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Τό ύψος τής κορυφής, έπι τής οποίας κεΐται ό ύποτιθέμενος τάφος τοϋ Άαρών, είναι
φ36ο πόδας ύπεράνω τής έπιφανείας τής Με
Έκ τής Παλαιός Διαθήκης (Άριθμ. λη'. σογείου θαλάσσης. Ή άποψις άπό τής κορυ 38 — κ'. 2^ — 29) μανθάνομεν οτι ό Άαρών φής έκείνης είναι μεγαλοπρεπής και μαγευτική,
άπέθανε καϊ έτάφη επί τοϋ όρους "Ωρ. Όθεν διότι έκεΐθεν φαίνονται ολα τά μέρη τής Δυτι
οΐ Άραβες ονο
κής Παλαιστίνης,
μάζουν το όρος
ή γή τοϋ Έδώμ,
τοΰτο όρος τοΰ
ή Νεκρά θάλασσα
προφήτου ΆΆ
καί ή Πέτρα τής
Πετραίας ’Αρα
αρών.
βίας.
Ό θάνατος τοϋ
Άαρών έλαόε χώ- τδ
Ό Άαρών δέν
ραν έπι παρουσία \
ήξιώθη νά εισέλτοΰ αδελφού του ,!®S
θη είς τήν γήν
, Μωϋοέως καϊ τοϋ β®
τής ’Επαγγελίας,
υίοΰ του Έλεάζαρ,
διότι ΰπήκουσεν
διακρίνεται δέ τό
είς τας άπαιτήόρος τοΰτο άπό τά
σεις τών Εβραίων
τριγύρω διά τής
καί κατεσκεύασεν
διπλής του κορυ
είς αυτούς δάμαΟ ΤΑΦΟ» ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ.
φής, έπί τής μιας
λιν χρυσήν, διά
των οποίων είναι κτισμένον τζαμίον Τουρκικόν, να προσκυνούν τόν Θεόν των ύπό τήν μορφήν
τό όποιον, ώς φαίνεται, κατεσκευάσδη έπί τών ταύτην!
,Γ
ερειπίων άλλου πολυτελεστέρου κτιρίου, άν
ωθεν τοϋ υποτιθεμένου τάφου.
Ό ούρανόφ.
Τό έν λόγω τζαμίον συνίοταται έκ δύο δω
ΤΩ ούρανέ, ώ κάλλος αιώνιον, άρχαΐον,
ματίων, τοϋ ενός άνωθεν τοΰ άλλου. Εΐς τό
Αείποτε νεάίον, άείποτε άκμαΐονί
άνώτερον υπάρχουν η στύλοι εΰμεγέθεις, έτι Ό τύπος τών δακτύλων τού Πλάστου καί σύ μόνον
Ανέπαφος τηρείται δι’ δλων τών αίώνων.
ί
δέ σαρκοφάγος λίθινος, κλίμαξ δέ άγει έξ αύψ
τοϋ εΐς τό κάτω δωμάτιον, όπερ είναι έντελώς
Ποτέ τδ κρύσταλλόν σου τδ διαυγές έκεΐνο
σκοτεινόν.
Μ’ αναπνοήν δ σκώληέ έγώ δέν θά μολύνω·
Είς τόν άκρον τοϋ δωματίου τούτου είναι Ούδέ κανείς μονάρχης, δστις τήν γήν έκπλήσσει
κοίλωμα, οπερ υποτίθεται οτι είναι ό γνήσιος | δέν θέλει έν σου αστρον μικρόν μετατοπίσει.
jτάφος τοϋ Πατριάρχου.
[
ΚΑΤΛΤΣΟΚΤΧΑ X.
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΓ ΑΑΡΛΝ.
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Aar’ hntfjr ex rov Γΐ^ψαηχοΰ.
("lie προηγονμενον φύλλον.)

— Αλήθεια! έξεφώνησεν ή Χαίδη. Λοιπόν
ας μέ ονομάζουν ουτω, άφοΰ τό θέλει ή κ. Λούκία. — Είς τό εξής θά έχω τρία ονόματα !
— Άφες αυτά,— είπεν δ Σεβαστιανός, καί.

Ή μικρά Κλάρα συνείθιζε νά αναπαύεται ολί
γον μετά το υ.εσημέρι, ή δέ Χαιδη έπρεπε νά
χρησιμοποιήση τον καιρόν της όπως ή κ, Λουκία
της εΐχεν είπεϊ.
Ουτω λοιπόν εύθύς άφοΰ η κ. Κλάρα έγύρισεν
έπί τής πολυθρόνας της νά άναπαυθή, ή δέ κ.
Λουκία, άπεσύρθη είς το δωμάτιόν της, ή Χαίδη

έλα πέ μου — τί είχες νά μέ ερώτησης ;
— Πως ήμπορεΐ τις νά άνοιξη τά παράθυρα
ταύτα, Σεβαστιανέ;
— Ουτω πως, είπεν ό Σεβαστιανός, — άνοίξας εν, τών μεγάλων παραθύρων. Ένφ δέ αύτος
τό ήνοιγεν ή Χαίδη έκύτταζε μέ προσοχήν πώς
τό έκαμνε. Αφού δέ τό ήνοιξεν, έπήρεν εν κάθι

εύρέθη ελεύθερα νά κάμνη 6,τι ήθελε : Έχάρη
δέ Six τοΰτο, διότι είχε βάλει κάτι τι είς τον
νούν της, τό δποΐον έπεθύμει νά πραγματοποιήση,
εύθύς άφοΰ τής έδίδετο ή κατάλληλος ευκαιρία.
Άλλά προς τοΰτο έχρειάζετο βοήθειαν. "Οθεν
έστάθη εΐς τόν διάδρομον, έμπροσθεν τής εισό
δου είς την τραπεζαρίαν, οπού ήλπιζε μετ’ ολί
γον νά άπαντήση τα ζητούμενον πρόσωπον.
Δέν παρήλθον όλίγαι στιγμαί και έφάνη ή
μορφή τοΰ Σεβαστιανού, οστις έκράτει εΐς τάς
χεΐράς του δίσκον περιέχοντα τά αργυρά κουτά
λια καί περούνια, τά όποια είχε καθαρίσει είς τό
μαγειρείαν, διά νά τά απόθεση είς τήν θέσιν των,
είς τήν τραπεζαρίαν. Όταν δέ έφθασεν είς το
μέρος όπου ή Χαιδη ΐστατο περιμένουσα, αύτή
έπροχώρησε προς αυτόν καΐ τοϋ είπε μέ φωνήν
ήχηράν καί δ ιακεκριμένην « ή συ, ή αυτός ! »
— Ό Σεβαστιανός έξιππάσθη έκ τοΰ τόνου καί
τών λόγων τής μικρας καΐ μάλλον αΰστηρώς,
άπεκρίθη,—Δέν καταλαμβάνω, τΐ θέλεις νά εϊπης
μέ αυτήν τήν ανοησίαν! ώμίλησε καθαρώτερον.»
— ’Επιθυμώ νά σέ έρωτήσω κάτι τι, —είπεν
ή Χαίδη,— σέ βεβαιώ δέ, οτι δέν είναι τι κα
κόν, οθεν μή θυμώσης, όπως έκαμες σήμερον τό
πρωί είς τήν τραπεζαρίαν, διότι ένόμισεν ότι
είχε θυμώσει κατ’ αυτής, επειδή έχυσε τήν μελά
νην εΐς τήν καρπέταν.
— "Όχι, όχι 1 άλλά διατί είπες, Συ, ή αυ
τός ; Πρώτον εξήγησε μου αΰτό . »
— Έτσι μοί είπεν ή κ. Λουκία νά λέγω πάν
τοτε, όταν δμιλώ είς σέ,—είπεν άφελώς ή Χαίδη.
Ή έξήγησις αυτή έκίνησε τόσον τόν γέλωτα
τοϋ Σεβαστιανού, ώστε ή μικρά Χαίδη τόν έκύτταζε μέ έκπληξιν, διότι δεν έβλεπε τίποτε γελοϊον είς τούς λόγους της. Ό Σεβαστιανός όμως
άμέσως ένόησε τί έσήμαινον οί λόγοι εκείνοι, και
είπεν, «Έχει καλώς, λέγε, τό>ρα τί θέλεις, δε-

