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ποιον άπηντήσαμεν πρό ολίγου, εΐνε πολύ έξ. 
ηυγενισμένος καί διακριτικός άνθρωπος. Παρετή-  
ρήσατε πώς ήδυνήθη νά μέ διακρίν^ άπό δλους 
σας, καί μέ ποίαν ευγένειαν μοί άπηύθυνε τόν 
χαιρετισμόν;

—  Ά λ λ ά  δέν είσαι σύ έκεΐνος, τόν όποιον έ- 
χαιρέτισεν, άπήντησεν ό πλησίον τούτου καθή- 
μενος Βραχμάν· είς έμέ μόνον άπηύθυνε τό 
σημεΐον εκείνο τοΰ σεδασαού.

—  Ά πατάσθε καί ο! δύο σας! διέκοψεν εΐπών 
ό εΐς έκ τών δύο άλλων Βραχμάνων. Δύναμαι νά 
έπιβεβαιώσω δτι έγώ μόνος ήμην τό άντίκείμενον 
τής ύποκλίσεως τού στρατιώτου· καί άπόδειξις 
τούτου είνε δτι ό στρατιώτης, έκτελών τόν χ α ι
ρετισμόν τουι έρ^ιψεν άμφότερα τά βλέμματά του 
πρός έμέ.

— Ποσώς! έκραξεν ό τέταρτος· έμέ μόνον έ- 
χαιρέτισεν· άλλέως, ήθελόν ποτε τφ  άποκριθή, 
« Είς τήν ευχήν τού θεοΰ; *

‘Η Ιρις έδεινοΰτο, καί παρ’ όλίγον οί τέσσα- 
ρες συνοδοιπόροι ήοχοντο είς χεΐρας· Κατ’εύτυ-  
χίαν είς έξ αύτών, φρονιμώτερος τών άλλων, έ- 
προσπάθησε νά έμποδίσγ4 τήν φιλονεικίαν άπό 
τοΰ νά καταντήσει είς σοβαρά άποτβλέσματα, ά- 
ποτανθείς πρός αύτούς ουτω: 

α: Πρός τ ί νά όργιζώμεθα κατ’αύτόν τόν τρόπον; 
αί ΰδρεις καί τά ξυλοκοπήματα δέν θά λύσωσι 
ποσώς τήν διαφοράν μας· ό στρατιώτης, τόν ό
ποιον άπηντήσαμεν κα ί δστις έχαιρέτισεν Ενα 
έξ ήμών, δέν ήμπορεΐ νά $ν· πολύ μακράν. Τίς

,01 Τ Ε ΪΣΛ ΡΕ Σ  ΤΡΕΑΑΟΙ.

h L L & r h l  Βράχμανες έπορεύοντο 
είςΕ νέκτώ ν μεγάλων εκείνων συμ

ποσίων, τά  όποια συνειθίζουν νά προσφέρωσι 
κατά διαφόρους περιστάσεις οι φιλελεήμονες 
πλούσιοι είς τά μέλη τής προνομιούχου ταύτης 
Ιερατικής τάξεως. "Εκαστος έξ αύτών είχε κι
νήσει άπό τό ΐδιόν του χωρίον, δτε, συναπαντη- 
θέντες καθ’ όδόν καί έννοήσαντες δτι πάντες έ- 
πήγαίνον είς τό αύτό μέρος, έσυμφώνησαν νά 
εκτελέσωσιν όμού τό έπίλοιπον τής όδοιπορίας. 
ΙΙροχωρήσαντες ολίγον, άπήντησαν στρατιώτην 
τινά , δστις ήκολούθει διεύθυνσιν έναντίαν τής I- 
δικήςτων, καί ό όποιος τούς έχαιρέτισεν άμέσως 
ώς εΐνε συνήθεια νάχαιρετώσι τούς Βραχμάν ας, 
τουτέστιν, ένώσας τάς χεΐρας καί φέρων αύτάς 
είς τό μέτωπόν, είπεν: <c "Ωρα σας καλή, Κύ

ριοι! 3> Ούτοι δέ τφ  άπεκρίθησαν καί οί τέσσαρες 
όμοφώνως: <c Εις τήν εύχήν τοΰ θεοΰ} 2>

Παρέκει οί Βραχμάνες, προχωρήσαντες ολίγον, 
άνεκάλυψαν πηγήν τινα , δπου έπαυσαν τήν δί
ψαν των καί έξηπλώθησαν ύπό τήν σκιάν μεγά
λου δένδρου· έπειδή δε ό ν?ΰς των δέν πάρει, 
χεν είς αύτούς κατάλληλον ύπόθεσιν συνομιλίας, 
είς έξ αύτών διέλυσε τήν σιωπήν ουτω: « Πρέ
πει νά όμολογήσωμεν ότι ό στρατιώτης, τόν ό
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2ύναται νά διαλύηρ τήν αμφιβολίαν μας είμή 
πάλιν αυτός; Έπανέλθωμβν είς τά βήματά μας, 
και ας τρέξωμεν νά τον προφθάσωμεν, και τότε 
άπο τδ ιδιόν του στόμα θέλομεν μάθει ποιον εκ 
τών τεσσάρων είχε τήν καλήν διάΟεσιν νά τ ι-  
μήσιρ. »

‘ II συμβουλή αυτη έφάνη όπωσουν φρόνιμος, 
καί τήν ύπεοέχθησαν πάντες μετα προθυμίας, 
άργησαν λοιπόν νά τρέχωσιν άπνευστί κατόπιν 
του στρατιώτου, και μόλις ήδυνήθησαν νά^τόν 
π ρ ο φ θ ά σ ω σ ι μίαν λεύγαν μακράν τού τόπου δπου 
τούς είχε χαιρετίσει. Πλησιάσαντες είς αύτόν τφ  
εξέθεσαν τό άντικείμενον τής διεγερθεισης με
ταςύ των συζητήσεως, καί τόν παρεκάλεσαν νά 
ο ώ ^  πέρας εις αύτήν, φανερόνων είς ποιον εκ 
τών τεσσάρων άπηύθυνε τον χαιρετισμόν του 

*0 στρατιώτης εν νόησε ν ευθύς μέ ποιους είχε 
νά κάμτ,· Οελων οέ νά διασκεοάσίβ με τήν έλα . 
©οόνοιαν τών Βοαναάνων, τοΐς άπεκρίθη με πολ-It  k f -Λ 1
λήν άδιαφορίαν καί ψυχρότητα: <c Εκείνον ες
υμών έχαΐρέτισα, Κύριοι, δστις είνε ό τρελλό. 
τερος τών άλλων. »

Καί ταύτα λέγω ν, εστρεψεν είς αύτούς τά 
νώτα καί έπανέλαβε τήν οδοιπορίαν του.

01 Βραχμάνες εξακολούθησαν επίσης τήν ίδι- 
κήν των, σιωπώντες έφ’ ικανόν χρόνου οιάστημα· 
άλλά τόσον κατάκαρδα έπήραν τόν χαιρετισμόν 
τού στρατιώτου ευθύς ές αρχής, ώττε έντος ο
λίγου τό πρός τήν έξοχο ν ταύτην τιμήν ένδια- 
φέρον ύπεστηρίχΟη ύπό πάντων, και έκαστος την 
φοράν ταύτην είχε ζωηράς αξιώσεις έπί τής γνώ 
μης τού στρατιώτου. Δέν ύπήρχεν ουοεις μετα
ξύ τών τεσσάρων έκείνων συνοδοιπόρων, οστις 
νά μήν ένησμενίζετο ότι ήτο άσυγκρίτως τρελ- 
λότερος τών άλλων. Μετά τοσαύτης οε όρμής και 
ζωηρότητας ύπεστήριζον τά οικαιώματά των έπ ί 
τής νεοφανούς υπεροχής ταύτης, ώστε έφαίνετο 
λνα-ά-ίευκτος σφοδρά [λάχη γρο'Λοκοπ/,μώτων 
Ά λ λ ’ ό έπινοήσας τήν πρώτην γνώμην προέτεινεν 
ευτυχώς και δευτέραν, ήτις καθησύχασεν όλίγον 
τήν παραφοράν τών συνοδοιπόρων του.

<c Διισχυρίζομαι, είπεν, ότι είμαι ό τρελλό- 
τερος τών τεσσάρων, έκαστος οέ έξ υμών πάλιν 
έχει τήν άξίωσιν ότι είνε τρελλότεροςεμού. Ιίλήν, 
σάς έρωτώ· μέ τάς μέχρις ούρανου φωνάς μας 
καί τά έως θανάτου γρονθοκοπήματά μας είνε 
ποτέ δυνατόν νά άποφασισθ'ίβ ποιος έκ τών τεσ
σάρων ήμών είνε εκείνος, τού όποίου ή τρέλλα 
υπερτερεί τήν τών άλλων; ΙΙιστεύσατέ με ότι 
όλα τά τοιαύτα μέσα είσί μάταια· ας παύσω . 
μεν λοιπόν ?άς έριδας, καί ας άπευθυνθώμεν πρός 
τό παρακείμενον χωρίον, τό όποιον φαίνεται εν

τεύθεν, καί έκεί, έλΟόντες είς τό δικαστήριον, 
δυνάμεΟα νά άναθέσωμεν εις τούς κοιτάς όπως 
έξομαλύνωσι τήν διαφοράν μας. *

•Η γνώμη αύτη έφάνη όρθοτάτη, καί ούδείς * π -  
εοοκίμασεν αύτήν. Δέν ήτο δυνατόν νά παρου- 
σιασΟώσιν είς τό δικαστήριον είς καταλληλοτέ
ραν περ ίστασ ιν οι δικασταί ήσαν όλοι συνηγ- 
μένοι περί τήν θερμάστραν, καί άναμφιβόλως τήν 
ήμέοαν εκείνην δέν θά είχον σπουδαιοτέραν δί
κην τής ήδη παρουσιασθείσης· εδωκαν λοιπόν ά- 
μέσο)ς άκρόασιν είς τούς Βραχμάνας, και άπή- 
τησαν παρ’ αύτών όπως έκΟέσωσιν έν συντόμω 
τήν ύπόΟεσίν των.

Είς έξ αύτών, προχωρήσας τότε ένώπιον τού 
δικαστού, ήρχησε νά διηγήταί, χωρίς νά παρα- 
λείψγ, ούδέ τήν έλαφροτέραν περίπτωσιν, τά με
ταξύ αύτών συμβάντα τόσον κατά τήν περίστα- 
σιν τού χαιρετισμού όσον καί τής αμφιβόλου ά- 
παντήσεως τού στρατιώτου. ‘ II διήγησις αύτη 
διήγειρε πλέον ή απαξ σφοδρόν μεταξύ τού ά- 
κροατηρίου γέλω τα , ό δέ προϊστάμενος τού δι
καστηρίου, άνθρωπος λίαν άστείας διαίεσεως, 
έγοητεύθη βλέπων μίαν τόσον ώραίαν περίστα- 
σιν όπως διασκεδάσ^. Λαβών λοιπόν ήθος σπου- 
δαίον καί έπιβαλών σιωπήν είς όλους, ήρχ ισε 
νά όμιλοί ουτω πρός τούς διαδίκους:

<r Επειδή είσΟε ξένοι καί άγνώριστοι είς τήν 
χώραν ταύτην, είνε δύσκολον νά συζητήσωμεν 
το πράγμα δικαστικώς καί διά τής όδού τώνμαρ- 
τύρων. Κατ’ έμέ εν μόνον μέσον υπάρχει όπως 
διααωτισθώσιν οι δικασταί σας* πρέπει έκαστος 
εξ υμών νά μας φανερώστε περιστατικών τ ι τού 
βίου του, παρέχον λαβήν όπως τον χαρακτη- 
ρίσωμεν ώς άσυγκρίτως τρελλότερον τού άλλου. 
Άφού δέ σάς άκούσωμεν, θέλομεν άποφανΟήτότε 
τ ίς ές ύαών τών τεσσάρων έχει πλειότερα δι
καιώματα έπί τού πρωτείου τοδ είδους τούτου,* 
καί είς τον όποιον δύναται νά άπευθυνθ^ κυρίως 
ό χαιρετισμός τού στρατιώτου. *

01 δικασταί ύπεστήριζον όμοφώνως τήν πρό- 
τασιν ταύτην, καί ό άρχηγός έοωκε τόν λόγον 
είς τούς Βραχμάνας. Τότε εις έξ αύτών, τού ό
ποίου ή ένδυμασία συνέκειτο άπό ^άκη, λαβών 
τόν λόγον, είπε:

cc Μή νομίσετε ότι σήμερον είνε ή πρώτη ή
μέρα, καθ’ ήν φορώ τά 5άκη ταύτα· ή τής έν- 
δυμασίας μου παρακμή αυτ/) χρονολογείται εκ 
τίνος συμβεβηκότος, τό όποιον Οά σάς διηγηθώ 
άμέσως: Πλούσιός τις έμπορος, λ ία ν εύεργετι- 
κής διαθέσεως πρός τούς Βραχμάνας, μοί έχά- 
ρισεν άπό πολλών έτών δύο ενδυμασίας έξ 6- 
φασμάτων, τών λεπτοτέρων ·ίς  τό είδος των άφ*

όσα γνωρίζομεν. Τά έδειξα- είς όλους τούς φ ί
λους μ.ο ,̂ οΐτινες δεν έχόρταινον νά τά περιιρ- 
γάζωνται και νά τά Οαυμάζωσι, καί ή προσφορά 
αύτη, κατ’ αύτούς, ήτο τό άντίτιμον πολλών κα
λών έργων, πραχθέντων ύπ 1 έμού κατά τό δ ιά
στημα τού βίου μου. ΙΙρίν φορέσω αύτά, έπήγα 
νά τά πλύνω  κατά τήν συνήθειαν είς τόν πο
ταμόν, διά νά τά καθαρίσω έκ τών μολισμών, ούς 
άφήκαν επ ’ αύτών αί χεΐρες τού ύφαντού, τού 
ράπτου καί τού έμπόρου. Έπλησίαζον ήδη νά 
στεγνώσωσι, κρεμασθέντα έκ τών δύο άκρων είς 
κορμόν δένδρου, όταν ένας σκύλος έτυχε νά πε- 
ράσττ) ύποκάτωθεν αύτώ ν επειδή δέ δέν τόν πα- 
ρετήρησα είμή άφού άρκούντως άπεμακρύνθη, 
δέν ήδυνάμην ώς έκ τούτου νά πλ/,οοφορηθώ άν 
τά ή γγ ισ ε , καί κατά συνέπειαν άν έμολύνθησαν 
έκ δευτέρου. Τά τέκνα μου, τά όποια έπαιζον ό
λίγον παρέκει και τά όποια εσπευσα νά έοωτή- 
σω, μέ άπήντησαν ότι δέν είχον προσέξει· πώς 
νά διαφωτισθώ λοιπόν ώς πρός τήν αμφιβολίαν 
ταύτην; Διά νά πληροφορηθώ ψηλαφητώς περί 
τού πράγματος, έφαντάσθην νά βαδίσω μέ τά 
τέσσαρα, καί υψών τό σώμά μου ώς έγγιστα  μέ
χρι τού άναστήματος τού σκύλου, οιήλθον κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ύπό τάς ενδυμασίας, cc Τά ήγ- 
γ ισα ; ήρώτησα τά τέκνα μου, τά όποια μέ πα- 
ρετήρουν άπορούντα. — ν^χ ι » στάτερί »  μέ άπε- 
κρίθησαν αύτά. Είς τήν εύχάριστον ταύτην ε ί
δη σιν έσκίρτησα άπό χαρ άν πλήν μετά μίαν 
στιγμήν έσκέφθην ότι ό σκύλος είχε τήν ουράν 
μεγάλην καί γυριστήν ώς σάλπιγκα, καί ότι ή
το φόβος μήπως ήγγισε τά φορέματά μου μέ τό 
υπερβαλλόντως έξέχον μέρος τούτο τής *>άχεώς 
του. Θορυβηθείς έκ τής νέας ταύτης άμφιβολίας, 
έδεσα άντιστρόφως έπί τής άκρας τής όσφύος 
μου δρέπανόν τ ι, καί έπανέλαβον τήν δοκιμήν 
μου· τά τέκνα μου, τά όποια παρήγγειλα όπως 
προσέςωσι, μέ ειπον ότι τήν φοράν ταύτην τό 
δρέπανον ήγγ ισ εν έλαφρώς τά υφάσματα. Μή 
άμφιβάλλων λοιπόν πλέον ότι ή ουρά τού σκύ
λου ήγγ ισ εν έπίσης εις τά πανία εκείνα, ήρπα- 
σα αύτά καί είς τήν παραφοράν τής οργής μου, 
ήτις μ.οί άφτίρεσε πάσαν σκέψιν, τά κατεξέσχι
σα είς τεμάχια.

