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ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΑΝΑΚΕΙΟΝ.

τινά εΐμεΟα συναγμένοι 
παρά τ η  Μαρκεσία * * *

Τάλαινα Μαρκεσία ! τΗτο, ή μάλλον ένόμιζεν 
οτι ητο ασθενής, διότι ή εξωτερική της θέα ούδέν 
σημεΐον έλαχίστη; αδιαθεσίας παρεΐχεν, έκτο; 
ελαφρά ς τίνος ωχρότατος, ήτις καΟίστα αυτήν έ- 
παγωγοτέραν· εις τρόπον ώστε ποτέ δέν μάς έ- 
φάνη ώραιοτέρα, ποτέ τά χείλη της δέν ησαν 
πλέον ^οδοβαφή, καί ποτέ δέν εσχον τοσαύτην 
άκατα μάχη τον γοητείαν οΐ ώραΐοι καί μεγάλοι 
μελάνες οφθαλμοί της.

‘Ως προ; το ήΟικόν δ έ ; . . . χήρα ούχί με- 
γαλτ,τέρα τών είκοσιέξ ετών, καί περ.πλέον πο
λυτάλαντο;. Καί μ’ όλα ταΰτα άπήτει νά τήν 
έλεεινολογώσι! Πλήν, πτωχή καί τάλαινα όντως 
Μαρκεσία ! διότι ή υπερβολική ευδαιμονία φέρει 
ε ι; τό πάσχειν, καί το χειρότερον όλων τών πα
θών έν τώ κόσμο) τούτω εινε ή άκ/,δία.• I t  t ‘ 1

"Ολων τών ιατρών αί συμβουλαί έζητήΟησαν, 
πλήν εις μάτην εμενε μόνον ή παντοδύναμο; αν- 
τ ίλη ψ ι; τοΰ περιωνύμου ίατροΰ Μύλλερ. Ά λλά  
ποιο; ήδύνατο νά ένταμώστ, τόν έκκεντρον τοΰτον 
καί ιδιότ:οπον Γερμανόν γέροντα, όσάκι; ε ίνε
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χρείαν αύτοΰ; Τριά; προσκλητηρίων τώ άπηυΟήνΟη 
/.ατεπειγόντω; τήν έσπέραν εκείνην, καί όμω;
αυτός οεν επαινετό εισετι.

‘II Μαρκεσία ευρίσκετο έν μεγίστη άπελπισί^, 
όλον δέ τό μέγαρον ητο πλήρες άΟυμίας καί κα
τήφειας. Μία μόνη λυχνία , τεθειμένη έκει που 
έν τ ιν ι γω ν ία , έφαίνετο έτοιμόσδεστος, καί έφω. 
τιζόμεΟα σχεδόν μόνον άπό τά ; υπερύθρου; φλό- 
γ α ; τής μεγάλης πυράς τής έστίας, ενώπιον τής 
όποιας μάτην προσεπαΟήσαμεν πολλάκις νά Οερ. 
μάνωμεν τήν συνομιλίαν μας.

Πάραυτα άνηγγέλΟη ό δόκτωρ Μύλλερ, καί 
μόλις αναγγελθείς ε υρίσκετο εις τήν αίθουσαν, 
καί σχεδόν ε ί; τό μέσον ήμών.

Τά υπό τή ; όμηγύρεως άμοιίαίω ; άνταλλα- 
γέντα βλέμματα άπέδειξαν τό άλλοΐον αίσθημα, 
ύφ’ οΰ κατελήφΟη έκαστο; έξ ήμών έπί τ^ εμφα
νίσει ταύτγ,, ήτις μά ; έφάνη ώ ; φανταστική. ‘Ο 
Μ ύλλερίτοέξ εκείνων τών αρρενωπών γεροντίων, 
ατινα τόσον συν ενώ ; υιάς παοιστά ό V0 o a a v  ιι? .

i t *  I * Μ  I

τωπον φαλακρόν καί μέγα, πρόσωπον κανόνικώ- 
τατον, εύΟύγραμμον καί οΐονεί μεμβρανώδες, βλέμ
μα βαθύ καί σπινθηροβολούν ώ ; £ου£ίνιον, μ εΐ- 
ο ίαμα δριμύ καί κάποτε σκωπτικόν, άνάστημα 
υψηλόν, ευθυτενές καί εύκαμπτον, ελαφρά τ ι ;  ισ_ 
χνότη;, τό παν τέλος ειχέ τ ι παράδοξον καί ά- 
νελές παοά τώ δόκτοοι Μύλλερ.
» ’  » · ι  ι

Καί αυτή ή ενδυμασία του η το κοσμία και ε
πιμελημένη. Έΰόρει ύπόφαιον φόρεμα, κομβω- 
μένον μέχρι τοΰ στήθους δι αργυρών κομ£ίων κα- 
ταστίλπνων, χειρόκτια έκ μέλανος στιλπνοτάτου 
δέρματος, καί αύτά τά πλατέα υποδήματά του 
4 σ αν εμπεπορπημένα μέ άον^ρα; περόνα;· και-
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το», δέ ο μαΟρος αύτοΰ έπενδύτης μέ τά πλατέα ι προσπαθεί νά πολεμήστ; τό νόσημα έν τώ πνεύ- 
τετράγωνα κράσπεδά του δέν ητο του συρμού, δέν I ματ*., οπου πάντοτε εΐνε ή πηγή του. Φλεβοτο- 
έστερεΐτο δμως διά τούτο καί χάριτος. ΙΙάν δ,τι I αεί ούχί τήν σάρκα, άλλά κακήν τ'.να εξιν, κα. 
δέ ην άςιον θαυμασμού παρ* αυτώ ητο ή έξαίρε- I θαρίζει αγενές τ ι αΐσθ/,μα, χειρουργεΐ έπιτυχώς 
το; λευκότης τών πλατύτατων χειριδών του ΰπο- I επι ήθικοΰ τινο ; πάθους, έκκόπτει θυμοί όρον τινά 
χαμίτου του, και τό πολύπτυχον τοΰ καταλεύ- I Ολίψιν αλλά, πρός αντάλλαγμα, μεταδίδει είς 
κου λαιμοδέτου του, τόν όποιον έκόσμει άστήρ εξ I ίσχυροτάτας δόσεις γεννα ία  και άγνά αισθήματα,

κατανυκτικωτάτας εμπνεύσεις, δί ών επαναφέρειαδάμα ντος.
ΙΙλ'/,ρ.ς /«οας χαΐ ί, Μαρκεσία ετρεςεν "V  εντελή τ/Λκήν άχολούθω; οέ καί τήν σωαα

;1ς υττάντ/.τιν τον Ιατρού τ/,ς, κράζουσα· «: Λ ' ™ ήν άνάρ^ωτιν τοΰ πάτχοντος. Ιδού ολον τ
Δόκτορ, σώσατε με! μυστήριον τών θαυμάσιων επ ιτυχιών του.

— ί-ίά προσπαθήσω, άπήντησεν οΰτος μετά π α . I — Σύμφημι, ύπέλαβεν έτερος· τό κατ’ εμέ εχω 
ραδόςου τίνος μορφασμού, δςτις ήδύνατο νά ές/j- I διδόμενα νά διισχυρισθώ οτι ό δόκτωρ Μύλλερ 
γηΟ$ διαφοροτρόπο)ς. Ιδέν θέλει νά ηνε μόνον ιατρός τοΰ σώματος, άλλά

Θέλετε νά είσέλθωμεν εις τό σπουδαστή- I προσπαθεί παντοιοτροπως νά ηνε και τής ψυχής, 
ριον μου; I — "Ολον του τό σύστημα, προσέθηκεν ετερος,

— Είνε περιττόν, Κυρία Μαρκεσία· εϊμεθα πολύ I περιλαμβάνεται είς τό Λατινικόν τοΰτο ρητόν 
καλά εδώ, και οί Κύριοι οΰτοι δύνανται νά έςα . I u Mens Sana ill corporc sano ,» τουτέστι, Π ν ε ΰ -  
κολουθήσωσι τήν συνομιλίαν των ώς εάν ο ε ν η - Ι μ α  υ γ ι έ ς  ε Ι ς  σ ώ μ α  ύ γ ι  α ί ν ο ν .
μην παρών. I — Εξαίρετα, Κύριοι, άπήντησεν ό ίατοός, ά-

Ά λλ ' ή άτΟένειά [/ου, Ιατρέ; I'/εγειρόμενος καί τήν δεξιάν ®έρων έ-1. τοΟστή-

όμήγυριν. Έκαστος έσκίπτετο καθ’ έαυτόν περι του τής ailima* και έχετε άμέσο)ς ολον τό σύστημά 
παραδόξου τούτου γέροντος, δν ηΟελον οΐ μέν δ ιά-I μου. "Ο,τι εγώ  περιποιούμαι πάντοτε και έν τοΐς 
οοχον τοΰ Νοστραδάμου, οί δέ ώς άλλον Καλλίό- I πρώτοις, και πολλάκις επιτυγχάνω  νά θεραπεύσω, 
στρον, άλλοι Ιωσήφ Βάλσαμον χαι άλλοι Μέ. είνε ή ψυχή· λάβετε τήν υπομονήν νά μέ άκροα- 
σμερον. Και όμως, ούδέν ές δλων τούτων ητο ό I σθήτε δι’ όλίγας στιγμάς, Κύριοι, προπάντων δέ 
δόκτωρ Μύλλερ· ιδού τ ι μόνον ητο άριστος φυ_ I σεις, προσφιλεστάτη Μαρκεσία. "Αν οι λόγοι μου 
σιογνώμων, έξήταζε πρώτον τήν ψυχήν όσάκις I άποβώσι φ ω ν ή  β ο ώ ν τ ο ς έ ν τ  η  έ ρ ή μ ψ , 
συνέβαινε ασθένεια τις εις τό σώμα, ένεβάθυνεν I πιστεύσατέ με οτι θά ηνε οί τελευταίοι άντηχή- 
είς τούς λογισμούς τοΰ πάσχοντος, και έπ ετύ γ . I σαντες ύπό τήν πλουσίαν ταύτην στέγην.

Ποσώς, Κυρία μου. I τής άεροβάτιδος σφαίρας μας, και τής οποίας τό
Ολίγον τουλάχιστον; I όνομα μόνον εΐνε συνώνυμον τφ  έξευγενισμψ, τφ

I πολιτισμφ, τ·  ̂ άναγεννήσει. Ά πετίναςα  τόν κο-
Αλλ* ό κόσμος άποδ*„οει εις υμάς θαύματα. I νιορτόν πολλών βιβλιοθηκών, έρριψα ε ιςτή νχο ά -

θαρώς υλικά θεραπευτικά μέσα, άτινα μ εταχει. I εντύπων ή χειρογράφων φύλλων έσχημάτισα μι. 
ρι^ονται οΐ συνάδελφοι του δλων τών σχολών, | κρόν τι βιβλιάριον, τό Εύαγγέλιον, και έκ τοΰ θείου
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τούτου όντως και Ιερού βιβλίου μίαν μόνην φρά- I πορτ, κατ’ούδίνα τρόπον νά σχηματίστ) έν έαυτώ ’ 
σιν άπήνθησα, τήν ύπερτέραν πασών τών φράσεων, I τήν 0 έλησιν τοΰ νά τόν άνακουφίστρ. 
ί τ ις  εινε ή έςής « ’Α γ α π ά τ ε  ά λ λ ή λ ο υ ς ! »  c Προ ολίγου, Μαρκεσία, μέ ήρώτησας «δνημαι 

cc Ναι, Κύριοι και Κυρίαι! τό παν περικλείεται I μάγος, κα ίσέ άπεκρίθην δχι·καί ομως, ήξευ^ε δτ». 
έν ττί αγία ταύττ, και ουρανία φράσει. °0 ,τι θέλε. I όλη ή μαγεία τοΰ δόκτορος Μύλλερ συνίσταται είς

σας άρχίσατε άπό τοΰ θεραπεύειν τούς άλλους ! αγγέλους. ’Α γ α π ά τ ε  ά λ λ ή λ ο υ ς !  ιδού τό
Έάν ή αμάθεια, ή δυστυχία και ό φθόνος είσίν αί I παγκόσμιον πανάκειον. »
μεγαλητεραι άσθένειαι τοΰ άπλοΰ κόσμου, τοΰ L  | Μεσονύκτιον έσήμανεν ήδη.
οιώτου και αμαθούς κόσμου, συχνότατα δμως ά- I Μετά τήν διδαχήν τοΰ δόκτορος, όλοι ήγέρθημεν

μίσους, τή ; οκνηρία; καί τοΰ έγωϊσμοΰ. Ιδού αί I τόν ένηγκαλίσθη, καί άποθέτουσα εν φίλημα υ ΐ-  
κυριώτεραι άσθένειαι τής άνθρωπότητος, καί ιδού I ικής στοργής είς έκατέραν τών μεμβρανωδών πα- 
άπ’ εναντίας τό παγκόσμιον καί παντοδύναμον πα- I ρειών του, άνέκραξεν ενώπιον πάντων ήυ,ών. 
νάκειον φάρμακον, Α γ α π ά τ ε  ά λ λ ή λ ο υ ς !  I oc Δόκτορ, είσθε ό σωτήρ μου! Σάς εύχαοιστω 

«Ν αι, προσφιλέστατοι μοι Κύριοι! πράττετε τό I διά τάς σωτηρίους καί παντός λόγου άςίας συμ- 
καλόν, οσάκις ήμπορεΐτε νά τό πράξητε· άνακου. I βουλάς σας, α ΐτινες τήν φοράν ταύτην, π ίστεύ- 
φ ίζετε τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα, άρατε τό σατέ με, έπενήργησαν Οαυμασίως επ ’ έμέ. ’Από 
βαρύτατον αυτής φορτίον, καί εσται ό μισθός ύ . I αύριον έλθετε νά μέ παραλάβητε μεθ’ υμών, δπως 
μών πολύς. Τότε, ώ ! τότε έστέ βέβαιοι οτι ου- I άρχίσωμεν όμοΰ τάς έπισκέψεις μας ε ίς τή νκ α λ ύ -  
οεμία ήθική νόσος θέλει βαρύνει έφ* υμάς, καί I βην τοΰ πτωχοΰ. Πετώ άπό τήν χαράν αου, άναλο. 
οτι ούδέν πάθος θέλει σάς κατακυριεύσει, ή εύκο. I γιζομένη πόσα δάκρυα χηρών καί ορφανών έχω νά 
λωτάτη θέλει εΐσθαι ή θεραπεία αύτοΰ. στειρεύσω, καί πόσας ευλογίας τεθλιμμένων καί

