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Ε Κ  TOT ΒΙΟΤ TOT ΛΓΙΟΤ ΔΙΟΝΤΣΙΟΤ, ΛΓΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΓ 
ΤΗ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Ό "Αγιος Διονύσιος ώ ς αρχιεπίσκοπος άνέλαβε τήν 
διοίκησιν της εκκλησίας, έν Αλεξάνδρειά κατά τό 251 
Μ. X.

Περί 2έ των συμβάντων αυτού (Ευσέβιος, βιβλ. ί 
κεφ. 25) αναφέρω όσα αυτός ό ίδιος γράφει έν τη επι
στολή του πρός τόν Γερμανόν· « Τό κατ’ εμέ, λέγει, λα
λώ  ενώπιον του θεού καί αύτός ήξεύρει, ότι δεν ψεύδο
μαι διόλου, καί δέν έστοχάσΟην ποτέ νά έξέλθω αΰτο- 
προαιρέτως έκ της οικίας μου καί χωρίς τήν προστα
γήν τής θείας προνοίας. Τούτο δέ είναι τόσον αληθινόν 
ώστε, δτε τό διάταγμα τής καταδιώξεως του Δεκίου 
έδημοσιεύΟη, ό Σαβίνος σταλείς παρευΟϋς διά νά μέ 
ζητήση, Ιμεινα τέσσαρας ολοκλήρους -/¡μέρας εις τήν 
οικίαν μου, προσμένων τόν άνθρωπον τούτον, οστις έν 
τούτοις ετρεχε παντού άναζητών με, καί εις τούς δρό
μους, καί εις τούς ποταμούς, καί εις τούς αγρούς, καί 
έν ένί λόγω  παντού όπου ένομιζεν, ότι ήδυνάμην νά κατα
φύγιο ή νά διαβώ. "Επρεπε βεβαίως νά ήτο τυφ7.ός διά 
νά μή εύρη τήν οικίαν μου, ή μάλλον δέν έφαντάζετο, 
ότι ήδυνάμην νά μένω εις τήν οικίαν μου, ένώ κατεδιω- 
κόμην πανταχόθεν. Ά λ λ ’ έπί τέλους μετά τέσσαρας ημέ
ρας, άφού μέ ποοσέταξεν ό Θεός ν’  άποσυρΟώ, καί μοϋ 
ήνοιξε τήν οδόν μέ τρόπον θαυμαστόν έξήλθον τής οι
κίας μου, άν καί μετά κόπου, παρακολουθούμενος υπό τών 
διακόνων μου καί ύπό πολλών έκ τών άοελοών μου. Καί 
οσα συνέβησαν μετά ταύτα άποδεικνύουσι καλώς, ότι ήτο 
προφανώς έργον τής θείας προνοίας, διότι δέν έγείναμεν 
σχεδόν ανωφελείς εί’ς τινα πρόσωπα. . . . »
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Καί μετ’ ολίγον, αναφέρει τ ί έγένετο εις τό καταφύ- 

γιόντου, καί έξακολουΟεί τοιουτοτρόπως τήν ομιλίαν του.
« Ά φου έπέσαμεν πρός τό εσπέρας εις τάς χειρας 

