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Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
('Υπο τής διαποινίδο; Μαρίας .X. Κ.)

Η ΣΦΙΓΞ.

Πλησίον τών πυραμίδων, περί τών οποίων 
είς τδ προηγούμενου ψύλλον ώμιλήσαμεν, ΐ- 
σταται ή Σφίγξ, 
τής δποίας αί ύπερ- 
μεγέθεις άναλογίαι 
γεγλυμμέναι έπί τοϋ 
βράχου άνυψοΰνται 
ύπεράνω τής Αμμώ
δους πεδιάδος, έν τή 
οποίμ κεΐται. ΓΗ 
Σφίγξ φέρει κεφαλήν 
ανθρώπου έπί σώμα- |Η^ 
τος λέοντος, χαί έξ 
5λων τών μνημείων 
τής Αΐγύπτου αύτή “ 
μόνη κρύπτε·, άπ^ 
τών ανθρώπων τ^ 
μυστήριον της αρ_ 
χής της. Οί *Αρ«βε  

ένομάζουσιν αυτήν
Άβουλλδχ, οπερ σημαίνει πατέρα το>5 τρόμον' 
τδ ύψος αύτής μετρούμενον Απδ τής κοιλίας μέ
χρι τής κεφαλής εΐναι 56.Αγγλικών ποδών, έν 
φ ή περιφέρεια τοϋ μετώπου της μόνον δπερ- 
βαίνει τους εκατόν πόδας. Μεταξύ τών έμ.- 
προσθίων ποδών αύτής κεϊται ναδς συγχρόνου 
ίσως κατασκευής, κεκαλυμμένος ύπδ τής άμ
μου, τήνοποίαν μετατοπίζων δ άνεμοςκυμαίνει 
πέριξ αύτής ώς τά κύματα τής θαλάσσης*  έντδς 
τοϋναοϋ τούτου ανευρέθη επιγραφή μνημονεόου- 

Η 3 Φ I Γ S

σα έπισζευάς γενομένας έπί τής Σφιγγδζ: ύπδ.τοϋ 
Σουφίου τοϋ κτίτορος τής πλησίον της μεγά
λης πυραμίδας’ ό βασιλεύς ουτος ,εζη ,δ.πέρ 
τάς δύω χιλιάδας έτών πρδ Χρίστου,. καί α
φού είς τήν παναρχαίαν εκείνην, ώς πρ,δς -ημώι;, 
έποχήν ή Σφίγξ ίτο τόσον .αρχαία ό\βτ.ε 

έχρειώσθη- έπίι- 
σκευής, είς ποϊον 
αρά γε χάος άρ- 
χαιότητος L μ3^ς

ί φέρει 0 χρόνος 
’ τής ,πρώτής αύ- 

τής άνιδρύσεως;
gg||l Περιγητής τ^'ς 

ταΰτα άναλογι- 
g; ζόμενος έξέφρα- 

^5 σε την έξής?ώ- 
ραίαν περί.άύ- 
τήςγνώμην. «'Τ- 
,πδ μίαν έποψιγ, 

φλέγει, ή Εφΐγξ 
όμοιάζει μδ·θεό
τητα [σταμένήν 
Αμετάβλητον £ν 

μέσω συνεχών μεταβολών, ώ? δι’ ίδίου της .θε
λήματος λίαν άδυσωπή του εις τούς παρερχομί- 
νους αιώνας.»

’Αρχαίας δυναστείας Αΐθιόπων καί Αιγυ
πτίων βασιλέων, κατακτήσεις Ελλήνων κοίί 
’Ρωμαίων, ινδάλματα Ανατολικής αυτοκρατο
ρίας Ναπολεόντων καί πλεΐστα .άλλα Τν 
διαδοχή τοϋ χρόνου συμβάντα ή Σφίγξ φϊ^ε 

παρερχόμενα ένώπιόν της μέ τούς αυτούς δζυ- 
δερκεΐς οφθαλμούς καί παοετήρησεν έξαφρενι- 
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ζόμενα.μή. τδ αύτδ σοβαρόν καί ήρεμον βλέμ
μα*·  άνβρίθμητοι γενεά ί ώπέθανον, καί ήμέΐς 
Οέλομεν άποθάνει, καί αύτδς δ ήδη την χώραν 
.τής έζουσιάζων Ίσλάμ Ιέλει έξαφανισθή, άλλ’ 
ή :Χφίγξ άγρυπνος έπί τοΰ βράχου της ίστα- 
μένη, Κύριος οίδε, μέχρι τίνος χρόνου θέλει 
παρατηρεί ίτι τά έργα νέων γενεών, διαδεχό
μενων άλλήλας έν τώ πελάγει τών αιώνων, 
ώς τά κύματα τών παλιρροίων μέ τδ αύτδ 
σταθερόν καί ήσυχον βλέμμα, μέχρις ου καί 
αύτή ύποκύψη εΐς τδ ίρισθέν ύπδ τοΰ Πλάστου 
τέλος τοΰ ήμετέρου πλανήτου.

ΑΙ ΩΡΑΙΑΙ XE1PES.

«Κυρία Μάρβιν, κυττάζατε τί χονδρά καί 
άσχημα χέρια έχει η Μαρία I» είπεν ή Μαργα
ρίτα εΐς τήν διδασκάλισσάν της, ένφ περιεπά- 
τουν ήμέραν τινά μετά τδ τέλος τών μαθη
μάτων.

«Κατά την ΐδικήν μου γνώμην. Μαργαρίτα 
μου», άπεκρίθη ή διδασκαλισσα, «αί χεΐρες τής 
Μαρίας είναι αί ώραιότεραι δλων τών κορασίων 
τής τάξεώς της».

