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Ποσον μεγαλοπρεπές είναι τό θέαμα 
πλοίου, δπερ πλησίς·ιον αναπλέει τον ώκεχ 
νον f Μονον εν τω άχανεΐ χωρεΐ προ£ τάς 
μεμακρυσμένας χώρας είς ας αποβλέπει. 
'Υψοΰνται οί Ιστοί αύτοΰ προς τόν ουρανόν 
ώσει άψηφοΰντες τήν καταιγίδα, καί άν 
εχραγή, παλαίέι τό σκάφος προς αυτήν καί 
θριαμβεϋον απολαμβάνει τόν δρόμον του.

Α λλα πώς γνωρίζει τήν διεύθυνσιν ήν 
οφείλει ν άκολουθήστ; ; Ουδέν σημεΐον επί 
του άπεράντου τούτου πεδίου δεικνύει τήν 
οδον αύτοΰ,κΛί 6 οφθαλμός δεν διακρίνει είμή 
τήν εύρεΐαν των κυανών όδάτων έπιφάνειαν 
συγχεομένην εν τώ όρίζοντι μετά τοϋ ούρα- 
νίου κυανώματος.

Α λλ ’ έχει δμως την πυξίδα ην συμβου
λεύεται ό ναύτης· Ιχει τό πηδάλιον δπερ 
στρέφει άκαταπαύστως προς τό σημεΐον τό 
ύπο της πυξίδος δεικνυόμενον· εχει ικανά 
ιστία ατινα προβαλλόμενα εις τήν ορμητι
κήν τοΟ άνεμου πνοήν έξογκοΰνται και έπι- 
σπεύδουσι τήν πορείαν, εχει δέ προ πάν
των εύπειθές πλήρωμα ύπακοΟον είς τόν 
πλοίαρχον.

Ό  βίος, άναγνώστα, είναι εύρεΐά τ ις  θά
λασσα καί & άνθρωπος πλοΐον άφεθέν έν 
αύτίί δπό τής χβιρός του θεοϋ,οστις εθετο

ως σκοπόν του ανθρώπου τόν ουρανόν* 
Πυξίς ημών είναι ό ν ό μ ο ς  Α ύ τ ο ΰ ,  πηδά
λιο ν ή σ υ ν ε ί δ η σ ι ς ,  ιστία δέ ημών τά ευ- 
γ ε ν η  τής ψ υ χ ή ς  α ι σ θ ή μ α τ α ·  ο άνεμος 
όστις πνέων, πληροί τά ιστία εΤνε ή θ ε ί α  
πρόνοι α·  τό πλήρωμα, αί διάφοροι ημών 
κ λ ί σε ι ς ,  πλοίαρχος δέ τέλος ή θ έ λ η σ ι ς

’Α λλ’ είναι αρα έλεύθερος 6 πλοίαρχος 
νά οδηγήση τό σχάφος εις τόν λιμένα ή 
να άφήσν) αυτό εις τήν διάθεσιν τών κυ
μάτων ; Ναι, βεβαίως εινε έλεύθερος. . .  
αλλα γνωρίζει καλώς οτι, εάν άκολουθήση 
τάς ιδιοτροπίας του, εάν δεν πλεύση προς 
τόν λιμένα, τό σκάφος του θέλει συντριφθή 
έιιι τών όφάλων, ή θέλει καταποντισθή έν τή  
άβύσσω τών ύδάτων. Τά πάθη άφ’ ενός 
ως τρομεροί τής Χαρύβδεως σκόπελοι άπει- 
λουσι τήν καταστροφήν ήμών. Α ί ήδοναΐ 
του κόσμου άφ’ ετέρου ώς βάρ*θρον τής 
Σκυλλης μας σύρουσιν εις τήν άπώλειαν 
υπό γοητευτικήν έπιφάνειαν.

Αλλ' άκολουθοΟντες πάντοτε τήν πυξί
δα ημών, τον θεϊον νόμον, καί μεταχειρι- 
ζομενοι καλώς τό πηδάλιον ήμών, τήν συ- 
νείδησιν, ας προβαίνωμεν θαρραλέοι, και 
δέν θέλομεν στερηθώ εύνοϊκοΰ άνέμου, τής 
θ ε ί α ς  ά ν τ ι λ ή ψ ε ω ς ,  καί φάρων φωτι- 
ζοντων τήν όδόν, ήν πορευόμεθ* προς 
τόν δψηλόν ήμών σκοπόν.



ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Β'. ΜΙΚΡΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:.

Δέν παρέρχεται ολόκληρος ώρα καθ’ έκάστην 
χωρίς νά παρουσιασθή ήμ ΐν ευκαιρία δπως φανώ- 
μεν χρήσιμοι η ευάρεστοι εις τινα καθ’ οίονδήιτοτε 
τροπον. ΙΙολλο1. όμως ου μόνον ούδεμίαν ευαοέστη- 
σιν -η ώφέλ.εΐαν παρέχουσι το ΐς μεό’ έαυτώ ν,άλλά  
καί οχληροί καθίστανται ώς εκ της μικράς δόσεως 
εγωισμού ήτις χαρακτηρίζει αυτούς έκάστοτε. 
Όρείλομεν νά μή έπιμένωμεν εις τον τοόπον 
κα9 ον ήμεϊς βλέπομεν τά πράγματα, καί μάλ'.ςα 
otcv άφορ ί̂ τάς τέρψεις καί τάς διαχύσεις έν :ήσυ-  
ναναστρο^τ;· ο οτι καί τάς καλλιτέρας ε/οντες 
κλίσεις καί διαθέσεις πάντοτε φορτικοί καί δυσά
ρεστοι θέλομεν άποβή προς εκείνους ο ΐπνες Οέλο- 
μεννά  συμμβρίζωνται τά  αισθήματα ημών. Θέλων 
δέ τις νά έπιβάλλί) τάς ιδίας ίδέ*ς έκτρέπεται 
διά γελοίου τινός τρόπου εις διαρκή καί άνυπό- 
φορόν τινα τυρανίαν. Εις τοιαύτας περιστάσεις 
ας προσπαθώμεν πάντοτε νά διευκολύνωμεν την 
πραγματοποίησιν των προθέσεων τών άλλων, 
διότι, υποθέσωμεν ημάς αυτούς εις την θέσιν 
έκείνων καί θέλομεν ίδεϊ πόσον είνα ι καλόν ν’ ά- 
πομακρανωμεν παν πρόσκομμα παρεμβαλλόυιενον 
εις τη ν *εκτελεσιν σχεδίου τίνος η επιθυμίας 
αυτών. Τις δέν αισθάνεται προσοαλλ^οαένην την 
φιλοτιμίαν αυτου οταν ουόείς έν τί) συναναστρο
φή φαίνεται ενδιαφερόμενος περί προτάσεως ΰπ’ 
αΰτοϋ γινομένης η είδους δ'.ασκεδάσεως ΰπ’ αυτοϋ 
προτεινομένου ;

Εν γένει όφείλομεν νά προσέχωμεν, εν τε 
τί) οικογενεία καί έν τοΐς φιλικοϊς ημών κύ- 
χλοις, μή τ ι υπάρχω τις του όποιου δυνάμεθα νά 
ελαφρύνωμεν τό μικρόν φορτίον, τοϋ οποίου νά 
ανακουφισωμεν τάς μικράς θλίψεις, τοΰ όποιου 
να αυξησωμεν την μικράν χαράν η νά εΰχπφιστή- 
σωμεν τάς μικράς επιθυμίας.

