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Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΓΛΟΣ

(’Λ γγλ’.κή ιταράοοτις)

καλοκάγαθο; Μ-άρμπα-ΘίΟΐιάς ώ- 
οο'.πόιε·. έν ήσυ-χία, όχούμενος ε_ 

,?ιί τού γηραιού δνου του, ότε κατα τήν γωνίαν 
τής δοού τών τριών Κοράκων απαντά γέροντα τ ΐ-  
να νάννον, άθλιον και ^ακενουτον.

<c Α ΐ! φ ίλτατε Θωμά, κράζει δ μικρός γέρο>ν, 
έ'/εις λαμπρόν όνον, ώραΐον έρυΟρον έφιππιον και 
νέαν μάστιγα, ένώ εγώ τίποτε αττο αυτα οεν έ
χω . Θέλεις νά μέ παραχώρησές διά μίαν σ τ ιγ 
μήν δλα αυτά, διότι είμαι άφανισμένος άπδ τήν 
κούοασιν καί οεν ήμπορώ πλέον να περιπατήσω;

*__ ‘Ο όνος, το έφίππιον καί ή μάστίς μου,
άπεκρίΟη δ Μπάρπα-Θωμάς, εινε όλη μου ή κλη
ρονομιά· άλλά προς μνήμην τού πατρος μου, δστις 
ήτο πτωχός ώς σύ καί μικρός ώς σέ, σοί τά πα- 
ραχωρώ ευχαρίστως, ά'.ροϋ μάλιστα βλέπω δτι 
οέν ούνασαι πλέον νά περιπάτησες· Χάρις τώ 
Θεψ, τά πόθ'»α μου βαστούν άκομη, και δ πατ/^ρ 
μου άποβνήσκων ενθυμούμαι οτι με παρήγγειλε 
νά κάμνω δσον ουναμαι το καλόν*

— Θωμά, είσαι κάλλιστος άνθρωπος, άπεκρίΟη 
δ νάννος. Δέχομαι τδ δώρον σου, άλλα προς αν
τάλλαγμα τής μάστιγός σου Οα σοι οώσω έν τό-

ςον, τδ οποίον θά ήμπορτ; νά κτυπά παν δ,τ 
σημαδέυσες· άντί τού δνου σου Οά σοι οωτω ένα 
αυλόν, δστις Οά κάμντ; νά χορεύωσιν έ/.όντας άε- 
κοντας πάντας εκείνους, ενώπιον τών όποίων ή
θελες πα ίξει αυτόν προς άντάλλαγμα δέ τού 
έφιππίου σου σοί παραχωρώ τδ δώρον τού νά 
τύχτ4ς μιας ευνοϊκής συγκαταΟέσεως εις πάσαν 
σημαντικήν χάριν, ήν ήθελες ζητήσει παρ’ οιου- 
δήποτε δυνατού τής γής. »

‘Ο Θωμάς, άφού ένηγκαλίσΟη περίπαΟέστατα
τον νηοαιδν σύντοο^όν του, τδν ονον, παρεοωκεν

k * (  1 « .  — ( αύτδν είς τδν νάννον, και απήλΟε πεζοπορων μετα
τού τόξου καί τού αυλού του.

Μετ’ ολίγον συνήντησεν έντδς οάσους τινδς Ι
ουδαίον τοκογλύφον, Ορηνούντα πικρώς.

<c Τί έχεις καί κλαίεις κατ’ αύτδν τδν τρόπον, 
γέρον Σαλομών; ήρώτησεν δ θωμάς.

— Ά ! καλέ μου άνθρωπε! παρατηρείς έκεΐ ε
πάνω υψηλά έπί τής κορυφής τού δένδρου τού. 
του μίαν κακότροπον κισσαν, ητις πετα; ηρπασε 
τδ βαλάντιόν μου και το κρατεί εις το δ̂αμφος ./)«,!

  Τί μέ δίδεις νά £ίψω άμέσως εις τούς πό
δας σου τήν κίσσαν μετά τού βαλαντίου;

  Τοία χρυσά σκούοα, κατάστιλπνα και νε-
ωστί κεκομμένα, ειπεν ο ‘Εοραιο;.

‘Ο Μπάρπα-θωμάς έρϊ'.ψε το βέλος, ή Χ';7’ α 
διετ.εράτθη καί έ'-ετεν αυθωρεί κατά γής, ό οέ 
Εορα'.ος οίτΐλν^τως ε~\ τοΰ paAav.'.OJ

του, το όποιον έχωσε τά/'.ττα έντος τής ζών^,ς 
τ:υ· άπερακούνθη δε //ον.ς νά δώττι τά τρία
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σκούδα, άλλά μυκτηρίζων μάλιστα τόν χωρικόν 
διά τήν εύπιστίαν του.

<c Τώρα σέ κάμνω κα! χορεύεις χωρίς νά Οέ- 
λ^ς, παρά/ομι Ιουδαίε! »  είπεν ό θωμάς, άρχί- 
ζων νά φυσα δλαις δυνάμεσι τόν αυλόν του.

Κα! ό ‘Εβραίος ήρχισε νά  χορεύφ άκουσίως, 
πηδών άπό λεπτού εις λεπτόν υψηλότερα, εις 
τρόπον ώστε κατήντησε νά αιωρήται μέχρι τής 
κορυφής τών δένδρων. ΙΙερικεχυμένος άπό Ιδρώ
τα, έπνίγετο άπό τήν κίνησιν και τόν βήχα, εως 
ου ήναγκάσθη νά κράξιρ μετ’ άγωνίας: «Έ λεο ς ! 
έλεος! σοι δίδω τά τρία σκούδα! »

‘Ο θωμάς έπαυσε του νά παίζιρ, δ δέ ‘Εβραίος 
τψ  έδωκεν άμέσως τά τρία σκούδα, ά λλ ’ ώρκί- 
σΟη νά τον έκδικ/,Ο ·̂

Ήκολούθησε λοιπόν μακρόθεν τόν θωμαν, καί 
εισήλΟε μετ’ αύτού εις τό χωρίον Γκι-τόβν. Έ 
χει, παρουσιασθε'ις ένώπιον του δημάρχου, τφ  ε ί
πε: cc Βλέπεις, αύΟέντα, τόν τυχοδιώκτην έκεΐ- 
νον μουσικόν, οστις άγοράζει λεπτοκάρυα είς τήν 
αγοράν; μέ έκλεψε τρία σκούδα. »

‘Ο δήμαρχος διέταξε νά συλλάβωσι τόν θ ω 
μαν, πρός δν άπηύΟυνεν ερωτήσεις τινάς· ούτος 
οέ άπήντησεν άπλούστατα καί χαμόγελών: 

α: Έ παιξα ενα ώραΐον σκοπόν μέ τόν αυλόν 
μου, κα! ό Σαλομών τόσον ηύχαριστήθη, ώστε 
έχόρευσε μέ δλην τήν διάθεσίντου, και μοί έδω- 
κε πρός αμοιβήν τρία σκούδα.

— Γνωρίζω τόν Σαλομώντα, άπήντησεν ό δή
μαρχος, δστις ήτο αυστηρότατος χαΐ κάκιστης 
διαΟέσεως· δέν άγαπ^ ποσώς τήν μουσικήν, κα! 
δέν είνε άπό έκείνους οΐτινες δίδουσι τρία χρυσά 
σκούδα δι’ Εν μουσικόν μέλος, έστω καί τό λαμ- 
πρότε:ον. Λοιπόν δχι μόνον κλέπτης είσαι, άλλά 
κα! ψεύστης >:α! άπατεών. Εις τήν άγχόνην ά
μέσως! λ

‘Ο ταλαίπωρος Θωμάς ώδηγήΟη [ε!ς τήν άγ- 
χύνην, κα! ένφ κατεγίνοντο πρός Ετοιμασίαν τού 
έκ καννάβεως λαιμοδέτου του, στραφείς πρός τον 
δήμαρχον ειπε:

<c Κύριε οικαστά, ώς μοναδικήν χάριν ταύτην 
ζητώ νά μο! έπιτρέψτ,ς, νά παίξω ένα ήχον πρίν 
άποΟάνο).

— Μή τόν άφήσιρς νά παίξτρ, Κύριε δήμαρχε, 
έν όνόματι του ’Ισραήλ! έκραξεν ό ‘Εβραίος· άλ
λως, εΐμεθα όλοι χαμένοι! »

Άλλ* ό δήμαρχος δέν ήννόει τίποτε έξ δσων 
έλεγεν ό ‘Εβραίος, άλλως δέ δέν ήδύνατο νάάρ-
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νά παίζει ένα ώραΐον σκοπόν, καί ό δήμιος ήρχί-

σε πάραυτα νά αισθάνεται κνισμούς εις τους πό-  ̂
δας κα! νά χορεύ^, είτα δέ τόν έμιμήθη ό βοη- 
Ιός του, κατόπιν ό ‘Εοραΐος, άκολούΟω; αύτός & 
δήμαρχος, οΐ στρατιώται κα! ο! άκόλουΟ>ί του 
όλοι άνεξαιρέτως· εις τρόπον ώστε, έν διαστή- 
υιατι ολίγων λεπτών, τό σανίδωμα του Ικριώμα
τος μετεβλήθη εις αίθουσαν χορού. ‘Ο λαός, 
ϊλέπων τά γινόμενα, έξεπλήσσετο μεγάλο>ς, πλήν 
δέν ήργησε νά αισθανΟΐβ κα! αύτός έπίσης γαρ- 
γαλισμούς είς τάς κνήμας, κα! ήρχισαν πάντες 
νά χορεύωσιν έπ ! τής πλατεία ς, εις τάς όδούς 
κα! έπ ! τών παραθύρων, άπό μικρού έως μεγά
λου. Ουτω δέ, ώς έξ ήλεκτρικής συμπαθείας, ή 
χανία του χορεύειν μετεδόΟ/) εις όλους τούς 
κατοίκους του χωρίου, μέχρι κα! αύτου του μα
γείρου τού στρέφοντος τό ψητόν πρό τής εστίας, 
κα! του πάσχοντος άπό ποδαλγίαν γέροντος, του 
εξαπλωμένου εις τό παμπάλαιον Οοονίον του.I % \ I

Τότε ό θωμάς είπεν εις τόν Ιουδαίον: <r ‘Ο- 
μολόγησον δτι σύ είσαι ό κλέπτης· άλλως, Οάσέ 
κάμω νά ξεψ υχή^ς άπό τό χοροπήδημα! »

Κα! ό ‘Εβραίος έμαρτύρησε τότε δημοσί^ δτι 
κατηγόρησε ψευδώς τόν άΟώον χωρικόν.

‘Ο Μπάρπα-θωμάς έν τούτοις έξήλθεν ανενό
χλητος άπό τής πόλεως, παίζων πάντοτε τον 
μαγικόν αυλόν του κα! ήλεκτρίζων δι’ αύτού εως 
κα! αύτά τά ζώα. Μίτο ήδη πολύ μακράν, καιτί> 
Γκι-τόβν έχόρευεν άκόμη· ϊσως δέ έκτοτε οί κά
τοικοι τού χωρίου τούτου αισθάνονται ύπέρμετρον 
κλ ίσ ιν εις τό χορεύειν.
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ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ.

(Συνέχεια κα! τέλος).

Β '.

ς&ΓΔΕΙΣ πλέον Ιγένετολόγος περ! τού συνοι^ 
κεσίου τού ταγματάρχου Φο-χι.λό μετά τής Λ εϊνί-r 
ας· άλλως τε , τά κινήματα τού Ά γγλο-Γαλλικοϋ 
στόλου άπη σχολούν δλην τήν προσοχήν τών Κινέ
ζων. Τήν 58 Δεκεμβρίου τού 4837 χιλιάς στρα— 
τιωτών έκ τής μεταβατικήςΤαλλικής λεγεώνος, 
συνοδευομένη υπό του 50 Βρεττανικοϋ συντάγμα
τος, άπεβιβάζετο ε!ς τόν πορθμόν τού Κέππερ· περ! 
μεσημβρίαν δέ τής αύτής ήμέρας έστηνον τάς καν- 
νονιοστοιχίας των έμπροσθεν τού φρουρίου Λύν, 
είς δ ό ταγματάρχης Δεπαιλλιέρος ε’ισεχώρει πρώ- 
τος κα! έπ ! κεφαλής ένός λόχου διά τίνος με
γάλης οπής.

Τήν επαύριον ο! πολιορκητα! κατέλαβον τά έπ! 
τής Καντώνος επικείμενα υψώματα. ‘Ο Νάγκ-Χ!, 
δστις είχε συντελέσει πολύ διά τής γενναιότητάς 
του είς τήν άμυναν τού πύργου Λύν κα! τήν 
τού Σ ιτυχίλλ, έπανέφερε τούς άνδρας του έν κα- 
λ^ τάξει έντός τής πόλεως· έπειτα έδραμεν εις 
τήν οικίαν τού Ούάμ-πού, τήν όποίαν έφοβεΐτο 
ρήπως εύρει πυρπολημένην άπό τούς δλμους κα! 
τάς βόμβας τών πολεμίων. *11 οικία ήτο μέν α
κέραια, άλλ ’έρημος· ή Λεϊνία ειχε καταφύγει εις 
τόν οικον ένός τών συγγενών της, ό δέ Ούάμ-πού 
έφυλακίσθη κατά διαταγήν τού αύτοκρατορικού 
Τοποτηρητού Γέχ, χωρ!ς κανείς νά γνωρίζω τό 
αίτιον.

‘Ο νέος λοχαγός διηυθύνθη άμέσως είς τήν 
φυλακήν, τής όποίας α! Ούραι τφ  ήνοίχθησαν 
χάρις εις τόν βαθμόν του κα! τ^ δυνάμει άργυρών 
τινων νομισμάτων. Μετ’ όλίγον εύρίσκετο έντός 
τού δεσμωτηρίου, δπου έστέναζεν ό έμπορος τών 
^ ιπιδ ίων άμα.δέ είδεν ούτος τόν Νάγκ-Χ! εισελ- 
Οόντα άνέστη, έκφέρων κραυγήν χαράς τοιαύτην, 
-οποίαν έκπέμπει ό ναυαγήσας έκεΐνος δστις, ένφ 
νομίζει Λ|^.θέλει καταβροχθισθή άπό τά κύματα, 
αίφνης α^Αίάνεται γήν ύπό τούς πόδας του.

«  Έ ν^ ρ ΐ νεανία! άνέκραξε, σέ είμαι εύγνώ . 
μων διότι δέν μέ έγκατέλιπες εις τήν δυσ
τυχ ίαν, κα! διότι έλησμόνησες τά α ίτια  τής 
'δυσαρεσκείας, τά όποια δικαίως έπρεπε νά έχτρς 
κατ’ εμού!

— Ά ς  μή γ ίν$  πλέον λόγος περ! τούτου, 
ύπέλαβεν ό Νάγκ-Χί· ας φροντίσωμεν μόνον πώς 
νά άπαλλαχθήτε τής δυσχερούς ταύτης θέσεως. 
Δέν μέ λέγετε διά ποιαν α ιτίαν σάς έφυλάκισαν;

— Μήπως και έγώ ήξεύρω τό διατί; αί υπο
θέσεις μου άπτ,τουν ώστε νά κρατώ αλληλογρα
φίαν μέ τούς έμπορους τής Χογκόγγης,* ό δέ 
γραμματεύς, δστις ήτο επιφορτισμένος τήν υπη
ρεσίαν ταύτην, φαίνεται δτι άνέμιξεν εις μίαν 
έκ τών επιστολών υβριστικούς τινας λόγους κατά 
τού πληρεξουσίου Τοποτηρητού τού αύτοκράτορος 
και επικινδύνους διά τήν άσφάλειαν τού Κράτους. 
*Εν μέρος τών επιστολών τούτων κατεσχέθη, κα! 
έγώ ιθεωρήΟην ένοχος προδοσίας.

