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\fh Μανλιχκος έμεινε κλινήρης επί πολλάς  
^^έβδομαόας καί βαΟμ,ηδόν, πλήν αργά, αί 
π λη γα ί του εΟεραπευοντο. Ή Βαρβάρα, έπι- 
Ουμοΰσα νά διασκεδάζω τους θλιβερούς δια
λογισμούς του πατρός της, συχνά άνεγίνω- 
σκεν εις αυτόν εκ του βιβλίου του Ίωάννου. 
ΙΙολλαχις δέ οί οφθαλμοί του πατρός προση- 
λοΰντο έπίτήςάναγιν&.'σκούσηςΟυγατρόςτου, 
και βλετνων την ώχρότητα καί την θλίψιν  
του πρώην ζωηρού καί εύθυμου τέκνου του 
λογισμοςτις τον ετυραννει δτι αυτός ήτο τούτου 
ό αίτιος, Συχνά έλάμβανε την χεΐρά της καί 
έσφιγγεν αυτήν τρυφερώς, ώς καί αύτή ή 
Βαρβάρα συχνά έλυπεΐτο, ούχί τόσον διά τον 
άτυχη της μετά του Ίωάννου έρωτα, όσον 
διότι ήμάρτησεν εις τον πατέρα της, χαρεϊσα 
ότι τό πάθημά του έγένετο αίτια νά έμποδι- 
σθη ό μισητός δι’ αυτήν μετά του Πέτρου 
γάμος της. Κάποτε'μάλιστα'άνεστέναζεν έκ 
του βάθους τής καρδίας της, διότι λογισμός  
άνέβ«ινεν εις τον νοϋν^τηςίό'τι διά του θανά-SC '  d
του του πατρός της, τον όποιον εντούτοις 
πολύ ήγάπα, ήδύνατο νά έλευθερωθη από άν
θρωπον, τον όποιον δεν ήδύνατο ν’ άγαπήση. 
Διά νά καΟαρισθη από τον κακόν αύτόν λο
γισμόν, αφιέρωσε όλας αύτής τάς φροντίδας 
καί δλην αύτής τήν συμπάθειαν εις τόν πά- 
σχοντα, εις ον ή δραστηριότης της έφαίνετο 
ιαματική. Ώ ς έκ τούτου καί ή Αικατερίνη, 
ή πιστή του πάσχοντος σύζυγος καί φιλό
στοργος τής Βαρβάρας μήτηρ, ησΟάνετο τήν  
στοργήν αύτής μεγεθυνομένην όσον έβλεπε 
τούς δεσμούς τής αγάπης, τούς συσφίγγον-  
τας τό τέκνον μετά του πατρός. Ή  άκρα 
ειρήνη ηΰξανε τήν ήδονήν του Μανλίκκου. 
Ε νίοτε ή ρώτα μετ ’ άνησυχίας περί των ύπο- 
Οέσεων τοΰ οίκου καί τής καλλιέργειας των  
αγρών, τάς οποίας ώς έκ τής ασθένειας του 
δεν ήδύνατο νά διευθύοη, καί τότε από τά  
χείλη τής μητρός, τά όποια ήσαν εύγλω ττα  
εις επαίνους, ήκουε μετά πόσης προθυμίας 
■/αί ίκανότητος ό Ιω άννη ς  έπετήρει τά  πάν
τα, ένασχολούμενος εις τάς ύποθέσεις τεον 
από τής αυγής μέχρι τής νυκτός, ώστε καί
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αύτοί οιγείτονες έθαύμαζον τήν έπιτηδειότη- 
τα καί τήν εμπειρίαν του νεανίου. Ό  ασθενής 
άκούων ταΰτα  εμενε κατευχαριστημένος μέ 
τόν Ίωάννην, ά λ λ ’ ή λά μ ψ ις  ήτις κατελάμ-  
βανε τούς οφθαλμούς τής κόρης ήτο απερί
γραπτος.

Μόνος ό ΙΙέτρος, ό μέλλω ν γαμβρός, έτά- 
ρασσε τήν ησυχίαν τής ήνοψένης οικογένει
ας. Έν πρώτοις πολύ συνεκινήΟη από τό δυ
στύχημα του πενθεροΰ του καί ώμωσε νά κα- 
ταστρέψη τόν διοικητήν, όστις ήτο όλου του 
κακοΟ ό αίτιος. ’Α λ λ ά  βαθμηδόν εγινεν αδιά
φορος ώς πρός τό ζήτημα τούτο, /αί ήδη 
ήρχισε πικρώς νά παραπονήται ότι ή ε,ύτυ- 
χία τοο άνεβλήθη έπ’ αόριστον. Τέλος έτ;:if- 
τεινε νά εύλογηθη ό γάμος του παρά τήν  
κλίνην τοΰ ασθενούς, λέγω ν ότι τότε Οά εΐχεν 
όλα τά δικαιώματα νά έπιτηρή τούς έργάτας  
καί όλας τάς υποθέσεις γενικώς. Προσέτι ε- 
λεγεν ότι διά τής πράξεως ταύτης δεν Οά ή 
το άνάγκη νά γίνωσι μεγάλα  έξοδα, ενώ αν 
ό γάμος άνεβάλλετο επί πολύ ακόμη Οά 
χρε’ασΟώσι μεγάλαι δαπάναι.

Ά κο ύω ν  ό Μάνλικκος τάς προτάσεις ταύ-  
τας ούδέ συλλαβήν έπρόφερεν ά λ λ ’ έβυΟίζετο 
εις σπουδαίας καί βαθείας σκέψεις. Τέλος, 
ότε ό Πέτρος παρετήρησε τήν αΰξουσαν εύ- 
χαρίστησιν τής  μητρός καί τής Ουγατρός, 
βλεπουσών τάς άοκνους τοΰ Ίωάννου προσ- 
παθείας, ήρπαζε άποτόμως τό τουφέκιόν του 
καί περιεπλανάτο όλην τήν ημέραν εις τούς 
άγρούς.

Γείτονες καί φίλοι έκμακρυνών μερών, ήρ- 
χοντο καί εβλεπον τόν ασθενή. Ό πάδρε (πα
τήρ) Γρήσελμος, μέ τόν αγιασμόν του καί 
μέ τήν αγιαστούραν του, δέν ελειπε νά τόν 
έπισκέπτηται. Τώ ώμίλει δέ πάντοτε περί 
τών αιρετικών, τών κατηραμένων αιρετικών, 
οί όποιοι κρυφίως έπληθύνοντο εις τόν τόπον 
καί ενεκα τοΰ οποίου ούτε λειτουργείας πολ
λάς,ώ ς πρώτα,τώρα τώ  έπήλρωνον, ουτε τυ- 
χηρά είχε πλέον πολλά. Αέγων δέ ταΰτα, 
τοαον έΟύμοινεν, ώστε έσηκώνετέβο,ημάτιζεν 
εντός τού δωματίου,φωνάζων συγχρόνως δυ
νατά, καί όλως έλησμόνει τόν σκοπόν τής



έπίσκέψεώς του καί του ασθενούς τήν κατά-  
σταυίν.

Έκ τοΰ άριθμοΰ τών έπίσκεπτομένων τόν 
Μάνλικκον ητο καί ό Γερογεώργιος, έργόμε- 
νος άπό καιρού εις καιρόν νά  ϊδη τόν φίλον 
του. Ό ασθενής εινε δώσει διαταγήν ότι ό
ταν εβλεπον τόν Γεώργιον νά τόν άφίνωσι 
μόνον μετ’ αϋτοΰ διά νά συνορ,ιλώσιν έλευ- 
θέρως. ’Έστρεφε δέ ό Μάνλικκος πάντοτε  
τήν ομιλίαν περί χρημάτων καί κτημάτων,  
καίτοι έγίνωσκεν δτι ό Γερογεώργιος πάντο
τε ελεγεν οτι «ό π λ ο ύ τ ο ς  ε ί ν α ι  α
π ά τ η  καί δσοι κυριεύονται άπό επιθυμίαν 
πλουτισμού, αυτοί πίπτουσιν εις παγίδας καί 
εις πειρασμούς διαβόλου.»

—  Είπε μοι, Μάνλικχε, έν συνειδήσει, τω  
είπε κ:.τά τινα τών έπισκέψεών του, μολο
νότι έχεις τ :' ια  χρήματα καί τόσα κτήματα,  
είσαι καθ’ όλα ευχαριστημένος ; Δέν σέ λεί
πει καί κάτι, ή ελλειψ ις τοΰ οποίου σέ άνησυ- 
χ ε ΐ ; "Οταν άκούης τόν φοβερόν τοΰ κεραυ- 
νοΰ κρότον δέν αισθάνεσαι ενδόμυχόν τινα  
φόβον μή πάθωσιν οί αγροί σου ή τά πράγμα
τά σου ; δταν βλέπτ,ς φοβερώς μαινομένην 
τήν καταιγίδα δέν τρομάζεις ; 'Ή μήπως νο
μίζεις οτι ό πλούτος δέν είναι δραπέτης; καί 
οϋ μόνον δραπέτης, άλλά  καί προδότης, διότι 
αυτός έκέντησε τον φθόνον τοΰ διοικητοΰ κοί 
σέ ερριψεν εις τήν κλίνην ταύτην τών βασά
νων. Τό σώμα θέλει τροφήν δ ιά ν ά τ ρ α φ η  
κ ν. ενδύματα διά νά ένδυθη* δταν έχωμεν αύ
τά άς μένωμεν ευχαριστημένοι.

Τοιαΰτα’ όμιλίαι ήτο άδύνατον νά μή προ- 
Εενώσιν έντύπωσιν εις τόν πραον Μάνλικκον, 
εις τόν οικον τοΰ οποίου έπί τέλους ήρχισαν 
νά συναθροιζωνταί,. μάλιστα  τήν νύκτα, πολ
λοί φίλοι τής αλήθειας, καί νά διέρχωνται τήν  
ώραν όμιλοΰντες περ  ̂θείων, καί έρμηνεύοντες 
τάς Γραφάς. Ό Πέτρος άπεσύρετο καί έκοι- 
ματο εις τό δωμάτιόν του. Π Αικατερίνη 
όμως ή Βαρβάρα καί ό ’Ιωάννης, καίτοι κα
τάκοπος άπό τάς εργασίας τής ημέρας, ήσαν 
ταχτικοί καί προσεκτικώτατοι άκροαταί.

ΕΕΦ \ Α. ΣΤ'.

