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» » » Έξωτερικιρ * %* Έν bS<p Στα8ίοο άριθ· 39. Ανταποκριτών, στέλλεται *ή ’ΕλρημερΙς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

Δ έπος 
άμφιχόπελλο ν.

Γο πανάρχαιον 
τούτο Αγγείο ν είναι 
ίν άπο τά πολυτι-I 
μώτατα κειμήλια I 
τής συλλογής άρ-] 
χαιοτήτων,τά όποια I 
ό ζ. Σχλεϊμαν όνε- I 
κάλυψε πρό τινωνί 
έτών έν τή Αζρο·| 

ί πόλει τών Μυζη- 
νών, τώρα δέ εϋρί-1 
σζονται είς τό Μου·· 

I σεϊον τοΰ ένταΰβα 
ί Πολυτεχνείου. Τά 

Αγγεία, όσα είχον 
: σχήμα κυπέλλου 
ζαί πρός τά άνω I 
ζαί πρός τά κάτω 
Ονομάζονται άμφι- 
κύπελλα, τοιαΰεα 
δέ ποτήρια άναφέ- 
ρονται συχνά είς 
τόν "Ομηρον ώς 
χρησιμεύοντα διά

Xpooow πονηρών εόρεθ'έν εν Μυχήναις,

τόν οίνον. Τό ίν 
λόγιρ άγγείον είναι 
όλόχρυσον καί έχε 
βάρος τεσσάρων λι. 
τρών,είναι δέ πλου- 

Ισίως έπεξειργασμέ - 
Ινον, χατά ίυβτυχί, 
Ιαν όμως τό χάνο- 
Ινικόν καί χαριέςα- 
Ιτόν τβ αχήμα επα» 
|6ε μεγάλην βλάβην 
Ιίχ τής πιέσεως τοΰ 
χώματος καί τών 
[λίθων ΰπό τών ί 
Ιποίων ήτο -χαλυμ- 
Iμόνον. Είς τόν αΰ. 
[τόν τάφον μέτά τοΰ 
Ιάγγείου τούτου εύ- 
ρέθησαν καί άλλα 

[άγγεΐα χρυσά, Αρ
γυρά,καί μολύίδίνα^ 
χρυσά κοσμήματα, 
πήλινα σκεύη, ξίφη 
καί δέρατα όρειχάλ- 
κινα, χρυσοί θώρα
κες , προσωπίδες, 

κλπ.

Το pfitio.
(Μίμησις.)

’Ερωτευμένο ’ς τήν όμμορφιά του, 
Καθρεφτιζότανε ρόδο άνβηρό 

Στό ποταμάκι, ποΰ στά πλευρά του, 
Καθάριο ίκύλαε κρύο νερό.

Φυσάει έξαφνα σκληρό άγεράκι, 
Τό ρόδο τρέμει στην ροδαριά, 

Πέφτουν τά φύλλα του στό ποταμάκι, 
Που πρώτα τώδειχνε τήν όμμορφιά.

Τά ριϋμα φεύγοντας, τά συνεπαίρνει. 
Καί τρέχει άνήμερο μ’ άβιαφοργά !

Έτσι κι’ δ χρόνος, ή λύπη σέρνει
Στά ρέματά της τήν όμορφιά.

(’Εκ τής Κυψέλης.)
Δων. ’H^iaxiijrou^oi.

—«Καλλίτερου πτωχόν καί σοφόν παιδίον, παρά βασιλεύ- 
γέρων καί άφρων. όστις δέν είναι πλέον έπιδεκτικός νουβ*· 
σίας.» (’Εκκλησιαστής δ'. t3.)
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Ο MIKPOS ΡΛΟΗΓΟ4. α Σάν νά τώξευρες ! >> άνεφώνησεν αίφνης ο πίσω

{Συνέχεια χώ τέλος.

Οί τρεΐί σύντροφοι ευθύς άμσ άπεβιβάσθησαν έ- 
πήραν τδν δρόμον τής οικίας του, Ό Μάρκος καθ’ ό· 
δον άπήντη-.ε μίαν γραίαν.

'Δόξα ν’αχη ό θεός, πού έσωσες νά γυρίσητ, 
παιδί μου 11> άνεφώνησεν άμα τόν είδε— «‘Η μά^να 
σου ή χαϋμένη πάει νά τρελλαθή άπδ τδ φόβο της 
μήπως έχάθηκες, χαι νά σου πώ παιδί μου, σάν είδα· 
με τήν φουρτούνα καί τδ κακό έκεΐνο σάς άπεφασί 
σαμεν χαί μεΐς.»

! Ό Μάρκος έτάχυνε τδ βήμα καί μετά μίαν άκόμη 

I στιγμήν εύρέθη πρδ τής οικίας του.—Τδ χαμηλόν πα- 
ί ραθυρον τοΰ μαγειριού ήτο ανοικτόν καί δ Μάρκος 
ήτον έτοιμος να πηδήση διά μέσου αδτοΰ είς τάς 
άγκάλας τής μητρός του, δτε φωνή βροντώδης καί έ- 
πιταχτιχή ή δποία προήρχετο άπδ μέσα τδν έκαμε 
νά σταματήση καί νά προσίξη τί έλέγετο. Ήτο ή 
φωνή τοϋ χαπετάν Άνδρέα.

/Ετελείωσαν πλέον τά ψέμματα, κυρά μου,» έλεγε 
τήν στιγμήν έκείνην ο πλούσιος καραβοκύρης πρδς τήν 
χήραν, «Είναι δύο ήμέραι τώρα άφ’ δτοο έληξεν ή 
προθεσμία, καί. δεν ήμπορώ νά κάμω δπομονήν πε
ρισσότερον, Άν 3έν έχης νά μέ πληρώσης κάμε μου 
τήν χάριννά μου άδειάσης τδ σπίτι,»

«Καί που νά πάω; Πώς νά μείνω είς τους δρό
μους, καπετάν Άνδρέα; Έλεος, κάμε έλεος είς τήν 
πτωχίαν μου!» άπεκρίθη μέ φωνήν τρέμουσαν ύπδ 
δακρύων ή χήρα,

«Δέν εΐν’ άνάγκη νά μείνης είς τους δρόμους πυρά 
μου. Διατί εχομεν τδ πτωχοκομεΐον καί πληρώνομε* 
φορους, άν πρέπει νά τρέφω μεν χωριστά όλους τοδς 
άπορους τοΰ χωρίου; Τδ πτωχοκομεΐον είναι διά τέ- 
τοιους σάν έσέ, και 3ν θέλης τδ ίδικον σου καλόν, θά 
άποφασίσης, κυρά μου, νά πας έκεΐ, οσον τδ δυνατόν 
γρηγορότερα, άφοϋ δέν έχεις άνθρωπον νά σε ζήση.»