€ Τό συμβάν τούτο κατέστη κοινόν, όλος δέ ό 
κόσμος μέ έξέλαββν ώς άνόητον. oc Καί έάν ό 
σκύλος έμόλυνε πραγματικώς τά πανία  cou, μοί 
έλεγεν ό ε ίς , δέν ήδύνασο νά τά καθαρίστρς π λύ - 
νων αύτά έκ δευτέρου; 2> Ά λλος δέ τ ις έπρόσθε- 
σε: cc Δέν ήτο καλύτερον νά δώσ^ς τά φορέμα
τα είς ένα Σούδραν παρά νά τά ξέσχισες; ύ
στερον άπό μίαν τοιαύτην τρελλήν πραξιν, ποιος

θά σοί δώσ^ πλέον ενδύματα; d >Η τελευτα ία  
αύτη παρατήρησις έπηλήθευσε τφόντι κατά δυσ- 
τυχ ίαν, διότι όσάκις έκτοτε ζητώ καμμίαν ενδυ
μασίαν μοί αποκρίνονται άμ,έσως μυκτηριστικώς: 
cc ΜάλισταΙ φαίνετα ι επιθυμείς πάλιν νά κατα- 
ξεσχίσιρς κανέν νέον φόρεμα, καί νά τό μεταβάλ- 
λ$ς είς κομμάτια. »

Ά μα  όΒραχμάν ετελείωσε τήν Ιστορίαν του, 
εις έκ τών δικαστών τόν ήρώτησβ:

<c Φαίνεται ότι γνωρίζεις πολύ καλά νά πε
ριπατάς μέ τά τέσσαρα;

— Καί είς τήν εντέλειαν μάλιστα, καθώς θά 
σάς τό άποδείξω! άπήντησεν ό Βραχμάν. Καί 
ταύτα λέγω ν , ήρχησε νά περιέρχηται τετράπο . 
δητί βαδίζων καθ’ όλον τόν θάλαμον τού άκροα- 
τηρίου, καί διεγείρων άσβεστον γέλω τα  είς τήν 
συνέλ.ευσιν.

— Ά ρκεΐ, άρκεί! άνέκραξεν ό πρόεδρος· έξ ό
σων άκούομεν και βλέπομεν πειθόμεθα ότι τά  
λεγόμενά σου έχονταί άληθείας. Πριν όμως ά- 
ποφασίσωμέν τ ι, ας ίδωμεν όποίας άποδείξεις τής 
τρέλλας των θά φέρωσι καί οΐ άλλοι. »

‘Ο δεύτερος Βραχμάν ώμίλησεν ούτως:
cc ‘Η γυνή , τήν όποίαν έλαβον διά σύζυγόν 

μου, επειδή ήτο πολύ νέα, έξηκολούθει νά μέν^ 
έπί 8ξ ή έπτά έτη ε ίς  τόν πατρικόν της οίκον. 
Τέλος οί σ υγγενε ίς  της ειδοποίησαν τούς ίδΐ- 
κούς μου ότι είσήλθεν ήδη είς τήν ενηλικιότη
τά της. ‘Η οικία τού πενθερού μου άπείχεν 8ξ ή 
έπτά λεύγας τής ήμετέρας κατοικίας, καί ή μήτηρ 
μου ώς έκ τής άδιαθεσίας της δέν ήδύνατο νά έπ ι- 
χειρισθτί τό μακρυνόν καί επίπονον τούτο ταξείδιον. 
Μέ έπεφόρτισε λοιπόν νά υπάγω νά ζητήσω ρ ό» 
νος τήν σύζυγόν μου, παραγγείλασάμε. συγχρό
νως νά φερθώ μετά προσοχής, καί ουτε νά πρά_ 
ξω ούτε νά είπω  τίποτε, όπερ θά έπρόδιδε τήν 
μικράν έντασιν τού πνεύματός μου. cc Γνωρίζου- 
σα τήν άσθένειαν τού νοός σου, μέ είπεν άτ:ο- 
πέμπουσά με, είμαι πολύ άνήσυχος μήπως κάμτρς 
καμμίαν άνοησίαν. λ Trj ύπεσχέθην οτι θέλω 
φερθή μετά φρονήσεως, καί ότι θέλω συμμορφω- 
θή μέ τάς παραγγελίας της· καί ούτως έξήλθον 
εις όδοιπορίαν.

oc ‘Ο πενθερόςμου μέ ύπεδέχθη λαμπρότατα, 
πανηγυρίσας τήν άφιξιν τού γαμβρού του διά 
πολυτελούς συμποσίου, δοθέντος είς όλους τούς 
βραχμάνας τού τόπου. Έφθασεν έν τούτοις ή ή 
μέρα, καΟ’ ήν έμελλον νά παραλάβω τήν γ υ να ί
κα μου, καί ό πενθερός μου μάς άπέπεμψε πλη
ρών ήμάς άπό εύχάς καί εύλογίας. Τήν στιγμήν 
τής άναχωρήσεως μας εχυσε χείμαρρον δακρύων, 
ώς έάν προΐ}σθάνθη τήν δυστυχίαν, ήτις εμελλ·



νά συμβ^ί είς τήν άτυχή κα! ταλαίπωρον θυγα .  
τέρα του.

cc ΤΗτο τότβ ή εποχή τών κυνικών καυμάτων, 
κα! εΐχομεν νά διέλθωμεν ξηράν τινα κα! άμ- 
μώδη πεδιάδα δύο λευγών έκτάσεως* ή άμμος, 
πυρωθείσα ύπό τής θερμότητας του ήλίου, εκαυ. 
σε μετ’ ολίγον τούς πόδας τής νέας μου συντρό
φου, ήτις, καΟο άνατραφεΐσα έπιμελώς είς τήν 
πατρικήν της στέγην, δέν ήτο συνειθισμένη είς 
τοιούτου είδους κακοπαΟείας. ΊΜρχησε λοιπόν νά 
κλαίιρ, έγώ δέ, λαβών αύτήν άπό τής χειρός, ττ, 
έδιδα θάρρος τό κατά δύναμιν. ’ Αλλά μετ’ ολί
γον, άπαυδήσασα πλέον, έξηπλώθη κατά γής, 
κα! έφαίνετο ώς άποφασίσασα νά άποθάνιρ έντφ  
μέσω τής ξηράς εκείνης πεδιάδος.

<c4H σύγχισίς μου ήτο υπερβολική. Έκάθησα πλη
σίον της, μή γνωρίζων όποιον μέρος έπρεπε νά λά
βω. Έμπορός τις διήρχετο κατά τύχην έχείθεν, δδη- 
γών μέγαν αριθμόν βοών φορτωμένο)'/ μέ πραγμα
τείας. Τόν έπλησίασα κα ίτφ  έδιηγήθην τά βάσα
νά μου, παρακαλών αύτόν δπως μο! δώσ^ τάς συμ
βουλές του έπ! τού πρακτέου. ‘ Ο έμπορος, πλησιά- 
σας είς τήν σύζυγόν μου, τήν έξήτασε μετά προ
σοχής, είτα δέ μο! είπεν δτι, ένεκα τής υπερβολικής 
ζέστης τήν όπ.Ιαν Ικαμνεν, ή ζωή του τρυφερού 
εκείνου πλάσματος ήτο άναποφεύκτως είς κίνδυ
νον, ε ίτε  είς τήν θέσιν εκείνην έμενεν είτε ύπ- 
ήγαινε μακρύτερα. cc Ά ν τ ! τού νά εύρεθίρ είς 
τήν δυσάρεστον θέσιν, έξηκολούθησεν ούτος, τού 
νά τήν Ιδ^ς άποθνήσκουσαν πρό τών οφθαλμών 
σου, κα ! ουτω δώστρς ίσως χώραν είς ύπονοίας 
οτι τήν έφόνευσες μόνος σου, σέ συμβουλεύο> 
νά τήν δώσιτ,ς είς έμέ. Θέλω τήν αναβιβάσει είς 
έν άπό τά ζώάμου, κα! θέλω τήν όδηγήσει είς 
τόν οίκόν μου· ουτω δέ αύτή Οά άποφύγτρ διά τού 
μέσου τούτου βέβαιον καίάφευκτον θάνατον. Εί- 
νε άληθές δτι διά σέ αύτή Οά ψ ε  άποθαμμένη, 
άλλά θά τήν χάσ^ς τούλάχιστον μέ τήν άξίωσιν 
ότι τής έσωσες τήν ζωήν. “Οσον δέ διά τά κο- 
σμήματά της, ήμπορούν νά αξίζουν είκοσι δηνά
ρια· ιδού, σέ δίδω είκοσιπέντε κα! δός μοι τήν 
γυναΐκάσου. jd

α: ‘Ο συλλογισμός τού άνθρώπου τούτου μο! 
έφάνη ορθός κα! άναντίρ^ητος, διό κα! έδέχθην 

<*τινα μά έπρόσφερεν. Έλαβε λοι
πόν τήν γυναΐκά μου εις τούς βραχίονάς του, 
τήν έκάθησεν έφ* ένός έκ τών ζώων του, κα! έ- 
ξηκολούθησε δρομαίως τήν πορείαν του· έγώ  άφ* 
έτέροι* ήκολούθησα τήν ίδικήν μου, κα! εφθασα 
είς τόν οίκόν μου πολύ αργά, έχων σχεδόν κα- 
τακεκαυμένους τούς πόδας μου ύπό τής θερμότητος 
της άμμου, έφ’ής έπεριπάτησα δλην τήν ήμέραν.

<r Κα! πού εΐνε ή σύζυγός σου; » μέ ήρώτη^ 
σεν ή μήτηρ μου, έκπεπληγμένη διότι μέ εβλεπεν 
έπανερχόμενον μόνον. Τ^ έοιηγήθην λεπτομερώς 
παν δ,τι συνέβη άπό τής άναχωρήσεώς μου, έγ -  
χειρήσας ταύτοχρόνως είς αύτήν τά είκοσιπέντε 
δηνάρια, ατινα έ'λαβον παρά τού εμπόρου· ‘Η μή
τηρ μου, πληρωθείσα άγανακτήσεως, εμεινεν ά
φωνος κα! ώς κεραυνόπληκτος· άλλ*ή τέως συν
εσταλμένη οργή της διερ^άγη μετ’ ολίγον τρο
μερά. Δέν εύρισκε πλνέον ύβρεις κα! κατάρας, 
α ίτινες νά μοί ήρμοζον: α: ‘Οάνόητος! δ άθλιος! 
έκραζε μέ δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων της, 
νά πωλήστ) τήν γυναΐκά του! νά τήν προσφέρω 
εις άλλον! μίαν εύγενή κα! ώραίαν κόρην νά 
καταστήσω αιχμάλωτον ένός άθλιου έμπορου! Τί 
θά είπ*1ρ λοιπόν ό κόσμος; τ ί θά είπούν οι σ υγ
γενείς τής δυστυχούς ταύτης γυναικός κα! οΐ 
ίδικοί μας, δταν μάθωσι μίαν τοιαύτην έπονείδΐ- 
στον πράξιν; ποιον λόγον θέλεις άποδώσει είς 
τούς γονείς της, άνόητε; θά  δώσωσιν αύτο! πο
τέ πίστιν είς μίαν τοιαύτην υπερβολικήν τρέλ- 
λαν κα! ήλιθιότητα;

«: Έν τούτοις οί συγγενείς τής συζύγου μου, 
μαθόντες τό νέον τούτο ανδραγάθημά μου, ώ πλ ί- 
σθησαν μέ ράβδους κα! έτρεξαν είς τόν οίκόν 
μου έπ! σκοπώ νά μέ κάμουν νά έκπνεύσω ύπό 
τά ξυλοκοπήματα· πράγμα, τό όποίον άφεύκτως 
ήθελε συμβή κα! είς έμέ κα! είς τήν δυστυ/ή 
μητέρα μου καίτοι άθώαν, άν δέν ήλευθερούμεθα 
διά ταχείας κα! εσπευσμένης φυγής. Ουτω δέ, 
μή δυνάμενοι νά λάβωσιν άτομικήν έκδίκησίν, μέ 
ένήξαν ένώπιον τών αρχηγών τής φυλής μου, οί- 
τινες όμοφώνως μέ κατεδίκασαν είς πρόστίμον 
διακοσίων δηναρίων, δπερ ήναγκάσθην νά άποτί- 
σω πωλήσας τά κτήματά μου· εκτός τούτου ά- 
πηγορεύθη είς πάντας, έπ! ποιντί εξορίας έκ τής 
φυλής, νά δώσωσι ποτέ γυναίκα είς ένα τρελ- 
λόν ώς έμέ. Καί τοιουτοτρόπως κατεδικάσθην ού 
μόνον νά μείνω χήρος καθ’ δλον τόν έπίλοιπον 
χρόνον τής ζωής μου, άλλά κα! τά κτήματά μου 
όλα νά χάσω ένεκα τής άνοησίας μου, ήτις ύπε- 
ρέβη πάντα δρον κα! νά χαρακτηρισθώ άπό δλον 
τόν κόσμον ώς ό τρελλότερος άνθρωπος τής φυ
λής μου. »

‘Η όμήγυρις έκρινε καλήν είς τό εΐδόςτης τήν 
τρέλλαν ταύτην, πλήν ούδεμίαν άπόφασιν ήθέ- 
λησε νά εκφέρω πρίν ή άκούσ$ κα! τούς άλλους 
δύο άνταγωνιστάς.

(Έ πεται τό τέλος).

ΛΕΙΝΟΝ Ο EPOS· }

τινα πόλιν τής Γερμανίας, ού μακράν 
τών οχθών τού ‘Ρήνου, έζων οΐ ουο αοελφοι 
Καμβούκαι, φημιζόμενοι ώς άξιόλογοι χαλκο- 
γράφοι. Πάσαν δέ σχεδόν εσπέραν έσύχναζον 
€ύτοι μετά τό οείπνον εις τον οικον γεροντος τ ι-  
^ος '/ρυσοχόου γείτονός των, δστις τούς ύπεδέ- 
χετο μ*τά μεγάλης εύπροσηγορίας, καΟήμεν.ς 
συνήθως άπέναντι τής έστίας κα! τήν μακράν 
αύτού &οφών καπνοσύριγγα.

Αί μεταξύ τών τριών τούτων ύποκειμένων ε
σπερινά! συναναστροφα! κατήντων οχληρά!, κα
θότι οί μέν δύο άδελφο! ήσαν έκ φύσεως σ ιω 
πηλοί, ό δέ χρυσοχόος, καίτοι ζωηρόν έχων τό 
βλέμμα, νύκτα κα! ήμέραν δμως είς άδιακόπους 

> παραδεδομένος εργασίας, περιέσπα μάλλον είς
αύτάς τόν νούν του· άλλά κα! ούτως, ευηρε- 
στούντο μετ’ άλλήλων και ήγαπώντο ώς συμ- 
'νωνουντες κατά τά ίοιώματα· οιαβαινων οέ τ ις 
εκ του οίκου του χρυσοχοου* ητο σπανιωτατον 
νά μήν ΐδ^ διά τών ύαλίων τού παραθύρου τάς 
κε^αλάς τών τριών φ ίλων, ως επ ι το πλεΐστον 
πέριξ μεγάλου άγγείου ζύθον.

‘Εσπέραν τινά ό γέρων Θωμάς Έρμανσος (ού
τως έκαλεΐτο ό χρυσοχόος) έφάνη φαιδρότερος 
παρά τό σύνηθες.

— α Τί έχεις άπόψε, καλέ μας γ ε ίτω ν ; τόν 
ήοώτησαν οί δύο άδελφοί- έκ τού προσώπου σου 
οαίνετα ι δτι ελα ίες καλήν τινα είδησιν.