σμα, τό έφερε πλησίον τού ανοικτού παραθύρου,
καί είπεν είς τήν Χαιδην, «Έλα τώρά δεσποι-!
νούλά μου, άνάβα έδώ έπάνω, διά νά κυττά-.
ξης έξω τόν κόσμον.
Ή Χαίδη ύπήκουσεν, άλλά μόλις έκύτταξε;
καί άπεσύρθη μέ πρόσωπον λυπημένον, «Μόνον;
λιθόστρωτον και τίποτε άλλο ! έξεφώνησεν. —r |
Έάν κυττάξη τις άπό τά άλλα μέρη τής οικίας ί
τί θά ιδη, Σεβαστιανέ ; — Τά αύτά, είπεν δ Σε-'
βαστιανός, οικίας καί δρόμους λιθοστρωμένους, ί

Η ΧΑΪΔΗ.

—Δέν υπάρχει μέρος, άπο το δποΐον ήμπορεΐ κά-j
νείς νά ΐδη μακράν είς τήν πεδιάδα και τά βουνά ;;
— Διά νά ΐδη τις αυτά, τά όποια λέγεις, πρέ
πει νά άναβή εΐς αυτόν τόν ύψηλόν πύργον, ;
όπου βλέπεις έκεΐ πέρα καΐ τόν δποΐον έχουν κτί-;
σει επίτηδες διά νά άνέρχωνται όσοι θέλουν νά'
ϊδουν τήν πόλιν καί την χώραν πέριξ αυτής';
όσον δύναται νά ιδη τις μακράν.
Μόλις ήκουσε ταύτα ή Χαίδη καί, ώς άστρα-:
πή, κατέβη άπό τό κάθισμα, όπου εΐχεν άναβή,'
έτρεξε κάτω είς τήν αύλήν, καΐ όιά τής έςω θύ-·
ρας εξήλθεν εΐς τήν δδόν, αποφασισμένη νά ΰπά-ί
γη είς τόν πύργον εκείνον, διά νά ιδη τήν έξο-j
χήν· άλλά τό πράγμα δέν ήτο καΐ τόσον εΰκο-[
λον, όσον ένόμιζεν. Όταν είδε τόν πύργον άπό ■
τό παράθυρον, ένόμισεν, ότι δέν εΐχεν άλλο τιί
νά κάμη εΐμή νά περάση εΐς τό άλλο μέρος τοΰ:·
δρόμου διά νά φθάση είς αύτόν. Άφοΰ εξήλθεν1
όμως τής οικίας, περιεπάτησε καθ’ δλον τό μή-ί
κος τής δδοΰ κυττάζουσα έδώ καΐ έκεΐ, διά τόν
πύργον, άλλ’ δ πύργος δεν εφαίνετο πουθενά. .
Έστάθη εΐς μίαν γωνίαν, έστράφη είς τήν άλλην
δδόν, άλλά καί έκεΐ δ πύργος δέν έφαίνετο.
“Ηθελε νά έρωτήση τούς διαβάτας, άλλ’ όλοι
τής έφαίνοντο, ότι ήσαν βιαστικοί καί δέν έτόλ-ί
μα νά τούς δμιλήση. Άλλ’ είς μίαν γω-|
νίαν είδε παιδίον, τό δποΐον έφερεν είς τήν ^ά-ί
σποινοϋλά μου; »
χιν του μικρόν όργανον μουσικήν, καΐ είς τήν|
— Έν πρώτοις, άπεκρίθη ή Χαίδη, δέν είμαι χεΐρά του παράξενόν τι ζώον, τρέξασα ; δέ πρόςί
δεσποινούλα.
αΰτό, τό ήρώτησε «Που είναι δ Πύργος μέ τήνϊ
— Αΰτό είνε αληθές, άλλά αύτή ή κυρία χρυσήν σφαίραν είς τήν κορυφήν ;»
(άκολουίΗ). t
Λουκία μέ παρήγγειλε ουτω πως νά σέ ονομάζω.
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Τοϋ κόσμου τδ διπρόσωπου Γπροσέχετε, ’παρθένοι,
Ή εΰχαρίστησις περνά καί ή καταισχύνει μένει.
j
Jta νην Έφη/αρίδα iSv Παίδων.
Ή άρετή τού βίου σας, ή άρετή σας μόνη
(Ύπο της Δεσποίνης Αγλαΐας Σ.)
Πρδς τδν Θεόν περιστεραΐ άθώας σας υψώνει.
Είς τούς Ανθώνας ϊδετε πώς φθείρονται τά άνθη·
Etc πεδιάδας χλοεράς είς κήπους ανθισμένους,
'Ως άνθος καί τδ κάλλος σας έφθάρη, έμαράνθη.
ί όπου γλυκείς οί ζέφυροι βοδονιάς σαλεύουν·
Όταν τά κάλλη χάσετε, ποία χαρά σάς μένει,
ί Έκεΐ είς μέρη σκιερά, είς τόπους κεκρυμμένους
"Αν είς τά στήθη σας θρηνή κγ’ άρετή φθαρμένη ;
ί θανατηφόροι έχιδυαι, καί όψεις Εμφωλεύουν.
Τούς δρκους μή πιστεύετε Απατεώνων φίλων,
; Καί ώς πατήση τρυφερά ή ποιμενής τδν πόδα,
Πού μέ Απάτης κάλυμμα ειλικρινούς φιλίας,
ί άθώα νά περιπατή εΐς μύρτας καί είς βδδα,
Όμως μέ στόμα βέόηλον έχθρών κ’ ίεροσύλων,
i Έίαίφνης δψις τρομερός τήν κεφαλήν Εκτείνει,
’Ερώτων λόγους Εκφωνούν πλαστής ειλικρίνειας.
ί Τήν προξενεί φαρμακερός καί τρομερός όδύνας.
Θανάτου είναι πρόδρομος καθ’ έκαστόν των βήμα,
ι Ώ! μέ καρδίαν όψεων καί μέ Ανθρώπων σχήμα
Παγίδας δόλου κρύπτουσιν είς έκαστόν σας ρήμα.
Θανατηφόροι έχιδναι κ’ είς πόλεις Εμφωλεύουν,
Κ’ ένφ χαράν ύπόσχονται κ’είρήνην παραδείσου
!Μέ μουσικήν σειρήνειον κοράσια μαγεύουν,
Τά πάντα είναι ύφασμα όλέθρου καί Απάτης.
ί
[Κ* είς δκαστόν των βήμα
Τδν λάκκον των όρύττουσι καί παΐδας δόλου κρύπτουν, Είναι ώς ένδυμα λαμπρόν άπδ χρυσού καί βύσσου
Είς σώμα δυσωδέστατου ούσίας σαθροτάτης.
[Καί μ’ άνθη τάς καλύπτουν.

