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ΚΕΦΑΛ Α ΙΟΝ 1.

’Αστρονομία τών κατοίκων τής Σελήνης.
Α'.

’Ενώ έν τφ καθ’ ήμάς περιφανεϊ καί έπιπολαίω κο
σμώ, τώ τοσοΰτον προσκειμένω τή λατρεία τών εμ
φάσεων, επικρατεί ή έξις τοΰ προσκλίνειν πρό τοϋ 
μεγαλείου καί νε'μειν μέν τά πρωτεία τοϊς μεγάλοις 
καί ίσχυροϊς, έπιλανθάνεσθαι δέ τών άδυνατων καί 
ταπεινών, ήμεϊς άπαναινόμενοι τό όλέθριον παρά
δειγμα, άρχόμεθα τοΰ θεάματος άπό τίνος τών μέ
τριων τής φύσεως σκηνών.

Πριν ό’ ή άποστώμεν τέλεον άπό τής γηίνης σφαί
ρας καί τών γήινων, μέλλομεν νά έπισκεφθώμεν τήν 
ύποτελή, τήν ύπήκοον, ή, γενναιοφρονε'στερον είπεϊν, 
τήν γείτονα, τήν σύμμαχον ήμϊν. Άπό μακροτάτων 
χρόνων ό δορυφόρος ούτος, οια άγρυπνος φρουρός, 
περί τό ήμέτερον περιπολεΐ άνάκτορον, ούδεπώποτ’ έ- 
πιτρέψας έαυτώ τήν έλαχίστην παρέκκλισιν, λησμο
σύνην, ή αμέλειαν πρός αύτόν άφοσιούσθω τοίνυν ή 
πρώτη ήμών έπίσκεψιςίΈστι δ’ούτος άςυγείτων χώρα, 
κράτος σύνορον ήμϊν, ένθα τηλεγράφημα ήόύνατο νά 
έκπεμφθή καί οθεν ή άπάντησις έν όλίγαις τής ώρας 
στιγμαϊς θά μετεδίδετο ήμϊν οθεν αθέμιτον κρίνον- 
τες τήν άγνοιαν περί τής παρόχθιου ήμϊν ταύτης νή
σου, άποβώμεν έπί τόν αστέρα καί άναπτύξωμεν τό 
άμφίβληστρον τών έρευνών ήμών έπί τήν επίπεδον 
ή ορεινήν, ήρεμον ή κακουμένην χώραν, ήν ή Μοίρα 
έπέκλωσε τοϊς κυρίοις Σεληναίοις είς κατοικίαν.

■Άλλά πριν ή έρωτήσωμεν τούς τής Σελήνης κα
τοίκους περί τε τών αστρονομικών αύτών συστημά
των καί περί τής έπιδόσεως τών έπιστημών παρ’ αύ- 
τοϊς, διατελοΰμεν, ώς γε ήμϊν δοκεϊ, άπ’ άρχής έν 
τή αύτή θέσει, έν οία καί ό Μακβέθ, δτε πρός τάς 
μαγίσσας άπηύθυνε τήν παράδοξον έρώτησίν ; ύφί- 
στασθε τάχα ; Όθεν δπως έπαρκέσωμεν είς τάς άπο- 

ρίας τών δισταζόντων τυχόν περί τής ύπάρξεως τών 
Σεληναίων, μέλλομεν νά προτείνωμεν τούτοις τήν έν 
λόγω έρώτησίν, έπί τή εύαρέστω έλπίδι δτι θ’ άκού- 
σωμ.εν αύτούς σύμπαντας μια φωνή άποκρινομένους 
διά τοΰ Καρτεσιανού ένθυμήματος: CogilO 6PgD Sum 
ήτοι Νοοΰμεν άρα ύπάρχομεν. — Ρητέον έν παρο'δφ, 
περί τής Καρτεσιανής μεταφυσικής προκειμένου, δτι 
οί τής Σελήνης κάτοικοι δυνατόν πάντως καί νά ύφί- 
στανται καί νά ώσι βέβαιοι περί τής εαυτών ύπάρ
ξεως, καν μή εύπορώσιν είς τήν διατύπωσιν τοΰ 
κατά λογικήν συλλογισμού CogitO ergo Sum.

Έάν δμως, παρά τήν χαρακτηριστικωτάτην καί 
πληρέστατα ικανοποιητικήν τής τοΰ Καρτεσίου συν- 
ειδήσεως ταύτην άπάντησιν, αστρονόμοι τινές, έτι 
περαιτέρω βαίνοντες, ήθελον νά έρωτήσωσιν άφελώς 
τούς Σεληναίους, άν ή τωόντι αληθές δτι δύνανται 
βιοΰν έν τόπω τοιούτφ, ένθα αδύνατον ν’ άνακαλυ- 
φθή ή έλαχίστη σταγών ϋδατος, ή ν’ άκριβωθή ίχνος 
καί τής κουφοτάτης ατμόσφαιρας, προφρόνως μέν θά 
ύποβάλωμεν τό νέον τοΰτο έρώτημα, άλλ’ έρυθριών- 
τες πάντως άκούσομεν τούς τής Σελήνης οίκήτορας 
κακίζοντας ήμάς έπί τή παραβόλφ άςιώσει τοΰ κρί— 
νειν άλαζονικώς περί τοΰ κόσμου σύμπαντος κατά 
τό μέτρον τής άσθενείας ήμών, τοΰ ’ύπολαμβάνειν 
τήν έπίγειον ζωήν τύπον τής καθολικής ζωής καί 
τοΰ μετά πεισμονής δέχεσθαι ώς μονον άληθές δ,τι 
έν τώ στενφ τών ήμετέρων παρατηρήσεων κύκλφ 
προςπίπτει.

Μετά τόν δλως άδελφικόν καί πολλής τής ώφελείας 
πρόξενον τοϊς σπουδασταΐς τής φύσεως έλεγχον τοΰ
τον, ούαέτι τολμήσομεν διαμφισβητήσαι, πολλφ δ* 
ήττον άρνηθήναι τών κατοίκων τής Σελήνης την 
ΰπαρξιν τούναντίον ένστερνισάμενοι τήν ιδέαν τής 
άπειρου δυνάμεως, τής κατά πάσας τάς δυνατάς συν- 
θήκας παραγαγούσης μυριάδας ό'ν-ιων άπό τών άπω- 
τάτων τοΰ ήμετέρου κόσμου χρόνων, καθομολογή- 
σομεν τήν εξής μεγάλην άλήθειαν: Τά όντα γεννώνται 
έν έκάστω κόσμφ έν άμοιβαία σχέσει πρός τήν φυ
σιολογικήν αύτοΰ κατάστασιν.

Διορθούντες δέ μικρόν δσον τό άγαν ίσως έπιβλη- 
τικόν τής άποφάνσεως ήμών ταύτης ώς προς τους της 
Σελήνης κατοίκους, προστίθεμεν τά έξης. "Αν ή ο
ρατή τοΰ κόσμου αύτοΰ επιφάνεια μή ή ένδιαίτημα 
ζωής καί νοήσεως, τό έτερον ήμισφαίριον δυνατόν νά 
ή τοιοΰτον.Άν έν ταϊς σεληναίαις χωραις μή όιαλάμ-
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πη νυν ή ενέργεια καί ή ζωή, προήγοντο δμως άλ
λοτε, ή προαχθήσονται έν τώ μέλλοντι.1 * * * * * Οί άστέρες 
έδημιουργήθησαν δπως οίκώνται ώς τής ροδής οί κά
λυκες, δπως έζελιχθώσιν είς άνθη.

1 1 πχρχουσ«ν ίσως ευπρόσωποι τινες λόγοι υποτεί
νοντες οτι η Σελήνή, οικουμένη έν τφ παρελθόντι, άπό 
μακρών αιώνων Ιμεινεν έρημος κατοίκων. Δια μέν τής 
τηλεσκοπικής παρκτηρησεως φαίνεται αύτη ώσεί άστήρ,
αφ ου απετυρΟη η ζωη, η δέ θεωρία έμπεδοι* τό γεγονός
τούτο αποοεικνόουσα οτι ή σμιχρότης τού Σεληναίου 
κοσμου, η παντελής απουσία υγρών υδατωδών καί άτιχο- 
σφαίρας έπετάχυνε πάντως τήν άπόψυξιν αύτού μέχρι το- 
σούτου, ωττε η εγγενής αυτώ Θερμότης κατ’ άνάγκην
απώλετο δια τής έλευθέρας είς τό διάστημα άκτινοβολή-
σεως, πριν η η γη.νη θερμοκρασία ταπεινωθή άκόμη έφ’
ικανόν,^μόχρι^ τού επιτρέψαι τήν τού άνθρώπου οί'κησιν.
Ουδεν ήττον ημείς προφρόνως έμμένομεν τή θεωρί^, ήν έν 
τελεί τού κεφαλαίου τούτου τολμηρότερον ίσως είσάγομεν.

Ή Σελήνη είνε μικρός τις πλανήτης, δεχόμενος 
παρά τού ήλίου έν ίση έπιφανεία τήν αύτήν θερμότητος 
καί φωτός ποσότητα, δσην καί ή Γή. ΊΙ διάμετρος 
αύτής είνε ίση πρός 780 λεύγας, 4 χιλι άμετρα δυνα- 
μένης τής λεύγης, ούτως, ώστε ό όγκος αύτής έλατ- 
τούται τού τής Γής κατά 4 9 φοράς· ή δέ μάζα είνε 
τό 8-4 τής γηίνης μάζης καί ή πυκνότης τά | τής 
γηίνης πυκνότητας. Στρέφεται 8ε περί τήν Γήν έν 
τροχιά άφεστώση ήμών περί τάς G0 γήινους ακτίνας, 
ήτοι 96,700 λεύγας, προσεγγίζουσα κατά τό περί- 
γειον αύτής μέχρις 91,000 λευγών, άφισταμένη 
8ε πλέον ή 100,000 κατά τήν άπογειότητα. ΊΙ έν 
τή τροχιά ταύτη κίνησις αύτής περαίνεται είς 2 7 
ήμέρας, 7 ώρας, 43 πρώτα καί 1 1 δεύτερα λεπτά. 
Άλλά τόν αύτόν ή Σελήνη αναλίσκει χρόνον είς τό 
έκτελέσαι καί τήν ούρανίαν αύτής περιφοράν, μέχρις 
ου έπανέλθη άντικρυ τού αύτού άστέρος· έπειδή 8ε ή 
Γή έν τώ χρονικώ τούτω διαστήματι προύχώρησεν 
ήδη έπί ποσόν κατά τήν περί τόν ήλιον περιφοράν 
αύτής, ανάγκη ή Σελήνη νά διατρέξη δύω περίπου ή
μέρας πλειότερον, δπως άφίκηται είς τό αύτό σημείον 
άναφορικώς πρός τήν Γήν, τούθ’ δπερ άποτελεί τήν 
κατά σύνοδον αύτής περιφοράν ίσην πρός 29 ήμέρας, 
12 ώρας, 44 πρώτα καί 3 δεύτερα λεπτά.

Έκ 8ύω απαρτίζεται ή Σελήνη ήμισφαιρίων, λίαν 
άπ’ άλλήλων διακεκριμένων, ών αί συνθήκαι καί ώς 
προς ήμάς καί ώς πρός τόν σύμπαντα ίσως κόσμον 
δλως ανόμοιοι τυγχάνουσιν είσι 8ε ταύτα τό ορατόν 
καί τό αόρατον ήμισφαίριον. ’Ενώ δηλονότι δ δορυ
φόρος ήμών τήν αύτήν διηνεκώς προβάλλεται ήμϊν 
όψιν, ύφίσταται όπισθεν άλλο ήμισφαίριον δπεο καί 
εμεινε καί μενεϊ ίσως άείποτε άόρατον έκ τής Γής. 
Ούτως άρα ή πρόσοψις τής Σελήνης ήν άσπασίως έ- 
θεασατο εν αρχή ό προπάτωρ ήμών Άδάμ έν τώ 
επιγειω Παραδεισω (ειμη γε ο Παράδεισος ούτος έν 
αυτή ταυτη έκειτο τή Σελήνη καθάπερ δή σοφοί τινες 
ελληνισται επρεσβευσαν) ή πρόσοψις, λέγομεν, αύτη 
εσεται άπαραλλάκτως ή αύτή, ής τό κάλλος μέλλουσι 
προσατενίσαι ^ού τελευταίου άνθρώπου τά βλέαματα 
έν ταϊς έσχάταις τής άγωνίας τής Γής ήμέραις.

Εστω ούν ο λογος ημίν εν πρώτοις περί τών 

οίκούντων τό πρός ήμάς έστραμμένον ήμισφαίριον.
Ό Κέπλερος έν τή ΣεΛηναία ’Αβτρονομίφ αύτού 

άποκαλεί ύπογείους μέν Subvolves τούς Σεληναίους, 
τούς τό μέρος τούτο τής Σελήνης οίκούντας, άντι- 
γείονς 8ε Privolves τούς τό άντίθετον κατέχοντας. 
Αί προσηγορίαι αύται παράγονται παρά τό όνομα 
Volva (ή στρεφόμενη), δι’ ού άποκαλούσιν οί Σελη
ναίοι κατά τόν αύτόν αστρονόμον τήν Γήν. ^Συγγνώ
μών έστω τώ μεγάλω Κεπλέρω έπί τή αθώα αύτού 
φαντασιοκοπία δ άναμιμνησκόμενος μάλιστα τής 
ΆποχαΛύψτεώς τού Νεύτωνος καί τής Μιμήσεων τού 
Κορνηλίου). Πρός άποφυγήν τών περιφράσεων έστιν 
δτε ποιησόμεθα χρήσιν τών ονομάτων τούτων.

Οί ύπόγειοι Σεληναίοι βλέπουσι πάντα ς τού στε
ρεώματος τούς άστέρας, κινουμένους έξ άνατολών 
πρός δυσμάς περί άξονα, διίκνούμενον διά τού κέν
τρου τής Σεληναίας σφαίρας. ΊΙ κίνησις αύτη μετά 
τοσαύτης βραδυτήτος τελείται, ώστε δ παρερχόμε- 
νος άνά με'σον δύω άλληλοδιαδόχων έπιτολών ενός 
άστέρος χρόνος ίσούται πρός 27 ήμέρας καί 8 ώρας 
περίπου ούτως, ώστε ή φαινομένη ταχύτης τών α
στέρων καί αύτών προσέτι τών κατά τάς ίσημερινάς 
χώρας κειμένων, ήκιστα διαφέρει τής ταχύτητος τού 
καθ’ ήμάς Πολικού άστέρος. Οία βραδύτης παρεξετα- 
ζομένη πρός τήν σπουδήν, μεθ’ ής φαίνονται κινού
μενοι παρ’ ήμϊν, ένθκ δώδεκα ώραι άρκούσιν αύτοϊς 
είς τό διελάσαι δλόκληρον ήμισφαίριον !

Έτι βραδύτερα τελείται παρά τοϊς Σεληναίοις ή 
τού ήλίου κίνησις. ’Ενώ έπί τού Διός δύναταί τις διά 
τού οφθαλμού νά παρακολούθηση τήν πορείαν τής 
σκιάς, ήν δ άστήρ έκεϊνος παράγει, έπί τής Σελήνης 
τά πάντα φαίνονται στάσιμα* τοσούτον δέ νοχελώς 
τά πάντα περαίνονται, ώστε έπί τού ύψους τού ώ- 
ραίου όρους τού Άριστύλλου, τού κειμένου, ώς γνω
στόν, πρός δυσμ.άς τής Ύετώδους θαλάσσης, δύναταί 
τις νά ίδη τόν "Ηλιον καί μετά 1 0 λεπτά άπό τής 
δύσεως αύτού. Άν δ’ άναβήτε ύπεράνω τού Κλαβίου 
(58° Νοτ. πλάτους, 15° Άνατολ. μήκους) όρους δα
κτυλιοειδούς 7,091 μέτρων ύψους καί 227,129 μέ
τρων πλάτους, θέλετε ίδη τήν πεδιάδα ήρέμα έπιζο- 
φουμένην παρά τούς πόδας ύαών, ένώ έν πλήρει 
φωτί διατελείτε εϊσέτι. Παρά τοϊς κατοίκοις τής Σε
λήνης ο άστήρ τής ήμέρας άπαξ κατά μήνα άνατέλ- 
λει καί άπας έπίσης τού μηνός δύει, έξ ού προκύπτει 
οτι παρ’ αύτοϊς ή ήμέρα καί ή νύξ είσι δεκαπεντάκις 
περίπου μείζονες τών καθ’ ήμάς ήμερών καί νυκτών. 
Δεκαπενθήμερος ήμέρα καί δεκαπενθήμερος νύξ, ιδού 
νυχθήμερον λίαν παρέλκον καί σφοδρά άπεσχοινισμέ- 
ναι έναλλαγαί, πρός τάς ήμετέρας έξεις παρεξετα- 
ζόμεναι ! καί δμως δ κανών ούτος ισχύει παρά τοϊς 
Δορυφόροις, μακρών δηλονότι ήμερών καί έκτενών νυ
κτών. Πώς δ’ ήθέλομεν διατεθή, άν είς τόν όγδοον 
μετεβαίνομεν τού Ούρανού Δορυφόρον, ένθκ έκάστη 
ήμέρα καί έκάστη νύξ διαρκούσιν έπί τρεις καί ήμισυν 
μήνας, ή έν τίνι Οά διετελούμεν παραδόξω θέσει, άν 
έπεσκεπτόμεθα τόν τού Κρόνου Δακτύλιον ένθα μία 
ήμέρα καί μίκ νύξ έπί τριάκοντα παρατείνονται έτη ; 
Οια άνομοιότης μεταξύ τών δρων τής ήμετέρας ύ- 

πάρξεως καί τών κατά τούς άλλους κόσμους έπικρα- 
τούντων ! Οία δέ ποικιλία έν τοϊς στοιχείοις καί 
ταϊς λειτουργίαις τών οργανισμών ! Τίς οίδεν ; νΙσως 
έν τοϊς μυστηριώδεσι τού Κρόνου δακτυλίοις δ χρό
νος κατατέμνεται είς περιόδους ζωής καί εις περιό
δους θανάτου* ίσως κατά το πρώτον έτος τής επι
τολής τού ήλίου τά όντα, πανταχόθεν άναφυόμενα, 
κατάρχονται τού χρόνου τής ζώσης δραστηριότητας 
καί ίσως τά οργανικά έλατήρια χαλώνται κατά τό 
δέκατον πέμπτον έτος, έποχήν τού θανάτου, καθ’ ήν 
δλόκληρος ή φύσις συγκαθεύδει μετά τής έσχάτης 
τού ζωογόνου άστέρος άκτίνος ! Πεντεκαίδεκα έτη 
ζωής καί φωτός ! Πεντεκαίδεκα έτη θανάτου καί 
σκότους ! Τούτου δ’ ούτως εχοντος δ Κρόνος θά ήν 
άρα δ μέγας τού χρόνου υπουργός, δ αύστηρός διάνο· 
μεύς τού πολυτίμου καί άνεπιστρεπτεί παρερχομένου 
καιρού !

