
καί ή στέγη έξ όστρακοδέρμων καί κογχυλίων, 
S-tya άνοιγοκλείουν συχνά διά νά δεχθώ σι τό ύ 
δωρ διαυγές ώς τόν άδάμαντα, καί νά τά άποθή- 
σωσιν έπειτα πυκνόν ώς τό γάλα . "Εκαστον τών 
οστρακόδερμων τούτων περικλείει ωραίους μαρ
γαρίτας, τών όποίων καί ό μικρότερος ακόμη ή 
θελε περιάψει μεγίστων τιμήν, £ν εύρίσκετο επ ί 
του στέμματος βασιλίσσης.

’Από πολλών ήδη χρόνων 6 βασιλεύς τής θα
λάσσης διήγεν έν χηρεία, καί τήν διεύθυνσιν τής 
οικίας του έξετέλει ή γραια μήτηρ του, γυνή  
πνευματικής μέν άλλα τόσον Υπερήφανος διά τήν 
καταγωγήν της, ώστε έφερε δώδεκα όστρακα έ· 
π ΐ τής ίχθυοειδούς .ουράς της, ένψ τά λοιπά ση-

αύλής του Θαλασσίου βασιλέ- 
ως δέν εφερον ποτέ περισσότερα τών εξ·· άλλως 
δμως, ήτο παντός επαίνου αξία διά τάς φροντί». 
δας και τήν ανατροφήν, ήν έπροθυμοποιεΐτο νά 
δώστρ εις τάς εξ έγγόνους της, α ιτ ινες ήσαν ό- 
λα ι θελκτικώταται και ώραΐαι· ‘Η νεοιτέρα έξ 
αύτών έν τούτοις ήτο άσυγκρίτως ώραιοτέρα τ;ών 
άλλων πέντε, διότι είχε τό δέρμα λευκότατον, 
λεϊον καί διαφανές ώς φύλλον £όδου, τούς οφθαλ
μούς γαλανούς και τό π  ,όσωπον έν γένε ι έξα ισ ί. 
ως κανονικόν και σύμμετρον. Λυτή μόνη ή διαφο
ρά υπήρχε μεταξύ αυτής και τών θυγατέρων τής 
γής ότι δέν είχε πόοας, καθώς καί α ί άδελφαί 
της, άλλά τό σώμά της από του όμφαλού καί 
κάτω άπέληγεν εις μεγάλην λεπιδωτήν ού,-άν 
ιχθύος.
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η  Μ ΙΚΡΑ ΣΕΙΡΗΝ.

κάτω μακράν, έν τφ  μέσω 
του ωκεανού, τό υδωρ τής θαλάσ

σης είνε κυανούν ώς τά φύλλα του κυάνου χόρ
του, διαυγές ώς τό διαφανέστερον κρύσταλλον, 
πλήν τόσον βαθύ, ώστε αδύνατον εινε · άγκυρα 
ή βολίς νά ευρΑ τόν πυθμένα, καί τίς οίδε πό
σος καιρός άπα ιτεΐτα ι διά νά φθάση ,είς αύτόν 
τό καταποντισθέν ύπό, τής μανίας τών κυμάτων 
πλοΐον.

Εις εκείνα τά αχανέστατα βάθη κατοικεί ό 
τής θαλάσσης λαός. Πλήν μή νομίσητε δτι ό 
πυθμήν ή τό έδαφος, εφ* ου διαιτώνται τά θα,, 
λάσσια έκεΐνα δντα, ε ίσ ΐ γυμνά και ώς αί ήμέ- 
τεραι έρημοι κεκαλυμμένα ύπ’ άμμου· πολλού γε 
και δει! έκεΐ φύονται έξ εναντίας φυτά και δέν. 
δρα παραδόξων σχημάτων καί τόσον εύκαμπτα, 
ώστε ή έλαχίστη κίνησις τού υδατος έπισείει αύ- 
τά ώς εάν ήσαν έμψυχα· δλα δέ τά είδη τών ί .  
χθύων, μικρών και μεγάλων, πηγαινοέρχονται 
μεταξύ τών κλάδων αύτών, ώς τά πτηνά είς τόν 
άέοα. Εις τό άπροσιτότερον καί ώραιότερον μέρος 
7 θύ άπεοάντο.υ εκείνου πυθμένος κείται τό παλά- 
τιον τού βασιλέως τών θαλασσών, τού όποιου οί 
μέν τοίχοι ε ίσ ι κατεσκευασμένοι έκ κοραλλιού, 
τά  παράθυρα έξ ώραίου χρυσοειδούς ήλέκτρου
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δειαν νά παίζωσιν είς τάς μεγάλας αίθού^ας τού συνεχώς ή μάμμη της, θα σε όωσω την αοειαν 
παλατίου, έπΙ τών τοίχων τοϋ όποιου έφύοντο νά άναβες ·1 ς τήν έπιφάνειαν της θαλασσής καί 
ώ=α'α ζωόφυτα. Ό ταν ^νοιγον τά εκ χρυσό*-., νά χαθήσ^ς επί τών βράχων, δπου ε·.ς την λάμ - 
2 0ΰ* ήλέκτοου παεάθυρα, οΐ ιχθύες είσήρχοντο ά . ψιν τής σελήνης θά % ί  πλεοντα μεγάλα πλοι* 
θοόοι, ώ ; παο’ ήμΐν αί χελιδόνες, καί ετρωγον πλήρη άνθρώπων, χαί ίό τε θά εννοησ,ς πως εν . 
άπο -άς γ ε 'ια ς  τών u-.χοών ήγεαονίδων, α ΐ-  νε χατεσχευασμέναι αί πόλεις χαι τα οάση των

τινες τούς έχά$ευον. Ώ;Λ τού παλατιού' έ ξ ε τ ε ί -  κατοίκων τής γή ς. *
νετο μέγας ‘χήπος μέ δένδρα κυανόφαια ή έ . Μετα παρελεΟσιν ένος έτους ή πρωτοτοκος 
ρυθ-ά ώ τό πυρ, οίχαρποί τών όποιων έλαμπον τών αδελφών εισηρχετο είς το οεχατον πέμπτον 
ώς ' τό γρυσίον, τά δέ άνθη, σείοντα ά χ α τ α π α ύ -  έτος τής ήλιχίας της, χαί έπειοή ένος μονόν ε .  
σ-ω - τό στέλεχος xal τά φύλλα των, ώμοίαζον τους διαφορά ύπήρχε μεταξύ της ήλιχίας χα·. 
u i  ιαχοάς φλόγας. Τό ίδαφος συνέχειτο έχ λ ε υ .  τών ε=, ή νεωτέρα έπρεπε νά περιμεινφ ακόμη 
χοτάτης ώ ; τήν χ.όνα άμμου, χ*\ μ ε γ α λ ο π ρ » π ή ς  πέντε έτη διά νά έξέλθ* από τον θαλάσσιον βυ- 
τ-ς στΟπνότης, ήτις ήτο έπιχεχυμένη πανταχού,| θόν. Ά λ λ ’ ή μία ύπέσχετο να καμ , εις την α λ .

ήλιον, δμοιον μέ μικρόν πορφυροϋν άνθος, χύνονίτού νά τά γνω ρ ίσω ϊιν . } ,
λάμψιν χαί στιλπνότητα έχ τού ώραίου χάλυχός ‘Η περιεργοτέρα μεταξύ αυτών ητο αναμφι6 ο-·

I λως ή νεωτέρα. Πολύ συχνά τήν νύκτα ιστατοτου
‘Εκαστη τών ήγεμονίδων είχεν εν τφ  χήπψΙπλησίον τοϋ άνοιχτού παραθύρου, προσπαθούσα 

έκείνφ τό ιδιαίτερόν της γήπεδον, τό όποιον ή-|να διαπερασιρ δια τών βλεμμάτων της τήν πυ_ 
δύνατο νά καλλιεργώ κατά τήν θέλησιν καί φ ι. κνότητα τού κυανού ΰδατος, δπερ οί Ιχθύες ίτά_ 
λοκαλίαν της. ‘ 1 1  μέν έδιδεν είς αύτό τό σχήμαI ραττον διά τών πτερυγίων xat τής ουράς των. 
πελωρίου φαλ'αίνης, ή άλλη τό σχήμα σειρήνος,Ι ΙΙδύνχτο δε νά διακρίνη την σελήνην και τούς 
ή δέ αικιοτέρα διέθεσε τό ίδικόν της είς σχήμαI αστέρας, άλλά τα φωτεινά ταϋτα σώματα τη 
κυκλοτερές ώς τόν ήλιον, καί εντός αύτού έφύ.Μφαίνοντο ώχρά καί άρχούντως παραμορφωμένα 
τευσε μόνον έρυθροπόρφυρα ώ ί αύτόν άνθη. Κ α ίΜ  συγκεχυμένα ύπό τού ΰδατος. Ό ταν μέλαν 
όντως ή κόρη αΰτη ήτο Ιδιότροπος, σιωπηλή καί ™ νέφος έκρυπτε τά άμυδρά έκεινα σώματα απο 
σκεπτική. Ό ταν αί άδελφαί της ε’παιζον μέ διά- τούς οφθαλμούς της, ΰπέθετεν δτι θά ητο καμ. 
coca αντικείμενα, προερχόμενα έκ τών ναυαγη- !^ ·  Υπερμεγέθης φάλαινα ή μέγα τ ι πλοιον πλη- 
σάντων πλοίων, αύτή εύ/αριστεΐτο στολίζουσα ανθρώπων, άτινα διήρχοντο επιπλέοντα α . 
παντοιοτοόπως ώίαϊόν τι άγαλμάτιον έκ λευκού νωθεν αυτής· αλλ οΐ άνθρωποι έκεΐνοι άναμφί- 
μαομάοου, παριστόν θ.ελχτιχώτατον παΐοα· χαίΚόλως δέν ήδύναντο ποτέ νά φαντασθώσιν, οτι 
τό “πολύτιμόν‘ της τούτο χειμήλιον είχε τοποΟε. κάτωθεν αύτών είς τά άχανή εκείνα βάθη ύπ η ? . 
τημένον έν μέσψ τοϋ κήπου της ύπο^μίλαγχο. χεν ώραία τις σειρήν, σκεπτομένη μελαγχοΜ- 
λικήν καί πελώριον ιτέαν δοδείου χρώματος, ή . I περί αύτών καί τείνουσα τάς λεύκάς ώ< 
τις  τό έπεσκίαζε διά τών μακρών κλάδων της. την χιόν* ώλέναςτης πρός την τροπιοα του 
‘Η μεγαλητέρα της εύχαρίστησις ήτο νά άκούιρ πλοίου.
έκθέσεις πεοί τού κόσμου, έν εζων άνθρωποι, Έφθασε τέλος πάντων ή ήμέρα, καθ ην ή
κ α ί  π ά ν τ ο τ ε  π α ρ ε κ ά λ ε ι  τ ή ν  γ ρ α ϊ α ν  μ ά μ μ η ν  τ η ς  πρωτότοκος άδελφή εισήρχετο ε·.ς _ τ ο  οεκατον
νά τή όμ ιλ ΐ περί πλοίων, περί πόλεων, ά ν θ ρ ώ J  πέμπτον έτος τής ήλιχίαςτης· λαβουσα οε την 
πων χαί ζώ ω ν. δπερ δέ μάλλον έξέπληττεν « ύ . ^ ε ια ν  τής μάμμης της χαί μετ αυτής περιαπτον 
τήν ήτο δτι τά άνθη έπ ι τής γής διέχυνον εύω . τ ι, μαγικήν έχον δύναμιν, οπερ εοωχεν εις την 
δίαν, τήν όποιαν δέν είχον ύπό τά θαλάσσια ΰ .  οικογένειαν ή μάγισσα τής θαλασσής, α ν ε β ε ί ς  
δατα, καί δτι τά δάση ήσαν καταπράσινα- Δέν τήν επιφάνειαν τοϋ ωκεανού. Κατά την επ ι. 
ήδύνατο νά .φαντασθί πώς οι ιχθύες τής γής έ .  στροφήν της ϊΐχ εν  άπειρα πράγματα νά οιηγηθη 
κελάδουν καί έπήδων επί τών δένδρων, καί μό.Ι εις τάς αδελφας της.
λ ις  ήδύνατο νά έννοήσ^ τ ί έστι πτηνόν εν συγ- «: ΌΙ πόσον ήδονικόν πράγμα είνε, ίλ εγ ε , το 
χρίσει αύτού πρός τούς ίχθύας. | νά θεωρή τ ις , εξαπλωμένος έπ ι αμμώδους συρ-
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^ιδος έν μέσφ τής γαλήνης τών θαλασσών καί 
είς τό ώχρόλευκον φως τής σελήνης, τάς α π ε ί
ρους μεγαλοπόλεις τών άνθρώπων, δπου τά φώτα 
λάμπουσιν ώς τούς άστέρας τού ουρανού, καί νά 
άκού^ άπλήστως τήν έναρμόνιον μουσικήν, τούς 
ήχους τών κωοώνων τών έκκλησζών, καί ολον 
εκείνον τον θόρυβον, δν αποτελεί ή κίνησις τών 
άνθρώπων καί τών οχημάτων! »

Ά ! μετά πόσης προσοχής καί περιεργείας ά- 
πλήστου ήκουεν ή μικρά σειρήν τά θαύματα 
ταύτα! °Ολας τάς έσπέρας, όρθία πρό του άνοΐ- 
κτού παραθύρου της καί θεωρούσα διά μέσου τού 
τεραστίου ογκου τών ύδάτων, ώνειροπόλει τήν 
μεγάλην πόλιν τών άνθρώπων μέ τόν θόρυβον 
καί τά φώτα της, καί ενόμιζεν δτιήκουε σχεδόν 
σιμά της τούς έναρμονίους φθόγγους τής μουσι
κής καί τόν μεγαλοπρεπή ήχον τών κωδώνων.

Τό επελθόν έτος, ή δεύτερα τών άδελφών ε- 
λαβε τήν άδειαν νά άναβτί είς τήν επιφάνειαν 
τής θαλάσσης. Αυτη έςή γα γε  τήν κεφαλήν της 
έκτος τών ύδάτων άκριβώς τήν στιγμήν, καθ1 ήν 
•ό ήλιος εϊυεν είς τόν όρίζοντα, καί ή μεγαλο
πρέπεια τού θεάματος τούτου τήν έπλήρωσεν 
«κπλήξεως.

