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Κατά τό δεύτερον ήμισυ της τρίτης μετά 

Χριστόν έκατονταετηρίδος έγεννήΟη εις τήν 
πόλιν της Λ υκίίς Πάταρα, έκ γονέων κατα- 
στάσεως μετρίας, τέκνον μονογενές, τό ό
ποιον έκλήθη Νικόλαος. Οί γονείς τοΰ παι
διού, όντες άμφότεροι άνθρωποι εύσεβεΐς, δέν 
παρημέλησαν τήν ανατροφήν του, άλλ’ έξέ- 
τρεφον αύτό έν παιδεία και νουθεσία Κυρίου· 
ό δέ ούράνιος σπόρος, δν εις τήν ψυχήν τοΰ 
παιδός έρριπτον έπιπτεν εις γην άγαΟήν. 
Καθόσον λοιπόν τό παιδίον σωματικώς ηύ- 
ξανε κατά τοσοΰτον και προέκοπτεν εις τήν 
αρετήν, τήν όποιαν ώς λογικόν άδολον γά
λα έκ τοΰ θείου λόγου έθήλαζεν, οί δέ καρ
ποί τής αρετής δέν ήργησαν νά φανώσι. Στε
ρηθείς τών γονέων του νέος και επομένως 
νέος γενόμενος κάτοχος τής μετρίας αύτών 
περιουσίας αντί, ώς κοινώς οί πλεΐστοι τών 
νέων πράττουσι, νά δοΟή εις απολαύσεις σω- 
ματικάς καί διασκεδάσεις ό Νικόλαος μετε- 
χειρίσΟη τά χρήματά του εις απολαύσεις 
και τρυφάς πνευματικάς πολύ τών σωματι
κών διαρκεστέρας, πο?,ύ αύτών ήδονικωτε- 
ρας και οερούσας ούχί όπως έκεΐνμι εις 
φβοράν, άλλ’ εις χαράν καί εις αφθαρσίαν. 
Ώς παράδειγμα τής χρήσεως ήν έποίει τών 
χρημάτων του καί ώς ενδειξιν συγχρόνως 
τής πολλής αρετής του άναφέρεται τό εξής 
έ'ργον του, όν εν έκ πολλών τά όποια ούοέ- 
ποαε ήουνήθησαν νά μάθωσιύ οί άνθρωποι. 
Μαθών ποτε ότι τών συμπολιτών τού τις 
καθ’ υπερβολήν έδυστύχει καί δτι μή δυνά- 
μενος νά ύποφέρη τήν πολλήν δυστυχίαν 
του έμελέτα νά έμπορευΟή τάς , τρεις νέας 
καί ώραίας θυγατέρας του, ό Νικόλαος αμέ
σως συνάγει όσα χρήματα ήδύνατο νά έξοι- 
κονομήση, δένει αύτά καλώς έντός μανδυλί- 
ου, πορεύεται έν καιρώ νυκτός έξωθεν τής 
οικίας τοΰ πάσχοντος ανθρώπου, καί ρίψας 
διά τοΰ παραθύρου έντός αυτής τά χρήματα 
γίνεται άφαντος έντός τοΰ σκότους τής νυ
κτός. Διά τής πράξεως ταύτης, ύπηγορευ- 
θείσης ύπό θερμής χριστιανικής αγάπης, ό 
αληθής τοΰ Χριστοΰ μαθητής ού μόνον τάς 
παρθένους έκείνας έκ βεδαίας καταστροφής 
έσωυεν, άλλα καί τήν παραγγελίαν τοΰ Δι

δασκάλου του «μή γνώτω ή αριστερά σου τι 
ποιεΐ ή δεξιά σου» προσεπάθησε νά μή πα- 
ραβη. Ά λ λ ’ «ού δύναται πόλις κρυβήναι ϊ-  
πάνω ορούς κειμένη.» Ή άρετή είναι φώς, 
καί ό καλλιεργών αύτήν γίνεται τέκνον φω
τός καί ώς τοιοΰτον έν τή σκοτία φαίν.ει καί 
έν τώ ψύχει θερμαίνει. Ό Νικόλαος ήτο τέ
κνον φωτός καί τά έργα του φώτος έποίει· 
ών δέ τοιοΰτος πασά του ή τρυφή ήτο έν 
τή αγάπη ’Εκείνου όστις πρώτος μας ήγα- 
πησε καί παοέδωκεν εαυτόν ύπέρ ημών. Ή 
αγάπη λοιπόν ή κατοικοΰσα έν τή καρδία 
τοΰ Νικολάου καί αί παρεπόμεναι αύτή άρε- 
ταί δέν ήτο δυνατόν νά μένωσι κεκρυμμέναι. 
Ό λαός τής πατρίδος του τάς ήσΟάνετο, 
τάς έτίμα· δι’ ο καί ότε ή έπισκοπική Οέσις 
τής έκκλησίας Μυρέων έχήρευσεν, ή χριστι
ανική τοΰ λαοΰ μερίς τόν ένάρετον Νικό
λαον έξελέξατο ώς έπίσκοπόν της.

Ηλήν ή κατάστασις τής έποχής έκείνης 
δέν ώμοίαζε πολύ μέ τήν σημερινήν. Τότε τό 
όνομα τοΰ Χριστοΰ ού μόνον έμισεΐτο άλλα 
καί φανερώς κατεδιώκετο Οπό τών άρχόντων 
καί τών βασιλέων καί τοΰ έξηχροιωμένου ό
χλου· τότε ή εκκλησία διετέλει ύπό φανε
ρούς διωγμούς, τά δέ μέλη της καί οί λει
τουργοί της κατά πασαν στιγμήν έκινδύνευ- 
ον. Οί 'Ρωμαίοι εις τούς όποιους σχεδόν ό
λη ή οικουμένη τότε ύπέκειτο, εις ούδέν άλ
λο συχνότεροι κατεγίνοντο εΐμή εις άλλα- 
γάς τυράννων, οί πλεΐστοι τών οποίων καί 
άπεφάσισαν καί διέταξαν τήν εντελή τών 
χριστιανών έξόντωσιν. Έπί τών ημερών τοΰ 
Νικολάου έβασίλευεν ό Διοκλητιανός, όστις 
από τοΰ 284 μ. Χριστόν ειχεν άναγορευΟή 
αύτοκράτωρ. Έπί τών προκατόχων του ειχον 
κινηΟή φρικτοί κατά τής ’Εκκλησίας τοΰ 
Χριστοΰ διωγμοί αλλά τον φρικτώτατον 
πάντων έκίνησεν ό αύτοκράτωρ ουτος. Ήτο 
ή 23 Τανουαρίου τοΰ 303 έτους ότε ό Διο- 
κλητιανός, διατριβών έν Νικομήδεια καί πα
ρακινούμενος ύπό τοΰ συνάρχοντος I αλερι- 
ου, υπέγραψε το πρώτον του κατά τών Χρι
στιανών θέσπισμα. Διά τοΰ θεσπίσματος ε
κείνου δίέτασσεν ό αύτοκράτωρ τήν καταδα- 
®ισιν πασών τών χριστιανικών έκκλησιών
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καί τήν άφαίρεσιν πάντων τών πολιτικών 
καί άστυκών τών Χριστιανών δικαιωμάτων.
Οτε τό θέσπισμα εκείνο έξεδόθη σύγχυσις 