«Άχ! παιδί μου 1 Μάρκο μου ! Πώς σ’ άφησα νά 
μοΰ φυγής; Πώς σ’ έστειλα νά χαθής ; Δέν άποφά- 
σιζα νά μέ πετάξουν στοές δρόμους μαζί σου παρά 
νά σ’ άφήσω νά χαθής. καί ναχω τό κρίμα σου!»— 
καί ή φωνή της έπνίγη άπδ λυγμούς καί δάκρυα.

«Έννοια σου, κυρά μου, καί δέν χάνεται έτσι εδ* 
κόλα ένας θαλασσινός, Τί ξευρεις πού τά τρώγει τώρα 
τ“ χρήματα πού έκέρδησεν άπδ τά ψάρια! θά τά έ- 
πούλησε καλά και τώρα μέ τούς φίλους του, τούς δύο 
χαμένους έ κείνους πού τοΰ ίμοιάζουν, θά καθήση έ- 
ωσότου φάγη τδ τελευταΐόν του λεπτόν, καί τότε θά 
τόν ίδής,—έννοια σου—θά τδν ίδής πάλιν χωρίς πεν
τάρα, νά κλαίεται έμπρός σου μέ χίλιαις ψευτιαίς καί 
όλα δι’ ένα κομμάτι ψωμί πού έλπίζει νά φάγη κοντά 
σου....»

τοΰ άγορεΰοντος 6 Μάρκος, βστις μέ έν πήδημα είχε» 
είσίλθει άπδ τδ παράθυρον καί έστεκεν άπεναντι τοΰ 
καπετάν Άνδρέα μειδιών, ένώ έτεινε τούς βραχίονας 
του πρδς τήν μητέρα του.

«Παιδί μου! υίέ μου!» —τόσον μόνον ήδύνατο ή 
χήρα νά εΐπη. ‘Η συγκίνησις, ή αιφνίδια χαρά τήν 
έπνιγον. Ό Μάρκος τήν ένηγκαλίσθη φιλοστόργω; καί 
τήν ώδήγησε πρδς έν κάθισμα, διότι έτρεμεν ολη. 
Τότε ήλθε και έστάθη αντίκρυ τοΰ καπετάν Άνδρεου 
δστις δέν εδρισκεν λέξεις νά έκφραση τά αισθήματα 
του, άλλ’ έν έλλείψει λέξεων τδν προσέβλεπε βλοσυ- 
ρώς, ώς νά ήθελε νά τδν έπνιγεν, ‘Ο Μάρκος άπ’ έ
να ντίας έφαίνετο άπαθής, καί έσχέπτετο πώς χάριν 
τής μητρός του νά τελ ειώση τήν ιστορίαν αύτήν δ 
σαν τδ δυνατόν γρηγορότερο*.

«Έάν δέν έχης τίποτε νά προσθέσης είς δσα έλε
γες δταν έμβήκα, πιστεύω πώς θά χάνωμεν καλά νά 
συνενοηθοΰμεν δσον τό δυνατόν γρηγορότερα, διότι ή 
μητέρα μου έχει άνάγκην νά ήσυχάση.» είπε άτα. 
ράχωί.

‘Η άταραξία τοΰ Μάρκου’'τόσον έξέπληξε τδν πλού
σιον καραβοκύρην ώστε έμεινε άναυδο;, ή δέ μήτηρ 
τοΰ Μάρκου έτρεμε διά τά αποτελέσματα τής τολμη
ρότητας τοΰ υίοΰ της.

«Τδ ξαναλέγω, καπετάν Άνδρέα, οτι καλά θά κά- 
μωμεν νά ξεκαθαρίσωμεν τούς λογαριασμούς μας δ
σον τδ δυνατόν γρηγορότερα, Τί σας θέλω ;

«Τί μοΰ θέλεις; Κάθεσαι καί μέ κοροϊδεύεις κ? 
δλα ; Τί έξόφλησιν θά μοΰ κάμης’; Θέλεις νά σου ' 
δανείσω διά νά πληρώσης τήν μετάκόμισιν της μάν 
νας σου είς τδ πτωχοκομεΐον ; »

Τδ αίμα τοΰ Μάρκου άνέδρασεν, άλλ’ εν βλέμμα, 
τδ όποιον έρριψε πρδς τήν μητέρα του, τδν έκράτη- 
σεν άπδ του νά ένδώση είς τήν ώθησιν τής άγανα- 
κτήσεώς του. Μέ πολλήν δυσκολίαν συνεκρατήθη καί 
άπήντησεν ήσΰχως,

«Πρέπει, ώς φαίνεται, έγώ νά σοΰ υπενθυμίσω τδ 
χρέος μου. ‘Ορίστε,» καί έν μια στιγμή έλαβεν άπδ 
τήν τσέπην του μίαν κόλλαν χάρτου, έπί τοΰ ό
ποιου έσημείωσε καθαρώς τά καθέκαστα τοϋ οφειλή 
ματος του πατρός του πρδς τόν καπετάν Άνδρέαν.

«Πιστεύω πώς είναι σωστό·» είπε δεικνΰων αύτδ 
είς τδν καραβοκύρη».

«Τόσον σωστό, ώστε θά μετανοήσης δτι τό παρα- 
δέχθης μόνος σου.» είπε σαρδονικώς δ καπετάν Άν
δρέα ς.

«Λες;» εΐπεν δ Μάρκος στρεφόμενος πρδς τδ πα
ράθυ ρ ον. «Εξήντα λίραις, δεν είπα μεν; Λοιπόν κα
πετάν Άνδρέα, έλα κοντά νά σου τάς μετρήσω.» 
Καί ταΰτα λέγων, δ Μάρκος έλυσε τδ στόμιον τής 
σακκούλας καί έχυσε τόν χρυσόν έπάνω είς τήν τρά
πεζαν.
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«Παιδί μου!» άνεφώνησεν ή χήρα μόλις πειθου* 
μένη δτι δέν ώνειρευετο. «Κλεψιά!» άνεφώνησεν δ 
καπετάν Άνδρέας κατακόκκινος άπδ τήν έξαψίν του.

