισε τον αέρα συρίζον, καί καρφωθεν έπί 
του στήθους τού κύκνου, τώ έπροξένησε Θανα-Ι 
τηφορον πληγήν. Κατά τήν κρίσιμον έκείνην 
περιστασιν τώ έπανήλθεν ή φωνή, καί Ιμελψεν 
εν τοσούτφ αρμονικόν καί τοσούτω περιπαθές 
καί γλυκυτατον ασμα, ώστε όλόκληρος ή φύσις 
ίμεινεν έκπληκτος άπό θαυμασμόν.

<r ‘ II τυχη τών σημερινών κύκνων έμεινεν ή 
«υτή  μέ τήν τών προγόνων των. ‘Ο κύκνος μέ-1 
νει πάντοτε άφωνος, καί ούτε κατά τήν τελευ- 
ταίαν του ώραν τώ έπετράπη νά φανερώστρ έαυ- 
τόν. Εκείνοι, οΐτινες προσβάλλονται ύπό φυσι
κού θανάτου, έκπνέουσιν ήσύχως ώς καί έζησαν. 
Τό κύκνειον άσμα, κατάντησαν παροιμιώδες πα
ρά τοις άνθρώποις, τότε μόνον άκούεται δταν είς 
έξ ήμών πληγωθ^ θανατηφόρως ύπό άνθρωπίνουΙ 
«πλου. “Ομοιοι μέ τούς ποιητάς, οϊτινες συνθέ-Ι 
•towv τά ώραιότεράτων ποιήματα μέ τό αίμα τής I 
καρδίας των, οΐ κύκνοι ψάλλουσιν έπίσης τάς I 
πληγάς των, πλήν δέν τοΐς είνε έπιτετραμμένον I 
νά ψάλλωσι παρ’ απαξ μόνον. Ά λλοτε, δταν oil 
άνθρωποι ήσαν σκληρότεροι παρά σήμερον, καίέ- 
ιρόνευον διά τήν άγρίαν ευχάριστησιν τού νά 
προξενώσιν ανωφελή θάνατον είς δντα μή βλά- 
πτοντα αύτούς, ήκούετο συχνότατα τό κύκνειον 
άσμα, τό όποιον σήμερον δέν ζ^ είς τήν μνήμην 
τών ανθρώπων είμή διά τής παραδόσεως. d 

*0 άνεμος έκίνει ήσύχως τάς κορυ'ίάς τών δέν. 
ίρων, ή δε άηδων έξηκολούθει τούς άρμονικωτά- 
τους λαρυγγισμούς της. ‘Ο κύκνος έπεστρεψε πρός 
τήν λίμνην, έγεινεν άφαντος καί τότε έγώέξύ- 
πνησα άπό τόν λήθαργον, δστις μέ κατέλαβε. Τό 
μελόδραμα, είς δ παρευρέθην, ή μοναξία καί ή 
περικυκλούσά με γαλήνη μέ άπεκοίμησαν καί 
συνεχύθησαν έν τ η  φαντασία μου είς τοιούτον 
τρόπον, ώστε νά μέ παραστήσωσιν ώς άληθές το 
ίραμα, τό όποιον σάς έδιηγήθην. Έπίστρεφον βρα-

Ιοεως εις την πόλιν, έξ ακολουθών νά συλλογίζο
μαι τόν κύκνον μου. Τότε έσκέφθην δτι μεταξλ 
ήμών τών άνθρωπινων δντων υπάρχου σιν Οργα
νισμοί δμοιοι κατά πολλά μέ εκείνους, ο ΐτινες 
μοί απεκαλυφθησαν καθ’ υπνους. Πόσοι άνθρω
ποι εινε βωβοί! Καί οί μέν σιωπώσιν έξ ύπ ε- 
ρηφανείας, διότι φοβούνται μήπως καταβληθώσιν 
ύπό έπιδεξιωτέρων αντιπάλων, οί δέ περικλείου- 
σιν έν έαυτοΐς θησαυρούς ευαισθησίας καί άγα - 
Οότητος, οιότι έγένοντο πα ίγνια  τής άχαριστίας 
καί τής άοιαφορίας τού ένός καί τού άλλου· δ ι
έρχονται λοιπόν τόν βίον σιωπηλώς καί θλ ίβ ε

ι ρώς, παρεγνωρισμένοι παρ’ έκείνων, οΰς π ε ρ ι* . 
φρόνησαν καί οΰς άποφεύγουσι. Διατί δέν ά νο ί-  
γουσι τήν καρδίαν των; ‘Ο άνθρωπος εχει ά ν ά γ 
κην τού άνθρώπου· τά έμποδιζόμενα δάκρυα, τ ά  
όποια υποκρύπτει τις άσυγγνώστως άπό τήν συμ
πάθειαν τού άλλου, τά δάκρυα, τά όποια δένά- 
φ ίνει τ ις νά άναβώσιν άπό τής καρδίας είς τούς 
οφθαλμούς, είσ ί διαβρωτικά καί έξ αφανίζουν τά 
ωραιότερα αισθήματα, άπορ^οφώντα αύτά ώς δι
ψαλέοι σπόγγοι. Μόνον κατά τήν πολυώουνον 
στιγμήν τού θανάτου τινές τών ψυχών άποκα- 
λύπτονται, καί ό περικυκλών αύτάς παγετός δια
λύεται είς τό πύρ τής εύαισθησίας· βλέπων 5έ 
τις τήν τόσον άπρόοπτον ταύτην μεταβολήν, λ έ 
γ ε ι μετά θλίψεως: α Ι δ ο ύ  τ ό  κ ύ κ ν ε ι ο ν  
σ μ α !  »

'Ρ.

ΤΖΕΔΔΑ,

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ 
ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΕΓΡΩΙΙΗΝ.

(Συνέχεια καί τέλος).

ΝΩ οΐ δύο προσκυνηταί ένησχολούντο τοι
ουτοτρόπως όπως σώσωσι τήν Τζέδδαν, αύτήδΐ- 
έμενεν είς τό οίκημά της, περικυκλωμένη καί 
έπιτηρουμέν/j ύπό πληθύος γυναικών, αιτινες ού- 
όεμίαν τ^ άπηύθυνον παρήγορον λέξιν, άλλ ’ έ- 
προσπάθουν μόνον νά άναζωττυρήσωσι τήν γ εν -  
ναιοψυχίαν τ/4ς, παριστώσαι αύττί δτι ό θάνατος, 
δν έμελλε νά ύποστίρ, ήτο ή έκτέλεσις τού λα μ 
πρότερου καί Ιερωτέρου χρέους. Αύτή δέ εμενεν 
άρωνος, άκίνητος, πελιδνή, προφανώς άναισθη- 
τούσα, ένψ αί περί αύτήν Οεράπαιναι κατεγίνοντο 
νά στολίσωσι τήν μακράν κόμην της μέ άνθη καί 
μέ πολυτίμους λίθους. Κάποτε ό νους της, ύπερ-
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τττΐδών τά πεοικυκλούντα αύτόν έμπόδια, παρου-

* * * , \ » νά άντιπαλαίσωσι μέ τούς φανατικούς κατάσκο
πους, οΐτινες τήν παρεφύλαττον, καί μ*Λ ελπ ί- 
ζουσα πλέον τίποτε παρά τών ανθρώπων, υψω- 
νεν, ενθυμούμενη τάς άρχάς άς τή ενεπνευσεν 
ό ’Αναστάσιος, τήν καρδίαν της προς τον Θεόν, 
λέγουσα καΟ’έαυτήν: Κύριε, γενηΟ'Λτω το θέ
λημά σου! »

ΑΙ ώραι διεοέχοντο άλλήλας, ότέ jxev βραούτα- 
ταότέ δέ ταχέως. ‘Ο ήλιος ούων μετεσχημάτιζε 
τόν Γάγγην εις πύρινη ν θάλασσαν· τά άνθη ά- 
βωμάτιζον τήν ατμόσφαιραν διά τών γλυκυτέρων 
αύτών ευωδιών·. . · καί ρ.’ όλα ταΰτα ή στιγμή 
τής τρομεράς Ουσίας έπλησίαζεν, ή δέ Τζέδδα 
άπηύΟυνε τούς τελευταίους αποχαιρετισμούς της 
ιις  εκείνην τήν φύσιν, τήν τόσον ώραίαν πλήν 
φευ! και τόσον απαθή. · · . Τό σώμα του συζύ
γου της μετεφέρΟη είς τήν Παγόδαν έν τψ  μέσφ 
τών ήχων της μουσικής. Συνοδευομένη ύπό Ιερέων 
καί γυναικών ή Τζέδδα έέαδιζεν όπισθεν τής 
κηδείας, ένδεδυμένη τά πλουσιώτερα φορέματα 
της καί κεκαλυμμένη ύπό μαργαριτών και άδα
μάντων μεγάλης αξίας και ύπό άλλων πολυτί
μων κοσμημάτων. Μόλις ώραί τινες τήν άπεχώ- 
ριζον τού θανάτου. . . και οποίου τρομερού θανά
του ! Δέν τ/i έμενε πλέον βίμή μία μόνη νύξ έν 
τ ί! Παγόδα, πλήρης αγωνιών και τρόμου, καΟ 
ήν έμελλε νά επαγρύπνησή έπ ι τού πτώματος, 
οπερ συνώδευε.

Και δμως αί πένθιμοι αυται ώραι δέν έχάθη- 
σαν ποσώς δι1 αυτήν ή καρδία της εύρε παρη- 
γορίας είς τήν π ίστιν, ήν έδιδάχΟη, αι δέ προσ- 
ευχαί της άπηυΟύνοντο οχι πλέον είς τόν Βράχμα ν 
άλλ ’ είς τόν αληθή θεόν, δστις έπαγρυπνεΐέφ 
όλων τών πλασμάτων. Μόνη έντός τής Παγόδας 
εκείνης, δπου έρρίφΟη ώς αιχμάλωτος, ήσθάνΟ 
έαυτήν κατεχομένην δλην καί ένισχυομένην ύπό 
τής έπιβαλλούσης άγάπην πρός τόν πλησίον καί 
συγγνώμην πρός τόν εχθρόν θρησκείας, καί άπό 
εκείνης τής στιγμής ήτο πραγματικώς Χριστιανή 

Πάοαυτα ήκουσε προφερόμβνον τό δνομά της 
'/αμηλοφώνως.. . .  Ειχεν εξαντλήσει πλέον παν 
είδος τρόμου, καί δέν έγνώριζεν έκπληξιν. Ιίλη 
σίον της έφάνη άνθρωπός τ ις , δστις ήτο πραγμα
τικώς απεσταλμένος παρά Θεού. . .  ‘Ο φίλος τού 
’Αναστασίου, ό υπηρέτης τής Παγόδας, πιστό 
είς τήν ύπόσχεσίν του, ήρχετο νά σώστ, τήν 
Χριστιανήν. Έσύστησεν έαυτόν πρός αύτήν ώς 
μαθητήν τού ’Αναστασίου, καί τ^ έκαμε σημεΐον

νά τόν ακολουθήσω ήσύχως. "Οταν ερΟασαν είς 
μίαν άπομεμακουσμένην γωνίαν τού οίκοδομήμα-4 4 t I ι β I * *
τος, τή έ δήλωσε τό σχέδιον δπερ άπεφ ασίσΟη διά 
νά σωθ*), μή παραλείπων νά τΊρ φανερώσ*/) σ υγ 
χρόνως τούς κινδύνους, εις ούς έμελλε νά έκτε» 
Ονί,τάς στερήσεις, τάς κακουχίας, καί τάς θλίψεις 
τής εργατικής ζωής, τάς όποίας έμελλεν εν
τεύθεν ν άc σ υ μ μ ε ρι σ 0*$.

oc — Καί αν ά κόμη οέν ήμην θύμα, καταδί- 
κασΟέν νά £ιφΟώ είς πυράν, ύπέλαβεν ή Τζέδδα 
μετ’ ενθουσιασμού, αν έπο^πε νά έγκαταλείψω 
τά άγαΟά καί τάς τιμάς διά νά ακολουθήσω τόν 
επίπονον δρόμον είς ον υποχρεούμαι, ή εκλογή 
μου καί ούτως δέν ήΟελεν εισΟαι άμφίβολος. Δια- 
τ ί ή Ουσία μου νά μήν ήνε πλέον δύσκολος; 
διατί νά μή δύναμαι νά .Ριψοκινδυνεύσω τήν ζωήν 
μου ύπέο τού Χριστιανισμού, άντί τού νά τήν 
σώσω διά τού Χριστιανισμού; ό ?50βος ούτος εινεI » ' »
ό μόνος, ον δοκιμάζω, βέλο) ακολουθήσει ευχα
ρίστως τούς κυρίους καί σωτήράς μου, ή οδός 
των θέλει εισΟαι οδός μου, ό Θεός των Θεός μου 
καί ή πατρίς των πατρίς μου. Δέν Οά ζώ άπό 
τούδε είς όκνηράν αιχμαλωσίαν, άλλά δι’ έλευ- 
Οέρας εργασίας!

