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θαύματος! Αμέσως επήδησεν έκ τοΰ ΰοατος Αραιός 
τις ταύρος, τόν όποιον όμως, αντί νά θυσιάση κατά 
τήν ύπόσχεσίν του εις τόν Ποσειδώνα, έφύλαξε διά 
τόν έαυτόν του καΐ είς τδν Ποσειδώνα έθυσίασεν άλλον 

| χειρότερον. Τούτο ό θεός τής θαλάσσης έθεώρησεν 
Ας προσβολήν καΐ εκαμεν, Αστε το γεννηθέν έκ τής 
,γυναικός του Πασιφάης τέκνον νά ήναι τέρας, έχον 
κεφαλήν Ανθρώπου καΐ σώμα βοός 1

Τδ τέρας τούτο ό Μίνιο; εκλεισεν είς τινα λαβύ
ρινθον πλησίον τής Κνοασοΰ καί είς βοράν αύτοΰ έρ- 
ριπτε κατ’ έτος τους δέκα νέους, τούς όποιους οΐ ’Α
θηναίοι έδιδον είς αυτόν Ας φόρον ύποταγής.

'Ο θησεΰς όμως άποσταλεϊς είς Κρήτην μετά εννέα 
άλλων συμπολιτών του καΐ οδηγηθείς ύπδ της θυγα- 
τρδς τοϋ Μίνωος Αριάδνης είσήλθεν είς τδν λαβύριν
θον καΐ εδρών τδν Μινώταυρον, τδν έφόνευσε καΐ διά 
τής βοήθειας της κλωστής, τής όποιας τήν μίαν άκραν 

j έοεσεν είς τδ στόμιον τού λαβυρίνθου καΐ τήν άλλην 
ι έκράτει αυτός, έξήλθε καΐ λαβών μαζό του τήν ’Α

ριάδνη ν, έπέστρεψεν είς τάς ’Αθήνας, άπαλλάςας ου- 
τω πως τήν πατρίδα του τοΰ φόρου έκείνου τοΰ αίματος.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΛΙ Η ΑΑΒΛΦΗ. 
(Άέ προηγ. άριθμίν.)

Ουδέποτε είχε προφέρει λίξιν περί τοιοότων πραγ
μάτων δ Εμμανουήλ πρδς τήν αδελφήν του, Αστε αύτή 
δέν έγνώριζεν οτι ή ασφάλεια της έχρεωστεΐτο είς τήν 
έπιρροήν, τήν οποίαν ούτος είχεν έπι τών ιερέων ένεκα 
τής έντελοΰς αύτοΰ Αφωσιώσεως είς τά συμφέροντα 
της εκκλησίας. ’Αλλά δλη αυτή ή έπιρροή του δέν ή- 
δυνατο νά Αποτρέψη εντελώς τήν υποψίαν καί τήν έ
ρευναν τοΰ Πάτερ Φερνάνδου, διότι ουτος έβεδαίωσε 
τδν ’Εμμανουήλ, δτι δέν θά ήδύνατο πλέον νά Αφήση 
τήν Ισαβέλλαν έν ήσυχίφ, ένω έφρόνει καΐ επρατ- 
τεν Ιναντίον τών δογμάτων τής εκκλησίας*  έπρότεινε 
οέ είς αυτόν νά εύρη δι’ αύτήν σύντροφόν τινα,—κυρίαν 
ήληκιωμένην καΐ είς τδ άκρον θρήσκον, διά της έ- 
πιρροής τής οποίας ήλπιζε νά φέρη τδ άπολωλδς 
τούτο πρόβατον έντδς τοΰ ποιμνίου. Ό 'Εμμανουήλ ου- 
δεμίαν εκαμεν Αντίστασιν είς τήν πρότασιν ταύτην τοΰ 
Εερέως, δέν ήλπιζεν όμως οτι ή κυρία αΰτη θά ήδύ
νατο νά κατορθώση τι, διότι όσον περισσότερον παρετή- 
ρει τήν Αδελφήν του, τόσον άνεκάλυπτε καΐ νέας ένδεί
ξεις σταθερού χαρακτήρος καί έγνώριζεν, βτι ύπδ τήν 
γλυκεϊαν καΐ καλήν αύτής συμπεριφοράν ύπηρχον βα· 
θέως έρριζομέναι αί βάσεις άτρομήτου καί Ακεραίου 
πνεύματος, τό όποιον ούτε βάσανα, ούτε θάνατος θά 
ήδύναντο νά διασείσωσιν, 'Η’Ισαβέλλα ούδέν έγνώριζε 
περί τών συμβουλών καΐ σκέψεων τούτων, βτε δε ό α
δελφός της έσύστησεν είς αδτήν τήν κυρίαν, ήτις έμελ

λε νά χρησιμεόση ώς σύντροφος καΐ πνευματικός οδη
γός αύτής, έδέχθη αύτήν μετά της συνήθους αύτής 
γλυκυτητος, δέν ύπήρχεν Ομως συμπάθεια μεταξύ αυ
τών, Αστε ή συμπεριφορά Αμφοτέρων πρδς άλλήλας 
ήτο απλώς εύγενής, άνευ αισθήματος φιλίας.