«Τί λέγετε ! κυρία Μάρβιν, δέν βλέπετε πό- 
σον σκληραί καί κόκκιναι είναι; Πώς θά έφαί- 
νοντο, εάν ήθελε δοκιμάσει νά παίζτ) πιάνο;» 
έξεφώνησεν ή Μαργαρίτα,

Ήκ.Μάρβιντότε έλαβε τήνχεΐρα τής Μαργα
ρίτας έντδς τήςΐδικής της καί είπε. «ΝαιΜαργα
ρίτα μου, αί χεϊρέςσου είναι λευκαί καί μαλακαί 
καί πολύ κατάλληλαι διά τδ πιάνο,άλλά τεροΰν- 
ται ένδς σπουδαίου προτερήματος, τδ όποιον αί 
χεΐρες τής Μαρίας έχουν, θέλεις νά σοί τδ εϊπω; 
καλά λοιπόν*  αί χεΐρες τής Μαρίας είναι πάντοτε 
ένησχολημένάι’πλένουν πιάτα, άνάπτουν φωτιά, 
διπλώνουν ^οΰχα καί ακόμη βοηθούν είς την 
πλύσιν, ζυμόνουν, σαρδναυν, θάπτουν, διορθό- 
νουν καί πάντοτε ζητούν νά εύρωσί τι, εΐς τδ 
όποιον νά βοηθήσουν την πτωχήν καί αδύνα
τον μητέρα», ίξηκολούθησεν ή κυρία Μάρβιν, 
«καί άκομη λούουν καί ενδύουν τά μικρά παι
δία, διορθόνουν τά παιγνίδια των, εύρίσκουν 
εΰκαιρίαν διά νά κτενίσουν τήν κεφαλήν τής 
μικρδς κόρης, ητις κατάκειται ασθενής εΐς τδ 
άλλο δωμάτιον καί είναι πλήρεις καλών ερτων 
εΐς πάσαν περίστάσιν’ είδον αυτά τά χέρια 
χάϊδεύοντα τδν σκύλον καί τδν ίππον, είναι 
έτοιμα νά βοηθήσουν πάντας, δίοι έχουν α
νάγκην βοήθειας, άπδ τδ μικρόν παιδίον, τδ 
όποιον τρέχον πίπτει εΐς τόν δρόμον μέχρι τοΰ 

πτωχοϋ καί δυστυχοΰ^ ,οστις δέν δύναται νά 
σκΰψη διά νά σύναξή κάνέν κόχκαλον ή κομ- 
μάτιόν τίνος.

«Ποτέ πλέον δέν θά μοι φαίνωνται άσχημα, 
κ. Μάρβιν».

«Χαίρω διά τοΰτο Μαργαρίτα άλλά πρέπει 
νά σάς εϊπω ότι τδ μεγαλείτερον των κάλλος 
είναι, δτι δλας ταύτας τάς υπηρεσίας των κά- 
μνουν προθύμως πρδς χάριν ’Εκείνου,τοΰ οποίου 
αί χεΐρες έπληγώθησαν ύπέρ ήμών τών άν- 
θρώπων».

Η ΜΙΚΡΑ Ν1ΦΑ2-

Μίαν ημέραν πυκνή χιών έπιπτε καί τά παι
δία είχον στενοχωρηθή παίζοντα έντδς τής 
οικίας, άλλά δέν είμπόρουν νά έίςέλθωσιν εξω 
καί νά παίζωσιν είς τδ χιόνι,καθώς έπεδύμουν, 
διότι μόλις είχον άναλάβει άπδ τήν υλεριν*  ή 
καλή όμως αδελφή των Φανή,θέσασα κατά μέ
ρος τδ βιβλίον’ της, έπρότεινε νά διηγηθή εΐς 
αύτά μίαν ιστορίαν.

«Διηγήσου μας περί τής χιόνος,» είπεν 0 μι
κρός Έδουάρδος, ριφθείς έπι τών γονάτων της’ 
καΐ τώ όντι τής Φανής τδ διήγημα ητο περί 
μιας νιφάδας χιόνος ώς έζής. «Δέν επιθυμώ νά 
πέσω κάτω είς τήν γήν,»ελεγέ ποτέ μικρά τις 
νιφάς χιόνος.

«’Αλλά πρέπει νά πέσής,»τής είπεν δ άνεμος, 
«διότι ό θεός σέ αποστέλλει έκεΐ.»

Ούτως έν φ ή μικρά νιφάς έπέτα εδώ καί έ
κεΐ, έπί τέλους ήναγκάσθη νά καταπέσνι έπί 
τής γής.

«’Ώ ! είναι εύχαρις·ότερον έδώ,παρ’δσον ΐνό- 
μιζον, «είπεν ή νιφάς, ίδοΰσα τήν πτιλώδη λευ
κότητα τών άγρών, άλλά δέν θέλω νά έμβω 
έντδς τών χωμάτων»,

«Πρέπει νά ύπάγης καί έκεΐ,» άπεκρίθη μία 
ηλιακή άκτίς, «διότι ό Θεός σέ άποςέλλει καί 
δέν ποέπει νά παρακόυσες’ «ούτως ή μικρά νι
φάς είσδύσασα έκάθισεν ύπδ τάς £ίζας ένδς ω

ραίου κρίνου.
«’λ! έδώ είναι άναπαυτικωτάτη κατοικία,» 

είπεν ή νιφάς, «επιθυμώ περισσότερον νά κοι
μηθώ, παρά νά έλκυσθώ είς τδν κορμόν τοΰ 
κρίνου».

«Άλλά χρεωστεΐς νά έμβής καί είς τδν κορ- 
κδν τοΰ κρίνου,»είπεν ή βροχή’«διότι οΰτω σέ 
ποοστάζει ό θε;ς.»

"Οταν ή νιφάς άνέβη ώς νοτϊς διά τοϋ κορ- 
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μΰΰ τοΰ φυτού' καί ευ£$)η·ξπί τά εύώδη ιτέτά· 
λα τοΰ άνθους τοΰ κρΚ’όϋ ?φώναξεν,

«*Ω,  τί ώραιότης! Ουδέποτε έπιθυμώ ν’ Α- 
φήσω τήν ώραίαν ταύτην θέσιν.»

«Ναι, «είπεν ή δρόσος, «Αλλ’ό ήλιος θέλει σέ 
Αναβιβάσει πάλιν δψηλά εις τά νέφη, όταν τδ 
κρίνον μαρανθή’ διότι ό Θεός διατάσσει νά ύ- 
πάγης έκεΐ.»

