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Ά φ οΰ oS Oefot του Ίησοΰ Χρίστου άπόστο- 
λοι, διατρέξαντες πάντα  τά τη ς  οικουμένης 
μέρη, έσπειραν τον λόγον  της άληθείας, ά
μέσως εις πασαν σχεδόν πόλιν καί χώραν 
ήρχισαν νά Οάλλωσι κοινότητες χριστιανικαί, 
έ κ κ λ  η σ ί α ι όνομαζόμεναι, αι όποΐαι, κα
τά τήν έκφρασιν τοΰ νεωτέρου ημών ιστορι
κού, «έν τώ  μέσω της ήθικης καϊ υλικής ά- 
ναρχίας τη ς  έποχής έκείνης, ώς οάσεις τινές 
έρημου αύχμηρας, παρίστων θέαμα παντά- 
πασιν άλλοΐον. Έ ν ώ  κύκλω αύτών οί νό
μοι παρέλυον, ένώ πολυάριθμοι αύτοχειρο- 
τόνητοι αύτοκράτορες διεπολέμουν πρός άλ- 
λήλους περϊ της κυριαρχίας τοΰ κόσμου, ένώ 
άναρίθμητα βαρβάρων στίφη κατεπάτουν καί 
κατεπυρπόλουν πόλεις καί χώρας, ό χριστια
νός ήξευρε τίς ητο ή κυβέρνησες αύτοΰ καί 
τίς ό νόμος αύτοΰ. Αύτός μόνος ειχεν ηγε
μόνας καί λειτουργούς άσαλεύτους· αύτός 
μόνος ήσθάνετο έαυτόν προστατευόμενον, 
συνεχόμενον, χειραγωγούμενον· αύτός μόνος 
έν τώ γενικώ έκείνω κατακλυσμώ δέν ένόμι- 
ζεν ότι βλέπει τόν ούρανόν καταπίπτοντα έπί 
τη ς  κεφαλής αύτοΰ καί τήν γην  σχιζομένην 
ύπό τούς πόδας αύτοΰ.» (1) Καί τώ  όντι ή 
κατάστασις της κοινωνίας κατά τήν έποχήν 
έκείνην ήτο οίκτροτάτη· γενικώς οί άνθρωποι 
τόσον εϊχον έξαχρειωθή ώστε ούδέν πλέον 
είχον ίερόν ή όσιον, ά λ λ ’ ήσαν δοΰλοι αίσχρο- 
τά τη ς  άκολασίας, καί ώς περιγράφει αύτούς 
ό απόστολος  ΙΙαΰλος, πεπληρωμένοι πάση 
αδικία, πορνεία, πονηριά, πλεονεξία, κακία· 
ήσαν μεστοί φθόνου, έριδος, δόλου, κακοη- 
θείας· ήσαν ψιθυρισταί, κατάλαλοι, θεοστυ- 
γεΐς ,  ύβρισταί, ύπερήφανοι, άλαζόνε-;, έφευρε- 
ταΐ κακών, γονεΰσιν άπειθεΐς, ασύνετοι,  άσύν- 
Οετοι, άστοργοι,  άσπονδοι, άνελεήμονες (2), 
καί ένί λό γω  άσκοΰντες πασαν κακίαν. Αί δέ 
κακίαι αυται ήσαν καρποί τής ηθικής καί 
πνευματικές αύτών καταστάσεως. Έ ν  κοινω
νία λοιπόν έκ τοιούτων άπαρτιζομένη άτό-
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μων κοινότητες άνθρώπων, ού μόνον έλευ- 
θέρων τών κακιών έκείνων, ά λλά  καί εργα
ζομένων πασαν αρετήν καί μοχθούντων ύπέρ 
τής σωτηρίας καί τών άλλων, ήσαν βεβαίως 
ώς οάσεις έν μέσω έρημου αύχμηρας, ώς βε
βαίως θά ήσαν καί σήμερον άν παρ’ ήμΐν εύ- 
ρίσκοντο τοιαΰται.

Ά λ λ ά  τό είς τάς καρδίας τών διεφθαρμέ
νων άνθρώπων έμφωλεΰον σκότος δέν δύνα- 
ται έπι πολύ νά ύποφέρη τήν παρουσίαν άν
θρώπων έναρέτων, τών όποιωνολος ό βίος εί
ναι τροπον τινά τή ς  κακίας έλεγχος. Καί 
τοΰτο βλέπεται άπ’ αύτής τή ς  άρχης τοΰ 
κόσμου. Ό  Ινάϊν έφόνευσε τόν άδελφόν αύτοΰ 
Αβελ· «Καί διατί εσφαξεν αύτόν ; "Οτι τά  

έργα αύτοΰ πονηρά ήν τά δέ τοΰ άδελφοΰ δί
καια.» Οί Αθηναίοι έξωστράκισαν τον Ά ρ ι-  
στείδην διότι ή τ ο  δ ί κ α ι ο ς ,  έδωκαν τό 
κώνιον είς τόν Σωκράτην διότι ήγά πα  τήν 
άρετήν, έθανάτωσαν τόν ένάρετον Φωκίωνα 
οιότι διά τοΰ βίου του ήλέγχετο  ή ίδική των 
κακία. Καί οί Σκύθαι δέ έφόνευσαν τόν Ά ν ά -  
χαρσιν καί οί Εβραίοι έσφαζον τούς προφή- 
τας. Ά φ οΰ  δέ άνθρωποι όχι διεφθαρμένοι ό
σον οί άμέσως μετά Χριστόν ζώντες διέπρατ- 
τον τοιαΰτα είς τούς έναρέτους τί έπρεπε νά 
περιμένη τις έκ τών έξαχρειωμένων έκείνων 
ειδωλολάτρων ; «Μή θαυμάζετε,  άδελφοί 
μου,» έγραφε πρός τούς χριστιανούς ό Ι ω 
άννης, «εί μισεΐ ήμας ό κόσμος,» καί παρα- 
κατιών «οίδαμεν δτι έκ τοΰ Θεοΰ έσμέν καί ό 
κόσμος όλος έν τώ πονηρώ κεΐται.» Τό μί
σος λοιπόν τοΰτο, τό όποιον ό έν τώ πονηρώ 
κείμενος κόσμος έδείκνυε πρός τούς καθαρι- 
σθεντας πάσης κακίας διά τοΰ αίματος τοΰ 
Χριστοΰ καί ζητοΰντας καί νά έλευθερώσωσι 
καί άπαν τό άνθρώπινον γένος δέν ήργησεν 
αύξανόμενον νά γέννηση σκηνάς αίματηράς, 
αί όποΐαι όμως παρά πάσαν τών διωκτών 
προσδοκίαν, ώφέλουν πάντοτε καί τούς διω
κόμενους καί πολλούς άλλους. "Οπως δέ 
έχωσιν εύλογοφανή τινα πρόφασιν είς τάς 
δηώσεις καί σφαγάς τών χριστιανών οί οδη
γοί τής κακίας διέδιδον είς τά πλήθη π ο λ λ ά ς  
κατά τών άθώων συκοφαντίας. Καί πρώτον
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επειθον τον άμαθή όχλον ότι οί χριστιανοί, 
μή λατρεύοντες ά λλά  περιφρονοΰντες τούς 
θεούς,  κινοΰσιν ούτω τήν οργήν των καϊ επο
μένως αύτοί μόνοι ήσαν οί αίτιοι τών κατά 
τάς ήμέρας έκείνας πολλώ ν συμφορών. Δεύ
τερον, έσυκοφάντουν αυτούς ώς βρεφοκτο- 
νους, άνθρίοποφάγους καί διαπράττοντας όρ
γ ια  φοβερά. Τρίτον έλεγον αύτούς μάγους, 
πλάνους, τερατουργούς, ώς έκτελοΰντας έρ
γ α  τεράστια. Τέταρτον έκήρυττον αύτούς 
άΟέους καί καταφρονητάς τών θεών αύτο- 
κρατόρων καί πο λ λ ά  άλλα , ών μόνον έν ήτο 
άρκετόν νά καταστήση τον τέλειον αύτόν ά- 
φανισμόν έπιθυμ,ητόν παρά πάντων. Διωγμοί 
λοιπόν δεν ήτο δυνατόν νά λείπωσιν άφοΰ τά 
άτομα τά  άποτελούντα τήν εκκλησίαν του 
Χριστοΰ ήσαν δλα άνθρωποι αγνοί καί ενάρε
τοι, πλήν  ζώντες έν μέσω γενεάς πονηράς 
καί διεφθαρμένης. "Οταν δμως οί έπί του αύ- 
τοκρατορικου τής Ρ ώ μ ης  θρόνου καθήμενοι 
έλάμβανον μέρος είς τούς διωγμούς τότε καί 
δ χαρακτήρ αύτών έγίνετο φοβερώτατος καί 
τά  κ ατ’ αύτούς βασανιστήρια ήσαν φρικτά.

5Εν τοιαύτη τών πραγμάτω ν καταστάσει 
οί χριστιανοί ήσαν πάντοτε άγρυπνοι,καί πάν
τοτε έτοιμοι νά ύποοέχωνται τάς προσβολάς 
τών έχθρών των, άπό τάς τάξεις τών οποί
ων πάντοτε προσείλκυόν τινας είς τήν άγίαν 
πίστιν των. Συνήρχοντο δέ δσον αί περιστά
σεις τοΐς έπέτρεπον καί παρηγορούν άλλή- 
λους καί ένεψύχωνον άλλήλους καί έβοήθουν 
ά λ λ ή λ ο υ ς ,  δπ(ος, εύρεθέντες πιστοί μέχρι θα
νάτου, μή άπωλέσιοσι τής ζωής τον στέφα
νον. "Ήσαν λοιπόν ώς στρατός συγκεκροτη- 
μένος, έκράΐουν τοΰ σταυρού τήν σημαίαν, 
καί είχον άπόφασιν νά άντισταΟώσι μέχρις 
εσχάτων ε!ς τήν γενικί,ν φθοράν τής άνΟρω- 
πότητος. Τά δπλα των ήσαν αήττητα, κ Ή 
σαν παριεζωσμένοι τήν όσφύν αύτών έν άλη- 
Οεία, έφόρουν τόν θώρακα τής δικαιοσύνης 
καί οί πόδες των ήσαν ύποδεδημένοι έν τη 
ετοιμασία τοΰ εύαγγελλίου τής ειρήνης· έπί 
πάσι δέ είχον τήν άσπίδα τής πίστεως, εφό
ρου ν τήν περικεφαλαίαν τοΰ σωτηρίου καί έ- 
κράτουν τήν μάχαιραν τοΰ πνεύματος, ήτις 
είναι ό λόγος  τοΰ θεοΰ· διότι έγίνωσκον δτι 
ή πάλη των δεν ητο πρός αίμα καί σάρκα άλ
λά  πρός τάς άρχάς, πρός τάς εξουσίας καί 
πρός τούς κοσμοκράτορας τοΰ σκότους!» ’Ώ , 
πόσον ήτο δύσκολον άνθριοπίνως νά ήναι τις 
κατά τάς ήμέρας έκείνας χριστιανός ! Καί

έν τούτοις οι τάς τάξειςτής τότε ςρ α τευομ ένη ί  
έκκλησίας άπαρτίζοντες ού μόνον δέν κατε- 
βάλλοντο ύπό τοΰ πλήθους τών οεινών άλλά  
και τοσοΰτον μάλλον εχαΐρον δσον περισσό
τερα άπήντων, διότι είς ούδέν έλογίζοντο τά 
παθήματα τοΰ παρόντος πρός τήν μέλλουσαν 
άποκαλυφθεΐναι δόξαν, καί διότι έν τώ μέσω 
τών φρικτοτάτων βασάνων ήδύναντο νά πι- 
στεύωσι, νά έλπίζωσι χαί νά άγαπώσι.

