
EX ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΑΠΑΡΝΉΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.

Έν ίτ ζ ΐ 1567  ό βασιλεύς τής Ίυπ χ -  
■νίας Φί7αππος ό δεύτερος,, όστις έβασί- 
λευεν έπί σχεδόν πάσης τής δυτικής Ευ
ρώπης, επεμψεν ώς διοςκητήν τών Κ άτ»  j 
Χωρών (Βελγίου καί 'Ολλανδίας) τον Δοΰ- 
κα της Ά λβας, δυτις κατέστη διαβόητος 
διά τόν τυραννικόν χαρακτήρα του καί 
διά τα κακά, τα όποΐα έπροξίνει εις τούς 
κατά τήν εποχήν εκείνην μή θέλοντας νά 
άναγνωρίσωσι τόν ΙΙάπαν ώς αντιπρόσω
πόν τοΰ Θεοΰ έπί τής γής. Αί στρεβλώ
σεις, τά βασανιστήρια, καί αί θανατώσεις, 
αί κατά τάς ημέρας- της διοικήσεώς του 
έκτελεσθεΐσαι ήσαν τόσον πολλαί καί τ.ο- 
σαΰτην έπ^οξένησαν φοβέραν έντύπωσιν 
ώστε ή μέν διοίκησίς του ώνομάσθη «βα
σιλεία τρόμου» τό δέ συμβούλιόν του «αι
μοχαρές συμβούλων.»

Έν τή ιστορία τής έν λόγω εποχής 
άπαντώμεν γεγονός τι άξιοσημείωτον, λαμ- 
πράν άντίθεσιν τών αισθημάτων τοϋ αίμο- 
χαροϋς έκείνου τυράννου· καί τών συνερ
γών αΰτοϋ. Είναι δέ τό εξής. Πτωχός τις 
άνθρωπος, Ονομαζόμενος Δίρκος, κατηγορη- 
θείς ώς μή σεβόμενος τόν έπίσκοπον ‘Ρώ
μης καί ώς άναγινώσκων τά συγγράμ
ματα τών ’Αποστόλων, συνελήφθη Οπό τών 
οργάνων τοΰ διοικητοΰ. καί δικασθείς κα- 
τεδικάσθη είς ποινήν θανάτου. Τοιαΰται 
καταδίκαι ήσαν κοινόταται τότε, ό δέ Δίρκος 
δέν εύρέθη έν τή φυλακή μόνος, περιμένων 
τόν έπονείδιστον θάνατον. Πλήν έν τω 
μεταξύ τής καταδίκης καί τής έκτελέσε- 
ως τής Θανατικής ποινής, ευρών ό Δίρκος 
ευκαιρίαν, έδραπέτευσεν έκ τής φυλακής 
καί τρέχων προσεπάθει νά διασώση τήν 
κινδινεύουσαν ζωήν του. Ή δραπέτευσις 
του έγνώσθη τόσον ταχέως ώστε είς έκ 
τών άξιωματικών, τών επιφορτισμένων νά 
έπιτηρώσι τήν φυλακήν του, τρέξας κα
τόπιν αύτοΰ, έπλησίαζε νά τόν προφθάση. 
Πρός έπίμετρον τοϋ κινδύνου έμπροσθεν 
τοϋ Δίρκου τρέχοντος εύρέθη λάκκος τις 
πλήρης ΰδατος παγωμένου. Ό πάγος ήτο 
έν τώ διαλύεσθαι· άλλ’ ή ώρα ήτο κρίσιμος. 
Δυοΐν κακοΐν προκειμένοιν τό μή χείρον 
βέλτιστρν. Κάλλιαν νά ταφή ύπό τόν ρη-

γνυόμενον πάγον παρά νά καή ζών υπό 
τών· ανθρωπόμορφων θηρίων, τών αύτοκα- 
λουμένων στρατιωτών ή καί ιερέων Θεοΰ. 
Έπικαλεσθείς λοιπό·ν τήν αρωγήν τοΰ έτά- 
ζοντσς καρδίας καί νεφρούς ώρμησεν έπί 
τοϋ άνισχύρου πάγου·, δστις ήρξατο νά 
τρίζη καί νά κλονήται ύπό τούς πόδας 
του. Μετά πολλής άγωνίας κατώρθωσε 
τέλος νά διέλθη τόν έτοιμόθραυστον πά
γον καί νά θέση τόν πόδα έπί γής στε- 
ρεάς. Πλήν μόλις έπάτησε τήν στερεάν 
γήν καί φωνή γοερά επληξε τήν ακοήν 
του. Στρέψας την κεφαλήν εις τά όπίσω 
βλέπει και ίδου ο διώκων αύτόν άξιωμα- 
τικός κατεπίνετο ύπό τοΰ διαραγέντος πά
γου ! Έκεΐ ούδείς ετερος παρευρίσκετο 
έκτος αύτοΰ καί τοΰ πνιγομένου. Ό πνι- 
γόμενος ήτο εχθρός του θανάσιμος, ό δέ 
Δίρκος διά τοϋ πνιγμοΰ έκείνου ήλευθε- 
ρ-οϋτο. Ά λ λ ’ άραγε επρεπε νά τόν άφήση 
νά πνιγή δπως οΰτω λυτρώση τήν ιδίαν 
ζωήν του ; Βεβαίως οΰτω θά επραττε πας 
ό μή λαβών μάθημά τι άνώτερον τών 
κοινώς παραδιδομένων ό δέ φανατικός θά 
τό ένόμιζεν Γσως καί ώς θαυμαστήν τής 
ζωής του άπολύτρωσιν. Ά λ λ ’ ό Δίρκος 
δέν επραξεν ουτω. θέσας τήν ιδίαν ζωήν 
πάλιν είς κίνδυνον, έβάδισεν όπίσω έπί τοΰ 
θραυομένου πάγου, καί δώσας χεΐρα βοή
θειας είς τόν διώκτην αύτοΰ κατώρθωσε 

ί νά τόν άποσπάση έκ βεβαίου θανάτου. Σω
θείς ό αξιωματικός διά τής βοήθειας τοϋ 
Δίρκου έκ τοΰ φοβεροϋ κινδύνου καί πα- 
τήσας πάλιν έπί γής στερ,εας δέν έφάνη 
πλιΐον διώκτης τοΰ σωτήρός του αλλά φί
λος. Πλήν ή αύταπάρνησις τοΰ πτωχοϋ 
έκεινου άνθρώπου δέν ίσχυσε νά σώση καί 
μέχρι τέλους τήν άλλως πάντοτε πρ,όσ- 
καιρον ζωήν του. Ό ύπ’ εύγνωμοσύνης 
κατεχόμενος αξιωματικός δέν ήδύνατο βε
βαίως νά παραδώση τόν σώσαντα τήν 
ζωήν του εις τήν έξουσίαν. ΙΙλήν τήν ώραν 
καθ’ ήν έπορεύοντο είς μέρος τι ασφαλές 
νομιζόμενον ό δήμαρχος τής Άσπέρνης 
προέφθασεν αυτούς καί διέταξε τόν αξιω
ματικόν νά όδηγήση ασφαλώς είς τήν 
ειρκτήν τόν κατάοικον, εκείνος δέ, <ροβη-
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θείς μήπως ή ευγνωμοσύνη του άντί νά 
σώση τόν ένα άπωλέση και τούς δυο, πα- 
ρέδωκε τόν ευεργέτην του.