' Ο Κωνσταντίνος δέ Βαράνζας ήτο τακτικός είς τάς 
έπισκέψεις του είς τήν οικίαν τοΰ φίλου του1, καΐ 
δέ μόνος ές δλων τών γνωρίμων τοΰ ’Εμμανουήλ έ- 
σύχναζεν έλευθέρως είς τήν οικίαν του, κατά τό διά
στημα του πένθους τής ’Ισαβέλλας*  είς τδν Κώσταντΐ- 
νον μόνον ό ’Εμμανουήλ εΐχεν ομιλήσει περί τής αί- 
ρέσεως τής Αδελφής του καΐ περί τών φόβων του, μή·, 
πως διά τής επιμονής της έπισύρη έφ’ ίαυτήν τήν έκ- 
δίκησιν τής Τέρας Έίετάσεως. Ό Κωνσταντίνος'ήτο 
πλήρης ανησυχίας καΐ λύπης, διότι ό ίδιος ήτο σταθε
ρός συνήγορος τής ’Εκκλησίας, καΐ έλυπέΐτο βλέπων 
τήν Αδελφήν τοΰ αρίστου αύτοΰ φίλου, πεπλανημέ- 
νην, (ώς έφαντάζετο) είς τδν λαβύρινθον τής αίρέσεως. 
Οί δυο φίλοι συνωμίλουν έσπέραν τινά είς τδν κήπον· 
τήν ήμέραν δέ έκείνην ήτο έορτή άγίυ τίνος, ή δέ ’Ισα
βέλλα μή θελήσασα νά ύπάγη είς τήν εκκλησίαν, εί
χε κλεισθή είς τδ δωμάτιόν της*  δ Έμμανοΰλ έπι- 
στρέψας άπδ τήν λειτουργίαν εΰρε τδν Κωνσταντίναν 
περιμένοντα αυτόν. κΤΙΘελα νά σοΐ ομιλήσω περί έμ
πα ρικών τι νων υποθέσεων,» εΐπεν ό δέ Βαράνζας, — 
«άλλά τί έχειςφαίνεσαι τόσον περίλυπος !» «Και πώς 
νά μή ήμαι περίλυπος ; 'Ο Πάτερ Φερνάνδος λέγει 
βτι δέν δύναται πλέον νά ύπομείνη, Ή έπιμονή τής 
Ισαβέλλας έπέσυρεν ήδη τήν προσοχήν άλλων, Αστε 
καΐ αυτός ό ίδιος κινδυνεύει έάν δέν τιμωρήση αδτήν. 
Πώς θά τελειώσηή υπόθειις αυτή, Κωνσταντίνε ι»

«Ποτέ δέν βλέπω τό φροόριον του Τριάνα χωρίς νά 
φρίξω,ιι άπεκριθη ό φίλος του*  «ή δέ καρδία μβ .ταρα'σ. 
σεται οσάκις βλέπω κατάσκοπον διαβαίνοντα τήν ύδδν 
πλησίον της οικίας σου. Όταν σκέπτηταί τις, δτι καΐ 
αί γυναίκες δέν έξαιραΰνται έκ τών βασάνων, φρίττει*  
πολλαΐ κυρίαι, σχεδόν έπίσης καλα'ι καΐ Αραιαι ώς ή 
άδελφή σου, έδασανίσθησαν, έστρεβλώθησαν καΐ ήδη 
κεϊνται έντδς τών τρομερών έκείνων ειρκτών !»

«Δέν βλέπω ούδεμίαν ελπίδα, έάν έπιμένη. Ούδέ δύ- 
ναται νά έγκαταλειψη τήν Σεβιλλην*  ό Πάτερ Φερνάν
δος οάδέποτε θέλει έπιτρέψει αύτό. Όχι, ένταύθα δύ- 
ναται νά ήναι ασφαλής, έάν μόνον έγκαταλειψη τάς 
παραλόγους καί δλεθρίας δοξασίας της. Φοβούμαι δμως: 
οτι δέν είναι δυνατόν, διότι ούδέ έξωτερικώς Ακόμη θέ
λει νά συμμορφωθώ μετά τής ' Αγίας ήμών Εκκλη
σίας. Πάσαι δε αί παρακλήσεις, αί προτροπαΐ, καΐ 
αί Απειλαι ούδεμίαν έχουν ίσχύν. Τί θά συμβή καί έγώ 
δέν ήξεύρω.» (ακολουθεί.)
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α “Ελα νά ίοηςτής μικράςμου άοελφηςτδ μνήμα,» 
μοι εΐπεν εν μικρόν κοράσιον λαβόν με έκ τής χειρδς 
ένιρ ήνοιγον τήν θύραν τοΰ κοιμητηρίου,

«Διά τί νά. ύπάγω νά Κω το μνήμα τής άοελφής σου, 
μικρά μου;» εϊπον,

«Επειδή,» άπεκρίνάτο τό τετραετές κοράσιον, «θέλω 
νά ΐδης ποΰ έθεσαν τήν άοελφήν μου Ελένην.»

»“Ω ! πόσον συγκινητικοί ήτο ή παράκλησίς του, πό
σον δέσυγκινητικός δ τρόπος μεθ’ού μέ παρεκάλειΐ» 
—■ «Έλα νά ΐδηςποΰ έθεσαν τήνΕλένην μου·» διότι 
έφαίνετο δτι ή λύπη τιι ήτο Εγκάρδιος καΐ Ενδόμυχος.

