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— Πλήν δέν κομπορ^/,μονώ διόλου, νομίζω, αν 
εϊπω δτι έγώ ήξιώθην κάτι περισσότερον άπό ά- 
πλουν βλέμμα. ·*

— Τό πιστεύω. Πρόσωπόν εύγενες καί ώραΐον, 
περιουσία άσχετά σημαντική, μεγάλη Αυστριακή 
σπάθ/i κα ·̂ χρυσοκέντητοι έπωμ ίδες.. . .  Ιδού δσα 
αρκουν διά νά σαγηνεύσωσιν δλας τάς τοιού^υ 
είδους Σειρήνας. Πλήν, πίστευσόν με, πολύ έπ«. 
θύμουν νά έμάνθανον λεπτομερώς τάς μ «τ ’ αύτ/;ς 
σχέσεις σου.

— Νεανικαί'τρέλλαι! Ούδέ βλέπω κατά πόσον 
δύναται νά' σέ θέλξτρ ή Ιστορία μου αυτη.

— Ό χι! δχι!· Παιδιόθεν τόσον μΙγάλή* κλί- 
σιν αισθάνομαι πρός τήν μουσικήν καί τήν ποί*/)-·* 
σιν, ώ ιτε  καταντώ παράφορος άπό τά κελαδή
ματα αύτών τών άηδόνων τής .καλής μας Αύσο. 
νίας· (*) ώς έκ τούτου καί επιθυμώ νά εξιχνιάζω . 
συχνότατα "τά περί ριύτάς, καί μάλιστα μέ θέλ
γουν ύπερβαλλόντως δσα άποβλέπουσι <&ήν ώ
ρα ία ν Σορσίνην. , ,

— Τότε λοιπόν άνάγκη νά ύπα/^ύσω oSH jgttP 
παραμικρας αντιλογίας είς τήν Ο έλ/,σίν^^^Ας^' 
σέ ε ΐπ ω ’λ^πόν πώς.έγνώρισα τήν Σορσίνην. »

Καί ό τόν έπενδύτ/,ν φορών έπλήρωσε καί αύ- 
θις τά ποτήρια· ό δε άξιωματικός, π ιώ ν. καί ά - ' 
νοοθώσας τον ξανθόν* κα ΐλ ΐπ τό ν  αύτού μύστακα,

Η ΖΗΑΟΤΪΠΙΑ

β  1 0 m  11  ' εν έκ τών ωραίων καφενεί-ων 
'τής Νεαπόλεως έκάθ/,ντο'δύο νέοι, 

•Ιχοντες άπέναντι αυτών φιάλην' έξαιρέτου οίνου. 
Και ό μέν ε£ς έξ αύτών, άξιωματικός ών, εφερε 
χρυσας έπωμίδας καί μακράν σπάθ/,ν, ό δέ έτε
ρος μακρόν μόνον μέλανα έ,τενδύτην ήτο περι. 
βεβλημένος. Μετά τό πρώτον ποτήριον, ό φέρων 
φόν έπενδύτην, διακόψας πρώτος τήν σιωπήν, 
ε ίπ ε :

cc Λοιπόν, λοχαγέ μου ‘Ερρίκε, εγνώρισας τήν 
περίφημον εκείνην βασίλισσαν τού 'Ιταλικού θε
άτρου, τήν άξιολάτρευτον Σορσίνην;

— Έσχον τήν γνωριμίαν της» άπεκρίθ^ ό α
ξιωματικός, καί δύναμαι μάλιστα νά καυχηθώ 
οιά τούτο.

— Καί θά ήτο, άν δέν άπατώμοα, τόν και
ρόν καθ’ δν ήνθει είς τήν Βρεσκίαν;

— Καί πού δέν ήνθει; Είς τήν Βολωνίαν, είς 
τήν Πάρμαν, είς τήν Βενετίαν, είς τήν Νεάπολιν, 
είς δλην έν γένει τήν ’Ιταλίαν. . .

— Περιττόν στοχάζομαι νά σέ έρωτήσω, αν ή 
μετ’ αύτής γνωριμία σου ύπήρξε μία τών καλυ
τέρων εποχών τής ζωής σου· μεγάλη τιμή ήτο 
νά ήξιουτό τις καί ένός μόνου βλέμματος τού ου-

ήρξατο ουτω.τής διηγήσεως

(*) Οντως Ιχλίϊβη $ *£τοιλί* tb πρώτον, ώ ; οικϊι&ιΓολ tab

ρανίου εκείνου πλάσματος. τών Λνσονων, αύτοχθονων **το(κων.



cc IΙρό τεσσάρων ή πέντε έ τ ώ ν . . .  να !, άκρι. 
βώς πρό;πέντε έτών, άπεστάλη το σύνταγμά μας 
διά νά χαθίς/j τήν φρουράν της Βρεσκίας. Κατ’ 
εκείνην τήν εποχήν έθαυματούργει έκεΐ ή περί
φημος Σορσίνη, κα! ίπασα  ή πόλις άντήχει μετά 
παραφοράς άπο τούς> έπαίνους της. Τρεις φοράς 
συνέπεσε νά τήν ΐδω καί έγώ εΐς το θέατρον, 
καΐ-σέ βεβαιώ οτι ποτέ βλέμμα γυναικός δέν 
συνεκίνησεν ουτω τήν καρδίαν μου ώς τό ιδικόν της.

— ΙΙλήν καί όσοι τήνεβλεπον, λοχαγέ μου, 
έπάΟαίνον τό ίδιον.

— Έκείνη δμως κατ’ άρχάς μέ έδειξεν άπε. 
ρίγραπτον ψυχρότητα. Έ πιστολα!, ή μία κατό
πιν τής άλλης, ώραιόταται άνθοδέσμαι, πολύ
τιμα κοσμήματα, τά πάντα έν γένει Οπήρξαν 
ανωφελή. *Η Σορσίνη είχε δώσει τόν λόγον της 
ε’ις ενα τεχνίτην. .. >

— .Και αύτός ήτο ζωγράφος, αν δέν λανΟάνωμαι.
— Είτε ζωγράφος ήτο είτε άλλοτι,;αόιάφορον· 

τούτο μόνον γνωρίζω, δτι τόσον ζ/,λότυπος.ήτο 
διότι τήν έΟαύμαζεν ό κόσμος, ώστε έμελέτα 
κατ’ έκείνας τάς ήμέρας νά τήν νυμφευθ'β διάνα 
τήν άποσπάστ) άπό τούς θριάμβους τη'ς. Έ νφ  δέ 
έγώ  ή μην* πάντΥ| άπηλπίσμένος, αίφνιδίως μοι 
παρουσιάζεται δι’άγνώστου χειρδς βτιστολή τής 
Σορσίνης. > .

— Επιστολή άπό τήν ΣορσΙνην! είσαι τφ - 
όντι ευδαίμων! Και τ ί  σέ έγραφε;

— Πολλά άλλα γλυκά λόγια , είς τό τέλος 
τών οποίων ειχε κα! αύτήν τήν παραγγελ ίαν: 
cc Λύριον, περί λύχνων άφάς, σέ προσμένω είς 
τό άγροκήπιον Μοντεφιάσκον. »  /

— Κα! σύ τ ί εκαμες τότε; 5
— Νόστιμος έρώτησις! ετρεξα μέ τά τέσσαρα. 

’ — ^Λ ! να ι, ενθυμούμαι! Εκείνην τήν έσπεραν 
έδίδετο παράστασις· θά ήσο βέβαια’ κα! σύ εΐς 
τών προσκεκλημένων.•4 .  11

— ’ Oyi! άλλά κατώρθωσα νά εισέλΟω μέ 
τρόπον ή σπάθη του στρατιωτικού γνωρίζεις 
ότι είς πάσαν περίστασιν χρησιμεύει ώς άξιό- 

’είσιτήριον.
.-^^ρ^^.ξακολούθει λοιπόν.

‘ -r*rO! θάλαμοι και ο! κήποι ήσαν κατάφωτοι 
και ήμιλλώντο κατά τήν λάμψιν μέ τόν ούρανόν, 
δστις ήτο πλήρης φωτάυγών άστέρων. Ιίληθύς 
τρισολβίων είσήρχετο τήν ώραν εκείνην ε!ς τήν 
αίθουσαν, άλλοι δέ ε’ισέδύον ε!ς τούς κήπους, 
κα! ε!ς ολων τό στόμα διέτρεχε τό ηλεκτρικόν 
δνομα τής Σορσίνης, ήτις .άπό δύο ήδη έτών ήτο 
ή μόνη άγαλλίασις τής πόλεως, κα! ήτις Ιμελλε 
τήν έπιόΰσαν νά παραστήστρ διά τελευταίαν φο
ράν κά! πρός ΐδιόν της όφελος.

— Κα! ήλθον λοιπόν νά τήνΐδωσι κα! νά 
τήν άκούσωσι κα! εκείνην τήν έσπίραν;

— Έτρεξαν άπό είκοσι λεύγας μακράν διά 
νά τήν θαυμάσωσιν. Ά λ λ ’ έπ ! τό προκείμενον ά
μα εγω είσήλθον, διευθύνθην πρός τό δωμάτιον 
όπου ή Σορσίνη έκαλλωπίζετο,' κα! έκεΐ είδον 
την Νηρηΐοα ταυτην ενοεδυμένην λευκοτάτην κα! 
οιαφανή μεταξωτήν έσθήτα, κα! έπ! κεφαλής φέ- 
ρουσαν στέφανον έκ λευκών άνθέων ήτο δέ έπ- 
ηρβισμένη έπί τίνος κιγκλίδος ώς άγαλμα___

Προσμένουσα βέβαια ως ή ΊΙρώ τόν Λέανδρον!
—Έσπευσα λοιπόν κατ’ ευθείαν πρός α ύ ;ή ν , 

κα! ό θόρυβος τών βημάτων μου τήν διέκοψεν έκ 
τού ρεμβασμού της.

cc — Είσαι ό λοχαγός <Ερόΐκος; . . .  μέ είπε 
γλυκεία τ η  φων^, κα! τά ωτά μου ένόμισα ότι 
τήν στιγμήν εκείνην έπλήχθησαν άπό ούράνιον 
αρμονίαν.

cc—Έγ ώ είμαι, Κυρία μου, τ^ άπεκρίθην, κα! 
λογίζομαι ό εύτυχέστερος τών θνητών, διότι τήν 
ώραν ταύτην εύρίσκομαι ένώπιόν σου.

<c — Σ ύ ;. . τό γνω ρ ίζω .. . .  έπανέλαβε διά 
τής αύτής φωνής πάντοτε· έγώ όμως δέν ήξεύ- 
ρω οιατί τρέμω !. . .  Ms φαίνεται ότι έκαμα α
νοησίαν, επρόσθεσεν ανό ’Ιούλιος ήρχετο τώρα;

cc — ‘Ο ’Ιούλιος! έφώναξα· κα! ποιος εΐνε αύ
τός ό ’Ιούλιος; · . -

cc — Εινε εκείνος, εις τόν όποιον έδωσα τήν 
όλεΟρίαν * ύπόσχεσιν νά γ ίνω  Ιδικήτου. Είνε τφ - 
όντι μέγας " ζωγράφος, άλλ ’ έ/ει πνεύμα πολύ 
περιωρισμένον, κα! ή άγάπη του μο! είνε βάρος 
άφόρητον. »  *
) — Τφόντι! ουτω σέ είπε, λ ο ^ γ έ ;  ·

— Να!, ουτω μέ είπε φρίσσουσα, κα! οΐ με
γάλοι οφθαλμοί της έβούρκωσαν. Τήν στιγμήν δέ 
έκείνη ν θόρυβος φωνών ήκούσθη, κα! φώτα έοά- 
νησαν άπό παραθύρου είς παράθορον, άντανα- 
κλώμενα εις τό μέρος δπου είμεθα.

cc — Με ζητούν, είπεν ή Σορσίνη· πρέπει νά 
έτοιμασθώ [διά τήν παράστασιν. Κλαΐέ με, ‘E i- 
£ΐκε, κα! φύγε άμέσως!

« — 4Γγία ινε, θεά μου! άπεκρίθην. »
Κα! άσπασθείς τήν χεΐρα αύτή*, έπήδησα ά

νωθεν τών κιγκλίδων κα! εύρέθην εις τόν κήπον. 
Μετά τινας δέ στιγμάς, ένώ ετι Ιστάμην άτε- 
νίζων πρός τά άνω, τό ούράνιον' αύτό πλάσμα 
έκβάλλει δν άνθος άπό τό στέμμα του κα! Εν 
δακτυλίδιον έκ τής άλαβαστρίνης χειρός του, και 
£ίψαν αύτά κάτω, «  Πρός άνάμνησιν! »  μέ ε ί 
πε μετ’ άγγελικής φωνής.

— Κα! αύτού τελειώνει ή Ιστορία σου, λο- 
χαγέ;

— Σχεδόν* πλήν πρόσμεινε νά άχούσ ,̂ς καί [μνηστήρ της, μαβών δτι είχβ χάμει γνωριμίαν 
τό άστεϊον έπεισόδιόν της. Τήν έπιοϋσαν τής έ . μετά τίνος άξιωματιχοΰ, έφόνευσεν αύτήν ‘ τήν 
σπέρας έχείνης, τό βέατρον τής Βρεσχίας ήτο|προλα£ούσαν νύχτα. ‘II τελευταία α ίτη είχασί*

ftλαμπρώς φωταγωγημένον, χαΐ προγράμματα, διά μέ ε'χαμε νά στυλώσω τό ούς, ώς ό ίππος-οστις 
μεγάλων γεγραμμένα χρυσών χαραχτήρων, προ.Ιπρώτην φοράν άχούει τήν πολεμιχήν σάλπ ιγγα  
εμήνυον μετ’ έμφάσεως τήν Σ β μ ι ρ ά μ ι δ α ,  μ ε .Iε ΐς  τήν μάχην. Επίτηδες ελαβον χα>. έγώ μέαος 
λόδραμα διά τήν τελευταίαν παράστασιν χαι πρός εΐς τήν συνδιάλεξιν τοΰ σωρού τούτου, άλλ 'ού- 
όφελος τής Σορσίνης. Τό πλήθος συνέρρευσε μεθ’ |δέν μετά Οετιχότητος ήδυνήΟην νά μάθω. Σέ ά .

ίάσανον έδοκίμασα
απαίσια φανταζ<:μι·.

μη σε μετα μεγάλου Οορυβου* ή πλατεία και τα I — Α^λο τίποτε λοιπόν, λοχαγέ, δέν γνωρί- 
θεωρεΐχ ύπερεχείλησαν, κα! έδώ μέν φωνα! κα! ζεις περ! αύτής; * ,

τό όποιον 
εγεινε κό- 

ξέβαλεν άπό

ελειψε νά σπάσ^ς τήν φιάλην κα! τά ποτήρια
— Λυτή δμως. . . .  αύτή; , . · δέν λέγεις τ ί-  I άπό τήν παράξενον αύτήν ταραχήν σου! 