γενική καί ταραχή κατέλαβε τήν οικουμένην, 
καθότι οί Χριστιανοί, μεθ’ όλους τούς κατ’ 
αύτών διωγμούς, αείποτε έπληθύνοντο καί 
παντού ύπήρχον. Ιϊλήν τό αύτοκρατορικόν 
έκεΐνο διάταγμα δέν έμεινε μόνον μετ’ αΰ
τό έξεδόθησαν καί άλλα δι’ ών οί στερηθέν- 
τες τών δικαιωμάτων των κατεδικάζοντο εις 
εξορίαν, οί έξορισΟέντες είς θάνατον, άπό 
δέ θανάτου είς τά φρικτότατα τών βασανι
στηρίων. Τότε έβράχη πασα σχεδόν χώρα 
έκ μαρτυρικοϋ αίματος· τότε μυριάδες άν- 
δρών,γυναικών καί παιδιών άπέθνησκον ύπέρ 
τής αγάπης έκείνης τήν οποίαν οί μή Χρι
στιανοί ούτε ήσθάνθησάν ποτε ούτε έννοοΰ- 
σιν. ’Λ λλ’ έκτός τών μαρτύρων, οίτινες διά 
τής χύσεως τοΰ αίματός των, εδιδον είς 
μέν τόν κόσμον τρανωτάτην τών άληθειών 
τοΰ ευαγγελίου άπόδειξιν, είς δέ τήν ’Εκκλη
σίαν άναντίρρητον τής πίς·εως αύτών μαρ
τυρίαν, μέγα σέβας άπελάμβανον τότε παρά 
τής ’Εκκλησίας καί οί ό μ ο λ  ο γ η τ α ί. Έ- 
σήμαινε δέ τό όνομα τοΰτο ότι ό φέρων αύτό 
ήχθη ένώπιον βασιλέων καί κριτών τής γής, 
έφυλακίσθη, επαθε πολλά διά τό ονομα τοϋ 
Χρις-οΰ, ότι ήτο έτοιμος νάχύση καί αύτό του 
τό αίμα, άλλ’ δτι οί διώκται δέν τόν έθανά- 
τωσαν. "Οτε λοιπόν*έφθασε καί είς τά Μύρα 
τής Λυκίας ή αύτοκρατορική διαταγή άμέ
σως οσοι έγινώσκοντο ώς Χριστιανοί συνε- 
λήφθησαν, καί μετ’ αύτών καί ό άγιος Νικό
λαος, καί έορίφθησαν είς φυλακάς. ’Εν τή 
φυλακή, φυσικω τώ λόγω, ύπέφερο-ν πολλά, 
καί πείναν καί δίψαν καί κακοπαθείας, άλλ’ 
εί“/ον καί χαράν τήν όποιαν οί άλλοι δέν έ- 
νόουν. Ό Νικόλαος καθ’ όλον τόν χρόνον 
της φυλακίσεώς των, προέτρεπεν, ένίσχυε 
καί έοείκνυεν είς τούς έν Χριστώ άδελφούς 
του τοΰ ούρανοΰ τήν, θύραν περιμένων άπό 
στιγμής είς στιγμήν τόν τοΰ μαρτυρίου στέ
φανον. Ά λλά  μετ’ όλίγσν τά πράγματα ήλ- 
λαξαν. Ό παρακινήσας τόν Διοκλητιανόν 
νά διατάξη τόν άπάνθρωπον έκεΐνον διωγμόν, 
ό καί διαδεχθείς τόν αύτοκρατορικόν θρόνον 
Γαλέριος, άποθνήσκων έπί κλίνης βασάνων, 
άνεκάλεσε τά κατά τών Χριστιανών διατάγ
ματα· ό δέ Κωνσταντίνος ό μέγας, άπορρί- 
ψας τά είδωλολατρικά καί παραδεχθείς ώς 
σημαίαν του τοΰ σταυροΰ τό σύμβουλον, έ-

γένετο κύριος πάσηςτής αύτοκρατορίας καί 
άνεκήρυξε πανταχοΰ τήν άνεξιθρησκείαν. 
Τότε, ώς ήτο έπόμενον οί ένεκα συνειδήσε- 
ως έν φυλακαΐς κρατούμενοι άπελύθησαν.

Απολυθείς καί ό Νικόλαος έπεδόθη μετά 
πολλοΰ τοΰ ζήλου είς τής ’Εκκλησίας του 
τήν κυβέρνησιν. Πασαι αί πράξεις του έν εί- 
χον άίτοτέλεσμα τό γενικόν καί συνάμα τό 
ίδιον ενός έκάστου καλόν. ’Επειδή δέ οί λό
γοι του, ότε ένουθέτει τούς περί αύτόν καί 
προέτρεπεν είς τής άρετής τήν καλλιέργειαν 
καί τών καλών τήν μίμησιν, συνωδεύοντο· 
πάντοτε καί ύπό τοΰ ίδίου του παραδείγμα
τος, ού μόνον πλείστων όσων καλών πρόξε
νος έγένετο είς τούς περί αύτόν άλλά καί 
ώς παράδειγμα καλοΰ έπισκόπου έδεικνύετο 
είς έκκλησίας άλλας. Ό ύπέρ τής εύδαιμο- 
νίας τών άλλων καί ύπέρ τοΰ δικαίου ζήλος 
του κατέστησαν αύτόν περίβλεπτον. Λέγε
ται ότι ότε έπεσκόπευε τρεις άνθρωποι, όντες 
άθώοι, κατεδικάσθησαν ύπό τοΰ διοικητοΰ 
Ευσταθίου είς θάνατον ότε ό έπίσκοπος έ- 
μαθεν οτι οί τρεις έκεΐνοι άθώοι ήχθησαν είς 
τόν τόπον τής καταδίκης άμέσως τρέχει έ
κεΐ, διασχίζει τό πλήθος τοΰ λαοΰ καί τήν 
σειράν τών στρατιωτών, πλησιάζει πρός τόν 
έτοιμαζόμενον νά έκτελέση τήν καταδίκην 
δήμιον, καί άρπάζει άπό τάς χεΐράς του τούς 
καταδίκους. Ό έκπεπληγμένος στρατός δέν 
τολμά νά κινηθή, ό δέ Ευστάθιος, άκούσ*ς 
τό κίνημα, τρέχει παρευθύς είς τής μεγάλης 
ταύτης σκηνής τον τόπον· άλλ’ ό θειος τών 
Μυρέων έπίσκοπος ήρξατο νά έλέγχη τον 
άρχοντα τής πολιτείας καί νά άπειλή αύτόν 
δτι καί ένώπιον αύτοΰ τοΰ αύτοκράτορος 
θέλει παρασταθή όπως μή άποθάνωσιν οί 
τρεΐς έκεΐνοι άθώοι. Διά δέ τοΰ τρόπου τού
του Ισωσε καί τών τριών τήν ζωήν.

Κατά τάς ήμέρας τοΰ άγιου Νικολάου 
συνεκροτήθη προσέτι καί ή πρώτη οικουμε
νική σύνοδος έ; Νικαία της Βιθυνίας τό 
325 μ. X. συγκαλεσθεΐσα ύπό τοΰ αύτοκρά-· 
τορος Κωνσταντίνου όπως όρίση τήν ήμέ
ραν καθ’ ήν έπρεπε νά γινηται τό πάσχα καί 
πρό πάντων όπως κρίνη τήν διδασκαλίαν τοΰ 
Άρείου. Είς δέ έκ τών τριακοσίιον καί δέκα 
όκτώ θεοφόρων πατέρων τών άποτελεσάντων 
τήν σεπτήν έκείνην σύνοδον ήτο καί ό Μύ
ρων Νικόλαος, όστις άν καί δέν είχε τήν 
μεγάλην πολυμάθειαν πολλών άλλων διά 
τής άρετής του όμως καί πρό πάντων διά

τοΰ έν αύτώ οίκοΰντος Α γίου Πνεύματος ή
το τό άγλάϊσμα τής συνόδου.

