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Ο ΛΙΟΟί ΤΗΣ ΡΟΣΕΤΤΗΣ·

Ή ένώπιόν σας είκών παριστα άρχαίαν 
στήλην άνακαλυφβεϊσαν tit τήν Αίγυπτον 
τψ 1799, ήτις φέρει τρεις Επιγραφές, τήν 
άνωτέραν είς ιερογλυφικά, τήν με «αίαν 
είς τήν έγχιόριον ή δημώδη γλώσσαν τής 
Αίγυπτου χαϊ τήν κατωτέραν τί; Ελληνι
κήν γλώσσαν είναι δέ αί δύο πρώται με- 
τάφρασις τής ‘Ελληνικής, ήτις είναι ψή
φισμα τών Ιερέων τής Μίμφιδος, είς τι
μήν τοΰ Πτολεμαίου τοΰ ’Επιφανούς διά 
τήν νίκην του κατά τών Αίτωλών άν- 
ταρτών, ήτις συνέβη τιί 195 π. X.

Πρίν άνακαλυφθη δ λίθος ούτος οί άρ- 
χαιολόγοι, οί όποιοι κατεγίνοντο ιδίως είς 
τάς αρχαιότητας τής Αίγύπτου, δέν εί
χαν κατορθώσει νά Εξηγήσουν τάς πολ
λάς Επιγραφές, τάς όποίας άπήντων.διότι 
ήσαν γραμμένα ι όχι είς ψηφία άλλ* είς 
ιερογλυφικά, τά όποια δέν Εγνώριζε κα
νείς. Ότε όμως άνεκαλύφθησαν αί τρεις 
αόταί ίπιγραφαί έφανη πιδανόν άτι αί 
Αίγυπτιακαί ήσαν μεταφράσεις τής ‘Ελ
ληνικής, καί πραγματικώς κατόρθωσαν 
νά άναγνώσουν πρώτον τά σημεία,

ΐ

Ay w.y'rrx?. 
γλ ■»/> 

0) *>1·” * V ZV«0*
jSj **?*·&} λ) 1 
it αμΐ s'-iz^
/ίΙΜόιρ^ΙΙΜ^Κ1^,^^ j ψ ΪΙ

Λ*Μ5ί’·'λΊρ·<ίθ<Μ1ίά+Α’",'|1τ’*5,0ι5Λ\·(1 
«•MW»

'->-w , 
4-ν>κΗ0ε¥ΐνν-ιΗΗΈί?^>4η 

5τ?»ν< "iflioai'w^iuif 
♦.«εγχτ»^ »ΐή^«ι·τρτς?νί\κ*'.τ/?ίΛ

I ς ΐε·* α υΐεΐί^χ^οι
WXUf'-vwsi* f *r.M y κκίΟεΑίε^αίι

-f AsJV'S
y'Wf sx fw.i.sx:

IHWI
1 if W j. 3 ,

"ΡΗί,ιω j-ww +ικ jf flf

*» . ... . >-
Ί ΐϊ SH W Αγ Ί Λ If 5·Α* *ΑΗΐ 

ΐΑ»<τ«η με ιι ι «μ ί AW·

--- ,

<nt

·ρ'.ΐνΐΐά*αίρΊί«Π*.;·*' . * 
mtyv&faj· *yy;u κ-:

‘Ο λίθος τής Ροσέττης 

τά δποία άνταπεκρίνοντο είς τά Ελλη
νικά Ονόματα Πτολεμαίος, 'Αρσινόη, καί 
Αλέξανδρος· κατόπιν δέ άνεγνώρισαν 
τάς λέξεις αί όποιοι σημαίνουν Βασιλεύς, 
Ίερεΰς, Αίγυπτος, κτλ. και έκ τούτων 
καάώρβωσαν νά σχηματίσουν τδ άλφά- 
όητον, διά τού δποίου τώρα δύνανται νά 
άναγνώσβν πάσαν Επιγραφήν αιγυπτιακήν.

Ό πρωτοετών‘Ελλήνων συγγραφέων, 
δστις κάμνει λόγον περί ιερογλυφικών 
είναι δ Ηρόδοτος· Εξ αύτου μανΒάνομεν 
άτι οί Αιγύπτιοι εγραφον Εκ δεξιών πρός 
άριστερά, καί 5τι εΐχον δύο είδη γραμ
μάτων, ϊ ε ρ ά καί δ η μ ο τ ι κ ά. ‘Ο δέ 
Διόδωρος δ Σικελιώτης λέγει άτι οί ιε
ρείς τών Αιγυπτίων έδίδασκαν τους υίους 
των δύο είδη γραφής — τά Ιερά γράμ
ματα, τά δποϊα ήσαν μόνον προς χρήοιν 
τοΰ Ιερατείου, καί τά δημώδη, τά δποϊα 
ήσαν διά τδν λαόν.

UI Αιγύπτιοι άφήκαν πολλάς έπιγρα- 
φάς είς μνημεία χαραγμένας, καί άλλος 
Επί παπύρου γραμμένος, τά συγγράμμα- 
τά των όμως δέν έχουν άξίαν είμή Ιστο

ρικήν,

ΜΕΡΙΚΑΙ ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ.

—Οί Ιάπωνες άγαποϋν τά υψηλόν άνάστημα καί δέν άφίνουν 
τά παιδία νά φέρουν βάρη έπί τής κεφαλής των μήπως έμ- 
ποδισΟή ή άνάπτυξίς των. Διά τόν αύτόν λόγον δέν τοις Επι
τρέπουν νά μετρώνται τό Εν μέ τδ άλλο, καί πιστεύουν άτι 
έάν άγόριον άκουμάήση άπλον έπί τής κεφαλής του δέν βα 
μεγαλώση.

— Έάν ίαγκάση τις τήν γλώσσαν του, ένφ τρώγη, πι
στεύει άτι κάποιος τόν φβονεΐ δια τό φαγητόν!

— Έάν τις σπάση τόν γύρου τοΰ κυπέλλου (φιλτζανίου) τάυ 
ένώπιον ύπαλλήλου τινός δ ύπάλληλος πιστεύει δτι Οά χάση 
τόν μισβόν του. διότι ή αύτή λέξις σημαίνει μισβόν καί χεί
λος κυπέλλου.

— Μία άπό τάς ήμέρας τής Εάδομάόος δνομάζεται « μέρα 
τοΰ ίππου·» είς ταύτην οί Ιάπωνες ούδέποτε λούονται, μή
πως γείνουν αί τρίχες των κόκκιναι ώς τάς τρίχας τοϋ ίππου.

■—“Οστις τρώγη τά πρώτα λαχανικά καίδπωρικά τήςέπο- 
χής &ά ζήση Εβδομήκοντα πέντε ήμέρας περισσότερον άπό 
5,τι θά ίζη άλλως πως.

— Έάν κόψη τις τους δνυχάς του τό βράδυ πρίν κοιμηθ^, 
Οά φυτρώσουν όνυχες τής γάτας είς τά δάκτυλά του.
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Η ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ*.

Καχ' Ιπιτομήν έχ τοΰ' Αγγλικό».
Είς μέρη τρία.

