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ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ.

1 1 1  Ρ Ε Μ0 \  άπεσβεννύετο τό τελευ- 
* 2 ί !' 0 ταΐον άστρον. 4Η κροκόπεπλος Έως 

ήρχιζεν ήδη νά πορφυρίζω τον ‘Ορίζοντα διά του 
γλυκυτάτου καί ωραίου αυτής χρώματος, στρώ- 
νουσα μέ £όδα τήν όδόν, ήν εμελλε μετ’ ολίγον 
νά διατρέξτρ δ χρυσοκόλλητον έπιβαίνων δίφρον 
μεγαλοπρεπής "Ηλιος. Ένομιζέτις δτι μόνον είς 
τόν ουράνιον θόλον ύπήρχε μικρά τις κίνησις, διό
τι έπΙ γής ή φύσις απασα ήτο βυθισμένη είς τόν 
καταπληκτικόν εκείνον καί άξιον περιεογείας λή
θαργον, τόν όποιον ούδ* ό παραμικρότερος διακό
π τε ι ψίθυρος.

‘II μεγάλη καί πλουσία τής Λυδίας μητρόπο- 
λ ίς , ή καθέδρα αΰτη, ήν έλάμπρυνεν ό παροιμι. 
ώδης καταστάς Κροίσος, οΐ δε λοιποί ενοοξοι Σα- 
τράπαι κατέστησαν ταμεΐον όλων τών έκ τής 
Μικράς Άσίας συναγομένων φόρων, αί μεγάλο, 
πρεπώς επί τής υπερκειμένης τού Τμώλου όρους 
πεδιάδος κείμενα», καί κατοπτρίζουσαι τά κάλλη 
αυτών είς τόν χρυσορόόαν Πακτωλόν ποταμόν 
Σάρδεις, έν πλείστνι όσ ι̂ διέκειντο έρημίαώς εί 
έστερουντο κατοίκων. *Ενώ οε το καθωραϊ^ον την
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ήγρύπνει έναυτώ  ψυχή, μία έκ τών περικεκλει- 
σμένων έν τφ  μαγικώ τούτω ενδιαιτήματα καλ
λονών εμενεν άνεπηρέαστος άπό τάς ήδυτάτας 
θωπείας τού θεού τών ονείρων.

‘Η ωραία θυγάτηρ του Μεγαβάλου, Νυσσία ή 
σύζυγο; τού τότε δυναστεύοντος τών Σάρδεων Καν- 
δαύλου, τήν κεφαλήν επί τού άγκώνος έχουσα έ- 
στηριγμένην, έκάθητο προ τού παραθύρου τού δω
ματίου αυτής, είς μυρίας βυθισμένη σκέψεις. ‘Η 
οψις της, ή άλλοτε τοσούτψ ζωηρά καί (Ροδοκόκ
κινος ώς τό '/ρώμα τής ήδη έν τώ αίθέρι γ εννώ . 
μένης αυγής, τώρα ήτο ωχρό λευκός, σπασμωδική 
οέ τ ις κίνησις διέστελλεν ελαφρώς τούς μύωνας 
τών χειρών καί τού προσώπου της, καί τά χείλη 
αυτής έφαίνοντο ψιθυρίζοντα άσυναρτήτους καί 
άκατανοήτους λέξεις. ‘Η Νυσσία, ή ώραιοτέ^α 
τών γυναικών τής Λυδίας, ή χαριεστέρα τών Α 
σιανών ήγεμονίδων, ό μαργαρίτης τής μεγάλης 
Περσικής επαρχίας Βακτριανής, έφαίνετο ήθικώς 
πάσχουσα, συγκεκινημένη, πληγωθεΐσα τήν καρ. 
δίαν καί καταβεβλημένη. ‘Γπέφερε τάς τρομεράς 
αγωνίας γυναικός, ής προσεβλήθη το τιμαλφέ- 
στεοον ποάνιι,α, ή τιμή· διότι τό αύτό έσπέοαςI k 4 I ' * I ' I ’
ής ωραίας έκείνης πρωίας, προ πέντε ή εξ ω

ρών, είχεν άτιμασθή, έκτεθεΐσα σχεδόν γυμνή 
είς τούς βεβήλους οφθαλμούς άνδρός ξένου· πράγ
μα, όπερ ού μόνον οί θειοι νόμοι κολάζουσιν, άλ
λά καί αυτοί οί πολιτικοί νόμοι τής Ά σ ίας τ ΐ-
υωοούσι διά θανάτου.
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‘Ο Κανδχύλης, ό εκλεκτός καί ψωραλέος υΙός 
τού Μύοσου καί. απόγονος του ‘ Ιΐρακλέους, εις ον 
ή τύχη έοωκεν αύτήν σύνευνον, αύτος ό ίδιος 
σύζυγο ί της* καταμεΟυσμένος έκ τής εύοαιμονιας 
του, τήν οποίαν, κατ’ αύτόν, έπρεπε νά φθονώσι 
καί αύτοί οι θεοί, έςέθεσεν αύτήν είς ξένα δμ- 
ματα, ούδ’ έλάχιστον δικαίωμα έχοντα δπως τήν 
ατενίσω?*,· καί ό ξένος ουτος ην 1 υγης ό υΙός 
τού Δασκύλου, στενός φίλος και άρχηγός τών σο>- 
ματοφυλάκων του Κανοαύλου, νέος ωραίος και ες 
εύγενούς καταγωγής. Ματην παρετηρησεν αυτψ 
ορΟώς δτι, άμα άποδυΟ^ ή γονή τον χιτώνα της 
συνεκδύεται καί τήν αιδώ· ό Κανοαύλης ην αμε
τάπειστος, και έζήτει έπιμόνως νά ίο^ τήν γ υ 
ναίκα του ό Γύγης, διά νά πεισθ‘5 οφθαλμοφανώς 
οτι ούδ’ αύτος ο Μενέλαος με την ωραιαν ‘Ελέ
νην του ήτο ικανός νά παραβληθ'ξ αυτω κατά τήν 
ευδαιμονίαν· ‘II άπόφασις τού εκβεβακχευμένου 
ήγεμόνος ήτο άμετάκλητος, καί έπρεπε νά εκ-
τελεσθφ.

Έκρυψε λοιπόν τήν αύτήν εκείνην έσπέραντόν 
Γύγην είς τόν χοιτώνάτου δπισθενμιάς τών κρύ
φιων Ουρών, όπόΟεν ούτος ήδύνατο νά περιεργασθ^ 
απαρατήρητος τήν ώραίαν ηγεμονίοα εκόυομένην. 
•Αλλ* ή Νυσσία, ήτις ήτο γυνή  σταθερού χαρα- 
κτήρος καί ούδόλως κούφη, παρετήρησε τά πλήρη 
-τυρός καί έπιΟυμίας βλέμματα τού νέου λοχα
γού προσηλούμενα έπ’ αύτής· ώς φρόνιμος δέ γ υ 
νή εννόησε πάραυτα δτι τό πράγμα διωργανίσθη 
ύπ ’ αύτού του συζύγου της, οστις τού λοιπού έ
παυε τού νά ήνε (*) άξιος αυτής. Εν τ ί̂ δίκαια 
δέ άγανακτήσει της, συνέλαβε τήν απόφασιν να 
οώσΐβ εις αύτόν άπαξ διά παντός εν μάθημα, 
και χωρίς τό παραμικρόν νά άποδείξφ, έκουθεΐσα 
κατεκλίνθη είς τήν κλίνην πλησίον τού συζύγου 
της, ενώ 6 Γύγης έξήρχετο διά τής αύτής κρυφίας 
όοού, ήν εδειξεν αύτω ο Κανδαύλης.

Είνε περιττόν νά είπωμεν δτι ό ύπνος τής 
Νυσσίας ήν τεταραγμένος καί πλήρης αγωνίας. 
Είχε κατακυριευΟή υπό τρομεράς ανησυχίας, καί 
έν μια τών εξάψεων τής οργής της, ολίγον έλεΐ-

(*) ίξαιτούμεΟα συγγνώατ,ν παρά ττίς έπιστειλάσης ή;ι.Γν το 
άραιο'τατον τοντο διηγτ,ΐΑα ρουσοστιφους Κυρίας, διότι καΟυπο- 
ο άλλο μ εν τά ; λέξεις εις τήν ιδίαν ήαών ηθογραφίαν. Επειδή ί-  
Λαστον ιοδ:κον Σύγγρα^αα πρέπει νά άποτελτ, 5ν3λον, ώ ; ι
διαίτερον τι βιολίον, διά τοΰτο και ή ορθογραφία άνάγκτι οπως 
συαφων^ πάντοτε έν αύτω. έπειδή 81 ήαεΐς έξακολουΟοΰαεν γρά- 
φοντες το ε ί ν α ι  με ε κατά τον Γεννάδιον και τοί>ς νεωτέρους 
Γεραανους, άναγκαζό^εΟ* οπως είς τήν γραφήν ταύττν καΟυπο· 
βάλλω μ εν πάντοτε τήν λ ίξ ιν ταύτν,ν, οσάκις απαντώy.εν αύτήν 
?:ς τά  πεαποαενα ή;ι.ίν προς κατα/ωρτ,σιν. Προλααβάνοντες δ·, 
έξα'.τούαεΟα |λΐτ* τνΐς άδιίας και τήν συγγνώμην τών επιστιλ- 
λοντων. · 2. Ε,

ψε νά έμπήξ^ι τούς όδόνταςτης είς τόν λάρυγ
γα  τού Κανδαύλου. ‘ II μεγάλη καί εύρυχωροτάτη 
έκείνη κλίνη ούδόλως έχώρει αύτήν, αλλά πε- 
ριεστρέφετο έν πλείστ^  δστρ αγωνία άπό τής μ ι
ας πλευράς εις τήν ά λλη ν  έπ ι τέλους, άπελπ ι- 
σΟεΐσα τού νά ευρ^ άνάπαυσιν είς τάς άγκάλας 
του Μορφέως, ήγέρΟη καί έλθουσα έκάθησε πρό 
τίνος τών παραθύρων τού κοιτώνός τ^,ς, δπου μετ’ 
έκπλήξεως παρετήρησεν δτι τό μαρτύριόν της 
διήρκεσε πολλήν ώραν, διότι ή νύξ έπλησίαζεν 
ήδη είς τό τέρμα της.

‘Η γαλήνη τής φύσεως άντέκειτο είς τήν επ ι
κρατούσαν έντός τής καρδίας της άναστάτωσιν 
καί ταραχήν, ήδύνατο δε πας τ ις  νά ακούσει αρ
κετά μακράν τούς παλμούς της. Τό μέτωπόντης 
ήν πεφλογισμένον, οΐ δε οφθαλμοί της, οι μεγά
λοι καί μέλανες έκείνοι οφθαλμοί της, τών οποίων 
ή μαγεία ήν ακαταμάχητος, έπασχον άξιοπαρα- 
τήρητόν τινα άλλοι 0) σι ν . Είχε στρέψει τά νώτα 
πρός τό μέρος δπου έκειτο £έγχων ό σύζυγός της, 
μέ τήν άπόφασιν νά μή τόν ίδτρ πλέον κατά 
πρόσωπόν. Κ αί δταν ή γυνή , τό άσΟενές τούτο 
Οεωρούμενον πλάσμα καί δμως αρκετά ισχυρόν, 
συλλάβιρ μίαν οίανδήποτε άπόφασιν, ούδέν μέσον 
ισχύει δπως άποτρέψττι αύτήν τής έκτελέσεώςτης.

Ήδη αί πρώται ακτίνες τού προσεγγίζοντος 
Φοίβου έχρύσιζον τάς κορυφάς τού Τμώλου, καί 
ή φύσις ήρχιζε νά άνακύπτ-fl έκ τοί> ληθάργου, 
είς δν ήτο μέχρι τούδε παραδεδομένη. ‘ II Νυσ
σία ειχεν ήδη σχηματίσει τό σχέδιόν της, διό 
καί έγερΟεΐσα έξήλθεν ακροποδητί τού μυροβόλου 
μεν καί χρυσοτεύκτου, δι’ αύτήν δέ άπαισίου ε
κείνου θαλάμου, καί ταχυτέρα τής αστραπής ώρ- 
μησε προς τό φίλον ύπερφόν της, δπου a l θε- 
ραπεΐαι τοσούτων καλλιπαρείων γυναικών έκα- 
μον αύτήν έπ ί μικρόν νά λησμονήσ^ τήν κατα- 
κυριεύουσαν τήν καρδίαν της Ολίψιν καί άΟυμίαν. 
Έκεΐ, καταβληΟεΐσα υπό τού κόπου καί τής α
γρυπνίας, έξηπλώθη έπί εύρέος άνακλιντηρίου, 
καί ό ύπνος δέν ήργησε βαρύς νά έπιπέσ^ επ ’ 
αύτής, καί νά μεταφέρω αύτήν είς τήν χώραν 
τών ονείρων.

° Αμα έξυπνίσασα, πρώτη αύτής φροντίς υπήρξε 
νά προσκαλέσ^ παρ’ αύτ^ τόν συνεργόν τής ά- 
τιμ ίας καί φίλον τού άνδρός της Γύγην, δπως 
επιβάλλει είς αύτόν τάς προτάσεις, τάς όποίας 
ένέπνευσαν αύτ^ οί θεοί καί ή ιδία της φιλοτι
μία πρός ίκανοποίησιν τής τιμής της. ‘Ο Γύγης 
έξήρχετο τού παλατιού, δτε είδοποιήΟη παρά τ ί
νος τών βασιλικών θεραπόντων δτι τόν έζήτει ή 
βασίλισσα. ΙΙάραυτα ανησυχία τις έζωγραφίσθη 
έπί τού προσώπου τού νέου λοχαγού, καί μικρά
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βασίλισσάν του, έσπευσε πρός τό μέρος τού γ υ -  I γίνιρς σύζυγός μου, δύναμαι νά πιστεύσω δτι ού- 
ναικωνίτου, καί αμέσως ώδηγήΟη είς μεγαλοπρε. I δείς μέ είδε παρανόμως. Ά λλ* άποφάσισον τα - 
πή τινα  καί πλούσιον θάλαμον, δπου α ν ή σ υ χ ο ς  I χέως, διότι δύο τών τεσσάρων κορών, είς τά ςό - 
περιέμενε τήν έμφάνισιν τής ήγεμονίδος. I ποίας ή γυμνότης μου άπεικονίσθη, πρέπει νά

Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτώ ν κρυφία τ ις I σβεσθώσι πριν τής εσπέρας ταύτης.
Ούρα ήνοίχΟη, καί ένεφανίσΟη ή μεγαλοπρεπής! Ιό παράδοξον τούτο δίλημμα, προβαλλόμενον 
Νυσσία, πλουσιως ένδεδυμένη καί χρυσοόφαντον I ψ υ χ ρ ό τ η τ α  φρικαλέαν, μέ άπόφασιν άμετάτρε- 
φέρουσα ποδήρη χ ιτώ να . Είχε τό ανάστημα εύ. Ι^τον, τοσούτον έξέπληξε τόν Γύγην,| 6 όποιος 
Ουτενές και υψηλόν, τό ήθος αρρενωπόν, καί ό I “ ροσεδόκα επιπλήξεις, άπειλάς καί βιαιοπραγίας, 
Γύγης έξελαβεν αύτήν ώς άρειμάνιον ‘Αμαζόνα, I ώστε στιγμάς τινας έμεινεν άχρους καί άλαλος, 
πρός τήν σωματικήν άνάπτυξιν καί ίσχύν έχου. I ώσεί σκιά πελιδνή έπί τής όχθης τών μαύρων 
σαν καί τά άκαταμάχητα τής ώραιότητος θέλ-I ποταμών τού $δου.
γητρα. ΙΙρό ολίγου μόλις ειχεν έξέλΟει τού λου- I «  ’Εγώ νά βάψω τάς χεΐρας είς τού Κυρίου 
τρού αύτής, διό καί είχε ^οδοκόκκινον τήν δψιν, I μοο τό α ίμ α ! Συ, βασιλίς, μέ ζητείς τοιούτον 
μεθυστικήν δέ άπέπνεε τό σώμα αύτής εύω δίαν I ανοσιούργημα; Εννοώ δλην σου τήν άγανάκτη- 
τήν "Ιΐραν, έλεγες, έξελΟούσαν τού θείου αύτής I ^ιν, τήν πιστεύω  δικαίαν, ούδ’ έπεΟύμησα εγώ 
κομμωτηρίου καί πορευομένην πρός συνάντησιν I "ήν γενομένην ιεροσυλ ίαν άλλά, τό γνω ρ ίζεις , 
τού νΑρεως. Ιοί βασιλείς εινε δυνατοί, κατάγονται άπό γένος