ποτε περι αυτής! I — Ναί} ^χεις δίκαιον έσυλλογιζόμην ,πόσον
— Δι’ αύτήν δά εΐνε ό λόγος. ’Αμέσως μετά Ιπαραδόξως έκεΐ δπου ρελειόνει ή ιδική σου ί -  

τήν έναρξιν τής μουσικής, τό δημόσιον, εμπλεον Ιστορία, τήν οποίαν άμυδρώς έγνώριζον, άρχεται 
άγαλλιάσεως, έζή'Γησε δι’ έπανειλημμένων χεί-Ιάλλη* εις τήν όποιαν εχω καλλ ίσ τα ς . πληρο- 
ροκροτήτεων τήν έμφάνισιν τής Σορσίνης, ά λλ ’ ΙφΟρίας.
ή αύλαία ένόμιζες δτι ήτο καθηλωμένη έπ ! τού I — Τί λέγε ις ; Πώς! γνωρίζεις τφόντι τ ί ά- 
έίάφους. Λ! φωνα! κα! ο! ποδοβολητο! έδιπλα- Ιπέγεινεν ή Σορσίνη;
σιάτθησαν, άλλ ’ούκ ήν άκρόασις· γογγυσμοί ήρ .Ι — Βεβαιότατα,· κα! α ΐ πληροφορίαι μου έλ*/. 
χησαν ήδη νά λαμβάνωσι χώραν, κα! ή λύσσα ΙφΟησαν έξ αύτής τής πηγή*, 
ήτο έζωγραφημένη έπ ! τού προσώπου πάντων I ‘θ 'άξιωματικός έκένωσεν απασαν σχεδόν τήν 
καθ’δσον παρήρχοντο αί στιγμα ί. Έθραυσαν τά Iφιάλην ε!ς' τά  ποτήρια· .άφού δέ επιον άμφότερ?ι, 
καθίσματα, κα! ήπείλουν νά κάμωσι μεγαλ^τέ-1 — Λάβε λοιμόν τό- μέρος'σου, Κύριε,, ε ίπε, κα!
ρας ζημίας. Τέλος ή αύλαία άνεπετάσθη, ά λ λ Ί λ έγ ε  μοι τάς π^νηροφορίας σου. . 
άντ! τής Σορσίνης έφάνη κατηφής ό διευθυντής Τότε ό τόν μέλανα ύπενδύτην φορών έλάλη- 
τού θεάτρου, τρεις βαθυτάτας έκτελών ύποκλί-|σ·ν ουτω: 
σεις· μεγάλη τότε έβασίλευσε σιωπή. <c Κύριοι, 
είπε, μάτην έζητήσαμεν πανταχού νά ευρωμεν 
τήν παραστάτριαν δυστυχώς αύτή έγένετο ά
φαντος! . . .  2) θανατηφόρον βέλος επληξε το. 
στήθός μου,' πάντες δε εμενον σιωπηλή κα! 
λάλοι, νομίζον.τες δτι έβλεπον δνειρον ·-τέλος,, 
έγερθέντες έν άπελπισία , έξήλθον περίλυποι κα! 
ώς συρόμενρι ό εΐς ύπό τού άλλου.- Σωρό! δΊκ - 
τός τού θε’άτρου έσχηματίσθησαν, κα! διάφοροι ■. . . .  . :
έγίνόντο εικασίαι περ! τής παραδόξου ταύτης Γ . ς|§ΡΐΑΚΟΝΤΑ έτών ,μολνς ^ η ν »  ^ταν.μο\ 
άναλήψεως τής Σορσίνης. Κα! οΐ μέν ελ'εγον $τ\} Ι^παρουσιάσθη δευτέραν φοράν ενθυμούμαι 8ε ότι 
μετανοήσασα διά τήν κοσμικήν ζωήν της, άπήλ-|ήτο έσπέρα τού Όκτωβρίου.
Οεν

τού ‘Γμεναίου, άνεχώρησε διά τήν Γαλλίαν με- Ιδυνατισμένος, χωρίς, να η^ε^ρω διατι· πρό πολ^ 
ταμφιεσθεΐσα ώς λαθρέμπορος* ά^λοι δε δτι, ό]?νθύ ήμην τοιούτος, κα! χωρίς να με ευχάριστή,

(σΕπεται τδ’ τέλος)·

II Ε Κ Α Ε ΙΨ Α ΐΑ  ESQTIKIl·

(Συνέχεια κα! τέλος).
VJ I

Β '.
· ·  • - ν .

Λ
V ’ν:

εν ε ι ς ‘Ρώμην, άποφασίσασα νά γίν^ καλογραία· I Είχον εξέλθει τής πόλεως μο νος, κα! Ιβάοΐ-
! οέ δτι, δειλιώσα νά ύποβληθή ύπό τόν ζυγόν Ιζον άσκόπως οιά τών πεοιαοων, κατ^φης και ά-

_ Γ * . . 1 I I ' » ί Ί »·J.t.Λ. ί  » _/ι ·



έζήτουν τήν έρημίαν. ‘Ο ουρανό; ήτο σκεπασμέ
νος μέ πυκνά νέφη* ψυχρός βορέας κατέβαλλε 
μέ άπαίσιον κρότον τά. έσχατα φύλλα τών οεν. 
δρων, καί τά άσφάλτια οεν el/ον οιά στολισμόν 
είμή’ τούς καρπούς 'ίων. ‘Τλακαί πένθιμοι, α ι. 
τινες ήρχοντο άπο μεμακ^υσμένην τινα επαυλ'.ν. 
καί λεπτή  τ*.ς στήλη κυανοειδούς καπνού, υψου. 
μένου διά τών κλώνων, απεκαλ>πτον μένα την 
ζωήν ε’.ς τάς έρήμους έκείνας πεοιαοας. Έ ν του- 
τοις, μερικά φοβισμένα πτηνά επέτων εοώ κα* 
έκεί άπό κλώνος εις κλώνα, κόρακες οέ έσπίλο. 
νον τήν πείιάδα και τάγματα γερανών έβραδυ- 
πέτων στοιχηδόν εις τον συννεφώδη αιθέρα τής 
έσπέρας.

Έβάδιζον, μιγνύων τήν ψυχήν μου είς τής φύ
σεως το πένθος, διότι πρό πολλοΰ με ε·χε κατα
λάβει, καθώς τήν φύσιν, ή ψυχρά εκείνη μελαγ
χολία, ήτις συνοδεύει τό τέλος τών ωραίων ή 
μερων. Καθήσας πλησίον άπογυμνωζεισης βατού, 
«Ιδον διαβαινούσας πλησίον μου ούο γραίας με 
βάδισμα βραδύ, σκυμμένας έ::άστην ύπό δέμα 
λαυσοξύλο)ν, προμήθειας τού χειμώνος, ήν έρερον 
ε ίς  τήν καλύβην των.

Παράδοξος άνάμνησις! άλλό:«τος παρομοίωσις! 
Άπό τήν Ιδίαν Οέσιν, δπου τότε ευρισκόμην, εί 
χον πολύ πρότερον, κατά τήν άλησμόνητον έκεί- 
νην έσπέραν τού Μαίου, ίδεί διαβαίνουταν όμά- 
οα κορασίων, τά όποια συνείχοντο διά τής χ ε ι
ρός και έπέστρεφον τραγφδούντα· τότε ήμ ην 
οεκαεξαετής, κ α ί ή  βάτος ήνθει. Έκρυψα τήν 
κεφαλήν μεταξύ τών χειρών μου, καί άναπολών 
τάς ήμέρας δσαι εί/ον διατρέξει μεταξύ τής έ
σπέρας τού Μαΐου καΐ τής παρούσης τού ’Οκτω
βρίου, έβυθίσθην αίφνης εις θλιβεράν καί βα- 
θείαν άΟυμίαν.
 ̂ °Οταν ήγέρθ/',ν, είδον ολίγα βήματα εμπρο. 
σθέν μου ώχράν τινα μορφήν, ή όποία μέ έπ α . 
ρατήρει μέ ήθος τεθλίμμένον. Είχε τόσον μ ετα . 
έληθή, ώστε εδίστασα νά τήν γνωρίσω . Δέν υ 
πήρχε πλέον περί αύτήν ή φωτοβόλος έ κείνη 
Ατμόσφαιρα, ητις, δταν πρώτην φοράν μοί έπα . 
ρουσιάσθη, τήν περιετύλισσεν. Καταξεσχισμένος 
χ ιτώ ν έδβίκνυε τό εύμοοφον πληγωμένον σ τη . 
θός της, οΐ πόδες της ήσαν αίματωμένοι, καί οΐ 
βραχίονές της έπιπτον χωρίς ζωήν είς τά κάτισ . 
χνα πλευρά της· τό κυανούν τών οφθαλμών της 
•Ιχε κατά τόπους χάσει τήν ζωηρότητά του, καί 
τά δάκρυα είχον χαράξει τά ίχνη των έπ ί τών 
πελιδνών παρειών της. *Η δυστυχής μόλις έ . 
στεκεν είς τούς πόδας της, καί ώς μαραμμένος 
και θραυσθείς κατά τόν κορμόν κρίνος έφαίνετο 
κλίνουσα πρός τήν γήν.

ο: Τί θέλεις; τήν ήρώτησα.
— Φίλε, έφθασεν ή ώρα, καθ’ ήν θά χωρισθώ- 

μεν. Πριν σέ άφήσω διά παντός, ήΟέλησα νά σοί 
είπω  τό τελευταίον χ α ΐ ρ ε !  έ ψιθύρισε μέ όδυ- 
νηράν φωνήν, θλιβερωτέραν τού χειμερινού ά- 
νέαου·t

— Φύγε! αχ! φύγε, ψεύστρια εξωτική! Τί 
έκαμες δι’ εμέ; Πού εινε τά άγαθά, τά όποία μέ 
εταξες; ματαίω ; τά έζήτησα είς τό στάδιον τού 
βίου μου. Πού είνε οι θησαυροί, τούς όποιους θά 
οιεσκόρπιζες εις τά βήματά μου; δέν εύρον π α ν . 
ταχού είμή πενίαν. Τί εγεινε τό διάδημα, τό 
ό π ο ί/V Οά μού έθετε; είς τό μέτωπον; ή κεφα
λή μου δέν εφερεν είμή τόν άκάνθινον στέφανον. 
Πού εινε ή λαμπρά παραπομπή, τήν οποίαν ύ- 
πέσχεσ* νά σχημάτισες περί εμέ; παραπομπήν 
άλλην δέν έτυχον είμή τήν απελπ ισ ίαν καί τήν 
ερημιάν. Λέγεις νά χωρίσθώμεν· άλλά τ ί κοινόν 
υπήρξε ποτέ μεταξύ μας, εκτός αν ήσο ό δαί
μων τής θλίψεως; Ά χ ! άν πραγματικώς μέ ή .  
κολούθ'σες παντού, καί αν πανταχού ύπέστην 
τήν επιρροήν σου, κρημνίσου, κατ/)ραμένη! διότι 
τότε είσαι τό πνεύμα τής πονηριάς.

— Δεν είμαι ούτε τό πνεύμα τής πονηριάς, 
ούτε ό δαίμων τής θλίψεως, άπεκρίθη μελαγχο
λικά, άλλά τών ανθρώπων τό έχει ή τύ/η των 
νά μή μέ γνωρίσουν είμή άφού μέ χάσουν νά 
μή κατανοήσωσι τήν αξίαν τών ευεργετημάτων 
μου, είμή or αν δέν ν̂ νε πλέον καιρός νά τά ά . 
πολαύσουν. Φίλε, έστάΟης αχάριστος, καθώς οί 
λοιποί άδελφοί σου· σύ μέ κατηγορείς καί ένώ* I * < »  ̂ |
σέ συμπονώ. ’Λμέσως τώ ρα  θά μέ γνώρισες, καί 
τότε Οά θελήσν,ς, δίοων δσους χρόνους σοί φυ- 
λάττει ά κόμη ό Θεός, νά μέ έπανίδτρς μίαν μό- 
νην ήμέραν τοιαύτην, όποίαν μέ είδες πρώτην 
φοράν. Έρωτας μέ πικρίαν πού είνε τά άγαθά, 
τά όποια σέ είχον ύποσχεθή. Έφύλαξα δλας τάς 
υποσχέσεις μου, σύ δμως κατεφρόνησας τούς θη
σαυρούς, δσους άφειδώς μέ χειρα πλήρη πάντοτε 
σοί έπεδαψίλευον. ‘Ως διάδημα έθεσα είς τό μέ- 
τωπόν σου τήν δρόσον, τήν λάμψιν καί τήν γ α 
λήνην του εαρος. Διά παραπομπήν σοί έδωσα τδν 
έρωτα καί τήν π ίσ τ ιν , τήν ελπίδα καί τήν γοη
τευτικήν άπάτην τής φαντασίας. Τήν πενίαν σου 
κατέστησα τόσον φαιδράν καί ώραίαν, ώς-e πολ
λοί τών άρχόντων καί τών πλουσίων ήθελον έπ ι-  
θνμήσει νά τήν άνταλλάξωσι μέ τά άνάκτοοα καί 
τά πλούτη των. Τήν ερημιάν σου έποίκιλα μέ 
γοητευτικά όνειρα· τήν απελπισ ίαν σέ εκααα νά 
τήν άγαπήστρς, καί έπέτυχον νά σέ μεθύσω τό
σον μέ τά δάκρυά σου, ώστε μεγίστη δυστυχία 
σου Οά ·ρνε τού λοιπού δτι δέν δύνασαι νά χύ

<τ$ς άλλα. ‘Οσάκις έπεριπάτεις, δ.ήγειρον περί 
σέ τήν συμπάθειαν καί τήν εύνοιαν .δέν άπαν. 
τούσες όλοτρόγυρά σου, είμή βλέμματα φιλικά 
καί χ ε ί:α ς  άδελφι<ά$· ό ουρανός έμειίία  πρός 
σέ, ή δέ γή  ήνθει ύπό τά βήματά σου. Ά ποκρί. 
θητι καί σύ, τ ί έκαμες τά δώρα τής μεγαλοδω. 
ρίαςμου; τ ί έφύλαξας άπό τά φιλοδωρήματα μου; 
τ ί σοί μέν ι υστε:ον άπο τόσας ευτυχίας* τά ; 6. 
7ϋθίας έχω εσπαρμένας είς όλον τ$ν δρόμον σου; 
"Αν έξ αύτών δέν ήμπόρεσες νά φυλάξ^ς καμ
μ ίαν, πρέπει διά τούτο νά καταφέρεσαι εναντίον 
μου; "Αν δέν ήμπόρεσες νά άπολαύσιρ; κανέν έξ 
αύτών τών άγαθών, πρέπει διά τού:ο νά μέμφε. 
σαι εμέ; »

Είς τούς λόγους τούτους παράκαιρος λάμψις 
έφώτισε τόν νούν μου· ήσθάνθην δτι κάλυμμά τι 
επιπτεν άπό τούς οφθαλμούς μου, καί εμεινονώς 
κεραυνόπληκτος, βλέπων καθα:ά έντός τής καρ. 
δίας μου. „

<c — Μείνον, άχ! μ εΐνο ν μή φύγγ,ς! έφώναξα 
Ικετευτικά. Άπό3ος μοι αύτά τά άγαθά, τά ό
ποια πάρεγνώρισα. 01 οφθαλμοί μου άνοίγονται 
είς τό αληθινόν φώς. Δός μοι τόν έρωτα καί τήν 
άπάτην τής φαντασίας, δός μοι τήν π ίσ τ ιν  καί 
τήν έλπίδα. Κάμε μίαν {λόνον ήμέραν νά άγα - 
πήσω, κάνε μίαν ώραν μόνον νά πιστευσω, και 
όποία καί αν γ,ται θέλω σέ ευλογήσει άποθνήσκων!

