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Εες ΟΏθένα. πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερίς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

Γραφή είχαν εκή ητοό δεά βίζόνων.

Παράδοξον θά σάς έφαίνετο, μικροί μου φίλοι, άν σάςήρώτα 
κανείς άν έμάθετε πρώτον νά άναγινώσκητε καί νά γράφητε 
ή νά δμιλήτε, διότι έξεΰρετε ®τι φυσικά ά άνθρωπος όμιλεΐ 
πρώτον καί κατόπιν μανθάνει γράμματα. Πολύ πιθανόν δμως 
νά μή έσζίφθητέ ποτέ, δτι τό αύτό Αληθεύει καί περί τών 
έθνών, ότι δηλαδή πρώτον έχουν γλώσσαν δμιλουμένην καί 
κατόπιν γραπτήν. Τό ίδικόν μας 
Αλφάβητου είναι πολύ Αρχαίον, 
τό έλαθον οί προπάτορές μαί 
Έλληνες άπό τους Φοινικίους, 
οί δποΐοι πάλιν τό εΐχον πρό 
πολλοϋ καιρού, ώστε εΐναι-του
λάχιστον 3ό00 έτών τήν ήλι
κίαν, άλλά πρίν έφευρεθοΰν τά 
στοιχεία έκεινο: τού Αλφδήτου 
οί άνθρωποι έγραφον δι’ άλλου 
μέσου, δι’ εικονογραφιών, καΐ 
τούτο δέν θά σάς φαν ή παρά
δοξον δταν ουλλογισθήτε, δτι 
καΐ τά μικρά παιδιά Αρχίζουν 
νά κάμνουν άτέχνους ζωγρα
φιάς πολύ πολύ πρίν μάθουν 
νά σχηματίζουν τά' γράμματα, 
ώστε είναι φυσικόν είς τόν άν- 
θρωπον νά ζωγραφίζη πριν μά- 
θη νά γράφη· ’Εννοείται δτι 
αί είκονογραφίαι αύταΐ τών έθνών, τά όποια είναι Αρχάρια 
είς τόν πολιτισμόν, δέν είναι πολύ ώραΐαι, ή τεχνικαί, άλλ’ 
δπωσούν άνταποκρίνονται αρκετά καλώς είς τόν σκοπόν των, 
δ όποιος είναι νά παριστάνουν λέξεις καί όλοκλήρους φράσεις, 
ώς θέλομεν ίδιϊ.

Μεταξύ τών λαών, οί όποιοι μέχρι τής σήμερον διατελοΰν 
είς ήμιδάρδαρον κατάστασιν, είναι οίαύτόχθονες ’Αμερικανοί, 
καί ούτοι έχουν είκονογραφικόν σύστημα τό όποιον όλοι έν- 
νοοΰν, όπως ήμεις έννοούμεν τήν άλφα, βήτα. 'Ολίγα έκ 
τών σημείων τούτων μέ τάς σημασίας των θά σάς είπω. 

“Οταν θέλουν νά παραστήσουν μ α θ η τ ή ν ζωγραφίζουν παΐ- 
δα μέ γραμμές έξερχομένας άπό τά ώτά του καί φθανού- 
σας είς τήν καρδίαν του. Τούτο σημαίνει δτι όσα άκούη δ 
μαθητής τά Αποταμιεύει είς τήν καρδίαν τού, Ίατ ρ ό νπα
ριστάνουν διά μορφής Ανθρώπου ή όποια έχει έπί κεφαλής 
φυτόν μέ δύο πτέρυγας. Β ο τ α ν ι κ δ ν παριστάνουν διά δέν
δρου ίχοντος Ανθρωπίνους κνήμας. Γράφουν κεφαλήν μέ δύο 
κέρατα, δταν θέλουν να παραστήσουν δ ΰ ν α μ ι ν. Κεφαλή 
φέρουσα ημικύκλιον πλήρες υδατος σημαίνει βρ ο χ ή ν. Ήλιος 

διασταυρωμένος διά πυκνών 
γραμμών σημαίνει τήν Νύκτα. 
Τριήμερον ταξείδιον 
παριστάνουν διά τοϋ ούρανοΰ 
μέ τρεις ήλιους· ά π Α ό α σ ι ν 
δέ είς τήν ξηράνπαρι- 
στάνουν διά χελώνης. Γράφουν 
δέ καί φράσεις δλοκλή ρους καί 
άσματα Ακόμη διά τών σχη
μάτων τούτων. Ή άνωτάτη 
μορφή τής ένώπιόν σας είκόνος 
εΐναι συνταγή ίατροΰ, διατάσ- 
σουσα νά Αναπαυθή είς τήν κλί
νην ά Ασθενής τέσσαρας ήμέ
ρας, τό δποΐον σημαίνουν αί 
τέσσαρες γραμμαί έπί τών πο
δών τοϋ Ανθρώπου, καί νά 
νηστεύση δύο,*το  όποιον παρι. 
στάνουν αί δύο κάθετοι γραμ- 
μαί έπί τοϋ στομάχου του. Τά 

δέ άλλα σχήματα παριστάνουν γνωστόν μσμα πολεμικόν. 
‘0 Αριθμός 1, άνθρωπος μέ πτερά, σημαίνει «ήθελα νά είχα 
τά πτερά τοΰ ταχυτάτου πτηνοΰ»άριθ. 2. άνθρωπος ίστάμενος 
ύποκάτω τοΰ αύγερινοϋ,=ίιέγε(ρομαι πρό τής αύγής ϊνα ύπά- 
γω είς τόν πόλεμον» Αριθ. 3, στέκει ύπό τόν θο’λον τοΰ ούρανοΰ 
μέτά δπλα του,=«ριψοκινδυνεύω τόοώμά μου,’ άριθ. 4=«τά 
αίμοδΐρα πτηνά περιίπτανταιο Αριθ 3 δπου κεΐται νεκρός είς 
τό πεδίον τής μάχης=«χαίρω νά άριθμοϋμαι μεταξύ τών 
νεκρών» άριθ. 6 έμφανίζεται ώς πνεύμα είς τδν ούρανόν=«τά 
ούράνια πνεύματα προφέρουν τό Ονομά μου.»



ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 18841314
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΜΗΣ-

(Συνέχεια· ιδε προηγούμενο» φύλλο»)

Έ έτέρα χαλόβη ήτο τόσον χαμηλή, καί τόσον ή- 
ρ ειπωμένη ώστε 0 Βέρτος ένόμισεν, δτι ήτο φάτνη, 
άλλ’ ελαβε τδ θάρρος του είς τάς δόο χεΐράς του, κα 
Θώς λέγουσιν οί Γάλλοι, και έπλησίασεν είς αύτήν.'Η 
θυρα ήτον ανοικτή καί δι’ αύτής είοεν άθλίαν καί ρυ· 
παράν κλίνην, έπί τής όποιας έκοίτετο μία ίσχνή καί 
έλεεινή γυνή· έπί το5 δαπέδου ήτον έξηπλω μένος εις 
παΐς λασιόθριξ, καί έτερος εκυπτεν ένώπιον πυρδς έκ 
βάτων καί ξηρών χόρτων, έχων μεταξύ τών σκελών 
του παράξενον καί άμορφο» πραγμα, τδ όποιον ούδέ 
ποτέ θά άνεγνώριζεν ό Βέρτος ώς βρέφος &ν δέν έκλαιε 
μέ δλας του τάς δυνάμεις. Ό παΐς, δ στις προσεΐχε τδ 
βρέφος, ήτενισε τδν Βέρτον μέ δυο μικρούς καί στρογ
γυλούς οφθαλμούς.

