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ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ούδίνα. πλήν τών ταχτικών
λλ ! Ανταποκριτών, στέλλεται βή Έφημερίς 

Έν ο$<ρ Στ<ιοίθΙ> αριθ. ΰο· | τών Παίοωνι Ανευ προπληρωμής.

ΠΕΡΙ ΚΥΓΙΔΡΙΕΣΟΥ.

Διατϊ ή κυπάρισσος νά ήναι Εμβλημα πένθους ;
Ποιητής τι; εΐπεν βτι ο! άνθρωποι διαιρούνται είς ποιη

τές καί μη ποιητάς, μέ τοΰτο δέ οέν ήθελε νά εϊπη δτι τά 
ήμισυ τών ανθρώπων γράφουν μέ στίχους, τό δέ άλλο ήμισυ 
Αχι, άλλ’ δτι οί μέν αύτών Αντιλαμβάνονται τά πράγματα 
απλώς καί ξηρώς δπως φαίνονται είς τάς αισθήσεις, οί δέ 
βλέπουν είς αύτά καί κάτι περισσότερον, 
τό όποιον δέν είναι όρατόν. Lip τήν τελευ- 
ταίανταότηντάξιν Ανήκουν οί ποιηταί, ή δέ 
δύναμις, διά τής όποιας Αντιλαμβάνονται 
τοιουτοτρόπως τά πράγματα, εΐναι ή ποι
ητική φαντασία. Είς ταύτην χρεωστοΰμεν 
όχι μόνον τήν ποίησιν καΐ τήν μυθολο
γίαν, Αλλά καί 3λας τάς καλάς τέχνας, 
αΰτή δέ έκαμε τους ανθρώπους νά Απο
δώσουν είς διάφορά Ανθη χαί φυτά διαφό
ρους σημασίας, ώς λ. χ. τίς τό ρόδον τήν 
σημασίαν τοΰ Ερωτος, είς τό πρίνον τήν 
της Αγνότητας, καί είς τήν κυπάρ ισσον 
τήν τοΰ πένθους καί τοϋ θανάτου.

Πιθανόν 3τι διάφορα αίτια συνήργησαν 
τίς τό νά θεωρήται τόσον γενικώς έμ
βλημα πένθιμον τό δένδρον τοΰτο. ‘Ο σκο
τεινός χρωματισμός καΐ τό μεμονωμένου 
του σχήμα, ή κορυφή του, ή τις τείνει Ανω 
πρός τόν ουρανόν καϊ οϊ δάκτυλο ειδ είς του 
κλώνοι, οΐτινες ώσαΰτως φαίνονται συ
στελλόμενοι προς τά Ανω καί Αποφεύγον-

Ή κυπάρισσος.

τες τήν γην, προξενούν αίσθημα μελαγχολίας καϊ προδιαθέ
τουν τόν Ανθρωπον είς σκέψεις περί θανάτου. Άλλ’ έκτος 
τοότου πιθανόν δτι ή χρήσις, ήτις έγένετο τοϋ δένδρου τοό
του Από τών Αρχαιοτάτων χρόνων, συνέδεσε στενότερου τό 
όνομά του μέ τόν θάνατον καί τό πένθος. Τό ξύλον τής 
κυπαρίσσου είναι σκληρότατου καϊ διατηρείται Αφθάρτον έπϊ 
έκατοντάθας έτών, διά τοΰτο κατεσκευάζοντο έξ αύτοϋ

νεκροθήχαι. Κατά τόν θουκυδίοην, ήτο συνήθεια μεταξύ τών 
'Αθηναίων άφοΰ έξέθετον έπί τινα καιρόν τά όστά τών έν 
πολέμφ πεσόντων, νά τά ένταφιάζουν εντός κυπαρισσί- 
νων λαρνάκων, ϋί δέ ‘Ρωμαίοι έστόλιζον τους νεκρούς 
μέ κλώνους κυπαρίσσου, καί έφύτευον παρά τήν οικίαν τοΰ 
άποθανόντος μοσχεύματα κυπαρίσσου, διά νά παραστήσουν 
τόν τέλειον Αποχωρισμόν αύτοϋ Από τους ζώντας, διότι Ελε- 
γον, καθώς ή κυπάρισσος, άφοΰ Απαξ π ίση, δέν είμπορεΐ νά 
Αναφυή πάλιν, οΰτω καί ό Ανθρωπος Αφοΰ Απαξ άποθάνη

βέν δύναται νά άναζήση· τοότου Ενεκα 
αφιέρωσαν τό δένδρον τοΰτο είς τόν Πλοίο- 
τωνα, τόν θεόν τοϋ κάτω κόσμου. Καί 
ό λατΐνος ποιητής ‘Οράτιος λέγει ότι ό 
Ανθρωπος, δταν Αποθάνη, άφίνει όπίσω 
του παν δ,τι Αγαπά, μόνον ή πένθιμος 
κυπάρισσος τόν Ακολουθεί. Οτι δέ ήδη πρό 
πολλοό έθεωρεΐτο σύμβολου του πένθους 
ή κυπάρισσος δεικνύει καί τις μύθος, τόν 
δποϊον Αναφέρει ό 'Οβίδιος είς τάς Μετα
μορφώσεις του, δτι παΐς τις, τόν όποιον 
ήγάπα ό ’Απόλλων, έφόνευσέ ποτέ κατά 
τύχην Ελαφον ίερίν, αφιερωμένην είς τάς 
Νύμφας.Άπαρηγόρητος δέ παρεκάλεσε τούς 
Θεούς νά τόν άφήσουν νά πενθήση τήν 
άσέβειάν του αιωνίως. Οί Θεοί συν^νεσαν 
καί τδν μετεμόρφωσαν είς κυπάρισσον, 
ήτις υψώνει πρός τόν/οόρανόν τήν κορυ- 
φήντης, πενθούσα τήν Ατυχίαν τών αν
θρώπων καϊ θρηνουμένη ύπό τών θεών. 
Καϊ Αλλα πολλά καϊ τερπνά εύρίσκομεν 
είς τούς Αρχαίους συγγραφείς περί τοΰ 

ρωμαντικοϋ τούτου δένδρου, Αλλά βέν μας έπιτρέπει τό στε
νόν τοΰ χώρου νά Αναφέρωμεν περισσότερα, ίίατρίς τής 
κυπαρίσσου είναι ή‘Ελλάς καί ή Μικρά Άσία, ένεκλιματίσθη 
δμως είς πάσας τάς χώρας τής Μεσογείου, Απανταχού δέ 
όπου εύρίσκεται θεωρείται καί σήμερον Ακόμη ώς Εμβλημα 
θανάτου καί πένθους, ιδίως δμως είς τήν ’Ανατολήν.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

(Έχ τοΰ γερραν,κοϋ.) 
(λννίχέια- Eie παρελθόν φύλλον)

ΚΕΦΑΛ. Γ.

