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ΤΑ ΑΧΘΙ1 Τ ΩΝ ΔΛΣΩΧ.

πολλών αιώνων τα μικρά άνθη, 
§ ^ Μ  άτινα ηνΟουν μόνα κα! ήσυχα έν. 

?:ός τοΰ δάσους, ήδέλησαν νά παραπονβΟώσι διά 
,·:ήν μοναξιάν κα! τήν ένκατάλειψ ίν των.

βς Είς μάτην, έλεγον, είμεθα νεαρά, ωραία 
κα! ευώδη, διά νά ζώμεν κα! νά άποΟνήσκωμεν 
εις τον μυχόν δάσους τίνος, κα! διά νά δίδωμβν 
τά εύαρεστότερα ήμών αρώματα ε!ς τόν άνεμον, 
οστις δέν έχει ανάγκην αύτών. "Ω! πόσον τά άνθη 
τών κήπων"είσ'ιν ευτυχή! ή γεωργία τά στολί
ζε ι, ο! άνθρωποι τά επιμελούνται κα! τά θαυμά- 
ζουσιν, ή δέ ζωή των είνε εορτή άδιάκοπος. ‘ Ιί 
άζορία ήμών διαρκεί απο πολλών ηόη ε τώ ν  ά ν αγ- 
κη λοιπόν νά παρακαλέσωμεν Έκεΐνον, οστις μάς 
άο/,αιούργησί κα! μάς έθεσεν ένταΰθα, κα! νά 
ζήτήσωμεν παρ’ Αύτοΰ αλλαγτ,ν κατοικίας, κα- 
Ιότι έδώ 0α άποθάνωμεν άπο αηδίαν!

— Νομίζετε, τέκνα μου, ότι καλώς σκέπτε- 
d h , έπιΟυμοΰντα νά έγκαταλείψητε τήν άσ'ραλή 
ταύτην κατοικίαν διά νά ζήσητε έν τω μέσω τοΰ 
κόσμου; υπέλαβ’εν άνθος όλιγον τ ι μβμαραμμε- 
νον, κα! τό όποιον ειχε πείραν τινα τοΰ κόσμου. 
Ηιστεύσατέ με, ό Θεός ο,τι πράττει τό πράττει 
καλώς, κα! αν μας έ'γύτευσεν ένταΰθα, τό εκαμε 
οιότι εδώ είμεθα καλάτε ο γ . ΙΙοΰ άλλου ευρισκε.

ται ή ευτυχία , είμή ε ί; τήν σκιάν τών ωραίων 
αύτών δένδρων, τών όποίων τό πράσινον φύλ
λωμα μάς προφυλάττει άπό τόν βόρειον άνεμον 
κα! άπό τόν καύσωνα τοΰ δέρους, κα! δπερ ήμΐ α
νοίγεται πολλάκις έπ! τών κβραλών μας διάνα 
μάς ά^ήσττ) νά ’ίδωμεν τόν γλαυκόν ουρανόν; Που 
άλλοΰ θέλετε ευρειτόν ίαυμάσιον αύτόν έκ χλόης 
τάπητα, δττις συμφωνεί τόσον καλά μέ τά χρώ
ματά σας; Παραπονείαθε διά τήν μοναςίαν σας! 
Θεωρείτε ώς μηδέν τό νά ζητε καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής ήμέρας συντρθ£βυμβνα μέ τάς έρώ- 
σας χρυσαλλίδας, τήν οέ νύκτα νά έπισκέπτε- 
σΟε άπό τά αόρατα μυρο5όλα πνεύματα, τά οι- 
κοΰντα εις τά δάση, κα! τά οποία δι’ υμάς δέν 
έ'/ουσι μυστικά; Τί2 τέκνα μου! ό κόσμος ε!ν$ 
πλήρης επιβουλών βιά τά δυστυχή άνθη· εύτυ- 
χή εκείνα, άτινα ώς ήμείς ζώσιν εις μέρη με- 
μακρυσμένα, οπου ή πνοη του κακού οεν εισε^
δυσέ ποτε! *

Μικρός ψιθυρισμός, μεταδοθείς άπό άνθους είς 
£νΟος, ήκολούΟησε τήν μακράν ταύτην διδαχήν 
Λεν είνε δύσκολον να εννοηστ, τις δ,τι ελεχΟη κατβ< 
τήν περιστασιν ταύτην, κα! μετά πόσης άνευλα- 
δείας ήκούσΟησαν παρά τών νέων άνΟεων, τών μό
λις άνοιχΟέντων, α! σο^ραι ουμ^ουλαι ενος μαραμ- 
μένου άνθους. . . . ‘Η νεότης είνε πανταχοΰ ή 
αύτή, κα! πράττει πάντοτε άπερισκέπτως.

Τινά ές αύτών μ δλα τκύτα, τά μάλλον φρό- 
νιυ.α, — μεταξύ αύτών ήτο 4 ενάρετος ήουοσμο*, 
τό έντιμον β)ϊήχ?ον κα! ό σταθερός άσοόδελος,
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-  έλενον, άλλ* ό/ι πολύ δυνατά, ότι επρεπε νά I ‘Ο θεός είσήκουσε της δεήσεως τών μικρώ* 
κεϋΟώσιν ώ?1μως| ότι ήτο άργά, ότι είχεν ελ-1 άνΟέων τών δασών, καί Οίλων νά τάεύ/αρ ιστή . 

, ε ι ’ ή ώρα τοϋ ΰπνου, χαί ότι ήτο άνάγκη νά ττ) ε ίπε: <t Γ*ν/,6ήτω ή επιθυμία αυτών! » 
λά5ωσι συμβουλάς παρά τής νυκτός, καθότι τό Εις μίαν στιγμήν πάντα τά καταρασθέντα τήν 
π ίά νμ α , ώς άρκετά σπουδαϊον, εόει ώριμωτέρας τΰ/^ν των κνΟη μετεφυτεύθ/,σαν ώς έκ θαύμα.

αλώς, οτι ό βίος είνε βραχύς, ότι τά άνθη ε ι. αναμνήσεις· και όταν, ίγ &  έξύπν/,σαν τήν έπ ι. 
ιν έ-f ήμερα, και ότι τέλος έπρεπε νά άπολαύ. Ιοϋσαν εωΟ.ν και έσεισαν τάς μικράς των έσΟή- 
ωσιν όλα τά άναΟά τήν αύτήν, εί δυνατόν, | τας, τάς κεκαλυμμένας ΰπό μαργαριτών δρόσου,

1 1 » f » r %  I 1 -  1 Λ. I
στιγμήν, ανεννώοισαν ότι ί, διακαεστέοα αυτών επιθυμία

<( _ ού*! ένόμίσα δτι ή γραία αυτη £>ίζα|εί/εν είσακουσθή, έμεινον τοσούτον εκστατικά,
του λαπάθου δέν Οά παύσ*/} ποτέ νά μωρολογώ Ιώστε δέν ήδύναντο νά πιστεύσωσιν είς τήν με- 
είπε μετά τραχύτητος πα/υ τι ήράνΟεμον πρόςΙγάλην αύτών ευτυχίαν.
έν γαλάτιον, τό όποιον έκινεΐτο πλησίον του. I cc — "Ω! πόσον αξιόλογα είνε έδώ! α νεφών η- 

— Ψιλτάτη μου, έλεγε πρός άγρίαν τινά νάρ- Ισαν έμπλησθέντα θαυμασμού· πότη διαφορά με- 
δον, ής ή ευφυΐα ήτο γνωστή, μήκων τις ζωη-Ιταξύ του ωραίου αύτου κήπου, δστις φωτίζεται 
ρότατος· όταν φοβηταί τις τον κινουνον, α π ό ο ε ί - Ι υ π ο  του λαμπρού του Υ,λιου φωτός και τοΰ σκο- 
ξις ότι τόν γνωρίζει· και, μά τό έρυθρότερον τεινού ήμών δάσους! Έδώ τουλάχιστον δύναταί 
τών φύλλων μου, αύτό τό γηραιόν λάπαθον ε ις  | να χαρ^ τις τήν ωραιότητά του και να κάμ-ρ ε

ρίζεις είχέ ποτε έπί τινα καιρόν μεγάλην έ π ι .  ό άνθρωπος ο,τι θαυμάζει
τυχ ίαν. I Πγειρον πάντα τάς κεφαλάς αύτών και προ-

— Μή μέ όμιλεΐτε περι τών γερόντων! άνεκρα- σεπάθουν νά μεγαλώσω*»,, διά νά έξισωθώσι πρός 
ξεν εν έκ τών μικρών έκείνων κιτρίνων άνΟέων, τά τρομερά άντίζηλά των άνθη· ά λλ ’ εις μάτην» 
ατινα τρώγονται εις σαλάταν μή μέ λαλεΐτε ό αγαθός Θεός τά έσπειρε μικρά, και μικρά ώ- 
περί τών γερόντων, οί όποιοι δέν κάμνουν άλλο φειλον νά διατελώσι. ΓΙρός τα ΐς άλλαις δυστυ- 
τ ι, είμή πάντοτε νά έ π αναλαμβάνω σι τά αυτά! »  |/ιαις, τοις ητο αδύνατον να λεγτι το έν προς τα 

Και καθώς συμβαίνει πάντοτε, εκείνα, τά ό- άλλο τά παράπονα αύτού, καθότι τά είχον ά- 
ποία ήθελον πράξει κάλλιστα νά σιω-ώσιν, ώ - ποχωρήσει εις τοιούτον τρόπον, ώστε ό αδελφός
μίλουν περισσότερον καί δυνατώτερα. εύρίσκετο,μακράν τού αδελφού, ό έραστής μακράν

Διαρκούσης τής συζητήσεως, ή νύξ είχεν ελ-1εκείνου τό οποίον ήγάπα, καί δέν υπήρχε πλέον 
Οει καί μετ’ αύτής ό σύντροφός της ύπνος, καί μήτε δεσμός, μήτε οικογένεια, διότι ή συμμε- 
άμφότεροι συνάμα έξέτεινον τάς πτέρυγας αύτών [τρία τούτο άπ/,τει· 'Έκαστον άνθος έπρεπε νά κα- 
έπ ί τής οΰσεο)ς. Τά μικρά άνθη είχον ήδη κλί-Ιτέχτ^ τήν προσδιορισΟεΐσαν αύτώ Οέσιν δέν έ- 
νει πρός τήν γήν τον κάλυκα αύτών, καί ηρχι-Ιπρόκειτο νά ώσιν εύτυχή, άλλά νά ώσιν ωραία 
σαν νά κοιμώνται· τινά μάλιστα ές αύτών έκοι- καί νά συντελέσωσι πρός στολισμόν τού ωραίου 
μώντο βαθέως, ή επιθυμία όμως έγρηγόρει έν I εκείνου κήπου.
αύτοΐς· αΰτη είχεν έξελθει έκ τού βυθού τών I Μετ’ ού πολύ ήρχισαν νά μελαγχολώσιν, άλ-
κατατεΟλιμμένων των μικρών καί αισθηματικών Iλ’ έπαρηγορούντο άφ’έτέρου ολίγον μέ τήν ιδέαν 
καρδιών, ήνωμένη μέ τά ήδύτερα αύτών άρώ-Ιδτι μετ’ ού πολύ θέλουν τά θαυμάσει καί θέ
ματα. [λουν τό εΐπει καί πρός αύτά* καί τήν εύτυχίαν

Τό άρωμα τών άνΟέων είνε ή προσευχή καί τό ταύτη ν δέν τοίς φαίνεται ότι τήν άπέκτησαν διά 
θυμίαμα, ατινα προσφέρουν: ταύτα εις τον ού-|τ:ολλού κόπου. Αύτήν καλούσι μεΟ’ δλης τής έ
ρανόν. Εκείνην τήν έσπέραν άνέβη εύωδέστερον Ιπιθυμίας των. . . . ιδού, έρχεται· Ετοιμάζονται 
παρά τό σύνηθες καί έφθασε μέχρι τών ποδών Ιχαί προσπαθούν "να φανώσιν ωραία,
τού θρόνου τ ο ύ .‘Γψίστου, φερόμενον έπί τών I Ά λ λ ’ ω απάτη! ώ θλίψις! ώ συμφορά! ώ α ί-
πτερύγων τών φυλάκων αύτών αγγέλων. δώς! δέν Ελκύουσι ποσώς τά βλέμματα, δέν τά

παρατηρουσι, και αν osv ευρισκοντο εις ασφά
λειαν έντός τών πρασιών, ήθελον καταπατηθή 
ϊσω ς. Τά Εκατόφυλλα £όοα, τά μάλλον άνοικτά, 
τά δΐίκνύοντα χωρίς αιδώ τά θέλγητρά των, αί 
,δάλειαι, α ιτινες ύποκρύπτουσιν ύπό τήν yovopo- 
£ΐδή έρυθράν αύτών έσθήτα τήν μηδαμινήν των 
υπερηφάνειαν, καί τά ία , ατινα εν μόνον θελνη . 
τρον έχουσι, τόν καλλωπισμόν των καί τήν λαμ
πρότητά των, είσ ί τά μόνα περί ών γ ίνετα ι λό
γος· αύτά φαίνονται ώς βασίλισσαι τού κήπου 
τούτου, εύρίσκονται έν αύτώ ώς είς τήν κατοι
κίαν των, δεχόμενα τά σε ί  άσματα ολοκλήρου 
αυλής, εις τής όποίας τάς θωπείας μόλις φαί. 
νονται ότι καταδέχονται νά προσέξωσι.

Καί τφόντι, ποιαν ύπόληψιν ήτο δυνατόν νά 
λάβωσιν αί άπλα ί Ιασίναι, ή αθώα άργυρίς, ή 
γλυκεία  μαλάχη, τό αγαθόν μικρόν λευκόΐον, ό 
αξιότιμος έλελίφασκος, ή ύποτρέμουσα βρύζα, ή 
εύχαρις άγκωλία , τό ταπεινόν ήριανθές, ή μό
λ ις  διακρινομένη άνθεμίς, ό αθώος κυανός, τό άπε- 
οίσκεπτον ήδύσαρκον, τό πενθηφορούν ψώριον καί 
αυτός ό μανδραγόρας, μ’ όλην αύτού τήν σπά- 
νιν, τό άγριον £όοον καί τό περιπαθές λεύκάν, 
θεμον, πλησίον τού ύπερηφάνου Σινικού οφεως κα; 
τών Λιβυκών πλατυπετάλλω ν ^όδων, καί τών μ ι .  
,κρών έκατοφύλλων εύωδών ^όοων, καί τών δ̂οδων 
τών τεσσάρων ώρών τού έτους, καί τών χ ιλιο . 
φύλλων ^όδων, καί τών άφρωδών ^όδων, καί τών 
βασιλικών ρόδων, καί τέλος, τών έπτά χιλιάδων 
έννεακοσίων έπτά ειδών τών £όδων, ατινα κο. 
.σμούσι τούς κήπους, χωρίς νά παραλείψωμεν τάς 
δαλείας, τάς κάμελίας, τάς όρτενσίας, τάς ήμε- 
^οκάλους, τάς φιλεσπέρους καί τούς ναρκίσσους 
καί τά ήλιοτρόπια καί τά ήράνΟεμα. . . καί τό
σα άλλα!

Ά !  πόσα δάκρυα έχύθησαν τότε! πόσοι κάλυ
κες έξ/ΐράνθησαν, καί πόσον τά μικρά άνθη εν
θυμούντο μέ λύπην τήν σκιάν τών δασών, καί 
τήν χλόην καί τήν ήσυχίαν καί τήν άνάπαυ. 
σ ιν! καί τ ί ύπέφερον δταν ειδον τόν κηπουρόν, 
με τόν λίσγον εις τήν χειρα, διερχόμενον πολ
λά  πλησίον των! Ούδέ καν Εν έξ αύτών είχε 
σταγόνα αίματος έντός τών φλεβών του* τοσούτω 
δέ ίσχυρώς ετρεμον, ώστε έπ^θύμουν κάλλϊ,ον νά 
εύρίσκοντο έκατόν πόδας έντός τής γής.

