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ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΠΕΗ ΤΟΝ ΕΝ ΑΥΤΟ ΖΩΩΝ

(Επιστολή τού Συντάκτη)
Είς τδ ψύλλον τοϋ Αύγουστου ύπεσχέθην 

έξ Αγγλίας είς τούς μικρούς αναγνώστας μου 
να δώσω βραχεΐάν τινα περιγραφήν τών κυ- 
ριωτέρων ζώων, τά δποΐα εύρίσκονται είς τδν 
περίφημου έκεϊνον κήπον τοϋ Λονδίνου, και ήδη 
άρχομαι μέ τάς φάκας.

Αί φώκαι, αν καί ζοΰν ΐντος τών ύδάτων 
καί δμοιάζουσι πολύ μέ τούς ίχθΰς, δέν Υπά
γονται όμως είς τήν τάξιν τών ίχθύων, άλλ’ 
είς τήν τών μαστοφόρων’ εΐναι δέ ζώα συναγε- 
λαστικά, δηλ. ζώσι κατά κοπάδια καΐ συνήθως 
είς τάς βορείους θαλάσσας, δπου κατά τδν 
Μάΐον έκλέγουν κατάλληλόν τινα τόπον έπί 
τής ξηρδς καί έκεϊ γεννούν καΐ Ανατρέφουν τά 
νεογνά των.

Αί φώκαι εΐναι ζώα έξυπνα καί έξημεροΰν- 
ται εύκόλως, διδάσκονται δέ νά κάμνωσι διά 
φορά πράγματα, τά 6ποϊα δεικνύουσιν δτι έχουν 
Αρκετήν νοημοσύνην.

Δύω τοιαϋται φώκαι εύρίσκονται είς τδν 
Ζωολογικόν κήπον τοϋ Λονδίνου, έντδς ς-ρογγύ- 
λης τινδς δεξαμενής (ς-έρνας) Επίτηδες πρδς τδν 
σκοπόν τοΰτον κτίσθείσης, είς τδ κέντρου τής 
οποίας εΐναι κατεσκευασμένον άπδ σανίδας 
μικρόν τι πάτωμα, δλίγον τι έξέχον τής έπιφα- 
νείας τοϋ δδατος και έπ’ αίιτοΰ ϊσταται μία 
καθέκλα. Τδ πάτωμα τοϋτο χρησιμεύει διά 
τάς ψώκας νά άναπαυωνται επ’ αύτοΰ, ίδίως 
τδν χειμώνα, δταν ήναι ήλιος, διότι τδν Αγα
πούν πολύ.

*0 ψύλαξ αύτών, τδν όποιον ύπεραγαποΰν καί 
ύπακούουν, πρδς διασκέδασιν τών θεατών κα
τά τήν ώραν τοϋ γεύματός των, τάς προστάζει 
νά κάμουν διάφορα παιγνίδια. Καί πρώτον 
μέν σφυρίζει κοιί άμφότεραι διευθύνονται πρδς 
τδ μέρος τής δεξαμενής, δπου αύτδς ΐσταται, 
έπειτα τάς λέγει νά υπάγουν νά ά να βουν έπί 
τοΰ πατώματος και νά σταθούν ορθιαι έπί 
τής καθίκλας, άνω δέ εύρίσκονται είς τήν θέ- 
σιν καΐ στάσιν εκείνην, ταϊς ρίπτει ψαράκια 
δπως τά παιδιά ρίπτουν ψωμί είς τούς σκύ
λους, έκεΐναι δέ εΐναι τόσον έπιτήδειαι καί 
εύστοχοι, ώστε κανέν δέν άφίνουν νά τάς 
διαφύγη. Μετά τοϋτο διά νά δείξη πόσον τα
χείς εΐναι είς τδ κο.λύμβημα, ρίπτει ψαράκια έδώ 
καΐ έκεϊ καθ’ ύλην τήν δεξαμενήν καί τότε βλέ
πει τις μέ δποίανθαυμαστήν εύκινησίαν τάσυλ
λέγουν καΐ τά καταβροχθίζουν. ’’Επειτα τάς 
διατάττει νά Ανάβουν είς τά πλάγια τής δε

ξαμενής, τά δποΐα εΐναι αρκετά ύψηλά, καΐ τδ 
κάμνουν μέ πολλήν ταχύτητα καΐ έπιτη- 
δειότητα.

Τελευταΐον, άφοϋ τελειώση τδ γεϋμά των, 
τάς προσκαλεΐ, λέγων, «ελάτε τώρα νά μέ 
φιλήσετε» καί έκ εΐναι ώς καλά καί εύπειθή 
παιδία διευθύνονται πρδς αύτδν, άνέρχονται 
τδν τοίχον τής δεξαμενής καί θέτουν τά χεί
λη των είς τά χείλη τοΰ φύλακος, μετά τδ 
δποϊον έπανέρχονται είς τδ ύδωρ καΐ Αναπαύ ■ 
ονται, οί δέ θεαταϊ άναχωροϋν.

Πόσον ώραίον τδ θέαμα τής ύπακοής καί 
εύπειθείας είς τά άλογα ζώα ! Πόσον δέ ωραι
ότερου καΐ εύχαριστότερον είς τά παιδία, τά 
δποΐα εΐναι προωρισμένα διά τήν αιωνιότητα!

Έπεθύμουν πολλά άπδ τά Ανυπότακτα παι
δία νά έβλεπαν τά άλογα έκεϊνα ζώα καΐ νά 
έλάμβανον μαθήματα ύπακοής καΐ εύπειθείας 
Απ’ αυτά.