Γ'.
Γα% ρίζας τής πρφην Δαμασκηνής έδεσαν μέσα είς 

ώραιότατον άγγεΐον πορσελάνης, ένδς μέτρου καί 
περιπλέον τδ υψοί, και λαμπρά χρνσωμένον. Ναι μέν 
ήτο στενόν καί τήν έστενοχώρει τόσον, ώστε μόλις 
ήδύνατο νά άναπνεύση, άλλ1 ή Δαμασκηνή κατά τήν 
παροιμίαν, τδν πόνον δέν τον έλογάριαζεν ώς τίποτε 
έμπρός ’στά κάλλη, καί όταν άκόμη ήκουσε τδν κη
πουρόν νά λέγη σιγά εις τούς βοηθούς του 2τι ήτο 
φόβος μήπως τής κοστίση τήν ζωήν της, δέν έδώκεν 
είς τούς λόγους του περισσοτέραν σημασίαν παρ' όσην 
δίδει εις τους λόγους τοϋ ίατροϋ μία κομψή κυρία, 
δταν αύτδς τής λέγη οτι θά άποθάνη άπδ τδ πολύ 
σφίγξιμον !

Έκαμάρωνε λοιπόν, ένφ τής έχωναν τάς ρίζας σφιγ- 
κτά είς τήν ώραίαν έκείνην γλάστραν, άφοΰ δέ τάς έ- 
σκέπασαν καλά μέ χλωρά βρύα ήπλωσαν τούς κλώνους 
της έπάνω είς δικτυωτδν συρματόπλεγμα χρυσωμένον 
καί δ πίσω αύτής έστημένον. ΓΙραγματικώς δέ ήτο 
πολύ ωραία, καθημένη έκεΐ είς τήν θέσιν τής τιμής, 
καθώς καί τής τδ έλεγε μεγάλος τις καθρέπτης είς 
τδν αντίκρυνδν τοίχον έφηρμοσμένος. Της έφάνη δτι 
ήτο είς τόν Παράδεισον! «Επιτέλους,” είπε, «μέ έκ- 
τιμοΰν όπως πρέπει.»

Αί 1 Αςάλεαι περιεκυκλωναν τούς πόδας της ώς «υ
λικοί γονατισμένοι πέριξ τοϋ θρόνου, αύτάς δμως δεν 
τας ειχον έκβάλει άπδ τάς γλάστρας των, άλλ1 άπλώς 
τάς εϊχον σκεπάσει μέ βρύα. Αί κυρίαι τής οικία; 
είσήλθον και τήν έπήνεσαν μέχρις έβδομου ούρανοΰ, 
τά δέ παιδία έκτύπουν τάς χειράς των καί άνεφώνυν 
διά τήν εϋμορφιαν της, καί μεγάλον τι πράσινον πτη
νδν τήν έπλησίασε, τήν έλοξοκύτταξε καί εΐπεν, «‘Ω
ραίος παππαγάλλος! Τι ώραΐος παππαγάλλος !»

«’Ακόμη καί τά πουλιά μέ λατρεύουν έδώ,» είπε 
μέσα της ή τριανταφυλλιά μας, διότι δέν έννόησεν 
Sv 0 παππαγάλλος ώμιλει διά τδν εαυτόν του.

Οοτω λοιπόν εστεκεν ύπερήφανος έπί τοΰ θρόνου 
της, και θά ήτο έτοιμος νά ειπη μέ τδν ποιητήν, 
«Άς τελείωση άπόψβ ό κόσμος!» Άλοίμονον! δέν 
ήτο ό κόσμος, δστις έμελλε νά τελείωση τήν νύκτα 
έκείνην. "Ας σπεύσω δμωςνά περατώσω τήν λυπηράν 
ταύτην ιστορίαν......

Περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου τδ μέγα δεϊπνον ήτο 
έτοιμον, ή δέ οικοδέσποινα εϊσήλθεν είς τήν ακόυ
σαν κρατούσα τδν βραχίονα τοΰ ίενου πρίγκιπος. Καί 
τί, νομίζετε, έκαμεν 6 πρίγκηψ; Ύψωσε τδ βλέμμα

του άπ’ ευθεία; πρδς τήν τριανταφυλλιάν, χωρίς κάν 
νά κυττάίη τάς ’Αζαλέας, καί εΐπεν είς τήν οικοδέ
σποιναν—«Τι ώραίαν τριανταφυλλιάν έχετε έκεΐ! Νι· 
φετίς, δέν είναι;»

‘Η δέ οικοδέσποινα, ήτις τήν έγνώριζε τόσα έτη ώς 
Δαμασκηνήν, άπεκρίθη —«Μάλιστα, είναι Νιφετίς.»
Ά! Δέν ήίιζεν ή στιγμή αύτή ολόκληρον ζωήν! 

Είς τήν άνόητόν μας τριανταφυλλιάν έφαίνετο δτι ή* 
ςιζεν όλους τούς πόνους καί τήν έζασθένησίν της. 
‘Η κυρία της τήν εΐχεν ίνομάσει Νιφετίδα, χωρίς νά 
ψιθυρίση λέξιν περί τής ταπεινής της καταγωγής. 
Ηρχισε νά πιστεόη ότι είχε γ ε ν ν η θ ή Νιφετίς,

Τδ δεϊπνον ήτο πολυτελές καί διήρκεσε πολύ, οί 
προσκεκλημένοι άπήστραπτον μέ άδάμαντας καί παρά
σημα, ή τράπεζα ήτο φορτωμένη μέ πολύτιμα σκεύη 
χρυσά καί σινικά. Έγειναν προπόσεις, ό δέ Εένος πρίγ
κηψ άπαντών είς μίαν απ’ αΰτάς μετεχειρίσθη είς τόν 
λόγον του τήν τριανταφυλλιάν ώς εικόνα άγάπης καί 
χαράς, άγνότητος και ειρήνης. Ή τριανταφυλλιά ήτο 
μεθυσμένη άπδ έπαίνους καί άπδ τάς αναθυμιάσεις 
τοΰ οΐνου.

«Τί ώραία τριανταφυλλιά! > ελεγον δλοι· εκείνη δέ 
έσκέπτετο, «Ποϋ νά ήναι τώρα δ κότσυφος ; "Ας ήτο 
νά εβλεπεν δλ’ αδτά διά μίαν στιγμήν καί νά τδν έτρω- 
γεν εύθύς μετά ταΰτα ή γάτα !»

Έπί τέλους έσηκώθη ή οικοδέσποινα μέ τούς £έ. 
νους της καί άνεχώρησαν, οί ύπηρέται ήλθον καί έτα- 
κτοποίησαν έκ νέου τήν τράπεζαν καί ήναψαν τά φώτα- 
άπό τά παρακείμενα δέ δωμάτια ήκοόσθη μουσική,— 
έχόρευον έκεΐ μέσα.

Ή τριανταφυλλιά έμεινε» είς τήν θέσιν τής τιμής. 
Άνω της έκρέματο πολυέλαιος, κύκλος μυριάδων μι
κρών φλογών καί κρυστάλλων, δμοιάζοντα μέ στα- 
λαγματίατ βροχής ή μέ άδάμαντας. ‘Η τριανταφυλλιά 
έίέλαδε τδν πολυέλαιον διά τδν "Ηλιον,’μετ’ δλίγον δέ 
ήρχισαν νά τήν καίουν αί άκτΐνές του.

«Δέν ήμπορεΐς νά ύπάγης δλίγον παραπέρα, Ή
λιε ;» τφ εΐπεν. ‘Ο πολυέλαιος έκολακεύδη διότι τδν 
έΕελάμβανεν ώς ήλιον, άλλ1 άπεκρίθη — «Είΐμαι 
άπλανής· δέν ήμπορώ νά κινηθώ άπό τήν θέσιν μου· 
δέν είέευρεις άστρονομίαν ;»

■Η τριανταφυλλιά δμως δέν έγνώριζε τί ήτο άστρο- 
νομία, ώστε δέν ώμίλησε· μ* δλον τοΰτο τό φώς τήν 
έκαιεν, ’Επειδή όμως ήτο είς τήν θέσιν τής τιμής δέν 
παρεπονεΐτο.

