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1ov). "Οσα έπισκεπτηρια έξοδευει κατ' έτος έκαστος συνδρομητης θά έκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν (πλήν χάρτου). 

2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ημερολογιov εκάστου έτους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομή της θά έχη τό δικαίωμα νά καταχωρίζει δωρεαν μίαν εΐδο-

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε προς σύστασιν του καταστήματος του, είτε προς 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεϊα των άρχαίοτητων θά τίθενται είς την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και εΰνοούσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται ές ίσου εις ολους τους συνδρομητάς. Οί 
αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμένως. ' 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙΣ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
1 8 9 5 
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EKΔIΔOMENON ΔΙΣ TOY ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β'. EN ΑθΗΝΑΙΣ τη 1 Μαρτίου 1895. Aριθ. 5. 

Η ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΑΓΓΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 

Λίαν εύχάριστον εΐνε, έγραφεν έπ' εσχάτων 
ο ρωσσικόν περιοδικόν «Ν ή β α» το ότι ά-
ταντώσι μεταξύ των "Αγγλων τινές άμερό-
ληπτοι καΐ ειλικρινείς συγγραφείς, οϊτινες κοι-
νοποιοϋντες τοις συμπολίταις των τάς έντυπώ-
σεις ας έκομίσαντο έκ της εύσεινηδήτου μελέ-
της τοϋ εκκλησιαστικού και θρησκευτικου βίου 
ων Όρθοδόξον, σπουδάζουσιν οσον τό δυνατόν 
νά διαλύσωσι την καταπληκτικών άγνοιαν καϊ 
πλάνην αυτών περί της 'Ορθοδόξου πίστεως 
καϊ του ορθοδόξου κλήρου. Θεωροϋμεν ώς σπου-

δαίαν ελλειψιν τό νά παραλείψωμεν την ένδια-
φέρουσαν γνώμην τοϋ διασήμου "Αγγλου συγ-
γραφέως Μπιρμπέκ περί τοϋ μοναχικού βίου έν 

Ρωσσία. << Ευθύς ώς έγνώρισε κατά πρώτον τών 
'Ρσσίαν ο Μπιρμπέκ ήσθάνθη οτι πρό αυτοϋ 
ανοίγεται νέος, άνόμοιος τω της Δυτικής Εϋρω-
πης, ίστορικός οργανισμός. Ώς λίαν άξιοση-

μείωτον φαινόμενον παρέστη αΰτώ ή μεγάλη 
εθνικη εκκλησία, την οποίαν κατά πάν σχεδόν 
βήμα ο περιηγητης συναντά. 'Επί τοσούτον 
ουτος κατεθέλχθη έκ της βραχυχρονίου διαμο-
ης του έν Μόσχα καϊ Πετρουπόλει ώστε έξάκις 
μετά ταϋτα έπεσκέφθη την Ρωσσίαν, τά κυ-
ριώτερα ρωσσικά μοναστήρια, επιμελώς άνήχνευ-
σε τάς βιλιοβθήκας αυτών έξέμαθε τάς τελετάς 
καϊ τάς ιερουργίας, συνδιελέχθη μετ' Άρχιε-
ρέων, καθηγητών, μονάχων, ιερέων και προσ-
κυνητών, περιήλθε τά απώτατα έν τε βορρά 
και ανατολή μοναστήρια,ήγάπησε τών ορθόδοξον 
εκκλησιαστικών αρχιτεκτονικών, την ζωγραφικών 

και τό ασμα. 'Απερχόμενος εις Λονδϊνον εκό-
μισεν έκ Ρωσσίας διαφορα αρχαία έκκλησιαστι-

κά βιβλία, καλλιτεχνικάς εικόνας μετά μεταλ-
λικών καλυμάτων και έτοποθέτησεν αυτά έν 
ιδιαιτέρα αΐθούση της οικίας του οπου ενώπιον 
τών εικόνων πάντοτε έτήρη άσβεστον την 
λυχνίαν· λίαν σπάνιον φαινόμενον παρά τοις 
διαμαρτυρομένοις, άποτροπιαζομένοις πασαν 

έξωτερικην μεγαλοπρέπειαν έν τη θεία λατρεία. 

Ό έν Λονδινω πρωθιερευς Pωσσικης 'Εκ 

κλησίας περιγράφων τήν έξ "Αγγλων συγκειμέ-
νην αυτόθι 'Ορθόδοξον κοινότητα, αναφέρει ότι 
αι έν Ρωσσία ζωγραφούμεναι εικόνες άπολαύ-
ουσι μεγάλης τιμής παρά τοις "Αγγλοις, οΐ-
τινες δι'· αυτών κοσμοΰσι τους οίκους των και 
τά προσκυνητάριά των. 'Επιστρέφοντες έκ τοϋ 
έκ της Ρωσσίας ταξειδίου των, οι "Αγγλοι 
κομίζουσι τοις οίκείοις καϊ φίλοις των ώς δώρα 
διαφόρους ρωσσικάς καλλιτεχνικώς έζωγραφισμέ-
νας εικόνας. 

Ό προρηθεϊς Μπιρμπέκ έξ ακραιφνούς ενδια-
φέροντος περί τοϋ βίου και της ιστορίας τών έν 
Ρωσσία μοναστηριών κινούμενος, έπεσκέφθη τα 
κυριώτερα αύτών, την Λάβραν (τοϋ παρά Ρώσ-
σοις άγ. 'Αλεξάνδρου Νέβση), την Λάβραν τοϋ 
Σεργίου, τάς μονάς Σολοβέτσκι καϊ Βαρλαάμ 
καϊ απεκόμισα το τήν καλλίστην έντύποισιν.Ού-
τος άναγνωρίζων την ιστορικών και εκπολιτι-
στικών σημασίαν τών ρωσσικών μοναστηριών 
ΰπεραπολογεΐται αυτών εναντίον αυτών έτι τών 
ρώσσων επικριτών. <<Γινώσκω, γράφει ο Μπιρ-
μπέκ, οτι πολλοί έν Ρωσσία θεωροϋσι τους μο-
ναχούς άχρηστους καϊ αργούς ανθρώπους. Καί-
τοι άπαντώσιν ϊσως μεταξύ τών πολυμελών 
μοναχικών ταγμάτων και τοιοϋτοι, έν τούτοις 
πέποιθα ότι παρόμοιαι κατηγορίαι, κατά τοϋ 
έν Ρωσσία μοναχικού βίου εκσφενδονίζονται ά-
κριβώς ΰπ' έκείνων οΐτινες δεν έφρόντισαν νά 
μελετήσωσι προσεκτικώς αυτόν, δέν έπεσκέφθη-
σαν τά πολυάνθρωπα μοναστήρια δέν έζησαν -

και άνετράφησαν μεταξύ αυτών τών μοναχών 
Πολλαϊ τών μονών εΐνε κατά τήν ακριβή της 

λέξεως σημασίαν βιομηχανικά κέντρα, διατη-
ροϋσι καλώς λειτουργούντα σχολεία, έχουσι 
τυπογραφεία, εικονογραφικά καϊ γλυπτικά έρ-
γοστάσια καϊ φιλανθροιπικά καθιδρύματα μεγά" 
λας ώοελείας διά τόν πέριξ πληθυσμόν. 'Ανα-
φέρω έπϊ παραδείγματι τό έν τη βορεία παγω-
μένη θαλάσση μοναστήριον Σολοβέσκη,τήν άξιό-
λογον αύτοϋ εκπαιδευτικών ένέργειαν έπϊ τών 
παίδων καϊ μειράκων φοιτωντων καϊ συντηρου-
μένων δωρεάν έν ταΐς σχολαΐς αύτοϋ. Έν τη βο-
ρείω Ρωσσία καϊ σήμερον έτι δύνασθε νά παρα-
τηρήσατε εκείνο ό'περ τό πάλαι κατά τούς χρό-
νους του ασκητου Σεργίου και τών μαθητών του 
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ετελειτο προς φωτισμον του απλού λαού, ΰπνώ-
τοντος εν άμαθεία. Κατά την τελευταίαν δεκα-
ετηρίδα μόνον τά παρά τόν Άρχάγγελον μονα-
στήρια ίδρυσαν τρεις νέας μοναστηριακάς άποι -
κίας δηλ. τό Πετσεγγικάν μοναστήριον έν Λαπ-
λανδια παρά τά όρια τής Νορβηγίας, τό Μονα-
στήριον της Μεταμορφώσεως έν τη Νέα γή, 
τω βορειοτάτω τόπω της χριστιανοσύνες 'έν τη 
οικουμένη και τό μοναστήριον της Θεοτόκου τοΰ 
Καζαν εν τώ πορθμώ της Καροικής θαλάσσης. 
Γενικεύων τάς έντυπώσεις του περί του έν Ρωσ-
σία εκκλησιαστικοΰ βίου ο Μπιρμπέκ επισυ-
νάπτει την άκόλουθον αξιοσημείωτον παρατή-
ρησιν περί της σημασίας της ρωσσικής Όρθο-
δόξου Εκκλησίας έν τώ βίω τοΰ λαοϋ· « Η 

δύναμις τής Ρωσσίας δέν αποτελείται εκ των 
απειραρίθμων της στρατών και τοΰ ουκ ευκα-
ταφρόνητου στόλου της, ούδέ έκ τών όχυρομά-
των και φρουρίων της αλλ' έκ της 'Εκκλησίας. 
Εάν δ στρατός της Γαλλίας κατατροπωθή, ή 

ο έ πρωτεύουσα αυτής περιπέσει εις χείρας' τοΰ 
εχθρού, ή Γαλλία παραδίδεται'· τό αυτά δυνα-
τόν ειπείν και περί της 'Αγγλίας. 'Εάν ο 
ρωσσικός στρατός κατατροπωθώ εκμηδενίζεται 
ή πρώτη μόνον αμυντική γραμμή, ή έθνική ό-
μως σημαία έκ νέου ΰψοΰται υπό τών ρώσσων 
χωρικών. 'Εάν ΰποθέσωμεν ότι και ούτοι κατα-
τροποθώσι, τότε μετ' αυτούς έρχεται ή ρωσσική 
Εκκλησία, ήτις, ώς μαρτυρεί ή ιστορία, πάν-

' τοτε κατεδείχθη τελευταία ακαταμάχητος 
και σωστική άμυνα της Ρωσσίας. 'Ιδού, κατά 
τόν 'Αγγλον περιηγητών, οποίαν έχει ή ρωσ-
σική 'Εκκλησία και ό ρωσσικός εθνικός κλήρος 
ίσχΰν καΐ δύναμιν». 

ΕΞΑΓΩΓΗ TOΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

Οί χειρούργοι ποιοΰσιν έπί τών ζώων πολ-
λά λίαν τολμηρά πειράματα, άτινα εάν τουλά-
χιστον έπιτύχωσιν, παρέχουσι τήν ελπίδα τοΰ 
ό'τι εφαρμοζόμενα επί τοΰ ανθρώπου δύνανται 
νά καταστώσι σωστικά και έν τοις λίαν έπι-
κινδύνοις άσθενείαις. "Εν τινι συνεδρία τοΰ έν 

Παρισίοις βιολογικού Συλλόγου ό χειρούργος 
Καρβάλλο πβρουσίασεν ένα κύνα όστις έφαίνενο 
υγιής και φαιδρός, καίτοι από τεσσάρων μη-
νών έζη χωρίς στομάχου. Προ της έγχειρίσεως 
είς ην υπεβλήθη ούτος ό κύων, είχε βάρος δέκα 
χιλιόγραμμων και εκατόν γραμμαρίων, μετά τι 
δέ χρονικόν διάστημα είχε βάρος δέκα χιλιο-
γράμμων καΐ εξακοσίων γραμμαρίων, δηλαδή 

πλέον τοΰ ήμίσεος χιλιογράμμου. Έπί τοΰ 
ρόντος ό άνευ στομάχου κύων άπηλαυίν άκ 
υγείας. Τό αποτέλεσμα όμως τούτο δέν έχει 
τεύχθη λίαν ευκόλως. Ώς άναφέρουσιν οί χει-
ροΰογοι, ή έγχείρισις έγένετο υπό εΰνοϊκοΰς 

. «Ο κύων έπί τινας ημέρας στερηθείς τα-
φης έναρκώθη διά χλωροφορμίου, και δι' έκτο-
μής της κοιλίας του άφτιρέθη τόν στόμαχΐ 
λίαν έπιτηδείως. Τό κάτω μέοους τοΰ έντέρο 
προσηρμόσθη μετά τοΰ άνω μέρος, ή δέ κοιλία 
του ήνώθη ραφεϊσα. Ούτος μετά τέσσαρας η 
μέρας ανέκτησα το τάς δυνάμεις του και ήρχισε 
νά πίνη ολίγον χλιαρόν γάλα. Ώς τροφή αυτη 
επί εΐκοσιν ημέρας έχρησίμευε καθαρόν γάλα 
είτα δέ γάλα μεμιγμένον μετ' αλεύρου και 
σακχάρεως. Κατ' ολίγον αύτη ή τροφή 
νεν έως ού βαθμηδόν άντικατέστη υπό δυνατου 
ζωμού έκ κρέατος. Τώρα πρός διατροφήν το·ϊ 
κυνός καθ' έκάστην δαπανώσι 350 γραμμάρια 
κρέατος και 150 γραμμάρια άρτου. Ό κύων 
εκ πείρας έμαθεν, ότι πρέπει νά τρώγη απο 
ολίγον κατά βραχέα διαλείματα και βραδέως. 
'Ιδία τό κρέας μασσά πολύ προ τοΰ νά τό κα-
ταπίη άπομαθών τήν προτέραν του έ'ζιν νά 
καταβροχθίζει στιγμιαίως πάν ο,τι έλάμβανεν. 
Έρωτώμεν τώρα, δέν εινε αρά γε τό παρά-
δειγμα τούτου τοΰ κυνός, στερηθέντος έφ' ά-
παξ ενός οργάνου, όπερ ένίοτε τοσούτον βλά-
πτεται, ένθαρρυντικόν φαινόμενον δι' εκείνους 
τούς δυστυχείς άνθρώπους οΐτινες πάσχουσιν έκ 
δυσπεψίας, γαστραλγίας, έντεραλγίας, και 
άλλων νόσων τοΰ στομάχου. 

