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Ο ΠΑΡΑΑΕΙΣΟΣ Κ Α Ι II ΓΙΕΡΙ (*).

l i j B
I I P R A 0 O T O  πρωίαν τινά απέναντι του 

Παραδείσου μία ωραία Ηερί, καί 
θεωρούσα μετά θλίψεως τό αιωνίως χλοερόν καί 
άνΟόσπαρτον αύτοΰ έδαφος, ήκροάζετο προσεκτί- 
κώς τάς συμφωνίας τής ζωής, α ΐτινες άντήχουν 
έντός αυτού ώς αρμονική καί μελψδικωτάτη μου
σική· δεχομένη δε εις τάς μικράς πτέρυγάς της 
τό υπό τών ημίκλειστων Ουρών διαχεόμενον φως, 
έκλαι,εν, άναλογιζομένη δτι ή αξιέραστος γενεά 
της άπώλεσε διά παντός ΐσως τό μαγικόν έκεΐνο 
καί θελκτικώτατον ενδιαίτημα.

α: Γνύτυχή, εκραζε τό τέκνον τούτο του άέρος, 
ευτυχή καί τρισόλβια τά είς τους μακαρίους τού
τους τόπους περιπλανώμενα πνεύματα, έν μέσφ 
λειμώνων αιωνίως χλοηφόρων καί άνΟέων μηδέ
ποτε μαραινομένων ί Έ χω  σχεδόν άπόλυτον έ . 
ξουσίαν έπ ί τών κήπων τής γής καί του ωκεα
νού, βασιλεύω έπί πάντων, καί αυτοί ακόμη οι ά
στέρες μοί προσφέρουσι τά άνθη τα?ν· ά λλ ’Εν άνθος

(*) X ο a ρ ι μέν πχράτοΓς Ασιχνοις, α ί Νύαφχι το5 πχραδ*ίσου 
.■γνναΓκίς έξοχου κάλλους, προοοιζοαινχι ύπβρ τών ua/.αρίων και 
εκλβχ.τών* Π ι  ρ ι δβ, Οτίλιχ άγαΟοποιά δχιμονια, ι »  τών ut- 
ταξυ ά γγ ιλω ν  και ανθρώπων, άποκβκλίΐσαινα του Παραδιίσου 
χαι «ιλουντα τους κατοίκους τχς γτ.ς. Σ. Μ.

του ουρανίου δώματος αξίζει περισσότερον παρ* 
ολους αυτούς τούς θησαυρούς ! »

‘Ο αγαθός φύλαξ άγγελος τών Ουρών τού φω«. 
τός, Ιδών κλαίουσαν τήν Νύμφην, έπλησίασεν εις 
αύτήν, καί άκούων τόν θρηνώδη μονόλογόν της, 
ήσΟάνθη καί άκουσίως τάς παρειάς του βρεχομέ- 
μένας ύφ * ένός δακρύου, όμοιου κατά πάντα μέ 
τούς μαργαρίτας τής πηγής τής Έδέμ, τούς ευ
ρισκομένους έν τφ  κάλυκι τού κυανού άνθους, τό 
όποιον, κατά τά λεγάμενα τών Βραχμάνων, ού. 
δαμου άλλού άνθεΐ ή μόνον $ίς τόν παράδεισον.

cc θύγατερ εύγενούς πλήν πεπτωκυίας γ ε ν ε . 
άς, τγ| είπε μετά τρυφερότητος, μία ελπίς σο\ 
μένει ε ίσέτι. ‘Υπάρχει γεγραμμένον εις τό βΐ- 
£λίον τής ΙΙρονοίας δτι ή Περί τότε μόνον θέλει 
συγχωρηθή, δταν φέρτ) είς τήν αίωνίαν διαμο. 
νήν τό πολυτιμότερον διά τούς ούρανούς δώρον. 
Πήγαινε λοιπόν, ζήτησον αύτό καί προσπάΟησον 
νά έξαγοράστρς δι’ αύτού τό σφάλμα σου. Σύ ο ί. 
δας πόσον ήδύ εινε τό συγχωρεΐν ! »

Ταχυτέρα τών κομητών, όσάκις ούτοι τρέχου. 
σιν είς τό άχανές τών ούρανίων εκτάσεων, προσ- 
παΟούντες νά άποφύγωσι τούς εναγκαλισμούς τού 
ήλίου, όρμητικωτέρα άπό τάς άστέροειδεις λαμ 
πάδας, τάς όποίας τήν νύκτα οΐ άγγελο ι £ίπτου- 
σιν είς τά αυθάδη πνεύματα τού σκότους, ατινα 
προσπαθούν νά έφορμήσωσιν εις τόν ούράνιον α ί- 
)έρα, ή Περί έπέταξεν υπό τόν όλογάλανον θό. 
λον τού ουρανού, καθ’ ήν δε στιγμήν ή £>οδοδάκτυ,. 
λοςήώς έμειδία έπι τής σφαίρας μας μέ τά πρώτά



της βλέμματα, αυτή έπτερύγιζεν ύπεράνω τού
ήμετέρου κόσμου.

Πλήν φευ! ποα επρεπε νά ζητήσ^ τό δώοον 
εκείνο, τό όποιον άπτ,τει παρ’αύτής ό ουρανός;

«: Γνωρίζω, έλεγε , τους πλήρεις σπινθηροβο- 
λούντων ^ουβινίων λάρνακας, τους κεκρυμμένους 
ύ-ό  τάς στήλας του Χιλμημάρ· ήξεύρω που κρύ
πτονται αί νήσοι τών άρωμάτων, πολύ μακραν, 
είς τό μέσον του ώκεανού και προς νοτον της 
’Αραβίας, της πολυτίμου ταύτης γης διά τόν 
ουρανόν γνο)ρίζω που έθεσαν τα πνεύματα την 
μαγικήν φιάλην τού βασιλέως των Ίανσήδ, ή- 
τις εΐνε πλήρης ποτού, παρέχοντος ζωήν. ΙΙλήν 
τοιαύτα δώρα οέν εΐνε κατάλληλα οια τον ου
ρανόν διότι ποιος εΐνε ό άοάμας εκείνος, δστις 
ακτινοβολεί πλειότερον τού άφΟάρτου θρόνου τού 
* Αλλάχ, και τ ί  σημαίνει σταλαγμός άΟανάτου 
ύδατος ώς πρός τήν άνευ όρίων άβυσσον τής α ΐ-
ωνιότητος; »

Τοιαύτα διαλογιζομένη καθ’ έαυτήν ή Περί, έ- 
πλανάτο ύπεράνω τής πλουσίας καί εύδαίμονος 
γής τών Ινδιών, τής όποίας ό αήρ εΐνε άρωμα, 
τισμένος, ή θάλασσα εκτείνεται έπ ί κοράλλινων 
βράχων καί έφ* όμαλής κοιτίδος έξ άμβάρεως, τά 
δρη της, γονιμοποιούμενα υπό τού ήλίου, είσίν έ- 
σπαρμένα δι* άδαμάντων, οί δέ ^ύακές της, δμοιοι 
μέ πλουσίους μνηστήρας, διασκορπίζουσιν άφει. 
δώς ψήγματα χρυσίου, καί τής όποιας τέλος τά 
έξ Ινδικού εύώδους ξύλου δάση καί τά άλση τών 
λεμονεών δύνανται νά άποτελέσωσι τόν παρά
δεισον τών Περί. Πλήν τήν εποχήν έκείνη ν οί 
ποταμοί της έπλημμύρουν υπό ανθρωπίνου αίμα
τος, οσμή θανάτου άπεπνέετο υπό τών χλοερών 
λειμώνων της, ό δέ άνθρωπος, θύμα τού άνθρώ- 
που, έμίγνυε τήν σήψίν του μέ τάς υπό τών άρω- 
ματωδών καί αθώων άνθέων έκχεομένας εύωδίας.

ΎΩ χαρίεσσα πατρίς τού ήλίου! ποιος ασεβής 
καί Ιερόσυλος πούς βεβηλώνει τάς παγόδας σου 
καί τάς σκιεράς στοάς σου, τά Ιερά σπήλαιά σου, 
τούς μαρμαρίνους θεούς σου καί τούς χιλίους θρό
νους τών βασιλέων σου; ΙΙοιος άλλος είμή ό γ ί-  
γας τής Γάζνης, ό όποιος πλήρης μανίας καί 
λύσσης διατρέχει τή νγή νσο υ , καί έπ ί τής 4δού 
τού όποιου κεΐνται έσπαρμένα ’ τά διαδήματα τής 
Ινδίας; Χιλιάδες νέων καί άξιεράστων ήγεμονί- 
δων αισθάνονται άναιδή τινα χεΐρα, άποσπώσαν 
έκ τού κόλπου των τούς μαργαρίτας καί άοά- 
μαντας, οΐτινες στολίζουσι τούς άλαβαστρίνους 
τραχήλους τ ω ν  αί παρθένοι άποθνήσκουσιν έν 
βασάνοις έντός τής παστάδος των καί οΐ Ιερείς 
είς τούς ναούς τω ν , τά δέ Ιερά ποτάμια ΰδατα 
κυλίουν μετά φόβου ήκρωτηριασμένα λε ίψ α να !

‘Η Ιίερί χαμηλώνει πρός τήν γην τό βλέμ
μα της, καί διά μέσου τής τού αίματος πάχνης, 
ήτις ύψούται έκ τού πεδίου τής μάχης, παρατη
ρεί νεανίαν μαχητήν, μείναντα μόνον πλησίον 
τού τόπου τής γεννήσεώς του· τεθραυσμένον δα
μασκηνόν ξίφος οπλίζει τήν χεΐρά του, καί τό 
τελευταΐον αύτού βέλος τρέμει έντός τή ; φαρέ
τρας του.

cc Ζήθι, τφ  κράζει ό κατακτητής, ζήΟι διά νά 
μοιρασΟ^ς μετ’ εμού τήν δόξαν καί τό βασιλικόν 
στέμμα. ’ Ιδού, οί σύντροφοί σου έξέπνευσαν δλοι 
υπό τήν σιδηράν μου χεΐρα· φείσθητί τήν νεότη
τά σου, καί έλθέ υπό τήν προστασίαν μου. a>

Ά λ λ ' ό νέος ούδέ λέξιν αποκρίνεται, καί όλο- 
νέν εξακολουθεί νά μάχεται γενναίως· πληγωθείς 
δέ Οανατηφόρως, π ίπ τε ι ώς ήρως. ‘ il Περι παρα
τηρεί τήν θεσιν είς ήν έπεσε, καί δταν τό άρμα 
τού πολέμου άπήλθε μακράν, κατέβη έπί μιας 
άκτΐνος τής πρωίας διά νά λάβτ\ τήν τελευτα ίαν ' 
^ανίδα αϊματος, τό όποιον έχυσε ν ή καρδία τού 
μάρτυρος εκείνου, πριν ή ή ψυχή του άπθ7:ττΑ είς 
ουρανούς.

<r ’Ιδού, έκραξεν αυτη, έπαναλαβούσα τήν π τή - 
σίν της, ιδού τό οώρον, τό όποιον μέλλει νά μοί 
άνοίξν; τάς θύρας τού φωτός, καίτοι συχνότατα 
τό αίμα, τό όποιον κηλιδώνει τό πεδίον τής μά
χης, εινε άκάθαρτον άλλ* εκείνο τό όποιον έχύ- 
Οη υπέρ τής ελευθερίας εΐνε τόσον Ιερόν, ώστε 
δέν δύναται νά μολύν^ ούδέ τον διαυγέστερο'/ 
£ύακα τών ούρανίων αλσών. νΩ! έάν υπάρχω έπ ί 
τής γής ταύτης προσφορά, τήν οποίαν ό ούρανός 
δύναται νά θεωρήσιρ αξίαν έαυτού, εινε ή τ ε 
λευταία σπονδή ή γενομένη πρός τήν ελευθερίαν 
υπό καρδίας, ήτις αίμοστάζει καί άποθνήσκει υ 
πέρ τών Ιερών καί άπαραγράπτων αύτής δικαι
ωμάτων !

— Πολύ ωραία, τ ξ  άπεκρίθη ό φύλαξ ά γ γ ε 
λος δεχόμενος τό δώρόν της, να ι, πολύ ώραία 
εινε ή υποδοχή, τήν όποιαν κάμνομεν είς τόν 
υπέρ τής πατρίδος του γεννα ίω ς άποθνήσκοντα η
ρώα. Πλήν φεύ I ίδέ τήν άδαμαντίνην άλυσον* 
ήτις κλείει τούς κήπους τής Έδέμ· δέν ά νο ίγε- 
ται ακόμη! σημεΐον δτι, διά νά είσχωρήσιρς ε ίς  
τον παράδεισον, πολύ ίερώτερον πρέπει νά γ η  
τό πρός τήν αιωνιότητα προσένεχθησόμενον δώ
ρόν σου ! d

Άποτυχουσα κατά τήν πρώτην αύτής ελπίδα 
ή Περί, έπέταξε πρός νότον έπ ί τ ή ς ’Αφρικανικής 
χώρας, πρός τά Σεληνιαΐα λεγόμενα δρη, καί έ
κεΐ έβρεξε τάς άκρας τών πτερύγων της εις τά 
^ειθρα τού Λ ίγυπτιακοϋ εκείνου ποταμού, του 
όποίου αί πηγα ΐ, άπόκρυφοι διαι τά  τέκνα τής γής,

άναβλύζουσι πολύ μακράν εις μεμονωμένα δάση, 
δπου τά πνεύματα τών υδάτων έρχονται διά νά 
χορεύσωσι περί τήν κοιτίδα του Νείλου, καί νά 
χαι ρετίσωσι *ίό πρώτον μειδίαμα τού νεογεννή- 
του τούτου γίγαντος. Έκεΐθεν ή πτωχή αυτη ε
ξόριστος ρ ίπτει θλιβερόν βλέμμα έπί τών αλσών 
τών φοινίκων, έπ ί τών σπηλαίων τής Αίγυπτου 
καί τών τάφων τών βασιλέων της· καί άλλοτε μέν, 
λιγύζουσα τόχαρίεν σώμά της, άκούει τά άσματα 
τών περιστερών τής θερμής κοιλάδος τής ‘Ροσ- 
σέτης, άλλοτε οε τερπεται θεωρούσα τάς άκτΐ. 
νας τής Σελήνης, ήτις πα ίζει επί τών λευκοτά- 
των πτερύγων τών πελεκάνων, τών έπιψαυόντων 
τά υδατα τής λίμνης τού Μοίριος. Τό θέαμα ή
το ώραιότατον, καί ποτέ βλέμμα ανθρώπου δεν 
έ θαύμασε θελκτίκωτέραν γην.

