
ΡΑΜΕΣ1Χ Ο Β'. Η ΜΕΓΑΣ.

*Η προχειμένη είχωνέλήφθη 
έξ Αναγλύφων χα'ι χρωματισμένων 
είχόνων εΰρεθίΐσών έν Αιγύπτψ. 
*Η μούμια τοΰ Μονάρχου τούτον 
Αχεχαλύφ&η ίσχάτως — Περί αν' 
τής δέ παραπέμπεται ό Αναγνώ~ 
στης «ΐί τήν 1595 σελίδα τοΰ 
παρόντος φύλλου.

ιΡάμεσις δ ff, ή δίίγας.

—Ot ίν’Βρλάγγΐ} τής Γερ. 
μανίας Καθηγηται Φΐσχερ χαί 
Πένζολ Απέδειξαν ίσχάτως δτι ή 
αισβησις τής δσμής είναι ?γοΛ δ. 
ζντέρα χαί εάαισθητοτέρα των 
άλλων αίσθήσεων. Τδ έλάχιστον 
μόρων τής ύλης—τδ όποιον 0vr 
ναται νά διαχριθή δπδ τής όρά.
σεως διά τοΰ φασματοσχοπείου,εί· ί 
ναι ίσον μέ ^ον χόχχον,

U κόρη τοϋ βοονοΰ.

Λέει μιά κόρη άρχΐντισα καί πολύ χαύ'δεμένη 
κόρη χλωμή μβλαγχρινή, 
'οί μγά κοπόλλα χωρική.

Πού πάντα μί χαμόγελο στήν πόρταν τη; διαβαίνει,

Νάξερετ κόρη τοδ βουνοδ, τδ πώ; σί καμαρώνω, 
δταν άξίγνοιαστη πέρνα;, 
•καί τό τραγούδι άρχιν^ϊ;,

βίχω; νά τρίμη; τήν χιονιά καί νά φοβάσαι «όνο!

Πού βλέπει; συ, τή; ίμορφιά; *»1 τή; ζωή; τδ χρώμα 
ού μόνον μί ξηρόν ψωμί, 

ίνιρ τδ νεΰρον τής άσφρήσεως 
δύναται νά διαχρίνή τήν παρόν 
μορίου ύλης διαχοσίας πεντήχον- 
τα φοράς μιχροτέρου τούτον I t 
Πόσον θαυμάσια τά έργα τον 
Κυρίου ί

—Άπε δ είγ^θ η προσέτι,δτι 
άνεπάρχεια τροφής xat θερμότη
τας χατά τήν έχχόλαψιν των Αιών 
χαί τήν Αναπτύξω τής έχχολαφθεί· 
σης λάθρας μέχρι τής μεταμορ- 
φώσεως αύτής είς μέλισσαν, είναι 
οί χόριοι λόγοι τής μή γονιμότη
τας των έργατίδων μελιοσων.

— α Μ ή άρνηθής τδ χαλδν πρδς 
έχείνους, είς τούς όποιους πρέπει.ν

(Παροιμ. 27.)

κ’ έγώ γιατί νίμε χλομή, 
Έγώ ποΰ δίν δοκίμασα καϊμό καί πόν’ άκόμα;

Έγώ βτΐ πλάι τή; φωτιά;, ΐγώ μί τόοα χάδια, 
νά σταδφ δίν ήμπορφ 
καί σύ μί τόν ψυχρό καιρό

γυμνόποδη νά μή ψηφφ" τοΰ δρόμου τά κετράβια ;

«Γιατί έγώ στην ξαστιργά, σΐ> δίπλα στην θερμάστρα 
’μοιάζομ*. όρχόντισα κυρά, 
μί δηό δενδράκια δροσερά,

Ποΰ τώνα άνθνίολφ βτήν γή καί τ* άλλο μί; τήν γλάστρα 
(Έκ τη; Εστία;)
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«Καί τί σκοπόν έχεις νά χάμης μέ το παιδίον, λοι- j 
πον;» ήοώτησεν αύτδν ό ίερεΰς. I

«Τίποτε. Αΰτη συναοξάνει μέ τάς αίγας καί τά ■ 
πτηνά. Είς τήν συντροφίαν ο’αυτών δέν δόναται νά ί 
μάθη κακά πράγματα. Είναι άσφαλής.» |

«Άλλ’ αυτή δέν είναι ούτε αίξ, ούτε πτηνόν, άλ- I 
λά άνθρωπος. Έάν δέν μανθάνη κακά έχ τής τοιαύ· I 

της συντροφιάς, δέν μανθάνει έξ άλλου τίποτε,’ ένφ ί 
πρέπει νά μάθη,'καί είναι καιρός νά άρχήση. Σέ προ· | 
ειδοποιώ δέ δτι πρέπει νά χάμης τάς προετοιμασίας ’ 
σου είς(τοΰτο τό καλοκαιρίαν, διότι τδν έρχόμενον χει· : 
μώνα τδ παιδίον έξάπαντος πρέπει νά όπάγη είς τδ ; 
σχολεΐον.» j

«Δΐν θά κάμω καμμίαν προετοιμασίαν, οΰτε θά τήν ! 
στείλω είς τδ σχολεΐον,» είπεν ό γέρων Άλμ. |

«Ένομιζον, - είπεν ό ίερεός,—δτι είχες περισσοτέ- j 
ραν γνώσιν παρ’ 3τι δείχνεις, διότι πρέπει νά ήξεΰρης ι 
δτι ύπάρχει νόμος, δστις σέ ύποχρεόνει νά πράξης | 
τοΰτο.» |

«Καί νομίζετε τάχα, οτι είναι φρόνιμον νά στέλλω ·. 
πάσαν πρωίαν δυο ωρών δρόμον κάτω είς τδ βουνό, , 
τόσον τρυφερόν κοράσιον, καί άλλας δυο νά έπανελ* ‘ 
θη, έν τφ μέσφ τοΰ χειμώνος καί τής χιόνος ; Τό ■ 
τοιοΰτον θά τήν έξέθεται εις κρυολογήματα καί άλλας 
άσθενειαί καί ίσως είς θάνατον, δπως συνέβη είς τό 1 
κοράσιον τοΰ χ. ’ Αδελχάϊδ· προτιμώ νά υπάγω είς τδ ! 
δικαστήριον μάλλον, παρά θεληματιχώς νά ένδώσω είς ί 
τήν πρότασίν σας.» |

«Έχεις δίκαιον, γείτων - εΐπεν ό ίερεΰς,— έν φι. ■[ 
λικφ τρόπφ,—Είναι άδόνατον νά στέλλης καθ’ έκά- ί 
στην §ν τοιοΰτον μικρόν κοράσιον. Άλλ’ επειδή φαί
νεσαι δτι τήν άγαπάς, κάμε τοΰτο δι’ αύτην. Κατά- 
βα δμου μέ αύτήν είς τήν πόΜν καί ένοίκιασε έν σπι. 
τάκι και μένε έκεΐ βλον τον χειμώνα μέ αύτήν, διότι 
έάν συμβή τι είς σέ έδώ είς τά χιόνια τόν χειμώνα, τ, ί 
θά κάμη τό κοράσιον τοΰτο μόνον Ι3ώ έπάνω είς τδ | 

βουνόν:»
«Τό παιδίον έχει καλόν αίμα καί ζεστάJ φορέματα 

—είπεν δ γέρων Άλμ,—ήξεόρω οέ’πόθεν νά προ
μηθευτώ ξύλα καί τόν αρμόδιον καιρόν νά τά άπο- 
θηκεάσω, ώστε οί φόβοι σας δτι θά ίεπαγώσωμεν τδν 
χειμώνα, είναι άνυπόστατοί' δσον δέ αφορά τήν ίδι* 
κήν μου μετάβασιν είς τήν πόλιν, σας λέγω, δτι δέν 
μέ άρεσει ποσώς. Οί άνθρωποι έκεΐ κάτω μέ περί, 
φρονούν, καί έγώ περιφρονώ αΰτους,“δθεν είναι κάλ
λιαν δι’ άμφοτέρους νά μένωμεν άποχωρισμένοι.»