<c “Ολος ό ουρανός, ελεγεν έπανελθούσα εις 
^ήν πατρικήν της οικίαν, έφαίνετο ώς κεχρυσω- 
μένος, καί ή ώραιότης τών νεφών ήτο ύπερτέρα 
πάσης περιγραφής. Πολλά έξ αύτών διήρχοντο 
σχεδόν ένώπιόν μου ερυθρά, χρυσοειδή καί κυανό
λευκα, καί είδον άναμέσον αύτών Ιπτάμενον πρός 
τόν ούρανόν, ώς λευκοτάτην τινά μακράν τα ι
νίαν, κοπάδιον άγρίων κύκνων. ΉΟέλησα νά φθά- 
σω καί εγώ είς τό μέγα εκείνο έρυΟρούν άστοον, 
πλήν μόλις διήλθον όλίγην εκτασιν τού πελά- 
γους κολυμβώσα καί αύτό εχάθη αίφνιδίως, ή 
οέ ερυθρά ώς ρόδον λάμψις, ήτις ήν έπικεχυμέ- 
νη επ ί τής έπιφανείας τής θαλάσσης, καθώς καί 
τά ωραία καί πλουμιστά έκεΐνα νέφη έγένοντο 
αμέσως άφαντα. »

Μετά Εν έτος ήλθεν ή σειρά τής τρίτης άδελ. 
φής, ή τ ις ήτο ή τολμηροτέρα πασών. Αύτη ά- 
νέβη είς τήν επιφάνειαν εύρυτάτου τινός ποταμού, 
καί είδεν αμφοτέρωθεν θαυμασίους λόφους κατα- 
φύτους . υπό τής άμπέλου, κα ί φρούρια καί έ- 
παύλεις τοποθετημένας έν μέσω δασών έξοχου 
ώραιότητός. "ΙΙκουσε τό γλυκύ  κελάδημα τών 
πτηνών, καί ή θερμότης τών άκτίνων τού άνα- 
τέλλοντος ήλίου τήν ήνάγκασαν πολλάκις νά βυ- 
θισθνί είς τό ύδωρ διά νά δροσίσ^ τό κατάλευ. 
κον ποόσωπόν της. Εντός κολπίσκου τινός άπήν- 
τη σε πλήθος μικρών άνθρωπίνων οντών, ατινα 
επαιζον λουόμενα· ήθέλησε νά παίξτι μετ’ αύ

τών, ά λ λ ’ έτράπησαν όλα είς φ υγή ν Ιντοομα, 
καί Εν μαύρον θηρίον, τουτέστιν ε ίς  κύων, ήρ« 
χησε νά ύλακτ^ σφοδρώς κατ’ αύτής, ώστε φο . 
βηθεΐσα ήναγκάσθη νά άναχθτί πρό^ τό πέλαγος. 
Και όμως έμεινεν άνεξάλειπτος άπό τήν φαντα
σίαν της ή έντύπωσις, ήν τ^ έπροξένησαν τά με
γαλοπρεπή εκείνα δάση, οΐ κατάφυτοι λόφοι καί 
τά ώραΐα καί έπιδέξια έκεΐνα παιδί α, άτινα έ- 
γνώριζον νά κολυμβώσι καίτοι μή εχοντα ούράν 
ιχθύος.

♦Η τετάρτη άδελφή, ήτις. ήτο δειλή, έπροτίμη- 
σεν έξιλθούσα νά μείν^ έν μέσψ τής άγρίας καί 
έρημου θαλάσσης, όπόθεν ή θέα έξετείνετο έφ’ 
Ικανάς λεύγας χωρίς νά άπαντήστρ τίποτε, (Ακαί 
ό ουρανός, κυρτούμενος είς τάς εσχατιάς τού π ε- 
λάγους, τ^ έφάνη ώς μέγας κρυστάλλινος κώ- 
•2ων. ,Τό μόνον1, δπερ ένίοτε άπησχόλει τήν προ- 
σοχήν της, ήτο πλοΐόν τ ι διερχόμενον πολύ μα
κράν είς τόν όρίζοντα, καί κατά συνέπειαν φα ί- 
νόμενον είς τούς οφθαλμούς της μικρότερον μυίας, 
οελφινες άργυρολέπιδες καί χαρίε^τες, οίτινες 
έξετέλουν διάφορα κυβιστήματα, καί φάλαιναι 
κολοσσαίου μεγέθους, α ιτινες, Ιίπτουσαι τό ύδωρ 
έκ τών μυκτήρων των, άπετέλουν μεγάλους π ί .  
δακας. • *

"Εφθασεν ή σειρά τής πέμπτης· έπέιδή δέ ή 
ημέρα της συνεπίπτεν άκριβώς έν μέσω τοϋ χει_ 
μώνος, είδε πράγματα, τά όποια αί άλλαι δέν 
ειοον. ‘Η δαλασσα είχε πρασινωπόν τ ι χρώμα 
και πανταχοΰ επέπλεον ορη έκ πάγων, ς-ίλίον- 
τα ώς άδάμαντες είς τάς ώχράς ακτίνας τοϋ ή .  
λ ίου καί άποτελούντα παράδοξα σχήματα. Έ . 
καθησεν εφ ένός τών πλεόντων τούτων όοέων, 
καί εύηρεστεϊτο άφίνουσα τά ώραϊά της ξέπλε . 
κτα μαλλία  είς τήν πνοήν τών άνέμων. Πρός τά 
Μ πίρας θύελλα εκάλυψε. τόν -ουρανόν μέ μελανά 
νέφη· αί άστραπαί διέσχιζον τόν πυκνόν όρίζον. 
τα , ό κεραυνός έμυκάτο μακράν, ένφ ή,Οάλασσα, 
μ*ώΡη τεταρΛγμένη, έφαίνετο οΐον παίζου- 
σα τους έπ ’ αυτής όγκους τών πάγω ν, οΰς καθί- 
στα περιλαμπείς ή ερυθρά λάμψις τών άστρα- 
πων. Τό παν περί αυτήν ήτο τρομερόν, τό πάν 
είχεν άπαισίαν όψ-.ν άλλ ’ αύτή, έξηπλωμένη ή .  
συχως έπ ι τοϋ έκ πάγου δρους της, έφαίνετο 
περιφρονούτα τήν όρμήν τών στοιχείων, καί εύ- 
χαριστεΐτο βλεπουσα τόν όρμητικόν κεραυνόν 
διασχίζοντα τά νέφη καί π ίπτοντα  έλ'.κοειδώς 
επ ι τών στιλ^όντων ύδάτων.

Τήν πρώτη ν φοράν, χαθ'ήν έκάστη τών άδελ
φών έξήίχετο τού ΰδατος, κατεγοητεύετο ύπό τών 
νέων εκείνων πραγμάτων, ατινα προσέοαλλον 
τάς αισθήσεις της· άκολούθως δμως, δταν φθά-



<χα»α πλέον ε ίς ή λ ικ ία ν  ήούνατο ν α ά ν α β α ίν ^  
είς τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης κατ’ά^έσκειαν, 
το αφατον εκείνο θέλγητρον της πρώτες εντυπώ
σ ε ις  διελύετο ολίγον κατ’ ολίγον, καί μετά π α 
ρέλευσήν ένος μηνός έκαστη ήτο γνώμης, δτι^έκεΐ 
κάτω εις τον βυθόν τού ωκεανού τά πάντα ησαν 
γαριεστέρα, καί δτι τίποτε τών επί της γης δεν 
ήδύνατο νά παραβληθγ, με τά παράοοξα τής πα
τρικής των στέγης.  ̂ ^

Συ/ν^τατα αί πέντε άδελφαί, κρατούμεναι όιά 
τών βραγιόνων, άνέβαινον το έσπέρας εις τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης. Επειδή δέ εκεκτηντο 
φωνήν θελκτικωτάτην ώς ούδέν άλλο ανθρώπινον 
■πλάσμα, όσάκις άπήντων πλοΐόν τ ι ταξειόεύον, 
έκολύμβων χαριέντως προ αύτου και έμελπον 
γλυκύτατα ςςίματα περι τής ωραιότητος τού 
πυΟμένος τής θαλάσσης, προσκαλούσαι τους ναυ- 
τας νά τάς έπισκεφθώσιν έκεΐ κάτω. Ουτοι δέ 
δέν ήδύναντο νά εννοήσωji τούς λόγους τών 
σειρήνων, ά λ λ ’ εχασκον άκούοντες αυτάς, και πο
τέ δέν ήμπορούσαν νά ΐδουν τάς έξυμνουμενας ε- 
κείνας ωραιότητας ύπδ τών θυγατέρων τής θα
λάσσες, διότι 5μα κατεποντίζετο τό πλοΐον οί 
έν αύτφ έπνίγοντο πάντες, καί μόνα τά πτώ 
ματά των έφθαναν εις τό παλάτιον τού βασιλεως
τής θαλάσσης.

Εν καιρφ τής απουσίας τών πέντε αδελφών, 
ή νεωτέρα, μείνασα μόνη, ιστατο πλησίον τού 
παραθύρου περίλυπος, καί ήκολούθει διά τού 
βλέμματος αύ;άς άναδυομένας· έπεθύμει δέ νά 
κλαύσττ], άλλ' α ί σειρήνες δέν χύνουν ποτέ δά
κρυα, καί διά τούτο ή καρδία των υποφέρει με- 
γάλως.

κ *Ω! άνεφώνει συνεχώς· έάν ειχον καί εγώ 
τά δεκαπέντε μου έτη, πόσον ήθελον εισθαι εύ- 
τυχής! Αισθάνομαι άπό τούοε άφατον εύχαρίστη- 
σιν, άναμιμνησκομένη πόσον ήθελον άγαπήσει 
τόν έτ:άνω κόσμον καί τούς κατοικούντας αυτόν 
ανθρώπους! λ

Τέλος πάντων εφθασεν ή περιπόθητος ήμέρα 
τών ευχών της, ή ήμέρα, καθ’ ήν είσήρχετο είς 
τό δέκατον πέμπτον έτος τής ήλικίας της.

cc ’Εντός ολίγου μέλλεις νά άναχωρήστρς εν
τεύθεν, τ^ είπεν ή έπίκληρος γοαΐα βασίλισσα· 
έλθε λοιπόν νά σέ στολίσω, ώς έπραξα καί είς 
τάς άλλας σου άδελφάς. » Καί έθεσεν επί τής 
κεφαλής της στέμμα έκ λευκών λειρίων, τά φύλ
λα  τών όποιων ήσαν μικρότερα μαργαριταριού· 
είτα  προσεκόλλησεν επί τής ουράς τής νέας ή- 
γεμονίδος οκτώ μεγάλα όστρακοδέρματα, έκ τών 
ώραιοτέρων τού θαλασσίου βυθού, πρός διάκρισιν 
τής ευγενούς καταγωγής της.

Τά κοσμήματα ταύτα δέν ήρεσαν διόλου ε·;; 
τήν νέαν κόρην, καί ευχαρίστως ήθελεν άποί>- 
λίψες τό βαρύ στέμμα τής κεφαλής της διά νά 
θέστρ άντ’ αύτού όλοπόρφυρά τινα άνθη τού κ ή 
που της, ατινα ττ, ήρμοζ-cv πολύ καλήτεοα* άλ- 
λ* έπρεπε νά ύπακούσ^ άγογγύστως 6'·?· τάς θε
λήσεις τής σεβαστής μάμμης της, καί δέν ηδύ- 
νατο νά πράξιρ άλλέως, ουδέ τήν έλαχίστην νά 
επιφέρω παρατήρησιν. Ά πευθύνασα δε βίαιόν 
τινα χαιρετισμόν, καί ταχεία  ώς βέλος ελαφρά 
δέ ώς πομοόλυς σάπωνος, διέσχισε τό ύδωρ.

"Οταν έξήγαγε τήν κεφαλήν της έκ τής έπ ΐ- 
φανείας τής θαλάσσης, ό ήλιος έπλησίαζεν είς

* — , | » ·. · ι f ^την Ουσιν του, αλλα τα νεφη ελαμπον εισετι ως 
χρυσίον καί ήσαν ερυθρά ώς τό ^όδον, το οέ α- 
στρον τής έσπέρας, ό χαρίεις νΕσπερος, έσπιν- 
Ιηροβόλει έν τώ μέσφ τού ουρανού· ό αηρ ητο 
γλυκύς καί δροσερός, καί ή θάλασσα ήρεμος και 
γαληνια ία . Πλησίον τής μικράς σειρήνος *ύρί<- 
σκέτο μέγα τρικάταρτον πλοίο ν, κομψοτάτης· κα
τασκευής καί μέ όλόχρυσον πρώραν καί πρύμνην  
ενεκα τής νηνεμίας καί γαλήνης έν μόνον ίσ τ ί.. 
ον ειχεν άναπεπταμένον, καί οι ναύτα ι ήσαν τ^ - 
οε κάκεΐσε έξηπλωμένοι επ ί τών κεραιών καί 
τών σχοινίων. ·Η μουσική καί τά άσματα άντή- 
χουν έξ αύτού άκαταπαύστως, καί δτε επήλθ ε ν  
ή νύξ ήναψαν έκατοντάδα φανών διαφόρου χρώ
ματος, άντικαταστήσαντες δι’ αύτών τάς τήν ή -  
μέραν κρεμαμένας σημαίας διαφόρου σχήματος. 
*Η μικρά σειρήν έπλευσε μέχρι τού παραθύρου τού· 
μεγάλου θαλάμου, καί οσάκις τό κύμα τήν ύψω
νε ν, ήδύνατο νά διακρίνιρ διά μέσου τών οιαφα- 
νών ύάλων σωρείαν ανθρώπων μεγαλοπρεπώς έ ν .  
δεδυμένων ό ωραιότερος μεταξύ αύτών ήτο νέ
ος τις πρίγκηψ μέ λαμπράν μέλαιν/.ν κόμην καί 
ώραΐον πρόσωπον, περίπου δεκαεπταετής, καί ο- 
λαι αύταί α ί προετοιμασία1, καί α ί διασκεδάσει^ 
έγίνοντο πρός τιμήν του, διότι τήν ήμέραν έκει- 
νην έώρταζε τά  γενέθλιά του.

01 ναύται έχόρευον επί τ^ύ κατας-ρώματος, καί 
αμα ό νέος πρίγκηψ έφάνη επ’ αύτού, έκατόν πο
λύχρωμα πυροτεχνήματα, δι,ασχίσαντα τούς αέ
ρας, διέχυσαν γλυκύτατόν τ ι  φώς ώς τής ημέρας. 
‘II μικρά σειρήν έτρόμαξε κατ* άρχάς έκ τού έ- 
ξάφνικού εκείνου πατάγου, καί έκρύβη. ύπο τό ύ 
δωρ· πλήν μετ’ ολίγον άνεφάνη πάλιν, καί τότε 
τ^ έφάνη δτι δλοι ol άστέρες τού ουρανού έπ ι- 
πτον ώς ^ανίδες πυρώδους βροχής έπάνω της.. 
Ποτέ δέν είδε παρόμοιον θέαμαί Μεγάλο; ήλιοι 
περιεστρέφοντο μετά ταχύτητος, έκπέμποντες μυ
ριάδας σπινθήρων· πύρινα τόξα, κινούμενα έλικο- 
ειδώς ώς όφεις, διέσχιζον τόν αέρα μετά πατάγου,

• καί δλη ή θάλασσα γαληνια ία  καί ήρεμος ελαμ- 
πε· τόσον δέ πολύ ήτο τό φώς, ώστε ήδύνατο νά 
διακρίν7; ευκόλως καί τό λεπτότατον σχοινίον 
τού πλοίου και τούς επί τού καταστρώματος άν- 
θρώπους. *Ώ! πόσον ωραίος καί προσηνής ήτο ό 
νέος πρίγκηψ! έσφ ιγγε τάς χεΐρας δλων τών αν
θρώπων του, καί ώ μ ίλε ι πρός αυτούς μετά μει
διάματος* ένω ή μουσική άνέπεμπεν έν τφ  μέσφ  
'-ΐής νυκτός έν αρμόν ίου ς ήχους.

ΤΗτο ήδη αργά, άλλ* ή μικρά σειρήν άφέθη$ίίς 
τήν θεωρίαν τού περί αυτήν θεάματος, καί μό
νον άντικείμενον τού θαυμασμού της ήτο τό ώ
ραΐον πλοΐον καί ό ωραιότερος νεαρός πρίγκηψ. 
Εν τούτοις ol επί τών Ιστίων φανοί έσβύνοντο 

ολίγον κατ’ ολίγον, καί ό κρότος τών τηλεβόλων 
επαυσεν όλα οέ τά  Ιστία άνεπετάσθησαν ,ά λ .  
ληλλοδιαδόχως, διότι ό άνεμος ήρχησε νά πνέ$ 
ουνατος, καί τά πλοΐον έπροχώρει μεγαλοπρεπώς 
καί διασχίζον μεθ’ όρμής τά κύματα.