Πρ ο)^ωρήσας είς ήλικίαν καί διαπράξας 
πολλά θαυμαστά έργα τέλος ό κλεινός τών 
Μυρέων έπίσκοπος έκοιμήθη είς τάς άγκά- 
λας τοΰ Διδασκάλου τον όποιον τόσον δια- 
καώς ήγάπα καί είς τοΰ όποιου τήν ύπηρε- 
σίαν ειχεν άφιερώσει όλην του τήν ζωήν ή 
δέ ’Εκκλησία, άναγνωρίζουσα τάς πολλάς ά- 
ρετάς καί τάς μ ε γ ά λ α ς  του υπηρεσίας, κατέ- 
ταξεν αύτόν μεταξύ τών πρώτων ηρώων της, 
παρέχουσα αύτόν ώς παράδειγμα βίου χριςΊ- 
ανικοΰ καί προ πάντων καλοΰ έ π ι σ κ όπου .

Ο ΘΕ02 ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ.

’Άνευ τής άγάπης πασαι αί πράξεις ήμών, 
όσονδήποτε μεγάλαι καί ώραΐαι αύταί καθ’ 
έαυτάς καί άν ήναι, ούδεμίαν ισχύν παρά τώ 
Θεώ έχουσιν. Ό θεός δέν εισακούει τάς δε
ήσεις μας, δέν έκπληροΐ τούς πόθους τής 
καρδίας ήμών άν αυτη δέν ήναι πλήρης τής 
πρός αύτόν άγάπης. Πασαι αί άγαθοεργί*! 
μας δέν είναι άγαθοεργίαι άν ή άγάπη δέν 
τάς ύπαγορεύη, διά το όποιον ουδέ έκτιμών- 
ται άνευ αύτής.

Ά ν  δέ καί πάσχωμεν ύπέρ πίστεως, ώς 
πολλάκις έπάθομεν, καί πάλιν ούδέν &>φε- 
λούμεθα, άν τά στήθη ήμών δέν θερμαίνων- 
ται ύπό τής άγάπης. Καί αύτός ό Παΰλος 
μαρτυρεί λέγω ν:

« ’Εάν ταΐς γλώσσαις τών άν§ρώπων λα
λώ καί τών αγγέλων, άγάπην δέ μή έχω 
γέγονα χαλκός ήχών ή κύμβαλον άλαλάζον· 
καί έάν έχω προφητείαν, καί είδώ τά μυστή
ρια πάντα καί πασαν τήν γνώσιν, καί έάν έ
χω πασαν τήν πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, 
άγάπην δέ μή έχω ούδέν είμί. Καί έάν ψωμί- 
ζοί πάντα τά ύπάρχοντά μου καί άν παρα- 
δώ τό σώμά μου ΐνα καυθήσωμαι, άγάπην 
δέ μή έχω, ούδέν ώφελοΰμαι» Παυλ. πρός 
Κορ. Λ', κεφ. ιγ. 1Λ  Διότι πάντα ταΰτα 
άνευ τής άγάπης είναι μηδέν. Ή άγάπη μάς 
άφομοιοΐ μέ τόν Θεόν, διότι ό Θ ε ό ς ε ι ν α ι  ά
γ ά π η .  Ό Θεός άγαπα όλους τούς άνθρώ- 
πους, προς τούς άγιους όμως διατρέφει ά
γάπην ιδιαιτέραν, καί πρός τούς άγγέλους 
άγάπην ύψηλοτέραν, τόν δέ Χριστόν άγαπα 
ύπέρ πάντας, ώς όντα υιόν τής άγάπης του. 
Οδτω καί ήμεΐς πρέπει νά άγαπώμεν πάν- 
τκς τούς ανθρώπους· πρός τούς άγιους ό

μως καί τούς άγγέλους νά διατρέφωμεν ά
γάπην ύψηλοτέραν, ύπέρ πάντας δέ νά άγα
πώμεν τόν Χριστόν. Καί όταν άγαπώμεν ό
πως καί ό Θεός άγαπα, ή άγάπη ήμών θέλει 
μας καταστήσει όμοιους μέ Εκείνον.

Β. Λ .  Σ .

ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

ΙΤρός άνατροφήν τών παιδιών τά παρα
δείγματα είναι έκ τών ών ούκ άνευ. Αν 
λοιπόν Οέλωμεν χρηστούς πολίτας, άν θέ- 
λωμεν ούγί τής πατρίδος ονείδη άλλά στε
φάνους αυτής, άν θέλωμεν χαρακτήρας με
γάλους, άνάγκη άπαραίτητος νά θέτωμεν έ
νώπιον τών παίδων καί χρυσά παραδείγμα
τα. Πλήν ή ώς παράδειγμα ένώπιον τοΰ παι
διού σ·/εδόν άδιακόπως εύρισκομένη είναι ή 
μήτηρ του. «Ή άγαθή μήτηρ», λέγει σοφές 
τις, «άξίζει ύπέρ μυρίους διδασκάλους.’Εν
τός τής οικίας αϋτη είναι ή μαγνητική βε
λόνη πασών τών καρδιών, αυτη είναι ό ά- 
στήρ ό πολικός τών οφθαλμών πάντων.» Τά 
κινήματα αύτής άκαταπαύστως εύρίσκουσι 
μιμητάς. Αύτή καθ’ έαυτήν είναι διδασκα
λία, διδασκαλία άνευ λέξεων, καί πολλάκις 
διδάσκουσα πολύ πλείονα ή όσα γλώσσα 
δύναται νά διδάξη. Ένώπιον κακοΰ παρα
δείγματος οί καλοί λόγοι ούδεμίαν έχουσιν 
ίσχύν. Τό παράδειγμα εύρίσκει μιμητάς· οι 
λόγοι δέν εύρίσκουσιν έκτελεστάς· μάλιστα 
όταν καλοί λόγοι συνοδεύω^ται ύπο παρα
δειγμάτων κακών βλάπτουσι μάλλον ή ώφε- 
λοΰσιν, ώς διδάσκοντες χειροτέραν τινά κα
κίαν τήν υ π ο κ ρ ι σ ί α ν .  Τά παιόία αίσθα- 
νονται τήν υπηρεσίαν. 'Οταν όέ οί γονείς 
των τοΐς λέγωσι π ρ ά γ μ α τ α  κ α λ ά  καί 
πράττωσι κακάς πράξεις τά παιδία δέν άπα- 
τώνται. Ήτο ποτέ δυνατόν νά φέρη καλόν 
άποτέλεσμα ή διδασκαλία τοΰ καλογήρου ε
κείνου όστις διδάσκων ποτέ περί άρετής και 
τιμιότητος έκράτει ύπό μάλης χήναν κλεμ
μένη ν ;

Σ. Σμήλικ.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  ΟΡΓΑΝΑ
1ΙΑΡΑ Τ 01Ϊ ΑΡΧΑΙ01Σ.

Β ' .  ΟΡΓΑΝΑ U N l i f l T A .