Καθώς δέ πας στρατός έχει καί τούς κατ 
έξοχήν γενναίους του, ούς τιμα καί σέβεται 
πλέον τών άλλων, οϋτω καί ή έκκλησία ειχε 
τούς ήρωάς της διηρημένους είς φονευθέν- 
τας, ούς έκάλει μάρτυρας, καί είς έπ ιζώντας 
ούς ώνόμ,αζεν όμολογητάς. Έ λ α β ο ν  δέ οί 
πρώτοι τό όνομα μάρτυρες διότι οιά τή ς  χ ύ 
σεως τοΰ αίματός των έβεβαίωνον δτι ή μαρ
τυρία των ήτο άληθινή. Καί ποια ητο ή 
μαρτυρία των αϋτη ; μία, ή εξής· δτι α ·τοί 
γεννηθέντες έκ τών σπλάγχνω ν τής διεφθαρ
μένης κοινωνίας έφερον έντός αύτών πάντα 
τής κακίας τά σπέρματα, τά  όποΐα εΰρισκον 
εύχαρίστησιν θεραπεύοντες· πλήν  άφότου έ
λαβον γνώσιν περί Χριστοΰ καί ήγάπησαν 
αύτόν, έκεΐνος τούς έκαθάρισεν άπό πασης 
κακίας, τούς έκαμε κτίσματα νεα και τους ά- 
νέδειξεν έραστάς πάσης άρετής. Ή τ ο  λοιπόν 
εύεργέτης των, φίλος των, ήτο Σωτήρ των, 
καί περί τούτου έμαρτύρουν ούχι μέ λεξεις 
άπλάς ή μέ αύτήν τοΰ αίματός των τήν χύ- 
σιν, ά λλα  καί ύπό τά φρικτότερα βασανιστή
ρια. Τοσαύτην ειχον πεποίθησιν καί τόσον 
ήγάπω ν ώστε προετίμων νά ύποστώσι πάν 
δ,τι ή φαντασία τών διωκτών των εφεύρισκε; 
εΐδος βασάνων παρά νά είπωσι μιαν μόνον 
κατά τοΰ Ά γ α π η τ ο ΰ  λέξιν. Τοιοΰτοι ήσαν 
οί μάρτυρες, οί μαρτυρήσαντες τήν άλήθειαν 
τοΰ εύαγγελίου. Ό  ηρωισμός των είς π ο λ 
λούς αύτοκαλουμένους σοφούς φαίνεται ακα
τανόητος, ώς ακατανόητοι δι’ αύτούς είναι 
καί αί μεγάλαι άλήθειαι ύπέρ ών έμαρτύρουν 
έκεΐνοι. Πρός τούς τοιούτους μίαν έρώτησιν 
άποτείνομεν. Τίς έξ αύτών, άρνούμενος τήν 
άλήθειαν τυΰ ευαγγελίου, δύναται νά άρνήται 

ύτήν μετά τοσαύτης πεποιθήσεως μεθ’ όσηςαυι
οι μάρτυρες τρνουντο τ / ν θεότητα τών είδω-
λολατρικών θεών ; ύπερβαιό;ατα ούδείς· διό
τι πάντες έν τ~] σοφία των άμφιβάλλουσιν!

Ούχ ήττον τίμιοι τών μαρτύρων ήσαν καί 
οί όμολογηταί,  οίτινες ήχθησαν μέν ένώπιον 
δικαστηρίων άπιστων, ένώπιον άρχόντων καί

βασιλέων διά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ίησοΰ Χρί
στου, καί έδειξαν ότι γινώσκουσιν αύτόν καί 
άγαπώσιν αύτόν ύπέρ παν άλλο , άλλά  ή 
ζωή δέν τοΐς άφηρέθη, δι’ ο ησαν καί οί έπι- 
ζόντες ήρωες, έτοιμοι νά παρουσιασθώσι καί 
πάλιν καί νά χύσωσιν, έάν χρειασθ-7;, καί τό 
αίμά των.

Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τών π ρ αγμ ά 
των καί ή Οέσις τής άνθρωπότητος κατά τάς 
τρεΐς πρώ τας έκατονταετηρίδας μ.Χ. έξ ένός 
μέν οί πολλοί,  οί άρχοντες, οί είδωλολάτραι 
έν τώ πονηρφ κείμενοι καί είς τά πάθη τής 
άτιμίας φθειρόμενοι, σφαζόμενοι δπως ύπο- 
στηρίζωσιν αισχρούς αύτοκράτορας ή δη- 
ουμενοι ύπό τών μεταναστευόντων βαρβάρων 
στιφών, άφ' έτέρου δέ οί ολίγοι, ο! ταπεινοί, 
οί αγαπητοί τοΰ Χριστοΰ καθαροί πάσης κα
κίας καί πάσαν άρετήν άσκοΰντες, πλήν  καί 
«καταδιωκόμενοί, ά λ λ ’ ούκ έγκαταλειπόμε- 
νοι· καταβαλλόμενοι, ά λ λ ’ ούκ άπολλύμε- 
νοι.» Α'. Κορ. δ'. 9. Καί δτε μέν οί άρχοντες J  
ήσαν άνεχτικοί, δπερ πολλάκις  συνέβαινεν, 
οί Χριστιανοί έλάμβανον κάπω ς άνεσιν, δτε 
δμως ήσαν εχθροί των τό τ ΐ  τά δεινά έπληθύ- 
νοντο μάλιστα δέ καί έκο ρυφοΰντο δτε 
μισοχριστοι αύτοκράτορες άπεφάσιζον νά 
έξοντωσωσιν αύτούς άπό τής γ ή ς .  Καί 
τοιοΰτοι αύτοκράτορες έφάνησαν ούχ ολίγοι, 
ών σκληρότατος άνεδείχθη ό Διοκλητιανός 
καί ό γαμβρός αύτοΰ Γαλέριος, κινήσαντες 
τόν δέκατον καί τελευταΐον πλήν  συνάμα 
και τον ώμότατον πάντων τών κατά χριστια
νών διωγμών, μέ σκοπόν νά έξαλείψωσιν άπό 
τ ή ς  γ /;ς  τοΰ Χριστοΰ τό όνομα.

Ό  έκ Δαλματίας Διοκλητιανός άναγορευ- 
θείς αύτοκράτcop τό 2 8 i  μ. X. ήτο μέν άν
θρωπος άγχινοπς καί δεινός ιχνευτής τών 
πραγμ,άτων, άλλά  συνάμα ώμός καί τραχύς· 
έγίνωσκε δέ καί τήν τέχνην τοΰ βασιλεύειν. 
Μετά τρία ή τέσσαρα όμως έτη, διά νά επαρ
κή είς τά χρέη τή ς  άχαρους αυτοκρατορίας 
παρέλαβε συνάρχοντα τόν Μαξιμιανόν. Μετά 
ταΰτα τό ( 2 9 ! )  έκάτερος τών αύτοκρατόρων 
άνέδειξαν καί άνά ένα βοηθόν, δόντες είς αύ
τούς τόν τίτλον Καισαρος· ό μέν Διοκλητιχ- 
νός τόν γαμβρόν αύτοΰ Γαλέριον, ό δέ Μα- 
$ιμιανος τόν γαμβρόν του Κωνστάντιον τόν 
Χλωρόν, πατέρα τοΰ ρ,ετά ταΰτα Κωνσταν
τίνου τοΰ μεγάλου. Καί ό μέν Διοκλητιανός 
βαρυνθείς μετά ταΰτα τήν έν Ρώμη διατρι
βήν, μετέβη καί οιέτριβεν ε:ς Νικομήδειαν, ό

δέ Μαξιμιανός είς Μεδιόλανα τής Ι τ α λ ία ς  
Εύρισκομενου τοΰ Διοκλητιανοΰ έν Νικομ/) 
οεία οι ε ιόωλολατραι ήρχισαν νά ταράττων- 
ται, ό δέ αύτοκράτωρ άπεφάσισε νά πνίξη έν 
τώ  αίμα τι αύτοΰ τόν χριστιανισμόν. Ιίερί 
τάς ά ρχά ς  λοιπόν τοΰ 303 μ.Χ. «έτος τοΰτο 
ην έννεακαιδέκατον τής Διοκλητιανοΰ βασι
λείας. Λύστρος μήν, λεγοιτο δ’ άν ούτος 
Μάρτιος κατά Ρωμαίους, ένώ τής τοΰ σωτή
ριου πάθους έορτής είσελαυνούση'ς, ήπλω το  
πα  > ,αχοσε βασιλικά γραρ.ρ.ατα, τάς μέν έκ- 
κλησιας ε'ς έδαφος φέρειν, τάς δέ γραφάς 
αφανείς πυρί γενέσθαι, προστάττοντα· καί 
τούς μέν τιμής άπειλημμένους, άτιμους· 
τούς δ’ έν οίκετείαις εί έπιμέ-ει-.ν έν τή τοΰ 
χριστιανισμού προθέσει, έλευθεριας στερεΐ- 
σθαι προαγορεύοντα. Καί ή μέν πρώτη καθ’ 
ήμών γραφή τοιαύτη τις ή ν  μ ετ ’ ού πολύ 
δε έτέρων έπιφοιτησάντων γραμμάτω ν, προσ- 
ε .ά τ τ ε .ο  τούς τών εκκλησιών προέδρους, 
πάντας  τού-; κατά πάντα τόπον, πρώτα μέν 
δεσμοΐς παραδίδοσθαι, είθ’ ύστερον πάση μη
χανή Ούειν έξαναγκάζεσθαι. Τότε δή ούν, 
τότ-., πλεΐστοι μέν δσοι τών εκκλησιών άρ
χοντες , δειναΐς αίκίαις προθύμως άθλήσαντες, 
μεγάλω ν άγώνων ιστορίας έπεδείξαντο· τών 
οε λοιπών έκαστος είδη διάφορα βασάνων 
ένήλλαττεν· ούδ’ έστι λό γω  δυνατόν άφηγή- 
σασΟαι όσους και οποίους τοΰ Χριστοΰ μάρ
τυρας  ό'ίθαλμοΐς παρήν όρ«ν τοΐς άνά πά
σας τας τε πόλεις καί τάς χώ ρας οίκοΰσιν.» 
(Εύσέβειος.)