Ευχαρίστως παραιτεϊσθε τών άσημάντων υμών 
ασχολιών όπως άποβήτε χρήσιμοι τοΐς πλησίον- 
άναλαμβάνητε προθύμως μικρά τινα οικιακά 
βάρη, attva ούδεις ευαρεστείται νά έκτελνέσιρ, καί 
ατινα  ομως είνα ι ανάγκη νά έκτελεσθύσιν ύπό 
τίνος. Λαμβάνετε φιλ.αγάθως φροντίδα περί τών 
λησμονουμένων η παραβλεπομένων εν τ ιν ι συνα
ναστροφή οίονδήποτε καί αν ή τό α ίτιον τούτου, 
γήρας η πτωχεία ή χυδαιότης ή καί εΰήθεια ετι.

Γ'. ΜΙΚΡΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ.

Πολλάκις εΰχαριστούμεθα όνειροπολοΰντες δσα 
ηθελομεν πράξει αν ή μ ε θ α  πλούσιοι ή ισχυροί, 
πεπροικισμένοι ύπό ίξόχων προτερημάτων ή

εκτάκτων πλεονεκτημάτων, αντί νά προσπαθώ- 
μεν ευσυνειδητως νά πράττωμεν δ,τι πραγματι- 
κώς δυνάμεθα νά ποάξωμεν. Ούδεις δέ υπάρχει 
εν τω κοσμώ ο μ ή δυνάμενος νά άσχολ.ήται 
πάντοτε εις τ ι  καλόν ή ν ’ άποκτήσ») γνώσεις 
τινας ωφέλιμους. Ιπελογησαν δτι ό άφιερών μίαν 
ωραν καθ έκαστην εις ωφέλιμον άνάγνωσιν e y s i  
εν έπτά ε:εσ ιν 2 ,5 3 5  ώρας, α ΐτινες πρός 8  
ω̂ οας τήν ημέραν άποτελοΰσι 3 1 0  ημερών 'ή 4 5  
ϋοάομαδων, ητοι ένος σχεδόν έτους άνάγνωσιν, 
εξ ής ούκ ολίγα δύναται νά ώφεληθί).

Ο S o ilth ey  υπελόγισεν τ ί δύναταί τ ις  νά 
μαθ^ οαπανών εις μελ.έτην δέκα μόνον λεπτά  
καθ έκαστην- ευρε δε εν άλ.λοις ότι έν διαστή- 
ματι 4 0  ετών δύναται νά έκμάθτ) επτά γλώσσας 
εις βαθμόν ωστε νά άναγίνώσκτ) καί έννοή αύτάς 
ευχερώς. Όσοι έ'/εκα οικογενειακών ή άλλων 
αυτών καθηκόντων ολίγον μόνον χρόνον δύνανται 
να οιαθετωσιν εις την μ ιλέτην, τό ανεπαρκές 
τών τοιουτων μικρών προσπαθειών δύνανται νά 
αναπληρώσι διά της τάξεως καί άκριβείας τοΰ 
έργου1 έκαστος δμως δύναται ελευθέρως νά δια- 
θέτιρ 15  λεπτά καθ’ έκάστην. Ά λ λ α  παρ’ ήμΐν  
όυστυχώς ού μονον αί το ιαΰται μικραί προσπά- 
θειαι δεν λαμβάνονται ύπ ’ δψιν, ά λλ ’ εις τήν  
τα!; ιν τών μικρών καθηκόντων καταβιβάζονται 
και τα  μεγαλα και σπουδαία καθήκοντα τής 
οικονομίας τοΰ χρονου καί τής φιλοπονίας, εις 
ο και δύναται νά άποδοθή ή κατά πολλά σημεία 
τοΰ κοινωνικού ημών έργου παρατηρουμένη σ τά 
σιμος και ασθενική κατάστασις. Έθισθέντες 
οι πολλοί εις την αόράνειαν άποθαρρύνομεν καί 
τους πολλακις αναφαινομένους δραστήριους χ α ·  
ρακτήρας ουδεμιαν δίόοντες αύτοϊς προσοχήν ή 
υπολαμβανοντες οτι άδύνατον νά κατορθώσωμιν 
τα  θαύματα τών ξένων, οιτινες διά τής δραστη- 
ριοτητος και επιτηδειότητός των ώφελ.οΰνται έχ 
περιστάσεων προωρισμένων εις τή ν  ιδ ίαν ημών 
ευδαιμονίαν νά συντελέσωσι.

Δ'. ΜΙΚΡΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΙ.

Μέγαν τινές προξενοΰσι θόρυβον διά τό παρα
μικρόν, ν̂ αί έαυτούς καταβασανίζοντες χαί τών 
πλησίον αυτών τον βίον πλ^ήρη πικρίας καί διαρ- 
χοϋς δυσαρεσχείας καθιστώντες. Άποδιώχουσι τήν 
χαράν και τη ν  ευθυμίαν καί μεταβάλλουσι τήν  
μικροτέραν μέριμναν, τό Τ άχιστον καλόν εις 
φοβερον δρος. Είναι γελβϊον νά άχούιρ τις αυτούς 
λέγοντας μετά τίνος σπουδαιότητος δτι δ υ σ τ υ 
χ ώ ς  δέν δύνανται νά εξέλθωσιν εις περίπατον 
ενεκα τοΰ χονιορτοΰ τών όδών. ’Ενίοτε φοβούν
τα ι όλίγας ψεχάδας βροχής ή άποφεύγουσι τον 
ήλιον καί άδημονοΰσι διά τή ν θερμότητα τοΰ
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καιρού, ενώ άλλοτε ριγώσιν εντός τοΰ θερμοτάτου 
αυτών δωματίου εάν έλθών τ ις  όμιλήστρ περί τοΰ 
εξω ψύχους.

Δέον δπως συνειθίσωμεν,εκ μικράς μ.άλιστα ήλι- 
χίας, νά άδιαφορώμεν περί τών άνεπαισθήτων 
τούτων δυσχερειών καί ν’ άποδιώκωμεν τάς 
τοιαύτας άσημάν-.ους καί γελοίας μέριμνας, διότι 
συνεχώς τ ις  μελαγχολών χαί δυσαρεστιύμενος 
καθίσταται επί τέλους αληθώς μελ,αγχολικός 
καί δυσάρεστοι;, καταστρέφων ικανόν μέρος τής 
ευτυχίας ιΰ  μόνον έαυτού, άλλά καί τοΰ περί 
αυτόν.

5ΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-

II K E K P T M M E N H  Κ Α Ρ Λ Ι Α .