Οί άνθρωποι είσήρχοντο καί έΕήρχοντο άλλά κα
νείς πλέον δέν την παρετήρει. Έτρωγον, έπινον, έγέ- 
λων καί συνωμίλουν καί πάλιν έπέστρεφον είς τήν αί
θουσαν τοΰ χοροΰ· ή μουσική έπαιζε διαρκώς καί ό 
πολυέλαιος διέχεε τήν θερμότητά του.
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«Είμαι είς τήν θέσιν τής τιμής·]) Ιπανελάμβανεν 
ή τριανταφυλλιά χιλιάκις τής ώρας.

Άλλ’ ή θερμότης τήν εκαιε καί αί άναθυμιάσεις 
τών οίνων τής έφεραν λειποθυμίαν. Τότε ένθομήθη 
τον δροσερόν καί ευώδη αέρα τοο κήπου, όπου ή
σαν αί Μπαξιάναι. Ήτο πλησίον 6 κήπος άλλά τά 
παράθυρα ήσαν κλεισμένα καί οί τοίχοι τής τδν α
πέκλειαν έντελώς.

Ήτο δμως είς τήν θέσιν τής τιμής· άλλ1 ήσθάνετο 
λειποθυμίαν έ·φ έκρατειιο ’έκεΐ όρθια έπί τοΰ θρόνου 
της, διότι αί φλογεραΐ ακτίνες τοΰ πολύ ελαίου κατε· 
πιπτον ευθδς έπάνω της καί τήν διεπέρνων άς αίχμη· 
ραι βελόναι. Ή νυξ τής έφάνη πολύ μεγάλη. Ήτο 
πλέον άπηοδημένη, κα! ένθυμήθη τάς γλυκείας, δρο- 
σεράς καί σκοτεινός νύκτας τοΰ παλαιού κήπου, 8που 
έκοιματο άλλοτε.

Οί άνθρωποι ήρχοντο καί δπήγαινον ή μουσική 
δέν επαυε, πέριΕ καί μακρό&εν ήκουοντο γέλωτες, 
άλλ’ ή τριανταφυλλιά ήσθάνετο τδν έαυτόν της μόνον 
έν τώ μεσφ τοϋ θορύβου.

Αί ώραι τής νυκτδς παρήλθον, κάνεις πλέον δέν ήρ· 
χετο είς τήν αίθουσαν τοΰ συμποσίου, έπαυσε τέλος 
καί ή μουσική· μόνον τδ φώς έξηκολοόθει νά φέγγη 
καί κατέκαιε λ τήν τριανταφυλλιά μας ώς πυρετός. 
Τότε έπήλβε σιγή,—έντελής σιγή. Ήλθον δπηρέται 
καί εσβεσαν γρήγορα τά φώτα,—έκατοντάδας εκατον
τάδων φώτων, ένφ άλλοι ύπηρέται ήνοιΕαν τά παρά
θυρα διά νά άερίσουν τήν αίθουσαν. ΈΕω ή νδξ έ· 
πλησίαζε ποδς τδν δρθρον ό άήρ ήτο παγετώδης 
καί ό χόρτο; ήτο κατάλευκος άπδ τήν πά,νην. Τδ 
παγετώδες καί θανάσιμον ψΰχος είσήλθεν είς τήν θερ
μήν αίθουσαν τοΰ συμποσίου, καί τήν περιεκΰκλωσεν 
έν εΐδει κύκλων λευκής ομίχλης ή ατμού, περιέβαλε 
δέ καί τήν τριανταφυλλιάν ώς σάβανο? χιόνος. Ή τρι
ανταφυλλιά ειρεμεν άπδ κεφαλής μέχρι ποδών. Τά 
πάντα ήσαν σκοτεινά καί ψυχρά ώς δ τάφος.

Τί ηξιζε τώρα ή θέσις τής τιμής;
Ήτο αότή ή θέσις της τιμή;;
Ή τριανταφυλλιά έλειποθόμησε καί έπεσε. Τρα

χεία χείρ υπηρέτου συνεμάζευσε τά μαραμμένα της 
κάλλη είς σωρούς φύλλων.

"Οταν δέ τήν υπήγαν έξω νέκραν τό πρωί, αί μι- 
κραί Μπαξιάναι άσφαλώς προφυλαγμέναι άπδ τδν 
πάγον, περιμένουσαι ,νά έλθη τδ καλοκαίριον διά νά 
έξέλθουν άπδ μέσα άπδ τά στελέχη των, είπον ή μία 
πρός τήν άλλην —

«Απέκτησε τήν έπιθυμίαν ττος! Έγεινε μεγάλη ! 
Τοιουτοτρόπως οί θεοί εισακούουν τϊς μωράς προ- 
σευχάς καί τιμωρούν τήν φιλοδοξίαν!»

ΤΕΛΟΣ.

______________________ 1427

ΟΛΓΩΝ.

Έκ τής Ελληνικής .ίστοριας ήξευρετε τί ήσαν οί 
άγώνες, τούς όποιους οί προπάτορές μας έτέλουν τδν 
άρχαΐον καιρόν είς τήν 'Ολυμπίαν, είς τδν Ισθμόν, 
είς τήν Νεμέαν καί είς άλλα μέρη τής Ελλάδος, καί 
βεβαίως θά ένδυμήσθε δτι §ν ά δ τά σπουδαιότατα 
είδη τοΰ διαγωνισμού ήτο τδ τρέξιμο?, ό ιήοώ/ιο;, διά 
τόν όποιον οί άγωνισται προητοιμάζοντο άπδ πολλούς 
μήνας πρωτήτερα μέ μεγάλην έπ>μέλειαν καί προσο
χήν. Έτρεχον δέ σχεδόν γυμνοί, διά νά μή τούς επ'- 
βαρύνουν καί εμποδίζουν τά ένδύματά των ήξευρετε 
δέ άπό τήν Ιδίαν σα; πείραν, δτι δσον έλαφρότερα 
είναι ένδεδυμένος κανείς, τόσον εΰνολώτερα τρέχει. 
Όταν μάλιστα πρόκηται νά μετρηθήτε είς τδ τρέξι
μο? μέ άλλους, έβγάζετε άπδ ταίς τσέπαις σας δ,τι 
δήποτε έχετε βαρύ, κα! ποτέσας δέν θά έλέγατε «άς 
πετάξω δ,τι βαστώ είς τά χέρια μου, άλλ’ δ,τι έχω 
είς τήν τσέπην μου δέν πειράζει νά τδ.βγάλω, κα
νείς δέν θά τδ ίδή.» "Όχι βέβαια, £ουτε θά έκάμνετε 
τδ τοιοΰτον, διότι θά ήξεύρετε δτι τδ βάρος έκεΐνο, ά· 
διάφορον άν το έβλεπε κάνεις ή όχι, θά σάς^έμποδι* 
ζεν άπδ τοΰ νά τρέξητε μέ βλην σας τήν δόναμιν καί 
νά ..εράσητε τδν άλλον, ο όποιος τρέχει χωρίς νά ή
ναι τοιουτοτρόπως φορτωμένος.