Τήν 10  Μαίου 15G9 ό Δίρκος, φερθείς’ ’ ' ~ <\' 1 ’ I Τεις τον τοπον της καταοικης, έκαη ζών !
Ό στέφανος όμως της αρετής, δ στέφανος
τοΰ μαρτυρίου μένουσι, καί Οά μένωσι διά
παντός έπί τής ηρωικής κεφαλής του, ή-
τις προετίμα νέ έκτελή κατά γράμμα τήν
παραγγελίαν τοΰ Σωτήρος « ά γ α π α τ ε
τ ού ς  ε χ θ ρ ο ύ ς  ύμών ,  »· παρά νά ζήση
■ετη τινά πλέον τών όσων εζησε.

ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟ!2 ΛΥΤΙΚ.012 ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ.

Εκ τίνος ευρωπαικοΰ περιοδικού έοανι- 
ζόμενοι μεταφέρομεν τ’ ακόλουθα.

ΐισχατως έςεοοθη έν Ρωμη τεΰχός τι έκ 
οιακοσίων και τεσσαράκοντα σελίδων ύπό 
'τον τίτλον «Λεξικόν τών Λειψάνων» έν τώ 
περιεργω τούτω βιβλίω, πας ό διερχόμενος 
αύτο βλεπει δτι οι ουτικοί ίερεΐς εΐναι κά
τοχοι τών οστών τοΰ ’Αβραάμ, τοΰ ’Ισαάκ, 
τοΰ ’Ιακώβ καί αναρίθμητων άλλων αγίων 
άνδρών τής άρχαιότητος, προσέτι δέ καί δια
φόρων άλλων οστών και κειμηλίων αληθώς 
περιέργων και θαυμαστών.

Έν τή εκκλησία τής 'Ρώμης «Σάντα Μα- 
ρία« τή δνομαζομέντ «Σόπρα Μίνέρβα» λέ
γεται δτι φυλάττονται τά όστα τοΰ πατρι- 
άρχου Λβρααμ. Εν οε τώ μονας·ηρίω τοΰάγ.
1 άλλου, έν Ελβετία εκτός τών οστών τοΰ 
’Λβρααμ εύρίσκονται καί τά τοΰ ’Ισαάκ καί 
Ιακώβ, μεταφερθέντα έκ Παλαιστίνης τό 

ετος 1 180  μ. X. ύπό τοΰ κόμητος ΙΙφουλ- 
λινοορφίου. Πλήν ό διπλασιασμός ούτος 
τών λείψανων τοΰ ’Αβραάμ δέν είναι τόσον 
παράξενος, καθότι πολλών άλλων αγίων 
άνόρών τά λείψανα εύρίσκονται πολυπλασι- 
ασμένα. Τοΰ εύαγγελιστοΰ Φιλίππου λ. χ. 
σώζονται εις διάφορα μέρη δώδεκα σώματα, 
τοΰ αγίου Φραγκίσκου τής Πάολας εκατόν 
καί είκοσιν έννέα. Τοΰ αποστόλου Ιακώβου 
(υιοΰ τοΰ Ζεβεδαίου) έκατον ογδοήκοντα έν- 
νεα, τοΰ οε Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου τέσ- 
σαρα. Ί οΰ εύαγγελιστοΰ Λουκά εύρίσκονται 
όκτώ σώματα καί μία προσέτι κεφαλή έν 
Ρώμη· τοΰ εύαγγελιστοΰ Ματθαίου πέντε 
καί πολλαί κεφαλαί· τοΰ εύαγγελιστοΰ Μάρ
κου, καίτοι ό άπόστολο-ούτοςδημοσία έκάη, 

εύρίσκεται έν σώμα είς τον έν Βενετία ναόν

του και πολλά μέλη του εις διαφόρους άλ- 
λας Οεσεις. Έν τή εκκλησία τοΰ Έσκουριάλ, 
εν Ισπανία, φυλάττονται εκατόν επτά κεοα- 
λαί, εκατόν έβδομήκοντα επτά βραχίονες και 
σκέλη, τριακόσια τεσσαράκοντα εξ οιάλαι 
αίματος καί χίλια εννεακόσια άλλα άγια 
κόκκαλα μικρά,ή μεγάλα. Έν τώ παλατίω 
Εσκουριάλ εύρίσκεται εν τεμάχιον έκ τής έ- 
σχαρας έπί τής οποίας έψησαν ζώντα τόν άγ. 
Λαυρέντιον, καί εν σκέλος αύτοΰ, έπί του ό
ποιου φαίνονται τα σημεία τοΰ εργαλείου δι’ 
ού τόν εστρεφον. Προσέτι μία πλευρά τοΰ 
άγιου ’ \λβίνου· σώματά τινα τών παιδίων τά 
όποΐα ε'σφαςεν ό Ηρώδης· αί κεφαλαί τινων 
έκ τών παρθένων τής άγ. Ούρσούλας, ή κα- 
λυπτρα τής Παρθένου καί ίχνη τινά τών 
ποοών τοΰ Χριστοΰ μεταφερθέντα έκ τοΰ 
Γ ολγοθα!

^Εκτός τών άνθοωπίνων άγιων λειψάνων 
οί δυτικοί ίερεΐς κατέχουσι καί λείψανα ζώων 
χαρακτηριζόμενων καί τούτων ώς αγίων. Τό 
περι οΰ ό λόγος λεξικόν σημειοΐ τεσσαρά
κοντα και τεσσαρα τοιαΰτα άγια ζώα. Με- 
.αςύ τούτων συγκαταριθμοΰνται τό άονιον τοΰ 
άγιου "Αγνού (S. Agnes), τό κήτος' τοΰ άγ. 
Μαιλονος, -τό πρόβατον τοΰ άγ. Φραγκίσκου, 
αί έ'λαφοι καί οι κύνες πολλών άλλων άγιων 
ό χοίρος τοΰ άγ. ’Αντωνίου, ό αλέκτωρ δστις 
έφώνησε τήν^ νύκτα καθ’ ην ό ΙΙέτρος ήρ- 
νήθη τόν διδάσκαλόν του, οί κόρακες τών 
έρημητών Βικεντίου καί Παύλου, οί δρά
κοντες  ̂ τοΰ Ά γ . Σι?νβέστρου καί τοΰ Ά γ .
1 εωργιου, οί βάτραχαι τών άγιων Ούλφης 
καί Ριούλ, οί λέοντες τοΰ Ά γ . Ιερωνύμου 
f at ^Τ· Σάββα· οί λύκοι τών άγίων
Ερβανόου καί Βιαγίου, αί ήμίονοι τών άγ, 
Θωμά Άκουίνα καί Παύλου τής ΙΙάδοβας 
και τ.λ.π. Εις τήν Βερώνην φυλάττονται 
. ά οστά τοΰ άγιου πώλου όνου έπί τοΰ 
οποίου κατά τήν ήμέραν τών βαίων κα- 
θησας ό Χριστός εΐσήλθεν εις Ίερουσα- 