c Είς σέ προ πάντων, Μαρκεσία, άφορώσιν oi I απόρων θέλω έπισύρει έπ* έμαυτής. *Α I δόκτορ, 
λόγοι μου οΰτοι, ους άποδέχθητι ώςτήνζητηθεΐσαν I π^σον ευτυχής θάέρ^εεν ό βίος μου, αν έπραγμα- 
ίατρικήν συμβουλήν, ώς τό μόνον άνώδυνον καί | τ^ποίουν ένωρίτερα τάς σωτηρίους συμβουλάς σας, 
άλεξιτήριον φάρμακον τής ήθικήςσου νόσου. E l-1 καί δεν έζήτουν, ή άφρων ! τήν θεραπείαν μου είς 
σαι πολυτάλαντος, καί δμως άναλγήτως παρορας I τά υλικά φάρμακα, άλλ* είς τόν λόγον τοΰ Ηεοΰ. »  
προ τής θύρας σου τοσούτους πτωχούς, στερου. I — ’ Ιδού, Κύριοι, μ ία τών θαυμασίων θεραπειών 
μένους τών άπολύτως ά ναγκα ίω ν έχεις άφθονα I μου περιπλέον, είπεν 6 Ιατρός σεμ/υνόμενος καί 
τά  πρός τό ζ^ν, δύνασαι νά άναστήσ^ς απείρους I μή δυνάμενος νά κρατήστρ τό έπί τοΰ κανθοΰ τών 
οίκογενείας, κυλιομένας έν τ^ δυστυχία, τ·̂  στε- I οφθαλμών του σπινθηροβολούν δάκρυ, 
ρήσει καί ττ4 άπογνώσει, έλάχιστον μέρος τής ου. I Πάντες έχειροκροτήσαμεν, καί συνωθούμενοι 
σίας σου διαθέτουσα υπέρ αύτών. νΩ! πρός θεού! I περί τον εςαλλον τοΰτον άνθρωπον προσεπαθοΰμεν 
Μαρκεσία· σέ έξορκίζω είς δ,τι έχεις ίερώτερονέ- I τίς πρώτος νάσφίγξτ^ τήν χειρ ά του· άπεχωρίσθη- 
π ί τής γής, εις τήν ψυχήν καί είς τήν μνήμην τοΰ I μεν δέ πλήρεις έκπλήςεως, καί άμφιβάλλοντες αν 
μακαρίτου συζύγου σου! μεταχειρίσθητι μίαν φο-I ό καλλιεπέστερος λόγος τού πλέον εύγλιόττου ίε -  
ράν τήν δοκιμήν ταύτην, καί σέ υπόσχομαι νά 9c- I ροκήρυ/.ος ήθελέ ποτε προξενήσει τόσην αίσθ^σιν 
ραπευθτ,ς άμέσως άπό τής κατακυριευούσης σε ά- I είς άνθρωπίνην καρδίαν. ’Από τής εσπέρας δ’ έ- 
νίας. Είσαι νέα, φιλτάτη μου, πολύ νέα άκόμη, I κείνης ό δόκτωρ Μύλλερ έθεωρήθη παρ’ ήμών ού 
καί δμως μετά λύπτ,ς σέ βλέπω γηράσασαν έν I μόνον Ιατρός τοΰ σώματος, άλλά καί τής ψυχής, 
τ^ί άκηδία καί ττί ολιγωρία. ΙΙίστευσόν με οτι δέν I καί εκτοτε παρεδέχθημεν άνευ τής ελάχιστης συ- 
ύπάρχει μεγαλητερον αμάρτημα είς τόν κόσμον, I ζητήσεω; οτι τό λαμπρότερον έμβλημα τοΰ άν- 
μεγαλτρτέρα αδικία, αν θέλετε, άπότό νά βλέπτ, I θρωπίνου βίου, ή, κατά τάς ιδίας τοΰ δόκτορος έκ 
τ ις  μετ’ άσυγγνώστου άναλγησίας τόν πλησίον I φράσεις, τό παγκόσμιον πανάκειον εινε ή Εύαγ. 
ουσπραγοΰντα προ αύτών τών Ουρών του, καί ενώ I γελική ^ήτρα <c’A γ  α π ά τ ε ά λ λ ή λ ο υ ς  !»  
δύναται νά τείντ, αύτώ χείρα βοήθειας, νά μήν ήμ .
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Μανδαοΐνός τις, ποοσπέσας ε».ς τους ποοας το;

κατά τάς άποφάσεις του Δημιουργου της κτήσεως, 
προσδιωρίσΟη είδικώς διά τούς κατοίκους του Ου
ρανίου Κράτους καί τούς γείτονας αυτού Ίαπω . 
νους· και επειδή ν,υξανε «/όνον έπ ιτώ νγα ιώ ν των, 
Οά ίτο  μία προφανής έπέμβασις είς τά εργα τής 
Ιίοονοίας, αν έσυνχωρεΐτο νά το λαμβάνωσιν οί 
βάρβαρο», τής Δύσεως, άνταλλάσσοντες αυτό διά 
τού χρυσίου και τών εμπορευμάτων των.

‘Ο Λύτοκράτωρ άφήκε νά πέσ·(ΐ εκ τών λοξώς έ. 
σχισμένων όμμάτων του βλέμμα οίκτου έπί τού υ
πουργού του εκείνου, δστις, εξαπλωμένος έπί τού 
εδάφους, προσήγγιζε τήν γήν μέ το μέτωπόν του, 
καί ηύδόκησε νά ομιλήσω ό Ιδιος εις τήν επίσημον 
εκείνην συνέλευσιν, ητις τον ήκροάζετο Ορησκευ- 
τικώς, άποδεχομένη έκαστον λόγον διαοεύγοντα 
τό ερκος τών όδόντων του ώς μίαν τού ήλιου α
κτίνα. ‘Ο λόγος του άπέδειξεν άπαξ διά παντός 
δτι δέν εφερεν έπι ματαίφ τόν τίτλον Φ ώ ς τ ή ς  
γ ή ς .  Ιδού οΐ λόγοι του, οΐτινες ένεχαρ άχθη σαν 
πάραυτα χρυσοίς γοάμμασιν έπί πλακός έκ σ ι. 
όηρίτου λίθου:

σ Κανέν άντικείμενον σκέψεως δεν δύναται νά 
μοί γ,νε ξένον και άδιάφορον καμμία λεπτομέρεια, 
άφορώσα τά συμφέροντα τών υπηκόων μου και τήν 
διατήρησιν τής αιωνίου υπεροχής των έπι τών 
αγενών βαρβάρων, τούς όποιους παραδέχομαι ε
νίοτε εις τήν άπέραντον Αυτοκρατορίαν μου, δέν 
δύναται νά παραμελ/,Οή ύπ ’ εμού. Έζύγισα εις τήν 
στάθμην τής αλανΟάστου σοφίας μου τό ζήτημα, 
περι τού άν πρέπτ| νά τοις παραχωρήσω ή νά 
τοις απαγορεύσω τό ευεργέτημα τής έξαγωγής 
τού θείου φυτού, τό όποιον ό Δημιουργός τού παν
τός ηύδόκησεν όπως φυτεύστ, ίδιοχείρως εις τήν 
ήμετέραν γήν προς άτομικήν ήμών αύτών άπο. 
λαυήν και εύ/αρίστησιν, και ή άπόφασίς μου έ- 
γένετο κατά τάς χορηγηΟείσας μοι λεπτομερείας. 
Δύναμαι νά σας διαβεβαιώσω δτι τά αίτια, τά ό
ποια μέ ύπηγόρευσαν τού νά λάβω τήν άπόφα- 
σιν ταύτην, είσιν ανώτερα τής διανοίας σας· [όλοι

οΐ Μανδαρίνοι πίπτουσι πρηνείς εις σχήμα έπ ι·  
δοκιμασίας·) και έν τούτοις συγκατανεύω νά σας 
τά δηλώσω, διότι ή άγαΟότης μου έξισούται μέ 
τήν ούναμίν μου. ’Ιδού τά αίτια ταύτα : 01 βάρ- 
βαοοι δέν γνωρίζουν ποσώς νά παρασκευάσωσι το
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τέϊον ώς ήμείς· κατά συνέπειαν τούτου ουδόλως 
αντιβαίνει εις τό Οέλ'ημα τού Θεού, δστις τούς 
ύστερησεν ού μόνον τού φυτού τούτου, αλλά και 
τού τρόπου της χρήσεο^ς αυτού, τό έμπόριον, δπερ 
ή έςαγωγή αυτού παρέχει είς τούς υπηκόους μου· 
τά ώφελήματα τής άνταλλαγής ταύτης είσ ίν ά- 
ναμφιβόλως άξιολογώτατα δίήμάς, ενώ διά τούς 
άνοήτους βαρβάρους είσί μ*ηδέν. a

‘Ο Λύτοκράτωρ τού Ουρανίου Κράτους πολύ 
ήπατάτο βεβαίως περι τών διανοητικών δυνάμεων 
τών βαρβάρων, ώς άπεδείχΟη ακολούθως· πλήν 
τούτο πολύ συχνά καί μέχρι τής σήμερον ακόμη 

υμβαίνει παρά τοις άοράτοις άδελφοις τού ήλιου. 
Καί όμως, πρέπει νά παραδεχΟώμεν δτι καθ' ό
λη ν τήν Ευρώπην πολύ σπανίως παρασκευάζεται 
δπως δει τό ποτόν τούτο, τού οποίου ή χρήσις 
κατήντησε παγκόσμιος, καί τό όποιον πανταχού 
προτιμάται μεταξύ τών λοιπών ποτών. Ιν,ς έκα
στον μέρος, είς έκαστον έθνος, παραλλάσσει ή 
παρασκευασία τού τείου, τό όποιον συχνότατα 
άντί ήδέος ποτού άποβαίνει άνούσιον καί δριμύ- 
γευστόν τ ι φύραμα.

Φ.

Ο ΔΙΚΛΙΟΚΡΙΊΉΣ ΚΛΔΙΙΣ.

ποτέ εις τήν αυτήν πόλιν πλούσιος 
Εβραίος καί πτωχός Μουσουλμάνος. ‘Ο τελευταίος 

ούτος περιήλΟεν είς τοιαύτην δυστυχίαν, ώστε ή_ 
ναγκάσΟη νά παρουσιασΟ^ είς τόν ‘Εβραίον καί 
νά τώ ζητήσιj  δάνειον έκατόν δηναρίων, άτινα 
έμελλον νά τώ χρήσιμε ύσο>σιν είς εμπορικήν τ ινα  
έπιχείρησιν. «Συναινώ, άπεκρίθη ό -Εβραίος, νά 
σοί δανείσω τό ζητούμενον ποσόν άτόκως μ ά λ ι
στα, άλλ* έπί μΐφ συμφωνία· εάν δέν μέ πλη- 
ρώστ,ς έμπροΟέσμως, νά έχο) τό δικαίωμα νά λά
βω μίαν λίτραν έκ τής σαρκός σου..» ‘Ο πτωχός 
άνθρωπος έτρόμαξεν άκούσας τούς λόγους τούτους, 
καί έσπευσε νά άποποιηΟή τήν πρότασιν τού ‘Ε
βραίου· αλλά μετά παρέλευσιν λί'Όυ καιρού, ά- 
πορών πώς νά δώστρ τροφήν είς τα τ.ίκνα του, 
ήναγκάσΟη νά έπανέλΟ^ παρά τώ Οηριώ* . κε ί. 
νφ τοκιστή καί νά δεχΟή τό δάνειον κατά τάς 
έπιβληΟείσας συμφωνίας. ‘Ο ‘Εβραίος, φροντίσας 
νά λά ίτ, προηγουμένως πολλούς άξιοπίστους ’Ο
θωμανούς μάρτυρας, άπέτισεν αύτώ τό δάνειον.

‘Ο Μουσουλμάνος άνεχώνησε πρός εμπορίαν, 
καί τό τας*ίδιον του επέτυχε καθ’ ολοκληρίαν#
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Ηρώτη του λοιπόν φροντίς ύ-ηρξε νά πέμψτ4 τ: 
οφείλομε να χρήματα πρός τήν σύζυγόν του διά 
νά τά παραδωστ, εγκαίρως είς τ ό ν ‘Εβραίον άλλ ’ 
αύτή, μή γνωρίζουσα τήν στυγεράν τού συζύ 
γου της συμφωνίαν καί πάσχουσα χρηματικήν 
στενοχώριαν, μετεχειρίσΟη τά χρήματα είς ά. 
γοράν διαφόρων αναγκαιούντων πραγμάτων, ά . 
«ρήσασα νά έκπνεύστ* ή ολέθρια προθεσμία. Έ νί 
δέ ό Μουσουλμάνος έπέστρεφεν οίκαδε, φέρων πολ 
λά κέρδη καί χαίρων δτι διέφυγεν από τούς ό
νυχας τού κατηραμένου ‘Εβραίου, αυλλαβόντε. 
αυτόν Λ*Γ,σταί τον άπεγύμνωσαν ές ολοκλήρου» 
ωστε εφΟασ.ν είς τήν οικίαν του πτωχός ώς ά- 
νεχώρησε.

Τήν επιούσαν βλέπει ερχόμενον τόν ‘Εβραίον, 
και απαιτουντα τήν πληρωμήν τής δανεισΟείσης 
ποσότητος. ‘Ο δυστυχής έμπορος έλησμόνησε τήν 
παλαιάν Ολί’Ιιν του απέναντι τής ήδη παρουσια- 
ζομένης ενώπιον του, καί ή απελπισ ία  του έκο- 
ρυφώΟη δταν έπείσΟη δτι ή σύζυγός του μετε 
χειρίσΟη τήν ποσότητα είς άτομικάς τ*ης άνάγκας. 
Δακρύων έσπευσε νά διηγηΟή είς αυτόν τό δυσ
τύχημα, δπερ τώ συνέβη καθ’ οδόν, άλλ ’ ό *Ε- 
βραι,ς έπέμενεν είς τήν άπότισιν τών νοηαά· 
των η εις την εκτέλεσιν τής συμφωνίας των. 
Μετά πολλάς τέλος έριδας, οί γείτονες μεσολα. 
βήσαντες συνδιήλλαξαν αυτούς καί τούς κατέ- 
πεισαν νά άναφερΟώσιν είς τόν Καδήν τής χώ 
ρας, δστις, αφού ήκουσε τήν συζήτησιν μέ κρύον 
αίμα, άπεφάνΟη δτι πάσα συμφο)νία εινε ίει,ά 
καί δτι ό έμπορος, καΟό μή έκπληρώσας τήν ύ . 
πόσχεσίν του, ώφειλε νά ύποστΊρ τήν άπαίτη- 
σιν τού ‘Εβραίου. Εννοείται δτι ό έμπορος δέν 
^λαριστήΟη παντάπασιν από τήν άπόφασιν ταύ
την, ά λ λ ’ έκαμεν έφεσιν τής δίκης του εις τόν 
Καδήν τής Έμέσσης, ούτινος ή σοφία καί ή ευθυ
δικία έφημίζοντο μεγάλως.

νΕλαβον λοιπόν άμφότεροι τήν πρός Έμεσσαν 
άγουσαν οδόν, τό δε έσπέρας, φΟάσαντες είς εν 
χωρίο ν, άνεβησαν έπί τού εξώστου μιας οικίας διά 
>ά δι α ν υ κτ ε ρ ε ύ σ ο) σι. Μόλις δέ έκοιμήΟησαν, καί 
μέγας θόρυβος έγενετο είς τό χωρίον. ‘Ο εμπο. 
ρος έξυπνη σεν άμεσ(ος, καί έντρομος διά τον θό
ρυβον ήΟέλ'ησε νά ύπάγτ, νά Ιδτ] τ ί τρέχει· έρ. 
ί̂φΟη λοιπόν άπό τού εξώστου κάτω, πεπεισμέ

νος είς τήν έλαφρότητα τού σώματός του, άλλά 
δυστυχώς έπεσεν έπί ανθρώπου κοιμο>μένου κά
τωθι τής οικίας καί έφόνευσεν αυτόν. Οί υΙοί 
τού φονευΟέντος, μαΟόντες τό συμβάν, συν ίλα . 
δον τόν δυστυχή έμπορον καί ήτοιμάσΟησαν νά 
τόν φονεύσωσιν, δταν ό ‘Εβραίος παρεμβάς έπρό. 
τείνε τήν προτεραιότητα τού δικαιώματος του, καί

κατώρΟωσε να τούς πείσν^ δτι μέρος τού άνΟρώ- 
ττου τούτου άνήκεν η^η είς αυτόν, καί δέν εν/ον 
οικαιωμα εφ ολου τού σώματός του· συνεβούλευσ· 
οε αυτους να έλΟωσι μετ’ αυτού παρά τώ Καδ^ 
:ης Ίομεσσης διά νά λάβουν δικαιοσύνην.

