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Ίδΐ προηγουμινον φύλλον,

Έν τούτοις ό Μπαρμποΰτος, άν καΐ χορτά
τος, έτριγύριζεν όμως, θείων τήν ουράν, καί 
ζητών μερίδα, -κατά τήν Συνήθειαν τών κανών, 
δταν βλέπουν άλλους νά τρώγουν. Ό Γιαννάκης 
Αγάπα τά ζώα, καί προθύμως τώ έτεινε μίαν 
πλήρη κουταλιάν ζωμοϋ, ΐιν κατεδρόχθιάεν δ 
Μπαρμποΰτος έν £ιπμ όφθαλμοΰ, κατόπιν δέ 
δευτέραν καί τρίτην, καί ούτως δ Φουγάσσος, 
λίαν κολακευθείς καί. ένδομύχως όυγκεκινημέ- 
νος, έγέλα παταγωδώς, καϊ έόκέπτετο οτι «πο
λύ νόστιμος ήτο αύτός ό μίκρός !»

Τό αύτό έόκέπτετο βεβαίως καί ό Μπαρμπού
τι ος, έάν αΐ κινηθείς τών ώτων καΐ τής ούρας, 
δύνανται νά έκφράσωόι τοιαύτην άκέφιν. Ούτω 
δέ, έκ πρώτης δψεως, οί τρεις ούτοι, ό στρατιώ
της, ύ κύων καϊ ά άγυιόπαις, εύρέθηάαν όυν- 
δεδεμένοι διά δεσμού Αμοιβαίας όυμπαθείας.

Άλλ’ ήδη δ κράτος τοϋ τυμπάνου έκάλει τούς 
ότρατιώτας είς τδν στρατώνα.

«’Εμπρός 1 άδειαόέ μου τήν όκουτέλα 1 Καϊ 
άν σοΰ κάνμ δρεξι πάλιν αύριον, έδώ θά μας 
εύρμς στήν ίδιαν ώρα.» Αύτδς ήτον ό Αποχαι
ρετισμός τοϋ Φουγάσάου πρδς τόν Γιαννάκην, 
ένώ δ Μπαρμπάντος πριν άκολόυθήσμ τδν Κύ
ριόν του, έγλειφε δύο ή τρεις φοράς τάς χείρας 
του.

Τήν μεταμεάημβρίαν έκεΐνήν, δ Γιαννάκης 
τήν διήλθεν δπως καί τήν πρωίαν, περιπατών 
άδιακόπως καί άτενίζων είς πάσαν γωνίαν, νο- 
μίζων δτι θά εύρμ έκεϊ τήν μητέρα του. Τήν 
δέ νύκτα έκοιμήθη είς τό ύπαιθρον, ή μάλλον, 
ύπδ τήν μεγάλην πύλην τής μητροπόλεως. Δέν 
ήυοΛοιπόν παράδοξον δτι τήν έπαύριον ψάθάν
θη μεγάλην άνάγκην θερμής τροφής, καΐ έπο-

μένως, δτε άκριβώς τήν μεσημβρίαν, εύρέθη πρό 
τού άτρατώνος άναμένων τήν διανομήν τοΰ 
ζωμού. Ένεφανίόθη τέλος δ λέβης βασταζόμενος 
ύπδ δύο στρατιωτών καΐ συνοδευόμενος ύπδ 
τοΰ Φουγάσσου καί τοΰ Μπαρμπούτου.

Όταν δ κύων διέκρινε τόν Γιαννάκην είς τόν 
δμιλον τών έπαιτών, έτρεξε πρδς αύτόν, σεΐων 
τήν ούράν καί τά ώτά του, εΐς ένδειξιν φιλοφρο- 
νήόεως καΐ άγάπης. Ό Γιαννάκης άφ’ έτέρου 
άπήντηόεν είς τάς ένδείξεις ταύτας άπλούάτα- 
τα, λαμβάνων τόν Μπαρμποΰτον άπό τά ώτα, 
καί φιλών αύτόν είς τό στόμα. Ή συνενόησις 
τών δύο τούτων φίλων ήτο τελεία, δ δέ Φουγάό- 
σος κατευχαριάτημένος, έγέλα μέ δλην του τήν 
καρδίαν.

Τήν ήμέραν έκείνην δ κύων καί δ παΐς διε- 
μοιράόθησαν άμερολήπτως τό περιεχόμενον τής 
γαβάθρας, μίαν κουταλιάν ό Γιαννάκης καί μίαν 
δ Μπαρμποΰτος, μύτην μέ μύτην, ώς δύο πα
λαιοί σύντροφοι.

«Δέν μοϋ λές, μικρέ, πώς, είσαι έδώ μόνος ; 
Πώς ό’άφίνει ή μητέρα όου νά τρέχμς έτσι; 
Ξεύρεις δτι είμαι περίεργος νά μάθω τί κάνεις 
έδώ; Εϊπεν δ Φουγάσσος, δότις έκάπνιζεν έκεϊ 
πλησίον ένφ έπετήρει τήν διανομήν.— «Τώρα 
σέ μίαν στιγμή θά μιλήόωμε, καί θέλω νά μοΰ 
έξηγήόμς πώς γίνεται καί γυρίζεις έτσι;»

’Αλλ’ ή στιγμή έκείνη δέν ήλθε, διότι δ Φου
γάσσος ήναγκάσθη νά διακό'φμ τήν συνομιλίαν, 
ϊνα άπαντήόμ εΐς τάς Ερωτήσεις, ένός λοχαγού 
δστις τδν έκράτηόε μέχρις δτον ή σάλπιγξ άνε- 
κάλεσε τούς στρατιώτας είς τόν στρατώνα.

