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ΙΟΝΑ Η ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ.

Μεταξύ τών νήσων Έδρίδων είς τά βορειοδυ
τικά παράλια της Μεγάλης Βρεττανίας ύπάρχει 
ή μικρά νήσος Ίόνα, ήτις ένίοτε όνομάζεται ή 
Ιερά νήσος.

*Ήτο Ιερά τών Δρυΐδων — τών σοφών έκείνων 
άνδρών, αϊτινες εζων πρό πολλών έκατονταετη- 

ιΚίς ούβένα, πλήν των ταχτικών 

Ιάνταποκριτων, στί).λ<τ«ι ή «Έφημι|1( 
η των ΪΤαίΐων > δντυ προπληρωμής.

Σκώτου δασιλέως είς τόν "Αγιον Κολούμπαν. 
Αύτός δέ έπ ωφεληθείς τών δεισιδαιμονιών τών 
κατοίκων της, διά της ένεργείας ψευδών τινων 
θαυμάτων εϊλκυόεν είς εαυτόν τάν φιλίαν τών 
Δρυίδων καί οΰτω δέν ήν αντιώθησαν είς τάν έγ- 
κατάάτασιν αύτοΰ μεταξύ αύτών.

Είς τάν μικρόν ταύτην νήσον ό "Αγιος Κολούμ- 
πας ευρε 360 μεγάλους λίθους, στηθέντας άναμ- 
φιδόλως ώς Αντικείμενα προσκννήσεως, έπιθυμών 
δέ νά άρμόάμ αύτούς εΐς τάν νέαν θρησκείαν ,

’Μόνα η ιερά νήσος.
ρίδων, καί περί της ζωής καί τών δοξαάιών τών 
όποίων πολύ ολίγα γνωρίζομεν.

Πώς συνέβη να έκλέξωάι διά κατοικίαν των 
τάν έρημον έκείνην νηΟον, δπου ό ήλιος σπα
νίως λάμπει, νέφη δέ καί ομίχλη έπιάκιάζουν 
αύτήν άδιαλείπτως, ούδείς δύναται νά είκάσμ.

*Η θρησκεία των άυνίστατο έκ παραδόξων μορ
φών καϊ τελετών. Παρετήρουν τό στερέωμα διά 
σημείων καϊ ένήργουν θαύματα διά μέσου μαγι
κών κρυστάλλων.

‘Εν έτει 563. τ μ. X. ά Ίόνα έδόθη ύπό τίνος 

μετέόαλε τούς λίθους τούτους είς σταυρούς, καϊ 
οί σταυροί ούτοι έμενον έκεΐ μέχρι τής έποχής 
της Άναμορφώσεως.

Έκτος τών λίθων τούτων ύπήρχον προσέτι 
έκεΐ καϊ άφαϊραι μαρμάρινοι, τοποθετημένοι είς 
κοιλώματα, ρκαλισθέντα είς μεγάλην τινά πλά
καν. Πας δέ άνθρωπος έπισκεπτόμενος τάν νήσον 
ταύτην ήτο ύπέχρεωμένος νά στρέψη, τάς σφαί
ρας ταύτας τρϊς άκολουθών τήν πορείαν τοΰ Ή
λίου, διά νά ιδη τήν τύχην του I

Έπιάτεύετο οέ, δτι μετά τήν διάτρηάιν τής
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πλακάς ύπό τών όφιιιρών τούτων, Oct έπήρχετο 
τό τέλος τοΰ κόΰμον ύιίτ πυράς.

Ταΰτα ηααν τά λείψανα τών παρελθόντων αιώ
νων, τά όποία ά "Αγιος Κολούμπας εΰρεν δταν 
Λλθβν έκεΐ διά νά εΐδαγάγτι τόν χριδτιανκϊμόν είς 
την νίίϋον έκείνην, ήτις όκτοτε έφύλαξε το ιερόν 
όνομα, βαιίιλεΐς δέ καί ο’οφοΐ άνδρες έπεοκέπτον- 
το αύτήν μακρόΟεν, διά νά λάόωδιν ευλογίας.

’Ενταύθα έπίδης άρχοντα πολλάκις μακραΐ κη
δείαν, διότι ύπήρχβ προφητεία τις, οτι έπτά έτη 
πρό τοΰ τέλους τοϋ κόδμου, δεύτερος κατακλυ- 
Ομδς θά κατέκλυεν όλην τήν Μεγάλην Βρεττα- 
νίαν, μόνον δέ ή ιερά νήδος της Κολούμπας θά 
έπέπλεεν, οΰτω δέ κατέδτη τό άιίφαλές κοιμητή
ριο ν τών βαάιλέων καΐ ήγεμόνων, τών άρχόντων 
καί τών πολεμιστών!

Άλλ’ ό Άγιος Κολούμπας δέν έπέτρεπεν είς γυ
ναίκα νά πατήδμ τόν πόδα της έπί του ίεροΰ ε
δάφους τής νήσου, πολΰ δέ όλιγώτερον νάταφμ 
έν αύτη, πρός ένίδχυόιν δέ της άπαγορεύδεως 
ταύτης άπηγδρευδε τήν εισαγωγήν και αύτών 
τών θηλυκών κτηνών, διότι έλεγεν ; β'Ό.που εΐ
ναι μία άγελάς, πρέπει νά ήναι καΐ μία γυνή, καί 
δπου είναι μία γυνή, έκεΐ πρέπει νά είναι καί 
κακόν I » Ούτως οί έργάται καΐ έμποροι, οί έχον- 
τες συζύγους, ήσαν υπόχρεοι να έχωόι τάς γυ
ναίκας των εις γειτονικήν τινα νήσον, ήτις έκ 
τούτου ώνομάσθη ν ΐί σ ο ς τών γυναικόϊν.

Εΐς τό πείσμα δμως τής αύστηρότητος τοΰ Ά
γιου Κολούμπα αί γυναίκες κατά μικρόν είσεχώ- 
ρηδαν εΐς τήν ίεράν νήσον, καΐ μάλιστα ίδρυσαν 
καΐ μοναστήριον γυναικών, δπερ ώνόμασαν Μο
νήν τής Αγίας Μαρίας, τά ερείπια τής όποιας 
παριδτμ ή όπισθεν είκών.

Μ 'f F ΤΙ

Λοήγημα τον πρώτον αί.Μτος ρ. X.

(Ίΐε προηγούμενοι γύ>)ον.)

Ο Κλεομένης έσκέφθη νά άπαντήση όργίλως, 
άλλ’ έπί τέλους ε”χρινε κάλλιον νά εισέλθη χαί 
κύτος είς τον παρά τήν Ούραν άντιθάλαμον, S’- 
που έπερίμενον χαί άλλοι πελώται ικανοί.

— Ό Θέογνις είναι τέλειος γνώστης χαί φί
λος τών ωραίων κειμηλίων, έλεγεν εΐς εξ αύτών 
κρατών άνά χεϊρας μικρόν κιβώτιον μέ κοσμή
ματα καί πολυτίμους λίθους.