'0 γηραιός Στρατάρχης διηυθύνδη κατ’ εύθεΐαν 
πρδς τον Γεώργιον λέγων μέ τόνον, τον όποιον δλοι 
ήδύνανιο νά άκούσωσιν:

— Υίέ μου. βλέπω δτι ήξεύρεις νά μεταχειρίζησαι 
τήν γλώσσαν έπίσης γενναιως -όσον ’και τδ ξίφος σου. 
Οί γονείς σου νά σέ χαίρωνται. 'Ο Βασιλεύς, πρδς 
άμοώήν τών ανδρείων σου ύπηρεσιών, σέ έπροβίβασεν 
είς ταγματάρχην, καΐ μέ διέταξε νά σοΐ ειπω νά κά- 
μης γρήγορα νά γείνης υγιής, διότι ή εΐρήνη αυτή 
δέν 6ά διαρχέση πολλάς ημέρας- Λοιπόν, κύριοι, <5ς 
καθιαωμεν και άς έορτάσωμτν σήμερον τήν ειρή
νην, διότι αΰριον έχομεν πόλεμον.» Καΐ ο γέρων 
πολεμιστής έμειδιασεν, ίδών τήν εκπληξιν, τήν οποίαν 
οί λόγοι του ^προξένησαν.

«Άς Άαθίσωμεν,» έξηκολούθησεν, «ό δέ κύριος 
ταγματάρχης Βράουν θά καθήση πλησίον μου, φυσι
κά, άφοΰ οί ΰψηλογέννητοι οΰτοι έντρέπονται νά σέ 
έχουν κοντά τοος, έγώ πρέπει βεβαίως νά σοΰ κάμω 
συντροφιάν!»

'ϋ Γεώργιος τδν ήκολουθησεν. 'Η αιφνίδια μετα
βολή τών συμβάντων τδν είχε ζαλίσει καΐ μόλις 
έγνώριζεν ά; ώνειρεύετο ή’οχι,

“Εσχε δέ τήν'^εύχαρίστησιν νά άκουση τον Πρίγ- 
κηπα νά κάμη προποσιν εί; υγείαν τών γονέων του. 
Άλλ’ ή χαρά του έ'κορυφώθη έκείνην τήν εσπέραν, 
οτε μετέβη είς τοδς γονείς του καΐ τοΐς διηγήθη τον 
προβιβασμόν του καΐ τά άλλα συμβάντα τής ήμέρας.

Η προρρησις τοΰ φιλοπολέμου Στρατάρχου δέν 
έπηλήΟευσε τότε. Διότι ό Βασιλεύς έπεθύμει τήν δια
τήρησή τής ειρήνης, £ως δτου δυνηθή ή έξηντλημένη 
χώρα του νά άναλάβη έκ τών πληγών του πολέμου,

"Αμα έγνώσθη 5τι δέν έμελλε νά γείνη πόλεμος, 
έπετράπη εΐς τδν Ταγματάρχην Βράουν νά μετατεθή 
είς έν τών ταγμάτων, άτινα έστάθμευον έν Μαγοε- 
βούργφ, ΐνα ούτως εδρίσκηται πλησίον τών γονέων του. 
Επεδόθη οέ είς τήν μελέτην, κυρίως τής ιστορίας, 

καΐ τών στρατιωτικών επιστημών.

Ό Κόμης άπδ τής ήμέρας τοΰ συμποσίου έκείνου 
είχε κηρυχθή άσπονδος έχθρός του, καΐ ουοεμίαν 
έχανεν εΰκαιρίαν νά τδν ένοχλή.

Ο ί εώργιος είχε προσκληθή ύπδ τοΰ Στρατηγού 
φον Βράουν Βέδελ νά γευματίζη καθ’ έκάστην παρ’ 
αΰτφ. Ημέραν τινά ήλθεν άργά είς τδ γεύμα, καΐ 
φυσικά έζήτησε συγγνώμην, Τήν άπολογίαν του έδέ- 

χθη ό Στρατηγός καί οί λοιποί παρόντες συνδαιτυ
μόνες μέ ψυχρότητά τινα.

"Αμα έκάθισεν ό Γεώργιος επήλ&ε σιωπή- τέλος 

ό Στρατηγός ανέκραξε —
— ε Λοιπόν, άς ίδωμεν έάν ό φίλος μας δόναται 

νά μας δώση έξήγησιν της ύποθέσεως ταύτης.

Άκουσον, κύριε ταγματάρχα- κατηγορεΐσαι οτι με- 
τεχειρίσθης υπουλα μέσα, Ενα πληροφορηθής περί τοΰ 
μυστικού έκείνου κινήματος τοΰ έχθροΰ κατά τδν τε
λευταίου πόλεμον καΐ ούτως έλαβες τδν προβιβασμόν 
σου. Λέγε λοιπόν, ε’ναι τοΰτο αληθές; Εΐχές ποτέ 
νά κάμης μέ κατασκόπους και λιποτάκτας καΐ διά 
μέσου τούτων έλαβες πληροφορίας ; η

-■ (“Οχι, κύριε Στρατηγέ,» άπήντησεν δ Γεώργιος- 
«χρΐωστώ τδν προβιβασμόν μου είς τήν χάριν καί εΰ*  
μένειαν τοΰ Βασιλέως μας και είς τήν εύνοιαν τοΰ άρ 
χηγοΰ μου, τοΰ Πρίγκηπος τής Δεσσαυίας. Τδν βαθμόν 
μου τοΰ άνθυπολοχαγοΰ οφείλω, νομίζω, άποχλειστι- 
κώς είς τήν όμετέραν εύνοιαν.»

— Όρθώς ειπετε, κύριε Βράουν έγώ σάς έπρο- 
μήθευσα τδν βαθμόν σας, οτε ηχούσα πόσον ανδρείος 
έοείχθητε είς τήν κυριευσιν τοΰ Γκλόγκαου, ό δέ Βα
σιλεύς τόσον ευχαριστήθη έπΐ τή συλλήψει τοΰ κό· 
μητος Βάλλης, ώστε προθύμως σας έδωκε τδ ξίφος 
τοΰ άνθυπολοχαγοΰ. Άλλά νΰν ακουσον Λέγουσιν 
δτι, ένφ τδ τάγμα σου έστάθμευεν έν Σιλεσίφ, συ ή- 
ναγκάσθης άπλώς τυπικώς νά συλλαβής κατάσκοπόν 
τινα, άλλ’ ύστερον είχες μυστικά; σχέσεις καΐ συνεν
νοήσεις μετ’ αΰτοΰ καί δτι, έν ώ ό Λοχαγός σου έμελλε 
νά τδν στείλη είς τδν Στρατάρχην, σΰ μέ τάς ίδιας 
σου χεΐρας τδν άπέλυσας κρυφίως διά νυκτός,»

Ό Γεώργιος άνεσκίρτησε. Τδ πρόσωπόν του έσκυ*  
δρώπασε καΐ δ Στρατηγός τδν παρετήρει προσεκτικώς, 
ώσεΐ έφοβεϊτο μή ά να κάλυψη είς τό ειλικρινές του 
πρόσωπόν σημεία ένοχης. Άλλ1 ή σκυθρωπία πα· 
ρήλθεν άμέσως, καΐ ό Γεώργιος ελευθέριος άπήντη
σεν.