Τδ ελαδον τότε είς τάς άγκάλας μου, διότι δέν ήϋυ.- 
νάμην νά μή τδ άγαπήσω, έπειτα δέ πάλιν άφήσας αΰ- 
τδ κάτω έπροχωρήσαμεν όμΰ διά νά ίδωμεν πϋ έκειτο ή 
Ελένη. Άφου έδαδισαμεν πολλά; οδούς καΐ έκαμα*  
μεν πολλούς Ελιγμούς, Εφθάσαμεν έπι τέλους είς μέρος 
οπού ύπδ τά κατάσκΐα και μελαγχολικά δένδρα ήτο τδ 
μονήρες μνήμα τής Ελένης.

' Ο μικρός μου σύντροφος αμέσως έκάθησεν έπι των 
δροσερών χόρτων και μετά θερμών δακρύων λύπης 
κατα^ρεόντων κρουνηδδν έκ τών παρειών αύτοΰ είπε

a!Ιδού που έθεσαν τήν Ελένην μου,»
«Καΐ ποια ήτο ή Ελένή, τέκνον μου, » ή ρώτησα 

— ήτο άδελφή σου ;«
«Μάλιστα· άδελφή μου.»
«Άλλά διατί έδεσαν αυτήν ένταΰθα :»
«Ώ, τής Ελένης τό πρόσω πον ήτο λίαν πελιδνόν, 

τά χείλη της εγειναν ωχρά, αί χειρές της ξηραί· μοι 
εϊπον δέ δτι άπέθανε καί έθεσαν αύτήν είς τούτο τδ 
ψυχρόν μνήμα καΐ ποτέ πλέον οέν θέλω τήν ΐδει!»

Τδ μικρόν τούτο πλάσμα τότε Εφαίνετο λίαν κα- 
ταπεπικραμένον, κάθισαν δέ περίλυπον έπι τής γής, έ- 
κλαιε πικρότατα.

«Άλλ’, εϊπον, Ενφ Εξέτεινα τήν χεΐρά μου ϊνα άπο- 
μακρύνω αυτό άπό τής μελαγχολικής ταότης σκηνής, 
δέν πρέπει νά κλαίης τόσον πολύ, Πόσων έτών ήτο ή 
άοελφή σου. Ήξευρεις;»

«“Όχι, δέν ήςεύρω, κυρία, άλλ’ ήτο υψηλότερα Εμού, 
καΐ συνείθιζε νά παίζη μετ’ Εμού καΐ νά μέ διδάσκη νά 
προσεύχωμαι είς τδν μέγαν θεόν. Άλλά τώρα δέν έ
χω συμπαίκτην ώς αύτήν."

Εΐοον δτι ήτο μάταιον νά, Επιχειρισθώ νά διδάξω τό
σον μικρόν παιδίον τήν χριστιανικήν δποταγήν είς τδ 
θέλημα τοΰ θεού, δθεν τή εϊπον δτι δ θεός, δστις κατοι
κεί είς τδν ουρανόν άνω, εΐπεν, «δτι τδ χώμα Επιστρέ
φει είς τήν γήν, άπδ τήν οποίαν έλήφθη καΐ τδ πνεύμα 
είς τδν θεόν οστις έδωκεν αύτό.» Τοΰτο παρέστησα μέ 
δσον ήδυνάμην άπλοΰν τρόπον, καΐ μετά μακράν συν

ομιλίαν άπεχωρίσθημεν. Άλλ’ ουδέποτε θέλω λησμο
νήσει τους λόγους του. «“Ελα νάμοης ποΰ έθεσαν τήν 
Ελένην μ«!»

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΚΤΑΕΥ UXOY ΚΑΙ ΦΩΤ«2 
ΜΆ'ϊίίιίΆ TONSN ΚΑΙ ΧΡώΜΑΤΛΝ-

Τδ φώς εΐναι είς τδν οφθαλμόν δ,τι δ ήχος είς τδ . 
ους. ΓΌπως οΰτος άποτελεΐται ύπδ τών κυματισμών τοΰ 
άέρος, ουτω και εκείνος ύπό τών τδ αίθέρος, δστις εΐναι 
υλη πολ ΰ λεπτότερα, τοΰ άέρος διακεχυμένη καθ ’ δλον 
τδ σόμπαν, ένιρ ό αήρ περιορίζεται μόνον είς τήν ατμό- 

σφαΐράν μας.
"Οπως ό ήχος δέν άφαιρεΐ μέρος τής ύλης τοΰ ή- 

χοΰντος σώματος, οΰτω καί τδ φώς δέν άφαιρεΐ μέρος 
τοϋ φέγγοντος σώματος καΐ μεταβιβάζει αύτό είς τδν 
οφθαλμόν· είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις τδ γενόμενον 
αίσθημα εΐναι &πλώί άποτέλεσμα τών κυματισμών, 
είς τούς οποίους σώματα κρουόμενα ή θερμαινόμενα 
καί καιόμενα έμβάλλουσι τδν άέρα καΐ αίθερα.

Οΰ μόνον δέ τδ φώς έν γένει εΐναι άποτέλεσμα τών 
κυματισμών τοΰ αίθέρος, άλλά κάΐ ή θερμότης καί 
αύτά τά ώραΐα χρώματα, τά όποΐάμόσον θέλγουσι τήν 
δρασιν ήμών.

ΙΙώς κατωρθώθη νά γνωσθή τοΰτο οσοι τών αναγνω
στών μου εΰτυχήσωσι νά σπουδάσωσι είς ανώτερα Εκ
παιδευτήρια θά μάθωσιν· έγώ θά περιορισθω Ενταύθα 
μόνον είς τδ νά δώσω τδ άποτέλεσμα τών πειραμάτων 
τής Επιστήμης πρδς γνώσιν πάντων· μή δυσπιστησετε 
δέ, καλοί μου άναγνώσται, είς τά γραφόμενα, βλέπον- 
τες τδ εξαίσιον τών αριθμών· διότι ο ανθρώπινος νους 
πολΰ μεγαλειτέρους τούτων δυναται νά αρίθμηση.