«Μή συγχίζεσαι,» είπε» άταράχως δ Μάρκος έξα- 
κολουθών νά μετρ^ έκ τοϋ άωρου τάς έξηκουτά λίρας, 
τάς δποίας έπί τέλους ώθησε πρός τδν έμβρόντητον 
καραβοκύρη». «Μετρητέ τα, νά δοΰμε μήπως έκαμα 
λάθος, καί τότε νά όπογράψης έδώ, καί νά άφήσης 
τήν μητέρα μου νά ήσυχάση.»

αΠές μου πρώτα άπδ ποΰ τά έκλεψες!» έτονθόρισεν 
δ καπετάν Άνδρέας. Ό Μάρκος έγέλασεν έξ δλης 
καρδίας,

«Μολονότι δέν σεχω πνευματικό, δέν πειράζει καί 
άν σου τδ πώ μέ δυο λόγια. Έκινδόνευε εν άτμό- 
πλοιον είς τήν Σκάραν κ1 έγώ τδ έβγαλα άπό τά 
στενά· ορίστε καϊ ή άμοιβή!"

Ό καπετάν Άνδρέας έσπόγγισε δυνατά τδν ίδρωτα 
άπδ τδ κατκπορφυροΰν τοο μέτωπον. «Οά τό μάθω- 
μεν δν μας λές ψέμματα.»

«Βέβαια,» εΐπεν δ Μάρκος «καί έν τφ μεταξύ κά
με μου τήν χάριν νά όπογράψης, διά νά τελειώσω· 
μεν.»

Ό καπετάν Άνδρέας έμέτρησε τάς λίρας, τάς δ- 
ποίας τφ ώθησεν δ Μάρκος, έλαβε τόν κάλαμον καί 
δπέγραψε μέ βφος ώργισμένον τήν άπόδειξιν, τήν ό
ποιαν ό Μάρκος εΐχε προμηθευθή τήν προτεραίαν ή· 
μέραν.

Τότε έδεσε τά χρήματα είς τδ μανδόλιόν του καί 
χωρίς νά προσύέση λέξιν έξήλθε, κλείων τήν έξω &ό. 
ραν μέ τόσην ορμήν ώστε έσείσθη δλη ή μικρά οικία.

Τήν χαράν της κυρά Ματθαίου, δταν ό υίος της τής 
διηγήθη καταλεπτώς τά συμβάντα, σάς άφίνω νά 
φαντασθήτε. Οΰτε θά προσθέσω τίποτε περί της χρή· 
σεως, τήν δποίαν δ Μάρκος έκαμε τοΰ θησαυροΰ του, 
διότι δέν θά σφάλητε άν συμπεράνητε δτι τόν μετε* 
χειρίσθη φρονίμως διά νά έξασφαλίση τά γηρατεΐα 
τής άγαπητής του μητρός.

Ό Μάρκος είναι τώρα άνήρ μέσης ήλικίας, καί 
κόριος τών δυο μεγαλειτέρων πλοίων, τά δποΐα δια
πλέουν τάς βόρειας θαλάσσας είς τήν άλιείαν τών 
κητών. Έχει δέ καί υίοδς, οί όποιοι, ώς φαίνεται, θά 
γείνουν έπίσης τολμηροί καί άτρόμητοι θαλασσινοί ώς 
δ πατήρ των ή δέ σύζυγός του ήιο ή πτωχή δρ. 
φαν ή, τήν δποίαν έσωσεν έκ τών χειρών του άγερόχυ 
υίοΰ τοΰ καπετάν Άνδρέου. ‘Η ευσεβής αυτή μήτηρ 
άνετρέφει τά παιδία της έν φόβφ Κυρίου, δ δέ σύ
ζυγός της δέν λησμονεί ότι δφείλει τήν έπιτυχίαν τοο 
είς τήν άπόφασιν, τήν δποίαν έκαμε παϊς ών, καί τήν 
δποίαν έτήρησε πιστώς, τοΰ νά άρχίση νέον δρόμον 
ζωής, έμπιστευόμενος βχι είς τήν ιδίαν του εύφυιαν 
άλλ* είς τήν δόναμιν καί βοήθειαν τοϋ Θεοΰ.

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ OAOS.

(Συνίχβια- ί5ε προηγ, ψύλλον.)

‘Ο ‘Ερρίκος τδν έβλεπε μέ πόθον καί λύπην τόν 
ήτένισεν έωσοΰ τά δάκρυα του έπλυμμύρησαν καί 
έθάμβωσαν τους δφθαλμούς του.

α Καί έγώ ήμην άλλοτε ώς 0 Ιάκωβος.» εΐπεν 
έντός του. «Είς τους όφθαλμοός μου, έπί τοϋ προ· 
σώπου μου έβλεπε τις έπίσης τήν τιμιότητα της ψυ
χής μου. Άλλά τώρα...! Ά, διατί δ καιρός έκεΐνος 
εΐναι τόσον μακράν;»

Έκαιεν ώς νά είχε πυρετόν. Αίφνης έλαφρός ήχος 
ώς φορέματος προστριβομένου έπάνω είς τούς θά- 
μνους τόν διήγηρε καί τφ έφάνη δτι ήκουσε τήν τα- 
χεΐαν άναπνοήν τινδς άσθμαίνοντος, δστις έβάδιζε μέ 
δυσκολίαν όπδ τό βάρος φορτίου τινός. Γούτο τφ έ
φάνη παράδοξον, δθεν παρεμέρισεν δλίγον τό φυλ_ 
λωμα καί έκότταξε, πλήν, τι νά ϊδη ; τήν ’Ιουλίαν 
κατοκόκκινην καί άσθμαίνουσαν, ήτις έβάδιζε κρατούσα 
είς τάς άγκάλας της μέγα τι βιβλίο», τδ δποΐον ό 
‘Ερρίκος άνεγνώρισεν εύθΰς ώς Sv άπό τά πολυτιμό
τατα βιβλία τοΰ πατρός του, τδ δποΐον αδτός είχε 
κληρονομήσει. Ήτο πολυτελές σύγγραμμα, «‘Z? ίστο· 
ρία. τών ταίειβίων,» κοσμημένο» μέ ώραίας εικό
νας. Ποΰ ύπήγαινεν ή ’Ιουλία μέ τό πολύτιμον τοΰτο 
βιβλίον, τό δποΐον ούδέποτε τής έπέτρεψε νά έγγίση;