ΠΑΡΛΧΩΡΠϊΙΣ

“ Τήν ημέραν καθ’ ήν e Μάνλικκος,θεραπευ- 
Οε'ς άπό τάς π λη γάς  του, ήδυνήθη, συνοδευ- 
όμενΌς ή ο τής οΐκογενείας του, νά έξέλθη

τής οικίας, δλοι οί κάτοικοι τοΰ εκτεταμένο0 
κτήματος ειχον εορτήν. Ουδέποτε ό άήρ έ- 
φάνη εις αύτόν τόσον ζωηφόρος, ούοέποτε ή 
θέα τής κτίσεως τώ έδείχθη εχουσα τόσα θέλ
γητρα. Εις τάς άποθήκας,εΐς τούς σταύλους,  
εις τούς αγρούς, εις τάς βοσκάς, δπου καί 
άν έστρεφε τό βλέμμα δλα ?]σαν εις καλήν  
κατάστασιν καί έν τάξει. Δέν ήδύνατο λο ι
πόν νά μή έπιδοκιμάζη καί νά μή δεικνύη τήν  
εύαρέσκειάν του διά τήν άγρύπνον καί πιστήν  
τοΰ Ίωάννου φροντίδα, δστις άκούων τούς 
τόσον αρμόζοντας εις αύτόν επαίνους ήρυθρία 
καί εκνπτεν εις τήν γην τό πρόσωπον. Έπί 
πο λλάς ημέρας κατά συνέχειαν τότε ό Μάν- 
λικκος ήρχισε νά άσχολήται δπως έξετάζη 
λεπτομερώς τό κτήμά του, λαμβάνων σημεί- 
ωσιν άκριβή πάντων τών εις αύτόνάνηκόντων  
πραγμάτων, άριθμών τάς άποθήκας, βλέπων  
λογαριασμούς, καί, ένί ).όγω, κάμω·1 δλας  
τάς  προετοιμασίας τάς δυναμένας νά δείξω- 
σιν εις τούς άλλους, δτι σκοπόν είχε νά πα- 
ραδώση το κτήμα όλόκλήρον μέ αγρούς καί 
γεο:ργικά εργαλεία, τά πάντα έν άρίστη κα- 
ταστάσει εις χεΐρας άγοραστοΰ.

Θελκτικήν τινα πρωίαν, άφοΰ ήλθον τινές 
γεωργοί, τούς οποίους περιέμενε καί μετά  
π ο λλή ς  χαρας έδέχΟη, ό Μάνλικκος συνο- 
δευόμενος υπό τής οικογενείας του καί δλων  
τών κατοίκων τοΰ κτήματός του, ώς καί υπό 
τών φίλων του, πάντων ένδεδυμό'νων τής .εορ
τής των τά φορέμ ατα, έξήλθε τής οικίας του, 
ήν ένεπιστεύθη εις τούς φύλακας τοΰ γωρίου, 
καί μέ βήμα’ στερεόν καί τακτικόν διηυθΰνθη 
πρός τό μέρος όπου ήτο ή εκκλησία.

—- Δόξα τώ Θεώ ! έκραξε μέ τήν βροντώ- 
οη του φωνήν ό ίερεύς, ίδών τήν πολυπληθή  
συνοδείαν πλησιάσασαν εις τήν εκκλησίαν,  
έλθετε, ευλογημένοι, ελθετε !

—  Δόξα τώ Θεώ, άνταπεκρίθη ό Ιϊέτρος, 
έξαλλος άπό τήν χαράν του,βαδίζων κατ’ ευ
θείαν πρός τήν θύραν τής εκκλησίας. Πλήν 
ή συνοδεία πασα, άκολουθοΰσα τά βήματα  
τοΰ Μανλίκκου, άφοΰ μόνον τάς κεφαλάς έ
κυψαν πρός ενδειξιν σεβασμοΰ, έξηκολούθη- 
σαν τήν οδόν των, άφίσαντες τόν άμηγανοΰν- 
τα ΙΙέτρον ίστάμενον ένώπιον τοΰ ίερέως, δ- 
στις ήρχισε μεγαλοφώνως νά κατα ρ α τ α ί  τούς 
αιρετικούς. Ό Μάνλικκος έν τούτοις νεύσας 

I προσεκάλεσε καί τόν Πέτρον νά ελθη μετ’ αύ- 
τοΰ, όστις καί ύπήκουσεν. Ούτως δλοι όμοΰ 

I έπροχώρουν διά μέσου τών όρέούν, έωσοΰ £-

φθασαν εις ύψηλόν τινα καί άπόκρημνον βρά- 
yov, έπί τοΰ όποιου ήτο κτισμένο ν οχυρόν 
φρούριον, έχον τείχη υψηλά  καί πύργους, καί 
τάφρους, καί προμαχώνας. Τό φρούριον τοΰ
το ήτο τό τής Βερφένης, καί ή έδρα τοΰ διοι- ] 
κητοΰ Βαρώνου Μοζτέλου. Ή  συνοδεία σχη- 
ματίσασα μακράν γραμμήν άνήλθε τήν α
τραπόν, τήν φέρουσαν πρός τό φρούριον. Ά -  
ναβάντες έφθασαν εις τήν πύλην, ειπον τά ο
νόματα των καί τόν σκοπόν τής άφίξεώς των  
καί διεβεβαίωσαν δτι ήσαν άοπλοι. Τότε ξύ
λινη τις γέφυρα κατεβιβάσθη καί τοΐς έπετρά- 
πη ή είσοδος.

Ε ντό ς  τής έκτεταμένης αιθούσης τοΰ δι
καστηρίου έπί θρόνου καί υπό καταπέτασμα  
ό ισχυρός βαρώνος έκάθητο σοβαρός, εχων 
πλησίον του δύο γραμματείς, οιτίνες μή I- 
γοντες εργασίαν τινά ένησχολοΰντο εις τό 
νά ξύωσι τούς καλάμους των έντέχνως. Μετά 
τούς συνήθεις χαιρετισμούς καί ενδείξεις σε
βασμοΰ ό Μάνλικκος προγωρήσας πλησίον  
τοΰ διοικητοΰ έζήτησε νά τώ  δοθη άκρόασις.

—  Πόθεν παρακινούμενος ήλθες εδώ σή
μερον, ημέραν καθ’ ήν δέν γίνονται δ ίκ α ι ; ει- 
πεν ό διοικητής. Καίτοι ρέ ειδοποίησαν περί 
τής έλεύσεώς σου, εΐσέτι αγνοώ τόν σκοπόν 
αύτής. Είξε^ρω δτι ήσο έπί καιρόν τινα ά- 
σθενής. ’Ίσως ή σκέψις τοΰ θανάτου σ’ έκί- 
νησε νά κάμης τήν διαθήκην σου ; Ά λ λ ά  
πάλιν διατί τόσοι μαζή σου ;

—  Παρ’ ολίγον έμάντεοσες τόν άληθή 
σκοπόν τής έλεύσεώς μου, Βαρώνε. Πρόκει
ται περί διαθήκης, ούχί δμως τής ίδικής μου, j 
άλλά  τής τοΰ άποθανόντος συγγενοΰς ρ.ου, 
Άνδρέου Πομμέρα.

—  Εκείνον δστις σοί άφήκε ιό ώραιότα- 
τόν σου κτήμα μέ δλα του τά  προσαρτή
ματα ;

—  Α κρ ιβώ ς, άπήντησεν ό Μάνλικκος, 
καί τώρα παρουσιάζομαι ένώπιον τής έξοχό- 
τητός σου διά νά το παραχωρήσω, ένώπιον 
πάντων τών άξιοτίμων τούτων μαρτύρων.

—  Πώς ! Ά ρ α  καταλαμβάνω όρθώς τό 
νόημά σου ;

—  Μάλιστα, ά λ λ ’ έπίτρεψόν μοι νά έξη- 
γηθώ πρώτον.

Α ί λέξεις αυται έπροξένησαν πολλήν απο
ρίαν εις όλους τούς παρευρισκομένους· καί 
αύτοί οί συγγενείς ήπόρουν. Ά λ λ ’ ό Μαν- 
λικκος ήσύχως έξηκολούθησε λέγοιν :

—  Ή έξοχότης σου βεβαίως ενθυμείται δ-

! τ ι δτε ή μην πολύ μικρός οί γονείς μου άπέ- 
: θανον, άφίσαντες εις έμέ μίαν χωρικήν οικίαν 

εις τό χωρίον καί μικρόν αινα άγρόν διά νά 
ζώ. ’Ή μην ορφανόν ενδεκα έτών ηλικίας δτε 
ό πλούσιος συγγενής μου Άνδρέας Πομμέ- 
ρας μ ’ έπήρεν εις τήν οικίαν του. Μ’ έλαβε 
διά νά μ ’ εχη εις τήν θέσιν ενός αναξίου νεα- 
νίου, τοΰ μονογενούς υίοΰ του, δστις άφοΰ 
έπότισε πασαν πικρίαν τόν πατέρα του, έπί 
τέλους ε^εινεν άφαντος χωρίς κανέν σημεΐον 
ποΰ μετέβη. Ό πατήρ του τόν έζήτησεν εις 
διαφόρους τόπους, ά λ λ ’ ούδέποτε ήδυνήθη νά 
μάθη περί αύτοΰ. Ή  υποψία τοΰ γέροντος 
ΙΙομμέρου, δτι ό υιός του ίσως δέν εζη πλέον 
μετ’ ού πολύ μετεβλήθη εις βεβαιότητα, δτε 
λοχαγός τις τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατοΰ 
έλθών είπεν εις αύτόν δτι είχε γνωρίσει τον 
υιόν του, δστις κατεγράφη στρατιώτης καί 
δστις μετά τινας έβδομάδας άπέθανεν ?ΐς εν 
νοσοκομεΐον τής  Βιέννης. Ό συγγενής μου 
τότε έκληρυδότησε τό κτήμά του εις έμέ. 
Πρό δώδεκα ετών, περί τό εσπέρας ημέρας 
θυελλώδους τοΰ φθινοπώρου, άνθρωπός τις  
πενιχρά ένδεδυμένος, εχων μεθ’ έαυτοΰ παι- 
δίον, τρέμον άπό τό ψύχος καί άπό τήν πεί
ναν, ήλθεν εις τήν οικίαν μου καί έζήτησε νά 
καταλύση, τό όποιον μετά πάσης εύχαριστή- 
σεως τώ παρεχωρήθη. Τά δυστυχή πλάσμα
τα, άφοΰ μετά π ο λλής  προθυμίας έφαγον τήν  
προσφερθεΐσαν αύτοΐς τροφήν καί επιον τόν 
όλίγονδοθέντα οίνον,άπεσύρθησαν εις τό ήτοι-  
μασθέν δι’ αύτούς δωμάτιόν, δπου καταβε
βλημένοι ύπό τοΰ κόπου, παρεδόθησαν εις 
βαθύτατον ύπνον. Περί τό μεσονύκτιον άφ- 
υπνίσθην άπό κραυγάς αγωνίας. Άναπηδήσας  
τής κλ ίνης μου ετρεξα εις τό παρακείμενον 
δωμάτιον, δπου ήσαν οί ξένοι καί έκεΐ ευρον 
τό μέν παιδίον εΐσέτι βαθέως κοιμώμενον, τόν 
δέ πατέρα, παλαίοντα μ,ετά τοΰ θανάτου. Κα
τά τήν τελευταίαν του αναπνοήν μέ καθικέ- 
τευσε νά λάβω ύπό τήν κηδεμονίαν μου τό 
παιδίον του, ΐο ΰ  όποιου τό βαπτιστικόν είχε 
μεθ’ έαυτοΰ· πριν δέ δυνηθώμεν νά φέρωμεν 
ιατρόν ή ψυχή του άπέπτη άπό. τοΰ άσθενοΰ^ 
του σώματος. Ό ξένος, ώς άπό τό διαβατή- 
ριόν του καί άπό τό έγγραφον τοΰ γάμου του 
άνεκάλυψα, ούδείς ά λλος  ήτο ή ό φυγάς υιός 
τοΰ γέροντος Πομμέρα, τό δέ παιδίον, ό υίός 
του, είναι αύτός ούτος ό χωλός Πέτρος, δστις 
ισταται ένώπιον τής έξοχότητός σου, καί τοΰ 
οποίου τό όνομα είναι ούχί Δοιχέλης, όπιος