τών στρατιωτών, έγώ  τε καί οί συνοδεύοντές με, μάς 
έφεραν εις τινα μικράν πόλιν τής Αίγύπτου όνομαζομε- 
νην Ταπόσιριν. Έ ν τούτοις ό Τιμόθεος, όστις κατά Οείαν 
οικονομίαν δέν εύρέΟη μεΟ’ ημών καί δέν συνελήφθη, έπι- 
στρέψας ακολούθως εις τήν οικίαν, εύρεν αυτήν όλως 
διόλου έρημον καί περικυκλωμένην ύπό στρατιωτών, φυ- 
λασσώντων αυτήν, καί έμαΟεν ότι ήμεΟα όλοι φυλακι
σμένοι. ’ Ακούσατε τώρα, έξακολουθη διηγούμενος, όποια 
ήτο ή άξιοΟαύμαστος οικονομία τής σοφίας του Θεού· 
διότι σάς λέγω  άληΟώς δ,τι συνέβη. Ό Τιμόθεος άφού 
διέφυγεν όλως τεταραγμένος καί έντρομος, συνήντησε 
καθ’ οδόν ενα χωρικόν, οστις τόν ή ρώτησε διατί ετρεχε 
μέ τόσην βίαν. Ό  Τιμόθεος του έφανέρωσεν δλην τήν 
αλήθειαν. Τούτο άκούσας ό άνθρωπος έκεΐνος είσήλθε 
παρευθύς εις τινα οικίαν, όπου έμελλε νά παρευρεθή εις 
τούς τελούμενους έκεΐ γάμους (διότι ή τάξις αϋτη τώ ν 
ανθρώπων συνειθίζουσι νά διανυκτερεύωσιν ολοκλήρους τάς 
νύκτας εις τά συμπόσιά των), καί έδιηγήθη τό πράγμα 
εις τούς συνηθροισμένους έκεΐ, οί όποιοι πρό ολίγου έκά- 
Οηντο εις τήν τράπεζαν, καί σηκωθέντες παρευθύς καί 
μετά άκατανοήτου ταχύτητας, εύθύς άφού είδοποιήθησαν, 
ήρχισαν νά τρέχωσι πάσαις δυνάμεσι, καί έπέπεσαν κραυ- 
γάζοντες εις τόν τόπον όπου ευρισκόμεθα, καί τόν όποιον 
έγκατέλειπον παρευθύς οί  φύλακες ήμών στρατιώται· 
έπλησίασαν καί μάς ευρον κείτομένους εις τινας μικράς 
κλίνας χωρίς σκεπάσματα. "Οσον τό κατ’ έμέ, μάρτυς 
μου ό Κύριος, ότι τούς ύπέλαβον κατ’ άρχάς ώς κλέ-
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πτας, οί όποιοι ήλθον μόνον διά νά μάς γυμνώσωσι καί 
νά διαρπάσωσι τήν οικίαν- όΟεν χωρίς νά κινηθώ άπό τήν 
κλίνην, όπου έκειτόμην, ήρχισα νά έχδύωμαι, καί μή άφή- 
σας επάνω μου άλλο τι είμή εν μόνον φόρεμα λινόν, τοϊς 
έοωκα τά λοιπά ενδύματα. Ά λ λ ’ αύτοι μέ προσέταξαν 
νά σηκωθώ καί ν’ αναχωρήσω παρευθύς. Τότε εγώ  έννοή- 
σας διά ποιαν αιτίαν ήλθον εκεί, άνέκραζον παρακαλών 
αυτούς θερμώς ν’ άναχωρήσωσι καί νά μας παραιτήσω- 
σιν εις τό μέρος όπου ήμεθα* ή κάλλιον, εάν ήθελον νά 
μάς κάμωσι καμμίαν χάριν, νά έκτελέσωσι πρό πάντων 
τόν σκοπόν έκείνων, οί όποιοι μας έφερον εκεί, καί νά 
μάς άποκεφαλίσωσιν.Ένώ οέ έκραύγαζον τοιουτοτρόπως, 
καί γνωρίζουσι καλώς όσοι μέ παοηκολούθησαν καί μέ 
έσυνώδευσαν εις όλα μου τά δεινά, ο ί  άνθρωποι εκείνοι 
μ’ έβίασαν νά σηκωθώ· άλλ ’ επειδή καί πάλιν έπεσα κατά 
γη ς , μέ έλαβον άπό τάς νεϊρας καί τούς πόδας, καί μ’ έ- 
ξέβαλον άπό τόν τόπον έχεΐνον."Οσοι δέ ήσαν έχει μέ παρη- 
κολούΟησαν, δηλαδή ό Γά'ιος, ό ΦαΟστος, ό Πέτρος καί 
ό Παύλος, οί όποιοι λαβόντες με εις τάς άγκάλας των οί 
ίδιοι αυτοί, μέ έξήγαγον έκτος τής κωμοπόλεως εκεί
νης, καί άναβιβάσαντές με έπί όνου γυμνού, μέ έφερον 
εις τήν κατάστασιν εκείνην. » Αυτά είναι τά ίδια πράγ
ματα, τά όποια αυτός ό Διονύσιος έγραψεν ίοιοχείρως.

<~»"ί©ο2βίία®&-~♦

AI ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ TOT Β ΙΣ Χ Ν Ο ϊ.

Ένθυμεϊσθε, ώ φίλτατοι παιδες, ότι ό Ιΐράχμας, όστις 
έφεύρε τάς ίεράς βίβλους Βεδάς, καί διά τάς όποιας ύπε- 
ρηφανεύθη μεγάλως, είχε καί δύο άλλους άδελφούς, τόν 
Βισχνοϋ καί Σίοαν. Καί ένω ό θεός Βισχνοϋ δέν ήτο άδυ-

νχτώτεροςάπό τόν Βράχμαν, δέν έμπερδεύθη όμως διόλου, 
ώς ό αδελφός του, εις τήν δημιουργίαν τοΟ κόσμου, άλλά  
περιωρίσθη εις τό νά έπαγρυπνή εις τήν συντήοησιν τοϋ 
Οαυμασίου τούτου έργου καί τών θησαυρών,τούς όποιους 
περικλείει. Διότι οσάκις κίνδυνός τ ις ήπείλει τήν γήν καί 
τούς κατοίκους τη ς, λέγουσ ιυ  οί λατρεύοντες τόν θεόν τού
τον, ότι κατέβαινεν έπί τής γής ύπό διαφόρους μορφάς, 
τάς όποιας όνομάζουσι μεταμορφώσεις του Βισχνοϋ· ή 
οέ διήγησίς τίνων έκ τών συμ.βεβηκότων αύτού είναι άρ- 
χετά παράδοξος καί πρέπει νά τήν άκούσητε.

'Π  αιτία διά τήν όποιαν πρώτην φοράν ό Βισχνοΰ κα- 
τέβη έκ τού ουρανού, ήτο διά νά εύρη τά ίεράς βίβλους 
Βεδάς, τά ς όποιας γ ίγα ς  τ ις εχθρός  τών θεών είχε κλέ
ψει· άφοΰ δέ ό θεός τάς έζήτησεν εις όλα τά μέρη τής γής 
διά πολύν καιρόν, άνεκάλυψεν έπί τέλους, ότι ό άρπαξ 
τάς είχε κρύψει εις τά ς άβύσσους τής θαλάσσης· παρευ- 
βύς λοιπόν μεταμορφωθείς εις όψάριον, έβυθίσθη εις τά 
χύματα, έπρόφθασε τόν γ ίγαντα , καί τού άφήρεσε τά πο
λύτιμα βιβλία, τά όποΐα άλλοτε ό Βράχμας είχεν έμπι- 
στευθή εις τούς ιερείς του.

