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*// άιεόθυνσις 

τ^ί Εφημερίδας 

τών Πα,ίδων ευ* 

χεται είς τούς μι
κρούς συνδρομή- 

τάς χαΐ άναγνώ* 

<ττ«ς αυτής ευτυ

χές τά νέον έτος, 
' Ελπίζει οέ, οτι 

ϊχαστος αύτών 

θελει προσπα. 

θήσει ν« συνεισ· 

φερη είς την βελ- 

τίωσιν αυτής,

Τό Παλαιόν καί τό ΛΓίον Έτος.

προσθέτων ένα 

τουλάχιστον νέον 

συνδρομητήν,ΐνα 

λάβη χαΐ τηνόπο· 
σχεθεϊσαν είχό- 
να. Οΰτω πως % 

έπιθυμία πολ* 

λών τοΰ νά ε* 

χωσι ρεγάλας ει· 
χάνος θά πλη· 
ρωϋη, ή δέ μι~ 
χρά φίλη των ί. 
ξωραισδη έτι 

^μάλλον διά τοι* 
ούτων εικόνων.

«Γέριον χαταχυρτωρ.έν£
(λέ τά χάτασπρα μαλλιά I 

Τρόμων, βαρυφορτωμένοί 
πον πηγαίνεις βιαστικά;

■Είς τό κρύο, τό οχοτάίι, 
πού μοιιγγρίζκ ό Βορργδς, 

νύκτα ποΰ περιπλάνησα ι;
•Ολομόναχος ποΰ πας;

((‘Οίηγον ψυχήν δέν Εχεις 1 
Είς τό σκότος 9ά'χα&ής !

“Ελα, γέρων, στή φωτιά μας 
ν,άβησε νά ζεσταβής.»

Άλλ1 ό γέρων σάν τό φύλλο 
στοδ άνέμου τή πνοή 

κλονιζόμενος καΐ τρέμων 
φεύγει, φεύγει έν σιγή.

Είναι τό Παληό τό ‘Έτος 
κ* είς τήν ράχην του βαστφ 

τά κατάστιχα τοΰ κόσμου, 
τά καλά καί τά κακά.

Μεσονύκτιον σημαίνει, 
κ' είς τό σκότος τό βαβύ 

ώς τι φάντασμα ό γέρων 
χάνεται έν σιωπή!

Καί άμέσωί λαμπροτάτη 
άνατέλλει ήαύγή 

καΐ έκ μέσου της προβάλλει 
χαριέστατον παιδί, 

■Καλώς ήλβες, Νέον “Ετος !
Ανατέλλεις χαρετά.

Καΐ καλότυχον έφέτος 
νά μάς κόμης συντροφιά.

Καΐ άπ' 5λα σου τά οώρα 
τά ωραία καΐ καλά, 

χάρισε θεοσεβίαν, 
Φίλτατη Πρωτοχρονιά!
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Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΔΟΣ.

*Εχ τοΰ γαλλιχοΰ*
(συνέχεια· Ιδε προηγ. φύλλου.) '

Τό πτωχόν παιδίον Είχε λοιπόν αναχωρήσει, θύμα 1 
τής αίσχράς 3 ε Αίας τοΰ ‘Ερρίκου! ‘Η διήγησις τών 
κορασίδων εΐχε τόσον ταράξει τόν ‘Ερρίκον, ώστε έλαβε 
τήν πρώτην εΰκαιρίαν διά νά άπομακρυνθή. Προσε- 
ποιήθη οτι έζήτει κάτι καί έπλησίαζε μιαν τράπε
ζαν, έπάνω τής όποιας ήτο σωρός παιγν ιδίων, ένφ δέ 
τά έξήταζε χωρίς νά προσεχή εΐς κανέν άπ’ αυτά, 
τδ βλέμμα τοο συνήντησεν ενα κυνηγόν, ώραιότατον 
κυνηγόν, έντελέστατα ώπλισμένον καί ένδεδομένον. Ό 
κυνηγός αύτος ήτο άπ’ άρχής τδ προσφιλέστατον παιγ
νιδιού τοο ‘Ερρίκου, τώρα δέ δταν τδ εΐδεν ένθυμή&η 
(δ θεός δστις βλέπει τά; καρδιάς είξεΰρει μέ πό
σην λύπην) τήν ήμέραν, όταν ό θειος τής Μαρίας 
τοΰ εΐχε δωρήσει τδ λαμπρόν τοΰτο παιγνίδιον. Δέν 
ήμπόρει νά άποσόρη τους Οφθαλμούς τοο άπό τδ οώ_ 
ρον τοΰτο, τδ όποιον τοΰ δπεν θύμιζε τόσον τήν Μα
ρίαν, ένφ δέ τό ήτένιζε τφ έφάνη δτι είδε κάτι έξέ- 
χον άπδ τδ δισάκκιον τοϋ κονηγού, τδ όποιον δέν ήτο 
μέρος τοΰ έφοπλισμου του. Τό λευκόν τοΰτο πράγμα 
ήτο γραμματίδιον, τδ άπέσυρε, τδ έξεδίπλωσε καί εΐδε 
γεγραμμένας, ώς μέ πολλήν βίαν και συγχοσιν είς με
γάλα γράμματα, τάς εξής λέξεις—

«Ερρίκε, αγαπητέ μοι ‘Ερρίκε ! Σέ άσπάζομαι και 
δέν θά σέ λησμονήσω ποτέ, δπως δέν θα λησμονήσω 
ποτέ τήν μαμμά. Ήσουν τόσον καλός, ένφ δλοι οί 
άλλοι μοΰ έκαμνον τόσα, ώστε θέλω νά σέ ένθυμοΰ- 
μαι πάντοτε. “Α! καλέ καί αγαπητέ Ερρίκε, σΰ μέ 
παρηγόρησες, δταν δλοι οί άλλοι μέ έκατηγοροΰσαν! 
' Εσυ δέν έπίστευσες τάς συκοφαντίας των! Δέν είναι 
ανάγκη νά σοϋ είπω, ‘Ερρίκε μου, δτι έγώ δέν έμ- 
βήκα είς τδ δωμάτων τών δώρων. Άλλ’ άν καί μέ 
ήδίκησαν αί παλαιαί μου φίλαι, έγώ δέν έχω σκοπόν 
νά ανταποδώσω κακόν άντί κακοΰ. Μεΐνε ήσυχος ώς 
πρδς τοΰτο. Δέν σε έζήτησα πρίν άναχωρήσω διά νά 
σέ άσπασθώ, δπως ήθελα, διότι δέν έπιθυμώ ή καλώ- 
σόνη σου καί ήκαλή σου καρδία νάγείνουν αιτία δοσα- 
ρεσκείαςμέ τους άλλους, ούτε νά θυμώσουν έναντίον σου 
έκεΐνοι, διότι έμεινες φίλος μου. 'Ελπίζω, ‘Ερρίκε μου, 
δτι θά τύχη νά κυττάξης τδν κυνηγόν σου, ό όποιος άλ
λοτε σοϋ ,ήρεσε τόσον και οτι θά ίδγ^ς τδ γράμμα 
τοΰτο, τδ όποιον θά κρύψω μέσα είς τδ δισάκκι του. 
θά σέάγαπώ πάντοτε.» «Λίαρία.»