Τότε ό υπηρέτης τής Παγόδας έπανέλαβε·. 
(C Προεΐδον τήν άπόφασιν σου, καί έσυλλογίσΟην 
δπως σοί παρασκευάζω θησαυρόν, τ·ξ 6οηθεία του 
όποιου Οίλεις εΰρει πανταχού τήν εργασίαν καί 
τήν άνεξαρτησίαν. Ήξεύρεις πόσον ή μ,έταξα ε ΐ
νε πολύτιμος είς δλας τάς ήπείρους. Οί Κινέζοι 
καί οί ’Ινδοί, Ολοντες νάδιατηρήσωσι δι’ έ αυτούς 
τό μονοπωλεΐον τής πλούσιας ταύτης βιομηχα
νίας, έπηγρύπνησαν μέχρι τούδε αύστηρώς μήπως 
γίνν) γνωστή ύπό τών ξένων, τών συναλλαττο- 
μένων μετ’αύτών. Μέχρι τούδε οΐ μεταξοσκώλη
κες δέν έξήχΟησαν τής Ά σ ίας. ‘Πτοίμασα διά σέ 
καί διά τούς δύο συνοδ ιπόρους σου τρεις ράβδους  
ταξειδίου, α ίτινες κοΐλαι ούσαι περιέχουσιν ώά με- 
ταξοσκωλήκων. Οί φίλοι μου μέ έπεβεβαίωσαν δτι 
ό τόπος των παράγει δένδρα τρέφοντα τούς με
ταξοσκώληκας· σύ,καΟό Ουγατ.',ρτής ’ Ινδίας, γ νω 
ρίζεις καλώς τάς άναγκαίας φροντίδας πρός β ελ - 
τίωσιν καί αύξησιν τής βιομηχανίας ταύτης. 
ΆπελΟε λοιπόν έν ειρήνη, καί άν ό ουρανός προ
στατεύσω τήν φυγήν σου, αν φθάσ^ς ευτυχώς ε ις  
τήν γήν, ήτις εΐνε τό τέρμα τών προσπαθειών 
σου, θέλεις πληρώσει βασιλικώς τήν φιλοξενίαν, 
ήν θέλεις δεχΟή αυτόθι, διότι θέλεις τ^ προσφέ
ρει τον μονιμώτερον πλούτον εκείνον, δν άποκτώ- 
σιν οί άνθρωποι διά τής εργασίας. »

ΙΙαραφερομένη ύπό μυρίων αισθημάτων ευγνω
μοσύνης, έλπίδος καί χαράς, ή Τζέδδα ήΟ:λησε

νά £ιφθβ εις τούς πόδας τού σωτήρός της· ά λλ ’ 
ούτος διέκοψε τήν παραφοράν της, είδοποιήσας 
αυτήν δτι αί στιγμα ί ήσαν πολύτιμοι. Ά πεκ- 
δυθεΐσα λοιπόν τούς πολυτίμους αύτής κόσμους, 
ένεδύΟη μακρόν μανδύαν προσκυνητού, καί άνα- 
λαβούσα τήν ράβδον της, ήκολούθησε τόν οδη
γόν της.

Άφού διέτρεξαν πολυαρίθμους έλικοειδεΐς δια
δρόμους, κατεσκευασμένους ύπό τό υπόγειον μέ
ρος τού κτιρίου, οί δύο φυγάδες έφΟασαν τέλος 
είς εν σπήλαιον, ένθα εύρον τούς φίλους των. Δέν 
είχον καιρόν νά άφεΟώσιν είς τήν χαράν των, άλλ ’ 
έπρεπε νά άναχωρήσωσι καί νά άποχωρισΟώσι 
γενναΐον άνθρωπον, δστις δέν ήδύνατο νά τούς 
ακολουθήστε καί δστις τούς καθησύχασε βεβαιών 
αύτούς δτι ούδένα διέτρεχε κίνδυνον μένων. Έ- 
δέησε λοιπόν νά κινήσωσιν άμέσως, καί οί τρεις 
προσκυνηταί μετά τοσαύτης ταχύτητος έβάδι
ζον, ώστε ή πόλις ήτο ήδη πολύ μακράν όπι
σθεν των δταν έφάνη σαν αί πρώται άκτΐνες τού 
λυκαυγούς.

°Οταν το πρωΐ οί Ιερείς είσήλθον *1ς τήν Πα
γόδαν εύρον μόνον τά λαμπρά ενδύματα καί 
τούς πολυτίμους λίθους τής Τζέδδας παρά τό 
σώμα τού συζύγου της. ‘Ο σωτήρ τής νέας, ώφε- 
λούμενος έκ μιας τών δημοτικωτέρων δεισιδαι
μονιών, έξήγησεν άποχρώντως τήν άνάληψιν ταύ
την τού θύματος. ‘ II Τζέδδα διήγε βίον μεμπτόν 
καί πλήρη αμαρτημάτων, 6 δέ Βούδδας διά νά 
τήν τιμωρήσιρ μετέστησεν αύτήν είς τρομερόν 
τινα τόπον, είς δν τήν κατεδίκασεν δπως Sιέρ- 
χηται τήν αιωνιότητα, καί δπου θέλει στερείται 
πάντοτε μεγαλοπρεπών ενδυμασιών καί πλουσίων 
κοσμημάτων! ‘ Η έρμηνεία αΰτη τόσον πιθανή έ
φάνη είς τό φανατικόν έκεΐνο πλήθος, ώστε ού- 
δείς έσκέφθη περί καταδιώξεως τήςφυγάδος ού
τε έφαντάσθη νά άνησυχήστρ τόν σωτήρά της.

Μετά τινων ήμερών πορείαν, οί προσκυνηταί 
έσταμάτησαν έσπέραν τινά πλησίον ένός ποτα
μού. Τότε ή Τζέδδα, γονυπετήσασα πρό τού ’ Α
ναστασίου, έζήτησε παρ’ αύτού τό δγιον Βάπτί- 
σμα. *0 γέρων έβύΟισεν αυτήν είς τό εύλογηθέν 
παρ’ αύτού ύδωρ τής άναγεννήσεως, καί ο ίτα- 
ξειδιώται έπανέλαβον αμα τ η  αύγ^ τήν πορείαν 
των. ‘Η Τζέδδα, ήτις ώνομάζετο πλέον Μ*ρ(α, 
έοαίνετο άναισθητούσα είς τάς' ταλαιπωρίας καί 
τούς κινδύνους. Οί άκανθώδεις θάμνοι καί οί χά- 
λικες κατεξέσχιζον τούς αβρούς πόδας της, καί 
έν τούτοις αύτή ούδέ προσέχουσα κ3ν έφαίνετο 
είς τούτο· ύπέφερεν άγογγύστως τάς φλογέράς 
τού ήλίου άκτΐνας, καί αύτήν τήν πείναν και τήν 
δίψαν πολλάκις. ‘Ως πρός τόν Ευσέβιον δέ, ούτος

έτήρει πιστώς τόν δρκον του, καί αν ή συνοδοι
πόρος του έμάντευσεν δτι ό νέος έκεΐνος τήν ή . 
γάπα περιπαΟώς καί άγνώς, ή άνακάλυψις αυτη 
δέν έχρεωστεΐτο είς τήν αδιακρισίαν τού νέου. 
‘Ο ’Αναστάσιος γσΟάνετο υπερηφάνειαν διά τόν 
υιόν του, διά τήν έξουσίαν τήν όποιαν ήξευρε νά 
έκτελτ, έπ’ αυτού, καί παρετήρει συνεχώς μετά 
τρυφεράς τίνος στοργής τ ο υ ;  δύο τούτους νέους, 
τόσον ωραίους καί έμψυχουμένους ύπό μιας τό
σον ειλικρινούς πίστεως.

‘II Κωνσταντινούπολις έώρταζε κατ’ εκείνην 
τήν εποχήν τήν έπάνοδον τού νικηφόρου Βελισ- 
σαρίου. ‘H χαρά ελαμπεν είς δλων τά πρόσωπα* 
αί δδοί ήσαν κατεσπαρμέναι μέ δάφνας μέ βαία 
καί άνθη, οί κώδωνες ήχουν άδιακόπως, καί έπί 
τής κυριωτέρας πλατείας τής πόλεως κατεσκευ- 
άσΟη μεγαλοπρεπής θρόνος, έφ’ ού έκάΟητο ό 
Ίουστιανός, πρόθυμος δπως ύποδεχΟή αύτοπρο- 
σο>πως δλους εκείνους, οΐτινες είχον παράκλησίν 
τινα νά τψ  άπευΟύνωσι.

Τό περικυκλούν αύτόν πλήθος τών λαμπροεν- 
οεδυμένων αύλικών ήνοίχΟη μετά σεβασμού δπως 
παρέξ*/) δίοδον έλευΟέραν είς γηραλέον ιερέα, 
κεκυφότα ήδη ύπό τό βάρος τών εργασιών καί 
τών μόχθων. Συνωδεύετο δέ ούτος ύπό νέου τ ί
νος, ένδεδυμένου ώς αυτός στολήν προσκυνητού, 
δεξιόθεν δέ τού γέροντος έβάδιζε νεαρά τις γυνή 
κεκαλυμμένη ύπό πέπλου, ήτις έκράτει είς χ ε ΐ-  
ρας μετά προφυλάξεως ώραΐον κάνιστρον, λεπτο
φυώς έπεξειργασμένον καί κεκαλλωπισμένον.

« — Οί οφθαλμοί μου δέν μέ άπατώ ιι βέβαια! 
είπεν 6 Αύτοκράτωρ, παρατηρών τόν γέροντα εις 
τούς πόδας τού θρόνου του· Είσαι ό Αναστασιος, 
ό γενναιόψυχος Ιεραπόστολος.‘Ο Θεός ηύλόγησε 
τάς προσπαΟείας σου;

— Μάλιστα, Μ εγαλειότατε, διότι ού μόνον 
μάς ώδήγησεν ασφαλώς έν μέσψ μυρίων κινδύ
νων, άλλά καί μετεχειρίσΟη ήμάς πρός έργον, 
τό όποιον θά άποβ^ ώς ελπίζω  μέγα καί γόνι
μον. Έτος όλόκληρον συμπληρούται, πολύχρονε 
βασιλεύ, άφότου έπανίδομεν τήν φίλην πατρίδα 
μας, κατά τό διάστημα δέ τούτο έζήσαμεν άγνω
στοι έν γωνία  καί παραβύστψ. Πλήν μαΟόντες 
δτι σήμερον πας οφθαλμός δύναται νά στραφώ ε
λευθέριος πρός τόν ύπέρτατον άρχοντα του, προσε- 
παθήσαμεν δπως φθάσωμεν μέχρι τού θρόνου σου, 
είς τούς πόδας τού όποίου έρχόμεθα νά άποθέ- 
σωμεν μικράν τινα προσφοράν. Ιδού ή θυγάτηρ 
καί ή χήρα ένός τών ίσχυροτέρων Βραχμάνων τών 
’Ινδιών, δεχΟεϊσα τόν Χριστιανισμόν διά τών δι
δασκαλιών μας. Αΰτη εφεοεν Εν πλούσιον δώρον 
είς τό Κράτος, είς δ εύρε δευτέραν πατρίδα. Τό
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δπως άποκτήσωσι τον ανεξάρτητον βιον, την ικα- 
νότητα καί τήν ηθικήν αξίαν! λ 

‘Ο Ιουστινιανός έζήτησε λεπτομερεστέρας πλη
ροφορίας, και ο Αναστάσιο; διηγήθη έν συντο
μία την Ιστορίαν της Τζέδδας, τήν φυγήν τ;·4ς, 
το ταξείδιόν των, τήν άποκατάστασίν των εις Εν 
τών πλέον άπομεμακρυσμένων προαστ§ίων τή ; 
Κωνσταντινουπόλεως, και τά ; ο·/επιτυχίας στε- 
φθείσας φροντίδας, άς ή νέα εκείνη κατέβαλλε 
προς διατροφήν και άνάπτυξιν τών πολυτίμωνI I 4 * 1 ·
εντόκων, τών όποιων είχε φέρει τά ώά. ‘Ο Λ ύ. 
τ ίκράτωρ ήκροαζετο τήν θαυμαστήν ταύτην Ιστό- 
f ίαν μετά τής ζωηροτέρας εύαρεσκείας· αί χ ε ί- 
ρές του οεν ήδύναντο νά άφήσωσι το μεταξωτόν 
ϋρασμα, κατασκευασθέν έντός τής έπικρατείας 
του, τά οέ βλέμματά του δέν ήδύναντο νά άποσπα- 
σθώσιν άπ’ αύτού, βλέμματα θαυμασμού κα ίζω η . 
ροτάτου ενδιαφέροντος, ώς και άπο τών τριών έκεί, 
νων ηρώων τού συγκινητικωτάτου τών δραμάτων. 
Τέλος εύηρεστήθη νά έκδ/,λώστ) τήν υψηλήν του 
εύχαρίστησιν και ευγνωμοσύνην προς τήν νέαν 
ξένην, ήν έπεβεβαίωσεν δτι θέλει ευρει πάντοτε 
έν αύτφ υπερασπιστήν και πατέρα, και στραφείς 
προς τον Αναστάσιον, διεκήρυξεν δτι εινε έτοιμος 
νά τώ παραχωρήσω άμέσως παν δ,τι έζήτει.

τφ  είπε λέξεις τινάς· ούτος δέ έγερΟεις διηυΟύν- 
0η προς τόν Εύσεβιο; καί τήν Μαρίαν, οΐτινες 
ήσαν γονυκλινείς π:.ο τών βαθμιδών τού θρόνου, 
τους έμνήστευσε πανό/,μως, καί ό Αναστάσιος 
ηύλόγησε τον γάμον τω > τήν επαύριον τής ευ
τυχούς ταύτης ήμέοας.