^μ· ιστορία τοΰ ζωου τούτου είναι 
εις ά-κρον θαυμαστή καί περίεργος, διότι 

‘ 7ΐτ<χι οτι Η·ετ  ̂ τ-̂ ν ε,'ς Ιερουσαλήμ είσ
οδόν του τό ζώον δέν παρεδέχετο πλέον νά 
υπηρέτηση ουοενα άνθρωπον, δι’ ο και έγ- 
καταλεΐψαν τούς έως τότε κυρίους του έπλα- 
νάτο καθ’ δλην τήν Παλαιστίνην φθάσαν 
εις τήν παραλίαν ήρχισε νά περιπατή έπί 
τής θαλάσσης έωσοΰ κατήντησεν είς Κύπρον. 
Εκ τής Κύπρου μετέβη εϊς 'Ρόδον, έκεΐθε^

εϊς Κρήτην, ακολούθως εις Μελίτην, μετά 
ταΰτα εϊς Σικελίαν και τέλος κατήντησεν 
εις Βενετίαν άλλά, μή ύποφέρον τήν κατά- 
στασίν τοΰ τόπου έκείνου, μετεβη εις Βερω- 
νην δ που Ιζησε τά μάλα τιμώμενο* Μετά 
τόν θάνατόν του έκανονίσθη(έκηρύχθη άγιον) 
τά δέ όστα έφυλάχθησαν ώς άγια λείψανα, 
τά όποΐα είσέτι τηρούνται έν τή παλαια εκ
κλησία τής Παναγίας τών οργάνων και 
οίς τοΰ έτους φέρονται διά πασών τών όδών 
τής πόλεως έν παρατάξει καί λειτανία ύπό 
τών ιερέων έν τούτοις και οί κάτοικοι τοΰ 
Πουακτιέ, έν. Γαλλία, διατείνονται ότι έ
χουσι την ουράν. του.

Καί αί ίστοοίαι δέ τών άλλων άγίων ζώων 
είναι ούχ ηττο'ν περίεργοι,άλλά περιεργοτέρα 
πασών είναι ή ιστορία πτεροΰ τίνος φυλαττο- 
μένου έν τώ αγιω Οίκω του Λορεττου και α- 
ποδιδομένου είς τόν Αρχάγγελον Γαβριήλ/Ο 
άγιος οϋτος οίκος τοΰ Λορεττου λεγε.α ι ο.ι 
είναι ό αύτός μέ τον έν Ναζαρέτ, έντος τοΰ 
όποιου εύρίσκετο ή Παρθένος δτε ήλθε πρός 
αύτήν ό άγγελος έξ ούρανοΰ τήν ημέραν τοΰ 
Εύαγγελισμοΰ, και δτι έκ Ναζαρέτ μετε- 
φέρθη άκολούθως είς Ευρώπην. Τοΰ οίκου 
τούτου δεικνύεται σήμερον στενόν τι παρά- 
θυρον, διά τοΰ οποίου ό άγγελος επρεπε νά 
διέλθη δπως παρουσιασθή είς τήν Μαριάμ. 
Τήν ώραν λοιπόν καθ’ ήν διήρχετο τό στε
νόν παοάθυρον εκείνο, πτερον τι άπ αυτοΰ 
άποσπασθέν έμεινεν έντος τοΰ οίκου όπου 
μέχρι σήμερον φυλαττεται.

Έκτος τοΰ πτεροΰ τό λεξικόν αναφέρει 
καί πολλά άλλα περίεργα κειμήλια ώς λ. χ. 
τόν λίθον έπί τοΰ οποίου ό Αβραάμ είχε δέ
σει τόν υιόν αύτοΰ ’Ισαάκ δτε έμελλε νά τόν 
Ουσιάση {ένώ τοιοΰτον τινα λίθον ή άγια 
Γραφή δέν αναφέρει), το αλταριον έπι τοΰ 
όποιου Ιωάννης ό Βαπτιστής έκαμε λειτουρ
γίαν ̂ ένώ λειτουργία τοτε άκομη οεν υπήρχε) 
εύρισκόμενα έν Ρωμη* τον ταπητα έπι τοΰ 
όποιου εύρίσκετο ο Ιωάννης δτε τον άπεκε- 
φάλιζον, τήν μάχαιραν δι’ ής έκοψαν τήν 
κεφαλήν του, τό έκ τριχών καμηλού φό
ρεμά του (έν Άβινιών) καί πλήθος άλλων πε
ριέργων κειμηλίων έκ πάντων σχεοον τών ά
γιων. Τής Παναγίας δίισχυρίζονται οί δυτικοί 
ίεοεΐς δτι εχουσι πολλάς τρίχας έκ τής κεφα
λής αύτής, φυλαττομένας είς διάφορα μέρη 
τής ’Ιταλίας, τής Γαλλίας καί Ισπανίας. 
Τό κτένι ‘λέγουσιν δτι εύρίσκεται είς "Ρώ

μην, ή καλύπτρα αύτής καί τό ύποκαμισον 
καί είς 'Ρώμην καί είς Τρέβην καί αλλαχού. 
Δύο έκκλησίαι τής 'Ρώμης έχουσι ν έκαστη 
άνά εν αύτής φόρεμα· ή ζωνη της εύρίσκεται 
είς Πλάτον,παρά τήν Φλωρεντίαν,είς όε πολ
λάς έκκλησίας είς διαφόρους τόπους φυλατ- 
τουσι γάλα τής Παναγίας καί διάφορα άλλα
σ ο υ β ε ν ί ρ  !

Τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ λέγουσιν δτι έχουσι 
τά σπάργανα έν 'Ρώμη, έν οέ τή έκκλησία 
Σάντα Μαρία Ματζόρε, έπίσης έν 'Ρώμη,φυ- 
λάττουσι τήν φάτνην, έν η λέγεται ότι έθεσε 
τό βρέφος Ίησοΰν ή μήτηρ του, καί ή όποια 
φάτνη περιφέρεται κατά τά Χριστούγεννα 
μετά πολλές παρατάξεως είς τάς οδούς. 
Είς τήν έκκλησίαν τοΰ Ά γ . Ίωάννου τοΰ 
Λατεράνου φυλάττουσι τόν χιτώνά του, άν- 
τικρύ δέ τής έκκλησίας ταύτης υπάρχει 
μέγα τι κτίριον ένώ εύρίσκεται ή κλίμαξ 
τοΰ Ποντίου Πιλάτου, τήν όποιαν άνέβη 
καί κατέβη ό Χριστός ότε έσύρετο άπό 
κοιτήριον είς κριτήριον. Ταύτην τήν κλί
μακα ούδείς επιτρέπεται σήμερον ν’ άναβή 
εΐμή γονατισμένος. Είς τήν 'Ρώμην προσ
έτι έχουσι τά ύποδήματα τοΰ Ίησοΰ. Τάς 
υδρίας έν αΤς μετεβλήθη τό ύδωρ είς οίνον 
φυλάττουσιν έν 'Ραβέννη, Κλύνη καί Ι
σπανία. Τεμάχιον έκ τών πέντε άρτων, δι’ ών 
έχορτάσθησαν οί πεντακισχίλιοι, φυλαττεται 
έν 'Ρώμη καί έν Ά γ . Σαλβατόρω τής 'Ισπα
νίας. Έν Τρέβη, Βιέννη καί ’Ορλεάνη φυ- 
λάττουσιν άπό έν δάκρυ τοΰ Σωτήρος. Η 
τοάπεζα έπι τής όποιας έγεινε τό μυστικόν 
δεΐπνον φυλάττεται καί έν 'Ρώμη καί έν I ε- 
νεύη καί έν Άρλη· ή μάχαιρα δι’ ής έκοψε 
τόν άρτον έν τή περιπτώσει έκείνη, (καίτοι 
δέν μετεχειρίσθη μάχαιραν,) φυλάττεται έν 
Τρέβη, πλήν έπιλείψει ήμας ό χρόνος άπα- 
ριθμοΰντας τα φορέματα, τα ποτήρια, τ/;ν 
τοίγλωσσον έπιγραφήν ήν ό ΙΙόντιος Πιλά
τος έθεσεν έπί τοΰ σταυροΰ καί λοιπά 
πολύαοοφα σκεύη, ά διατείνονται ότι κα- 
τέχουσιν· όθεν προσθέτοντες ολίγα περί τών 
ήλων (τών καρφιών) καί τοΰ τίμιου ξύλου 
τοΰ σταυροΰ παύομεν.