Πασα λέξις τής συγκινητικής ταυτης έπιστολής ένε· 
πήγετο ώς μάχαιρα είς τήν καρδίαν του ‘Ερρίκου. ”Ε· 
τρεξε νά κλειδωθώ είς τό δωμάτιόν του, καί ριφθείς 
έπάνω είς τήν κλίνην του άνελυθη είς λυγμους καί 
δάκρυα. Α, πόσον ήθελε νά άπέθνησκεν !

Άπαυδήσας τέλος άπδ τά δάκρυα καί τήν νευρικήν 
ταραχήν, ή όποια τον έκυρίευεν ήδη άπδ τόσων ώρών, 
άπεκοιμήδη, άλλ’ ό ύπνος του δέν ήτο ό άναπαοτικδς 
έκεινος ύπνος, δστις ακολουθεί τάς ήμέρας, τάς όποιας 
διέρχονται οί άνθρωποι καλώς, άλλά τεταραγμένος 
καί φρικώδης, δστις ηδξησε τήν αγωνίαν, έν τή όποια 
εΐχεν άποκοιμηθή. Ότε δ’ έξυπνησεν, έκαίετο δπδ πυ
ρετού.

'Ο ίατρός προσκληθείς εόθΰς τοΰ άπηγόρευσε νά 
σηκωθή, άλλ’ ή άπαγόρεοσις αυτή δέν έλόπησε τόν 
‘Ερρίκον. Άπ’ έναντίας τφ έφαίνετο δτι τόν άπήλ- 
λαττεν άπδ μέγατι βάρος. ‘Η ιδέα μόνη τήςέσπερι. 
νής διασκεδάσεως, οτε θά διενέμοντο τά δώρα τών 
Χριστουγέννων τοΰ έπροξένει φρίκην. Μέ τί πρόσωπον 
θά έδέχετο ένώπιον πάντων τό δώρον, τδ δποΐον Θά 
τφ έδιδεν ·ή θεία του; Και πώς θά όπεφερε νά ιδη 
νά στήνουν εΐς λαχειον τήν ώραιοτάτην κούκλαν μέ 
τήν λαμπράν της προίκα, τήν όποιαν ή θεία Ισκό- 
πευε νά δωρήση είς τήν Μαρίαν; Πώς, βλεπων τήν 
πολύτιμον κούκλαν είς άλλας χεΐρας — διά μόνην τήν 
αιτίαν τοΰ ίδικοϋ του σφάλματος, — πώς θά έκαμνε 
διά νά συγκράτησή, διά νά μή φωνάξη ένώπιον όλων ; 
«Τήν κούκλαν αυτήν, στείλατε την είς τήν Μαρίαν, 
είς τήν Μαρίαν, ή όποια εΐναι άξια νά τήν έχη ! Έγώ, 
έγώ μόνος εΐμαι 0 ένοχος!» Άλλά θά είχε τάχα — 
αυτός, δ δειλός, δ άνανδρος — τό θάρρος νά κάμη 
τοιαότην τρομεράν δμολογίαν;

Συνησθάνετο ότι δεν θα είχε τό θάρρος, καί, ώς 
πάντοτε, έπροτίμα νά άναβάλη τήν φοβέραν έκείνην 
στιγμήν, άντί νά τήν άντιμετωπίση καί νά τήν νικήση.

Καί δμως, έάν άνέβαλλε τοιουτοτρόπως τήν έξομο- 
λόγησιν του σφάλματός του, ή δυσκολία θά ηΰξανεν 
άπο ήμέρας είς ήμέραν· πάσα ήμερα, ήτις παρήρχετο 
θά τδν έφερεν είς μεγαλείτερον πειρασμόν! Άπαξ άρ
χισα; νά δλισθαίνη έπί της φοβέρας έκείνης κατω
φέρειας θά ήδόνατο άραγε νά σταματήση; Είς ποια 
βάθη αισχύνης δέν θα έκρημνίζετο ; Έως πού θά 
τόν έφερεν; (ακολουθεί.)

----—
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ.

(Α'ατά ριγαησιμ τοΰ άγγλτχ,οΰ.)

« Έσδ Κώστα άφησε τδ κορίτσι! Άκοΰς; άφη
σε την ή έρχομαι καί σέ πετώ στδ γιαλό!»—έφώ· 
έφώναξεν δ Μάρκος, άλλ’ δ Κώστας, είτε διότι δεν ή- 
κουσεν, είτε διότι δέν τον έμελε 3,τι καί άν τφ έλεγεν 

’ ό υίδς της πτωχής χήρας κυρα Ματθαίου, έξηκο- 
. λουθεί τήν διασκέδασίν του.
ι ‘Ωραία διασκέδασις, μά τήν αλήθειαν! Μεγάλος 

άνδρας, δεκαπέντε έτών παιδί νά κάθηται είς τήν λέμ-
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βον καί [ιέ τδ κουπί νά σπρώχνη κόρην ένδεκα ε
τών είς τά βαθειά νερά τοο λιμένος ! Άλλ’ ό κυρ 
Κώστας ήτο υίδς, καί μάλιστα μονογενής υίδς τοΰ 
καπετάν Άνδρέα, τοΰ πλουσιωτάτου καραβοκύρη κα[ 
κτηματίου τοο Ματαρα— μικροΰ παραλίου χωρίου, 
κατοικουμένου όπδ ψαράδων καί τών οικογενειών 
των. ‘Η δέ δυστυχής κόρη, τήν οποίαν έβασάνιζε 
τόσον άνα'νδρως, δέν εΐχεν ούτε αδέλφια ούτε πα· 
τέρα νά τήν Υπερασπίσουν καί νά τήν εκδικηθούν. 
Ώστε δ Κώστας έξηκολούθει μέ δλην του τήν ησυ
χίαν νά ωθή τήν λέμβον κατεπάνω της κόρης, ήτις 
βυθισμένη είς τά νερά έως είς τδν λαιμόν μόλις καί 
μέ δυσκολίαν κατώρθωνε νά κράτηση τδ στόμα της 
έλεΰθερον, ώστε νά όμιλή.