Τότε ή μικρά νιφάς έξατμισθεΐσα αίφνης εύ- 
ρέθη είς τδ ουράνιον τόξον, τοΰ οποίου τήν 
μεγαλοπρέπειαν βλέπουσα Ανέκραξεν, ,-χ

«"Ω 1 έδώ είναι ή ώραιοτάτη θέσις πασών. »
«Καί δέν ένόησες Ακόμη,»ήρώτησεν δ ήλιος, 

«δτι πάντοτε τδ κάλλιστον είναι νά πηγαίνη; 
Ακριβώς έκεΐ, δπου δ Θεδς σε Αποστέλλει καί 
νά ήσαι, δπου τδ θέλημά του σέ θέτει;»

’Εννοώ τώρα, είπεν ή νιφάς, Αλλά δέν έσκε- 
πτόμην όδτω καί πρίτερον.

Τότε τδ μικρότερου παιδίον είπεν είς τήν 
Φανήν*  '.

«Χιόνι δεν υπάρχει οΰ τε είς τδ κρίνον, 
ούτε είς τδ ούράνιον τόξον, τδ διήγημά σου 
είναι Ανόητον».

«’Όχι δέν είναι χιόνι, Αλλ’είναι νοτίς, ή ό
ποια κάμνει τδ χιόνι, καί τδν εύώδη χυμόν τών 
Ανθέων καί τά χρώματα τής ΐριδος».

Τδ μικρδν παιδίον δέν είχε.δυνηθή νά έν- 
νοήση τήν Αλληγοπκήν έννοιαν τοΰ διη
γήματος, Αλλ’ ή Έσθήρ ούσα όλίγόν τι μι- 
κροτέρα τής Φανής είπεν, « έγώ - ένόη- 
σα τήν διήγησιν*  ή μικρά νιφάς έπήγαινε 
ακριβώς οπού δ Θεός έδείκνυεν, δτι θέλει’ η
μείς δέν έμπιστευόμεθα είς τδν θεδν, κά 
μνομεν δτι θέλόμεν καί πηγαίνομεν δπου 
έπιθυμοΰμεν, ένίοτε μάλιστα εναντίον τοΰ λό
γου τοΰ θεοΰ καί τοιουτοτρόπως δέν ευρίσκο- 
μεν έκαστον πράγμα τοϋθεοϋ ύρθδν καί καλόν, 
καθώς εκαμεν ή μικρά νιφάς.»

«Δέν μάς Εδειξες Φανή, ότι θά ήμεθα εύτυ- 
χεΐς, εάν ύπακούωμεν, είς τδν Θεόν;» ήρώτη- 
σεν δ ’Εδουάρδος, «Αλλά αύτδ δέν με φαίνεται 
σωστδν, διότι έγώ ύπακουω είς τδν Θεδν, όταν 
πείθωμαι εις τήν μητέρα καί κάθημαι είς τδ 
σπήτι, όταν μοί λέγη νά μή εβγω Εξω είς τδ 
χιόνι, άλλά δέν είμαι εύχαριστημένος, ούτε εύ- 
τυχής»..

I Καί περί τδ εσπερινόν λυκόφως, δτε ή 
μήτηρτου άπεκοίμιζετδ νήπιον καΐ ή Φανή ή- 
τοίμαζε τδ δεΐπνρν δ Εδουάρδος ύπεξέφυγεν 
Απδ τήν οικίαν καί εβρεξε τούς πόδας του παί- 
ζων μέ τδ χιόνι, καί τήν νύκτα ε’κείνην ήρχίσε 

—.----------------------------  

νά έχη πϋρετδν καί'πόνον εΐς τδν, ίνό- 
μισεν,· δτι ητο δυστυχής καί ή ι^ΐκρία τής 
Απείθειας τοΰ έπρόσθετε μεγάλείτε^ίον πόνον,- 
άφοΰ δέ κακώς Εχων άπεκοιμ.ήθη τοΰ έφάνη είς 

τδν άνειρον ή μικρά νιφάς έπιπετώσα 
γουσα είς αύτδν «πήγαινε Ακριβώς έκεΐ,,μίίΑου 
«σέ στέλλει 6 θεδς, μένε όπου δ Θεδς σε θέτει, 
«καί κάμνε πάντοτε ο,τι δ θεδς σε προστάζει 
«καί θά ήσαι εύτυχής».

Ο ΒΩΜΟΣ ΤΟΤ ΟΥΡΑΝΟΫ ' 

Έν Ποκίνφ τή; Κίνε;.

Οί Σίναι είναι εθνοςείδωλολατρών. "Εκαστον 
Επάγγελμα και έκαστη Ασχολία μεταξύ των 
έχει τδν ίδιον αύτής προστάτην θεδν. Τδ δέ 
σύστημα τοΰτο Απδ Ελάχιστων αρχών ηύξήθη 
καί έξετάθη τοσοΰτον, ώστε ήδη κατεκάλυψεν 
ολόκληρον τδ πρόσωπον τής χώρας'.δθεν Εκα
τομμύρια ανθρώπων ζώσιν έκ τής κατασκευής 
καί τοΰ εμπορίου τών ειδώλων, παρασκέυάζον
τε; Αντικείμενα μέλλοντα . νά χρησιμ.εύσωσιν 
είς τήν λατρείαν τών ειδώλων, κάί υπηρετούν-' 
τες έν τοΐς ναοΐς ώς. ιερείς^ διάκονοι και δοΰ- 
λοι. Λέγεται δέ δτι 1,000,000,000 φράγκων 
δαπανώντε.ι κατ’ έτος είς τάς (όρτάς καί τήν 

. δημοσίαν λατρείαν τών είδώλων τούτων. .Παν:.. 
ταχοϋ βλέπει τις καί Αναγνωρίζει είδωλά Λ 
δε λαδς είναι τοσοΰτον συμβιβαστικός, ώστε 
Αν καί δπάρχη μεγάλη διαφορά μεταξύ τών 
τριών θρησκειών τή; χώρας, και κατά τά φαι
νόμενα αί Απαιτήσεις καί ή λατρεία τής μι4ς 
άντιστρατεύονται πρδς τάς τών άλλων, λα-, 
τρεύουσιν έν τούτοις κατά τήν μίαν ή τήν άλ
λην αδιαφόρως, όπως κατά τάς περιστάσεις 
είναι εύαρεστότερον καί καταλληλότερον είς 
αύτυύς. 'Ο δέ ίερεύς τοΰ Βούδα μετ’ ίσης προ
θυμίας περιποιείται καί λειτουργεί πρδς τούς 
όπαδούς τοΰ Κομ,φυκίου καί τοΰ Τάου ώς καί 
ποδς τούς ίδιους αυτοΰ Ακολούθους.