Σ ά λ π ι γ γ ε ς .  Πρώτη έκ τών πνευστών 
οργάνων μας παρουσιάζεται ή κυρίως σάλ-



πιγξ. ’Ήτο δέ το όργανον τοΰτο γνωστόν 
παρ’ Αίγυπτίοις, καί εύρίσκεται. άπεικονι- 
σμένον έπί τών τοίχων τών τάφων των. Εύ- 
ρισκεταιέπίσης γεγλυμένονέπί τινων Άσσυ- 
ριακών αναγλύφων, τά όποια διατηρούνται 
έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω. Μολονότι δέ τό 
όργανον δέν είχε κλειδιά, ητο δυνατόν πέν
τε ήχοι νά πα’ράγωνται δι’ αύτοΰ, διά τών 
οποίων ήχων συνεχώς μεταβαλλόμενων δι
άφοροι διαταγαί ήδύναντο νά δίοωνται εις 
τόν στρατόν, άφοΰ πρώτον οί αξιωματικοί 
καί οί άλλοι στρατιωτικοί έδιδάσκοντο τήν 
σημασίαν έκαστου τών διά τής σάλπιγγος 
οιδομένων σημείων. ’Εν τή προκειμένη εί-

δτι είς τόν αιώνα τό ελεος αύτοΰ. Καί ό οί
κος ένεπλήσθη νεφέλης δόξης Κυρίου.... ότι 
ένεπλησεν ή δόξα Κυρίου τόν οίκον τοΰ Θε
οΰ.» Ό Ίώσηπος ούτω πώς περιγράφει τό 
όργανον τοΰτο. «Έστι δέ (ή αργυρά δηλαδή 
βυκάνη) τοιαύτη* μήκος μέν εχει πηχυαΐον 
όλίγω λεΐπον, στενή δ’ έστί σύριγξ, αύλοΰ 
βραχύ παχυτέρα, παρέχουσα δέ εύρος άο- 
κοΰν έπί τώ στόματι πρός υποδοχήν πνεύ
ματος, είς κώδωνα ταΐς σάλπιγξι παραπλη.-- 
σίως τελοΰν άσωσρά καλείται κατά τών Ε 
βραίων γλώτταν» (Άρχ. Γ. ιβ. 6. :. ιΜετά δέ 
τήν καταστροφήν τοΰ ναοΰ ύπό τοΰ Τίτου,

’Ασσύριοι Σαλπίγκταί.

κονογραφία ήτις έλήφ-θη έξ ’Λσσυριακοΰ α
ναγλύφου, φαίνονται δύο Σαλπιγκταί, ό εις 
τών οποίων σαλπίζει. ’Εν τή ΙΙαλαια Γρα
φή κατά πρώτον ή σάλπιγξ άναφέρεται είς 
τό Λευίτικόν #(Κεφ. κγ. 24). «Τοΰ μηνός 
τοΰ έβοομου, μια τοΰ μηνος, έσται ύμΐν ά- 
νάπαυσις μνημόσυνον σ α λ  π ί γ γω  ν, κλη
τή άγία εσταΐ ύμΐν.» καί έν ΆριΟμοΐς 
Κεφ. ι. 2— 3.) «Και έλαλησε Κύριος πρός 

ι Μωϋσήν λέγων, ποίησον σεαυτώ δύο σάλ
πιγγας άργυράς.» Ή Ά γ ία  Γραφή μας πε
ριγράφει πώς καί πότε τήν μετεχειρίζοντο. 
Είς τήν έποχην τοΰ Δαβίδ τό όργανον τοΰτο 
ήτο έν μεγάλη χρησει, κατά δέ τήν εγκαι
νίασή τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντος, εκατόν καί 
είκοσιν ίερεΐς έσάλπιζον. ΙΙλήρη περιγραφήν 
~ών εγκαινίων εύρίσκομεν είς τό Β'. βιβλίον 
των Παραλειπομένων (Ε. 13). «Καί έγένετο 
μία φωνή έν τώ σαλπίζειν καί έν τώ ψαλτω- 
δεΐν, καί έν τώ άναφωνεΐν φωνή μια τώ έξο- 
μολογεΐσθαι καί αίνεΐν τώ Κυρίω. Καί ώς ύ
ψωσαν τήν φωνήν έν σ ά λ π ι γ ξ ι ,  καί έν κυμ- 
βάλοις, καί έν όργάνοις τών ωδών, καί έλε- 
γον· έξομολογεΐσΟε τώ Κυρίω, ότι αγαθόν,

Σάλπιγγες έκ τ^ς άψΐοος τοΰ Τίτου.
φαίνεται ότ,ι τοιαΰτα όργανα ύπήρχον μετα- 
ςύ τών λαφύρων, τά όποΐα θριαμβευτικώς 
εφερεν ό πορθητής έκεΐνος είς 'Ρώμην, καί 
τά όποΐα άνεγλύφησαν ακολούθως έπί τής 
φερούσης τό όνομά του άψΐδος.

Είς τά 'Ομηρικά επη ή σάλπιγξ απαντά
ται μόνον έν αντιπαραβολή, τό όποιον είναι 
σημεΐον ότι άν καί ήτο γνωστόν είς τόν Ό 
μηρον τό όργανον τοΰτο, ή χρίσις αύτοΰ ό
μως ήτο πολύ περιωρισμένη. Έξ αναγλύφων 
έπί τής στήλης τοΰ Τραϊανού ευρισκομένων 
φαίνεται ότι μικρά ύπήρξε διάφορά μεταξύ 
τών Ελληνικών και τών 'Ρωμαϊκών σαλ-

Κερϊτίνη.
Μετά τήν σάλπιγγα εχομεν τήν κερατί

νην, ητις κατά πρώτον άναφέρεται έν τώ

βιβλίω Ίησοΰ τοΰ Ναυή (Κεφ. ΣΤ'. 3). «Καί 
επτά’ ίερεΐς λήψονται επτά κερατίνας τοΰ 
Ίωβήλ ένώπιον τής κιβωτοΰ». Δι’ ο καί η 
άνάμνησις τής άλώσεως τής Ιεριχοΰς ^γί
νεται είσέτι είς τάς συναγωγάς τών Ιουοαί- 
ων διά τής χρήσεως παρομοίων οργάνων. Ή 
κερατίνη ήτον κατεσ/ευασμένη έξ όρυχάλ- 
κου. Οί Εβραίοι μετεχειρίζοντο τό όργανον 
-τοΰτο είς, Ορησκευτικάς καί στρατιωτικάς 
παρατάξεις, δι’ ό καί ώς επι το πλειστον ά- 
ναφέρεται έν τή Γραφή μετά τών σαλπίγ- 
γων. Έν τή Β'. τών Βασιλειών ΣΤ'. 5. καί τή 
Λ', τών Παραλειπομένων ιε. 28, εύρίσκομεν 
ότι τήν μετεχειρίσΟησαν είς τήν παράταξιν 
τής μεταφοράς τής κιβωτοΰ έκ τοΰ οίκου 
τοΰ Ώβή Έοώμ, είς Ιεροσόλυμα. Έν τή Β'. 
τών Παραλειπομένων ιε. 14. ό ήχος τής κε
ρατίνης συνώοευε τήν διαθήκην τήν όποιαν 
ό Θεός έκαμε διά τοΰ Άσσά μετά τοΰ Ιού
δα. Έν ψαλμώ 97 ό ψαλμωδός παρακινών 
τόν λαόν νά αίνή τόν Θεόν λέγει· «Μ άλ- 
λατε τώ Κυρίω έν κιθάρα, έν κιθάρα καί φω
νή ψαλμοΰ, έν σάλπιγξιν έλαταΐς, καί φωνή 
σάλπιγγος κε ρ α τ ί νη ς». Εις τά ανάγλυφα 
τής στήλης τοΰ Τραϊανού άπαντα καί τό όρ
γανο ν τοΰτο. Τά σχήμά του ήτο ήμικικλο- 
ειδές, φέρον ειδός τι σταυροΰ διά τήν εύκο- 
λίαν τοΰ σαλπίζοντας. Οί 'Ρωμαίοι μετεχει
ρίζοντο αύτό διά νά είδοποιώσιν ώς έπισης 
ειχον έν χρήσει καί τήν βυκάνην (lituus), ή- 
τις διέφερε καί άπό τήν σάλπιγγα καί άπό 
τήν κερατίνην κατά τό σχήμα, ώς έχου- 
σα μακρόν καί στενόν κορμόν ώς τόν τής 
σάλπιγγος, έφοδιασμένον όμως είς τήν ά
κραν μέ άρμόν κυρτόν ώς τόν τής κερατί
νης.