"Οτε δέ οί θεοί άνεκάλυψαν ποτόν τ ι μ-υστηριώδες, τό 
όποιον έμελλνε νά καταστήση αθανάτους όλους έκείνους, 
οί όποιοι ήθελον πίει αυτό, τινά άκάθαρτα πνεύματα έπα- 
ρουσιάσθησαν εις αυτούς καί έζήτουν νά πίωσι καί αυτά.  
Τότε ήναψε τ ρομερά  φιλονεικία μεταξύ  τώ ν θεών καί 
τών γ ιγάντω ν, ή όποία κατήντησεν εις τόσον πεισματώ
δη μάχην, ώστε τά όρος Μερού, τό όποιον ύποστηρίζει 
τήν γή ν , έκρημνίσθη εις τήν θάλασσαν, καί ολόκληρος 
ή γήϊνος σφαίρα έμελλε νά άφανισθή· άλλ ’ ό Βισχνοϋ 
λίβών μορφήν χελώνης μεγίστης, έβάστασε τόν κόσμον
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είς τήν ράχιν της, έως ού πάλιν ή γη  ελαβε τήν πρώ- 
την Οέσιν της. "Οπως δήποτε όμως ένεκα τής σφοδράς 
¿κείνης μάχης, μέρος του θείου ποτού έχύΟη εις τήν θά
λασσαν, τής οποίας τά ΰδατα μετεβλήθησαν είς γάλα, 
όπόΟεν έγεννήθησαν τόσα άξιοθαύμαστα πράγματα, ώς 
ό λευκός έλέφας μέ τρεις προβοσκίδας, καί ό υπερήφα
νος τρικέφαλος Γππος.

Έ ν τούτσις, μ.ικροί μου φίλοι, άν καί τάκακοποιά πνεύ
ματα, τά  όποια παρουσιάζονται συνήθως ύπό τήν μορφήν 
τερατωδών γιγάντων, ένικήθησαν ύπό τών θεών, δέν πα- 
ρητήθησαν όμως άπό του νά καταστρέψωσι τό Ιργον τού 
Βράχμα· και εν έξ αυτών τών πνευμάτων κυλίσαν τήν 
γή ν  ώ ς σύλλον χάρτου τήν έσήκωσεν είς τούς ώμους 
του καί τήν εφερεν έως είς τό βάθος τής αβύσσου.’ Αλ.λ’ ό 
ΒισχνοΟ μαθών τοΰτο μετεμορφώθη είς αγριόχοιρον ή , κα
θώς λέγουσιν άλλοι, είς άπλσύν χοίρον, καί προσβαλών 
κατά του γ ίγαντος ¿σήκωσε τήν γήν έπί του ρόγχους του 
καί τήν έβαλεν είς τήν προτέραν της θέσιν.

ΤΙολλάκις ένεφανίσθη άκόμη ό ΒισχνοΟ είς τήν γήν 
ύπό διαφόρους μορφάς, καί πάντοτε έσωσε τόν κόσμον 
άπό τινα μέγαν κίνδυνον ά λλ ’ έπί τέλους άφήκεν όλας 
τάς μικράς ταύτας μεταμορφώσεις καί έλαβε τήν ανθρώ
πινον μορφήν.

Κατ’ εκείνον τόν καιρόν υπήρχε βασιλ.εύς τ ις  όνομα- 
ζόμενος Β α λ  ή ς , του όποιου τό βασίλειον ήτο τόσον 
έκτεταμένον, ώστε περιελάμβανε, λέγουσιν, τόν ουρα
νόν, τήν γήν καί τόν άδην όθεν τοσούτον ύπερηφανεύ- 
Οη διά τήν δύναμίν του, ώστε ό ΒισχνοΟ άγανακτήσας 
άπεφάσισε νά τόν τιμωρήση· έπί τούτω  λοιπόν ό θεός 
λαβών τήν μορφήν βραχμάνου, καί τό ανάστημα νάνου
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σπιθαμιαίου, επαρουσιάσθη ένώπιον του βασιλέως, καί 
αφού τόν διεσκέοασε μέ τάς εύφυίας του, τόν παρεκάλεσε 
νά του δώση τρία βήματα γή ς  άπό τό άπέραντον βασί- 
λειόν του. Ό  Βαλής ήρχεσε νά γελά  άκούσας τό ζήτη
μα τούτο, διότι τά τρία βήματα, τά όποια ό Βραχμ,άνος 
ήδύνατο νά κάμη μέ τά μικρά του σκέλη, μόλις ίσοδυνά- 
μουν μέ τό ήμισυ βήμα άνδρός συνήθους άναστήματος, καί 
παρευθύς του έδωκεν ό,τι έπεθύμει. Ά λ λ ’ αίφνης ό θεός 
έκαμε τόσον μέγα σώμα, ώστε δι’ ενός μέν βήματος 
¿μέτρησε τόν ουρανόν, δι’ ετέρου δέ τήν γή ν , καί διά 
τρίτου έμελλε νά περι7,άβη τόν όίδην. Τούτο ίδών ό Βα
λής προσέπεσεν είς τούς πόδας του καί τόν παρεκάλεσε 
νά του άφήση μίαν μόνην γωνίαν τού βασιλείου του. Ό 
ΒισχνοΟ ήρκέσθη, ότι ¿ταπείνωσε τήν άλαζονίαν του ίσχυ- 
ροΟ τούτου μονάρχου, καί συγχωρήσας αυτόν έπρόσταξε 
νά περιορισθή είς τό κράτος του άδου.