*Ω! τ ις  ποτε, βλέπων κατά τήν ώραίαν εκείνην 
έσπέραν τάς κοιλάδας έκείνας καί τούς χρυσούς 
καρπούς τω ν, θερμαινομένους υπό τών τελευτα ί
ων άκτίνων τού δύοντος ήλίου, καί τά ερωτικά 
εκείνα συμπλέγματα τών φοινίκων, κλίνοντα ά- 
παλώς τάς έστεφανωμένας μέ φύλλα κορυφάς 
των, ώς νέαι παρθένοι, τάς όποίας ό ύπνος προσ- 
καλεΐ υπό τά μετάξινα παραπετάσματα τω ν, καί 
τά κρίνινα έκεΐνα άνθη, τά ένοπτριζόμενα δι’ο- 
λης τής νυκτός τήν άκηλίδωτον λευκότητά των 
είς τά υδατα τής λίμνης, διά νά έξυπνίσωσι νε 
αρότερα καί λαμπρότερα μετά τού ήλίου, τού 
π  ε φιλημένου αύτών έραστού, καί τούς κατηρεί- 
πωμένους έκείνους ναούς, καί τούς πύργους εκεί
νους, οΐτινες φαίνονται ώς αί τελευτα ΐα ι ανα
μνήσεις έκλελοβοτότος τινός ονείρου, καί τών ό
ποιων ή σεβασμία μοναξία δέν συγχωρεΐ νά ά- 
κούεται άλλος θόρυβος, είμή αί κραυγαί τού 
χαραδριου, καί νά μή φαίνεται άλλο τ ι, είμή 
α ί λαμπροβαφεΐς πτέρυγες τής πορφυοίδος, έφ- 
ησυχαζούσης έπ ί συντετριμμένου τινός κίονος 
ώς πτηνόν άγάλματος. . .  . .  · νΩ! ποιος ήδύνα
το νά συλλογισθ'5 δτι έκεΐ, ακριβώς είς τό ί 
διον έκεΐνο μέρος, έν τφ  μέσφ τών τόσο) ήσυ
χων καί τοσούτφ ώραίων εκείνων σκηνών, ό 
δαίμων τού λοιμού καί τού ολέθρου άνετίναξε 
διά τής πυρετώδους πτέρυγός του τό τρομερώ- 
τερον τών δεινών, άφ’ δσα εΐδόν ποτε αί πεπυ- 
ρακτωμέναι άμμοι τής ερήμου; πάθος, τόσον τρο
μερόν καί τόσον τραχύ, ώστε παν έμψυχον ον, 
απαξ προσβληθέν ύπ* αύτού, έπιπτε ν ώχρόν καί 
κατεξηραμμένον, ώς τό άνθος τό όποιον καυτη
ριάζει ό Σιμούν.

cc Δυστυχής γενεά τών άνθρώπων, ανέκραξε 
πλήρης οίκτου ή Περί, πολύ άκριβά πληρώνεις 
τό πρώτον σφάλμα σου! άνθη τινά τής Έδέμ σοΙ

μένουν εισέτι, άλλά τό δηλητήριον τού δφεως 
τά έμόλυνεν δ λα ! λ

Καί ταύτα λεγουσα εκλαιεν, όλόγυρά της δέ ό 
άήρ καθίστατο καθαρώτατος, διότι υπάρχει μα
γική τ ις  δύναμις είς έκαστον τών δακρύων, τά 
όπ οια τά άγαθοποιά ταύτα  δντα χύνουσι διά τήν 
ανθρωπότητα. Κατ’ εκείνην ακριβώς τήν στιγμήν, 
είς τήν σκιάν τών πορτοκαλλεών, τών όποίων οί 
καρποί καί τά άνθη έπαιζον όμού είς τήν αύραν, 
υπό τό νεαρόν έκεΐνο καίχαρίεν άλσος καί πολλά 
πλησίον τής λίμνης, ακούει βαθύν στεναγμόν, 
δστις προήρχετο άπό άνθρώπινον δν, δπερ κατ* 
εκείνην τήν ώραν τής νυκτός ήτο έγκαταλελειμ . 
μένον έκεΐ διά νά άποθάντι- 'Ά λλοτε, πλήρης 
ζωής, ό έπιθάνατος ούτος νέος, έσυρε κατόπιν του 
τάς καρδίας χ ιλίων υπηκόων, καί τώρα, ώς νά 
μήν ήγαπήθη ποτέ, κανείς δέν εύρίσκεται έκεΐ 
διά νά τόν παρασταθ^, κανείς διά νά τόν κλαύ- 
στ), κανείς δέν έπαγρυπνεΐ έπ’ αύτόν, καί ούδείς 
υπάρξει έκεΐ δπως τφ  προσφέρω τινάς σταλαγ
μούς υδατοςέκ τής λίμνης, δι’ών νά σβέσ7) τήν 
καταβιβρώσκουσαν τά έντόσθιά του φλόγα. Καμ. 
μία φωνή έξ εκείνων, τάς όποίας τόσον καλά έ- 
γνώρισε κατά τό διάστημα τών ήμερων τής ζωής 
του, δέν εύρίσκετο έκεΐ δπως τφ  εΐπ^ τήν τε- 
λευταίαν λέξιν τού αποχαιρετισμού, τόν τρυφερόν 
έκεΐνον άποχαιρετισμόν, δστις άντηχεΐ είς τά ώ 
τα τού ψυχορ^αγούντος ώς μελφδική τις μουσική, 
καί δστις άναζωογονεΐ τήν ψυχήν έπί τών οχθών 
τού σιδηρού τούτου κόσμου, πρίν ή αυτή πετάξ^ 
πρός κόσμον άγνωστον. ‘Ο δυστυχής νεανίας! 
μία μόνη Ιδέα προξενεί ενίοτε χαράν είς τήν καρ
δίαν του έν μέσφ τών βασάνων τής άγω νίας!— 
Έκείνη, τήν όποιαν άπό τοσούτου ήδη χρόνου έ- 
γνώριζε καί ήγάπα περιπαθώς, ή ερωμένη του, 
ή μνηστή του, έκοιμάτο h  άσφαλ εία είς τό πα
τρικόν της παλάτιον υπό τήν έπήρειαν τής λοι
μώδους έκείνης νυκτός, δπου δμως ό άήρ, δροσι- 
ζόμενος υπό τού ΰδατος τών πηγών καί άρωμα- 
τιζόμενος υπό τού εύώδους εκείνου ξύλου, δπερ 
παράγει ή γή  τών ’Ινδιών, εΐνε έπίσης καθαρός 
ώς ή πνοή, $ν εκπέμπει τό στόμα της.

(Έ πεται τό τέλος).

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΝ*

ΤΑΞΕΙΔΕΓΑ μίαν τών ήμερων εις τ ι μέ
ρος τού Χολστέϊν. Δέν ύπήρχον τότε ούτε σιδηρό
δρομοι ούτε ταχυπόρα οχήματα, ώστε νάδιατρέ-



yrj τις ευκόλως τήν χώραν τα ύ τη ν  ήναγκάσθην 
λοιπόν νά συμφωνήσω μέ αμαξηλάτην τινά , οστις 
μέώδήγει ε ίςε ίδ ό ςτ ι δίτροχου ελαφρού αμαξιού 
μεγάλως ταλαντευομένου. ‘II έντός τοιούτου οχή
ματος όδοιπορία είνε τφόντι ανυπόφορος, άλλ* ό 
αμαξηλάτης μέ εκαμνε διά των συχνών συνο
μιλιών του νά λησμονώ τά άνατινάγματα, ατινα 
μέ έταλάντευον τρομερά. ΤΗτο ούτος χωρικός τις 
Χολστεΐνός, και κατά συνέπειαν ούχΐ πολυμαθ/,ς* 
πλήν, πράγμα άνβκτίμητον δι* ενα ταξειδιώτην, 
έγνώριζεν εντελώς τον τόπον του καί τάς ποιη- 
τικάς ή ήΟικάς παραδόσεις, α ιτινες εφηρμόζοντο 
ε ις  τάς διαφόρους τοποθεσίας, &ς διηρχόμεθα.

‘Οτέ μέν βλέπων τούς καλούς μας ίππους π ε- 
ριπλεκομένους και προσκόπτοντας, ότέ δε άνατί- 
ναζόμενος άπό τού καθίσματος μου πρός τήν θέ
σιν τού αμαξηλάτου και τάνάπαλίν, έφθασα εις 
τ ι ύπ* αύτού προσδιορισΟέν μέρος. Εύρέθημεν εις 
τήνάκραν μικρού τίνος δάσους, ο που και ζώα και 
άνθρωποι ήσθάνθησαν τήν άνάγκην νά άναπαυ- 
Οώσιν επί τινας ώρας· οΐ ίπποι άπεζεύχθησαν, 
τοΐς παρετέΟη άρκετή τροφή, και άφου και εγώ 
έπρογεύΟην άδελφικώς μετά τού όδηγού μου, εξέ- 
φρασα τήν φυσικωτάτην επιθυμίαν του νά κάμω- 
μεν μικρόν τινα  περίπατον. Διεύθυνα τά βήμα
τά μου πρός πεδιάδα τινά, Οαυμασίως περιοριζο- 
μένην υπό όρέων καί δασών, κα,ί διαχωριζόμενη ν 
ύπό τού έλικοειδούς ^είθρου ωραίου τινός ποτα
μίου. Εις εν μέρος τής πεδιάδας ταύτης παρε- 
τήρησα σωρόν τινα πετρών, α ιτινες εΐλκυσαν τήν 
περιέργειάν μου· ήσαν αύται διατεθειμέναι είς 
κανονικά συμπλέγματα, έκαστον τών οποίων συν- 
έκειτο έξ Ιννέα μεγάλων πετρών, όρθιων κειμέ
νων ώς εάν είχον £>ίζας είς τό έδαφος· επ ί τής 
κορυφής ένός τών άθροισμάτων τούτων εύρίσκετο 
μεγάλη τις επίπεδος και επιμήκης πέτρα, έχου- 
σα δεκατρείς όπάς.

‘Ο αμαξηλάτης μου μέ ήκολούθει είς τήν έκ. 
ορομήν έχείνην, έρωτηθείς δέ παρ’ εμού περί τού 
περιέργου εκείνου φαινομένου, έκίνησε μυστηριω- 
δώς τήν κεφαλήν, ε ίτα , μετά τινας στιγμάς σι
ωπής, ήρξατο αφηγούμενος μοι τήν έξής περίερ
γον παράδοσιν:

cc 01 άνθρωποι, δσοι καυχώνται δτι ήξεύοουν 
πολλά διότι πολλά βιβλία άνέγνιυσαν, νομίζουν 
οτι ή έπιμήκης αύτη πέτρα έχρησίμευεν ώς βω
μός ή θυσιαστήριον είς εποχήν λ ίαν μεμακρυ- 
σμενην, καί δτι τά πολλά περί αύτήν αθροίσματα 
έχρησίμευον επίσης είς διαφόρους Ιεροτελεστίας, 
ύπαγορευομένας ύπό βαρβάρου τινός θρησκείας, 
έπικρατούσης πριν ή ό Χριστιανισμός διαδοθεί εν
ταύθα. Ά λ λ ’ ή μ εις οι αγράμματοι εΐμεθα πολύ

καλά πεπεισμένοι ότι τό πράγμα δέν εχει ούτο>, 
καί γνωρίζομεν καλλήτερον άπό τούς σοφούς τήν 
αρχήν τών παραδόξων τούτων συιμπλεγμάτων. Εις 
τήν Οέσιν, είς τήν όποίαν βλέπεις τό φαινόμε-, 
νον τούτο, υπήρχε ν άλλοτε πλούσιόν τ ι καί τό 
ίσχυρότερον χωρίον μεταξύ τών τού Κομητάτου, 
έκαστος δέ τών κατοίκων του είχε πολύ περισ
σότερα χρήματα, άφ* όσα έχρειάζετο διά νά έξο- 
οεύφ αφειδώς. ‘II δυστυχία ήτο άγνωστος είς το 
μέρος τούτο, καί ολίγον κατ’ ολίγον οί κάτοικοι 
τού χωρίου άπέβησαν υπερήφανοι καί άσεβεΐς· 
Η-ή εχοντες πλέον άνάγκην νά έργάζωνται, άλ
λά προσλαμβάνοντες μισθωτούς είς καλλιέργειαν 
τών άγρών τω ν, έγένοντο πάντες ανεξαιρέτως έκ
δοτοι είς τόν πότον καί είς τά πα ιγν ίδ ια , δπο)ς 
διασκεδάζωσι τήν οκνηρίαν των. Λί γυναίκες ήκο- 
λούθησαν το. παράδειγμα τών άνδρών, τουλάχιστον 
ώς πρός τήν οκνηρίαν καί τήν ματα ιότητα· διήρ- 
χοντο τόν καιρόν των καλλωπιζόμεναι, καίούδέν 
άλλο έσυλλογίζοντο, είμή πώς νά ύπερβή ή μία 
τήν άλλην κατά τήν πλουσιότητα τών εφευρέ
σ εω ν  ουτω δέ, μή καταδεχόμενα.», νά ένασχολη- 
Οώσιν είς τά οικιακά των καθήκοντα, καί έγκα- 
ταλείπουσαι τήν άνατροφήν τών τέκνων των, α- 
τινα ηύξανον ίχοντα προ οφθαλμών τό άξιοθρή- 
νητον παράδειγμα τών γονέων, εκλειον πάντοτε 
τά ώτα είς τήν συν είδη σιν ή τόν λόγον θεοσε
βούς τίνος ερημίτου, οστις ύπενθύμιζεν αύταΐς 
τά πρός τόν Θεόν καί τήν κοινωνίαν χρέη των. 
‘Η εκκλησία έμενεν έρημος, καί όλοι οί κάτοικοι 
τού χωρίου τούτου τής διαφθοράς εζων ώς έθνί- 
/.οί, περί ούδενός άλλου φροντίζοντες είμή πώς 
νά διασκεδάζωσι καί πώς νά άπολαμβάνωσι τά 
αγαθά τής γή ς, χωρίς ποτέ νά εύχαριστήσωσι 
τόν δοτήρα αύτών καί δημιουργόν των.

<ε *Η κατάστασις αύτη δέν ήτο δυνατόν νά 
διαρκέσ^ επ ί πολύ· ή ασέβεια καί τά αμαρτή
ματα τών χωρικών τούτων έπέσυρον επ’ αυτούς 
τήν οργήν τού Παντοδυνάμου. ‘Ημέραν τινά συν- 
ήχθησαν διά νά έορτάσωσι τόν γάυ,ον μιας τών 
πλουσιωτέρων νεανίδων τού χωρίου· Έφερον είς 
τό μέσον τής δημοσίου πλατείας μέγα κάνιστρον 
πλήρες πολυτίμων κόσμων, έκ τών άποτελούν- 
των μέρος τής προικός αυτής, καί έπεδείκνυον 
κομπάζοντες τά κοσμήματα ταύτα , όπως δ ιεγεί- 
ρωσι τήν επιθυμίαν καί τήν ζηλοτυπίαν τών 
παρευρισκομένων. Έστησαν μεγάλας. τραπέζας, 
πληθούσας άπό κρέατα καί φαγητά διαφόρου ε ί
δους, άπό γλυκίσματα , γαλακτερά καί άπό α
πειραρίθμους φιάλας οίνου.

« Ένώ όλοι οί χωρικοί ήσαν προσηλωμένοι είς 
τό νά κορέσωσι τήν λαιμαργίαν τυ>ν, ήλθε προ-ς

αύτού ; έπαίτν,ς τις ξένος είς τόν τόπον έφαί. 
νέτο  οέ λ ίαν άπ/,υοζεμένος, καί έζήτει τεμάχιον 
άρτου. Τον ΰπεοΙχΟηταν μέ μεγάλους μυχτ/,-ι. 
σμουΜ και τον ειπον οτι τα λείψανα του συΐΛ·. 

-λ οσίου άνήκον είς τού; σκύλους τοϋ χωρίου και 
οχ ι εις τούς ξένους. Είς μάτ/,ν ό ουστυχής έ- 
παίτ/,ς εξέθετε τήν ουστυχίαν του· τώ είπον δτι 
ουστυχία οέν υπήρχε, διότι ν,το άγνωστος είς τό 
χωρίον, καί οτι αύτός είνε ψεύστ/,ς καί άπατεών. 
Ο επαίτη; Υ,γερΟ/} οια να επαναλάί;^ τήν όοοι 

ποριαν του, λέγω ν είς τούς άσπλάγχνους τούτους 
ανθρώπους οτι τούς έσυγχώρει, καί οτι παρεκά- 
λ ε ι  τόν θεόν νά γ ίν^  αύτοΐς ιλεως καί νά άπο. 
Tp£V? τγ*ν "'-μωρίαν, ήτις τοΐς ήρμοζεν.

cc "Οταν ό ξένος άνεχώρησεν, αυτοί ήρχισαν 
να π ίνωσι, νά εύθυμώσι, νά γελώσι καί νά yo. 
ρευωσιν. Ειτα, απαυοήσαντες άπό όλας αύτάς τάί 
ευθυμίας, επροτεινον μεταξύ των νά παίξωσι το 
παιγνίοιον τών ομαοων. Τό εφευρετικόν πνεύμα 
τών ανόητων τούτων προέ§η είς τήν άνοσιωτέ- 
ραν αντικαταστασιν τών άπαιτουμένων σφαιρών 
κα*. τσουνιώ ν έλαδον τάς άργυρας λυχνίας τής 
Εκκλησίας καί μερικούς στογγύλους Ιερούς άρ
τους, και ήρχισαν νά πα ίζωσ ι ξεκαρδιζόμενοι.