«Μή, Κώστα! Σέ παρακαλώ πολύ, κύριε Κώστα, 
άφησε με νά έβγω ! θά μέ πνίξης—δέν ήξευρω κο· 
λόμβι!» ‘Η φωνή της παρακλητική καί τρέμουσα έ. 
φθασε μέχρι τοο Μάρκου, δστις έπαιζε τους βόλους 
είς τήν άκρογιαλιάν μέ ένα του σύντροφον. Έγΰρισε 
καί εΐδε τδν Κώστα σπρώχνοντα τήν πτωχήν Άννέ- 
ταν μέ τήν άκραν τσΰ κουπίοο του, ‘Η Άννέτα ά
φηνε κραυγήν άπελπισίας, ήτις δμως διεκόπη εις τδ 
μέσον, διότι τήν στιγμήν εκείνην έβυθίσθη καί άγει- 
νεν άφαντος!

‘Ο Κώστας εμεινεν έμβρόντητος χωρίς νά ήξεΰρη 
τί νά κάμη, πρίν δμως συνέλθη άπδ τήν άμηχανίαν 
του βλέπει τδν Μάρκον, δστις είχε φθάσει κολυμβών, 
νά βυθίζηται έκεΐ δπου είχε γείνει άφαντος ή Άννέτα. 
Μετά μίαν στιγμήν άνήλθεν είς τήν έπιφάνειαν κρα
τών τδ άναίσ&ητον κοράσιον, τδ δποΐον καί κατώρθωσε 
νά άναβιβάση είς τήν λέμβον χωρίς τήν βοήθειαν τοΰ 
Κώστα, δστις έστεκε καί τδν έβλεπεν ώς βλάξ, Χωρίς 
δέ νά χάση στιγμήν δ Μάρκος δρασκελίζει καί αύτος 
τήν πλευράν τής λέμβου και άντικρυζει τδν Κώσταν.

«Δέν ήκουσες τί σου είπα; Νά σέ μάθω ’γώ νά 
πειράζης άλλοτε τά κορίτσια!»

Καί ταΰτα λέγων άρπάζει τόν Κώσταν άπδ τήν 
μέσην και τδν σφενδονίζει δσον φθάνει μακρότερον είς 
τά βαθέα υδατα του λιμένος. Τότε χωρίς νά χάση 
καιρόν ήρπασε τδ κουπί και έτράβηξε διά τήν ςηράν· 
έκεΐ δέ παρέδωκε τήν Άννέταν εΐς τάς χεΐρας με
ρικών γυναικών, νά τήν δπάγουν είς τήν καλύβην τής 
μάμμης της καί αυτός εκάθισεν ολοβρεγμένος νάάπο- 
τελειώση τους βόλους του μέ τδν σύντροφόν του.

‘Ο Κώστας έν τφ μεταξύ εΐχεν έβγει κολυμβών 
είς τδ άπέναντι μέρος τοΰ λιμένος, καί έτρεχε μέ 
δλην του τήν δόναμιν πρδς τήν οικίαν του, παράφορο5 
άπδ δργήν καί έκδίκησιν. «θά μου τδ πληρώση καλά 
ό κύρ Μάρκος τδ λουτρδν αδτό !» Άλλ’ δμως δέν είχε
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σκοπόν νά έκδικηθή τδν εαυτόν του μόνος, διότι ήτο 
δειλός και έφοβεΐτο τδν γρόνθον τοΰ Μάρκου, οστις 
μόλις δεκαπέντε έτών εΐχεν άνάστημα ρωμαλέον καί 
μυώνας σίδηρους.

** #
Μετά μίαν ώραν δ Μάρκος ή τον έντελώς στεγνός· 

εΐχεν δποφέρει τδν καυτηρδν ήλιον προτιμότερου παρά 
νά ΰπάγη βρεγμένος είς τδ σπίτι καί συγχυση τήν 
μητέρα του μέ αύτήν τήν ιστορίαν. Διότι ή κόρά 
Ματθαίου, άφ’ δτου έχασε τδν άνδρα της, ήτο πολύ 
νευρική, καί τδ παραμικρόν πράγμα τήν έτάραττε καί 
τήν έφόβιζεν. *

Έσηκώθη λοιπόν άπδ τήν πεπυρωμένην άμμον καί 
έπήρε τδν δρόμον της καλυβης· καθώς δέ έπλησία* 
σεν ήκουσε φωνάς συνομιλοόσας· ή μία ήτο τής μη. 
τρός του καί ή άλλη... τσΰ Καπετάν Άνδρέα !! ‘Ο 
Καπετάν Άνδρέας έφώναζε δυνατά, μέ θυμόν, ή δέ 
κυρά Ματθαίου μισοπνιγμένη άπό τά δάκρυα προσε. 
πάθει νά τδν καταπραονη.

«Άς σταθώ έδώ άπ’ έξω ν’ άκοόσω τί ψευτιαίς θά 
πή γιά μένα,» έσκέφθη ο Μάρκος, «καί τότε τδν συ
γυρίζω !»

«Ξευρεις πολΰ καλά κυρά Ματθαίου,» έλεγεν ό 
Καπετάν Άνδρέας, «δτι τδ σπίτι σου έδώ είναι υπο
θηκευμένο ν διά δγδοήντα λίραις.»

«Τδ ξεύρω, μάλιστα · ό μακαρίτης άφοΰ πλέον 
έσπασε τδ πόδι του, τί νά μας κάμη, .καί έτσι έλά- 
βαμεν τήν άνάγκην...»

νΚαλά, καλά! Είξεόρεις προσέτι δτι τδν τόκον τών 
δγδοήκοντα αυτών λιρών, είναι χρόνος καί παραπάνω, 
δπου δέν σας τδν έζήτησα.»

«Έχετε δίκαιον, καί ό θεός νά σας τδ πληρώση 
αΰτδ τδ καλό που κάνετε...»

«Καλά τά λόγια, κυρά μου, άλλά κυτταξε δ υιός 
σου πώς μοΰ άνταπληρώνει τδ καλό πού σας κάμνω! 
— Μοΰ έπέταξε σήμερα τδ παιδί μου είς τήν θά' 
λασσαν καί άπό ολίγον νά μοΰ πνιγήί—

«Νά σοΰ ’πώ έγώ, Καπετάν Άνδρέα, γιατί σοΰ 
τδν έρριξα είς τδ νερό ; » άνεφώνησεν δ Μάρκος έμ- 
βαίνων έξαίφνης καί άντιμετωπίζων τόν ώργισμένον 
πατέρα. «Έπείραζεν ένα κορίτσι—0 φοβητσιάρης! — 
τήν έσπρωξεν είς τά βαθειά νερά καί 5ν δέν ήμουν 
έγώ νά τήν έγλύτωνα θά έπνίγετο. Τοΰ είχα είπεϊ 
δτι θά τδν έπέταγα εις τήν θάλασσαν, άν δέν την 
άφινεν ήσυχον, άλλ* αύτδς έπέμενεν — ώστε κ* έγώ 
τοΰ έδωσα δ,τι τοΰ ήξιζεν.»