— ΆλλοίμονονΙ ε ίπ εν εκείνη· έγώ πρέπει νά 
άποθάνω, δέν τό βλέπεις; Κύτταξέ με· ύπέφερα 
πολύ, ώ ιτε  ήδη είμαι ή σκιά τού έαυτού μου. 
Μάθε δτι πρό πολλού άγνωστον πάθ"·ς μέ φθεί
ρει· φθοροποιά πνοή άπεξήρανε τά όστα μου, καί 
έστείρευσεν εις τόν κόλπον μου τού; κρουνούς τού 
βίου. Τό αίμα δέν φθάνει πλέον, είς τήν καρδίαν 
μου· έγγισον τάς χείρά : μου, καί θέλεις αίσθαν. 
ΰή τήν κατάψυχρον υγρασίαν τού θανάτου. "Αν 
ομως σύ ήθελες, Οά είχον άκόμη πολλάς ήμέρας 
νά ζήσω. Σύ, σκληρέ, μέ θανατόνεις πρόωρα! έ
βαλες είς ενέργειαν τάς δυνάμεις μου,, καί κατ. 
επλήγωσα τούς πόδας μου είς τό νά σέ άκο. 
λουθώ. Μάτην σοί έζήτησα χ ά ρ ιν  μέ έφώναζες 
εμπρός! καί έγώ ύ π ήκουον έβάδιζον κα:ακουρα- 
σμένη, άσθμαίνουσα, ξεσχίζουσα τό φόρεμά μου 
είς τάς βάτους τού δρόμου, καταφλεγομένη εις 
τόν καύσωνα τής μεσημβρίας. Δέν μοί έδιδες και. 
ρον νά έπαναδέσω τήν ζώνην μου, καί νά σηκώ
σω άπό τήν γήν τά άνθ/j τού ξηρού ήδη στε
φάνου μου. Μάτην αν ά π α ντο ύσ α μ εν  εύώδές τι 
άσυλον, μυστηριώδη τινά όασιν, σοίελεγον: Ίοού 
ή ευτυχία, φ ίλε! έκεί πρέπεΓ νά στήσωμεν τήν 
σκηνήν μας! σύ έξηκολούθεις τόν όρμητικόν δρό
μον σου, καί μέ έσυρες ανηλεώς διά τών απο

τόμων βράχων. Κ*ί υπάρχει υβρις, τήν όποίαν 
νά μήν έπρόφερες εναντίον μου, ή τρικυμία άπό 
τήν όποίαν v i  έλύτρωτες τήν κεφαλήν μου; ΙΙο- 
7ακις εκαΟ^σα άποκαμωμέ^η, άποφασισμένη νά 
τέ εγκαταλείψω· πλήν σέ ήγάπων, άχάριστε! 
καί δταν, Οαυμάζων διατί δέν μέ ^σθάνεσο' πλη
σίον σου, έστρεφες τό πρόσωπον σου διά νά μέ 

^ημεΐον ή νά μέ εϊπιρς νά σε άκολουθή- 
τω, έτ^κονόμην καί έπέτων είς τά ίχνη σου. 
Σήμερον, φ ιλε , τετέλεστα ι πλέον! δέν ήμπορώ· 
τό αίμά μου . σταματ^, τό βλέμμα μου θολόν*, 
ται, τά γόνατά μου λυγίζουν. Άνοιξον τάς ά γ - 
καλας σου, θλίψον με είς τόν κόλπον σου· άπό 
την καροίαν σου εοέ^θην τήν ζωήν, εις τήνκαο- 
δίαν σου λοιπόν θέλω νά άποθάνω!

— Δέν θά άποθάνιρςί εφώναξα, άνοίγων τάς 
άγκάλας μου διά νά τήν δεχθώ. Ά λλά , παράδο
ξον πλάσμα, λέγε με τ ίς  είσαι;

— Δέν είμαι πλέον j είπε μέ έκλείπουσαν φω
ν ή ν  ύπήρξα δέ ή νεότης σου! »

Είς τούς λόγους τούτους.ήθέλησα νά τήν π\- 
άσω, ά λλ ’είχε γ ίνε ι, άφαντος! καί δεν είδον εις 
τήν θέσιν της . είμή μαραμμένα τινά άνθη* τά ό
ποια είχον πέσει άπό τήν, κόμην της. Τά έσή- 
<ωσα δλα άπδ τήν γήν , καί δέν εύρον εξ αύτών 
κανέν, τό όποιον νά διετήρησεν ευωδίαν.

ΣΠ. ΒΕΝΕΤΟΣ.

■ ' - · - : 

ΕΦΕΥΡΕ^ΕΚ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ*·

(Ε ρανίσματα εκ διαφέρων πηγώ ν). .

ΜΟΓΣΙΚΗ. 1

-μουσική υπήρξε πασών τών ώραίων τε 
χνών ή άρχαιοτάτη, διότι είνε φυσικόν είς τόν 
άνθρωπον νά έκφοάζ^ τά αισθήματα τής καρδίας 
του διά τής /φωνής, διό καί έλογίσθ/j πάντοτ^ ως 
μέσον τέρψεως καί* ψυχαγο>γίας. "Οθεν δλα τά 
ίΟνη τής γής είχον άπ’άρχής τήν μουσικήν των, 
ήτις, τελειοποιηθείσα άλληλοδιαδόχως, πρ6ήχθη 
είς τόν υψιστον βαθμόν τελε'.ότητος, είς δν φ α ί
νεται τήν σήμερον.

‘ 11 ιδέα τής μουσικής ένεφύη είς τόν ανθρω. 
πον όίμα τ^ πλάσει αύτου· καί δέν Ιξετέλει 
μέν ό ίδιος ευθύς έξ άρχής μουσικούς ήχους, 
ήκουεν δμως τήν μουσικήν τής φύσεως, μουσικήν, 
ής άπομίμησις είνε ή τεχνητή· άλλ ’ άπομίμησις 
άτυνής, διότι ή μουσική τής φύσεως έξεγείρες
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δάσος μέγα, ύπο τών δακτύλων του Αίολου 
ψαυόμενόν;

ΙΙρό του κατακλυσμού, κατά τάς παραδόσεις 
τ7.ς άγιας Γραφής, όΊου 6α λ επενόησε ψαλτήριον

επί του 
άτο έπι-

ής αγίας Γραφ 
καί κιθάραν μετά οε τον κατακλυσμόν, ί 
’Ιακώβ, φαίνεται οτι ή μουσική έμελετά 
μελώς καί φιλοτίμως. ‘Ο οέ Μωρσης, παιδευθείς 
κα! τήν μουσικήν, κατεσκεύασε κα! μουσικά όρ
γανα, οΐον τήν σάλπ ιγγα , τήν καλουμένην βυ- 
κάνην. ‘Ο Δαέ'ίδ έλάμβανε συνεχώς εις χεΐρας 
τήν κιννύραν, κα! ψάλλων άν έψυχε τόν υπό πο
νηρού πνεύματος κατεχόμενον Σαούλ· βασιλεύω 
σας δέ, συνεκρότησεν άθροισμα:μουσικών, καίδν- 
έταξεν αύτούς νά ψάλλωσι μεταχειριζόμενοι και 
τά όργανα, ένψ άνεβίβαζε τήν Κιβωτόν Κυρίου, 
cc 01 δε υΙο! ’Ισραήλ, επαιζον, κατά τήν αγίαν 
Γραφήν, ένώπιον Κυρίου έν όργάνοις ήρμοσμένοις 
έν ισχύϊ κα! έν ώδαΐς, κα! έν κ^ννύραις, κα! έν 
νάβλοις, κα! έν τυμπάνοις, κα! έν κυμβάλοις, και 
έν αύλοΐς. s

‘Ο Δαβίδ, κα! ο! λοιπο!, νομίζοντες τήν μου
σικήν πολυτιμότατον κα! τιμαλφέστατον πράγ
μα, δι’ αυτής έθυσίαζον τω Θεφ· διδ̂  καί συγ- 
γράφοντες στίχους, περιετίθεσαν εις αύτούς μέλη, 
κα! εψαλλον αύτούς έκ στόματος έν τφ  ναφ διά 
διαφόρων :μονσικών οργάνων πρός δόξαν Κυρίου, 
όνομάζοντες ’ αύτούς θυσίαν αίνέσεώς κα! αλα
λαγμού·· τούς δέ τοιούτους στίχους άπεκάλουν 
ψ α λ  μ ο ύ ς. Έκ τών τοιούτων ψαλμφδών Οαυ- 
μαστότεροι κατ’ εκείνους τούς χρόνους ήσαν ό 
Ά σάφ, υΙός Βαραχίου, οι δύο Αιμάν, ών ό εΐς 
ήν υ!ός *Ιωήλ, ό δέ υίός τού ΑίΟάμ, δστις, έχων 
δεκατέσσαρας υιούς» μετεχειρίζετο αύτούς ε!ς τό 
νά συμψάλλωσι μετ’ αύτού έν διαφόροις μουσικοΐς 
όργάνοις. Έπίσης ό Σολομών έλάλησε τρισχιλίας 
παραβολάς κα! ώοάς π$ντακισχιλίας, κα! πολλο! 
άλλοι παρ’ ‘Εβραίοις έμουσούργησαν.

Ο! δέ άρχαίοι Έ λληνες έπεμελούντο μεγάλως 
τήν μόψσικήν κα! έξόχως αύτήν έτίμων,. πρε- 
σβεύοντες αύτήν ώς θεόσδοτον διότι αρχήν αύ
τής έδόξαζον τάς τρεις Μούσας» Μελέτην, Μνη
μοσύνην κα! ’Ωδήν, έξ ών κα! τό όνομα έλαβε ν 
ή μουσική. Πρώτον δέ αύτής έφευρετήν ή μάλ
λον διαδοτήν έδόξαζον τόν Απόλλωνα κα ! τόν 
*Ερμήν, δστις, κατά τούς μυθολόγους, έφευρών 
τήν λύραν κα! κατασκευάσας αύτήν έπτάχορ. 
δον, παρέ£ωκε τήν μάΟησιν αύτής εις τόν; Ά μ-

φίωνα· έδίδαξε δέ ό ’Αμφίων τον Όρφέα, ό δέ 
Όρφεύς τόν Θάμυριν καί τον Λίνον, ό δέ Λϊνος 
τόν ‘Ιίρακλέα. ΤούντεύΟεν διεδόθη ή μουσική 
καΟ’ολην της τήν ποικιλίαν εις διάφορα εθνη, 
λογισΟεΐσα πλέον κλάδος τής φιλοσοφίας, ού 
μόνον ώς τέρπουσα καί ήδύνουσα τήν ψυχήν καί 
έξημερόνουσα αύτήν, άλλά καί ώς έμπνέουσα 
ζήλον πρός τά καλά καί υποβοηθούσα τήν πρός 
τά θεία ευσέβειαν.

Άπό μέν τών περί μουσικής πρό Χρίστου συγ- 
γραψάντων, ών πρώτος λογίζετα ι Φιλόλαος ό 
μαθητής καί διάδοχος τού ΙΙυθαγόρου, μέχρι ΙΙλου- 
τάρχου καί Αθηναίου άρκετά σώζονται. Έκ δέ 
τών Βυζαντινών έγραψαν δύο, Μιχαήλ' ό Ψελλός 
καί Μανουήλ ό Βρυέννυος, ό μέν πρώτος περί τό 
I |0j  έτη μ. X. ό δέ περί τό ^520. Εΐτα δέ δι- 
εδέχθησαν αύτούς ο! Λατίνοι καί λοιποί Ευρωπαίοι.

’ ' ' ΓΑΛΟΣ

ΑΤΑ τάς παρατηρήσεις πολλών σοφών* 
ή ύαλος δέν ήτο· άγνωστος είς τούς αρχαίους* 
άλλ ’έγινώσκετο, ώς καί ή κατασκευή τών π λ ίν 
θων καί τών πήλινων άγγείω ν.

Κατά τόν Πλίνιον, ή έφεύρεσις τής ύάλου ένινε 
κατά συμβεβηκός είς τήν Συρίαν. Έμποροί τ ινες 
Φοίνικες, άναγκασΟέντες νά έξέλΟωσιν εις τάς 
όχθας τού ποταμού Βήλου, ήναψαν πύρ είς τήν 
γήν διά νά μαγειρεύσωσι τά φαγητά των. Ε 
πειδή δέ ετυχεν αύτού πυρΐτις λίθος κο$ί νίτρον, 
συγχωνευΟέντα ταύτα μετά τής στάκτης, άπε- 
τέλεσαν σύνθετόν τινα ύλην, ήτις ψυχρανθεΐσα 
'άπεκατέστη ύαλος. Έκ τούτου δέ λαβόντες νύξιν, 
ήρχησαν τήν επεξεργασίαν τού μίγματος τούτου 
καί έπέτυχον αξιόλογα, σχηματίζοντας διάφορα 
πράγματα, ατινα καί έπωλούντο εις τήν Σιδώνα 
καί είς τήν Σαπέταν. Καίτοι δμως ή ύαλος λ έ 
γετα ι δτι ήτο γνωστή έκπαλαι, δέν ήτο δμως 
τοσούτφ διαδεδομένη παρά τοΐς άρχαίοις, διότι 
τά μέν ποτήρια κατεσκεύαζον έκ πολυτίμων μ ε
τάλλων, είς δέ τά παράθυρα δέν είχον άκόμη ε
πινοήσει τήν έφαρμογήν τών ύαλοπλακών.

‘Π ύαλος άναφέρεται πρώτον παρά ‘Ρωμαίοις 
έπ! Τιβερίου ( IΓ5 έτη άπό Χριστού), οτε ό Πλί- 
νιος λέγε ι δτι κατέστρεψαν τον οικον τεχνίτου 
τινός, διότι κατεσκεύαζεν ευθραύστους ύάλους· 
άλλοι δέ Ιστορικοί προσΟέτουσιν δτι καί άπεκε- 
φαλίσθη ό τεχνίτη ς έκεΐνος. Ακολούθως όμως ό 
Νέρων (G4 έτη άπό Χριστού), έπλήρωσε μεγά- 
λην χρηματικήν ποσότητα οιά δύο μικρά ύάλινα 
ποτήρια. Έκ τής έποχής δέ ταύτης ή τέχνη τή* 
ύαλοποιΐας φαίνεται δτι προώδευσ^, καί περί τά

τέλή τή ςΓ ' έκαΐονταετηρίδος άναφέρονται ύά λ ι
να παράθυρα είς τ ή ν ’Ιταλίαν, δτινα μ ε ΐ ’ου πολύ 
μετβφέρθήσοίν κα! είς τήν Γαλλίαν. Είς δέ τήν 
Α γ γ λ ία ν  τά έξ ύάλου παράθυρα ιίσήχθησόίν τφ  
<*74, δ τε :'4^;Αρχιεπίσκοπος Βενεδέτος έκάλεσε 
τεχνίτας δ ιά ‘v«c θέσωσιν ύαλόπλακας είς τά 
παράθυρα τής τέ έκκλ*)σίας κα! του μοναστηριού 
‘ Γαρμόουθ είς Δυρχάμην. Κα! μ’ δλα ταΰτα ή 
ΰαλος μόλις ήρχησε νά γ ίνετα ι κοινή είς τούς ι 
διωτικούς οίκουξ περ! τό 4480. Περί τάς άρχάς 
δέ τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος κάτηρτΐσθησαν τά 
πρώτα ύαλοεψεΐα εις τήν Γαλλίαν, ά λ λ ’είς μό
νον τούς εύγενεΐς ήτο συγκεχωρημένον νά τά 
εχωσιν. Έκτοτε δέ ή ύαλοποιία προήχθη ε ίςή ν  
εφθασε τήν σήμερον τελειότητα καθ’ δλην, τήν 
Ευρώπην. c ‘ , ·

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ Π0ΙΗΣ1Σ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙΣ.

(Έκ τών τοΰ Σατωβριάνδου).

ιΟΛΙΣ έπεννώσΟη δ Θεός τοΰ Ε υαγγε
λίου, οί δέ Άπόστρλοι. ήρχησαν νά κηρύττω σι ν 
Αύτόν εις τόν κόσμον, κα!'.ευθύς άνέφάνη ή. π ε
ριγραφική ποίησις. or Τό παν είσήλθεν είς τήν, 
αλήθειαν ένώπι,ον Εκείνου, δστις κατέχει τήν 
θέσιν τής αλήθειας έπ ί τής γής, 3> ώς λέγε ι ό 
! ερδς Αυγουστίνος. ‘ II φύσις επαυσε νά έρμη. 
νεύηται. διά τού ψευδούς οργάνου τών ειδώλων,' 
έννοήθη ό προορισμός της, κα! έγείνε γνωστόν δ- 
τι έξ αρχής διά τόν θεόν έγένετο κα! έπειτα διά 
τόν άνθρωπον. Κα! τωόντι, δύο τινά μάς διδά
σκει αυτη: Θ?όν δεοοξασμένον ύπό τών έργων Α ύ- 
τού, καί έκπλήρωσιν τών ανθρωπίνων αναγκών.