Εις ώραίαν τινά κοιλάδα, πε-υτευμένην άπό 
συκαμινέας, ώκ/ίομήθ/) έντός ολίγου άπλούν τ ■< 
οίκημα πλήν Οελ>:τικώτατον. ΙΙυλλά άλλα εύρύ- 
χωρα οικοδομήματα συν/,νούντο μετά του οική 
ματος τούτου, εντός τού όποιου έβασίλευεν ή 
ακατάπαυστος κίνησις. Τών εργοστασίων τούτων 
διευΟυνταί ήταν ό Εύσέβιος καί ή γυνή  του· 
ή διδασκαλία των παρήγαγε τούς καρπούς τη ς, 
καί ή καλλιέργεια τών μεταξοσκωλήκων άνεπτύ- 
χΟη μετά Οαυμασίας ταχύτητος. 01 δύο ήρωες 
μας έζησαν πολύν καιρόν καί έζησαν ευτυχείς, 
Οιοτι ήξευρον νά διανέμω σι τήν ύπαοξίν τω ν 
μεταςύ τής προσευ/ής καί τ>υ κόπου.

‘II Ιστορία, ήν άρηγήθημεν, δέν ε^Οασε μέ- 
χρίς ήμών διά τών βιβλίων, άλλά διά τής ές 
ακοής παραοοσεως, διαδιδόμενης άπό γενεάς είς 
γενεάν. Έν ελλείψει δε τής Ιστορίας,καί αύτή 
ή ιδία παράδοσις έσωτεν άπό τής λήθης τά ονό
ματα τού Ευσέβιου καί της Μαρίας, ών τά συμ
βάντα διηγούνται άκόμη έν τώ υέσω τών όοέων
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ούναμαι νά αναβάλλω πολύν καιρόν τό νά έρ. 
γασΟώ ύπέρ τής ευδαιμονίας τών νέων τούτων, 
οΐτινες άγαπώνται άμοιβαίως με Ιερόν καί αγνόν 
αίσθημα ερωτος, καί ή αύταπάρνησις καί γεν- 
ναιοτης, οι’ ής τοσούτον χρόνον έπολέμησαν έναν-

μου και οι
αυτήν την νεαν ξενην. · .  Ζητώ τήν άδειαν δπως 
εύλογήσω τήν ενωσίν των. λ

Τότε ό Ιουστινιανός, άποταΟείς πρός τόν ΙΙα-
τριάρ/ην, δστις έκάΟητο έκ δεξιών τού θρόνου,

τής οικτατορικής εξουσίας, καί τόν "Ύπατον Φλα-  
μίνιον τής διοικήσεως τού ιππ ικού. Λί υποθέσεις 
τού Κράτους διεξήγοντο κατά τάς άποφάσεις τών 
ίερών ορνίθων. ΈνομοΟέτουν, άπεφάσιζον περί 
ειρήνης καί πολέαου κατά τό &έλασυ.α ποοβά-
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του τινός ή κατά τά σπλάγχνα έρίφου τινός. 
"Οτε ο ’Αννίβας παρε::ίνει τόν βασιλέα τ/·ς i ϊιΟ j - 
νίας ΙΙρουσίαν νά συγκροτήστ, μάχην μετά τών 
‘Ρωμαίων, ό μονάρχης ούτο; έζήτησε παρ'αύτού 
συγγνώμην, διότι δέν ήδύνατο νά Ικτελέιτ, τήν 
συμβουλήν του ώς έκ τών σπλάγχνων τών θαμά
των, τά όποια δέν ήσαν ευνοϊκά πρός αύτόν

σ: Αοιπον προτιμάς τήν συμβουλήν τού προβά
του, άπεκρίθη ό ’Αννίβας, άπό τήν γνώμην γη 
ραιού και πολυπείρου στρατηγού; χ>

να συγκροτήσω μάχην μετά τών Καρχηδονίων. 
Ο. αν ειοοποιηθ/j οτι αυται οεν ήθελον νά <.οά_

γουν, «  ‘Ρίψατε λοιπόν αύτάς, άπεκρίθη, είς 
τήν Οαλασσαν, ΐσως Οελήσουν να πιουν! :» ‘il 
αποκρισις ητο αστεία, πλήν έπρεπε νά κερδήση 
την μάχην, και έπειδή ένικήθη, τούτο συνετέ- 
λεσεν είς τήν αυξησιν τής πρός τούς οιωνούς 
ύπολήψεως.

Εινε λυπηρόν τωόντι δτι ή πρός τούς οιωνούς 
τοσαυτη υπόληψις τών ‘Ρωμαίων κατέστησεν αυ
τό·.; πολλάκις θηριώδεις καί αίμοβόρους. Κατε- 
κρήμν.ζον εις τόν Τίβεριν τά  παιδία, τά γ ε ν -  
νωμενα μέ ελλειψ ίν τινα  σωματικήν, τουτέστι 
τά 2 / 0  ν τα δύο κεφαλάς, τέσσαρας κνήμας ή εξ 
οακτυλους. ‘Ο ’Ιούλιος Όβο*ε>:ήνσος, Συγγρα- 
!ρ*ύς ‘Ρωμαίος άκμάσας περί τόν Α' μετά Χριστόν 
αιώνα, οστις εκαμε συλλογήν τινα όλων τών έν 
*Ρώμ'«ρ συμβάντων θαυμάτων, άναφέρει πλεΐστα  
όσα παραδείγματα. Δέν έφείδοντο ούτε τού άν- 
Ορωπίνου αίματος εις τινας περιστάσεις. Πλί- 
νιος ό πρεσβύτερος άναφέρει δτι εις την εποχήν 
του έθαψαν ζώντας εν? 'Έλληνα καί μίαν ‘Ελ
λη νίδα διά νά ευχαριστήσουν χρησμούς τινας. 
‘Ο Δίων Κάσσιος κατηγορεί τόν Ιούλιον Καίσα- 
ρα ώς θυσιάσαντα δύο άνΟρώπους μόνον καί μό
νον’ διά τινας χρησμούς.

Είνε άξιοΟαύμαστον δτι εως καί τά μεγαλή- 
τερα πνεύματα δέν ήδυνήθησαν ν ’άπαλλαχθώσιν 
από ταύτας τάς λυπηράς καί γελοίας δεισιδαι
μονίας. ‘Ο^Βιργίλίος, ό ’Οράτιος, ό 'Γάκιτος καί ό 
νεώτερος Πλίνιος δεικνύουσιν είς πολλάς περί-

κτα εμενεν άνευ φωτός· καί δέν έφοβείτο μέν τον 
ί-)εόν, έτρεμεν δμως καΟ’υπερβολήν τόν διάβολον. 
‘Ο Τάσσος 7:ολλάκις ένόμιζεν δτι έβλεπε π λη 
σίον του τόν διάβολον. ‘Ο ΙΙχσχάλης περιπατών 
ένόμιζεν δτι έβλεπε πάντοτε είς τα αριστερά του 
κρημνόν. ‘Ο Λαμόττης έμενεν ώς εμβρόντητος, 
οταν ήκουε τον κεραύνειον βόμβον ή τό σύριγμα 
τών ανέμ ω ν δέν ήούνατο δέ νά άκούστρ τόν ή
χον οί ου δ ή ποτε μουσικού οργάνου, ότον μ ελφδΐ- 
κον καί αν ήτο. ‘Ο ΰαόλος κατελαμβάνετο υπό 
σπασμού, δταν ήκουε τόν φλοίσβον ΰοατος έξερ- 
χομέν^υ άπό πηγήν. 40  Λοπ* ποιητή; ‘Ισπανός, 
οεν ήδύνατο νά ίο/, άνθρωπον λαμβάνοντα ταμ- 
οάκον χωρίς νά φρικιάστρ. ‘Ο Γερμανικός δέν ή- 
ούνατο νά ΐδ*  ̂ άλεκτρύονα ή νά άκούσ^ τήν φω
νήν του. ‘Ο φιλόσοφος Βάκκων έλειποΟύμει όσά- 
κις συνέπιπτε νά συμβ^ εκλειψις τής Σελήνης. 
Ό Σκαλήγερος άνετριχίαζεν δλος δταν έβλεπε 
κάρδαμον. ‘Ο Έρασμος δέν ήδύνατο νά ΐδνι ίχθυν 
χωρίς νά κυριευΟ^ ύπό πυρετού. 40  Στρατάρχης 
’Αλβρέτος διετίΟετο κακώς είς δείπνον δπου τώ 
προσέφερον μικρόν Αγριόχοιρον ή μικρόν χοίρον, 
ό δέ Λ^ύξ Έπερνών έλενποΟύμει δταν έβλεπε λα - 
γιδέα κτλ. κτλ.

’Αλλά καί βασιλείς βλέπομεν έν τ/, Ιστορίqt 
υποκειμένους είς τάς άνεξηγήτους ιδιοτροπίας, ή 
μάλλον τάς παραδόξους ταύτας άδυναμίας τού 
άνΟρωπίνου οργανισμού. ‘Ερρίκος ό Γ , βασιλεύς 
τής Γαλλίας, δέν ήδύνατο νά μέντρ μόνος είς 
δωμάτιον, είς τό 6;:οίον υπήρχε γαλή . Βλαδίσ- 
λαος ό βασιλεύς τής ΙΙολωνίας εταράσσετο καί 
εφευγεν δταν έβλεπε μήλα. ’Ιάκωβος Β', βασι
λεύς τής ’Α γγλ ία ς, έγίνετο κάτωχρος όσάκις 
έολεπε ξίφος γυμνόν. ‘Ο ’Ιούλιος Καΐσαρ έφο- 
οείτο καθ’ υπερβολήν τάς βροντάς, καί ένόμιζεν 
οτι διαφεύγει τούς κεραυνούς περιδένων τήν κε
φαλήν του μέ δάφνας. ‘Ο ΜιΟριδάτης έπίστευε τά

στάσεις τήν πρός τούς οιωνούς εύλάβειάν των. δνειρα, καί μεγάλως έλυπειτο δταν προεμήνυον 
‘Ο Τυχοβράχης, περίφημος αστρονόμος τής Δα- κακά. ;0  Αύγουστος έφοβείτο ήμέρας τινάς τών
νίας, ήσθάνετο τούς ?:όδας του τρέμοντας δταν 
έβλεπε λαγωόν ή άλώπεκα· δταν δέ άπήντα τοί- 
ούτο ζώον εις τόν δρόμον, επέστρεφε παρευθύς. ς0 
Ηοαζενών είχε τήν αύτήν αδυναμίαν, φοβούμενος 
ιδίως τήν μετά Καπουκίνου συνάντησιν. Μίαν 
ημέραν, καΟ’ ήν ειχεν υπάγει μετά τινων φίλων 
του είς το κυνήγιον, ετυχε κατά δυστυχίαν νά 
ίδτρ ενα τοιούτον μικρόν Καπουκίνον. Έκ τής 
στιγμής έκείν/,ς είς ούδεμίαν βολήν έπέτυ/ε, 
καί επειδή τόν έπερίπαιζον διά τούτο, <r Κύριοι, 
είπεν, όμιλείτε χωρίς νά γνωρίζητε όποίαν φρί
κην διεγείρει ή μετά Καπουκίνου συνάντησις!
‘Ο μεγαλονους ’Όβοης έμαίνετο όσάκις τήν νύ

μηνων, οτε οε ανεχωρει απο τίνος τοπου ει/ε την 
αδυναμίαν νά προβάλλτ) πάντοτε τόν δεξιόν πό- 
δα. ΤΗτο δέ εμπλεως φαντασμάτων καί χιμαιρών. 
Έφαντάζετο δτι έπανάστασίς τις, γενομένη ύπό 
ςών σωματοφυλάκων του, προήρχετο έκ τού δτι 
έ'^όοεσεν εκείνην τήν ήαέοαν τό δεξιόν ύπόδηυ.ά
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του είς τόν άοιστεοον πόδα κτλ.
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ΙΙαρ’ ήμΐν ν, δεισιδαιμονία τών προγόνων ήμών 
ήλαττώΟη έπαισΟ/,τώς. Οί ίδικοί μας οιωνοί π ε
ριορίζονται μόνον είς δαυλούς περιστρεφόμενους, 
είς αράχνην κλώδουσαν καί είς τήν βοήν τών ώ- 
των. νΟλοι ε ίνε περίεργοι νά γνωρίσουν τις ή 
σχέσις μεταξύ δαυλού καί έπισκέψεως, μιας σ,τα-



σμωδικής κινήσεως τών ωτων καί τής συνομι
λίας, μεταξύ θησαυρού καί αράχνης. Πρός τούτοις 
ή Ιοία αράχνη, ήτ'.ς διά τινας είνε τό σύμβολον 
του πλουτισμού, γ ίνετα ι δι' άλλους α ίτια  opt· 
κτοΰ δυστυχήματος. <t ‘Ο Δού; τής Λωραίνης, 
λέγει ό Έλβέτιος είς τι μέρος τών συγγραμ
μάτων αύτοΰ, είχε προσκαλέσει είς μέγα συμ- 
ποσιον όλους τούς αύλικούς του. Το συμπόσιον 
είχε προετοιμασθή είς τον προθάλαμον τής οι
κίας, πλησίον τοΰ κήπου. Έ ν τώ μέσω τοΰ δεί
πνου κυρία τις ένόμισεν δτι είδεν άράχνην, καί 
παρευΟυς, καταληφθεΐσα ύπό φόβου, έγκατέλιπε 
μετά κραυγών τήν τράπεζαν, καί διευΟυνΟεΐσα 
πρός τόν κήπον, έπεσεν έπί τής χλόης. Τήν σ τ ιγ 
μήν τής πτώσεως της παρετήρησεν Ιστάμενον 
πλησίον αύτής κύριόν τινα* ήτο i  πρωθυπουργός 
τοΰ Δουκός. <c — ΤΩ Κύριέ μου, έκραξε, πόσον 
είσΟε υποχρεωτικός, διότι φροντίζετε περί έμοΰ! 
— Τίποτε· ά λλ ’ είπατε μοι, παρακαλώ, ήτο με
γάλη; — Φρικτόν πράγμα ! — Ά λλά  τό αύτό 
επέτα καί πλησίον μου· — Καλέ, τ ί λέγετε ! πε- 
τ% ποτε ή αράχνη; — Και λοιπόν διά μίαν άρά- 
χνην συνέβη σαν ταΰτα; Δεν έπίστευον, Κυρία 
μου, οτι εισΟε τοσον άνους ώστε νά έκλάβητε τήν 
νυκτερίδα άντί άράχνης ! λ

Δεν ουνάμεΟα νά οώσωμεν πέρας εις τό κεφά- 
λαιον τοΰτο, χωρίς νά εΐπωμεν ολίγα τινά και 
περί τών οιωνών, οΐτινες έφαρμόζονται είς ιδιαί
τερα περιστατικά· “Οταν ό Σκηπίων άποβαίνων 
είς τήν Αφρικήν έπεσε, φοβηθείς μήπως όστρα. 
τός έκλάβιρ τοΰτο ώς κακόν οίωνόν, παρευΟυς έ- 
κραξεν: α: Έστω ευλογημένος ό θεός! .Έχω εις τάς 
χεΐράς μου τήν γήν τής Αφρικής! »  Γουλιέλμος 
ό Κατακτητής έπραξε τό αύτό, άποβιβαζόμενος 
είς ’ Α γγλίαν. Τά δυστυχήματα, τά συμβάντα 
είς τήν έορτήν τών γάμων Λουδοβίκου τοΰ ΙΣΓ, 
έΟεωρήΟησαν ώς προάγγελοι δυστυχούς βασιλεί
ας, καθώς καί ή πυρκαίά, ή συμβάσα παρά τψ 
πρέσ&ει τής Αυστρίας είς τόν χορόν τόν δοΟέντα 
πρός τιμήν τής Άρχιδουκίσσης Λουιζας Μαρίας, 
εοωκεν άφορμήν είς τήν αύτήν προμάντευσιν.