έως τώρα ένομίζετο, ά λ λ ά  Πομμέρας.
Ά φ ο ΰ  οί παρευρισκόμενοι συνήλθον ολί

γον έκ τής έκπλήξεως,ήτις τούς προοέβαλεν, 
ό Μάνλικκος έπανέλαβε τόν μίτον της διη- 
γήσεώς του καί έξηκολούθησεν ούτω :

—  Εύσυνειδήτωςέξετέλεσα τό χρέος,τό ό
ποιον άνέλαβον. Μετεχειρίσθην τό παιδίον 
ώς ίοιόν μου τέκνον, έπιτρίπων εις αύτό νά 
έκλέξη τό επάγγελμα εις δ μάλλον έκλινε,.εξη το επαγγεΛμ 
φωνή μυστηριώδης εντούτοις άδιακοπως με 
ήλεγγεν δτι δέν έκράτουν πλέον τό κτήμα  
δικαίως, καί οτι τοΰτο κυρίως άνήκεν εις τόν 
έγγονόν τοΰ ευεργέτου μου. Έξωμολογηθην  
τήν στενοχώριαν μου εις τόν Παπα-Γρίνσελ- 
μον καί εκείνος μοί Ιδωκεν άφεσιν. Έδωκσ  
πολλάκ ις, καί ούκ ολίγα, εις τήν εκκλησίαν, 
ίδ ω κ α ε ' :  τούς πτωχούς, δπως καθησυχάσω  
τόν έλεγχον τής συνειδήσεώς μου, ά λλά  μά- 
την έκοπίων, διότι ή καρδία μου εντός μου 
δέν ή σ ύ γ αζεν 'Όπως αποκτήσω την ειρηνην 
τής  συνειδήσεώς μου άπεφασισα νά οώσω εις 
τόν Πέτρον τήν θυγατέρα μου καί τό κτήμα  
ώς προίκα, καί έπλησίηζεν ή σ η γ μ ή  καθ’ ήν 
έμελλον νά θυσιάσω τήν πτωχήν μου κόρην 
Βαρβάραν εις τόν βωμόν τής ίόιοτελειας μου, 
α λ λ ά  δόξα τώ Θεω ή πτώσις μου έκ τής  
σχεδίας έντός τοΰ Σάλζα έσωσε τήν ψ υχ ή ν  
μου άπό φοβερωτέραν άβυσσον, Ενωπιόν σου 
λοιπόν, κύριέ μου βαρώνε, και ενώπιον τού
των τών μαρτύρων, παραχωρώ εις τόν Πέ
τρον Πομμέραν πάν δικαίωμα έπί τοΰ πατρι
κού του κτήματος. Τ ό τε ,αποτεινόμενος πρός 
τον έκπεπ ληγμένο ν Πέτρον,ειπεν : Ούοέποτε 
έμεινον άμέριμνος, έξάδελφε 1= έτρε, ώς και 
σύ ό ίδιος γινώσκεις, πλήν δ,τι καί άν άπε- 
κτησα άφότου τό κ τήμάήλθεν  εις την κατο
χήν ρ.ου θά τό εδρης ακριβώς πεφυλαγμενον  
μέχρι λεπτοΰ. Χαίρου τό κτήμά σου έν είρη 
νη ! Αικατερίνη, σύζυγέ μου άγαπητή, βε 
βαίως δέν θά λυπηθής άλλάζουΐ'α την έν τώ  
κτήματ ι κατοικίαν μέ τήν χωρικήν μας οι
κίαν, άφοΰ ί  σύζυγός σου διά τούτου άπαλάτ-  
τει τήν ψυχήν αύτοΰ άπό μέγαν καί βέβαιον 
κίνδυνον. Καί σύ, καλή μου Βαρβάρα, δύνα- 
σαι νά μή y αρ'7ς τώρα, δτε είσαι ελεύθερα, νά 
έκλέξης τόν αγαπητόν τής καρδίας σου ; 
’Ήδη είυεθα πτωγο', ά λ λ ά  τίποτε δέν Οά 
μας λείψη. Μίαν λέξιν ακόμη, Πέτρε· θερ
μώς σοι συσταίνω δλα τά ζώα, τά έν τώ κτή-  
ματι,άπό τοΰ ισχυρ&ΰ ταύρου μέχρι τοΰ άου- 
ν ατού πνηνοΰ. Μή κόπτης άνευ άνάγ-'ης τά

υψ η λά  καί ώραία δένδρα τοΰ δάσους, άλλά  
προσπάΟει νά κρατής άνθηρούς τούς άγρούς 
καί τάς βοσκάς. θερμώς σέ παρακαλώ καί 
διά τούς ύπηρέτας· ίσο  αυτών προστάτης· 
είναι πιστοί καί τίμιοι νέοι, νέοι φιλόπονοι καί 
καλοί. Πρό πάντων δμως φρόντισε περί τοΰ 
άξιου ’ ίωάννου· εις αύτόν άνάθεσε τήν επι
στασίαν τοΰ κτήματος· είναι άλλος ’Ιωσήφ, 
εις ού τάς χείρας όλα εύλογοΰνται καί πολυ-  
πλασ'άζονται. ’Αποταθείς δέ καί πρός τούς 
θαυμάζοντας ύπηρέτας είπε. Τώρα, τέκνα 
μου, άποχωριζόμεθα, δότε μοι τάς δεξιάς 
σας εις σημείο ν άποχαιρετισμοΰ, καί ακολού
θως προσφέρετεαύτάς εις τόν νέον σας κύριον 
ώς αρραβώνα τιμιότητος καί άγάπης.

Νέοι καί προβεβηκοτες, μετά στεναγμών  
ύπήκουσαν εις τόν άγαπητόν των κύριον. 
"Οτεδμως ήλθεν ή σειρά τοΰ Ίωάννου, ουτος 
ήρνήθη νά ύπακούση· ά λ λ ά  στραφείς πρός 
αύτόν μετ’ άποφάσεως ειπεν :

—  ’Εγώ ούδέποτε θά πράξω τοΰτο. ’Εγώ  
θά έξακολουθώ νά ήμαι υπηρέτης ϊδικός σου, 
Μάνλικκε.

—  Ιω ά ννη  ! ειπεν ό Μάνλικκος, τοΰτο δέν 
δύναται νά γίνη. ’Εγώ δέν είξεύρω άν Οά έχω 
άρτον διά τήν οικογένειαν μου, καί θά διατη
ρώ υπηρέτην εις τήν καλύβην μου ;

—  "Οπου ύπάρχει άρτος διά πέντε, υπάρ
χει καί δι' έξ, ειπεν ό Ιωάννης· έκτός τούτου 
εγώ δέν ζητώ μισθόν, τουλάχιστον χρήματα.

Καί ταΰτα  λέγων έρριψεν έταστικόν βλέμ
μα πρός τήν Βαρβάραν, ήτ ις  έννοήσοσα τόν 
στοχασμόν του, δλη έκοκκίνισε.

—  Μή άρνηθης, κύριε, έξηκολούθησεν· εί
σαι ακόμη αδύνατος άπό τήν ασθένειαν καί 
δέν θά ύποφέρης τούς κόπους. Τέλο,', άφες 
με νά τακτοποιήσω τάς υποθέσεις σου καί διά 
τά περαιτέρω πάλιν συμφωνοΰμεν.

—  Δός μοι τήν χεΐρα σου,καλέ μουΊωάννη,  
έφύνησεν ό Μάνλικκος, χάνων δάκρυα συγ-  
κινήσεως, δός μοί την καί σύ, άγνή μου Βαρ
βάρα. Ααβών δέ τάς χείρας άμφοτέρων καί 
ένώσας αύτάς προσέθηκεν. Έστέ έρασταί καί 
ενώπιον τών οφθαλμών τοΰ κόσμου, ώς μέ
χρι τής στιγμής ταύτης  ύπήρχετε εις τά  βά
θη τής  καρδίας σας. Ένταΰθα σάς άρραβω- 
νίζω, διότι εισθαι άξιοι ό εις διά τόν έτερον. 
Σραφείς δέ πρός τούς μάρτυρας προσέθηκεν  
έπ’ άληθείας φίλοι μου, ήρχισα νά αΐσθάνω- 
μαι τόσην ένδόμυγον άγαλλίασ ιν  έξ δσων έδώ 
συνέβησαν δσην ολόκληρον τό κτήμα άδύνα·.

τον νά άξίζη καί οίαν ούδέποτε έδοκίμασα.
Τότε ό διοικητής, προσκαλέσας τόν άν

θρωπον κατ ’ ίδιαν, μίαν λέξιν έπεΟύμουν νά 
σοί άποτείνω, Μάνλικκε, ειπε ψιθυρίζων εις 
αύτο'ν. Τί άπέγεινε τό όαόλογον έκείνο τών  
τετράκοσίων φιορινίων τό οποίον μοί κρατείς; 
Κατά τάς  εκτάκτους σου ταύτας  περιστάσεις  
εις σέ δέν χρησιμεύει πλέον. Είσαι άνθρωπος I 
φρόνιμος καί καταλαμβάνεις τό νόημά ρ,ου. 
t)c? μοί το δώσ/;ς λοιπόν άμέσως ;

'Ο Μάνλικκος δμως, Οαυμάζων διά τήν  
αίτησιν, άπήντησεν. Ή  έξοχότης σου γινώ-  
σκει δτι τά  χρήματα εκείνα προήλθον έκ 
τών προϊόντων τοΰ κτήματος, ώστε το γραμ- 
μάτιον άνείκει εις τόν ΙΙέτρον Πομμέραν τόν 
νόμιμον ιδιοκτήτην. Αοιπόν εις έκείνον εύρί- 
σκεται, έ-^ώ δέ εις τό έξης ούδόλως πλέον  
ένέχομαι εις ταύτην  τήν ύπόθεσιν.

Ό  βαρόνος τότε κοκκινίσας υπό θυμοΰ ά- 
νέκραξε·

—  Είσαι άμαθής ώς παιδίον . . . .
—  Ναι, έξοχώτατε, διέκοψεν αύτόν ό Μάν- 

λικκος, καί θά έξακολουθήσω νά ήμαι ώς  
παιδίον «διότι τών τοιούτων είναι ή βασιλεία  
τών ουρανών.β

—  Θά πληρώσης τά  έξοδα τής τρελλής  
τα ύτη ς  υποθέσεως; ήρώτησε τότε ό διοι
κητής, άπο·ίεινόμενος πρός τόν Πέτρον, δσ- 
στις, ώς νά άπεσπάσθη άπό όνειρυν, άνεπή-  
δησε καί μετά ταπεινότητος άπήντησεν·

—  'Όπως θέλει ή εξοχότης σου.
Ό  διοικητής τότε ψιθυρίζων τι μεταξύ τών  

χειλέων του άπέλυσεν δλους έκτός τοΰ Πέ
τρου, τόν όποιον έκραξεν έκ τής συνοδείας. 
Ιίαίτοι δέ ό Πέτρος έφοβείτο τόν κακοποιόν 
διοικητήν, δμως έχάρη έλευθερωθείς έκ τής  
παρουσίας τοΰ Μανλίκκου, ό οποίος, μολο
νότι τώ έδωκε τόσον πλούσιον καί άνθηρόν 
κτήμα, σκληρώς δμως τώ  ήρνήθη τήν ώ- 
ραίαν θυγατέρα του. Μάλιστα ήπόρει πώς  
νά φερθή εις αύτόν, νά τόν ευχαρίστηση ή 
νά τόν στενοχωρήση.

