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ΤΑ ΑΑΚ ΡΓΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ.

G) Λ(®
r a f t
Ρ Κ , Π Π Ι  τήν νύκτα ώνειρεύΟην μαο- 

γα ρ ιτά ρ ια , Γλεγεν ή  Μάρθα πρός 
■την [Λ/,τέρα τν,ς, κα ι τά  μαργαρ ιτάρ ια  στ,μαίνουσι
οακουα.»I

Ταύτα δε λέγουσα ή νέα κόρη, ητις μόλις έξ- 
ήρχετο της παιδικής ήλικίας, ε στήριζε τήν ώραι- 
αν αυτής κεφαλήν έπ ί τού στήθους τής μητρος 
της, καί σπινθηροβόλα τινα δάκρυα άνεφανησαν 
επ ί τών γαλανών οφθαλμών της.

‘11 μήτηρ τής Μάρθας, ύπομειδιάσασα, έκυψε καί 
έφίλησε το μέτωπον τής Ουγατρός της, ητις ευ- 
ρίσκετο είς τήν ευτυχή εκείνην περίοδον τής ζωής. 
καθ’ ήν τά δάκρυα τρέχουσιν ευκόλως, χωρίς νά 
άφήσωσι κανέν ίχνος έπί τών ροδοχρόων παρειών, 
τάς οποίας αύλακώνουν ειτα έστέναςεν, άναμνη- 
σΟεΐτα οτι τά δάκρυα εΐσ ί το παγκόσμιον κλη
ροδότημα, καί οτι Οελει έλθει εποχή, καθ’ ήν ή 
Ουγάτηρ της Οά κλαύστ, πικρίτερον, καί οπότε 
τά δάκρυα θέλουν εξαλείψει τήν λάμψιν τών ο
φθαλμών της, καί θέλουν καταστήσει ώχρόν τό 
/οώυ.α τ ;ύ  ήδη τ-υ^ερού προσώπου της.
/ . ί  4 1 1 I  » I  »

Έν τού τοις δεν έπεΟύμει διόλου νά καταστρέψ-fl 
τούς παιδικούς φόβους τής Μάρθας, διότι ηξευρεν 
ή μάλλον διότι ήσΟάνετο ότι δέν πρεπει να γ ί 
νεται τ ις αίτιος ώστε νά γ / ρ ά τχ τ , προωρως το

πνεύμα τών παιδιών, ούτε ότι εινε λογικόν νά 
τά απογυμνώνω τις πολύ ενωρίς τών αφελών π ε 
ποιθήσεων των διά τής επιστήμης καί τής άνα- 
πτύςεως τού λογικού. Ήδύνατο πολύ καλά αυτη 
νά καταδε:.ςΤ| είς τήν θυγατέρα της τό μηδαμι
νόν τών ονείρων της, νά ττ, εξηγήσ-β τήν αρχήν 
καί τον σχηματισμόν τών μαργαριτών, κα ίώφε- 
λουμένη τής περιστάσεως ταύτης, νά τήν μυη- 
στ) λεληΟότως είς τά μυστήρια τής φυσικής Ιστο
ρίας· Αλλ* έπροτίμησβ νά έμμένι^ είς τό σύστη
μα, τό όποιον απαξ παρεδέχΟη· αντί τού νά φώ
τισή δηλαδη άποτόμως τήν θυγατέρα της, ήΟέ
λησε νά τήν επαναγάγτ, ήδέως είς τήν πραγ
ματικότητα, χωρίς νά απομακρυνθώ ολως διόλου 
τής ποιήσεως, νά τήν ψυχαγωγήσ^ άνευ βίαιων 
κλονισμών, καί σύρουσα αυτήν πρός εαυτήν μετά 
τρυφερότατος, επεχειρίσΟη νά τγ, διηγηΟ^ τό συ- 
ναςάριον, το όποιον έ'δωκεν αφορμήν είς τήν ιδέαν 

:ι: τά μ α ρ γ α ρ ι τ ά ρ ι α σ η μ α ί ν ο υ  σ ι
ο ά κ ρ υ α.

cc Κατά τάς άρ/άς τής δημιουργίας, δταν ή 
'5υσι·- ?να ΐ'ε ν  άπολααβάνουσα τήν νέαν καί ά-I * /« » »
κτινοοόλ// αύτΓ,; ωραιότητα, όταν οί άνθρωποι ή- 
σαν καλητεροι άφ’ ο ,τι είσ ί σήμερον, οί Ά γ γ ε 
λοι έδέχΟησαν τήν ύψίστην δ ιαταγήν παρά τού 
Ουρανίου Μινοκράτορος καί κοινού ήμών ϋατρός
. .  ι \ *1 r  · % η »  · ιοπως συνενωσωσι την υπαρςιν των με Ολα τα αν- 
:'ΐρώπιΑ  πλάσματα, διά νά συμμερίζω ;ται τά ; 
θλίψεις καί τάς ήδονάς. α ΐτινες το ί; ε’οόΟησαν ά-



αμίς, νά τά ύποστηρίζωσι διά τής θείας αυτών 
τρυφερότατος καί στοργής, και νά τά κάμνωσιν 
ώστε νά διορώσι τήν εύδαιμονίαν, ητις τά περι. 
μένει είς τους ουρανούς. Ά λ λ ’ οί άνθρωποι ολίγον 
κατ’ ολίγον απέδωσαν κακοί· ή υπαρςίς ητο λ .α ν  
καλή καί άσπαστή διά τάς ασθενείς ταύτας καρ- 
οίας, τάς όποιας έσκλήρυνεν ή εύοαιμονια, και 
ο'.ά τάς όποιας ή φιλοστοργία οεν ήτο πλέον ε
παρκών χαλινός. Έδέησε λοιπόν πρός σωτηρίαν 
των νά τοίς σταλώσι βάσανο*., θλίψεις καί δυσ
τυχία*., καί νά τοίς άφαιρεΟώσι τά θεία υπο
στηρίγματα των, ώστε νά έπανακάμψωσιν εί:
ιό  φώς διά τής φρίκης και τοΰ τρόμου του σκό
τους. Οί "Αγγελοι ΰπεχρεώΟησαν νά έγκαταλεί- 
ψωσι τήν ανθρωπότητα είς έ αυτήν.

<c Έν τούτοις δύο ές αυτών εκείνον είς τήν 
γ ή ν  ό * Αγγελος, όστις είνε επιφορτισμένος vs· 
Οέττ, το παιδίον είς τήν μητρικήν κοιλίαν κα* 
νά οιδασκτ) είς τήν μητέρα τήν άφοσίο>σιν, έν ν, 
θέλει εΰρει τήν μεγαλ^τίραν της ευδαιμονίαν, 
καί ό 'Α γγελος, δστις ΐστατα ι έπί τής κλίνης τών 
ψυχορραγούντων καί φέρει τάς ψυχάς πρός τήν 
αληθή αύτών πατρίδα, είς τήν αιώνιον παροι
κίαν τών ύπό τής θείας εύσπλαγχνίας σεσωσμέ- 
νων ψυχών, ή τών εξαγορασμένων ύπό τής αλη
θούς μετανοίας.

c 01 λοιποί * Αγγελοι άπεμακρύνΟησαν ούχί 
άνευ λύπης, διότι ήγάπων τούς ανθρώπους μ’ ό
λα  των τά ελαττώματα, καί ή στοργή των, ευ
τελής κατά τήν ουσίαν, προσηλοΰτο ακόμη έπ 
τών ψυχών εκείνων, τάς οποίας ματαίως προσε- 
πάΟησαν νά σώσωσι διά τών νουθεσιών. Άλλ* ό 
μάλλον άπηλπισμένος πάντων υπήρξε ν ό "Αγγε
λος Αζαριήλ, δστις ειχεν αδελφήν έδώ είς τόν 
κόσμον μίαν ποιμενίδα όνομαζομένην Έ λ ιμ ία ν  
αύτή τόν παρεκάλεσε νά μή τήν έγκαταλείψτ, 
έπ ί τής γής ταύτης, ητις Οά τή έφαίνετο άνευ 
αύτοΰ ψυχρά καί σκοτεινή έρημος, καί έν τ^ 
υπερβολική θλίψει της έξετέλεσε μέγα έγκλημα 
ύβρίσασα τόν ουρανόν, ό ;τ ις τήν έχώριζεν άπο- 
τόμως τοΰ πεφιλημένου αύτή αδελφού·

tc Τότε ό Αζαριήλ, άποτανΟείς πρός τόν "Αγ
γελον τού θανάτου, τόν παρεκάλεσε νά τώ άρ- 
πάστ, τήν Έ λ ιμ ία ν  άλλ1 ούτος άπεκρίΟη ότι δέν 
είχε τήν εξουσίαν τού ^ά Οερίστι μίαν ζωήν πρό 
τής προσδιωρισμένης ώρας, καί ότι, καί κύριος 
απόλυτος ακόμη τής ζωής καί τοΰ θανάτου εάν 
ήθελεν εΐσθαι, οέν ήθελεν αποφασίσει ποτέ νά 
φερτ, εις τγ4ν αιώνιον πατρίδα μίαν δυσανάγω- 
γον ψυχήν καί έπαναστάτιδα εναντίον τών ά::ο_ 
φάσεων τοΰ Δημιουργού της. «  Αί Ούραι τοΰ 
ουρ ανοΰ? επροσΟεσεν, ανοίγονται μόνον είς εκεί

νους, οΐτινες ήξεύρουν νά εύλογώσι καί νά λα - 
τρεύωσι τήν χείρα εκείνην, ητις τούς κτυπα διά 
νά τούς βελτιώσ^.» Τότε ό ’Αζαριήλ ήνοιξε τάς 
ωραίας πτέρυγάς του καί έγκατέλείπε τήν γήν . 

cc Πάραυτα μεγάλη κραυγή ήκούσΟη έν μέσω
I 4 I 1 λ 1 ' 1 1 1 ι

τοΰ χάους· ό * Αγγελος τοΰ θανάτου έπέταξεν ύ- 
περάνω τής καλύβης τής Έ λιμίας, καί κατέβη είς 
αυτήν ήσύχως. ‘Π Έλιμία έκειτο πρηνής καί 
κατά πρόσο^πον έπί τής γης· ή Ολίψις μετέοαλεν 
•ίς μίαν στιγμήν τήν καρδίαν ταύτην, ητις δεν 
έζήτησεν άλλο τι είμή τάς έγω ϊστικάς ήδονάς· 
είσχωρήσασα έν αύτή τήν έκαΟάοισε καί τήν ές- 
ήγνισε, τά δέ σφάλματά της έςηγοράσΟησαν διά 
:ής έγκαρτερήσεως καί της μετανοίας. Τότε ό 
Ά γγελος τοΰ θανάτου έκυψεν επ’ αυτής, τ ή ν  έ- 
νίλησεν είς τό μέτωπον καί άνήλΟεν εις τούς 
ουρανούς, φέρων μεΟ* εαυτού τήν ψυχήν της, α
ξίαν τοΰ λοιπού νά συνενωΟή έν ούρανοίς μετά 
τοΰ άδελφοΰ της, 8ν τοσοΰτον ήγάπησεν έπ ί τής 
γής. ‘Ο ’Αζαριήλ τήν άνεγνίόρισε, καί τά δά
κρυα τή ; Ολίψεως καί τού πόθου, τά όποια εχυ- 
νεν είσέτι, μετεβ λήθη σαν είς δάκρυα χαράς, α- 
τινα , φερόμενα ύπό τών νεφελών καί διαπερα- 
σΟέντα ύπό τών ηλιακών ακτινών, έπεσαν έπ ί 
τής θαλάσσης. Όστρακόδερμόν τ ι έδέ'/Οη εν τών 
δακρύων τούτων, τό στιλπνότερον καί δ ιαυγέστε- 
ρον πάντων, καί άπ’ εκείνης τής στιγμής τά δά
κρυα ταυτα επολλαπλασιάσΟησαν μεταξύ τών 
οστρακόδερμων τής αύτης οικογενείας.

«: Οί άνθρωποι άνεκάλυψαν τά δ ά κ ρ υ α τ ώ ν  
’Α γ γ έ λ ω ν ,  τά χαράς καί Ολίψεως σύμμικτα 
ταΰτα δάκρυα, καί κατέστησαν αύτά τόλαμπρό- 
τερον κόσμημα τής γής· ή θάλασσα φειδωλώς 
παρέχει τόν θησαυρόν τούτον* καί έν τούτοις οί 
άνθρωποι ζητοΰσιν αύτόν πανταχοΰ μέ κίνδυνον 
τής ζωής το^ν. Τοιοΰτον είνε τό συναςάριόν, τό 
όποιον έοωκεν αφορμήν νά ειπουν ότι οί μ α ρ 
γ α ρ ί τ α  ι σ η μ α ί ν ο υ σ ι δ ά κ ρ υ α .  »

‘11 μήτηρ έσιώπησεν είς τούς οφθαλμούς τής 
Μάρθας εσπινΟηροβόλουν δάκρυά τινα, δμοια μέ 
άς σταγόνας τής δρόγου, τάς όποιας περ ικλείει 

όκάλυξ άνθους. ΣυγκινηΟείσα δέ καί τ,δ.στα δια- 
τεΟείσα, *1πε πρός τήν μητέρα της μετά ελαφρού 
μειδιάματος, «Τό δνειρόν μου ειχε δίκαιον, μήτέρ 
μου, διότι ιδού έκλαυσα, άλλ ’ άνευ κόπου κα ί σχε - 
δόν άνευ α ιτίας. »

ΙΙολλά έτη παρήλΟον έκτοτε. ‘11 Μάρθα πρόπολ- 
λοΰ γνωρίζει ότι οί μαργαρίτα*, άνήκουσιν είς 
τό ζωικόν βασίλειον γνωρίζει τό όνομα τών α
λιειών, όπου συνάγεται το πολύτιμον τοΰτο κό- 
σμημα, καί τους καταουΟιστικούς κώδων ας, τ ή 
βοήθεια τών όποιων έξάγουσιν αύτό έκ τοΰ βυ-

Οοΰ τής θαλάσσης· καί δμως δέν έλησμόνησε πο
σώς τό συναςάριόν τούτο, όπερ τή διηγήΟη ή μή. 
τηρ της, καί πρός πείσμα τής ήλικίας, τού ορ
θού λόγου καί της επιστήμης, έπανελάμίανε συ
νεχώς τό διήγημα τοΰτο, δπερ θέλει ώς αρχήν 
τών μαργαριτών τά δάκρυα τοΰ πόθου, τής στορ
γής καί της χαράς.

Ί \

11 ΣΤΟΡΓΗ Τ1!Σ Μ1ΚΡΑΣ ΜΑΡΙΑΣ.

Α'.

ΓΩΧΗ τις γυνή , περιβεβλημένη £άκη καί 
διά τής χειρος κρατούσα τήν άόμματον θυγατέ
ρα της, προχωρεί τρέμουσα πρός τινα θύραν.

Έ πί τής Ο ύ ρ α ς ταύτης υπάρχει μέγας σταυρός 
έξ ορειχάλκου, έπ ί δέ τοΰ τοίχου πέτρινον ά γαλ
μα τής Παρθένου, κλίνον ήρέμα τήν κεφαλήν, μ ει
διώ ν καί έκτείνον τάς '/είοας.

‘Π πτωχή γυνή , καταλαλούσα τελευτα ίαν Οέ- 
λησιν, ύψοι τό £όπτρον, ρίπτουσα ταύτοχρόνως 
θλιβερόν βλέμμα έπί τής Ουγατρός της, ήν οδηγεί· 
το ρο?;τρον επαναπιπνει, ή δέ Ούοα ανοίγεται.

cc‘ i l  Μαριγοΰλά μου είνε άόμματος, λέγει· δι’ 
αγάπην τής Παρθένου, τήςπροστάτιδόςτης, άπο- 
οόσατε είς αυτήν τήν ορασιν !

Μελανειμονούσα δέ τις γ υ  νή λαμβάνει τήν κό
ρην από της χειρός, λέγουσα:

cc Έάν ό θεός βοηΟήσιρ, καλή μου, έλπίζομεν 
εντός ολίγου νά σοί άποίώσωμεν τήν θυγατέρα 
σου, βλεπουσαν με τά δύο της όμμάτια. λ

Β'.
Πρωίαν τινά ή μικρά Μαρία αισθάνεται παγω - 

μένον έλασμα, όλισΟήσαν ύπό τά βλέφαρά της· 
άφίνει κραυγήν, καί βλέπει το φως.