(ί Πάραυτα σκότος βαθύτατον διεδέχθη τό φως 
τής ήμέρας· άστραπαί διέσχιζον τόν τρομερόν ε
κείνον γνόφον, τρομερότατος δέ κεραύνειος κρότος 
ήκούετο πανταχόΟεν. Μετά ταύτα ή ήμέρα επα
νήλθε πάλιν δπως φώτισή τήν πεδιάδα ταύτην, 
τήν όποίαν βλέπεις, πλήν φ ευ ! α ί ήλιακαί ά- 
κτΐνες ούδέν άλλο έφώτισαν, είμή λίθους διαφό
ρου μεγέθους καί σχήματος. "Ολοι οι παίζοντες 
καί χορεύοντες εκείνοι άνοσιουργοί μετεβλήθησαν 
είς πέτρας, α ιτινες άπετέλεσαν διάφορα άθροί- 

σμ ατα ή συμπλέγματα, ώς ήσαν οι δυστυχείς 
εκείνοι χωρικοί. ‘Ο σωρός ούτος τών εννέα πε
τρών παριστα τόν εθνικόν μας χορόν ή μεγάλη 
αύτη έπιμήκης πέτρα εινε τό κάνιστρον τής νεο- 
νύμφου, τό όποιον εφερον επί κεφαλής έν θριάμ- 
έω οι συγγενείς της προς έπ ίδ ε ιξ ιν  αί άλλαι 
αύταί πέτραι εισίν οί τάς όμάοας καί τάς σφαίοας 
π α ίζ ο ν τ ε ς . . . .  Ιδού, Κύριέ μου, ή αληθής Ιστο
ρία τού μέρους τούτου, τό όποιον άποκαλούμεν 
πάντοτε A ί χ  ο ρ ε ύ ο υ σ α ι π  έ τ  ρ α ι. a 

‘Η βαθεΐα πεποίΟησις τού άφηγουμένου μοι τό 
συναξάριον τούτο αμαξηλάτου μεγάλην σχείόν 
μοί έπροξένησεν έντύπωσιν. ‘Εάν δέν έδιδα όλως 
διόλου π ίστιν είς τον χ ο ρ ό ν  τ ώ ν  π ε τ ρ ώ ν ,  
έ-ίσ τευα  δμως σταθερώς καί πιστεύω πάντοτε 
είς τάς ύπό τού πλούτου προσγιγνομένας τ*/) άν- 
θρωπότητι συμφοράς καί πληγάς, δταν οί εχον- 
τες αύτόν είσ ίν ασεβείς καί οκνηροί, καί είς παν

αλλο καταγίνονται ή πρός άνακούφισιν τής π α -
σχουσης ανΟρωπότητος, καί πρός εύποιίαν τοϋ 
πλησίον.

eP.

Ο ΛΡΧ£2Ν Θ Ε 010Σ Ι0Σ .

άπιστοι έίσέβαλον είς τήν χώραν ήμών, 
διά νά άρπάσωσι τάς γυναίκας καί τά παιδία 
μας· καί τά μέν παιδία βάλλουν επ ί τών έφ ιπ . 
πίωντω^ιρπρό αύτών, τάς δέ γυναίκας όπισθεν 
αύτών επί τών γλουτών τού ίππου, καί κρατού- 
σιν ενα δάκτυλον τών δυστυχών εκείνων μεταξύ 
τών όδόντων των. (*)

‘Ο νΑρχών Θεοδόσιος ύψωσε τήν σημαίαν του, 
κ α ί περί αύτήν συνήχθ ησαν οι τρεις ανεψιοί καί 
.1 δεκατρείς αύτού έξάδελφοι. Πάντες είσί κεκα- 

λυμμένοι ύπό λαμπρών πανοπλιών, καί επί τών 
ενδυμάτων αύτών φέρουσι τόν άγιον Σταυρόν, καί 
φυλακτήρια διά νά τούς προφυλάττωσιν άπό τήν 
δυστυχίαν.

*Αφού δέ ό νΛρχων Θεοδόσιος ΐππευσεν, είπεν 
είς τήν γυνα ΐκά  του Ευφημίαν, ή οποία έκράτει 
τούς χαλινούς τού ίππου:

cc Λάβε, ώ Εύφημία, τό έξ ήλεκτρου τούτο π ε . 
ριδέραιον καί φύλασσέ το· καί άν μέν γ4σαι π ι
στή είς έμέ, θά μείν^ άκέραιον, άν δέ άπιστή- 
στρς, άν τούς δρκους, τούς όποιους μοί έδωκας ε
νώπιον τού Θεού, παραέ^,ς, θά κοπ^ πάραυτα τό 
νήμα, ώ Εύφημία, καί οι κόκκοι Οά πέσουν κα
τά γής. »

Καί άνεχώρησε, καί ούδείς έμαθε πλέον περί 
αύτού, ή δέ γυνή  του έφοβήθη* μή 'έφονεύθη, ή 
«λή οι νΑραβες άπήγαγον αύτόν αιχμάλωτον είς 
τήν πατρίδα των!

Ά λ λ ά  μετά τρεις σελήνας ό Σπυρίδων Πέ- 
τροδ^κ επανήλθε. Τά ^νδύματά του ήσαν κατε- 
σχισμένα, καί έτυπτε τό στήθος του· είπε δέ:

κεφαλήν το ν  έγώ δέ μόλις ήδυνήθην νά σωθώ, 
δ,ιαφυγών τούς εχθρούς! λ 

Τότε ή Εύφημία άφήκε μεγάλην φωνήν, καί 
πέσασα κατά γής έκυλινδεΐτο, διαρ^ηγνύουσα ζ χ  
ίμάτΓά της. Ά λ λ ’ ό Σπυρίδων είπε: «: Διατί νά

(*) ό  τροττος το5 τνυς αιχμαλώτους «Τνε συντ,Οί-
στατος προ πάντων πα^ά ιοΓς Αραψ'.ν* »ις τήν παραμικροτ^αν 
ςωνήν τον θψ α το ; των, το3 χς'πτvjic υ.ι το^ς όδονταςτον δάκτυλον.



θλίβεσαι τόσον; οέν υπάρχουν είς τήν χώραν καί 
άλλοι άνδρες καλοί; »

Καί τήν άνήγειρεν 6 προδότης ουτω, καί την
παρεμύΟησεν.

‘Ο κύων του Θεοδοσίου ύλάκτει έπ ί τφ  Οανα- 
τφ  αύτού, καί 4 ίππος του έχρεμετιζεν, αλλ η 
γυνή  του Ευφημία έπαυσε τα οακρυα της, και 
τήν αύτήν εκείνην νύκτα κατεκλίΟη με τα τού προ
δότου Σπυρίδωνος.

‘Ο βασιλεύς είπε τφ  Άρχοντι Θεοδοσίω: ct "Γ- 
παγε είς τον πύργον μου εις Κλίσσαν, καί ειπε 
είς τήν βασίλισσαν νά ελΟ-ρ να με ευριρ εις το 
στρατόπεδόν μου. » Καί ό Θεοδόσιος άνεχώρησε 
καί ώδοιπόρησε, χωρίς νασταΟ^που, τρεις ημέ
ρας καί τρεις νύκτας.

Καί οτε έφθασεν έπ ί τάς δχΟας τής λίμνης 
τής Κατίνας, είπεν εις τούς Ιπποκόμους αύτού 
νά στήσωσι τήν σκηνήν του, καί αύτός κατέβη 
προς τήν λίμνην νά π ί^ . Ά λ λ ’ ή λίμνη ήν κε. 
καλυμμένη υπό πυκνού ατμού, καί ήκουέ τις συγ- 
κεχυμένας φωνάς έκ τού αναβρασμού εκείνου.

Το ύόο>ρ έκινεΐτο καί άνέβραζεν ως ή συστρο- 
φή τού Ίεμ ίζα , όταν βυθίζεται υπό τήν γην. "Ο
ταν δέ ή σελήνη άνέτειλεν, ό κοχλασμός εκείνος 
κατέπαυσε, καί ιδού στρατιά δλη νεανίσκων εφ
ίππου έ κάλπαζε ν έπ ί τής έπιφανείας τής λίμνης 
ώς εί ήτο παγωμένη. ΚαΟοσον οε ηγγιζον προς 
τήν όχθην, καί άνθρωποι καί ίπποι έμεγεθύνον- 
co, με/ρις ού κατέστησαν ώς γ ίγα ντες  υψηλοί, 
καί τάγματα συνίστων καί εύρύΟμως έβάδιζον, 
χωροΰντες διά τής πεδιάδος καί άλλόμενοι.

Καί ένίοτε μέν καθίσταντο άμαυροί ώς ό ζό
φος, άλλοτε δέ έβλεπες τήν χλόην διά τών σω
μάτων των, άλλοτε τά όπλα των ήκτινοβόλουν
καί έφαίνοντο όλοι πύρ.

Αίφνης μαχητής τις, αν α 6 αίνων μέλανα ίππον, 
εξέρχεται τών τάξεων τού στρατού, καί φΟας 
έμπροσθεν τού Θεοδοσίου, περιέστρεψε τόν ίππον 
του, καί έδειξεν ότι ήθελε νά πολεμήστρ πρός 
αύτόν. 'Τότε δ Θεοδόσιος έκαμε τό σημειον τού 
σταυρού τρις, καί κεντήσας τόν ύπερήφανον ίπ 
πον του, έπετέΟη κατά τού φάσματος, άφείς τούς 
χαλινούς καί καταβιβάσας τήν λόγχην.

Όκτάκις άπηντήΟησαν έν μέσφ τής πορείας 
αύτών, καί όκτάκις αί λόγχαι των έλύγισαν έπί 
τών θωράκων των ώς ίριδος φύλλα . Άλλ* εις έ- 
κάστην συνάντησιν ό ίππος τού Θεοδοσίου έπι- 
πτεν είς τά γόνατα, διότι 6 ίππος τού φάσμα
τος ήν πολλφ αύτού ισχυρότερος.

α: "Ας πεζεύσωμεν, είπεν ό Θεοδόσιος, καί ας 
πολεμήσωμεν πεζοί απαξ ακόμη! »Τότε τό φάν
τασμα έπήδησεν άπό τόν ίππον αύτού, καί ωρ-

μησε κατά τού γενναίου Θεοδοσίου· άλλ* έκ πρώ
της προσβολής έπεσε, χωρίς νά τό ώφελήσ·/} ού
τε τό υψηλόν σώμα, ούτε ή μεγάλη ισχύς του.

cc Θεοδόσιε! Θεοδόσιε ! μέ ένίκησας ε ίπ ε τό' 
φάσμα· ώς λύτρα μου θέλω σοί δώσει μίαν συμ
βουλήν — μήν έπι στρέψες είς τήν οικίαν σου, 
διότι έκεΐ σέ περιμένει ό θάνατος!»

‘II σελήνη έκρύβη όπισθεν τών νεφελών, καί 
έν τώ αμα καί μαχητής καί στρατός, τά πάντα 
διεσκεδάσΟησαν ώς ατμός, ήλίου έπιφανέντος.

cc Μωρός ό παλαιών πρός τόν διάβολον! είπε'/ 
ό Θεοδόσιος. Ένίκησα δαίμονα, καί έκ τής νίκης 
ταύτης δέν έκέροησα άλλο, παρ’ οτι κατεπόνησα 
τον δυστυχή ίππον μου καί έλαβον πρόρ?>ησιν έπ- 
αρίστερον. Ά λλά  δέν Οά μέ έμποδίσιρ αΰτη τού 
νά έπανίδω τήν οικίαν μου καί τήν Ευφημίαν. »  

Καί τήν νύκτα, υπό τής σελήνης φωτιζόμε
νος, έφθασεν είς τό κοιμητήριον τών Μετανοούν- 
των. Είδεν Ιερείς καί θρηνωδούς μεΟ’ ένός νεκρο- 
Οάπτου πλησίον τάφου νεωστί άνορυχΟέντος, και 
πλησίον τού τάφου ήν νεκρός τις με τό ξίφος 
είς τό πλευρόν του, κε καλυμμένος τήν κεφαλήν 
διά μαύρου υφάσματος.

Καί ό Θεοδόσιος, έπιστήσας τόν ίππον αύτού, 
«: ΝεκροΟάπτα, ε ίπ ε , ποιον θάπτετε είς τό μέρος 
αυτό; »  Καί ό νεκροΟάπτης άπεκρίνατο, cc Τόν 
Άοχοντα Θεοδόσιον, ό όποιος άπέΟανε σήμερον, d 

‘Ο Θεοδόσιος ήρχισε νά γελα  διά τήν άπάντη- 
? ίν  του, άλλ’ ή σελήνη έκρύβη πάλιν καί τά πάν
τα διεσκεδάσΟησαν. 'Όταν δέ έφΟασεν είς τήν 
οικίαν του, ένηγκαλίσθη τήν γυναΐκά του.

<r Εύ^ημία, δός μοι τό περιδέραιον έκεΐνο, τό 
τό όποιον σοί ένεπιστεύΟην πριν άναχωρήσω. II ε- 
ρισσοτέραν π ίστιν δίδο) είς τό εξ ηλέκτρου περι- 
δέραιον έκεΐνο, παρά είς τούς δοκούς γυναικός. »  
Καί ή Ευφημία είπε, α: Σοί τό δίδω. 2>

Ά λλά  τό μαγικόν έκεΐνο περιδέραιον είχε κο
πή , καί ή Ευφημία είχε κατασκευάσει έτερον 
πανομοιότατον καί δηλητηριασμένο'/. <ε Δεν εινε 
τούτο τό περιδέραιον μου! είπεν ο Θεοδόσιος. —· 
Μέτρησε τούς κόκκους του, είπεν ή γυνή  του* 
γνωρίζεις οτι είχε έξήκοντα καί έπτά. »

Καί ό Θεοδόσιος ήρίΟμει τούς κόκκους με τούς 
δακτύλους του, τούς όποίους έβρεχε με τόν σ ίε
λόν του άπό καιρού είς καιρόν, καί τό δραστή- 
ριον δηλητήριον ώλίσΟαινε διά τού οέρματοςτου. 
"Οτε δέ έφΟασεν είς τόν εξηκοστόν έκτον κοκκον, 
άφήκε βαθύν γογγυσμόν καί έπεσε νεκρός.

Π. Γ«

■

ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑ.

ίΟ κοράλλιον εύρίσκεται καθ’ όλην σχεδόν 
τήν εκτασιν τής Μεσογείου θαλάσσης, ά λλ ’ ά . 
ναπτύσσεται ιδίως κατά τάς Άφρικανικάς άκ
τάς, καίτοι τό έν τα ΐς βορείοις άκταΐς τού μέ
ρους τούτου τού κόσμου εξαγόμενον έχει χρώμα 
ήττον στιλπνόν καί ζωηρόν τού εξαγομένου είς 
τάς μεσημβρινάς άκτάς τής Ευρώπης.

Τό κοράλλιον εινε μικρόν δενδρύλλιον, ή μάλ
λον θάμνος, στερημένος φύλλων καί άντί π λα 
τέων ριζών βασιζόμενος έπί καυλού, δστις προσ
αρμόζεται έντελώς έπί τής έπιφανείας τών σω
μάτων, έφ’ ών άναπτύσσεται· είς τρόπον ώστε 
εΐνε δυσκολώτατον νά άποχωρίστρ τις αυτό άπό 
τών σωμάτων τούτων, μεΟ* ών φαίνεται τρόπον 
τινά συγκεκολημμένον.

‘II αύξησις τού κοραλλίου δέν έξαρταται έκ 
τού ύποστηρίζοντος αυτό καυλού, τού έπέχοντος 
τόπον ρίζης, ά λλ ’ ύψούται είς άπλούν συνήθως 
στέλεχος, ούτινος ή μεγαλιρτέρα διάμετρος δέν 
υπερτερεί ώς έπί τό πλεΐστον τούς δύο δακτύ
λους. Έκ τού στελέχους ή κορμού τούτου φύον
ται κλώνές τινες, οΐτινες διακλαοίζονται πολλα- 
πλασιαζόμενοι άφ’ εαυτών, καί έπί τών όποίων 
είσ ί διεσπαρμένα», μικραί κογχύλαι έν εΐδει με- 
λισσείων κυτταρίων, έν έκάστφ τών όποίων εμ
φωλεύει είς πολύπους (*), δστις, ένεκα τών κε- 
χρωματισμένων καί σπινΟηροβολούντων περί αύτόν 
ανιχνευτήρίων του, ' ομοιάζει πραγματικώς μέ μι
κρόν άνθος.

Καίτοι δέ έστερημένον £ίζης to  κοράλλιον, 
κρατείται όμως μετά τής αύτής δυνάμεως είς 
^ούς βράχους, μεΟ’ όσης δενδρύλλιον πεφυτευ- 
μένον έν τ·?ί γ*β, μέ μόνην ταύτην τήν διαφοράν 
δτι οί κλάδοι του, άντί νά φύωνται πρός τά άνω, 
%ίσίν έξ έναντίας έστραμμένοι πρός τά κάτω, ό- 
περ ευκολύνει άρκούντως τήν έκρίζωσίν του.

