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Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν  
εντδς του κατα την  Μεγάλην Ό 3δν 
Γα λα τα  (Τ ο ιττσ ιλα ρ -τζα ττεσή ) Γρα
φείου των Ικδοτών τή ς  'Ιστορίας τ ο 'ί 
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
Ε Κ Τ Ο Σ  ΓΗ Σ Φ Γ Λ Α Κ Η Σ  Τ Ο Γ

Α Π 0 Κ Α Ε 1 Σ 0 Ν , άναγνώστα, εντός κλω 
βίου ταχύπτερόν τινα χελιδόνα, και είπέ προς 
αυτήν; «'Ωραΐον πτηνόν, θέλω σοί δώσει έν 
αφθονία την τροφήν τήν οποίαν άγαπας, τό 
διαυγές υδωρ των πηγών καί την βιλσα- 
μώδη ευωδίαν των δασών, ήτις επιψαύει 
τ ά ς  πτέρυγάς σου. Θέλω, ώ κόρη τών αιθέ
ρων, χρυσώσει τάς κιγκλίδας τη ς  φυλακής 
σου καί θέλω ενώσει είς το θελκτικόν τοΰτο 
οίκημα δλας τάς τέρψεις, τάς οποίας μετά 
κόπων ζη τείς  εΐςτάςπεριπετείας της πλανη
τικής σου ζωής· χελιδών άγαπητή,συγκατά 
νευσον,καί θέλεις ίδεϊ πόσον θάήσαι εύτυχής».

« Οιμοι! θ’ άποκριθή ή χελιδών· Ιάν μέ 
θέσης εντός τοΰ κλωβίου, έάν δεν δύναμαι νά 
άποτρέψω τό δυστύχημα τοϋτο, θ ’ αποδεχθώ, 
έλλείψει καλλιτέρας τύχης, τά ς  μετά κεκλει 
σμένης θύρας ευεργεσίας σου, αλλά μέ μίαν 
συμφωνίαν όμως, συμφωνίαν άνευ τής οποί
ας δεν θά δυνηθώ νά ζήσω* νά μή καλύψης 
Ιμπροσθέν μου τούς απέραντου? ορίζοντας 
τούς οποίους άγαπώ, ώστε άναρριχωμένη 
επι τών χρυσών συρμάτων τοΟ κλωβίου μου 
νά δύναμαι νά έλπίζω οτι θέλω τάς θραύσει 
μίαν ημέραν, όπως άναλάβω τήν πτήσίν μου 
προς τ ά ς  έκτάσεις τοΰ φωτός καί τοΰ κυανοϋ 
ούρανοϋ διά τάς οποίας εγεννήθην».

Τήν άπάντησιν ταύτην τή ς  χελιδόνος ά- 
ποτείνει ό άνθρωπος προς πάντα τά συστή
ματα έκεΐνα, άτινα θέλουσι νά περικλείσωσιν

αυτόν έν τώ στενώ κλωβώ τών πραγματικο
τήτω ν’ άτινα όπως καταπνίξωσι τάς άπαύ- 
στους εμπνεύσεις αΐτινες φέρουσιν αύτόν π ο 
λύ περαιτέρω, προτρέπουσιν αύτόν νά εύχα- 
ριστήται έκ τών προ τών ποδών του γηϊνων 
τέρψεων τών οποίων την έπι μάλλον καί μ ά λ
λον άπόκτησιν θεωροΰσιν ώ ς τον μόνον σκο
πόν δν οφείλει τ ις  νά έπιδιώκη.

ΓΗ άπάντησις αΰτη έκ τών μυχιαιτάτων 
τής ψυχής έξερχομένη εξηγεί κάλλιστα τήν 
επιτυχίαν καί παραδοχήν ύπό τών άνθρώπων 
πάντων τών θρησκευμάτων, καί αυτών τών 
χειριστών, καί αποκαλύπτει, έν όλτ] αύτοΟ 
τή ώραιότητι τον ανθρώπινον προορισμόν. 
Ουδόλως έννοουμεν βεβαίως οτι ή πρόοδος 
καί τελειοποίησις τή ς  έπιγείου ζωής δεν 
πρέπει νά έπασχολή άπαύστως τον άνθρω - 
πον, άλλα δι’ όποιαςδήποτε λαμπρότητος και 
άν καλ,λύνη τήν κατοικίαν αύτοΰ έδώ κάτω, 
δέν θέλει παυσει ετι μάλλον άποβλέπων πέ
ραν τοΰ πεπερασμένου τούτου όρίζ’οντος. Μό
νος ό άνθρωπος μεταξύ τών όντων τών κα* 
τοικουντων τον πλανήτην αύτοΰ συγκινείται 
όιά τό μυστηριώδες άγνωστον όπερ ό πέπλος 
τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος κρύπτει 
άπό τών βλεαμάτων του· αύτός μόνος θέλει 
νά μάθη πόθεν ,ερχεται καί ποΰ πορεύεται 
έκτος τοΰ στενοΰ κύκλου τής ζω ής ταύτης, 
κατά τοΰ όποιου προσκρούουσιν ώς κατά τών 
τοίχων φυλακής τά εύρέα πτερά τοΰ πνεύμα
τός του.

'Ο άνθρωπος δέν είναι άπλοΰν προϊόν τή ς  
φύσεως· εις μάτην προσπαθεί ενίοτε νά τα-
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πεινώση εαυτόν ζητών την έξήγησιν της πνευ
ματικής αύτοΰ ύπάρξεως εις τελειοποίησίν 
τινα τ ή ς  υλης· είναι μείζων τούτου και ανώ
τερος ώ ς  έκ τών θείων άκτίνων αίτινες είτ- 
δύουσιν έν τη καρδία του,έν τή συνειδήσει καί 
τ ώ  λογικώ αύτοϋ- και όταν ή διάνοια ύψοΰ- 
ται από τ ή ς  φύσεως εις τον άνθρωπον οίκ- 
τρώς καταπίπτει εάν ή ορμή δεν φέρη αυτήν 
μέχρι του ΘΕΟΥ.

ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

'Γπάρχουσι πολλοί οΐτινες ούδεμίαν δίδουσι 
σημασίαν εις μ ι κ ρ ά  τινα π ρ ά γ μ α τ α  φοβού
μενοι μη φανώσι μικρολόγοι, άμελοΰσι δέ τά μη
δαμινά δπως οείξωσι δήθεν άνωτέραν περίσ κεψιν 
και αγχ<·νοιαν. Έ ν  τούτοις, πολλά των μηδαμι
νών λεγομένων πραγμάτων ουδόλως εΐσί τοιαϋτα, 
άλλ* ώς όυνάμενα νά έγωσιν άξιοσηυειώτους συ- 
νεπείας είσίν άξια πάσης προσοχής. 'Ο γνωρίζων 
οτι οφείλει είλικρινώς νά προσπαθή οπως πάντοτε 
εις την ευτυχίαν τών πλησίον αύτοϋ συντελεί, 
Θέλει θεωρήσει καί τά μικρά προς αυτούς καθή
κοντα καί τάς μικράς υποχρεώσεις καί μέριμνας 
ώς μέρος τοϋ επιβαλλόμενου αύτφ έργου τής α
γάπης έν τφ  κοσμώ τούτω.

*  +
★

Α\ Μ ΙΚΡΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.

Η τακτική έκπλήρωσις τών μικρών ήμών κα
θηκόντων απαιτεί περισσοτέραν προσοχήν καί 
ιρροντίδα παρ’ δσην ΰποθέτομεν έκ πρώτης οψεως· 
παρ ήμΐν μάλιστα ουδέ τοϋ κόπου άξιον θεωρεί
τα ι τό νά έπασχολώμεθα εις τόσψ ασήμαντα 
πραγματα. Α λλ’ ολίγον κατ’ ολίγον ή απρονοη
σία υπερισχύει, τά μικρά καθήκοντα έπί μάλλον 
καί μάλλον παραμελοϋνται καί δέν βραδύνει ν’ ά - 
ναφανη το δυσάρεστον αποτέλεσμα έν τφ  βίψ καί 
τη  διαγωγή ημών, δσω καί άν πιστεύωμεν δτι 
βαδιζομεν εν τί) προόδψ καί τφ  πολιτισμφ.

Δεν δυναται βεβαίως νά συγκαταλ.εχθη μεταξύ 
τών μικρών καθηκόντων ή τά ξις καί ή άκρίβεια 
ήτις είς πάσας τάς περιστάσεις του βίου είναι α
νεκτίμητος. Αλλ ac εΐπωμεν δτι μεγάλως καί 
εις τήν έκπλήρωσιν τών μικρών τούτων καθηκόν
των συντελεί ή  έν καταλλήλω χρόνψ έκτέλεσις 
καί έν οίκείω καί ώρισμένψ τόπψ τήρησις παντός 
πράγματος.

'II συνήθεια τού έγείρεσθαι ενωρίς ούχί μόνον 
υπό υγιεινήν εποψιν είναι ώφελιμωτάτη, άλλά καί 
σπουδαϊον χρόνον κερδαίνομεν δι’ αυτής,ουσης άλ

λως τε και πηγής ευθυμίας καί γαλήνης καθ’ δ- 
λην τήν ημέραν. Καί περί τών καθηκόντων τής 
καλής ο’ικοδεσποίνης προχειμένου, δπως έκτελί) 
αύτά κανονικώς καί Ιν τάξει οφείλει νά έγείρηται 
δσον τό δυνατόν ενωρίς. Μικρά αγχίνοια άρκεϊ δ
πως προίδφ αμέσως τάς άνάγκας τής ημέρας καί 
δώτη έκ τών προτέοων τάς άπα,ιτουμένας διατα- 
γάς αίτινες θέτουσιν είς κίνησιν δλον τδ σύστημα 
τής καλώς διοργανωμένης οίκιακής μηχανής. Ου- 
τω  δέ ή απώλεια τοϋ χρόνου είναι πολύ μικροτέ- 
ρα παρ’ δσον δύνανται νά φαντασθώσιν αί άσκόπως 
κοί κατά τύχην έργαζόμεναι οικοδέσποιναι, α ΐτι- 
νες χρονοτριβούσι πολλάκις προς άναπλήρωσιν 
τών χασμάτων, άτινα άλλως ήδύναντο νά προ- 
λάβωσι.

Τον άξιόλονον χαρακτήρα πολλών διακρίνομεν 
ούχί μόνον έκ τής ακρίβειας καί τάξεως ή τ ις  επι
κρατεί παρ’ αύτοϊς, άλλά καί έκ τίνος ιδιαιτέρου 
χαρακτηριστικού μαρτυοούντος τήν καλαισθησίαν 
αυτών και εις τά έλάχιστα  διακρινομένου. Είς τά 
μικρά δέ καθήκοντα δέον νά συγκατατάξωμεν καί 
τό νά τηρώμεν τό ενδιαίτημα ημών ου μόνον κα
λώ ς ηυτρεπισμένον άλλά καί δσον τό δυνατόν 
ευπρεπές. 01 θΐωροϋντες τήν φροντίδα ταύτην 
άναξίαν εαυτών, στερούμενοι πιθανώς τού αισθή
ματος τοϋ καλοΰ δέν δίδωσι σημασίαν είς τοιαύ- 
τας λεπτότητας αιτινες ούχ ήττον άποκαθιστώσι 
πανταχοΰ τήν τελειότητα.