— Ά λ λ ’ ή δικαιολογία σας είνε εύκολος.
— θά ήτο ε!ς άλλας περιστάσεις· πλήν τώρα 

α! πρόοδοι τών βαρβάρων ήρέθισαν μεγάλως τόν 
Γέχ, δστις είνε φύσει οργίλος και δύστροπος· παν
τού βλέπει προδότας και κατασκόπους, κα! δέν 
σκέπτεται άλλο τ ι ,  είμή μό>ον πώς νά τούς θυ
σιάσει διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος. Είμαι ύ- 
περβέβαιος δτι δέν θά με κρίνουν διόλου ούτε 
καν θά μέ έρωτήσωσιν, άλλά θά μου κόψουν ά

μέσως τήν κεφαλήν. . .  ’Αγαπητέ μοι Νάγκ-Χ!, 
έλθέ εις βοήθειάν μου!

— Πώς ήμπορώ; άπήντησεν ό νεανίας· είμαι 
άπλούς άξιωματικός άνευ πλούτου, άνευ π ιστώ - 
σεως· αν λάβω μέρος ύπέρ υμών, θά εΐπουν δτι 
είμαι μισθωτός πράκτωρ σας, ίσως δέ κα! συνέ
νοχός σας· ώστε βλέπετε δτι θά κινδυνεύσω άνω . 
φελώς, κα! είνε φόβος άκόμη μήπως σύμμεΟέξω 
τής αύτής μέ]ύμας τύχης! *Ω! άν ή έξοχότης σας 
ένέμενεν είς τήν άπόφασίντης, άν έκρατεΐτε τήν 
ύπόσχεσίν σας, άν ήμην συνδεδεμένος μ ετ ’αύτής 
διά τών Ιερωτέρων δεσμώνΐ. .  .

— Φίλε μου,Οά γίνιρς άφεύκτως γαμβρός μου! 
‘Ο Φο.χι.λό, δστις είχε ζητήσει τήν χειρα τής 
θυγατρόςμου, μετενόησε τώρα, άγνοώ διά ποίας 
α ιτίας, θά γίν^ς γαμβρός μου, μά τούς τρεις Βούδ- 
δας! μά τούς τέσσαρας μεγάλους βασιλείς τού 
ούρανου!

— Ά ρκεΐ, έπανέλαβεν ό Νάγκ-Χ1· τού λοι
πού δύνασθε νά βασισθήτε εις τόν ζήλον μου· 
καλήν έντάμωσιν! ύπάγω νά προσπέσω εις τούς 
πόδας τού αύτοκρατορικού πληρεξουσίου, κα! ελπ ί
ζω έντός ολίγου νά σάς φέρω τήν άπάντησίν του. »

‘ΟΟύαμ-πού έμεινε μόνος, ή καρδία του έπλη- 
ρώθη έλπίδων, κα! πρώτην ήδη φοράν άφότου έ- 
φυλακίσθη έκοιμήθη ύπνον άτάοαχον. Τήν έπαύριον 
έπερίμενε μεθ’ υπομονής τήν έπάνοοοντού ύπερα- 
σπιστού του, κα! επειδή άχρις έσπέρας δέν έφάνη 
ούτος, α! δυνάμεις του τόν έγκατέλειπον ^ α ίή ρ . 
χισε νά τρέμιρ.

Τήν 5 Ιανουάριου περ! μεσημβρίαν αί θύραι 
του δεσμωτηρίου έτριξαν έπ! τών στροφίγγων των. 
α: Τέλος πάντων, είπε καΟ’ έαυτόν ό έμπορος, ιδού 
ό έλευθερωτής μου! »

Ά λ λ ’ ήπατατο· δύο Τάρταροι στρατιώται έρ. 
όίφθησαν έπ’ αυτού χωρίς ούτε λέξιν νά προφέ- 
ρωσιν, έδεσαν τάς χεΐράς του καί τόν έσυρον μ’ 
δλας τάς κραυγάς, τάς διαμαρτυρήσεις κα! τάς 
άντιστάσεις του. *

<c Πού μέ ύπάγετε; έκραζε ν ό δυστυχής· οέν- 
ειμαι ένοχος! ας μέ άνακρίνωσι πρώτον! τ ί Οα 
μέ κάμετε; ^

Έν τφ  μέσφ τετραγώνου τινός αυλής ήτο στη . 
μένον Εν Ικρίωμα, μόλις δώδεκα πόδας ύψούμενον 
άνω τού έδάφους· πέντε ή εξ πτώματα έκειντο 
συσσωρευμένα εις μίαν γωνίαν απέναντι σωρού 
τίνος χεκομμένων κεφαλών ή γή  ήτο βεβρεγ- 
μένη άπό αίμα, κα! ό δήμιος δλως απαθής άπε- 
σπόγγιζε κα! ήχόνιζε ταύτοχρόνως τήν μάχαι- 
ράν του. .

α ‘Ετοιμάσθητι νά άποΟάντρς, είπεν άποτόμως 
είς τόν Ούάμ-πού.



‘Ο δυστυχής εύπορος ήθέλησε νά άποκριθω* Έ - 
προσπάθησε νά αρθρώσω λέξειςτινάς, άλλά φρυ- 
άττων άπό φόβον καί τρόμον έλειποθύμησ*.

cc Σ τρώ σατε  τον έπ ί του αναβάθρου! λ έπανέ- 
λαβε ψυχρώς ό δήμιος.

Καθ’ ήν στνγμήν έσήκωνον το άψυχον θύμα, 
ό Νάγκ-Χί έφάνη είς τό κατώφλιον.

cc ’Ιδού, είπεν έπιδεικνύων έγγραφόν τ ι ,  ή'δια
ταγή  τοΰ νά άφήσετε άμέσως ελεύθερον τον εμ-

* πο ρον Ούάμ-πού, τον πενθερόν μου. »
‘Ο δήμιος έλαβε τό έγγραφον, τό παρετήρησε 

κα ί άπεκρίΟη: cc Τό έγγραφον τούτο είνε υπογε
γραμμένο*; ύπό τού ΙΙέχ-Κβέ, τού διοικητού τής 
επαρχίας, τόν όποιον έγώ δέν άναγνωρίζω. ‘Ο. 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος τοΰ Αύτοκράτορος, δ- 
σ τ ις  είνε άνώτερος τού διοικητού, ώς ή κέδρος

• ε ίνε  άνωτέρα τού ήρανθέμου, μέ διέταξε νά ά-
ποκεφαλίσω αύτόν τον άνθρωπον. ‘Ο λόγος τού
Γέχ εΐνε νόμος, και πρέπει νά έκτελεσθω κατά 
γράμμα.

*Αλλ’ δ Γέχ συνελήφθη, ύπέλαβεν ό Νάγκ-Χί, 
καί δέν ισχύει πλέον. 01 γενναίοι βάρβαροι τόν 
έπεβίβασαν είς τό καπνίζον πλοίόν των α: ό ’Α
δ υ σ ώ π η τ ο ς ,  χ> κύριος δέ είνε τώρα ό ΙΙέχ-Κβέ.

— Ό χι ομως καί δι’ έμέ. Αί δδηγίαι μου είνε 
£ ητα ί.. . .  θέσατε άμέσως τόν άνθρωπον επί τού 
ικριώματος!

— Σάς άπαγορεύω νά τόν έγγίσητε! έ^ώνα- 
ξεν ό Νάγκ-Χί, σύρων τό ξίφος του. a>

4Ηπάλη ήτο αναπόφευκτος, οτε ήκούσΟη θόρυ
βος έξωθεν. Είς Μανδαρίνος πρώτης τάξεως είσ- 
ήρχετο, συνωδευόμενος ύπό "Αγγλων καί Γάλ
λων ναυτικών καί άκολουθούμενος ύπό πλήθους 
κατοίκων. ‘Ο δήμιος προσεκλήθη άμέσως νά πα- 
ρασταθω ένώπιον τού ύπερτάτου άξιωματικού, καί 
ήναγκάσθη νά άφήστρ τήν λείαν του.

‘Ο Μανδαρίνος άνέγνω μίαν διακήρυξιν, διά 
τής όποίας ό Πέχ.Κβέ άνήγγελεν δτι δ Γέχ έ- 
ταξείδευσε διά τήν Καλκούτταν, καί δτι, συνενοη- 
Οείς μέ τάς συμμάχους Δυνάμεις, συγκατένευσε 
νά άναλάβιρ αύτός τά χρέη τού προκατόχου του 
τ η  συμπράξει μιας έπιτηρητικής επιτροπής. Έ π ΐ- 
θυμών δέ νά προοιωνίσω τήν νέαν έγκατάστασίν 
του δι* επιφανούς τίνος πράξεως, άπέδιδε πλήρη 
καί τελείαν άμνηστίαν εις πολλά άτομα, λαβόντα 
μέρος είς τάς τελευτα ίας ταραχάς, καί Ιδίως είς 
τόν έμπορον Ούάμ-πού.

Γ ' .

Όλίγον καιρόν μετά ταύτα ό Νάγκ-Χί καί ή 
^ ΐϊν ία  ύπέγραφον τό γαμικόν συμβόλαιον, γ ε- 
γραμμένον έπ ί πινακιδίου έξ ελεφάντινου οστού,

ύποβασταζομένου ύπό δύο συμβολικών περιστε
ρών. Τό έσπέρας, είς τήν λάμψιν τών δ^δων, 
ήνεάνις πλουσίως έστολισμένη έτέθη έπί φορεί
ου, τό όποιον διηυθύνθη πρός τήν οικίαν τοΰ μνη- 
στήρόςτης. Πολλοί ύπηρέται εφερον στολισμούς, 
έσΟήτας, τετορνευμένα κιβώτια, λαγήνους πλή
ρεις οίνου τής Σαμ-σχού, όρνιθας καί £να χοί
ρον γαλακτοτροφούμενον, δώρα τού συζύγου .προς· 
τήν γυναίκά του.

‘Ο πενθερός είχε δώσει είς τόν Νάγκ-Χί ενα 
οίκον κατά τήν όρον τού πτερωτού Δράκοντος, 
ούχί μακράν τής περιφήμου Παγόδας τού Χουέ- 
'Γσουάγγ-Τσέ. ‘Η άμαξα έσταμάτησεν είς τήν. 
θύραν τού οίκου τούτου· είς τών υπηρετών, δστις 
προεπορεύετο, παρέδωκεν είς τόν άνυπόμονον καί 
εύδαίμονα μνηστήρα τήν κλείδα τού φορείου, ού
τος δέεσπευσε νά τήνάνοίξω άμέσως καί έπρόσ. 
φερε τήν χειρ ά του είς τήν νεάνιδα, ήτις κατέβη 
βραδυπορούσα διά νά υπάγω ν<* προσπέσ^ πρώ
τον ένώπιον τών εφεστίων θεών τής νέας της 
κατοικίας.

Ψιθυρισμός τ ις επιδοκιμασίας ύπεδέχθη τό νέον, 
ζεύγος· άλλ1 ό Νάγκ-Χί μόνος έννόησ^τί έσή. 
μαινον αί λέξεις, τάς Οποίας θρηνώδ/^'ας φωνή 
καί κάπως παρωργισμένη έπρόφερενβρτός τού̂  
πλήθους:

<r Πλήν αύτή δέν είνε διόλου κυφή! »

‘Ρ.• ι

-—   !

ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ* ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ*.

(Ερανίσματα έκ διαφόρων πηγών). 

ΛΠΟΚΡΓΦΟΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ.

ΡΟ τής άνακαλύψεως τής μεθόδου τού 
γράφειν, ήτις έστίν ή μόνη κατάλληλος πρός 
ιυστικήν άλληλογραφίαν, οί άρχαίοι μετεχειρί- 
ζοντο διάφορα μέσα δπως έξηγήσωσι μυστηρί- 
ωδώς ή συ^μβολικώς τήν ιδέαν των. ‘Ο Πέρσης, 
•ϊστις ύπεχρέωσε τόν Κύρον νά επαναστατήσω 
κατά τού άδελφού του, τψ  έπεμψεν επιστολήν 
έντός τής κοιλίας λαγωού. ‘Ο Δημάρατος, εγ - 
καταλείψας τήν Σπάρτην, άνήγγειλεν ε ίς  τούς 
συμπατριώτας του τά περί ‘Ελλάδος σχέδια τού 
Ξέρξου διά ξυλίνης τινός δέλτου, έχούιης ση
μεία καί κεχρισμένης μέ κηρόν. Άναφέρεται έ. 
πίσης δτι πιστοί απεσταλμένοι εφερον νέα, έγ- 
κεχαραγμένα δι’ εγχειριδίου έπί τών σωμάτων

*το>ν. Πλήν έκ πασών τούτων τών έφευρέσεων ή 
περιεργοτέρα είνε ή παρ’ ‘Ηροδότφ άναφερομένη 
έν τψ  βιβλίω Τερψιχόρη» δ Ιστιαίος, διαμένων έν 
Περσία καί θέλων νά παρακινήσω τούς "Ελληνας 
νά έπαναστατήσωσιν εναντίον τού Δαρείου, έξύ- 
ρισε τήν κεφαλήν ένός τών πιστοτέρων αιχμα
λώτων του καί έχάραξεν επ’ αύτής τά συμβολικά 
σημεία· περιμείνας δέ Εως ού αύξηθώσιν αί τρί
χες του, έπεμψεν αύτόν ακολούθως πρός τον φίλον 
του ’Αρισταγόραν, παραγγείλας είς αύτόν νά τώ 
είπω  νά ξυρίσω τήν κεφαλήν του καί νά άνα- 
γνώστ,· καί τψόντι δ ’Αρισταγόρας άνεκάλυψεν 
έπ ί τού πιστού τούτου κρανίου καί άνέγνωσεν 
εύκρινώς τήν περί αποστασίας συμβουλήν τού Ί - 
στιαίου.

Είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους ή τέχνη τού 
άνταποκρίνεσΟαι δι’ άποκρ.ύφου καί μυστικής γρα
φής άνεπτύ'/θη έξαισίως· καί δμως ή άνθρωπίνη 
επιμονή ούδέ τό μυστηριώδες τής συμβολικής 
γραφής άφήκεν άνεξερεύνητον. Λέγεται δτι ούο 
έκ τών άξιωματικών Ναπολέοντος τού Λ' έπενό- 
ησαν τήν τέχνην τού άναγινώσκειν οίανδήποτε 
συμβολικήν γραφήν, άρκεί νά ήτο αΰτη κανονί- 
κώς γεγραμμένη. Καί σήμερον δέ ύπάρχουσιν 
άνθρωποι, οΐτινες έν όλιγωτέρψ διαστήματι χρό- 
γο\) παρ’ δσον έχρΐίάσθη ό γράφων δύνανται νά 
άναγνώσωσι πάσαν γραφήν, έξ οίωνδήποτε συγ- 
κειμένην στοιχείων ή συμβόλων ώστε, έν τψ  
αίώνι τούτψ τών θαυμάτων, καί αύτό τό άσφα- 
λέστερ>ν καί προφυλακτικώτερον μέσον τής συν- 
εννοήσεως δύο άτόμων, τδ τέως λογιζομενον α- 
παραβίαστον, κατέστη άχρηστον, καί ή μάλλον 
δύσκολος συμβολική γραφή άπέβη εύκολωτέρα 
τής κοινής.