Ε:ς εκ τών άπειρων μαρτύρησαν των κατά 
τον οέκατον διωγμόν τοΰτον ήτο καί νέος 
τις  έκ Καππαοοκιας ώραΐος μέν τό σώμα 
πλήν  ώραιότατος τήν ψυχήν, όστις καί άνε- 
δειχθη ε ς τών πρωτίστων τής έκκλησίας ή- 
ρωων και όστις παντοΰ διαφερόντως τιμαται 
ύπό τό όνομα Τροπαιοφόρος Γεώργιος. Οι 
γονείς του ήσαν άνθρωποι ούχί άνήκοντες είς 
τήν διεφθαρμένη ν γενεάν τή ς  έποχής, ά λ λ ά  
ερασταί τής άρετ?,ς, τοΰ Χριστοΰ φίλοι,
IIόσον δέ συμβάλλει ή έξ άπαλών ονύχων 
έν Χριστώ ανατροφή καί όποιους καρπούς 
μετά ταΰτα φέρει έστω παράδειγμα ού μόνον 
ό Γεώργιος ά λλά  καί ό Χρυσόστομος, καί ό 
Νικόλαος, καί ό ’Ωριγένης καί τόσοι άλλοι 
άπηράμιλλοι τ ? ς  έκκλησίας ήρωες. Ά λ λ ’ ό 
Τ εωργιος ταχέω ς εστερήΟη τών γονέων του.ΪΤΤ <Ν , ,
.πτο οεχ&ετνς τιερ^ου οτε ε^^σε τον τταΎε- 

ρα του, ρ.αρτυρήσαντα ύπέρ της πίστεως του



Χρίστου. Μ ετ’ ο λ ίγ α  δε ετη άποθανούσης  
χαί τη ς  μ η τρ ός  του έμεινε παντόρφ α νος .
Ή  οικογένεια ομως είς ήν ανήκε δέν ητο 
π τω χ ή ,  ούτε ταπεινής καταγω γής· οι’ ο καί 
βλέπομεν αύτόν μετ’ ολίγον φέροντα τ ό ;  τί
τλον τοΰ κόμητος καί έχοντα άξίωμα έπάρ- 
χου ή ήγεμόνος ή καί στρατηλάτου. Ή  λ α μ 
πρά θέσιςτου ομως καί η μεγάλη  του νεότης, 
άντί, ώς είς τούς πλείστους συμβαίνει, νά τόν 
παρασύρο^σιν, είς αυτόν άπεναντίας ησαν ώς 
δύο λαμπροί άδάμαντες στέφοντες τάς άρε- 
τάς του, διότι ό Γεώργιος ήγάπα  τόν Χρι
στόν καί δέν ήδύνατο νά πράξη τι τό όποιον 
νά μή εύαρεστή τόν ’Α γαπητόν του. Διά 
τοΰτο καί ότε ό Διοκλητιανός διέταξε τήν 
Καταστροφήν τών χριστιανών, ό Γεώργιος εύ- 
ρεΟείς παρών δέν ήδύνατο νά σιωπήση, ά λ λ ’ 
ειπεν εις τόν αύτοκράτορα ότι ή διαταγή του 
ήτο πολύ άδικος καί έπιζήμιος, καθότι οί 
χριστιανοί δέν είναι όποιοι τούς έφαντάζετο 
καί ότι καί αύτός ό Γεώργιος ητο χριστιανός. 
Μετά τό όποιον ήρχισε νά άποδεικνύη κατά 
πόσον οί άνθρωποι πλανώνται θεο^ροϋντες ώς 
θεούς τά κενά ονόματα καί λατρεύοντες ξύ
λα  καί μ έταλλα, ένίο ό Θεός είναι πνεΰμα· 
καί διά νά σωθώσιν έκ τής φθοροποιας π λ ά 
νης κ ατ’ ούδένα άλλο τρόπον εΐναι δυνατόν 
είμή διά τοΰ Χριστοΰ. ’Ακούσας ταΰτα ό αύ- 
τοκράτο3ρ έμεινεν έκπεπληγμένος· καί πρώ
τον μέ^ έζήτησεδιά λαμπρών υποσχέσεων νά 
πείστι τον Γεώργιον ν' άρνηθή τήν μωρίαν 
τοΰ σταυροΰ,πλήν βλέπων αύτόν στερεόν ήρ- 
ξατο τάς άπειλάς· ό Γεώργιος όμως περιε- 
ο-οόνησε τάς άπειλάς όπως καί τάς υποσχέ
σεις τοΰ Διοκλητιανοΰ, όστις τόσον ώργίσΟη 
έκ τούτου, ώστε διέταξεν άμέσως νά τόν ά- 
κοντήσωσι καί νά τόν ρίψωσιν είς φυλακάς. 
Τά βασανιστήρια ·τά όποΐα ό Γεώργιος ύπέ- 
στη διά νά βιασθή νά-μή άγαπα  τόν Χριστόν 
είναι π ο λ λ ά  καί φοβερά, ά λ λ ’ ή γενναιότης 
μεθ’ ■ ής ύπέστη αύτά ήτο τόσον μεγάλη καί 
τόσον σεβαστή ώστε πολλούς έκ τών βασα
νιστών του έκλόνισε καί πολλούς  ήνάγκασε 
νά κηρύξωσιν άναφανδόν ότι τοΰ Χριστοΰ ή 
δύναμις είναι υπεράνθρωπος. Τ έ λ ο ς  ό αύτο- 
κράτο,'ρ ίδών ότι ούτε μέ άπειλάς ούτε μέ ύ- 
ποσχέσεις, ούτε μέ τά σκληρότατα βασανη- 
στήρια ήδύνατο νά μετατρέψη τόν Γεώργιον 
διέταξε νά τόν άποκεφαλίσωσιν άν έπιμένη 
ών χριστιανός· τό όποιον καί έγένετο τήν 23 
’Απριλίου 303 μ. X. Τό μαρτύριον τοΰ Γεωρ

γίου τόσον κρότον έπροξένησε μεταξύ τών 
χριστιανών ώστε πάντες όμοφωνως έ.κηρυξαν 
αύτόν ώς γενναιότατον ήρωα, έδωκαν είς αύ
τόν τό όνομα τροπαιοφόρος και άλληγόρη- 
σαν αύτόν ώς άήττητον στρατιώτην, κα- 
ταπ ατοΰνταφοβερόν δράκοντα, τόν ορακοντα 
τοΰ σκότους, δν είθε καί ήμεΐς νά καταπατή- 
σωμεν.

Η λ  Ν Ο I ϊ  I Σ

Ή  ώρα τής άναγεννήσεως τής γή ς ,  ήτοι 
ή άνοιξις-, φέρει έπί τών αύτής πτερύγων 
πλέον τι ή τόν δροσερόν τοΰ άγροΰ χόρτον, 
πλέον τι ή τών άνθέων τήν ώραιοτητα. Εΐναι 
ή ύπόσχεσις άνανεώσεως, ήτις παλιν είναι 
σύμβολον τών άριστων έλπιδων τοΰ κοσμου 
τούτου καί τοΰ ερχομένου. ’Εκ τής τακτικώς 
έπανερχομένης άνοίξεως οί άρχαΐοι "Ε λλη
νες έδιδάχθησαν τό μάθημα τής άθανασίας. 
Ά φ οΰ  είς κόσμον όστις εκειτο ψυχρός καί 
παγιομένος ύπό τά  χιονώδη στρώματα τοΰ 
χειμώνος, άπέρχεται άνάστασις βλαστήσεως 
καί άνθη καί πτηνών κελαδήματα, πρέπει ό 
άνθρωπος, άφοΰ πέση ψυχρός καί ακίνητος, 
τόσον, ώστε ούδεμία φωνή νά δύναται νά 
τόν έξυπνίση,ούδεμία άνθρο^πινος προσπάθεια 
νά τόν άποσπάση έκ τής λίθινης αύτοΰ άναι- 
σθησίας, πρέπει άρα νά μή εχη καί αύτός 
ύφηλοτέραν, Οαυμασιωτέραν καί γλυκυτέραν 
τινά άνοιξίν καθ’ ήν νέα ζωή νά κυκλοφορή
ση πάλιν εις τάς φλέβας του, καί έλπίδες νέαι 
νά βλαστάνωσιν ώς άνθη παρά τήν όδόν του ; 
Τοΰτο πρέπει νά τό πιστεύωμεν πάντες. Τινές 
είναι περί αύτοΰ βέβαιοι διότι βιβλία ίερά καί 
άνθρωποι άγιοι τό έοίδαξαν· άλλά , καί τήν 
σεβαστήν ταύτην βάσιν άν πρός στιγμήν πα- 
ραμερίσωμεν, αύτός ό νους μας πάλιν μας 
διδάσκει. Ή  ύπαρξίς μας είναι τόσον ενδελε
χή ς  ώστε ούδέ καν νά έννοήσωμεν δυνάσ.ε- 
θα ότι θέλομέν ποτε παυσει ύπάρχοντος. ’Ε
κτός τούτου ούδεμία φιλοσοφία, ήτις  θυσιάζει 
τό άτομον είς τό γένος, ούδείς ινδικός μυ- 
στικισμός,όστις άπορροφα έκάστην ψυχήν εν
τός τοΰ θείου όλου δύνανται νά άνταποκρι- 
Οώσιν εις τούς μυχίους πόθους τής άνθρωπί- 
ντ)ζ χ#ροί&ς. Αί ^ενεαι παρέρχονται, πάντοτε 
της νέας άνεγε£ρο[Αέντ;ς επί τών ερειπίων τ τ ς  
παλαιας, καί ήμεΐς έπίσης παρερχόμεθα,άλλ’ 
έκαστος έξ ημών φέρων μεθ’ έαυτοΰ τήν συ
νείδησήν τή ς  άτομικότητός του, ώς καί τής 
άθανασίας του.

II ΜΟΥΣΙ Κ. Μ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Οί μουσικοί ήχο ι έχουσιν έπιρροήν ού μό
νον έπί τών άνθρώπων, άλλά  καί έπί αύτών 
τών ζώων. Ύπάρχουσι π ο λ λ ά  παραδείγμα
τα καθ’ ά καί π ο λ λ ά  ζώα δεικνύουσιν άγάπην 
πρός τήν τών Μουσών τέχνην, καί τοιαΰτα 
δυνάμεθα νά φέρωμεν τά άκόλουθα.