Πρδς έκτενεστέραν περιγραφήν τής φώκης 
παραπέμπω τούς μικρούς αναγνώστας μου, 
ίδίως τούς μή Αναγνώσαντας περί αύτής, είς τδ 
ψύλλον τοΰ ’Ιουνίου τοΰ παρελθόντος έτους, δ
που εύρίσκεται καί ή είκών τής φώκης.

•νΔΕΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΘΕΙΑΝ.
Ή εύγενής σύζυγος περιφήμου τινδς ζω

γράφου τής ’Αμερικής, ήξεύρουσα δτι δέν ή · 
δύνατο νά μεταδώση είς τά τέκνα της πάσας 
τάς Αρετάς, Αποφάσισε νά τά διδάξη μίαν 
τουλάχιστον, τήν δποίαν έθεώρησεν ώς τήν 
ούσιωδεστάτην καί τήν βάσιν πολλών άλ
λων Αρετών, δηλαδή erreJr/ φιλαλήθειαν. 
"Οθεν έξώρισεν Απδ τήν παιδαγωγίαν της 
τδν φόβον καΐ δλα τά άλλα μέσα, τά δποΐα 
ήδύναντο νά συντείνωσιν είς τδ νά κάμωσι 
τά τέκνα τηςνά παραμορφώνωσι τά πράγματα, 
τά δποΐα ήθελον ΐδεϊ, ή Ακούσει, ή πράξει. Μέ 
πολλήν υπομονήν δέ κατόρθωσε νά γείνωσι 
τά τέκνα της γνωστά διά τήν Ακρίβειαν τών 
διηγήσεων των καί τήν Αφοβιαν, μέ τήν δ- 
ποίαν ώμολόγουν τά σφάλματά των.

Μίαν ήμέραν κύριός τις έπεσκέφθη ταύτην 
τήν κυρίαν, καί μή εδρών αύτήν είς τήν οικίαν 
Απεφάσισε νά τήν περιμείνη δλίγον, έν τώ 
μεταξύ δέ ήρχισε νά παίζη μέ τδ μικρδν παι
δίον της, Παύλον δνομαζόμενον. Ούτος δέ Α
μέσως δώσας είς αύτδν βιβλίον τι, είπε, «Κύ
ριε, παρακαλώ νά μ’ άναγνώσητε §ν παραμυ- 
θάκι Απδ τοϋτο τδ βιβλίο.» «Μετά χαράς,?» ά- 
πεκρίθη δ Κύριος, καί λαβών τδ παιδίον έπΐ τών 
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γονάτων του, τώ άνέγνωσε τήν ιστορίαν δει
λού τίνος παιδίου, τδ όποιον έτρόμαξε προσ- 
βληθέν υπό τίνος σκύλου, ένώ άλλο παιδίον άν- 
δρεϊον τδν άντέκρουσε καί τδν άπεδίωξεν.

Μετά τδ τέλος τής άναγνώσεως, ήκολούθη- 
σεν ή εξής συνδιάλεξις*

Kvptoc. Λοιπδν, Παύλε, βεβαίως σύ θά ίκα- 
μνες ώς τδ άνδρεϊον έκεΐνο παιδίον καί θά άν- 
δίστασο εΐς τδν σκύλον.

Παιδων. Άχ, κύριε, δεν θά τδν άντέκρουον.
Κ. Είμαι βέβαιος, δτι δένήθελες φοβηθή καί 

φύγει.
Π. Μάλιστα, κύριε, θά έφοβούμην καί θά 

έφευγον.
Κ. Άλλά αύτδ δεν θά ητο άξιον άνδρδς 

γενναίου.
Π. Τδ ήξεύρω, δμως θά τδ ίκαμνον.
Κ. Τι λέγεις ! Δέν πιστεύω δτι φοβείσαι 

δά τόσον πολύ τούς σκύλους !
Π. Μάλιστα, τούς φοβοϋμαι. ’Ονειρεύομαι δέ 

συχνά τήν νύκτα περί σκύλων και λύκων και 
λεόντων καί τίγρεων, καί έπειτα κραυγάζω 
καί σηκόνομαι καί ζητώ καταφύγιου πλησίον 
της μητρός μου, ή όποια μέ περιγελά. καί 
λέγει οτι απλώς ώνειρευόμην. Μόλον τοϋτο 
φοβούμαι.

Κ. Πώς λέγεται τοϋτο ; Δέν είναι δειλία ;
Π. Βέβαια. Πλήν ήξεύρετε, δτι είμαι δειλός. 

Ή μήτηρ μου λέγει οτι είμαι δειλδς, καί είναι, 
άληθές. . -

Κ. *Οχι  Παϋλε, θέλεις καί είσαι δειλός.
Π. Διόλου*  δέν τδ θέλω. Θέλω νά ήμαι αν

δρείος, πλήν δέν είμαι. Είμαι δειλός τδ ήξεύ- 

ρετε.
Ό Κύριος μέ πάν δ,τι ήδύνατο νά είπη δέν 

κατόρθωσε νά καταπείσφ τδ παιδίον ν’ άναι- 
ρέση τδν λόγον του. Τδ βέβαιον ητο ότι τδ 
παιδίον είχε τόσον έπιμελώς διδαχθή νά λέ- 
γη τήν άλήθειαν, ώστε δέν ήξευρε πώς νά είπη 
άλλο τι παρ’αύτήν.

Νομίζετε μικροί μου άναγνώσται δτι ο 
Παύλος θά μείνη διά παντδς' δειλός ; ότι καί 
τώρα είναι δειλός;

DAVIDSON.

Οϊ ΚΙΡΚΑΣΙΟΙ.

