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διεγθγνςις

Έν ό3ΰ> Έρμου άρ'.θ. 79.
Εί; οΰ'ιίνι, έκτο; τών τακτικών αύτή; 
άνταποκριτών, στέλλτται ή «Έφημερί;
τών ΙΙαίδων» άνευ προπληρωμής.

Η Ν1Κ Η (Victoria) 

ϋπό τοΰ' κα&η’/ητοΰ 

Κ, Κ. ΗΕΣΤΟΡΙΑΟΪ.
‘Η παρούσα εικονογραφία παρίστησι την θεάν Νί

κην, την θυγατέρα τοΰ Πάλλαντος καΐ τής Στυγδς 
καΐ αδελφήν τοϋ Κράτους, του Ζήλου καΐ της Βίας. 
‘Η Νίκη είναι κυρίους προσωποποίησή της ακαταμά
χητου καΐ ακατάβλητου δυνάμεως, ήν. έςήσκει δ πα-ί 
τήρ Ανδρών καΐ θεών Ζευς διά τοΰ κεραυνού του. 

Εντεύθεν ή Νίκη εΐναι αχώριστος τοΰ Λιδς, δν συ- 
νώδευε κατά τήν Τιτανομαχίαν καΐ Γιγαντομαχίαν. 
Άλλ’ ή Νίκη είναι αχώριστος καΐ της ’Αθήνας, ήν 
οί ’Αθηναίοι ώς θεάν της Νίκης έτίμων καΐ όρκιζό- 
μενοι έλεγον, Μά τήν Νίχην ’Αθήναν, καΐ ώς Νίκη 
άπτερος εΐχε ναδν έν τη Ακροπόλει τών ’Αθηνών, έν 
Μεγάροις καΐ έν Καλάμαις. Πρώτος δ έκ Θάσου Ά- 
γλαοφών Απεικόνισε τήν Νίκην μετά πτερών καΐ ού
τως Απεχωρίσθη της Άθηνάς,

Πολΰ μάλλον έκτεταμενη ήτο ή λατρεία της Νί
κης παρά τοΐς Ρωμαίοι;. *0  τόπος, ένθα κυρίως έλα- 
τρευετο, ήτο τδ Καπιτώλιον, δπου στρατηγοί νικηταΐ 
συνείθιζον ν’ άφιερώνωσιν εικόνας πρδς ανάμνησιν 
τών μεγίστων πολεμικών έργων αύτών. Πολυτελέστα- 
τον άγαλμα Αφιέρωσεν δ Αύγουστος μετά τήν παρά 
τδ Άκτιον νίκην.

1Η Νίκη είκονίζετο ύπδ τών Ελλήνων καΐ ‘Ρω
μαίων φέρουσα διά μέν της δεξιάς κλάδον φοίνικος, 
διά δέ τής Αρτστεράς στέφανον δάφνης, σύμβολα της 
Ανδρείας. Μεγάλα Αγάλματα τής Νίκης δέν εύρίσκον- 
ταΐ’ δπάρχουσιν δμως πολλαΐ εικόνες αυτής έπί Αγ
γείων καΐ νομισμάτων. ‘Η παρούσα εικονογραφία έ- 
λήφθη έξ Ανάγλυφου, ευρισκομένου έν τή βασιλική συλ
λογή του έν Μονάχφ μουσείου,

— - ■ *<»» "Τ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.

(Ίοέ Αριθμόν 125.)

Ό ’Εμμανουήλ έστάθη μέ κεκαλυμμένην κεφαλήν 
καΐ έσταυρωμένας χεΐρας ένώπιον τής Ισαβέλλας 
ώς κατάδικος· έπί στιγμάς τινας οδδεΐς ώμίληβε. ’Επί 
τέλους, δ Εμμανουήλ ύψώσας τήν κεφαλήν του.— 
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«’Ισαβέλλα, αγαπητή μοι αδελφή,» εΐπε μετά στα- 
θεράς φωνής καΐ άταράχου βλέμματος—«άπεφάσισα τί 
πρέπει νοί πράξω, όπως άποκτήσω τήν ψυχικήν γαλή
νην. Λυπούμαι νά σοΐ φανερώσω τήν άπόφασίν μου, 
διότι είξευρω, όττθά σοί ήναι θλιβερά, άλλά δέν δύνα
μαι άλλως νά πράξω- τοΰτο είναι τό μόνον πράγμα τδ 
όποιον δόναται νά μοί έπαναφέρη τήν ειρήνην. "Ισως 
και τδ έμάντευσας ήδη. — Θά όπάγώ είς τδ φροόριον, 
θά ζητήσω τδν Καρδινάλιον δέ Βαλδές, καΐ 8ά α
ναγκάσω αύτδν νά έλεοθερώση τόν Κωνσταντίνον, έάν 
τώ δντι ζή, αντικαθιστώ» έμαοτόν είς τήν θέσιν του. Δέν 
δόναται νά μοι άρνηθή τοΰτο. Μή μέ έμποδιζης Ισα
βέλλα, Τδ άπεφάσισα. "Ακούσε τί πρέπει νά κάμης. 
Όταν έξέλθη ό Κωνσταντίνος, λάβε τήν Θηρεσίαν μετά 
σοΰ, καί άς σάς συνοδευση αύτδς είς τήν Ελβετίαν,— 
έκεΐ θά σάς στεφάνωση ό ίερεός, καί τότε πλέον θά 
έχης προστάτην, και έγώ θά ήμαι ευτυχής, γνωρίζων 
τήν ίδικήν σου εύτυχιαν.»

—^Όχι, οχι,Έμμανουήλ. Δέν δύναμαι νά έπιτρέψω 
τοΰτο. Μή πηγαίνης είς τδ Φροόριον. ' Ο Καρδινάλιος 
Βαλδές δέν θά σοΐ χάμη τήν χάριν ταότην, καΐ άντΐ 
νά έλευθερώση τδν φίλον σου, θά ρίψη καΐ σέ είς 
τάς είρκτάς. Γράψε είς τδν Καρδινάλιον, κάμε οτι' δό- 
νασαι ,διά χρημάτων, άλλά μή έκτίθεσαι είς τδν κίν
δυνον δ ίδιος.»

