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Ινατά τόν καιρόν ¿κείνον συνέβη, ώστε ό ίδιος φ®.
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τ«ς χατέφαγον. Έξυπνήσας έκ τής ταραχής, έπρόσθεσεν

νά έξηγήση. Ό  δέ βασιλεύς τόσον ανήσυχος ήτο έπί 
λά ς εβδομάδας διά τό όνειρον αύτό, ώστε δέν επαυοι 
συνδιαλέγηται περί αύτοϋ μέ όσους τόν έπλησίαζον, 
πίζων ότι κάποιος έξ αύτών ήθελε τόν καθησυχάσει.

Έ νώ  δέ πρωίαν τ ι νά έοαίνετο ετι μάλλον άνήση 
παρά τό σύνηΟες συλλογιζόμενος τό όνειρον του, ό 
χιοινοχόος ένθυμηθείς έπί τέλους τόν Ίωσή®, άπεοά4 
νά λαλήση περί αύτοϋ είς τόν βασιλέα, καί άφοϋ έ·ρ4ι 
στοποίησεν είς αύτόν πώς εξήγησε τό ίδικόν του ονειρ 
τό όποιον εΐοεν εις τό δεσμωτήριον νέος τ ις δούλος

τοωσαν
τούς καλούς καί εκλεκτούς.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό Ίωσή® μέ μετριοφρο
σύνην, εάν σοϋ έξηγήσω τό όνειρον τοϋτο, δέν προέρ
χεται άπό τήν ιδίαν μου σοφίαν, ά λλ ’  άπό τήν σοφίαν, 
τήν οποίαν ό Θεός τοϋ ’Αβραάμ ηύδόχησε νά μοϋ έμ
πνευση. Τά δύο όνειρα έχουσι μίαν χαί τήν αύτήν έξήγη- 
σιν. Αί επτά παχειαι αγελάδες, καί οί επτά άστάχυες οί 
μεστοί,είναι έπτά έτη μεγίς-ης ευφορίας· αί δέ έπτά αγελά
δες αί κάτισχνοι, καί οί έπτά άστάχυες οίξηροί κα ίάνε- 
μόοΟοροι, είναι έπτά έτη φοβερού λιμού (πείνας), ό όποιος

παρ’ αύτοϋ κατάλληλον έξήγησιν.
« Όνειρεύθην, εΐπεν ό βασιλεύς, ότι ήμην είς 4  

όχθην τοϋ ποταμού Νείλου, πλησίον λιβαδίου τερ^6* 
όπου Ιβοσκον έπτά αγελάδες παχειαι καί τόσον ώρ«·5!  
ώστε εύχαριστουμην νά τάς βλέπω· αίφνης βλέπω, 
εξέρχονται άπό τόν ποταμόν άλλα ι έπτά αγελάδες **| 
τισχνοι, αί όποιαι ώρμησαν επάνω ε(ς τάς πρώτας **

ένός δούλου ήκουσε τοιούτους λόγους, είπεν εις τόν Ί ω - 
οηφ. « ’Επειδή ό θεός σοϋ έφανέοωσεν όλα ταϋτα, καί 
δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος φρονιμώτερός σου, σέ επι
φορτίζω νά συνάθροισης τόν άναγκαΐον σίτον διά νά χρη- 
Φμεύση είς τόν λαόν μου έν καιρώ τής τρομερδς μάστι- 
οτίγος. Είς τό έξης όλος ό λαός μου Οά ύπακούη εις σέ, 
°πως υπακούει καί είς εμέ, καί μόνον κατά τόν βασιλι-



χόν Ορόν ον έγώ  θά 9ju.au ανώτερος σου. » Ταΰτα είπών ό 
Φαραώ έξέβαλεν άπό τόν δάκτυλόν του χρυσοΰν δακτυ- 
λίδιον, τό όποιον ήτο σύμβολον τή ς βασιλείας του, καί 
τό έπέρασεν είς του Ίωσή© τόν δάκτυλον, τόν ένέδυσε 
στολήν βυσσίνην, χαΐ τόν τράχηλόν του περιέβαλε μέ 
χρυσοΰν περιδέραιον, καί άνεβίβασεν αύτόν είς τήν δεν- 
τέραν  του άμαξαν, καί χήρυξ έμπροσθεν αύτοΟ προπο- 
ρευόμενος περιήρχετο δλην τήν Α ίγυπτον, χαί έχήρυττιν 
αύτόν δεύτερον άρχοντα χαί σωτήρα τής γής Αίγύπτου. 
Έδωκε δέ είς τόν ’Ιωσήφ διά γυναίκα τήν θυγατέρα τοΟ 
Πετεφρή, τοΰ ίερέως τής ’Η λιουπόλεως, έκ τής οποίας 
απέκτησε δύο υιούς, τόν Μανασσήν, καίΈ φραίμ .

Έκτοτε, παιδία μου, 6 ’Ιωσήφ υψωθείς είς τόσον με- 
γάλα ς τ ιμ ά ς  διά  τής εΰνοίας του ήγεμόνος εκείνου, ήθί- 
λησε νά δείξη καί αύτός, ότι ήτο άξιος τοιούτων τιμών 
διά τής φρονήσεώς του. Έ κτισε λοιπόν μεγάλας άποθή- 
κας, τάς οποίας Ιγέμισεν άπό τόν σίτον, τόν όποιον έσύ- 
ναξεν άπό τά διάφορα  μέρη τής Α ίγύπτου, ή όποια εί
ναι είς τών εύφορωτέρων τόπων τοΰ κόσμου. Έ ν τούτοι; 
παρήλθον τά έπτά Ιτη τ ή ; εύθηνίας, καί ήρχισαν τά έπτά 
Ιτη τοΰ λιμού είς δλην τήν γή ν ,ίχ α ί ή Α ίγυπτος ¿στε
ρείτο άρτου.