«"Οχι, οχι, είπεν ό ίερεΰς, —δέν είναι καλόν τοΰτο 
διά σέ! Ή περιφρόνησις τών συμπολιτών σου δέν είναι 
τίποτε· έκεΐνο, τό όποιον σΰ χρειάζεσαι, είναι νά συ μ-
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ί Η ΧΑΙΔΗ.

' Κατ' Ικιτομην ίχ τοΰ Ι'εμμανιχοΰ.

(Re προηγ.'φίιλλ'ΐ’ί ) 

κεφ. ε;
Δύο ίΐΗσχέψςι, χαϊ αί σονέπειαι.

Ήτο ήδη Μάρτιος, ό δέ ήλιος ήρχιζε νά διαλύη 
τήν χιόνα πανταχοΰ, τά δένδρα νά φουσκώνουν καί 
ή χλόη νά φυτρώνη’είς τήν γήν, δτε ή Χαιδη έςισπά· 
σθη μίαν'πρωίαν, ένφετρεχεν έδώ και έχεΐ^μέ άγαλ- 
λίασιν, ίδοΰϊα έμπροσθεν 'της; γέροντα ’ένδεδυμένον 
μαΰρα, χαί χυττάζοντα αυτήν μέ πολλήν περιέργειαν.

’Εκείνος ((όμως παρατηρήσας τδν φόβον τη; είπεν 
μέ τόνον γλυκόν, «Δέν'πρέπει νά φοβήσαι άπ’ έμέ, 
τέχνον μου, διατί άγαπώ πολδ τά παιδία. Δός μοι 
τήν χεΐρά σου' συ πρέπει νά ήσαι ή Χαιδη, Που 
είναι δ πάππος σου ;»

ι· Κάθηται παρά τήν τράπεζαν, χόπτων ξύλα, διά 
νά χατασχευάση κουτάλια», είπεν ή μικρά, καί τρέξα- 
σα ήνοιξε τήν θυραν τής χαλόβης εΐςαύτδν νά είσέλ. 
θη.

Ήτο ο άγαθδς ίερεΰς τής Δόρφλης, δστις πρό πολ- 
λοΰ έγνώριζε τδν Πάππον, δταν έχατοιχοΰσεν έχει, δι
ότι ήσαν γείτονες. Είσελθών δέ διευθύνθη πρδς τήν 
τράπεζαν, οπού ό παππούς έκάθητο έσκομμένος είς τδ 
έργον του και τδν έχαιρέτισεν, εΐπών, Καλή ήμέρα 
γείτων! >

’Εκείνος δέ ύψώσας πρδς αυτόν τους οφθαλμού; 
του μέ έκπληξιν, έσηκώθη καί είπεν, «Καλή ήμέρα, ί 
παππά!» άμέσως δέ τιρ προσέφερε μίαν καθεκλαν'διά 
νά χαθήση, καί έπρόσ&εσεν, «Έάν ό παπας δέν άπο' 

I στρέφεται τά ξύλινα καθίσματα, Ιδοΰ, 'έν οι’ αυτόν.» 
j «Είναι πολύς καιρός άφότου σέ εΐδον γείτων,» εί- 
j πεν ό ίερεός.
| «Μάλιστα»,—άπεκρίθη ο Γέρων Άλμ. Ούτως όνο- 
μάζετο δ παππούς τής Χαΐδης.

«Έδώ ήλθον σήμερον, διά νά σάς ομιλήσω περί 
τίνος πράγματος,» είπεν β ίερεΰς.ιΓΙσως τδ ΰποθετετε.»

«Ήμπορεΐς νά υπάγης είς τάς αίγας», — ειπεν ό 
γέρων Άλμ είς τήν Χαΐδην. Πάρε ολίγον" άλας μα. 
ζύ σου καί μείνε έως οΰ σέ φωνάξω.»

Ή Χαιδη ΰπήχουσε καί έίήλθεν,
« Ί δ κοράσιον τοΰτο,— είπεν ό ίερεΰς μετά τήν άνα- 

χώρησιν τής Χαΐδης, έπρεπε νά σταλή έφέτος είς τδ 
σχολεΐον ό διδάσκαλος σέ έστειλε λόγον περί τούτου 
καί σΰ ήρνήθης νά τήν στειλης. ’Επιμένεις είς τήν 
άρνησίν σου ;»

«Εννοώ νά μή τήν σιείλω είς τδ σχολεΐον» — ήτο 
ί ή άπάντησις.
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φιλιωθής μέ τόν θεόν. Ζήτησον παρ' αύτοΰ συγχώρη’ 
σιν, καί άφοΰ τήν λαδής, καιάδα είς τήν πόλιν καί θά 
ίδης πώς θά σέ δεχθούν, καί θά σέ περιποιηθουν οί 
συμπολΐταί σου.»

Ταϋτα ειπών, έσηκώθη άπό τής καθέκλας του καί 
ίκτείνας τήν χεϊρα πρός τόν γέροντα Άλμ, είπεν, 
— «.’Ελπίζω, δτι θά σέ ίδω είς τήν πόλιν, τόν 
χειμώνα μέ τήν μικράν Χαΐδην. Ήμεθα καλοί γείτο 
νες, θά λυπηθώ δέ πολύ νά μάθω, δτι ήναγκάσθης 
διά τή* βάτς νά πράξης 5,τι είναι τό χρέος σου είς τήν 
έγγονήν σου — δός μοι τήν'χεϊρά σου καί ύποσχέθητι, 
δτι θά τό πράξης,(και έσο βέβαιος, δτι θά ζήσης εί· 
ρεινηκώς μέ δλους.»

‘Ο γέρων Άλμ έδωκε τήν χέϊρά του είς τόν ΐερέα,
■ άλλα προσεθηκεν αποφασιστικών, (< Γνωρίζω δτι έχεις
χαλά πρός έμέ αισθήματα, άλλά δέν Θά πράξω, δπως 
έπιθυμεΐς, τδ λέγω μετά παρρησίας δτι ούτε έγώ Θά 

j καταβώ είς τήν πόλιν, ούτε τδ παιδίον Θά στείλω.» 