ΐ

ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ.

ίας.
ΞΙΦΙΑΣ
Ό ιχθύς οΰτος, τόν όποιον οί μικροί άναγνώύτται βλέπουν εΐν τήν προκειμένην εικόνα, έλαβε
■ τήν ονομασίαν του έκ της ξιφοειδούς έπεκτάσεως
1-Γθϋ ρίγχους αύτρύ, τδ όποιον λαμβάνει τό σχήίμα ευθείας σπάθης. Σχηματίζεται <ϊέ ή σπάθη

μικρούς ιχθύς, ίιότι ένεκα τής τοποθεσίας τοϋ
στόματος, ίέν δύναται νά συλλάβη ίι’αυτού μεγάλον ιχθϋν, αν μή γυρίση έπΐ τήν £άχιν αύτοϋ, ή
κίνησις
αύτη, όσον ταχεία καί άν ήναι, ίίίει
καιρόν εΐς τδν ιχθϋν νά διαφυγή τδν θάνατον,
ένω τά μαλάκια καί οί μικροί ιχθύς καταβρο
χθίζονται ευκόλως καί’χωρίς νά γυρίση είς τήν
βάχιν του ό Ξιφίας.
Οί Ξιφίαι άλιεύονται ίιά τδ πάχος των, τδ
όποιον χρησιμεύει εΐς τήν μηχανουργικήν καί άλ-

αυτή ίιά τής έπεκτάσεως τών οστών τής άνω
σι «γόνος και τοϋ μετώπου.
Ή χρήσις τού οργάνου τούτου ίέν είνε άκόμη
ίκανώς γνωστή. Εκείνο, τό όποιον δυνάμεθα νά
λας τέχνας.
συμπεράνωμεν, είναι οτι είναι όργανον χρήσιμον
πρδς άπόκτησιν τροφής καιένταυτφ οπλον μ.ώχιμον.
ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ.
Ό Ξιφίας ενίοτε προσβάλει τάς Φαλαίνας καΐ
Έν άπό τά χρησιμότατα ζώα ίιά τόν άν
άκόμη πλοία, έμπήγων τδ ξίφος του βαθέως είς
τά πλευρά αυτών. Είς τοιαύτας περιστάσεις ή θρωπον εΐς τδν κόσμον τούτον είναι καί ή Κάμηίόνησις τού πλοίου είναι όμοια μέ εκείνην, ήτις λος—ιίίως εΐς τάς αμμώδεις έρημους τής ’Ασίας

συμβαίνει, όταν τό πλοϊον κτυπήση είς ύφαλον. και Αφρικής. Ή θεία Πρόνοια εχει προμηθεύσει
Ό Ξιφίας κυρίως τρέφεται άπδ μαλάκια καΐ είς τό χρήσιμον τούτο ζώον 5ύο σημαντικάς άπο-
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θήκας—μίαν Six ύδωρ, καΐ άλλην διά τροφήν; Ή
διά τό ύδωρ είναι ασκός χωριστός εντός τοΰ σώ
ματος τοΰ ζώου, η δέ διά τήν τροφήν έπΐ τής
ράχεως αυτής, εν εϊδει ύβου (καμπούρας).
Ή κάμηλος, όταν μ,έλλη νά διέλθη διά τίνος
έρημου, γεμίζει τόν ασκόν τούτον μέ ύδωρ, καΐ έν
όσφ ευρίσκει ύδωρ καθ’όδόν, δέν έγγίζει τήν άποθήκην ταύτην, άφοΰ δέ στερηθή τούτον, τότε
μεταχειρίζεται ολίγον πάσαν ήμέραν έκ τής άπο-
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θήκης ταύτης, διά τής συστολής ιδιαιτέρων
τινών μυών. Όταν δε στερηθή τροφής ό έπΐ τής
ράχεως αυτής ύβος, οστις συνίσταται εντελώς άπο
πάχος, κατ’ ολίγον άπορροφάται καΐ ού'τω διατηρεί τήν ζωήν τής καμηλού έπΐ πολύν καιρόν
άνευ τροφής. ’Αφού δέ καΐ ούτος εξαντληθή, τότε,
άν μή τροφή έ’ζωθεν εύρεθη, ή Κάμηλος άποθνήσκει τής πείνης, όπως καΐ πάν άλλο ζώου.
(Άν-σλουίεί*).

Τφ 1799

—Ή προ
κειμένη εΐκφν παρι
στάνει βρά
σεις εΐς τόν
περίβολον
τόν περι
βάλλοντα
τά ανάκτο
ρα τού ΆγίουΚλούδ^

ο Ναπολέ
ων Βοναπάρτης ό
1 ** διέλυσε

τήν 2υνε—
λευσιν τών
500, ήτις
συνήρχετο
εις τα ανά
κτορά ταϋτα καΐ με
τά 3 ήμέρας έκηρύχθη Πρώ
τος Ύπα
τος καί κα
τοίκησε κα
τά προτί—
μησιν εΐς
αύτά.
Τφ 1815
έντόςαύτών
ύπεγράφηή
παράδοσις

άτι να κεϊνται περί τά
πέντε μιλιά
πρός Δυσμ ά ς τών
Παρισίων.
Έπΐ τής
θεσεως ταύ
της ϊστατό
ποτέ μονα
στηριού ά^φιερωμένον
’ είς τόν άγιI ον Κλοδό.1 αλδ έγγο! νόν τοΰ Κλό

βις. Τά δέ
ά νά κτορα
έκτίσθησαν
τφ 1572
ύπό
τίνος
πλο υ σί ο υ
ΠΗΔΑΚΕΣ ΕΝ
καλ θυμέ
νου Γουδή.
Τώ 1658 ήγοράσΟησαν ύπϋ τοΰ δουκός της
’Ορλεάνης, οστις έπεσκεύασε μέν αύτά, έκαμι,ε δέ
νέας μεταβολάς εις τόν κήπον.
*Από τού Δουκός τής Όρλεά,ννης περιήλθον δι’
αγοράς είς τήν κατοχήν τοΰ βασιλέως Λουδο
βίκου 16°” τό 1782, χάριν τής διάσημου Μαρίας
Άντοανέττας.