‘Ο Γύγης, τεθορυβημένος έκ τής έξ αισίου εκεί- I θε ιον ή τύχη ήμών κείται είς τά σεβαστά γο
νής έμφανίσεως, έκλινεν ήρέμ.α τήν κεφαλήν και I νατά των, ουδέ δυνάμεδα οΐ άσθενεΐς ήμεΐς θνη- 
εφερε τήν χείρα έπ ί τού στήθους είς σημεϊον I τοί νά άπειθήσωμεν είς τάς διαταγάς τ ω ν .. · . .  
χαιρετισμού. ‘Η καρδία του έπαλλε· τοσούτον δέ I ;Η Οέλησίς των καταστρέφει τήν άγτίστασιν ή - 
συνεχύβη, ώστε ούδέ τήν έλαχίστην ήδύνατο νά Ιμ ώ ν , καθώς ό όρμητικός χείμαρρος παρασύρει τό 
άρΟρο>στι λέξιν. Έν τούτοις ή μεγαλοπρεπής Νυσ- I πρόσκαιρον καί ασθενές φράγμα. — Καταφιλώ σου 
σία ήλΟεν άπ* εύθείας πρός τόν νέον λοχαγόν, I τούς πόδας, βασιλίς, καί Ικέτης προσεγγίζω τό 
καί προσηλόνουσα έπ ’ αύτού βλέμμα 1 βασιλικόν, I ένδυμά σου ! Έλεος I Λησμόνησον τήν υβριν, τήν 
πλήρες χάριτος καί μεγαλείου, είπε μέ φωνήν ά- I όποιαν ούδείς έμαθε, καί τήν όποιαν αιωνίως θέ- 
πότομον καί τεταραγμένην, άνευ παρεκβάσεων I λει καλύπτει σκότος βαθύ καί σιωπή ! ‘Ο Κάν- 
καί προοιμίων. I δαύλης σέ άγαπ^, σέ θαυμάζει, καί το μόνον

α: Μή ψευσθ^ς, μήν έπινοήσ^ς προφάσεις μα- I T0U σφάλμα εΐνε ερωτος υ π ερ β ο λ ή ... . 
τα ίας, καί τουλάχιστον έχε τήν άξίαν καί τόθάρ. I — Ιΐρός εϊδωλον λαλών Σφιγγός έκ λίθου Συ- 
^ος άνάλογον τού έγκλήματός σου! σΟλα τά ή-Ιηνίτου, στόλισμα τών ξηρών άμμων τής Νειλο- 
ξεύρω καί σέ είδα! Μή ζητήσ^ς νά δικαιολογη- I τρεφούς Α ίγύπτου, ήλπ ιζες νά τό μαλάξτρς· άλλ* 
Ονίς, διότι δέν άκούω! ‘Ο Κανδαύλης αύτος σέ I έπεα πτερόεντα, ’Ολυμπιάδα δλην άδιακόπως έκ- 
έκρυψε χθες τό έσπέρας όπισθεν τής θύρας τού I φωνών, άδύνατον τήν γνώμην μου κατά τι νά ά- 
κοιτώνός του· άλήθεια; . . .  Καί νομίζεις άναμφί- I νατρέψ^ς. Σιδηράν καρδίαν κρύπτει τό μαρμάρΐ- 
βόλως δτι τό πράγμα έτελείωσε; Κατά δυστυ-1 νόν μου σ τ ήθ ος ! . . . .  θάνατον δός ή λάβε! — 
χίαν εγώ δέν είμαι ‘Ελληνίς, εύκόλως κλίνουσα I "Αμα τού ήλίου ή άκτίς, είσρέουσα διά τών πα- 
είς τάς ορέξεις τών τεχνιτών καί τών φιληδό- I ραπετασμάτο>ν, φθάστρ είς τόν πόδα τής τραπέ- 
νω ν. ‘11 Νυσσία παίγνιον ούδενός δέν γ ίν ε τ α ι! Ιζης ταύτης, ή έκλογή σου πρέπει νά ρ̂νε τετε - 
Δύο άνδρες ζώσι τήν στιγμήν ταύτην, έξ ών ό είς I λεσμένη.. . .  ΙΙροσμένω! jo

εΐνε περιττός έπί τής γή ς, καί πρέπει νά έξαλεΐ- I Σταυρώσασα δέ τάς χείρας έπί τού στήθους, 
φθ ί̂ άπ’ αύτής· αν αύτός δέν άποθάντρ, εγώ  δέν I έλαβε θέσιν φοβερού μεγαλείου. Τήν Νέμεσιν, έ- 
δύναμαι νά ζή σ ω ! Εΐνε δέ αύτός ό περιττός έ -| λεγες , καταβάσαν έκ τού τεραστίου της γρυπός 
νας, ή σύ ή ό Κανδαύλης. Σέ άφίνω κύριον της I καί τινα ένοχον παραφυλάττουσαν ούτως ιστατο 
εκλογής: φόνευσέτον, έκδίκησόν με, καί c t i  τού I ή Νυσσία, ώχρόλευκος καί άκίνητος, μέ τρίχας 
φόνου τούτου λάβε καί τήν χείρά μου καί το I λελυμένας, φοβερόν προσβλέπουσα, συνοφρυουμέ- 
στέμμα τής Λυδίας, ή ταχύς θάνατος αμέσως ας I νη, καί μέ τόν πόδα τό έδαφος βαρυθλίβουσα.



cc Τά; ζο<$εράς εκτάσεις του άδου ούδείς εύ- 
χαρίστως επισκέπτεται, άπήντησεν ο Γύγης· */, 
άπόλαυσις τού λαμπρού φωτός της ήμέρας είνε 
γλυκεία , καί αύτοί οί ήρωες, οί κατέχοντες των 
Μακάρων τάς νήσους, ασμένως τ,Οελον επίστρέ- 
ψει είς την πατρίδα των, ει δυνατόν. Ενστι
κτον εχει έκαστος το αίσθημα της ιοιας συντ/;- 
ρήσεως, και επειδή ανάγκη πάσα να χυθ'ξ αίμα, 
άς ήνε άπό άλλου φλέβας μάλλον, ή άπό τάς
ίδικάς μου. »

Είς τά αισθήματα ταύτα, τά δποϊα δ Γυγης 
ώμολογει μέ αρχαϊκήν ειλικρίνειαν, συνεοέοντο 
καί άλλα εύγενέστερα, περι τών οποίων οέν έ- 
λά λησεν  ησθάνετο έμμανή έρωτα προς τήν Νυσ. 
σίαν, και σφοδράν κατά τού Κανοαυλου ζηλοτυ
π ία ν . Τό αίτιον λοιπόν, διά τό οποίον υπεχώρει 
εις τήν αίματηράν έκείνην ανάγκην, δεν η το μό
νος τού θανάτου ό φόβος. Τον Κανοαυλην μονον 
και απόλυτον κάτοχον τού ωραίου εκείνου θησαυ
ρού, τής Νυσσίας, δέν ήδύνατο πλέον νά υπο
φέρω· Ά φ 1 ετέρου πάλιν έπανήρχετο εις τήν μνή
μην του ή πρόνοια τής τύχης· διά περιστάσεων 
πολλών παραδόξων και φοβερών εβλεπεν εαυτόν 
ώθούμενον πρός τήν έκτέλεσιν των ονείρων του 
δίνη ποταμία τόν παρέσυρεν άκοντα, αύτή ή Νυσ
σία έτεινε πρός αύτόν τήν χειρα όια να τον α
ναβιβάσω έπι τού βασιλικού Ορονου. Δι ολα ταύτα 
έλησμόνησεν δτι ό Κανδαύλης ητο κύριος και 
ευεργέτης του· διότι ούδείς ούναται να αποφυγω

^ 9 7 ~τό πεπρωμένον, και ή ανάγκη περιφέρεται εκ της 
μιας χειρός ήλους φέρουσα καί εκ τής άλλης 
μάστιγα, διά νά μας κρατ^ ή νά μάς ωθήστρ.

cc Λοιπόν, άπήντησεν ή Νυσσία, ιδού δ τρόπος 
τής έκτελέσεως. — Και έσυρεν έκ τού κόλπου 
τη ς  βάκτριανόν έγχειρίδιον μέ λαβήν έκ λίθου 
νεφρίτου πρασινοχρόου, πεποικιλμένην διά κύκλων 
αργυρών. — ‘Η λεπ ις αΰτη δέν κατεσκευάσθη 
άπό χαλκόν, ά λλ ’ άπό σίδηρον δυσκατέργαστόν, 
βεβαμμένον εις τό πύρ καί εις τό δηλητήριον 
ούδ1 δ "Πφαιστος αυτός ήδύνατο νά σφυρηλατήσω 
όξυτέραν ώς φύλλον λεπτόν παπύρου ήθελε δια- 
περάσει θο>ρακας έκ μετάλλου καί άσπίδας δερ- 
ματοσκεπάστους. ‘Αρμόδιος καιρός, ήκολούθησε 
μέ τήν αύτήν αταραξίαν, θέλει είσθαι δ τού ύ
πνου· άποκοιμηθείς, ας μήν έξυπνήστι ποτέ ! »

‘Ο συνένοχος Γύγης ήκουε μέ φρίκην, διότι δέν 
ήλπιζε ποτέ νά άπαντήσιρ τοιαύτην άφοβίαν εις 
γυναίκα, ήτις καν νά άποκαλυφθ^ έδίσταζε.

α: Τόπος τής ένέδρας θέλει εισθαι αύτή ή θέ- 
σις, δπου ό άναίσχυντος σέ είχε κρύψει διά νά 
μέ εκθέσω είς τά βλέμματά σου. "Αμα πλησια- 
ζούσν4ς τής νυκτός, θέλω ανοίξει Εν φύλλον τής

θύρας επάνω σου, θέλω έκδυθή καί π λαγ ιάσ ε ι, καί 
όταν αποκοιμηθώ θέλω σοί νεύσει. . . Μή διστά- 
στρς, μή δειλιάσ^ς, καί ή χείρ σου μή τρέμω κα
τά τήν στιγμήν τής έκτελέσεως! Τώρα δέ, φο- 
οουμένη μήπως μεταβάλλω? τήν γνώμην σου, θέ
λω ασφαλίσει τό άτομόν σου μέχρι τής κρισίμου 
εκείνης στιγμής· 'Ίσως έπιθυμεϊς νά φύγως, νά 
ειδοποιήσως τόν αύθέντην σου· πλήν ε ίς  μάτην ! *

Έσύριξε δέ μέ τρόπον ιδιαίτερον, καί πάραυτα 
παρέστ/)σαν είς τό μέσον τέσσαρα θηρία άνθρω- 
πόμορφα, τέως όπισθεν περσικού άνθοστολίστου 
παραπετάσματος κεκρυμμένα, μαύρα τήν δψιν, 
φέροντα χλαμύδας παρδαλωτάς, έκ τών δποίων 
ύπεφαίνοντο δύο βραχίονες μυώδεις καί φοβεροί 
ώς στελέχη δρυός. Τά παχέα καί έξογκο>μένα 
/είλη των, οι χρυσοί κρίκοι οί οιαπερώντες τό 
διάφραγμα τής ^ ινόςτω ν, οί δίκην λύκου οξείς 
όδόντες των, ή δουλική καί αναίσθητος έκφρα- 
σις τής φυσιογνωμίας των συναπετέλουν τέρατα 
βδελυκτά.

‘ II βασίλισσα είπε λόγους τινάς είς γλώσσαν, 
ϊήν δποίαν δ Γύγης δεν εννόησε, — τήν Βακ- 
:ριανήν άναμφιβόλως, — καί τά τέσσαρα ανδρά
ποδα ώρμησαν κατά τού νέου, τόν ά^ήρπασαν 
χαί άπήλθον φέροντες αύτόν, καθώς τροφός τ ις 
φ>έρει μικρόν παιδίον είς τήν ποδιάν τού φορέ^ 
ματός της. ,

(Έ πεται τό τέλος.) i f

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΙΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ.

III τής άπεράντου χώρας, ενθα πηγάζει 
δ Κίτρινος καλούμενος ποταμός, πρός τό νοτιοανα
τολικόν τού μεγάλου τείχους τής Κίνας, υπάρχει 
Ταταρικός λαός, γενναίος καί φιλόπονος, ήμινο- 
μαδικόν βίον διάγων καί είς διαφόρους διτ,ρημένος 
φυλάς. Έν τγ* ίσχυροτάτω δέ τών φυλών τούτων, 
τω λεγομέν·/) τών Καρακάλπων, διαδεχθείς τόν 
πατέρα του τώ |812 δ Σεγέβ Μοχελάμ κατέστη 
δ ήρως τού εφεξής τραγικωτάτου συμβάντος.

Μικρόν μετά τήν επ ί τού θρόνου άνάβασίντου, 
άποπλανηθδίς ό νέος Χάνης είς τήν Θήραν, ε ί- 
τήλθεν είς οίκόν τινα , έκτος τής δδού του κεί
μενον, καί έζήτησεν ΰδωρ. ‘Ο οίκοδεσπότης, γνω - 
ρίσας τόν Χάνην, έγονυπέτησε ταπεινώς ενώπιον 
αυτού καί διέταξε τήν πρωτότοκον θυγατέρα του, 
καλουμένην Μαχαρδίνην καί είς τό άνθος τής ή- 
λικίας της ήδη ούσαν, νά φτρω αύτώ ύδωρ καί 
οπώρα; έκ τού κήπου. ‘Ο ήγεμών, άφαιρέσας τό 
έπι τής κεφαλής τής νέας κάλυμμα, έγοητεύθη

μεγάλως υπό τού κάλλους καί προ πάντων τής 
επί τού προσώπου της μετριοφροσύνης· έκβαλών 
οέ εν τφ  άμα πολύτιμον έκ τής χειρός αυτού ά . 
ί,αμαν .α , »cai παραοους αυτόν εις την μ*/(τερα 'ίης 
Οελκτικωτάτης ταύτης νεάνιδος, τήν παρήγγειλε 
νά άπέλθω τήν επιούσαν είς τόν ταμίαν του, ο. 
στις ήθελε τω δηλοποιήσει τούς σκοπούς του.

Τήν επαύριον ό ταμίας, υποδεχθείς μετά με
γάλου σεβασμού τήν μητέρα τής νεάνιδος, έ κοι
νοποίησε*; εις αύτήν τήν θέλησιν τού ήγεμόνος, 
προσφέρουν αυτω συγχρόνως μεγάλην έκτασιν 
γης, ού μακράν τής πόλεως Τσλίμ, (ένθα συνή
θως διατρίβει δ Χάνης), οίκον λαμπρόν, πέντε 
Οούλους πρός υπηρεσίαν της καί πεντήκοντα βα
λάντια εξ εκατόν φλωρίων έκαστον.

