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γ . )  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν ΤΑ  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Θ Ε Ο Ν . (τέλος).

Ά ς  άνυψώνωμεν συχνάκις τόν νούν ήμών εις τόν Θεόν 
διά τής προσευχής· άς άπευΟυνώμεθα έν έμπιστοσύνη *!; 
τόν τόσον αγαθόν καί εύσπλαγχνον έκεϊνον πατέρα· ¿ 
έπικαλώμεθα αύτόν νά οωτίζη ήμάς εις τό νά διασκεόά 
ζωμεν τάς ουσκόλους περιστάσεις,νά βοηθή ήμάς εις τούς 
κινδύνους, καί νά παρηγορή καί ένισχύη ήμάς εις τάς á¡Jpw 
στίας και τάς θλίψεις.

*Ας τόν παρακαλώμεν νά αύξάνη, διά τής θείας αίιτοϊ 
χάριτος, τήν πίστιν, τήν έλπίδα, καί τήν άγάπην ήμώ* 
πρός αύτόν· νά μάς φωτίζη είς τό νά μετανοώμεν διά τι 
παρελθόντα ήμών σφάλματα, νά διαφεύγωμεν τούς n;J 
ρασμούς, νά νικώμεν τά  πάθη, και νά έργαζώμβΟα τί;ι 
αρετήν.

Ά ς  παρακαλώμεν αύτόν νά μάς κάμνη φρονίμου; ιί 
τάς έπιχειρήσεις ήμών, γενναίους εις τούς κινδύνους, ύπι 
μονητικούς εις τάς δυστυχίας και ταπεινούς είς τά; 6 
τυχίας.

Ά ς  έπικαλώμεθα τό ςήριγμα αύτού, ώςε ποτέ ή προ« 
χή ήμών νά μή έκλειψη άπό τήν προσευχήν, ή έγχράιο 
άπό τό γεύμα, ή άκοίβεια πρός έκπλήρωσιν τού καθήκον 
τος καί ή σταΟερότης εις τάς καλάς αποφάσεις ήμώνα 
ζητώμεν παρ’ αυτού τήν δύναμιν νά έχωμεν καθαράν» 
νείδησιν,σεμνοπρέπειαν, συμπεριφοράν καί διαγωγήν χρ1 
στην.

Ό  θεός πρέπει νά ήναι όσον τό δυνατόν συχνότεροι 
άντικείμενον τώ ν διαλογισμών ήμών. Ά ς  προσφέρω^ 
είς αύτόν έκ νεοτητος τάς άπαρχάς τής καρδίας ίο“ 
"Οσω ή ευσέβεια ήμών είναι Οερμοτέρα, τοσούτω Οέλομΐ 
αίσΟάνεσΟαι περισσοτέραν γαλήνην, μεγαλειτέραν ήβι*
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εύχαρίστησιν, καί συγχρόνως Οέλομεν τιμάσΟαι περισσό
τερον παρά τώ ν καλών ανθρώπων.

Ο  Μ ΙΚ Ρ Ο Σ  Π Λ Α Ν Η Σ  (συνέχει* τέλος).

Κατ’ έκεϊνον τόν καιρόν οί μαΟηταί ήσαν έξωτερικοί* 
έρχόμενοι λοιπόν τό πρωί είς τό σχολεϊον ειδον τόν μι
κρόν ’Ιάκωβον καί κατεΟέλχΟησαν άπό τήν καλήν του φυ
σιογνωμίαν. ΈκάΟητο μέ κρεμασμένους πόδας έπί του 
άχύρου, καί άνεγίνωσκε τό Εύαγγέλιόν του.

Πολλοί άπό τούς μεγάλους μαΟητάς τώ  έλάλησαν, καί 
μαΟόντες δτι ήτο υπηρέτης έντο7»οδόχος, έκτε7.ών δη7». 
ενός καί ά)»7»ου υπηρεσίας, τόν μετεχειρίσΟησαν δίδοντες 
μικράν αμοιβήν διά τόν κόπον του· έκέρδισε 7»οιπόν τήν 
πρώτην ήμέραν όλίγα λεπτά. Έσυμφώνησε μέ τόν είκο- 
νοπώλην νά τρέφηται παρ’ αύτού καί νά θερμαϊνητατ έχά- 
ρη σέ ότετώ  είπεν, ότι Οά τώ  δίδη καί τινα ¡3ιβ7νία διά νά 
άναγινώσκη. Τήν πρώτην ήμέραν έγραψεν είς τήν μητέρα 
του, καί μετ’ ό7.ίγας ημέρας είδοποιήθη, ότι τώ  έστε7.λε- 
το ένας μεγά7.ος μαύρος άρτος διά τών πλοιάρχων του 
Αοδούνου.Ύπήγεν είς τήν όχθην τού Σηκουάνα είς τό μέ
ρος όπου έδενον οί πλοίαρχοι τά π7*οϊά των· έκεϊ έγνώ - 
ρισεν ένα πλοίαρχον γείτονα των, όστις έπίσης τόν άνε- 
γνώρισεν. Αεί Α ί! μικρέ’Ιάκωβε Ιέφώναξεν* έ?.α έδώ, έχω 
κάτι τ ι δι’ έσέ. "Οτε τό παιδίον έπέβη είς τό πλοΐον, έσφιγξε 
τήν χεϊρα τού πλοιάρχου, καί έλαβε παρ’ αύτού ένα με- 
γάλον μαύρον άρτον, τού οποίου ή περιφέρεια ήτο μεγα- 
7>ειτέρα τού τροχού χειραμάξης. Έ κύτταξε συγκεκινημέ- 
νος τόν άρτον* ή μήτηρ του τόν είχε ζυμώσει, καί καθ’ έ- 
κάστην εβδομάδα έπρεπε νά τώ  στέ/νλη ένα τοιούτον, διά 
νά μή άποθάνη έκ τής πείνης είς τά Παρίσια.