ΓΝΩΜΙΚΟΝ TOΥ ΓΙΑΜΚΧΑΡΗ 
ΠΟΙΗΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣ 

Άνέχης τίτλον πατρικόν κ'εΐσ' ευγενής,άγάλλου, 
Αλλά προσπάθησον και σύ νά στολισθής μετ' 

(άλλου. 
Αμφότερ' οί της άρετής και της οικογενείας, 
Αποτελούν τήν αληθή στολήν της ευγενείας, 
Αμφότεροι διαφοράς δεν έχουν μικροτέρας. 
Αφ' όσας ή σημερινή της χθεσινής ημέρας. 
Σήμερον μέ τήν χθεσινήν τροφήν σου δέν χορ-

ταίνεις, 
Οΰδ εξ έκείνης αύριον δυνάμεις περιμένεις. 
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βίον του τον οποίον διηνυσεν εν τοις κακουρ-
γήμασιν, άνεμιμνήσκετο τήν γραίαν μητέρα 
του ήτις έπιμελώς αυτόν άνέτρεφε και ένίοτε 
ή ιδία δέν έτρωγεν όπως έκπληρώσν) τάς ά-
νάγκας της παιδικής του ηλικίας, τόν χρόνον 
τόν όποιον διήλθεν υπό τήν έπίβλεψιν ταύτης 
της έναρέτου γυναικός και τήν συντροφίαν τών 
όμηλίκων του οΐτινες άπαντες έγένοντο ενάρε-
τοι άνδρες τιμώμενοι υπό πάντων, ενώ ούτος 
έσαεί κατέστρεψε, διεσκόρπισε και διέφθειρε 
τόν βίον του. 'Ενώ ταύτα άνεπόλει θερμόν 
δάκρυ έπεσεν έπί τών βλεφάρων του. Τό δα-
κρυ τούτο ην τό πρώτον όπερ έχυσε κατατρυ-

χομένος υπό τής τύψεως τοΰ συνειδότος του 
και έμαρτύρει τήν όλόθυμον και τελείαν μετά -
νοιάν του. Ή ημίθεος παρευθύς έλαβε τό δά-
κρυ τούτο και προσήνεγκεν αυτό εις τήν θεό-
τητα. Ταύτην τήν φοράν αύτη προσήνεγκε τη 
θεότητι τόν άποδεκτόν θησαυρόν, τό πολύτιμο · 
τατον λύτρον. Ή ημίθεος ήλεήθη και συνεχω-
ρήθη υπό τής θεότητος. 

ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΖΩΑ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

"Εκπαλαι ήν συνήθεια ού μόνον έν ταΐς πα-
ραβολαΐς και μύθοις αλλ' ίο ία έν τοις ήθι-
κοϊς διηγήμασι τοις πρός νουθεσίαν τών ανα-
γνωστών συγγραφομένοις νά παριστώσι τά ά-
ξιομίμητα προτερήματα τών άλογων ζώων π. 
χ. τήν άκάματον έργασίαν τοΰ μύρμιχος, τήν 
φιλοπονίαν τής μελίσσης, τήν καθαριότητα τής 
περιστεράς, τά πολυμήχανον τοΰ όφεως, τήν 
πίστιν τοΰ κυνός κτλ. Έπ' εσχάτων ό γνωστός 
ιστορικός και φιλόσοφος Ρώσσος Βλαδίμηρος 
Σ. Σολοβιόφ έξέδωκε διατριβήν τινα υπό τήν 
έπιγραφήν «Είδικαί βάσεις τής κοινωνίας» έν 
τή οποία ποιείται λόγον περί τών προτερημά-
των τών ζώων, αρνούμενος νά άποδώση αυτοίς 
ποιάν τινα ηθικότητα. Κατ' αυτόν τά ζώα 
εινε φιλόπονα, γενναία, παρέχουσι δείγματα 
αύταπαρνησίας, άλλ' εινε έσφαλμένον τό νά νο-
μίζη, τις ότι οι άνθρωποι δύνανται νά διδα-
χθώσι παρ' αυτών τήν ήθικήν. Ή βάσις τής 
ανθρωπινής κοινωνίας και ή ηθική εινε ολως τι 
διάφορον. 

«'Εάν ό άνθρωπος, αναφέρει ό Σολοβιόφ. ήν 
κατά τήν ϋπαρξίν του μόνον κοινωνικόν ζώων 
και οΰδεν πλέον, θά έμειούτο τό περιεχόμενον 
τή; έννοιας «άνθρωπος» και συνάμα θά ηύξα-
νεν ό κύκλος ταύτης τής εννοίας διότι υπό τήν 
έννοιαν «άνθρωπος» θά ύπήγοντο ζώα τινα. 
π. γ. οί μύρμικες περί των οποίων δύνατα! τα 
νά εΐπη ότι τό έν κοινωνία ζην αποτελεί το 

δ ι ή γ η μ α εκ του Α ρ ά π ι κ ο υ 
μίθεός τις ήμάρτησε πρό τής θεότητος και 

συγχωρηθώ ήναγκάσθη νά τη προσφέρη τό 
γη πολύτιμο τατον άντικείμενον. Αύτη 
περιεπλανατο τηδε κακεΐσε έν τώ άχα-

ταστήματι και έζήτει εκείνο οπερ θά ήδύ-
νά τη άνοίξη τήν πΰλην τοΰ παραδείσου. 
ράν τινά οτε κατά τήν αυγήν αύτη έλούε-
τώ διαυγει ύδατι κρήνης τίνος, παρετή-
χωρικήν τινα κρατούσαν υπό μάλης ωραιό-
νήπιον, οπερ έκλινεν έπί τοΰ τραχήλου 

και διά κλαυθμηρας και τρεμούσης 
έφώνη «μήτερ». Ουράνιος χαρά περιέ-

χει τό πρόσωπον τής ευτυχούς μητρός. Η 
αύτη ην ή πρώτη τήν οποίαν έψέλισε τό 
της. Λύτη τω απήντησε διά μειδιάμα-
τώ όποίω έξεδηλοΰτο άπα σα ή μητρική 
και τρυφερότης. Ή ημίθεος έλαβε τοΰ-

μειδίαμα και προσήνεγκεν αυτό τη θεό-
άλλ' αύτη έδέχθη τό δώρον τούτο μετ' 

ημίθεος άπατηθεϊσα έν τη προσδοκία της, 
που περιεπλανάτο, έλπίζουσα ότι ταύτηνα 

αράν θά εινε έτι ευτυχεστέρα. Αύτη εΐσήλ-
θη τινι δάσει και παρετήρησεν έν τώ άμυ-

'φωτι τής σελήνης θελκτικωτάτην κόρην 
κενην υπό τήν σκιάν άνθούσης ακακίας. 

ωραιότατος νεανίας προσκύψας πρός τήν 
προσήγγισε τά θερμά του χείλη εις τό 
αυτής. Αύτη καταμαγευθεϊσα άπήντη-

εις τό θερμόν τοΰτο φίλημα δι' ετέρου 
φιλήματος και γλυκύ αίσθημα εύδαι-

καί άρρήτου χαράς κατέλαβε τήν ψυ-
Τά φίλημα τοΰτο ήν τό πρώτον οπερ 

λαξέ ποτε· — Ή ημίθεος λαβοΰσα τοΰτο 
μα προσήνεγκεν εις τήν θεότητα ήτις 
αποδέχθη αυτό.—Ή ημίθεος έκ νέου έ-
νά ζητη τόν άνεύρετον θησαυρόν. Αύτη 
επί τίνος πεδίου τής μάχης όπου είδε 
ταυτην τινα πολεμήσαντα άνδρείως· έν τώ 

του εχαινε τρομερά πληγή ένεκα τής 
ζωή του έσβεννύετο. Ή ημίθεος έλα-

πιδα έκ τοΰ άποστάζοντος έκ τής πλη-
, αιματος και έκόμισεν αυτήν εις τήν 

ήτις πάλην έμεινεν άδυσώπητος. Ή 
απηλπισθεϊσα περί τής εις τήν πατρί-

επανόδου και κατατριχομένη υπό τής 
δας νά έπανίδη, τούς οικείους της περι-

από ένός χωρίου εις έτερον και έν 
'χωρίω τυχαίως συνήντησε γέροντά τινα 

την βεβυθισμένος εις λυπηράς σκέψεις. 
ο γέρων ών πρότερον κακούργος άνεπό-
τη μνήμει του άπαντα τόν παρελθόντα 

ΕΞΙΛΕΩΣΙΣ 
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κύριον χαρακτηριστικόν ως παρα τ ή ανθρωπω». 
Αί μυρμικιαί, αναφέρει λεπτομερώς έξετάσας 
τόν τρόπον του ζην τών μυρμίκων ό Σερ Δζόν 
Λέμποκ, δέν είνε άπλα αθροίσματα ανεξαρτή-
των ατόμων, ούτε εφήμεροι κοινότητες, ώς αί 
άγέλαι τών επιδημητικών πτηνών, αλλά διωρ-
νανισμέναι κοινωνίαι, αϊτινες εργάζονται ομο-
θύμως και έν πλήρει συμφωνία υπέρ του κοι-
νού καλού. ((Αί κοινότητες αύται τών μυρμί-
κων ενίοτε έπί τοσούτον εΐνε πολυπληθείς 
ώστε, ώς αναφέρει ο ρηθείς φυσιοδίφης, έκ 
τών πόλεων μόνον τό Λονδίνον καϊ τά Πεκίνον 
δύνανται νά συγκριθώσι προς αυτάς. Λίαν 
σπουδαΐαι εΐνε αι τρεις ιδιότητες της τών μυρ-
μήκων κοινότητος, ό σύνθετος κοινωτικός ορ-
γανισμός, ή ακριβής διάκρισις έν τοις βαθμοϊς 
τούτου τοϋ οργανισμού μεταξύ τών χωριστών 
κοινοτήτων και εν τέλει ή έκτακτος ισχύς και 
διάρκεια τοϋ κοινοτικού συνδέσμου, η θαυμά-
σιος πρακτική αλληλεγγύη μεταξύ πάντοιν 
τών μελών της τών μυρμήκων κοινότητος προ-
κειμένου περί τοϋ κοινού καλού)). 

'Η διανομή τής εργασίας ενταύθα εΐνε λίαν 
ακριβώς ώρισμένη. Ύπάρχουσι -μύρμηκες οΐτι-
νες είνε πεπροικισμένοι υπό τής φύσεως δι' ι-
σχυρών ρυγχίων δι' ών συλλαμβάνουσι και ά-
ποκόπτουσι τάς κεφαλάς τών πολεμίων των 
καϊ εις ουδέν έτερον εΐνε κατάλληλοι. Υπάρ-
χουσιν εργατικοί μύρμηκες οϊτινες διακρίνονται 
έπϊ φιλοπονία καϊ τέχνη καϊ έτεροι έχοντες ό-
λως άντιθέτους ιδιότητας μή δυνάμενοι μόνοι 
των νά τρεφωνται η νά βαίνωσιν αλλά καρτε-
ροϋντες τήν ξένην βοήθειαν. Έν τέλει ύπάρ-
χουσι δούλοι μύρμηκες οϊτινες δέν πρέπει νά 
έκλαμβάνωνται ώς οί εργατικοί και οϊτινες 
συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι δουλεύουσιν μετ' 

άκρας άφοσιώσεως εις έτερα εΐδη μυρμήκων. Ό 
υψηλός βαθμός τής προόδου τών μυρμήκων 
έκτος τής διανομής τής εργασίας, αποδεικνύε-
ται έτι καί έκ τής αφθονίας τών χειροθέντων 
εντόμων ετέρας ζωολογικής οικογενείας. ((Πραγ-
ματικής δύναται τις νά είπη λέγει ό Λεμ-
πόκ, ό'τι οί ημέτεροι μύρμηκες (δηλ. τής Αγ-
γλίας) τρέφουσι πλείονα διάφορα είδη χειρο-
θέντων εντόμων ή ημείς ζώων. Τινά τών χει-
ρωθέντωv εντόμων, άτινα οί μύρμηκες επιμελώς 
τρεφουσι, χρησιμεύουσι πρός τροφήν των τοι-
αύτα ειναι ϊδία τά μελίρρυτα έντομα (aphiqacj, 
κτινα ό Λιναΐος καλεί αγελάδας τών μυρμη-
κων (aphis Furmiciinirn vacca), έτερα δέ χρη-
σιμεύουσειν αυτόις προς έκτέλεσιν αναγκαίων 
τινων κοινοτικών εργασιών, π. χ. προς μετα-

φοράν τής λειας. άλλα δέ. κατά τήν γνώην 
τοϋ Λϊμπίκ, χρησιμεύουσι μόνον πρός τέρψιν, 

ως ημείς επιμελούμεθα τά διαφόρων ειδώ 
κωδικά πτηνά η κύνας». 