Καί ή μέν Ναχαρ^ίνη κατέστη ήδη ή μάλλον 
.εύνοουμένη μεταξύ τών γυναικών τού Χάνου, 
άλλ* ή οικογένεια αυτής, έκ τής μεγίστης έν- 
όειας εις τοσαύτην περιωπήν καταντήσασα, ουδό
λω ς ήδυνήθη νά μετριάσω τήν χαράν της· ώς 
πάντες δέ οί άπό μικρών είς μεγάλα άνυψούμε- 
νοι, λ ίαν άγέρωχον καί αύτή άναλαβούσα ήθος, 
ήρξατο νά μεγαλαυχώ διά τήν επιρροήν, τήν δ
ποίαν ή νέα είχεν επ ί τού πνεύματος τού Χά
νου, καί έφέρετο άλαζονικώς πρός άπαντας, μη δ’ 
αυτών ακόμη φειδομένη τών Κοφκίνων, εύγενών 
αύλικών, οιτινες πρώτοι έσπευσαν νά τ^ προσ- 
φέρωσι τά σεβάσματά των. Ένεκα δε τής άπε- 
οιορίστου πολυτελείας καί τής κομπορ^ημοσύνης 
τω ν, οί γονείς τής Ναχαρρίνηςδέν έβράδυνον νά 
έπισπάσωσιν είς έαυτούς τό μίσος τών δσοι, ή- 
ναγκασμένοι δντες νά εύαρεστήσωσι τόν Χάνην, 
ύπέμενον νά ταπεινωθώσι τοσούτον ενώπιον αυ
τών. Το δέ άποτέλεσμα τού μίσους τούτου ήτο 
τρομερώτατον.

Ιίρωίαν τινά, ένφ δ Χάνης διευθύνετο ώς συνή
θως είς τον οίκον τής εύνοουμένης του, δύο έφ
ιπποι έκ τών σωματοφυλάκων του, δρομαίως ποοσ- 
ερχόμενοι, συνήντησαν αύτόν καθ’ όδόν.

<c "Ας μή προχωρήσω περαιτέρω ή ‘Γψηλότης 
του, τφ  είπον, άν δέν επιθυμώ νά ίδω τρομερόν 
καί ελεεινόν θέαμα· τό πύρ κατηνάλωσε τόν οί
κον τής Ναχαρρίνης, οί δούλοι καί οί ίπποι της 
κατεσφάγησαν, καί αύτή ή ιδία δέν υπάρχει 
πλέον είς τήν ζωήν !

— ‘11 Ναχαρρίνη δέν ζω πλέον! άνέκραξεν δ 
Χάνης μετά λύσσης· καί ποια αυθάδης, ποία βέ
βηλος χείρ έτόλμησε νά έμπήξω τό ξίφος είς τό 
στήθος της; »

Καί χωρ ίς νά περιμείνιρ τήν άπάντησιν τών δύο 
Ιππέων, ήλασε τον ΐππον του καί έν τώ άμα εύ . 
ρθη έμπροσθεν τού μεγάρου τής Ναχαρρίνης

μετα τών παρακολουθούντων άςιωματικών. θέα 
μα φρικτον έπληξε τότε τά ομματα τού Χάνου.

Έχ ~7,ς λαμπ ιας ταύτης οΐχίας οΰοέν άλλο έ'_ 
αενεν ε ψ ή  ή τέρρα πλέον τό αίμα τών οούλων 
« I  τών (ρονευίΐέντων^ ίππων άπετέλει ψρ ιχώ ζη  
λιμνών εν τψ  μέσω ττ,ς κα'.ομέν/,ί ταύτ/)ς γής· 
.i'.'fOel,- δ’ άμέτως ό Σεγέ5 έχ τοϋ ίππου, άρμη. 
« ν  είς τά κατινίζοντα έ?είπ·.α. Τό πρώτον’ είς 
• ά ομματα αύτού προσβαλόν άντικείμενον ήτο 
το πλήρες άσβόλης καί ήκρωτηοιασμένον σώμα 
της Ναχαρρίνης· καί ηΟέλησε μέν το άθλιον 
τούτο πλάσμα νά άποοϋγ^ τήν όρμήν τοϋ π υ .  
ρος, ay,λα σχληρόν κτύπημα γ-.αταγανίου άπέκο- 
V£ την ζωήν του επί τής φ λ ιά ; τοϋ μεγάοου, ο. 
περ εζϊ,τει νά εγκατάλειψή.

’Αδύνατον νά έχ? ρ ά ^  τις τήν λύπην, τήν ά_
γανάκτηοιν, τήν λύσσαν τού Σεγέβ· άλλος έξ
άλλου ^έγένετο έχ τής παραφοράς αύτού, αύ0η.
μερον οε διέταξε τήν συγχρότησιν τού Συνεδρίου
της οικαιοσύνης πρός εΰρεσιν καί ποινήν τών έ
νοχων.
, ̂  Τό Συνεδριον τούτο τής δικαιοσύνης σύγκειται 
^ς εικοσιεπτα γερόντων, τιμωμένων τά μέγι
στα διάτε τήν φρόνησιν, τήν πείραν καί τά φώ- 
τά των. Οταν οε μέλος τού ισοβίου τούτου δι- 
καστηρίου τελευτήσΤ„;ή φυλή είς ήν άνήκει π α . 
ρέχει τον διάδοχον αύτού, έκλέγουσα πάντοτε 
χύτόν μεταξύ τών φρονιμωτέρων καίχρηστοτέρων 
^καταγωγή δέ καί ή τύχη ούδεμίαν εχουσι χώ_ 
ραν κατά τήν πάντ/) δημοτικήν ταύτην εκλογήν.

Τό Συνέδριον τούτο συνεκαλέσΟη μετ’ δλίγας 
ήμέρας κατά τήν εκτεταμένην πεδιάδα, τήν λε_ 
γομένην τών Νοπάλων. Άχριβέσταται έρευναι ί .  
γένοντο, καί πανταχοϋ κατάσκοποι άπεστάλησαν. 
Τρεις άδελβοί Κοφκΐνοι συνελή»Οησαν, περί ών 
μεγίστη ΰπήρχεν ΰπούία δτι ήσαν οι μόνοι πρά_ 
ςαντες το έγκλημα. Δεκαετής κόρη, θυγάτηρ τοϋ 
πρωτοτόκου τών Κοφκίνων τούτων, συνελή»θη 6_ 
μοίως.

. ‘Ο πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου έξέΟεσεν ύπ ’ όψιν 
τών δικαστών τά διάφορα περιστατικά καί τάς 
λεπτομερείας τού εγκλήματος, καί έξηκολούθη- 
σεν ερωτών τούς κατηγορουμένους. Οί τοεΐς ά_

άθωότητα.
β: Πόσων ετών είσαι, κόρη μου; ήρώτησεν i  

πρόεδρος τό θυγάτριον τού Ναδήρ Κεζεβού, τού 
πρωτοτόκου τών κατηγορουμένων.

— Δέκα ετών.
— Τό όνομά σου;



οοκειμέ- 
7.1 ό

λ ύευ- 
ό

— Ναδηρέ Κολάγκ-Χώ.
— ΕΙπέ μας τ ί γνωρίζεις περί της προκει; 

ν/ς ύποθέσεως, είς τήν οποίαν ενοχοποιούνται 
πατήο καί οι Οεΐοί σου; Ιΐρόσεξε όμως μή ψε: 
σθζς, διότι ό Θεός παιδεύει το ψεύοος, και 
Μωάμεθ τό απαγορεύει.

— Ιίοτέ δεν ψεύδομαι, καί Οά ειπω  και τωρα 
τήν πάσαν αλήθειαν.

— Λέγε λοιπόν.
— ‘Ο πατήρ μου καί οί Οε ιοί μου, μ’ όλον δτι 

είνε εύγενεΐς, δέν είνε όμως και πλούσιοι· άπο 
τινων χρόνων έπαΟον μεγάλας ζημίας, καί μαν. 
σοί (λν,^ταί τών ίππων) τούς ήφάνισαν. Ιίοτέ ό
μως δέν ήΟελον συλλογισθή νά πράξωσι τοιούτον 
μεγα έγκλημα, αν πλουσία τις γυνή οεν ήρχετο 
νά τούς εύρω καί νά τούς αναγκάσω νά το έκ.
τελέσωσι.

— Καί δύνασαι νά άποδείξτ,ς δτι γυνή  τούς 
παρεκίνησε νά πράξωσι το έγκλημα, καί ποΟεν 
γνωρίζεις δτι ήτο πλουσία;

— Μίαν εσπέραν, ένφ άνεπαυόμην εις τού θείου 
μου Ναδήρ Φέζ, γυνή ωραία καί μεγαλοπρεπώς 
ενδεδυμένη, έλΟούσα πρός έπίσκεψιν αύτού,

<r ’Απεφάσισες τελευταΐον; τφ  είπεν· εγώ δε
ύπεκρινόμην δτι έκοιμώμην.

cc — ‘Ομίλησα είς τούς αδελφούς μου, καί ούτε 
ό εις ούτε ό άλλος δέν συγκατανεύουν.

«  — "Αν ή ποσότης, τήν οποίαν σάς ύπεσ/έ- 
Οην φαίνεται μικρά, τήν διπλ:σ.άζο>.

(C — Λέγουσιν, επανέλαβεν ό θείος μου μή φαν- 
ταζόμενος βεβαίως δτι εγώ τόνήκουον, ,οτι υπάρ
χου σι. πάμπολλοι κίνδυνοι είς τό πράγμα.

oc — Ούδ’ ό ελάχιστος κίνδυνος υπάρχει, υιέ- 
κοψεν ή δέσποινα· αν σάς συλλάβωσιν, άλλο δέν 
έχετε νά κάμητε είμή νά άρνηθήτε τά πάντα, 
καί εγώ Οά προσπαθήσω νά σάς λυτρώσω· δέν 
έχετε π ίστιν εις εμέ; » 

cc ‘Οθείός μου τή άπεκρίθη λέξεις τινας χαμηλό
τερα, καί τον ήκουσα δτι έρ^ίπτετο εις τούς πό.. 
δας αυτής· δέν ήδυνήΟην δέ νά τήν ίδω, διότι 
ήμην έστραμμένη πρός τά άπέναντι μέρος καί 
προσεποιούμην πάντοτε δτι έκοιμώμην. ‘II δέσποινα 
άνεχώρησεν επ ί τέλους, ό δέ Οεΐός μου συχνάκις 
συνωμίλησε μέ τούς αδελφούς του, καί τ ρ ε ί;η 
μέρας μετά τήν συνέντευξιν ταύτην έβάλθη το 
πύρ είς τήν οικίαν τής Ναχαρρίνης.

— Είσαι πιστή κόρη, είπεν ό πρόεδρος, καί 
λ έγε ις  τήν πάσαν άλήΟειαν εξακολουθεί λοιπόν 
νά λέγ^ς μέ ειλικρίνειαν δ,τι ήξεύρεις, καί έσο 
βεβαία δτι καί ό θεός καί οί άνθρωποι Οά σέ 
συγχωρήσουν. Καί συ ή ιδία, άς ήσαι καί τόσον 
μικρά, δέν ελα ίες μέρος είς αυτό τό έγκλημα;

— Ναι, μέ έοωσαν λαμπάδα αναμμένην, κα 
εγώ έβαλα τό πύρ είς τά πέριξ τού οίκου τής 
Ναχαρρίνης. ’Ήθελα πολύ νά γλυτώσω  τά άθλια 
'ώα , τά όποια έφώναζον τόσον λυπηρά είς τάς 
φλόγας· ά λλ ’ ένφ εγώ έπροσπάθουν νά τά εκβά
λω, ό πατήρ μου τά έΟανάτονε. ‘Ο Οείός μου Να- 
οήρ Άλοζάρ συνέτριβε τά σκεύη καί τά έπ ιπλα, 
καί έσφαζε τούς δούλους.

— ΓΙοΐος έΟανάτωσε τήν Ναχαρρίνην;
— ‘Ο Ναδήρ Φέζ, είπεν ή κόρη άδιστάκτως.
— Δύνασαι νά γνωρίστ,ς τήν δέσποιναν, ήτις 

συνδιελέχΟη κατ’ άρχάς μέ τόν θειον σου;
— Έκ τού προσώπου της δέν δύναμαι νά τήν 

γνωρίσω, διότι, ώς σάς ειπα καί πριν, ήμην έ 
στραμμένη πρός τό μέρος τού τοίχου καί έπροσ- 
ποιούμην τήν κοιμο)μένην· δύναμαι όμως νά τήν 
γνωρίσω έκ τού παραστατικού καί τής φωνής της.

— Καί είσαι βεβαία δτι δέν <;ά άπατηΟής;
— Μάλιστα· ή φωνή της ήχεΐ άκόμη είς τά

(οτα μου. »
‘Ο πρόεδρος, διακόψας τήν συνεδρίασιν, πα- 

ρέσχεν έγγράφως τάς πληροφορίας ταύτας εις 
τον Χάνην. ‘II άπόκρισις δέ εστάλη άμέσως, και 
ό πρόεδρος διεκοίνωσεν εύΟύς εις το Συνέδριον 
τά έν αύτν) εμπεριεχόμενα:

β: ‘Ο ‘Γψηλότατος Χάνης ζητεί έφ* όποιαδή- 
«: ποτε Ουσία νά γνωρίσει τήν αλήθειαν είς τήν 
β: δυσάρεστον αύτήν ύπόΟεσιν, καί δέν πρέπει νά 
cc παραμεληΟή τό έλάχιστον μέσον πρός τούτο, 
cc Παρά τάς συνήθειας μας λοιπόν, απασαι αί έ- 
cc πισημότεραι γυνα ίκες, μηδ'αύτών έξαιρουμένων 
<r τών πέντε συζύγων καί τής μητρός τού ήγεμό- 
ic νος, πρέπει νά περάσωσιν έμπροσθεν τού Συνε- 
cc ορίου κεκαλυμμέναι, καί ύψηλοφώνως έκάστη 
cr άπαγγέλλουσα έδάφιόν τ ι τού Κορανίου. »  

"Απασαι λοιπόν αί γυναίκες τών αρχηγών καί 
τών αξιωματικών τού Χάνου, άγνοούσαι περί τ ί 
νος έπρόκειτο, προσήλΟον τωόντι λευκά ενοεου- 
μέναι καί τήν κεφαλήν κεκαλυμμένην έχουσαι· 
διερχομένη δ1 έκάστη ενώπιον τών δικαστών, ά- 
πήγγελλεν έδάφιόν τ ι τού ιερού βιβλίου τών 
Μιοαμεθανών. ‘Εβδομήκοντα δύο γυναίκες διέβη- 
σαν ουτω, καί ή μικρά Ναδηρέ, ήτις ήτο κεκρυμ- 
μένη όπισθεν μεγάλης αυλαίας, ούδέν κίνημα έ- 
πραξεν.

Έμεινε δέ μία μόνη. Λύτη προέβη μεγάλο. 
πρεπέστερον τών άλλων, άπαγγέλλουσα τό εξής 
έδάφιόν τής ίεράς βίβλου: cc ‘Ο άγγελος τού Θεού 
αγρυπνεί έπι τόν δίκαιον καί τόν καταδυναστευ- 
όμενον, ούδ’ επιτρέπει είς τήν κακίαν νά ταράτ- 
ττι τόν ύπνον τής άΟωότητος. »

— Ιδού ή φωνή τήν όποιαν ήκουσα! άνέκρα-

ξεν ή μικρά κόρη, έξερχομένη βιαίως τής κρύ
πτης της. »

ΙΙάραυτα δέ, κατά τήν υψηλήν άπόφασιν τού 
ήγε μόνος, δύο κλητήρες τού δικαστηρίου κατε- 
βίβασαν τό κάλυμμα τής γυναικός ταύτης· άλλά 
πόσον μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις πάντων, δτε 
ειδον τό πρόσωπον αύτής. ΤΗτο Μίρζα Άρούνδ, ή 
μήτηρ τού Χάνου Σεγέβ Μοχελάμ.

cc ‘ II δικαιοσύνη, είπεν ό ήγεμών, καταβαί
νω ν μετά τινα λεπτά άπό τού ίππου του είς τήν 
Ούραν τής σκηνής τού Συνεδρίου, οφείλει νά έκ- 
τελεσΟ^ **0’ άπασαν τήν εντέλειαν. Κριταί! δύ
σατε τήν άπόφασίν σας έλευΟέρως καί κατά 
συνείδησιν! »

Καί τό μέν Συνέδριον άπεσύρΟη πρός διάσκε- 
ψιν, βαΟυτάτη δ' είς πάντας τούς περιεστώτας 
«βασίλευε σιωπή. ‘11 δέ μήτηρ τού Σεγέβ, ώς κε. 
ραυνόπληκτος μείνασα έκ τής άπροσδοκήτου ταυ
τής κατηγορίας, έζήτει διά τών όλολυγμών καί 
τών δακρύων της νά μαλάξω τήν καρδίαν τού 
υιού της.