Τότε ό ’Ιωσήφ ήνοιξε τούς σιτοβολώνας καί έπώλει 
σίτον είς τούς ανθρώπους, καί ενώ σκληρά σιτοδεία κατε- 
μάστιζε τήν γήν, ή Α ίγυπτος μόνη διά τής φρονήσεω; 
τοΰ Ίωσή© εύρίσκετο διαρκώς είς αφθονίαν.

Ή  ιστορία αύτη δέν σας φαίνεται έκπληκτικωτέρα άπό 
δσας δύναταί τ ις ν’ άκούση, καί δέν θαυμάζετε, χαθώ; 
και έγώ , διά πόσων δοκιμασιών ήθέλησεν ό Θεός νά άνυ- 
ψώση τόν Ίωσή© εις τόσον υψηλόν άξιω μα ; Έπωλήθ^

¿ιιό τούς άδίλφούς του ώ ς δούλος, έκατηγορήθη α ία - 
χρως άπό τήν γυναίκα τοΰ Πετεφρή, ¿¡όριφθη είς τό δε- 
βμωτήριον ώ ς κακούργος, ά λ λ ’ ή θεία πρόνο ια  ¿συγχώ 
ρησε νά ύποφέρη ό ’Ιωσήφ τόσας δυστυχίας, διά νά άνα -  
λάμψη περισσότερον ή άθωότης του* συγχρόνως όμως 
ηύδόκησεν ό Θεός νά έκπληροΰνταί καί αί ύποσχέσεις, 
τάς όποιας Ιδωκεν είς τόν ’Αβραάμ, διότι έπίτηδες μετε- 
χειρίσθη τόν Ιω σήφ  ώς δργανον διά νά έκβάλη τήν οι
κογένειαν τοΰ Ιακώβ άπό τήν άφάνειάν τη ς, καί νά τήν 
χαταστήση ίσχυράν εις τούς όφθαλμούς τών εθνών.

Ι| .3Η »Ι
Ο Μ ΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ Α Ι  ΤΟ ΠΑΑΝΩΜΕΝΟΝ ΦΩΣ. 

(συνέχεια κα ί τέλος).

Είδες, Περίκλεις, οτι την φωτίαν εκείνην, τήν οποίαν ένόμισας 
φάντασμα, ήναψαν άνθρωποι, άλλά  κα ί έάν δέν τήν ήναπτον άν
θρωποι, ήθελες στοχασθή, οτι τώ δντι ήτο φάντασμα;

—  Νομίζω, πάτερ.
—  Ό χ ι,  τέκνον μου, φαντάσματα, ώς κα ί προηγουμένως σοΟ 

εΐπον, δέν ΰπάρχουσιν· δ,τι δέ γίνεται εις τήν γήν κα ί είς τήν ατμό
σφαιραν, προέρχεται άπό α ιτ ίαν  τινά, τήν οποίαν οί αμαθείς δέν 
γνωρίζουσιν, άλλ ' έγώ, Περίκλεις, θά προσπαθήσω νά σοΟ δώσω ιδέαν 
τινά περί τώνφαινομένων αύτών φώτων έν καιρώ νυκτός είς μέρη,όπου 
δεν είναι δυνατόν νά ύπάρχωσιν ■ άνθρωποι διά ν’ άνάψωσ: φωτίαν.

—  Ναι, πάτερ μου, πολύ επιθυμώ νά μάθω τ ί πράγματα είναι 
αύταί α ί φωτίαι, α ί όποϊαι περιπατοΰσι, διότι κα ί προχθές άκομη 
τό εσπέρας, ένώ διεβαίνομεν άπό τόν βάλτον τοΟ χιορίου μέ τόν έ- 
ζάδελφόν μου ’Αντώνιον, είδομεν τοιαύτας φωτίας κα ί έφοβή- 
θημεν.

—  Ίΐξευρε, Περίκλεις, οτι όπου σήπονται φυτά, ώς είς τούς 
βϊλτώδεις τόπους, είς τούς δασώδεις, ή είς τούς υγρούς, κα ί οπου 
«ήπονται ζώα, καθώς είς τά  πεδία τής μάχης, είς τά  νεκροταφεία
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κλπ. έκεϊ γεννώνται δύο αέρια, έκ τών οπο ίω ν  τό έν ονομάζεται 
φώσφορος, με τό όποιον κατκσκευάζουσι τά γνωστά σας φωσφορικά 
ξυλάρια ί, σ π ίρ τα , κ α ί τό άλλο ονομάζεται ύδρογο’νον, τό όποιον εί
ναι πολλά έλαφρόν κα ί φλέγεται εύκόλως είς τόν άέρα, διά τούτο 
κα ί ώνομάζετο προ'τερον φλογιστός άήρ· τήν σήμερον δέ καλείται 
υδρογόνο·/, διότι αύτό είνα ι έν έκ τών δύο συστατικών τοϋ υδατος.

Τά φώσφορον καί τό ύδρογόνον αύτό ή ό φλογιστός αήρ ένούμενα 
άνάπτουσι μόνα των ε ί; τόν άέρα- κα ί επειδή, ώς εΐπομεν, ό φλο- 
γιστός άήρ είνα ι έλαφρός κα ί κ ινε ίτα ι εις τήν έλαχίστην πνοήν τοϋ 
ανέμου, τά φώτα τά όποια γεννώνται άπό τήν ένωσιν τών είρημένων 
αερίων πλανώνται άπό τόπου είς τόπον κα ί δ ιά τούτο τ ά  ώνόμαση 
πλανώμενα φώτα.

’Λλλά, πάτερ, έάν δέν ήσαν βορκόλακες, δ ια τ ί μάς παρηκολοΰ- 
Οουν όπισθεν, ενώ έφεύγομεν φοβηθέντες εγώ κα ί ό ’Αντώνιος; ήδύ- 
ναντο νά κινώνται έδώ κα ί έκεϊ, καθώς λέγεις, ό χ ι όμως κα ί νά μίς 
παρακρλουθώσιν.