Κατά τά γενόμενα πειράματα τά μόρια πάσης ύλης 
θερμαινόμενα τίθενται είς δόνησιν, είτε κίνησιν, άν καΐ 
άνεπαίσθητον είς ήμας· αί δονήσεις αδται διά τής 
αύξήσεως τής θερμότητος αύςάνουσι καΐ μεταδίδον
ται είς τδν πέριξ αιθέρα, καΐ 5ταν μέν ήναι δλί- 
γαι κατά δευτερόλεπτον δέν παράγουσιν είς τδν άν
θρωπον κάνέν αίσθημα, όταν δμως φθάσωσι πλη
σίον τοΰ άριθ. τών 400 δισεκατομμυρίων κατά δευ
τερόλεπτον, παράγουσι τδ αίσθημα τής θερμότητας· ό
ταν φθάσωσι τδν άριθμδν 400 δισ. γεννώσι τδ αίσθημα 
τοΰ φωτός· δταν τδν 480 δισ. χρώμα έ/>οά/>οϋν· 
όταν ύπερβώσι τούτον, χίτριυον’ βταν καΐ τούτον 
ηράσινον’ δταν καί τοΰτον: κυανοΰν· όταν καί τούτον 
ίώάες· όταν δέ καΐ τούτον, ύ οφθαλμός παύει άπδ 
τοΰ νά Εχγ) αϊσθησιν οίανδήποτε φωτός.

Κατά ταΰτα λοιπόν θερμότης, φώς, χρώματα δέν 
εΐναι άλλο τι είμή αίσθημα παραγόμενον είς τδν δ- 
φθαλμών τοΰ ανθρώπου δι ώρισμενου άριθμοΰ κυματι-



τοο ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

δμών αίθέρος είς ώρισμένον χρονικόν διάστημα—έν 
δεύτερό λεπτόν ! όπως καΐ οί πολυποίκιλοι μυσικοΐ ή
χος δέν εΐναι άλλο είμή αίσθημα παραγόμενον είς τδ 
ους υπ άρισμένου άριθμοϋ αρμονικών κυμάνσεων άέ 
ρος εις ώρισμένον χρονικόν διάστημα.

Νόσον θαυμαστά τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν σο- 
ψία. έποίησαςI

ρουν μεθ’ εαυτών καΐ έλέφαντας, ' Ο έκ γύψου ουτος 
στρατός τίθεται έμπροσθεν τού ναού τοΰ θεού Άυενάρ*  
πλησιέστερον δέ τής πύλης ύπάρχουσιν τά άγαλμα- 
ματα Ιπτά παρθένων,—τών βασιλισσών τών Δαιμόνων, 
έφ ών άρχει 0 Άοενάρ, διότι αυτός εΐναι'Κύριος τών 
καταχθονίων, πνευμάτων καΐ φαντασμάτων.

‘· Ο κατά πρώτον βλέπων τάς μεγαλοπρεπείς ταύτας 
μορφάς κινείται, φυσικά, έίς τδ νά . έλπίζη, δτι δά εΰ-

'Ττΐασπίσται του 8εοΰ Άϋενάρ.

ΑΫΕΝΑΡ
' Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ τούς έφιππους 

σωματοφύλακας μιας τών επισήμων θεοτήτων τής Νο
τίου ’Ινδίας. Οί σωματοφύλακες ούτοι εΐναι κατεσκευ- 
ασμένοι έκ γύψου γιγαντείου μεγέθους, ένίοτε 2ί) 
ποδών τδ ύψος καΐ 40 τδ μήκος 1 ακολουθούνται δέ ύ
πδ πεζών στρατιωτών μικρότερου μεγέθους, οΐτινες φέ- 

ρη ναόν άνάλογον του κάλλους και μεγέθους αύτών. 
Τδ πράγμα Ομως δέν έχει ουτω, διότι οί ναοί τοΰ πα
ραδόξου τούτου θεού εΐναι γενικώς μικροί, 8— 10 πο- 
δών τδ ύψος, έκ πλίνθων, άνευ παραθύρων ή άλλης 
τινδς οπής, έκτδς μικρας τίνος δοράς· τδ δ’ έντδς αύ- 
του άγαλμά του εΐναι άγροΐκάν τι δμοίωμα άνθρώπου έκ 
ξύλου ή μαρμάρου.
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Καί όμως Εκατομμύρια εκατομμυρίων Ανθρώπων προσ- 
κονδν αΰτδ είς τά μεσημβρινά των ’Ινδιών. Δέν ύπάρχει 
χωρίον, δέν ύπάρχει αγρός:, δέν υπάρχει όρο ζών, δπυ 
δ θεές ουτος νά μή εχη ναΐδιον. Λατρεύεται δέ Ιδίως 
ώς θεός τών χωρίων καί τών αγρών οπό τδ όνομα Κ ό
ριο ί, καί μυριάδες Αναθημάτων προσφέρονται καί 

Ή Μιχρά ’Αγλαΐα χολ τα τσάι τηί.

