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ϊϊυνδρ. έτησ. έν Έλλάίι Λρ. 1. διεγθγνςις
» » » Έξωτερικφ » Έί. Έν δδφ Σταδίου άριδ- 39.

Είς οΰδίνα, πλήν τών ταχτικών 
άνταποκριτών, βτέλλεται «ή Έφημερ'ις 
τών Παίοωνν άνευ προπληρωμής.

LIspi Λένδρα.

“Ολα μέν τά ώραΐα καί μεγαλοπρεπή αντικεί
μενα συγκινοΰν τούς ανθρώπους καιπροκαλοΰν 
τόν θαυμασμόν καί τόν ένθουΐιασμόν των, 
ιδίως δέ όσα είναι έργα βχι άνθρώπων άλλά 
τοϋ θεού, καθώς τά ύψηλά Ορη, ή απέραντος 
θάλασσα κτλ - Τοιουτοτρόπως καί τά ίάαη. μέ 
ίλην τήν σιγήν καί τήν μεγαλοπρέπειάν των 
φνβιζά διεγείρουν υψηλά αισθήματα καί εύθύς 
ο νους πηγαίνει είς τόν θεόν, οστιί τ< έδη- 
μιο άργησε προς εύχαρίστησιν καί ωφέλειαν τών 
ανθρώπων UI αρχαιότατοι λαοί περί τών 
οποίων έχομεν γνώσιν, ησθάνοντο και αυτοί 
όπως ημείς αισθήματα σεβασμού καί θαυμα
σμού απέναντι τών μεγαλοπρεπών τούτων θεα
μάτων, άλλά μή γνωρίζοντας τόν θεόν, οστις 
τά έδημιονργησεν,οβτε τήν λατρείαν, τήν όποίαν 
αύτος διώρισεν. έ νόμιζαν 0τ, τόν ηύχαρίστουν 
λατρεύοντες αυτά τά έργα του, καί διά τοΰτο 
βλέπομεν ότι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 

Ά ν ά θ η μ α.

τά δένδρα έθεωροΰντύ ιερά καί άργΐτερον έπρο 
σκυνοϋντο αυτά ώς θεότητες, UI πρώτοι ναο> 
ήσαν δένδρα, είς τόν κορμόν τών όποιων κα- 
τηίκοον οι θεοί. % κάλλιαν τά αγάλματα των, 
δλίγον οέ κατ’'δλίγον άφιερώθησαν διάφορα 
δένδρα είς τάς διαφόρους θεότητας· ώς λ. χ, 
δ φηγός (ή γλυκό βελανιδιά) είς τόν Δία, ή 
έλαια είς την ’Αθήναν, ή μυρσίνη είς τήν'Α- 
φροδίτην, ή δι φνη είς τόν ’Απόλλωνα, ή λεύκη 
είς τόν Ήρακλέα, κτλ.

Δέν έτιμοΰντο δμως τά δένδρα απλώς ώς 
ναοί χαί ώς αντικείμενα αφιερωμένα εί; τούς 
θεούς, άλλά καί ώς άγια αύτά καθ' έαυτά, διά 
τοΰτο καί τά περιετείχιζαν οί άνθρωποι, καί 
έκτιζον βωμούς ύποκάτω των, τά ίχαιρέτιζαν 
κλίνοντες το γόνυ καί φιλούντες τήν χεΐρα τοΐς 
προοέφερον θυσίας καί έκρέμαζον αναθήματα 
ήτοι αφιερώματα έπί τών κλάδων των. Ή 
μικρά αυτή είχών παριστα άνάγλυφόν τό όποιον 
άφιερώβη είς τι ιερόν δένδρον ώς δείγμα εύ- 
γνωμοσύνης διά τά αγαθά δώρα τοΰ θεού.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ,

Άρματωλός άγάπησε Νάσμο τήν 'παινεμένη 
τήν κόρη τήν περιφανή, τήν πολυζηλεμένη, 

όπου πολλοί τήν θέλουνε, πολλοί τήν αγαπούνε.
τήν θέλουν άρχοντόπουλα, λεβέντες τήν ζητούνε* 

Λ1|ά μέρα το σταμνί κρατεί, κινα νά πα 'στή βρύση 
προβαίν’ έμπρός ό Άρματωλίς τό μαΰρο νά ποτίση· 

λαμποκοπούνε τ' άρματα κή άστράφτ’ ή φορεσιά του, 
κ έφάνη τό καμάρι του κ’ ή τόση λεβεντιά τοο.

«Ακούσε. Χάσιω ώμορφη, μέ τό πολύ τό νάζι.» 
’γροικά ή κο'ρη ’ντροπαλή, γυρνφ καί τόν κυττάζει.

εΝάσιω, πολύ σέ αγαπώ, γυναίκα νά σέ πάρω, 
θάνατο βέ θά φοβηθώ, δέ θά δειλιάσω Χάροίν 

οίΐάρε ’πίσω τό λόγο σου,» τοΰ λέγει καχιωμένη.ε
•κ' έγώ τό Γιώργο άγαπώ κι’είμ’άρραβωνιασμένη,» 

«11οιός είν' αύτος που θάρρεψε γιά νά σ’ άρραβωνίση;
3; έρθ’έμπρός μου νά τό πή καί νά τό μολογήση.ν

• Έκεγός 'ποΰ 'ναι τό 'παίνεμα τής χώρας, 'ξακουσμένος, 
’που ν’ άχριβος τής μάννας του κ’ έμένα χαϊδεμμένος* 

τρία άδελφάκια ήτανς καί μοναχός έστάθη, 
γιατί ό πρώτος 'πέθανε κ>’ ό δεύτερος έχάθη.

’Ξέρει καί παίζει τό σπαθί καλλίτερ' άπό σένα, 
καί 'στό' λιθάρι σ’ άπερνα κι’ είν’ άξιος γγά τ* έμένα.» 

’ίλρματωλός 'σάν τ' ακούσε ραΐσθηκ’ ή καρδιά του, 
’κιτρίνισε ’σάν τ ακούσε καί πιάνει τ’άρματά του.

«Άν είν’ έκειόΐ καλλίτερος, ίν είναι παλληκάρι, 
άς έρθη νά παλαίψωμε, τοΰ κάνω καί τή χάρι

Άν μέ νικήση, νά στρεχτώ μ’ίκείνονε νά μείνης, 
κι' άν τόν νικήσω, μάθε το, γυναϊκά μου θά γείνης.