Οί κιρκάσιοι κατάγονται έκ φυλής Ταρτα- 
ρικής, καί διατηροΰσιν είσέτι τδν νομ.αδικδν 

βίον και τδν ληστρικόν χαρακτήρα τών προπα
τόρων των. Οί άρχηγοί των έχουν πολεμικω- 
τάτην δψιν' έφιπποι οντες φέρουσι πανοπλίαν, 

πυρόβολα, βέλη, τόξα καί σπάθην, είναι δέ 
καί έξαίρετοι ίππεΐς.

Αί γυναΐκές των θεωρούνται ώς αί ώραιό- 
ταται τοϋ κόσμου, άλλά δυστυχώς ή ώραιό- 
της των αυτή είναι ή αιτία τοϋ νά πωλώνται 
ώς δοΰλαι είς τούς Τούρκους.

Οί Κιρκάσιοι δέν είναι έπιτήδειοι εΐς τήν 
γεωργίαν, ένασχολοϋνται δέ μάλλον εΐς τήν 
ανατροφήν ίππων, είς τήν όποιαν είναι καί πε
ρίφημοι. Πολλαϊ έκ τών συνηθειών των δπενθυ- 
μίζουν τά ήθη τών άρχαίων χρόνων, καθώς ά- 
ναφέρονται εΐς τήν Αγίαν Γραφήν. Οί γέρον
τες κάθηνται είς τάς πύλας τών χωρίων ώς 
κριταί διά νά κρίνουν περί τών διαφόρων φι- 
λονεικιών, ή δ’ άπόφασίς των, όποιαδήπετε 
καί δν ήναι, γίνεται άποδεκτή άνευ γογγυσμού.

Ή φιλοξενία θεωρείται άπαραίτητον καθή
κον*  δποιαδήποτβ καί άν ήναι ή κοινωνική θέ- 
σις τοϋ ξένου, πάντα τά μέλη τής οικογένειας 
οφείλουν νά έγερθοϋν πρδς. ύποδοχήν του, έν 
όσιρ δέ διαμένει μετ’ αύτών, υπερασπίζονται 
αύτδν διά παντδς μέσου καί κινδύνου έναντίον 
τών έχθρών του.

Τόσον μέγα είναι τδ πρδς τδ γήρας σέβας 
των, ώστε 6 νεότερος άδελφδς κατά τήν είσο
δον τοϋ πρεσβυτέρου εΐς τδ δωμάτιον, ίγείρε- 
ται άμέσως καί μένει σιωπηλός, όταν εκείνος 
δμιλή.

Όστις δήποτε φονεύση άλλον, ή θεληματι- 
κώς ή βχι, καταδιώκεται άμέσως ύπδ τής οι
κογένειας τοϋ φονευθέντος. 'Υπάρχουν όμως 
μέρη καταφυγής, πρδς τά δποΐα δ φονεύς δύνα- 
ται νά καταφύγφ καί σωθή" π. χ. έάν τις εί- 
σέλθη είς οικίαν, δπου είναι γυνή, καί έγγίση 
τήν χεϊρά της, είναι άσφαλής έν δσφ μένει 
έκεϊ, έάν δμως εγκατάλειψη τήν οικίαν, δύνα- 
ται νά συλληφθή. 'Ο φονεύς δύναται προσέτι 
νά έξασφαλισθή λαμβάνων κρυφίως έκτου οί
κου τοϋ φονευθέντος νεογέννητου βρέφος καί 
άνατρέφων αύτδ ώςΐδικόν του, καΐ έπειτα πά
λιν άποδίδων αύτδ δγιές είς τούς γονείς του, 
δταν μεγαλώση. Ύπάρχουσιν άλλα έθιμα τόσον 
βάρβαρα, ώστε δεικνύουσιν οτι οί Κιρκάσιοι δέν 
δύνανται νά συγκαταριθμηθώσι μεταξύ τών 
πολιτισμένων έθνών τής γής.

Αί διάφοροι αύτών φυλαί είναι είς άέναον 
έχβραν καί πόλεμον, οί δέ αίχμαλωτιζόμενοι 
γίνονται δοϋλοι. Είς τούς περιηγητάς διάκειν- 
ται έχθρικώς, ή δέ- έχθρα των πρδς τούς 'Ρώσ- 
σους είναι ίσχυροτάτη καί άδιάλλακτος,, διό
τι ή 'Ρωσσία έπί αιώνας ζητεί νά υπο δαυλό- ; 
oij τούς Κιρκασίους. ;
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Πολλάκις ’Ρώσσοι άξιωματικοι ήρπάγηεαν 
καί ήλευθερώθησαν μέ πολύτιμα λάτρα. Οί 
Κιρκάσιο; δέν έχουν γραπτήν γλώσσαν. Τό 
μόνον δέ μέσον, διά τοΰ οποίου ή ιστορία διε

τών νέων. Καθ’ όσον άφορδϊ Ήν θρησκείαν τό 
μεγαλείτερον μέρος είναι Μωαμεθανοί*  ύπάρ- 
χοϊκήν δμως καί τινες χριστιανοί, ξτι δέ καί 
εΐδωλολάτραι. 'Η ^θικ^ των είναι πολύ χαλαρά.

Οί Κιφκάσιοι.