«Θά εΰρωμεν, (εξακολουθεί ό ρηθεϊς ρώσσος 
συγγραφεύς νά άρύεται έκ τής φυσικής ιστορια 
ας τοϋ Λεμπόκ), εις τά διάφορα ειδη τών μυρ-
μήκων διαφόρους ορους τής ζωής, οΐτινες πε-
ριέργως ανταποκρίνονται εις τάς διαφόρους πε-
ριόδους τής ανθρωπινής προόδου. Λόγου χάριν; 
τινά είδη τών μυρμήκων, ώς τό Formica Fused, 
ώς έπί τό πλείστον τρέφονται από τής άγρας. 
Καίτοι ταύτα τά είδη έν μέρει τρέφονται δια 
τοϋ μέλιτος τοϋ έκ τοϋ εντόμου aphis vacca 
προερχομένου, έν τούτοις άκόμη δέν έχείρωσαν 
ολοτελώς τό ρηθέν έντομον. Τό είδος τοντο 
τών μυρμήκων πιθανώς διετήρησε τάς έξεις αί-
τίνες ήσάν ποτε κοιναί εις απαντας τούς μύρ-
μηκας. Ούτοι όμοιάζουσι πρός τούς έν τή τε-
λευταία βαθμίδι τής αναπτύξεως διατελούν-
τας λαούς, οϊτινες ζώσι κυρίως έκ τής θήρας 
Ώς οί λαοί ούτοι, ούτω καϊ οί μύρμηκες διαι-
τώνται έν τοις δάσεσι καϊ τοις έρημοις τόποις, 
άγελάζονται κατά μικρά σμήνη και έχουσιν 
ήττον άνεπτυγμένον τό ένστικτον τής αμοι-
βαίας ενεργείας. "Εκαστος αυτών ίδιαιτέρως 
συλλαμβάνει τήν λείαν του. Τά είδη τών μυρ-
μήκων τά ούτω καλούμενα lassius llavus πα-
ριστώσι τόν υψηλόν τύπον τής κοινωνίας, ταυ-
τα εΐνε έπιτηδειότερα περί τό οίκοδομεΐν και 
δύναται τις άνευ δισταγμού νά είπη ότι ταυ-
τα εχείρωσαν είδη τινά εντόμων και δύνανται 
νά παραβληθώσι πρός τήν ποιμενικήν περίοδικον 
τής ανθρωπινής προόδου, πρός έκείνους τοίς 
λαούς οίτινες ζώσιν έκ τών ποιμνίων των. Αι 
κοινωνίαι τούτων τών μυρμήκων αποτελούνται 
υπό πολυαοιθμοτέρων μελών. Αί μάχαι των δεν 
εΐνε άπλαΐ μονομαχίαι, διότι ούτοι γινώσκουσι 
νά ένεργώσι ομοθυμαδόν. Τολμώ νά ύποθεσω 
ότι τό είδος τούτο τών μυρμήκων κατά μικρόν 
θά εξόντωση τά λοιπά είδη τά υπό τής λείας 
τρεφόμεν-, ώς τά πεπολιτισμένα έθνη έζηφρα-
νισαν τούς αγρίους λαούς τής Αφρικής και 'Α-
μερικής. Έπί τέλους οί διά τής γεωργίας δια· 
τρεφόμενοι λαοί δύνανται να συγκριθώσι προς 
τούς μύρμηκας θεριστάς. 'Ιδού, κατά τά φαι-
νόμενον, τρεις γενικοί τύποι, οΐτινες παριστώσι 
περίεργον όμοίωσιν πράς τάς τρεις μεγαλας 
φάσεις τό κυνηγετικόν, ποιμενικόν και γεωργι-
κόν στάδιον — έν τή ίστορία τής άνθρωπινης 
αναπτύξεως.—Ή κοινωνική αλληλοβοήθεια του 
μυρμήκων εΐνε λίαν μεγάλη. "Οταν μύρμηξ' 
επιχειρεί τι ώφέλιμον δι' ολην τήν κοινότητα· 
αλλ' υπερβαίνον τάς δυνάμεις του, λόγου χα-
ριν καθέλκυσιν μυίας η κανθάρου ά'τινα απαν-
τα καθ' όδίν, πάντοτε καλεί καϊ ευρίσκει 
τροφούς οίτινες τω βοηθούσιν όταν δέ μύρμηγκι 
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ζώντων ανθρώπων, Τοϋτο σημαινει οτι επει-
ράθησαν πάντες οι άνθρωποι νά άποδώσωσιν εις 
τά ζώα ανθρώπινα δικαιώματα. Έν γένει δύ-
ναταί τις νά είπη περϊ τής μελέτης τοϋ Σολο-
βιόφ δτι ή αρχαία συνήθεια τοϋ νά λαμβάνων-
ται παραδείγματα και νά δανείζωνται έπιχει-
ρήματα έκ τοϋ βασιλείου τών ζώων πρός τέρ-
ψιν τών αναγνωστών δέν έξέλιπεν ακόμη. 

ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΣΙ 

ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Περίεργον είνε νά γινώσκη τις τίνι τρόπω ο: 
Κινέζοι όνομάζουσιν έκάβτην τών μεγάλων δυ-
νάμεων. Έκαστος βεβαίως υποθέτει οτι οί Κι-
νέζοι 

ονομάζουσιν αΰτάς καθ' ον τρόπον καϊ δ-
λος ό κόσμος, αλλά δέν εχει οΰτως. Ευθύς έξ 
άρχής οί Κινέζοι ώνόμαζον τούς γείτονάς των 
'Ιάπωνας, έλθόντες πρός αυτούς κατά πρώτην 
φοράν είς έπιμιξίαν, Ο ύ ά. Έν διαστήματι δύο 
χιλιάδων περίπου έτών ή λέξις ο ΰ ά παρηλ-
λάγη εις β ύ ό. Έν τω προκηρύγματι τό οποΐον 
έδημοσίευσαν έπ' εσχάτων οί Κινέζοι δι' ω" 
άνήγγελλον τήν έναρξιν τοϋ πολέμου κατά τών 
'Ιαπώνων, ούτοι ώνόμασαν αύτοϋς διά τοΰ ίδίου 
ονόματος Ουο. Οί Κινέζοι οταν θέλωσι νά δη-
λώσωσι κράτος Tι προτιμώσιν ονόματα μονοκα-
τάληκτα. Ουτω π. χ. ονομάζουσι τήν 'Αγγλίαν 
Κ ϊ ν γ-Κ ο υ ό (ανθούσα χώρα). Τήν Γαλλίαν 
ονομάζουσι Φ α-Κ ο υ ό (χώρα εχουσα νόμους). 

Ή Γερμανία καλείτε Τ ε-Κ ο υ ό (ένάρετος χώ-
ρα). Αί Ήνωμέναι πολιτεϊαι τής Βορείου Ά 
μερικής καλούνται Μ έ η-Κο υ ό τ (ωραία χώρα) 
τήν Ίταλίαν καλοϋσι "Α η-Κο υ ΰ τ (χώρα τής 
δικαιοσύνης). "Εκαστον κράτος δπερ συνήψε 
οιανδήποτε συνθήκην μετά τής Κίνας η ηλθεν 
είς έπιμιξίαν πρός αυτήν έξελέζατο τοιούτον 
όνομα οίον νά παράγε ήθικήν έντύπωσιν. Ή 
'Ιαπωνία ήτις ην γνωστή τοις Κινέζοις υπό 
τό ό'νομα Ο ύ ό, δπερ δηλοΐ υποτελής προτί-
μα νά ονομάζηται έν ταϊς πρός τήν Κίναν 
σχέσεσι Τ σ ι π έ ν οπερ δηλ οί χώραν τοϋ 
άνατέλλοντος ηλίου,|έξ ου παρ' Εύρωπαίοις το 
ό'νομα (Japan). Έν γένει ή 'Ιαπωνία σπουδά-
ζει νά καταστη γνωστή έν Κίνα υπό τό ονομα 
Τ σ ι -κ ο υ ό οπερ δηλοΐ χώραν τοϋ ηλίου. 

νεις περιπεση εις κίνδυνον οστις δέν έπαπειλεΐ 
καϊ τούς λοιπούς μύρμηκας οΰδύλως διεγείρει 
συμπάθειαν παρ' αΰτοΐς και οϋδεμίαν βοήθειαν 
παρ' αυτών δύναται νά άναμένη. Ό υπομονη-
τικός φυσιοδίφης Λεμπόκ πολλάκις διά τοϋ 
χλωροφορμίου η οινοπνεύματος έφερεν εις ά-
ναισθησίαν μύρμηκάς τινας και παρετήρησεν 
δτι οί λοιποί μόρμηκες έξέβαλλον αυτούς έκ 
τής μυρμηκιάς ώς πτώματα. 

Τίνα λοιπόν συμπεράσματα εξάγει ό ρηθείς 
ρώσσος συγγραφεύς έκ τής συντόμως έκ τεθείσης 
μελέτης του. Διά τοΰ παραδείγματος τών μυρ-
μήκων ούτος ώς φαίνεται, παριστά τήν μεγά-
λην σημασίαν, ήν κέκτηται ή πολιτεία έν τώ 
κοινώ άγαθώ, ήτις έπιβάλλει διάφορα καθήκον-
τα καϊ υποχρεώσεις εις τά άτομα. Έκ τών 
μυρμήκων δυνάμεθα νά μάθωμεν οτι δέν υπάρ-
χει τι κοινόν μεταξύ τής περϊ πολιτείας ιδέας 
καϊ τών ηθικών βάσεων τής κοινωνίας. Ή άπό 
καιρού ενέργεια ακμάζει παρά τοις μύρμηξι, 
αναφέρει ό ρηθείς συγγραφεύς, έάν δέ ημείς 
δεν συγκατανεύομεν νά έξισοθώμεν μέ τούς έν 
τοις δάσεσι μύρμηκας καϊ νά άποδώσωμεν αΰ-
τοΐς άπαντα τά δικαιώματα ημών ώς άνθρώ-
πων καϊ πολιτών, τούτο σημαίνει οτι ημείς 
εχομεν έτερον ουσιώδες χαρακτηριστικόν ση-

μεϊον δπερ εΐνε άνεξάρτητον τής άπό κοινού 
ενεργείας τών μυρμήκων καϊ δπερ απεναντίας 
αποτελεί τόν διακριτικόν χαρακτήρα της κοι-
νωνίας. 

Ό Βλαδίμηρος Σολοβιόφ εΐνε σύμφωνος νά 
άποδώσνι εις τά ζώα πλεονεκτήματά τινα χω-
ρίς δμως νά άναγνωρίζη παρ' αύτοΐς ηθικόν 
καταλογισμόν. Πολλά ζώα, λέγει ούτος, έκ 
φύσεως εΐνε έναρετώτερα πολλών άνθρώπων. Ή 
συζυγική άφοσίωσις τών περιστερών καϊ τών 
πελεκάνων, ή φιλοστοργία τών γαλών, ή πραό-
της τής έλάφου, ή πίστις καϊ άφοσίωσις τών 
κυνών, ή άνεξικακία τών φωκών καϊ τών δελ-
φίνων, η φιλοπονία και ή φιλονομία τών μελισ-
σών και τών μυρμήκων καϊ ϊτερα παρόμοια εΐνε 
κάλλιστα προτερήματα άτινα κοσμοϋσι ζώά 
τινα και ά'τινα κατά δυστυχίαν δέν δεσπόζου-
σιν έν τή άνθρωπίνη κοινωνία. Διατϊ δέ μέχρι 

τούδε δέν έπήλθεν ε:ς τήν κεφαλήν τίνος νά 
άφαιρέση έκ τοϋ έν τή κατωτάτη βαθμίδι τής 
ανθρωπίνης κοινωνίας διατελούντος άνθρώπου 
τα άνθρώπινά του δικαιώματα καϊ νά άποδώ-
ση αύτά ει'ς τό έξοχώτατον ζώον πρός άμοιβήν 