Βλεπει νεάνιδας μελανειμονούσας νά τήν πε- 
ρικυκλωνωσι, νά τήν Οεωρώσι χαίρουσαι, νά τήν 
έναγκαλίζονται καί νά τήν άποκαλώσι προσφιλή 
Μαριγουλάν των.

Ά λ λ ’ απασαι αί άγνωστοι αύται μορφαί τρομά- 
ζουσι τήν Μαρίαν, καί τά δμματά της, μόλις ά- 
νοιχθέντα, πληροΰνται ήδη δακρύων.

<c .Μείνον μαζή μας διά πάντα, αγαπητή κόρη, 
λέγουσιν αί νεάνιδες· έδώ είνε ό οί/.ος τού θεού. 
θ ά  ησαι προφυλαγμένη άπό τάς παγίδας τοΰμα- 
ταίου κόσμου, καί Οά ψάλλ^,ς μ ε Ο ’ ήμών πάντοτε 
Ιερούς ύμνους.

*11 Μαρία χαμηλώνει τούς οφθαλμούς καί δέν 
αποκρίνεται. Είνε s iλόστοενος κόοη, καί εν μόνον

t I I » ’  » 1 7 4

κατα·ίιβ;ώσκει αυτήν αίσθημα, τό θειον καί ίεοον
» 1 Μ '  I

αίσθημα τής πρός τήν μητέρα της άγάπης.

Γ'.
‘Ημέραν τινά, εύρεΟείσα μόνη είς τόν κήπον, δ ια

βαίνει πλησίον Ιήμιανοιγμένης τινός Ούρας. Πλη
σιάζει είς αύτήν, στέκει έπί τινας στιγμάς έπ ί 
τού πέτρινου αύτής ούδοΰ, προχωρεί βήματά τινα 
καί εύρίσκεται είς ώραίον λιβάδιον.

‘ 11 καρδία της πάλλει· παρατηρεί δπισΟέν της 
. .  . .  κανείς δέν τήν βλέπει. Φεύγει λοιπόν διά 
τού χλοάζοντος πεδίου, ώς ή άποπτάσα τοΰ κλω
βού της χελιδών.

‘11 Μαρία, εύρεΟείσα αρκούντως μεμακρυσμένη, 
κάΟηταί είς τήν έσχατιάν δάσους τινός παρά τινα 
όύακα· θεωρεί πρό τών ποδών της άνθη ποικίλα, 
έντομα μεγαλοπτέρυγα, Ιπτάμενα ύπεράνω τού 
υδατος, τόν άνεμον ταράσσοντα άΟορύβως τά φύλλα , 
καί τά πτηνά χδοντα γηΟοσύνως έπί τών δένδρων.

‘11 Μαρία θεωρεί καιάκούει· εύρίσκεται είς ά
κατον συγκίνησιν καί ενθουσιασμόν, μένει δε έπί 
πολύ Οαυμάζουσα τό όυάκιον, τά πτερωτά έντομα 
καί τά πτηνά.

Πλήν αίφνης σκέψις τις τήν ταράσσει· έγε ιρ ε , 
τ αι καί προχωρεί.

Δ'.
Έν τούτοις ή πείνα καταλαμβάνει μετ’ ολίγον 

τήν μικράν Μαρίαν πλησιάσασα δέ είς δρύφρα- 
κτον μεγάρου τινός, βλέπει Κυρίαν πορευομένην 
καί ποιούσαν σημείον πρός αύτήν δπως είσέλΟ^. 
‘11 Κυρία αύτη τνί δίδει ωραίας οπώρας, καί τήν 
έρωτα τ ις  είνε καί πού ύπάγει. Εύρίσκουσα δέ τήν 
κόρην τόσφ απλήν καί τόσω χαρίεσσαν καί βλέ- 
πουσα αύτήν μεμονωμένην είς τον κόσμον,θέλει 
νά τήν υίοΟετήστ|.

<c Μείνον μετ’ έμοΰ, κόρη μου, τ^ λέγει· θέλω 
γ ίνε ι μήτηρ σου.»

‘II Μαρία άσπάζεται τήν χείρα τής Κυρίας καί 
άποκ οίνεται·

4

<c ΕίσΟε ωραία Κυρία, είσΟε πλούσια καί ά γα -
,  .  n  ι  -ν * « '»  -X > .Οη οσον ουοεμια αλλη· πλήν οενεινε ουνατοννα 
γ ίν ε τ ε μήτη ρ μου. ι>

Καί έξηκολούθησε τόν δρόμον της.
Ε'.

Περί τ ή ν  έσπέραν ή  Μαρία ακούει είς τόν δρό
μ ο ν  φωνήν αδ>υσαν δπισΟέν της· φοβείται, ταγύνει

βοστρυχωοης επι των ωμο>ν του, αί παρειαιτου 
ί,σαν ρόδινοι καί άνΟηραί, οί δέ οφθαλμοί του έ- 
κυάνιζον καί ήστραπτον μειδιών δέ, καίτερετίζον 
θέτει τ ή ν  χείρα έπί τοΰ ώμου τής Μαρίας.

cc Πού πηγα ίνεις, μκίροΰλάμου ; τή λ έγ ε ι.Έ  
γώ  έφυγα άπό τήν οικίαν τήςμητρός μου· θέλω



νάζήσω ελεύθερος, θέλω ν ά  περιπατήσω ολον τον 
κόσμον· έλα μαζή μου, κοριτσάχι («υ , έλα· Οχ σέ 
κάμω άδελφήν μου, Οά σέ αγαπώ, και όταν με- 
γα'λώσωμεν Οά σε κάμω σύζυγόν μου, και Οά ε ι- 
μεΟα ελεύθεροι και ευτυχείς ώς τα πτηνά. ·»

‘11 Μαρία ρίπτει πλάγια  και συνεσταλμένα βλέμ
ματα, βλέμματα παρΟενικής αίοοΰς, και αποκρίνε
ται, « Έ γώ  ζητώ τήν μ/,τέρα μου! »

απομακρυνθώ τού δάσους και τών θελκτικών άνΟέων, 
τού ασύλου τέλος, έν ω εψαλλον ύμνους Ιερούς.

ΣΤ’.
4 Η Μαο Ί α έξ ακολου 0 ε ι ν κ πορ ε υη τ α ι ν,μ ε ρα / κα * 

νύκτα* ό κόπος τήν καταβαλλει, Λ π&ινα /λω.
, I » Λ

(χαίνει και υ.αοαινει τάς παρειας τ^ς, οι ι.οοε, > s
Γ » * * ■% # f ^
εινε αρματωμένοι, τα οε ενουματατης κ * - α ς - j 
τμένα.' Ιϊις ' τά χωρία οΟεν διήρχετ^ τί, έκλειον 
τάς Ού -ας τών οικιών, άποκαλούντες αυτήν επαιτι. 
οα, τά οέμογΟηρά παιδία τήν έλιΟοβόλουν.

« Λιατί ήνοιξαν τά ομματα μου! εκρα;ε μιαν 
φοράν μετά Ολίψεως· ήμην εύτυχεστέρα δταν οεν 
έ&λεπον. ‘ II μήτηρ μου, ή προσφιλής μουμήτηρ,νί- 
το πλησίον μου, καί. τήν ήκουον καί τήν έχάδευον.

Ι Λ .

Νύκτα τινά χειμώνος έμβαίνει εις τήν π ό λ ιν  
κάμψασα οε τήν προ αυτής οοον, φθάνει ενώπιον 
μεγάλης οικίας, επ ι της Ουράς της όποιας υπάρ
χει σταυρός, και έπ ι τοΰ τοίχου άγαλμα  π έ . 
τοινον τής ΙΙαρΟένου, κλΐνον ήρέρα τήν κεφαλήν, 
μειοιών καιεκτεΐνον τάςχεϊρας· τό άγαλμα τού
το έφώτιζε λαμπτήρ όρειχάλκινος.

‘ 11 Μαρία ΐστατα ι καί ακούει στεναγμούς· 
πτωχή .τις γυνή  κεϊται καταγής ώσεί νεκρά.

‘ 11 κόρη κ j -τε· έπ ι τής γυναικός ταύτης, τ,τις 
άνυΊοϊ πρός τήν Ούραν τοκαΟυγρον προσιοπον της, 
τά έσ&εσμένα ομυ.ατα καί τάς κατεσκληκυίας 

•/εϊράς της,τά οε χείλη της ψιΟυρίζουσιν, « Άπο.
οιόσατέμοι τήν θυγατέρα μου! »

— Ί1 φωνή της ! εινε ή φωνή της ! άνακράζε-.
ή μικρά Μαρία.

Καί θλίβει τήν μητέρα της είς τάς άγκάλας 
της, Οάλπουσα συγχρόνως αύτήν οιά φιλημάτων.

Μειοίαμα απερίγραπτου χαράς ζωγραφεϊται 
&τΛ τοΰ προσώπου τής πτωχτ,ς γυναικός, ήτις 
υπό τής συγκινήσεως καί τής χαρας μόλις ήου- 
ν 7,0/, ν α π«ο*ί i ρ f, τ α; λ ε ς *ις " α υ . ς ·

« Κόρη μου, μέ έΐανάτωσεν ή στέρησίς σου! »
— Μήτέρ μου, σε έζήτουν πανταχοΰ ! άπήν. 

τησεν ή μικρά Μαρία* άλλ’ ούκ ?,ν πλέον φωνή. 
περιεπτύσιετο το πτώμα τής ταλαίνηςμητρόςτης.

Τή επαύριον ή μικρά Μαρία μελανειμονοΰσ* 
προσηύχετο έπί τού τάφου τής μητρός της, έν τώ 
άγίω  άσύλοί, ενώ  έξαλλον ιερούς ύμνους.

I | I '  * · 1 *

‘ 1*. 

Ο ΦΡΟΝΙΜΟΣ Κ Λ Λ ΙΦ 1Ι1

^(ΙΙΙΡΧ Ε ποτέ εις Μοσούλ νέος τις έ-αίσιοι* 
ώραιότητος, ονομαζόμενος Ά οόέλ-Ί ’αχμάν-Μπέν- 
’Ισμαήλ. ‘II υπερβολική του ώρα'.ότης παρέσχεν 
αύτφ τό επώνυμο ν α ο α μ α ς ·  έκτος οε τούτου, εκε· 
κτητο και τό δώρον τής ποιήσεως.

‘ II σύζυγος τού Καλίφου Έλ-Ούλν,ο -Μπεν- Αβ- 
δελ-Μελήκ, γνωστή υπό τό όνομα Ούμ- Ιιλ-Μπε- 
νίν, κατελήφθη ύπό σφοδρού έρωτος προς τον νε- 
ον τούτον, τον οποίον, προσκαλούσα καθημερινώς 
παρ’ αύττ„ κατώρθωσε νά τόν εισάγω κρυφίως είς 
τον θάλαμόντης· όταν οε εφοοεΐτοαπευκταίον τ ι,  
τόν έκρυπτεν εντός μεγάλου κιβωτίου τών φορεμά
των. Τοιαύτη ητο ή καθημερινή δ ιαγω γή  των.

‘ΙΙυ,έοαν τινά ποοσέφερον ε ίς  τόν Καλίφην χρυ-
| |  I 4 i · / .1

τοΰν περιοέραιον, κεκοσμημένον μέ οια φόρους πο
λυτίμους λίθους, τό όποιον έκρινεν εύλογον νά οω_ 
ρήσιρ καί αυτός είς τήν γυναίκα του. Καλέσας οέ 
πάϊαυτα Ενα έκ τών ευνούχων του, διάταξε νάφέ- 
'Τ, τό πεοιοεοαιον είς τήν εύνοουαένην του Σουλτά.I ι1 ι ι *
νην. ‘Ο εύνοΰχος, ερχόμενος δπως έκπληρώστ, τήν 
διατανήν τού Κυρίου του, ευρίσκει τήν Ούραν τού 
νυναικωνίτου ανοικτήν, καί ήρχισε νά ΰποπτεύη- 
ται. ΙΙάραυτα όέ, κλείσας σιγανά τήν Ούραν, ά- 
ναοαίνει βραόυπατών τήν κλίμακα, φΟά/ει είς 
τήν μεγάλην αίθουσαν τού χαρεμιού, καί άκούει 
ιω νάς καί γέλωτας· άκροαζεται ολίγον, καί πα_ 
ΐατηρεϊότι οΐ γέλωτες προήρχοντοέκ τοΰ θαλάμου 
-7* Σουλτάνης. Τοτε πλησιάζει ΛαΟ^αιως, και οια 
τίνος οπής παρατηρεί τόν νεανίαν καΟήμενον πα_ 
- i  -ά  γόνατα τ ή ς  Κυρίας του καί έχοντα τό πρό. 
τωπον έττρα'ΛμΕνον πρός την Ουράν· οί οφΟαλμο* 
τού εύνού/ου ήρχισαν νά σπινΟηροοολώσιν άπό όρ_ 
νήν και αγ'ο,νακτ/,σιν^ ο οε νεος* ιοων αυτόν, ε- 
νένετο άναυοος καίώχρός ώσεί νεκρός. ΙΙάραυτα ή  
όΰα-Μΐλ-Μ ιτενίν , παρατηρήσασα τήνάνησυχ ίαν 
του ταύτην, σπρώχνει αύτόν β'.αίως καί οι’ ένός 
κινήματος πρός τό κιβώτιον άλλ ' 7,το πλέον άργά 
ν.ότΐ ό εύνοΰχος ειοετά πάντα. ΕίσελΟών δέ μετά 
προσποιητής άταρα-ίας, προσεφερεν^ εις αύτήν τ ό 
πε-Λ οέρα ίον, καί τήν παρεκάλεσεν άν τ,το τρόπο; 
νά τφ  •/αρ ίσ ’Λ, ενα λίθον ες αύτού. Ιίλήρης αγα
νακτήσεις διά τήν αύΟάδε-.αν τοΰ εύνούχου ή Σουλ
τάνα,' έκ 'α-ε, « Χάσου άπ' έμπροσθεν μου, άκά- 
0χ·τ>ν πλά"·'λΧ !·»

‘Ο εύνοΰχος, πλήρες λύσσ/,ς και πνέων έκόί 
^ σ ι ν ,  εσπευσε κατ* εύΟεΐαν πρός τον Κύριόν 
του και τω ε ιπ ε ν  cc ΑύΟέντα, εύρον σήμερον ενα 
άνορα εις Ιοιαιτέραν συνέντευξιν μετά τής γυ - 
ναικός σου, τής Σουλτάνας Ο ύμ-έλ-Μ πενίν καί 
cl δύο ησαν μόνοι εις τον δείνα θάλαμον, όταν 
οέ ενεφανίσΟ/,ν αίφνης έμπροσθεν των , ό μεν 
εμεινεν όλως διόλου κατασυγ/ισμένος, ήδέ Σουλ
τάνα εσπευσε νά κρύψτ, αύτόν ταχύτατα εις τό 
δείνα κιβώτιο ν . » Κχι ταύτοχρόνως περιέγραψε 
χαι -προσδιώρισε τό περι ού ό λόγος κιβώτιον.