σα ή 'Ιερά νήσος 'Πφαίστου (Vulcano) (1) 
ούδέν έτερον είναι ή κορυφαί όρέων πυρι- 
πνόων διατελούντων είς άδιάλειπτον εκρη- 
ξιν. Τήν Στρογγύλην μάλιστα, όνομασθεΐ- 
σαν ούτως άπό τοΰ σχήματος της, έν όποια- 
δήποτε τοΰ έτους εποχή καί άν πλησιάση τις 
βλέπει πάντοτε έκπέμπουσαν ού μόνον κα
πνόν άλλά καί φλόγας, όμοιάζουσα ουτω 
πηγήν άένναον, έξ ής άντί ΰδατος εξερχεται 
πΰρ, καί τοΰτο άπό τών αρχαιότατων χρό
νων, χωρίς όμως ούοεμίαν καταστροφήν ή

ΗΦΑ1ΣΤΙΑ
νχροΓΓΓΑΗ  (Stronibeii).

Μεταξύ τής Λιτνης καί τοΰ Βεσουβίου, 
πρός τήν βόρειον τής Σικελίας πλευράν, 
κεΐνται αί τών Λιπαραίων ή τοΰ Αιόλου νή
σοι, ώς τινες καλοΰσιν αύτάς, επτά τόν ά- 
ριθμόν. Τούτων ή μεγίστη λέγεται Λιπάρα, 
έλουσα καί πόλιν όμόνυμον, τήν καί πρωτεύ
ουσαν τών νήσων, κατοικουμενην ύπό 12 , 
000 ψυχών. Έκ τών επτά τούτων νήσων 
ούο, ή Στρογγύλη (Slromboli) καί ή θέρμεσ-

να επιφερη.
Ή  διηνεκής αύτη τής Στρογγύλης έκρη- 

ξις άποτελεΐται άπό σειράν άκαταπαύστων 
μικρών έκρήξεων έπαναλαμβανομένων άνά 
δέκα ή δώδεκα τής ώρας λεπτά. Ο άναβάς 
μέχρι τοΰ στομίου τοΰ κρατήρος της παρα
τηρεί ό :ι έκάστη·' τών μικρών τούτων εκρή
ξεων προηγείται κρότος καί έλα spa τις τοΰ 
έδάφους δόνησις. Ό Κ. Κατρεφάγης, όστις 
έπεσκέφΟη τό ήφαίστιον κατά τόν ίούνιον τοΰ 
1844 , λέγει ότι ήρίθμησεν έξ όπάς, δύο 
τών όποιων έξέπεμπον μόνον καπνόν, έκ δέ 
τής τρίτης, κειμένηςπρός τά δεξιά έξήρχε- 
το ατμός λευκός καί πυκνός, έν μεσω τοΰ 
όποιου ελαμπον, ως τόσοι σπινθήρες, λίθοι 
πεπυρακτωμένοι. Οί λίθοι ουτοι ύψοΰντο καί 
πάλιν κατέπιπτον έν τή αύτή οπή άκαταπαύ- 
στως, παράγοντες ούτως ιδιαίτερόν τινα καί 
τακτικόν ήχον. Πρός τά άριστερά ήσαν τρεις 
όπαί περιοδικών έκρηξεων. Είς ουο ές αυ
τών, τήν τετάρτην καί τήν πέμπτ/jv, εγι- 
νοντο εκρήξεις σύγχρονοι, έπαναλαμβανόμε- 
ναι κατά πέντε ή εξ λεπτά. Αί οε οιά τής έ
κτης οπής έκρήξεις έπανελαμβάνοντο μέν 
κατά δέκα ή δώδεκα λεπτά, δέν ειχον όμως 
καμαίαν συνάφειαν μετά τών οιά τών ουο 
άλλων όπών, καί ήσαν πολύ αύτών ισχυρό
τερα’.. Οί παρά τής τετάρτης και πέμπτης 
οπής έκπεμπόμενοι λίθοι μόλις εφθανον είς 
τό ήμισυ τοΰ μεταξύ τοΰ κρατήρος και τής 
κορυφής τοΰ όρους ύψος· ένώ αι οιά τής έ
κτης έκπεμπόμεναι εφθανον, εστιν οε ότε 
καί ύπερέβαινον, τήν κορυφήν.

Αί μικραί έκρήξεις έξ ών άπετελεΐτο ή ά- 
ένναος τοΰ ηφαιστιου ένεργεια επανελαμβα- 
νοντο πάντοτε κατά τόν αύτόν τρόπον. Πρώ
τον ό έκ τών δεξιών οπών εξερχομενος κα-

( 1 )  Τ ά  ονόματα τδιν τεισάρων λοιμών εΐνοι Δ'.ούιιη, 
Vρικοΰσ33ί,ΦοινΐΛθ0ϊ-3ί, κχΐ Εΰιυνυυο;. Στραο. Σ Ι  . *>. Μ.



πνός αίφνης έλάμβανε χρώμα ζωηρόν πυρώ
δες· οί έν τή τρίτη δπή σπινθήρες έγίνοντο 
πολυαριθμότεροι, ύψοΰντο έν αύτή ετι μάλ
λον καί πολλοί έξ αύτών επιπτον έκτος τής 
οπής. Έκ τής τέταρτης έξήρχετο πλατύς 
πυροπίδαξ συγκείμενος πρό πάντων έκ λ ί
θων, σχεδόν άνευ καπνοΰ. Έκ τής πέμπτης 
οί λίθοι έξήρχοντο ώς βιαζόμενοι ύπό γεύ
ματος άτμοΰ, εχοντος χρώμα ίου, καί άνα- 
πηδώντος μετά συρυγμοΰ καί κρότου. Τέ
λος ή έκτη έξεσφενδόνιζε λαμπρόν πίδακα 
έκ λίθων καί άμμου, μέρος τών οποίων Ιπι- 
πτον πάλιν έντός τοΰ κρατήρος, τά δέ λοι
πά έρρίπτοντο έκτος αύτοΰ καί επιπτον εις 
τά βάραθρα τά εκτεινόμενα μέχρι τής θαλάσ
σης. Ό Κ. Ινατρεφάγης συνοψίζων τάς πα
ρατηρήσεις του λέγει· έκ τών έξ όπών αί 
τρεις ήσαν εις άκατάπαυστον ένέργειαν, ότε 
ή τετάρτη καί ή πέμπτη έτίΟοντο εις κίνη- 
σιν, αί τρεις πρώται έγίνοντο ένεργητικώτε- 
ραι, ή δέ έκτη έφαίνετο όλως δι’ όλου άνε- 
ξάρτητος.