τών Παρί
σι ω ν εις
τούς συμ—
μάχου ς.
’Ενταύθα

ΑΓ1Ω, ΚΛΟΤΔ.
φημου διάταγμα, διά τού όποιου

Κάρολος
ΙΟ’4 έξέδωκε τό περί
διέλυε τήν

Έθνοσυνέλευσιν, κατέλυε τήν ελευθερίαν τού τύ
που και μετέβαλλε τόν περί εκλογής νόμον, τά
μέτρα δέ ταΰτα έγένοντο αιτία έπαναστάσεως.
Ό Ναπολέων 3” μετεχειρίζετο τό άνάκτορον
τούτο ώς θερινήν κατοικίαν. Κατά τόν Γαλλογερμανικον πόλεμον κατείχετο ύπό τών Γερμα
νών. Τελευταιον δέ έκάη τφ 1870, πάσαι δέ αί
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συλλογαι τών ωραίων τεχνών, αΐτινες ήσαν εντός
Ή συγκείμενη μέν εικών άνευρέθη εΐς εν άπό
τα ερείπια ταΰτα έν Ίβρήζ, παριστ^ δέ βασιλέα
αυτού κατεστράφησαν.
προσφέροντα λατρείαν είς τον θεόν Σανδοϋ, δστις
εινε δ αυτός μέ τόν Βάαλ. Ή κάτωθι τούτου
επιγραφή, ήτις είνε γραμμένη βουστροφηδόν,
δηλ. όπως στρέφονται οΐ βόες, όταν άροτριοϋν,
Οί Χετταίοι ήσαν λαός ισχυρός και πολυπλη άπό τά δεξιά πρός τά αριστερά καί πάλιν άπό
θής, έξουσίαζον δέ τό πλειστον μέρος της χώρας, τά αριστερά εις τά δεξιά, καί όπως ήσαν γραμμένοι οΐ νόμοι
ήτις κεϊται με
τοΰ Σόλων ο ς,
ταξύ τοΰ παταέχει ώς έξης—
μοΰ Νείλου καί

ΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ.

«*Ο πανίσχυρος
βασιλεύς"Ηου..
. ,
, λάτρης
τοΰ θεοΰ Σανδού, τού μεγά

Εύφράτου.
Μεταξύ τοΰ
λαοΰ τούτου ήλ

θε και έκατοίκησεν ό Αβραάμ,
οτε κατά διατα
γήν τοΰ Θεοΰ έξήλθε της πατρί
δας του Χαλδαίας, και τήν γην
ταύτην έκυρίευσαν οί Ίσραηλιται, άφοΰ έξήλθον άπό τήν Αί
γυπτον καί διήλθον τόν Ίορδάνην. Έκτοτε καΐ
αυτό τό όνομα
αυτών έξηλήφθη
άπό της γης.
'Εσχάτως όμως
άνεκαλύφθησ αν
έρείπεια πλησίον
τής Δαμασκού,
είς τήν Καππα
δοκίαν, Κυλικίαν
Λυκαονίαν
καί
άλλα μέρη τής
μικράς Ασίας, τά
όποια άνήκον εΐς
τόν λαόν τούτον.

λου θεοΰ, προ
σφέρει σταφυλάς και στάχυα.»
Έξ άλλων δέ
ανακαλύψεων έγενετο φανερόν
οτι ή λατρεία
τής θεάς Άρτε»
μίδος έν Έφεσω έταυτίζετο
μέ τήν τής Ίστάρ, ή Άστάρτης, τής θεάς
τών Βαβυλω
νίων, καί ότι αί
Άμαζόνεςσυνεταυτίζονται μέ
τάς ίερείας τής
μεγάλης θεάς
τών Χετταίων,
ήτις ήτο προστάτρεια τοΰ πο
λέμου άμα καί
τοΰ έρωτος.

ΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕ ΚΡΟΥΔΕΝΕΡ

ΚΑΙ Ο ΑΓΤΟΚΡΑΤΟΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ! A'. THS ΡίΙχείΑΪ.

(*ΊΒε προηγούμενο·; φύλλον}.

Χλωμή τις καί ισχνή λευκότριχος γυνή εΐσήχθη ενώπιον τού αύτοκράτορος. Ή δέσποινα Δέ
Κροΰδενερ ήτο γυνή άξιολόγου χαρακτήρος—
έξασκοΰσα μεγάλην επιρροήν ε’ν ταΐς ήμέραις της.