Δέν ήργησε νά τδ έν νόηση. ,
Ή μικρά έξαδέλφη του διευθόνθη πρός τήν λίμνην 

δπου έστάθη ρίπτουσα βλέμματα άνήσυχα καί ένοχα 
πέριξ της. Ά! πόσον εΐχε» άλλάξει ή φυσιογνωμία 
ιής ’Ιουλίας ! Μόλις άνεγνωριζετο ώς ή ιδία, τόσον 
τήν ήλλαζεν ή εκφρασις τοΰ προσώπου της. Αντί τής 
προτέρας εύθυμίας καί χάριτος, τά δποΐα έχαμνον το 
πρόσωπο» έκεΐνο θέαμα ευχάριστο», έβλεπε τις έκεΐ 
κακίαν, θεληματικήν κακίαν, ήης ήσχήμηνεν δλα τά 
χαρακτηριστικά της.

"Αμα έπείσθη ή Ιουλία βτι κανείς δέν την έβλεπε ν’ 
ήρπασε τό βιβλίον άπό τά δυο βαρέα τοο χρυσωμένα 
έξω φύλλα καί τδ έκράτησε κρεμασμένον άνωθεν του 
βδατος,..!

Ό ‘Ερρίκος άφήκε φωνήν άπελπισίας καί ώρμησεν 
άπδ τό κατφόγιόν του, τήν αύτήν όμως στιγμήν έ
φάνη όπισθεν τής Ιουλίας δ ’Ιάκωβος, δστις έν ριπή 
δφθαλμου ήρπασε μαζί βιβλίο» καί μικρά» έξαδέλφην 
καί άπεμακρύνθη βιαστικώς μέ τό διπλοΰν του φορ
τίο» άπό τόν έπικίνδυνον έκεινον τόπον,

«Τί είχες σκοπόν νά κάμης, ’Ιουλία;» τήν ήρώτη- 
σεν αδστηρώς ίμα τήν κατέθεσεν έπί τή; γης.

Ή μικρά έξαδέλφη δέ» ήδύνατο εδθΰς νά άποκρι
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θή, αί παρειαί της ήσαν φωτιά, καί οί δφθαλμοί zrfi 
όλοστρόγγυλοι έκ φόβου καί έντροπής.

«Τί ήθελες νά κάμης;» έπανέλαβεν δ ’Ιάκωβος.
«Άχ! ’Ιάκωβε» άπεκρίθη έπί τέλους ή μικρά ϊ· 

ξαδέλφη— «ήθελα ... ήθελα νά ίδώ άν τδ μεγάλον 
βιβλίον θά έπλεεν ωραία έπάνω είς τδ νερό* ήθελα 
νά τδ βάλω νά κολυμπήση.»

«Ήθελες λοιπόν νά λύπησης τδν ‘Ερρίκον; νά χα· 
λάσης τδ ώραιόν του βιβλίον; η 

πολλήν ήσυχίαν άλλά σαφώς, δτι είς μάτην προσε- 
πάθει νά άπατήση τδν εαυτόν τηςΤπερί τοΰ σφάλ· 
ματος, τδ όποιον είχε πράξει.

«Ήξευρες δτι έκαμνες κακά,» της είπε, διότι έ· 
κρόπτεσο. Δέν κρύπτονται οί άνθρωποι διά νά κάμουν 
τδ καλόν.»

Ή μικρά έξαδέλφη ίδοΰσα μέ τρόμον της δτι 0 
Ιάκωβος έβλεπε καθαρά έκεϊνα, τά όποια έκείνη έκρυ- 
πτεν είς τδν νοΰν της, ήρχισε νά κλαίη άθορόδως

‘Ο ο€ολα^ τή| πτωχής χήρας.

«Άχ, ’Ιάκωβε! άχ, Ιάκωβε!» Τόσον μόνον ήδό* 
νατό νά εΐπη ή μικρά έξαδέλφη. Άλλ* δμως μετ’ 
δλίγον προσέθεσεν.

«Ίσως δεν θά έλυπεϊτο.»
«Έλα Ιουλία, μή λέγης ανοησίας.» εΐπεν δ Ίά· 

κωβος καθήμενος έπί τίνος έδωλίου καί λαβών τήν 
μικράν έξαδέλφην είς τά γόνατά τοο τής έξήγησε μέ 

διότι έγνώριζεν άκόμη καλλίτερον άπ’ αδτήν πόσ^ον 
ήτο κακή καί άτακτος. ‘Q ’Ιάκωβος ίδών τά δάκρυα 
της τά άπέμαξε τρυφερώς καί τήν έφίλησεν. ’Εκείνο 
δέ τδ όποιον βονεκίνει τήν ’Ιουλίαν, δταν δ ’Ιάκωβος 
τήν έπέπληττεν, ήτο ό καλός καί γλυκός τρόπος του· 
αυστηρότερος καί σκληρότερος τρόπος πιθανόν νά μή 
τής έπροίενει τόσην έντόπωσιν, (ακολουθεί.)
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Ο ΟΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ. είς τό γαζαφολάχιον. Διότι πάντες Ιχ τοΰ περισσεό-
<·Κ» προηγ. σελίία.) ovtoi εΕ?( »δ’,&«8Ρί

ματος αύτης ίβαλδ παντα otJot δίχβν, δλην την περί* 
Καί καθήσας ό Τησοΰς απέναντι τοΰ γαζοφολαχίοο οοσίαν αύτής. ν (Ματθ. ιβ'.4Ι—4ί.)

ΙΙβ,οιμένομεν τον ΙΙατέρα.