τής άρετής του. 
Ό μή φιλοσοφών ήδύνατο νά έρωτήση εις 

τί θά έχρησίμευεν είς τό ζώον τοϋτο τό δι-
καίωμα ; Δύναται έτι νά είπη τις δτι εν τή 
αρχαία Αιγύπτω εί'ς τινα ώς ιερά λατρευόμενα 
ζώα άπεδίδοντο δικαιώματα άτινα δέν εΐχον 
πολλοί τών κατά τούς χρόνους εκείνους επι-
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ΙΧΘΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Οί άποκλειστικως έν τώ ύδατι ζώντες ίχθΰς 
και έχοντες φάρυγγα παντελώς διάφορον τοϋ 
τών λοιπών ζώων, τών παραγόντων ήχους, εϊνε 
γνωστοί ώς άφωνα ζώα. 'Λλλ ' οΰ πρό πολλού 
χρόνου αί ανακαλύψεις επιστημονικών τίνων 
εκδρομών κατέδειξαν οτι ζώσιν έν τοις δυτι-
κοίς παραλίοις τής νοτίου 'Αμερικής εϊδη τινά 
ιχθύων, άτινα υπό τής φύσεως έπροικίσθησαν 
δι' ιδίων οργάνων, έπιτηδείων προς παραγω-
γών μουσικών τόνων. Κατά τό 1852 δ λοχα-
γό; J . Μ. G ill is έπεφορτίσθη υπό της άρχης 
τών Ηνωμένων Πολιτειών νά ποιήστη έπιστημο-
νικην καταμέτρησιν τών υδάτων τοΰ νοτίου 
ημισφαιρίου όπου αί ώραι τοΰ έτους εινε αντί-
θετοι προς τάί τοΰ ημετέρου βορείου ημισφαιρίου. 
Κατά τό θέρος μεταξύ 'Ιανουαρίου και Μαρ-
τίου τοΰ αυτού έτους ό ρηθείς λοχαγός έπέτυχε 
νά άνιχνεύση ΐχθύν τινα (ον έκάλεσε Alosa 
mueica), όστις έξέδιδε θελκτικάς μελωδίας. 
Έν πρώτοις οί μουσικοί ούτοι ιχθύς παρήγαγον 
ισχυράν έντύπωσιν εις τούς κατοίκους της έν τη 
Χιλη πόλεως Καλδέρας. 'Ιδού τί περί τούτου 
έγραψεν εις ανταποκριτής τοΰ λοχαγού Gillis 
περί τούτου τοΰ ιχθύος : 

Τήν έσπέραν ην διήλθον έν Καλδέρα απήλ-
θον 11 ή 1 2 ώρα μ. μ. ε'ς τήν παραλίαν 

όπως ακούσω την ϋπό την θάλασαν διαδιδομέ-
νην μουσικήν, ένεκα της οποίας έμει·-α λίαν έκ-
στζτικός. Εισέλθων εντός πλοιαρίου κατεκλί-
θην έν τώ πυθμένι και έθεσα τό ούς μου όπως 
ακούσω τήν έν τή θαλάσση διαδιδόμένην μουσι-
κην. Έπ ί πολύν .χρόνον ήκουσα την μουσικήν 
καί κατεθέλχθην ϋπ' αυτής. Έκ τούτου δύνα-
ται τις νά συμπεράνη, ότι οί μουσικοί ούτοι 
τόνοι παράγονται υπό είδους ιχθύων τίνων συ-
ναθροΊζομένων έν πολλώ πλήθει έν τινι άπο -
κέντρων μέρει τοΰ κόλπου· έκαστος ιχθύς παοά-
γει μόνον ένα τόνο , άπαντες δ' όμοΰ παρά-

γουσι. θελκτικήν και τερπνήν μουσικήν, ομοιά-
ζουσάν περίπου πρός τήν άρμονίαν της άρπας 
ή έτερου τίνος μουσικού οργάνου. Επιστρέφων 
έκ τη; Καλύέρας θά πειραθώ νά μάθης τό όνο-
μα τούτου τοΰ ιχθύος έν περιπτώσει καθ' ην 
δέν θά δυνηθώ νά αποκτήσω εν ζεΰγος αΰτοϋ 
διά τήν ΰμετέραν. συλλογήν >> 

Ετερός τις φίλος τοΰ Gilljs άνεκοίνωσεν 
αυτω οτι ούτος ό μουσικός ιχθύς πλέει κατά τήν 
αυτήν διευθυνσιν και ή μελωδία αυτού ακούε-
ται μόνο ν κατά τήν νύκτα. Μετά τέσσαρας 
μήνας από τής εμφανίσεως του ό ιχθύς ούτος 
κρύπτεται χωρίς έν τοις πέριξ νά άκουσθή τι 
περί αΰτοϋ. Ό Gillis υποθέτει ότι οί ΰποβρύ-

χιοι ούτοι μουσικοί άποχωρούσι πρός βορραν, 

όπου παρά τόν ισημερινόν ό μηχανικός Onfieroy 
de Thoron ή'κουσε τήν μελωδίαν περί τής οποίας 
έγραφε πρός τόν κόμητα τών Παρισίων τά ακό-
λουθα· « 'Εν τώ κόλπω Paillon έγώ κατά πρώ-
την φοράν ήκουσα άγοντα τόν μουσικόν ϊχθΰν. 
Και πρότερον έν τή Καμπανία πολλά εΐπόν μοι 
περί τούτου τοϋ ιχθύος τοΰ οποίου πολύ πλή-
θος συνήντησα έν Ματαζέ. Ούτοι ήδον καθ' ώ-
ρισμένας ώρας της νυκτός και έν ώρισμένοι; 
τύποις τούς οποίους οί άλιεΐς έδεϊξάν μοι. 
'Αλλ' έγώ δέν επέστησα και πολλήν προσοχήν 

εις τούτο, διότι είρην πεπεισμένος ό'τι ό ιχθύς 
ούτος ην γνωστός εις τους φυσιοδίφας. "Οπως 
δέ ικανοποιήσω τήν πϊριέργειάν μου, άνέμενον 
κατάλληλον εΰκαιρίαν όπως άπελθών ακούσω 
τήν μελωδία ν των. Ά λ λ ' ώς συμβαίνει, ενίοτε 
ούτοι οί ιχθύς δεν περιμένουσι τήν βαθεϊαν νύ-
κτα οποίς άρχίσωσι τήν μουσικήν των. Κατάλ-
ληλο; ευκαιρία έδόθη μοι κατά τήν έκ Παιγιόν 
εις Καμπανίαν έπιστροφήν μου.—Κατά τήν δύ-
σιν τοΰ ηλίου πλέοντες διά τινος άκατίου παρά 
τινα βαθεϊαν όχθην ήκούσαμίν παράδοξον ηχον 
λίαν βραδύν και διαρκή. Κατ' αρχάς ένόμισα 
ότι μυία τις βομβίζει, αλλά μ ή ΐδών περί έμέ 
παρόμοιόν τη ήρώτησα τόν λεμβοΰχον πόθεν προ-
έρχεται ό ηχος ούτος. Κύριε,· μοί άπεκρίθη ού-
τος, ίχθύες τίνες παράγουσι τήν μελωδίαν ταύ-
την, τούς ίχθΰς τούτους τινές μέν καλοΰσι σι-
ρήνας, άλλοι δε μουσικού;». 'Αφοΰ έξεκινήσα-
μεν πρός τήν άνοικτήν θάλασσαν, ήκουσα μέγα 
πλήθος διαφόρων τόνων έναρμονίων και παρεμ-
φερών πρός τούς τόνους τοΰ έν τη Καθολική 

Εκκλησία μουσικού οργάνου. Τότε διέταξα τόν 
λεμβοΰχον νά κρατήση τάς κώπας και επί τινα 
χρόνον μετά πολλής περιεργείας παρετήρουν τό 
έκτακτον τοΰτο φαινομενον. Ώς αναφέρει εις 
ανταποκριτής τού Ζιλλίς ό μουσικός ούτος ΐχθΰς 
απαντα έπίσης και έν τώ ποταμώ Ματαζέ και 
έν τώ παραποτάμω του Λελμοχίνο. 'Εκ τούτου 
γίνετοι δήλον οτι ό ιχθύς ούτο; ζη έν τε τή, θα-
λάσση, και τοις γλυκέσι ποταμίοις ΰδασι. 

Τό σώμα τοΰ λίαν ενδιαφέροντος τούτου ι-
χθύος κατ ' οΰδεν ον διάφορο ν τοΰ τών κοινών 
ιχθύων έχει μήκος δέκα δακτύλων, έν τώ νώτω 
του σύρει κυανα ς τινας κηλίδας. Οί ιχθύς ούτοι 
πλέουσι κατ ' άπειρα πλήθη παρά τάς άκτάς 
και παραμένουσι συνήθως έν τοΐς δια βράχων 
περιφραγμένοι; ΰδασιν, ενίοτε δέ άναπλέουσι 
τού; ποταμούς. Έ ν τω μέσω τοΰ σώματός των 
κατ ' ευθείαν γραμμήν ευρίσκονται έπτά κυκλο-
τερεΐς μικραί όπαί αΐτινες χρησιμεύουσιν ώς τά 
μουσικά όργανα τών ιχθύων. 'Αλλ' αυτή η κα-
τασκευή τών μουσικών όργάνων και ή σύνθεσις 
τών ήχων ους έκπέμπουσιν οί ρηθέντες ιχθϋς 
δέν ήρευνήθησαν μέχρι τούδε υπό τών φυσιόδι-
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φών. Ή ένεργός χειρ τού φυσιοδίφου δέν θά 
βραδύνη νά άποκαλύψη ήμΐν και τοΰτο τό μυ-
στήριον ή κάλλιον τήν παιδιάν ταύτην τής 
φύσεως. 

ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ 
Έν τώ διεθνεϊ περί υγιεινής συνεδρίω, συγκλη-
θέντι έν Λονδίνω, έγένετο λόγος περί τοΰ τρό-
που, καθ' δν δέον νά παρακληθώσι τά διάφορα 
κράτη όπως άναθέσωσιν εις ειδικούς έπιστήμο-
νας ιατρούς τήν έξεύρεσιν τής καταγωγής τής 
διφθερίτιδος. Ή έπιτροπή, εις ήν προηγουμέ-
νως άνετέθη ή μελέτη τούτου τοΰ ζητήματος, 
έξέθετο τό άποτελέσμα τών έργασιών της 
πρό τών μελών τοΰ ρηθέντος συνεδρίου, οπερ 
έψηφίσατο άπαντα τά μέλη αΰτοϋ νά παρακα-
λέσωσι τάς κυβερνήσεις των περί τής προστα-
σίας και ένθαρύνσεως παντός είδους έρευνών 
περί τής καταγωγής τής διφθερίτιδας, ώς 
και τής έκδόσεως πασών τών πρός τόν σκοπόν 
τούτον γενησομένων μελετών. Κατά τό ψήφι-
σμα τοΰτο τοΰ ρηθέντος συνεδρίου υποχρεοΰν-
τζ ι νά έφιστήσωσι τήν προσοχήν τών κυβερνή-
σεων των έπί τών ακολούθων προτάσεων, αϊτ ι-
νες υπεβλήθησαν υπό της Γαλλικής επιτροπής 
πρό τοΰ ρηθεντος συνεδρίου, συγκληθέντος πρός 
καταπολέμησιν τής διφθερίτιδος τη 9η παρελ-
θόντος Σεπτεμβρίου. 

1ον. Ή διφθερϊτις είνε μολυσματική νόσος η 
έξιχνίασις τής καταγωγής αυτής έπιβάλλεται 
εις τας έπιτοπίους αρχάς. 

2ον. Οί έκ της διφθερίτιδος άσθενησαντες 
όέον νά άπομακρύνωνται τών υγιών. 

3ον. Αί υγειονομίκαί άρχαί δένον νά διατα-
ξωσι τήν ταχεϊαν άπολύμανσιν τών κατοικιών 
έν αίς εΰρίσκοντο ασθενείς έκ διφθερίτιδος, ίδία 
τών άσπρορούχων, τών ένδυμάτων τής κλίνης 
και πάντων τών αντικειμένων άτινα μετεχει-
ρίζετο ο ασθενής. Κατά τήν διάρκειαν τής α-
σθενείας αί άρχαί δέον νά διατάξωσι περί τής 
άπολυμάνσεως πάντων τών έν χρήσει όντων ά-
άσπροοούχων πριν η ταύτα δοθώσιν εϊ; τήν 
πλύντριαν. 

4ον. Αί άμαξα ι δι' ων θά μεταφέρωνται οί 
άσθενήσαντες έκ τής διφθερίτιδος εις τά νοσο-
κομεία δέον νά άπομολύνωνται μεθ' έκάστην 
μεταφοράν. 

5ον. Τά έκ τής διφθερίτιδος άσθενήσαντα 
παιδία δέον νά μή φοιτώσιν έν τώ σχολείω 
μετά τήν άνάρρωσίν των έως ού ό ιατρός 
έπιτρέψει τήν φοίτησίν των. 

6ov. "Οταν έν τινι σχολη πιστοποιηθη κρού-
σμα τι έκ διοθερίτιδος, άπαντα τά έν αυτη 
φοιτώντα παιδία δέον νά διατελώσιν έπί τινα 
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χρόνον υπό ΐατρικήν έπίβλεψιν και νά απομα-
κρύνονται έκεϊνα τά παιδια άτινα φαίνονται 
διακείμενα εις πάθησιν τοΰ λάρυγγος. Ι δ ί α 
δέον αυστηρά νά ή έπίβλεψις τών αδελφών τοΰ 
άσθενήσαντος πζιδός. 