ΊΙ Σελήνη προσβάλλεται λοιπόν ύπδ τού Ήλίου 
έπί δεκαπέντε άλλεπαλλήλους ήμέρας καί επί πεντε
καίδεκα άλλας ήμέρας διάκειται έν τώ σκότει τής 
νυκτός. Έκ τού φαινομένου δέ τούτου προύκυψεν ή 
σκέψις δτι ή έπισώρευσις τών ηλιακών άκτίνων επί 
τοσούτον μακράν διάρκειαν ώφειλε πάντως νά παρα- 
γάγη ύπερβάθμιον θερμότητα, πολλώ ύπερτέραν τής 
τών φλο πρωτάτων ήμερών έπί τού γήινου ισημερι
νού. Τήν γνώμην ταύτην έςήνεγκεν δ κ. ’Ιωάννης 
Έρσχελος έν τώ συγγράμματι αύτού «Outlines ol 
Astronomy», ένθα λέγει δτι έν τή Σελήνη έ πίκρα- 
τεϊ πιθανώτατα θερμότης ύπερτέρα τής τού ζέοντος 
ύδατος. Άλλ’ ή άπουσία τού άτμοσφαιρικού περι
καλύμματος άπό τού ήμετέρου Δορυφόρου φαίνεται 
διακωλύουσα τήν συσσώρευσιν τοσούτου θερμογόνου* 
τούναντίον, έρημος τού άεριώδους περιειλήματος, ή 
σφαίρα αύτη άδυνατεϊ πάντως καί νά προσέλκυση 
καί νά διατηρήση έπί τής έαυτής επιφάνειας τήν ύπό 
τού ήλίου έκπεμπομένην αύτή θερμότητα, ήτις ελευ- 
θέρως^εκφεύγει δι’ άδιαλείπτου άκτινοβολήσεως. ΊΙ 
θεωρία αύτη μετέστησε τήν πλάστιγγα ύπέρ τού ψύ
χους ούτως, ώστε γενικώς παραδέχονται σήμερον δτι 
ή Σελήνη, τό ψυχρότατον ούσα τών σωμάτων τού 
στερεώματος, κέκτηται θερμοκρασίαν ού μόνον πα- 
γεράν τήν έπαφήν, άλλά καί ικανήν νά καταβιβάση 
τό θερμόμετρον 40 βαθμούς ύπό τό μηδέν. Έπί το
σούτον δέ προήλασαν άντιφροσύνης, μέχρι τού είπείν 
δτι ή ήαετέρα Φοίβη έκπέμπει δήθεν ψυχροποιούς ά- 
κτϊνας, ήτοι ψυχράν τινα θερμότητα· αύτός δ’ δ Ά- 
ραγώ έστιν δ καταχρησθείς τής παραδόξου ταύτης 
άποφάνσεως. Καί τά πειράματα δέ τού IschirnhailS- 
sen, τού La Hire καί τού Bongneur ύπεστήριζον τήν 
άονησιν τής Σεληναίας θερμότητος. Άλλ’ έφεξής καί 
παρά τήν δοξασίαν έκείνων δ Ιταλός Melloni άπο- 
δείξας τήν άναμφισβήτητον δράσιν τής θερμότητος 
αύτής, συγκεντρωθείσης διά μέσου μεγίστου φανού 
έπί εύαισθητοτάτου σκευάσματος, έκύρωσε τήν θερ- 
μαντικότητα τών σεληνιακών άκτίνων, άναλογούσαν 
περίπου κατά τόν Piazzi Smyth πρός θερμότητα, έκ
πεμπομένην ύπό λαμπάδος έξ άποστάσεως οκτώ 
μέτρων.

Οί Σεληναίοι, ώς ήμεϊς άρεσκόμεθα πιστεύοντεςΓ> 
παρά τό δίμηνον αύτών ήμερολόγιον άπολαύουσι το
σαύτης άκριβώς θερμότητος, δσης δ οργανισμός αύ
τών χρήζει* χωρίς δέ νά προβώμεν μέχρι τού ίσχυ- 
ρισθήναι μετά τού Huygens δτι έν τή αύτή διάκειν- 
ται καταστάσει, έν οία οί κατά τάς άκτάς τής 
’Ισλανδίας φαλαινοθήραι, πειθόμεθ’ απλώς δτι λίαν 
άνέτως έχουσιν έν τή γενετείρα χώρα ένδιαιτώμενοι.

Όμολογητέον έν τούτοις δτι δ ούρανός τής Σελή
νης θά έφαίνετο τά μάλα κατηφής ήμϊν μάλιστα τοϊς 
είθισμένοις είς πάσας τάς σκηνογραφίας τού καθ’ ήμάς 
περικαλλούς στερεώματος. Έλλειψις ποικιλοχρώμων 
νεφελών κατά τήν δύσιν τού βασιλικού άστέρος, ά
πουσία σκιών καί λυκόφωτος, έρημία συννέφων έν 
τώ ούρανώ ! αύτού τού ούρανού παντελής άφά- 
νεια ! τό αβρόν έκεϊνο κυανίζον, ή ήρέμα συγκιρνώ- 
μενον περιέχον, δπερ είς χαριεστάτας ποικιλλόμενον 
μορφάς έπιπετάννυται έπί τών ήμετέρων χωρών, 
άντικαθιστά άνω έκεϊ παμμέλαν καί στυγνόν άπει
ρον, κενόν άκαταμετρήτου βάθους, πένθιμον καταπέ
τασμα, ένθα δ οφθαλμός έντός άϊδίου μονοτονίας 
πλανάται.

Καί δμως ώ τών άποκρύφων τής φύσεως δωρημά
των ! τό άέρος καί παντός περιβλήματος έστερημέ- 
νον έκεϊνο στερέωμα τυγχάνει δ πλουσιώτατος τών 
έναστρων ούρανών, ύπέρ πάντας δέ τούς πλανήτας 
ή Σελήνη άπαοτίζει τόν έπιτηδειότατον τών σταθ
μών πρός έξερεύνησιν τών παντός μεγέθους άστέρων.
Έκεϊ δ Ήλιος, ούτε πρός τούς άλλους άστέρας. πο- 
λεμίως εχων, ούτε άπολύτως δεσπόζων έν έγωϊστι- 
κή λαμπηδόνι, έπιτρέπει (άδυνατών άλλως ποιεϊν) 
τοϊς εαυτού γείτοσι, τοϊς άλλοις βασιλεύσι τού δια- 
ςήματος, νά συνδεσπόζωσιν έν τώ αύτώ ςερεώματι εί 
καί δεύτεροι τήν τάξιν τυγχάνουσιν· ούτω δέ ήμέρας 
καί νυκτός οί άστέρες αύγάζουσιν έν τώ μέλανι ού
ρανώ, ήττον μέν σπινθηροβολούντες ^ή δσον έδώ, 
άλλ ήρεμαϊοι καί πολυαριθμότεροι.

Οί κάτοικοι τής Σελήνης βλέπουσιν έν τώ στερεώ- 
ματι αύτών άστρον γιγάντειον, διαρκώς άκίνητον 
έν τώ αύτώ υψει. ΊΙ σφαίρα αύτη φαίνεται αύτοϊς 
δωδεκάκις μείζων τής τού Ήλίου, διαφέρουσα κατά 
τούτο, δτι μόνη αύτή μεταξύ πάντων τών άλλων 
άστέρων μένει άείποτε άπηωρημένη έν τώαύτώ σημείω 
ύπέρ τάς κεφαλάς αύτών. Παριστα δ7 αύτοϊς, ώσπερ 
ή Σελήνη ήμών φάσεις, διατρεχούσας πάσας τάς 
βαθμολογίας άπό τής νέας μέχρι τής πλησιφαούς 
Γής. Τό άστρον τούτο, ώσπερ εφθημεν όνομάσαντες, 
έστιν ή Γή, ήν ήμεϊς οίκούμεν. Τών Σεληναίων οί μέν 
τό κεντρικόν μέρος οίκούντες έν τή μεσογείω λεκάνη 
τού δίσκου τής Σελήνης, βλέπουσι τήν ήμετέραν 
σφαίραν αίωρουμένην κατά τό ζενίθ αύτών καί διη
νεκώς έφισταμένην έν μέσω τού ένάστρου ούρανού. 
έκ δέ τών λοιπών, οί μέν βλέπουσιν αύτήν κατά 
τήν 70r'* τού ύψους μοίραν, οί δέ κατά τήν 45®, 
σχετικώς πρός τά μάλλον ή ήττον μεμακρυσμένα άπό 
τού κέντρου τού δρατού ημισφαιρίου σημεία, εν οίς 
διαιτώνται* οί δέ πρός τήν περιφέρειαν οίκούντες τού 
ήμισφαιρίου τούτου δρώσι τήν ήμετέραν σφαίραν πρός
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τον ορίζοντα έπι τών όρέων έδραζομένην* μικρόν 8’ 
άποτέρωθεν μόνον τό ήμισυ αύτής φαίνεται καί ετι 
άπωτέρω έν τώ μεταιχμίφ τού αντιθέτου Ημισφαι
ρίου δλως αόρατος καθίσταται ή Γή καί τούτο είς 
τό διηνεκές.

Ή Γή τυγχάνει πρός την Σελήνην θέαμα πολλώ 
περικαλλέστερον καί λυσιτελέστερον, η όσον ή Σελή
νη πρός ήμας· καί έάν οί ύπό rz/r Z^r Σεληναίοι έρ- 
μηνεύουσι τον τελεολογικόν νόμον μετ’ 'ίσης καί ήμεϊς 
προσωποληψίας, πολλώ ύπέρτερον ήμών κέκτηχται 
δικαίωμα τού θεωρεί ν τήν πλάσιν καί τής Γής συμ- 
περιλαμβανομένης έκ προνοίας ύπέρ εαυτών δημιουρ- 
γηθεϊσαν.

Ή Γή είνε γιγάντωσης σφαίρα έκπέμπουσα τρις- 
καίδεκα φοράς πλείον φώς, ή όσον ή Σελήνη προίη- 
σεν ήμίν, πλησιφαής ούσα. Στρεφομένη όέ περί έαυ- 
την έν τέσσαρσι καί ε’ίκοσιν ώραις, προφαίνει κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα πάντα τά τής έπιφανείας 
αύτής σημεία, ούσα, κατά γε τούτο, μεγαλοφρονε- 
στέρα τής Σελήνης, διαμενούσης αιωνίως κατά τό 
ήμισυ κεκρυμμένης. "Ενεκα δέ τής κινήσεως ταύτης 
ο Σεληναίος εύρίσκεται έν άστεροσκοπείφ άριστα κει- 
μένω πρός τήν έζερεύνησιν τού γηίνου δίσκου. ΊΙ θέ- 
σις αύτού τυγχάνει προτιμότερα τής τών τεσσάρων 
δορυφόρων τού Κρόνου, όποθεν δέν είνε δυνατόν νά 
παρατηρηθώ ολοσχερής τού πλανήτου ό δίσκος· διό 
δύναται νά κατόπτευα) τήν Γήν πληρέστερον, ή όσον 
ήμεϊς δυνάμεθα νά παρατηρώμεν οίονδήποτε τών τού 
ούρανού αστέρων.

θεωμένη έκ τής Σελήνης, ή Γή παρίσταται ύπό- 
χλωρος τήν χροιάν καθόλου, τό μέν ένεκα τής περι- 
καλυπτούσης τήν έπιφάνειαν αύτής μεγίστης ποσό- 
τητος ύδατος, τό δ’ ένεκα τών δασών τού Νέου κό
σμου καί τής ατμοσφαιρικής ύποχρώσεως· κατά δια
λείμματα όμως φαίνονται μεγάλαι κηλίδες φαιαί ή 
κίτριναι διατέμνουσαι τήν σφαίραν. Ιδού έν πρώτοις 
πρός άνατολάς τού γηίνου δίσκου τό έξαρμα τών 
Κορδιλιέρων, έχον τήν ιδέαν μακράς διατετμημένης 
λευκής γραμμής, καθάπερ παρίσταται έντεύθεν δια
κεκριμένη προς δυσμάς τού Θυελλώδους Ωκεανού ή 
τών Σεληνιακών Καρπαθίων άλυσις. Έν άντιθέσει 
πρός τήν ορεινήν ταύτην λοφιάν άνελίσσετ* έπί ώρας 
τινάς εύρεία άμαυρά κηλίς ύπόχλωρος μεγάλης έκτά- 
σεως, βαθυχρουστέρα τής πρός μεσημβρίαν τρίγωνο- 
ειδούς καί πράσινης κηλίδος· ή ζοφερά αύτη κηλίς 
είνε ο Μέγας Ωκεανός· έποντ’ έφεξής δύο φαιαί κη
λίδες, αϊτινες φαίνονται ώσεί άποτελούσαι μίαν μό
νην λίαν παρατεταμένην καί αύταί είσιν αί δύο τής 
Νέας Ζηλανδίας νήσοι. Είτα έμφανίζεται ή ωραία 
Αύστραλιανή ήπειρος διά μυρίων ποικιλλομένη χρω
μάτων καί άνωμάλως έσχημλτισμένη ώς έκ τών νή
σων τής Νέας Γουινέας, τού Βορνέου, τής ’Ιάβας καί 
τών Φιλιππινών. Συγχρόνως ανελίσσεται ή φαιόχρους 
’Ασία συνημμένη μετά τών λευκών τού πόλου στεπ- 
πών. Εφεξής προφαίνεται ή ’Αφρική, διατεμνομένη 
ύπό τής γαλακτόχρου αμμώδους ταινίας αύτής. Πρός 
άρκτον τής μεγάλης Σαχάρας φαίνεται μ κρά τις χλο
ερά κηλίς, διεσχισμένη πανταχόσε καί πλήρης 

κλαδώσεων είνε αύτη ή Μεσόγειος, ής ύπερθεν οξυ
δερκής οφθαλμός δυνατόν νά διακρίνη τήν ήμετέραν 
σχεδόν άόρατον μικράν Γαλλίαν. Στρεφόμενης τής 
σφαίρας έξαφανίζονται αί χέρσοι καί ή μεγάλη άμαυρά 
κηλίς τού’Ατλαντικού 'Ωκεανού κατάρχεται αυθις τής 
αύτής περιοδικότητος.Οί δέ Σεληναίοι,νωχελώς προς- 
βλέποντες διά τής σιωπηράς νυκτός τούς πρασίνους 
καί φαιούς τής Γής διασχηματισμούς, ούδ’ ύπο- 
πτεύουσι καν τούς αγώνας περί ους ένδιατρίβουσιν αί 
άπωκισμέναι ήμών έθνότητες.