— Καλήν κα! καλλίστην, τέκνα μου, άπε- 
κρίθη ό Έρμανσος· ήξεύρετε δτι εχω τήν κόρην 
μου είς τό μοναστήριον διά τήν άνατροφήν της, 
αυριον δέ τελειόνει ό καιρός της κα! μάς ήλθεν 
ή είδη σις δτι θά τήν έχομεν έδώ. Βλέπετε λοι
πόν, καλοί μου φίλοι κα! γείτονες, ποία είναι 
ή χα?ά μου, κα! μού έρχεται τώρα μ’ δλα μου 
τά γηρατεΐα νά σηκωθώ κα! νά χορεύσω! »  ·

Είχε δέ πέμψει δ Έρμανσος τήν θυγατέρα 
του είς τό μοναστήριον κατ’ επίμονον ■ α ίτησ ιν 
τής πλούσιας κα! εύλαβούς γραίας άδελφής του, 
ήτις κα! έμελέτα νά τήν άφήστρ τελείαν κλη
ρονόμον τής περιουσίας της.

« Να ! ,  φίλοι μου! κα! θά τήν ίδήτε αύριον 
δέν βλέπω τήν ώραν πότε νά τήν υποδεχθώ είς
τάς άγκάλας μου. a>

Οί χαλκογράφοι έσφιξαν τήνχείρα  αύτού φ ι- 
λικώς, κα! τό ύπόλοιπον τής έσπέρας έπερασεν 
είς συνομιλίας περί τής Β ιλχελμίνης, η τ ις , ω ς 
Ιλεγον, έπρεπε νά εύμόρφαινε περισσότερόν, να 
ί^όιψεν άνάστημα κα! νά έμαθε πολλά πράγ

ματα, κα! τά τοιαύτα. Τήν έσπέραν δέ ταύτην 
άντ! τού ζύθου προσεφέρθη οίνος έξαίρετος, κα! 
ο! δύο γείτονες προσεκλήθησαν τήν επιούσαν 
είς τό δείπνον. r

Τήν επαύριον λοιπόν οί δύο άδελ^φοί, ένδυ- 
θέντες τά συνήθη των τής Κυριακής φορέματα, 
έσπευσαν μετά τήν δύσιν τού ήλίου είς τού 
φίλου αύτών, κα ! άμέσως σχεδόν έκάθησαν είς 
τό δείπνον. *0 Θωμάς κατέφερε διά τού γρόνθου 
του έπι τής τραπέζης τοσούτω ισχυρόν κτύπη
μα, ώστε ολίγον έλειψε νά συντρίψγ, τά ποτή
ρια, θέλων νά δείξτ) ουτω τήν εύθυμίαν του· ά
μέσως δέ ή Βιλχελμίνη, παρουσιασθείσα μετά 
δειλού βήματος κα! τάς χεΐρας έμπροσθεν της 
έχουσα, ήλθε κατά διαταγήν τού πατρός της κα! 
έκάθησε μεταξύ τών δύο άδελ/φών έρυθριώσα.

Έφαγον κα! έπιον εύχαρίστως· τό δενπνον δ
μως, κα! παρά τήν θέλησιν τού χρυσοχόου, υπήρ
ξε λ ία ν σιωπηλόν· κα! ούτος δέ, έκκενώσας απα- 
σαν αύτου τήν φαιδρόττ,τα, ήρκέσθη πλέον θεω
ρών τήν θυγατέρα αύτού μετά μειδιάματος. Τό 
παράδοξον δμως ήν δτι οί δύο άδελφο!, άπροσ- 
δόκητον λαβόντες ψυχρότητα [καθ’ οίπασαν τήν 
διάρκειαν τού δείπνου, ούχί μόνον λόγον ά λλ ’ 
ούδ’ άπλούν βλέμμα άντήλλαξαν πρός άλλήλους. 
Τό δ* έσπέρας, είσελθόντες είς τόν κοιτώνα αύ
τών, έπεσαν έπ! τής κλίνης των άλαλοι και ά
φωνοι ώς ιχθύες, παρά τήν συνήθειαν μάλιστα 
ήν είχον νά δμιλώσι διά τά συμβεβηκότα κα! 
τήν έργασίαν τής ήμέρας, πολλάκις, ώς κοιμώ- 
μενοι μάλιστα έν τφ  αύτφ δωματίφ, παρεκ- 
τείνοντες τήν συνομιλίαν των μέχρι τού μεσο
νυκτίου.

Ή γαπώντο δέ οΐ δύο άδελφο! ούτοι φιλοστόρ- 
γω ς, κα! πανταχου έβλεπον αύτούς όμού είς 
τούς περιπάτους, είς τάς έορτάς, εις την Θήραν, 
είς τήν εκκλησίαν ένθα ,έπορεύοντο συχνάκις. 
Είχον δέ τήν ιδίαν Ικανότητα κα! είς τήν τέ
χνην των, κα! πολλάκις τό έργον τού ένος υπέ- 
γραφενό άλλος άδιαφόρως· πρόσθες δέ ώς έπίμε- 
τοον κα! δτι τό προσωπον του δευτέρου εφαίνετο 
ώς έγκεχαραγμένον είς τό τού άδελφού του· ου
δέποτε δέ τοσαύτη μέχρι τούδε έφάνη δμόνοια, 
δση ή τών δύο τούτων άδελφών. Ά λ λ ’ηοη ; . .. 
αλλόκοτος τφόντι μεταβολή! άπέφευγεν ό εις νά 
ΐδιρ κα! νά όμιλήστρ τόν άλλον, κα! τό παρά
δοξον τούτο κίνημά των έκ πρώτης αφετηρίας 
έλύπησε τόν καλόν γέροντα γείτονά τω ν.

‘Η νύξ παρήλθεν ουτω μεταξύ τών δύο χα λ- 
κογράφων, έκάτερος δ’ αύτών παρετήρει ε ί ;  τό 
φώς τής σελήνης δτι ό άλλος δέν έκοίματο διό
λου, κα! περιεστρέφοντο έπ ! τής κλίνης άδια-
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κόπως έν μεγίστη ταραχή καί στενάζοντες. Ιό 
οί αίτιον; Άμφότεροι είχον λάβει βαΟεΐαν πλη
γήν· ήγάπησαν την Βιλχελμινην·

‘Ολόκληρον έβδομάδα ούδ’ απαξ οί ουο αδελ
φοί ήνοιξαν τά χείλη , ούδ’ δπαξ τήν
χεΐρα ό εΐς τού άλλου· βαΟυτάτη οε εβασιλευε 
σιωπή έν τψ  έργοστασίφ αυτών, καί αμφοτεροι, 
έπ ί τής χάλκινης πλακοςκεκλιμένο ι, ούοέ σ τ ιγ 
μήν ήγειρον τους οφθαλμούς.

Τήν τελευταίαν δέ ,ήμέραν τής έβδομάδος ό 
Έρμανσος έκάΟητο είς τήν Ούραν του οίκου του
απέναντι τής Ουγατρός του.

— «Λεν μέ είπες» αγαπητέ μοιπατερ, οτι πά
σαν εσπέραν Οά βλέπωμεν τους αδελφούς Βαμ- 
έούκας;

— Τφόντι, βίπεν ό χρυσοχόος· οκτώ ήμέρας 
τώρα δέν έφάνησαν, και μοι φαίνεται παραοοςον 
τούτο.

— Έ γώ  λονπόν είμαι ή αΙτία; είπεν \ Βιλ- 
χελμίνη· έπαυσαν νά συχνάζωσιν έδώ άφότου
έγώ ήλΟον! »

01 λόγοι ούτοι προσεφέρθηκαν μετα φυσικής, 
άπλοϊκότητος· ό δέ γέρων, ταπεινωσας την κεφα
λήν, Ικανήν ώραν εμεινεν άφωνος.

— cc Α γαπητή  μ.ου κόρη! έφώναξε τελευταιον, 
συμπιεζων διά τών μαραμμένων χείλέων του την 
παχυλήν και δροσεράν χεΐρα τής Ουγατρός του· 
δέν γνωρίζεις άκόμη τόν κόσμον δεν γνωρίζεις 
τά πάθη τής άνΟρωπίνης καρδίας, και ό Θεός νά 
σέ προφυλάττ^. »

Μηδέν δ’ έκ τών λόγων τούτων τού πατρος της 
έννοούσα ή Βιλχελμίνη, έΟεώρει αύτόν μετά τρυ
φερού μειδιάματος.

— α: Τό μειδίαμά σου εινε γλυκύ, άγγελε 
μου, έλεγε καθ’ έαυτόν ό γηραιός Θωμάς, γ λ υ -  
κύτατον ώς τό μέλι· είθε ποτέ μή μεταδληθξ
είς δάκρυα! *

Τήν στιγμήν δέ ταύτην έφάνησαν οί δυο α
δελφοί έμπροσθεν τού χρυσοχόου· ή δέ Βιλχελ- 
μίνη, άπεσύρΟη μετριοφρόνως αμα αυτοί έπλησί- 
ασαν.

—* « Άφότου εΐδομεν τήν θυγατέρα σου, Έ ρ- 
μανσε, και οί δύο έχάσαμεν τόν ύπνον και τήν 
ή σ υχ ία ν  άπότά κινήματάμας έπροδόθημεν, ούδ’ 
ήδυνήθημεν νά κρυφθώμεν ό εΐς άπό τόν άλλον. 
Καί τώρα ήλθομεν νάλάβωμεν τήν γνώμην σου. 
Είπέ μας έλευθέρως, θέλεις τόν ένα έξ ήμών διά 
γαμβρόν σου; Ά ν  λέγιρς τό να ι, έρώτησον λοι
πόν αύτήν την ιδίαν ποιον προτιμά, χαΐ ας λάβ^ 
οντινα θέλει έχ τών δύο μας. Τό έργον μας πη
γα ίνε ι άξιόλογα, καί έργασίαι, δόξα τφ  θ εφ , 
δέν μάς άπολείπουν. Κύτταξε τ ί άποφασίζεις. »

‘Ο χρυσοχόος, ύποδεξιωθείς τούς νέους μετά 
τής συνήθους φιλοφρονήσεως, <r Σάς ζητώ, είπε 
πρός αύτούς, όλίγας ήμέρας διά νά σκεφΟώ καί 
νά σάς δώσω τήν άπόκρισιν πολύ σάς φαίνεται;
Οά προσπαθήσω λοιπόν νά σάς εύχαριστήσω τα- 
χύτερον. »

Τό έσπέρας οΐ δύο άοελφοί άπήλΟον καί αύΟις 
πρός έπίσκεψιν τού χρυσοχόου κατά τό σύνηθες, 
άλλ* ή νέα δέν έτόλμα νά άνεγείρ^ τούς οφθαλ
μούς. *Τ1ξευρεν δτι έπρεπε νά εκλέξω τόν ενα ές 
αύτώ ν τήν επαύριον δέ δ γέρων "Ερμανσος ε- 
πεμψε τό άκόλουΟον έπιστόλιον πρός τούς δύο 
άδελφούς:

oc ‘ II κόρη μου σάς είδε καί τούς δύο· έκλέ- 
(C γε ι δέ τόν μ.έν Τριστάνον ώς σύζυγον, τόν δέ 
oc ‘Ερρίκον ώς αδελφόν. Είθε την ομολογίαν 
« ταύτην, τήν οποίαν μετά δυσκολίας άποσπώ 
oc έκ τού στόματός της, νά δεχθήτε καί οΐ δυο 
cc ώς πρέπει. ‘Ο γέρων φίλος σας σάς προσμε- 
«  νει διά νά σφίγξιτι είς τάς άγκάλας του την 
<c οικογένειαν του. »

Ά λ λ ’ αί εύγενεΐς αυται καρδίαι είχον συμ
φωνήσει μ ετ 'άλλήλω ν άμα δει ς  έκλεχΟή ο άλ
λος νά σιωπήσω διά παντός· ταύτα δμως συνω- 
μολόγησαν πριν γνωρίσωσι τήν τύχην των! ‘Ο 
‘Ερρίκος δέν ήδυνήθη νά τελειώσ^ τήν άνάγνω- 
σιν τής επιστολής τού χρυσοχόου, καί θείς αύτήν 
έπ ί τής τραπέζης, έπεσε κάτωχρος έπί τού θρα
νίου του.

Έν τούτοις δμως οί δύο άοελφοί έξηκολούΟουν 
συμβιούντες μετά μεγάλης όμονοίας, καί κατά 
πάσαν έσπέραν συχνάζοντες πάλιν εις τόν οίκον 
τού χρυσοχόου· άλλ’ δ μέν μνηστήρ νέου είδους 
συνδιάλεξιν ευρισκε παρά τ^ φίλτρ αύτού, δ δ’ 
‘Ερρίκος ήγωνίζετο μέν νά δείξ^ φαιδρότητα, 
άλλ* ή έπί τού προσώπου του ώχρότης έψευδε 
τήν έπιτετηδευμένην γαλήνην αύτού.

‘ ΙΙμέραν τινά οΐ δύο άοελφοί, έπιστρέφοντες 
έκ τής Θήρας, έστάθησαν κατά τ ι μέρος τού δά
σους, καί άπηυδηκότες έκ τής όδοιπορίας έςη- 
πλώθησαν έπ ί τού χόρτου.

I — cc Τριστάνε, είπεν ό ‘Ερρίκος Βαμβούκης, 
ιδού άπό τόσον καιρόν τέλος πάντων σοί άνοίγω 
τήν καρδίαν μου· άδύνατον μέ εινε νά σέ άφή- 
σω νά λάβ^ς τήν θυγατέρα τού χρυσοχόου!

— Έλησμόνησας λοιπόν, άδελφέ μου, είπεν δ 
Τριστάνος, έλησμόνησας τούς νόμους τής τιμής 
. . . τής εύγενείας. . . τής φύσεως;

— Είς δλα έχεις δίκαιον, καί άδύνατον νά σέ 
παραστήσω ποίαν βάσανον έδοκίμασα ποίν σοί 
άπευθύνω τόν λόγον. Κύτταξέ με δμως, έγώ δέν 
ζώ πλέον τό σώμά μου τήκεται ώς κηρίον, καί

τό όλίνον αίμα, τό έποΐον έχω είς τάς φλέβας Ιστέ α ΐ πλευραί των ήνοίχθησαν διά μεγάλων 
μου, μέ κατατρώγει ώς π5ρ. πληγώ ν, καί τό αίμά των έρ^εε ποταμηδόν.

  χό βλέπω, είπεν δ Τριστάνος· νομίζεις δτι I Είχον δέ καταντήσει είς παντελή άτονίαν.
χαί έγώ ολίγον βασανίζομαι νά σέ βλέπω είς Συγχρόνως ήκούσθη*αν οί ήχοι τοΰ κώδωνος, « ΐ-  
τοιαύτην κατάστασιν; έχασα δλην μου τήν χ α - δοποιοΰντες τούς κατοίκους νά έπιστρέψωσιν ε ίς  
ράν νά ήτο καν τρόπος θεραπείαςί τήν πόλιν. ΤΠτο δέ ή συνήθης ώρα, καθ’ ήν το-

— Τρόπος θεραπείας, άδελφέ μου, δέν ύπάρ- σάκις έπανήρχοντο δμοΰ, κρατούμενοι · διά τής 
νε ι· άλλο έγώ δέν σού ζητώ, άλλο δέν σέ π α - χ^?ός, περίλυποι ή φαιδροί, κατεσκονισμένους

γε ις , άδελφέ; ενώπιόν των.
— Ναι, άγαπητέ μου Τριστάνε, πρέπει νάά -|  Έδυεν ό ήλιος, καί αί τελευτα ΐα ί του άκτΐνες, 

ποθάνω, καί μή φοβήσαι μήπως άργήσω. Σέ πα-Ιδιερχόμεναι διά τών ελατών, έπιπτον έπ ί τού 
ρακαλώ λοιπόν, σέ έξορκίζω, αδελφέ μου, ν άμέ ι έ κ  ξηρών φύλλων κεκαλυμμένου λοφώματος, 41Ι 
δώσττ,ς τόν λόγον σου, διότι αν άναγκασθώ νά Iδρόσος τής έσπέρας έλάμπρυνε τόν χόρτον, καί 
υπογράψω τό περί γάμου σου συμβόλαιον. . . .  Iτά πτηνά έχαιρέτων τήν ελευσιν τής νυκτός.