Πλήν έκτός τής τακτικής ταύτης ενεργεί- 
ας της ή Στρογγύλη ύπόκειται καί εις έκτα
κτους έκρήξεις, αϊτινες ού μόνον διδουσιν 
εις τό ορος όψιν φοβέραν, άλλά καί δονοΰ- 
σι τήν νήσον ολόκληρον μετά κρότων με
γάλων καί έκσφενδονίζουσι τέφραν καί λ ί
θους εις μεγάλας άποστάσεις, πλήν εύτυχώς 
ούδεμίαν καταστροφήν έπιφερουσιν ώς έκ 
τής θέσεως τής νήσου. Τό ύψος τοΰ όρους 
είναι 3000 ποδών «πέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης.

ΑΝΑΚ.ΑΛΤΨ1Ϊ Τ Ο Τ .ΚΑΦΕ.

Μουφτής τις, Σεγίαδαλής καλούμενος, 
τοΰ οποίου τό όνομα σέβονται είσέτι οί τής 
’Λνατολής κάτοικοι, έκ τοΰ βασιλείου τής 
Υεμένης, έν τή Εύδαίμονι Αραβία, ποΛΛα- 
κις κατελαμβάνετο ύπό υπνου διαρκουσών 
τών προσευχών του. Ένώ δέ ήμεραν τινά, 
Ο.έλων ν’ άποφύγη τήν δι’ αύτόν δυσάρεστον 
ταύτην κλίσιν, περιέπάτει είς την έξοχήν, 
είδε ποιμένα λίαν ώργισμένον εναντίον αί- 

• γών τινων, αϊτινες ετρωγον έκ τών κλάοων 
τινών δενδρυλλίων. Κινηθείς ύπό περιέργει
ας ήΟέλησε νά μάΟη τό αίτιον τοΰ Ουμοΰ τοΰ 
ποιμένος, δι’ δ καί ήρώτησεν αύτόν. «Τά κα- 
τηραμένα ταΰτα ζώα», άπήντησεν ό ποιμήν, 
«άμα φάγωσιν έκ τοΰ χόρτου εκείνου οέν

μέ άφίνουσιν ούδεμίαν στιγμήν ήσυχον πη- 
δώσι, σκιρτώσιν έν μέσω νυκτός καί δέν δύ- 
νανται νά άναπαυΟώσιν. Ό Μουφτής, πλη- 
σιάσας τότε εις τό δενδρύλλιον έΟαύμασε τά 
στίλβοντα αύτοΰ φύλλα, τά άνθη του, τά ό- 
μοιάζοντα κατά τό χρώμα καί τήν οσμήν μέ 
τά τοΰ ϊάσμου (γιασεμιού), εδρεψεν όσους ευ- 
ρε μεταξύ τών κλοναρίων του καρπούς, έν
τός τοΰ περικαλύμματος τών όποιων έμπι- 
ριείχοντο σπόροι κίτρινοι, καί, εΐσελΟών εις 
τήν οικίαν του, κατεσκεύασεν έξ αύτών άοέ- 
ψημα. Τό δενδρύλλιον έκεΐνο ήτο ή καφέα.  
Ό άγαΟός μουφτής έδοκίμασεν άμέσως τό 
θαυμαστόν άποτελεσμα τής άποπείρας του, 
διήλθεν όλην έκείνην τήν νύκτα έν ηδονική 
τινι άγρυπνία καί διαθέσει, ήτις έδιδεν εις 
τό πνεΰμά του ύπερφυα ζωηρότητα. Διηγήθη 
τήν άνακάλυψιν του καί ό καφές κατέστη 
μετ’ ού πολύ έπιζήτητος ύπό πάντων τών εύ- 
σεβών μουσουλμάνων ώς δώρον Θεού. Ή 
χρήσις τοΰ καφέ κατέστη κοινή καθ’ δλην 
τήν ’Λνατολήν* Ιπινον καφέν διαρκουσών 
τών προσευχών, Ιπινον αύτόν έντός τοΰ τε
μένους, (τζαμιού) καί έντός τοΰ έν Μέκκα 
ναοΰ καί μέχρις έμπροσθεν τοΰ προφητικού 
τάφου.

Τό 1009 ό Σολιμάν ’Λγας, πρεσβευτής 
τής Υ. Πύλης παρά τώ Λουδοβίκω ΙΔ'. είσή- 
γαγεν εις Γαλλίαν τήν χρήσιν τοΰ καφέ, όν- 
τος γνωστού ήδη έν Α γ γ λ ία  άπό τοΰ 1052. 
Τό 17 14  εν δενδρύλλιον καφέας μεταφερθέν 
εις Παρισίους έφυτεύθη έντός τοΰ βοτα
νικού κήπου. Έκ τοΰ δενδρυλλίου εκείνου κα
τάγονται οί πολυπληθείς καφεώνες οί καθ’ 
άπάσας τάς Γαλλικάς άποικίας σήμερον υ
πάρχοντες.

(Έ κ ιοΟ Γαλλικοί}) μετά">5ασι; Θ. Τ.

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ.

’Λ κ ο υ σ τ ι κ ό ς τ η λ έ γ ρ α φ ο ς .  Ό κα
θηγητής Βεινχόλδος έκ Ιίέμνιτσ τής Γερμα
νίας έφεΰρε τηλέγραφόν τινα φωνητικόν ερ
γαζόμενον άνευ ηλεκτρισμού ή μαγνητι
σμού, φωτός ή θερμότητος. Τό σίρμα, τό ό
ποιον όσον τό δυνατόν έντελώς άπομονοΰται, 
συνέχεται κατά τάς δύο του άκρας μέ η χ η 
ρά κ ι β ώ τ ι α ·  αί λέξεις, αί προφερόμεναι 
πλησίον τοΰ ενός τών κιβωτίων, έπαναλαμ- 
βάνονται εύκρινέστατα ύπό τοΰ άλλου. Δοκι
μής γενομένης μεταξύ δύο θέσεων άπεχου-

σών 2,200 πόδας εύρέθη ότι ό τηλέγραφος 
ούτος έργάζεται άριστα είς τήν μικράν ταύ
την άπόστασιν.

Φ ώς νέον.  Ό Κ. Κάρολος Μόρχιν έξ 
Αμβούργου έξέθηκεν είς τον σύλλογον τών 
εφευρετών λύχνον καίοντα νεοσύνθετόν τι ε- 
λαιον. Τό φώς τό όποιον ό λύχνος έξέπεμ- 
πεν ήτο κατά τήν δύναμιν, καθαρότητα, 
λαμπρότητα καί εντασιν σχεδόν όμοιον μέ 
τό ηλεκτρικόν φώς. Δοκιμασθέντος τοΰ ε
λαίου τούτου είς άλλον λύχνον παρήχθη φώς 
ίσον μέ 17 1]2 λαμπάδων έκ σπέρματος κή
τους. Λέγεται ότι τό φώς τοΰτο Οά χρησιμο- 
ποιηθή εις φάρους θαλασσίους, σημεία σιδη
ροδρόμων, άμάξας σιδηροδρομικάς καί τά 
τοιαΰτα.