— «"Λ, Ισαβέλλα, πόσον τρυφερώς φροντίζεις δι’ 
έμέ, τδν άνάςιόν σου άδελφόν ! ’Αλλά, άγαπητή μου, 
πρέπει νά γνωρίζης, δτι δέν δύναμαι νά πράξω άλλως 
πως. 'ϊπάρχει έτι έλπΐς, τώρα δέ πρέπει καΐ έγώ νά 
κάμω τδ καθήκόν μου. Δέν δύναμαι νά μείνω μέ έ-
σταυρωμένος χεΐρας, — τοΰτο εΐναι ίδιον δειλού καΐ ’ λοιποί μαθηταΐ συνηθροίζοντο είς τδν κήπον γελώντες 
αγενούς,— όχι, μή μέ έμποοίζης, άλλά μάλλον δεή·,* 0» άστειευόμενοι, άπεσόρετο είς τήν μικράν λίμνην, 
θητι υπέρ έμοΰ,δπως ό θεδς εύλογήση τάς προσπάθειας^ Ψιί έστολι,ε τδν κήπον του σχολείου, καΐ διήρχετο τάς

μου, και σοΐ έπαναφέρη τδν Κωνσταντίνον. Φεύγω, μή 
μέ κρατής.' Ο θεδς νά σέ εύλογήση άγαπητή μου.» — 
Ένφ έλεγε ταΰτα, ό ’Εμμανουήλ έσφιγγεν είς τάς άγ- 
κάλας του τήν αδελφήν του, ήν αμέσως άφήσας ανα
χώρησε.

Ή θλίψις τής Ισαβέλλας ήτον απεριόριστος, ηύξανε 
δέ. καθημερινώς έν οσφ ούτε ό ’Εμμανουήλ ένεφανί- 
ζέτιη, ούτε δ Κωνσταντίνος, ούτε ήδυνατο νά μάθη τι 
περί αύτών, ’Εφαίνετο δτι οί φόβοι της είχον πραγ
ματοποίησή,. καΐ· δτι τδ φοβερόν φροόριον είχε κλεί
σει· τδν ’Εμμανουήλ, ώς και τδν Κωνσταντίνον, έντδς 
αύτοϋ. Φίλον ή' σύμβουλον πιστόν δέν εΐχε. Τί νά 
πράξη 6έν έγνώριζε, καΐ ή λύπη καΐ ή αμηχανία 
σχεδόν είχον καταστήσει αύτήν παράφρονα, δτε, μίαν 
ήμέραν, ή πιστή θηρεσία ήλθε πρδς τήν κυρίαν της, 
πλήρης έλπίδος.

ί' «Ά Κυρία μου I άν μόνον ήθέλατε νά έξέλθητε

σήμερον, ίσως θά ήδόνασθε νά ίδητε τδν Κύριον [ Σή
μερον θά γείνη μεγάλη τελετή, καΐ θά έκβάλλουν 
τούς αιρετικούς άπδ τδ φροόριον· — βσοι έπιστρεψουν 
είς τήν πίστιν θά συγχωρηθώσιν, όσοι βμως επιμένουν 
θά καώ σι. Ποιος έξεύρει, ίσως ό - Κοριός μου και δ φίλος 
του Κυρίου μου θά ήναι μεταξύ αυτών.Όχι βέβαια με
ταξύ έκείνων, οί όποιοι θά καοΰν, άλλά τών μετανοη- 
σάντων. Βέβαια δέν θά ήναι μεγάλη εόχαρίστησις διά 
σέ νά ιδης τδν Κύριόν μου περίπατοίντα μεταξύ τών 
καταδεδικασμενων, αλλά πάλιν θά γνωρίζωμεν δτι 
τουλάχιστον ζή.η

Μέ τοιαΰτα και πολλά άλλα, ή Θηρεσία έπεισε 
τήν κυρίαν της νά ένδυθή καΐ νά έξέλθη είς τήν πλα
τείαν του 'Γριάνα, δπου έμελλαν νά αχθώσιν οί α αιρε
τικοί» — οί μέν διά νά λάβωσιν άφεσιν καΐ έλευθε- 
ρίαν, οί δέ όπως ύποστώσι τδν διά πυρός μαρτυρικόν 
θάνατον. ακολουθεί).

Η καδλιετηεκδικηιις;
(Ιέΐ ύρΛμύ, προηγ.)

Αί ήμέραι, αΐτινες ήκολοόθησαν τήν καταδίκην τοϋ 
Γεωργίου, ήσαν θλιβεραΐ ήμέραι, ούχΐ μόνον δι*  αύ
τδν, άλλά δι δλους σχεδόν τους συντρόφους του, καΐ 
δι’ αυτούς τούς διδασκάλους. Καθ’ έκάστην ήμέραν έ
βλεπαν τον Γεώργιον καταγινομενον έπιμελώς είς τά 
μαθήματα του, καΐ μελετώντα άδιακόπως, άλλά μετά 
άπαθοΰς καΐ ώχρου προσώπου. Κατά τάς οιακοπάς 
άντΐ νά έξέρχηται τής οικίας είς τδν κήπον, έκάθητο 
είς τήν θέσιν του,καΐ έγραφε τους προσδιωρισμένους ςί- 
χους έκ τοΰ Βιργιλίου, τήν δέ μετά μεσημβρίαν, δταν οί

έλευθερας αυτού ώρας μόνος έπΐ τών δχθών αύτής.
Καΐ οί'διδάσκαλοι, παρατηρουντες τήν ακριβή καΐ 

ενσυνείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, ώς καΐ 
τδ σεμνοπρεπές τής συμπεριφοράς του, ήσθάνοντο 
μεγίστην συμπάθειαν καΐ λύπην διά τδν Γεώργιον, 
καΐ δέν ήδυναντο σχεδόν νά ύποφέρωσι νά βλέπωσιν 
αύτδν τοιουτοτρόπως τιμωρουμινον. Ο κύριος Προκό
πιος δέν ήδυνατο νά πιστεόση δτι ό Γεώργιος είχε τφ 
δντι κλέψει τά ύπωρικά, έθεώρει όμως χρέος του νά 
άπαιτή έντελή ύπακοήν, καΐ ή αρνησις τοΰ μαθητου 
τοΰ νά μαρτυρήση περί του ένοχου, έκαμεν αύτδν νά 
άποφασίση τήν ποινήν ταύτην δι’ αύτόν. ’ Εθλίβετο μ’ 
δλον τοΰτο, διότι ό Γεώργιος ήτον εΐς έκ τών καλλί- 
στων αότου μαθητών, είς τδν όποιον είχε πάντοτε τήν 
μεγίστην εμπιστοσύνην, καΐ δστις είς βλην του τήν 
συμπεριφοράν, ήτον εύγενής καί τίμιος. Προσέτι, η- 
σθάνετο σχεδόν πατρικήν στοργήν δι’ αύτδν, διότι τών-
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γοΐέων αΰτοΰ άποθανόντων, δ κηδεμών τοΰ Γεωργίου διαβαίνων άπ’ έμπροσθεν τοΰ καταστήματος του, εΐδον