Ε ς̂ τό νεον τούτο άκουσμα ό ΊΓλ-Ούλήδ-Μπέν.
Αβδ-ελ-Μελήκ ώργίσΟη κατά τού ύπ/,ρέτου του 

λ έ γ ω ν  ((Ψεύο'εσαι, αναίσχυντε σκύλε!» Ειτα διέ
ταξε τούς στρατιώτας του νά άποκόψωσι τήν κε
φαλήν τού εύνούχου, και ή σκληρά αυτη δ ιατα 
γή  έξετελέσΟη παραχρήμα. Μετά ταύτα έγέρθεις 
έπορεύΟη είς τά δώματα τής γυναικός του, η- 
τ ις  κατεγίνετο τήν στιγμήν εκείνην εις τακτο- 
ποίησιν τής κόμης της. ΚισελΟών δέ ό Καλίφης, 
έκάΟησεν αντίκρυ αύτής επι τού κιβωτίου, δπερ 
περιέγραψε ν αύτφ ό μαύρος υπηρέτης. *Α©ού η 
συνομιλία προ«:χώρησεν αρκούντως, άποτανΟείς ή . 
ρώτησεν αύτήν, πόΟεν προήρχετο ή προτίμησίς 
της δί εκείνον τον θάλαμον. — Διότι εις αύτόν
έχω όλα μου τά έπιπλα, άπήντησεν αυτη. __
’Αληθινά, δέν μέ δίδεις εν άπό αυτά τά κιβώ
τιά  σου, τού όποιου έχω μεγίστην άνάγκην, ένφ 
σύ έχεις τόσα πολλά εδώ. — ‘Οποιονδήποτε κΐ- 
£ώτιον Οελήσιρς, ΑύΟέντα μου, λάβε το, σοί τό 
παραχωρώ ευχαρίστως, εκτός εκείνου έπί τού ό
ποιου κάΟησαι. — Ά λ λ ’ ϊσα ισα καί εγώ αυτό 
θέλω, έπανέλαβεν ό Καλίφης· δέν ήξεύρεις πόσον 
με ύπερήρεσεν αύτό τό κιβώτιον, φιλτάτη μου, 
καί πόσον Οά μέ ύποχρεώσ/,ς άν μέ τό παραχω- 

— Πλήν · . . εις αυτό . . . Καί μετά 
τινας στιγμάς έναγωνίου καί εκπληκτικής σιο>. 
πής, ή Ούμ-έλ-Μ πενιν είπε· cc Καλά λοιπόν, άς 
γ η  ίδικόν σας. »

Κίς έν σημείον τού Καλίφου ένεφανίσΟησαν 
πολλοί νέγροι, είς τούς όποιους διέταξε νά ση. 
κώσωσι τό κιβώτιον έκεΐνο, νά τό φέρωσιν είς 
τήν αίθουσαν τού συμβουλίου καί νά τόν περί- 
μείνωσιν εκεί· καθ’ ήν στιγμήν δέ ούτοι έξετέ- 
λουν τήν διαταγήν τού κυρίου το>ν, τό πρόσω- 
πον τής ήγεμονίδος έλάμβανεν άπερίγραπτον καί 
περίφοβον μορφασμόν, α Πλήν τ ί έπαΟες καί ήλ- 
λα-εν ούτως ή φυσιογνο)μία σου; ήρο^τησεν ό Έλ- 
Ουλήδ· μήπως ή στέρησίς τού κιβωτίου τούτου 
σε λυπ ε ί κατάκαρδα; — Συγγνώμην, ΑύΟέντα 
μου· μέ εινε ολως ο'.όλου αδιάφορος ή έλλειψις
_ ,      ̂ f ·< — ♦< * »»·ι» Iτου σκευους τούτου, ενφ εχω τοσα αλλα παρο-

μοια. "Αν δέ σάς φαίνωμαι ολίγον συγκεκινημένη, 
τούτο προέρχεται έκ τού οτι πρό τινω ν λεπτώ ν 
αισθάνομαι μίαν αίφνίδιον αδιαθεσίαν. — Παρα- 
κάλει τόν Θεον νά σέ θεραπεύσ^, ε ίπεν ό Κα
λίφης άπομακρυνόμενος.* Έν τούτοις, έλΟών είς 
τήν αίθουσαν τού συμβουλίου, εύρε τό κιβώτιον 
τεΟειμένον κατά γής· πάραυτα δέ διέταξε τούς 
νέγρους νά σηκώσωσι τήν ψίαΟον καί νά σκάψω, 
σι λάκκον, έχοντα μέγεθος άνΟρώπου καί Ικανόν 
νά χωρήστρ τό κιβώτιον εκείνο· όταν καί ή εργα
σία αυτη έτελείωσεν, ένευσεν είς αύτούς νά πλη - 
σιάσωσι τό κιβώτιον είς τό χείλος τού vsoavot- 
χΟέντος λάκκου, καί έπιστηρίξας τόν ένα του πό- 
r̂ a επί τού κιβωτίου, έπρόφερε ταύτα τά λόγ ια : 
cc Μοι έκοινοποιήΟη σοβαρόν τ ι νέον, Ικανόν νά 
καταταράξω τήν οικιακήν μου ήσυχίαν καί ε ύ -  
δαιμονίαν άν ηνε άληθές, τά ένούματά σου θέ
λουν εισΟαι τό σάβανόν σου, τό κιβώτιον τούτο 
τό φέρετρόν σου, καί αύτός ό θεός διατάσσει τήν 
Ουσίαν τα ύ τη ν  αν δέ δέν έχηται άληθείας, πα- 
ραχώνω είς τήν γήν άπλούν τ ι κιβώτιον, καί 
οεν χα νετα ι αλλο ειμη σωρεία τ ις σανιοων. j  
Ταύτοχρόνως έσπρωξεν όλαις δυνάμεσι τό κιβώ
τιον, τό όποιον έκυλίσθη πάραυτα είς τόν πυθ
μένα τού λάκκου, α Είθε ό Θεός νά μέ συγ- 
χωρήσ^! έπρόσΟεσεν ό Έλ-Ούλήδ, ^ίπτων έπ* αύ
τού φουκτιάν χώματος. 01 νέγροι έγέμισαν αμέ
σως τόν λάκκον, ισοπέδωσαν τό έδαφος, καί έπέ- 
στρωσαν πάλιν τήν ψίαΟον. 40  συνετός Καλίφης 
εμεινεν έπ ί τού θρόνου τής δικαιοσύνης μέχρι 
τής ώρας τού γεύματος, ειτα  είσήλθεν είς τά δώ
ματά του, οπου ot δύο σύζυγοι συνήνωσαν τάς 
ψυχάς των έν κοιν^ yapqt καί ευφροσύνη, ώς 
εάν δέν συνέβη τίποτε μεταξύ των. 'Έκτοτε ή 
ειρήνη ηνωσε τήν υπαρξίν των μέχρι τής ήμέ- 
ρας τού θανάτου των. .

Φ.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΟΓ ΜΕΓΑΑΟΓ ΔΟΓΚΟΣ.

ΠΗΡΧΕ ποτέ Γερμανός τις Δούξ, τοσούτφ 
φίλος τής πολυτελείας καί τών νέων ενδυμάτων, 
όίστε κατεδαπάνα μέγα μέρος τών θησαυρών του 
διά τόν καθημερινώς άνανεούμενον καλλωπισμόν 
του. "Οταν έκαμνε στρατιωτικάς έπιθεωρήσεις, 
δταν έξήρχετο είς τόν περίπατον ή έσύχναζεν είς 
τά θεάματα καί τάς έορτάς, μόνος σκοπός του 
ίτο  ή ματαιότης τού νά έπιδε^κνύτ, τά νέα του 
ενδύματα . ‘Εκάστην ώραν τ7(ς ήμέρας ή^λασ- 
σεν άνά μίαν στολήν, ώστε, καθώς δταν όμι. 
λούντες περί ένός βασιλέω ; λέγουν συνήθως, ό
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ήγεμόνος τούτου, υ, πρωτευουσα του κατέστη άσ
χετά πολυπληθές καί εύθυμος, Ενεκα της συρρο
ής πολλών ξένων έκ πάντων τών περιξ βασίλει
ο)·/ καί ήγεμονιών, οΐτινες παντοιοτροπως προσ- 
επάθουν νά έξοικειωθώσι μ ε τ ά  του πλουσίου τούτου 
ήγεμόνος, φιλοτιμούμενοι τις πρώτος νά κολα- 
κεύσΥ , τήν μ α τ α ιό τ η τ α  του και νά μιμηΟή αυτόν.

4ΙΙμέραν τινά άνηγγέλθησαν εις τον Δούκα ουο 
περίφημοι ύφανταί, τουτεστι ουο τυχοοιώκται, οι- 
τινες έλεγον ότι ήρ/οντο έκ τών άπωτάτων με- 
ρών της υδρογείου σφαίρας διά νά ύπηρετήσωσι 
τάς θελήσεις τού ήγεμόνος, και έκαυ/ώντο μά
λιστα ότι έγνώριζον τό μυστήριον της κατασκευής 
ωραίου υφάσματος, άπαραμίλλου εις το ειοος του 
και εις ούοένα γνωστού, τού οποίου όχι μόνον 
τά χρώματα και τά σχέδια ησαν εξαίσιου κα λ
λονής και τέχνης, άλλ’ έκέκτητο προσέτι και την 
Οαυμασίαν χάριν τού νά ηνε έξ ολοκλήρου αό
ρατόν εις παν άτομον μή γνωρίζον νά εςασκν, 
καλώς τό επάγγελμά του, ή εις πάντα περιωρΐ- 
σμένου νοός και άνεπιτήδειον άνθρωπον·

cc Ιδού Οαυμασία έφεύρεσις! έσκέφΟη ο Δουξ. 
Χάρις εις τούς έπιδεςίους τούτους τεχνίτας, Οελω 
γνωρίσει ευκόλως τούς άναξίως προχειρισθεντας 
εις τά πολιτικά μου υπουργήματα, καίΟάήμπο- 
ρώ νά διακρίνω τούς έπιδεςίους και Ικανούς άπο 
τούς κηφήνας και άνικάνους. "Ω, ναι! τό ύφασμα 
τούτο μοι εινε πολύτιμον εινε δι εμε ή λυοια 
λίθος, είς ήν θέλω δοκιμάζει δλους μου τούς υ
παλλήλους.» Και αμέσως έδωκε διαταγάς είς τούς 
περί αύτόν νά ύποδεχθώσι τούς ανθρώπους του- 
τους, και νά το ις  παραχωρήσωσιν όλα τά ευχερή 
μέσα πρός άμεσον έναρξιν τού έργου τ ω ν  οιεΟε- 
σε δέ υπέρ αύτών και μέρος έκ τών εισοδημά
των του ούκ εύκαταφρόνητον.

01 δύο λοιπόν ούρανοκαταίοατοι τεχνιτα ι, έγ- 
κατασταΟέντες εις τό μεγαλητερον τής πρωτευού- 
σης έργοστάσιον, έστησαν μηχανάς τινας Ιδίας 
κατασκευής και προσεποιούντο οτι εργάζονται, 
ένώ πραγματικώς αί άτρακτοι τού υφαντουργείου 
ήσαν κεναί. Άκαταπαύστως έζήτουν μέταξαν τής 
άρίστης ποιότητος και χρυσίον, άπερ έναπεταμί- 
ευον εις τά κιβώτιά των , εργαζόμενοι πρός τό 
θεαθήναι ή, κατά τήν παροιμίαν, ε ι ς  τ ό ν  ά έ ρ α, 
και προσποιούμενοι ότι ύφαίνουσι χωρίς πραγμα
τικώς τίποτε νά πράττωσι.

cc Καιρός νά ίδωμεν εως πού έ προχωρώ σε τό 
Οαυμάσιον τούτο έργον, »  είπε καθ’ Εαυτόν ό Δουξ

αετά παρέλευσιν δεκαπέντε ήμερων. Ά λλ* σΟ ά
νετο τήν καρδίαν του πάλλουσαν επι τή ίοέα δτι 
άτομα έλλειπή καί άνίκανα περι τήν έκτελεσιν 
τού έπ αγγέλματος των έστερούντο τής μεγάλης 
χάρ'.τος τού νά βλέπωσι τό θαυματουργόν εκείνο 
ύφασμα. "Οχι δέ διότι ει/ε τήν παραμικράν υπο
ψίαν περι τού έαυτού του και περί τής άτομι- 
κής του Ικανότατος, άλλά διά παν ένοεχομενον 
έκρινεν εύλογον νά πέμψ^ τινά πρό αύτού, διά 
να παρατηρησβ τας προοοους του έργου· αΛΛως 
τε, όλοι οΐ κάτοικοι τής πόλεως έγνώριζον τά 
περι τής θαυματουργού ιδιότητος τού υφάσματος, 
και παντες άνεξαιρέτως διεκαίοντο ύπό τής α
νυπομονησίας τού νά μάθωσι κατά πόσον ό γ ε ί-  
των αύτών ήτο περιωρισμένου νοός ή έςίδιασμέ-
νης Ικανότητος.

(ζ *Λς πέμψω εις τούς ύφαντάς τόν καλόν κά-
γαΟόν γέροντα πρωθυπουργόν μου, έσκέφθη ό Δούς · 
αυτός Οά γ4νε άναμφιβόλως εις θεσιν ώς έκ τής 
ίκανότητός του νά κρίντρ περισσότερον άπό όλους 
περί τής άςίας τού υφάσματος, διότι υπερτερεί 
τούς πάντας τόσον κατά τήν Ικανότητα όσον 
καί κατά τόν νούν. »

‘Ο καλός γέρων πρωθυπουργός εΙσήλΟεν εις 
τήν αίθουσαν, δπου είργάζοντο οΐ δύο άγύρται μέ 
κενάς χεΐρας καί κενά εργαλεία· πλήν μεγάλη 
ύπήρςεν ή έκπληξίς του, διότι καθόσον επλησία- 
ζε δέν ήδύνατο νά οιακρίντβ τίποτε, cc Δίκαιε θ ε έ ΐ 
ελεγε καθ’ εαυτόν, άνοίγων τούς οφθαλμούς του 
ετι περισσότερον δέν βλέπω τ ίπ ο τε !»  Και όμως 
ούτε λέξιν δέν έπρόφερεν, ούτε τήν έκπληξίν του
1 I ■> Καπεοείςεν.

Έν τούτοις οΐ δύο κατεργάριοι ύφανταί προσ- 
εκάλεσαν αύτόν νά πλησιάστ,, και τόν ήρώτησαν 
πώς εύρισκε τό σχέδιτν καί τά χρώματα, Ταύ- 
το/ρόνως δέ έπεδείκνυον αύτώ τό έργον τ ω ν , κα ί 
ό γέρων υπουργός προσήλου είς τά δεικνυόμενα 
μεγάλα βλέμματα· καί δμως δέν έολεπε τ ίπο τε , 
διά τόν άπλούστατον λόγον οτι τίποτε δεν υπήρχε.

cc θεέ μου! ανέκραξε καθ’ εαυτόν ό καλός γ έ 
ρων μήπως τψόντι είμαι καί εγώ περιωρισμένου 
νοός άνθρωπος; μήπως είμαι πραγματικώς άνά- 
ξ».ος; Νά υποθέσω άράγε ότι το ύφασμα είνε άό- 
ρατον είς εμέ, κα ί ορατόν είς άλλους; »

— Λ ί ! λοιπόν τ ί λ έγετε ; ήρώτησεν είς τών 
υφαντώ ν πώς σάς φαίνεται τό ύφασμα; δέν ε ινε 
πραγματικώς ώραίον;

"Ω! άξιόλογον, άπήντησεν έ υπουργός, θέτων 
τάς διόπτρας του καί προσποιούμενος δτι περι
εργάζεται αύτό έκ τού πλησ ίον οποία αναλογία 
χρωμάτων! όποιον λαμπρόν σχεοιον! · · · νΑ ! 
είνε πραγματικώς ές αίσιον ! . . · . Ναι, Οελω

οιακοινώσει τήν ευαρέσκειάν μου είς τήν Λυτού 
‘Υψηλότητα.

— Α ξ ίζε ι πραγματικώς τήν σύστασίν σας ί 
ειπον οΐ δύο ύφανταί, καί έτι περισσότερον προσ. 
εποιούντο ότι έδείκνυον εις αύτόν τά κατά φαν
τασίαν σχέδια καί χρώματα τού αερίου υφά
σματος των, δίδοντες είς αύτά διαφόρους ονο
μασίας · ό οέ γέεων υπουργός προσήλου ετι 
μάλλον τήν προσοχήν του, διά νά έπαναλάβτ, 
εις τον Δούκα όλας τάς εξηγήσεις, &ς τω εδιδον.

01 άγύρται δέν έπαυον ζητούντες συνεχώς μέ- 
ταξαν, χρυσόν καί άργυρον, έξ ών μεγίστη καί 
άφθονος τοίς έδίδετο ποσότης πρός έπ ιτυχίαντού 
έργου, ή μάλλον όπως πληρώσω σι τούς θησαυ
ρούς καί τά βαλάντιά το)ν· έξηκολούθουν δέ νά 
έργάζωνται ήμέραν καί νύκτα, καί δμως τό ερ- 
γον εμενεν άτελείω τον.

Μετά τινα  καιρόν ό Δούξ άπέστειλεν άλλον έκ 
τών τιμίιυν υπαλλήλω ν του, διά νά έξετάστρ τό 
ύφασμα καί νά παρατηρήσει αν έπλησίαζεν είς 
τό τέλος του. Πλήν καί είς τόν νέον τούτον άπ- 
εσταλμενον συνέβη τό αύτό, δπερ καί είς τον 
πρωθυπουργόν· έβλεπε δηλαδή καί έπανέβλεπε 
πανταχόΟεν, χωρίς πραγματικώς τίποτε νά βλέπτρ.