‘Η αλιεία τού κοραλλίου γ ίν ετα ι ώς έπ ί τό 
πλεΐστον είς τήν ’Αφρικήν, καί παρετηρήΟη δτι 
είς πούς τού προϊόντος τούτου είς βάθος 8 μέ- 
χρι 10  όργυιών, δαπανα οκτώ έτη δπως φθάστρ 
εις τήν μεγαλ^τέραν του άνάπτυξιν, καί δεκα
πέντε έτη είς βάθος 13 μέχρις 20 όργυιών. ‘Η 
αλιεία δέ αΰτη εΐνε λ ίαν έπικίνδυνος ένεκα τών

(*) Εΐδ',ίλεν είς TO-resi κοράλλινων νήσων άρΟρον (Φυλλαδ. έ.) 
ποϊχεντουιχ οί φυσιολογοι δνοαχζουσι π ο λ ύ π ο δ α ς ·  ά ν  t- 
χ  ν ε w τ  τι ? ι α δέ αύτών καλούνται |*ικραί τινις κιχρω|Αατισ|λέ- 
νχι και εύκίνϊ,τοι Τνες περι το στο'υ,α των, δι’ ών, προάγοντα τά 
t ντοαα ταΰτα το ατοαχ ίξω του κυττάρου, λααβχνουσι τήν 
τρο^τ,ν των ί/. του .3αλασσί&υ 0'<5χτος. Σ. Μ.

άφθονούντων ώς έπ ί τό πλεΐστον είς τάς θα λά σ . 
σας ταύτας καρχαριών. Ιδού δέ ό τρόπος, καθ’ 
ον έκτελεΐτα ι αΰτη:

’Οκτώ άνδρες, πάντες άριστοι κολυμβηταί καί 
δύται, έπιβιβάζονται είς μεγάλην λέμβον, ήτις 
συνήθως καλείται Κ α ρ ο λ ί ν η ,  καί δένοντες 
σταυροειδώς δύο χονδρά ξύλα ή δοκούς, προσκολ- 
λώσιν είς τάς τέσσαρας αύτών άκρας δύο στερε
ότατα δίκ τυα έν ειόει σπυρίοων έ^τώμέσφ του 
σταυρού προσδένουσι στερεόν σχοινίον, καί ουτω 
παρεσκευασμένην καταβιβάζουσι τήν μηχανήν 
ταύτην είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης, προλαμ- 
βάνοντες νά προσΟέσωσιν είς αύτήν τό άνάλογον 
βάρος, δπως βυθισΟ^ εύκόλως.

‘Ο δύτης συνοδεύει αύτήν καί σπρώχνει τάς 
άκρας αύτής πρός τά κοιλώματα τών βράχων, 
είς τρόπον ώστε νά περιελίσσεται τό κοράλλιον 
εις τάς όπάς τού δικτύου. Τότε τό πλήρωμα ε
λαύνει μετά δυνάμεως τήν λέμβον, καί οΰτως 
άποσπα. τό κοράλλιον. Συμβαίνει συνεχώς ώ στε 
ό δύτης νά άνέρχηται είς τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης καΟτρμαγμένος, κατά συνέπειαν τών 
άμυχών καί τών πληγών, ας έπροξένησαν αύτώ 
οί κλάδοι τών κοραλλίων. Έ νίοτε δεν άναφαί- 
νεται ποσώς, καί τότε έννοούσιν οΐ σύντροφοί του 
δτι καρχαρίας τ ις  κατέφαγεν αύτόν άντικαθι- 
στώσι δέ αύτόν διά τίνος τών συντρόφων του, 
δστις μετά τής μεγαλτρτέρας άφοβίας καί άτα- 
ραξίας κατέρχεται είς τήν έπικίνδυνον ταύτην 
έργασίαν.

01 έργάται ούτοι άπέρχονται είς τήν αλιείαν 
ώς ό στρατιώτης είς τόν πόλεμον, άναθέτοντες 
έαυτούς είς τήν πρόνοιαν τού ούρανού, καί έχον- 
τες τήν πεποίθησιν οτι, αν ν4νε πεπρωμένον νά 
άποθάνωσι, τίποτε δέν δύναται νά άναχαιτίσ^ 
τήν άμετάκλητον ταύτην άπόφασιν τής Ειμαρ
μένης. 4Ρ·

0  ΠΟΙΗΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΛΦΟΠΟΓΛΟΣ (^).
*· * r  ̂- ' V  ̂ f

άνθρωπίνη φύσις παρουσιάζει ήμίν ένίο
τε έκπληκτικά τ ινα  φαινόμενα, τά  όποια μάτην 
πειρώμεθα νά κατανοήσο)μεν, ώς τά παράδοξα 
έκεΐνα μετέωρα, ών ή φύσις έστίν άκατανόητος.

(*) Μία τών πρ ^ ίσ ιω ν ττ,ς fe η  τ  α λ ο φ ο υ εστιν οπως κατχ- 
στήση  γνωστά τω Πανίλλτινιω -ΐτολλά Ια τών συγχρόνων άτ^αων^ 
άτινα , ώς Ικ ττ,ς 2ξιδιασαίν7)ς πχιδε(χς και της ίκανοπατος των 
Ιν γ^ν«, Ή|ν ρ.βγχλτ;τ^ραν κχτέχουσιν iv τα ις κχρδίαις ή;λών 
θ/σιν. Κατά τχυτχ, υιιτβξυ τών άςιολογωτ^ρων βιογρχφιών τ ίς  
άρχαιοτητος, διν 6^.ojxiv λ ιίπ ιι  νάιταρχθ^τωαιν συνιχώς κχι πολ
λών συγχρόνων ιπισπαοττίτων τάς βΐ9γρχφ(ας.



ΠολλαΙ βΐς τήν Ιστορίαν του ανθρωπίνου βίου 
άναφέρονται πρόωροι αναπτυςεις, καί από του 
θαυμασίου εκείνου ‘Ερμογένους, (*) οστις δεκα- 
πενταετής έφιλοσόφει, πόσα άλλα μοναοικα φαι-

τυπα ευφυΐας είσ ί προορισμένα επί τινα μονον 
ysovov νά κινώσι τόν θαυμασμόν μας, καί έ
πειτα νά έκλείπωσιν έκ μέσου ήμών, απαραλλα- 
κτα ώς τά φωτεινά εκείνα μετεωρα, ατινα σέλα. 
γίζουσι μέν επί τινας στιγμας μετα τής μεγα- 
λγ,τέρας λαμπρότατος τό κυανοΰν τών ουρανίων 
εκτάσεων, άλλ ’ εξαφανίζονται α'.«ν/,ς σβυνόμενα 
ή πίπτοντα εις άπόχβντρίν τινα γωνίαν τοϋ ή-
μ ετέρου πλανήτου.

Πολλοί νεανίαι, χρηστάς παρέχοντες δια το 
μέλλον τάς ελπίδας, έκίνησαν πραγματικώς τόν 
θαυμασμόν ήμών, καί κατέπληςαν οια τής προ
ώρου διανοητικής άναπτύξεως και ευφυΐας το>ν 
τον κόσμον· πλήν, φαίνεται, ή φυσις κατ αν
τίστροφον λόγον τής οιανοητίκής αυτών αναπτυ- 
ξεως έσμίκρυνε τήν σωματικήν των αναπτυξιν, 
και οΰτο)ς ό αιθέριος και μέγας αύτών νους, μή 
δυνάμενος νά περιληφθγί είς το ελαττωματικόν 
εκείνο σώμα, οιέρ^ηξεν αυτο ταχέως καί άπεπτη 
πρός ύψηλοτέρας σφαίρας. Πολλά τοιαύτα άγλα ι- 
σματα έκλείψαντα έκ μέσου ήμών έ/ομεν νά 
Ορηνήσωμεν, ιδίως δε τόν χαριτόόρυτον και κλει
νά ς τάς ελπίδας ευθύς έξ αρχής παρασχόντα 
νεανίαν ποιητήν Ξενοφώντα ‘Ραφόπουλον, το ά- 
γλάϊσμα τής Σμύρνης, τόν χρηστόν εκείνον νέον 
και εραστήν τών Μουσών, οστις έουσεν εις ήλ ι
κίαν 2 1  ετών τήν 9 Φεβρουαρίου 1852.

Νέος έτι τήν ήλικίαν, πολύ νέος, παρείχε τά 
σημεία έξοχου ευφυΐας, καί έκίνει τόν θαυμα
σμόν πάντων τών γνωρισάντων αυτόν. ’Εννεα
ετής έγραψε διάφορα ποιημάτια, ατινα έξέδο>κεν 
άνωνύμως· έκτοτε ή σπουδή και ή μελέτη τών 
* ραμμάτων των πατρψων ητο το μονον μελημα

(·) fepu.oγενης 'ο Τ*ρσεΙ>ς, υίος του Καλλίπου, ζών π ιρ ι το 100 
Ιτο; π ? . Χρ. *φ·«;Αίζ*το διά τ*ν ρητορικήν, και διχαπινταετνι 
οντατον τ,κουσι ιχετά {/.εγίστου Οαυ^ασμου ό Καισαρ Μάρκος Αυ- 
&τ,λιος Αντώνιος. Μετά δύ· χρονους *.ρχισι νά δοξάζεται και μι 

άλλ* ι ίς  το είκοστ'ον π ί^πτον ίτος ττ,ς ήλικίας τοϋ 
f/,χιιν ίξ  ολοκλήρου το |U.vu;j.ovikov του, και δΐν τοδυνΜτ, πλέον νά 
το άναχτήστ,. έφΟασεν ε!ς έσχατον γτ,ρα;, ζών ώς απλούς άνθρω
πος και απαίδευτος, δΓο και ίπεριπαίζετο ύπο το5 σοφ. ιστού Αν 
τιοχου, βστις τον εαΐίνυσιν οτι νϊτο εν παισι ιχεν γίρων, εν $'ι 
•>ίρ0υσι παΓς. Μ«τά τ\\ θάνατον του άνέτιαον τ^ σώ|χά το* κα\ 
ευρον τίιν καρδιάν του τετριχωιχίνην. Πιρι το 18ον ετος ττ,ς tj- 
Χικίας του βυαγραψι π ιρ ι ^ητορικίς βιολία π ίν τ ι, και διάφορα 
άλλα {.ητορικνίς διινοτ^τος και τήςντις |*εστα Συγγρά^αατχ.

του, ή μόνη του ευχάριστος ένασχόλησις. Ά δύ- 
νατον ήτο νά τόν άπαντήσ^ τις άνευ β ιίλ ίου ά„ 
νά χεΐρας, καί κατ’ αύτάς τάς ώρας τής ήσυχίας 
και άναπαύσεως, ποτέ δέ ό κάλαμος δέν έλειπεν 
έκ τών χειρών του. Μελέτη και γραφή, ιδού ό 
σύντομος βίος του! Πόσον δέ έγνώριζε νά ώφελή- 
τα ι έκ τής άναγνώσεως τόσον τών προγονικών 
άριστουργημάτων δσον και τών συγχρόνων, καί 
όποια λαμπρά μαθήματα ήξευρε νά άρύεται ές 
αύτών, τούτο μαρτυρούσιν άρκούντο>ς τά χαρίεντα 
προϊόντα τής άώρως σδεσθείσης διανοίας του, ά- 
τινα κατίλειπεν ήμιν άφθονα, καί ατινα άνα- 
γινώσκομεν ούχι άνευ θαυμασμού τίνος. Έρανι- 
σθεί; έκ τής Θιερσείου Ιστορίας τό έπεισόδιον 
τής έν Τραφαλγάρ ναυμαχίας, έπλεξεν αύτότο- 
σούτω ζωηρώς καί χαριέντως, ώστε δύο ταύτο- 
χρόνως ‘Ελληνικά», εφημερίδες έπροθυμοποιήθησαν 
νά τό καταχωρίσωτιν εις τά ; επ ιφυλλίδας των.

Εις ήλικίαν δεκατεσσάρων ετών έςέδ.οε το οντω; 
χαρίεν Περιοδικόν Σύγγραμμά του Λ ι τ ρ ε ι ς  
X ά ρι  τ ε ς, ούτινος τά φανέντα τρία ή τέσσαρα 
φυλλάδια μαρτυρούσι τήν φιλοκαλίαν και τήν σπά
νιάν τού νεαρού έκδοτου εύφυιαν. Δεκαεξαετής ο* 
συνέγραψε λαμπρόν καί παθητικώτατον μυθιστό
ρημα, Ιστορικήν έχον τήν ύφήνπλήρες δέ τραγικω^ 
τάτων περιπετειών και ποιητικών καλλονών, όπερ 
αρκούντως έκίνησε τόν θαυμασμόν τών ομογενών, 
δημοσιευθέν προ χρόνων ύπό τό όνομα Τό φρΐ -  
κ τ ό ν  λ ά θ ο ς .  Ηολλάς άφήκε τάς εντυπώσεις καί 
τρυφερώτατα ένέπνευσεν αισθήματα είς τά ; συν- 
αισθανομένας καρδίας άμφοτέρω.ν τών φύλων ήά- 
νάγνωσις του ωραίου τουτου μυθιστορτ,ματος, επι 
πολύν δέ χρόνον ό μικρός Συγγραφεύς τού J«I> ρ ι-  
κ τ ο ύ λ ά θ ο υ ς  άπέβη τό άντικείμενον. τού γενικού 
θαυμασμού. Τοσούτον δέ έπιτυχώς ό νεανίας ποι
ητής έτραγωδησεν έν τφ  καθαρψ τουτφ προιοντι 
τής διανοίας του τά πάθη τής άνθρωπίνης καρδί
ας, ώστε καί αύτών τών Ευρωπαίων δένδιέφυγ* 
τό περίεργον όμμα, και ή ύπόθεσις τού μυθιστο
ρήματος τούτου έχρησίμευσεν ώς ύπόθεσις συγκι
νητικού δράματος, τίτλον φέροντος La c r o i x  
ρ Γ Ο t C C t Γ i C C? καί δημοοιευθέντος πρό τινο; 
έν ΙΙαρισίοις, έν τφ  προλόγφ τού όποιου γ ίν ετα ι 
μνεία μετ’ έπαίνων τού *Ελληνος Συγγραφέως.

ΙΙολλά^άλλα ποιημάτιά του, είς διάφορα Περιο
δικά συγγράμματα και είς εφημερίδας σποράδην 
άπαντώμενα, τυχόντα οε άριστης υποοο^ής υπό 
τού Πανελληνίου, διαλαλούσι τήν δόξαν τού τρυ
φερού ποιητου· διάφορα δέ κατέλειπεν έργα άνεκ- 
δοτα, καί άλλα ήμιτελή καί έπιθεωρήσεως χργ;- 
ζοντα, διότι τό σκληρόν δρέπανον τού θανάτου 
έθέρισεν άώρως τόν συμπαθή τούτον κρίνον.
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Πόσα καλά δέν έπρεπε νά περιμένη τις άπό τοι. 
αύτην ευφυΐαν! Ευδαίμων όντως ή γεννήσασα 
αύτόν πατρίς, τρισβυδαίμων δέ καί ή τεκούσα 
μήτηρ, πλήν δυστυχείς άμφότεραι, διότι τήν ό. 
λ ίγην χαράν, ήν ήσθάνθησαν, μετέβαλλεν εις π ι
κρά δάκρυα καί είς θυμοβόρον άλγος ό απρόοπτος 
θάνατος του προώρως έξανθήσαντος τούτου άνθους!

θαυμασταί τών πολλών άξιοθαυμάστων προτε
ρημάτων σου, πολύκλαυστον τέκνον χρηστών ελ
πίδων, νεαρέ ποιητά τής Σμύρνης Ξενοφών ‘Ραφό- 
πουλε, θρηνουμεν έν σοί τήν χάριν καί ευφυΐαν, 
καί εις τήν άνάμνησιν τών τόσων σου πλεονεκτη
μάτων δέν δυνάμεθα νά κρατήσωμεν τό δάκρυ τό 
£έον άφθόνως. Πλήν δέχθητι αύτό ώς Ιεράν σπον
δήν, έκχυνομένην έπ ι τού τάφου σου, υπό τήν πέν- 
Οίμον ιτέαν τού όποιου καθεύδεις τον νήουμον τή ί 
αθανασίας ύπνον, βαυκαλιζόμε^ος ρ θ ’ότε ύπό τών 
χαριέντων ποιημάτων σου, δτινα κατέλειπες 
ήμιν ώς κειμήλια, καί ατινα χρέος Ιερόν έχομεν 
νά έπαναλαμ^άνωμεν άδιακόπως, μέ/ρις ού οί κα. 
λοί κάγαθοί συγγενείς σου εύδοκήσωσι νά παρέ. 
ξωσιν ήμιν τήν έξοχον βύχαρίστησιν του νά ΐδω . 
μεν τά διάφορα άνθη τής λαμπρας φαντασίας σου 
.εις μίαν συντεθέντα ανθοδέσμην.