ί «Είθε ο Κύριος'νά σέ έλεήση,»—είπεν δ ίερεΰς
■ έξερχόμενος^τής χαλόβης!
ι ‘Ο γέρων Άλμ—έγένετο κατηφής μετά τήν άνα* 
ί χώρησιν _τοΰ ίερέως, δτανδέ έπέστρεψεν ή Χάϊδη χαί 
( τδν ήρώτησε, έάν ήτο καιρός νά ΰπάγη εις ιής γιαγι- 
ί άς, άπεχρίθη ξηρώς —
ι «Όχι σήμερον,» δέν έξέφερε δέ ούδεμίαν άλλην 

I ί λέξιν καθ’ δλην ίχείνην τήν ήμέραν τήν δέ άχόλοο- 
; | θον πρωίαν, δταν ιό_ κοράσιον τδν ήρώτησε πάλιν έάν 
I θά ύπάγουν είς? τής γιαγιάς, άπεχρίθη ξηρώς, «θά 

ίδωμεν!»
Άλλά πριν ή σηκώσουν τήν τράπεζαν χατά τδ γευ· 

; μα, άλλος έπισχέπτης έχρουσε τήν θυραν τής χαλόβης 
ί τοο γέροντος Άλμ. Ήτο ή Δέτη. Έφόρει δέ ώραΐ·
■ ον πίλον μέ πτερά χαί φόρεμα τόσον μακράν, ώστε έ·1
■ σάρωνε τδ έδαφος. — Ό θείος της τήν έχότταξεν άπδ 
κεφαλής μέχρι ποίών μέ βλέμα περιφρονητικόν, άλλά

■ δίν έπρόφερε λέξιν.
j ‘Η^Δέτη δμως ήτο αποφασισμένη νά φερθή εύγε- 
; νώς εΐς τόν θειον της, βθεν ήρχισε διά μιας νά έπαι- 
' νη δ,τι έβλεπε, λέγοοσα, δτι ή Χάϊδη έφαίνετο ύγιε-

■ στάτη, καί οτι μόλις τήν άνεγνώρισεν, καί δτι τοΰτο 
j δλον έχρεωςειτο είς τήν καλήν μεταχείρισιν τοΰ παπ
ί ποΰ, προσέθηκε δέ δτι πάντοτε διενοεΐτο νά πάρη 
I πάλιν τό παιδίον, διότι ίσιλλογίζετο πόσον όχληρδν 
j καί κοπιαστικόν ήτο δι' αυτόν νά έχη τήν φροντίδα 
! της, άλλ’ αί περιστάσεις της τήν έμπόδισαν μέ- 

' χρι ,τοΰόε άπδ τοΰ νά έκτελέση τήν έπιθομίαν της’

' ι «Πλούσιοι συγγενείς τής οίκογενείας, τήν δποίαν δ 
1 πηρετώ, είπεν, έχοντες ώραίαν οίκίαν είς την' πόλιν 
! Φράγφορτ, εχουσι μονογενή θυγατέρα, ή όποία πάσχει 

και είναι ήναγκασμένη νά διέρχεται τήν ήμέραν της- είς 
ί μίαν κινητήν καθέκλαν. Ή κόρη'αυτή είναι σχεδόν 

πάντοτε δλομόναχη καί σπουδάζει μόνη μέ τόν δι· 
, δάσκαλόν της χωρίς καμμίαν διασκέδασιν. ’ Επιθυμούν 

λοιπόν νά εύρεδή εν κοράσιον, τό δποΐον νά μένη μετ’ 
. αύτής καί τήν διασχεδάζη, ύπόσχονται δέ οί γονείς 
, της ασθενούς νά κάμουν δ, τι είναι δίκαιον διά τό κο- 

ράσων τούτο. ‘Η θέσις είναι καλή και ή τύχη ευνοϊκή 
διά τήν Χαΐδην, ποιος δέ ήξεόρει τί δ θεός έχει δι' 
αύτήν άν ή άσθενής άποδάνη καί οί γονείς της μείνουν 
άκληροι!» (ακολουθεί.)

Η ΜΟΪΜΙΑ PAMFXEUS TOT Β'. Η ΜΕΓΑΛΟΙ.
Περιεκτικήν βιογραφίαν του Φαραώ τούτου εύρί- 

σκουσιν οί βουλόμενοι έν τψ σώματι της έφημ.Άών 
Παίδων του 1879, έν σελίδι 829. Ενταύθα θέλομεν 
έκθέσει τινά περί τής έκτυλίξεως τής μουμίας αύτοΰ, 
ήτις εύρέθη ταυτοχρόνως μετά τής του Σετή, ή εί- 
κάν τής οποίας φαίνεται είς τήν 1524 σελίδα τοΰ πα
ρόντος φύλλου, είς άποκεντρόν τι μέρος της Άνω Αί
γυπτου, έξετυλίχθη δ’ έσχάτως ύπό -,οΰ^διευθυντοΰ 
τοΰ αιγυπτιακού αρχαιολογικού μουσείου Μπουλάκ. (

Πρός περισσό τέραν κατανόησιν τών έπομένων οί μι ί 

κροί μου άναγνώσται πρέπει νά γνωρίζουν,^δτι οί Αι
γύπτιοι εΐχον τήν συνήθειαν νά βαλσαμών ου ντους νε
κρούς των, διά νά μή διαλύωνταιτά σώματά των. Τήν 
αύτήν συνήθειαν είχον καί πολλοί αότόχθονες τής Α
μερικής, τό διατί είναι άγνωστον. Τινές ύποθέτουν, 
δτι ή (συνήθεια αΰτη είχε σχέσιν μέ συγκεχυμένην 

ι τινά δοξασίαν περί τής άναστάσεως του σώματος. · 
[Τους έβαλσάμωνον δε, ώς φαίνεται,Άφαιροΰντες πρώ-, 
τον τά σπλάγχνα καί τά έντόσθια καί όποβάλοντες τό ι 
λοιπόν σώμα είς διάλυσιν άντισηπτικου τίνος άρωμα- I 
τικοΰ υγροί. Μετά' τοΰτο δέ τό περιετόλιττον διά δυο (j 
ή τριών Αλλεπαλλήλων καλυμμάτων, συνισταμένων ίκ - 
λωρίδων ύφάσματος, βεβρεγμένου μέ τό αυτό όγρδν. ί

Ή μούμια τοΰ Μονάρχου 'Ραμέσεως περιέδάλετο 
πρώτον άπό δυο καλύμματα, τό Εξωτερικόν καί τό ύπ’ 
αυτό, άμφότερα έξ ύφάσματος βεβρεγμένου είς ύγρόν τι 
Αντισηπτικόν. Ί'πό τό δεύτερον κάλυμμα ήρχετο φα
σκιά, διά τής οποίας ήτο τυλιγμένον ολόκληρον τό 
σώμα άπό κεφαλής μέχρι παδών. Υποκάτω τούτου

I , , . (εύρέθη τεμάχιον λεπτού ύφασμα ιος, τό,όποιον έκάλυ"
■ άλλ έσχατωςεμαθε χατι τι, το όποιον τής έφαίνετο ίπτε τό έμπροσθεν μέρος τοϋ σώματος άπό κεφαλής 

ι οτι ήτο διά τό καλόν τής Χάίδης, καί ήλθε νά τό μέχρι ποδών, έπί τούτου δέ ήτο έζωγραφημένη διά 
j διακοινωση είς τόν παπποΰ της, ( λευκών καί ίρυθρών χρωμάτων μορφή γυναικεία, ένός :
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μέτρου τΐι μήκος, παριστώσα την θεάν Νοό τ, Ή 
μορφή αΰτη ομοιάζει τήν τοΰ Σ β τ I Α'., δπως οίτο; 
παρίσταται είς άνάγλυφα εύρεθεντα έν θήδαις καί 
Άθύδφ.