Ό απόστολος Παύλος είς τήν πρδς 'Εβραίους έπι~ 
στολήν, κεφάλαιον β'. έδάφιον 1 γράφει, «Άπορρι- 
ψ ακτές λοιπόν παν βάρος καί τήν ευκόλως ίμπερι- 
πλέκουσαν ήμας άμαρτίαν, άς τρέχωμεν μεθ' υπομο
νής τδν προκείμενον είς ημάς αγώνα.» Ποιος άυά γε 
είναι δ αγών αύτός ;

Είναι άγών διά μικροδς καί μεγάλους, δι’ δλους 
δσοι έπιθυμοΰν νά κερδίσουν τδ βραβείο?, τδ όποιον ό 
Απόστολος αναφέρει παρακατιών. Ναι, παιδία μου, 
πρέπει καί σεις νά τρέξητε εις τδ στάδιον αδτδ έάν θέ
λετε νά ήσθε πιστοί φίλοι του Σωτήρός σας Χρίστου, 
καί πρέπει νά τρέξητε μέχρι τέλους ~ νά τδ άποτελειώ* 
σητε, έάν έπιθυμήτε νά λάβητε τό βραβεΐον, Τό στάδιον 
τοΰτο είναι μακρδν, ο άγών διαρκει ένόσφ ζή ό άνθρω
πος, εδτυχώς δμως δέν εχει νά τδν άποτελειώση κα
νείς βλον διά μιας, άλλά μικρόν μόνον μέρος αυτού 
καθ’ ήμέραν

Έχετε λοιπόν μικρόν στάδιον νά δια τρέξητε σήμε
ρον, — μέρος τοϋ μεγάλου σταδίου τής ζωής σας, 
προσέχετε δέ νά τρέχετε δχι μόνον έπιμελώς άλλά 
καί καλώς προετοιμασμένοι ^διά τδν δρόμον. Άλλως 
πως θά τρέξετε φορτωμένοι μέ βάρη, ή θά άπορρι_ 
ψετε παν δ,τι σας επιβαρύνει και έμποδίζει.Όλοι σας 
είξεόρετε δτι μερικά πράγματα σας έμποδίζουν άπδ 
τοΰ νά τρέχετε καλά, οήλα δή άπδ τοΰ νά κάμνετε
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δ,τι διαταχτεί ό Χριστοί. Τά βάρη αύτά θέλετε νά τά 
άπορίψετεή θέλετε νά τά κρατήσετε; "Η μήπως σκέ- 
πτεσθε νά άποβάλετε μόνον εκείνα, τά όποια οκό* 
ίμος βλέπει καΐ νά κρατήσητε έχει να τά όποια μό
νον σεις γνωρίζετε; Ιχι παιδιά μου, αποφασίσατε νά 
άκολουθήσητε τήν σοφήν χαΐ άγίαν συμβουλήν του 
Αποστόλου και νά άπορρίψητε παν βάρος.

\)λοι δέν έχουν τά αυτά βάρη, πρέπει λοιπόν νά 
έξετάσωμεν ποια είναι τά ίδικά μας καί νά τά άπορρί 
ψωμεν. Μερικαι κακαί κλίσεις, μερικά μικρά έλαττώ- 
ματα είναι βάρη, τά δποΐα εμποδίζουν πολλά παιδία 
άπό τοΰ νά τρέχουν καλώς. Ό δείνα έννοεΐ δτι ή συ
ναναστροφή του μέ ένα τών συμμαθητών του δέν του 
είναι ωφέλιμος, άλλ’ απ' εναντίας τόν βλάπτει-—Ζδοΰ

ΝΕΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ.

‘Ο πρώτος άνθρωπος, περί τοΰ όποιου λέγεται δτι 
κατεσκεόασε πτερά καΐ έπέταξεν, ήτο ό Δαίδαλος, 
αρχαίος άγαλματοποιός της Κρήτης, σύγχρονο; τοΰ 
Μίνωος.

Πολλοί έκτοτε προσεπάθησαν νά μιμηθοϋν τήν κί- 
νησιν τών πτηνών είς τους αέρας, άλλοι μέν διά μέ
σου πτερύγων, άλλοι δέ 8t άλλων μηχανισμών, καΐ 
άλλοι άκΰμη μόνον διά τής κινήσεως τών διαφό
ρων μυώνων τοΰ σώματος αυτών. Είς τήν προκει- 
μένην εικόνα βλέπετε τό τελευταΐον έφ εύρημα τοΰ 
είδους τούτου, έργον ’Αμερικανού, τοΰ ιατρού ΜπούΘ, 
δστις κατώρθωσε δι’ αΰτοΰ νά ύψωθή εις τόν αέρα

‘Ο ΛΙίος

εν βάρος, τό όποιον πρέπει νά άπορρίψη. Ιό .δείνα 
κοράσιον αγαπά ύπερβολικά τούς μύθους, καΐ τελβυ*. 
τάΐόν της έργον τό βράδυ καΐ πρώτον της έργον τό 
πρωί εϊναι νά άνοιξη τήν αΧαλιμαν»,της ή κανέν μυ. 
θιστόρημα καΐ νά άκολουθήση τήν προσφιλή της άνά- 
γνωσιν. Τοιουτοτρόπως δταν έλθη ή στιγμή νά κάμη 
τήν εσπερινήν ή τήν πρωινήν της ποοσευχήν, λέγει 
μόνον λέξεις, άλλ’ ό νους της είναι προσηλωμένος είς 
δσα άνέγνωσε. Δύναιαι νά άμφιβάλλη ή κόρη αύτή δτι 
τοΰτο είναι βάρος τό οποίον πρέπει νά απόρριψη;

Πιθανόν νά σάς φανή πολύ δόσκολον νά άπορρί- 
ψετε τά άγαπητά αυτά βάρη, άλλ’ έάν άπαξ τά άπορ- 
ρέψετε, θά ΐδητε πόσον έλαφρά θά τρέχετε τόν δρό
μον, τόν όποιον σάς ώρισεν δ θεός.

Λαόδαλοί.
καί νά κινήται έκει ευκόλως. ιΟ μηχανισμός είναι έ 
λαφρότατος* αί πτέρυγες συνδέονται πρός τούς βρα
χίονας καΐ τούς πόδας καΐ κινούνται ύπό άμφο τερών 
συγχρόνως. Διά νά άλλάξη δέ διεΰθυνσιν ό πετών 
δέν έχει ειμή νά κίνηση τόν ένα μόνον πόδα, δστις 
στρέφει τήν άντιστοιχοΰσαν πτέρυγα είς τήν άπαι- 
τουμένην διεόθυνσιν. Παρατηρείτε δέ δτι τό σώμα το 
έχει τήν αύτήν στάσιν μέ τήν τοΰ πτηνοΰ δταν πετφ.

Ο ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ.

"Εχετε ένώπιόν σας εικόνα του Άκροκορίνθου, τής 
άκροπόλεως της αρχαίας Κορίνθου, καΐ τοΰ μεγάλο- 
πρεπεστάτου καΐ έπιβλητικωτάτου δλων τών φρουρίων 
οχι μόνον της Ελλάδος άλλά καί τής Ευρώπης δ- 
λης. Ούτε αύτό τό περίφημον Γιβραλτάρ δόναται νά 
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παραβληθώ μέ τον ’ Αχροκόρινθον, διότι ούτε τόσον 
δψηλδν καί πελώριον εϊναι, ούτε όψοΰται τόσον άπο- 
τόμως έχ τή; γής. Τό ύψος τοο Άχροχορίνθου είναι 
575 μέτρα, έκδέ τής «οροφής τοο φαίνεται ό 'Γμητ- 
τδς, ή Άχρόπολις τών Αθηνών, καϊ ολόκληρος 0 
Σαρωνικδς κόλπος pusypt τοΰ Σουνίου, δλα τά όρη 
τής ’Αττικής και Βοιωτίας, τής Φθιώτιδας χαΐ Φω
κίδας, ό Παρνασσός χαϊ ό Έλικών κτλ. κτλ. Ή αρ
χαία πόλις έκειτο παρά τους πρόποδας τής Άκροπό
λεως πρδς βορραν ή θέσις αύτής ονομάζεται παλαιά 
Κόρινθος, ώς δέ βλέπετε έκ τής είχόνος περιέχει τά 
έρείπια ναοΰ τίνος, τοο όποιου τήν εικόνα θά δημο
σιεύσω μεν άλλοτε.