ΚΑΤΟΠΤΡΑ.

S 3 sINK βέβαιον δτι τό πρώτον κάτοπτρον τού 
ανθρώπου υπήρξε τό διαυγές καίλιμνάζον ΰδωρ. 
Πλήν Ιχομεν διδόμενα νά πιστεύσωμεν δτι, εύ- 
θύς αμα-ό άνθρωπος κατέγινεν είς τήν έπεξερ- 
γασίαν τών λίθων καί τών μετάλλων, εσχε τ ε . 
χνητά κάτοπτρα· διότι παν στερεόν σώμα, έπι- 
δεκτικόν στιλβώματος, ήδύνατο νά καθεξω τήν 
θέσιν τού έπίπλου τούτου, καί τά αρχαιότερα 
κάτοπτρα έκ μετάλλου είσ ί κατεσκευασμένα· έφ’ 
ίο καί τό γνωμικόν <ε Κάτοπτρον είδους χ  α λ - 
κ’ό ς έστ;, οίνος δέ νού. »  Τοιαύτα. κάτοπτρα 
άναφέρονταν έν τψ  βιβλίψ τού Ίωβ, και εν τω 
Έξόδψ εΰρηται δτι τό άγγεΐον τών άγνισμών ήτο 
κατεσκευασμένον έκ κατόπτρων, ατινα αί γυνα ί
κες τών ‘Εβραίων εφερον είς τήν Σκηνην τού μαρ
τυρίου. Τινες τών Ιστορικών διατείνονται ρτι τα

κάτοπτρα δέν ήσαν γνωστά κατάτ^ρ εποχήν του 
‘Ομήρου, διά τόν λόγον δτι ό άοιδός του Ίλίου 
ούδένα περί αύτών ποιείται λόγον, καί μάλιστα 
οτε περιγράφει λεπτομερώς τόν καλλωπισμόν τής 
Ηρας. Πλήν δέν είνε άποχρών λόγος νά παρα- 

δεχθώμεν δτι τά δύο έκείνα έξοχα πονήματα 
έποιν,Οησαν επίτηδες διά νά άπαθανατίσωσι τά 
διάφορα έν χρήσει έργαλεΐα τού τότε καιρού, 
καί ίσως αύτή ή μυθολογία εμπόδιζε τόν ποι
ητήν νά άποδώσω εις τήν ύπερτάτην τών θεαί- 
νών ιδιότητας λ ία ν ανθρωπίνους, παρίστών αύτήν 
έχουσαν χρείαν κατόπτρου.

01 άρχαίοι είς τά συμπόσιά των μετεχειρ ί. 
ζοντο ποτήρια έκ κρυστάλλου, έντός τού όποίου 
αντηνακλάτο το πρόσωπόν τού πίνοντας. Έ ν τών 
ποτηρίων τούτων περιγράφει δ Βόσπικος είς τήν 
περιγραφήν τών δώρων, δτινα δ Βαλέριος προσ- 
ήνεγκεν είς τόν Αύτοκράτορα Πρόβον. Ούδεμία 
δέ περιγραφή σώζεται τφν συνηθεστάτων έκ με
τάλλου ποτηρίων καί καθρεπτών, πολλά ιίών ό
ποιων κατά τήν έποχήν τής ‘Ρωμαϊκής πολυτε. 
λείας ήσαν κατεσκευασμένα έξ άργύρου. ‘Ο ΙΙλί- 
νιος, Σενέκας καί άλλοι συγγραφείς, άπαριΟ- 
μούντες τάς πολυτελείς εξεις τών συγχρόνων των 
δεσποινών, άναφέρουσιν οτι έκάστη έξ αύτών έ- 
κέκτητο άνά Εν άργυρούν κάτοπτρον. Καί δμως, 
κρίνοντες έκ τών σωζομένων τοιούτου είδους κα
τόπτρων έν τοίς Εύρωπαϊκοις μουσείοις, εύρίσκο- 
μεν δτι τά κάτοπτρα ταύτα τά πολυτελή δέν 
ήσαν δλοτελώς έξ άργύρου κατεσκευασμένα, άλ
λ ’ δτι τό μέν δλον σώμα συνέκειτο Ικ χάλυβος, 
λεπτότατη δέ πλάξ άργύρου ήτο έστρωμένη έπ1 
αύτού καί άπετέλει τό άληθές κάτοπτρον, έπέ- 
χουσα τόπον ύέλου.

Έκ διαφόρων άλλων συγγραφέων καί Ιστορικών 
πληροφορούμεΟα δτι οί άρχαίοι έσωπτρίζοντο έ- 
πίσης καί είς στιλπνούς λίθους. ‘Ο ΓΙλίνιος ανα
φέρει δτι δ Νέρων άντί κατόπτρου μετεχειρίζετο 
μέγαν σμάραγδον, καί ποιείται λχόγον περί άλλων 
κατόπτρων κατεσκευασμένων έξ άνθρακος (£ουβι- 
νίου·) άλλ ’ έκτος τού δτι είνε άδύνατον νά εύρε- 
θώσι τόσον μεγάλοι τοιούτου είδους λίθ^> φαίνεται 
έκ τούτου δτι τό πάλαι είς τούς ψευδείς άπέδιδον 
ίδιότ/,τας πολυτίμων λίθων καί συνέχεον συνεχώς 
αύτούς. Πρέπει νά μνημονεύσωμεν ώς πράγμα 
περίεργον είς τήν Ιστορίαν τού κατόπτρου δτι οί 
αύτόχθονες τής Αμερικής, πριν κατοικηθω δ τό . 
πος των ύπό τών Εύρωπαίων^ μετεχειρίζοντο άν
τ ί κατόπτρου είδος ύπομελαίνης λάβας ύελώδους 
καί διαφανούς καί Ετερον εΐ^ος μεταλλικής γής, 
ήνπερ άπεκάλουν λίθον Ίγκασίων, καί ήτις ήν 
έπιδεκτική στιλβώσεως· ώστε, χάρις είς τό μέ,
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χαλλον τούτο, ol Περουβιανοί και ο! λοιποί αυ
τόχθονε ς είχον τελειότερα κάτοπτρα τών ‘Ελλή
νων κα! ‘Ρωμαίων.

Πολλο! τών σοφών ειπον μετά βεβαιότατος κα
τά ποίαν έποχήν έφευρέOr,σαν τά έξ ύελου κά
τοπτρα, άλλ ’ δμως πάντοτε έχομεν διδόμενα νά 
ύποθέσωμεν δτι ή άνακάλυψις αυτη άνάγεται εις 
άρχαιοτέραν εποχήν τής ύπ 'αύτών προσδιορί- 
σθείσης. ‘Οπωσδήποτε κατά τόν Π f αιώνα μονον 
φαίνετα ι μνημονευομένη ή βιομηχανία αυτη, 
οπού, μετά τά έκ χάλυδος, σιοηρου κα! εστιλ- 
βωμένου μαρμάρου κάτοπτρα, γ ίνετα ι λογος περ! 
κατόπτρων έξ ύέλου, περιβεβλομένου όπισθεν 
λεπτήν πλάκα έκ μολύβδου. Πλήν κα! κατά τόν 
ΙΑ' αιώνα είσέτι τά ύέλινα κάτοπτρα ήσαν σπά
νια, κα! πλειότερον έν χρήσει τά έκ μετάλλου, 
μάλιστα παρά τοΐς Πέρσαις κα! τοΐς Άνατολικοΐς 
λαοΐς, οΐτινες περιεφρόνουν τόν ΰελον ώς εύ
θραυστον κα! πενιχρόν πράγμα.

Έκτοτε ή τελειοποίησις τών κατόπτρων προ. 
έβη ήμέρα τγ, ήμέρα, κα! εις τήν Γαλλίαν κα- 
τεσ/.ευάσθησαν τά πρώτα κάτοπτρα περιβεβλη
μένα όπισθεν μέ υδράργυρον. Τοσούτον δέ ευχά
ριστος ύπήρξεν ή άνακάλυψις αυτη διά τάς 
κυρίας, ώστε έπ! πολύν χρόνον εφερον κρεμάμενα 
εις τήν ζώνην αυτών μικρά καθρεπτίδια, άπα . 
ραλλάκτως ώς σήμερον φέρουσι τά ωρολόγια.

‘Ρ.

Ι1ΕΡΙ ΤΟΓ ΚΑΤΑ ΚΛΙΡΟΪΣ, ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΒ1ΜΆ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΑΜ01*.

ίΙΝΕ άποδεδειγμένον, κατά τους νόμους τής 
φυσιολογίας, δτι τό ένστικτον του παράγει ν ά . 
παντάται εις πάντα τά έμψυχα δντα, κα! δτι 
έπ ! του ένστικτου τούτου στηρίζεται ή ΰπαρξις 
τής διαρκείας τών διαφόρων ειδών αύτών. Παρά 
τοΐς κτήνεσιν ή ενωσις τών δύο φύλων έκτελεΐ. 
ται κατ’ αύτόματόν τ ι, δπερ αναγκάζει αύτά νά 
ύποτάσσωνται εις τούς νόμους τής φύσεως· παρά 
δέ τφ  άνθρώπφ, παρ’ φ  άπαντάται τό αύτό αύ- 
τόματον ή ένστικτον, ή ενωσις τών δύο άντί- 
θέτων φύλων, κυ:ωΟεΐσα ύπό νόμων ή καθυπο- 
βληθεΐσα εις διαφόρους συνήθειας και έθιμα, έ- 
λ?οε τό ίνομα τού γάμου ή συνοικεσίου. Ά λ λ ’ 
οι νόμοι ούτοι και τά έΟ.μα, άνΟρώπινοι δντες 
ΟεσμοΟεσίαι, ποικίλλουσι κατά τά διάφορα κ λ ί
ματα, τούς λαούς κα! τόν βαθμόν τού πο λ ιτ ι
σμού αύτών.

*Έ ν Ευρώπη, κα! γενικώς εις πάντα τά εύκρα
τα κλίματα, τά συνοικέσια εισ ! μονόγαμα, του- 
τέστιν ό άνήρ μετά μιας μόνης συζεύγνυται 
γυναικός. *0 φυσιολογικός λόγος τής μονογαμίας 
ταύτης εινε δτι εις τά είρημένα κλίματα Ο ή-, 
λεα γεννώνται όλιγώτερα τών αρμένων, σχεδόν 
κατά τήν σχέσιν τού 80 πρός 100. Εις δε τάς 
ύπό θερμά κλίματα χώρας ή άναλογία τών άρ
μενων πρός τά Οήλεα εινε άντίΟετος· άριθμούν- 
τα ι έκατόν Οήλεα έπ ! όγδοήκοντα κα! Ες αρμέ
νων, έξ ού προκύπτουσι τά πολύγαμα~συνοικέ- 
σια, ή ή σύζευξις πολλών γυναικών μεΟ’ ένός 
μόνου άνδρός. Διά πολιτικούς σκοπούς άλλοτε έν 
Αφρική κα! Άσί^ ή πολυγαμία έΟεσπίσθη ώς 
θρησκευτικόν παράγγελμα. ‘Ο σκοπός τών νομο. 
θετών τούτων, οΐτινες παρετήρησαν δτι α! γ υ 
ναίκες έχανον προώρως τήν δύναμιν τού τεκνο- 
γονεΐν, ήτο νά καταστήσωσιν οικήσιμους τά ςπ έ- 
ριξ αύτών έκτεταμένας κα! έρήμους χωράς.

Ά λ λ ’ ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός, δστις ήρχισε ν 
ήδη νά είϊδύτρ βαθμηδόν εις τά βάρβαρα έθνηy 
έτροποποίησε μ* γ άλως ταύτην τήν συνήθειαν δι
ότι ε!ς τάς ήμέρας ήμών πλεΐστοι περιηγητα! 
παρετήρησαν δτι ή πολυγαμία δέν εινε γενική 
μεταξύ τούτων τών εθνών, ά λ λ ’ δτι έν τ'β τάξει 
τών πλουσίων μόνον απαντάται, και, κατά συνέ
πειαν, δτι δύναταί τις ν1 άποδώσ'β αύτήν εις τά 
έκτεΟηλυμένα αύτών ήθη.

Τέλος παρά τοΐς έΟνεσι, παρ’ οΐς δ̂ ’άριΟμος 
τών γυναικών είνε μικρότερος τού τών άνδρών, 
μία μόνη γυνή άνήκει εις πολλούς ανθρώπους. 
Οί Θιβέτιοί, ο! κάτοικοι τού Βεντάμ, τού Νεπώλ 
κα! τής ’Ιάβας υπάγονται ε!ς τήν κατηγορίαν 
ταύτην. ‘II σπάνις τών γυναικών ήνάγκασεν αυ
τούς ε!ς τήν πολυανδρίαν άλλά τό είδος τούτο 
Συνοικεσίου, δπερ προσβάλλει το πατρικόν φ ίλ - 
τρον, μεταβάλλεται όσημέραι, άφ’ δτου οί άν
θρωποι ήρχισαν νά μεταβαίνωσιν ε!ς άλλας χώ
ρας πρός ζήτησιν γυναικών, κα! δέν θέλει βρα
δύνει νά έκλίπιρ άλοτελώς.

Είνε δέ άναντίρρητον δτι ή μονογαμία εινε 
γενικωτέρα τής πολυγαμίας παρ’ ί-πασι τοΐς λ α -  
οΐς. Τά μεγάλα έθνη τής άρχαιότητος ήσαν μο
νόγαμα, κα! ό νεώτερος πολιτισμός τούτο τοσυ- 
νοικέσιον παρεδέχΟη, ώς τό καλλίτερον κα! ώφε- 
λιμώτερον διά τήν κοινωνίαν κα! τά ήθη.

Τώρα, αν καταβώμεν τήν ζωικήν κλίμακα, Οέ- 
λομεν ιδεΐ δτι τό μονόγαμον σύνοικέ σι ον δέν π ε , 
ριορίζεται μόνον είς τό άνΟρώπινον γένος. ‘V- 
πάρχουσι πλεΐστα άλλα γένη , ζώντα κατά το 
ένστικτον αύτών κα! Ονήσκοντα έν αύστηρ^ μο
νογαμία. Ά μα  φθάσαντα εις ώριμον ήλικ ίαν τά

άρμενα τών ειδών τούτων έκλέγουσι δι’ έαυτά Εν 
θήλυ, κα! πολεμούσι μέχρις εσχάτων κατά παν
τός άλλου ζ(Ι>ου, δπερ ήθελε τοΐς τό δια^φισβη- 
τήσει· άφ* ής δέ στιγμής άναδειχθώσι νικήτα!, 
μέχρι τού τέλους τής ζωής μένουσι πιστά πρός 
άλληλα, κα! ούδέν παράδειγμα άπιστίας δύναται 
νά εύρη τις έν αύτοΐς· μόνον δέ μετά τόν θάνα
τον τού ένός, τό άλλο κάμνει νέαν εκλογήν. ‘Ο 
κάστώρ κα! ή άλώπηξ μίαν έχουσι διά βίου σύν
τροφον έκδέ τών πτηνών ό αετός, ό Ιέραξ, ό π ε . 
λαργός, ό κύκνος, ή περιστερά, ή χελιδών κτλ. 
Οσα ή φύσις έΟέσπισεν εισ! νόμοι άμετάβλητοι, 
έχοντες έκαστος ιδιαίτερον τρόπον έκτελέσεως, 
άλλά αί άνθρώπιναι διατάξεις ύπόκεινται είς μυ- 
ρίας μεταβολάς μάλλον ή ήττον όρΟάς, μάλλον 
ή ήττον άλλοκότους, ώς γ ίνετα ι φανερόν έκ τής 
περιγραφής τών γάμων κα! τών τελετών αύτών 
παρά πασι τοΐς διαφόροις έΟνεσι κα! λαοΐς, τ^ΐς 
διεσπαρμένοις έπ! τής γήινου σφαίρας.