<<c Δεν είνε αληθές ότι τό ύφασμά μας εινε 
Οαυμάσιον; ήρώτησαν οί άγύρται, δεικνύοντες τόν 
αέρα καί έξηγούντες χρώματα καί σχέδια κατά 
φαντασίαν μόνον υπαρκτά.

— Καί δμως, πώς νά υποθέσω δτι δέν έχω ού- 
δεμίαν α ξ ία ν ! έσκέπτετο ό έκπληκτος άνθρωπός 
μας. Λοιπόν δέν είμαι Ικανός νά καθέξω τήν Οέ
σιν μου έν τγ[ κοινωνία; *Λ J ιδού τό άστείον 1 . . .  
καί δμως χρειάζεται προσοχή καί πονηριά μή
πως άπατηΟεΙς τήν χάσω .» "Ηρχισε λοιπόν καί 
αυτός νά πλέκιρ τά έγκώμια τού υφάσματος, καί 
εξέφραζε τόν μεγαλήτερον θαυμασμόν διά την έ- 
π ιτυχή  εκλογήν τών σχεδίων καί τών χρωμάτων.

ο: νΑ ! ιδού τφόντι ύφασμα άσυγκρίτου πολυ
τελείας καί άπαράμιλλον κατά τήν μεγαλοπρέ
π ε ια ν ,»  είπεν έπανελΟών είς τόν Κύριόν του. Καί 
ολη ή πόλις ώμ ίλει περί τού έςαισίου καί Οαυ- 
μασιωτάτου εκείνου υφάσματος.

Τέλος ϊφΟασεν ή ήμέρα, καθ’ ήν άπεφασίσθη 
νά -υπάγΥ, καί αύτός ό ίδιος ήγεμών, διά νά θαυ
μάσει τό ώραίον ύφασμα ένόσω εύρίσκετο είσέτι 
έπ ί τής ατράκτου. Συνωδευμένος λοιπόν ύπό ά- 
ριΟμού εκλεκτών άνδρών μεταξύ τών υπαλλήλων 
του, έν οϊς καί οί δύο τίμιοι υπουργοί του, αε. 
τέβ'η εις τό έργοστάσιον τών έπιδεξίων αγυρτών, 
οΐτινες υφαινον πάντοτε είς τόν αέρα χωρίς χρυ
σόν καί άργυρον καί μέταξαν, ούτε κανέν άλλο 
είδος κλωστής ύλης.

cc Δέν εινε άπαραμίλλου ώραιότητος; είπον 
προς τον Δούκα πλησιάσαντα οΐ δύο άπατηΟέν- 
τες τίμιοι υπάλληλοι· τό σχέδιον καί τά χρώμα
τα εινε πραγματικώς άξια τής καλαισθησίας τής 
‘Γψηλότητός Της.»  Καί έδείκνυον διά της χειρός 
τάς κενάς μηχανάς, νομίζοντες δτι οΐ άλλοι έ- 
ολεπον το πολυτελες και θαυματουργόν ύφασμα, 
καί δτι μόνοι αύτοί άπεξενώθησαν της έξό/ου έ- 
κεινης χάριτος ώς έκ τής άνικανότητός των.

α: Καί π ώ ς! έσκέφθη καθ’ έαυτόν έν μεγίστη 
ψυχ-.κίί αγωνία δ Δούς· οέν βλέπω τίποτε > Μή_ 
πως με άπατώσιν οί οφθαλμοί μου; μήπως είμαι 
τωόντι άνάξιος εις τό κυβερνάν; Τ1) θεέ μου? ποτέ 
δέν γΐσΟάνΟην μεγαλτ,τέραν Ολίψιν, καί ποτέ δέν 
υπήρξα τοσον ουστυχής, όσον τώρα!» Καί δμως, 
χωρίς τό παραμικρόν νά άποδείξιρ, έκραξεν: <cv12! τ ί 
ωραιον ύφασμα 1 όποια μεγαλοπρεπή σχέδια καί 
ποικιλία χρωμάτων! Δέν δύναμαι νά πράξω άλ
λω ς, ειμή νά έκφράσω τήν υψηλήν μου εύαρέ- 
σ κ ε ια ν !»  Καί έκίνει τήν κεφαλήν, καί έχειρονό- 
μει και μυρία άλλα προσεποιείτο, Οέλο)ν νά φα- 

ως εύχαριστημένος καί πλήρης χαράς. &Λπα- 
σα δέ ή συνοδία του έθεώρει μετ’ έκπλήξεως τάς 
κενάς μηχανάς, πλήν ούδείς έτόλμα νά έκφράστρ 
τον παραμικρόν δισταγμόν, φοβούμενος μήπως 
προδοθ*{1 ώς άνίκανος· έπευφήμουν λοιπόν πάντες, 
επιλεγοντες εις έκαστον πομπώδη έπαινον τών 
πανούργων έκΟετών, α”Ω τ ί ώραιότης J τ ί μεγα
λοπρέπεια |»

Τινές προέβησαν μέχρι τού νά συμβουλεύσωσι 
τόν ήγεμόνα νά ένδυΟτρ τό πολυτελές τούτο ύ
φασμα κατά τήν προσεχή πομπήν τών εύαρχί- 
σμοιν, ουτος οέ οέν ήούνατο νά πράξτ) άλλως 
είμή νά παραδεχΟή τήν συμβουλήν, cc ‘Ωραίον! 
άξιόλογον | Οαυμάσιον ! »  έπρόφερον πάντα τά 
στόματα, καί ή ευχαρίστησές ητο γενική. 01 δέ 
δύο απατεώνες έτιμήθησαν διά παρασήμων, καί 
ώνομάσθησαν εύγενείς ύφανταί καί Οαλαμοστόλοι 
τού Δουκός.

°Ολην τήν νύκτα, ητις προηγήθη τής ήμέρας 
τών εύαρχισμών, ήγρύπνουν καί είργάζοντο εις 
τό φώς έκατοντάδος λύχνων, τοσοΰτον κεκμηκό
τες καί άπηυδημίνοι κατά τά φαινόμενα, ώστε 
ο ίδρώς Ιρ^εε ποταμηδόν έκ τού μετώπου των. 
Γελος άνήγγειλον οτι τό ύφασμα έτελείο)σε, καί 
προσεποιούντο ότι σύρουσιν αύτό άπό τής άτρά- 
κτου· έκοψαν τόν άέρα μέ μεγάλα ψαλίδια ιδι
αιτέρας κατασκευής, καί τερατευόμενοι προσ. 
εποιούντο δτι £άπτουσι μέ βελόνας άνευ κλωστής, 
καί παντοίας άλλ ας άγυρτείας έμηχανεύοντο. 
Καί εντός ολίγου, έσχηματίσθη ώς έκ θαύματος 
εντελής αερώδης ενδυμασία.



40  υ ιέ  vac Δούξ, άκολουΟούμενος ύπό τών ύπα-4 ί
σπιστών του, μετέβη τήν επιούσαν άπό πρωίας 
είς το έργοστάσιον τών αγυρτών, οιτινες, ύψούν- 
τες τάς χείρας είς τον αέρα, ώς ει έκράτουν τ ι, έπ- 
εδείκνυον κομπάζοντες τήν υποτιθεμένων μαγικήν 
ενδυμασίαν. cc Ιδού ή περισκελίς, ίοου 4 μανου- 
ας, έλεγον, Ιδού και το φόρεμα· και όλα αυτά 
ε ίν 3 λεπτότερα άραχνείου υφάσματος} Ουδέ το 
παραμικρόν βάρος θέλουν δώσει εις τό σώμα τής 
«Γμετέρας ‘Γψηλότητος· και ιδού εις τ ί συνίστα- 
τα ΐ ή αρετή αύτών.

— Άναμφιβόλως I άπεκρίΟησαν ένι στόματι οί 
ύπασπισταί. Και δμως τίποτε δέν έβλεπον άπό 
δλα αύτά, διότι τίποτε δέν ύπήρχεν

— νΛν ή ‘Γμετέρα Δουκική ‘Γψηλότης εύαρε- 
στήται νά έκδυΟή, έπανέλαβον οΐ άπατεώνες, ε ί-  
μέθα πρόθυμοι νά τήν ένδύσωμεν μέ τήν νέαν 
ενδυμασίαν, και νά προσαρμόσωμεν αύτήν μάλι. 
στα πρό τοΰ μεγάλου κατόπτρου τής αιθούσης. :§

‘11 Λύτου Δουκική ‘Υψηλότης άπεξεδύΟη τά I . 
μάτιά του μέχρι τού ύποκαμήσου, καί οΐ άγύρ- 
ται προσεποιούντο δτι τόν ενδύουν μέ τά ανύ
παρκτα των ενδύματα· έκαμνον μάλιστα μεταξύ 
τ(υν παρατηρήσεις τινάς έπί τινων ελαττωμάτων, 
και έπροσποιούντο δτι διορΟώνουσι τάς διπλόας· 
μετά ταΰτα ειπον είς τόν Δούκα νά κύψει ολί
γον ώς διά νά προσαρτήσωσι δήθεν πραγμά τ ι 
όπισθεν, τούτο δέ ητο ή ούρά τού μανδύου. ‘Ο 
ταλαίπωρος Δούξ έστράφη εις τό κάτοπτρον διά 
νά παρατηρήσω έαυτόν, καί ολίγον έλειψε νά ά . 
φήστρ κραυγήν έκπλήξεως, διότι ητο σχεδόν ολό
γυμνος· πλήν, μή Οέλων νά (Ριψοκινδυνεύσει και 
νά καταστρέψγΐ τήν περί τής ατομικής του ίκα- 
νότητος ιδέαν τού κόσμου, προ σε ποιείτο πάντοτε 
δτι έκαλλωπίζετο.

« νΩ! πόσον ώραία ενδυμασία J τ ί Οαυμάσιον 
ύφασμα | έκραζον πάντες οί αύλικοί, προσποιού
μενοι τόν έκπεπληγμένον όποία άναλογία σχε
δίων καί ώραιότης χρωμάτων! θαύμα! θαύμα! »

Έν τούτοις εισήλΟεν ό έπί τών τελετώ ν, δστις 
άνήγγειλεν δτι ή μεγάλη αύλαία, ύπό τήν ό
ποιαν εμελλεν ή Λύτου ‘Υψηλότης νά πορευΟή 
είς τήν πομπήν τών εύαρχισμών, περιμένει τάς 
διαταγάς Λύτης είς τήν Ούραν.

α: Κάλλισταί είμαι έτοιμος, άπεκρίΟη 6 Δούξ· έ 
καλλωπισμός μου έτελείωσε. »  Καί έστράφη ά- 
κομη μίαν φοράν εις τον καΟρέπτην διά νά παρα
τά, ρήσ^ τό αποτέλεσμα τής μεγαλοπρεπείας του. 
ΙΙάραυτα δέ επλησίασαν οί θαλαμηπόλοι, οί μέλ
λοντες να βαστάσωσι τήν ούράν τού μανδύου, οΐ- 
τ ινες  κύψαντες προσεποιήΟησαν οτι κάτι τ ι λαμ .
βάν

Οέλοντες μέ κάθε τρόπον νά φανώσι καί αύτοί 
οτι κάτι βλέπουσι καί κάτι απτονται. Ένώ δέ 6 
ήγεμών έβάδιζεν υπερήφανος καί γαυριών ύπο 
το μεγαλοπρεπές έπιπέτασμά του, δλοι οί άνδρες 
είς τάς οδούς καί α ί γυνα ίκες έκ τών παραθύρων 
έκραζον, « ‘Οποία μεγαλοπρεπής ένδυμασία ! πό
σην άπαράμιλλον χάριν έχει τό ύφασμα, καί πό
σον έπιτυχώς είνε κολλημένον είς τό σώμα του 
ήγεμόνος} »  Καί κανείς δέν ήθελε νά φανή δτι 
οέν βλέπει τίποτε, διότι ήθελε κατηγορηΟή ώς 
ανίκανος νά καΟέξτρ δημοσίαν Οέσιν καί αδέξιος· 
ούδεμία δέ ένδυμασία τής Λυτού Δουκικής ‘Υψη- 
λότητος διήγειρέ ποτε τόσον γενικόν θαυμασμόν·

cc Ιίλήν μέ φαίνεται ωσάν νά μή φορή ποσώς 
ένδυμα, παρετ/,ρησε μικρόν τ ι παιδίον δεκαετές.

— Ηεέ μου! άνέκραξεν ό πατήρ του, ή άΟωό- 
της καί ή άνικανότης τής μικράς ήλικ ίας του 
παιδιού τούτου τό κάμνει νά μή βλέπει τίποτε}»

Καί άπειροι χειροκροτήσεις καί έπευφημίαι κα- 
τέπνιξαν τήν φωνήν τού παιδός.

Έν τούτοις έκ τής απέναντι γωνίας ήκούσθη 
ταύτοχρόνως διπλή φωνή ανδρογύνου τινός, δπεο 
έπανέλαβε τήν παρατήρησιν τού παιδιού.

<c Ιδού εν μικρόν παιδίον, τό όποιον λ έγε ι δτς 
ό Δούξ δέν φορεί ποσώς ενδυμασίαν!

— Δέν είνε διόλου ένδεδυμένος! έκραξαν τότε 
μυρίαι φωναί. Καί ό μέγας Δούξ τόσον κατά
καρδα έπικράνΟη, καθόσον έστοχάζετο δτι οΐ άν
θρωποι εκείνοι έβλεπον τά πράγματα δπως ησαν, 
καί ειχον δίκαιον. Έν τούτοις, σκεφΟείς ολίγον, 
συνέλαβε τήν άπόφασιν, δί δ,τι καί άν ήθελε 
συμβή, νά μή £ίψεΐ τό προσωπεΐον μέχρι τέλους 
τού κωμικού εκείνου δράματος.

Έπανέλαβε λοιπόν μέ πλειότερον άγέρωχον 
ύφος τήν πορείαν του, καί οί θαλαμηπόλοι έξ- 
ηκολούΟουν νά σηκώνουν μετά σεβασμού τήν ου
ράν τού μεγαλοπρεπούς καί αερώδους μανδύου, 
έν μέσω τής γενικής κραυγής: cc Ίδέτε τονί είνε 
Οεόγύμνος! »

Τ .

1ΙΕΡΙ ΛΘΙΓΓΑΛΩΝ.

(Πρωτότυπον),

?̂1Σ άρα είνε ή μυστηριώδης φυλή τών αν
θρωπίνων εκείνων οντιον, ατινα , ούδεμίαν έχοντα 
μόνιμον οΐκησιν, πρό αιώνων περιφέρονται παντα- 
χού τής Ευρώπης, ζώντες είς τά δάση ή είς τά 
σπήλαια, ανεπίδεκτοι πολιτισμού, άμοιροι πάσης

ουσιν άττό τής γ ή ς .  είτα ύψωσαν τάς χεϊρας, 1 θρησκείας και πάσ/,ς ήΟικής άρχής, θηριώδεις ώς

α ί τίγρεις και οείλοι συνάμα ώ ςλανω ο ί: ‘Η άο-
* ' Λ  ,  ,* 1 4

77* τ7Κ μ*γαλης ταυτ/ς οικογενείας τών πεοΐ- 
πλανωμενων ’Αθιγγάνων, ή άναφερομένη ύπό τής 
παραδοσεως εις μίαν τών άπολεσΟεισών φυλών 
τού Ισραήλ, μ ατ-ίω ς άναζητείται έν μέσω τών 
νεφών, των έπισκιαζόντων τήν γραμμήν τήν δι. 
α',ρούσαν τήν ιστορίαν άπό τού μύθου, ώς ό ά- 
βέβαιος όρίζων, ό μεταξύ ουρανού καί θαλάσσης, 
όστις άπατα τον άπειρον θεατήν· καί ή διν,νη.
σις δε τής διασποράς αύτ/'ς άπωλέσΟη έν τφ  
σκότει.