Τ’ ακούσε ή Νάσιω· δείλιασε* ’ς τό σπίτι της κινάει 
κ'έκεΐ βρίσκει τό Γιώργό της καί τοΰ τό μολογάει·

*j’ ό Γγώργος αρματώθηκε καί στό βουν’ άναβαίνει 
καί βγάζει βροντερή φωνή, φωνή άντρειωμένη

ν Ιίοιός είναι ποΰ παινεύθηκε μέ έμένα νά π α λ α ( ψ η ; 
άς όγή έμπρός μου νά σταθη καί νά μέ ξαγναντέψω» 

K? άλλη φωνή ποκρίθηκε Άρματωλοΰ του κλέφτη »
«Έγώ κτυπώ τή μαχαίρια κι άξέγνοιαστη δέν πέφτει, 

Έγώ με νεώς ποΰ σκότωσα Τούρκου; ίυό, τρεις χιλιάδες 
καί δέκα πέντε μπέηδες κι’ άλλους τόσους παοσάέες.
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καί ϋέ νά φοδηύώ παιδί τοΰ κάμποι» σάν κιέσίνα.
ποΰ ή Ιουρκιά μό σζ.ιάζιται τό μολορΰν για μένα, 

τώρα Οά δείξωμνέ οί δυό, ποιος είν* τό παλληκάρι.»
‘U Γεωργός τ’ άποκρίβηκι μέ λεβεντιά καί χάρι, 

κι’άμέιως ρίχνει τ'άρματα καί βγάζει to ζωνάρι,
— ή Νάσιω του το κέντησε μέ τό μαργαριτάρι — 

Σκύβει, φιλά τό κέντημα, στά στήθια του τό βάνει,
«Εϊμ’έτοιμος,» ίφώναξε καί τό σταυρό του κάνει.

ΙΙετάει κι’ ό Άρματωλός φλοκάτα πλουμισμένη, 
τραβάει καί τή φέρμελη τή χρυίοκε ντημίνη· 

άνοίχβη τό ποκάμισο καί στήίίια άνδρειωμένα 
φανήκανε περίφανα καί πυκνό δα σωμένα.

Χαντζάρι πια ν’-ό Άρματωλό; κ’ δ Γεωργός τό μαχαίρι, 
κ’έκεΐ π’άνεσκουμπώθηκε , έφύσησε τ’άγέρι 

κι’ άνεσηκώίΓ ή τραχηλιά κι* έφάνη βτό λαιμό του 
τ’ Αρματωλοΰ, ’.τοΰ άστραψε, χρυσό τό φυλαχτό του 

γγατ’ είσαι τής μανοΰλας μας τό άκριβο παιδί τη;.
κΓ έμένα έκεΐ στά μακρυά. «ί ατέλνη τήν εύχή της- 

τώρα ό’ άναίβω τά βουνά, τά κορφοβούνια πέρα, 
καί δέν 6ά στρέψω άν δε 'δώ μγάν άμορφη ήμέρα 

ν’άναγαλλιάση ό ουρανοί κι’ή δάφνη νά φυτρώση.
κ' ή φούστανέλλα λόγυρα στοΰς κάμπους νά'ξαπλώση. 

Χάρου, ’δελφέ, τή Νάσιω σου κ’ εχε καί τήν Ελπίδα,
έγώ *χω γγά ’γαπητικά τή δόλγα μας Πατρίδα1.»

"Η.ν Σμύρνη, κατά Νοέμβριον 1885.
(Έκ τοΰ 'Αττικόΰ ‘Ημερολ.) Μαριέττα ΜπΙτσον

ΑΝΑΓΛΎώΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΡΑΡΘΕΝίϊΝΟΐ·

Όταν σας περιέγραψα τδν Παρθενώνα, sac είπα 
οτι ό Ενδότερος τοίχος τοΰ ναοΰ είχε καταστροφή

11 ο σ ε ι δ ώ ν, Δ ι ό ν υ^σ ο ς καί Δήμητρα.

«Στάσου ! ί Γιώργος φώναξε, πριχοΰ νά σκοτωθούμε, 
βέ νά οοϋ κάμω 'ρώτημα κι’ άπ’ ίκει /πολεμούμε· 

ποΰ τό βρήκες το φυλαχτό τ’ άργυροχρυσόμένο, 
πώχίι έπάνω τό σταυρό μέ τά μαλλιά πλεγμένο .» 

«Ή μάνα μ’ μοΰ τό φόρεσε, μά τί σέ μίλ’ Εσένα, 
παιδάκι όταν ήμουνα, τί βέ; τά περασμένα ;»

• Σ' έρώτηόα γιατί πολΰ ’μοιάζει μέ τό 'δικό μου, 
ή μάνα μ’ μοΰ τό φό-εσε κ’ιέμένα στο λαιμό μου.»

Σκύβουν καί βλέπουν ταιριαστό σταυρό ’που λαμπυρίζει . . 
άνατριχάζ* ό Άρματωλΰς, ά Γιώργος κιτρίνιζε..

γγά μιάί ’πε τάχτηκαν οί δυό καί ένα λόγον πήκαν
«Έσύ ’σ’ ό άδελφούλης μου ί* καί ’σφιχταγκαλιασθήκαν... 

άγκαλιασμένοι ’στάθηκαν μέ πόθο καί μ’ έλπίδα,
κι’ ί Ήλιος τοΰί στέφανονε μέ μιά χρυσή αχτίδα· 

πρώτος χωρίοί>’ ό Άρματωλό; άπό τήν άγκαλγά του.
’στερνό φιλί τόν χάρισε’ καί ζώνει τ’ άρματά του’ 

« Σύρ’, άδελφέ μου. στό καλό καί στήν καλή τήν ώρα.
σύρε νά πας στή μάνα μας καί στή καλή σου τώρα, 

σχεδόν δλος όπδ τής έκρήξεως τής πορίτιοος, τήν ό
ποιαν αί Τούρκοι ειχον άποθηκευμένην έκεΐ. Τό Εν
δότερον τοϋτο μέρος τοΰ ναού, ό σηκός, διηρεϊτο 
είς δόο μέρη· είς τδ Εμπρόσίΐιον διαχώρισμα. τδ 
πρδς άνατολάς, ήτο τδ τδ χρυσελεφάντινο» άγαλμα 
τής 1 Αθήνας, είς δε τδ πρδς δυσμάς, ήτοι τδν Οπι
σθόδομον Εφυλάττοντο τά δημόσια χρήματα καϊ 
άλλοι θησαυροί, Αί τέσσαρες πλεοραϊ τοΰ σηκού εκο· 
σμοδντο με άνάγλοφα, κατά τήν Εξωτερικήν Επιφά
νειαν τά όποια περιεκόκλωναν τήν κορυφήν τοΰ τοίχου, 
Εν εϊδη ταινίας, ήτις Ονομάζεται διάζωμα. Τά 
ανάγλυφα αδτά παρι'στανον τήν Παναθηναϊκήν πομ. 
|πήν. τής οποίας σάς εδωκα περιγραφήν είς προηγού
μενο» φόλλον, εκ τής όποιας είξεόρετε δτι άπατε- 
λεΐτο άπδ ιππείς, και άρματα, άπδ νέας καί νέους, 
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ίερεΐς καί θύματα, κτλ, λτλ. Όλα ταυτα παρ ιστών το 
λοιπόν είς τό διάζωμα τοΰ σηκού μέ τήν προσθήκην 
δώδεκα θεών καί θεαινών καθημένων, ένφ τά λοιπά 
μέλη τής πομπής διευθύνονται προς τήν ανατολικήν 
πλευράν τοΰ ναοΰ. Δυστυχώς ή καταστροφή τοΰ με
γίστου μέρους τοΰ σηκοΰ μας έστέρησε τά περισσό
τερα τών περιτήμων τούτων έργων του Φειδίου καί 
τών μαθητών του, μένουν δμως είς αρκετά καλήν κα· 
τάστασιν μέρη του διαζώματος τοΰ δπισθοδόμου. ‘Η 
είκών παριστγ τινάς τών καθημένων θεοτήτων ό πρός 
τά αριστερά, ό καΐ πρτσβύτερος τών δύο άνορών. είναι 
ό Ποσειδών, δστις έκράτει τήν τρίαιναν είς τήν δε. 
ξιάν του δ 
Απόλλων) 
Πείθω )