'Ω !  παιδίον μου, τόσον πολύ σου ένετυπώθη ή  ιδέα τών βορκο- 
λάκων είς τόν νοΟν σου, ώστε δέν είμπορείς νά τήν εξάλειψης. Σο3 
είπα, Πεοίκλεις, ότι τό ύδρογόνον ε ίνα ι πολύ έλαφρόν αέριον μάθε 
δέ ότι, όστις τρέχει σχηματίζε ι όπισθεν του ρεύμα άέρος· αύτό τό 
ρεύμα ελκύει τό πλανώμενον φώς, κα ί διά τούτο όσον τρέχει τι; 
τόσον παρακολοοθείται ύπ' αύτοΟ τού φωτός· άλλ’ έάν έδοκιμάζετε 
νά στραφήτε κ α ί νά διώξητε αύτό τό αέριον, ήθέλετε ϊδεί, ότι πα- 
ρευθύς ήθελε φεύγει άπ’ εμπρός σας διά τήν ίδιαν αιτίαν, δηλαδή, 
τρέχοντες κατ' εύθεϊαν επάνω του, ήθέλετε σχηματίσει έμπροσθεν 
σας ρεύμα άέρος, τό όποιον ήθελε σπρώχνει τό έλαφρόν έκείνο αέρι
ον, τό όποιον σείς ένομίσατε βορκόλακα. Τώρα, νομίζω, ¿κατάλαβε» 
Περίκλεις, τ ί είναι τά  πλανώμενα φώτα.

—  Τό ¿κατάλαβα πολύ καλά, ζήτω ή επιστήμη! άνέκοαζενο 
Περικλής άναλαβών θάρρος, καί Οά προσπαθήσω νά μάθω τήν φυσι
κήν, πάτερ, είς τά  πέντε δάκτυλα διά νά γνωρίζω τά θαυμάσια τϊ,ί 
φύσεως κα ί νά δοξάζω έν πεποιθήσει τόν Θεόν, όστις έκαμεν ο λ*
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τα  πραγματα μ :  τόσην σοφίαν.

¡Ι,ζ ¿γαπητόν μου τέκνον, άλλα  διά νά έννοή κανείς τήν φυ- 
φέπει νά μάθη πρότερον αρκετά γράμματα, ένώ σύ έως τώ- 

πολλά- ολίγον έπιμελείσαι είς τά  μαθήματα σου.
Μ  υπόσχομαι, πάτερ, νά έπιμεληθώ είς τό έξης- καί τωόντι με- 
&  έτος ό μικρός Περικλής έτελείωσε τά  μαθήματα τού άλλη- 

,τικού σχολείου' ό δέ πατήρ βλέπων τόν ζήλόν του έστει- 
αΰτόν είς έν Ελληνικόν σχολείον, τό όποιον άπείχε τρεις ώρας 
άντής οικίας του, προστατευόμενον άπό τίνα Οείόν του, άδελ- 
&αδή τής μητρός του. Κ α τ ’ έτος έπροβιβάζετο άπό τάξεω; 

ή ταξιν μέ τόν βαθμόν άριστα, κα ί μετα παρέλευσιν τριών έτών 
¡«ή καί τά μαθήματα τού Σχολαρχείου. Μεταβάς δέ εις τό γυ- 

ρνίσιοντόσην πρόοδον έκαμεν εις τά μαθήματα, έξαιρέτω; δέεις τήν 
ήν, ώστε όλοι οί συμμαθηταί του τόν έθαύμαζον κα ί συνέρρεον 

*»; αύτόν διά νά τούς λύη τάς απορίας τω ν  κ α ί αύτοί δέ ο ί δ ιδά- 
[«ιλοιτόν έθαύμαζον διά τήν προκοπήν του. 'Οσάκις δέ συνομιλώ·; 
μέ άπλοΟς ανθρώπους είίρισκε περίστασιν, έπροσπάθει νά έξηγή είς 

κανέν φυσικόν φαινόμενου καί πολλούς εξέβαλε άπό τήν 

ελανην των.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό μικρός μας Περικλής, δ όποιο; πρότερον 

,*  ήθελε νά μάθη γράμματα, κα ί έπίστευε πολλάς δεισιδαιμονίας, 
ιέεεφάσισε κα ί έγεινε τό καλλίτερο·; παιδίον του χωρίου του, κα ί 

;ϊτο άπό όλους τούς άνθρώπους.
Προσπαθήσετε κα ί σείς, μικροί μου φίλοι, νά μιμηθήτε τόν καλόν 

μι; Περικλή, διά νά έπαινήσθε άπό όλους, γενόμενοι ωφέλιμοι καί
εαυτούς καί εις τήν κοινωνίαν, οί δέ γονείς σας βλέποντέ; σας 

*» ώφραίνωνται. Π. Φιλιππίδης.

ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡΟΣ.

Έσπε ραν τινά βροχεράν κα ί μελαγχολικήν κατά τό έτος 174!) 
I 'κκιτριετές τ ι  παιδίον έθετε τήν τρέμουσαν χείρά του είς τόν κώ- 
I -τής Ούρας μ ιας οικίας, διά νά τού άνοίξωσι κα ί είσέλθη είς 
| ' I I  οικία α’ύτη έκειτο είς τήν κεντρικωτέραν Οεσιν τοϋ πολυ-
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χνίου Μονϊιδιίρου τής Γαλλίας, καί ήτο ενός φαρμακοποιού,« 

μαζομένη *ή οικία τοΟ καταραμένου χρυσίου,» εξ αίτιας τής £| , 

λυκτής φιλαργυρίας τοΟ οΐκοδεσποτου.