‘ II νομαοιν.Υ, αυτη φυλή κατά πρώτον διά μ ια ς  
έφάνη εν Μικρά Άσ·α καί έν Λ ιγύπτω  κατά τάς 
άρχάς τού ΙΕ' αιώνος. Έ ν έτει δέ I ί  ί Ο έφάνη. 
σαν το πρώτον έν Μολοαυία, ! i l 7  έν Ούγγα- 
ρί* καί Βοημία, Μ 18 έν Ε λβετία , 1422 έν Ί .  
ταλία  καί 11 -7  έν ΙΙαρισίοις. Εντεύθεν δέ, πο- 
ρευΟεντες εις ‘ Ισπανίαν έπί ‘Ερρίκου ΙΓ, μετέβη- 
σαν καί είς τήν Α γ γ λ ία ν . Έρωτώμενοι δέ οί 
Α θίγγανο ι τίνες ήσαν, έλεγον δτι έξ Λιγύπτου 
ηρχοντο, οντες οι απόγονοι εκείνων, οιτινες δέν 
υπεδέξαντυ τον Χριστόν έν τή  φυγή αύτού είς j 
την Α ίγυπτον, οιο και κατεδικάσΟησαν είς α ίώ . I 
νιον περιπλανησιν. ΙΙολύν δέ χρόνον έπιστεύΟη 
έν Ευρώπη ή ίοεα δτι οί ’Αθίγγανοι ησαν Αι
γύπτιο ι, ήτοι καθ’ ήμάς Γύφτοι· άλλά νεώτερα'- 
ακριβείς έθνογραφικαί παρατηρήσεις άπέδειξαν 
οτι ή φυλη αυτη εινε φυλή ίνδική, άναγκασΟεί- 
σα νά μεταναστεύσει έξ Ινδιών ένεκα τών κα
ταστροφών καί τών έρημώσεων τού Τιμούρ ή Τα- 
μερλάνου, έν έτει 13U8.

Καταλιπούσα άρα τό πάτριον έδαφος, μετέβη ή 
παράδοξος αυτη φυλή κατ’ άρχάς είς τήν χώραν 
τών Τσιγκάρων, δΟεν έλαβε καί τό δνομα αύ
τών. Εντεύθεν δέ, εις τρεις διαιρεΟείσα μοίρας, 
είσέδυσεν εις τήν Ευρώπην διά τριών οδών, ‘Ρο>σ- 
σ ίας, Αίγυπτου κα ί Μικράς ’Ασίας. °Οτι άοα οΐ 
’Αθίγγανοι είνε ’Ινδοί, τούτο γενικώς [όμολογεί. 
τα ι σήμερον παρά πάντω ν άν δέ ηνε Σούδοαι ή 
ΙΙαρίαι ή άλλη τις Ίνδική φυλή, τούτο εΐνε ά
δηλον. "Οτι δέ Ινδοί είσι, καί ή γλώσσα αύτών 
επιμαρτυρεί ούσα διεφθαρμένη ’ίνδική διάλεκτος, 
μ ίγμά τι έκ Σανσκριτικής, Βεγγαλικής καί αλ- 
λο>ν Ινοικών ίοιωμάτων τών άρκτώο>ν τής Ινδίας ! 
χωρών. Τήν ’Ινδικήν δέ αύτών καταγωγήν μαρ- I 
τυρεί καί τό δνομα Σ ιν  δ, διού άποκαλούσιν έ-I 
αυτούς οί ’Αθίγγανοι. Είνε δέ αληθές δτι καί I 
Φ η ρ α ο ύ ν ή Φ α ρ α ώ ν έπίσης όνομάζουσιν έ- 
αυτους, αλλά τό δνομα τούτο ίσ ω ς  έλαβον δσοι 
διά τής Αίγύπτου μετέβησαν είς Εύρώπ/,ν.

Τό βέβαιον είνε ότι, ένεκα τής παραδόξου πο- 
λυωνυμίας αύτών, ούδέν κυρίως εθνικόν δνομα φέ-

ρουσι· οιοτι, εκτός τών δύο ήδη μνημονευΟέντων
ονομάτων, αύτοι μεν άποκαλούσιν έαυτούς κα ίΦ ω - 
μ α ΐ - τ ζ έ λ  (άνΟρώπους γεννηΟέντας έκ γ υ να ι. 
κός) καί Κ ο υ ν μου ά ν -X  ά λ· οί δέ Ινδοί No ύ τ- 
n1 ε Ρ ί  α χαι Κ α γ  γ  ι ά ρ, οί os Πέρσ·αι Λ ο υ λ  ι 
ί·σωί κατά παραφθοράν έκ τοΰ Λ ο y  a  ν I, τουτέ. 
ττ ιν  Ivool), οί ’Αραβες Χ α ρ α μ ή ,  οΐ °Ιίλλ/,νες 
’Λ 0 ι γ  γ  ά ν ο υ ς ,  οΐ Τούρκοι Τ σ ι γ  κ ι α ν έ, οί 

. ‘ΙτπανοΙ Τ ε τ ά ν ο υ  οί Ά γγλο· Gypsies (Λί_ 
I γυπτίους, Γυοτοας), οί ’Ιταλοί Τ σ ι γ χ ά ο ο υ ς ,  
και ουτω καθεξής. ‘Ο άριΟρές αύτών υπολογίζε
σαι έν άπάτΤι τττί Εύρώπιρ 2ως (500,000, έ'ς ών 
εν τρίτον σχεδόν εμφωλεύει έν Ουγγαρία καί τή 

I λοίι.ή Λουστρι^· ό δε βίος αύτών καί τά έθιμα 
Ναι ή δίαιτα καί αί ένασχολήτεις εισ ί σχεδόν 
Γ.αν^αχού τά α ύ τά . ‘Ο κυριώτατος τής έΟνιάς 

ν-,υ^/,ς χαρακτήρ εινε ερως πρός τήν άνεξαρτη- 
σίαν, μάλλον οέ ακολασίαν, καί τάσις ακάθεκτος 
πρός τον δόλον, τήν αργίαν καί τήν κλοπήν. "Ε. 
νεκα δε τής φυσικής αύτών δειλίας θεωρούνται 

j πανταχού ως άχρηστοι στρατιώται, καί ένεκα τής 
εμφύτου αύτων^ ώμότητος καί άπανΟρωπίας, ώς 
ίκανώτατοι καί επιτηδειότατοι δήμιοι καί σφαγείς.

ι κ Λ^ ° ν βάζονται αί απάνθρωποι
αυται διαθέσεις μετά τής εμφύτου αύτών τάσεως
πρός τήν μουσικήν, ήν πανταχού μετ’ άκρας ά_
σκούσιν έπιτηδειότητος. Αί γυναίκες αύτών, νέαι
μέν άδουσι καί χορεύουσι καί άλλα τή ’Αφροδίτη
upa άσκούσιν επιτηοεύματα, γράες δέ μετέρχον.
ται την μαντικήν και μάλιστα τήν χειρομαντίαν.

■ Οί γαμοι αυτών είνε άπλούστατοι καί χαλαρώ-
Ιτατοι· ό γαμβρός διά τής μιας μέν χειρός κρα-
I τε ί τήν νύμφην, εστω καί άδελφήν αύτού, διά 
Ιοέ τής άλλης άγγεΐόν τ ι πήλινον, δπερ ρ ίπτει
άνω είς τόν αέρα· τό άγγεΐον τούτο κατερχόμε. 
νον φυσικώ τώ λόγω συντρίβεται, καί είς δσα 
► *μάχια συντριβή επί τοσαύτα έτη διαρκεί καί 

j ο γάμος νομιμως. ‘Ο γάμος άρα τ ώ ν ’Αθιγγάνων 
ο*ν εινε ή ημετερα πομπώδης άνδρος καί γ υ να ι. 
κός συνάφεια καί συμπλήρωσις τού βίου, παντός 
θείου τε καί άνΟρωπίνου δικαίου συγκοινωνία, άλλ* 
εινε σχεσις τις προσωρινή απ’ αρχής, ής καί ή 
διάρκεια τυχαίως προσδιορίζεται.

Θρησκείαν οι άνΟρο>ποι ούτοι κυρίοις ούδεμίαν 
έχου σιν ούδε Οέλουσι, παραδέχονται δέ έξοκερι- 
*·ώς τ/·4ν θρησκείαν του τοπου εν ώ οιαίτώνται, 
Χριστιανοί λεγόμενοι έν τοίς Χριστιανοίς καί 
ΛίωαμεΟανοί μεταξύ τών Τούρκων, κυρίως δέ καί 
Χριστιανών και Ιουρκων έμπαίκται· διό καί τά 
,ίρεφη αύτών οταν ούνωνται πεντάκις καί δεκάκις 
j απτικού σιν ινα λαμοανωσι πλειότερα χρήματα.
II γλώσσα αύτών δέν έμπεριέ/ει λέξιν έκοοά-1 1 '· J 14
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ζουσαν θεόν καί ψυχήν, ως ί, Βλάχικη στερείται 
λέξεως σημαινούσης παρθένον· i οι αυτη οέ και ή 
λοιπή αμάθεια αυτών, ώστε μόνον μέχρι του έ. 
πτά αριθμού μετρούσιν έν τή Ιοία αυτών γλώσ- 
στ(, τά οέ επέκεινα έξ άλλων γλωσσών δανεί
ζονται. ΙΙλάνητες οέ δντες, φέρουσι πάντοτε μεΟ* 
έ αυτών ένα ίππον ή όνον, έφ1 ου επίθετου σι τά 
ευτελή αυτών έπιπλα καί τής τέχνες των τα ερ
γαλεία , ητις ώς επί. το πολύ εινε ή σιοηρουργία, 
ί, γανωτική και ή κοσκινοποι'ία· έν τω μεταξύ οε 
και άλλας μετέρχονται τέχνας, ώς φερ’ ειπειν 
τήν κτην εμπορίαν και τήν κτηνιατρικήν. Κατά 
τούτο οέ μάλιστα και διακρίνονται, μεγαλύνον- 
τες τήν τέχνην αυτών παρά τοις χωρικό'.ς οιά του
εμφύτου αύτών οόλου και τής απάτης. Τήν νύ- > ·
κτα δηλονότι όπου άν κατασκηνώσι παρεισδύουσι 
λάθρα εις τά Ιπποστάσια ή τούς άγελεώνας, έμ- 
πηγνύουσι βελόνας εις τούς πόδας τών ΐππων, 
και τοίβουσι μετ’ άλείμματος τήν μύτην τών βοών. 
Τά ζώα μετ’ ολίγον άσθενούσιν, ούτοι οε τότε 
προσέρνονται έργω έπιστήμονες Ιατροί, λαμπράν

I I # «  I 4 · I I * ·

τής άσΟενείας ποιούντες οιάγνωσιν και ασφαλώς 
αύτήν Οεραπεύοντες οιά τής έςαγωγής τής βε
λόνης καί τής έπιτρίψεως τής μύτης τών βοών 
οιά τίνος χόρτου ή άλλου τίνος οίουδήποτε φαρ
μάκου, άφαιρούντος τό στέαρ και βοηθού ντο ς κατά 
συνέπειαν τήν άδηλον διαπνοήν.

Είς τά κύρια επιτηδεύματα τών Α θιγγάνων 
δυνάμεΟα νά κατατάξωμεν καί τήν κλοπήν, αλλά 
κλοπήν τήν άκίνδυνον. Ούτω, φέρ* είπ ειν , ουδέ
ποτε οί Α θίγγανοι κλέπτουσι τήν νύκτα διά ρή
ξεως τής οικίας, οντες φύσει δειλοί ή μάλλον 
θρασύδειλοι καί φοβούμενοι τάς συνεπείας· έν ‘Ι
σπανία όμως είσήλθόν ποτε κατά όρδάς τήν ή 
μερα ν εις πόλιν τινά, έν  ̂ κατεμάστιζε τούς κα
τοίκους σφοδροτάτη πανώλης, καί διήρπασαν αυ
τήν άοπλον ούσαν καί άπροφύλακτον. Σύυΐΰω. 
νος πρός τάς εξεις ταύτας είνε καί ή βδελυρά 
αύτών δίαιτα, γευομένων παν ό,τι έν γένει δύ- 
νανται οί οδόντες νά καταλύσωσι καί ο στόμα
χος νά χωνεύστρ* κύνες άρα, γα λα ΐ καί ποντικοί 
πάσης ήλικίας θεωρούνται ύπ* αύτών ώς ήδύσμα- 
τα· στέργουσι δέ καί παν έν γένει κρέας ζώου 
Ονησιμαίον , διό καί πάσα έπιδημία τών ζώων 
εινε δί αυτούς εύχάριστόν τ ι γεγονός.

Αί· άντικοινωνικαί ιδιότητες αύταί τών *Λ0ιν_

α ύτώ ν άλλ* εις μάτην, διότι πάντοτε, φεύγοντε; 
έκ τής χώρας ές ής έδιώκοντο, είσήρχοντο είς 
άλλην τινά άνεχομένην αυτούς, καί πάλιν μετά 
παρέλευσιν χρόνων έπανήρχοντο λάθρα είς τήν
προτεραν.

Καρόλου τού 1ν , καί Καρόλου τού Α' τής ‘Ισπα
νίας και άλλων αλλαχού, ένωρίς ήνάγκασαν τάς 
κυβερνήσεις νά έκδώσωσι διατάξεις περί εξορίας

Ιΐστε έν γένει δικαιούμεθα, χωρίς νά άμαρ. 
τήσωμεν, Οεωρήσαι τήν παράδοξον καί έπίμονον 
είς τά παρατράγφδα έθιμά της έθνιάν ταύτην 
τών ’Αθιγγάνων ώς τά σκύβαλα ή τά περιττώ
ματα τής άνΟρωπότητος.

Κ. Π.

II ΝΑΧΩΜΙΙ.

νΟφμαν, εις μίαν έκ τών ούρανίων ε 
κείνων στιγμών, τών ήττον σπανίων παρ’ όσον 
τάς φαντάζεται τ ις , είπεν· <c ΆντιλαμβάνεσΟαι 
τής φύσεως έν ττ4 λαμπροτέρα αυτής παραστά- 
σει, ήν διεγείρει είς ολα τά έμψυχα όντα ήπρο- 
αίσΟησις τού άπειρου, —- ιδού ό ιερός σκοπός τής 
έχνης! »

Είδόν ποτε μίαν γυναίκα· εκαλείτο Ναχώμη, 
ή το ωραία καί τήν ήγάπησα.

Καί ποτε ττί ε ίπον cc Ναχώμη, λατρεύω τό βά
θος τού βλέμματός σου, τήν λάμψιν τού μειδιά
ματος σου καί τήν ίριδα τής εύδαιμονίας, ήν δια- 
γράφουσι τά χείλη σου ! λ 

‘11 Ναχώμη μέ άπεκρίΟη: 
cc "Αφρον! *Η φαντασία είνέ ποτε πρέπον νά 

διώκτη τόν υλισμόν, καί ή ψυχή πρέπει ποτέ νά 
σκέπτηται διά τό πεπερασμένον καί το πρός θά
νατον προωρισμένον σώυ.α ;

cc Τό βάθος τού βλέμματός μου είνε ό άνα- 
τέλλων ήλιος. · . · Είπέ μοι, τόν ήλιον άγαπας 
ή τό φώς του; Τόν ήλιον, δστις είνε τό σχήμα, 
ή τό φώς, δπερ έστί τό πνεύμα;

<κ ‘11 λάμψις τού μειδιάματος μου είνε ή δία- 
βάτις αύρα. . . · Είπε μοι, τήν δρόσον τής αύ
ρας άγαπας, ή τό άρωμά της; τήν δρόσον, ητις 
είνε τό αίσθημα, ή τό άρωμά της, δπερ έστίν ή 
μέθη;

σ: ‘II ίρις τών χειλέων μου είνε ή έλπίς τού 
μέλλοντος.. . Είπέ μοι, το μέλλον άγαπας ή τάς 
υποσχέσεις του; τό μέλλον, δπερ έστίν ή άμφι- 
βολία, ή τήν ύπόσχεσίν του, ητις έστίν ή έλπίς;

« ϊίοιητά! άγάπησον τήν πνοήν μου, ητις έμ- 
πνέει· ζήτησον τήν φλόγα μου, ητις θερμαίνει· 
έπικαλέσΟητι τάς άκτίνάς μου, α ίτινες φωτίζουσι· 
πλήν διατί νά ζητξς έν έμοί τό έπιπόλαιον καί 
κατ’ επιφάνειαν περικάλυμμα;

cc ‘11 ψυχή αυτή καθ’ έ αυτήν είνε πλάσμα· σε- 
βάσθητι τό πλάσμα, πλήν μή λάτρευε είμή τήν

Ε Π Τ Λ Λ Ο Φ Ο Σ 43
Οειαν αύτού ούσίαν, ητις έστί τό πνεύμα, ή παν
τοδυναμία, ή αθανασία.