Λς Θεωρώμεν εαυτούς εύτυχεΐς, έπειδή έγεν- 
νηθημεν εις αιώνα, καθ’ δν δύναταί τις άτιμω. 
ρητί νά άψηφτ) τ ήν πτήσιν τής κίσσας, τήν φω
νήν τοΰ κόρακος καί τόν έπωασμόν τής δρνιθος. 
Οι οιωνοί είσί πλέον δεισιδαιμονία γυναικεία καί 
χαταφρονημένη τήν σήμερον.

Κ. Γ. ΕΓΘΓΜΙΑΔΗΣ.

ΕΦΕΥΡΕ*ΕΚ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

(Ε ρ α ν ίσ μ α τα  έκ διαφόρων πηγώ ,ν). 
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ΑΕΡΙΟΝ.

ευρεσις τοΰ αερίου, ώς αί πλεΐστα ι 
τών λοιπών εφευρέσεων, χρεωστεΐται είς τήν τύ 
χην. Ένώ κατεγίνοντο είς τήν έξόρυξιν βαΟέως 
τινός στρώματος γαιανθράκων έν τψ  άνθρακωρυ- 
χείψ  τοΰ Ούϊτχάβεν έν Κουμβερλανδία, 01 έο- 
γάται παρετήρησαν ασυνήθες τ ι £εΰμα άέρος, 
οσμήν έχον άγνωστον μέχρι τουδε, δπερ, διελθόν 
υπεράνω τών αναμμένων λαμπάοων των, συνε- 
πυκνώΟη περί αύτάς, καίάναφΟέν ήρχισε νά λαμ 
πυρίζω καί νά άναδίδφ φλόγας. Καί κατ’ άρχάς 
μεν, πλήρεις έκπλήςεως έπί τψ  άπροόπτψ τούτψ 
φαινομένψ, έτράπησαν είς φ υ γ ή ν  άλλά παρατη- 
ρήσαντες άκολούΟως δτι ή φλόξ, καίτοι έκτετα. 
μένην έχουσα διάστασιν, έξηκολούΟει δμως νά μέ- 
νΐ[) ή αύτή καί νά έξέρχηται ήσύχως έκ μυρίων 
σχισμάδων, ένεΟαρ-ΡύνΟησαν καί έπανελθόντες 
ήρχισαν νά ταράττωσιν αύτήν διά τών σκιαδίων 
των, έως οΰ τήν έσβυ^αν. Καί άμέσως μέν έ!*η- 
φανίσΟη ή φλόξ, άλλ* άμα έφερον φώς άνεφαίνε. 
το π ά λ ιν  ώστε, διά νά άπαλλαχΟώσιν άπό αύ
τήν, έσκέφΟησαν δτι έπρεπε νά ίδηγήσωσιν αύ
τήν εκτός τοΰ άνθρακωρυχείου. Κατεσκεύασαν 
λοιπόν μακρόν σωλήνα δπως έπαναφέρωσι τό άέ- 
piov είς τήν επιφάνειαν τής γής, μηδέν πρό
σκομμα ευρίσκοντες ώς έκ τής φυσικής ελαφρό, 
τητος του. Μόλις οε εύρεΟη εις συνάφειαν μετά 
τοΰ άτμοσφαιρικού άέρος, καί άμέσως ήρχισε νά 
καίιρ μετά τής αύτής λάμψεως, δλος δέ ό κό
σμο.^ περιεργΐία φερόμενος, έτρεχε νάΐδτρ τό π ε
ρίεργον θέαμα. Κατά τούς ακριβείς υπολογισμούς, 
τούς γενομένους τήν εποχήν τοΰ συμβάντος, άνα- 
φερεται οτι ή έξοοος εκείνη τοΰ αερίου διήρκεσεν 
άκριβώς δύο έτη καί εννέα μήνας χωρίς ποσώς 
νά έλαττωθή.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ.

Α πρώτα ώρολόγια, περί ών γ ίνετα ι 
μνεία είς τήν Ιστορίαν, είσ ί τά τροχοφόρα. Α σα
φής τ ις  παράδοσις, χρτ,ζουσα έπιβεβαιώσεως, 
άναφέρει δτι ό ‘Ρωμαίος "Γπατος Σεβερΐνος Βοέ- 
κιος καί ό Λατίνος Ιστορικός καί πολιτικός Κασ- 
σιόδωρος, ζώντες κατά τό 107 πρ. Χρ. είχον 
ώρολόγια ή τεχνητά έργαλεΐα, δεικνύοντα τάς

ώρας. *Όπερ §£ βασιμώτερον, είνε δτι ό Πάπας 
ΙΙαΰλος Λ' εστειλεν εν ώς δώρον είς τόν μικρό- 
σωμον Πεπΐνον κατά τό 700, καί δτι τό ώρολό. 
γιον τοΰτο έκίνησε τήν γενικήν περιέργειαν, Οεω. 
ρηθέν παρά πάντων ώς τό εννατον θαΰμα τοΰ 
κοσμου. Ακολούθως, τψ  807, ό Καλίφης Χαρούν 
Ελ-« εσσήδ άπέστειλε πολυτελές ώρολόγιον ώς 
δώρον ε ίς  τόν Αύτοκράτορα Καρολομάγνον.

Έ ν τούτοις τά τελειότερα τοΰ τοιούτου είδους 
ωρολόγια οέν είνε προγενέστερα τοΰ δευτέρου ή- 
μίσεως τής ΙΣΓ έκατονταετηρίδος, διότι Εν τοι. 
οΰτον προσεφέρΟη είς τόν βασιλέα Κάρολον Ε' ώς 
σπαν«ί>τατον καί περιεργότατον κειμήλιον. Έ κ
τοτε ή τέχνη αυτη εκαμε τάς ταχυτέρας προό
δους, ώστε οί αύλικοί τής εποχής Ερρίκου τοΰ Γ' 
είχον ώρολόγια πάσης διαστάσεως καί παντοίων 
σχημάτων. Άναφέρεται δέ δτι μία τών Κυριών 
τής τιμής τοΰ βασιλέως τούτου είχε ζεΰγος άδα- 
μαντίνων ενωτίων, περικλειόντων άνά Εν μικρόν 
ώρολόγιον.

Τά τελειότερα έκκρεμή ώρολόγια καί τά κρού- 
οντα τάς ώρας χρεωστοΰνται είς τούς "Αγγλους, 
καί θεωρητέα δλως διόλου ώς Α γγλ ικ ή  έφεύρε- 
σ ις . Τό πρώτον εκκρεμές κρουσίωρον έφευρέθη 
ύπό τοΰ περιφήμου τεχνίτου Βαρλόου τώ 4(576· 
.εκτοτε άλλοι τεχνΐτα ι έτελειοποίησαν θαυμασίως 
τά ώρολόγια τοΰ είδους τούτου. Έ ν τ^ πόλει τής 
Βαυαρίας Νουρεμβέργτι, τ η  μετά τό Μόναχον έ- 
πισημοτέρα πόλει τρΰ βασιλείου τούτου, λέγε
τα ι δτι κατεσκευάσθησαν τά πρώτα ώρολόγια τοΰ 
κόλπου, έφευρεθέντα ύπό τίνος Γερμανού τεχνί
του, Πέτρου Έ λλιον καλουμένου· διό καί ώνομά- 
σθησαν κατ’ άρχάς ώ ά τή ς  Ν ο υ ρε μ β  έ ρ γη  ς.

Δ10ΠΤΡΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ.

(^ΣΑΚΙΣ άνακάλυψίς τις στερείται τοΰπρώ. 
>:ου αύτής έφευρετοΰ, συμβαίνει περίεργόν τ ι 
τψόντι· θελομεν νά άποδίόωμεν συνήθως αύτήν 
είς διακεκριμένον τ ι πρόσωπόν τής εκλογής μας. 
Ουτω καί τών διοπτρών πρώτον έφευρετήν, ώς 
καί τής πυροκόνεως, ήθέλησαν τόν θαυμάσιον 
διδάσκαλον ‘Ρογήρον Βάκκωνα. Άλλ'* ό αληθής 
έφευρετής τών διοπτρών είνε Φλωρεντινός τις 
σύγχρονος τοΰ Βάκκωνος, ζών δηλαδή περί τάς 
άρχάς τοΰ ΙΓ# αίώνος, Σαλβΐνος Δ* ‘Αρμάτης κα
λούμενος. * Αλλοι θέλουσιν ώς πρώτιστον έφευ
ρετήν τών διοπτρών μοναχόν τινα , Αλέξανδρον 
Αεσπίναν καλούμενον, άποΑανόντα έν ΙΙίσα τψ  
45 15, τουτέστιν ολίγα έτη πρό τοΰ θανάτου τοΰ 
£αλβίνου. ΤΑ πρώτον ζεΰγος διοπτρών, περί οΰ 
γ ίνετα ι μνεία, ά νάνετα ; είς τό ετος 4299 π,.Χ.

ϊή ν  δε τής άνακαλύψεω; τοΰ τηλεσκοπίου τ ι .  
μήν άποδίδουσιν είς τόν Ίωάννην Πόρταν, φ υ - 
σικόν Ιταλό ν, γεννηθέντα έν Νεαπόλει τψ  4 015- 
είς αύτόν άποδίδεται επίσης καί ή άνακάλυψις 
τοΰ σκοτεινού θαλάμου, ώς καί ή έπινόησις πολ
λών τής οπτικής πειραμάτων. ‘Η άλήθεια δμως ' 
εινε δτι τό τηλεσκόπιον άνεκάλυψε κατασκευα
στής τις διοπτρών τής έν ‘Ολλανδή πόλεως Mu 
οελβούργης, Ζαχαρίας Ζοανσών. ή, κατ’ άλλους, 
Ζανσεν καλούμενος, δστις χρεωστεΐ τήν άνακά^ 
λυψιν ταύτην είς τ/,ν τυχαίαν σΰμπτωσιν, καθ* 
ήν, παίζων ό παΐς τεχνίτου τινός έξ ‘Ολλανδίας» 
έθεσε δύο αύξυντικούς ύέλους τόν £να έπ ί του 
άλλου. "Οπως δμως καί £ν έχ^ τό πραγμα, είς 
τόν μεγαλοφυή Γαλιλαίον, μαθηματικόν καί φυ
σικόν τής Φλωρεντίας, χρεωστεΐται ιδίως ή τε- 
λειοποίησις καί διάοοσις του πολυειδώς ώφελί- 
μωτάτου τούτου έργαλείου, δπερ τοσαΰτα κ·- 
κρυμμένα μυστήρια άπεκρ&υψεν ήμίν, διασχίσαν 
τό πυκνόν τοΰ ούρανίου στερεώματος. Έφ’ φ  καί 
έπί πολύν χρόνον τό τηλεσκόπιον έκαλεΐτο ό 
σ ω λ ή ν  τ ο ΰ  Γ α λ ι λ α ί ο υ .

Πρό τοΰ ΙΣΤ' αίώνος ούδαμοΰ γίνεται ή έλα- 
χίστη μνεία  περί τηλεσκοπίου. Τό πρώτον τηλε-, 
σκόπιον, περί οΰ γ ίν ε τα ι λόγος έν τ η  Ιστορί*, 
κατεσκευάσθη τψ  4610 ύπο Ίωίννου τινός Λαπ, 
πούη, έπ ί τ^ βάσει τής θεωρίας τοΰ Ζάνσεν.

Τ .  .
*ι s'* * j\'S

ΝΕΚΡΟΠΟΑΙΣ ΤΗΣ ΓΩΜΗΣ.