Είναι αληθές, ότι έκαμε σπουδαία σφάλματα καί
είχε πολλά ελαττώματα, άλλ’έν συνόλφ έκαμε
πολλά καλά, καί διότι έγνώριζε τήν άγάπην τοΰ
Χριστού, ήτις υπερέχει πάντα λόγον καί έννοιαν,
έξώδευσε δέ δλόκληρον τήν ζωήν της άγωνιζομένη νά κάμη τήν άγάπην ταύτην γνωστήν καί
εις άλλους. Ό εΰγενής χαρακτήρ τοΰ Αλεξάν
δρου διήγειρε τό ενδιαφέρον της, ένθερμος δέ επι
θυμία ήναψεν εν τή καρδίφ της νά φέρη αυτόν
είς τήν βασιλείαν εκείνην, άπό τήν δποίαν έφαί-
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νέτο, 5τι δέν ήτο πολύ μακράν. ΌθενΙ’δέν ήσύ- βλέμμα του πρός τήν κυρίαν Δέ Κρούδενερ, ήτις.
χασεν έ'ως εύρε τό μέσον καΐ τήν ευκαιρίαν. Χωρίς ήτο παρούσα, άλλ’ άφ’ ής στιγμής ή καλή κυρία
i νά χάση καιρόν και χωρίς νά έντραπή ώμίλησεν Δέ Κρούδενερ μοΐ έδειξεν δτι ό Χριστός ήλθε νά
I εΐς τόν αΰτοκράτορα ώς έξης— « Μεγαλειότατε, ζητήσγι καΐ σώση τό απολωλός, γνωρίζω και πι
! ουδέποτε έ’ως τώρα ήλθες είς τούς πόδας τοϋ στεύω, οτι αί ’άμαρτίαι μου συνεχωρήθησαν. Ό|
ί Χριστού μέ την προσευχήν τοϋ τελώνου εΐς τά λόγος τοϋ Θεοΰ λέγει, δτι οστις πιστεύει είς τόν ι
χείλη σου, «'Ο Θεός συγχώρησαν μοι τώ άμ.αρ- Υιόν τοΰ θεοΰ — τόν Σωτήρα Ίησοΰν Χριστόν,1
μεταβαίνει άπό τοΰ θανάτου εις-τήν ζωήν, καϊ
τωλφ.»
Έπειτα δέ τΐρ^ύπενθύμησε πώς ό Χριστός άφή- δέν θέλει κατακριθή. Πιστεύω τοΰτο. Ναι έχω
ρεσε διά παντός τήν ενοχήν της άμαρτίας διά πίστιν!» Αί φράσεις, «είμαι μέγας άμαρτωλός,
τοΰ θανάτου του διά πάντας, όσοι!πιστεύουν εΐς καϊ είμαι πολύ ευτυχής,» άκοΰοντο συχνά προαυτόν καΐ είνε έτοιμος νά έλευθερώση αυτούς και φερόμεναι έκ τού στόματος αΰτοΰ.
άπό της δυνάριεως καϊ κυριαρχίας αύτής,
Τά αποτελέσματα τής ειρήνης ταύτηςμγένονΟί λόγοι της εΐσέδυσαν βαθέως εΐς τήν καρδίαν το μετ’ ού πολύ καταφανή εΐς τήν ζωήν του.
του Τσάρου, και μέ ολην τήν γενναιότητα καί "Οταν δέ ήλθεν εΐς Παρισίους μετά τήν ήτταν
άφοβίαν του εις καιρόν μάχης, ήδη (κάλυψε τό τού Ναπολέοντος εΐς τό Βατερλώ, άπόπειρα έγέ
πρόσωπον διά τών χειρών του διά νά κρύψη τά νετο πρός δολοφονίαν αύτού. ’Ενώ δέ οι περί αυ
δάκρυα, τά όποια ήρχισαν νά ρέουν εΐς τάς πα- τόν ήσαν περίφοβοι διάζτήν ζωήν του, αύτός ή
I ρειάς- αΰτοΰ.
συχος και ατάραχος ελεγεν, «Μή ανησυχείτε
ί
Φοβηθεϊσα μήπως δέν (τήρησε τήν πρέπουσαν περί εμού, φίλοι μου. Ό^Θεός είνε πανταχοΰ παί αξιοπρέπειαν καϊ σέβας πρός τόν αύτοκράτορα ήρ- ρών, καί Αύτος θέλει μέ διαφυλάξει. Δέν φοβού
χισε νά δικαιολογήται. Άλλ’ό αΰτοκράτωρ δ ιέ- μαι τι άνθρωπος ήθελε πράξει κατ’ έμ-ού· δ,τι
κοψεν αυτήν, είπών, «εξακολουθεί, διότι οί λόγοι σάς παρακαλώ είναι νά προσεύχησθε δι’ ε’μέ.Β ί
I σου μέ κάρινουν καλόν !»
’Επειδή δέ τινες έθαύμαζον διά τήν προθυμ.ίαν;
Αΰτη ήτο ή πρώτη συνδιάλεξις, τήν όποίαν ή τού νά συγχωρήση ένα, οστις τοΰ έπταισεν, ό
ί ευσεβής εκείνη κυρία έσχε μέ τόν αύτοκράτορα αΰτοκράτωρ παρετήρησεν,ξ « Δέν είμαι μαθητής
’Αλέξανδρον. "Οταν δέ τό στραταρχεΐον μετεφέρ- τοΰ Χριστού ; Δέν έχω τό Εύαγγέλιόν του είς τήν
θη εΐς τήν πόλιν Έϊλδεμβέργην. ή δέσποινα Δέ καρδίαν μου; "Οχι μόνον συγχωρώ, άλλά και άν
Κρούδενερ ένοικίασεν οικίαν τινά πλησίον τής μέ ήνάγκαζέ τις νά υπάγω μετ’ αύτοϋ έν μίλιον
,
πόλεως, δπου βοηθουμένη ύπό τίνος Έλβετοΰ ιε- θά έπήγαινον δύο.»
Ή πίστις αυτή τού αύτοκράτορος άπεδείχθη
ροκήρυκος, ήρχισε σειράν συμπροσευχών, εις τάς
• όποιας έσύχναζον πολλοί έπιθυμούντες νά μάθωσι κατόπιν διά πολλών δοκιμασιών καΐ πειρασμών,
ειδικών είς τήν υψηλήν καί εξαιρετικήν θέσιν,
^ήν αλήθειαν τοϋ^Εύαγγελίου,
τήν
όποίαν κατεϊχεν είς τόν κόσμον τούτον, καΐ
ί Είς τάς μικράς ταύτας συναθροίσεις ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος συνειθιζε νά συχνάζη μόνος, μέ ύπέστη τήν δοκιμασίαν ταύτην άκλόνητος.

Μετά τήν επιστροφήντου εΐς Ρωσσίαν διέταξε
■ τήν Αγίαν Γραφήν ύπό τήν μασχάλην του, κα
ι θήμενος εις εν τών οπισθίων σκαμνιών μεταξύ τών νά μεταφρασθή εΐς τήν καθομιλουμένην Ρωσσικήν
ί ολίγων ταπεινών άκροατών, εΐς τούς οποίους ήτο. ίλώσσαν τό Εύαγγέλιόν καΐ νά τυπωθή καϊ διαεντελώς άγνωστος· οΰχι δέ σπανίως έμενεν όπίσω οθή μεταξύ τού λαού, διά νά έχουν ολοι τήν
διά νά συνομιλήση περί θρησκευτικών πραγμά εύκαιρίαν νά μάθουν τό θέλημα τοϋ Θεού καί τήν
των μέ τούς ε’κεΐ φίλους τοΰ Χριστού. Τό αποτέ όδόν τής σωτηρίας διά πίστεως εΐς τόν Κύριον
λεσμα τών τοιούτων ακροάσεων ήτο δτι ταχέως Ίησοΰν Χριστόν,
έγνώρισεν, δτι ό Χριστός άπέθανε καΐ δι’ αυτόν,
Τοσοΰτον έπεθύμει ό λαός του νά διδαχθή τάς
ή δέ καρδίατου έπληρώθη χαράς καυεΐρήνης.
αλήθειας τού Ευαγγελίου, ώστε δχι μόνον ύπό
Ήμέραν τινά δ ίεροκήρυξ (τόλμησε νά έρωτή- ικανών ιεροκηρύκων τής Ρωσσικής εκκλησίας διέ
ση αυτόν, άν εϊχεν ειρήνην μέ τόν Θεόν. Έπί τινας ταξε νά κηρύττηται, άλλά καΐ τούς ιεροκήρυκας
δέ στιγμάς έμεινε σιωπηλός, έπειτα δέ, ώς νά άλλων εκκλησιών ένεθάρρυνε νά κηρύττουν τό
άνεση κώθη κάλυμμα μέλαν άπό τοϋ προσώπου Εύαγγέλιόν είς τόν λαόν. Ιστορείται, δτι συντυτου, δψωσε πρός τα άνω τούς οφθαλμούς του και χών ποτέ νέου τινα ιεροκήρυκα Διαμαρτυρόμενον,
είπε, «Μάλιστα είμαι ευτυχής — πολύ ευτυχής. πρό μικρού μεταβάντα είς Ρωσσίαν προς τον σκοΝαι, έχω ειρήνην καί μέ τόν Θεόν. Είμαι αληθώς πόν τοΰ νά κηρύξη τό Εύαγγέλιόν, είπε, « Τώρα
μέγας αμαρτωλός, κυρία, προσέθηκε στρέψας τό είσαι νέος, άλλ’ έάν μετά κόπους μακράς ζωής,
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κατορθώσης τή 6ec<jc βοηθεί^ νά φέρης, έστω και
μίαν ψυχήν Λς τόν Χριστόν, θά έχης λόγον νά
χαίρης και νά δοξολογής Αυτόν καθ' όλην τήν
αιωνιότητα ! »
Ή ιστορία της μετ έπειτα ζωής αΰτοΰ εΐναι
πλήρης έργων φιλανθρωπίας, δικαιοσύνης και εΰσεβείας— άλλ’ό διακαέστατος αύτοϋ πόθος ήτο