Ό Καπετάν Άνδρέας δέν ήξευρε τί ν’ άποκριθή 
πρδς τήν νέαν ταΰτην δψιν της ιστορίας, άλλ* ή πα
τρική φιλοτιμία κατέπνιξε τδ αίσθημα τής δικαιοσύνης.
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«' Αδιάφοροι μοΰ είναι τί εϊχετε οί δύο σας μέ όποιαν- 
δήποτε γυφτοκόρην τοο χωρίου* τδ παιδί μου δέν 
έννοώ νά τά κακομεταχειρισθή χάνεις, έάν δέ συ, κα
κούργε άναίσχυντε, δέν πείθεσαι μέ τδ καλάν, θά δο- 
κιμάσωμεν σφοδρότερα μέτρα! "Ακούσε κόρά, τδ συ
νάλλαγμα λήγει εΐί τάί 20 τοο μηνάς, έάν έως τότε 
δεν μου φέρης τους παρελθόντας τόκους μαζί μέ τδ 
κεφάλαιον, θά μου κάμητε τήν χάριν νά μου άδειά- 
σητε τά σπίτι! Δέν έχω άλλο τίποτε νά σοϋ είπώ.»

‘Η δυστυχής χήρα τον ήκουσεν ώς κανείς δστις 
δνειρεύεται. «Νά άφήση τήν οικίαν του άνδρός της; 
Νά μείνη άστεγος και έρημος μέ τά παιδί της είς 
τους δρόμους;»

«Που νά τά εδρωμεν τόσα χρήματα ;ι> έτραόλισε.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1886

Το δένδρον Πάνδανος.

Είς τήν εικόνα ταύτην παρισταται δένδρον άγνω-
στον εις την Εάρώπην, ό Πάνόανος, τά όποιον φύ
εται, είς τάς νήσους του Ειρηνικού Ώκεανοΰ, ιδίως 
είς τά σύμπλεγμα τών νήσων Τόγγα.

Ο ΧΡΓΣΟΓΣ ΑΙ9Ν,

‘Η απέναντι είκάν παριβτα τήν ώραίαν έκείνην 
έποχήν ειρήνης καί εδτυχίας τήν όποιαν δπεσχέθη δ 
θεός, όταν όλος δ κόσμος θά φωτισθή άπά τά Ευαγγε
λίαν καί δλοι οί άνθρωποι θά πιστεύσουν είς τον Χρι- 
στόν.Τότε θά έξαλειφθή δ πόλεμος άπά τήν γην καί οί

Τό 3εν όρον Πάνδανοζ.

«Λυπήσου με, Καπετάν Άνδρέα, 'μή μεβγάλης είς 
τούς πέντε δρόμους!» καί ήρχισε νά κλαίη.

«‘Όπου Θέλετε ευρετέ τα. Αυτό είναι ίδική σας 
δουλειά,» ειπεν άποτόμως 6 Καπετάν Άνδρέας έξερ- 
χόμενος.

‘Ο Μάρκος ήρπασε τάν πλάστρην άπά τά τραπέζιον 
τοϋ μαγειρείου, έάν δέ δέν έρρίπτετο έπάνω του ή μή- 
τηρ του Εξάπαντος Θά άφινεν ένθόμημα της συνεν- 
τεόξεως έπί τής κεφαλής του Καπετάν Άνδρέου.

«Έννοια σου μητέρα,» τής εΐπεν «δ,τι καί άν μας 
κάμη έγώ θά φροντίζω διά σένα.»

«Ναι, άλλά τά χρήματα !., »
«θά βρεθούν καί τά χρήματα,» ειπεν ό Μάρκος 

γενναίως καί φιλήσας τήν μητέρα του έξήλθεν είς τόν 
κήπον διά νά σκεφθή έν ήσυχίφ περί τοϋ πρακτεου.

(ακολουθεί.) 

άνθρωποι θά ζοον ήγαπημενοι ώς άδελφοί. Τότε καί 
οί πλέον άσπονδοι έχθροι θά άγαπηθοϋν, καί έκεΐνοι 
οί όποιοι πρότερον έμίσοονά λλήλους θά συγκατοικούν 
έν όμονοία.

«Καί δ λόχος θέλει συγκατοικεί μετά τοΰ άρνίου, 
καί ή λεοπάρδαλις θέλει άναπαόεσθαι μετά τοϋ έρι- 
φίου, και ό μόσχος καί δ σκύμνος καί τά σιτευτά 
όμοΰ καί μικρόν παιδίον θέλει δδηγει αδτά.»

(‘Ησαΐας ιά. 1 — 10.)

Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ' επιτομήν ίχ το5 Γερμαναου.

’Απά τά Μάυενφελτ, ώραΐον χωρίον τής Γερμανίας 
οί κατάφυτοι κάμποι θιασταυροϋνται δπο μονοπατιού, 
έως είς τους πρόποθας ένάς δψηλοτάτου όρους τά δποΐον 
δψώνεται σοδαρώς καί μεγαλοπρεπώς έπάνω θεν τής, 
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κοιλάδος. Έκεΐ δπου άρχιζει ό Ανήφορος, το μονοπα
τιού περνφ ανάμεσα λιβαδίων πρασίνων έως ου φθάση 
είς τάς δρεινάς βοσκός, οπού τά εϋώοη χόρτα άναδί- 
δουν τήν εδχάριστον δσμήν των, ως νά έχαιρέτιζαν 
τους πλησιάζοντας. Είς τδ μονοπάτιον τούτο έπροχώ- 

περισσότερον άπδ πόντε έτών ηλικίας, τδ φυσικόν της 
δμως σχήμα δέν διεκρίνετο διόλου, διότι έφόρει δύο 
άν δχι τρία φορέματα, τδ έν έπάνω εις τδ άλλο, καί 
έπάνω άπδ δλα αδτά είχε χονδρόν κόκκινον σάλι, ώστε 
μέ τά βαρέα της δποδήματα μόλις έδάδιζε καί μέ

‘Ο χρυσαΰς ατών.
ρει μίαν ώραίαν πρωίαν του Ιουνίου μία εύρωστος 
κόρη, ήτις έχράτει άπδ τήν χεΐρα μικρόν κοράσιον, 
τοΰ όποιου αί παρειαί κατακόχκινοι έφαίνοντο ώς νά 
ίχαιε φωτία έντδς αΰτών. Καί δέν ήτο παράδοξον, 
διότι ή δυστυχής μικρά ήτο τόσον ζεστά ένδεδομένη 
ώς νά ήτο ’Ιανουάριος καί όχι Ιούνιος. Δέν δα ήτο 

μεγίστην δυσκολίαν έσύρετο δπίσω τής εύρωστου χω
ρικής.