’Οφείλομεν νά άποφέύγωμεν πάσαν μέχρι τών 
χειλέων ημών έρχομένην τραχεϊαν ή δηκτικήν 
φράσιν, δσφ καί άν μάς φαίνεται ευφυής καί άν 
ξία τού άπέναντι η μ ώ ν  νά εγωμεν δέ πάντοτε 
ύπ’ δ’Ι/ιν δτι δ κακός αστεϊσμός είναι τό δηλητή- 
ριον τής φιλίας. Νά ήμεθα πάντοτε εύδιάθετοι 
έάν ούδένα σπουδαΐον λόγον άθυμίας καί θλίψιως 
έχωμεν. 'Η ίλαρότης είναι ώς ευώδης πρωινή αύ
ρα, ώς ή άκτίς εκείνη τοϋ ήλιου, άνευ τής ό
ποιας ή ώραιοτέρα τοποθεσία στερείται τοϋ ου- 
σιωδεστέρου αυτής θελγήτρου.

’Οφείλομεν εύαρέστως πάντοτε καί μετά χ ά - 
ριτος ν’ άπεδεχώμεθα οΐανδήποτ* προσφερομένη- 
ήμΐν έκδούλευσιν ή περιποίησιν· νά έπιδοκιμά- 
ζωμεν φιλαγάθως παν δ ,τ ι έπιθυμοϋσι νά έκτιμώ - 
μεν, καί έν ένί λόγφ νά ποιώμεν είς τούς άλλους 
δ ,τ ι θέλομεν ΐνα ποιώσιν αύτοί προς ημάς, π α - 
ρέχοντες ήμάς αυτούς καλόν παράδειγμα απέ
ναντι χαλεπού χαρακτήρος άπκιτητικοϋ καί δυσ- 
χεραίνοντος, ΰπό τήν κακήν αυτών οψιν πάντοτε 
τά πάντα θεωρούντος καί μηδέποτε δυναμένου ν’ 
άποκαλύψη τήν καλήν αυτών μορφήν τήν χαρίεσ- 
σαν καί εύάρεστον.

'Έ π ε τ α ι συνεχε’.α.
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Πολλά καί καλά μαθήματα και ύψηλάς ιδέας 
καί εμπνεύσεις λαμβάνομεν έάν εν βλέμμα έπί 
τήν άναγεννωμένην φύσιν καί δλον τόν περί ήμάς 
κόσμον ρίψωμεν, άλλά καί εν μόνον φυτόν τής 
τήν εαρινήν αυτής στολήν περιβεβλημένης γης, 
καί εν άνθος τής άνοίξεως, καί εν κρίνον τού ά - 
γροϋ, πολλά δύναται καί καλά καί ώ ΐέλιμα  νά 
μάς διδά ξτρ.

Τψ δντι, αγαπητοί άναγνώσται καί φίλαι άνα- 
γνώττριαι, δ.έψατε από ιών άγρών εν κρίνον ή 
έκ τού κήπου σας εν άνθος θαλερόν, καί ζητήσα
τε  νά μάθητε παρ’ αυτού δτι δύναται νά σάς δι- 
δάξτ,· καί εάν γνωρίζητε τήν γλώσσάν του, περί 
cu δέν αμφιβάλλω, πολ/ά ώραΐα παρ’ αυτού θά. 
άκούσητε. ’Εν πρώτοις θέλει σάς είπ εΐ: « — Φ ί
λοι, υπάρχει θ ίος· ε’.μί αποτέλεσμα και ε·/ω αι
τίαν καί ή αιτία αυτη είναι ό Θεός· έάν βλέπιτ,ς 
δτι έγεννήθην έκ τής ρίζης, ή δέ ρίζα έκ τοϋ σπέρ
ματος καί τό σπέρμα πά/,ιν ε’ξ άνθους καί τούτο 
εξ άλλου, μή νομίσητε δτι είμαι α’ιώνιον διότι τό 
αιώνιον είναι άναλλ.οίωτον ενώ έγώ εια α ι εύαετά- 
€) -ητον έάν ή καταγωγή μου ανέρχεται είς σει
ράν ά/.λ.ων άνθεων, άλ>),ά τήν άρχήν τής άλύσεως 
ταύτης, τον πρώτον αυτής κρίκον κρατεί ό θεό ς. 
'Ο δέΘ ίός είναι Θεός προσωπικός· διότι, θεωοήσατε 
τήν συμμετρίαν μου, τήν αναλογίαν, τήν αρμο
νίαν καί τόν συνδυασμόν τών χρωμάτων, ΐδετε 
τό κάλλος μου καί θέλετε αναγνωρίσει έν έμοί 
σχέδιον  ή δε ιδέα τοϋ σχεδίου υποθέτει πρόσω- 
πον νοητικόν καί ouyi τυφλήν καί άσκοπον καί 
τυχαίαν δύναμιν. ’Αλλά δύνασθε, φίλοι, νά κα- 
τασκευάσητε έν άνθος; έχητε τήν πρός τούτο ι
κανότητα; Ούχί βεβαίως· δθεν αναγνωρίζετε έν 
ειιοί τήν δύναμιν τού Θεού, καί έάν έμβλέψητε 
είς ο λα αύτοϋ τά έ’ργα άναγνωρίζετε τήν παντο
δυναμίαν του. Καί ού μόνον τούτο, άλλά καί τήν 
άκραν αύτοϋ αγαθότητα παρ’ έμοϋ δύνασθε νά μά- 
θητε, θεωρούντες όπόσας εύεργετικάς δι’ ΰμάς ί -  ' 
διότητας μοί έχάρισε’ ή εύωδία μου ή γλ>υκεΐα ά- 
ναζωογονεϊ τόν λειπεθυμούντα, ό χυμός δίδει υ
γείαν είς τόν άσθενοϋντα ή τήν αναψυχήν είς τόν 
αποκεκμηκότα, καί ή δψις μου τοσούτον συγκινεΐ 
τάς εύαισθήτους καρδίας. Ρίψατε δέ τό βλέυιαα είς 
τά χλοάζοντα πεδία καί θέλετε ίδεΐ πόσον εύαρέ
στως αναπαύεται ή δρασις υμών έπί τοϋ πρασίνου 
τής χ λόη ς, άνευ τή ς  οποίας ούδόλ.ως θά ήγαπάτε 
τήν έξοχήν, και κατά τό παράδειγμα τής όποιας 
προφυλάσσετε τούς τυχόν ασθενείς υμών οφθαλ
μούς διά διόπτρων τής . χλόης τήν αναπαυτικήν 
εχόντων χροιάν.»