είχε δέσει αύτδν εί;· τδ σχολεΐαν, δταν ήτον έτι παι-
δίον, όλόκληρος δέ ή άνατροφή του, είχε γείνει υπό 
τήν έπιτήρησιν τοΰ κ. Προκοπίου, τοΰ όποίοό οί μέγί-' 
στοι πόθοι έξεπληροΰντο καθημερινώς έν αδτω. Ούχί 
μόνον είς τάς σπουδής τον ήτον έξαίρετος ό Γεώργιος, 
άλλά καί είςολας τάς σωματικός ασκήσεις διεκρίνετο, 
μεταξύ τών πρώτων, διότι ή έλλεφς- τής μεγάλης 
σωματικής δυνάμεως άνεπληροδτο ύπδ της μεγάλης 
έπιτηδειότητός τον. ΤΗτο προσέτι είς άκρον γενναίος, 
σχεδόν ριψοκίνδυνος, δταν έπαρουσιάζετο αιτία διά 
τοΰτο. Διά ταΰτα πάντα, ώς καί διά τήν μεγάλην 
αύτοϋ φιλοδωριαν, ήγαπάτο παρ’ ίλών ιών συν
τρόφων του, πλήν δυο ή τριών ζηλότυπων, πρώτος έκ 
τών οποίων- ήτον ό ’Αλέξανδρος, χάριν τοΰ όποιου ό 
Γεώργιος τώρα ύπέφερε.

Ήμέραν τινά δ ’Αλέξανδρος μετά τοΰ Παύλου και 
άλλων τινών, έπορεύοντο πρδς τήν λίμνην διά νά κο- 
λυμβήσωσι, γελώντες καί άστειευόμενοι ένψ έβάδιζον.

— «Ά, μά τήν άλήθεια,» — είπεν ό ’Αλέξανδρος, 
■ — «τί λαμπρά που διασκεδάζομεν μέ τήν λίμνην I 
Τί &ά έκάμναμεν 3ν δέν τήν εϊχαμεν. ’Ελάτε, νά ίδοΰ- 
μεν ποιας &ά κολύμβηση άπδ τήν μίαν άκραν έως τήν 
άλλην. Αίφνης,ύψώσας τους δφθαλμούςτυ, είδε τδν Γε
ώργιο ν,καθήμεν αν ύποκάτω πλατάνυ τινδς,μέ πρόσωπον 
καταβεβλημένου καΐ όφθαλμούς έστραμμένους πρδς τά 
δρη, τά όποια καθώς φρούρια περιεκΰκλουν τήν ώραίαν 
πεδιάδα. Τόσον άφηρημένος ήτον ό Γεώργιος, ώστε 
δέν ήκουσε τούς συντρόφους του, έως οΰ έπλησίασαν, 
τότε δέ, ίδών τδν ’Αλέξανδρον, ερριψεν έπ’ 'αΰτοΰ 
βλέμμα άτάραχον καΐ μεγαλοπρεπές καί άνοίξας τδ έπΐ 
τών γονάτων του βιβλίον ήρχισε νά άναγινώσκη. * Ο
’Αλέξανδρος έταράχθη μεγάλως, άν καΐ δέν έπεθόμει 
νά δμολογήση τούτο οΰτε είς τδν έαυτόν του. Δέν ή- 
δύνατο πλέον νά απόλαυση εύχαρίστηΟιν άπδ τήν λί
μνην, ητις έξετείνετο έλκυστικώς ένώπιόν του· ή είκών 
του Γεωργίου, ύποφέρόντας άδίκως καί οι’αύτδν, ήτο 
πολύ ισχυρά, καί δέν άφινεν αυτόν νά ήσυχάση, Προσε- 
πάθησε δι’ αστεϊσμών νά καθησυχάση τάς τύψεις της 
συνειδήσεως, άλλ’ ή εύθυμία τοο δέν ήτο γνήσια, της 
δέ άνησυχίας κα'ι μεταμελείας του συμμετείχε καΐ ό 
Παύλος, δστις, δειλός ών καΐ φοβούμενος νά όμολο 
γήση τήν αλήθειαν, είχε μείνει σιωπηλός ώς πρδς 
την ύπόθεσιν, ένφ πράγματι ήγάπα τδν Γεώργιον καΐ έ- 
θλίβετο βλέπων αυτόν ύ ποφέροντα. (ακολουθεί.

τδν φίλον έξερχόμενον μετά τοΰ Φώξ τοΰ κυνός καΐ 
κρατούντα είς τήν χέΐρά ΐου~ καδίσκον. Προχωρήσας 
δλίγα βήματα ό φίλος, είπεν είς τδν κόνα νά λαβή 
τδν καδίσκον και νά φέρη αύτδν είς τήν οικίαν, ητις 
άπεΐχε: περίπου ήμισυ μίλιον τοΰ καταστήματος. ‘Ο 
κύών χωρίς νά κλαυθμηρίση, οΰτε ’ νά δείξη σημεΐον 
παρακοής είς τήν διαταγήν ταύτην τοΰ κυρίου του, 
άμέσως ύπαίΐούσας, έλαβε- τδνκαδίσκον είς τδ στόμα 
καΐ άπήλΟεν είς τή> οικίαν. Ηερ^ργείφ κινούμενος, 
παρηκολοόθήσα αυτ&ν ίνα'ίδώ κατά πόσον θά δυνη- 
θή νά έκτελέση τάς βίαταγάς τοΰ' κυρίου του. ' Ο κόων 
φθάσας είς τήν οικίαν, κ'αΐ ευρών τήν θύραν κεζλει- 
σμένην,; έκάθισεν έπΐ τής βαθμίδας καΐ περιέμενε νά 
τιό’ άνοίξωσι τήν Ουράν. Πέντε λεπτά παρέρχονται καΐ 
ή δΰρα ετι δέν άνοίγει· 0 κόων όμως κάθηται έκεΐ 
έν υπομονή χωρΐς νά δείξη κάν τδ έλάχιστον σημεΐον 
άνυπομονησίας ή άπιστίας. Έτερα πέντε λεπτά πα
ρέρχονται καΐ ή δύρα έτι δέν άνοίγει· έπι τέλους 
ίδόντες αύτδν έκ τοΰ παραθύρου, άνοίγουσι τήν δυραν 
καΐ εισέρχεται μετά τής παρακαταθήκης του σείων 
τήν ουράν του. «Πιστέ κυων,» ειπον. καθ’ έμαυτδν «ού· 
δέποτε παρακούεις ή περιμένεις δευτέραν διαταγήν.»

Έπειτα έσκέφθην περί της μικρας ’Αγλαΐας τοΰ 
φίλου μου, ήτις πολλάζις είπε είς τήν μητέρα της έπΐ 
παρουσία μου, «όχι· δέν δύναμαι νά τδ κάμω. ”Ας 
ύπάγη & Δημήτριος. Αύτδς δέν κάμνει τίποτε.»