έθεώρει πώς δ όχλος έβαλε χαλκόν είς τά γαζοφολά
ζων· χαί πολλοί πλούσιοι έβαλλαν πολλά’. Καί έλθοδ- 
σα μία χήρα πτωχή, έβαλε δύο λεπτά, τοοτέσπν ένα 
χοδράντην, Καί προσχαλέσας τούς μαθητάς αδτοΰ, λέ
γει πράς αΰτοΰς, Άληθώί σας λέγω, δη ή χήρα αυ
τή ή πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων δσοι εβαλον

Τά χα2ά xatSta.
Τά τίζν’ άν εΰρη S πατίρβς, δταν ίλβ$ τώρα 

είταχτα χαί Ιπιμελή, 
τοΐς μειάι^ί χαί τά φιλεΐ, 

χαί πάτε ΐί3ει ίώρα.



1486 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ, 1886

"Αν τοΰρη δμωί άτακτο καί άμιλή, θυμών» 
τοϊί σέρνιι ’λίγο τό αύτΐ, 
ίρθά στην κώχη τά κρατεί, 

καί φοβερά μαλώνιι.

Δ;t βτήν είκίνα τά παιΐγά, άίέλφγ® δηό ά ντάρα, 
ξυπνούν, κι' άφήκαν νά πλυθούν, 
νά κτενιστούν, νά ένδο&οϋν, 

χωρίς φωναΐς καί κλάμρα.

Kf άφοΰ ίκροσευχήΒήκαν πετοΰν ατό μάθημά τους, 
Χάί εύθυμα καί ζωηρά, 
χγά δέ pi πόσην τους χαρά, 

προσμένουν τόν μπαμπά τους.

Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ’ έπιταμήν ίχ τοΰ Γερμανιχοΰ.
(Φπί-χεΜΤ ΐΐί προηγ. φόλλον )

Ούοέποτε είς δλην τήν ζωήν του δέν είχε κατορ
θώσει νά ειπη τοιαύτας λέξεις, ούτε νά δωρήση τί 
ποτέ εις κανένα, καΐ του έφαίνετο άπίστευτον βτι ή 
Χάϊοη τψ έχάριζε τόσον μεγάλην μερίδα άπό τδ 
γεΰμά της. Άλλ' ή Χάϊδη δταν εϊδεν δτι δ Πέτρος 
έδίσταζε νά δεχθή τδ τυρί καί τδ ψωμί, τά έβαλε έ* 
πάνω είς τά γόνατά του. Τότε πλέον πεισβεΐς ό Πέ
τρος έκαμε νεύμα μέ τήν κεφαλήν διά νά τήν εΰχα- 
ριστήση καΐ αμέσως έπεδόθη είς τδ φαγητδν χωρίς 
νά είπη λέξιν έωσότου έτελείωσε, Ένφ δέ έτρωγεν 
ή Χαιδη έπρόσεχε τάς γίδας.

Χωρίς κάν νά τδ έννοήση ή Χαιδη έπέρασεν 
ή ήμερα δλη, καΐ τώρα δ ήλιος ήδυεν όπισθεν του 
όρους, Ή Χάϊδη έκάθητο ήσόχως κατά γής και 
παρετήρει τά άνθη πώς έλαμπον καί τά χόρτα πώς 
έφαίνοντο χρυσωμένα καί το’υς άντικρυνους βράχους 
πώς ήρχιζαν νά αστράπτουν εις τάς άκτϊνας τοΰ δυ- 
οντος ήλιου.

Αίφνης άνεπήδησεν άπδ τήν θέσιν της.
« Πέτρε! Πέτρε! Καίει, καίει! Κόττα, τά βουνά 

καίουν καί τδ χιόνι έκει, καΐ 6 ουρανός! Άχ! τί ώ* 
ραία φωτιά ! Κυτταξε Πέτρε, έφθασε είς τήν φωλεάν 
τοΰ άετοΰ! Οί βράχοι, τά πεύκα, δλα καίουν !»

«Έτσι εΐναι πάντοτε,» είπεν μέ εύμένειαν δ Πέ' 
τρος· «άλλά δέν είναι φωτιά.»

Τί είναι λοιπόν ; Τί είναι, Πέτρε ;»
«Έρχεται μόνο του'» είπεν δ Πέτρος.
«Κυτταξε! Κΰτταξε τώρα·» έφώναξεν ή Χάϊδη 

«Τώρα αύτήν τήν στιγμήν είναι κόκκινου ώς τά τρι
αντάφυλλα. Ίδέ τδ χιόνι καΐ τους δψηλοδς μυτερούς 
εκείνους βράχους. Πώς τούς λέγουν;»

«Τά βουνά δέν έχουν ονόματα·» άπεκρίθηό Πέτρος, 
ί «Τ □ ! τϊ ώραΐον τριανταφυλλί χιόνι! Καΐ παντοΰ, είς 
1---------------------—■------------------------- ------------------------

δλους τους βράχους είναι τριαντάφυλλα.... ” A I τώρα 
μαυρίζει} Ά φεύγει.,. έφυγε, Πέτρε !» καΐ μέ τούτο ή 
μικρά Χάϊδη έρρίφθη κατά γής μέ πρόσωπον κατα- 
λυπημένον, ώς νά εϊχεν έξαφανισθή ολη ή ώραιότης 
άπδ τδν κόσμον,

«Τδ ίδιο θά ήναι καΐ αδριον» είπεν δ Πέτρος άπα· 
θώς· «Έλα, σήκω τώρα, είν’ ώρα νά γυρίσω μεν είς τό 
σπίτι.»

«θά ήναι έτσι κάθε μέρα, Πέτρε;» ήρώτησεν ή 
Χάϊδη καΐ περιμένουσα μέ άνησυχίαν τήν άπάντησιν 
τοΰ βοσκού, ένφ κατέδαινον μαζί τδ όρος.

«Τής περισσότεραις φοραίς.»
«Άλλ’ αδριον ;»
«Αΰριον βέβαια.»
‘Η διαβεβαίωσις αΰτη καθησύχασε τδ παιδίον, τοΰ 

δποίου ή μικρά κεφαλή εΐχε λάβει τόσας νέας έντυ- 
πώσεις, καΐ τόσας νέας ίδέας, ώστε δέν είπε πλέον 
λέξιν, έωσοΰ έφθασαν είς τήν καλυβην ίαΐ είδε τδν 
πάππον της καθήμενον είς τδ θρανίον του άπ’ εξω.