«Μητέρα, νά ένα άρχοντόπουλο! » εΐπε μέ σέβα 
σμόν.

'0 Βέρτος έξέβαλε τδν πιλόν του καί είσήλθεν είς 
τδ δωμάτων μέ τδν χαριέστατόν του τρόπον,

«Είσθε πολύ άσθενής ; η ήρώτησε μέ τήν γλυκεΐάν 
του φωνήν. «Άπήντησα ένα κοριτσάκι, τδ όποιον 
ήτο τόσον άνήσυχον διά τδ μικρόν, ώστε τής είπαν 
δτι θά Αθω νά ίδώ &ν ήδυνάμην νά σας φανώ χρή
σιμος. >>

' Η γυνή ήρείσθη έπί του άγ κώνος της καί τδν ή- 
τένισε μέ κοίλους καϊ θαμβούς όφθαλμούς.

«Τί νά μας κάμετε μικρέ μου κύριε; —έκτος &ν έ

χετε κανένα δυο σελίνια.»
«Δέν εχω χρήματα,» έψιθύρισεν 0 Βέρτος, μέτήν 

συναίσθησιν δτι δέν ώμοίαζε πολύ πρδς μικρόν κό*  
μητα τήν στιγμήν έκείνην. Ή γυνή άνεστέναξε λυ 
πηρώς καί άπελπιστικώς, και έπεσε πάλιν έπϊ του 

προσκεφαλαίου της άπαθώς.
«Δέν δύναμαι νά κάμω τίποτε;» έπανέλαβε συμ

παθητικές ό Βέρτος.
«Τί νά κάνης άφοΰ δέν έχεις παραδες;» άπεκρίθη 

ό παΐς, δστις ήτον έξηπλω μένος έπί τοΰ δαπέδου, Τό 
τε τδ νήπιον ήρχισε νά κλαίη καί δ- έτερος παΐς τδ 
έσεισε μέ τραχύτητα.

«Μή τδ κάμνης νά κλαίη παρακαλώ » εΐπεν δ 
Βέρτος. «Αύτό εΐναι τδ βρέφος, δέν εΐναι έτσι;»

«Ναι,» άπεκρίθη σκυθρωπώς ό παΐς «τοΰτο είναι 
τδ μωρό, πού νά σκάση, καί τί σέ μέλει εσένα ;» 
Διότι δεν ένόει νά άναμιγνΰεται ξένος είς τάς υποθέ
σεις των ένφ δέν είχε χρήματα νά τοΐς δώση.
‘Ο έτερος παΐς, οστις έκειτο έπί του στομάχου τε,— 

καί δ δυστυχής έκεΐνος μικρός στόμαχος ήτον εντε
λώς κενός, — έστράφη καί έκυτταξε τδν Βέρτον.

«Μοι φαίνεται δτι εΐσαι καλό άρχοντόπουλο» εΐπεν 
«Ό Γιάννης δέν είναι στά καλά τρυ, γιατί έσπασε τδ 
πόδι του, καί είμαστε νηστικοί άπδ χθές τδ μεσημέρι, 
καί μονο ένα τσάι ήπιαμε πριν φύγη ή Μαριγώ, καί 
ή μητέρα εΐναι κακά, πολύ κακά!» είπε λυπηρώς, 
ένφ τά δάκρυα κατέρρεον έπί τών παρειών του.

«Άχ, τί να' κάμω ; ·> έσκέφθη αναστενάζω» ό Βέρ
τος. "Αν εΐχε μόνον τά χρήματά του καί τδ άρολόγιον 
τά όποια είχαν πέσει είς τήν θάλασσαν ! Έκυτταξε 
πέριξ αύτοΰ· πόσον ακάθαρτον ήτο τδ δωμάτων εκεί
νο ! ούδέποτε ειχεν ΐδεΐ τοιαύτην ακαθαρσίαν, καί ή 
άποφορά τφ έπροξένει άηδίαν, Τά ένδόματα τών παι
διών ήσαν ράκη μόνον, καί ή γυνή ήτο δέρμα μόνον, 
καί δστά, κειμένη έπί τής άθλιας της κλίνης έξ άχύ- 
ρου, τδ δέ ταλαίπωρο» βρέφος έφώναζε τόσον δυνατά 
ώστε σχεδόν νά άκοόηται πέραν τής θαλάσσης έπί τής 
Γαλλικής παραλίας.

«Μή κλαίης, μή κλαίης« εΐπεν δ Βέρτος μέ γλυ· 
κεΐαν φωνήν θέσας τά ακρα τής έρυθράς του ζώνης 
ένώπιον τοΰ βρέφους. Τοΰτο έφείλκυσε τήν προσοχήν 
του, έπαυσε νά κλαίη καί ήρχισε νά γελά τεΐνον τάς 
χεΐράς του πρδς τήν ζώνην. Ό Βέρτος ήσθάν θη με- 
γάλην ύπερηφανίαν διά τήν έτιιυχίαν του. ακόμη δέ 
καί ό σκυθρωπός Γιάννης θαυμάζων έψιθυρισε

«Γιά δές τον.»
Ό Βέρτος έλυσε τήν ζώνην του και τήν έδωκε» 

είς τό βρέφος. Οί δφθαλμοί του Γιάννη έστιλβον μέ 
πλεονεξίαν «’Αφέντη, ή ζώνη σου πουλιέται γιά κάτι!»

«Ά, δέ» πρέπει νά τήν πωλήσητε» είπε» ό Βέρ
τος, «εΐναι διά νά οιασκεδάζη τδ μωρόν. Κότταξε τί 
ώραίους καΐ μεγάλου; δφθαλμούς έχει! Πώς γελφ!»

«Τά παπούτσια σου αξίζουν κάτι! » έψιθ όρισε» δ 
Γιάννης.

«Μή Γιάννη, μή !» έψιθόρισεν δ Τδμ,» μή ζητιανεύ- 
ης » 'Ο Βέρτος έμεινε κατάπληκτος. Τδ νάπωλήση τά 
υποδήματά του τφ έφαίνετο τδ αύτδ μέ τδ νά πωλήση 
τήν κόμην του ή τάς χεΐράς του. ’ Η γυνή ήνοιξετούς 
θαμβωμένους της δφθαλμούς.

«Νά τούς συγχωρής, μικρέ μου κύριε, εΐναι καλά 
παιδιά τά κακομοίρα, άλλ’ εΐναι νηστικά άπδ χθές τδ 
μεσημέρι, καί τότε δέν εΐχαν άλλο τι παρά δυο τρία 
καρώτα, καί τά παιδία ήξεύρετε δέν χορταίνουν.»

«Καί δέν έχετε τίποτε;» ήρώτησεν ό Βέρτος καΤ 
τάπληκτος, ενώπιον τοιαυτης πενίας.

«Πώς νά έχωμβν τίποτε;» άπεκρίθη αγρίως ή 
γυνή. «Τδν άνδρα μου τδν έχουν φυλακίσει, καί τήν 
Μαριγώ τήν στέλνουν σχολείο ένφ πεθαίνορεν άπό τήν 
πείνα, καί κανείς δέν βγάζει λεπτό, άφοΰ δ Γιάννης έ
σπασε τδ πόδι του, καί ούτε γάλα έχω νά δώσω τοΰ 
παιδιού.»
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«’Αλλ’ ό άνθρωπος διά τδν όποιον έργάζεσθε δέν 

θά σας έβοήθει;»

«Τί του; μέλει; "Αν είμαστε έχει καλά, δουλεόο 
μεν καί πληρωνόμαστε, ει δέ μή, δουλεύουν άλλοι χαί 
πληρώνονται.» Τότε κατέπεσεν άσθμαίνοοσα. Ό Βέρ1* 
το; Γστατο έν άπελπισίφ *αΐ  αμηχανία.