Κύριός τις ειχε κύνα όστις έδείκνυε πολύ 
ένδιαφέρον είς τήν μουσικήν. "Οταν έθετεν έπί 
τή ς  τραπέζης αύτοκίνητον μουσικόν σκεΰος 
ό κύων έτρεχε πρός αύτήν καί άμα έφθανεν 
έμενε . προσεκτικός έ(οσοΰ τό σκεΰος παρήγε 
τούς μουσικούς του ήχους. "Οταν δέ πάλιν 
έκρουον κλειδοκύμβαλον τό ζώον δέν έκινεΐτο 
καί ούδεμίαν έφαίνετο δίδον προσοχήν, έωσοΰ 
ιδιαίτερόν τι τεμάχιον έκρούετο καί τότε ύ
ψωνε τήν κεφαλήν καί ήρχιζε νά φωνάζη πο
λύ θλιβερά. "Οταν ό σκοπός έκεϊνος έπαυε 
τότε καί τό ζώον έπιπτεν είς τήν πρώτην του 
ληθαργίαν.

Κυρία τις είχε κύνα όστις έδείκνυε μεγάλην 
ηδονήν όταντήνήκουεκρούουσαντόκλειδοκύμ- 
βαλον. ’Εάν δέ ή συνήθης ώρα διά τό καθη
μερινόν τοΰτο παίξιμον παρήρχετο ό κύων 
έφαίνετο άνήσυχος, έγαύγιζε καί δέν έπαυε 
νά ταράττη, έωσοΰ ή κυρία έκάθιζε. νά εύχα- 
ριστήση τήν γνώ μην του. "Οσον καιρόν τό 
κλειδοκύμβαλον έκρούετο ό κύων έκάθητο ά- 
κ ίνητος έπί καθέκλας πλησίον τή ς  κυρίας 
του, όταν δέ ή μουσική έπαυε τό ζώον έπήδα 
κάτω καί έφαίνετο εύχαριστημένον όλην έκεί
νην τήν ήμέραν.

Γεωργός τις έν Α γ γ λ ί α  ειχεν υιόν, όστις 
τόσον ήγά πα  μικράν τινα γαλήν  ώστε καί 
πρωί καί εσπέρας καί τήν ώραν άκόμη τής 
τραπέζης ειχεν αύτήν έπί τών γονάτων του. 
Ό  νεανίας έκεΐνος ένα μόνον σκοπόν έκρουε 
πάντοτε έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου, καί φαίνε
ται ότι τοΰτο έπροξένησε βαθεΐαν έντύπωσιν 
είς τήν γα λήν .  Ά φ οΰ  παρήλθε καιρός ό νεα
νίας άνεχώρησεν είς τήν άλλοδαπήν καί δέν 
έπέστρεψε πλέον. Μετά πέντε έτη άπό τής 
άναχωρήσεώς του νέα τις μετέβη πρός έπί- 
σκεψιν τοΰ γεωργοΰ πατρός του, καί ίδοΰσα 
τό κλειδοκύμβαλον έκάθησε νά παίξη έπ’ αύ
τοΰ. Ά φ οΰ  έπαιξε διάφορα τεμάχια τυχαίως 
ήρχισε νά κ ρ ο υ η καί τόν σκοπόν τόν όποιον 
ό νεανίας συνήθιζε νά παίζη. Τότε Οαυμά- 
σιον καί άμεσον ήκολούθησεν άποτέλεσμα. Ή  
γα λ ή  άνετινάχθη, έτεντώθη καί έν καταστά- *

j σει άγριοτάτου έρεθισμοΰ έτρεχε είς όλον τό 
; δωμάτιον, έπήδησεν έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού, 

και τέλος έκυλισθη έπι τών κλειδιών του μυα- 
ουρίζουσα μετ’ εύφροσύνης. Τό κίνημα τής 
γ α λ ή ς  έ>εθύμισεν εις τόν γέροντα γεωργόν 
τόν άποθανόντα υίόν του καί έλύπησεν αύτόν 
καθ’ ύπερβολήν.

Ο Δ. Ούέσλης ειχεν άράχνην τινα ήτις 
παρομοίως έοεικνυεν άγάπην πρός τούς 
μουσικούς ήχους. "Αμα τά κλειδοκύμβαλον 
ήνοιγετο τό έσπερας και τις ήρχιζε νά τό 
κρούη ή άράχνη έξήρχετο τής οπής της καί 
έκρεμαζετο άνωθεν τοΰ οργάνου ενόσω έκρού
ετο. "Οταν ή μουσική έπαυεν ή άράχνη άνέ- 
βαινε καί έκάθητο είς τήν θέσιν της. "’Εάν τό 
κλειδοκύμβαλον ήνοίγετο πολλάκις έσπέραν 
τινά καί ή άράχνη πολλάκιςκατήρχετο .  Τοΰ
το οιηρκεσεν έωσοΰ νέα τις ύπηρέτρια καθα- 
ρίζουσα τό δωμάτιον έφόνευσε τό έντομον.

Η  έκ τών μουσικών ήχων ηδονή παρετη
ρήθη καί είς αύτόν τόν όνον. Έ χο μ εν  παρά
δειγμα όνου ό'στις πολύ ήλκύετο ύπό τοΰ 
ήχου μουσίκοΰ τίνος οργάνου (κονσερτίνας.) 
Έ γνώ σθη δέ τοΰτο τυχαίως καί έχρησιμο- 
ποιήθη ύπό τοΰ κυρίου του, καθ’ ότι ό ονος 
συνήθιζε νά βόσκη είς λειβάδιον παρά τό ό
ποιον ύπήρχε δάσος· τό θέρος λοιπόν διά νά 
άποφεύγη τάς μυίας είσήρχετο καί έπλανάτο 
είς τό δάσος, ά λ λ ’ έντός τούτου ήτο πολύ 
δύσκολο ι νά τρέχωσι καί νά τόν ζητώσιν. Ά 
φοΰ λοιπόν έγνώσθη ότι τό ζώον άγαπα τήν 
μουσικήν, άντί νά τόν ζητώσιν έξήγον τής 
οικίας οργανον,έπαιζον αύτό καί μετ’ όλίγα 
λεπτά  ό όνος έξήρχετο τοΰ δάσους, έχων 
τήν ούράν τεντωμένην καί όγκώμενος μελω- 
δικώς. Τότε άφινε καί νά τόν σαγμαρώσωσιν.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΠΙΘΙ1ΚΩΝ

Οί πίθηκοι άποτελοΰσιν είς τήν ζοΛολογι- 
κήν κλίμακα οικογένειαν ιδίαν καί τάξιν τήν 
τών τ ε τ ρ ά χ ε ι ρ ω ν  κα λουμένην. Είναι 
δέ διεσπαρμένοι είς τάς νήσους τοΰ Ίνδικοΰ 
ΏκεανοΟ, τά νότια τής Ά σ ία ς  παράλια, είς 
π ο λ λ ά  τής Α φ ρικής  μέρη, είς τήν Νότειον 
Αμερικήν καί έπί τοΰ Βράχου τής Γιλβραρ- 
τάρης έν Εύρώπη. Οί πίθηκοι δύνανται νά 
διαιρεθώσιν είς Ό ρ ά γγο υ ς ,  Γουένους καί Βα
βό ύνους, κατοικοΰντα.ς τόν Ιίαλαιόν κόσμον, 
καί είς Ούρλιστάς καί Σαπαζούς, κατοι- 
κοΰντας τόν Κέον. Έ κ  πάντων δέ μέγιστοι



κατά τό άνάστημα εΐναι οί Οράγγοι, οίτι
νες καί π λ η σ ιά ζο υ ν  μάλλον πάντων τών 
ζώων είς τό σχήμα τοΰ άνθρώπου.

Ό  Μέλας Ό ρ ά γ γ ο ς ,  όστις λέγετα ι καί 
Σ ιμπαζής, εύρίσκεται είς ’Αφρικήν. Ούτος 
λέγεται ότι ζή κατ’ άγέλας καί ότι είναι κιν
δυνώδες νά πλησιάση τις ε’.ς τά όαση όπου 
κατοικεί. Αέγεται δέ πολύ έξυπνος. 11 ρ ό τι- 
νων έτών ό ΙΙλοίαρχος ΙΙαίνης, μεταφέρας 
τοιοΰτόν τινα έξ ’Αφρικήςείς Ευρώπην, γρ ά 
φει περί αύτοΰ τά  άκόλουθα. « Οτε ήλΟεν 
έπί τοΰ πλοίου πρός τινας μέν έκ τών ναυ
τών προσέφερε τήν χεΐρά του, εις ά λ 
λους δέ ήρνήΟη αύτήν μετά φανερών ση
μείων οργής. Έ ν  τούτοις ταχέω ς συνωκειω- 
Οη μεθ’ όλου τοΰ πληρώ ματος, έκτός μετα 
τίνος νέου, μετά τοΰ όποιου ούδεποτε ηθελη- 
σε νά φιλιωΟή. "Οταν τό φαγητόν τών ναυ
τών έφέρετο έπί τοΰ καταστρώ ματος ήτο 
πάντοτε μετ’ αύτών· πρώτον περιήρχετο κύ
κλω καί ένηγκαλίζετο έκαστον, έκβαλλων 
μεγάλας φωνάς, άκολούθως οέ καθήμενος 
μεταξύ αύτών έλάμβανε μέρος εις την τραπε- 
ζαν. "Οταν ήτο θυμωμένος, άλλοτε μεν έφώ- 
ναζεν ώς κύων, άλλοτε  οέ έγρυλλιζεν ώς 
κακόν παιδίον καί έξύετο μέ πολλήν  όρμην. 
Είς κλίματα θερμά ήτο δραστήριος καί ε ^ α - ,  
ρίστημένος· ά λ λ ’ ότε έφθάσαμεν είς μερη ψυ
χρά  έδείκνυεν έπιθυμίαν νά εχη θερμόν τι σκέ
πασμα καί έτυλίσσετο μετά προσοχής είς 
τό σκέπασμα ότε άπεσύρετο όπως ησυχαση· 
γενικώς περιεπάτει μ^ τά τέσσάρα καί δέν έ
φαίνετο εύγαριστούμενος είς τήν όρθιαν στά
σ ιν  έν τούτοις ήδύνατο νά τρέχη έπι τών 
δυο έπί μικρόν διάστημά, βοηΟούμενος παν-· 
τοτε ύπό τών έμπροσΟίων χειρών. Συχνά ά- 
νερχόμενος έπί σχοινιού έκινεΐτο έπί μίαν ώ
ραν άνευ άναπαύσεως. ’Έ τρω γεν  ευχαρίστως 
παν είδος φυτικής τροφής· έμαθεδέ νά τρωγη 
μέ χουλιάριον καί νά πίνη μέ ποτηριον και 
έδείκνυε πολλήν  κλίσιν είς τό νά μιμήται τά  
κινήματα τών άνθρώπων. Ή λκύετο  ύπό τών 
λαμπρών μετάλλων, έδείκνυεν ύπερηφάνειαν 
ένδυόμενος καί συχνά έθετε πίλον έπί τής κε
φαλής του.» Οί πίθηκοι τής Νοτείου ’Αμερι
κής διαφέρουσι πολύ άπό τούς τής ’Αφρικής 
καί τούς τής ’Ασίας,ώς οντες γενικώς μικρό
τεροι κατά τό μέγεθος καί ήττον άγριοι· προ
σέτι ό άντίνειρ αύτών δέν είναι τεθειμένος άν-/ A. I  ̂  ̂ ^' *Ί
τιθέτως τών δακτύλων, οέν έχουσι δ ιπλας 
είς τάς παρειάς ούτε άτριχα τηλώ μ ατα  έπι