Έ ν Ά σ ία , τ·?ί κοιτίδι ταύτιρ τού ανθρωπίνου 
γένους, ύπήρχον λαοί, παρ’ οΐς οί νόμοι έπέτρέ. 
πον είς τόν πατέρα νά συζευχθή τήν θυγατέρα 
του, είς τόν υιόν νά νυμφευΟή τήν μητέρα του 
και είς τόν άδελφόν τήν αδελφήν. Ουτω παρά 
11·ρσαις, Άσσυρίοις, Πάρθοις κα! άλλοις τισ ίν 
αρχαίοι ς έ'Ονεσιν, ό άνθρωπος ήδύνατο νά συνέλ- 
0* είς γάμου κοινωνίαν μετά τής γυναικός, ήτις 
έγέννησεν αύτόν.

Παρά τοΐς άρχαίοις ° Ελλη σιν, εί και 4 μεταξύ 
τέκνων τής αύτής μητρός γάμος ήτο άπηγορευ- 
μένος, ό μεταξύ τέκνων τού αύτού πατρός δμως 
έΟεωρεΐτο νόμιμος. Παρά τοΐς Α ίγυπτίοις, Ά ρα. 
ψιν, Άταπέκοις, Περουβιανοί;, Σιαμαίοις κτλ. 
έκαστος ήτο ελεύθερος νά νυμφευΟφ τήν αδελφήν 
τ :υ . Παρά δέ τοΐς Ταρτάροις, Σκύθαις, Χιλιανοίς 
κτλ. ό πατήρ ενυμφεύετο συχνότατα τήν Ουγα. 
τ έ ια  του.I

Παρά πασι λοιπόν τοΐς Άνατολικοΐς κα! Ά . 
φρικανοΐς λαοΐς επιτρέπεται ή πληΟύς τών γ υ 
ναικών, ένώ έν ττί Θ.βετία, Νεπώλτρ κα! ’ Ιάβα 
πολλοί άνορες συζεύγνυνται μετά μιας μόνης 
γυναικός. Είς τό βασίλεΐον τής Αάσσης καί τής 
Καλικούτης συμβαίνουσιν ωσαύτως γάμοι μιας 
γυναικός μετά πολλών άνδρών.

Αί Ναΐραι, εύγενεΐς γυναίκες τού Μαλαβάρ, 
έχουσι το δικαίωμα τού νά συζεύγνυνται πολ
λούς άνδρας, ένώ ούτοι δέν δύνανται νά νυμ- 
φεύωνται είμή μίαν μόνην γυναίκα. Αί γυναίκας 
τών Τοδβίων, τών πρός βορ^αν τής Ίνοοοτάνης 
κατοικούν των, καί αί τών Νεβαροών είσίν έλεύ. 
θεραι νά λάβωσιν δσους θέλουσι συζύγους κα! 
νά άποΓ.έμπωσιν αύτούς κατχ τό δοκούν.

Ο! Ίνδο! έορτάζουσι τούς άρ^αβώνας έπ ! πολ- 
λάς ήμέρας. “Αμα δε τής τελετής ληξάσης, ή 
μνηστή επιστρέφει είς τούς γονείς της, κα! ό 
νέος μετά Εν έτος μόνον δύναται νάτήνΐδτί· κατά 
τούτον δε τόν χρόνον οφείλει νά έργάζηται πρός 
ώφέλειαν τών γονέων τής μελλονύμφου του.

Ο! Όττομίραι τελούσι τήν Εορτήν τών μνή- 
στρων κατ’ αντίθετον δλως τρόπον. ‘Ονέος, άφού 
συ γκατοικήσιρ μετά τής μνηστής του πολλούς μή
ν ας, δηλοποιεΐ μετά ταύτα εις τούς γονείς της 
δτι ή Ουγάτηρ των τφ  άρέσκει· εις εναντίαν δε 
περί στ ασίν αποπέμπει αύτήν. Παρά τοΐς μαύροις 
τού Κόγκου κα! τοΐς Καλμούκοις ή μνηστή ο
φείλει νά μείν$ Εν δλον έτος μετά τού μνηστή- 
ρός της, διά νά άποδείξνι τήν πρός τόν γάμον 
έπιτηδειότητά τ/̂ ς. Έάν δέ κατά τό διάστημα 
τούτο τού χρόνου δέν μείντρ έγκυος, άποπέμπε- 
ται ε!ς τούς γονείς της ώς ούδεμιας άξίας άντί- 
κείμενον.

Οί Τάρταροι τής Βορείου ‘Ρωσσίας δέν δύνανται 
νά έπιτύχωσι τήν χεΐρα τής νέας, τήν όποίαν 
άγαπώσιν, είμή άφ’ ού πολύν χρόνον, πολεμούν- 
τες μετ’ αύτής, τήν καταβάλωσιν.

Έν Γροελανδί^, αμα τής τελετής ληξάσης, ή 
νέα φεύγει είς τά δρη, ό δέ σύζυγος οφείλει νά 
διώξει αύτήν, κα! νά τήν κυνηγήστρ ώς άγρίαν 
έλαφον. °Οταν δέ κατορθώστρ νά τήν προσβάλτρ κα! 
νά τήν συλλάβ^ι, αύτη τόν πολεμεΐ μεΟ’ δλο)ν 
τ/ς τών δυνάμεων δέν μένει δέ τότε είς τόν νέον 
άλλο μέσον, είμή, δέσας εντός σάκκου τήν σύζυ
γόν του, νά άπαγάγιρ αύτήν εις τήν γαμήλιο ν 
οικίαν.

Παρά τοΐς Ά λούταις ό γάμος είνε αύτόχρημα 
εκδρομή έπικινδυνωδεστάτ/j, ή μάλλον αληθής 
έξ εφόδου αλωσις. Ά μ α νεά ν ίς τ ις  μνηστευΟ,εισα, 
άποσύρεται έν τ*$ πατρική αύτής οικία, ένθεν 
δέν εξέρχεται π λέο ν ό δέ μνηστήρ αύτής ο
φείλει νά άρπάσ:ρ αύτήν έκ τού καταφυγίου της 
τούτου, άψηφών τήν χάλαζαν τών ^αβδοκοπημά- 
τω ν, τ ά ίπ ο ΐα  ayf/j τ φ  βρέχει ε ίς  τή ν  ^ ά χ ιν  έπ ί 
τα ύτγ( ρ-όνον τ^ σανΟήκιρ καΟ'^τατα1. σ υ ζ υ γ ό ; τ5υ.

01 ζάτο·.)»’. τή ; Καατσάτκας χαΐ Κορέα; ε . 
yo’jc .  συνήθειαν όχι όλιγώτερον αλλόχοτον κχι 
ράλλ ιν  έπι«ίνβυνον. ‘Ο νέο;, οστι; θέλει νά νυ^- 
·ίίυΟ·/ϊ, ζ ί,τ ε ϊ-α ρ ά  τών γονέων τή ; νεάνιοο;, τήν 
όποίαν άγα -ά , τήν άδειαν τοΰ νά τήν έγγίτ·^. 
Έάν ή άοϊ'.α αΰτ/) παρα/ωρ/,θ?,, ή νέα περιτυ- 
λ ίσ τετα ι παρευΟΰ; διά βύρτ/,; ά-ο κεραλή; 
αέχρι ποδών, δ οέ νέο; οφείλει, περι-ρρονών τήν 
ά ν τ ίϊτ α ιιν  τή ; μνηστή; του και τών βο- ,̂θουσών 
αύτήν φίλων τ/·,;, νά λύ-τχι του; Ιμάντα; τή ; βύρ- 
5 /.;, δπερ κατορΟοΰται μετά πειτματωδέστατον



άγώνα καί μυρίους δσους μωλωπισμούς, καί τό. 
τε πλέον άνακηρύττεται σύζυγος νικητής. Πολ
λάκις 6 άγων ούτος αποβαίνει και φονικός· ί» μνη
στή και αΐ συμβοηθ^ι αυτής έκριζοΰσι τάς τρίχας, 
καταξεσχίζουσι τδ πρόσωπόν, τυπτουσι καί κα- 
ταπατοΰσι τον πτωχόν έοαττην, οστις καταβαλ- 
λε ι πάσαν προσπάθειαν νά λύσω τους Ιμάντας, 
και μόλις μετά ενα μήνα, πολλάκις δέ καί μετα 
Εν έτος, κατορθοΐ νά κυριεύσω εξ έφόδου^τήν σύ
ζυγόν του* ούχί δέ σπανίως συμβαίνει ωστε με
τά* πολυετή καταδίωξή δδυστυ/ής νέος αναγκά
ζετα ι νά παραίτησή, τήν ερωμένην του καί νά απο- 
συρΟή κατι^σχυμένος, πλ'/;γωμΐνος, πλήρης αμυ
χών, και ενίοτε ά?οΰ καταστώ διά βίου άνάπηρος.
4 Εις επαρχία; τινάς τής βορείου ‘Ρωσσίας ή 

νέα σύζυγος παρουσιάζει εις τον σύζυγόν της α
μέσως μετά τήν τελετήν του γάμου δεσμίδα 
ράβδων, αίτινες μέλλουσι νά χρησιμεύσωσι^πρδς 
μαστίγωσιν αύτής έν περιπτώσει, καθ’ ήν ήθελε 
δείξει αδιαφορίαν ή ψυχρότητα προς αύτόν.

Έ ν Κορέα, δ άνήρ δύναται κατά τήν προαί- 
ρεσίν του νά άποπέμψω την σύζυγόν του και τα 
τέκνα, τά δποΐα εσχεν έξ αύτής. Παρά τισι Μισ. 
σουριανοΐς έΟναρίοις συμβαίνει τάνάπαλιν· ή γ υ 
νή εγκαταλείπει τδν σύζυγόν της δπόταν Οέλτρ, 
καί 4 άνήρ οφείλει νά τή παραχώρησή παν δ,τι 
κέκτηται, έξαιρουμένων τών ενδυμάτων και τών 
δπλων του· ή δέ φυγάς δύναται έλθουσα νά συ- 
ζή σ^ μεθ’οίουοήποτε άνδρδς, και νά έγκαταλίπγ, 
καί τούτον δταν τδν βαρυνΟή, οιερχομενη ουτω 
κατά τδ δοκοΰν έν άσταθεία τά ωραία έτη τής 
νεότητος.

01 Περσικοί νόμοι τριών είδών γάμους έπιτρέ- 
πουσιν. ‘Ο πρώτος συνίστατα ι, εις wo να αγο— 
ράζω^ις μ ί^  ή πολλάς γυνα ίκας. ‘Ο δεύτερος, 
εις τδ νά λαμβάνω γυναίκα τινά διά μισθού, ώς 
παρ’ ήμίν λαμβάνονται α ΐ οίκίαι καί τά λοιπά 
αναγκαία. Τδ συμφωνητικδν υπογραφεται επί πα
ρουσία του δικαστοΰ, καί δέν δύναται νά άκι*- 
ρωθή άνευ άποζημιώσεως. Κατα τδ τέλος τΤ̂ ς 
προθεσμίας, ήτις είνε κατά τδ μάλλον και ήττον 
εκτεταμένη, ή γυνή πληρόνεται άπηκριβωμένως 
καί δύναται ν’ άνανεωθω τδ συμφωνητικδν i c y  
συμφέρω εί* άμφότερα τά μέρη, ή νά άπέλΟτρ ή 
γυνή καί νά έκμισθωθω αλλαχού. Το τρίτον εί
δος του γάμου, τ·ί μόνον ίξιον τού ονόματος τού
του, εΐνε ή  Ενωσις δύο^ιροσωπων ανηκοντων εις 
τήν τάξι^κών εύγενών. ΑΙ νεάνιδες τών πλου
σίων κκΑ ύγενών οικογενειών είσίν οικοοέσποί- 
ναι έ ν *  olxlf τοΰ συζύγου των, καί έπιτάτ- 
τουσι τάς άλλας γυνα ίκας, αίτινες οφ;ίλουν 
*ά ^πακούωσιν είς αύτάς.

Παρά τοίς Γαλάταις υπήρχε φρονιμωτάτη συν
ήθεια καθ’ δσον άφορα τδν γάμον τών νεανίδων 
είς ταύτας δέν εδιδον οΐ γονείς σύζυγον, ά λλ ’ 
είχον τδ δικαίωμα τοΰ νά τδν έκλέγωσιν αί ί -  
διαι, καί τήν εκλογήν αύτών έσέβοντο οί γονείς 
μετά θρησκευτικής εύλαβείας. *0 πατήρ τής έπΐ- 
γάμου νεάνιδος προσεκάλει είς γεΰμα πεντηκον- 
τάοα νέων, καί άφοΰ ήθελον καθήσει έν κύκλψ 
περί τήν τράπεζαν, ή νεάνις διέβαινεν έμπροσθεν 
δλων, έπειτα, Ισταμένη άπέναντι εκείνου τδν 
όποιον προύτίμα, τώ προσέφερε τδ κύπελλον διά 
νά π ί^ . ’Εάν δέ δ νέος έλάμβανεν αύτδ, τδ συ- 
νοικέσιον άμέσως άπεφασίζετο και έτελείτο αυ
θημερόν^

01 πρώτοι βασιλείς τής Γαλλίας έζήτουν συζύ
γους μεταςύ τών ώραιοτέρων νεανίδο)ν τοΰ κρά
τους των. Πολλοί παρεδέχθησαν τήν πολυγα
μ ίαν, μεταξύ οέ άλλων καί Κλόβις δ Α', δστις 
ένυμφεύΟη δύο άδελφάς καί δ Γοντραίος, βασ ι. 
λεύς τής ’Ορλεάνης, δστις έφύλαξε τάς δύο του 
γυναίκας εναντίον τών κεραυνών τοΰ ΙΙάπα. Οί 
Κζάρο*. πρδ Πέτρου τοΰ Α' έξέλεγον ωσαύτως 
τάς συζύγους των έκ τής τάξεως τοΰ λαοΰ, καί 
μόνον τήν ωραιότητα είχον γνώμονα τής εκλο
γής των.

Δύο είδη γάμξήν ύπήρχον έν χρήσει παρά τοίς 
άρχαίοις ‘Ρωμαίοις, ών δ μέν ε ίς  εκαλείτο νό
μιμος γάμος (justa nuptiae) δ δέ παλλακεία (con- 
cubiuaUis)· Καί δ μέν πρώτος ήτο εκείνος, καθ’ 
δν δ άνήρ ήνοΰτο κατά τούς νόμους μετά γυνα ι- 
κός τίνος τής τάξεως του· τδ συνοικέσιον τοΰτο 
εδιδεν είς τά τέκνα δλα τά προνόμια τής οίκο- 
γενείας, καί είς τούς πατέρας τδ δικαίωμα τής; 
πατρικής ισχύος. ‘Ο δέ δεύτερος γάμος ήτο 8- 
νωσις δευτέρας τάξεως· κατά τοΰτον δ άνήρ, δ., 
στις είχε κλίσιν πρδς νέαν'τινά πολύ κατωτέραν, 
τής τάξεως του, ήνοΰτο μέν μετ’ αύτής άλλά 
τά γεννώμενα τέκνα δέν είχον τδ δικαίωμα τής 
οίκογενείας ώς τά έκ τοΰ πρώτου γάμου, αλλ ’ 
ήσαν άπηλλαγμένα τής αισχύνης τών νόθων, πρδς 
διαφοράν τών έξ άτιμων γυναικών γεννωμένων.

