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Ο Μ ΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ Α Ι ΤΟ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΝ ΦΩΣ.

’Εν καιρώ τοΟ έαρο; (άνοίξεως), εσπ έρα ν  τινά  ό ουρανός ήτ5 

Οριος δηλαδή ¿ξάστερος' τό παν  ¿σιώπα, τήν δέ σιωπήν τής νυη 

διέκοπτε μονότονος  τις καί θλιβερά κραυγή μ ια ς  γλαυκός (χ μ Ι  

βάγιας).

Παιδίον τ ι  οκταετές τήν ηλικίαν ¿νομάζομενον Περικλής "ιπι 

είς τό παράθυρον τής οικία; του, τό όπο ιον  έβλεπε πρός τό ν} 

γετον, εν τών ΰψηλοτέρων 'Ελληνικώ ν όρέων· έξαφνα εκβάλλει ι 

νήν, κλείει τό παράθυρον, καί έντρομον εκ τοϋ φόβου είσερχι 

« ί ;  τό εσώτερον δωμάτων τής οικίας, όπου ήτο ό πατήρ του, κ 

Ιδύν αύτόν οΰτω κατατρομασμένον τόν ήρώτησεν είπών.

—  ’Ακριβέ μου Πέρικλες, δ ια τ ί είσαι τότον ωχρός, τ ί  
μήπως σέ έκτύπησε κανεν παιδίον τη; γειτονίας, λέγε, μη φοβή:

— Ά χ ! πάτερ ! δέν μ’ έκτύπησε κανεί;, ά λ λ ' έφοβήθην ¿ή 
αίφνίδ.ον πράγμα, τό όποιον είδον άπό τό  βορεινόν παράθυρον 

¿πάνω είς τήν κορυφήν τοϋ όρους Ταΰγετου.

—  Καί τ ί  είδες; έπχνέλαβιν ό πατήρ τοϋ Περικλεούς.

—  Ειχον άνοιγμένον, είπεν ό Περικλή:, τό παράθυρον καί ίιψ 
κόμην παρατηρών πρός τόν Ταΰγετον άπό καιρόν εΐς καιρόν ίίί 
πον μ ίαν φωτίαν, ή όποια έσβυνε κα ί ήναπτεν άλληλοδίΜΟ]^ 
δέν ή "έυρα τ ί ήτο ή φωτιά εκείνη, κα ί επειδή είς τόσον υψηλό' 
ρος άνθρωποι δέν κατοικοΰσι διά ν’ άνάψωσι φωτίαν, εστοχοά^ 
ότι ήτο φάντασμά τ ι ' δ ιότι ήκουσα πολλάκις άπό πολλούς, 
τήν νύκτα, δταν φαίνωνται φωτίαι είς τ ι  μέρος, όπου δέν εχ_Ν 
αιτ ίαν δ ιά  νά ύπάγη κα ί ν’ άνάψτ] φωτίαν ΰπάρχουσι φαντάιρ« '̂ 
παρουσιαζομενα έν καιρώ νυκτός έν είδει πυρός.

Ό  πατήρ τοϋ Περικλεούς ήτο άνθρωπος προικισμένος μέ 
κα ί νοϋν, κα ί ¿γνώριζε κα ί γράμματα, όσα απα ιτε ίτα ι νά γν*ί 
πάς άνθρωπος μετρίως πεπαιδευμένος' ώστε ό χ ι μόνον  δ«ν 
στευε τάς δεισιδαιμονίας, άλλά κα ί ¿γνώριζε καί τάς αιτι*!. 
τάς όποιας προέρχονται πολλά φυσικά φαινόμενα, τά όποία φοίώ 
τού; αμαθείς. "Οθεν, είπεν εις τόν Περικλήν, μ η  φοβήσαι &
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μου, δέν ε ίνα ι νυκτερινόν φάντασμα ή  φωτία, τήν όποιαν είδες' 
οΰδέ πρέπει νά πιστεύης τούς άνοήτους ότανζλέγωσιν, ότι ύπαρ
χου»! βουρκόλακες, οίτινες τρώγουσι τού; άνθρώπους. Εγώ  θέλω 
je διδάξει νά μ ή  φοβήσαι τά  τοιαϋτα.

—  ’Επιθυμώ, πάτερ, ν' ακούσω, είπεν ό Περικλή;, τ ί  ε ίνα ι ή 
φωτίβε, τήν όπβίαν είδον.

—  Αύριον, ώς γνωρίζεις, τέκνον μου, είνα ι ή ήμερα τή,ς εορτής 
τβΰ προφήτου Ήλιοϋ. Επάνω  δέ είς τήν κορυφήν τοϋ ορούς υ
πάρχει μικρά εκκλησία, οπού πολλοί άνθρωποι δύο ημέρας προ τής 
εορτής συνάζονται, κα ί χάριν θρησκευτικής λατρείας, κα ί διά νά 
δωσι μέ τα  τηλεσκόπια (όργανα κυλινδροειδή μέ ύαλία εί; τάς 
όνο άκρας, μέ τά  όποια βλεπουσι τά μακρυνά αντικείμενα) πολλά 
¡όρη τής Εύρώπης, τά  όποια δ ιά  τό ύψος τοϋ όρους Ταΰγετου φαί- 
πνται έκεϊθεν. 'Οσοι δέ άναοαίνουσιν ένεκα θρησκευτικής εύλα- 
Uix;, φέρουσι μεθ’ έαυτών αφθονίαν λιβάνου κ α ί κηρίων, τά  όποια 
«ναθροίζουσιν είς έν μέρος τής κορυφής τοϋ όρους, Οέτουσι φωτίαν 
εΐς αύτά, κα ί ούτω καιο'μενα ύψώνουσι μεγάλην φλόγα πυρά;· όταν 
όμως πνέη σφοδρός άνεμος δέν άφίνει τήν φλόγα νά ύψωθή κα τ ' ευ
θείαν πρός τα  άνω, άλλά  τήν πλ.αγιάζει· όταν δέ παύση ολίγον, 
τότε υψώνεται ή φλόξ’ κα ί αύτό είναι, τέκνον μου, τόφαινόμενον,
W όποιον είδες, κα ί δ ιά  τό όποιον δέν πρέπει νά φοβηθ/;; άλλοτε, 
«αν ίδης τοιαύτην φωτίαν επ' αύτοϋ τοϋ όρους.