Έτρεξε πρδς τόν πάππον παρακολαυθουμένη άπδ 
τάς δυο γίδας του,τήν ώραιαν Χηνίτσαν καΐ τήν κομψήν 
’ Αρκουδίτσαν. Πριν άκόμη τόν πλησιάση έφώναξε.

« Παππού! δέν ήξεόρεις τί ώραία που ήτον ή 
φωτιά καί τά τριαντάφυλλα είς τούς βράχους, καί τά 
γαλάζια καΐ κίτρινα άνθη! Κυτταξε, τί σοϋ έφερα!»

Έτίναξε τά άνθη άπδ τήν ποδιάν της έμπρδς του 
πάππου της.

Άλλά πόσον διαφορετικά ήσαν τά μαραμένα έκεΐνα 
άνθη άπδ τά δροσερά καΐ ζωηρά άνθη της πρωίας! 
*Η Χάϊδη δέν τά έγνώριζε πλέον, Ούδέ έν δέν ήτον 
άνοικτόν.

«Τί έχουν, παππού; » είπεν τρομασμένη «Δέν ή- 
σαν έτσι όταν τά έμάζευσα.»

«θέλουν νά ήναι έκει έξω είς τδν ήλιον. Δέν θέ· 
λουν στήν ποδίτσαν σου» είπεν δ γέρων.

«Λοιπόν δέν θά φέρω πλέον άλλα. Άλλά διατΐ έ· 
φώναζεν έτσι δ άετός; » ήρώτησε μέ ανησυχίαν ή 
Χάϊδη.

«Πήγαινε τώρα νά πλυθής, έως ποΰ νά άλμέξω 
έγώ τάς γίδας, καΐ ύστερον, όταν θά φάγωμεν, θά σου 
δώσω άπάντησιν είς τάς έρωτήσεις σου.»

‘Η Χάϊδη ύπήκουσε, καΐ άργότερον ένφ έκάθητο 
είς τό όψηλόν της σκαμνί καΐ έτρωγε τδ γάλα καΐ τδ 
ψωμί της ήρχισε πάλιν νά έρωτα.

«Διατί δ άετός φωνάζει έτσι, καΐ μαλώνει τόσον 
δυνατά;»

«Περιφρονεΐ τούς άνθρώπους, οί δποΐοι στιβάζονται 
όλοι μαζί είς τά χωρία των έκεΐ κάτω καΐ πειράζυν 
δ εΐς τδν άλλον, καί διά τούτο τους μαλώνει. Άν 
ήθελον έχωριζοντο καί δ καθείς ύπήγαινε τδν ίδικόν
-------- ----------- .---------- ------- ------------------ ------------------.
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του δρόμον χαΐ ίζων είς τδ βουνδν σάν έμέ, Οά ήτο 
πολύ καλλίτερο*.» ‘0 πάππος είπε ταΰτα μέ ύφος 
σχεδόν άγριον, τό όποιον δπενθόμισε τήν Χαιδην τόν 
φωνάζοντα άετόν.

Μετά μικράν σιγήν πάλιν ή ρώτησε* —
/Αλλά τά βουνά διατί δέν έχουν όνομα τα ; ν
αΈχουν ονόματα. ”Αν ήμπορής νά μου περιγρά- 

ψης κάνέν, ώστε νά μοι δώσης νά έννοήσω ποιον εί
ναι, 9ά σου ειπω τό όνομά του ;ν

‘Η Χάϊδη τότε περιέγραψε τοόί βράχους τους ά- 
ποτελοΰντας τό βουν δ ν μέ τάς δόο μυτεράς κορυφάς, 
ακριβώς δπως τό εϊχεν ίδεΐ, και δ πάππος πολύ εδ. 
χαριστη μένος είπεν, «Ε5γέ σου! Τό γνωρίζω αυτό τό 

νας επάνω των διά νά μή λησμονήσουν δτι θά έλβη 
πάλιν τό πρωί!»

‘Η ιδέα αυτή ευχαρίστησε τόσον τήν Χάϊδην, ώστε 
μόλις ήδόνατο νά περιμείνη τήν έπαόριαν διά νά ίδη 
πάλιν τδν ήλων καλονυκτίζοντα τά όρη. Πρώτον ό
μως έπρεπε νά κοιμηθή. Καΐ πραγματιχώς Ικοιμήθη 
βαθύτατον δπνον δλην τήν νύκτα είς τδ άχόρινόν της 
χρεδβατάκι, καΐ εΐδεν είς τδ δνειρόν της όρη, τριαν
ταφυλλιά!·; σχεπασμέναις μέ ρόδα, είς τδ μέσον τών 
δποίων έχόρευεν ή λευκή γίδα Χωνιτσα !

(ακολουθεί.)

'/ατμός Βφμαν'ος χαΐ άσβενέϊί γυναϊχες.

όρος, Ονομάζεται Φάλχνης. Είδες χαΐ άλλα ;»
«ΤΗτο καΐ άλλο έν μέ ?να μεγάλον κάμπον γε- 

ματον χιόνι, δπου έφαίνετο 3τι έκαιε, δστερον εγεινε 
τριανταφυλλί καΐ έξαφνα έμαύρισε χαί έσβυσε.»

«Καί αύτό τδ γνωρίζω, είναι ή Καισαπλάνα. Έ
τσι λοιπόν σοϋ ήρεσεν έκεΐ πάνω είς τάς βοσκάς;»

Τότε ή Χάϊδη τφ διηγήθη δ,τι είχε συμδή είς τδ 
διάστημα τής ήμέρας, πρδ πάντων δέ περί τής φω- 
τι ας, δταν Ιδοεν δ ήλιος και τδν παρεκάλεσε νά τής 
τδ έξηγήση, διότι δ Πέτρος δέν ήίευρε- τίποτε.

οΑότδ.» είπεν δ πάππος, «τδ κάμνει δ ήλιος δταν
χαλονυχτίζη τά δρη. Ρίπτει τάς ώραιοτάτας του άκτΐ-|

ΕΡΙίΚΕψΙί EIS ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ-

‘Η προκειμένη είκών παριστά άλλην σκηνήν τοΰ 
κοινωνικού βίου έν Βιρμανίφ. ‘Ο διοπτροφόρος Βιρ- 
μανδς, δστις κατέχει τό πρόσθιον μέρος τής είκόνος εί
ναι ίατρδς καί κατά τδ φαινόμενο* έξετάζει προσε- 
κτικώς φάρμακό* τι πρΐν τό έγχειρήση είς τάς πελά- 
τιδάς του, αί δποιαι καθήμεναι εύσεδάστως δλίγον τι 
όπίσω του παρατηρούν μετ’ ενδιαφέροντος τά κινήμα
τα τοΰ έπιστήμονος.