— «Περί κειμηλίων ούίέν γνωρίζω, άλλά, μά 
τούς θεούς, εάν ήναι γνώστης τοϋ γνησίου φα- 
λερνιου οίνου, θά άγοράση αύτον τον ασκόν, 
εΐπεν άλλος έμπορος, τοϋ όποιου το ερυθρόν πρό
σωπον εμαρτύρει πόσον ό ΐίιος ήγάπα τόν γνή
σιον οίνον. « Αύτη ή ευκαιρία νά άγοράση γνή
σιον οίνον είναι σπανία, καί, μά τόν Βάκχον, ό 
θέογνις $έν πρέπει νά τήν χάση ! »

—«Άλλως θά χάσης σύ καλόν κέρδος!» άπε
κρίθη γελών ό άίαμαντοπώλης.

— «"Εχεις ίίκαιον, » άπεκρίθη άφελώς ό άλ
λος. «Άλλα κύτταξε ε κελί» Καί έκείνην τήν στιγ
μήν άπήλθεν άλλος ε”μπορος, κρατών . ΰπό μάλης 
διάφορα πολυτελή ενδύματα καί υφάσματα.

ΜΑΡΤΙΟΣ, 1891

— «Αύτά είναι όλα τοΰ τελευταίου συρμόν, 
εΐπεν ό νέος έμπορος, Τά εκαμα-κατά τά τελευ
ταία έκ 'Ρώμης σχέδια. Αύτός 5 πορφυρούς χι- 
τών, μέ τήν άργυράν ταινίαν, είναι απαράλλα
κτος μέ εκείνην τήν όποίαν ε’φόρεσεν ό αύτοκρά- 
τωρ, τόν παρελθόντα μήνα, όταν έπαιξε τήν 
κιθάραν ενώπιον τοϋ λαού. »

—«Μάτόν Αία, είναι τώ όντι ώραΐον ένόυμα, 
καί 5έν άμφιβώλλω δτι θά έπήγαινε του Νέ- 
ρωνος, μέ τά ξανθά του μαλλιά», εΐπεν ό ά5α· 
μαντοπώλης, μέ θαυμασμόν.

•—« Ή καλαισθησία τοϋ Νέρωνος είναι άπα" 
ράμιλλος, άπο τά ένίύματώ του μέχρι τών όίηζ 
μοσίων θηριομαχιών, άπεκρίθη ό ράπτης, κα1 
άρκεΐ μόνον νά κατορθώσω νά πείσω τόν Θέογνιν 
περί τούτου, ώστε νά άγοράση μερικά άπό αύτά.»

Οί άλλοι έμποροι (γέλασαν.— « Καί θά τον 
πείσης δτι τά ψαρά του μαλλιά θά ’ταιριάζουν 

’ μέ τά ξανθά τοϋ Νέρωνος ; » ήρώτησεν ό άία- 
μαντοπώλης.

— «Άμ, καί σύ 5έν θά κώμης τό ΐίιον;» ά- 
’ πήντησεν ό ράπτης. « Σύ θά τόν κολακεύση; 
■ ώστε νά πιστεύση δτι μέ τά κοσμήματα σου θά 
; φαίνεται νέος καί ώραΐος σάν τήν καθ’ αύτό

Ποππαίαν! »
— «Τί μαλώνετε έτσι;» ίιεκοψεν ό οίνέμπο

ρος. «Μά τόν Βάκχον, μόνον το κρασί θερμαίνει 
το κρΰον αίμα καί κάμνει τον γέροντα νέον. ’Ε
πειδή 5έ ό πάτρων μας πρώτον πρέπει νά αί- 
a&ar0fj έαυτόν νέον επειτα νά ζητήση -νά iparij 
νέος, σάς συμφέρει, κύριοι νά τον έπισκεφθώ έγώ 
πρώτος, καί τότε θά άγοράση και τά ίίικά σας 
πράγματα ί»

— «Μά τόνΔία, είσαι πονηρός,» εΐπεν ό ά^α- 
μαντοπώλης καί αφοΰ ίέν ε"χω βίαν σήμερον 
σου χαρίζω τήν σειράν μου, και όταν έμβής, νά 
ϊίης αν ό παράσιτος τοΰ ©έογνι είναι μαζύ του 
σήμερον. »

— «Οί θεοί νά δώσουν νά μή ήναι, ίιότι μά 
τόν Έρμήν, εΐπεν θ οίνεμπορος, αύτός ό παρά
σιτος πάντοτε λέγει ότι είς τήν άγοράν ευρίσκει 
τά πράγματα κατά τό ήμισυ τής τιμής καί 
πολλάς άλλας τοιαύτας άνοησίας. »

Καί έκείνην τήν στιγμήν ό ίοΰλος δστις, ΐστα- 
το παρά τήν θύραν τοϋ θαλάμου του οικοδεσπό
του, άνέσυρε το παταπέτασμα τής θύρας καΐ 
(νευσεν εΐς τόν πλησιέστερον νά εισέλθη. Ταΰ- 
τοχρόνως έξήλθεν ο παράσιτος έκ τοΰ θαλάμου, 
ίιά νά ϊίη πόσοι περιμένουν,

— «Ό αύθέντης μου, ό εύγενής Θέογνις, ίέν 
θά ήμπορέση νά σάς ίεχθή δλους σήμερον,» είπε 
σκυθρωπά ζων.
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Ό Κλεομένης τόν «πλησίασε ζωηρώς. «Άλλ’ 
ίϊναι ανάγκη νά τόν ίδώ σήμερον, » εΐπεν.

Ό παράσιτος τόν εκότταξεν άγερώχως. «Μη 
ήσαι προπέτης, παιδί, ίιότι τότε οΰτ« αΰριον 
θά τόν ιδής. »

— Εΐπε του οτι ό Κλεομένης, δ υιός ένός πα
λαιού του φίλου, επιθυμεί νά τόν ΐδη, άπήντη- 
σεν & Κλεομένης, χωρίς νά δώση προσοχήν εΐς 
τούς περιφρονητικούς του λόγους,

— «Κλεομένης, Κλεομένης—έπανέλαβεν ό 
παράσιτος. ΤΑ! ά I ενθυμούμαι τώρα, έπρόσθεσε 
μέ ειρωνικόν μειδίαμα. Και άναμφιβόλως ό 
αύθέντης μου θά σέ ένθυμηθίρ επίσης! »

— Μάλιστα, ό πατήρ μου ητο ’Επικούρειος^ 
καθώς δ Θέογνις, εΐπεν δ Κλεομένης.