Β α ΐΐλ εΰ ; τις ει/εν έπτα  υιούς, τούς οποίους υπερβο- 
λικώς ήγάπα . Δεν ήξυνατο νά άποχωριαδτί α υ τώ ν  κα'ι 
πάντοτε ε ίς  τούτων εμενε πλητιον του. Ά λλα  κχΟως 
ηνδρώβη^αν άτιε^άσισαν νά άνα/ωρήσω-η διά νά νυυι- 
φ ευθώ ΐΐν . Ό  πατήρ των Ιοωκε προς αυτούς ε’ν5υ;/ατα 
ώρα~α, όπλα  λαμπρά κα'ι ϋπ φ η ιά νο υ ; ι’ππούς

Ά ϊο ΰ  επειχε'φθηΊαν ?ιά;ρορα ανάκτορα κα'ι ε :.3ον 
πλείττα ς ήγε;Λονί5ας, εφ ίαταν παρά τινι βασιλεΤ ό^τις 
εί/εν ί\ ωραίας βυγατε'ρας. Οί £ς ηγεμόνες τάς ί ν υ μ -  
φεΰθηταν και εοκε'πτοντο πλε'ον περ'ί τής υ ε τ '  αυτών 
έπιστρο^Υ,ς των προς το βχσίλειον τοΰ πατρος 
αυτώ ν. Ά λ λ ’ ή ευτυχ ία  τόσω ε!/ε κατακυριευτεί 
κα'ι έπΐ5κοτή<τει αυτού; ιδττε ε’λη-τμόνηταν νά 
ζτ,τήοωτι σύζυγον κα^ διά τον νεώτερον άδελφον των 
Σεντρίλλον δ^τις είχε μείνει ε’ν τω  οικω

’E<.ivy)'7avJ κα'ι μετά όδοιπορ'αν βρα/υχρόνιον εφθα- 
σαν είς λό^ον άπό<ρημνον ενθχ γίγας τις κατώκει. 
Διήρ^οντο οε παρ’ αυτω, δτε ό φοβερος ούτοι 
γίγας [>ετε'βαλεν είς λίθους και αυτούς καί τάς γυναί
κας αυτών.

Ό  πατ^ρ τω ν τού? άνε'μενε £π\ μακρον, άλλ ’ επειδή 
δεν τούς εβλεπεν επιττρε'φοντας ήρχισε νά βρηνη κα'ι νά 
λε'γ-η προς τον Σεντρίλλον.

« Ποτε πλε'ον δεν Οε'λω αίοθανδη την /αράν την 
οποίαν άλλοτε ήσθανόμ.ην πλήν τ ί ήθελον απογίνει άν 
δεν οε έκράτουν πλητίον μουί

  Ο’μοι ! άπεκρίνατο ό Σεντρίλλος, κα'ι ε'γύ ε π ι
θυμώ νά περιηγηθώ κα'ι ήλθον νά σε ζητήσω τη ν ά'δειαν 
της άναχωρήσεώ; μ.ου.

— *Ω ! ο/ι, άνεϊώνητεν ο βασιλεύς περίλυπος- ο/ι, 
δ 'ν  θά συναινε'σω ποτε είς τή ν  άνα/ώρησίν σου, διότι 
δεν θε'λεις έπανε'λθει πλε'ον.

Ά λ λ ’ ο Σεντρίλλος ήθελε νά περιηγηθϊ\, κα'ι διά τής 
επίμονης του κα'ι τώ ν έπανειλημμε'νων παρακλήσεων 
του κατώρθωσεν έπ'ι τε'λους νά λάβη τή ν συγκατάθε 
σιν τοΰ πατρός του. Π λήν δεν ελαβε παρ’ αυτοΰ ουτε 
ύρ α ϊα  Ενδύματα, ουτε συνοδείαν λαμπράν, άλλ’ ενα 
μόνον ίππον κα'ι τούτον α/ρηστον άπουα/ον.

« Άδιάφορον, ε ίπ :ν  δ ανδρείος νε'ος ίππ ευω ν το αοθε- 
νες ζώον, άνα/ωρώ είς μόνον τον θεδν εχων τάς ελπίδας 
μου κα'ι /ωρ'ις ό φόβος νά πιέζτι τήν καρδιαν μου. Θελω

επανε'λθει κα ι έπαναφε'ρει τούς αδελφούς μου. »
Έ νω  εβάδιζεν άπαντα ενα κόρακα συρόμενον £π'ι 

Ινδς τών πτερών του, καταβεβλημε'νον, έξηντλημε'νον 
τής πείνης.

« Δός μοι, λε'γει προς τον Σεντρίλλον, νά φάγω τι. 
Θε'λει παρουσιασθή στιγμή καθ’ ήν και εγώ θά σοι 
χρησιμεύσω.

—  Αί προμήθεια? μου είναι όλίγαι, άπεκρίθη ΙκεΤνος 
τότε, κα'ι άπορώ οποίαν υπηρεσίαν δύνασαι σύ νά με 
παράσ/τ,ς. Ά λ λ ’ εγώ ε/ω , σύ κατατήκεσαι, μοιράζω 
μετά σοΰ το τεμάχιον αυτδ τοΰ ά'οτου μου. » _

’Ολίγον περαιτε'ρω, βλε'πει ρυάκιον άπεςηραμε'νον εις 
τινας διακλαδώσεις του, κα'ι ένα άτακε'α, δ ιτ ις δι’ Ινδς 
άπερισκε'πτου πηδήματος, εξήλθε του τρε'χοντος υδατος 
κα'ι ματαίως προσεπάθει νά έπανε'λθη είς αυτό.

« Βοήθησόν μοι, λε'γει, θε'λει !λθε~ στιγμή δτε κα'ι 
εγώ θά σε βοηθήσω.

— Πώς δύνασαι νά με βοηθήσης ; είπεν δ Σεντρίλ
λος, τοΰτο με φαίνεται δύσκολον. Ά λ λά  δεν δύναμαι νά 
σε βλε'πω νά δποφε'ρΤίί. >

Ε ίπών δε ταΰτα  κα'ι έπαναρρίψας είς τδ ρυάκιον αύτδν 
εξηκολούθησε τήν πορείαν του.

Διερχόμενος δάσος, άπήντησεν λύκον έςηπλωμε'νον 
κατά γης, άποκαμωμε'νον κα ι άποθνήσκοντα τής π ε ί-  
νης. « Φίλε, λε'γει, δός μοι τον Ίππον  σου. Δυο ετη  ήδη 
δεν εφαγον τίποτε, κα'ι βλε'πει;, εϊμ.αι τοσω ισχνός ώστε 
διά τώ ν μελών μου δ άνεμο; διερχεται.