Γ α λ ά ζ ι ο ν  τοΰ Α ν τ ι μ ο ν ί ο υ .  Νέον 
τι χρώμα, γαλάζιον, αρκετά λαμπρόν, ε
σχάτως έφευρεθέν, είσήχθη εις χρήσιν παρά 
τώ κοινώ έν Εύρώπη. Κατασκευάζεται δέ τό 
χρώμα έξ αντιμονίου κατά τόν εξής τρόπον. 
Διαλύεται μεταλλικόν άντιμόνιον έντός κοι
νού νιτρικού όξέως, ή δέ διάλυσις στραγγί
ζεται διά καλώς τετριμμένης ύέλου. Είς τό 
ούτως έπιτευχθέν ύγρόν προστίθεται καί έ- 
λαφρά τις διάλυσις κίτρινου προυσιάτου πο- 
τάσής (Proussiate do polasse) ώς έκ τοΰ ο
ποίου μετ’ ού πολύ άρχεται νά κατακαθίζη 
είς τόν πυθμένα τοΰ έμπεριέ^οντος τό ύγρον 
άγγείου λαμπρά τις γαλάζιος υλη, ήτις εί
ναι τό έν λόγω χρώμα. Τό χρώμα τότε ά- 
ποχωρίζεται τοΰ ύγροΰ, πλύνεται καί ξηραί
νεται. Είναι δέ μόνιμον καί καταλληλότατον 
διά ζωγράφους καί γρωματιστάς καί δύνα- 
ται νά μιγνύηται μ’ έλαιον καί κόλλαν καί 
κόμι.

[ΠΟΙΚΙΛΑ

Τ αγ γ ό ν β ο ύ τ  υ ρ ο ν. Τό βούτυρον είναι 
σύνθετον άπό πάχος καί ολίγον λεύκωμα. 
Όταν ό καιρός είναι ζεστός τό λεύκωμα ε
νεργεί ώς προζύμιον καί άναλύει τό πάχος, 
μεταβάλλον αύτό είς βουτυρικόν όξύ. Τό ό
ξύ τοΰτο είναι διαλυτόν είς το ΰδωρ. Όσον 
ταγγόν λοιπόν καί άν ήναι τό βούτυρον δύ- 
ναται νά γένη γλυκύ πάλιν καί πρόσφατον 
άμα π λ  υ θή.

Β λ α β ε ρ ά  ύ π ο δ ή μ α τ α. Υποδήματα 
μέ πτέρνας (τακούνια) ύψηλάς βλάπτουσι 
καθ’ ύπερβολήν τούς πόδας· διότι πληροΰσιν

αύτούς άπό τήλους (κάλους;, παραμορφοΰσιν 
αύτούς, καί καταστρέφουσι τήν έλαστηκότη- 
τα τοΰ βήματος.

’Λ β υ σ σ ι ν ι α κ ό ς χ ρ υ σ ό ς .  Τό μίγμα 
τοΰτο συνίσταται έξ έννενήκοντα καί ένός 
μερών χαλκοΰ καί όκτώ μερών ψευδαργύρου 
(ζίγκου). Κοπανίζεται είς φύλλα έπί τών ό
ποιων κολλάται διά σφηροκοπημάτων λε
πτότατος χρυσός· έκ τών μεταλλικών τού
των φύλλων κατασκευάζονται άκολούθως 
κατά τόν κοινόν τρόπον διάφορα κοσμήμα
τα. Τά οΰτω κατασκευαζόμενα είδη είναι 
καλλήτερα καί τών διά ήλεκτροπλαστικής 
κεχρυσωμένων.

Π λ ά τ ι ν α .  Ή πλάτινα είναι τό βαρύτα- 
τον τών μετάλλων. Εύρίσκεται έν τή ά'μμω 
πολλών ποταμίων κοιτών καί μάλιστα πολ
λή όπου ύπάρχει καί χρυσός. Λί χρήσεις τοΰ 
μετάλλου τούτου είναι πολλαί, αί κυριώτε- 
ραι τών οποίων είναι αι ύπό τών χημικών 
γινόμεναι. "Ενεκα τής μή δια7νυτότητός του 
είς όλα τά οξέα έκτός είς τό ύδροχλωρονι- 
τρικόν όξύ (hhu regale) είναι καταλληλότα
τον διά χημικάς έργασίας.

Χ α λ κ ο ΰ  ά π ο τ έ λ ε σ μ α .  Ά ν μικρόν 
τεμάχιον χαλκοΰ, πεσόν, Ιλθη εις συνάφειαν 
μετά τής έσωτερικής έπιφανείας σιδηρού 
πλοίου, οΰτω δέ μένον, βρέχηται ύπό τοΰ 
πάντοτε έντός τών πλοίων εύρισκομένου ΰ
δατος, ισχυρά γαλβανική ένέργεια θέλει 
γεννηθή έπί τών δύο μετάλλων· έπειδή δέ έκ 
τοΰ ζεύγους τούτες τό φθειρόμενον μέταλ- 
λον είναι ό σίδηρος, έπεται ότι άργά ή ενω
ρίς ό πλησίον τοΰ χαλκοΰ σίδηρος θέλει 
φθαρή καί οΰτως οπή θέλει άνοιχθή είς τόν 
πυθμένα τοΰ πλοίου. Τοΰτο πολλάκις συνέβη 
καί συμβαίνει είς πλοία σιδηρά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ.ΑΙ.

Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ώ ν  Ι Ι α ρ ι σ ί ω ν .  Έκ 
της έσχάτως έν Παρισίοις γενομένης άπο- 
γραφης προκύπτει ότι ό πληθυσμός τής πό
λεως ταύτης ήλαττώθη κατά τά τελευταία 
έξ ετη περί τάς 400,000 ψυχών. Ό άριθμός 
τών κενών οικημάτων ύπερβαίνει τάς 40,
000, τά δέ έκ τών κτημάτων εισοδήματα έ- 1 *ξέπεσον άπό 1 |8 μέχρις 1 )4. Τών μεγάλων 
οικημάτων, τών ένοικιαζομένων ύπέρ τάς
4 ,000  φράγκα, τά ένοίκια ήλαττώθησαν κα- 

| τά τό έν τρίτον, ή οέ άξια τών ακινήτων



κτημάτων είναι ήδη έκπεπεσμένη κατά 20 
τοΐς εκατόν.

Κ α π η λ  ε X α κ « I Ζ υ θ ο π ω λ ε ί α  έ ν 
Γ α λ λ  ί α. Ό ολικός αριθμός τών κατά τήν 
χώραν ταυ την καπηλειών και ζυΟ οπωλεΐον α
νέρχεται εις 373,000· ώστε εν τών καταγω- 
γείων τούτων αντιστοιχεί πρός 102  περίπου 
κατοίκους της έν λόγω χώρας!

TTXH.