— *Οχι, άδελφέ μου! δέν ύπομένω νά άποθά-Ι ‘Ο Τριστάνος, στρέψας τήν κεφαλήν, διέκρινεν 
ν^ς ουτω άπό τήν άπελπισ ίαν σου. Θέλεις νά I είς τήν κοιλάδα τούς κώδωνας τής πόλεως προ- 
σοί ύποσχεθώ πράγμα, τό όποιον μέ κάμνει νά I κύπτοντας έκ τής Ομίχλης, καί τόν ποταμόν κατά 
ανατριχιάζω καί δταν τό συλλογίζομαι άκόμη;!τήν πεδιάδα ώς δφιν λευκόν ερποντα έπ ί τών

Καί ταύτα λέγω ν δ Τριστάνος, έκύτταξε τόν [χόρτων. Τά σπλάγχνα του συνεκίνήθησαν έκαμε 
άθλιον άδελφόν του· ή ώχρότης τοΰ θανάτου ήτοι βήμα πρός τόν αδελφόν έκτείνων αύτώ τήν χ ε ΐ-  
έγκεχαραγμένη έπ ί τών χειλέων του. Ιρα, θανατηφόρος δμως άδυναμία κατέσχε τήν καρδί-

— Ά γαπητέ μου ‘Ερρίκε, έφώναξε, παρά νά αν του· καί ήθέλησεμέν νά έπακουμβήστρ έπ ί τίνος 
σέ άφήσω νά χαθ^ς, προτιμώ μάλλον νά σοί πα-Iδένδρου, ά λλ ’ οί ωμοί του ώλίσθησαν καί έπεσεν· 
ραχωρήσω τά δίκαιά μου. Κάμε μου τήν χάριν νά I ‘Ο ‘Ερόΐκος, βλέπων μετά σπαραγμού καρδίας 
νυμφευθ^ς σύ τήν Β ιλχελμινην, καί έγώ μ ετα . Iτήν τελευτα ίαν τού άδελφοΰτου άγωνίαν διά νά 
βαίνω είς τήν Α μερικήν. Ιέπανέλθ^ είς τήν ζωήν, ήθέλησε νά προχωρή-

— Νά τήν νυμφευθώ έγώ ! άνέκραξεν δ ‘Ερ. Ισττ) πρός αύτόν, άλλά καί ούτος δέν ήδύνατο νά 
βίκος. Μέ παραχωρείς, να ι, τά δίκαιά σου, άλλά σαλεύσιρ. Κολυμβών δέ είς τό αίμα καί τούς 
δύνασαι νά μοί παραχωρήσ^ς καί τήν άγάπηνΙπόδας μόνον άκινήτους έχων, έκλονεΐτο κατά τδ 
της; Πρέπει νά άποθάνω, Τριστάνε, ή, αν μέ λυ-|λοιπόν σώμα ώς πάροινος.
πήσαι, άπόΟανε σύ! έπρόσθεσε μετά καταχθονίου!........................ ...
φωνής. Ναί! πρέπει i  εΐς έκ τών δύο μας νά ά- Ποιον εΐνε τό φάντασμα. . . . τό σκελετόν έ- 
ποθάντ)! Iκείνο, τό όποιον κατά τό λυκαυγές τής έσπέρας,

Έτρεμε δέ ή χειρ αύτού, κα ί έκτύπα τήν λα-1άποσπώμενον έκ τοΰ βάθους τής κοιλάδος, προ- 
βίδα τής θηρευτικής του μαχαίρας. Ιχωρεΐ πρός αύτούς; Άναβαίνει βραδέως τόν λό-

— Έ στω ! έφώναξεν ό Τριστάνος, ώς ήλεκτρι. φον, καί πρ6σέρχεται ήδη κατεσπευσμένφ μέν 
σθείς καί αύτός έκ τής παραφοράς τοΰ άδελ- I ά λλ ’ άσθενεΐ τφ  ποδί. · . .
οοΰ του! »  Εΐνε ή μήτηρ, ή γραία μήτηρ τών ούω άδελ-

Άμφότεροι δέ ήγέρθησαν ώς έξ αύτομάτου. φών! τήν έγνώρισαν δέ άμφότεροι διά τεθαμβω.
— Αύτό εΐνε τό μόνον μέσον! είπεν δ ‘Ερ-Ι μένων έφθαλμών, καί λέξεις τινάς ύπετραύλι- 

$ΐκος. y> σαν. . . . ‘Ως δι’ύπερφυσικής δέ δυνάμεως ό είς
Καί σπασάμενοι τάς μαχαίρας, ήρχησαν νάΙτούς πόδας έστηκώς, άφείς τόν τόπον ένθα ήτο

κτυπώνται μανιωδώς. Συνετισμένοι δμως δν.ΙοΙονεί καθηλωμένος, βίπτεται μεθ’δρμής ε ίς  τάς 
τες εΐς τήν μετ’ άλλήλων έξάσκησιν τών όπλων, άγκάλας του επ ί γής έξηπλωμένου αδελφού του 
δυσκόλως ήδη ήδύναντο νά έπιτύχωσιν δ ε ις  τόν μετ’ όλολυγμών.
άλλο ν δθεν καί ικανήν ώραν διήρκεσεν ή μά-Ι Περιπτυξάμενοι δέ άλλήλους καί τά  χείλη
χη αύτών, καί συνεχώς μάλιστα διέκοπτον αύ- [προσηλωμένα ό εΐς πρός τόν άλλον εχοντες, έκπνέ-
τήν άπαυδώντες έκ τοΰ μεγάλου κόπου. Ά λλάΊουσιν επ ί τών γονάτων τής μητρός τω ν, εΐς τό 
τά  κτυπήματα αύτών τόσον μανιώδη ίσ α ν , ώ^|ΐδιον αύτών αίμα κολυμβώντες καί τά δάκρυα·



Ό λίγα ς ήμέρας 1**τ * τίι σ<ψ6*ν τ0'5"0* 4 Υέ;
ρων Θωμάς *βρ|Α*ν»ος *χτ,δ»ύ·το είς τά πατριχώ
του μνημεία, άποΟκνίον έχ τής λύπης του, ή 2*
Βιλγελμίνη ‘Πρμάν»ου είσήρχετο είς τδ μονα-
στήριον διά νά μήν έξέλθιρ πλέον έπι ζωής της,
ήν άΦΐέοωσε τω Κυρίφ.

1 ·  *

ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ* ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ*·

( ’Ερανίσματα έχ διαφόρων π η γώ ν). 

ΧΑΡΤΗΣ.

4 ^ 1  άρχαιότεραι γραφαί άφ’ δσας γνωρίζο.| 
μεν είσ ί κεχ^αραγμέναι έπ ί λίθων, πλίνθων καί 
α γ γ ε ίω ν  τά ανάγλυφα τής Νινευίκαί οΐ οβελί
σκο». τής Αίγυπτου είσ ί τά άξιοπεριεργότερα 
μνημεία του είδους τούτου τής γραφής. Ά λ λ  
επίσης κατά τήν παναοχαίαν εποχήν έγραφον 
έπ ί χαλκού, μολύβδου, ορειχάλκου καί τών λοι
πών "μετάλλων, και ιδίως είς τήν ‘Ρώμην πρός 
διατήρησιν τών αρχείων του Κράτους. Οΰτως έπί 
Βεσπβσιανου πυρκαϊά άπετέφρωσε τρεις χ ιλ ιά 
δας τοιούτους μεταλλικούς πίνακας, διατηρούμε
νους είς τό Καπιτώλιον, έφ’ ών ήσαν κεχαραγ- 
μένοι νόμοι καί επίσημοι πράξεις. Επίσης εν 
μεγίστη χρήσει ήσαν at κηρώ ήλειμμέναι π ι
νακίδες, έφ’ ών έγραφον διά μικράς σιδηράς γ λυ - 
φίδος.

Ά λλά  ταΰτα πάντα τά είδη του μεταλλικού, 
ούτως είπείν , -χάρτου διεδέχθη ό πάπυρος ή μεμ
βράνη, δστις, επειδή έπεννοήθη το πρώτον καί 
παεεσκευάσθη είς τ ή ν  Πέργαμον, έλαβε το ονο. 
μα π ε ρ γ α μ η ν ή ς  χ ά ρ τ η ς  ή π ε ρ γ α μ η- 
ν ή. Κατεσκευάζετο δέ έκ παντός είδους δέρμα
τος τών ζώων, καί ιδίως τών προβάτων, καίήτο 
τριών ειδών, λευκός, κίτρινος κα ί ερυθρός ή πορ
φυρούς, έξ ών ό τελευταίος ήτο προωρισμένος 
διά τά Ιερά βιβλία. *0 Αίγυπτιακός πάπυρος 
κατεσκευάζετο έν αύτ^ τ^ Α ίγύπτφ  έκ τοΰ στε
λέχους καλάμου τινός, φυομένου εις τάς δχθας 
τού κάτω Νείλου, παπύρου καλουμένου, δνπερ 
σχίζοντες, έλάμβανον κατά λωρίδας τό εσωτε
ρικόν τού φλοιού, καί κολλώντες αύτάς εγκαρ- 
•ίω ς χωρίς ποτε νά προσθέτωσι περισσοτέρους 
τών δύο φλοιών, κατεσκεύαζον τούς διά γραφήν 
προσδιωρισμένους παπύρους ή χάρτας, ^οΐτινες 
πλάτος μέν είχον δύο ποδών μήκος δέ άπροσδιό- 
ριστον.

‘11 χρήσις τοΰ βαμβακερού χάρτου έν Ευρώ
πη, άο^αμίνη άπό τής Η' έξηκολούθησε μέχρι, 
τής αρχής τή< 1Δ' kx« το ν τ α ε τη ρ ί,δας· κατά δέ τα  
^508 ήρχηισβν νά κατασκευάζωσι χάρτην έκ λ ι 
νών £ακών. Περί δέ τής αρχής τής κατασκευής 
τοΰ χάρτου τούτου ούδεμίαν έχομεν σαφή γνω-, 
σιν, μή γνωρίζοντες ούτε τό δνομα τού έφευ- 
ρετοΰ ούτε τήν χώραν, είς ήν τό πρώτον κατε- 
σκευάσθη· ά λλ1 δμως έχομεν λόγους άποχρώντας 
ΐνα πιστέ ύσωμεν δτι έφευρέθη ύφ’ ‘Ελλήνων, 
οίκησάντων πλησίον τής πόλεως Βασιλείας έν 
'Ελβετία. ‘Η μεγάλη υπεροχή τούλινου χάρτου 
έπι τοΰ βαμβακερού παρέσχε τήν αφορμήν τού 
νά διακρίνεται κατ’ άοχάς διά τού ονόματος‘Ελ
ληνικού Βαλίνοι>, ή δέ προπαρασκευη βαμβακε
ρού χάρτου έπαυσεν άμέσως. Καί όταν μετά 
μίαν περίπου Εκατονταετηρίδα άνεκαλύφθη ό τύ 
πος, ήσαν ήοη συστημένα εις τάς πλειοτέρας 
χώρας τής Ευρώπης έργοστάσια ωραίου λινο- 
χάρτου, έτοιμου διά τήν διάδοσιν τών προϊόν
των τοΰ μεγάλου έκείνου μεταμορφωτοΰ κα ίπο- 
λιστοΰ, δηλονότι τού τύπου.

Πρώτοι οί ‘ Ελληνες έπεννόησαν τών εκ δακών 
και βάμβακος χάρτην, καί έξ αύτών παρέλαβο* 
τήν χρήσιν άμφοτέρο>ν τών είοών οί Λατίνοι. ‘ 11 
δέ έφεύρεσις τής τυπογραφίας έπενήργησεν αρ
κούντως είς τήν βελτίωσιν τοΰ χάρτου, καίτοι ή 
βιομηχανία αύτη άνεπτύχθη έπαισΟητώς περί τά 
τέλη τού παρελθόντος αίώνος. Τφ 47S9 έπεννο- 
ήθη ή πρώτη μηχανή, ή άντικαταστήσασα τήν 
τέως διά χειρών άνθρώπων γινομένην εργασίαν, 
καί άπό τού 48 44 έγένετο μεγάλη τελειοποίησις 
τών μηχανών τοΰ χάρτου και ιδίως είς Παρισίους, 
δπου διακόσιαι πεντήκοντα περίπου μηχαναί ερ
γάζονται σήμερον νυχθημερόν, διά νά προφθά- 
τωσιν είς τήν ύφήλιον τό άχώριστον τούτο του 
άνθρωπίνου βίου καί άπαραιτήτως άναγκαιον. 
προϊόν.

Ε πειδή δέ τά πρός κατασκευήν χάρτου ά- 
ναγκαιούντα £άκη καταντώσιν ήμέρα τ^ ήμέρ$ 
δυσεύρετα, είς δλα τά μέρη ένέκυψαν μετά δρα,- 
στηριότητος δπως άντικαταστήσωσιν αυτα δι’ 
άλλης υλης άφθονου* Έπεννοήθη όέ έσχάτως νέα 
τις μέθοδος, δι’ ής δύναται νά κατασκευασθτ) χάρ. 
της καί έξ αύτοΰ τοΰ παλαιού, άχρηστου καί 
γεγραμμένου χάρτου· τοΰτο δέ ουκ ολίγον θελει 
τυντελέσει είς αύξησιν τής άναγκαίοτάτης ταύ
της βιομηχανίας. Ά λ λ ’ ούχ ήττον βοηθητικη έ- 
στίν |ή έπινόησις κατασκευής χάρτου εκ φυτοΰ 
τινός, καλουμένοο έχινόποδος (όναγκάθου), ως και 
εκ τών^φλοιών δρυός τίνος εύρισκομένης έν Α« 
μερική.

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ.
«

ΑΙ τής λιθογραφίας ή εύρεσις, ώς πλεί- 
στων άλλων πραγμάτων, χρεωστεΐται είς τήν τύ
χην. Έζη περι τάς άρχάς τοΰ αίώνος τούτου έν 
Γερμανίφ μουσικός τις μικράς άξίας καί πτωχός,

4588 πρός κατάκτησιν τοΰ κράτους τής ’ Ελισά
βετ. Ούδέποτε οί Ά γ γ λ ο ι διέτρεξαν μ εγαλήτε- 
ρον κίνδυνον, ούτε έδειξαν μεγαλ^τέραν ευστά
θειαν, προσθετέον δέ ότι καί ούοέποτε ύπό τ ζ ς

ονομαζόμενος Άλοάζιος Σενεφέλοερ. Ούτος, συν- 
θ σας μίαν τών ήμερών φσμάτιόν τ ι τονισμένον, 
ήθέλησε νά τό χαράξω κατά τήν έν χρήσει τότε 
μέθοδον άλλ ’ ό τεχνίτης, πρός δν άπηυθύνθη, 
προκατειλημμένος ύπό τής φήμης τοΰ πτο>χοΰ καί 
άσημάντου μουσικού, καί ίοίο>ς άποθαρ^υνόμενος 
υπό τοΰ λ ίαν μέτριου έξωτερικού του, ήρνήθη νά 
άναδεχΟίρ τό έργον, φοβούμενος μήπως δέν πλη- 
£ ωθή. ‘Ο Σενεφέλδερ, δστις άπέδιδε μεγάλην 
τιμήν καί αξίαν εις τό πόνημά του ώς δλοι οί 
συγγραφείς, καί έθεώρει βεβαίαν τήν έκτήςδη- 
μοσιεύσεως αύτοξ) επ ιτυχ ίαν, άπεφάσισε νά τό 
έκδώσγ) μόνος του. Πλήν πώς νά πράξιρ, άφού ήτο 
ολως διόλου άπορος; ήμέραν καί νύκτα κατεγ ί. 
νετο είς τό σκέπτεσθαι, πλήν πάντοτε εύρίσκε» 
το περιπεπλεγμένος. ‘Ημέραν τινά , περιερχόμε- 
νος τάς οδούς τού Μονάχου, παρετήρησεν έπί τού 
τοίχου τής μητροπόλεως έπιτύμβιόν τ ι, κεχαρα- 
γμένον έν εΐδει άναγλύφου έπί πέτρας διά τοΰ 
νιτρικού οξέως· έπανελθών δέ άμέσως οΐκαδε, 
έπεδόθη είς τό έργον. Μετά πολλάς δοκιμάς καί 
απόπειρας, παρετήρησεν δτι τό τυπογραφικόν 
μέλαν προσεκολλάτο εξίσου είς δλα τά μέρη τής 
πέτρας, ιδίως δταν αύτή έχρίετο πρότερον ύπό 
πάχους τινός, καί δτι ή αύτή πέτρα μ ε^ ίω ς βρα- 
χείσα έγίνετο άνεπίδεκτος τοΰ μέλανος, ύπο- 
βαλλομένη είς έλαφρόν τι οξύ. ΑΙ παρατηρήσεις 
αύται τόν έπεισαν δτι ήδύνατο νά έλπίστρ περί 
τής έπ ιτυχ ίας τοΰ έργου χωρίς νά προστρέξ^ είς 
τό άνάγλυφον, καί ούτως έφευρέθη ή λιθογραφία.