—  Ευχαριστώ, πάτερ, είπεν ό Περικλής, δ ιότι μέ έκαμες νά 
ύθώ τοΰ φόβου, ό όποιος πρότερον μέ κατείχε, κα ί τώρα θά κοι- 
έίθώ ήσυχος. Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ.

(Έ πετα ι συνέχεια.)««eæ ssâs**

ΣΟ Φ ΙΑ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι.

«Γα77 ί; περίφημος δ ιά  τ ά ;  μαθηματιχάς χαί ιρυσιχάς 
I γνώσεις της. Έγεννήθη τό  1 7 7 6  κ α ί απίθανε 

τό 1821  i t  oc.»

V Εν άπό τά  πλέον αξιοσημείωτα συμβάντα, τά  όποια αναφέρει
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ή ιστορία, ε ίνα ι κα ί ή Γαλλ ική  έπανάστασις, ή όποία εγεινε κατα 
τό έτος 1 7 9 2 . Ε ις ένός έτους διάστημα τόσα κακά κα ί δυστυχή
ματα  διεπράχθησαν μεταξύ τού λαού εκείνου τής Γαλλίας, ώστ* 
φρίττει, όστις τά  ακούσει. Έ ν τώ μέσω δε τών ταραχών τούτων 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως έζη μ ία  νεάνις δεκατετραετής τήν 
ηλικίαν, όνομαζομένη Σοφία. Ενώ δέ ή οικογένεια της εύρίσκετο 
«ίς τούς κινδύνους κα ί τούς φόβου;, είς τούς όποιους πάσα έντιμος 
οικογένεια ύπέκειτο, ή Σοφία ά?.λην ένασχο'λησιν δέν ε ίχε  παρά νά 
μελετά κα ι νά σκέπτηται πώς νά γίνη πεπαιδευμένη. Κατά  τύχην 
συνέπεσε νά^άναγνώση είς εν βιβλίον τήν Ιστορίαν τού θανάτου τού 
Αρχιμήδους, τοΟ αρχαίου καί περίφημου *Ελληνο; μαθηματικού, 
ό όποιος τόσον αφιερωμένος ήτο είς τάς μελέτα; του, ώστε ένώ 
οί ’Ρωμαίοι έκυρίευσαν τήν πόλιν Συρακούσας κα ί έμέλλον νά φο- 
νεύσωσι κα ί αύτόν, όχ ι μόνον δέν εννόησε τούτο, άλλά καί παρε- 
κάλει αυτούς νά μή τού χαλάσωσι τά  γεωμετρικά του σχήματα. 
Έ κτοτε ή Σοφία άπεφάσισε σταθερώς νά σπουδάση τήν έπιστήμην 
τών μαθηματικών ’κα ί τών φυσικών. Αλλά  πώς νά κατορθώση 
τοιούτον πράγμα, άφοϋ ούτε διδάσκαλον είχε κατ’ έκείνας τάς δει
νά; περιστάσεις, ούτε β ιβλ ία  διά τούς κλάδους τούτους τής επι
στήμης ; Μόνον έν βιβλίον τού μαθηματικού Βεζοΰ ευοεν είς τήν 
βιβλιοθήκην τού πατρός της, κα ί αύτό έχαυσα οδηγόν, ήρχισε μέ 
άκατάσχετον ζήλον νά καταγι'νηται. ’ Η στέρησις όμως βιβλίων καί 
διδασκάλων δέν ήσαν μεγάλα ι δυσκολίαι δ ιά τήν επ ιμελή Σοφίαν, 
άλλά τά  εμπόδια τών γονέων της ήσαν σημαντικά* διότι αύτοί βλε- 
ποντες, ότι τόεΤδος τής σπουδής, είς τό όποιον κατεγίνετο ή θυγάτηρ 
των, ουτε μέ τήν ηλικ ίαν της έσυμβιβάζετο, ούτε μέ τήν γυναικεία* 
φύσιν,κατέβαλαν πάσαν προσπάθειαν κα ί πάν πρόσκομμα διά νά τήν 
άποτρέψωσι τού σκοπού της. *Ο0εν άφού εϊδον, ότι διά λόγων δεν 
έπείθετο, ήρχισαν νά τής στερώσι κα ί τά  μέσα τής ύπάρξεως. T« 
άφήρεσαν άπό τό δωμάτων της τό πϋρ, τά  ενδύματα καί τά 
φωτισμόν κηρία. Α λ λ ’ ή Σοφία είς ούδέν λογιζομένη ταύτα, is t '  
κώνετο τήν νύκτα μέ τόσον ψύχος, ώστε ή μελάνη έπάγωνεν ε ίς ía
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μιλανοδοχείον, κα ί έμελέτα φωτιζομένη μόνον άπό τό άμυδρόν 
φώς ένός λύχνου. Τέλος πάντων οί γονείς της βλέποντες τήν ά- 
ξιίκαινον επιμονήν της, έπαυσαν πλέον άπό τού νά έναντιώνωνται 
ιί; τήν κλίσιν ταύτην. 'Εκτοτε λοιπόν καταγινομένη μετ’ άπλη- 
*τί*ς είς τά  μαθηματικά κα ί φυσικά, Ιγεινεν ή περίφημος Σοφία 
Γερμανού, τήν όποιαν ή Γαλλική ακαδημία έβράβευσε διά τήν πα ι- 
δείαν καί τήν εύφυιαν της. Αΰτη γεννν,θείσα τό έτος 1776 , άπ ί- 

τό 1821 , δηλ. είς τήν άρχήν τής ήμετέρας έπαναστάσεως 
ί*τά τών Τούρκων.

Ά ;  μή προφασίζωνται λοιπόν οί νέοι κα ί α ί νέαι, ότι δέν έχουσι 
τούς τρόπους νά σπουδάσωσι, κα ί ας έχωσιν όπλον τήν θέλησιν 
ίνιντίον παντός εμποδίου, τό όποιον ήθελε τεθή είς τόν δρόμον 
τής ευτυχίας τω ν  άς έχωσι δέ πάντοτε έρριζωμένον είς τόν νοΟν 
tuv τό γνωμικόν τούτο* «Τής παιδείας α ί μέν ρ ίζα ι ε ίνα ι πικραί, 

οί δέ καρποί γλυκείς. »

Ο  ΙΩ Σ ΙΙΦ  Ε Ν  Α ΙΓ Τ Π Τ Ω ι.