Ιν,ω λοιπόν έπορεύοντο πάντες τήν πρός Έ - 
μεσσαν, ειδον όνον αγωνιώόυ,ενον έν τινι 3ο:βοοώ- ̂ · · I Ι ι  ι
οει λάκκω καί μή δυνάμενον νά έξέλΟτρ· ό κύριος 
α^τού έπεκαλέσΟη τήν βοήθειαν τών όδοιπόρων 
οια να τον ανασύρωσι, καί ενώ οί μεν άπεφόρ- 
τωναν τον ονον οί δέ έλάμβανον αυτόν άπό του 
/αλινού, ό άτυχής έμπορος ήΟέλησε νά σύρτ, αυ
τόν απο τ/4ς ουράς, άλλ’ αυτή έμεινεν είς χ ε ι-  
ρας του και ο ταλαίπωρος όνος έπεσε χαμαί σφα- 
οάζων άπό τον πόνον καί αίματόφυρτος. Ιίλήρης 
άγανακτησεως ό χωρικός συνέλαβε τόν έμπορον 
και άπητει παρ’ αυτού τήν τιμήν τού ίνου του, 
αλλ οί άλλοι συνεβούλευσαν αύτόν νά ήσυχάσ·^ 
ναι νά άκολουΟήσν) αύτούς παρά τφ  Καοή τής 
Εμεσσης διά νά λάβτ4 τό δίκαιόν του· δπερ καί 

Ιγένετο.
Οταν δε καί οί πέντε π α ρου σι ά σ Οη σαν ενώπιον 

τού Καδή, ήρ/ισε πρώτος ο ‘Εβραίος νά έκΟέττρ 
τήν υπόΟεσιν τής δανεισΟείσης ποσότητος, ής ά- 
πητει τήν εκτέλεσιν κατά τά συμπεφωνημένα. ‘Ο 
ΐμπορος, έχων πεποίΟησιν είς τήν δικαιοσύνην τού 
Καοή, δέν έφοβήΟη νά όμολογήσ^ καί προφορικώς 
οτι τοιαύτη συμφωνία υπήρχε πραγματικώς μετα- 
ςύ των, νομίσας δτι ήθελε κηρυχΟή άκυρος· Ά λ λ ’ 
όποια ύπήρξεν ή φρίκη του δταν ήκουσε τόν Κα- 
'ήν οιατάξαντα αυτόν νά ύποβληΟή είς τήν ά- 
παίτησιν τού ‘Εβραίου, καίνεύσαντα συγ/^ρόνως 
*ίς ενα τών αξιωματικών του νά φέριρ κοπτεράν 
μάχαιραν διά νά έκτελεσΟή άμέσως ή άπόφασίς. 
‘Ο πτωχός έμπορος ήρχισε νά τρέμτ) σύσσο>μος 
καί ένόμισεν έαυτόν ήδη τεΟνεώτα, δτε ό Καδής, 
στραφείς πρός τον ‘Εβραίον, ε ιπ ε ν  c Έγείρου, λά
βε τήν μάχαιραν καί κατά τήν συμφωνίαν σας 
προσπάΟησον νά κόψτ,ς μίαν λίτραν κρέατος άπ4 
τού ανθρώπου τούτου· ά λλ ’ ένΟυμήβητι καλώς δτι 
μία μόνον λίτρα σοί ανήκει, δσας δέ ούγγίας ή 
περισσότερον ή ολιγώτερον ήθελες άπατηΟή δι
πλάσιάς θέλω διατάξει νά άφαιρέσωσιν άπό σου.» 
Μάτην ό ‘Εβραίος τώ παρέστησεν δτι εινε άδύ- 
νατον νά κόίτρ σωστήν μίαν λίτραν κρέατος· · 
Καδής δέν ήΟέλησε νά μεταβάλ^ τήν άπόφασιν 
του, εως ού ό ‘Εβραίος, πεφοβισμένος διά τάς συ- 
νεπείας τοιαύτης άποφάσεως, άνεκάλεσε τήν κα- 
ταδίωξίν του, δηλώσας έπισήμως οτι έ/άριζε τ· 
'/ρέος είς τόν εμποοον.

Μετά τούτον παρουσίασΟέντες οΐ δύω υΙοί τ^5 
φονευΟεντος άνΟρώπου, εξέθεσαν τά παράπονά τω ν .



Νομίζετε, τούς ήρώτησεν ό Καί/,;, ότι γ» στε-

θύρας, άμφότεροι οε όμού <04 πνεοντες εκοικησ*. * 
νά πηοήσωσιν άπό τού εξώστου επ’ αυτού· — Άλλα

j .  tκαί χ ιλίας ζωάς αν ει/αμεν, απεχρι^σαν
νάγοντες, πάλιν δεν ήΟέλαμεν ποτε άποτολμΥ,σε·,
τοιούτον έπικίνουνον πείραμα · — Λυπουμα
μεγάλως, άπ/,ντησεν ό Καδής* σας έχορήγησ»
το αντίποινον το όποιον με εζ/,τν,σατε, αλλ>
δέν δύνα·/αι νά π.οο'/ωοήσω περισσότερον τοΰ νο | 1 / * » * 1
μου. » Τότε οί εν άγοντες άνεχάλεσαν τήν κατα 
δίωξίν των έπισήμως, χαι ό έμπορος ήλευθερώθη 
καί έχ τούτων.

Τέλος έρχεται ή σειρά τού ονηλάτου, όστις 
διηγείται κΛαίων τά τ*·ε Λ τού κτήνους του. cc TiJ 
λ έγε ι ό Καδή;, και πάλιν περίπτωσις άντιποί 
νου; ΙΙηγαίνετε νά μέ φέρετε έδώ άμέσως τον 
ονον μου· επιτρέπω είς αυτόν νά τού άποσπάστ, 
τήν ούοάν. μ Έ ίε ο α ν  λοιπόν τον ονον καί ό ε.* I » I
νάγων έπεχείρισεν ολαις δυνάμεσι νά άποσπά- 
στ, τήν ουράν αυτού, διά νά έχόικ/4 Οή το πάθη
μα τού Ιοίου του δνου. ’Αλλ* ονος, εχων καθ’ έ. 
κάστην τήν τιμήν νά φέρτ4 τον Καοήν, δέν ίτ·: 
οιατεθειμένος νά υποφέονι τοιαύτην καταισχύνην, 
οιο καί ήρχισε νά φιλοδωρώ τον διώκτην του μέ 
τόσον ισχυρά λακτίσματα, ώστε 6 δυστυχής, πε. 
σών κατά γής άπνους, παρ* ολίγον έξεψύ/ει· ά- 
νανήψας δέ, ώμολόγησεν ο τ', ή κατηγορία του ητο 
ψευδής, καί δτι ό όνος του ποτέ δέν εν/εν ούοάν.»

cc Τώρα, Κύριο*., ειπεν 4 Καδής αποτεινόμενος 
προς τούς ένάγοντας, επειδή έσύρατε αύτόν τον 
άνθρωπον έως εδώ διά δικαίωμα, τό όποιον δέν 
θέλετε νά μεταχειρισΟ/,τε, λάοετε τήν καλωσύ. 
νην (αν θέλετε νά αναχωρήσετε ώς ήλθατε), νά 
τόν αποζημιώσατε δικαιωματικώς διά τάς έκ τής 
απουσίας του προξενηθείσας εις αύτόν ζημίας, 
οίοοντες τω έκαστος ώς τίμημα Ικανοποιήσεως 
άνά έκατόν δηνάρια· άλλως, λυπούμαι οτι ό νό
μος μέ διατάττει νά πρδβώ t εις βίαια μ έ σ α . . ^

Δέν έχρειάσθ/j νά άποτελειώσγ| τόν λόγον και 
οί διώκται, βεβαρυμμένοι πλέον, εμέτρησαν γογ . 
γύζοντες τό πρόστιμον και άπήλθον άνενόχλη- 
τοι. Τότε ό Καδής. λαβών τήν συναχθείσαν πο. 
σοτητα, διήρε σε ν αυτήν εις δύο ίσα μέρη, και 
το μεν έτήρησε οι έ αυτόν τό δέ άλλο εδωκεν εις 
τόν έμπορον, δστις άπήλθε κατευχαριστηΟείς και 
έγκωμιάζων τήν σοφίαν τού Καδή.

Η ΔΕΛΧΗ.

ή περιόλΟτ, ύπό τήν εξουσίαν τών 'Α γ 
γλων ή Δελχή έτ:ι πολύν χρόνον έχρησίμευσεν 
ώς πρωτεύουσα τών ισχυρών εκείνων ήγεμόνων, 
τών γνωστών ύπο το ονομα μεγάλων Μογόλων, 
περι τών όποιων τοσάκις γ ίνετα ι λόγος εις τά 
•/.νατολικά διηγήματα. Κατά τήν έπο/ήν τής με
ν  αλ^έρας αυτής εύ/4μερία.ς ή Δελχή δέν ειχεν 
ολιγωτέρους τών δύο εκατομμυοίων κατοίκων, καί 
r /,μερον ακόμη, μετά τόσων αιώνων παρακμήν, 
μετά τοσαύτας σφαγάς και άλλεπαλλήλους κα- 
ταστροφας, αριθμεί σχεδόν υπέρ τάς τριακοσίας 
χι /» *. ά δ α ς κ α τ ο ί κ ω ν.

Οί περιηγηταί. όσοι έλαοον τήν ευκαιρίαν νά 
'.δω σιν άλληλοδιαδόχως τήν Δελχή ν καί τό Καί- 
ρον, ευρίσκουν μεγάλη ν ομοιότατα μεταξύ τών 
δύο τούτων πόλεων. Ιν.ς άμφοτέ,;ας ό αυτός υ
πάρχει τής αρχιτεκτονικής ρυθμός ώς πρός τά 
δημόσια μνημεία, καί ή αύτή εσωτερική διαί- 
>εσις και οιάταξις τών ίδ.ωτικών οικημάτων, μέ 
μόνην ταύτην τήν διαφοράν ότι ή Δελχή είνε 
πολύ ανώτερα ώς πρός τήν έκτασιν καί τήν με- 
γαλοπρεπειαν τής εττί τών οχθών τού Νείλου κα- 
:οπτρίζόμενες αντιπάλου τ/,ς. Ούτω λοιπόν τό 
ίνάιρον δέν έχει τίποτε δυνάμενον νά παραβληθώ 
προς τό αύτοκρατορικόν παλάτιόν τής Δελχής, τό 
πελώριον και αχανές εκείνο οικοδόμημα, ούτινος 
τό ολον κατέχει επιφάνειαν έχουσαν περίμετρον 
τ;λειοτέραν τού ένός μιλίου.

Τό κυριώτερον καί κεντρικώτερον μέρος τού πα
λατιού τούτου, τό Ιδίως πρός κατοικίαν χρησί- 
μεύον, τά εξωτερικά αύτού παραρτήματα, τά άν- 
οηρα μετά τών ύπ>στ^ριζόντων αύτά κιόνιον, τά  
.τερι/.λείοντα αύτό υψηλά τείχη, περιλαμίάνουσιν 
ίσως τήν μεγαλτ,τέραν ποσότητα λαξευτών λίθων, 
/;τις έχρη%ίμευσέ ποτε πρός οικοδομήν ανθρώπι
νες κατοικίας. Είνε βεοαιον ότι κατά τόν όγκον 
/.αί τήν έχτασιν τό τεράστιον τούτο οίκ:δόμ/;μα 
υπερτερεί πολύ τό Κρεμλίνον, έφ’ ώ τοσούτον έγ- 
/.αυχώνται οί 4Ρώσσοι· άλλ* ή υπερβολική διά
στασής είνε ή παραμ.κροτέρα αξία τού αύτοκρα-
τορικού τούτου παλατιού· παν δ,τι συνιστά αύτό• 1 %
εινε προ πάντων ή άκρίοεια περί τήν αναλογίαν 
<αί ή κομψότης· αί έκτεταμέναι κιονοστοιχίαι, 
χιτινες ύποστηρίζουσι τούς πολυπληθείς ε-ωστας 
του, τά χαρίεντα κοσμήματα καί τά πολυποίκι
λα ανάγλυφα δί ών είσί κεκοσμημένα τά παρά
θυρα, αί θύραι, αί στέγαι καί απασα ή έξωτε- 
ρικγ4 πρόσοψις, κολακεύουσιν εύαρέστως τόν ό- 
^θαλμον, ενώ τό υπέρυθρον τού γρανίτου, έξ ού

είνε όλοκλήρως κατεσκευανμένον, δίδει είς τό ο
λον σεμνήν τινα καί μεγαλοπρεπή θέαν.

Τά δύω κυριώτερα θρησκευτικά οικοδομήματα 
της Δελχής είνε τό μαύρον τέμενος, το όποιον 
δύναται νά Οεωρ/4Οτ4 ώς ακριβής τις άπομίμησις 
έπί τή αύτή βαθμολογική αναλογία τού τζαμιού 
τής Μέκκας, τού μεγάλου τούτου τεμένους, οπει 
«πέχει τόπον παρά τοίς Μωαμεθανοίς οί.ν τό πα 
λα ι ό ναός τού -ολομώντος παρά τοίς *Κβραίοις 
Είνε δέ οίκοδομεμένον έπ ί υψώματος τίνος, έπι 
κειμένου τή πόλει· οί περιηγηταί, όσοι έρχονται 
νά έπισκεφθώσι τήν Δελχήν, παρατηρούντες μα- 
κρόθεν τούς δύο μεγαλοπρεπείς πυργίσκους του 
τεμένους τούτου οίονεί ύψνυμένους έπί κυανόλευ
κου δαπέδου */αί δεικνύοντας τάς ακτινοβολούσα; 
ύπό τών πυρών τού ’Ανατολικού ήλιου κορυφάς 
των, δέν εύρίσκουσι καταλλήλους έκφράσεις όπως 
παραστήσωσι τήν ωραιότητα τού θεάματος τούτου. 
Πλησιάζοντες δέ είς τά δημόσια ταύτα κτίρια, 
ώς καί είς τάς πλείστας τών πλουσίων ιδ ιω τι
κών οικιών, βλέπουσι πανταχού κήπους πεπλ/,- 
ρωμένους άπό γ ιγά ντε ια  δένδρα, καί έστολισμέ" 
νους άπό ομάδας ή άθροίσματα άνΟέων καί άπό 
ωραίας έκ λευκού μαρμάρου πηγάς καί πήδακας.

•Άγγλοι τ ινές υπάλληλοι κατοικούσιν ώς ή- 
γεμόνες πολλάς τών πλουσίων οικιών τής Δελ
χής· ο αριθμός τών είς μίαν μόνην έκ τών Εύ- 
ρωπαϊκών τούτων οικογενειών προσκεκολλημένων 
υπηρετών είνε πράγμα άπίστευτον. Καί τωόντι, 
τ ίς  δύναται νά φαντασθή οτι μία υπηρέτρια είνε 
έπιφορτισμένη ιδιαιτέρως νά κύπττι καί νά λαμ
βάνω τό μανδήλιον, τό όποιον ή οικοδέσποινα ή
θελε £ίψει κατά γής είς μίαν έ/. τών συνήθων 
εκείνων τώ γυναικείο) φύλω έξάψεων άκηδίας ή 
νωχέλειας, καί οτι ή υπηρέτρια αύτη ήθελε θεω
ρήσει ώς ατιμία/ της αν ύπεχρεού:ο νά άναμί- 
χθή είς άλλην υπηρεσίαν τής οικίας; Τό άρρεν 
μέρος τών υπηρετών ούτε όλιγώτερον Λ λυαριθ
μόν είνε ώς έπίσης ούτε όλιγώτερον επιρρεπές 
είς τήν οκνηρίαν όλοι άνεξαιρέτως, φορειοφόροι, 
οικονόμοι, σαρωταί, ύπηρέται τού σταύλου, θα
λαμηπόλοι, όσον τό δυνατόν όλιγώτερον έργά- 
ζονται, καίτοι δέ κακώς πληρονόμενοι ούχήττο/ 
δμως πληρόνονται πολύ ώς πρός τήν εργασίαν 
τήν όποιαν έκτελούσιν.