Τά διάφορα ταΰτα  συνοικέσια, υπδ τοΰ όρθοΰ 
λόγου υπαγορευθέντ.α, σκοπδν είχον νά ύποχρε- 
ώσωσι τούς κατοίκους, διά τδ ίδ'.ον αύτών συμ
φέρον, διά τήν ιδίαν αύτών ύπόληψιν καί πρδς 
όφελος τών τέκνων των νά συνάπτωνται διά τοΰ 
γάμου μέ συντρόφους άξια , εαυτών.

Τά είδη ταΰτα τών γάμων έπαυσαν, οτε οί 
Πάπαι άνέβησαν έπ ί τοΰ θρόνου τών Καισάρων. 
Μέχρι τούτου τά συνοικέσια έγίνοντο άνευ τής 
μεσιτείας τών Ιερέων, ένώπιον των δικαστηρίων, 
ένώπιον τών δικαστών και τών γονέων· ουτω

συνέβαινεν έν Ευρώπη μέχρι τοΰ Σωτήρος, πέμ
πτου διαδόχου τοΰ ‘Αγίου Πέτρου. ‘Ο φιλόδοξος 
ούτος ’Επίσκοπος έννόησεν δλην τήν σημαντικό, 
τητα, τήν έποίαν ήθελε δώσει είς τδν κλήρον, 
άν εκαμνεν ώστε νά επεμβαίνω ούτος είς τάς γ α .  
μικάς συμβάσεις· κατά συνέπειαν έδημοσίευσεν 
οτι ούδΐμία γυνή  ήδύνατο νά συζευχθω άνευ τής 
βοήθειας τοΰ Ιερέως, καί κατά τοΰτον τδν τρό
πον ήνωσε τήν πνευματικήν μετά τής κοσμικής 
δυνάμεως, ήτις είνε ή πηγή τής έκτεταμένης 
ταύτης εξουσίας, τήν όποιαν ή Ε κκλησία διε- 
τήρησε τοσούτον χρόνον, καί κατά τής δποίας 
έναυάγησε πάντοτε και αύτή τών βασιλέων ή 
ί* χ ύ ς .

Βραδύτερον ή Εκκλησία διέγραψε, καθ’ δσον 
άφορφ τδ συνοικέσιον, τύπους τινάς καί άπεκα- 
τέστησεν απαγορεύσεις, διά τάς δποίας δμως δ 
Πάπας έπεφύλαξεν είς έαυτδν τδ δικαίο)μα τοΰ 
νά χορηγή άφεσιν διά μέσου χρηματικής τίνος 
ποσότητος· ή δέ ισχύς τών Παπικών τούτων νό
μων έπεξετάθη καί εν τή Γαλλί^ .'

Μεγάλαι καί πολυχρόνιοι προσπάθειαι άπω- 
τοΰντο πρδς μεταβολήν τής καταστάσεως ταύ
της τών πραγμάτων, διότι οί λαοί είχον βυθι- 
σΟή εις τήν έσχάτην άμάθεΐαν καί δεισιδαιμο
νίαν· άπωτείτο ή διάδοσις τών φώτων υπδ τών 
μεγάλων άνδρών τοΰ IU' αίώνος καί ή τρομερά 
θύελλα τοΰ Ί793 διά νά περιορίσω τούς Ιερείς 
είς μόνα τά πνευματικά,- καί νά άφαιρέσω άπ’αύ- 
τών τά πολ,ιτικά δικαιώματα. Τότε οί νομοθέται 
καί οί βασ ιλείς εννόησαν δτι ήτο άντιπολιτικόν 
τδ νά άφίσωσιν είς ,τδν Πάπαν καί τήν έλαχίστην 
επιρροήν έπ ί τών- γαμικών συμβάσεων, καί ή 

.·,υπδ τής Ε κκλησίας τελετή  τοδ γάμου δεν είνε 
έκτοτε είμή άπλοΰς τύπος, έπικυρών τδ πολιτί- 
κδν συμβόλαιον.

’Α λλ’ ή νέα νομοθεσία διέγραψε νόμους άνα- 
φερομένους πρδς τδ συνοικέσιον, χωρίς νά εχω 
υπ ’ δ'1/iv τδ θρησκευτικόν συνοικέσιον οί νόμοι δέι ι * ι
ούτοι, οϊτινες άποτελοΰσι (^ ο ς  τοΰ πολίτικου 
Κώδηκος τής Γαλλίας, συνοψίζονται έν τοίς έξής:

Α#· Περί συναινέσεως άναγκαίας άμφστέρωθεν 
διά τήν νομιμότητα τοΰ συνοικεσίου·

Β'. Περί τών κωλυμάτων τοΰ συνοικεσίου.
Γ\ Περί τών είς αύτδ άναφερομένων τύπων.
Δ\ Περί τών πολιτικών αποτελεσμάτων του 

συνοικεσίου.
Ε'. Περί ακυρώσεων τώ ν είς τούς νόμους άν- 

τιβαινόντων συνοικεσίων. '
ΙΩΑΝΝΗΣ η ,  ΒΙΘΓΝΟί.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΓ ΣΙΑΜ.

^ΓΝΙΣΤΩΜΕΝ τοίς άναγνώσταις|τής ΕΙΓΓλ- 
ΛΟΦΟΓ τήν κατοκέρω ύπδ άξιοπίστου άνδρδς έχ 
τής πρωτευούσης τοΰ Σιάμ γραφείσαν επιστο
λήν, διά τάς άξιοπεριέργους ειδήσεις δσας έν συ- 
νόψει δίδει ήμίν περί τής άπομεμακρυσμένης έ** 
κείνης χώρας, άφ* οΰ μάλιστα τοσοΰτος έγένετο 
λόγος περί αύτής, άφορμής δοθείσης έκ τής έ- 
σχάτως είς Παρισίους άφιχθείσης πολυκρότου Σ ι. 
αμικής πρεσβείας:

’ Ιδού ή έπιστολή:

α Βάγκ-κδκ, 25 Α πρ ιλ ίου 4862.

. . . . oc Πρδς ούδεμίαν πόλιν τής Ευρώπης 
δύναται νά συγκριθίρ ή πρωτεύουσα τοΰ βασι
λείου τοΰ Σιάμ, Βάγκ-κόκ. ΑΙ πλείστα ι τών οί- 
κιών αύτής, άντί νά θεμελιώνται έπ ί Εδραίων καί 
στερεών βάσεων, άνεγείρονται έπ ί σχεδιών έξ 
Ινδοκαλ^άμου καί προσδένονται δι’ αγκυρών, διότι 
άλλως ήθελον είσθαι τών παλιρ^οιών παίγνιον.

α: Αί οίκοδομαί αυται δέν εγεινον δπως δώσ<*>- 
σϊν υψηλήν τινα ιδέαν περί τής τών Σιαμίων 
'αρχιτεκτονικής φιλοκαλίας· έν τοσούτψ, παρά 
τήν δχθην τοΰ ποταμού καί κατά μήκος τών ά- 
πειραρίθμων τής Βάγκ-κδκ διωρύγων, ά λ λ α ιτ ί-  
νές οίκοδομαί, καίτοι πολύ διαφέρουσαι τής Ευ
ρωπαϊκή; άρχιτεκτονικής, μαρτυροΰσιν ούδέν ήτ
τον τέχνην τινά  καί συμμετρίαν. Είς δέ ταύτην 
τήν κατηγορίαν ύπάγονται τδ άνάκτορον τών 
δύο βασιλέώνκαί τινες τών οικιών τών εύγενών. 
Πάντων δέ τών κτιρίων άξιοσημείωτοι είσίν οί 
διάφοροι ναο ί,%ή Ο ύ ά τ  κατά τήν έγγχώριον 
γλώσσαν. , .

α: Μεγαλοπρεπέστερος πάντων είνε δ καλού
μενος Ο ύ ά τ-Χ δ γ  κ, δστις, ώς έχ τοΰ δψους καί 
του 'καγονικοΰ αύτοΰ σχήματος, έφελκύει πάντων 
τών περιηγητών τήν προσοχήν.
\ .t Δίν προτίθεμαι σήμερον νά σας περιγράψω 

τήν ώρΜρν ταύτην Παγόδαν, άλλά θά δδηγήσω 
-Λν^άναγνώστην είς μίαν τών κυριωτέρων διω- 
p%f<5h τής πόλεως, τήν Κ λ  δ γ  κ - Τ α π  ώ -’ Ι- 
Λ ά γ  κ, έκεΐ δπου αυτη συναντ^ τήν Κ λ δ γ κ -  
Β ά γ κ - Λ ά μ - Π ώ .  θά  παρατηρήσ^ έπί τής δυ
τικής' δχθης μέγα πλίνθινον οικοδόμημα, άλλά 
τόσον παράδοξον, ώστε θά τφ  ελθω κατ^ νο^ν, 
ώς ήλθε καί είς έμέ, νά έρωτήσω έάν δ δούςτ* 
σχέδιον άρ/ιτέκτων έλαβεν ώς πρότυπον τοΰ ερ- 
>γου του τδν πύργον τής Βα£έλ, ίνα  έν μ : ^ -  
τέρφ σχήματι προσφέρω αύτδν είς τούς τής Βάγκ- 
κδκ κατοίκους. ’Αλλά φευ! ελαβε καί τοΰτο τήν#



«5τήν τού προτύπου τύχην, έγκαταλειφίέν πριν 
η διεκπεραιωΟ^· πανδέ το έξ αύτου μεΐναν καταρ
ρέει έν έρειπίοις, καίοί κατώτεροι τοίχο·., οί, μελ- 
λοντες νά χοησιμεύσωσιν ώς θεμέλιον, βυθίζοντα 
ίλονέν είς τδ υγρόν έδαφος.

« ‘Ο Ο ύ ά τ ούτος καλείται Σ ε κέ δ. Τά παραρ
τήματα αύτού κατέχουσι μεγάλην γής εκτασιν, 
•ιαχωριζομένην υπό διώρυγος ·1ς δύο μέρη, ών 
το μεσημβρινώτερον περιέχει τά ερείπια. Έ κεί 
οε παραλλήλως πρός τήν διώρυγα ώκοδομήθησαν 
οικήματα κατάλληλα διά τούς Ιερείς, τούς όποι
ους οί Σιάμιοι καλούσι τ α λ  α π ο υ ί ν ο υ ς .  
‘Ε/.άστη οικία i /ει τον κήπον αύτής, ή μάλλον 
περιβόλους έστολ'.σμένους, κατά τόν τρόπον τών 
Σιαμίων, άπό σ α λ ά ς ή σκιάδας, σηκούς, άντρα 
και χαλικόστρωτα μέρη. Γέφυραί δέ καμπυλό- 
ταται, κατά τόν Ιιαμικόν τρόπον, χρησιμεύουσιν 

τήν διάβασιν άπό μιας εις άλλην έκ τών μ ι. 
κροτέριον διωρύγων, α ιτινες ε’.σι τάφροι άληθεΐς 
01 ταλαπουίνοι φαίνονται άνθρωποι βίου τακτι
κού, διατηρούντες έν καλτΐ καταστάσει τό βόρειον 
μέρος τού Σεκέδ, και φυτεύοντες δένδρα και άν. 
θηφόοα δενδρύλλια ΐνα  προφυλάττωνται υπό τήν
σκιάν αύτών.

cc Μεγάλη γέφυρα άγει ήμάς έκ τού βορείου 
είς τό μεσημβρινόν μέρος διά μέσου πλατείας δι. 
ο>ρυγος. Ά λ λ ’ ένταυΟα όποιον διάφορον θέαμα πα
ρουσιάζεται ενώπιον ήμώνΐ 01 ναοί είσί μικροί 
ούτε δένδρα ύπάρχουσιν, ούτε άνθη· ούδέν άλλο, 
ή χλόη τις ξηρά. Καί ενταύθα αί οίκοδομαί είσί 
πολυάριθμοι, είς κανονικήν άπ’ άλλήλων άπό. 
στασιν κείμεναι καί εχουσαι ύψος 20—2ο ποδών. 
Δέν δύναμαι δε νά τάς συγκρίνω ή πρός γ ιγ α ν 
τώνεις λυχνίας, άνακαλούσας είς τήν μνήμην 
τάς μελαγχολικάς λαμπηδόνας πενθίμων τελε
τών. ‘Οποία έρήμωσις είς τό μέρος τούτο τού 
Ο ύ ά τ-Σ ε κ έ δ !

« Είδός τ ι προχώματος πλινθίνου καί άρκετά 
υψηλού, δπως μή τά προσβάλλ^ καί ή μεγαλιρ- 
τέρα παλίρροια, χρησιμ«ύ·ι άντί όδού. Ε κ π λή τ
τετα ι δέ ό περιηγητής βλέπων έκατέρωθεν διά
φορα £άκη, ,ήτοι σωρούς βαμβακίυυ, καί άλλα 
παλαιόπανα, λείψανα κατατετριμμένων προσκε. 
φαλαίων καί στρωμάτων, σανίδας φερούσας άκό
μη τά ίχνη χάρτου άργυρόχρου η χρυσόχρου, 
καί έρωτ^ί είς τ ί άρά γε έχρησίμευσιν δλος αύ
τός ό ψευδής στολισμός; Ά λ λ ’ ολίγον άπωτέρω, 
εις τινας τών σ α λ ά ς ,  δμοιάζοντας Αμαξοστά
σια τών όποιων αί στέγαι στηρίζονται επ ί στύ
λω ν, πλατείς λάκκοι πληρούνται κατά μέρος έκ 
χώματος τιτανώδους καί τέφρας ήμισβέστου. Έκ 
τής ιδιαιτέρας ότμής, \ τέ^φρα αύτη άναδίδει,

δέν βραδύνει ό περιηγητής νά αναγνώρισή τά 
ίχνη άνθοωπίνων σωμάτων. Ουοεμία πλέον αμ-. 
φ-.βολία δτι έντιύθχ  έκά/,σαν νεκροί, τά δέ 
κη εκείνα καί αί έ στολισμέ ναι σανίοες οτι έα 
χρησιμέυσαν είς έπικηδείους τελετάς.

cc Τό έ'Οος τού καίειν το ύ ς  νεκρούς είνε άρχαιό- 
τατον, καί εΟεωρήΟ/) πάντοτε έθος Ιερόν παρ’ iL 
πασι σχεδόν τοΐς λαοΐς. Δέν λ  αν Ο/ν ου σι τον 
άναγνώστην αί παρ’ ‘Ομήρψ κηδεΐαι τού ΙΙ'/τρό- 
κλου, Έκτορος καί Ά χ ιλλεω ς , καί ή τού ‘Ρώμου· 
παρά τοΐς Λατίνοις συγγραφεύσιν. Οί Τεύτονες, 
οί Σαρμάται, οί Σουηδοί, οί Νοερβεγοί έπραττον 
ώς οί αρχαίοι "Ελληνες καί οί ‘Ρωμαίοι. ’ Εάν δέ

»1 Sεκ τού αρχαίου κόσμου μεταβώμεν είς την μ 
γάλην δυτικήν ήπειρον, έγώ  αύτός είδον παρά 
ταΐς άγρίαις τής Γουϊάνης φυλαΐς νεκρούς τ ιθε- 
μένους έπ ί τής πυράς καί άποτεφρουμένους, τού ο 
δέ περί αύτούς νά λαμβάνω σι τήν σποδόν ώς 
κειμήλιον. Τά λείψανα ταύτα θεωρούνται ιερά , 
καί δταν φυλή τις μετοικ^ τά μεταφέρει μέ παν 
δ ,τι έχει πολυτιμότερον.