Ά λ λ ’ ό Μάνλικκος άγαλλόμενος έβάδιζε 
πρός τήν χωρικήν του οικίαν. Καθ’ οδόν δέ 
στραφείς πρός τόν φίλον του Α ντώ ν ιο ν ,  
δ στ ιj ήτο παρών εις δλην τήν προηγηθεΐ- 
σαν σκηνήν, ήρώτησεν άν έπεδοκίμαζε τήν  
διαγωγήν του. Ό Α ντώ ν ιο ς  τότε μετά προ
θυμίας άπήντησεν

•—  Έ πραξας τό χρέος σου, ίΐιάνλικκε, 
καί άφοΰ πράξομεν πάντα ταΰτα  χρεωστοΰ-

j μεν νά όμολογώμεν ημάς αυτούς ώς άχρεί- 
1 ους δούλους.

ΑυπηΟείς ώς έκ τοΰ αύστηροΰ τούτου λό 
γου ό Μάνλικκος, τοΰ όποιου αί εύάρεστοι 
προαισθήσεις κάπως προσεβλήθησαν, έκλινε 
τήν κεφαλήν πρός τήν γην  καί έμεινε σι
ωπών.

—  Μή μέ παρ ίξηγής ,  εΤπε τότε πρός α}- 
τόν ό Α ντώ ν ιο ς ,  Οέλων νά τόν παρηγορή- 
ση, έκαμες μέγα βήμα πρός τήν ειρήνην σου, 
παραχωρών οικειοθελώς τό κτήμα τό οποίον 
άδίκως έκράτεις. Ά λ λ ’ έάν θέλης νά γίνης  
άξιος τοΰ 2ωτήρός μιας πρέπει νό ήσαι πάν
τοτε έτοιμος νά Ουσιάσης δι’ αύτόν τά πάν
τα, κατάστασιν, γυναίκα, τέκνα καί αυτήν 
τήν ζωήν. Είσαι ικανές διά ταΰτα  ;

Ό  Μάνλικκος, άτενίσας σοβαρώς δλους 
δσοι τώ ήσαν προσφιλέστατοι, άπήντησε 
μετά γαλήνης .

—  Δέν θέλω νά π ε ι ρ ά σ τ ό ν  Κύριον, ώστε 
δέν άπαντώ εις τήν έρώτησιν σου. Γεννηθή- 
τω τό θέλημα αύτοΰ. Ά ς  ήναι δεδοξασμένον 
τό όνομά του.

ΑΙ ΤΕΛΕΪΤΑΙΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

ΤΟΓ Δ. ΛΙΒΙΓΚΣΤΟΛΟΣ.

Εν Αονόινω εξεδοθη «ή εις τά ενδότερα 
τής  Αφρικής περιήγησις άπό τοΰ 1 8 6 6 »  ήν 
ο μακαρίτης Λίβινκστων, άπορών κατά τά  
ούο τελευταία έτη χάρτου καί μελάνης, συ- 
νεπλήρωσε γράφων δι’ ύπομέ^ανος όποΰ δέν
δρων έπί τοΰ περισελίδου καί έκάστου δια
λείμματος τών γραμμών παλαιών έφημερί- 
δων. Τά έγγραφα ταΰτα  φυλάσσονται ώς τ ι
μαλφή κειμήλια έν τώ βρεττανικώ μουσείω, 
έπί τινας δέ δεκαετηρίδας θά άποτελέσωσιν  
ακενωτον γνώσεων πηγήν εις γεωγράφους  
έΟνολόγους καί φοσιοδίφας. Κ ατά  τήν οκτα
ετή έν τα ίς έρήμοις τής Α φ ρ ικ ή ς  διατριβήν 
του έπασχε τήνίύγείαν ό Αίβινκστων οσάκις 
έμενεν έγγύς  τής  παραλίας, έν μέσω άπε- 
ραντων φυτειών, καθυγραινομένων ύπό τοΰ 
ϊνδικοΰ ώκεανοΰ· πρωχωρών πάλιν  εις τήν  
μεσόγαιαν, ησθάνετο κανονικωτέραν τοΰ α ί
ματος τήν κυκλοφορίαν, είργάζετο μετά μεί- 
ζονος προθυμίας, άπήλαυε δέ γλυκυτάτου  
ύπνου μετά πολύωρον μελέτην ή οδοιπορίαν. 
Προθέμενος νά^άνακαλύψη τήν κυρίαν πη-



γην  της  επαράτου άνθρωποκαπ/^λείας, ήτ ις  
εξακολουθεί έρημοΰσα χώρας άσυγκρίτως  
πολυανθρωποτέρας διαφόρων βασιλείων της 
Ευρώπης,«τά πάντα, κατά τόν ’Απόστολον, 
έγένετο, ίνα πάντας σώση,» ύπέμεινεν ώς 
νέος Ίώβ τήν άχαριστίαν καί τάς ύβρεις τών 
άγριων, άχρις ου τοσοΰτον έξεβίασε τήν εύ- 
λάβειαν καί άγάπην των, ώστε πάντες εφε- 
ρον άνά στόμα τον «άγαΟόν λευκόχρουν ι
ατρόν» ώς άγιον καί σωτήρα έξ ο3ρανο0 κα- 
ταιδάντα. Ά σπονδο ι εχθροί του υπήρξαν αυ
τό οί άνδραποδισταί, μιγάδες "Αραβες καί 
Πορτογάλλοι, οίτινες, περιφερόμενοι μετά 
θεραπείας ενόπλου, έρχονται εις τάς χώρας 
τών δυστυχών, τούς έρεθίζουσιν εις πάλην  
καί αγώνα μέχρι θανάτου, ειτα δε συμμα- 
χοΰντες μετά τών έπικρατούντων άπάγου- 
σιν εις αιχμαλωσία·» τούς άδυνατωτέρους, 
Οί ταλαίπωροι ουτοι βαρείας άλύσεις φέρον- 
τες έπί του τραχήλου άποθνήσκουσι καθ’ 
όδόν ύπό τοΰ καμάτου καί τή ς  πείνης, ή 
φονεύονται έπίτηδες ύπό τών οδηγών των, 
ίνα μή άπαυδώσιν οί έπιζώντες. Περίεργος 
ενταύθα επικρατεί ασθένεια, ή καρδιαλγία, 
ή μάλλον οί θανάσιμοι τής χαρδίας παλμοί, 
ύφ’ ών καταλαμβάνονται ούχί οί έν’ δουλεία 
γεννηθέντες, ά λ λ ’ οί περιπίπτοντες εις δου
λείαν έλεύθεροι. Ό  φιλέκδικος ηγεμονίσκος 
Σύδε, θέλων νά τιμωρήση φυλήν, φονεύσα- 
σαν τόν πρεσβύτερον άδελφόν του έν νυκτε
ρινή ένέδρα, έσφαξε τούς άνδρας άπαντας  
ήχμαλώτισε  δέ τούς νεωτέρους ινα τούς πώ
ληση, Ά φ ’ου διεπεραιώθη τόν ποταμόν Λου- 
αλάβαν έλυσε τάς άλύσεις των, διότι ουδέ
ποτε έφαντάζετο δτι Οά-άπεπειρώντο νά δια- 
φύγωσιν. Οί δέσμιοι, ομως καθ’ ό'λην τήν  
πορείαν μετά π ο λλή ς  άδιαφορίας ύπομείναν- 
τες τό δυστύχημα, έ'ρριψαν [εαυτούς εις τόν 
ποταμόν, ίνα έπανέλθωσι κολυμβΰντες εις 
τά  σύνορά των, ά λ λ ’ έπνίγησαν ! Οί διασω- 
Οέντες επεσον μετ’ ολίγον νεκροί, δεικνύον- 
τες διά τής χειρός τήν καρδίαν. Τρις καί 
τετράκις οί άνδραποδισταί έξέφρασαν πρός 
τόν Λίβινκστων τήν άπορίαν των οτι «οί άν
θρωποι εκείνοι άποθνήσκουσιν, έν ώ εις ού- 
δεμίαν εΐγον άγγαρευθή έργησίαν, άφθονα δέ 
είχον νά τρώγωσι ξύ?\α άπό τή ς  έβένου». 
Πολλοί περιηγηταί έπανέλαβον οτι οί δούλοι 
εν ’.Αμερική, καί τοι φέροντες βαρείας άλύ-  
σεις καί βαρύτερον έπί του τραχήλου κλοι
όν, καί γελώ σι καί άδουσι, διότι επα ι φ ύ 

σ ε ι  α ν α ί σ θ η τ ο ι .  Τήν σφαλεράν ταύ
την ιδέαν διώρθωσεν ό Αίβινκστων, παρευρε- 
θείς έπανεΛημμένως εις το ι ιύ τα ς  έν τη ’Α
φρική σκηνάς, καί άντί άδράς ποσότητος 
χρημάτων κατωρθώσας νά λάβη μετάφρασιν  
τών άδομένων. Οί δούλοι, άναγκαζόμενοι 
ύπό τών άνδραποδιστών νά’ αδωσικαί πηδώσι, 
ποιούνται παντοίους μορφασμούς, κινοϋσι 
πόδας καί χεΐρας ώς μανικοί γε7^ώσι σαρδώ- 
vtov, ψάλλουσ ι δέ «φεΰ, φευ ! άπάγεις με εις 
τήν ά κ τή ν  ά λ λ ’ ό ζυγός μου λύετα ι δταν 
άποθάνω, άποθανών δέ έπανέρχομαι βεβαίως 
ίνα σέ καταδιώξω καί φονεύσω». Τήν τελευ- 
ταίαν περικοπήν έπαναλαμβάνουσιν ώς έπω- 
δήν οί άδυνατοΰντες νά πηδήσωσι, ψελλ ί-  
ζοντες άντί σου σέ, τό ένομα ενός έκάστου, 
τών άνδραποδιστών. Ό  ’Αφρικανός έν άλ-  
λα ις  λέξεσι πιστεύει δτι διά τοΰ θανάτου κέ- 
κτητα ι τήν δύναμιν νά καταστρέψη τούς εχ
θρούς αύτοϋ. Αυτη δέ είναι ή μόνη ελπίς  
καί παρηγορία τών καρδιαλγούντων δυστυ
χών. Τά ήθη καί έθιμα τών έγχωρίων τής  
’Αφρικής ύπάρχουσι τοσοΰτον όμοιόμορφα, 
ώστε καί ό Αίβινστων όλ ίγα  εύρε νά έπισυ- 
νάψη εις τά  ύπ ’ άλλω ν  προγενεστέρων πε
ριηγητών δημοσιευθέντα.