—Άφοΰ δ άθλιος έκεΐνος δέν ήσχόνθη νά άναφέ» 
ρη τδ περιστατικδν τούτο, δέν είναι πλέον άνάγκη 
έγώ νά σιωπώ. Έδίστασα τώρα κατ’ άρχάς νά σας 
άποκριθώ, διότι μοί έπήλθεν ή λυπηρά ίδέα δτι 
ίσως ό Λοχαγός φδν Σόββε, οστις αείποτε μοι έστάθη 
φίλος, ουτω στρεβλώς παρέστησε τδ πράγμα. Άλλά 
τοΰτο εΐναι αδύνατον, ’Εγώ άναμφιβόλως συνέλαβον 
κατάσκοπον είς τήν Σιλεσίαν - συμπολίτην μου μάλιστα, 
οδτινος τόν δπουλον καΐ απατεώνα χαρακτήρα έγνώ- 
ριζον έκ παιδικής ήλιχιάς άκόμη. Δέν διστάζω όμως 
νά ομολογήσω οτι έλυπηθην, δτι έγώ έγεινα ή αίτιά
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τοΰ νά παραδοθή εΐς τήν δικαιοσύνην. 'Ημείς δέν 
δεικνΰομεν έλεος εΐς τούς κατασκόπους έν καιρφ πο
λέμου, καΐ έλυποΰμην δτι ό Οΰτρεχτ.......... »

— «Πώς ονομάζεται ό άθλιος;» είπεν αίφνης γη
ραιός τις Συνταγματάρχης καθήμενος άντικρΰ αύτοϋ.

«Γκότληβ Οΰτρεχτ,» άπήντησεν ό Γεώργιος.
« Ο ίδιος, μά τδ ναι! έξακολουθήσατε.»

— Καθώς ειπον, έξηκολούθησεν δ Γεώργιος, «έλυ· 
πήθην δτι είχε πέσει εΐς έμέ ό κλήρος τοΰ νά τδν συλ- 
λάβω, καΐ έξέφρασα τά αισθήματα μου ταΰτα εΐς τδν 
Λοχαγόν μου. Τήν έπομένην πρωίαν ύπήγα εΐς τδ 
δεσμωτήριον, σκοπεόων νά τφ ομιλήσω και νά τφ 
εξηγήσω δτι δέν ήδυνάμην νά πράξω άλλως, ή όπως 
έκραξα καΐ νά τον παρα«αλέσω νά μή αναχώρησή 
έκ τοΰ κόσμοο τούτοι» μέ πικρίαν έναντίον μοο. Έξεκλει- 
δωσα τδ δεσμωτήριον παρουσία τοΰ άρχιφΰλακος και 

τήρησεν άνθρωπόν τινα γονυπετοΰντα παρά τάφον νε- 
ωστΐ άνορυχθέντα, τδν όποιον'έκάλυπτε μέ χλόην καί 
άνθη, ένφ τά δα'κρυά του έρρεον έλευθέρως.

«’ Εχάσατε τήν σύζυγόν σας ; > —ήρώτησεν ό ξένος 
πλησιάσας.

«Όχι κύριε, ή σύζυγος μου ζή.» —
«Μήπως έχάσατε τέκνον προσφιλές ; »
«Όχι κύριε, τάζτέκναμου ζώσι.»

«Δ-ατΐ λοιπόν φαίνεσθε τόσον συγκε«ινημένοι; βε
βαίως κάποιος, τδν όποιον ήγαπατε πολύ, κεΐται έν τφ 
τάφφ τουτφ, τόν όποιον καλύπτετε δι*  άνθέων.»

«Έδώ,» άπεκρίθη ό άνήρ, «κειται εΐς, δστις άπέ- 
θανε^δι’ έμέ.»

« Πώς; άπέθανε οιά σάς; — Δέν έννοώ,» είπεν 
ό ξένος.

«Ιδού πώς. "Οτε έστρατολογοΰντο οί πολΐται διά

Ά πέί} ανε $ΐ έ μ έ.

τοΰ λοχίου τής φρουράς καϊ εύρον τδ κελλίον κενόν. 
Τοΰτο ήτο τδ μόνον, οπερ εΐχον νά κάμω μαζί του. 
Προσθέτω, οτι ό άνήρ οδτος εΐναι τώρα έν τφ Μαγ- 
δεβουργφ, άλλ' έπειδή τδν είδον πρό τίνος ένδεδυμέ- 
νον στολήν έντιμου όπηρέτου δέν ήθέλησα νά τδν 
καταμηνύει». ’Εννοώ δέ δτι αύτδς εΐναι δστις 6ιέ- 
δωκε τήν ιστορίαν ταύτην περί έμοΰ, διότι ούδεΐς άλλος 
έκτδς τοΰ φίλου μου Ταγματάρχου φδν Σόοβε γνω
ρίζει τά καθέκαστα.» (’ Ακολουθεί.)

δε’ έμέ.

Κατά τδν εμφύλιον πόλεμον τής ’Αμερικής, ξένος τις 
περιοδεΰων τάς νοτίους πολιιείας ήλθε ποτέ εΐς κοί- 
μητήριόν τι· καταβάς δέ του ίππου του περιεφέρετο 
διά μέσου τών άναοενδράδων καΐ πρασιών, δτε πάρε- 

νά υπηρετήσωσι τήν πατρίδα είς τδν πόλεμον, έκλη- 
ρώθην μεταξύ άλλων και έγώ. Εΐχα σύζυγον καΐ 
τέκνα,—πώς νά τά άφήσω άνευ πόρου ζωής ; Εόρι- 
σκόμην εΐς μεγάλην αμηχανίαν και στενοχώριαν, δι
ότι άφ’ ένδς μέν μέ έκάλει ή πατρΐς, άφ’ έτέρου δέ 
τδ πρδς τήν οικογένειαν μου χρέος. Ενφ εΰρισκόμην 
εΐς τήν αμηχανίαν ταύτην, φίλος μοΰ τις έπαρουσιασθη 
καΐ μοί εΐπε — «Μείνε σύ και φρόντισον περί τής 
οικογένειας σοΰ.—Έγώ ούιε σύζυγον έχω ούτε τέκνα, 
θά υπάγω άντΐ σοΰ.»

«' Γπήγε, καΐ πρό τινων ήμερων έτραυματισθη θα. 
νασιμως. ’Αμα τδ εμαθον, έσπευσα εΐς τδ νοσοκομεΐον 
όπου εκειτο, άλλά πριν φθάσω είχε 'τελειώσει. Τόν 
έθαψα έδώ· τώρα έννοεϊτε διατί φυτεύω άνθη έπΐ 
τοΰ τάφου του καΐ τά ποτίζω μέ τά δάκρυα μου. 
Δέν δύναμαι άλλο τι νά πράξω εΐς ένδειξιν τής εύγνω- 
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μοσύνης μοο πρός αυτόν. Έπι τής πλακός ταύτης θά 
έγχαράξω ύπδ το όνομά τοο είς οιαιώνισιν τής μνήμης 
του τάς λέξεις

ΑΠΕΘΑΝΕ ΑΙ’ ΕΜΕ,
Τοιαύτη βλέπομεν εΐναι ή αγάπη ανθρώπου πρός 

άνθρωπον, φίλου προς φίλον. «Μεγαλειτέραν ταότης 
αγάπην ΰέν έχει ούδεϊς τοΰ νά βάλη τήν ψυχήν 
αύτοΰ υπέρ τών φίλων αύτοΰ,» (Ίωάνν. ιε'. 13) 

μέ πάσαν χριστιανικήν αρετήν καί χα'ριν και μνημο
νεύοντας πάντοτε τής μεγάλης ύπέρ ήμών θυσίας; ’Άς 
ήναι τοΰτο γνώρισμα τών άγαπώντων τόν Χρίστον, 
οτι καί άλλήλους άγαπώσιν.