Αί όδοί τής Δελχής παρέχουσιν είς τά βλέμ
ματα τού διαβάτου θέαν άρκετά διαφορετικήν τής 
τών Εύρωπαϊκών πόλεων. Ενταύθα φορεία, υπο 
ανθρωπίνων βραχιόνων φερόμενα, άντικαθιστώσι 
τά παρ’ ήμίν έν χρήσει οχήματα καί αυτούς τούς 
Ιππους. Συχνότατα απαντά τις τεράστιους ελέ
φαντας, τά μέν ώτα έζωγραφημένα έχοντας διά

τών ωραιότερων χρωμάτων, τάς οέ κντ,μας εστο- 
λισμένας διά πλατέως άργυρού κλοιού, οΐτινες 
ρέρουσιν έπί τών νώτ^ον των πλούσιον φορείον, 
εντός τοΰ όποιου καμαρόνει είς τιον μαργαριτών 
τ^ύ ναοεαίου.I» ι I

Τό παράδειγμα τής Καλκούττ^ς, ητ-.ς ολίγον 
•/.ατ’ ολίγον κλίνει τό γόνυ είς τά Ινύρωπαϊκά 
• Οιμ ,̂ ούδεμίαν '/f/oi τούδε έπαισθητήν έπενεο-i I I ί «1 1 |
ρειαν έπροξέν/4σεν επί τών ήθών τής Δελχής, 
τού πρωτίστου τούτου καί άρχαιοτάτου κέντρου 
:ής Ινδικής πολυτελείας. ’Ενταύθα συρ^έουπν 
.ξ όλων τών μερών τής χερσονήσου καί έξ αύ- 
τής τής ’Ασίας οί δαμασταί τών όφεων, οί πτη- 
/οθήραι, οί θαυματοποιοί, καί Ιδίως αί περιφη
μότερα·. διά τήν ακολασίαν τού χορού των β α γ ια - 
οέραι ή ορχηστρίδες. (*) Δύναται τ ις  νά συγγρά- 
ψτ, χιλιάδας μυθιστοριών έπί τών ύπό τών γ υ 
ναικών τούτων πρόκαλόυμένο)ν συμβάντων, α ίτ ΐ-  
νες, ένεκα τής έςόχου αύτών καλλονής καί τού 
Ραδιούργου πνεύματός των, κατώρθωσαν πολλάκις 
νά βασιλεύσωσιν ώς απόλυτοι ήγεμονίδες έπ ί 
της Αυλής τής Δελχής, όπου τό ταπεινόν καί 
αφανές τής γεννήσεώς των ειχεν αύτάς προω. 
ρισμενας νά ζήσωσιν ώς δούλαι. Καί μέχρι τής 
σήμερον άκόμη, μ’όλην τήν αυστηρά ν δεσποτείαν 
τών "Α γγλων, πόσοι άξιοίματικοί καί Ευρω
παίοι υπάλληλοι δέν ύπενδίδουσιν είς τούς π ε ι
ρασμούς τών Κιρκών τούτων τής Α νατολής; πό- 
σαι σημαντικαί καταστάσεις δέν κατασπαταλιόν
ται αφειδώς καί άσυνέτως, καί πόσοι εύγενε ίς  
χαρακτήρες δέν διαφθείρονται; Καί αύτή ή δικαιο
σύνη πολλάκις υποχωρεί· βεβαιούσι μάλιστα οτι 
περισσότερον παρά μίαν φοράν είδον μετά φρί
κες τούς ήδυπαΟείς καί άσεμνους κορδακισμούς 
μιας τοιαύτ/;ς νέας ‘Ηρωδιάδος πληρονομένους δί 
άνΟρωπίνου αίματος.

‘ ϊπάρχουσιν εις Δελχήν φατρία*, όλων τών 
Ασιατικών θρησκευμάτων, καί ή δεισιδαιμονία 
εύρηται αύτού ύπό τά πλέον αντίθετα σχήματα. 
IIλ^σίον μοναχού τίνος επαίτου ( φακήρ) ,  τού 
οποίου το ά,*;ον εν εκρωμέ νον πνεύμα υπερτερεί πο
λύ τόν ασκητικόν βίον τ·'/ ήμετέρων στωΐκίοτέ- 
ρων μοναχών, δύνασΟε νά ίδήτε μέλος τ ι τής 
αίρέσεως τών πνιγέων, όπε^ νομίζει ώς έκτέ- 
λεσιν θρησκευτικού χρέους τό πνίξιμον καί τήν 
δολοφονίαν τών όμοιων του· Έξ όλων δε τών Ορη—

όνον.ά'ovrac « ί  έν Ινδία τους έγχω- 
aC'/j; νχοΰ; (παγίδας) όρ/,ηοτρίδίς, και ακόλαστα «πτ,. λ -
v/i/.'/jii δ ίαυτχ ι /.υν^α; ··; to j; v x r j;, κα'ι εκ τών θτΐΊχνρών αύ- 
τ^ν ά“ ο>ερν;αιν w i t j A i o O i ' v .  Αλλ’ ΰττάρ/,ουσι και άλλαι άλ- 
/.οτρ αι τώ·< var//, ,υ^ΪΜ οχι έκ S.aygptav υιιρών rf,; Ινδικτ,ς

2. Μ.



σκευμάτωντούτων το ζωηρότερον καί. επικρατε- 
στερον εινε τό .Μωαμεθανικόν (*), θεωρούμενον 
και τό παιδαγο>γικώτερον συγκριτικώς ώς προς
τά άλλα.

Φ.

ΟΛΟΝΤΛ ΑΝΤΙ ΟΛΟΝΤΟΣ. 

(Πρωτότυπον)·

Λ ύτοκράτο>ρ Θεοδόσιο; ό Λάσκαρις, μονα. 
χού '//.τώνα περιβεολημένος και έπι τέφρας κοί- 
τώμενος, τάς δέ χείρας εσταυρωμένα; έχων έπί 
τού στήθους, έπνεε τά λοίσθια.

Συνδιαλλαγείς μετά του Θεού, προετοιμασθείς 
καθ’ όλα διά τήν φοβέραν στιγμήν, άπεκδυθείς 
το ανθρώπινον μεγαλείον, ευχαρίστως ήθελε τ ε ί
νει τους βραχίονας πρός τον θάνατον εάν δέν έ- 
6'ασανίζετο υπό τής ιδέας τού υιού του Ίωάννου, 
άτυχούς εννεαετούς πλάσματος, του όποιου τήν 
νεανικήν κεφαλήν ήθελεν ίσιος συντρίψει Οέτων 
ιπ ’ αυτής τό βαρύ διάδημα τής Νίκαιας.

‘Ο Λύτοκράτωο έκλαιε και δικαίως, διότι ά.I t
τηρτεΐτο χειρ ισχυρά δπως υποστήριξή τό διάδη
μα τούτο έπι τής κεφαλής τού Ίωάννου· ο δε ά
τυχή; πατήρ έχΟρούς μόνον έβλεπε περι έ αυτόν.

Γεώργιος ό ’Ακροπολίτης δέν είχε βεβαίως λη
σμονήσει οτι κατά διαταγήν τού Αυτοκράτορος
είχε μαστιγωθή ώς δούλος ‘Ο ιΜυσαλίων άπ.
«6λή0/) περιφρονητικώς τού Συμβουλίου. — Μι
χαήλ ό ΙΙαλαιολόγος . . . νΩ ! εάν ήδύνατο νά 
λησμονήσ^ όλεΟρίαν τινά νύκτα . . . πλήν ίσως 
τήν λησμονήσει, διότι απαξ μόνον ό Λύτοκράτω: 
έδείχΟη σκληρός πρός αυτόν.

«  ‘Ο Μιχαήλ εινε γενναίος. Κράξατε τόν Μι
χαήλ ίίαλαιολόγον! Σπεύσατε I

Κί; τών φυλάκων άναχωρήσας έπέστρεψε πά. 
ραυτα, ακολουθών Μιχαήλ τον Ιίαλαιολόγον.

11-0 ήδη νύξ. ‘11 σκηνή τού Αυτοκράτορος έ. 
ξωτίζετο υφ ενός μονού λύχνου, όστις, άδιακό. 
πως ταραττομενος υπό ^ού αέρος, άμυδράν διέ-

(  ) Προ τίνος καιρού j, χνώτατος Μωαμεθανός άρχ,ε.ρευς ττ,ς 
Αιλχτ,ς itapir/.tv dyopur.v είς πιρύργον τινα συ'ήττ.οίν υετχ του
*woOt Aixuxprjpr^tvoj ‘ Ιεριποστολου Δοκτορος Ούολφίου περι 
rfi; &π<ροχτ.ς -ς·3 Χριστιανισμό» και τοδ ΜωαΑε6χνισ;.Αοδ. ‘ Η ε 
πιστ&λή, τ,ν <γ:χψε κατά τήν 7Γ·ρίΊΤχσιν τχΰττ,ν προς τόν άντί 
ικ λο ν  του όπως αιτιολο-γίσ^ tv «Ατχσιι τήν προ; το Κορανιον τ.ί· 
env του, ιιν ι περι,ργκάττι και εΟιωρτΙΟη ώς »ργον ανθρώπου u i- 
Τέ)ων ρ ύσ εω ν . Κύχ,βρίστως τ,Οΐλαιχιν δημοσιεύσει το mpttp'pv 
τνοτ» έγγραφον, αν λογοι ανώτεροι δεν τ,νχγκαζον ήν.άς vit 8:χ- 
χ4ψω;*ιν αύτο πολλάκις, και νά άφαιρεοωαιν τά αισΟτ^ατικώτερά 
Τ·α και μ&λλον ά ;ια  ιτροσοχτ,ς |χίρη. J ,

χεε λάμ-Siv. Λύω γυναίκες και είς ίερεύς, γονυ
κλινείς παρά τήν κλίνην, έπηγρύπνουν έπι τόν 
ασθενή.

‘Ο Θεόοωρος, 5μα ιδών τόν Μιχαήλ, ένευσε* 
αυτοίς νά άπομακρυνθώσιν, οί δέ δύω άνθρωποί, 
έμειναν άφωνοι ό εις άπέναντι τού άλλου·

40  Λύτοκράτωρ έλάλησε πρώτος.
(c Μιχαήλ J είπέ μοι μέ μισείς;
— Ναί.

Και έντοσούτω σέ προσκαλώ κατά τήν ώραν' 
τού θανάτου μου , άπαιτών παρά σού μεγάλην
ευεργεσίαν.

ΙΙροσκαλει; εμε, διότι άλλος δέν δύναται 
νά σοί τήν χορηγήστε

Μιχαήλ, αείποτε σε ήγάπησα, τό γνωρίζεις· 
Μειοιαμα πικρόν και ειρωνικόν συνέστείλε τά 

χείλη τού ΙΙαλαιολόγου.
«  ΤΩ Μιχαήλ, μή κρίντ,ς αύστηρώς τήν πρός 

σε διαγωγήν μου ! ’Εάν ποτε βασιλεύσ^ς, (ό Θεός 
και οΐ άγιοι να σε φυλάξωσίν άπό τοιούτου δυσ- 
τυχήματος), θέλεις μάθει κατά πόσον δικαιολο
γούμαι διότι σε έφυλάκισα δτε μοι έλεγον, <c *0 
Μιχαήλ επιβουλεύεται το στέμμα, επιβουλεύεται 

αυτόν· εινε νέος, εύγλωττος και άγαπάται 
υπο τού στρατού.. .  y> Ά λ λ ’ άφες με νά τελε ιώ 
σω, οιότι αί στιγμαί μου εινε πολύτιμοι. 'Α 
κου σόν με· άποθνήσκω και άφίνω υΙόν, τέκνον 
ανευ προστασίας και υποστηρίγματος, διορίζω δί 

ε κηδεμόνα μετά τού Μυσαλίωνος· αποδέχεσαι 
αυτόν τόν τίτλον;

— Αποδέχομαι.

Και ορκίζεσαι έπι τού νεκρικού μου κραί- 
οάτου και ενώπιον τού Θεού οτι θέλεις διατελέ- 
σει υπερ τού υιού μου ώς πατήρ φιλόστοργος* 

"Ακουσον· αύριον μετά τήν κηδείαν σου θέλω 
φονευσει τον Μυσαλιωνα καί τήν οίκογένειάν του, 
οια νά μείνω έγω μονος κηδεμών τού τέκνου σου· 
χετα όκ®  ημέρας θέλω £ίψει τό τέκνον σου είς 
οεσμωτήριον παρά τήν άκτήν τής θαλάσσης, καί 
με ·α εν έτος θελω εξορυξει τού; οφθαλμούς το* 
οιά σιδήρου πεπυρακτωμένου.

‘Ο Λύτοκράτωρ, συναθροίσας τά ; ύπολειπομέ- 
να ; αυτώ δυνάμεις, έσύρθη έκτος τής κλίνη ; μέχρι 
τών ποδών τού ΙΙαλαιολόγου, κράζων.

<c "Ελεος | ελεο; διά τό δυστυχές τέκνον! Έκ- 
οικήθητι επ’ εμέ, κτύπησόν αε διά τού Είοους σου. 
*λλ ευσπλαγχνισδητι τό τέκνον μου!

— Νά σέ κτυπήσω διά τού ξίφους uouj συ θέ
λεις άποθάνει μετά μίαν ώραν.

— *Ω ! εύσπλαγχνίσΟητι, σέ έξορκίζω }
— Θεόδωρε Λάσκαρι, όΘεό; εινε δίκαιος. ΕΙς 

wO οεσμωτήριον, όπου θέλω £ίψει τον υΙόν σου, με

έρ^ιψες σύ έπι τρία έτη· ό πεπυρακτωμένος σ ί
δηρος, ό έξορύξων τούς οφθαλμούς τού υιού σου. 
σοί έχρησίμευσεν δπως έρεθίσγ,ς τάς άγριας γα - 
λά ς, α ΐτ ινε ; κατεσπάραττον τήν άδελφήν μου, 
έγκεκλεισμένην κατά διαταγήν σου εντός σάκκου

εκ τοιουτων ςωων.
— ’Λλλά τό τέκνον μου εινε άθώον!
— Καί ή άδελφή μου η το άθώος.
— ‘Οποίον έγκλημα έπραξε ;
— Τής δέ αδελφής μου τό έγκλημα ποιον 

ίτο ; διότι δέν ήΟέλησε νά δώσΥΐ εις γάμον τήν 
θυγατέρα τ/ς πρός τόν ευνοϊκόν σου Μυσαλιωνα; 
Συνέτριψας καρδίαν μητρικήν, άς συντριβή τώρα 
καί ή πατρική σου καρδία ! έφόνευσας γυναίκα, 
είς αμοιβήν θέλει φονευθή τέκνον ! Τοιαύτη εινε 
ή δικαιοσύνη. Ό δ ό ν τ  α ά ν τ ί  ό δ ό ν τ ο ς !

— Καλά, άνεκραξεν ό Λάσκαρις, είμαι είσέτ* 
ό Λύτοκράτωρ σου/ καί προσεκάλεσε δυνατή ττ,
φωντ; τους φύλακας.

‘Ο Μιχαήλ, θείς τον πόδα έπί τού λάρυγγος 
του Θεοδώρου, άπέπνιξε τάς κραυγάς.

— Σιώπα, πτώ μα ! άγνοείς δτι Λύτοκράτωρ 
Ονήσκων δέν βασιλεύει πλέον ; ’Λλλά πρός τ ί, 
πρός τ ί νά σε εμποδίσω τού νά φωνάζτ)ς; προ- 
σέθηκεν ό Μιχαήλ, άφαιρέσας τόν πόδα του· είς 
τήν φωνήν σου ούδείς θέλει δράμει, καί αν τυχόν 
ήρχετό τις, δί ένός μόνου νεύματός μου ήθελε σέ
καταπτύσει κατά ποόσωπον.

rr 'Και ταύτα είπών, έκάθησε παρά τήν κλίνην 
τού Αυτοκράτορος.

‘Ολόκληρος παρήλθεν ώρα, άνευ έτέρου θορύβου 
είμή τού ρόγχου τού άγωνιώντος. Αίφνης ό ρόγ
χος έπαυσε, καί σπασμωδική κίνησις έτάραξε τον 
μοναστικόν χιτώνα, δστις έκάλυπτε τό σώμα τού 
Αύτοκράτοοος.ι » 1

‘Ο Μιχαήλ, κύψας έπί τό πτώμα, άφγ,ρεσεν 
άπό τού κόλπου τό αύτοκρατορικον διάταγμα, δί 
ού διωρίζοντο κτ,δεμόνε; τού τέκνου Μιχαήλ ό 
ΙΙαλαιολόγος καί ό Μυσαλίων.

«— Στρατιώται! άνεκραξεν ό ΓΙαλαιολόγος, ό 
Λύτοκράτωρ άπεβίωσεν, έπίτροπος δέ τού βασι
λείου τή ; Νίκαια; είμαι έ γ ώ !

— Ζήτω Μιχαήλ ό Παλαιολόγο; ! ανέκραξαν 
αυοίαι οωναί.I I I

Τήν έπιούσαν, μετά τήν κηδείαν τού Αύτοκρά- 
τορος, έσφαξαν τον Μυσαλιωνα.

Μετά εν έτος, έν τ ιν ι φρουρίω πα :ά  τήν ακτήν 
τής θαλάσσης, έξώρυττον τούς οφθαλμούς τού δυτ- 
τυχού; τέκνου, τό ί  ποιον ούτε καν άνθίστατο
κατά τών δ/.υ.ίων του.

Ο ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΒΑΕΓ.