«’Αγλαΐα!» έκραζε ή μήτηρ της μετά τόνου προσ
τακτικού «πήγαινε νά φέρης άμέσως έκεΐνο τδ βιβλίον, 
Μή περιμένης νά σοΐ τδεϊπω καΐ δευτέραν φοράν."

Ή μικρά ’Αγλαΐα έπαιζε μέ τήν κούκλαν της, 
βλέπουσα δέ οτι δέν ήδυνατο νά τδ άποφυγη' άπηλθε 
μουρμουρίζουσα καΐ λέγουσα, ένφ έξήρχετο τοΰ δω
ματίου, «Πάντοτε έγώ φέρω τά βιβλία τής, δέν στέλ- 
λει τδν Δημήτριον νά της τά φέρη, καΐ πάντοτε έμενα, 
πάντοτε έμένα στέλλει.» Έπιστρέψασα δέ μετά του βι
βλίου, έρριψεν αύτδ μετά θυμοΰ έπΐ τής τραπέζης καΐ 
άνέτρεψε τδ μελανοδοχεΐον καΐ έχύθη ή μελάνη. Ή 
μήτηρ της έφαίνετο έντραπεΐσα καί κατατεθλιμμένη. 
Έλυπήθην αύτήν έκ μέσης καρδίας. Μικροί μου φίλοι 
καΐ φίλαι, σκέφθητε περί τούτου, Ή ’Αγλαΐα ή θυγά- 
τηρ της ήτο απειθής, ό δέ κόων της εύπειθής· διότι ου- 
τος μέν είς τήν πρώτην διαταγήν άπηλθεν άμέσως ευ
χαρίστως σείων τήν ουράν του καΐ ύψόνων τήν κεφα
λήν του, ώσάν νά έλεγε «υπακούω.»

Παιδία και κοράσια, ας μήν είπωσι ποτέ περί δμών 
«ό Φώξ εΐναι ευπειθέστερος τής ’Αγλαΐας καΐ της 
Ελένης.»

'Ο χαΛόΐ χυωνκαΐ τά χαχδν χορύ.αιον.

ΦΐΚϋς μου τις εΐχε κάνα τής νέας γής, &α φυ- 
λάττη τήν νύκτα τδ κατάστημά του. Ήμέραν τινά
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗ2 ΡΟΔΟΥ.

, ‘ 0 Κολοσσός, δν έκ τών θαυμάτων της Γής, ήτον 
άγαλμα έκ χαλκοΰ, άνεγερθέν είς τιμήν του ’Απόλ
λωνος, οστις ήτον ό προστάτης θεός τής ‘Ρόδου, έξ 
ευγνωμοσύνης διά τήν κατά τοΰ ’Αντιγόνου βοήθειαν 
του, Τδ άγαλμα τούτο ήτον εργον τοΰ Χάρητος κυρίως, 

έκ μεγάλων λίθων· υπήρχαν προσέτι κλίμακες, διά των 
6ποίων ήδυνατό τις ν’ άναβή είς τήν κεφαλήν, δθεν έ- 
έφαίνετο ή Συρία. Πιστεύεται γενικώς, δτι ό Κολοσ
σός ιστατο έπί τών δυο ακτών, αϊτινες έσχημάτιζον 
τήν είσοδον είς τόν λιμένα*  έπειδή όμως ή πόλις εΐχε 
δυο λιμένας, εις έκ τών οποίων ήτο 50 ποδών τδ πλά
τος, δ δέ άλλος 20, εΐναι φυσικόν νά σομπεράνωμεν,

Λολοσσός τής ‘Ρόδου.

έδοήθησεν δμως αυτόν καί δ Λάχης. ΈοαπανήΘησαν 
δε δώδεκα ετη εις τήν κατασκευήν αύτοΰ.

Τδ ύψος τοϋ Κολοσσού ήτο 125 ποδών, ό δε άν- 
τίχειρ ήτο τόσον μέγας, ώστε μόνον άνδρες έχοντες 
μάκρους βραχίονας ήδόναντο νά έναγκαλισθώσιν αύ- 
τδν, οί οέ λοιποί δάκτυλοι ήσαν μεγαλείτέροι του αν
θρωπίνου σώματος. Έσωτερικώς ήτο κούφιος, και διά 
νά κατασταθή στερεός, τά σκέλη ήσαν κατασκευασμένα 

δτι 0 Κολοσσός έτέθη είς τήν είσοδον τοΰ μικρότερου.
Τδ άγαλμα άνηγέρθη τδ 300 π. X, καΐ άφοΰ έμει- 

νεν έξη κοντά περίπου έτη, κατέπεσε δ’ ύπδ σεισμού, δσ- 
τις κατέστρεψε καΐ τά τείχη τής πόλεως και τόν: ναό- 
σταθμον,

Οί Ρόδιοι μετά τήν πτώσίν του, έζήτησαν βοήθειαν 
άπό τ^§^^σιλεΐς τής. Αίγυπτου, τής Μακεδονίας καΐ 
άλλων 19ν<άν, δπως πάλιν άνεγείρωσιν αΰτδν, ούτοι δέ



ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 741
προθόμιος συνέδραμαν αυτούς καΐ ταχέως έπανέφερον 
την'Ρόδον εις την προτέραν αύτής μεγαλοπρέπειαν· 
άλλά τδ μαντείαν τών Δελφών, άπηγόρευ^ν άρτους 
άπδ τοΰ νά στήσωσι και πάλιν τδν Κολοσσόν. 

τήν πίκραν του αγωνίαν, καΐ. παοεδόθη είς τάς ψεί
ρας τών έχθρών του. Το όρος τοΰτο ήτο προσέτι 0 
τελευταίος τόπος, τον όποιον έπάτησαν οί πόδες Αύτοΰ 
μετά τήν άνάστασίν του, πρΐν ή άναληφθή είς τους αδ
ρανούς. Τήν σήμερον, ναός ΐσταται έπί τοΰ όρους, ά-

Έν τή ωραία ταύτη είκόνι ‘βλέπόμεν: τδν πανεό- 
σπλαγχνον ημών Σωτήρα, θεωρούν τα άπδ τοΰ όρους 
τών Έλαιών, τήν ‘Ιερουσαλήμ, καΐ θρηνούν τα . διά 
τήν έπ’ αύτής μέλλουσαν νά έπέλθη καταστροφήν. 
αΕίθε νά έγνώριμες ναι σΰ τούλάχιστον έν τή ήμέρφ 
σου ταότη τά πρδς ειρήνην σου άποβλέποντα.ιι Καΐ 
άλλοτε ποτέ. <t‘Ιερουσαλήμ, ‘Ιερουσαλήμ, ή φονευουσα 
τούς προφήτας καΐ λιθοβολούσα τους απεσταλμένους, 
ποσάκις ήθέλησα νά συνάξω τά τέκνα σου, καθ' δν 
τρόπον συνάζει ή δρνις τά όρνιθια έαυτής ύπδ τάς 
πτέρυγας, και δέν ήθελήσατε.» Μανθάνομεν δ’ οτι έ- 
πορευέτο συχνάκις εις τδ όρος τούτο, όταν ήτο κεκ- 
μηκώς, καΐ διήρχετο ολοκλήρους νύκτας έν προ
σευχή. Τδ όρος τών ’Ελαίων κεΐται πρδς άνατολάς 
τής ‘Ιερουσαλήμ, έίς δέ τους πρόποδας αύτοΰ εΐναι ό 
κήπος τής Γεθσημανής, οπού ό Κύριος ήμών δπέφερε