ΊΙ Γή δύναται νά χρησιμεύση τοίς κατοίκοις τής 
Σελήνης ώς εμμονον ώρολόγιον καί τούτο δέν θά ή ή 
μόνη αύτής χρησιμότης. Ώς έκ τής αναλλοίωτου 
αύτής κινήσεως, τά σταθερά σημεία, τά δεικνύοντα 
τά διάφορα μήκη, άπεργάζονται τάς ώρας τού Σε
ληνιακού μεσημβρινού· έκαστη χώρα τής Γηίνης 
σφαίρας, άτε παρέχουσα ίδιάζουσαν άποψιν, δύνα
ται νά χρησιμεύση ώς σταθερόν σημείον ή δέ φυσική 
διαίρεσις θά ήν ό καταμερισμός ορατού ημισφαιρίου 
αύτής είς δύο ίσα μέρη καί ή έφεξής διαχάραξις τεσ
σάρων κυρίων μηκών τιθέμενων έκάστου είς έξάωρον 
απ’ άλλήλων άπόστασιν. "Εκαστον αύτών δαπανά 
είκοσιτέσσαρας ώρας έως ού έπανέλθη είς τόν Σελη
νιακόν μεσημβρινόν, έξ ού ώρμήθη· πρός γνώσιν δέ 
τής ώρας διά τής διαιρέσεως ταύτης, άν ποτέ ύπο- 
τεθή ότι οί Σεληναίοι έσχον τήν νοημοσύνην νά ποι- 
ώσι χρήσιν τού άστρονομικού καί φυσικού τούτου ώ- 
ρολογίου, τήν αύτήν μετέρχονται μέθοόον, ήν και 
ημείς, ότε όρίζομεν ότι κατά τήν 1 5, 30' μοίραν πρός 
άνατολάς το ώρολόγιον δείκνυσι μίαν ώραν, ήτοι δύο 
ώρας πλέον ή όσον δεικνύει έν τή μοίρα ύφ’ ήν δια- 
τελούμεν ένταύθα. Ούτω δ’ έφεξής δύνανται καί νά 
διαιρώσιν είς πολλοστά τό έξ είκοσιεννέα ήμερών 
συγκείμενον νυχθήμερον αύτών.

Αί φάσεις, άς ή Γή έπιδεικνύει τή Σελήνη δυνατόν 
επίσης νά χρησιμεύσωσιν είς τήν διάταξιν τού ημε
ρολογίου αύτών, είνε δ’ ένδεχόμενον ότι είσί τωόντι 
ή κυριωτάτη αύτού βάσις. Αί φάσεις αύται συμπλη- 
ρούσι τάς τής Σελήνης ύφ’ ήμών όρωμένας* ότε δη
λονότι εχομεν ήμείς πανσέληνον, οί Σεληναίοι βλέ- 
πουσι Νέαν Γήν, ότε δ’ έχομεν ήμεϊς νουμηνίαν αύτοί 
βλέπουσι πλήθουσαν Γήν, ούδ ύφίσταται έν τώ κόσμφ 
πληρεστέρα καί έμμονωτέρα ταύτης άμοιβαιότης.

Άλλ’ αί φάσεις τής Γής διαφέρουσιν ούσιωδώς τών 
τής Σελήνης, καθόσον ή έντασις αύτών (ούχί τό μέ
γεθος) ούδέ δίς κατά συνέχειαν έπαναλαμβάνεται 
ύπό τήν αύτήν ό'ψιν. Τό φαινόμενον τούτο είνε τά 
μάλα γήϊνον, τού δέ χαρακτήρας τών γηγενών πρό 
μακρού βεβαίως έλαβον πείραν οί Σεληναίοι. Ένφ 
παρ’ αύτοίς τά πάντα διατελούσιν ήρεμα, άπαράλ- 
λακτα, έμμονα, παρ’ήμίν τά πάντα εύμετάβολα τυγ- 
χάνουσιν παρά τήν άνομοιότητα τής άνταυγείας τών 
διαφόρων τής γηίνης σφαίρας μερών, πρασινίζουσαι 
ήπειροι, κυανόχροι θάλασσαι, κίτριναι έρημοι, πόλοι 
λευκοί, φαιόχροοι θαμνόφυτοι πεδιάδες, έν άδιαλείπτφ 
άλλοιώσει διατελούσιν. Αύτή ή άτμόσφαιρα, ενώ ή- 
μέραν τινά, καλυπτομένη ύπό νεφών, προπέμπει τή 
Σελήνη φώς λευκάζον ομοιόμορφον, τήν έπεσαν, 

ακραιφνώς διαυγής, έπιτρέπει ταϊς ήλιακαίς άκτϊσι 
νά προσπέσωσιν έπί τών έκμυζώντων αύτάς πρασίνων 
αντικειμένων καί παραυτίκα διατέμνεται ύπό κρο- 
κιδωτών όρέων καί ποικίλων ψηφιδωτών. Ούτω τό 
φώς, δπερ οί Σεληναίοι δέχονται έκ τής Γής, τό 
φώς, οπερ ήμείς καλούντες τεφρόχρουν, έπιγιγνώ- 
σκομεν έντεύθεν κατά τάς πρώτας τής νουμηνίας ή- 
μέρας, ποικίλλεται σταθερώς τήν έντασιν.

Έκ τής εύκινησίας ταύτης, έκ τής άενάου ποικι
λίας τής άπόψεως τής Γής όρμώμενοι, φρονούσιν ίσως 
οί Σεληναίοι ότι ή σφαίρα αύτη έρημος κατοίκων 
διατελεί. Τί δέ τωόντι θά καθίστα βασίμους τάς 
ύπέρ τής κατοικήσεως αύτής εικασίας αύτών; ένώ 
αύτοί κέκτηνται ςερέόν έδαφος, διά παντός σταθερόν, 
ούδέν τοιούτον έπί τής Γής βλέπουσι· λογικά δέ όντα 
θά ήδύναντο άρα νά βιώσιν έπί τού άτμοσφαιρικού 
στρώματος τού ολόκληρον τόν άστέρα διηνεκώς περι
καλύπτοντας ; Πίπτων τις Σεληναίος έν αύτω θ* άπε- 
πνίγετο πάντως· τί δέ έπί τής πρασίνης οθόνης, τής 
τό πλείστον τής Γής περιβρεχούσης, ή τίνα διήγον 
άν βίον έπί τών πλεονάκις τής ήμέρας έμφανιζομένων 
καί άφανιζομένων έκ περιτροπής νεφών ; Άλλως δ’ ή 
Γή μετά μεγίστης στροφοδινουμένη ταχυτήτος, είς 
πλείστην ύπόκειται τών οικείων στοιχείων άστά- 
θειαν ! Τό πολύ ήδύνατο τις ύπολαβείν ότι οί κά
τοικοι αύτής είσίν όντα κούφα διακατέχοντα άγνώ- 
στω τώ τροπω τήν μεσότητα μεταξύ δύω στοιχείων, 
ήτοι μονίμου καί άσταθούς· πώς νά πιστεύση τις 
είς τοιαύτας ύπάρξεις ; "Οθεν άν οί Σεληναίοι κρίνω- 
σιν όρθώς τά πράγματα, όσον ήμεϊς, προπαλαι κέ
κτηνται τήν βεβαιότητα, ότι ή Γή είνε άοίκητος.

Τοιαύτη έστιν έν άπλουστάτη σχεδιογραφίκ ή έπι- 
τροχάδην γενομένη έπισκόπησις τής πατρίδος τών 
ύπό τήν Γήν Σεληναίων. Ίίδη μεταβαίνομεν είς έπί- 
σκεψιν τής ύπό τών "Ακτιγείωκ Privolves οικουμένης 
άγνωστου χώρας.

ζΈπεται συνέχεια).

Η ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΤΙΒΕΡΙΟΥ1.

1 Ελεύθερα έκ τής Γερμανικής μετάφρασις Δ. Γ. 
Μοστράτου.

ΔΙΗΓΗΜΑ.

*Όλην τήν έσπέραν είχομεν διέλθει, καθήμενοι πρό 
τής εστίας καί συνδιαλεγομενοι περί τού άποθανόν- 
τος ήμών φίλου Γουλιέλμου Βέντσελ, τηρούντες άμα 
τόν άρχαϊον νόμον, μαλ'αριζεόΓ zor τετεΜυτηχότα. 
Θαυμάζων έβλεπον τόν φιλοξενούντα ήμάς, διότι ο
λίγα έλεγεν έν τή κοινή συνομιλία, εί καί ιδία φιλία 
συνεδέετο τώ άποθανόντι. Άλλ’ ότε έπερατώθη ή συ
νομιλία, έμεινα δέ μόνος έγώ παρ’ αύτω, έρριψε καί 
άλλους άνθρακας είς τό καϊον πύρ, εδωκέ μοι νέον σι- 
γάρον, άνήψε τό εαυτού, έκάπνισεν έπί τινα χρόνον 
σιγών καί σύννους, καί είτα διηγήσατό μοι τήν εξής 
ιστορίαν.

— Πρό όκτωκαίδεκα έτών διέτριβον έν 'Ρώμη· 

έκεί κατά πρώτον συνήντησα τώ Βέντσελ. Γνωρίσας: 
αύτόν, έν βραχεί είλκύσθην ύπό τού χαρακτήρος καΕ 
τής αξίας αύτού. Τούτο έκίνησε τον θαυμασμόν καί 
έμού αύτού* διότι έγώ μέν ήμην τότε σιωπηλός και 
δυςέντευκτος ονειροπόλος, έκείνος δ* είχε πάσας τάς 
ιδιοτροπίας, αϊτινες βραδύτερον κατέστησαν αυτόν 
προς πολλούς άνυπόφορον. ΤΙΊτο κυνικός, φιλοσκώμ- 
μων, ματαιόφρων, δηκτικός, άλλά καί οξυνούστα- 
τος. ΤΗτο μέν τότε είςέτι νέος, έν δέ τή λάμψει τής 
νεότητας πολλαί τών κακιών ήμών φαίνονται άλυ- 
πότεραι καί άβλαβέστεραι, ή όσον είνε. Άλλ’ δμως 
ό Βέντσελ είχε καί πλεονεκτήματα, εί δέ μή ή φιλία 
ήμών δέν θά ωρίμαζε τόσον πολύ. Ήτο εύθύς καί 
πιστός,άλλά καί παραδοξως ιδιότροπος. Περί τούτου 
ακριβώς θά σοί ομιλήσω. Ή πρός αύτόν αγάπη μου 
ούκ ολίγον έπήγαζε καί έκ τή; πεποιθήσεως ότι, εί 
καί ήτο ματαιόφρων, τόσον δμως συνησθάνετο τήν 
δυστροπίαν αύτοϋ, όσον καί οί άλλοι δέν ύπέφερον 
αύτήν. Τούτο διήγειρε τήν συμπάθειάν μου. Καί έν 
αύτή τή 'Ρώμη άείποτε έφαίνετο έν πάσι δυσχεραί- 
νων. Καί όαως έκών άκων ήττάτο ύπό τών εντυπώ
σεων ταύτης ή έκείνης τής καλλονής. Διότι ήτο καί 
λεπτός καί οξύς παρατηρητής· οσάκις δέ δέν ήτο 
δύςθυμος, τότε, χάρις είς τάς βασίμους αύτού γνώ
σεις καί τήν σπανίαν αύτού μνήμην, άνεδείκνυτο 
σφυρήλατος νούς καί πολυμαθέστατος καί ήδιστος 
ομιλητής.

Τών χρόνων έκείνων αί σημειώσεις μου βρίθουσι 
σοφών ιδεών καί έμβριθών γνωμών καί παραλληλι
σμών, άπερ πάντα είνε τού Βέντσελ πνευματική 
κτήσις.

Όσάκις έπί τών όρέων άφεύκτως συνηντώμεν ποι- 
μένι, χεϊρας καί πώγωνι έρείδοντε έπί μακρας καλαύ- 
ροπος, έμβλέποντι δέ ταυρηδόν, μελαντάτοις όμμα- 
σιν, ύπό πυκνήν καί συγκεχυμένην κόμην, τότε έγώ 
μέν άνεκήρυττον αύτόν πάγκαλον τού κόσμου παίδα, 
παρακαλών άμα τόν Βέντσελ νά περιμείνη, έως ού 
ταχέως ιχνογραφήσω τήν θαυμασίαν εικόνα· ό Βέν
τσελ όμως άπεστρέφετο έν άπεχθεία καί περιφρονήσει 
άπό τού μελαχρόου παιδός, καλών αύτόν μέν ρυπα
ρόν μορμολύκειον, έμέ δέ θηλυπρεπή ποιητήν τών 
άντιθαλάμων. Αιτία τούτου ήτο ή εξής. Τό κάλλος 
τής ’Ιταλίας, δηλούμενον έν τε τή φύσει καί έν τοϊς 
άνθ^ώποις αύτής, έλύπει καί έθλιβε τόν έμόν φίλον. 
Έγίνωσκε καί κατενοει οτι άπετέλει παραφωνίαν εν 
τή πληθύι έκείνη τερπνών καί ήδίστων αρμονιών, 
παν δέ πράγμα έν ’Ιταλία έφαίνετο λέγον αύτω.

«— Τί θά έδιδες έάν καί σύ ήσο όσον ήμεϊς φαι
δρός, άμέριμνος καί ήσυχος, άγαπητός καί ωραίος·,»

Τοιούτος ήτο ό έν τώ βάθει τής καρδίας αύτού 
πικρός καί οδυνηρός πόθος. "Ινα δέ κατανοήσης τόν 
πικρόν φθόνον, δν ένέβαλλε τώ δυστυχεί ή ιταλική 
γή, οφείλεις νά ένθυμηθής οπόσον ήτο δυςειδής. 
Τότε, τριακοντούτης ών, ήτο δυςειδέστερος ή βρα- 
δύτερον, γενόμενος πεντηκοντούτης. Διότι, έν τοσού- 
τοις έτεσιν, είχομεν συνηθίσει νομίζοντες σωκρατικούς 
καί έξοχους τούς χαρακτήρας τής άποτροπαίου σατυ
ρικής αύτού μορφής.
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Ή φιλία ήμών έπαγιούτο έπί μάλλον καί μάλ
λον, πολλάς δέ ώρας καθ’ έκάστην συνδιήγομεν. Ή- 
δισται τούτων ήσαν έκεϊναι, καθ’ άς έφιπποι διετρέ- 
χομεν τούς αγρούς. Ό χειμών είχεν έλθει· άλλ’ ο ή
λιος ήτο το'σον θερμός, όσον έν Γερμανία κατ’ ’Ιού
νιον μήνα. Οί λόφοι καί τά πεδία ήσαν ώς έν θέρει 
πράσινα, έν τή λάμψει χρυσού μεσημβρινού φωτός 
τού ιταλικού Νοεμβρίου.

Μια τών ημερών άνέβημεν τούς ίππους ήμών έπί 
τής πρό τού Λατερανού ποαζούσης πλατείας καί 
έξήλθομεν είς τήν πεδιάδα, έφ’ ής τό τού Κλαυδίου 
ύδραγωγεΐον νωχελώς έπεκτείνεται. Τό ύόραγωγεϊον 
έκεϊνο αληθώς είνε' που καί που τεθραυσμένον ύπό 
τό βάρος τοσούτων αιώνων.

Μετά μακράν πορείαν, εστημεν ού πόρρω τού Άλ- 
βάνου, πλησίον τού χθαμαλού έρειπίου* έδήσαμεν 
τούς ίππους έπί πλησίον φυόμενης συκής καί περιήλ- 
θομεν τά έρείπια. Παρά τήν ήλιοφώτιστον αύτών 
πλευράν εϊόομεν έν τή χλόη κοιμώμενον νεανίαν, έν 
ησυχία ύπό τήν κεφαλήν έχοντα σωρόν τινα χλοο- 
σκεπών λίθων. Παρ’ αύτώ εκεί ντο κενή θηρευτική 
πήρα καί παλαιόν πλήρες ιού πυροβόλον. Έκ τού βα- 
θε'ως αύτυύ ύπνου έκρίναμεν ότι μετά μακράν καί έ- 
πίμοχθον πορείαν, έπανέκαμψεν άνευ τίνος άγρας.

Κατά τήν τότε κλίσιν. καί τον χαρακτήρά μου, 
έξήτασα μή τοι ύπήρχε θελκτική τις, νεανική καί φυ
σική χάρις έν τή όλη θέσει τού κοιμωμένου νέου. 
Είχε τάς κνήμας συμπεπλεγμένας· ή άριστερά χειρ 
άνεπαύετο ύπό τόν αύχένα καί ή δεξιά έ'κειτο παρ’ 
αύτώ, έπί τής χλόης. Ό πώγων ήτο ανυψωμένος καί 
έφανέρου εύτραφή καί τέλειον λαιμόν* άλλ’ ό πίλος 
ήτο ύπέρ τούς οφθαλμούς, ούτω δ’ έκ τού προςώπου 
έφαίνετο μόνον τό στόμα καί ό πώγων. Ό χωρικός 
ιματισμός αύτού είχε τήδε κκκεϊσε ίχνη λεπτής ά- 
στικής έργασίας.

«— Ιδού, είπον πρώτος έγώ* ό ρωμαίος ούτος 
νεαρός χωρικός κατάκειται ώς άγαλμα».

Ό κοιμώμενος άνησύχως έκινήθη καί προήνεγκε 
λέςεις τινάς άκαταλήπτους. Ήμεϊς ίστάμεθχ πλησι- 
αίτατα, άνωθεν αύτού.

«— *Αγωμεν, είπον έγώ πάλιν, λαβών τόν βρα
χίονα τού Βέντσελ. Είνε άδικον νά ταράξωμεν τήν 
ησυχίαν αύτού».

Άλλ’ δ Βέντσελ δέν έκινήθη καί τότε παρετήρησα 
ότι ιδιαίτερόν τι είλκυσε τήν προςοχήν αύτού.