“Εως τώρα ό Ιίισχνοΰ ευχαριστείτο νά μεταμορφουται 
ώ ς ίερεύς ή ώ ς άπλοΟς άνθρωπος· κατόπιν όμως θά ίδω
μεν, ότι μετεμορφοΟτο καί ώς βασιλεύς, καί καταβαί- 
νων έπί τής γής ¿δίδασκε τούς ανθρώπους διαφόρους τέ-

X''®?·

ΛΪΤΑΠΑΡΓΪΠΣΙΣ ΓΛΛΛΙΔΟΣ Γ ΪΝ Λ ΙΚΟ Σ .

Μεταξύ του γενναίου λαού τής Γαλλίας καθ’ έκάστην 
παρουσιάζονται δείγματα άνδρίας καί θάρρους· άλλά  τά 
μάλλον άξια νά Οαυμάζωνται καί νά μένωσιν ανεξάλειπτα 
είς τήν μνήμην τώ ν άνθρώπων, είναι όσα προέρχον
ται άπό άπλοϋν αίσθημα φΆανθρωπίας καί άνευ έπιδεί- 
ξεως.



Τό ακόλουθον συμβεβηκός δεικνύει τόν ηρωισμόν καί 
αύτών τών Γαλλίδων γυναικών.

Ό  Ύέρης ποταμός τής Γαλλίας είναι μικρός καί 
βαθύς καί μέ αποτόμους βράχους κατά τάς ό'/θας* διέρ
χεται όφιοειδώς μίαν παιδιάδα πλησίον τών Παρισίων καί 
χύνεται εις τόν Σηκουάναν, άλλον μεγαλείτερον ποταμόν. 
Μίαν ήμέραν, ενώ παρά τόν ρηθέντα 'Χέρην ποταμόν 
τροφός τις ¿περιδιάβαζε μέ πενταετές κοράσιον, αίφνης 
τούτο μέν όλισθήσαν πίπτει εις τόν ποταμόν καί βυθίζε
ται, ή δέ τροφός βλέπουσα, ότι δέν ήδύνατο νά σώση τό 
θύμα έκεΐνο, ή σχίσε νά έκβάλλη σπαρακτικός κραυγάς. 
Ευτυχώς όμως δυο γυναίκες, αί όποιαι περιεπάτουν εις 
τό πλησίον δάσος άκούσασαι τάς θρηνώδεις έκείνας φω- 
νάς, Ιτρεξαν καί εμαΟον τό θλιβερόν συμβάν. Δέν χάνει 
καιρόν ή νεωτέρα έξ αύτών, ά λλ ’ όρμήσασα είςπηδα εις 
τόν ποταμόν καί βυθισθεισα άναζητεΐ τό ταλαίπωρον κο- 
ράσιον. Καί άναφαίνεται μέν εις τήν επιφάνειαν τού ύδα- 
τος χωρίς τό κοράσι ον, μετά ικανήν άναζήτησιν, ά λλ ’ ή 
άτελεσφόρητος αϋτη προσπάθεια δέν τήν αποθαρρύνει εις 
τήν γενναίαν έπιχείρισίν της. "Οθεν βυθίζεται καί πάλιν 
εντός τών ύδάτων τού ποταμού, καί εύτυχεστέρα τήν 
φοράν ταύτην εξέρχεται εις τήν όχθην κρατούσα εις τάς 
άγκάλας της τό πολύτιμον εκείνο εύρημα.

Παρευθύς μετέφερον τό κοράσιον εις τούς κατοικούν- 
τα ς έκεϊ πλησίον γονείς του, καί επειδή μ,όνον λειποθυ- 
μημένον ήτο, όλίγαι προσπάθεια', ήρκεσαν εις τό νά τό 
έπαναφέρωσιν εις τάς αισθήσεις του. 'Π  δέ νέα εκείνη, 
ήτις κατώρθωσε τόσον γενναίαν πράξιν, άντί νά κυριευθή 
από υπερηφάνειαν, απεναντίας ¿προσπάθησε νά άποφύγη 
τάς εκφράσεις τής ευγνωμοσύνης τής μητρός τού κορα-
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βίου, ά λλ ’ εις μ άτη ν ήναγκάσθη λοιπόν επί τέλους νά 
φανέρωση τό όνομά της, καί έκ τούτου έγνώσθη, ότι ήτο 
μία τών πλουσιωτέρων κτηματιών τού τόπου ¿κείνου.

ΠΕΙ’Ι ΙΙΜΙΟΝΟΤ.

'Ο ήμίονος καί ή ήμίονος είναι εν τώ ν τετρ απόρω/ι 
κτηνών μικτού ιίδους, διότι γεννάται άπό τόν όνον καί 
τήν ίππον ή άπό τόν ίππον καί τήν όνον μέ τά όποια καί 
όμοιάζουσι. Τού όνου εχουσι τά ώτα καί τήν ού ράν, τό 
στερεόν τού ποδός καί ασφαλές τού βήματος, εις τά λοιπά 
μέλη του σώματος καθώς καί ε ΐ; τό άνάστημα όμοιάζου
σι μέ τόν ίππον* ύπερτερούσι οέ τούτον κατά τήν ούνα- 
μιν, διότι οέρουσι μεγαλήτερον φορτίον προσέτι κατά 
τήν υπομονήν καί τήν καρτερίαν, διότι άντένουσι περισ



σότερον εις τόν κόπον, καί μακροβιώτεροι είναι, καί εις 
όλιγωτέρας άσθενείας ΰπόχεινται.