Ένθυμείσθε, ότι άφήχαμεν τόν Ίωσή© φερο'μενον είς 
τήν Αίγυπτον υπό τώ ν εμπόρων, είς τούς οποίους οί 
κακοί αδελφοί του τόν έπώλησαν.

Νομίζω όμως ,  παιδία μου, ότι άκούω τινάς από σάς, 
θαυμάζοντας πώς οί έμποροι εκείνοι ήγόρασαν τόν ’Ιω 
σήφ άπό τούς αδελφούς του, όπως τήν σήμερον οί άν
θρωποι άγοράζουσιν ’ίππους ή άλλα ζώα· ά λ λ ά  μάθετε, 
ότι κανέν πράγμα δέν ήτο τόσον σύνηΟες κατ’ εκείνον 
τόν καιρόν, καί διά πολύν καιρόν μετά ταϋτα, όσον τό 
έμπόριον εκείνο τών ανθρώπων, τό όποιον δνομάζεται 
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ. Ό  δυστυχής τόν όποιον έπώλουν 
Χατ’ αύτόν τόν τρόπον, ώνομάζετο ΔΟΥΛΟΣ, εκείνος 
δέ ό όποιος έπλήρωνε διά νά τόν άγοράση, ήδύνατο νά 
τοΰ κάμη ό,τι ήθελε·/. Ή  κατάστασις τών υπηρετών,



τούς όπο-ους βλέπετε τήν σήμερον εις τάς οικίας τώ ν 
•πόλεων καί τών εξοχών δόναται, ίσως, νά σας ίωση 
μίαν ιδέαν τ ί  ήτον άλλοτε ό δούλος· άλλα  πρέπει νά 
γνωρίζητε, ότι ό υπηρέτης μισθώνει τόν εαυτόν του έ- 
κουσίως καί μέ τινας συμφωνίας, διά νά υπάκουη καί νά 
ύπηρετή τούς κυρίους του, τούς οποίους όμως ίύνατα ι νά 
άφήση καί νά άναχωρήση όταν τού φανή εύλογον* ενώ 
ό δούλος είς τούς| αρχαίους λαούς ήτο ιδιοκτησία τού 
κυρίου του, όστις διέθετε κατά Οέλησιν καί τό άτομον τού 
δυστυχούς’ εκείνου δούλου, καί τόν καιρόν του, καί τήν 
Ιδίαν του ζωήν, χωρίς κανείς νά  δύναται νά τόν ¿μπο- 
δίση. ΌΟβν.Τή δουλεία, δηλ. ή ζωή τών δούλων, ¿θεω
ρείτο πάντοτε ή φριχτότερα κατάστασις τού ανθρώ
που, καί θά ίδήτε είς πολλάς ιστορίας, ότι έθνη ολό
κληρα ¿προτίμησαν ν’ άποθάνωσ: παρά νά εύρίσκωνται 
είς τήν σκληράν ταύτην κατάστασιν.

’Εντούτοις οί άδελφοί τού Ιω σή φ , σφάξαντες έρίφιον, 
καί βουτήσαντες εις τό αΐμά του τό φόρεμα τού αδελ
φού των, έπεμψαν αύτό είς τόν ’Ιακώβ λέγοντες, ότι 
Οηρίον άγριον κατέφαγε τόν αγαπητόν του υ ιό ν  ό άγα- 
Οός ¿κείνος πατήρ, μή ύποπτευθείς παντάπασι τήν κα
κήν πράξιν τώ ν υιών του, ¿θρήνησε πικρώς ίδών τό κα- 
ταιματωμένον έκεϊνο φόρεμα, καί ¿πέρασεν ολόκληρα έτη 
Ορηνών, κα ί μή δυνάμενος νά παρηγορηθή διά τόν θά
νατον τού φιλτάτου υίού του, τού όποιου ή στέρηαις έ
κ α μεν είς αύτόν αγαπητότερο·; τόν μικρόν του Βενιαμίν, 
τό μόνον τέκνον τής 'Ραχήλ, τό όποιον τού έμεινε διά 
νά τόν παρηγορή είς τό γήρας του.

Κατά τόν καιρόν τούτον οί ξένο; έζεΐνοι έμποροι, οί 
όποιοι ήγόρασαν τόν Ιω σήφ , φθάσαντες είς τήν Αίγυ-
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[τν διά τάς ύποθεσίς τού έμπορίου των, έπώλησαν τόν 
\Μί ~-ι· ■’ είς πλσσιον άνθ,οοοπον τού τόπου ¿κείνου,

f^ -'Λ ‘ Π .'ίΐΚ 'Γ ίί Ν, καί άρχιμάγειρον τού Φα- 
f. Ό.ΙΙετεφρής, είς τόν όπο7ον ό Ιω σήφ  διά τής νοη- 
ιύνη; καί ^ήί τιμιότητάς του έπρόσφερε μεγάλας

ρ ^σεις, εύχαριστήθη άπό τήν διαγωγήν του, και
ίλών νά τόν άνταμείψη, τόν κατέστησε·; οίκονόμον τή ς 

του καί άνώτερον όλων τών άλλων υπηρετών του.
'ώς όμως, επειδή ή γυνή τού Πετεφρή, ή όποία 