— *0/1, λε'γει δ Σεντρίλλος. τοΰτο είναι αδύνατον 
Έυ,οιράοθην τον ά'ρτον μου μετά τοΰ κορακος, εναπε'θεσα 
τον άτακεα είς τδ τρε'χον ίίδωρ, κα'ι σύ με ζητεΤς τδν 
ί;ππον μου. Έ άν σο'ι τον ε’γκαταλείψω  πώς θελω εςα- 
κολουθήσει τήν οδοιπορίαν μ.ου :

— Θά σε φε'ρω εη'ι τής ράχεώςμου, κα ι άν ήμε'ραν 
τινά κινδυνεύσης θά σο'ι παράσχω σπουδαίαν υπηρεσίαν.

— Κα'ι δποίαν υπηρεσίαν, δεν δύναμαι νά εννοήσω 
Έ ν τούτοις έχεις απόλυτον α νά γκη ν σο'ι Εγκαταλείπω 
τον ίππον μου. »

'Ο λύκος κατε'παυσε τήν πείναν του. ”0  Σεντρίλλος 
εθεσε τον χαλινόν είς τδ στόμα του κα ι εκάθησεν έπ'ι 
τής ράχεώς του. Ό  λύκος έκάλπαζε κα'ι μετά τα χ ύτη 
τας σπανίας ίφερε τον αναβάτην αυτοΰ.

Ά φοΰ δε ουτω διετρεςε με'γα διάστημα, τδ ισχυρόν 
ζώον λε'γει προς τον φίλον του:

« Παρατήρησον, ιδού ή  οικία τοΰ γίγαντος, ιδού οί 
Ις άδελιοί σου μετά τώ ν £ς νεαρών συζύγων των άπολι- 
θωμενοι, κα'ι ιδού ή  Ούρα 6ι* ης οφείλεις να εισελθτ,ς.

— Δεν τολμώ, άπεκρίθη, δ νιαρδς ήγεμών, δ γίγας 
θε'λει με φονευσει.

— ’Ό χ ι. ο/ι■ είσελθε, θε'λεις είίρει μ ίαν ήγεμονίδα 
ήτις θε'λει"σε εί’πε~ δ,τι πρε'πει νά πράςτ,ς διά νά ν ική - 
σης τδν γίγαντα . Πρόσεχε μόνον νά ακολούθως κατά 
γράμμα τά ; δδηγια; τη ς».

Ό  Σεντρίλλος αποφασίζει νά υπερπηδήσΤ[ τδν ούδδν 
τής τρομερδς θύρας· είσε'ρχεται κα'ι βλε'πει είς τή ν α ί
θουσαν μίαν νεάνιδα σεμνήν κα'ι ώραίαν.

— ”Ω! άνειώνησε, πώς ήλθες εδώ; Είς πο~ον κίνδυ
νον, Θεε'μου, εκτίθεσαι! δεν δύνασαι νά φονεύσΤ|ς τδν 
γίγαντα, ούδε νά διατρυπήστ,ς τή ν καρδίαν αυτοΰ- αυ
τή δεν ευρίσκεται εν τω  σώ υα τ ι του.

— ’ Πλθον ε'δώ, αποκρίνεται δ Σεντρίλλος, με. τήν 
βοτ,θειαν τοΰ ©εοΰ κα'ι θε'λω νά ίδω τ ι  δύναμαι νά πρά- 
ξω. Θε'λω προσπαθήσει νά ελευθερώσω τούς αδελφούς 
μου, νά διασώσω δε κα'ι σε εάν ήναι δυνατόν.

— Κ αλώς, προσπαίήσωμεν. Ά λλά  τώρα. κρυφθη- 
τι όπισθεν τής θύρας. Πρόσεχε είς τήν μ ετ ’ αυτοΰ συν-
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ομιλίαν μου χα'ι μη κάμτ]ς την μιχροτεραν κίνητιν.
—  "Α! άνεφώνησεν ό γίγας το'τε είσεοχόμίνος, αισθά

νομαι Ιδώ όσμήν χριστιανικού αίματος.'
— Γνωρίζω τήν αιτίαν, άπεχρίθη ή ήγεμονΥς. μία 

χράς φε'ρουσα εις τδ ράμφος τιμάχιον ανθρωπίνου πτώ
ματος το ερριψεν εις τήν χαπνοδόχην μας· έσπευσα να 
τδ ίξαγάγω, άλλ’ ή δσμή του ίναπε'μεινε».

Ό  γίγας ^ωρις να άντιλεξ·^ Ικάθησεν Ιπ ι  τοΰ άνα- 
χλιντρου. Το'τε ή ηγεμόνας λε'γει προς αΰτδν:

«Επιθυμώ πολύ να σε ζητήιιω τ ι, άλλα δίν τολμώ.
— ’ Τί πράγμα;
 ̂— ©ελω να μάθω ποΰ είναι ή χαρδία σου, άψ' ο5 εις 

τδ στήθος σου δεν τήν φε'ρης.
— Οΰδεμία άνάγκη νά γνωρίστ(ς τοΰτο! ’Επειδή ό

μως το επιθυμείς σοι τδ λέγω . ‘H χαρδία μου είναι κε- 
χρυϋμε'νη υπδ τον οΰδον της θυρας.

«'Ω ! ώ ! ειπεν ό ^εντρίλλος χαθ’ έαυτδν, θε'λομεν τή ν 
άνεΰρει παρευθΰς».

Την Ιπαυριον λ ίαν πρω’ί δ γίγας άνε^ώρησε. Δεν ί -  
φαινετο πλε'ον. κα ι ή  ήγεμονις μετά τοΰ ήγεμόνος έπε- 
λήφθησαν τοΰ έργου, ά λλ ’ εις μάτην. Ερεύνησαν κα\ 
έσκαψαν βαθε'ως εις τήν υποδειχθεΤσαν θε'σιν, ά λλ ' ή 
χαρδία δεν ητο έχεΤ.

« M i ένε'παιξε, λε'γει ή  ήγεμονίς. Άποπειραθώμεν κα ι 
δεύτερον.

Μετε'δη τότε συνε'λεςε εύοσμα και ευχροα άνθη, τα  
ε^ερε κα'ι τά ερριψεν έπ'ι τοΰ οΰδοΰ της θΰρας.

( ’Ακολουθεί).

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΙΧΘΥΣ.

Μεταξύ τών πολλών χα'ι ποικίλων ειδών τών 
ιχθύων εισ ι καί οΐ Ι π τ ά μ ε ν ο ι  ί  χ  θ ΰ ς οΐτινες 
καλούνται οΰτω διότι εχοντες τά  π λάγ ια  αύτών 
πτερύγια λ ίαν άνεπτυγμένα? άνέρχονται τί) βοη- 

Βα^τ“ ν **>ς Ιπτάμενοι επί τινα λεπτά έκτος 
τοΰ υόατος· δέν είνα ι δμως μακρά ή πτήσίς των, 
δ ιό «  μάλλον ώς αλεξίπτωτα (parachutes) η ώς 
πτερα^ μεταχειρίζονται τά μακρά αυτών πτερύγια. 
Εις το είδος τοΰτο τών Ιχθύων ανήκει χαί δ ΰπό 
τν ς̂ ανωθι ειχονος παριστωμενος, ούτινος τό ι 
διαίτερον όνομα είνα ι Π τ ε ρ ό ε ι ς  δ ί π τ ά μ ε -  
ν ο ς. Εύρίσχεται είς τούς ποταμούς τής Ίαπω- 
ν^«ί) δεν άλιεύουσι δέ αυτόν οί άλιε ϊς διότι <ρρο- 
νοΰτιν οτι ή πληγή f,v προξενεί διά τών ακανθω

δών αύτοΰ πτερυγίων είναι θανατηφόρος, δπερ δ
μως δέν είνα ι αληθές.