μεσαίος εΐναι ό Διόνυσος (κατ’ άλλους 6 
ή δέ γυνή ή Δήμητρα (κατ’ άλλους ή

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΔΟΣ.

’Λ'κ τοΰ χαάάικοΰ.

(Συνέχεια- ΐοε προηγ. φύλλον.)

Καθώς σάς είπα έν άρχτ του διηγήματος τούτου, 
Βΐ μήνες εΐχον πιράσει άφ’ δτου ό - Ερρίκος εΐχε γεί 
νει ένοχο; του διπλού έκείνου σφάλματος, τή; άπει. 
θείας και τής δειλίας, τοΰ όποιου ή μομφή καί τά 
κακά αποτελέσματα έπιπτον έπΐ τή; πτωχής Μαρίας. 
Έκτοτε ή μεταμέλεια τόν είχε κάμει σκυθρωπόν καί 
μελαγχολικόν, καί ήρχισε νά προσβάλλη καί αύτήν 
τήν ύγιείαν του, ή δέ μήτηρ του ανήσυχος καί κατα. 
φοβισμένη ενεκα τής καταστάσεως, είς τήν όποίαν τόν 
έβλεπιν, εΐχε δοκιμάσει κάθε μέσον, τό όποιον ή μη
τρική αγάπη ήδύνατο νά έφεύρη. διά νά έπαναφέρη 
εις τά ·, είλη τοΰ ακριβού της υίοΰ τό πρότερόν του 
μειδίαμα, άλλ’ είς μάτην!

Ό ‘Ερρίκος, άφ' έ ιερού, εΐχεν δοκιμάσει κάθε μέ. 
σον διά ν άνακουφισδή άπό τον πό»ον τής καρδιας του, 
- κάθε μέσον έκτος ένδς, τό όποιον καί μόνον ήτο δυ
νατόν νά τψ δώση τήν ειρήνην τής συνειδήσεως, τήν 
όποίαν έζήτει, Τό μέσον τούτο ήτο ή έξομολόγησις 
τοΰ σφάλμα ιός του. Εΐχε καταγίνει πολύ είς τήν με. 
λέτην. προσπαθών νά εύρη εις τά βιβλία διασκέδασή 
τής μελαγχολία; του, αλλ' εις μάτην- τίποτε έξ 5λων 
τούτων δέν εΐχεν έπιτύχει.

‘Ο χειμών είχε παρ έλθει τό οέ καλοκαίριον, εποχή 
τής ευθυμίας και χαράς, δέν έφερε καμμίαν μεταβο
λήν είς τήν κατάσταιιν του Ερρίκου. "Αμα εόρίσκετο 
μόνος έγίνετο κατηφής καί άφηρημένος· έμπρός δέ 
τών άλλων προσεποιεΐτο ευθυμίαν, τήν όποιαν ό 

τήν κατάστασιν τής ψυχής του άπδ τους οφθαλμούς 
τής μητρός του.

Μίαν πρωίαν ή μήτηρ του εισήλθεν δλη χαρά είς 
τδν μικρόν του θάλαμον είχε κάτι εύχα'ριστον νά τοΰ 
άναγγείλη- το πρόσωπόν της ακτινοβολεί. Πράγματι 
ή καλή αδτη μήτηρ έφαντάζετο δτι εΐχεν εΰρει τδ 
ιατρικόν τής μελαγχολίας τοΰ υιού της, τήν όποίαν 
άπέδιδεν είς τήν μοναξίαν τοΰ βίου του.

«Κάμε γρήγορα, Ερρίκε.» είπε» έναγκαλιζομένη 
αδτδν, «ή μικρά σου έξαδέλφη ’Ιουλία ήλθεν. Είναι 
καλή καί χαριεστάτη — πολύ ευθυμος. πολύ διασκε- 
δαστική, πολύ πρωτότυπος — θά ιδγζς, θά σοΰ άρέση. 
θά τής χάμης καλήν δποδοχήν, δέν εΐν' έτσι ‘Ερρίκε; 
καί είμαι βεβαία δτι θά γίνετε φίλοι καλοί. Είναι 
ώς νά σοί έστελλεν δ θεός μίαν μικράν αδελφήν, 
πουλί μου.»

‘Ο ‘Ερρίκος, βλέπων τήν ευτυχίαν τής μητρός του 
προσεποιήθη μεγάλην χαράν.

'?Ας τρέξωμεν νά τήν ευρωμεν λοιπόν, τήν μικράν 
έξαδέλφην,» είπε, καί κρατών τήνχεΐρα τής μητρός 
του τήν έσυρε διά μέσου τών διαδρόμων καί κλίμα, 
κων είς τήν αίθουσαν, δπου εδρον τήν μικράν έξα. 
δέλφην μέ τήν μητέρα της — νεαρόν κυρίαν μειδιώ, 
σαν καί φιλοφρονητικήν, ήτις ύπεδέχθη τόν άνεψιόν 
της μέ πολλάς ενδείξεις αγάπης. Τφ παρουσίασε τότε 
τήν μικράν έξαδέλφην λέγουσα οτι ήτο βεβαία δτι Θά 
αγαπώ ντο ώς άδελφια, καί τψ εΐπεν δτι έπειδή ήναγ- 
κάζετο νά κάμη μακράν απουσίαν έμελλε νά άφήση 
τήν κόρην της μοζυ των, ώς αδελφήν καί θυγατέρα 
τής καλής των οικογένειας. Τω έκαμε προσέτι καί 
πολλάς ερωτήσεις περί τών μαθημάτων του. τών δια
σκεδάσεων καί τών κλίσεων του καί έφάνη εύχαριστη- 
μένη έκ τών αποκρίσεων του. Κατόπιν δέ αί δόο μη_ 
τέρες ειπον είς τά παιδία νά υπάγουν νά παίξουν εμ
πρός τής οικίας, πρδ τών παραθύρων τής αιθούσης.