«  2 5 9  —



Ή ρώτησε τόν πλοίαρχον περί τής καλής του μητρός, 
έπειτα περί του πατρός καί τώ ν άδελφών του, χαί οτε 
τόν άπεχαιρέτησε, χαί έπέστρεφε μόνος είς τάς οδούς τών 
Παρισίων, έσυλλογίζετο τί ήδύνατο νά χάμη διά νά δείξη 
τήν πρός τήν μητέρα του ευγνωμοσύνην.

Έπεθύμει νά εισχώρηση είς τό λύχειον ώ ς μαθητής,χαί 
νά ακροάζεται τακτικώς μαθήματα, ώστε νά γένη σοφός· 
αύτό ή το τό τέλος είς τό όποιον ήθελε νά φθάση· άλλά πώς 
νά έπιτύχη ;  ’ Ενθυμείτο μέ ποιον σκληρόν καί απότομον 
τρόπον τόν υπεδέχθη ό διδάσκαλος, καί δέν έτόλμα νά 
στηοιχθή είς τήν προστασίαν του. Τοιουτοτρόπως σκεπτό- 
μενος είχε φθάσει είς τήν Ούραν του λυκείου· άφήχε τόν 
θεώρατον έχεΤνον άρτον του εις τό παράπηγμα τού είχο- 
νοπώλου,άφοΰ εκοψεν εν τεμάχιον, τό όποιον έφαγε μέ εύ- 
χαρίστησιν έπειτα εκάθησεν είς την φωλεάν του περιμέ- 
νων τούς έντολεΐς του.

Τήν επαύριον μ.ια; εορτής, έπέρασε μία κυρία φέρουσα 
τούς δύο υιούς της εις τό λύκειον.

«Είμαι είς τάς διαταγάς σας, κυρία καί κύριοί μου, εί- 
πεν ό μικρός ’Ιάκωβος, κατά τήν συνήθειαν τήν όποιαν 
είχεν, δτε  άπετείνετο πρός τούς διαβάτας.

Νά ! είναι ό μικρός μ α ς  έντολοδόχος, είπεν ό είς έκ τών 
δύο μαθητών μας πρός τόν αδελφόν του· πρέπει νά τόν 
συστήσωμεν είς τήν μητέρα, ήτις θά τόν βοηθήση καλ- 
λίτερον άπό ήμας· καί παρευθύς έδειξαν τόν μικρόν Ι ά 
κωβον ε ις  τήν μητέρα τω ν. Αϋτη παρετήρησετό πτωχόν 
παιδίον καί κατεθέλχθη άπό τό πρόσωπόν του* κατ’ εκεί
νην δέ τήν στιγμήν έ/ράτει εις χειρας τό εύαγγέλιόν του* 
αϋτη ή κυρία χυττάξασα τό βιβλίον καί έρωτήσασα τόν
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’Ιάκωβον, Ιμαθε παρ’ αυτού τήν τόσον ζωηράν κλίσιν του 
πρός τήν μάθησιν.

«Θέλεις, τώ  είπε, νά συνοδεύης καθ’ έχάστην τούς υιούς 
μου είς τό λύκειον; θά λάβω τήν άδειαν άπό τούς καθη- 
γητάς διά νά παρευρίσκεσαι καί σύ είς τάς παραδόσεις των? 
χαί τοιουτοτρόπως θά μάθης πάντοτε κάτι τι.

Τό παιδίον μή έξεϋρον πώ ς νά έκφραση τήν υπερβολι
κήν εύγνωμοσύνην του πρός τήν καλήν κυρίαν, έγονυπί- 
τησε, καί χατεφίλει τά κράσπεδα τοΟ {ματιού της.

Μετ’ όλίγον έγινε δεκτός είς τό λύκειον διότι ή χυρία 
είχε συστήσει τόν ’Ιάκωβον εις αύτόν τούτον τόν καθη- 
γηθητήν, πρός τόν όποιον είχε τήν συστατικήν, δτε ήλθεν 
είς ΙΙαρισίους.

Αύτήν τήν φοράν τόν υπεδέχθη κάτι καλλίτερον αυ
τός ό κύριος. Τώ είπεν ότι θά τώ  δώση εν δωμάτιον είς 
τήν άνωτάτην δροφήν ττύ λυκείου, καί ότι ήδύνατο υπη
ρετών τούς υιούς τής κυρίας, νά άκούη τά μαθήματα καί 
νά δείξη έάν ήναι έπιδεκτικός προόδου.

Έ κτοτε ή ζωή τοϋ μ ικρού’Ιακώβου κατήντησεν αγών 
ένθερμος πρός τά γράμματα. Ό  μεγάλος άρτος, τόν ό
ποιον έλάμβανε καθ’ έκάστην εβδομάδα άπό τό Μελούν, 
έξησφάλιζε τήν τροφήν του όμοϋ μέ ¿λ ίγα  όπωρικά καί 
τινα λάχανα* περιπλέον δέ ήγόρασε καί εν φόρεμα έκ τών 
χρημάτων τά όποια τώ  έχορήγει ή καλή έχείνη κυρία· χαί 
πρός μεγαλειτέοαν ακόμη ευτυχίαν του, ήδυνήθη ν ’ άγο- 
ράση καί τινα βιβλία. Τ ίτο  πολύ πτωχός ακόμη· ά λ λ ’ ή- 
το πλούσιος είς ελπίδας, πλούσιος είς μάθησιν, ήτις τώ  
προσεφέρετο· δέν έσυλλογίζετο νά ζηλεύη τόν πλούτον 
τών συμμαθητών του, άλλά  πώς νά τούς ΰπερβή είς τήν 
σπουδήν. Θαυμαστόν ή το τό παράδειγμα, τό όποιον εοι-