και χωρίς νά τό 9έλη· άλλ’ ή δυστυχής μικρά καρ. 
δία ήτο παραπολΰ τεθλιμμένη καί οΰτε απινθήρ χα
ράς δέν εϊχεν εισχωρήσει έκεϊ είς δλον τό διάστημα 
τής ήμέρας έκεινης. "Οταν τά άλλα παιδία ειχον ανα
χωρήσει άπδ τήν αίθουσαν διά νά υπάγουν νά δει' 
πνήσουν έκείνη δέν τα είχε παρακολουθήσει, άλλ’ 
είχε ριφθή μέσα είς τήν μεγάλην πολυθρόναν, διά νά 
ήμπορή μακράν άπό τήν χαράν τών άλλων νά σχέ- 
πτηται άταράχως περί τής προσφιλούς της λύπης.

Εϊχεν άνακαλέσει είς τήν μνήμην της τά δσα ό 
Ιάκωβος τοΐς εϊχε διηγηθή περί τοΰ έναρέτοο Κά* 
τωνος· έπεθύμει καΐ αυτή νά ήναι θαρραλέα και ισ
χυρά έναντίον τής λύπης, άλλά πώς; Μέ ποιον μέσον 
νά παρηγορηθή δι' άπώλειαν άθεραπευτον; Τά θερμά

‘Ο ‘Α κρ ο κόρ ι νθ ο ς μιτά τής Κορίνθου

Η ΟΔΙΕΘΗΡΑ ΟΔΟΕ.

Έχ τοΰ γαί./.σ.ο'ΰ.
(συνέχεια· Κι προηγ. φύλλου )

Αίφνης μία μικρά μορφή, τήν όποίαν δέν είχαν 
παρατηρήσει καί ήτις εΐχε μείνει βυθισμένη είς μεγά’ 
λην τινά πολυθρόναν, έπλησίασε τδ συγκινημένον πλή
θος τών παιδιών. Έφαίνετο Ιξιππασμένη,ιχαί τρίβουσα 
τους Οφθαλμούς της ήρώτα τί εΐχε συμβή.

Ήτο πολύ δυστυχής ή μικρά αυτή· μόλις πρό δλί. 
γου είχε χα'σει τήν μητέρα της, έφόρει δέ άκόμη 
τό κατα'μαυρον φορεματάκι της καί τδ γλυκό της πρό
σωπον ήτο πάντοτε ώχρόν. ·Ο πατήρ της τήν εϊχεν 
άναγκα'σει νά δεχθή τήν πρόσκλησιν τής θείας Αΰ· 
γής, μέ τήν έλπιδα δτι θά διεσκέδαζε τήν λύπην της 

δα'κρυα εϊχον άναβλόσει άπδ τήν χαρδίαν της είς 
τους δφθαλμούς της, καί έντελώς άφηρημένη είς τδ 
παρελθόν καί βυθισμένη είς πικράς σκέψεις ούτε εϊχεν 
ίδεϊ ούτε εϊχεν ακούσει τίποτε, καί έπί τέλους άπε- 
κοιμήθη κλαίοοσα. Ούτε τόν θόρυβον τών παιθίων 
είς τδ δειπνον, ούτε τά κινήματα τοΰ ‘Ερρίκου τήν 
ειχον έ&πνήσει, μόνον δέ αί φωναί καί κραυγαίτων 
δταν έπανήλθον είς τήν αίθουσαν τήν ειχον διεγείρει 

■ άπδ τδν βαθυν καΐ Θλιβερόν της ύπνον.
«Ίί συμβαίνει;» ήρώτησε.
Τά παιδία, ίδόντα τους δφθαλμούς της κατακόκκι

νους άπό τά δάκρυα, και τδ καταλυπημένον της πρό
σωπον, άνεφώνησαν δλα μέ μίαν φωνήν —

«'Εκείνη είναι! Είναι ή Μαρία ! Ναι, βέβαια, δέν 
ήτο μαζί μας είς τδ τραπέζι.»
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«Τί;» άνεφώνησαν μερικά! φίλαι της Μαρίας, «Εί
ναι ή Μαρία; Πώς γίνεται ;·>

«Έγώ είμαι, βέβαια.» άπεκρίθη ή Μαρία, η τι? δέν 
έννοει περί τίνος έπρόκειτο u Έγώ είμαι· δέν με γνω
ρίζετε; Τί με θέλετε:»

Τάς λέξεις αδ τάς τάς έξέλαβον οί άλλοι ώς ομο
λογίαν τοΰ έγκλήματος, κα! εΰθδς άπδ άλα τά στό
ματα ήκοΰσθη ή φωνή:

« Αδτή είναι! >>
«Έκαμες πολδ κακδν πράγμα, παιδί μου.» είπε 

σοβαρώς ή θεία Αυγή εις τήν Μαρίαν. «Μέ λυπεΐ 
παραπολό. Ποτέ δέν θα σε ένόμιζα ικανήν νά κάμης 
ένα τοιοΰτον σφάλμα- εΐσαι ή τελευταία, τήν οποίαν 
Θά όπώπτευα.”

’ Εστράφη τότε πρδς τά άλλα παιδία. «Τής Μαρίας 
τδ σφάλμα,η είπε «δέν άποβλέπει άλλον άπδ τδν πα
τέρα της κα! έμέ' σεΐς νά τδ λησμονήσητε. Εξακο
λουθήσατε τά παιγνίδια σας, νά ήσθε μόνον φρόνιμοu 
μή μιμηθήτε τδ κακόν της παράδειγμα ... Ένθυμεΐ- 
σθε, — έχω τδν λόγον σας.»

Τότε έκαταίβασε τήν άκραν τσΰ παραπετάσματος, 
τήν οποίαν δ Ερρίκος άπδ τήν βίαν τοο ειχεν άφή- 
σει σηκωμενην και έξήλθεν, άφοΰ πρώτον παρήγγειλε 
χαμηλοφώνως είς καθέν άπδ τά παιδία χωριστά νά 
μή φερθή πολδ αδστηρά πρδς τήν ένοχον. Όταν ήλ- 
θεν ή σειρά τοΰ ‘Ερρίκου νά άκοόση τήν παραγγε' 
λίαν αύτήν πώς έκρατήθη και δέν έπεσεν είς τους 
πόδας τής θείας του, νά έξομολογηθή τδ σφάλμα 
του και νά άθωώση τήν δυστυχή μικράν Μαρίαν! 
Άλλ’ όχι- διά νά κρύψη τδ πρώτον σφάλμα ύπέπε. 
σεν είς δεύτερον, εις έγκλημα αίσχρδν— διά τής σιω
πής του άφίνων νά κατηγορήται δ αθώος. Ίδου, παι
διά μου, που φέρει τδ κακόν είναι ομοιον μέ τήν 
γάγγραιναν, ή όποια άφοΰ προσβολή ένα δάκτυλον, 
μεταβαίνει είς ιήν χειρα και έξαπλώνεται είς όλόκλή 
ρον τδ σώμα εκείνου ό όποιος δέν τολμά νά- θυσιάση 
τδν νοσηρόν δάκτυλον.

‘Η Μαρία βτε είδε τήν θείαν τακτοποιούσαν τά πα_ 
ραπετάσματα εϊχεν έννοήσει περί τίνος έπρόκειτο, άλλ’ 
ή συναίσθησις τής άθφότητός της ήτο τόσον ισχυρά 
ώστε είχε περιορισθή είς τδ νά εϊπη μέ πολλήν γλυ. 
κύτη τα.