<r ‘11 μητρική αγάπη μέ έτύφλωσεν, έλεγε· 
συγχώρησαν με, υιέ μου, διότι δέν γνωρίζεις τί 
υποφέρει μία μήτηρ δταν βλέπω δτι παΓαβλέ
πεται δι’ ά λ λ η ν ! . . .  »

Ά λ λ ’ ό Χάνης, απαθής καί δρΟιος ίστάμενος 
είς τήν υπό τού Συνεδρίου έγκαταλειφθεισαν αύ- 
τφ  Οέσιν, ουδόλως έφαίνετο παρέχων προσοχήν 
είς τάς ικεσίας τής μητρός του.

Μετ’ ολίγον, παρουσιασΟείς ό πρόεδρος, καί διά 
τής μιας μέν χειρός κρατών τό Κοράνιον τήν δ’ 
έτέραν επί τής καρδίας εχων, έπρόφερε τήν ά- 
πόφασιν, εχουσαν ούτως:

α ‘Ο θάνατος άνταμεί^εται διά θανάτου, ό δέ 
α: τόν φόνον συμβουλεύων εινε άξιος τρομεράς 
c καί παραδειγματικής ποινής. "Οθεν ή μέν Μίρ- 
<γ ζα Αρουνο καταοικα^εται εις αποκοπήν της α- 
«  ριστεράς χειρός· ό Ναοήρ Φέζ, ό προτρέψας τούς 
<c άδελφούς του είς τό έγκλημα καί συμμετασχών 
«: είς τόν φόνον τού αθώου, καταδικάζεται νά ά- 
<r ποκεφαλισΟ/)· ό δέ Ναοήρ Κολαγκ-Χώ καί ό 
<c Ναδήρ Άλοζάρ θέλουν ύποστή τρεις ώρας τήν 
« ποινήν τού άνασκολοπισμού· ή δέ Ναδηρέ Κο- 
cc λάγκ-Χώ, χάριν τής τε ήλικίας καί τών είλΐ- 
«  κρινών έξομολογήσεών της, άθωουται πάσης 
«  ποινής. — ‘11 καταδίκη αύτη θέλει έκτελεσθ*ξ 
«  έν τφ  αμα είς τήν πεδιάδα τών Νοπάλο>ν, έν_ 
«  θα καί έγένετο ή κρίσις τήν εκτην ήμέραν τού 
c ’Αχμέδ (22 ’Ιουνίου.) »

Φωναί σπαρξικάρδιοι ήκούσθησαν πάραυτα μετά 
τήν άπόφασιν τής καταδίκης. ‘Η μήτηρ τού Χά
νου προσέπιπτεν εναλλάξ, δεομένη τόν τε υιόν

καί τούς δικαστάς, άλλ ’ ό Σεγέβ Μοχελάμ, α
παθής αείποτε διατελών,διέταξε νά γ ίνω σ ιν  αύ* 
θωρεί αί άπαιτούμεναι προπαρασκευαί πρός έκ- 
τέλεσιν τής καταδίκης.

‘II πένθιμος συνοδία προέβη μετ’ ολίγον πρός 
τό μάλλον άνυψωμένον μέρος τής πεδιάδος, τό 
λεγόμενον Χαβούδ δέ Κίς. Καί οί μέν κλητήρες 
τού Συνεδρίου ήνοιγον τήν πορείαν, κρατούντες 
^άβοους χρυσούς καλλωπισμούς περί τήν άκραν 
εχούσας· ακολούθως δέ ήρχοντο οι τέσσαοες κα« 
τάδικοι, όπισθεν αυτών έχοντες τόν δήμιον καί 
υπο ισχυρού αποσπάσματος στρατιο^τών συνοδευό- 
μενοι· είτα δέ προέβαινε τό Συνέδριον, καί τε_ 
τευταΐος ηρχετο ό Χάνης μετά τών επισημότε
ρων άςιωματικών του· άπειρον δέ πλήθ:ς λαού 
συνωθειτο πρός τό μέρος τής καταδίκης, καί πάν
τες έσπευδον δπως λάβωσι Οέσιν έπ ι τού ολέ
θριου υψώματος.

"Οτε δέ έφθασαν εις τό Χαβούδ δέ Κίς καί 6 
οήμιος άπετελείωσε τάς ολέθριας προπαρασκευ- 
άς αύτού, ό γραμματεύς τού Συνεδρίου ήρξατο 
κατά τάξιν άπαγγέλλω ν τήν καταδίκην τών έγ- 
καλουμένων:

<c ‘Η Μίρζα Άρούνδ καταδικάζεται είς αποκο
πήν τής άριστεράς της χειρός· ας γ ίν^  ουτω, ώς 
ή δικαιοσύνη καί ό Σεγέβ Μοχελάμ διατάττουσι!  ̂

Γενική συγκίνησις διεχύθη καθ' απασαν τήν ό- 
μήγυριν, αμα αντήχησε τό σεβαστόν όνομα τής 
μητρός τού Χάνου· οί οφθαλμοί πάτων προσηλώ- 
θησαν έπι τής άθλιας ταύτης ήγεμονίδος.

‘Ο δέ Χάνης έγερθείς, oc Μήτέρ μου, άνέκραξε 
διά βρόντεράς φωνής, άκουσθείσης πέραν τής π ε 
διάδος· αντί σού θέλω εγώ νά άποτίσω τό χρέος, 
δπερ οφείλεις πρός τόν Θεόν καί πρός τούς άν- 
θρώπους· είθε δέ ή θυσία, ήν μέλλω νά κάμω 
πρός εξιλέωσιν τού εγκλήματος σου, νά δείξνι 
πρός άπαντας πόσον μέγα είνε τό οφείλομενον 
πρός τούς γονείς σέβας. »

Καί έκβαλών τόν άκινάκην, έπήρεισε τόν α
ριστερόν αύτού βραχίονα επί τίνος στελέχους δέν
δρου, καί διά σφοδρού κτυπήματος άπέκοψε τήν

Χ·Η>α·
’Αλαλαγμοί καί έπευφημίαι ήκούσθησαν παν- 

ταχόθεν. ‘II Μίρζα επεσενιος άναίσθητος προ τών 
ποδών τού υιού της, 6 δέ Χάνης άνεγείρων αυ
τήν διά τής δεξιάς χειρός έτεινε τόν ήκρωτηρια- 
σμένον βραχίονα είς τούς χειρούργους, οΐτινες 
ήγωνίζοντο νά σταματήσωσι τό αίμα.

cc Τώρα, είπεν ό Χάνης, ή δικαιοσύνη ας α
κολουθήσω τήν πορείαν της· ή μήτηρ μου άπέτι- 
σε τό χρέος της, καί οί άλλοι ένοχοι ας ύποστώ- 
σιν όμοίως τήν ποινήν τού εγκλήματος των. »



Ένώ δέ <λ άλλοι ένοχοι παρεόίοοντο είς τας 
•ψείρας τών οημίων, αναέας ο Χανης ε-β ιπι.νυ
άπήλΟεν ώς έν Οριάμβψ.

Τί) άοε·(/|1 αρετή ! πόσον ώραϊον, ποσον «Μ α
στόν εινε τό ονομάσου όπουοήποτε άπαντώμενον !

Γ. Λ.

Ο AIIOKOIII'IS ΠΛΟΚΑΜΟΣ.

 ΊΐΝ έσπέραν τών Χριστουγέννων οικογέ
νεια τ ις , καταγομένη έκ τών άρχαιων Γ ερμανών 
κληρούχων και άποκατασταθεΐσα άπό ούο ήοη γ ε . 
νεών είς τα οάση τ ή ς  Πενσυλδανιας, ητοσυνηγ. 
(/ένη πέριξ τής πατριαρχικής Ιστία ς, καί έώρ- 
ταζε τ ό έ κ  παραοόσεως καΟιερωίέν οεϊπνον τής 
παραμονής, μεταξύ πολλών φιαλών λευκού οίνου 
άναμιμνήσκοντος τον ‘Ρήνον, και τρυβλιων περι. 
εχόντων όξάλμην έκ κράμβης, μεταξύ τών όποιων 
έπρώτευε συλλογή τις αλλαντων και εςαιρετων
καπνιστών χοιρομηρίων.

Μικρόν πλαίσιον έκ σφενοάμνου έκρέματο έπι 
τής Ιστίας, μεταξύ πυξίνου τινό.ς γεωργικού 
έργαλείου καί κυνηγετικού πυροβόλου. ’Εντός 
τού πλαισίου τούτου υπήρχε προσηλωμένος, επί 
γηπέδου έκ κυανού μεταξωτού υφασματος, ωραίος 
πλόκαμος ξανθών μαλλιών. *11 ώρα έκείνη ήτο 
ώοα τών άναμνήσεων καί τών συγκινήσεων έ. 
ψαλλον τό ασμα τών Χριστουγέννων, καί ώ μ ί. 
λουν περί τού έν φάτν^ αλόγων γεννηΟέντοςπαι.
δίου ’Ιησού.

Μεταξύ διαφόρων συνομιλιών έγένετο λόγος 
καί περί ξανθών μαλλιών. ο: Καί εγώ επίσης 
είπεν 6 αρχηγός τής οίκογενείας, ήμην ξανθός. 
Βλέπετε αύτόν έχει τόν χρυσόξανΟον πλόκαμον; 
πάλαι ποτέ έβοστρύχιζεν ούτος έπί τής πολιας 
ταύτης κεφαλής, δπου δέν φαίνονται πλέον είμή 
σπάνιαί τινες λευκαί τρίχες. ‘Ο πλόκαμος ούτος 
Αποκρύπτει άρχαίαν τινά Ιστορίαν, τήν όποιαν ό 
πατήρ μου ποτέ δέν έδιηγείτο άνευ φρίκης καί 
συγκινήσεως καί χωρίς άκούσιον δάκρυον νά βρέ- 
ξιρ τάς παρειάς του. Άκούσατέ την, τέκνα μου, 
καί είθε αύτή νά σάς συγκίνησή πλειότερον, δ
ταν δέν Οά ήμαι πλέον μαζή σας διά νά ψάλλω 
μεΟ' υμών τό ασμα τών Χριστουγέννων:

α Ήμην μόλις τεσσάρων ετών, καί είχον ώραίαν 
καί μακράν ξανθήν κόμην, ήτις έκυμάτιζε πάν
τοτε είς τόν άνεμον καί έμ^νε πάντοτε εκτεθει
μένη είς τήν βροχήν καί εις τον ήλιον. Μίαν 
ήμέραν ό πατήρ μου, δστις μέ έλάμβανε πάντο
τε μεΟ’ έαυτοΰ, άπήλΟεν είς τό δάσος διά νά κό- 
ψ ΐ  ξύλα. Είχε μέγαν τινά πέλεκυν, δστις εις

καστον κτύπημα έςήγαγε πανταχόΟεν μεγάλους 
σπινΟηροβολισμούς. Εις σχισμάδα κλάδου τινός, 
πεσόντος προ τών ποδών μου, παρατηρήσας φω- 
λεάν πουλιών, έκυψα πλήρης π α ιδ ιχ ή ς  χαρας 
διά νά τόν λάβω· άλλ ’ ό πούς μου περιεπλέχθη, 
καί έπεσα μέ τήν κεφαλήν έπ ί τού στελέχους, 
δπερ ό πατήρ μου μετεχειρίζετο ώς σανίδωμα 
διά νά σχίζ·/| τά ξύλα. Τήν στιγμήν εκείνην ό 
πέλεκυς, υψωθείς μεΟ' ορμής, κατεβιβάζετο άκα
τάσχετος και τρομερός. Ήτο πολύ άργά διά νά 
τον σταματήσ^· άφήκα κραυγήν τρομερας άγω^ 
νίας, ό δέ πατήρ μου έξηπλώθη εκτάδην ώς νε
κρός. . .

oc Μετ’ ολίγον συνήλθομεν, αύτός μέν άπό τήν 
φρίκην του, εγώ δέ άπό τό πέσιμον καί τόν τρό
μον μου. Μέ έλαβεν εις τούς βραχίονάς του, μέ 
έψηλάφισεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών, μή ουνά- 
μένος νά πεισΟή πώς ήτο δυνατόν νά ήμην ζων
τανός. "Οτε δέ μέ είδε μέ τό μειδίαμα είς τά 
χείλη καί χωρίς ούδε σταλαγμόν αίματος έπί 
τού σώματος, έρρίφθη εις τά γόνατα καί μέ κρου* 
νούς δακρύων ήρχισε νά ευχάριστή τήν θείαν 
Ποόνοιαν.I

<c ΈγερΟείς διά νά άναλάβτρ τόν πέλεκύν του., 
εύρεν έπί τού στελέχους πυκνότατον καί μακρόν 
πλόκαμον ξανθών μαλλιώ ν, τόν όποιον άρπάσας 
κατεκάλυψε μέ φιλήματα, καί τρέχων ώς μανι
ώδης μέ έφερεν έπ ί τών βραχιόνων του μέχρι τής 
καλύβης, δπου μέ άπέθεσεν έπί τών γονάτων τής 
μητρός μου. »

<c Ιδού ή Ιστορία τού ξανθού πλοκάμου, δστις 
κεΐτα ι εντός εκείνου εκεί τού πλαισίου. ‘Ο πα 
τήρ μου ήΟέλησε νά υπάρχω πάντοτε εκτεθειμέ
νος ύπεράνω τής έστίας, ώστε ή οίκογένειά του 
νά εχιρ πρόχειρον πάντοτε προ τών οφθαλμών 
της τήν Οαυμασιωτάτην άγαΟότητα τής Θείας 
Προνοίας. ί>

'Ρ.

Ο ΚΑΘ’ ΓΙ1ΕΡΒΟΛ11Ν ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΠΛΟΓΣΙΟΣ.

[ΙΑ τών μεγίστων αδυναμιών τού άνΟρω- 
πίνου γένους εινε ή ιδιοτροπία, και τό πάθος 
τούτο βλέπομεν καταλαμβάνον προ πάντων τούς 
πλουσίους. ‘II Ιστορία παρέχει ήμίν πλεΐστα δσα 
περίεργα παραδείγματα παραδόξων ιδιοτροπιών 
πολλών μεγάλων άνδρών πάσης εποχής· μεταξύ 
δέ τούτων νομίζομεν δτι δύναται νά -συγκαταριΟ- 
μηΟτρ καί τό έςής άνέκδοτον, τό όποιον, αν δέν 
έπεβεβαιούτο υπό τής ιστορίας, ίσως ήθελε θζ^** 
ρηΟή υπό πολλών ώς απλούς μύθος:

Εύγενής τις Άνδεγαυός, πλούσιος είς άκρον 
πλήν καί είς άκρον ιδιότροπος, είχε λαμπρότα
τη ν αγροτικήν οικίαν είς τό άκρον ωραίας δεν
τροστοιχίας· άλλ ’ ή δενδροστοιχία αυτη ήσχημί- 
ζετο υπό χωρικής τίνος καλύβης, τήν όποιαν ή 
κακή τύχη είχε κάμει νά φυτρώστρ εκεί διά νά 
παρεμποδίζω τήν θέαν τής έπαύλεώςτου. Καίτοι 
3έ πρότερον ό πατήρ αύτού καί ήδη αύτός ό ί 
διος προσήνεγκον είς τόν χωρικόν μεγάλας πο
σότητας προς άπόκτησιν τής καλύβης ταύτης, 
κατ’ ούοένα τρόπον ήδυνήΟησαν νά κατορΟώσωσι 
τήν κατοχήν αύτής. ’Επί τέλους ό Άνδεγαυος 
εύγενής, συλλογισΟείς άρκετόν χρόνον, εφεύρε 
τρόπον άλάνΟαστον ώστε νά φέρ^ είς θεογνω
σίαν τον τρισκατάρατον εκείνον καί άκαμπτον 
χωρικόν. Ιδού λοιπόν τ ί έμηχανεύθη.