Οί δυτικοί ίερεΐς διατείνονται ότι είναι 
μόνοι κύριοι τοΰ τίμιου σταυροΰ, εχοντες 
αύτόν ολόκληρον έν 'Ιερουσαλήμ καί όμως 
δεικνύοντες μεγάλα αύτοΰ τεμάχια εύρισκο- 
μενα έν τή άγία Καπέλλα τών Παρισίων, έν 
διαφόροις έκκλησίαις τής 'Ρώμης, έν Βενε-



τί?, Νυρεμβέργη, 'Άβίνιώνι, Μασσαλία χαί 
πολλαΓς αλλαες πολεσι· τόσα τεμάχια ώς"ε 
συναζόμενα δύνανται νά έπαρκέσωσιν είς 
τήν ναυπήγησιν μεγάλου πλοίου ! * ! Προσ
έτι εχουσι τόν σταυρόν τοΰ μετανόησαντος 
Ληστοΰ καί τόσα καρφιά, δι’ ών λέγουσιν ότι 
ετρυπήθη ό Χριστός, ώστε συναζόμενα όμοΰ 
θα ζυγιζωσι καντάρ ια !!]

ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

« Ενίοτε αμφιβάλλω,» λέγει τις «άν αί 
/υναΐκες λαλώσι τεερί άλλου τινός η πεοί 

ενδυμάτων. "Οταν περιπατών εις τόν δρόμον ' 
απαντήσω ούο όμοΰ, λέξεις ώς αί έξης 
πλήττουσι^ τήν άχοήν μου· «εχει και 
φραμπαλαοες» «Μά ταΐς φοροΰν πολύν 
■καιρόν.» «Ιό μαΰρον μεταξωτόν είναι τό
σον ευγενικόν.» «Τήν έραψε ’ς τό σπήτι- 
λεγει ότι τήν εφερεν άπό τά Παρίσια, 
ά λλ ’ έγώ ήξεύρω καλλίτερα.» «Έγώ Οά 
βάλλω βελιον κτλ.» Εις τήν εκκλησίαν ό 
τών γυναικών ψυθιρισμός είναι φοβερός. 
Αν παρατηρήσης θέλεις ίδεΐ αύτάς ‘ου

δόλως μέν προσεχούσας είς τήν άκολου- 
θΐαν, άλλά άνά δύο ή και περισσοτέρας, 
©ύχ'ι τόσον χαμηλή τή φωνή, συνομιλούσας. 
Τί λέγουσι τήν ώραν καθ’ ήν έπρεπε νά 
Τϊροσέχωσιν είς τά λόγια τοΰ Θεοΰ; Ά ν  
τάς πλησι^ασης χωρίς νά σέ ίδωσι θέλεις 
ακούσει ότι αί περισσότεραι λαλοΰσι πε
ρί φορεμάτων. Γινώσκω γυναίκας, αί όποΐ- 
αι έπι τή απώλεια συγγενούς των έχυσαν 
’πίκρα δακρυα* μή νομίσητε όμως ότι τά 
έχυσαν οιά τόν συγγενή· όχι, τά έχυσαν 
οιότι ό θάνατός του τάς έβίαζε νά φορώ- 
σιν έπί τινα χρόνον μαΰρα φορέματα! ΙΙάν- 
.οτε το « πώς μοϋ πάγει.; » .καί ούδέποτε 

τό « τί εϊν’ αύτό τό όποιον κάμω; » πάν- 
τ° τ° <( φαίνομαι » καί ούδέποτε τό 
« / ί ε'·ιαα£ > ® Αλλά ποΰ ή χατάστασις 
αυτη μας  ̂ φέρει; Τοΰτο ίσως μόνον οί 
κ ο υ τ ο ί  τό σκέπτονται.

MOTSIKA ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑ ΤΟΓΣ Α-ΡΧΑΙΟΙΣ.

Γ'- ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΟΡΛΑ.

“Ψα λ τ ή ρ ι α  κα ί  κι  0 ά ρ α ι. Τά ψαλ- 
•τήρια διέφερον άπό τάς λύρας καί τάς 
ναβλας καθ ότι αι χορδαί των ήσαν τεν- 
τοαεναι^ κατά μήκος κιβωτίου ήχηροΰ. Συ- 
νήβως έκρεμώντο διά λωρίου περί τόν λαι

μόν και έχρουοντο, έπαχουμβούμενα είς τβ 
σ.ήθο,, οια τών όακτυλων ή διά πλήκτρων, 
Τό ακόλουθον σχήμα έλήφθη έκ ζωγρα-

'ΨβλτήρΓον
φήματος τοϋ Άνδρέου ’Ορκάνια. Τό όρ
γανον τούτο ούδόλως απαντάται απεικο
νισμένων είς τά  Αιγυπτιακά τοιχογραφή- 
ματα ή Άσσυριακά ανάγλυφα, ένώ ή νά- 
βλα -εύρίσκεται έν αφθονία, έξ ου καί προ
κύπτει ότι ή ναβλα μεταφρασθεΐσα ώς ψαλ
τήριον ήτο όργανον έγχορδον έκ τοΰ εί
δους τών άρπών. Είς Ψιχλ. λβ'. 2 . 91 ω, 
4 καί ρμγ'. 9. ή ’Εβραϊκή λέξις άζόρ, με- 
ταφραζομένη Ψαλτήριον, άναφέρεται ώς 
όργανον δεκάχορδον. Ή λέξις αύτη είς  
όλίγα μόνον τής Γραφής μέρη απαντάται, 
καί πάντοτε όμοδ μέ τήν νάβλαν. Έν τή 
παρ'αταξει των Ασσυριών μουσικών (ίδε 
■σελ. 90) ό τρίτος μουσικός φέρει όργανον 
συγκείμενον εκ τινων χορδών τετανυσμένων 
έπί τετρυπημένου κιβωτίου ή ήχηράς σα- 
νιοος. Αι χορδαι αυται πλήττονται διά 
/ραβδίου, κρατουμένου διά τής "δεξιάς y ει- 
ρός, ό δέ άπαιτούμενος ήχος παρήγετ® 
πιεζομένων τών χορδών πέραν τής θέσεως 
τοΰ πλήκτρου, διά τών δακτύλων τής ά- 
,ριστερας χειρός. Τό άνάγλυφον έξ ©5 ή πα- 
ραταξις εκείνη έλήφθη είναι τεθραυσμέ- 
νον^ως έχ τύχης, είς τό μέρος όπου αι 
χορδαί τοϋ όργάνου τούτου ήσαν δεδεμέναι.