"Οπως τελειως έκλειψη ή διαθερϊτις δέον 
νά γείνη, άκριβής αυτής διάγνωσις ευθύς έξ αρ-
χής. Πολλάκις έκφεύγει τόν παρατηρητών ή 
άρχή ταύτης της ασθενείας. Διά τοντο δέον αί 
μητέρες καθ' έ κάτην νά παρατηρώσι τόν λά-
ρυγγα τών τέκνων των έν όσω ταύτα εινε μι-
κρά όπως συνειθίσωσιν εις τούτο. Τό υ γ ι ε ί κό ν 
τοΰτο μέσον δεον νά κοινοποιηθή διά τών έφη-
μερίδων, ιδία δε διά τών διδασκάλων και δι-
δασκαλισσών. Ή έγκαιρος και ασφαλής διά-
γνωσις τής διφθερίτιδος δύναται νά έπιτευχθή 
μόνον διά τής χρήσεως τών βακτηριολογικών 
μέσων, διό πάντοτε δέον νά προτρέπωνται οί 
ιατροί πρός χρήσιν τούτων. Τό έναντίον τής 
διφθερίτιδος ύγρόν δύναται νά χρησιμεύση ώς 
προφυλακτικόν και ΐαματικόν μέτρον. 

Τά ΰπό τοΰ έν Βουδαπέστη συγκληθέντος 
διεθνούς περί υγιεινής συνεδρίου συστηθέντά έ-
ναντίον τής διφθερίτιδο ς μέτρα έφαρμόζονται 
έλ Κώνσταντινουπόλει, τής πρωτοβουλίας λη-
φθείσης υπό τής αυτοκρατορικής μεγαλειότη-
τας τοΰ Σουλτάνου. Έλπίζομεν ότι ταχέως θά 

ελείψη πάν είδος ταύτης τής μάστιγος τών 
παίδων. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τ Η Σ ΣΕΛΗΝΗΣ 
Ώ ς φαίνεται μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου 

θά δυνηθώμεν νά προμηθευωμεθα φωτογραφικάς 
απεικονίσεις τής σελήνης τοσούτον ευκόλως ώς 
άγοράζομεν διάφορα άπεικονίσματα τών μα-
γευτικών τοπίων τής γης. Δέν θά παρέλθωσι 
25 έτη και έν τοις βιβλιοπωλείοις και χαρτο-
πωλείοις θά ευρίσκωμεν φωτογραφιας τών υπό 
τοΰ Κοπερνίκου παρατηρηθίντων ορέων τής σε-
λήνης ή τής έν αυτή ούτω κληθείσης λίμνης τού 
Κροίσου ούτως εϋκόλως, καθως τωρα ζητοΰμεν 
καί άγοράζομεν διαφόρους φωτογραφίας τοΰ 
Μονμπλάν ή τών ακτών τή: Μεσογείου. 

'Επεχείρησαν νά φωτογραφήσουν τήν σελή-
νην κατά τούς ποώτους χρόνους τής έφχρμογής 
τής φωτογραφίας έν τη π ρ η ζ ε ι , αλλά μόλις 
έπ' εσχάτων αί φωτογραφίαι αύται τής σελή-
νης έγένοντο ωφέλιμοι έν τή έπιστήμη. Τοΰτο 
συνέβη τό 1889 ότε έδημοσιεύθησαν αί φωτο-
γραφίαι τής Σελήνης, έκτελεσθεϊσαι υπό τοϋ 
διασήμου άστροφυσικοϋ Σέινερ. Έως τότε 
άπασαι αί έν τνί άγορα ευρισκόμεναι φωτογρα-
φίαι τής Σελήνης ήσαν ατελείς μετατυπώσεις 
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ιχνογραφηματων η φ ω το γ ρ α φ ι ώ ν μή έ-
χουσών επιστημονικών .τινα άξίαν. Μέχρις 
έσχατων παντες οί σπουδαίοι σεληνομαθεΐς 
εχάραττον δια τής χειρός των χάρτας τής σε-
λήνης. Οίκοθεν εννοείται, όπόσαι άνακρίβειαι 

και σφάλματα δύνανται νά παρεισφοίσωσιν είς 
τοιούτους χάρτας, και πολλάκις εμπειρότερος 
τις και έτατηδειότερος αστρονόμος δύναται νά 
ταρατηρήση περισσότερα φαινόμενα τών ούρα-
νιων σωμάτων ή έτερος όχι τόσον έμπειρος και 

ενίοτε αστρονόμοι τινές έχοντες άχαλινωτον 
ρανσασίαν .και ετέρας ιδιότητας άσυμβιβά-
ίτους προς τάς έπιστημονικάς παρατηρήσεις, 
ταρίστων εν τω χάρτη τής σελήνης και 'εκείνο 
ίπερ δέν άπαντα έν αυτή. -

Μεθ' όποιας δυσχερείας ιχνογραφούνται οί 
χάρται τής σελήνης δύναται τις νά έννοήση έκ 
τοΰ γεγονότος οτι ό έν Πράγη αστρονόμος 
Βεηνέκ έπί 225 ώρας κατεγίνετο ό'πως ιχνο-

•ραφήση επί τοϋ χάρτου τής σελήνης μεγεθύ-
ων εΐκοσάκις τήν φωτογραφίαν τών ορέων τής 
Σελήνης, τήν γενομένην έν τώ άστεροσκοπείω 
ού Λίκ. 

Οίκοθεν εννοείται ότι οΰτως εχόντων τών 
πραγμάτων ή τελειοποίησις τών φωτογραφιών 

τής Σελήνης εΐν' ουχί πολυτέλεια αλλ' άπόλυ-
ος ανάγκη διά τήν έπιστήμην. Αί τελειότατα', 
φωτογραφίαι τής Σελήνης γίνονται έν τώ παρι-
σινώ καί τώ τοΰ Λίκ άστεροσκοπείω. Έν τώ 
αρισινώ άστεροσκοπείω αί φωτογραφία', γίνον-
αι διά τοϋ διασήμου οργάνου τοϋ Λίκ, έν δε ' 

τω δευτέρω διά τοΰ ούτω καλουμένου equatorial 
του Κοδε. Τοϋ παρισινοϋ οργάνου ή ύαλος έχει 

6Ο υφεκατόμετρα διάμετρον, ή δέ είκών ή δι' 
αυτοΰ λαμβανομένη έχει δράμετρον 18 υφεκα-
τομέτρων. Τό θλαστικόν τοϋ φωτός όργανον τοϋ 
οστεροσκοπείου τοΰ Λίκ εΐνε λίαν ισχυρόν, και 
εαν τεθή πρό τοΰ obicctif του ιδιαιτέρα διορθω-

τική φωτογραφικ η linse δύναπαι νά δώση λίαν 
μεγάλην άπεικόνισιν. Δυστυχώς ή linse δέν έ-
πετυχε τελείως, ένεκα δε τούτου πρός έναργο-
τεραν παράστασιν τών αντικειμένων εδέησε νά 
κρατηθή μέρος τι τοΰ φωτός διά τοϋ διαφράγ-
ματος οτε μόνον εΐνε δυνατόν νά ληφθώσιν ει-
κονίσματα έχοντα ού μεγαλειτέραν διάμετρον 
τών 13,5 ΰφεκατοστομέτρων. Τήν έλλειψιν ταύ-
την ηθέλησαν νά άναπληρώσωσι θέσαντες έν τώ 
κέντρω τοΰ frefractor μεγεθύνουσαν τά άντικεί'-
μενα linse ήτις νά δύνηται νά μεγεθύνη πεντά-
κις τήν ληφθείσαν είκόνισιν τής Σελήνης. 'Αλλά 
και πάλιν έφάνη δυσκολία τις συνισταμένη είς 
τοΰ το ό'τι ή Σελήνη δέν ίσταται ακίνητος και 
λίαν δυσκόλως δύναται νά φωτογραφηθή διά 
τοιούτων πολυσυνθέτων οργάνων. Και πράγματι 
ή Σελήνη κινούμενη πρός άνατολάς συγχρόνως 
κλίνει πρός βορράν η πρός νότον, και έπί τέ-
λους ποιεί μετατοπίσμούς, οϊτινες προέρχονται 
έκ τής μεταβολής τής παραλλάξεως. Ή τοπο-
θέτησις τοιούτων πολυσυνθέντων έργαλείων αμα 
δέ και βαρέων κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
ταΰτα νά δύνανται νά παρακολουθώσι τήν με-
ταβολήν έν τή κινήσει κατά τό ούράνιον στε-
ρέωμα ενός άστέρος εΐνε λίαν δυσχερής, διά 
τούτο μόνον μετά πολλά ανεπιτυχή πειράματα 
εΐνε δυνατόν νά έπιτευχτή τούτο." Έν τούτοις 
ό άστρονόμος διδάκτωρ Μπερμπερίχ άνεκοίνω-
σεν ότι έν τε τω παρισινώ και τώ τού Λίκ 
άστεροσκοπείω ή τοποθέτησις τών έργαλείων 
πρός παρακολούθησιν τής μεταβολής έν τή κι-
νήσει τών ουρανίων σωμάτων επέτυχε κατά 
τρόπον ώστε μετά τινα χρόνον έάν δέν δυσχε-
ράνωσι τήν φωτογραφίαν αί κυμάνσεις τοϋ αέ-
ρος η έ'τερόν τι θά δυνηθώμεν νά λάβωμεν με-
γαλειτερας, ακριβεστέρας και έναργεστέρας η 
πρότερον φωτογραφίας τής Σελήνης. 

(Έπετ. τό τέλος) 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

ημερών. "Ωστε κατά μέσον ορον ή ταχύτης τών 
ταξειδίων ηϋξήθη περισσότερον τών τριών φο-
ρών. Έπί τοϋ παρόντος δέν υπάρχει τόπος έν 
τή υφηλίω όπου έκ Λονδίνου νά μή δύναται'τις 
νά υπάγη εντός δύο μηνών. 

Οί κύνες έν τ α ϊ ς παρά τούς 
πόλους χ ώ ρ α ι ς.—Έν ταΐς πολικαΐς χώ-
ραις ό κύων εΐνε τό μοναδικόν οίκιακόν ζώον 
αντικαθιστών τόν ί'ππον και τόν βοΰν. Οί κύνες 
τής Γρελανδίας, Σιβηρίας και Καμτσάκη ά-
νήκοντες εις τό αυτό γένος έχουσι τό πρόσωπον 
ευρύ, οξεα ώτα, μακράν και πυκνήν τρίχα ωφ-

Κ α τ α πόσον έν διαστήματι 50 ετών 
ύξήθη η ταχύτης τών ταξειδίων δύναται τις 
νά έννοηση έκ τής επομένης συγκρίσεως. Τώ 
1310 διά νά μεταβή τις έκ Λονδίνου είς Κα-
οτάτ άπητούντο 70 ήμέραι, είς Βομβάην 120, 
εις Σίδνεϊ 130, είς Νέαν Υορκην 40, είς Ία-
μαϊκήν 42, είς τό Ρΐον 05, είς τό Βαλπαράη-

σο110 ήμ. Τώρα τό άγγλικόν ταχυδρομείον 
φθάνει, έκ Λονδίνου κινήσαν, είς καποτάτ έν-
τος 21 ήμ.,είς Βομβάην εντός 18 ήμ.,είς Σίνεη 
εντός 43 ή μ., είς Νέαν Ύόρκην ' εντός 10 
ημ., εις Ιαμϊακήν έντός 18 ήμ., εις τό Ρίον 

εντός 21 ήμ., και είς τό Βαλπαράησο έντός 39 
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τεινοϋ κίτρινου χρώματος καϊ κατ' οϋδεν δια-
φέρουσι τών λύκων εκτός μόνον της μακράς 
ούράς ήτις ομοιάζει τήν ναίτην τοϋ 'ίππου. Οί 
εγχώριοι μεταχειρίζονται τούς κύνας πρός έλ-
κυσιν τών ' έλκύθρων των καί πρός ευρεσιν τών 
πρός διατροφήν άναγκαίων. Λίαν περιέργους 
ειδήσεις έδημο,ίευσε τό περιοδικός La Nature 
έκ τού στόματος τών περιηγητών επισκεψαμε-
νων πρό τίνος χρόνου τάς βορείους ταύτας χώ-
ρας περί τοΰ τρόπου της διά τών κυνών με-
τάφορας τών ταχυδρομικών φακέλλων καί τών 
εμπορευμάτων. Δέκα έως δεκαπέντε, αναφέρει 

o Pendiete Revoil, ζευχθέντες ομού και οδη-
γούμενοι υπό τοϋ μεγίστου μεταξύ αυτών κυ-
νός,' διατρέχουσι τούς κεκαλυμένους υπό πά-
νων τόπους καί τούς παγωμένους ποταμούς, 
διερχόμενοι τό ήμερονύκτιον 40—50 χιλιόμε-
τοα καί σύρουσιν έλκυθρα φορτωμένα μέ 500 
—750 χιλιόγράμ. εμπορευμάτων. "Οταν ή 
χιών διαλυθή άπολύουσι τούς κύνας ελευθέρους 
όπως αυτοί οί ίδιοι έξευρίσκωσι τά πρός δια-
τροφήν των. "Οταν έπανέλθη τό ψύχος οί κύ-
νες ακάλεστοι έπιστρέφουσιν είς τήν κατοικίαν 
τών κυρίων των. Ούτοι τοσαύτην ισχυράν οσ-
φρησιν εχουσιν ώστε ακόμη έν μέσω τών ισχυ-
ρών θυελλών δέν χάνουσι τήν όδόν καί φέρουσι 
τόν όδοιπόρον είς τήν ΰπ' αυτού μετ' ανησυ-
χίας έπιζήτουμένήν καλύβην. Ό Victor Monic 
λεπτομερώς έκτίθησιν έν τώ ρηθέντι περιοδικώ 
τόν τρόπον δι' ού οί κάτοικοι τού Λαβραδός 
έπιταχύνουσι τήν πορείαν τώ-, κυνών των. 