Ά λ λ ά  μόνον ό φόβος τοΐς είχε μείνει, καθότι 
ή ώρα τού θανάτου των δέν είχεν είσέτι σημά- 
νει· θανάτου βίαιου, θανάτου φρικώδους, τον ό
ποιον μήτε νά φαντασθώσιν ήδύναντο, καθότι είς 
τά δάση τά άνθη άποθνήσκουσι μέ τόν καλόν αύ
τών θάνατον καί κατά βούλησιν τού Θεού, δστις 
ί ίν ε  Κύριος πάντων τών ζωήν έχόντων.

Αλλα καί ζώντα εθεωρούντο ώς νεκρά* 6 ή 
λιος τής μεσημβρίας, δστις εττίπτε κατά κάθετον 
ΐπ  αυτών, τα κατέκαιε χωρίς διάκρισιν, ένώ αύ
τά ήσαν συνειθισμένα νά λαμβάνωσι τάς άκτΐ- 
νάς του διά μέσου πράσινης τινός σκέπης· πλη
σίον δε αύτών ούοεμία πηγή ύπήρχεν, ήτις νά 
δροσίζ/; τουλάχιστον τούς άπεξηραμμένους πόδας 
των! Είνε αληθές δτι άπό καιρού είς καιρόν τοίς 
ερόιπτον ολίγον ύδωρ, άλλά τ ί ύδωρ! άπορ^ο- 
φώμενον ύπό τών άκορέστων ακτινών τού ήλιου 
πριν ή φθάσΐ[| εις τάς τρυφεράς 6ίζας των* κα 
μ ’ όλα ταύτα ή βοήθεια αυτη δεν έγίνετο ποτ 
είς κατάλληλον καιρόν, ώστε πολλά έξ αύτώ 
είχον κινδυνεύσει νά άποθάνωσιν ώς ποτισθέντ 
π*/ρακαίριος. Πλησίον των ούδέ έλάχιστον χόο_ 
τον ύπήρχεν ούδέ χλόη, καί ήσαν ήναγκασμένα 
νά φύωνται είς ξηράν καί μαύρη ν γή ν , σαλευο- 
μένην καί ένοχλουμένην καθ’ έκάστη ν, ΐνα  μή 
τυχόν βλαστήσ^ φυτόν τι φίλον.

cc Ά ! ας έγκαταλείψωμεν τήν άφιλο ξένον ταύ- 
τ/;ν γήν , ειπον ποω^χν τινά τά είλικοινέστεοα* I ι
τών ανθεων, καί ας έπανέλθωμεν είς τήν φίλην 
ήμών πατρίδα! ας φύγωμεν! · . . .  Ά λ λ ά  πού θά 
άναχωρ/,σωμεν, ένώ δέν έχομεν τί*ν συνήθειαν 
τού βαδίζεΐν; »

Καί πάλιν ήρχισαν νά προσεύχωνται. "έκα
στον άνθος έκαμε τό τάξιμόν του—τάξιμον ναυ_ 
αγούντος!—άναμένον τό θαύμα, τό όποιον έμελ
λε νά τό ελευθερώστρ από τού κατηραμένου ε
κείνου μέρους· άλλά τό θαύμα δέν έγίνετο, δι
ότι δσα θαύματα επιθυμεί τ ις  δέν γίνονται δλα, 
καί οι καλοθεληταί άγγελοι δέν είνε πάντοτε 
έτοιμοι νά γ ίνω ντα ι οί ύπηρέται τών κατοίκων 
τής γής. Έπροσπάθησαν όπως κατορθώσωσι τά 
πτωχά εξόριστα, διά νέων πρός τόν Πλάστην δε
ήσεων, νά έπανελΟωσιν είς τό δάσος τής γεν- 
νήσεώς τ ω ν  άλλ* ό θεός έμεινε κωφός είς τάς 
δεήσεις των.

Α π ’ έκείνης τής έποχής ύπάρχορσιν άνθη τών 
δασών είς τούς κήπους, καί ώς νά έπεβάρυνεν 
ή κατάρα τού ουρανού επ ί τής δυστυχούς αύ
τών φυλής, ποτέ ταύτα δέν ήδυνήθ',σαν νά λά
βω 51 πλειοτέραν άνάπτυξιν μήτε νά γίνωσ ιν ω
ραιότερα. Είνε μέχρι τής σήμερον καί άείποτε 
θά διαμένωσιν δπως ήσαν, καθ’ ήν στιγμήν είχον 
άναχωρήσει έκ τού δάσους των, ή δε γεωργία  
δέν κατο>ρθωσε ποτέ νά τά βελτίωσή. 40  θερς 
ούτως ήθέλησεν ΐνα  τά παιδεύσιρ, διότι ύπβρη- 
φανεύθησαν καί ήθέλησαν νά μεταβάλλωσι κα
τοικίαν.

°Οπω$ ή υπερηφάνεια καί ή περιέργεια έγένον- 
το α ίτ ια  τής άπωλεί^ς τού πρώτου άνθρώπου,



ούτως αύταί αΐ ΐδιαι πάλιν εγεινον α ίτια  τής 
απώλειας κα! τών άνθέων τών δασών κα! των 
άνΟέο>ν τών αγρών.
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(Συνέχεια κα! τέλος).

τών δωροδοκιών σου κα! χαριζόμενοι πρός τήν 
εύγένειάν σου, έσπόγγισαν το αίμα τοΰ πατρός 
μου χωρίς νά τιμωρήσωσι τον χύσαντα αυτό δο
λοφόνον, ή Πρόνοια δμως τφ  έπεφύλαξεν εκδι
κητήν. Έλησμόνησας, Δόν ‘Ενρικέζε, ότι το Οΰ;/χ 
σου ε!/ε τέκνον, κα! δτι τό τέκνον τοΰτο ήθελε 
γ ίνει άνήρ, κα! δτι τό πρός σέ μισός του Οά 
συνηύξανε μετ’ αύτοΰ; Λεν ενθυμείσαι οτι ό ου- 
στυ/ής τεχνίτης άποθνήσκων, τήν έκδίκησίν του 
λ’ άφήκε μόνην κληρονομιάν; ή μάλλον οεν ε π ιL 
στευσας δτι ό υιός υποδηματοποιού ήθελε δεχΟή 
τό βάρος τοιαύτη ς διαδοχής;

— Ά θλ ιε ! άνέκραξεν ό μοναχός.
— Δολοφόνε! έπανέλαβεν Α τεχνίτης· πρό πολ- 

λοΰ καιροΰ ηύχόμην νά συναντηθώ:/εν κατά πρό
σοδον διά νά σο! εΐπο): ’Κδολοφόνησας τόν πα 
τέρα μου, έφόνευσας διά τής θλίψεως αύτοΰ τήν 
μητέρα μου, έδηλητηρίασες τήν ΰπαρξίν μου, καΤ, 
έαάοανες τήν νεότητά μου· άπό τριών έτών έζη-I · 1 1 1 *
σα διά τοΰ «/ίσους j/ου, δπερ διέΟρεψε τήν πτω 
χείαν [/ου, ύπεστήριξε τήν ανδρείαν j/ου κα! [/ε 
ένεδυνάαωσε πρός τάς βασάνους. Είκοσάκις δΐ- 
η ύ Ου να πρός τό στήθος σου τήν αιχμήν τοΰ έ γ -  
χ ε ·. ρ ιδ ίου το ύ το υ, κ α! ε ικοσ άκ ι ς ή τ ύ'//,, ?; ρόστα - 
τεύουσα τήν μοχθηρ ίαν σου, [/ε ηνάγκασε νά 
αναβάλλω τήν έκδίκησίν μου. Ά λ λ ά  τήν ώραν 
ταύτην, έπρόσθεσεν ό ορφανός μετ' άπ αισίου μει
διάματος, ούδέ φύλακας έχεις, ούδέ στρατιώτας, 
ούδέ Πρόνοιαν διά νά κρατήστ, τον βραχίονα μου. 
Λ! κραυγαί σου δέν Οά άκουσΟώσιν εις τό μ ε- 
μακρυσμένον τοΰτο μέρος· τό αίμά σου οέν Οά 
φαν^ εις τό σκότος τοΰτο! Τέλος οέν ήδυνάμην 
νά επιτύχω καλτ,τέραν στιγμήν προς έξίσωσιν 
οΰ λοναοιασμοΰ μας, διότι εξ ήδη ετη παρήλΟον 

ή'/έοα ποός ήυ,έραν άπό τού θανάτου τοΰ πα-ι » ’  *· \
τρός μου! »

‘Ο Ιερεύς, άκούων τούς τρομερούς τούτους λό
γους τοΰ έρνάτου κα! βλέπων τούς σπινθηροβο- 
λούντας οφθαλμούς κα! τά ωχρά χείλη του, εξέ
λαβε πάντα ταΰτα συμπτώματα αδυσώπητου 
οργής κα! μανίας· άπελπισθείς οέ δτι ό ιερός 
χαρακτήρ, τόν όποιον έφερεν, ήθελε φοβίσει τον 
υ!όν τοΰ Περέζ, ήσΟάνθη εκλείπουσαν τήν ελπίδα 
του ταύτην. Έννόησεν δτι ή ταπείνωσις κα! ή 
παράκλησίς ήσαν ή μόνη άσπίς, ήτις τώ εμεί- 
νεν ίσως πρός ύπεράσπισιν τής ζωής του· διό, 
ένώτας τάς χεΐρας ένώπιον τοΰ όρφανοΰ:

— « Φόνος ακούσιος, τέκνον μου, δέν είνε α
μάρτημα! τψ  ειπε μετά φωνής ικετευτικής. Έ - 
φόνευσα τόν πατέρα σου, εινε αληθές, ά λ λ ’ ό 
Θεός νινώσκει ότι οέν έπεΟύμουν τόν θάνατόν του.1 I ι
Έκτος τούτου, υπάρχει αμάρτημα μή έξαγνιζό-

|θΛΙΣ άπετελείωσε τούς λόγους τού
τους, κα! παρ: τήρησε μοναχόν προχωρούντα βρα
δέως πρός τήν Μητρόπολιν. Καθόσον ό ιερεύς 
προύχώρει, τό σχήμα κα! ο! χαρακτήρές του έπι 
μάλλον διεκρίνοντο· ποδήρης χιτών έξ ατλαζιού, 
/ατά τον συρμόν τοΰ καιροΰ εκείνου, κρατούμε
νος πεοί τήν όσφύν του διά κομβοσχοινίου εκ 
χρυσών βαλανιδιών και καταβαίνων μέχρι τών 
οτέρνων του, έκάλυπτε κατά το ήμισυ τά κομψά 
ε/. βελούδου σανδάλια του. Τό πρόσωπόν του ή- 
ίελεν εισΟαι άξιοσημειώτως ώραΐον, έάν ε!ς τάς 
αναρίθμητους ρυτίοας, α ίτινες έκύκλουν τό στό
μα του, δέν ευρισκέ τις ίχνη μακράς κραιπάλης 
κα! άσελγείας, κα! εις τήν δειλήν κα! άβεδαίαν 
έκφρασιν τών οφθαλμών του ενδείξεις υποκρι
σίας κα! κ ακοή θείας.

40  νέος ώρμησεν έπ* αύτοΰ ώς τ ίγρ ίς, τόν συν- 
έλα ίεν έκ τής χειρός, σείο)ν αύτόν μετά παρα- 
©όοου ορμής:I ft ft ι

—. <c Δον ‘Ενρικέζε! ανέκραξε, μέ γνωρίζεις;
— νΟχι, άπεκρίΟη ό ιερεύς, όπισΟοχωρών βή

ματά τινα καί προσπαΟών, πλην ματαίως, νά ύπ- 
εκφύγνι τοΰ φρενητιώντος τούτου νέου τό σφ ίγ- 
ςίμον.

— Είμαι πτωχός, ορφανός, άπλοΰς τεχνίτης, 
άνθρωπος τοΰ λαού, τον όποιον δύναται τις ατι
μωρητί νά κτυπήστ;, νά εξύβρισή, νά δολοφονή- 
στ,· είμαι ό υιός τοΰ Αντωνίου Περέζ.

40  μοναχός άνεσκίρτησε κα! ώχρίασε.
— Δέν μέ γνωρίζεις; έπανέλαβεν ό νέος μετά 

φωνής άγριας. Έμπλεως εγκλημάτων υπάρχων, 
ισως έλησμόνησας τοΰτο· καταδεδικασμένος, πρός 
εξιλασμόν δολοφονίας, εις το νά άποΟέστ ς̂ τόν 
Ιερουργικόν χιτώνα έπ! §ν έτος, εύρες παραμυ
θίαν τής χλευαστικής ταύτης τιμωρίας ε!ς α ι
σχρά όργια, και ή τύψις τοΰ συνειδότος ούδέ ή γ - 
γ ισ ε καν τήν επιδερμίδα τής συνειδήσεώς σου. 
Ά 'λ λ ’ άν ό θεός ανέβαλλε τήν τιμωρίαν τοΰ ε γ 
κλήματος σου, αν ο! δικασταί, διαφΟαρέντες έκ

μενον, κακούργημα, τό όποιον ή τύψις τοΰ συ- 
νειδότος δέν εξαλείφει; Τί θέλεις; τ ί επιθυμείς, 
•ώ νέε; δσον έρεΟισμένη κα! 2ν ύπάρχη ή φιλο
δοξία σου, εχω τήν δύναμιν νά τήν εύχαριστή- 
σω· Οά σέ έλευΟεοοισω άπό τήν πτωχείαν σου, 
θά σο! εξασφαλίσω τό μέλλον σου διά λαμπράς 
περιουσίας, Οά σέ καταστήσω Ισχυρόν, ένδοξον.

— Κα! εύτυχή; έπρόσΟεσεν ό ορφανός.
•— ’ ίσως· άπεκρίθη ό μοναχός.
— Τά δώρά σου Οά άναστήσουν τόν πατέρα μου;
— Ά ν  δέν τώ άποδώσωσι τήν ζωήν, Οά σέ 

χρησιμεύτωσιν δμως είς τό νά τώ άνεγείργ,ς 
λαμπρόν τάφον, χα;. νάδώστρς άφθονους λειτουρ
γ ία ς  υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής του.

— Κα! νομίζεις δτι διά τών συμφωνιών τού
τω ν Οά συγχωρήσω τόν φονέα του;

— ‘Ο ’Ιησούς Χριστός έσυγχώρησε τούς δη
μίους του, έπανέλαβεν ό μοναχός· κα! σύ, τέ
κνον, θέλεις λησμονήσει τά αμάρτημα τοΰ ά- 
κουσίως φονεύσαντος τόν πατέρα σου, θέλεις !-  
δεΐ τήν μετάνοιαν του· α! παρακλήσεις του Οά 
Οίξωσι τήν καρδίαν σου, κα! τά δάκρυά του θά 
τόν καταστήσωσι καθαρόν καί αγνόν εις τούς 
οφθαλμούς σου.