‘ II αισθηματική ‘Επτάλοφος προθύμως θέλει 
παρέχει τάς στήλας αυτής όσάκις, πρόκειται νά 
μέλύιρ ό καΟεύδο>ν Ξενοφών ώς άπό τού τάφου 
κύκνειόν τι ασμα, καί θεω ρεί έαυτήν ευτυχή διό
τ ι συντελέσει έν μέρει είς άπαθανατισμόν τών 
ώραιοτέρων προϊόντων ^ής διανοίας αύτού. Τις θά 
πιστεύστρ ότι δεκαπενταετής συνέθεσ* τό χαριέ- 
στατον ειδύλλιον, δπερ καταχωρίζομεν σήμερον 
έν τ ,̂ σελίδι τής ποιήσεως, εφάμιλλο ν τών ε ι
δυλλίου τού Θεοκρίτου καί Βίωνος καί Μόσχου;

‘11 θλίψις, ήν έπροξένησεν ό άωρος θάνατος 
τού νεαρού το.ύτου ποιητού, ήτο γενική , καί έ- 
Οεωρήθη ύπό τού Πανελληνίου ώς κοινόν ατύχη
μα. ‘Ο περιοδικός τύπος άνήγγειλλεν ότι ού σμί- 
κρόν κενόν άφήκεν ό πρόωρος ούτος θάνατος, ό 
δέ αξιότιμος εκδότης τής Έφημερίδος τής Σμύρ
νης, όστις έχαιρε τάς συμπαθείας του νέου ποί- 
ητού, έδήλωσεν ιδίως τό αίσθημά του, παραχωρή- 
σας εν τίρ πενθησάσιρ έφημερίδι του τόν τόπον, 
ον ήθελεν άποποιηθή καί είς τό κάλλος καί είς 
τό γένος καί είς τόν πλούτον, καί ώς τελευ- 
ταΐον αποχαιρετισμόν τό παρά πόδας γλαφυρώ- 
τατον έπικήδειον έκφωνήσας:

cc ^πω λέσαμ εν μίαν ώραίαν, μίαν φιλότιμον 
ψυχήν. ’ Εκ τής χορείας τής νέας γενεάς τής 
Σμύρνης άπέπτη, άγαπητοίμου φίλοι, Εν πνεύμα 
ευφυές καί άνθηρον, μία καρδία ευαίσθητος, εύ- 
γενής καί γεννα ία .

« Τ ο ν  Ξενοφώντα ‘Ραφόπουλον κατέφλεγεν δ 
ερως τών γραμμάτων, ό έξοχος ούτος πρός τάς 
θυγατέρας τής Μνημοσύνης πόθος, όστις ποτέ δέν 
αναπαύεται, άλλ* αυξάνει ύπερ£αλλόντως καθό
σον σχετίζετα ί τ ις μετ’ αύτών, καί όστις πολλάς 
ενθέρμους ψυχάς τώ τάφψ ποοπέμψας έθυσίασεν 
είς τά πρόθυρα του περιφανούς καί ύψηλού Παν
θέου, οπού φυλάττετα ι ό άστερόεις στέφανος δευ- 
τέρας τινός άθανασίας, τής αθανασίας τής επ ιγ ε ί
ου, πρός ήν ό δρόμος εινε φεύ! ούχ’ήττον τού πρός 
τήν ουράνιον Ικείνην, άκανθώδης καί δύσβατος.

«:Τψόντι· άν έπρόκειτο νά έγείρωμεν είς τόν 
Ξενοφώντα Φαφόπουλον μνημεΐον, αν ε ις τά ςχ ε ι-  
ράςμου έδίδετο ή σμίλη τής τέχνης τού μαρμα- 
ροποιού, τοιαύτην τινά ήθελον έγγλύψει εικόνα 
έπ ί του στερεού λ ίθου·— τόν Ξενοφώντα ‘Ραιοό- 
πουλον, κλίνοντα τό γόνυ καί άποθνήσκοντα προ 
τού άδαμαντίνου τεμένους τών Πιερίδων, καί ε
κεί πέριξ διεσπαρμένα, λύραν τινά τεθραυσμέ- 
ν/;ν, δ^δα σβεννυομένην καί βίβλους· τάς βίβλους 
τών άνδρών, τούς όποιους ήξίωσαν άσπασμού 
κατά διαφόρους έποχάς αί Μούσαι είς τούς σε
μνούς των έρωτας, καί είς τήν μελέτην τών όποι
ων ό νέος ούτος έκ τρυφερας ήλικίας ένέκυπτεν 
άκορέστως, εύρίσκων αύτόθι τάς ποθεινοτέρας καί 
ίσως μόνας τέρψεις του. Διότι αί συνήθεις τών 
νέων διασκεδάσεις δέν είδα νά ήσαν αί ίδικαί του 
ποτέ.

<c Τώρα, ιδού ό Ξενοφών ‘Ραφόπουλος ενώπιον 
ήμών νεκρός. Δέν έργάζεται πλέον ό νους· ή λαμ - 
πάς έσβέσθη. Δέν πάλλει πλέον ή καρδία τούς 
καλούς παλμούς εκείνους τής συλλήψεως μια* 
ιδέας, ήτις, όταν μάλιστα έξεφράσθη καθώς 
έσκίρτησεν εντός τών στέρνων τού ποιητου της, 
τψ  φαίνεται τιμαλφεστέρα διαδήματος. Ούτε, ά- 
κινητών τήν ώραν ταύτην, κατέχεται ύπό τών 
εκστάσεων, καθ’άς ό μέν νους τού ποιητού εΐν* 
Χε;.ουδ"ίμ, τό δέ μέτωπον όρος Σινα, φλεγόμενον 
καί φέρον ώσανεί Θεόν.

<t *Ll \ ή φλόξ αύτη, έντός τής ψυχής έμφω. 
λεύουσα, καταβϊ£ρώσκει καί τήκει τό σώμα ! τό 
πιστεύω· καί ή ζωή καταναλίσκεται ταχύτερον. 
Ούτως ή ζωή τού Ξενοφώντος ‘Ραφοπούλου κα- 
τηναλώθη, εύρούσα άλλως τε καί τό πτωχόν σώ
μα ά£ρώς καί άσθενώς διωργανισμένον.

α: Σέ έφέραμεν λοιπόν, ώ Ξενοφών, μέχρι του 
τάφου. ‘ Η μείς σέ έφέραμεν σήμερον, άλλοι θέ
λουν φέρει ήμάς αύριον·

Τροχός αρίλατος γάρ οΤα βίοτος τρεχει κυλισΟεις, 
δλίγτ. δΐ κεισο-ΑεΟα, κονις δστεων λυθιντων.

01 άνθρωποι παρέρχονται, ά λλ ’ ό άνθρωπος μένει. 
Προσφέρω είς σέ κατά χρέος τιμήν, τήν οποίαν



ούδ* βΐς τον πλούτον ήθελα άπονβίμιι ούδ* είς 
τά άξιώματα. Ό χι διότι, άποδίδοντα τ ή ν  ψυχήν 
είς τον Πλάστην τά χείλη σου, έψιθύρισαν σπα . 
ραξικαρδίως το δνομά μου έντός τής τελευταίας
σου αγωνίας· οχ*. διότι ήμην φίλο.ς σου· άλλά διό
τι μεταξύ τής νεολαίας τής Σμύρνης, χο)ρ*.ς να 
τό γνωρίζ^ς, Ηενοφών, πολυ οιέπρεπβς, ενώπιον 
τών ίδικών μου τουλάχιστον οφθαλμών·

α: Κλαίω τούς γονείς σου* ηλπισαν πολυ παρα 
σου, και όταν ελπίσει τις πολύ παρά τίνος, και 
υιού μάλιστα, ή αιφνίδιος παντελής απώλεια 
εΐνε τό πικρότερον τών άψινΟίων, το όριμυτερον
των τραυμάτων.

(c *Ηλπισα και έγώ πολύ είς σέ, άλλ* έπε
σες άνθος έτι. Σέ λυπούμαι και ώς άνθος ξηραν- 
Οέν άκαίρως, και ώς μέλλοντα καλόν καρπόν εύ- 
ρώστως άναπτυσσόμενον πλήν κοπέντα, καί ώς 
συναναστρεφόμενόν μου άγαΟόν καί νοήμονα, του 
οποίου άπεστερήθ/jv, καί ώς νέον ένάρετον δστις 
έξέλιπε τής κοινωνίας, και ώς πατριώτην γ νή 
σιον ον άπώλεσεν ή μεγάλη πατρίς. Πνεύμα εμ
βριθές και γόνιμον, καροία χρηστή και ειλικρι
νής, ζωή ανεπίληπτε, σέ λυπούμαι προσέτι και 
τιμώ ώς άνθρωπον όστις, άποδίδων τήν ψυχήν 
εις τόν Κύριον, ούκ έπελάΟετο τά κρίματα τού Κυ
ρίου. Μετέλαβες, Ξενοφών, τών άχράντων μυ
στηρίου. Σέ άγαπώ και διά τούτο πολύ!

<r Και βέβαια, ή ποιητική σου καρδία δέν ήδύ
νατο ποτέ νά *ρνε άΟρησκος. Ποιητική καρδία δέν 
εΐνε άΟρησκος ποτέ.

cc Καί σήμερον λοιπόν σύ πτερυγίζεις ελεύ
θερος εις τόν άϋλον κόσμον, όπόΟεν καταπέμπον- 
ται at εύγενεΐς Ιδέαι καί α ίγ ε ν να ΐα ι όρμαί, καί 
είσαι όλος ιδέα καί άγάπη. ΖήΟι έν μοναΐς μα. 
κάρων, εύφραίνου μετά δικαίων, έχε τήν μνήμην 
αΐωνίαν τών άγαπησάντων σε έπι τής γής ταύ
της καί τιμησάντων σε, κ α ί. . .  . ό νεκροΟάπτης 
άς Οάπττρ! »

Τ .

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΙ1Σ ΡΩΣΣΙΑΣ?

ΕΝ1Κ11 επικρατεί Ιδέα, δτι ούδέν Κράτος 
έ'χει πολυτιμοτέραν και λαμπροτέραν συλλογήν 
θησαυρών, όσην ή ‘Ρωσσική Αυτοκρατορία. Ιδού 
εκΟεσις Ιστορικού τίνος έκ τών συγχρόνων, βε- 
βαίούσα τήν Ιδέαν ταύτην: 

α: ΑΙ τιάραι, τά στέμματα, τά σκήπτρα καία ΐ 
σφαΐραι τής ‘Ρωσσικής Λύτοκρατορίας είσ ίν άναν- 
τιρρήτως ή τιμαλφεστέρα και πολυτιμοτέρα ύ-

πάρχουσα συλλογή πολυτίμων λίθων. Τό άρχαι* 
ότ·ρον τών Φωσσικών στεμμάτων εινε τό τού 
Βλαοιμήρου τού Μονομάχου, δωρηθέν πρός τού
τον υπό του Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου ’Αλε
ξίου τού Κομνηνού· εινε εργασία Βυζαντινή μετά 
μεγάλων άδαμάντων καί άλλων πολυτίμ,ων λ ί 
θων. Τό στέμμα τού Μεγάλου Πέτρου εΐνε άνώ- 
τερον τούτου, άλλά τό τής Αικατερίνης Α' και 
ΙΙέτρου τού Β' ύπερβαίνουσι τά πρώτα οιπλασίως 
κατά τήν άξίαν. Μετά ταύτα λογίζονται τά τού 
‘Ιωάννου ’Αλεξίοβιτς και ’Αλεξάνδρου Λ', τό τής 
’ Ελισάβετ, και τέλος τό τού Νικολάου Α' και τής 
συζύγου του Φαιδορόβνας. Έ πονται δέ τούτοις τά 
στέμματα τών κατακτηθέντων βασιλείων τής Πο
λωνίας, τής Γεωργίας, τής Σιβηρίας, τού ’Λ- 
στραχάν, τού Καζάν, κτλ.

κ Εΐνε άδύνατον νά άπαντήστρ τις λαμπροτέραν 
συλλογήν άδαμάντων, βριλλαντίων, ανθράκων, 
σμαράγδων, μαργαριτών καί χρυσού έν άλλγ4 Λύ- 
λίρ ώς τήν τής ‘Ρωσσίας. ‘Ως ιδίως δέ έξέχοντα 
μεταξύ τών πολυτίμων κειμηλίων τών βασιλι
κών της θησαυροφυλακίων θεωρητέα τά στέμμα
τα, ατινα έφερον κατά τήν στέψιν των ’Αλέξαν
δρος ό Β' ό νύν αύτοκρατορεύιον τής ‘Ρωσσίας καί 
ή σύζυγός του Μαρία Άλεξανδρόβνα. Σύγκεινται 
ταύτα έξ όλο κλήρου άπό άδάμαντας και μαργα
ρίτας, θαυμασίου μεγέθους καί θαυμασιωτάτης ό- 
μοιότητος και καλλονής, έπικοσμούνται δέ ύφ’ έ- 
νός άνθρακος άπαραμίλλου μεγέθους και μυθώδους 
αξίας. Τό σκήπτρον τών αύτών ήγεμόνων σύγκεΐ- 
ται έκχρυσίου και άδαμάντων, τούς όποίους οΐ ά- 
δαμαντουργοι τής Ευρώπης έπωνόμασαν τούς πρω
τίστους τού κόσμου. ‘11 γήινος σφαίρα επίσης, 
(ήν συνήθως φέρουσιν οί Αύτοκράτορες τής Ευ
ρώπης μετά τού σκήπτρου), εΐνε όλη έκ χρυσού 
καθαρωτάτου μετά δύο πλατέων ζωνών, συγκει
μένων έξ άλύσσεως τετρακοσίων μονολίθων, έκα
στος τών όποίων έτιμήθη άντί δύο χιλιάδων λ ι-  
τρών. Τό αύτοκρατορικόν ξίφος εινε επίσης χρυ. 
σούν καιάδαμάντινον, και έχει τεσσάρων ποδών 
μήκος· τούτο, οτε ό Λύτοκράτωρ έκστρατεύει αυ
τοπροσώπως, έμπιστεύεται πρός τόν Ά  ρ ο υ ζ έ ϊ-  
ν ι τ ς ,  τουτέστι τόν Άρχικοντόσταυλον τής Λύ
τοκρατορίας, δστις άκολουθεΐ τον Κζάρον.

<c Μεταξύ των πολυτίμων κειμηλίων τής ‘Ρωσ- 
σικής Αυτοκρατορίας δυνάμεθα νά κατατάξωμεν 
επίσης καί τόν θρόνον τού Κζάρου Μιχαήλ Φεο- 
δώροβιτς. ‘Ο θρόνος ούτος, κοινώς έπικαλούμενος 
ά δ α μ ά ν τ ι ν ο ς  θ ρ ό ν ο ς ,  γέμει άνεκτιμήτων 
λ ίθω ν εΐνε δέ δώρον τής ’Αρμένικης έταιρίας 
τού Ίσπα'/άν πρός τον πατέρα τού Μεγάλου Πέ
τρου ’Αλέξιον Μιχάλοβιτς. "Όπισθεν τού έρεισμα-

τος αύτού εΐνε ή άκόλουθος επιγραφή, έπ ι χρυ
σής πλακός κεχαραγμένη: α: Τού κραταιοτάτου 
ac και άνικήτου Αύτοκράτορος τών Μοσχοβιτών ’Λ
α λεξίου ευτυχώς βασιλεύοντος έπ ί τής γή ς , ό 
cc θρόνος ούτος, κατασκευασθεις έκ τών επιτηδει- 
cc οτέρων τεχνιτών, έστω οιωνός άριστος τού 
ec ουρανού καί αδιάκοπος ευτυχία . Μ.Χ. Ι(>99. » 

oc ‘Ο δέ Χ ρ υ σ ο ύ ς  λεγόμενος Ιτερος θρόνος 
τού ’Αλεξίου Μιχάλοβιτς συνίσταται έκ 4 , 5 0 0  

άνθράκων, 8,000 καλαίδων (περουζέδων) καί μαρ
γαριτών, δύο παμμεγίστων τοπαζίων και τεσ
σάρων ετι μεγαλ^τέρων άμεθύστων.