«Είπε; δτι δΰνασαι νά πώληση; τά υποδήματά 
μου; » ήρώτησεν ένθομηθεις τήν ιστορίαν τοΰ άγιου 
Μαρτίνου και του έπενδΰτου του. '0 Γιάννη; έγεινεν 
αμέσως περιχαρής.

«Τά πουλώ τρία σελίνια, καί Γσω; περισσότερο κάτω 
είς τδ χωρώ» είπε.

«Δέν πρέπει νά πάρετε τά πράγματα τοΰ μικρού 
κυρίου,» έψιθόρισεν ή μήτηρ, άλλ’ ήτο σχεδόν λι
πόθυμος καί οί δφθαλμοί τη; ειχον σκοτισθή, «Τρία 
σελίνια,» εΐπεν δ Βέρτος σκεπτικό; «μοϊ φαίνεται δ
λίγον. Νομίζω δτι άςίζουν λίραις. Έμπορεΐτε νά d- 
γοράσητβ ένα άρτον μέ τρία σελίνια ;» (άκολουθεΐ.)

MIA ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩ2ΕΩΣ-

Άφοΰ άναγνώσητε βιβλίον ή άρθρον ή καί σημείω- 
σίν τινα ή οποία νά περιέχη καμμίαν ώφέλιμον γνώ” 
σιν, μή έπιδοθήτε ευθύ; εί; άλλην άσχολίαν, άλλά 
σκεφθήτε έπί δλίγας στιγμάς περί έκεινων, τά δποΐα 
άνεγνώσατε. Προσπαθήσατε νά τά άνακαλέσητε είς 
τήν μνήμην σαΐ, καί σημειώσατε τί έμάθετε νέον καί 
τί σά; ήτον ήδη γνωστόν, Τοΰτο θά σά; φανή χάπω; 
δόσχολον κατ’ άρχάς, έωσοΰ σονειθίση δ νους σα; νά 
ύπακούη εί; τήν θέλησίν σας, άλλά καί αυτή ή προσ
πάθεια νά άνακαλέσητε τά άναγνωσθέντα θά έντυπώση 
αυτά εί; τήν μνήμην σας, καί δέν θά έξαλειφθοΰν ευ
κόλως. ’Απ’ έναντίας, δν μεταβήτε αμέσως άπδ δν 
άνάγνωσμα εί; άλλο, ή είς άλλην άσχολίαν, τότε αί 
ίδέαι σα; περί αδτοΰ θά είναι σογκεχυμέναι, καί μετ’ 
όλίγα; έβδομάδας θά έϊαλειφθοΰν εντελώς.

Ή συνήθεια λοιπδν αΰτη, τοΰ νά έπαναλαμβάνητε 
μέ τδν νοον σας εκείνα τά δποΐα άναγινώσκετε. έν δυ
ναμώνει τδ μνημονικδν καί σάς βοηθεϊ νά δίοητε όλην 
σα; τήν προσοχήν εί; έν αντικείμενου, σα; κάμνει δέ 
καί ικανούς νά διακρίνητε τά διάφορα είδη γνώσεων 
καί νά τά κατατάσσητε έκαστον δπου ανήκει.

Όλοιοί άνθρωποι, οί δποΐοι διεκρίθησαν εΐς τά γράμ. 
ματα ή εί; τήν έπιστήμην δέν θά ήδύναντο νά κάμουν 
τά; σπουδαία; των ανακαλύψεις καί έφευρέσεις ή νά 
γράψουν τά σοφά των βιδλία δν δέν ειχον τδν νοΰν 
των τόσον καλά έξησκημένον, ώστε νά δΰνανται νά 
τδν μεταχειρίζονται δπως ήθελον. Πιθανόν τινές έκ 
τών φίλων αναγνωστών τη; «Έφημ. τών Παίδων»

νά γείνουν ποτέ σοφοί καΐ εδπαίδευτοι άνδρες, ώσιε 
νά ώφελήσουν τδν κόσμον καί τήν πατρίδα των διά τών 
γνώσεών των*  άλλ’ είτε έλπίζητε νά διακριθήτε είτε 
μή, θά κάμητε καλώς άν άρχίσητε εύθδς νά πραγμα- 
τώνητε τήν συμβουλήν ταότην όταν άναγινώσκητε, καΐ 
έντό; όλιγου θά ιδητε οτι οχι μόνον έννοεΐτε καλλίτε
ρο» παν δ,τι άναγινώσκετε, άλλά καΐ δτι έχετε τήν 
μνήμην σα; πλήρη ώφελίμων καί ευχάριστων γνώ
σεων, τάς δποίας δΰνασθε νά μεταχειρίζησθε άμα 
παρονσιασθή άνάγκη.

‘Ο τάφος χαέ τό ρόδου.
(’ Εχ τοΰ Γαλλιχοΰ τοΰ Βίχτορος Οΰγχώ.)

Είς τό ρόδαν λίγι’ δ τάφος
«ΙΙές μου, άνθος τών ίρώτων 

Τί τά δάκρυα τά κάμνιις
’Πού σοΰ χύνει ή αύγή;»

Καί τό ρόδο» λέγει * Γάφε, 
Εί; τό σκοτεινόν σου βάθος

Τί τά κάμνει; 5αα πίπτουν ;
Πί; μου, τάφε σκοτεινέ.»

«Τάφε»—λέγει—«έκ τής δρόσου
“Ην μοι χύνει ή πρωία,

’Στήν σκιάν τής κάλυκός μου 
Μύρον κάμνω εΰοσμον. >

«Άνθος»—λέγει καί δ τάφο;
«Τδν θνητόν, &τις κατέλθη 

Εί; τό βάθος μου, τδν κάμνω
Άγγελον ούράνιον.» Μ. Κ.

ΜΓΘΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ.

Άφοΰ ό θεός έπλασε τδν κόσμον καί πάντα τά έν 
αυτφ, καί εΐδεν δτι ήσαν ολα καλά, έστειλεν ολα τά 
ζώα πρδς τόν Άδάμ διά νά τά δνομάση έκεΐνο;, τά 
άνθη δμω; ήθέλησε νά δνομάση αδτδ; 6 ίδιος, ώστε 
τά εθεσεν δλα έμπρό; του, καί δπήγεν άπδ τδ έν εί; 
τδ άλλο δίδων είς έκαστον τδ όνομά του, καί κάθε άνθο; 
ήκουε τδ ’ όνομα, τδ οποίον τφ έδώεν ό θεός.