Ό κοιμώμενος αύτομάτως είχέ πως μεταβάλει 
τήν θέσιν αύτού, άνοίζας άμα τήν χεϊρα έκείνην, ή- 
τις άνεπαύετο έπί τής χλόης. Έν τή χειρί ταύτη 
ύπήρχε τι ώοειδές καί μελανωπόν, μέγεθος έχον 
ταμβακοθήκης.

«— Τί κρατεί ; ήρώτησα έγώ.
Ό Βέντσελ έκυψε, Γνα ίδη άκριβέστερον, άλλ’ ούδέ 

λέζιν είπε' μοι.
Ή ζωηρώς καί μεγαλοφώνως γενομένη έρώτησίς 

μου αφύπνισε τον κοιμώμενον, όςτις άνύψωσε τήν 
χεϊρα. Τότε έκ τού έν αύτή πράγματος ήστραψε μι
κρόν τι, άλλά λαμπρόν φώς.

«— Είνε πολύτιμος λίθος, είπεν ό Βέντσελ, προς- 

φάτως άνασκαφεϊσα καί είςέτι ύπό γής κεκαλυμμένη».
Ό νεαρός Ιταλός βραδέως ήγέρθη, άνύψωσε τόν 

εαυτού πίλον καί ήτένισεν ήμάς. Τρίψας τούς οφθαλ
μούς, προςέβλεψε τήν λίθον αύτού, είτα μηχανικώς 
έθηκε τήν χεϊρα είς τό θυλάκων καί έμειδίασε πρός 
ήμάς.

«—Πρέπει νά μάθω τί κρατεί», έψιθύρισεν ο Βέν
τσελ, όζέως άμα προςβλέψας τόν νεανίαν.

Ό Βέντσελ ήτο κκί νομισματολόγος, ώς τοιούτος 
δέ είχεν ήδη έπισκεφθή σύμπαντας τούς έν Ρώμη 
πωλητάς αρχαιοτήτων. Άλλ’ έν ταύταις ταϊς άρ- 
χαιότησιν ούτε κάλλος έζήτει, ούτε ιστορικήν αξίαν, 
άλλά μόνον καί μόνον τεχνικήν καί έπίμοχθον κατ
εργασίαν, είς ήν παραδόζως ήρκεϊτο.

« — Καλήν ημέραν, είπον έγώ τώ ίταλώ. Δέν ή- 
θέλομεν νά σέ’ταράξωμεν κατά τύχην διεβαίνομεν 
άπ’ εδώ».

Ό ’Ιταλός έκινήθη, ήγέρθη καί προςέβλεψεν ήμάς 
ύπό τούς μέλανας αύτού βοστρύχους, διαρκώς προς- 
μειδιών. Το μειδίαμα έκεϊνο ήτο παιδικόν, άφελέστα- 
τον, εύθύς δέ διελογίσθην μήπως ό πρό ήμών Ιταλός 
ήτο άμβλύς τόν νού?. Ήτο μέν νεαρός τήν ήλικίαν, 
άλλ* ούχί καί καθ’ αύτό νέος. Ειχετά όμματα μεγάλα 
καί σκοτεινά, εύμενή όμως καί ιλαρά. Τά χείλη ά- 
νοιγόμενα έδείκνυον λευκούς στερεούς οδόντας· τού 
προςώπου ή χροιά ήτο φαιά, μετά τίνος ώχρότη- 
τος. Ούλόθριξ κεφαλή έκάθητο έφ’ ύψηλού κκί εύ- 
ρυώμου σώματος, ούτω δ’ έφαίνετο έν γε'νει ώς κομ
ψός καί κόσμιος πλάνης, οίους συνήθως βλέπομεν έπί 
εικόνων ιταλικών χωρών.

« — Άλλά σήμερον δέν πρέπει άκόμη νά κοιμη- 
θής», είπεν ό Βέντσελ, δείξας τήν κενήν πήραν.

Ό νεανίας είδε τήν πήραν καί είτα τόν Βέντσελ 
κατά προςωπον ξέσκς δέ τήν κεφαλήν, είπε μετά μει
διάματος·

« — Άλλά δέν έζέρχομαι διά νά κυνηγώ. Λαμ
βάνω τό παλαιόν πυροβόλον, μόνον διά νά έχω τι 
είς τήν χεϊρα. Ό θειος μου καθ’ έκάστην γογγύζει^ 
διότι δέν γνωρίζω νά πράςω τι. ’Όταν λοιπόν μέ 
βλέπη μέ τό πυροβόλον, τότε νομίζει ότι τούλάχι- 
στον θά φέρω κάτι τι διά τό μαγειρεϊον. Άλλά δέν 
γνωρίζει ότι τό πυροβόλον είνε κατεστραμμένον. Καί 
έάν είχον πυρίτιδα καί μόλυβδον πάλιν δέν θά έπυ- 
ρυβόλει. Λοιπόν οσάκις μέ καταλάβη πείνα, τότε 
κοιμώμαι, έζαπλούμενος είς τήν χλόην».

Ταύτα είπών έστράφη καί είδε γελών τήν κλίνην, 
ήν πρό μικρού κατέλιπεν.

«— Άλλ’ ό θειος μου, είπε πάλιν, ποτέ δέν μ’ έ
ρωτά, τί φέρω έκ τής Θήρας. Είνε εύσεβής καί άγα- 
θος καί ζή μόνον μέ μαύρον άρτον καί κυάμους.»

«— Τίς είνε ο θειος σου ·,» ήρώτησα εγώ.
«— Ό πατήρ Γιρολάμος, έν Άριτσία.»
Ταύτα είπών, έθεώρησεν έπί μακρόν τούς πίλους 

ήμών καί τά μαστίγια, είτα ήρώτησε περί τής πο
ρείας ήμών καί τών ίππων, περί τών πρός μίσθωσιν 
αύτών δοθέντων χρημάτων καί έν τέλει έπλησίασε 
πρός τά ζώα, ίνα θωπεύση καί ψηλαφήση αύτά.

«—Ό άνθρωπος έχει άφεύκτως κειμήλιον έν τώ 

θυλακίω, είπεν ό Βέντσελ. Ίόέ, πάλιν τό έξάγει. 
Έδώ πλησίον τό. εύρεν. Ή γή τής Καμπανίας καλύ
πτει άκόμη άναριθμήτους θησαυρούς».

Έπλησιάσαμεν τον νέον ήμών φίλον καί δτε έ'στη- 
μεν παρ’ αύτόν, παιδικώς καί συγκεχυμένος γελών, 
έκρυψε τήν τήν λίθον φέρουσαν χεϊρα όπίσω είς τά 
νώτα. Τού Βέντσελ τό μέτωπον έρρρτιδώθη.

«—Ό άνθρωπος εΐνε β7άζ, είπεν άγανακτών. Νο
μίζει ότι θά τόν άφαιρέσωμεν τό πράγμά του προ- 
δοτικώς;»

«— Τί κρατείς είς τήν χεΐρά σου ; ήρώτησα έγώ 
φιλίως. Δυνάμεθα νά τό ίδωμεν ;»

«— Ποιαν χεϊρα θέλετε;» είπε γελών ό ’Ιταλός,
«— Τήν δεξιάν».
«— Τήν άριστεράν», είπεν ό Βέντσελ, ίδών τον 

έτερον διστάζοντα.
Ό Ιταλός είδεν ήμάς έ'τι διστάζων, άλλ’ είτα έ

δειξε τήν λίθον. Ό Βέντσελ έλαβεν αύτήν, άπέσμηξεν 
έπιμελώς διά τού ρινομάκτρου καί είτα προςήλωσεν 
έπ’ αύτής τούς μυωπάζοντας αύτού οφθαλμούς. Έγώ 
άνευ περιεργίας άνέμεινα τό αποτέλεσμα τής έρεύνης 
αύτού, παρατηρών έν τώ μεταξύ τόν άνεψιόν τού πα
τρός Γιρολάμου. Ό νεανίας έθεάτο σοβαρώς τον φί
λον μου, συσπών τάς όφρύς καί προφανώς τον νούν 
αύτού όλαις δυνάμεσι συμβουλευοαενος, όπως κατα- 
νοήση άμέσως τήν πάντως εύφρόσυνον γνώμην τού 
Βέντσελ περί τού είδους καί τής αξίας τής λίθου. 
Τότε κάγώ παρετήρησα ότι τήν όψιν τού Βέντσελ έ- 
φοινίκισε διέγερσις έπιθυμίας καί πάραυτα έκυψα έπί 
τής λίθου. Είχε περίπου μέγεθος μέν κκί σχήμα μι
κρού ώού άλεκτορίδος, χρώμα δέ ώχρόφαιον, κεκα
λυμμένη έν μέρει ύπό στερεάς, άχρόου λεπίόος χαί 
πλήρης ανωμαλιών έπί τής έπιφανείας. Ό Βέντσελ 
άντέταξε καρτερικήν σιγήν πρός πάσας μου τάς έρω- 
τήσεις, ούδόλως ταρασσόμενος έν τώ ξέειν, στιλβούν 
καί σμήχειν τήν λίθον. Έν τέλει ήρώτησε ξηρώς καί 
άδιαφόρως·

«—Πού τήν εύρες;»
«— Τήν εύρον έκεϊ, μακράν, έν τή γή».
Καί ό νεανίας, σχεδόν περιδεής, έκίνησε τήν δεξιάν 

πρός τά πρόσω, ίνα λάβη πάλιν τόν θησαυρόν αύτού. 
Ό Βέντσελ έδίστασέ πως, είτα όμως έθηκε τήν λίθον 
είς τήν χεϊρα τού κυρίου αύτής, ύποκρινάμενος τήν 
φυσικήν αύτού έντελεστάτην άδιαφορίαν. Ό Ιταλός 
μετά προςοχής ένέβλεψεν είς τήν λίθον, περιέστρεψεν 
αύτήν καί είτα έκρυψε πάλιν όπίσω είς τά νώτα. Α
φελές μειδίαμα έφάνη αύθις περί τούς λευκούς αύτού 
οδόντας.

«— Τοιαύτη τύχη ούδέ μετά αιώνας δύναται νά 
έπανέλθγι», έτονθόρυσέ μοι ό Βέντσελ ήσύχως.

«— Λοιπόν όμίλησον ! Τί είνε ή λίθος αύτη ;, ή
ρώτησα έγώ, άνυπομόνως.

«— Σιώπα ! Δέν τολμώ νά τό είπω, άν καί ό άν
θρωπος άγνοή τήν Γερμανικήν. Τό πράγμα είνε θαυ- 
μ,άσιον, έάν όρθώς τό διέκρινα. Καί δμ<ος ήλίθιος 
πλάνης έχει τό πρώτον έπ’ αύτού δικαίωμα. Τί νά 
πράξωμεν τώρα ; Μετά χαράς θά έθραυον τό κρανίον 
του διά τού κοντακίου τού παλαιού πυροβόλου του.»

«— Φρονώ ότι σοί πωλεϊ τήν λίθον, έάν δώσης 
τά άρκούντα χρήματα.»

«— Τά άρκούντα ! ’Α, ά !· Καί τί γνωρίζει άν 
άρκή, ή μή άρκή ; Τί γνωρίζει άν είνε τοπάζιον ή 
πέτρα απλή ;»

«— Καί είνε τοπάζιον ;»
«— Κλείε τό στόμα κκί μή λέγε τι διά τού ονό

ματος του. Ό άνθρωπος πρέπει νά τό πωλήση ώς ά- 
πλούν χάλικα* τούτο συμφέρει. Έρώτησον πού εύρε 
τήν λίθον.»

Ήρώτησα τόν Ιταλόν, δςτις διηγήσατο λίαν προ- 
θύμως καί διαρκώς μειδιών πανθ’ όσα ήθέλομεν νά 
μ.άθωμεν.Τή ήμερα έκείνη ανακαλύψει πρόςφατα 
ίχνη κεραυνού έν παλαιά, έρημική ιτέα. Τώ 5ντι, ο 
καιρός έπί εβδομάδα δλην ήτο άσυνήθως αύχμώδης 
κα: πρό τινων ήμερών βαρεία λαϊλαψ είχεν έκραγή. 
Ό 'Ιταλός εύρε τό δένδρον σχεδόν κατεσχισμένον καί 
τήν περί τήν ρίζαν γήν βαθέως διερρηγμένην. Ό κε
ραυνός διήνοιξε κάθετον οπήν, ώς εί είχεν έμπηχθή 
βέλος είς τό έδαφος.

«— Δέν γνωρίζω πώς εφθχσα έκεϊ, έξηχολούθει 
λέγων άλλ’ έν ω έβλεπον είς τήν οπήν, έθηκα είς 
αύτήν τόν σωλήνα τού παλαιού μου πυροβόλου. Τότε 
είς τό βάθος έκρουσκ σκληρόν τι σώμα. Έκρουσα καί 
πάλιν καί ήχησεν ώς μέταλλον. Ά ! είπον κατ’ έ- 
μαυτον, κάτι είνε έκεϊ κεκρυμμε'νον καί πρέπει νά το 
έξετάσω. Διά πλατείας σχίζης, έκ τής ιτέας, έζεσα 
κκί έσκαψα, καί μετά ήμίσειαν ώραν, έπίασα μικρόν, 
τετοιαυιένον, σιδηοούν κιβώτιον άλλ’ ήτο τόσο? σε- 
σαθρωμένον, ώςτε είς μέρη τινά αί χεΐρές μου τό 
συνεπίεσαν. Έσω ύπήρχεν υγρά γή καί τινα έλάσμα- 
τα σιδήρου, πλήρη ιού. ’Ίσως προήρχοντο έκ τίνος 
ριπιδίου. Είτα εύρον τούτον τόν λίθον καί τίποτε άλ
λο. Τό θρκυσθέν κιβώτιον άφήκα έκεϊ καί έκράτησα 
μόνον τούτο. ECCO ! ^ΆΙού/^»

Ό Βέντσελ πάλιν έλαβε τήν λίθον* άνακινήσας 
τούς ώμους έν άκρα περιφρονήσει. Άλλ’ ο νέος ήμών 
φίλος έβεβαίου ότι ήτο τούλάχιστον χιλιετής καί ότι 
ό ’Ιούλιος Καϊσαρ έφερεν αύτόν είς τό εαυτού στέμμα.

«— Ό Ιούλιος Καϊσαρ δέν έφόρει στέμμα, άγα- 
πητέ μοι φίλε, ύπέλαβεν ο Βέντσελ φιλοφρονως κκί 
εύμενώς. Δύναται νά είνε χιλίων έτών, άλλά δύναται 
νά είνε έπίσης καλός καί δέκα έτών άν είνε. Δύναται 
νά είνε πυρίτης, δύναται νά είνε καί ..... άχάτης. 
Τούτο δέν γνωρίζω. Θέλεις όπωςδήποτε νά τόν πω- 
λήσης ;»

Ταύτα λέγων τρις έρριψεν είς τά άνω τήν λίθον 
καί πάλιν έλαβεν αύτήν.

«— Νομίζω ότι έχει μεγάλη? άζίαν, άπεκρίνατο 
ό Έν ταύτη τή χώρα καθ’ έκάστην εύρί-
σκονται πολύτιμα πράγματα* διατί νά μή λάβω 
καί ένώ άπαξ τήν εύτυχίαν, ώς τόσοι άλλοι, νά 
εύρω κάτι καλόν ; Διατί ό κεραυνός έκτύπησεν έ
κεϊνο τό δένδρον καί όχι άλλο ; Διότι ό προστάτης 
μου, ό άγιος Άγγελος διηύθυνεν αύτόν χάριν έμού».

"Ωςτε ό ’Ιταλός δέν ήτο τόσον άφελής, όσον ήμΐν 
έφαίνετο.

«— Άν άληθώς θέλης τήν λίθον, ιίπον έγώ τω
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Βέντσελ, δός αύτώ δ τι προαιρείσαι καί νά τελείωση 
τό πράγμα».

α— Νά τελείωση«τό πράγμα ! ειπεν ό Βέντσελ.... 
Τούτο εύκόλως λε'γεται !........»

Έδίστασεν επί τινα χρόνον, είτα S’ οριστικός εθη- 
κε την λίθον είς τόν κόλπον αύτού, έξήγαγε βαλάν- 
τιον καί βραδέως ερριψε δέκα αργυρά σκούδα, άλλε- 
παλλήλως είς την χλόην πεσόντα. Ό * Αγγελος (ού
τως έλέγετο ό Ιταλός), έβλεπε μέν αύτά πίπτοντα, 
δέν έκινήθη δμως πρός σύναζιν αύτών. Άλλ’ ήστρα- 
πτον ήδη οί οφθαλμοί αύτού, ένδομύχως όέ άπλό- 
της καί πανουργία ήρξαντο συζητούσαι «Νά τό πω- 
λήσω η νά μη τό πωλήσω ;»

Ό μικρός αργυρούς σωρός έθελγεν αύτόν, ήθελεν 
δμως καί νά μη άπατηθή έν τη πωλήσει. Προςε'βλε- 
ψε τόν Βέντσελ τόσον ίκετικώς, ώςτε έγώ συνεκινη- 
θην δλως. Καί αύτός δ Βέντσελ δέν έμεινε ψυχρός, 
διότι μετά βραχύν δισταγμόν, ερριψε καί έτερον ηχη
ρόν σκούδον έπί τών λοιπών. Ό Άγγελος άνέπνευ- 
σεν έκ βαθέων, άλλ’ ό φίλος μου άμέσως άπεστράφη 
καί έθηκε τόν πόδα είς τόν αναβολέα. Μετ’ ολίγον 
άμφότεροι έκαθήσαμεν έπί τών ίππων καί δ Άγγελος 
ίστατο ακίνητος, βλέπων τό χρυσίον.