"Τό άνάγλυφον εύρέθη -είς τά ανάκτορα 
τοϋ  Έσαραδδών, υίοΰ και διαδόχου τοΰ 
Σεναχερίβ, τά όποΐα άνηγέρθησαν τήν 7ην 
πρό "Χριστού εκατονταετηρίδα, τοϋ ύλικοΰ 
λειφθέντος έξ αρχαιότερων ανακτόρων τής 
Νινευή, τά όποια προηγούμενοι δυνάσται 

κείνον ανεγείρει. Ύπάρχουσιν ένδείξεις πι- 
οτοποιοΰσαι ότι τό αξιοσημείωτο»; τοΰτο 
προϊόν τής τέχνης ύπήρχεν είς τήν επο
χήν τοΰ Δανιήλ, καί πιθανώς περιέχει 
πολλά έκ τών οργάνων τών άναφερομένων 

:έν τώ τρίτω Κεφαλαίω τοΰ Προφήτου « η 
άν ώρα άκούσητε τής φωνής τής σάλπιγ- 
γος, σύρ,ιγγός τε, καί κιθάρας, σαμβύκης 
τε, ψαλτηρίου, και συμφωνίας, κά'ι παντός 
-γένους μουσικών, πίπτοντες προσκυνεΐτε 
τή είκόνι τή χρυσή ή έστησε Ναβουχο- 
δονόσορ ό βασιλεύς. » (Δανιήλ γΓ. 5.) Ή 
Εβραϊκή λέξις σαβκά  είναι ή αύτή με 
τήν  Ελληνικήν Σαμβύκην, τήν όποιαν ό 
Μουσώνιος περιγράφει ώς παράγουσ»ν όξύν 
ήχον. Ό Ηορφύριος καί ό Σουίδας λέγου- 
σιν οτι ήτο -τρίγωνόν τι όργανον, φέρον 

-̂ χορδάς άνίσους κατά τε τό μήκος και τό 
πάχος. Έκ .τών περιγραφών τούτων συμ- 
περαίνεται ότι ή ^αμβύκη είναι τό έκ τοϋ 
:είοους .τών κιθαρών όργανον, τό εύρισκό- 
μενον ε ίς  τάς χείρας τοϋ τρίτου μουσικοϋ, 
-τής -παρατάξεως τών Άυσυρίων μουσιχών. 
"Ομοιόν τ ι όργανον έύρόντες έν άλλω άσ- 
συριακώ άναγλύφ,ω, μα/jvov καθαρώς φαι- 
νόμενον .είναι τό κάτωθι.

' Ή 'λ έξ ιςΤ -π -| θ Β  
"τίθ απαντάται μό- S y  
νον είς τούς τί-ΉΓ'^ν ,
τλους τών ψαλ- Λ\ \  ^
μών ή. π.', καιϋ^νΐ 
πγ'. Κατά .τόν la\\
Γεσένιον ή λέξις 
.αυτη έσήμαινε 
πάντα έ-ν γίνει τά ,
ϋγχορδα όργανα,
έκ τών οποίων Σιαβύκη ’Aewtptaxv;.
ειχον πολλά οι Έβραΐ^ι. -Ο Ινύρχερος λέ" 
γει ότι ή πραγματεία τοΰ ‘Ραββίνου Χαν-! 
•.νασή, .ή έπιγραφομένη « Ύπεράσπισις τοΰ 
Ίσχυροϋ, » πραγματεύεται περί .τριάτοΎτα 
.'έξ έγχορδων μουσικών οργάνων τών Έ- 
•βραίων, και ότι κατ’ αύτήν ό Δαβίδ .ή- 
ιξευρε νά μεταχειρίζηται πάντα ταΰτα.

JLotz τούς νεωτέρου.ς χρόνους βλέπομεν

τό ψαλτήριον άναφαινόμενον είς σχήμα 
κεκαλοπισμένον έπί τών παλαιών λειτουρ
γικών. νΑλλο είδος ψαλτηρίου είναι τό, 
λεγόμενον Ιταλικόν ψαλτήριον, συνήθως 
κρουόμενον μέ πλήκτρον προσδεδεμένον είς 
τά δάκτυλα. Ά λ λ ’ οί Ιταλοί είχον έπίσης 
και τό Γερμανικόν ψαλτήριον, τό όποιον 
έκρούετο ,μέ δύο μικρά πλήκτρα. (1) Περί 
τά τέλη τής δεκάτης τέταρτης έκατον
ταετηρίδος είς τό ψαλτήριον προσετέθησαν 
πληκτροφόροι, -αί δέ χορδαι έπληττοντο 
διά πτερών προσηρμοσμενων :είς αύτούς, 
καϊ τά όργανα ώνομάσθησαν παρθενικά. 
Τό 0νομ·α τοΰτο έδόθη .είς αύτά πιθανώς 
πρός τιμήν τής Παρθένου Μαρίας, διότι τά 
όργανα μετεχειρίζοντο td καλογραΐαι διά νά 
ύπακρούωσι τούς πρός τήν Παρθένον Μα
ρίαν απευθυνόμενους υμνους. Έκ τών ορ
γάνων τούτω*» τροποποιηθεντων έγεννήθη- 
σαν τα άρψίχορδα, ή ώς οί ’Ιταλοί ώνό
μαζον ειδός τι αύτών κ λ α β ι κ ύ μ β α λ λ α .  
Πολλά είδη τών όργάνων τούτων εύρίσκον- 
ται είς τό μουσεΐον τής νοτίου Κενσικτώ- 
νης, καί μεταξύ αύτών τό άρψίχορδον τό 
όποιον μετεχειριζετο ό Γεώργιος Φρειδερίκας 
Χάνδελος, έχον δύο κλειδοφόρους, ώς πλη- 
κτροφόρους, οί όποιοι είναι ούτω πώς 
τεβημένοι, ώστε ό μου
σικός δύναται νά τούς 
μεταφέρη είς διάφορα 
μέρη τών χορδών καί 

* ούτω νά παράγη δια
φόρους τόνους κατά  
βούλησιν.

At κιθάραι ήσαν 
γνωσταί χις τούς Αι
γυπτίους έξ άρχαιο- 
τάτων χρόνων. Είς 
τήν ιερογλυφικήν των 
γλώσσαν ή κιθάρα α
παντάται -ώς αρχικόν 
ψηφίον τής ,λέξεως « καλός. » 600 έτη
,μετά ταϋτα άπαντάται είς τά Totχογρα- 
φήματα τής δεκάτης όγδοης δυναστείας. 
Αί κιθάραι αυται άπετελοΰντο έκ σώματος 
τινός ώοειδοΰς, έχοντος όπήν καί φέροντος 
όέρμα ή περγαμινήν τεντωμένην έπ’ -αύτοδ 
μέ μικράς όπάς, όπω.ς διαφεύγη ό ήχος.

(Ί) Σχεδόν 6;/ο.α τούτων iT/ai xal παρ' ήμτλ» 
σ α ν τ ο ύ ρ ι α.



Τό μήκος της λαβής ητο διπλάσιον τοΰ 
σώματος. Μακρά τις κιθάρα μέ στενήν λα
βήν εύρίσκεται επίσης είς τινα Άσσυριακά 
ανάγλυφα.