Άλλ’ δμω; δν μικρόν άνθο; μέ γαλανού; όφθαλ- 
μου; δέν έπρόσεχε νά άχουση τί ελεγεν δ θεός, διότι 
έσκέπτετο μόνον πόσον καλός ήτον ό θεό;, και τδν 
έχότταζε μέ χαμόγελου εί; του; γαλανού; του οφθαλ
μού; καί ήνοιγε πρδς αύτδν τήν χρυσήν του καρδιάν, 
ώστε έλησμόνησεν δταν ήλθεν ή σειρά του νά δνομασθή, 
και τοιουτοτρόπως δέν ήκουσε τί όνομα τφ έδωκεν ό 
θεός. Τότε έντράπη πολύ, καΐ έκοψε τά άνθη καί τά; 
κάλυκας του καί εΐπε,

— «Ά, Κύριε αγαπητέ, μή θυμώση; μαζί μου. 
2έ έκότταζα μέ τόσην προσοχήν ώστε έλησμόνησα νά 
παρατηρήσω τί όνομα μοΰ έδωκες. Είπε μοι το πάλιν
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καί δέν θά τό λησμονήσω! n Τότε 6 θεός έκότταξε μέ 
γλυκύτητα τό μιχρδν άνθος καί τφ Απεκρίθη «Δέν 
είμαι θυμωμένος μαζίσου. Τό νά λησμονής τόν έαυ· 
τόν σοο δέν είναι άμαρτία. Μόνον /τή με λησμάνει!» 
Και Αφού είπε τοΰτο ό Κύριος άνεχώρηίεν ευθύς, διότι 
δέν ήδόνατο νά μείνη περισσότερον πλησίον είς τό 
μιχρδν άνθος, έπρεπε νά φροντίση οί δλην τήν γην 
καί τδν ούρανόν. Άλλά τδ μιχρδν άνθος ένεδυμήθη 
τους λόγους τοΰ θεοΰ, χαί τώρα Ακόμη τδ ώραΐον 
έχεϊνο φυτδν, τό όποιον δλοι αγαπώ μεν καί έχει λευχά 
χαί γαλανά άνθη δνομάζεται «Λ/ή/ιε λησμονεί.»

Αγαπητά τέκνα, εΐσθε δλα άνθη είς τόν κήπον 
οΰ Θεοΰ ; Τί όνομα σας εδωχεν ό θεός ; θέλετε νά 

Ανέτρεφον έντδς τών ναών, νομίζοντες ότι, δστις ήθελε 
φονεύσει αύτήν ήτο ένοχος μεγάλου Αμαρτήματος. 
Ταϋτα μανθάνομεν έχ τών 'ιερογλυφικών ή εικονο
γραφιών διά μέσου τών όποιων οί αίγύπτιοι εγραφον, ο
πού συχνότατα Απαντάται ή είχών τοΰ πτηνού τούτου μέ 
σημασίαν έπισημότητος. Ώς φαίνεται δέ οί αίγόπτιοι 
έσέβοντο τδ πτηνδν τοΰτο διότι προεμήνυε τήν έτησιαν 
πλημμύραν τοΰ Νείλου, ή δ ποια, ώς βεβαίως έμάθετε 
έκ της γεωγραφίας, είναι χαί σήμερον Αχό μη ή αιτία 
τής καρποφορίας της γης, καί άνευ της όποιας θά 
έδυστϋχει όλόκληρος ή χώρα.

Τδ όπισθεν τής ' Ιερας Ίβεως πτηνδν είναι ώσαΰ*  
τως Ίβις, δνομάζεταιδέ Στιλπνή, διότι πράγματι τοιαΰτα
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σάς τδ εΐπω; Είναι τδ όνομα τοΰ Τίου Αΰτοΰ, τοΰ 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου,—εϊσθε λοιπόν Χριστια
νοί ; Προσπαθείτε νά λησμονήτε τήν ίδίχν σας θέλησιν 
χαί νά χάμνητε τδ θέλημα αύτοΰ, χαί τότε καθώς τδ 
μικρόν έκεΐνο άνθος θά όπεν&υμίζετε εις τδν κόσμον 
δτι δέν λησμονείτε τδν Χριστόν,

ΙΕΡΑ IBIS KAI STIAPNH IBIS

Τδ είς τά έμπροσθεν τής είκόνος ταΰτης πτηνδν εΐ· 
ναι ή ιερά Πβις τής Αίγυπτου, καί δνομάζεται ουτω 
διότι οί Αρχαίοι αίγόπτιοι τήν έθεώρουν ίεράν καί τήν 

εΐναι τά πτερά του· τδ χρώμα του εΐναι καστανουν, 
έκτος τής κεφαλής ή δποία είναι πράσινη, καί μικρό· 
τέρα τής ίερας Ίβεως. Άμφότερα ταϋτα τά πτηνά 
τρέφονται έκ τών σαυρών, βατράχων καί άλλων έν- 
τόμων, τά όποια ευρίσκουν έν τφ βορβόρφ τών λιμνών 
χαί ποταμών. Ή ίερά Ίβις εμφανίζεται εις τήν Α’γυ. 
πτον, δταν Αρχίση δ Νείλος νά ύπερεκχειλίζη, χαί 
μένει έωσοΰ κατακαθίσουν πάλιν τά δδατα, καί Απο. 
ξΐ|ρανθή πάλιν ή γη, τότε δέ μή εύρίσκουσα πλέον τρο
φήν έχει Αναχωρεί είς άλλους τόπους.

Οί σημερινοί αίγόπτιοι ούδόλως σέβονται τάς Ίβεκ 
ώς ίεράς· Αλλ’ όσάχις δυνανται τάς φονεύουν καί τάς 
πωλοΰν είς τοδς ξένους.
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Βάλένη αρχαίου άγγλικοΰ ρυΟμοΰ·

Ή κλίνη, τήν όποιαν έχετε ένώπιόν σας, εΐναι ή 
περίφημος «Μεγάλη Κλίνη» τής Ούαΐρ, κώμης έν τή 
κομητείφ Χάρτφορδ της ’Αγγλίας- εΐναι δε ή άρχαιο- 
τάτη ΐσως κλίνη αύτης ήτις σώζεται άκόμη, καί φέρει 
τόν άριθμόν τού έτους 1460, κατά τό δποΐον έλαβεν 
έπισκευάς τινας, διότι ήτον ήδη παλαιό. Εΐναι τετρά*  
γωνος, δώδεκα ποδών τό μήκος καί δώδεκα το πλά' 
τος, καί συνίσταται άπό ξύλου δρυός πλουσιως τετορ- 
νευμένου καί γεγλυμμένου. Κατά τούς παλαιούς εκεί
νους καιρούς έσυνειθίζετο πολύ νά κοσμούνται αί 
κλΐναι με παν είδος κοσμήματος, μέ άγιους, ναούς,

, 131?
εΐς τό Μαγδεμβοΰργον έπί έλαφρας τίνος άμάξης δι® 
μέσου άνθηράς σειράς δένδρων. ’Ολίγον κατ’ δλίγον 
έγίνετο καταφανέστερα ή ένώπιόν του πόλις, τό δέ 
ώραΐον θέαμα αυτής τόν έπλήρωσεν εόχαριστήσεως, 
έσυλλογίσθη τήν χαράν τών γονέων του καί τήν πατρι
κήν έπιδοκιμασίαν τοΰ Στρατηγού φόν Βράουν βέδελ, 
δτε ήδη, μετά πέντε έτών απουσίαν, Θά παρουσιάζετο 
ένώπιόν του ώς πιστός και ανδρειωμένος στρατιώτης 
τοΰ Βασιλέως Φριδερίκου.

Έκείνην τήν στιγμήν είδε πλησιάζον ζεΰγός τι ~ 
τούς έθεώρησε προσεκτικώς. «Πάτερ! μ ή τ ε ρ! β 
άνέκραξεν καί έπήδησεν όρθιος εΐς τήν δέσιν του, λησμο- 
νήσας τάς πληγάς του. Κατέπεσεν δμως εΐς τό κάθισμά

’Αρχαία άγγλική κλίνη,

σταυρούς, άνθη, άκόμη δέ καί μέ γράμματα, οΐον μέ πα
ροιμίας καί ρητά έκ τής Γραφής. Ενίοτε είς τάς τέσ*  
σαρας γωνίας άντί παραστάδων ήσαν άγάλματα άγιων, 
καθώς μαρτυρεί καί δ παλαιός έξορκισμός.