Έπί τούτφ έμειδίασαν και άλλοι και «ψιθύ
ρισαν εις άλλήλους κάτι τι. 'Ο Κλεομένης η- 
κουσε τάς λέξεις « αίσχος! » «εγεινεν άφαντος!» 
άλλά δέν ΐ νόησε τί σχεσιν ειχον μέ αύτόν.Έκά- 
θησε λοιπόν εΐς μίαν γωνίαν και έπερίμενενά κλη- 
θή και αύτός κατά την σειράν του. *Αλλ’ δ εΐς 
εΐσηλθε μετά τόν άλλον και αυτός δέν εκαλείτο. 
Φοβούμενος λοιπόν μη τον ε’λησμόνησεν ο πα
ράσιτος, έπεισε τόν δούλον νά εισέλθη καί νά 
εΐπη οτι δ Κλεομένης περιμένει.

— «Άς περιμένη I» ητο ή ώπότομος απάν
τησες, την δποίαν έλαβεν δ παΐς, ώστε έκάθησε 
πάλιν νά κάμη ύπομονήν. ’Επί τέλους πάντες 
εΐχον λάβει συνέντευξιν μέ τόν οικοδεσπότην, 
3τε επετράπη καί εΐς τόν Κλεομένην νά εισέλθη

Ό οικοδεσπότης έσκυθρώπασεν Ηταν τον εΐδε.
— «Καί πώς έτόλμισες νά προβάλης ένώπιόν 

μου, παλιόπαιδο; » τώ εΐπεν άποτόμως.
Ό Κλεομένης τόν έκύτταξε μέ εκπληξιν. «Τί 

νά σέ εΐπω, » έτραύλισεν « δ πατήρ μου ήτο 
φίλος σου και — καί ...»

— Καί δ μεγαλήτερος κατεργάρης τών Αθη
νών, διέκοψεν αύτόν δ γέρων μέ θυμόν, καθώς 
καί ή μήτηρ σου μέ τό αΐσχός της 1 »

— Καί ή μήτηρ μου! έπανέλαβεν δ Κλεομέ
νης, ώχριών, Δύνασαι νά |ΐέ εϊπης τί έκαμε; »

— «Τό έγκλημά της ητο το μέγιστον το δ
ποΐον ήδύνατο νά πράξη εναντίον τών πατρψων 
θεών, καί αύτό άρκεΐ, « άπήντησεν δ Θέογνης 
μέ έ'ξαψιν. «Καί τώρα τί ήλθες εδώ νά κάμης;»

— Ήλθα νά ζητήσω τήν βοήθειαν σου, ώς 
φίλου τοΰ μακαρίτου πατρός μου, » εΐπεν δ Κλεο
μένης, « άλλ’ άφοΰ φαίνεται «λησμόνησες αύτήν 
τήν φιλίαν, δέν έχω νά σοΰ ζητήσω τίποτε.»

—«“Οχι δώ, μά τούς θεούς, εκείνην τήν φι
λίαν δέν θά τήν λησμονήσω ποτέ διότι μου «κό
στισε πολύ,» εΐπεν δ Θέογνις—δ κατεργάρης δ 

πατήρ σου μοΰ έφαγε πάρα πολλά χρήματα ! » 
— Αλήθεια! αλήθεια! είπε καί δ παράσιτος. 
— Τότε λυπούμαι πολύ, άλλά άφοϋ τόσα 

σοϋ έχρεώστει δ πατήρ μου, δέν θέλω νά αύξήσω 
τό χρέος, ζητών βοήθειαν ή συμβουλήν παρά 
σοϋ. Χαΐρε ! » καί δ Κλεομένης στραφείς έξήλθε 
τής οικίας, οσον ήδύνατο ταχύτερου.

(’Ακολουθεί.)

Η τρελδη πεταλούδα.

Πεταλούδα χρυσοστολισμένη,
Καΐ ωραία, σαν νύφη ’ντυμένη,

Καϊ λευκή, σαν άνθος λεμονιάς, 
’Επετοϋσ' έλαφρα ’ς τδν αέρα 
Μαζύ |Χ* αλλαις πολλάϊς καθεμέρα,

Σαν τδ χ^όν’ εΐς καιρό χειμονιας.

Δύτη άλλο καλό δέν ζητάει,
Παρά μέλι πολύ νά ρουφάη

’Απ’ τούς κόλπους καλών λουλουόιών.
Πόσο δέ ακριθά τδ πληρόνει,
Δέν τδ ξέρει κανείς, άλλά μόνη, 

"Αμα πέσ* είς τά χέρια παιδιών.

Τί την θέλω νά ήνε ώραία,
Πεταχτή χαροπη Ρωμαλέα,

'Αλλά δίχως κουκούτσι μυαλό ς
Τί την θέλω νά ηνε στό λοϋσο 
Κάθε μέρα, καΐ νά μήν ακούσω

Άπ’ τό στόμα της λόγο καλό ς

Δέν γνωρίζει πώς θά ρ[ειμονιάση,
Κι’ οτι πρέπει μια τρύπα νά φτιάση, 

Άλλ’ εΐς δένδρα ’ψηλά κατοικείς
"Αμα ήλΐε λοιπόν ό χειμώνας,
Σίν φαρμάκι πικρός, σάν αγώνας, 

Έξηράθη επάνω έκεΐ".

"Ενας κάνθαρος τότε περνάει
Πείνασ μένος, καΐ θέλει νά^φάη

"Ο,τι εΰρνιόλίγο πολύ·
Τής Αρπάζει λοιπόν τδ κεφάλι, 
Τή φτερούγα τή μια καϊ τήν άλλη, 

Καΐ τήν τρώει, σαν πήτα καλή.

Νά τΐ ίπαθε ή πεταλούδα 1
Πούχε μόνο ώραία τή φλούδα

Τοϋ κορμιού, καΐ λαμπρό τδ φτερό !
Πουχε μόνον στο πήδημα χάρι, 
Έμορφιά στολισμό καϊ καμάρι , 

’Αλλά είχε κεφάλι ξερό 1

Αυτό τώρα παθαίνουν καί ό’σοι
Δέν φροντίζουν μ’ αγάπη μέγνώσι, 

Μέ μελέτη, μέ λόγο Θεοΰ
"Ενα σπίτ’ εις τή πέτρα νά χτίσουν- 
Δηλαδή αρετή ν’ Αποκτήσουν,

’Αρετή στερεά ,τοΰ Χριστοί.

’Αλλά ζοΰν μια ζωή τρισάθλια·
Τότ* ό νοΰς ή ψυχή κι' ή καρδία

' Τους παγόνει, σαν πάγος ψυχρός· 
Πρΐν προφθάση δέ ναρθη ό χάρος. 
Να τούς πάρη τής ράχης τδ βάρος, 

Τούς μασσα ζωντανούς ό εχθρός.
Έν ΠειραιεΓΙΟ Φεβρουάριου 189L

Μλρϊα Κεντοϊϊη.
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κ ΤΟΥ ©ξου σοφία·

“Q ! πόσον είναι άπειρος ή τοϋ ®εοϋ σοφία I
Καί πόσον είναι θαυμαστά τά έργα Too τά θεία !