Μόνον ό έπιπόλαιος πιστεύει τύχην,μόνον 
οϋτος λέγει περί ανθρώπου προοόεύοντος 
«πάντοτε τυχερός έστάθη» περι δέ μή προ- 
οδεύοντος « ό ταλαίπωρος είναι άτυχος. » 
Τύχη τοΰ ανθρώπου είναι γενικώς τό μέτρον 
τής ίκανότητος καί της επίμονης του. Παν
τού αί αιτίαι Ιχουσιν άποτελέσρ,ατα. Τό ύ
δωρ δέν ρέει πρός ανήφορον· μήτε συνάγουσι 
καί κατά ταύτας τής προόδου τάς ημέρας έξ 
άκανΟών σταφυλάς ή έκ τριβόλων σΰκα. Ε 
άν Οέλωμεν νά θερίσωμεν χρυσοΰν καρπόν 
ανάγκη πρώτον νά σπείρωμεν αύτοΰ τόν 
σπόρον. ’Εάν Οέλωμεν νά γίνωμεν σοφοί 
πρέπει νά έργασΟώμεν πρός άπόκτησιν σο
φίας. Τά π?^ούτη, τά αγαθά, ή φήμη, ή αγά
πη εχει έκαστον τό Γδιόν του άντίτιμον καί 
δέν αποκτάται δι’ όλιγωτέρου. Ή ζωή είναι 
άένναός τις δημοπρασία καθ’ ήν πάντα τά 
βραβεία είναι έκτεΟημένα εις τόν πλειοδο- 
τοΰντα. Μεγάλοι άνδρες εις τον κόσμον ά- 
νεδείχθησαν εκείνοι οΐτινες άοιακόπως ήγω- 
νίζοντο. Ουδέ αυτή δέ ή μεγαλοφυία ευρίσκει 
τήν' πρός τόν σκοπόν της οδόν ομαλήν. Ό 
Ι'οτίΟιος καί ό Μίλτων καί ό Νεύτων εϊργά- 
ζοντο όσον οί άβροί φιλολόγοι μας ούδέ καν 
νά καταλάβωσι δύνανται. ’Εάν έγιναν μεγά
λοι έβάδισαν πρός τό μεγαλειον, τό μεγα- 
λείον δέν έβάδισε πρός αυτούς, 'ft τύχη πάν
τοτε'περιμένει νά συμβή τι. Ή εργασία, με
τά τής ίκανότητος καί ΐσχυρας Θελήσεως, 
πάντοτε κάτι παράγει. Ή τύχη έξηπλωμένη 
έπί τής κλίνης ονειρεύεται μυρίας μυρίας. 
Ή έργασία από λίαν πρωί έγειρομένη καί 
κρατούσα αεικίνητον έργαλειον θέτει τά θε
μέλια τής ευημερίας. Ή τύχη μεμψίμοιρε!· ή 
έργασία αόει. Ή τύχη βασίζεται εις τ υ χ α ί α ·  
ή έργασία έπί χαρακτήρας. Ή τύχη ολισθαί
νει κάτω πρός τήν ανέχειαν, ή έργασία βαί
νει άνω πρός τήν ελευθερίαν.

ΑΤΑΡΑΞΙΑ.
'Ημέραν μ ίαν προτιμώ γαληνή ; κ’ ευτυχ ίας  

Από ημέρας εκατόν σκληράς άνησυχίας.
Εις τήν ψυχήν μας ή πηγή τής εύνυχίας κε ίτα ι,

Καί όστις τήν ζητε ί άλλου, τόν ΐψ ις ο ν  άρνιίτα ι.
Σκοποί μου, πόθοι, όνειρα εις μ ίαν στρέφουν σφαίραν, 

Τήν ηρεμίαν τής ψυχής, δέν προχοίροΰσι πέραν.
Οί ποταμοί καλλρροοι προς τά  πελάγη τρέχουν, 

Εις τήν πηγήν τω ν στρέφονται, κ εις άλλο δεν
προσέχουν.

Ομοίως κ ’ ή καρδία μου τόν δρόμον της χαράττει 
Χωρίς τοΰ κόσμου ή βοή ποσώς, νά τήν ταράττν).

Πυξίς μου ή αλήθεια κ ’ ελπίς ή μετριότης'
Μέ κάθε άνεμον φαιδρός πετώ  ταζειδ ιώ της.

Μακράν τά νέφη άν πετοΰν η χύνω νται ραγδα ΐϊ, 
’Επίση; ή καρδία μου σκιρτά γαληνια ία ,

Καί άν τόν ήλιον ποτέ μου κρύπτουν τής ημέρας, 
Τήν νύκτα μόνος άγρυπνώμέ τους γλυκείς άςΊρας.

Η χελιόών εις τήν θερμήν πολλάκις φωλεάν της 
Τό α ίμα  βλέπει τώ νγυπ ώ ν χυνόμενον μακράν της.

Ω, άς νικήσϊ) ές αυτών οστις ποτέ νικήσ/,'
Μυΐαι καί σκώληκε; άρκοΰν ώς πρός αυτήν νά ζήση.

Τό ένδυμά μου ύφασμα κοινόν, πλήν μέ θερμαίνει’
'Απλοΰν τό δείπνύν μου,φοοντίςκάμμίαδέν πικραίνπ.

Μέ φύλλα  τήν καλύβην μου καί άχυρα σκεπάζω,
Καί άν τά  φθείοη ό καιρός,μέ τόν καιρόν τά λ λ ά ζ» .

At, μήπως εύτυ/εστερος θά ήμουν τήν πρωίαν 
Εαν εφόρουν σήμερον y ρυσοϋφή μ,ανόύαν,

Η τήν λ ιτή ν μου τράπεζαν έβά-'υνε κραιπάλη ; 
Στέγη χρυσή τήν μέριαναν σπανίως αποβάλλει,

Κ α ι εις αίφνίόιον σεισμόν άν π ίπτουν άλλοι θύμα, 
Τήν ταπεινήν καλύβην μου διέρχομαι μ  2ν βήμα.

Εντός τώ ν δύω μου χειρών ή ευτυχ ία  κε ίτα ι,
Και τής ημέρας τάγα'ίά  ή φύσις ύέν μ άρνεΐται.

Αν ηναι καύσων, ή σκιά τής λεύκης μέ προσμένει’ 
Χειμών,ό κόπος κ ή ελπίς τό σώμα μου θερμαίνει.

Τό γήρας έρχεται τα χ υ , πλήν εχω παΐοας νέους 
Νά μ αποδώσουν τούς καρπούς τοΰ ιερού τ&>νχρέους.

'Αγνοί καί σώφοονες, ζοιήν θά ζητούν γλυκ υτά τη ν  
Καί μόλις θά στενάζωσι τήν ώραν τήν έσχάτην.

Αί, όσαι θέλουν άς φυσοϋν πνοαί τής τρικυμίας,
Ειν’ ή γαλήνη άσυλον εις τάς άγνάς καρδίας.

Χοίρε, γαλήνη , θέλγητρον τών επί γης αγώνων ! 
θ ά  σ άνεζήτουν βασ ιλεΐ;, εάν σ έννόουν μόνον.

'Ως τήν ζωήν ηΰδάκησες φαιδρώς ν απολαμβάνω, 
Βοήθησε με πάλιν συ όαοίως ν άποθάνο^.

Τοιαϋτα λέγει ποιητοΰ ειδωλολάτρις Μούσα,
Τήν ήοεμίαν τής ψυχής άρμονικώς υμνούσα.

Πλήν ποιας θά ήσθάνετο έ/.στάσεις ουρανίας
Τήν γλώσσαν έάν ήκουεν αυτήν τή ; Εκκλησίας !

«Ειρήνην δίδω εις υμ α ;, ειρήνην ουρανίαν’
Οΰχι τοΰ κόσμου, τήν έμήν αγάπην κ’ ευλογίαν.

Μή ταραττέσθοί α ε τ ’ έμοΰ οΰδ ή διάνοιά σας,
Οΰδ’ ή κ^ρδ'α. Ο Χρι^ός ελπίς και ς-ηριγμά σας.»

Γ. II.