“Ματθαίε, Μάρκε, Λουκά καί ’Ιωάννη !
Εύλογήσατε τήν κλίνην μου,
Τέσσαρας παραστάδας έχει ή κλίνη, 
Τέσσαρες άγγελοι μέ περικυκλοΰν.»

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. 
(Έκ τοΰ γερμανικού.)

(Συνέχεια*  ίοε παρελθόν φόλλον.)

ΚΕΦΑΑ. Θ'.
Ήτον άνοιξις καί δ Γεώργιος έπλησίαζε βραδέως 

του μετά στεναγμού, δ δ*  άμαξηλάτης έστάθη καί πριν 
ή δυνηθή δ Γεώργιος νά καταοαμάση τούς πόνους του, 
οί γονείς του ήσαν έν τή άμάξη κάμνοντες χιλίας δύο 
ερωτήσεις, μετά δακρύων χαράς. Ή άμαξα έπροχώ- 
ρήσε καΐ έφθασεν εΐς τήν πόλην τής πόλεως, εΐς 
τόν δψηλόν δόλον τής δποίας εΐσήλθεν,

Εντός τής πόλεως ήτον δ γνωστός τφ Γεωργίφ 
σταθμός, δπου οί φρουροί ϊσταντο γελώντες, σονομι*  
λουντες και καπνίζοντες. Ό Γεώργιος ΐδών αυτούς 
έμειδίασεν οί στρατιώται ουτοι ήσαν τόσον διαφορετι- 
κοί άπό έκείνους, μεθ’ ών έπί πέντε έτη είχε συμπο- 
λεμήσει. Άντί σοοαρών, καϊ έσκληρυμένων προσώ
πων ήλιοκαών, μαυρισμένων έκ τοΰ καπνού τής πυρί
τιδας καΐ τών πολέμων, ένταυθα έβλεπε πρόσωπα μει- 
διώντα, περιχαρή καί εύθυμα.
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Λοχδχς τι; έξήλθε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έκ τοΰ 

σταθμοί τής φρουρά? και έθϊώρησε προσεκπκώς τήν 
άμαξαν ήτις ήρχετο βραδέως. Άμα δέ έφθασε κοντά, 
έπλη σίασε ν είς αύτήν, έχαιρέτησε καί ή ρώτησε πώς ώ- 
νομάζετο 6 Γεώργιος.'Ότε δέ τφ εΐπον τό Ονομά τοο, 
είπε μετά σεβασμού ό λοχίας

— βλέπω λοιπόν δτι έπετυχον τοΰ άπαιτοομένου 
προσώπου. 'Ο κ. Στρατηγός φόν βράουν-βέδελ έδωκεν 
έντολήν δι’ ύμας, ΐνα διευθυνθητε κατ’ εόθεΐαν είς τήν 
οικίαν του, όπου σας άναμένει και πάντα εΐναι έτοιμα 
πρός Υποδοχήν σας. Κατοικεί είς τήν γωνίαν τής ο
δού Κρό'ίτζ.

«ΤΩ! τήν γνωρίζω τήν οικίαν,» εΐπεν ό Γεώργιος*  
«ευχαριστώ.»)

*0 λοχίας χαιρετήσας πάλιν άπεσύρθη, και ή ά
μαξα έπροχώρησεν εί; το μέγαρον τοΰ Στρατηγού. 
"Οτε εφθασαν έκεΐ ή κ. Βράουν έτρόμαξε καΐ ήρχισε 
νά κλαίη, ίδοδσα τόν υίόν της μή δυνάμενον νά πε· 
ριπατήση άλλά μεταφερόμενον όπό τών όπηρετών 
άπό τής άμάξης εΐς τήν οικίαν.

Ό γέρων φόν βράουνβέδελ όπεδέχθη τόν προ· 
στατευόμενόν του μετά χαράς. Εΐχεν έτοιμάσει δω
μάτιον δι’ αύτόν καΐ προσεκάλεσε καΐ τούς γονείς του 
νά μείνωσι νά τόν περιποιώνται. *Η  μήτηρ άσμένως 
έδεχθη τήν πρόσκλησιν ταότην, άλλ’ ό κ. Βράουν εϊ
πεν ότι δέν ήδόνατο έπί πλέον νά άπουσιάση άπό 
τήν δφαντικήν του τέχνην.

Οΰτως α Γεώργιος έμεινε παρά τφ Στρατηγφ 
όπου έλάμβανε τήν καλλίστην ιατρικήν περιποίησιν, 
καί πάσαν ευκολίαν, ένοσηλευετο δέ όπό της μητρός 
του, ένφ καθ’ έχάστην έσπέραν ήρχετο νά τόν έπισκε 
φθή ό πατήρ του.

Αυται ήσαν ήσυχοι καΐ εύχάριστοι ήμέραι διά τόν 
Γεώργιον, διά τους γονείς του καΐ διά τόν γέροντα 
Στρατηγόν, δστις ούδέν ηύχαριστειτο περισσότερον νά 
άκροάζεται, δσον τόν Γεώργιον νά διηγήται τάς είς 
τόν τελευταΐον πόλεμον περιπέτειας του. ‘Ο Στρατηγός 
ο ίδιος δέν είχε λάδει μέρος είς τόν πόλεμον, άλλ’ εί. 
χε μείνει, κατά διαταγήν του βασιλέως, διοικών τήν 
φρουράν τοΰ Μαγδεμβούργου.

Μέχρι τών άρχων Αύγοόστου δ Γεώργιος δέν ήδΰ 
νατό νά περιπατγ, άλλά τότε έκαμε τδν πρώτον πε
ρίπατόν του καί διευθόνθη είς τήν παλαιάν πατρικήν 
οικίαν έν τή άγροτική συνοικίφ. 'Η μήτηρ του τον συν- 
ώδευσεν έως έκεΐ, άλλά δέν έπέστρεψε μαζί του, 
διότι δ πατήρ του δασχυρίσθη ότι δέν ήδόνατο πλέον 
νά μείνη άνευ αύτής. "Οθεν ό Γεώργιος υπεσχέθη 
νά έρχηται καθ’ έκάστην νά τούς έπισκέπτηται.

“Οτε άνέλαβε πάλιν τάς δυνάμεις του καί ήδυνήθη 
νά είσελθη εΐς συναναστροφήν μετά τών αξιωματικών 
οπινες έσυχναζον είς τόν οίκον του Στρατηγού, πάρε· 
τήρησε ψυχρότητά τινα πρός αύτόν έκ μέρους αύτών 
καί ότι οί νεαροί άνθυπολοχαγοΐ τής φρουράς ώμι- 
λουν πρός αύτόν μέ καταφρονητικόν ύφος όσάκις δέν 
ήτο παρών ο Στρατηγός. 'Ημέραν δέ τινα άνέφερε τήν 
διαγωγήν ταότην είς τόν γέροντα.

— «Άί υιέ μου,» εΐπεν δ Στρατηγός γελών, αύτό 
τό πράγμα εΐναι άφευκιον, φοβούμαι. "Ολα αύτά τά 
παιδάρια εΐναι όπερήφανα έπι τή όψηλή καταγωγή 
των, καΐ άν δέν Υπηρέτησαν τήν πατρίδα δσον σύ, νομί- 
ζουν ότι άρκεΐ ότι οί πρόγονοί των έκαμαν αύτό.