Προσκαλει παρ’ έαυτψ τόν χωρικόν, δστις ήν 
ράπτης, καί αμα παρουσιασΟέντα ενώπιον του τόν 
λέγει· cc Φίλε μου, μέ προσκαλούν είς τήν Αύ- 
λή ν, καί διά τούτο έχω άνάγκην τεσσάρων πλου
σίων στολών διά τούς τέσσαράς μου ύπηρέτας. 
Σέ πληρώνω δσα θέλεις, άρκεί νά μοί κάμ^ς τάς 
στολάς ταύτας χωρίς νά κινήσ^ς άπό εδώ· θά 
σοι δοΟή ή τροφή καί ή κλίνη καί εί τ ι άλλο σοΙ 
αναγκαίοι, σύ δέ μή άνησύχει διά τίποτε καί έρ- 
γάζου. 3) Γενομένης δεκτής τής συμφωνίας, ό 
χωρικός ήρχισε τήν εργασίαν του.

Ένώ δέ ούτος είργάζετο, ό ’Ανδεγαυος διατάσ- 
σει καί λαμβάνουν μετά μεγίστης άκριβείας τό 
σχέδιον καί τάς διαστάσεις τής καλύβης, τήν 
θέσιν τών έπίπλων καί τής αποσκευής άπάσης· 
έπειτα κατεδαφίζει αύτήν μετά προσοχής και τήν 
μεταφέρει είς άπόστασιν τεσσάρων βολών τουφε- 
κίου, δπου ώς έκ θαύματος επαναφέρει τά πάν
τα εις τήν προτέραν θέσιν των.

‘Ο ράπτης τελειώνει μετά τινας ήμέρας τήν 
έργασίαν, ό δέ εύγενής διασκεδάζει αύτόν μέχρι 
τής νυκτός, τόν πληρώνει καί τόν άπολύει. ‘Ο 
καλός άνθρωπος, όλος χαρά διά τήν καλήν του 
τύχην, διευθύνεται τραγφδών πρός τό άκρον τής 
.δενδροττοιχίας, δπου έσυνείΟιζε νά ευρίσκ^ το 
κατάλυμά του. Διέρχεται τήν λεωφόρον, άλλά 
δέν βλέπει τίποτε! Τριβών τούς οφθαλμούς του 
καί έκπεπληγμένος επανέρχεται είς τήν πρώτη ν 
θέσιν του, άλλ’ ούδέν σημείον ύπάρξεως τής οι
κίας του.

Τέλος, άφού περιεπλανήθη δ),ην τήν νύκτα χω 
ρίς νά ήξεύρτι πού εύρίσκεται, παρετήρησέτι π ε
ρί τήν αυγήν όμοιάζον μέ την οικίαν του, εις 
θέσιν δπου υπήρχε πρότερον όμάςοενδρων. Πλη
σιάζει εις αυτό έκπεπληγμένος καί έντρομος, ά- 
Υαγνωρίζει τήν οικίαν του άλλά όέν το πιστεύει·

ϊνα δέ βεβαιωθγ, είς τρόπον άλάνΟαστον περί τής 
άληθείας και τής διαλύσεως τής οπτικής ίσως 
εκείνης άπάτης, εμβάλλει τό κλειδίον είς τό κλεϊ- 
Ορον. . . .  καί, ώ τού θαύματος ! ή κλείς στρέφε
ται καί ή Ούρα άνοίγει. Είσελθών, βλέπει τά 
πάντα είς τήν αύτήν θέσιν, καί δέν αμφιβάλλει 
πλέον δτι τού λοιπού εΐνε εκτεθειμένος είς τά τε
χνάσματα τών μάγων ή τών *Α ν ε ρ ά ι δ ω ν  του 
δάσους, α ΐτινες είχον ίσως σκοπόν νά κάμουν 
την ταλαίπωρον κατοικίαν του νά ταξειδεύσ^ ό’- 
λον τόν κόσμον!

¥ ¥

ΠΕΡΙ Φ ΡΑΓΚ ΜΑΣΣΟΝΩΝ.

(Εράνισμα.)

^ 0  πολυΟρύλλητος αυτη και περίεργος 
έταιρία θεωρείται ώς ή μυστικωτέρα καίάρχαιο- 
τερα πασών τών τής ύφηλίου έταιριών, διασω. 
ζομενη μέχρι τής σήμερον και άπό ανθρώπους παν
τοίων βαθμών, επαγγελμάτων, θρησκειών' καί 
εθνών συνισταμένη. Ιίολλάς υπέστη κατά διά
φορους καιρούς περιπετείας, διωκομένη υπό τών 
Κυβερνήσεων ώς δήθεν ύποσκάπτουσα τάς βάσεις 
τών έπικρατουσών θρησκειών καί αύτής τής κοι
νωνικής ταξεως· αλλά, μ* δλας τάς καταδρομάς 
ταυτας, οιατηρεΐται έτι καί νυν άκμάζουσα, καί 
το περίεργον, άπ* άρχής τής συστάσεώς της μέ- 
Χ?1 τούοε οιατηρεί σχεοον άναλλοιώτους τάς άρ. 
χάς αύτής καί έθιμοταξίας.

Τό δνομαΦράγκ  Μ α σ σ ό ν ο ς  σύγκειται έκ 
τών λέξεων Franc (άδούλωτος, ελεύθερος) καί Ma- 
ςοη (τέκτων ή κτίστης.) Πολλοί συνέγραψαν πε-* 
ρί τής καταγωγής τής έταιρίας ταύτης· κατά 
τάς βασιμωτάτας δέ πιθανολογίας, αΰτη έπήγασεν 
άπό τούς άρχαίους χρόνους τής είδωλολατρείας. 
‘Ο Λενουάρος καί άλλοι, εύρίσκοντες όμοιότητά 
τινα μεταξύ τών Μασσονικών έθιμοταξιών καί 
τών μυστηρίων τής νΙσιδος καί Έλευσΐνος, ύ- 
πέλαβον τήν έταιρίαν ταύτην ώς απαύγασμα 
τής τών γυμνοσοφιστών φιλοσοφίας. 'Αλλοι δέ, 
καίτοι μή άρνούμενοι τήν ομοιότητα ταύτην, φρο- 
νούσιν δμως δτι έλαβε ν άρχήν άπό τινα  έται
ρίαν ή σωματείον πρακτικών τινών τεκτόνων, 
Λιονυ σι αστών ονομαζομένων καί σχέσιν έχόντων 
μετά τού Ιερατείου διά τής μυήσεως, καί ούτω 
διεσπάρη είς τήν Αίγυπτον, ‘Ελλάδα, Μικράν 
’Ασίαν, Φοινίκη ν, οικοδομούσα είς δ)^ους αυτούς 
τούς τόπους τεμένη λατρείας, κατά τινας τύπους 
συμβολικούς καθιερωμένους. Έκ τής Τύρου, δπου



άνήγειρβν ή Ιταιρία αυτη ναόν είς τόν ‘Πρα- 
κλέα καί είς τήν Άστάρτην, θεάν τών Σύρων και 
Φοινίκων, τό σωματεΐον των Διονυσιαστών προσ- 
εκλήθη είς ‘Ιερουσαλήμ, ΐνα  οικοδομήσω και εκει 
κατά τό αυτό σχέοιον τόν ναον του Σολομώντος. 
ΊίκεΙ δέ έσ'/ηματίσθη έντελέστερον υπό το ονο- 
μα Χασιδαΐοι, και αυτη έστί κυρίως ή έταιρία 
των Φράγ κ Μασσόνων, οποία υπήρξε ν οτε με- 
τεβιβάσΟη έκτής ’Α γγλ ίας είς τήν Γαλλίαν, κατά 
τόν 1Γ άπό Χρίστου αιώνα.

Έκαστος των ‘Ρωμαϊκών λεγεωνών ο ιεττ4ρ3ΐ 
εν γυμνάσιον αρχιτεκτονικής· κατά δέ τήν έπο. 
χήν τής κατακτήσεως τής Ίουδαίας, τά γυμνά
σια ταύτα παρεδέχθησαν τά μυστήρια τών Χα~ 
σιοαίων και εφερον αυτά είς όλη ν τήν αυτοκρατο
ρίαν. Έκ τών λειψάνων τών γυμνασίων τούτων 
έσχηματίσθησαν αί μεταβατικαί ή οδοιπορικά* 
έκεΐναι συνοδίαι τών τεκτόνων, αί όποιαι κατά 
τόν μεσαιώνα οικοδόμησαν τας εκκλησίας και ο- 
λα  τά μνημεία τής Γοτθικής αρχιτεκτονικής, α- 
τινα  σώζονται είσέτι κατά μέγα μέρος έφ’ όλης 
τής Ευρώπης. Περί τόν όγδοον αιώνα μία τών 
συνοδιών αύτών μετέβη εις τήν ’Α γγλ ία ν , έσύ- 
στησεν έκεΐ τό κέντρον της, και διέμεΐνε μέχρι 
του 1700, καθ’ ήν εποχήν παρεδέχθη εντός αύ
τής καί άνΟρο>πους μή κατέχοντας τήν τέχνην τών 
οικοδομών όλοι οΐ Λόροοι και μεγιστάνες ησαν 
μέλη τής έταιρίας ταύτης, ήν έλαβεν ιδίως υπό 
τήν προστασίαν του ‘Ερρίκος ό 1’Γ', οστις κατε- 
γράφη μέλος αύτής καί ώς λέγουσιν ό ίδιος συνέτα
ξε τήν Μασσονικήν Κατήχησιν. Έκτοτε μετετράπη 
τό σύστημα εις εταιρίαν, πολιτικόν σκοπόν εχου- 
σαν, ήτις καί διεσπάρη εις τα εκτός. Τφ 172?) 
εΙσήχΟη ένΓαλλί^ υπό τού Λόρδου Δερβέντου Ούα- 
τερσώνος, έκλεχθέντος αρχηγού, και μ’ όλας τάς 
απαγορεύσεις και άπειλάς τού Ιίαρλαμέντου, ή έ- 
ταιρία διεδίδετο καθ’ έκάστην ού μόνον εις τούς 
Παρισίους άλλά και είς δλην τήν Γαλλίαν καί 
εις διάφορα άλλα τής Εύρώπης μέρη. Έ κ  τής 
ετα ιάας τών Φράγκ Μασσόνων άπεπήγασε κατά 
τάς άρχάς τού εσχάτου αίώνος πλησμονή άλλων 
μυστικών έταιριών, ώς ή τών Τεμενιστών (Tcm- 
p liers), ή τών Πεφωτισμένων (Illummines )> ή 
τών Βλεπόντων (Voyants)i κτλ . κτλ.

*11 εταιρία τών Φράγκ Μασσόνων έχει κατα
στήματα, τά όποια ονομάζει logos (δωμάτια ή 
λέσχας), διεσπαρμένα καθ’ δλην τήν οικουμένην 
και φανερά τήν σήμερον εις τά ελεύθερα Κράτη 
κρύφια όμως εις τά δεσποτικά. Τφ 174-2 ύπήρ- 
χον είκοσιδύο μόνον λέσχαι Μασσονικαί εντός 
τών Παρισίων, κατά τάς άρχάς δέ τής έπανα- 
στάσεως ήριΟμούντο έπέκεινα τών 7 0 0  υπό τήν

διάΟεσιν τής έταιρίας, τής καλούμενης 51 ε γ ά- 
λ  η Α ν α τ ο λ ή  (Grande Orient). Τφ 1822 έξ- 
εδόΟη στατιστική, καθ’ ήν 4 άρι()μίς τών έν ένερ- 
γε ια  κατ’ έκείνην τήν εποχήν δωματίων ά ν έβαι
νε ν εις τρεις περίπου χιλιάδας.

‘II Φράγκ Μασσονική έταιρία περιέχει σήμερον 
ίί3 βαθμών αξιώματα, και ώς βεβαιούσιν ό τρια- 
κοστός τρίτος έσυστήΟη υπό τού βασιλέως τής 
ΙΙρωσσίας Φριδερίκου τού Β'. Σύγκειται δέ έξ 
άνδρών έλευθέρων, ύποτεταγμένων εις τούς νό
μους καί συνερχομένων εις σώματα, κανονισμένα 
διά γενικών διατάξεων. Εις τά μέλη επιβάλλεται 
γενική έχεμύΟια, όρκιζομένων τών μεμυημένων 
κατά τήν στιγμήν τής εις τό τάγμα κατατάξεως 
αύτών τον νενομισμέν#ν όρκον. ‘ II Φοάγκ Μασ- 
σονία καλύπτει τάς άρχάς και τόν σκοπόν της 
υπό σύμβολα· καί εις μέν τούς μ α Ο η τ ά  ς ( ap- 
prcniis) λέγει μεταφορικώς, ότι θέλουν συντελέ- 
σει πρός άνοικοδόμησιν τ ο ύ  ν α ο ύ  τ ο ύ  Σ ο λ  ο- 
μ ώ ν τ ο ς ,  και ότι έργον αύτών θέλει εισΟαι τό 
νά  ί σ ά ζ ω σ ι τ ά ς  έ τ ι ά κ α τ ε ρ γ ά σ τ ο υ ς  
π έ τ ρ α ς ·  πρός τούς σ υ  ν τ ο ό φ ο υ ς  (compa- 
gnons), ότι έπεβλήθη αύτοις τό νά  τ ε λ ε ι ο -  
π ο ι ώ σ ι  τ ά ς  κ υ β ι κ ά ς  π έ τ ρ α ς  διά τού κα
νόνας, διά τού διαβήτου, διά τού ορθογωνίου καί 
διά τής στάθμης, καί νά Οέσωσιν έ π ί  κ ε  φ α . 
λ ή ν  γ ω ν ί α ς  τ ο ύ ς  λ ί θ ο υ ς ,  ο ΰ ς ά π ε δ ο -  
κ ί μ α σ α ν  οί  ο ί κ ο δ ο μ ο ύ ν τ ε ς .  Είς δέ τούς 
μ α γ ί σ τ ο ρ α ς  (maitres) μανθάνει πώς ό Ίράμ 
’Αβί, άρχιτέκτων τού ναού τής ‘Ιερουσαλήμ, έ- 
ΟανατώΟη προδοθείς αίσχρώς υπό τριών συντρό
φων, πρός τούς όποίους ήρνήΟη α ύ ξ η σ ι ν  μ ι 
σ θ ο ύ ,  δ ι ό τ ι  δ έ ν  ε ί χ ε ν  ε ί σ έ τ ι  τ ε λ ε ι ώ 
σ ε ι  ό κ α ι ρ ό ς  τ ω ν .  "Ολαι δέ αί £ήτραι αυται 
υποκρύπτουσιν άλληγορικάς έννοίας, γνωστάς είς 
μόνον τούς μεμυημένους. Φέρει δέ ή έταιρία καί 
τά εξής συμβολικά £ητά: In silcntio ct sperenza 
iortitudo nostre (έν σιωπτ; καί έλπίδι ή ισχύς 
ήμών)· καί Et icnebroe cam non comprenderunt 
(καί σκοτία αύτό ού κατέλαβε).