« Πιστεύετε, λοιπδν,— νομίζετε άλήθεια οτι έμβήκα 
έγώ είς τδ δωμάτιον;»

«Όχι, Ιμβήκεν ένα ποντικάκυ» άπεκρίθη φωνή τις 
περιπαικτικώς. Όλοι δε τότε άπεμακράνθησαν άπδ τήν 
Μαρίαν,

«Πώς! πιστεύετε δτι είμαι ένοχος;» είπε πάλιν ή 
ταλαίπωρος μικρά.

‘Η φωνή της έτρεμε καί δύο μεγάλα δάκρυα κατέ
πεσαν σιγά σιγά έπάνω είς τάς ώχράς της παρειάς. 
Αί πλέον υπερήφανοι τών συντρόφων της τή άπεκρί. 
θησαν 5τι είς τδ εξής δέν ήτο δυνατόν νά όπάρχη όχι 
φιλία μεταξύ αυτών και αυτής άλλ’ ούτε άπλή γνωρι
μία- ένψ άλλαι ήπιώτεραι ήρκέσθησαν είς τδ νά δεί
ξουν τήν δυσαρεσκειάν των διά τής σιωπής. ‘Η Μαρία 
έπλησίασε πρώτον τά μέν, ύστερον τά δέ, άλλά μή 
άπαντώσα άλλο παρά σκλήρας λέξεις ή ψυχράν πε- 
φρόνησιν, υπήγε και έκάθισεν είς μίαν γωνίαν ώς 
άπολιθωμένη, καί δέν έκινήθη πλέον άπδ τήν θέσιν 
της. Όποιος τήν έβλεπεν είς τήν σκοτεινήν ταύτην 
θέσιν, θάέλεγεν Sit ήτο άγαλμα τής Λύπης και της 
•Υπομονής. Εϊχεν υποφέρει τόσον ή δυστυχής δρ„ 
φανή, ώστε ήξευρε νά ύποφέρη χωρίς νά παραπονηται.

Τά παιγνίδια ήρχισαν έκ νέου άλλ’ έκείνην κανείς 
δέν την προσεκάλεσε. Τέλος έσήμανεν ή ώρα του υ· 
πνου- τά παιδία ήσπάσθησαν τδ Sv τδ άλλο, τής Μα
ρίας δμως ούτε τήν καλήν νύκτα ηύχήθησαν. ‘Η δι
καιοσύνη τών παιδιών είναι σκληρά. Μόνος ό ’Ιάκω
βος, έκεΐνος δστις είχε διηγηθή τήν ιστορίαν τοΰ Κά- 
■τωνος, περνών έμπρός της τήν έκότταξε μέ βλέμμα 
λυπηρόν καί συμπαθητικόν. (ακολουθεί.)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ·

’Σάν τά γαλανό κύμα π’ άφρίζει,
’σάν νεφέλη λεπτή πού πέτα, 

κυανόλευκος δίρνεις τ’ άίρι,__
τής ‘Ελλάδος σημαία γλυκειά I

Είς τά ξένα ώσάν α’ άγναντεύω
’ατούς λιμένας τοΰ κρύου Βόρεια, 

τ’ ούρανοΰ τής ‘Ελλάδος μιά κόχη 
μοΰ ξανοίγεις ’στη μαύρη νεφιί.

Ούρανί, γλυκύ χρώμα έλπίδος, 
στ αυροστόλ ιστόν δείχνεις γραφήν —

«Τούτιρ νίκα,·ρέ φλόγα γραμμίνην— 
καί τόν θάνατον κάνεις γλυκόν.

Φύσα, φύσα γλυκό άεράκι!
Ίον λευκόαταυρον σήκω ψηλά, 

ϊπου μάτι άοτράφτη ‘Ελλήνων, 
δπ’ άν π άλλη Ελλήνων καρδιά. Μ.

ΤΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΐΟΝ ΤΟΥ ΛΥίΙΚΡΑΤΟΥί-
- Ο -

Ό κομψός πυργίσκος, τδν όποιον βλέπετε εί; τήν 
ένώπιόν σας εικόνα, παριστα τό χορηγικόν μνημεΐον 
τοΰ Λυσικράτους, όπως ήτο τδν παλαιόν καιρόν. Τδ 
μνημεΐον τοΰτο σώζεται άκόμη εις τήν άρχαίαν του
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θέσιν υπό τήν ανατολικήν πλευράν τής Άκροπόλεως, 
άλλ’ έχει χάσει τό κόσμημα τής στέγης του, καί πολ 
λάς άλλα; ζημίας εχει υποφέρει κατά τό διάστημα 
τών 2,220 έτών δπου στέκει έκεΐ.

Διά νά έννοήσητε διατί Ονομάζεται Χορηγικόν μνη
μεΐον τοΰ Λυσικράτους καί τί σημαίνει χορηγικόν μνη
μεΐον πρέπει νά άναιρέξωμεν είς τήν ιστορίαν καί νά 
έξετάσωμεν τά έθιμα τών αρχαίων ‘Ελλήνων. Άπό 
τής εποχής τοΰ ‘Ομήρου ήτο συνήθεια νά δίδουν ώς 
βραβεΐον εις τους νικήτα; τών άγώνων τρίποδα, οστις 
δέν ήτον άλλο τι παρά χάλκινον αγγείον έστημένον 
έπάνω είς τρεις πόδας, έντός τοϋ οποίου έζέσταινον 
τό ύδωρ, ό δέ νικητής, 5ν ήθελε, μετεχειρίζετο το 
βραβεΐον του ώς σκεύος τής μαγειρικής. Κατόπιν δμως 
έγεινε συνήθεια νά κατασκευάζω νται οί τρίποδες αδτοί 
μέ μεγάλην πολυτέλειαν, ώστε δέν ήσαν πλέον κα
τάλληλοι πρός χρήσιν οικιακήν άλλά μόνον πρός έπί* 
δειξιν — τότε δέ άνετίθεντο είς έ- 
πίσημα καί δημόσια μέρη, ώς λ. χ. 
είς τούς ναούς, ή, καθώς έγίνετο εις 
τάς Αθήνας, είς ιδιαιτέραν δδόν 
τής πόλεως ώρισμένην είς τόν 
σκοπόν τούτον καί δνομαζομένην 
Ό3ός τών Τριπόδων.

Είς τάς ’Αθήνας ό χορηγικός 
τρίπους έδιδετο εις τούς νικήτας 
όχι τών έθνικών άγώνων,Γ άλλ’ είς 
τους τών δραματικών άγώνων, οΐτι- 
νες έτελοΰντο κατ' έτος είς τό μέ- 
γα Διονυσιακόν θέατρον.