‘ II άνακάκυψις αΰτη, γενομένη άκριβώς κατά 
τό Ί795, διεδόθη αύθωρεί έκ τής Γερμανίας είς 
τήν Γ αλλίαν καί Α γ γ λ ία ν , δπου, βελτιουμένη 
ήμέρ^ ττί ήμέρ$, έφθασεν είς βαθμόν τελειοποιή- 
σεως, δστις πολλάκις κινεί τόν θαυμασμόν ήμών.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΙ ΤΟΓ ΙΣΠΑΝΙΚΟΓ ΣΤΟΑΟΓ 
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κανέν μέρος τής Α γγλ ικ ή ς  Ιστορίας δέν 
άπαντάται θαλάσσιος πράξις, δυναμένη νά συγ- 
κριθ ί̂ πρός τήν καταστροφήν τοΰ ‘Ισπανικού στό
λου, τόν όποιον Φίλιππος & Ε' επεμψεν έν ετε*.

τύχης προφανέστερον έβοηθήθησαν.
Πολιτική άντιζηλία , ύπό θρησκευτικών διαφω

νιών ά ν α ρ ki  ιπίζομέ νη, παρεσκεύαζε πρό πολλοΰ 
τόν μεταξύ ‘Ισπανίας καί Α γ γ λ ία ς  πόλεμον 01 
έμποροι άμφοτέρων τών επικρατειών τοότων δΐ- 
εφιλονείκουν περί τών πρωτείων είς όλα τά έμ_ 
πορεία τοΰ κοσμου, καί οί μέν ‘ Ισπανοί ύπερεΐ- 
χον κατά τάς πρό πολλών έτών άποκτηθείσας 
θαλασσίους δυνάμεις, οί δέ Ά γ γ λ ο ι κατά τήν 
ευγενή δραστηριότητα καί τήν άκόρεστον αύτών' 
φιλοδοξίαν.

°Οσον δέ περί τών ηγεμόνων, Εκαστος αύτών 
είχε τήν άπόλυτον αύτοΰ πεποίθησιν. Καί ό μέν 
Φίλιππος παρίστα τόν μισαλλοθρησκότερον Λατι
νισμόν, ή δέ Ε λισάβετ τόν άποκλειστικώτερον 
Λουθηρανισμόν. ‘Ο μέν πρώτος παρέδιδε τούς α ί- 
ρετικούς είς τό λεγόμενον Ιερόν έταστήριον, κη- 

?ρύττων οτι μόνος ήθελεν έτοιμάσει πυράν διά νά 
καυσ^ τόν υΙόν του αύτόν, άν κατά τι έφαίνετο 
κλινών πρός τούς αιρετικούς· εκείνη δέ κατεδί- 
καζεν είς φυλάκισιν καί πρόστιμον τόν άπαξ μό
νον παρευρεθέντα είς Λατινικήν Ιερουργίαν, καί 
έτιμώρει τόν άμελοΰντα τό παραμικρότερον θρη
σκευτικόν λουθηρανικόν έθιμον διά προστίμου ε ί
κοσι λιρών στερλινών κατά μήνα. ’Εκτός τούτου 
συνέστησεν επιτροπήν κληρικών, οΐτινες έγνω - 
μοδότουν περί τών θρησκευτικών δοξασιών ένός 
έκαστου, έχοντες τήν έξουσίαν νά φυλακίζωσι 
καί νά στρεβλώσι τούς κατά τι πτα ίσαντας.

Αί άντίθετοι λοιπόν αύται δοξασίαι έγέννησαν 
τό μεταξύ τών δύο τούτων ήγεμόνων μίσος, τό 
όποιον ηύξησε καί έκ τινων πολιτικών άφορμών. 
Τφ Ί 578 ό Ά γγλο ς ναύαρχος Δάρκος έλεηλάτη- 
σε τά παράλια τού Περού, μετ’ όλίγον δέ 6 Φί
λιππος έβοήθησε τόν στρατόν, τόν όποιον όΔούξ 
τής Πάρμ^ς έφερεν είς βοήθειαν τών Ιρλανδών 
άνταρτών. Έν έτει 4585 Α γγλ ικο ί στόλοι προσ- 
έβαλον άνευ προηγουμένης ό'ιακηρύξεως πολέμου 
τόν "Αγιον Δομΐγκον καί τόν Καρθογένην, 4Ι- 
σπανικάς άποικίας, Sv έτος δέ μετά ταΰτα · 6 
αύτός ναύαρχος Δάρκος περιύβρισε τήν Λισσα- 
βώνα καί κατέστρεψε πλησίον τών Γαδείρων ό
λόκληρον στόλον φορτηγών πλοίων. Τοιαΰται α
τιμώσεις άπιρτουν έκδίκησιν, ό δε Φίλιππος μό
νην άνταξίαν ένόμισε τήν τής ’Α γγλ ία ς  κατά- 
κτησιν.

Καίτοι δέ άϊ ω ' έσας τάς Κάτω Χώ;:ας, ήτο 
δμως 4 ισχυρότερος τών ήγεμόνων διότι ούμό-



vov τήν ‘Ισπανίαν, τήν Νβάπολιν, τήν Σικελίαν, 
το Δουκάτον του Μιλάνου καί τήν Φραγκικήν Κ ο. 
μητείαν κατείχε, άλλ ’ ήρχε καί τής Τύνιδος, τοΰ 
Όράνου, του Πρασίνου άκοώτηρίου, τών Καναρίων 
νήσων καί πλέον του ήμίσεος τής ’Αμερικής· 
Ουτω λοιπόν διά τήν κατά τής Α γγλ ία ς  εκστρα
τείαν έφώπλισε τον φοβερώτερον τών στόλων, 
τών μέχρι τής εποχής εκείνης πλευσάντων είς 
τον Ωκεανόν. Συνέκειτο οέ ου"'ς έξ I ·»2 πλοίων* 
ών έπέβαινεν άποβατικός στρατός είκοσι χ ιλ ιά 
δων άνορών, μέλλων πρΑς τούτοις νά παραλαβή 
εκ τής Φλανδ:ίας άλλα- είκοσι πέντε χιλιάδας 
εμπείρων στρατιωτών, διοικουμένων ύπό τοΰ Α 
λεξάνδρου Φαρνεσίου. Τέλος όοίδεκακισχίλιοι Γάλ
λοι συν/;0ροίσ0ησαν εις τήν Νόρμα νοίαν όπως ο
ν ωΟώσι μετ’ αύ^ών.

‘Ο φοβερός ούτος στόλος έκλήθη προσφυέστατα 
‘ II α ή τ τ η τ ο ς  ‘Α ρ μ ά ο α. Κατά κακήν του τύ- 
'/ην δμως αΐ φοίεραί αυται παρασκευαι, ς.ναοα- 
λοΰσαι τήν εκστρατείαν, έοωκαν καιρόν εις τούς 
Ά γγλο υς  νά λάβο)σι μέτρα προς άμυν«ν. ‘ II 
κλεινή βασίλισσα Έλιοάοετ ο'.ενρε^ε μόνη τήν 
επικράτειάν της ΐνα ένΟαρρύνβ τόν λαόν πρός 
τήν άντίστασιν, παρατάςασα οέ είς τό Τίλβού- 
ρειον πεοίον όσους στρατιώτας ήδυνήθη νά συ
νάθροισή, έπεΟεώρησεν αύτούς έφιππος, διακη- 
ρττουσα ότι αύτή ή ιδία έμελλε νά βαδίστρεπί 
τούς πολεμίους.

Δεκατετρακισχίλιοι ν αυται, τούς όποίους εν/εν 
ή Α γ γ λ ία , έπεβιβάσθησαν έπί I Ι ί πλοίων, τών 
όποίων τά μεγαλήτερα ήσαν χωρητικότητος τρι. 
ακοσίων τόνων εν οέ μόνον, Θ ρ ί α μ β ο ς  καλού- 
ι/.ενον, έφερε 40 τηλεβόλα. Ά λ λ ’ ό στόλος ούτος, 
ό υλικώς μικρός ών, ήτο πνευματικώς μέγας, 
πράγμα ΐσοσταθμίζον τήν υλικήν δύναμιν καί 
πολλάκις άντικαΟιστών αύτήν. Έδιοικεΐτο δέ ύπό 
τών άρίστων τής εποχής ναυτικών, τοΰ Δάρκου, 
Χαυκίνου, Φρειβισερίου και τοΰ Καρόλου ‘Οβάρ- 
δου. 01 ‘Ολλανδοί ώπλισαν καί αυτοί 90 επικου
ρικά πλοία, τά μέγιστα τοΐς Ά γγλο ις βοηΟή-
σαντα.

Τήν ά ή τ τ η τ ο ν  ‘Α ρ μ ά δ α ν  έμελλε νά δΐ- 
οικήστρ ό Μαρκέσιος τής Σαντακρούζης· ά λλ ’ ε
πειδή αύτός άπέθανε κατά τάς προετοιμασίας, ή 
ναυαρχίαέοόΟη είς τον Δούκα τής Μεδίνας Σιδο- 
νεας, ναύτην αύλικόν, άνδρα άμαΟή καί αλαζό
να. ‘Ο Σαντακρούζης άποθνήσκων παρώτρυνε νά 
κύριευσωσι λιμένα τινά Βρεττανικόν, εις τόν ό
ποιον να καταφεύγωσιν έν περιπτώσει τρικυμίας 
η αποτυχίας, ό δέ Δούξ τής Π άρμης πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον έπρότεινε τήν άλωσιν τής Φλεσίγ- 
γης· άλλ ’ ό άλαζών καί άπειρος ναύαρχος, κηρύ-

;ας ανωφελή τήν τοιαύτην προφύλαξιν, άπέπλευ- 
σε τήν 19 Μαΐου 1588.

‘Ο Φίλιππος έΐδέν αύτόν άποπλέοντα έπ'φρμέ- 
νος ύπό μεγάλων ελπίδων, καίτοι ή άνάμνησις 
τού παρελθόντος ώφειλε νά χαταστήσ^ αύτόν ου- 
σπίστότερον, διότι ποτέ δέν ηύτύχησε κατά θά
λασσαν. Έ/.τός τής εκστρατείας τού Κυλίου, 
ήτις τοσούτον όλέΟριον έλαβε τέλος, εΐδεν, έ π ι-  
στρέφων έκ τών Κάτω Χωρών, ολόκληρον στόλον 
καταποντισΟέντα ύπό τής τρικυμίας, μετ’ αύτοΰ 
os συναπολλυμένην καί ολόκληρον τήν περίφη- 
μον συλλογήν τών εικόνων, τών συλλεγεισών 
υπό Καρόλου τού έκ τής Φλανδρίας καί "Ι
ταλίας.

hil α ή τ τ η τ ο ς  ‘Α ρ μ ά δ α  δέν ύπήρξεν εύτυ- 
χεστέρα· διότι, καταληφθεΐσα ύπό δεινού κλύδω„ 
νος παρά τήν Φινστέρειον άκραν, άπώλεσε πολ- 
λά πλοία εις τάς άκτάς τής Γαλ) ίας. Αιχμά
λωτός τ ις Ά γγλο ς , φυλακισμένος εις έν τών 
πλοίων, διήγειρε τούς συνεταίρους του είς έπα- 
νάστασιν, καί κυριεύσας τό πλοΐον προσέλαβε 
δύο ετεοα, τά όποια καταλαβών έκ τού συστά.I
δην, κατέφυγεν ε ΐς  τινα τών λιμένων τής Γαλ-. 
λ ίας. ‘Ο ναύαρχος, βλέπων τόν στόλον άκρω- 
τηριασμένον καί συνελΟών έκ τής τυφώδους αυ
τού πεποιΟήσεως, προσωρμίσΟη εΐς τόν λιμένα 
τής Κορώγνης, ένθα έμεινε τρεις εβδομάδας έπα- 
νορθών τάς ζημίας του.

Τό πρώτον τούτο δυστύχημα άνηγγέλθη είς 
τ ή ν ’Ελισάβετ ώς παντελής τού εχθρού καταστρο
φή, καί άμέσως αυτη διώρισε τόνt αφοπλισμόν 
τού Α γγλ ικο ύ  στόλου. Ευτυχώς δμως ό Κάρο
λος ‘Οβάρδος δέν ύπήκουσε προθύμως, καί μ ετ ' 
ολίγον ήκούοΟη ή έκ νέου έμφάνισις τού ‘Ισπα
νικού στόλου. Θύμα καί πάλιν τής Ιδίας άμα- 
Οείας καί τής τών κυβερνητών του γενόμενος 6 
Λούξ τής Μεδίνας, έξέλαβε τήν Λεζάρδειον άκραν 
άντί τής ‘Ραμείου, έχρονοτρίβησε διώκων Α γ 
γλικά τινα πλοία διαφυγόντα αύτόν, καί διηυ- 
Ούνθη τέλος πρός τήν Γαλλίαν καί Φλανδρίαν ϊ -  
να παραλάβτρ τά δύο στρατιωτικά σώματα, ττρ 
συνδρομή τών όποίων έμελλε νά κατακτήσ^ τήν 
Α γ γ λ ία ν  ‘ II πορεία του δμως ήτο βραδεία κα ί 
άνισος· καταδιωκόμενος ύπό τοΰ εχθρού, τοΰ ό
ποίου τά ελαφρά πλοία ήνώχλουν αύτόν, ά π ε- 
χωρίσΟη τής οπισθοφυλακής τήν 24 ’Ιουλίου καί 
ήναγκάσΟη νά τήν περιμείντρ. Μετά εξ ήμέρας ή 
α ή τ τ η τ ο ς  ‘Α ρ μ ά δ α ,  μήδυνηΟεΐσα νά φΟά„ 
σγ, λιμένα τινά τής Φλανδρίας, προσωρμίσΟη είς 
τό Κάλαισον άπερισκέπτως.

ΑΙ άκταί αυται ήσαν άγνωστοι εΐς τούς ‘Ι
σπανούς, 4 ούρανός προεμήνυε καταιγίδα, οί δέ

ι» αυται κακώς διοικούμενοι έδειλίασαν. Τήν νύκτα 
πυρπολικά, τών Ά γ γ λ ω ν  σφεθέντα εύο*τό- 
χως, διηυθύνθησαν εις το μέσον τοΰ στόλου, καί 
οι πλοίαρχοι πτοηΟέντες έκοψαν τάς καμήλους, 
πειρώμενοί δπως απομακρυνθώ^ τής ξηρας- Είς 
τόν ταχύν καί βεβιασμένον αύτόν άπόπλουν πολ
λά πλοία συνεκρούσΟησαν, τήν δε πρωίαν όλά
κληρος ό στόλος εύρέθη διεσκορπισμένος καί κα
κώς έχων κατά μήκος τών Γαλλικών ακτών. Οί 
Ά γ γ λ ο ι προσέβαλον αύτούς εις πολλά μέρη, κυ
ρίως δμως πλησίον τής Κραβελίνης. ‘Ο άνεμος έ
πνεε κατά τ ώ ν ‘Ισπανών, οΐτινες άπώλεσαν πλοΐά 
τινα  έπ ί τών £ηχών υδάτων, τών παρά τάς έκ- 
έολάς τοΰ Σκάλδου ποταμού (Eseamf).