κριβώς είς ■ τήν θέσιν, δθεν υποτίθεται, ότι άνελήφθη 
ό Σώτήρ ήμών,. Λέγεται προσέτι, δτι έπί του όρους 
τούτου έδίδαξεν είς τούς .μαθήτας του τδ «Πάτερ ή*  
μών», ΐσταται -δε έπι τοΰ τόπου τούτου ναδς όνομα- 
ζόμενος « Πάτερ ημών >·. Γαλλίς τις πριγκηπέσσα 
ανεγείρει ήδη νέον ναόν και μόχαστήριον, έπί δέ τοΰ 
τείχους του περ-κυκλουντος αυτόν, ή προσευχή αυτή 
εΐναι κεχαραγμένη είς 32 διαφόρους γλώσσας.

‘Ο ναδς, έν ώ ό Κύριος ήμών έδίδασκεν, αί όδοΐ 
δι’ ών διάβαινε καθημερινώς, τά παν -α εΐναι κατε
στραμμένα, ώς καΐ ό ίδιος προεΐπε χαθήμενος έπι to5 
όρους περίλυπος; Τδ ορος εΐναι δπω; ήτον $ν ταΐς 
ήμέραις Αύτοΰ, τδ δέ δνομΛ Έρος τών Έλαιών, 
πρέπει νά προς εν ή έν ήμΐν ευγνωμοσύνην, διά τήν.. 
άπειρον άγάπην καΐ εύσπλαγχνίαν Αύτοΰ, μετάνοίά^Γΐ 
δέ άπδ τής αμαρτία', ήτις έπέφερε τδν" θάνατον

—·. δί ίτ
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ΛΤΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΠΟΪΛΟΤ.

Κάρολος 0 10ος παιδίον ών, έτυχεν ημέραν τινά νά 
παίζη εΐς μέρος τι τοΰ.παλατιού, όπου πτωχός τις έρ
γάτης έσπογγάριζε τδ πάτωμα· ό έργάτης ούτος έν- 
δαρρυνθείς άπδ τους Αφελείς τρόπους τοΰ πρίγκηπος, 
ήρχισε νά τοΰ διηγηται διαφόρους ίστορίας τοΰ χωρίου 

μηνιαΐόν σου, ώστε έχεις χρήματα· τί ΟΑ τά κάμηΐς 
' Ο Κάρολος εξηκολούθέι σιωπών.

«Δέν Αποκρίνεσαι; — εΐπεν έντόνως ό παιδαγω
γός. — Ίδοΰ τά άλλα παιδία έγραψαν· τί έκαμες τά 
χρήματά σου ;» Τελευτάΐον στενοχωρηθείς ό Κάρολος 
έξεφώνησεν, «Αότά είμπο^οΰν νά γράψουν τδ όνομά

του·'τούτο πολΰ εΐς Tb παιδίον, .xrifatiwp.i™’* ^ojw^ pmaa

τήν συμπάθειαν του πρδς αύτόν. Έρωτήσαν δέ καί μα- 
θόν πόσον μικρόν ήτο τδ ημερομίσθιόν του, τδν ή ρώ
τησε διατί δέν έκαμνεν άλλο τι έργον, τδ όποιον Οά 
τοΰ έδιδε περισσοτέρου ωφέλειαν.

κ’Αχ, υψηλότατε μου, — άνεφώνησεν μετά θλίψεως 
,δ χωρικός, — δά ήμην εδχαριστημένος άν ευρισκα 
νά έργάζωμαι καί διά τόσον κάδε ημέραν- διότι πολ
λάκις και έγώ καϊ ή γυναΐκά μου καΐ τά πέντε παι
διά μου κοιμώμεθα χωρίς νά δειπνήσωμεν.» «Λοιπόν, 
— ειπεν ό μικρός πρίγκηψ συγκεχινημένος μέχρι δα
κρύων, — πρέπει νά μέ Αφήσης νά κάμω ο,τι έγώ

χαΐ πέντε παιδιά νά θρέψη δέν εΐναι εΰκολον! » 

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ TOT EDISON
Ο άνήρ οΰτος, δστις εσχάτως προσέθεσεν έτερον 

θησαυρόν είς τό ταμείοV της έπιστήμης, δια τής έ- 
φευρεσεως τοΰ Φωνογράφου, έγεννήθη τφ 1847 
έν Ohio τών ‘Ηνωμ. Πολιτειών. ‘Ολόκληρος ή έχ- 
παίδσυσίς του έγένετο υπό της μητρός του, γυναιχδς 
εΰπαιοεότου, συνίβτατο δέ αΰτη Ικ τών στοιχείων πό
σης παιδείας, δηλ. αναγνώσεως, γραφής καϊ Αριθμη-

νομίζω καλόν. Ό παιδαγωγός μου μέ δίδει έκαστον ] ΐ*κής.,  Ο παΐς δεν ήγάπα τά μαθηματικά, εΰρισκεν 
μήνα ολίγα χρήματα νά τα κάμω β,τι θέλω, έπειδή ■ Ρ®γίβϊην ήδονήν εις τήν Ανάγνωσιν, καϊ πολλά- 
δέ έγώ. δεν .έχω οΰδεμίαν χρείαν κανενδς· πράγματος, ίxti Ανεγινωσκε βιβλία, τα όποια πολΰ δυσκάλως ήδό- 
θά δίδω είς σέ τά χρήματα ταΰτα, ώστε νά μή κοι. |νατ<> να έννοηση. Είς νεαράν ήλικιαν ελαβε θέσιν 

μασαι μέ τήν οίκογένειάν σου άδειπνος, Αλλά μέ τήν 
παρατήρησιν, δτι δέν &ά εΐπης εΐς κανένα περί τοότοοι, 
άλλως θά σέ τής βρέξω.»