φυλάχθη είναι ί ποίησις, διότι τά άσματα 
και άλλα ποιήματα μεταδίδονται άπδ πατρός 
είς υίδν. Τό κυνήχιον, ή ιππασία καί ή ξιφο
μαχία αποτελούν ολόκληρον Ήν έκπαίδευσιν

Την κλοπήν ουδόλως θεωρούν αμάρτημα, ή 
μόνη δέ αισχύνη είναι η άνεπιτηδειότης τοΰ 
κλέπτου, ήτις ανακαλύπτει την κλοπήν.'*Οταν  
δέ σομβΐ) τοιοΰτόν τι, ό δυστυχής δφείλει νά 
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άνταποδώση 6,τι έκλεψεν έπί παρουσία ολο
κλήρου τής φυλή;' εμπαίζεται δε καί κακο
ποιείται, διότι έφάνη τόσον ανεπιτήδειος,ώστε 
νά συλληφθή. Ό ήδη έξακολουθών 'Ρωσσο- 
τουρκικός πόλεμος άπέδειξε τούς Κιρκασίους 
σκληρότερους καί αιμοχαρεστέρους καί αύτών 
τών αγρίων θηρίων.

*Ας εύχώμεθα δι*  αυτούς καί διά πάντας 
τούς όμοιους των νά άνατείλη ταχέως ή ήμε
ρα, καθ’ ήν τό Εύαγγέλιον μεθ’ όλων τών αγα
θών αυτού αποτελεσμάτων τής ειρήνης, άγιό- 
τητος καί ευτυχίας, θέλει έπεκταθή έφ’ όλου 
τού προσώπου τής οικουμένης.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΡΑΥ.
Μεταξύ των αξιέραστων παραδειγμάτων ά- 

γαθότητος καί τρυφερότατος, άτινα άπαντών- 
ται εις τό γυ
ναικείου φύ- 
λον,πολλά δ- 
λίγαι γυναί
κες δύνανται 
νά παραβλη- 
θώσι μέ τήν 
’Ελισάβετ 
Φράϋ,ήτιςή ■ 
δυνήθη προ
σέτι νά έκτε- 
λέσ?ι έργον, α
πό τού οποί
ου καί ’αυτή ■ 
ή τολμηρότε
ρα φύσις τού 
άνδρος απο
τροπιάζεται.

'Η γυνή 
αδτη άνήκεν 
είς τήν ’Εκ
κλησίαν τών 
Κουακέρων,ή ' 
το δέ θυγά- 

τηρ τοΰ Γούρ 
νεύ.Γεννηθεΐ- 
σα το 1780, 
ένυμφεύθη το 
18 3 0, τον 
κυριονφράϋν, 
δστις ήτομέ
λος τής αυτής 
’Εκκλησίας.

Βαθέως συγκινηθεΐσα υπο τής άθλιας κατα- 
στάσεως τών φυλακών, κατά τήν αρχήν τοΰ

ΈΛισάδετ Φρήν-

καρδιών

παρόντος αίώνος, ήρχισε νά σκέπτηται περί 
άναμορφώσεως αύτών, Έπεσκέφθη δέ τήν με- 
γάλην φυλακήν τού Λονδίνου (Newgate), εν
τός τής οποίας πλέον τών 300 γυναικών ήσαν 
συσσωρευμέναι όμοΰ μετά τών τέκνων των.

'Ρακένδυτοι καί άκάθαρτοι καί άνευ στρω
μάτων έκοιμώντο έπί τοΰ εδάφους καί έμαγεί- 
ρευον καί επλυνον εις το αύτύ δωμάτων*  εκτός 
τούτου ύπήρχον εντός τής φυλακής καί καπη
λεία, δθεν προεμυθεύοντο ρακί καί άλλα πνευ 
ματώδη ποτά, επινον δέ έξ αύτών τοσοϋτον, 
ώστε πολλάκις καθίσταντο παράφρονες εκ τής 
μέθης καί μετεχειρίζοντο αΐσχροτάτας λέξεις 
καί τρομερωτάτας βλασφημίας. Κατά παρά- 
κλησίν της, έκλείσθη εντός τής φυλακής ταύτης 
έπί τινας ώρας καί τόσον έπενήργησεν έπί τών 

των, ώστε προθύμως συνεφώνησαν νά 
επιτρέψωσιν 
είς αυτήν νά 
άνοιξή σχο- 
λέϊον διά τά 
τέκνα των.
Είχε τήν Κέ
αν Διαθήκην 
μεθ’ εαυτής, 
καί άνέγνωσε 
τινάς έκ τών 
απλών 'ιστο
ριών τής τρυ- 
φ ε ρ άς ε ύ- 
σπλαγχνίας 

, τοϋ Χριτοϋ.
Τοιουτοτρό

πως έσύχνα- 
ζε καθ’ ήμέ- 

I ραν*  δέν ήρκέ 
I σθη όμοις μέ 

I τοϋτο, άλλα 
διήγειρε το 
ενδιαφέρον 
καί άλλων είς 
το εργον τοΰ 

' τοκαίέτικα
τέπεισε καί 
τήν Κυβέρνη- 
σιν νά λάβη 
πρόσφορα μέ
τρα πρδς τα- 
χεϊαν βελτί- 
ωσιν αύτών. 

’'Εκαμε προσέτι ό,τι ήδόνατο όπως μετριασθή 
ή αϋστηρότης τής ποινής διά τά ελαφρότερα 
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έγκλήματα, διότι είς τδν καιρόν εκείνον ακόμη 
και ή κλοπή έτιμωρεϊτο μέ θάνατον. Παρου- 
σιάσθη προσέτι ενώπιον της Βουλής τών Κοι
νοτήτων, διά νά μαοτυρήση περί τής φρικώ- 
δους καταστάσεως τών ταλαίπωρων έκείνων 
γυναικών. Ή δέ είς τήν φυλακήν ταύτην επι
τυχία της ήτο τοιαύτη, ώστε ένεθαρρύνθη 
νά έπισκεφθή και άλλα; φύλακας, καΐ νά εγ
καινιάσω καί είς αύτάς νέαν τάξιν πραγμά 
των. Έπεσκέφθη προσέτι καΐ πολλάς φυλακάς 
τής ’Ηπειρωτικής Εύρώπης, φέρουσά παντοΰ 
ευλογίαν διά τής φιλοστόργου παρουσίας και 
τών καλών της συμβουλών.