Ο ΜΕΓΑί ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΑΥΤΟΥ.

ςΟ Μέγας 'Αλέξανδρος, παΐς ών, εΐχε πολλούς παι-

Ό Μ 4 γ ft $ Αλέξανδρος ά χ α ι ρ « τ ω ν τόν *Α ρ ι τέλη ν.

«Άλλ' δ θεός δεικνύει τήν εαυτοί άγα'πην είς ή μάς, 
διότι ένφ ήμεΐς ήμεθα ετι άμαρτωλοΐ ύ Χριστός άπέ- 
θανεν ύπέρ ήμών.» (‘Ρωμ. ε'. 8.)

Φίλτατοι παϊδες, ποίαν λοιπόν άνταπόδοσιν κάμνο- 
μεν ήμεΐς διά τήν άγάπην ταύτην; ’ Λνταποδιδομεν 
άγάπην καί ευγνωμοσύνην άντΐ άγάπης; Άφιεροΰμεν 
τήν ζωήν ήμών είς τδν Χριστόν, στολίζοντες αύτήν 

δαγωγούς καί διδασκάλους, τούτων δέ πάντων προ. 
ίστατο συγγενής τις τής μητρός του Όλυμπιάδος, 
Λεωνίδας τδ δνομα, άνήρ αυστηρός τδν χαρακτήρα, 
οστις άν καΙβδέν έθεώρει ανάξιον εαυτοί νά δνομά- 
ζηται παιδαγωγός, νομίζων εύγενές καί. λαμπρόν τδ 
έπάγγελμα τοΰτο, όμως δνεκα τοΰ τε αξιώματος καί 
τής συγγένειας του μετά τοΰ 'Αλεξάνδρου ώνομάζετο 
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ύπδ των άλλων τροφεΰς κα! καθηγητής αύτοΰ. Δευ- 
τερευουσαν θέσιν κατεΐχεν ετερός τις παιδαγωγοί τοΰ 
'Αλεξάνδρου ό Λυσίμαχος Άκαρνάν τις, οστις κατά 
τδν Πλούταρχον δέν εΐχεν άλλο προτέρημα ή δτι ώνό- 
μαζεν έαυτδν μέν Φοίνικα, τδν οέ ’Αλέξανδρον 
Ά χ ι λ λ έ α, τον δέ Φίλιππον Π η λ έ α, ώς φαίνε 
ται θέλων νά έμπνευση εις τδν νεαρόν του μαθητήν 
έρωτα πρδς τά έλληνικά ήθη κα! τά έλληνικά γράμ
ματα, Κατά τδ 15 έτος τής ήλικίας του δ 'Αλέξανδρος 
έγένετο μαθητής τοΰ Άριστοτέλους, οστις κα! έμεινε 
πλησίον του μέχριί οδ ήλθεν είς τδν θρόνον. Τοιοϋ- 
τος μαθητής όποιος ό Αλέξανδρος ήτο άξιος τοιου- 
του διδασκάλου, οιος ό φιλόσοφος 'Αριστοτέλης, διότι 

προσοχής, έπιδιορθώνων αύτδ 5που εΐχε παρεισδυσει 
σφάλμα τι, τδ πολύτιμον δέ τούτο άντίγραφον ό Αλέ
ξανδρος κατέστησε σύντροφόν του άχώριστον, μεταφέ- 
ρων αύτδ δπου δήποτε κα! άν έπορευετο θέσας έντδς 
πολυτίμου τινός κιβωτίου, δπερ εύρέθη μεταξύ τών 
λάφυρών τοϋ Δαρείου,

Ή προκειμένη είκών παρωτα τδν ’Αλέξανδρον 
άναχωροΰντα είς έκστρατείαν τινά, συνοδευόμενον ύπδ 
τοΰ Λεωνίδα, καϊ άποχαιρετώντα τδν Άριστοτελην,

Ό έν Έφέβφ ναός τήί’ΑρτέμιΒος ά ν α σ χε 8ι « u'(J έί ί.

ήτο προικισμένος μέ ευφυΐαν, άντίληψιν ζωηράν, και 
ακόρεστου πόθον μαθήσεως, έκτδς δέ τούτων εΐχε φι
λοπρωτίαν ύπέρμετρον, ήτις δέν άνεφάνη είς τδν με · 
τέπειτα βίον του, οτε ήρχισε νά κυριεόη τδν κόσμον, 
άλλά έκ παιδικής ήλικίας, κα! Άς πάσαν ύπόθεσινκαί 
άσχολίαν του.10’Αριστοτέλης προσεπάθησε νά τδν 
διδάξη ίδιως παν δ,τι ήτο χρήσιμον κα! άναγκαΐον 
είς Sva βασιλέα καί στρατηγόν νά γινώσκη, συνέγρα 
ψε δέ χάριν αύτοΰ"πραγματείαν περί τής τέχνης τοΰ 
κυβερνάν, ήτις δυστυχώς δέν διεσώθη. Συνέστησε 
δέ ε’ις αύτδν τήν άνάγνωσιν τής Ίλιάδος, ώς παρεχού- 
σης τόπον ήρώων κα! πολεμιστών άξιων μιμήσεως, 
άντέγραψε μάλιστα όλόκληρον τδ έπος μετά μεγίστης

Ο ΕΝ ΕΦΕίΩι ΝΑΟ 2 ΤΗ2 ΑΡΤΕΜΙώΟί

(Άκ τοϋ Άστεγος της ’/ί νατοέής.)