Οί ΒιρμανοΙ ίατροΐ δέν περιορίζονται είς τήν έπι- 
στήμην άλλ' ένίοτε καταφεύγουν καΐ εις μ ά γ ια καΐ 
γοητείας, είς τά δυσκολώτερα νοσήματα..

ίΟζο*-—
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είς τήν Νουρεμβέργην τής Γερμανίας κατά τό έτος 1370. 
Είς δέ τήν 'Αγγλίαν κατεσκευάσθηααν τό πρώτον ύπό τίνος 
*)νδοΰ, δστις ίμως άπέθανε χωρίς νά φανερώσω είς κανόνα τό 
μυστήριον τής τέχνης του, Άνενεώθη όμως ή βελονοποιία 
έπί τής βασιλείας τής Ελισάβετ καί έξακολουθιΐ άκόμη βελ- 
τιουμένη όλονέν. Γήν σήμερον, at κάλλισται βελόναι τοΰ 
κόσμου κατασκευάζονται είς τά έργοστάσια τής Σχέφφιλδ.

— *0 κΰων, δστις εΐναι ξν άπό τά νοημονέστατα καί εύ- 
γενέστατα ζφα, δύναται νά γείνη έπιδέξιος είς τήνπονη
ριάν έπίσης ώς καί είς καλάς καί χρησίμους πράξεις, ‘Ημέραν 
τινά μία μικρά κόρη έπεριπάτει μέ τήν τροφόν της είς μίαν 
άπό τάς πλατείας τών Βρυξελλών, βτε μέγας τις σκύλος 
έ πήδησε ν έπάνω της, τήν ίρριψε κατά γής καΐ άρπάσας τόν 
πίλον της, ίφευγε δρομαίως καί θά έγίνετο άφαντος έάν δύο 
κλητήρες οί όποιοι μακρόθεν εΐχον ϊδει τά συμβάντα, δέν 
τόν συνελάμβανον καί άφοΰ τφ (φόρεσαν στερεόν φίμωτρον. 
τόν άπήγαγον είς τήν άστυνομίαν. Ήτο φανερόν δτι ήτο συ
νεργάτης λωποδυτών, άλλά πώς νά άνακαλυφθώσιν οί κο
ριοί του; Καθ' έκάστην νύκτα σώμα κλητήρων περιέφερε 
τόν σκύλον είς τάς όδούς τής πόλεως, μέ τήν έίπίδα δτι βά 
άπήντουν κανένα γνώριμόν του. Έπί τέλους, Άκτώ ήμέρας 
άφοΰ συνελήφβη. ένφ διήρχοντο μίαν άπό τάς κεντρικωτέ- 
ρας οδούς, δ σκύλος ώρμησεν αίφνης πρός άνθρωπον καλώς 
ένβεΐυμένον καί κατά τό φαινόμενον πολύ καθώς πρέπει, 
και ήρχισε νά λείχη τάς χεϊράς του, Ό άνήρ προσεποιήβη 
ότι δέν έκαταλα'μβανε τίποτε, άλλ’ οί κλητήρες έπείσβησαν ■ 
έκ τοΰ τρόπου τοΰ σκύλου, καΐ μεβ’ δλας τάς άρνήσεις καί ; 
διαμαρτυρήσεις του τΰνσυνέλαβον καί τόν παρέδωκαν είς τήν 
άρχήν. Έπί τέλους δέ ώμολόγησεν δτι ήτο μέλος συμμορίας 
λωποδυτών, καί βτι μετεχειρίζοντο σκύλους ώ; συνεργάτας 
είς τάς έλοφροτέρας των κλοπάς Τό άποτέλεσμα τής δμο- 
λόγιας του ήτο ότι έντό; όλίγου δλόκλήρος ή συμμορία συνε
λήφβη καί έτιμωρήβη, ένφ οί άθωότεροι συνεργάται τών λω
ποδυτών έτοποθετήθηοαν πλησίων άγαβοτέρων καί τιμιωτέ- 
ρων κυρίων,

— "Εν άκό τά πλέον άξιοπερίεργα φυσικά άντικείμενα τοΰ 
κόσμου είναι ποταμός τις μελάνης έν Άλγερίφ, δστις σχημα
τίζεται ύπό δύο μικρών παραποταμίων, τό μέν τών όποιων 
έμπεριέχει μεγάλην ποσότητα ζσιδήρου, τό δέ άλλο ρέον διά 
μέσου τυρφώδους έλους άπορροφφ έκεΐβεν γαλλικόν όξύ. Τά 
δύο αύτά στοιχεία ένούμενα, σχηματίζουν έξαίρε^ιον με
λάνην, διά τής οποίας γράφονται έπιστολαί. Είς δέ τήν Κο
λομβίαν τής Νοτίου ’Αμερικής εΐναι ποταμός, δστις περιέχει 
θεεικόν όξύ καί εΐναι τόσον ξυνός, ώστε ώνομάσθη ’Όξειδο- 
πόταμον (Rio di ν in agri ). Άλλος περίεργος ποταμός είναι 
δ Ούέβλε Σεβεύ'λϊ είς τήν άνατολικήν ’Αφρικήν, βαθύ 
καΐ ταχύ ρεϋμα πλήρες ιχθύων καΐ κροκοδείλων, άλλ’ όμως 
Sv καί διανύει εκατοντάδας λευγών διά μέσου πλουσίας καΐ 
εύφώρου χώρας δέν φθάνει ποτέ είς τήν Θάλασσαν, άλλ’ αί
φνης χάνεται είς τινα έρημον έπΐ τοΰ ’Ισημερινού, μόνον 
ολίγα μίλια μακράν τοΰ Ινδικού Ωκεανού.