Περιεργοτάτη εινε ή συνήθεια ιδιαιτέρας 
φυλής, καθ’ ήν οί άνδρες διατρυποΰσι τήν  
ρΐνά των, έπιτρέποντες εις τάς γυναίκας  
των έπειτα νά μεταχειρίζωνται τό τρύπημα  
εκείνο ώς βελονοπυξίδα. Οί δεσπόται τής  
Καζέμβης έπενόησαν άλλόκοτον είδος δια
σκεδάσεων» άποκόπτοντες τά ώτα τών πι
στότατων ύπηκόων των καί ένασμενίζοντες 
εις τούς όλολυγμούς τών βασανιζόμενων. 
Οί δήμιοί τωνφέρουσι πάντοτε άνηρτημένην  
άπό τοΰ λαιμοΰ πελώριον ψαλίδα, δι’ ής 
ποιούνται πολυειδεΐς έγχειρίσεις έπί καταδε- 
δικασμένων καί άθώων είτε άποκόπτοντες, 
είτε περικόπτοντες, είτε καταστρογγυλοΰν-  
τες τά ώτα αυτών. Πολλαχοϋ τής ’Αφρικής 
ή άνθρωποφαγία προέβη εις τηλικοΰτον βαθ
μόν, ώστε προέκυψεν ιδιαιτέρα μαγειρική 
τέχνη. Έν Μί,τέμβρα λ .  χ. ολίγον μ,ακράν 
τοΰ ποταμοΰ Αουαλάβα, έρίζουσιν οί άνδρες 
νύκτ&^ρ καί μεθ’ ήξεραν πρός τάς γυναΐκάς  
τ ω ν  δταν δέ άποκάμωσι, σφάζουσιν αύτάς,  
άνοίγουσι τά  στήθη των, έξέλκουσι τάς καρ- 
δίας καί τάς όπτοΰσιν ώς έπί τό πλεΐστον  
μετ’ αίγείων κρεάτων. ’Ά λ λ ο ι  τούναντίον ό
μοροι τοΐς έν Μετέμβρα «άπέχονται κρεά

των άνθρωπίνων ίνα μή διά παντός τοΰ βίου 
ύστερον βλέπωσι κατ’ όναρ τούς καταβρω- 
θέντας».

Τούς ένταΰθα άνθρωποφάγους ευρεν ό Α ί 
βινκστων κατά τήν έξωτερικήν μορφήν όμοι- 
οτάτους πρός ιδιαίτερον είδος πιθήκων «Σό- 
κων» ούς πρώτος άνεκάλυψεν αύτός. Ό  Σό- 
κος, λέγει, έχει χρώμα κίτρινον, άσχημότα- 
τον γένειον, ψιλόν μύστακα, εύρύτατον μέ- 
τωπον καί ώτα υψηλά· οί όδόντες, αί χεΐρες, 
κ ατ ’ εξοχήν οί δάκτυλοι είναι ομοιότατοι 
πρός τούς τών έγχωρίων. Ό Σόκος είναι 
πάντοτε φ ιλο π α ίγμ ω ν  ένοχλεΐ τάς γυναίκας  
καί τούς άνδρας έργαζομένους· κλέπτει τά  
βρέφη των,τά  κρύπτει εις τούς πυκνούς τών  
δένδρων κλάδους, κομίζει δέ αύτά πάλιν  καί 
τά  παραδίδει σώα εις τούς γονείς, έάν λ ά 
βη δώρον όλ ίγας βοτάνας. Πατασσόμενος 
άπροσδοκήτως έπινοεΐ πλεΐστα δσα στρατη
γήματα , όπως άρπάση έκ τών χειρών τοΰ 
άντιπάλου του τό όπλον, καί θραύσας αύτό 
λυσσωδώς τό ρίπτει κατά τοΰ προσώπου του, 
άποδάκνων τά ώτα αύτοΰ ή τήν ρίνα ή τούς 
δακτύλους. Τόν θάναcov του προεΐδεν ό Αί- 
βινστων οπότε άγριοί τινες κρύφα εις τήν  
σκηνήν αύτοΰ είσερπύσαντες έκλεψα1·· τήν  
πυξίδα τών ιατρικών του. Τή έπαύριον έν 
μεγαλοπρεπεστάτη έρημ,ία όασώδει εύρε τά 
φον καί παραχρήμα έγραψεν έν τή βίβλω  
του «τοιοΰτον τάφον έπιθυμώ καί έγώ, ού- 
δείς Οά ταράξη ένταΰθα τά όστά μου»· θα- 
νασίμως ένόσησεν ό αείμνηστος περιηγητής  
μηνί άπριλίω, ολοκλήρους έβδομάδας περί- 
πατήσας μεταξύ ελών καί άδιαλείπτως τα 
λαιπωρηθείς ύπό άνέμου καί ύετών. Αί σω- 
ματικαί δυνάμεις του, ήλαττοΰντο  όσημέραι· 
αί σημειώσεις του έγίνοντο βραχύτεραι μέν, 
ά λ λ ά  καί σπουδαιότερα!, διότι, μόλις καί 
μετά βίας έρπων 6 δυστυχής έπί τά  πρόσω, 
δέν παρημέλει όμως νά περιγράψη νέα δά
ση, νέα ορη, νέας κοιλάδας, νέα φυτά, νέα 
πτηνά ή ζώα. ΙΙολλάκις έπιπτε χαμαί ημι
θανής· μετά π ο λλάς  ώρας συνερχόμενος 
πρός εαυτόν έγραφε λακωνικώτατα  το πά
θος του καί τάς εντυπώσεις του. Τελευταία  
σημείωσίς του ήτο «άπηύδησα· έξέλιπον αί 
δυνάμεις· εδώ μένω άναρρώνυμαι· αιτώ γά λα  
αίγός· είμεθα παρά τόν ποταμόν Μουλιλά-  
μον». Αυθημερόν, περί μέσας τάς νύκτας,  
οί πιστοί αΟτοΰ ύπηρέται Σουσή καί Χου- 
μάς ευρυν τόν νεκρόν του κατεψυγμένον.

Τήν πατρίδα του Σκωτίαν έπεσκέφθη τελευ- 
ταίαν φοράν τώ 1 8 6 0  καί άπερίγραπτον ένε- 
ποίησεν έντύπωσιν εις τούς άκροασαμένους 
τό περί Α φ ρ ικ ή ς  περισπούδαστον ανάγνω
σμά του. Ό άήρ, ή δίαιτα, ό ήλιος τής Α 
φρικής ειχον άλλοιώση καί καταμελανώση  
τό πρόσωπόν του· έπιχειρήοας νά άγορεύ
ση έξ ύπογυίου, δέν ήδυνήθη νά προχωρήαη· 
ακμαίας ειχεν έν τή μνήμη του τάς τών ά
γριων γλώ σσας, άς έν τω μακρώ χρόνω καί 
μετ’ άτρύτων πόνων ειχεν έκμάθει· ότε δέ ά- 
νεμιμνήσκετο καί έλάλει τήν ιδιαιτέραν διά
λεκτον τών έν Σκωτία ορεινών τελευταΐον, 
ώσανεί διά θείας λάμψεως, έξήστραπτε τούς 
οφθαλμούς, ένεθουσία, καί μετά δακρύου 
χαρας έλάλει τήν γλώ σσαν  τοΰ Μίλτωνος  
τοΰ Γίββωνος καί τοΰ Μακώλαΰ. ΤοιοΟτος 
ύπήρξεν ό μύστης τής ανθρώπινης απολυ
τρ ώ σ ε ις ,  ό σκαπανεύς τής επιστήμης, ό τό 
πρώτον καίριον τραΰμα κατενεγκών κατά  
τής  άτιμαζούσης τήν ανθρωπότητα δου
λείας.

(Ααο'ς.)

ΕΠΗ ΧΡΥ2Α.

Κανών άριστος τόν όποΐον έκαστος έν και- 
ρω φιλονεικιας πρέπει νά φ υλάττη  είναι νά 
μεταχειρίζηται λέξεις γλυκε'ας καί συλλο 
γισμούς ισχυρούς· νά καταπείΟη καί ούχί 
νά έρεθίζη τόν άντικείμενόν του.

— Μή ύβριζε τήν δυστυχίαν, μή περιφρόνει 
την άσθένειαν, μηδέ περιγέλα τήν δυσμορφί
αν. Τό πρώτον είναι σκληροτης,τό δεύτερον 
μωρία καί τό τρίτον ύπερηφάνεια. Ό ποιήσας 
τον πλησίον σου δυστυχή έποίησε σέ εύτυ- 
χή ό π ω ς  β ο η 0 ή ς α ύτό ν  ό ποιήσας αύ
τόν άσθενή έκαμε σέ ισχυρόν όπως βαστά-  
ζης αύτόν. Μή δεικνύης λοιπόν τήν αχαρι
στίαν σου πρός τόν μέγαν ΙΙοιητήν σου πε- 
ριφρονών οποιονδήποτε εκ τών πλασμάτων  
του.

—  'Υπάρχουν τινές, τών όποιων καί οί εχ
θροί είναι άξιολύπητοι, καί οί φίλοι πολύ  
μάλλον.

—  Ιϊαντός άνθρώπου ή ζωή έγκειται έν 
^ώ παρόντι· διότι τό παρελθόν ήδη παρήλ-  
Οεν άνεπιστρεπτί τό δέ μέλλον είναι άβέβαιον.

—  Τόσον ύπερβολιχώς ηυξησαν αί αν
θρώπινοι γνώσεις ώστε ούδείς έγκέφαλος  
δύναται νά άνθέξη αύτάς. "Οστις λοιπόν θέ



λει νά μάθη εν πράγμα καλώς πρέπει νά ε- 
χη τό θάρρος δπως μείνη άμαθής μυρίων ά λ 
λω ν  πραγμάτων, δσον θελκτικά καί άν ήναι 
ταΰτα .

—  Ά πόφευγε  πάντοτε τήν συναναστρο
φήν, έν ή είσαι βιασμένος νά λέγη ς  χονδρο
ειδείς αστειότητας, διότι ή τοιαύτη συνανα-

τροφή πολύ ηθικώς σέ βλάπτει. Ή  βαναυ- 
σότης ούδέποτε είναι άστεία· η βεβήλωσις  
ούδέποτε κινεί εις θαυμασμόν άρα δέ οί τρό
ποι καί ή ομιλία σου κλίνουσι πρός τόν κα
τήφορον τούτον, παν δ,τι έ'χουσιν άνΟρώπι- 
νον, παν δ,τι εχουσι θελκτικόν κινδυνεύει τόν 
έσχατον κίνδυνον.

—  ’Αγάπα τήν εργασίαν, διότι, άν δέν σοί 
χρειάζηται διά νά κερδαίνης τά πρός ζοωτή- 
ρησίν σου, ο οί χρειάζεται διά νά μή κατα-  
στρέφης τήν υγείαν σου.

—  Ό άνθρωπος πρέπει νά έκτιματαί ούχί 
άπό τήν κατάστασιν τήν όποιαν έχει ή άπό 
τά προτερήματά του, ά λ λ ά  άπό τήν χρήσιν 
τήν οποίαν κάμει αυτών.