Δέν είχε καιρόν είμή νά φωνάξμ είς τόν Γιαν- 
νάκη έν εϊδει Αποχαιρετισμού.

— «Αύριο θά σέ δοΰμε βέβαια πάλιν—αΐ 
καί άπεμακρύνθη μετά τοΰ Μπαρμπούτου ένφ 
ό Γιαννάκης ήτένιζε μέ θαυμασμόν καί εύγνω- 
μοσύνην,

Τήν έπαύριον, άφοΰ έκ νέου διήλθε τήν νύ
κτα εΐς τό ύπαιθρον, δ Γιαννάκης εύρέθη κατά 
τήν συνήθη ώραν, είς τήν θύραν τού στρατώ-
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νος. Άλλ’ ώ ! τοϋ θαύματος, οϋτε Φουγάδδος 
οϋτε Μπαομποντος, ούτε κ&ν ίχνος λέδητος ! 
Ή αϋλή ήτο &νω κάτω, πλήρης έφοδίων οτρα- 
τιώται ίτρεχον έδώ «’ έκεΐ έΟπεκμένως οΰδείς 
ίσιρόοεχεν είς τούς πτωχούς πελότας οίτινες ή- 
τένιζον μελαγχολικώς πρός τήν θύραν τοϋ μα
γειρείου.Τό σύνταγμα ν’άναχωρήόμ αύθημερόν, 
εΐχε λάβει διαταγήν.

^’Ακολουθεί.)
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Πέρυσι καί έφέτος πολλά άκούομεν περί 
άνακαλύψεως τοΰ Δυτικού ημισφαιρίου ύπδ 
Κολόμβου. Άλλ’ ήτο άραγε ουτος ό πρώτος ξε. 
νος, όστις ίπάτησε τδ χώμα τής ’Αμερικής ;

Είς τδ Βρεττανικδν Μουσεΐον ύπάρχει βιβλίον 
τι όνόματι Zobedi, καθ’ δ μοναχοί Βουδδισταΐ 
ίκ Κίνας έρχόμενοι προσήγγισαν είς τά δυτικά 
παράλια τής Βορείου Αμερικής κατά τδ έτος 
432 μ. X., καί ώνόμασαν τήν νέαν ταύτην χώ
ραν Φου-σάγγ.

Μετά τινα έτη, ήτοι τδ 464, Κινέζος τις ό
νο μάτι Χοίΐ-Σίν μετά τινων συντρόφων του έξε- 
κίνησαν διά τήν νέαν γην, καί νομίζεται οτι ά- 
πεβιβάσθησαν είς τά δυτικά παράλια τοο Μεξι
κού. Ή έκθεσις του πλοΰ τοΰ Χοέϊ-Σιν κατέχω^ 
ρίσθη είς τά Χρονικά του Σινικού Κράτους.

Περί το 727 ιεραπόστολοι ’Ιρλανδοί άνεκά- 
λυψαν τήν νήσον Ισλανδίαν καί ίδρυσαν αποικίας 
έκεΐ, αϊτινες κατόρθωσαν νά διατηρηθούν έπί 
100 σχεδόν έτη, ύστερον όμως ίγκατελείφθησαν. 
Τδ 860 μ. X. ή ’Ισλανδία άνεκαλύφθη έκ νέου 
ύπο τών Σκανδιναύων, οίτινες τήν ώνόμασαν 
’Ισλανδίαν (ήτοι γην τοΰ πάγου). Δεκατέσσαρα 
δέ έτη μετά ταΰτα ΐδρύθη ή νΰν πρωτεύουσα 
’Ρεϋκίαβίκ.

’Ολίγον πέραν της ’Ισλανδίας πρός δυσμάς 
κεϊται ή Γρηνλανδία* διό καί δεν έβράδυνε νά 
ανακαλυφθώ καί αΰτη. Τοΰτο εγένετο τδ 876 μ· 
X. ύπό τίνος Σκανδιναυου όνόματι Γούννιβίορν* 
μόλις όμως τδ 983 ΐδρύθη έκεΐ αποικία μόνιμος.

Τδ 995 Βιάρνι τις άποπλεύσας έκ Νορβηγίας 
νά εΰρν) τόν πατέρα του έν Γρηνλανδίφ, παρε- 
σύρθη ΰπδ ίναντίων άνεμων καί προσήγγισεν είς 
τά παράλια τής Νέας Σκωτίας, Νέας Γης καΐ 
Ααβραδώρ, έκεΐθεν δέ παραπλέων άνήλθε μέχρι 
Γρηνλανδίας. Αύτός ήτο ό πρώτος Ευρωπαίος 
δστις εΐδε τήν Αμερικήν. Όταν δέ ίπέστρεψεν 

εΐς Νορβηγίαν, ολοι τδν έπέπληξαν διότι δέν έζ- 
ήλθε νά εξετάσν) τά νέα παράλια άπερ άνευρε, 
τάχιστα δέ κατηρτίσθη πλοιον, όπως έκπλεύση 
διά τδν σκοπόν τοϋτον, καί ύπδ τήν αρχηγίαν 
τοΰ βασιλόπαιδος Λίφ τοΰ Ευτυχούς, άνεχώρησε 