Είς τό θέατρον τοΰτο παριστά* 
νοντο τά δράματα τοΰ Αισχύλου, του 
Σοφ ο κλέους καί τοΰ Εύριπίδου. δταν 
δέ άναγνώσητε τά δράματά των θά παρατηρήσητε δτι 
0 διάλογος διακόπτεται κατά διαλείμματα ύπό ασμά
των άνω τών οποίων γράφεται «χορό;.'η Τά μέρη 
ταυτα τοΰ δράματος έψαλλε χορός παίδων ή άνδρών 
(ενίοτε δέ και γυναικών,) κινούμενος μέ βήμα ρυθμί- 
σμένον καθ’ ήμίκυκλον έντός τής ορχήστρας, δδέοδη 
γός τοΰ χοροΰ ώνομάζετο χορηγός· κατόπιν δμως τό 
όνομα τοΰτο έδόθη είς έκεϊνον, δστις έκαμνε τά έξοδα 
τής καταρτίσεως καί τής άσκήσεως τοΰ χοροΰ. Οί χο 
ρηγοί λοιπόν, τών οποίων ό χορός ήρίστευεν είς τόν 
διαγωνισμόν, άνέθετον τά τρίποδά των είς μέρος δπου 
δλοι έρχόμενοι είς τό θέατρον και άναχωροΰντες πά
λιν έκεΐθεν νά τά βλέπουν καί νά ένθυμώνται τούς 
διαγωνισμούς καί τάς νίκα; ταυτας. Διά τοΰτο έξέλε· 
ξαν τήν κυριωτέραν δδόν, διά τής οποίας 0 κόσμος 
ύπήγαινεν άπό τήν αγοράν είς τό θέατρον, καί τήν 

μνημεΐον τοΰ Λυσικράτους

έστόλισαν είς δλον τό μάκρος της διά κομψών πυργί
σκων καθώς έκεϊνον, τόν όποιον παριστά ή είκών, έπί 
δέ τής κορυφής τής στέγης έθετον τόν τρίποδα, τόν 
όποιον ένίοτε έπεχρόσωναν. ‘Ο πύργος τής εικόνας 
δέν εΐχεν ούτε θυραν οΰτε παράθυρα, καί έχρησίμευε 
μόνον ώς ύποδάσταγμα τοΰ τρίποδος, ήτον δμως λεπ
τός έξειργασμένος καί έφερε τήν έξης έπιγραφήν—

εΑυσυφάτης Λυσιβέσυ Λικιννεΰς έχορήγει- Άχα- 
μαντις παίδων έ ίχα· θέων ηιϊέει’ Δοσιάδης ’Αθη
ναίος Ιδίδασχεν Εδαίνετος ηρχεν,* δηλαδη

«Λυσικράτης ό υίός τοΰ Λυσιθέου έκ τοΰ δήμου 
τήςΚικίννης έκαμε τήν χορηγίαν ή Άκαμαντίς φυλή 
ένίκησε διά χοροΰ παίδων* ό θέων έπαιξε τόν αΰλόν* 
ό ’Αθηναίος Λυσιάδης διηύθυνε τήν παράστασιν του 
δράματος* ό Εΰαίνετος ήτο αρχών.» ’ Εκ τοστ υ ου* 
νάμεθα νά μάθωμιν και τήν ήλικίαν τοΰ μνημείου 
τούτου, διότι γνωρίζομεν δτι ό Εΰαινετος ήτο αρχών 

είς τάς ’Αθήνας περί τό 335 π. X. 
ώστε έάν προσθέσωμεν είς τοΰτο τά 
άπό τής γεννήσεως τοΰ Σωτηρος 
παρελθόντα έτη εόρίσκομεν δτι τό 
μνημεΐον του Λυσικράτους ήγέρθη 
πρό 2220 περίπου έτών.

Πόσον ώραία θά ήτον ή δδός 
τών Τριπόδων μέ τούς χρυσό στο λ ί* 
στους της μαρμάρινους πύργους! καί 
τί δυστύχημα νά μή σωθή έκ τό
σων εί μή gv μνημεΐον I Μέχρι τοΰ 
έτους 1676 έσώζετο καί άλλο εν δ* 
μοιονπρός τό τοϋ Λυσικράτους, άλ
λά κατεστράφη ύπό τών Τούρκων 
και είναι βέβαιον δτι θά κατεστρέ- 
φετο καί τοΰτο έάν δέν έτόγχανε 

νά ήναι κτισμένον μέσα είς τόν τοίχον τοΰ μοναστηριού 
τών Γάλλων Καπουκίνων, τούς οποίους οί Τούρκοι 
δέν έπείραζον.

Τό χυδαΐον όνομα του μνημείου τοΰ Λυσικράτους 
είνα τό «φανάρι τοΰ Διογένη,» τοΰ δέ συντρόφου του 
το οποίον κατεστράφη πρό δύο αίώνων, «τό φανάρι 
τοΰ Δημοσθένη.»

ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ-

«Μηδέν άγαν,» Σόλων δ Αθηναίος εΐπε. «Γίνω- 
σκε καιρόν,» Πιττακός δ Μυτιληναΐος. «Μέτρου apt- 
στον.» Κλεόμβροτος δ Λίνδιος, «Μελέτη τό παν,» 
Περίανδρος ό έκ Κορίνθου. «Έγγύα πάρα δ’ άτα.» 
Χιλων ό Λακεδαιμόνιος. «Γνώθι σαυτόν,» Θαλής ο 
Μιλήσιος- «Οί πλεΐστοι κακοί,'» Βίας ο Πριηνεάς.
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— Ότε έναυάγησε τό ’Αγγλικόν ατμόπλοιο ν ή Βοημία 
μία μητέρα μέ τά τρία της παιδία έκρατοϋντο σφιγκτά άπδ 
μερικός σανίδας διά νά σωθούν. ·Η μήτηρ πρώτη άπέκαμε 
καί ΐφώναξεν είς τά παιδία της δτι δέν ή μπορούσε νά κρα- 
τηβή πλέον άλλ' έπρεπε νά άφήση τήν σανίδα καί νά βυ- 
θισθή.

«Μή μαμμαίν εΐπεν ή μικρά της κόρη- «Προσπάθησε νά 
βαοτάξης άκόμη όλίγον — ‘Ο Χριστός έπεριπάτησεν είς τήν 
θάλασσαν καί έσωσε τόν Πέτρον ίσως έλθη καί σώση καί. 
ήμας !> ‘H μήτηρ ένθαρρυνθείαα δπΰ τής πίστεως τής μι- 
κραςτης κόρης κατώρθωσε νά κρατηθή άκόμη όλίγας στιγμάς 
έωσοΰ έφάνη λέμβος ή όποία τούς έσωσεν όλους.

I — Κύριός τις γράφει είς μίαν έφημερίδα τοΰ Λονδίνου τό 
έξης περιστατικόν περί τής τιμιότητος ένός σκύλοι» τής 
Ιταλίας,

«Έκαθήμην είς τήν θύραν ένός έμπορικοΰ είς τό Φερεν- 
τϊνον, περιμίνων νά παύση ή βροχή διά νά υπάγω είς τόν 
σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, δτε βλέπω καί μέ πλησιάζει είς 
σκύλος, άρκετά πρόστυχος, δστις καθίζει πλησίον μου καί μέ 
παρατηρεί κουνών τήνούράντου, «ΐί θέλει;» ήρώτησα «θέ
λει νά τιρ δώσητε μίαν πεντάραν διά νά σάς άγοράση 
τ σ ι γ ά ρ ο ν,» άπεκρίθη κάποιος έκεΐ. Έδωκα λοιπόν τήν 
πεντάραν τού σκύλου, δστις άναχωρεϊ εύθύς καί έπιστρέφίι 
άμίσως φέρων· τό τσιγάρου είς τούς όδόντας του, τό 
όποιον έκράτει άπό τό μέσον, έωσοΰ τό έλαβα έκ τοΰ στόμα
τός του. Τότε τφ ίδωκα δευτέραν πεντάραν, καί αύτός μοί 
έφερε, δεύτερον τσιγάρου, καί τρίτον καί τέταρτον. Έπί τέ
λους ήλλαξεν ύφος- έγαύγισεν άνυπομόνως. «Τί θέλει τώρα 
ήρώτησα. «θέλει νά τώ δώσητε μίαν δεκάραν διά νά άγο
ράση ψωμί διά τόν έαυτόν του.» Δίδω λοιπόν τήν δεκάραν 
είς τον σκύλον, δστις τρέχει μέ προθυμίαν καί φέρει έν μι
κρόν ψωμί ον τό^ όποιον θέτει πρό τών ποόών μου, ένφ μέ 
έκύτταζε παρακλητικής. «Δέν το τρώγει, έάν δέν τιρ δώσητε 
τήν άδειαν,» εΐπέτις τών παρισταμένων, Έγώ, έννοεΐται' 
Ιδωκα τήν άπαιτουμένην άδειαν, καί ί> καλός σκύλος αρπά
ζει τό ψωμίον, χωρίς νά χάση καιρόν, καί γίνεται άφαντος 
«Έτσι κάμνει πάντοτε όταν βλέπη κανένα ξένον,» εΐπον ο; 
παριστάμενοι.