νά παροτρύνη. πάντας, μετά τών όποιων συνανεστρέφετο, νά πιστεύσωσιν είς τόν Χριστόν καί νά
ρυθμίσωσι τήν ζωήν των κατά το Εύαγγέλιόν αύ
τοϋ. "Οταν δέ ύ πιστός αύτοϋ — ίερεύς άνήγγειλεν
είς αυτόν τήν προσέγγισιν τοϋ θανάτου, ό αΰτο
κράτωρ ήτένισε πρός αύτον με ιλαρόν πρόσωπον
καί εΐπεν, «ή ειδησις αυτή είναι ή καλλίστη,
>τήν όποίαν ήκουσα έπί ζωήςμου!» και τελευ
ταίου έξέπνευσε μετά τής γλυκείας έλπίδος, οτι
ήθελεν ανοίξει τούς οφθαλμούς αύτοϋ ε’ν τω οΰρανώ. Μακάριον Εύαγγέλιόν! Θαυμαστή ή δΰναριίς σου και γλ.υκεΐς οΐ καρποί σου έπί τούς
υιούς τών ανθρώπων ! Είθε αί οΰράνιοι άλήθειαί
ίσου νά γνωσθώσι καΐ πιστευθώσιν ύπό πάντων
ΐτών ανθρώπων πρός δόξαν Θεού καί ευτυχίαν
του κόσμου. Αμήν.

Ο ΑΤΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
Ό Αΰτοκράτωρ τής Γερμανίας Φριδερϊκος
ϊΓουλλιελμος είναι ΰ πρεσβύτατος κατά τήν ήλι’ κίαν πάντων τών ηγεμόνων τής Ευρώπης, γεν
νηθείς τήν 22 Μαρτίου 1797.
Ανήκει είς τήν οικογένειαν τών Χοχενζόλλερν, ήτις κατάγεται άπό τινα Κόριητα Θάσσιλον, οστις περί τό 810 μ. X. έκτισε δι’ έαυτόν
φρούριον επί τών κορυφών τών Ζόλλερυ όρέων, έξ
ού δ υιός του έλαβε τον τίτλον Φόν Χοχενζόλλερν. ’Ητο δέ ή οικογένεια του είδος τι ληστρι
κών Κομητών, οΐτινες έξέτεινον τήν εξουσίαν των
βαθμηδόν είς τά πέριξ μέχρι τοϋ 14 αΐώνος, ότε
έγένοντο βασιλείς τής Πρωσίας.
Οί Χοχενζόλλερλ ήσαν άνδρες

ρωμαλέοι, μέ

ίσχυράν θέλησιν, ένθερμα αισθήματα καί έπί;μθνοι είς παν ο,τι ε’νόμιζον ουσιώδες πρός
εύημερίαν τοϋ Κράτους των. Ή επιμονή των δέ

αυτή ήτο πολλάκις τόσον παράλογος, ώστε έφθα
νε μέχρι παραφροσύνης.
Ό πατήρ Φριδερίκου τοϋ Μεγάλου ήτο οχι
μόνον μανιακός, άλλά μέ τήν μανίαν συνήνονε
;τήν πανουργίαν καϊ σκληρότητα.

ί
‘Ο αδελφός τοϋ νϋν αύτοκράτορος, τόν όποιον
I διεδέχθη εΐς τόν θρόνον, ήτο απεναντίας επίσης
ϊ επίμονος εις τήν φιλανθρωπίαν καί τά φιλελεύ

.................
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θερα φρονήματα όσον οί πρόγονοί του εΐς τήν
τυραννίαν και σκληρότητα. Έπί τοσοϋτον δέ
προέβη είς τάς ιδέας ταύτας, ώστε έπέμενε νά
παραιτηθή τοϋ θρόνου καί νά γείνη άπλοϋς δδηγός Δημοκρατίας ! Τελευταϊον παρεφρόνησε, διωρίσθη δέ ΰ νϋν αΰτοκράτωρ άντιβασιλεύς, όστις
δέν έστέφθη είμή τό 1867.
Εΐς τόν αύτοκράτορα Γουλιέλμον δέν υπάρ
χουν δημοκρατικαί τάσεις, όπως είς τόν αδελ
φόν του, άπ’ εναντίας είναι άκρος θιασώτης τοϋ
δεσποτισμοΰ καί μετά δυσκολίας ανέχεται τάς
φιλελευθέρους συζητήσεις, τών βουλών τοϋ Κρά
τους του.
Είναι όμως αγαθός καί φιλάνθρωπος, γεναϊος
εις τάς μώχας καί πολύ φιλόφρων εΐς τούς τρό
πους καί δίκαιος είς τήν ζωήν του. ©ελήσας ποτέ
νά άγοράση πενιχράντινα οικίαν μετά τής περιο
χής της, ήτις έσυνόρευε μέ τόν κήπον τοϋ έν
Πότσδαμ ανακτόρου του, επειδή δ ιδιοκτήτης
αΰτής δέν συγκατατίθετο μέ κανένα τρόπον νά
άποξενωθή τής πατρικής οικίας, ό αΰτοκράτωρ,
άντί νά μεταχειρισθή μέσα βίαια ή απατηλά,
διά νά απόκτηση το ποθούμενον, έγραψε πρός
αύτον φιλικήν επιστολήν, ήτις έτελείωνε μέ τά
έξης αξιοσημείωτα — «’Επειδή δέν θέλεις νά
μοί πωλήσης τήν πατρικήν σου οικίαν, σοί εσω
κλείω τό άναγκαϊον χρηματικόν ποσόν ΐνα καταστήσης αυτήν καί τήν περιοχήν της άνταξίαν τοϋ
γειτονεύοντας βασιλικού κήπου 1 » Ή οικία άνενεώθη καί ήδη οί έπισκεπτόμενοι τό Πότσδαμ
εύρίσκουσιν είς αύτήν, μεταποιηθεϊσαν εΐς Μπυραρίαν, εΰχάριστον άνάπαυσιν καί ποικίλα ανα
ψυκτικά !
Ό πρεσβύτατος υιός τοϋ αύτοκράτορος Γουλλιέλμου είναι ήδη πεντήκοντα έτών τήν ηλικίαν
ε’νυμφεύθη δέ τήν πρεσβυτέραν θυγατέρα τήςβασιλίσσης Βικτωρίας και έγέννησεν εξ αύτής έπτά
τέκνα, τό πρεσβύτερον τών όποιων, ό διάδοχος,
ένυμφεύθη καί απέκτησε καί τέκνα* ώστε ό αύτοκράτωρ έχει ήδη και δισέγγονους.
Ή αΰτοκράτειρα είναι Άγγλίς — γυνή ενερ
γητική, μέ ιδίαν θέλησιν καί εύπαίδευτος.