Ύπδ τδ χάλομμα τοΰτο, τδ όποιον, ώς" φαίνεται, 
έτέθη ίκεΐ ώς φυλακτήριον, εδρέθη έτέρα φασκιά, πε’ 

τδ σώμα, ή δέ κορυφή αδτής φαλακρά. Κατά τούς 
κροτάφους φαίνονται βλίγαι τρΐχεί, άλλά τδ λοιπδν 
τής κεφαλής καλύπτεται ύπδ δασείας κόμης κατερχο · 
μένης έν ειδει ευθέων βοστρύχων, πέντε έκατοστών 
του μέτρο» μακρών, βιβαμμένων δέ διά κιτρινωπής 
τίνοτ ΰλης, άλλά τδ χρώμα' των ήτο, ώς φαίνεται,

Ψάμεσις ό Β". ή Μιγας—ό χαταΚλιψας 
ριτυλίσσοοσα δλον τό σώμα, καΐ μετ’ αδτήν τεμάχια 
λινό» υφάσματος τετράφωνα, ήλειμμένα μέ πισσοειδή 
τινα 5λην, έν χρήσει οδσαν παρά τοΐς ταριχευταΐς.

Τοΰ τελευταίου τούτου καλύμματος άφαιρεθέντοΐ έ
φάνη τδ σώμα τοΰ Μεγάλου ‘Ραμέσεως, δπως έπωνο· 
μάσθη δ Μονάρχης έκείνος,

‘Η κεφαλή είναι μακρά καΐ μικρά συγκριτικώς πρδς

τους Εδραίους Φαραώ. 1,1404 i 33? π. X.) 

κατά τήν έποχήν τής βαλσαμώσεως, λευ κόν,
Τδ μέτωπον εΐναι χθαμαλόν καΐ στενόν/τά μήλα 

έίεχοντα, αί δφρόες δασειαι καΐ λευκαί, οί/φθαλμοΐ 
μικροί καΐ ήμίκλειστοι,’ ή βΐς μακρά, λεπτή καΐ γαμ
ψή, μικρόν δέ τι πεπιεσμένη κατά τήν άκραν.

Οί κρόταφοι πεπιεσμένοι, τά μήλα έξέχοντα, τά ώτα 
στρογγυλά καΐ πολύ άπδ τής κεφαλής άπέχοντα, φέ-
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ρουσιδέ δπάς, πρδς παραδοχήν σκολαρικίων, ώς φαί' 
νεται.

Αί σιαγόνες χονδραΐ καί ίσχοραί, 6 πώγων πολύ έ' 
Εέχων, τδ στόμα μικρόν, άλλά τά χείλη παχέα καί 
πλήρη μαύρης τίνος παχβίας ύλης. ΟίΒΒόντες έφ&αρ. 
μόνοι καί ευΒραστός άλλά λευκοί.'Ο μόσταξ καί τδ 

ώς καί ή κεφαλή, δνεκα δμως τής άποίηράνσεως τών 
σαρκών φαίνεται μάλλον σκελετοειδές.

Αί χεΐρες καί τά σκέλη μακρά, άμφότερα δε, ώς 
καί οί πόοβς, χρωματισμένα. Τδ δλον τοΰ σώματος δει
κνύει άνδρα ρωμαλέον, γνωρίζομεν Bi έκ τής ιστο
ρίας δτι ό Μονάρχης έκβινος ήτο μέγας καταχτητής.

ίετής (Setf) ό Α'. δ πατήρ τού Mt γάλου 'Ραμέοιιος. (14θδ—14υ4 π. X.)

γένειον άραιά, αί δέ τρίχες αύτών λευκαί, άλλ’ ώς αί 
τής κεφαλής βεδαμμέναι.

Τδ δέρμα χρώματος χωματο είδους, φέρει δέ στίγ
ματα μαύρα. Έ έκφρασις τοΰ προσώπου ζωώδης, 
φέρει δμως τδν τύπον ^μεγαλείου, Αποφασιστικό τητος 
καί ύπερηφανείας.

Τδ λοιπόν τοΰ σώματος διατηρείται έπίσης καλώς,

Τοιουτος Β μέγας καί διάσημος έκεΐνος Μονάρ
χης, ό τόσον σκληρώς θλίψας τούς Ίσραηλίτας έν Αί- 
γύπιφ καί δ τόσον βαρέως τιμωρηθείς δπό τοΰ θεοΰ. 
Ή μούμιά τοο είναι μνημειον τής ματαιότητος τών 
Ανθρωπίνων πραγμάτων.
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ΥΜΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΝΑΪΤΟΠΑΙΔΟΣ.

Λαίλαψ ίργίλως μίνεται'έντός γλβυκοϋ^πελάγους, 
ποιούσα κρότους ίμμκνείς 'καί φοβιροδς πατάγους,

Έντός θελάσοης άχανοΰς έντός άπειρου θέας 
παλαίνι μντά μυκηθμών λυσσομανής Βορρέας.

Τά γιγανιώίη κύματα ' όρμώντα μττάτάχουί 
βυντρίίονται μβνιωϊώς<ίς τούς κρημνώδκς βράχους.

Βορράς πενθίμως άντηχνΐ’μέ μανιώδες πς'σμα. 
3τ« ναυτόπαις γαλανός ώς τό γλουκώδ*: κύμα 

Έν τψ ίςτψ’έκάβητο {>ι μίιίΑης καΐ μονάίων, 
τ’ίπειρα πλαοτουργήματα τοΰ Πλαστουργού βουμοζων

Όρων παντού τής φύσιως τήν 0»(αν Αρμονίαν, 
θερμώς τόν Πλάστην του ύμνςϊ μέ^ καθαρόν κάρο ία ν.

ί Eha τούς όφθαλμοΰί γοργώς είς τους αιθέρας βίψας
: καί τους λαμπρώς φωτίζοντας’άβ τέρας άτενισας, 

Μέ ύποτρίμουσαν'φωνήν, μ’ ίμμα πλήρες δακρύων 
προσεύχεται* γονυκλινής έν μέοφ τών ίστίων.

Προσεύχεται,.προσεύχεται μέ ίμμα ϊακρυομένον 
, είς τ’ ουρανού τό όχανές ίχων αύτό βιμμίνον.