Τοιοΰτο τό πρώτον τοϋ άνθους μάθημα. Ά λλά  
καί πόσα ύπάρχουσιν ετι. Μάς διδάσκει τήν τάξιν 
καί τήν ακρίβειαν διότι δέν αυξάνει, ούδ’ άνθεΐ 
άτάκτως καί άορίστως, ούδ’ έπί τή ς μορφής καί 
τοϋ σχήματος αύτοϋ βλέπομεν τό άτακτον καί ά- 
κανόνιστον, ούδέ έχει τ ι έλλειπές ή τ ι πεοιττόν 
καί ανωφελές.

Παρέχει ήμΐν τήν εικόνα τής άγνότητος καί 
μάς διδάσκει τήν άξίαν αυτής· διότι, καθώς έάν 
κακόζηλος χειρ συμπιέστρ αγνόν άμόλυντον άνθος, 
ουδενός εργάτου ίκανότης, ούδενός καλλιτέχνου 
επιτηδειότης δύναται τήν καταστραφεΐσαν αύτοϋ 
αγνότητα νά έπαναφέρ$, ούτε καί τήν άπαξ δια- 
φθαρεϊσαν τής ψυχής αγνότητα δέν υπάρχει δύ- 
ναμις ν’ άποκαταστήστρ. καί αν υπάρχω δέν είναι 
άνθρωπίνη ά λλ ’ ουράνιος. Έ τ ι  δέ, καθώς άπό τής 
καρδίας τού φυτού ή καλλονή τού άνθους, ουτω 
καί ήμεϊς είς τήν καρδίαν ήμών, ώστε έκ ταύτης 
επι τήν εξωτερικήν ήμών μορφήν νά δια^έωνται 
αι ακτίνες τού εσωτερικού φωτός.

Έ π ί  τέλους δέ διδασκόμεθα ΰπό τοϋ άνθους, κα
θώς αυτο διά τής θαυμασίας καλλονής του κηρύτ
τει καί δοξάζει τόν "Γψιστον, καί ήμεϊς ώσαύτως 
διά τής ηθικής καλλονής καί τής έναρέτου ήμών 
διαγωγής νά καθιστώμεν δοξαστόν τό όνομα αυ
τού· καθώς αυτο τοσούτων ευεργετημάτων πά- 
ροχον γίνεται, ουτω καί ήμεις νά εύεργετώμεν 
πανταχοΰ καί πάντοτε τούς πάσχοντας καί άτυ- 
χοΰντας- καθώς τέλος τοσαϋτα τό άνθος δίδει μα
θήματα και τοιαΰτα εμπνέει αισθήματα, παρο
μοίως και ημείς μη παύωμεν προτρέποντες πάν
τοτε εις τό άγαθόν καί μεταδίδοντες μ ετ ’ ακραι
φνούς αγάπης πάσαν θείαν αλήθειαν.

Τ Ι Λ ί Α  Ι 3 Ε Ϊ * Ι  Τ Ω Λ ί  Z O l 'A O V .

01 Ζουλοΰ, ο μετα τών οποίων πόλεμος τών 
Ά γγλ,ω ν διαρκεΐ ε τ ι, κατοικοΰσιν ώραίαν καί εύ
φορον χώραν κατά τήν Εΰέλπιδα άκραν τής ’Α
φρικής, ένθα δύο θερισμούς κατ’ έτος άπολαμβά- 
νουσι, καί άρκεϊ νά ξέσωσι μόνον τό έδαοος καί 
σπειρωσιν, οπως εξασφαλίσωσιν έαυτοις άφθονον 
συγκομιδήν τών άπό τής γής τροφίμων. Έ χ ο υ σ ι 
δέ πλούσιας βοσκάς, καί αί κοιλάδες καί τά δάση 
είσί πλήρη άντιλ,οπών, κάπρων καί άλΛων ζώων, 
ωστε ουόόλως στερούνται καί τής τροφής τών 
κρεάτων. Ά γαπώσιν ΰπερβολικώς τόν ζύθον, δστις 
κατ ίδιον τροπον ΰπ’ αύτών κατασχευαζόμενος 
δεν είναι τόσω σφοδρόν μεθυστικόν, άλλά τοσοϋ- 
τον πίνουσι κατά τό διάστημα τής ήμέρας ώ στε 
ευκόλως καταλαμβανει αυτούς ή νύξ καρηβαρεΐς 
καί νυσταλέους. Αί γυναίκες έκτελοΰσι πάσαν ip -
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γασίαν έκτοι; αόνον τής καλλιέργειας τών αγρών 
τοΰ βασιλέως δπερ πράττουσιν οί ανδρες συνερχό
μενο; κατά τό εαρ έπι τούτφ περί τήν βασιλικήν 
κατοικίαν, 'ίπ ά ρ χ ει δμως καί έργον τι άπαγο- 
ρευόμενον εις ^άς γυναίκας επί ποινή θανάτου, νά 
άμέλγωσι δηλ . τάς δαμάλεις, οπερ εκτελοΰσιν οί 
ανδρες ή οι παιδες.

Οί Ζουλού ε’.σί λαός λίαν δεισιδαίμων, π ι- 
στεύων ράλιστα εις σημεία καί οιωνούς και εις τά 
όνειρα. Αί περί Θεού ίδέαι αυτών είσί λίαν άμυ- 
δραί πεοιορ'.ζόμεναι εις παράδοσίν τινα καθ’ ήν δ 
« μέγιστος πάντων» παρήγαγεν έν άρχή τό έθνος 
αυτών « έκ τών καλάμων». 01 νΑγγλοι Ιεραπό

στολοι δέν είχον έλευθέραν τήν είσοδον εις τήν  
χώραν αυτών, διότι ό βασιλεύς Σετιβάγιο έφρό- 
νει πάντοτε οτι έάν έδέγετο αυτούς μ ετ ’ οΰ πολύ 
ήθελον ακολουθήσει καί ένοπλοι ανδρες καί κατά 
τήν ιδίαν αύτοΰ εκφροσιν α ήθελον τον καταφά- 
γ ει» . Τούτου ένεκα έφρόντισε νά κατάρτισή στρα
τόν έκ 4 0 ,0 0 0  άνδρών ρωμαλέων καί καλώς πα- 
ρεσκευασμένων. Τά τάγματα αυτών συν.στάμενα 
εζ άνδρών της αύτής σγεδόν ηλικίας διακρίνονται 
άπ’ άλλήλων καί έκ τοΰ διαφόρου οπλισμού καί έκ 
τοΰ χρώματος τής άτπίδος. Ή  προκειμένη είκών 
παριστφ στρατιώτας ένός τών ποικίλων τούτων 
ταγμάτων.