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΩΡΑ.
—"Οπως οί *ίσραηλΓτα( των αρχαίων χρόνων δέν είχαν ίδιον
δνομα δι* έκάστην ήμέραν τής έβδομάοος, Ικτύς τού Σαββά
του} οΰτω καί ή αρχαία Εβραϊκή γλωσσά δέν
λέξιν διά
aipar* Ή Βιαίρεσις τήςήμέρας εις 12 ώ^ας ανήκει άρχικώς
εες τούς Βαβυλωνίους, έγένετο δέ αποδέκτη ύτνο τών ’Εβραίων
χατα τήν μετοικεσίαν αυτών είς τήν Βαβυλώνα ύπο τοΰ
Ναδουχοδσνόααρος, 01
ρίζοντο τήν 'Αραβικήν λέξιν σχαάχ, δπερ Ισήμαινε σ?ιγ/εήν,
διά να φανερώσουν τήν
ώραν.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Επειδή δέ αί ήμίραι βίς τήν Παλαιστίνην ήρχιζον μέ τήν
ανατολήν και έτελείωνον μέ τήν δύσιν τοΰ ήλιου, έξ ανάγκης
διερερον αναλόγως τας ώρας τοΰ έτους, μεταξύ τής μικρότάσης ημέρας 9 ώρων 48 λεπτών και τής μεγίστης 14 ώρών
καϊ 12 λεπτών, ή ώρα;δέν ήτο πάντοτε ή αΰτη, άλλ* άνισος
άλλοτε μεγαλειτέρα 70 λεπτών καϊ άλλοτε μικρότερα 21
λεπτών.
Ή διαίρεσις τής ώρας είς 60 πρώτα λεπτά και 3,600 δεύ
τερα χρεώστε ϊται επίσης είς τούς αρχαίους Βαβυλωνίους.

I

τιοικ:ι-δ.α.·

ΐ

ΠΩΣ ΕΓΓΕΝΗΣ ΤΙΣ ΑΓΓΛΟΣ ΕΕΩΘΗ

|

ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΓΑΤΑΝ.
Είς τον καιρόν, κατά τόν δποΐον 6λη ή Αγγλία είχε βυθισβή εις εμφύλιον πόλεμον, δστις είναι γνωστός ύπό τό όνομα
•των Κοκκίν/ό*· και Αίνκων ρο'άωπ· ϊζη τις κύριος ονο
μαζόμενος Ερρίκος Ουνίατ,^οστις άνήκεν είς τήν μερίδα τών
Κόκκινων 'Ρόδων.
Ό εογενής όντας ερρίφθη είς φυλακήν ύπό τών εχθρών τής
μερίδας του, καϊ βεβαίως έκεΐ θά απέθνησκε τής κείνης, άν
μή δ θεός τώ έστελλε τροφήν διά μιας γάτας, ως έστειλε κα'ι
είς τον Ήλίαν διά τών κοράκων.
Ό κ, Ουνίατ έκειτο μίαν ήμέραν έπι τοϋ ξηροΰ καϊ ψυ
χροί αχυρίνου στρωματάς του τρέμων έκ τής υγρασίας κα'ι
τοϋ ψυχους, καϊ άποθνήσκων τής πείνης, δι’ ελλειψιν αρκετής
και καταλλήλου τροφής, ότε μία γάτα εφάνη εις τό παρά*
θνρον τής φυλακής καϊ έπήδησεν έπϊ τών γονάτων του. *Ο
κύριος Ουνίατ τήν εχάίδευσε κα’ι ούτως επιασαν φιλίαν μαζυ !
Τήν έπομένην ήμέραν ή γάτα έφάνη πάλιν είς τό παρά
θυρου, αλλά την φοράν ταΰτην ώσάν εννόησε τήν κατάστασιν
του νέου φίλου της, έφερεν εις τό στόμα της μίαν περιστεράν.
Ό κ. Ουνίατ τήν έπροσκάλεσε καϊ αυτή ήλθε πρός αυτόν
καί άπέθεσε την περιστεράν είς τάς χεϊρας του. *0 κ. Ούνίατ, τότε εσκέφθη να μεταχειρισθή τόν εξής τρόπον δια να
πειθαναγκάση τόν δεσμοφύλακα νά τω μαγείρευαν) τήν περι
στεράν. Προσκαλέσας αυτόν τω εξέΟηκε πόσον ύπέφερεν έκ
τής πείνης καϊ τόν παρεκάλεσεν αν ήτο δυνατόν νά ανακού
φιση την κατάστασίν του.
Έχω ρητάς καϊ αυστηρας διαταγάς παρά τών ανωτέρων μου,
είπεν b δεσμοφύλαξ, να μή σας δίδω, είμή άρτον καϊ ΰδωρ
καϊ ταΰτα ολίγα, καθ’ έκάστην ήμέραν, καϊ δεν δύναμαι χω·
ρϊς νά πάθω νά παραβώ τάς διαταγας τών ανωτέρων μου.
— Καλώς, — εΐπεν δ κ. Ούνίατ, άλλ* έγω δεν σέ ζητώ νά
μοι προμηίεύσης τροφήν, άλλά νά δωσης να μοι μαγειρεύση
τις την τροφήν, τήν οποίαν έγώ αυτός δα προμηθευθώ.
— Έχει καλώς, — είπε μειδιών ό δεσμοφύλαξ — οστις
πείνα ψωμιά όνειρεύεται I Καλά, σοϊ τό υπόσχομαι, άλλ’ είς
τί θά σέ ώφελήση ή ύπόσχεσις, άφοϋ δέν είναι σνγχωρημένον
είς κανένα νά σε φέρη φαγητόν;
— Μόλις όμως είχε τελειώσει τήν φράσιν του καϊ ό κ.
Ουνίατ παρουσιάζει τήν περιστεράν, πρός θαυμασμόν τοϋ
δεσμοφύλακος, όστις έντροπιασθείς, Ελαβεν αυτήν από
τάς χεϊρας τοϋ φυλακισμένου καί μετ’ ολίγον τήν έπίατρει^τ
μαγειρευμένην καΐ άχνίζουσαν καί την άπέθηκε παρά τους
πόΒας τοϋ κ. Ουνίατ I
Άπο τής ημέρας εκείνης μέχρις ατού έξήλθε τής φυλακής
ή γάτα τώ έφερε καθ’ έκάστην μίαν περιστεράν, τήν δποίαν
έμαγείρευε δι’ αΰτόν ό δεσμοφύλαξ, κα'ι οΐτως έσωθη ή ζωή
τοϋ εύγε νους εκείνου ανθρώπου.
Άφοϋ δέ έξήλθε τής φυλακής μετά τήν άποκατάστασιν τής
ειρήνης, καί έπανέκτησε τούς τίτλους καΐ τά κτήματά του
δέν ελησμόνησε καΐ τήν σώτειράν του, γάταν, άλλ’ έστειλε
καϊ τήν έφεραν είς τήν οίκίαν του, όπου έτελείωσε τας ή μέ
ρας της, πλήρης τιμών καϊ ήμερων !