<r ‘Οποίος τωόντι άκτινοβόλος Γαλαξίας εινε ή 
συλλογή αυτη τών πολυτίμων λίθων τής πλού
σιας ταύτης Αυτοκρατορίας! άξίζει όλόκληρον 
’Επικράτειαν! Τά ξένα στέμματα έξ άλλου, τά 
σκήπτρα, α ί σφαΐραι, τά ξίφη, αί βακτηρίαΐ 
καί οι θρόνοι, κατά κατάλογον τών αιώνων τού 
πελωρίου τούτου καί άχανούς Κράτους, διηγούνται 
καί ταύτα τήν Ιστορίαν τών έθνών, απερ συνε- 
χωνεύθησαν είς αύτήν καί ήδη έπεσον διά παν
τός εις λήθην. Εΐνε τωόντι τά μόνα έναπομεί- 
ναντα μνημεία, αί μόναι ήμισβεσθεΐσαι γραμμαί 
τής σκοτεινής Ιστορίας τών κατακτηθέντων τού
των έθνών, τά μόνα ίχνη έξ ών δύναται ό άν
θρωπος νά άναγνο^ρίσ^ σήμερον τήν ποτέ ΰπαρ- 
ξ ίν  τω ν, καί νά άναδράμ^ εις τινα χρονολογίαν 
τούτων, jo

Σ. Ξ.
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αύτοί οί βασιλείς ύπόκεινται είς παραδόξους ι
διοτροπίας, δεν εινε διόλου παράξενον αν βλέ- 
πωμεν ένίοτε καί τούς μουσικούς πάσχοντας έκ 
τού δλως άνεξηγήτου τούτου πάθους. ’Ιδού τ ΐ-  
νές έκ τών περιφημοτέρων ιδιοτροπιών τών ο
παδών τούτων τού Μουσηγέτου ’ Απόλλωνος, έξ 
όσων διέσωσεν ήμίν ή σύγχρονος Ιστορία.

‘ΟΓλούκ, δταν ήθελε νά έμπνευσθ^, έσυνείθιζε 
νά κάθηται έν τψ  μέσφ ωραίου λειμώνος. Είς τοί- 
αύτην θέσιν ευρισκόμενος, μέ τό κλειδοκύμβαλον 
ενώπιον του καί μέ φιάλην πλήρη καμπανίτου ο ί
νου ε ίςχεΐρας, συνέθεσε τάς δύο του Ί φ ι γ ε ν ε ί -  
α ς, τον Ό  ρ φ έ α του καί πλεΐστα  άλλα μουσικά 
τεμάχια, άξια θαυμασμού.

Ό Σάρτης έξ εναντίας ήθελε εύρύχωρόν τινα 
θάλαμον, μόλις φωτιζόμενον υπό λυχνίας, κρε- 
μαμένης κατά τό μέσον τής στέγης. Έ κεΐ μό

νον έπετύγχανε κατά τό διάστημα τών σιωπή - 
λοτέρων ώρών τής νυκτός νά έμπνέεται μούσι- 
κάς ιδέας.

‘Ο Μοζάρ τότε μόνον συνέθετε μετ’ έπ ιτυχ ίας, 
δταν ήτο ήναγκασμένος νά πράξτρ τούτο, καί δταν 
έφθανεν ή ώρα τής παραστάσεως· ή άνάγκη αΰ
τη ήτο δι’ αύτόν τό ίσχυρότερον κέντρον.

‘Ο Σιμαρόζας ηύχαριστεΐτο ώς έπ ί τό π λ ε ΐ
στον έν τψ  μέσφ τού θορύβου καί τής συγχύ- 
σεως ευρισκόμενος, καί ήθελε νά περιστοιχίζεται 
υπό τών φ ίλων του δταν είργάζετο. Συνέβαινε 
πολλάκις νά γράψτρ έν διαστήματι μιας μόνης 
νυκτός τά σχέδια οκτώ ή δέκα ώραίων ήχων, τά 
όποια άπετελείωνε τήν άκόλουθον ήμέραν έπι 
παρουσί^ τών έλθόντων πρός έπίσκεψίν του.

°Οταν ό Γρετρύ έπεθύμει νά έμπνευσθ^ υπό 
τού μουσικού οίστρου, ήοκει νά βλέπ^ εύθυμα καί 
ιλαρά πρόσωπα, ή άπλώς τήν γραφικωτάτην 
θέαν τού άλσους τών πέριξ τού χωρίου του έ- 
ρημητηρίων.

‘Ο Σακκίνης ουτε μίαν σειράν ήδύνατο νά συν- 
θέσττ,, αν δέν είχε παρ’ αύτψ τήν σύζυγόν του 
καί δταν δέν άκκίζετο πλησίον του ό γάτος του, 
τόν όποιον ήγάπα υπερβαλλόντως.

‘Ο Παζιέλλος συνέθετεν έντός τής κλίνης του 
ευρισκόμενος· μεταξύ δέ τών σινδόνων αύτής ε- 
γραψε τοσαύτα άριστουργήματα, πλήρη χάριτος 
καί άφελείας.

‘Ο Ζιγκαρέλλης ύπηγόρευε τό μουσικόν τεμά- 
χιον, δπερ συνέλαβεν έν τψ νώ, άφού ά νεγ ίνω . 
σκε τεμάχιόν τι τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας ή 
Λατίνου τινός συγγραφέως.

‘Ο Χαίοδν, φύσει κατηφής καί φίλος τής έ- 
ρημίας ώς ό Νεύτων, άφού έθετεν είς τόν δά
κτυλόν του τό δακτυλίδιον, τό όποιον έδωρήσατο 
αύτφ Φριδερΐκος ό Β' καί τό όποιον έλεγεν ότι 
τόν έβοήθει πρός εξαψιν τής φαντασίας του, έ- 
κάθητο προτού κλειδοκυμβάλου του, καί έν δ ια . 
στήματι λεπτών τινών ύψούτο μετάρσιος ή φαν
τασία του είς τούς χορούς τών ’Α γγέλω ν.

II ΛΤΝΑΜΙΣ ΤΟΤ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ. — Πολλά 
πράγματα έκθετόμενα διά τού λόγου φαίνονται 
παραμικρά, άλλ’ έκπλήττουσιν ήμάς άκολούθως, 
δταν άκριβεΐς υπολογισμοί καταδείξωσι τό μ έγε
θος αύτών. Ιδού δύο τοιαύτα παραδείγματα:

Λέγεται δτι ό Σήσας, έφευρών παιγνίδιόν τ ι,  
καλούμενον Σ α ν δ ρ ά τ ς  ή Σ σ ά χ  (έλκυστίνδα), 
προοέφερεν αύτό τψ  ήγεμόνι, ζητήσας παρ’ αύ
τού ώς άμοιβήν τής έφευρέσεώς του κόκκους σίτου, 
ενα μέν διά τό πρώτον τετραγωνίδιον τής σανί- 
δος τού σ α ν δ ο α τ σ ί ο υ ,  δύο διά τό δεύτερον,



τέσσαρας διά τό τρ ίτον, οκτώ διά τό τέταρτον, 
δεκαέξ διά τό π έμ π τον, κα ί ουτω καθεξής μέχρ'· 
του έξηκοστού τετάρτου τετραγω νιδ ίου, εις $*α 
δ ια ιρΛ τα ί ή  σ α ν ίς  του π α ιγν ιδ ιο ύ  τούτου. ‘Ο ή 
γεμώ ν, χω ρίς νά  συλλογισθ^ , θεωρήσας μικρόν το 
α ίτη μ α , συγκατένευσε κα ί δ ιέταξε  νά τψ  δοθώσι 
τά  ζητούμενα . ’ Αλλ* οί υπολογισμοί του μαθη
ματικού Σήσα έδειξαν α ύτφ , πρός μ εγ ίσ τη ν  του 
έκπληξιν , δτι τό ποσδν τής αίτουμένης προσφο
ράς συνεποσούτο άπό κόκκους ΙΗ ,440,771 ,0 75 ,7 0 9 , 
5 3 1 ,0 13 , τόσους δηλαδ η κόκκους όσους δλη ή ε
π ιφάνεια τή ς  γ η ς , εάν ήτο ξηρά καί έσπείρετο, 
ήθελε δώσει είς δεκαοκτώ θερισμούς· ή εάν ήθε. 
λεν άποταμιευθή ό σίτος ούτος, ήθελον χρειασθή  
9 1,322 σ ιταποθήκαι, έκάστης τώ ν όποιων ή τε. 
τραγω νική  βάσις νά eyjp περίμετρον 14,400 πο
δών καί ύψος 20 , υποτιθεμένου πάντοτε δτι εις 
κυβικός δάκτυλος χω ρεΐ 430 κόκκους σ ίτο υ .

— "Ανθρωπός τ ις  έζήτησε νά φιλευθ^ί ύπό τίνος 
φίλου του μέ εξ φ α γη τά  τόσας φοράς, οσας ήτο 
δυνατόν νά γίντ) ή μετάθεσ ις τώ ν φαγητώ ν τού
τ ο ι .  ‘Ο φ ίλο ς, μή έμβατεύσας ευθύς έξ αρχής 
είς τό μέγεθος τή ς προτάσεως τα ύτη ς, άπεδέξατ^  
αύτήν προθύμως* ά λ λ ’άκολούθως μετεμελήθη αρ
κετά, δταν ύπελόγισεν. οτι έπρεπε νά έστιάσγ, 
τόν φ ίλον του 720  φοράς κατα τή ν  γενομένην με. 
τάθεσ ιν τώ ν φ α γη τώ ν , κα ί δτι μόλις κα ι μετά  
β ία ς  έπρεπε νά ά π α λλα γτ , τή ς  ύποχρεώσεώς του 
τα ύτη ς  ε ίς  δ ιάστημα δύο ετών.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΕΝΔΡΑ. —  Έ ν ’Α γ γ λ ία ,  ε ίς  τό 
Κομητάτον Έ σσέξ, υπάρχει τεραστία  δρυς, αριθ
μούσα ή λ ικ ία ν  πολλώ ν α ιώ νω ν, κα ί τήν όποίαν 
οί "Αγγλοι άποκαλούσιν Fairlop· ‘Ο κορμός της 
ςχει περιφέρειαν 30 ποδών, έκ δέ τού στελέχους  
αναφύονται ένδεκα π αχ ύτα το ι κλάδοι, τών ό-οίων  
ή σκιά εκ τε ίνετα ι ε ίς περίμετρον 500 ποδών. Ε 
π ί πολύν χρόνον, τή ν  2 Ιουλ ίο υ έκάστου έτους, 
συνεκροτείτο αύτόθι μ εγάλη  κα ί περίφημος αγο
ρά, ε ίς  ούδέν δέ παράπηγμα ήτο συγκβχωρημέ- 
νον νά ύψ ούτα ι έκτος τού περιβόλου, επ ί του ό
ποιου ή γ ιγά ντε ιο ς  αύτη δρυς δέν ήθελε ό ίπ τε ι 
τή ν  σκιάν της.

— ΙΙ:ό τ ινω ν ετών κεραυνός κατέστρεψεν έ
τερον παμμέγιστον δένδρον τής έν ’Αμερική Κο- 
νεκτικούτης, τήν δρύν τού Χ ά ρ τ ο υ  εν Σαρτ- 
φόρδττ,· τό τεράστιον τούτο δένδρον περιελάμβανε 
πολλών ποδών εκτασιν, ό δέ κορμός του τόσον 
παχύς ήτο, ώστε Εν μόνον κοίλωμά του ήδύνατο 
νά περιλάβττ; είκοσιεπτά άτομα. Κατά τούς παν
αρχαίους χρόνους ήτο σεβαστόν παρά τοΐς Ίνδοίς, 
ήεωρούμενον παρ’αύτών ενδιαίτημα θεότητός τίνος.

01 ‘ Ισπανοί τό έσεβάσθησαν επ ίσης, δ ιότι δέν 
π ερ ιε ίχ ε  θησαυρούς. ’Ακολούθως άπέβη Ιερόν διά  
τούς ’ Αμερικανούς, ο ΐτ ινες ύπό τον πυκνότατον  
φλοιόν του έκρυψαν τό επίσημον κείμενον τού ύπ ό  
Καρόλου τού Β' τ ψ  1662  παραχωρηθέντος α ύτο ΐς  
Σ υνταγμ ατικού Χάρτου.

—  Τί δέ ε ΐπο ι τ ις  περί τού πελωρίου εκείνου 
κα ί εύεργετικω τάτου κοκκοφοίνικος τή ς  Μ αδαγα
σκάρης·, οστις παρέχει ε ίς  τούς ’ Ινδούς άρτον, 
ύδωρ, οίνον, όξος, £ακήν, γ ά λ α ,  έλαιον, μ έλ ι 
καί σάκχαριν, καί έκ τώ ν κλάδω ν, φ ύλ λ ω ν  κα ί 
ίνώ ν τού όποιου κατασκευάζοντα ι βελόνα ι, κ λω -  
σ τα ί, ενδύματα, α γ γ ε ία ,  κάνιστρα , χάρτης, ί -  
στοί π λο ίω ν, π αν ία  κα ί σχο ιν ιά ;

ΑΙ ΓΓΝΑΙΚΕΣ. —  Φ αίνετα ι ο τι, έπείοή ή γ υ 
νή έγένετο α ιτ ία  τή ς  έξώσεως τού άνδρός άπό τού  
παραδείσου, άντεκδικούμενος ό άνήρ ελαβεν α ύ 
τή ν  κύριον θέμα τών επ ικρ ίσεω ν του. ’ Ιδού τ ί  
άπχνθίζομεν εκ τίνος β ιβλ ίου, π ερ ί γυνα ικός  
πραγματευόμενου:

—  ‘II γ υ νή  ε ινε  οικιακός δα ίμω ν, τό π α ίγ ν ι-  
ον τώ ν άνοήτων καί ό όλεθρος τώ ν σοφών.

— Τότε μόνον δύνατα ι νά ύπαρξή φ ιλ ία  μ ε 
τα ξ ύ  δύο γυνα ικ ώ ν , δταν πρόκειται νά  συνομώ -
σω σι κατά τρ ίτη ς .11 · ·

—  Παρά τ α ΐς  γ υ ν α ιξ ίν  ή  άρετή κα ί ό έρως ε ί
σ ί δύο δράκοντες, έξ ών ό ε ίς  πρέπει νά φάγ^  τόν 
άλλον.

—  Τήν γ υνα ίκ α  δέν θά έλύπ ε ι δ στοχασμός  
οτι γηράσκει, εάν α ί £>υτίδες άνεφαίνοντύ π α ν 
τού αλλού ή επ ί τού μετώπου της.

—  ‘Ο έρως κρέμαται επ ί τή ς κεφαλής τώ ν γ υ 
ναικών ώς άλλη  σπάθη τού Δαμοκλέους.

—  Δέν γ ίν ε τ α ι έρώτησις βαρβαρωτέρα εκεί
νης, τή ν  όποίαν ήθελε τ ις  κάμει ε ίς γ υ να ίκ α  π ε 
ρί τή ς  ή λ ικ ία ς  της.

—  ‘ II γλυκ ύτη ς  τών γυνα ικώ ν ε ίνε  ώς ή τού. 
γά λα κτο ς, τό όποιον κόπτει.

—  Γ αλή π α ίζουσα  μέ ποντικόν πριν ή  τον π ν ί-  
ξτ), παρ ιστάνει π ισ τή ν  εικόνα άνδρός ύπό τή ς  γ υ -  
ναικός τήν δεσποτείαν.

or ‘ U  γ υ νή  σου είνε £όδον, έλεγον ε ίς τυφ λό ν  
ποιητήν. —  Τό ύπ ώ πτευα  άπό τάς άκάνθας του, 
άπήντησεν εκείνος.

ΊΙρώτησάν ποτε τόν Μ ίλτωνα άν έμ ελέτα  νά δ ι
δάξω π ολλάς γλώ σ σ α ς ε ις  τά ς  θυγατέρας του. 
α; Είς τάς γυνα ίκ α ς , άπήντησεν, άρκει ή  ̂ία  τήν, 
όποίαν έχουν. »

-JULvi

ΟΦΙΣ ΚΑΙ PINION.

Ένας οφις, γε»τονεύο>ν ποτέ μ* ενα /ουσο/ο'ον, 
(κάκιστον τωόντι πρ5γμα, γείτων έν τοιουτο ζωον!) 
εμβηκε ζητών νά φάγη είς τό Ιργαστηριόν του, 
πλήν φαγει δέν ηζοεν άλλο παρά ίν καλόν £iWov, 

καί μέ το μωρο μυαλόν του 
ηρχισεν άψά νά γλείφη με τήν γλώσσαν τό θηρίον.

' Το έιν'ι δέν έΟυμώΟη
άλλ Απρόσμενε, κι *ώς ειδε πώς ή γλωσσά του φαγοίΟη, 
τοτε εΤπεν είςτόν &ριν: “ *0! της τρΑλας της μεγάλης! 