Ή θρησκεία τοΰ κράτους έν Κίνσγ είναι δ 
Κομφυκιανισμδς’ αύτδν άκολουθοΰσιν δ βασι
λεύς, οί εΰγενεϊ;, οί λόγιοι καί άλλοι δεικνύον- 
τες μεγάλην περιφρόνησιν πρδς τά άλλα συ
στήματα, Αλλά καί έλάχιστον σεβασμόν πρδς 
τδ {δικόν των.

’Εν Πέκίνω εύρίσκεται ί διάσημος ναός τοΰ 
ούρανοΰ,δπου ό αύτοκράτωρ άπαζ τοΰ Ετους μετά 
τινας ημέρας νηστείας καί προετοιμασίας Απέρ
χεται ώς προσκυνητής. Ό ναδς οδτος κείται έπί
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|| τριών πβχννΐών δΦωμάτωντών ίποίωνέκα- 
||ί στον εϊίιμτ^δέκαν ποδών τδ δψος, καί ειναιπρ- 
|: «τήν·.. διά ; eitpgf; μαρμάρινων βαθμίδών. Τσ 

σχίρΒίτιπ^ςκοτέκαδόμ'ίς-'εΚαι κυκλοείδές; χαί κα- 
1 λύπτεται υπδ τριών βάλων;δίά"κττρίνων κερά- 
λμιίδώ» έστρωμένων μετά- μίας ζεχρυσωμένης- 

• σφαίράς.· έπί τής κορυφής τοΰ κεντρικού θδλόυ/ 
Περίφράττεται δέ δ όλος ναός υπό τοίχου δρ*  
κετώ» μιλίων τήν περιφέρειαν.-’Επί τής κυρίας; 

όείβόδου υπάρχει πίναξ μέ τήν έπιγραφήν «Ί9 
ί.^αδς· τον ’Τετερτάτοιι *̂pjforri)c». μ I 

; τήνπερί^ασιν ταιίτήν,κάί έν τώ ναώ τούτφ δέν ■ 
, λαμβάνουσι μέρος ποτέ^Οπως: υπάρχει λεϊςμό- 
! νος ναός τού ουρανού ,ουτώς εις μένος άνθρωπος, 
,$ αύτοκράτωρ,δύνατατ νά λατρεύή έν αύτώ» Έν 
; τώ ναώδέ τούτω ούδέν εϊδωλον' εύρίσ.κετάιοδτε 
'επετράπη ποτέ ή είσοδος τδιούτου είς αυτόν.

'’Οσον δήποτε· όμως αρχαίος καί αν εί
ναι 6 τρόπος ουτος τής λατρείας (καί Α
νάγεται ; είς' τήν Αρχαιότάτην ιστορίαν. τΌΰ . 
λαού) οίδεμίαν έπιρροήν φαίνεται δτι έξ ασκεί; 
έπί τού τρόπου τής σκέψεως’καί τής λατρείας

Άφώ δμΰτοκράτώρ παρουσιασθή καΐ καθίσή, 
άατά ττιν έπίσημον τελετήν τής προσκυνήσεως 
ά,δτού,φιετακόμισθώσι δέ καί τά θύματά έκ τών 
Σφαγείων προσέρχεται ενώπιον τοΰ μεγάλου βω
μού κάί. προσφέρει., τάς θυσίας είς τδν Ύπέρ- 
ΐτατόν (*Α'ρχρντα*  έπειτα πορεύεται πρδς μίαν 
τράπεζαν μαρμαρίνην, κειμένήν μετά δύο όμοί- 
μϊν τραπεζών έπί μαρμάρινου ύψώματος, καί έ- 
νώπιον,αύτής Αποτείνει τάς δεήσεις του πρδς 
τον,Θεόν. ’Αν καί περικυκλωμένος ύπδ τών Α
νώτατων υπουργών κάί υπαλλήλων τού κρά
τους, έν τουτοις άύτδς μόγος πρέπει ν’άσχοληθή 
χΐί τήν λατρείαν, Ουτοι δέ ώς καί δ όχλος κ«τά-

(t.w ■ ιι.,·.ι ui ι Λ·. . — , ·»^^.ΐ7Γτί'.ιμ.Ιίν,?.^,.κπι

"Ο Ν«ΐς τοΰ Ύπερτάτον'Άρχοντος έν Πιζίνω.

τού λαού. Έν αύτω δέν εχουτιν ουτοι μερίδα, 
:Τδ Ύπίρτατον ’Όν δέν λατρεύεται έν Κίνα, ή 
ένότης καί αί τελειότητες αύτοΰ δέν Αναγνω
ρίζονται, θεοί' καί Κύριοι ύπάρχΟυσιν άφθονοι 
καί είς αύτοδς αποδίδεται πάσα λατρεία.

/Η Κίνα έχει Ανάγκην, καί δύνατάι νά άνα- 
γεννηθή μόνον διά τής Ευαγγελικής άληθέίας' 
καί τών Χριαστινικών Αρχών. Τά ίδια αυτής 
είδώλολατρικά,· καί πραγματιάώς άθεα συτή- 
ματα δέν δύναντάΐ νά άνυψώσώσι καί Αναμορ- 

φώσωσεν αύτήν. ΓΗ Αλήθεια θά σΟνεπιφέρτρ' 
νέαν εκπολιτιστικήν δύναμιν καί θά συνοόευΟή 
ύπό έκπολιτιστικών παραγόντων, τών όποίων

.^'^τππ,ΐίΐ.αι^
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?χει χ'ρέίαϊ»' ί Κίνα. ΒΓ; ταΰτα· πρέπει- νά ί£9· 
τήν έλπίδά τής. ·

Η ΘΥΓΑτΗΡ.
Ύπάρχουσιν έν τω κόσμω καΐ άλλοι θερά

ποντες της αγάπης πολύ πλέον περίβλεπτοι 
παρά μίαν καλάν θυγατέρα, άλλ’ όμως ούδεΐς 