Ή φωνή της ήτο κατ’ έξοχήν γλυκεία, δ 
δέ πράος καΐ φιλάφρων αύτής τρόπος καθησύ
χαζε καΐ κατεπράϋνε τά άγρια καΐ τεταραγ- 

μένα πνεύματα τών φυλακισμένων.
Τδ μυστήριον όμως τής έπιτυχίας της, ή

το ή προσευχή" διότι είς πάσας τάς προσπά
θειας της, έζήτει τήν όδηγίαν τοϋ 'Αγίου 
Πνεύματος.

Πλεϊσται έκ τών ταλαιπώρων έκείνων γυ
ναικών έγένοντο δι’ αύτής ευσεβείς, καΐ πολ
λάκις έλάμβανε παρ’ αύτών έπιστολάς εύλο- 
γούσας αύτήν, διά τάς οποίας κατέβαλε προσ
πάθειας είς τδ νά φέρω αύτάς είς έπίγνω- 
σιν τής άληθείας.

Δέν υπάρχει άραγε, καΐ μεταξύ τών έλληνί- 
δων, συμπαθητική τις καρδία, ήτις νά συγκι- 
νήται ύπέρ τοσούτων άτυχων άνδρών τε καΐ 
γυναικών, οί δποϊοι κατακλειόμενοι είς τά αύτά 
δωμάτια μέ πεπαλαιωμένους κακούργους εκ
τίθενται εις τήν θανατηφόρου αύτών επιρροήν, 
άνευ τινδς μέσου ικανού νά έπαναγάγη αύτούς 
είς τήν αρετήν!

'Ημείς πιστεύομεν ότι υπάρχου σι πολλαΐ 
εύγενεϊς και χριστιανικαΐ καρδίαι καΐ μετα
ξύ τών 'Ελληνίδων, καΐ δτι ταχέως τινές έξ 
αύτών θέλουσι συμπληρώσει τάς άγαθάς προσ
πάθειας τοΰ καλοΰ καΐ άγαθοΰ είσαγγελέως τών 
Έφετών κ. Οικονόμου, έγκαινιώζουσαι καΐ 
διά τήν 'Ελλάδα τοιοΰτον σύστημα σωφρονι
σμού διά τούς παρανομοΰντας, δπερ θέλει απο
δίδει πολλούς έξ αύτών είς τούς κόλπους τής 
κοινωνίας άγαθούς πολίτας.

Μέ τοιαΰτα παραδείγματα, όποιον τού νο- 
μοθέτου τής Σπάρτης Λυκούργου και άλλων, 
ενώπιον αύτών, καΐ μέ τδ εύαγγέλιον τοϋ Κυ
ρίου Ίησοΰ Χρίστου άνά χεϊρας, αί 'Ελλη- 
νίδες ιδίως πρέπει νά έπιδοθώσιν είς τδ φι

λάνθρωπον καΐ σωτήριον τοΰτο εργον.
ΛΥΔΙΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ ΒΙΚΤΙΙΡΙΑΣ
'Υπάρχει ώραϊόν τι άνέκδοτον περί τής βα- 

σιλίσσης τής ’Αγγλίας, τδ οποίον ή παιδαγω
γός αύτής διηγήθη, καΐ τδ όποιον έδημοσιεύθη 
πρδ καιρού" εΐναι δ’ εύχάριστον νά βλέπη τις 
μέ οποίαν μετριοφροσύνην ή μικρά δωδεκαετής 
Βικτωρία έδέχθη τήν εΐδησιν, οτι έμελλε νά 
καθήση έπί τοΰ ’Αγγλικού θρόνου. 'Η επομένη 
επιστολή τής διδασκαλίσσης πρδς αύτήν τήν 
βασίλισσαν τής υπενθυμίζει τδ συμβάν τοΰτο 
τής νεότητάς της.

« Μεγαλείο τάτη.
«. . . . Εΐπον είς τήν Δούκισσαν τής Κέντ, 

ότι ή Μεγαλειότης σας έπρεπε νά γνωρίζετε 
τήν σειράν σας εις τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου. 
'Η Δούκισσα μήτηρ σας ήτο τής αύτής γνώ
μης, έγώ δέ έθεσα τδν πίνακα τής γενεαλο
γίας είς τδ βιβλίον τής ιστορίας, τδ όποιον ά- 
νεγινώσκετε. Άφοΰ δ’ <5 διδάσκαλος κύριος Δά- 
βις είχε φύγει, ή Μεγαλειότης σας ήνοίξατε τδ 
βιβλίον, καΐ παρατηρήσασα τδν Πίνακα εϊπε- 
τε, «Δέν εΐδον ποτέ αύτδ τδ χαρτίον.»