‘Η μικρά έξαδέλφη κρατούσα τήν χεΐρα τοΰ ‘Ερ
ρίκου έβάδιζε κατ’ άρχάς πλησίον του μέ βήμα τακτι
κόν ώς μικρός τις στρατιώτης. ‘Ο Ερρίκος τήν έκρυ- 
φοκότταξε μέ περιέργειαν. Είδε δόο μεγάλους γαλα. 
νους όφθαλμούς πολύ σοβαρούς, δύο παρειάς ροδο
κόκκινους καί στόμα κομψόν καί τόσο» μικρόν ώστε 
ήπόρει πώς θά έχώρόυν είς αυτό τά ζαχαράτα, τά 
όποια έσφιγγεν είς τήν αριστερόν της χεΐρα.

«Είμαι πολύ εύχαριστημένος δτι σε βλέπω, έξα- 
δελφούλα.» εΐπεν ό -Ερρίκος αισθανόμενος δτι είχε 
χρέος νά είπη τό «καλώς ώρισες» είς τήν μικράν ξέ· 
νην του.

«Καί έγώ έπίσης είμαι πολύ ευχαριστημένη οτι
καθείς ήδύνατο'νά έννοήση οτι δέν προήρχετο άπό σέ βλέπω,‘Ερρίκε,» άπεκρίθη μέ πολλήν άξιοπρέπειαν 
τήν καρδιάν. Δέν εΐχεν εί μή Βνα σκοπόν, νά κρύψη ή μικρά έξαδέλφη. (ακολουθεί.)
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ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

‘Η έργασία ήτις κατά το φαινόμενον προξενεί τό
σην εύχαρίστησιν είς τόν καλόγηρον, τδν όποιον πα
ριστάνει ή προκειμένη είκών, είναι τφ οντι μία άπδ 

τοΰτο όμως δέν άπεοείχθη. διότι δέν εύρέθησαν αί* 
γυπτιακά χειρόγραφα φέροντα τοιοΰτον καλλλωπισμόν.

Τά πρώτα δείγματα τοιοότοο καλλωπισμοί» απαν
τιόνται είς τδν β' αιώνα μετά Χριστόν, έκτοτε δέ 
Χριστιανοί τόν μετεχειρίσδησαν σχεδόν κα 9 ολοκληρίαν

Καλόγηρος κοσμώ ν χειρόγραφο..

I

!

τάς λεπτοτάτας καΐ καλαισόητικωτάτας τέχνας, ό καλ· 
λωπισμός δηλαδή τών χειρογράφων 0ιά χρωμάτων.

‘H τέχνη αότη όποτίβειαι ότι είναι παναρχαία· λέ 
γεται ότι ο' Αιγύπτιοι πρώτοι τήν έκαλλιέργησαν’ 

είς τήν αντιγραφήν τών εκκλησιαστικών συγγραμμά
των, ω; λ. χ, τών ‘Αγίων Γραφών, τών έργων τών 
Πατέρων. Ευχολογίων καί ‘Υμνολογίων κτλ. Κατ’ άρ, 
χας μέν έχρωμάτιζον απλώς τά ψηφία, ή τά έπεχρύ-1 
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σωναν, κατά τδν ιά. δμως αιώνα ήρχισαν νά ώραίζουν 
ιδίως τά κεφαλαία γράμματα μέ άνθη καί διάφορα 
άλλα σχήματα, δλιγον δε κατ’ δλίγον τά έβελτιωσαν 
συμπλέκοντες αυτά μέ πρόσωπα αγγέλων κα! αγιών, 
έωσοΰ κατήντησαν νά περικλείουν ένιος αυτών ολοκλή
ρους εικόνας.

‘Η πολυτέλεια τών χειρογράφων ήτο είς την άκμήν 
της κατά τδν ιδ\ αιώνα, δτε όχι μόνον τδ κείμενον 
άλλά καί το περιίίώριον έζωγραφεΐτο μέ ώραΐα σχή
ματα καί χρώματα, ώστε πάσα σελις ήτο άριστοτέ. 
7νήμα, Οί καταγινόμενοι κυρίως εις τδ εργον τοΰτο 

λεΰς ουτος, ώς πάντες ο{ υπήκοοί του είναι χριστιανός, 
έκχριστιανισ Μέντες υπό Άγγλων ιεραποστόλων. Έκτος 
δε τών καθηκόντων του βασιλέως ό βασιλεύς Γεώρ. 
γιος έκτελει καί χρέη ίεροκήρυκος, λέγεται δέ δτι είναι 
εδφραδής καί δεινός τδ κηρυττη τδ νά Εΰαγγελιον,

‘Η πρδς τά αριστερά είκών παριστα τήν έγγονήν 
αύτοϋ,ήτις αν κα! κοράσιον, ένεκα όμως τοΰ υπερβολικού 
πάχους της φαίνεται ώς γυνή ήλικιω μένη- άρέσκεται 
δ' ώς φαίνεται, δπως παρ' ήμΐν μερικά! κορασίδες, νά 
περιπατή ανυπόδητος χωρίς περικνημίδα; (καλτσα;.)

Αί "ερίων ο λόγος νήσοι άνεκαλΰφθησαν τδ 1773

ήσαν οί χαλόγηροι. πολλοί τών όποιων άφήκαν είς 
ημάς δείγματα μεγίστης χαλαισίίησίας καί καλλιτε* 
χνική; ίκανότητος.ένώ τα ονόματα των έλησμονήθησαν.

ΊΓόγκα vijeot.

Αί οΰο προκιίμεναι εικόνες παριστάνουσι δυο δια· 
κεχριμένα πρόσωπα έχ τών νήσων ϊόγχα, αί δποΐαι 
άποτελοΰσι μέρος μεγάλου τινδς αθροίσματος νήσων 
είς τδν Ειρηνικόν ώκεανδν, καλούμενων Φιλικών,

Οί κάτοικοι τών νήσων Τόγκα έδιοικοΰντα έκαστη 
ύπδ ίδίου άρχηγοΰ, έσχάτως όμως ήνώΟησαν όπδ τδ 
σκήπτρον τοΰ βασιλέως Γεωργίου, δστις παρίσταται 
είς την πρδς τά αριστερά κειμένην εικόνα, ‘Ο βασι. 

υπό τοΰ ‘Ολλανδού Ι'άίμαν εχουσι δέ πληθυσμόν 
περί τάς 25.000 ψ.χών. Ιίαράγουσι δ= δένδρον τι 
■εοινικοε δές, έ£ ου ζατασκιοάζουσι ψάθας καί σχοι
νιά, γλυκός πατάτας, βανάνας, κοκκοκάρυδα, ολίγον 
αραβόσιτον, είδος τι μήλου καΐ πεπόνια.