πλήν αύτής υπάρχει, εντδς τοΰ δπόίού κατοι
κεί τρυφερότερου καί γλυκύτερου πνεύμα, καΐ 

κόσμημα τών έν cop® φϊλσξενίάς :ο&ε£^’Χα1φ£· 
λων, ήίσχ'ύς-'είς· τάς άσθεύέΐάςτώ'ν^Κΐ^ή'αίΐέά· 

δλωνέκείυών τών άναμ.Ομήτων κάΐ- άνώνύμών 
π ράξ ε ώ ν' τής , ά ί δ π όΐά ι1 έίνάϊ τό 6 ο ν·' έδχ'άρϊ στοί 
εις· τούς γονείς,όσον εΐναι φυτικάζάπρομε-λέτή'' 
τόί καΐ έκφράάτιήά τέαμή'-ρΐά1 τής'άγάπής ΐήΐί'Η-ΆΑϊϊόΐΕϊΧ (ΐίίΥόο^.

Δικαστής' τις φιλάργυρος, 5 όποιος' ή'γάάία 
πολύ τά δώρά καθήμένος είς τήν' οικίαν του

πρδς' τδν δπ'όΐον ή ένθερμός εύγνώμ ο σόνη της 
ί καρδιάς.τόσον πρ'οθύμως άνταποκρίνεται.

fH καλά θυ'γάτη’ρ είναι τδ μόνιμον καΐ γλυ- 
; κύ φ'ώς τής οίκ’ίας τόΰ πατρός της', η χάρις- καΐ 
, γλύκότης αυτής ε&ρίσκουσι την' θέσιν των είς 
ί. την ευάρεστου επιρροήν, την οποίαν αυτή· έξασ- 
' κέΐ’έπϊ τοϋ πατρός καΐτήςμητρλί; οϊτιύες ού- 
δέμ'ίαν σχεδόν γνωρίζουσί φροντίδα, την όποι
αν ή φωνήτης δένκάμνει νά λησμονώσιν,ή 
βάρος, τδ όποιον νά μή δύναται τδ μειδίαμά 
-ΐης νά έλάφρύν^, ή καλή θυγάτηρ είναι τδ 

έλογάρϊαζε πόσα χρήματα'· έμελλε νά συνάξγι 
άπδ τάς άδικους κρίσεις του-* Άλλ’ έν ώ ήάύ- 
χώς έμελέτα τά σχέδιά του, μίά γυνή πτώχή 
μεν, άλλά πολύ σεμνή ύπηγε καΐ ίκρ'ουσε τήν 
θύραν τής οικίας του' ή θόρά 'μετ’ ολίγον ήνοί- 
χθή καΐ ή γυνή έπαρουσιάσθή έμπροσθεν τοΰ 
δικαστόϋ. «Τί ζητείς καλή μου ;» τήν ήρωτη- 
σεν έκεΐνός κάΐ ύποπτεό'σάς άπδ το σχήμα τής 
πριν τοΰ άποκριβηρ ειπεν δ ϊδίσς, «Ά ΐ φιλο
ξενίαν ζητείς;» δέν έχώ τόπον είς τήν οικίαν 
μου,· ούτε κάιρδν διά τοΰτο*« ’Ό^δικα^ά 
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μθυ,» εϊπεν ή γυνή, «δέν επιθυμώ νά σέ ενο
χλήσω είς τήν οίκίαν σου, άλλά παρακαλώ νά 
μοι έπιτρέψ^ς νά διαμείνω όλίγας εσπέρας εΐς 
τήν αίθουσαν τού δικαστηρίου, ή ίποία είναι 
κενή,και. . . »Έδώ ό δικας-ής διέκοψε τήν ομι
λίαν της καί τήν ήρώτησε’ «πώς ονομάζεσαι 
καλή μου;» «’Ονομάζομαι άπεκρίθη ή γυνή, 

«Φύγε,» τής λέγει τότε ώργισμέ- 
νος, «νά.μή φωνάξω τδ ψεύδος καί κακήν κα
κώς σέ Εκβάλω άπ’ εδώ’» « ’α! χωρίς αιτίαν 
μέ διώκεις;» εϊπεν ή ’Αλήθεια, «άλλά μάθε, 
δτι θά έλθ? καί ή ίδική μου σειρά’ διότι 
έγώ,» εϊπε μέ τόνον, «είμαι θυγάτηρ τοΰ 
Χρόνου καί Επιτυγχάνω τά πάντα παοά τοΰ 
γέροντος πατρός μου,δστις άργεΐ μέν, άλλά 
ποτέ δέν μοι άρνεϊται νά μέ παρουσίαση εΐς 
τδν κόσμον έπισημοτέραν τού ψεύδους.»