*Η θαλασσία ήγεμονίς ήκολούθει άπαρεγκλί- 
τως τό πλοΐον, χωρίς ουδέ μίαν στιγμήν νά ά . 
ποτρέψτ) τούς οφθαλμούς της άπό τού παραθύρου. 
Πλήν μετ’ ολίγον ή θάλασσα ήρχησε νά ταράτ- 
τετα ι μανιωοώς, τά κύματα ηυξανον καί εξω γ. 
κούντο, και μεγάλα μαύρα νέφη έπεσωρεύθησαν 
είς τόν ουρανόν· μακράν ελαμπον αί άστραπαί, 
και τρομερά θύελλα προεμηνύετο. Τό πλοΐον, δΐ- 
ασΧ^ον μέ όρμήν τήν αυθάδη θάλασσαν, έκινεΐτο 
ταλαντευόμενον, τά δέ κύματα, έπιπίπτοντα  
κατ αυτου ως πελώρια όρή, άλλοτε τό εκαμνον 
νά κυλιέτα ι έν μέσφ αύτών ώς φλοιόν ώού, ά λ
λοτε δέ το άνύψουν επί τής κορυφής των. ‘Η μ ι.  
κρά σειρήν ηύ/αριστήθη κατ’ άρχάς εις τό απρό
οπτον τούτο συμβεβηκος· ά λ λ ’ δταν τό πλοΐον, 
υ.τοστάν βίαιους κλονισμούς, ήρχησε νά τρίζ^, 
«ταν πάραυτα ο εις τών μεγαλοπρεπών Ιστών 
του συνετοί6η ώς κάλαμος καί τό σκάφος έκλι- 
vev είς εν μέρος ενφ τό ύδωρ είσέρ^εεν είς τόν 
άντλον, τοτε εννόησε τον κίνδυνον καί έπρόσεχεν 
ή ιδία νά προφυλάττιρ τόν έαυτόν της άπό τάς ά- 
ποσπωμένας έκ τού πλοίου υπό τή ς μανίας τών 
ανέμων δοκούς καί τά συντρίμματα. Ενίοτε τοσού- 
τψ  ψηλαφητόν έγίνετο τό σκότος, ώστε δέν ή .  
•δυνατό νά διακρίν^ άπολύτως τίποτε, άλλοτε δέ 
αί άστραπαί καθιστων όρατάς τάς παραμικροτέ- 
ρας λεπτομερείας τής σκηνής ταύτης. ‘Η ταραχή 
και ή κίνησις έν τφ  πλοίφ ίφθασαν είς τόν με. 
γαλατερόν βαθμόν των· είς ετι κλονισμός, καί 
πάραυτα ή τρόπις διερ^άγη, τό πλοΐον έβυθίσθη 
αύτανδρον, και ειόε τόν νέον πρίγκηπα καταπινό- 
μενον υπό τών τρομερών κυμάτων. ΙΙαραφερθεΐσα 
υπό τής χαράς, ένόμισεν δτι εμ ελλ ί νά καταβ^

ε ίς  τό  π α λ ά τ ιο ν  της· ά λ λ ’ ίνθυμήθη  π άρ αυτα  δ τ ι 
ol άνθρωποι δέν ήδύναντο νά  ζή σω σ ιν  ίν τό ς  το υ  
ύδατος, κ α ί οτι θά Ιφ θ α ν ιν  άποΟαμμένος · ίς  τό  
π α λ ά τ ιο ν  τού πατρός της. Τότε, κατβχομένη ύπό  
μόνης τή ς  έπ ιθυμ ία ς  τού νά τόν σώστρ, έρ^ίίφθη κο- 
λυμ έώ σ α  μ ε τα ξύ  τώ ν  επ ιπλεόντω ν σ υ ν τρ ιμ μ ά τω ν  
καί ν α υ α γ ίω ν  τού πλοίου μ · κίνδυνον τού ν ά  
πληγωθίρ ή νά  κατασυντρ ιφθ^ , κα ί β υθ ισ θε ΐσα  
έπανε ιλημ μ ένω ς υπό τό υδωρ, εφθασε π λ η σ ίο ν  
τού πρ ίγκηπος, καθ’ήν σ τ ιγ μ ή ν  α ί δυνάμ εις  του  
ήρχηζον νά  τόν έ γ κ α τα λ ε ίπ ω σ ι κα ί εκλε ιεν  ήδη  
τούς οφθαλμούς Ιτοιμος νά άποθάν^ι·(Η μ ικρά  σ ε ι-  
ρήν ήρπασεν αύτόν μβτά  δυνάμεως, έκράτησ· τή ν  
κεφαλήν του έκτος τού ύδατος, κ α ί έγκάτελε ίφ θη  
μετ* αύτού ε ις τή ν  δ ιάκρισιν τώ ν  κ υμ ά τω ν .

(Ακολουθεί.)

ΑΘΗΝΑΪΣ

Η ΘΓΓΑΤΗΡ ΛΕΟΝΤΙΟΓ ΤΟΓ ΦΙΛΟΣΟΦΟΓ.

(Σ υνέχεια  κα ί τέλος), 

Γ '. ) Η Ι

μεγάλην καί εύρύχωρον αίθουσαν Ιν- 
τός τού έν Βυζαντίφ Αύτοκρατορικου παλατίου, 
ενθα συνήθως έγίνοντο α ί δημόσιαι ακροάσεις, 
ήτο έστημένος θρόνος μεγαλοπρεπής, έπικεκα. 
λυμμένος υπό ωραίας άψίδος έκ χρυσοκεντήτου 
άλουργοβαφούς βελούδου· έπ* αύτου έκάθητο με
σαίας ήλικίας γυνή , ένδεδυμένη μεγαλοπρεπώς 
μέν αλλά  κοσμίως. Αυτη ήτο ή ένάρετος καί ά -  
γαθή βασ ιλ ίς Πουλχερία, ήτις  έδιοίκει τόν Α ύ-  
τοκρατορικόν τού Βυζαντίου θρόνον κατά τόν και
ρόν τής άνηλίκιότητος του άδελφοΰ της Θεοδο
σίου τού Μικρού.

Οταν ήνοίχθησαν α ί π ύλα ι τής αιθούσης καί 
επετράπη ή είσοδος είς δλους τούς έχοντας νά 
παρουσιάσωσιν είς τήν βασ ίλ ισσαν άναφοράς 
η νά έκθέσωσι παράπονα, αυτη, στρέψασα τούς 
οφθαλμούς πρός τήν είσοδον, περιειργάζετο μετά  
προσοχής τά πρόσωπα καί τούς χαρακτήρας τών 
εισερχομένων. Μεταξύ αύτών εΐλκυσαν τήν προ. 
σοχήντης δύο γυνα ίκες, Ιστάμεναι μετά συστο
λής ένταύτφ καί εύσχημοσύνης είς μ ίαν γω νίαν  
τής εύρυχώρου εκείνης αιθούσης. Α ύτα ι, παρα- 
χωρήσασαι εις άλλους τόν προ αύτών τόπον, 
έφαίνοντο δτι ένόμιζον έαυτάς εύτυχεΐς έάν κα- 
τώρθουν νά πλησιάσωσιν είς τόν θρόνον εστω καί 
τελευτα ΐα ι.



Ε Ϊ Ι Τ Α Λ Ο Φ Ο ν

‘Η μία ίξ αυτών ήτο πεντηχοντούτις ««ρίπου, 
ή έτέρα δμως, χαίτοι ίχουσα χατα&βασμένον μέ. 
νρ ι τών οφθαλμών τ 6 έπ ι τής κεφαλής της κά
λυμμα, έδείχνυε πολύ νεαράν ήλιχίαν. ‘Ο τρό
πος, μέ τόν όποιον ιστατο, τά χατάμαυρα της 
νέας ένϊύματα χαί ή τρυ? ε?ά ήλιχίατης ειλχυ- 
σαν τήν συμπάθειαν τής βασιλίσσης, χαί αμέ
σως πέμπε·, ένα τών περί αύτήν δ ιαγγελέων δ. 
πως προσχαλέσ* προ»τας αύτάς είς ακροασιν.

α "Ας π ρ ο τ ι μ ή σ ω μ ε ν  τήν χήραν και την ορφα
νήν, τά ασθενή χαί άπροστάτευτα ταυτα πλα- 
σματά! » είπε μεγαλοφώνως ή βασίλισσα.

• "Οταν επλησίασαν είς τόν θρόνον χαι ή Αθη- 
να ίς ανύψωσε τό έπ ι τής κεφαλής αυτής χά/>υμ. 
μα, τό όποιον άπέχρυπτε τό μ ε  γαλατερόν μέρος 
-ου περικαλλούς αυτής προσώπου, ή Ρα^ Λ« ε'  
θαύμασε τήν ωραιότητα τής νέας. « ’Εάν, ειπε 
καθ’ έαυτήν, τοσαύτα κάλλη συνοοεύωνται και 
μέ ανάλογα νοερά προτερήματα, ή νέα αΰτη Οέ. 
λε ι είσθαι βεβαίως έχ τών σπανίων φαινομένων 
τής φύσεως. » Είτα δε, άποταθεΐσα πρός αΰτάς 
είπε ‘μέ αγαθότητα καί φιλοφροσύνην:

tc ΙΙοία αιτία σάς φέρει ενώπιον μου, άγαπη-
τα ί Κυρίαι;

  ( 1 1  νέα αΰτη είνε ανεψιά μου, είπεν η ηλι
κιωμένη γυνή . Πατήρ της ήτο ό έν ’Αθηναις φ ι
λόσοφος Αεόντιος, δστις άπούνήσκων διέθεσεν 
είς τούς δύο αδελφούς αυτής δλην τήν περιου
σίαν του, κληροδοτήσας μόνον έκατόν χρυσά νο
μίσματα είς α υτή ν οι αδελφοί της τήν άπε- 
οαλον τής πατρικής της οικίας, και ηναγκασθη 
νά καταφυγή προς τήν ‘Γμετέραν Μεγαλειότη
τα, όπως έπνκαλεσΟ^ τήν συμπάθειαν καί τήν
δικαιοσύνην σας.

— Πολύ άσπλαγχνος πατήρ! είπεν η βασί
λισσα, άποτεινομένη πρός τήν νέαν καί έπιθυ. 
μούσα νά ακούσΐβ τήν όμιλίαν της.

— Δέν τολμώ, Μεγαλειοτάτη, νά άποδώσω 
τοιαύτην κατηγορίαν είς τόν πατέρα μου, απε-, 
κρίΟη μέ φωνήν τρέμουσαν ή Ά θηναΐς, δς-ις μέχρι 
τού θανάτου του πάντοτε εόεικνυε οειγματα φι
λοστοργίας καί άγαθότητος πρός εμέ. Έ νφ  με 
ήγάπα· καθ’ υπερβολήν, ένφ έφρόντισε πολύ διά 
τήν άνατροφήν καί παιδείαν μου, ένφ έπροσπα- 
θει πάντοτε νά μέ άποκαταστήσιρ ευτυχή, δέν 
ήτο ποτέ δυνατόν νά ματανώσ^, όλους τους άγα- 
0ούς τούτους σκοπούς κατά την ωραν τού θανά
του του.

— Ά λ λ ’ υπάρχει διαθήκη* ώς λέγετε, έπα 
νέλαβεν ή βασίλισσα· φρονείς λοιπόν δίκαιον νά 
ζητ^,ς νά άνατρέψιρς τήν θέλησιν του πατρός. 
σου, άκυρουσα τήν διαθήκην του;

— Επειδή, ό πατήρ μου ήτο δίκαιος, Μεγα^ 
λειοτάτη, καί μέ ήγάπα περιπαθώς, απάντησε ν 
ή ’Αθηναις, φρονώ δτι ποτέ έκουσίως δέν ήδύ- 
νατο νά κάμ^ΐ τοιαύτην άπόφασιν, ώστε νά μέ; 
έξώσγι τής * αναλογίας μου άπο τήν πατρικήν μου 
περιουσίαν. Δέν νομίζω λοιπόν να αντιπραττω. 
είς τήν πατρικήν θέλησιν, έάν ζητώ τήν ακυρωσιν·
τής διαθήκης.

— θέλομεν σκεφΟή περί τής αίτήσεώς σας ταυ- 
της, άγαπηταί μου Κυρίαι, και θέλει σάς αποοοθή
δίκαιον, είπεν ή βασίλισσα, :·

°Οταν αί δύο γυναίκες, -προσκύνησασαι μέ σέ
βας τήν βασίλισσαν, άπεμακρύνθησαν άξιοπρε- 
πώς,. ή Πουλχερία, καλέσασα ενα τών δ ιαγγε
λέαν της, ώμίλησεν είς τό ούς αύτού μυστικώς 
ολίγα λόγια, καί ούτος έξήλθεν αμέσως άπο τήν 
αίθουσαν τού άκροατηρίου.

Δ '.

Έ πλησίαζε τό μεσονύκτιον.
Εί'/εν ήδη καταπαύσει εντελώς δ ποοοβολητός 

καί ό θόρυβος τών έξερχομενων καί εισερχομέ
νων είς τό Λύτοκρατορικον παλατιον, η os Α- 
θηναΐς, ήτις είχεν όδηγηθή όμου μέ τήν θείαν, 
της είς 8να τών λαμπροτέρων θαλάμων τής βα- 
σιλίσσης, περιέμενεν άνήσυχος καί μέ πάλλου- 
σαν καροίαν τό άποτελεσμα τής άπροοπτου ταυ- 
της προσκλήσεως, δτε εξ αίφνης ή θυρα ανοίγε
τα ι καί εισέρχεται είς τόν θάλαμον ή Πουλχε
ρία συνοδευομένη άπό τόν αόελφόν της Θεοδοσιον, 
ήτις καθήσασα έκράτει άπό τής χειρός τόν άδελ- 
φόν της, ίστάμενον πλησίον της όρθιον.

Άοού ώμίλησε μυστικούς τινας λόγους πρός 
τόν Θεοδόσιον, δστις άπηύΟυνε δίς καί τρις π ε 
ρίεργα βλέμματα πρός τήν νέαν Ά θηναίδα, ε- 
προσκάλεσε τάς γυναίκας νά πλησιάσωσι πρός 
αύτήν. Μεγάλη ταραχή έκυρίευσεν άμφοτέρας, 
άλλ’ ή ’Αθηναις ιδίως δέν ήδύνατο νά π ε ο ^ ί -  
λ$  τού; παλμούς τής καρδίας της, ήτις 3φαίνβτο 
ώς νά ήθελε νά διασπάσ^ μέ βίαν τό περίφραγ
μα τού στήθους της. "Οταν δέ έπλησίασαν, ή 
βασίλισσα, στραφεισα πρός τήν νέαν, είπε πρός 
αύτήν φιλοφρόνως καί μέ εύμένειαν:

«  ’Αγαπητή μου ’Αθηναις, ευχαριστείσαι νά 
έγκαταλείψ^ς την περί άκυρώσεως τής πατρι
κής σου διαθήκης αιτησιν, καί νά συμμερισθγ,ς 
τήν εξουσίαν μου, γινόμενη τού άγαπητού μοι
τούτου αδελφού σύζυγος; »

"Οταν ή ’Αθηναις ήκουσε τόν λόγον τούτον,
έαεινεν έκθαμβος άπορούσα πώς νά τόν έξηγήσ^· 
αμέσως δέ τήν ταραχήν ταύτην διεδέχθη ζωηρόν 

| ερύθημα επ ί τών παρειών της, και ίδ.ρως λετττός

Ε Π Π Α Ο Φ Ο !  3 4 3

0ος ί ερεών λαμπαδηφορούντων, άναγνωστών, ψαλ
τών καί πάσης τάξεως καί βαθμού Έ κκλησιαστι.

περιεχύθη είς δλον τό σώμά της· δέν ήδυνήθη 
νά δώσ^ ούδεμίαν άπόκρισιν. ‘Η Πουλχερία 

καί ό Θεοδόσιος εκράτουν προσηλωμένα επ’ αύ- 
t /,ς τά περίεργα αύτών βλέμματα, καί παρε. 
τήρουν με πολλήν εύχαρίστησιν τήν ταραχήν 
και εκστασιν τής Άθηναΐδος, τά όποια τόσον 
ζωηράν κατέστησαν . τήν ωραιότητά της, ώστε 
κατεγοητεύθησαν άμφότ·ροι.