^^ΙΣ  δλα τά μέρη τού κόσμου υπάρχουν ύεύ - 
σται καί μεγαλορ^ήμονε;· διαφέρουσιν δμω; κατα 
τόπους ώ ; έκ τή ; τέχνης καί τής έπιτηδειότη- 
τος, ήν μεταχειρίζονται δπως καταστήσωσι τά 
ψεύοη των προσιτά ε ί ;  τήν πιθανότητα, καλλω - 
πιζοντε; αυτά διά παντοίων γεγονότων. ‘Ω; πρω
τεύων μεταξύ τών τερατολόγων πάση; εποχής 
Οεωρητέο; ό θαυματοποιός ‘Ερρίκος Χάβ)»εΟ, *̂ pf> 
τινων ετών αρκούντως διασκεδάζων τήν ’Αμερι
κανικήν κοινωνίαν διά τών έκτάκτων παραστά- 
σεών του, καί άποκτήσας φήμην άρίστου άγωγοϋ 
τών άοράτων. Καίτοι δέ έχων ήλικίαν μικροτε- 
ραν τών τεσσαράκοντα πέντε ετών, εί/εν δμω; 
τήν κόμην λευκήν, τούθ’ δπερ, ένούμενον μέ τήν 
σοβαρότητα τών λόγων καί τής φυσιογνωμίας

ί  · ·  ~i_r

αυτου, παρίστανεν αύτόν είς τά δμματα των πο
λυαρίθμων πελατών του ώς εβδομηκοντούτη, καί 
ένέπνεε μεγίστη ν έμπίστοσύν^ν είς τούς μεθ’ 
κάστην παράστασιν συνωθουμένους περί αύτόν 
άκροατάς του.

Ιίαραθέ^ομεν ενταύθα δύο δείγματα έκ τού είδους 
τών τερατολογιών, αςτινας έπώλει ε ί ;  τού; συμ- 
πολίτα ; του:

<c ‘Υπάρχει ε ί ;  τά  Κρημνώδη *Ορη τή ; Ά ο- 
κτφας Αμερική; τόπο;, δπου συνάζονται όλοι οί 
κυνηγοί τών περιχώρων τήν 1 I Ιουλίου έκάστου 
έτους διά νά πανηγυρίσωσι τήν επέτειον ήμέραν 
τής ’Ανεξαρτησίας. Κατασκευάζουσιν εκεί έξαί— 
ρετον πούντσι παγωμένον, προμηθευόμενοι τήν χιό— 
να άπό τ ι πλησιόχωρον ύπερμέγεθε; σπήλαιον, 
όπου εύρίσκεται έναποτεταμιευμένη μεγίστη πο- 
σότη; κατά πάσαν εποχήν. Ε ί; μίαν έκ τών ε
ορτών τούτων έπίομεν τόσον, ώστε έξοδεύσαμεν 
ολόκληρον φόρτωμα πάγου, καί ήναγκάσθημεν νά 
στείλωμεν δύο Ιρλανδού; διά νά φέρουν καί δεύ
τερον.

(c Πλήν μετ" ολίγον βλέπομεν αυτού; έπιστρέ- 
φοντα; δρομαίο); καί κ α τα τ ρο υ. α γ  μ έ νου ;  · ενώ έ- 
σκαπτον τον πάγον, εύρον ζεύγο ; υποδημάτων 
περιεγόντων ζεύγος ανθρωπίνων κνημών, οπερ ά- 
πέτρεψεν αυτού; τού νά προχωρήσωσι περισσό
τερον κατά τάς άνασκα^ά; των. Τότε τ ιν έ ; έςι » 1 ^
ήμών κατήλΟομεν ε ί ; τό σπήλαιον, άνεσκάψαμεν 
τήν χιόνα, ητ'.ς πιθανώτατα δέν μετεκινήθη άπό 
πεντήκ.οντα ετών, καί έπετύχαμεν νά έξάξωμεν 
ανθρώπινον σώμα, τό όποιον τόσφ νωπόν καί δρο
σερόν ή το ώστε τό ένόμιζέ τ ις κοιμώμενον. Τ1Ιτο 
ενδεδυμένον κατά τον αρχαίο ν συρμόν, έφό.ει



κν/ττ.ν τεν.σχελίοα, έτ'τολ'.'ταένν,ν ί·.χ ταινιών καί

ε ί; τον τόπον τή ; συνεντεύξεώ ; μας. ΙΙολλοι εκ 
τών κυνηγών, βλέποντε; το σώμα τοΰ το ούτωκα- 
/.ώ; διατηρούμενον, ίιισχυρίζοντο οτι έκοιμάτο, 
καί οτι ήδύναντο νά το επαναφερωσιν ε'.., την 
ζωήν μ ε τ α χ  ει ρ ιζ ό μ ε ν ο ι τά άρμοζοντα μέσα. ^

«· ‘ II ιδέα αυτή μοί έφάνη γελοία· άλλ* εν 
τούτοι; αυτοί ήτοίμασαν άμέσω; μέγαν λέβητα 
πλήρ/r, χλιαρού ύδατος, και εκουσαντες εΟεσαν 
έντό; αύτοΰ το σώμα, ένησχολουντο οε Ικανήν 
ώραν τρίβοντες αύτό και χύνοντες θερμήν ρακήν 
εις το στου,α του· Μετα παρελευσιν ενο; τέταρ
του ο5. μύς τοΰ προσώπου ήρχισαν νά εκτείνον
τα ι ίσχυρώς, και φαντασθήτε πότη υπήρξε ν γ4 
εκπληξίς μου, οταν μετά παρέλευσιν έτέρου τε 
τάρτου είδα του; οφθαλμούς του άνοιγομένους·

I ί  I · »

Τότε τόν έξηπλώσαμεν είς μάλλινον στρώμα, και 
ήρχίσαμεν νά τον τρίβωμεν δυνατά διά μάλλι
νων υφασμάτων ε !; διάιτημα ελαττο/ τοΰ ένο; 
τετάρτου ήρ/ισε νά προφέρτ, άναρθρου; τ ινά ; λέ
ξεις, και μετ’ ολίγον έπανήλΟεν ε ; όλοκλήρου ή 
ζωή. Τότε τον ένεδύσαμεν, τον έδώκαμεν νά γευ - 
Ofi ζωμόν, συνεμερίσΟη την άγαλλίασίν μ α ;, και 
μετά μίαν ώραν έφ αίνετο τοσούτφ υγ ιή ; και εύ
θυμο; όσον ούδείς ές ήμών.

«  Μετά ταΰτα έγερθεις, ήρχισε νά ευχάριστή 
ήμάς διά τήν περιποί*ησιν τήν όποίαν τώ έκά- 
μαμεν, ειπεν δτι ητο ήναγκασμένος νά έπανα- 
λάβτ4 τήν οδοιπορίαν του και έ ζήτησε τον ίππον του.

cc ΙΙοΐον ίππον ζητείτε; τόν ήοωτήσαμεν.
— Τόν ίππον, τον όποιον ίππευαν χθες τό ε

σπέρας.
Ιίλήν οΰδει; ήδυνήΟη νά τφ άποκριΟτ,.
— Κύριοι, μή μέ εμποδίζετε περισσότερον, σά; 

παρακαλώ! ανέκραξε ν επι τέλου;· εχω σπουδαία ν 
υπηρεσίαν. ΙΙρομηΟεύσατέ με άμέσω; ενα ίππον 
αντι πάσης πληρωμής. .» Και ταύτα λέγιον, έξή- 
γαγε τοΰ θυλακίου του είδο; βαλαντίου ή σάκ- 
κου, πλήρους από γυνέα ; τή ; εποχής Γεωργίου τοΰ 
Τ', ‘ϊπήρχεν άναμφιβόλως ε ί ;  ταΰτα μυστήριόν 
τ ι, είς δ δέν ήδυνάμεΟα νά είσδύσωμεν, και ή 
περιέργεια και έκπληξι; ήμών δέν υπελείπετο 
τή ; ανυπομονησίας τού ξένου μα;.

cr Θά σοί '/ορηγήσωμεν ϊππον, αν μάς είπτ,ς 
πού Οά ύπάγτ,;· άπεκρίΟημεν.

— Σάς το λέγω , εάν με ύποσχεΟήτε δτι δέν 
Ua με εμποοισετε.

«· ’Αφού δέ τφ παρέσχομεν τήν ύπόσχεσιν ταύτην·

Πηγαίνω, είπε, νά δώσω ε ί ;  τό στρατόπε- 
δον δ ιαταγά; τή ; Κυβερνήσει·);.

— νΛ ! πηγα ίνει; εις τήν Φλωρίδα;
— "Ο/ι, άλλ* ε ί ;  τήν * * *
— Πλήν, φ ίλε, δέν υπάρχει στρατοπέδου εκεί. 

Και διατί φορείς τήν παράδοξον ταύτη ν στολήν;
« Κατά πρώτην ήδη φοράν έφάνη προσέχων εις 

τήν ενδυμασίαν ήμών, και ή εκπλ'ηξίς του ές- 
ισώΟη μέ τήν ήμετέοαν.»

— Είμαι ε ί; τήν εξουσίαν σα ;, είπε, καί δέν 
Οά έξευτελισΟώ τοσοΰτον ώστε νά ψευσΟώ. Αίε- 
ταχειρισΟητέ με όπως θέλετε, πλήν σά; αναγ
γέλλω  οτι είμαι αξιωματικό; τοΰ [ϊασιλέω; Γεωρ
γίου, καί σεμνύνομαι δ ιότι τον υπηρετώ.

(C Ιιΐ/εν ε ιπ ε ι τήν αλήθειαν. ‘Ο αξιωματικός 
ούτο; ητο επιφορτισμένο; έκτακτον αποστολήν προ; 
τ ινα ; Ινδικά; οατοίας κατά τόν δηΛοκοατικόν πό-

’  Τ ’  *4 1

λεμον, καί έπανερχόμενο; ε ί ;  τό στρατόπεδον, 
επειδή ητο κατάκοπο;, ^ίσνλΟεν ε ί ; σπήλαιόν τι 
διά νά κοιμ/ηΟ/*, καθ' ήν στιγμήν ήήμέ;". προσ« . 
ήγγ ιζεν ε ι ; τό τέρμα της.

« ’Εκεί, ναρκωθεί; ίιτ* .τοΰ ψύ/ους ί re και 
κατεκυλίσΟη, απ'/; ίσα ; './σαν α’ίσΟη ιν μέχρι τής 
στιγμή ; καθ’ ήν τόν εύρομεν καί τόν έπαναφέ- 
ραμεν ε ί ; την ζωήν. 5;

Τδού καί ετεοον τεοατωδέστεοον τ ΰ ποώτου:
I I * ·

<c Έν μέσω τών αύτών Κ o r '*/.'· ,;ν Όοέο>ν ύ-
ι  ι ι  * · ·

-άρ/ει κοιλά; τ ι ; ,  είκοσι μ ιλιών περιφέρειαν ε- 
/ουσα, έντό; τή ; οποία; 4 αήρ τ Ισον λεπτό ; και 
καθαρό; ε ινε , ώστε ποτέ δέν άποΟνήσκει τ ι ;  άπό 
φυσικόν θάνατον, είμή εκ τ ι ν ' ς συμοεοηκότος. 4Ι1 
υπερβολική λεπτότη ; τοΰ άέρο; τούτου τοσοΰτον 
έπ ενε :γ ε ΐ έπί τών ιδιοσυγκρασιών, ώστε οί άν-I I I ι 7
Ορωποι, καταλαμβανόμενοι ύπό τού γήρατο; καί 
μή οντε; ε ι ; Οέσιν νά έργάζωνται, γίνονται ώς 
έκ τής λεπτοτητός των ενίοτε ανάρπαστοι ύπό 
τού άέρος, καί σφ εν τονιζόμενοι πολλάκις ύπ* αύ
τού έκτ^ς τού μαγικού εκείνου όρίζοντος χάνονται.

cc I ί τό τινων ετών τ ίνές τών οι/.ανΟοώπων έ-ι t s
σύστησαν είς τό μέρος τούτο είδος τ ι μουσείου, 
οπου τά είς έσχατον γήρας φΟάνοντα άτομα, 
δπως ώσι χρήσιμα , ετίθεντο έντό; σάκκων 
σημειωμένων δί αριθμών καί καταγεγραμμένων 
ε ί; χωριστού; καταλόγου;, καί έκρεμώντο δί αρ
παγής είς τόν τοΐ/υν· αν δέ οί φίλοι ή οί συγ
γενε ίς των ήΟελον νά συνδιαλεχΟώσι μετ’ αύτών, 
άπηυΟύνοντο πρός τόν φύλακα τοΰ μουτείου, δστις 
έπί πληρωμή πεντήκοντα σκούδιον άπεκρέμα τόν 
ζητούμενον γέροντα , έ'Οετεν αύτόν εντός λέ- 
οητος πλήρους θερμού υοατος, και μετ ολίγα λ ε 
πτά ητο ε ί ; κατάστασιν νά συννίαλεχΟή έως ή- 
μίσειαν ώραν μετά ταύτα  τόν έςήγαγε τού ύ-

δατος, τόν έσπόγγιζε καί τόν έκρέμα πάλιν ε ί; 
τον τοίχον κατά τον αριθμόν δν έφερεν ό σάκκο;, 
έντό; τού όποιου γ,ν κεκλεισμένος.

re Τούτο σά; φαίνετα ι βέβαια άπίστευτον, προσ- 
έΟετεν ό Χάβλεϋ, άλλ ’ εγώ , ό όποιο; σά; ομιλώ, 
υπήνα  μίαν τών ήαεοών ε ί; τό μουσείον τούτο1 I i *1 I ι
και ήοώτησα αν ύπήονεν εκεί άτομόν τι οέοον•ι 1 '» I » ι » »
δνομα Σαμουήλ Χάβλεϋ. Είχα θειον τινα ούτω 
καλούμενον, δστι; ειχεν άναχωρήσει πρό τριάκον
τα ετών διά τά Κρημνώδη *Ορη, καί περί τοΰ ό
ποιου ούδεί; έκτοτε έγένετο λόγο;. ‘Ο γραμμα- 
τ εύ ;, έξετάσα; τό κατάστιχου του, άπεκρίΟη ότι 
ό Σαμουήλ Χάβλεϋ εύρίσκετο έντό; τού ύπ ’ α
ριθμόν 31)7 σάκκου, έντό; τού οποίου έμενεν άπό 
δεκαεννέα ήδη ετών. Επλήρωσα τό νενομισμένον 
δικαίωμα καί εζήτησα νά συνδιαλεχΟώ μετ’ αύ
τοΰ· ό σάκκο; μετά τοΰ περιεχομένου έτέΟη έντό; 
τού έπ ί - ούτφ παρεσκευασμένου θερμού ύδατο;, 
καί ·Λετ’ δλίνον ήδυν ’/.‘ην νά δώσω ε ί ;  τόν γ έ -t » * * * *
ροντ:·. rj* *· λ· ; ου ν> έ·\· ήσ^ ποιο; ήμην. Έφάνη 
λ ία ν  * ’ ,. · τ·η;».!νος διότι μέ έπανέβ^λεπε, μο
λονότι .ν σ·/~·- ,ν παιδίον 8ταν ειχεν έγκατα- 
λ ε ίύ ε ι τ.\/ r;>.*..'.oa μ*υ. Έζήτησε νέα περί τοΰ 
πατρό; ;,■/ > καί τών φ ίλων του· ή φωνή του ητο 
άσΟενεστάτ·η, καί μετά συνομιλίαν διαρκέσασαν 
είκοσι περίπου λεπτά  τή ; ώρα;, είπεν οτι ή α
ναπνοή του έξηντλείτο, καί δτι αν δέν είχα  τ ί 
ποτε σπουδαιότερου νά τώ  διακοινώσω Οά *ηύχα- 
χαριστεΐτο νά τον έκρέμων ε ί ; τήν Οέσιν του. 
Τον ή ρώτησα πού είχε φυλαγμένον λαμπρόν τ ι 
πυροβόλον, τό όποιον έκέκτητο πρό χρόνων, καί 
μέ άπήντησεν οτι τούτο ητο κρεμασμένον ε ί ; μίαν 
δοκόν τοϋ υπερώου τη ; έπαύλεο>; τού πατρό; μου, 
καί οτι ίτο  έξ ολοκλήρου ε ί; τήν διάΟεσίν μου. 
Τόν ηύχαρίστησα, καί δτε τόν άπεχαιρέτων ό ύ.- 
πηρέτ'ης τού μουσείου κατεγινετο να κρεμαστ,
αύτόν είς τήν Οέσιν του. "Λν κανείς έξ υμών, 
Κύριοι, συνέπιπτε κάμμίαν ήμέραν νά ύπάγν; είς 
τά μέρη ταΰτα, ελπίζω  οτι Οά λά£γ| τήν καλω- 
σύν'ην νά έπισκεφΟή τον Οείόν μου καί νά τώ 
ποοσ έ̂^Γ| τά σεβάσματά μου. Μή λησμονήσετε 
δέ οτι ο αριθμό; του είνε 307 . »