Έκ τών τετραπόδων μόνον ό χοίρος, ό κυων καί δ 
ποντικός είναι έντόπιοι.

‘Ο Χριστιανισμός εΐσήχίίη ΰπδ Άγγλων ιεραποστό
λων τδ 1779 — ήδη δέ άπαντε; οί κάτοικοι είναι 
χριστιανοί εχοντες γλώσσαν γραπτήν κα! όχι μικράν 
φιλολογίαν, χάρις εις τους ευσεβείς κόπους τών ιερα
ποστόλων.

Ό βασιλεύς και τοι απόλυτος αρχών άρχει πα_
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τριαρ/ϊκώς, οι δε κάτοικοι υπο την ττατρικήν ποτού 
κυβέρνησιν θιατελοΰσιν ευχαριστημένοι καί ευτυχείς. 
Τό κυριώτερον δέ είναι, δτι τό μεγαλείτερον μέρος τών 
γυναικών γνωρίζουΟι τήν άναγνωσιν καί γραφήν.

Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ’ επιτομήν έχ τοΰ Γερμανιχοΰ.
(σονίχτια- tie προηγ. φύλλον )

Ό θειος έκάθητο καπνιζων προ τής οικίας του, 
και παρετήρη τήν Δέταν, τάς γίδα: καί τά δυο παι
δία πλησιάζοντα. Πρώτη πρώτη ή Χάϊδη έφθασεν 
είς τήν κορυφήν, άμέσως δέ ώς είδε τόν πάππον της 
κατεύθυνση προς αυτόν καί τφ έτεινε τό χεράκι της 
λέγουσα, «Καλημέρα, παπποΰ.»

ΐ'Καλά, καλά, τί θά πή τοΰτο;» άπεκρίθη μέτρα, 
χειαν φωνήν ό γέρων· έδωκεν δμως τήν χεΐρά τοο 
είς τό μικρόν κοράσιον καί τήν έχότταξε μέθα είς 
τά μάτια μέ βλέμμα διαπεραστικόν.

Ή Χάϊδη έστεκε καί τόν έβλεπε χωρίς νά στρέψη 
τό βλέμμα της άπό τό πρόσωπόν του. Γέρων τόσον πα
ράδοξος οσον ό πάππος της, μ= τά μακρυά του γένεια 
και τά πυκνά ταυ δφρόδια, τά όποια έσμιγον είς τό 
μέσον ώς θάμνος, τής έφαινετο άξιος παρατηρήσεως 
καί μελέτης.

«Σάς εύχομαι τήν καλή μέραν, θείε, ·> είπε τότε ή 
Δέια πλησιάζουσα. «Σάς έφερα τήν κόρην τοΰ υίοΰ σας 
καί τής άδελφής μου. Βέβαια δεν θα τήν ένθυμήσθε, 
διότι 3έν την είδατε άφ’ δτου ήτο μωρόν.»

«Καί τί νά τήν κάμω έγώ, άν άρχίση νά κλαι'η 
καί νά σέ ζητή όπως κάμνουν τά ανόητα αδτά πλά
σματα ; Τί θά κάμω τότε, δέν μου λέγεις ;»

«Αύτό είναι ίδική σας δουλειά*» άπεκρίθη ή Δέτα, 
«έγώ τήν ιρέφω τώρα τόσα έτη καί ή έργασία μου 
δέν μου έπιτρεπει νά τήν κρατήσω περισσότερον. 
Σεις εΐσθε ό πλησιέστατός της συγγενής- 3ν δέν 
θέλετε νά τήν χρατήσητε κάμετε την ο,τι θέλετε. “Αν 
τής συμβή τίποτε, εννοείται τελειώνει δλον τό ζή. 
τημα ..! »

‘Η Δέτα είπε περισσότερα άπ’ δτι ήθελε. Τήν έτυ" 
πτεν ή συνείδησις διότι έγχατέλειπε τήν μικράν της 
ανεψιάν καί διά τούτο ώμιλησεν έπάνω εις τόν θυ
μόν της. Μόλις 6μως είχε προφέρει τάς τελευταίας 
λέξεις, καί ο θείος έσηκώθη και τήν έκυτταξε τόσον 
παραθόξως ώστε έκείνη χωρίς νά τό θέλη δπισθοχώ. 
ρήσε δυο τρία βήματα. Ήπλωσε τόν βραχίονα του 
καί εΐπε μέ φωνήν βροντής —

« Ε π έστρεψε είς τό μέρος άπό τό όποιον ήλθες, καί 
μή τολμήσης νά παρουσίασθής έδώ πάλιν.»

«Χαίρειε, λοιπόν, καί σεις καί ή Χάϊδη,u είπεν ή 
Δέτα, καί χωρίς νά σταθή νά άκοόση τίποτε περισ. 
σότερον έγύρισε καίήρχισε νά καταβαίνη τό όρος τρέ* 
χουσα, χωρίς νά σταματήση έωσοΰ έφθασεν είς τό 
Δέρφλι,

Άφου άνεχώρησεν ή Δέτα ό γέρων έκάθησε πάλιν 
εις τό σκαμνί του, καί έσιώπα, φυσών μεγάλα νέφη 
καπνού άπό τήν πίπαν του, καί κυττάζων προσηλω- 
μένως κατά γης.

Ή Χάϊδη άφοΰ έτριγυρισε τήν καλόβην ήλθε καί 
έστάθη εμπρός τοΰ πάππουτης. καί τόν έκυτταξε στα 
θερά, κρατούσα τάς χεΐράς της συσφιγμένας όπίσω 
της. Μετ’ ολίγα λεπτά ό γέρων έσήκωσε τήν κεφαλήν 
του καί βλέπων δτι τό κοράσιον δέν έκινεΐτο άπ’ έμ· 
πρός του ήρ,ώτησε —

«Τί θά κάμης τώρα;»
«θέλω νά ίδώ τί έχεις έκεΐ μέσα εις τήν καλόβην,» 

άπεκρίθη ή Χαιδη —
«Καλά- πάρε λοιπόν τό δέμα σου καί έλα,» εΐπεν 

6 γέρων προχωρών πρός τήν καλόβην,
«Δέν το θέλω πλέον,»
‘0 γέρων άκοόσας αυτόν τόν λόγον έγΰρισε καί 

παρετήρησε τήν μικράν κόρην, τής όποιας οί μαύροι 
δφθαλμοί ήστραπτον άπό περιέργειαν καί χαράν.

«Δέν είναι ανόητος, τουλάχιστον,» είπε καθ’ έαυχ 
τόν καί προσέθεσε. «Διατί δέν θά σοΰ χρειασθή, 
παιδί μου;»

«Διότι θέλω νά περιπατώ σάν τής γίδαις. Τά πό
δια των είναι τόσον έλαφριά !»