ήτο τόσον τιμία, όσον ό σύζυγός τη ς, ήθέλησε νά 
Ηιίαΐ] τόν ’Ιωσήφ διά νά άπατήσητόν κύριόν του, ό ένά- 
ρος ούτος νεανίας τήν καττ,σχυνε διά τούς δολίους 
¡«οικώς της· ή δέ κακότροπος ¿κείνη γυνή φοβούμενη 
ίίτως αυτός μαρτυοήση τήν άλήθειαν, τόσον τόν ¿μίση· 
|«π, ώςτε ¿τόλμησε νά κατηγορήση τόν ’Ιωσήφ είς τόν 
άνδρα της διά τήν πράξιν, τήν όποιαν αύτή έστοχάσθη 
«πράξη. Ό  ΙΙετεφρής άγανακτήσας διά τήν νομιζο- 
μένην άχαοιστίαν τού δούλου του, τόν έρριψε παρευθύς 
|«ίς τό δεσμωτήριο·;, όπου ¿πρόσταξε νά μένη ό δυστυ- 
' λής έως ού τελείωση ή  ποινή τής προδοσίας του. ’ Α λλά 
‘¿πιμβάν έκεϊνο, τό όποιον έφαίνετο ότι έμελλε νά 
κεταστρέψη τόν ’Ιωσήφ, έγεινεν αιτία νά ύψωθή είς 
μεγάλα αξιώματα· καί ό Θεός, τοϋ οποίου οί σκοποί 
‘•w. άνεξερεύνητοι, έσυγχώρησεν, ώςε ό υιός τού Ία - 
χωβ νά κατηγορηθή διά νά τόν προστατεύση κατόπιν έτι 
* *ρ ΐβ ιϊ0 τ ε ρ ο ν .

' O reif%  τ ο ϋ  ά ρ χ ιο ι γ ο χ ό ο υ  χ α ί  τ ο ν  ά ρ χ ισ ιτ ο τ τ ο ιο ϋ .
Κατά τόν καιρόν ¿κείνον εύρίσκοντο είς τό δεσμωτή- 

μον, όπου ήτο καί ό ’Ιωσήφ, δύο ύπηρέται τοϋ Φαραώ 
('οιοϋτος ήτο ό τίτλος, τόν όποιον έδ:δον είς τούς βασι-
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λεϊς της Α ίγυπτου), το ύ ς  οποίους ό ήγεμών ουτος 
¿ιψ ει ίχ ιΐ οιά τινα εγκλήματα' ό ε ; ήτο ό άρχιοίνο 
του, δηλ. εκείνος οστις είχε χρέος  
οίνον είς τήν τράπεζαν, καί ό άλλος ήτο ό άρχισιτο 
του όποιου τό εργον ήτο νά κατασκευάζη τόν άρτον 
βασιλέως καί τά ζυμαρικά. Συνέβη δέ, ώστε τήν 
νύκτα οί δύο ούτοι δεσμώται νά Γδωσιν Ονειρον, 
ποΐον ό καθείς έξ αυτών, ανήσυχος διά τήν κακήν 
σιν αύτοϋ, ίσπευσε νά διηγηθή είς τόν Ιω σήφ , εί; 
όποιον, διά τήν καλήν διαγωγήν του, ό άρχιδεσμοφί 
«Τχε δώσει τήν επιστασίαν έπί τών άλλων φυλακισμ~

• Ειδον είς τόν ύπνον μου, είπεν ό άρχιοινοχόος, 
ύπήρχεν έμπροσθεν μου άμπελος, εχουσα τρία κλ' 
τά κλίματα ταΰτα έβλάστησαν, έπειτα ήνθησα/ χαί 
λευταΐον τά σταφύλιά των ωρίμασαν* έγώ  έιοψα 
τά  σταφύλια έκεΐνα χαί θλίψας εΐς ποτήριον ίδωχα 
τ ά ς  χεΐρας τοϋ Φαραώ, —  Τοϋτο σημαίνει, άπεκρ' 
’Ιωσήφ, ότι ό βασιλεύς Οά σέ συγχώρηση, κχί θά σέ 
ταστήση πάλιν είς τό πρότερόν σου αξίωμα. ’Αλλά 
παρακαλώ, όταν έπιστρέψης είς τήν αυλήν, ένθυμήβ 
ότι έγώ  πρώτος σου ανήγγειλα τήν καλήν ταύτην ε 
σ ιν. καί παρακά).εσον τόν βασιλέα νά μέ έιβάλη έκ 
φυλακή ; ταύτης, διο'τι είμαι άθώος. ’ Εγώ δε, είπεν 
άρχισιτοποιός είς τόν υιόν τ ο ϋ ’ίακώβ, είοον, ότι έβά 
ζον επί τής κεφαλής τρία κάνιστρα γειεάτα άπό διάοο 
ζυμαρικά, καί τά πετεΐνά τοϋ ουρανού περιπετώντα, % 
τέτρωγον αυτά. Τό όνειρον τοϋτο σημαίνει, τοϋ είπεν 
’ Ιωσήφ τεθλιμμένος, ότι μετά τρεις ημέρας θά τιμωρ 
θής μέ θάνατον, διότι ό Φαραώ Οά σέ κρεμάση είς ξύλ 
καί τά όρνεα θά καταβαίνωσι νά τρώγωσι τάς σάρχ
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©ου* » συνέβαινε δέ συχνά κατά τούς καιρούς εκείνου; 
νά άφήνωσιν άταφα’τά πτώματα τών καταδικαζομένω 
£Ϊ; θάνατον δι’

Ό  Θεός, όστις έπέβλεπεν είς τόν δοϋλόν του Ιω σήφ 
έσυγχώρησεν, ώστε τό πράγμα νά γίνη  όπως τό προεΐ- 
δεν αύτός. Διότι τωόντι μετά παρέλευσιν τριών ημερών, 
ό μέν άρχισιτοποιός έκρεμάσθη, ό δέ άρχιοινοχόος άνέ- 
λαβε πλησίον τοϋ βασιλέως τήν θέσιν του. Ά λ λ ά , καθώς 
συμβαίνει συχνά μεταξύ τών ανθρώπων, οί όποιοι εύτυ- 
νοϋσιν, ό άνθρωπος ούτος ¿λησμόνησε ταχέως τάς ύπο-



rχ έσ ε ις  του π ρ ό ς  τόν ’ Ιωσήφ* δ ιό  κ α ί Ια ε ιν εν  ού το ς  Ι κ -  

:οτε ε ίς  τ ό  δεσμω τήρ ιο -/ δύο ο λ ό κ λ η ρ α  Ι τ η ,  μ ή  δυνάμενος 
νά γ νω σ το π ο ίη σ η  ε ίς  κανένα  τ ή ν  α θ ω ότη τα  του.

•««gteäeaNw.

Ο ΤΙΟΣ TOT ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ'.