Πρϊν Αναχωρήση Απδ τδ παλάτιον δ έργάτης έ- 
φρόντισε νά εύρη τδν παιδαγωγόν τοΰ πρίγκηπος καϊ 
τφ διηγήθη τήν όπόθεσιν. ’Εκείνος δέ εΰχαριστήσας 
αΰτδν διά τήν ειλικρίνειαν του, τφ έσόστησεν έχεμό- 

θειαν.
Μετά τδ τέλος τοΰ μηνδς ό μικρός Κάρολος, λα

βών τά χρήματά του, έτρεξεν αμέσως πρδς τδ προσδι- 
ορισθέν μέρος καϊ εδρών τδν φίλον του έργάτην τφ 
ένεχείρισε κρυφίως τά χρήματα καϊ άνεχώρησε,

Τήν έσπέραν έκείνην δ παιδαγωγός ειδοποίησε τδν 
πρίγκηπα, δτι είχε προσκαλέσει διάφορα άλλα παι
δία εις τΰ παλάτιον, διότι εΐχε διάφορα ώραια πράγ
ματα νά βάλη εΐς λαχεΐον. Καϊ τφ δντι ■ κατά τήν 
ώρισμένην ώραν τά παιδιά μετά τών μητέρων των 
ήλθον μέ τά χρήματά των διά νά βάλωσιν εΐς τδ 
λαχεΐον, Τδ κιβώτιον ήνοίχθη καϊ τών παιδιών οί 
δφθαλμοϊ ήστραψαν ε7ς τήν θέαν τών ώραιών πραγ
μάτων, τά δποΐα δ καλός παιδαγωγός εΐχε συλλεξει 
διά τδ λαχεΐόν των, έκαστον δ’ ηρχιζε νά υπογραφή, 
μόνος δ’ δ μικρός Κάρολος ΐστατο Απέναντι μέ σταυ- 

ρωμένας. τάς χεΐρας,

«Διατί, Κάρολε, — ήρώτησεν δ παιδαγωγός,—δεν 
γράφεις καϊ συ εΐς την λοταρίαν; σήμερον έπηρες τδ

έφημεριδοπώλου έπί τον σιδηροδρόμου, ώς τοιοΰτος 
δέ εΐχε. το δικαίωμα νά μεταχειρίζεται τά βιβλία δη
μοσίας τινδς βιβλιοθήκης, τήν οποίαν άπεφάσισε νά α.- 
ναγνώση απ’ Αρχής μέχρι τέλους, Άναγνώσας όμως 
τοιουτοτρόπως περί τά ένατόν βιβλία, έννόησεν δτι 
ουδόλως ωφελείτο, λαβών δέ σειράν συγγραμμάτων 
έπϊ τής χημείας, Ανέγνωσεν αύτά προαεκτιχώς· τόσον 
δέ ήγερθη τδ ένδιαφέρον του έπϊ του Αντικειμένου τού
του, ώστε ήρχιαε νά σκέπτηται πώς ή δυνατό νά κόμη 
ύλίγα πειράματα. ’Ακολούθως ήγόρασε τά χρειώδη 
χημικά έργαλεϊα, έργαστήριον δέ έλαβεν κενόν 
β α γ ώ ν ι ο ν τοΰ σιδηροδρόμου, δπου έξηκολουθησε 
δοκιμάζον τά πειράματα του έν ήσυχία, έως οΰ μίαν 
ημέραν, τοΰ φωσφόρου έκραγέντος, ό διευθυντής έρ- 
ριψεν ολόκληρον τήν μηχανήν έξω τοΰ παραθύρου. 
Μετά ταΰτα ό Ακούραστος Edison ήρχισε νά έκδίδη 
μικράν τινα έφημερίδα, τυπώνων αότήν έντδς τοΰ βα- 
γ ω ν ί ο υ, είς δέ τήν διανομήν τών άλλων έφημερί
δων, ας έκεΐνος μόνος εΐχε τδ δικαίωμα νά πω λ ή, έμί- 
σΟωσε καΐ τέσσαρας βοηθούς. Μετά ταΰτα, γνωρίσας. 
τους ύπαλλήλους τοΰ τηλεγραφείου, έπεθυμησε νά συ- 
στήση ιδιαίτερον τηλέγραφον, τοϋτο δέ μετά μεγάλης 
έπιτηδειότητος έκραξε, κατασκευάζων μηχανήν έκ 
σύρματος, ύαλίνων φιαλών, τεμαχίων πανίου κτλ.‘Ο 
ήλεκτρισμδς μόνον ελλειπε, τούτον δέ έπεχείρησε νά 
Απόκτηση, τρίβων τάς τρίχας γαλής, δέν ή δυνατό ό
μως έκ της δοράς νά απόκτηση ικανόν ηλεκτρισμόν.
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Τοιουτοτρόπως εςηκολοόθηβε κάμνων πειράματα, πολ- 
λάκις άποτυγχάνων, ουδέποτε δμως άπελπιζόμενος, 
πάντοτε δέ έπιχειρών τι νέον, έως βτου έσχάτως, ή 
επιμονή καΐ ή έπιτηδειότης του, παρέσχον εί; τδν κό
σμον τδ Φω ν όγρ αφ ο ν. 'Η άνακάλυψις τοΰ δτι 

δυνατόν ή φωνή νά διαδοθή διαμέσου του ήλβ- 
κτρισμοΰ, ήτο τυχαία. *0  Edison παρετήρει ήμέραν 
τινά τδ αποτέλεσμα τής προσεγγίσεως διαφόρων ου
σιών είς τήν βελόνην, έκφωνών συγχρόνως κατά τοΰ 
διαφράγμου. Λέγεται δτι άμέσως δταν όποπτεόθη τήν 
αλήθειαν, σχεδόν έγένετο παράφρων έκ τής χαρας, 
δέν έκλεισε δέ οφθαλμόν, έως ου φέρη τδ πράγμα 
είς πέρας.

ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΓ ΓΟΝΩΝ

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ.

Ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ τής Βασιλίσσης Βι •ικτωριας, πας ένθα δ Κύριος ήμών έχήρυξεν, έποίησε θαύματα 
ητις εΐναι σύζυγος τοϋ διαδόχου του Αϋτοκράτορος τής1 και άπέθανεν. ’Ακόμη καί οί Μωαμεθανοί θεω- 
Γερμανίας, εΐναι γυνή λίαν πρακτικών καί σοφών1 ρ^ν αυτήν άγίαν, καΐ θέτουσιν αδτήν μετά τήν Μέκ- 

ίδεών, αύτή δέ ή ιδία μετά τοϋ συζύγου αυτής διευ-1 καν xaj .^v Μεδίναν είς τδν βαθμόν τής άγιότητος. 
θύνουσι τήν έκπαίδευσιν καΐ ολόκληρον την άνατροφήν >βκ τ&ν χριστια„ών πολλοί, ο rave; δέν ίχουσι καμ
ιών τέκνων των, ή δέ μέθοδος καθ’ ήν είς ταΰτα δα-1 μι'αν δεισιδαίμονα ιδέαν περί αυτής, θεωρόΰσιν μετά 

-........ ί....... είναι άςια μιμησεως ύπδ ρ^γ^χου σεβασμού τήν σκηνήν τοΰ βίου καΐ τών πα-πανοϋσι τδν καιρόν αυτών, 
παντδς γανέως.