Επίσης εις το ειοος του to των 'ιχθύων άνήκει 
και ό λεγόμενος Έ ξ ώ χ ο ι τ ο ς  η Ά  δ ω ν ι ς  δς« 
τις καί αύτός πηδα εκτός τοΰ ΰδατος συνήθως μέν 
παίζων χαί τερπόμενος έν τιρ άλληλοδιοδόχφ αύ
τοΰ μεταβάσει από τοΰ ένός είς τό ετερον στοι- 
χεΐον, πολλάκις δμως δπως δ'ιαφύγιρ τούς κατα
διώκοντας αύτόν μεγαλειτέρους ιχθύς καί μή κα- 
ταδροχθισθγ, ύπ ’α ύτώ ν.’Δ λλά πόσον είνα ι σχληρά 
ή τύχη του I Φεύγων τούς έν τψ  ΰδατίνψ κόσμψ 
εχθρούς του, έν τώ αέρι γ ίνετα ι πολλάκις θύμα 
τών σαρκοβόρων πτηνών ατινα έπιψαύουσι τοΰ ω
κεανού τήν έπκράνειαν καραδοκοΰντα τήν έμφά-
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νισ ιν  τοΰ πτερωτού τούτου ιχθύος, δστ'.ς προς δυ-
στυχ ιαν του εξερχεται τοΰ ιρυσίκου αυτού στοι
χείου. Τα αυτα δέ πάσχει καί ό !ί π τ ά  μ ενο  ς 
ι χ θ ύ ς  τής Μ ε σ ο γ ε ί ο  υ} ό ιδιαιτέρως Δα κ τ  υ- 
λ ό π τ ε ρ ο ς  καλούμενος, δστις καταδιώκεται το

πλείστον ΰπό θαλασσίων πτηνών οι* είσίν αί 
Φ ρ ε γ ά τ α ι  αί Δ ι ομ ή δ ε ι α ι (Albatros), δ 
Φα έ θω ν καί άλλα .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΔΕ-ΒΑΤΤΕΜΒΕΡΓ ΒΓΕΜΑΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.

 ̂Ό πρίγκηψ Δέ-Βάττεμίεργ, δ εκλεχθείς ήγε 
μών τής Βουλγαρίας τί) 2 7  ’Απριλίου 1 8 7 9 ,  έ- 
γεννήθη έν Βερολίνψ τί; 5  ’Απριλίου 1 8 5 7 .  Εί
ναι πρωτεξάδελιρος τοΰ μεγάλου Δουκός τής "Εσ- 
σης Δραμστάτης καί ά εψ-.ός τής Αυτοκρατείρας 
τής Ρωτσιας· η δέ μητ/,ρ αυτού ^είναι θυγάτηρ 
τοΰ στρατηγού De Hauke δστις άπηγχονίσθ/, τώ 
4 8 3 1  ΰπό τών Πολωνών έπαναστατών. Κατ’ άο- 
χας ΰπηρέτησεν ώς άνθυπολο'/αγός έν τώ Πεωσ- 
σικώ στρατφ μετά δέ ταύτα  διωρίσθη επίτιμος υ 

πασπιστής τοΰ 8ου συντάγματος των Ουλάνων 
τή ς Ρωσσίας μεθ’ οΰ ήκολουθησε καθ’ δλον τόν τε- 
λευταϊον πόλεμον τόν ρωσσικόν στοατόν, είς πολ- 
λάς περιστάσεις διακριθείς καί λαβών τά παρά. 
σημα τού Βλαδιμήρου, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί 
τό τοΰ Ρωμανικού Άστέρος. 'Ο πρεσβύτερος αύ- 
του αόελιρος Λουδοβίκος Αλέξανδρος ύπηοετεΐ νΰν 
εν τφ  ’Α γγλικώ  ναυτικψ .

 --------  -iL»a»a» ------ _
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AEVKftMA.

Οττις ελπίζει νά ευόοκιμήσΐβ 'χωρίς αρετήν, 
βοσκεται απο ματαίας ελπίδας πλανώμενος ημέ
ραν έξ ημέρας, εως νά φθάσ^ είς τήν τελευταίαν 
του ώραν.

Κοραής.

’Εάν καλόν εχτ,ς σώμα καί καχήν ψυχήν, κα- 
λή ν έχεις ναΰν καί κακόν κυβερνήτην.

Ισοκράτης.

Πάντοτε άκούειν, πάντοτε σκέπτεσθαι, πάντο
τε μανθάνειν, τοΰτό έστι ζωή· δστις δέν άποβ/έ- 
πει πλέον εις τ ι ; δστις Γεν μανθάνει τ ι ,  δέν ε ί
ναι άξ.ος τοΰ ζήν.

De Feuchtersleven.

Ό Θεός δίδει τήν τροφήν είς τά πτηνά, αλλά  
δέν τήν Θέτει καί είς τήν κωλεάν των.

κόμη περικαλύπτει τήν κεφαλήν του δίκην λευ- 
κοτάτου κρηδέμνου. Τό βλέμμα αύτού είνα ι τόσω 
ζωηρόν ώστε δυσάρεστόν τ ινα  έντύπωσιν ένεποίη- 
σε τψ ίατρω*

Ό Μ ιχαήλ Solis αποδίδει τήν ωακιοβιότητα
’ -  ' ν ?   .< ι . ~  ν*~ „

¥ ¥ 
★

μέρας αλλ εκλέγω 
ναμωτικήν τροφήν, ήν λαμβάνω πάντοτε ψ υχ ρ ά ν  
νηστεύω κατά τήν |ην και ΐ5 η ν  έκάστου μηκός, 
οτε και καταναΛίσκω οσον δύναμαι περισσότερον 
υδωρ· καί τοιαύτην δέ τακτικήν καί σταθεράν δίαι
ταν αποδίδω τήν μακροβιότητά μου)).

ΑΡΙΟδϊΟϊ.

Ή αθεΐα ούδένα βοηθεΐ- να ι αν ήδύνατο δέ ν ’ 
άποοειχθή ά)ηθής, δέν θά καθιστά τούς άνθιώ- 
πους ήττον άθλιους, ήττον ασελγείς, ή ήττον μω
ρούς· άπ’ εναντίας θά έκαμε πάσαν όδόν ζωής ήτ
τον κατάλληλον, διότι Ουτε μάθημα καλόν διδά
σκει, ούτε στεριάν τινα ελπίδα γεν\α έν τώ άν. 
θρώπψ. Ο ύιλλ. Ε. ΙΙ)ώμερ.