Άφοϋ έπροχώρησαν έως μιας ώρας δρόμον, έφτα
σαν είς τδ Δέρφλι, χωρίον, τδ όποιον είναι είς τόν 
ήμισυ δρόμον άπδ τήν βάσιν ίως είς τήν κορυφήν 
τοΰ όρους ’’Αλμ.
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’Εδώ άπδ τάς θόρας καί άπδ τά παράθυρα σχεδόν 
δλων τών οικιών ηχούσαν χαιρετισμού; χαί καλημε- 
ρίσματα, διότι ή χόρη είχε γεννηθή είς τδ χωρίον 
τοΰτο καί ήτο γνωστή, έχείνη όμως δέν έστάθη νά 
άρχίση ομιλίας άλλ’ έχαιρέτα διαβατικώς. Είς τδ πέ
ραν δμως άκρον τοΰ χωρίου μία της παλαιά φίλη 
τήν κατέφθασε καί ήρχισε νά άναβαίνη και αυτή τδν 
άνήφορον, ένω τδ μικρόν κορα'σιον ήρχετο δπίσω τών 
δυο.

«Που τδ πηγαίνεις αότδ τδ παιδάκι;» ήρώτησεν ή 
τελευταία χωρική τήν φίλην της Δέταν. «‘Υποθέτω δτι 
είναι της άΒελφής σου κόρη, εκείνη δπου άφησεν δταν 
άπέθανεν.»

«Τήν πηγαίνω εις τδν θειον· θά τοΰ τήν άφήσω.»
«Τί;» έφώναξεν ή Βάρβελ· «θά άφήσης μικρό παιδί 

με τδν θειον! Έχασες τδν νοϋν σου, Δέτα; Δέν ήθελα 
νά ήμαι εις τήν θέσιν τής παύμένης της μικρούλας! 
Τι άνθρωπος κι’ αδτός!— Κανείς δέν είΕευρει πώς ζή 
καί πώς πέρνα έκεΐ ’πάνω είς τδ βουνό. Άπδ τήν 
αρχήν του έτους έως τδ τέλος δέν πλησιάζει άνθρω. 
πον. Ποτέ του δέν πατει είς τήν ’ Εκκλησίαν, και μίαν 
φοράν τδν χρόνον, δταν καταιβαίνη είς τδ χωριό Βιά 
τής δουλιαΐς του, δλοι τδν φοβούνται και τδν απο
φεύγουν. »

«Καί μ* δλα ταΰτα είναι πάππος τοΰ παιοιοΰ καί 
πρέπει νά φροντίση δι αυτό,» άπεκρίθη ή Δέτα. «Δέν 
πιστεύω νά τδ κακομεταχειρισθή, διότι ύστερον θά 
δώση λόγον. Αυτό δμως δέν είναι ίδικήμου δουλειά.«

«Ήθελα, άλήθεια,» είπεν ή Βάρβελ, «νά ήίευρα 
τί έχει αυτός δ γέρων καί κάθεται έπέΐ έπάνω είς τδν 
κρημνόν. Λέγουν δσα είμπορεΐς νά φαντασθης δι* αυ
τόν ■ άλλά σύ βέβαια θά ήίεύρης δλην τήν αλήθειαν 
άπδ τήν άΒελφήν σου. Δέν μου λέγεις; ’Εγώ ποτέ 
δέν θα είπω λέξιν είς κανένα.»

«Καλά, άλλά πρόσεχε μή έβγη άπδ τδ στόμα 
σου λέξις,» είπεν ή Δέτα καί έστράφη ο πίσω της νά 
ίδή άν ή μικρά Χάιδη ήκουε τί έλεγον. Άλλά τόκο· 
ράσιον δέν έφαίνετο πουθενά.

«Νά! τήν βλέπω,» είπεν ή Βάρβελ, «Εκεί’πάνω 
είς τδν βράχον — μαζί μέ τδν Πέτρον τδν βοσκόν, 
καΐ ταις γίδαις του. θά τούς φθάσωμεν σιγά σιγά. 
Έχεις καιρόν νά μοΰ είπής δλην τήν ιστορίαν τοΰ 
θειου. Εΐχεν άλλοτε περισσοτεραν κατάστασιν;»

«Βέβαια,» άπεκρι&η ή Δέτα, «είχε τδ καλλίτερο» 
ύπο στατικόν του Δόμλεσγ. Αυτός ήτον ό μεγαλείτε. 
ρος υίδς, και οί γονείς του δέν είχαν παρά ενα άκόμη 
υίόν, ό όποιος δμω; ήτον έργατιχδς και φρόνιμος. Άλλ’ 
δ μεγαλείτερος δέν ήθελεν ούτε νά τήν άχούση τήν 
έργασίαν, άλλ’ έκαμνε τδ άρχοντόπουλον καί έγύριζε 

τήν χώραν μέ κακούς συντρόφους, τούς όποιους χάνεις 
δέν έγνώριζεν, έως δτου έφαγεν δλην του τήν περιου
σίαν είς ταίς άσωτε ία ις καί έπαιξε» άκόμη καΐ τδ υπο
στατικόν του είς τά χαρτιά. Οί γονείς του άπέθαναν 
άπδ τήν λύπην των, και ό άδελφός του έλεεινδς 
πλέον ήναγκάσθη νά φόγη είς τά ξένα, καί κανείς δέν 
ήξευρει ποΰ υπήγε. Καί ό μεγάλος τότε εγεινεν άφαν
τος, καί μετ’ Βλίγον ήκοόσθη δτι είχε γείνει στρατιώ
της καίμετατεθή είς τήν Νεάπολιν, Έπί δώδεκα έτη 
Βέν ήκοόσθη τίποτε περισσότερον περί αδτοΰ. Μίαν 
ήμέραν δμως έπέστρεψεν είς τδ χωριό μαζί μέ ένα 
παιδί ώς δώδεκα ,έτών, τδ όποιον ήθέλησε νά συ- 
στήση είς τους συγγενείς του, άλλ’ δλοι τοΰ έκλει- 
σαν τάς θόρας των. Τότε καί αυτός έπήρεν δρχον ού" 
δέποτε πλέον νά πατήση είς τδ Δόμλεσγ, χαί ήλθεν 
εδώ είς ιδ Δέρφλι μέ τδ παιδί του, καί, ώς φαίνεται, 
θά είχε περιουσίαν, διότι έσποόδασε τόν υίόν του μα
ραγκόν. Ήτο καλός νέος, δλοι τδν ήγάπησαν έδώ, 
άλλ’ ό γέρων κανένα δέν ένεπιστεόετο. ‘Ημείς δμως τδν 
έλέγαμεν θειον, διότι ή προμάμμη μου καί ή μητέρα 
του ήσαν άδελφαί, έπειδή δέ άπδ του πατρός μου τδ 
μέρος έχομεν συγγένειαν μέ δλον τδ χωριό, λίγο κατ’ 
όλίγον δλοι τδν έφώναζαν θ ε ΐ ο ν.»