ΟΙ ©AiViVSXIOI ΕΑΕΦΛΙΙΤΕΪ.

Ή  απέναντι είκών παριστ^ τήν Θήραν τών θα
λασσίων έλεφάντων. Τα περίεργα ταύτα ζώα ει 
καί άναζητοΰσι τήν  τροφήν αυτών εν τφ  βυθψ τής 
θαλάσσης, ανέρχονται δμως άπό καιρού εις καιρόν 
εις τήν έπιφάνειαν) καί εις τήν [ξηράν έξέρχονται 
δπως άναπνεύσωσι, καθότι έχοντα πνεύμονας ως 
οί τών χερσαίων ζώων, δέν άναπνέουσιν ώς οι ι
χθύς έντός του ΰδατος. Ζώσι δε και εζ ιχθύων και 
έκ τών οστράκων ατινα έξωρύττωσιν άπό τοΰ βυ

θού τής θαλάσσης διά τών μακρών αυτών χαυλιο
δόντων. Τούς θαλασσίους τούτους έλέφαντας θη- 
ρεύουσι χάριν τού λίπους αυτών, άλλ’ ούχί άνευ 
κινδύνων, διότι μέγεθος βουβάλου εχοντες είσίν 
ισχυροί καί πολλάκις διατρυπώσι διά τών όδόν- 
των τήν λέμβον τών θηρευτών πολυάριθμοι κατ’ 
αύτής έπ ιπ ίπ τοντες.
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Ανευ της ιοέας του θεευ  οί φιλόσοφοι δύναν- 
ται να εξηγησωσιν ετι τάς ωφελίμους Ιδιότητας 
τής φύσεως, ά λλ’ ί-ύδΕμίαν εκ τών καλλονών αύ- 
τ ^ ·  Γεωργία Σάνδη.

Πρέπει νά εννοώμεν αμέσως τόν ορθόν λόγον 

όπόταν παρουσιαζηται, νά εΰρίσχωμεν δέ αυτόν 
ωραΐον και.εις αυτου του μωρού τό στόυ,α.

S t. Evrcm ond.

Η ζωή δέν είναι όνειρον είμή κατά λάθος τοϋ 
ανθρώπου δστις δέν ακούει τό έξυπνητήριον σή- 
μαντρον.

De Feuchtersleveu.

'Ο παρασυρόμενος ΰπό τής οργής εκδικείται έφ’ 
έαυτού τά σφάλματα τών άλαλων.

ΈλβέτιΟς.

'Ο οργιζόμενος διαφέρει τοϋ μαινομένου μόνον 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ παθνματος.

Κάτων ό πρεσβύτερος,

Ό  φρόνιμος ελπίζει όλ.ίγα και ουδέποτε άπελν-
πίζετα ι. *

,  ,  ,  Τ ,  ,  , *
Η υπομονή είναι το στήριγμα τής αδυναμίας·

ή απελπισία είναι ή καταστοοφή τής δυνάμεως.
De F e u clie rsle v cn .

'Η πολυτέλεια είναι τό μέσον του άνοήτου δ·.’
οϋ έλ,κύει πρός έαυτόν τά βλέμματα τοϋ μωρού.

* *
★

Ή επιτυχία έν τώ βίφ έξήρτηται έκ πλείστων 
πραγμάτων και ου/i εκ μόνης τής κοινωνικής δέ
σεως καί τής ανατροφής. Αυτή έξήρτηται και έκ 
τής δραστηριότητας, φιλοπονίας, δυνάμεως θελή- 
σεως, καρτερίας καί έπιτηδειότητος.

Μαρχήσιος Χάρτιγκτων.

Έ π ί  τά δείπνα τών φίλων βραδέως ποοεύου 
επί δέ τάς ατυχίας τα χέω ς. Χίλων.

Πάνσοοος όντως νόμος τής φύσεως είναι ότι 
παν ίύγε%ές αίσθημα καλλ.ύνει ;ήν άνθρωπίνην 
μορφήν, παν δέ ταπεινόν πάθος μετοβαλλ.ει αυ
τήν «ίς κτηνώδη. Σχίλλερ.

Μικραι α ιτια ι— μεγάλ>α άποτελ,έσματα. ’Ιδού 
περί μιας τροχός τ ί αναφέρει ή γαλλική «Έ φ η * 
μερις τών ιατρικών γνώσεων»;

« Μικρόν παιδίον ΰ-.έφερεν έπί πολλάς ήμέρας 
εκ σπασμών μαλ^λον η ήττον σπουδαίων οΐτινες 
επανελαμβάνοντο συγνάκις χωρίς νά φαίνηται άλ
λως άλλοιουμένη ή υγεία του. Έξήντλησαν δλα 
τα μεσα πρός θεραπείαν δτε κατά τύ^ην παοετή- 
οηοαν μεταξύ τών δύο κοπτήρων τού παιδιού όδόν- 
των το ακρον τριχός τήν οποίαν έξέβαλ>ον ε- 
χουσαν ήμίσεως μέτρου μήκος καί παρετήρησαν δτι 
δ'.ηρχετο εντός τού οισοφάγου- άμα δέ άοθείσης 
τής τριχός έπαυσε πασα ένόχλ.ησις.»