— "ίΐ! δχι, οχι, μοναχέ! άνέκραξεν ό ορφα
νός· ποτέ δέν Οά έξαγοράσ^ς μέ τά δάκρυα το 
έγκλημά σου, ένφ ώφειλες νά διέλΟ/,ς τόν βίον 
σου δλον είς μετάνοιαν. Δέν Οά έμπορευΟώ ουτω 
τό αιμα τοΰ πατρός μου! ό χρυσός σου ήδυνήβη 
νά δια'ίΟείρη τήν δικαιοσύνην, και ό ουρανός νά

* k » Τ

φεισΟ ί̂ τοΰ φονέο)ς τοΰ Περέζ, ά λλ ’ εγώ Οά ημαι 
ήττον αργυρώνητος τοΰ νόμου, και αυστηρότερος 
τοΰ θεού! »

Και ταΰτα λέγω ν ό υιός τοΰ υποδηματοποιού 
έ κράτησε τον μοναχόν μέ τάς δύω του χεΐρας, 
τόν έπάτησε μέ τούς πόδας του, καίτοι άνΟιστά- 
μενον, κα! ένέπηξε τό έγχειρίδιον εις τό στήθος 
του. Ά ν τ ί νά λυπηΟζ ίιά τή ν  πράξιν, ήν έξετέ- 
λεσεν, έ θεώρησε τό πτώμα τοΰ Δον ‘Ενρικέζου 
.χωρίς ή ελάχιστη άλλοίωσις v<i ζωγραφηΟ'^ έπ! 
τοΰ προσώπου του, άπέσυρε μέ αταραξίαν τό έ γ 
χειρίδιον έκ τής πληγής, τό έσπόγγισε διά τής 
ακρας τοΰ φορέματος του, είτα , καταβιβάσας τον 
σκούφον του μέχρι τών οφθαλμών κα! σταυρώσας 
τούς βραχίονας:

— (C ΆπέΟανεν! ειπεν· ίξεδικήΟην! λ

ΠΕΤΡΟΣ Ο Δ1ΚΑ10Δ0Τ1ΙΣ.

Τά χρονικά τής ‘Ισπανίας δέν έσχον όνομα 
μάλλον περιίοητον τοΰ ονόματος τοΰ Δόν Πέτρου

τής Κ αστιλλίας. Τά άμαρτήματά του, α ! άκο- 
λασίαι κα! κραιπάλαι του, ο! έρωτες κα! τά δια
ζύγιά  του, α ! έρωμίναι κα! ο! δήμιοί του, α! 
σφαγαι τού Ιολεοου, τά όλοκαυτώματα τής Σε
βίλλης, ή δηλητηρίασις τής συζύγου του Λευκής 
και τοΰ αδελφού του Φρεδερίκου, 6 φόνος τοΰ 
Άλβουκέρκου, τοΰ ’Ιουδαίου Λευί καί τοΰ Μωά· 
μεΟ, βασιλέως τής Γρενάδης, ο! φόροι ούς έπέ^ 
βαλεν είς τούς λαούς του, α! δημεύσεις άς δ ιέτα
ξαν, αι τιμωρία», καί α! βάσανοι άς έπεννόησεν, ή 
έγκληματική πάλη ήν διετήρει εναντίον τοΰ ‘Ερ
ρίκου τής Τρανταμάρης, έν έλλείψει άλλου ε ϊ-
>  » · ·  V  >  1  \ ι  —  ιοους οοςης εοωκαν εις τον μονάρχην τούτον την 
δόξαν, τήν όποιαν τό έγκλημα δύναται νά προσ- 
κτήστι ώς καί ή άρετή. Ούχ ήττον δέ, μ* δλα 
τά απεχθή κακουργήματα κα! τά ένοχα σκάν- 
Οαλα, διά τών όποιων ό ήγεμών ούτος ήτοίμασε 
τήν βασιλείαν του, εινε δίκαιον νά προσΟέσωμεν 
δτι ό Δον Πέτρος διετήρησε μοναδικόν πρός τήν 
δικαιοσύνην σέβας· άν δέ παρέβαινε συχνάκις αύ
τήν, σπανίως δμως έσυγχώρει άλλους νά τόν 
μίμηθώσι, κα! ήκύρωνεν άπειρους άποφάσεις τών 
δικαστηρίων, αίτινες τώ έφ αίνοντο κηλιδωθεΐσαι 
ύπό πάθους ή δωροδοκίας. "Ωστε ο! ‘Ισπανό! άνευ 
διακρίσεως, δίκαιοι προς τήν μνήμην του, τόν έ- 
κάλουν α: Πέτρος ό σκληρός, κα! ΙΙέτρος ό δΐ- 
καιοδότης. »

Μετά τον φόνον τοΰ Δόν ‘Ενρικέζου, ό υιός τοΰ 
υποδηματοποιού, δστις οέν έπεθύμει πλέον τήν 
ζωήν, κατήγγειλεν αύτός έαυτόν είς τό Συνέ- 
δριον τών μοναχών. 01 δικασται, ώς εννοεί τις 
βεία ίως, είς ούδέν έλογίσαντο τάς περιστάσεις, 
αίτινες, δικαιολογούσα', τήν έκδίκησίν του, ήλάτ- 
τουν τήν βαρύτητα τού εγκλήματος του. ‘Ο Γ ίλη ς 
ΙΙερέζ ήτο άπλοΰς τεχνίτης, ένώ ό Δόν ‘Ενρΐ- 
χέζος ήτο Ιερεύς καί περιπλέον εύγενής· ήτο δυ
νατόν νά μεταχειρισθή τις απροσωποληψίαν, χω 
ρίς νά φαν^ί έλλειπής πρός δλας τάς παραδεδεγ- 
μένας συνήθειας; ή δέ δικαιοσύνη ήδύνατο άλό- 
γως νά έξισώστ} τήν ποινήν, καί νά μεταχειρισθ^ 
τόν δολοφόνον τοΰ μοναχού κατά τόν αύτόν τρό
πον, ως επραςε πρ ό έξ ήδη έτών είς τόν φονέα 
τοΰ υποδηματοποιού; ‘Ο Γ ίλη ς κατεδικάσθη είς 
διαμελισμάν. ‘Η ύπόΟεσις αυτη εφθασεν είς τάς 
άκοάς τοΰ Δόν Πέτρου, ευρισκομένου τότε είς Σ§- 
βίλλην. ‘Ο καλός βασιλεύς άνέλαβε >ά άναγγείλ^  
ό ίδιος τήν άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου, καί διέ
ταξε νά φέρωσιν ένώπιόν του τόν τεχνίτην.

^ — Κατηγορεΐσαι διά τόν φόνον τοΰ Δρν 
‘Ενρικέζου, τφ  είπεν ό βασιλεύς.

— Έγώ είμαι ό ποάξας, άπεκρίΟη ψ’̂ χρώς ό 
ορφανός.



— Καί διά ποιαν α ιτίαν;
— Δ·.ά νά έκδικηΟώ τον Αντώνιον Περέζ* ά- 

ναξίως δολοφονηΟέντα.
— Πλήν ό Δον ‘Ενρικέζος ήτο εύγενής, έπα- 

νέλαβεν ό βασιλεύ;.
— ‘Ο Δον‘Ενρικέζος ήτο άνθρωπος, άπίκρίΟη 

ό ορφανός, και το αίμά του δέν ής'.ζε πλειότερον 
τού τού πατρός μου.

— Διατί δέν άπετάνΟης είς τήν δικαιοσύνην;
— Διότι αυτη έχει άνίσους πλάστιγγας είς 

Σεβίλλην, έπανέλαβεν 4 ‘ Ισπανός· το δικαστή- 
ριόν σου είνε άγορά* οί δικασταί σου έμποροι, 
οΐ δέ νόμοι σο'9 νενοθευμένοι. Μή δυνηΟ*ίς νά 
επιτύχω δικαιοσύνην, τήν έδωκα μόνος μου. Έ 
καμα αύτός εαυτόν και δικαστήν και δήμιον.

— Πλήν έγίνωσκες τήν ποινήν, ήτις σέ ή- 
πήλει;

— Κάλλιστα! άπεκρίθη όυίος τού Περέζ, δέν 
ήγνόουν δτι το Συνέδριον τών μοναχών ειχε συγ
χωρήσει διά τίνος μέσου τον δολοφόνον τού υπο
δηματοποιού, διότι ήτο άρκετά πλούσιος ώστε νά 
έξαγοράσ» τήν χάριν τού νόμου, και Οά κατε. 
δίκαζεν εις θάνατον τον φονέα τού μοναχού, διό
τ ι ούτος ήτο πολλά πτωχός ώστε νά έξαγοράσγ, 
τήν επιείκειαν τού νόμου. »

‘Ο βασιλεύς στρέφεται τότε πρός τον ’Αρχι
δικαστήν.

«  — Εις ποιαν ποινήν είχον καταδικάσει τόν 
φονέα τού τεχνίτου;

— Είς τό νά άπέχτρ τού χορού έπ ί εν.έτος.
— Καί τόν φονέα τού Ιερέως;
— Εις διαμελισμόν.
‘Ο Δόν Πέτρος συνέσπασε τάς δφρύς.
— Μά τόν Χριστόν! άνέκραξεν ό βασιλεύς, ή 

δικαιοσύνη δέν πρέπει νά κάμντρ διακρίσεις, μήτε 
νά άναγνωρίζτρ προνόμια. Άκυρούμεν τήν άπό- 
φασιν τού Συνεδρίου, καί καταδικάζομεν τόν υΙόν 
τού υποδηματοποιού εις τό νά άπέχτρ τού νά κά- 
μιρ υποδήματα επί Εν έτος. »

Λ. ΣΥΡ1ΓΟΣ.

ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ* ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ*.

(Ε ρ α ν ίσ μ α τα  έκ διαφόρων πη γώ ν). 

ΜΪΛΟΙ.

<2>ι μύλοι αναβιβάζονται είς πολλά μεμα- 
κρυσμένην έποχήν, διότι άναφέρονται , καί ύπό 
Τού Μωοσεως καί τού ‘Ομήρου· οί πρώτοι δέ

άναφερόμενοι εισιν οί δ.ά βραχιόνων μύλοι. Εις 
τήν Α ίγυπτον, ’Αραβίαν και εις αύτήν τήν ‘Ελ
λάδα συνήθως έστρεφον αύτούς νέαι κόραι, κα ί 
σήμερον άκόμη αί θυγατέρες τών σεΐ/.ων Ά οά- 
ίω ν  καταγίνονται εις τήν επίπονον ταύτην ά . 
σχολίαν. Έ πί της βασιλείας τού υίού τού Κλυβιο ς 
ή Σαιν ‘Ραδεγόνδη, βασίλισσα τή ; Γαλλίας, ή- 
λεΟε μόνη της δλα τά διάφορα είδη τών οσπρίων, 
ατινα έξώδευε τήν τεσσαρακοστήν. Είς δέ τήν 
Μέκκαν έν τινι ωραία οικία δεικνύεται υπόγειόν 
τι δπου, κατά τήν παράοοσιν, Φατιμέ ή έπ ιλε- 
γομένη λαμπρά, 0υγάτηρ του Μωάμεθ καί σύ
ζυγος τού Ά λ ή , έστρεφε μόνη τούς πατρικούς 
μύλους. Παρά τοίς ‘Ρωμαίοις αί μυλόπετρα», έ- 
κινούντο ύπο τών δούλων ή τών καταδίκων, με- 
τέπειτα δέ τα ζώα ένησχολούντο εις τήν εργα
σίαν ταύτην.

Τήν έφεύρεσιν τών διά τού ύδατος κινουμένων 
μύλων αποδίδει ή παράδοσις είς τόν ΜιΟοιδάτην. 
Τό βέβαιον εινε δτι οί τοιούτου είδους μύλοι έ- 
φευρέβησαν κατά τήν έποχήν τού Λύγούστου, ώς 
εξάγεται έκ τών συγγραμμάτων τού Βιτρυβίου, 
δστις κάμνει τήν περιγραφήν υδραυλικού τινός 
μύλου· οΐ δέ ‘Ρωμαίοι μόλις έτελειοποίησαν τούς 
υδραυλικούς των μύλους αφής εποχής ό Κων
σταντίνος κατήργησε τήν δουλείαν. Φαίνεται δτι 
ή διά τού. ΰδατος κίνησις τών μύλων μεγίστη ν 
έπροξένηαεν έντύπωσιν είς τήν αρχαιότητα, ώς 
άνακουφιτΟείσαν έπιμό/Οου τινός υπηρεσίας. Με
ταξύ άλλων άλληγ-οριών άπαντώμεν καί τούς έ
ξης έπ ί τού άντικειμένου τούτου στίχους, άποδί- 
δομένους είς ’Αντίπατρον τόν. θεσσαλονικέα;

cc ΤΩ σείς, τάς όποίας μέχρι τούδε μετεχει- 
ρίσΟημεν διά νά άλέΟ/,τε τά γεννήματά μας, 
πεφ».λημέναι κόραι* άφήσατε τού λοιπού νά ή . 
συχάσωσι τά κεκοπιακότα μέλη σας καί παραδό- 
Οητε είς ύπνον γαληνιαΐον, χωρίς πλέον νά σά.' 
μέλτ, αν τά πτηνά άναγγέλλουσι διά τών ασμά
των των τήν προσέγγισιν τής ήούς. ‘Π Δήμητρα 
προσέταξε τάς Ναϊάδας νά φεισΟώσι τών πόνων 
σας, καί αύται* ευπειθείς είς τήν φωνήν τής 
θεάς, στρέφουσι μετά ταχύτητος υπερμεγέθη τ ΐ-  
νά τροχόν, δστις κινεί όρμητικώς καί τούς πλέον 
βαρυτέρους μύλους. »

Οί ανεμόμυλοι έλαβον τήν αρχήν των έν τν{ 
’Ανατολή* καί έξ αύτής μετηνέχθη τό σχέδιόν 
των είς τήν Ευρώπην τό πρώτον ύπό τών σταυ
ροφόρων.

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.

Μ 63, δύο ήμέρας μετά τήν μάχην του 
Μ?νθερύ* ό Κόμης Χαρολαίος άνεπαύετο είς τή#

πόλιν Έτάμπην ( litampes ) μετά τού στρα
τού του. Κατ' έκείνην τήν έποχήν, φΟάτας καί ό 
Κάρολος τής Γαλλίας Δούξ τού Βεράύ* συνη- 
νώΟη μετ’ αύτού έν ττ, πόλη ταύτ$, καί τότε 
μεγάλα», ενδείξεις χαράς έγίνοντο παντα'/ού πρός 
τιμήν τών δύο ισχυρών συμμά/ων. ‘Εσπέραν τ ι- 
νά, καΟ’ήν α ί όδοί ήσαν πλήρεις πολιτών πάσης 
τάξεως συνωΟουμένων, καί στρατιωτών οίτινες 
παρεοίδοντο είς παν είδος διασκεδάσεως, ό Δούξ 
καί ο Κόμης, έξελΟόντες τού Εστιατορίου, έπλη- 
σίασαν είς εν παράΟυρον καί συνδιελέγοντο μό
νοι των π·ρι σπουδαίων. Πάραυτα πύρινον τόξον, 
δπερ εφάνη έξελΟον έκ της στέγης γείτονός τ ί
νος οικίας, διέσχισε τόν αέρα σπινθη ρίζον, καί 
έλικοορομούν διερδάγη σ/εδόν μεταξύ τών δύο 
Πριγκήπων. Μέγας θόρυβος! ό Δούξ καί ό Κό
μης άτενίζουσιν άλλήλους μετ’ έκπλήξεως, καί 
ύποΟέτουσι πρός στιγμήν δτι είσί θύματα προ
δοσίας τινός, ή τα άντικείμενα καταχθονίου τινός 
μηχανής· διότι έγνώριζον δτι Λουδοβίκος & ΙΑ', 
ό μέγας άντίπαλός των* ούδενός έφείδετο μέσου 
ούδέ οπισθοδρομεί ενώπιον τής άτιμίας τών μέ. 
σων, όσάκις έπρόκειτο νά καταστοέύη τούς έ'/..* 14 1 Λ
Ορούς του.