«Άλλά τί άπέγεινεν ό υίός του;»
«Άφοΰ έμαθε τήν τέχνην του έπήρε την αδελφήν 

μου ΆδελαιΒα καί έζησαν μαζί καλά καί ευτυχι
σμένα δυο έτη. Μίαν ήμέραν ένψ έκτιζε κάποιο σπίτι 
έπεσεν έν βαρύ μαδέρι και τδν έπλάκωσε καί τδν 
ύπήγαν νεκρόν είς τήν γυναΐκά του. Μόλις έπέρασαν 
δυο μήνες καί έθάψαμεν καί τήν δυστυχισμένην μου 
άδελφήν.

"Ολος ό κόσμος είχε νά κάμη μέ τους δόο αδτούς 
θανάτους· έλεγον πρώτα κρυφά καί ύστερον όλοφά 
νερά, δτι ήτο τιμωρία άπδ τδν θεόν Βιά τάς αμαρ
τία; τοΰ θείου, καί ό ίερεύς μα; υπήγε καί του ώμί- 
λησε σοβαρά, καί τοΰ είπεν οτι πρέπει νά μετανοήση, 
άλλ’ αύτδς έγεινεν άκόμη σκυθρωπότερος και άγριώ- 
τερος άντί νά ταπεινωθώ, καί έπί τέλους έμάθαμεν 
δτι εΐχεν τραβηχθή άπδ τδν κόσμον καΐ έζη κατα- 
μονά; έπάνω είς τδ Άλμ, έχδρευόμένος θεόν καί αν
θρώπους.

Ή ΧαιΒη ήτο ένδς έτους, δταν άπέθανεν ή μητέρα 
της,τήν έπήραμεν τότε ήμειτ, άλλά τώρα έπειδή ηυρα 
καλήν θέσιν είς τήν Φραγχφόρτην καί Βέν ήμπορώ, 
έννοεΐς, νά «άρω παιδί πέντε έτών μαζί μου, πη
γαίνω νά τήν άφήσω είς τδν πάππον της.»

Αί δυο γυναίκες είχον φθάσει είς μικράν τινα κα· 
λυδην.

«Χαΐρε, λοιπόν, Δέτα,» είπεν ή Βάρβελ. «Έχω νά 
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ομιλήσω με τήν μητέρα τοΰ Πέτρου — Μοΰ υφαίνει 
κάτι χαΐ θέλω νά τής παρ αγγείλω μερικά πράγματα, 
Χαιρε, καί ώρα σου καλή.»

‘Η Δέτα άφοΰ άπεχαιρέτησε τήν φίλην της έγόρισε 
νά εύρη τήν Χαΐδην, καΐ έπί τέλους τήν εϊδεν δλίγον 
παρέχει μέ τόν βοσκόν χαί τάς γίδας τοο.

•Η Χάίοη προ πολλοϋ έστενοχωρέιτο άπό τά πολλά 
της ένδυματα, τά όποια ή θεία της τής εΐχε φορέσει 
διά νά μή κοπιάζη νά τά βασια είς τήν χεΐρα. ‘Η 
Χαΐδη δέν έπαραπονέθη δμως άλλ’ έπαρατήρει 
με προσοχήν τόν βοσκόν τόν Πέτρον, δστις ανυπόδη
τος χαί μέ ψιλόν παντα
λόνι έτρεχεν εδκόλως άνω 
χαί κάτω κυνηγών καΐ 
συμμαζεόων τάς γίδας 
τοο. Παρετήρησε τότε καί 
τάς γίδας, πόσον έλαφρά 
έπηδων άπό βράχον είς 
βράχον. Αίφνης έκάθισεν, 
έβγαλε τά υποδήματα 
καί τάς περικνημίδαςτης, 
έσηχώθη, έπέταξε το βα
ρύ σάλι, έξεκοόμβωσε καί 
τά δόο της φορέματα, τό 
καλόν της καί τό καθη
μερινόν, καί έμεινε μέ τό 
μισοφοράχι χαί τό ΰποχα· 
μισάχι, τοο οποίου τά 
κοντά μανίκια άφινον γυ
μνούς τούς στρογγυλούς 
της μικρούς βραχίονας. 
«Ά, τί δροσιά’.» είπεν. 
Έξέτεινε τούς γυμνούς της 
βραχίονας πρδς τόν δρο
σερόν άνεμον, καί τής έ· ΐ 
φάνη δτι ήδόνατο νά πε- I 

τάξη.
Έπειτα έδίπλωσε τά ένθύματά της ολα μαζί καί 

άφ’ ου τά έτοποθέτησεν είς άσφαλές μέρος ήρχισε 
νά τρέχη έλαφρώς καί ευκόλως κατόπιν τοΰ Πέτρου, 
άναβαίνουσα καί πηδώσα ώς μία άπό τάς πλέον τα- 
χυποδάς του γίδας.

Άμα δμως ή θεία Δέτα είδε τήν Χαΐδην είς αυτήν 
τήν κατάστασιν έμεινεν έμβρόντητος.

Μήτηρ καί κόρη ’A6t>W<v(S&f.

«Καλέ που εΐναι τά ροΰχά σου;» έφώναξεν άμα 
τήν έπλησίασε. «Τό καινούργιο φόρεμα καί τό καλό 
τό σάλι πού σοΰ πήρα προχθές; Ή καλαίς χάλτσαις 
δπου σοΰ έπλεξα; Τί τά έκαμες ;»

‘Η Χαΐδη χωρίς νά ταραχθή διόλου έδειξε μέ τό

χεράκι της πρός τά κάτω, ή δέ θεία Δέτα άχολουθή- 
σασα μέ τό βλέμμα είδε πράγματι κάτι τι κόχκινον, 
τό όποιον δέν ήτο άλλο παρά τό σάλιον. «Άταχτο 
παιδί J Τί τρέλλα εΐναι αυτή I Ποιος θά καταιβή έκεΐ 
κάτω τώρα νά τά φέρη; Έλα, έσυ Πέτρε, τρέξε φέρε 
τα. Πήγαινε παιδί μου νά ζήσης καί έγώ θά σοΰ χα
ρίσω τούτο.» Ταΰτα λέγουσα τοΰ έδειξεν εν κατα. 
καινουργον είκοσιπενταράκι δαλιστερόν.