προσευχών άναπέμπονται καθ’ έκάστην είς αύτδν ύπδ 
λογικών καί Αθανάτων δντων, Αλλ’ έσκοτισμένων τδν 
νοίίν ύπδ τής δεισιδαιμονίας καί Αμαρτίας.

Εύτυχώς τδ Ευαγγελίαν ήρξατο τήν σωτήοιον αδ- 
του Εργασίαν καί μεταξύ αύτών. Ευρωπαίοι καί Αμε
ρικανοί ιεραπόστολοι κατόρθωσαν νά φωτίσωσι περί

ιάς 100 χιλιάδας τών έσκοτισμένων τούτων Αδελφών 
μας καί νά φέρουν αυτούς είς τδν Χριστιανισμόν. Έλ- 
πίζεται δέ δτι συν τφ χρόνψ καί τή ευλογίφ. τοΰ θε
ού ολόκληρος ό μέγας έκεινος πληθυσμός της Ινδίας 
9ά προσέλθη είς τδν Χριστόν καί αύτδν θ’ Αναγνώριση 
Κύριον.

Η ΜΙΚΡΑ ΑΓΛΑΐΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΑΙ ΤΗΣ.

Ή εικονογραφία αυτή παριστα. μικράν κόρην παί 
ζουσαν τήν οικοδέσποιναν δεικνύει δέ λίαν σαφώς 
πόσον ίσχυρά είναι τά γυναικεία αισθήματα καί τδ 
ένστικτον, Ακόμη καί έκ παιδικής ηλικίας. Τδ μικρόν
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κοράσιον εΐναι μικρογραφία τις τής γοναικός· αγαπά τάς 
κούκλας της, περιποιείται, τιμωρεί καΐ χαϊδεύει αύτάς 
Απαράλλακτα καθώς ή μητέρα τά τέκνα της. Φαντάζε
ται τον έαυτόν της οικοδέσποιναν καθώς τήν μητέρα 
της, καΐ τακτοποιεί τά έπιπλα της κούκλας της· προ
σποιείται οτι μαγειρεύει, κάμνει έπισκέψεις μετά τών 
τέκνων της, κτλ. κτλ.

‘Η έν τή εικονογραφία παριστανομένη μικρά ’Α
γλαΐα κρατούσα έπί τών γονάτων τήν κούκλαν της πί
νει μετ’ αύτής τό τσάίον*  φαίνεται δέ επίσης σοβαρά 
καΐ ένησχολημενη ώς νά ήτο μήτηρ είς τήν οικογε
νειακήν τράπεζαν, Τά ώράϊα εκείνα φιλτζάνια καΐ πια- 
τέλλα είναι δώρον τδ πατρός της. Ή Αγαπητή της μα
μά ήσθένησε· εΐναι δ’ είσέτι κλινήρης, άλλ1 είς Ανάρ- 
ρωσιν, καΐ είς ανταμοιβήν διά τήν καλήν της διαγωγήν 
καθ’δλον τδ διάστημα της ασθένειας της παρεκάλεσε τδν 
πατέρα νά άγοράση δι’ αυτήν τδ ώραϊον καΐ ώφέλιμον 
τούτο παιγνίδιον. ‘Η’Αγλαΐα εΐναι ’κατευχαριστημένη 
καί αισθάνεται έαυτήν διπλασίως άνταμειφθέΐσαν διά 
τάς προσπάθειας της δπως έκτελέση πάντα της τά 
καθήκοντα εύσυνειδότως, δταν ούδεΐς έβλεπεν αυτήν, 
‘Η δέ ανταμοιβή ήτο γλυκύτερα, καθ’ όσον δέν περιέ- 
μενεν αύτήν. "Οτε ήσθενειή αγαπητή της μήτηρ ϊλε, 
γε καθ’ έαυτήν, — «"Α, τώρα Ας σηκωθώ ένωρΐς, καΐ 
Ας Αρχίσω καλά τήν ήμέραν.» Δέν έφώναζε δέ, δταν ή 
τροφός τήν έκτενιζε κάΐ έτράβά,γτά μαλλιά της, καΐ μετά 
τούτο έκαμνε τήν προσευχήν της παρακαλΰσα πρδ παν, 
των τδν ■ θεδν νά κάμη καλά τήν μητέρα της, έπειτα 
προεγευμάτιζεν ήσΰχως, αφού δέ έτελείωνεν, έπορεύετο 
άνευ κρότ» πρδς τδ δωμάτων τής μητρός της, καΐ τήν 
έφίλει λέγουσα, · Θά ήμαι καΐ σήμερον καλή, μαμά, 
ώστε πρέπει νά γείνης καλά Ακόμη γρηγορότερα. » 
Μετά ταΰτα έπέστρεφεν είς τδ δωμάτιό ν της, όπου έ- 
μάνθανε τά δλίγα της μαθήματα, ύστερον δέ έςήρχετο 
εί, τδν κήπον καΐ έπαιζε πάλιν ήσυχως, όπως μή Α- 
νησυχήση τήν,μητέρα της. Μετά τδ γεύμα έζήρχετο 
είς τδν περίπατον τδ έσπέρας δε έλεγε τά μαθήματά 
της πρδς τδν πατέρα της, έπεσκέπτετο καΐ πάλιν τήν 
μαμά της, καΐ έπλάγιαζεν είς τήν κλίνην της δλίγον 
μετά τάς δκτώ. Τοιαυτη ήσυχος καί καλή διαγω
γή έπρεπε ν’Ανταμειφθή. Ιδού δέ μετά πόσης χα
ράς παίζει τήν οικοδέσποιναν. Προσέχει οέ παρά πολΰ 
νά κάμνη ακριβώς καθώς ή μαμά της, ώστε νά δόναται 
καΐ αύτή νά κάθηται έπΐ κεφαλής τής τραπέζης καΐ νά 
δίδη τδν καφφέ καΐ τδ τσάϊον είς τοΰς γονείς της, δταν 
ήλικιωθ^ί όπδ Μ. Κ.