“  τι κάμνεις, ανόητε' μου; μέ σκληρότερον τά βάλλεις,
1 ‘ καί προτού ίσΐ) νά πάρης άπ’ μ̂έ ακίδα μίαν 
u  τά όδόντιά σου Οά σπάστ)ς· έγώ δέν φοβούμαι οίλλο

παρά τήν πολυκαιρίαν. ,,
Νά £ν μάθημα μεγάλο:

*Οσοι τους άςκυτέρους ωσάν σκύλοι τους δαγκάνουν, 
ώς 6 #φις του Αίσωπου άςιον μισθόν λαμβάνουν.

ΙΤώς να έρεθίζη τις τας νεναρκωμένας 
βδέλλας.

Α ί βδέλλα ι λ ο γ ίζο ντα ι Εν τώ ν κυριωτέρων θε
ραπευτικώ ν μέσων τή ς  ιατρ ικής. ’ Α λλά  πολλάκις  
κα ί ό έπιμονώτερος άνθρωπος στενοχω ρείτα ι έκ 
<τού π είσματος τώ ν σκωλήκων τούτω ν, δταν τύ~ 
χ ω σ ι νεναρκωμένοι ή κεκορεσμένοι.

’Ιδού άπλούστατον μέσον, δι*οδ δ ύ να τα ί τ ις  νά  
κατορθώσω τά ς βδέλλας νά δαγκάσο>σιν άμέσως:

Β άλλε ις  αύτάς εντός ζύθου νωπού, εως ού κα- 
τα σ τ ώ τ ιν  άρκούντως ζωηραί· άφ ίνε ις  αύτάς νά  
π λεύσ ω σ ιν  έντός αύτού έπ ι τ ινα ς  σ τ ιγ μ ά ς , ε ίτα  
τάς έξά γε ις , τά ς  σ φ ο γγ ίζε ις  κα ί άμέσως τάς ποοσ- 
κολλας. Τό μέσον τούτο ε ίνε  τοσούτφ μάλλον 
ωφέλιμον, καθόσον δ ύνα τα ί τ ις  νά μεταχειρισθ^  
β δ έλλα ς , α ιτ ιν ε ς  προ ολίγου τώ  έχρησίμευσαν,

καί α ιτ ινες άνευ τού ζύθου ήθελον εισθαι νεναρ . 
κωμεναι επί τού δέρματος τού άσθενούς, καί μό
λις ήθελον κεντρί αύτό. ’Αφού έξάξν^ς άπό αύτάς 
δσον αίμα έρ^όφησαν, τάς πλύνεις έπιμελώς καί 
τάς φυλάττεις έντός ύαλίνου βαυκαλίου, περιέ- 
χοντος ύδωρ κατά τό ήμισυ, κεκλεισμένου δέ μέ 
πανίον. ‘Επομένως, δταν θελήσ^ς πάλιν νά τάς 
μεταχειρισθ^ς, τάς θέτεις καί αύθις έντός ζύθου. 
Τοιουτοτρόπως, ού μόνον κατορθόνεις νά κολλώ- 
σιν αύταί ταχέως, άλλά καί δύνασαι νά τάς με
ταχειρίζεσαι άπειράκις.
: Ιδού κα ί άλλος τρόπος, δ ι’ ού δ ύ να τα ί τ ις  νά
ερεθίσω τάς βδέλλας, δπως προσκολληθώσι τ α 
χέω ς: Τρίβει καλώς τό μέρος, έφ’ ού πρόκειτα ι 
νά έπ ιτεθώ σι, μέ λ ίπ ος (άλειμμα) χοίρειον, καί 
άμέσως α ί βδέλλα ι προσκολλώνται.

Κατασκευή ξυνογάλακτος (γιαγουρτίου).
Τ̂> ξυνό γαλα , δ ιά  νά  επ ιτύχ α , πρέπει νά κα-  

τασκευασθτί κατά  τόν ακόλουθον τρόπον: Β άλλεις  
τό γ ά λ α  νά ζεσταθ^ , κα ί δταν βράσ$ τόσον ώ 
στε νά  μείντι τό ήμ ισυ αύτού άκριβώς, τό κενώ
νεις άπό τή ς  χύτρας είς ά λ λ α  α γ γ ε ία  ά να λ ό -  
γω ς. Τό ά φ ίνε ις  νά  σταθεί ούτως, Εως ού ν ά δ ύ -  
ν α τ α ί τ ις  νά κράτησή έντός αύτού τό μικρόν του 
δάκτυλον, μέτρων άπό Εν Εως 40 , όπότε π λ έ 
ον εινε ό καιρός διά νά  τό πήξτ^ς. Λάβε λοιπόν 
τή ν  π ητιάν  ή μ α γ ιά ν , δ ιάλυσε την μέ γ ά λ α  ά -  
βραστον καί £ίψον αύτήν είς τό βρασμένον γ ά 
λα , μέ προσοχήν δμως μήπως έ γ γ ίσ ^ ς  τόν ά - 
φρόν (καϊμάκι), δστις  σ χ η μ α τ ίζετα ι ε ίς τ ή ν  έπ ιφά- 
νε ιάν  του. Βάλλων δέ κατ’ αύτόν τόν τρόπον τή ν  
μ α γ ιά ν , άνακατόνεις μέ προσοχήν, ώς προείπο- 
μεν, διά νά διαδοθ^ π ανταχού. Ουτω τό  άφ ίνε ις  
νά κρυώστε καί γ ίν ε τ α ι άριστον ξυνό γα λα .

"Γδωρ πρός λείανσήν τής κόμης.
Τίποτε δέν παρέχει τόσον άπαρέσκουσαν θέαν, 

δσον μία κόμη άτακτος. *Εν τούτοις, μ’ δλην τήν 
φροντίδα, τήν όποίαν καταβάλλουσιν οί π λ ε ί-  
στοι, ύπάρχουσιν είδη τινά άτάκτων μαλλιών 
τής κεφαλής, πάντοτε άκανονίστων μενόντων καί 
ώς έκ τούτου άσχημιζόντων πολύ τό πρόσωπον , 
είς δ άνήκουσιν. ’Α ντί τού νά προστρέξιρ τ ις  είς 
πολυδαπάνους σκευασίας, δύναται νά κατασκευ
άσω μόνος του μέ όλίγην δαπάνην τό έξής μίγμα:

Λάβε 200 γράμα συνήθους ΰδατος, 5 γράμα  
τραγακανθίνου κόμμεως (gommc ad rag an te), 80  
γράμα οινοπνεύματος 56  βαθμών κα ί 8 σ ταγό νας  
ίΐοδοστάγματος. ’Αφού άνακατώ σ^ς καλώς τά  είδη  
τα ύ τα , άφες α ύτά  ε ίς Εν ά γγε ίο ν  έν δ ιαστήματα  
είκοσιτεσσάρων ωρών, ε ίτα  διαπέρασον διά π α ν ι
ού, κ α ί μεταχειρ ίζου αύτό διά τή ς  ψήκτρας.



Τρόπος προφυλάξεως άπό τήν εύρωτίασιν 
(μοΟχλαν).

ΙΙλήθος οικιακών πραγμάτων καθημερινής χρή- 
σεως προσβάλλονται καί φθείρονται ταχέως άπό 
την εύοωτίασιν τοιαύτα οε εισιν ή κόλλα, ή με
λάνη, τά κατειργασμένα δέρματα, οΐ καρποί, τά 
βιβλία, κτλ. Άπεδείχθη δε δτι τά άρώματα, καί 
προ πάντο)ν τά αίθερώδη έλαια, προφυλάττουσιν 
έπιτυχώς τά πράγματα άπδ τδ μέσον τούτο τής
καταστροφής.

Έάν εις άγγεΐον περιέχον κόλλαν βάλλωμεν 
ολίγον ελαιον τερεβινθίνης καί τό σκεπάσωμεν, 
εύρίσκομεν τήν κόλλαν διατηρούσαν τήν πρώτην 
αύτής δροσερότητα δταν άνοιχθή, δσον καιρόν 
καί αν έμεινεν ουτω κεκλεισμένη. ’Επίσης όλι. 
γ ίστη ποσότης ελαίου τής λεβάντας ή τών γα - 
ροφάλλων, χυνομένη είς τήν μελάνην, εμποδίζει 
τήν εύρωτίασιν αύτής, παν δέ άλλο οίονδήποτε 
αίθέριον ελαιον φέρει τό αυτό άποτέλεσμα.

Είς δ),ας τάς μεγάλας βασιλικάς άποθήκας καί 
πρό πάντων είς τάς στρατκοτικάς άποσκευάς, δ
που ή διατήρησις τών ΰποδημάτων, τών τελαμώ- 
νων καί τών χαλινών επιφέρει μεγάλα έξοδα, καί 
δπου ή εύρωτίασις είς όλίγας ήμέρας προξενεί 
μεγάλην φθοράν, κατώρθωσαν νά άποφύγουν τάς 
φθοράς ταύτας διά τών αίθερίων ελαίων, πρό πάν- 
τιον δέ διά τού ελαίου τής τερεβινθίνης, δπερ, 
πρός τοΐς άλλοις, εχει καί τό καλόν νά ^νε τό 
μάλλον ολιγοδάπανον.

’Ολίγοι σταλαγμοί τού έλαίου τούτου άρκού- 
σιν δπως προφυλάξωσι μίαν βιβλιοθήκην άπό τήν 
έκ τής εύρωτιάσεως προερχομένην βλάβην. Έ π ί- 
σης ή χρήσις τούπολλαχώς ωφελίμου τούτου α ι
θέριου επέτυχε καί πρός διατήρησιν τών δημη
τριακών καρπών πράγματος τόσον σημαντικού, 
καί μάλιστα κατά τάς διά θαλάσσης μακρυνάς 
μετακομίσεις αύτών.

Καθαρισμός τών φανών τών λύχνων.

01 φανοί τών λύχνων καλύπτονται συνεχώς 
ϋπόκηλίδων ελαίου, α ιτινες, ξηρανθεΐσαι όπό τής 
φλογός, δέν άποπλύνονται διά τού ΰδατος. Δυνά- 
μέθα νά καθαρίσωμεν αύτούς διά τού έξης μέσου: 
Βρέχομεν τεμάχιον πανίου διά χλιαρού ΰδατος, 
καί έπ*αύτού ξύομεν έκ τής σμύριδος λεγομένης 
πέτρας, ήν μεταχειριζόμεθα πρός στίλβωσιν τών 
μ ετάλλω ν διά τού πανίου τούτου σφογγίζομεν τόν 
φανόν, ον θέλομε ν νά καθαρίσωμεν, καί δλαι αί 
κηλΐδες εξαλείφονται άμέσως.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ.

ΑΥΘΕΝΤΉΣ καί Π01ΜΗΝ, t / w  «νομα 
ΒΟΥΚΟΛΟΣ·

ΛΥΘΕΝΤΙ1Σ·
Είς του ρύακος τάς οχΟας ταύτας τάς λειοπρααίνους 

έλΟέ, κάθισαν έγγύς μου, τών βοσκών τιμή Βουκόλε.
ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Ά λλ’ αί αίγες μου, φοβούμαι, μή διασπαρώσιν όλαι.
ΑΥΘΕΝΤΗΣ·

Άμερίμνει* εις τους λόγους αυται βόσκουσιν εκείνου;

τοΙ>ς αντίκρυ, κα\ ακούουν άρκει μόνον να συρίζης· 
τ ΙΙσο φίλος, καί γνιυρίζεις του βοσκού Άμνου τά πάθη· 
ψάλλε μοι, παρακαλώ σε, πώς έξ ερο/τος έχάΟη.
Λν διά του ασματόςσου, ω ποιμήν, μέ κατανύςης,

αμοιβήν Οέ να σο\ δώσω δύο γαλακτούχους αϊγας 
αέ τους δύο των γρίφους, τους πα/εΐς και πωγο)νάτους·

ΒΟΥΚΟΛΟΣ·
ΌμιλεΤς, αυΟεντα, λόγους ευμενείς και γλυκυτάτους· 
ελευθέριος Οπάρχεις καί είς τήν καρδίαν μέγας.

'Γάλλο) τον καλόν ποιμένα, ψάλλω τον ’Αμνόν δακρύων!
Ό  φαιδρός ’Αμνός τί εχει; πόΟεν £νο)χρος και σύννους; 

το πρίν ομμα του τδ λάμπον πόΟεν νυν θαμβήν καί δύον; 
πώς δεν βόσκει τοΙ*ς άρνούς του, τοϊ>ς λευκούς καί χαρμοσύνους; 
πώς άντι νά άγραυλήση δια^ήγνυται είς θρήνους;

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν Αμνόν δακρύων! 
Μίαν μόρσιμον ήμέραν εΤδε φεΰΐ μίαν βοσκίδα,

(Νηρηΐδος σώμα εΤ/ε, πρόσο>πον θέλγητρων βρύον!) 
νά ποτίζη τραγιοδουσα τήν φιλτάτην της αίγίδα* 
εκτοτ ελαβεν δ μαύρος του θανάτου τήν σφραγίδα.

Ψάλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν Αμνόν δακρύων ί 
Επειδή ή βοσκοπουλα, 3tv καί δεκαπέντε χρόνων, 

μέ τόν ερο)τα διηγε άσχετον καί ξε'νον βίον, 
δ ’Αμνός λοιπόν δπόταν τόν διακαή του πονον 
ήνεδιηγήΟη, αδτη Οάμβος έξεφράσΟη μόνον! . . . .

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο> τόν Αμνόν δακρύο)ν* 
ΤΗλΟ’ δ γηραιός πατήρ του κα\ τόν Ιλεγεν 44 YW μου,

44 διατί άναλυγόνεις ώς τό κίτρινον κηρίον;^...^
44 άφες τήν Οανατηφόρον ταύτην λύπην, ω Ά μνε μου, 
u  κα\ ίδέ τό ποίμνιόν σου πώς υπάγει του ανέμου! , ,

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύο)ν! 
*ΗλΟον, ήλΟον κ’ οί ποιμένες καί τόν ελεγον 44 Τ ί κεισαι 

l·4 και χλο>μός καί μαραμένος είς τόν £ύακα πλησίον;
τί δλόγυμνος στενάζεις και ήμδς δέν συλλογεΐσαι;

4< τοΙ;ς χορούς κα\ τας βοσκάς μας διατί δέν ένΟυμεΐσαι; , ,

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν Αμνόν δακρύων I 
“  ώραία βοσκοπούλαΐ ελΟέ, τρέςε καί σε κράζο) 

u  δ Αμνός έγώ εκεΤνος μετά ολογερών δακρύων!
44 ελΟέ, τρέςε νά γνο>ρίσγις δείνα ποσα δοκιμάζω 
4< ές αίτιας σου, και ίτ ι είς τόν ‘'Αδην πλησιάζω·

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο> τόν Αμνόν δακρύου! 
“  Εις αύτήν τήν στάσιν δταν μέ ίδτ,ς τήν τρισαΟλίαν,

44 θέλεις βέβαια μ’ οίκτείρει, £άν v^at και θηρίον,
“  με τους τρυφερούς σου λόγους θ ί μέ δο')σ ς̂ Ιατρείαν,
44 και σύγχρονο)ς τήν τοσούτω ποθεινήν μοι ευτυχίαν!..*

Χ1 αλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν Αμνόν δακρύο)ν! 
<έ Ά λλάτ ί ληρώ δ τάλας, τί φαντάζομαι χίμαιρας; 
έλΟε, τρέςε συ, ω Χάρο>ν, κ ’ επαρέ μου τό σαρκίον!

“  Φεΰΐ είς άγνο>ρίστους τόπους δέν διάγει τλς ήμέρας,
1 ‘ φε^ουσα τόν ερωτά μου ή άνεύσπλαγχνος, τό τέρας;

Μ άλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν Αμνόν δακρύο)ν1 
“  Τί έλάττο)μα, ω κόρη, μ’ εΰρισκες καί δέν μ’ ήγάπας;

Μ  < Ι * Ι Λ Μ  A l i n v l l . l U · _____

Ψάλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν ’Αμνόν δακρύο)ν!
Ω λαμπροφορούσα φύσις, βάλε πλέον βάλε μαύρα·

14 είς χειμώνα τράπου, εαρ, τό τάς λύπας δια}νύον*
“  είς ίλοφυρμους Βορέθ)ς ψυχροτάτη^ S  αύρα*
“  χαμαί ρίψατε τα φύλλα, δένδρα Οψηλά και γαύρα!

Μ’άλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν Αμνόν δακρύων!
“  Λάβετε, ώ άηδόνες, τήν φο)νήν τών άσκαλάφο)ν·'

4 ‘ κόσσυφε, σπουργΤτα, σ.τινε τήν τών λάλο)ν βατραχίο)ν*
44 αποκτήσατε σεις, κύνες, τήν δειλίαν τών έλάφο)ν·
44 εςαλλα τά πάντα, δ;ταν καταβαίνω είς τόν τάφον!