«  ‘Ο τρόπος τού καίειν τούς νεκρούς διαφέρει 
μεταςύ τών παραδεχθεντων τό έθος τούτο δ ια
φόρων λαών. Οί δέ Σιάμιοι, δταν πρόκηται περί 
εύγενούς καί πλουσίου, βαλσαμόνουσι τό σώμα, 
αμα σβεσΟέντος καί τού τελευταίου τής ζωής- 
σπινΟήρος, καί έπ ί οκτώ εως δέκα μήνας τό φυ-· 
λάττουσιν είς νεκρικόν τινα θάλαμον. Τήν δέ τής; 
κηδείας ήμέραν ό νεκρός μεταφέρεται έντός με
τάλλινης κάλπης είς τόν τόπον τής πυράς, ήτις- 
περικυκλούταί ύπό ξηρών ξύλων, ρητίνης καί
άλλων ελαιωδών ουσιών. Έάν ό άποθανών ή vs·*
ΙΙρίγκηψ έκ τού βασιλικού αίματος, εύγενής ή 
ανώτατος τις τού Κράτους υπάλληλος, οι βασι_ 
λεΐς τού Σιάμ παρευρίσκονται είς τήν κηδείαν, 
καί ότέ μέν ό εις ότέ δέ άμφότεροι άνάπτουσι 
τήν πυράν. Άφού δε τό σώμα xairj έντός τής 
μετάλλινης κάλπης, λαμβάνουσι τήν τέφραν, ήτις 
μένει άμικτος πάσης ξένης ουσίας, καί τήν φ υ -  
λάττουσιν έπιμελώς ή τήν Οάπτουσιν έντός ν α ΐ
σκου, ύπό μνημεία σχήματος πυραμιδοειδούς, έπ ί-  
τηδ«ς πρός τόν σκοπόν τούτον άν εγειρόμενα.

oc Δύναμαι νά προσθέσω ένταύθα δτι παρά τοΐς 
Σιαμίοις χρώμα πένθους είνε τό λευκόν, καί δτ& 
άπό σέβας πρός τόν θνήσκοντα δλοι οί τής οικίας 
αυτού κιίρονται τήν κόμην. ‘Ο κ α λ  νχ  ό μ, (πρω- 
Ιυπουργός) καί ό φ ρ α κ λ ά ν ζ ,  (υπουργός τών 
εξωτερικών), δτι άπέθανεν ό θείος αύτών Σο μ- 
δ έ τ ς ,  δστις μετά τούς δύο βασιλείς ήτο ό άνω- 
τερος τών Επαλλήλων, έφόρεσαν απλώς λευκά 
βαμβακερά ένδύματα, χωρίς νά κείρωπ τήν κό
μ ην διότι, ώς υπουργοί τού στέμματος και έν τώ

σ ιλ ιω ν . I/?!· τών γαμψών ονύχων των. Δνέί/(ν χωρίς νά
κ Επανέρχομαι, e l; τήν εν τφ  Οΰάτ-Σεκέο επ ί. ταραχΟώϊΐ παντελώ;·* προ?ανώ; ι ί ν ι ν  νορ_προφανω; eiyov γορ.

ειοεχΟεϊς. Τ α/ΰν»; Ss το βήμα προ; τόν ενώ. λάκκου πλήρου; ΰο'ατο;, συσσωρευ&έντο; εκ τών 
πιόν μου περίβολον* ο ιέ^ ν  /βμτ,λήν τινα Οΰραν τελευταίων βροχών έν τφ  κέντρφ το ί πένθιμου 
ν.Ί.\ ώπισΟοορόμ/,τα καταληφθεί; ύπο <ρρίχ/,;, οτε |ixsvvou τόπου. Οί γ ύ π ε ; εν/ον περάνει τό έργον

μου εις τό Ουάτ-Σεκέο. εκάτεραι δε είχον τήν γνάθον, καί ούοείς τών

τήν τέφραν. Ά λ λ ’ είς τό μέσον τούτο καταφεύ- cc Ιδού ή Ιστορία των, ώς ήκουσα αύτήν έ- 
γουσι μόνον οί πλούσιοι, διότι οί πτωχοί δέν δύ-Ιρωτήσας εκείνους, παρ’ ών ήδυνάμην νά ελπίσω 
νανται νά πληρόνουν τήν παρακολουθούσαν δα-[π ιστήν έξιστόρησιν:
πάνην. Άρκούνται λοιπόν νά θάπτωσι ύπό τήν a: ‘H κεφαλή τού άνδρός ήτο ένός ίερέως, ή 
γήν τούς νεκρούς, ή, φέροντες αύτούς είς τό Ού- δέ τής γυναικός νέας τινός, Ικ τών έν T'j ύπη- 
άτ.Σεκέδ, νά τούς ^ίπτωσιν ύπεράνω τού περι- ρεσία τού άνακτόρου τού πρώτου βασιλέως. Είς 
βόλου, δπου οί γύπες καραδοκούσι νά τούς κα- τών αύστηροτέρων κανόνων, τούς όποίους ό βουδ- 
ταβροχΟίσωσιν. Ιδισμός επιβάλλει είς τον ταλαπουίνον, είνε τό νά

cc Έπεσκέφθην καί δεύτερον τό Ούάτ-Σεκέδ, Ιφυλάττ^ έαυτόν άσπιλον καί άγνόν. θεωρείται 
τήν I! τού τελευταίου Ίανουαρίου. ΙΙαρετήρη. δι’ αύτόν αμάρτημα νά καθήσ$ έπ ί τής αύτής ψΐ- 
σα φΟάσας έκτακτόν τ'.να κ ίνη σ ιν  είχον κατα- άθου έφ’ής-καί γυνή κάθηται, ή νά δβχΟ  ̂ παρά 
σκεύασε', ενταύθα μέν προσωρινούς ναίσκους, πα- Iτής γυναικός άλλο τι ή τήν τροφήν του ώς έλεη- 
ρέκει θέατρα διά σκηνικάς παραστάσεις· σκηνο- μοσύνην. Νά συνδιαλεχθ^ μετά γυναικός έν 
γράφοι ένησχολούντο, έκαστος κατά τό μέτρον [τόπφ άποκρύ^ψ είνε αμάρτημα, νά βήξτ) ή νά 
τής τέχνες του, καί τήν φύ?ιν απομιμούμενοι, Ι^ταρμισθ^ δπως έφελκύσιρ τήν προσοχήν όμίλου 
νά ζωνραφίζωσίν ιερά άλση, β:άχους ζωγραφι. Ινεανίδων καθημένων είνε αμάρτημα, κ α ίνά σ υ λ -  
κούς, ποταμούς δ-.απλεομένους ύπό λέμβων, ώκε-Ιλογισ(»^ άκόμη περί γυναικός θεωρείται άμάρ- 
ανούς συ .ταραττομένους υπό τρικυμίας. Λύσ«ς ]τ/,μα. Καί δμως, άντικρυς δλων τούτων τών αύ- 
βκ περιεργείας τήν σιωπήν, ήρώτησα τούς δυ- στ/;ρών κανόνων, ό Φρά-Σάγκ, ε ϊς  τών ταλ α-
ναμένους νά μοί δώσωσι θετικάς πληροφορίας· Iπουίνων τού Ούάτ-Σεκέδ, ήράσθη τής Μά-*Οπ- 
ούτοι δέ μοί ειπον οτι μετά τινας ήμέρας πρόκειται ίΣχουί, ήτις, καίτοι έν ττρ ύπηρεσί^ τών άνακτό. 
νά καύσωσι μεγάλην τινά καί εύγενή δέσποιναν, Ιρων, είχε τήν άδειαν νά έξέρχηται ενίοτε πρός 
άποθανούταν πρό τινων μηνών. Τ ίςδ· ήτο ή με- επίσκεψιν τών συγγενών αυτής· ά λλ ’ άντί τών

πυ·.ών, έκάΟ/,ντο άκόμη επί του μν/,μονευΟέντο;|εΰρίσκοντο μεγάλα κιβώτια, περιέχοντα τά Ιερά



-too Βούοδα βιβλία χαι αλλα έκτω ν τ/tf βιβλίο.
Οήχ/,ί τοΟ ναοΰ.

« θ ίλω ν  ότάλας ταλαπουίνος να κρυφγι την 
έρωμέν/,ν του καιά τήν όχληραν ταύτην έπίσκε- 
ψιν, έθε^τεν αύτήν είς εν τών κιβωτίων. Ά λλα  
δυστυχώς δ έπισκεπτόμενος ήτο εις τών ανω .έ- 
ρο>ν Ιερέων τοΰ ναοΰ, έλθων να ζητ/,σ^ συγγ^α- 
μά τ·.! χαΐ τδ σύγγραμμα έκεΐνο ήτο ακριβώς 
έν τφ  αύτφ κιβωτίφ δπου έκειτοή Μά-Όπ-1χου{. 
Τα πάντα άνεκαλύφθησαν. Τδ έγκλημα τοΰ U- 
(,οσύλου ίερ&ο>ς διεδηλώθη παρευΟύ; εις τούς κα
τοίκους τοΰ Ούάτ, καί οί δύο ένοχοι παρεδόθησαν 
εις τήν αρμόδιον αρχήν. Έδικάσθησαν άμφότεροι 
κατά τήν αύστηροτέραν τοΰ νόμου έρμηνειαν κα·. 
κατεδικάσθησαν νά άποκεφαλισθώσι, και α\ μέν 
κεφαλαι αύτών νά έκτεθώσιν Γμπεπηγμέναι έπι 
ξύλων, τά οέ σώματά των νά ^ιφθώσιν είς τούς
γύπας.

α Έπεκαλέσθησαν ύπερ αυτών την επιείκειαν 
τοΰ βασιλέως, ά λλ ’δ βασιλεύς εμεινεν άκαμπτος. 
’Κν τούτοις κατώρΟωσαν, καίτοι εις χωριστήν φυ
λακήν κατά κλειστοί, νά π ρομηθ ευ Οώσι δηλητήριον, 
καί οτε δ δήμιος ήλθε νά τοΐς κόψτ) τήν κεφαλήν, 
οέν εΰρε πλέον παρά μόνον δυο νεκρά πτώματα· 
Και δμως ή ποινή ε^ετελεσθη· αί κεφαλαι εςε- 
τέΟησαν έπ ί τών ξύλων, καί τα σο>ματα ερόΐ- 
ο9ησαν εις βοράν τώ νγυπώ ν.

«: Μετά πεντεκαίδεκα ήμέρας, έπιστρέ«|.ας εις 
τον μελαγχολικόν εκείνον τόπον, δέν εύρον παρά 
τήν κεφαλήν μόνην τής γυναικός, ερ^ιμμένην χ α 
μαί είς τήν βάσιν τού ίνδοκαλάμου της. Εκείνοι, 
ους έκ νέου ήρώτησα, μοί ειπον δτι οί σ υ γ γ ε 
νείς τοΰ Φρ$-Σάγκ έτυχον παρά τοΰ βασιλέως 
τήν άδειαν νά παραλάοωσι τήν κεφαλήν και τά 
λείψανα τοΰ σκελετού τοΰ ίερέως καινά τάκαύ- 
σωσιν επειδή δέ ή Μά-*Οπ-Σχουΐ οεν ειχεν οι
κογένειαν μέ αρκετήν έπίρ^οήν, δπως τυχτρ τή 
αύτής εύνοιας, ή κεφαλή της εμεινεν είς τδν Ού- 
άτ.Σεκέο. ‘Ομολογώ ί'τΐ, άν δέν έφοίούμην μή α
νακαλυφθώ, ήθελα τήν μετακομίσει.

«  Έ χω νά σημειώσω και τρίτην έπίσκεψίν 
μου- είς τδν Ούάτ, θελήσα,ς νά παρευρεΟώ είς τήν 
άποτέφρωσιν τής συζύγου τοΰ Φρά-Ναί-Σαρα- 
πούτ, τάς προπαρασκευάς τής οποίας είχον ϊδει 
πρό τινων Εβδομάδων. ‘Ο διά τήν κηδείαν ταύ
την άνεγερΟεις ναός άνεκάλεσεν εις τήν μνήμην 
μου τήν γραφίδα τής Αιγυπτιακής αρχιτεκτονι
κής. Τδ έσώτερον τοΰ ναοΰ έζο)γραφεΐτο μέλαν 
μετά χρυσών στολισμών. Τέσσαρες κυκλοτερείς 
σ τ ΐλ α ι άνευ παοαστάδων περιεκύκλουν τήν κα . 
ΧΛΐ^υΛίστον κρηπιοα, έπί τής δποίας έκειτο ε ν . 
ι ας κάλπης δ νικρδς τής υψηλής καί ίσχυράς

δεσποίνης. 01 τοίχοι τοΰ ναοΰ ήκτινοβόλουν έκ 
τής λάμψεως απείρων κεχρωματισμένων ύαλίνων 
λυχνιώ ν, τών όποιων οΐ αντανακλαστικοί κοίλοι 
φακοί ηύξανον τήν λάμψιν τών φώτο>ν. Έ^τος; 
τοΰ ναοΰ παρά τδν τοίχον είχον εγείρει διάφο
ρά στασίδια, έστολισμενα μέ πολλά και διάφορα 
άθυρμάτια, μέ πολυκάνδηλα, κηροπήγια καί π λα γ 
γόνας κινούμενα ς οι’ελατηρίων υπδ αοράτων π α ί. 
δων. Βλέπων τις πάντα ταΰτα, ένόμιζεν δτι ευρί- 
σκεται είς μίαν τών έν Παρισίοι; καί Λονδίνφ 
αγορών. Ά λ λ ’ έκ τών αντικειμένων εκείνων ού
δέν ήτο διά πώλημα· ή εκθεσίς το>ν άπέβλεπ* 
μόνον νά τιμήστ, τήν ένδοξον νεκράν. ‘Ο ναδς 
περιεκυκλοΰτο υπδ σηκών, έντός τών όποίων 
σταντο οΐ ιερείς, άλλοι μέν ψάλλοντες τάνεκρώ- 
σιμα άσματα, άλλοι δέ τεντωμένοι καθ’ όλον τό 
λήκός των καί άναπαυόμενοι έκ τοΰ κόπου τοΰ 
χεγάλου, ένφ ούδέν έπραξαν.