Τήν σήμερον κυρίως οί Φράγκ Μασσόνοι δέν 
καταδιώκονται πλέον, ώς τό 1501 υπό τής βα- 
σιλίσσης τής ’Α γγλίας Ελισάβετ, παρεκτός είς 
τήν ‘Ρωσσίαν, Αυστρίαν καί ε ις  τινα  μέρη τής 
Ιταλ ία ς. Διατί δέ δέν καταδιώκονται πλέον είς 
τά άλλα μέρη; διότι αί πολιτικαί ίδέαι, τάς ό
ποίας προέθετο ή Φράγκ Μασσονία νά καταστήστρ 
δημοσίας, έμβήκαν είς πράξιν κατά μέγα μέρος· 
έσκίασε δηλαδή τήν κατάπληξιν, ήν άλλοτε έ- 
προξένουν έπί τών λαών οί βασιλείς καί οί πά- 
παι, διδάξασα είς τούς λαούς τά δικαιώματά 
των. "Οθεν τήν σήμερον τά δωμάτια ή α ί λέσχας

τών Φράγκ Μασσόνων άπέβησαν συνεντευκτήρια 
απλών συνδιαλέξεων φιλανθρωπίας καί τής πρός 
άλλήλους αγάπης καί συναρωγής.

’Ιδού ή περίληψις τού πανδήμου δρκου «ώ ν 
Φράγκ Μασσόνων, ον όρκίζεται έκαστον μέλος 
πρό τής εις τήν έταιρίαν κατατάξεως του: 

α: ‘ Γπόσχομαι καί όρκίζομαι ένώπιόν Σου, μέγΐ- 
α: στε Θεέ, τεκτιον τού Σύμπαντος, ότι ούδέποτε 
«: θέλω φανερώσει εις τινα τών βεβήλων τά άπό- 
cc κρυφά, μυστήρια, σύμβολα, σημεία, λέξεις, 
c οιοασκαλίας, δόγματα, τελετάς καί λοιπά τής 
«  εταιρίας, άλλα Οελω τηρήσει αύστηράν σιωπήν 
<r διά τού στόματος, διά τής γραφής, διά τών 
«  σημείων τών χειρονομιών, καί ένί λόγω ύ- 
cc πόσχομαι ούδέποτε νά φανερώσω αμέσως ή 
«  έμμέσως τά άπόκρυφα τής έταιρίας, ατινα 
« ήΟελον μοί γ ίνε ι γνωστά. Καί ταύτα πάντα 
cc υπόσχομαι έπ ί ποινί), έν περιπτώσει παραβά- 
«  σεως, νά μού καυτηριάσωσι τά χείλη διά πε- 
«  πυρακτωμένου σιδήρου, νά μού άκρωτηριάσωσι 
<£ τάς χειρας, νά μού άποσπάσωσι τήν γλώσ- 

σαν, καί νά κρεμάσωσι τό σώμά μου εν τινι 
<c Φράγκ Μασσόνων λέσχ^, διαρκούσης ίεροπρα. 
oc ξίας τινός, πρός αίωνίαν τής πράξεώς μου α ί
α σχύνην καί πρός παραδειγματισμόν τών άλλων 
cc μετά δέ τήν Ιεροπραξίαν νά καύσωσι τό σώ- 
cc μά μου, τήν δέ κόνιν αύτού νά διανείμωσιν 
<c είς πάσας τάς λέσχας τής έταιρίας, δπως, ά . 
«  φού ΐδωσιν αύτήν καί τρομάξωσιν απαντες οί 
α: λοιποί συνάδελφοι, διασκορπίσωσιν αύτήν είς 
<χ τόν άέρα, ΐνα  τοιούτω τρόπω διατηρηθώ φο- 
<c βερά ή μνήμη τής προδοσίας μου. λ

Τα γραμματα πληρουσι πολλάκις τάς πό* 
λε ις  αντί χρησίμων έργατών μέ q̂toiούργους στρε- 
ψοοίκας, Ικανούς μάλλον νά ανατρέψουν παρά νά 
ά να θρέψουν οίκογενείας, καί νά ταράξουν τήνκο ΐ- 
νήν ήσυχίαν, παρά νά ωφελήσουν είς τίποτε τό 
Κράτος.

— Έάν τά γράμματα έβεβηλούντο κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον, Θά έβλίπομεν ανθρώπους μάλλον έ- 
πιτηοειους νά έγείρωσιν αμφιβολίας παρά νά τάς 
λυωσι, καί άρμοδιωτέρους νά πολεμώσι παρά νά 
υπερασπίζωνται τήν αλήθειαν.

ΓΟ ΟΙΙΙΟΝ. — Τό δπιον εινε χυμός τ ις προ- 
ερχόμενος έκ τής λευκής μήκωνος, διό καί παρά 
Διοσκουριο^ λεγετα ι μηκώνιον· ή λέξις δ π ι ο ν  
γ ίνετα ι έκ τού ο π ό ς ,  δπερ σημαίνει χυμόν ή 
χυλόν. Κατά τήν Μυθολογίαν, ή Δήμητρα άπε- 
κάλυψεν είς τούς "Ελληνας τάς άρετάς τού οπίου, 
ό δέ "Ομηρος όμιλεϊ περί αύτού είς τά επη του, 
καί άναμφιβόλως τό ν η π ε ν θ έ ς ,  μέ τό όποιον 
ό μέγας ούτος ποιητής άναφέρει ότι άπεκοίμιζον 
τούς πόνους καί τάς θλίψεις τών άνΟρώπων, δέν 
ητο άλλο τι είμή τό όπιον. Μεταξύ τών ιστορι
κών τής άρχαιότητος ό Πολύβιος καί ό ‘Ηρόδοτος 
αν α φέρουσι περί αύτού, καί έκ τών συγγραμμάτων 
αύτών έξάγεται άνευ τής έλαχίστης αμφιβολίας 
ότι πολύν χρόνον πρό αύτών έποίουν χρήσιν τού 
οπίου οί αρχαίοι.

‘Ο τόπος, όπου πλειότερον παντός άλλου ε ινε 
σήμερον πάγκοινος ήχρήσις τού οπίου, έστίν ά- 
ναντιρ^ήτως ή Κίνα. Πριν πίωσιν ή μασσήσωσι 
τό δπιον, οί κάτοικοι τού Ουρανίου Κράτους

ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΣΟΦΟΙ. 
— Τά έξής περίεργα άπομνημονεύματα τού πε- 
ριφήμου Καρδιναλίου ‘Ριχελιέως, Οεωρούμεν κάπως 
άξια προσοχής· άγνοούμεν όμως καί κατά πόσον 
είσ ίν ορθά, καί άν παίζων ή σπουδάζων έγραψεν 
αύτά ό διαβόητος υπουργός Λουδοβίκου τού ΙΔ'.

— Καθώς όλοι δέν είμεθα πλούσιοι, ούτω καί 
δλοι γενικώς δέν πρέπει νά είμεθα σοφοί.

— Καθώς εν σώμα θά ήτο τέρας, έάν είχε παν- 
ταχού οφθαλμούς, οΰτω καί πόλις θά ήτο τό ίδιον, 
έάν πάντες οί κάτοικοι αύτής ήσαν σοφοί.

— Τά γράμματα έξορίζουσι τό έμπόριον, τήν 
πηγήν τού πλούτου είς τό Κράτος, καί κατα- 
στρέφουσι τήν γεωργίαν, τήν μητέρα καί τροφόν

λαού.

πτουσιν αυτό άνεπεςέργαστόν έντός ζέοντος υοα- 
τος, καί έκεΐ άποσπώμεναι αί Ρητινώδεις αύτού 
ύλαι, παράγουσιν άρωμά τ ι, ού τίνος ή εύωδία 
εινε ήδυπαθεστάτη καί μεθυστική. Διά νά τό π ί-  
ωσι δέ, πληρούσιν ές αύτού τήν χοάνην καπνο
σωλήνας τινός, θέτουσιν επ’ αύτού εύφλόγιστόν 
τινα ύλην άναμμένην, καί άφού ^οφήσ^ ό έπιθυ- 
μών νά άποναρκωΟ^ τετράκις ή πεντάκις, κατα- 
κλίνεται καί ά μ έσ ^  Κυριεύεται υπό ονείρων, 
άτι να παρέχουσιν αύτόν εύαρεστότατα καί 
τερπνά αίσ4ή?ϋΡτα.

ΜΛΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. — Ά ναφέρε.
ται ότι ό Ζήνων έζησεν 102 έτη, ό Δημόκριτος 
104, ό Πύργων καί ό Διογένης 00 , ό ‘ Ιπποκρά
της 99, ό Πλάτων 82, ό Ισοκράτης 98 καί Γορ
γίας ό διδάσκαλός του 107.

”Αν ό Σωκράτης, άποθανών είς ήλικίαν 70 έ- 
τών, δέν κατεδικάζετο νά πίτι τό κώνειον, καί ό 
’Αρχιμήδης οέν έφονεύετο υπό ‘Ρωμαίου στοατιώ-
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Μία β α σ ίλ ισ σ α  τών μ ελ ισσώ ν δύνα τα ι νά π α -  

ρέςτ4 έκάστην ημέραν εν δ ιασ τή μ α τι δυο μηνώ* 
200 ώ ά ,α τ ιν α  έκκολάπτονται ε ις  δ ιάστημα τρίφ

του ε ίς  ηλ ικ ίαν 7 5  ετών, άμφότεροί ήθελον φθάσει 
ίσ ω ς  ε ις τήν αύτήν μακροβιότητα.

Τό γήρας τού Σοφοκλέους, οστις  έδυσε περί το 
9 0  έτος τής η λ ικ ία ς  του, άναπολει ή μ ΐν  την λ ία ν  
συγκ ινητ ική ν  Ιστορίαν του ένδοξου ποιητου, οτε, 
κατηγορηθείς ώς π α λ ίμ π α ις , α π η γ γ ε ιλ ε ν  εκ του 
προχείρου χορόν τ ινα  του έξοχου δράματος του 
0 18*1 π  ου ς έ π ι  Κ ο λ ω ν ψ ,  οιά νά απόδειξή εις 
τούς δικαστάς ότι, καίτοι προδεβηκως την ν ,λ ικ ι. 
α ν , εν/εν δμως το πνεύμα  ζωηρόν κα ι ένεργόν.

Τό έξοχον πνεύμα του Ιΐινδαρου οιετήρησε το 
ύψος του μέχρι του 8 i  έτους τη ς  ή λ ικ ια ς  του, ο 
οέ Σιμωνίδης, φθάσας ε ις τό 9 0  έτος, εμεινεν ό 
κύριος τής έλεγειακής ποιήσεως άνευ αντιπάλου.

Ά λ λ ά  κ α ι ή ‘Ρωμαϊκή επίσης Ιστορία π λ ε ι.  
στα  όσα μακροβιότητος π α ρ α δ ε ίγμ α τα  παρέχει 
ή μ ΐν . Σήμερον δέ ώς έκ τών καταχρήσεω ν, εις  
ας καΟυποδάλλουσιν ήμάς α ί κακαί εξεις ή 4 συρ
μός, τοιαύτη μακροβιότης θεω ρείτα ι π ράγμ α, άν 
οχι σπάνιον, τουλάχιστον περ ιζήτητον.

ΛΙ 11ΕΡΙΕΡΓΟΤΕΡ ΑΙ ΣΤΛΤΙΣΤΙΚΛΙ. —  ‘Τπ- 
ελόγ ισαν δτι ύπάρχουσιν επί τή ς γ η ς  ΊΟ0,000  
διάφορα είδη φυτών και -500,000 είδη ποικ ίλω ν  
εντόμων. ‘Ο θαλάσσιος κόσμος ε ιν ε  ετ ι π λο υσ ι.  
ώτερος· ό άριΟμός τών πολυπόδων ε ινε  άξιοπεριερ- 
γότερος του τώ ν εντόμων, κα ί τά  ύγροδία ιτα  
ζω ύφ ια  ε ίσ ϊν  άπειράριΟμα.

Έν Ά σ ί^  άριθμούσιν 445 διαφόρους διαλέκτους, 
έν Ευρώπη 55, έν ’Αφρική Μ5, έν Ω κεανία  και 
έν ’Αμερική 422 .

‘ 11 τώ ν Ινδών μυθολογία αριθμεί υπέρ τά  500 
έκατομμύρια θεοτήτων.

Κ ατά τόν μέσον δρον, ό εγκέφαλος του άνδρός 
ζ υ γ ίζ ε ι 3 1)2 λ ίτρ α ς , ό δέ τή ς  γυνα ικός 2 λ ί-  
τρας και 2)3.

Κατά τήν παιδ ικήν ή λ ικ ία ν  ό σφυγμός eyει 
480 παλμούς είς έκαστον λεπτόν, κατά τή ν  ε
φηβικήν ήλ ικ ίαν 80, και κατά τό τέλος τής ω
ρίμου ήλ ικ ία ς 00.

Είς τόν άνθρωπον ή  μ ε σ α ία  θερμότης του α ί
ματος εινε 92 βαθμώ ν, είΤ ^ό πρόβατον 102 και 
εις τήν νήσσαν 107. .

Γο α ιμ α  -52 ανθρωπων Ουναταί νά σχ η μ ατίση  
Αρκετόν σίδηρον, ώ στε νά κατασκευασθ^ ύννίον 
αρότρου, βάρους 24 λ ιτρώ ν.

Μια μόνη μ υ ια , εξ εκείνων α ιτ ιν ε ς  πολιορκούσι 
τα ς  κατοικίας ημών, γέννα  καθ’ ολην τή ν  έπο- 
χην τού θέρους 30 έκατομμύρια ώών.

‘ 11 οίαρκεια τού βίου τών έλεφ άντω ν εινε άπό 
200— 400 έτη, ή  τών άνθρώπων άπό 00— 100, 
ένίοτε δέ και περισσότερον, κατ’ έξα ίρεσ ιν.

ων ήμερων.
Τό έδαφος τής Μ εγάλης Β ρεττανίας παράγεν 

έκαστον έτος 5 4 ,5 0 0 ,0 0 0  τόνους γαιανθράκο)ν.
Μία φω λεά σφηκός περιέχει συνήθως άπό 15  

— 10,000  κυττάρους.
‘Εκάστη λ ίτρ α  κοχενίλλης (κρεμεζίου) περιέ

χ ε ι 70 ,000 έψημένων εντόμων.
‘Ο ιχθύς κυπρίνος (σαζάνι) κα ι ή  πέρκη γ ε ν -  

νώσιν έκαστον έτος άπό 50 — 2 0 0 ,0 0 0  ώών.
‘Η άφύη (σαρδέλλα) άπό 2 0 — 50,000· όσκόμ- 

βρος άπό 400— 500 ,000· ο άντακαιος (μουρούνα) 
άπό 2— 5 έκατομμύρια, κα ι ό άτακεύς (σαλομός) 
άπό 8— 10 έκατομμύρια.

ΣΚΕΤΙΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ. —  ‘Ο θαυμάσιος ναός  
τή ς  τού θεού Σοφίας, τό μεγαλούργημα τούτο 
τ?,ς εύσεβείας κα ί μ εγαλειότητος τώ ν Αύτοκρα- 
τόρο)ν τού Βυζαντίου, κ ινε ί πραγματικώ ς ε ις έκ-  
πληξιν τόν έπισκεπτόμενον αύτόν θεατήν ενεκα  
τώ ν πολλών κα ι παντοοαπών κιόνων του, τώ ν έξ 
ιάσπου, πορφυρίτου, πρασίνου κα ι ά λλ ω ν  ποι
κ ίλω ν άρχαίω ν λ ίθω ν, τού πλουσίου μωσαϊκού  
καί τώ ν χρυσω μάτω ν του, τώ νλαμ π ρ ο τάτω ν μαρ
μάρινων κ ιγκλ ίδω ν κα ί τώ ν λοιπών θαυμάσιω ν  
ορθομαρμαρώσεων, έξ ών ά π α ρ τίζετα ι κατά μ έ-  
γ α  μέρος ή στρώσις τώ ν το ίχω ν. ’Ανάλογος δέ 
τί) πλουσ ιό τητι τα ύτ^  τής οικοδομής ήτο κα ι 
ή εσωτερική σκευασ ία . Κ ατά τάς μαρτυρίας τώ ν  
Β υζαντινώ ν Ιστορικώνύπήρχον αύτού όγδοήκοντα 
Ε ύα γγέλ ια , Εκαστον τώ ν όποιων έ ζύγ ιζε  δύο 
στατήρας (καντάρια), ώς έκ τώ ν π ολυτίμ ω ν λ ί 
θων και ά λλω ν  δι’ ών έκαλύπτοντο· προσέτι εξ 
χ ιλ ιάδ ες  μανουάλια  κα ι έπτά πελώριοι σταυροί. 
Τοσούτοι δέ πολυέλαιοι έκρέμαντο άπό τού θόλου, 
ώ στε ένόμιζέ τ ις  δτι έπλεεν εις ο>κεανόν φωτός.