ΟΙ ΛΙΠΛΟΙ ΗΛΙΟΙ

Ό γνωστός αστρονόμος κ. Φλαμαριον ε- 
ξακολουθών τάς περί δ’πλών ήλίων παρατη
ρήσεις του, αναφέρει σήμερον ήμΐν περί δι
πλού ήλιου παρέχοντος ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον ώς έκ τής  συγκρίσεως αύτοΰ πρός τό ή- 
μέτερον ηλιακόν σύστημα. Ό διπλοΰς ούτος 
άστήρ είναι γνωστός υπό τό όνομα τών 7 0  
π, Όφιούχου· σύγκειται δέ έξ ενός μεγάλου  
άστέρος, χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου, καί 
άλλου τινός μικροΰ, ροδόχρου, περιστρεφο- 
μένου περί τόν πρώτον. ΙΙρώτος ό Έρσχε- 
λος παρετήρησε τόν διπλοΰν τούτον άστέρα 
κατά τό 1 7 7 9 , Ικτοτε δέ δ μικρός άστήρέ·  
ξετέλεσε πλήρη περιοδείαν περί τόν με',ζο- 
να. Έν τούτοες άπό τοΰ 1 8 2 5  ήρξαντο συ- 
στηματικα ί παρατηρήσεις, διότι αί μέχρι τής  
έποχής έκείνης γενόμεναι δένΕ, ήσαν πολύ ά- 
κριβεΐς, είχε δέ ύποτεθή δτι οί δύο ούτοι α
στέρες ύπέκειντο εις κινήσεις^όλως παραδό
ξους καί άγνωστους ήμΐν. ’Ήδη γινώσκομεν 
δτι οί δύο ούτοι ήλιοι άπέχουσιν άφ’ ημών 
1 4 0  χ ιλ . φοράς πλέον τοΰ ήμετέρου ήλιου’ 
ή μεταξύ δέ αύτών άπόστασις είναι 1 , 0 7 5  έ- 
κατομ. λευγών, ήτοι δσον σχεδό'^ άπέχει έν

τώ  ήλιακώ ημών συστήματι ό Ποσειδών 
άπό τοΰ ήλίου· Ό  ροδόχρους άστήρ στρέφε
ται περί τόν κίτρινον μετά ταχύτητος 8 ,8 8 0  
μέτρων κατά δευτερόλεπτο'/. Ό όγκος τών  
δύο εκείνων ήλίων είναι τρις μείζων τοΰ ήμε
τέρου. Ό  μικρότερος τών δύο ήλίων έκτελει 
τήν περί τόν μείζονα περιοδείαν έντός 92  καί 
ήμίσεως έτών· άμφότεροι δέ κινούνται έν τώ  
άπείρω διανύοντες, ώς φαίνεται, έν τή κινή
σει των 2 4 6  έκατομ. λευγών κατ’ ετος. Δέν 
δυνάμεθα έν τή παρούση καταστάσει τής ε
πιστήμης νά είπωμεν άν οί αστέρες ουτοι δι- 
ευθύνωνται πρός τά δεξιά, ή ό ήμέτερος ή
λιος πρός τά  άριστερά, ή άν άμφότεροι δέν 
κινώνται μετά μείζονος ετι, ά λ λ ’ άνίσου τ α 
χύτητος ώς αμαξοστοιχία, ήτ ις  πορευομένη 
βραδέως, φαίνεται ζ'ις τούς έπιβάτας ή τα 
χύτερα, ώς οπισθοδρομούσα, εί καί άμφότε- 
ραι εχουσι τήν αύτήν δίεύΟυνσίν. Γινώσκομεν 
τώ  οντι δτι δ ήλ ιος κινείται καί πρός τι μέ
ρος τοΰ ούρανοΰ φέρεται, ά λ λ ά  δέν γνωρί-  
ζομεν εισέτι ίκανώς τούς νόμους τής  κινήσε- 
ώς του, ώστε νά ύπολογίσωμεν τήν σχετικήν  
ακινησίαν ή κινησιν τών πλησίον άστέρων.

(Βυζαντίς)

.   -

ΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΩΤΕΡΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ.

’Αερόστατα.
Άλεξικέραυνον.
’Ατμομηχανή.
Βαρόμετρον.
Γ αλβανοπλαστική. 
Δίοπτρα.
Ζατρίκιον.
’Ηλεκτρισμός.
Ήλεκτρομαγνητισμός
Ήλεκ .τηλέγραφος.
Θερμόμετρα.
Κώδωνες.
Αιδογραφία.
Μικροσκόπια.
Καταδ. κώδωνες. 
Πυρίτις.
'Ραφίδες.
Στερεοτυπία.
Ταχυδραμεία
'Υαλογραφία.
'Ύαλος
Φωταέριον.
Χαλκογραφία.

1783 μ. χ. Μοντγολφιερος.
174i) Βενιαμίν Φραγκλΐνος.
1769 Βάττ.
1312 Τορικέλλης Ιν Φλωρεντία. 
1839 Ίακώψιος έν Πετεσβοΰργώ. 
1270 Άλεξ. Σπίνας έν Πίση,
400 π. γ . Λίσσα έν Ίνδίαις.

1650 μ. χ. Κερικ έν Μαγδένϊ)
. 1820 
«833 
1638 
400 

1794 
1590 
1558 
1318 
1365 
1509 
1521 
1000 
1000 π. 
17S0 μ. 
1440

Χρ. "Ερστεδ. 
Εομμέρινγ έν Μονάχω. 

Κορνήλιος Αρέβελ. 
Παύλος Νώλας. 

Σενεφέλδερος.
)τ /Ιανσεν. 

Σκωττος. 
Βερθόλδ Σχβάρζ. 

» έν Κυρβέργγ).
Μύλλερ. 

» έν Γερμανία (;) 
» έν Γερμανία 

Οί Φοίνικες 
Βίκελέν Βουρσβοΰργϊ]· 

Ρούτσ*

!ί1ρολόγ«,α 1510 "Ελλος έν Νυρβε’ργη.
Τηλεσκόπιον 1; 90 Ίάνσεν έν Μιλδεμβέργη.
Τυπογραφία 1U0 Γουτεμβέργιος έν Μαϊένζ·/)
Τηλέγραφος 1617 Κέσολερ έν Μεσολάρη.

Υ.

βΑΑΑΣΣΑΡΚΤΟΣ

ΪίγίΙπί πάγων καί χιόνων, έν μέσω τών φρι- 
^"φκαλεοτήτων έννεαμή/ου χειμώνος ζή ή 
πολική λεγομένη άρκτος ή θαλάσσαρκτος. 
Εις τάς φοβέρας περί τόν πόλον έρημίας τό 
έν λόγω  ζώον γενναται, γέννα καί, άφοΰ έκ- 
πληρώση τόν σκοπόν τής ύπάρξεώς του, α
ποθνήσκει χωρίς νά ίδή τόν ζωηρόν τών με
ρών μας ήλιον, χωρίς νά άπαντήση ούδέν 
πράσινον δένδρον. Γεννηθεΐσα διά νά κατοι- 
κή εις παγωμένα κλίμα τα καί προφυλαττο-  
μέν/j άπό τό θερμόν τρίχωμά της ή άρκτος 
αύτη αναπαύεται έπί τών πλεόντων πάγων,  
καί εύφραινεται τρώγουσα εντός τοΰ π α γ ω 
μένου ώκεανοΰ παχύ τι κήτος, δσον άναπαύ- 
ονται καί εύφραίνονται εις τά  θερμά κλίματα,  
τά  εις ταΰτα  γεννώμενα καί ζώντα ζώα. ’Α 
παντιόνται δέ καθ’ δλην τήν παραλίαν τής  
βορείου’Ασίας, άνατολικώτερον τοΰ ποταμού 
’Όβιος καί είναι παμπληθή εις τήν Κέαν 
Ζέμλαν καί τήν Σπιτσβέργην, Έν ’Αμερική 
εύρίσκεται εις Γρηλλανδίαν, Ααβραδόρον καί 
εις τά  παράλια τοΰ Βαφφινίου καί Ούδσωνίου 
κόλπου, άλλά  δέν έθεάθη εις ούδεμίαν τών 
νήσων τοΰ Βεριγγίου πορθρ.οΰ. Συνέβη πλέον 
ή άπαξ,καΟήμενα έπί μεγάλων πλευστών πά
γων, τά φοβερά ταΰτα  ζώα νά πλεύσωσιν έκ 
Γρηλλανδίας εις Ισλανδ ίαν, δπου απέδειξαν 
δτι καί τό βόειον καί τό πρόβειον κρέας άρέ- 
σκει εις αύτά δσον καί τό τού κήτους.

Ά ν ά  μέσον τής λευκής πολικής άρκτου καί 
τή ς  μελανής άρκτου τών μερών μας ύπάρ- 
χουσι πολλαί διαφοραί δεικνύουσαι τόν πολυ-  
ποίκιλον σκοπόν Δημιουργού πανσόφου. Τής 
πρώτης ή κεφαλή είναι μικρά καί όξεΐα, καί 
ό λαιμός μάκρος, μάλλον κ α τά λ λ η λ α  διά 
τήν ενυδρον κίνησιν. Οί πόδες τής μελανής  
υποκάτω εχουσι δέρμα ινώδες, τής δέ λευκής  
είναι κεκαλυμμέννοι μέ δασύ τρίχωμα, προ- 
©υλάττον τό ζώον άπό τό πελύ  τού πάγου  
ψύχος καί καθιστών αύτό ικανόν νά περιπατή 
έλευΟρέως έπί τής ολισθηρής του έπιφανείας.

Τό άρρεν τής πο) ικής άρκτου, κατά τούς

μάλλον έμπειρους τών ζωολόγων, δέν κρύ
πτεται τόν χειμώνα, ά λ λ ’ άντέχον εις δλα  
τά  φοβερά τοΰ πόλου ψύχη, πλανατα ι έπί 
τών πάγων, διέρχεται κολυμβών δπου άπαν- 
τήσ'ο ύγρόν ύδωρ, καί ζητεί τήν άπαιτουμέ- 
νην διά τήν ζωήν του τροφήν. Ή  Οήλεια δ
μως άμα ό Νοέμβριος άρχίση εύρίσκει δέσιν 
τινά πλησίον βράχου, σκάπτει λάκκον έντός 
τής y ιόνος, καί εισελθοΰσα γ ίνεται άφανής. 
Ούτω τεθαμμένη άνευ τροφής μένει εως εις 
τόν Μάρτιον μήνα, οπότε καί εξέρχεται, 
ούχί πλέον μόνη, ά λ λ ά  μέ οικογένειαν, εχου- 
σα περί έαυτήν τέκνα ίσα κατά τό μέγεθος 
μέ τούς παρ’ ήμΐν κύνας. Τότε, τρέχουσα έπί 
τής  χιόνος,ζητει καί α}τή τροφήν.