Άλλ’ είπέ, Γεώργιε, πώς θά σοΰ ήρεσκε νάκολ 
λήσης ένα «μών» * έμπρός είς τό όνομά σου; νά 

γείνης δηλ. 0 θετό; μου υιός ; Έ ; Γεώργιο; ρόν 
$ρα.ουνβέδελ δέν εΐναι κακόηχαν!»

— Εύαρεβτεΐσθε νά άστειεόεσθε, κύριε Στρατηγέ·» 
άπήντησεν δ Γεώργιος μειδιών, «καί άκόμη ό άστεϊ. 
σμός ουτος δεικνύει τήν μεγάλην εύμένειαν, ήν παν. 
τότε μοΐ έδείξατε.»

— Έγώ ποσώς δέν άστειευομαι. Έάν θέλης νά σέ 
υιοθετήσω, είπέ το. θά υπάγω άμέσως είς τόν βασι
λέα καί θά τόν ζητήσω τήν χάριν ταότην. Λοιπόν κύριε 
Γεώργιε φόν Βραουνβέδελ;»

'Ο Γεώργιος πρός στιγμήν έδίστασεν, ή λάμψις τής 
προσφοράς ταότης τόν έθάμβωσεν, ήρπασε τήν χεΐρα 
τοΰ ευεργέτου του καί τήν έφίλησε, μή δυνάμενος νά 
όμιλήση, 'Ο δέ γέρων έξέλαβε τοΰτο ώς σιωπηλήν 
συναίνεσιν.

— Σύμφωνοι! Αύριο ν θ’ άρχίσω τάς άναγχαίας δια · 
τυπώσεις*  έάν δέ θέλεις, είμπορεΐς εύθύς νά είδοποιή, 
σης τού; γονείς σου, ότι τους άφαιρώ τόν υίόν δλοτε. 
λώς. Χά! χα! θά άνοίξουν τά ’μάτια των μέ έκ. 
πληξιν.»

Οΐ λόγοι ούτοι διετρόπησαν τήν καρδίαν τοΰ Γε
ωργίου· συνήλθεν εΐς έαυτόν και εύθ'υς άπέσυρε τήν 
χειρά του.

ι; Σταθήτε, παρακαλώ, σταθήτε» ανέκραξε. «Δένδό· 
ναμαι νά φέρω τό όνομά σας. Δέν δύναμαι νά έγκα· 
ταλείψω τούς πτωχούς μου γονείς και ν’ άπορρίψω 
άπ’ Ιμαυτοΰ τό ταπεινόν άλλ’ έντιμον όνομα, δπερ έ- 
κληρονόμησα άπ’ αύτών. Ή μήτηρ μου θά άπέθνη- 
βκεν ύπό λύπης, έάν έμάνθανεν οτι δέν ήδόνατο πλέον 
νά μέ άποκαλή υίόν της, καί δ πατήρ μου . . . . »

(Ακολουθεί).

(*)  Τό φόν, προηγούμενον τοΰ όνόματος, όηλοϊ βαθμόν 
βαρώνου.
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ΟΧΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΑΛΛΑ ΕΛΕΟΣ.

Έπΐ Ναπολέοντος του Μεγάλου ήμέραν τινά πα 
ρουσιάσθη μόνη βΐς τήν πόλην τών άνακτόρων μία κόρη, 
έως δεκατεσσάρων έτών τήν ήλιχίαν, ήτις διά τών 
δακρύων και παρακλήσεων της τόσον σονεχίνησε τοΰς 
θυρωρούς και στρατιώτας ώστε τήν άφήχαν νά είσέλθη^ 
όπως όμιλήση μέτόν Ναπολέοντα. δστις ήτο τότε Πρώτος 
Ύπατος τής Γαλλίας. Εισήλθε λοιπόν είς τήν μεγάλην 
αίθουσαν διά τής δποίας εμελλεν ό Ναπολέων μέ τούς 
αξιωματικούς τοο νά περάση. Άμα λοιπόν έφάνη έπεσεν 
είς τούς πόδας του, και μέ ικετευτικήν φωνήν καί 
λυγμούς ανέκραξε α Συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τόν 
πατέρα μου! »

— Και τίς είναι δ πατήρ 
σου, καί τίς είσαι συ ;—ήρώ- 
τητεν ό Ναπολέων.

— «’Ονομάζομαι Λαίολία,» 
άπεκρίθη, καί μετά δακρύων 
προσέθεσεν. — «'Ο πατήρ μου 
είναι καταδικασμένος είς θά' 
νατον!»

— «Ά< δεσποινίς,» εΐπεν 
0 Ναπολέων, — «δέν δόνα 

μαι νά πράξω ιίποτε δπέρ 
τοΰ πατρός σου. Αυτή εΐναι 
ή δεύτερα φορά, δτε εδρέθη 
ένοχος προδοσίας της πατρί- 
δος του.»

— κ ΤΩ ναέ! » άπεχριθη 
ή δυστυχής κόρη. — «Τό έ- 
ξεόρω, άλλά δέν ζητώ δικαι
οσύνην, ζητώ έίλιεος I Σάς ίκε 
τεύω, συγχωρήσατε, ά, συγ. 
χωρήσατε τόν πατέρα μου!»

Τό χείλος του Ναπολέοντος έτρεμε, καί οί οφθαλ
μοί του ^δγράνθησαν. Μετά μίαν στιγμήν κατά τήν 
όποιαν σιωπηλώς έζήτει νά καταστείλη τήν συγχίνη- 
σίν του, έλαβε τρυφερώς τήν χεΐρα τής χόρης καί εΐπε,

— «Χάριν σου, κόρη μου, θά συγχωρήσω τδν πατέρα 
σου. Άρχειτοΰτο. Τώρα έπώτρεψε είς τήν οικίαν σου.» 

• ' Η ίστορία αυτή φίλτατοί μοι άναγνώσται μάς διδά
σκει άχριβώς τήν θέσιν μας ένώπιον τοΰ θεοΰ. "Ολοι 
ήμεΐς εϊμεθα άμαρτωλοΐ, και κατά τόν νόμον τής δικαιο
σύνης πρέπει νά τιμωρηθώ μεν άλλ’ έρχεται δ Χριστός, 
ό Μεσίτης μεταξύ θεοΰ χαί άνθρώπων, χαί παραχαλεΐ 
τόν θεόν νά λάβη έλεος δι’ ήμας καί νά μας συγχώρηση, 
όχι διότι άξίζομεν νά συγχωρηθώμεν, άλλά διότι μαί 
εύσπλαγχνίζεται καί δέν θέλει νά χαθώμεν αιωνίως.

' Ο Χριστός μάλιστα όχι μόνον έμεσίτευσε μέ τόν θεόν 
δι’ ήμας, άλλά καί έτιμωρήθη αυτός άντί ήμών, ώστ 
ήμεΐς νά έχφόγωμεν τήν τιμωρίαν· ήλθεν εΐς τόν κόσμον 
χαι έσταυρώθη δι’ ήμας διά νά λυτρωθώμεν ί μεΐς άπό 
τά αίώνια βάσανα. Πόσον πρέπει νά τόν άγαπώμεν 
διά τοΰτο!