τοΰ σώματος, οί δέ όδόντες των είναι τριά
κοντα εξ καί ούχί τριάκοντα δύο, ώς οί τών 
άλλων. Ή  ούρά είναι παρ’ αύτοϊς πολύ 
χρήσιμος· δι’ αύτής περιβάλλουσι τό άντικεί- 
μενον καί μόνον όταν ό ποΰς των συλλάβη 
καλώς αύτό, τήν έκτυλίσσουσι διά νά τήν 
θέσωσιν άλλοΰ. Υποδιαιρούνται δέ, ώς εΓ- 
πομεν, είς Ούρλιστάς καί Σαπαζούς. Είς 
τούς Ούρλιστάς άνήκουσι έπτά παρ α λ λ α γα ί,  
διακρινόμεναι έκ τής μ εγάλης άναπτύξεως 
τοΰ λά ρυ γγό ς  των, ώς έκ τοΰ όποιου ή φωνή- 
των ομοιάζει μέ θλιβερόν τινα ήχον, είς δν 
χρεωστοΰσι καί τό όνομά των. Οί Σαπαζοί 
έχουσι τό σχήμα λεπτότερον, τό πρόσωπον 
πλατύτερον, τήν ούράν μσκρυτέραν καί ήμε- 
ρωτέραν τήν διάθεσιν. Ό  Ούμβόλδος είδεν 
ενα έκ τούτων είς Μαϊπούρην, όστις έκά
στην πρωίαν έκάθιζεν έπί τής ράχεως χο ί
ρου, έπί τοΰ οποίου διέμενε καθήμενος όλην 
τήν ήμέραν, ένώ έβοσκε παρά τάς καλύβας 
τών ’Ινδών. 'Ιεραπόστολος δέ τις άναφέρει 
άλλον τινά όστις ηύχαριστεΐτο νά κάθηται 
έπί γα λ ή ς .  Ούτοι χαρακτηρίζονται ώς πολύ 
έξυπνοι καί έχοντες πολλήν  δύναμιν καί με
γά λ η ν  κλίσιν είς μίμησιν, αί δέ μιμήσεις άν- 
θρωπίνων τινών πράξεων είναι ένίοτε είς ά- 
κρον περίεργοι, οία λόγου χάριν είναι ή
έξης·

Κυρία τ ις ,  ήτις κατώκει έν τή ’Αμερικανι
κή πόλει Ούασιγκτόνι, έπιστρέφουσα ήμέραν 
τινά άπό τήν έκκλησίαν είδε πλήθος λαοΰ 
στεκομένου καί θεωροΰντος άνω είς τι παρά
θυρον. Έ π ί  τοΰ παραθύρου εκείνου έκάθητο 
πίθηκος κρατών είς χεΐρας βιβλίον καί ποιών 
όλα τά σχήματα  όμιλοΰντος ίεροκήρυκος. 
Φαίνεται δέ ότι άνήκεν είς τούς έν Βρασιλία 
ύπό τό όνομα, «Διδάχους» άπαντωμένους 
περί τών οποίων ό περ ιηγητής Μαρηγράβιος 
λέγει, «ότι καθεκάστην πρωίαν καί έσπέραν 
συναθροίζονται είς τά δάση· ότι είς έξ αύτών 
άνέρχεται είς ύψη7,ότερόν τινα κλάδον ένώ 
οί λοιποί κάθηνται χαμηλά· ότι άφοΰ ίδεΐ ό
λους καθημένους άρχίζει ώς νά διδάσκω, καί 
εκπέμπει τόσον μεγάλην καί όξεΐαν φωνήν, 
ήτις  άπό πολύ μακράν άκούεται, τινές λέ- 
γουσιν άπό εν μίλιον. ’Από μακράν τις νομί
ζει ότι πολλοί συμφωνάζουσιν, ά λ λ ’ όλοι γε
νικώς κρατοΰσι άκραν σιωπήν έωσοΰ ό είς 
παύση καί κάμη σημεΐον τι διά τής χειρός 
του, ότε όλοι όμοΰ συνενοΰσι τ χ ς  φωνάς 
των μέχρις ου ό υψηλότερα καθήμενος τούς

ειδοποίηση διά νέου σημείου νά παύσωσι. Τό
τε ό ρήτωρ άναλαμβάνων τόν λόγον  τελειώ
νει τήν διδαχήν καί ή συνάθροισις διαλύεται.»

Οί πίθηκοι συλλαμβάνονται διά πολλώ ν 
τρόπων, ών εΤς είναι καί ό άκόλουθος. θέ- 
τουσιν έντός έμβάδων (παπουτσίων) ψαρό
κολλαν καί άφίνουσι τάς έμβάδας παρά τάς 
ρίζας τών δένδρων μετά τό όποιον καταβαί- 
νοντες οί πίθηκοι φοροΰσιν αύτάς, μή δυνά- 
μενοι δε άκολούθως νά τάς έκβάλλωσι μή
τε νά άναβώσιν είς τά δένδρα μετ’ αύτών 
συλλαμβάνονται.

Α Σ Τ Ε Ι Α

II Μ Ο Δ Α

Βασιλείς τις ’Αφρικανικής τίνος πόλεως, 
Σαλέ καλουμένης, μαθών ότι μεταξύ τών ύπ’ 
αύτοΰ έσχάτως αίχμαλωτισθέντων πολεμίων 
εύρίσκετο καί περίφημος τις ζιογράφος, προ- 
σεκάλεσεν αύτόν καί τώ ειπε·

—  Θέλω νά μοί ζο^γραφίσ^ς εικόνα τινά 
διά τήν αίθουσάν μου.

—  Ευχάριστους, μεγαλειότατε, άπεκρίθη 
ό τεχνίτης, έλπίζων ότι διά τοΰ μέσου τού
του ήτο πολύ δυνατόν νά έξαγοράση τ  ή ν ε
λευθερίαν του, φθάνει μόνον νά μέ διατάξητε 
τί είδους εικόνα επιθυμείτε.

—  θέλω , ειπεν ό βασιλεύς, νά μοΰ παρχ- 
στήσης πρόσωπα έξ όλων τών έθνών, όσα 
γνωρίζεις, μέ τούς φυσικούς χαρακτήρας κ^ί 
τάς έθνικάς ένδυμασίας έκάστου.

—  θ ά  προσπαθήσω, μεγαλειότατε, νά σας 
εύχαριστήσω, άπήντησεν ό α ιχμάλω τος, ιάρ- 
κεΐ μόνον νά μοΰ χωρηγηθώσι τά άπαιτούμε- 
να χρώ ματα  καί τά άναγκαιοΰντα εργα
λεία.

— "Ολα θά τά Ιχης,προσέθηκεν ό βασιλεύς, 
επιθυμώ όμως νά ίδω τήν εικόνα τελειωμένην 
πρό τοΰ Ραμαζανίου.

Τά πάντα  ήτοιμάσθησαν, ό δέ ζωγράφος 
ήρχισε τό εργον τό οποίον έτελείωσε κατά 
τόν προσδιορισθέντα καιρόν. Ή  είκών ήτο 
λαμπρά , έπ’ αύτής έφαίνοντο συμπλέγματα  
έκ διαφόρων άτόμων άνηκόντων είς διάφο
ρα έθνη, έχόντων τούς φυσικούς των χαρα
κτήρας jjai ένδεδυμένων τάς έθνικάς των στο- 
λάς· πλήν μεταξύ αύτών ήτο καί σύμπλεγ
μά τι γυμνώ ν, κρατούντων είς χεΐρας τεμά- 
χεον έριούχου. Ά φοΰ ή είκών έτελειώθη, ό

βασιλεύς ειδοποιηθείς, ήλθε νά τήν παρατη- 
ρήση. Η  τέχνη, μεθ’ ής ήτο έπεξηργασμένη 
τόν έκαμε νά θαυμάζη, τά έν τή είκόνι όμως 
γυμνά πρόσωπα έ κίνησαν τήν χολήν του όΓ 
δ καί στραφείς μετ’ άγάνακτήσεως πρός τόν 
ζωγράφον ήρώτησε·

—  1 ί άνθρωποι είναι οί γυμνοί ούτοι ;
—  Γάλλοι, μεγαλειότατε, άπήντησεν ό 

ζωγράφος.
—  Καί λοιπόν έτρελλάθης καί έζωγράφι- 

σες αύτούς γυμνούς ;
—  ’Ό χ ι  μεγαλειότατε, δέν έτρελλάθην, 

άλλά  δεν ήθέλησχ νά σας άπατήσω, καί ιδού 
πώς· είναι άρκετός καιρός άφ’ ότου δέν είδον 
I άλλους, άφ’ ετέρου δέ

Τόσον συχνά άλλάζουσι φορέματα και μόδα.

Ωστε η τέχνη  μ  α —ορει ~ ώ ; -,α τους — αραστησ^

Αοιπον τους δίδει ύφασμα μακράν εως τον πόδα

Ν α  Ινδυθώσιν έκαστο; ό’- ω ς  και &ν θέληση.

(Έ κ  τοΰ Γαλλικοΰ μετάφρασις Α. Γ. Κ.)

Γ ΪΨ 'Γ Ο Τ  Ε Ξ Ο Μ Ο Α Ο Γ Ι1Σ ΙΣ

Γύφτος τις έν Ισ παν ία  ήμέραν τινά υ π ή 
γε νά έξομολογηθή! Έ νώ  δ; έξωμολογεΐτο 
εθεσεν έπιτηοίως τήν χεΐρα έντός τοΰ φορέ
ματος τοΰ πνευματικού του κχί τώ άφήρεσε 
τήν άργυράν ταμβακοθήκην του. Ά φ οΰ 'έλα -  
βε τήν ταμβακοθήκην

—  ΙΊάτερ μου, προσέθηκε, καταγγέλω  
έμαυτόν ώς κλέψαντα μίαν άργυράν ταμβα
κοθήκην.