ΜΑΙΟΣ, 1881

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΤΥΦΛΗΣ ΚΟΡΗΣ.
Μία μικρά τυφλή κόρη, ήτις είργάζετο είς ένα κήπον πλη
σίον τοϋ Λονδίνου, μαθοΰσα, οτι ή Βιβλική 'Εταιρία εξετυπωσε τό Ευαγγέλιον μέ υψωμένα στοιχεία δια τούς τυφλούς,
παρεκάλεσε να της δοθή tv άντίτύπον τοΰ κατά Μάρκον Ευ
αγγελίου, ώς εΰθηνότερον, διότι δέν εϊχε τά μέσα νά άγοράση
δλόκληρον τό Ευαγγέλιον. Έπεδόθη δέ αμέσως μέ πολλήν επι
μέλειαν νά μάθη τό άλφάβητον, διότι πολυν πόθον είχε νά
μάθη νά αναγινώσκη μόνη της τό Ευαγγέλιον.
"Ολαι αί προσπάθειαί της όμως υπήρξαν ανωφελείς, διότι
αί χεΐρες καϊ οί δάκτυλοί της ειχον τόσον σκληρυνθή εκ της
εργασίας, ώστε δέν ηδύνατο να διακρίνη τά γράμματα τοϋ
αλφαβήτου.
Τήν συνεβούλευσαν τότε να βάλη κανένα νά λεπτυνη την
επιδερμίδα τών δακτύλων της διά μαχαιριδίου, — άλλά καϊ
τοΰτο «πέτυχε, διότι διά τής εργασίας ή ίπιδερμΐς έσκληρουτο πάλιν, μάλιστα ή σκλήρωσις καθίστατο χειρότερα.
Έπϊ τέλους μετά πολλάς καΐ ματαίας προσπάθειας να
ύπερνικήση τό ίμπόδιόν της, έλαβε τό βιβλιάριου εις τάς χεϊρας της, το έφερεν είς τά χείλη της, καϊ ύψώσασα τούς τυ
φλούς οφθαλμούς της πρός τά άνω, έφώνησεν, «Άγηπητόν βι
βλίου, ό Κύριος γνωρίζει πόσον πόθον ειχον νά σέ άναγνωσω,
άλλ’ ώς φαίνεται ητο πεπρωμένου νά άρκεσθώ είς τήν ακοήν
μόνον. Έχε ύγείαν λοιπόν, πρέπει νά σέ άποχωρισίώ.» Ταΰτα
είποΰσα ήρχισε νά κατάφιλη τάς σελίδας του. Αίφνης, το
πρόσωπόν της έλαμψεν έκ χαρας καϊ μετά δακρύων έξεφώνησεν, «Ευλογητός ό Κύριος. "Ο,τι δέν δυνανται νά πράξωσιν οί δάκτυλοι, θά κατορθωθή διά τών χειλέωνί· Ή επα
φή τών υψωμένων γραμμάτων εΐς τά χείλη της καΐ τό αίσ
θημα, τό όποιον ήσθάνθη έξ αυτής, τής ένέπνευσε τήν ιδίαν
νά μεταχειρισθή τά χείλη άντϊ τών δακτύλων "να μάθη νά
άναγινώσκη τά διά τούς τυφλούς έκτυπούμενα βιβλία, καϊ
αμέσως ίβαλεν εις ενέργειαν τήν ιδίαν της. Τό αποτέλε
σμα ήτο, οτι μετ’ ολίγον ήτο ίκανή νά αναγινώσκη ελευθέ
ριος δχι μόνον τό κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, αλλ’ δλόκληρον
τήν Γραφήν μεταχειριζομένη τά χείλη άντϊ τών δακτύλων.
Πόσοι από τους έχοντας ΰγιεις οφθαλμούς μένουν έκουσίως
εις πνευματικόν σκότος, ενώ ή πτωχή καΐ τυφλή αυτή κόρη
εντρυφώ εις τό άπλετον φως τοϋ Ευαγγελίου τής χαρας καϊ
τής σωτηρίας I Πόσον αληθείς οί λόγοι του Σωτήρος ϊ. Χρί
στου, εΐπόντος οτι πολλοί ϊχοντες οφθαλμούς δέν θά βλέπουν
καϊ ώτία καϊ δέν θά ακούουν, καϊ καρδίαν καϊ δέν θά εννόουν, διότι δέν θέλουν νά έλθουν εΐς τήν αλήθειαν !
’Αγαπητοί μικροί μου φίλοι, έχετε σεις τό Ευαγγέλιον τοϋ
Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου,καϊ άγαπατε νά το αναγινώσκητε καϊ
προσπάθησε νά το ύπακούετε ; Έάν δχι, έστέ βέβαιοι, ότι
εις τήν ήμέραν εκείνην τήν μεγάλην της κρίσεως, όταν δλοι
μας θά παρασταθώμεν ενώπιον τοϋ αδέκαστου Κριτοϋ Ίησοΰ
Χριστού, αυτή ή μικρά τυφλή Λουκία θά έγερθή καϊ θά σας
κατακρίνη, ότι αυτή καί τοι τυφλή έξεϋρε τρόπον νά ανά
γνωση τό Ευαγγέλιον, σεΐς δέ μέ οφθαλμούςύγιεϊς καί χεϊρας
εΰαισθήτους έπροτιμήσατε νά διέλθητε τόν καιρόν σας αναγινώσκοντες άλλα βιβλία παρά τόν λόγον τοϋ Θεού, οστις μόνος
είναι ασφαλής οδηγός καϊ είς τήν ζωήν ταύτην κα'ι εις τήν
μέλλουσαν.

ΝΕΑ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΓ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
Ό γνωστός — κ. “Εδισω έφεϋρε μηχάνημα, διά τοΰ όποιου
δύναται νά άποτυπωνη τούς ήχους τής ανθρώπινης φωνής,
νά τούς άναπαράγη δέ όσάκις βελήση. Άντϊ δέ τών φωτο
γραφιών τών φίλων τον, παρακαλεΐ αυτούς νά εϊπωσιν ολί
γος λέξεις, τόν ήχον τών όποιων άποτυπώνει εΐς πλάκα, και
έξ αυτής τόν αναπαράγει έν μια στιγμή. Ουτω κατώρθωσε
νά άκούη τήν φωνήν τών φίλων του, καϊ άφοϋ αποθάνωσιν,
ώς Ιπραξε μέ τήν τοΰ κ. Βήτσερ !

Έν Άθήναις, ίκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΪΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΟΤ 1887 — 846.