Η ΑΛΑΖΟΝΪΑ.
«Τί είναι, πάτερ μου,» ήρώτησε μίαν φοράν 

παιδίον τδν πατέρα του, «ή άλαζονία; διότι 
πολλάκις ήκουσα τήν λέξιν καί δέν Ενόησα. »— 
«’Αλαζονία, παιδί ριου,» εϊπεν 6 πατήρ, «είναι 
τδ κάκιστον Ελάττωμα τδν άνθρώπων..»—- 
«Χειρότερον άπδ τήν κλοπήν καί άπδ τδ ψεύ
δος ; δέν πιστεύω,» είπε τδπαιδίον.— «Πολύ 
χειρότερον,» άπεκρίθη μέ σοβαρότητα ί πατήρ*  
«διότι δστις κλέπτει, ή ψεύδεται βλάπτει συ
νήθως μόνον τούς άλλους, τδν έχυτόν του δέ 
συχνάκις φαίνεται, δτι τδν ωφελεί, ενώ δ άλα- 
ζών άνθρωπος και τούς άλλους βλάπτει καί αύ- 
τδς γίνεται γελοίος, χάνει τήν ύπόληψίν του 
καί πολλάκις καταστρέφει καί τήν ζωήν του.» 
«Τώραπολύπεριεγότερος γίνομαι, »«ϊπετδπαι- 
δίον, «νά μάθω, τί είναι άλαζονίά:»—«(Ο ά- 
δελφδς σου Ίοϋστος,» άπεκρίθή-δ πατήρ, «δέν 
έσπούδασε τήν ναυτικήν τέχνην,' καί όμως ε
πιθυμεί νά λάβφ θέσιν κυβερνήτου φανταζόμε- 
νος, οτι είναι ίκανδς είς τδ έργον τοϋτο, προσ
παθώ? δέ.νά καταπείση είς τήν ιδέαν του ένα 
ίδιοκτήτηνπλοίοίν,έάνδένκατωρθώση τδν σκο
πόν του, θά δοκιμάση πολλήν θλίψιν, έάν δέ 
τδν καταπείσιρ και λάβη τήν θέσιν κυβερνήτου, 
είς καιρδν τρικυμίας καί τούς έπιβάτας θέλει 
πνίξει, καϊ τδν ίδιοκτήτηνίθέλει ζημιώσει, καί 
τδν εαυτόν του άδίκως θέλει καταστρέψει*  
παρόμοια συμβαίνουν καί είς τά άλλα έργα,είς 
τά όποια οί Αλαζόνες γίνονται άρχηγοί.»— 
«’Εννοώ τώρα, πάτερ μου, δτι τώ δντι-τή άλα- 
ζονία είναι τδ χειρότερον Ελάττωμα διότι

κάμνέι τδν- άνθρωπον νά νομίζη, ‘δτι γνωρίζει 
καί Εκείνο, τδ όποιον δέν γνωρίζει.—Προσπά
θησε λοιπδν, συ,» ’εϊπεν 3 πατήρ, «νά γίνγς 
ίκανος είς τδ Επάγγελμα, τδ όποιον θά καμ- 
ννις καί ποτέ μή θελήσης νά φαίνεσαι άξιος, 
είς 2,τι δεν θά-είσαι.» . ...

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ.

Αυτή ή είκών παριστΐί συμβάν τι, τήν άφή- 
γησιν τοϋ 3ποιου θά εΰρητε εΐςτήν Αγίαν Γρα
φήν. (Γεν. KB'. 1 —14) ώς Εξής. «Μετά δέ τά 
πράγματα ταύτα—δηλ. όταν ό Ισαάκ ήτο ώς 
είκοσι πέντε έτών τήν ήλικίαν—ό Θεδς έδοκίμα 
σε.τδν Αβραάμ' όδέ εϊπεν, ίδού έγώ. Καί είπε, 
Λάβε τώρα τδν υίόν σού τδν μονογενή, τδν ό
ποιον ήγάπησας, τδν Ίσαά··, καί ύπαγε εΐς 
τδν τόπον Μόριά, καί πρόσφερε αύτδν εκεί είς 
δλοκαύτωμα, Επί ένδς- τών δρέων, τδ όποιον 
θέλω σοϊ εϊπει. Σηκωθείς δέ ό Άβράάμ. Ενω
ρίς τδ πρωί, έσαμάρωσε τήν όνον αύτοΰ, καί 
έλαβε μ.εθ’ εαυτού δύο έκ τών δούλων αυτού, 
καί ’Ισαάκ τδν υίδν αυτού’ καί σχίσας ξύλα 
δ'ά τήν όλοκαύτωσιν, Εσηκώθη καί ύπήγεν 
είς τδν τόπον, τδν οποίον είπε προς αύτδν ό 
Θεός. Τήν δέ τρίτην ήμέραν υψώσας ό Αβρα
άμ τούς οφθαλμούς αυτού είδε τδν τόπον μα- 
κρόθεν. Κάί εϊπεν 0 Αβραάμ, προς τούς δούλους 
αύτοΰ, σείς καθίσατε αύτοΰ μετά τής όνου’ 
έγώ δέ καί τδ παιδάριον θέλομεν υπάγει έως 
εκεί’ καί άφοΰ προσκυνήσωμεν, θέλομεν έπι- 
στρέψει πρδς Εσάς. Καί λαβών ό 'Αβραάμ τά 
ξύλα τής δλοκαυτώσεως, έπέθεσεν έπί τδν ’Ι
σαάκ τδν υίδν αύτοΰ, καί Ελαβεν είς τήν χεί- 
ρα αύτοΰ τδ πύρ, καϊ τήν μάχαιραν καί υπή
γαν οί δύο όμοΰ. Τότε έλάλησεν δ Ισαάκ πρδς 
’Αβραάμ τδν πατέρα αυτού, καί είπε, Πάτερ 
μου. Ό δέ εϊπεν*  Ιδού έγώ, τέκνον μου. Καϊ 
εϊπεν δ Ισαάκ’ ’ΐδού τδ πΰρ καί τά ξύλα, άλλά 
πού τδ πρόβατον διά τήν όλοκαύτωσιν; Καί 
εϊπεν δ ’Αβραάμ*  δ θεδς, τέκνον μου, θέλει 
προβλέψει είς έαυτδν τδ πρόβατον διά τήν 
όλοκαύτωσιν. Καί έπορεύοντο οι δυο όμού. ’Α
φού .δέίφθασαν είς τδν τόπον, τδν όποιον είπε 
πρδς αύτδν δ Θεδς ωκοδόμησεν Εκεί δ Αβραάμ 
τδ θυσιαστήριον, καί διέθεσε τά ξύλα, καί 
δέσας τδν ’Ισαάκ τδν υίδν αύτοΰ εβαλεν -αύ
τδν έπί τδ θυσιαστήριον Επάνω τών ξύλων, 
καϊ έκτείνας 5 Αβραάμ τήν χεϊρά αύτοΰ, έ
λαβε τήν μάχαιραν διά νά σφάξ^ τδν υίδν 

■ti ι,Λ !'
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αύτοΰ. *Αγγελος  δέ Κυρίου έφώνησε πρδς αό- 
τδν έκ τοϋ ούρανοΰ, καί εϊπεν, Αβραάμ, ’Α
βραάμ. Ό δέ εϊπεν' Ιδού έγώ. Καϊ είπε*  Μή 
ΐπιβάλγς τήν χεϊρά σου έπί τδ παιδαρίου, καί 
μή πράξής είςαύτδ μηδέν' διότι τώρα έγνώ- 
ρισα, δτι σύ φοβΐϊσαι τον Θεόν, έπειδή δέν έ-

■ Ό και ί Ίσ»ίχ,

λυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή δι’ έμέ. 