Διά ταυτα τά προτερήματα οί ήμίονοι είναι χρησιμώ- 
τεροι εις τάς μακρυνάς οδοιπορίας καί μάλιστα εις τούς 
δρεινούς καί δυσβάτους τόπδυς, καθώς εις τήν ’Ισπανίαν 
οπου καί οί Άνδαλούσιοι ήμίονοι είναι περίφημοι, καί εις 
τ ά ς ’Ά?»πεις τή ς ’Ιταλίας.

Οί Γεωργοί ζεύγουσ ιτούς ήμιόνους εις τό άροτρον καί 
εις τάς φορτηγάς άμαξας. Εις δέ τήν ’Ισπανίαν ού μό
νον ώς φορτηγά ζώα μεταχειρίζονται αυτούς, άλλά καί οί 
εύγενεϊς ’Ισπανοί εις οχήματα πολυτελή, καί χωρίς οχη
μάτων πολυτελώς κοσμσΟντες, άναβαίνσυσιν αύτους προ
τιμότερου ή τούς ίππους.

Καί παρ’ ήμϊν ποοτιμώνται οί ήμίονοι τών ίππων από 
τούς γεωργούς μας, διότι άντέχουσιν εις τάς επιπόνους 
καί μακράς εργασίας, ώς ειπομεν, καί όλιγοδαπανώτεροι 
γίνονται άπό τούς ίππους διατηρούμενοι μ.έ εύτελεστέραν 
τροφήν καί μέ πολύ όλιγωτέρας περιποιήσεις. ΓΙαλαιό- 
Οεν φαίνεται,ότι έν τή ’ Ανατολή μετεχειρίζοντο τούς ήμιό
νους κατά προτίμησιν τών ίππων. Θέλετε άναγνώσει εις 
τήν Παλαιάν Γραφήν, ότι ό Δαβίδ καί ό Σολομών έπω- 
χοΟντο επί ήμιο'νων καί κατά τάς επισήμους ακόμη πα- 
ρατάξεις/Ο Βασιλεύς Ά χαάβ είχε πλήθος ήμ ιόνω ν οί δέ 
’Ιουδαίοι έπιστρέψαντες έκ τής Βαβυλώνος εις τήν πατρί
δα των είχον 245 ήμιόνους, αί όποΐαι έφερον τάς άπο- 
σκευάς των. I. II. Κ.

ΠΟ θΕΝ  ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ II ΒΡΟΧΗ, Κ Α Ι  Δ ΙΛΤΙ Β Ρ Ε Χ Ε Ι ;

’ Εάν εντός δωματίου καλώς κεκλεισμένου βάλωμεν επά
νω εις άναμμένον πύραυνον (μαγγάλιον) άγγεΐον γεμάτον 
άπό ύοωρ, θά ίδωμεν μετ’ ολίγον, ότι άπό τήν επιφάνειαν 
του υοατος κατ’ άρχάς μέν θά ύψοΰται άτμός τις στα- 
κτόχρους, έπειτα δέ όταν τό ύοωρ άρχίση νά βράζη, ό 
άτμός αύτός θά ήναι πυκνότερος. Μετά παρέλευσιν ολί
γης ώρας τό δωμάτων θά γεμίση άπ’ αύτόν τόν ατμόν, 
καί άν έξακολουθώμεν νά διατηρώμεν τό πϋρ, όλον τό 
ύδωρ, τό όποιον υπάρχει εις τό άγγεΐον, θά μεταβληθή 
εις άτμόν.

Τί θά γίνη δέ ό άτμός ούτος ; Θά καθήση εις τούς 
τοίχους, εις τούς λίθους, εις τά σίδηρα τών κλειδαριών, 
εις τά ΰαλία τών παραθύρων, καί έκεΐ μετά ταΰτα θά 
άποψυχρανθή. Ή  άποψύχρανσις αυτη τού άτμού θά γέν
νηση έν άλλο αποτέλεσμα όλως διόλου διαφορετικόν εκεί
νου, τά όποιον έπροξένησεν ή Οερμότης. Δηλαδή, ενώ 
ποότερον ή Οερμότης διέλυσε τό ύδωρ εις άτμόν, ό άτμός 
ούτος άποψυχραινόμενος θά πυκνωθή, καί πυκνούμενος 
σχηματίζει νερόν. Τό αποτέλεσμα δέ τούτο διακρίνεται 
κυρίως έπί τών ύαλίων τών παραθύρων, τά όποια κατ' άρ
χάς θά σκοτεινιάσωσιν, έπειτα θά σχηματισθώσιν επ’ αυ
τών μικραί σταγόνες, καί έπί τέλους, αύταί αί σταγόνες 
θά τρέξωσιν εις μικρά ρυάκια έπί τών ύαλίων. ’Εάν ήδύ- 
νατό τις νά συνάθροιση όλον τό ύδωρ, τό όποιον προέρ
χεται άπ’ αύτόν τόν άτμόν, ήθέλομεν εύρεΐ τόσον, όσον 
ειχομεν εις τό άγγεΐο ν, ότε τό έθέσαμεν εις τό πύρ.