«Δέν έκρίθη καλδν νά τδ ιδητε πρότερον, 
Πριγκιπέσσα», εΐπον έγώ. «Βλέπω δτι είμαι 
πλησιέστερον εις τδν θρόνον παρ’ ότι ένόμι- 
ζον.* «Μάλιστα Πριγκιπέσσα», άπεκρίθην έγώ. 
Μετ’ ολίγον σείς έπροσθέσατε— «Βεβαίως, 
πολλά παιδία θά έκαυχώντο διά τοΰτο, άλλά 
δέν γνωρίζουν τήν δυσκολίαν τής θέσεως. 'Υ
πάρχει τώ όντι πολλή μεγαλοπρέπεια, άλλά 
καΐ πολύ περισσοτέρα εύθύνη.» Άφοΰ ειπετε 
τάς λέξεις ταύτας, μοΐ έδώκατε τήν μικράν 
σαςχεΐρα, καΐ εϊπετε,«θά προσπαθήσω νά ήμαι 
καλή. ’Εννοώ δέ τώρα διατΐ μέ έσυμβουλεύσατε 
πάντοτε νά μάθω Λατινικά. Αι έξαδέλφαι μου 
Μαρία καΐ Αύγούστα, δέν έμαθόν ποτέ, άλλά 
σεις μοΐ εϊπετε ότι ή Λατινική γλώσσα εΐναι 
ή βάσις τή; ’Αγγλικής γραμματικής, καΐ όλων 
τών ωραίων έκφράσεων, καΐ έγώ έσπούδασα κα
θώς μέ έσυμβουλεύσατε" άλλά τώρα εννοώ κα- 
καλλίτερα τδν σκοπόν,» καΐ μοΐ έσφίγξατε έκ 
νέου τήνχεϊρα, προσθέσασα, «θά ήμαι καλή.»

Πόσον ώραϊον τδ διήγημα! Φαντασθήτε, 
μικραί μου άναγνώστριαι, τήν μικράν εκείνην 
κόρην, είς τήν όποιαν ή ιδέα ότι έμελλε νάγείννι 
βασίλισσα, ένέπνεε φόβον, καΐ ήτις έννόει πολύ 
καλά τήν μεγάλην εύθυνην τής βασιλικής θέ
σεως, άλλά δέν ήδύνατο νά έκφρασθή μέ άλλας 
λέξεις, είμή εκείνα; τάς ωραίας καΐ παιδικά;, 
«θά προσπαθήσω νά ήμαι καλή 1» καΐ μήθαυ- 
μασετε, άν δύνασθε, μέ τδ ώραΈον τοΰ χαρα
κτήρας της. Τώ όντι δέ έπραγματο ποίησε τήν 
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άπίφασίν της, άποκα-τασταθεΐσα ου [/.όνον ή 
καλλίστη βασίλισσα, άλλά καί μία τών ένάρέ- 
τϋιτάτων γυναικών, βσαι πάτε έζήσαν έπί 

τής γης.

ΓΝΩΜΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

(Συνέχεια κοΰ τέλοί*  iSs πρβηγούμΐίνίν φΰλλον)
Τελευταίου υπάρχει είς τήν βιβλιοθήκην ' 

τοϋ Τουοίνου χειρόγραφός τις έρμηνεία της

Σχήμα, τής γήο·

Άποζαλύψεως, τήν όποιαν οί κριτικοί ανάγουν 
είς τόν ΊΟοναίώνα μ. Χρ., πιθανώτερον όμως 
εΐναι ότι έγράφη κατά τδν 8ον. Τδ χειρόγραφον 
τοΰτο συνοδεύει χάρτης, πανομοιότυπου τοϋ ο
ποίου είναι ή προκειμένη είκών, δστις, ώς φαίνε
ται, παριστάτήν γήν ώς κύκλον έπίπεδον, πρδς 
τδ άνω μέρος τοϋ όποιου ϊστανται ό Άδάμ 
καΐ ί Εϋα με τδν δφιν πρδς τά άριστερά αυ- 
τών, καΐ την ’Ασίαν μετά δύω ύψηλοτάτων 
ίρέων πρδς τά δεξιά, πρδς τά κάτω δε η Βρετ- 
τανία μετά τής Σκωτίας ζλ.

'Η θεωρία τοϋ πίνακος τούτου μέ τάς γεω- 
γραφιζάς γνώσεις, τάς όποιας σήμερον εχο- 
μεν, θά διεγείρη βεβαίως τδ μειδίαμα τών ά- 
ναγνωστών ημών, καΐ όμως άπας δ -τότε κόσ
μος έπίστευεν ούτως.

■ ■

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΤΥΠΟΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
Είς τών εύσεβεστάτων άνδρών έν Γαλλία 

άατά τδν 16ον αίώνα, ήτο ένταυτώ εΐς τών 
έξοχωτάτων διά τήν ταπεινοφροσύνην του. 
Ευνοείτο δ’ ύπδ τής αυλής, καΐ είς τήν γερον
τικήν αύτοΰ ήλικίαν ή βασίλισσα τφ έδώρη- 
σεν άμαξαν, διά νά μή έμποδίξηται ένεκα τοϋ 
γήρατος άπδ τοϋ νά περιέρχηται, ώς πρότερον, 
όπου ήθελεν.

Ό άγαθδς γέρων ήναγζάσθη νά δε- 
χθή τδ δώρον, διότι δεν ήθελε νά προσ- 
βάλη τήν βασίλισσαν μή δεχόμενος 

αύτό" άλλ’ άντΐ νά τήν μεταχειρισθή 
άποζλειστικώς δι’ έαυτδν, τήν μετε- 
χειρίσθη κυρίως πρδς μεταφοράν άσθε- 
νών είς τά νοσοκομεία, όταν δέ ώχεΐ- 
το έπ’αύτής ό ίδιος, έπερνεν έντδς αύ
τής τούς άδυνάτους καΐ γέροντας καΐ 
τούς μετέφερεν εΐς τάς οικίας των, ή 
όπου άλλοϋ ήθελον νά δπάγωσιν.

Έζησεν ύπηρετών άλλους καΐ ούχΐ 
εαυτόν, διά τοΰτο όταν άπέθανε, τδ 
4664, άπειρον πλήθος πτωχών συνώ- 
δευσε τήν κηδείαν του καΐ τδν έθρή- 
νησαν ώς καλλίτερου παρά φίλον.