‘II άνακάλυψις αυτη ήλλαξε τήν μορφήν τής 
κτίσεως. Διά τού πνευματικού της μέρους, τουτέ- 
στι οιά .τής ιδέας περί Θεού, τον όποιον ή φύ
σις πανταχού δεικνύει, ή ψυχή ευρεν αφθονίαν 
τροφής· διά δέ τού ύλικού μέρους τοΰ κόσμου, τό 
σώμα δεικνύει δτι τό παν έγένετο δι’ αύτό. Τά 
μάταια όμοιώματα, τά έφαρμοζόμενα ε ίς .α να ί
σθητα όντα, άφανίζονται καί ο! βράχοι κανόνι- 
κώτερον εμψυχούνται, α! δρυς άποδίδουσι χρη
σμούς βεβαιοτέρους, οί άνεμοι καί τά κύματα 
έξερεύγονταί φωνάς πολύ Οελκτικωτέρας, δταν ό 
άνθρωπος άρύεται έκ τής ιδίας του καρδίας τήν 
ζωήν, τούς χρησμούς καί τάς φωνάς τής φύσεως.

Μέχρι τούδε ήμοναξία Ιθεωρειτο τρομερά, ά λ λ ’ 
ο! Χριστιανοί εύρον, έν αύττ* άπειρα θέλγητρα.

01 αναχωρητα! έγραψαν περ! τής ώραιότητος τοΰ 
βοάχοα, καί περί τών ήδονών τοΰ θεωρητικού β ί- 
ού* καί 15^υ τδ^ πρώτον ρήμα τής περιγραφικής 
ποιήσιως. 01 ευλαβείς Ιστορικοί, οΐτινες έδημο·’ 
σίευσαν τούς βίους τών Πατέρων της έρήμου, ή- 
ναγκάσθησαν νά περιγράψωσι κα! τδν τόπον, 
.δπου οΐ ένδοξοι ουτοι άγνωστοι είχον κρύψει τήν 
ιδοξαν των. · Βλέπει τ ις  άκόμη είς τά συγγράμμα·’ 
τα  τοΰ θείου ‘Ιερωνύμου ή τού *Αγίου ’ Αθανα
σίου περιγράΦάς τής φύσεως, α ίτινες άποδει. 
|κνυουσιν οτι ούτοι έγνώριζον νά παρατηρούν κάϊ 
νά άγαπώσι' παν δ,τι Ιγραφον. .. ν

Τό νέον τοΰτο γένος, είσαχθέν είς τήν φιλο
λογίαν ύπό τοΰ* Χριστιανισμού,· άνεπτύχθη α !- 
φνιδίως- επεκτάνθη δέ κα! μέχρι τοΰΊστοριίδδ 
ύφους» καθώς τδ Λαρ^τηροΰμεν εί< τάς συλλογάς 
τών Βυζαντινών ίστο^ών κα! κατ’έξοχήν εΐς ΐά ς  
Ιστορίας τοΰ Προκοπίου; Διεδόθη· έπί-σης, άλλά 
διεφθαρμένως πως, μεταξύ τών ποιητών τών Κά
τω  χωρών, καί τινων Λατίνων ποιητών ί ί ;  τήν 
Δύσιν.* ’. . * : ; ; ’νί νί · ,; '·: / ν · - '

‘Η Κων^αντινούπολις,· μεταβάσα- ύπό τόν Τούρ^ 
κικόν ζυγόν, είδε σχηματιΓομένην; έ ν ’ Ιταλία νέάν* 
τινά περιγραφικήν ποίησιν^ συγκ£ΐμένην άπό λ ε ί
ψανα Αραβικού, ‘Ελληνικού κ'άΐ' ’Ιταλικού πνειί- 
•μ'ατος. ‘Ο Πε^ράρχης·,'δ/Αζίόστος καί όΤάσσος 
>τήν άνεβίβασαν εις ^ιστόν^.' βαθμόν τελ^ειότη- 
τος» άλλ'’ ή περιγραφή αύτη ί|τερ$ΐτο αλήθειας. 
Συνίστατο άπό έπί^ετά τ ινά ,- ’̂ καταπαύστως έ .  
παναλαμβανόμενα καί πάντοτε ^μοιοτρόπώς έφ
αρμοζόμενα· . ητο άδύνατον νά ά π ^ λ α χ θ ^ τ ΐς  * άπδ 
«πε π  υ κν ω μ έ ν ο ν τ ι δ άσ  ο ς, · 3.πό -'8·ν Β ρ ο- 
·;σ ε pr ό V ·' ά ν τ  ρ f a  ή άπό τ* ά ς ο χ  θ α ς δ ί  α υ- 
γ  εσ τ ά τ η ς π  η γ  ήΓς» τό παν ήτο πλήρες· άπό 

·χ ρ υ cro μη λ  έ α ς, άπό ά ν α δ έ ν δ ρ ά -  
δ α ς  ύ ά σ μ ω ν  καί άπδ θ η μ ώ ν α ς $ ό δ ω ν.

4Ι1 ’ Α ν θ ώ  περιφέρεται μέ τό κάνιστρό'/ της, καί 
οί αιώνιοι Ζέφυροι δέν λείπουν πάντοτε’ άπό τοΰ 
νά τήν συνοδεύουν πλήν δέν άπηντώντο πλέον 
είς τά δάση ούτε Ν α ϊ ά δ ε ς  ούτ$ Σ ά τ υ ρ ο ι ν  
καί αν δέν εύρισκον τάς Μ ο ί ρ α ς. κα! τούς'Γ £- 
γ α ν τ α ς τών Μαύρων, παρ’ ολίγον είσέδυο^ είς 
τήν άπέραντον μ ον αξίαν τής Χριστιανικές· φύ
σεως. "Οταν τό άνθρώπινον πνεύμα κάμτρ 8ν βή
μα, πρέπει τά πάντα νά βαδίζωσι μετ’ αύτοΰ· τό 
παν μεταβάλλεται μέ τά* λαμπρότητας, αύτού 
ή μέ τάς σκιάς του. Ουτω δυσκολευόμεθα πλέον 
ήδη νά παραδεχθώμεν μικράς θεότητας έκεΐ, δ
που δέν βλέπομεν άλλο είμή απείρους έκτάσεις. 

•Μάταιον ήθελεν είσθαι πλέον νά θεσωμεν τήν ε
ρωμένην τού Τιθωνοΰ έπίοίρματος, κεκαλυμμένην 
άπό άνθ*) καί δρόσον τίποτε δέν ή μπορεί νά ά .



αποδείξω ήμιν δτι αύτή οεν φαίνεται δυσανάλο
γος, περιάγουσα τόάσβενές φώς της «Ις τούς ά. 
λευτήτους ουρανούς, τους όποίους.ό Χριστιανι
σμός θαυμασίως ανέπτυξε ν. Ά ς  άφήσ^ λοιπόν 
αυτ/j τήν φροντίδα τού νά φωτισθξ ό κόσμος απο 
’Κκεΐνον, δστις τον έδημιουργησεν.

Α1Ι περιγραφική αυτή ποίησις, ’Ιταλική ουσα, 
διεδόθη ακολούθως είς τήν Γαλλίαν, οπου. καί ε* 
γίνετο προθύμως παραδεκτή ύπο του ‘Ρονζάρδου, 
Αεμοάνου, Σαίντ-Άμάνδου καί δλων τών άρχαΐ. 
ών ποιητών. 01 δε μεγάλοι συγγραφείς τής έπο- 
χής Λουδοβίκου του ΙΔ', άηδιάσαντες έκ τών ε ι 
κόνων τούτων, είς τάς δποίας οεν εβλεπον ουόε- 
μίαν αλήθειαν, τάς έξώρισαν άπό τάς συγγραφάς 
καί άπο ποιήματα των, και |ν από τά κυρι. 
ώτερ^ χαρακτηριστικά τών συγγραμμάτων αύ
τών είνε δτι δέν εύρίσκει τ ις εις αύτά ούδέ ί 
χνος εκείνου, δπερ ώνομάσαμεν π ε ρ ι γ  ρ α φ ι κ η ν  
π  ό ί η σ ι ν.

Ουτω λοιπον, μή γενομένη παραδεκτή εις τήν 
Γαλλίαν ή Μούσα τών άγρών, κατέφυγεν εις 
τήν Α γ γ λ ία ν , δπου 6 Spencer ό \yaller καί, I  
Milton τήν διέδωσαν ήδη. Ά λλά  και έκεί έχασε 
βαθμηδόν τούς έπαγωγους τρόπους της, και με- 
τέπεσεν είς α^Χην Υπερβολήν μή είκονίζουσα 
πλέον είμή τήν άληθή φύσιν αύτήν καθ' έαυτήν, 
ήθέλησε νά ζώγραφήσιρ τό παν καί παρεγέμισε 
τάς εικόνας της μέ άντικείμενα λίαν άτελή και 
μέ περιστατικά λίαν παράδοξα. Αύτός 6 περι
ώνυμος Thomsop είς τό π| ρί του χ  ε ι μ ώ ν ρ ς 
ασμα του, τό τοσούτον έξοδον τών τριών άλλων, 
έμβαίνει είς λεπτομερείας φορτικάς καί είς πολ
λά* άπεραντολογίας. Τοιαύτη ΰπήρξεν ή δευτέ. 
ρα έποχή τής περιγραφικής ποιήσεως.

Έξ Α γγλ ία ς  έπανήλθεν είς τήν Γαλλίαν μέ 
τά ποιήματα του Πώπ καί του ψαλμφδου τών 
τεσσάρων ώρών του έτους· ύπέκυψεν δέ εί.; αρκε
τά ; περιπετείας ξ(ος ου είσαχΟνί, διότι κατεπο. 
λεμεΐτο άπό τή αρχαίο ν ’Ιταλικόν είδος, τό ό
ποιον ό Δοράτος καίτινες άλλοι άνεζωογόνησαν. 
Ά λ λ ' έν τούτοις εθριάμβ$υσε, καί τήν νίκην της 
χρεωστεΐ είς τόν Δελλίλην και είς τόν ΣςιΙν- 
Λαμβέρτον· έτελειοποιήθη δέ ύπό τήν Γαλλικήν 
μούσαν, καθυποβληθεΐσα ύπ’αύτήν είς τούς κανό
νας τής αίσθήσεως καί του καλού. Καί αυτη ύ- 
πήρξεν ή τρίτη-έποχή της.

Έν τούτοις α*Λ ε£ς δλην τήν Ιεράν Γραφήν οι- 
ρ.σπαρμέναι είκόνξς Λυνανταί νάμάς άποδείξωσι 

διττώς, δτι ή περιγραφική ποίησις έγεννήθη με
ταξύ ήμών άπό τόν Χριστιανισμόν. ‘Ο οί
Ιΐροφήται, 6 Εκκλησιαστής καί πρό πάντων οΐ 
ψαλμοί γέμουσι μεγαλοπ-επεστάτων περιγραφών

ό Προοιμιακός ψαλμός είνε Εν άριστούργημα 
είς τό είδος τούτο. Παραθέτομεν δέ ενταύθα τά  
κυριώτερα αύτου μέρη, δια ν’ άποδείξωμεν πληρέ- 
στερον τήν τελειότητα τής Ιεράς μελοποιΐας. ϊ ί ς  
δύναται νά άρνη 0*$ δτι καθ’ έκάστη ν σχεδόν ά- 
ναγινώσκομεν αύτόν, ώς καί δλα τής ’Εκκλησι
αστικής ποιήσεως τά αριστουργήματα, νωρ ίς δ
μως τίποτε νά έννοώμεν έκ τής θαυμασίας καλ
λονής τού;

<c Εύλόγει ή ψυ/ή μου τόν Κύριον! »
’Ιδού τό προοίμιον του ψαλμοϋ. Ευθύς ή Ο20- 

κίνητος λύρα έκφράζει τόν σκοπόν τού μέλους, 
δτι γ ίνετα ι πρός ύμνον και α ϊνεσιν του Δημι
ουργού τών όλων. (*)

<c Κύριε ό Θεός μου έμεγαλύνθης σφόδρα. Έ - 
«  ξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν ένεδύσω, ou 
oc ναβαλλόμενος φώς ώς Ιμάτιον. »

Πόσον λαμπρά 4 Προφήτης διεγείρει τήν φαν
τασίαν τών άκροατών του είς θεωρίαν. τ* ς̂ με- 
γαλοπρεπείας του αιωνίου \)ντος. Βλέπει cov 
Θεόν ένδεδυμένον ύπερύμνητον μεγαλειότητα, έκ 
τής όποίας άπαστράπτουσι πανταχόΟεν άκτΐνες 
παντεπόπτου φωτός.' ’Επειδή δέ ή δόξα τής πα ν
τοδυναμίας Του λάμπει πρό πάντων είς τήν πο- 
λυφεγγή  αυλήν τού ούρανου, μεταβαίνει ευθύς 
είς τήν εικόνα ταύτην.

cc Έκτείνων τόν ουρανόν ώσεί δέρ4ιν. ‘Ο στε- 
<c γάζων έν ΰδασι τά ύπερψα αυτού, ό τιΟεις 
«  νέφη τήν έπίοασιν αύτον, ό περίπατων έπί 
or πτερύγων άνέμων, ό ποιών τούς άγγέλους α fr
ee τού πνεύματά καί τούς λειτουργούς αύτού 
<c πυρός φλόγα. »

‘Ως σκηνήν ή ώς δέρμα λεπτόν έκτείνει τόν 
ά/ανέστατον τού ούρανου θόλον ή παντοδύναμος 
χείρ τού ‘Υψίστου. Άκαριαίως τόν εστησεν, * ά- 
καριαίως δύναται καί νά τόν περιτε».λίξ$. Τα 
ούράνια ύδατα μορφόνει ώς στέγην είς τό άπει
ρον ύψος του αίΟέρος, δπου πετ$ καί διή:«ει τής 
Οεζας Του προνοίας ή δυξα. Τάνέφη εινε θριαμ- 
βευτικώτατον Αύτής α :μα, και οί άνεμοι πτερό- 
εντες ίπποι· ώ ; πιστοί δέ θεράποντες Αύτής καί 
ύπηρέται πέμπονται παντανου Ούελλαι καί κε- 
ραυνοί καί φλόγες πυρός. Είνε άνάγκη νά ξη- 
ρανΟώσι θάλασσαΐ,^καί νά ύψωθώσι κύματα, καί 
νά δροσισΟώσι κλίματα ξ',ρά καί άνικμοι γα ΐα ι; 
οί άνεμοι έκτελ'-ύπ τήν προσταγήν. Είνε χρεία 
νά καταφλεχΟώσιν άσελγα ίν:υσα ι πόλεις καί έθνη 
παραν.μούντα; τό πύρ περαίνει τήν τ ιμ ω ρ ία ν 
Ειδομεν τά νέφη, τούς ανέμους, τό πύρ, τόν α ί-

(?) 0  ιξιίγτ.σις xaO ψχλαον ιλιί^Ο/ι ix  τών τ·υ ioiir'jxou Oicxo-
νον&ου του ΐξ ΟΐΛ9νοαων. 2 . Μ.(ir

,Όέρα, τόν ούρανόν έν γ ένε ι, δστις είνε ό θρόνος 
τού Θεού· άς ίδωμεν ήδη καί τήν γή ν , τό ύπο- 
πόδιον τών θείων Αύτού ποδών.