Πάραυτα ό Κόμης Χαρολαίος προσκαλεΐ ένα 
τών άςιωματικών του καί δίδει εντόνους διαταγάς 
δπως σημάντρ παρευΟύς τό άνακλητήριον, δπως 
όπλισΟ{| ό στρατός καί οί ακόλουθοί του ώσι 
πάντες έτοιμοι. *0 Δούξ τού Βερρύ άφ’ έτέρου 
δίδει παρομοίας διαταγάς, καί έντός πέντε λε
πτών τρισχίλιοι άνδρες διαφόρων όπλων καί μέ
γας άριθμός τοξοτών κατέχουσιν δλας τάς ε ι 
σόδους τού οίκου, εν ζο διέτηβον. ‘Η οικία* έξ ής 
έδόΟη τό καταχθόνιον σημεΐον, τίθεται είς κατά- 
στασιν πολιορκίας καί άποκλεισμού, είσορμώσιν 
είς αύτήν άΟρόοι οί στρατιώται καί φέρουσιν άνω 
κάτω δλα αύτής τά μέρη. Τέλος, είς άπόκεντρόν 
τ.να γωνίαν ςετρυπών3υσιν ένα πτωχόν διάβο. 
λον, όστις έτρεμε σύσσωμος, καί όδηγουσιν αύ
τόν έν έοπή έί&ζαλαού ενώπιον τών δύο ή νε-

k 4* » k * I

μόνων
— cc Είσαι σύ ό 6ίψας τό πύρ εκείνο, ύπό τού 

οποίου ολίγον έλειύε νά καώμεν;
— Μάλιστα, εκλαμπρότατοι.
— Τό όνομά σου;
— ’Ιωάννης Β/υτφώ.
— Καί ποιος σέ έπλήρωσε διά νά ένεργήστ,ς 

ουτω κατά τής ζωής μας;
— ‘Η ιδέα τού νά αποπειραθώ κατά τής ζω

ής σας πιστεύσατέ με δτι ποτε οεν μου εκατέβη 
είς τήν κεφαλήν τό δέ πύρ* περί τού όποίου 
λ έγετ ΐ, δέν εινε Ικανόν νά προξενήσει είς υμάς

ούτε πληγάς ούτε τραύματα, ά λλ ’ έξ έναντίας 
εινε είδος διασκεδάσεως, ήν έπενόησα διά νά σάς 
άποδείςω πόσον εύχομαι είς τάς υμετέρας εκ
λαμπρότητας μακράν καί ένδοξον υπαρξιν.

Και αί άποοείξεις τής ειλικρίνειας σου;
— ’Ιδού αύταί, εκλαμπρότατοι. »
Και ευΟυς απέσυρεν άπό τού κόλπου του ήμί- 

σειαν οωοεκάοα σωλήνων έκ ναστο/άρτου, π ί-  
πληρωμένων πυρίτιδος, τάς όποίας άνάψας έρ- 
£ιφεν έπί τών στρατιωτών καί τού λαού κατά 
πάσαν ο».εύθυνσ».ν, χωρίς νά προκύψτρ ούδέν ά- 
παίσιον. ΓΙαραυτα οέ αί άνησυ^ίαι κατέπαυσαν 
καί πάσα υποψία διεσκεδάσΟη, δλος δέ ό στρα
τός οιελυθη γελών διά τό συμβάν.

‘Ο Δούξ τού Βερ^ύ καί ό Κόμης Χαρολαίος, 
ζητήσαντες καί άλλας πληροφορίας, έφάνησαν 
ύ π ε ρ ευχαρι στη Οέ ντ ε ς έπ ί ττΐ νέου είδους ταύτ$ 
οιασκεδάσει, καί άντήμειψαν γεννα ίως τόν εύ- 
φυή έφευρετήν τών πυροτεχνημάτων Κύρ Ιω 
άννη ν Βουτφώ.

‘Ρ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ ΤΟΓ ΘΕΑΤΡΟΓ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13'
ΑΙΩΝΑ.

(ΙΙρωτότυπον).

^^ΚΑΣΤΟΝ Οέατρον περικλείει έντός τών 
τοί/ων του δύο πολύ άπ’ άλλήλων διαφέροντα 
μέρη καί δλως άντιΟέτου οψεως: Τό μέν, έκτεινό- 
μενον άπό τού προσκηνίου μέχρι τής Ούρας τής 
εισόδου* είνε προσιτόν είςπάντας* λαμπρότατον* 
καΟωραϊσμένον μέ ωραία άραβουργήματα καί κα- 
τεστολισμένον μέ χρυσόν καί βελούδον* κατα- 
πλημμυρείται δέ ύπό τού φωτός μυριάδων λ υ 
χνιών καί κρυστάλλινων πολυελαίων. Καί αύτό 
είνε ή πλατεία τού θεάτρου ή ή κονίστρα* άν 
θέλω μεν νά άναπολήσωμεν όλίγον τάς ονομα
σίας τών προγόνων μαί. Τό άλλο, τό όποιον άρ
χιζε». άπό τού προσκηνίου καί τελειόνει είς τό 
δωμάτιον τού θυρωρού, καί τό οποίον /ωΐ'.ζόμε. 
νον άπό τού άλλου ήμίσεώς του δ’.ά μεγάλης 
αυλαίας, μόλις συγκοινωνεί μετ’ αύτού διά μ ΐ- 
χράς τίνος Ουρίδος, έπιμελώς κεκλεισμένης καί 
άπροσίτου διά τον λαόν, δύναται νά ΟεωρηΟτ4 ώς 
σύνολον πραγμάτων εκπληκτικών ταύτοχρόνως 
καί χονδροειδέστατων, λυπηρών καί γελοίων, 
προστυχών καί κεχρυσωμένων τούτο δέ είνε ή 
σκηνή μετά τών παρασκηνίων.



*0 κόσμος έν γένει έχει άρκιτά συγχεχυμένας 
Ιοέας o ii τόν μυστηριώδη τοΰτον καί είς πολλούς

παΟείας, οια τούς δέ, είνε αυτόχρημα Αδης, 
τόπος διαφθοράς και απώλειας. Συνήθως οί συγ- 
νραφεΐς μας, έμπνεόμενοι υπό τών ^ωηρών αν
τιθέσεων, αίτινες παρίστανται^ άφθονοι όπισθεν 
τοϋ παραπετάσματος ή τής αυλα ίας, μάς πα - 
ρ υ τ ώ ίΐ φαντασιωδώς τόν μίμον ή κωμικόν α « -  
μνως γελοι.λογοϋντα, τον νεον βαρύτονον λαμ- 
<?άνοντατό ρόφημά του, τόν άντλ/,τήν προσφεροντα 
ταμπάκον εις τήν χορεύτριαν, ί,τ ις όλονέν προ. 
γυμνάζεται εις άκκισμούς και στροφας, τόν η . 
Ιίοποιόν συλλογιζόμενον περι τής επιτυχίας του 
ή μή- και δμως όλα ταύτα πόρϊω άπέχουσι τής 
άληθείας καί τής πραγματικότητος. Ένωρα της 
παραστάσεως ο1, ξένοι αποκλείονται αύστηρώς 
τής σκηνής καί τών παρασκηνίων, καί οέν ^ έ -  
πει τις είμή τόν οιευϋυντΥΐν η επιμελή *ην . oj 
θεάτρου, τόν πίλον φέροντα έπί κεφαλής και το 
ουλλάδιον τής παραστάσεως ύπό μάλην καίπβ- 
ριτρέχοντα τήοε κακεϊσε· τούς μηχανικούς, τού; 
παραστάτας περιμένοντας τήν σειράν της εισό
δου των είς τήν σκηνήν τούς έν υπηρεσία άν. 
τλητάς, τούς ηθοποιούς μεταξύ τών χειρών τοϋ 
κομμωτοϋ ή τού άμφιεστού· τόν αρχιμηχανικόν 
μετά τοϋ τάγματος τών ά ν 9 ρ ώ π ω ν του, οί. 
τινες καταπολιορκοΰσιν ολην την σκηνην πηγαΐ- 
νοερ/όμενοι, φεροντες σκ*/;νογραφιας και λοιπά 
κοσμήματα, η άνοίγοντβς καταπακτήν τ ινα . Δυ- 
«■τυχία είς έκεΐνον, οστις ευρεθεΐ εμπεροευμενος 
είς τόν δαίδαλον τούτον! μυριάκις ριψοκινδυνεύει 
νά συγκρουσθ^, σφοορώς, ^ να καταπατηθώ π ί-  
πτων έντός άβύσσου, ή νά δεχθφ κατά κεφαλής 
καλώς έφο>οιασμένον λυχνοβαστάκτη ν.

Βλέπομεν λοιπόν εντεύθεν οτι τό πέραν τής 
αυλαίας θέατρον, τουτέστιν ή σκηνή, εΐνε λίαν 
ακατάλληλον εις τά< γλυκείας συνδιαλέξεις ή 
τάς εύθυμους προτάξεις, &ς άρέσκονται πολλοί 
νά άποδίδωσιν αύττ, κατά φαντασίαν, και δ,τι πόρ- 
ρω απέχει του νά λογίζετα ι ώς άλλος παράδει- 
σος· άλλως τε , άνήχει σχεδόν έξ ολοκλήρου ·!ς 
τούς μηχανικούς, οΐτινες, ένόσφ μέν εξακολουθεί 
ή παράστασις, παρασκευάζουσι τήν σκηνογραφι. 
χήν διάτα ξι ν τής έπομένης σκηνής, καθ'ήνδε σ τ ιγ 
μήν καταβιβάζεται ή αυλαία, τακτοποιοΰσι τήν 
δλην διακόσμησιν τής πράξεω;, "Οπως δέ άποβϊί 
ή σκηνή έπιδεκτική τής διευθετήσεως ταύτης, 
tlve κεκαλυμμένη μέ σανίδωμα σχεδόν κινητόν, 
συγκείμενον άπό καταπακτας και θυρίδας· Εκα

στον πα^ασκήνιον στηρίζεται έπ ι τών άιχοοτέοω-I * ·Γ * Γ ί ι
Οεν να-αδοών και καταπακτών τούτων, όπισθενΛ« I I
ύέ αύτών έπι Ιστού, ©έροντος μικράς βαθμίδας 
χρησιμευούσας προς άνάοασ».ν, Οετουσι τού; λυ - 
χνοοαστάκτας πρός φωτισμόν τής σκηνογραφίας· 
α! λυχνία ι οέ αυται δύνανται κατά τήν παρά- 
στασιν νά καλυφθώσι διά πρασινοχρόου υφάσμα
τος, ώς και αί έπ! τού προσκηνίου άμφοτέρωθεν 
τεταγμέναι, όταν άπαιτήται νά παραττήτωτι νύ 
κτα ή σκότος, (") κτλ. Πλεΐσται άλλα ι υποδιαι
ρέσεις- υπάρχου σι τής σκηνής, τάς όποίας όμως 
ή νεωτερα τελειοποίησις και ή άντικατάστασις 
τοΰ ελαίου διά τοΰ αερίου κατέστησε περιττας.

Λ! σκηνογραφία». συνήθως σύγκεινται &/. να
στόχαρτου λεπτού, έφ* ού ζωγραφουνται χονίρο- 
•ιδώς διάφορα αντικείμενα, ώς παλάτια , όδο!, 
βράχοι, κτλ. άτινα δμως, διά τής καταλλήλου, 
δια τάξεως τοΰ φωτός και τής οπτικής, τήν νύκτα 
έξαπατώσι τήν δρασιν και πολλάκις καταμαγεύ- 
ουσιν αύτήν· ένίοτε δύο ή τρεις τοιαΰται αύλαΐ- 
αι παριστώσι μίαν σκηνογραφίαν, και τότε όί- 
δουσι περισσοτεραν ζωηρότητα εις τόπαριστανώ- 
μενον άντ.ικείμενον, και εύχερεστέραν παρέχουσι 
τήν οπτικήν απάτην· ’Αναβιβάζονται δέ και κα- 
ταβιβάζονται α ΐ αύλαΐαι διά σχοινιών στρεφομέ- 
νων έπι τροχαλιών, και έν τω μέσω τής πα- 
ραστάσεως, δταν ή σκηνή παριστα μαγικόν τ ι 
ενδιαίτημα, οπότε όλαι at τροχαλίαι τ,νε είς κί- 
νησιν και δλοι οι κύλινδροι και ο! μάγγανοι 
στρέφονται βιαίως περι έαυτούς, οτε δλα τά 
σ'/οι via γλιστρούν ταχέως και σιωπηλώς ύπ· 
τάς προσπαΟείας τών μηχανικών, κρεμαμένιον 
ένίοτε εις ύψος πεντήκοντα ή έξήκοντα ποοών 
άπό τοΰ έοάφους, εΐνε περίεργον νά βλέπιρ τις 
τοιοΰτον δέαμα έφάμιλλον τού έπ! τής έξωτερικής 
σκηνής εκτυλισσόμενου, και δπερ δύναται προ
σφυέστατα νά παραβλη^ μέ τήν εντός τοΰ πλοίο» 
κί νησιν εν ώρα τρικυμίας, οπότε ο! ν αυται, α*— 
ωρούμενοι έπ ! τών Ιστών κα! τών σχοινιών, 
καταγίνονται νά συστείλωσι τά ισ τ ία .

Τό ίντός τής σκηνής υπερώον, έκτεινόμβνον 
κα! έφ* δλου τοΰ Οόλου τού θεάτρου, έχει υποδι
αιρέσεις πολυπληβεστέρας τής κάτω σκηνής· το- 
σοΰτον δέ έχει ύψος, ώστε έν αύτω κρύπτονται 
όλόκληοοι α ! σκηνογραφία», άποσυρόμεναι άπο 
τής σκηνής, χωρ!ς ποσώς νά περιστρέφωνται κυ- 
λινδροειδώς, διότι τοΰτο ήθελε βλάπτει πολυ τά 
χρώματα αύτών. Κινητά! οέ γέφυρα’, συνδέουσαι

(*) ί ΐ  ά ντ ικ ιτάστισ » ; τ»3 «>.*ίου ΐδδ aipioj x x x r^ x u
πάντχ τ»5τ** άρκιΓ ολίγον νχ κλιιοΟτ. ο ά ιω^βς, κ*ι άαίβως ά ; 
).ιγο«τιύιι ^ λάαψις χ«\ ρ .ιτρ ιίζ ιτ* ι το «f-ώς τών λυχνιών.

'τά δύο άντίΟετα μέρη της σκηνής καθ’ δλόν τό 
πλάτος της χρησιμεύουσιν εις τούς μηχανικούς 
διά νά μεταβαίνωσιν άπό τοΰ ένός μέρους ε!ς τό 
άλλο. Έ ν τφ  μέσφ τών γεφυρών τούτων ευρί- 
σκονται δίκην κιγκλίδος μεγάλαι σανίδες, δι’ ών 
έξέρχονται σωλήνες άερίου, άπό τεσσαράκοντα 
μέχρις έξήκοντα συνήθως, πολλάκις δέ κα! πολυ
πληθέστεροι, κατά τό πλάτος τής σκηνής· χρή
σιμε ύου σι οέ ο! σωλήνες ούτοι πρός ζωηρότερον 
φωτισμόν τής σκηνής άνοοθεν, δταν θέλουν μά
λ ιστα  νά παραστήσο>σι τό λαμπρόν κα! φωταυ- 
γ ές  τοΰ ουρανού, ώς κάτωθεν ή σκηνή φωτίζεται 
ύπό τών λυχνιών τοΰ προσκηνίου, πλαγίοίς δέ 
διά τών λυχνοστατών τών τεθειμένων όπισθεν
των παρασκήνιων.

Τό ύπό τήν σκηνήν μέρος έχει τά̂ ς αύ?άς δι. 
αιρέσεις ώς κα! τά άνω μέρη, κα! έκτος τών 
τροχαλιών κα! τών σκηνογραφιών α! αύτα! έρ- 
γασ ία ι έκτελοΰνται αυτόθι· Τό υπόγειον δέ τοΰτο 
διαιρείται εις δωμάτια, συγκο*.νωνοΰντα χωριστά 
διά κλιμάκων μέ τούς όπισθεν τής σκηνής θαλά
μους κα! μέ αύτό τό σανίδωμα τής σκηνής, δ
ταν γ4νε άνάγκη νά γίν'β έμφάνισίς τ ις φαντά
σματος ή άλλου μαγικού άντικειμένου, η νά κα_ 
ταποθ'?ί έγκληματίας τις υπό τήν γήν.