<γ Είς τάς ονειροπολήσεις σου Οαύμασον τό λευ
κόν φάσμα, τό όποιον νέφος τ ι φέρει μέχρι σου. 
πλήν, χωρίς πολύν καιρόν νά ένδιατρίψ^ς είς 
τόν περικλείοντα αυτό φωτεινόν κύκλον, είσχώ- 
ρησον είς τά βάθη τής ιδανικότητός του.

<c Έ κεί μόνον υπάρχει ό σκοπός τής ζωής σου· 
εκει μόνον εινε ή όοος τής δόξης σου. 3)

Ηγάπων την Ναχωμην, τήν καλλιπάρειον καί 
εύόφΟαλμον νεάνιδα, καί τ^4 είπον:

cc Ναχώμη, έσο ή ψυχή τής ψυχής μου! » 
Αυτή δέ μοί άπεκρίΟη:
(Γ νΛφρον/ διά νά μέ άπολαύστ,ς, όποια έμπό- 

οια υπερεπήοησας; . · . νΙ1ξευρε ότι τό έμπόδιον 
εινε ή δοκιμή, δί ής κερδίζεται ό θρίαμβος.

<c Έχυσες δάκρυα αγ ια , ατινά είσιν ή μεταξύ I 
ανθρώπου και ποιητού ^ίπτομένη γέφυρα, ή μετά- 
γουσα άπό γής είς ουρανόν;

<c 4 Η καροια σου νΐσΟανθη τό δ'ηγμα τής άμφί- I 
βολιας, τον οφιν εκείνον, οστις διαχέει τήν ζε- 
σιν τής διανοίας μετά τού πυρός τού δηλητηρίου;

cc ‘Γπέστης τάς προσβολάς τής φυσικής βα
σάνου, τι τ ις έκκαΟαίρει τό σώμα, καί τής ήθΐ-Ι 
κ ή ς  βασάνου, ητις πνευματοποιεί τό άνΟρώπινον I 
πνεύμα καί τήν διάνοιαν;

cc Επαυσες τού νά ησαι άνθρωπος, διά νά άο- I 
Χίσγ,ς νά γ ίνεσα ι ά γ γ ελ ο ς ; διότι ό άγγελος I 
εινε ή σκιά τής θεότητος, καί διά νά φ θά ?^  μέ- I 
ΖΡι* πρέπει νά ύψωΟτ,ς μέχρι τού θεού. »  * 

ΙΙληρης ταπεινώσειος έψιθύρισα: 
cc Ναχώμη, έχασα πολλούς θησαυρούς, οΐτινες 

μοί ησαν πολύτιμοι, καί έκλαυσα. . · . Ιδού i  
Ολίψις.

cc Ήρώτησα τήν έν έμοί βασιλεύουσαν δύνα- 
μ ιν, καί με άπεκρίΟη οτι, 'η μεν όοος είνε μακοά 
εγώ  δέ είμαι αδύνατος. . . Ιδού ή αμφιβολία. I 

<γ Σέ προτ,σθάνΟην καί σέ ήγάπησα καί πριν 
ακόμη σε γνωρίσω. . . ’Ιδού ή άπεριόριστος εμ- 
πνευσις.

cc Ναχώμη, σύ είσαι ή ψυχή, τό άπειρον. "Αλ
λοτε τά όνειρά μου έσταμάτων είς τά όρια τού I 
κόσμου τούτου, σήμερον χάρις είς σέ αύξάνουσιν, I 
ύψούνται, πετώσι πρός τό άπειρον f J

‘Ωραίον μειδίαμα έψαυσεν έπιπολαίως τάχε ί-|  
λη τής Ναχωμης, ητις ύψωσε την κρινόλευκον I 
χείρά της καί μέ άρμονικωτάτην φωνήν έψαλλεν: I 

® Χ*Λι*ις και πιστιςΙ εΛπίι^ε και πίστευε· οιο—I 
τι είς τήν τέχνην, ώς είς τόν έρωτα, τό διο.Ι 
ραν το άπειρον καί άντιλαμβάνεσΟαι αυτού είνε I 

εύδειν πρός την τελειότητα! 2>ΤΟ

I Άλλοίμονον! ή Ναχώμη, ή άκτινοβόλος άπά- 
I τη νυκτός τίνος, είνε κάτι τ ι άσΟενέστερον πρ άγ . 
μα παρα ή υπεράνω τών βάλτων περιτρέμουσα 
^υγολαμπις, η το οιαθεον άστρον είς τό κυανούν 
τού στερεώματος· εινε πράγμα κάπως μικρότε- 
ρον τής στιλβούσης είς τά σκότη χρυσαλλίδος, 
ή τού περιλαμπομένου τα ίς νυξίν εντόμου. Είνε 
τό φύλλον, όπερ κυλίει ό άνεμος, το νέφος, δπερ 
φέρει ή τρικυμία, τό άρωμα τών άνΟέων, ή έπ ΐ- 
πνέουσα ποντιάς αύρα . . . .  ή έκστασις τέλος 
ένός ό π ι ο ο ά ν ο υ ί  • < *

'Ρ.

Ϊ Γ Λ Ι Μ Ι Κ Τ Α .
I ΠΕΝΘΟΣ. — Έν Εύρώπιρ πενθοΰσι φοροΰντες 
;i.aupa, διότι το μέλαν είνε τδ χρώμα τοϋ σκό
τους, μετά όποιον τταρομοιάζουτι τόν θάνατον και 
την στέρησιν τής ζωής, ήτοι τοΰ φωτός. Είς τήν 
Κίναν μεταχειρίζονται τό λευκόν χρώμα, διότι 
δοξάζουσιν ότι ό άποΟανών εΰρίτκεται είς τόν ού_ 
ρανόν, τόν τόπον τής άγνότ/;τος. Είς τ ήν Α ί. 
γυπτον θεωρείται πένΟιμον τό κίτρινον χρώμα,

I επειδή^ τά φΟίνοντα άνθ/j καί φύλλα λαμδάνουσι 
τό χρώμα τοΰτο. Εις τήν Αιθιοπίαν είνε έν χρή. 
σει τό φαιόν χρώμα, ώς είκονίζον τήν γήν, έξ ϊ ς  
εγεννήδ/,μεν χαί είς ήν έπιστρέφομεν. Είς τιναι 14 1 *
μέρη της Τουρκίας τό χρώμα τοϋ πένθους είνε 
τό κυανοϋν, έπειδή τοιοϋτον εινε τό χρώμα τοΰ 
ουρανοϋ, πρός δν απέρχονται οι τεΟνεώτες· έξ έ- 
ναντίας δέ είς άλλα μέρη είνε τό έρυΟροΰν καί 
το ίάνΟινον, επειδή άμφότερα ε ίτ ί σΰγκρασις τοΰ 
μέλανος καί τοΰ κυα^οΰ, καί το μέν πρώτον ση. 
μαίνει τόν πόνον, τό δέ δεύτερον τήν ελπίδα. 

Τοιουτοτρόπως βλέπει τ ις  όλα τά χρώματα κατά 
I σειράν θεωρούμενα ώς πένθιμα.

ΕΙΛΩΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΛ ΑΓΓΛΩΝ. — ‘Η ’Α γγλία  
είνε ό κατ’ εξοχήν τόπος τών αντιθέσεων. Έξ ένός 
μέν στέλλει αποστοΛους οπως φερωσι τούς είδω— 
λολάτρας είς τόν χριστιανισμόν καί μυρίας κατα
βάλλει προσπαΟείας πρός τόν σκοπόν τούτον, έξ 
άλλου δέ δέν διστάζει νά προμ/,Οεύ  ̂ είδωλα είς 
τούς λάτρας αύτών. ΙΙραγματικώς είς τό Βίρμ - 
σγκαμ τής Ινοικής υπάρχει ’Αγγλικόν έργοστά- 
σιον ειοώλων, τού οποίου ιδού τό τιμολόνιον: 

α: Ια  μ έ ν  (θεός τού θανάτου), έκ καλού χ α λ
κού, κατεσκευασμένος μέ πολλήν φιλοκαλίαν.

σ: Ν ι ρ ο ν δ ή  (βασιλεύς τών δαιμόνων), κατά 
διάφορα πρότυπα. ‘Ο γ ίγ α ς , έφ’ ού ιππεύε ι, έ
γ ινε  κατά τολμηρότατον σχέδιον, καί ή σπάθη 
του είνε νέου είδους.

r



« 1ί α ρ ο ν \ ν (θεός τοϋ τ,λίου), ζωηρότατος. ‘Ο 
κιοχόδαλός « υ  είνε χάλκινος καί ν, μάστιξ του
αο^υοα.I I

«  Κ ο u μ π  ε ρ έ ν (θεός τοϋ πλούτου), Οαυμα- 
βίως κατειργασμένος και καθ’ ολας τας αναλογίας 
τής τέχνης.

« Εύρίσκονται δέ και ή μ ί 0 ε οι κ α ι  παντος 
είδους κατωτέρας τάξεως δ α ί μ ο ν ε ς ,  πλην εις 
οΰδένα παοαχωοεΐται ουδέ τό παραμίκρότερον α . 
γαλμα έπί κα/,ή π ίστει. ΕΙς τούς αγοράζοντας 
τοις μετρητοίς γ ίνετα ι εκπτωσις. »

τ υ  T P isriiosT A T O N  τ ι ι ς  θ ε ο τ ι ι τ ο ς . — ·*Α-
μυδράν ιδέαν π ε ρ ι  τοϋ τρισυπόστατου της Οεότη- 
τος, δπερ άπεκαλύοΟη τί, ν,μετέρ^. Οεοσοοτ-j) Ορη- 
σκεία, παοατηροΰ;Jt-εν σχεοόν ε>,ς τά πλειότερα 
τών ξένων εθνών, τών λατρευόντων τήν κτίσιν 
παρά τον κτίσαντα. I νωστον οτι οι αρχαίοι Αι
γύπτιοι έδόξαζον τριπλήν θεότητα, 7ιτις συνέχει, 
το άπό τόν "Ο σ ι ρ ι ν, τόν παγκόσμιον πατέρα 
καί τήν ένεογον αρχήν πάντων τών πραγματων, 
τήν «Ί σ ι ν, παγκόσμιον μητέρα και γεννέτειραν 
τών δντων, και τόν Τίϊ  ρ ο ν, υΙόν αύτών, δστις 
ήν ή φανέρωσίς τής συνενωμένης αυτών ενερ- 
γε ία ς  ή επιρροής επ ί τών ανθρωπίνων πραγμα- 
των. — 01 'Ινδοί έπίσης είχον τριπλήν θεότη
τα, συγκειμένων έκ του 15 ρ α χ  μ ά, τοΰ Β ι σ ν ο ΰ 
και του Ση β ά .  — Τρεις άρχάς θεότητος έπρέ- 
σβευεν ή Χαλδαϊκή θεολογία. — ‘Ο Ι ρ ί π λ ά σ ι ο ς  
Μ ί θ ρ α ς  ητο το άντικείμενον τής Περσικής λ α 
τρείας. — Επίσης οΐ Σίναι δοξάζουσι τόν ύπέρ- 
τατον αύτών θεόν μέ ούο άλλους συνεργάτας ή 
κυβερνήτας τής αυτής φύσεως. — Εις ταύτα 
προστεΟήτωσαν ό Τ ά γ γ  α - Τ ά γ γ  α ς, ή ό έν 
τρισι προσώποις είς θεός τών αγρίων τής νοτίου 
1 Αμερικής. — ‘Ο τ ρ ι φ υ ή ς θεός τών Ίαπόνω ν . — 
‘1ΐ τ ρ ι π λ ή  ‘ Ε κ ά τ η τών αρχαίων ‘Ελλήνων, 
και τελευταιον το εις τάς ερήμους τής Σιβηρίας 
εύρεΟέν παναρχαϊον νομισματόσημον μέ επιγραφήν 
τ φ τ ρι π λ  ώ Ο ε ώ.

11 ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ. — Κατά τήν 
ήλικίαν τών είκοσιπέντε ετών, ό ’Αμερικανός με- 
τήλΟεν ήδη δέκα επαγγέλματα, έσχημάτισε τέσ. 
σαρας περιουσίας, έκαμε μίαν χρεωκοπίαν, δύο 
εκστρατείας, διεξήγαγε μίαν δίκην, έκήρυξε μίαν 
θρησκείαν, έφόνευσε διά ρεβόλβερ ές ανθρώπους 
ήλευΟέρωσα μίαν μαύρην και κατέκτησε μίαν 
νήσον.

‘Ο Αγγλος ύπέστη δύο διδακτορικάς εξετάσεις 
ήκολούΟησε μίαν πρεσβείαν, έΟεμελίωσεν έν εμ
πορικόν κατάστημα, προσηλύτισε μίαν καθολικήν, 
περιήλΟεν άν c/ ι ολόκληρον τόν ήμισυ τούλάχΐ-

Ιστόν κόσμον καί άνέγνωσεν όλα τά συγγράμμα
τα τοΰ Βάλτερ-Σκώτ.

‘Ο Γάλλος έστιχούργησεν έν δράμα, έγραψεν 
άρθρα εις δύο εφημερίδας, έπληγώθη τρις εις μο
νομαχίαν, άπεπειράθη δύο αυτοχειρίας, έβαλεν 
είς ανησυχίαν δεκατέσσαρα άνδρόγυνα καί ή λλα - 
ςε δεκαεννέα φοράς πολιτικόν φρόνημα.

‘Ο Γερμανός έτραυμάτισε κατά πρόσωπον δε- 
κατέσσαρας έκ τών οικειοτέρων φίλων του, κατέ- 
πιεν εξήκοντα πίθους ζύθου και τήν φιλοσοφίαν 
τοΰ Έγέλου, έτραγφδησεν ένδεκα χιλιάδας τρα
γωδία, ενοχοποίησε μίαν υπηρέτριαν, έκάπνισεν 
έν έκατομμύριον πίπας και έλαβε μέρος εις δύο 
επαναστάσεις.

Μόνος ό ‘Ρωμαίος Πρίγκηψ, ό ζών ύπό τήν Ιε
ρατικήν επήρειαν τοΰ ’ Ιησουιτισμού, τίποτε δέν 
έκαμε, τίποτε δέν είδε, τίποτε δεν ήγάπησε, τ ί 
ποτε δέν έμαθε, τίποτε δέν ύπέφερεν !

ΑΡΜΕΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ. — Μετ’ άκρας ευχάριστή- 
σεως βλέπομεν τούς αδελφούς ήμών ’Αρμενίους 
προοδεύοντας όσημέραι και βελτιουμενους. Τρεις 
έκδίδονται έν τή μεγαλουπόλει ήμών Άρμενικαί 
εφημερίδες, δύο εις Τουρκικήν φωνήν γραφόμε. 
ναι (ώς ή ήμετέρα ’Α ν α τ ο λ ή  διά τούς έτερο - 
φώνους αδελφούς ήμών ’Ανατολίτας.) α ί Μ ε τ ζ -  
μ ο υ ά ι Χ α β α δ ο ί ς  (Συλλογή ειδήσεων ) καί 
Μ ο υ ν α δ ί γ ι  Έ  ρ τ ζ  ι γ  ι ά ς (Σάλπιγξ τοΰ Ά ρ- 
γαίου όρους,) και μία καΟαρώς Άρμενιστι, ή 
Μ α σ σ ι ς ( Μόψου έσ τ ία ) , αντιστοιχούσα τα ίς 
ήμετέραις ‘Ο μ ο ν ο ί α, Ά ν α τ ο λ ι  κ ώ ’Α σ τ έ 
ρι και Βυ ζ  α ν τ ί δ ι .  ’Ενώ δέ μόλις ήμεΐς δύο 
ήξιώΟημεν Περιοδικά Συγγράμματα ενταύθα, τήν 
Ε δ έ μ και τήν ‘Επ τ  ά λ  ο φ ο ν, οΰτοι άπό πολ- 

λοΰ ήδη χρόνου δ'.ατηροΰσι τά  έξής πέντε, κα
Οαρώς τυπούμενα και παντοίαν περιεχοντα ύλην: 
α .  Σέρ (Έριος), απαξ τής έβδομάδος. β\ Μ ε- 
γ ο ύ  (μέλισσα), τρις τοΰ μηνός. γ ' . Τ ι ρ τ ζ ν ί κ  
(μικρόν πτηνόν), δίς τοΰ μηνός. δ'. Β ά ρ τ  ( £ό- 
δον), δις τοΰ μηνός. ε'. Ζ ε π ο ύ ρ  ( Ζέφυρος ), 
επίσης δις τοΰ μηνός. Κατ’ αύτάς δέ μία τών 
έκ ΙΙικριδίου νεανίδων ήρξατο τής έκδόσεως ά- 
ξιολόγου Περιοδικού Συγγράμματος Γ κ ι τ ά ρ (λύ
ρα) έπιγραφομένου και έκδιοομένου πρός τό πα
ρόν άπαξ τοΰ μηνός. Συγχαίρομεν άπό καρδίας 
τούς άδελφούς ήμών ’Αρμενίους, ών ό εθνισμός, 
ή φιλογένεια καί ή όμόνοια καταντά πολλάκις 
αξιοζήλευτος. Πρόσφατον δέ τούτην παράδειγμα 
έστ(ο τό έν Πέρα άνεγερθησομενον μ ίγα  εθνικόν 
αύτών θέατρο ν , προς άπαρτισμόν τοΰ οποίου πάν.. 
τε ; άνε-αι^έτως ποοσ^έοουσι τόν οβολόν των.