Ιίαραλείποντες δέ τον άλλον έσοηερικόν κό
σμον τού ναού, άναφέρομεν τή ν  περίφημον εκείνην 
Τράπεζαν, περί τής λαμπρότητος τή ς  οποίας ά -  
ναφέρων ό Κεδρηνός, λ έγ ε ι δτι π ερ ιε ιχ εν  α: δσα 
τε γ ή  φέρει, κα ι θάλασσα, κα ι πας ό κόσμος. » 
Διότι ό Αύτοκράτωρ, Οελήσας νά γ ίντ ι ή  ‘ Α γ ία  
Τράπεζα και τού χρυσού τιμ ιω τέρα, δ ιέταξε να  
άναμ ίξω σι μ αργαρ ίτας, άδάμαντας, χρυσόν, άρ
γυρον, και λοιπά π ο λύτ ιμ α  7 2  ειδών μ έ τ α λ λ α ,  
και έκ τού μ ίγματος όλων τούτω ν νά κατασκευ-  
ασΟ'ξ ή άμίμητος και μοναδική έ/.είνη Τ ράπεζα, 
έφάμ ιλλος τής λο ιπής καλλονής τού ναού.
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ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΧ^ΙΙ.

’Αετός ό δψιπετης, τ\ ελαστικά πτερά του 
συγκινήσας, υπεράνω ’πέταςε τών Καυκασίων, 
κ ’ υττερβας τήν άνωτάντ,ν κορυφήν του ορούς τούτου,
£τ:1 κέδρου γηραλέας εστησε τό πέταμά του.

Όλον δέ ο μου τον κόσμον εις £ν βλέμμα του συνάψας, 
υποκάτω τών ποδών του ΟεωρεΤ Οπερηφάνοις 
ποταμούς, χειμά(5ρους, λίμνας, πεδιάδας και Οαλάσσας, 
ορη, πόλεις, πτηνά, ζώα, φυτα, δάση και έρημους.

Άνεκφρά-ου χαράς πληρης πρός τόν ουρανόν εμβλέπει, 
κ’ είς τόν Δία απευθύνει ζιοηρας ευχαριστίας:

44 *Οταν μ’ επλασες, Ζεΰ πάτεο, είς τόν κόσμον άπεδείχθη 
“  έναργώς ή τελειότηςτης μεγάλης Σου σοφίας I

44 Ά/λος τίς τήν ^ο>λεάν του εδώ Ούναται νά στησ*],
“  καί πλησίον του Ολυμπου ώς εγώ v i κατοίκηση;
44 εναέριος μονάρχης, τό βασιλικόν μου κράτος
44 εις το άπειρον εκτείνω του παντός και μέγα χάος I f ,

Ά λλ 5 J Αράχνη τις τόν λόγον διακόπτει αιφν ιδίως*
“  Μόνο; είσ ’ έδώ νομίζεις καί επαίρεσαι, καυχασαι;
44 μάθε οτ5 εδώ έπάνιο είς τόν ίδιον τόν κλώνα 
:ί κατοικώ κ ’ έγώ και θέλω κατοικήσει αιωνίως. ,,

’Αληθώς δ 3 έκει πλησίον επί του ίδιου δένδρου
ένεοο'ίλευεν Άρά/νη εις του κλώνου τήν γωνίαν.

‘ Ιΐώ  ς κατηντησες νά φΟάσης εις τοσοΰτον μέγα ίίψος;
ίαωτΖ ο υψιπετής Αετός μέ απορίαν.

44 Συ, ζωυφιον, ισχύος στερημένον και πτερύγων,
“  ερπον βέβαια άνέβης και δλίγον κατ’ ολίγον 
44 Ιφθασες ενταύθα, όπου και δ  Γυψ σπανιως φθάνει. „
— 44 ’Αετέ μου, άπατασαι, έπανέλαβ ’ ή Αράχνη*

44 *Αν μονάχη έπεχείρουν ν 5 άναβώ αυτό τό Cj/ος,
4 4 μυριάδες ετών ίσως μ ’ εχρειάζοντο πρός τούτο*
44 έπι της μακρας ούρας σου ένώ χΟές περιεπάτεις 
44 σε ΙλάνΟασα με τρόπον κ ’ έκολληΟην δι* άπατης·

4 4 και τα υψη τών αιΟέριον διασχίσασα μαζη σου,
44 εδώ εφΟασα και τιόρα εΤμ ’ ίσόβαΟμος μ * εσένα,
44 κ ’ εις τήν φωλεάν μου ζώσα ’ςτο έςης δέν εχω χρείαν 
4‘ τ/)ς ’δίκης σου προστασίας , ούτε καν ψηφώ κανένα.

44 Λοιπόν παυσε ώς εκ τούτου νάνομίζεσαι μονάρχης, 
44 επειδή, καθώς τό βλέπεις, έπΙ του Ιδίου δένδρου 
44 κατοικώ κ ’ έγώ έπίσης, και δέν δύνασαι να άρχης,
44 το ισόβαΟμόν μου κράτος έάνδέ άναγνο^ρίσης. ,,

'Γαυτα ελεγε μέ Οάρσος ή πτο/χαλαζών Αράχνη.
Λλλ ’ έπι του όρους αίφνης δ  σκληρός βοριάς συριζει, 

ΧχΓλαψ τρομερά αστράπτει, και φρικτή ανεμοζάλη 
tt; τυυς ,τρόπυδας του £οους μετα λίθων κρημνίζει.

‘Ιερεύς τ ις , [ζών εν τ ιν ι μοναστηρίφ, επειδή  
ητο υΙός άλιέω ς, ήπλω νε καθ’ έκάστην δ ίκτυόν τ ι  
έπΙ τή ς  τραπέζης τού δωματίου του, διά νά έν- 
θυμ ή τα ι τή ν  κ αταγω γή ν  του. Ά ποθανόντος δέ 
τού ‘Ιίγουμένου, διεδέχθη αύτόν ενεκα τή ς  φ α ι.  
νομένης τα ύτη ς ταπεινοφροσύνης του. Ε π ειδή  δέ 
οΐ άόελφοι, μη  βλέποντες πλέον τό δίκτυον, τόν 
ηρω τησαν τή ν  α ιτ ία ν ,  άπεκρίθη δτι, αφού έ π ι  α .  
σ ε  τ ό  ψ ά ρ ι ,  δέν είχε πλέον άνάγκην δικτύου.

Ηρωτησαν ευήθη τ ινά , έπανελθόντα έκ τού θε
άτρου, ποιον δράμα είχον παραστήσει· cc "Οταν 
υπ ή γ α  ε ίς  τό Οέατρον, άπήντησεν ούτος, τόσον 
πολυ ε£ρεχεν, ώ στε δέν ήδυνήθην νά άναγνώ σω  
τό τοιχοκολλημένον πρόγραμμα. »

Γασκόνος τ ις ,  ε ίσελθώ ν έν τ ιν ι καφενείω  καί 
πλη σ ιάσας γέροντα καθήμενον κα ίάναγ ινώ σκοντα  
εφημερίδα, τ(^ έζήτησεχαμηλοφώ νω ς δάνειον δέκα 
φ ρ ά γ κ ω ν .— «Π λήν δέν έχω τή ν  τ ιμ ή ν  νά  σάς 
γνω ρ ίζω , Κύριε, άπήντησεν ό γέρω ν.— *Ισα ίσ α  
διά τούτο καί έγώ  άποτείνομαι πρός υμάς, δ ιότι 
όσοι έχουν τή ν  τ ιμ ή ν  νά μέ γνωρίζουν ουτε λ ε 
πτόν θέλουν νά μέ δ α νε ίσ ω σ ιν .»

Έπ'/,νουν ε ίς  τ ιν α  χωρικόν τά  πλούτη  τού βα -  
σιλέω ς τή ς Γ α λλ ία ς . <c Σ το ιχηματίζω , άπήντησεν  
ούτος, δτι δέν έχει τόσον ω ραίας ά γελά δ α ς  κα
θώς τά ς  ίδ ικ ά ςμ ο υ . »

Τοκογλύφοςτις επνεε τά  λο ίσθ ια· δτε δέ, έ λ -  
ϋων ο Ιερευς, τω  εοαλεν ε ις  τη ν  χειρα αργυρουν 
σταυρόν, <r Είνε πολύ ελαφρός, έκραξεν  άδύ- 
νατον νά δανείσω  πλειότερον τών πεντήκοντα  
φράγκων μέ αύτό τό ένέχυρον. λ

‘Ιεροκήρυξ τ ις , διδάσκων έν ώρα χειμώ νος άπό 
τού άμ£ωνος, π αρ ίστα  τάς βασάνους τή ς  κολά- 
σεω ς άφορήτους ένεκα τού υπερβολικού ψύχους. 
Μετά τή ν  διδαχήν, ε ίς  τώ ν άκροατών τον ή ρ ώ τη .
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σε, διατί είπεν ότι βΐς την κόλασιν εινε ψύχος, 
ένώ όλοι οί θεολόγοι έκ συμφώνου ύποστηρίζουσιν

I | ι  ι  1

ότι οΐ κολασμένοι καταβασανίζονται εις αιώνιας 
ry /.·"■/(*' ---- ff Λ·Π'Τί,. Λ*ΓΥ.ντ». ε̂ν ό IsiOXYi'l).*· £C£V;  ·  ·  ‘  t  -· ■» j ' * ' * Λ · · ι *· * '

ήκουον ότι εις τον αδην εινε ζέστη ένω εδώ 
■/ιονίζει, προΟύμως Οά έκολάζοντο όλοι δια να 
ΰπάνωσιν έκεΐ κάτω νά ΟερμανΟωσιν. »

Ί α τ Ά τ ις ,  εχων ίππον δστις ήσΟένησε, προσ- 
ε καλέ σε τόν πεταλωτήν, ώ τ ις  εντός ολίγου τον 
εΟεεάπευσε. <c Φίλε μου, είπεν ό Ιατρός, τ ί σε 
*/Γ>εωστώ; — "Λ! τίποτε, Κύριε· απήντηαεν ό 
εύγενής κτηνίατρός, δέν λαμδάνομεν χρήματα 
άπό τούς συναδέλφους μας. »

Ιατρός και δικηγόρος, φιλονεικουντες περί προ- 
εδοίας, άπεφάσισαν νά άαήσωσι τήν εκλογήν εις
f ι ·> » f ·, -r <\ < ν  -\ 'ενα ©ΐλοσοφον φίλον τ ω ν  ουτος οε εοωκε την 
προτίμησιν εις τόν δικηγόρον, λ έ γ ω ν  « ‘Ο κλέ
πτης πρέπει νά πηγαίν* εμπρός, και ό δήμιος 
νά τόν άκολουΟ'β. »

-Ί Τ Χ Τ -
Γασκόνος τις, ευρισκόμενός ποτε είς τό θέα

τρο ν πλησίον μειράκιου λεπτού καί αδυνάτου 
άλλ ’ αρκετά φιλονείκου, τώ είπε· <c Σε συμβου
λεύω νά σιωπήστ,ς, διότι άλλέως Οά σέ χωσω 
μέσα εις δύο κομμάτια βουτυρωμένου ψωμιού, καί 
Οά σε κάμω μίαν βουκνάν! »

-'ΊΓΖΧΤΤ-
Δικηγόρος τις έν πλήρει συναναστροφή ήρώ- 

τησεν Ιερέα, ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ όνου 
καί Ιερέως. α: Δέν γνωρίζω, άπήντησεν έκεΐνος 
μετά βρα'/εΐαν σιο>πήν. — Νά σέ τό είπω έγώ, 
προσέΟηκεν ό δικηγόρος· ό όνος φέρει είς την 
jbayiv τόν σταυρόν, ένώ ό ίερεύς τόν φέρει εις 
τό στήθος. »  Ταύτα δέ λέγων ήρχισε νά γελ^ 
μόνος, διότι ο! άλλοι δέν τόν είχον μιμηΟή. ’Ο
λ ίγη  ώρα παρήλΟε, καί ό Ιερεύς ήρώτησεν αύ
τόν, « Καί σύ, Κύριε, γνωρίζεις ποια διαφορά 
υπάρχει μεταςύ όνου καί δικηγόρου; — νΟχι, ά
πήντησεν 6 δικηγόρος. — Καί έγώ τδ ίδ ιο ν !»  (*) 
είπεν ό Ιερεύς. Τήν φοράν ταύτην όλοι έγέλα- 
σαν, έκτος τού ιταμού δικηγόρου.

(*) έπεξτ,γουιιεν ίνταυΟα τήν λετττοτγιτ*  ττ.ς άπαντιίσιως του 
ίερεως, χάριν τών α·?, έ;ΑοαΟυνάντων εις αυτήν αναγνωστών μ.ας. 
ΰ/;£·.0Λ ο δικηγόρος, είς τήν ερώτηση» τβΰ Ιερεως, άν εγνώριζε ποία 
<Τιανο:ά υπάρχει αειαξύ δνου και δικηγορου, άπτ,νττισεν δ χ ι. 
— Και εγω το ίδιον, προσέΟτ,κεν b ευφυές ίιριύς* τουτε'στιν, δνος 
και ίικτ,γο'ρος ετινε το αΰτο, και « ς  συ λ£γκς ούοείλία υπάρχει 
{/.ιταςύ αύτών διαφορά.

Άγαπήσας τις ποτέ νεάνιδα, ήΟέλησε νά τήν 
νυμφευΟ'β· ήλθε δέ νά ζητήστ) τήν περί τούτου 
γνώμην ενός έκ τών φίλων του, δστις τφ  ε ίπ ε- 
cc Σκέύου καλώί· κάανεΐί Ουσίαν, τήν όποιαν έγώI I * »
δέν ήθελα κάμει ποτέ. Έ χεις τετρα/.οσίας χ ιλ ι
άδας φράγκων άλλοι, αντί νά χάσουν τόσην πο
ιότητα διά μίαν γυναίκα, ήΊελον δώσει τετρά - 
/.οσίας χιλιάδας γυναίκας διά νά τήν αποκτή
σω σιν. »

Ένώ ό Καίσαρ άπεδιδάζετο εις τήν 1 Αφρικήν, 
προσκόψας έκ συμπτο^σεως, έ'πεσεν έπί τής παρα
λίας· διά νά μή ΟεωρηΟή δέ ήπτώσίςτου υπό τών 
στρατιωτών ώς κακός οιωνός, άνέκραξεν εν τφ  α- 
μα· cc Γή τής Αφρικής, σέ κρατώ τέλος πάντω ν! »

Χωρικός τις, πρώτην ήδη φοράν εισερχόμενος 
είς Παρισίους, περιειργάζετο μέ κεχ/,νός στόμα 
τά περί αύτόν περίεργα, καί άνεγίνωσκεν άπα
τας τάς έπί τών καταστημάτων άνηρτημένας 
έπιγραφάς καί τά διάφορα τεχνόσημα. Σταθείς 
αίφνης ενώπιον καταστήματος κολλυί'ιστού καί 
μή βλέπων ούδεμίαν έπιγραφήν, είσήλΟε καί α
ποτεινόμενος προς τόν κολλυβιστήν, δστις ήν μό
νος έν τώ καταστήματι, <c Τί πωλεΐτε εδώ; * 
ήρώτησεν. ‘Ο κολλυβιστής, έπιΟυμών νά έμπαίςτρ 
τον απλοϊκόν εκείνον άνθρωπον, άπήντησε α: ΙΙω- 
λούμεν κεφάλας όνου. — Φαίνεται, ύπέλαβεν ό 
χωρικός εύστόχως, μεγάλην πώλησιν κάμνετε, 
διότι βλέπω δτι μία μόνη κεφαλή μένει είς τό 
κατάστημά σας. »

K 'v'Vr*r Til

ΕΡΩΣ. (*)

Εις άνΟισμενον ας λαλ9) 
ό κύκνος περιγιάλι, 
τό πλέον συμπαθές πουλί 
με τήν φωνήν σου ψάλλει·

(*) Το χαριεν τούτο και άφελεστατον ά-ιμάτιον ιΐν ι εν άπο Τ3 
καλλίχρωαα και ίο  γλυκύ ττΐς ποιτίσεως άρωρ,α άποστάζοντα 
άνθη τν.ς ποιτ,τικν,ς άνΟςδεσαη; του άξιου τέκνου τών Μουσών 
Κ. Γ. Παράσχου, αετίοράσΟΛ δ; λίαν επιτυχώς εκ του Γαλλικόΰ

Τών άστρων ό υγρός σπινΟήρ 
ά ; λ'Jut:' ή oc εκπνέν), 
δ πλέον φωτεινός άστήρ 
3ς τα ουο σου ’μάτια καίει.·

Μ* στεμμ ’ αν Οε)νΤ, δροσερόν 
τό εαρ αςπροβάλη, 
εν ανΟος πλέον δροσερον 
εις τήν ψυχήν σου θάλλει.