ΡΕΙΣ λεύγας ώς έγγιστα μακράν τής 
‘Ρώμης, επ ί τής Ά ππ ία ς λεγομένης όδοΰ, )μΐ- 
ται ή καλουμένη Ν ε κ ρ ό π ο λ ι ς  (CatacumbiB 
Λατινιστί), τουτέστι κρύπται, ή σπήλοΛα 6πό- 
γεια  έν εΐδει συρ ιγγών, πλάτος εχοντα συνήθως 
4 —6 ποδών, υψος δέ 8 —10 καί έκτασιν μ εγ ί- 
στην. Έκ διαλειμμάτων άπαντώνται έν αύτοΐς 
καί μικρά τινα  δωμάτια ώς φωλεαί, είς τά όποια 
έκρύπτοντο οί αρχαίος Χριστιανοί έπί τής έπα- 
χής τών διωγμών, ή συνήρχοντο διά νά προσευ- 
χωνται. Αύτόθι έθαπτον καί τά πτώματα τών 
μαρτυοησάντων, τά όποια έπεσώρευον τρία ή 
τέσσαρα άλλεπαλλήλως κατά στίχους, σκαπτο. 
μένης τής γής κατά τά πλάγια  τών πλευρών 
τής όδοΰ είς σχήμα σηκοΰ, δστις έκλείετο είτε 
έπωματίζετο συχνάκις διά πλίνθων οπτών, ένί
οτε δέ καί διά μαρμάρου· σπανίως έπ’ αύτώνφαί* 
νεται καί τό δνομα τοΰ νεκροΰ.



Λ *

Πλήν a t  άκούσωμεν περιηγητήν τινα άφηγού- 
μενον τάς εντυπώσεις, ας έπροξένϊισεν εις αυτόν 
ή κατά£ασίς του εις 6ν τών κοιμητηρίων τούτων: 

«  Είσήλθον y  Oε ς είς τά υπόγεια κοιμητήρια, 
ή μάλλον εις τήν Νεκοόπολιν τής μονής τοϋ ‘Α
γίου Σεβαστιανού· 6 ’Ιακωβίνος έοηγός μου έφαί- 
νετο ευφυής καί εις άκρον χαρίβ'.ς άνθρωπος.

c Άφοΰ εισε'/ωρήσαμεν εις την πρωτ/,ν δοον 
τοϋ ά’/ανοϋς τούτου άντρου, — « Βλέπεις, μέ ει- 
πεν, ένβ^ν καί ένθεν τοϋ βράχου τούτου τόν τό
πον, οπού έπεσωρεύοντο οί νεκροί; εΰρέΟησαν, 
ώς λέγετα ι, μέχρι τοϋόε επέκεινα τών 400,000 
σωμάτων, άτινα ήσαν πάντα σώματα μαρτύρων 

« Έ ν τούτοις ούτε αί πεοιγραφαι τών βασά. 
ιν, ας μοι έζωγράφιζεν ό όοηγός μου οια τών

» w « t  I 1
νων
τρομερωτέρων χρωμάτων, ουτε αύτατα ττιδε κα- 
κβίσε άπαντώμενα βασανιστήρια όργανα μοί έν- 
έπνευσαν τοσούτον τρόμον, οσον τά κρημνίσματα, 
ατινα συνεχώς συμβαίνουσιν εις το επικίνδυνον 
τούτο υπόγειον, είς τό όποιον πολλάκις ξένοι π ε . 
ριηγηταί είσήλθον καί οεν εξήλθον πλέον οΐ δυσ
τυχείς

« Πρό τριάκοντα ετών, μοί έδιηγήθη ό όοηγός 
μου, νέος τις είσήλθε μετά τής συζύγου του, ό. 
5/,γούμενος ύπό πυρσοφόρου. Είχον προχωρήσει 
αρκούντως οτε, ώ συμφορά! κατεκαθησεν όπισθεν 
των τό στέγασμα καί έφραξε την όοόν. Μετα την 
εσπέραν ζητούσι πανταχοΰ τής μονής τόν όδη- 
γόν, καίμή εύρίσκοντες αύτόν, διευθύνονται και 
είς τά ύπόγεια κοιμητήρια· άνάπτουσι φώτα, κα. 
ταβαίνουσι σπεύδοντες, εισχωρούν καί βλέπουν 
τό νέο? σ υγκ ά Ο η σ μ α . Φωνάζουν και ακούονται, 
επειδή οιακρίνουσι καΟαρώς την άπαντησιν άλ
λά μετ’ ολίγον οέν ήκούετο άλλο τι πλέον, είμή 
συγκεχυμένοι στεναγμοί, οΐτινες καί αυτοί έπαυ
σαν άκολούΟως, εως ού αίωνία σιγή τάφου κα-
τεκάλυψε τά πάντα !

« Έφριξα είς τήν διήγησιν ταύτην τού οδη
γού μου· ‘Οποία κακά επλαττεν ή φαντασία μου 
συμβαίνοντα όπισθεν τού συγκαθισθέντος εκεί
νου χώματος! οτε τό φώς έπλησίαζε νά σβεσθτ,, 
ότε εντελώς έσβέσθη, οτε ή δυστυχής γυνή δέν 
έβλεπε πλέον τόν άνδρα, ό δέ οδηγός δέν έβλε 
πε πλέον τήν όδόν! ότε τέλος πάντων τό σκό
τος έκεΐνο μετεβλήΟη είς αιώνιον τού θανάτου 
σκότος, καί άμφότεροι ήνόησαν ότι ήσαν ζώντες 
έντός τού τάφου !

« Ακολουθών τόν δρόμον του ό όδηγός μου, ά- 
φηγεϊτο τήν Ιστορίαν τών ύπογείων κοιμητηρίων 
τούτων, ώμίλει οέ περί αύτών μέ τοσαύτην προ
θυμίαν, ώστε επαινετό ότι. ε ίνε σταΟεράν περίI ' · I /« 1 »
τών λεγομένων πεποίθησιν. «Ενταύθα, έλεγεν, οΐ

Χριστιανοί, διωκόμενοι ύπό τών Καισάρων, ήρ- 
χοντο πάσαν Ισπέραν οιά νατελεσω τι τας α γ ί- 
στείας των. Γυναίκες, παιδιά, γέροντες, πλούσιοι 
καί πτωχοί, άπαντες ένί στόματι καί μι^ καρ-. 
δί$ έπεκαλούντο τόν Θεόν είς τούτον τόν τόπον. 
’Ενταύθα ή οέησις, τήν οποίαν ήρχιζε σεβάσμιος 
ις Ιερεύς, έκτεινομένη άπ’ άκρου εως άκρου, ά . 

νέβαινε πρός τον ° ϊψ '.στον. ‘Οποία αξιοθαύμα
στος συμφωνία τόσων καρδιών δεομένων ! Συχνά- 
κις οί πιστοί, κατ’ αύτόν τόν καιρόν τής θρησκευ
τικής κατανύξεως, εφερον είς τό μέσον τής όμη- 
γύρεως τά πτώματα τών καρατομηΟέντων ύπέρ 
τής πίστεως αδελφών δέν άνεστέναζον ομως τότε 
ουτε εκλαιον, ουτε έμέμφοντο τήν τύχην καί αύτοί 
οί πλησιέστεροι τών φονευθέντων σ υγγενε ίς , ά λ
λ  ’ έξηκολούΟουν μετά συντριβής καί κατανύςε ως 
τήν προσευχήν των.

α: Αίφνης, ένφ κατά τινα εσπέραν ήσαν συνηγ- 
μένοι έπί τό αύτό προσευχόμενοι, άκούουσι μέγαν 
θόρυβον καί βλέπουν συγχρόνως μεγάλην λάμ
ψήν. Ή σαν λόχος άσπλάγχνων στρατιωτών, οί 
όποιοι άνιχνεύοντες κατώρθωσαν τελευταίον να 
άνακαλύψωσι τό ύπόγειον είσεπήδησαν δέ ώς 
θηρία άγρια καί έσφαζον αφειδώς πανταχόθεν, 
επειδή οί Χριστιανοί εκυπτον τόν αύχένα με- 
γαλοψύχως. Γυναίκές τινες καί παιδία κατώρΟουν 
νά φύγωσιν, ά λλ ’ οί άσπλαγχνοι δήμιοι, τρέχον
τες καί αύτών κατόπιν καί φέροντες άνά χειρας 
τόν σίδηρον καί τό π ύ ρ , - ^ ν ^ ν  άπηνώς τούς 
προστυχόντας, εως ού έπεκράτησε π*ντδ^θύσι·ω- 
πή βαθύτατη, ήτις καί αύτούς τούς ίδιους κατ- 
εφόβησε καί τούς εφερεν είς συναίσθησιν όΟεν 
έξελΟόντες, κατεπάκτωσαν διά παντός τόν άπέ- 
ραντον αύτόν τής Χριστιανωσύνης τάφον. Ά λ 
λ 1 ή εύσέβεια τών πιστών μετεκίνησε καί τά νέα 
εμφράγματα, ήνοιξε πάλιν τή ν  είσοδον, καί ε ίσ . 
ελΟούσα συνέλεξεν εύλαβώς πάντα τά οστά καί 
πάσαν τήν κόνιν τών μαρτύρων έκείνων.

cc Άφού έφ0άσαμ9ν μέχρι τινός, έστάΟη ό ό- 
δηγόςμου, έγώ δέ έλυπήΟην διότι έπεΟύμουν, ει 
δυνατόν, νά £ίψω είς τούς παναρχαίους κευθ- 
μώνας δύο τρεις άκτίνας τού ώχριώντος φωτός, 
τό όποιον μέ ώδήγησεν εως τότε.

<c Καθήσας έπειτα έπί τίνος πέτρας, έφαντα- 
ζόμην τόάνήλιον εκείνο σκότος· καί μέχρι τούδε 
έτι άρέσκομαι, ερχόμενος συχνάκις, νά δοκιμάζω 
καί πρό τής ειμαρμένης ώρας τ ήν νύκτα, τήν ε
ρημιάν καί τον παγετόν τού θανάτου, d

Εικάζεται οτι είς τόν αύτόν τούτον τόπον τή ς  
Νεκροπόλεως έθάπτοντο καί εθνικοί, διότι εύρί- 
σκονται συχνάκις καί έπιγραφαί τοιούτων. Ά δια- 
κόπως δέ εξάγονται αύτόΟεν λείψανα νεκρών, τά

όποια, άφού ό Πάπας άναγνωρίστι διά τινων ση. 
μιείων, οίον τού σταυρού, τού φοίνικος, τού μο. 
νογραμματος του Ιησού Χρίστου, κτΛ· οτι ανη. 
κ ουο ιν είς άγιόν τινα , έκπέμπονται είς τάς χω
ράς τών λατινιζόντων Χριστιανών χάρίν αγια
σμού καί εύλαβείας.

* *

ΑΣΤΕΙΑ ΣΓΖΗΤΗΣΙΣ.

ΡΕΙΣ κατά φαντασίαν σοφοί εύρίσκοντο 
μίαν τών ήμερών είς πολυάριθμον συμπόσιον ό 
5Ϊς έξ αύτών ήτο Ά λχημιστής, ό άλλος Γεωμέ- 
τρης καί ό τρίτος Κοσμολόγος. Ά πό όμιλίας είς 
ομιλίαν προεχώρησαν καί είς έκτεταμένας συζη
τήσεις, μετά τάς όποίας κατήντησαν εις τήν ά- 
κόλουΟον φιλονεικίαν:

— « Μάλιστα, Κύριοι, διετείνετο ό Κοσμ,ολό- 
γος, διισχυρίζομαι ότι οι πρώτοι κάτοικοι τής 
υδρογείου σφαίρας ήσαν τά κήτηΐ (σημειωτέον δέ 
οτι ή γή τότε ήτο έξ ολοκλήρου κεκαλυμμένη 
άπό τό ύδωρ). ‘Ιί θερμύτης τού ήλίου έξήρανε 
βαθμηδόν τήν γήν, τό έδαφος της έγονιμοποιήΟη 
καί έγεννήθησαν οί πίθηκε ς. ‘Η Ενωσις τών ζώ
ων τούτων με τάς Σειρήνας παρήγαγεν είόός 
τι άνθρώπων άτελεστέρων, κατόπιν τούς μαύρους, 
τούς έρυθροδέρμους, τούς έλαιόχροας, ν/Λ τέλος 
τούς άνθρώπους, όποιοι είσι τήν σήμερον. Σάς. λέ
γω  οέ ότι είς περιόδους τινάς αιώνων ή άνθρωπίνη 
γενεά θέλει βελτιωθή πλειότερον, καί άκολούΟως 
πρέπει νά παραδεχΟώμεν ότι είνε πολύ πιθανόν 
αί έπελευσόμεναι γενεα ί νά άποβώσιν ουράνια 
πνεύματα· είς τρόπον ώστε ό κόσμος νά κατοΐ- 
κηθί) μίαν ήμέραν άπό άερίους θεότητας, α ίτ ι
νες νά μήν έχουν άνάγκην ούδ ενός πράγματος.

— cc Παύσε, παύσε, Κύριε! βλέπω καλώς ότι 
δέν έχεις καμμίαν γνώσιν τών νόμων τής φύσε
ως. Καί οΐ πλανήτα ι ούτοι; ή σελήνη; οΐ κομή- 
ται; οΐ ακίνητοι . άστέρες, οΐτινες είσίν άλλοι 
τόσοι ήλιοι; Καί ή ύψηλή έκείνη μαθηματική 
θεωρία τής προσαλλήλου ειδικής βαρύτητος τών 
σωμάτων, τήν όποιαν ό Νεύτων άνεκάλυψε βλέ- 
πων είς τόν κήπόν του πίπτον μήλον; * λ ! Κύ
ριε, προσβάλλεις τό ύπέρτατον Ό ν διά τών πα
ραλόγων συστημάτων σου. Δέν σοί λέγω  ποσώς 
οτι μέ τόν κανόνα ύπό τήν μασχάλην καί μέ 
τόν διαβήτην είς τάς χειρας οστις μοί χρησι
μεύει ώς α ίγ ίς , δύναμαι νά σέ αποδείξω διά τού 
Α πλέον Β διαιρουμένου διά τού Ζ, ότι ή γνώμη 
σου δεν έχει σημασίαν.