—  Τότε, τέκνο ν μου, πρέπει βέβαια νά 
τήν άποδώσης.

—  θέλετε  νά τήν λάβετε, πάτερ μου ;
—  Έ γ ώ ,  τέκνον μνυ, βέβαια όχι.
—  io  άληθές είναι, πάτερ μου, ότι προσέ- 

φερα αύτήν είς τόν κύριόν της, ά λ λ ’ αύτός 
δέν ήθέλησε νά τήν λάβη, είπε τότε ό γύ- 
φτος.

—  Τότε, τέκνον μου, άπήντησεν ό πνευ
ματικός, δύνασαι νά τήν έχης μέ ήσυχον 
συνείδησιν.

Ή  Γενναιοδωρία διαρκούσης τής ζωής εί
ναι διάφορος τής Γενναιοδωρίας τής κατά 
τ>,ν ώραν τοΰ θανάτου. Ή  πρώτη προέρχε
ται εξ έλευθεριοτητος καί καλοκάγαθίας, ή 
δευτέρα έξ ύπερηφανείας ή φόβου.



ΑΛΓ1ΘΕΙΑ.Ι ΠΑΡΑΔΕ1ΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑΙ

'Ηλικία

Γέρων ύγειής και f/,ή Ά φ ρ ω ν  είναι τό εύ- 
τυχέστατον ον τό όποιον ζη. Εύρίσκεται έν 
τη έποχή της ζωής εκείνη καθ’ ήν ό ’Ά νθρω 
πος ευφραίνεται έν ταΐς δυνάμεσιν αύτοΰ. Τό
τε ούδέν έχομεν νά κ α τ ω ρ θ ώ σ ω μ ε ν ,  
ώς ό λόγος  λέγει· τότε λαλοΰμεν καθαράν 
τήν άλήθειαν, καί είτε ό επίλοιπος Κόσμος 
μας δίδει τό δικαίωμα είτε όχι, ήμεΐς τόσον 
ολίγον έχομεν νά ζητήσωμεν παρ’ αύτοΰ, 
ώστε δυνάμεθα νά τό λάβωμεν μόνοι μας.—  
Σ τήλ .

’Ολίγοι "Άνθρωποι γινώσκουσι πώ ς νά γη- 
ράσκωσιν.— Ροσεφουκώλδ.

Α δύνατον νά ύπάρξη δυστυχέστερον π λ ά 
σμα Γέροντος, έχοντος διαθέσεις κακάς καί 
μή δυναμένου νά δοκιμάζη ήδονάς μήτε εχον
τος τήν εύαισθησίαν νά προξενη τοιαύτας είς 
άλλους.— Τέμπλε.

Είναι δύσκολον νά γηράσκη τις μετά χά- 
ριτος.— Στάελ.

Έραηχιότης

Δυνάμεθα νά είπωμεν περί τής Έρασμιότη- 
τος, ώς διακεκριμένης άπό τής Ω ραιότα
τος, ότι είναι Συμμετρία τις, ής  άγνοοΰμεν 
τούς κανόνας, καί κεκαλυμμένη Συμμόρφω- 
σις τών χαρακτηριστικών πρός ά λλ η λ α  καί 
πρός τό ύφος τοΰ άτόμου.— Ροσεφουκώλδ.

Σκοποί

Τίνες Σκοποί είναι ταυτοχρόνως καί Χρέη; 
'Η  τελειοποίησις ήμών αύτών, ή εύδαιμονία 
τών άλλω ν.— Κάντιος.

Κενοδοξία

Ό  δοΰλος εχέι ένα μόνον Κύριον, ό Κενό
δοξος έχει τόσους Κυρίους όσων ή σύμπραξις 
συντελεί πρός αυξησιν τής περιουσίας του. 
— Βρουγιέρ.

"Ονειρα αληθώς είναι ή Κενοδοξία, επειδή 
αύτή ή ούσία τής Κενής Δόξης ούδέν άλλο 
είναι ή σκιά ονείρου. Θεωρώ δέ τήν Κενοδο
ξίαν τόσον άερώδους καί έλαφρας ποιότητος 
ώστε μόλις είναι σκιά τής σκιάς.— Σαικσπεΐρος.

’Ανατομία

Είναι καταισχύνη τοΰ Άνθρώπο;* νά άγνοη 
τήν κατασκευήν τοΰ ίοίου του Σώματος , ιδίως

όταν ή γνώσις αΰτη φέρη πρός τό καλόν του 
καί οδηγεί πρός τήν χρήσιν τών ιδίων του 
δυνάμεων.— Μελάγχθων.

Πρόγονοι

"Ο,τι συμβαίνει μέ τήν Α ρ χα ιό τη τα  τοΰτο 
γίνεται καί μέ τούς προγόνους. Τά Έ θνη εί
ναι υπερήφανα διά τήν πρώτην, τά  Ά τ ο μ α  
διά τούς δευτέρους· άλλά  άν ταΰτα,δηλαδή 
τά έθνη καί τά άτομα, ήναι ούτιδανά τότε έ
κεΐνο δι’ δ είναι υπερήφανα έπρεπε νά ήναι ή 
ταπείνωσίς των.— Κόλτων.

Ο Χ Α Ρ Τ Α Ε Τ Ο Σ

« Ά χ  ! δεμένος καί πάλιν είς ύψος 
Τόσον μέγα  ό δύστηνος φθάνω !
Έ τ ’ ολίγον καί θάμην έπάνω 

Είς τό νέφος αύτό τό λευκόν !
Ά ν  δέν είχον αύτά τά σχοινία 
Ποΰ έμπόρουν ; ποΰ τώρα νά ή μ α ι ; 
'Υπέρ πάντα τά νέφη νά κείμαι,

Κ ’ είς τά άστρα αύτά ν’ άναβώ !» 
Τ αΰτ’ έλάλει, τεντόνων τόν σπάγον, 
Α ε τό ς  τις, βοίζων καί τρίζων,
Ό τ ’ ό πνέων βο ρ ρέας είς μεΐζον 

"Υψος έτι έκίνει αύτόν.
Π λήν τοιαΰτα ένώ μωρολογεί 
Αίφνης βλέπει τόν σπάγον κομμένον 
Γύρει, κλίνει, κ’ άντί υψωμένο ν,

'Ως έθάρρει, αύτέν νά ίδη 
Τοΰ άνεμου τόν σύρει τό ρεΰμα,
Τό δέ βάρος του κάτω τόν φέρει 
Είς δασώδη κ’ ακάθαρτα μέρη 

Καί άφίνει τά  κώλα έκεΐ !
Τοΰτο είναι είκών τής καρδίας 
Ήτις,ό 'σον μ’ άγάπην δεμένη 
Είς τάς χεΐρας τοΰ Πλάστου της μένει, 

Μέ άνεμων βιαίας πνοάς 
Άναβαίνει είς έκτακτον ύψος 
Καί τών κόσμων τό θαΰμα Οεαται 
Ά ν ευ  φόβων, χωρίς νά πλανάται 

Είς Α π ά τ η ς  ματαίας Σκιάς.
Π λήν όπόταν ή μαύρη νομίση 
"Οτι μόνη κατέστη μεγάλη 
Τότε, τότε έπέρχεται ζάλη 

Τήν αρπάζει μέ βίαν π ο λ λ ή  ν 
Καί ’ς τά κάτω ταχέω ς τήν σύρει 
Πρός ποικίλα καί άτιμα πάθη 
Κ ’ είς βορβόρου τά άβατα βάθη,

Τέλος έχει φρικώδες κ ’ οικτρόν.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΓΚΟΛΚΟΣ 

Κοινοποιείται όνειρον παράξενον τοΰ Προ
έδρου .-.τής Α μ ερ ικής  Αίγκολνος, τό ό
ποιον ό κύριος Δίκενς διηγήθη είς τήν βασί
λισσαν Βικτωρίαν ότε ήτο ξένος τη ς  έπί μίαν 
ήμέραν είς Βίνδσορ Κάστλ, καί τό όποιον 
ό ίδιος είχε γράψει έντός έπιστολής πρός τόν 
κύριον Φόρστερ. «Τό άπόγευμα τής ήμέρας 
πρός τήν νύκτα τής οποίας έφόνευσαν τόν 
πρόεδρον συνεκροτήθη συμβούλιον υπουργι
κόν τοΰ όποιου προήδρ-,υεν. Ό  Κ. Στάντων, 
όστις ήτο ό αρχιστράτηγος τών έκεΐ συγκεν
τρωμένων δυνάμεων, ήργει ολίγον νά έλθη. 
ΙΙραγματικώ ς περιέμενον αύτόν,καί τήν στ ιγ
μήν καθ’ ήν είσήλθεν, ό πρόεδρος διακόψας 
τήν οποίαν έλεγεν ομιλίαν είπεν, «άς άρχί- 
σωμεν, κύριοι, τήν ύπόθεσιν.» Ό  Κ. Στάν
των παρετήρησε τότε μετ’ έκπλήξεως, ότι 
ό πρόεδρος έκάθητο μετά π ο λ λ ή ς  άξιοπρε- 
•τείας έπί τής έ'δρας του, ένώ πάντοτε συνείθ'- 
ζε νά στηρίζηται διαφοροτρόπως έπ’ αύτ?;ς· 
καί ότι, άντί νά λέγη  ιστορίας, ήτο σοβαρός 
καί ήσυχος καί σχεδόν άλλος άνθρωπος. Ά 
φοΰ ό Κ. Στάντων έξήλθε τοΰ συμβουλίου 
μ.ετά τοΰ Γενικοΰ ’Επιτρόπου είπε πρός αύ
τόν· «Τοΰτο είναι τό άξιολογώτατον συμβού
λιον έξ^όσων άπό πολλώ ν  ήμερών παρευρέ- 
θην ! Ό ποια  έκτακτος μεταβολή τοΰ Κ. Αίγ
κολνος !» Ό  Γενικός ’Επίτροπος άπήντησε. 
«Τοΰτο τό είδομεν πάντες πριν έτι είσέλθη ς. 
"Οτε σ’ έπεριμέναμεν ό Πρόεδρος έχων τόν 
πώ γω να  έπί τοΰ στήθους μάς είπε, «Κύριοι, 
κάτι καθ’ υπερβολήν έκτακτον Οά συμβΧ;, καί 
πολύ ταχέως.» Τότε ό Ε π ίτρ ο π ο ς  παρετή
ρησε, «Κάτι καλόν, κύριε, έλπίζω.» Πρός τό 
όποιον ό Πρόεδρος λίαν σοβαρός άπήντησε. 
«Δέν είξεύρω, δέν οίξεύρω. Ά λ λ ά  Οά συμβη 
καί πολύ  ταχέως.» ’Επειδή δέ όλοι έθαύμα- 
ζον διά τόν τρόπον του ό Επίτροπος ήρώτη- 
σε πάλιν. «Έ λάβετε  καμμίαν είδοποίησιν, 
κύριε, τήν όποιαν εισέτι δέν μας διεκοινώσα- 
τε ;» «“Οχι, άπεκρίθη ό Πρόεδρος, ά λ λ ’ ει- 
δον εν όνειρον. Είναι δέ τώρα ή τρίτη φορά 
καθ’ ήν βλέπω τά όμοιον όνειρον. Πρώτον 
είδον αύτό τήν νύκτα τήν προηγηθεΐσαν τής 
μ ά χη ς  τοΰ Βύλλ-Ρύν, δεύτερον τήν νύκτα 
τή ς  παραμονής άλλ.ης μάχης»  (ήν καί 
ώνόμασε καί κατά τήν όποιαν επίσης ένική- 
θησαν οί Βόρειοι). Τό γένειόν του έκλινε πά
λιν  πρός τό στήθος του καί έμεινε σκαπτικός. 
«Δυνάμεθα νά έρωτήσοψεν τήν φύσιν τοΰ