'Ο οικοδεσπότης ουτος ώνομάζετο Λομβαρδός κα ί δικαίως ¿, 
έλκύσει εναντίον του την γενικήν αποστροφήν των συμπολιτών 
Δ ιότι ενώ ήτο πλουσιώτατος, κατεβιβρώσκετο άκαταπαύστως ο 
τήν δίψαν τοΟ χρυσίου' κα ι άφ’ ότου άρχισε νά πλουτή έλέ 
περί αύτοΰ παράδοξα πράγματα. Τόσον δέ φιλάργυρος ήτο, ύ: 

άν κα ί προ ένός έτους δέν είχε μαθητήν εις τό φαρμακεΐόν του 
εδοισκε τοιοΟτον διά νά τον βοηθή εις τήν κατασκευήν των ίατρι

'Εν τούτοις έ κύριος Λομβάρδος ήτο ό πρώτος χημικός 
επαρχίας.

Τό παιδίον τό όποιον ΐστατο εις τήν θύραν του, ώς προε 
έδίστασε πρός στιγμήν, έπειτα αίφνης συναθροίσας όλον του 
θάρρος, είσηλθε ταχέως κα ί ένεχείρισεν εις τον φαρμακοποκ« 
πλ,ωμένον τ ι χαρτίον.

«  "Ο ,τι είναι γραμμένον εις αύτά τό χαρτίον μοΟ χρειάζεται ι 
τη ν  τήν στιγμήν, είπε τό παιδίον μέ τρέμουσαν φωνήν, άλλα τ 

τ η ν  τήν σ τιγμ ή ν, καταλαμβάνετε! διότι πρόκειται νά σωθή ή 
τηρ μου, ή όποια άποθνήσκει. .  . .

—  Τ ο  ιατρικόν, τό όποιον μοΟ ζη τε ί: είναι ένεργιτικώτατον, 

πεκρίθη ό φαρμακοποιός, ά λλ ' είναι άκριβώτατον· τ ιμ ά τα ι εν /» 

σονν λουδοβίκιον (2 2  δραχμάς).

—  *Εν χρυσόνν λουδοβίκιον! . . . άνεφώνησε τό δυστυχές 

δίον· ά λλ ’ ήξεύρετε πολύ καλά, ότι άφ' οτου άπέθανεν ό πατήρ ρ 

η δυστυχία έμβήκεν εις τήν οικίαν μας.

—  Τοΰτο δέν άποβλέπει εμέ, μικρέ μου φίλε, είπεν ό κι* 

Λομβάρδος σπρώχνιον μετά περιφρονήσεως τό χαρτίον.

—  Λοιπόν, δεν ηκουσας, κύριε, οτι ή μήτηο μου θά άποίτ 
εάν δέν τής φέρω τό ιατρικόν τοΟτο, ανέκραξε τό παιδίον συ' 
τάς χείρας διά νά δώση περισσότερα·/ δύναμιν εις τήν παοάκλ' 
του. Α λλ ’ ό ελεεινός εκείνος φαρμακοποιός έμεινεν άπαΟέστατος
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Π Α ΡΜ Ε Ν ΤΙΕΡΟ Σ .

αΛοιπόν! θά σοΟ'πληρώσω τό  ιατρικόν σου άκριβώτερα παρ’ ό
σον αξίζει- ζητείς μαθητήν' ήξεύρω ν’ άναγινώσκω, νά γράφω και 

ν’ αριθμώ' Οεοάπευσον τήν μητέρα μου, δίδε εί; αύτήν παν, απο

Τότε τό δυστυχές παιδίον άνυψώσαν τους οφθαλμούς ποός τον 
ούρανόν, ώς διά νά ζητήση βοήθειαν, έφάνη οτι έλαβε θείαν εμ- 
*νευσιν άναμφιβόλως' διότι έπαναφέρον παρευθύς το βλέμμα του 
έπίτοΟ διεστραμμένου εκείνου ανθρώπου, είπε'

—  345 —



τό όποϊον έχει ανάγκην είς τήν παρούσαν της κατάστασιν, κα ί ιδού 
έγώ ε ίμα ι είς τήν εξουσίαν σου. Θά ήμα ι μαθητής σου* οσον σκλη- 
ρώς κα ί άν μέ μεταχείρ ισής, δέν θά παραπονεθώ- μάλιστα, άν ή 
χρεία τό καλέση θέλω τρώγει μαΟρον μο'νον άρτον. . . .  Θά έργά- 
ζωμα ι ημέραν καί νύκτα, εάν τό άπαιτής, καί θά σοΟ ήμα ι πάλιν 
ευγνώμων διά τήν σωτηρίαν τής μητρός μου! »

Ο κύριος Λομβάρδος δέν ήμπόρεσε βέβαια ν' απόρριψη κα ί τήν επ ι
κερδή ταύτην πρότασιν, καί έδωκε τά ιατρικόν, επεμελήθηδε κα ί έθε- 
ράπευσετήν μητέρα, κα ί έλαβε τόν ΑυγουστίνονΠαρμεντιέρον (ούτως 
ώνομάζετο τό φιλόστοργον παιδίον) μαθητήν, ή μάλλον δοΟλόν τον 
αργυρώνυτον.

Τό παιδίον άν κα ί έτρεφετο κακώς, κα ί ένεδύετο άθλίως, άν καί 
ήτο άποκαμωμένον έκ τού κο'που, κα ί ΰπέκειτο είς τά; άδιακόπου; 
ιδιοτροπίας τοΟ γέροντος φιλάργυρου, δέν άπηύδησεν οΰδέ στιγμήν 
είς τό νά έκπληροΐ τό σκληρόν έργον, τό όποιον άνεδέχθη. ’Α λλ ' ό 
Θεο'ς, οστις ανταμείβει πάντοτε τήν αρετήν, βλέπων τήν υπομονήν 
τού Παρμεντιέρον εις τάς σκληράς δοκιμασίας τοΟ τυράννου εκείνου 
κυρίου του, τόν έφώτισε κα ί έμαθε τήν επιστήμην εκείνην, ή όποια 
τόν ¿δόξασε κατόπιν. Επειδή  δε έπαθε πολλά, ηξευρε νά φροντίζη 
κα ι περι τών παθημάτων τών άλλων, κα ί επειδή έγνώριζε τήν δυ- 
στυχιαν, εΐργάζετο διά ν ’ άνακουφίζη τούς δυστυχείς, καί τοιουτο
τρόπως έγένετο ό ευεργέτης τής άνθρωπότητος.