Καί ύψώσας δ ’Αβραάμ τούς δφθαλμούς αύτοΰ 
είδε' καί ιδού κριός όπισθεν αύτοΰ, κρατούμε
νος άπδ τών κεράτων αύτοΰ είς φυτδν πυζνό- 
κλαδον*  καί έλθών δ ’Αβραάμ, ελαβε τον κριόν 
καί προσέφερεν αύτδν είς ολοκαύτωμα άντί 
τοΰ υίοΰ αύτοΰ. Καϊ έκάλεσεν ο Αβραάμ τδ 
όνομα τοΰ τόπου εκείνου Ίεοβά-ίρέ' δ Κύριος 
θέλει προβλέπει.

Ο ΒΑΚΧΟΣ Η ΔΙΟΝίΣΟΣ·

Ό Βάκχος, οστις και Διόνυσος λέγεται, ήτο 
υίδς του Διδς καϊ τής Σεμέλης τής θυγατρδς 
τοΰ Κάδμου. Ή Σεμέλη κατά δολίαυ συμβου
λήν τής "Ηρας παρεκάλεσέ ποτέ τδν Δίά νά 
έλθη πρδς αύτήν έν ολη τή θεϊκή αύτοΰ δυ
νάμει καί μεγαλοπρεπείς. Ό Ζεύς μή δυνά- 
μένος ν’ άπυφύγη τήν αΐτησιν τής Σεμέλης 
διά τδν όρκον, τδν δποΐον έδωκε, καταβας 
μετά βροντών καϊ αστραπών ζατέφλεζεν αύτήν 
καϊ άπαντα τδν οϊκόν της. ’Επειδή δέ ήτο 
ενκυος 7 μηνών, ί Ζεύς έλαβε τδ βρέφος καϊ τδ 
έδεσε περί τδν μηρδν αύτοΰ ζαϊμετά δύο μήνας 

έ^αγαγών τδν Διόνυσον, παρέδωκεν είς τδν 
Έρμήν, όατις τδν εφερεν είς τάς Νύμφας, αϊ- 
τινες ήσαν έν Ίνδίαις έν τή πόλει Νύσα, εξ ής 
φαίνεται ώνομ.άσθη δ Βάκχος Διόνυσος, ώς έκ 
τοΰ Διδς γεννηθείς και έν τήΝύσνι άνατραφείς.

Ό Διόνυσος άνετράφη ύπδ τοΰ σοφού Σιλη- 
νοϋ, τδν δποΐον εϊχε πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ είς 
τάς. έκστρατείας του. Άνδρωθεϊς δέ περι- 
ήλθεν όλους τούς τόπους μέχρι τών άπω- 
τάτων ’Ινδιών διδάσκων τούς λαούς τήν αμπε
λουργίαν, τήν κατασκευήν τοΰ οίνου καϊ άλλας 
ώφελίμους τέχνας. *0  Διόνυσος υπήρϊεν αρε
στός πολεμιστής καί άνδρείως έπολέμησε κατά 
τών Τιτάνων ύπέρ τοΰ Διδς, τοΰ πατρός του. 
Οί στρατιώται, οΰς μεθ’ έαυτοΰ εφερεν είς κα- 
τάκτησιν τής γής, ήσανού μόνον άνδρες, άλλα 
και γυναίκες καϊ έφερον ώς όπλα θύρσους, τ.ε. 
ράβδους περιβαλλόμ,ένας φύλλα κισσού καϊ άμ- 
πέλου. Κατά τήν εκστρατείαν είς Φρυγίαν 
5 Διόνυσος άπώλεσε τδν προσφιλή του Σιλη- 
νδν ή Σάτυρον, τδν δποΐον ευρών δ Μίδας 
άπέστειλε καϊ ελαβε τδ χάρισμα νά μετα
βάλλει είς χρυσόν παν ό,τι ήγγι^εν. Έπιστρέ · 
ψαςδέέκ τής έκστρατείας του εύρεν έν Νάξφ 
τήν Άριάδνην, τήν όποιαν έγκατέλιπεν δ θ-η- 
σεύς' καϊ ελαβεν αυτήν ;ε?ς γυναίκα,

Ό Βάκχος ή Διόνυσος, συνήθως παρίσταται 
νέος άνευ γενείων, μέ κόμην λελυμένην καϊ

Ό Βίκχβς.

ξανθάς εχουσαν τρίχας*  άλλοτε δέ παρίσταται 
ώς παιδίον έστεμμένον διά κισοοΰ ή κλημά
των*  κρατεί δέ διά μέν τής δεξιάς χειρδς Θύρ
σον, διά δέ τής άριστεράς κάλαθον πλήρη στα- 

φυλών.
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■*Ι?ρά  .-τοϋ Λιονύ του ήΐανχιδίώ.ς τό κλήμα 
κχι δ Αειθαλής κισσός, έκ δέ των ζώων,δ πάν- 
9'flp, δ. Χύχρς, ή τίγρις καί αλλα. .

Ό Διόνυσος έλατρευετο καθ’ απα,σαν τήν 
fΕλλάδα καΐ.κα-.τ’έζοχήν είς το δρος Κιθχιρώνα, 
Ή έορτή αύτοΰ /τά JjL&r^ata έτανη γύριζε το 
μετά μεγάλης έξαιρέγως ..πρριπής εν/ Άθήναις. 
Τά μεγάλα .Διονύσια έτελούντο το έαρ μετά 
λαμπρότατης λιτανείας.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Έκ μικρών σταγόνων 
Πιπτουσών συχνώς

Γίνεται εύκόλως
*0 ώκεανός,

Έκ δέ κόκκων άμμου, 
Κάν μικρών κολλά,

Γίνονται *πι  τέλους 
Όρη όψηλά.

Έκ στιγμών δέ πάλιν 
Τών ούτιδανών

Γίνεται τοΰ χρόνου
Σόμπας ό αίώμ .

4^

Ουτω παρομοίως
Σφάλματα μικρά 

Κατ δλίγον φέρουν
Πάθη τρομερά.