δεν αύτό τό πτωχόν παιδίον, υπηρετούν τούς άλλους κατά 
τά ς  ώρας τής άναπαύσεως, καί εις τάς ώρας των παρα
δόσεων φαινόμενον τό προθυμότερου εις τά  μαθήματα.Ά- 
κόμη καί την νύκτα έμελέτα· καί έπειδή δέν είχε φως, έγρα
φ ε  καί άνεγίνωσκεν ε ις την αναλαμπήν τινώ ν ανθράκων 
αναμμένων. Εις ¿λ ίγου χρόνου διάστημα έκαμε μεγάλος 
προόδους εις τήν Λατινικήν γλώσσαν. ’Α λλά δέν ηύχα- 
ριστήΟη εις τούτο, ήθελε νά μάθη καί τήν ώραίαν Ε λ λ η 
νικήν γλώσσαν, τήν όποιαν τότε πολλά ολίγοι σοφοί έγνώ- 
ριζον εις τήν Γαλλίαν. Τά περιφημότερα συγγράμματα 
τή ς Ε λληνικής ομολογίας μόλις άπό είκοσιν ετών τότε 
έτυπώνοντο εις Παρισίους· όθεν ήσαν πολύ ακριβά, ό δέ 
μικρός μας ’Ιάκωβος ήτο πτωχός. Ά λ λ ’ ή ισχύς τής θε- 
λήσεώς του άνεπλήρωνεν όλας τά ς στερήσεις. Δι’ έπιμό- 
νου επιμελείας κατώρθωσε νά έννοή τήν Ελληνικήν. Κατ’ 
άρχάς ήκροάσθη των μαθημάτων ενός καθηγητού τού και
ρού εκείνου έπονομαζομένου Εύαγρίου· ολίγον δέ μετέ- 
πειτα , δτε Φραγκίσκος ό πρώτος συνέστησε μίαν καθέδραν 
Ε λληνικών παραδόσεων, όπου δύο καλοί φιλολόγοι διω- 
ρίσθησαν, ύπό τόν τίτλον τού βασιλικού άναγνώστου, νά 
διόάσκωσιν ό μέν τήν Ελληνικήν ποίησιν, ό δέ τήν φιλο
σοφίαν, ό ’Ιάκωβος έφάνη τακτικώτατος φοιτητής, όστις 
•πολλάκις εξεταζόμενος έκίνει τόν θαυμασμόν καί τήν έκ- 
πληξιν αύτών.’ Επί τέλους ώμολόγησαν οδτοι, ότι δέν ει- 
χόν τ ι πλέον νάδιδάξωσι τόν θαυμάσιον τούτον μαθητήν, 
οστις εκτοτε ήξευρεν, όπως καί αυτοί, νά σχολιάση τόν 
Π λάτωνα, τόν Δημοσθένην καί τόν Πλούταρχον.

Μίαν ημέραν τόν εξέτασαν ενώπιον τού βασιλέως Φραγ
κίσκου τού πρώτου καί τής άδελφής αύτού Μαργαρίτας, 
τή ς έκ Ναυάρόας, ήτες έπίσης ¿γνώριζε τά Έλληνικά.Ό
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βασιλεύς καί ή  πριγκιπέσσα Οαυμάσαντες τήν σοφίαν του, 
ύπερεπηνεσαν καί διεκύρηξαν, ότι έλάμβανον ύπό τήν 

ιροίτασίαν των τό νέον ’Ιάκωβον Ά μυώτον, τόνμέλλον- 
ι,,νά άναφανή ή δόξα καί τό κλέος τής Γ αλλ ίας.

Τήν έπαύριον τή ς ευτυχούς ταύτης ημέρας εν πλοΤον 
■τ.'ο τό Λόδουνον άπεβίβασεν εις τούς Παρισίους ένα πτω- 

I ό̂ν άνθρωπον μετά τής συζύγου του, ένόεόυμένους πενι- 
I χρά, δπως ένεούοντο οί βάναυσοι τεχνιται έκείνου τού και- 

ρού ουτο: ήσαν οι γονείς τού ’Ιακώβου Ά μυώ του.
«Ώ! φ ίλτατέ μου υίέ ’Ιάκωβε ! τώ  ειπεν ή μήτηρ του 

έιαγχαλιζομένη αύτάν περιπαθώς· σοί φέρω τόν πατέρα 
«η  όςις σέ ¿συγχώρησε, καί σέ έχει καύχημα. Φ. I . Κ.

««Μ Β Η «···
\ Σ Π Α Ν ΙΑ  Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ ΙΣ

Τόν χειμώνα τού έτους 1776 , ό κόμης καί ή κόμισσα 
Ποόότσκη, έπορεύοντο εκ τή ς  Βιέννης, πρός τήν Κρα
κοβίαν. Οί λύκοι οΐτινες είναι πολυάριθμοι εις τά  Καρ
πάθια όρη, καί γίνονται τολμηρότεροι καί άγριώτεροι 
παρά τό σύνηθες, όταν τό ψύχος είναι δυνατόν, κατέβη- 