"Οταν ύψ“ τό βλέμμα μου ’ς τούς άχανεΓς αιθέρας 
Καί τούς λαμπρως μαρμαίροντας παρατηρώ αστέρας,

Τό της σελήνης γλυκό φως, την λάμψιν τοΰ ήλιου 

Τη; γης· ο! κάτοικοι αυτής, τά ζωα, τά. θηρία 
Όμολογοΰσιν έναργώς πρός δόξαν του Ύψ ιστού
Τί δύναται δ λόγος Του, τί πράττει ή ισχύς Του

Αυτός μέ αγαθότητα τά έπλασεν Αγίαν
Κ’ ένστικτα τοϊς έδώρησε φωνήν φιλοστοργίαν

Μ’ αγάπην τά ίπροίκισε μικρά τε κα'ι μεγάλα 
Εΐς αλλα έδωκε ισχύν, νοημοσύνην *ς άλλα.

"Εκθαμβος μένω πρό αυτόν τοΰ τόσου μεγαλείου.
Μ.έ θέλγει ή τής φύσεως άρρητος Αρμονία

Τής γαλανής θαλάσσης μας χροιά ή ουρανία.
Τά βάση τά βαθύτατα, τά άρη, οΐ δρόμωνες, 
Ή των ανθίων καλλονή, οί χλοεροί λειμώνες.

Πλήν «τι περισσότερον μ’ Ικπλήσσ* ή ιστορία

Καί τέλος ώς συμπλήρωμα «ποίησε συγχρόνως
Τόν Ανθρωπον ομοίωμα της θείας του εικόνας.

Τόν ’προίκισε μέ ευγενή αισθήματα, καρδίαν,
Λόγον ψυχήν αθάνατον, κάλλος καί ευφυΐαν 

Κύριον τόν κατέστησε τής γης καί τής θαλάσσης
Καί άρχοντα απόλυτον τής κτίσεως άπάσης.
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Της εξουσίας Βέ αύτοϋ τώ ΪΒωκε σημείου

Το λογικόν, ώς αγαθοί υπέρτατου κα'ι θειον.
Κ,’ όμως τινές φαντάζοντας και λέγουν...... τί μωρία!
Το οτι καταγόμεθα ημείς άπό θηρία !
Οτ’ εΐνε πρόγονοι ήμών, οί πίθηκοι, οί σκύλοι 
Καί οτι άλλο τίποτε βέν είμεθα, η ΰλη! I !

ΑΕΟΥΕϊΡΟΕ Ο ΕΑ2ΙΛΕΥ2-

’ Ο έν τη Γραφή (ίδέ βιβλίου Έο&ήρ) μνημο
νευόμενος '^ffov^oe κατά τού$ άκριβεβτέρους 
κριτικούς είναι ό έν τ§ ΐβτορίφ Βέρζης, ί) ««τάΚρϊςταλλγα Χρϊςοβεργη

Άσουή<>ος ό Βασιλεύς.
— Ύπυλυγίζετας οτι έαν ό καπνός, δστις έξοδεΰεται 

κατ’ έτος εις τάς Ήν- Πολιτείας της Αμερικής έπωλείτο, θά 
έΐιϊε ποσόν ικανόν νά πληρώνη όλον τό δημόσιον χρέος τοϋ 
"Έθνους, τό όποιον είναι μέγα ! Δυστυχώς όλον τούτο τό μέ- 
γα ποσόν τοΰ χρήματος μεταποιείται εις καπνόν τόν όποιον οί 
άνθρωποι εισπνέουν καί εκπνέουν πρός ΐΒίαν αυτών βλάβην. 

τήϊ '.Ελλάδος έχβτρατεύβα$. At περί- τούτου 
«θτοδείξΐί# είναι- Αολλ«ά, ίδία>$ S/twg ή T«iJr<ir-ijs 
τοϋ ήθικον χαραχτήρορ των δύο ηγεμόνων, 
άμφοτερων διαβήμων διά τδ όξόχολοι<, τήν, 
οχληρότητα τήν άδωτείαν,χαϊ τήν τρυφηλότητα.
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' 0 ΙΒέρξης διέταξε νά άλνσοδε&ή καί νά όαρή 
&άλαββα, διότι διά τής τρικυμίας της διέλυσε 

τήν γέφυραν, τήν έπι τοϋ 'Ελλησπόντου χατα- 
σκευασ&εΐσαν, ν' άποκεφαλισ&η δέ & μηχανικός 
δ καταβκενάσας αυτήν. ’Έβφαξεν άσπλάγχνως 
τον υίδν τον Πν&ίου, διότι δ πατήρ παρεκάλε- 
σεν αυτόν νά τδν άφήση πλησίον τον ώς Στή
ριγμα τον γήρατος αύτοΰ. Ήτίμασε τδν νεκρόν 
τον Λεωνίδα καΐ δ'ίά νά Απόκρυψή τήν αΖσχύνμυ 
τής ήττας τον έν 'Ελλάδι, έπιστρέψας οίκαδε 
έπεδό&η είς παν είδος άκολαβίας, προκηρύξας 
αμοιβήν είς τδν δστις ήθ-εΛεν έπινοήσει νέον 
είδος ήίονής!
Ό’Λσονήρος διεζεύχ&η τήν σύζυγόν τον, 

διότι ήρνή&η νά παρονσιασύή γυμνή είς τήν 
δψιυ τών μεθυσμένων αρχόντων τον. —Λιέταξεν 
άφ’ ενός μέν τήν έξοΖόθρευσιν δλοκλήρου λαού 
υπηκόων τον, άνευ διακρίσεως ηλικίας ή γένους 
—άφ έτερον δε πρδς άντιστάθμισιν της οχληράς 
ταύτης έγκυχλίου έξέδωκεν έτέραν, δι' ής έπέ- 
τρεπεν είς τδν ούτω προγραφέντα λαόν νά έκ- 
δικηϋ-ή τούς Εχθρούς τον, υπηκόους χαί τούτους 
αυτοϋ. ΟύδεΙς άλλος πρδ τοϋ Ι^έρζου ή των μετ’ 
αύτόν βασιλέων τής Περσίας φέρει τά χαρακτη
ριστικά τον ’Λσονήρου' 3θεν δ ’Λσουήρος της 
Γραφής πρέπει νά ητο δ &έρξης της 'Ελληνι
κής ιστορίας.

'Η ’όπισθεν είχων παριστάνει αύτόν έχτεί- 
νοντα τδ σκήπτρου είς τήν βασίλισσαν ’Εσθήρ, 
τήν όποιαν ένυμφεύθη μετά τήν διάζευξιν τής 
νομίμου συξνγον τον Άϋτίν, καϊ ή οποία ήθέλη- 
σε νά μεσιτεύση υπέρ τον έθνους της, (τ&ν 
’Ιουδαίων) τήν έντελή καταστροφήν τοϋ όποιον 
είχε διατάξει δ βασιλεύς πεισθεις είς τάς παρα- 
στάσις τοϋ πρωθυπουργού τον 'Λμάν. (ίδέ βι
βλίο ν Έσθήρ χεφ. α'—ε'.)

ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ,

Ήτο μίαν φοράν ένα παιδάκι μονάκριβο, είχε 
δέ μητέρα πολύ εύΰεδη—ή Γραφή λέγει δτι. ήτο 
μεγάλη γυναίκα—δχι είς τό δώμα, άλλ’ είς την 
κοινωνικήν θέσιν. ’Ήτο καθώς λέγομεν σήμερον 
μεγάλη δέσποινα, γυναίκα πλούσια.

Τό παιδάκι τοϋτο ήτο τό μόνον παιδί, τό ό
ποιον είχον οί γονείς τον, ήτο μονάκριδο καϊ ό 
πατήρ καϊ ή μήτηρ του τό ήγάπων καθ’ ύπερ- 
βολήν.

Μίαν ήμέραν ό πατέρας του τό έπήρε έξω είς 
τοϋς άγροϋς διά νά ϊδμ τούς θεριάτάς, διότι εϊχεν 
έργάτας είς τά χωράφια του. Ό καιρός ήτο πολύ 
ζεστός καϊ ό ήλιός έκτύπηδε τό μικράκι εϊς τό 
κεφάλι καϊ άρχιόε νά πονϋ,· έθαλε δέ τδ χεράκι 
του εϊς τό κεφάλι τον καί είπεν εϊς τόν πατέρα 
του: «Πατέρα μέ πονεΐ τό κεφάλι μου 1

Ό Πατέρας τδ ’πήρε εϊς τήν άγκαλιά του καϊ

τό έφερεν εϊς τήν μητέρα του, ή όποια τό έβαλε 
εϊς τήν ποδιά της, ό δέ πατέρας έπέότρεφεν εϊς 
τόν άγρόν, διότι δέν έφαντάζετο δτι τό παιδάκι 
του δπαάχε §αρειά. Μόλις δμως άνεχώρησεν άπό 
τήν οικίαν καί το παιδί άπεθανεν είς τήν ποδιά 
της μητρός του, αύτή δέ χωρίς νά φωνάξμ δπως 
κάμνονν αί περισσότεραις μητέρες, δτον Αποθνή
σκουν τά παιδιά των, τό έπήρε εϊς τά χέρια της 
καΐ τό εξάπλωσε σιγά σιγά έπάνω εϊς το κρεββα- 
τάκι τον, τό έφίληδε γλυκά, γλυκά, καΐ επειτα 
έκλεισε τό δωμάτιόν δπου ήτο τό παιδί, καϊ διέ
ταξε ένα δοΰλόν της νά όαμαρώόμ τήν δνον της, 
καϊ άφοΰ έτοιμάσθη έπήρε καϊ τόν δοΰλο μαζύ 
καϊ έτρεξεν εϊς τδ μέρος, δπου έγνώριζεν, δτι 
έκατοικοϋσεν ένας προφήτης τοϋ Θεόν, τόν ό
ποιον έφιλοξενοϋσε είς τδ σπίτι της, δταν διήρ- 
χετο διά τοϋ μέρους έκείνου, καΐ διά τών προ
σευχών τοΰ οποίου ό Θεός είχε δώόει εϊς τήν 
εύόεβή έκείνην γυναίκα τό παιδάκι έκεΐνο.

*0 προφήτης τήν εΐδεν έρχομένην καΐ έπήγεεϊς 
άπάντησίν της, Αύτή έπεδεν εϊς τούς πόδας τον 
καΐ μέ δάκρυα θερμά τόν παρεκάλεόε νά τήν λν- 
πηθμ καινά δλθμ νά άναάτήάμ τόν νϊόν της. Ό 
προφήτης εϊάήκουόε καϊ έλθών προάηυχήθη έ
πάνω εϊς τό παιδίον καϊ ή ·φυχή του έπέάτρεήεν 
εϊς τδ άώμά του. Ούτως ή πίστις τής μητρός εϊς 
τήν δύναμιν τοϋ Θεού νά άναάταίνμ νεκρούς διά 
μέσου τών δούλων τον άντημείφθη.

Ποιος τών μικρών συνδρομητών τής Έφ. τών 
Παίδων ένθυμεϊται ποία ήτο ή εύάεβής έκείνη 
γυνή, καϊ ποιος ό προφήτης, δάτις άνέστηάε τό 
παιδάκι έκεΐνο καϊ τό έδωκε πάλιν εϊς τάς άγκά
λας τών γονέων του;

ηΟόοι δέ άπό τούς μικρούς μου άναγνώάτας έ
χουν μητέρας, τάς συμβουλεύω νά άναγνώάουν 
τήν ιστορίαν ταύτην είς τήν Γραφήν καί ώς ή 
άγαθή έκείνη γυνή νά έμπιότεύεται τόν Θεόν εϊς 
τάς άσθενείας καϊ τούς θανάτους τών τέκνων της.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Δικαίως ή Αγία Γραφή ονομάζεται το βι- 
βλίον τών βιβλίων. Περιέχει 66 βιβλία γραφεν- 
τα· ύπο 40 ή 50 προσώπων, οϊτινες &ν κα'ι εζη 
σαν Εκατοντάδας ετών Απ’αλλήλων συνεγρα- 
ψαν δμως τόμον, όστις είναι Αρμονικός ώς πρδς 
τό θέμα, τόν σκοπόν και τδ πνεύμα.

Τινες τούτων ήσαν ιστορικοί, άλλοι προφήται, 
άλλοι βασιλείς, άλλοι ιερείς, άλλοι ποιηταί, 
καί τινες βοσκοί καΐ ψαράίες. Διαρκούσης τής 
περισυλλογής τής Βίβλου ταύτης εόνη έγεννή- 
θησαν, ήνσρώθησαν κα'ι άπήλθον άπό τής σκηνής 
τοϋ κόσμου. Γλώσσαι Εφευρεθησαν καί άπωλέ- 
αθησαν, χώραι άνεκαλύφθησαν, ΐκατοικήθησαν, 
καΐ ήρημώθησαν. Είίη κυβερνήσεων ίδρύθησαν 
καΐ ώνετράπησαν. Φυλαί ανθρώπων άνεφάνησαν 
καΐ ήφανίσθησαν.