Πριν . c i ;  διτ,γηθ», ώ φίλοι οαϊδες, τό κατόπιν περιστατικό'-/, 
)έλω σάς εξηγήσει πρώτον τήν λέξιν ά γ ρ ο ν ό μ ο ς ,  τήν όποιαν α
κούετε μεν πολλάκις, άλλ ' ίσως δέν τήν εννοείτε. Εκείνος ό άν
θρωπος, ό όποιος ενοικιάζει άπό τόν ιδιοκτήτην ή εκμισθώνει ένα 
άγρόν ή υποστατικόν κα ί εργάζεται μόνος, ή δι’ άλλων εργατών, 
δίδει δέ είς τόν ιδιοκτήτην του άγροΟ ή τού υποστατικού εκείνου 
τό συμφωνηβέν ένοικων, αύτός λέγετα ι αγρονόμος.

Κάποιος λοιπόν αγρονόμος είχεν υιόν ονομαζόμενο-/ Απόστολον, 
ό όποιος άντ ί νά πηγαίνη κατ ’ ευθείαν είς τό σχολείο-/, έπερνε τόν 
δρόμον του καθ’ δλον τό μήκος τού υποστατικού, κα ί μετ’ ολίγον 
έγινετο άφαντος* είς δέ τό σχολείο·/ εφθανεν άργά πάντοτε καί 
μέ αναμμένα μάγουλα, διά τούτο κα ί ¿τιμωρείτο άπό τόν διδά
σκαλον. Ό  παιδαγωγός άποκαμύν άπό τάς τιμωρίας χωρίς νά φέ- 
ρη κα ί αποτέλεσμα, έπορεύθη μ ίαν Πέμπτην πρωί πρός τόν πατέρα 
τού παιδός διά νά πληροφσρηθή τήν α ιτ ίαν τής καθημερινής τού 
υιού του βραδύτητας είς τό σχολεϊον. Έ κπλαγείς ό αγρονόμος είς 
τό άκουσμα τούτο, προσκαλεϊ τόν υιόν του, τόν ζητεί, τόν φωνά
ζε ι, άλλ’ ό ’Απόστολο; δέν φαίνεται πούποτε. Έ π ί τέλους φθάνει 
κάθιδρως πολλήν ώραν μετά  τήν άναχώρησιν τού παιδαγωγού κα ί 
έρωτάται πού ήτο. ’Α λλ ’ είς πάσαν έρώτησιν άπεκρίνετο άμετα 
τρέπτως* «Εντούτο ις β ιάζομα ι νά ύπάγω είς τό σχολεϊον.»

Τήν έπαύριον ό ’Απόστολος άπειλούμενος, ότι ήθελε φυλακισθή, 
μετεβη μέν είς τό σχολείο-/ενωρίς, άλλά πολύ σκυθρωπός, καί καθ’ 
δλον τό διάστημα τής παραδόσεως έχω-/ άλλού τόν νοΰν του κα ί 
ό χ ι ε ί; τό μάθημα, έπεπλήχθη πολλάκις. Επειδή  δέ μετ’ ολίγον 
ήρχισε πάλιν τά  συνειθισμε’να του, ό αγρονόμος οδηγηθείς άπό τόν
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καλύφη τό μυστήριον ¿κείνο. Κ α ί κατ' άρχάς μέν έχασεν άπ’ εμ 
πρός του τον Απος*ολον τρέχοντα ώς τήν άςραπήν, ά λλά  τήν επαύ- 

• -p;SV ίτβποϋετήδη είς τό άκρον τοΰ δρόμου, όπόθεν εκείνος διέβαινε, 
καί μόλις τόν είδε·/ έμβαίνοντα είς καλύβην τινά μεμονωμένην, 
είσήλθεν εκεί κατόπιν του’ τό δέ παιδίον ένασχολούμενον είς τό νά 
κενώνη τά  γεμάτα άπό άρτον κα ί καρπούς θυλάκιά του είς τήν έμ- 
προσθέλαν γραίας τινός, όέν έστρεψε διόλου τήν κεφαλήν. Ό  δέ 
πατήρ βλέπων μέ συγκίνησιν τήν αγαθοεργόν εκείνην πραξιν, άνέ- 
κραξεν- «’ Α χ ! αγαπητόν μου τέκνον, έλα νά σέ έναγκαλισθώ!—  
’ λ !  κύριε, τό παιδίον τούτο ε ίνα ι άγγελος, άνέκραξεν ή γραϊα μα - 
θούσα, ότι ό άνθρωπος εκείνος ήτο πατήρ τού ευεργέτου της. ’Αφ’ 
ότου άνεχώρησεν ό μονογενής μου υιός, όστις μ ’ έτρεφεν έργαζόμε- 
νος, τό καλότυχον τούτο παιδίον μού φέρει τήν καθημερινήν μου 
τροφήν. Κ α ί κατ ’ άρχάς μέν δέν ήθελα νά τήν δεχθώ, άλλά  βε- 
βαιώνόν με, ό τ ι ήτο τό περίσσευμα τού γεύματός του κ α ί έξ όσων 
σείς τού έδίδετε, επέμενε τόσον, ώστε δέν ήδυνήθην νά έναντιωθώ 
πλέον. Κ α ί ό μέν Απόστολος νεύων πρός τά  κάτω τούς οφθαλμού; 
έσιώπα* ό δέ πατήρ δάκρυα χαράς χύνων, είπεν· «Επιθυμώ, καθώς 
καί ό υιός μου, νά ευεργετώ. Έάν ¿γνώριζα πρότερον τήν δυστυ
χίαν σου, ήθελα σπευσει νά σέ ανακουφίσω. Έλθέ τώρα εί; τό υπο
στατικόν, κα ί επειδή έχω ανάγκην ανθρώπου νά μού φυλάττ/ι τήν 
οικίαν, όταν ταξειδεύω, θά κάμης Την ¿ργασίαν ταύτην, κα ί τό 
αγαπητόν μου παιδίον θά βλέπγ, πλησίον του τήν γραίαν φίλην του.»

·μΜ 68*9Μ '

Ο ΚΑΣΤΩ1'.