<r *0 θεμελίων τήν γήν έπ ί τήν ασφάλειαν 
<t αύτής, ού κλιθήσεται είς τόν αιώνα τού α ί
α ώνος. Άβυσσος ώς Ιμάτιον τό περιβόλαιον αύ- 
<r τού, έπ ί τών όρέων στήσονται ύδατα· άπό έ- 
(C πιτιμήσεώς σου φεύξονται, άπό φωνής βρον- 
«  τής σου οε».λιάσουσιν· Άναβαίνουσιν δρη καί 
<c καταβαινουσι πεδία είς τόν τόπον, ον έθεμε- 
« λίωσας αύτά· δριον έΟου δ ού παοελεύσονται, 
cc ούδέ έπιστρέψουσι καλύψαι τήν γήν . a>

Ιίόσον μέγα είνε τής είκόνος ταύτης τό ύψος! 
4Η γή , έπικαΟημένη ε ίς  τό ίδιον αύτής κέντρον, 
«ατρεμει καί σαλεύεται άσφαλώς είς τό μέσον 
τής άτμοσφαίρας· βάρος άμετρον, άστήρικτον, α ί. 
ωρούμενον, τό όποιον δέν θέλουσι σαλεύσει δλοι 
οί α ίώνες. ‘ 11 θάλασσα τήν περίκυκλώνει ώς π έ
πλος £οώδης καί απαλός. Τά ΰοατα τής άβύσ- 
σου, τά όποια πρό τής δημιουργίας έπείχον τόν 
τόπον τών όρέων, ήκουσαν τήν φοβεράν φωνήν 
του Δημιουργού καί έφυγον μυκώμενα. Τότε άνέ- 
τειλον άπό τό χάος αί άγέρωχοι κορυφαί τών ό
ρέων, έξετάθησαν τών βουνών τά πλατύτατα 
νώτα, έμοοφώθη τής γής ή σφαίρα κατά τού Δη
μιουργού της τήν θέλησιν· όποία ζωντανή περι
γραφή! Τά υοατα συνήχθησαν εις τήν ήτοιμα_ 
σμένην αύτοΐς κοίτην κυμαίνονται, φουσκώνουσιν, 
όρμώσιν, άλλά δέν τολμούν ποτέ νά ύπερβώσι 
τήν γραμμήν, τήν όποίαν έχάραξεν ώς δριον τής 
κινήσεώς των ό δάκτυλος τού Θεού. ‘Η εφεξής 
είκών παριστάνει τάς πηγάς τών ύδάτων, τούς 
ύετούς τού ουρανού καί τήν γονιμότητα τής γής.

ο :.‘Ο έξαποστέλλων πηγάς έν φάραγξιν, άνα- 
«  μέσον τών όρέων διελεύσονται ύδατα· ποτιού- 
(c σι πάντα τά θηρία τοΰ άγρου, προσδέξονται 
«  δναγροι είς δίψαν α ύτώ ν  έπ^ αύτά τά’ πετεΐ- 
α νά τού ούρανου κατασκηνώσει, έκ μέσου τών 
oc πετρών δώσουσι φω νήν ποτίζων δρη έκ τών 
cc ύπερφων αύτού, άπό καρπού τών έργων σου 

χορτασθήσεται ή γή . »
Ά πό τών φαράγγων τούς κόλπους εκπηδώσι 

τών ύδάτων τά £>είθρα, καί χύνονται Ιλικοειδώς 
τά £υάκια άναμέσον είς τάς χαράδρας τών ό
ρ έω ν κάλλιστον προσοόκημα τών διψώντων καί 
ζώων καί άγρώνΐ Είς τάς πρασίνους καί .χλοε- 
ράς δχθας τών ποταμών καί τούς έπ’ αύτών διε
σπαρμένους ύψικόμους πλατάνους σκηνώνουσιν 
ίλαδόν τά πτηνά, καί άπό τά κελαδήματά των 
άντηχούσιν οί βράχοι. Καθώς δέ αί κοιλάδες καί 
πεδιάδες ποτίζονται ^άπό τούς ποταμούς, ουτω 
καί τάς ύψηλάς κορυφάς τών όρέων δροσίζουσιν

α ί μετάρσιοι νεφέλαι· όποί χ ευφυής άνάμιξις τοϋ 
καλού μέ τό ύψηλόν! Πα /ταχοΰ ή θεία σοφίχ 
καί παντοδυναμία χ«1 φυτεύβι χαΐ π ερ Ά ά λπ ι>, 
τής φύσεως τά σπέρματα. Λάσα ή γή  εγκυμο
νε ί! τ ί μέλλει νά γεννή^ηρ;

α: ‘Ο έξανατέλλων χ ό ρ το ν-το ίς  κτήνεσι, καί 
α X^ '̂iV τ^ δουλεία τών άνθρώπων τού έξαγα- 
«  γ ε ιν  άρτον έκ τής γής, καί οίνος ευφραίνει 
<t καρδίαν άνθρώπου· τού Ιλαρύναι πρόσωπον έν 
<c έλα·.ω, καί άρτος καρδίαν άνθρώπου στηρίζει· 
oc Χορτασθήσονται τά ξύλα του πεοίου, αί κέ
α Οροι τού Λιβάνου ας έφύτευσας· έκεί στρουθιά 
<t εννοσσεύσουσι, τού έρωδιού ή κατοικία ή 'γεί- 
<γ ται α ύ τώ ν  δρη τά ύψηλά ταΐς έλάφοις, πέτρα 
cc καταφυγή τοΐς λαγωοΐς. »

Είς τήν εικόνα ταύτην βλέπει έκαστος μέ πό
σον μέγεθος καί ίσχύν γ ίνετα ι ή άπαρίθμησις 
τών άρχικωτέρων καί χρησιμωτέρων τή* γής 
Προϊόντων. Αί κέδροι τού Αλάνου, τά ύψηλά* δ
ρη και αυται αί σπιλάοες* εχουσι τήνχρήσίν*των, “ 
κατά τούς πανσόφους σκοπούς τής θείας προνοίας· 
καί αυταί αί κρημνώδεις καί άπορ^όώγε’ς πέτραι 
χρησιμευουσιν είς άναχώρητήρια καί καταφυγήν 
διαφόρων πτηνών καί ζώων. Ά λλά  μεταξύ τό
σων άγαθών έμφανΐζεται καί ό δεσπότης τού
των, ό άνθρωπος· ώς καλλίστη είκών τού Δη
μιουργού δεν επρεπε νά παρας·αθ^ καί ουτος είς 
το πεοιον άναμεμιγμένος καί δυσδιάκριτος άπό 
τήν αγέλην τών πτηνών καί τών θηρίων, διά 
τούτο διορίζεται ό χρόνος τής εργασίας του.

oc Έποίησε σελήνην είς καιρούς, ό ήλιος έγνω * 
ά τήν δύσιν αύτού· έθου σκότος καί έγένετο νύξ, 
α: έν αύτ^ διελεύσονται πάντα τά θηρία τού δρυ- 
<r μού· σκύμνοι ώρυόμενοι τού άρπάσαι καί ζη - 
<γ τήσαι παρά τφ  Θεφ βρώσιν αύτοΐς· άνέτεΐ- 
oc λεν ό ήλιος καί συνήχθησαν, καί είς τάς μάν
α: δρας αύτών κοιτασθήσονται· έξελεύσεται άν- 
α: θρωπος έπ ί τό εργον αυτού, καί έπ ί τήν εργα- 
α: σίαν αυτού 2ως έσπέρας. ‘Ως έμεγαλύνθη τά 
cc εργα σου, Κύριε, πάντα έν σοφί$ έτ.ο.ησας! 
cc έπληρώθη ή γή  *%ής κτίσεώς σου. »

Ά φού διέγραψεν ό ποιητής μέ τούς ύψ^λοτέ- 
5ους χαρακτήρας τών κτισμάτων τήν εύταξίαν, 
έκφράζει τόν θαυμασμόν του μέ τό επιφώνημα 
τό ζέον καί πλήρες θαυμασμού: « ‘Ως έ μ εγ .α - 
λ  ύ ν 0 η τ ά ε ρ γ α  Σου ,  Κ ύ ρ ι ε !  »  Τά πάντα 
βαίνουσι πανσόφως και όμαλώςί .‘ Η Σελήνη δια
κρίνει τούς καιρούς· ό "Ηλιος γνωρίζει τό τέρμα 
τής όδοιπορίας του, καί δταν τό φθάσιρ, ·6 γ ίγα ς  
ούτος δ μέ^ας άρχεται πάλιν έκ νέου τήν αει
κίνητον αύτού δδοιπορίαν, διασπείρων πανταχού 
.τούς αειθαλείς πυρσούς του. Καί αύτό τό σκά-
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τος ε/ει τον καιρόν τοϋ. ’ Από τούς κόλπους του 
χάους ή νύξ άκούει τήν φωνήν τοΰ Δημιουργού 
κα! οιανέεται ε!ς τήν κτίσ ιν. Μόλις αύτή επ-

ται άπό τούς δ ρυμών ας πρός ζήτησήν τροφής, 
χα! μέ τά λαθραία των Ιχνη διέρχονται σιγανά 
τάς πεδιάδας, τάς ό-οίας ή σοφία τού Δημιουρ
γού οέν έδιώρισεν ε!ς έλευθέραν κατοικίαν τ ω ν  
ο! οέ σκύμνοι' τών λεόντων ωρυόμενοι ζητούσι 
τήν ζωοτροφίαν των άπό τήν πάνσοφον δεξιάν. 
‘Οπονα προσωποποιία! Α νατέλλε ι ό ήλιος, και 
ευθύς συνάζονται ε!ς τά μέρη των. ίίοτε δεν 
βλέπει ό φωστήρ τής ήμέρας τάς άγέλας τών 
θηρίων πλανωμένας εις τάς πεδιάδας· άλλ'δταν 
εκείνος φαν^ έπι τού ουρανίου στερεο\ματος, ταύ
τα εύρίσκονται συναγμένα ε!ς τάς άπψκισμένας 
των μάνδρας, διά νά άψήσωσιν έλεύθερα τά πε
δία, ώστε νά καλλιεργώνται άνέτως άπό τάς 
φιλοπόνους χεΐρας τού γεωργού, κα! σχιζόμενα 
ά~ο τήν ευεργετικήν τού άροτρου πάροδον, νά 
δώσο)7ΐ τόν καρπόν των. Εφεξής ακολουθεί ή 
περιγραφή τής θαλάσσης.

α Λύτη ή θάλασσα ή μεγάλη κα! ευρύχωρος· 
cc έκεΐ ερπετά ών ούκ έστιν αριθμός, ζώα μΐ- 
« κρά μετά μεγάλων, έκεΐ πλοΐα διαπορεύονται 
cc Δράκων ούτος ον έπλασας εμπαίζειν αυτ^. » 

ΙΙρώτον πάντων έκφράζεται ή αχανής έκτασις 
τής ΙχΟυοέσσης θαλάσσης· τό άμετρόν της βάθος 
εινε πλήρες άπό νηκτά μικρά κα! μεγάλα, και 
χρησιμεύει* ώς ευρύχωρος κατοικία τών παμμε- 
γ έ ϊω ; κ^τών και τών λοιπών τερατωδών θη 
ρίων. ‘Ο μέγας δράκων, τόν όποιον ή τού ‘Γψί. 
στου θέλησις ηύδόκησε νά προικίσ^ μέ σοφίαν, ό 
άνθρωπος, δέν άφίνει ήσυχον ούτε τήν έπιφά- 
νε.άν της, ά λλ ’ επινοεί κα! κατασκευάζει πελώ- 
ρςα πλοΐα, τά όποια, διατρέχοντα τά πλατύτατα 
τής θαλάσσης νώτα, φαίνονται πετώντα επ ’ αύ
τής, κα! τά όποια, άντέχοντα εις όλους τούς φοβε- 
ρισμούς της, περιπαίζουσι τρόπον τινά αύτή ν τό 
δέ μέγα τούτο στοιχεΐον, ένψ φαίνεται δτι έ- 
κτίσθη διά- νά χωρίζτρ τά έθνη άπ’ άλλήλων, 
γ ίνετα ι ένταύτψ τό όχημα τού άνθρώπου, κα! 
συνάπτει τάς μακράν άπψκισμένας γα ίας.

cc Πάντα πρός σέ προσδοκώσι δούναι τήν τρο. 
ο: φήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αύτοΐς 
<ε συλλέξουσιν άνοίξαντός σου. τήν χεΐρα, τά 
α σύμπαντα πλησθήσονται χρηστό τη τος. :*>

‘Ο άήρ, ή γή, ή θάλασσα έπληρώθησαν ζώων 
τά όποια περιμένουσι τήν τροφήν αύτών άπό τόν 
Δημιουργόν των· Εις μόνην τήν έλευθεριωτάτην

Αύτού χεΐρα έχουσι προ σ/,λωμέ νους τούς ό^Οαλ- 
χούς των και τά στρουθιά και τά κήτη κα! τά- 
ηρία, προσδοκώντα τήν ζωοτροφίαν των, κα'ιού- 

τε σπείρουσιν ούτε θερίζουσιν, άλλ* ό ΙΙατήο ό 
ούράνιος τρέφει αύτά.

«: Άποστρέψαντος δέ σου τό πρόσωπόν, τα- 
cc ραχθήσονται. ’ Α ντανελεΐς τό πνεύμα αύ:ών 
cc κα! εκλείψευσι, κα! εις τόν χούν αύτών έπ ι- 
<c στρέψου σι ν  έξαποστελεΐς τό πνεύμά σου κα! 
<c κτισθήσονται, κα! άνακαινιεΐς τό πρόσωπόν* 
<ζ τής γής. »

’Αδύνατον εινε νά ζωγραφήσγ) τ ις  τά πράγ-· 
Λα τα μέ ζωηροτερους και ποιητικωτέρους /αρα- 
κτήρας. Γοπάν διαλύεται και συνταράσσεται, δ
ταν ό παντέφορος οφθαλμός ά παστρέψω άπ ’αύτο ύ 
τά προνοητικά του βλέμματα. "Ολα τά ζώα έ π ι -  
σ τ ρ έ φ ο υ σ ι ν  ε ί ς  τ ό ν  χ ο ύ ν  α ύ τ ώ ν  ό
ποια έκφρασίς τής μηδαμινότητός των! ένψ έξ 
εναντίας, πνέει τό ζωογόνον πνεύμα τού θεού, 
κα! τά πάντα έμψυχούνται.

Πού αλλού δύναταί τ ις νά ευρ^ τοιούτου ύψους 
χαρακτήρας; ‘Όλαι α! εικόνες αυται ε ίσ ! ζωηραί 
κα! παθητικώταται, κα! καθε!ς αισθάνεται συγ- 
κίνησιν κα! θάμνος άπό τάς γοργάς εκφράσεις 
και τάς ζωηροτάτας τής φύσεως περιγοαφάς έν ττρ 
ώο^ ταύττ}. *0 Όράτιος κα! ό Πίνδαρος έμεινον 
βεβαίως πολύ μακράν τής ποιήσεως ταύτης.

Έχομεν λοιπόν δίκαιον δταν λέγωμεν ότι εί ς 
τον Χριστιανισμόν ό Βερναρδΐνος Σαινπιέρόος 
χρεωστεΐ τήν ικανότητά του εις τό εικονίζειν τάς 
σκηνάς τής μοναξιάς. Κα! βέβαια τήν χρεωστεΐ 
εις αύτόν, διότι τά δόγματα τού Χριστιανισμού, 
κατας-ρεψαντα τάς μυθολογικάς θεότητας, άπεκα- 
τέστησαν τήν αλήθειαν κα! τήν μεγαλοπρέπειαν 
εις την έρημον τήν χρεωστεΐ είς τούτον, διότι 
εύρεν είς τό σύστημα τού Μωοσέως τό αληθές 
σύστημα τής φύσεως. .

Και ενταύθα παρουσιάζεται Ιτέρα τις ύπερογ ή 
τού Χριστιανού ποιητού: Μολονότι ή θρησκεία 
του τψ  παρέχει τήν φύσιν μ ε μ ο ν ω μ έ ν η  ν, 
δύναται α̂ν θέλ^ νά πλάστρ κα! φύτιν κ α τ  ψ - 
κ ι σ μ έ ν η ν .  Εΐνε ελεύθερος νά θέστ) άγγέλους 
πρός φύλαξιν τών δασών, είς τούς καταρ^άκτας 
τής άβύσσου, ή νά έμπιστευθτ) εις αύτούς τούς 
ήλίους κα! τούς κόσμους. Κα! έντεύθεν όδηγού- 
μεθα είς όντα ύπερφυσικά, είς τό θαυμάσιον τού 
Χριστιανισμού.

'Ρ .

ΣΪΜΜΙΚΤΑ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦΙΚΙΙ ΕΥΦΤΙΑ.,— Το εφεξής ά . 