Σ Γ Μ Μ Ι Κ Τ Α .
ΛΝΛΤΟΛ1Ι ΚΑΙ ΔΓΣΙΣ. — "Εν τ ιν ι περιέργω 

βιβλίω  άναγινώσκομεν τήν έ ;ή ; άντίΟεσιν με
ταξύ ’Ανατολή; καί Λύσεο);:

«.Οί ’Ανατολίται γράφουσι καί άναγινώσκουσιν

εκ δεξιιον πρό; τά άριστερά, ή μ εί; δ’ έξ άριστε- 
ρων προ; τά δεξιά. ‘ Ιίμεΐ; έν το ί; εύκτηρίοι; ο ί
κοι; εκβάλλομεν τού; π ίλου; ή τά καλύμματα 
.η ; κεφαλή, και-/ορουμεν τα υποον,ματα, εκείνοι 
δέ φυλάττουσι τό κάλυμμα τή ; κεφαλή; καί έκ- 
β άλλου σ ι τα ; εμβάοα;. ‘ ΙΙμει; μετρούμεν διά τοΰ 
ήλιου, εκείνοι διά τή ; σελήνη ;. ‘Ημε'ί; δένομεν τόν 
λαιμόν καί άφίνομεν τήν κεφαλήν συγκριτικώς 
γυμνήν, έκείνοι άπ’εναντίας σα οι κώνου σι την χε?α-• · k * ]
λήν καί άφίνουσι τόν λαιμόν γυμνόν. ‘ΙΙμείς κα- 
ΟήμεΟα εις καΟέκλας, άνακλιντήρια καί σκίμπο- 
οας, εκείνοι δε εις προσκεφάλαια, τάπητας, ή έπ ί 
ψάΟης, καί πολύ συχνά χαμαί.

«Εις αύτους ο νόμος άπαγορεύει τόν οίνον, τόν 
εγ/ελυν, τόν χοίρον καί τά έγχόμενα ζώα, ε π ι
τρέπει δέ τήν πολυγαμ ίαν οί νόμοι ήμών ουδόλως 
ταΰτα άπαγορεύουβιν, άπεχΟάνονται όμως τήν πο
λυγαμ ίαν. ‘ ΙΙμείς Ιππεύομεν έκτείνοντες τούς πό- 
δας έπ ί τών αναβολέων, εκείνοι δέ πρός τόν πώ- 
γω να  τά γόνατα προσανιόντες. ‘ΙΙμείς ξυρίζο
με ν ή άφίνομεν τον πώγωνα κατά τό δοκούν, 
παρ’ αύτοί; δέ άπαξ άφεΟεί; ό πώγων θεωρείται 
ιερό; καί βεβήλωσι; τό ξύρισμα αύτού. »

Είς ταύτα  προστεΟήτω καί ό περίεργο; τρό
πος, καθ’ 8ν πλ'ηρώνουσιν έν Κίνα τού; ιατρού; 
άντιΟέτω; ήμών. "Εκαστος οικογενειάρχης πληρώ
νει εις τόν ιατρόν του ποσόν τ ι συμπεφωνημέ- 
νον κατ’ έτος, οταν δμως άσΟενήστρ ούτος, τότε 
ό ιατρός δί ολον τό διάστημα τή ; άσΟενεία; δέν 
πληρώνεται ούτε οβολόν. Ε ί; τρόπον ώστε οί Κι
νέζοι πλ'ηρώνουσι τού; ιατρού; όταν ηνε ύ γ ιε ί; , 
ήμ εί; δέ οταν άσΟενώμεν.

Ι110Σ θ ' ΚΡΙΝΟ ΜΕΝΟΣ. — ‘Γπό τόν τίτλον 
ό Π ά π α ;  11 ί  ο ς (“V ε ν ώ π ι ο ν  τ ο ύ  Σ υ ν ε 
δ ρ ί ο υ  τ ή ς  μ ε γ  ά λ  η ς 12 ύ ρ (·) π  α ϊ  κ ή ς ο ί - 
κ ο γ ε ν ε ί α ς  άπαντώμεν εν τ ιν ι Ευρωπαϊκή 
έφ·ημερίδι τά άκόλουΟα περίεργα:

‘Ο Αύτοκράτωρ της Γαλλίας. — Ίδε ό άν
θρωπο; ! τ ί ύμίν δοκεί ;

’Α γγλ ία . — ΤΛρον, άρον, σταύρωσον αύτόν (
Αυστρία. — Τί γάρ κακόν έποίησεν ούτο; ;
Σαρδηνία. — ‘Ημεί; νόμον έ/ομεν, καί κατά 

τον νόμον ή υιών οφείλει άποΟανείν.t ·* 1
Ποωσσία. — Ούδεμίαν ευρίσκω α ιτ ίαν έν τώ
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άνΟ ρώπω το ύ τ φ .
‘Ισπανία. — ’Αθώο; ε ί μι τού αίματο; τοΰ 

δικαίου τούτου.
Πορτογαλλία. — Πρό; τ ί  ή απώλεια αύτη;
Νεάπολι;. — Εί καί πάντε ; σκανδαλισΟήσον- 

ται έν σοί, έγώ  δέ ούδέποτε.
Γαλλία . — Χαίρε, ‘Γαββί ! τό μεν πνεύμα



έκείνφ,
πολλά γάρέπάθομεν σήμερον κ α τ ’ όναρ δί αυτόν.

*Λνγλία. — Ούαί τω άνθρώπφ εκείνφ, οι ού 
το σκάνδαλον έρχεται! συμφέρει αύτφ ίνα κρε- 
μασθr, μύλος ονικός έπί τον τράχηλον αυτού και 
καταποντισθή έν τφ  πελάγει τής θαλασσής.

01 τελειότερο», τών Μοναρχών. — Λύτός τάς 
άσθενείας ήμών έλαβε καν τας νοσους εοαστασεν.

Α γ γ λ ία , Σαρδηνία, ‘Ρωσσία. — "Ενοχος θα
νάτου έστίν.

Λύστοία. — Πλήν ούαί τφ  άνθρώπω έκείνφ
οί ού παραδίοοται.

Νεάπολις. — Τί πρός ήμας;£ψονται ε ίςο ν ε ξ -  
ε κέντησαν.

— Α γ γ λ ία , Σαρδηνία, ‘Ρωσσία. — Σταυρω- 
θήτω, σταυρωθήτω ! ΙΙάς γάρ ό βασιλέα έαυτον 
ποιων αντιλέγει τω Καίσαρι.

Επίσκοποι και ‘Ιερείς. — Θάρσει, ‘Ραββουνί! 
εγγύς γάρ έστιν ί, παρά τού Θεού θεραπεία.
‘Ισπανία. — Όστούνού συντριβήσεται απ’ αυτού.
ΙΙάπας. — Καθήσατε αυτού έως άπελΟών προσ

εύχομαι εκεί· μετά τρεις ημέρας άναστήσομαι. 
Μακάριός έστ'.ν ός έάν μη σκανδαλισθ^ έν έμοί.

ΪΛ  ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΤ ΛΡΙΘΜΟΓ 3. — Περι ά- 
ριΟμών έγράφησαν καί έλέχθησαν πολλά, καί τά 
παραοοξότερα τών συμπερασμάτων έξήχθησαν 
καθ’ δλας τάς έποχάς έκ τού συνδυασμού αύτών. 
Μεταξύ πάντων όμως Ιδίως ό αριθμός 3 έπέχει 
τον μέγαλήτερον τόπον, ύποληφθείς αείποτε ώς 
έχων μαγευτικήν τινα καί μυστηριώδη δύναμιν, 
πάνττι μεν άνεξήγητον καί δμως ενεργόν. Ούτως 
είς τήν ΙΙαλαιάν Γραφήν άνατρέχοντες βλέπομεν 
έν πρώτοις, μετά τάς τ ρ ε ι ς  κατάρας τού Θεού 
πρός τήν άμαρτήσασαν ανθρωπότητα, δτι ό Νώε 
έγέννησε τ ρ ε ι ς  υΙούς, οΐτινες έπλήρωσαν κα
τοίκων τά τότε γνωστά τ ρ ί α  μέρη τής γή ς . 
— Τ ρ ε ι ς  "Αγγελοι έν μορφγ, ανθρώπων προσ- 
ήλθον τφ  ‘Αβραάμ, οστις διέταξε τήν Σάρκαν νά 
ψηστ; τ ρ ε ι ς  άρτους ύπό τήν σποδόν. — ‘Ο μέ- 
γας τού Φαραώ έπί τών άρτοποιών αξιωματικός 
είδε καθ’ ύπνους τ ρ ί α  αλφίτων κάνιστρα, καί ό 
1 Ιωσήφ ειπεν αύτφ οτι έν τ ρ ι σ ί ν  ήμέραις άπ- 
αγχονισθήσεται. — Τ ρ ε ι ς  άντάρται Ίσραηλΐ- 
ται ό Κόρες, Δαθάν καί ’Λβηρών, κατεβροχθίσθη- 
σαν υπο τής γής ώς προσενεγκόντες άλλότριον 
πυρ εις τό θυσιαστήριον Κυρίου. — Οί τ ρ ε ι ς  
έν τ ξ  καμίνφ μαρτυρήσαντες νέοι, ό Σιδράγ, Μΐ- 
σάχ καί Άβδεναγώ. — Αί τ ρ ε ι ς  περιβόητοι λέ

ξεις τού συμποσίου τού Βαλτάσαρ.— Οί τ ρ ε ι ς  
δάκτυλοι δί ών ό Θεός, κατά τόν ΙΙροφήτην Ή . 
σαΐαν, ύπανέχει δλην τήν μάζαν τής γής, κτλ«

‘Ο αριθμός 3 είς τήν Νέαν Διαθήκην λαμβά
νει μεγάλη ν αξίαν καί θεωρείται ύπό δλως θρη
σκευτικήν έποψιν, άφότου ό Σωτήρ ήμών άπο- 
καλύπτει τό Τ ρ ι σ υ π ό σ τ α τ ο ν  τής θείας ύ - 
πάρξεως. — Έ ν Βηθλεέμ τ ρ ε ι ς  βασιλείς (Μά- 
νοι) ποοσήνενκαν τώ Κυρίω τ :  ι ώ ν ειδών δώ-
I / I 1 » t I I ι

ρα. — Τ ρ ί  ς έπείραξεν ό Σατανάς τόν Χριστόν.
— Τ ρ ε ΐ  ς σκηνάς ήθέλησαν νά πήξωσιν οί μα- 
Οηταί τού Κυρίου έπ ί τού Θαβώρ. — Τ ρ ι ς  άπηρ- 
νήσατο ό Πέτρος τον θειον αυτού Διδάσκαλον.
— Τό σώμα τού Κυρίου προσηλώθη έπ ί τού σταυ
ρού διά τ ρ ι ώ ν ήλων, καί τ ρ ιή  μ ε ρ ο ς άνέστη
άπό τού τάαου. — Το ε ι ς  σταυροί ύύώθησαν

I I I 4 *

έπ ί τού Γολγοθά. — ’Απέθανε δέ ό Κύριος ήμών 
τήν τ ρ ί τ η ν ’Απριλίου, τήν τ ρ ί τ η ν μετά με
σημβρίαν ώραν, είς ήλικίαν τ ρ ι άκ ο ν τ α τ  ρ ι ώ / 
ετών καί τ ρ ι ώ ν  μηνών. — *0’Απόστολος ΙΙαυ- 
λος ήρπάγη μέχρι τ ρ ί τ ο υ  ουρανού, κτλ .

ΔΕΚΑ ΑΚΛΝΘΛΙ ΕΙΣ ΕΝ ΑΧΘΟΣ. — Τά έξης 
αποφθέγματα έξήχθησαν έκ τίνος πνευματώδους 
πονήματος τού Άδόλφου Χουδενώτ, συγχρόνου 
ηθικολόγου, φέροντος τίτλον Δ έ κ α  ά κ α ν θ α ι

? rf μ /.ε ι ς  ε ν  α ν Ο ο ς.
— Καλ’ ήμέρα! . . .  Καλή νύκτα! . · ’Ιδού ή 

ζωή.
— ‘II ευεργεσία δέν λησμονειται· τό π ιστεύω , 

Φροντίζουσι τόσον οί εύεργετούντες νά διακωδω- 
νίσωσιν αυτήν.

— ‘Ο εγωιστής εχει καρδίαν ώς πας τ ις  ά λ
λος, πλήν τήν έχει οιά τόν εαυτόν του.

— Οί άνθρωποι εινε ώς οί καλλωπισμοί τών θεά
τρω ν πρέπει νά τούς Οεωρή τις μακρόθεν.

— Εξομολογούνται τά παλαιά αμαρτήματα 
διά νά άφήσωσι τόπον εις τά νέα.

— ΙΙρέπει νά ηνέ τ ις άφ’ έ αυτού τ ι,  άλλως 
δέν εινε τίποτε.

— Βλέπω μεν τούς δίδοντας συμβουλάς, άλλά 
δέν βλέπω καί τούς λαμβάνοντας.

— ‘Γπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες φέρουσι τό 
προσωπεΐον τοσούτφ έγκεκολλημένον, ώστε ούτε 
ό θάνατος δύναται νά τό άποσπάστ4 · . . ό άν
θρωπος π ίπ τε ι, τό δέ προσωπεΐον μένει.

— ‘Ο μάταιος βασανίζεται πολύ, δταν ύπο- 
χρεωΟτ, νάλατρεύσ^  άλλον παρά τον έαυτόντου.

— ‘Απομιμούνται τήν αρετήν καθώς καί τά 
άνθη· υπάρχου σιν άρα φυσικαί καί πλαστα ί.

1111 ΙΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΣ.

Ταξειδευων ένας ονος ά* ’ άλάτι φορτωμένος 
μ 5 ένα 17.:: ον, ό όποΤος ή το μόνον σελλο>μένος, 
τόν Οερμοτο̂ ακαλουοε κάτι να του βοηθηση 
έπειδή α*.ο »ν c φοβείτο μή ψοφήστ,·

t  Τό μισό μονον γομάρι, τουλεγε, εάν έττάρτ,ς 
• δι1 εσέ Οά ήν’ τ.αιγνίδι οί έαέ οέ ττολλή */άρις. »
ΙΙΧήν δ ίτττ.ος ειττεν, ο/ι ! και έ/όρευεν έμτιρός του,
£ως οτου τέλος τ.άντων ί’σκαοεν ό ούντροφός του.

Έκαταλα^ε τό λάθος, όργά δ'μιος και εις μάτην* 
ήναγκάσΟη, και μή Οελιον, εις τήν ρά/ιντου νά τάρη

του Κυρ όνου τό γομάρι, 
καί τό δέρμα του άκο'μη του έκάΟιοαν 'ς τήν τιλάτην.