Μ ετα  παρελευσιν πολλών ετών άπέθανεν ή μήτηρ κα ί ό κύριός 
του Λομβάρδος- ό δέ νεανίας, τό μέν βαλάντιον έχων άδειον, τήν 
δέ καρδίαν γεμάτην άπό ελπίδας, έπήρε τόν δρόμον πρό; τά Πα
ρίσια, τήν πρωτεύουσαν τής Γαλλίας, διά νά ζητήση θέσιν. Ευθύς 
αφού έφθασεν εκεί, τόν ύπεδέχθησαν καλώς οί έπιστήμονες, διότι ή 
συγκινητική ιστορία, τήν όποιαν σάς διηγήθην, ε ίχε φθάσει είς τά 
Παρίσια πολύ προτερον αυτού. Όθεν τόν έστειλαν ώς βοηθόν φαρ
μακοποιόν είς τήν ’Λνοβέρην πόλιν Γερμανικήν, όπου υπήρχε στρα
τός Γαλλικός πολεμών κατά τών Αγγλων κα ί Γερμανών είς τόν 
πόλεμον τόν λεγόμενόν επταετή. Φαντασθήτε πόσον εύχαριστήθη 
ό καλός μας Παρμεντιέρος έκ τής θέσεως ταύτης.
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Κα ί τοσαύτη μέν ήτο ή άφοσίωσίς του διά νά συντρεχη τους 
στρατιώτας, ώστε κατήντησε νά προχωρή κα ί έως πλησίον τών κα 
νονιών τοΟ εχθρού, δι’ ό κα ί μ ίαν τών ημερών τον εφερον βαρεως 
πληγωμένον είς τό νοσοκομεϊον τοΟ στρατοπέδου. Αλλ ή νεαρα 
του ήληκία καί ή ισχυρά του κράσις, ενωθείσαι μέ τάς περιποιήσεις, 
τάς οποίας τώ έχορήγησαν, τόν έσωσαν- δι δ κα ί ¿πανέλαβε την 
υπηρεσίαν του μέ διπλάσιο·/ ζήλον. "Εν τουτοις τετράκις συλλη- 
φθείς αιχμάλωτος, τετράκις έξηγοράσθη υπό τών ϋπεραγαπώντων 
αύτόν αρχηγών τον δι’ ανταλλαγής άλλων αιχμαλώτων- άλλ  ήχ- 
μαλωτίσθη κα ί πάλιν . . . .  κα ί τώρα πλέον δέν ήθέλησε νά έπι- 
στρέψη παρευθύς. Δ ιότι χάριν τής επιστήμης, εύχαριστήθη νά μείνη 
εις τήν εξορίαν. . . .

(Έ πετα ι συνέχεια)

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ Ι Π ΜΑΡΙΑ.
Α ι  ή  γ  η  μ  α .

(συνέχεια κα ί τέλος ίδε προηγούμενου φύλλον).

Ημέραν τινά ένώ έκάθηντο είς τό παραθαλάσσιον τά δύο παιδια, 
ειδον λέμβον ή όποια έφερε πολλούς μαύρους ανθρώπους.‘II Μαρία εφο- 
βήθη κα ί ήθέλησε νά φύγη, άλλ’ ό Ιωάννης τήν ένεθάρρυνε λέγων- 
αΔ ιατίνά φύγωμεν αδελφή μου- δέν είξεύρεις, οτι ό θεός είνα ι βοηθος 
μας; τ ί έχομεννάφοβηθώμεν;» Ο ί μαύροι εξελθοντες απο την λέμβον, 
έθαύμασαν ιδόντες τά  παιδία ταΟτα- επλησιασαν κα ι τά  π^ριεκυ- 
κλωσαν, το ί; ώμίλουν, άλλά δέν συνεννοούντο, επειδή ούτε οι μαύ
ροι έγνώριζον τήν γλώσσαν τών παιδιών, ούτε τά  πα ιδ ια  τήν τών 
μαύρων. ‘Ο ’Ιωάννης ώδήγησε τού; αγρ ίο υ ; τούτους εις τόν τό 
πον, δπου έκειντο τά  όστά τής μητρός των, κα ί διηγήθη πώς αΰτη 
άπέθανεν, άλλ ’ οί μαύροι ούδέν ένόησαν. Έ π ί τέλους έδειξαν εις αύ- 
τά τήν λέμβον των κα ί διά νεύματος τά  προσεκάλεσαν νά έμβωσι. 
— Φοβούμαι, φοβούμαι, ελεγεν ή Μαρία, τούς ανθρώπους τούτους, 
’Ιωάννη μου!—  Μή φοβήσαι, άδελφή μου, ό πατήρ μας ειχεν ίιπη- 
ρέτας τοιούτους, καί, ίσως έπιστοέψας άπό τό βάθος τής θαλασ-
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σης τούς έστειλε δ ιά  νά μάς ευρωσιν’ έμβχ λοιπόν, κα ί μ ή  φοδή- 
σαι. Είσήλθον λοιπόν εις την λέμβον, κα ί μετ’ ολίγον έφθασαν εϊς 

τ ινα  νήσον κειμένην έκεϊ πλησίον κα ί κατοικουμένην άπό αγρίους 
ανθρώπους, οί όποιοι όμως τους ύπεδέχθησαν ευχαρίστως, κα ί δ ιά  
νεύματος ό βασιλεύς αύτών κα ί οί άλλοι, ΰπέσχοντο ότι δέν θά 
τους κακοποιήσωσι.