1 « μ κατά κοπάδια καί έδίωκον τήν άμαξαν μεταξύ τών πό
λεων Όσβείκ καί Ζατώρ, ή τελευταία τών οποίων απέχει 
έλίγας λεύγα ς άπό τήν Κρακοβίαν. Ό  ε ις  τώ ν δύο υπη
ρετών, τούς οποίους ειχον μεθ’ εαυτών, εστάλη εμπρός 
διά νά ενοικιάση ταχυδρομικούς ίππους- ό δέ άλλος εις 
ιόν όποιον ό κόμης ειχεν ιδιαιτέραν εύνοιαν διά τήν α γ 
χίνοιαν καί π ίστιν του, ίδών τούς λύκους πλησιάζοντας 
όλίγον κατ’ ολίγον, παρεκάλεσε τόν κύριόν του νά τού 
δύση τήν άδειαν ν’ άφήση εις τούς πειναλέους εκείνους 
λύκους τον ίππον του, διά νά καταπαύσωσιν όπωσοϋν 
Τήν μανίαν των τοώγοντες αυτόν αυτοί δέ τοιουτοτρόπως
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ήΟιλον κερδίσει καιρόν νά φΟάσωσιν εις τήν Ζατωρ. Κ, 
ό μέν κόμης συγχατετέθη, ό δέ υπηρέτης άναβάς όπισθεί 
τής άμάξης άφήκε τόν ίππον του είς τήν διάχρισιν τώ» 
λύκων, οί όποιοι κατακερματισαντες κατέφαγον αότόν έ» 
τώ  άμα. Έ ν τούτοις οί οδοιπόροι έπροχώροον μέ όση» 
ταχύτητα ήδύναντο, ίλπ ίζοντες νά φθάσωσιν είς τήν πό. 
λ ιν , έκ τής όποιας δέν άπεϊχον πολύ. Ά λ λ ’ οί ίπποι ήσαν 
κουρασμένοι, καί οί λύκοι γενόμενοι έτι άγριώτεροι ήδη, 
ότε επιον αίμα, είχον σχεδόν προφΟάσει τήν άμαξαν. Είς 
τόν μέγαν τούτον κίνδυνον βλέπων τούς κυρίους του ό 
υπηρέτης, ανακράζει λέγων πρός τόνκόμητα· «Μόνον ε» 
μέσον σωτηρίας υπάρχει ! Νά έμπέσω μεταξύ τώ ν λύκων, 
οί όποΓο'. βεβαίως Οέλουσι μέ κατακομματιάσει και κατα
βροχθίσει· σεις δέ έν τώ μεταξύ τούτω θέλετε ευρει και
ρόν νά διαφύγητε τήν λύσσαν αυτών/Ομοσόν μοι όμως, 
ότι θέλεις φροντίσει ώ ς πατήρ διά τήν σύζυγον καί τά 
τέκνα μου.» Ό  Μοδότσκης έδίστασε νά παραδεχθή τήν 
φοβεράν ταύτην πρότασιν, ά λλ ’ άφοϋ είδεν, ότι ούδεμία 
άλλη  ελπ ίς σωτηρίας υπήρχε, συγκατετέΟη, καί πανδή- 
μως ώμοσεν, ότι εάν αύτός ήθελε ΟυσιασΟή διά τήν σω
τηρίαν των, ή0ε7.ε διαρκώς μέριμνα διά τήν οικογένειαν 
του. Τότε ό πιστός έκεΐνος υπηρέτης κατέβη τής άμάξης, 
ύπήγε πρός άπάντησιν τών λύκων, καί αμέσως κατα- 
σπαραχΟείς κατεβροχΟίσΟη ύπ’ αϋτών, καθώς είχε κατα- 
βροχΟ'.σθή πρό ολίγου καί ό ίππος.

Κατά τό διάστημα τούτο ό κόμης ΙφΟασεν είς τάς πύ- 
λας τής πόλεως και έσώΟη, ουλάξας κατόπιν εύσυνειδό- 
τω ς τόν ιερόν λόγον, τόν όποιον έδωκε πρός τό άξιόλο- 
γον εκείνο θύμα ! Γ . Δ. Σ.
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Α Ι Κ Α Μ Π Λ Ι.

Ί ΐτ ό  ποτέ μ ία  μ ικρά κόρη όνομαζομνέη Λουκία· Καθ’ έχάστην 
πέμπτην έσυνείθιζε να πηγαίνη είς την μάμμην της. κα ί επειδή ύ- 
πήρχεν εκεί ωραίος κα ί μέγας κήπος, ή μικρά αδτνι ετρεχεν. έπήδα, 
χα ’ι  άνέπνεε τον βαλσαμωμένον αέρα άπό τήν ευωδίαν τών άνθέων 
τοΟ ωραίου κήπου. Ποτέ όμως δέν έκοπτε τίποτε διά το·>το χαί δέν 
τήν έμπόδιζόν ποτε άπό τοΟ νά πηγαίνη εκεί.

Μ ίαν τών ημερών παρετήρησεν έπάνω εϊ; μ ίαν ροδακινιάν εν 
ώριμον ροδάκινον, τό όποιον ήτο ποικιλόχροον, δηλ. λευκόν, ροδο- 
χρουν, ίόχρουν (ώς τό χρώμα τής βιολέτας,) μέ χνούδιον ώς βελοΟ- 
δον κα ί έφαίνετο ώραιότατον. Παρευθύς ή Λουκία συλλογίζεται τήν 
καλήν της μάμμην, κα ί επιθυμούσα νά τής φέρη τόν ώραϊον εκεί
νον καρπόν, απλώνει τήν χεϊρα κα ί τόν κόπτει. ’Λ λλ ’ υποκάτω τού 
ροδάκινου τά  δάκτυλά της αισθάνονται κά τ ι τ ι  μαλακόν παρατη
ρεί κα ί ρίπτει τό ραδάκινον μακράν κραυγάζουσα κα ί φεύγουσα όσον 
ήδύνατο ταχύτερα.

Αύτό δέ τό μαλακόν, ήτο.............. μ ία  κάμπη ! . . .
*0 γέρων κηπουρός, όστις έσκάλιζε ταϊς φράουλαις ολίγον παρέ

χει, ετρεξε παρευδύς πρός τό κοράσιον, κα ί ανήσυχος τό ήρώτα τ ί 
επαθεν.