•νέκύοτον συσταινομεν τοΐς ΚΚ· Συνδρομηταΐς τής 
Ε π τ α λ ό φ ο υ :

Εις εκ τών μάλλον ίοιοτρόπων εκδοτών νεο_ 
συστάτου τινός ’Αμερικανικής έφημερίδος, άν. 

. Ορω-ος εις χκρον ακριβής περί τήν έκτέλεσιν τών 
'/ρεών του, γνωρΐζών έκ πείρας πόσον, ολέθρια 
εινε δια τον περιοδικόν τύπον ή αργοπορία τής 
άποτισεως τής συνδρομής, προελάμβανε νά είδο. 
~°'·ί επ ι κεφαλής, έκάστης τών δεκαέξ στηλών 
τής έφημερίδος του, έν ίΐδει τίτλου και διά χε. 

,φαλαιωδών γραμμάτων ότι: α Πάσα συνδρομή 
λήςασα οφείλει νά άνανεοϋται άκριβώς όίμα τή έν_ 
,άρξει τής νέας περιόδου· άλλως, θέλει διαχόπτε_ 
σθαι άμέσως ή αποστολή τοϋ φύλλου. »  Τινές 
"ών Κυρίων Συνδρομητών, έκλαβόντες τό πράγ. 
μα ώς τάς συνήθεις τυπικάς διάκοινώσεις πάσ/,ς 
έφημερίδος, α γ ρ ό ν  ή γ ό ρ α σ α ν ,  κατά τήν 
.παροιμίαν· διότι φεΰ! ούοεμία υπάρχει έν τφ 
κόσμψ τούτψ βαρυτέρα άγγαρία, δσον ή πλη

ρωμή μιας συνδρομής. Πλήν μετ’ ούκ ολίγης ά . 
ιτορίας παρετήρησαν, αμα ληξάσης τής συνδρο. 

_μής τω ν, διακοπήν μέν οΰδαμώς, άλλά παρου- 
σιαζόμενα αϋτοϊς πάντοτ? παλαιά φύλλα έκ τών 
ήδη άναγνωσΟέντων. Κατ’ άρχάς έξέλαβον τό 
πράγμα ώς έκ παραδρομής τοΰ δι«νομέως προελ. 
Οόν και έσιώπων· πλήν βλέποντες αυτό δίς και 
τρίς επαναλαμβανόμενον, έσπευσαν νά άναΐεο . 
;9ώσι πρός τόν Ιδιοκτήτην τής έφημερίδος, δστις 
άντι πάσης άπαντήσεως ήρκέσθη νά έ—ιγράψγι έν 
κεοαλίό'ι τινός τών φύλλων του τά έ ς ή ς :  « Εις  
ί  τούς άξιοτίμους Κυρίους'Συνδρομητάς, τούς μή 
τ  πληρώσαντας είσέτι τήν συνδρομήν των, ειδο. 
χ ποιοϋμεν δτι, άν έχωσι τήν επιθυμίαν νά άνα- 
<c γινώσκωσι νέα φύλλα, ώς πολλοί παρεπονέ. 
« Οησαν ήμίν ποοφορικώς καί έγγράφως, καί νά

μανθάνωσι νεώτερα, πρέπει νά λάβωσι τήν 
tc καλωσύνην νά άνανεώσωσι τήν ήδη λήξασαν 
« συνδρομήν τ ω ν  άλλως, εινε άδικώτατον μέ πα .
« λαιά χρήματα νά ζητή νά άναγινώσκτ) τις 
α πάντοτε προσφάτους ειδήσεις. »

Τό άνέκδοτον τοΰτο άναφέροντες, καθ’ ήν επο
χήν έληξεν ηοη ή πρώτη έςαμηνία τοΰ συγγράμ
ματος ήμών, άντί πάσης έπεξηγήσεως καί 
σχολίου άρκούμεΟα νά έπιφέρω^εν τά έξής: 
« ‘Ο έ χ ω ν  ώ τ α  ά κ ο ύ ε ι ν  ά κ ο υ έ τ ω ! »

ΚΑΔΙΡ.ΓΚΙΤΖΕΣΙ. — ‘Ο διαμένων έν τ^ πρω. 
^ευούσιρ τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας ξένος κατά

τον μήνα τής νηστείας τών ’Οθωμανών (Φεμα- 
ν,αν), ευρίσκει μ εγίστην τήν διαφοράν μεταξύ 
όλων τών νυκτών τοΰ μηνός τούτου, τών μετα- 
δαλλομένων εις ήμέραν, καί τής νυκτός τής ε ι
κοστής έβδόμης τοΰ αύτοΰ μηνός, ήτις έορτάζε^
ται μεθ’ δ).ης τής δυνατής μεγαλοπρεπείας, Κατ’
«υτήν ό Σουλτάνος μεταβαίνει έπι λαμποάς ά . 
κάτου είς τό πλησιό/ωρον τέμενος, έν μέσψ τοϋ 
κρότου τών τηλεβόλων καί τής μαρμαρυγής τών 
πολυχρόων πυροτεχνημάτων, οπως ε’ κτελεστ] τό 
προτελευταΐον τ ε ρ ί α β ί  (ακολουθίαν έσπε/ινήν 
τοΰ Φεμαζανίου). ‘Ο Πόσπορος παριστά τήν έσπέ. 
ραν εκείνην έν τών λαμπρότερων καί μαγευτικω . 
τέρων θεαμάτων. "Απαντες οί μιναρέοες κανδηλο. 
φώτιστοι άπό τής κορυφής μέχρι τής βάσεώς των, 
πληΟύς πανΐοίων πυροτεχνημάτων έπιλαμπόν. 
των καί έκπυρσοκροτούντων, ά^ατια μυρία δ ια . 
σχίζοντα τό γλυκυμόρμυρον καί κατάφωτον β-,. 
σπόρειον χΰμα, Ιδού παν δ,τι τέρπει τήν φαντα. 
σίαν καί^ καΟιστ? τήν νύκ :α  εκείνην είς τά δμ. 
ματατοΰ παρεπιδημοΰντος Εύρώπαίου έφάμιλλον 
μιας τών λαμπρών νυχτών, άς άνέγνωσεν έντα ϊς 
ίστορίαις τών Μ υ ρ ί ω ν  ν υ κ τ ώ ν .

Πολλοί, άγνοοΰντες τό Ιστορικόν τής έπισή_ 
μου^ταύτης θρησκευτικής έορτής τών ’Οθωμανών, 
άποδίδουσιν είς αύτήν διαφόρους άτοπους έςηγή , 
σεις. Τό αίτιον, δι’ δ οί Μουσουλμάνοι άποδίδουσι 
τοσαύτην επισημότητα είς τήν νύκτα ταύτην, 
τήν οιακρινομένην ΰπό τό όνομα Λ ε ϊ  λ έ ϊ.Κ  α . 
δ ι ρ έ ,  ή κατά τούς άπλοΰς Κ α δ ίρ .Γ  κ ι τ ζ  ε σ ί  
(νυξ τοΰ πεπρωμένου), εινε καθαρώς θρησκευτι
κόν. Κατά τήν επίσημον ταύτην νύκτα'ό "Λ γγε. 
λος Γαβριήλ ήρχησε νά ύπαγορεύ* είς τόν ΠοοΙ 
φήτην τό Κοράνιον, διό καί τό !)7 κεφάλαιον τής 
ίεράς ταυτης βίβλου τών ’Οθωμανών έπιγράφε. 
ται ’Ε λ-Κ ά ο ρ, καί έν αύτφ απαντάται τό έ . 
ξής έδάφιον: «: Προτιμοτέρα ή νύξ τοΰ Κ ά δ ρ 
χ ιλ ίω ν νυκτών. »  Δοξάζουσι δέ οί ’Οθωμανοί δτι 
κατά ταύτην τήν επίσημον νύκτα δλαι αί προ. 
σευχαί, δσας έξϊτέλεσαν κατά τό διάστημα όλο. 
κλήρου τοΰ έτους, άναβαίνουσιν ,είς τόν ουρανόν.

ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑ ΠΕΡΣΑΙΣ. — "Ολα τά ε . 
θνη τοΰ κόσμου έορτάζουσι κατά τό μάλλον καί 
ήττον πανηγυρικώς τήν πρώτην ήμέραν τοΰ I . 
τους. 01 Πέρσαι, κατά παράδοσιν καί συνήθειαν 
αρχαία ν, έορτάζουσι τήν έναρξιν τοΰ νέου έτους 
τήν ήμέραν, καθ’ ήν ό ήλιος εισέρχεται είς τόν 
αστερισμόν τοΰ Κριού, δηλαοή κατά τό εαρινόν 
ήλιοστάσιον, μολονότι δέν δύνανται νά έπα·/ά. 
λαμβάνωσιν άκριβώς κατ’ετος τήν έορτήν ταύτην, 
διότι τα ετη των είσί σεληνιακά. ‘Η ήμέρα αΰτη

(



(συνήθωςή 9 Μαρτίου ), ή τ ις  διακρίνεταν μέ τό δ
νομα Ν ε β ρ ο ύ ζ  (νέα ήμ.έρα), θεωρείται ώς ήμέ
ρα άναγεννήσως τ ψ ;  φ ύνεω ς. "Εκαστον τών ίντω ν 
έν αύτ^ λαμβάνει νέαν ζωήν, καί εισέρχεται είς 
νέαν φάσιν ώ ; έχ. τή ς προσεγγίσεως του ευερ
γετικού ‘Ηλίου.

Είς τήν αυτήν ήμέραν επίσης δίδουσιν οΐ Περ- 
σαι καί ετερον ποιητικόν δνομα ‘Ρ ο ύ ζ ι-Χ  ι λ  λ  ά τ 
(£ορτή τών νέ<ον φορεμάτων), διότι ή γή  περι
βάλλεται κα 'ί’ αύτήν τδν νέον μανδύαν τών άν
Οέων, καί περ ικαλύπτετα ι μέ τδν ώραίον τάπητα 
τής χλόης· διό καί έκαστος, δσον πτωχός καί 
δυστυχής γ\θελεν εισθαι, τήν ήμέραν εκείνην έν . 
δύεται νέον φόρεμα καί λαμβάνει άνθος είς χ ε ΐ- 
ρας. ‘Ο περίφημος ηθικολόγος Σααδής εκφράζεται 
ουτω περί τής ήμέρας ταύτης έν τφ  ώραίφ του 
πονήματι Γ κ η ο υ λ ΐ 7 < * ν  (‘Ροδών ή ‘Ροδόκηπος):

cc ‘Ο Θεός έπρόσταξε τόν άνεμον τής πρω|ας, 
δμοιον μέ Οαλαμοστόλον, νά έκτείντρ τόν σμα- 
ράγδινον τάπητα τής χλόης έπί τής γήινης έ 
π ιφανείας, καί τό νέφος τής άνοίξεως ώς τροφόν 
τινα διέταξε νά έκΟρέψ  ̂ τά τρυφερά φυτά έν τοΐς 
κόλποις τής γής. Έκάλυψε τά δένδρα μέ ένδυ
μα χλόης, ώς μέ επίσημον στολήν τής πρώτης 
ήμέρας τού έτους, καί κατά τήν επάνοδον τού 
έαρος έθεσεν είς τάς άκρας τών κλάδων τών 
δένδρων διάδημα έξ άνΟέων. »

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 14. — Περιέργους τινάς συμ
πτώσεις δεικνύει δ άριθμός ούτος, ιδίως εις τήν 
Ιστορίαν ‘Ερρίκου Δ' τού βασιλέως τής Γ αλλίας. 
‘Ο βασιλεύς ούτος έγεννήθη τήν 14 Δεκεμβρίου, 
14 αιώνας καί 14 δεκάδας έτών μ. X. άπέθανε 
δέ τήν 14 Μοί>υ, καί τό δνομάτου σύγκειται έκ 
4\ στοιχείων (Henri de Bourbon). Έζησε τετρά
κις 14 έτη, τετράκις 14 ήμέρας κ α ί*14 έβδομά. 
δας· ήτοδέ βασιλεύς τής Γαλλίας καί Νοβάρδας 
τρις 44 έτη, κτλ.

’Α λλ ’ δ αύτός άριθμός έπίσης σημαντικήν θέ
σιν κατέχει καί εις τήν Ιστορίαν τών άπογόνων 
του. ‘Ο υιός αύτού Λουδοβίκος δ ΙΓ' άπέθανεν 
ώς δ πατήρ του τήν. 14 Μα ίου, ήτο δέ 14 έτών δ- 
τε συνεκάλεσε τήν γενικήν Συνέλευσιν τού 1614. 
40  μεγαλύτερος βασιλεύς έκ τής γενεάς ‘Ερ^ί. 
κου του Δ' ήτο δ ιδ' βασιλεύς τής Γαλλίας καί 
ιδ' τό δνομα. Λουδοβίκος δ ΙΔ' άνέβη είς τόν 
θρόνον τό 1645 έτος, άπέθανε δέ τό 1715 καί 
είς ήλικίαν 77 έ τώ ν  καί οι τρεις ούτοι άριθμοί 
συναπτόμενοι άποτελούσι τόν 14. ‘Η έπανόρθω- 
σις τών Βουρβόνων έγένετο είς τά 1814, καί οΐ 
αριθμοί ουτοι προσθετόμενοι άποτελουσιν έπίσης 
τόν 14#

ΓΝΩΜΙΚΑ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΓ. — ‘Ο χρόνος είνε 
τό πολυτιμότερον τών άγαθών, δ δέ μή γνωοί- 
ζων νά τόν μεταχειρισθφ είνε άσωτότερος του 
ασώτου υιού τού Ευαγγελίου.

— ‘Ο Θεός λέγει εις τόν άνθρωπον: βοηθού, 
αν θέλ^ς νά σέ βοηθήσω.

— ‘Η οκνηρία είνε είς τόν άνθρωπον δ,τι ή 
σκωρία είς τά μέταλλα.

— ‘Ο φιλόπονος ευκαιρεί κάποτε, ά λ λ ’ δ ο
κνηρός ούδέποτε.

— Διά τής προθυμίας κατορθούνται πολλά 
ολίγου κόπου.

— Κέρδος άνευ κόπου δέν γ ίνετα ι.
— ‘Ο Οελων νά πλουτήστι άνάγκη νά μάθ ι̂ Ο

χι μόνον τό κερδαίνειν, άλλά καί τό οίκονομεΐν.
— ‘Ο οίνος, αί γυναίκες καί τό παιγνιόχαρ- 

τον καταστρέφουσι τάς περιουσίας καί αύςάνουσι 
τάς άνάγκας τών άνθρώπων.

— Τάς ήδονάς άπολαμβάνει δχι δ φεύγων άλ
λ ’ δ διώκων αύτάς.

— Τά καλά φαγητά φέρουν τήν ψωμοζητείαν.
— Τά μεταξωτά φορέματα σβύνουσι τό πυρ 

τού μαγειρείου.
— ‘11 αγάπη τού στολισμού είνε παραφρο

σύνη ολέθριος.
— ‘Η υπερηφάνεια προγευματίζει πλούσια, γ ευ 

ματίζει πτωχά καί δειπνεί καταφρονημένα.
— ‘Ο τρεφόμενος μέ έλπίδας άποθνήσκει έκ 

:ής πείνης.

ΓΝΩΜΙΚΟΝ ΣΟΦΟΓ. — Τό έξής γνωμικόν έ- 
συνείθ'.ζε σοφός τις νά έπιγράφ^ είς δλα του τά- 
έργα καί έπ ιπλα:

Ει μέν ήν μαθεΐν & δει παθεΐν 
καί μή παθεΐν, καλόν ήν τό μ αθεΐν  
ε ί δέ δει παθεΐν & δει μαθεΐν, 
τ ί δει μαθεΐν; παθεΐν γάρ χρή.

Λόγιός τις τών μεταγενεστέρων μετέφρασε 
τούς λαβυρινθώδεις τούτους στίχους είς τούς εξής:

"Αν ήν δυνατόν νά μάθω 
δσα πρέπει καί νά πάθω 
χωρίς δμως νά τά πάθω, 
καλόν ήτο νά τά μάθω.