« Ο̂/.οι ε-.ς -χΰ-όν τον κόσμον ^ ε̂'τει vi συμβοηΟουνται 
« άπό τόν έγωισμόν των πλεΐστοι όσοι ζημιουνται. »

Αλέξανδρος λ 1 ό Αύτοκράτωρ τής ‘Ρωσσίας. 
έπ ί τής κατοχής τών Παρισίων ύπό τών συμμα

χικών στρατευμάτων, παρευρέθη εις τήν επέτειον 
εορτήν τών νοσοκομείων, ένθα οί οισκοι περιεφε- 
ροντο ύπό τών συζύγων καί θυγατέρων τών προ
στατών τών φιλανθρωπικών τούτων καταστημά
τω ν . ‘Ο π :ός τόν Αύτοκράτορα προτανθείς δίσκος 
έκρατεΐτο ύπό ώραιοτάτης νεάνιδος, ητις τοσαύ- 
την έντύτ.ωσιν έκαμεν είς τόν ηγεμόνα, ώστε 
ουτος, >.ύ·{ας διά νά έμβάλ^ είς τόν δίσκον τά 
χρυσά του λουδοβίκια, έψιΟύρισε συγχρόνως είς τό 
ούς τής ώ·:αίας έκείνης κόρης, α Κυρία, αυτά εινε 
οιά τούς ωραίους οφθαλμούς σας. »  ‘11 νεάνις, ύπο- 
κλίνασα εύγενώς καί χαριέντως, τ φ  έπρότεινεν 
έκ δευτέρου τόν δίσκον της λέγουσα, αΚύχαριστώ, 
Μ εγαλειότατε· τώρα δώσατε κάτι τ ι καί διά τούς 
πτωχούς. » Περιττόν εινε νά προ3θέσωμεν ότι ό 
Αύτοκράτωρ, θαυμάσας τήν άγχίνοιαν τής ωραίας 
έκείνης κόρης, έοιπλασίασε βασιλικώς τήν προσ
φοράν του.

Κύριός τ ις , δστις γνωστός διά τό όργίλον 
τού ήθους του καί τόν άπότομον τρόπον του, είχεν 
υπηρέτην, τόν όποιον ήνάγκαζε νά υποφέρω τά 
πάνδεινα. Φίλός τις τού υπηρέτου, άπαντήσας ποτέ 
αύτόν, τον ήρώτησε πώς ύπέμενε τοιούτον δεσπό
την. α Εξαίρετα, άπήντησεν ό υπηρέτης· είς η
μάς υπάρχει ισονομία. ‘Ο κύριός μου καί εγώ κα- 
δημέραν, μόλις εξημερώσει, ^αβδίζομεν ό είς τού 
ί λ λ ο υ  τά ενδύματα· ή μόνη δέ μικρά διαφορά εινε

ότι αυτός ραβδίζει τό ί  δικόν μου φόρεμα έπάνω 
είς τήν £ά/ιν μου, ένφ εγώ £αβδίζω τό ίό'ικέν 
του είς τον άέρα.»

Πλούσιός τις άλλ* υπερβολή ιδιότροπος κύριος 
ήθελεν ώστε, αμα έζήτει τ ι παρά τού υπηρέτου 
τ >υ, νά προλαμβάντρ ούτος άνευ δευτέρας παραγ
γελίας νά τώ προμηθεύτρ εντελώς όλα τά έπα- 
όλου θα. Μίαν τών ήμερων, άδιαΟετήσας ολίγον, 

διέταξε τόν υπηρέτην νά ύπάγτρ νά προσκαλέστρ 
τόν ιατρόν ούτος δέ, θέλων νά φανζ πιστός είς 
τό πρόγραμμα δπ:ρ διέγραψεν είς αύτόν 6 κύ- 
ιός του, έκρινεν εύλογον μετά τού ιατρού νά 

ε;.δοποιήστ| ταύτοχρόνως τόν κατασκευαστήν τών 
ςυλοκραββάτων, τούς Ιερείς καί <1άλτας καί τόν 
νεκροθάπτην. Ε ννοείται οτι τό άστεΐον τούτο γ ε 
γονός ήρκεσε νά διόρθωσή τήν παράλογον τού 
πλουσίου ιδιοτροπίαν.

Φίλιππος, ό βασιλεύς τών Μακεοόνων καί πα
τήρ τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, προσλαβών είς 
τήν ύπηρεσίαν του δύο διδύμους άδελφούς, ’Αμ- 
-οτεοόν καί ‘Εκατερόν όνομαζομένους, καί βλέ- 
:ον τόν μεν ‘Εκατερόν πνευματώδη καί επιτή

δειον είς άκρον, τόν δέ Άμφοτερόν έξ έναντίας 
εύήθη καί άνεπιτήδειον, έλεγε παίζων μέ τάς 
λέξεις· cc ‘Ο μεν ‘Εκατερός εινε άμφότερος, i  
■jk Άμφοτερος είνε ουδέτερος.»

"Οταν ό Στρατάρχης Δελαφερταΐος κατέσχ· 
στρατιωτικώς τήν Αωραίνην, οί έν τ^ πόλει έν- 
δημούντες ‘ Κβραίοι έπεμψαν επιτροπήν διά νά 
:όν συγχαρώσιν, ά λλ ’ αυτός δέν ήΟέλησε νά τούς 
>/Ori. <ε Δέν δύναμαι νά τούς άτενίσω άνευ φοί- 
,:ης", είπε, διότι έσταύρωσαν τόν Σωτήρα καί Κύ- 
.ιόν μου ! y> "Οταν δέ τόν ειδοποίησαν ότι φέρου
σι με θ’ έ αυτών πολύτιμον δώρον άξίας τετρακισ- 
, ιλ ίω ν πιστολών, α: "Α! άνέκραξεν, έλησμόνησα 
/τι δέν τόν έγνώριζαν δταν τό έκαμον διότι καί 
ό ίδιος Χριστός είπεν , Ο ύκ ο ι ο α σ ι  τ ί  π ο ί-  
^ ύ σ ι ν .  ‘ Γποδεχθήτέ τους άμέσως! »

‘II βασίλισσα μήτηρ Λουδοβίκου τού ΙΔ' ελε- 
νεν εις Κόμησσάν τινα  έγγυον, <c "Ώ! πόσον ή
θελα εύχαριστηθή, φιλτάτη μου, άν έγέννας αύ
τόν τον μήνα διά νά έλθξς μαζη μου εις Βουρ- 
οονίαν! α) ‘11 εγγυος Κ\/ρία, έπανελθούσα είς τόν 
οικόν της, παρεκίνει τόν σύζυγόν τ/4ς νά στείλ* 
νά προσκαλέστρ τήν μαίαν, διότι άπεφάσισε νά 
νεννήστι εκείνην τήν ιδίαν νύκτα, μή επιθυμού
σα νά δυσαρεοτήσ^ μίαν τόσον καλήν βασίλισσαν·
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*Ενψ ό Αύτοχράτωρ Μαξιμιλιανδς διήρχετο πε 

ζος πλατείαν τινα, επαίτης πλησιάσας έςγ,τεΐ. 
έλεος, άπο>αλών τον Αύτοκράτορα έν Χριστφ ά. 
δελφόν του· ούτος οέ τφ  έδωκε νομίσματα τ»,να 
Επειδή οέ ό επαίτης παρεπονεΐτο ότι ή προσφο
ρά τ,το πολύ μικρά οί ένα Λύτοκάτορα, cc Ωρο 
καλή / τφ  άπήντησεν ό Μαξιυίλιανος· αν όλο», ο 
έν Χριστφ αδελφοί σου σοι εοιοαν τοσον, θα άπ* 
βαινες πλουσιωτερος εμού.»

C 7< r-

— <r; c ji^  ·
ΕΙΣ ΕΝ ΑΠΤΟΝ.

συ που είς αίΟέρος τάς άχανεις εκτάσεις 
δί άμυδρου όρασαι φωτός καί αβέβαιου, 
ώς οστρακον λευκάζον είς τον βυθόν θαλασσής 
χανόμενον καί πάλιν φαινόμενον έκ νέου*

έάν ό μέγας ούτος σοιρος των άοαμάντων 
το άκρον τής έοΟ/,τος άποτελη του Πλάστου, 
συ του κράσπεδου είσαι του Ηοιητοΰ τών πάντων 
σμικρος άδάμας στιλβων εις τάς πυκνάς πτυχάς του.

“*11 άν δέν ην’ έσΟης του, <χ)λά βωμός προχεων 
αείρ̂ οον φως λύχνων χιλίων και μυρίων, 
λάμπας μικρά συ εΤσαι, εις πεϊσυα των βορεων 
ασ ε̂στον συντηρουσα το φέγγος σου το θειον.

"II αν δ Οολος ουτος του στερεώματος σου,
κατάστιλπνος έκ λίΟο>ν σμαράγδου καί σαπφείρου, 
δεν εινε ούτ ’ εσΟής του χρυσή ούτε βοιμός του, 
αλλά σιορεία κόσμιον ε'κτάσεως απείρου*

σΰ τότε ζο>ογονος πηγή φωτός καί κάλλους 
ήλιος εΤσαι φερον πλανήτας κινουμένους, 
καί πας σου δέ πλανήτης υποπλανήτας άλλους 
ώς προς μητέρα όρνεις μικρούς συσσωρευμένους.

Καί φέρε*ς λοιπον, γίγα, έπί εύρε'ων νότων
και γαίας καί Οαλάσσας, καί λόφους και πεδία, 
καί μυριάδας ίσιος άστέο>ν πολύκροτων’ 
πλήν ποία των ή τύχη, καί τις ή ιστορία;

Καί τά έν σοί, ω κόσμε, ως τά ενθάδε ρε'ουν; 
γεννώνται μυριάδες καί θνήσκουν μυριάδες, 
καί μυριάδες χαίρουν καί μυριάδες κλαίουν, 
καί νυμφικαί μαρμαίρουν και νεκρικαί λαμπάδες;

νόμος των υιών σου τά δίκαια εύΟύνει; 
αγνή 'ισονομία εις τάς βουλάς των άρχει, 
ί) 6 λαός σου γόνυ προ τών πλουσίων κλίνει 
καί Ουμα του κρατουντος δ ασθενής υπάρχει;

Κ’ένω δ δφΟαλμός μου, ω άστρον, σ ’ άνενίζει, 
αί διαπρήσσουν ίσιος στρατεύματα καί στόλοι* 
υπο τά βήματά των το εδαφός σου τρίζει, 
καί μάχαι συγκροτούνται καί πίπτουν στρατοί ίλοι.

Καί βμως όντα τόσα, |3οή και τύ'βη τόση 
έντος στενών τά παντα ^λείονται δρίων* 
πέραν δέ τούτυ>ν μένουν νεκρά καί σιωπώσι, 
κ Υις εν σρικρον τά πάντα συγχέονται σημειον.

Καί τί» σηαεΤον τούτο που στίλβει εις τά ΰψη 
κ ’ ούδεποτε ή Οέσιν ή ώραν δέν άλλάσσει, 
λν έλΟη νυξ κ ’«κείνο δέν ελΟη, τ( Οά λείψη;
«Ες κόκκος είς τήν άμμον, έν φύλλον εις τά δάση 1

12 άστρον, άνατελλεις αιώνια καί δύεις, 
κ ’ είς τήν πληΟυν τών άστρων ή υε ις  σε παρορωμε*· 
πιστώς τήν ώρισ'ίένην όοον σο1j  διανύεις, 
καί είσαι ή δέν cT;ai ποτέ δεν ερωτώμεν.

I ί mJ\ Jrav Ιπ&Ο/], ωσάν Οειλη τις κόρη 
έσχατον συ τών άστρων μέ συστολήν προκύπτεις* 
γλυκοχαράζει μόλις, κ ’ όπίσο* εις τά ορη 
συ πρώτον ά\δ δλα το πρόσωπόν σου κρύπτεις.

Ανώνυμον σ ’ άφηκεν δ *Λργος αστρονόμος, 
πλήν συ έπανατελλεις αείποτε ώρα»ον, 
κ ’ είς τον γλαυκόν αιθέρα μαρμαίρεις, άστρον ίμω< 
Οά ελΟτ] νυς οπότε δέν 6 ' άνατείλ/,ς πλέον !

1. ΚΛΡΑΣΟΓΤΣΑΙ.

Ο ΕΝ Α ίΤΡΟ ί ΟΥΡΑΜΟί

(Up ω τοτυπον .

ΜΕΡΟΣ ΙΙΡΩΤΟΝ.

ΑΙΙΑΑΝΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ.

Δ ' .
Οΐχησ[|/.όττ,ς τώ ν ούρανίων οωμάτων.

ο Και προ; πάσαν τ-̂ ν στρατιάν 
« τοΟ ούρανοΰ.» fcIepejA. fl'. 2·

ΓΑΝ, του λαμπρού τής ήμέρας φωτός κατά 
μικρόν εξαφανιζόμενου, κατακαλύψωσιν α ί έσπε- 
ριναι σκιαΐ τάς οικίας, τάς πεοιάδας και τά δρη, 
όταν δ Ορους τής ζωής καταπαύσ*^, οΐ οέ κεκ- 
μη κότες Ον^τοι με θ’ δλων τών έπι τής γής ζώ ν. 
των δημ».ουργημάτων καταπέσωσιν εις ύπνον, τότε 
παρίσταται έν δλτρ τ̂ ρ ένΟουτίαστικ^ αυτής με· 
γαλοπρεπεία ή νυς, καί άπδ τών ουρανίων αψί
δων άπαστράπτουσιν είς το ν,μέτερον σκότος οί 
αίών»-οι άστέρες. Τότε οεν διακρίνομεν πλέον τά 
θέλγητρα και τάς άγριας καλλονάς τής έν τφ  
σκότει του τάφου άναπαυομένης γή ς , αλλά βλέ
παμε ν μόνον κόσμους αγνώστους, οΐτινες φαίνον
ται δτι προσμειδιώσιν ν,μΐν έκ του άπειρου σύμ- 
παντος· ή έκτεταμένη γήινος σφαϊρά μας άπώλε- 
τε πλέον τδ φώς και τόν στολισμόν της, μόνος 
οέ δ ούρανος λάμπει ε ίσ ίτ ι και απαστράπτει Οαυ- 
μασίαν α ιγλην, μυριάδες δέ λαμπυριζουσών σ τ ιγ 
μών ποικίλλουσι τον μαΰρον τής νυκτδς πέπλον.

‘ II σοφία του Δημιουργού οΰ/ι έπ ι ματα ίφ  διέ
ταξε ταυτα πάντα τά θαυμάσια· ού/ι έπ ί μα- 
ταίο) ειπεν ή ΑυτοαλήΟεια, Έ ν τ f| ο ι κ ί α  τ ο υ  
II α τ ρ ό ς μου  μ ο ν a  I π ο λ  λ  α ί ε ι σ ι ν . ΑΙ 
μεμακρυσμέναι αύται φωτεινα ί στιγμ α ί, α ίλά μ -
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πουσαί ν·&Χ σπινθηροβολούμαι ε’·ς το άπειρον οια 
στ/,μα του ουρανίου στ . ::ώματος, εισ ι τοσοι κο 
σμοι άσυγκρίτως u . # /a.j-;*ooi τής σφαίρας έφ ής 
κατοίκου μ : ν, civ: οι λαμπτήρες ι γΛ οιαχεοντες έ*/ 
του άπειρου προς τδ άπειρον του συμπαντος το 
αιώνιον αυτών φώς, καί άναγγελλοντες το μεγα- 
λεΐον του πανσόφου Δ>μιου;.γου και τήν αγαθό
τητα του αιωνίου Ιΐατρός· ο ΐ  ο υ ρ α ν ο ί  δ ι η 
γ ο ύ ν τ α ι  δ ό ξ α ν  Θ i  ο ύ. 01 έφ’ ήμών λάμπον 
τες άγνωστοι ούτοι κόσμοι του απέραντου ουλά
νου είσ ιν άναμφιβόλως αί άναρίΟμητοι μ ον a t  
a l έν τώ άπείρφ οΐκφ του θεοΰ, και φαίνονται 
οτι λέγουσιν εις τον άνθρωπον διηνεκως· « ν1δ;· 
ήμάς! δεν άνήκεις μόνον εις τήν γήν, ανήκεις και 
εις τον ούοανόν· σύγκεισαι έκ σώματος και εκ 
ψυχής* έπομένως άνήκεις ένταύτφ και εις τον 
κόσμον καί εις τή/ αιωνιότητα· έν τ*ξ έπ ιγε ίφ  
υπάρξει σου μή γίνου έπιλήσμων τής φύ^^ώς σου 
τής ουρανίου.»