’Α ντ ί άπαντήσεως, ή ώχρα ακόμη άπό τήν συγκίνησιν Λουκία, 
τοΟ δείχνει μέ τον δάκτυλον τό κυλίον έπ ί τής άμμου ροδάκινον» 
¿π ό  τό οποίον ή κάμπη δέν ήτο ξεκολλημένη.

«Πώς, είπε γελών ό γέρων κηπουρός, αύτή ή τόσον μικρά κάμπη 
σ’ έκαμε νά φωνάξης τόσον πολύ ! (Ω μ ίλ ε ι δέ ό κηπουρός μέ πολ- 
λήν οικειότητα πρός τό κοράσιον κα ί τήν μητέρα του, διότι έκ γ*>
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ν ε τ ίς  τάς ¿γνώριζε, κ α ι τάς άνέθρεψε προς τούτοις.) Κ α ι πώς, κόρη 
μου, τόσον μικρόν καί άθώον ζωύφιον δύναται νά σού προξενήστι 

τόσον φόβον ;
—  Ώ  ! είνα ι τόσον άσχημον ! άπεκρίΟη ή  Λουκία δείξασα δ ιά  

μορφασμού τού προσώπου κ α ί κινήματος τής χειρός τήν άποστρο- 

φήν της.
—  'Ο χ ι δά, έπανέλαβεν ό  κηπουρός, απεναντίας είνα ι πολλά ζωύ

φια, τά  όποϊα ε ίνα ι πολύ εύμορφα, κα ί αύτό δε δεν είνα ι τόσον ά 
σχημον. Κύτταςε, έπρόσθεσεν οδηγών ήσύχως τό κοράσιον πρός 
τό ροδάκινου, κα ί λαμβάνων είς τήν χεΐρα τόν καρπόν μέ τό έντο- 
μον. Κύτταξε, μάτ ια  μου, πόσον πλουσίως ένδεδυμενη είνα ι αύτή 
ή  μικρά κάμπη. 'Ωσάν νά φορή βελούδινον ένδυμα μέ χρυσάς τ α ι
νίας κα ί μέ διπλούς στεφάνους μαργαριτών. Τωόντι μόνος ό Θεός 

δύναται νά δημιουργή τόσον ώραϊα πράγματα !
—  Ναι. . . .  άλήβεια !» είπεν ή Λουκία προκύπτουσα μέν τήν κε

φαλήν, άλλ ’άποσύρουσα τό σώμα, κα ί κρύπτουσα τάς χεϊρας όπισθεν.
"Επειτα  ένθαρρυνθείσα έκ τής παρουσίας τού κηπουρού, κα ί σκε- 

φθεϊσα κάλλιαν, ήρχισε νά παρατηρή μετά περιεργείας τήν κάμπην, 

ή όποία περιεπάτει ολόγυρα είς τό ροδάκινον.
« Ώ !  κύτταςε, καλέ μου 'Ιερώνυμε, θά φάγη τό ροδάκινον τής

μάμμης!
— "Ο χ ι, κόρη μου, α ί κάμπαι δέν τρώγουσι καρπούς, άλλ.ά φύλ

λα, άνθη, κάλυκας δηλ: μπουμπούκια, κα ί συχνάκις καταστρέφουσι 
τό δένδρον κατά τήν συγκομιδήν τών καρπών.

—  Βλέπεις λοιπόν, 'Ιερώνυμε, οτι αύτά τά  ζώα είνα ι κακά ;
— Διόλου, τέκνον μου. Κακός λέγεται εκείνος, όστις έχει διάθεσιν 

νά βλάπτη, κα ί άς μή δύναται νά πραγματοποίηση τόν σκοπόν του. 
'Ενώ α ί κάμπα ι δέν εχουσι διόλου τοιαύτην διάθεσιν. Αύτα ί τρώ
γουσι, καθώς ημείς, διότι έδημιουργήθησαν διά νά ζώσι' κα ί καθώς 
ήμείς, ούτω κα ί αύταί έκλέγουσι τήν κατάλληλον τροφήν των. Α λ λ ’ 
επειδή ή ΰπαρξίς των είναι βλαβερά είς ήμάς, διότι μάς στερούσι 
ςούς μέλλοντας νά ώριμάσωσι καρπούς, τά; καταστρέφομεν ώς ϊσχυ-
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ρότεροι Βλέπεις λοιπόν, κόρη μου, οτι άν ύπάρχη κακία είς
τήν πράξιν ταύτην, δέν πρέπει ν ’ άποδοθή είς τάς μικράς κάμπας ;

—  Είμεθα λοιπόν ήμείς κα κο ί; ήρώτησεν ή Λουκία.
—  'Ημείς, άγάπη μου, κάμνομεν πολλά τοιαύτα πράγματα,ε ΐ- 

πεν ό γέρων κηπουρός, δέν ΟεωρούμεΟα όμως κακοί διά τούτο. Φρον- 
τίζομεν δέ δ ιά  τήν καθημερινήν μας τροφήν, καθώς κα ί α ί κάμπαι, 
προμηθευόμενοι ταύτην διά τού έργου, τό όποιον ό πανάγαθος θεός 
μάς έδωκεν.

Μήπως έδωκεν έργον ό θεός κα ί είς τάς κάμπας; ήρώτησεν ή 
Λουκία.