Μητερεε! πόσαι ήθικαί όδύναι, αποτελέσματα 
ασήμαντων αίτιων, δύνανται νά προληΐίθώσι καί 
αποτραπώσι από τών τέκνων σας διά τής φιλό
στοργου ΰμών έπαγρυπνήσεως!

01  Υ Δ Α Τ Μ Ο Ι.

 ̂ Οί cν ττί ατμόσφαιρα υδατμο'ί είσί καλλίστη  S ia o a -  
νης καλυπ-ρα τ η ;  γης δυναμ.ενη να παραβληθη προ; τα 
ί} ο υ ρ ν ο υ ζ ι α των Α ράβω ν. Ά,ναστε'λλουσιν εν μ ε ρ ε ι  
τα ; ηΛιακας ακτίνας ε’λαττοΰντε; τήν εντασιν τη ς  ε’π ΐ 
τ η ; γης έτιενεργε'ας αυτών. ί ζ > ' ε τ ε ρ ο υ  δέ αμα κ ;υ π ·ο -  
μενου τοΰ ήλίου ύπδ τον ορίζοντα, κωλυουσι τή ν  υ -δ  
το·> εόα:ρους απορρο^ηθεΤ^αν θερμότητα του να διασκορ- 
π ΐ 'θ ή  έν τω  διαστήματι, προφυλάττοντε; ουτω τά ε’π ί 
τ η ; γης οντα απο του ψ υχου;. Οί υδατμο'ί κρατοΰσι 
μεν επι της γ ή ; τήν  θερμότητα α υ τ ή ;, άλλα ά',ρίνουσι 
την ηλιακήν να ΟιελΟη μ έχρι; ημώ ν. δίοτι αί &τΐ)  τη ς 
γ η ; προερχόμεναι ά'φ·ι>τ&ι θερμαντικα'ι ά κ τ 'ν ε ; δια'χε,~ 
ρουσι τών φωτεινών οίτινε; πηγάζουσιν άπδ τοΰ ήλιου" 
αί πρώται δεν δύνανται νά εξέλθωσιν έκ τοΰ υδατμώδους 
π ερικαλύμματος ε’νίϋ αί τελευτα ία ! διαπερώσιν αΰτδ 
με ολιγην απώλειαν ε’ντάσβω;. Ώ ς  ε’κ τή ς  θαυμασίας δε 
τα υ τη ; ίδιοτητος τώ ν  ατμών ή  με’ση βερμοκρασία τ ή ;  
γτ.ς είναι υψηλότερα εκείνης ήν ήθελεν εχει παρα τοΰ 
ήλίου, άν δέν ύπήρ/ον οί υδατμαί.

Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Ι ΚΑ Ι Χ Ε ΙΡ .

Οί δεκα τον αριθμόν δάκτυλοι, οί το~{ άνθρώποις 
πρώτον είς άρίθ'/·η<ιιν •/ρη-πμευϊαντες, εδωκαν πάντως 
την ϊρ/ην είς το δεκαδικόν σύοτηαα. 'Γδ δέ λίαν ευκί
νητον αυτών, κα'ί οί πολυπληίεΤς τών θεσεων συνδυα
σμοί κατέστησαν ευάερη τήν διά ιτημείων γλώσσαν τών 
κο>·^αλάλων. Ή  ά'χρα '/ε'ιρ λίαν ούσα εΰκίνητος κα'ί εύ
καμπτος, σ χη μ α τίζει τήν πυγμήν δΓ ή ;  κ ι'ι μόνης ε'ξ- 
ησκεΤτο το δίκαιον άλλοτε Πόσον δέ αναγκαία ή  ά μ ιο - 
τε'ρων τώ ν  χειρών συνε'ργεια εις ώρισμε'νας ε'ργασίας ά -  
ποδεικνυεται κα'ί εκ τοΰ γνωμικοΰ: « χ ε 'ρ  /ε~ρα νίπτει 
δάκτυλός τε δάκτυλον».

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. 15
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Α Ι Ρ ΙΖ  Α Ι ΤΩ Ν  Φ Τ Γ Ω Χ  1.

Μή ΰπολάβωμεν δέ χήν έν τώ σχηματισμώ  τών 
ριζών παρατηρουμένην ποικιλίαν ώς τυχαίαν καί 
ασκοπον- αυτή είναι αποτέλεσμα σγεδίου  προδια- 
γεγραμμενου έν τοΐς βλέψεσι τής φύσεως- Ή  σύ- 
στασις τοϋ έοάφους ποικίλει κατά τά διάφορα μ.έ- 
ρη τής σφαίρας, "ίνα δέ δλα τά σημεία τής έπι- 
«ανειας τής γ ή ς  εύμοιρώσι βλαστήσεως, καί δ
πως μηδέν αυτής μέρος στεοήται τοϋ άμιμήτου 
τουτου στολισμού, έπρεπε καί αί ρίζαι νά συμβι
βάζονται μετά τών ποικιλιών τής συστάσεως τού 
εδάφους. Έ δώ  ή γή είναι σκληρά καί πετρώδης, 
στερεά ή έλ^αφρά, άμμώδης ή αργιλώδης- έκεϊ ξη- 
ρα ·η υγρά, άλλαχοϋ είναι εκτεθειμένη είς τήν  
θερμότητα τοϋ καυστικού ήλίου ή σαρούται είς τά 
υψη ύπό τών όρμητιίών ανέμων καί τών άτμοσφαι. 
ρικών ρευμάτων- άλλοτε δέ προφυλ.άσσεται άπό 
των προσβολ^ών τούτων ·5^ς ατμόσφαιρας έν τφ  
βάθει τών κοιλνάδων. ,Ά παιτούσι ρίζας σκληοάς 
καί ινώδεις, διαχωριζομένας είς ισχυρούς κλά
δους καί πολυδιαιρέτους είς τά άκρα, τά έν τοΐς 
ορεσιν αυξάνοντα φυτά άναμέσον τών βράχων ή 
μεταξύ τών πετρών, δπως ριζώνται στερεώς είς 
τας ρωγμάς τών βράχων, καί ίσγυρώς κρατούμε
να επ αυτών περιφρονώσι τήν ορμήν τών θυελ.λών 
και τών καταιγίδων. Αί εύθεΐαι κωνικαΐ καί μή 
διακλαδούμεναι ρίζαι είσί πρόσφοροι είς απαλήν 
και ελαφράν γην, ούχί δέ καί είς εδάφη συμπα
γή αργιλώδη και άβαθή, ένθα εύδοκιμοϋσι φυτά 
εχοντα ρίζας δριζοντίως έκτεθειμένας είς άπόστα- 
σίν τινα άπό τής έπιφανείας.