διά 'Ισλανδίας καί Γρηνλανδίας εις τήν νέαν ή
πειρον. Άπεβιβάσθησαν οί Νορβηγ,οΐ οΰτοι πρώ
τον πλησίον της νΰν Βοστώνης καί, ϊτι περαιτέρω 
πρός νότον παραπλέοντες, ίδρυσαν καί μόνιμον 
σταθμόν. 'Ονόμασαν δέ τήν χώραν V inland 
ήτοι χώραν άμπε'λων · καΐ έπανήλθον είς Γρην- 
λανδίαν με φορτίου σταφυλών καί ξυλείας. Το 
998 ό θείος τοΰ Λίφ κατέπλευσεν εΐς τήν Βίν- 
λανδ ταύτην, διεχείμασεν έκεΐ καΐ περιειργάσθη 
τον κόλπον τής Νέας Τόρκης, εδρών, καθώς 
εΐπεν, Ιν ξύλινον παράπηγμα άλλά μή ίδών οΰ- 
δαμοΰ άνθρωπον.

Το ίπόμενον έτος παρέπλευσε τά βορειότερα 
παράλιά τής Αμερικής καί ίφόνευσεν οκτώ Έ- 
σκιμώ (εντοπίους). Άλλά συγχρόνως εν τινι α
ψιμαχία έφονεύθη καί ό ίδιος κάί έτάφη οΰχί 
μακράν τής νΰν Βοστώνης. Τδ 1002 καί άλλη 
όμοια αποστολή ίπεσκέφθη τά παράλια τής Βο
ρείου ’Αμερικής άλλ’ άνευ μεγάλων αποτελεσμά
των. Τό 1007 κατέπλευσεν αυτόθι στόλος έκ 
τριών μεγάλων πλοίων ύπδ τδν Νορβηγόν θώρ- 
φινν με 140 άποίκους ίξ ’Ισλανδίας' άλλ’ άφοΰ 
έπί δύο ίτη περιειργάσθησαν διάφορα μέρη, επα
νήλθαν άπρακτοι είς Γρηνλανδίαν. Κατ’αΰτδ το 
διάστημα έγεννήθη τδ πρώτον Εύρωπαίον παι
δίον ίν τω Νέφ Κόσμφ, ό υίδς τοϋ θώρφινν, 
πρόγονος δε τοΰ διάσημου γλύπτου θώρβαλδσεν 
τής έποχής μας. ’Επίσης καί τδ 1011 άλλη α
ποστολή Νορβηγών είς έκεΐνα τά μέρη ίπανήλθεν 
άπρακτος, άφοΰ σχεδόν ίξηφανίσθησαν άλληλο- 
σφαζόμενοι οί άποικοι. Αΰτη εΐναι ή' τελευταία 
έμφάνισις Σκανδιναύων είς τήν Αμερικήν.

Ταΰτα έρανίσθημεν έκ τών Antiquitates Α- 
mericanae, συγγράμματος ίκδοθέντος ύπδ τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρίας τής Δανίας.

ι

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ-

Παροιμιώδης πλέον εΐναι ή αποτυχία ίλών τών 
μέχρι τοϋδε προσπαθειών της επιστήμης, όπως 
λύση το ζήτημα της εναερίου κίνησε ως του αν
θρώπου. Άπο τοΰ μυθολογικοί Ικάρου καί ίν- 
τεΰθεν, δλοι οί άεροναΰται, οϊτινες ίνόμισαν δτι 
έφεϋρον τρόπον τοΰ πεταν άπέτυχον, ούτως ώστε 
κατήντησε πλέον τδ πράγμα έπίσης γελοϊον ό

σον καί ή εΰρεσις τοΰ αεικινήτου. 'Εσχάτως ο 
μως εΐσήλθε τό ζήτημα τής εναερίου συγκοι
νωνίας εις ένθαρρυντικώτερον στάδιον, άφ’ ού 
οί πρωτεύοντες ίν ταϊς θετικαΐς έπιστήμαις ίν 
Γαλλίφ καί ίν Αμερική άφιεροΰσι καί συγκεν- 
τρώνουσιν ολην των τήν προσοχήν εΐς τδ ζήτημα 
τοΰτο. Τήν σήμερον τδ αερόστατου έχει καταν-
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τήσει Απαραίτητον είς πάντα τέλειον Ευρωπαϊ
κόν στρατόν, καί ή Γαλλία καθώς καί ή Γερμα
νία έχει λόχους αεροστατικούς, ών οί αξιωματικοί 
καϊ οί άνδρες άποκλειστικώς μέ τήν αεροναυτικήν 
Ασχολούνται.

'Ομοίως καΐ εΐς"τό ζήτημα τών κινητών Αερο
στάτων γίνεται μεγίστη πρόοδος, ταχέως δέ ίλ- 
πίζεται ότι καί τούτο θά ήναι λελυμίνον. Ή 
τελευταία απόπειρα εΐς τόν κλάδον τούτον έγέ- 
νετο ίκ μέρους τού καθηγητοΰ Λάγγλεύ, διευ- 
θυντου τοΰ Σμιθσωνείου ’Ινστιτούτου έν Βασιγ- 
κτώνι, δστις είναι συγγραφεύς γνωστοδ έργου 
αστρονομικής, καί ίφευρέτης τοΰ βολομέτρον 
(μηχανήματος πρός καταμέτρησιν τών ελάχιστων 
άκτίνων τής θερμότητος). Ούτος ίφεΰρεν εσχά
τως καΐ άτμοκίνητον άερόστατον, τήν περιγρα
φήν τού οποίου μεταφίρομεν εκ τίνος εγκρίτου 
’Αγγλικού περιοδικού