‘Ο άνώτατος διευθυντής δλου αύτοΰ τοΰ έντός 
τής σκηνής κόσμου εΐνε ό άρχιμηχανικός, δστις 
εχει ύπό τάς αμέσους διαταγάς του τέσσαρας 
λόχους ή ϊλα ς υπηρετών, τό σώμα τών έργατών 
τοΰ υπερώου, τό τοΰ υπογείου, κα! τά δύο άμ
φοτέρωΟεν τής σκηνής ύπηρετοΰντα σώματα. Ού
τος όδηγεΐ τάς κινήσεις τοΰ μικρού στρατού του· 
άμα γίν7) άνάγκη νά μεταλλάξω σκηνογραφία 
τ ις ή νά τεθ^ είς κίνησιν έκτακτός τις μηχανι
σμός, αύτός δίδει τό σημεΐον διά τής συρίκτρας 
του, ώς οΐ άξιωματικο! τών βασιλικών πλοίων, 
κα! ο! πάντες ύπακούουσιν άμέσως εις τήν πρό- 
σκλησιν ταύτην, ένεργούντες έκ συμφώνου καί. 
μετά προσοχής. Πρέπει νά τόν ΐδτρ τ ις τό έσπέρας 
μεγάλης τινός παραστάσειος, άπό έκείνας αίτινες 
παριστώσι μαγικούς τόπους κα! λοιπάς γοητείας 
εις ε’ικοσιπέντε ή τριάκοντα σκηνογραφίας· Οά 
τόν έκλάβ?ι ώς τέλειον άξιωματικόν έν μέσφ τοΰ 
στρατού του, σωστόν πλοίαρχον έν μέσφ τού 
πλοίου του. Τό παν έξαρταται άπό αύτόν, τό 
παν υπάρχει άνατεθειμένον εις αύτόν κα! εις 
τήν αύστηράν του κα! δραστήριον έπαγρύπνησιν, 
διότι τό πάν άπόλλυται άπό τήν παραμικροτέραν 
άπροσεξίαν. ‘Υποθέσατε πρός στιγμήν ένα τών 
έργατών λαμβάνοντα άλλο σχοινί ον αντ άλλου, 
κα! άντ! γοητευτικού τινός καί λαμπρού παλα- 
τίου καταβιβάζοντα τήν σκηνογραφίαν τού Λοου·

τί σ υμ ίή σ έτα ί^ ίτε ; Τό W t t i f  βλέποΫτά μ^ν πα
ρασκήνια παριστώντα τό λαμπρόν βασίλειον τών 
Μοιρών, τό δέ παραπέτασμα τοΰ βάθους δεικνύον 
αίφνης τό σκοτεινόν βασίλειον τοΰ ΙΙλούτωνος, θέ
λει ταραχθή διαρ^ηγνύμενον εις γέλω τα , τ ά π χ ΐ -  
οία τοΰ όρομου Οά εκπέμψωσι περιπαικτικάς κραυ- 
γάς κα! συριγμούς, κα! μία τοιαύτη άδεξιόττ,ς 
η απροσεξία Οελει εισΟαι Ικανή νά καταστρέψη 
τήν ύπόληψιν τοΰ διευθυντοΰ, νά παρεμβάλ^ 
πρόσκομμα εις τήν έπιτυχίαν τοΰ δράματος κα! 
να γίντρ α ίτια  πολλάκις ώστε νά κλεισΟίρ τό 
Οέατρον. “Ολος ό κόσμος Οά κατηγορήσ*/) εις τοι
αύτην περίστασιν τόν μηχανικόν, διότι μόνος 
αυτός εινε υπευθυνος. 9Εξ ένχντίας δέ τά πάν
τα ας συμβώσιν δπως δει, έκάστη διακόσμησις 
και σκηνογραφία ας παρουσιάζεται έν καιρφ τφ  
οεοντι και αναλόγως τοΰ τόπου κα! τοΰ χρόνου, 
τοτε ουΟεις αποδίδει τήν έπιτυχίαν ταύτην εις 
τόν σκοτεινόν κα! άφανή μηχανικόν, δστις δμως 
πολλάκις ενεργεί πλειότερον τών ήθοποιών.

Μέ τούς μηχανικούς κα! ίσως πρό αύτών 
συγκαταλέγονται κα! ο! άντλητα!, οΐτινες ε!σ!ν 
οΐ αληθείς κύριοί τής σκηνής. Διεσκορπισμένοι 
ούτοι εις £καστον τών χωρισμάτων αύτής, έπα* 
γρυπνούσι προτείνοντες προσεκτικόν ούς κα! ά- 
γρυπνον ομμα· δλα των τά εργαλεία εισίν έτοι- 
μασμένα ώς δι’ άναπόφευκτόν τινα πυρκαϊάν, α! 
άντλίαι εισ ! πλήρεις ύδατος κα! ο! σωλήνες έφ- 
ηρμοσμένοι έπ’ αύτών. Εις έκάστην γωνίαν υπάρ
χει άνηρτ/,μένος κωδωνίσκος τοΰ κινδύνου λεγό
μενος, δστις άρκεΐ νά σημάν{| διά νά θέσιρ εις 
κίνησιν δλας τάς αντλίας, κα! έν διαστήματι ο
λ ίγω ν λεπτών νά μεταβάλλ^ δλην τήν σκηνήν 
ε!ς δεξαμενήν κα! νά τήν καλύψ$ μέ καταρρά
κτην υδατος. Άveπιτήδειός τις έργάτης ας θεστ| 
άναμμένην λαμπάδα δπισθεν σκηνογραφίας τινός, 
ή λυχνία τις άς θερμάν$ πέραν τού δέοντος τό 
έπ’ αύτής στέγασμα, κα! άμέσως 4 άντλητής, 
χωρ!ς νά σκεφθ*  ̂ οτι μέλλει νά ταράξιρ τήν πα- 
ράστασιν, ή νά άνησυχήση  τό κοινόν ή νά δια- 
κόψ ι̂ τόν περιπαθέστερον στίχον ή τό εύδοκιμοΰν 
!([σμα τού ηθοποιού, προβαίνει εις τό εργον τόυ. 
Ά λ λ ’ ιδίως ή έπαγρύπνησις τών άντλητών ά- 
παιτεΐται εις τάς μεγάλας έκείνας πυρπολήσεις, 
όπότί άπασα ή σκηνή καλύπτεται ύπό πυρός, 
φλόγες παντοίων χρωμάτων χύνονται τ^δε κα- 
κεΐσε δίκην βροχής, κα! όλόκληρος ή σκηνογρα
φία καταβυθίζεται εις τό τρίτον πάτωμα η τό 
ύπόγειον, ώς κατά τήν τελευταίαν πραξιν τού 
Π ρ ο φ ή τ ο υ .  Τότε ή προσοχή των τετραπλασι
άζεται κα! ή παρουσία των έστ!ν έκ τών ών ούκ 
άνευ, διότι συχνότατα συμβαίνει νά προλαμβά-



νωσιν αληθείς καί τρομερας πυρκαϊάς, αιτινες ά
νευ αύτών ήθελον μεταβάλλει όλόκληρον τήν 
σκηνήν καί τδ θίατρον είς κόνιν καί ερείπια, καί 
§ που αί φλόγες ήθελον βόσκει ευκόλως έν μέσω 
τού σωρού έ κείνου τής χαρτίνης ύλης, τών υφα
σμάτων καί τών σανίδων.

Έν μέσω του κόσμου τούτου τών ηθοποιών, 
των μηχανικών και τών άντλητών, περιφέρονται 
οι άμφιεσταί καί οΐ £άπται, έπι μονφ τψ  σκοπψ 
δπως διορθώσωσι σχισθεισαν τινά ενδυμασίαν ές 
απροσεξίας ή κατακαυθίν τι ίμάτιον, οί περικνη- 
μιδοποιοί και οί κομμο)ταί, εχοντες έκαστος πρό- 
χειρα τά Ιδια αυτών εργαλεία. Μ’ δλην ομως 
τήν αύστηράν άπαγόρευσιν του νά είσέρχωνται 
είς τήν σκηνήν ξένα άτομα, οεν λειπουσι πολ- 
λά κ ι; άπο τά παρασκήνια αί μητέρες τών ηθο
ποιών, αί ύπηρέτριαι τών πρώτο χορευτριών, τά 
βωβά πρόσωπα, και τόσος άλλος κόσμος, οστις 
π',γαινοέργεται έκτελών μίαν υπηρεσίαν. ’ Εκ 
τής κινήσεως ταύτης ευκόλως πείθεται πας τις 
δτι το όπισθεν τής αυλαίας μέρος του θεάτρου 
δεν εινε συνήθως τόπος διασκεδάσεως, ώς φαν- 
τάζονταί τινες· ουτε δε αυτοί οΐ ηθοποιοί, ούτε 
αί παραστάτριαι φροντίζουσι ποσώς νά έπιοοθώσιν 
εις γέλωτας και άλλα επουσιώδη, μίαν εχοντες 
ενασχόλησιν το μελετάν τδ ίδιον πρόσωπον, και 
πρό παντός άλλου τό φοοντίζειν και συλλογίζε- 
σΟαι περί τής επιτυχίας των, περί τής εύνοίας 
του κοινού καί τών νειοοκοοτήσεων αύτού. Το-ί  + \ ι
σούτφ δέ μάλλον άπασχολούσιν αί ίδέαι αύται 
τούς ηθοποιούς πάσης τάξεως, καθόσον μετά τού 
προτερήματος άπαιτεΐται νά έχωσι δύναμιν καί 
γενναιοψυχίαν.
\ i ll  πλατεία  τού θεάτρου, τουτέστι τό έκτος 
τής σκηνής μέρος δπου διαμένουσιν cl θεαταί, 
καίτοι παρουσιάζουσα εις τήν θέαν τοσαύτην ποι
κιλίαν, δέν έχει δμως τόσα πολυσύνθετα μέρη ό
σα ή σκηνή. Μέγας πολυέλαιος έξ αερίου, α ΐω . 
ρη μένος έκ τ7,ς στέγης, φωτίζει τήν πλατείαν, 
έκτος τών πέριξ τών θεωρείων υπαρχόντων σω
λήνων αερίου, οΐτινες, άναπτόμενοι κατά Εκατον
τάδας κατά τάς εύεργετικάς παραστάσεις ή τάς 
Εορτάς, καταθαμβόνουσι τήν θέαν καί προξενούσι 
παν ε ίτ ι μεγαλοπρεπές καί λαμπρόν. Είς τό 
ίπλετον δέ έκεΐνο φώς προσθετέον καί τήν ποι
κιλίαν τών γυναικείων κοσμημάτων, καί τάς πο
λύχρωμους ένδυμασίας, άτινα πάντα έπαυξά- 
νουσι τό θελκτικόν και έξυπνίζουσι τήν κοιμω. 
μένην φαντασίαν τού άνθρώπου. Ε πειδή δέ τού- 
τών πάντων είνε εύκολον νά συλλάβ^ τις ιδέαν, 

ούδιίς μ ίταξύ τών αναγνωστών ήμών ύπάρ- 
οστις νά μή ένετρύφησεν *εΙς τήν ώραιότητα

Ευρωπαϊκού θεάτρου, διά τούτο, άποφεύγοντε/ 
πάσαν περιττολογίαν, ήν επιφέρει ή περιγραφή 
συγχρόνων πραγμάτων, κρίνομεν εύλογον νά πα* 
ραθέσωμεν ενταύθα περιέργους τινάς συνηθείας 
τών αρχαίων θεάτρων τού μεσαιώνος και τροπο
ποιήσεις άρκετά παραδόξους.

Κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα και τάς άρχάς τού ΙΖ' 
ή σκηνή δέν άνήκεν άποκλειστικώς ώς σήμερον 
εις τούς ηθοποιούς, ' ά λλ ’ ήτο κοινόν κτήμα αύ
τών και τάξεώς τίνος θεατών. Ήτο τού συρμού 
τότε οΐ Μαρκέσιοι και όλοι οΐ άποτελούντες τήν 
άνωτάτην άριστοκρατίαν νά τοποθετώνται έπ ’αύ- 
τής τής σκηνής Εκατέρωθεν τών παραστατών, με 
κίνδυνον νά έπιφέρωσιν έμπόδιον είς τάς κινή
σεις των, νά κωλύσωσι τήν θέαν τού άκροατη- 
οίου και νά συννίσωσι τήν παοάστασιν. Άδια-ι if·· 1 »
φορούντες δέ περί τών παρατηρήσεων τού κοινού, 
έστρεφον πρός αύτό τά νώτα και συνδιελέγοντο 
συχνότατα ύψηλοφώνως, μέχρι βαθμού πολλάκις 
τού παρεμποδίζειν και διακόπτειν τό δράμα. Δι- 
επληκτίζοντο δέ και έφιλονείκουν, δτε ήσαν έν 
εύθύμφ διαθέσει, άλλοτε μέν μέ τό παριστάνον 
πρόσωπον άλλοτε δε μέ τον ξεφυτιλλιστήν τών 
λυ/νιών, διότι οιά τού ευτελούς και φειδωλού 
φωτός τών δι’ ελαίου λυχνιών έφωτίζετο τότε τό 
προσκήνιον καί ή σκηνή. ‘II παράλογος και άτο
πος αύτη συνήθεια, τής όποίας ή κατάργησις 
χρεωστεΐται είς τόν Βολταΐρον, εννοείται δτι ά- 
πέβαινεν αίτιον πολλών θορύβων και διαπληκτι- 
σμών, διότι ούδείς έτόλμα νά άντιλέξτρ εις τάς 
απαιτήσεις τών έντος τής σκηνής θεατών, καί αυ
τοί οί ηθοποιοί έφοβούντο πολύ τάς παρατηρήσεις 
και άπε.λάς τών Ισχυρών τούτων τής ήμέρας.

Ενίοτε συνέβαινεν ή σκηνή νά πλημμυρήται 
υπό τοσούτου πλήθους ευπατριδών, ώστε οί ηθο
ποιοί δυσκόλως έκινούντο, καί έπρεπε νά προσέ- 
χωσι πολύ, κατά τάς κινήσεις των ή καί κατά 
τήν μεταξύ τών πυκνών αύτών τάξεων περιστρο
φήν των, μήπως £>ίψωσι φενάκην τινά , ή μήπως 
βλάψωσι τήν πολύτιμον ενδυμασίαν τών παρακα- 
θημένων διά βιαίας τινός χειρονομίας· εις τοι- 
αύτην περίπτωσιν ή όήξις ,ήτο άφευκτος, και ό 
ήθοποιός επρεπε νά άπαλλαχθίί διά τής φυγής. 
Ταύτα πάντα φαίνονται εις ήμάς σήμερον μυθώ
δη και παράδοξα, καί δμως έπιβεβαιούνται ύπό 
τής Ιστορίας. Είς τήν παράστασιν μιας τών τρα- 
γφδιών τού Φαβάρτου, περί τά μέσα τού 1Ζ'αίώ
νος, ή σκηνή τοσούτψ καταπολιορκημένη εύρέθη 
τό Εσπέρας εκείνο ύπό τών αυθαιρέτων τούτων 
θεατών, ώστε οΐ ήθοποιοί ήναγκάσθησαν νά πα- 
ρουσιάζωνται άνά είς εις τήν σκηνήν, καί τό δρά  ̂
μα μετεβλήθη παραδόξως είς κωμικοτραγψδίαν.