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύο)ν!
44 'Ρόδον, ιασμε κα\ κρίνον, νά βλαστήσετε εις βάτους 

“  καί τριβόλους, ώπλισμένους δπό άκανΟών άγρίο)ν,
*1 ώστ’ αν ή βοσκις σας δρέψη μέ δακτύλους λεπτοτάτους,
‘ 4 νά συναισΟανΟη κ’ έκείνη πόνους δδυνηροτάτους!

Ψάλλιο τόν καλόν ποιμένα, ψάλλο) τόν ’Αμνόν δακρύων!
44 Καί συ, ρύας, εις τάς #χΟας του δποίου κατά πρώτον 

<4 δ ταλαίπο)ρος τήν είδα μετ’ έκστάσειον μυριων,
44 κι’ δπου τωρα αποθνήσκω τήν αγάπην της λιμιόττων,
44 ^ύας, στείρευσον δπόταν Οά εισδύσο) είς τόν σκότον!

Ψάλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων!
“  ί ί  αθώα πρόβατά μου, γυρο) μου συναθροισμένα, 

tl οΐμοι! σας έγκαταλείπο) είς την λύσσαν τών Οηρίο)ν;
<4 σδς άφίνο) είς τόν κόσμον £ρημα, ώρφανευμένα,
*( έπειδή κα\ μετ’ δλίγον δέν 0& έχετε ποιμένα!

Ψάλ)νθ) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων!
44 Είς τόν τόπον ΐουτον θέλω, δταν ανοιχΟη τό μνήμα,

4 4 νά ταφνξ τό λείψανόν μου, τό πεοίλυπον καί κρύον*
4ί κι’ civ ποτέ ενταύθα φε'ρτ) ή ξανθή βοσκις τό βήμα,
44 αγνοούσα 2τ’ υπάρχει τής σκληρότητός της Ουμα,

(Ψάλλο) τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν Αμνόν δακρύων!) 
44 τότε σείς, ο) πρόβατά μου, πλησιάσατε ήμέρως 

44 μετ’ άΟιίκον βελασμάτο)ν, μετά θλιβερών δακρύων,
44 και περικυκλώσαντά την, όδηγησατ’ είς τό μέρος,
44 #που ές αιτίας ταύτης μ’ έΟανάτωσεν δ £ρο)ς! ! !  , ,

Κλαίο) τόν καλόν ποιμένα, κλαίο) τόν ’Αμνόν στενάζων! 
Και δ μέν άπεκοιμήΟη διά πάντα, σό δέ τώρα, 
ω καλέ αύΟέντα, υός μοι τά 6ποσ/ε0έντα δώρα.

ΑΥΘΕΝΤΙ1Σ.
Τό παθητικόν σου ασμα ήκουσα δακρυσταλάζων.

Ή  ακούσιος αιτία του θανάτου του ποιμένος,

Ξ. ‘Ρ.

Ο ENASTPOS OYPANOC.

(Πρωτότυπον).

S ' .

Ο Γαλαξίας έστίν άθροισμα εκατομμυρίων 
ήλίων καί πλανητικών συστημάτων.

«  ΠΆλ* άποκρυ^α U π  ιχιίζονχ τούτων* 
β ίλ ίγα  γάρ ιυρχκααίν τών ιργων AOrgy. · 

Σ«ι? ά/. M r .  3 2 .

θαυμασμός καί ή εκπληξις, ύφ* ών κατα- 
λαμβανόμεθα, παρατηρούντες τόν άπέραντον χώ 
ρον, δν έναστρον ούρανόν άποκαλούμεν, αύξάνουσι 
κατά πασαν νέαν τού θείου δημιουργήματος θεω
ρίαν. *Αν υπάρχω έπί τής μικρας ταύτης σφαίρας, 
ήτις προωρίσθη είς έφήμερον ήμών κατοικίαν, λο
γικόν δν, άποοίδον έπαξίως αίνον καί εύγνο)μο- 
συνην εις τόν παντοδύναμον Δημιουργόν τής κτί
σεως, άναμφιβόλως πρέπει νά ^νε ή τάξις τών 
αστρονόμων. "Αν δέ τά άσυγκρίτως τελειότερα ή
μών έκεΐνα οντα, οί "Αγγελοι, εμεινον εκστατικά 
καί άνέπεμψαν τάς συγκινητικωτέρας ώδάς πρό 
τού υψίστου θρόνου τού θείου ΙΙαντοκράτορος, ώς βέ
βαιοι ήμας Λυτός 6 ΐδιος έν τα ΐς θείαις Γοαφαΐς, 
λέγω ν: (Ίώβ ΛΙΓ. 8. ) "Οτ ε έ γ ε ν ή θ η σ α ν  
ά σ τ ρ α ,  ή ν ε σ ά ν  Με φ ω ν γ ί  . μ ε γ ά λ η  
π ά ν τ ε ς  νΑ γ γ ε λ ο ί Μ ο υ ,  πόσφ μάλλον ό 
μικρός καί πεπερασμένος άνθρωπος δέν μένει έκ- 
στατικος καί ένεός ένώπιον τής πρό οφθαλμών 
αύτού έκτυλισσομένης έκάστοτε μεγαλοπρεπείας; 
*Ας διατείνονται πολλοί δτι οί έγκύπτοντες είς 
τήν άστρονομίαν άποβαίνουσιν ώς έπί τό π λ ε ί-  
στον άθεοι! ήμεΐς τολμώμεν νά διαβεβαιώσωμεν 
αύτούς δτι ούδεμία άλλη φιλοσοφική μελέτη, δ- 
σον ή θεωρία τής παγκοσμίου αρμονίας καί ώ  ̂
ραιότητος, δύναται νά πείσιρ τόν άνθρώπινον νουν 
είς τήν περί ύπάρξεως θεού Ιδέαν. (*) "Απαν τό 
έξοχον οικοδόμημα τού ενάστρου ουρανού εΐνε τό 
μέγα τής αίωνιότητος βιβλίον, έντός τού δποίου 
παν λογικόν δν δύναται νά άναγνώστρ τήν παν- 
σοφίαν καί παντοδυναμίαν Εκείνου, Ούτινος ή 
μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ι α  έ π ή ρ θ η  ύ π ε ρ ά ν ω  τ ώ ν  
ούρ α ν ώ ν.

(*) « ΕΟεώρτ,αα πάντοτι rbv άθίΐσνον, λ ίγ ι ι  ό πιρ'.ώνυίΑίς 
« ΒολταΓρο;, ώ;  την αιγαλ^τ^ραν άποπλάντ,σιν του λογιχου* 
α Scot» ιιν ι επί·;*Λς γιλοΓον το νά φαντααΟί; τις δτι ^
« τοίί αύαπαντο; διν υ^&δηκνυιι ίξοχον τινα και δπέρ-
λ τχτον τιχνίττ.ν, οσον αβΟαδίς τ,Οιϊβν aoOai νά ιΤπνι τις δτι ιν 
« ώρολιγιςν ιγενιτο i'/vj w ρολογο ποιον, β



Ούδείς έστιν 4 μή παρατηρήσας κατά τινα α ί- 
(Ιρίαν νύκτα είς τον ούρανδν τήν περιλαμπή 
εκείνην τα ινίαν, ήτις, συγκειμένη άπο μέρη φ ω 
τιζόμενα ύπό λευκού φωτός, σχηματίζοντας κη- 
λίδας κατά το μάλλον και ήττον πλατείας, π ερ ι. 
ζωννύει, ούτως είπείν , άπαντα τον ούρανδν και 
ομοιάζει νεφέλη φωτεινή, παρατηρούμενη έκ με
γάλης άποστάσεως. Αί κηλίδες αύται καί δλη ή 
ζώνη εκείνη είσίν αθροίσματα απειραρίθμων α
στέρων, διακρινομένων κάλλιστα διά του τηλε
σκοπίου, καί το απ’ αυτών έκ^ερόμενον άπλετον 
φώς δίδει εις εκείνα τά μέρη του ούρανου την 
λευκοειδή εκείνην βαφήν, ήν οΐ αρχαίοι άπέδιδον 
εις Ικχυσιν γάλακτος τής 'ΤΙρας· διά τούτο και 
έκπαλαι έπεκράτησε το νά δίδεται έν ττί αστρο

νομία είς τήν ζώνην ταύτην το ονομα Γ α λ α ξ ί 
α ς. Εις μάτην ό οφθαλμός ήμών, ώπλίσμένος 
διά τών ισχυρότερων τηλεσκοπίων, ζητεί νά είσ- 
δύτϊ) είς τό τέλος τής λαμπράς ταύτης καί φω- 
τ οβόλου ταινίας· ούδέν άλλο ανακαλύπτει πάν
τοτε, είμή άπειρον πέλαγος άμυδρού κα ίά μ ετα . 
βλήτου £ωτδς, οπερ άποτελούσιν αί συγχεόμεναι 
ακτίνες αναρίθμητων μυριάδων ήλιων, τοσούτφ 
άφ’ ήμών άφισταμένων, ώστε καθίσταται πάντττ; 
άδύνατον νά διακρίνωμεν αυτούς· άμυδρά τις μό
νον λάμψις τών απείρων αύτών ήλιακών άκτί- 

• νων ασΟενώς πώς είς τάΝ ομματα ήμών φαίνεται. 
"Αν δέ εΐμεθα κάτοικοι γής τίνος άλλης, πλη- 
σ ιέστερον εις τον Γαλαξίαν αίωρουμένης, ήθέ- 
λομεν βεβαίως βλέπει, άντί τής εύρείας λευκο- 
φαίου ταύτης τού ούρανου ζώνης, ωκεανόν φωτός 
καί λάμψεως, έξ αμέτρητων ήλιων προερχομένων 
και οΐονεί δγκον πυρός άποτελούντων. Και δμως 
πόσοι άλλοι Γαλαξίαι λαμπρότεροι του ύφ’ ή . 
μών δρωμένου, καΟωραΐζουσι διά τών άναριθμή- 
των φωστήρων των τούς άπομεμακρυσμένους χ ώ 
ρους τού ούρανου ! ΙΙόσα άλλα άΟροίσματα ή άκα- 
ταμέτρητα συμπλέγματα πελωρίων άστερισμών, 
πολλαπλασιαζορενα έπ* άπειρον, καλύπτουσι 
τδν ουράνιον χώρον! "Ισως δ ήμέτερος Γαλαξίας 
εινε μηδέν ώς προς τδ μέγεθος και τήν λαμπρό
τητα, προς τάς μυριάδας τών λοιπών γαλαξιών 
παραβαλλόμενος, καθώς τδ πλανητικόν μας σύστη
μα εινε μηδέν ώς ποδς τά λοιπά συστήματα.

‘Ο Γαλαξίας δέν έκτε ίνετα ι όμοιομόρφως κατ’ 
εύθεΐαν γραμμήν, ούτε είνε επίσης φωτεννός παν- 
ταχού, διότι τά σχηματίζοντα αύτδν άστρα δέν 
κεινται κατα συμμετρίαν, καί πας τόπος περιέ
χει αριθμόν τινα κατά τδ μάλλον και ήττον μεί. 
^ονα η ελαττονα. *0 περιώνυμος αστρονόμος ϋΕο- 
σχελλος, διευθύνας'κατά τινα νύκτα πρός τινα πο. 
λύαστρον λευκότητα τού Γαλαξίου τηλεσκόπιον,

ου τδ  φω τιζόμενον μέρος τή ς  περ ιφερείας π ερ ιε -  
λά μ β α νε  43 μόνον μοίρας τού ούρανου, είδε δ ι-  
ερχομένους έν ο ια σ τή μ α τ ι 43 λ επ τώ ν  τή ς ώρας 
\ 16 ,000  άστέρω ν, κα ί ά λλο τε  π ά λ ιν  εις 40 λ ε 
π τά  2 3 8 ,0 0 0 . Ε ις τρόπον ώ στε , άν δ άστρονόμος 
ούτος έξηκολούθει θεωρών διά τού τηλεσκοπίου  
ε ίς  δ ιάστημα  δλοκλήρου άνακυκλήσεω ς τή ς  ου
ρανίου σφ α ίρ ας, το υ τέσ τ ιν  ε ίς δ ιάστημ α  ε ίκοσ ι-  
τεσσάρο)ν ωρών, Οά έολεπε δι ερχομένους περί τά  
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οτι ο! αστέρες ούτοι άπ έχο υσ ιν  ά π ’ ά λλ ή λω ν  μό
νον π έντε  δ ισεκατομμύρια  λ ε υ γ ώ ν , ή τ ις  ε ίνε  ή  
ε λ ά χ ισ τη  δ υνα τή  άπόστασ ίς· δ οφθαλμός τού ά -  
στρονόμου θά δ ιέτρεχεν είς τό δ ιάσ τη μ α  εκτα- 
σ ι ν . . .  ά λ λ '  έπειδή λ ε ίπ ο υσ ιν  α ί λ έ ξ ε ις  ενταύθα , 
συγχ ω ρ η θή τω  δπως παραστήσο>μεν τή ν  εκ τα σ ιν  
τ α ύ τ η ν  δ ι’ άρ ιθμητικώ ν χαρακτήρω ν 4 6 ,4 4 0 ,0 0 0 ,  
0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  λ ε υ γ ώ ν !  Κ α ί δμο>ς ή έκτα σ ι ς 
αυτη  εινε μηδέν ώς πρός τό δ ιά σ τη μ α , καίτοι 
υπέρμετρος ώς πρός τδ  ήμέτερον π λανητικόν  
σύστη μ α , δπερ εχει μόνον -1 ,324 ,000 ,000  λ ε υ 
γώ ν διάμετρον.

Τδ φώς του Γαλαξίου παρετηρήθη οτι ε ίνε  λ α μ -  
πρότερον μ ετα ξύ  τώ ν α π λα νώ ν άστέρω ν Σ ε t ρ L, 
ο υ  κα ί Ά ν τ ά ρ ο υ ,  άπό δέ τή ς  χώρας τ α ύ τ η ς  
προς άρκτον έξασθενε ί βαθμηδόν. Τό φαινόμενου 
τούτο παρεσχε το  συμπέρασμα , δτι τό πρώτον μέ
ρος ε ιν ε  πλησιέστερον ε ίς  ήμάς παρά τό δεύτε
ρον, κα ι Επομένως δτι δ Γ α λ α ξ ία ς  σ χ η μ α τ ίζε ι 
δακτύλ ιον  π α μ μ ε γ ίσ τω ν  δ ιαστάσεω ν, έντός του  
δποίου έκκέντρως εύρ ίσκετα ι κ α ί δ ήμέτερος ή 
λιος μ ετά  τού π λανητικού αύτού συστήμ ατος, 
κ α ί ά π ο τελε ΐ π ιθανώ ς μέρος αύτού. Ά λ λ *  ή ά ν .  
Ορωπίνη φ α ν τ α σ ία  τα ρ ά σ σ ετα ι, άναλογιζομένη  
πόσα ά λ λ α  Εκατομμύρια έντελεστέρω ν π λ α ν η 
τικώ ν συστη μ ά τω ν  περ ιέχοντα ι έντός τή ς  εύρ ε ία ; 
τα υτη ς  ζώ νης τού ουρανού, άπείρω ς ύπερτερούν- 
τα  τό ήμέτερον αφανές σχεδόν σύστημα  κ α τά  
τή ν  λαμ π ρ ό τη τα , τή ν  κ ίνησ ιν  κα ί τή ν  ζω ήν. Ά ν  
δέ Εν μόνον μέρος τή ς  παγκοσμίου λαμπρότητάς  
α δ υνα τε ί νά  π ε ρ ιλ ά ^  δ άνθρωπος ε ίς  τά  στενά  
ορια τή ς  ο ια νο ια ςτο υ , πόσον μάλλον τά ς  λο ιπά ς 
αγνώ στους καλλονάς τού ουρανίου χώρου, άς ή 
φ α ντα σ ία  α να κ α λ ύπ τε ι κα ί διορqE νοερώς μέν, 
π λ η ν  συνεπώ ς κα ί ϊ.ογ ικώς π ά νυ , είσδύουσα εις  
δλα  έκεινα  τά  κ α δ β α λ ισ τ ικ ά  σ η μ ε ία , ε ίς  δ λ α ;  
τ ά ς  άκατανοήτους έκείνας περ ιπλοκάς, έν α ίς  
ά να κ α λ ύ π τε ι τά  μ ε γ α λ ε ία  τού ‘Γ ψ ίστου Παντού 
κράτορος!