"Ας ελθωμεν τώρα νά έξετάσωμεν τί συμβαίνει εις τήν 
γην καί εις τήν ατμόσφαιραν. ’Αντί τού αγγείου μέ τά 
ύδωρ επάνω εις τό πύρ, έχομεν τούς ωκεανούς, τάς θα-
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λάσσας, τάς λίμνας καί τά λοιπά ύδατα, τά όποια θερ
μαίνονται άπό τόν ή λ ιο ν  άντι τοϋ ατμού, ό όποιος εξέρ
χεται άπό τό Οερμαινόμενον ύδωρ έν τω άγγείω , καί έπι- 
κάθηται εις τούς τ ο ί χου ς  καί τά ύαλία τών παραθύρων, 
Ιχομεν τά σύννεφα έν τώ  ούρανώ· άντί δέ τών σταγό
νων, αί όποΐαι ρβουσιν έπί τών ύαλίων τών παραθύρων, 
εχομεν τούς βύακας καί τούς ποταμούς.

ΙΙώς όμως σχηματίζονται τά σύννεφα καί ή βροχή 
καί τά ρυάκια καί οί ποταμοί, τούτο ήδη πρόκειται νά 
εξετάσωμεν.

Πρέπει νά ήξεύρητε, ότι όσον υψηλότερα άναβαίνει τις, 
τόσον ή ψυχρότης είναι μεγαλειτέρα. Έμάθετε ή Οά μά- 
Οητε, σπουδάζοντες τήν γεωγραφίαν, ότι αί  κορυφαί τών 
υψηλότατων όρέων είναι σκεπασμέναι αιωνίως άπό πά
γους καί χιο'νας. Ούτως ή κορυφή τού Λευκού ’Όρους, 
τό όποιον είναι τό ύψηλότερον όρος τής Εύρώπης, διότι 
ΰψούται 4810  μέτρα ύπεράνω τής επιφάνειας τής θα
λάσσης, είναι κατάλευκος άπό τήν χιόνα καί κατ’ αύτό 
τό θέρος· διά τούτο καί τό ώνόμασαν Λ ευκόν’Όρος. Είς 
τούς πρόποδας τοϋ όρους τούτου, τό θέρος ή Οερμότης 
είναι τόσον ύπερβολική, ώστε ό άνθρωπος άποπνίγεται· 
ά λ λ ’ όσον άναβαίνει τ ις πρός τά άνω, ή θερμότης ολι
γοστεύει καί φθάνει είς ένα βαθμόν, όπου τά δένδρα δέν 
προκόπτουσιν, όπου ή φύσις δέν ενεργεί, όπου υπάρχει 
άπέραντος εκτασις πάγων, ώ ς θάλασσα, καί ύπερμεγέ- 
θεις όγκοι χ ’.όνος εύρίσκονται συσσωρευμένοι προ αιώνων.

Ή  Οερμότης τοϋ ήλιου διαλύει είς άτμόν τά ΰδατα 
τής θαλάσσης τών ποταμών κλ. Ό  άτμός ουτος ύψοϋ- 
ται είς τόν άέρα και μετ’ ολίγον φθάνει είς ύψος, όπου 
ένεκα τοϋ ψύχους άποψυχραίνεται κατά πρώτον μετά
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ταϋτα όλίγον κατ’ ολίγον πυκνοϋται καί σχηματίζει τά 
λεγόμενα σύννεφα- ώστε τά  σύννεφα δέν είναι άλλο τι 
είμή άτμός πεπυκνωμένος άπό τήν ψύχραν τής ατμό
σφαιρας.

Μετ’ όλίγον τά νέφη ταΰτα, μετακινούμενα ένεκα τής 
ελαφρότητάς των ύπό τού άνέμου, καί επιπλέον πυκνού- 
μενα, άποψυχραίνονται εντελώς, μεταβάλλονται είς ύδωρ 
καί πίπτουσιν είς βροχήν.’ Εκεΐνα δέ τά  νέφη, τά όποια σχη
ματίζονται είς τά ς κορυφάς τών υψηλών όρέων πυκνοϋν- 
ται περισσότερον ένεκα τοϋ υπερβολικού ψύχους καί μετα
βάλλονται είς χιόνας, καί είς πάγους. Αί αιώνιοι αύται 
χιόνες καί αί βροχαί γεννώσι τα ; πηγάς τών ποταμών 
καί τών ρυάκων, οί όποιοι χύνονται είς τήν θάλασσαν, 
καί τοιουτοτρόπως έρχεται πάλιν είς τήν θάλασσαν όσον 
ύδωρ έξατμίσθη πρότερον άπό τήν θερμότητα τοϋ ήλιου. 
Αύτά μεταβάλλονται έκ νέου είς άτμούς καί έπαναλαμ- 
βάνουσι πάλιν τό ίδιον ταξείδιον, χωρίς νά λάβη τέλος 
τό άξιοθαύματον τούτο φαινόμενον, ένόσω ό ήλιος καί ή 
γή ΰπάρχουσιν, όπως ήδη εύρίσκονται.

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ .

Γνωρίζετε, ώ φίλοι παΐδες, ότι διά νά καθαρίσωμεν τά 
ένδύματά μας μεταχειριζόμεθα τό σαπώνιον, τό όποιον 
είς τούς αρχαίους ήτο άγνωστον. ’ Επειδή δέ μέ μόνον 
τό ύοωρ τά άσπρόρου-χα δέν καθαρίζονται καλώς, βεβαίως 
θά μετεχειρίζοντο άλλο τι πρός καθαρισμόν.

Είς τούς παναρχαίους χρόνους Ιπλυνον τά ένδύματά 
των οί άνθρωποι μέ έν θαλάσσιον φυτόν, μέ τό όποιον τήν 
σήμερον νομίζουσιν, ότι κατασκευάζεται ή σόδα ή κάλι,
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ρίπτοντες αυτά έντός λάκκου καί πατώντες μέ τούς πό- 
8ας. Οί δ’ "Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι αντί τού σαπωνίου 
μετεχειρίζοντο διάφορα είδη φυτών καί χωμάτων άργιλ- 
λωδών. Οί δέ άγριοι διά τοιαύτην χοήσιν μεταχειρίζονται 
καρπούς τινας. Αί γυναίκες τής νήσου ’Ισλανδίας, κείμε
νης πρός βορραν τή ς Μεγάλης Βρετανίας, καΟαοίζουσι 
πά φορέματά των μέ στάχτην καί ούρα* αί δέ Περσίδες 
τά πλύνουσι μέ εΐδός τ ι πηλού τή ς νήσου Λήμνου, ό 
όποιος ονομάζεται λημνία γή , καί τόν όποιον διαλύουσιν 
εις τό ύδωρ. Καί τήν σήμερον δέ ακόμη εις πολλά μέ
ρη τής Ε λλάδος αί γυναίκες ήμών πλύνουσι τά ένδύ- 
μ,ατα εις τήν θάλασσαν μέ πηλόν.

*««8ΒΚ3»*κ 

ΚΤΙΣΙΣ  ΤΙΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ.

Ε ις τά μεσημβρινά παράλια της Γαλλίας κε ΐτα ι παράλιός τ ις πόλις 
όνομαζομένη Μασσαλία ή κ α ί π ό . Ι ι ς τ ί ύ*· Φοτ/.αίω*·■'Η πόλις αυτή είναι 
αποικία'Ελληνική· διότι ναΟταί τινες καταγόμενοι άπό τήν πόλιν τής 
Μικράς ’Ασ ίας Φώκαιαν ήλθον με τά  πλοϊά των κα ί ήραξαν εις τά  πα
ράλια τής Γαλατίας, τούτέστι τής σημερινής Γαλλίας, κατά τό 500 
έτος π. X . Τό ν’ αναχώρηση τις, ώ φίλοι παιδες, άπό τήν 'Ελλάδα καί 
νά ύπάγη διά πλοίου εις τό μέρος εκείνο,ήτο πολύ μακρυνόν ταξείδιον, 
κα ί επομένως ήθελε χρειασΟή πολύν καιρόν διότι οί άρχαίοι δέν έγνώ- 
ριζον άκόμη νά πλέωσιν έν τώ μέσω τής θαλάσσης, ώς τήν σήμε
ρον, άλλά πάντοτε έταξείδευον παραπλεοντες τά  παράλια καί τάς 
άκτάς, τό όποιον λέγεται ακτοπλοΐα· ή  δέ ναυπηγία, ήτο ι ή  τέ
χνη τοΟ νά κατασκευάζωσι πλοία ικανά διά τοιαΟτα ταζείδ ια ήτο 
άκόμη εις τήν νηπιότητά της. Ο ί άτρόμητοι ούτοι θαλασσοπόροι, 
φΟάσαντες εκεί κα ί εϋχαριστηΟέντες άπό τήν ωραιότητα τοΟ κλί
ματος κα ί άπό τήν κατάλληλον τοποθεσίαν τής παραλίας διά συ
νοικισμόν, έκτισαν τήν πόλιν, ή όποια ταχέως έφΟασεν εις ανθηρά

κατάστασιν κα ί τήν σήμερον ε ίνα ι μ ια  άπό τάς διακεκοιμένας πό
λεις τής Ευρώπης μέ λιμένα, ό όποιος χωρεϊ έως 9 0 0  εμπορικά 
:λοϊα, ούχί δέ κα ί πολεμικά, διότι δέν είνα ι πολλά βαθύς.

Τί Μασσαλία κα ί άπό τής θεμελιώσεώς της αύτής διεκοίνετο 
πάντοτε δ ιά  τήν εύγενή καταγωγήν της, διότι ένώ δλοι οϊ περιξ 
αύτής τόποι ήσαν βυθισμένοι εις τήν βαρβαρότητα κα ί άμάθειαν, 
ιΐς τήν πόλιν ταΰτην έπεκράτει ό λαμπρός πολιτισμός τής 'Ελ).ά- 
όος, μέ τά  εξευγενισμένα ήθη της, μ έ  τάς ωραίας τέχνας της κα ί 

ι; νόμου; της.

»*£Β§883β9ΚΚ
Π ΚΟΡΙΙ II ΑΠΟΡΦΑΝΠΣΘΕΙΣΑ Μ ΙΚΡΑ .