— Μετά μίαν άπό τάς μεγάλας μάχας τοΰ Γάλλο-Πρωσσι- 
κοΰ πολέμου, ό Βασιλεύς καί δ Διάδοχος τής Πρωσσίας έπε- 
σκέφθησαν τό στρατιωτικόν νοσοκομείου. Είς μίαν άπό τάς 
κλινας ήτο στραιιώτης τοΰ όποιου ή κνήμη είχεν αποκοπή 
άπό σφαίραν καννονίου. Έρωτηθείς πώς είχε συμδή τό πρά
γμα, ό στρατιώτης διηγήθη τό περιστατικόν καί προσέθεσεν—

«Τοΰτο μόνον μέ μέλει — δτι τώρα θέν θα ήμπορέσω νά 
έμβώ είς τούς Παρισίους δταν τούς πάρωμεν.»

«Σοΰ κάμνομεν ξΰλινον πόδα,» τιρ λέγει ό Διάδοχος μει- 
διών, «καί τότε θά δυνηθής νά είσέλθης ριαζί μέ τόν στρα
τόν είς τούς Παρισίους.»

«Ναι, άλλά τότε πλέον δέν θα ήμαι άξιος νά λάβω τόν 
Σιδηροΰν Σταυρόν,»

«Έννοια σου παιδί μου,» άπεκρίθη μέ πολλήν εύμένειαν 
δ Διάδοχος «θά σοΰ δώσωμεν καί τόν σταυρόν.»

Πράγματι δέ, όλίγας ημέρας μετά ταϋτα, εις άξιωματικός 
ήλθεν είς τό νοσοκομείου καί έφερε ν έκ μέρους τοΰ Βασιλίως 
τό έπιθυμητόν τοΰτο παράσημου είς τόν γενναίο ν στρατιώτην, 

11 όσον έκτιμοΰμεν τά παράσημα καί τά παρόμοια σημεία τής 
κοσμικής τιμής, καί δμως λησμονοΰμεν δτι ό θεός ύπεσχέθη 

νά τιμήση έκείνους, οίτινες τιμούν αύτόν, νά δώση είς τούς 
πιστώς ύπηρετήσαντας αύτόν είς τήν γήν τον στέφανον τής 
δόξης έν ούρανοΐς. Πιθανόν νά ήμεθα μικροί καί αδύνατοί 
άλλ' αύτός βλέπει τήν καρθίαν καί άνταμιίίει τήν πιστότητα 
αύτής.

— Τά πλέον νοήμονα καί έπιδέξια τών έντόμων εΐναι οί 
μύρμηκες. Σκάπτουν στέρνας 8 μέτ. βάθους καί ί !3 του μέτ. 
τήν διάμετρον, έξορύττουν σύριγγας ύπό κάτω τής κοίτης 
μεγάλων ποταμών, κατασκευάζουν θολωτούς διαδρόμους άπό 
πηλόν πρός φύλαζιν κατά τών έχθρών των, τούς δέ πολέ
μους των διευθύνουν μέ περισσοτέραν εύφυΐαν καί μικροτέραν 
άπώλειαν στρατιωτών παρ’ δσον παρατηρεΐτάι είς μερικούς 
άνθρωπίνους πολέμους. Τά διάφορα είδη έργασίας γίνονται 
ύπό διαφόρων φυλών καί οικογενειών, άλλοι μέν είναι κτί- 
σται, άλλοι γεωργοί, άλλοι γαιορύχοι, άλλοι πολεμισταί. 
-Εκάστη φυλή έχει μέλη τινά Ικανότερα άπό τά λοιπά· αύ· 
τοί ϊέ διευθύνουν τάς έργασίας τών συντρόφων των, ώς άρ- 
χιτέκτονες, μηχανικοί, στρατηγοί κτλ, παρατηρεΐται δί είς 
τούς μύρμηκας μία ώρετή ήτις έλλείπει πολλάκις άπό τάς 
άνθρωπίνας κοινωνίας, δτι οί μή άξιοι νά διοικούν καί διευ- 
θΰνουν’άναγνωρίζουν τήν άνικανότητά των καί δέν ζητούν νά 
λάδουν θέσεις άνωτέρας τών δυνάμεών των, άλλ’ ύπακούουν 
τούς άνωτέρουςτων κάί έκτελοϋν τάς διαταγάς αύτών άκρι- 
6ώς καί καλώς.

TO e Α ϊ Μ Α.

Χειμώνας ήταν, σύννεφα έσκέπαζαν τή φύσι, 
τά φύλλα πέφτανε στ ή γή ξερά κιτρινιασμένα.

καί ό Βόρεια; τά σκόρπιζε έδώ κ’ έκεΐ στή κτίσε, * 
καί κάπου, κάπου τάδλεπες μέ χιόνι σκεπασμένα.

Κάθε πουλί άπ’ τό Βόρεια άχνό καί λιγωμένο 
εί; τά κλαδιά έπέταξε νά μή τό βρή τό χιόνι, 

καί κεί τό χιόνι τώδρισκε χλωμό καί πεινασμένο, 
κ' έσκέπαζε τή πλάτη του κ’ έκεΐ γιά νά κρυώνη.

Σέ κάθε σπίτι άναβε φωτιά γιά νά ζεσταίνη- 
μά ’ςέ καλύδη φτωχική πού άγγελούδια ζοΰβαν 

άχ! ή φωτιά τούς έλειπε, γι' αύτά ήταν σίησμένη, 
καί γυμνωμένα τάμοιρα τή ζέστη έδιψοΰσαν.

•Η μάνα πού τά ϊδλεπε τή τύχη βλαστημούσε 
πού έρημη τήν άφησε χωρίς καμμιά βοήθεια- 

γονατιστή μέ δάκρυα άπ’ τό θεό ζητούσε 
ψωμί γιά τά παιδάκια της μέ κονεμένα στήθια.

Καί 'κεΐ πού τά παιδάκια της είχεν άγκαλισμένα 
νά τά ζε στάνη τ’ άμοιρα, έκτύπησε ή θύρα- 

σηκώθηκε ή άμοιρη μέ μάτια δακρυσμένα 
καί χρήματα τής έδωσε μιά άγνωστή της χείρα.

«Έχάθηκε» έφώναξε άπό χαρά γεμάτη·
«εχάθηκε ή φτώχια μας ή τόση καταφρόνια- 

τώρα παιδιά ’στο δρόμο μας δέν θα υπάρχουν βάτοι, 
τό θαύμα πάλι έγεινς τώρα ’ς αύτά τά χρόνια.»

Α. Γ. Μπουρνιας

ΙΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΛ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποιοι προφήται προεϊπον τήν θαυμασίαν γέννησιν τοΰ 
Σωτήρος ;

2) Ποιος ήτον ό κορυφαίος τών 'Αποστόλων;
3) Είς ποια δύο μέρη έπετέθησαν οί ’Εθνικοί κατά τών Χρι

στιανών χωρίς νά τούς παρακινήσουν οί Ιουδαίοι;

Τύποις Λακωνίας και έκτνπωσις των καταστημάτων ΑνΕΕΤΗ ΚβΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟϊ 1885 — 216.