Έ ν τούτοις, επειδή αί Ά γ γ λ ικ α ί δυνάμεις ή 
σαν πολλά όλίγα ι, μέγα μέρος τής Ά  ρ μά  δ α ς 
ήδυνήθη νά διαφύγτ, τόν νέον αύτόν κίνδυνον 
καίτοι δέ άπωλέσασα 45 πλοία, ήτο δμως εισέτι 
αξιόμαχος· Ά λ λ ’ ό Δούξ έδείχθη δειλός καί έν_ 
ταύτφ  ανεπιτήδειος, διατάξας τήν άποχώρησιν 
διά νά άποφύγγι τούς αντιπάλους του, κα ί πρδς 
τούτο διέταξε νά παραλλάξωσι τάς Όοκάδας νή
σους. Άφοΰ δμως εισεχώρησεν έντός τών άγνώ - 
στων καί τρικυμιωδών εκείνων θαλασσών, δέν τφ 
έμεινε πλέον ελπ ίς σωτηρίας. Δεκαεπτά πλοία 
έρ> £>ίφΟησαν ύπό τοΰ κλύδωνος είς τάς Ίρλανδικάς 
άκτάς, όπου οι διασωΟέντες τών ‘Ισπανών έφο- 
νεύΟησαν πολλά δέ άλλα  πλοία συνετρίβησαν έ
π ί τών Σκωτικών σκοπέλων. Τέλος πάντων οτε 
ή α ή τ τ η τ ο ς  ‘Α ρ μ ά δ α  ήδυνήθη νά φΟάσγ, 
είς τόν λ ιμένα  τοΰ ‘Αγίου Άνδρέου, συνέκειτο 
μόνον άπό τεσσαράκοντα πλοία! ‘ Τπελογίσδη δέ 
δ.τι ή ‘Ισπανία έχασεν εΐς τήν Ικστρατείαν ταύ
την περίπου υπέρ τά έκατόν εΐκοσιν εκατομμύρια 
φράγκων.
1 1 Τήν εΐδησιν τής καταστροφής ταύτης μαΟών ό 
Φίλιππος περιωρίσΟη εΐς τό νά ύ τ ζ η :  αΈ γώ κατά 
τών Ά γ γ λ ω ν  έξεστράτευσα καί όχι κ α τ ά  τ ώ ν  
σ τ ο ι χ ε ί ω ν .  »  Μετά δέ ταΰτα διέταξε νά κά- 
μωσι προσευχάς καί λιτανείας πρός εύχαρίστησ 
το ύ4Τψίστου δτι έσωσε πλοΐά τ ινα , γράψας συγ
χρόνως πρός τόν Πάπαν τήν έπομένην άξιοση. 
μείωτον επιστολήν:

β: ΜακαριώτατεΙ Ένόσφ είμαι Κύριος τής πη- 
c γής, ώς ούδέν λογίζομαι τήν άπώλειαν τοΰ 
<c βύακος. Εύχαριστώ τόν °Γψιστον τοΰ κόσμου 
oc διαιτητήν, δστις μέ κατέστησεν ικανόν νά δι
α ορθώσω εύκόλως δυστύχημα, τό όποιον οί έχ- 
cc Οροί μου πρέπει νά άποδώσωσιν εΐς τά  ύπέρ 
cc αύτών συμμαχήσαντα στοιχεία. »

‘Η χαρά τών Ά γ γ λ ω ν  ήτο άνάλογος τοΰ κιν
δύνου, τόν όποιον άπέφυγον τήν δέ νίκην έώρ-

ασαν διά πανηγύρεως, πολλά παραπλήσιας πρός 
τούς θριάμβους τών ‘Ρωμαίων. Νομισματόσημον 
έκόπη, φέρον τήν επιγραφήν Dux fcmilia faeti 
(Γυναικός άρχηγούσης, ταΰτα πέπρακται). Ά λ λ ’ 
δ πρεσβύτερος εφημέριος τοΰ ‘Αγίου Παύλου υπ
έδειξε ν έπιτηδείως είς τήν βασίλισσαν τήν α
σεβή ύπερηφανίαν τής επιγραφής ταύτ/,ς, λα - 
βών ώς θέμα τοΰ λόγου του τό έξής Γραφικόν 
6ητόν: α: Έάν μή Κύριος φυλάξτ, πόλιν, μάτην 
ήγρύπνησαν οί φρουρούντες. »  ‘ 11 Ε λισάβετ, 
έννοήσασα τό άτοπο ν τοΰτο, διέταξε νά κόψωσιν 
έτερον νομισματόσημον μέ τήν έςής επιγραφήν: 
AITavit l)eus el clissipaatar (Έρύσησε Κύριος καί 
οιεσκορπίσθησ α ν .)

‘IT καταστροφή τής ά η τ τ ή τ ο υ ‘Α ρ μ ά δ α ς  
ητο ωσαύτως έξεικονισμένη έπί τίνος τών τοί. 
χων τοΰ Κοινοβουλίου, ά λλ ’ άπωλέσΟη κατά τδν 
τελευταιον αύτοΰ εμπρησμόν. Πάντες οί σύγ
χρονοι ποιηταί έψαλλον τήν ά λ λ ο ί ω σ ι ν  τ α ύ 
τ η ν  τ ή ς  δ ε ξ ι ά ς  τ ο ΰ  ‘Υ ψ ί σ τ ο υ  δι’ φσμά. 
των σωζομένων μέχρι τής σήυ.ερον. Ιδού στρο- 
φαί τ ινες, ευρισκόμενα»· εντός συλλογής τινός 
δημοτικών τής Α γ γ λ ία ς  ^σμάτων:

cc IIαΐ! πόσα πλοία βλέπεις εις τήν επιφάνειαν 
τής θαλάσσης, καί πόσας μεγάλας σημαίας;

— Τά πλοΐα εΐνε ώς ή άμμος τής θαλάσ
σης, α ΐ δε σημαΐαι περισσότεραι άπό τούς σκού
φους τών ναυτών τοΰ στόλου μας. Έχουν τόσα 
Ιστία, όσα πτερά έχουσιν οί ιχθύες τής Μάγχης, 
κα ί τόσα καννόνια, όσους άδάμαντας φέρει ή ά
σπιλος βασίλισσά μας κατά τάς έορτασίμους ή
μέρας· cl ναΰται αύτών εΐνε τόσοι, δσους ποτέ 
κανείς δέν έφαντάσΟη.

— Καί ποιοι έρχονται κατ’ αύτών;
— Τά μικρά πλοΐα τής Α γγλ ία ς , τά όποια 

όμοιάζουν μέ θαλάσσια πτηνά.
— Έ πειτα ;
— 01 καλοί μας φίλοι άνεμοι καί τά αλμυρά 

κύματα.

— <ε Παΐ, τ ί βλέπεις τώρα;
— Βλέπω τά συντρίμματα τών ‘ Ισπανικών 

πλοίων, καπνίζοντα ώς τά έν άγρφ καιόμενα 
άχυρα. Βλέπω τά κύματα, τά όποια σύρουσι με
ταξύ των σημαίας καί πτώματα ναυτών.

— Έκεΐ δέ μακρύτερα τ ί βλέπεις;
— Τήν ένδοξον σημαίαν τής ’Α γγλίας, περι. 

φερομένην μόνην έπί τών θαλασσών, ώς 4 "Ηλιος 
περιφέρεται μόνος εΐς τόν ούρσνόν! »

‘Ρ.
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ό Δωρικός, ό Ιωνικός καί ό Κορινθιακός. - 
τ ρ ε ι ς  σειράς κωπών έλουσα ι άρχαίαι νήι

SVllHIJiTA.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 3· — Είς τήν μυθολογίαν καί τήν 

Ιστορίαν τών αρχαίων ‘Ελλήνων καί ‘Ρωμαίων 
παρατηροΰμεν δτι 4 3 επέχει σημαντικόν τοπον:

ΑΙ τ ρ ε ι ς  Χάριτες, ή τ ρ ί α ι ν α  του Ποσει. 
δώνος, 4 τ ρ ίπ  ο υ ς τής χρησμφδοΰ τών Δελ
φ ώ ν . - - !1 ρ ε ι ς  άντίζηλοι θεαί ήριζον περί του 
ύπό του Πάριδος δοθέντος μήλου. — ΛΙ τ ρ ε ι ς  
Μοΐραι, αιτινες ήσαν καί τ ρ ε ι ς  άδελφα ί.— 01 
τ ρ ε ι ς  τού ”Αόου οικασται, Λιακός, Μινως και 
‘Ραδάμανθυς.—01 τ ρ ε ι ς  τοΰ Κρόνου υιοί.—Οί 
τ ρ ε ι ς  Μεσσηνιακοί πόλεμοι καί οί τ ρ ε ι ς  Μη
δικοί.— 01 τ ρ ε ι ς  μεγάλοι Έ λληνες τραγικοί 
ποιηταί, Αισχύλος, Σοφοκλής καί Ευριπίδης.— 
01 τ ρ ε ι ς  ’Ολυνθιακοί τοΰ Δημοσθένους. — 01 
τ ρ ε ι ς  ρυθμοί τής ‘Ελληνικής αρχιτεκτονικής,

Λί
νηες ή/Ί · *»

τ ρ ι ή ρ ε ι ς, κτλ.
Τ ρ ε ι ς  αί μεγάλαι μάχαι τοΰ ’Αλεξάνδρου, 

ή έν Γρανικφ, ή έν Τσσφ καί ή έν Άρβήλοΐς. 
— Τ ρ ε ί ς  αί νίκαι τοΰ ’Αννίβα, ή έν Τρασιμέν^, 
έν Τραβία καί έν Κάνναις.—Λί τ ρ ε ι ς  λέξεις 
τοΰ περίφημου δελτίου τοΰ Καίσαρος: cc ΤΠλθον, 
είδον, ένίκησα!»—‘II τ ρ ι α ν δ ρ ί α  τών ‘Ρωμαί
ω ν.—Λί τ ρ ε ι ς  φυλαί, είς ας διήρεσεν ο ‘Ρωμύ- 
λος τήν ‘Ρώμην. — Οί τ ρ ε ι ς  ‘Οράτιοι καί οί 
τ  ρ ε ι ς  Κουριάτιοι, κτλ.

Είς ταΰτα προσΟετέον καί τά έξής: Τ ρ ε ι ς  
είσίν αί μεγάλαι φυλαί τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
ή Καυκασία, ή Μογγολική καί ή ΛίΟιοπική· 
τ ρ ί α  δέ καί τά πρώτιστα νρώυ,ατα αύτών, τοI I 4
λευκόν, το μέλαν, καί το ελαιώδες ή χαλκοει
δές.—Τ ρ ε ί ς  αί διαιρέσεις τοΰ χρόνου, τό πα
ρελθόν, τό παοον καί τό αέλλον.—Τ ρ ε ι ς  αί 
δυνάμεις τής ψυχής, \6 διανοητικόν, τό αισθη
τικόν καί τό βουλητικόν.—Τ ρ ι π λ  ο ΰ ς ό ανθρώ
πινος λόγος, ενδιάθετος, προφορικός καί γραπτές. 
—Τ ρ ε ι ς  αί τοΰ ανθρωπίνου βίου ήλικίαι, έφη- 
βία, άνδρική ήλικία καί γήρας.— Τρ ί α τά τής 
φύσεως βασίλεια, τό ζωικόν, τό φυτικόν καί τό 
τών ορυκτών.—Τ ρ ε ί ς  αί διαιρέσεις τής παγ
κοσμίου Ιστορίας, αρχαία, μέση καί νεωτέρα.— 
Τ ρ ε ι ς  οι τόνοι τών λέξεων έν τ^ γραμματική, 
οξεία, [βαρεία καί περισποψένη. — Τ ρ ι ώ ν  ε ι
δών γωνίαι έν τή Μαθηματική, ορθή, οξεία καί 
αμβλεία.—Τ ρ ί α τά μεγάλα ήφαίστεια όρη τής 
Ευρώπης, ή Έκλα, ή Α ίτνα καί τό Βεζούβιον. 
—Τ ρ ε ι ς  οί μεγάλοι τραγικοί ποιηταί τών Γάλ
λων, Κορνήλιος, ‘Ρακίνας καί Βολταΐρος, κτλ .

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ‘Γπάρχει έν ’Α
μερική, τγ( πατρίδι ταύτιρ τών παραδοξοτέρων 
αίρέσεων, τάξις ανθρώπων, π ιστευόντων έν π ε -  
ποιθήσει είς τήν υπαρξιν άοράτων ϋντων, μεθ* 
ών δύνανται νά συγκοινωνώσιν έλευθέρως καί νά 
συνδιαλέγωνται· διό καλούνται ά γ ω γ ο ί  τ ώ ν  
ά ο ρ ά τ ω ν .  Είς τήν πλάνην ταύτην βλέπομεν 
ένίοτε ύποπίπτοντας άνθρο>πους έκ τών π επ α ι
δευμένων, ώς έκ τών έξής γ ίνετα ι δήλον:

‘ II περίφημος δεσποσύνη Έσθήρ Στανόπη έπ ί. 
στευε σταθερώς ότι τά στοιχεία τοΰ παντός γ έ -  
μούσι πνευμάτων, έπιτηρούντων καί όδηγούντων 
τά διαβήματα καί τά έργα τών άνθρώπων. Τήν 
περιστοιχοΰσαν ήμάς ατμόσφαιραν καί τήν γ ή ν , 
έφ’ ής βαίνομεν, έθεώρει γεμούσας λεπτώ ν καί 
αερίων υντων, ύπό τΛν όποιων υπερασπίζονται 
οί άγαΟοί καί σοφοί καί άνταμείβονται διά τό 
μειλίχιον καί τήν φρόνησιν τής τε διαγωγής κ α ι 
τών πράξεων αύτών, παιδεύονται οέ καί π αρ α . 
βλέπονται οί πονηροί καί άπαίδευτοι, καταδικα - 
ζόμενοι είς παμπληθή πάθη καί δυστυχήματα, 
cc Ποτέ δέν κινώ τόν πόδα, έλεγεν ένίοτε ή δε
σποσύνη Έσθήρ, χωρίς νά έπικαλεσθώ τήν πα 
ρέμβασιν καί έπιτήρησιν τών φυλάκων τούτων 
αγγέλω ν, καί ποτέ δέν βλέπω άπερίσκεπτόν τ ι .  
να κρούοντα τήν κεφαλήν αύτοΰ κατά έπ ισ τυ . 
λίου, χωρίς νά φαντασθώ δτι συνέτριψέ τ ινα  λ ε 
πτά μέλη τούλεπτοΰ αύτών σώματος. Καθώς δέ 
πολύτιμόν τ ι ύάλινον σκεΰος τίθετα ι κυρίως ε ίς  
Οέσιν, είς ήν δέν υπάρχει κίνδυνος τοΰ νά άνα_ 
τραπή ευκόλως, ουτω καί τά πνεύματα ταΰτα  
κυρίως άναπαύονται είς θέσεις δπου αί κινήσεις 
ήμών δέν φΟάνουσιν δπως τά βλάψωσι. Καί κα
θώς ό πτύων έν Οαλάμφ προσέχει δπως μή π τύ -  
σιρ έπί τών επ ίπλων, ουτο) χρεωστοΰμεν ΐνα  προ. 
σέχωμεν μή αίχειρονομίαι καί περιστροφαί ήμών 
προσβάλλωσι τά αόρατα ταΰτα όντα, ατινα πρέ
πει νά προϊδεάζωμεν ΐνα  παραμερίζωσιν.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΟΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. 
—‘Οέρως εινε σκιά πρωινή, σμικρυνομένη κατά 
βαθμόν της προόδου τής ήμέρας· ή δέ φ ιλ ία , 
σκιά έσπερινή, ήτις μεγεθύνεται καθ’ δσον ό ή 
λιος τής ζωής κλίνει πρός^τήν δύσιν αύτοΰ.