Και δμως τό τότε κοινόν, δσον και %άν ήτο 
0 υνειθισμένον εις τάς καταχρήσεις ταύτας και 
ίφοβειτο δχι τόσον τούς εύπατρίδας δσον τήν 
σπάθην των, έχανεν ενίοτε τήν υπομονήν του και 
έτόλμα νά διαμαρτύρεται κατά τών σφετερι
στών έκείνων ξένων δικαιωμάτων και καταχρα
στών. ‘Ημέραν τινά  τού Ί055 έτους, ένψ παρί- 
στανον τήν άγνωστον τραγωδίαν ’Αβέν-Σαΐδ, 
αξιωματικός τις τής Γαλλικής φρουράς, ό ‘Ιπ
πότης Τιντινιάκ, ΐστατο όρθιος έν τώ μέσω τού 
θεάτρου. Εις έκ τών θεατών, χάσας τήν υπομο
νήν το-υ, έκραξεν άπό τού βάθους τής πλατείας: 
« "Ας καθήσ^ πλέον ό ύποβολεύς! » ‘Ο ‘Ιππότης, 
χωρίς νά δώστρ προσοχήν εις τήν ύαρίν ταύτην, 
έξηκολούθει νά ΐσ τατα ι είς τήν αύτήν θέσιν, δ
τε αί επιφωνήσεις έδιπλασιάσθησαν πανταχόθεν 
ήρχησαν δέ νά άπευθύνωνται πρός αύτόν έκ δε
ξιών καί έξ εύωνύμων, άνωθεν καί κάτωθεν, καί 
νά τώ έπιτάττωσι μέ φράσεις χυδαίας ούτως: 
<sc Λ ΐ! έκει κάτω, ό άνθρωπος μέ τό σιδηρόφαιον 
ένδυμα, τό παρυφασμένον μέ χρυσόν καί με μέ. 
ταξαν, χρώμα αίματος, ή κάθου ή ύπαγόρευεί » 
‘Ο αξιωματικός, αισθανθείς ζωηράν τήν προσβο
λήν καί μή δυνάμενος πλέον νά προσποιήται τόν 
κωφόν, έπροχώρησε μέχρι τού χείλους τού προ
σκηνίου και στραφείς πρός τό κοινόν είπεν: <t ‘Υ
παγορεύω δτι όλοι σας είσθε γελοίοι, τούς ό
ποιους θά ξυλοκοπήσω άνηλεώς άν δέν ήσυχάσετε!» 
4Π Ιστορία προσθέτει δτι τό κοινόν έσιώπησε 
πάραυτα. ’Ιδού ευπειθές τωόντι καί πολύτιμον κοι
νόν, διότι, άν συνέβαινε τό αύτό καί επί τών ή- 
μερών μας, φαντάζετα ι Εκαστος όποίαν λύσιν 
ήθελε λάβει τό δράμα.
ι 1 I ι  ·

‘ II πλατεία  τών σημερινών θεάτρων, τήν ό
ποίαν πολλοί άκατάδεκτοι εύγενεΐς θεωρούσινώς 
ακατάλληλον δι’αύτούς καί περίβολον τού οχλου, 
εινε μία σημαντικωτάτη πρόοδος παρ^βαλλομένη 
πρός τήν πλατεία ν τού μεσαιωνικού θεάτρου. Έ 
πρεπε πάντες νά μένωσιν έν αύτ^ δρ^ιοι, εκτός 
τών ένο)πιον τού παρασκηνίου καΟημένων ευπα
τριδών, συνωθούμενοι άμοιβαίως έν διαστήματα 
τριών ή τεσσάρων ώρών χωρίς νά έξέρχωνται 
τού θεάτρου, φέροντες μεθ1 Εαυτών τά φορέματα 
τά ξίφη καί τάς όάβδους των, διότι δέν ύπήρχον 
Ιματιοφύλακες· εκτός τούτου δέν ευρίσκοντο πάν
τοτε καί εις καλήν γειτονίαν, διότι έβλεπον πλη
σίον των ύπηρέτας, λάκκαίους καί δλον τόν συρ- 
φετώδη όχλον εύαρεστούμενον είς τούς διαπληκτι- 
σμούς καί τάς έριδας, βαλαντιοτόμους κλέπτοντας 
έ πανωφόρια καί μανδήλια, καί μαθητάς ή στρα
τιωτικούς σύροντας τό ξίφος είς τήν παραμικρο- 
^ έραν ένδειξιν προσβολής, είς τρόπον ώστε επρεπε

νά επεμβαivyj πάντοτε ή νυκτοφυλακή ή ή χω 
ροφυλακή. Ουτω τφ  Ί657 άπηγορεύθη εις τά 
θορυβώδη ταύτα  άτομα τού νά είσέρχωνται είς τό 
θέατρον μέ τά ξίφη των.

Οί ήθοποιοί ήσαν εις όλίγην υπόληψιν παρά τ ψ  
λαψ , οστις έθεώρει αύτούς ώς ιδιόν του κτήμα, 
άγοραζόμενον διά τής πληρωμής καί προωρισμένον 
εις τό νά διασκεδάζω αύτόν. Ουτω λοιπόν πολλαι 
πολλάκ.ς άποστροφαί έγίνοντο παρά τού τυ#/όν- 
τος πρός τόν σφάλλοντα ηθοποιόν, καί μία μόν/j 
τοιαύτη διακοπή ήρκει δπως θέσγ, είς κίνησιν 
τους παντοδαπούς κροτητάς καί συρικτάς καί τα - 
ραχοποιους, ές ών εοριθον τά θέατρα. ‘ Ημέραν 
τινά άνέβη έπ ί τής σκηνής μία άσχημος κα^ 
δυσειοής ήθοποιός, ήτις ίτάραττε τά νεύρα τών 
ακροατών· ότε δέ έφθασεν είς τόν στίχον τούτον: 

Τί κ ά α ν ιη ; rt Οα ιιπουν, φίλο», ιϊς  Ελλάδχ;

μία αυθάδης φωνή εκ τού βάθους τής πλατείας 
άπετελείωσεν αύτόν ούτως:

δτ* εΤιαι μία άνοστος κΓ άΟλία ά γ ιλά ία ί 

καί ό γέλω ς καί αί ποδοκροτήσεις διήρκεσαν ό. 
λοκληρον τέταρτον τής ώρας. Τοιαύτα άνέκδοτα, 
παρέχοντα δείγματα άπαραδειγματίστου θρασύ- 
τητος καί αυθάδειας άπιστεύτου, έχομεν άπειρα, 
ατινα σήμερον βέβαια μετ’ άγανακτήσεως καί α
ποστροφής άναγινώσκομεν.

Ού μόνον δέ εν τΊρ πλατεία  συνέβαινον τοιαύ
τα παρατράγψδα, άλλά καί έν αύτξ τ ξ  σκηνξ 
μεταξύ αύτών άκόμη τών ήθ^ποιών, δπου εχομεν 
παράδειγμα μονομαχίας μεταξύ δύο κυριών όπι
σθεν τών παρασκηνίων. ’Αλλά τό τρομερώτερον 
πάντων εινε τό Εξής, συμβάν έν Σουηδί^ έν έ- 
ποχω δ),ως βαρβάρψ καί παρά λαψ  βαρβαροτέρψ. 
Παριστάνοντο ενώπιον τού βασιλέως Ίωάννου του 
Br τά Μ υ σ τ ή ρ ι α  τ ο ύ  Π ά θ ο υ ς .  ‘Ο ήθοποιός, 
δστις παρίστα/τό πρόσωπον τού Τ/;σού Χριστού, 
ήτο έπί τού σταυρού, ό δέ παριστών τό πρόσω
πο ν Αογγίνου του Εκατοντάρχου, άντί τού νά πε- 
ριορισθ^ νά κεντήσ^ μόνον διά τής λόγχης τήν 
πλευράν τού έσταυρωμένου, παραφέρνεις ύπό 
τής ζέσέως τής πράξεως, έβύθισεν αύτήν χωρίς 
νά τό αισθανθώ είς τό σώμα του δυστυχούς η 
θοποιοί. Ούτος π ίπ τε ι πάραυτα νεκρός, καί κατα
συντρίβει κατά τήν πτώσίν του τήν τό πρόσωπον 
τής Παρθένου παρ^άνουσαν ηθοποιόν. *0 βασιλεύς 
πλήρης άγανακτήσεως όρμ<* κατά τούΛογγί^ου» 
καί δ^Ενός κτυπήματος τού ξίφους του άποκόπτει 
τήν κεφαλήν τού άθλιου έπί τών πτωμάτων τών 
δύο θυμάτων άλλά τό πλήθος τών θεατών, τούς 
όποίους ή άλήΟεια του παιγνιδιού τού Αογγίνου 
έθελξε, παροργισθέν διά τήν βάρβαρον Επέμβασιν



τοΰ Ίωάννου, (Μπτεται έπ'αυτού κα! τον κατα
κερματίζει. ,

Ιδού μία τραγική λύσις, νρις φαίνεται απίθανος 
ε!ς ήμάς σήμερον. Ά ς  σταματήσουν πλέον έν . 
ταύθα, διότι παν δ,τι άλλο συμβάν τοιαύτη ς φυ- 
σεως ήδέλαμεν απαντήσει, άναδιφώντις την '.στο. 
ρίαν τοΰ θεάτρου μέχα τών Ι,μερών μας, Οελει εύ_ 
ρεθή ώ/ρον, παρα6»λλόμενον πρός τήν μεγαλο
πρεπή καί ένταΰτώ άγρίαν ταυττ,ν καταστροφήν!

•Ρ.

SYHMIKTA.
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. — Τά χρονικά τών ανθρωπί

νων πράξεων παρέχουσιν ήμίν πολλά π α ρ α δ ε ίγ 
ματα Ισχυρών υπουργών, οΐτινες τοσαύτην επιρ
ροήν έκτήσαντο έπ ! τών βασιλέων κα! ήγεμόνων 
των, ώστε κατήντησαν αυτοί ο! toioi να ^νε 
βασιλείς πράγματι. Εις τήν παράδοξον οέ ταύ
την προαγωγήν πολλών τοιούτων αρχολίπαρων 
όμολογητέονότι συνέτεινε κατά μέγα μέρος κα! 
ή αδυναμία τοΰ χαρακτήρος τών κυρίων των.

Τόν Αύγουστον Ισχυρόν, δεύτερον Σάξωνα βα
σιλέα τής Πολωνίας; άποΟανόντα τφ  1753, διε. 
δέχθη δ υΙός του Αύγουστος Γ , φύσει άπαθής, 
αδρανής τόν χαρακτήρα κα! επηρεαζόμενος ύπό 
τών αύλικών κα! ακολούθων του. ‘Ο αληθής κυ- 
ριάρχης ήτο τότε ό περίφημος Κόμης ΔέΒρούχλ, 
όστις είχε τριάκοντα υπουργήματα, κα! τού ό
ποίου ή καταστρεπτική πολυτέλεια ύπερέβη τήν 
τού Καρδιναλίου Μαζαρίνου κα! τήν τού Δεφου- 
κέτου. Διηγούνται ότι ή Ιματιοθήκη του κατείχε 
δύο έκ τών μεγαλιρτέρων αιθουσών τού παλα- 
τίου, κα! ότι δι’ έκάστην ένδυμασίαν του ειχε 
προωρισμένον ιδιαίτερον χρυσούν ώρολόγιον, ταμ
πακοθήκην, ξίφος κα! ράβδον, δπαντα πολυτελή 
κα! πολύτιμα. Ά λ λ ’ ή παραδοξοτέρα πολυτε
λείας τάσις του ήτο πρός τάς φενάκας, έξ ών ή- 
ριθμούντο υπέρ τάς πεντακοσίας. Διό κα! Φρί- 
δερΐκος ό Μέγας, ότε κατέσχε τό παλάτιόν του 
κατά τόν έπταετή πόλεμον, είσελθών μίαν ή
μέραν είς τόν θάλαμον, έν φ ήσαν α! φενάκαι, 
κα! ίδών τό πλήθος αύτών, άνέκραξεν ανυψών 
τούς ώμους του: α: Θεέ μου! πόσαι φενάκαι δι’ άν
θρωπον, όστις δέν εχει κεφαλήν! »

ΓΝΩΜΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ. — Τά έξής περίεργα γνω - 
μικά άποσπώμεν έκ τίνος Συλλογής Αραβικών 
αποφθεγμάτων. Γνωστόν δέ ότι τά ’Ασιατικά έ
θνη έπιδίδουν φυσικά εις τά γνωμικά καί τάς 
παροιμιώδεις ψήσεις.

— ‘Ο βόρβορος κρύπτει τον άοάμαντα, πλήν 
δέν τον μιαίνει.

— Τό κέρας δέν βαρύνει τόν ταύρον, ούδ’ ή 
πτέρυξ τό πτηνόν.

— Εις τά χαμηλά μέρη ο! λόφοι θεωρούσιν 
έαυτούς ώς όρη.

— Τό κάλλιον φυλαττόμενον μυστικόν εινε 
έκεΐνο, τό όποιον δέν λέγετα ι.

— Κα! άθάνατον νερόν έάν βρέξ^, πάλιν από 
τόν κλάδον τής ιτέας καρπόν δέν θά φάγγις.

— 4Π άμάΟεια θάνατοι τόν άμαθή κα! πρό τού 
θανάτου αυτού· τό σώμα τού άμαθούς άνθρώπου 
εινε τάφος πριν ή καταβή εις τόν τάφον.

— Έάν τά βέλη οέν άπεχωρίζοντο άπό τών 
τόξων, δέν Οά εφθανον εις τόν σκοπόν.

— Δέν βλέπεις τήν θάλασσαν, εις τήν επ ι
φάνειαν τής όποίας κυλίονται τά  πτώματα, ένφ 
ο! μαργαριται κα! τά κοράλλια μένουσιν εις τον 
βυθόν αύτής;

— Τό ψεύδος, τό εχον σκοπόν τήν συμφιλίω- 
σιν, εινε προτιμότερον τής σκανδαλώδους ά
ληθείας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΙ1Σ ΤΟΥ ΑΛΗ. — 01 Μωαμε
θανοί καί άλλα μέν πολλά διηγούνται περί τής 
έλευθεριότητος τού Ά λή , έξαδέλφου, γαμβρού 
καί διαδόχου τού Μωάμεθ, μεταξύ δέ αύτών κα! 
τό άκόλουΟον άνέκδοτον:

Έ νφ ποτέ ό Ά λής ήτο Ετοιμος νά κινήσ^ εις 
μακράν δδοιπορίαν, ξένος τις επαίτης ήλθε πρός 
αύτόν, κα! τόν παρεκάλεσεν όπως τφ  δώστρ ολί
γον άρτον. ‘Ο Ά λής διέταξεν αμέσως τόν οίκο
νόμον του νά οώστρ Ενα όλόκληρον άρτον είς τόν 
επα ίτη ν άλλ ’ ό φειδωλός οικονόμος, θέλων νά 
άποφύγ^ τήν οχληρά ν ταύτην διαταγήν, έπρο- 
οασίσθη ότι ο! άρτοι ήσαν περίκεκλεισμένοι έν
τός τού κοφφινίου. — <c Πολύ καλά λοιπόν, είπεν 
ό Ά λής, δόσε τον Ιν κοφφίνιον. — Ά λ λ ά  τά κοφ- 
φίνια εινε έπί τής καμήλου. — Δόσε τον λοιπόν 
μίαν κάμηλον. — Ά λ λ ’ α! κάμηλοι είσ ί συνδε- 
δεμέναι σφικτότατα ή μία μετά τής άλλης διά 
σιδηρού κλείθρου. — Δόσε τον λοιπόν όλας τάς 
καμήλουςΐ »  έπανέλαβε μετά θυμού δ φιλόπτωχος 
Ά λής.

‘Π υπερβολική αυτη γενναιότης έπροξένησε 
μεγάλην έντύπωσιν είς τόν φειδωλόν κα! γ λ ίσ -  
χρον έκεΐνον ύπηρέτην· κύψας δέ τήν κεφαλήν, 
έξήλθε κα! συγκατετέθη νά δώσ^ ολίγον άρτον 
είς τδν επαίτην.