’Εδίδαςεν όλα τά  όντα, φ ιλτάτη μου, άπό τού μεγαλειτέρου μέ
χρ ι τού ελάχιστου, πάν ο,τι χρεωστούσι νά γνωρίζουσι δ ι’ ένα κύ
ριον σκοπόν, τόν όποιον όνομάζουσι προορισμόν. Χωρίς αύτόν τόν 
θεόν, τ ί ήθελον ήξεύρει ολα τά  όντα, ή τ ί ήθέλομεν έπινοεί ήμείς 
ΟΪ ίδιοι ;

—  Κ α ί τ ί  κάμνουσι λοιπόν α ί κάμπαι.
—  Δέν τό ήζεύοεις;
—  "°χ ι.
—  ’Εν πρώτοις εργάζονται.
—  Δ ιά  τά  τέκνα τω ν;

—  "Οχι* α ί κάμπα ι δέν έχουσι τέκνα.
—  Δ ιατ ι λ.οιπόν εργάζοντα ι;
—  Δ ιά τήν δευτέραν των ζωήν;»

Ταΰτα άκούσαν τό κοράσιον ήνοιζε τούς μεγάλους του οφθαλ
μούς καίέθεώρησε τόν κηπουρόν μετά προσοχής.'Εως τότε δέν ήκου- 
οε περί δευτέρας ζωής δ ι' άλλο, παρά μόνον δ ιά  τήν αθάνατον ψυχήν 
ήμών, τήν οποίαν δέν έχουσιν α ί κάμπαι.

Κ α ί όμως βλέπεις, φιλτάτη μου, ότι άν κα ί ημα ι κηπουρός, καί 
μέ κάμνουσιν α ί κάμπα ι νά θυμώνω καθ’ έκάστην διά τάς φθοράς, 
τάς οποίας μοΰ προζενούσι, πάλιν άγαπώ τάς κάμπας. 'Η  δέ ζωή 
των άν κα ί πεοιφρονημένη, ε ίνα ι όμως συγκινητική ! Φαντάσου, ότι 

1 «ότά τά  άθλια ζώα στερούνται πάσης ηδονής έν τώ  κόσμω τούτω.



Δεν Ιχουσιν, ώς σε είπα, ούτε οίκοκυριον, ούτε οικογένειαν, ουτι μά
λιστα μίαν μικράν φωλεάν διά νά άναπκύωνται τό εσπέρας. ’Εκκο
λάπτονται, ώ; τά νεογνά τής όρνιθος άπό τά αύγά, τό έαρ ολόγυμνα 
«πΐ τών κλάδων τών δένδρων· ερπουσι βραδέως έπ αύτών ζητούντο, 
τήν άθλίαν τροφήν των. Άβλίω ς σκαλωμέναι μέ τούς κοντούς καί 
αγκυλωτούς πόδας των, εις τούς κλάδους, όπου κατά πρώτον έγεν- 
νήθησαν δέν γνωρίζουσιν, ούτε τό κάλλος τών άνθέων, ούτε τήν 
τερπνότητα τοΟ άέρος, ούτε τήν ηδονήν τών περιηγήσεων των. Έ μ- 
■πνεουσι σχεδόν εις πάντας τήν αύτήν αποστροφήν, τήν οποίαν καί 
σύ έδειξας'κατά πρώτον, ότε τήν είδες. Κ α ί έν τούτοις διόλου ενεκα 
-τούτου δέν αποθαρρύνονται, ούτε έκτρέπονται τοΰσκοποΟτων.Περνώσι 
τήν ζωήν των χωρίς νά σταματώσι Οιολου, ώς εάν τά δυστυχή ταΟτα 
ζωύφια καταλαμβάνωσιν, οτι μόνον τόν καιρόν των μέλλουσι νά 
περάσωσιν ένταΟθα. Τρώγουσιν άδιακόπως φύλλα κα ί βλαστάρια, και 
έν τοσούτω συναθροίζουν τά  στοιχεία τής εργασίας των, καθώς βλέ
πεις τήν κυράν Σμαράγδαν τήν γυναίκα μου νά σωρεύη τας τουλού
πα; τοΟ στουπίου ολόγυρα εις τήν ηλακάτην (ρόκαν) 'Επ ε ιτα  άφοΟ 
α ί κάμπα ι συναθροίσωσιν αρκετόν, παΰουσι τρώγουσαι κα ι αρχιζου-
σι νά γνέθ»>σιν. > < ,

  Νά  γνέθωσι κα ί νά τυλίσσωσι κουβάρια με τήν κλωστήν, κα
θώς κα ί ή γυνή σου, Ιερώνυμε; ήρώτησεν ή λαυκία.  ̂ (

— ”Ω  '. οχι, μικοόν μου, άπεκρίθη ό ’Ιερώνυμος γελών, αΰται γνε- 
Οουσι μ ίαν οικίαν. Κατ ’ άρχάς έκλέγουσι φρονίμως τόπον ήσυχον, 
3 -  .υού :ε ένοχλοΟνται ένω εργάζονται, ούτε κινδυνεύουσι μετά ταΟτα. 
Κρέμανται ή κάτωθεν κανενός κλάδου δένδρου, ή χώνωνται εις τήν 
σχισμάδα τοίχου τ ινός.Έπειτα ολίγον κατ ’ όλίγον κυλίονταιειςτονή- 
μ ά  των, κα ί κατασκευάζουσιν εν μικρόν περικάλυμμα τόσον καλώς 
πιρικεκλεισμένον, ώστε δέν φαίνεται πλέον ή εργατις. Τότε δ.ν ει̂  
να ι πλέον κάμπη, άλλ ’ ονομάζεται χ ρ υ σ α .Ι Ι ς , δηλαδή πράγμα το 
όποιον ούτε πόδας έχει, ούτε κεφαλήν, ούτε τίποτε, κα ί έν τούτοι; 
κ ινείτα ι, όταν τό έγγ ίζη  τις, κα ί δέν φαίνεται οτι είνα ι ζώον, άλλα 
μάλλον σπόρος, η καρπός οποιοσδήποτε. Τέλος πάντων είναι εντε
λώς άσχημον.
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Κα ί αυτή είναι ή άυ.οιβή -των, διότι ήργάσθησαν τόσον κα

λώς ; ήοώτησε τό κοράσιον.