'  *3 ,  I » »
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TJMII, ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ.

Συμφώνησαν έναν καιρό 
Τιμή, Φιοτιά καί τό Νερό 
μαζή να συντροφεύσουν 
και τύχη νά γυρευσουν.

’Σ τόν δρόμον #που περπατούν 
ένα; τόν άλλον ερωτουν, 
άν λάχη και χαΟωμεν 
πώς νά ενταμωΟώμεν;

« Μ’ ε’/άσατε; λεγ’ ή φωτιά,
« £ίψετε γυρω μια ’ματ£&,
« κι #:του καπνόν "ιδητε 
« εκεΐ 0& μέ ευρητε. »
— « Κί εγώ, άπεκρίΟη τό Νερο, 

« £/ω τόν τόπον φανερό·
« δ::ου χλωρό λιοάδι 
« ’δικό μου είν’ σημάδι.»

Γυρίζουν λεν και της Τιμής,
« Σου φανερώσαμεν ήμεΤς 
« τόν ίδιον μας τόπον,
« ’πε' μα; και συ τόν τρόπον. »

— « Φίλοι, τοις  λεγει ή Τιμί), 
« σα; συμβουλεύω πως vi μή 
« τυ/η και γελασΟητε 
« καί μ’ άποχωρισΟητε·
« διότ’ αν γλιστρήσω μια cpopi 
« και δέν μέ πιαστε σταθερά, 
α ει; μάτην Οα ζητητε 
« πάλιν νά μέ εΟρητε. »

(( ‘Η Τιμή τιμήν δέν ε/ε»,
« και χαρά ’ς τόν που τήν εχει! »

DOI KI ΑΑ Μ Ε Κ Ι Ο Τ Α  ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ.
νΟτε ό Λύτοκράτωρ ‘Ρωμανός Διογένης ήχμα- 

λωτίσΟη είς τήν μάχην τής Μήδειας ύπό τοΰ 
Σουλτάνου νΑλπ-Άρσλάν, περιεποιήΟη ύπ ’ αύτοΰ 
βασιλικώς τωόντι. ‘Ημέραν δέ τινα, ένφ έκάΟητο 
παρά τήν τράπεζαν τοΰ Σουλτάνου, ήρωτήΟη παρ’ 
αύτοΰ πώς ήθελε μεταχειρισθή αυτός εκείνον άν 
έπ ιπτεν είς τήν εξουσίαν του. — « "ΉΟελον σέ 
εκδάρει είς λωρίδας! άπεκρίΟη Οηριωδώς ό ‘Ρω
μανός. — ’Εγώ ομως Οά σέ μετεχειριζόμην πάν
τοτε, άντεΐπεν ό εύγενής Σουλτάνος, σύμφωνα 
πρός τάς άρχάς τής θρησκείας σου, ητις ]σοί πα- 
ραγγέλλει τήν πρός τόν πλησίον αγάπην καί τήν 
σνγχώρησιν τών εχθρών σου! »

j Τυπογράφος τις, προσκληθείς νά έκφωνήση λό- 
I γον είς τ ι συμπόσιον κατά τήν ώραν τών προ- 
Ιποσεων, ε*.πε· «Κύριοι, σας εύχαριστώ μεγάλω ς  
Ιοια την τιμήν, τήν όποιαν μέ κάμνετε· πλήν λό- 
I γον νά εκφωνήσω δέν είμαι Ικανός, δύναμαι δ- 
Ιμως νά σάς τυπώσω οσους θέλετε. »

11 £ι*δευλαβης τ ις  άρχων, έκ τών καταγινομένων
I μάλλον εις τό μετρεΐν είκοσάκις τής ημέρας τα
I νομίσματα του παρά είς τό δοξολογεΐν άπαξ τόν
I Θεόν, φοβούμενος μήπως κάμη άδιάκριτόν τινα |{ ϊ/  ̂ *
I αιτησιν προς τόν "Γψιστον, ήρκεΐτο εις τό νά 
I επαναλαμβάνει έκάστην πρωίαν καί έσπέραν άν- 
I τ ι πάτης άλλης προσευχής τά είκοσιτέσσαρα γράμ- 
Ιματα τοΰ άλφαβήτου· ειτα , αποτεινόμενος πρός 
I τον ουρανόν, Nr Ιδού τα όλα, έκραζεν, ώ Θεέ μου}
I συ πλέον τακτοποίησον αύτά όπως Οέλγ,ς καί ο
ι πως συμφέρει.»

I Μεγιστάν τ ις  τής ‘Ισπανίας είχεν υιόν εύη- 
I Οέστατον, τόν όποιον συχνότατα ώνείδιζε διά τάς 
I ελλείψεις καί μωρίας του. ‘Ημέραν τινά  τόν έπέ- 
I πλήττε οιοτι δέν έμβαινεν είς συνομιλίας μέ τούς 
I εύγενεΐς, οΐτινες ήρχοντο νά τόν έπισκεφθώσιν,
I ώς άπ^τει ή έθιμοταξία καί ό έςευγενισμός. — 

cc Καί τ ί θέλετε νά τούς λέγω ; ήρώτησεν ό νέος.
I — Έρωτα αύτούς φιλοφρονητικώ τώ τρόπψ περί 
Ιτής ύγείας των, περί τών οικογενειών των, καί 
I άλλα  παρόμοια πράγματα, έξ ών νά δίδεται νύ- 
I ξις πρός συνομιλίαν. » ‘Ο υίός έφύλαξε καλώς 
I είς τήν μνήμην του τό μάθημα τού πατρός του,
I καί τόν πρώτον έλθόντα πρός έπίσκεψίντου, οστις 
I ’Αρχιεπίσκοπος, δέν έλειψε νά έρωτήσγ) πώς 
I έχει ή σύζυγος καί τά τέκνα του.

Άστειός τις άντικατέστησε τον κατάλογον τών 
φαγητών μαγειρείου τινός δί άλλου, είς ον ησαν 
καταγεγραμμένα τά παραδοξότερα καί ανύπαρκτα 
φαγητά· οίον, ν υ κ τ ε ρ ί δ ε ς  σ τ υ φ ά τ ο ,  π ε 
τ α λ ο ύ δ ε ς  μ έ π  ι ζ έ λ  ι α, ’φ ε ι δ ί α  τ  η γ  α- 
ν η τ ά ,  ά λ ο γ ο μ έ ρ ι α  ψ η τ ά ,  μ υ ΐ α ι  σ ο υ -  

I β λ ι σ τ α ί, σ κ ο ρ π ί ο ι β ρ α σ τ ο ί ,  κτλ. Ε 
παρχιώτης δέ τις, νεωστί φθάσας είς ΙΙαρισίους, 
είσήλθεν είς τό πανδοχεΐον εκείνο, καί έκλαμ- 
βάνων τά έν τώ καταλόγψ είδη ώς πραγματικά 
φαγητά, <c Διάβολε! άνεφώνησε, καλά μέ έλεγον 
ότι αύτοί οί ΙΙαρισινοί κάμνουν καθημερινώς τάς 
παραδοξοτέρας τροποποιήσεις είς όλα το>ν τά πράγ
ματα J Μά τήν ζωήν μου , ποτέ δέν έπίστευον 
οτι αύτός ό γελοίος συρμός ήθελε καταντήσει 
έως καί είς αυτά τά φαγητά }»

-^OCT-



— Μέ νόΟον κλάσμα, ir.ZT.yM  ό ετερος, του ο- 
-οίου i  άριΟμν,ττ,ς εΐνε μείζων « 0  παρονομαϊΤοΟ.»

■̂ TfDQr̂

Λ Λ  · Λ  -------- -------------  1 *  _  I »  -

την θανατικήν ποινην μόνον ό είς, των οε άλλων 
·;, τιμωρία νά μετριασ0*(4 βΐς ίσόοια οεσμα, τοις 
έπρότεινον νά £ίψωσι τούς κύβους, καί ο στις ή 
θελε κάμε*, τούς πλιότερους αριθμούς *κ*ι^ς α̂ 
άπαγχονισΟ^. ‘Ο πρώτος ρίψας τούς κύβους έκαμε 
τέσσαρας, 6 δεύτερος επτα, ό οε τελευταίος, λ ά 
ζων αυτούς καί ρν!/ας άφόβως καί. στερεί τήχειρ·., 
έκαμε δις εξ. «ΙΙρός Θεού! άνεφώνησε βλέπω ν 
τήν ά καιρόν ταύτην επιτυχίαν του, ητις τω α<>.ε- 
βαινεν όλεΟρία· στοιχηματίζω οτι αν έπαιζα μ* 
y ρήματα οέν Οά ειχον τοιαυτην τύχ η ν ! »

-^OCTT-
1 Αλέξανδρος όΜέγας, έπισκεπτόμενός ποτε τήν 

Μίλητον και βλέπων πολλούς άνδριάντας και πλή
θος επιγραφών αθλητών, οιτινες ένίκησαν εις τά 
’Ολύμπια και εις τά ΙΙύΟια , ο: Και πού λοιπόν 
ησαν αύτά τά σώματα, ήρώτησεν, οταν οι βάρ.
6αοοι έπολιόοκουν τήν πόλιν σας; »» >

•^ΤΓΓ̂ <7δ -̂

‘ II διά το 1724 άναγγελΟεΐσα μεγάλη έκλει. 
Λις τού ήλιου τοσοΰτον φοβον ενεσπειρεν εις τον 
λαόν, ώστε ήρχισαν νά τρέχω σιν εις τάς Εκκλη
σίας και νά συνωΟώνται περι τά εξομολογητή
ρια, νομίζοντες οτι ήγγικε το τέλος τού κόσμου. 
‘Ιερεύς τ ις , μήδυνάμενος νά εύριρ άνεσιν άπο τό 
συνωΟούμενον περι αύτόν πλήθος, άποτανΟεις μίαν 
ήμέραν επ’ εκκλησίας προς το πιστόν του άκροα- 
τήριον, είπε πρός αύτό· cc Τέκνα μου, μή βιάζε- 
σΟε τόσον, διότι ή έκλειψ ι; άνεβλήΟη έπι οεκα- 
πέντε ακόμη ήμέρας. »

‘ΗΟυγάτηρ τού δημάρχου τής Βόννης ειχεν ώ
ραίον καναρίνιον, τό όποιον άπέπτη τού κλωοίου 
του ήμέραν τινά, καθ’ ήν ήλλασσον τήν τροφήν 
του. 41Ι πρώτη ιδέα, ητις έπήλΟεν είς τον νουν 
τού πατρός τής άπαρηγορήτου νέας, ήτο νά τρέ- 
ξτ̂  έν πάστρ σπουδή εις τάς Ούρας τής πόλεως 
καί νά κλείστι αύτάς.

Ευήθης πλούσιος έταράσσετο συνεχώς τήν νύ 
κτα ύπό τών λευκαντών τής γειτονίας του, οί- 
τινες, πλύνοντες τά ίμάτια είς τό παρακείμενον 
^υάκιον διά νά τά λευκάνωσι, τά έκτύπων διά 
κόπανων. Μίαν δέ νύκτα, καθ’ ήν τον ανησύχη
σαν μεγάλως, τοσούτον έκορυφώΟη ή αγανάκτη
σές του, ώστε έφώναξεν· «: νΛλλος τρόπος οέν έ
μεινε διά νά ξέκαμά τις μέ αύτούς τούς διαβο- 
λολευκαντάς, παρά νά δώστ, φωτιάν εις τό f υά- 
κιον! J)

ΩΔΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΊΣΙΝ ΤΗΣ Α. ΜΕΓΑΛΕ10ΤΙ1Τ02 

ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ

ΛΒΛ-ΟΓΛ-ΑΖΙΙΖ ΧΛΝ. (*)

Λάμπ1 ή οό;α, λάμπ’ ή /αρις, λά»χπει, στίλβει ή χαρα, 
ή Τουρκία σκιοτα ολη γαυρου»χενη, ζωηρά.

Τόνχρυσουν τοΰ Οσμλν Ορονον ανασαίνει εύσταΟώς 
λχοπόΟητος Μονάρχης, πατήρ πάντων αγαθός.

Ό  ABAOVA ΑΖΙΪΖ, και ουτος του κλεινού Μαχμουτ υίός,
εις τον κόσιχον ανατέλλει λαυιπροΰ μέλλοντος ή ως.

* Αγαλλό >.ενος ώςγίγας τήν οδόν αύτοΰ δραμεϊν, 
εις αιθέρα δόςης τέμνει πορφυρόχρυσον γραμμήν.

' Ελπίς πρόδρομος τήν τύχην προαγγέλλει τουλαου, 
αίγλης στέμμα τήν σοφίαν φανεροί τήν έκ Θεου.

‘Ο Σουλτάνος ήμών εσται και πατήρ ήμών κοινος, 
οιωνίζεται τήν χάριν άνο>Οεν δ ουρανός.

Χαίρετε ΟρησκεΤαι, γλώσσαι, φυλαι, δήμοι και άρχαι* 
νυν ήμών πληροΰνται πάντα δίκαια, άνάγκ’ εύχαί* 

νυν ζωή, τιμή και κτήσις παντος, πάσης γενεάς, 
ασφαλίζονται είς χείρας πατρικας και κραταιάς.

Γήν ίσ/υν ώς σκήπτρον φέρων δ περίνους βασιλεύς, 
του προς τήν άςίαν ισου κάΟηται διάνοαευς, 

τήν δικαιοσύνην ε/ων συνΟρονον εκ δεξιών
κ ές αριστερών τόν οίκτον* εκδικών και ελεών.

ΌπισΟόΟρονος ο ή φήμη, ότρηρος υπασπιστής, * 
έςαγγελλει τα μεγάλα τοις μακραν και τοις εγγύς* 

ή δε μνημών ιστορία και τά εργα τών Μουσών 
τηλαυγώς επι μνημείων αϊωνίζουσι χρυσών.

Άλλ ’ ω ^Υψιστε Παντάναξ, δοςης και αρχής πηγή,
Ου έν τη χειρι καρδίαι βασιλέων τών εν γη, 

πρόσΟες ετι πρόσΟες δόςαν, πρόσΟες δ,τι εμετόν 
τω Θεο&ιλεΐ Μονάρνη τών πιστών σου λατρευτών.

(*) 'ΕποιχΟη υπο ’Ηλιου Τανταλίδου, και ίψάλη δπο τών υ.α- 
Οτ,τών τών cv Χάλκγ; Στολών, ττ.ς θιολογικτ.ς, Έ{ΧΐτορΐΛτ,ς κχΐ 
Δ/(;χο~ικτ,;, κατά ττ,ν ιλευσιν ττ,; Α. Μ. ti; τ̂ ν vf.ogy, τ?. Ο· 
’Ιουλίου 1801.

Ο ENACTPOC ΟΥΡΑΝΟ*.

a r .

Περιγραφή του χάους, έντδς του οποίου 
κινούνται τά  ούράνια σώματα.

α Τά άδτ.λα και τά κρύφια ττ.ς σοφία; Σου 
ι  έδτ,λωσάς αοι. υ Ψαλ. Ν'. 8.

^ΡΟ πάσης άλλης θεωρίας έπι τής φύσεως 
τών ούρανίων σωμάτων, ανάγκη νά έξετάσωαεν 
πού ΐσταντα ι ή μάλλον πού περιφέρονται τά ά
πειρα τόν άριΟμόν ταύτα σώματα, τά όποια πε- 
ριλαμβάνομεν ύπό τό γενικόν όνομα ά σ τ έ ρ ε ς  
και μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγετα ι καί ό 
σχεδόν άδιόρατος ήμέτερος άστήρ, ή ή μικρά σφα 
ρα έφ* ής κατοικούμεν.