—Μία ήρωΐς τής ’Αμερικανικής ’Επαναστάσεως άπέθανε 
τόν παρελθόντα Μάρτιον, 89 έτών τήν ήλικίαν. Τό άνδραγά- 
θημα τής γυναίκας ταύτης, ήτις ώνομάζετο Ρεβέκκα Μπαΐτς, 
ήτο τό έξης—Κατά τό 1812, ένφ ί μεταξύ τής Αγγλίας καί 
τής ’Αμερικής πόλεμος διήρκει άκόμη, οί κάτοικοι τοΰ μι
κρού χωρίου Σιτιουαίτ, κειμένου έπΐ τής άνατολικής παρα
λίας των Ήν. Πολιτειών, εΐβον μέ φρίκην των νά άράζη έξω 
τοΰ λιμένας των,’Αγγλικόν πολεμικόν πλοΐον, καΐ έκ τών κι
νήσεων του ένόησαν βτι έπιρίμενε νά σταρή ή παλίρροια, 
ώστε νά ιίσέλθη διά τών στενών είς τόν λιμενίσκον, καΐ νά 
άποβιβάση τό πλήρωμά του πρός έχθροπραξίαν, 01 άνδρες 
τοΰ χωρίου ίλλειπον Ελοι είς τόν στρατόν έκτος τών γε
ρόντων καί ίλίγων παιδαρίων, άλλ’ οΰτοι ίλαβον ευθύς τά 
δπλα καί ήτοιμάαθησαν νά ύπερασπίσουν βπως ήδύναντο τό 
χωρίον έναντίον τόσον ίσχυρδς δυνάμεως. Έν τφ μεταξύ 
ίΰο κοράσια, ή Ρεβέκκα Μπαΐτς καΐ ή Σάρα Ούίνδσωρ, παρε- 
τήρουν άπδ τόν φάρον τοΰ λιμένος τάς προετοιμασίας τών 
Άγγλων πρός άποβίβασιν τών στρατιωτών των, καί είδαν με 
φρίκην των δτι άντί νά περίμείνουν τήν ώραν τής πλημμύ
ρας, κατεβίβαζον τάς λέμβους είς τήν θάλασσαν όπως κατα
λάβουν τούς χωρικούς όσον τό δυνατόν πλέον άπαρασκεύους· 
Ήσαν γενναΐαι κόραι καΐ άκόμη είς τήν ώραν τοΰ μεγίστου 
κινδύνου δέν έχασαν τήν έτοιμότητα τοΰ πνεύματός των, 
άλλ’ έσκέπτοντο πώς νά βοηίίήσουν τούς άβυνάτους συμπο- 
λίτας καί συγγενείς των.

Είς τόν φάρον ήσαν δύο μουσικά όργανα, ΐν τύμπανον καΐ 
είς πλαγίαυλος, τά όποια ή Ρεβέκκα καΐ ή Σάρα ήξευρον νά 
παίζουν, ή Ρεβέκκα λοιπόν έπρότεινε είς τήν φίλην της νά 
λάβουν τά όργανα καΐ νά έξέλθουν άπαρατήρητοι είς τόν 
αίγιαλόν, καί νά προχωρήσουν πρός τό χωρίον όπισθεν τών 
προχωμάτων παιανίζουσαι, ώστε οί Αγγλοι νά πιστεύσουν 
ίτι έπικουρία φθάνει καΐ νά άποσυρθοϋν. Διά νά μή πολυλο- 
γώμεν, τό σχέδιον τούτο έπραγματοποιήθη, οί Αγγλοι ά<ού- 
σαντες τό πολεμικόν έμίατήριον τών 'Αμερικανών, έσυμπέ- 
ραναν δτι σώμα στρατιωτικόν προχωρεί πρός τήν κώμην, δπως 
τούς άποκλείση άπό τό πλοΐόν των, καί στραφέντες έμφοβοι 
ίπιοθοχώρησαν ταχέως. 01 ’Αμερικανοί ένοήσαντες τήν αι
τίαν τής αίφνιδίας ταύτης ύποχωρήσεως έπηύξησαν τήνάπά- 
την διά πυροβολισμών καί ζητωκραυγών τινές μάλιστα έμ- 
βήκαν ϊνοπλοι είς λέμβους καί προσεποιήθησαν δτι έδίωκον 
κατόπιν τών ’Άγγλων. ’Απερίγραπτος δέ ύπήρξεν ή χαρά των 
δταν εΐβον τήν άγκυραν ύψουμένην, τά ίστία άναπετώμενα, 
καΐ τόν έχθρόν άποπλέοντα έκ τής παραλίας, καί άπερίγρα- 
πτος ή ευγνωμοσύνη πάντων πρός τάς δύο νέας, αΐτινες τούς 
εΐχον σώσει άπό τά δεινά τής αιματοχυσίας καΐ λεηλασίας. Ή 
Σάρα άπέθανε νέα, άλλ’ ή Ρεβέκκα έγήρασε σεβομένη καί 
τιμωμένη ύπϋ πάντων.

— Ότι ή βελόνη δέν εΐναι έφεύρημα τών μεταγενεστέρων 
χρόνων, γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας καθώς καί έξ άνασκαφών 
είς τό 'Ηράκλειον τής ’Ιταλίας, είς σπήλαια τής Γαλλίας καί 
άλλαχοΰ, βπου εύρέθησαν έργαλεΐα όμοια μέ τάς βελόνας 
μας, άλλαε μέν έξ όστοΰ καί άλλαι έξ όρειχάλκου. Αί βελί- 
ναι τών Αιγυπτίων δέν εΐχον,ώς φαίνεται, τρύπαν, άλλ’ είναι 
πιθανόν δτι ή κλωστή έφηρμόζετο είς μικράν αύλακα κατά 
τδ άμβλΰ άκρον αύτών. ΑΙ πρώται βελόναι τάς δποίας άνα- 
φέρειή Ιστορία τών μεταγενστέρων χρόνων, κατεσκευάσθησαν τών ’Αποστόλων Κεφ. ιβ'. καί ιγ;

ΙΕΡυΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Ποιον ήτο τό έπάγγελμα των Ευαγγελιστών Ματθαίου 

καΐ Λουκά πριν γείνωσι μαθηταΐ τοΰ Κυρίου ήμών ■
2) Ιΐοΐα εϊναι τά συγγράμματα τοΰ ’Αποστόλου Ίωάννου;
3) Ποιος είναι ί ’Ιωάννης δ άναφερόμενος έν ταΐς Πράζεσι
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