Τό άερόστατον τούτο έν παρόδφ είρήσθω, δέν 
είναι είμή πρότυπον (μοδέλλον). Έχει σχήμα 
ιχθύος, ή τής γνωστής πολεμικής τορπίλλης. Δια 
τού μέσου, κατά μήκος, διέρχεται κύλινδρος στε
ρεότατος (ανάλογος πρός την σπονδυλικήν στή
λην τού ιχθύος) ’εκ μίγματος χάλυβας καί Αλου
μινίου, μήκους μέν 5 μέτρων, πάχους δε 5 εκα
τοστών τοΰ μ. Πρός στερέωσιν τής σπονδυλικής 
ταύτης στήλης ύπάρχουν πλευραί (παΐδια) ίκ 
χάλυβος, αιτινες καί αΰταϊ στερεοΰνται διά δο
κών εξ αλουμινίου κατά μήκος του ιχθύος, ίνου- 
μένων δέ δλων μέ τον μεσαΐον κύλινδρον εΐς τήν 
ουρών. Ούτως άποτελεΐται σύμπλεγμα στερεότα
του, καί συνάμα έλαφρότατον, άφοΰ, ώς γνω
στόν τό άλουμίνιον εΐναι έλαφρότατον μέταλλον, 
Αί μηχαναί είναι τοποθετημέναι είς τήν κεφαλήν 
(ούτως είπεΐν) τού ιχθύος. Ζυγίζουν 60 ούγγίας 
καί αναπτύσσουν δύναμιν ένός ίππου J Οί λέβη
τες τέσσαρες τον άριθμόν εΐναι ίκ λεπτού χαλ
κού καί ζυγίζουν έκαστον περίπου 3 όκάδας· καί 
εύρίσκονται είς τό μέσον τοΰ ιχθύος. Αντί ύδα- 
τος μεταχειρίζονται μίγμα τι ύδροανθρακικοΰ ο
ξέος ευκόλως ίξατμιζομένου εις πολύ μικράν 
θερμοκρασίαν. ’Αντί ανθράκων καίεται γαζο- 
λίνα (είδος νάφθας), ύπάρχει δέ εΐς τήν ουράν 
τού ιχθύος δεξαμενή χωρούσα αρκετήν γαζολί- 
νην όπως τρέφεται τό πΰρ έπί πολλάς ώρας. Είς 
τό άκρον τής ουράς εΐναι δύο έλικες μεγάλαι, 
δυνάμενοι νά λοξευθώσιν, όπως άλλάσση διεύ- 
θυνσιν τό άερόστατον αί έλικες αύται δύνανται 
νά κάμουν 1700 στροφώς κατά λεπτόν. Υπάρ
χουν τέλος καί δύο ζεύγη πτερύγων, ήτοι μεγά
λαι ίπιμήκεις σκελετοί ίξ άπλουμυνίων ράβδων, 
κεκαλυμμένοι μέ μεταξωτόν ύφασμα. Αί πτέ
ρυγες αύται κρατούν αΐωρούμενον το άερόστατον,

όταν ίχουν κλίσιν ίπίπεδον. Δύνανται όμως νά 
λάβην κλίσιν ανωφερή ή κατοφερή, ούτως ώστε 
νά ανέρχεται ή νά κατέρχεται πρός τήν γην τό 
άερόστατον.

Ό καθηγητής Λάγγλεϋ ϊκαμεν ήδη ίπιτυχί- 
στατα πειράματα μέ μικρά πρότυπα τοΰ αερο
στάτου του, Ατινα τιθέμενα είς κίνησιν ίπέτων 
έντός τής αιθούσης τών παραδόσεων του, ώς 
φυσικά πτηνά. "Ήδη πρόκειται νά δοκιμάση τήν 
έφεύρεσίν του εΐς μεγαλείτερον μέγεθος. Άς ίδω
μεν τί θά άπογείνν) καί αύτό !
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Πλησίον είς τινα κώμην ΛΓαλιφορνιας
εύρέ&η πρό τενων έτών πηγή ΰδανορ πολύ πε
ριέργου .Το ΰδωρ τοΰτο δέν διαφέρει τοϋ κοι
νού ΰδατορ είτε κατά τήν δψιν είτε κατά τήν 
γεϋοιν, (έκτος τοϋ δτι ήτο ύλόχον αλμυρόν). 
Άλλ' 3ταν πίνητις Ολίγον έξ αύτοϋ, κατα
λαμβάνεται έντος ήμιοεέα? ώρας ύπο τελβίας 
ναρκώβεως, ώοτε νά μένη έπί άρκετάρ ώρας 
άναίαύητβς.

Είς τούς ’Ινδιάνους ή πηχή αΰτη είναι 
γνωβτή έπϊ πολλάς ήδη γενεάς. Τήν καλούν δέ 
τήν «πηγήν τοϋ ΰπνον» καϊ άναμφιβόλως 
πολλοί έξ αύτών, δταν έβαρύυ&ηβαν τήν ξωήν, 
&ά έπιον εκ τοϋ ϋδατος τούτον, "να μεταβώ- 
ΰιν είς τά Ήλΰβια κυνηγετικά πεδία, άτινα 
προβδοκ&οι μετά θάνατον.

Πολλάκις δε εύρίΰκονται πτώματα ζώων— 
δορκάδων, άλωπέκιον, καϊ πτηνών «κόμη—είς 
μικράν άπόβταδίν τής πηγής, άτινα έπιον καϊ 
δέν έπρόφ&αβαν οΐδϊ, νά Απομακρυνθούν, 
προτού τά καταλάβη ή νάρκη.