«— Άρκούσιν ;», ηροίτησεν ό Βέντσελ ξηρώς.
Ό ’Ιταλός έμειδίασε παραδόξως.
«—Έχετε καλήν συνείδησιν ;» ηρώτησε κατά 

τρόπον, δλως αντίθετον πρός την τέως αφελή αυτού 
συμπεριφοράν.

«— ’Αναίσχυντε ! έφώνησεν δ Βέντσελ, οθοπορ- 
φυρος τήν μορφήν. Τί σοι μέλει ή συνείδησίς μου ;»

Καί κεντήσας τόν ίππον, ταχέως έμακρύνθη, έχων 
έν τώ θύλακι ήσφαλισμένην τήν λίθον. Έγώ προςη- 
γόρευσα τον Άγγελον, νεύων τή χειρί χαί ήκολού- 
θησα βραδύτερον. Μετά τινα χρόνον, είδον πρός τά 
όπίσω. Ό Ιταλός είςέτι εμενεν έν τώ αύτώ τόπω 
καί έβλεπε πρός ήμάς. Ώς έφαίνετο δέν είχεν έτι έγ- 
γίσει τό χρυσίον.

Φωνήσας πρός τόν φίλον μου, έσπευσα παρ’ αύτώ 
καί σιωπών συνηκολούθουν. Σκεπτόμενος έπί τή πρω- 
τοφανεΖ ταύτη αγορά καί πωλήσει, έβλεπον τό πράγ 
μα ώς μή όρθώς γενόμενον. Ό Βέντσελ περί πο>λού 
έποιείτο τήν κτήσιν τής λίθου, έπίσης καί ο Άγγε- 
λος* δέκα δέ σκούδα καί εν έτι πρός, ήτο εύτελής 
άμοιβή διά πράγμα πολυτιμότατον ένί τών δύο. Μό
λις καί μετά βίας έπεισα έμαυτόν δτι ο Γουλιέλμος 
Βέντσελ, δ άλλως αύστηράς χρηστότητος άνήρ, είχε 
παρασυρθή είς άγοράν, χρείαν έχουσαν πασης άλ
λης ή φιλοτέχνου έξηγήσεως καί δικαιολογίας. Έν 
τελεί έδωκε τήν έξήγησιν, σχεδόν άγανακτών καί 
θυμούμενος, διότι σαφώς ένόει δτι ή λογική αύτού
είχε τι τό αστείον.

«— Αοιπόν δμίλει ! είπε σφοδρώς* είπέ τώρα, 
πρός θεού !................ Γνωρίζω τί διαλογίζεσαι- δτι
ήπάτησα τόν σκαιόν εκείνον δέν έχει ουτω ; Καί
τώρα δέν είμαι, είμή πρώτης τάξεως άπατεών...... , „ ,αγ
Άλλ’ άκουσον ούδένα έλεγχον αισθάνομαι δτι ήγό- 
ρασα τήν λίθον τόσον εύτελώς. Έπρεπεν ή δέκα 
σκούδα νά προςενέγκω, ή τίποτε. Μικρόν τι περισ

σότερον, θά ήνοιγε τούς κοιμωμένους οφθαλμούς τού 
ανθρώπου. Αοιπόν είς τό θυλάκιον, μετά πάσαν σκέ- 
ψιν, καί δικαίως ! Είς τόν ηλίθιον, τοιούτον θησαυ
ρόν ούδ’ ήμίσειαν ώραν ακόμη έπρεπε νάφήσωμεν. 
Τις οίδε τί θάέγίνετο. Διά τούτο έσωσα τό κειμή- 
λιον, χάριν τής τέχνης, τής έπιστήμης καί τού κα
λού ».

«— Φίλε μου !....» άντεϊπον έγώ.
«—Άψες!», είπε πάλιν μεθ’ ορμής. «Γνωρίζω, 

γνωρίζω............ 'Ολόκληρον δμως τήν τιμήν δέν ήδυ-
νάμην νά προςενέγκω· διότι πού θά εΰρισκον δέκα- 
κιςχίλια σκούδα προς έξώνησιν αθύρματος ; Καί άν 
άπεφάσιζον νά δώσω έκατόν σκούδα, τότε βεβαίως δ 
ζωγραφικός καί βλιτομάμμας φίλος θά ένόει τό 
πράγμα καί θά έκράτε» τήν λίθον στερεώς. Θά έζήτει 
καιρόν ίνα συλλογισθή καί τάχιστα θά έτρεχε είς τό 
χωρίον αύτού, πρός τόν πανούργον γηραιόν ιερέα, τόν 
θειον αύτού Γιρολάμον. Αύτός θά προσεκάλει είς 
συνέδριον τούς σοφούς τού χωρίου καί ίσως θάπεφά- 
σιζον νά ύπάγωσιν είς 'Ρώμην καί νά συμβουλευθώσι 
τόν κύριον Καστελλάνην ή τόν διευθυντήν τών 
βασιλικών άνασκαφών. Ίσως πονηρά τις άλώπηξ θά 
ώσφραίνετο τό πράγμα καί θά έψιθύριζε τώ πατρ^ 
Γιρολάμω δτι δ κομψός ανεψιός αύτού ώς έκ θαύματο^ 
έγένετο πλούσιος καί περίβλεπτος, δυνάμενος νά συ_ 
ξευχθή καί κόμησσάν τινα. Τότε λοιπόν τί θά έκέρ_ 
δαινον έγώ διά τόν κόπον μου;»

«—Άλλά............ »αντέκρουσα έγώ.
«—Άς λείπη τό αλλά», είπε διακόπτων με. 

Ιδού, φίλε μου- έγώ έκρινα πολλώ λογικώτερον. Ή 
λίθος έγένετο κτήμά μου· δ συνετός * Αγγελος άντί 
τών χρημάτων δύναται νά διέλθη εύφροσύνως τέσ- 
σαρας εβδομάδας καί είτα πάλιν πρός χάριν μου νά 
κοιμηθή. Περισσότερον χρυσίον θά διέφθειρεν αύτόν. 
Πλήν τούτων έσωσα καί τήν κόμησσάν, διότι πέπει- 
σμαι δτι μετά οκτώ ημέρας θά τήν έρράβδιζεν. Ουτω 
λοιπόν πάντα είνε έν άκρα τάξει καί αρμονία· σύ δέ 
μόνος, φίλε μου, λυπείσαι δι’αύτό ; Έγώ είμαι ή
συχος· ούτε πλουσιώτερος έγεινα, ούτε πτωχότερος. 
Δέν έγεινα πτωχότερος, διότι νομίζω δώρον τά έν
δεκα σκούδα, άπερ προσήνεγκα είς αγαθόν καί άκακον 
άνθρίοπον, δπως διέλθη εύάρεστόν τινα ήμέραν. Δέν 
έγεινα πλουσιώτερος, διότι ουόεποτε θά μεταβάλω 
είς χρήματα τήν λίθον. Ούτως ή τιμή μένει αλώ
βητος. Τό πράγμα είναι λίθος καί πλέον ούδέν. 
Τούτο δέ μόνον διανοούμαι έξ αύτής νά πορισθώ, νά 
βλέπω δήλον δτι τούς τεθαμβωμένους καί λάμποντας 
οφθαλμούς έκείνων, πρός ούς θά δεικνύω τό αστρα- 
πηβολον κειμήλιον, διηγούμενος αύτοϊς οποίον τι είνε»

«— Καί τί κειμήλιον είνε έκεινο, δπερ προςβάλλει 
τήν ήθικήν τού ανθρώπου ;» ήρώτησα έγώ, εν ακρα 
αδημονία.

Ό Βέντσελ χαίρων έγέλα.
« — Υπομονή !» είπε, θείς τήν χείρα είς τόν έμόν 

βοαχίονα. Περίμενε νά σοι δείξω εσπεραν τινά υπο 
τόν λαμπτήρα σπιθηρίζουσαν τήν λίθον! Τότε αύτη 
θά σοι ε’ίπη οποίου πκεύματός εστικ............Άλλά
πρώτον πρέπει νά είμαι βέβαιος περί του πραγ- 

ματος», είπεν έν τέλει, διά μιας σοβαρός γενόμενος.
Κκτά την λοιπήν πρός τόν οίκον ήμών πορείαν 

ούδέν πλέον ε’ίπομεν. Μετ’ ολίγον άφικόμεθα. Κατά 
τάς έπομένας ημέρας ούδέποτε διέφευγε τήν διά- 
νοιάν μου τό είς τοσαύτας σκέψεις έμβαλόν με γε
γονός ............

Παρήλθον εβδομάδες καί δ Βέντσελ ούδόλως άπε- 
φασισε νά δείξη τήν λίθον πρός είδήμονά τινα τής 
τέχνης, ή τινα αρχαιολόγον. Προχείρως μάλλον διε- 
πυνθάνετο πώς καθαίρονται καλώς καί ανανεούνται 
αί άρχαίκι λίθοι, ήγόραζε δέ τάναγκαίκ εργαλεία καί 
υγρά και εν τελεί εκλείσθη μετά τού θησαυρού αυτού. 
Ούδεμίαν έρώτησιν άπέτεινον κκί έντελώς άφήκκ 
αύτόν· πκρετήρουν δμως δτι δέν ένόμιζεν εαυτόν άπα- 
τηθέντα έν ταϊς προςδοκίαις αύτού. Έκκπνιζε καί 
έψαλλε μόνος, ως άθρωπος τυχών έν τέλει τής αγα
πητής αύτού γυναικός. 'Οσάκις δμως ήκουον ή έβλε
παν αύτόν, ή είκών τού Αγγέλου ένεφανίζετό μοι 
καί έβ>επον αύτόν κατόπιν ήμών όρώντα, δτε, 
δμοιοι πρός αρπκγας, έφεύγομεν μετά τού κειμηλίου 
αύτού.

Άπό μικρού χρόνου κατωκούμεν όμού έν ένί καί τώ 
αυτώ οίκ<ρ. Εσπέρα τινί, πορευόμενος πρός άνάπαυσιν, 
βλέπω τόν φίλον μου έν τώ κοιτώνί μου· έν τοσκύτη 
σπουδή καί βία άπέσεισέ με τού ύπνου, ώς εί έκκίε- 
το πάσα ή οικία. Ένόησα τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεως αύτού, πριν ή έκείνος άνοιξη τό στόμα. Τα
χέως περιεβλήθην τόν έπενδύτην μου καί ήκολούθησα 
αύτώ είς τό ίδιον δωμάτιον.

«— Δέν ήδυνήθην νά κρατήσω δι’ έμαυτόν μέχρι 
πρωίας τό έμόν θρίαμβον», είπε μετ’άγαλλιάσεως 
συγκρατουμένης. «Προ ολίγου έστίλβωσα αύτήν διά 
τελευταίαν φοράν· Ιδού, κεϊται έν πάση τή αύτο- 
κρατορική αύτής μεγαλοπρεπείς !»

Κκί ό'ντως έκειτο, ύπό τόν λαμπτήρα, έπί ποος- 
κεφαλαίου λευκού όλοσηρικού, σπινθηροβόλον, θαυ
μάσιου, χρυσούν τοπάζιον.

'Ο Βέντσελ έδωκέ μοι μεγεθυντικόν φακόν καί έ- 
κάθισέ με έπί τής προ τής τραπέζης κειμένης έδρας. 
Έθηκα τήν λίθον ύπό τόν φακόν. Έν μέσω τής ωο
ειδούς αύτής έπιφανείας είδον γυμνόν πρόςωπον, δπεο 
κατά πρώτον ύπέλαβον θεόν τινα τών παλαιών. 
Άλλ’ έπειτα διέκρινα τήν ύδρόγειον, τήν σφαίραν 
τής εξουσίας, έν τή έτέρκ προτεταμένη τής είκόνος 
χειρι* εν τή ετερζ ειδον το λεπτώς κατειργασμ,ένον 
αύτοκρατορικόν σκήπτρον καί έν τή κάτω χώρα τού 
μετώπου τό έκ δάφνης στέμμα. Περί τό έπίπεδον, 
καθ’ άπαν τό έλλειψοειδές χείλος, στέφανος έφαίνετο 
εκ πολκών συμπεπλεγμένων σωμάτων μ,κχητών, ίπ
πων καί αρμάτων, νεανιών κκί νεκνίδων. Ί’πέρ τήν 
κεφαλήν τής μεγάλης είκόνος, έσω τής κοίλης ύπέρ 
αύτήν ταινίας, ύπήρχεν έπιγραφή, λατινιστί λέγου- 
σα τάδε*

ΘΕΙΟΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΛΙΣΑΡ ΠΚΣΙΙΣ ΓΗΣ ΑΥΓΟΚΡΑΤΏ,Ρ.
Ό θειος Καϊσαρ [Τιβέριος», άνεφώνησα θαυ- 

μάσας, «ό αρχών πάσης γής !»
«— Ναί, αύτού τούτου είνε ή λ.θ^ς !» είπε μετ’ 

έμφάσεως ό φίλος μου Βέντσελ.

'Π λίθος ήτο τετμημένη μετά θαυμασίας τέχνης- 
0 ισΖυ?0’ μεγεθυντικός φακός έδείκνυέ μ.οι πάσαν 
μορφήν εν άκρα έντελεία- τοιαύτην έντέλειαν εύρί- 
σκεις μόνον έν τοϊς περιφήμοις τών αρχαίων μαρμα- 
ρίνοις αγάλμζσι. Πρός δέ, τό χρώμα τής λίθου είχεν 
άμεμπτον καθαρότητα· έν ώ δέ είχον αύτήν προ έμού,^ 
εν πάση αύτής τή μεγαλοπρεπεία, τό μέγεθος αύτής 
εφκινετο μοι σχεδόν μ.υθώδες. Τώ όντιήτο κειμήλιον 
κειμηλίων καί θησαυρός απείρου άξίας.

((—Δεν ήςιζε λοιπόν νά έγερθής τής κλίνης καί νά 
γνωρίσης έδώ τόν αύτοκράτορα Τιβέριον;» έφώνησεν 
ο Βέντσελ, τερπόμενος έπί τώ θαύμασμώ μου. «Γο- 
νάτισον, πυρρόθριξ βάρβαρε ! Τστασαι προ τού πα- 
νζσχύρου αρχοντος τού κόσμου ! .. Έν τέλει δέν ήγα- 
γον εις φώς τήν λαμπρότητα ταύτην, διά τών ρα
κών και μικρών ρινών μου καί διά πάντων τών ά- 
ποξεστικών εργαλείων μου ; Διέσχισα καί ήγκγον είς 
φώς πάσης αντοχράτορα. Δύνκσαι νά τό κατα- 
λάβης, φίλε μου ; Δέν πάλλεται ισχυρότερον ή καρ
διάς σου σήμερον ; Βεβαίως όχι δσον άρμόζει. Έδώ 
ό Καϊσαρ έφερε τήν λίθον (καί έδειξε τό στήθος αύ
τού), ού πόρρω τού ώμου· τό κειμήλιον περιεβάλλετο 
ύπο τετορευμένου χρυσού, περικυκλούμενον ύπο 
γαριτών, μεγάλων ώς κοκκύμηλα, ουτω δ’ έκράτει 
ήνωμένα άμφότερα τά άκρα τού χρυσοπλέκτου αύτού 
μανόύου. Ητο ή πόρπη τής αύτοκρατορικής πορφύ
ρας. Τρέμε, ώ σκώληξ !» Καί λαβών τήν λίθον έθη- 
κεν εις τό στήθος μου. «Μήτε άντίστασιν, μήτε άλ
λά, μήτε λεπτολογίας· εί δέ μή άπό τούδε θά γείνω- 
μεν άσπονδοι εχθροί ! Θέλεις νά ερώτησης πώς γι- 
νώσκω πάντα ταύτα τόσον άκριβώς, αί ! Γινώσκω 
ταύτα, διότι δέν δύναται νά έχη άλλως. Ένόησας ! 
Τό κειμ.ήλιον τόσον είνε τιμαλφές, ώςτε δέν ήδύ- 
νατο νά χρησιμεύση είς άλλον σκοπόν. Είνε τό κάλ- 
λιστον τόρευμα σύμπαντος τού κόσμου. Καί μοι διη- 
γήθη πάντα τά άπόρρητα αύτού* κα^’ δλας ταύτας 
τάς έβόομάόας, έπί ώρας καθ’ έκάστην έψιθύριζεν 
εις τά ωτά μου κλασικά λατινικά !»

«— Σοι διηγήθη καί πώς κατήντησεν είς τό σι- 
δηρούν κιβώτιον καί ύπό τήν παλαιάν ιτέαν ;»

« — Βεβαίως, καί πολλώ πλείονα* πολλώ πλείονα 
δσων νύν δύναμαι νά σοι έπαναλάβω. Έπί τού πα
ρόντος άρκέσθητι θαυμάζων τό άπαράμιλλον αύτής 
κάλλος !»