Τά παιδία έγείρονται ένωρίς, είς δέ τάς όκτώ ■ ά- 
κριβώς προγευματίζομαι μετά τών γονέων των. Εΐς τάς 
δέκα άρχίζουσι τά μαθήματα, διαρκοΰντα μέχρι τής 
μεσημβρίας, δτε γευματίζουσι. Τδ φαγητδν των είναι 
άπλοΰν καί θρεπτικόν, ούχΐ δέ καί πολυποίκιλαν, δέν 
τοΐς έπετρέπεται δέ νά ζητήσωσιν άλλο τι του ήδη 
προητοιμασμένου, προσέτι δέν τοις επιτρέπεται νάτρώ- 
γωσι μεταξύ τών τακτικών ώρών τοΰ φαγητοΰ. Μετά 
τδ γεΰμα έςακολουθοδσι τά μαθήματα των έως εΐς τάς 
5 μ. μ. ύστερον δέ είναι, ελεύθερα. Είς τάς σωματικάς 
άσκήσεις, τήν μουσικήν, ζωγραφικήν, κτλ. έφιστάται ή 
αυτή προσχή ώς καί εΐς τάς λοιπά; σπουδάς. Τά παιγ
νίδια των είναι μάλλον δυνατά καί καλά ή πολυτελή 
καΐ ακριβά. Αί πριγκηπέσσαι ένδυονται μόναι άνευ τής 
βοήθειας ούδενός.

ΑΓΙΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

Οί δπαδοί παντδς σχεδόν θρησκεύματος, έχουσι μέ
ρη τινά τά όποια θεωροΰσιν άγια. Οί Μωαμεθανοί θεω- 
ροΰσι τήν Μέκκαν καί τήν Μεδίναν ώς άξίας τοΰ με
γίστου σεβασμού- εΐς τήν πρώτην τών δυο τούτων πό
λεων, εύρίσκεται τδ Κούβα, τδ όποιον εμπεριέχει 
τδν μέλανα λίθον, όστις (κατά τους Μωαμεθανούς' 

έκομίσθη έκ τοΰ οΰρανοΰ ύπδ άγγέλων. Είς τήν Με- 
δίναν δέ εΐναι ό τάφος τοΰ Προφήτου, ό δέ ναός τής 
Μεδίνας θεωρείται τόσον άγιος, ώστε, λέγεται, δτι ό 
Μωάμεθ ποτέ ειπεν, δτι μια εδχή έκεΐθεν άναπεμπο- 
μένη, ύπερέβαινεν κατά τήν άίιαν 1000 εύχάς είς άλλον 
οίονδήποτε τόπον άναπεμπομένας.

Οί ’Ινδοί, έχουσιν ώς άγίαν πόλιν τήν Benares, ήτις 
κεΐται έπί του Γ άγγου ποταμού, είς ώραίαν' θέσιν, καί 
είναι προσέτι τδ κέντρον τής βραχμανικής παιδείας. 
Οί ’Ινδοί κάμνουσιν άποδημίας είς αυτήν, πιστεύουσι 
δέ, ίτι δστις άποθάνη έν αυτή, εισέρχεται άμέσως εις 
τήν εΰδαίμονα κατάστασιν.

Ή Ρώμη είναι πόλις ήν οί Παππιςαί δεωρυΰσιν ώς 
τδ κέντρον τής θρησκείας των, έπειδή έν αυτή κατοικεί 
ό' Πάππας, δστις θεωρείται ώς αντιπρόσωπος τοΰ Χρι- 

στοΰ.
Οί Χριστιανοί πασών τών δοςασιών αισθάνονται διά 

τήν Ίερουσαλ’^μ μέγιστον ένδιαφέρον, διότι είναι 6 τό
πος ένθα δ Κύριος ήμών έχήρυξεν, έποίησε θαύματα

θημάτων τοΰ Κυρίου ημών.

—Οί δυο μέγιστοι ποταμοί τοΰ κόσμου εΐναι όΜισ- 
σισσιπής καΐ ό Άμαζώνιος τής Βορείου καί Νοτίου 
Αμερικής—*0  μέν Μισσισσιπής είναι 3,160 μίλια τδ 
μήκος, οδέ Άμαζώνιος 3,000. Είς τήν Βόρειον Α
μερικήν δπάρχει προσέτι καί ή μεγίστη λίμνη τοΰ κό
σμου, ή λίμνη Superior, ητις έκτείνεται έπί 32,000, 
τετραγωνικών μιλιών. Τδ υψιστον όρος είναι είς τήν 
Ασίαν, τδ Kimehinjinga Ιν έκ τών Ίμαλαίων, είναι 
δέ 58,173 ποδών τδ ύψος. 'Η μεγίστη πόλις του κό
σμου είναι τδ Λονδίνον, μέ πληθυσμόν 4,000,000. Καθ’ 
έκαστα Ιί λεπτά τής ώρας γεννάται- εΐς καθ’ έκαστα 
δέ δκτώ αποθνήσκει είς έν αύτφ.

— Οί Πέρσαι άκοΰοντες άνόητον όμιλίαν συνείθιζον 
νά λέγωσιν «Άχοόω τδν κρότον τοΰ μυλόύ, δέν βλέπω 
όμως τδ άλευρον.»

— Ό φιλόσοφος ’Αντισθένης έλεγεν, ότι «καθώς ή 
σκωρία κατατρώγει τδν σίδηρον, οΰτω καΐ ή ζηλοτυ
πία κατατρώγει τδν ζυλότυπον.

— Ό βράχος δστις είς τήν οδόν τοΰ άδυνάτου είναι 
κώλυμα, είς τήν τοΰ ίσχυρύΰ χρησιμεύει ώς λίθος 
διά τοΰ δποίου δυναται νά άναβή-δψηλότερον,
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ίΙΟΙΚίΛΛ.

-—Τά κοράσια δέν δύνανται νά Ανατραφώσι καλλίτερα παρά 
μόνον ύπό τών μητέρων αύτών· ή δημοσία έκπαίδευσις δέν 
εΐναι κατάλληλο; St’ αύτά. Ναπολέων

—Ή πηγή τής αύταρκείας πρέπει νά πηγάζη έκ τοΰ νοος, 
ά ίχων δέ τάσην μικρόν γνώσιν περί τή; Ανθρώπινης φύσεως, 
ώστε νά ζητή εύτυχίαν μεταόάλλων παν άλλο ή τήν ίδιαν 
αύτοΰ διάθεαιν, θέλει δαπανίση τήν ζωήν τον είς Ακάρπους 
Αγώνας καΐ πολλαπλησιασει- τάς λύπας, τάς δποία; Βιανοήται 
νά προλάδη. Johnson

—‘Ο θάνατο; τοΰ Ιούδα εΐναι τόσον ισχυρά έπιόεδαίωσι; 
του χριστιανισμού, οσον ό βίος τοΰ Παύλου.