Έκ τών κόμβων οίτινες πάντοτε εύρί- 
σκοντο προσκεκολλημένοι είς τάς άκρας 
τών χορδώ ν τών Άσσυριακών έγχορδων 
οργάνων, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι 
ή κιθάρα αυτη ητο δίχορδος. Επεξηγημα
τική τις σημειωσις είς τό πρώτον βιβλίον 
τών Βασιλειών (Κεφ. ιη\ C) έπεξηγοΰσα 
τάς λέξεις «μουσικά όργανα», θέλει αυτά 
όργανα τρίχορδα. Ή Εβραϊκή λέξις ή 
σημαίνουσα ταΰτα έν τώ περί συ ό λόγος 
χωρίω είναι σαλισάμ, σημαίνουσα κυρίως 
τρία, καί μόνον είς τοΰτο τό μέρος τής 
Γραφής ούτως άναφερομένη. Τό σαλισάμ 
ητο πιθανώς είοος κιθάρας. Έν τη εικο
νογραφία τή παριστανούση τάς Λίγυπτίας 
νεάνιοας (ίδε σελ. 90), τάς παιζούσας διά
φορα όργανα μουσικά, αί κιθάραι φαίνον
ται έχουσαι πολλά στενήν τήν λαβήν 
καί επομένως μή χωροϋσαι περισσοτέρας 
τών δύο ή τριών χορδών, μολονότι οι 
Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο κιθάρας σχήμα
τος μεγαλειτέρου. Οί Έ λληνες άπέδιδον 
τήν έφεύρεσιν τής κιθάρας είς τόν Άπόλ- 
λονα. Είναι δέ περίεργον ότι όργανα lyov- 
τα τήν λαβήν διηρημένην ή Ιχοντα πλη- 
κτροφόρους, δέν ήσαν είς πολλήν γρήσιν 
παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλη σι καί τοΐς 
'Ρωμαίοις.

Μετά τήν δεκάτην τετάρτην εκατονταε
τηρίδα ή κιθάρα κατέστη κοινόν όργανον 
καθ’ όλην τήν Ευρώπην.

ΟΣΤΡ1ΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΦΟΡΑ.

’Ολίγοι άγνοοΰσι τήν σκληράν έκείνην 
καί λαμπράν ύλην τήν οποίαν όνομάζομεν 
«μαργαριτάριον», πλήν ολίγοι ίσως ήξεύ- 
ρουσιν ότι τό πολύτιμον τοΰτο κόσμημα 
γενναται έντός όστριδίων, έκ τών οποίων καί 
εξάγεται. Τά όστρίδια ώς γνωστόν είναι 
ζώα τά όποΐα ζωολογικώς ανάγονται εις τά 
ακέφαλα λεγόμενα, καί τά όποΐα μορφοΰνται 
καί αύξάνουσιν έντός τών ύδάτων, όθεν καί 
άλιεύονται. Είς τά μέρη μας αί πίνναι είναι 
μαργαριτοφόροι πλήν τό μαργαριτάριον τών 
πιννών ούτε κάν ονομάζεται είς τό έμπόριον.

Τά μαργαριτοφόρα όστρίδια είς δύο μόνον 
μέρη τοΰ κόσμου άλιεύονται, είς τόν ΙΙερ- 
σικόν κόλπον καί είς τό στενόν, τό χωρίζον 
τήν νήσον Κεϋλάνην άπό τής; Ινδικής, τό 
όποιον καί ονομάζεται- πορθμός- τοΰ Μαναάρ. 
Ή τελευταία αυτη θέσις είναι κτήμα τών 
Ά γγλω ν, ή δέ όστριδοφόρος Οέσις εχει ύπέρ 
τά τριάκοντα χιλιόμετρα μήκος, "ίνα δέ μή 
έκλείψωσιν όλως διόλου τά όστρίδια άπό 
ταύτης τής Οέσεως οί Ά γ γ λ ο ι διήρεσαν· 
αύτήν είς επτά ίσα μέρη καί μόνον είς εν 
έκ τών έπτά επιτρέπεται κατ’ ετος νά άλι- 
εύωνται. Επειδή δέ εξ ολόκληρα ετη έκα
στον τμήμα μένει άνέπαφδν τά όστρίδια ε- 
χουσιν όλον τόν άπαιτούμενον χρόνον όπως 
μορφωθώσι καί άναπτυχθώσι. Καί έν τού- 
τοις σπανίως τό αποτέλεσμα τής αλιείας 
είναι εϋάρεστον. Οί νόμοι καθ’ ούς αί κινή
σεις τών μαργαριτοφόρων όστριδίων γίνον- 
είναι τόσον άγνωστοι, καίτοι άπό έβδομή- 
κοντα ήδη έτών έπίστημονικώς έρευνώνται 
καί ή άποκτηθεΐσα πείρα τόσον ατελής ώστε. 
έπί τοΰ παρόντος μικρά ελπίς τής πολλα- 
πλασιάσεως αύτοΰ υπάρχει. Έν έκ τών 
πολλών έτών καθ’ ά ή έξαγωγή τών όστρί 
δων ήτο σμικροτάτη ύπήρξε καί τό παρελθόν

V r t  ^  r  / \ \η δη ετος, ενεκα του οποίου και τα μαργαρι
τάρια ύπερτιμώνται. Οί Ά γγλο ι κατέχουσι 
τήν Κεϋλάνην άπο τοΰ 1796 ήδη, έν δέ τώ 
διαστήματι τούτω υπήρξαν καί πλουσιώτα- 
ται άλιεΐαι. Περί τούτων άπαντώμεν εν 
τινι άνταποκρίσει τοΰ λονδινιαίου «Χρόνου» 
τάς άκο7νθύθσυς πληροφορίας.

«Άπό τό 1796 έως τό ΐ 809 τακτικώς κατ' 
ετος μαργαριτοφόρα όστρίδια έν άφθονία ή- 
λιεύοντο(γνωστόν ότι ή άλιεία τών μαργαρι- 
ταρίων μόνον κατά τούς μήνας φεβρουάριον 
καίμάρτιον γίνεται), τό δέ έκ τούτων εισόδημα 
κατά τά δεκατέσσαρα ταΰτα ετη άν,ήλθεν- 
είς 517,381 λίρας στερλίνας, ήτοι ύπέρ τάς
35.000 λίρας κατ’ ετος. Μετά τήν περίοδον 
ταύτην ηλθον πέντε έτη καθ’ ά ούδεμία ά
λιεία έγένετο, επειδή τά μαργαριτοφόρα ό
στρίδια μυστηριωδώς ειχον γείνει άφαντα.

Δευτέρα περίοδος έξαγωγής ήρξατο τό 
1 8 1 4  άλλά διήρκεσε δύο μόνον ετη, μετάτά. 
όποΐαπάλιν τά όστρίδιαέγένοντο άφαντα μέ
χρι τοΰ 1820 , όπότε κατά μόνον τό ετος 
έκεΐνο ήλιεύθησαν. Τό εισόδημα καί τών- 
τριών προσοδοφόρων έτών όμοΰ άνήλθεν είς
90.000 λιρών.

Μετά τό 1820 έπήλθον οκτώ αλλεπάλ
ληλα ετη,^καθ’ α ή ύποθαλάσσιος αύτη πηγή 
πλούτου ούδέν έφερεν· άπό τοΰ 1828  όμως 
μέχρι τοΰ 1837 τακτικαί άλιεΐαι έφερον 
πρόσοδον 227,000 λιρών.