Έ προκειμένη είκών παριστφ τδν έν Έφέσφ να
όν τής Άρτέμιδός, άνασχεδιασθέντα κατά ~b σχέδιον 
τοΰ άγγλου άρχαιολόγου κ. I, Τ. Ούοδδ, είς 3ν οφεί
λεται καί ή τιμή τής άνακαλυψεως τών έρειπίων αύτοΰ. 
Ό ναδς ούτος, ώς μανθάνομεν έκ τών αρχαίων συγ
γραφέων, ήγέρθη κοινή δαπάνη πασών τών πόλεων 
τής μικράς Ασίας. Κτησιφών ό Κρής καί Μεταγένης 
δ υίδς αύτοΰ αρχιτέκτονες έσχεδίασαν τδ κτίριον καί 
ήρξαντο τής οικοδομής περ! τδ 541 π. X, Τούτοος 
διεδέχθησαν Δημήτριός τις ιερευς τής Άρτέμιδός καί
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Δάφνις ό Μιλήσιος, δστις και έπεράτωσε το έργον 
220 έτη μετά την έναρξίν του. Τδ μήκος τοϋ ναοΰ 
ήτο 425 ποοών, τδ δέ πλάτος 220, ή στέγη ύπεβα- 
στάζετο ύπδ 127 μονόλιθων κιόνων Παρίβυ μαρμάρου, 
60 «οδών τδ ΰψο;· τούτων 36 ήσαν γεγλυμμένοι. Αί 
πόλοι ήσαν έκ ξύλου κυπαρίσσου έπΐ πεντηκονταετίαν 
ξηρανθέντος, εΐτα 3έ έξαισίως λειανθέντος. 'Η στέγη 
ήτο κέδρινος, ή δέ κλιμαξ ή άγουσα πρδς"αυτήν άπε- 
τελεϊτο έκ του κορμού μιας αμπέλου. Ό ναδς ουτος 
έκοσμεΐτο έσωθεν ύπό τών έργων τών διασημοτάτων 
καλλιτεχνών της άρχαιότητος, τοϋ Πραξιτέλους καΐ 
του υίοϋ αύτοϋ Κηφισοδώρου, του Σκόπα, τοΰ Παρ’ 
ρασίου και του Άπελλοΰ. Τιμαρέτη δέ, ή θυγάτηρ τοϋ 
Μίκωνος, ή πρώτη καλλιτέχνις, ήτις άναφέρεται ύπδ 
τών αρχαίων συγγραφέων, συνεισέφερεν εικόναν τής 
Άρτίμίδος. Έν τφ σηκφ ιστατο τδ άγαλμα τής Θε
άς, ήτις παρίστατο ούχί πλέον ώς ή προστάτίς τής 
Θήρας, άλλ’ ώς Αιγυπτιακόν ιερογλυφικόν ξόανον χε· 
καλυμμένον ύπδ συμβολικών παραστάσεων ζώων καί 
μυστικών έπιγ ραφών. 'Ως τοιαύτη ή Αρτι μις παρί· 
στανε τήν γεννητικήν καΐ άνα παραγωγικήν δυναμιν 
τής φύσεως, ήτο δέ προσομοία τή ΆσταρώΘ τών Σι 
δωνίων. Τδ ξόανον τοΰτο έπιστεύετο οτι έπεσεν έκ 
του ουρανού παρά τοΰ Διδς, τοότου 3’ ένεκα άπή 
λαυεν ύπερμέτρου καΐ παραλόγου σεβασμού ού μόνον 
παρά τοις Έφεσίοις άλλά και παρ’ άπασι τοις Έλ*  
λησι τής Ιωνίας. Ό τυφλός οδτος ζήλος τοΰ λαοΰ 
προύκάλεσε τήν έν Έφέσφ ταραχήν, έπΐ τή ευκαιρία 
τοΰ κηρύγματος τοΰ 'Αποστόλου Παύλου, ώς μνημο 
νεόεται έν τφ lb'. κεφαλαίφτών Πράξεων τών Άποςό· 
λων. Ό ναός τής ’Αρτέμιόος έμπρησθεΐς τφ 356 
π. X, ύπδ τοΰ ‘Ηροστράτου άνεκτίσθη έπΐ ’Αλεξάν
δρου τοϋ Μεγάλου, κατεδαφισθείς δμως ύπδ τών 
Γότθων τφ 262 μ, X. έμεινε κεκρυμμένος άπδ τών 
οφθαλμών τοΰ κόσμου μέχρι τοΰ <869, οτε άνεκαλόφ- 
θησαν τά ερείπια αύτοϋ ύπδ τοΰ κ. Βουοΰδ.

Ο ΜΙΚΡΟί ΚΟΜΗί.
(Συνέχΐ W ϊ&ε προ ηγούμενον φύλλον)

Έν τφ μεταξύ τδ βρέφος έρρόφα ήσυχως τδ γάλα, 
τδ όποιον ό μικρός κόμης τφ προσέφερε μετά μεγί 
στης προσοχής, κατόπιν δέ έδέχθη τεμάχιον άρτου, 
τήν όποιαν τφ έτεινεν. Οί δύο παϊδες έκάθηντο ένώ 
πιον του τρίζοντας πυρδς μασσώντες μετά λαιμαργίας 
τδν άρτον των και περιμένοντες νά βράση ό λέβης. 
Είχον όλοτελώς λησμονήσει τδν ευεργέτην των.

«Καλέ, τί δά πή ή Μαριγώ, δταν έλθη;» εΐπεν δ 
θωμάς.

«θά πή πώς θά έμαγείρευε καλλίτερα αύτή!» έ’ 
γρυλλιξεν 0 Γιάννης.

«Καλέ τΐ καλό που εΐναι τδ πάχος!»
'0.Βέρτος έστεκε μακράν ευχαριστημένος, μέν άλλ’ 

ένταυτφ λυπημένος, διότι δέν έδιδον καμμίαν προσο
χήν είς αύτόν. ’Ακόμη καί αότδ τδ βρέφος τδν εΐχε 
λησμονήσει, συγκέντρωσαν τήν προσοχήν τυ εΐς τήν 
κόραν. Οί δέ δφθαλμοί τών παίδων έστιλβαν προσηλω 
μένοι έπΐ τοΰ λέβητος, καΐ αί παρειαί των έξωγκωμέ 
νοι άπό τδ φαγητδν ώμοίαζον μέ τά εικονίσματα τών 
Χερουβείμ, τά όποια φυσώσι σάλπιγγας μακράς.

'Ο Βέρτος έπορεύθη βραδέως είς τήν θυραν καί 
έκύτταξεν δπίσω.

«θά ήτο μικροπρεπές νά τοις ύπενθυμίσω τδν 
έαυτόν μου,» έσκέφθη προχωρήσας πρδς τά έξω.

Αιφνίδιος πόνος τδν έκαμε νά ένθυμηθγ δτι ήτο 
ανυπόδητος· δξεΐα πέτρα τδν εΐχε πληγώσει εΐς τδν 
πόδα.

<ΓΑχ, πώς θά περιπατήσω χωρίς υποδήματα;» εΐπε 
καθ’ έαυτδν, παρ’ δλίγον αναλυθείς είς δάκρυα.

Πέρα τοΰ άγρου ήτο δάσος, - σκιερόν καί πυκνόν, 
τδ όποιον έφάνη Ιλχυστικόν χαί δροσερόνt εΐς τδν μι
κρόν κόμη τα, βστις ήρχισε νά έπιθυμήγ τά ΐδικά του 
δάση. ΤΗτον ήδη σχεδόν μεσημβρία· ό ήλιος ήτο 
καυστικός, δ μικρός 'κόμης έδίψα καί ήσθάνετο με 
γαλήν κουρασιν. Ήσθάνετο δέ καί μικράν τινα με 
λαγχολίαν ήτο μέν ευχαριστημένος δτι εΐχε δονηθή 
νά φανή χρήσιμος εΐς τά πτωχά έκεΐνα παιδία, άλλ’ 
ή πρδς αυτόν αδιαφορία των, άφοΰ έχορτάσθησαν τδν 
έλόπει καί τόν άπεθάρρυνε.

«Δέν πρέπει δμως νά κάμνωμεν τδ καλόν διά νά 
μας ευχαριστήσουν,» εΐπε καθ’ εαυτόν. «Εΐναι τιμώ· 
ρίκ μου δικαία, οιότι ήθελα καί νά μέ ευχαριστήσουν, 
ένω εΐναι μικροπρεπές.»