Ή κυριωτέρα καί μάλλον άρέσκουσα τρο
φή τής πολικής άρκτου είναι κήτη καί ά λ 
λοι ιχθύες νεκροί,πλέοντες έπί τής έπιφανείας 
τή ς  θαλάσσης, τούς οποίους διά νά φθάσωσι 
πολλάκ ις  κολυμβώσι πολύ μακράν τών πά
γων, έφ’ ών διαιτώνται. "Αμα λοιπόν αίσθαν- 
Οώσιν δτι τροφή υπάρχει εις τά πλησιόχωρα  
τρέχουσι πρός αύτήν μετά μεγίστης προθυ
μίας. Φαίνεται δέ δτι ή όσφρησίς τιον είναι 
καθ’ ύπερβολήν όξεΐα. Ό  Δ. Σκορεσβΰς λέ
γει δτι ρίψαντές ποτε έντός τού πυρός τεμά- 
χιον κήτους, ώς έκ τής  οσμής αύτοΰ έφάνη 
πλησιάζουσα άρκτος λευκή, έρχομένη άπό 
πολλών μιλιών άτέχοντα τόπον. Ό πλοίαρ-  
χος Βήτσερ αναφέρει δτι, καύσαντες ποτέ τε- 
μάχιον θαλασσίου έλέφαντος προσήλκυσαν  
άρκτον καί κατά πρώτον τό ζώρν έδίσταζε 
νά πλησιάση εις τό πλοΐον, ή οσμή δμως τό 
ήλκυσεν έπί τέλους- άμα λοιπόν έπλησίασεν  
εις άπόστασιν βολής έπυροβόλησπν κα τ ’ αύ- 
τοΰ έκ τοΰ πλοίου καί τό έφόνευσαν, Γίλήν, 
επειδή δέν άπαντώνται'συχνά πλέοντα έπί 
τής  έπιφα/είας τοΰ ώκεανοΰ νεκρά σώματα  
ιχθύων, αί άρκτοι τρέχουσιν έίς άναζήτησιν  
κοιμισμένωνφωκώ'ί ή παραφυλάττουσιν αύτάς  
ε[ς τάς όπάς τών πάγων νά άναβώσιν εις τήν  
έπιφά-'βιαν διά νά άναπνεύσωσι.

Πρό ένός πε^ίτου αίώνος ή ’Α γ γ λ ία  παρ’ 
ολίγον εχανε, φονευόμενον καί τρωγόμενον 
ύπό πολικής άρκτου, ένα τών ηρώων της, εις 
ου τήν κηδείαν, γενομένην εις τήν μητροπο- 
λιτικήν τούΑονδίνου έ/κλησίαν τήν τού 'Αγί
ου ΙΙαύλου,μετά έτη,άπαντά έθνος εχυσε δά
κρυα. Νύκτα τινά κατά τήν μέσην τής νυ- 

j κτός φυλακήν δ Νέλσων, (ών τότε τού ναο
ί τικοΰ δόκιμος) βοηθούμενος ύπό όμίχλης;



έφυγε κρυφίως άπό τό πλοΐον μεθ ενός συν- . 
τρόφου -του, καί ήρχισε νά διώκη άρκτον έπί : 
τοΰ πάγου. Μετ’ ολίγον άπεπλανήθησαν μα
κράν τοΰ πλοίου. 15 όμιχλη καθίστατο πυ- ι 
κνοτέρα, καί ό πλοίαρχος Αούτουηζ άπηλ-  
πίσΟ7) περί τής σωτηρίας των. Μετας<* τ 7,ς ι 
τρίτης καί τέταρτης ώρας μετά τό μεσονύ
κτιον, ό ουρανός έκαθαρίσθη, καί οί νέοι έφά· 
νησαν πολύ μακράν τοΰ πλοίου μαχόμενοι 
πρός φοβέραν άρκτον. 'Αμέσως έκ τοΰ πλο ί
ου Ικαμον εις αύτους σημεΐον νά έπιστρεψω- 
σι. Καί ό μεν σύντροφος τοΰ Νέλσωνος τόν 
παρεκίνει νά έπιστρέψωσι, ά λ λ  εις μάτην.
Τό τουφέκι ον δέν έπυροβόλει, τά εφόδια εϊχον 
λείψει καί χάσμα τι τοΰ πάγου, ευρισκόμε
νον' μεταΕύ αύτοΰ καί τοΰ θηρίου, εσωσεν ί
σως τ ν  ζωήν του. Ό  πλοίαρχος, ίδών τόν 
κίνδυνον, έκ χνονοβόλησεν άπό τοΰ πλοίου, 
τό Ι ϊ  ζώον τρόμαξαν άνεχώρησε. I ότε ό 
νεανίας έπέ^τρεψεν εις τά πλοΐον, πλ/,ν ουχι 
άνευ φόβου διά τά  επακολουθώ τής άταςίας  
του.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ,

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Κ λΤΛ ΤΟ 1875

Ι ^ ι ς  το διάστημα ολοκλήρου έτους ό άριθ- 
f £μός τών εκλείψεων άδύνατον νά ηναι πε
ρισσότερος τών πέντε ούτε όλιγώτερος τών 
δύο. 'Όταν δύο μόνον εκλείψεις συμβαίνουσι 
τότε καί αί δύο είναι ήλιακαί, ώς τοΰτο γε- 
νήσεται καί κατά τό ήδη άρξάμενον έτος 
1 875.

Ή  πρώτη είναι ολική εκλειψις ήλίου, γε- 
νησομένη τήν 2 5  Μαρτίου (6 ’Απριλίου ε. ν.) 
καί Οά ήναι αόρατος εις τά μέρη μας. ' Π  αρ
γή τής έκλείψεως γενήσεται περί τήν 6ην  
πρωινήν ώραν μας ή δέ σκιά τής  σελήνης 
0 ’ άρ^ίση πίπτουσα εις τό νότιον ήμισφαί- 
ριον, εις πλάτος 33 μ.οίρας καί 4 ’ πρός νό
τον τοΰ ισημερινοί"·, καί εις μήκος 8 μοίρας 
5' 45" πράς άνατολάς τής Σμύρνές, ήτοι 
εντός τοΰ Ίνδικοΰ ώκεανοΰ, ούχί μ.ακράν 
τής νοτιωτάτης τής ’Αφρικής άκρας καί 
πλησίον τής  Γης Νατάλης. II κεντρική αυ
τή ς  γραμμή Οά οιέλθη δι’ o\o'j τοΰ Ίνδικοΰ 
ώκεανοΰ άπό πρός νότον τής Μαδαγασκαρης 
μέγρι πρός βορραν τής Σουμάτρας, παρά 
τήν Φορμόζαν εις σημεΐον κείμενον 23 μοί
ρας καί 2 ’ λεπτά πρός νότον τοΰ ισημερινού

καί εις μήκος 1 0 6  μ. καί 58  πρός άνατολάς  
τή ς  Σμύρνης. Ή  όλικότης τής έκλείψεως 
άρχεται περί τήν 7ην ώραν καί λϊΙΎει περί 
τήν 11  ην καί τέταρτον. Θά φανή δέ ή εκλεΐ- 
ψις αΰτη ώς μερική άπό τήν νότιον Αφρι
κήν, άπό τήν Σινικήν καί άπό τάς νήσους 
τ ά ς ’ μεταξύ τής χώρας ταύτης  καί τής Αυ
στραλίας.

"Οταν ή σελήνη κατά τήν περί τήν γην  
περιστροφήν της συμπεση ’̂άκριβώς μεταξύ 
ημών καί τοΰ ήλίου συμβαίνει πολλάκ ις  ό δί
σκος της νά ήναι μεγαλήτερος κατά τό φαι- 
νόμενον άπό τόν τοΰ ή?νίου και τοτε δυναταί 
νά κρύψη αύτόν ολοκληρον όπισθεν, τ/;ς, ώς 
τοΰτο θέλει γίνει κατά τήν προαναφερθεΐσαν 
εκλειψιν, ήτ ις καί ένεκα τουτου θά ηναι ολι
κή. Ά λ λ ο τ ε  όμως συμβαίνει τό ενάντιον, 
δηλαδή ή σελήνη φαίνεται μικροτέρα άπό τόν 
ήλιον καί τότε άμα έλθη μεταξύ ημών καί 
αύτοΰ δέν δύναται νά τόνσκεπάση όλον, άλλ  
άφίνει νά φαίνωνται αί άκpat του ώς φωτει
νόν δακτυλίδιον. Τότε ή εκλειψις λέγετα ι  
δακτυλωδής καί τοιαύτη Οά ηναι ή δευτέρα 
καί τε7.ευταία τοΰ παρόντος έτους, ήτις Οά 
γίνη τήν 1 7  Σεπτεμβρίου (29  ίδιου έ. ν.) 
18 7 5 .  Θά φανή δέ αϋτη ώς εκλειψις μερική 
άπό τήν Γρηλλα'νδίαν, Ισλανδ ίαν, ’Α γγλ ία ν ,  
Ισπανίαν  καί τό πλεΐστον τής ’Αφρικής. Θά 
apyίση γενικώς έπί τής γης  περί τήν μεσημ- 
βρίάν μας, εις μήκος 88  μ. 4' καί 1 5  πρός 
δυσμάς τής Σμύρνης καί πλάτος 38 μ. και 
10' πρός βορραν τοΰ ίοημερινοΰ, ήτοι έντός 
τοΰ βορείου ’Ατλαντικού ώκεανοΰ πρός νότον 
τής νέας Σκωτίας καί πρός άνατολάς τής  
Φιλαδελφείας. Θά διέλΟο δ έπ α ρά τό  άκρω- 
τήοιον τών Πρασίνων νήσων, πρός βορραν 
τής Σιέρρα-Αεόνης, διά τοΰ κόλπου τήςΓουϊ-  
νέας καί Οά διάσχιση τήν ’Αφρικήν, μέχρι 
σημείου κειμένου εις πλάτος 2 0  μ. καί 4  καί 
εις μήκος 2  μ. 4 6 ’ καί 45" πρός άνατολάς  
τής Σμύρνης μας.

ςεληνοδρομιον

Έπιθυμοΰντες νά έξακολουθησωμεν καίΛ- 
yo:ρ.ζοντες τόν δρόμον τής σελήνής καθ έ
καστον μ.ήνα, όπως εις τό παρελθόν ηδη ε
τος έπράττομεν, Οεωροΰμ,εν καλόν, έπειδη έ- 
κάστκ] σελήνη (μήν σεληνιακός) άντιστοιχεΐ

μέ ε ν α  τών'αρχαίων έλληνικών μηνών, νά ό- 
νομ.άζο;>μεν έκάστοτε τόν άντιστοιχοΰντα ’Α
θηναϊκόν μ,ήνα. Ί ν α  δέ μή μείνωσιν ελλεί
πεις πρό τοΰ ήδη άρξαμένου Άνθεστηριώνος  
Οέτομεν καί τον παρελθόντα Γαμηλιώνα.

Ό  δρόμος τής Σελήνης κατά τόν 
Γαμηλιώνα.

Νέα σελήνη 2G Δεκεμβρίου 1874.