Ό άνθρωπος φύσει άγαπα ττ,ν άνάπαυσ4ν καί 
τάς τέρψεις· ταϋτα  πάντα άπόλαυσον. Δέν ΰπάε- 
χει δμωςάληθής τέρψις, αληθής άνάπαυσις άλλη  
ή ν’ άγαπα τ ις  τον Θέόν καί νά έκπληεοΐ τάς 
έντο) άς του. ” “* * 

Ά-
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'Ως μοναδικόν έν τω κότρφ παράδειγμα μαχρο- 
βιότητος άναφέρεται πολίτης τ ις  τής Rogola έν 
τή  δημοκρατία τοΰ Σανσαλβάδωρ.

Ό Νέος ούτος Μαθουσάλας δστις εχεt ηλικίαν 
1 8 0  ετών είνα ι κρεολός τις  όνόματι Μι-χαήλ So- 
lis . Ό γηραιότερος ιατρός τοΰ τόπου Λουδοβΐχ-ς 
'Εμανδέζ λέγει δτι έν τη παιδική αΰεοΰ ηλικ ία  
εγνώριζε τδν άνθρωπον τούτον ώ, ΰπέργηρων ά- 
νεΰρον δέ είς άρχαϊα έγγραφα τήν υπογραφήν αύ- 
τοϋ μετοξύ τών συνδραμόντων είς τήν άνένερσιν 
μοναστηριού των Φραγκισκανών υφισταμένου έτι 
παρά τόν "Αγ. Σεβαστιανόν. Ό ιατρός έπισκε- 
φθείς τόν Μιχαήλ Solis ιύρεν αυτόν εργαζόμε
νον έν τψ  κήπφ του. Ή έπιδερμίς αΰτοΰ κατέστη 
μεμβρανώδης, ή δέ βραχεία καί χιονώδης αύτοΰ

'Η 'Αγ. Γραφή δλόκληρός τε καί κατά μέρη ΰ- 
πάρχει μετεφρασμένη είς 2 4 0  γλώσσας καί δια
λέκτους. Ή Β .εττανική β ιβλική έταιρία έδημο- 
σιευσεν ήδ/j 8 2 ,0 0 0 ,0 0 0  άντιτύπω·», ών τό ή -  
μισυ είς άλλας παρά τήν ’Α γγλικήν γλώσσας. 
'II ίε  ’Αμερικανική β ιβλική έταιρία ίίδ,ΟΟΟ,ΟΟΟ 
αντιτύπω/, ενώ καί άλλα ι έτα ιρ ία ι άλλανοΰ έδη- 
μοσίευσαν ετεοα 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .
/.Προ τοΰ 1 8 / 0  ή άξια τών σπόγγων ους έξήγα. 

γεν ή έλευθέρα 'Ελλάς οέν ΰπερέοαινε τάς 2 0 0 0 0  
δ?α/μάς κατά δέ τό 1 8 7 6  άνήλθεν είς 2 έκατομ- 
μυρια δραχμάς.
Λ '0  πληθυσμός τής Ρωσσίας έξαπλασιάσθη άπό 

τής βασιλείας τοΰ Μ ε γ . Πέτρου μέχρι τής σήμε
ρον. Μόλις τότε ήρίθμει 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  κατοίκων, 
ήδη περιλαμβάνει περί τά ΟΟ,βΟΟ,ΟΟΟ (κα'ά  
σ τα τ!ς\ τού 1 8 7 0  8 6 ,4 4 4 ,6 3 9 ) .  Ηύξήθη δμως
αναλόγως καί ό πλοΰτος καί ό πολιτισμός έν τή 
χωρα ταύτγ,; Δυστυχώς δυνάμεθα νά άμφιβάλλω - 
μεν, αφοΰ Ικατομμύρ'.α χωρικών άγνοοΰσι τήν 
χρήσιν τών περικνημίδων, είς δέ τά  δημοτικά 
σχολεία φοιτώσι μόνον 1 επί 7  άορένων καί 1 
επί 3 ο  θηλέων.
«*. Η μεταφορά νωπού κρέατος άπό τής ’Αμερικής 

εις τήν Ευρώπην Ιλαβεν άπό :ινω ν έτων μεγάλην 
επιτασιν. Σήμερον ή εξαγωγή ανέρχεται είς 5 2  
έκατομ., πρώτης δέ ποιότητος βόειον κρέας πω 
λε ίτα ι προς ήμ ισυ  φράγκον τήν λ ίτρ α ν . Τά είς 
Α γγλίαν άποστελλόμενα ποσά είσίν αξιοσημείω

τα, καί υπάρχουσιν ήδη 3 5  άτμόπλοια έκτελοΰν- 
τ<7 τήν υπηρεσίαν ταύτην μεταξύ ’Αμερικής καί 
Α γγλίας. Τό κρέας διατηρείται νωπόν περικα- 

λυπτόμενον διά μουσελίνης καί τιθέμενον εντός 
κιβωτίων περιλαμβανόντων 6 0 0  τόνους κρέατος.
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ΠΕΡΙ ΩΩίν.

Εν τψ  ωω περιέχονται απασαι αί προς σχημα
τισμόν τώ ν δ’αφό-ων ζωικών ίςώ ν  άπαραίτητοι 
ουσίαι, καθόσον μάλιστα  έξαρκεΐ είς τήν τελείαν 
αναπτυξιν τοΰ εν αυτώ σπέρματος. 'Γπάρχουσιν 
εν αυτώ αζωτοΰχοι οΰσίαι, παχεϊαι ΰλαι, σακ- 
χαρωδεις ουσίαι, θειον, φώσφορος καί ορυκτά α- 
λατα . Καί το μέν κίτρινον τοΰ ώοΰ, ή λεγομένη 
λ^εκ^υθος, ε ίνα ι αξιόλογος αποθήκη θρεπτικών 
ουσιών χρησίμων είς τήν διάπλασιν τοΰ έκκολλα- 
φθησορένου νεοσσοΰ. Τφ οντι, ή λέκυθος άπασα 
συνιστατα ι εκ μικροτάτων κυστιδίων, πεπληρω- 
μενων παχειας καί λευκωμα:ώδους ούϊίας» περι
βάλλει δέ αυτήν τό λευκόν τοΰ ώοΰ (ασπράδι) συν- 
ιστάμινον έκ τής στοιχειώδους ουσίας τού λ  ε υ .  
κ ώ μ α τ  ο ς, οπερ διαλελυμένον έν ΰδατι π ε ρ ι ί γ ε -  
»αι εις λεπτό ιατα  και αδιόρατα κιτάριαι καί είς 
τουτο^όφείλει τήν πηκτώδη αΰτοΰ σύστασιν. Τό 
ολον εσωτερικόν ωον καλύπτεται υπό δύο λεπτών 
μεμβρανών, της μέν εσωτερικής αμέσως έπί τοΰ 
λ ε υ κ ο ύ  το ωον επικαλυπτούσης ήτις  καλείτα ι 
χ ο ρ ι ο ν ,  τής οέ εξωτερικής φερούσης τιτανωδες 
στρ.ώμα άποτελοΰν τό κ έ λ  υ φ ο ς τού ώοΰ .