«Καλά, άλλά τώρα φέρε τό δέμα καί .θά τό κρυ- 
ψωμεν είς τήν αποθήκην.» Ή Χαιδη όπήκουσε καί 
είσήλθε μέ τόν πάππον της είς τό ίμεγάλον δωμάτιον, 
τό όποιον έπίανεν ολόκληρον τήν καλόβην. Είς μίαν 
γωνίαν ήτο ή κλίνη, είς μίαν άλλην ήτο τράπεζα καί 
καθέκλα, είς τόν άντικρυνόν τοίχον ήτο θόρα μεγάλη, 
ή θόρα τής αποθήκης, τήν οποίαν ό πάππος ήνοιςεν. 
Άφοΰ ή Χάϊδη έχωσε τό θέμα της είς τό πέραν άκρον 
τής άποθήκης έγόρισε και παρετήρησε προσεκτικώς 
τά έπιπλα τοΰ δωματίου.

«Που θά κοιμηθώ έγώ, παππού;»
«Όπου θέλεις.»
‘Η άπάνιησις αυτή ηύχαρίστησε τήν Χάϊθην, ήτις 

ήρχισεν ευθυς νά περιτριγυρίζη τό δωμάτιον, διά νά 
εΰρη μέρος νά τής άρέση.

’ Αντίκρυ τής κλίνης τοΰ παππού της ήτο στημένη 
κλίμαξ. ‘Η Χάϊδη τήν άνέβη τρεχάτα καί εύρέθη είς 
τήν σοφίτταν, δπου ήτο στιβασμένον ευώδες άχυρον- 
άπό μίαν δέ στρογγυλήν δπήν έφαίνετο ή κοιλάς άπό 
μακράν.
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«Ά, πρέπει νά κοιμούμαι έδώ ί Τί ωραία! Έλα, 
παππού,·· έφώναξεν ή Χάϊδη πρός τόν γέροντα, «έλα 
πάνω νά δής τί ωραία δπου είναι έδώ !»

«Τδ είξεόρω πώς είναι*» άπεκρίθη αδτός.
Μετ' δλίγον ή Χάϊδη πάλιν τδν έφώναξε.
«θά στρώσω τδ κρεββάτι μου έδώ, άλλά δεν έχω 

σενδόνι· Πρέπει νά έλθης νά μου φέρης σεναόνι.»
«Καλά, καλά," άπεκρίθη ό πάππος της, καί άφοϋ 

έκαμεν άνω κάτω τά ρούχα τής αποθήκης κατώρ- 
θωσε νά εύρη μέσα είς τά ύποκάμισά τοο εν μακράν 
λινόν πανίον, πολϋ χονδρόν χαί βαρύ, τδ όποιον πραγ
ματικών ώμοίαζε κάπως μέ σινδόνιον. (ακολουθεί.)

Άγάπη μ,ητρεκή.
- ™ I

Καθώς ή θάλασσα τό περιγιάλι 
Ένα γυαλίζεται, καταφιλεΐ,

Έτσι κ’ ή μάννα είς θερμήν άγκάλη 
Σφίγγει τδ τέκνο της και τό φιλεΐ.

— ο—

Χειμών αν είναι καί ανεμοζάλη, 
Τοΰ κόσμου τδ κακό ή ταραχή,

Τής μάννας ή άγάπη, ή μεγάλη, 
θερμαίνει τ’ ορφανό της μοναχή.

—ο—
Τής μάννας ή άγάπη προστατεύει

Καί σκέπει τά ποολιά είς τή φωλιά, 
Και νά τά θρέψη δλα κινδυνεύει.

- ο—
Καί τή ζωή τη; νά σώση δέν γυρεύει 

‘Η μάννα γιά νά σώση τά παιδιά 
*Άχ! ποιά άγάπη τής μάννας ή καρδιά!

‘ϊπέ τοΰ κ. Ό. Ίαοονβου

«ΤΟ ΕΠΡΑΞΕΣ ΕΙΣ ΕΜΕ.»

Ήτο παραμονή τών Χριστουγέννων, ψυχρά, ψυ
χρότατη νδξ. δτε Ρώσσός τις στρατιώτης έφόλαττε 
σκοπός πρδ μεγάλης τινδς πυριτιδαποθήκης. ‘Ο μαν
δύας του είχε παχύ στρώμα χιόνος, ή αναπνοή του 
έκρυστάλλωνε καί μακροί πάγοι έχρέμοντο άπδ τά 
πυκνά τοο γενεια.' Εδάδιζε έδώ κ’ έκεΐ ταχέως, έκτΰπα 
τους βραχίονας του, όπως ζεστάνη τδ αΐμά του, άλλά 
μάτην ένόησε δέ ό δυστυχής δτι δσα καί άν εκαμνε 
δέν θα τδν έσωζον άπδ τδν φοβερόν έκεΐνον θάνατον, 
δτι θά έπάγωνεν έντδς ολίγου έάν Ιμενεν είς τήν θέσιν 
του. Τδ νά δραπετεΰση δέ ήτο θάνατος καί άτιμία.

Πολλοί άνθρωποι διέβησαν έκεΐθεν, σπεύδοντες άλ
λοι είς διασκέδασιν άλλοι είς τήν άγοράν καί άλλοι άλ
λου* άλλ' έξ όλου τοΰ πλήθους μόνον εΐς έδωχε προ-
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σοχήν είς τδν δυστυχή σκοπόν. Οΰιος ήτο πτωχός χω* 
ρικδς, πτωχός είς τά καλά τοΰ κόσμου άλλά πλού
σιος είς αγάπην πρδς τδν Κύριον Ίησουν Χριστόν, 
ήτις ώς κρήνη ανεξάντλητο; ύπερεξεχείλιζεν έκ τής 
καρδίας του καί διεχέετο πίριί. Ή άγάπη του αΰτη 
πρδς τδν Χριστόν τον έκαμνε νά αγαπά καί τους 
όμοιου; του, και διά τοΰτο αύιδς μόνος έκ τόσων εκα
τοντάδων είχε παρατηρήσει τδ κάτωχρον πρόσω πον 
καί τά παγωμένα χείλη του στρατιώτου. Τδν έπλη- 
σίασε λοιπόν και άφοϋ έξέβαλε τήν χονδρήν του πρ υ
δάτινη ν κάππαν τήν έρριψεν έπί τών ώμων τοΰ στρατι
ώτου, λόγων «Φόρεσε την σό, εί δέ μή θά παγώσης 
έδώ, Έγώ πηγαίνω είς τδ σπίτι μου καί δέν μου 
χρειάζεται τόσον δσον είς σέ.»

Πολλά πρωί, περί τά χαράγματα, ό στρατιώτης 
εόρέθη νεκρός, παγωμένος είς τήν θέσιν του.