Τά πρώτα κεφάλαια τής Βίβλου είναι αΐ άρ- 
χαιότεραι συλλαβικοί γραφαί, και αί μόναι, αϊ- 
τινες ίΐδουσι λογικόν λόγον τής άρχής τών πραγ
μάτων καΐ τών αρχαιότατων γεγονότων τής 
Ανθρώπινης ιστορίας.
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Ή Βίβλος είναι το μόνον βιβλίον, τό δποϊον 
έξηγεΐ τήν κατάστασιν τοΰ ανθρώπου έπί τής 
γής, τήν αρχικήν του σχεσιν πρός τόν Δημιουρ
γόν του, τάς μεταβληθείσας σχέσεις -του ένεκα 
τής ίδιας του πράζεως και τάς άνακαινισθείσας 
σχέσεις του εΐς τόν Θεόν ίιά τής πράξεως αύτοΰ 
τοϋ Θεοΰ,

Λόγον ποιούμενοι περί τών σχέσεων τούτων 
συγγραφείς τινες άπλώς ίιηγήθησαν γεγονότα, 
έτεροι είωκαν γραφικάς περιγραφώς, άλλοι ύψώ- 
θησαν εϊς τά ύψιστα ΰψη τής ευγλωττίας, άλλοι 
έποίησαν ποιήματα ΰπερβαίνοντα κατά τήν 
φαντασίαν πάντα δσα έγράφησαν εϊς άλλην 
γλώσσαν, καί άλλοι έφιλοσόφησαν βαθέως περί 
τών μεγάλων δεμάτων τής θείας και ανθρώπι
νης σκέψεως.

Είς τόν θαυμαστόν τοϋτον τόμον ύπάρχει ένό- 
της ού μόνον θέματος, άλλά και συγγραφής 
καί παραδειγμάτων, άτινα 5έν δύνανται νά αΐ- 
τιολογηθώσιν, άλλως εϊ μή διά τής ΰποδέσεως 
δτι συγγραφεύς αύτών ήτο δ θεός, St ότι εϊναι 
αδύνατον ίύο συγγράφεις νά ίημιουργήσωσι, νά 
συνθέσωσι, νά παραδειγματίσω σι καϊ νά συμ- 
πληρώσωσιν έργου φιλολογικόν ομογενές, καϊ άν 
άκόμη ησαν σύγχρονοι καϊ περιεστοιχίζοντο ύπό 
τών αύτών συνθηκών και ορών. Πρωτοτυπία υ
ποθέτει Ατομικότητα, ή ίέ άτομικότης, πρέπει 
νά κατεχη ολόκληρον τό ε’ργον, διά νά ίιατη- 
ρήση τήν ενότητά του. Τοϋτο είναι τό έξοχον 
χαρακτηριστικόν τοΰ συγγραφέως τής Βίβλου.

Έάν ή Γροφη ίέν ήτο εντελώς δλόκληρος δ 
λόγος του Θεοΰ ή ένότης αΰτη Siv θά ήίύνατο 
νά ύπάρχη, ίιότι συγγραφέων ζώντων τοσοΰτον 
άπομεμακρυσμένων άπ’ άλλήλων έν χρόνφ καί 
χώρφ τά συγγράμματα Siv θά ήίύνατο νά συμ- 
φωνώσι καί νά τηρώσι τήν ένότητα ταύτην.

Άποίί^οντες εϊς τόν Θεόν τήν αύτήν ελευ
θερίαν καί σοφίαν, τήν δποίαν άποίίίομεν εις αν
θρωπίνους συγγραφείς, ώς πρός τήν εκλογήν καί 
χρήσιν τοΰ υλικού, οπερ είναι άναγκαΐαν εις την 
ένότητα, 5εν δυνάμεθα εΐμή νά παραίεχθώμεν 
ότι ή Βίβλος πράγματι εϊναι θεόπνευστος.

ΧΤΕΚΈΟΑ-ΟΓΙA .

Με μεγάλην λύπην έμά&ομεν τόν αιφνίδιου 
θάνατον τοΰ αρχαίου φίλον καϊ προσφιλούς 
συνεργάτου ημών Γεωργίου Καζάκον, πεπείσμε- 
θα δί· οτι μεγάλως θά λυπη&ώσι καϊ πάν
τες οί συνδρομηταϊ τή^ Έφ. τών Παίδων, οίί- 
τινες πολλάχις άνέγνωσαν τούς ώραίουρ καϊ 
γλαφυρούς καϊ πλήρεις αγάπης χριστιανικής 

στίχους του, ιδίως τούς κατά πάσαν πρωτοχρο- 
νχάν στελλομίνους'.πρός δημοσίευσιν.

Ό μακαρίτης ήτο άνήρ Αγαθός, μειλίχιος 
τούς τρόπους καί παθ* υπερβολήν εύχαρις καϊ 
εϋθυμορ. Ήγάπα δε τά μικρά παιδία και οσάκις 
εύρίσκετο μεταξύ αύτών μεταποιείτο είς ί'ν ίξ 
αύτών.

Τ2ϊτο δε καϊ άστεΐος, πόήρι/ρ ανατολικών 
παροιμιών, τάς οποίας λίαν έπιτηδείως εφάρ
μοζε ν είς πάσαν περίστασιν. Π&σαι 8μωρ αί 
αστειότητες τον ήσαν ήΖατισμέναι μϊ χάριν.

'Ητο πιστός καϊ φρόνιμος σύζυγος, φιλό
στοργος πατήρ καϊ ειλικρινέστατος φίλος. Ή
γάπα περιπα&ώς τδ έθνορ ήμών καί δλι/ν τήν 
ζωήν αύτοΰ διήΐθΐ κηρύττων τδ Ευαγγελίαν 
τού Κυρίου ’ Ιησού Χριστού καϊ έδώ έν Λ&ή- 
ναις καί έν Θεσσαλονίκη καϊ έν Κωνσταντινου- 
πόλει με πολύν ζήλον καϊ άγάπην διά τό πνευ
ματικόν καλόν τών δμοεθνών καϊ δμομενών 
αύτού.

'H πραότης τον ήτο παροιμιώδης—τούτον 
ενεκα Οπουδήποτε καί etv έστά&η, άφήκε γλυ
κείας αναμνήσεις, είς τούτο δε συνήργει καϊ ή 
ωραία φυσιογνωμία καϊ τδ άνδρικόν τού παρά- 
Λτήματορ αύτού. Πρό πάντων δε ήτο άνήρ 
ευσεβής άγαπών τόν Κύριόν του Ιησούν Χρι
στόν καϊ τάς ψυχάς τών Ανθρώπων καϊ είργά- 
ξετο πρός όφελος αύτών.

Τήν εφημερίδα τών Παίδων ήγάπα περιπα- 
ΰώς, διότι έπίστευεν δτι ήτο κατάλληλος καϊ 
ωφέλιμος διά τά παιδιά, καϊ προσεπάδει, εί 
δυνατόν, νά τήν θέση είς τάς χεΐρας πάντων.