στυχής τοΰ Ανθρώπου έκείνου, οσπς είναι άθεος ; Εύ- 
κολώτερον δόναται τις νά πιστεύση ότι αύτδς ό ίδιος 
δέν υπάρχει, καΐ οτι ποτέ δέν υπήρξε, ή ότι δέν ύπάρ- 
χει θεδς, διότι αύτδς μέν εΐχεν Αρχήν, θά έχη δέ καΐ : 
τέλος, ένφ μέ τδν Θεδν οίώέν έκ τούτων συμβαίνει. ; 
'Όστις δέν αναγνωρίζει τούτο εΐναι μωρδς, διότι τί είναι ; 
Αλογώτερον είς τδν κόσμον παρά τδ νά νομίζη τις, ότι . 
ολόκληρον τδ έξοχον καΐ άπειρον σόμπαν εΐναι αποτέ
λεσμα τής τύχης, ένφ βλέπει δτι βλη ή έπιτηδιίότης ' 
τών έπιστημών καΐ τεχνών δέν δόναται νά κατασκευ- ; 
άση έν ύστρκκον ; Τδ νά βλέπη τις αποτελέσματα ί 
άνευ αιτίας, καλήν διοίκησιν άνευ διοικητοΰ, κύκλον . 
άνευ κέντρου, χρόνον άνευ αιωνιότητας, δεύτερόν τι άνευ 

■ πρώτου, πράγμα, τοϋ όποιου ή Αρχή, δέν εΐναι Αφ’ έαυ- 
τοΰ, καΐ επομένως νά μή έννοή βτΐ πρέπει νά ήναι έρ- : 
γον τίνος άνευ Αρχής, — ταΰτα πάντα, είναι τόσον έναν- ί 
τία είς τδ λογικόν τοϋ ανθρώπου, καθώς καί είς τήν 
φιλοσοφίαν, ώστε· εκείνος, δστις δέν εννοεί τήν Ανοησίαν ■ 
αυτών, πρέπει νά ήναι τφ άντι κτήνος κατά τήν διά- 
νοιαν. Καί τοιοΰτος εΐναι δυστυχώς ό άθεος. «.‘Ο μωρδς 
εΐπεν. έν τή κάρο ία αυτού, Δέν υπάρχει Θεός. » Οΰτος 
εΐναι 0 χαρακτήρ αύτόϋ. Τδ πλάσμα λέγει δτι δέν έ- 
πλάσθη ύπ' ούδενδς, .—?ι γλώσσα,. ήτις δέν έδίδαξεν 
έαυτήν νά λαλή, όμίλεΐ'κατά τού δωρήσάντος είς αύτήν j 
τήν δΰναμιν ταύτην, λέγουσα δτι τδ ήδη πλασθέν ύπήρ- ί 
χε, 6 οέ πλάσας αύτδ ποτέ., οέν ύπήρξε I * Η μωρία 
άυτη εΐναι άπειρος ώς τδ συμπαν, καΐ δμως δι’ αύ
τής δ διάβολος δέν κατώρθωσε πόλό*  διότι οί πειθό- ί 
μενοι είς τοΰς λόγους του άπήρξαν πάντοτε ύλίγοι, _έ- 
κεινοι δέ, οΐτινες φαντάζονται δτι. εΐναι Αξιόλογον 
πράγμα νά σατυρίζωσι τοιουτοτρόπως τδν θεδν, περιμέ- 
ν«σι διπλάσιάν τιμωρίαν είς τδν μέλλοντα κόσμον, καθό
σον έκπληροϋσι τάς λέξεις τής Γραφής,—«αύτοΐ δέν ει
σέρχονται είς τήν Βασιλείαν τών ούρανών, καΐ τους- 
είσερχομένόυς έμποδίζουσιν Απδ’τού νά είσελθωσιν. ν

Τά χενέΑλια

Οί Πέρσαι τδ πάλαι έτίμων πλειότερον πάσης άλ
λης τήν ήμέραν καθ’ ήν έκαστος έγεννάτο· τήν ήμέ
ραν ταύτην έώρταζον δι’ Αφθονωτάτου συμποσίου, είς 
τδ όποιον οί μέν πλούσιοι παρέθετόν ένα βουν, ένα ίπ
πον, ίνα δνον καΐ μίαν κάμηλον έψημμένα ολόκλη
ρα είς κλιβάνους*  οί δέ πτωχότεροι παρεσκεόαζον 
μικρότερα ζώά*  ώστε τδ νά ίωρτάζη τις διά συμποσίου 
τά γενέθλια εΐναι συνήθεια Αρχαιοτάτη.

.0 ΑΘΕΟΣ.
Τις έν τιρ κόσμφ εΐναι μάλλον ανόητος, μάλλον δυ
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Ένώπιόν των Ιχοοσιν οι μικροί μου άναγνώσται 
τήν εικόνα ένός μεγάλου άνορδς — του Λουθήρου - τϋ 
άρχηγοϋ τής 1 Ανάμορφώσεως.