‘Ο Πέτρος μόλις είδε τόν θησαυρόν αυτόν χαί μία, 
δυο, χαταιβαίνει, άρπάζει τά ρούχα καί πάλιν εύριί 
σκεται είς τό μέρος δπου ή θεία Δέτα μέ τήν Χαΐδην 

καί τάς γίδας τόν έπερί- 
μεναν. Ή θεία Δέτα τόν 
έπήνεσε διά τήν προκο
πήν του καί χωρίς νά 
χάση κα-ιρόν τοΰ δίδει 
τό είκοσιπενταράκι, τό 
όποιον ό Πέτρος κρύπτει 
εδθύς βαθειά είς τήν τσέ
πην του. "Ολοι δέ μαζί, 
ή θεία Δέτα, ή Χαΐδη, 
ό Πέτρος καί αί γίδαις 
ήρχισαν πάλιν νά άναβαί- 
νουν τό ορος πρός τήν 
καλόβην τοΰ θείου.

Τέλος, μετά τρία τέ
ταρτα περίπου της ώρας, 
έφθασαν εί; τήν κορυφήν 
τοΰ κρημνού οπού ΐστατο 
ή καλυβη τοΰ θείου.

‘Η καλυβη ναι μέν ήτο 
έκτεθειμένη είς δλουςτούς 

5 άνεμους’τοΰ ούραν ου,,άλλ’ 
■ ί ” δμως άπελάμβανε καί δ- 

λας τάς άκτΐνας τοΰ ή
λιου χαί εΐχε λαμπρό- 
τάτην θέαν τής κοιλάδας, 

^Οπισθεν της καλόβης ήσαν τρία μεγάλα καί πολύ 
άρχαΐα πεόκη, μέ μάκρους ακλάδευτους κλώνους, 
δπίσω δέ αύτών τό ορος ύψώνετο, κατάφυτον σχεδόν 
μέχρι τής κορυφής, ήτις ώμοίαζε μέ ύψηλούς χαί μυ
τερούς πόργους έκ βράχου γυμνου. (άχολουθεΐ.)

ΜΗΤίίΡ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΑΒ1ΣΣΙΝ1ΔΕΣ.

Έχετε ένώπών σας σας δυο Άβυσσινίοας τών α
νώτερων τάξεων, μητέρα καί κόρην. ‘Ως βλέπετε ή 
φυσιογνωμία των εΐναι γλυκεία, καί ομοιάζει μάλλον 
πρός ευρωπαϊκήν παρά είς αΐθιοπικήν.
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— Αϊφραντζόλαι sit σχήμα ήμισελήνου, τάς όποιας 
όλοι άγαπατε, εϊναι Αυστριακής καταγωγής· κατεσκευάσθησαν 
πρώτον είς τήν Βιέννην, καί ioot* ή Ιστορία των, ήτις είναι 
άρκετά άξιοπερίεργος.

Πρό πολλών έτών, ότε οί Τούρκοι έπολιόρκόυν τήν Βιέν* 
νην ψωμάς τις έζύμωνε μίαν ήμέραν είς τό υπόγειον του. 
Ένφ έζύμωνεν, ήκουσι κρότον προερχόμενον άπό μίαν γωνίαν 
τού'ύπογείου. Έστράφη καϊ εϊβεν έχει πλησίον τόν ταμπ ουράν 
τού μικρού υίοΰτου, χαί έπάνω είς τόν ταμπουράν μερικούς 
βόλους οί όποιοι έτραντάριζαν καϊ έκυλίοντο έδώ κ’ έκεΐ. 
Τοΰτο τοΰ έφάνη παράδοξον, διότι καί έξω είς τόν δρόμον 
καί μέσα είς τήν οίκίαν ήτο άκρα ησυχία. ’ Εστάθη καί παρε- 
τήρησε τόν ταμπούράν καί εΐδεν δτι κάθε όλίγον έκινοΰντο 
οί βόλοι, καί έπρο ξένου ν τόν κρότε ν έκεΐνον τόν παρά ξένον. 
Έπλησίασε τότε τό ώτίον τοο είς τήν γην καί εόθύς βιέκρινε 
ήχον μεμακρυσμένον, άλλά τακτικόν ώς ήχον σκαπάνης, καί 
παρετήρησεν δτι όσάκις ήκοΰετο ό κρότος αύτός έκλωνίζετο δ 
ταμπουρδς καί οί έπάνω του βόλοι. Τότε ένόησε τί έσήμαι- 
νεν ό τακτικός έκεΐνος κρότος. ΟΙ Τούρκοι ύπέσκαπτον τήν 
πόλιν 1

Περευθύς ίφίνει τήν ζύμην του καί τρέχει καί ειδοποιεί 
τάς άρχάς, ό οέ Διοικητής τής Βιέννης άφοΰ έξήτασε καί 
εύρεν δτι πραγματικώς είς τούτο κατεγίνοντο οί Τούρκοι, διέ
ταξε καί κατεσκευάσθη δεύτερος ύπόνομος, διά της οποίας διέρ- 
ρηξαν τό Τουρκικόν στρατόπεδον τοιουτοτρόπως λοιπόν οί 
Τούρκοι έδιώχθησαν καί ή Βιέννη έσώθη.

Μετά τήν σωτηρίαν τής πόλεως δ Αύτοχράτωρ προσεκά- 
λεσε τόν ψωμαν καί τόν ήρώτησε ποιαν χάριν έπεθύμει νά 
τηϊ γείνη ώς άνταμοιβή τής μεγάλης του υπηρεσίας πρός τήν 
πατρίδα.

β'Εγώ, Μεγαλειότατε,δέν είμαι κατάλληλος ούτε διά πλούτη 
ούτε ΐιά ύψηλην Θέσιν,* άπεχρίθη ό ψωμάς. «Δέν θέλω έπο- 
μένως ούτε τό έν ούτε τό άλλο. Μόνον τούτο ζητώ,νά μοί δοθή 
τό δικαίωμα νά κάμνω είς τό έξης τούς άρτους μου είς τόσχήμα 
τής ήμισελήνου έκείνης, ήτις μας έφοβέριζεν έπί τοσοΰτον 
καιρόν, διά νά ύπενθυμίζη έ κείνους, οϊτινες τό τρώγουν ότι δ 
Θεός τών Χριστιανών είναι μεγαλείτερος άπό τον Θεόν τών 
άπιστων !β

Οΰτω λοιπόν έξεδόθη αύτοκρατορική διαταγή εξουσιοδοτούσα 
τόν άρτοπώλην καί τούς απογόνους του άποκλειστικώς νά κα
τασκευάζουν τούς άρτους των είς το σχήμα τής Τουρκικής 
ήμισελήνου.

— ’Αραβική τις παροιμία λέγει δτι τέσσαρες άνθρωποι 
ύπ άρχουν:

‘Ο μή γνωρίζων τίποτε, άλλ’άγνοών ότι δέν γνωρίζει. Ου- 
τος είναι μωρός· άπόφευγέ τον.