θεέ μου Παντοδύναμε καί Ποιητήτών όλων, 
θαλάσσης, ούρανοΰ καί γης κι’ άστίρων φωτοίόλων.

I Σό εζδ Πλαστουργός τής γης καί τ* ουρανίου βόλου.
■ Σΰ el Προστάτης τοΰ παντός,^πατήρ τοΰ κόσμου ίλου. 
j Έσέ ύμνοΰσι τά^πτηνά φαιδρό πάσαν πρωίαν, 
, Σύ εΐ δ δίδων είς «ότά*τροφήν’καί κατοικίαν.

Ίο όνομά Σου ευλογών δ'ναύτης άρμενίζει
1 καί τό σαπρώδες σκάφος του τά κύματα.χωρίζει, 
| 'U ναύτης θαλασσοπσρών είς άχανεΐς θαλάσσας, 
; ύμνών Έσί διέρχεται^τΐς διευθύνσεις πάσας.
ί Διέρχεται Ωκεανούς, ύφάλους καί πελάγη, 
I καί τό σεπτόν σου όνομα παντού τόν προφυλάγει

Τά χτίσματά Σου’δπαντα Σέ έχουσι Προστάτην, 
[Ιρΰς'σέ προσίλέπ’ ώς άρωγόν, ;“Εσέ γνωρίζουν Πλάστην.

! ‘Η φύσις άπασα φαιδρώε ένώπιόν Σου χαίρει, 
! ώς κ’ ή δργίλη θάλασσα κι* αύτή ίτι μαρμαίρει, 

’Q πολυεύσπλαγχνε θεέ είς Σί τό πδν έλπιζει
* κ’ είς τ’ όνομά σου Πλαστουργέ τού σύμπαντος Δημιουργέ 
ί τό πάν.πανηγυρίζει.

' Άβήνηοι 2 βίρίου 1880.
ί Σπυρ. Μ. Γίερίαινάς.

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ.

I Μεταξύ τών άλλων έξαισίων ανεκδότων,ζτά.' όποια 
οί αότόχθονες κάτοικοι τών νήσων Φίτζι έν τφ Είρη· 

' νικφ Ώκεαν<| διηγούνται περί τών πρώτων Εύρω* 
: παίων, οί δποΐοι έπεσκέφθησαν τάί νήσους των, είναι 
ί καί τό έξης. "Ανθρωπός τις έναυάγησέ ποτέ έπΐ μιας 
| τών νήσων τούτων, περ(πλανηθείς δ’ έπί τινας ήμέρας 

έφθασεν έπΐ τέλους είς τι χωρίον, δπου οί άγριοι κά.

τοίχοι αύτοΰ τδν περιεκΰ κλωσάν χαί ούτ’ έμπρός, ούτ’ j 
δπίσω τδν έπέτρεπον νά πορευθή. ί

’ Η δψις τών ανθρώπων έχεινων δέν τφ ήρεσε πο· ί 
σώς, ήρχισε ιδίως νά φοβήται, διι έμελλε νά φο- ■ 
νβυθή δπ' αότών, μάλισια δτε είδε φούρνον τινά έξω- | 
θεν μια; οικίας, δπου έψήνοντο άρτόκαρποι, 'Όθεν 
άπεφάσισε νά καταφυγή είς εν στρατήγημα, καί άμέ- ί 
ίως διά νευμάτων έζήτησεν δλίγην τροφήν, — τφ έδόθη ! 

βέ εΐς άρτόκαρπος έψημένος, ένώπιον δέ όλο» του■ 
πλήθους τών θεατών ήρχισε νά τρώγη μέ πολλήν δ·! 
ρεξιν, άλλά κατά πασαν βουχιάν έμπηγε καί τδ μαχαι· ; 
ρίδιόν του είς τό Ικ φελου σκέλος του, διότι είχε/άπο* , 
κοπή τδ νυσικόν του σκέλος καί άντ’ αύτοΰ έφερε ξένον : 
ίκ φελου, ϋί άγριοι παρετήρουν τδ γινόμενον μέ πολ- I 
λήν προσοχήν, έθαύμαζον δέ πώς ήδύνατο νά ύποφέρη ί 

■ τοΰ; πόνους, καί διατί νά μή τρέχη αίμα έκ τών πλη · 1 
! γών ! Άλλ’δ θαυμασμός των μέιεβλήθη εις εκπληξιν, 
δταν τδν εΐδον, άφοΰ έτελείωσε τδ γεΰμά του ν’ άρχίση : 
νά λύη αυτό τούτο τδ σκέλος του, καί θέσας αύτδ άντΐ ■ 
προσκεφαλαίου νά πλαγιάση ώς διά νά κοιμηθή μέ με- 
γάλην αταραξίαν.«‘Ο άνθρωπος, δστις εΐχε τόσην δό· ί 
ναμιν, ώστε δχι μόνον πόνους νά μή αισθάνεται άλλά ί 
καΐ τά μέλη του νά μεταβάλη είς ξύλινα, πρέπει νά : 
ήναι δν ύπιράνθρωπον>,εΐπον προς άλλήλοος οί άγριοι ’ 
έκείνοι/Οθεν άντί νά τδν φονεόσουν καί νά τόν κα.! 
ταίροχθίσουν, ήρχισαν νά τδν φοίώνται καί νά τδν 
περιποιώνται, έως ου εδρών εύκαιρίαν διά τίνος πλοίου 
άνεχώρησεν άπδ τήν νήσον των,

ΕΙαβδέα %ν8ρες.
ί Τώρα σείς, άγαπηιοί μου μικροί φίλοι, είσθε παι-j 
ί δία, άλλά με·ί δλίγον θά γείνετε άνδρες καί τότε θά . 
εΐσθε έλεόθεροι νά κάμνετε τδ θέλημά σας είς τδν κό- i 
σμον. Τι σκοπεύετε νά κάμετε τότε, νά ήσθε δκνηροί, j 
εδερέθισιοι καί άπαταιώνες; ή έχετε άπόφασιν νά έρ- ί 
γάζεσίίΐ. νά φέρεσδε μέ τιμιότητα καΐ νά^έκτελήτε 
τδ καθήκόν σας εύσυνειδήτως, ώστε νά καταστα&ήτε 
ώφέλιμοι είς τδν κόσμον τούτον καί δταν άποθάνητε 
νά άφήσητε όνομα σεβαστόν καί άγαπητόν; Μοί φαί' 
νεται, δτι βλοι οί μικροί συν&ρομηταί τής «Έφημερί. 