α: Διστάζεις, βλέπω, νά παραδεχθ^ς τήν πρό- 
τασ ίν μου, φιλτάτη Ά θηνα ίς, είπεν ή βασ ίλ ισ 
σα· αλλ επειοη είσαι ορφανή καί άπεφάσισες 
να καταφυγές είς τήν προστασίαν μου, αναλαμ
βάνω έγώ τήν θέσιν μητρός, καί άποφασίζω δτι 
πρέπει νά υπάκουσες είς τήν μητρικήν (ιου θέ- 
λησιν. ‘Η θεία σου θέλει .βεβαίως παραχωρήσει 
εις εμέ το οικαίωμα τούτο, καί άπό τούδε σέ 
θεωρώ σύζυγον τού άγαπητού μοι αδελφού καί 
βασίλισσαν. 2>

Έπεχείρησεν ή θεία τής ’Αθηναίδος νά έκ- 
φράσtj τήν εύγνωμοσύνην καί τάς ευχαριστήσεις 
της, ά λλ ’ άπό τά τραυλίσματα αυτής κανέν νό
ημα δέν έξήρχετο· ή βασίλισσα δμως ά νεγ ίνω . 
σκεν είς τήν καρδίαν, ώστε ήτο βέβαια περί τής 
πλήρους άποδοχής τής προτάσεως. Ααβούσά δέ 
τόν αδελφόν της έξήλθε τού θαλάμου, έγκατα . 
λιπούσα τάς δύο ταύτας γυναίκας είς τήν με
γάλη  τέραν εκστασιν διά τά γενόμενα, καί είς 
άπειρους συλλογισμούς, οίτινες άπεδίωξαν έν- 
τελώς τόν ύπνον άπό τά βλέφαρα αύτών.

* Ε'.,

0 1  πολυπληθείς κώδωνες τών διαφόρων εκκλη
σιών τού Βυζαντίου άντήχουν άπό πρω ίας, καί 
ανήγγελον την εναρξιν λαμπροτάτης καί σημαν. 
^.κωτάτης τελετής· άγγελιαφόροι διέτρεχον τάς 
οδούς τής πόλεως, διευθυνόμενοι είς τό Πατριαο. 
χεΐον, εις τούς Μεγιστάνας τής αυτοκρατορίας 
καί εις όλας τάς άρχάς, όπως άναγγείλω σ ι τήν 
ενηλικιότητα τού αύτοκράτορος Θεοδοσίου καί 
συγχρόνως τήν στέψιν καί τόν γάμον αυτού. Καί 
μετ’ ολίγον ό άναρίθμητος τού Βυζαντίου λαός, 
συνηθροισμένος είς τό ‘Ιπποδρόμιον, έβεώρει τήν 
λαμπράν καί βασιλικήν συνοδίαν μεταβαίνουσαν 
άπό τών ανακτόρων είς τόν ναόν τής ‘Α γίας Σο
φίας.

Έ π ι λαμπρας άμάξης, συρομένης υπό τεσσά- 
ρων χρυσοφαλάρων ίππω ν, προεπορεύετο Πρόκλος 
ό άγιώτατος κχί περικλεέστατος επ ί παιδεία καί 
άρετ^ί Πατριάρχης τής νέας ‘Ρώμης, ένδεδυμένος 
τήν πλουσιωτέραν Ιερατικήν στολήν, ούδόλως ύ . 
πολειπομένην τής λαμπροτέρας έκ τών βασιλικών. 
Είκοσιτέσσαρες ’Αρχιερείς καί άναρίθμητον πλή-

κών άξιωμάτων ειποντο κατά τάξιν. Έπηκολού- 
θει οε ή συ^οδία τών Μεγΐς·άνων τής αυλής, καί 
έν τφ  γ έ σ φ  αύτών έβάδιζε μεγαλοπρεπώς 6 πό 
χρυσοϋφαντον αυλαίάν ή βασίλισσα Πουλχερία, 
έχουσα είς τά δεξιά τόν άδελφόν της Θεοδόσιον 
καί είς τά άριστερά της, έν τφ  μέσφ πολλών κυ
ριών τής αυλής, νεάνιδα μεγαλοπρεπέστατα έν- 
οεδυμένην, και ή όποία, αν καί δειλή καί άτολ
μος,  ̂παρουσίαζεν ομως είς τούς πολυπληθείς 
θεατας απαραμίλλου ώραιότητος θέλγητρα.

«  Τίς εινε ή νεάνις αΰτη; »  ήρώτων μετά θαυ
μασμού ό είς τόν άλλον, α: ‘Οποία έξάισία ώ - 
ραιοτης! λ έλεγε ν ό ε ις . « ‘Οποία παρθενική α ί-  
οως! »  προσεθετεν ό έτερος. Καί ή συνοδία προέ- 
βαινεν, έως δτου είσήλθεν απασα· είς τόν ναόν.

Εκεϊ το θέαμα ήν μεγαλοπρεπές καί κατανυ . 
κτικώτατον. ‘Ο άπέραντος ναός ήστραπτεν δλος 
και ηκτινοβολει απο την πλουσιότητα τών κοσμη. 
ματων, την ποικιλίαν τών Ιερών άμφιων καί τήν 
λάμψιν τών άπειρων λυχνιών καί λαμπάδων, 
λίουσικαί ύμνφδίαι, έκ τών κατανυκτικωτάτων ε
κείνων καί σοβαρών, α ιτινες ίδιάζουσιν είς τήν 
Ανατολικήν Όρθοοοξον έκκλησίαν, άνεπέμποντο 

εκ τών πολλών τού χορού στομάτων καί έπλήρουν 
αφάτου μελφδίας τόν ναόν, έφαίνοντο δέ ώς άνα - 
βαίνουσαι μετά τού εύώοους λιβανωτού είς τόν ΰ- 
ψιστον θρόνον τού Παντοκράτορος. Χιλιάς λ ε ι
τουργών τού ‘Γψίστου πάσης τάξεως έπλήρόυ τόν 
χορόν καί τό θυσιαστήριον, πλήθος δέ άπειρον 
λαού συνωθειτο έν τφ  ναφ, έν τφ  νάρθηκι μέχρι 
καί αύτών τών έξωτερικών περιστυλίων. Οί Με-* 
γιστάνες τού Κράτους, οΐ αύλικοί, οί αξιωματικοί 
τής τε ξηρας καί τής θαλάσσης καί οί παντός ό
πλου ς-ρατιωτικοί ηυξανον διά τών χρυσοκεντήτων 
στολών των τήν ποικιλίαν τού θεάματος· αί δέ 
γυναίκες τών Πατρικίων καί τών Συγκλητικών έ .  
πλέον είς ωκεανόν λάμψεως, προερχομένης έκ τής 
πληθύος τών κατακοσμούντων αύτάς άδααάντων ' 
καί λοιπών πολυτίμων λίθων, καί άπέπεμπον ά
πό τού ύψους τών Κατηχουμένων λαμπροτάτας 
ακτινοβολήσεις.

‘Η νεαρά βασίλισσα, ένδεδυμένη πλουσίαν 
καί λευκότατη ν ώς ^όν κρίνον στολήν κατηχου- 
μ-ένης, ιστατο πρό τού βασιλικού θρόνου, άπεκδε. 
χομένη τήν στιγμήν, καθ’ ήν έμελλε νά άνακα ί. 
νισθγ, εντός τής άγιας Κολυμπήθρας, άποπτύου- 
σα τήν πλάνην τών ειδώλων.

Μετ’ Ολίγον ή συνοδία έξήρχετο, χα ί ή Άθ/]- 
ν α ίς , μετονομασθεϊσα  Εΰδοκία κα ί λαβοϋσα τήν  
ευλ ο γ ία ν  τριών συγχρόνω ς μ υ-ηρ ίω ν, τοϋ άγ ιου



ξίαν, tU τόν Αύτοκρατορικόν θρόνον τής Κων- 
ς·αντινουπόλ«ως. Δέν τρέφω ούδέν αίσθημα δυσα. 
ρεσκείας καθ’ υμών διά τόν σκληρόν τροπον, μέ 
τόν όποιον έφέρθητε πρός εμε, οιοτι με το απα s< 
γορεύει τούτο ή άγιωτάτη θρησκεία, την όποιαν 
ήσπάσθην ήδη· ‘ Η θεία Πρόνοια ηθελησε να με- 
ταχειρισθ*ί υμάς δργανον πρός έκτέλεσιν τών 
ανεξερεύνητων Αυτής σκοπών· ’Επιθυμούσα οε 
νά σάς φανώ ωφέλιμος, έμεσίτευσα παρα τφ  Γα-

-    Β Λ Λ  9 V» 1

Βαπτίσματος, βεί*< Μεταλήψεως κα. του
ίε*>0 Γ ά μ ο υ , μετέβαινεν είς τά ανάκτορα, εν μέ
σω τών έπευφημιών τοϋ ενθουσιώντος λαού, Χ?ΐ- 
στιανή, σύζυγος καί βασίλισσα ένταύτψ.

ΕΤ'·

Μόλις 4 Βαλέριος έξυπνήσας κατέβαινεν άπό 
τήν κλίνην τ ;υ , καί ηχούσε χρουο^έντ,ν θορυβώ.
ι λ £ τα«. Ούοαν του· κ  "Ανοιξε Βαλέριε! »  ηκουσθη — . , , , , . , ,

η Δ .  1  « . ι  *” * ' * ?  ^ Γ λ “ -
s 'J u v  i i r v f c . » .  4 ρ · ί « » ί » » * * ? > «  i>i ™v f* v 7 “ ;  “„· “  _γΐ :„ ** στρον της Αυτοκρατορίας, τόν οε, fc-παρχον .ω/

σπουδή, Γενέσιε; φ λ έ γ ε ι  ’Ιλλυριών. Έ λ π * ω  δτι ΟέΧετβ σπεύδει άμέσως 
9 t τ οιά του έπίτηοες αποσταλεντος βασιλικού ό-ομο.
“" ^ M M o v V i^ x iiv e T a i έκεΐνος, νά σοί ά να γ . νος πρός τήν άδελψήν σας, ήτις περιμένει νά
νεΟ ω'άπ,οσδόκ,,τον καί άπίστευτον είδησιν! ή σάς άσπασθ* εγκαροιως. »   ̂ , , -

W  . , ‘r Άβ-Λναίς ένένετο σύζυγος του Αύτο- Δάκρυα μετανοιας, ευγνωμοσύνες και α ;α λ -
κ^ά-ορος Θεοδοσίου καί βασίλισσα τής Κωνσταν. λιάσεως έρ ευσαν ά π ο  τ ο ύ ς  οφθαλμούς αμφοτε. 
τινουπόλεως! Ιίλοϊον, έλθόν χθές τ 6 έσπέρας είς ρων τών άδελφων. Οταν 6 ε ο 
Πειραιά έρε-ev έπισήμως τήν είδησιν είς τάς της συνοοιας αυτου α π ε μ α χ ρ υ ν θ η ,  οί ύυ , αοελ?ο. 
άο/άς, καί, ώς μέ είπε πιστός τ ις φίλος μου, παρεσκευάζοντο ήδη διά την αποοημιαν των.
κάποια μυστική διαταγή ύπάρχει καί περί ήμών ΕΓΓΕΝΙΑ Ν .. . .

' Ύ ο
1 0  \

'Ίσως ή άδελοή μας σκοπεύει νά μάς άφαίρέσ^ι
τήν πατρικήν μας κληρονομιάν.^

  Ά !  τοιοΰτον μικροπρεπές εργον δέν κατα
δέχεται νά πράξ* εκείνη, ήτις Ιλαβε τήν εύτυ- 
χ ίαν νά άναβή έπι τοΰ Αύτοκρατορικού θρόνου
τής βασιλίδος τών πόλεων.

— Ίσως θελήσει νά μάς έκδικηθ^, Βαλέριε, 
διά τόν σκληρόν καί άπάνθρωπον τρόπον, τόν ό
ποιον μετεχειρίσθημεν κατ’ αύτής, θέλοντες να
,ήν ίξ ώ ο ^ .ν  δώ τή ! p t «  4*» -ίήν π .τρ ι-ήν ^  >’«  % «  '* ν

α π ά ν θ ρ ω π ο ι  κα. αν/',λεειςΐ »  χόσαον. Είς αύτόν ιδίως χρβωστει ή α ν-
Τήν « η *  ν ύ τ ν »  · " * « ? “  Π 1 Ζ Π Γ . * ' * ,  ^ , , ί ο ν  . ί ^ Χ .γ χ ν Ι « ,

ιη ρ ίτ ιι! τ\(, * » 1  4 ν « γ γ · λ λ »  · «  » ·  ■?»“< ’ u  4  ν -?LT·. ς' TrL iv ir .v .u · ! τήν « ύ « τ ι» ιν  νο.
^  ^ τ“ *;̂ X T. L T ^ . W v  , ™ γ ή Ρ . ™ 5  « ι - * .

v i  i i a .  4 .0 .V .U , ^  * ¥ * < * . & -

ί Α Ί  < ύ ί  * tr-j 
ΕΦΕΥΡξ£ΕΙ* ΚΑΓ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ^·

(Ε ρανίσματα έκ διαφόρων πηγώ ν). ] 

-jods.* '- 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

9n, f a o j f W , 4 τ,Ο Β\ ί  ι^ .χ ό ς  Λάν3ρ1. ;
δύο απεσταλμένους εκ Κωνσταντινρυπόλεως, ο ι. , __ - -

νεγνωσαν τα ε^ης: # . 1
(C Φίλτατοί μοι άδελφοί! Έμάθετε βέβαια δτι

ή θεία Πϊόνοια ρβ ΰψωσεν, » ί καί δλως άνα.* *£

κατα»ύνιον είς τριακοσίους συστρατιώτας αύτού, 
-ών όποιων οί Σαρακηνοί «Ιχον έξοούξει τους ο.

ξιν ταυτην, και κατέστησαν βαθμηδόν πολυάριθ
μα τά νοσοκομεία.

Πρώτος Κωνσταντίνος ό Μέγας έθεμελίωσεν 
iv  Κωνσταντινουπόλει τό πρώτον νοσοκομείον έν 
έτει 550, οίκοδομήσας αυτό μεταξύ τών ναών τής 
του0εου Σοφίας και τής ‘ Αγίας Ειρήνης και όνο. 
μάσας αυτό Ξ ε ν ώ ν α  , δπου περιεθάλποντο ol ά- 
σΟενεΐς και πτωχοί Χριστιανοί, ' έπιστατουντος 
Μηνα του Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Έ  κ. 
τοτε, απο Ίουλίανου μέχρι του τέλους τής Δ# έ. 
κατονταετηρίδος, τής εποχής, δηλαδή, καθ’ ήν 
άνέβη εις τόν Πατριαρχικήν θρόνον τής Κωνσταν. 
τινουπόλεως Ιωάννης ό Χρυσόστομος, οί ξενώνες 
επολλαπλασιάσθησαν, έφοδιασθέντες ρέ τούς ά . 
ναγκαιούντας ιατρούς και νοσοκόμους.

Εις τήν ‘Ρώμην τό πρώτον κατάστημα, τό ό. 
■ποιον αναλογεί πρός τά σημερινά νοσοκομ,εΐα, έ- 
θεμελιο)θη περι τό τέλος τοΰ Δ' αΐώνος άπό τήν 
ενάρετον Φαίιολην, ήτις, έξαργυρώσασα δλα τά 
υπάρχοντα αύτής, έσύστησε πρώτη, ώς λέγε ι ό 
θειος ‘Ιερώνυμος, νοσοκομείον, εις τό-ό*οΐον έπε. 
μελεΐτο ή ίδια τούς ασθενείς, συλλέγουσα ’αύ, 
τούς άπό τάς πλατείας.