ονείρου, κύριε ;» Ειπε πάλιν ό ’Επίτροπος. 
« Ω, άπηντησεν ό ΙΙρόεδρος, χωρίς νά ύψώ- 
ση τήν κεφαλήν ή νά κινηθη διόλου, Είμαι 
έντός μεγάλου πλατέω ς καί όρμητικοΰ ποτα 
μού.— Καί είμαι έντός πλοιαρίου— καί κλει- 
δωνίζομαι, καί / .λειδωνίζομαι! Ά λ λ ά  ταΰτα 
δέν είναι ή εργασία μας·» καί ύψώσας τήν 
κεφαλήν καί Ε δ ώ ν τόν Κ. Στάντονα είσερχό- 
μενον, «άς άρχίσωμεν, κύριοι, τήν ύπόθεσιν» 
ειπεν. Ό  Κ. Στάντων καί ό Γενικός επίτρο
πος περιπατοΰντες καί συνομιλοΰντες περί 
τούτου έσυμφώνησαν ότι ήτο πολύ περίεργον 
νά σημειώσωσιν άν Οά συμβη τίποτε. «’Εκεί- 
νήν τήν νύκτα έδολοφονήθη ό Πρόεδρος.»

Σ Π Ο Γ Γ Ο Ι

Οί σπόγγοι είναι ζώα· ήμεΐς μεταχειριζό- 
μεΟα μόνον τούς σκελετούς· ? οργανισμός 
αποτελεΐται απο βλ ε \ oj ο η τινά ούσίαν διακε- 
χυμένην είς όλα ,ων τά μέρη. Τεμάχιον κοι
νού σπόγγου βραζόμενον έντός νιτρικού όξέ- 
ως σχεδόν άναλύεται έντός μικροτάτων τινων 
και λεπτών μερών· «κέντρων» (σ^ούγγου) 
κ αλουμένων, τά  όποΐα έξεταζόμενα διά τοΰ 
μικροσκοπίου τινά φαίνονται ώς άγκυραι, 
άλλα  ώς τοξα καί άλλα  άλλω ς, παρουσιά- 
ζονταμεγάληνποικ ιλ ίανσχημάτω ν. Εύρίσκον- 
ται σπόγγο ι καθόλα άνόμοιοι πρός τούς κοι
νώς μεταχείριζομένους.

Ε Μ Ο \ Ι  Α Κ Α ,Τ Λ Σ Τ Ρ ΙίΠ Τ ΙΚ Α  
Τ Ω Ν  Γ Ε Ω Μ Η Λ Ω Ν

Τά γεώ μ ηλα  (αί π α τ ά τ α ^  έπαπειλοΰνται 
ύπό έχΟροΰ πολύ μάλλον επικινδύνου τή ς 
άσθενείας, ήτις  τοσοΰτον έπέσυρε τήν προσο
χήν τοΰ κοινού, άπό τριάκοντα ήδη έτών. Ό  
εχθρός ουτος είναι έντομον όναμασθέν Κολο- 
ράδον. Ά φ ότου  κατά πρώτον έφάνη είς ά- 
γρούς καλλιεργουμένους, καί έφάνη πρό ο
λίγον; έτών, έπροξένησε μεγάλην  φθοράν καί 
έξηπλώΟη μετά τόσης θαυμαστής τα χύτητος  
καθ’ όλην τήν βόρειον Αμερικήν ώστε υπάρ
χει φόβος μήπως, διαπερασαν τόν ώκεανόν 
φανή καί είς Ευρώπην, Πατρίς τοΰ λοιμοΰ 
τούτου είναι τά Βραχώδη Ό ρ η ,  όπου τρέφε
ται άπό εϊοος άγριων γεωμήλων. Ά μ α  όμως 
κοιναί παταται ήρχισαν νά φυτεύωνται είς 
τούς πρόποδας τών όρέων εκείνων άμέσως 
προσεβλήθησαν ύπό τών εντόμω ν,τά  όποΐα



έκτοτε ήρχισαν νά όδοιπορώσιν πρός άνατο 
λάς  έξαπλούμενα πρός Εεξ^ά χαί αριστερά 
καθόσον προύχώρουν.  Τό 185 9  ειχον φθάσει 
έως 10 0  μίλια δυτικώς της  Ό μ ά χ η ς ,  είς Νε- 
βράσκαν· δύο μετά ταΰτα έτη έφάνησαν είς 
Ίόουαν,  καί τό 18 65  ήρχισαν νά έρημώνωσι 
τήν-Μισσουρήν, διέβησαν τόν ποταμόν Μισ- 
σισίπην καί ήρχισαν νά καταστρέφωσι τάς 
φυτείας τή ς  Τλληνόης .  Έκεΐθεν έξηκολού- 
Οησαν τήν όδόν των μετά τοσαύτης ταχύτη-  
τος ώστε τό 18 7 0  είχον καταλάβει τήν Ί ν -  
διάναν, τό Όχ ιό ν ,  τήν ΙΙενσυλβανείαν, τήν 
Πολιτείαν της  Νέας Ύόρκης καί τήν Μασσα- 
χουσέτην,  έκτελέσαντες ούτω οδοιπορίαν 
1 7 0 0  περίπου μιλίων έντός ένδεκα έτών. Τό 
1871 μέγας  αριθμός τών κανθάρων τούτων 
διεπέρασε τήν λίμνην Έρ ίην  έπί ξηρών πλε 
όντων φύλλων καί άλλων  έλαφρών υλών 
καί έντός ολίγου ήρξαντο τοΰ καταστρεπτι
κού των έ'ργου έν τη χώρα  τη μεταξύ τών 
ποταμών Ά γ .  Κλαίρου καί Νιαγάρα. Ώ ς  
παράδειγμα δέ τής  πολυπλασιάσεως τών 
έντόμων τούτων δυνατόν νά εΐπωμεν ότι γεν- 
νώσι συνήθως τρις τοΰ έτους. Ή  πρώτη γέν
να γίνεται τόν ’Απρίλιον ή τόν Μάϊον, κατά 
τήν ψυχρότητα ή γλυκύτη τα  τοΰ έτους, έν 
μικρώ δέ . δ ιαστήμ απ καιροΰ αί Οήλειαι ένα- 
ποΟέτουσιν έπί τοΰ κάτω μέρους τών φύλλων 
1 0 0 0  περίπου, ώά έκάστη. Είς όλιγότερον δέ 
τή ς  έβδομάδος διάστημα, οί σκώληκες έξέρ- 
χονται  τών ώών, καί, άφοΰ τραφώσιν έπί τών 
φύλλων τών γεομήλων έπί έβδομήκοντα ό- 
λα ς  ήμέρας,  εισέρχονται ύπό τήν γήν,  έξ ής 
μετά δεκαπέντε ήμέρας έξέρχονται μεταμε- 
μσρφωμένοι καί είς τελείαν άνάπτυξιν, αί δέ , 
θήλειαί των άρχίζουσι νά έναποθέτουσιν ώά 
ώς καί πριν. Τά τελευταία γεννήματα μέ- 
νουσιν ύπό τήν γήν καθ’ δλον τόν χε ιμώνα.  
Οί αγροί τών γεω μ ήλ ω ν  άμα προσβληΟώσιν 
άπό τά έντομα ταΰτα ταχέως χάνουσι πάν 
ίχνος  πρασινάδας έν αύτοΐς ή δέ συγκομιδή, 
καταστρέφεται πάσα. Ή λ π ί ζ ε τ ο  πριν ότι οί 
κάνθαροι ούτοι, άφοΰ, ώς έχΟρικός τις στρα
τός ,  ήρήμοονον τήν χώραν ήΟελον διέλθει καί 
άφίσει αύτήν, ά λ λ ’ έγνώσθη ότι άποικίαι άφι- 
νονται ή δέ καταστρεπτική π λ η γ ή  καθίστα
ται μόνιμος. Μεγα ψύ·/ος ή μεγάλη Οερμο- 
της  δέν τάς  βλάπτει  καί μέχρι τοΰ παρόντος 
ούδείς άνεκαλύφΟη τρόπος προς καταστρο
φήν των, έκτος ή διά τή ς  χειρός σύναξις,ήτις 
καί κοπιωδέστατη είναι καί έπικύνδυνος,

καθότι τό αΐμα τών θραυσμένων έντόμων ή 
τών σκωλήκων των προξενεί φούσκα αδας 
έπί τοΰ δέρματος όταν καί όπου έγγίση αύτό, 
καί όταν πέση έπάνω π λ η γ ή ς  παράγει  σοβα- 
ράν φλόγωσιν,  άκολουΟουμένην ύπό πολλών  
καί οδυνηρών πόνων. ( ’Αποθήκη τοΰ Κη- 
πουροΰ). Περί τοΰ έντόμου τούτου γράφει 
ή ’Αμάλθεια τής  παρελθούσης τετάρτης  (10 
’Απριλίου) ότι ποιεί μεγάλην φθοράν έν Ε ύ- 
ρ ώ π  η· εί'Οε ή είδησις νά μή ήναι αληθής.