Οί γεωλόγοι ούδεν ορυκτόν άνεκάλνψαν είς 
τά μέρη έκεΐνα, 3περ νά εχη έπιρρεά&η τόσου 
παραδόξων τό ύδωρ τής πηγής ταύτης. Μέχρι 
τοϋδε δμως, καθ’όσον γνωρίξομεν, δεν έγένετο 
άκριβής χημική ανάλυοις τοϋ νδατος τούτον.

Ό δμογενής χαί φίλος κ. Μ. Άναγνωστόπουλος 8ιευ- 
βυντής τοϋ μεγάλου δημοσίου εκπαιδευτηρίου τών τυ
φλών έν Βοστώνι τών Ήνωμ. Πολιτειών, μας γράφει 
οτι μεταξύ τών ο’ικοτρόφων τοϋ καταστήματος εΐναι ηδη 
τρεις τυφλοί κωφάλαλοι, έκ γενετής πάσχοντες, ήτοι δύο 
μικρά κοράσια καί έν άγοράκι. Τί> μεγαλήτερον τών 
κορασίων ή 'Ελένη Κέλλερ εμαβεν ήδη οΰ μίνον νά 
άναγινώσκη, γράφη, σκέπτηται περί δλων τών ζητημά
των τοΰ βίου, αλλά καΐ νά δ μ ι λ ΐ)! Τά άλλα δύο παι
δάκια είναι πολΰ μικρά ακόμη αλλά καί αυτά βε
βαίως ®ά μάθουν. Εΰχόμεία άπο καρδίας επιτυχίαν.
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0 ΝΑΟΣ TOY ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Ό ναός τον Αγίου Χτεφάνον.

της Κολωνίας, -ύπό πολλών είδημό
Hfl /Λ/ι λ Λ 1 Λ. .Λ _ y Λ— “ _

Ό ιιννγΓί/Μτι-ι^^^χ * a _ a iyuawvwq, υπο ποΑΑών δΐδηιιονων 
έννηΛν κα1λ£?1Μ°υτ0ς θεω^ϊται ™ έκλεκτότατον δεϊγηϊ Γοτ-Χέθουε ™H'V0V Τ0 ηνΐσΥ/οΐ} ^τεκτονικής έν τώ κόσμω. μεγέθους της περίφημου μητροπολεως Ένεκατνιάόθη τό πρώτον κατά τό 1147Ένεκατνκίσθη τό πρώτον κατά τό 1147
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μ. X. Οΐ δύο αύτοϋ πύργοι, οΐ κατά τόν Βυζαντινόν ρυθμόν κατασκευασθέντες έπί τίίς δυτικής εισόδου, τίίς καλούμενης Γι- 
γαντίίου Ιϊύλη?, εΐναι τά λείψανα ναοϋ,κτι- σθέντος 200 έτη πρό της οικοδομής τοϋ κυρίου μέρους τοϋ παρόντος ναού· 

χύθη, ζνγίζοντα 13,571 όκάδας καί κατα- σκευασθέντα έκ τοϋ μετάλλου τών Τουρκικών κανονίων, τά όποια έκυριεύθησαν κατά τήν διάλυσιν της μεγάλης πολιορκίας της Βιέννης ύπό τών Τούρκων κατά τό έτος 1683.

Ό Χριάτός πμοδιδόμενος ύπό τοϋ ’Ιούδα.

Τό μήκος τής μητροπόλεως ταύτης είναι 106 μέτρων, τό πλάτος 62 μ., τό δέ κωδωνοστάσιον, δπερ εΐναι έργον έξοχου αρχιτεκτονικής, ήρξατο τό 1359 καί έτε- λείωσε τό 1423. Έχετ δέ ύφος 163 μ. καί φέρει τόν μέγιάτον κώδωνα, δστις ποτέ έ-

Ή θέα άπό τοϋ κωδωνοστασίου τούτου εΐναι έξαισία. Ή πόλις μέ τά άνάκτορα καΐ. τάς άλλας μεγαλοπρεπείς οικοδομάς της, ό κυανούς Δούναδις καί τά διάφορα πεδία τών μαχών τοϋ Μάρελφελδ,’Ασπερν, Βάγραμ καί Λόβαου, ένθα Λ Αύστρία έπο- 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 18932124
λέμπσε κατά τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, [ —άπαντα παρίάτανται ένώπιον τοΰ θεατού ώς ώραιότατον πανόραμα.

Ο IOTA AS ϋΡΟΑΙΑΩΝ TON XPISTON.

Ή προδοσία τοϋ ’Ιούδα, ένό'ς των δώδεκα 
μαθητών, έχει δώσει αφορμήν εΐς πολλάς ει
κασίας καΐ ούκ όλίγας συζητήσεις ώς προς τά 
ελατήρια, τά κινήσαντα αύτόν είς τοιαύτην 
βδελυράν πρδξιν. Έκ τών κυριωτέρων δέ 
γνωμών παραθέτομεν ενταύθα τάς έξής :