Πλήν αν πρέπ^ νά τά πάθω 
διότι πρέπει νά τά μάθω, 
τ ίς  ή χρεία νά τά μάθω 
άφού πρέπει νά τά πάθω;

II ΔΙΑ ΠΡΙΟΝΟΣ ΣΥΖΥΓΙΑ, Η ΤΟ 
ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΙ1Σ ΑΓΑΠΗΣ.

Ά φου τά τ^ελλοκόριτσα ψοφουν δΓ άνδρα #λα 
και δώ ανδρα πάλλου σι τα θελκτικά το>ν στηΟη,

Οά τά είπω ωφέλιμον κι’ άρ/αίον παραμύθι, 
κα ί ας προσε'ςτ] είς αύτό.πδσα κρυφή μαργιιόλα:

α. Μιαν φοράν Ιφύτ^ωσεν εις τόπον μαγευμένον 
ίν  δένδρον ώραιοτατον ώς ένα μανιτάρι,

^το πα/υ και υψηλόν κ’ είς κάθε του κλονάρι 
εφερεν άνδρα εύμορφον, δρΟόν ή καΟισμένον.

Είδος παράδοξον καρπού καί Οαυμα των θαυμάτοίνΐ 
δενδροφυτεία τιμαλφής πρό πάντων διά κόρας! 

διό και μόλις εμαΟον το είδος της όπιυρας, 
δπηρςεν ανεκλάλητος ή τερψις καί χαρά τω ν.

*Ως πεινασμε'να πρόβατα, που παραιτουν τήν μάνδρα 
και πρόθυμα ’ς τό πράσινον προβαίνουσι λιβάδι, 

ετρεςαν ώς τό εμαΟον εις συμττυκνον κοπάδι
γ ρ η α ϊ ς  καί  ν ΐ α ΐ ς ,  κ ο υ τ σ α ι ς ,  ς - ρ α β α ΐ ς ,

δ'σαις δέν είχον άνδρα.

Κ’ ενω προθύμως ετρεχεν Ικάστη λογαριάζει
νά πάρτ, οχι έ’ ν α δ υ ο  άλλ’ ε ί κ ο σ ι  νά πάρη, 

κ ι’ δ λογισμός της &ιδε πτερά-είς τό ποδάρι 
ένω μ1 ήδονικους παλμούς τό δένδρον πλησιάζει.

Μυρμηκι&ν αν τ&ς είπω λάθος κανέν δέν πράττω^ 
τό πληθός τιον ή πεδιάς περιλαμβάνει μόλις!

Οπό της δμηγύρεως δ1 άπεφασίσθη ίλη ς
τό δένδρον ν& κλον^σο^σι καί νά τοί*ς £ίψουν κάτω.

9 Αλλά τό δένδρον Ισχυρόν τους κόπους των ένίκα,
κ ’ οί άνδρες είς τους κλάδους το)ν ^σαν προσκολλημένοι, 

■πασα δ’ άνύπανδρος γυνή εμενε λυπημένη, 
διότι δέν κατεπίπτον κ’ οί άνδρες ώς τά σύκα.

ΙΙολιορκίας σ/εδιον τότε λοίπόν άλλάσσουν* ,
προφέρουν λόγους ζάχαριν καί υποσχέσεις πλήθος, 

ανοίγουν τάς άγκάλας το)ν θρηνούν μέ φώκης ?)0ος, 
αγάπην και υπακοήν καί έρωτα τοΙ)ς τάσσουν.

’Αλλά πρός λόγους άκαμπτος κο)φο\ πρός τ ί ς  δεήσεις 
οί άνδρες δέν κατέβαινον* λοιπόν Ιφευρον δόλους, 

δι’ ών νδι τους συλλάβωσι* (μετά τοίίς διαβόλους 
εις δόλους διακρίνεται ή γυναικεία φύσις.

Πριόνων πλήθος εφερον καί κόπτουσι μέ κόπον 
τό δένδρον τό καλλίκαρπον' τό δένδρον τότε π ίπ  

κ είς τάς άγκάλας, ω χαράΙ Ικάστης κόρης ρίπτει 
άπ’ ενα άνδρα στιυαρον πρός πληθυσμόν άνΟρωπων,

Τους πρώτους μήνας ίζησαν ο\ πάντες έν ειρήνη^ 
μέ αναστεναγμούς τερ7τνους, φιλέματα, Οωπειας, 

ίλ λά  δ ερως, όπαδός συ/̂ νά της ποικιλίας,
θερμός τό πρώτον ήρ£ατο μετέπειτα νά σβύνη.

πίτττει,

— ’Αχρειεί δέν μ) άγαπδς; ή σύζυγος έφοίνει.
—  Μ έπηρες διά πρ^ονος! δ σύζυγος ά-π^ντα, 

κ’ ίχ  της μεγάλης ^ριδος ένίοτε κατήντα
δ σύζυγος τήν σύζυγον v i ζυλοματσουκόνη ΐ »

Ό  μύθος έτελείιοσεν· οΛλά μέ Ιρωτδτε, 
καί που τό έπιμύθιον; —  Ιδού το, t/ον οΰτως:

(* Τόν γάμον δ'στίς γίνεται μέ πρίονας, τοιουτος 
τόν περιμενιι θρίαμβος! , ,   Κορίτσια, μή γιλδτ*!

ΑΝΕΚΔΟΤΑ Κ Α Ι ΑΣΤΕΙΑ.

Κυρία τ ις  έλυπεΐτο είς άκρον διότι δέν έλάμ« 
οανεν ειόήσεις περί τού άπόντος συζύγου της, 
οστις ήτο ήδη άποθαμμένος προσβληθείς ύπό λ η 
στών. Ούδείς έτόλμα νά τ η  ά ναγγείλ^  τό λ υ 
πηρόν συμβάν, φοβούμενος μήπως έμβάλλ^ αύ
τήν είς άπελπισίαν, ενεκα τής κοινωνικής θέσεως 
καί τής ύπολήψεως ήν εχαιρε. Τέλος άνθρωπός 
τις άπεφάσισε νά τ^ διακοινώσ^ τό πράγμα μέ 
κάθε τρόπον, καί έπι τούτψ έπορεύθη πρός έπ ί- 
σκεψίν της· αύτή τφ  εκθέτει τήν λύπην ήν δο
κιμάζει, καί τφ  φανερώνει τούς περί του συζύγου 
της φόβους. — cc "Ας ύποθέσωμεν δτι άπέθανε, 
τ η  λέγε ι ούτος, τ ί θά έκάμνετε; — *Α! έκραύ- 
γασεν αυτη μετά ζωηράς χειρονομίας, θά έρ^ΐ- 
πτόμην κάτω άπό τόπαράθυρον τήν Ιδίαν σ τ ιγ 
μήν, καθ’ ήν μοίτό έλεγον, καί πρό τών οφθαλ
μών εκείνου, δστις θά μέ έφερε τήν θλιβεράν 
ταύτην εΐδησιν. a Τότε δ άνθρωπος χωρίς άλλο 
τι νά εϊπ^ι εγείρεται, άνοίγει δλα τά παράθυρα, 
του θαλάμου καί έπανέρχεται είς τήν θέσιν του. 
‘Η γυνή  έννόησε πάραυτα τό πραγμα, ά λλ ’ αί 
παραφοραί της έπαυσαν άμέσως, καί ή θλίψ ις 
της άνεμίχθη μετά αίσθήματός τίνος γέλω τος.

Ειπέ τις ποτέ πρός τήν σύζυγόν του, συνει* 
θισμένην νά βλέπτρ πληρουμένας δλας τάς έπΐ- 
θυμίας της, τήν δέ στιγμήν έκείνην παρατηρού
σαν Εν άστρον είς τόν ουρανόν: Μή θεωρός
τόσον πολύ αύτό τδ άστρον, φιλτάτη -μου, διότι 
δέν δύναμαι νά σ^ τό δώσω. »

Χήοα τ ις , ύπανδρευθεΐσα έκ δευτέρου, έπα νε . 
λάμβανε συχνάκις είς τόν σύζυγόν της, δτι πολύ 
έθλίβετο διά τήν στέρησιν τού πρώτου της άν
δρός. — α *Α! Κυρία, είπεν δ νέος σύζυγος, 
πίστευσόν με δτι δέν είσαι μόνη, ήτις λυπεΐσα ι 
διά τήν στέρησιν του μακαρίτου, d



* Αντισθένης» δ υίός Άντισθένους δ ’Αθηναίος, 
δστις έσπούδασε παρά τφ  Σωκράτη κα! έγεινεν 
άκολούΟως αρχηγός της τών κυνικών φιλοσόφων 
αίρέσεως, δταν τφ  έπαρουσίασάν ποτε πλούσιον 
μειράκιον διά νά τδ παραδεχθξ είς τήν σχολήν 
του κα! τδν ήοώτησαν τ ί έχρειάζετο, δ φιλόσοφος, 
δι*ένδς βλέμματος καταμέτρησές τδν παΐδα, α- 
πήντησε παίζων μέ τάς λέξεις: cc Βιβλιαρίου 
κα !  νο ύ  (συνήχησις μέ τδ κ α ι ν ό  υ), γραφείου 
κ α ι  ν ο υ, πινακιδίου κ α !  νού .  λ

<c Πώς σας έφάνη ή επιστολή, τήν οποίαν σάς 
έγραψα χ θ ες ;»  ήρώτησε φιλάρεσκος τις νεανίας 

τήν φίλην του. — cc Τρυφερωτέρα, τδν άπεκρί- 
θη έκείνη, δέν ήδύνατο, φίλε μου, νά γίντρ.· ° Εν 
δμως παρετήρησα, δτι άπδ δλας τάς λέξεις, δσαι 
δασύνονται ή ψιλούνται, λείπει κατά δυστυχίαν 
τδ π ν ε ύ μ α . »

-ΊΓΟΟΊΓ- '
cc Δ ιατί δέν λαμβάνετε μέρος εις τήν φιλο- 

νεικίαν τών άνδρών; » ήρώτησε Κυρία τ ις , Ει
ρήνη το ovojjia, έν τιν ι συναναστροφή Κύριόν τ ΐ- 
να, δστις έπλησίασε τόν κύκλον τών γυναικών. 
— β: Διότι, άπεκρίΟη αύτος, άγαπώ, Κυρία μου, 
τήν Ε ι ρ ή ν η  ν, τήν δποίαν ευρίσκω έξόχωςδια. 
λάμπουσαν μεταξύ τών γυναικών. α>

‘0  ποιητής Σαιντ-’Αμάνδος εύρέΟη μίαν ήμέ
ραν εν τ ιν ι συναναστροφή, δπου είδεν άνθρωπον 
εχοντα τήν μέν κόμην μέλαιναν τδν δέ πώγωνα 
λευκόν. Επειδή δέ ή διαφορά αΰτη. έφαίνετο πο
λύ παράδοξος ε!ς τούς παρευοισκομένους κα! £- 
καστος ήρώτα τήν αιτίαν, δ ποιητής είπε: <c Πρέ
πει νά πιστεύσωμεν δτι δ κύριος ούτος κουράζει 
πολύ περισσότερον τάς σιαγόνας παρά τδν ε γ 
κέφαλόν του· »

Μουσικός τις κορυφαίος τής ορχήστρας, διερχό- 
μενος στενήν τινα δδδν διά νά ύπάγτρ είς τδ Οέ- 
<*τρον, συνέτριψε διά τής άκρας τού βιολίου του 
τδ ύαλίον τςύ παραθύρου ζαχαροπωλείου τινός. *0 
ζαχαροπώλης, άνθρωπος βάναυσος, τφ  έζήτει ή . 
μισυ φράγκον, δ δέ μουσικδς τφ  έδωκεν Εν φράγ- 
κον διά νά κρατήστ) τήν αξίαν τής ύάλου καινά 
τφ άποδώστρ τά μένοντα. Επειδή δέ δ ζαχαρο- 
Τΐώλης δέν είχε πρόχειρον ήμισυ φράγκον και 
ήτοιμάζετο νά έξέλΟτβ διά νά ζητήστρ έξωθεν ή

ώρα παρήρχετο, α: Είνε περιττόν, άνέκραξεν 
δ μουσικδς, συντριβών Ετερον ύα λ ίο ν τώρα έξο- 
φλήσαμεν. Λ

-ηγχγγ^

‘0  βασιλεύς τής ’ Α γγλ ία ς, ιδών ποτε έν Αον^ 
οίνφ περιπατουντα ε!ς τδν δρόμον τδν περίφη- 
μον ΙΙώπ, χωλδν δντα, ήρώτησε τούς αύλικούς 
του: «: Έπεθύμουν νά μάθω εις τ ί χρησιμεύει ό 
άνθρωπίσκος ούτος, δστις περιπατεΐ λοξά; »  ‘Ο 
δε μεταφραστής τού ‘Ομήρου στραφε!ς έπεφώ- 
νησεν: ο: Είς τδ νά σάς διδάσκίρ νά περιπατείτε 
όρθώς, Μ εγαλειότατε. »

Εφημέριός τ ις τής κάτω Βρεττανίας, δστις ύ- 
πήρξεν ό παραδοξότερος τών μεταγενεστέρων Ι
εροκηρύκων διά τάς άλλοκότους άνοησίας του, ά- 
ναβάς εις τδν άμβωνα τήν Κυριακήν τών Βαΐων, 
ώμίλησε πρδς τδ ποίμνιόντου οΰτω: cc Σας ε ι 
δοποιώ, άοελφοί μου, δτι πρδς άποφυγήν πάσης 
ταραχής κα! συγχίσεως κατά τήν αγ ίαν ταύ. 
την έβδομάδα τών Παθών, άπεφάσισα νά εξομο
λογώ τούς προσερχομένους κατά τήν έξής σειράν: 
Τήν Δευτέραν, τούς ψεύστας· τήν Τρίτην, τούς 
φιλαργύρους·^ τήν Τετάρτην, τούς ύβριστάς· τήν 
ΙΙεμπτ/jv, τους κλέπτας· τήν Παρασκευήν, τούς 
ακολάστους· τδ Σάββα τον, τάς φαυλοβίους γ υ 
ναίκας. 3> "Εκαστος εννοεί δτι* τδ έτος έκεΐνο 
δ καλδς ποιμήν δέν ειχε κανένα κατηχούμε
νον, μονός δέ αύτος δέν ήδύνατο νά έννοήση 
τήν α ιτίαν·

Τρεΐς νεοι, φοιτητα! τού Πανεπιστημίου, μετέ« 
βαινον εκ τής πόλεως εις παρακείμενον χωρίον. 
Καθ’ δδδν βλέπουσιν ερχόμενον πρδς αύτούς χ ω ΐ 
ρικον τινα , οστις ως έκ τής φυσιογνωμίας του 
έφαίνετο δ πλέον ήλίΟιος κα! άμαθής άνθρωπος, 
θελοντες λοιπδν νά γελάσωσι, σπεύδουσιν άνά 
είς χωριστά εις συνάντησίντου· κα! δ μέν προ- 
πορευόμενος υποκλιθεις, cc Καλή ήμέρα, πάτερ 
‘Αβρααμ! 3> τφ λεγε ι. Εις τόν παράδοξον τοΰ- 
ον χαιρετισμόν άνταπεκρίθη δ χωρικός μέ μίαν 

καλημέραν μετα έλαφρας κλίσεως τής κεφαλής." 
’Ολίγον παρέκει τόν άπαντ* δ δεύτερος, δστις έ- 
πανέλαβε μέ τό αύτδ ειρωνικόν ύφος, <c Καλή 
ήμερα, πατερ ’Ισαάκ! »  40  χωρικός άνταπήντησε 
τά αύτά ώς κα! εις τόν πρώτον. Ά λ λ ’ δταν, ά . 
παντήσας αύτόν κα! δ τρίτος, τφ  είπε, «  Καλή 
ήμέρα, πάτερ 'Ιακώβ! »  δ χωρικός έστάθη, κα! 
στραφείς είπεν άποτεινόμενος πρός τούς τρεις 
νέους: α: Κύριοι, τό δνομά μου ούτε ‘Αβραάμ e l
l's-, ούτε Ισαακ, ουτε ’Ιακώβ· ά λλ ’ ονομάζομαι 
Σαμουήλ υίος τού Κ'ις, κα! έξήλθονδιά νά εϋρω 
τάς όνους τού πατρός μου, πλήν βλέπω δτι ά* 
πηντησα μονον τούς όνους του. »

II ΓΥΝΙΙ (*).