Τό ολικόν βάρος τοΰ ωοΰ κοινής δονιθος είνα ι 
κατά μέσον δρον 6 0  γραμμάρια, ήτοι'; 6  γραμα. 
το κελυφος, 3 6  τό λεύκωμα καί 1 8  ή λέκυθος. 
Χάνει ομως *έκ τού βάρους αύτοΰ 3 —4  γραμμά
ρια καθ ημέραν, εάν διατελή έκτεθειμένον είς τόν 
άέρα, ή δέ απώλεια αΰτη προέρχεται έκ τής έξα- 
τμήσεως τοΰ έν αύτώ ΰδατος, τελουμένης διά τών 
έπί τοΰ κελύφους διακρινομένων πόρων, ο ι’ ών εισ
έρχεται άήρ^ δστις αμα έλθών είς επαφήν μετά 
της εσωτερικής τοΰ ωοΰ ουσίας προξενεί Taysiav 
ζώμωτιν, ητοι σήψιν· εκ ταύτης δέ προέρχεται ή 
δυσωδία τών παλαιών καί σεσηπότων ώών, σχη- 
ματιζομένου έν αύτοϊς θειϋορικοΰ όξέως έκ τής 
ένώσεως τοΰ οξυγόνου τοΰ άέρος μετά τοΰ έν τώ 
ωφ  ̂ θείου.
, *·διότης αυτη τής βαθμιαίας έξατμήσεως τοΰ 
ωοΰ χρησιμεύει δπως διακρίνωμεν τά νωπά ώά 
τών παλαιώ ν. ’Εάν είς διάλυσίν τινα άλατος ( | 20  
γραμ. έν μια λίτρα ΰδατος) άφήσωμεν νωπόν ώόν 
αμέσως καταβυθίζεται μέχρι τοΰ πυθμένος, *άν δέ 
’παλαιότερον έπ ιπ λ ίε ι. "Ωστ* δέν είναι ορθός ό 
τρόπος τοΰ δοκιμάζειν τά  ώά εντός καθαρού ϋδα- 
Ίος, άφοΰ καί εντός διαλύσεως άλατος τά νωπά 
καταβυθ ζωνται.

-Έ ,χ_τώγ ανωτέρω βλέπομεν δτι ή διατήρησις 
τω νω ω ν έν χαλί) χαταστάσει στηρίζεται έπί τής 
παραχωλύσεως τοΰ άέρος τοΰ νά εισχωρήσει έν 
α^τοΐς. Πρός τοΰτο δέ έπιχρίουσι τό κέλυφος διά 
γομεως η λίπους, ή βυθίζουσι τά ώά εντός δ ιαλύ - 1

σεως ασβέστου, μέρος τής όποιας έπ'ισωρευόμενα 
επί τού κελύφους επίσης φράττει τούς πόρους, ή 
ά-).ως κρύπτουσιν αύτά έντός άμμου, κόνεως αν
θράκων, ή άλλου τινός τοιούτου.

Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι  Τ Η Σ  Φ Υ Σ Ε Π Σ -

ΑΙ ΡΙΖΑΙ ΤΩΝ ΦΪΤΩΧ. 1

, Μέχρι τοΰδε ήσχολήθημεν περί τοΰ γενικοΰ 
τυπου τών κατωτέρων ριζώιΐ. 'Γπάρχουσι δμως 
και ριζαι περικαλύπτουσαι κατά μήκος αύτό τό 
στελεχος, αίτινες ώς δευτερεύοντα όργανα βοη- 
θώσι τάς κυρίας ρίζας καί άντιχαθιστώσιν αύτάς 
οσάκις υπό α ίτιας τίνος οίασδήποτε καταστιέ-  
φονται. Εις τα  Σ ΐ τ α  τήν Άγρώστιδα καί έν 
γενει εις δλα τά τής αύτής οίκογενείας (ίυτά τό 
κατώιερον τοΰ στελέχους μέροε άποδίδει δευτε- 
ρεούσας ρίζας είς ας τά άπλά ταΰτα καί αγρο
τικά φυτά όφείλουσι κατά μέγα μέρος τήν δύ- 
ναμιν καί γονιμότητα αύτών. Είς τό Ήράνθεμον 
η κυρία ρίζα και αί έκ ταύτης ^εννώμεναι δευτε- 
ρεύουσαι ριζαι μετ’ ολίγα έτη αφανίζονται- ούχ 
ηττον ομως άλλα ι ριζαι δευτερεύουσαι αναπτύσ
σονται άπό τά κατώτερα τού στελέχους μή ά©ί- 
νουσαι τό φυτόν νά μαρανθή.

Ιπο τούς τροπικούς είς τά δάση τής Α μερικής 
καί τής Ά σ ίας, ή ΒανΟλη, ή περιζήτητος διά 
το ηδυ αυτής άρωμα περιτυλίσσει περί τά δέν
δρα, ώς έναέριον στέφανον, τό έπίμηκες, κομψόν 
καί εύκαμπτον αυτής στέλεχος, ούσα τό κό
σμημα τώχ έρημιών εκείνων. Αί μόναι ΰπόνειοι 
ριζαι τής Βανίλλης δέν ήθελον έπαρκεΐ πρός 
θρίψιν αυτής, και λ ίαν βρασέως ήθελεν έκτελεΐ- 
σθαι ή κυκλοφορία τών διαφόρων θρεπτικών γ υ ·  
μων* Ά λ λ ’ ή φύσις φκονόμησε τό πράγμα διά 
ριζών οευτερευουσών, αίτινες εκφύονται κατά διά
φορα διαστήματα άπό τοΰ στελέχους αύτής κα- 
τερχόμενα σχεδόν καθέτως πρός τήν γήν κ»ί 
ζώσιν έν τή ύγρα καί θερμή τών δασών εκείνων 
ατμόσφαιρα ριζούμεναι έπί τέλους τήδε κακεΐσε 
επι τοΰ εδάφους. Α λλα ι δε αιωρούμεναι έλευθέ- 
ρως εν τή άτμοσφαίρα ής τήν υγρασίαν άπορρο- 
φωσαι μεταβιβάζουσιν αυτήν είς τό σώμα τών 
φυτών.

Ετερόν τ ι δένδρον δπερ’ κοσμεΐ τά τοπεΐα τών 
’Ινδιών, ή Σ υ κή  Τή ς Π α γ ό δ α ς  περιχυ- 
κλοΰται υπο δϊυτερευουσών ριζών αίτινες κατέο- 
χονται άπό τών κλάδων κοθέτως πρός τήν γήν.

(1) Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου άριθμοΰ.