<c Κύριοι, λέγει ότρίτβς, πρός τ ί τόση οχλο
βοή μεταξύ σας; Εκλαμβάνετε τήν χίμαιραν άν.
<—* · — »Μ·(Ι> Ν—I μ/»,··· . (Ιϊ ' I. * . '·· .·’ **' I Jr 'Ό «*ν%. H  μ υ ν /j Λ κριο η ς κ α ι  
άλάνθαστος'επιστήμη είνε ή χ η μ ε ί α .  ‘Ο σκο
πός, πρός τόν ό π φ ν  έκ φύσεως κλίνει ό άνθρω
πος είνε ή εύόαιμονία· κανείς δέν δύναται νά 
ύπαρξή εύτυχής άνευ χρυσίου· όΟεν εκείνος, ό’- 
στις ήθελε δυνηΟή νά εφεύρα τό μέσον τού ν ά 
προμηθεύηται ότον χρυσίον θέλει, ούτος θέλει 
λογίζεσΟαι εντελώς εύτυχής. Δέν δύνασ&ε νά 
άρνηθήτε τόν μ έ γ  ι σ τ ο ν ούτε τόν έ λ ά χ ι σ τ ο ν  
όρον ,  επίσης ούοέ τήν σ υ ν έ π ε ι α ν ·  ουτω λοι
πόν διισχυρίζομαι ότι οί όμοιοι μου καί έγώ ε ΐ-  
μεΟα τά μόνα χρήσιμα όντα έπ ί τής άεροβάτιδος 
ταύτ/,ς σφαίρας. Έ γώ , ναι, έγώ , όστις σάς ό- 
μιλώ, είμαι είς τήν παραμονήν τού νά δρέψω ^ούς 
καρπούς τών κόπων μου. Τεσσαράκοντα εξ έτη 
συμπληρούνται άφ’ οτου καταγίνομαι όλονέν, καί 
αμα προμηθευθώ τήν άναγκαίαν ποσότητα πρός 
κατασκευήν μ 8 τ α λ  λ  ι κ ή*ς κ ό ν ε ω ς, τήν ο
ποίαν άνεκάλυψα είςτάςπρώ τας φυτικάς ^ιζας, 
θέλω μεταβάλλει τό παν είς χρυσίον, μετά τό 
όποιον θέλω δοΟή άνενδότως είς τό νά έφεύρ» τό 
π α γ κ ό σ μ ι ο ν  π α ν ά κ ε ι ο ν .  Μάλιστα, Κύ
ριοι! ή μία άνακάλυψις είνε συνέπεια τής άλλης, 
καί σάς βεβαιώ δτι εντό; ολίγου μέ τό άθάνα- 
τον ιατρικόν μου θά άνανεούμαι κατά θέλησιν καί 
με τόν φιλοσοφικόν μου λίθον θά άπολαμβάνω καί 
θά χαίρωμαι μέχρι-συντελείας τών αιώνων τάς 
ήδονάς, τάς όποίας θά μοί παρέχουν τά πλούτη 
μ.ου. Καί ταύτα λέγων, έσην.ώΟη βιαίως διά νά 
υπάγω ·ίς το έργαστήριόν του.

— « ”Ας άφήσωμεν αύτόν τον τρελλόν, λέγει 
ό Κοσμολόγος, καί σάς παρακαλώ άκούσατ# λε- 
πτομβρείας τινάς έπί τού συστήματός μου.

— κ ’Ό χι, Κύριε, δέν συνδιαλέγομαι είμή μέ 
άνθρώπους, οΐτινες γνωρίζουν τήν φ υ σ ι κ ή ν  καί 
τήν ύδ ρ ο δ υ ν α μ ι κ ή ν ·  όθεν, άν θέλτρς νά σοί 
δώσω άκρόασιν, άρχισον νά άποκρίνεσαι είς τάς 
έρωτήσεις μου. Γνωρίζεις τήν μηχανικήν, τήν ύ- 
δραυλικήν, τήν άκουστικήν, τήν κατοπτρικήν, 
τόν δ ι α φ ο ρ ι κ ό ν  καί ό λ  ο σ χ  ε ρ ή ύ π ο λ  ο- 
γ  ι σ μ ο ν,  καί τ ό δ ι ώ ν υ μ ο ν  τού Νεύτωνος;

— α Κύριε, μίαν στιγμήν, παρακαλώ! . ; .
— Γνωρίζεις (τήν θεωρίαν τών ζ ω τ ι κ ώ ν  

καί α κ ι ν ή τ ω ν  δ υ ν ά μ ε ω ν ,  τάς μ ο ν ά δ α ς ,  
τούς ν ό μ ο υ ς  τΓ4ς β α ρ ύ τ η τ ο ς, τούς κανόνας 
τού Κ έ π λ  ε ρ, καί τό τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ν  τής ύ- 
π ο τ ε ι ν ο ύ σ η ς.

— αΠλήν δέν υπάρχει διόλου υποτείνουσα είς 
τό σύστημά μου.

— cc Έξεύρεις τούς λ ο γ α ρ ί θ μ ο υ ς ;  Γνωρί.



ζείς τόν 6 γ  χ ο ν τ η ί  Σ ε λ ή ν η  ς; Έ χεις οιο- 
λου ιδέας περί ή λ  e κ τ  ρ t σ μ ου; Δύνασαι νά 
μέ εϊπγ,ς εν άχαρε7, ποιος είνε ί  Ισ  ο χ ρ ο ν ι 
σ μ ό ς  τη ; κ ω ν  ι κ ή  ς τ ο  μη  ς;

— cc Σας τό έϊ:αναλαμβάνωι πάλιν οτι δέν &. 
πάρχει Ισοχρονισμός είς τό σύστημά μου.

— <r Πολύ καλά λοιπόν, Κύριε, Ιδού αύτός: 
Γ είς δείκτην δύο ’ ισον μέ πχ (}'2 =  ρΧ).

— « ’Ε πιτέλους, Κύριε, Οά μέ κάμιρς νά χά
σω τήν υπομονήν μου!

— « Έ χει καλώς, Κύριε, τούτο Οά εΐπτρ δτι 
τό τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ν  τ ο ύ  δ ι α τ ε τ α γ μ έ ν ο υ  
λ ό γ ο υ ,  ε ι ν ε  ώ ς  α ί  δ ι α τ ε τ μ η  μ έ ν α ι, 
π ο λ λ  α π λ α σ ι α ζ ό μ ε ν α ι έ π ί  τ η ς  π α 
ρ α μ έ τ ρ ο υ . . . .

— α ’Αγεωμέτρητε, θέλεις νά φιλονεικήσ^ς 
μέέμέ! ύπαγε νά ευρτ,ς τούς προγόνους σου τά 
κήτη, καί μή συγ/έτρς διά τών όνειροπ.ολήσεών 
σου τού; σοφούς καί ακριβείς συνδυασμούς τού 
μεγαλύτερου Γεωμέτρου τής ο ικουμένης!.... »

‘ II ριένεξις προήχθη είς τοσούτον βαθμόν, ώστε 
έδέ/,σε νά έπέμβωσιν άλλα πρόσωπα διά νά χ ω . 
ρίσωσι τούς δύο άΟλητάς, κρατουμένους ήδη ά
πό τής κόμης.

‘Ρ .

EVMMIKTA
ΤΟ ΤΕΙΟΝ. — Τότέϊον γ ίνετα ι έκ τών φύλ

λων δενδρυλλίου, φυομένου έν Ιαπωνία , έν KCvcf, 
κτλ. "Οταν τό δενορύλλιον τούτο άνΟ^, τά φ ύλ
λα  του είσί χρώματος κιτρινωπού, οδοντωτά καί 
αιχμηρά, άλλά βαθμηδόν γίνονται βαθυπράσινα· 
συλλέγονται δέ δίς ή τρις έν καιρφ τής άνοίξεως, 
καί αποξηραίνονται ΐνα  μετενεχθώσιν εις τήν 
Ευρώπην. Τό πλέον πρόσφατον τέϊ>ν είνε τόκάλ- 
λ ισ το ν τά φύλλα τής πρώτης συγκομιδής είσί 
τά  τρυφερώτερα, διά τούτο είνε καί πολύ ά- 
κριβά· είσί δέ γνωστά ύπό τό δνομα τού αύτο- 
κρατορικού τεΐου, ή τών άνΟέων τού τείου. Α λ 
λά τούτο σπανίως έρχεται είς τήν Ευρώπην, 
εκείνο οε, το οποίον Λαμβανομεν ύπό τό όνομα 
τούτο, είνε συνήθως τής δευτέρας συγκομιδής.

Το τέΐον έγένετο γνωστόν είς τήν Ευρώπην 
άπό τής αρχής τής 1ΣΓ έκατονταβτηριδος, καί 
πρώτοι οί ‘Ολλανδοί είσήγαγον αύτό παρ’ ήμίν. 
Έ χει διάφορα ονόματα κατά τήν άξίαντου, τά 
οε δύο συνηβέστερα ειοη είσί τό πράσινον τέϊον 
καί τό Βοχέον (Bohea ). Λέγεται δτι διαλύει

τούς άτμούς, οΐτινες άναβαίνουσιν είς τήν κεφα
λήν, ένδυναμόνει τήν μνήμην καί λαμπρύνει τήν 
διάνοιαν.

ΜΕΜΝΗΣΟ ΟΤΙ ΘΝΗΤΟΣ ΕΙ. — Φίλιππος, δ 
βασιλεύς τών Μακεοόνων καί πατήρ τού Μξγάλου 
’Αλεξάνδρου, βλέπων τήν τύχην άντιλαμβανομέ- 
νην αύτφ είς πάσαν έπιχείρησίν του, διέταξε ν δ
πως έκάστην πρωίαν εισέρχεται είς τόν θάλαμόν 
του υπασπιστής ή άκόλουΟός τ ις , τού όποίου μό
νη υπηρεσία ήτο νά επαναλαμβάνω μεγαλοφώνως 
τάς τρεις ταύτας λέξεις : <r Φ ίλιππε, ένΟυμοΰ ο
τι είσαι θνητός! λ Φαίνεται οε δτι παρεκινήθη 
είς τούτο ύπό τού Άρχιδάμου, υΙού τού ’Αγησί-. 
λάου, τ?ρός δν, γράψας μετά τήν έν Χαιρωνείγ. 
μάχην επιστολήν πλήρη άγερώχων έκφοάσεων, 
έλαβε τήν έξής άπάτηνσιν: «Έ άν μετρήσω* τήν 
σκιάν σου, ώ Φ ίλιππε, πιστεύω δτι δέν θά εϋρτ4ς 
αύτήν μεγαλτ4τέραν άφ’ δ,τι ήτο πριν νικήστρς.Λ

‘Η μεταγενεστέρα καί σύγχρονος Ιστορία πολ
λούς τών μεγάλων άνδρών παριστ^ ήμιν μιμη- 
Οέντας τό παράδειγμα τού αρχαίου ήγεμόνος< 
‘Γπάρχει είσέτι έν Ιίαρισίοις τίμιος τ ις πολίτης, 
Ιχων 23,000 φράγκων ετήσιον εισόδημα, τή'4 
σύζυγόν του καί τέσσαρα τ ίκ να . Είς τήν αίθου
σαν αύτού ύπάρχουσιν εξ ωρολόγια, δεικνύοντα 
τάς ήμέρας, τούς μήνας, τά ετη, έκτός τών ω 
ρών καί τών λεπτώ ν. Τό πρώτον έξ αύτών ελα- 
βεν άρχήν κινήσεως κατά τήν στιγμήν τής γ εν -  
νήσεως αύτού, καί πρό ολίγου καιρού έδείκνυεν 
60 έτη 8 μήνας καί Μ  ήμέρας· τό δεύτερον ε ί
νε προσδιωρισμένον διά τήν σύζυγον αύτού, τό 
τρίτον διά τήν πρωτότοκον θυγατέρα του, ήτις 
πρό ολίγου συνεπλήρωσε τό 28 έτος τής ήλ ι- 
κίας της καί 41 ήμέρας, τό τέταρτον δέ τό πέμ- 
πτον καί τό εκτον ένεργούν τά αύτά έργα διά 
τά τρία £τερα τέκνα.

‘Ο σκοπός, δι’ δν έγένοντο τά ωρολόγια τα ύ 
τα , ών έκαστον φέρει έπιγεγραμμένον μεγάλοις 
γράμμασι τό <t Χ ρ ό ν ο υ  φ ε ί δ ο υ ,  a είνε νά 
δεικνύωσι κατά πάσαν στιγμήν τής ήμέρας εις 
τόν άνθρωπον, δι’ ον ταύτα κατεσκευάσθησαν, τόν 
άριθμόν τών ημερών τής ζωής αύτού, πόσον τα- 
χέυ>ς καί άδιακόπως παρέρχεται ό καιρός, καί πό
σον όγλίγωρα επέρχεται τό τέρμα τής ήμετέρας· 
ζωής καί ύπάρξεως! Τούτο είνε ηθική, ένεργου- 
μένη έπ ί τής μηχανικής· είνε, άλλαις λέξεσιν, αύ
τό τό cc Μ έ μ ν η σ ο δ τ ι Ο ν η τ ό ς ε ί  :» τώ^ 
αρχαίων.

Ίί

ΛΥΚΟΣ ΚΛΙ ΑΡΜΟΝ.