ΓΗ ταπεινοφροσύνη εΐναι μία τών 
πρώτων χριστιανικών άρετών και θεω
ρείται ώς τδ πρώτον βήμα πρδς τήν 
άληθή μετάνοιαν"

«Έάν δέν ταπεινωθήτε καΐ γείνε- 
ται ώς τά μικρά παιδία, έλεγεν ό Κύ
ριος ήμών Ιησούς Χριστός, δέν δύνα- 
σθε νά είσέλθετε είς τήν βασιλείαν 
τών ούρανών.»

Ό δέΠέτρος παραγγέλλει είς τάς έκκλησίας 
νά έγκομβώσωνται τήν ταπεινοφροσύνην: ήτοι 
νά τήν οίκειοποιηθώσιν,

Εΐναι δέ ή ταπεινοφροσύνη καΐ καθ’ έαυτήν 
άξιέραστος" τούτου ένεκα οί άληθώς ταπεινό- 
φρονες είναι πάντοτε αξιαγάπητοι."Οθιν συμ- 
βουλεύομεν τούς μικρούς μας άναγνώστας 
νά άσκώνται παιδιόθεν είς αύτήν.

Η ΒΑΣΙΛΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑδΑΜΑΝΤΕΣ ΑΥΤΗΣ 
Είς τάς ημέρας Λουδοβίκου τοΰ 1 ίου βασιλέως 
τής Γαλλίας, άγαθός τις καΐ μέγας άνήρ, έ- 
πιθυμών νά ίδρύση νοσοκομείου διά τούς 
πτωχούς, παρουσιάσθη είς τήν βασίλισσαν 
^Arrar τής Νύστρίας, καί έζήτησε τήν προ
στασίαν καΐ βοήθειαν της.
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Άκούσαίϊα αυτόν έκθέτοντα πάντα όσα 
είχε νά είπγι, ή βασίλισσα άπεκρίθη, οτι αί 
δυστυχίαι τής πατρίδος της τή άφηρεσαν παν 
ό.τι είχε νά δόση. «Δέν έχετε άδάμ.αντας, Με- 
γάλειοτάτη, ήρώτησεν ό άγαθός άνήρ. Εϊς τί 
τάχα θά χρησιμευσωσι άραγε οί άδάμαντες είς 
[Λίαν βασσίλισσαν ;»

Οι λόγοι οΰτοι σονεκίνησαν την άγαθήν ε
κείνην βασίλισσαν και έκβαλοΰσα τούς άδά- 
μ,αντας αύτής ϊδωκεν είς τον ευσεβή εκείνον 
άνδρα, είποΰσα, «Τήρησον ριόνον τό δώρου 
ριυστικόν.»

«Άλά τοιοΟτόν τι δέν δύναται νά ηναι μη- 
στικόν,» εΐπεν έκεϊνος, «άπ’ εναντίας πρός χά- 
ριν τών πτωχών τόσον μέγα δώρου πρέπει νά 
γνωσΟ'^ είς άπαν τό Κράτος.»

Τό νοσοκομεΐον έκτίσΟη, χιλιάδες δέ πά- 
σχοντες εύρον άνακοόφισιν καί θεραπείαν εντός 
αύτοΰ-' άλλά θεμέλιοι αύτοΰ λίθοι ήσαν οί ά- 
δάμαντες τής βασιλίσσης.

Π ΣΟΦΗ ΑΠΟΚΡΙΣΙ2 ΤΟΥ ΠΟΜΠΙΙΙΟΥ.
Είς άποκέντρόν τι μέρος τών Δυτικών Πο

λιτειών τής ’Αμερικής μαΰρός τις καλούμενος 
Πομπηίας συνεφώνησε μετά τίνος γεωργού νά 
έργάζ-ηται δι’ αύτόν έπί ώρισμένω μισθώ. 
Ό γεωργός οϋτος δυστυχώς δέν είχεν ορθήν 
ίδέαν περί τής τετάρτης εντολής,ήτις διατάτ- 
τει ήμ.άς νά άγιάζωμεν τήν Κυριακήν ήμέραν, 
καί διά τούτο είργάζετο κατ’ αυτήν.

Κυριακήν δέ τινα περί τά χαράγματα ε<ρώ- 
ναξε τον νέον τούτον ύπηρέτην τουνά έγερθή.

— Άλλά δέν επιθυμώ νά έγερθώ Κυριακήν 
πρωί, κύριε,» εΐπεν δ μαύρος.

— ΙΙρέπει νά ση/.ωθής νά προγευμάτισες ! 
εΐπεν ό κύριος του.

— Δέν πέρνω πρόγευμα τήν Κυριακήν τό 
πρωί, εΐπεν ό μαύρος— προτιμώ νά κοίτωμαι 
εις τήν κλίνην παρά νά φάγω.

— Τουλάχιστον σηκώθητι νά μέ βοηθήσ^ς 
νά άνατινάςω τόν σανόν, εΐπεν ο κύριος.

— Άλλά δέν εργάζομαι τήν Κυριακήν αφεν
τικό, άπεκρίθη ο μαύρος—> Έξ άλλου δέν έ- 
μισθώθην διά νά έργάζωμαι τήν Κυριακήν.

— Καλά, άλλά τούτο είναι εργον ανάγκης, 
προσέθηκεν ό κύριος.