Εΐς τοίις ναιίτας τοΰ '.'.Ναυάρχου Μιαούλη»

Ποίημα τό δποΐον άπηγγέλθη ίν ‘Ράμλε ύπδ τοΰ κ Γ. Κ. 
Κωνσταντινίδου είς γεύμα, παρατεθέν πρός τιμήν αύτών.

Ναύτωί μου, σάν άράξετε σ’ αύτήν έδώ τήν πόλι, 
δεν αίσθανβήκετε παλμέ είί τήν καρδιά σας όλοι;

της ’Αλεξάνδρας τδ ψηλό 
σάν εΐδετε φανάρι, 

δέν σας έφάνη ή σκιά 
πώς ήτο τοϋ Κανάρη ;

Παράπονο δέν ’κούσετε 
σιγά άπΰ τό κύμα, 

πώς στόλου δέν ήμπόρεσε 
νά γένη μαύρο μνήμα;

Λέγουν πώς σάν αράξετε 
άγέρας δέν φυσούσε· 

σέ αΰρα μετεβλήθηκε . . .
Συγχώρησι ζητούσε!

Συγχώρησε 1 γιατί αύτδς 
μάς άρπα? δ άγέρας 

τής ναυτικής παλληκαριάς 
τό ένδοξο τδ γέρας!

Άχ! δεύτερο θά είχαμε 
θρίαμβον Σαλαμΐνος, 

άν άξαφνα δέν φύσαε 
δ άνεμος έκεϊνος 1

Καλώς τα, τά δελφίνια μας, 
σ' αότδ τό περιγιάλι· 

τδν πατέρα.» ' είί τήν θερμή μας πέσατε 
καΐ ανοικτή άγκαλη.

Στά στίβαρά τά χέρια σας κρατείτε τό τιμόνι 
τού μέλλοντος, καΐ εΐσθε σείς παρηγοριά σας μόνη. 
Καλώς τα, τά ναυτόπουλα, τής θάλασσας καμάρι 1 
’Απόγονοι τοΰ Κριεζή, Μιαοΰλη καί Κανάρη! 
Σείς εΐσθε ή έλπίδα μας, σείς όλο μας τό θάρρος. 
Συλλογισθήτέ το καλά τό θείο αύτά βάρος!

Έάν έλευθερίας φώς είς τήν Έλλάδ' άστράφτη. 
τδ χέρι τό ατρόμητο τό άναψε τοΰ ναύτη, 
'Ελλάς καί Ναύτης εϊνε έν, άχώριστοζευγάρι, 
χωρίς αύτδν εΐν’ ή Ελλάς, σάν στή ξηρά τό ψάρι.

Πηγαίνετε είς τδ καλό, άδέλφι’άγαπημένα!
Μίαν εύχήν σάς δίδομεν μέ ριάτια δαχρυσμίνα· 
Νά ταξειδεύσετί ποτέ μέ δλοκλήρους μοίρας, 
καί στολοκαύταις μέ δαυλό Κανάρη είς τάς χεΐρας!»
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ϋί ΙΙαποΰαι, φυλή τις άγρίων, ol όποιοι κατοικούν τήν 
δυτιχήν. παραλίαν τής ’Αφρικής, λέγεται δτι βέν είςεύρουν 
νά κίμουν πυρ. 'U κ, Μιχλοάκος Μακλάί, βώσσος περιηγη
τής, όστις έπεσκίφθη τήν χώραν των, λέγει 5τι τούς έράτησε 
πώς ήναπτόν πϋρ, καί ότι ή έρώτησι; αύτή τοΐς έφάνη πολύ 
γελοία. Τφ εΐπον όέ βτι όταν σβήνη τό πϋρ ένός ανθρώπου 
δανείζεται όλίγον πΰρ άπο τόν γείτονα του, καί ότι άν Εσβηνε 
τδ πυρ εϊς κάβε οίκίαν τοΰ χωρίου Εκείνου θά έδανείζοντο έξ 
άλλου χωρίου. Τινές οέ αύτών τφ εϊπον ότι εΐχον άκούσει 
άπό τούς πάππους των ότι ύπήρχε καιρός όταν τό πΰρ δέν 
ήτο γνωστόν, καί έτρώγετο ώμον τό κρέας.

— Ία δένδρα εϊναι πολύ μακρόβια. ‘0 Δέ-ΚανδΊλ ύπολο- 
γίζει, δτι ή πτελέα ζή 335 Ιτη, φοίνικές τινες Εζησαν 600— 
700 έτη, έλαΐαι 709 Ετη, πλάτανοι 720, μία κέδρος 800, 
μία δρΰς 1,500, μίασμΐλαξ2,880, Εν τ α ξ ό 61 ο ν 4,000 καί 
Εν β αο 6 ά ξ, δένδρον τής     Ινδίας, 5,000 Ετη 1*123

— Ό σϊρ Ιωσήφ Φαύρέρ, πρόεδρος τής Βρεττανικής Ια
τρικής Εταιρίας, λέγει, ότι είςτά χωρία τών Ίμμαλαίων ίρέων 
έν Ίνδίφ, τά νήπια τίθενται έντός σκάφης είς τήν δποίαν κατα
σταλάζει άκαταπαύστως ΰδωρ, τό όποιον καταπίπτει έπΐ τής 
κεφαλής των καϊ τά Αποκοιμίζει, ένφ αί μητέραις των έργά- 
ζονται!

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Ποιος άνθρωπος έθρήνησε διά τόν θάνατον άνΒράς, δστις 

τόν είχε καταδιώξει ανηλεώς;
2) Τίνος οικία έκτίσθη τοιουτοτρόπως, ώστε δέν ήκούσθη 

ήχος σφύρας ή άλλου έργαλείου έν αύτή;
3) Ποία γυνή παρήγγειλεν είς τόν σύζυγόν της νά μή κατα- 

βικάση Ενα δίκαιον άνδρα, καί βιά ποιον λόγον;

—Ό διάσημος γάλλος συγγραφεύς Βεααμϊν Κωνστάντιος, 
όταν ήτο παΐς ήτο παραπολύ άμελήί καϊ δύστροπος, καϊ ούτε 
έμελέτα τά μιαθήματά του οΰτε ύπήκουε τους διδασκάλους 
του, ώστε όλοι όσοι άνελάμβανον νά τδν διδάξουν άιτηλπί- 
ζαντο καϊ τόν άφινον, Τέλος εύρέθη εϊς διδάσκαλος εύφυέστα- 
τος, δ όποιος έπρότεινεν είς τόν Βενιαμίν νά τόν βοηθήση 
νά Εφεύρουν μίαν νέαν γλώσσαν διά τής δποί ας νά συνεννο
ούνται μόνοι οί δύο των. ‘U παΐς έβέχθη τήν πρότασιν, διότι 
τοΰ ήρεσκεν ή ιδέα, καϊ ήρχισε νά καταγίνεται έπιμελώς είς 
τό Εργον τοϋτο Έμελέτα καϊ Εγραφεν υπό τήν δδηγίαντοΰ 
διδασκάλου του, οϊ δύο των έκαμαν άλφάβητον καϊ λέξεις, κα
νόνας γραμματικούς καλ συντακτικούς, καλύλίγον κατ' ΐλίγον 
έμορφώνετο ή νέα γλώσσα, ώραιοτέρα παρά πάσα άλλη 
γλώσσα. Ποία γλώσσα νομίζετε, ότι ήτο;— Ή άρχαία ‘Ελ
ληνική, τήν δποίαν τοιουτοτρόπως δ παΐς αύτός εΐχε μάθει 
μέ μεγίστην εύχαρίστησιν καϊ συγχρόνως είχε λάβει κλίσιν 
πρδς τήν μελέτην ή δποία έκτοτε δέν έξηλείφθη, αύτός δέ ϊγεινεν 
εϊς έκ τών έπιφανεστάτων άνδρών τής ή μέρας καϊ βιεκρίθη 
όχι μόνον ώς φιλόσοφος καϊ συγγραφείς, άλλά καϊ ώς ρήτωρ 
πολιτικός, εύφυέστατος καί δεινότατος.