Δώδεκα μήνες παρήλθον καί πάλιν εφθασεν ή πα
ραμονή τών Χριστουγέννων, άλλ' δ χωρικός άπέθνη- 
θνησκεν. ‘Η γυνή του καί τά παιδία τοο περιεκΰκλω- 
νον τήν κλίνην του κλαίοντα. Ίδέ πώς αίφνης τδ κά
τισχνου του πρόσωπον λαμπρύνεται! νομίζει τις οτι 
του δίδεται νέα ζωή. Κάτι βλεπει, καΊ ακούει! ίσως 
ονειρεύεται, άλλ1 δπως δήποτε τδν ακούουν νά λέγη:

«Κύριέ μου Χριστέ, Συ είσαι; Έδώ, είς τήν πτω
χήν μου καλόβην ; Τί; φορείς τήν κάππαν μου ; Τί 
λέγεις Κύριε ;» Καί λέγων ταΰτα ό ασθενής προσε- 
πάθει νά στηριχθή έπί του άγκώνός του καί νά τείνη 
τήν κεφαλήν του πρός τά εμπρός, δπως άκοόση τήν 
άπόκρισιν προσώπου τινδς άοράτου,

«Τί λέγεις;» έπανέλαβε. «Τό ένδυμα τό όποιον 
έδωκα χάριν Σοϋ είς τόν στρατιώτην, τδ εδωκα είς 
Σ'ε ; Γυμνός ήσο Κύριε καί σέ ένεδυσα .. ;»

Μέ τάς λέξεις ταΰτας έξέπνεοσεν ό άξιος δούλος 
τοΰ Χριστού, ή δέ ψυχή του έπέταξεν είς τήν μακα
ριάν έκείνην χώραν, οπού κραυγή πόνου ή πείνης ή 
δυστυχίας ουδέποτε ακούεται καί οπού παν δάκρυόν 
έξαλείφεται.

’Αγαπητά παιδία, εισθε δλα Χριστιανοί, άλλ’ έχετε 
άγάπην πρδς τόν Χρισιδν τόσην ώστε νά σάς κάμνη 
νά άγαπάτε καί τους ανθρώπους περισσότερον; Συμ
παθείτε μέ τους όμοιους σας; Συγκινεΐσθε διά τους 
δυστυχοΰντας καί οσάκις κάμνετε έλεημοσυνην την 
κάμνετε έξ αγάπης πρδς τους δυστυχείς καί έξ ευγνω
μοσύνης διά τά καλά τά όποια σάς έδωκεν ό θεός ; 
Ευτυχισμένα εισθε έά» έχετε τήν θείαν ταΰτην άγά
πην ει; τάς καρδίας σας, διότι θέλετε ακούσει ποτέ 
καί σείς εκ στόματος τοΰ Κυρίου ’Ιησού Χριστού τους 
μακαρίους λόγους «Καθ’ δσον τδ έπράξατε είς ένα 
τών έλαχίστ.υν τούτων, τδ έπράξατε εΐς έμέ.»
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ΠΟΙΚΙΑΑ.
— ‘4 αύτοκράτωρ Κικόλαο, τής Ρωσσίας καί ή αύτο- 

χράτετρα ’Αλεξάνδρα έσυνήΒιζόν νά έπισχέπτωνται κατ’ έτος 
τον βασιλέα τη; 1 Ιρωσσίας. Κν φθινόπωρου, δτε κατά τήν 
συνήθειάν των έξενίζοντο μετά τέκνα των εί; το Πότσδαμ, 
έξήλθόνποτέ όλοι δμου είςτά προάστεια νά έπισκεφθοΰν τδν 
στρατόν, δστις έστρατωνίζετο έκεΐ καί είσήλθον είς τδν στρα
τώνα. δπου οί στρατιώται ήτοίμαζον τό γεύμα. Αί δύο βα- 
σιλόπαιΒες Μαρία καί “Ολγα έπλησίασαν ίμάδα στρατιωτών 
οϊτινες έχαθάρ ιζον πατάτας, καί παρετήρουν μέ ποΛύν θαυ
μασμόν πόσον έπιτηδείως τάς έξεφλούδιζαν.

«Είξεύρετε νά τό χάμητε καί σείς, παιδιά;· ήρώτησεν δ 
βασιλεύς τής ίίρωσσία; —

«Δέν έΒοκιμάσαμέν ποτέ,· άπεκρίθησαν έτεινατ
«ΙΙώς ; Δέν έδοκιμάσατέ πάτε ; Τότε λοιπόν ίσον τό γρη

γορότερου αρχίσετε τόσον τό καλλίτερου. Καμμία κόρη δέν 
ήμπορεΐ νά γείνη καλή οικοκυρά χωρίς νά είξεύρη νά κα- 
ΐίαρίζή πατάτας! Έλατε, ά; ίδωμεν τήν προκοπήν σ«ς !

Αΐ δύο βασιλόπαιδε; ϊγονάτισαν άμέσως προ τοΰ πυράς έκα
στη μέ μαχαίσιον καί ήρχισαν νά έκφλουδίζουν πατάτας, 
ένφ δ βασιλεύς, οι γονείς των, ό πρίγκιψ (ιύϊλλιίλμο; καί 
ό πρίγκιψ ’Αλέξανδρος έστεκαν τριγύρω καί τάς περετήρουν.

Δέν είχον όμως προχωρήσει πολύ καί εΐς άπδ τούς στρα- 
τιώτας, οιτινες είχον δώσει τά μαχαιριά των, τάς διέκοψεν 
έκφωνήσα; —

• Κιιρίαι! πολύ βαΒειά τάς κόπτετε! Δέν θα μάς μείνη .τίποτε 
νά φάγωμεν ! Οί Ρώσσοι έτσι παστρεύουν τάς πατάτας;»

/Εχεις δίκαιον Άλμαν.» είπεν ό βασιλεύς, δστις ουδέποτε 
έλησμόνει τό όνομα στρατιώτου, «δεΐξέ τας πώς τό κάμνουν 
οί Γερμανοί. n

‘0 στρατιώτης τά; έδίδαξε λοιπόν πώς νά κρατούν τό 
μαχαίριον καί πώς νά κόπτουν τόν φλοιόν, καί έντός ολίγου 
αί άίραί χεΐρε; τών βασιλοπαίοων κατόρθωσαν νά έκλεπίσουν 
τάςπατάτας άκόμη Λεπτότερου παρ’ δτι ήδύνανιο οί χονδροί 
δάκτυλοι τού διδασκάλου των.