cc Τδ μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τών σηκών διάστη
μα ήτο στενόν, διότι μάλιστα έφράττετο υπό τών 
περιέργων ή τών έκπληρούντωνχρέη τινά έν τίρ τ ε 
λετή . Ά λλά  τό πλήθος συνωθεΐτο κυρίως πρδςτό 
μέρος, δπου έγίνοντο αί θεατρικαί παραστάσεις. ‘Ο 
γελωτοποιός καί ό μίμος έπετύγχανον τών ά λ 
λων καλλήτερον, οι δέ Οεαταί δέν έκρυπτον τήν 
υδροληψίαν των προς τού; Κινέζους ύποκριτάς, 
τούς θορυβούν τας τοσούτον μέ τάς κλαυΟμηράς φω- 
νάς, τήν μουσικήν, τά κύμβαλα και τύμπανα αύ
τών· ούτοι είχον πλειοτέρους Οαυμαστάς ή αί 
χορεύτριαι, τάς όποίας ήμέλουν συγκριτικώς, καί- 
τοι τινές έκ τών Σιαμίων εκείνων βαγιαδέρων ή 
σαν νέαι καί ευειδείς. Α πέναντι τοΰ κυρίως 
θεάτρου ήγέρθη εύρύχωρον ύψωμα, κεκοσμημένον 
μέ στεφάνους εξ ανΐέων και με πλούσιας βαφας, 
καί τοΰ δποίου αί βαθμίδες και αί έξοδοι έφυ- 
λάσσοντο ύπό εκλεκτού σώματος ‘Αμαζόνων, 4ν- 
δεουμένων διά τήν έπικήοειον ταύτην τελετήν χ ι
τώνα έκ μαύρου βελούδου καί χρυσοκέντητον. 
Γραμμή στρατιωτών τού πρώτου βασιλέως έφύ- 
λαττβν επίσης τό ύψωμα έκεΐνο, έξοΰ έδηλοΰτοδτι 
ή Αύτοΰ Μβγαλειότης έφΟασεν ήδη έκεΐ μετά τής 
βασιλίσσης συζύγου του, ώς άποκαλοΰσι τήν σ ε , 
πτήν σύντροφόν του. Τό πλήθος ηύξανεν άδιακό. 
πως. Δέν ήδυνάμην νά έννοήσω τό πνεύμα τών Σι- 
αμικών βωμολοχιών, και εκουράσΟην’μάλιστα άπό 
τό β α λ λ έ τ ο ν  δΟεν άπεφάσισα νά άπέλΟω 
έκεΐΟεν καί νά παρατείνω τον περίπατόν μου ό- 
λ ίγ φ  μακρύτερον έπί πλοιαρίου, καί τό έσπέρας 
νά έπανέλΟω εις τδν Ούάτ-Σίκέδ, ότε ό ναός ή - 
θελεν εισΟαι δλος κατάφωτος. Τοΰτο και έπραξα, 
καί οφείλω νά ομολογήσω δτι αί σκηναί, τών ό
ποίων υπήρξα μάρτυς, ύπερέβησαν κατά τήν με-

\

-γαλοπρέπειαν τάς κατά τήν κηδείαν τοΰ σομδέτς. 
Έ ντύπωσιν δέ μοί άφήκε καί τό καινοφανές τών 
•διαφόρων πυροτεχνημάτων, τάδποία προώδευσαν 
πολύ είς Σιάμ· δράκοντες πυρός, δρομάδες ύπεο- 
.«ρυσικοΰ σχήματος, λέοντες, τίγρεις καί άλλα 
τρομερά θηρία διέσχιζον τ'ρν ούρανδν, ένφ σ υ γ 
χρόνως έξεκώφαινον τά ώτά μου τρομεροί όρυγ- 
μοί, άνάμικτοί υπό συναυλίας γελοιωδών θρή
νων τών έξ ίνδοκαλάμου αυλών, ον των μήκους 
,αύξάνοντος βαθμηδόν, διατετρημένων καί προσδε- 
δεμένων εις νήμα καταπίπτον είς κρωσσούς. ‘Η 
δέ ταχύτης, μεθ’ ή ςο ί ίνδοκάλαμοι ούτοι διασχί. 
ζουσι τούς άερας, παράγει ήχους άνακαλοΰντας 
ε ίς  τήν μνήμην μου δ,τι λέγει δ Μίλτων περί 
τής μουσικής τοΰ Άδου, δταν όμιλή περί τών 
στεναγμών καί τών οίμωγών τών ψυχών έκεί- 
νω ν, εις τάς δποίας ή ειρήνη τοΰ μέλλοντος κό
σμου άπεκλείσθη διά παντός. »

Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.

SVMMIKTA.
ΓΕΝΝΛΙΟ'ΓΙΙΣ ΚΑΙ ΛΝΑΓΕΙλ. — ΜιταξΟ τών 

πρωτίστων αρετών τοΰ άνθρώπου εύλόγως δυνά- 
μεΟα νά κατατάξωμεν καί τάς θαυματουργούς ά- 
ρετάς ταύτας, ών πλεΐστα  δσα παραδείγματα 
άπαντώμεν εις τε τήν άρχαίαν καί τήν νεωτέ- 
ραν Ιστορίαν. Ιδού τινα παραδείγματα γενναιο- 
ψυχίας:

Αντίγονος δ Β', βασιλεύς τών Μακεδόνων, τήν 
ήμέραν καθ’ ήν ήτοιμάζετο νά ναυμαχήσ^ μετά 
τοΰ Πτολεμαίου, συνεκρότησε στρατιωτικόν συμ- 
βούλιον. Ειπόντος δέ τοΰ άρχιναυάρχου του δτι 
τά  πλοία τών έχθρών ήσαν πλειότερα, « Έμοΰ 
δε τοΰ ίδιου ή παρουσία, άπήντησεν ό γενναιό- 
ψυχος βασιλεύς, δέν συλλογίζεσαι μέ πόοα πλοία 
Ισοδυναμε.ΐ; »

‘Ο Κατίνας, καταπληγωθείς είς τήν μάχην 
τοΰ Κιαρίου, έξηκολούΟει νά μέντρ πεισματωδώς 
είς τό πεδίον τής μάχης, προσπαθών νά συνενώ
στε τά στρατεύματά του. — ο: Στρατηγέ} ποΰ 
θέλετε νά ύπάγωμεν; έκραξεν είς τών άξιωμα- 
τικών του· δ θάνατος είνε έμπρός μας! — Καί 
ή καταισχύνη δπισθεν! »  άπεκρίΟη ό γενναίος 
στρατηγός.

Πέρσης στρατιώτης έκαυχατό ποτε ένώπιον Λα
κεδαιμονίων δτι τά τόξα καί τά άκόντια τοΰ βα
σιλικού στρατού ήσαν τόσον πολλά, ώστε θά έ- 
^•κίαζον τόν ήλιον. — α; Τόσον τδ καλλήτερον,

άπεκρίΟη είς γενναίος Σπαρτιάτης, θά πολεμή. 
σωμεν ύπό σκιάν. »

Ιν.ς τον Λούκουλλον, έτοιμαζόμενον νά πολε- 
μηστ) ενάντιον τοΰ Ιιγράνου, άνήγγειλνον, θέλον- 
τες νά τόν άποτρέψωσιν, δτι ή ήμέρα έκείν/) 
ήτο άποφράς. — α: Τόσον τό καλλήτερον, άπήν
τησεν ό γενναίος στρατηγός, θέλομεν τήν κατα
στήσει εύδαίμονα διά τής νίκης μας. »

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ II Γ] ΝΙί. — ^Οσας ώρας είχον 
οιαΟ&σιμους οί ανορες ολων τών έποχών, φαίνε
τα ι οτι άπεφασισαν νά τάς έξοδεύσωσιν είς π®.
περιγραφήν τής γυναικός. Ιδού τινα  γνωμικά 
επι τής ύποθέσεως ταύτης:

— ‘11 καρδία τής γυναικός εΐνε χάλκινη εις 
τινας στιγμάς καί κηρίνη είς άλλας.

‘Η γυνη εινε παιδίον, τό όποιον διασκε- 
οάζουν μέ πα ιγνίδ ια , άποκοιμίζουν μέ έπαίνους 
και άπατώσι μέ υποσχέσεις.

— Γυναΐκές τινες είσί τό μειδίαμα τοΰ Πλά. 
στου, άλλαι δέ οί μορφασμοί αύτοΰ.

— Αί γυναίκες είσί δαίμονες, οΐτινες μας 
στέλλουν εις την κολασιν διά τής θύρας το^ 
παραδείσου.

— ‘Η γυνή , κεκοσμημένη δι’ όλων τών Οελ , 
γήτρων, είνε τδ τρομερώτερον δν έν τ^ 3ημι , 
ουργία.

— ‘ II γυνή είνε ό έωθινδς άστήρ τής νεότητος 
μας, δ ήμερινδς άστήρ τής άνθρωπότητος καί i  
έσπερινός άστήρ τής ζωής ήμών.

— Περσική τις παροιμία λέγε ι δτι, δέκα μέ
τρα όμιλίας έστάλησαν είς τήν γήν , καί έξ αυ
τών ή γυνή έλαβε τά έννέα.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΟΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ; 
— Τό πρόσωπόν τοΰ άνθρώπου εΐνε γεωγραφικός 
/ά?της, έφ* ού ή ψυχή ιχνογραφεί δν δρόμον μέλ
λει νά πορευθ’ρ καθ’ δλον τό πέλαγος τής ζωής.

Άργύριον έν τώ βαλαντίψ  σου σέ καθιστά ευ
υπόληπτον, σοφία δέ έν τ^ κεφαλή σου σέ κοσμεί, 
καί τά δύο δμως έν άνάγκ^ θέλουν σέ χρησι
μεύσει.

"Οταν έκπληρωθώσι κατά γράμμα αί έπιθυ- 
μίαι ήμών, πάντοτε εύρίσκομεν λάθος τ ι, δει- 
κνύον δτι αί έπιΟυμίαι αύταί ήσαν παν άλλο η 
δ,τι έπεριμένομεν.

Δέν βλέπομεν εύκόλως τά οικεία ήμών πράγ. 
ματα· τά οξυδερκέστατα δμματα δέν βλέπουσι 
κατωτέρω τών παρειών, ούδ’ύπεράνωτου μετώπου.

ΰΤ
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TVXII ΚΑΙ Ι1ΛΙΛΙΟΝ.

Εις τα. χείλη πη/αοίου εκοιματο εν παιδίον*
( rrpin:et βέβαια νά ήτο και άνόητον κ ι’ άχρειον* 
φ-όνιμο παιδί οίν εχει τόσην άσυλλογισίαν.;

Έ τυχ ε  κατ' ευτυχίαν 
του τρελλοΰ μας να περάση τότε άπ’ έχει ή Τύχη, 
το ’ξυπνά σιγά, κ α ι λέγε»: (( Νά·’ σ’ έγλύτιυσχ, παιοί μου, 
’ ς το εςής πλήν να προσέ/ης* έάν ήθελε σου τύ/ει 
’ς το πηγάδιον νά πέσης, ήθελαν τάχει μαζη μου 
καί Οά τ,μουν ε?ς το στόμα βέυαια τών συγγενών σου, 
έν·7>, τέκνον μου, ώ ; βλέπεις, ήτο σφάλμα ιδικόν σου.

Σ’ Ιριυτώ εν συνειδητει, α ’/τη ή άττοχασία 
είνε ίδική μου ίσως και αυτη κακοτροπία; .»

Ταυτα ειπε κ ι’ άνεληφΟη.
Είχε δίκαιον ή Τύχη.

1 ί ν ’ υπεύθυνος ο ι’ όλα, δ'&α τ.Οελον μας τυχει* 
σχέοιον ποτε μεγάλον είτε πλοΐον έσυντρίφΟη,

η άι;ο ανοησίαν 
η  και κατα συγκυρίαν;

4ν δέ σπάσω μ εν τον πόοα, το κεφάλι ή τήν */ εΤ.τ α,
ποΐος αίτιος; ή Μοΐρα·’ 

κι* αΙτιώμεΟα τήν τύχην τών κακών μας ώς αιτίαν.
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ΛΝΙΐΚΔΟΐΛ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ.

‘Π γεμονίςτις ή ρώτησε τον Πάπαν Κλήμεντα 
IX πώς ήτο δυνατόν νά υποφέρω νά εμπιστεύ
εται τά άπόρρητά του εις μυστικοσυμβούλους, 
οΐτινες ενδεχόμενον νά ήσαν άδιάχριτοι. — <c Έξ 
εναντίας, Κυρία, ειμάιπολύ ευχαριστημένος άπό 
αύτούς, καίτοι τούς εχω τρεις* »  άπήντησεν ό 
"Λγιος πατήρ, δεικνύων τά τρία δάχτυλά του δι*
wv εγραφεν.

Χημικός τις προσέφερεν εις τόν Πάπαν Λέοντα 
Γ εν σύγγραμμά του, έν ω έκαυχάτο οτι γνωρίζει 
τον τρόπον του κατασκευάζειν χρυσόν, ε π ι τ ξ ε λ ·  
πίδι οτι ήθελε λά ίε ι παρά τού ‘Αγίου Πατρός 
κάνέν μεγαλόπρεπες δώρον. Άλλ* ό Πάπας, άπο- 
στείλας αύτώ βαλάντιον μέγα κενόν, τον άπήν
τησεν οτι, επειδή ^γνώριζε τήν τέχνην τού >:α- 
τασκευάζειν χουσόν, δέν είχεν άνάγκην άλλον 
πράγματος ή μέρους τινός, όπου νά ήμπορώ νά 
τόν Oio*r,. »

"Οτε ο Ναπολέων ήτο αξιωματικός τού πυρο
βολικού, αξιωματικός τις Πρώσσος έλεγε μ,εγα- 
λορρημονών οτι, οΐ μεν συμπολΐταί του έμάχοντο 
πάντοτε ύπέρ δόξης, οίδέ Γάλλοι υπέρ χρημάτων, 
— ic ΌρΟώς λέγε ις , άπεκρίνατο ό Β^ναπάρτης· 
έκαστος μάχεται διάνα άποκτήσ^ δ,τι δέν εχει. Λ

‘Ιερεύς, έξομολογών χωρικόν τινα τήν τεσ„ 
σαρακοστήν τού Πάσχα, τψ  έπέέαλεν ώς κανόνα 
νάνηστεύστ, ενα μήνα. — «Πάτερμου, άπεκρίθη 
ό χο>ρι>:ός, μήν ολόκληρος εινε πάρα πολύ· δέν 
δύναμαι να σας έγγυηθώ άν Οά άνΟέξω περισ
σότερον τών οκτώ ήμερων. !ν.τα, ώς αισθανόμενος 
τήν συνείδησίν του τύπτουσαν αύτόν διά τήν πα
ρακοήν του, έπρόσΟεσεν: <c "Ας τ̂ νε πλέον, σάς 
παραχοκώ επτά ήμέρας άκόμη, τό δλον δεκα
πέντε. — Τέκνον μου, άπήντησεν ό Ιερεύς, μή
πως νομίζεις δτι εύρίσκεσαι εις τήν αγοράν; υ 
Ιερότης τών μυστηρίων δέν εξευτελίζεται ποτέ 
δ'.ά γηΐνων διαπραγματεύσεων! — Τότε λοιπόν, 
πάτερ μου, προς χάριν σας προσθέτω άκόμη πέντε 
ήμέρα;, και γ ίνοντα ιδλα ι εΐκοσιν. :» Ε πειδή δέ 
έβλεπε τόν Ιερέα σιωπώντα και τό πρόσωπόν του 
δεικνύον προφανή δυσαρέσκειαν, έπρόσΟεσεν. « Έ 
στω πλέον, άς ίν ε  καί εις μ ή ν  πλήν επ ίσυμ 
φωνία νά μέ άφήσητε νά περιμείνω τούλάχιστον 
τόν Φεβρουάριον, διότι είνε μικρότερος άπό τούς 
άλλους. »

‘Ο Μενάζ άναφέρει, δτι ό περίφημος Γαλάτης 
ποιητής Σκάρ^ων έΟεσεν έν κεφαλίδι ποιήματος 
του τινός τήν εξής άφιέρωσιν: <c Προσφέρεται §ίς 
τήν Γυλλεμέταν, τήν σκύλαν τής αδελφής μου. »  
Μετά τινα καιρόν, συγχισΟεις μετά τής αδελφής 
του και ευρισκόμενος είς δεινάς μετ’ αύτής δι
ενέξεις, ήλλαξε τήν άφιέρωσιν κατά τή νμ ετα τύ . 
πωσιν τών απάντων του και έΟεσεν άντ* αύτής 
τήν έξής: «  Προσφέρεται είς τήν Γυλλεμέταν, 
τήν σκύλαν άδελφήν μου.

Ο ΕΝΑ5ΤΡΟΪ ΟΥΡΑΝΟί

( " Ρ ωτοτυπον].