Κ α τ ά τ ά ς ν ε ω τ ά τ α ς έ π ι σ ή μ ο υ ς 
ειδήσεις έν ταΐς ρωσικαΐς έπαρχιακαΐς πόλεσι, 
κατ' Όκτώβριον παρελ. έτους, έδίδοντο 440 
περιοδικά συγγράμματα, δημοσιευόμενα έν 114 
πόλεσι. Έν τή ρωσική γλώσση έξεδίδοντο 309 
περιοδικά συγγράμματα, έν δέ ταΐς λοιπαΐς, 
ιδία τή γερμανική καί πολωνική 131. Τό πρώ-
τον' μέρος 'έν τώ άριθμώ τών περιοδικών συγ-
γραμμάτων κατέχει ή Βαρσοβία δπου εκδίδον-
ται 72, μετ' αύτήν έπονται ή Ρέγα έν τη 
όποία έκδίδονται 24, τό Κίεβον ό'που εκδιδον 
τα ι 20, ή 'Οδησσός καί ή Τυφλίς ων ή πρώτη 
έχει 19 περιοδικά συγγράμματα ή δέ δεύτερα 
17, έν Καζάνη καί Χαρκόβω έκδίδονται 9 εφη-
μερίδες καί περιοδικά συγγράμματα, έν Ρεβέλ. 
Σαρατόβω καϊ Γιουρέβω 8, έν Βορονέζη, Νι-
ζάου, Νίζη-Νοβογορόδ καί Τόμπκη 6, έν 'Α 
στραχάν, Μπαρκού, Ίρκούντσκη καί Γαροσλα-
βω 5. Έν ένδεκα πόλεσιν έκδίδονται ανά 4 
πέριοδικά συγγράμματα, έν 23 πόλεσιν άνά 3 
έν 22 πόλεσιν άνά 2, καί έν 38 πόλεσιν άνα 
1. Ό αριθμός τών πολιτικών καϊ φιλολογικών 
εφημερίδων έν ταΐς έπαρχίαις άνέρχεται είς 61: 

έκ τών οποίων μόοον 31 εφημερίδες εινε ημε-
ρήσια·.. Αί 16 έκδίδονται έν 42 πόλεσιν. Μό-
νον έν 21 πόλεσιν έκδίδονται ήμερήσιαι έφη 
μερίδες. 

Ή ρ ω σ ι κ ή έ φ η μ ε ρ ί ς ((π ο λ ί τ η ς» 
πρό τίνος χρόνου έδημοσίευσε ό'τι οί κάτοικοι 
τής πόλεως Σαρατόβου (Ρωσία) προτίθενται νά 
άποστείλωσιν είς τήν χήραν κυρίαν Καρνώ τήν 
εικόνα τού Σωτήρος Χριστού καλλιτεχνικώς έ-
ξεργασθεΐσαν έν τώ εικονογραφικ ό έργαστηρίω 
τού Χλέβνικοβ έν Μόσχα καί τεθείσαν έντος 
πολυτελούς και κεκοσμημένης δι' έμάγι θήκης. 
Έν τώ οπισθίω μέρει τής εικόνος προσηρμόσθη 
χρυσή πλάξ φέρουσα τήν άκόλουθον ρωσιστί γε-
γραμμένην έπιγραφήν ή πόλις Σαράτοβ επι-
θυμούσα νά έκδηλώσγι τά συλλυπητήριά της 
πρός 'Υμάς, ώ κυρία χήρα, ενός τών μεγίστων 
υιών τής Ρωσίας, αποθανόντος έν τή υπηρεσία 
τής πατρίδος του καί φίλου τής Ρωσίας, άπο 
στέλλει ήμϊν άπομίμησιν τής εικόνος τού Σω-
τήρος Χριστού, ώς ειλικρινή έκφρασιν τών εγ-
καρδίων του αισθημάτων. Οί κάτοικοι τοΰ Σα-
ρατόβου, νέοι τε καϊ γέροντες, πρό πολλού χρό-
νου μετά λύπης προσεύχονται πρό ταύτης τής 
εικόνος, παραμυθούσης αυτούς έν τοις παθήμασί 
των. Είθε αύτη ή είκών, ώ κυρία, νά άνακου-
φίση τήν βαθεΐαν λύπην υιών καϊ νά ένισχύση 
τήν τε ψυχήν καϊ τό σώμα Υμών.» 

Ή αυτή έφημερϊς άνήγγειλεν οτι ή χήρα 
τοϋ άοιδίμου μεταστάντος Αύτοκράτορος 'Αλε-
ξάνδρου, δτε έδέχετο διά τελευταίαν φοράν τήν 
έκ Γάλλων άξιωματικών συγκειμένην πρεσβείαν, 
έπίτηδες άφιχθεΐσαν είς πετρούπολιν ό'πως άν-
τιπροσωπεύση' τήν Γαλλίαν κατά τήν κηδείαν 
τοϋ Αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου, έδάκρυσε καί 
ήσπάσθη έν τώ μετώπω τόν ναύαρχον Ζερβέ, 
καθ' ή ν στιγμήν ούτος εκλινεν όπως άσπασθή 
τήν δεξιάν της. 

Ίδόντες τήν συγκινητικήν ταύτην σκηνήν 
οί συνοδεύοντες τόν ναύαρχον αξιωματικοί ένο-
νυπέτησαν καϊ έκραύγασαν «ώ Κυρία, γονυπε-
τοϋμεν ένιόπιον τής λύπης υμών)). 

' Ι δ ι ό τ η τ ε ς τ ώ ν μ ή λ ω ν. Ό ιατρός 
Searles συνιστά τοις πελάταις του τά μήλα ώς 
τά άριστον όπωρικόν, διότι ταύτα περισσότερον 
παντός ετέρου οπωρικού, ποντός ετέρου λαχα-

. νικού περιέχουσι φόσφορον. Κατά τήν γνώμην 
τοϋ ιατρού τούτου λίαν ώφέλιμον είς τόν άν-
θρωπον εΐνε πρό τοΰ νά κατακλιθή νά φάγη εν 
μήλον, διότι τό μήλον διευκολύνει τήν λειτουρ-
γίαν τοΰ στομάχου καϊ τών πεπτικών οργάνων 
καί παρέχει ήσυχον καϊ βαθύν υπνον. Τό μήλον, 
πορτοκάλλιον καϊ λειμώνιον καθαρίζει τό στό-
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μα και χρησιμεύει ώς προφυλακτικών μεσον ε-
ναντίον τών άσθενειόν τοΰ λαιμού. Εκτός τού-
του, τοΰτο έξαιρέτώς καταυγάζει τήν δίψαν 
ιδία τών ασθενών, μεθύσων και όπιομανών. 

Τ ό π α ι γ ν ί δ ι ο ν δ ό μ ι ν ο, τήν κα-
ταγωγών τοΰ οποίου άπέδιδον ότε μεν εις τούς 
" Ελληνας, ότέ δε εις τούς Κινέζους η έν γένει 
τούς Ευρωπαίους, έλαβε τήν αρχήν του έν τώ 
βενεδικτινώ μοναστηρίω Μόντε Κασίνο. Δύο 
μοναχοί υποβληθέντες είς διαρκή φυλάκισιν πρός 
διασκέδασιν έν τώ χρόνω καθ' ον δέν ήσχολούν-
το περί τήν προσευχην και μετάνοιαν όπως μή 
παραβώσι τήν έπιβληθεΐσαν αΰτοϊς έπιτιμίαν 
τοΰ σιωπαν, έδείκνυον αλλήλους κυβικά λιθά-
ρια έχοντα διάφορα σημεία. Ό κερδίζων κατά 
τήν άμοιβαίαν συμφωνίαν, άνήγγελλεν εις τόν 
σύντροφόν του προφέρων διά χθαμαλής φωνής 
τόν πρώτον στίχον τής αγρυπνίας. Κατ' αυτόν 
τόν τρόπον οί μοναχοί έτελειοποιήθησαν έν τη 
άναγνώσει τών προσευχών και έτελειοποίησαν 
τό παιγνίδιον είς τοιούτον βαθμόν ώστε οτε 
έξήλθον έκ τής φυλακής διέδωσαν τούτο έν τώ 
μοναστηρίω. Μετ' ολίγον τό παιγνίδιον τούτο 
έγένετο δημώδες και έν τή πόλει. Τόν στίχον 
τής αγρυπνίας ον έπρόφερεν ό κερδίζων συνέτε-
μεν είς τήν άρχικήν του λέξιν δόμιμο έξ ού 
έλαβε τό παιγνίδιον τοΰτο. 

Ό Γ ά λ λ ο ς βοτανιαός Τριάν μετήνεγ-
κεν εκ τής Αμερικής είς Εϋρώπην νέον σφαι-
ροειδές φυτόν ό'περ έκάλεσε Arracaclia csculenta 
έκ τού γένους τών άλεξιβροχοειδών. Τό φυτόν 
τοΰτο φύεται έν τή Κολομβία όπου αντικαθι-
στά τό γαιώμηλον. Αί ρίζαι τούτου τού φυτού 
όμοιάζουσι πρός τάς ρίζας τοΰ ρεπανίου μέ μό-
νην τήν διαφοράν ότι εινε γλυκεία ι τήν γεΰτιν 
και άμιλώδεις. 

Ε ν τ ή νήσω Κρακατόα έπί τού πα-
ρόντος βλαστάνει νέα βλάστησις. Ή Κρακα-
τόα εινε νήσος τις έν τώ Ζονδικω άρχιπελάγει 
ήτις ώς γνωστόν, κατά τήν τό 1883 συμβάσαν 
εκρηξιν τοΰ αυτόθι ηφαιστείου έν μέρει έβυ-

θισθη είς τήν θάλασσαν, έν μέρει δέ κατεκλύσθη 
υπό τής λάβας, άμμου και πετρών, ούτως 
ώστε πάσα βλάστησις κατεστράφη. 'Εν τούτοις 
ό Γρέηπ διδάκτωρ τής βοτανικής και διευθυν-
τής τοΰ έν Μπούητεντσοργ βοτανικού κήπου 
μετά πολλάς δυσχερείας αποβιβασθείς είς ταύ-
την τήν νήσον εύρεν βλαστάνουσαν έν αυτή 
νέαν βλάστησιν ώς καταφαίνεται έκ τής υπ' 
αυτού δημοσιευθήσης ανακοινώσεως. Κατ' αυ-
τόν 11 διάφορα είδη φυτείας καλύπτουσι τήν 
νήσον και ούτω προετοιμάζεται ή βλάστησις 

των τελειότερων φυτων. Επειδη η εκρηξις του 
Ηφαιστείου αναμφισβητήτως κατέστρεψε πάντας 
τούς σπόρους και τάς έν τώ έδάφει έναπομε-
νούσας ρίζας τών φυτών, μόνη πιθανή φαίνεται 
η ΰπόθεσις ό'τι ή νέα βλάστασις οφείλει τήν 
υπαρξίν της αποκλειστικώς είς τά πτηνά τόν 
αερα και τά θαλάσσια ρεύματα διότι ώς νήσος 
τά νΰν είνε άκατοίκητος και ή πρός αυτήν 
προσπέλασις δυσχερής. 