—  Ω . αύτός ό φαινόμενο? θάνατος είνα ι μεταμόρφωσις, βιδος 
προετοιμασίας διά τήν δευτέραν των ζωήν. *Οταν τό ψΟχος, ή χιών, 
ο χειμων παρέλθωσιν όταν ό ήλιος ζωογόνηση έκ νέου παν ό,τι ζή  
επί τής γής, α ι χρυσαλ-.δες σκάζουσι, κα ί α ί παλα ια ί κάμπα ι γίνον
ται ωραίαι πεταλουδαι κα ί πετώσιν εις τόν άέοα.

•Ίότε ανταμείβονται δ ιά τό θάρρος των. διά τήν υπομονήν των 
καί διά τήν υποταγήν των. ’ Αλλοτε τό ταλαίπωρον ζωυφιον ειρπεν 
ύποκατω εις τά  φύλλα, τώρα όμως πετά επάνω εις τά  άνθη. Τρέαε- 
ται με τήν εύωδιαν των καί ποτίζετα ι άπό τάς σταγόνας τής δρό
σου. Δεν υπάρχει πλέον ούτε κόπο;, ούτε έρημία, ούτε μοναξία διά 
τήν καμπήν, ή όποια έγεινε πεταλούδα! ’ ϊψοΟται ύπεράνω τών διην 
θισμένων κήπων, κα ί τών πεποκιλμένων λιβαδίων. Π α ίζε ι εις τόν 
άερα με πλήθος φαιδρών φίλων καί ελαφρών ώς αύτήν. "Ολων οί 
οφθαλμοί στρέφονται πρός αύτήν κα ί τήν θεωροΟσιν ώς χαριέστα- 
τον πράγμα τοϋ έαρος. Οσοι πρότερον τήν περιεφρόνουν, τώρα τήν 
θαυμαζουσι κα ι την ζηλευουσι" καί ως έάν όλαι α ί εύτυγίαι σννη- 
ίροίσΟησαν εις αύτήν, φαίνεται οτι έχει ήδη, ύπό τήν μεταμόρφωτίν 
της ταύτην, οικογένειαν κα ι νεογνά.

Α ι μ ικρα ι πεταλουδαι είναι τά νεογνά τών μεγάλων ; ήαώτη 
σεν ή Λουκία.

Ο χ ι. αγαπητή μου. άπεκρίθη ό καλός Ιερώνυμος. Α ί μεγάλα» 
« ι μικραι, α ί λευκαί, α ί κίτριναι, α ί νυκτοπεταλοΟδαι, είνα ι δεαφό- 
ρων ειδών, α ί όποϊαι ζωσι περισσότερον ή όλιγώτεοον, κα ί εκκολά
πτονται ταχύτερα ή αργότερα. Τά νεογνά τών πεταλούδων γίν ν- 
ται άπό αύγά, τά  όποια α ί μητέρες των προσκολλώσιν έπιμελώ; 
επάνω εις τούς φλοιούς τών δένδρων, κα ί άπό τά  όποια μέ τό; 
καιρόν εξέρχονται α ί μικραι κάμπαι. Αύταί α ί μ ικρα ι κάμπα·. Οκ 
κιμάσωσιν όσα κα ι οί γονείς των ¿δοκίμασαν διά να γίνωσι τ.ι-.ν./,·· 
ί* ι·  καί έάν καί αύταί έκτελεσωσι καλώς τό εργον των, θά λαάωσι 
"ήν ιδίαν ανταμοιβήν.
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— ’ Εχεις δίκαιον ν’ αγαπάς τάς κάμπας, καλέ μου Ιερώνυμε, ε ί
πε τό κοράσιον, δ ιότι βλέπω, ο τ ι αύταί ε ίνα ι ζωύφια πολύ γενναία. 
Δός μο ι αυτήν νά τήν παρατηρήσω καλλίτερα.»

Ταϋτα εΐποΟσα ή μικρά κόρη έλαβεν άποφασιστικώς τό ροδάκινον 
με τήν κάμπην άπό τάς χεϊρας τού κηπουρού, κα ί ήρχισε νά την 

παρατηρή έν σιωπή.
«Παράδοξον! είπε μετ’ ολ ίγον ή ιστορία τήν οποίαν μου διηγή- 

θης περί της κάμπης ομοιάζει πολύ με τήν ιστορίαν, τήν όποιαν ή 
μήτηρ μού διηγήθη περί ήμών. 'Ηξεύρω καλώς, ότι ημείς είμεθα άν
θρωποι, κα ί α ί πεταλούδαι είνα ι ζώα- ότι ημείς έχομεν ψυχήν, α ί 
δέ πεταλούδαι δέν έχουσιν οτι είς τόν άλλον κόσμον ή  ζωή ήμών 
είνα ι άτελεύτητος, ένώ α ί πεταλούδαι άποθνήσκουσιν έπί τής γης. 
’Α λλ ’ εκείνο είς τό όποιον όμοιάζομεν, είναι, καθώς μού είπεν ή μή
τηρ, ή  εργασία έν τώ κόσμω τούτω, έπειτα  ό θάνατος, έπειτα ή  ά- 
νάστασις. . .

—  Ναι, τέκνον μου, άπεκρίθη ό κηπουρός, ή άνάστασις- κα ί έάν 
έκπληρώσωμεν γενναίως τό έργον, δ ιά  τό  όποιον έστάλημεν ε ίς  τόν 
κόσμον τούτον.. . .  ό Αιώνιος θεός μάς άνταμείβε ι! .  . · ,

».».«ΐ&ΦΒΦββ·—— 
ΤΙΪΚΗ  ΣΤΟΡΓΗ.