Αί καλαι δέ κράζεις, 
Όσον ευτελείς,

Γίνονται αίτίαι
'Ηδονές πολλής. Α.

ΠΟΙΚΙΛΑ,

Ή μιτρ<,οφςιθσύ'ΐ'η τής ά.Ιηθονς σοφίας. Έν 
σή «Ιστορία τΑίς Περσίας» τοΰ Μάλκωλμ α- 
παντώμεν τδ έζής Ανέκδοτον. Ό Άβοϋ Γιου- 
σούφ, Αρχιδικαστής τοΰ Βαγδατίου κατά τήν. 
βασιλείαν τοΰ Καλίφου Άδη, έν τινι δίκφ μετ 
τά μακράν και υπομονητικήν έρευναν τών γε
γονότων άπεφάνθη, δτι ή Ανεπάρκεια τών γνώ- 
σεών τ.ου δέν τώ ήπετρεπε νά δώσνι άπόφασιν 
|πι. τής πρρκειμένης ύποθέσεως.

■ «Παρακαλώ,» είπε τότε, είς τών παριστα- 
μ.ένων αύλικών ειρωνευόμενος,®μήπως ό Καλί- 
φης· σάς πληρόνει διά τήν αμάθειαν σας ;»

«Όχι» άπήντήσεν. ό αρχιδικαστής ηπίως, . 
«πληρόνομάι δι’ όσα γνωρίζω. Έάν ό Καλίφης ·. 
άί θ.ε λε. .νά με π λήρ ώ σιρ δ Ο δ.σ α ά γν οω, έλ οι /ο ί 
,θησμύροί. τ*Ζς  αυτοκρατορίας.του βά ήσαν άνε- 

: άςάρκ'εϊς ί.προς Ανταμοιβήν μού».
·, . · ■ _ · Wwvv.
Εύγγωμοσύτη. Έάν:έχ^ς δλίγην ευγνωμο

σύνην μή ^ροσςραθής νά τήν; ελάττωσης διά ΐ 

γογγυσμών.- ζρίάν ,ίχνις Αρκετήν μή καθιστάς 
αδτήν ανεπαρκή -κρυπτών αυτήν. Όστις δέν ·. 
δεικνύει ευγνωμοσύνην διά τδ έλάχιστον-αγα ? 
θδν, τδ δποςον ·δτ5θλαμβάν?ι, δεςκνμείΌτι ειναΐ/| 
Ανάζιος και αύτοΰ τοΰ.ελάχιστου Αγαθού.

*H Όγά ό ΉοΛιχός όντήρ. Ό
πως \δ πολικός $ς:ήρ είναι δ μόνρς Ασφαλής ο
δηγός τοΰ νμυτιλλομένου πρδς τον λιμένα οπού 
έπιθυμεΐ ν.ά πλεύση, ούτως ό νόμος τοΰ Θεοϋ 
είναι δ οδηγός τοΰ αμαρτωλού είς τόν Ασφαλή 
λιμένα τής αίωνίας ζωής.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είμαι άψυχον πλήν τρέχω εί; των πόλεωντουςδρόμους, 
Καί ένφ τινές μέ παίζουν άλλου; κύννίγώ έντρομου;.
Είς του; οίκους όταν εμ£ω τά.μικρά διασκεδάζω, 

Όμωα.τοίι; γονείς ενίοτε·, ώς φαίνετ,αί,·..πειράζω,·
Διά τοϋτο μέάρπάζουν κ’εϊ; ερμάρια μί. κρύπτουν, 
“Η ενίοτε του; δρόμου; ή άλλου ποϋ μέ έκρίπτουν. 
Στοϋ Δουνάΐεως τά; οχθα; καί εί; J.».ερτι τή; ’Ασίας 
Ταραχήν μεγάλην φέρω, προξενώ ανησυχίας,
’Όμω; πάλιν μέ ζητοΰσιν, μ’ άγαποΰν.καί μ’αγοράζουν,

■ Έξ ’Αμερική; με φέρουν κΓόπου μ' εΰρουν με συνάζουν· 
Τήν γην ό’λην περιβάλλω μετ’ άτμοίί συνενωμένου, 
Πλήν κ’ έντί; του οφθαλμού σου μέ ευρίσκει; κεκρυμ-

[μένον 
,’Α.ναγνώστα ! δεν μέ ηΰρε; μετά τόσα; εξηγήσει;; 
Χ-ήν Γεωμετρίαν τρέξον όπου ΐά μέ άπαντιίσιρ;.

• ' Α.
-- ο---

Μύσιχ τον sr τφ Άροηγοννένψ 
αΐτΐγματοζ·

ΑΛΑΣ, ΛΑΣ, ΑΣ.
Τδ έλυσαν έξ ’Αθηνών μέν οί Γεωρ, Α. Γαυριλάκη;: 

καί I. Α. Γρηγοριάδή; έκ ΓΙατρών Άνΐ. Ίωαννίδης,. 
Δημ. Γούναρη; καί Χρηστό; Α. Βλάχο;, έκ Πειραιώς 
’Αδαμ. Πάτρα;, έκ Σύρου Γεωρ. Μαρκίτσή; Α. Δ. Βα— 
φιαδάκτίΐ καί Γεωρ. Τριπούση;, έξ'Υδρας I. Π. Τξάθα;.

,/καί Δ. <Ν. Φαμελιάρης, έκ Κωνσταντινουπόλεως Μαρία· 
'ί. Δραγάτση, εκ Χίου Γεώρ. I. Παπαζής και έκ Κύπρου, 
Χήφων βωμόπουλο;. Γ.ί.Καράγιαννύπουλος, έξ άγίΓεωρ.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡίΙΤΗΣΕΙΣ.
1) ΙΙοϊο; ποταμό; άναφερόμενο; έν.τή Ίερφ Γραφεί. 

διαιρείται εί; τέσσαρα; κλάδου; ;
2) Τρείς άνθρωποι ένήστευσαν έπ; τεσσαράκοντα η

μέρας. Τίνε; ί'σαν ;
3) Τί; πολεμήσα; μόνο; κατά τριακοσιων έφόνευσεν 

αϋτοΰ; πάντα;;