Τινες ένόμισαν ότι ή πράξις τοΰ 'Ιούδα 
ήτο αποτέλεσμα φρενοβλαβίας. Άλλά 
τούτο δέν φαίνεται ορθόν, διότι άπαντα τά 
περιστατικά, τά μετά τής πράξεως συνδεό
μενα, δεικνύουσιν άνθρωπον ύγιώςέχοντα τάς 
ψρένας. Ούτε πάλιν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν 
τήν συ να ίσθησιν καθήκοντος πρός 
τήν δικαιοσύνην* διότι έάν ό ’Ιούδας έγνώ- 
ριζεν ότι ό διδάσκαλός του είχε πράξει ή έ- 
μελέτα κακόν τι κατά τής πατρίδος του ή 
τής ‘Ρωμαϊκής άρχής, βεβαίως θά παρουσιά- 
ζετο έπειτα etc τήν διαδικασίαν ώς μάρτυς 
καΐ Θά άπεκάλυπτεν αΰτά, άφοΰ μάλιστα οΐ 
αρχιερείς καΐ γραμματείς έζήτουν μαρτυρίαν 
κατά τοϋ Χριστού καί μή εύρόντες ήναγκά- 
σθησαν νά προσαγάγωσι ψευδομάρτυρας. 
Έκτος τούτου ή γνώσις καΐ τοϋ έλαχίστου 
σφάλματος έκ μέρους τού Χριστού Θά συνέ- 
τεινεν είς τό νά καθησυχάση τήν συνείδησιν 
τοϋ 'Ιούδα καί νά τόν έμποδίση άπό τοΰ νά 
παρουσιάσθη έπειτα εΐς τούς αρχιερείς, νά 
ρίψη κάτω τά αργύρια καΐ νά αύτοκτονήση.

Ούτε δέον νά άποδοθή ή πραξίς του είς 
αίσθημα έκδικήσεως διά τήν έπίπληξιν, 
τήν οποίαν ελαβε παρά τοΰ Χριστού, διότι 
έθεώρησεν ώς απώλειαν τό βαρύτιμον μύρον 
μέ τό όποιον Μαρία ή Μαγδαληνή ήλειψε 
τούς πόδας τοΰ Κυρίου. Ή μετά τών αρχιε
ρέων συμφωνία τοϋ ’Ιούδα έγεινε δύο ημέρας- 
μετά τό συμβάν έκεΐνο, ούτε ήτο τοιαύτης 
σημασίας τοϋτο, ώστε νά τόν έξωθήση είς τό
σον φοβέραν πραίιν.

Ούτε πάλιν είς απλήν αισχροκέρδειαν. 
Διότι οχι μόνον ήσαν τά 3ο αργύρια (περί
που 6ο φράγκα) πολύ ευτελές ποσόν διά νά 
προδώση τόν διδάσκαλον καΐ φίλον του, άλλά 
καΐ δέν θά έπέστρεφεν έπειτα τό άργύρια εΐς 
τούς αρχιερείς τυπτόμενος ύπό τής συνειδή- 
σεως ότι παρέδωκεν αίμα άθωον, έάν μόνον 
καΐ μόνον πρός άργυρολογίαν τόν παρέοιδεν.

Ούτε τέλος είς τήν έλπίδα ότι ό Χριστός 
έμελλε νά εκτελέση θαϋμά τι διά τοΰ οποίου 
νά έλευθερωθή άπό τάς χεΐρας τών εχθρών 
τΟυ καί νά άναλάβη τήν έπίγειον* βασιλείαν, 
τήν όποιαν οΐ μαθηταί του περιέμενον.

Ή πραξις αυτή πρέπει νά άποδοθή μάλ
λον εΐς τήν συνδρομήν όλίγον έξ όλων τών 
ποικίλων ελατηρίων τούτων, έπισπευθεΐσαν καΐ 
ύπό τοϋ φόβου τής καταισχύνης, ήν θά ύπέ- 
φερεν,έάν ό Χριστός άπεκαλυπτε τά όσα έτέ- 
κταινεν ό ’Ιούδας κατ’ αύτοΰ, άφοΰ τοΰ είχε 
δώσει φανερόν νύξιν περί τούτου εΐς τό τε
λευταίου έκεΐνο δεϊπνον.

Όπως καΐ άν εχη τό πράγμα, ή ζωή καΐ τό 
τέλος τοΰ Ιούδα παραδειγματίζουν μεγάλην 
καΐ σπουδαίαν αλήθειαν, διδασκομένην ύπό 
τής Ίεράς Γραφής· ότι δηλ. πάσαι αΐ αν
θρώπινοι πράξεις καίπερ ά τ ο μ ι ·κ α ΐ καΐ 
έλευθέρως καί άνευ εξαναγκασμού ,πραττό- 
μεναι, είναι όμως κρίκοι είς τήν μεγάλην ά- 
λυσιν τών ανεξιχνίαστων βουλών τοϋ θεοΰ, 
ώστε ενώ άφ' ένός ό άνθρωπος συναισθάνεται 
ότι ένεργεϊ κατ’ ιδίαν εκλογήν καΐ βούλησιν, 
άφ’ έτέρου συντελείπρός προαγωγήν τώνσχε
δίων τοϋ Θεοϋ.

Περί τοΰ τρόπου, καθ' δν έτελεύτησεν ό 
’Ιούδας, έγράφησαν πολλά καΐ έγένοντο πολ
λά! ύποθέσεις, τό μόνον όμως βέβαιον εϊναι 
ότι ηύτοκτόνησε, κρεμαοθεΐς πρώτον καΐ κα- 
ταπεοών έπειτα έκ τής αγχόνης καΐ καταμε- 
λισθείς.