’Επειδή πληρέστατος τοΰ ήλίου κατά τήν ημέραν τής νέας 
σελήνης ήτο ό πλανήτης ‘Ερμής, ή σελήνη κατα τήν νουμη
νίαν της ήτο πλησίον αύτοΰ, άνατέλλοντος και δύοντος 
συγχρόνως με τον ήλιον. Τήν τρίτην ήμέραν ό δορυφόρος 
μας διήρ^ετο πλησίον τοΰ Κρόνου, ευρισκομένου ήδη ώς 
έσπερινοΰ άστρου έν τω ούρανω, ήτοι άνατέλλοντος και δυ- 
οντος ύστερον άπο τον ήλιον, και προχωροΰντος νά διελ- 
Οη πέραν τοΰ φωστήρος, δπως μετ’ ολίγον γίνη πρωινόν 
ά'στρον. Τήν 19ην Ίανουαρίου, ήτοι τήν 3ην ήμέραν της 
ή σελήνη εύρίσκετο πλησίον τοΰ πλανήτου Διος, οστις είναι 
άστήρ πρωινός, άνατέλλων μετά το μεσονύκτιον. Τήν 25 
ήμέραν της ή τήν 19ην Ίανουαρίου ήτο πλησίον τοΰ ”Λ- 
ρεως, οντος έπίσης πρωϊνοΰ άστέρος και άνατέλλοντος περί 
τάς Ο ώρας πρότοΰήλίου. Τήν 26 καί 27 της,ή τήν 20 καί 
21 Ίανουαρ. ήτο πλησίον τής ’Αφροδίτης, ήτις διαβασα 
έμπροσθεν τοΰ ήλιακοΰ δίσκου, είναι καί αυτη άστήρ πρωι
νός προ·/ωρών να διέλθϊ] πέραν αύτοΰ δια να γίνη εσπερος 
πάλιν. Τήν2!ην έγένεταισύνοδος σελήνης καί ’Αφροδίτης.

Ό δρόμος τής Σελήνης κατά τόν ήδη 

άρξάμενον ίλή να (Άνθεστηριώνη.)

Χ\ία σελήνη 23 Ίανουαρίου 1875.

Πλησιέστατος τοΰ ήλίου, κατα το φαινομενον, την ημέ
ραν τής νέας σελήνης, είναι ό πλανήτης Κρονος, τρεχων 
ήδη πέραν τοΰ ήλίου, καί διερχόμενος όπισθεν αύτοΰ τήν 
24ην Ίανουαρίου δια νά μεταβή πρός άριστεραν αυτοΰ καί 
νά γίνη άστήρ πρωινός- πλησίον τούτου εξ ανάγκης εΐνα1 
καί ή σελήνη κατά τήν νουμηνίαν της. Τήν 2αν ήμέραν 
της, ήτοι τήν 26ην Ίανουαρίου, ή σελήνη διέρχεται πλη- 
σίυν τοΰ ‘Ερμοΰ, δστις ήδη κατήντησεν εσπερος, άνατέλλων 
καί δύων μετά τον ήλ.ον. Τήν 13ην Φεβρουάριου ή τήν 
20 ήμέραν της ή σελήνη διέρχεται πλησίον τοΰ Διος, και 
τήν 16, ή τήν 23ην της, πλησίον τοΰ Άρεως. Τήν ϊ ί  
της (ήτοι τήν 20 Φεβρ.) ή σελήνη Οά εδρίσκεται πλησίον τής 
’Αφροδίτης, ουσης άκόμη προΛνοΰ άστέρος, πλήν μετά τα- 
χύτητος βαινούσης όπισθεν τοΰ ήλίου διά νά καταντήση 
έσπερινός. Τάς δε δύο τελευταίας της, ητοι την ~ 1 κα̂  
22 τοΰ Φεβρουάριου θά ήναι πάλιν πλησίον τοΰ Κρόνου, 
διελθόντος ήδη τότε όπισθεν τοΰ ήλίου καί καταντήσαντος 
άστρου πρω'νοΰ.

——— ■—

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ

όγδοος τών ’Αθηναϊκών μηνών, ό μάλ-  
i  ;r^ λον άντιστοιχών μέ τόν καθ’ ή μάς Φε
βρουάριον καί μέ τόν ενδέκατον τών Ιουδαί
ων μήνα, εκαλείτο ΆνΟεστηριών,λαβών τό ό- 
νομ,α έκ τής μεγάλης εορτής τών Ά νθεστη-  
ρίων, ήτις έτελεΐτο κατά τήν ένδεκάτην, δω- 
δεκάτην, δεκάτην τρίτην καί δεκάτην τετάρ- 
την αύτοΰ.

Ή πρώτη τοΰ μηνός τούτουήτο έορτή τών  
Ύδροφορίων καλουμένη καί τηρουμ,ένη πρός 
τιμήν τών έπί τοΰ κατακλυσμού τοΰ Ώ γύγου  
άποθανόντων.

’Από τήν ένδεκάτην μέχρι τή ς  δεκάτης τέ
ταρτης ήγοντο, ώς είρηται, τά Άνθεστήρια,  
έορτή λαμπροτάτη τών ’Αθηναίων πράς τ ι 
μήν τοΰ Βάκχου· ής ή πρώτη ημέρα έκαλεΐ-  
το Π ι θ ο ί γ  ι α, έκ τοΰ κ π ί θ ο υ ς ο ι- 
γ  ε ι ν  3 (άνοίγειν.) Τήν ήμέραν τ α ύ τ η ν  οι 
κάτοικοι τής Χερσονήσου έκάλουν «ήμέραν 
άγαθοΰ δαίμονος.» Η δευτέρα τή ς  εορτής 
έλέγετο X ό ε ς, λαβοΰσα  τό όνομα άπό τήν  
«χόην» (κανάταν ;) μέτρον ύγρών, διότι έ
καστος τών έορταζόντων έπινε μίαν χόην  
οίνου πρός άνάμνησιν τής εις ’Αθήνας έλεύ- 
σεως τοΰ Όρέστου. Έπί τής βασιλείας ώς 
λέγετα ι τοΰ Πανδίονος ή κατ’ άλλους  τοΰ 
Δημοφώντος, ό υιός τοΰ ’Αγαμέμνονος Όρέ- 
στης, φονεύσας τήν μητέρα του, κατέφυγεν  
εις ’Αθήνας διά νά καθαρισθή. Συνέπεσε δέ 
τότε οί ’Αθηναίοι νά έορτάζωσι πρός τιμήν  
τοΰ Βάκχου τά  λεγόμενα Αήναια, καθ’ ά πί- 
νοντες οίνον, όλοι έκ τοΰ αύτοΰ αγγείου έ- 
τίμων τόν τής μέθης θεόν Βάκχον. Ό βασι
λεύς τών Άθηναίίον, δεχθείς τόν πρόσφυγα, 
διέταξε τότε νά πίνη έκαστος άπό ιδιαίτερον 
άγγεΐον, διά νά μή μολυνθώσι. 11 ρός άνά- 
μνησιν λοιπόν τοΰ συμβάντος τούτου οί ’Α 
θηναίοι έπειτα ήγον τάς Χόας, καθ’ άς έλε- 
είνώς έμεθύσκοντο, άμυλλόμενοι τ ις νά πίη 
περισσότερον τοΰ άλλου, μηδ’ αύτών τών δι~ 
δασκάλων των έξαιρουμένων, οίτινες ώνο.αά- 
ζοντο σοφισταί, καί οί όποιοι ύπερέβησαν 
τούς άλλους εις τήν κρεπάλην, ώς φαίνεται 
έκ τών εξής στοίχων τοΰ Εύρυπίδου.

Ιοφιστιας, κάκιστε, καί χ ο ώ ν  δ έ ε ι
Τών μισθοδόρων κούκ άδείπνων Ιν τρυφήι

'Π τρίτη τής εορτής ήμερα εκαλείτο Χύτροι? 
διότι κατ’ αύτήν έφερον εις τήν αγοράν χύ_



Tf ας πλήρεις σπόρων. Κ α τ ’ αυτήν τήν ημέ
ραν έτελοΰντο αγώνες καί παριστάνοντο κω- 
μωδίαι καί οστις ένίκα έγράφετο πολ ίτης, μ ή 
ων πριν τοιοΰτος. Κ ατά  τάς τρεΐς ημέρας 
τής  έορτής ταΰτης, ή ας, ώς είπομεν, έωρ- 
τάζετο προς τιμήν τοΰ Βάκχου, οί δοΰλοι έ- 
Οεωροΰντο ελεύθερο», καί συνευωχοΰντο μετά  
τών κυρίων των ο̂ ς ίσο». "Ησαν δέ οί δοΰλοι 
ϊότε εις ’Αθήνας καί εις δλον τόν κόσμον, 
Cyt ύπηρέται μισθωτοί, ώς σήμερον κατά συν

ήθειαν όνομάζονται ουτοι δούλοι, ά λ λ α  ήγο- 
ρασμένοι (σκλάβοι), καί εργαζόμενοι εις τούς  
άγρούς, εις τάς οικίας καί εις τά εργαστή
ρια προς ώφελος τών κυρίων των, Οεωρούν- 
των τήν γεωργίαν, τό εμπόρων καί τάς τέ- 
χνας ώς ανελεύθερων άνΟρώπων ενασχολή
σεις. Τάς τρεΐς λοιπόν τής έορτής ταύτης  
ημέρας, οί δοΰ7.οι ουτοι έλάμβανον όλί^ην 
άνεσιν, άμα δμως έτελείωνον, οί κήρυκες ήρ- 
χιζον νά φωνάζωσι «Θύραζε, Κάρες, ούκ ετι
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"Ενη και Νέα.

ΡΩΜΑΪΚΗ
8η Ιναλενδών *εβρουαρίου.
7η » »
6η » »
5η » »
ίη  » »
3η » »

Π ρο » »
Καλένδαι Φεβρουάριου. 

4η ΪΝ Ονων »
3η » »

ΓΙρο » »
Λόναι »

8η Ίδών »
7η » »
6η » »
5η » »
4η » »
3 η » 8

Προ » »
ΊδοΙ »

16η Καλενδών Μαρτ.
15η 
1 4η 
13η 
15η 
12η 
ΙΙη  
10 η 
9η 
8η

’ ΛνΟεστήρια,» δηλαδή, εςοι όοΰλοι, οεν είναι 
πλέον ΆνΟεστήρια. Ώνόμαζον δέ τούς δού
λους Κάρας διότι ώς επί τό πλεΐστον έκ τής  
Καρίας εφερον ανθρώπους καί έπώλουν αυ
τούς εις Ε λλάδα . Κατά τήν εορτήν ταύτην  
έσ:εφον τά  τριετή βρέφη tcov μέ άνθη, ώς 
έκ τοΰ οποίον ίσως καί ώνομάσΟη αΰτη ’ΑνΟε- 
στήρια.

Κατά τάς ημέρας ταύτας έγίνοντο εις τούς 
Δελφούς, π ρ ώ το ν  μέν άνά έννεαετίαν, έπειτα

I δέ άνά πενταετίαν, οί Πυθικοί λεγόμενοι α
γώνες, προς μνήμην τής  νίκης τοΰ Οεοΰ ’Α 
πόλλωνος κατά τοΰ Πυθίου δράκοντος. Οί 

ί άγώνες ήσαν ποιητικοί, μουσικοί καί σώμα- 
ί τικοί, οί δέ νικώντες έλάμβανον βραβεΐον 
ί στέφανον δάφνης έκ τοΰ ναοΰ τοΰ έν Δελφοις 
| ’Απόλλωνος ή έκ τοΰ Παρνασοΰ. Θέμα τοΰ 
| διαγωνίσματος παρεΐχεν ή κατά τοΰ δράκον- 

τος μάχη τοΰ ’Απόλλωνος, ή νίκη του, καί 
ί τά  προς αύτόν πρέποντα εγκώμια.