Περίφημα νοσοκομεία άναφέρονται, τό τού Με
γάλου Βασιλείου πλησίον τής Καισαρείας, κ τ ι. 
σθέν κατά τό 570 ετος άπό Χριστού, δπερ τόσον 
έκτεταμένον ήτο, ώστε Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός 
ονομάζει αυτό πόλιν. -rf  ό υπό του Επισκόπου 
Νόννου έν Εδέσση κτισθέν κατά τό 458 μ. Χρ. έ
τος, μετά ωραίου ναού τών ‘Αγίων ’Αναργύρων 
Κοσμά καί Δαμιανού. Τά τών ’Αράβων κατά· τόν 
αύτόν χρόνον έν Κορδό^ τής ‘Ισπανίας και έν 
Βαγδατίφ· τό τών Άμαλφιτανών έν ‘Ιερουσα
λήμ* τό και πρώτον συστηθέν αυτόθι» κ .τ .λ .

νΙχνη τινά τής νοσοκομιακής περιθάλψεως ά. 
παντώμεν έν τ^ ‘Αγί^ Γραφ^, εις τό β ιίλίον τού 
Τωοίτ.

Τ .

(Πρωτότυπον).

^^11 ΑΝΙΑ είσ ΐ τά άτομα εκείνα, είς & έδόθη 
τό νά άντιπροσωπεύωσι ταύτοχρόνως τάς δύο δ- 
^ε'.ς τής κοινωνίας, έν $ έζησαν, τήν δημοσίαν 
καί τήν ιδιωτικήν, καί νά καταστο^βριν ηχώ 
τ ις , ούτο>ς ε ίπ ε ιν , τής Ιδέας όλων Λ α·· τής ·συ. 
νειδήσεως ένός έκάστου, τού γενικού οασθήματος 
καί τής μερικής σκέψεως. "Αν υπήρξεν άνθρω.

πος, οστις εσχε τό μεγαλεΐον τούτο, είνε ό με
γαλοφυής Σατωβριάνδος. ‘Ο βίος του είνε ή Ιστο
ρία και ή μυθιστορία συνάμα τού αιώνός του· ε ί-  
νε έκφρασις έντελεστάτη τής νεωτέρας κοινωνί
ας, τών όισταγμών, τών ταραχών, τών τρικυμι
ών, τών σπαραγμών, τής πρός μέλλον άγνωστον 
τάσεώς της. ->

Ούδεις κατενόησεν ώς εκείνος τό κενόν τών 
παθών, την αόριστόν άνάγκην τού π ιστεύειν καί 
αγαπάν, και όέν άηδίασε πρό τής ώρας τόν κό
σμον κανείς δέν ήσθάνθη θερμότεοον ούτ’ έζω . 
γράφησεν εύστοχο>τερον τήν άγνωστον εις τούς 
αρχαίους τής μελαγχολίας νόσον, τήν προσφιλή 
εκείνην καιΓένταύτώ όλεθρίαν άσθένι$ιαν. ‘Η ποί- 
ησις δέν τόν έγκατέλειψε πώποτε, ουτε δταν 
διήγε βίον πολυπράγμονα, καί ή μεμονωμένη,
}\ ποιητικη, ή αερο&αμων ζωή του, ώς τήν ώ - 
νομα^εν ό ιοιος, ^ίπτων μακρον καί σπουδαΐον 
βλέμμα είς τό παρελθόν τόυ, συνεβάδιζεν έν τφ  
μέσφ τού κόσμου τούτου τής θετικό±ητος, τών 
καταστροφών, τού σάλου, μέ τούς υΙούς τών ο
νείρων του καί με τάς θυγατέρας τών χιμαιρών 
του· καί ένφ συμπαρέδρευε μετά τών βασιλέων 
καί τών λαών, δέν κατελίμπανε τήν λύραν, τήν 
διερμηνεύουσαν τά μυχιαίτερα τής ψυχής του 
αισθήματα.

Έξαίσιον τφόντι τής μεγαλοφυίας προνόμιον! 
‘Ο τών άρχαίων χρόνων ποιητής είνε ό ποιητής 
καί τών ένεστώτων, καί οί στέφανοι, μεθ’ ών έ- 
στέφθη ή όγδοηκοντούτις κεφαλή του, έπλέχθη- 
σαν άπό τε τών γερόντων καί τών νέων τάς 
χεΐρας συνάμα. Σείς, όσοι στενάζετε υπό τά ε
ρείπια τών θρόνων, τών θεσμών καί τών δοξα
σιών, άναγνώσατε έκ νέου τόν ‘Ρ ε ν α ΐ ο ν ,  καί 
θά Ιδητε πώς θέλετε κυριευθή άπό τό πάθος τής 
άπομονώσεως, τής άγάπης τών σκιερών δασών, 
καί άπό τήν δίψαν τών κυμάτων, ατινα τόν ώ
θησαν πρός τόν^νέον κόσμον-!

Ιδού _ τό μέγρι, τό άπαράμιλλον θέλγητρον 
τού Σατωβριάνδου! Τόν δημόσιον βίον του διη
γούνται αυτά τά εργα του, ά λλ ’ ή επί τών 
πνευμάτων άκάθεκτος επιρροή του, αί μεταβολαΐ 
ή αί έπαναστάσεις, τάς όποίας ένήργησεν είς 
τάς ψυχάς, συγκροτούσι τόν αιώνιον καί μονα
δικόν χαρακτήρά του, τήν άνεξάντλητον καλλο
νήν του. Καί τά μέν ίίκομνήματά του θέλουσι 
τόν άποκαλύψει όλόκληρον, ήμεΐς δέ άς όμιλή- 
σωμεν έν συνόψει περί4τού βίου του.

40  Φραγκίσκος ‘Ρ$νέ δέ Σατωδριάνδος ένεν- 
νήθη ώς Σαίν-Μάλο τήν 4 Σεπτεμβρίου -I70S , 
άπό οικογένειαν, τής όποίας ή εύγενής καταγω
γ ή  έλογίζετο άπό τού δεκάτου αίώνος. Ά νε·

<ρθαλμούς. 0 1  διάδοχοι αύτού έμιμήθ/;σαν τήν πρά-
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τ ? άψΥ) μεταξύ δένδρων, ύπό τήν σκιάν συκομο-Ι 
ρεών, πλησίον τοϋ ολοίσβου^ τών κυμάτων, χαί 
ήρϋσΟη άπό τ»ή μεγάλας αυτάς σκηνας της ίρυ. I 
σεως τήν άγρίαν εκείνην μβγαλοβροσύνην, τήν 
θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ή ν  μελαγχολίαν καί τήν αίσΟησιν τοϋ 
άπειρου, α ιτινες τον συνώδευσαν μέχρι τοϋ τά-Ι 
<ρου του. Άναχωρήσας είς Παρισίους περί το I 
Η9 ον έτος τής ήλιχίας του μέ δίπλωμα άνΟυπο. 
λο·/κγοϋ, διέτριψεν έκεϊ τρ ιετίαν, έ*άΟησεν είς 
τάς βασιλικάς άμαξας καί είδε τον Μιραβώ καί 
τήν συντακτικήν Σύνοοον.

<11 έπανάστασις προωοευεν, οί ευγεν&ίς με·η-Ι 
νάστευον είς τάς ό/Οας τοϋ ‘Ρήνου, ά λλ ’ ό νέος! 
Ι’ ατωβριάνδος ήιΟάνετο εαυτόν έλκυόμενον πρός] 
μέρη ά-ώτερα .’ Έπεχείρησε λοιπόν τφ  -1791 νά 
άνευρη τήν πολικήν θάλασσαν, ζητ'ησας ουτικο. 
βόρβΐον διάβασιν άπό τήν άρκτώαν ’Αμερικήν. 
ΦΟάτας έκεϊ, εψαυσεν έκ παρόδου τήν άξιοσέβα- 
στον χείρα του Βάσιγκων, και επροχώρησεν ε».;; 
τά βάθη της νεας ν^ττεώου· Ά ποτινάςας τήν κό- 
νιν τού αρχαίου κόσμου, έπηοησεν εις τους λιμέ
νας του νέου ώς ελεύθερα έλαφος, ησπάσθη την 
έρημον με αγαλλίασήν, π ε ρ*· ε πλ ανήΟη ε ις  τα όα
ση, κατεμέτρησε τους χείμαρρους και έλούσθηι 
είς τόν άφρόν τών καταρρακτών. Μονος εις τη ν ! 
έρημον μετά του ούρανού, ανευρίσκει εκεί τήν I 
ίοέαν του Θεού, τήν όποιαν θελει εντός ολίγου 1 
μεταφέρει εις τήν πατρίδα του. |

Μίαν τών ήμερων, αφού οιετρεςεν έρημους και! 
δάση, προσήλθεν εις άγροτικήν τινα οικίαν και 
παοεκάλεσβ νά τον φιλοξενήσωσι. Καθήσας οέ 
παοά τήν έστίαν, έλαό'εν άπό τής γής φύλλον
*  ̂ f · < ν Π  \ η f I
Α γγλ ική ς τίνος έφημερίδος, οπου την ορασιν 
του ευθύς προσέβαλλεν ή έςής σπουδαία είδησις 
F light οί the King! ( Φ υ γ ή  τ ού  Β α σ ι λ έ  ως ! )
• . . . Ιδού πώς έμαθε τήν είς Βαρέν άναχώρη- 
σιν Λουδοβίκου τού 1ΣΤ', τήν φυλάκισίν του και 
τήνμόρφωσιν τού στρατού τών μετανας-ών. cc Έ - 
νόμισα, λέγε ι είς τά ύπομνήματά του, δτι ήκου. 
σα τήν φωνήν τής τιμής καλούσάν με, καί π α . 
ρήτησα τά σχέδιά μου. 3  ’Απεφάσισε λοιπόν νά 
έπι^τρέψτ^ είς τήν Ευρώπην, καε έφθασε μετά 
φρικώδη τρικυμίαν είς τήν ’Α γγλ ία ν καί μετά 
ταύτα είς Σαίν-Μάλο. Τήν εποχήν εκείνην, περί 
τάς άρχάς τού 1792 έτους, συνήψε γάμον μετά 
τή ; Κυρίας Ουρανίας Δέ λά  Βίν Βουϊσσών.

Μόλις νυμφευΟείς, μετέβη είς τό στρατόπεδον 
τού Κονδέ καί παρευρέθη εις τήν εκστρατείαν 
τού 4792. Πληγωθείς έπικινδύνως, έγκαταλεΐ- 
φθείς είς φάραγγά τ ινα , δπου παρετηρήθη κατά 
τύχην καί έό^ίφθη είς τήν στρατιωτικήν αμα- 
ξαν, ήναγκάσΟη νά διέλθ^ ακολούθως τήν Γερ-

αανίαν επαιτών τον άρτον του· Επι τέλους ε*  
φΟασεν είς Ός-άνδ καί εκεΐΟεν είς τ ή ν ’Α γγλ ία ν , 
οΐΰτϊυ έζησεν οκτώ έτη ασθενών, εργαζόμενός καί 
πάσχων μεγίστη ν ένοειαν. Γοτε εδημοσιευσε το 
πρώτον καί τό περιεργότερον τών σύγγραμμά* 
των w J , τό Δ οκ ί μ ι ο ν τ ώ ν  ε π α ν α σ τ ά 
σ ε ω ν .  "Οτε δέ τφ  1800 ό Βοναπάρτης ήνοιξ* 
τάς Ούοας τής Γαλλίας είς τούς μετανάστας, 
καί ό Σατωβριάνδος έπανελθων έδημοσίευσεν 'έν 

[έτος μετά ταύτα τήν Ά τ ά λ η  ν του,
”ίΙ\ ανατρέξατε είς τήν εποχήν, καθ’ ήν ό ά- 

στήρ ούτος» κατέβη άπροσδοκήτως άπό τον ουρα- 
νόν, κομίζων φώς και θερμότητα εις τήν τεΟλιμ-
αέν/ιν ν ήν! Άσπαίοουσα άπεσπά:ο ή Γαλλία  άπό 
1 * 1 ~ » *Ιτούς αίμοσταγεΐς βραχίονας της επαναστασεως,>
καί άνεζήτε* τόν Θεόν υπό τήν κόνιν τών ναών 
της καί τών θυσιαστηρίων της τά έρείπι/· κ α ν 
ί, μεν κοινωνία είχεν ήδη άρχήσει νά· συμπηγνύε- 
τα ι„  ά λλ ’ ό εσωτερικός κόσμος, ό κόσμος τών 

I ψυχών, ήτο είσέτι βεβυΟισμένος είς τόν ζόφον τού 
[δισταγμού καί τής άπδλπισίας. νί.ί! ποιας παρη- 
Ι γορίας ένέπλησε τάς έρημους καί τεθλιμμένας 
καρδίας ή γλυκύφΟογγος εκείνη λύρα, τής ό, 
ποιας οί έναρμόνιοι ή/ο ι αντήχησαν αίφνης έν 
τώ μέσω τών ερειπίων, ψιΟυρίζοντες τά μυστη
ριώδη τής νηπιότητος άσματα!

4Ως δε μετά τόν παγκόσμιον κατακλυσμόν δ 
πατήρ τών άνθρώπων, άνοίξας τήν θυρίδα τής. 
κιβωτού, άπέστειλε τήν περιστεράν διά νά ί -  
δ*/) αν έκόπασε τό ύδωρ, καί αυτή έπέστρεψε 
φύλλον έλαίας είς τό ράμφος Ιχουσα, σημείον 
ότι ή οργή τού Κυρίου είχε πρα^νΟή καί τά ύ -  
δατα άπεσύρΟησαν, ούτω καί τότε μετα τόν κα- 
τακλυ-σμόν τής έπαναστάσεως, ήτις είχε κατα
ποντίσει πάντα, ή ’Α τ ά λ η ,  ώς . ή  περιστερά 
τού Νώε, έξήλβε τής κιβωτού διά νά ΐδτρ εάν ό 
κόσμος ήλευ^ερώΟη· άναστρέψασα δέ έφερεν εις 
τόν λαόν, τιμωρηΟέντα καί μετανοούντα, τό ση·

I μεΐον τής π ίστεως καί τής έλπίδος, τό φύλλον 
τής έλαίας. ‘Ο κόσμος σκιρτά, τά πτηνά κ ΐ λα-  

Ιδούσι καί άναγγέλλουσιν είς δλας τά ; καρδια| 
[τήν άνατολήν τής αυγής, ό ήλιος ζωογονεί τή ν , 
J χλόην καί ή δρόσος διαχέει έπι τών άνΟέων τούς 
μαργαρίτας της. Προαγγελθέν άπό τήν θείαν ε
κείνην πρόδρομον τό Π ν ε ύ μ α  τ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ι 
α ν ι σ μ ο ύ  εξέρχεται άπό τά έρείπια, σείει τήν 
κόμην του, ένδύεται τόν μυστηριώδη χιτώνά του 
καί εισέρχεται είς τόν κόσμον, δστις Νίπτεται είς 
τούς πόδβ^του καί κατασπάζεταν τάς χεΐράς του. 
Δός-α α ίώ » ς  τόν '^συγγραφέα τού μεγάλου 
έκείνου β ι^ ίο υ , τού άποδώσαντος πρώτου είς τήν 
Γαλλικήν κοινωνίαν τό θρησκευτικόν αίσΟημαι

<F0 οποίον είχεν άπολίσει έξ όλοκλήρου. ‘Π ε
ποχή αύτη Λνε λαμπροτάτη, άθάνατος διά τόν 
Σατω?ριάνδον, διότι ύπήρξεν εποχή δημιουργίας, 
έποχή άνακαλύψεως νέου κόσμου·

’Αλλά τό σύγγραμμά του τούτο δέν άντήχησεν' 
ρλιγώτερον καί ε,ις τόν φιλολογικόν κόσμον. Τόν 
καιρόν εκείνον ή δημοσίευσις βιβλίου έΟεωρεΐτο 
ύ ς  έξαίρετόντι συμβεβηκός, διότι τά γράμματα 
χσαν τότε τό μοναδικόν τού πνεύματος καταφύ- 
γιον. Μόνη ή ποίησις ήδύνατο νά ύπερπηδήσττ, 
τον οιαγραφέντα πέριξ τών ιδεών κύκλον, έπει. 
ίή  μόνη αυτή είχε πτερά. ‘ 1 1 συζήτησις, ό επ ι
ούσιος ούτος άρτος τού σημερινού βίου μας, δέν 
υπήρχε ν, ή οε ελευθερία διεσώζετο υπό τήν σκι- 
αν της φιλολογίας, ώς τό πάλαι υπό τήν τών 
μύθων. Τ ό 11 ν ε ύ μα τ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ  
εκλονησε τούς παλαιούς τύπους, καί ώς άλλη τις 
εκρηξις έγέννησε τούς νεωτέρους· οί τύποι, τό ύ 
φος, αί ίδέαι προσήγγιζον τήν φύσιν καί τήν ε
λευθερ ίαν, ώς κλώνες έξέχοντες έςο> τών κανο
νικών καί κεκομμένων συνδενδριών, ώς κύματα 
διαυγή συντρίβοντα τάς έκ μαρμάρου δεξαμενάς 

ια να εξαπλωθώσιν ανεξάρτητα έπ ι τών πεδι
άδων .