— Δέν τό βλέπω καθόλου, — εΐπεν ο μαύ
ρος—·δέν μού φαίνεται, οτι εΐναι εργον άνάγ 

κης παντελώς.
— Άλλά δέν θά έσυρες τδν βοϋν ή τδν όνον 

σου έκ τοϋ λάκκου, έάν έπιπτεν είς αύτόν τήν 
Κυριακήν ;

— Βεβαιότατα, άπεκρίθη- 5 μαύρος, άλλ’ 
ούχι άν εγώ αύτδς τδν έρριπτα εντός τό Σάβ- 
βατον τδ εσπέρας !

ΑΙΝΙΓΜΑ.
ΕΤμ’ ονομα ουσιαστικόν, Sv και άφιρρημένον 
Παγ εύγενές, παν ύΦηλόν καί εζοχον έμφαΐνον. 
Τάς καλλονάς τής φυσεως, τάς ύψηλάς έννοιας, 
Τά εύγενή φρονήματα, εμπνεύσεις δί τάς ϋείας, 
Καί τάς Ιδέας τάς λαμπρές κ’ ένγινει παν ώραΐον, 
Μέγα καΛον και θαυμαστόν κα'ι θειον καί γςνναΐον 
Έγώ έκφράζω άριστά, τ<> π αριστώ πρεπόντως 
Καί τό εκθέτω εΰπρεπως καί λίαν προσηκόντως. 
Έμέ έκλεισαν πο*ΰ  καί ύψωσαν τά μάλα 
"Ανδρες σοφοί κατ’ εξοχήν καί πνεύματα μεγάλα. 
Άνδρες Ικ -πάντων των εθνών, αρχαίων τε καί νέων. 
Πεφωτισμένων τε καί μή, άνανδρων ή γενναίων. 
Φιλόσοφοι κ’ ιστορικοί μ’ έτίμησαν συχνάκις. 
Καί στρατηγοί και βασιλείς μ’ έδόξασαν πολλάκις. 
Καί νσαοθίται ένδοξοι, θεόπνευστοι προφήται, 
Καί ύμνογράφοι ςξοχοι και αρ ιστοί τεχνϊται, 
Αυτοί κι’ άλλοι μ’έτίμησαν καί με τιμούν κυρίως, 
Άλλά καί ούτοι St’ εμού δοξάζοντ’ αιωνίως.
Πλήν κφ’άλλοι ενδεείς φρένων καί κρίσεως επίσης, 
Οϋς έλλειπώς καί άτελώς έπροίκισεν ή φιίσις· 
Οι τών τριόδων -κοιηταί'οί γράφοντες φυλλάδες, 
Καλαις διά τόν χαλβατζή ! νά βάζη τοΰς χαλβάδες I 
Καί στιχουργοι τρισάθλιοι καί πατσαβουρογρ άφοι! 
Μή έξαιροΰμεν’ οΰδ’ αστοί οίαίνιγματογράφοι! 
«Έμβήκαν με τοΰς δώδτκα» κι’ αύτοί οί μπουταλάδες!’ 
Ώς ·κ;’ S άνήρ τής κοσκινους με τοΰς πραμ.ατειιτάδες!» 
Ώε ν εν προφήταις κι’ 4 Σαοΰλν, «Κόρκορος έν λαχάνοις*  
Κι’ό',τι«·»ιεζόνντε καί «σκαιονιςόν νοΰν μπορεΐςνά βάνης! 
Πάντες αυτοί είαείρπυσαν στο θειον άδυτόν μου 
Καί έβεβήλωσαν φρικτώς τόν ιερόν ναόν μου! 
Κι’ αντί νά μέ δοξάσωσι μ’ έφαύλισαν οί φίλοι !
’Αλλ’όμως εγειναν κλαυτοί «του κόσμον τό ρεζίλι !» 
Έάν το πρώτον γράμμα μου τώρα μοϋ αφαίρεσης, 
Τόν τόνον 5’ έκ του τόπου του ποσώς δεν μετάθεσης, 
’Εμπρός σου θά παρασταθή έπαρσις, ματαιότης, 
Κενοδοξία, καύχησις, καί τύφος καί σκαιότης, 
’Ελπίζω, οτι, τέκνον μου, θά μέ εΰρής ταχέως, 
Άν μέ ζητήσης έυβριθώς κι’ ούχί έπιπολαίως· 
Καί θά πασχίσής δέ πολΰ καλώς νά με τιμήσης. 
Διά νά τιμηθήςκαί σΰ καί δοξασθής επίσης.

A Υ Σ I Σ
τοϋ εν τω προηγσυμένω φύλλω αινίγματος

Φ.

ΙΕΡΟΓΡΛΦΙΚΛΙ ΕΡίΙΤΙΙΣΕΪΣ. .
1. Ποια διάσημος ΐσραηλϊτις εγεινε λεπρά ενεκα φι

λοδοξίας ;
2. Ποιος κατελέπτυνε τόν χαλκοϋν οφιν, τόν όποιον 

ό Μωΰσης κατεσκεΰασεν είς τήν έρημον, καί διατί ;
3. Ποια άλλη αμαρτία, έκτος της προσκυνήσεως ει

δώλων, ονομάζεται ε’ις τήν Γραφήν ε’ώωλολατρεία; καί 
ίιατί ς

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ.
"Όστις κάμη πέντε συνδρομητάς και άποστείλη εις 

τήν Διεΰθυνσιν τάς συςΕρομάς, θά λαμβάνη τό φόλλον 
έπι εν έτος δωρεάν. Είς τόν οστις δέ κάμη 20. θά 
στέλλεται δωρεάν επί εν ϊτος 4 Άστήρ τής ’Ανατολής, 
έυημερις οικογενειακή έπί 20 έτει έκδιδομένη καί πολΰ 
ευχάριστος καί διδακτική είς πάντας τοΰς έν τη οικία.