—-16 Λευκόν "Ορος εϊναι Εν έκ τών ύψίστων όρέων τής 
‘Ελβετίας, καϊ άποτελεΐ μέρος τών "Αλπεων, ή δέ κορυφή του 
σκεπάζεται αιωνίως ύπδ χιόνος καϊ πάγου, καϊ οί βγκώδεις 
βράχοι έκ πάγου, οϊτινες άπό καιρού είς καιρόν άποσπώνται 
άπδ του όρους καϊ κυλίονται πρδς τούς πρΐποδάς του, καθι
στούν λίαν Επικίνδυνον τήν άνάβασίν του Καϊ όμως κάθε 
Ετος πολλοί άναβαίνουν μέχρι τής κορυφής του, όχι μόνον άν- 
βρες άλλα καί γυναίκες, ώς έπϊ τό πλεΐστον άγγλίβες, αί 'ό
ποια ι εΐνε λίαν δυναταϊ καί άντέχουν είς τάς τοιαύτας Ασκή
σεις. Ενίοτε συνέβησαν καϊ δυστυχήματαάλλοι μέν ώ- 
λίσθησαν καϊ Επεσαν είς τά βαθέα χάσματα τά όποια είς 
κάθε μικρόν διάστημα άπαντώνται, άλλους δέ συνέτριψε 
νιφοστιβάς, ή όγκος χιόνος καϊ πάγου κυλιόμενος άπό τών 
κορυφών· — Καϊ έν τούτοις Εξακολουθούν οί περιηγηταϊ νά

άναβαίνουν τά όρος τούτο, Ή πρώτη αύτοΰ άνάβασις ύπδ 
ξένου συνέβη τφ 1786, ύπδ δύο γάλλων — άπό δέ τό 1786 
μέχρι τοΰ 1876-535 αναβάσεις μέχρι τής ΰψίστης του κορυ
φής έγένοντο ύπδ 861 Ανθρώπων “Εκτοτε δέ 420 άναβάσεις 
Ελαβαν χώραν. Μεταξύ τών 661 Ανθρώπων οΐτινες άνέβησαν 
μέχρι τών δψίστων άκρων 385 ήσαν άγγλοι καϊ άγγλίδες, 70 
’Αμερικανοί, 84 Γερμανοί, 30 ‘Ελβετοί, 8 ’Ιταλοί, 7 Ρώσσοι. 
κτλ· Μεταξύ τούτων ήτο καί μία κυρία 72 έτών τήν ήλι- 
κίαν, ή μαρκηοία Δέ Τουρέν, καϊ δεσποινίς τις δεκαεπταέτίς. 
Οί θάνατοι, οΐτινες αυνέίησαν έπϊ τοΰ Λευκού όρους έντός 
τής παρούσης Εκατονταετηρίδας,, εϊναι 3θ·

— ‘Η έν Λονδίνιρ φιλανθρωπική έταιρία άπένειμεν έ 
σχάτως μετάλλιον είς μίαν κόρην δεκαπενταέτιν, τό όνομα 
Μαρίαν Χαιτών, ήτις έπήάησεν είς βαθεΐαν δεξαμενήν περί- 
βεβλημένην μέ τοίχον κάθετον, καθώς τόν τών φρεάτων, διά 
νά σώση μικρόν παΐδα, δστις είχε πέσειείςτά ΰδωρ. Ή γεν
ναία κόρη άν καϊ παρ’ όλίγον έπνίγετο έξ αίτιας τών Ενδυμάτων 
της, άτινα τήν Εμπόδιζαν, κατώρθωσε τέλος νά σώση τό 
παιδίον. .

— Είς τήν Νέαν Ίόρκην κτίζουν οικίας ΰψηλοτάτας.’Ε· 
σχάτω; Εργολάβος τις συνεφώνησε νά κτίση τέσσαρας οικίας 
μέ δώδεκα πατώματα έκαστην, ώστε νά χωρή 24 οικογένειας 
έκάστη. Τό βψος αύτών θά είνε 150 ποδών

Οί Εϋρωπαϊοι καί πάντα τά άλλα πολιτισμένα Εθνη τοΰ 
κόσμου χαιρετιόνται δίδοντες τήν χέΐρα, οϊ Κινέζοι, καί Σια- 
μοϊ πίπτουν κατά πρόσωπον έπϊ τής γής όταν θέλουν νά χαι
ρετίσουν άνώτερον, άκόμη δέ καϊ είς τήν Σιβηρίαν πράττουν 
τό αυτό, καί έκεϊ μάλιστα φιλούν τό χώμα δταν πέραση εύγε, 
νής ή πλούσιός τις Οί άραβες προσεγγίζουν τήν χεΐρα είς τά 
Εδαφος καϊ κατόπιν είς τά χείλη καϊ τό μέτωπον, Τό σχήμα 
τούτο όμοιάζει πρός τό τών αρχαίων Μεξικανών, οί όποΐ°ι 
ήγγιζον πρώτον τήν γήν μέ τήν χεϊρά των καΐ κατόπιν τό 
στόμα. Είς τάςΤόγγα νήσους τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού 4 άρχων 
τής φυλής κάμπτει τό γόνυ του είς τρόπον ώστε νά παρου- 
σιάζη τόν πάτον τού ποδός του είς τούς υπηκόους του, οϊτι- 
νες πλησιάζοντες έγγίζουν αύτόν Βιά τής δεξιάς χειρός. τό ό
ποιον σημαίνει οτι τίθενται ύπδ τούς πόδας τοΰ κυρίου των. Ο 
κάτοικοι τών Φιγίων νήσων χαιρετώνται τρίβοντες τάς μύ- 
τας των 4μοΰ, οί δέ Ούανίκα, φυλή τις Αφρικανών, δίδουν τήν 
χεϊρα, ένώνοντες τούς μεγάλους δακτύλους Είς τήν Κεντρι
κήν ’Αφρικήν οί άνθρωποι οί όποιοι συναντώνται λαμβάνουν 
4 εϊς τούς βραχίονας τοΰ άλλου καϊ τούς τρίβουν μέ άμφοτέ- 
ρας τάς χειρας. Είς τήν Πολυνησίαν τρίβει ά εϊς τό ίβιόν του 
πρόσωπον μέ τήν χεΐρα ή τόν σόδα τοΰ άλλου. Φυλή τις Ίν - 
Βών χαιρετώνται φυσώντες είς τά ώτα άλλήλων. Ό σϊρ Σ, 
Βαϊκερ διηγείται βτι ή φυλή Κύτς τής Κεντρικής ’Λφρίκης 
θέλοντες νά έκφράσουν τάς ευχαριστίας των εϊς τινα, λαμ
βάνουν τήν χεϊρά του’και πτύουν έπ'αύτής.Οί Άνδαμάνοι χαιρε- 
τώνται φυσώντες είς τήν παλάμην άλλήλων μέ ήχον άμοι- 
άζοντα γογγυσμόν.

Έν I*  -ω Τνίσγμίψιων * Ανέμου Χαΐ Λατανίες. 1884- Β', β32·