Ο ΑΝΟΗΤΟΣ Ψ Α Ρ Α Σ .

*Ένα πρωί 9ς τόν ψαρδν Φοδόλπον 
τά ’ψαρια έφάνησαν μικρά, 

κ* εύΟυς τά ρίπτει είς τόν κόλπον 
διά νά γίνωσι τρανά.

Πλήν τοΰ ‘Ροδολπου ή μωρία 
εϊνε παντού έξακουστή, 

και^ή πολλή του ακρισία
εΤνε αλήθεια γνωστή.

’Ψάρι που φεύγει δέν Ιπιστρ^φει, 
καθείς τό ’ξευρει* 

πλήν & παράφρων έλπίδα τρεφει 
πώς Οά το εβρη

Καθαρισμός τών μεταξωτών.

Λάβε ήμίσειαν λίτραν οινοπνεύματος (σπίρτου), 
•I00 γράμα μέλανος σάπωνος, καί Ί55 γράμα 
μέλιτος· άνάμιξον τά είδη ταΰτα , θέτων αυτά 
έπ ί μετρίας πυράς καί άνακατόνων άδιακόπως. 
Βύθισον έντός τοΰ μίγματος τούτου ψήκτραν τρί- 
χ ίνην, δι’ ής άλειψον τό ύφασμα εσωθεν κα! ε;. 
ξωθεν. Ειτα βούτησον τό ύφασμα είς κάδδον πλή
ρη ΰδατος, πλύνε αύτό τρεις φοράς άλλεπαλλή - 
λως χωρίς νά τό πιέσ^ς, εΐτα κρέμασον αύτό νά 
στεγνώσ^ χωρίς νά τό συστρέψ^ς (στράγγισές)· 
άκολούΟως σπόγγισέ το μέ ξηρόν πανίον, καί σ ι- 
δέρωσέ το άπό τό άντίστροφον μέρος. Ά ν  ήπρα- 
.ξις αυτη έκτελεσθ^ έπιμελώς κα! μετά προσοχής,

τό μεταξωτόν ύφασμα άποβαίνει λαμπρόν κα ί 
καθαρόν ώς πρότερον, χωρίς νά άποβάλλ^ τήν 
στιλπνότητά του· πρέπει όμως νά 9 ξηλώσΐβ τ ις 
τό φόρεμα, τό όποιον θά καθαρίσίβ. ‘Η παρασκευ- 
ασία αυτη έφαρμόζεται είς παν είδος μεταξω
τού, καί είς αυτά μάλιστα τά ξεφτυστά μετα
ξωτά, είτε λευκά ε ίτε  χρωματισμένα.

Άντίδοτον καθησυχαστικόν τών π^νων 
τών σεσηπότων όδόντων.

Άνάμιξον 8 γράμα αιθέρος, 5 γράμα κα! 25 
έκατοστά οπίου, 20 σταλαγματιάς αποστάγματος 
καρυοφύλλου· βρέξον διά τοΰ ποτού τούτου τ ε -  
μάχιον βαμβακίου, τό όποιον, είσαχθέν είς τόν 
σεσηπότα ή κούφον οδόντα, αποκοιμίζει τούς πό
νους άμέσως.

Καθαρισμός τών ύέλων.
‘Ο ΰελος, τριβόμενος διά τεμαχίου ύφάσματος 

βεβρεγμένου είς οινόπνευμα κα! ΰδωρ, αποβάλ
λε ι μόνον τήν έπ* αύτοΰ κόνιν, δέν καθίσταται 
όμως καί διαφανής κα! στιλπνός. Πρός τοΰτο 
λαμβάνομεν 8ν τέταρτον λίτρας ΰδατος, δπερ 
θέτομε ν είς τό πυρ, καί κατά τήν στιγμήν του 
κοχλάσματος ^ίπτομεν έντός αύτοΰ δύο κοχλια- 
ρίας καλοΰ οξους· εΐτα προσθέτομεν τεμάχιον 
λευκοτάτης κ ιμωλίας, περίπου βάρους ΊΟ γρα- 
μών, κα! άποσύρομεν τάειδη ταΰτα άπό τόπΰρ. 
Άφοΰ δέ σπογγίσωμεν καλώς τούς ύέλους μέ οι
νόπνευμα κα! ΰδωρ, ώς ειρηται, διαπερώμεν έντός 
λεπτού πανίου τήν περιγραφεΐσαν σκευασίαν, 
εΐτα  βρέχομεν δι’ αύτής τεμάχιον δέρματος κα! 
σπογγίζομεν μέ αύτό ελαφρά τούς ύέλους.

Καθαρισμός τών χρυσών κοσμημάτων 
ή σκευών.

Λάβε μίαν λ ίτραν ΰδατος κα! 64 γράμα άμ- 
μωνίακοΰ αλατος· £ίψε είς τό ΰδωρ τά κοσμή
ματα, τά όποια θέλεις νά καθαρίσ^ς, κα! άφες 
αύτά νά βράσουν ήμίσειαν ώραν. "Οταν τά έξά- 
ξιρς άπό τοΰ ΰδατος, θέλουν έπανακτήσει τήν 
προτέραν των'στιλπνότητα , άφού μάλιστα τά τρί- 
ψττις κα! μέ κιμωλίαν.

Π«ρΙ πρόφυλάξεως τών σιτηρών άπό 
τών ποντικών.

Εΐνε πασίδηλον ότι ζώά τινα έχουσιν ιδ ια ιτέ
ραν κλίσιν πρός τινας όσμηράς ΰλας, είς τρόπον 
ώστε αΐ όσμηραί αυται ΰλαι προσέλκουσιν αύτά 
πολλάκις έκ μακρύνών άποστάσεων. ‘Ως παράδειγ
μα άναφερουσι τήν τών γαλ,ών πρός τήν ^ίζαν 
τοΰ νάοδου οσμήν, πρός ήν έρχόμεναι κυλίονται
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έπ’ αύτής καί τήν καταξεσχίζουσιν. "Ομοια φαι
νόμενα ήδυνάμεθα πάμπολλα νά άναφέρωμεν· πε. 
ριοριζόμεΟα όμως άναφέροντες δτι ή οσμή του 
ποοσ^άτου πεπερώδους ήδυόσμου (Merita pcpcri- 
ta), φ λ η σ κ ο ΰ ν ι  συνήθως καλουμένου, δέν ά- 
ρέσκει ποσώς εις τους ποντικούς. "Ωστε έαν εν
τός τών σωρών του σίτου Οέσωμεν εις οιαφορα 
μέρη κλόνους τινάς του πεπερώδους ήουοσμου, η 
έτι χαλήτερα, έάν θέσωμεν έντός καταλλήλου 
άνγείου όλίγας σταγόνας του εκ του φυτουτου- 
του έλαίου, οΐ ποντικοί φεύγουσιν ές αύτου του 
τόπου, και τοιουτοτρόπως ό σΐτος διατηρείται έκ 
τής βλάβης αύτών.

Ά σπράδιον, τ ί  λεγόμενον Π αρθενικάν γ ά λ α .

Λάίε 20 γράμα γλυκών αμυγδάλων και 8 γ ρ άμ α 
πικρών, £ίψον δέ αύτά εις θερμόν ΰοωρ διά νά ξε- 
φλουδισΟώσιν, εΤ.τα Οές αύτά εις πέτρινο', ίγδίον 
καί κοπάνισέ τα , προσθέτων όλίγον κατ’ όλίγον 
440 γράμα £οδοστάγματος· ειτα διαπέρασον δ. 
λον αύτό τό μίγμα έντός τουλπανίου, και επεί- 
τα πρόσΟες \ γράμον μοσχολιβάνου (bctijoin) 
Τό άθώον τοΰτο μίγμα χριόμενον εις τό πρόσωπον 
συντείνει τά μέγιστα πρός έξαφάνισιν τών φα-

ΛΤΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ. (*)

(Έχ τών του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓ ΣΟΓΤΣΟΊΓ)

Τον Πλάστην μου και Κύριον εύλόγει τα έν:ο; μου* 
ΙμεγαλύνΟης, Κύριε, δ £ύστη; καί Θεό; μου!
Το άγιόν Σου όνομα αίνέσω και υμνήσω,
ΘεεΊ μεγαλοπρέπειαν και δόξαν ένεδύσω.
ΈπέΟου του; δακτύλους Σου κ’ έκύρτιυσα; εις Οόλον 
τον ουρανόν, περ-.λαβών είς τήν παλάμην όλον.

Έ κ στόματο; κα\ νεοσσών και Οηλαζόντων ζώ:υν., 
ω Πλάστα, Ο'μνον άδολον εξάγεις καί αΟώον!
‘Ο Ήλιος άνετειλεν; εις ανθηρές έκτάσεις 
τά ζώα, και μεγάλουρος δ δράκο>ν της θαλάσσης

της

κίδων, πρός άποσόβησιν τών κηλίδων τήςπυρ^ό. 
τητος καί πρός άναζωογόνησιν του χρώματος έν 
τώ προσώπφ.

Κατασκευή τής ζύμης, τή ; λεγ?μ.Ινης 
Cold cream.

Λάβε 250 γράμα γλυκών αμυγδάλων, 04 γράμα 
λευκοΰ φαλαίνης ή κητίνης, 16 γράμα λευκοΰ 
κηρίου* άφοΰ ξεφλουδισθώσι τά αμύγδαλα, κοπά- 
νισον αύτά είς ίεέτρινον ίγδίον, ειτα πρόσΟες τήν 
κητίνην, τόν κηρόν, 32 γράμα ροδοστάγματος, 8. 
γράμα Κολωνιακου άνΟονάματος (eau (lc Cologne) 
καί σταλαγμούς τινας μοσχολιβάνου (μεντζου. 
βίου Ρητινώδους, benjoin)· ’ Ανάμιξον δλα χύτά τά 
είδη καί £ίψον έντός διηθμιστηρίου (*), ειτα έπα . 
νάφερέ τα είς τόμαρμάρινον ίγδ ίο ν  δταν δέ πή . 
ξωσι, τότε κοπάνισέ τα πάλιν μέχρις ου άποτε- 
λέσωσι μίγμα ή ζύμην(κρέμα), καί τότε θές αιί- 
τά έντός αγγείω ν. Άφου νιφΟ^ τις, άλείφει δι’ 
αύτου άπαλά τό πρόσωπον καί τάς χείρας, καί 
σπογγίζεται μετά παρέλευσιν μιας ώρας· ή ζύμη 
αΰτη έχει τήν ιδιότητα νά εξαφανίζω τάς φλογώ
σεις τοΰ προσώπου.

(*) Οοτως 1κρίνα[αν ιΟ.ογον ν4 {ΐιτ*ιράσωα·ν λίξιν
b a in .M arie  Ιϊ τούτο άγγιΐον «Χτΐρις 5ιρμοδ ίίδ*ΤΟς, 
Ιν & ·ΙσβΙγβ|Λ·¥ Γτιρον άγ^Λν, «ιριίχον 8,τι 6ίλοα·ν vi Stpj**-

,'Λ ι,υΐ'Λ, λά ι »λβ· j ν
r)jv ήμερούσιον αυτών περιζητουντες βρώσιν,
Γης δαψιλούς Σου δεξιάς τα δώρα προσδοκώσιν.

Άλλα τήν παρουσίαν Σου, Θεέ, πώς έξυμν^σο); 
δ ’Ιορδάνης βλέπουν Σε άνεδραμεν οττίσο).
Σέ είδε κ’ εφυγεν ευθύς ή θάλασσα, τά ορη 
έσκίρτησαν ώ ; ελαφοι, ώ ; ταύροι κερασφόροι. 
ϋουνά! πώς έσκιρτησατε; κ/ι συ, πελάγους κυμα, 
πώς εφυγες; καί, ποταμέ, πώς Ιστρεψας τό 6ημα;

Είς'έξουσίαν {βαλές άπάσης της ήμέρας 
τόν "Ηλιον, κ’ έξε'ρχεται διώκων τους αστέρας 
2κεΤνος,~ώς άπό παστού νεόνυμφος προβαίνω ν* 
τό δέ μοΟςρόντου στάδιον ώς γίγας διαβαίνυ>ν, 
ταχεΐαν ήνυσεν δδόν, κα\ τό κατάντημά του 
είς ούρανόν τον έσχατον ούρανου εσχάτου.

Ώργίσθης; Ιδου σείεται ή γη έκ θεμελίων, 
λ&\ άπό του προσώπου Σου εξε'ρχεται πυρ ΟεΤον.
Ό  λάμπων δέ ώς "Ηλιος ώ ; νύξ προβαίνεις μελα;, 
κ’ είς σκοτεινές δ φωτεινός εκάΟησας νεφεΟ,ας* 
κ’ ερχόμενος ώς θύελλα Ικ περατος περάτων, 
κρατεΤς είς r);v παλάμην Σου κατακλυσμόν Οδάτων.

Τόν Πλάστην μου καί Κύριον εύλόγει τά έντός μου* 
Ιμεγαλύνθης, Κύρίε, δ μύστης καί θεός μου!

Είς τόν ουρανόν, δ χρόνος καθώς τ’ άνΟ ’ είς τόν'λειμώνος.
τ ’ άστρα φύει καί μαραίνει' '  

καί της φύσεοις υφαίνει μία χείρ Του τόν χιτώνα,
άλλη δέ τόν άποξαίνει.

Άξονα δ Πλάστης στρέφει μεγαν και ήλεκτρισμένον,
Αύτός λάμπων ώς άδάμας, 

κα\ άκούεται δ κρότος τών γαιών τών στρεφόμενων
είς τ&ί θείας Ίου παλάμας.

Κα\ τ̂ ι πνεύματα κινούνται και βαστάζουσι χρυσίνους
είς τήν χειοά των υδρίας, 

και (ίαντίζουσιν άπαύστως του παντος τ4ς σαπφειρίνους
λεο>φόρους καί πλατείας.

(*) Τά Tfi% ταυτα λυρικά τΐ(χάχια, Ικ τών άριστονργτ,αάτι*ν τ*9 
αίβιρίου «οιτιτοίΐ Πανβιγιώτου Χβύτσου, κρίνο^ιν καλόν Ιχ·*ς
προσφίρωαΐν ως κάλλιστβν άπάνβισμβ τοΓς άν*γνώστβι; τ ί ς
ΕΠΤΑΛΟΨΟΓ.

Κα  ̂δ Ήλιος τόν δρόμον τόν αΙώνιόν του τρίχέί
καί λαμπαδουχεΐ τήν γην, 

και μετά μυρία ίτη ίτ ι μίαν μόνην Ιχει
μόλις φαίνεται αύγ^ν.

Στίλβει του θεου ή πλάσις ώς χρυσός 6πό ίργάτου
νεοκτυπηΟεΙς σφυρόν, Ν 

ρλϊπομεν αύτήν δποίαν έπλασαν τά δάκτυλά Του»
£κ των προ/των ήμερων.

Γ ' .

Κ’ ΙμβαΟύνω, κ* ίμβαΟύνω, 
νουν καί δρασιν έκτε̂ νο>

, κα'1 εις γον κ*ε?ς ουρανοός, 
πλήν νά ευρ’ είς μάτην OeXtt 
εις τό παν σκοπούς καί τΑη

δ αδύνατός μου νους.
Εις τό άπειρον πεδ^ον 
τίς αστέρων και ήλιων

εχυσε κονιορτόν;
Και τά ομμ ατά μου ποιος 
δ***»# μ’ εκλεισε κρυφίως

εις τόν δαίδαλον αύτόν;

Έτρεξα, ΘεεΊ είς μάτην 
και είς γης και πόντου πλάτην,

κ ’ είς τήν άχραν ήρεμίαν 
κ’ εις τήν κρουσιν τών στοιχείων, 
τών κρυφών Σου μυστηρίων

να συλλάβο) λεξιν μίαν.