«— *Οντως», είπον κάγώ έν τέλει, «είνε τό θαυ- 
μασιώτατον πάντων τών γνωστών τορευμάτων !» 
καίτοι δέν ήμην δσον ό φίλος μου πεπεισμένος δτ& 
άληθώς ο Αύτοκράτωρ Τιβέριος έφερε τήν λίθον.

Ό Βέντσελ έσίγησεν έπί τινα χρόνον. Είτα δέ 
είπε·

«—Πάντων τών'γνωστών ; Είπέ μάλλον πάντων 
τών άγνώστων ! Άλλ’ ούδείς περί τούτου πρέπει 
νά μάθη τι. Σοι έπιβάλλω ισόβιον σιγήν. Δέν θά 
όείζω τήν )ίθον είς άνθρώπου οφθαλμόν, πλήν τής 
μνηστής μου, έάν ποτέ τύχω τοιαύτης.»

Τής μνηστής αύτού ! Παράδοξος ιδέα ! Έγώ, σχε
δόν ώς οίκοθεν νοούμενον έφρόνουν δτι ό φίλος μου 
καθ’ άπαντα τόν βίον, θά εμενεν άνευ τού άγαθο^

29. 
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ήμίσεως, σχεδόν ώς δ Πέτρος Σλεμίλ1 άνευ τής σκιάς 
αύτού. Καί δμως, μετ’ ού πολύ δ χρόνος έμελλε νά 
μεταβάλτ] την έμήν δόκησιν !»

(Έπεται συνέχεια).

F. Meister.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ.

Κολεβρεοε.

« Μεταξύ τών ενόργανων δντων οί κολιβριοί είσι 
τά ώραιότατα καί μεγαλοπρεπέστατα τών πλασμά
των της φύσεως, ήτις έπροίκισε ταύτα μέ δλα τά 
δώρα, άτινα είς έκαστον πτηνόν μονομερώς έδώρησε. 
’Ελαφρότητα, ταχύτητα, εύκαμψίαν, εύφυίαν καί 
λαμπρόν πτέρωμα έχάρισεν η φύσις είς τά αγαπητά 
αύτής πλάσματα. Ό σμάραγδος, τό ρουβίνιον καί 
τό τοπάζιον άναπαρίστανται είς τά πτερά των, άτινα 
ποτέ σχεδόν δέν μολύνονται ύπό τού χώματος καθότι 
ταύτα σχεδόν σπανιότατα πατώσιν έπί τής γής, άλλ* 
ώς ίδέαι ιπτανται άπό δένδρου είς δένδοον καί άπό 
άνθους είς άνθος, διά τού οξέος καί λεπτού ράμφους 
των έκμυζώντα τό νέκταρ.»

Διά τοιούτων ζωηρών χρωμάτων περιγράφει δ Βυ- 
φών τά πτηνά ταύτα* καί τή άλήθεια δ τά δάση τής 
’Αμερικής περιηγούμενος εκπλήσσεται διά τήν ποικι
λίαν καί ωραιότητα τών χρωμάτων τών μικρών τού
των πλασμάτων, τά δποΐα ένεκα τής ταχύτητος τών 
κινήσεων των φαίνονται ώς σάπφειροι, σμάραγδοι 
καί ρουβίνια διά τού άέρος καί πρό τών οφθαλμών 
τού θεατού ριπτόμενα. Ή δέ επιστήμη μιμούμενη καί 
αυτή τήν φύσιν έν τή ποιητικοτητι αύτής έδωκεν είς 
τά γένη τών πτηνών τούτων δ,τι ιδανικόν καί ποιη
τικόν περιέχε.ξή Ελληνική μυθολογία* καί άλλα μέν 
έλαβον τό όνομα τού λαμπρού αρματηλάτου τού ή
λιου, τού Φαεθοντος, ετεραδε τά γλυκέα ονόματα τών 
Δρυάδων, Όρεάδων καί Νηρηίδων νυμφών είς άλλα 
δέ έδωκε τά ονόματα τών εύγενών πολυτίμων λίθων 
καλέσασα ταύτα Άμεθύστους, Σαπφείρους καί Το
πάζια.

Ιό μεγεθος τών πτηνών τούτων είναι διάφορον 
τινά έξ αύτών έχουσι μέγεθος μελίσσης ή καί βομβυ- 
λιού· τό ρύγχσς λεπτόν, οςύ, εύθύ ή καί καμπτόμε- 
νον, μακρόν δσον ή κεφαλή, ενίοτε δέ δσον καί τό 
μήκος τού κορμού, ώς είς τόν ένταύθα είκονιζόμε- 
νον ζιροφόροΓ (ensifer)· οί πόδες των είσί λευκό
τατοι καί τρυφερότατοι, τό δέ σχήμα τών πτερών 
περίεργον καί ποικίλον. *Αλλα μέν ώς άνδρεϊοι πόλε- 
μισταί φέρουσι λόφον έπί τής κεφαλής ύπερήφανον, 
έτερα δέ ένασμενίζονται είς ποικιλόχρουν περιδέραιον 
άλλα δέ φέρουσιν ούράν μακράν τελευτώσαν είς δύο 
ριπίδια.

Οί Κολιβριοί χαρακτηρίζουσι κυρίως τήν’Αμερικήν. 
ΜεχΡ1 τΐ/ός έπιστεύετο δτι τά τρυφερά ταύτα πλά-

1 "Ηρω; μυθιστορίας τού γερμανού ποιητού ChamissO.
Σ. Μ*

σματα ζώσι μόνον είς θερμά μέρη, καί δμως δ τά 
ύψηλότατα καί χιονοσκεπή τής ’Αμερικής όρη άνερ- 
χόμενος άπαντα καί έκεϊ τούς Κολιβριούς, είς μέρη

Δοκιμαστής ό ξιφοφόρος.
(Docimastes ensifer. Kolibris).

ένθα μόνον δ μέγιστος τών γυπών καί ορνέων δ 
Κόνδωρ έκτελεϊ τήν μεγαλοπρεπή αύτού πτήσιν. Έ
καστος δέ τόπος έχει καί τά ίδιάζοντα αύτώ γένη 

τών Κολιβριών άναλογως τών φυτών καί τών δένδρων 
τών έκεϊ φυομένων διότι τινά γένη έπιζητούσιν έν 
μόνον είδος άνθους, έτερα έτερον έπί τών δποίων ώρι- 
σμένα έντομα ζώσι. Τό Μεξικον, ώς περιέχον δια
φόρους τοποθεσίας, όρη ύψηλά καί χιονοσκεπή, κοι
λάδας βαθείας καί ποικιλίαν θερμοκρασίας, φαίνεται 
ιδιαζόντως πλασθέν πρός κατοικίαν τών πτηνών 
τούτων.

Τό περιεργότατον τών πτηνών τούτων είνε ή ίδιά- 
ζουσα πτήσις αύτών. Ό παρατηρητής έκπλήσσεται, 
λέγει δ Gould, προ τού μηχανισμού τής κινήσεως αύ
τών· δέν είναι ή ταχεία πτήσις τής Χελιδόνος, ήτις α
κίνητα έχουσχ τά πτερά χύνεται διά τού άέρος έκτε- 
λούσα τούς ώρκίους αύτής γύρους καί στροφάς. *11 
πτήσις αύτών είναι τρομώδης· τά μικρά καί λαμπρά 
πτερά των παίζουσι τόσον ταχέως κινούμενα, δταν τό 
πτηνόν αίωρεϊται ύπέρ άνθος τι, ώστε δ παρατηρητής 
δέν βλέπει άλλο είμή είϊός τι μικρά; ομίχλης είς τά 
πλάγια τού σώματος τού πτηνού.

Αί κινήσεις αύτών είναι ταχεϊαι καί άπότομοι. 
Πολλάκις μένουσιν έν τώ αέρι άκινητούντα είς έν ση- 
μεϊον, είτα δέ μέ τής άστραπής τό τάχος χάνονται 
άπό τών οφθαλμών τού παρατηρητού, δστις δυσκο
λεύεται νά διακρίνη άν είχε πρό τών οφθαλμών ψυχήν 
ή πτηνόν.

Οί φυσιοδϊφαι ύπό τού λαμπρού εξωτερικού ενδύ
ματος τών πτηνών τούτων παρασυρόμενοι έπίστευον 
δτι ταύτα ζώσι μ,όνον άπό τό νέκταρ τών άνθέων, 
τό δποϊον έκμυζώσι διά τής σωληνοειδούς γλώσσης 
των. Άκριβέστεραι δμως παρατηρήσεις καί πειράματα 
γενόμενα έπί συλληφθέντων κολιβριών άπέδειξαν δτι 
ταύτα δέν τρέφονται άπό μέλι καί ζάκχαριν μόνον, 
άλλά καί εκ μικρών μικρό τάτων κανθάρων, οίτινες 
ζητούντες αύτοί τών άνθέων τό νέκταρ γίνονται βορά 
εύπρόσδεκτος τών κολιβριών. νΟχι δέ μόνον τούς έπί 
τών άνθέων κανθάρους τρώγουσι, άλλά καί τούς έν 
τή άτμοσφαίρα ιπταμένους διά τής ταχείας κινήσεως 
καί τού μακρού ράμφους των συλλαμβάνουσι.

Σχεδόν πάντες οί κολιβριοί είσίν ημερόβιοι, τινές 
μέν τήν πρωίαν καί τήν εσπέραν, έτεροι δέ μόνον τήν 
μεσημβρίαν φαινόμενοι. Δένδρον άνθούν έπισύρει πολλά 
τοιαύτα πτηνά, ών έκαστον μένει έπί στιγμήν καί 
είτα άπέρχεται. Πολλάκις δέ σωρεύονται έπί ενός 
δένδρου τόση πληθύς αύτών προξενούντα τόσον θό
ρυβον, ώστε δ παρατηρητής νομίζει δτι σμήνος άγρι- 
ομελισσών έπέκάθισεν έπί τού δένδρου.

ΤΙ εύχάριστος δμως αυτή διατριβή πολλάκις δια- 
ταράσσεται ύπό τού φιλονε'κου καί έριστικού τών 
πτηνών τούτων πνεύματος. Είς κολιβριός λαβών 
κατοχήν ενός δένδρου φυλάττει τό κτήμά του μετά 
μεγίστης άστυνομικής έπιτηρήσεως μή έπιτρέπων 
είς ούδένα δμοιόν του νά πλησιάση αύτό, ούδέ φο
βείται νά προσβάλλτ) καί ά>λα μεγαλείτερα πτηνά 
ξένων γενών τρέπων αύτά είς φυγήν ώστε δ βίος 
αύτών άποτελεί σειράν έρίδων καί άληθών μονομα
χιών. Μόλις Κολιβριός τις άρχίση νά έρευνα άνθος 
τι άναζητών τήν τροφήν, καί ιδού έτερος, είς δν ή- 
ρεσε τό άνθος έπέρχεται δρομαίος ινα έκδιώξη τόν

πρώτον ή μάχη άρχεται, οί μαχηταί ώς έκ τής τα
χύτητος τών κινήσεών των μόλις φαίνονται. Τό 
πείσμα καί ή μανία των κορυφούται. Τό μήλον τής 
εριδος λησμονεϊται, αύτοί δέ μαχόμενοι γίνονται άφα- 

> - > rνεις εν τω αέρι.
Πρός τόν άνθρωπον δεικνύουσι μεγάλην εμπιστο

σύνην, πλησικζουσι πρός αύτόν καί τόν περιεργάζον
ται μετά περιέργειας.

Τάς φωλεάς των κτίζουσι πάντοτε σχεδόν όμοιο- 
μόρφους, κρεμαμένας έπί δένδρων ένθα γεννώσι δύο 
μόνον ώά.

Έν τή αιχμαλωσία δυσκόλως ζώσι· πολλοί περιη- 
γηταί διηγούνται δτι άμα συνέλαβον κολιβριόν μό
λις έλάμβκνον αύτόν άνά χεϊρας άμέσως άπέ- 
θνησκε τό πτηνόν, άλλοι δέ κλεισθέντες είς κλωβία 
άπέθνησκον έκεϊ, ούχί ένεκα έλλείψεως τροφής, άλλ’ 
ίσως έκ τού τρόαου δν ύφίσταντο κατά τήν αιχμα
λωσίαν.

Κολιβριοί α’χμαλωτισθέντες καί ζήσαντε; δεικνύου- 
σι μεγίστην άφοσίωσιν καί έμπιστοσύνην είς τον άν
θρωπον. Ό Gossen διηγείται δτι είχε δύο πτηνά 
τοιαύτα, τών δποίων το εν ήρχετο καί έκάθητο επί 
τών χειλέων του, είσήγε τήν γλώσσαν του εντός 
τού στόματός καί διηρεύνα τά έν αύτώ.

Μ. Ρ.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙίΤΗΜ. TON TEMKIITON TPJMJT0N.,

ΊΙ Αφροδίτης.

Περί τού φαινομένου τούτου δ διευθυντής τού έν 
Άθήναις ’Αστεροσκοπείου καί διακεκριμένος άστρονό- 
μος κ. Σμίθ δημοσ.εύει τάς έπομένα* παρατηρήσεις :

«Παρά προσδοκίαν, χθές, μεθ* δλην τήν κακοκαιρί
αν, ήτις έπεκράτει, καταπιπτούσης άπό πρωίας τής 
πρώτης ραγδαίας βροχής, δ ούρανός, περί ώραν 3 μ.μ. 
ήθρίασε πρός δυσμάς, καί κατωρθώθη νά παρατηρηθώ 
ή ’Αφροδίτη έν τώ ΤΙλίω. Καί είναι μέν άληθές, δτι 
άπηκριβωμένη παρατήρησις, κατά τήν άστρονομικήν 
τής λέξεως έννοιαν, δέν ήτο δυνατή, ένεκα τής με
γάλης άκαταστασίας τού άέρος, δμως έπετύχομεν 
πλείονα άποτελέσματα τών δσων έδει νά προ- 
σδοκώμεν. Τριών άστρονομικών οργάνων εγένετο 
χρήσις είς τάς παρατηρήσεις ταύτας. Έγω μεν εκ 
τού άνδήρου τής οικίας μου παρετήρουν διά τού έ- 
κατοντάκις μεγεθύνοντας τάντικείμενα τηλεσκοπίου, 
δπερ έπεμψέ μοι τώ 1880 ή έν Βερολίνω Άκαόήμεια 
πρός χρήσιν κατ’ οίκον, εύκολύνουσα ούτω τά μ.έγι- 
στα τάς εργασίας μου· διότι δέν είνε εύκολον νύν νά 
διαφυγή τήν προσοχήν άξιοπαρατήρητόν τι. Παρ’ εμοί 
δ’ έποιήσατο καί δ κ. Άλέξ. Wurlisch χρή^ν ηλια
κού τηλεσκοπίου, είκοσάκις μεγεθύνοντας τάντικεί- 
μενα. Έκ δέ τού ’Αστεροσκοπείου παρετήρει δ κύριος 
Δ. Κοκκίδης, καθηγητής, διά τού τηλεσκοπίου τού 
PlcBSSl. Εύθύς ώς ηραιώθησαν τά νέφη, έπλησίασεν ή
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ε’ίσοδος τής ’Αφροδίτης εις τόν δίσκον τοΰ ήλίου. Δι- 
ασζεδασθέντος δέ καί τίνος μικρού νέφους, είδον περί 
ώραν 3, 35' έμφανώς είσερχόμενον τόν πλανήτην. 
Μετά 1 7 λεπτά έπηκολούθησεν ή εσωτερική επαφή 
τοΰ πλανήτου μετά τοΰ ηλιακού δίσκου. Τό κύριον 
τούτο φαινόμενον παρετηρήθη μετά πού.λάς δυσχέρει
ας, ώς επεται :

ε/cv ωρ.
τον A AVurlich »

» Δ. Κ οκχί^αυ >

3,51.2 SC ΙΟΟχ,ς ueyiO. τον 5 ττοί-τχΑ.
3.53.3 » 2Οχ,ς » > 2 . .
3.53.1 » ΙΟΟχ,ς » » 6 » .

«Κατ’ άλλον δ’ ύπολογισμόν ;
3/2,4.

»'Όπως άν ή, ή συμφωνία είνε άρίστη. Έκ 30 κα~ 
ταμετρήσεων προκύπτει, δτι ή διάμετρος τής Αφρο
δίτης είναι = 65,2, πάντως κατά 2" μείζων, ένεκα 
τής ακαταστασίας του άε'ρος. Έπειδή δέό πλανήτης 
ή> εύκόλως ορατός πρό τοΰ ήλίου καί διά τηλεσκο
πίου τετράκις μεγεθύνοντος, επεται έκ τούτου, ότι θά 
ήτο ορατός καί διά γυμ.νοό οφθαλμού, ώς πράγματι 
παρετηρήθη έν έτει 1 7 69.

, »Ί1 ακολουθία τών άκριβώς ύπολονισθεισών δια
βάσεων τής ’Αφροδίτης έστίν ή επομένη· τών δ.αβά- 
σεων τούτων αί έξ πρώται παρετηοήθησαν ύπό τών 
άστρονο'μων ; 1631 Δεκεμβρίου 6. — 1639 Δεκεμ
βρίου 4. — 1761 Ιουνίου 5. — 1 769 ’Ιουνίου 3. 
— 187 4 Δεκεμβρίου 8. — 1882 Δεκεμβρίου 6. — 
2004 ’Ιουνίου 8.—2012 Ιουνίου 6.—21 17 Δεκεμ
βρίου 1 1. — 2125 Δεκεμβρίου 8. — 2247 Ιουνίου 
1 1 · — 2255 ’Ιουνίου 9. — 2360 Δεκεμβρίου 1 3. 
•— 2368 Δεκεμβρίου 10».