Ώ ς ά ν α φ έ ρ ο υ σ ι ν οί αμερικανοί μη-
χανικοί Κρόσμπη και Λ. Μπελλ, ή αχρηστία 
τών ΐππων ώς κινητηρίου δυνάμεως εινε ζήτη-
μα μόνον χρόνου και χρημάτων ΰπό δέ τής 

ληχανικής ή άντικατάστασις αυτών δι' η-
λεκτρισμού εινε αποφασισμένη και έπίκειται 
μόνον ή παρότρυνσις τών κατοίκοιν πρός όφελος 

τών μηχανικών κινητήρων. "Οταν είνε άνάγκη 
νά κατασκευαστή σιδηρόδρομος ένώνων πολυ-
άνθρωπους πόλεις, εΰθυνοτάτη και καταλλη-
λοτάτη είνε ή χρήσις τού ηλεκτρισμού, όστις 
δύναται νά παράγηται άφθόνως δι' ηλεκτρικών 
πάλιν μηχανών έν αυτή τη όδώ, αί δέ άμα-
ξοστοιχίαι τότε δύνανται νά άποτελώνται έξ 
ολίγων μόνων βαγονιών και επομένως ή κυ-
κλοφορία νά ή έτι συχνοτέρα. Διά τού η-
λεκτρισμού και τής τελειοποιήσεως τών συν-
θημάτων ευκόλως ό σιδηρόδρομος δύναται νά 
διανύση 160 χιλιόμετρα τήν ώραν. 'Απεναν-
τίας ή χρήσις τοΰ ηλεκτρισμού έν σιδηροδρό-
μοις κυκλοφορούσι μεταξύ όλιγανθρώπων πό-
λεων δέν είνε έπικερδής. Ιδού πώς περιγράφει 
τήν ταχείαν άμαξοστοιχίαν τού μέλλοντος ό 
μηχανικός Μπέλ. Είς τά εμπρός κείται ό δι' 
ηλεκτρισμού κινητήρ δυνάμεως χιλίων ϊππων 
ήτις άμέσιος ενεργεί έπί τών άξόνων τών τρο-
χών. Ό ηλεκτρικός κινητήρ πρέπει νά λήγη 
είς οξύ έν τω έμπροσθίω μέρει όπως κάλλιον 
υπερνικά τήν άντίστασιν τού άέρος. Ούτος σεί-
ρει μόνον εν ή δύο φωτιζόμενα και θερμαινόμε-
να δι' ηλεκτρισμού βαγόνια. "Οσον δέ άφορα 
τήν ταχύτητα τών 160 χιλιομέτρων καθ' ώ-
ραν, ήτις φαίνεται είς ημάς απίθανος, άρκεϊ 
νά άναφερομεν τάς ταχείας έν Σκωτία έκ-
τάκτους αμαξοστοιχίας αϊτινες διανύουσι με-
ταξύ τίνων σταθμών απόστασα 120—123 

χιλομ. τήν ώραν μεθ' ό'λας τάς έλλείψεις τών 
Ατμομηχανών των και τήν ΐσχυράν δόνησιν τής 
αμαξοστοιχίας. Έν τω έπ' έσχατων γενομένω 
διαγωνισμοί τών γαλλικών σιδηροδρόμων δι' 
Ατμομηχανών διαφόρων συστημάτων, αίτινες 
εκινοΰντο κατά μόνας, έπετεύχθη τα χύτης 120 
—140 χιλιομέτ. τήν ώραν. Διά μεγίστης τα-
χύτητος διακρίνεται ή υπό τοΰ Φλάμαν Κράμ-

πτον τό 1894 κατασκευασθεΐσα ατμομηχανή 
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ρητινώδη δένδρα. Βάλλουσιν είς τάς θέσεις των 
τούς έκ τών λευκών και ίτεών έκκοπέντας κλό-
νους. 
Μ ε λ ι σ σ ο τ ρ ο φ ί α. "Οταν ο καιρός εί-
ναι καλός άφαιροΰσι τήν κιγκλιδωτήν όπήν τών 
μελισσοκοφίνων και καθαρίζουσι ταύτα. Κατα-
στρέφουσι' τάς ψώρας. Δίδουσι τροφήν εί; τά 
μελίσσια οσα στερούνται ταύτης. 

Κ Η Π Ο Υ Ρ Ι Κ Η 
Έπασχολούνται μετά σπουδής εις τήν σπο-

ράν και τάς μεταφυτεύσεις. Σπείρουσιν εις τάς 
β ρ α γ ι ά ς λαχανικά, λάχανα τοΰ Μιλάνου 
καί κοκκινογούλια, κρομύδια, μπιζέλια, δαυ-
κία, σπανάκια, μακεδονήσι, κάρδαμον. Φυτεύ-
ουσι κοκκάρι, σκόρδα, γεώμηλα, σφαράγγια, 
ξυνίθρας, καπνόν, ντομάτα. Σπείρουσιν αραβο-
σιτον, άγκούρια, πεπόνια, καρπούζια. 

'Αποτελειόνουσι τό κλάδευμα τών καρποφό-
ρων δένδρων, μηλεών, άχλαδεών, κυδωνεών, ρο-
δακινεών, βερικουκιών κλ. 'Αποτελειόνουσι τήν 
έυφύτευσιν τών καρποφόρων δένδρων. Έγκεν-
τρίζουσι διά της προσεγγίσεω, ολα τά καρπο-
φόρα και φυτεύουσι μασχαλίδας κυδωνεών και 
συκεών. ( , 

'Ε ργ α σ ί α ά ν θ ο φ ο ρ ω ν κ η π ω ν. 
Σπείρουσιν είς φυτώρια τά δενδρόία άνθη, τά 
σαραντάρια τάς βερβένας κλπ. Σπείρουσιν εις 
τήν γήν, τήν αύχιόνιον τήν μαργαριτην. Φυ-
τεύουσι τά παχύσαρκα άνθη, τάς δάλιας κλπ. 

Π α ρ α γ ω γ ι κ ά π ρ ο ϊ ό ν τα. Πα-
οάγονται λαχανικά τά σπανάκια, αι αγγινα-
ραι, τά μπιζέλια, κουκιά, μαρούλια ραπανακια 
κρομυδάκια κλπ. Ό π ώ ρ α ι. Ουδε μια αλλη 
έκτός τών πορτοκαλλίων και σπανίως μήλα. 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ 

" Ι π π ο ι. Άρχίζουσι νά φέρωσι τοις ίπ-
που' οποις συνουσιασθώσιν. Αί τέξασαι ίπποι 
κατά τόν Ίανουάριον ή Φεβρουάριον άρχί ουσιν 
ήδη νά άναλαμβάνωσι τάς εργασίας. Οταν ο 
καιρός είνε καλός άφίνουσι τούς πώλους εντός 
των πειραγμάτων ίνα περιπλανώνται. Β ο ε ς. 
Άρχίζουν νά βάλλωσι τούτους εις τους φυσι-
κούς λειμώνας. Ά γ ε λ ά δ ε ς . Αρχίζουσι 

νά δίδωσιν είς ταύτας ζηρόν και χλωρόν χορ-
τον, τά δέ νεοτεχθέντα μοσχάρια παχυνουσιν 
δια πώλησιν. Π οί μ ν ι α. Τά πρόβατα πρέ-
πει νά έξέρχωνται μετά τήν εξατμισιν της 
δρόσου. Πωλούσι τά άρνία και παχυνουσι τα 
ζυγούρια διά πώλησιν. Κατασκευάζουσι τυρον 
και Βούτυρον. Χ ο ί ρ ο ι . Εΰνοχίζουσι τους χοίρους και έκείνας τάς χοίρους, αίτινες είναι 
ανεπίδεκτοι παραγωγής. 

ήτις αποτελείται έκ δύο λεβήτων ένωμενων 
και κειμένων έπ' άλλήλων. Αύτη ή άτμομηχα-
νή ήτις' άποτελεΐται έκ δύο λεβήτων ενωμένων 
και κειμένων έπ' άλλήλων. Αύτη ή άτμομηχα-
νή δύναται νά περιλάβη τοσούτον ύδωρ και άν-
θρακας, ώστε δύναται νά διανύση 392 χιλιο-
μέτρα χωρίς νά έχη ανάγκην νά σταθή όπως 
έφοδιασθή τών αναγκαίων. 

Ό ' Α γ γ ε λ ι ο φ ό ρ ο ς τής Τιφλίδος άνήγ-
γειλεν ό'τι έπβρατώθη πρό τίνος χρόνου και έ-
στάλη είς τούς βιλβιοπώλας ή έν Έτσμεγια-
τζιν γενομένη έκδοσις τής Άγ. Γραφής εν τη 
έκκλησιαστική άρχαία 'Αρμένικη γλώσση. Ήν 
πρώτη έκδοσις αυτής έγένετο τώ 1 1 66 εν Αμ-
στελοδάμω τής 'Ολλανδίας τή έπιστασια -και , 
φροντίδι τοΰ Καθολικού Πατριάρχου Άγοπ. Ή 
'Αγία Γραφή μετεφράσθη κατά τόν πέμπτον 
μ. Χ. αιώνα έν τη ά ρ μ ε ν ι κ ή αρχαία 
γλώσση. "Αλλοτε αύτη έν τή άρχαια εκ-
κλησιαστική γλώσση δεν είχε τυπωθη εν 
Έτσμεγιατζίν. 

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜAPTIOΥ 

Μετά τόν Φεβρουάριον εμφανίζεται ο πρώτος 
τής ανοίξεως μήν, καθ' ον αί ήμεραι, είνε μεγα-
λείτεραι, ή θερμοκρασία γλυκύτερα, τα δενδρα 
φαίνονται πράσινα, ή φύσις αρχίζει να ενδυηται 
τόν στολισμόν της καί τά πτηνά να εξυμνωσι 
την έπάνοδον τής ανοίξεως. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α 
Α' κυριώτεραι άσχολίαι τού γεωργού συνί-

στανται 'είς τήν έπίβλεψιν τής σποράς τού Μαρ-
τίου και τήν πώλησιν τών παχυνθεντων ζωων. 
Έξακολουθοΰσι νά όργόνωσι. 'Αποτελειόνουσι 
τήν έκχέρσωσιν τών τεχνικών λειμώνων. 

' Α μ π ε λ ο υ ρ γ ί α . 'Αποτελειόνουσι 
τήν κλάδευσιν, τήν φύτευσιν και τας καταβο-
λάδας. Έξακολουθοΰσι τήν πρωτην καλλιερ-
γειαν τής άμπέλου διά τού αρότρου. Εγκεν-
τοίζουσι διά τοΰ σχίσματος τά ηλικιωμένα κλή-
ματα και τά ολίγον προσοδοφόρα, και ούτω 
άντικαθιστώσι τό κλήμα διά νεου άλλου, οπερ 
είνε μάλλον παραγωγόν πρώιμον και καλής 
ποιότητος. 

Δ α σ ο ν ο μ ί α. Άποπερατούσι τήν έκ-
κοπήν τών δένδρων και τήν άραίωσιν αυτών. 
Κλαδεύουσι τά νέα δενδρίλια Καθαρίζουσι 
τάς λεύκας και ίτέας. Έξακολουθοΰσι την σπο; 

ράν τών άειθαλών δένδρων. Μεταφυτευουσι τα 
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Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ 

«Πατρίς τε καί μητρός καί τών άλλων 
τρυγόνων απαντών' τιμιώτερον ειστι ή 
πατρίς σεμνότερον καί άγιώτερον . . . » 
ελεγον εΐ πρόνονοι ημών. (Πλάτων) 

Τώ οντι ουδείς δύναται ν' άμφισβητήση οτι 
υπάρχει τι γλυκύτερον, φίλτερον, τιμαλφέστε-
ρον και σεβαστότερον τής μητρός τών μητέρων 
καί πατρός τών πατέρων, τής πατρίδος, ήτοι 
τοϋ τόπου έν ω τό πρώτον βλέπει τις τό φώς 
τής ημέρας καί ανατρέφεται λαμβάνων τάς πρώ-
τας γνώσεις, δι' ών βαθμηδόν αναπτυσσόμενος 
καί παιδευόμενος δύναται νά έκτελέση οσον 
οίόν τε κάλλιστα τόν προορισμόν αύτοϋ, ήτοι 
τήν ήθικήν καί πνευματικήν αύτοϋ άνάπτυξιν. 

Τοιαύτης λοιπόν ούσης έν ολίγοις τής πατρί-
δος κατά Πλάτωνα, τι δέν οφείλει έκαστος 
ημών τή εαυτού πατρίδι ; 'Αναμφιβόλως οφεί-
λει πάν δυνατόν μέσον νά καταβάλλη υπέρ τής 
προόδου καί τοΰ μεγαλείου αύτΐ,ς καί ΰποστη-
ρίζη αύτήν χωρίς νά φείδηται έν ανάγκη καί 
αυτής έ'τι τής ζωης αύτοϋ. 

'Υπέρ πάντα άλλον βεβαίως έγίνωσκον νά 
έκ ιμώσι τήν πατρίδα οί κατά διαφόρους έπο-
χάς εαυτούς προσενεγκόντες ολοκαύτωμα έπ'. 
τοϋ βωμού της έλευθερίας αύτής, τοσούτοι όμο-
λογουμένως ήρωες ! Πόσα τοιαύτα παραδείγ-
ματα ανδρών εκτιμησάντων καί αύτής τής 
υπάρξεως αυτών τήν έλευθερίαν τής πατρίδος, 
δέν δυναται τιςνά εύρη κατά τε τήν άρχαίαν καί 
ιδία κατά τήν νεωτέραν έποχήν ! Έκ τούτων 
ημείς έφ' όσον έπιτρέπουσιν αί γυμνασιακαί 
ήμών σπουδαί ευελπιστούντες έπεχειρήσαμεν 
τήν έκθεσιν ενός τοϋ τραγικωτέρου λαβόντος 
χώραν έπί Μ. Ναπολέοντος, καίπερ έχοντες υπ' 
όψιν τό κοπιώδες καί υψηλόν τοΰ επιχειρήμα-
τος, ήτοι τής σκιαγραφήσεως άρετής, ανδρών 
έμφορουμένων υπό γενναίων, ηθικών καί άλη-
θώς πατριωτικών αίσθημα των. 