ι  ο άσμ αυτο της εςοχη;, 
ή λάμψις του άστεγος, 
τό ίνΟος, κορη, της ψυχής 
καλςυντ5 εξίσου ε ρ <»> ς.

Γ. ΙΙΑΡΛΣΧΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

3.
Οί κάτοικοί μου έμποροι κα\ πάροικοι del· 
το πρώτον μου τό -/(μισυ, ω φίλε, εΤσαι Σύ.

r/j Ι);κτορος Οϋγου. Π αραθέτουν ένταΰΟ* τους Γαλλικού; σ τ ί
χους δια τούς ειδοτας την γλώσσαν ταύτην άναγνώστας ϊ?ιχών, 
ο;τη; τγ.ς άντιπαραοολτ,ς θαυαάσωσι τήν τέχνην ττ,ς άιτο-
μιυΐ'Λσεως.

Λ  <]uoi l)on entendre 
les oiseaux dcs bois?
Γ oiseau Ic plus tendrc 
clianLc dans ta voix.

Quo Dieu montre oti voile 
les asties dcs cieux! 
la plus pure etoile 
brille dans tes ye«x.

Qu’ Avril renouvelle 
le jardin en fleurl 
la fleur la plus belle 
tleurit dans ton cceur.

Cet oiseau de flam m e, 
cot astro du jour, 
cette Hour de r im e  
s ’appelle Tamour.

Τ ο λ · Α ω μ * ν  v x  σ υ ϋ . ο ο υ λ ί ύ σ ω ΐ λ ί ν  τούς νιους ήαών πόρ τά ς κα τ ’ 
ΐτ ;ν  τον τροπον πάντοτε νά εκτελώ σ ιν , εί δυνατόν, τάς άπο'Αΐρ.τί-

Ο ENAOPOS Ο ΥΡΑΝΟ Ί
(Πρωτότυπον).

" X J T

σ<ις :>t αετβιφράσεις των Σ. £.

Λ Γ Σ Ι Ϊ  
ΤΩΝ VII’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 ΚΑΙ Ί  

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

Nixr.-'fipo? — Κρ-ιός.

Ί Ι  ε λ ξ ις  πρώτιστη αίτια της ισορροπίας 
του σύμπαντος.

« ϊελ'/νην και αστέρας, Λ -ύ  εΟε;Αδλίωσας.»
Ψαλ|Α. I!'. 8.

« Οΰ κλιΟησονται είς τον αιώνα του αιώνος. » 
Ψαλ|Α. 1»Γ'. ft.

Ν ή προδώμεν εις τήν λεπτομερή ερευ
νάν και έςέτασι ν τών εντός τού χάους κινουμένων 
άστέρων, ανάγκη νά έννοήσωμεν πώς υποστηρί
ζονται τά άπειράριΟμα ταύτα φωτοδόλα σώματα 
τών ουρανών * μηδ’ αύτού τού ήμετέρου πλανήτου 
έξαιρουμένου, καί ποία εινε ή Οαυμασία έκείνη 
δύναμις, ή συνέχουσα τούς άστέρας και έμποδί- 
ζουσα αυτούς του νά πέσωσιν ό είς έπί τού άλλου.

Νόμος γενικός είς τήν φύσιν εινε παν μόριον 
ύλης νά ελκτβ τό έτερον σώμα, συγκείμενον έξ 
έκατόν μορίων, Οά έλκύσ^ σώμα, συγκείμενον έκ 
δέκα, μετά δεκάκις περκτσοτερας δυνάμεως παρ’ 
όσον Οά έλκυσΟτρ ύπ* εκείνου* ελκονται δέ τά σώ
ματα δραστηριώτερον, καθ’ δσον κεΐνται έγγύτε - 
ρον. ΆπεδείχΟη οτι εις τήν φύσιν ούοέν π ίπ τε ι, 
ά λλ ’ όλα τά σώματα τείνουσι πρός τήν άνωτέ- 
ραν έ λ ξ ιν  είς τρόπον ώστε σώμα, δπερ νομίζο- 
μεν ότι π ίπ τε ι, δέν εινε ί\ \ ο  είμή σώμα, έλκυ- 
όμενον υπ* άλλου σώματος ογκωδέστερου εκείνου. 
*11 Ιλξις λοιπόν εινε μία τών ιδιοτήτων τής ύλης, 
ώς ή εκτασις, τό άδιαχώριστον, κτλ. άνευ δε 
αύτής, άδύνατον ήτο νά διατηρηθώ ουδ1 επί μιαν 
στιγμήν τό σύμπαν. ‘11 ελζις εινε, ούτως εί- 
πεΐν, ό νόμος τού ίσχυροτέρου· πάντα os τά σώ
ματα άνΟέλκονται άμοιοαίως άναλόγως του όγ
κου καί τής δυνάμεως α υτώ ν ό Γ/Ι1λιος π .χ . έλκει 
τήν Γην καί δλην τήν όμάδα τών περί αυτόν 
κινούμενων πλανητών, διότι εινε ογκωδέστερος 
ού μόνον έκαστου ιξ  αύτών, αλλά καί πάντων ό
μού λαμδανομένων. Ίσω ς έτβρο# σώμα πελωρίου 
διαστάσεως καί τεραστίου μεγέθους, (ή ’Αλκυονη, 
λόγου /άριν,) έλκει καί τον ήμέτερον ήλιον, ό- 
στις κινείται πιθανώς περί αύτο μ3 τήν αυτήν 
άναλογίαν, μϊίΓής ή Σελήνη κινείτα ι περι την 
Γην μας, ένψ ή Γή στρέφεται ταύτοχρόνως π ε
ρί τον °11λιον.

*Αλλ’ ένταύΟα αναφύεται τό ζήτημα, πώς οί 
πλανήται δέν πίπτουσιν έπ ί τού ‘ΙΙλίου, αφού 
ούτος, καΟό σώμα μεγαλγτερον, σύρει πρός εαυτόν
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πάντα τά λοιπά σώματα δυνάμει της ϊλξεώςτου. 
Ιίειρώμεθα νά δώσωμεν λόγον καί του φαινομένου 
τούτου, καίτοι άμφιβάλλοντες άν θάγίνωμεν εν
τελώς καταληπτοί. ‘Οσάκις έ ν  σώμα στρέφεται 
μετά ταχύτητος, τά μόρια ατινα  συνιστώσιν αυτό 
τείνουσιν είς το νά άπομακρύνο>νται του κέντρου 
αύτού, καθ’ ετερον νόμον φυσικόν, οστις καλεί
ται ύπό τών άστρονόμων κ ε ν τ ρ ό φ υ ξ  δ ύ ν α .  
μ ι ς .  ‘II δύναμις αύτη είνε ή άντιπαλαίουσα, 
ούτως είπ είν , κατά της ελξεως, ήτίς, πολέμου, 
μένη ύπ ’ αύ της, παράγει την Ισορροπίαν εκείνην, 
ήν ούδέν δύναται νά άλλοιώστ) και ήτις Qa δια- 
μέντ, αιωνίως, καθώς πάτας αί Ιδιότητες της φύ- 
σεως. ΙΙολλά πειράματα ούνανταινά μάς έξηγή- 
σωσι τδ φαινόμενον τούτο. Έάν Οέσωμεν έπι 
στρόφιγγας η άςονος τροχόν ή τράπεζαν στρογ. 
γύλην η απλώς πίνάκιον, ρίψωμεν δέ επ’ αύτού 
ύδωρ ή άμμον η οίονοήποτε άλλο σώμα, και πε~ 
ριστρέψωμεν τήν τράπεζαν η τδ πινάκιον μετά 
τίνος ταχύτητος, θελομεν ί  δει ευθύς εκείνο τό 
υδο>ρ ή εκείνην τήν άμμον νά περισυναχθ*) είς 
τήν περιφέρειαν του κύκλου, του σχηματισθέν- 
τος υπό τής τραπέζης ή του πινακίου, καί έπει
τα νά (5>ιφθ*ί κατά τό μάλλον και ήττον μακράν 
τού κύκλου, κατ’ αναλογίαν τής κατά τό μάλλον 
καί ήττον ταχύτητος τής περιστροφής.

Τά αυτά πειράματα δύνανται νά λύσωσι τό ά- 
κατάληπτον διά πολλούς έξ ήμών ζήτημα, (καί 
μάλιστα διά τούς άπλουστέρους), πώς είνε δυνα
τόν ή σφραίρά μας, κρεμαμένη εις τό κενόν ώς 
άερόστατον, νά περιστρέφηται περι τον Ίίλ ιον χω
ρίς τουλάχιστον νά αίσΟανώμεΟα μικράν τινα δό- 
νησιν, ή και νά πίπτωσι τά έπ* αυτής Ιστάμενα 
σώματα. Έκτος του ισχυρού λόγου τής ελξεως, 
καθ’ ήν παν σώμα πίπτον τείνει πάντοτε πρός 
το κέντρον τής γής, (διότι τό κέντρον σφαίρας 
τίνος είνε τό μέρος τό παριστών πρός Ετερόν τι 
αντικειμενον το άθροισμα τών πολυαριΟμοτέρων 
ήλιακών άκτίνων), δυνάμεΟα νά πεισΟώμεν περι 
τού σκανόαλωοους και τήν π ίστιν τών άπλουστέρων 
κλονίζοντος φαινομένου τούτου τής μή πτώσεως 
των έπι τής επιφανείας τής γής πραγμάτων κατά 
τήν περι τον ήλιον περιστροφήν της, έπαναλαμ. 
βάνοντε; τό πείραμα εκείνο, δπερ πολλάκις βλέ- 
πομεν έκτελούμενον είς τάς πλατείας ύπό τών 
θαυματοποιών. Έάν λάοωμεν στεφάνην πίθου καί 
Οεσωμεν επ’ αυτής ποτήριον πλήρες ύδατος, π ε . 
ριστρέψωμεν δε τήν στεφάνην καΟέτως καί μετά 
μεγίστης ταχύτητος, άν και κατά πάσαν στοο-

μένιι ηρεμούν, άλλ’ άντί νά χυΟτί προσκολλαται 
έξ εναντίας σταθερώς είς τό βάθος τού ποτηριού, 
διά νά απομακρυνθώ τού κέντρου τής στροφής, 
κατά τούς νόμους τής κεντρόφυγος δυνάμεως· ώ
στε ούτε £ανίς έξ αύτού π ίπτει.

Κίς τρόπον ώστε ή μεγίστη ταχύτης, μεΟ’ ής 
περιστρέφεται ή σφαίρά μας περί τόν “Ιίλιον, ή 
κεντρόμολος ή έλκυστική καί κεντρόφυξ δύναμις 
καί ή φυσική τάσις παντός σώματος προς τό κέν
τρον τής βαρύτητόςτου, είσί τά μόνα α ίτ ια  τής 
οιατηρήσεως τής άκατανοήτου ταύτης καί τόν άν- 
Ορο>πινον νούν έκπληττούσης αρμονίας τού σύμ- 
παντος. *Λνευ τών δύο τούτων κεκρυμμένων δυ
νάμεων άδύνατον ήτο νά διατηρηθεί ή θαυιαασία 
αύτη ισορροπία, ήτις, παρατηρηΟείσα τό πρώτον 
ύπο τού περιωνύμου Νεύτωνος, άπεδείχθη ύπό 
τών νεωτέρων αστρονόμων καταφενέστατα ένεο- 
γούσα και είς αυτά τά άπωτέρω κείμενα ουρά- 
νια σώματα παντός μεγέθους άνευ έξαιρέσεως. 
Λί δυνάμεις λοιπόν αύται, άντιΟέτο)ς ενεργούσα*.> 
εισιν, ούτως είπ είν , ό ισχυρός καί άόριστος δε- 
σμος, οι1 ου αιωνίως τά ουράνια σώματα οιατη- 
ρούσι τάς άποστάσεις και τάς κινήσεις των, κατά 
τήν άρχήΟεν άπόφασιν τού Δημιουργού αυτών, 
οστις δ ρ ι ο ν  ε Οε τ ο ,  δ ο ύ π α ρ ε λ ε ύ σ ο ν τ α ι .

’Λξιοσημείωτον δέ καί μάλιστα διδακτικόν, ε ί .  
ήσΟω ενταύθα έν παρόδψ, είνε δτι αί σπουδαίο, 

τεραι έργασίαι τής φύσεως έκτελούνται έν βα- 
Ουτάτ*  ̂ καί άδιαλείπτφ σ ιγή . Ούτε πάταγος ά . 
κούεται, όπόταν τό μέγα £εύμα τού φωτός τού 
‘ΙΙλίου διαχέεται επί τού σκοτεινού κόσμου καί 
καταπλημμυρεί αυτόν φωτός, ουτε κριγμός τών 
άςονων η μυγμος τής προστριβομένης μηχανής 
παράγεται, όπόταν τής στερεάς γ ή ς  οΐ τροχοί 
όδευωσι και πας πλανήτης καί σύστημα πλα 
νητικόν περιερχηται τάς τροχιάς αύτ^ύ. ‘11 μετά- 
οασις απο τού χιονωοους καί χειμερινού καιρού 
εις τον καιρόν τής ανθησεως, τών οπωρών καί 
της λαμπρότητος τού ‘ΙΙλίου κατά τό θέρος, γ ί .  
νεται τόσον ήρέμα, ώστε ούδείς ψόφος άκούεται 
έκ τής μεγάλης ταύτης μεταβολής. Μόνον δέ τό 
μεγαλοπρεπές άσμα τού ωκεανού, ό βρόμος τής 
τρικυμίας, ή βοή τών καταρρακτών και ό κεραυ
νός τής σκυθρωπής καταιγίδος, άποτελούσι τήν 
μουσικήν τής φύσεως καί είνε, ουτο>ς είπ είν , ό 
μεγαλοπρεπής ύμνος, ό εγειρόμενος έν μέσω τής 
παγκοσμίου σιγής πρός αίνον τού Δημιουργού. 
Έκ τούτων διδασκόμεθα δτι δ μέγιστος καί L  
σχυρότατος τέκτων τού σύμπαντος είνε δ ήσυ/ώ- 
τερος πάντων.

Ί \
(’Ακολουθεί.)