' Ο μακαρίτης άπήλθε τού κόσμου τούτου ίν 
τώ μέσω τής αγάπης τής οίκογενείας καϊ τών 
φίλων του έν Κωνσταντινουπόλει, προσβλη&εϊς 
ύπό. κεραυνοβόλου αποπληξίας, άφήσας σύζυγον 
καϊ μονογενή νίόν νά θρηνώσι τήν στέρησιν 
τοιούτον συζύγου καϊ πατρός,

Ή μικρά Έφ. τών Παίδων ένόνει τά δά
κρυα της μετά τών δακρύων τών αγαπητών τού
των φίλων δεόμενη ίνα δ Κύριος έπιχύση τό 
βάλσαμον τής παρηγοριάς του είς τάς τε&λιμ- 
μένας αύτών ψυχάς.

Αίωνία σου ή μνήμη, Αξιομακάριστε καί αεί
μνηστε άγαπητε άδελφε.

ΙΕΡΑ ΚΑΡΦΙΑ. 

Δέν θά ησαν περισσότερα απΰ 4 — 5 τά καρφί κ, ώά 
τών δποίων εκάρφωσαν το σώμ,α τοϋ ευλογημένου Σω
τήρης μας είς τον Σταύρον έπί τοΰ Γολγοθά, καί δμως 
ύπάρχουσιν ήδη είς διάφορα μέρη πληθϋί καρφιών, τά
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όποια οί κάτοχοι αύτών διαβεβαιοΰσιν 3τι ήσαν τά καθ
αυτό καρφιά τοϋ σταυρού τοϋ Χρίστου.

Ούτως ή Άγια Ελένη, έρ^ιψεν έν τών καρφιών 
τούτων είς τήν θάλασσαν διά να χαθησυχάση ή τρικυ
μία, άλλο δέ έτέθη είς το Βιάδημα τοΰ Κωνσταντίνου, 
βεβαιοϋται 3έ, 3τι ό αΰτοκράτωρ διέταζε νά χατασκευ- 
ασΰή & χαλινός τοϋ ίππου έζ άλλων καρφιών.

Τό σιδηροΰν διάδημα, τό όποιον έφερον οΐ βασιλείς 
τής ’Ιταλίας είχε έν τών ιερών τούτων καρφιών έν αύτώ 
καί φυλαττεται ύπό τού Μούζα.

Οί μοναχοί τοϋ Άγιου Διονυσίου έχουν έν έτερον 
είναι 5’ είς την πύλιν Νουρεμβέργην τής Γερμανίας.

’Άλλο έν τή εκκλησία τοϋ Άγιου Σταύρον έν'Ρώμη.
"Ετερον έν τή έκκλησίμ τής Αγίας Μαρίας έν 

Καμπητέλλι,
Τρία εΐς τήν εκκλησίαν της Αγίας 'Ελένης.
"Εν εΐς τήν εκκλησίαν τοϋ Άγιου Γερμανού έν Παρι- 

οίοις.
"Άλλο εις τήν έκκλησίαν τών Καρμηλιτών και άλλο 

εΐς τήν Αγίαν Σηπέλλην.
Έν Φλωρεντίμ είναι εκτεθειμένου εν καρφίον κατά 

τό ήμισυ χρυσοϋν καί κατά το ήμισυ σιδηροϋν, λέγεται 
δέ οτι ή μεταβολή τοΰ ήμίσεως εις χρυσόν έγένετο διά 
τής έγγίσεως ένός άγιου.

Δύο καρφιά εύρίσκονται εις τήν Νεάπολιν, έν εις τήν 
’Αγκώνα, ετερον εΐς τήν Βενετίαν, έτερον εΐς τό Του- 
ρΓνον καϊ άλλα άλλαχοϋ, ενώ διάφορα άλλα εκτίθενται 
είς τάς εκκλησίας, εις τάς όποιας διατηρούνται JStOt— 
σματα έκ τών καρφιών τοΰ σταυροΰ του Χρίστου I "Ολα 
δέ ταυτα γίνονται όχι πρός πνευματικόν όφελος τών 
ανθρώπων, άλλά πρός στήριζιν τής δεισιδαιμονίας καί 
αργυρολο^ίας. Είθε ταχέως τό φως τοΰ καθαρού Ευαγ
γελίου να έζοστρακίση άπό τών χριστιανικών εκκλη
σιών τά σκίτια ταϋτα μέσα τής δεισιδαιμονίας !

ata·------------

zzoiKii^y^.
— Κατά τλς γενομίνας στατιστικός, ή Κίνα περιέχει 

πληθυσμόν 582,000,000 ψυχών, ΰστις αυξάνει κατ’ϊτο; κατά 
4 τοΓ; εκατόν.

Ό Άαμ έζησεν άπό κτίσεως κόσμου 930 έτη. 'Ο Μαθου
σάλας έγεννήθη τό 087 έτος άπό κτίσεως κόσμου απίθανε δέ 
τό 1650. Επομένως συνανεστράφη μετά τοΰ ’Α8άμ 243 έτη.

Ό Σ*ΐμ έγεννήθη τό 1558 άπό κτίσεως κόσμου, έζησε 3έ 
600 ϊτη ώστε συνανεστράφη μετά τοϋ ΆΒάμ 90 έτη.

Ό Νώε έγεννήθη τό 1656 ήτοι 56 ϊτη μετά τόν θανάτον 
τοϋ Άδάμ, αλλά συνανεστράφη 595 ϊτη μετά τοΰ πατρό; του 
Λάμιχ οστις είδε καί συνανεστράφη μέ τόν Ά8αμ 126 έτηI

'Ο Αβραάμ εγεννήθη τό 1948 άπό κτίσεως κόσμου, είχεν 
επομένως 58 έτη καιρόν νά ίο η καί συναναστραφή τόν Νώε.

’Ο ’Ιακώβ έγεννήθη τό 2108 άπό κτίσεως κόσμου, έγνώ- 
ρισε δέ καί συνανεστράφη μέ τόν ’Αβραάμ 15 ϊτη, Βστις 
συνανεστράφη μέ τόν Νώ» 58, 5στις συνέζησε μέ τόν ΆΒάμ 
126 έτη.

—Οί «κώληκες τής γής τους όποιους ήμεΐς θεωροϋμεν ώς 
βλαπτικούς καί φονεΰομεν αδιακρίτως αποτελοΰσι σπουδαΓον 
μέρος εις την οικονομίαν τής φυσεως, καταβροχθίζοντες τό 
χώμα χάριν τής έν αΰτώ περιεχομένης φυτικής ύλης, τά 6έ 
περιττώματα αυτών χρησιμεΰουσι πρός λύπανσιν τοϋ έΒά- 
φους. Εκτός τούτου ανασκάπτομαι καί άπαλύνουσι τό έδα
φος καί οΰτω τό καθιστώσιν εύθετον πρός άπορρόφησιν τής 
βροχής καί Βιάλυσιν τών έν αύτώ άλάτων, καϊ όντως συν- 
τελοϋντες είς τήν ευφορίαν τής γής.Ή γή, έκτης όποιας είτε 
έξ άλλης αιτίας, είτε ύπό τοϋ ανθρώπου οί σκώληκες ήφανί- 
σθησαν χάνει τήν γονιμότητά της καϊ καθίσταται στείρα.