ί 8ος τών Παι'δωνν θά εΐπουν,σβά κάμωμεν τό δεύτε
ρον- θελομεν νά γείνωμεν καλοί, ώφέλιμοι καί ένάρκ
τοι άνθρωποι.» Καλώς—ούτως εύχεται καί έλπΐζει 
καί δ συντάκτης της. Προσέχετε δμως, τώρα είναι ό 
κατάλληλος πρός τοιουτον σκοπόν καιρός. Δέν πάρε -! 
τηρήσατε ποτέ δένδρον στρεβλόν, πόσον άσχημον 
φαίνεται καί πόσον άραΐον θά έφσίνετο άν ήτο εύθύ ; 
άλλά τώρα έχόνδρυνε πολύ καί δέν 3ύ*αται νά γείνη 
εόθύ. "Οταν ήτο νέος καί τρυφερός δ κορμός του εδ· 
κόλως ήδύνατο νά εόθυνθή, άλλ' άφοΰ άφέθη νά αύ.
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ϊ ξήση στρεβλός, τίποτε 6έν δύναται νά τ < καταστήση! 
: εύθυν, Οΰτω; έχει καί μέ σας, παιδιά μου, τώρα δταν' 
' εΐσθε νέα καί τρυφερά, ήμπορειτε νά γείνετε εΰθέα χαί; 
: καλά, ώστε όταν ' άνδρωθήτε νά ήσθε ένάοετοι χαί. 
' χρήσιμοι πολιται, Έάν ότως άφήσττε τδν καιρόν τοΰ· 
τον νά παρέλθη χωρίς νά γυμνασθήτε είς τήν άρε· 

: τήν χαϊ τήν εδσέβειαν, καμμία δόναμις είς τδν χό· | 
σμον τούτον δέν θά δυνηθη νά σας κάμη άγαθοΰ.-, 

ί Έάν εϊσθε άνειλικρινεΐς καί άχρηστοι σεις χαί δλοι 
! δβοι έχουν νά χάμ ον μέ σας θά υποφέρετε, Ήμπο- 
ί ρεΐτε νά γείνετε στρατιωτικοί, διχαστικοί, πολιτικοί, 
!ή καί δπουργοί, χαί οί λόγοι χαί αί άπο φάσεις’σας νά 
| αποφασίζουν τήν τύχην μυριάδων ανθρώπων καί όλο
ι κλήρου τή; πατρίδος σας, προσέχετε λοιπόν πώς ζήτε 
ι και φέρεσθε τώρα, ζητείτε δέ τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ 
χαι άναγινώσχετε τδ Εΰαγγέλιόν του, διά νά δδηγή- 

: σβε ύπ’ αύτοΰ είς πάσαν τήν άλήθειαν χαί νά ένδυνα- 
■ μοΰσθε νά τήν πράττετε, χαί τότε χαί ή πατρί; σας 
I χαί ό κόσμος (Ηλει εΰλογέι τδ όνομά σας, χαί δ θεός 
ί θά σας άνταμείψη πλούσιο παρόχως έν οΰρανψ

—Ή αστραπή, δηλ. τδ φώς τρέχει 1,000,000 τα· 
χυτερον τής βροντής, δηλ. τοΰ ήχου. ‘Η ταχίτης τής 

ί άστραπής εΐναι τόσον μεγάλη, ώστε χάμνει τδν γύρο ν 
■ τής γής, δστις είναι 25 χιλιάδες μιλίων, είς §ν μόνον 
; λεπτόν, ήτοι πέρνει 25 χιλ. μίλ. είς έκαστον ^λεπτόν, 
] ένψ χατά τδ αότδ χρονικόν διάστημα ό ήχος τής 
j βροντής πέρνει μόνον 13 μιλιά !

[ Ό κατάλληλος χαί προχειρότερος τρόπος πρδς κα· 
ταμέτρησιν τής άποστάσεως του μεταξύ ήμών χαί τοΰ 
νέφους, ένθα έγεινεν ή βροντή είναι ό έξης· άμα ιδη 

! τις τήν άστραπήν, νά λάβη αμέσως τήν χεΐρα του 

ί καί νά παρατηρήσω τδν σφυγμόν του. Έχάστη σφί- 
| ξι; ίσοδυναμει μέ §ν έχτον τοΰ μιλίου, ώστε έάν με- 
J τρήση 6 σφιγμους άπδ τής έμφανίσεως τής άστρα- 
j πής μέχρι; ου άχουσθή ό κρότος τής βροντής, ή άπό. 
j στάσις του νέφους άπ’ αότου εΐναι §ν μίλιον, έάν 9 
ί έν χαί ήμισυ χαί οΰτω καθ’ έξής.

Γίνεται δέ ή βροντή ως έξής. - ‘Η άστραπή, ή ό
ποια δέν είναι άλλο είμή αιφνίδια έ'κχρηξις ήλεκτρι 
σμοο είς τι μέρος τής άτμοσφαίρας, διαχωρίζει τδν 
αέρα είς δόο χαί προξενεί εί; τδ μέρος έχεΐνο χενόν. 
Έπειδή δέ χαθ’ 3λην τήν φόσιν δέν υπάρχει χενδν, τά 
διαχωρισθέντα μέρη του άέρος, σπεύδουν νά ένωθοΰν 
καί έπαναφέρουν τήν βιαταραχθεΐσαν ισορροπίαν, τρέ· 
χουν δέ μέ’ τόσιν ορμήν, ώστε δταν έλθουν είς συ- 

( νάφειαν, άποτελεΐται κρότος, άπαράλλακτα δπως χρο· 
! τοϋμεν τάς δύο μας χειρας. |

■II χρήσος τ&ν χρημ,άτωυ.
Τά χρήματα είναι μόνον πρδς διευκόλυνσή τής συν - ' 

1 αλλαγής—εΐναι ό τροχός τής κυκλοφορίας χαί τής δι 
άνομης.

Είς τδ άτομον τά χρήματα είναι μέσον διά νά θε· 
I θεραπεόγ) άνάγκας τινάς καί νά έκτελή τινάς τών έπι- ! 
θυμιών του.

Διά τής καλής καί νομίμου χρήσεως τών χρήμα ■ . 
των αί δυνάμεις έκαστου άτόμου αναπτύσσονται, σύ· ■ 
ναμα δέ ή άμοιβαία έξάρτησις γενικεύεται.

Τά χρήματα είναι μέσον, δι’ ου αναλαμβάνονται 
καί έκτελοΰνται άγαθοεργίαι, τρέφονται οί πεινώντες, 
ένδόονται οί γαμνοί, διδεται^χαταφόγιον είς τούς ά. 
στέγοος. κτίζονται νοσοκομεία διά τοΰ; άσθενεΐς, σπογ. 
γίζονται τα δάκρυα τών χηρών, παύονται αί κραυγαί : 
τών ορφανών, έξαπλουται ή Ανατροφή καί ή γνώσις, j 
χοκλοφοροΰσιν αί Ίεραί Γραφαί, οίχοδομοΰνται οίκοι 
προσευχής, πέμπονται ιεραπόστολοι πρδς τά έθνη, χαϊ 
υποστηρίζεται έν τή πατρίδι ή διδασκαλία τής άλη [ 
θείας. j

Αύτδ; εΐναι ό σκοπός τών χρημάτων καί οΰχϊ ή ι 
χόρεσις τών παθών, τής φιληδονίας, φιλοδοξίας, φι. J 
λαργυρίας καί μνησικακίας. "Οστις δέ δαπανά τάχρή-' 
ματά τοο κατά τόν άγαθδν τούτον σκοπόν , έκεϊνος 
κάμνει καλήν χρήσιν αύτών, |