Έν Άθήναις, τγ, 25 Νοεμβρίου /7 Δεκεμβρίου 1882’ 

Dr. J. F. Julius Schmidt.

Μεγάλη πλήμμυρα τοΰ Σηκουάνα συμβάσα προ’ 
τινων ημερών επήνεγκε θλιβερά δυστυχήματα έν 
Γαλλίγ, περιγραφόμ.ενα ύπό τοΰ Γαλλικού τύπου. Ση
μαντικοί έρανοι ένεργοΰνται ύπέρ τών παθο'ντων, οϊ- 
τινες εισιν απειροπληθείς. ’Επειδή δέ τό κωυ.ικόν 
συμμίγνυται πολλάκις τώ τραγικω, είς τών άποστει- 
λάντων τήν συνδρομήναύτών είς τήν έπί τών βοηθη- 
μ.άτων επιτροπήν, περατοι ώς έξης τήν έπιστολήν 
του" «Λυπούμαι ότι ελαχίστην δύναμ.αι νά προσε- 
νε'γκω συνδρομήν, σταγόνα ΰδατος έντός ποταμού !»

— Έν Αονδ.νω τό περικαλλε'στατον θε'ατρον τής 
Άλχάμβρας εγένετο τή 8 Δεκεμβοίου παρανάλωμα 
τοΰ πυρο'ς· τό δυστύχημα συνέβη περί τήν ώραν 1 
μετά τό μ.εσονύκτιον, ύποτίθεται δ’ δτι πλεϊστοι δσοι 
άνθρωποι Θά έγίνοντο θύματα τής πυρκαϊας έάν αΰτη 
έξερρήγνυτο κατά τήν παράστασιν, καθ’ ήν παρευρί- 
σκοντο τρισχιλιοι περίπου θεαταί.

— Έν τή Γαλλική ’Ακαδημία έγένετο κατ’ αΰτάς 
εκλογή προς αντικατάστασήν δύο άποβιωσάντων 
μελών αύτής τών Charles Blanc καί de Champigny. 
Έξελέγησαν δέ οί κ. κ. Pailleron καί Ch- de Ma- 
zade. Ήδη ή ’Ακαδημία έχει πλήρεις καί τάς τεσ
σαράκοντα αύτής έδρας.

— Έν Παρισίοις πωλοΰσι νύν μικρά μηχανή- 
υ,ατα, δι’ ών δύναταί τις νά παράγτ] έν τή οικία 
αύτοΰ Φωταέριον (gaz) καί νά φωτίζη ταύτην έπαρκώς. 
ΊΙ πρός τούτο δαπάνη δέν ύπερβαίνει τά 20 εκατο
στά τοΰ φράγκου δι’ έκαστον κυβικόν μέτρον φωταε
ρίου.

— Νέον <ίρχυ.α τετράπράκτον έδημοσίευσεν άρτίως 
ό γνωστός μ.υθιστοριογράφος καί δραματουργός Βικτω- 
ριέν Σαρδού, ύπό τόν τίτλον «Fedora» διδαχθέν 
κατά πρώτον άπό τής σκηνής τοΰ Παρισινού θεάτρου 
τού Vaudeville τή 1 1 Δεκεμβρίου (ν). Ή σκηνή συμ
βαίνει έν 'Ρωσσία. Τό πρόσωπον τής ήρωίδος παρέ
στησε μετά τής συνήθους έπιτυχίας ή κ. Σάρα Δα- 
μαλά (Βερνάρ).

2τατιστεκά.—Γαλλική τις έφη.μερίς ύπολογί- 
ζει δτι όλος ό έν νομίσματι χρυσός ό απανταχού τής 
οικουμένης ευρισκόμενος έν κυκλοφορία ή κατατεθει
μένος έν ταϊς τραπέζαις συμποσοΰται είς λίρας 580, 
000,000. Έκ τού ολικού τούτου ποσού ή μέν Γαλ
λία κατέχει λίρ. 1 36,000,000, ή ’Αγγλία 126, 
000,000, ή Γερμανία 80,000,000, αί ΊΙνωμέναι 
Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής 92,000,000, ή 'Ισπανία 
30,400,000 καί ή 'Ολλανδία 800,000.

— Έν Λονδίνφ κατά τό παρελθόν έτος έφυλακί- 
σθησαν 1 79,206 άνθρωποι, έξ ών 60,840 άνδρες 
καί 20,221 γυναίκες δέν έγίνωσκον ούτε άνάγνωσιν, 
ούτε γραφήν.

— Τό σημαντικώτερον έμπόρευμα δπερ έξάγει ή 
Μ. Βρεττανία είσι τά έκ βάμβακος ύφάσματα καί 
νήμ.ατα. Ή άξια τούτων ύπολογίζεται κατά τό τε- 
λευταΐον έτος είς λίρ. 79,089,000. Είτα έρχεται ό 
σίδηρος καί ό χάλυψ, ών ή άξια συμποσοΰται είς λ. 
27,591,000.

— Κατά τό 184 5 ή Γαλλία παρήγαγε 9,250,000 
φιάλας οίνου Καμπανίτου, έξ ών 4,000,000 διά τό 
έμπο'ριον έξαγωγής. Ήδη παράγει 32 — 33,000,000 
φιάλας, έξ ών έξάγει 1 9—20,000,000. ΊΙ Γερμανία 
παράγει νύν 9,000,000 φιάλας έτησίως, έξ ών έξά- 
γει 2 έκατιμ δ.ά τήν ’Αγγλίαν καί 1 έκατομ. διά 
τήν ’Αμερικήν.

— Ό ολικός πληθυσμός τής Γής είνε 1.433,887, 
500, κατά τήν νέαν έκδοσιν τού γερμανικού στατι
στικού συγγράμματος «Bevolkerung der F.rde» τού 
έκδιδομένου περιοδικώς ύπό Behm καί Wagner. Έν 
τούτοις, πρό δύο έτών τό αύτό σύγγραμμα ύπελό- 
γιζε τόν πληθυσμόν τής γής είς 1,455,923,500, 
ώστε φαίνεται έλάττωσις αύτοΰ κατά 22,000,000 
έντός τής τελευταίας διετίας. ΊΙ φαινομένη αΰτη έ- 
λάττωσις προέρχεται έκ τούτου δτι οί έκδόται τοΰ 
συγγράμματος ^τούτου δέν είχον πρό διετίας θετικάς 
στατιστικάς πληροφορίας περί τοΰ πληθυσμού τής 
Σινικής Αύτοκρατορίας, δν είχον ύπολογίσει, έπί τή 
βάσει ύπερβολικών ειδήσεων, είς 430,000,000 ένφ 
ήδη έβεβαιώθησαν δτι δέν ύπερβαίνει τά 370 εκα
τομμύρια μεθ’ όλων τών άπ’ αύτής έξαρτωμένων 
χωρών.

------------ Κ33—--------

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
Το «ϊϊάτερ ήμ-ών» δοά στε’χων.

ιιΠάτερ ήμών αθάνατε, δ ών έν τοϊς ύψίστοις, 
υάγιασθήτω, παντουργέ, τδ θεϊον ονομά σου. 

»εις ών όέ παντεκούσιος έλθέτω βασιλεία' 
»χαί τδ παγχράτιστον τδ σδν θέλημα γενηθήτω 
»έν ο’υρανώ χαι έπί γής, χαρδιογνώστα ράνε. 
»τδν έπιούσιον ήμών άρτον άρτίως δίδου' 
»συγγνώμην παρεχόμενος ήμϊν τών έγχλημάτων 
■λχαι γαρ ήμεϊς άφίεμεν τήν έχθραν χαθ’ έχάστην 
»χαι μηδχμώς εις πειρασμόν ένέγχης ήμάς, σώτερ, 
»άλλά ήμας έρρύσατο (!) εχ τών τοΰ παμπόνηρου. 
»διά παντός, άθάνχτε, έστίν ή βασιλ,Ια 
υΣον τοό πατρδς χαίτου Ύ"ιοϋ χαι Πνεύματος Άγιου, 
ηή άόζα χαι ιΐύναμκ, ώ τριάς μοναρχία.»

(Έκ τοΰ ύπ’ αριθμόν 5624 Harl χειρογράφου τής ις' 
έκατονταετηρίδος τοΰ Βρετανικού Μουσείου (British Mu
seum).

Έν ΓαΛαζίω,
Ν. Δοςιος.

Ί-ύΤ 

Τήν άλγεινώς διατεθεϊσαν κοινήν γνώμ.ην τοΰ ’Ορ
θοδόξου πληρώματος ένεκα τής σφαλερής έκλογής 
πατριάρχου έν Ίεροσολύμοις άνεκούφισεν ή άπό τής 
παρελθούσης τετάρτης γνωσθεΐσα είδησις τής άκυ- 
ρώσεως αύτής ύπό τής Αύτοκρατορικής Κυβερνήσεως 
δυνάμει Αύτοκρατορικοΰ Διατάγματος. Τό γεγονός 
τούτο ήγγέλθη ήδη τώ τε Οίκουμενικώ Πατριαρ
χείο), τώ ένταύθα άντιπροσώπω τοΰ Πατρ. Θρόνου 
Ιεροσολύμων καί τώ έν τ·/) πόϊ<ει εκείνγ διοικητή,, 
καθοριζόμενου άμα δτι νέος κατάλογος ύποψηφίων 
δέον νά συνταχθή καί άποσταλή τγ Ύ. Πύλγ προς 
έπανάΰ.ηύιν τής έκλογής.

Ό νέος κατάλογος συνετάχθη ήδη ύπό τής έν Ίε- 
ροσολύμ,οις I. Συνόδου συνελθούσης αμέσως επι τού- 
τ<ρ, καθά τηλεγραφικώς άγγέλλεται, καί άποστέλλε- 
ται ένταύθα λίαν προσεχώς.

Τό γεγονός τής άκυρώσεως ούδείς δύναται υπολα- 
βεϊν ώς προηγούμενον θλιβερής έπεμβάσεως τής πο
λιτείας, καθόσον αύτός μόνος ό λόγος τής άνηλικιό 
τητος τοΰ έκλεχθέντος καθίστη παράβασιν τών κε- 
κανονισμένων διαπραχθεϊσαν ύπό τής εν Ιεροσολύμοις 
έκλογικής συνελεύσεως, παράβασιν έξηγοΰσαν καί δι- 
καιοΰσαν έπαρκώς τήν άκύρωσιν. Ούτος δέ καί μό
νος ό φόβος τής παραμειώσεως τών δικαιωμ,άτων τής 
Έκκλησίας ένέπνευσε καί τά ολίγα άρθρα, άτινα τινές, 
ή μάλλον μία καί μόνη σπουδαία έφημερίς έδημο- 
σίευσε συνηγορούσα ύπέρ διατηρήσεως τής εκλογής. 
Έννοοΰμεν τήν άξιόλογον έφημερίδα Σιων, Ύ,ς δμως |

ό συντάκτης, άνώτερος πάσης ύπονοίας μεροληψίας, 
έν τώ τελευταίω αύτής φύλλω -έξηγεϊται τούς λό
γους, δι’ ού; ύπέρ τής έκλογής άπεφήνατο, λόγους 
ούχί έπί τής έκτιμ.ήσεως τοΰ εκλεγέντος προσώπου 
έδραζομένους, άλλά κυρίως έπί τών φόβων, ούς ά
νωτέρω ύπεδείξαμεν. Έτι δέ ό τής Σιών ιεροπρεπής 
συντάκτης εύλογως παραπονεϊται δτι ούδείς έγραψεν 
αύτώ ίνα τόν διαφώτιση, περί τών πραγμάτων. «Έάν 
»τά πράγματα έχουσιν άληθώς, ώς διατείνονται 
ΜΟίκατά τής έκλογής διατεθέντες, λέγει πρός τούτοις 
»ό άρχιμανδρίτης κ. Λάτας, διακηρύττομεν καί ήμεϊς, 
»μεθ’ δσα έγράψαμ.εν ύπέρ τής έκλογής : Έρρέτω καί 
»ή έκλογή, έρρέτω καί ό Φώτιος».

Οΰτω, καί ό μόνος σπουδαίος συνήγορος τής έκλο
γής έσπευσε ν’ άποκηρύξγ ταύτην άμα πεισθείς περί 
τής γενικής κατ’ αύτής κατακραυγής.

Έλπίσωμεν ότι τά τελευταία άλγεινά καί άηδή 
άμα γεγονότα άποβήσονται εις πρακτικόν καί λυσι
τελές μάθημα τοϊς άρμοδίοις καί δτι έπιτυχής τις 
έκλογή προσώπου ικανού, σεβασμίου καί άξιοπρεποΰς 
εξαγνίσει τούς όπωσδήτοτε άμαρτήσαντας καί παρα- 
δώσει είς λήθην τάς προσφάτους παραπτώσεις τών 
έργατών τής άκυρωθείσης έκλογής.

Ό Ί’αρας.

’Σ τδ γαλανό νερδ 
ΊΙ'αράς ψαρεύει,

Τδ δίχτυ του ύγρο 
Περιμαζεύει.

Ή βάρχα ’σ τδ πλευρό 
Τδ ενα γέρνει,

Τδ χύμα τρυφερό 
λροσια τδν φέρνει.

Στράφτει γυαλιστερά 
Τδ πλεμματάχι,

Έδώ χ' έχει πήδα 
Ένα ψαοάχι.

Τά ψάρια του μέτρα 
Τό ’να χαι τ’ άλλο,

Και βλέπει σ’ τά μιχρά 
Κ' ένα μεγάλο.

Τδ πιάνει' τ’ εϊν' αυτό ;. . . 
λαχτυλιδάχι

’Στο στόμα τ’ ανοιχτό, 
Λίέ πετραόάχι!

Φωτιαίς ’σάν αστραπή 
Λυτό σκορπίζει

'Σάν τδ γοργδ χουπι 
Που πιτσυλίζει.
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Τά ψάρια του που.Ιεί 
Μέαα ’στην πό.ίι, 

"Εχουν θωριά κα.ίή
Τα πέρνουν δ.Ιοι.

Κ’ εκεί νά, μια φωνή. . .
Κήρυκας κράζει·

«Βασί.Ιισσ’ ή κα.Ιή 
» Λ'υτό προστάζει!

»'Εχασε το κα.Ιο
» Λακτυ.Ιιδάκι

»11ού ’φέρει ’στο μι/.ρό 
»Τό δακτυλάκι.

»Είχε ’στην κορυφή 
υΛιαμάντι ένα,

»Κ’ εις θήκη μια κρυφή 
η Κάτι γραμμένα.

»Βασί.ίισσ’ // κα.Ιή
»Π.Ιούτη θά δώση, 

»Είς οποίον τδχ’ εύρει
»Καί τ’ άποδώση.»

Και τότε ό ψ-αράς 
Εις τό πα.ίάτι

Τρέχει μετά χαρά·: 
Νά δώση κάτι.

— «Βασί.ίισσα μ’ ! αύτό 
»Είν’ τό χαμένο ;

» Ψάρι Λαχταριστό 
»Τδχει παρμένο.

»’Στο δίχτυ μου έγώ 
»Τδχω πιασμένο, 

» Στο στόμα του αυτό
»Τδχβ κρυμμένο.»

— «Λυτό είν’· ναί, αύτό! 
η’Τειά σου, ψαρά μου, 

»Πο.Ιυ σ’ ευχαριστώ, 
» Πα.Ι.Ιηκαριι μου.

»Τί θέΛεις ; θησαυρούς;
υΘέ.ίεις χρυσάφια ;

υΘέ.ίεις χρυσούς σταυρούς ; 
υθέ.Ιεις χωράφια ;

»Θέ.Ιει·: τιμή πο.Ι.Ιή ;
»Λόζα μεγάΛη ;

»"Η θέσι ύψη.ίή,
»'Ή φήμη ά.Ι.Ιη ;»

— «Βασί.άσσα κα.Ιή !
»Θέ.Γ άπό σένα, 

υ'Τπόθεσι μικρή
υΠο.Ι.ίή γιά ’μένα.

»Λέν θέ.Ιω θησαυρούς 
» Ούτε χρυσάφια,

»Ούτε χρυσοϋς σταυρούς
»Ούτε χωράφια.

»Λέν θέΛω ’γώ τιμή, 
»Λόζα μεγά.Ιη,

»"Η θέσι ύψ-η.Ιή, 
»"Ηφήμη ά.Ι.Ιη.

»Τό ψάρι τό τρανό
»Λ1οΰ έχει σχίσει

»Τό δίχτυ τό κα.Ιό· 
»Καί άν θε.Ιήση.

»ΒασίΛισσ’ ή κα.Ιή
»Νά μου τό π.Ιέθ,η, 

»Καί π.ίούτη καί τιμή 
Θά μέ παρέζη.»

Βασί.Ιισσ’ ή κα.Ιή
Τό δίχτυ π.ίέχει 

δίέ τήν χρυσή κΛωστή.
— ΆΙ.Ιη δέν έχει.—

Τό δίχτυ αυτός γερό 
Περιμαζεύει, 

Καί πά.Ιι ’στο νερό 
Ψαράς ψαρεύει.