Μ ετ ολίγον ή  Μαρία κα ί ό "Ιωάννης έμαθον την γλώσσαν τών 
άγριων κα ί ένόησαν, ότι είχον πόλεμον μέ τάς γειτονικός νήσους, 
ότ ι έτρωγον τούς άνθρώπους, κα ί ότι έπροσκύνουν ώς θεόν των ένα 
ρυπαρόν πίθηκον. Δ ι’ όλα αύτά  έφριττον κα ί ήπόρουν τά  δυστυχή 
ταύτα παιδία. ’ ΐδέ, ελεγεν ή Μαρία πρός τόν ’ΐωάννην καί αύτός 

πρός την Μαρίαν, οί άγριοι ουτοι δέν γνωρίζουσι τόν άληθινόν θεόν 
κ α ί προσκυνοΟσιν ένα άσχημον πίθηκον,τρώγουσι τους άνθρώπους καί 
πρό πάντων τους εχθρούς των, ένώ τό βιβλίον μας δέν λέγει τοιαΟ- 
τα , άλλά μάς παραγγέλλει νά άγαπώμεν ό εις τόν άλλον, να συγ- 
χωρώμεν δέ κα ί εύεργετώμεν τους έχθρούς μας. Μαρία μου, έλεγεν ό 
.’ Ιωάννης, συλλογίζομαι νά φονεύσωμεν, άν ηναι δυνατόν, τό άχρεϊον 
τούτο ζώον, διά νά ίδωσιν οί άγριοι, ότι αύτός δεν είνα ι θεός.—  
Τό βιβλίον μας διδάσκει, ότι ό θεός δίδει ό,τι ζητοΟμεν παρ’  αύτοΟ 
μ ε  καθαρόν καρδίαν άς τόν παρακαλεσωμεν λοιπόν νά καταστρέ- 
ψη τόν πίθηκον αυτόν, κα ί τότε ήμεϊς δέν διατρέχομεν κίνδυνον.

—  Καλά  λέγεις, είπεν ό ’Ιωάννης, καί παρευθύς ήρχισαν νά προ · 
σεύχωνται πρός τόν θεόν παρακαλοΟντες Αύτόν νά καταστρέψϊ) τόν 
πίθηκον. —  ‘Ο θεός είσήκουσε τήν προσευχήν των καί μετ’ ολίγον 
ό  πίθηκος πηδών άπό δενδρον εις δένδρον έπεσε κατά γης κα ί συνέ- 
τριψε τόν πόδα του, κα ί μετά δύο ημέρας άπεβίωσεν. Ο ί δέ άγριοι 
παρελαβον ώς θεόν των άλλον πίθηκον διεκήουξαν ότ ι ή Μαρία 
κ α ί ό αδελφός αυτής, ήσαν ο ί α ίτ ιο ι τοΟ θανάτου τοΟ πρώτου θεού 
τω ν  κα ί ώς έκ τούτου άπεφάσισαν νά καύσωσι τά  πα ιδ ία  ζωντανά 

μ έ  τά  β ιβλία των. Τά συνέλαβον λοιπόν τά  δυστυχή παιδία, τα 
έδεσαν, κ α ί ήσαν έτοιμοι νά τά  ρίψωσιν ε ΐ; τό πύρ, ότε άλλοι ά- 
γριρι έλθόντες εις τήν νήσόν των τούς ¿πολέμησαν καί τούς ένίκη-
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οαν. Συνέλαβον δέ πολλούς αιχμαλώτους, μεταξύ τών όποιων ήσαν 
καί τά  δύο παιδία. Αύτά ύπηρέτουν πιστώ; κα ί προθύμως τόν νέον 
αυτών βασιλέα πολύν καιρόν.

‘Ημέραν δέ τ ινα  οί άγριοι ουτοι, έφερον εϊς την νήσόν των πολ
λούς αιχμαλώτους, κα ί μεταξύ αύτών είχον κα ί ένα λευκόν άνθρω
πον ισχνόν. Τον δυστυχή τούτον αιχμάλωτον έδεσαν κα ί τόν έθε
σαν έντός καλύβης, τόν έτρεφον διά νά παχύνη κα ί τόν φάγωσι, 
καί παρήγγειλαν τήν Μαρίαν νά τόν περιποιήται. Το δυστυχές κο- 
ράσιον έθρήνει τήν τύχην του κα ί έλεγε" Θεέ μου! θεέ μου! σώσον 
τόν ταλαίπωρον αύτόν άνθρωπον! » ‘Ο  λευκός έθαύμασε πώς ή Μ α 
ρία ώ μ ίλε ι τήν γλώσσάν του κα ί έπεκαλ.είτο τόν θεόν. α Ποιος σε 
έμαθε, κόρη μου, νά όμιλής Γαλλικά, τήν ήρώτησε, κα ί ποϊος σ’ έ- 
δίδαξε τόν άληθή θεόν; —  Δέν ήξεύρω, Κύριε, πώς ονομάζεται ή  
γλώσσα, τήν όποιαν λαλώ, είπεν ή Μαρία, άλλά τοιαύτη ήτο κα ί 
ή γλώσσα τής μητρός μου. ’Εδιδάχθην δέ τόν θεόν έκ δύο βιβλίων, 
τά  όποϊαάναγινώσκω καθ’ ημέραν.—  Ώ  θ εέ! άνέκραξεν ουτος ύ- 
ψώσας τάς χεϊρας κα ί τούς οφθαλμούς εϊς τόν ούρανόν" άλλά, κόρη 
μου, δεΐξόν μοι, παρακαλώ, τά  βιβλία σου ; —  Τά έχε ι ό αδελφός 

μου* υπάγω νά τ ά  ζητήσω.
‘Η Μαρία έξήλθε κα ί επανήλθε μετά τού Τωάννου φέρουσα τά  

βιβλία, τά  όποια ό λευκός αύτός ήνοιξεν εύθύς κα ί έμεινεν έκθαμβος, 
εύθύς άφοϋ είδεν εϊς τά πρώτον φύλλον τήν εξής σημείωσιν «Το β ι- 
βλίον τούτο άνήκειε ΐς τ ο ν ’ΐωάννην Μαυρίκιον». Τότε άνεβόησεν εξ 
όλης ψυχής κα ί καρδίας. «’Αγαπητά μου τέκνα, σάς βλέπω πάλιν ; 
Σύ είσαι ό ’ Ιωάννης μου κα ί σύ ή Μαρία μου ; 'Ελθετε, πα ιδ ία  μου, 
έλθετε εις τάς άγκάλας μου, εγώ ε ίμα ι ό πατήρ σας, έλθετε νά 
σάς καταφιλήσω κα ί εϊπέτε μοι, αγαπητά μου, πού είνε ή καλή 
σας μήτηρ κα ί τ ί  κάμνει;