Τό παράδειγμα τοϋ ’Ιούδα μας διδάσκει 
προσέτι δτι ούδεμία έξωτερική σχέσις πρός 
τήν εκκλησίαν, ούδεμία συμμόρφωσις πρός 
τούς εξωτερικούς τύπους τής θρησκείας, ού
δεμία άπόλαυσις τών ύψίστων προνομίων της 
είναι ικανή νά σύση τόν άνθρωπον, άν μή ή 
καρδία άνακαινισθή ύπό τοΰ Πνεύματος τοΰ 
Θεοΰ. Όθεν άς μή άρκώμεθα, μηδέ έπιστη- 
ριζώμεθα είς ταϋτα, άλλ’ ας άγωνιζώμεθα νά 
άποκτήσωμεν τήν μαρτυρίαν τοϋ Άγιου 
Πνεύματος έν ταίς καρδίαις ήμων, οτι ειμεθα 
αληθή τέκνα τοϋ Θεοϋ διά πίστεως τής έν 
Χριστώ Ίησοϋ.

♦ΤΤΟΝ ΑΙΜΟΒΟΡΟΝ

"Ας μή σάς φανμ παράδοξον, 'Υπάρχει έν τη. 
Κεντρική ’Αμερική πλησίον τοϋ ίάβμοϋ τοϋ 
Παναμά, φυτόν τι, όπερ ναι μέν δένάτρώγει 
ΰάρκας, άλλά πίνει αίμα. Φύεται πάντοτε είς 
τά βαλτώδη μέρη ϋποκάτω μεγάλου τίνος δέν
δρου· έχει δέ έν ήρεμία τήν δάιν ξηρας Αμπέ
λου ή κολοκυνθιάς. "Αμα όμως το έγγίόμ τΐς^ 
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άρχίζεχ νά άνορθοϋταχ καΐ νά ότρέφεταχ κατά 
τρόπον, δπου Οέ κάμνετ νά άνατρχχχάζμς, καΐ 
ηερχπτύόόετατ μέ άπΐΰτευτον ταχύτητα τό άν~ 
τχκείμενάν, δπερ τό Λγγιόεν. Είναι δέ άδύνατον 
εϊς τόν βοτανικόν νά έξετάόμ καΐ τά μικρότατα 
φυτά τοϋ είδους τούτου, δτόττ κολλμ καΐ εΐς τό 
δέρμα καΐ δέν άποόπάτατ χωρίς νά άποόπάδχι 
ού μόνον τό δέρμα άλλά καΐ όλΐγην όάρκα άκό
μη. Ή φοβερά αϋτη ροφητικη δύναμτς ένεργεΐται 
δτ’ άπειρου άρχθμοϋ μικρών άτομάτων, ίΐτινα 
φοφωίϊι τό αίμα τοϋ συλληφθέντος θύματος, ά- 
φοϋ προηγουμένως γίνμ έκρηόις χυμοϋ, όμοχά- 
ζοντος μέ ψαρόκολλαν, χρώματος μέλανος καΐ 
έχοντος φοβερόν καΐ άνυπόφορον όάμήν, Μέ 
τόν χυμόν τοϋτον, ώς φαίνεται, άλείφεχ τό φυτόν 
τό βΰμά του, άφ’ ένός ΐνα τό καταβάλμ διά 
της δυόωδίας, άφ’ έτέρου δέ ϊνα κολλύόουν έπ’ 
αύτοΰ καλώς οΐ κλάδοι του.

Βοτανικός τις, δότις άνεζήτει ποτέ φυτά εΐς 
τινα βάλτον κατ’ έκεϊνα τά μέρη, χΐκουάε τόν 
όκύλον του νά φωνάζμ ώόεϊ πόνων. Προόδραμών 
τόν εύρεν έντετυλιγμένον είς δΐκτυον κλάδων 
καΐ φύλλων τοϋ φοβερού τούτου φυτού, μετά 
μεγάλης δέ δυσκολίας κατώρθωρε νά τόν άπαλ- 
λάξμ .Όταν έκοπτε τούς κλάδους τοϋ φυτού, 
ούτοι έότρέφοντο καϊ προόεκαλώντο εϊς τάς 
χεΐράς του, καΐ δπου τόν ύγγιζον, μόνον διά 
της άπωλείας τοϋ δέρματός του κατόρθωνε νά 
Απαλλαγή.

"Οταν έιλευθέρωόε τόν όκύλον του, εύρε τό 
δέρμα τούτου ζαρωμένον, ώόάν όταφύλιον ήμί- 
ξηρον, τό δέ δυότυχές ζώον δέν Αδύνατο νά 
Οταθμ εΐς τούς πόδας του, τόάον Ατο έξηντλη- 
μένόν. Λέγεται δέ δτι “Αγγλος τις άπεκοιμύθη 
ποτέ ύποκάτω δένδρου πληόίον μεγάλου τοιού- 
του φυτοϋ καϊ έξύπνηάεν εύρών έαυτόν έμπλεγ- 
μένον, καίμε δλας τάς προόπαθείας του, δπως 
διαάωθμ άπό τά φοβερά δεάμά του, άπέθανεν 
έξ άπορροφάάεως τοΰ αίματός του. 'Ομοίως άπώ- 
λετο καί τις κατάδικος δραπέτης, δοτις έκρύ- 
πτετο εΐς τάς βάλτους.

“Εχουν μάλιότα γίνει πειράματα ύπό τών 
βοτανικών. 'Ρίπτουν τεμάχιον ώμοϋ κρέατος, 
έως μίαν όκάν, εϊς τό φυτόν τοϋτο* τό φυτόν 
άνορθοϋται, τό περιπτύόάεται, άπορροφμ τό 
αίμα μέχρι της τελευταίας άταγόνος έντός πέν
τε λεπτών της ώρας καϊ εϊτα άφίνει τό κρέας νά 
πέόμ. Τόόον δέ άκόρεότον είναι ώΰτε καί δέκα 
όκάδας κρέατος δύναται νά άπομυζάόμ κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον* άφ’ έτέρου δύναται έπϊ μήνας 
Ολοκλήρους νά μή φάγμ τίποτε, χωρϊς νά μα- 
ρανδμ.