‘Ο Φοντενέλλος λέγε ι δτι ή ήλικία  τών γ υ 
ναικών είνε μυστικόν, τό όποιον αύτα ι κρατοΰσιν 
άπαραβίαστον, καί πρέπει νά ^νε τό μόνον μυ
στικόν τ ω ν  διότι τά πάντα σοί έ ξομολογούνται, 
τάς οίκιακάς των υποθέσεις, τά  συμβάντα τής 
νεότητόςτων, αύτούς άκόμη τούς ερωτάς των, 
ούδέποτε δμως τήν ήλικίαν των·

l+i * r ·/

Η ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ.

Γέρων τις tcov δνηλατών, ένα καιρόν καί χρόνον, 
μέ τον υίόν του ηλαυνε τόν γέροντά του ονον.
Έ νφ  λοιπόν έβάδιζον ονος και ονηλάτης,
— cc Καλέ χαρ& ’ς τήνγνωσίν σου! τω λέγει διαβάτης*
“  πεζός συ νά δδοιπορης μετάτοσούτου πόνου,
(< πρός ευκολίαν των ποδών του προσφιλούς σοι ονουί »
Καί πρός διόρύωσιν εύΟυς του λάθους τοΰ μεγάλου, 
ό γέρων άνεοίβασεν ΙπΙ του Βουκεφάλου 
τόν συμβαδίζοντα υίόν, και κύπτων καί βραδέως 
ΙγγύΟεν παρακολουθεί δ τλημιον γηραλέος.
— cc Χαρά ’ς τό προκομμένο μου! άλλος τ ι ς  διαβαίνων, 
α  τόν γέροντα πατέρα του, λέγει, τόν καϋμένον
“  δέν έλυπηθη, καί πεζόν τόν βλέπει νά βαδιζη,
“  κ’ επι τοΰ ονου του αυτός φαρδύς πλατύς καθίζει! , ,  
Άκουσας τήν έπίπληςιν δ γέρων, τόν λαμβάνει 
άπο^τοΰ ονου και αυτός Ιππεύει. —  ι * Πλήν δέν φθάνει,
“  ώ γέρον, ή σκληρότης σου; καί τρίτος άλλος φίλος 
Π Ιφώνησε· τέτοια ψυχή δέν εχει ούδ’ δ σκύλος!
“  Άπό τόν κόπον τό παιδί τά γόνατα λυγίζει,
“  κ’ αύτός ε’πΐ τοΰ ονου του την π^παν του καπνίζει 1 , ,
Μόλις τόν ψόγον ήκουσεν δ εύπιστος μας γέρο>ν# 
και τόν υίόν όπίσω του ενόμισε συμφέρον 
ν’ αναβιβάση παρευΟύς* καί κατορΟώσας τοΰτο, 
εις τό μικρόν χωράφι του βραδέως εύο^δοΰτο.
—  u  Καλέ, ’δικός σας είν1 αυτός δ ίνος; τί σκληρότης! 
τω λέγει κ' ένας τέταρτος έχέφρων γνωμοδότης·
“  μέ φαίνεται δρΟότερον οί δύο σας ’ς τόν ωμον 
*4 να πάρετε τό ζωόν σας ’ς τόν ίσον τοΰτον δρόμον,
“  παρά νά τό σκοτιόσητε μέ τό διπλοΰν σας βάρος.

“  Συγγνώμην γΐά τό θάρροςI ,,
— tl Μάλιστα, είμαι πρόθυμος ν’ άρέσκιο ’ςτόν πλησίον* ,, 
εΤπεν δ γέρων, κχι εύΟυς τοΰ ονου με σ/οινίον
τους πόδας δένουν κ ’ εις αύτους παχυ £αβδ(ίον χώνουν, 
και δ πατήρ μέ τόν υίόν ’ς τους ώμους τόν σηκοινουν.
Πλήν μόλις εις τήν γέφυραν Ιπάνιο εΤχον φΟάσει, 
καί δ καλός μας Μέντιος, Οέλο>ν νά ήσυχάση, 
κόπτει ταΐς καλτσοδέταις του καί, πλούφ! μέσα ’ζ τό £εΰμα 
πίπτει μέ πάταγον σφοδρόν· (αύτό δέν εινε ψεΰμα!)
Ό  γέριον δ ’δ ταλαίπωρος, λυπούμενος βαρέως, 
μόνος εις τό χωράφι του έπέστρεψε ταχέο)ς, 
πλήν εμαΟεν είς τό έςης τοΰ Γιάννη και τοΰ Κώς-α 
νά μήν άκούη συμβουλάς. — Φίλτατέ άναγνιοστα, 
οίίτο3 κα\ σ  ̂νά φέρεσαι καί ν’ άγεσαι υπ’ άλλων 
μή θέλε, τόν αυχένα σου άκρίτιος υποβάλλων 
είς τοΰ τυχόντος τάς πολλάς κουτσοπαρατηρησεις,
«λλ’ ν/i πάντα σταΟεράς καί άνδρικάς θελήσεις.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ Κ Α Ι ΑΣΤΕΙΑ.

Μάντις Πέρσης προεΐπε τόν θάνατον εις τ ιν α  
γυναίκα, τήν όποίαν ήγάπα 4 βασιλεύς. Πληρώ. 
Οείσης δ’ ώς έκ τύχης τής προρ^ήσεως, 4 ή γ ε . 
μών συνέλαβε τήν άπόφασιν νά καύσιρ τόν κακό- 
μαντιν τοΰτον διό καλέσας αύτόν, <t Σύ, τφ  e l- 
πεν, δστις δλα τά γνωρίζεις, δύνασαι νά προΐδ^ς 
καί πότε Οά άποθάντρς; — Τρεις ήμέρας πρό τής 
Μεγαλειότητός σου, λ άπήντησε πάνυ εύφυώς ό 
μάντις, δστις ύπωπτεύθη τήν παγίδα, ήν ήτοι. 
μάζετο νά τψ  στήστρ 4 βασιλεύς.

-'O C T '-
Γασκόνος τις έκαυχάτο διά τήν άνδρίαν του, 

άλλ ' δτε έδόθη περίστασις νά τήν δείξτρ τόν ε ί .  
δον φεύγοντα. — cc Ποΰ είνε λοιπόν ή άνδρία 
σου; τόν ήρώτησεν είς Παρισινός. — Είς τούς 
πόδας μου! »  άπεκρίθη.

Μελφοός τι̂ ς τοΰ θεάτρου παρεπονεΐτο είς Ιε
ρέα δτι δέν τφ  έδιδον τακτικά τόν μισθόν, τόν 
όποιον έκέρδησεν ώς σιτηρέσιον διά τών προτερη
μάτων του .— <χ Μή δά τόση βία, Κύριε! έπανέ- 
λαβεν 4 επίσης λησμονηθείς Ιερεύς· εχε όλίγην 
υπομονήν, διότι νομίζω δτι εινε δίκαιον οί κλα ί- 
οντες, νά προηγούνται έκείνων οΐτινες γελώ σι. »

Γασκόνος καί Παρισινός ήριζον μεταξύ των 
καί κατήντησαν είς διαπληκτισμούς· όταν έπ ί 
τέλους τούς έσυμβίβασαν,, άποτανθείς· 4 πρώτος 
πρός τόν άντίπαλόν του, cc Ει»αι εύτυχής, τφ  
λέγε ι, διότι μέ ευρίσκεις είς ήρεμον δ ιάθεσιν 
ένα λόγον άκόμη άν έλεγες, ήθελον μεγάλως 
παρ^ργισθή, καί θά μέ ήνάγκαζες νά σε ερόι- 
πτον τόσον υψηλά, ώστε εως ού καταβ^ς είς τήν 
γήν ήθελον σέ φάγει αί μυίαι! λ

- 'τ ο α ρ -  φ
Παρεκάλεσέποτε τόν περίφημον Ά γγλο ν  ζω 

γράφον Όθγάρτον γέρων τις jtoX  φιλάργυρος εύ . 
πατρίδης νάτφζωγραφήστρ έπί κεφαλής τής με
γάλης κλίμακος τής οικίας του τόν στρατόν τοΰ 
Φαραώ κατά τήν διάβασιν τής Έρυθράς θαλάσσης . 
Ε πειδή δέ 4 φιλάργυρος κατ’ούδένα τρόπον σ υ γ -  
κατετίθετο νά πληρώσ^ πλέον τοΰ ένός τρίτου 
τής άξίας τής, είκόνος καί έπέμενεν, είς τοΰτο μέ 
τήν μεγαλ^τέραν γλισχοότητα, έξευτελ ίζων τ 
εργον ώς μηδαμινόν, δ Όθγάρτος δυσηρεστήθη 
μεγάλως. ’Ε πιτέλους έδέχθη τήνπροσφερομένην



αύτψ τιμήν, καί έντός δύο ήμερων^ ή εΐκών ητο 
τελειωαένη. ‘Ο φιλάργυρος γέρων, έκπλαγείς οια 
τήν ταχύτητα ταύτην, ήΟέλησε νά έςετάσιρ τ^ν 
ϊίκ ίνα , V -<  ο^έν άλλο παρίστα βίμή βίδός τι 
κυματισμοΰ, Ιχοντος υπέρυθρόν τ ι χρώμα κατα 
-ήν έπιφάνειαν. -  «  Γί άνοησία εινε αυτη! α- 
νεβόησε μανιώδης άπόθυμόν έγώ σας_ είχα π α . 
«αγγείλει τό θέαμα έκεΐνο τής ΈρυΟρας Οαλασ 
«της ‘οπως άνακέρίται είς τήν Γραφήν. — Και

που ς *υ/ * , ,
πέλασαν δλοι είς τήν άπέναντι όχθην και ανε-
χώοησαν. — Οί δέ Α ιγύπτιοι; — ΚατεποντίσΟη- 
σαν ’είς τά ΰοατα. »  ‘Η ταραχή τού^ιλαργύρου 
ύπήοξεν ίση μέ τήν ταχύτητα, μεΟ’^ή ς -ηναγκα- 
σ Οη ν ά  πληρώσω τήν πρέπ',υσαν αξίαν προς 
αποπεράτωσήν τής εικανός.

—2TOCT5·̂ -
Χωρικός τις εισήλθεν εΐς τινα π ό λ ιν  Ιδών οέ 

τινα δεσμώτην άπαγόμενον εις τά βασανιστή
ρια, καί μαΟών οτι ό άνθρωπος ήν πλαστογρά- 
φος, α Αΐ! καλά τό έλεγα έγώ εις τά  ̂παιδια 
μου, άνεβόησεν ιδού τ ί Οά είπ^ νά ήξεύριρ κα
νείς γράμματα! »

Γασκόνος τις εύρίσκετο ποτέ μεταξύ ανθρώ
πων, ένασχολουμένων είς τά παιγνιόχαρτα διά νά 
γυμνώσΐβ ό είς τον άλλον. Επειδή δε ές  απρο
σεξίας τψ  έπεσε κατά γής εν διπλουν λοοο- 
βίκειον καί έκυψεν άμέσως διά νά τό λάβιρ, «  Γ ί 
φοβείσαι; τψ  λ έγε ι εΧς τών συμπαικτών, εδώ 
ειμεθα δλοι τίμιοι άνθρωποι. — Το πιστεύω , 
άπήντησεν ό Γασκόνος, και άπό τους τίμιους ε
κείνους μάλιστα, άπό τούς όποίους κρεμν* άπό 
ένα κάθε έβδομάδα ή άστυνομία, δταν κάμνιρ τό 
χρέος της! »

Χωρικός τ ις , ιδών έν ποταμψ πλοΐον φορτη. 
γόν, τό όποιον ώς έκ τοΰ βάρους έξεΐχε του υ . 
δατος μίαν σπιθαμήν, άνέκραξεν: ο: Έάν τό ύ
δωρ ήτο μίαν σπιθαμήν ύψηλότερον, ήθελε κα. 
λύψει άφεύκτως τό πλοιον. 2>

θεωρών τις ποτέ τά έπτά μυστήρια, ζωγρα- 
φηθέντα Οπό του περιφήμου Λεπουσών, έπέκριν 
τήν παριστώσαν τόν γάμον εικόνα, α Βλέπω κα
λώς, ε ίπ ε , πόσον δύσκολο,ν εΐνε νά κάμτρ τις νά 
γίντρ εΐς καλός γάμος άκόμη καί έν ζωγραφί^ »

Γασκόνος τις έκαυχατο δτι κατήγετο άπό μίαν. 
τόσον άρχαίαν οίκογένεΐαν, ώστε πρό ολίγων 
ίσέτι έτών έπλήρωνε τούς τόκους τών χρημά

των, τά όποια οί πρόγονοί του έδανείσθησαν διά 
νά άπέλθωσίν είς Βηθλεέμ πρός προσκύνησιν του 
Ι/,σού Χρίστου.

Ήρώτων κληρικόν τινα , καταγινόμενον άπό 
πολλής ώρας εΐς άνάγνωσιν σκωληκόβρωτου τ ί
νος βιολιού, πώς έπεγράφετο το βιβλίον τό 4- 
ποΐον άνεγίνωσκεν. Ούτος δέ, παρατηρήσας τήν 
έπ ί κεφαλής τού πρώτου φύλλου λέξιν , άπήντη- 

εν οτι ήτο τό βιβλίον Τ ο ι ς έ ν τ ε υ ξ ο μ έ
ν ο ι ς. ‘ Ο δυστυχής έςέλαβε τόν πρόλογον άντί 
τού έλλείποντος τίτλου.

-^OCTP-
Χωρικός τ ις , βιαζόμενος ύπό δικηγόρου ένώ

πιον τού δικαστηρίου νά καταδείξτ, ποιου είδους 
^άπισαα κατέ^εοε κατά τού άντιπάλου του, έσΐ -« ι k '
&πα. — cc Πρέπει νά εϊπτρς τ ί είδους (^άπισμ* 
τώ κατέφερες, έκραζεν έπιμόνως ό δικηγόρος. 
— "Εν άπλούν ράπισμα, Κύριε δικηγόρε.— Πε- 
οίγραψον αύτό. — Λεν έχω Ικανότητα περιγρα
φικήν. — Δεΐςόν μοι πόσον σφοδρόν ήτο. — Δεν 
δύναμαι. — Πρέπει! άντέτεινεν ό δικηγόρος. — 
Μάλιστα, πρέπει· είπε καί τό δημόσιον. — Λοι
πόν άφού πρέπει, καί άφού ή αλήθεια καί τό 
δημόσιον τό άπαιτούν, τοιούτον ήτο! »  έκραξε 
στενοχωρημένος ό κατηγορούμενος, καί συγχρό
νως κατέφερε σφοδρότατον ράπισμα κατά τής 
παρειάς τού δικηγόρου.

“xTfDCV>'“

‘Ο Σέρβιος Γένειος, πορευθείς ποτε είς έπ ί- 
σκεψιν τού Λουκίου Μαυλίου, περίφημου ζωγρά
φου, έξεπλάγη ίδών τά μέν τέκνα του δυσειδή 
τάς δέ εικόνας του ωραίας. ‘Ο ζωγράφος τψ  πα- 
ρετήρησεν δτι ούδέν άξιον άπορίας ευρισκεν είς 
τούτο, διότι τάς μέν εικόνας του έκαμνε τήν ή
μέραν τά δέ τέκνα του τήν νύκτα.

Γασκόνος τις έκαυχατο ποτέ διά τήν κληρο
νομικήν εύγένειάν του. cc Τίς θέλει τολμήσει νά 
άμφιβάλλτρ δτι Στερούμαι εύγενείας; έλεγε πρός 
τινα  φίλον του. Έπεθύμουν νά σέ πείσω πλειό
τερον, δεικνύων σε τούς τίτλους καί τά έγγρα
φά μου, αν αύτά δέν έχάνοντο δυστυχώς είς τά, 
νερά τού κατακλυσμού. ®

«■^30 —j

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΊΉΣ.
Πριν 6 πετεινός λαλήση καί χαράξη ’ς τό βουνό, 

σ^ν γοργό χελιδονάκι με τόν ζέφυρο ’ξυπνώ · 
κι’άν ψιλή ψιλή βροχουλα μου δροσίζ^ τ& μαλλιά, 
ευλογώ μέ χαμογέλοίο τόν θεό και τήν δουλειά,

Μ’ ένα μου μικρό τραγούδι, κάπου κάπου θλιβερό,
’ς ταΤς αύλαις του κόσμου τρένω ’σαν τ ακοίμητο νερό.