Αί παρατηρήσεις αύται ένδιαφέρουσι τά μ έγι
στα τους γεωπόνους, οΐτινες όφείλουσι πάντοτε 
καλώς νά γνωρίζουσι τήν φύσιν τού έδάφους καί 
εκΧέγωσι γαίας καταλ,λήλους είς τόν σχηματισμόν 
τών ριζών Ικάστου φυτού.

Δυο τροποποιήσεις δύνανται νά ύποστώσιν οί 
όυο αρχικοί τύποι τών ριζών περί ών προηγουμέ
νως εγένετο λόγος. Ε ν ίο τε βλέπομεν τάς ρίζας 
μ ετα σχ’φ ατιζομένα ς εις όγκους κατά τό μάλλον 
καί ήττον μεγάλους, πλήρεις θρεπτικής ουσίας, 
συντελούντας είς τήν θρέψιν ή τήν αύξησιν καί 
πολ,λαπλασίασιν τοΰ φυτού. Παραδείγματα τοιού- 
τ ^ ί  ριζών παρέχουσι τά Σ α τ ύ ρ ι a (o rc h is ) , αί 
A ν ε μ ό ν α ι καί ή Δ ά λ  ι α - όνομάζουσι δέ αυ- 

τάς φ υ μ α τ ο ε ι δ ε ΐ ς  δταν όμοιάζουσι τ^ς τής 
Δ α λ ί α ς  (είκ. S'·), ή ’© υ μ α τ  ο ε ι δ ε ΐ  ς ί ν ώ . 
δ η ς δταν έχουσι τό σχήμα τών Σ α τ υ ρ ί ω  ν αΐ-

( I )  Συνε'/ε:* έκ τοΰ προηγουμε'νοιι άριθμοΰ.

τινες οιαφέρουσι τών πρωτων μόνον καθ’ δτι πα- 
ραλλτ'ιλως πρός τάς ογκώδεις έκιρύονται καί λ ε - 
πτα<· επιμηκεις καί ίνώδ.ις ρίζαι ώς παρατηρεΐται 
έν τοΐς σατυρίοις.

Αί τοιαϋται ογκώδεις ρίζαι χρησιμεύουσιν ώς 
^π'.θήκαι θρεπτικής ΰλης συνυταμένης προ πάν
των εξ αμύλου οπερ συντελ.εΐ είς τήν άνάπτυξιν 
τοϋ φυτου κατά τινα περίοδον τής ύπάρξεως αύτοϋ.

Τά πλεΐστα  τών φυτών τρέφονται κυρίως διά 
τών ριζών- έκ τούτου δέ συμπεραίνομεν δτι ό όγ
κος τών ριζών είναι ανάλογος πρός τό μέγεθος 
του στελέχους καί τών κλάδων τοϋ Φυτού. Τούτο 
έν γένει άληθεύει διά τά  φυτά τοϋ αύτοΰ είδους* 
δσφ λόγου χάριν τιολυαριθμότεροί είσιν οί κλάδοι 
δ ρ υ ό ς  τίνος, τόσω άφθονώτεραι είσί καί αί ρίζαι 
αύτής· ετι δέ, αί μεγαλείτιραι ρίζαι άνταποκρίνον- 
ται είς τούς ίσχυροτέρους κλάδους. Δέν παοατη- 
ροϋμεν δμως τό τοιούιον καί μεταβαίνοντες άφ’ έ - 
νός είς άλλο φυτικόν είδος· είς τούς φοίνικας π . 
χ .  καί τάς πεύκας εΰρίσκομεν παραδόξως ρίζας 
ουδόλως άνταποκρινομένας ποςρ τό μέγα αυτών 
ύψος, ένψ άλλα τινά φυτά, ώς ή λεγομένη μ η 
δ ι κ ή  π ό α ,  εχουσιν ύπερμεγέθεις ρίζας συγκρι- 
τικώ ς πρός τάς μικράς διαστάσεις τοΰ στελέχους 
αυτών.

Έάν αί ρίζαι δέν παρουσιάζωσιν είς τάς δια
κλαδώσεις τήν κανονικήν καί σταθεράν διάταξιν 
ήτις παρατηρεΐται είς τά φύλλο καί τούς χλάδους, 
τούτο συμβαίνει διότι είς τούς κόλπους τής γής 
αί ρίζαι πλειότερα εύρίσκουσιν εμπόδια ή έν τφ  
άέρι οί κλάδοι και τά φύλλα, ατινα αύξάνουσίν 
έλ.ευθέρως καθ’ δλας τάς διευθύνσεις. Τών ριζών 
ή άνάπτυξις κατά τε τό μήκος καί τό πάχος πα- 
ρενοχλεΐται διάφορο ιρόπως· αναγκάζονται νά ά- 
ποστρέφονται τής φυσικής αυτών διευθύνσεως, νά 
συσπειρώνται ή νά ύπερπηδώσι τά έμπόδια όίτινα 
παρουσιαζονται ώς έκ τής άνίσου σκληρότητος τοϋ 
έδάφους, τής παρουσίας τοίχων, βράχων ή άλ
λων ριζών. Εντεύθεν ή δυσμορφία έν τφ  δια- 
σχημ,ατισμώ τών ριζών καί οί πολυάριθμοι έλ ιγ - 
μοί έν ταΐς διακλαδώσεσιν αυτών.