Εις δύο κυρίως α ίτ ια  οφείλεται ή σπανία 
Επιτυχία άμφοτέρων τούτ-^y τών συγγραμμάτων, 
είς τήν καλλονήν καί χάριν των καί είς τό ε
πίκαιρον τής δημοσιεύσεως. ‘Ο Ναπολέων έμάν. 
τευσε τήν μεγάλην δύναμιν, ήτις άνεκαλύπτετο 
5 ι’ αύτών, διό καί έκρινεν εύλογον νά στείλτ, 
τόν περιφανή αύτών εκδότην είς τήν πρεσβείαν 
τής ‘Ρώμης καί ακολούθως εις Βαλαίσον. ’ Αλλά 
?ή ν 2 1  Μαρτίου Ί804 ό Δούς Δαγκιέν έπεσε 
οονευθείς είς τάς τάφρου; τών Βιγκενών, καί 
τήν αύτήν ήμέραν ό Σατωβριάνδος έδωκε τή νπα - 
ραίτησίν του. Έπιχειρήτας έκ νέου περιηγήσεις, 
περιήλθε τόν κόσμον, καί έπανελθών άπό ευσε
βή καί ένδοξον όδοιπορίαν, έφερε τήν άθάνατ^ν 
εποποιίαν του, τούς Μ ά ρ τ υ ρ α ς  καί  τό ‘Οδ ο ι 
π ο ρ ι κ ό ν  του, καί ώνομάσθη μέλος τής ’ Ακα
δημίας, διαδεχθείς, κατά παράδοξον σύμπτωσιν, 
ακαδημαϊκόν βασιλοκτόνον. Είσήλθεν είς τήν ’Α
καδημίαν, άπεποιήθη νά άπαγγείλ^ , κατά τήν 
συνήθειαν, τό έγκώμιον τού Σχενιέ, καί έτόλ- 
μησε νά όμιλήσ^ περί ειρήνης εναντίον τής ε
πιθυμίας τού τότε δεσπότου. Ένθερμος τής ε
λευθερίας εραστής, άπεδοκίμαζε τάς πράξεις τού 
Λύτοκράτορος· αί δύο αύται άκαταδάμαστοι φύ
σεις δέν ήδύναντο νά συναντηθώ?ι χωρίς νά 
συγκρουσθώσι καί νά συντριφθώσιν. Ι^ποσυρθείς 
^ίς τήν εξοχήν, είς τήν κοιλάδα τού Ώνέ, δέν 
έξήλθεν έκ τού βάθους αυτής, είμή δτε Ιδυσεν

ό Ναπολέων. ‘Η ζωή του ύπήρ]-8ν Ικτοτβ νέα, 
καί αυτός ό ίδιος, τήν ώνόμαζβ τρίτην πράξιν 
τού δράματός του.

Τήν εποχήν ταύτην τού βιωτικου του ς-*δίου εν
θυμούνται οΐ πλειότεροι τών συγχρόνων· Έ γρα - 
ψεν εις τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ώ ν  Σ υ ζ η τ ή σ ε 
ων ,  καί διά χαρακτήρων άνεξαλείπτων ένεχάρα- 
ςε τήν μεγαλοφυίαν του είς τά άρθρα του. ‘Ο 
ακατάσχετος οίστρός του, ή άκατανόητος όρμή, 
την όποιαν ανέπτυξε κατά τάς συζητήσεις καί 
λογομαχίας, θέλουν χρησιμεύσει ώς αιώνια ύ - 
ποόειγματα, οιότι τό όνομά του, ό κάλαμός του 
Οέλουσιν άναμφιβόλως διαιωνίσει τό έφήμερον 
τούτο εργον. Το δημόσιον, τό όποιον άναγινώ - 
σκει άκόρεστον καθ’ ημέραν τήν πρόσκαιρον καί 
άγονον τών έφημεριδογράφων έργασίαν, δέν ε
ξετάζει ποτέ πότοι κόποι καταβάλλονται, πόση 
γενναιότη$, πόση προσκαρτερία, πόσον θάρρος 
απαιτείτα ι. ‘Π φωνή ρίπτει τούς ήχους της είς 
τον αέρα, και ό αήρ δέν άντανακλ2  καν τήν 
ηχώ τ ω ν  το δένδρον παραδίδει τά φύλλα του ά- 
νά εν είς όλους τούς άνεμους τού ουρανού, καί οΐ 
άνεμοι δέν άφίνουσιν ούτε ίχνος.

Καθ’ δλας τάς περιπετείας, καθ’ δλα τ ά 'μ ε 
γαλεία , καθ’ όλα τά δυστυχήματα τού πολιτι
κού του βίου πρός ένα μόνον σκοπόν άπέβλεπε, 
πρός τήν ελευθερίαν. Ένθυμούμεθα καί θαυμά. 
ζομεν είσέτι τούς αγώνας, δσους κατέβαλεν έν 
τώ μέσφ τών αλληλοδιαδόχων έπαναστάσεων 
διά νά συνοικειώστρ τούς παλαιούς βασιλείς με 
τάς νέας τών κοινωνιών απαιτήσεις. Έθελησε 
νά συνδέσν] τά παρελθόν μέ τό μέλλον διά λαμ- 
πράς τινός καί στερεάς άλύσου, άλλ’ ή άλυσος 
συνετρίβη βιαίως καί τό παρελθόν έπεσεν είς 
τήν άβυσσον. ,

Περί τήν δύσιν τών ήμερων του, ό άοιδός 
της θρησκείας καί τής βασιλείας εύρέθη έν τώ 
μέσω τών ερειπίων τής νεότητός του. Διετήρησε 
τήν λατρείαν των, διότι, ώς δλαι αί εύγενεΐς 
^υχαί, ήγάπα τήν ,δυστυχίαν, καί ώς δλαι αί 
γεννα ία ι φύσεις ^θάνετο τήν άνάγκην τού προ- 
στατεύειν. Είχεν είδός τι Ιπποτικού έρωτος δι’ 
δλα τά πεσόντα μεγαλεία , καί έν τφ  μέσω τών 
περιπετειών τής δυνάμεως καί τής τύχης έφαί
νετο άναζητών πάντοτε τήν ηθικήν ιδέαν μετα
ξύ τών ήττη,θέντων.

Άπό πολλών ετών ό ϊατωβριάνδος είχεν ά- 
ποσυρθή τού κόσμου έξ όλοκλήρου. ‘Η εποχή αΰτη 
τής ζωής του, δέν άνήκει είμή είς αύτόν μόνον 
καί είς μικρόν τινα αριθμόν εκλεκτώ ν είνε U ia 
τής φ ιλίας ιδιοκτησία, ενώπιον τής όποίας καί 
αυτός ό θαυμασμός οφείλει νά σιωπ£. ‘Η έν Ά -



S V M  Μ Ι Κ Τ Α .βέ Όβουά οικία του κατέστη Ιερόν βήμα.· Έ κεΐ 
6 συγγραφεύς του Φεναίου κα». τής ’Ατάλης, & 
‘Όμηρος τή ; μελαγχολίας, έτελείωσεν έν εΐρήνφ 
τό πολυσέβαστον γήρας του· εκεί υπέκλεψεν απο 
το μέλλον του τάφου του αποσπάσματα τινα τών 
μ ε τ ά  θ ά ν α τ ο ν  Υ π ο μ ν η μ ά τ ω ν  του (M e.’ 
moires d’outrc-tombc)» τά όποια διετήρησαν έ .
πίστήθιοί τινες φίλοι του.

°Οσοι ηύτύχησαν νά συνοικειωθώσι μετα του Σα- 
τωβριάνδου και νά τον γνωρ'.σωσιν εκ τοΰ πλη
σίον, δύνανται μόνοι νά ειπωσιν όποιος ητο ό 
Ιδιωτικός του βίος· ■ νέμεις οέ δεν ουναμεθα ά λ 
λως πώς νά τον έξεικονίσωμεν, ειμη αντιγραφον- 
τες τά λόγια 'ΐαΰτα τοΰ ‘Ρεναίου, οταν όμιλτρ 
περί ποιητών: «  ‘Ο βίος των είνε αφελής καί 
έξο'/ος ταύτοχρόνως· ύμνοΰσι τόν Θεόν μέ χρ ί
σουν στόμα, και είνε ol άθωότεροί τών θνητών· 
λάλου σι ν ώς αθάνατοι, καί ώς ντόπια εςηγοΰσι 
τους νόμους τής ύφη λ  ίου· εχουσι τεραστίας ιόεας 
περί θανάτου, και άποθνήσκουσιν ως κύκνοι μέλ- 
ποντες καί ώς βρέφη χωρίς, νά τόν έννοήσωσιν. λ

Ουτο) πως καί αυτός άπέΟανε· σεμνός, άπλοΰς, 
αξιοπρεπής, έμειδία πρός τήν φ ιλίαν καί την 
θρησκείαν, πρός γυναίκα φιλτάτην καί προς ίε-. 
ρέα, κλαίοντας και προσευχομένους παρά τήν 
κλίνην του. Άκούσας τόν θόρυβον τής φρικτής 
μάχης τών ΙΙαρισίων, ανηγερθη και τ,Οελησε να 
Ι γ £ γ  ή δραστήριος ενέργεια τής ψυχής του έ . 
τελείωσε μέ τάς λέξεις ταύτας α: Θέλω να ιδώ !» 
άλλ* αί άγυια ί ήσαν πλήρεις άνθρώπων μαχομέ- 
νων. *Εμαθε τόν θάνατον τοΰ ’Αρχιεπίσκοπου 
τών Παρισίων, καί εχυσε τά τελευτα ία  του οα_ 
κρυα. Μετά τινας ήμέρας, τήν 4 Ιουλίου, παρ- 
έοωκε τό αθάνατον πνεΰμά του εις τόν ουρανόν.

Τό σώμά του αναπαύεται εις τόν παρ'αύτόΰ τοΰ 
Ιδίου έκλεχΟέντα έρημον βράχον, πλησίον τοΰ ώ . 
κεανοΰ, τόν όποιον ήγάπησεν άνέκαθεν. *Ας κάμ- 
ψωμεν διά τής διανοίας τό γόνυπρό τοΰπερικλεί- 
οντος τοιοΰτον έξοχον άνδρα τάφου τούτου, μή λη- 
σμονοΰντες δτι εκείνος πρώτος ετεινε χειρα προς 
τήν έν μέσφ έρειπίων έγκαταλειφθεισαν ψυχήν 
τοΰ αίώνός του· εκείνος ήνοιξεν εις τήν χρις*ια- 
νικήν ψυχήν τάς πύλας τής φυλακής, είς ήν κα- 
Οβίρχθη άπό τόν υλισμόν, καί άπέπλευσεν εις τόν 
*Ιορδάνην διά νά φέρτι έπι τών κατεξηραμμένων χ ε ί-  
λέωντου σταγόνα έκ τοΰ ΰδατός του· έκεΐνος τέ
λος άπέδωκεν είς τό έθνος του τήν θρησκείαν, τήν 
μεγαλοφροσύνην, τήν καταφρόνησιν τών προσκαί. 
ρων πραγμάτων, τόν εοωτα καί τήν λατρείαν 
τής τελειότητος, τής αίωνίας ταύτης ττηγής τών 
έξοχων άρετών.

* ψύ H

ΪΠΕΡΒΟΑΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΙΠΒΡΟΓ. — Ά γ *  
γλος τις, έν Βηρυτφ διατριβών, ήθέλησε v i  ά-# 
γοράσ^ ίππον παρά τίνος "Αραβος. Τόπος τής 
διαπραγματεύσιως προσδιωρίσθη ή. πλατεία  τών 
Κ ο υ κ  κ ο υ ν ά  ρ ι ώ ν .  ‘Ο νΑραψ έπερίμενεν έ<ει* 
καΟήμενος πλησίον τοΰ άνευ χαλινοΰ ή πέδης 
βόσκοντος ίππου του, δστις ήτο είς τών ωραίο- 
τέρων τής ερήμου. Μετ’ ολίγον έφθασε καί ό 
"Αγγλος.

cc — Έ ί  σ ε λ ά  μ ά λ έ ϊ κ ε !  (χαίροις!) ε ί -  
πεν ό *Αραψ σοβαρώς.

-— Ποια είνε ή τιμή τοΰ ίππου σου; ήρώτησεν 
0 νΑγγλος διά τοΰ διεομηνέως αυτοΰ.

— *0 Θεός μόνος τήν γνωρίζει! είπεν ό vAw 
ραψ. ‘Ρίψον έπι τοΰ έπενδύτου τούτου όποίαν τ ι
μήν ήθελες προσφέρει σύ. »

Τριάκοντα χιλιάδες γροσίων έπεσαν είς τού$ 
πόδας τοΰ Άραβος, ακινήτου μένοντος· έπειτα 
δέκα χιλιάδες, καί δέκα χιλιάδες ακόμη. Οί ό- 

' φθαλμοί τοΰ πωλητοΰ έξήστραψαν είς τήν θέα* 
τοσούτου πλούτου. Δέκα ακόμη χιλιάοες έπεσαν» 
ό *Αραψ ένικήθη· ο: "Ελα, είπε πλησιάσας τό* 
ΐππον του, πρέπει νά χωρισΟώμεν! »

‘Ο νΑγγλος ήτοίμαζε μετά φλέγματος μετά- 
ξινόν χαλινόν. ‘Ο "Λραψ έφαίνετο βαθύτατα σ υγ - 
κεκινη μένος· ή σιωπηλή λύπη του συν ε κίνησε 
τούς τής σκηνής εκείνης μάρτυρας.

Αίφνης τό νοήμον ζώον, όσφρανθέν τόν νεον 
αυτοΰ κύριον, άπεσύρθη άποτομως και ηλΟ* προς 
τόν άρχαίον, χρεμετίζον θλιβερώς.

Τότε τό τέκνον τής ίρήμου, πηδήσαν δι’ ένός 
αλματος έπι τοΰ έφιππίου, <c ‘Υγίαινεί ανέκραξε 
πρός τόν *Αγγλον· οί θησαυροί σου άδύνατον νά 
αναπληρώσουν τόν μόνον φίλον μου! »

Είπε, καί έγεινεν άφαντος έν μέσφ δίνης κο- 
νιορτοΰ.