Ιωάν. Δ. Τανταλιδης.

------ ——ΚΕ»-------------

Αί ΠΙΙΓΑΙ Tor ΑΟΥΝΑΒΕΩΧ.— Γνωστόταται μέν 
είσιν αί έκβολαί τοΰ Δουνάβεως, άλλ’ ούχί τοϊς πζσι 
γνωσταί καί αί πηγζί του «κυανού ποταμού», δν έμε- 
λοποίησεν ό Στράους. Ή μεγάλη αύτη καί άγάρ- 
ρους εύρωπαϊκή κέλευθος γεννζται ώς βρέφος, ήτοι 
εξέρχεται της πηγής αύτής ενός μόλις δακτύλου 
πάχος έχων έν τγ κωμοπόλει Δανάουες Σίγγεν, ε
παρχία τοΰ Σιγμαρίγγεν-Έσιγγεν, διαρρέει δ·.’ Ινός 
λαχανοκήπου, δν αρδεύει, είτα δέ βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον εύρυνόμενος έκτελεϊ τήν έκ 2790 χιλιομέτρων 
πορείαν αύτού καί σπεύδει νά έκβάλη εις τόν Εύ- 
ξεινον. Έν Βιένντ) διηγούνται τήν έπομένην σχετικήν 
τω Δουνάβει παράδοσιν. Πρό τίνος καιρού ιδιοκτήτης 
τοΰ λαχανοκήπου, έν’ώ πηγάζει ό Δούναβις, ήν ύπο- 
δηματοποιός τις, δστις κατεσκεύαζε τά ύποδήματα 
πάντοτε τοίς μετρητοις καί ούδέποτε έπί πιστώσει. 
Άλλ’ ημέραν τινά άπέστειλε ζεύγη ύποδηυ,άτων πρός 
τινας Βιενναίους, οΐτινες δέν έπλήρωσαν τό άντίτιμον. 
Τότε όργισθείς άπεφάσισε νά τούς έκδικηθή διακό
πτων τόν ρούν τού ποταμ.ού καί έπιφέρων λειψυδρίαν 
τή πόλει τής Βιέννης. — « Ά ! άνεκραύγασεν, οί 
Βιενναϊοι δέν μέ πληρώνουν ! Τώρα κ’ έγώ θά τούς 
κάμω ν’ άποθάνουν άπό τήν ό ίψαν !» — Καί ταύτα 
είπών έκάθισεν όργίλως έπί τής πηγής τού Δουνά
βεως ! — Τάνωτέρω άναφέρουσα Παρισινή τις έφη- 
μερίς εύχεται νά εύρεθή τις δπως καθίσν) καί έπί τής 
πηγής τού Σηκουάνα άπειλούντος τήν πόλιν τών Πα
ρισίων όιά πλημμύρας.

Μία συμ-δουλή.

Ύπό τόν τίτλον Μα συμβουλή καθ' έκάστην ό 
Figaro δημοσιεύει τήν έπομένην άξιοσύστατον φιλαν
θρωπικήν παραίνεσιν :

Έν ταϊς ημέρας ταύταις τού ψύχους καί ταϊς με- 
τέπειτζ δριμυτέραις τοΰ χειμώνας άλγεινόν έστι βλέ- 
πειν τάς άπορους γυναίκας καί τούς παϊδας μεταβαί- 
νοντας εις τό έ'ργον αύτών, μαστιγουμένους δέ ύπό 
τής παγετώδους πνοής τοϋ άνέμου καί μόνον μέσον 
θερμάνσεως τών κατερύθρων χειρών αύτών έχοντας το 
διά τής έκπνοής αύτών έμφύσημα έπί τών δακτύ
λων. Τών δυστυχών τούτων τάς στερήσεις δύνασθε 
έν μέρει νά θεραπεύσητε, ώ έράσμιαι άναγνώστριαι 1 
Έν ώρζ σχολής πλέξατε μ.αλλίνας περικνημίδας καί 
χειρόκτια ύπέρ τών άπορων παίδων. Έάν δώσητε 
αύτοϊς χρήματι;, ’ίσως μεταχειρισθώσι ταύτα ήττον 
έπωφελώς, διότι ό έν άπορίζ εύρισκόμενος είνε πολ
λάκις άμελής. Έν Λονδίνω, έν ταϊς αίθούσαις τών 
άνωτάτων τάξεων, καί καθ’ δλην τήν Αγγλίαν εν 
τοϊς μεγαλοπρεπεστάτοις οϊκοις θά ϊδητε τάς ύπερη- 
φάνους άριστοκράτιδας νά κρατώσιν άνά χεϊρας το 
διά τούς πτωχούς έργόχειρον. Δέν είνε περιττόν να 
προσθέσωμεν δτι καί αύτή ή μέλλουσα βασίλισσα τής 
Αγγλίας, ή πριγκηπέσσα τής Ούαλλίας, π.ίέκει 
κά-ίτστ.ν!

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Δικηγόρος τις έκ τών ήμετέρων έ'λεγεν έσχάτως 
ποός τινα πελάτην αύτού δστις έξετίθη τήν ύπόθεσίν 
του καί διά μακρών προσεπάθει ταύτοχρόνως ν’ άπο- 
δείξγ τήν άθωότητα αύτού :

— «Είπέ, άδελφέ, απλά καί καθαρά τήν ύπόθε
σίν σου- ’δική μου δουλειά εΐνε έ'πειτα νά τήν ’μπερ- 
δεύσω. **

Άκουσθέν καθ’ οδόν:
— Τί γίνεται ό φίλος Χαρικλής ;
— Εύρίσκεται έν έσχάτγ ένδεία. Προχθές ήναγ- 

κάσθη νά πωλήσ-ρ τήν οδοντοστοιχίαν του διά νά 
δυνηθ·/) νά φάγτ).

*
¥ ¥ ·

Αί τελευταΐαι στιγμαί τοκογλύφου.
— Τέκνον μου, τφ λέγει ό ίερεύς, ζήτησον συγ

γνώμών παρά θεού.
- Καί διατί';

— Διότι καθ’ δλον σου τόν βίον έδάνειζες πρός 9 
τοϊς °/0.

— ΤΑ μπά ! Τό 9 έκ τοΰ ούρανοϋ παρατηρού- 
μενον φαίνεται 6.

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τω IB' Τεύχει προβλημάτων.

ΑΡ 84. — ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.
α’. ’Ασκός.— 6'. Ναΰς.—γ'. Πυρ.—δ'. Φώς.

ΑΡ 85. —ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΛΝΕΙΟΣ.
(Δημοσιεύομεν ολόκληρον τό χαριέστατον ποιημά-

τιον ο έκ τών τοΰ Άριστοτέλους
Βαλαωρίτου, ού τίνος οί πρώτοι οκτώ στίχοι άπήρ- 
τιζον τό ήμέτερον πρόβλημα).

Ποσαις φοραΐς τά κύματα, 
Που επεφταν άφρισμε’να 

Στο έρμο τ’ ακρογιάλι μου, 
Τα ’ρώτησα για σένα.

Ποσαις φοραϊς το ίάκρυ μου 
’Στην άβυσσο έχει στάξει- 

Καί ποσο επαρακαΛ,εσα 
’Σ εσε νάάθη τάραξη.

Τοϋ κακού I φενγ’ ή θαΛασσα
Καί πίσω της μ’ άφίνει 

Άφρούς καί Λίγα φρύγανα 
ΓΙα μο’τη έΛεημοσΰνη.

Κ’ εγω τνφΛος εκύταξα
Το κύμα καί άέν ε'ίβα 

ϋΟτ’ είυ’ άφρος ή αγάπη μου 
ΚΣί φρύγανα ή έΛπίδα.

Τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τούτου άπέστειλαν ήμϊν 
πρώτοι έν Κωνσταντινουπόλει μένόχ. Δ. Α. Ίσμυρίόης, έχ 
τών έπαρχιών δε ή χ. Μαριάνλη 1. Κοντού έχ Μυτιλήνης. 

’Λρ. 86. ΡΟΜΒΟΣ.
Α 

ΑΡΑ 
Ε X I Ω Ν 

ΦΩΣ
Ν

Άρ. 87. αίνιγμα.—Ίδτυμαία.
Άρ. 88. ετερον.—Λίκατερίνα, Κατερίνα, 

Κατίνα, Κανάτι.
Άρ. 89. ετερον. — ΓαΛαζίας.
Άρ. 90. ετερον.—’Όνομα.
Άρ. 91. ΑΕζιννίΦΟΣζCharade)—Malheureux.
Άρ. 92. γρίφος.—Εξαίσιος κομ.ή-·/;ς έν 

ούρανοϊς έφάνη.

Ευδοξία Νικολαίδου (άρθ. 84 γ'. δ' 85, 87, 88, 89, 
93.)—Μαρία Π. Μουσούρου (85.)—Β. Θ. (85.)—Εύ ■ 
ανθία Άχλιμπάρη (85.)—Ελένη I. Άναστασιάδου (74, 
85.)—Άγλα'α Δ. Σύρμα (85, 87, 88, 89, 93.)—Κορυ- 
δαλΐς 84 ά. 87. 92.)—’Ανώνυμος έχ θεραπειών (85,)— 
Δ. Α. Ίσμυρίδης (84 δ', 85, 87, 88, 89, 90, 93.)—Κ. 
Γ. Σταυριδης (85 ) — Κλεάνθης Ίωάννου (87, 88, 89.)— 
I. Γαλιάσιος (ο5.)—Ρ. Τελεβχντος (85.)—Γρηγοριος 
Λαμπίχης (84 ά. γ'.)—Ευτέρπη I. Μαργαρίτου (90.)— 
Γ. Βαϊσηάδης (84 δ'. 89.)—Δ Τζαμαρέλος (85, 9 ! ·)— 
Εΰριπ. Α. Φωτιάδης (88, 89, 90, 93.)—Δ. I. Γλωσ- 
σώτης (84 γ'.)—Ε. Γαβρας (81 γ'. 87, 88, 89, 90, 93 ) 
—Λυσίμαχο; Π. Μαυρίδης (84 γ'. δ'. 88, 89, 90, 93.) 
—Κορν. Σπαθάρης (85.)--Οΐχος Ζαχάρωφ (89, 90. 92, 
93 )—’Ανώνυμος (85.4—Κήπος Δημαρχίας (84 ά. δ'. 88 
89, 90, 93.)—Νιχ. Ίγνλε'σης (85 )— Brasserie Vien- 
noise (84 γ'. δ'. 87, 88, 89.)—Κοσμάς Σ Άχεσιμήδης 
(84 δ'. 85 )—Θ. X. Μεταξϊς (88, 89, 93.)—’Ασπασία 
I. Καλλία (89, 91, 92.)—Έρασμία Συγγροϋ (84 δ'. 88, 
89, 99, 93.)—Καλλιόπη χαί Ευτέρπη Καλλίφρονος (88, 
89, 93. 84 δ'.) — Θ. Μ Παρασχευόπουλος (84 δζ. 90.)— 
Γ. Κρητιχάχης (87, 88, 89.)—Βατ. Ν. Άδαμίδης (88, 
89, 90.)—Χαρίχλεια Ν. Άδαμίδου (84 γ'. 88, 89, 90.

Έν Βατουμίφ, Μαρ. Πούππου (άρ. 73.) — Φιλιππου- 
πόλει, Δημ. Κάβρας (83.)—Ίσμαηλίφ Μ. Τανταλίδης
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. (55, 67, 68.)—Έν Ποντοηρακλεία Μιχ. Ροσόλυμος (84 
γ'. 88. 89, 92.)—Έν Γαλαζίω*Π. Α (84 δ'. 85, 88,

$9, 91, 92.),— Έν Έρζιγγιάν, Π. Μιχαηλίδης (65).

CH Διεύθυνσις του Κόσμου θεωρε'ϊ καΛον νά σημείω
ση οτι ουδεν κοινδν υπάρχει μεταξύ της Συντάξεως 
του Περιοδικού και της του άρτίως δημοσιευθεντος 
*ΙΙμε ροΛογίου Γραφικός Χρόνος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν Ε Α-

ΑΡ. ΙΟΙ. —ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΛΔΝΕΙΟΣ.
Αι επόμεναι λέξεις και συλλαβαι άπαρτίζουσιν οκτώ 

στίχους. Τήν φοράν δέ ταύτην ούδεμίαν δίδομεν τφ ανα
γνώστη οδηγίαν περί τής κινήσεως τής οδηγούσης εις 
τήν λύσιν.

γ^ά ένθύ τή άπδ μένο τδ τδστοι γίγαν
τα,

μησι φλούδα 
του

\ά στάρη ροπο, δένδρο χειω τδγέρο θωρεί

τρίμ tt ε και ΤΟ βηρ,Λ τοιμόρ’ του έ πίκρα θωρεί

να μα. δι^αβά και -πού περν? μένο ρέ ράτ»

ση δ δταν κάθε φ^ατου της στον θυμάτ’ πέρνα βάτης

γερά πλάτα τά κού τάξνλα, ακόμα που κοι δι^α πού

νος, καί χλωρά την α βουνε [Λήθη τονυπνο
L

οροσε κάθε

τά φύλλα τά νοιξι άέν χρύ κε στο 
______

χώμα, ρό του

ΑΡ. 109. — ΑΙΝΙΓΜΑ.
Το πρώτον μου έλάτρευον οι Έλληνες τδ πάλαι, 
‘Τπερ αύτού έγίνοντο και εορται μεγαλαι. 
Το δεύτερόν μου x'fpiov πλανάται είς τά δάση. 
Το δλονμου δέ φοβερόν ξεσχίζει και σπαράσσει. 

________________________ Έν Άθήναις. **

ΑΡ. 103 —ΕΤΕΡΟΝ.
Μο το πρώτον μου προλέγω, μέ τδ δεύτερόν μου ^ίπτω, 
Με τδ ολον μου σπουδαία και σοι λέγω και σοι κρύπτω.

Κήπος Αημ,αρχίας.
ΑΡ. ΙΟΙ. — ΕΤΕΡΟΝ1

Μέσα ς τα ευώοη χνθη δύνασαι νά μέ γυρεύης.
Έν στοιχείον άν χλλάςης, Οχ μ’ χκους και θά χορεύης. 

Βικτωρία Τ ..

ΑΡ ΙΟ·. —ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ τά τέσσαρ* άρχικά μου προεςάρχω τών θηρίων
Μέ τά τρία τελευταία είμ* ελληνικόν νησίον.
’Άν προοθέσης δ’ είς τδ μέσον εν έκ τών ψιλών στοιχείων 
Και προπαροξυτονίσης, είμαι όνομα κυρίων.

1 Κ. Ε Ζ.

ΑΡ. 106 — ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ τούς δύο μου τούς πόδας τί αξίζω ; Όγδοήντα. 
”Αν τδν ένα αποκόψης, θά άξίζω τριακόσια.

Αικατερίνη Τ...
ΑΡ. 107.—ΑΕΖΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.

Θεάν τδ πρώτον μου δηλοί δεινήν είς τήν ζήλιαν. 
Τδ δεύτερόν μου τών υγρών εμφαίνει τήν πορείαν. 
’Αόρατον τδ τρίτον μου ζωογονεί τήν φύσιν.
Άθρόως δέ προβάλλομεν κυβόλεξον προς λύσιν.

Κήπος Αημαρχίας.

ΑΡ IOS. —ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ ΕΛ ΑΠΝΟ-ΓΑ ΑΛΙΚΟΣ.
(Διά τών επομένων γαλλικών λέξεων νά σχηματιοθή 

φρχσις ελληνική).

Cette—scie—pie — eau—£re—mi—y—si—eau— 
six—mi.

’Ey Βατουμίω. Map. Πούππου.

AP. 109.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΏΝΥΜΟΝ.
Έκ τών αρχικών γραμμάτων τών συνωνύμων τών επο

μένων λέξεων σχηματίζεται άρχαίον γνωμικόν:

ΙΙροβεβηκώς, σκότος, θεός, βούλομαι, βουκέφαλος, 
κορμός, καταφύγιον, ληθαργία, κτίστης, λιμήν, γα
λήνη.

Μαριγω Πούππου.

ΑΡ 1 ΙΟ. —ΑΕΖΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.
(Mots carres).

Mon premier, adjectif numeral.
Volcan mon deuxieme.
Mon trois, petit animal 
Trompeur, mon quatri£me.

AP. I 1 ΑΕΞ1ΓΡΙΦ0Σ.
(Charade).

Mon premier se fait en chasse, 
Mon second se fait en classe, 
Dans mon tout I’argent se place.

AP I 19 — ΕΤΕΡΟΣ.
Prenez, mcs chers amis, la moifie de vos peres, 

Vous aurez mon premier.
Mon second se rencontre aux levres de vos meres; 

En France est mon enfier.

AP 113- ΕΤΕΡΟΣ,
Τά έθνη είν* άδύνατον έμοϋ ν* άπαλλαχθώσι 
μεσίτου δντος μεταξύ και ούρανού και γής. 
ΙΙλήν, νά σέ λάχω εύχεσαι, πλούτη νά σοι δοθώσι. 
’Ακέφαλος, είμαι σωστός άνπ'πους τής σιγής. Α.