Οΐ έντόπιοι έννοεϊται πολύ φοβούνται τό φυ
τόν τοϋτο, τό ονομάζουν δέ «τοΰ διαβόλου τό 
κλήμα.»

....-----—J -------

— Πρός τούς μικρούς* οννδρομητάς της
ΕΦΒΜΕΡΙάΟλ ΤΔΝ IIAIWi,,

Αγαπητοί μοι μικροί φίλοι !
Μετά λύπης βεβαίως θα άκούσητε σε*ΐς, δπως μέ 

λύπην σας αναγγέλλω έγώ, την διακοπήν της έκ-

2125

δόσεως της ειλικρινούς ταύτης φίλης τών παιδίων, 
ητις έπί 26 δλα έτη έχει έπισκεφθή τακτικώς πολλάς 
έκ τών οικογενειών ού μόνον έν Έλλάδι, άλλά και 
έν Τουρκία καί είς πολλάς άλλας χώρας της γής, 
οπού είναι έγκατεστημέναι Έλληνιν.αί οικογένειαι.

Ή « Έφημ, τών Παίδων,» ώς γνωστόν, ήτο ή 
πρώτη έφημερΐς διά παιδία και ή πρώτη ή είσαγα- 
γοΰσα έν Έλλάδι τό εικονογραφημένου είδος τών 
περιοδικών καΐ οΰ μόνον ώς πρός τάς εικόνας καΐ 
τόν χάρτην έσχε την πρώτην θέσιν μεταξύ τών ει
κονογραφημένων περιοδικών, τών κατόπιν έκδοθέν- 
των, αλλά καί ώς πρός τό ποιόν της ύλης ούδέν 
τούτων δύναται νά συγκριθή μετ ’ αύτής άκόμη καΐ 
τώρα. Τούτου ένεκα έσχεν εΰρεΤαν κυκλοφορίαν.

Δυστυχώς δμως ή χρηματιστική κρίσις, ήτις μα
στίζει όλους τους κλάδους τής κοινωνίας ήμών, έ- 
πιρρέασε φυσικά καΐ τόν τύπον. Ή τιμή τοϋ χάρ
του και τών εικόνων έδιπλασιάσθη, τό δέ συνάλ
λαγμα άνήλθεν εΐς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε έδέησεν 
ή ή τιμή τής Εφημερίδας ν’ αΰξηθή, ή ή έκδοσις 
της νά διακοπή,

’Επειδή δέ δ σκοπός ήμών άρξαμένων τής δη- 
μοσιεύσεως αύτής ήτο νά θέσωμεν εΐς τάς χεΐρας 
πάντων τών παιδίων ανάγνωσμα διδακτικόν άμα 
και τερπνόν και ωφέλιμον, διά τής εύτέλους συν
δρομής τής μιας δραχμής, ή δ’ αδξησις τής τιμής 
άναλόγως τής ύπερτιμήσεως τών πραγμάτων θά 
έστέρει πολλάς έκατοντάδας τών μικρών αναγνω
στών τής εύχαριστησεως καΐ ωφελεί ας, άτινα απε- 
λάμβανον έκ τής άναγνώσεως αύτής, διά τούτο έθε- 
ωρήθη καλλίτερον νά διακοπή ή έκδοσις αυτής έπί 
τοΰ παρόντος, μέχρις ού τακτοποιηθώσι τά οικονο
μικά του “Εθνους ήμών.

Άποχαιρετών λοιπόν τούς πολυαρίθμους μικρούς 
μου φίλους, εύχομαι εΐς πάντας καί έκαστον αυ
τών υγείαν καΐ πάν έπιθυμητόν, Όσοι δέ τούτων 
δέν έχουσιν ολόκληρον τήν σειράν αυτής, δύνανται 
νά προμηθευθώσι τά σώματα όλων τών παρελθόν
των έτών, γράφοντες πρός τόν Συντάκτην αύτής 
ί’να έχωσιν οΰτω εις τήν κατοχήν αυτών μίαν ποι- 
κίλην καΐ ώραίαν εικονογραφημένη» ’Εγκυκλοπαί
δειαν, διότι τοιαΰτη πράγματι είναι ή «Έφημ. τών 
Παίδων. )>

Άλλ* ένφ άφ’ ένός διακόπτεται ή έκδοσις τής 
«Έφημ. τών Παίδων,» επαναλαμβάνεται άφ’ έτέ
ρου άπό 1ης Ίανουαρίου 1894 ή έκδοσις του κατά 
τό 1886 διακοπε'ντος «Άστέρος τής Ανατολής,» 
έφημερίδος οικογενειανικής σπουδαίας χρησιμότητος, 
εΐς τήν έπανάληψιν τής έκδόσεως τής όποιας ένδί- 
δομεν δι ’ άλλους τε λόγους καΐ δή ένεκα τών πολ- 
λαχόθεν ερχομένων παρακλήσεων κα'ι ευχών, όπως 
τό τόσον κατάλληλον έκεΐνο έδδομαδιαϊον περιοδικόν 
έπαναλάόη τάς έπισκέψεις του είς τάς οίκογενείας 
αυτών.

Ό φίλος σας
Μ. α. Καλοποθάκης.
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