Ένας Λύκος λιμασμένος 
εύρηκεν ένα ’Αρνάκι,

*οπου επινεν εις ένα καΟαρώτατον νεράκι.
44 Πώς! του είπε λυσσασμένος, 

έ 1 τόσον να άποτολμήσης το νερόν μου να Οολο)στ,ς; 
il τούτο το κακούργημα σου άκριτοί 0£ι το πληρώσνιςΐ ,,

‘ 4 — Κράτιστε! είπε τ ’ ’Αρνάκι, 
εινε τοόπος να θολώσω ένα τέτοιον αυλάκι: ,,

V gj γ
καί το δύσιυ/ον άκομη δενημαι άποκομμενον· ,,

li — *Λν έσυ λοιπόν δεν είσαι, 0& εΤνε δ αδελφός σου. , ,  
“  — Είμαι μόνον τής μητρό; μου· , 9 44 —- Ιολοιπον,

κάνεις ’δικο'ς σου.
44 Δέν μέ σεβεσΟε διολουί ΈμΙ πάντα μεταξύ σας 
11 #λοι σας μέ καταρασΟε, σεΤς κ’ οί σκύλοι κ’οί βοσκοί σας, 
44 Τό ήξεύρω, μου τό είπαν· Οα σ’ εκδ ικηθώ , σκυλίον! ,, 

Και αμέσως τό αρπάζει, 
τό πηγαίνει είς τό δάσος και ε’κει τό θυσιάζει, 
καί κατέφαγεν άσπλάγ/νως δ αυθαίρετος τ’ άρνιον.

κ  Νόμος του ίσ/υροτερου tive φευ! ή Οέλησις του, 
και /αμό; του αδυνατου ή ικανοποιησις του. Λ

‘Ο Δέ Βοισσάχ, εύπατρίο/,ς κ α τ α ^ ε ία κ χ ε υ μ έ .* ■ · <\ ι

συν
κολ ι ι
πατρίοης τού ουρανού. »

Έφημίζετο έπί έξόχφ πνεύματί καί έπί τ α ί ; 
εύστό/οις αύτού άπαντήσεσιν ό άοίοιμος Κυβερ
νήτης τής ‘Ελλάδος Ί .  Καποοίστριας. Έρωτώ- 
μενος δέ ποτε, πώς ωφέλησαν τήν ‘Ελλάδα οί δύο 
Λόρδοι Βύρων καί Κόχραν, άπεκρίθη πάνυ ιύφυώς:
« ‘Ο μέν Λόρδος Βύρων ωφέλησε τήν ‘Ελλάδα 
π ρ ά τ τ ω ν χωρίς νά φ α ί ν ε τ α ι *  4 δέ Λόρ
δος Κόχραν, φ α ι ν ό μ ε ν ο ς  χωρίς να π ρ ά τ τ  >

’Ανακαλυφθείσης ποτέ τής συνωμοσίας τού 
Φροντράϊλ, ανθρώπου πανούργου πλ.ήν μικροτά- 
του άναστήματος, ούτος, μυρισθείς τό πράγμα 
πριν έτι κοινοποιηθεί, έσπευσε νά διακοινώσ^ αυ
τό είς τούς συνωμότας, παρακινών αύτούς νάπρο- 
φυλαχΟώσι καί νά σωΟώσι διά τής φυγής. Βλέ
πων δέ τό άμετάθετον αύτών, <c Κύριοι, τοΐς λ έ 
γ ε ι, είσθε μεγάλοι άνθρωποι και οιά τούτο εν
νοώ πολύ καλά πόσον άδιάφορον θά σάς γ η  καί 
αν άκόμη σάς κόψουν τήν κεφαλήν θα ^σθε 
πάντοτε καλού άναστήματος. Δι’ εμέ δμως 'δ ια
φέρει τό πράγμα· είμαι κοντός, καί ή παραμικρα 
προσθαφαίρεσις μέ άσχημίζει· ό'Οεν έπιτρέψατέ 
μοι νά σάς άφήσω. d

Έ ν Έλβετί^ άπηγορεύθη ποτέ αύστηρώς ή δΐ- 
άδοσις τών βιβλίων ή Π α ρ θ έ ν ι α  υπο Βολταΐ- 
οου καί τό περί Π ν ε ύ μ α τ ο ς  πόνημα τού Έ λ -  
βετίου. ’Ελβετός τις λογοκριτής, έπιφορτισθείς 
τήν κατάσχεσιν αύτών, έγραψε πρός τήν Γερου- 
σίαν: α Περιελθόντες τήν ’Ελβετίαν, δέν εύρο- 
μεν ούδαμού μήτε πνεύμα μητε παρθενίαν. 2>

Χωρικόςτις φιλάργυρος, πνέων τα λοίσθια, π α . 
ρ εκαλείτο έπιμόνως ύπό τής συζυγου του να οώ- 
aij μέ τάς ιδίας του χεΐρας έκ τής καταστάσεώς 

ι του άρκετόν ποσόν οια τους πτωχούς, καί ουτω 
Iνά εξιλεώσω τόν θεόν καί νά άποθάν^ ώς κα
λός χριστιανός. — α: Μή μέ έπαναλάβτρς πλέον 
I τούτο! ύπέλαβε μετ’ οργής ό Ετοιμοθάνατος· δέν 
ίχω  τίποτε νά δώσω είς κανένα! φθάνει δτι δί
δω τήν ψυχήν μου. »

Γασκόνος, προσκληθείς εις εφεσπεριοα, ηθε- 
λ/,σε νά χοίεύϊΐρ μετά τίνος γεροντοκόρες, τ,τ'.ς 
τώ τταρετήρησε μέ τόν εύ^τ,μότεοον τρόπον ό .  
τι ώοε'.λε νά χειρόκτια, c-— Μήσέμέ),^,
Κ.υίΙαμ»υ, άπεκρίδ/ι δ Γατκόνος, θέλω πλύνει τάς 
χείρά; μοι» a-foii χοριύτω. »

-^OCTr~



Εις τ». θεατρικόν όραμα υπήρχε τό άσμα « Ζή- 
τω  ό βασιλεύς, ή ερωμένη μου καί έ γώ !  ο βα
σιλεύς ο·/ όλους, ή ερωμένη δ»/ εμέ. 3) Έπε'-δή 
οέ έσπέραν τινά παρευρίσκετο ή βασίλισσα μον/, 
είς τό Οέατρον, ό άπαγγέλλω ν το ασμα ήΟοποιός, 
ευήθης ών, ένόμισεν δτ*. θέλει κολάκευσε», την βα
σίλισσαν, Οέτων άντί τού βασιλέως το ίον/όν της 
δνομα, κα». μεταστρέφο)ν το ασμα ούτως: α: Ζήτω 
ή βασίλισσα, ή ερωμένη μου καί έγώ ! ή βασί
λισσα δι’ δλους, ή ερωμένη δ».’ εμέ. »

-^roctr-
*0 παρά ττ, Γαλλική Κυβερνήσει Πρέσβυς τής 

’Α γγλ ία ς έζήτει παρά Λουδοβίκου τού ΙΔ' τήν 
άπελευΟέρωσιν τών διαμαρτυρουμένων, οΐτινες ύ- 
πηρέτουν εις τά βασιλικά πλοία μόνον και μόνον 
έ ; αιτίας τής θρησκείας των. cc Τί ήΟελεν είπεΐ 
ή * Λ. Βρεττανική Μεγαλειότης, άπήντησεν ό βα
σιλεύς τής Γαλλίας, 5ν τφ  έζήτουν τήν ελευ
θερίαν τών εις Νεβγκάτην φυλακισμένων; »  Τ1Ι- 
το δέ ήΝεβγκάτη ΙΙύργος έν Λονδίνω, ένθα έκρα- 
τούντο σιδηροδέσμιοι όλοι οΐ δολοφόνοι κα ίο ΐ με
γάλοι έγκληματίαι. — cc Μ εγαλειότατε, έπανέ- 
λαβεν ό πρέσβυς, ό βασιλεύς και σεβαστός Κύ
ριός μου ευχαρίστως ήθελε παραχωρήσει αύτούς 
εις τήν ‘Τμετέραν Μεγαλειότητα, ά/ τούς άνε- 
γνωρίζετε ώς αδελφούς σας. χ>

Γασκόνος τ ις , παρατηρούμενος δτι ετρεμε σύσ
σωμος δταν έλάμβανεν εις χεΐρας όπλα, έλεγεν: 
« ‘Η σάρξ μου τρέμει άπό φόβον διά τόν κίνδυ
νον, εις δν προβλέπει δτι Οά τήν παραφέρ^ μετ’ 
ολίγον ή άνδρεία μου! »

-̂ ΊΓΖΧΤΒ̂ -
ΈρωτηΟείς ποτε ό Βολταΐρος παρά τού Φουσσώ 

νά ειπ^ τήν γνώμην του περι μιας ωδής του, έπ ι. 
γραφομένης τ^ Α θ α ν α σ ί α ,  άπεκρίΟη· cc III- 
ντεύω  δτι ή επιστολή αΰτη δέν θέλει φΟάσει ποτέ 
εις τον πρός δν επιγράφεται. »

Δύο Καρδινάλιοι έπεσκέ^Οησάν ποτε τόν περι
ώνυμον ζωγράφον Φαφαήλον είς τό έργαστήριόν 
του και έπέκρινον διαφόρους εργασίας του. Μετα
ξύ άλλων εκαμον καί τήν παρατήρησιν δτι ό ’ Α
πόστολος Παύλος είχε παρά πολύ κόκκινον πρό- 
«τωπον. — α Ενόσω έζη, άπήντησεν ό Φαφαή- 
λοςζωηρώς, ίσως ήν χλωμότερος· ά λλ ’ ήδη έν ού- 
f avw αίσχύνεται οτι  ή ’Εκκλησία του κυβερνάται 
υπο τοιουτων ποιμένων καί λειτουργών, καί διά 
τούτο έρυΟρια. τ>

Μωρός τις, δακνόμενος ύπό τών ψύλλων, έ*δδ- 
σε τόν λύχνον του, λέγω ν. cc Τίί κάκιστα ζώα, 
τώρα δέν μέ βλέπετε πλέον! »

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ ΕΝΣΤΙΧΑ. (*)

7 .

Θαύμα ή ώραιοτης σου, φιλτάτη Π ο λ υ ξ έ ν η  ! 
rb μαρτυροΰν εγχώριοι, το λέγουν π ο λ λ ο ί  ξ ί  ν ο t.το μαρτυροΰν εγχώριοι, το λέγ(

8 .
Μαυρομμάτα και ΕανΟούλα, υφαιότης ο υ ρ α ν ί α !  

Οελ;αάροιος κι’ ωραία! Ί ' ’ ονομά τη ;; — Ο υ ρ α ν ί α *

Ο-
ΙΙο^ον φαίνεσαι ωραία, προσφιλής μοι Ά  μ α λ ί  α, 

ε!; βοστρύχους δταν πλεκης τ3ι χρυσά σου τ it μ α λ λ I α I

ίο .
Άκροσφαλε; κ ευαισΟητον τό γυναικεΤον φ υ λ ο ν 

μας κολχκεύει πάντοτε, πλήν και γυρνά τό φ ύ λ λ ο ν 
δσάκι; νοστιμεύεται ν& κάμ  ̂νέον ο ί λ ο ν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

5.
Τό ονομά μου παρίστα τετράποδον Ovjptov, 

και ταυτοχρόνους ποταμόν μεγάλον ♦ . . άλλα ποΐ',ν;

6.
Τό πρώτον μου ειν’ αριθμός, τό δεύτερόν μου φύλλον,

\  τους κήπους δέ τό ^ολον μου πολλοί ζητούν μέ ζήλον*·

7.
Πρίν να σε ’πω τό αίνιγμα 0& <te τό έΤηγ^σω, 

άλλα με τήν έςηγησιν Οα σε παραζαλίσου 
νΛλλα σέ λεγο» άπ’ εμπρός κα; άλλα άπ ’ όπίσω. 
καί βαρυτόνως βρίσκομαι άλλλ, . . . . Ο̂ι σ* ε ρωτήσω, 
αλλα και άλλα ελυες μέ τόσην ευκολίαν, 
κι’ άναγινοισκεις τό μικρόν εμέ μέ απορίαν;
Εις τό παρόν μου αίνιγμα επτάκις Ο’ άπαντησης 
τό σωμά μου Άλλ’ ήλπιζα ώς τώρα ν3ι μι λύσης.

(*) Τά έν τώ φυλλαδίω τούτω καταχωρίζομε** Λογοπαίγνι«, 
άττοτιλοΰντα συνΕχβιαν τών iv τί» Ε' Ψυλλαδίω Sr.u.oouv(imuv, 
ως και τά παρά πο’δας πρώτοΓυπα κα\ επιτυχή Α ινίγαατ* «U· 
πρΆοντα ττ,; ζωτ,ρίς φανταρίας του ιύφυους ν « υ  και άξιοτί^.·> 
ήχων φίλου Κ. Baw.spr,, οστις υπζσχεΟη να κοσμτ, ικοίστοτ· ιΑ>
t»TT7.Xô ov ολ TSioum ιΐδονς άξίολογα πονηαάτια. Σ. Κ.

8 .
Τό ολον μου έυσίατον άσΟενειαν σημαίνει.