Άπό τοϋ 1837, ήτοι άμέσως μετά τήν 
άναχώρησιν τοΰ διοικητοΰ 'Ροβέρτου Ούέλ- 
μοτ Χόρτονος, μέχρι τής κυβερνήσεως τοΰ σίρ 
Ερρίκου Ούάρδου τά όστρίδια ούδεμίαν πα- 
ρήξαν πρόσοδον, άλλά κατά τά πέντε ετη 
τά άπό 18 5 6 — 1860 είσήχθησαν είς τό δη
μόσιον θησαυροφυλάκειον έκ τούτων 119,  
000 λίραι στερλίναι. Μετά τό 1860 μία 
μόνον άλιεία έφερεν καλόν αποτέλεσμα, ή 
τοΰ 1863,  ήτις μόνη παρεΐξε τό μέγα ποσόν 
τών 51,000 λιρών. Έν γένει κατά τήν πε
ρίοδον 70 περίπου έτών ή άλιεία τών μαρ
γαριτοφόρων όστριδίων έφερε πρόσοδον ύπέρ 
τό έν έκατομμύριον λιρών στερλινών.

Μεθ’ όλας τάς περιπετείας τής άλιειας 
κατά τό χρονικόν διάστημα τών έβδομή- 
κοντα έτών αδιάκοποι καί λεπτομερείς έγέ- 
νοντο ερευναι έπί τών στρωμάτων τών ός-pt- 
δίων ύπό άνδρών ειδικών· άλλά(ώς προερρέθη) 
;είς μάτην προσεπάθησαν νά γνωρίσωσι τά 
ήθη καί τάς μετατοπίσεις τοΰ πλανήτου 
τούτου διθύρου, τοΰ τόσον πολυτίμου διά 
τήν αποικίαν μας. Τό 1867 παρεκλήθη ό 
υπουργός νά πέμψη φυσιολόγον τινά, καί 
πραγματι επεμψε τοιοΰτον, συστημένον ύπό 
τοΰ καθηγητοΰ Ούξλη. Εκαστος προσεδόκα 
έξ αύτοΰ μεγάλα, άλλά μετά παρέλευσιν έ
τών τινων, καθ’ ά ήρεύνα, άπήλθεν ούδέν ύ- 
ποοειξας περι τής διατηρήσεως καί αύξή- 
σεως τών μαργαριτοφόρων όστριδίων καί 
ούδέν διδάξας περί τών αιτίων τής περιοδικής 
άναχωρήσεως αύτών άπό τά παράλιά μας.

Έν τούτοις ό τής κυβερνήσεως έπιθεω- 
.ρητής ήδυνήθη κατά τάς δύο τελευταίας ώ
ρας, νά παρατηρήση τήν έμφάνισιν μικρών 
οστριοιων είς μιαν τών κυριωτέρων ακτών· 
άν οε ρεΰμα τι λασπώδες δέν έπέλθη, ή ά- 
λιεια τοΰ 18/4 θά ήναι καλή, θά ήναι ή 
πρώτη προσοδοφόρος άλιεία μετά ένδεκα 
ετη, ή δε ελλειψις τών τελευταίων έτών θέ- 
-λει συντείνει είς καλήν πρόσοδον.

•ΠΕΡΙΕΡΓΟ- ΙΙΡΛΪ12 ΠΙΘΗΚΩΝ.

Διερχόμενοι ποτέ διά τίνος άγριας πεδιά- 
τής Ινδικής, έκαθήσαμεν μετά τίνος

φίλου μου ύπό τήν σκιάν βαναναίας, ό
πως φάγωμεν όλίγον άρτον, καί άναψυ- 
■/Οώμεν διά δροσιστικού ποτοΰ. Ένώ έγευ- 
όμεθα θόρυβός τις έπέσυρε τήν προσοχήν 
μας· ήτο θόρυβος αγέλης τινός μελανο- 
ποοσώπων μεγάλων πιθήκων, εύρισκομένων 
έπί τών κλάδων τοΰ δένδρου. Μας έΟεώ- 
ρουν άναμφιβόλως ώς σφετεριστάς τοΰ τό
που, αί δέ κινήσεις των έφαίνοντο τόσον 
άπειλητικαί, ώστε έν άρχή ένομίσαμεν ότι 
ήθελον διαφιλονεικήσει μεθ’ ήμών τό έ
δαφος. Ά λλά  μετ’ όλίγον τά ποάγματα 
έφάησαν καθησυχάσαντα, καί έςηχολουθή- 
σαμεν τό γεΰμά μας έν ειρήνη. Μόλις 
όμως είχομεν έγερθή έκ τοΰ φαγητοΰ καί 
περιεπατοΰμεν ύπό τήν σκιάν καί έξεπλά- 
γημεν ίδόντες νέον τινά πίθηκον πεσόντα 
έξ ύψηλοΰ τίνος κλάδου ά’πνουν πρό τών 
ποδών μας. Ή κραυγή ·η~ΐς ^γέρθη άνω
θεν μας ώς έκ τοΰ δυστυχήματος μας 
έκώφανεν. Όλόκληρος ή όμά? τών πιθήκων 
κατελθοΰσα συνηθροίσθη. Αί <ρωναί των 
ησαν μακραί καί βροντώδεις, τά δέ κινή
ματα των ποικιλώτατα, έκαστος δέ πίθη
κος έφαίνετο ώς φιλονεικών μετά τοΰ άλ
λου έν τή χονδρή γλώσση των. Τά βλέμ
ματά των καί αί κινήσεις των έφανέρω- 
νον ότι υπωπτεύοντο ήμας ώς αίτιους τοδ 
θανάτου τοΰ νεαροΰ αύτών συντοόφου, καί 
άν είχομεν πυροβόλα είς τάς χεΐράς μας 
ή άλλο τι φονικόν όπλον, άναμφιβόλως έ- 
κεΐνοι ήθελον έπιτεθεΐ καθ’ ήμών καί μας 
βλάψει. Αλλα είμεθα άοπλοι καί οί πίθη
κοι φαίνεται ένόησαν ότι άλλος τις ητο 
ό ένοχος. Άφοΰ συνεπέρανον τό τοιοΰτον 
εϊς έκ τών πίθηκων, ίσως ό πρεσβύτερος 
καί ό οδηγός τής φυλής, έχωρίσθη άπό. 
τούς άλλους, έτρεξεν εις τον κ/̂ άδον έκ 
τοΰ όποιου ό νέος πίθηκος είχε πέσει, 
έξητασεν αυτόν επισταμένως, ώσφράνθη 
τόν κλάδον, καί επειτα κατήλθεν έλαφρώς 
οια τίνος έκ τών κρεμαστών ριζών τοΰ 
δένόρου, έκ τών οποίων ή βαναναία εχει 
τοσον πολλας. . Ακολούθως ήλθε πάλιν 
είς τό νεκρόν σώμα τοΰ πιθήκου, ελαβεν 
αύτό τό έξήτασε λεπτομερώς, ιδιαιτέρως 
μάλιστα τήν ράχην, έ'νθα υπήρχε πληγή 
μικρότερα τής πληγής σφαίρας τουφεκίου. 
Τό ένστικτον εστρεψεν άμέσως τήν ύπο- 
ψίαν είς πραγματηκότητα. Έθεσε πάλιν 
τό πτώμα κατά γής, καί στρέψας τό βλεμ-