Ό  δωδεκαετής υιός νχογανάρχου .
Υιός μονογενής δώδεκα έτώ ν, έπεβιβάσθη μετά το0 

πατρός του, επί τίνος βασιλικού πλοίου, όνομαζομένου 
«Α να το λή », όπου ύπηρέτει ώ ς μαθητευόμενος ναύτης. 
’Εντός ολίγου έγυμνάσΟη τόσον πολύ είς τά ναυτικά γυ 

μνάσια, καί τόσον γενναίος άποκατεστάΟη, ώστε εΐς μίαν 
ναυμαχίαν, ή όποία έγεινε μετά παρέλευσιν ενός καί ήμί- 
σεως έτους άπό τή ς κατατάξεώς του, ήοίστευσε καί έπη- 
νέθη παρ’ όλων τών αξιωματικών. Ή  δέ άνδρία καί ή α
ταραξία του τόν Ικαμνον νά Οαυμάζηται άπό τούς παλαιο- 
τέρους καί γεροντοτέρους ναύτας.

Αίφνης μίαν τών ήμερων, ένώ έπολέμουν συνέβη εντός 
τού πλοίου τρομερά πυρκαϊά, τήν οποίαν ούδείς ήούνατυ 
νά σβέση. Οί ναύται βλέποντες ότι έκινδύνευον καί ότι δέν 
είχον καμμίαν ελπίδα σωτηρίας, έγκατέλειψαν τάς θέσεις 
τω ν, καί προσεπάθουν μέ πάντα τρόπον νά σωθώσι. Μό
νος ό παΐς εμεινεν ατάραχος έπί τού καταστρώματος· άλ
λ ’ έπί τέλους βλέπων, ότι επλησίαζε νά καή, έφώνησε·

—  Πάτερ μου, δύναμαι άτίμως νά έγκαταλείψω τήν 
Οέσιν μου ·,

Ό  παΐς νομίζων, ότι ό πατήρ του τόν ήκουσε, περιέμενε 
τήν άπάντησιν. Δυστυχώς όμως ό πατήρ του πρό όλίγου 
είχε θανατηφόρος πληγωθή καί δέν ήτο εις κατάστασιν 
νά τώ  άποκριΟή μεγαλοφώνως· τέλος γέρων τ ις  ναύτης 
έρχεται πρός τόν νέον καί τώ  λέγει.

—  Ό  πατήρ σου άποθνήσκει και σέ διατάσσει νά σώ- 
σης τήν ζωήν σου, άναχωρών καθώς έγώ .

Ό  παΐς άκούσας τήν λυπηράν ταύτην είδησιν, ετρεξεν 
άπηλπισμένος εΐς τό οωμάτιον, όπου άπεθνησκεν ό πατήρ 
του* τόν ένηγκαλίσθη καί ώμοσεν, ότι δέν θά τόν εγκα
τάλειψη.

—  ΙΙάτερ μου, αγαπητέ μου πάτερ, πώς είναι δυνατόν 
νά σέ άφήσω, ελεγεν ό καλός εκείνος παΐς κλαίων πικρώς· 
σέ άγαπώ , πάτερ μου ! σέ αγαπώ !  δέν δύναμαι νά φύγω  
πλέον άπό πλησίον σου ί



Μ αΐαίω ς ό πατήρ του τόν παρεχάλβι καί τόν διε'τασσε 
ν* άναχωρήση* « Φύγε τέκνον μου, φύγε διά νά σωθής, 
έλεγεν ό δυστυχής πατήρ του- ύπαγε είς τήν ευχήν μου!»

Ό  γέρων ναύτης τόν σύρει  τότε  άπό  τήν χε ϊρ α  λέγω ν.
—  Βλέπεις, ότι μ ετ’.ό λ ίγας στιγμάς ό πατήρ σου α 

ποθνήσκει· βλέπεις, ότι δέν υπάρχει καμμία ελπ ίς πλέον 
ούτε είς αυτούς ούτε είς ήμας, έάν μείνωμεν* άς φύγω - 
μεν λοιπόν.

—  θ ά  άποΟάνω ί Οά άποθάνω μετά τοΰ άγαΟοΰ κ ί τ ρ ο ς  
μ ου ! ! έξεφώνησε τό εΰγενές καί γενναίον έκεΐνο τέκνον,

— Δέν μένει πλέον, παιδίον μου, παρά μία μόνη σ τ ιγ 
μή, είπεν ό γέρων ναύτης· μετ’ έπειτα μέ δυσκολίαν θά 
ήμπορέσωμεν νά σωθώμεν· δθεν άς φύγωμεν.

Επειδή δέ ό παΐς καί πάλιν τώ  είπε- »Δέν φεύγω άπό 
τόν πατέρα μου » , ό ναύτης τώ  άπήντησεν· «'Τγίαινε 
λοιπόν, παιδίον μου !»

Τό πΟρ διεδόθη είς τήν πυρίτιδα, καί τό πλοΐον έκάη 
πάραυτα μετά τοΰ νέου ήρωος, όστις προσεπάθει νά κά
λυψη μέ τό σώμά του το λείψανον τοΰ πατρός του.

Τό άνω-έρω διήγημα ό γέρων ναύτης διηγήθη, φθά- 
σας είς ’ Αλεξάνδρειαν. Γ· Α. Λ.

λ'ι συνδρομαί πέμπονται δ ιά  Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία. συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου έκδοτου.

V: τυνδρομαι έν Κ,ωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τω Κυρίω Α.
: ι - : α  βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
' γ\) ΚαΊήχον» πρός τόν Θ:όν.—  2. Ό  μικρός πλάνης (τέλος),— 3. 

'¿.;»νία άφοα'.ωσις.— 4. Α ί Κάμπαι μετά εικονογραφιών— 5. Τ ίϊκή στοργή.

ΤΙ'ΠΟΙΣ ΦΤΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