Οί δύο αδελφοί ¿πλησίασαν τόν άνθρωπον, τόν ήσπάσθησαν έκ 
καρδίας, κα ί μέ δάκρυα χαράς έπεσαν εις τάς άγκάλας του. Κ α ί 
ό ’Ιωάννης ε ίπ εν  έκ τής χαράς, ή όποια ¿κυρίευσε τήν καρδίαν 
μου, προαισθάνομαι, ότι σύ τώ όντι ε ίσα ι ό πατήρ μας· άλλα
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δέν εννοώ πώς ή μήτηο μας μέ ειπεν, ότι έπεσε; είς τήν θάλασ
σαν, κα ί έπειτα τώρα πώς εξήλθε;, ένώ ώς έμαθον, εινε αδύνατον νά 
ζήση τ ις εντός τής θαλάσσης πολύν καιρόν.— · 'Ιωάννη μου, έπεσα 
σώ όντι είς τήν θάλασσαν, όταν τό πλοΐόν μας έσυντρίφθη, ά λλ ’ 
ήρπασα μίαν σανίδα καί επ' αυτής πλέων, έσώθην μέ τήν βοήθειαν 
τού θεοΟ κα ί έφθασα εις τινα νήσον, όπου διέμενον έως τώρα- σάς 
εκλαιον, επειδή σάς ένόμιζα χαμένους.

Τότε ό Ιωάννης τώ διηγήθη, όσα ήδύνατο νά ένθυμηθή, κα ί ό 

πατήρ του έκλαυσε πικρώ; μαθών τόν θάνατον τή; συζύγου του. 
"Ωσαύτως έκλαιε καί ή Μαρία φοβούμενη μήπως οί άγριοι φάγωσι 
τον πατέρα της, κα ί έπ ί τέλου; « άλλοίμονον! άνεβόησεν, όποία 
συμφορά fft’  ημάς! ό πατήρ μας εύρέθη, άλλά είς όλίγας ήμερα; οί 
άγριοι θά τόν σφάξωσι! Θεέ μου, Θεέ μου! επαναλάμβανε πολλά - 
κ ις κλαίουσα. —  Πρέπει νά κόψωμεν τάς άλύσους του, έλεγεν ό 
Ιωάννης, καί νά δραπετεύσωμεν μετ’ αύτού εις τό δάσος. —  Κα ί 
πώς νά σωθώμεν, δυστυχή τέκνα μου, ήρώτα ό Μαυρίκιος (ούτως ώ- 
νομάζετο ό πατήρ των)· οί άγριοι μάς συλλαμβάνουσι πάλιν κα ί 
μάς φονεύουσιν όλους.—  "Αφες τήν φροντίδα ταύτην, καλέ μου πά
τερ, είς έμέ,είπεν ή Μαρία. Γνωρίζω μέσον σωτηρίας άλάνθαστσν». 
Κ α ί ταΟτα λέγουσα εισέρχεται είς τήν καλύβην τοΟ βασιλέως, π ί
πτει είς τούς πόδας του, καί τοΟ λέγει.ΣοΟ ζητώ,βασιλεύ, μ ίαν χάριν· 
κα ί σέ παρακαλώ είσάκουσόν μου ». —  Ε ίπε μοι τ ί θέλεις ; είπεν 
ό βασιλεύς, ομνύω νά σοί δώσω δ,τι ήθελες ζητήσει, διότι ε ιμ α{ 
εύχαριστημένος έκ τής ύπηρεσίας σου.—  Βασιλεύ! ό λευκός εκείνος 
άνθρωπος, τόν όποιον μέ διέταξες νά περιποιώμαι, είνε πατήρ μας. 
Αύτόν λοιπόν, ώ Βασιλεύ! σέ παρακαλώ νά μάς χαρίσης, εινε γέρων 
κα ί ισχνός. Παλύ καλλίτερον ε ίνα ι να φάγητε έμέ, ή όποία ε ίμα ι 
νέα κα ί παχύτατη ... Έ μέ  σφάξατε' άλλ’ άφού παρέλθωσιν οκτώ ή- 
μέραι διά νά ίδω τούλάχιστον ακόμη ολίγον καιρόν τόν δυστυχή 
πατέρα μου. —  Μαρία, είπε τότε ό βασιλεύς, σύ είσαι κάλλιστον 
κοράσιον, δέν σέ φονεύω. Σέ ειδοποιώ, ότι σε δίδω μάλιστα τήν ά
δειαν νά άναχωρήσης μετά τού πατρός σου κα ί τού άδελφού σου,
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‘ II Μαρία εύχαρίστησε τόν βασιλέα κα ί έδόξασε τόν Θεόν, ότε 
τόν ¿φώτισε νά τήν λυπηθή. Έτρεξε λοιπόν εύθύς νά είδοποιήση 
τούτο είς τόν πατέρα της. Μετά τινας δ’ ημέρας το πλοίον έφθα- 
σε, έπεβιβάσθησαν μετά τού πατρός κα ί αδελφού, άνεχώρησαν κα ι 
έφθασαν είς μίαν μεγάλην νήσον, ή όποία κατωκεϊτο άπό 'Ισπα
νούς. ‘Ο διοικητής τής χώρας εκείνης αμα ήκουσε τήν ιστορίαν 
τής Μαρίας κα ί τήν είδε πτωχήν κα ί ήλιοκαυμένην, άλλά καλήν 
κα ί ένάρετον, έζήτησε παρά τού Μαυρίκιου αύτήν μέν νά νυμφευΟή 
νά δώση δέ είς τόν ’ΐωάννην μίαν άπό τάς συγγενείς του. Ο ί δύο 
ουτοι γάμοι έτελέσθησαν συγχρόνως μετά τινα έτη, κα ί τοιουτο
τρόπως έζησαν είς τήν νήσον αύτήν εύτυχεϊς οί δύο πολυπάθει; αδελ
φοί κα ί ό δυστυχής πατήρ των, θαυμάζοντες τήν σοφίαν κα ί προνοιαν 
τού Θεού, όστις τούς έσωσε κα ί τούς έπροφύλαξεν άπό παντός κακού.