Έγνώριζον πως 6 καιρό; τά πάντα· μεταβάλλει, 
και μ’ δλα ταΰτα δ μωρός έπείσΟην στιγμήν μ(αν 
8τ' εις τά στήθη γυναικός δ £ρο>ς πάντα θάλλει * 
λησμόνησα πώς ασταθή ε/ 5 ή γυνή καρδίαν.

Ή μάγος μέ το βλέμμα της πρώτον μδς μαγνητίζει, 
μέ υποσ/εσεις επειτα με ορκους και λατρείαν 
υπούλοις τήν καρδίαν μας ελκύει και φλογίζει, 
πλήν τέλος είς τό πάθος μας δεικνύει απιστίαν.

*Ω! διατί ’ς τά στηΟη σου δ οφις εμφωλεύει, 
η διατΓδ ούρανός σέ ίπλασεν, ώ γυναι, 
άφοΰ το παντοδύναμον βλέμμα σου· γοητεύει 
καί Ιξ αύτοΰ εςερ^ονται τοΰ κόσμου αί δδύναι.

wjOv δόλιον και βπουλον! τό κάλλος τ*7)ς μορφής σου 
τον κόσμον ολον άπατα, καί έκαστος νομίζει 
δμοία τοΰ προσώπου σου οτ1 είνε κ’ ή ψυ/η σου· 
άκούει, οίμοι! δ μωρός τους όρκους σου κ’ ελπίζει.

Πλήν τέλος ερ/εται στιγμή, στιγμή πικρού θανάτου, 
καΟ ήν δ τάλας πείθεται παράκαιρα #τ’ #λοι 
οΐ 8ρκοι ήσαν χίμαιραι, φροΰδα τα όνειρά του 
και ζοφεροί οί φωταυγεις τοΰ ούρανοΰ του ΟόλοιΙ · · ·

Μ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ. 

Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ {**)
\ *

Τρίχα , πετα, ω βαρκούλα, 
μας προσμένει ή ξανΟοΰλα, 

τά αστέρια λαμπυρίζουν 
ί :  κ ’ ή έλπίς μδς δδηγεΤ'

της ςανΟούας τά ’ματάκια 
, ’σάν 'ίυό φάροι μας φωτίζουν.
} *1σα, ισα, ’ ω βαρκοΰλα,

πριν μδς φΟάσ/) ή αύγ^! (δίς).

νΑλλος κλαίει και στενάζει, 
άλλος θησαυρούς συνάζει 

κι’ άλλος δόξαν κυνηγάει, 
ή ξανθή πλήν τραγουδει* 

πλούτη, βάσανα και δόξαν 
μ ’ Ϊία βλέμμα τής νικάει.

Ισα, ίσα, ώ βαρκούλα, ' Ί
πρίν μας φΟάση ή αύγη! [(δίς).

(’ ) Το ποιη^ίτιον τοΰτο εγραψιν ό φίλος ποιητές κ*τά [χιμη- 
σιχ ττ.; ίταλικτΐς στροφής το3 γνωστοί μιλοδ^ά^ατος « J ligO - 
IcttOy άρχομίντς οϊτω*

« La donna 6 mobile qual piunf al vento. »
( ’ *) T® touto ά σ μ ί τιον συνέταζιν b νιαρος αύτοδ π 3«ι-

τ̂ ς ίπ\ τοϋ ijXoU « Voga, voga la procella, » T0s *j. 
τ*. uo: < Vittore Pisani, » 2 . J2. *

^Av δ άνεμος βοίζη 
και το κΰμα 3tv μουγκρίζη, 

ή γη πάλιν Ο̂ί γελάση 
κ’ ήλιος πάλιν θέ νά ’βγη·

, 'ς τ))ν ξανθή κοντά τά πάθη’ 
κ ή ψυχή μου θά ξεχάση.

Ισα, ισα, ω βαρκούλα, 
πρίν μ3ς φΟάοη’ή aipj! (δίς).

Ελα, ίΧα, ω ξανΟοΰλα,
Ιμ-6α, ϊμδ* ’ς τήν βαρκούλα,

Sii r i  άστρα πω? γελούν» 
διέ πώ{ χαίρεται ή γη,

^Λκουσε τά Str,3ovaxta 
’σένα κελαδοϋνε 

*1£λα, ίλ α, ώ ςανΟοΰλο(ι
ή αύγ^.

Ισα, ίσα, ω βαρκούλα,
*1 ας μά; φβασ/, ή αύγ0'! (δίς).

ΑΛ. ΖΩΗΡ02. 

αίνιγμα.
15.

ΤΜδιορ δεν σβυνει το πϋρ έπί γηί ;  
δέν εινε καί τοΰτο τ^ς φύσεως νάμος;
I ο υδο.ρ; . περίεργον, φίλε! καί 5μω< 

μέ καίει, μ  αναπτει, καί μήν έκπλαγη;.

Γ. Μ. BANNIEPIJ2.

Λ Γ 2 Ι Σ  

ΤΟΓ VUTΑΡΙΘΜΟΝ 44
αινίγματος .

Νους— ούς — δς — χ ΰ ς .

Ο  ΕΝΑΣΤΡΟ* ΟΥΡΑΝΟ?·
9

\  2 ' .  - 

Γϋ.

* Κα?’*Ρχάς τυ, Κυριι, τι\ν γ>ίν 
β 10·μιλίωσ*ς. » ψ βχα. ρΑ̂ # 2β.

^  «λανήτης ουτος, Ιφ ’ ου ή θβία Πρίνοι» 
ηΰδόκ^σβ νά -ί,μέτερον γένος, ίχ*ι »χ ή .
ία  σ ψ χ ίρ α ς , ελαβρώς πεπιεσμένης π ίρ ΐ τά άχρβ 
τοΟ άξονός ττ,ς· ή τροχιά της οέ, τήν όποΐαν 
περιγράφει στρεφομένη περί τόν Ή λιον, δέχ « ϊ .  
νε Αλοστρόγγυλος ά λλ ’ ωοειδής ή έλλειπτική , 
κατά, τάς έκφράσεις τής άστρονομίας, ώς δλων 
γενικώς τών πλανητών. ’Απέχει δέ ό ήμέτερος 
πλανήτης του ‘Ηλίου 58,000,000 λευγώ ν, στρέ
φεται περί αυτόν μετά ταχΰτητος 24,720 λ ε υ . 
γών τήν ώραν καί συμπληροΐ δπασαν τήν ά να . 
ύλησίν της είς διάστημα 303 ήμερών, 5 ώρών,

1



48 πρώτων καί 49 δευτερολέπτων καί ή περι
στροφή αυτη καλείται ε ν ι α υ τ ό ς  ή ε τ ο ς .

Έκτος δε τής περι τόνΊΙλιον περιστροφής της, 
ήΓ ήεχει καί άλλην περί έαυτήν κίνησιν ή περι 
τόν άξονα της, ακριβώς είς διάστημα 25 ωρών 
καί 50 λεπτώ ν, καί έν τφ  διαστήματι τούτφ 
του καιρού στρέφει πρός τόν °Ι1λιον έκαστον τών 
ήμισφαιρίων της τό Εν μετά τό άλλο, εις τρο- 
πον ώστε τό. πρός τον "ΙΙλιον έστραμμένον μέ
ρος φωτίζεται κατά 42 ώρας, ένφ το ετερον επ'* 
ίσον διάστημα καιρού εύρίσκεται εις τό σκότος, 
καί οΰτως έναλλάξ, κατά πάσαν τήν γραμμήν 
τήν άντικρύζουσαν σταΟερώς πρός τόν υί1λιον, 
γραμμήν, ήτις καλείται Ί σ η μ ε  ρ ι ν ό ς. Έ χει 
δέ ή Γή καί έτερον είδος κινήσεως, ήτις είνε 
βίδος ταλαντεύσεως, τελουμένης άπό μεσημβρίας 
πρός άρκτον καί άπ’ άρκτου πρός μεσημβρίαν, 
ώστε κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν παρουσιάζει ά- 
καταπαύστως τόν ’Ισημερινόν της κατά κάθετον 
είς τόν ”11λιον. Καθ’ Εξ μήνας ή ταλάντευσις 
αυτη μάς φέρει πρός άρκτον μέχρι σημείου τινός 
έπ’αύτής, είς δ χαράξαντες οί άστρονόμοι γραμ
μήν ώνόμασαν τ ρ ο π ι κ ό ν  τ ο ύ  Κ α ρ κ ί ν ο υ ,  
διότι είς τό μέρος εκείνο τού ούρανού άντικρύζει 
τότε, είς δ εύρίσκεται ό αστερισμός ούτος· καί 
τότ· αί ήμέραι μειούνται διά μιας, καί διά τόν 
αύτόν λόγον αύξάνουσι διά τό πέραν ιού ’ Ιση
μερινού μέρος, είς δ ύπάρχει θέρος οταν ήμεΐς 
ίχομεν χειμώνα.

‘Οπόταν ή Γή παρουσιάζω καθέτως είς τόν "Η- 
λιον τόν τροπικόν τού Καρκίνου, φαίνεται ώς νά 
παύΐ[) τού νά κινήται διά μίαν στιγμήν, καί τό 
σημεΐον τούτο τής παύσεως καλείται χ  ε ι μ ε- 
ρ ι ν ό ν  ή λ ι ο σ τ ά σ ι ο ν  έπειτα ή ταλάντευ- 
σίς της άρχεται Ικ νέου κατ’ αντίθετον τρόπον 
κατ’ άλλους Εξ μήνας, Εως ού άκινητεΐ καί πά
λ ιν  κατά τήν άντίθετον τής πρώτης πέραν τού 
’Ισημερινού γραμμήν, ήτις καλείται διά τούς αυ
τούς, οΰς έξεθέσαμεν άνωτέρω λόγους, τ ρ ο π ι 
κ ό ς  τ ο ύ  Α ί γ ό κ ε ρ ω .  Κατά τήν δευτέραν 
ταύτην κίνησιν προσεγγίζομεν είς την μεσημ
βρίαν, καί αί μέν ήμέραι μας αύςάνουσιν αί δέ 
νύκτες σμικρύνονται. "Οταν δέ ή Γή φΟάστρ είς 
τό σημεΐον τής στιγμιαίας άκινησίας, εύρισκό- 
μεθα είς τό θ ε ρ ι ν ό ν  ή λ ι ο σ τ ά σ ι ο ν .

4U ταλάντευσις αΰτη τής σφαίρας μας προξε
ν ε ί παράδοξον'άποτέλεσμα ώς πρός τούς κατοί
κους τών πολικών κύκλων, τουτέστι τούς έκτος 
τώ ν δύο γραμμών, μέχρι τών όποιων γ ίνετα ι ή 
στάσις της. Έ πί τρεις όλοκλήρους μήνας κατά τήν 
άρχήν τής γραμμής μέχρις Εξ κατά τάς έσχα- 
τιάς οί κατοικούντες τόν άρκτικόν πόλον μένουσι

βεβυθισμένοι είς τό σκότος, τουναντίον δέ ο ί  το5, 
μεσημβρινού πόλου κάτοικοι άπολαμβάνουσιν άπό 
τριών μέχρις εξ μηνών κατά συνέχειαν ήμέραν. 
Εΐνε δέ αληθές δτι ή ήμέρα αΰτη είνε πάντοτε 
όλίγον σκιερά, ώς καί ή Εξαμηνιαία νύξ ποτέ δέν 
είνε όλοτελώς σκοτεινή, έτι καί άνευ τών συχνά- 
κις φωτιζόντων αύτήν βορείων σελάτων.

‘ II Γή είνε ό πρώτος τού συστήματος μας πλα 
νήτης εχων δορυφόρον, τήν Σελήνην.

Έξ ίοιαζουσών δέ τινων παρατηρήσεων έπί 
τού ήμετέρου πλανήτου, α ιτινες είνε άδύνατον νά 
λάβωσι χώραν καί έπ ί άλλων πλ,ανητών, άπο- 
δεικνύεται δτι μεγάλαι καί έκπληκτικαί άλλοι- 
ο>σεις έλαβον χώραν έπί τήν φυσικήν αύτού δ ιά . 
ταξιν άπό τής εποχής τού σχηματισμού του ή 
τής πλάσεώς του· δτι μέγισται πέτραι έκυλίσθη-' 
σαν άφ’ ένός μέρους τής Γής είς άλλο, καί ύψώ- 
θησαν είς τάς κορυφάς τών όρέων (¥) καί έίς 
έξέχοντα μέρη τής ξηράς· δτι ε ίς  τινα μέρη τής 
Γής όστρακα, σιαγόνες κητών, οστά ελεφάντων 
καί άλλων άγνώστων ζώων εύρίσκονται συμμε- 
μιγμένα, ώς νά έπεσωρεύθησαν ύπό τίνος ίσχυράς 
δυνάμεως κατά σπασμωδικήν τινα  μεταβολήν τής 
φύσεως· δτι ό πυθμήν τού ο’)κεανού άνυψώθη διά 
φοβέρας τινός δυνάμεως, σχηματίσας οΰτω μέ
ρος τής κατοικουμένης ξηράς, καί δτι έπ ί τέλους 
κατά τινα έποχήν τά ΰψιστα δρη έκαλύπτοντο 
ύπό τών ύδάτων. "Ολαι αύται αί παρατηρήσεις 
πεΙΟουσιν ήμάς δτι, τανύν ό πλανήτης ήμών π α 
ρουσιάζει πολύ διάφορον θέαμα εκείνου, καθ’ δ 
έξήλθεν έκ τής πλαστικής χειρός τού Δημιουρ
γού του. ’Αδύνατον θέλει εισθαι ποτέ νά κατα- 
νοήσωμεν,- δι’ ών κεκτήμεθα έργαλείων, αν αί 
αύταί ή καί τρομερώτεραι άλλοιώσεις έπηνέχθη- 
σαν καί έπί τών λοιπών πλανητών ύπό τής παν
τοδυνάμου δεξιάς τού έ π ι β λ έ π ο ν τ ο ς  έ π ί  
τ ή ν  Γ ή ν, κ α L π ο ι ο ύ ν τ ο ς α ύ τ ή ν τ  ρ έ . 
μ ε ι ν.

Γ 4Ρ.

(’Ακολουθεί.)

(*) Είς ολους τους πλαντ'τας, είς οσων T9iv Επιφάνειαν έπιτρί· 
πούσι τά ήαέτερ* τηλεσκοπιά οττως ΒυΟίσωμεν έταστικον δμρ.α, 
πχρ*ττ?οί3μεν τ^ν μεγιστν,ν οΰτον rr/Jotv μετά τ$ίς τιμιτε'ρας Γϋς 
ώς προς τήν ίίπαρξ.ν τώ · εκείνων εξοχών, άςτινας κα-
λουμεν δρη. Αν ή επ ιφάνια  τ τ ;  γ7.; {το ομαλωτάτη, άνιυ δηλαδή 
όρέων και κοιλάδων, ού μονον ρύκκε; κα? ποταμοί διν 6ά ύπαρ
χον, καθότι τά υδατ-x ρεουοιν απο υγηλοτ£ρων ιίς χαμηλντιρους 
τοπους, άλλ’ άντί ττ,ς τε:πνν,: κ»ι χαριεστάτνίς ποικιλίας, τίτις 
τώρα βελ-γει πολλα^ού το ομμα του Ιδοιπο'ρου, ή Γ τι ϊ ι ν  ϋθιλε 
παριστανει ε’μίι το άψυχον θέαμα των εύρυχώρων μοναξιών τών 
λ%«£ΐ/.ών Ιρνίμων, η την νωΟράν μονοτονίαν τοδ ΑκίανοΟ.