Οί Βρ%χ|«,άν*ς τών ’Ινδιών εΐναι διηρη- ί 
μένοι μεταξύ των, άν τά υδατα' τοΰ ποταμού Γάγγου j 
θά χάσωσι τήν άγιότητά των, άφοΰ ό ποταμός γεφυρω* 
θή υπό τών Εύρωπαίων ή μή ! |

—Κατά τους υπολογισμούς τών δδοντοϊατρών ή· 
μισυ τόνος -χρυσού έξοδεύεται κατ’ έτος πρδς γόμωσιν 
κούφιων δδόντων ί

—ΊΓο υκόροδτνν κατάγεται άπό τήν Σικελί
αν, Τά κουκιά ήνθησαν πρώτον είς τήν Αίγυπτον, 
παρά τήν χώραν τής Σφιγγός. Αί μελιτζάναι έν Α· 
φρική, Τά κολοχάσια έν τή νοτίσ. Εύρώπη. Γά ροδάκι
νά, τά καρύδια, μήλα καί άλλα τοιαυτα έν Περσία, τά 
δέ ραπάνια είς τά νότια μέρη τής Ευρώπης.

—'Η σονείδησίς σου εΐνε ή πυξίς σου, τό'δέ 
λογικόν δ χάρτης σου· προτιμότερου δέ νά εχη τις κα· 
λήν πυξίδα καΐ νά ακόλουθή τήν διεΰθυνσιν αύτής, 
παρά καλόν χάρτην χωρίς πυξίδα.

—Μ·ταξΐ> τών κανόνων τοΰ Βούδα είναι καί τδ 
άπαγορεΰειν τήν χρήσιν του σκορόδου, τοΰ ρουμιού καί 
τοΰ’καπνου, διότι ταΰτα καθιστούν ,'τδν λάτρην ακα
τάλληλον νά παροοσιαα&ή ένώπιον τοΰ’άγάλματοςτοΰ 

ι Βούδα καί μολύνουσι τδ'προσφερόμενον είς jiv θεόν 
| θυμίαμα.
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ΓΊΟΙΚΙΤ^^.
—Άξιο; διάδοχος τοΰ ’Αμερικανού Τάνερ, Satti πρό τι- 

νων ίτώ-ι ίνήστευσε 40 ήμέρας «Και ’ Ιταλό; τις Σοάτοη, 
Sail; τόν παρελθόνττα Σεπτέμβριον έ περάτωσε νηστείαν S') 
ή μερών· εις τό διάστημα τοΰτο έλάμβανε καθάρσιου άπό και
ρού είς καιρόν διά νά καθαρίση τόν στόμαχόν τοο 3 π ό τήν 
σκόνιν καθώς ίλεγεν, άλλ’ ούτε μέ δία ταότα έφαίνετο 
έξησθενημένος, άπ’ έναντίας ίκαμνε περιπάτους καϊ ψυχρο
λουσίας, καϊ μέχρι τέλους ήτο εύθυμο; καϊ ώμίλει ίωηρώς 
μί τού; φίλου; του Τοΰ; έ βεβαίωνε μάλιοτα βτι δέν ·ζ- 
αθάνετο οΰτε τήν παραμικρόν έ π it) ο μίαν νά φάγη. Τό ΐμυστή- 
ptov τής έκτακτου ταύτης δονάμεως κεϊται, ώς φαίνεται, etc 
τι ποτόν, συνιστάμενον έκ τών χυμών διάφορων φυτών τή; 
Αφρικής, ίκ τοδ όποιου ό Σοίιτση ίπιεν §ν ποτήριον έν άρχή 

τή; νηστείας του. Ίο ποτόν τοΰτο, δν έγίνετο γνωστή ή κα
τασκευή του, ήδύνατο νά χρησιμοποιηθώ πολυτρόπω; είς τήν 
Ιατρικήν χαθώ; καί είς τάς άνάγκας τοΰ καθημερινού βίου, 

άλλ’ά Σοΰστη άρνεϊται νά τό φανερώση, τό μόνον δέ, τό όποί- 
ον αυναινέϊ νά κάμη εϊναι νά τό έκθέση έγγράφως και νά πα- 
ραδώση τήν δκθεσίν του έσφραγισμένην είς άξιόπιστα πρόσω- 
πα, μί άδειαν νά τήν άνοίξουν καί νά τήν κοινοποιήσουν με. 
τά τόν θάνατόν του ‘Εννοείται δτι ό Σουτση. καθώς καϊ 
Τάννερ καϊ όλοι ίσοι άναλαμβάνουν τοιαΰτας μακράς νηατεί- 
ας, τό πράττουν χάριν χρημάτων, διότι εύρίσκονται άνθρω
ποι νά κάμνουν στοιχήματα άκόμη καί μέ κίνδυνον τή; ζω
ής των.

—Σχετιζώς πρδ; τήν νηστείαν τοΰ Σούστη, 'Ιταλική τις έ- 
φημερϊς δημοσιεύει περιγραφήν γυναικός, ήτις έπί 27 έτη δέν 
ίφαγε τίποτε ! Είναι 45 έτών γυνή καϊ άπό 27 έτών είναι 
κλινήρης, λέγεται δέ ότι διατηρείται μέ τέοσαρα ποτήρια δ- 
δατος καθημέραν. Τόν χειμώνα καθώς καϊτό θέρος, τά πα
ράθυρά της είναι άνοικτά, άλλά δέν αισθάνεται ψύχος' τακτι
κά άπαξ τοΰ μήνις γίνεται καταληπτική καϊ μένει άναίαβη- 
τος έπί 3—4 ήμέρας—τό έπίλοιπον όμως τοΰ καιρού είναι 
ζωηρά καϊ εύθυμος, άγαπα τήν συνομιλίαν καϊ ευχαριστείται 
δταν ίχη έπισκέψεις. Τήν έπισκέφθη πολλάχις 0 καθηγητή; 

| Νοδάρος έκ τοΰ πανεπιστημίου τοΰ Τωρίνου, δςτις καϊ θά δη
μοσίευση τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως καϊ τών μελετών 
του έπί τοΰ μοναδικού τούτου φαινομένου.