ι 10 Λούθηρος έγεννήθη τήν 10 Νοεμβρίου 147-3 έν 
Έϊσλεβεν πόλιν τής Σαςωνίας έκ γονέων πτωχών και 
άφανών μή δυνάμενσς δέ νά πληρώση τήν μεγάλην τυ 
έπιθυμίαν διά τήν σπουδήν, ένεκα άνεχείας, προσεπο- 

ναχηών τάγμα τών Βενεδικτίνων, έχειροτονήθη ίερευς 
και ήρχισε νά σπουδάζη τά εκκλησιαστικά συγγράμ
ματα' πρδς τδν σκοπόν τοΰτον έπεσκέπτετο συχνά τάς 
δημοσίας βιβλιοθήκας, είς μίαν τών όποιων, κατά τύ
χην ευρέποτε. έν άντίτυπον τής‘Αγίας Γραφής φυ- 
λαττόμενον διά άλΰσου είς τήν βιβλιοθήκην ! τόσον 
σπαν ία ήτο ή Γ ραφή κατ’ έκείνην τήν έποχήν είς τήν 
Εύρώπην, ώστε έφοβοΰντο μήπως χαθή καί τδ έν έ-

Μαρτίνο- Λούθηρον.

ρίζετο τά πρδς τούτο μέσα περιερχόμενος τήν χώραν 
καί μεταχειριζόμενος τήν γλυκεΐαν φωνήν του.

Καί κατ’ άρχάς μέν έπεδόθη . είς τήν σπουδήν τής 
Νομικής, κατόπιν όμως ενεκα τοϋ αιφνίδιου θανάτου 

■ φίλου τινδς καί τής βαρείας νόσου, τήν οποίαν ό ί
διος ύπέστη, άφήκε τήν σπουδήν τών νομικών καί ά~ 
πεφάσισε νάγείνη μοναχός, έναντίον δέ τών προτρο
πών τών φίλων καί συγγενών του κατετάχθη είς τδ μο- 

κεΐνο άντίτυπον καί διά τούτο τδ αλυσόδεσαν.
Διά τής άναγνώσεως αύτής ήνοίχθησαν οί Οφθαλ

μοί τοΰ Λουθήρου καί έγνώρισε τήν άλήθειαν, χαί 
άπεφάσισε νά ζήση κατά τδ Εύαγγελιον και νά κη- 
ρόττη αΰτδ είς τον λαόν.

Τούτο έξήγειρε κατ’ αύτοΰ σφοδρόν διωγμόν έκ μέ
ρους τής Παπικής εκκλησίας, καΐ όπως άλλοι τινές πρδ 
αύτοΰ είς τήν ’Ιταλίαν καΐ ’Αγγλίαν 8ά χατεατρέφετο 
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καί αύτδ, Αν μή ισχυροί τινε; ήγεμόνες τής Γερμανίας Βέν,ί 
ένηγκαλίζοντο τάς.δοξασίας τον καί δέν τω παρείχον τήν | 
προστασίαν των,

*□ Λούθηρος ήτο Λχι μόνον πεπαιδευμένος, Αλλά καί <i-L 
τρόμητο; Ανήρ, καί διά τοΰτο προσκληθείς ποτέ ένώπιον τής 
iv Γούόρμ Διέτης, δπου παρήσαν έζ.τδς τοΰ ισχυρού αύτον.ρά- 
τορος Καρόλου τοΰ Ε\ ίξ ’Εκλέκτορες, 24 Δ·ΰκ«ς, 30 Άρχι< 
επίσκοποι, Επίσκοποι και ήγούμενοι μοναστηρίων καί πλήθος 
άλλων εκκλησιαστικών καί πολιτικών Ανδρών, και προτρα- 
πείς νά άπαρνηθή -τάς εύαγγελικάς δοξασίας του, οδτ*  ίφο- 
Βήθη, οΰτο ένετράπη, Αλλά ματά παρρησίας έπροσκάλεσε τούς 
πάντας ν’Αποδείξωσιν είς αύτδν τήν πλάνην του έκ τής Γρα
φής, πρβσθέσας μετά φωνής σταθερδς, «Έάν Βέν δύνασθε νά 
μέ Βείξητε ίκ τής Γραφής, δτι εΰρίσκομαι σίς πλάνην, ματαίως 
μέ προτρέπετε ν’ άρνηθώ τάς Βοξασίας μου, τάς δποίας ί- 
σχημάτισα ίκ τής Αναγνώσεως αύτής,» τούς προίτρεψε νά 
μή καταΒ ώκωσι τδν Λόγον τοΰ θεού.

Μετά τοΰτο ί Λούθηρος ίξηκολούθει διδάσκων, κηρύττων 
καί συγγραφών υπέρ τοΰ Ευαγγελίου καί ίζησεν Ικανόν χρό
νον, ώστε νά ΐΰη τήν Άναμόρφωσιν εύοΒουμενην καί προο- 
δεύουσαν.