■ Ζώα μαστοφόρα λέγονται όσα έχουσι μαστούς κα ί δέρμα τρ ι
χωτόν γεννώνται δέ ζωντανά κα ί τρέφονται μέ τό γάλα  τής μη- 
*ρός των. Τα  μαστοφόρα ταύτα ζώα διαιρούνται είς τάξεις- μ ία  
δε τδν τάξεων τούτων ονομάζεται ή τ ά ζ ιζ  τώ ν  τ ρ ω χ ζώ ν  ζώων, 
*>; τήν όποιαν άνήκουσιν οί ποντικοί, οί λαγοί, τά  κουνέλι* οί κά-
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στορες χα ί άλλα τοιαύτα ζώα. 'Ονομάζονται δέ τρώ/ται, διότι οί 
1 οδόν :ες τών ζώων τούτων δέν είνα ι επιτήδειοι είς τό νά κοπτωσι
• τήν τροφήν, άλλα  νά τήν ροκανίζωσι μ ε  τούς ?iy> εμπρόσθιους, οί
; όποιοι ονομάζονται τομείς' Ιχουσι δέ κα ί άνά δέκα τραπεζίτας εις

έκάστην σιαγόνα'κυνόδοντατ δέν Ιχουσι παντελώς.
Ο ί κάστορες διακρίνονται έκ πρώτης όψεως άπό τά  λοιπά τρω- 

κτά  ζώα, άπό τήν πλατείαν κα ί ώοειδή ούράν των, ή όποια ε ίνα ι 
σκεπασμένη μέ λέπια ώς τού όψάρίου. °Ολον τό σώμά των είναι 

5 τριχωτόν κα ί χνουδωτόν, ή δέ κεφαλή των σχεδόν τετράγωνος. Ζω-
* σιν είς τάς όχθας τών λιμνών καί ποταμών, κα ί εύρίσκονται είς
3 τήν βόρειο·; 'Αμερικήν, εις τήν βόρειον 'Ασίαν καί είς τά  βορεινά
c μέρη τής Ευρώπης· πρό πάντων δέ είς τόν Καναδά·; ποταμόν τής

’Αμερικής ζώσι κατά κοπάδια, κα ι κατασκευάζουσι κατοικίας μετά 
τοσαΰτης έπιδεξιότητος, ώστε κανέν άλλο τετράποδο·; δέν δύναται 
νά τούς μιμηθή.

Ζώσι κατά κοινωνίας οί κάστορες άπό τής άρχής τοΟ θέρους 
μ έχρ ι τού χειμώνος* συναθροιζόμενοι δέ άπό διάφορα μέρη είς τάς 
όχθας τών ύδάτων, σχηματίζουσι μ ετ ' ολίγον κοπάδιον άπό δια
κόσια ή τριακόσια ζώα. Κ α ί άν τά  υδατα ταΰτα μένωσιν είς 
την αυτήν θέσιν πάντοτε, καθώς τά  ϋδατα τών λιμνών, κτίζουσι 
τας καλύβας των, χωρίς νά κτίσωσιν έμπροσθεν αύτών κανέν πρό
χωμα. 'Εάν όμως τά ύδατα ταΟτα ρεωσι κα ί δύνανται νά ύψούν- 
τα ι κα ί νά καταβαίνωσι, κτίζουσι κατά πρώτον εν πρόχωμα, τό ό
ποιον εΐμπορεϊ νά κρατή τό ύδωρ εω; είς ενα βαθμόν ύψους. Τό 
πρόχωμα τοΟτο έχει συχνάκις μέχρις εκατόν ποδών μήκους, καί 
πάχος προς τήν βάσιν δέκα ή δώδεκα ποδών. Πρός τούτον δέ τόν 
σκοπόν έκλέγουσιν άβαθές τ ι μέρος τοΟ ποταμού. Έάν εις τήν 
όχθην τού ποταμού εύρίσκεται δένδρον μέγα, τό όποιον δύναται νά 
πεση είς τό ύδωρ, προσπαθοΰσι νά τό κόπτωσιν διά νά τό μεταχε -■■· 
σθώσιν ώς τήν καλλιτέραν ύλην τής οικοδομής των.“θθεν συναθροί* 
ζονται ολόγυρα είς τό δένδρο·; πολλοί κάστορες, καί άρχίζουσι νά 
ροκανίζωσιν άδιακόπως τόν φλοιόν .καί τό ξύλον, τά όποια όπερα.·
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γαπώσι' δ ιότι προτιμώσι τόν χλωρόν φλοιόν κ α ί τρυφερόν ξύλον 
άπό πάσαν άλλην τροφήν. Ο’ύτω λοιπόν κατατρώγουσι τήν ρίζαν 
τού δένδρου· κα ί χωρίς άλλο έργαλείον παρά τούς τέσσαρας εμπρό
σθιους όδόντας, τούς όποιους, ώς είπομεν, όνομάζουσι τομείς, κό- 
πτουσι τό δένδρον είς ολίγου καιρού διάστημα κα ί τό ρίπτοοσιν είς 
τόν ποταμόν άφού τό δένδρον τούτο, τό όποιον συνήθως έχε ι περ ί
μετρον ένός ανθρωπίνου σώματος, πεση χαμα ί, πολλοί κάστορες 
έπιχειροϋσι νά ροκανίσωσι τούς κλάδους του κα ί τούς κόψωσι διά 
νά τό καταστήσωσι παντού ομοιόμορφον. Κατά  τό διάστημα τού
το, άλλοι κάστορες διατρέχουσι τάς όχθας τοΟ ποταμού, κόπτουσι 
τεμάχια  ξύλων διαφόρου μεγέθους, τά  πριονίζουσιν είς τό άναγκαϊον 
μέγεθος διά νά τά  κάμωσι πάλους (παλούκια)' κα ί, άφού τά  φερωσι 
μέχρι τών οχθών τού ποταμού, τά  περνώσιν άπό τό ύδωρ, κρατούν
τες αύτά είς τούς όδόντας. Δ ιά τών ξύλων τούτων, τά  οποία εμ- 
πήγουσιν είς τήν γην, κα ί τά όποια συνδέουσι με κλάδους, θετουσι 
τά ξύλινα κα ί ισχυρά θεμέλιά των. Κ α ί ένώ τινές κρατοΰσι τα 
ξύλα σχεδόν καθέτως άλλοι βυθίζονται εις τό ύδωρ, κα ί σκάπτον- 
τες μέ τούς εμπρόσθιους πόδας τρύπαν, θέττονσι τόν πάσσαλον εις 
αύτήν, καί κατόπιν άφοϋ έμπήξωσιν όλους τούς πασσάλους συνδέ- 
ουσιν αυτούς μέ κλάδους δένδρων. Δ ιά νά έμποδίσωσι δέ τό ύδωρ 
άπότοΰνά είσέλθη είς τά χάσματα έπιχρίουσιν αύτάμέ πηλόν διά 
τών εμπρόσθιων ποδών, κα ί μετά ταϋτα κτυπώσι κα ί μυστριζουσιν 
αύτόν μέ τήν ούράν των, τήν όποιαν μεταχειρίζονται ως μυ-< 
στρίον. ("Επεται συνέχεια).