Ό μέγας Ναπολέων, ούτινος τό ύπερμετρον 
κατά τόν Ουγκώ βάρος έν τή ανθρωπινή μοίρα 
έτάραττε τήν ίσορροπίαν, επακολουθών τάς έπί 
τής Ευρώπης κατακτήσεις αύτοϋ καί διερχόμε-
νος πλησίον Μονών τίνων, έπεμψεν ΐλην τινά 
στρατιωτών όπως κατακτήσωσι τάς έκεϊσε ευ-
ρισκομένης όχυρωτέρας Μονάς, συμβουλεύσας 
τοϋ; άρχοντας αυτών νά προφυλάττωνται καί 
μετά τήν κατάληψιν οιασδήποτε τών Μονών, 
πάσης δυνατής προδοσίας. Ούτοι λοιπόν έκτε-
λοϋντες ανωτέρας διαταγάς προτέβαλον άναξί-
ς τής υπολήψεως αυτών Μονήν τινα πολλάκις, 

αλλ' ήτο αδύνατος ή κατάληψης αύτής άμυνο-
αμένης δι' ολίγων μέν μοναχών, αλλά πραγμα-
τικώς ρώων, ους καί τό ό'νομα αυτό τής πα-

τρίδος καθίστα ανδρείους, ϊνα κατά Λουκιανόν 
εϊπω. Τέλος μετά πολλάς αίματηράς καί κατα-
στρεπτικές λίαν δι' άμφοτέρους προσβολάς κα-
τώοθωσαν νά γείνωσιν ούτοι κύριοι τής Μονής, 
διά συνθήκης γενομένης μεταξύ αυτών και τού 
Καθηγουμένου τών μοναχών. Άλλ' ούτος έχων 
έν νώ τό τοϋ Σοφοκλέους <<ή καλώς ζήν η 
καλώς άποθνήσκειν τόν ευγενή χρή>> ώς ούτως 
ειπείν, καί άναλογιζόμενος τάς ύβρεις άς έμελ-
λον να ΰποστώσιν αί παρακείμεναι μοναί (παρ-
θένων), επειδή δέν ήδυνήθη νά άντιστή έπί 
πλέον είς τήν άνωτεραν τών έχθρών δύναμιν, 
έπεχείρησε τήν διά δόλου καταστροφήν αυτών. 
Μετά τήν συνθήκην δηλ. παρέθηκε τοις νίκη-
ταΐς πολυτελές δείπνον, έν ώ λάθρα καί αυτών 
έτι τών μοναχών είχεν ανεμίζει δηλητήριον έπι-
θυμών ούτω νά έλευθερώση, ώς ανωτέρω εΐρη-
ται, τών διαφόρων, άτιμώσεων οχι μόνον τήν 
έαυτοϋ Μονήν, άλλά καί τάς των παρακειμέ-
νω μοναχών (παρθένιον) άφηνομένων είς τήν 
διάκρισιν καί τό έλεος ανδρών επιρρεπών πρός 
τάς ατιμίας, καί δεν απέτυχε τοϋ σκοπού του. 
Διότι άν καί προύτειναν ούτοι δπως αύτός καί οί 
συν αύτώ πρώτον ποιήσωνται άρχήν, ούτος μετά 
πλήρους εντελώς αταραξίας έτετέλεσε τήν πρό-
τασιν αυτών, δι' ο ούτοι παραπεισθέντες εξέτει-
νον τάς χείρας αύτών έπί τών προκειμένων. 'Αφ' 
ού δέ έκορέσθησαν πάντες τρώγοντες καί πίνον-
τες, ό καθηγούμενος αίσθανόμενος τό τέλος τοΰ 
βίου του προσεγγίζον καί έπερειδόμενος έπί τό 
κατόρθωμά του δηλ. τήν έλευθερίαν τών εκεΐσε 
Μονών άπό τήν αύθαιρεσίαν τών ανοίων εκείνων 
στιφών, άνεκοίνωσε τοις μοναχοίς τό απόρρητον 
ζητών παρ' αύτών συγχώρησιν. Ούτοι δι αλη-
θώς άζιοι παντός επαίνου υψώσαντες τάς χείρας 
αύτών πρίς τον Ούρανόν ηύχαρίστουν τόν Θεόν 
διότι έτυχον τοϋ καλλίστου τών θανάτων ήτοι 
τοϋ υπέρ πίστεως καί πατρίδος ! Γ.Μ.Ε. 

Τ Ο Χ Ρ Η Μ Α 

Είς αυτόν έδώ τόν κόσμου 
εις υπάρχει Παντοκράτωρ 

ό Θεός. Πλην μετά τούτον 
καί είς άλλος κοσμοκράτωρ. 

Ποιος ; . . Ούτος ειν' εκείνος 
όστις πάντα καθορίζει 

και τιμάς καί μεγαλεία 
είς τόν κέντωρα πορίζει. 

"Εχει κύτρινον τό δύμα 
καί καλεΐτ' ύφ' ολων χρημα. 

Τά βασίλεια κι' οί θρόνοι 
διά τοντο λειτουργουσι 
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ελθη αύτώ ποτε άξίωμά τι άζήτητον σπουδά-
ζει πρό παντός άλλου όπως γίνη είς τε τήν έκ-
κλησίαν καί τήν κοινωνίαν χρήσιμος καί άμί-
μητον παράδειγμα συμπεριφοράς καί εύκοσμίας. 

Κατά τό παράδειγμα τοΰ λαβόντος δούλου 
μορφήν είναι ο πρώτος πιστός δούλος τών επι-
τετραμμένων αύτώ οντων εις τήν πνευματικήν 
αύτοϋ φροντίδα· νομίζει τήν ταπείνωσιν ήτις 
ήμοσεν είς τόν υίόν τοϋ θεοϋ ώς τήν άκροτά-
την κορυφήν τής τιμής· ουδέποτε λησμονεί οτι 
είναι ίερεύς τού 'Υψίστου, καί ϊνα άρέση τώ 
θεώ άνάγκη νά έχη ίκανόν θάρρος νά μή άρέ-
σκηται είς τά τοϋ κόσμου. 

Ό ιερεύς ό καλός δέν θηρεύει ούτε τιμάς, 
ούτε πλοϋτον, άλλ' είναι καθαρός άπό παντός 
μισαροϋ καί πάσης φιλεκδικίας· διότι διάκονος 
ών τοΰ θυσιαστηρίου, έφ' ού ουδεμία προσφορά 
έχθρευούσης καί έμπαθούς καρδίας δύναται νά 
έχη χώραν, είναι προωρισμένος νά έξαπλοΐ τήν 
Ούρονιον εύλογίαν, νά γίγνηται διδάσκαλος τών 
άπαιδεύτων, παρήγορος καί τό κατά δύναμιν 
ελεήμων τών πτωχών, σωτήρ των καταθλιβο-
μένων, πατήρ τών ορφανών, προστάτης τών 
πιεζομένων, καί τό κατά δίκαιον συνήγορος 
τών πασχόντων. 

Ό ιερεύς ό καλός παρέχων εαυτόν τύπον καί 
υπογραμμόν πάσης καλής καί άγαθοεργοΰς πρά-
ξεως καί τής είς τόν Θεόν άφοσιώσεως είναι 
έ'τοιμος είς υπακοήν καί έρρωμένως εις ύπομο-
νήν· δίκαιος έν χρίσει καί προφυλακτικός έν 
συμβουλή· άκριβής είς τό πράττειν τό αγαθόν 
καί πράος εις τό ομιλεΐν· δραστήριος είς τό έ-
λεεϊν, γενναίος έν θλίψεσι καί σώφρων έν τή 
αναστροφή· ώς άγγελος Χριστού προς τόν Ή-
ρώδην γίνεται Ιωάννης· πρός τόν Φαραώ Μωϋ-
σής· πρός τόν Ψευδόμενον πέτρος· πρός τόν 
βλάσφημον Παύλος- πρός τόν μιαίνοντα τόν να-
όν Χριστός· όέν καταφρονεί τοϋ λαού, άλλ' ο-
δηγεί αύτόν καί διδάσκει· δέν κολακεύει τόν 
πλούσιον δι' έπαίνων καί έγκωμίων ώς γίνεται 
σήμερον, άλλά τρομάζει αύτόν διά της γυμνής 
καί ξηράς αληθείας. 

Έν τέλει ό καλός ιερεύς, όπου άν μεταβή 
μεταδίδει είρήνην ή παρουσία αυτού ευφραίνει 
καρδίαν καί ή άνάμνησ'ς αύτοϋ διεγείρει πό-
θον· ό λόγος αύτοϋ οικοδομεί, καί ό άμωμος 
αύτοϋ βίος διαχέει εύλογίαν γίνεται άγαπητός 
διά λόγων καί ούχί δι' έργων σεβάσμιος διά 
πράξεων καί ούχί δι' υψηλοφροσύνης· έαν δέ εν 
τή ημετέρα εκκλησία ΰπάρχουσι τοιαύτα είκό-
νες ιερέων ή μή τοϋτο άφίεται είς τήν κρίσιν 
εκάστου τών άναγνωττών της <<Αστραπής>> 

Γ - Σκληρός. 

κι υπουργοί προσετει πάντες 
μόνον τούτον προσκυνοϋσί. 

Στρατηγοί συνταγματάρχαί 
δι' έκεΐνο άγρυπνοϋσι 

καί γενναίοι στρατκοται 
διά χρημα πολεμουσί. 

Εις τόν πόλεμου τό σώμα 
προηγείται διά χρήμα. 

Τολμηρός ταξειδιώτης 
"Ορη δύσβατ' άναβαίνει 

καί τά πέρατα τυΰ κόσμου 
χάριν τούτου διαβαινε'. 

Διαπλέουσι τά σκάφη 
τ' ώκεάνειον πεδίον 

κ' οδοιπόρος δέ ναύτης 
λύει δένει τό σχοινίον. 

Κόρη νέα διά χρημα 
συζευγνύεται πρεσβύτην 

κι' ωραία στεφανοΰται 
διά χρήμα τόν άλύτην. 

ΔΓ αυτό άνοιγοκλείει 
τό κατάστημα εμπόρου 

ψεύδη άπειρα δέ λέγει 
σοφόν στόμα δικηγόρου. 

Καί ό ρήτωρ εις τό βημα 
ρητορεύει διά χρήμα. 

Μέ ύάλους αστρονόμοι 
κατεβάζουν τούς άστέρας 

κ' οί θρασεΐς, άεροναΰται 
διατρέχουν τοός άέρα . 

Μέ τό χρήμα αγοράζουν 
έθνη, πόλεις καί χωρία 

μέ αυτό δ' οικοδομούνται 
ναοί, πύργοι καί σχολεία. 

πλήν καί εις αύτό τό μνήμα 
σέ χρειάζομαι, ω χρήμα. Δ.Λ. 

ΠΕΡΙ Τ Η Σ Ε Ι Κ Ο Ν Ο Σ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΙΕΡΕΩΣ 

Ό ιερεύς ό καλός επειδή φρονεί τά ουράνια, 
διά τοϋτο καί τό φρόνημα αύτοϋ, πρέπει νά 
άνταποκρίνεται καί είς τά εις αύτόν αρμόζοντα 
τιμητικά αξιώματα. Ουδέποτε ποθεί νά γίνη 
μέγας, άλλ' άεί βελτίων· διότι παρά τώ έμ-
πρέποντι αύτώ άξιώματι παράκειται σκόπελος· 
ών δέ αυστηρών ηθών ούδέν έτερον υψος πρέπει 
νά γινώσκη, παρά τήν έξουσίαν κατά τής α-
μαρτίας καί τήν είς τόν Θεόν υποταγήν έν 
πλήρει άφοσιώσει καί αύταπαρνήσει, Έάν δέ 
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Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ 

ΠΛ.Δ MΑΚΡΗΣ Δέχεται τους πάσχοντες τα ούλα τους οδόντας και του έχοντας ανάγκην τεχνητών όδοντων κατα τα νέωτερα συστήματα εν τη οικία του οδός Ευριπίδου και Αθήνας αριθ.29 

Παρ' αύτώ ευρίσκεται τό μοναδικόν ΠΑΥΣΙΠΟΝΟΝ,παυον αυτοστιγμει και τους δρυμιτερους πόνους των οδόντων,ως επίσης και αλάθαστον ελιξήριον. 

Α Π Ο Θ Η Κ Η Σ Α Π Ω Ν Ω Ν Ε Α Α Ι Ω Ν Κ Α Ι Σ Τ Ε Α Τ ΚΗΡΙΩΝ 

Ν . Ε Υ Τ Α Ξ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 35-οδός Ευρηπίδου έναντι οικίας Κατσανδρη-35 

Σ ά π ω ν Έ λ ε υ σ ί ν ο ς αρίστης ποιότητος 
>> >> Κίτρινος δραχ 1.50 

>> >> >> » 1.00 
Ζ α κ ύ ν θ ο υ Λ ε υ κ ό ς Α >> 0.80 
Κ ε ρ κ ύ ρ α ς >> Π » 1.15 
Ν υ ψ ί μ α τ ο ς φαν. ο ξ έ ω ς >> 1.00 

>> α μ υ γ δ ά λ ο υ » 0.25 
>> Σ κ έ τ α » 0.20 

Ε λ α ι ο ν Γ υ θ ε ί ο υ » 0.10 
>> Κ η φ η σ ί α ς » 1.85 

Στεατικα κηρια το κυβωτιον δρ.69. » 1.45 

'Αναλόγως τοΰ ποσοΰ γίνεται εκπτωσις. 