Ο ΜΗΝ ΤΟΓ ΜΕΑΙΤΟΣ. — Οί Τεύτονες, άρ- 
χαιον έθνος κατοικούν τά βόρεια μέρη τής Γερ
μανίας, έσυνείθιζον νά πίνωσιν ύδρομελι (τό 
Τουρκιστί σ ε ρ μ π ε τ) διά τριάκοντα ήμέρας, 
άπό τής ήμέρας τών γ ά μ ω ντω ν  έκ τούτου δέ τοΰ 
έθους έπεκράτησε καί παρ’ ήμϊν ή συνήθεια νά ά- 
ποκαλώμεν τόν πρώτον μήνα τών γάμων μ ή ν α  
μ έ λ ι τ ο ς .  ’Α ττίλας, ό βασιλεύς τής Ο υγγαρίας, 
τοσοΰτον έκ τούτου τοΰ ύδρομέλιτος έπιε κατα 
τάς ήμέρας τών γάμων α6 του, ωστε λέγετα ι οτι 
άπέθανεν δπό ασφυξίας.

" ι ^

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ. 
  40 Έμπού Χανιφέ, είς τών περιφημοτέρων

διδασκάλων τής Ίσλαμικής θρησκείας, ό επ ιλ ε 
γόμενος λ ύ χ ν ο ς  τ ο ΰ  Ί σ λ  α μ ι  σμο,υ, υπήρ- 
ξεν έπίσημος διά τήν πραότητα τής ψυχής αύ^ 
τοΰ. 4Ραπισθείς είς τό πρόσωπον παρά τίνος ά- 
χρείου, δχι μόνον δέν ήθέλησε νά λάβ^ Ικανο. 
ποίησιν διά τοΰτο, άλλά καί στραφείς άφελώς 
είπε πρός αύτόν: α: Ήδυνάμην νά σε τιμωρήσω 
καί μόνος διά τό κίνημά σου τοΰτο, άλλά δέν 
θέλω νά τό κάμω· ήδυνάμην νά σέ έγκαλέσω 
•είς τόν Καλίφην, άλλά δέν θέλω νά γ ίνω  κα
τήγορός σου· ήδυνάμην είς τάς πρός τόν θεόν 
δεήσεις καί Ικεσίας μου νά αναφέρω τήν υβριν 
σου ταύτην, ά λλ ’ έγώ σέ συγχωρώ έξ όλης καρ- 
δίας καί παρακαλώ τόν "Γψιστον ΐνα  μή στήσ^ 
σοι τήν αμαρτίαν ταύτην· ήδυνάμην τέλος τήν 
τρομεράν ήμέραν τής κρίσεως νά ζητήσω τήν 
απώλειαν τής ψυχής σου, ά λλ ’ έγώ έξ εναντίας 
δέν θέλω στέρξει νά είσέλθω άνευ σοΰ ε ίς  τόν 
Παράδεισον. »I

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΟΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. 
— °Οταν μέ κάμνουν προσβολήν τινα , έλεγεν ό 
ζωγράφος Βάν Δύκ, προσπαθώ νά άναβιβάσω τήν 
ψυχήν μου τόσον υψηλά, ώστε ή προσβολή νά μή 
φθάνει ποτέ είς αυτήν.

‘Ρωσσική τις παροιμία λ έγε ι: cc ‘Υποδέχονται 
τόν άνθρωπον κατά τό φόρεμα, τό όποιον φέρει· 
τόν μεταχειρίζονται δέ κατά τό πνεΰμα, τό όποι
ον δεικνύει. »

Διάσημος τις άνήρ έχαρακτήριζεν ουτω τούς 
έγω ίστάς: «: ‘Ο εγωιστής είνε είδος άνθρώπου, §7 ΐς 
θέτει ευχαρίστως τό πΰρ είς όλόκληρον συνοικίαν 
διά νά ψήσ?| Sv ώ όν.»

‘Ο εξής ανατολικός άπόλογος ευρηται είς ήθΐ- 
κόν τι ’Ασιατικόν βιβλίον: « ‘Ρόδον τ ι μετέδωκε τήν 
ευωδίαν του είς τό φύλλον, μέ τό όποιον περιετύ- 
λ ιξα ν  αυτό. Ααοών δέ τό φύλλον τοΰτο είς χ ε ί-  
ράς μου, τό ήρώτησα αν ^νε μόσχος ή άμβαρις, 
διότι έκ τής υπερβολικής ευωδίας του κατεμε. 
θύσθην. — cc Είμαι άπλοΰν φύλλον ^όδου, μέ 
άπεκρίθη εκείνο καί χόρτον άοσμον, ά λλ ’ έπειδή 
πολύν καιρόν συνανεστράφην μετά τών ^όδων, 
μ.ετέσχ;ν της ευωδίας αυτών. Ουτω καί σύ, ώ 
άνθρωπε, τοΐς σοφοΐς όμιλών, θέλεις μεταλάβει 
έκ τής σοφίας αύτών. 2>

*Άραψ συγγραφεύς λέγε ι: α: ‘Ά λλυτε οί δ ι. 
κασταί ήσαν ξίφη γυμνά, φοβίζοντα τούς πονη. 
ο̂ούς· σήμερον τά ξίφη εκείνα άπώλοντο καί δΐ- 

κασταί έμεινον αί ξιφοθήκαι, α ΐτινες ζητούν νά 
πληρωΟώσιν έκ τοΰ οβολού τών δικαζομένων. λ

τ

ΟΝΟΣ ΚΛ1 ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ Γ.

Κηπουροΰ εν γαϊδουράκι έπικροπαραπονεΤτο 
εΗ ^  T^ VT~  οτι έταλαιποϊρειτο,
και της ίλεγε μέ πόνον πώς προη τό έξυπνουσε 
πρ'ιν ol πετεινοί φωνάξουν καί χορτάρια κουβάλούσε·
“  Τί άνάγκη πριν χαράς/) ή άύγή νά μέ σηκιόν^; , ,
Τό ’σπλαγχνίσθηκε ή Τύχη κι’ άπό τούτον τό λυτρώνει, 
και τό κάμνει νά περάση ε!ς Ινός γναφέως /ειρας* 
πλήν tb πείραξε τό βάρος καί ή βρώμα τών πετσιών 
' % και σου ήρχισε, τ* άχρειον!
να φωνάζη, v i κοχραίνη τά αύτ^ά πάλιν της Μοίρας,

λ^γον: <χ νΩ! πόσον λυποΰμαι 
“  τον καλόν περιβολόφην! ’σαν ^ ο ι ζ ’ , ένΟυμοΰυ.αι,
“  δάγκανα καμμίαν άκραν ή λαχανου ή κρα^βίου*

“  άλλλ xojpoc, του αθλίου!
“  άπ’ αύτόν πλέον v i χάψω τίποτε δέν μέ τυχαίνει,

£ξω μόνον άπο ξυλον νά λαμβάνω δέν μου μένει. Λ
'  Τύχην πάλιν v i ,  αλλάζει, 

Καρβουνάρης τ ’ αγοράζει* 
πλήν προσκλαύσεις νέας πάλιν, καί ή Τύχη θυμωμένη,

“  Τ ί λοιπόν αυτός δ ^νος,
“  είπε, τόσον μέ ζαλίζει, u οσον έκατόν μονάρχαι μόλις #λοί ήνο)μενοι;
u άπό όλους αυτός μόνος 
*4 μήπως αρά γε νομίζει 
“  ’ς ^  μωρα T i καύκαλά του 

#τι δέν ειν’ ευχαριστημένος; είς τόν νουν δέν t/ta άλλο
11 από T i παράπονά του! , ,

’Αναμφίβολα ή Τύχη εΤχε δίκαιο μεγάλο!
*Ολοι είμεθα τοιουτοι* κάνεις δέν ευχαριστείται,

άλλ* έλεε ινολογεΐται 
διά τήν κατάστασίν του.

‘Η σημερινή μας στάσις πάντα ειν’ ή χε*ροτέρα, 
ΦορτοίνόμεΟα τήν Τύχην ίλοι νύκτα και ήμέρα.
Ο Ζευς ΰλους άν μδς δίοση καΟενός τήν ζητησίν του,

Oi του σπώμεν αίωνίως, τοΰ π τω χ ο ί, τήν κεφαλήν του# ·

ΛXΕΚΔΟΤΑ Κ Α Ι Λ ΐΈ Ε ΙΑ »

Δικάζων ό Μέγας ’Αλέξανδρος ό Μακεδών, ε- 
συνείθιζε νά φράττ^) διά τοΰ δακτύλου τό έτε 
ρον ούς έφ’ δσον ό κατηγορών έλάλει· πρός δέ 
τόν έρωτήσαντα, διατί πράττει τοΰτο, άπεκρί- 
νε τ̂ο: cc Διότι τό ?τερον ωτίον μου τό φυλάττω 
διά τόν κατηγορούμενον. »



Ξένος τις έπώλησεν είς μίαν Αύτοκράτειραν 
τής ‘Ρώμης ψευδείς λίθους· αυτή οέ, πλήρης ορ
γής, έξτ,τήσατο παρά του συζύγου της τήν πα. 

# ραδειγματικήν τιμωρίαν του άπατεώνος. ‘Ο Αυ- 
τοκράτωρ, άνήρ επιεικέστατος, μή δυνάμενος δ
μως νά κατευνάσιρ τήν ώζ θύελλαν παρο>ργ ί
σα ένην σύζυγόν του, κατεδίκασε τον ψευδοπώλην 
νά έκτε (/ή εις το .στάοιον τών θηρίων. Ολος ο

άρρητον ευχα; 
πατεώνα ·κ α τ α ς ε σχιζ όμ ε νο ν άπο τους όνυχας του 
αίμοβόρου θηρίου και το α ΐμάτου δέον ποταμη- 
ο ον. Πλήν οποία ύπήρξεν ή έκπληξις πάντων 
οτε, δοΟεντος τού συνθήματος, αντί θηρίου εξήλ- 
Οεν εις το στάοιον ήμε ρώτα τον άρνίον, το όποιον, 
πλησίασαν τον ήμιθανη σχεοον εκ τού φοβου του 
>:?.τ άδικον, ήρχησε νά ) εί/τ, αύτόν. ‘11 Αύτοκρά- 
τιιρα παρεπονήΟη έντόνως είς τόν σύζυγόν της, 
άλλ’ αύτός τ^ άπεκρΙΟη* <ε Κυρία, έτιμώρησα 
τον ένο/ον κατά τόν νόμον τού άντιπεπονΟότος 
ι?ου · σάς ήπάτησεν, ήπατήΟ^. »

•''ΊΓΟΟΓ'-
‘0  βασιλεύς ‘Ερρίκος Δ' συνέλαβε σφοδρότα. 

τον πάθος πρός τήν ώραίαν Αικατερίνην Δέ 
‘Γοάν, Κυρίαν τής τιμής τής συζύγου του Μαρ
γαρίτας Δέ Βαλουά. ‘Εσπέραν τινά τήν ήρώτησε 
κρυφίως, πόθεν εισήρχοντο εις τόν θάλαμόν της. 
— (C Μεγαλειότατε, άπεκρίΟη ή ενάρετος Δε. 
σποινις, ήτις δέν ήθελε νά παραχώρησή ούδε. 
μίαν '/άριν, τήν όποιαν δέν καϋίστα εν πρώτοις 
νόμιμον δ γάμος· μόνη δοός, οι’ ής εισέρχονται 
είς τον θάλαμόν μου, εινε ή Ε κ κ λ η σ ί α .  $

Κάρολος δ Ε', Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, δτε, 
παραιτηθείς τού θρόνου έξ α ίτιας τής έμφανί- 
σεως κομήτου, άπεσύρΟη εις τό μοναστήριον τού 
‘Αγίου Ίούστου, διεσκέδαζε καταγινόμενος εις 
τάς μηχανικά; τέχνας, καί ιδίως εις τήν ώρολο. 
γοποιίαν. Μίαν τών ήμερων ήναγκάσΟη νά έκφω. 
νήστ,ί cc Πόσην μωρίαν, είχον νά δαπανώ τόσους 
θησαυρούς καί νά χύνω τόσον αίμα, προσπαΟών 
νά κάμω τούς άνΟρώπους όλους νά δμοφρονώσιν, 
ενώ ούτε ολίγα ωρολόγια ήμπορώ νά κάμω νά
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συμβαδίζωσιν! »

‘Ο Τριβουλέτος, γελωτοποιός τής αυλής Κα
ρόλου τού Ε', άπειληΟείς παρά τίνος μεγιστάνος 
ότι 9ά έκπνεύσ^ ύπδ τήν ράβδον του ένεκα τής 
μεγάλης τόλμης, με(Γ ής περί αυτ$ύ ώμίλησε,

παρεπονήΟη είς. τόν βασιλέα· — <c ’Εάν τις, τώ 
άπήντησεν ό Μονάρχης, τολμήσ^ νά σέ φονεύσΐ[|, 
Οά τόν κρεμάσω ευθύς μετά εν τέταρτον ύστε- 

:$ρα. — *Α! Μ ίγαλειότατε! Οά μέ ύπεχρεώ- 
νατβ πολύ, εάν ηύδοχήτε νά τόν κρεμάσητε Εν 
τέταρτον προτήτερα!. . . »

-/Τθ£7ϊΓν-
Τήν πρώτη ν καί μόνην φοράν επ ί ζωής του, 

καθ’ ήν εύρέΟη υποχρεωμένος ό Επίσκοπος τξ^ 
Μάντης Δέ Ααβαρδΐνος νά κηρύς*) επ’ εκκλησίας, 
έλαβε τό δυστύχημα νά συγχισΟ^ τοσούτον, ώ
στε ήναγκάσΟ/) νά καταβρ άπό τού άμβωνος 
πλήρης εντροπής. Μετά τινα καιρόν ήΟέλησε νά 
επίδειξή τήν εικόνα του, ή δέ Κυρία Σαβλαί, 
βλεπουσα αύτήν, άνέκραξε κακεντρεχώς: cc ΙΙοία 
όμοιότης, Θεέ μουί νομίζει τις ότι κηρύττει άπό 
τού άμβωνος. »

Νέος τις κομψός καί εύαδής ένυμφεύΟη γυνα ί
κα νέαν καί ώραίαν, τήν όποιαν ήγάπα μέν αύ
τός δέν άντηγαπατό όμως ύπ ’ εκείνης παρά π ά 
σαν προσδοκίαν. Επειδή δέ οί φίλοι του τον 
συνελυπούντο διά το πράγμα καί τόν έλενον 
ότι εινε δυστυχής, cc Έκείν/) εινε ουστυχεστέρα 
εμού, άπεκρίΟη ό παραγνωριζόμενος άνήρ· διότι 
εγώ μέν έχω τήν ευτυχίαν νά βλέπω πάντοτε 
ενώπιον μου γυναίκα, τήν όποιαν άγαπώ, εκείνη 
ό.έ εινε καταδεδικασμένη νά εχ/j άκαταπαύστως 
προ οφθαλμών της άνδρα, τον όποιον δέν ά- 
γαπα . )χ

Πτωχός τις οικογενειάρχης, μή δυνάμενος νά, 
έςαρκ^ είς διατροφήν τών τέκνων του, έπενόησε 
τοόπον λίαν ευφυή όπως εξοικονομήσω, τά δυστυ
χή του τέκνα. Το εσπέρας, κατά τήν ώραν τού 
δείπνου, συναΟροίζων αυτά, <r Τέκνα μου, τοΐς 
είπεν, ■ όποιος άπό σάς δέν θέλει νά δειπνήστ; 
Οά λάβγι δέκα λεπτά . »  Τά παιδία δέχονται τήν 
προσφοράν καί κοιμώνται νηστικά. Τήν έπαύοιον 
άλλαι συμφωνίαι: cc "Οποιος θέλει νά προγευθτ, 
γάλα Οά πληρώστρ δέκα λεπτά . »

Δαβάλης, δ περίφημος βιβλιοφύλαξ τής Αυ
στρίας, προσκληθείς ποτε νά δο>σ̂  λεπτομερείας 
περί τίνος βιβλίου, άπήντησεν ότι δέν γνωρίζει.
— <c Δέν γνωρίζετε! ύπέλαβεν ό ερωτών αύτόν 
καί ό Αύτοκράτωρ σάς πληρόνει διά νά ήξεύρετε.
— Ναι, ό Αύτοκράτωρ μέ πληρόνει δι’ δ,τι ή - 
ξεύρω, καί άν μέ έπλήρονε δ ι’ δ,τι δέν ήξεύρω, 
τότε ούδ’ όλος ό θησαυρό, τού βασιλείου ήρκβΐ 
ϊνα  μέ ανταμείψω δεόντως. »

E I lT A A IO N i
(Συνέχιια.)
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Φύγε, Μόσχε, σύζυγέ μου! δέν σέ αγαπώ και κλαίω* 
ίλ α , Δρόσε, ήλιέ μου! σ’ άγαπώ, και δ'μιυς πταίω!