‘Ο μή γνωρίζων άλλά συναισθανόμενος δτι δέν γνωρίζει, 
(λυτός εϊναι εόήθης· δίδαξέ τον.

*9 γνωρίζων, άλλ’ άγνοών ότι γνωρίζει. Ούτος κοιμάται, 
έξύπνησέ τον,

‘Ο γνωρίζων και συναισθανόμενος δτι γνωρίζει. Ούτος εί
ναι σοφός. άκολούθει τον.

— *1) βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ιδ’,ήρώτησέ ποτέ 
τόν γενναίο ν ‘Ελβετόν συνταγματάρχην Κλέρκ, έάν κατάγεται 
άπό εύγενη οικογένειαν. ‘Ο δέ γενναίος στρατιώτης άποκρί- 
νεται παρευθύς, «Μεγαλειότατε, ό Γίώε εϊχε τρεις υιούς έν

τή Κιβωτφ, δέν είξεύρω δμως ’·νά σάς εϊπω ποϊος έκ τώι 
τριών εϊναι προπάτωρ μου.» (Έκ τοΰ ’Απόλλωνος.)

— Τό άρχαιότατον δένδρον του κόσμου εϊναι τό ιερόν δέν- 
δρον τών Βουβδιστών, είς τήν ίεράν πόλιν τής Ινδίας Ά- 
ναραζαπούραν. Έφυτεύθη 288 έτη πρό Χριστού, ώσσε εϊναι 
τώρα 2183 έτών.

Οί ’Ινδοί προσκυνούν τό δένδρον τοΰτο ώς Ιερόν διότι κι
οτεύουν δτι δ μέγας προφήτης των Βουβό ας ίκαμνε τά θαύ
ματά του ύποκάτω αότοΰ. Έπί χιλιάδας έτών οί βασιλείς 
τής ’Ινδίας ήρχοντο καί άφιέρωνον τό βασίλειόν των είς τό 
δένδρον τούτο. Ui δέ προσκυνηταϊ έρχονται κατ' ίτος καί συνά
ζουν τά φύλλα, τά δποϊα πίπτουν κατά γής, διότι δέν έπιτρέ- 
πεται νά βάλουν μάχαιραν έπάνω είς τό δένδρον.

— *0 όφθαλμός είτε είς τόν άνθρωπον είτε είς τά άλλα 
ζφα είναι μηχανισμός θαυμάσιος καί πολυσύνθετος, τών έντό- 
μων δμως εϊναι ιδίως πως θαυμάσιος. “ Εκαστος όφθαλμός 
δέν εϊναι εϊς άλλα πολλοί μικρότεροι όφθαλμοϊ, τόσον στιλπνοί 
καίόμαλοι ώστε αντανακλούν τά έξωτερικά άντικείμενα όπως 
τά αντανακλά καθρίπτης. ’Ώστε έάν έξετασθή όφθαλμός μυίας 
λ. χ. ύπό τό μικροσκοπίαν όλα τά ά π έναντι αύτου άντικιί- 
μενα θά φανούν έκατοντάκις πολλαπλασιασμένα είς τούς πο
λυαρίθμους τούτους μικρούς καθρέπτας. Υπολογίζεται ό άρι- 
θμός τών μικρών τούτων καθρεπτών, ή φακών είς 14, 
1100 είς τούς δύο δφθαλμούς τής μυίας, ήτοι 7,000 είς έκα
στον όφθαλμόν είς έκαστον δέ όφθαλμόν τού μεταξοσκώληκας 
είναι 3,618" είς τόνδφθαλμόν τοΰ κοινού μαύρου κανθάρου 
3,130’ είς δετόν Οφθαλμόν τοΰ ανθρώπου 12,544.

— Έκ τών πολλών Ρωμαίων αύτοκρατόρων οί όποιοι κα
ταδίωξαν τούς Χριστιανούς, οϊ πλεΐστοι άπέθανον κακώς. Ό 
μέν Νίρων ηύτοχειρίασεν, δπως διαφύγη τόν θάνατον ίκ χει
ρός τών έχθρών του. ·Ο Δομητιανός έφονεύθη ύπό τών δού
λων του· δ ‘Αδριανός άπέθανεν είς βασάνους φοβερός τοΰ 
νοός· ό Σευήρος δέν εύημέρησε πλέον άφοΰ έδίωξε τήν Εκ
κλησίαν — τέλος δέ άπέθανε διά προδοσίας τοΰ υίοϋ του· ό 

Μαξιμϊνος δέν έβασίλευβεν εί μή τρία έτη καϊ άπέθανε βίαιον 
θάνατον ό Δέκιος έφονεύθη εϊς τι έλος τής Παννονίας, τό δέ 
σώμάτου δέν εύρέθη ποτέ- Ό Οΰαλεριανός ήχμαλωτίσθη θτό 
τών Περσών καί άφοΰ ύπέφερε τάς βασάνους τής δουλείας 
τρία έτη έξεδάρη ζωντανός· δ Διοκλητιανός ήναγκάσθη νά πα- 
ραιτηθή τής βασιλείας καί παρεφρόνησεν ό Μαξιμιανός ‘Η
ράκλειος έξεθρονίοθη καϊ έπνίγη οι’ άγχόνης- ό δέ Σευήρος 
ηύτοχειρίαοε. Τφ άντι έτιμωρήθησαν δικαίως διά τάς άμαρ- 

τίας των.

«‘Η νηστεία, τήν οποίαν έγώ έπλεξα, δέν είναι αδτη; τό 
νά λύης τούς δεσμούς τής κακίας, τό νά διαλύ^ς τά βαρέα 

φορτία, καϊ τό νά άφίνης έλευθέρους τούς καταδεδυναστευμέ- 
νους, καί τό νά συντριβής πάντα ζυγόν; Δεν εϊναι τό νά δια- 
μοιράζης τόν άρτον σου είς τόν πεινών τα, καϊ νά είσάγης είς 
τήν οίκίαν σου τούς άστέγους πτωχούς; δταν βλέπης τόν γυ
μνόν, νά ένόύης αύτόν, καϊ νά μή κρύπτης σεαυτόν άπό τής 
σαρκόςσου;» (‘Ησ. νή. 6. 7.)

ΙΕΡΟΓΡΛΦΪΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιοι προφήται προεφήτευσαν τήν γέννησιν τοΰΚυρίου;
2. Είς ποιον πρώτον έδόθη ή ΰπόσχεσις ότι 6ά εγεννατο 

ό Χριστός ;
3. Διατί τοΰτο ;

Τυποις Λακωνίας καϊ έκτύπωσις των καταστημάτων ΑΚΕΖΤΗ ΚονΙΤΛΝ TIN ΙΔΟΎ 1885 — 297.