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ Α Ι II Μ ΑΡΙΑ .

Λ ιή γ η μ α .

Έμπορός τ ις τής Γαλλίας μεταβάς ποτε χάριν εμπορικών ύπο-4 
θέσεων είς Βρασιλίαν μετά τής γυναικός του, έκέρδησε πολλά χρή
ματα, κα ί μετά δύο έτη άπεφάσισε νά έπιστρέψη είς τήν Γαλλίαν, 
ένθα έγεννήθη καί είχε·; αποκτήσει δλην του τήν οικογένειαν’ έπε- 
βιβάσθη λοιπόν είς τ ι Γαλλικόν πλοίο·; ακολουθούμενος ύπο τής συ
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ζύγου κ α ί τών δύο τέκνων τοο, υιού κ α ί θυγατρος· κ α ί το μ ε ν  πα ί
διον, εχον ηλικίαν τεσσάρων έτών, ώνομάζετο Ιωάννης· ή δέ Ουγά- 
τηρ μόλις τριετής, εκαλείτο Μ αρία. 'ΑφοΟ διέβησαν τόν ήμισυ δρό
μον, ύψώδη τρ ομ ερ ά  τρικυμία καί ό πρωρεύ; είπεν εΐς τόν πλοίαρ
χον, ότι ήσαν είς μέγαν κίνδυνον, επειδή ό άνεμος τούς  έφερεν είς 
τινας νήσους, όπου άναμφιβόλως τό πλοίόν των θά συνετρίβετο. ‘ Ο 
δυστυχής έμπορος μαΟών τοΟτο, έλαβε μεγάλην σανίδα κα ί έδεσεν 
έπ’ αύτής τήν σύζυγον κα ί τα δύο του τέκνα. ’Ενώ δέ κα ί αύτός ή
το ιμάζε το νά εύρη μέσον νά  σωΟή, κτυπά δυστυχώ; τό πλοΐον είς 
ενα βράχον κα ί συντρίβεται1 Ινεκα δέ τής μεγάλη; τ ρ ικ υ μ ία ς  έ- 
πνίγησαν άπαντες οί έπιβάται. Μόνη ή σανίς έπλεεν ώς πλοιάριον, 
κα ί ό άνεμος  ώΟησεν αύτήν πρός τινα νήσον. Τότε δέ ή  γυνή λύσασα 
τά  σχοινιά, έπροχώρησεν εις τήν νήσον ταύτην μετά τών δύο τέ
κνων της.

Κ α ί πρώτον, καθώς έσώθη, έγονάτισε διά νά  ευχαρίστηση τόν 
θεόν, διότι τήν έσωσεν άπό τόν θάνατον έλυπεΐτο όμως δ ιά  τήν 
στερησιν τοΟ καλοκάγαθου συζύγου της, κα ί φοβούμενη μήπως εις 
τήν νήσον ταύτην φαγωθώσι τά  τέκνα της άπό τά  άγρια θηρία ή 
άποθάνωσιν άπό τήν πείναν, έπροχώρησεν είς τά  ενδότερα κα ί έκεϊ 
ευρε μερικά δένδρα γεμάτα άπό καρπούς, έκ τών οποίων έδωκεν είς 
τά  μικρά της τέκνα καί έφαγε κα ί αύτή. Προχωρήσασα δ’ ευρε 
μέγα δένδρον, τό όποιον ε ίχε  κούφιομα, μέσα είς τό όποιον άπεφά- 
αισε νά άπεράσφ, τήν νύκτα μετά  τών τέκνων της. Τήν δ ’ ακόλου
θον ημέραν έπροχώρησεν όσον ήδύνατο κα ί καθ’ όδόν ευρε φωλεάν 
πτηνών, τών οποίων τά  αύγά έπήρε. Βλέπουσα δ ότι είς τήν νή
σον ταύτην δέν ύπήοχον ούτε κακοί άνθρωποι ούτε θηρία, ¿δόξασε 
τον θεόν κα ί άπεφάσισε νά καταδάλη πάσαν προσπάθειαν διά νά 
άναθρέψη τά  τέκνα της. ’Εκ τοΟ ναυαγίου έσωσεν έν Εύαγγέλιον 
κα ί μ ίαν  Σΰνοψιν, τά  όποϊα έκράτει επάνω της, διότι τά  μετεχει- 
ρίζετο είς τό νά  διδάσκη τά  τέκνα της τήν άνάγνωσιν κα ί τήν λα 
τρείαν τοΟ θεού. 'Ο υιός της Ιωάννης, καί ή κόρη της Μαρία, τήν 
ήρώτων, «Μήτέρ μου, που είνα ι ό πατήρ μας: Δ ιατ ι μάς εστειλεν
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«Τέκνα μου, άπεκρίνετο είς αύτά ή δυστυχής μήτηρ κλαίουσα. 
'Ο  πατήρ σας μετέβη είς τόν ουρανόν, ά λλ ’ έχετε άλλον πατέρα, 
τόν θεόν καί μόλον ότι δέν τόν βλέπομεν. Αύτός μάς πέμπει τούς 
καρπούς καί τά  αύγά, αύτός φροντίζει δε’ ημάς. Αύτόν πρέπει να 
άγαπώμεν εξ όλης ψυχή; κα ί καρδίας. Τ ά  πα ιδ ία  έμαθον νά άνα- 
γινώσκωσι, κα ί τότε μετά χαράς έμαθον άπ’ έξω, όσα έμπεριείχον 
τά  β ιβλία των καί περί αύτών ώμίλουν όλην τήν ημέραν τά  καλά 
εκείνα παιδία, φερόμενα μέ μεγάλην υποταγήν πρός τήν μητέ
ρα των.