Καΐ ουτω, κατά τήν συνήθειάν του, άπέδωκεν εΐ; 
τδν εαυτόν του τδ σφάλμα-

Εδτυχώς 3ί αύτδν τδ έδαφος ήτο μαλακόν έκ τοΰ 
κονιορτου, ώστε κατώρθωσε νά βαδίση άνευ μεγάλης 
δυσκολίας εΐ; τήν στενωπόν, ήτις ώδήγει πρός τδ δά
σος, δλίγον δέ άπώτερον ή οδός έκαλύπτετο ύπό χόρ
του μαλακού.

Τώρα διά πρώτην φοράν δέν τφ έφάνη μέγας ή- 
ρως ό άγιος Μαρτίνος, διότι έκείνος εΐχε χαρίσει μό 
νον τδν έπενδότην του εΐς πτωχόν, ένφ αυτός εΐχε 
δώσει «αί τά ύποδήματά του. ’Εκτός τούτου ήτον ανή
συχος, διότι άνευ τής ζώνης του έφαίνοντο τά κομβία 
τών περισκελίδων του, καΐ εφοβεΐτο, μήπως τοΰτο δέν 
ήτο καθώς έπρεπεν, Άλλ’ δμως έπροχώρει γενναίως. 
Πιστεύσατέ με, τίποτε δέν μας κάμνει τόσον νά εόρί- 
σκωμεν καλόν τδν κόσμον, βσον τδ νά νομίζωμεν οτι 
τδ σφάλμα κεΐται εΐς ήμας αύτούς.

Τέλος εφθασεν εΐς το σκιερόν δάσος, καί άπαυδή
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κυνήγιόν των δ λίγα ς ήμέρας μετά τδν θάνατόν του.

Ότε δ κολλύριών Απέπτη νά ζητήση νέαν τροφήν 
διά τήν οικογένειαν του, ό μικρός κόμης άπεκοιμήθη. 
Έκ τής κοοράσεως, τής συγκινήσεως καί τοϋ καυ· 
σωνος τοΰ ήλιου τδν κατέλαβεν ύπνος βαθύς καί άνευ 
δνείρων, έν μέσφ τών εδωδών καλύκων τοΰ Μαΐου 
καΐ τών τερπνών κελαδημάτων μιας άχανθυλλίδος.

(Ακολουθεί)

ΤΑ ΟΣΤΑ ΓΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Ό μικρός ’Αριστείδης ένιπτε τάς χεΐρας του. Ό
νο ιγε καί έκλειε τά δάκτυλά του, και τά " έτριβε μέ 
τδ σαπούνιον μέσα καί εςω, ένφ δέ τά έστρεφε καΐ 
τά έλύγιζε τοιουτοτρόπως έσκέπτετο, «διατί τάχα νά 
ήναι Απδ τόσα κόκκαλα τά χέρια μας καί όχι μονο
κόμματα, διατί τάχα να μήν ήμεθα μονοκόμματοι καί 
ήμεΐς Αντί νά έχωμεν τόσα διάφορα κόκκαλα είς τδ 
σώμα μας;»

«Πόσα κόκκαλα έχει τδ σώμα μου, πατέρα;» ήρώ 
τησεν.

« Ως πόσα σοι φαίνεται δτι έχεις; » εϊπεν ό 
πατήρ του.

«Πολλά βέβαια,» Απεκρίθη ό ’Αριστείδης σκεπτι- 
κώς, «στάσου νά σνλλογισθώ, —έως πενήντα λέγω.»

«’Ακόμη περισότερα παιδί μου, διακόσια δκιώ.»
«Διακόσια ίκτώ! δέν είμπορώ σχεδόν να τδ πι- 

στεόσω. Πώς γίνεται; Νά! έχω ένα μεγάλο στρογ
γυλό διά τδ κεφάλι μου, υστέρα........... »

«Στάσου δλίγον. Έχει δπου σοί φαίνεται δτι είναι 
Sv, στρογγυλόν κόκκαλον, είναι τριάντα· κάθε κεφαλή 
έχει τριάντα κόκκαλα, τά δποΐα Αποτελούν τό κρα
νών. ‘Ο κορμός τοΰ σώματος έχει πενήντα τέσσαρα 
κόκκαλα, οί βραχίονες Απδ τούς ώμους έως τά άκρα 
τών δακτύλων έχουν) τριάντα δύο καΐ τά σκέλη Απδ 
τών μηρών μέχρι τών άκρων τών ποδών έχουν τρι
άντα Ή χειρ είναι θαυμασιώτατος μηχανισμός. Πόσα 
θαυμάσια πράγματα έξεργάζεται, τά μέγιστα καθώς 
καΐ τά λεπτότατα· πόσον έπιδεΕίωςύπακούει εΐς δλας 
τάς διαταγάς τοΰ νοός! Πρόσεχε υίέ μου, νά μετα
χειρίζεσαι πάντοτε τάς χεΐρα; σου είς καλά μόνον 
έργα, τά όποια θά τιμήσω σι σέ, καί θά φερωσι δόξαν 
είς τδ όνομα το’/θεοΰ, βστις σέ έχάρισε καΐ τδν 
θαυμάσιου τούτον μηχανισμόν και τδν νοΰν δστις τδν 
οδηγεί.»

«ϊίέμου, έάν δεχθξς τούς λόγους μου, καί ταμίευσης τάς 
έντολάί μου παρά σεαυτφ,... τότε θέλεις ίννοήοει τδν φόβον 
τ,ΰ Κυρίου, καΐ θέλεις ε’νρεΐ τήν έπίγνιοσιν τοΰ θεοΰ.»

(Παροιμ, β' 1 5.)

σας κατέπεσεν έπί τοΰ μαλακού χόρτου, υποκάτω γη- 
ραία; λεύκης μέ αίματωμένοο; πόδας. Τον εΐχε κεν
τήσει αφής χαΐ ό πόνος ήτο σφοδρός. «’Αλλά πόσον 
περισσότερον υπέφερεν ό Χριστός καί οί άγιοι ί» έσκέ 
φθη σοβαρώς καί εόσεβάστως άνευ τής ελάχιστης 

οίήσεως ό Βέρτος
’Ησ&άνθη μεγάλην παρηγορίαν καί άνεσιν κείμε 

νος έχει έπί τής τρυφερά; χλόης, υποκαίω τοΰ πυκνοί 
φυλλώματος τών δένδρων καί άνα μέσον πτ ερίδων, 
μολονότι δ πους του τιρ έπροξένει μεγάλου πόνον.

Πόσα ώραϊα καί Αξιοπερίεργα πράγματα έβλεπε 
τότε διά πρώτην φοράν! — φασιανούς καί παντοΐα άλλα 
πιηνά πετώντα έδώ καί έκεΐ, ζητουντα τροφήν ή 
ύλην διά νά έπισκευάσουν τάς φωλεάς των· έντομα 
καί ώραϊα μικρά ζωύφια, ών ούτε τά ονόματα έγνώ 
ριζεν ούτε τάς έξεις, Κεκρυμμένος μέσα είς τάς πτε- 
ρίδας παρετήρει έκστατικώς δλα ταΰτα· ύπήρχον χι
λιάδες τοιοότων είς τά ίδιά του δάση έν 'Αβιλλιώνη· 
άλλ1 έκεΐ ουδέποτε περιεπάτει μόνος- δταν έξήρχετο 
πεζός εΐχε σύντροφον τόν πα'τερ Φίλιππον, δταν δέ 
ίππευε τόν ήκολοόθει δ ιπποκόμος του Οΰϊλλιέλμος, 
ουδέποτε δέ τφ Ιπετρέπετο νά στέκη καί νά χρονο
τριβή ή νά ξαπλώνεται έπΐ τοΰ χόρτου· έκτος δέ 
τούτου ή ήχηρά φωνή τοΰ ίερέως έφόβιζε τά δειλά 
έκεΐνα πλάσματα ούχί δλιγώτερον ή τά βήματα τοΰ 
ίππου καί τδ γαόγισμα τοΰ Ράλφ.