η Η Ω Σ

ΑΙ ρίζ*ι αΰταί ε ίσ ι λεπτα ί καί εύθεΐαι κα(Γ οσον 
μένουσιν έκτος του εδάφους· άφοΰ δμως το μήκος 
αύτών φθάοει jji£yρι τής γής έξογκοΰνται ρι,ζού- 
μεναι εντός αύτής και σχηματίζουσι ττέριξ τού 
χορμοΰ στύλας άξιοσημειώτου πολλάκις ΰψους, 
01 ’Ινδοί κατασκευάζουσι ναΐσκους είς τά  μεταξύ 
τών ριζών τούτων διαστήματα. "Εν τών τοιούτων 
δένδρων ή Συκή τοΰ Ναρβουδά-χ αριθμεί 3 5 0  
τοιαύτας παχείας ρίζας αΐτινες μετά 3  0 0 0  άλ
λων λεπτοτέρων άποτελοΰσιν είδος δάσους έν 
δάσει.
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II ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

Δειλδς προσε'ρχομαι, δειλός τη ν γην σου να φιλήσω, 
νά tup ω δόςαν, έθνικδν να ίδω μεγαλεΐον 

Ίδε'αν μίαν, αβυσσον, μεγάλην να ζητήσω , 
πλήν μόνον ενα απαντώ  φρικτδν νεκροταφεΐον.

Έδώ συντρίμματα, έχε~ δψοΰται μ ία  στήλη , 
κα'ί ζωγραφεΐτα ι εις αυτά τοΰ κόσμου ή πορεία· 

'Οποία ήσο άλλοτε τοΰ Περικλεούς φίλη,
χα'ι τώρα μενεις ώς π τω χ ή , λησμονημένη, κούχ.

Τήν θύελλαν δ κεραυνός ποθεί συνοδοιπόρον,
κα ί είς μετ’ άλλον ίφθασαν προς σε οί τυμβωρύχοι, 

Ά πεδω χαν. άνόσιον ευγνωμοσύνης φόοον,
κα ι εις αΰτδν ή  φοβερά γυμνότης σου άντήχει.

^Οστις προβαίνει ν’ άσπασθτ^, νεχρδν άγαπημε'νον, 
κλονίζεται τδ βήμά του, το ομμα του δακρύζει, 

Έ χ ε ι τδν νοΰν του άστατον, τδ στήθος του θλιμμε'νον, 
κα'ι παρελθόντα ευτυχή έκεΐνος μακαρίζει.

Κ ’ £γώ εις άλλην ε’ποχήν έρρίφθην ν ’ άναζήσω, 
είδα τδν γ ίγαντα  εκεί, τήν ευφυΐαν ειδα,

Έτολμησα αθάνατον θνητός νά ατενίσω , 
κα'ι ιδεώδη, άπειρον διε’χρινα πατρίδα.

Κατά σειράν διήρχοντο τά πνεύματα ΙκεΤνα, 
τα  ζώντα εις τδν ούρανδν, ενταύθα α ιω νίω ς'

Κα'ι εστραμμενχ εφευγον με άνθη και με κρΤνα 
κα'ι ήτο τούτων δ χορδς ώς τώ ν άγγε'λων θείος.

Πλην σκυθρωπά μ ΐ £βλεπον, χωρ'ις νά δμιλώσι'
ναί! δεν γνωρίζουν οι νεκρο'ι τδν ζώντα συγγενή των. 

Μ’ Ιφάνη^μόνον πε'νθιμον τή ν χεΤρα νά χινώσι" 
δποία είναι εννοώ ή  στυγερά πληγή  των.

νΩΙ τ ί  ώραΤον ονειρον κα'ι τ ί πικρόν συνάμα!
σε δίδει φλόγα και δμοΰ πολλήν απελπισίαν,

Κα'ι είνα ι συγκινήσεως, αναισθησίας κράμα, 
κα'ι φερει άκατάληπτον νοδς αμηχανίαν.

Νομίζει βάρος εις τήν γήν τδ άσθενε'ς του βήμα, 
κα'ι πάσχει 6 ταλ*ίπωρος πολϋ χα'ι τυραννε 'τα ι.

Ενθουσιώδη: ετρεςα . . . κα'ι τώρα σε αφίνω . . .
εγώ γνωρίζω . . . χείμαρρον εις τή ν ψυχήν δεν εχω , 

Εις τ ’ αγιάσου λείψανα τήν κεφαλήν μου κλίνω , 
κα'ι τδ εϋώδε; χώμά σου, με δάκρυα τδ βρέχω.

ΖΕΨΪΡΟΣ.

Λύσις τής έν τώ προηγουμένφ αριθμψ ακρο- 
στοιχίδος.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α .

Γενεύη
Ελλήσποντος
'Ρήνος
Μ αγχεστέρη
“Αλπεις
Νείλος
’Ιωνία
’Α γγλ ία

Πρώτη ε υσεν αύτήν ή Κυρία θΐοδώρα Αύκερίου, 
ήτις καί ελαβε το ΰποσχεΟέν δώρον. ’Επίσης έλυ
σαν.· Αί Κυρίαι Αικατερίνη Δανδόλου και Άγαθο- 
νίκη Κ. Ίωαννίδου. Καί οί Κύριοι.’ θ .  Κ. Φλώ
ρας, Η. Κ. Ζησιμόπουλος, Π. Κ. Ευκλείδης, Κ. 
Δ. Νικολόπουλος, Π. θεοδώρου, Δ. βεοδωρίδης, 
. . . Ψωμιάδ/ς, Κ. 'Ιεροκλής, Χρ. Ίωάννου, Ν. 
Γ. Δεναξας, Σόλων Κουτούβαλης, Γ. Κ. Παπα
δοπούλας, Ά χ .  Γεωργιάδης, Ά ν τ .  Κ. Δημητριά- 
δης, Χρ. Κωνσταντινίδης.

ΛΕΙΙΓΡΙΦΟΣ.

Τό όνομα πόλεώς τίνος τής Τουρκίας σύγχειτα ι 
έκ 13ώ ν γραμμάτων, έξ ών τό Ιον, 6 , 2 , 3 ,  7  
καί ΐ 3ον  άποτελοΰσι νήσον τοΰ Αιγαίου· τό 9 ,  
ΊΟ, 8, καί 13 , μέλος τοΰ άνθρωπίνου σώματος·
τό 9 , 4 , 6 , 2 ,  1, 3 ,  7  καί 1 3 ,  το όνομα αρ
χαίου ποιητοΰ’ τό' 1 , 2 , 3» 4 ,  5 ,  6> 7  καί 1 3 ,  
τό όνομα τοΰ κτίτορος τής είρημένης πόλιω ς.

'Ο πρώτος λύτης λαμβάνει δ ιήγτμα μετ’ εικο. 
νογραφιών έκ τοΰ βιβλιοπωλείου Πανώριου καί Α -  
) ιμπέρτου ενβα δέον νά παρουσιάσει τή ν λ ύ σ ιν .

Κα'ι ίχ ε ι φάρον θάνατον, κα'ι δδηγδν τδ μνήυα
βλεπων τ ο ΰ τ ο  νοσταλγε? κα'ι τή ν ζωήν άρνε ΐτα ι’