Μετά παρέλευσιν δύο έτών, ή μήτηρ των ήσθένησε βαρέως, καί 
επειδή ένόησεν, ότι έμελλε νά άποθάνη, ήσθάνετο τήν μεγαλειτέ- 
ραν λύπην, διότι έσυλλογίζετο πώς ήθελον μένει μόνα τά  δυστυχή 
τέκνα της. ’ Α λλ ’ έπ ί τέλους έπαρηγορήθη διότι ήξευρεν, ότι ό πα
νάγαθος θεός θέλει φροντίσει περί αύτών. Έ κε ιτο  δέ εντός τοΟ 
κουφώματος τού δένδρου, κα ί τά δύο παιδία, άφ’ ού ήσθένησεν αϋ
τη, έκάθηντο πάντοτε πλησίον της κα ί τήν υπηρετούν είς ό,τι έ- 
χρειάζετο. Τήν τελευταίαν ημέραν τής ζωής της τά κατεφίλησε 
κα ί είπεν είς αύτά' «Μετ’ ολίγον αποθνήσκω, άγαπητά μου τέκνα, 
»κα ί δέν θά έχετε πλέον μητέρα, άλλά μή λυπήσθε, διότι Οά έχετε 
»τόν θεόν, όστις πάντοτε θέλει φροντίζει διά σάς, ώς κα ί πρότερον. 
»Αύτός βλέπει όσα πράττετε' μή παύητε νά προσεύχησθε πρός 
»Αύτόν καθ' ημέραν. Αγαπητέ μου 'Ιωάννη, πρόσεχε τήν αδελφήν 
»σου Μαρίαν, μή τήν έπιπλήττης, μή τήν δείρης ποτέ- ώς μεγα- 
»λείτερος πήγαινε νά εδρίσκης καρπούς κα ί αύγά δι’ αύτήν.» II- 
θέλησε νά είπη τ ι  καί είς τήν Μαρίαν, άλλά  δέν έλαβε καιρόν, 
κα ί έξέβαλε τόν τελευταϊον στεναγμόν είς τάς άγκάλας αύτών.

Τά δυστυχή ταϋτα ορφανά δέν ¿νόησαν, ότι ή μήτηρ των άπέ- 
θανε, δ ιότι δέν έγνώριζον τ ί έστι θάνατος. ’Ενόμισαν λοιπόν, ότι 
έκοιμήθη καί δέν έτόλμων νά Οορυβήσωσι, φοβούμενα μήπως τήν 
έξυπνήσωσι. Τήν ακόλουθον ημέραν ήπόρησαν βλέποντα πώς ή μή··.



τηρ των άχυμη έκοιμάτο. Τήν έσυρον άπό τόν βραχίονα κα ι ε
πειδή δέν άπεκρίνετο, έξε'λαβον ότι ήτο θυμωμένη κατ ’ αύτών. 
Τότε ήρχισαν νά κλαίωσι κα ί νά τή ζητώσι συγχώρησιν, υποσχό
μενα νά ήναι άλλοτε φρονιμώτερα. Αλλ ’ είς μάτην ! ! ! . . .  ή δυ
στυχής μήτηρ των δέν άπεκρίνετο. ΤοΟτο δ’ έγένετο καθ’ εκάστην, 
μέχρις ου τό σώμα ήρχισε νάφθείρηται. Πρωίαν τινά ή Μαρία, 
πλησιάσασα περισσότερον, έφώνησε πρός τόν Τωάννην. —  'Α χ  
άδελφέ μου! σκώληκες τρώγουσι τήν δυστυχή μητέρα μ  ας* Ιλα  νά 
μέ βοηθήσφς νά τούς έκβάλωμεν. Ό  ’Ιωάννης προθύμως έπλη- 
σίασεν, άλλ ’ ό νεκρός εξέβαλε δυσωδίαν πολλήν, κα ί ώς έκ τούτου 
ήναγκάσθησαν καί οί δύο νά άπομακρυνθώσι.

Τά καλά ταυ τα παιδία ουδέποτε έπαυσαν προσευχο'μενα καί ά- 
ναγινώσκοντα τά β ιβλία των καθώς τοϊς παρήγγειλεν ή μήτηρ 
των. « Ενθυμούμαι ότε ήμην μικρός, έλεγεν ό ’Ιωάννης μ ίαν ημέ
ραν είς τήν Μαρίαν, ότι ήμην εΐ; τινα χώραν, είς τήν όποιαν ύ- 
πήρχον μεγάλα ι οίκίαι κα ί πολλοί άνθρωποι, ότι είχομεν πολλούς 
ύπηρέτας κα ί λαμπρά φορέματα. Ενθυμούμαι, άδελφή μου Μαρία, 
ό τ ι ό πατήρ μάς έβαλεν αίφνης εντός οικίας, ή όποία εύρίσκετο επί 
τής θαλάσσης κα ί έπειτα μάς έδεσεν επ ί μ ιας σανίδος κα ί αύτός 
κατέβη είς τό βάθος τής θαλάσσης, όπόθεν δέν επανήλθε πλέον.» —  
Παράξενον μο ί φαίνεται τούτο άπεκριθη ή Μαρία, ά λλ ’ άφ’ ού 
συνέβη, φαίνεται ότι τό ήθελεν ό Θεός, διότι αύτός ε ίνα ι παντο
δύναμος. Α . ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ("Επεται συνέχεια).

Α ί συνδρομαί πεμπονται δ ιά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άπαδείξεω; τού ίδίου έκδοτου.

Α ί συνδρομαί έν Κωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τώ Κυρίω Α. 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.
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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Ό  Μικρός Περικλής κα ί τό πλανώμενον φως.— 2. Σοφία Γερ
μανού. —  3. Ο  ’Ιωσήφ έν Αιγύπτιο μετά εικονογραφίας. — 4. Ό  
υίος τοΰ άγρονομου.·— 3. Ό  Κάστωρ.—  6. ’Ιωάννης κα ί Τι Μαρία 
(διήγημα).

ΤΪΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΓ ΛΕΣΧΗΣ.