ΓΟ ΣΤΕΙ>ΕΟΜΛ.

Ευ τραίνου, ω ψυχη μου, της κτίσεως τά κάλλη, 
ή γη Cαυμάτιον πληρης ενώπιον σου θάλλει* 
κι* άν τής νυκτός ό πέπλος έπι μικρόν τά κρύ'|/η, 
πληΟυς Οαυμάτοιν νέων γενναται εις τά ΰψη.

I λύκεια νηνεμία! νυκτερινή γαληνη! 
στιλπνή, άκτινοβόλος, μηνοειδής Σ εληνη  
λαμττει επι αϊΟερος, εις δρόσον λελουσμένου, 
ώς κό·τμημ ’ άδαμάντων εις μέτωπον παρθένου.]

4 Π πόλις 6λη κεΐται ώς άνθρωπος υπνώττουν, 
κανένα όεν ακούεις εις τον άέρα κρότον* 
ως πλας y ρυσου άπεφθου, τό πέλαγος μαρμαΤρον 
«ντανακλα τήν λάμψιν έκαστου τών άοτέρων.

r  ̂λαυκόν, γλυκυ, γελόεν του ούρανου τό /ρώυ.α, 
νί'̂ ος ούοεν σκιάζει τό καθαρόν του δώμα* 
καί 8ιά της μεγάλης ενάστρου δρόγης του 
ή δό;α διαλάμπει καί χάρις του ‘Υψιστου!

*0 μέγας Γαλαξίας ωσάν πλατεία ζώνη 
έκ περατο; είς rdρνς τοί/ς ούρανους κυκλόνει, 
νπόρος πυκνός και αστρο>ν φυταλιά μεγάλη, 
ί\ ό Πλάστης κόσμους διηνεκώς εκοαλλει.

Μακράν τών άλλων άστρο>ν, δειλά», ώς Πτλειάδες} 
οδεύουν κατά μόνας αί άσπιλοι Ηλειάοες*
Αχώριστοι παρθένοι μέ συστολήν μεγάλην 
όμου συνανατε'λλουν και δύουν δμου πάλιν.

'Ο ευζο>νος Ωρίων νυκτιπολεΐ κατόπιν, 
άργυροηλου ξίφους χρυσήν βαστάζων κώττην, 
άγρυπνος στρατιώτης και φύλα; πιστός, μένων 
ένθα δ αρχηγός του τόν ϊχει τεταγμένον.

Έδώ σμαράγδου δίκην ε̂ν άστρον πρασινίζει, 
εκεί ερυθρόν άλλ ο ώς άνΟραξ σελαγίζει, 
κκι δλα όμοΰ λάμπουν άτάκτως έσπαρμένα, 
π-ου μεν πυκνά ώς άμμος, που δέ αραιωμένα.

rH olpavi, ώ κάλλος αΙώνιον, άρχαΤον, 
άείποτε νεάζον, αείποτε άκμαΤον!
6 τύπος τών δακτύλων του Πλάστου είς σέ μόνον 
«νέπαφος τηρείται δι’ 3λων τών αιώνων.

Ποτέ τό κρύσταλλόν σου τό διαυγές έκεΐνο 
α1 αναπνοήν δ σκώληξ έγώ δεν Οά μολύνω,
*ύδέ κάνεις μονάρχης, δστις τήν γην Ικπλ^σσει 
•έν θέλει εν σου αστρον μικρόν μετατοπίσει.

1. ΚΑΡΑ10ΪΤΣΑΣ.
W — —

— — - · -

Ά Τ .

ΔιχΟΐοντες ά ι τ ί ρ ε ;  xai βολίδες.

« L :; φώς β ολ ίίί; c y j  π&ριύ^ντλί. » 
*Αοοα/.ούμ Γ'.

ΧΝΟΤΑΤΛ, κατά τάς αιθρίας νύκτας 
ού έτους, βλέπομεν εις τον ουρανόν φαινόμενά 
'.να,, μεγίστη ν όμοιο τη τα εχοντα με τά οφιοειδή 

πυροτεχνήματα, τά διακρινόμενα ιδίως μέ τό ο- 
νομα φ^υ σ έ γ  κ ι α. Λαμπρόν τι φωτεινόν ση- 
μεΐον διασχίζει αίφνης εκτασιν τινα τού ούρα- 
νίου Οόλου μετά σπινΟηροβολισμού και ταχύτη
τος, και χαράττον όπισθεν του φωτεινόν αύλα
κα ως τον των πυροτεχνημάτων, σοέννυται ά-ού 
περιγρώψτι τόξον κατά τό μάλλον ή ήττον έκτε- 
ταμένον. Τά φαινόμενα ταύτα άποκαλούμεν δ ι .  
ά τ τ ο ν τ  ας  η ό ι α  δ έ ο ν τ α ς  α σ τ έ ρ α ς ·  ό- 
νομασία ακατα/,Λη),οτατη, οιοτι ο αριθμός το;ν 
αστέρων τού ούρανου ώς και4ή Οέσις αύτών ποτέ 
οεν παραλλάσσει, όσον πολυάριθμοι καί άν ήΟε- 
λον εισθαι ο! οιαττοντες αστερες. Cl αστρονόμοι 
δέν δύναντοτι νά έξηγήσωσι τό φαινόμενον τού
το άλλως, είμή ύποΟέτοντες τούς οιάττοντας τού
τους αστέρας άπό τήν τάξιν τών μικρών έκείνων 
απείρων τηλεσκοπικών πλανητών, οΐτινες και 
αυτοί περιστρέφονται μετά μεγίστης ταχύτητος 
περι τον ήλιον, πλήν άνωμάλως πάντοτε ώς οί 
κομήταί· καθ’ ήν δέ στιγμήν πλησιάσωσιν εις 
τήν ατμόσφαιραν τής Γής, θερμαίνονται διά τής 
επαφής του ατμοσφαιρικού άέρος μέχρι βαθμού 
λάμψεως, καί σέέννυνται άμα διέλΟωσι τά δρια 
αύτής. ΙΙαρετηρήΟη οτι κατά δύο πρό πάντων 
τού έτους έποχάς ό αριθμός τών διαττόντων τού
των άστέρων αύξάνει, περί τάς τρεις* πρώτα ς 
νύκτας τού Λύγούστου καί τάς τρεις πρώτας του 
Νοεμβρίου. Έν Άμερικξ τώ I7DD καί 1853 τρεις 
κατά συνέχειαν νύκτας τού Νοεμβρίου συνέβη ά . 
ληΟής βροχή διαττόντων άστέρων, διαρκέσασα 
έξακολουΟητικώς μέχρι πρωίας· πάντες δέ έφαί- 
|νο ντο άναχωρούντες άπό Εν σημείο ν τού ούρα
νου. Τό αύτό δέ φαινόμενον παρετηρήΟη καί είς 
τήν Iίύρώπην τώ 1835, δπερ άποδεικνύει δτιτό 
πλήθος τούτο τών μικρών ή τηλεσκοπικών π λα 
νητών είνε άπειρον. Τινές διατείνονται τ.άνυ ά.

".■r-jr-'Vv.



y%xeUo; ότι ή <ραινομένν) αΰτη διαΟέουτα λάα-}ις' 
i've αποτέλεψα τής έ-ατμίσεως τής Οβιαότη- 
ι-,ς τριών f, τεσσάρων πλν,ϊιέστατα κειμένων
«στέρων.

*11 φορά του λόγου καταντά ήμάς όπως ποιη- 
σωμεν ενταύθα λόγον καί περί έτέρου είοους 
φαινομένων, μεγίστην δμοιότητα εχοντων προς 
τούς δίχΟέοντας άστέρας κα*. ισως τής αυτΤίς φυ- 
σεως μέ αυτούς. ΣυνήΟω; εν ο>ρ̂  γαλ'^ν^ς μ&- 
τέωοον πυρίφλεκτον, έξ εκείνων απερ ονομάζον
τ α ι  β ο λ ί δ ε ς ή σ φ α ί  ρ α ι π υ ρ ο ς, οια σχί
ζει αίφνης τού; αέρας, προχωρεί πυριλβμπές μέ
ν α  διαστήματος τίνος, e W  οι έκρήγνυται μετάj* ,  f I « «συρίγμου η έκπυρσοκροτήσεως πιπτον επί ττ4ς 
νή ς, και άντ’αύτού Εύρίσκεται σώμα μεταλλικόν, 
έν ένί λόγψ άιρόλιβος. Οι αερόλιθοι ούτοι σύγ- 
κΐινται σχεδόν πάντες έκ τών αύτών χημικών 
στοιχείων, και περιέχουσι πολλήν ποσότητα χαλ- 
κώδους γής, σιδήρου, μαγνησίας, ίείου, νικελου, 
μαγκανησίου και χρωμίου, έτι δε και μικραν 
ποσότητα άνΟρακος· ά λλ ’ άπευείχδη δτι δέν εινε 
δυνατόν νά εσχηματίσθησαν τά σωυατα ταύτα 
ουτε εις τήν ατμόσφαιραν, διότι ουοεποτε τα συ
στατικά των στοιχεία εύρέθησαν εις τον άτμο 
σφαιρικόν άέρα, ούτε έπί τής γής, διότι τό νικελον 
και ό σίδηρος ευρίσκιται έν αυτοίς εις στασιν 
μεταλλικήν, δπερ είςούδεμίαν επίγειον μεταλ
λικήν σύστασιν απαντάται. Εις πολλά μέρη τής 
σφαίρας μας κατά διαφόρους έποχάς έπεσε πολ
λάκις βροχή τ οι ουτω ν αερολίθων, πολλοί τών ό
μοιων εύρέΟησαν ζυγίζοντες υπέρογκον βάρος, 
ώς ό πεσώνέν Μεξικώ, ου τίνος τό βάρος ύπερέ- 
6η τάς 20,000 χιλιόγραμμων.

Ιίολλοί νπέθεσαν ότι οι αεροθιλοι ούτοι εκ
σφενδονίζονται εις τήν γήν μας απο των ήφαί- 
στείων όρέων τής Σελήνης, οπεο δεν εινε τόσον 
παραδεκτόν· διότι, ύπολογιζομένης τής δυνάμεως 
τών ήφαιστείων τής Σελήνης επί τ·φ αυτή ανα
λογία τής δυνάμεως τινών τών ήφαιστείων τής 
Γής, ευρίσκομεν δτι δεν είνε δυνατόν νά έχωσι 
τά σεληνιακά δρη, όσον πυριφλεγή καί άν ώσι, 
τοσαύτην'δύναμίν ωστε νά έ/σφενδονίζωσι λίθον 
έκτος τής ατμόσφαιρας εκείνου τού άστρου. *Α- 
κρίξιέστεραι παρατηρήσεις έπι τών παραδόξων 
τούτων φαινομένων κατήντησαν είς τα εξής συμ
περάσματα, άτινα πρέπει νά τ αραδε/Οώμεν ώς 
ορθά και βάσιμα: "Οτι καθώ ς περι τον ήλιον έκτος 
τών μεγάλων πλ^ανητών περιστρέφονται πολλοί 
άλλοι ελάχιστης διαμέτρου τηλεσκοπικοί πλα- 
νήται ή συντρίμματα μεγάλων σφαιρών, ουτω 
καί περί τήν ήμετέραν σφαίραν, εκτός τού με
γάλου αύτής δορυφόρου, δν βλέπομεν καί δστις

μάς φωτίζει τήν νύκτα, υπάρχου σι και άλλα* 
πολλαι εκατοντάδες καί μυριάδες ίσως μικροτά- 
των και σχεδόν άοιοράτων σελήνών, αίτι/ες 
κυκλοφορούσι μέν πέριξ τής Γής ά λ λ ’υπόκεινται 
εις μεγίστας ανωμαλίας ώς έκ τής σμικρότητος 
τού δγκου των. ‘Οσάκις λοιπόν τά και διά τ η λ ε 
σκοπίου άόρατα τεμάχια ταύτα δοκιμάσωσι συν- 
τάραξίν τινα , ωθούσαν αύτά πρός τήν άτμοσφαί- 
ραν, ή προστριβή τού άέρος παραλύει τήν δύνα- 
μιν τής έκσφενδονίσεώς των, και υπερισχυούσης 
τής έλξεως τής Γής, εμπλέκονται εις τήν α τ
μόσφαιραν αύτής καί π ίπτουσιν έν αύτ^. Πάσα», 
δέ αυται αΐ μικρογραφία·., ούτως ε ίπ ε ίν , τών. 
πλανητών είσ ί τής αύτής και άπαραλλάκτου φύ
σεως· δπερ επιίεβαιο ί τήν ύπόθεσιν δτι τά τε 
μάχια ταύτα πρέπει νά ήνε συντρίμματα μεγά
λου τινός αρχαίου δορυφόρου τής Γής, παρεμφε
ρούς τιρ Σελήνή, όστις έξηφανίσθη τ ίς  οίδε πώς 
πρό άμνημονεύτων χρόνων. Δεν είνε δέ διόλου 
παράξενος ή Ιδέα προΰπάρξαντος δορυφόρου τής 
σφαίρας μας, άφού βλέπομεν άλλους πλανητας 
έχοντας ες ή περισσοτέρους δορυφόρους.

Και ενταύθα, καταπαύοντες τήν περι τών α
πλανών άστέρων σύντομον και άτελεστάτην ή 
μών θεωρίαν, (διότι, δσα και άν άνακαλύψτρ ή 
άνθρωπίν/) επιστήμη, άδύνατον είνε νά φθάστ) είς 
σταθεοά συμπεράσματα έπί σωμάτων τοιαύτη ς 
καταπληκτικής απειρίας καί διαστάσεων), λαμ - 
βάνομεν καί αύΟις άφ ορμήν δπο>ς θαυμάσωμεντά 
πάνσοφα έργα τής άνεξαντλήτου καί παντοδυνά
μου έκείν/ς ΙΙρονοίας, ήτις ηύδόκησε νά ποικίλ
λω, τό σύμπαν διά τοσούτων έξαισιωτάτων άνα- 
λογιών καί θαυμασίων διατάξεων, ‘ 11 θεωρία το. 
σούτου πλήθους καί τοσαύτης φύσεως άστέρων, 
άσυγκρίτως τελειοτέρων, φωτεινότερων καί π ε- 
αεογοτέρων τού ήυ.ετέρου ‘ΙΙλίου, καί ή πρός αύ-
I · k 4 ι ι k «. ι .

τούς φυσικώτατα καί κατ’ άναλογίαν ύποτιθεμέ- 
ν/) ύπαρξις καί περιστροφή τοσούτων χιλιάδων 
έκατομμυοίων πλανητών καί δορυφόρων καί κο-Γ I ι 1 i l l
μητών καί λοιπών αγνώστων ούρανίων σωμάτων 
διαφόρου μεγέθους καί φύσεως καί καταπληκτι
κής φωταύγειας καί λαμπρότητας, σαλεύει πραγ- 
ματικώς τον μικρόν ήμών νουν, καί αναγκάζει 
ήμάς όπως έπιφωνώμεν άδιαλείπτως πρός τόν 
Δημιουργόν πάντων τούτων: ο: Μ ε γ  ας ε ί ,  Κ ύ 
ρι ε ,  κ α ί  θ α υ μ α σ τ ά  τ ά έ ρ γ α  Σου,  κ α ί  
ο ύ δ ε ί ς  λ ό γ ο ς  έ ξ α ρ κ έ σ ε ι π ρ ό ς  ύ μ ν ο ν  
τ ώ ν  θ α υ μ ά σ ι ω ν  Σου!  »

fP.