«Όταν μεγαλώσω,» είπε καθ’ έαυτόν ό μικρός κό
μης, «θά περιπατώ δλον τδν καιρόν μου έξω είς τά 
δάση, θά σχετισθώ μέ δλα αύτά τά ώραϊα πλάσματα, 
καί θά τά έρωτήσω τί κάμνουν.» Τόσον δέ τδν εϊχεκα- 
ταγοητεύσει ό νέος ουτος κόσμος, ώστε έλησμόνησεν 
έντελώς δτι ήτον Ανυπόδητος καΐ δτι δέν ήξευρε που 
ήθελε κοιμηθή τήν νύκτα έκείνην. Είχε μάλιστα λη
σμονήσει τήν ίδιαν του υπαρξιν,—και τούτο τδ ευτύχημα 
μάς συμβαίνει Αμα μάθω μεν νά Αγαπώμεν τους πτε
ρωτούς καί τετράποδα; Αδελφούς μας, τούς οποίους 
έχομεν πάντοτε πλησίον μας, καί τούς οποίους φευ! 
παραμελοΰμεν οίκτρώς, Ακόμη καί δταν δέν τους κα· 
κοποιοΰμεν, Ό Βέρτος εΐχεν έντελώς λησμονη'σει, δτι 
.ήτο δραπέτης, δτι εΐχεν έξέλθει είς τον κόσμον μέ 
τήν ιδέαν νά Ανακάλυψη τίς τόν έκράτει αιχμάλω
τον καί μέ σταθερόν Απόφασιν νά τδν πολεμήση, δστις 
δήποτε καί Αν ήτο*  τόν ένδιέφερε πολύ περισσότερον 
νά μάθη τί είδος πτηνού ήτο μέγας τις κολλυρίων 
φαιΰς, δστις έκρέμαζε μικρόν ποντικόν έπΐ μιας Α· 
κα'νθης, καί τδν λόγον διά τόν όποιον ο κολλυρίων 
έκρέμάσε τόν ποντικόν έκεΐ καί Απέπτη. "Αν δέν εί" 
ίεύρητεούτε σεΐς, μικροί μου Ανα,-νώσται, τδν λόγον, 
σας λέγω δτι οί κολλυρίωνες δμοιάζουν κατά .τοΰτο 
πρδς τούς Ανθρώπους καί προτιμούν νά τρώγουν τδ
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‘Η χαρά.
—Ή χαρά είναι έν τή ζωή 5,τι τό Ελαιον έν τφ λύχνφ 

Οταν όλιγοστεύση τό έλαιον ή θρυαλλΐς καίε ται, έκπέμπουσα 
μέλανα καπνόν καί σκοτεινήν τινα φλόγα, ήτις δέν δίδει φώ;. 
ϋυτυ» καΐ ή ζωή ήτις παρέρχεται άνευ χαράς είναι άνωφελή; 
καί χάνει μελαγχολίαν έπί τών πέριξ.

11 ώς Κμω; νά άποκτήση τι; χαράν — καί δέν έννοοΰμεν 
μέ τοΰτο θορυβώδη εύθυμίαν, ο5τε ζωηρότητα καΐ εύτραπε- 
λίαν, άλλά τήν συνεχή γαλήνην καί Αταραξίαν. Εκαστο; δύ- 
ναται νά άποκτήση αύτήν διά τοΰ έξη; άπλουστάτου μέσον.

Έκάστην πρωίαν, δταν άναπέμπη εί; τόν θεόν τήν πρωι
νήν του δέησιν, δ; άφιερώνη δν τέταρτον τή; ώρας,εί; σκέψιν, 
ύψώνων τδν νουν καΐ άνοίγων τήν καρδίαν πρός τόν θεόν, 
όπως άνοίγομεν τά παραθυρόφυλλα πρός τόν ήλιον καί τόν 
καθαρόν άέρα, δ; ή ναι δέ βέβαιος δτι θά εύρη τήν χαράν 
έκείνην ήτις θά ύψωση τήν ψυχήν του καί θά τήν γέμιση 
μέ ειρήνην καί αισθήματα αγάπη; καί φιλανθρωπίας.

'Όταν δ ούρανό; είναι καθαρό; καί άν τυχόν περάσουν ίπ’ 
αύτοϋ Βλίγα νέφη, Βέν τον Επισκοτίζουν ούτε τόν κηλιδώ
νουν. OQτω καί ή καρδία, ήτις ανοίγει έκάστην πρωίαν 
δπωί δεχθή τήν ειρήνην τοΰ θεού, δύναται μέν νά δόκιμά- 
ση λύπας, άλλά μένει πάντοτε άτάραχο; καΐ γαληνιαία

—Ποιητής τι; Αγγλος Ελαβέ ποτέ έκ Σμύρνης καλάθιον σύ - 
κων, Τό καλάθιον τούτο ήτο πεπλεγμένον έκ λύγων ιτέας, ήτο 
δέ τόσον κομψόν τό σχήμα, ώστε δ ποιητής άφοΰ τό έκένωσεν 
τό έκρέμασεν έξω εί; τόν κήπόν του έπί ένός κλάδου. Ημέ
ραν τινά παρατηρεί Βτι μία έκ τών λύγων είχε προβάλει 
φύλλα*  τήν έχώρισεν άπδ τά; συντρόφους της καί τήν εχωσεν 
εί; τήν γήν, όπου έφύτρωσ*  καΐ Εγεινε δένδρον. Εκ τής 
λύγου δέ ταύτη; λέγεται Βτι έφύτρωσαν δλαι αΐ πολυπληθείς 
ίτέαι, αϊτινες σήμερον κοσμοΰσι τήν Αγγλίαν.