Ή ώθηαις, τήν δποίαν δ Λούθηρος οΒτως ίδωκεν ίγένετο 
αιτία μεγάλων καλών είς: τήν Ανθρωπότητα, διότι είς αύτήν 
όφείλεται ή Αναγέννησις τών γραμμάτων, τών επιστημών 
καί τής πολιτικής καΐ θρησκευτικής έλευβερίας, τάς δποίας δ 
κόσμος ήθη Απολαμβάνει. ,'

Ό Λούθηρος Απέβανε τδ 1541 ΦεΒρ. 18 είς τό63ον έτος 
τής ήλικίκς του—άφήσας Αξιέραστου οικογένειαν, άλλ*  οΰδείς 
τών Απογόνων αύτοϋ υπάρχει ήδη,

Ουτω παρέρχονται τά γήινα καί πάσα ή δόξα αύτών. Πε, 
ρΐ τοΰ Λουθήρου ΰπάρχοοσι διάφορα ώραΐα καί Β,ιΒακτικά Α
νέκδοτα, περί ών άλλοτε θά κάμωμεν λόγον,

ΤΡΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Jt& τ^μ Πρωίαν. '■

I, Ποια καθήκοντα έχω νά έκτελέσω ;
3 ΙΙοϊον σφάλμα πρέπει νά διορθώσω ;
3, Ποιαν εύχαρίστησιν Βύναμαι νά προξενήσω είς .τούς 

άλλους;
Δι 5λην την ήμίραν.

1. 0  τοϋ θεού όφθαλμός μέ βλέπει.*
S. Είμαι στρατιώτης τοΰ Χρίστου, καί όφείλω νά μάχω- 

.1 μαι γένναίως ύπδ τήν σημαίαν του.
8. Ή Απολεσθεϊσα ή μέρα ουδέποτε Ανακτάται.

Διά την έαπτραν.
1. Διά ποιας ευεργεσίας καί εύλογίας τοΰ θεού πρός ίμέ <3- 

φείλω νά δώσω ευχαριστίας πρός αυτόν ;
2. Ποϊα παραπτώματα καί Αμαρτήματα ϊχω νά ίξομολο· 

γηθώ ;
3. Τίκαλόν καί ώφίλιμον έδιδάχβην σήμερον;

(’Εκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής.)

, —Όπως Ελν δόναται νά ύπαρξη ν'υς πρδ της δΰ·
σεως τοϋ ήλιοι), οδτως ούτε δεσποτκϊμδί εις έθνος πρδ 
τής άπαγορευΰεως ή καταστροφής τής έλευθεροτοπίας.

Λ I N I ΓΜΑ·

Όνομα είμαι κύριον, φίλε, 
Λεξικόν τώρα νά εΰρης στείλε!

Λ Εκεί θά ϊδης ίμέ γραμμένων,
‘ Φαρδηά πλατηά τε ίξηπλωμένον. :
λ Τρισύλλαβον 5έ. έμέ καλοϋσιν . : 

Καί ϊς στοιχεία μ’ άποτελοΰσιν. ί
"Αν ταΰτα πάντα άπαριθμήσης, 

"Ο,τι Αξίζουν θά έννοήσής, 
ΜόνάΒας Βύ», έπτά δεκάδας .

Καί ίξ. προσέτι έκατοντάοας.
Τό όνομά μου άνΒρές Αρχαίοι 

Έφερ·ν Βύο κλεινοί, γενναίοι, 
Σοφοί, σπουδαίοι, πολλής Αξίας, 

Προτερημάτων καί σημασίας.
Κ’ οί δύο ήσαν Ελλήνων γίvol, 

Εύκάρπων δένδρων Ακμαίοι κλώνοι.
"Αν κΓ 6 είς πρώτον είς τήν’Ασίαν 

Τοΰ ΦοίΒου εΐδε λάμψιν τήν θείαν.
Ουτος μέν λάτρης τής Μουσης ήτο, 

Καί ύπΰ ταύτης Βά ηύνοείτο·;
Ό Β’άλλος ήτα στρατάρχη ς:μέγας 
Ό; σοφά ίργα, πράξεις γενναίας 

Πολλά ποιήσας καί κατόρθώσας 
Καί τήν πατρίδα έλευθερώσας, 

Σωεήρ παρ’ όλων έπευφημίοθη 
Τών πολιτών του καί ίτιμήθη.

"Αν μ’ Αφαιρέση; τό τρίτον γράμμα, 
Ένώπιόν οου θά ϊδης πράγμα,

Ό ν’ άποκτήσης ποθείς μεγάλως· 
Ούχί σύ μόνος, άλλά πας άλλος.

Λύτό αϊτού μεν, στήν δέησίν μας, 
Ώς συντελούν πρός συντήρησίν μας.

Τά τρία πρώτα ίάν χωρίση;
Άπό τ« Βξ μου, 9ά άπορήσης,

Μόρων βλέπων πολλάς έννοιας 
Έμπέριέχον καί σημασίας.

Τόν τόνον τούτου Αν μέταΒαλης, 
Στήν λήγουσαν του έάν τόν βάλης, 

‘Η ξκπληξίς σου θ’ αύξήση μάλλον, 
Διότι θαύμα θά ’δη; μεγάλον !

Θά ΐδης κάτι πολλά σημαίνον,
Καλά, κακά τε όμοΰ ίμφαϊνον 1 Κ.

Δύ&κ τοΰ ίν τψττροηγονμένφ ιρολλιρ αίνιγματ ος 

Σ ά π ω ν,
Τό έλυσε μόνος Β έξ ’Αθηνών Ξενοφών Στελάκης.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ’
1. Τίς τών προφητών προ είπε τήν κατάλυσιν τής Περσικής 

μοναρχίας υπό τών Ελλήνων; (’Αλεξάνδρου.)
2. Διατί δ Χριστός δέν έκαμε πολλά θαύματα είς τήν ιδίαν 

του πατρίδα;
3. Ποια είναι τά κύρια προσόντα τοΰ έπισκόπου ;