Ή κεφαλή μου κοΓ.ν;, 
άκουσον τώρα τί Ο̂ι ’ πη 

τό άλλο 3που μενει:
Νύκτα καί ’με'ρα περπατώ τόν ίο̂ ον πάντα opouov,
 Λ Λ ’  Λ ________  ί " ________ ί * * \  > /» t /

τάς συσσωρεύσεις ταύτας. Ταούτος*εΤ.νε ό σωροί 
τών Π λ  ε ι ά ο ω ν ,  όστις φαίνεται ώς μικρόν v i- 
γθ<ί λε^καζϋν, tκτός τών διά γυμνού όρΟαλμου 
διακρινομένων G ή 7 άστέρων, άλλ ’ δστις διά τών 
τηλεσκοπίων παρετηρήθη δτι σύγκειται άπό <»I

πολλοί εις πλείστας πράςειςτων έμΐ λαμβάνουν νόμον. I ωραίους αστέρας, συσσωρευμένους έντός μικρού
Κινούμαι, άλλ ακίνητον στέκομαι δπου κείμαι* 
σ ΐ κάμνω ^ρκον, φίλε μου, άναίσΟητον πως εΤμαι.

Ά λλ’ #μως, τί να σε είπω;
Αχ, άσπλαγχνε! καρδιοκτυπώ, 

καί εΤσαι συ αίτία.

9

οιαστήματος καί σχετικώς μεμονωμένους εις τόν 
ουρανόν νΑλλος τοιούτος ύποφώσκων σωρός εΐνε 
ό αστερισμός 5 καλούμενος Κό μη  της Β ε ρ ε 
ν ί κ η ς ,  άλλά μάλλον διακεχυμένος και συν
τεθειμένος έκ πολύ πλειοτέρων άστέρων. Εις δέ 
τον αστερισμόν τού Κ α ρ κ ί ν ο υ  παρατηρειτα·

ά,τοκόψης, τότε πάλιν μ* άπαντας ειςκαΟι πλοΐον. . , t . , „
σα ισχυρότερα τηλεσκοπία οπως διαλυΟή, παοα-

1 P ill 0P10H Μ. ΒΛΝΜΕΡΙ1Σ. I τηρείται είς τήν λαβήν τού Ξ ί φ ο υ ς  τού II ε ο-
σ έ ω ς .

ΑΙ κηλΐδες αυται, αί ^ίπτουσαι φώς ώχοόν δ- 
μοιον ομίχλη ή φωσφόρω, έξελήφΟ/ισαν πολλά- 
κις άντί κομητών άνευ ουράς· άλλά τό άπλανές 
και στάσιμον αύτών άποδεικνύει δτι δέν είνε κο« 
μήται. Παρατηρήσεις τών νεωτέρων άστρονόμο>ν, 
γενομεναι έπί τών φαινομένων τούτων δι’ ισχυ
ρών τηλεσκοπίων, εύρον δτι αί κηλΐδες αυται 
απαρτίζονται, ώς εΐρηται, ύπό πληΟύος άστέρων 
συσσωρευμένων άλλεπαλλήλως ώς οΐ τοΰ Γαλα.
ξ».ου, και παρουσιαζόντων καταπληκτικήν δψιν 
φωτεινής μάζης. Πολλοί τών σωρών τούτων εχου- 

σχήμα άκριβώς στρογγύλον, καί άντιστοιχοΰ- 
σιν έντελώς είς τήν ιδέαν σφαιροειδούς διαστήμα
τος πεπληρωμένου ύπό άστέρων, μεμονωμένου εις 
τάς ουρανίους εκτάσεις καί συσταίνοντος ιδίαν 
οικογένειαν, διευΟυνομένην ύπό ιδίων νόμων. Μα, 
ταίως ήθελε πειραΟή τις νά άριΟμήσιρ τούς άστέ- 
ρας εις τινας τών σφαιρικών τούτων σωρών, δι
ότι παρετηρήθη οτι πολλοί έξ αυτών περιέχουσι 

ΕΓπχτ. τω θ>ω, ώ; ΰχ·>Μχβτί I «ύ λά χισ τβ ν  10 εως 20  χιλιάδας άστέρων σ υ ν .
«  τά ίρ γ« Σου ! · I «σφιγμένων εις κυκλικόν διάστημα, τού όποίου ή

Ψλλα. ΞΕ\ 3. I

I τό καλυπτόμενον ύπό τοΰ δίσκου τής Σελήνης. 
^ίοΛΑΑΚΙΣ, ^ίπτοντες τούς οφθαλμούς ή- ‘ϊπ έρ  τά τετρακισχίλια τοιαύτα συμπλέγματα 

μών είς τόν ουρανόν ώραίαν τινά νύκτα, παρα-|νεφελοειδών άστέρων ύπάρχουσι μή διαλυΟέντα 
τηρούμεν, έ κ τ ο ς  τού πελωρίου συμπλέγματος τού I ούδέ καταμετρηβέντα εισέτι· διότι πάσα αύξη- 
Γαλαξίου, φωτεινάς τινας κηλίδας μεμονωμέναςΙ σις οπτικής δυνάμεως διαλύει μέν τινας τών ά- 
ή πυκνούς σωοους άστέρων, τ'^δε κάκεΐσε άτά .Ιδ ιαλύτων μέχρι τουδε, άλλ’ είσδύουσα είς με- 
κτως έρ^ιμμένων, οΐτινες φαίνονται μάλλον συμ-| γαλτ4τερας εκτάσεις, ανακαλύπτει νεα συρ.πλεγ- 
πειςυκνωμένοι ή οί γειτνιάζοντες αύτοΐς· τούτο Ιματα νεφελοειδών, άπαιτούντα νέαν αύξησιν 
έ μας παρακινεί νά παραδεχδώμεν δ τ ι  α ι τ ί α  τ ι ς  οπτικής δυνάμεως δπως διαλυΟώσιν είς αστέρας, 

γενική , και ούχί απλώς ή τύχη, έπεστάτησεν εις] Δέν είνε δέ στερημένη πιθανότητος ή γνώμη τών

ΛΓ ΣΙΣ

TOT VII’ ΑΡΙΘΜΟΝ I 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Τύρος — τυρός.

Ο  ΕΝΑCTPOi ΟΥΡΑΝΟ^·

(ΙΙρωτότυπον),

Νεοελοειοεΐς αστέρες.



τομμύρια έτών δπως φΟάσ*$ εξ αυτών προς ημάς. 
01 νεφελοειδείς αστέρες πολλάκις παρουσια-

ρας άλλοτε ασθενούς φωτός φΟίνοντος άκατα- 
π ά ν τω ς  κατά π ίτα ν  διεύθυνσιν, άλλοτε δε τ ε . 
λευτώντος αίφνης· ώστε παρουσιάζονται έν γενει 
ύπό μεγάλην ποικιλίαν όψεων. Κατά τό !<>.)(> ο 
περίφημος αστρονόμος Ούίγενσιος άνεκαλυψεν α- 
ξιολογώτατον τοιουτου ειοους αστέρα, το./ 
τΓ«υ Ώ ρ ί ω ν ο * ,  δστις κέκτηται και τό πλε 
νέκτημα νά *(,νε ό πρώτος παρατηρηθείς έςαπλούς. 
Συνίσταται οέ άπαν τούτο τό έξοχον φαινόμενον 
άπό μικράς μάζας ήπόκους νεφελώοεις, προσκε- 
κολλημένους κατά τά χείλη εις πλήθος μικρών 
άστέρων, κατ’έξοχήν οε εις τον ρηΟεντα σημαν
τικόν αστέρα, δστις περικυκλούται υπο νεφελώ
δους άτμοσ^αίοας, αξιοσημείωτου οια την εντα .

^  f t
σιν αυτής και τό παρ άο οξο ν του σήμ ατος, ως 
και διά τάς μεταβολάς τής λαμψεως και τας αμ
φιβόλους μορφάς της. ‘Ο "Ερσχελλος ακολούθως 
άνεκάλυψε περι τον αστέρα τούτον I ΛΟ αστείας 
μεταξύ δεκάτου πέμπτου και δεκάτου ογδόου 
μεγέθους, τό δε πελώριον τηλεσκοπιον του Λορ. 
δου 4Ρός, εις τό όποιον χρεωστεΐται κατα μεγα 
μέρος ή λύσις πολλών άδιαλύτων τέως ουρανίων 
φαινομένων, ού μόνον διέλυσεν εις χιλιάοας α
στέρων τά πλεΐστον μέρος του υπο του αστέρος 
τούτου αποτελουμένου τραπεζίου η συμπλέγματος, 
άλλά και τόν πυρήνα αύτού διήρε σε ν εις πλειο . 
τέρους τών εξ άστέρων.

Μεταξύ δέ τών νεφελοειδών άστέρων, τών ε- 
νόντων συμμετρίαν μορφής, καί τούς οποίους 
άδιστάκτως πρέπει νά Οεωρώμεν ώς συστήματα 
Ιδιαιτέρας φύσεως, δσον μυστηριώδες και αν τ,νε 
ή κατασκευή αύτών και ό προορισμός, (διότι πα- 
ρετηρήδησαν εσχάτως και δακτυλιοειδείς ή τ ε . 
τρημένοι τοιοΰτοι νεφελοειδείς αστέρες), δύο πρό 
πάντων εΐλκυσαν τήν προσοχήν τών αστρονό
μων ώς άξιολογώτεροι και λαμπράν παρουσιά
ζοντας θέαν έν τψ  ούρανίφ στερεωματι. Και ό 
μέν πρώτος, παρατηρηθείς ύπό τού ‘Ερσχελλου, 
συνισταται εις νεφελότητα άκριβώς σφαιροειδή, 
•πλατείαν και λαμπράν, περικυκλουμένην ύπό δι
πλού δακτυλίου εις μεγάλην άπόστασιν άπό τής 
σφαίρας· τό τηλεσκοπιον μάλιστα τού Λόρδου 
‘1*ός ειοεν αύτόν μεταδεολημένον ε ις  λαμπροτά. 
την σπείραν εις είδος κοχλίου. fc0  δέ δεύτερος

σύγκειτα ι έκ δύο νεφελοειδών, έλαφρώς ωοειδών 
και εις μέγαν βαθμόν συμπυκνώσεως καί λαμ
πρότητάς, άρκούντως άπεχόντων άπ’ άλλήλων 
και ήνωμένων διά τίνος στενής τα ινίας, τής αύ 
τής σχεδόν πυκνότητος· ελαφρά δέ ατμόσφαιρα 
νεφελώδης περικαλύπτει συγχρόνως άμφοτέρας 
τάς διδύμους ταύτας σφαίρας, και φαίνεται συμ- 
πληρούσα τό σύστημα.

Τινές τών νεφελοειδών τούτων άστέρων εισ ιν α
ληθής μυρμηκιά άστέρων ρύτο) παρετηρήΟη νεφε
λώδης τ ις , μόλις κατέχωντό δέκατον τής φαινομέ- 
νης έπιφανείας τής Σελήνης, και έν τούτοις περί- 
έχων πλέον τών 20,000 άστέρων. 01 δέ μή δια
λυτοί τών νεφελοειδών παρέχουσι θέαν τοσούτω 
διάφορον τής τών πρώτων, ώστε ουνανται νά 
Οεωρηθώσιν ώς ούράνια σώματα Ιδιαιτέρας φύ
σεως· παρουσιάζουσι δέ τάς πλέον παραοοξους ό
ψεις, άλλοτε άνωμάλους ώς τά ύπο τών άνεμων 
ταραττόμενα νέφη, άλλοτε δε έξ εναντίας μιας 
ά ξιοπ αρ ατη ρ ήτου ομαλ ότη το ς.

Μόλις έκατοντάς παρήλΟεν έτών άφότου παρε. 
τηρήθ/j ή φύσις τών νεφελοειδών αστέρων. Πλήν 
τί εστι διάστημα ένός αιώνος διά φαινόμενα, ών 
ή πλήρης θεωρία άπαιτεΐ ϊσως μέγαν άριΟμόν 
υ,υοιάδων έτών; Και δμως άρκετά προεοη, δυνά-I t ' ‘ 1 1
με θα ε ιπ εΐν , ή έπιστήμη, όρίσασα πολλάς τών 
μυστηριωδών τούτων σωμάτων ιδιότητας· η προ- 
τερον ώς απλή ύπόΟεσις παρά τισ ι τών αστρο
νόμων παραδεχΟεΐσα ιδέα τής μεταβολής τών 
νεφελοειδών εις άστέρας, έγένετο ήδη έκτος πά- 
σης αμφιβολίας διά τών μεγαλοπρεπών τού Έ ρ. 
σχέλλου παρατηρήσεων. Πλήν δέν πρέπει νά νο- 
μίζομεν δτι οΐ νεφελοειδείς μεταβάλλονται εις 
άστέρας πρό τών οφθαλμών τού παρατ^ρητού· αι 
αεταυιοοφώσεις αύται δέν δύνανται νά συμπλη-» I i i ’  *
ρωΟώσιν είμή λίαν βραδέως, ϊσως έν διαστήματι 
Εκατομμυρίων έτών. Και δμως ό Ι^ρσχελλος και 
άλλοι άστρονόμοι, άκολουΟήσαντες έπιμόνως τάς
φάσεις τής μεταοολης των, προεοησαν μέχρι του 
νά προσδιορίσωσι τάς ηλικίας πολλών νεφελο- 
ειοών, άπαράλλακτα ώς τόν πραγματογνώμονα 
έκεΐνον, δστις, £ίπτων βλέμμα έπι τών ένός και 
τού αύτού ειοους δένδρων, ατινα άποτελούσι τόν 
πληθυσμόν ένός δάσους, δίδει ακριβή υπολογι
σμόν τών προόδων τής βλαστήσεώς τ ω ν  Και 
δμως, μή λησμονώμεν ότι ή Οαυμασιωτέρα των 
τολμηρών τούτων ανακαλύψεων δεν ισχύει οπο)ς 
άναιρέσττ; τήν ιδέαν δτι ν, αστρονομία εύρίσκεται 
είσέτι εις τα σπάργανά τ/',ς.

Τ .