—ιθ γηραιότατο; κάτοικο; τοΰ έν Λονδίνψ Ζωολογικού 
Κήπου ήτον ό πρό τινων εβδομάδων τελευτήσα; μέλα; ψιτ
τακός, έκ Μαδαγασκάρ, ‘Ο ψιττακός ούτο; ήτον ΰπέρ τά 54 
Ετη τήν ήλικίαν, δωρηθεΐς εί; τό Μουβεΐον τόν ’Ιούλιον 
1839, ήτο δέ τότε έντελώ; ανεπτυγμένος, ώστε πιθανόν νά 
μή ειχεν όλιγώτερον τών τριών έτών ήλικίαν ’Απίθανεν 
αίφνιδίως, άνευ προηγουμένη; άσθενεία;

—100,000 τών κατοίκων τής Καντώνης ζώσιν όχι έπί της 
ξηρά;, άλλ' έντός λέμβων. ‘U πλησιάζων τήν πόλιν ταύτην 
τής Κίνας έκ τής θαλάσσης νομίζει δτι εισέρχεται εί; πόλιν 
πλέουααν, δλόκληρα τετραγωνικά μίλια δύναται τις νά προ- 
χωρήση χωρίςν’ άπαντήση άλλο τι ή λέμβους πυκνώς αραγμέ
να; κατά σειρά; καΐ φάλαγγας, χωριζομένας διά στενών διόδων 
ή διωρΰχων. Αί πλέουσαι αύται κατοικίαι χωροΰσι χιλιάδας οι
κογενειών έπ’ αύτών γεννώνται χιλιάδες νηπίων, έπ’ αύτών 
άποθνήσκουσι χιλιάδες παιδίων, Ανδρών καί γυναικών. Εκά- 
στη λέμβος διαιρείται είς θάλαμον ή θαλάμους, (άναλόγως
πρός τό μέγεθος αύτής) μαγειρεΐον, αίθουσαν καί έκκλησίβιον, 
ή θαλαμίσκον, οπού ΐσταται τό εϊδωλον τής οικογένειας. ”Οχι 
μόνον δέ άνθρωποι άλλά καΐ κτήνη καΐ όρνιθες κατοικούσιν 
έν τη αύτΐ λέμβφ, — ήτις υπενθυμίζει οΰτω τήν κιβωτόν 
τοΰ Νώε. Δέν είναι δυσάρεστος ό τρόπο; ούτο; τή; ζωή;. 
’Αντί, παραδείγματα; χάριν, νά μετακομίζωνται Από οικίας 
εί; οίκίαν οί άνθρωποι, δπως τό πράττομεν ήμεΐ; είς τήν 
Εύρώπην, άλλάζουσι συνοικίαν, μεταβαίνοντες έπί τής λέμ-

βου εί; άλλο μέρος τοΰ λιμένας, συνοικειοΰνται δέ έκ παιδί- 
κή; ήλικίας είς τόν βίον τούτον καΐ δέν-φαίνεται είς· αυτού; 
ϊυσκολώτερον νά ριφθώσιν εί; τά ύδατα καΐ νά ύπάγωσι κο- 
λυμβώντε; όπου θέλουσιν, ή Βτι φαίνεται εί; ήμά; νά με- 
ταβώμεν πεζοί άπδ μίαν δδόν εί; άλλην, “Εν έκ τών πε- 
ριεργοτάτων θεαμάτων εΐναι νά βλέπη τι; τά νήπια καΐ 
τά μικρά^παιδία παίζοντα έπί τοΰ καταστρώματος μέ σω· 
σιβίου; κολοκΰνθα; δεμένα; περί τήν όσφυν, ώστε καΐ άν 
έτύγχανε νάπέσωσιν εί; τήν θάλασσαν νά μή πνιγώσιν,

— Οί Κινέζοι λατρεύουν πλεϊστα είδωλα. Μεταξύ τού
των εΐναι τδ τοΰ θεοϋ τοΰ μαγειρείου, Βστις προστατεύ
ει τήν μαγειρικήν, καΐ θεωρείται τρόπον τινα υπεύθυνοί 
εί; όλα τά άτυχήματα, τά όποια συμβαίνουν είτε έκ τή; 
άπροσεξίας είτε έκ τής άνεπιτηδειότητος τοΰ μαγείρου. Οταν 
λ. χ. τό πυρ σβήση, ή καίηται τδ φαγητόν, ή ξυνίζη τό γά
λα, ο μάγειρος ή ή μαγείρισσα μαλώνει τό εϊδωλον (το ό
ποιον ΐσταται εί; μίαν γωνίαν τοΰ μαγειρείου,) ή τό καίει. 
Τδ εϊδωλον τοΰτο άνανεώνεται τήν πρώτην έκάσεου Ετους, 
έπειδή δέ πιστεύουν δτι άμα καη μεταβαίνει εί; τόν οΰ- 
ρανον καί διηγείται είς τούς άλλους θεού; παν δ,τι συνέβη
εί; τό μαγειρείου καθ Βλον τό έτος, φροντίζουν νά Αλείψου7 
τό στόμα του μέ πετμέζι, πριν τό καόσουν, ώστε νά κολ
λήσουν τά χείλη του μαζί καΐ νά μή δύναται νά δμιλήση.

— ‘Τπελογίσθη δτι κατά τό 1888 δ ήλιος έφάνη έν 
Λονδίνφ 074 μόνον ώρας καθ' Βλον τό έτος, ήτοι κατά μέσον 
δρον 2 ώρας καί 40 λεπτά έκάστην ήμέρανί

—‘Υπολογίζεται ότι ή ένσκηψι; τής χολέρα; έν τή με
σημβρινή Εύρώπη έπροξένησε ζημίαν τούλαχισταν 100,000, 
000 φράγκων, ατινα θά έδαπανώντο υπό περιηγητών.
—ιι Εκείνος, Βστις περιμένει νά πράξη μέγα τι Αγαθόν διά 
μιας καί Αμελεί τάς μικρά; ευκαιρία; πρό; Αγαθοεργίαν, 
δέν θά πράξη τίποτε.#
— «Τά σπουδαία Εργα κατορθοΰνται όχι διά τή; Βυνάμεως, 
άλλά διά τής έγκαρτερήσεως καί έπιμελείας.»
—«Πάν καθήκον, τό όποιον Αναβάλλεται, έπιστρίφει συνοοευ- 
όμενον υπό έπτά νέων καθηκόντων.»

ΌΛιχα τινα αξιοπερίεργα.

— Σιδηροδρομική Αμαξοστοιχία κινουμένη 40 μίλια τήν 
ώραν θά Iφθάνεν είς τον ήλιον μετά 2,246 έτη.

— Ή σφαίρα κανονιού 80 λίτρων θά Εφθανεν εί; τόν ή
λιον έντός 9 έτών.

— Διά τοϋ τηλεφώνου θά ήδύνατό τι; νά στείλη λόγον καί 
νά λάίη άπάντησιν έκ τοΰ ήλίου έντός ήμισεία; ώρας.

Έκ τούτων βλέπομεν πόσον ταχέως κινείται δ ήλεκτρι- 
σμός, παραβαλλόμενο; πρό; τόν ατμόν καί τήν μηχανικήν 
κίνησιν.

—‘Ο Λά 'Ρωσφουκώ είπε, καΐ όρθώς, Βτι άγαπώμεν πάν
τοτε έκείνους, οΐτινες μά; θαυμάζουν, δέν άγαπώμεν δμως 
πάντοτε έκείνους, τού; οποίου; θαυμάζομεν.1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

). Τίς Εκτισε τήν Σαμάρειαν;
2. Ποία είναι τά όνόματα τών έπτά έκκλησιών τή; ’Α

σία;, τών Αναφερομίνων έν τή’Αποκαλύψει ;
3. Ποία έκ τών έκκλησιών τούτων δέν έπιπλήττεται δι’ 

αμαρτήματα;

‘Εν Άεή-αις I, ,,·? ωα«γ;«;ιίω-ν «αί Λονωναΐ, 1884* —Β*,  Ιΐό,