νΛς φαντασΟώμεν έν πρώτοις απεριόριστόν τι 
κενόν ή χάος, ούτε αρχήν έχον ούτε τέλος, ούτε 
ύψος ούτε βάθος ή άλλο τι όριον, φύσει μέλ,αν 
και σκοτεινόν ώς άβυσσος, φαινόμενον δέ είς τούς 
οφθαλμούς ήμών κυανούν, καΟό κατακλυζόμενον 
διά παντός ύπό τού φωτός τού ήλίου καί τής 
ατμόσφαιρας, τής περικυκλούσης τόν πλανήτην 
μας. Τοιαύτη τις είνε ή άρχική, ούτως ειπεΐν, 
ύπόστασις ή ή βάσις τού σύμπαντος. Εντός τής 
αβύσσου ταύτης, ή τού ατελεύτητου τούτου χάους, 
δπερ δυσκολεύεται βεβαίως νά περιλάβη είς τον 
νούν του ό αναγνώστης, διότι εινε άναρχον και 
ατελεύτήτον ώς ή Οεότης, ύπάρχουσι διεσπαρμέ- 
ναι ύπό τής παντοδυνάμου δεξιάς τού ‘Υψίστου 
αί άμετροι μυριάδες τών διαφόρου μεγέθους ού
ρανίων σωμάτων, ατινα κινούνται έν πάστ, κανο- 
νικότητι και τακτική πορεία καί είς μεγάλας κατά 
τό μάλλον και ήττον άπ’ άλλήλων διαστάσεις, 
έκτελούντα όλας τάς έξ άρχής ύπό τής φύσεως 
χαραχΟ:ίσας άναλογίας και μηδέποτε παρεκτρε- 
πόμενα αύτών, ώς βέβαιοί ήμίν ό θείος Ψαλμω- 
δός, όστις, βασιζόμενος εις τήν ανέκκλητον Οείαν 
αγαθότητα, ε ίπ ε ν  ‘Ό ρ ι ο ν  t Ο ο υ δ ο ύ π  α ρ - 
ε λ ε ύ σ ο ν τ α ι  . . . . ουδέ  κ λ  ι Ο ή σ ο ν τ α ι 
ε ί ς  τ ό ν  α ι ώ ν α  τ ο ύ  α ί  ώ ν ο ς .

Τώρα, αν ύποΟέσωμεν ότι τά σώματα ταύτα 
(διότι κάθε άστρον είνε σώμα ώς ή ήμετέρα 
σφαίρα) είνε διεσκορπισμένα καθ’ δλον τό αχα
νές χάος, πρέπει νά παραδεχΟώμεν φυσικώ τώ 
λόγω ότι και αύτά είσ ίν άπειρα, μηδόλως πε
ριλαμβανόμενα είς τούς ανθρωπίνους υπολογι
σμούς, όσον εντελείς και εκτεταμένοι αν ώσι. 
Και ενταύθα ευθύς ές άρχής σκοτοδινίασις κα
ταλαμβάνει τόν νούν ήμών, μή δυνάμενον άντί- 
ληφΟήναι τού άπείρου καί άχανούς τής περί ή
μάς άβύσσου, διά τον άπλούν λόγον ότι τό π ε .

περασμένον δέν δύναται νά συλλάβ^ και νά έν- 
νοήσ/ι τό άπειρον. ‘Οποία καταπληκτική τωόντι 
κόσμων απειρία ! ‘Π μάλλον τολμηρά φαντασία 
όπισΟοορομεί αποοειλιώσα ενώπιον ταύτης τών 
θείων δημιουργημάτων τής πληΟύος. "Αν ητο δυ
νατόν πτερυγοφόροι να πετάξο>μεν είς τό κενόν 
τούτο, μεταβαίνοντες άπό άστέρος εις αστέρα τα- 
χυτερον τής άστραπής, ταχύτερον τού φωτός καί 
τής διανοίας, άν τήν ουράνιον ταύτην ήμών πο
ρείαν έξηκολουΟούμεν άκαταπαύστως έπ ι μυριά- 
οας ετών και είς αιώνας α ιώνων, ήΟέλομεν καί 
τοτε μάτην έπι.ζητεί τό τέρμα τού σύμπαντος 
τής κτίσεως, και όλονέν νέοι άστέρες, νέοι κό
σμοι, νέα δημιουργήματα ήΟελον έπιλάμπει ήμίν 
κατά διαδοχήν έξ άπεράντων άποστάσεων. Ούδέν 
όριον, ούδεμίαν άκραν ήΟέλομεν άπαντήσει, ό δέ 
νους μας άπαυδήσας ήθελε χαΟή έ·> τ·  ̂ άπειρία 
τών οντων, ήμείς δέ ουδέποτε ήΟέλομεν φΟάσει 
τό κράσπεδον τού Ιΐαντοδυνάμου ή το κέντρον τών 
ενεργειών Αύτού.

Τό χάος λοιπόν τούτο ή τό άπειρον, έν $  κι
νείτα ι ή άεροβάτις σφαίρά μας και όλα έκείνα 
τά σώματα, ατινα φαίνονται είς τούς οφθαλμούς 
ήμών ώς φωταυγείς λυχνίσκοι, είνε, ούτως ε ί
πε ιν , μηδέν, διότι ούδεις δύναται νά περιγράψ^ τ ί 
έστι τό μηδέν καί πού εύρίσκεται ή αρχή καί τό 
τέλος του. "Ας προσπαΟήσωμεν νά παραστήσω- 
μεν τά λεγόμενα ήμών διά ψηλαφητών και Φυ
σικών άποδείξεων. ΦαντασΟώμεν πρός στιγμήν ότι 
κρατούμεν τόξον, δί ού ^ίπτομεν βέλος είς τόν 
αέρα, ότι τό βέλος τούτο έχει τήν δύναμιν νά 
διατρέχω τό διάστημα κατ’ εύΟείαν γραμμήν, χω
ρίς ποτε νά δύναται νά έκτραπή ούτε κατά τό 
εν μέρος ούτε κατά τό άλλο, καί ότι έρόίφΟη μετά 
τοσαύτης βίας ώστε διατρέχει εν έκατομμύριον 
λευγών (̂ ) καΟέκαστον λεπτόν. Φυσικφ τφ λό γψ  
μετά χ ίλ ια  εκατομμύρια έτη τό βέλος τούτο Οά 
διατρέξτρ άξιόλογον δρόμον, μή περιλαμβανόμενον 
πλέον εντός τών στενών όρίων τής άνΟρωπίνης 
διανοίας· καί δμως, δέν Οά ηνε πλησιέστερον τού 
σκοπού του άφ’ όσον ην έξερχόμενον τού τόξου,

(*) Ανάγκτι νά προσδιορίσω;a*v άκρι^έστίρον τά |λ^τρ«, α ιινα  
α ιιαχ ιιρ ίζ ίτα ι συνήθως ή Aarpovotxia κ*ί ή Γεωγραφία, συγκρί- 
νοντις αύτά προς τ ί κοινώς γνωοτά, ώστε ν' άπ^βαίντ, τελ ιιο τ ί- 
ρα τ, κατάλτ,ψις τών αποστάσεων. II μονάς, δί ης συνήθως εις ττ/|ν 
Γεωγραφία/ κροσ^ορίζιται το ο;, Γινι τό Γ ε ω γ  ρ α φ ι κ ο ν 
α ί λ ι ο ν, το όποΓον ισ^να^κΓ  υ.έ 3,807 όργιας. Μία ji. ο Γ ρ α 
•σοίυνααει jxs 15 τοιαυτα αίλια , τοντέσπ jjle 57,105 
άλλ' ήαεις Οελοαεν μεταχειρίζεσΟαι εις τάς κατα|Αετρτ,σεις ^ας 
το προτερον tv '/,γί̂ Λ ε ί; τήν Γαλλίαν ρ.ιτρον, τ·ην λ* δ γ α ·<» 
•ίίτις ε·.νε το i [25 τ/,; μοίρας και περιε'/.ει 2,300 οργυιάς. Et·» 
τροπον ώστι, οσάκις γίνε-αι λόγος περι λευγώ ν, τοσας φορσ; 
2.300 όργυιάς πρίπει v i φαντάζεται ό αναγνώστες οσα; οργνιάς 
ίκφράζει.
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οιότι το άπειρον οέν εχει ορια. “Αν ή κεφαλή καί 
ό νοϋς τοϋ φιλοπεριέργου αναγνώστου κοπιωσιν 
ακολουθούν τα τήν τα χυτάτ/,ν πορείαν τοϋ βέλους, 
άς περιορισΟώμεν είς παρομοίωσή λογικωτέραν 
καί προχειροτέραν. Μιμν,Οώμεν έπ ί μικρόν τους 
Γεωμέτρας· άς άριΟμώμεν εξακολουΟητικώς, τάτ- 
τοντες ' αριθμητικούς χαρακτήρας τον ενα μετα 
τον άλλον άφοϋ άποτελέσωμεν ποσον τ ι, σχ/,μα-

I ·  λ»

t/evov προς TYjV ολικήν αοιΟ[λ^τικτ|ν α ς - α ν του α-
πείρου.

Κίπομεν ανωτέρω οτι το αχανές τούτο οιαστη- 
μα, δπερ καλούμεν γενικώς ουρανόν, οέν είνε 
όποίον φαίνεται, κυανούν οηλαδή, άλλα μέλαν 
καί ζοφώδες ώς πάν το μή εχον χρώμα, καί οτι 
μαίνεται είς ήμας τοιουτο οιοτι βλέπομεν αυτο οια 
^ευστού κυανού, βάπτοντος οια του χρώματος του 
τά διά μέσου αυτού βλ επόμενα αντικείμενα, καθώς 
τά διά μέσου πρασίνων διοπτρών βλεπόμενα φ α ί. 
νονται πράσινα. Ουδέποτε δμο>ς όφ0α7.μος αστρο
νόμου, βοηθού μένος ύπό του τελειοτέρου τηλεσκο
πίου, Οά δυνηΟξ νά φΟάσιρ μέχρι τοΰ κενού εκεί
νου, διότι πανταχου, καθόσον εκτείνονται αί τών 
ανθρώπων αίσθητικαί καί τεχνηταί δυνάμεις, ο 
ουρανός είνε πλήρης φωτός· αν δέ έν τφ  κενφ 
υπάρχω γο)νία τ ις τοσούτον άπομεμακρυσμένη έ
νός άστέρος, τουτέστιν ήλίου, ώστε αί άκτίνές 
του νά μή δύνανται νά φΟάσωσιν έως εκεί, ή 
γω νία  εκείνη έπεται νά έχτ} μέλαν χρώμα βα
θύ καί πυκνόν, χιλιάκις σκοτεινότερον τής σκο- 
τεινοτέρας επιγείου νυκτός, καθότι τό φώς συν
τίθεται έκ χρωμάτων καί τό μέλαν είνε ή α
πουσία παντός χρώματος·

Διακεκριμένος τις φιλόσοφος τών νεωτέρων χρό
νων δίδει ιδέαν τού άπειρου διά τής περιγραφής 
τού χάους, έκφραζόμενος ούτω:

α Τό μέγεθος τής έκτάσεως, τό όποίον ό άν- 
«  θρώπινος οφθαλμός περιλαμβάνει, όποιονδήπο- 
cc τε καί άν ήΟελεν εισΟαι, πολύ απέχει τού νά 
« γ,νε ή έκτασις ή τό άπειρον , άλλά μόνον πε- 
« ριωρισμένον τι τής έκτάσεως μέρος, τό όποίον 
cc ώς περιλαμδανόμενον ύπό τού οφθαλμού δυ- 
« νάμεΟα νά καταμετρήσωμεν. Άλλ* ούτε διά τού 
« έντελεστάτου τηλεσκοπίου δυνάμεΟα νά κατα- 
« νοήσωμεν τήν έκτασ ιν διότι είνε μέν δυνατόν 
c νά ίδωμεν μέρος πλέον έκτεταμένον, άλλ* ώ- 
«  σαυτο^ς καί τούτο περιωρισμένον ώς το διά γυ- 
c μνού οφθαλμού]όρώμενον. Τά αισθητήρια ήμών, 
« ουσιωοώς όντα πεπερασμένα, δέν δύνανται να 

περ ιλά ίωσι το άπέοαντον.”  ι ι

<c "Οταν τις εν τ ιν ι ωραία νυκτί ύψώστ, τούς 
<c οφθαλμούς εις τόν έναστρον ουρανόν, παρατη- 
α: ρεί έκατομμύρια άστέρων, ών τού ήττον άπέ-^ 
a χοντος ή άπόστασις είνε άναντιρ^ήτως πολλών 
cc Εκατομμυρίων λευγών.

c "Ας φαντασΟή τις δτι αίφνης, τήν τοιαύτην 
β: διατρέχων άπόστασιν, εύρίσκεται έπί τού μάλ- 
β: λον άπέχοντος έκ τών άστέρων τούτω ν εκεί- 
cc Οεν έπαίρων τούς οφθαλμούς άνω θέλει Ιδεί 
oc έκατομμύρια νέων άστέρων, τών όποιων ή του 
<c πλέον άπέχοντος άπόστασις Οά ηνε πολλών έ- 
(C κατοντάδων δισεκατομμυρίων λευγώ ν. *Αν δέ 
(c φαντασΟ^ι καί εκεί Οεν έ αυτόν μεταφερόμενον 
oc είς τόν μάλλον άπέχοντα τών όρωμένο>ν εκεί— 
cc νων άστέρων, έκατομμύρια ώσαύτως θέλει πα- 
cc ρατηρήσει νέων άστέρων άπεχόντων έπίσ/,ς, 
(C καί ούτο> καθεξής επ ’ άπειρον.

α: Καί αιωνίως μέν Οά περιεπλανάτο ώς κατα- 
c δεδικασμένος ές άστέρων είς άστέρας, άπέχον- 
«  τας άλλήλων έκατοντάδας δισεκατομμυρίων λευ- 
(C γώ ν, ά λλ ’ ουδέποτε Οά έξέλειπεν άπό τών ό. 
cc φΟαλμών αυτού ή παράστασις τού έκπληκτί- 
cc κού θεάματος Εκατομμυρίων νέων άστέρων. »

‘Η καταπληκτική λοιπόν αυτη άβυσσος, έφ’ ής 
τό πνεύμα τού Θεού φέρεται προνοούν περί, πάν
των καί διευθετούν τά πάντα, ή άπειρος ώς τήν 
σοφίαν τού Θεού καί άπεριόριστος ώς τον χρόνον, 
ε ίνε , ούτως ε ίπ ε ίν , ό τάπης έφ’ ού μυριάδες ού
ρανίων σωμάτων είσ ί διεσπαρμένα»., είνε ό άήρ 
έν(ο ΐπ τα τα ι ό μικρός μας πλανήτης ώς άερό- 
στατον μετά τοσούτων άλλων ούρανίων σωμά- 
το>ν άπείρου διαστάσεως καί καταπληκτικού με
γέθους. *Η απλή Οέλησις τού παντοδυνάμου IIol-  

ητού της κτίσεως, δστις διά μόνου τού λόγου 
παρήγαγε τοσαύτα θαυμάσια, δύναται νά συντα
ράξω τό σύμπαν καί έν £ιπ^ οφθαλμού νά περι
έλιξή τόν μέγαν τούτον τάπητα μετά τών ποι
κιλμάτων αυτού, κατά τάς άνεξερευνήτους καί 
πανσόφους Αυτού βουλάς. 4II καταπληκτική φαν
τασία τού ΪΙροφητάνακτος έν τώ έξόχψ αυτής οί- 
στρω παριστα τόν "Γψιστον περιπατούντα έπ ί 
πτερύγων άνέμων, έχοντα περιδεβλημένην περί 
έαυτόν ώς ίμάτιον τήν άβυσσον, καί δυνάμενον 
ώσεί περιβόλαιον έλίσσειν τούς ουρανούς· Κ α ί  
ώ σ ε ί  π ε ρ ι β ό λ  α ι ο ν  έ λ  ί ξ ε ι ς  α ύ τ ο ύ ς  
κ α ί  ά λ λ α γ ή σ ο ν τ α ι .  ‘ II ποιητικωτάτη αυτη 
καί έξαισία είκών δύναται νά δώστρ έν μέρει είς 
τόν περιωρισμένον καί πεπερασμένον νούν ήμών 
έλαχίστην Ιδέαν τού άπείρου.

ΊΡ.

ι (’Ακολουθεί).
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