— Κάπου άνέγνωσα περί πτωχής γυναίκας, ήτις έπεθΰμει 
νά άγοράση όλίγα άνθη έκ τοΰ βασιλικού κήπου διά τήν 
ασθενή κόρην της. Ό κηπουρός τήν έδίωκεν αγρίως, λέγω> 
«Δέν είναι διά πώλημα τά άνθη τοϋ βασΛέως !» άλλ'ό βα
σιλεύς. δστις έτυχε νά πέρνα έκειθεν τόν ήκουσε καί κά
ψας ώραίαν ανθοδέσμην την ίδωκεν εΐς τήν πτωχήν γυναίκα 
λέγων: «Ναι μέν ό βασιλεύς δέν πωλεϊ τά άνθη του. άλλ’ 
δμως τά χαρίζει.» Τό έπιμύθιον τοΰ ωραίου τούτου διηγή
ματος είναι τό έξης: «Ό βασιλεύς ήμών. ό θεό; δέν πωλεϊ 
τήν αίωνίαν ζωήν, τήν δίδει δμω; δωρεάν είς τούς ζητοΰντας 
αύτήν.

, — Τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον παρετηρήθη είς τήν ’Αγ
γλίαν χελιδών λευκή μεταξύ άλλων κοινών χελιδόνων. ’Γούτο 
είναι πρωτοφανές καί εξηγείται δπως τό έπίσης σπάνιον φαι
νόμενο; τών ά λ 6 ί ν ω ν μεταξύ τών άνθρώπων, οΐτινες 
έχουν κατάλευκον κόμην καί όφθαλμούς πολύ άνοικτού; γα
λανούς ή καί ρόδινους Είς άμφοτέρας δηλαδή τάς περιστά
σεις ό παράδοξος χρωματισμός προέρχεται έκ τής άσθενείας 
τοϋ χρώματος τής έπιδερμίδος

-—Τουρκική παροιμία λέγει δτι «Καλόν άντι καλού απο
δίδει καί ό όνο;· κακόν άντί κακού αποδίδει ό σκύλος, κα
λόν άντί κακού ό αγαθός άνθρωπος, κακόν δέ άντΐ κακού δ 
πονηρός άνθρωπος.

— Διηγούνται τό έξης αστειότατου ανέκδοτον περί τίνος ( 
τών Μεγάλων Δουκών τής Ρωσσίας. Ό Μέγα; Δούξ ουτος ! 

ήτο παραπολΰ άχριβής καί δραστήριος είς τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων του καί ένδιεφερε.ο πολύ εί; τήν πρόοδον καί 
καλήν κατάατασιν τών ύπό την προστασίαν του καταστημά
των. Μεταξύ άλλων έδέχθη ποτέ καί τήν έφορίαν μια; στρα
τιωτική; σχολής, όλίγαν δέ μετά ταΰτα ήλθε χωρίς προειδο- 
ποίνσιν μίαν ήμέραν νά τήν έπισκεφθή Ενφ Βιήρχετο τήν 
αύλήν άπήντησε δύο στρατίώτας έξερχομένόι.ς έκ τοϋ μα- 
γεφίου φέροντας βαθύν λίίητα σκεπαστόν.

«Σταθήτε !» είπεν άποτόμω; 0 Μέγας Δούξ, δστις εΐχεν 
άπόφασιν νά Βοκιμάση μέ τί είδους ζωμόν έτρέφοντο οί μα- 
θηταί.

ίθ στρατιώται έστάθησαν εύθϋς χαιρετήσαντες
«Φέρετε μοι κουτάλι, θέλω νά δοκιμάσω τόν ζωμόν!»
«Άλλα . .. ‘Υψηλότατε 1. ήρχισε νά τραυλίζη ό εΐς, «δέν 

είναι. ,, ■
«Σιωπή!» έξεφώνησεν ό Μέγας Δούξ. «Κάμε όπως σοι 

λέγω εύθύς
‘0 στρατιώτης άνεχώρησε τρέχων πρός τό μαγειρίον καί 

έπεστρεψεν εύθύς μέ τήν κουτάλαν τού ζωμού.
•0 Μέγας Δούξ τήν έλαίε μέ θριαμβικόν ύφος, Οκεπτομε- 

νος δτι έμελλε νά άνακαλύψη κάποιαν κατάχρησιν,
«Σήκωσε τδ σκέπασμα !«
•0 στρατιώτης ύπήκουσεν, ύ δέ Μέγας Δούξ έδύθισε τήν 

κουτάλαν είς τό έμπεριεχόμενον τοΰ λέίητος, τήν έγέμωε 
καί έρρόφησε διά μιας το δλον . . . Άλλ’ άμέσως άνεσκίρτησε 
πτίιων καί έξεμών τδ πράγμα.

«Τί ζωμός εϊν’ αύτός;» έξεφώνησε μέ βροντώδη φωνήν
«Δέν είναι ζωμός ‘ϊώηλότατε, — αύτό δά ελεγα τής *Τ- 

ψηλότητός σας όταν μέ διεκόψατε — έπλύναμεν τό πάτωμα 
τοϋ μαγειριού καί αύτά είναι τ’ άποηλύματα '.·

— *0 Γιαννάκης ήτο ό πλέον άτακτος μαθητής τοΰ σχο
λείου, έπομένως διά πάσαν άταξ'αν αυτόν ύπωπτεύετο i δι
δάσκαλος, αυνείθισαν δέ καί οί άλλο! μαθηταί καί Οσάκις έγί- 
νετο ή έρώτησις, «ίΐοΐος έκαιιε τήν άταξίαν αύτήν;· περιέ- 
μενον νά άκούσουν τόν Γγαννάχην όμολογόύντα τό σφάλμά 

του —
Μίαν ήμέραν έπισκέπτεται τό σχολείον δ ‘Επίτροπος, κύ

ριος αυστηρός δψεως μέ διαπεραστικού; όφθαλμούς κα; 
φωνήν βαθΰηχον καί αύστηράν. ‘U κ. Έπίτροτ Ος θέλει 
νά Ιδη τάς προόδους τών μαθητών καί λαμβάνει τήν 
Κατήχησιν διά νά τούς έξετάση. Πρώτον δέ φωνάζει τόν 
Γιαννάκην, δστις έξέρχεται τού θρανίου του μέ συστολήν.

.(J κ, 'Επίτροπος μέ δλην του τήν έπωλητικήν σοβαρό
τητα «Ποιος έκαμε τό Σόμπαν;-

Ό Γιαννάκης Εντρομος καί όπιοθοχωρών «Έγώ, κ. Επί
τροπε— άλλά νά μέ συγχωρήτε καί δέν τδ κάμνω πλέον 1»

ΙΕΡυΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1, Ιΐοϊα πρόσωπα τής Παλαιας Διαβήχης άναίρέροντιι έν 
τψ χατά Ιωάνναν Εύαγγ^λίψ,

2» Ποια πρόσωπα ά^αφέρονται έντψχατά Ίωοβννην Εύαρ 
γελίψ ατινα Ιδείξαν π£ατιν πρός τόν Χριστόν.

3. Π αία ι λεπτομέρεια! άναφερ^μεναϊ ύπό τού Ίωαννου περί 
τού θαύματος τών δρτων *αΙ ίχ&ύων παραλείπονται ύπό τών 
<ίλλων Ιιύαγγελωτών;