Πέντε /μονούς εϊμαι τώρσ μέ τόν Μόσ/ον νυμφευμένη, 
χωρίς να ήςίύρω κόσμος τι Οά εΐπη, ή καϋμένη! 
ν Εβοσκα τα πρόβατά μας είς του; κάμπους, είς τά #ρη, 
και ή γελαστή ψυχή μου να λυπήται δέν ή μπορεί* 
ίχοΰ έφαίνοντο δ άρτος κ’ ή μυζίΟρα ένα μέλι, 
καί δ Μόσχος και 6 Λάμπρο; δύο τ ’ ούρανύΰ άγγελοι!

Φύγε, Μόσχε, σύζυγέ μου! δεν σέ αγαπώ καί κλαίω* 
ελα, Δρόσε, ήλιε μου! σ’ άγαπω, και όμο)ς πταιω!

Μίαν εύμορφον πριοίαν — εινε τώρα ένας μήνας —  
λέγει μου δ συζυγόςμου: “  "Ερχεσαι εις τάς ’Αθήνας,
'* ’Αρετή, μαζη μου; τόσον σ’ άγαπώ καί σε λατρεύο),
44 ώστε θέλω μ’ έναν νέον τρόττον v̂ e σ’ ευχαριστήσω*
“  άν ίδνΐς καί συ την χοιραν, πόσον Οά χαρ7,ς πιστεύιυΐ 
Κ’ Ιγό) ειπα: “  Μέ χαράν μου τά άρνία μας Ο' αφήσου! , ,

Φύγε. Μόσχε, σύζυγέ μου! δέν σέ άγαπώ καί κλαίω* 
έλα, Δρόσε, •ί'λιέ μου! σ' άγαπώ, καί #μως πταιω!

ΈκεΤ πρώτον σ’ εΐδα, Δρόσε, δπερηφανον ίππέα, 
μ* δποδηματα μεγάλα καί μ ενδύματα ωραία.
Τ όσον εύμορφη σ' εφάνην, ώστε ^λΟες καί (;.ου λέγεις:
“  Βοσκοπούλα μου, θεά μου! εραστήν σου μέ εκλέγεις; , ,  
κ* εκτοτ1 ή υπανδρευμένη και άΟο̂ α {ϋοσκοπούλα 
εγεινε του Δρόσου σκλάβα, Ιγεινε του Δρόσου δούλα. ^

Φύγε, Μόσχε, σύζυγέ μουί δέν σέ άγαπώ καί κλαίω* 
ελα, Δρόσε, ήλιε μουί σ’ άγαπώ, καί #μως πταιω!

Πώ; νά μή σέ Αγαπήσω, άφου βλέπω, Δρόσε, 3η 
μ' άγαπα; ώσοιν νά ή μην τών ά^χοντοπούλοιν πρώτη,

οχ ι μία βοσκοπούλα εις τά δαση γεννημένη;
ΙΙώς ή νέα μου καρδία νά μήν ην* Ιρωτευμένη, 
άφου βλέπει δτι ένας νέος πλούσιο; και μέγας 
δι αγάπην ιδικήν μου βόσκει πρόβατα και αιγας;

Φύγε, Μόσχε, σύζυγέ μου! δέν σέ άγαπώ καί κλαίω* 
ελα, Δρόσε, ήλιε μου! σ’ άγαπώ, και 8μως ττταίω!

Δρόσε, συ εΤσαι ΙκεΤνος δ ίππευς δ ’Αθηναίος, 
δ λαμπροενδεδυμένος, δ ευγενικές  ̂νέος, 
τόν δποιον βλέπω τώρα βοσκικά Ινδεδυμένον 
καί εις τήν σκιάν εκείνης της μηλεας καθισμένος 1 
2 υ  λοιττον εΤσαι δ Δρόσος, δ'στις νύκτα καί ήμέραν 
καταδέχεσαι καί παίζεις τήν ποιμενικήν φλογέραν;

Φύγε, Μόσχε, σύζυγέ μου! δεν σέ άγαπώ και κλαίω* 
£λα, Δρόσε, τΧιί μου! & άγαπο), καί 5μο>ς πταιω!]
f *0  χαρά εις τήν μητέρα, δπου σ  ίκαμε τήν μίαν! . . . 
λάμψε; η)*ιε, νά λάμ·]^,! . , . ίδε, ίδε ευμορφίαν!

ψιλόν α̂ ·μα δπου Ϊί ιΛ εινε άσπρος ώς τδ γοελαί 
ά! τ( ^μματα, Θεεμου, μαΰρα, ^αυρα και μεγάλα! 
τί μαλλία, τί μαλλία, ή καλύτερον χρυσάφι! . . .
Τρέςατ* την ζωγραφίαν νά του πάρετε, ζωγράφοι!

Φύγε, Μόσχε, βοσκέ μαύρε! δέν σέ θέλω! φύγβ, χάσουI 
ελα, Δρόσε, τλιέ μου! νά μέ κλέψ/;ς έτοιμάσου·

ΈσηκώΟη. . .  · τίκορμίον! μέ τήν χειρά του με νεύει. · .  · 
ή καρδία μου θά σπάσηί . . .  είς τόν λόφον θά άναίβη; 
ίχι. . . . είς τώ ς καλαμώνας μέ τά πρόβατα Οπάγει. . . .  
Τρέμο)! μία ί»ποψία τήν άθλίαν θά με φάγη* 
μή από απελπισίαν είςτοΰ ποταμού τό δεΰμα 
Οέ νά πέση. . . . άν έκεΐνο τό έστερινοντου νεύμα! . · .

Φύγε, Μόσχε, βοσκέ μαύρε! δέν σέ θέλω! φύγε, χάσου! 
ίλα, Δρόσε, $5λιέ μου! νά μέ κλέψης έτοιμάσου.

Δέν π̂ στεύο). "Ω! δ νους μου'· δέν ’μπορεί νά τό χωρέσ?ι· 
χΟές του έδο)κα ελπίδας, κ’εΐς τον ποταμόν θά πέση; 
τ  Βόσκισσα χαριτωμένη, χθές μέ ελεγεν εκείνος,
‘ { κάν άς σέ παρακίνησή δ πολύς μ™ αύτδς θρήνος,
“  είς τδ νά μ1 άκολουΟησης είς τών ’Αθηνών τήν /ώραν. ,, 
— “ Δέν’μπορώ νά κάμω τούτο, δέν’μπορώ αύτήν την ώραν.'»

( Ακολουθεί).

. Ο ENASTPOC ΟΥΡΑΝΟ*·

(ΙΙρ ωτοτυπον)

.3

Κρόνος.

^  πλανήτης ούτος,- καίτοι δίς μικρότερος 
τού Διός, ούχ* ήττον ομως παρουσιάζει τό έςα ι-  
σιώτερον καί λαμπρότερον θέαμα είς τούς ο
φθαλμούς τών άστρονόμων, τών όποιων έκίνησ* 
πάντοτε τήν περιέργειαν . καί τόν θαυμασμόν  
διότι, έκτος τών οκτώ δορυφόρων ή σελήνών ύφ ’ 
ών φ ω τα γω γε ΐτα ι, παρετηρήθη δτι περικυκλού- 
τα ι καί ύπό λαμπροτάτου φωτεινού δακτυλίου, 
μή έφαπτομένου τού πλανήτου, καί περίστροφο-  
μένου καί τούτου περί έαυτόν ακριβώς καθ’ ήν 
εποχήν ό πλανήτης συμπληροϊ τήν περί τόν ί 
διον αύτού άξονα περιστροφήν. Άκριβέστεραι π α 
ρατηρήσεις, γενόμεναι επ ί τού δακτυλίου τούτου, 
άπέδειξχν δτι τ.ό περιβάλλον τόν πλανήτην π α 
ράδοξον τούτο φαινόμενον εινε ούχί άπλούν ά λ 
λα τριπλούν, δτι ό εσωτερικός δακτύλιος εινε 
σχεδόν τρις τόσον π λατύς δσον δ έξωτερικός, 
καί έπέτυχον μάλιστα νά καταμετρήσωσι τάς 
αποστάσεις ένός έκάστου άπό τού άλλου. *0 ε 
σωτερικός δακτύλιος, καταμετρηθείς άκριβώς, ά -* f  Μ * * . *
πεδείχΟη δτι απέχει τού πλανήτου 50,000 μ ι
λίω ν, ό̂ δέ έξωτερικός δακτύλιος εχει πλάτος
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7 , 2 0 0  μ ιλιών, τό οέ μεταξύ τών δύο δακτυλίων I καί συμπληροϊ τήν κ ιρ ί τον Ή λιον περιστροφή'» 
σκοτεινόν διάστημα εινε a,»00 μιλίων· τό πλά- του έν διαστήματι 29 ετών και 4 64 ήμερών ή 
τος άμφοτέρων τών δακτυλίων καί τοϋ μεσολα- δέ περί τόν άξονάτου άνακύλησις έχτελεϊται έν 
βοΰντος* σκοτεινού διαστήματος είνε 50,000 μι- διαστήματι 40 ώρών καί 30 λεπτώ ν, 
λ ίω ν, δση δηλαδή καί ή άπόστασίς τοϋ ένδοτέρου Όπόσην ποικιλίαν λαμπρών καί μεγαλοπρ*. 
δακτυλίου άπό τό σώμα τού Κρόνος πών άντιχειμένων παριστ* ^τό τοΰ Κρόνου στε-

01 δακτύλιοι ούτοι ^ίπτουσι βαΟεΐαν σκιάν ρέωμαΙ ’Αδύνατον νά συλλάο^ τις ιδέαν τοΰ 
επ ί τοΰ πλανήτου, ό’Οεν άποδειχνύεται δτι δέν μεγαλείου, τού φωτός και τής λαμπρότατος, £- 
εινε στίλβοντες άτμοί, άλλά συνίστανται π ιθα-Ιτινα  υποτίθεται δτι περιβάλλουσι τόν ευμεγέθη 
νώς άπό είδος στερεάς ύλης, καί (ραίνεται μά- 1  τούτον κόσμον, ώς έχ τής άφβονίας τών φωτεινών 
λ ίστα  δτι εχουσι περισσοτέραν αντανακλαστικήν I κοσμημάτων, δι’ ών καΟωράΐσεν αύτόν ή φύσις. 
δύνααιν παο’ δσον ή τοϋ Κρόνου επιφάνεια, κα . Ποιος ποτέ τών κατοίκων τής μιχρας μας Γής 
Οότι τό ΰπ ’αύτών άντανακλώμενον φώς εινε λαμ .Ιδύνατα ι νά φαντασΟή όποιον ώραιότατον καί πο. 
πρότερον τού υπό τοϋ πλανήτου άντανακλωμένου. λυποίκιλον θέαμα παρέ/ουσιν είς ενα πλανήτην, 
Δήλον δτι ότοιπλοϋς ούτος δακτύλιος χρησιμεύει χ ιλιάκις μεγαλν,τερον τοϋ ήμετέρου, αί πολυ . 
ποός φωτισμόν τοϋ Κρόνου κατά τήν ,άπουσίαν ποικίλοι φάσεις οκτώ σελήνών καί τριών ΰπερ- 
τοΰ ‘ΙΙλίου, εις ποιους δέ άλλους μυς-ηριώοεις σκο-1 λάμπρων δακτυλίων; Έκ τών οκτώ τούτων σελη- 
πούς υπηρετεί, αγνοείται τούτο επί τοΰ παρόν-Ι νών ή μεν άνατέλλουσα ΰπέρ τόν όρίζοντα, ή 
τος. θεωρούμενοι.οί δακτύλιοι ούτοι έκ τής μέσης δέ δύουσα, ή δέ προσεγγίζουσα είς τήν μεσημ. 
ζώνης τού πλανήτου έν τή απουσία τού -ΙΙλίου,Ι ορίαν καί ή μέν εισερχόμενη είς εκλειψιν, ήδέ 
π ιέπ ε ι νά φαίνωνται ώς εύμεγέΟεις φωτεινότα. προκύπτουσα έξ αύτής· ή μεν φαινομένη ώς ή- 
ται ά'1/ίδες, έκτεινόμεναι κατά τους ουρανους απο I μισεληνος, ή οέ ορεπανοειοης, ή οέ πανσέληνος, 
τοΰ άνατολιχοΰ είς τόν δυτικόν όρίζοντα, ίσο- καί κάποτε δλαι όμοϋ έν^τφ αΰτώ ήμισφαιρίψ 
πλατείς  έκατοντάκις μέ τήν διάμετρον τής ή . φεγγοβολούσα-.· αί τών δακτυλίων μεγαλοπρε. 
μετέρας Σελήνης, έσκοτισμέναι δέ περί τό μέσον πεις κινήσεις, καθ’ άς ποτέ μέν καταυγάζοντες 
ΰπό τής σκιάς τοϋ πλανήτου. Οί δορυφόροι τού τό στερέωμα άμαυρούσι τούς άστέρας, ποτέ δέ 
πλανήτου τούτου δέν άπομακρύνονται πολύ τού βαΟεΐαν σκιάν δίπτοντες έπί τινων τόπων τοΰ π λα . 
δακτυλίου, διό καί πολλάχις φαίνονται έφαπτό- νήτου, άνακαλύπτουσι τά θαυμάσια καί τήν δόξαν 
μενο*. αύτού καί περιστρεφόμενοι έντός αύτού- τώ,ν κατηστερισμένων ούρανών ή έμφάνισις είς τό, 
ύπολογίζονται δέ, ώς καί οι τού Λιός, δτι δέν στερέωμα τοϋ πλανήτου τούτου πολλών κομητών 
ε ίν ε  μικρότεροι τής Γής. καί άλλης φύσεως αγνώστων ήμΐν σωμάτων,

‘Ο Κίόνος μετά τόν Δία είνε 6 μεγαλύτερος καί πολλών νέων άστερισμών καί άπλανών άς-έ-
• 1 I 1 I Λ »  f t ·
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του. kll βαρύτης επί τής έπιφανείας του πλα-Ι χών πλασμάτων του νά τάς θεωρώσι. Τοιαύται 
νήτου τούτου elve σχεδόν ή αύτή μέ τήν τής εκπληκτικά·, παραστάσεις σοφίας τε κα; παντο
σφαίρας μας, άλλά το ήλιακόν φώς καί ή θέρμη ουναμίας άγουσιν ήμάς είς τό λογικώτατον συμ- 
©θάνουσιν είς αύτόν. έκατοντάκις ασθενέστερα I πέρασμα, δτι τά περί τόν πλανήτην τούτον
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επ ί τής έπιφανείας αύτου. *Απέχει οέ τού 4Η«· 
λ.ίου 529,000,000 λευγώ ν, τουτέστι δεκάκις π ε
ρίπου άφ’ δσον απέχει I, Γή τού ‘Ηλιου· κινείται 
δέ μετά ταχύτητος 7,920 λευγών τήν ώραν, διό

Φ.

(Ακολουθεί.)
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