Ιΐλάστα, δέν Σέ συλλαμβάνω! 
είς τό ίπειρον έπάνιο 
κ* υπεράνο) τών αίώνων,

άνυψόνεις σε αυτόν* 
τόν χιτώνά Σου δέ μόνον 
είς ή μας έμπρός Ικτείνεις, 
νά τόν βλέπωμεν άφίνεις

άπό άστρα κεντητόν.

Ο ENACTPOS ΟΥΡΑΝΟ*·

(Πρωτότυπον).

<0 "Ηλιος κα ΐή  φυσις αύτοΒ.

« ήλιος. . . οχιΰο; ^«υ,ααβιον, ίργον 1‘ψ ίοτου.. . 
« Κ.ύρ»ς ό ποιτ,σας αυτόν! ο

2ιιράχ, ΜΓ'. 2—5.

"Ηλιος, ή αιώνιος αυτη έστία του φω
τός καί τής θερμότητος, ή πηγή τής ζωής πάν- 
Ίων τών ένοργάνων οντων, ή ΐΓρο>τίβ·τ/) αιτία 
τοΰ φαινομένοι; τής ήμέρας καί τής νυχτός xat 
*ν νένε ι το χέντρον τής κινήσεως τών πλανητών,i λ I
είνε παμμέγεθες σφαιρικόν σώμα, ςγκον ΰλης 
εχον Ί,585,4G2 φοράς μεγαλτ,τερον του τής Γής· 
μέ άλλας λέξεις, είνε 7C0 φοράς μεγαλύτερος 
πάντων τών πλανητών καί τών δορυφόρων αύτών

όμοΰ λαμβανομένων. ‘Ο SI πυχνότης αυτδδ % %
βαρύτης του, συγκρινομένη πρός τήν τήςάπείρως 
μικρας σφαίρας ήν κατοικουμεν, είνε ώς 23,624 
πρός ί ν  φαίνεται δέ τόσον μικρός ε ις  τούς ο
φθαλμούς μας, διότι απέχει άφ’ήμών 54,500,677 
λεύγας, δέστιν, άν ή Σελήνη απείχε τό ήμισυ 
τοΰ διαστήματος τούτου άφ’ ήμών, δέν ήθελεν 
εισθαι ποσώς όρατή. Του διαστήματος τούτου 
άμυδράν τινα ιδέαν δύναται νά λάβιρ τις, στο- 
χαζόμενος δτι άερόστατον, κινούμενον πρός 200 
μ ίλια  τήν ήμέραν, ήθελε χρειασθή χ ίλ ια  τρία. 
κόσια ετη δπως φθάσ^ έκ τής Γής είς τόν Ή 
λιον. Καί δμως ή καταπληκτική αυτη άπόστασις 
είνε διακοσίας χιλιάδας φοράς όλιγωτέρα τής 
χωριζούσης ήμάς άπό του πλ^σιεστέρου άπλανους 
άστέρος!

40  "Ηλιος δέν εινε σώμα φλεγόμενον ή, κατά 
τούς άρχαίους, μ ύ δ ρ ο ς  δ ι ά π υ ρ ο ς ,  ούτινος 
α ί σκωρίαι, πλέουσαι εις τήν έπιφάνειαν, άποτε- 
λοΰσι τάς φαινομένας επ ί τοδ δίσκου του κηλίδας, 
άλλά σφαίρα στερίά ώς τά λοιπά ουράνια σώ* 
ματα. Παρατηρουμένου δέ του δίσκου αύτοΰ προ- 
σεκτικώς διά χρωματισμένων ύέλων πρός έξ«- 
σφάλησιν τοΰ οφθαλμού, διακρίνονται έπ ί τής 
έπιφανείας αύτοΰ κηλίδες μέλα ινα ι, άκονονίστου 
σχήματος καί κατά τό μάλλον καί ήττον έκτε- 
ταμέναι, α ΐτινςς παρετηρήθη δτι μετατίθενται 
είς διάφορα ’μέρη τοΰ ήλιακοΰ δίσκου, ̂ γίνονται 
μάλιστα πολλάκις άφανεϊς καί ενίοτε συνεχέστα
τα πρό τών οφθαλμών τών άστρονόμων έπανέρ- 
χονται είς τήν προτέραν των θέσιν ώς πρός τήν 
Γήν. At κηλίδες αυται, διαφέρουσαι κατά τόν ά- 
ριθμόν καί τό μέγεθος καί τό σχήμα, ποτεΒμέν. 
40 ή 5Φ φαίνονται, ποτέ δέ μία μόνον ή δύο καί 
άλλοτε ούδεμία. Αί π λε ΐσ τα ι έξ αύτών εχουσιν 
άμαυρότατον πυρήνα, ή κεντρικόν μέρος περικυ- 
κλωμένον υπό νεφέλης ή άμυδροτέρας σκιάς. Τ ι- 
νές τών κηλίδων τούτων είσ ί τόσον μ εγάλα ι, ώ
στε ήθελον κ'αλύψει όλόκληρον τήν ήπειρον τής 
Ευρώπης, Ά σ ίας καί Αφρικής· άλλα ι δέ παρε- 
τήρήθησαν ισομεγέθεις με όλόκληρον τήν γηίνην 
επιφάνειαν. Τφ δέ Ί 779 έφάνη μ ία, ήτις ύπελο- 
γίσθη εχουσα 50,000 μ ιλίων διάμετρον. Τό φαι- 
νόμενον τοΰτο άποδεικνύει δτι τό μέγα τοΰτο ου
ράνιον σώμα εχει κίνησίν τινα  περί τόν ίδιον 
αύτοΰ άξονα άπό δυσμών πρός άνατολάς, τήν 
όποίαν συμπληροΐ έν διαστήματι 24 ήμερων καί 
44 ώρών. Άκριβεστέρα δέ ερευνά έπ ί τών κηλί
δων τούτων ώδήγησε τούς άστρονόμους είς τάς 
εξής θεωρίας:

*Ότι τό μέγα τοΰτο άστρον σύγκειτα ι εκ μέ- 
λανός τίνος πυρήνος, δστις πιθανώς είνε ή γηΐνη



μάζα τού· περικυκλουται δέ ύπό δύο Ατμοσφαι
ρών, τή ; μέν έξωτερικής καί δλως συγκειμένης 
έκ φωτός ή ξυστού  φωτεινού καί διακρινομένης 
μέ τό δνομα φ ω τ ό σ φ α ι ρ α ,  τή ; δέ άλλης 
τεθειμένης ύπό τήν πρώτην, άφεγγους κα! όμοιας 
σχεδόν τ$  άτμοσφαίρα τής Γής, δηλαδή σ υγ . 
κειμένης έξ άέρος κα! νεφών ήττον φωτεινών, 
κα! δυναμένης διά τούτο να ονομασθ'φ α τ μ ό 
σ φ α ι ρ α .  * Ενίοτε ή έξ άπλέτου φωτός κα! λάμ- 
ψεως συγκειμένη φωτόσφαιρα φαίνεται συστελ- 
λομένη κα! ιίυκνουμένη, άλλοτε δέ τά φωτοβόλα 
νέφη διασχίζονται κα! διά τών γινομένων δια. 
λ ΐιμμάτων, ώς διά πρισμάτων φωτεινού πέπλου, 
βλέπει 6 ό^θαλμδς ήμών τήν πραγματικήν έπ ι. 
φάνειαν τοΰ ήλιβκοΰ σώματος· κα! ιδού ή έξή- 
ν ησις τοΰ φαινομένου τών κηλίοων, οπερ οί α
στρονόμοι καλόυσιν ύ π ο σ κ ί α σ ι ν ·  Εις τροπον 
ώστε ούδείς παραλογισμός, άλλά μάλιστα λο γ ι. 
κώτατα δύναται νά υποτεθ^ δτι κάλλιστα δύνα- 
τα ι νά $νε κατοικήσιμος 6 *Ηλιος, διότι δπυρήν 
αύτοΰ ή ή γηίνη μάζα του προφυλάττεται άπό 
τών φλογωδών έπενεργειών τής εξωτερικής φω 
τόσφαιρας διά τών άποτελουμένων πυκνών νεφών 
έν τ^ εσωτερική,αύτοΰ ατμόσφαιρα· Ουτω, τεθέν- 
τος ότι ή μεγαλοπρεπής αυτη σφαίρα, άφ’ 
τοσαΰτα έξαρτώνται ουράνια σώματα, χατ«μς*3*αι' 
ύπό λογικών δντων, οί ευτυχείς οώ*ί{ς κάτοικοι 
διατελοΰσιν έντός φωτός αιωνίου,' ωκεανός δέ 
λάμψεως πληροί τόν όπεράνω τών κεφαλών αύ
τών μηδόλως έκΦκιαζόμενον ύπό τοΰ σκότους 
ουρανόν, ένφ ύπεράνω τών ήμετίρων κορυφών

* κινούνται σκοτεινά νέφη.
• ΪΙολΛοΙ υπέθεσαν έντός τών δύο τοΰ ‘Ηλιου 
ατμοσφαιρών περιφερομένους κόσμους ή σφαίρας, 
άναλόγους τ^ ήμετέρ^ γ^  κα! κινουμένους έν 
άρμονικ^ τ ιν ! τάξει. Κα! τ ίς  δύναται νά βεβαί
ωσή δντως οτι ό Παντοκράτωρ, ό μήτε σταγό
να ΰδατος άοίκητον άφήσας, δέν διέταξε κόσμους 
τινάς έντός τής χωρητικής πε^ιφερείας τοΰ ‘Η
λιου, οΰς κατψκισε πιθανώς και με νοήμονα 
πλάσματα; Μήπως είς τό ενδότερον τοΰ μ εγα . 
λοπρεποΰς τούτου φωστήοος δέν ήδύναντο μυρι
άδες δντων νά διάγωσι βίον τόσον τερπνόν κα! 
νά εχωσίν έννοιας τόσον ύψηλάς, δσον ο! π λ ε ι-  
στοι τών κατοίκων τοΰ ήμετέρου μικροΰ πλανήτου;

‘Ο περίφημος φυσικός Κύριος Πουλέτος διά τι», 
νος κρυστάλλινου πειράματος άπέδειξεν δτι ή φω . 
τοσφαιρα το ΰ ‘Ηλιου άναδαίνει εις 1200 βαθμών 
θερμότητα, τουτέστιν έπτάκις ή όκτάκις πλέον 
τής θερμότητος, δση άπαιτεΐτα ι διά νά ά ναλυ . 
θώσι πάντα τά μέταλλα κα! νά έξατμισθώσι, 
(Αηδ’αύτοΰ τοΰ άδάμαντος έξαιρουμένου, δστις εΐ-

νε τό ήττον εύδιάλυτον πάντων τών Ιγνωσμένων 
σωμάτων. ‘Ο “Ερσχελλος άπεφάνθη δτι ή θερ. 
μότηςτοΰ ‘Ηλιου εΐνε πρός τήν τής Γής ώς 500, 
000 πρό; 8ν· έν τούτοις άπεδείχΟη δτι ή θερμό
της δέν προέρχεται έξ όλοκλήρου από τοΰ ‘Ηλιου, 
ά λλ ’ δτι μία τών χημικών Ιδιοτήτων τοΰ έντε- 
λοΰ; φωτός, ή μάλλον τοΰ ήλιακού φωτός, ε ΐνε  
τό νά άναπτύσσττι τό θερμογόνον, τό ένυπάρχον 
εις θέσιν άδρανή εις τά σώματα, ούχ! δέ κα ! νά 
δίο-ρ άπολύτως κα! έξ όλοκλήρου θερμότητα είς 
αυτά. Σκάπτονρς φρέατα* .έπ ! παραδείγματος, 
καί κατα£αίν$ντες είς τό βάθος μ εταλλείω ν, εύ- 
ρίσκομεν δτι ή θερμότης αυξάνει κατά ενα βαθ
μόν έφ’ Εκαστον μέτρον 90 ποδών βάθους· άν ή 
θερμότης λοιπόν, ήρχετο άπολύτως καί έξ όλο
κλήρου άπό του ‘Ηλιου κα! ή Γή δέν ειχε τήν 
ιδίαν αύτής θερμότητα (*), τό φαινόμενον επρε- 
πε νά συμβαίν^ άντιστρόφως, ούτε έπρεπε νά 
αίσθανώμεθα ψΰχος έπαισθητόν καθόσον άναδαί- 
νομεν έπ ί ύψηλοΰ τινός ορούς.

Διά νά παραστήσωμεν τό μέγεθος τοΰ ‘ΙΙλίου, 
δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τήν έξής σύγκρι^ 
σ^νί *11 άπόστασις τής Γής άπό τής Σελήνής ε'.νε 
μικρότερα τοΰ ήμίσεως τής διαμέτρου τοΰ ‘ΙΙλίου·. 
,ϊΐς τρόπον ώστε, άν τό κέντρον τοΰ ‘ΙΙλίου με* 
τετίθετο εις τδ κέντρον τής Γής μας, ή Σελήνη 
ήθελεν εύρεθή συμπεριλαμβανομένη εντός τής 
έπιφανείας τοΰ ‘Ηλιου. Μέ άλλας λέξεις άπλου- 
στερον, ή Γή μετά τής Σελήνης, υποτιθεμένου 
δτι άπέχει διπλασίως άφ1 δσον άπέχει ήδη, δύ- 
ναται νά περιληφθ^ έντός τοΰ δίσκου τοΰ ‘Ηλίου,. 
Τόσον μέγας εΐνε ό φωτίζων καί θερμαίνων ήμάς 
άστήρ! καί δμως, ώς έρδέθη άνωτέρω, ύπάρχου- 
σιν άναντιρ^ήτως είς τό σύμπαν μεταξύ τών ά- 
πλανών άστέρων 'Ήλιοι, άσυγκρίτως μεγαλήτε· 
οοι κα! θαυμασιώτεροι τοΰ ήμετέρου.

(’Ακολουθεί)

'Ρ.

(*) λνι*αλύφ6υ 8τι αί άχτινις τοδ φωτός του Ηλίου και αΐ ά -  
κτΓνις της θιρ^οτητος διαφίρουοιν άλλϊϊλων* δύναται νά άποδΜ- 
χ6τ» 8γι ίιλιαχαί τ ιν ις  άκτϊνις παράγουσι βιρμότ-ητα, χωρίς νά 
,αιταδίδωσιν οΟτι φώς οΰτι χρώ^α. ά  |Αΐγίστ7ΐ 0ιραοτ*ς ιυρ ίσκι- 
ται ιίς  τάς Ιρ ϊφά ς ακτίνας, Υ) Βλ Ιλαχίστη »ίς τάς ίοιιδιΤς, κ « ι 
*{ς διάστημά τι h fU ιιν*  τών Ιρυβρών άκτίνων, Stow δΐν δπάρ- 
χ ιι φώς, Λνΐ («γίσττ, ή βιρμοκρασία. Το iftiaxbv αρα φώς συνί- 
σταται άπο τριΓς τάξ«»ς άκτίνο>ν, τλν p.iv τν*ράγουσαν χρώμα, 
τ^ν ϊ ι  παράγουσαν βιρμοττιτα, κα\ τ· ν̂ τρίτην παράγουσαν χτ,- 
«Αΐχά ά π ο τ ιλ ^ α τ α . Κατά τούς &πολογι<τ|λοί»ς του Εύλίρου, τ® 
φώς τοΰ Axbu Λν« Τσον 6 ,5 0 0  >αυθάδας ιίς  άπόστασιν ένος* 
ι?βϊ^ς, Ινώ τ^ τ?.ς Σ*λι5ντις κατ* αύτ^ν τ^ν αναλογίαν MiXtv Λ- 
σ6αι ώς |ΐία λα^πας ιίς  7 i [2 ποδών άπόστασιν.
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