Και όμως, μετά πότης αδιαφορίας περίπατου. 
σ*.ν οΐ πλειστοι τών θνητών ύπό τον κατάστερον 
Οόλον τού ουρανού 1 πόσον σπανίως, τδ μεγαλο
πρεπές και έξαλλον αύτδ βλέποντας θέαμα, άνα. 
τείνουσι τον νούν αύτών προς τήν μεγαλειότητα 
τού Δημιουργού! ούδαμώς σκοπού σι τδ μεγαλείο ν 
τής θείας παντοδυναμίας, ουδόλως έννοούσι τούς 
λάμποντας αυτούς μάρτυρας, τούς δμιλούντας αύ 
τοις περι τής αιωνιότητας . θαυμάζουσι μόνον 
μετά παιδικής εύχαριστήσεως τά εις τον ούρα- 
νόν διεσπαρμένα φωτοβόλα σημεία, καί άγάλ. 
λονται παρατηρούντες ύπεράνω τών κεφαλών αύ. 
τών μυριάδας λαμπτήρων, οΐτινες ουοεποτε σβεν 
νυνται· άλλ* α ί σκέψεις αύτών δέν β αίνου σι πέ
ραν τού παιδικού τούτου θαυμασμού και τής χ υ 
δαίας ταύτης άγαλλιάσεως. Πόσης κατακρίσεως έ. 
νοχοι έσμέν δσάκις βλέπομεν άδιαφόρως τήν με. 
γαλοπ ρέπει αν τού έναστρου ούρανού, χωρίς νά 
αναμ.ιμνησκώμεΟα τούς μύστητιώοεις λόγους τής 
θείας Ά ποκαλύψεως, Έ ν  τ υ> o U l f  τ ο ύ  11α-  
τ ρ ό ς μου π  ο λ  λ  α ι μ ο ν α ί ε I σ ι ν !

‘0 π :ια  μεγέθη! δποία κόσμων απειρία! δποΐαι 
καταπληκτικαί άποστάσεις! και όμως δέν βλέπο
μεν βεβαίως ε ιυή  τδ ελάχιστον μέρος τών ήλιων 
καί τών γα ιών, των εν τώ άχανει ούρανφ άπτ,ω- 
ρημενων έ/.τδς αύτών, ούς μόλις ισχυουσι πε- 
ρΐλαβείν τά ασθενή ‘ημών αισθητήρια, εκατομ
μύρια εκατομμυρίων κόσμων λάμπουσι και κινούν-· 
ται έν χωρίοις ετι μάλλον άπομεμακρυσμένοις. 
Ταράσσεται τωόντι ή φαντασία τού ανθρώπου, 
άναλογιζομένου τάς αμέτρητους ταυτας αποστά
σεις, έν α ί; τοσαύτη κόσμων άπειρια στρέφεται 
μεγαλοπρεπώς και έναρμονίως περι τδ αύτδ κέν.

:ρον φωτδς χαι Οερμότητος, τδν άειλαμπή θρό
νον τής θείας παντοδυναμίας. ‘ II ψυχή πλανά- 
:αι εις τυ άπειρον, και τρέμει ενώπιον τής ά*α- 
τανοήτου δυνάμεως χαί μεγαλοπρεπείας τού Δη
μιουργού· αρκεί δέ εις τό άπειρον τούτο νά ά- 
τεν'.σ·^ μετά προσοχής και ό τολμηρότερος ά -  
φ ρ c ο ν ,  ό ε ί  π ώ ν έ ν τ ^ κ α ρ δ ί  α α υ τ ο ύ  
δ τ ι  ο ύ κ έ σ τ ι Η ε δ ς , ΐνα  μεταμεληΟεις προσ- 
πίστ, πρηνής και άνακράξτ,: cc Δόξα έν ύψίστοίς 
Η^φ! ΈπληρώΟη, Κύριε, ή γή  της κτίσε ώς 1’ου{ 
θεωρών τούς ουρανούς, τ  ά έ ρ γ α  τ ώ ν  δ ά χ τ υ 
λ ω ν  Σ ο υ ,  τήν σελήνην καί τούς άστέρας, ά 
Σ ύ έ Ο ε μ ε λ ί ω σ α ς, δέν δύναμαι, Κύριε καί 
ν')όέ μου, νά πράξω άλλως είμή πλήρης έκστά- 
σεως νά άνακράξω · Τ ι ς  έ σ τ ι ν ά ν θ ρ ω π ο ς  
δ τ ι  μ ι μ ν ή σ κ ij α υ τ ο ύ ,  ή υ I δ ς ά ν Ο ρ ώ - 
π ο υ  δ τ ι  έ π ι σ κ έ π τ ι ρ  α ύ τ ό ν ; »

’Αλλά π ώ ς ; τοσαύτα πλήθη γα ιώ ν, τοσαύτα 
Εκατομμύρια κόσμων εμελλον νά μείνωσιν άνευ 
ζωής, άνευ κατοίκων; ‘ 11 παντοδυναμία τού θεού 
ε.;ερεν είς τδ είναι τά μεγαλοπρεπή ταύτα σώ
ματα άσκόπως καί άνωφελώς, ή διεσπάρησαν είς 
τάς αβύσσους τού διαστήματος μόνον και μόνον 
λά νά φωτίζωσι τάς ήμετέρας νύκτας; ά λλ ’ δ 
τοιούτος σκοπός έξεπληρούτο κάλλιον εάν έδίδε- 
το εις τήν γην μία σελήνη περιπλέον, έστω καί 
/ιλιάκις μικροτέρα τής νύν χρησιμευούσης ώς 
δορυφόρος αύτής. Ούτε εινε πρέπον νά φανταζώ- 
μεΟα ότι έδημιουργήΟησαν τά άπειρα ταύτα φω- 
ταυγή σώματα διά νά λάμπωσιν ώς μάταιον θέα
μα, κενδν έννοιας και πραγματικότητος, ή δπως 
μας περιπλέκωσιν εις άνωφελεΐς εικασίας.  ̂Εις 
μόνην τήν γήν ήμών, ν-,τις αποτελεί ϊν  τών σμί- 
κροτέρων ούρανίων σωμάτων, ούδέ ήμισυ κόκκον 
χμμου έν τφ  άπείρφ οίκοδομήματί τού σύμπαν- 
τος, έδόΟη το πλεονέκτημα τού νά κατοικήται 
ΰπδ δντων λογικών, δυναμένων νά λατρεύωσι 
τδν (*)ζόν καί νά Οαυμάζωσι τδ μεγαλείο ν καί 
:ήν δόξαν Αυτού; ΊΙΟελεν εισΟαι ό μεγαλήτε- 
.ος έγωϊσμός έάν έφανταζόμεΟα δτι δ άνΟρω- 
.τος καί τδ κέλυφος έφ’ ού ταλαντεύετα ι είσ ί τά 
μόνα άντικείμενα τών φροντίδων τού Δημιουργού, 
/.αί δέν έυλίπομεν εις τδ Οαυμάσιον τούτο θέα
μα, τδ περικαλύπτον ήμας, άπειρίαν σχεδίων ύ- 
πειτερούντων τον περιωρισμένον ήμών νούν καί 
άναφερομένων είς άλλα γένη έμψυχων δντων. 
ΙΙώς v i π ΐστεύσ-fl τις ότι ή ανεξάντλητος παν- 
τοδυναμία καί άγαΟότης τού Δημιουργού, α ί πλη- 
ρώσασαι έπί τής γής καί τήν έλαχίστην καλά- 
μην βοτάνης διά παντοδαπών σκωλήκ»ον καί ζωΟ- 

ν καί '/ορηγήσασαι ζωήν και κίνησιν καί έν- 
;δς σταγόνος ύοατος, έγκατέλειψαν νεκρούς καί
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sv/^ους τούς μ : λ ' μ ;  αστέρας, 5 ρ ίλλον τούς 
λα ^ π ρ ύς  κόηχους εκείνους , ών τό μέγεθος χα 
7, πλν,δύς β ι*γ ίΙ,ϊ« τόν θαυμασμόν;

*0/1 7 ο / » ! αδύνατον τούτο ! και να το φαν. 

τατΟί) τις ε ΐνε  αύτό/3 ίΑα ^ατ-ρ ,^ ία  ] "Ολον τ·
οίκοοόμ/,μα τού σύμπαντος εςάπαντος κάτοικε ιτα ι 

«αντοϋ ΰ~άο/ει ν, ζωή, και ή πρός τόν αιώνιον 
ν'/·, πάνσοφον Δ/,μιουργον τής κτίσεως εύγνω μ ' 
σύνη· παντού π νεύμ α τα , δυνάμενα νά λ α τ -ε ύ  
σωσι τό θεΐ>ν, κατοικούσι τούς διάφορους κοσμους 

τάς διαφόρους πολιτείας του ‘ Τψίστου Μονοκρά 

τορος, τας πολλάς μονάς του Ουράνιου Πατρος 

καί ύμνουσι το ανιόν Λυτού όνομα, τό υπερ παν 

ονομα. ‘ II γη ΐνη  σφαίρα, εφ ής ημείς ζωμεν και 

τ,τις δύναται νά έκλείψνι απαρατήρητος άπό του 
αέσου τών άμετοήτο>ν αύτών κόσμων, ως εκΛεΐ-
ι 4 1 -■ *

πούσι πιθανώς τόσοι άλλοι απόκεντροι κόσμοι 
χωρίς ή μείς  νά το αίσΟανώμεΟα, δέν εΐνε β ε . 
οαίως ί, μόνη κατοικία πλασμάτω ν οιά τοΰ λ ό 
γου πεπροικ ισμένω ν ά λλα  όντα. τελειότερα και 
£ ύν ενΗ τεοα  ή·/ών ίσως, £ωσι πιΟανώτατα εις

ί  ι  Ί  "

άλλους αστέρας, ώς εκ τοΰ μεγέθους και τής ώ. 
οαιότ/,τος αυτών πλειότερα δικαιώματα οίκησι. 
μότητος έχοντας παρά ν, ήμετέρα αφανής σφαι 
ρα, άποτελοΰσι μέρος τής οικογενείας τοΰ ουρα
νίου ΙΙατρός, είσί πολϊται τής βασιλείας τοΰ 
#εού, και έκπληρούσιν ίσως το άγιον Λύτου Οέ. 
λ^μα τελειότερον ήμών.

Διάσημος τις παρατηρητής τών ουρανίων σω. 
μάτων καταμέμφεται τούς άρνουμένους τήν οίκη*. 
€ΐμότητα αύτών διά τών έςής λογικών επικρί
σεων: « Ά ν  ύπάρ'/Tfi, λέγε ι ούτος, μεγαλύτερα 
« μωρία και παραλογισμός εινε, τό νά τολμά ό 
* άνθρωπος νά έπιδάλτ^ οριον καί μέτρον εις τήν 
«  παντοδυναμίαν και πανσοφίαν εκείνου, ο ύ τ  ι ν ο ς 
c τ ή ν  δ ό ς α ν δ ι η γ ο ύ ν τ α ι  ο I ο ύ ρ α ν ο ί. 
c Πως τολμάς, πτωχέ και αδιόρατε μύρμης, έν 
c ττ, ύπερηφανω κατοικία σου νά διαθέτες το 
c παν ώς νά έγίνετο μόνον διά σε ή όπως σέ 

άπατοΰν τά αισθητήριά σου, και σμικρύνεις κατά 
τόν πήχύν σου τό μεγαλεΐον τής πλάσεως ; 

c Πώς επιμένεις νά φαντάζεσαι ότι μία μόνον 
c σφαίρα εΐνε κατοικία τοΰ ανθρώπου, τών ζώων 
c και τών φυτών πάσης τής οργανικής ύλης, ενώ 
«  ή σφαΐ:α αυτή εΐνε σχεδόν ή έλάσσων πα 
c σών ; Ναι, κατά 1 000  φοράς ήττον όγκώ.
c ο/,ς τοΰ ήλιου, και καθ’ εν δισεκατομμύριον έ. 
c κατομμυριων τών άστρων, των πληρούντων τό 
c άπειρον τούτο διάστημα ! Μόνη λοιπόν ή άδιό- 
«  οατος γή  σου εΐνε κατφκ^μέν/;, ένώπάντεςο ί 
€  λοιποί κόσμοι ή κεκαυμένοι είσιν ή έμπεπηγ. 
C μένοι; Τά πλανητικά συστήματα είσ ίν έρημοι,

c
€

(C /ΐλίακις ακαρπωτεραι των φλογωοων άμμων της 
c Αφρικής καί τών κατεύυγμένων πεδίων τών 
c πόλων ; ^Ιίάντα λοιπόν τά άστρα, όποιος καί 
c αν r, ό αριθμό; των, όποιον τό ύπέρμετρον μέ- 
c γεΟόςτων, όποια ή άςία των, έπλάσΟ/,σαν μό- 
c νον πρός τερψιν τών οφθαλμών σου, ή μάλλον 
cc πρός εύχαρίστησιν τών αστρονόμων, οΐτινες διά 
(t τών όσημέραι τελειοποιούμενων τηλεσκοπίου 
rc των καθημερινώς σχεδόν άνακαλύπτουσι χ ιλ ίά - 
fr δας αύτών; τούτο τί άλλο εινε βέβαια είμή ό 
c κολοφών τής αλαζονείας, τού εγωισμού καί τής 
rc ανθρώπινης άμαΟείας καί αθλιότατος;»

‘Οποία υψηλή τωόντι θεωρία έν τώ κράτει τής 
Απειρίας ! όποια ατελεύτητος κλίμα ; πνευματι
κής τελειότατος! Πόσον υψηλόν ΐσταται ύπερά- 
νω ήμών το τέρμα τής ήΟικής μας τελειότατος! 
ίίόσον ή μετά προσοχής έςέτασις καί θεωρία τών 
εν τώ αίΟεοίω διαστήλατι αίω οουαενων τούτων• I i ‘ι 1 4
απείοων ού ο αν ίων σο>·χάτων κινεί ήυ.άς είς θαυ-1 4  · *4
μασμόν, καί ε ί ; αίσθημα άφατου εύγνωμοσύνης
,τοός τόν οίκούντα έν τώ άπείοω καί π £ ο ι π  α-

4 4 4 4 4

τ ο ΰ ν τ α έ π ί  π  τ ε ρ ύ γ  ω ν ά ν έ μ ω ν ουράνιον 
ήμών Πατέρα, τόν διευΟύνοντα, κινούντα καί βλέ— 
,τοντα κινουμένους έν τώ άπαυνάσματι τοΰ θείου 
Λυτού φωτός άναριθμήτους κόσμους, ώς τά άτο
μα τοΰ κονιορτοΰ κινούμενα είς τό φώς τού ή 
λιου ! Ναι, τό θειον καί ανιόν δννχα τοΰ π α ν ί I
τόφου Δημιουργού τής κτίσεως αγιάζεται καί εύ- 
λογεΐται έν μυριάσι μυριάδων κόσμων, καί ή βα
σιλεία Αυτού ηλθε καί έπί τού ήμετέρου άστέρος 
/.αί περιλαμβάνει τούς χρόνους καί τούς καιρούς.

"Οταν ή νύς, έν τή γοητευτική αύτ/]ς λαμ« 
πρότητι έπερχομένη, άποσύρτρ έκ τού ούρανίου 
Οόλου τόν καλύπτοντα τούς αστέρας πέπλον, μυ- 
Λάδες δέ αναρίθμητοι νέων ήλιων καί νέων γα ιώ ν 
λάμπουσι θαυμασίως άπό αδύτων άποστάσεων, 
άπο τοΰ βάθους τοΰ σύμπαντος, ούδέποτε πρέπει 
νά ύψώνωμεν τά εκστατικά βλέμματα ήμών 
,τρός τήν ήρεμον μεγαλοπρέπειαν τών απείρων 
αύτών κόσμων, χωρίς νά διανοώμεΟα τό μ εγα - 
λεΐον , τήν δύναμιν καί τήν άγαθότ/,τα τού 
πανσόφου καί παντοδυνάμου αύτών Δημιουργού. 
Οί αστέρες ούτοι κηρύττουσι τά μ εγαλεία  Αύτού 
τα'^έστεοον καί εύνλωττότεοον ή όσον δύναται
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νά ποά^η το τοιούτον πνεΰαα Ον/.τού. 01 άστέ-
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ρες αύτοί, οΐ έκ τού αιωνίου σύμπαντος άστρά- 
πτοντες, είσίν αγία άποκαλυψις τώνάν.ο, προφή- 
ται τής αίωνιότ^τος, όμιλούντες προς ί,μας έν ό- 
νόματι αύτής καί προλέγοντες τήν μελλουσαν 
αθάνατον ήμετέραν ζωήν.

Τ .
(’Ακολουθεί),