% r l  J  »  ,  \ I ·\ Λ l y  \ 5 *  \ 1κι οπου οΐω μικρό σκουπιοι καθαρίζω τήν αυλή, 
και λαμποκοπούν ά  δρόμοι κι’ ολα φαίνονται γυαλί.

Αν fμπρος μου καμμιά τύχη νοστιμούλα να περνδ 
μ ανασκουμπωμένο χέρι μέ δυο ’μάτια καστανά,
“  Καλέ ’ςτό νερό, τήν λέγο), μοναχή τόσω ’vojpic;
“  σιγανά, μικρ/, μου πάππία, τό σταμνί σου ν& χαργ,ς! ,»

Εινε μϊ,λ, που σάν τήν νοίώσω πρός τήν Ούραν τήν αύγη, 
τίγγι, τίγγι! τό ττζω/ό μου κουδουνάκι τήν λαλεΤ, 
και μέ κάνιστρο σέ /έρι κατα^αίνει παχουλό,
\ τ  αμαξάκι μου τ’ άοε^άζω και τό κάνιστρο φιλώ.

*Αν κανένα Αοωνίν μας απαντήσω τήν αυγή, 
άπό μία? γνωστής Νεράιδας v i έβγαίντ) τήν αΰλή, 
τήν δουλίτσα μου κυττάζω, 4 4 πέρα [ίρένει! ,, σίο^πώ, 
καί του Καμπανέλλου ψάλλω τόν χαρούμενο σκοπο\

Προχθές ενα γραμματάκι, όλο μόσχος μυρωδνίι, 
άπό μίας γαλανομμάτας μ' έτυχε τήν τραχηλιά· 
u τλ 'βρετηκία μου , ,  τήν είπα, κ’ οί γλυκοί της δφΟαλμοί 
έσκυψαν μέ χαμογέλοίο κι’ ελαβα r/jv πληρωμή.

’Σ τ& σκουπίδια τ ’άμαξίου μου απαντώ κάμμια φορλ 
ένα τρίκιοχο πεσμένο που του λείπουν τά 7ττερά, 
μ.1& επιγραφή μεγάλη, ένα τίτλον Οψηλό, 
καί μ’ αύτους οπου λατρεύουν τά σκουπίδια μου γελώ.

Πριν δ πετεινός λαλήση καί /αράξη ’ς τό βουνό,
’σλν γορνό χελιδονάκι μέ τόν ζέφυρο ’ςυπνώ· 
κί αν ψιλη ψιλή βροχοΐίλα μου δροσίζη τά ‘μαλλιά,
«νλογώ μέ χαμογέλοΐ,ο τόν Θεό και τήν δουλειά.

ΑΙΝΙΓΜΑ. 
λ\.

Κεφαλής Ιστερημένος, 
φαίνομαι Ενθρονισμένος 
διπλούς |ν τη Ιδικν) σου.

ΙΙαΟών δ’αυΟις ταύτοποίνως, 
μακρυνΟεΙς τνίς κεφαλής σου,
Ο̂ι μεταβληΟώ εΐς κτήνος.

Σώος δέ ειμι έκεΐνο,
&Γερ ησο πριν άκο'μα 
φανης ευμοιρος ψυχής*

καί £γώ τέλος Οά γίνω 
εις τό έσχατόν σου δώμα 
πάλιν σί> δ δυστυχής!-

ΑΓ ΣΙ Σ  .
ΤΩΝ ΠΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 4 4— \ δ 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.
Γραφίς (βαφίς). — Βίβλος. — Σύς (ΰς) ,

Ο ΕΝΑΓΓΡΟ* ΟΥΡΑΝΟΊ.

Φ '.

Φώς χ «1  θερμότης τοΟ Ήλίου.

«  *Ατμί8χς ιτυρώδεις Ιμφυσών, xod 
«  <Λλ*μπων άχτΓνας. d 

Σιιράχ, ΜΓ'. 3 .

«ρχαϊοι φιλόσοφοι έΟεώρησαν τόν "Η- 
λιον ως πεπυρακτωμενην σιδηράν σφαίραν, καί 
τας επί τού προσώπου αύτού παρατήρουιχένας 
κηλίδας, σκωρίας γεννωμένας ύπ1 αυτού· ά λλ ’ 
ή αμετάβλητος σχέσις τής άποστάσεως τών κη- 
λιδων τούτων απ ’ άλλήλων διαψεύδει τήν άρ- 
χαιαν τών φιλοσόφων θεωρίαν περί τής φύσεως 
τού ‘Ηλιου. Διά τού τηλεσκοπίου ήδυνήθη 4 ά- 
κόρεστος τού άνθρώπου νούς νά μάθτρ ήδη δτι at 
έπ ί τής έπιφανείας τού μεγάλου τούτου ουρα
νίου σώματος παρατηρούμεναι κηλίδες είσ ί κοι
λώματα εϊτε χάσματα, έν οίς ή μέν βάσις φα ί
νεται σκοτεινής τά δέ άνώτερα άκρα φωτεινό
τερα, καί τά μέν εγγύτερον τής βάσεως ήττον 
φωτεινά, τά δέ έγγύτερον τής έπιφανείας φω
τεινότερα.

Εντεύθεν προέκυψε τό συμπέρασμα, δπερ έξ- 
εΟέσαμεν έν τώ προηγουμένψ κεφαλαίψ, δτι ο 
Ήλιος απαρτίζεται έκ τριών τινών: Α . έκ του 
έσωτάτου ή εγκαρδίου τού ‘Ηλίου, δπερ έστί σώ
μα σκοτεινόν, καί Β' καί Γ' έκ δύο περικαλυμ
μάτων, περιβαλλόντων τό εγκάρδιον τού ‘Ηλίου, 
ών τό έξώτερον έστί φωτεινότερον τού εσωτέρου. 
’ Αλλά ποία έστίν ή φύσις τού φωτοβολούντος ε
ξωτερικού περικαλύμματος τού ‘Ηλιου, ήτοι τής 
φωτοσφαίρας αύτού; Περί τούτου έγεννήθησαν 
διάφοροι θεωρίαι. ‘Ο Άραγώ διά τού τηλεσκο
πίου αύτού ήδυνήθη μόνον νά εΰρτρ τήν φυσικήν 
ά λλ ’ ούχί καί τήν χημικήν σύνθεσιν τού ‘Ηλίου, 
άνεκάλυψε δηλονότι οτι ή φωτόσφαιρα τού ‘Η
λιου έστί φύσεως άεροειδούς.

Μετά δέ τόν Άραγώ, διάφοροι θεωρίαι έξητά- 
σθησαν καί συνεζητήθησαν περί τής συστάσεως 
τού ήλιακού φωτός. Άλλ* ήμεις, παραλείποντες 
τάς λοιπάς, περιοριζόμεθα είς  τό νά έφελκύσω- 
μεν τήν προσοχήν τών αναγνωστών ήμών έπί 
τίνος νέας θεωρίας τού Ά γγλο υ  καθηγητού Θόμ- 
ψονος, ήτις πιθανόν δύναται νά συντελ*έσγ, με- 
γάλως είς τήν λύσιν τού μεγάλου άστρονομικού 
ζητήματος, περί τοΰ πόθεν προέρχεται τό φώς 
καί ή θερμότης τοΰ ‘Ηλίου. Κατά πρώτον ό Ά γ 
γλος Βαττερστών Οπέθεσεν δτι τό τε φώς καθώς



xal ή θεομότης τοΰ ‘Ηλίου παράγονται έχ της 
βϋέ4οής ί  προσκρούσεως βροχής μετεωρικόν η 
μ,χ'ών πλανητικών σωμάτων, χατα^πτόντων 
διηνεκώς εκ τοϋ πέριξ χώρου είς τήν άτμοσφαι- 
ραν ή έπI τής έπιφανείας τοϋ ‘ ΙΙλίου. ‘Η θερ
μότης προέρχεται έκ τής έπισχέσεως μηχανικης 
τινός δυνάμεως, έξισουμένη κατά το ποσον τψ 
μ-ηνανικψ άποτελέσματι τής δυνάμεως ταύτης. 
Ά πεδείνθη δε όρθώς ύπό τοϋ καθηγητοϋ θομψ.ο- 
νος δτι τό ποσόν τής θερμότητος, το άναπτυσσο. 
μ*νον έκ τής πτώσεως μετεώρου τινος^ εις τον 
"Ηλιον, δύναται έν τψ  αμα νά παραγαγ^ι και 
άναφλέξτ. ev τψ χώρψ έν £ π ίπτει μέγιστον 
ποτόν θερμότατος καί φωτός· παρόμοιον αποτέ
λεσμα πριέρ/εται χαί έκ τής επ ί τής Γής κατα. 
πτώσεως διάττοντός τίνος άστέρος, μετα_ aT'JT- 
χρίτψ τψ  λόγψ ελάσσονος ταχύτητος.^Τήςκινή- 
σεως άναστελλομένης, αμα δδιάττων ούτος αστηρ 
είσέλΟχι εις τήν ατμόσφαιραν τής Γής, ή αυτο
φυής αύτου δρμη μεταβαλλεται εις Οε^μο.ητα, 
ήτις συνήθως έστίν Ικανής πυκνότατος οπως τή- 

και κατασυντρίψη τό μετέωρον εις θραύσματα 
τοσούτον μικρά, ώστε νά μή φαίνωνται όταν π ί-
πτωσιν έπί τοϋ έοαφους τής I ϊ,ζ· ^

Παραδε·/όμενοι μετά τών πλείστων  ̂αστρονό
μων δτι τό ζωδιακόν φώς άποτελεΐται έκ δακτυ. 
λ  ίου μετεώρων περικυκλούντων τόν "Ηλιον, απα- 
σα ή ήλιακή θερμότης εξηγείται έκ τής υποθε. 
σεως δτι ό δακτύλιος ούτος παρέχει διηνεκώς με
τεωρικήν τινα βροχήν είς τήν επιφάνειαν τού 
‘ ΙΙλίου. Ά λ λ ’ ή διηνεκής αΰτη συσσώρευσις νέας 
ίλη ς έπ1. τής έπιφανείας τοϋ ‘ΙΙλίου έπρεπε να 
αύξήσιρ τήν διάμετρον αύτοϋ· απεοείχΟη δμως ό
τ ι τό όλικόν ποσόν τής θερμότητος και τού φω
τός, τών άναπτυσσομένων εν διαστηματι ένος 
δλοκλήρου έτους έκ τής έπ ί τής έπιφανείας τού 
‘ ΙΙλίου καταπτώσεως μετεώρων, δύναται νά αύ- 
ξήσιρ τήν διάμετρον αύτοϋ μόνον κατά 00 ποδας, 
δθεν δύναται νά προέλΟ^ αυξησις τής διαμέτρου 
τοϋ ‘ΙΙλίου κατά έν μόνον δεύτερον είς -f 0,000 έτη.

Διάφοροι άπόπειραι έγένοντο αρτίως υπο τοϋ 
καθηγητοϋ θόμψονος δπως άνακαλυψΐ(ι τα πιθα
νά δρια τών παρελΟουσών η μελλουσών χρονικών 
περιόδων, καθ’ ας ό Ίίλ ιος δύναται νά Οεωρήται 
ώς πηγή θερμότητας καί φωτός. Έ π ί τή ΰπο» 
θέσει δτι ή σύνθεσις τοϋ ‘ ΙΙλίου δμοιάζει μ εγα . 
λως πρός τήν σύνθεσιν τής Γής, ή ειδική αύ. 
τοϋ θερμότης θά ήν κατωτέρα τής τοϋ υδατος· 
άλλά θεωρούντες τήν μεγίστην π ίεσ ιν, ήν φέρει 
τό ένκάρδιον τοϋ ‘Ηλίου, έξάγομεν πιθανώς δτι 
ή ειδική θερμότης τού ‘Ηλίου έστί τουλάχιστον 
δεκάκις μείζων τής τοϋ υδατος.

Έξετάσας δέ δ καθηγητής θόμψων <ήν πα
ρούσαν θερμοκρασίαν τής τοΰ ‘Ηλίου έπιφανείας, 
άνεϋρεν δτι αΰτη δέν δύναται νά $νε άσυγκρίτψ 
τψ  λόγψ ΰπερτέρα τής θερμοκρασίας, ήν δύνα. 
ταί τ ις  να; παραγάγ^ τεχνητώς έπί τής έπιφα
νείας τής Γής. ‘Η θερμότης, ή έξακοντιζομένη έξ 
έκάστου τετραγωνικού ποδός τής έπιφανείας αυ
τού, ισοδύναμε", πρός δύναμίν 7,000 ίππων, και 
δύναται νά παραχθή υπό άνΟράκων’, καιομένων έν 
έκάστψ τετραγωνικψ ποδί είς ποσότητα μιας λ ί-  
τοας άνά δύο δευτερόλεπτα τής ώρας. Επειδή δέ, 
έν ταΐς άτμομηχαναΐς μία λίτρα άνθράκων καίε- 
ται άπό 50—90 δευτερολέπτων τής ώρας έν έκά- 
στω τετραγωνικψ πόδι, επεται δτι ή έκτοξευο- 
μένη έκ τού ‘ ΙΙλίου θερμότης έστί Ι·3κις — Ίϋκις 
μείζων τής παραγομένης έν τα ΐς άτμομηχαναΐς.

Παρέσχομεν μέχρι Τίοϋδε ιδέαν τινά τής με
τεωρικής θεωρίας περί "τής άρχής τής ήλιακής 
θερμότητος. Κατά τόν καθ ,γητήν θόμψονα αΰτη 
έστίν ή μόνη θεωρία, ήτις, συνάίουσα πρός τούς 
φυσικούς νόμους, δύναται να εξηγήσ^ την π α 
ρούσαν κατάστασή τοϋ ‘Ηλίου, καί την ακτινο
βολίαν τήν έξακολουθήσασαν καί έ ί; ακολουθήσου _ 
σαν κατά λ ίαν άνεπαισθήτως έλαττούμενον βαθ
μόν έπί πολλά έκατομμύρια παρελθόντων καί 
μελλόντων έτών. ΛυνάμεΟα βεβαίως νά ΰποθέ- 
σωμεν δτι ό "Ηλιος έδημιουργήθη κατά τό δόγ - 
μχ ϋπερτάτης δυνάμεως πρό έτών οΰ/ί άμνημο. 
νεύ τω ν  άλλά καίτοι ή ΰπόθεσις αΰτη δέν φ α ί
νεται πάντ$ άπίστευτος, καθίσταται δμως, κατά 
τόν καθηγητήν Θόμψονα, λ ία ν άπίθανος έκ τής 
άποδείξεως δτι ή μετεωρική θεωρία ουδολως απ- 
άδει πρός τούς γνωστούς νόμους τής φύσεως.

Ά λ λ ’ ούτε αΰτη ούτε έτέρατις φυσική θεωρία 
δύναται νά έξηγήστ) τήν ήλιακήν άκτινοβόλησιν, 
έξακολουθήσουσαν, κατά τήν παρούσαν άναλο- 
γ ία ν , έπί πλεΐστα  Εκατομμύρια έτών. «. “ίίστε 
α φαίνεται έν γένε ι, λ έγε ι δ καθηγητής Θόμ- 
oc ψων, πιθανώτατον δτι ό "Ηλιος δέν έφώτισε 
α τήν Γήν έπ ί 100,000,000 ετη, κα ί σχεδόν 
«  βέβαιον δτι εφώτισεν αύτήν επι 300,000,000 
cc έτη. Καθόσον δ’ άφορ<* τό μέλλον, δυνάμεθα 
« ε ίπείν μετ’ ίσης βεβαιότητος δτι οι κάτοικοι τής 
<£ Γής δέν θά δυνηθώσι ν ’ άπολαύσωσι τοΰ φωτός 
<r καί τής θερμότητος, τής άναγκαιούσης είς τήν 
<r ζωήν αύτήν, έπί πολλά έτι έκατομμύρια έτών, 
α έκτος έάν νέαι πηγα ί, άγνωστοι μέχρι τοΰδβ 
n ήμιν, παρασκευάζονται έν τ^ μεγάλη άπ^θή- 
oc κ$ τής δημιουργίας. »

‘Ρ.