Τί Μαρία παρεκάλει καθ’ ημέραν τόν θεόν νά /αρ ίζη πολλά έτη 
εις τούς γονείς της. ’Α λ λ ’ ή  άτυχης κόρη μόλις ήτο ένδεκα έτών 
καί είχε στερηθή πρώτον τήν μητέρα κα ί έπειτα μετ ’ ολίγον κα ί 
τον πατέρα της. Εις τήν αρρώστιαν τοΟ πατρός τη; στεκομενη εις 
τό προσκεοάλαιόν του έχυνε πολλάκις δάκρυα πικρά, αίσθανομένη 
τήν δυστυχίαν της. ’ Εκείνος έπροσπάθει πάντοτε νά την παρηγορη 
|ΐέ τούτους τούς λόγους. Τόσο, κόρη μου, φρόνιμος κα ί καλή· αγά
πα νά εργάζεσαι, κα ί έχε τά  θάρρη σου εις τόν Θεόν αύτός είνα ι 
ό πατήο τών ορφανών, καί δέν θέλει έγκαταλείφει κα ί σέ. 
ι ‘II Μαρία ήτο ευλαβής, φρόνιμος, ταπεινή κα ί έπιμελής. Διά 
ταΰτα έτυχαν άνθρωποι εύσπλαγχνοι κα ί έπήραν αυτήν τήν ορφα
νήν εις τήν οικίαν των διά νά τοϊς κάμνη όλίγην υπηρεσίαν, κα ί 
ούτως έτρέφετο κ α ί ένδύετο άπό αύτούς. °Οτε εγεινε δεκαέξ έτών 
ιρβήκεν εις ένα πλούσιον, πολλά καλόν άνθρωπον κα ί αληθινόν χρ ι
στιανόν. 'II Μαρία δέν ήτον οκνηρά, άλλ’ ήγάπα τήν εργασίαν κα ί 
τήν καθαριότητα, άπέφευγε τάς πολυλ.ογίας, ήτο πιστή κα ί έγρή- 

1 γορος εις τήν έκτέλεσιν τοΟ έργου της, σεμνή κα ί φρόνιμη, έχουσα 
τροπους ευγενικούς, ώστε μέ τό φέρσιμόν της ευχαριστεί κα ί ύπε- 

! χριωνεν όλους όσοι τήν έγνώριζον. Πολλάκις μένουσα σκεπτική κα* 
Μ αγχολ ική , οταν μάλιστα έστοχάζετο τά μέλλον της, έλεγε 
**0 έαυτήν. Δέν έχω ούδέ πατέρα ούδέ μητέρα, ούδέ προστάτην κα-
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νένα εις τούτον τον κοσμον παρά αϋτον τον Θεον. Λύτος ο πολυεό- 
σπλαγχνος θεός είνα ι ό πατήρ τών ορφανών. "Ας φανώ και έγώ 
μέ τάς καλάς πράξεις μου, δτι ε ίμ α ι άξια τοιούτου πατρός. Τόσον 
φρόνιμος κα ί τ ίμ ια  ήτο κα ί τόσι/ν καλά ηξευρε νά φέρησαι, ώστε 
εις ολίγον καιρόν ¿κέρδισε τήν αγάπην τού κυρίου της. Ουτος δέ 
τής έδωκεν εις τόν χρόνον επάνω, όχ ι μόνον τόν συμφωνηθέντα μ ι
σθόν της, άλλά κα ι κάμποσας δραχμής περισσότερον, κα ί αρκετά 
φορέματα ύποσχεθεις ότι, όσον καιρόν ζή, θέλει τήν έχει ώς παι- 
δίον του. Τώ όντι ¿φύλαξε τήν ύπόσχεσίν του, διότι κα ί ή καλή 
Μαρία ¿φύλαξε τήν αύτήν διαγωγήν οθεν έως τέλους εΰρήκε τήν 
τύχην της κα ί ύπανδρεύθη μέ καλόν άνδρα κα ί μέ πλουσίαν προίκα, 
διότι καί ώς ψυχοκόρην του έπροίκισεν αύτήν ό κύριός της.

Ί α πάντα ποιεί ό θεός μέ σύνεσή κα ί πρόνοιαν, αγαπητά μου 
παιδία- άς εχωμεν εις αύτόν τά  θάρρη μας, άλλ’ άς φροντίζωμεν 
νά κάμνωμεν κα ί ήμεί; τά χρεη μας.

'Ε χ ε  καρδίαν καθαράν καί θνρρος ’ς τόν Θεόν σου,
Κ ι ’ ευρίσκεις τό συμφέρον σου κ ’ εις πάντα τό καλόν σου.

I. Π. Κ.

Α ί συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου εις τόν 
έκδότην Μ. Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου έκδοτου. 
   -

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. ’Εκ τού “ ίου τού άγιου Διονυσίου, 'Αρχιεπισκόπου τής Α λε 
ξάνδρειάς.— 2 . Α ί μεταμορφώσεις τού ΒισχνοΟ.— 3. Αυταπάρνησή 
Γαλλίδος γυναικός.— 4. Περί ήμιόνου μετά εικονογραφίας.—  5. Πο- 
θεν προέρχεται ή βροχή, κα ί δ ιατί βρέχε ι;—  6. Περί καθαρισμοί) 
τών ενδυμάτων τών αρχαίων.— 7 . Κτίσ ις τής Μασσαλίας.— 8. Η 
κόρη ή άποοφανησθεϊσα μικρά.

Τ1Π01Σ Φ ΙΛΟΜΟ ϊΣΟΥ ΛΕΣΧΗΣ.