—Είναι εύκολώτερον νά συγχωρώμεν τόν Αδύνατον, δστις 
μα; έβλαψε, παρά τόν ισχυρόν, τόν όποιον έβλάψαμεν.

~Ούδε1ς Αγαπά τά μυστικά τόσον, βσον ίστι; οέν σκο- 
πεΰη νά τηρήοη αύτά.

—Θεοδόσιο; ό αύτοκράτωρ, ένω παρέδιδε του; υΙού; του 
εί; τόν πολυμαθή Αρσένιον, δπως έκπαιδευθώσι παρ’ αύτοΰ, 
εΐπεν εί;· αυτούς «Τέκνα μου έάν έπιμεληθήτε νάέξευγενή- 
σητι τάς ψυχά; σας διά τής Αρετή; καΐ τήςγνώσεως, ε&- 
χαρίστως θέλω σάς Αφήσει τό διάδημά μου, έάν δμως πα
ραμιλήσετε τούτο, θά προτιμήσω νά στερηθήτε τήν βασι
λείαν, παρά νά διακινδυνεύσω αύτήν εί; τάς χεΐρας έκείνων, 
οΐτινες είναι Ανάξιοι νά κοβερνήσωσιν αύτήν προτιμότερου 
εΐναι νά στερηθήτε τήν βασιλείαν παρά νά έπι φέρετε τήν 
καταστροφήν της!».

ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΗΞ ΤΟΓ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ

1. ’Εγκράτεια. — Μή τρώγε μέχρι κόρου, μή πίνε μέχρ' 
ζιίλης,

2. Σιωπή. — Λέγε τόσα μόνον, 5οα δύνανται νά ωφελή
σουν τοΰ; Αλλους ή σεαυτόν.

3. Ταξί;. —'Έκαστον πράγμα είς τήν θέσιν του καί έκαστον 
ίργον είς τήν ώραν του.

4. Οικονομία. — Μή Αγοράζης τά περιττά· διότι θά πω- 
λήση; μετ’ όλίγον τά Αναγκαία. Μή δίδης τδ χρήμα σου πλήν 
καθ’ οσον δύνασαι vd ώφελήση; τοΰς άμοίου; σου.

5. 'Εργασία. — Μή χάνή; καιρόν διότι εΐναι ύφασμα, έκ 
τοΰ όποιου κατασκευάζεται ή ζωή. Ένασχολοδ πάντοτε εις 
τι χρήσιμον, Απόφευγε δέ τάς περιττά; πράξεις.

6. Άπόφασις. — ’Αποφάσιζε νά εντελής παν χρέος σου 
καί έκτέλει αύστηρώ; πάσαν Απόφασίν σου.

7. Ειλικρίνεια. — Ψεύδος καΐ Απάτην μή μεταχειρίζαυ· όΐ
διαλογισμοί σου ίστωσαν Αθώοι καί δίκαιοι- λέγε δ,τι έχει; 
είς τόν νοΰν σου. ·

8. ’Αδικία. — Μή άδικης κανένα είτε ζημιών, εΐτε παρα
λείπω ν νά πράξης δ,τι καλόν τό καθήκον σ  έπιδάλη*

9. Μετριοφροσύνη. — Τά; ύπερβολά; φεδγε· παν μέτρον 
αριστον.

10. Καθαριότης. — Μή ύπόφερί Ακαθαρσίαν ούτε είς τό 
σώμά σου, ούτε είς τά ένδύματά σου, ούτε είς τήν κατοι
κίαν σου,

’ 11. Αταραξία. — Μή άνηούχει διά τίποτε. .
12. Ταπεινοφροσύνη.— Μιμοΰ τον Ίησοΰν Χριστόν. .

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Αύσα τοΰ ίν τω προηγουμένψ φΰλλφ ποοολήμαι ος, 

’Ετ ώ ν 25.

Τό έλυσαν οί έξ ’Αθηνών X. Γεράκης. Ν. ϊ, Μαρίνης,Ίω
σή®. Α. Γρηγοριάδης, ’Αναστάσιο; Μπίλια;, ή Αικατερίνη 
Βνυτσινά έκ Ληξουρίου Κεφαληνίαςκαί Ν. Ε. Νικολαίδη; έκ 
Κωνσταντινουπόλεως. ...

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Άγνωστος πόλις το πάλαι
Ή μην ώς καί πολλαί άλλαι- 

Άφ’ ης όμως τών 'Ρωμαίων 
Στρατηγό; τις τών αρχαίων, 

Διαβαίνων μ’ έπεσκέφθη,
Καΐ τδ προϊόν μ’ έγεύθη 

Καΐ φυτόν μου τό ώραΐον
Μετεκόμιστν ώς νεον 

Εις τήν πόλιν τοΰ 'Ρωμύλου,
Κ1 εις τόν κήπον ένδς φίλου 

Έφοτεόθη κι’ άνεπτύχΟη,
Καΐ παντοΰ μετεφυτεόθη, 

Γνωστότατη κατεστά&ην
Καΐ περίφημος έστάθην.

Τώρα δέ τδ προϊόν μου
Πανταχοΰ μδ τ’ όνομά μου 

’Ονομάζεται, καλείται,
Κι’ είς τάς αγοράς πωλείται. 

"Αν τά τρία μου χωρίσης 
Τελικά καΐ τ’ άναγνώσης, 

Μέλος ζώου δά σημαίνουν.
Τά δε άλλα δσα μένοον 

Σχηματίζουν λέξιν άλλην,
’Όχι βέβαια μεγα'λην, 

“Ην εύρίσκεις είς τά ζώα,
Καΐ είς άγρια κι’ άθώα- .

Α. Α;

ΙΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Είς ποιον βιδλίον τής Πάλαιά; Διαθήκης ή λέςι; άγ- 

γςλος άναφίρεται περί τοΰ Ίωάννου τοϋ Βαπτιστου;
S, Ιΐοΰ Αναφέρεται, οτι δ Κύριος ήθελε Αποστείλει τόν 

Ήλίαν, καί τί; ήτο ουτος;
3. Πώς Αλλα»; όνομάζεται τό ορο; Σιών, καί τί σημαίνει 

ή λέξις Σιών εί; τήν Νέαν Διαθήκην;

ΤΥΙΙΟΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