Γ· Λ. ΑΕΟΓΊΛΡΔΟΣ.

Ο ΚΑΣΤΩΡ.

Ένθυμεΐσθε, ώ φίλοι παίδες, ότι όταν συνέλθωσιν οί κάστορες 
διά νά ζήσωσιν όμοΰ είς τάς όχθας τών λιμνών κα ί ποταμών ή 
πρώτη των φροντίς είνα ι νά οΐκοδομήσωσι πρόχωμα.

’Αφού λοιπόν όλοι όμού εργασθώσιν διά νά οΐκοδομήσωσι τό μέγα 
τούτο δημόσιον έργον των, τού όποιου ό σκοπός είνα ι δ ιά νά έμποδιζη 
τόΰδωρ πάντοτε νά μή ξεχειλ ίζη , συνέρχονται διά νά οίκοδομήσω- 
σι τάς ιδιαιτέρας κατοικίας των.Λύταί δέ α ί κ α το ικ ια ι ε ίνα ι καλύτ 
βαι, ή μάλλον οίκίσκοι, ¿κτισμένοι είς τό ϋ5ωρ επάνω εις στερεούς 
πασσάλους πλησιέστατα είς τήν όχθην τής λίμνης ή τοΟ ποταμού, 
μέ δύο θύρας, τήν μίαν διά νά έξέρχωνται είς τήν ξηράν, κα ί τήν 
άλλην διά νά πίπτωσιν είς τό ΰδωρ. Το δέ σχήμα τών οικοδομών 
τούτων είνα ι σχεδόν ωοειδές ή στρογγύλον, κα ί έχει περίμετρον 
άπό ενός μέχρι δύο μέτρων ή κα ί τεσσάρων. Τα τε ίχη  τής οικο
δομής είνα ι παχέα επτά δεκαμίτρων, ήτις απολήγει είς θόλον, έ
χ ε ι δύο ή κα ί τρία πατώματα, κα ί 5έν βλάπτεται ουτε άπό το
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δδωρ τών βροχών, ούτε άπό τού; σφοδρότερου; άνεμου;. Α ί διάφο
ροι Ολαι, τάς όποιας μεταχειρίζονται δ ιά  τήν οικοδομήν είναι ξύ
λα, πέτραι, και γα ϊα ι αμμώδεις' οί δέ το ίχο ι ε ίνα ι αλειμμένοι μέ 
μ ίγ μ α  ασβέστου κα ί κόνεως μαρμάρου κα ί μυστρισμένοι διά τής 
ούράς των στερεώς κα ί καδαρώ;, ώστε ήδελέ τ ις  διακρίνει εκεί άν- 
θρωπίνην τέχνην. Ε ίς τό κάτω μέρο; έκαστη; καλύβκς ύπάρχει α
ποθήκη, τήν όποιαν γεμίζουσι μ έ  φλοιούς δένδρων κα ί μέ ξύλα τρι- 
φερά, τά  όποια ε ίνα ι ή συνήθης τροφή των. Οί κάτοικοι έκάστης 
καλύβης έχουσιν ισονομίαν, καί ποτέ δέν λαφυραγωγοΟσι τούς γ ε ι-  
τονάς των. Τό πρός τό υδωρ παράδυρον τής καλύβης των χρησι
μεύει κα ί ώς εξώστης διά νά λούωνται τό πλείστον μέρος τής ή- 
μέρας· κα ί όταν λούωνται στέκονται όρθιοι εχοντε; τήν μέν κεφα
λήν κα ί τά  άνω μέρη τοΟ σώματος εκτός τού ύδατος, τά  δέ κάτω 
μέλη βυθισμένα είς τό υδωρ. Έκαστη καλύοη χρησιμεύει είς δύο ή 
τρεις οικογένειας.

Όσον πολλοί καί άν ήναι οί αρχιτέκτονες ουτοι, ή ειρήνη βα
σιλεύει άναλ?.οίωτος μεταξύ αύτών. Οί κοινοί ουτοι φίλοι εάν ίδω - 
σιν, ο τ ι διατρέχουσι κίνδυνον άπό εχθρόν τ ι να ξένον, ήξεύρουσι νά 
άποφεύγωσιν αύτόν δ ιότι ειδοποιούνται μεταξύ των κτυπώντες 
τήν ούράν είς τά ύδωρ, τού όποιον ό κρότο; αντηχεί είς όλους τούς 
θολούς τών κατο ικιών τότε έκαστος λαμβάνει τά  μ έ τρ α  του, βυ
θιζόμενος είς τό υδωρ, ή όχυρωνόμενος είς τά  τε ίχη  τής καλύβης του.

επεται συνέχεια.

Α ί συνδρομαί πέμπονται δ ιά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ . Δ. Σα/,κόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου εκδότου.

Α ϊ συνδρομαί έν Κωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τώ Κυρίω Α. 
Α ιπάστα  βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
1. Ονειρα του Φαραώ κα ί μεγαλεϊον τού Ιωσήφ.— 2 Ό  μικρός 

Περικλής κα ί τό πλανώμενον φώς. (συνέχεια κα ί τέλος·)— 3. Παρ- 
μεντιέρος μετά εικονογραφίας.— 4 . Ό  ’Ιωάννης κα ί ή Μαρία (διή
γημα)· (συνέχεια κα ί τέλος).— 5. Ό  Κάστωρ.
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