—Έπϊ τή εύκαιρίφ τής έορτής τοΰ διασήμου χημικού 
| Σεδρέλ, δστις έκλεισε τό ΙΟΟον έτος τής ήλικίας του τόν 
I παρελθόντα Σεπτέμβριον, Παρισιανή τις έφημ ερϊς έδημόσιευ- 
; σε μακράν κατάλογον άνδρών καί γυναικών οίτινες έζησαν 
περισσότερον τής έκατονταετηριδοσ. Τά τρανότερα παραδείγ
ματα μακροβιότητος ίλήφθησαν έκ τής Παλαιας Γραφής, με
ταξύ δέ τούτων διαπρέπει ώς ήξεύρετε ό Μαθουσάλα, 9S9 
ίτών ήλικίας, Άλλά καϊ ύπό τών Ελλήνων καϊ Ρωμαίων 
Ιστορικών άναφέρονται πολλά παραδείγματα μακροδιότητος 
μεταξύ τούτων εϊναι ’Επιμενίδης 4'Κρής, 157 έτών, ό Ιππο
κράτης 104 έτών, ό Αίγίνιος 200 έτών, ό Δημόκριτος Jq| 
έτών, ό Σόλων, ό βάλης, i Πιττακός· άνά 100 έτών, ό Κτη- 
σίβιος 184 έτών, ό ‘Ιερώνυμος 140 έτών, ό Ανακρέων 13} 
έτών, Γοργίας 108 έτών, Άσκληπιάδης 150, Τυίσκων, πρώ- 

I το; βασιλεύς τών Γερμανών, 173 έτών, Δάδδων, βασιλεύς 
j τής Ιλλυρίας 500 έτών (Κατά τόν Πλίνιον.) ‘Ο Πλίνιος άνα- 

φέρει καϊ γυναίκας μακροβίους, τήν Τερεντίαν, θυγατέρα τοΰ 
Κιχέρωνος, 103 έτών, Κλαυδίαν, μητέρα 25 τέκνων 115 έ
τών, Σαμύλλαν 110 έτών καϊ Λουκεΰαν ήθοποιόν, ήτις έκα-

I τοντοίιτης έχειροκροτείτο ίπϊ τής σκηνής,
| ‘Η Σίβιλλα Έρυθία άπέθανε 1000 έτών τήν ήλικίαν, ή 

δέ Σίβυλλα τής Σάμου 5(10 έτών! U1 χρονογράφοι τής Κίνας 
άναφέρουν άκόμη παραδοξότερα παραδείγματα μακροδιότητος, 
τά όποια δυσχόλως έννοούμεν, έάν δέ λάβωμεν ΰπ' ίψιν δτι 
τά ίτη τής ζωή; ϊέν ϋπελογίζοντο πάντοτε όπως τήν σήμε
ρον, δηλαδή ώς διάστημα 365 ήμερων, άλλ' άλλοτε μέν τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημα ύπελογίσθη ώς δύο Ιτη, άλλοτε ως 
τέσσαρα ή καϊ ώς ίώβεκα, Δέν ήξεύρομεν άν ύπελογίζοντο 
τοιουτοτρόπως καϊ πρό του κατακλυσμού, ίχομεν δμως άπο- 
δείξει; δτι οί τότε άνθρωποι ήσαν πολύ μακροβιώτεροι τών 
σημερινών.

Συνήθως ή μακροβιότης θεωρείται ευτύχημα, καϊ οί άν- 
ρωποι έν γένει έπιθυμοΰν νά φθάσουν εί; γήρας βαθύ, άλλ’ 

δμως οί πλεΐστοι δέν έννοοΰν δτι τοΰτο έξιρτδται κατά μέ- 
γα μέρος έκ τοΰ τρόπου τής ζωής των, δτι δσον άπλοΰστερος 
καϊ φυσικότερος εϊναι ό τρόπος τής ζωής, τόσον μακροτέρα 
θά είναι ή ζωή των, καθώς καϊ πλέον εύχάριστο; καϊ χρήσι
μος είςέαυτούς καί είς άλλους, *Η·μακρά ζωή δέν εϊναι ά- 
γαβόν, έάν δέν εϊναι ζωή χρησιμότητας,—Ί'ό άνδραγάθημα 
τοδ κ, Σεβρέλ δέν ήτο δτι ίζησεν ίκατόν έτη, άλλ’ δτι τά 
έτη ταΰια ήσαν έτη πολύτιμα εί; τήν κοινωνίαν, διότι 4 δι
άσημος οΰτος χημικός μετεχειρίσθη τάς γνώσεις του χαϊ τάς 
δυνάμεις του πρός πλουτισμόν τής έπιστήμης καϊ πρός ώ- 
φέλειαν τών όμοίιυν του.

‘Η δέ λαμπρά καϊ μεγαλοπρεπής έορτή διά τής όποιας οϊ 
συμολΐταί του έώρτασαν τήν ίκατοστήν έπέτιον τών γενεθλίων 
του, ήτο άπόδειξις, δτι μακρά ζωή χρησιμότητας Αναγνω
ρίζεται ώς τό μέγιστόν εΰεργέτημα τοΰ Πλάστου πρός τήν 
κοινωνίαν.

—‘Ο έξής μύθος τή; Βρεττ ανίας, έξηγεϊ Βιατί αί κυψέλαι 
τών μελισσών είναι πήλιναι καϊ άχύριναι, καϊ διατϊ αϊ μί- 
λισαι άποθνήσκουν άμα έμπήξουν τό κέντρον των είς τήν 
σάρκα τοΰ έχθροϋ των,

•Άφοΰ ό ΙΙλάστης έδημιούργησεν δλα τά όντα καϊ έδωκεν 
είς έκαστον ιδιαίτερον ί π άγγελμα καϊ δυνάμεις, κατήλθε μί
αν ήμέραν νά έπιθεωρήοη τό ίργον του. ΑΙ μέλισσαι δμως 
εΐχον ύπερηφανευθή, διότι ήσαν έπώέςειαι εί; τήν έργασίαν 
των, ώστε άρια τόν εΐδον έσκέφθησαν πώς νά δοξασθοΰν πε
ρισσό ιερόν τών άλλων πλασμάτων του.

«Κύριε,» τοΰ εϊπον, «θέλομεννά μας κάμη; χρυσά; οικί
ας, διά νά μ ή ίχωμεν τίποτε άπό κοινού μέ τά εύτελή πλά
σματά σου.»

Άλλ’ δ Πλάστης άπεκρίθη— ·Είς τό έξής θά κατοικείτε 
ιύτελεστάτας οικίας, πήλινα; καϊ άχυρίνας, διότι ό’Επαιρόμε- 
νος θέλει ταπεινωθή.»
Άλλ αί μέλισσαι δέν ώφελήθησαν έκ τοΰ παθήματος τούτου.

•Κύριε,» εϊπον, «Κάμε τουλάχιστον ώστε νά μάς τρέμουν 
δλα τά όντα.,'καϊ 5; φέρη θάνατον τό κέντρον μας, εί; όποι
ον τό έμπήξωμεν.»

«Τά βέλη , τοΰ πονηρού θέλουσι στραφή έναντίον του,· 
άπεκρίθη ό Πλάστης, «καϊ σείς ίταν έμπήξητε τό κέντρεν 
σας είς σάρκα θέλετε άποθάνει, ό δέ έχθρός σας θά μένη ά
βλαβή;.·

ΙΕΡυΓΡΑΦΙΚΑΙ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Εί: τίνος βασιλεία άπέθανεν 4 Δανιήλ;
2- Ποιος προεΐπε τόν τρόπον τοΰ θανάτου τοί Πέτρου;
3. Διατί έπέπληξεν διΠαΰλος τόν’Πέτρον καϊ πότε ;

Τύποι; «Λακωνίας» καί ίκτυπωαι; τών καταστημάτων ΔΜΕΣΤΗ ΚΩΝ'ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟ'Γ, 1886 — 612