Ά ντικε μενον θαυμασμού υπήρξε πάντοτε δ 
τροπος καθ δν αί ρίζαι ΰπερνικώσιν δλα ταϋτα 
τα εμπόδια. Τίς οεν ειδβ ρίζας δένδρων ή θάμνων, 
αΐνινες κωλυόμεναι καί παρενοχλούμεναι κατά 
τήν πορείαν αυτών άναπτύσσουσι άξιοθαύμαστον 
μηχανικήν δύναμιν, δι’ ής ΰποσχάπτουσι τοίχους 
ή διαρρηγνύουσι βράχους, άλλοτε δέ συνέρχονταν 
είς σπείρας ή έκτείνουσι τούς κλάδους των είς μέ
γα μήκος άκολουθοϋσαι τά ευεργετικά υδατα ρύα- 
κός τίνος ή ποταμίου! Ποσάκις δέν παρετήαησαν 
μετά θαυμασμού τάς ρίζας νά συμμορφώνται πρός 
τάς διαφόρους καταστάσεις καί ιδιότητας τοΰ ς -
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δάφους· είς ομαλόν καί πρόσφορον έδαφος διαιροϋ- 
ο··.ν !π  ατειρον τήν κόμην αυτών, άλλοτε άφί- 
νουσαι το αγονον έδαφος ζητοϋτι μακράν κατάλ
ληλον καί πρόσφορον γην, καί μεταβάλλουσι τό 
σχ η μ *  κατά τήν μείζονα ή μικρ,τέραν σκληρότη
τα τής γη ς, καθ’ δσον είναι αυτη ΰγρά ξηρά 
συμπαγής η ελαφρά πετρώδης ή άμμόεσσα.

Ό  D u h h m el, β οτανικός τοΰ παρελθόντος αίω- 
νος, διηγείται οτι θέλων νά προφυλΐξτ) εύφορον 
άγρόν άπό των ριζών δδνδροστοιχίας Πτελεών αΐ-

κατελ^οΰσαι εντός τών πλευρών τής τάφρου δπως 
άποφύγωσι τό φώς, διήλθον ΰπ’ αυτήν δπως έπ ε- 
κταβώσιν έκ νέου ε’.ς τον άγρόν. Έ κ  το.ούτου ε ί 
δους θαύματος όρμώμενος, φαίνεται, και ό Ε λ β ε 
τός φυσιολόγος Bonnet ε) εγεν εύφυώς οτι δισκό- 
λως ενίοτε δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν γαλήν 
άπό μιας ροδωνιάς.

^Επεται συνε'χεια.

Ε ’ικών δ'. ^

τινες εξήντλουν αυτόν, τάφρον ώρυξε μεταξύ 5βΰ 
άγροϋ καί τής δενδροστοιχίας δπως διακόψ$ τήν 
διαβασιν τών ριζών. Α λλ’ είδε μ ετ’ έκπλήξεως 
οτι αΐ μή άποκοπεΐσαι έν xij έργασί^ τα ύτ$ ρίζαι

Α Κ Ρ Ο Σ Τ ΙΧ Ι Σ  Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η .

Το ονομα ευρωπαίχοΰ τίνος κράτους σύγκειταε έί 8  
γραμμάτων, ών έκαστον είναι αρχικόν τών έςής:

1. Τοΰ ονόματος μιας πόλεως τή ς  Ε λβ ετία ς-
2 . Έ νδς πορθμού τή ς  Τουρκίας·
3 Ποταμού τή ς Γερμανίας·
4 . Πόλεως εμπορικής τ ή ς  ’Αγγλίας·
5  '1  ψηλών δρε'ων τή ς Ευρώπης·
6 . Ποταμού τή ς  ’Αφρικής.
7· ’A PXa ‘0'J  ονόματος τή ς Μικρας ’Ασίας.
8 . Κράτους ναυτιχοΰ τή ς  Ευρώ πης.
Ό  π ρώ τος λ υ τή ς  λα μ β ά νει δωρεάν τ ά  Φύλλα τ ή ς  

« Εφη'-λερίόος τω ν  παίδων» έπ'ι Ιν ετο ς ,  δ ι’ $  δύναται νά 
απευβυνβ/} εις το διβλιοπωλεΤον Πανώριου κα'ι Ά λ ιμ π ε ^ — 
το υ  Ιν Γ α λ α τ α , ενθα χα'ί οφ είλει νά παρουσίαση τ ή ν  λ ύ -  
σιν. ϊ ώ ν  λοιπώ ν δημοσιεύονται τά  δνόαατα Ιν ττ\ «’ί[ο Τ » .* I*

Λυσις τοΰ εν τίρ προηγουμένω άριθμω αινίγματος. 
Π Ϊ Ρ .

Α Τ Τ Α Ι. —  I .  Βαλαβάνης ε’ν Φαναρίω. Πάτροκλο; 
Γεωρνιάδης ε’ν Μ εσαχώρω. Δ . Θεοδωρίδης έν Φαναρίω. 
Ά ν τ . Κ .  Δημητριάδης ε’ν Μ εσαχώρω.

Λύσις τή ς έν τίρ προηγουμένφ άοιθμψ κ λ  ε ι δ ό ς .
ΑονδΐΝον 

Δουβλ~ Νον 
ι ΤουρΐΝον 

ΜιλάΝον '
Α Ϊ Τ Α Ι .  —  Ιω ά ν ν ης Ά ν τ . Γεωργιάδης ε’ν Μ εσ α ν ώ ρ ω . 
i .  X .  Βαφείδης ε’ν Γ α λ α τα .

/

Θε'λομιν «άντώτέ έν ττ\«Ήοΐ» χάριν τών οίκογε,ειών μονογράμματα και διάφορα άλλα σχέδια κεν
τήματος, Ιργα τής γλυφίδος τοΰ Ιπιτηδείβυ σφραγιδοποιοϋ κυρίου Στεφάνου Ζάκα, οστις προτίΟεται νά έκδώση 
πλουσίαν συλλογήν σχεδίων.