ΜΑΡΤΙΟΣ, 1891

Προσοχή λοιπόν μεγάλη απαιτείται εΐς την καταστροφήν τών 
σκωλήκων, ώς καί παντός άλλου ζώντο; πλάσματος τοϋ θεοϋ, 
διότι τίποτε δέν είναι περιττόν, άλλ’ ολα συντελοϋσι τό καθ’ 
έαυτα εις τόν μέγαν σκοπόν τής οικονομίας τής φύσεως.

— 'Ο Πεςραιεΰς άριθμεΓ 14 άτμομυλους έπασχολοΰντας 
500 έργάτας* 5 μεγάλα μηχανοποιεϊα έπασχολοΰντα 700 έρ- 
γάτας· 7 κλωστήρια καϊ υφαντήρια έπασχολοΰντα πλέον τών 
2,500 εργατών. 2 μεγάλα οΐνοπνευματοποιεΐα καί 11 ποτο
ποιεία* 9 εργοστάσια ζυμαρικών, ών τά 6 ατμοκίνητα* 1 
χαρτοποιεΐόν 2 ζαχαροπλαστεία καϊ χαλβαΒοποιεΓα λειτουρ- 
γοϋντα 8ι’ ατμού* 2 βυρσοδεψεία- 3 καρφοβελονοποιεΓα* 
1 έργοστάσιον υφαντουργίας, έν ω έργάζονται 5ΰ0 έργάται* 
1 τριχαπτοποιείον καί τινα άλλα πορηνελαιοποιεία, σαπωνο
ποιεία, καθεκλοποιεία, ξυλουργεία κτλ "Απαντα ταϋτα πα- 
οάγουσι προϊόντα αξίας 31,210,000 δραχμών ένασχολοϋσι 8έ 
ύπέρ τάς 4000. έργαττριων.

—ΤΑ 1890 ήσαν έν ένεργεία έν ταΐς Ήν.Π.Α. 3484 τρά- 
πεζαι μέ κυκλοφορίαν, 680 περίπου έκατομμυρίων φράγκων. 
Αί τράπεζα; αΰται έξέβωκαν 3,329 έπιταγάς κατά τό αυτό 
έτος, αξίας 57,000,000,000, φρ., περισσότερον τοϋ ήμίσεως 
τούτων έξεΒόθησαν ίν τη πόλει τής Ν, 'Υόρκης, κατόπιν έρ
χεται τό Κιχάγο, έπειτα τό Σαϊντ Λουις κλπ.

— ΒΙίρτυς πτερωτής. Έν Βικαστηρίω του Δουβλίνου 
συνέβη πρό τίνος σκηνή είς άκρον κωμική. 'Ο ίνάγων ’Αν
τώνιος Δαίβυ άπητει παρά τοϋ εναγομίνου Μούρ τήν από. 
Βοσιν παππαγάλου ο ντο; τότε είς τήν κατοχήν τοΰ Μουρ, 
κλαπίντος 3μως άπό τόν Δαίβυ, ώς έλεγεν ουτος* εις βεβαίως 
σιν Βέ του οτι τό πτηνόν άνήκεν άρχικώς εΐς τόν Δαίβυ ε- 
πρότεινεν ουτος νά προσαχθή αυτός ό ψιττακός ώς μάρτυς- 
"Οσον γελοία καϊ αν ητο ή πρότασις, ό δικαστής Βιέταξεν έν 
τουτοις νά παρουσιασθή πρό τοϋ δικαστηρίου τό πτηνόν, τό 
όποιον καί ϊφθασε μετ’ ολίγον εντός ωραίου κλωβοϋ. Ένω 8έ 
τινες ήπόρουν καϊ ήρώτων πώς θά ώρκίζετο ό πρωτοφανής 
ουτος μάρτυς, δ Δαίβυ έπλησίασε τον κλωβόν, ηγγισε τα 
χείλη του είς τά σύρματα κοϊ είπε πρός τό πτηνόν; « ”Ελα 
νά μέ φιλήσης ί * Ό ψιττακός άνερριχήθη είς τά σύρματα 
καϊ έφίλησε πράγματι τόν Δαίβυ. "Επειτα τόν έξήγαγεν ου- 
τος έκ τοϋ κλωβού καϊ στηρίζων αυτόν εις τους δακτύλους 
του ήρώτησε: «Πώς φωνάζει ό σκύλος ;» ’Αμέσως ηκουσθη 
λίαν φυσική υλακή. «Πώς φωνάζει ή γάτα;» έξηκολουθησεν 
ό Δαίβυ, καϊ τήν έρώτησιν ταύτην διεΒέχθη ώς άπάντησις 
έκ μέρους τοϋ πτηνού λεπτόν μιαούλισμα* «Είς ποιον ανή
κεις; ο «Είμαι ΐΒικός σου, φίλτατε ’Αντώνιε, καί σύ ΐΒικός 
μου», ήτο ή άπάντησις τοϋ πτηνού ήτις μάλιστα έλέχθη εις 
νόστιμον γερμανικόν δ [στίχον. "Ολοι έξεκαρΒίσθησαν, ό δέ 
δικαστής μη άμφιβάλλων πλέον μετά τήν ακρόασιν τόσον α
σφαλούς μάρτυρος, άπέδωκε τό πτηνόν είς τόν Δαίβυ. Μόλις 
εΐχεν άναγγελθή ή άπόφασις καϊ έκ τής χαρας, φαίνεται, τό 
πτηνόν ήνοιξε πάλιν τό στόμα καϊ άπένεινε πρό; τους παρόν
τα; τήν έξης έμμετρον συμβουλήν : «Τόν βίον χαρήτε, ενό. 
σφ 0 βίος ανθεί·* θά έλθφ ίσπέρα καί θά μαρανθή 1,

«Έχ τής ’Ε<ρη/ιερ/ίος. ■

ΙΕΡΟΓΡΑΦΪΚΑΙ ΕΡΟΤΒΪΕΙΣ.

1. Τίς έστησε στήλην έν τω μέσω ποταμού ;
2. Ποια προφήτες προεΐπε την καταστροφήν τή; Ίερου.

σαλήμ ;
3. Πο~ο; έκλεισε τας πύλα; τής 'Ιερουσαλήμ τό Σάββα-

τον, καί Βιατί ;

— Hote μη γελάς Βιά κανέν ποταπόν πραγμα, τό όποιον
ακούεις.

— Ποτι μή μεταχειρίζου τά πράγματα τών άλλων χωρίς
την άδειαν των.

— Ποτΐ μή γελάς ενώ άλλος τις κλαίει.
— Άτ^υριον πασαν πρωίαν νά ζητης παρά τοϋ Θεού νά

σλ συνοΒεύγι ολην τήν ήμέραν καϊ νά σέ φυλάττη 
άπό αμαρτίαν.
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