μα του πρός όλας τάς διευθύνσεις, έζήτει 
νά διαπεράση δι’ αύτοΰ τό φύλλωμα, δπως 
εύρη τόν δολοφόνον. Μετ’ ολίγον κάτι 
έφάνη δτι έφείλκυε τήν προσοχήν το».’Α
μέσως τότε άνέβη είς τό δένδρον, εφθασεν 
είς τό μέρος, καί διά μιας, ήρπασε μα
κράν τινα δφιν, μετά τοΰ οποίου· εσπευσε 
νά κατέλθη. Τότε ή σκηνή ήτο περίεργες. 
Όλόκληρος ό συρφετός τών πι6ήκων? α
κολουθών τόν οδηγόν των, κατήλθε τα
χύτατα μετ’ αύτοΰ, jcac τότε· όσοι ήδυ- 
νήθησαν έτοποθετήθησαν άπό τό εν καν 
άπό τό άλλο μέρος το13 ό'φεως. "Εκαστος: 
έξ αύτών εβαλε τήν χεΐρά too καί συνΙ- 
λαβε σφιγκτά τό ετρπετόν άπό τό δέρμα' 
τής ράχης. ’Ακολούθως ΣΡσθέντος σημείου· 
τίνος, ήρχισαν όλοι νά τρίβωσι τό σώμα 
τοΰ οφεως έπί τής γής έως ότσυ· εμεινε 
μόνον τό ραχοκόκαλσν τοϋ φονέως; 'Ό* 
τρόπος τής θανατώσεως ήτα καί· σύντομος· 
καί αποτελεσματικός, ή δέ έκτέλεσίς του· 
φανερώνει δτι οί πίθηκοι διά τήςγλώσσης  
των συνεννοούνται καλώς αναμεταξύ των.. 
Τοΰτο μοί φέρει είς τήν μνήμην τήν γλώσ
σαν τινων έκ τών φυλών Φαχάρι, τών κα<- 
τοικούντων είς τά 'Ιμαλάϊα ορη. Ή γλώσ
σα αύτών συνίσταται είς αλλεπάλληλον 
έπανάληψιν τών φωνών χά χά χοΰ χοΰ 
νήν χήν, αί όποΐαι μας είναι τόσον άκα- 
τάλλειπτοι δσον και αί φωναί τών πιθή
κων, άλλά οί Χουνουμάνοί συνεννοούνται 
δ ι ’ αύτής άριστα, ώς και ο ϊ  πίθηκοι έννο- 
οΰσιν άλληλους.

(έκ τού Αγγλικόϋ).

ΕΠΗ XPriA.
ΙΙρ άττων τό κακόν μή φοβοΰ κανένα τό

σον πολύ δσον σέ τόν ίδιον. Ό άλλος είναι 
εις μόνον μάρτυς εναντίον σοΰ· σύ είσαι μυ- 
ρίοι. Τόν άλλον δύνασαι νά άποφύγης, 
άλλά σέ αΰτόν όχι. Ή κακία είναι τιμωρία 
αύτη έαυτής.

— Έάν ύπάρχωσι διανοήματα μάλλον 
επιθυμητά άλλων ταΰτα είναι τά περί τά φαι
νόμενα τής «ρύσεως έν άναφορα πρός τόν 
ύπέατατον Δημιουργόν τών απάντων, περι
στρεφόμενα. Έάν έχωμεν τοΰτο ώς κανόνα, 
έάν συνήθως ή διάνοια ημών είς τοιαύτα έ- 
νασχολήται έθέσαμεν τά θεμέλια παντός 
ό,τι θρησκευτικόν. Ό κόσμος τότε δι’ ημάς

ούδέν έτερον είναι ή ναός άπειρος, ή oi ζωή: 
αδιάκοπος θεία λατρεία.

—  Είναι καλλιτερον νά παοαβλέπη τις  
όλίγον παρά νά έρίζη συχνά,. Ή  συνή
θεια τοΰ νά διεκδί'κώμεν* ώς κοινώς λ έ -  
γομεν*, πάντα τά (μικρά)  δίκαιά' μας„ 
είναι πολύ οχληρά καί μας καταβιβάζει· 
τής αληθούς μας αξίας. Ή ζωή είναι καθ' 
υπερβολήν βραχεία στ.ως έξαρκέση εις τά ς  
άτελευτήτους λογομαχίας, τάς προερχομέ- 
νας έκ τοιαύτης δΐαΦέσεως. Είναι λοιπόν 
πολύ· καλλίτερσν κα'έ φρονίμου» άνδρός ί'διον- 
νά παρα€λεπη μαλλόν τη α  καί· έκ τών πο
λυτίμων- αύτοΰ δικαίων παρά νά μαλώνη; 
δπως ύποστηρίζη αύτά. Ή αληθής σοφία- 
είναι πρώτον καθαρά Ιπειτα δέ είρηνοποιός 
καί γλυκεία..

ΑΝ ΑΛΈΚΤΑ.
Τό ρουβίνιον ούδέν άλλο είναι ή· άπλώς, 

τεμάχιον άποκρυισταλλωθείσης γής κεχρω- 
ματισμένης διά σιδήρου. Ή άργιλλος ή α
σπρόχωμα κα^ό χάλιξ (τσακμακόπετρα) άπο- 
τελσΰσΐ'. τάς βάσεις σχεδόν όλων τών πολυ
τίμων λίθων, Τό όπάλλιαν είναι χάλιξ μεθ’ 
ΰδατος. Τό τοπάζιον έμπεριέχει *at ολίγον· 
φθόριον. Ό' αμάραγδος καί ό-χρυσόλιθος έμ- 
περιέχουσι γλυχίνην: ό, δέ καρχηδόνιος τόσον» 
σίδηρον εμπεριέχει, ώστε. σύρει τήν μαγνητι- 
κήν βελόνην..

— Οί ακόλουθο*. άαιθμαν, δίδσυσιν εννοιάν· 
τινα τού χρόνο.υ καδ’ ο.ν ζώσι τά διάφορα ο
νομαζόμενα δένδρα,, ώς αί πατριάρχαι.αϋτών· 
δεικνύουσι.

Πτελέα 3.35 ετην Κισσός 450. Σφένδαμνος 
(είδος πλατάνου, σφεντάμνι) 516. Λάριξ576. 
ΙΙορτοκαλέα 630. Κυπάρισσος 800. Ελαία  
800. Κυρυά 900. Πλάτανος i TQ0Q. Φιλύρα 
(φλαμοΰρι, τίλια) 1,100 . ΙΙεύκη (κουκουνα
ριά, τσάμι) 1,200. Δρύς (βαλανιδιά) 1,500. 
Κέδρος 2,000. Σχαβερτία 3,000. Σμιλαξ; 
(θύμνος laxus it) 3,200.

— Ό Μαχαραγιάς (βασιλεύς) τής Κασμη- 
ρίας διέταξε, καθ’ ά μανθάνομεν, τήν είς τήν 
Σανσκριτικήν γλώσσαν μετάφρασιν διαφό
ρων ευρωπαϊκών έπιστημονικών συγγραμ
μάτων, οί δέ Εκανώτατοι άνδρες τής Εύρώ- 
πης πρόκειται νά προσκληθώσιν όπως λάβω- 
σι μέρος είς τό άληθώς μέγα τούτο 6ργ«ν.