Α Κ Κ Α

Ή  Γεωγραφική Έ τα ιρ ία τής  Ι τ α λ ί α ς  έλα- 
βεν έσχάτως έξ ’Αλεξανδρείας μέ τήν είδη σι ν 
ότι ό περιηγητής  Μιάνης άπέΟανε καί διάφο
ρα έΟνολογικά άντικείμενα έν οις καί δύο 
νάννους, ούς έζήτει, έκ τών φυλών Ά κ κ α  ή 
Τίκκου Τίκκ καί τούς οποίους ό πολυμαθής 
περιηγητής  είχεν άγοράσει παρά τοΰ β α σ -  
λέως Μουνζοΰ. Τά άτομα ταΰτα,  ών τό έν 
είναι δεκαοκτώ έτών ηλικίας καί έχει τεσσαρά
κοντα δακτύλων άνάστημα, τό δε δεκαέξ έ
τών καί τριάκοντα ένός δακτύλων, λέγει  ό 
Μιάνης ότι άνήκουσιν είς τήν φυλήν τών ύπό 
'Ηροδότου περιγραφομένων νάννων, ούς έ- 
σχάτ ως ό Γερμανός περιηγητής  Σβάϊνφουρτ 
άνεκάλυψε καί έν έκτάσει περιέγραψεν. Έ 
χουσι δέ οί παράξενοι έκεΐνοι άνθρωποι κοι
λίαν μέν μεγάλην  μέλη πο7.ύ λεπτά,  τά γ ό 
νατα συγκρουόμενα καί σφαιρικά μέ προγνά
θους κρανία· μέλη μακρά, χρώμ α χαλκοΰ,  
καί τρ ίχας  ουλας.

Ο Ρ Τ Ζ I Ο Ν

Ό  έν ’Ινδική λιμός είναι ήδη τόσον γ ν ω 
στός ώστε ολίγοι δέν αισθάνονται συμπάΟειάν 
τινα πρός τούς δυστυχείς κατοίκους τής  χ ώ 
ρας έκεινης, ήτις,  καίτοι ουσα ή εύφορωτάτη 
χώρα τής ύφηλίου, πάσχει  όμως άπό συχνάς 
καί ούτως είπεΐν περιοδικάς πείνας. Ή  μά- 
στιξ τοΰ λιμοΰ, ήν καί ένταΰΟα ήρχισάν τι >ες 
νά φοβοΰνται, έρχεται ώς έπί τό πλεΐστον έκ 
θείας οργής,  καθότι τό νά κλείση ό ούρανός 
ή νά έπέλΟωσι νέφη καταστρεπτικών ζωΰφί- 
ων δέν έξαρταται άμέσως έκ τοΰ άνθρώπου· 
ή απρονοησία δμως αυξάνει τά. δεινά τοΰ κα
κού ή καί έπιφέρει αύτό καθώς καί ή πρόνοια 
έλαττώνει τήν όρμήν τής μάστιγος  ή καί 
παραμερίζει αύτήν. Τοιαύτην τινά πρόνοιαν

έλαβε καί ή έν ’Ινδική κυβέρνησις, έξ ού έλ- 
πίζεται ότι πολλώ ν  έκατομμυρίων άνθρώπων 
ή ζωή θέλει λυτρωΟή άπό οδυνηρόν θάνα
τον.

Οί κάτοικοι τής  ’Ινδικής ζώσιν ώς έπί τό 
πλεΐστον μέ όρύζιον, δταν δέ ή έσοδία τοΰ ό
ρυζίου άποτύχη τότε καί h λ ιμός  είναι άφευ
κτος.  Τοΰτο συνέβη τό 1865  οτε έν καί ήμι- 
συ έκατομμύριον άνΟρώπο^ν άπέΟανον άπό έλ- 
λειψιν τροφής.  Τό 18 7 0  τόσον τρομερός ήτο 
ό λ ιμός  ώστε δέκα εκατομμύρια άνθρώπων 
άπωλέσΟησαν έξ αΰτοΰ. 'Ομοιος μέ τοΰτον Οά 
ήτο καί ό παρών άν δέν έλαμβάνετο κατ ’ αύ
τοΰ τόσον σύντονος πρόνοια. Εν τοΐς έξής 
λέγομέν τινα περί όρυζίου έρανιζόμενοι αντά 
έκ Αονδινιαίου περιοδικοΰ.

’Εκ χρόνων άμνημονεύτων τό όρύζιον εί
ναι ή κυριωτάτη τροφή τοΰ ένός τρίτου τών 
άνθρώπων. Έ ν  ’Ινδική τά δύο τρίτα τών κα
τοίκων ζώσιν έκ τών έσοδιών τοΰ όρυζίου άν 
δέ αύται άποτύχωσι τότε τά δεινά είναι άφευ
κτα. Ιίαίτοι δέ τό τρόφιμον τοΰτο καλλιερ
γείται  είς τάς πλείστας τροπικάς καί πολ λ ά ς  
εύκράτους χώρας,  σπανίως άκούομεν λιμούς 
προερχομένους έξ ε λλε ίψ ε ις  όρυζίου, έκτος 
έν ’Ινδική καί πρό πάντων είς τάς  βορειοανα
τολικός  αύτής έπαρχίας.  Τοΰτο δέ διά δύο 
αιτίας. Είς ούδέν άλλο μέρος οί άνθρωποι 
δέν τρέφονται  τόσον άποκλειστικώς μέ όρύ
ζιον καί είς ούδέν άλλο μέρος αί έσοδίαι τοΰ 
όρυζίου δέν έξαρτώνται τόσον καθ’ όλοκ)νηρί- 
αν άπό τά ς  βροχάς.  Οί Σΐναι καταβάλλουσι 
π ο λ λ ά ς  αροντίδας διά τήν καλλιέργειαν αύ
τοΰ καί έν αύτή δέ τή Κεϋλάνη κατά τάς 
άρχαίας  ήμέρας είχεν έπίσης έφαρμοσΟή κα
λόν σύστημα τεχνητής  άρδείσεως. ’Εν ’Αμε
ρική, όπου φύεται άριστον όρύζιον καί δπου 
ποτέ  δέν ύπάρχει έλλειψις βρο-/ών οί γεωργοί 
ούδέποτε έμπιστεύονται είς μόνα τά νέφη. Γό 
όρύζιον έχει τήν ιδιότητα νά φύηται έκεΐ δπου 
άλλα  ο'παρτά δέν γίνονται,  άλλά  τότε άπαι- 
τεΐ  π ο λ λ ά ς  φροντίδας.

Τό όρύζιον τής  έν ’Αμερική Καρολίνας εί
ναι τό πρώτον  κατά τήν ποιότητα,  αί δέ κυ- 
ριώτεραι γαΐαι  όπου καλλιεργείταιέκτείνονται 
κατά μήκος  τών ποταμών τή ς  Γεωργίας καί 
τή ς  Νοτείου Καρολίνας,  ακριβώς ύπεράνω 
τών αλμυρών ύδάτων, ά λ λ ’ ύποκείμεναι είς 
κίνδυνον άκαίρων πλημμυρών.  Είς τάς  γ ο 
νίμους τα ύτας  γαίας τό όρύζιον ευρίσκει τά 
δύο αΰτοΰ άπαραίτητα,  ήτοι θερμότητα καί

ύγρασίαν, ΟΕ άγροί προφυλλάττονται  μέ 
προχώ ματα  άπό διώρυγας,  τών όιτοίων τό 
ύδωρ άφινεται είς αύτούς διά πυλών. Ό  σπό
ρος σπείρεται κατά σειράς, ούχί ριπτόμενος 
άλλά  μετά προσοχ/,ς ουτευόμενος είς τό βά
θος αύλάκων, άπεχουσών ένα καί ήμισυ πό- 
οα άλλήλων .  ’Αμέσως άφοΰ σπαρή ό σπόρος 
τό ύδωρ άφίνεται ό δέ άγρός  μένει π λ η μ μ υ 
ρισμένος έπί π ο λ λ ά ς  ήμέρας,  καθ’ άς τό όρύ
ζιον φουσκόνει καί αρχίζει νά βλαστάνη. Μετά 
τινας εβδομάδας τά λεπτά  πράσινα φύλλα έ
χουσι τριών ή τεσσάρων δακτύλων ύψος καί 
τότε οί άγροί πάλιν  πλημμυροΰνται καί άφί- 
νονται ύπό τό ύδωρ δύο εως τρεΐς εβδομάδας, 
ϊ οΰτο γίνεται κατα τόν ’Απρίλιον οπότε ή 
βλαστική δύναμις τής  γ ή ς  είναι μεγάλη,  τό 
οέ δεύτερον πλημμύρισμα καταστρέφει τά 
άλλα  χόρτα,  τά  ήττον υδρόβια, έξ ών βρύ- 
Οουσιν ο.ί αύλακες τών άγρών.  Άφοΰ  τό κα
τά τ),ν άνοιξιν πλημμύρισμα άπορροφηΟή, τά 
σπαρτά μετά π ρ ο σ :χή ς  φυλλάττονται  καί 
καθαρίζονται άπό τά άλλα  χόρτα  έπί άρκε- 
τούς μήνας.  Τόν ’Ιούλιον οί άγροί πλημμυ-  
ροΰνται καί έκ τρίτου· Τό δέ ύδωρ μένει έν 
αύτοΐς έωσοΰ ώριμάση τό όρύζιον. Θερίζεται 
οέ έν Αμερική τόν Αύγουστον καί Σεπτέμ
βριον έν δέ τή ’Ινδική καί τή Σινική γίνονται 
δύο θερισμοί τό έτος.

’Εξ όλων τών μερών τής  Αμερ ικής  ή Νό- 
τειος Καρολίνα παράγει  τό περισσότερον ό
ρύζιον. Μετ’ αύτήν έρχεται ή Γεωργία καί έ
πειτα ή Βόρειος Καρολίνακαίή Αυυϊζιάνα. Τό 
δέλτα τοΰ Μισσισίπη είναι Οαυμάσιον πρός 
παραγω γήν  τοΰ τροφίμου τούτου, τό όποιον 
έπιτυχώς καλλιεργείται είς πάσας τά θερμάς 
Πολιτείας τής, βορείου Αμερικής .  Τ0 1840  
αί Ήνωμέναι  Ιίολιτεΐαι παρήξαν 8 0 , 8 4 1 ,4 2 2  
λίτρας όρυζίου τό δέ185 0,  2 1 5 , 3 1 3 ,4 9 7 ,  έξ 
ών 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0  παρήξε μόνη ή Νότειος Κα
ρολίνα. Ά π ό  τοΰ εμφυλίου πολέμου όμως ή 
παρ αγω γή  πολύ ήλαττώΟη.

Έ ν  Ίν. ' ική αί έπαρχίαι,  ε’ς άς τόσον ή 
συγκομιδή ύπόκειται είς καταστροφήν, κα- 
τοικοΰνται ύπό 2 4 ,0 0 0 ,0 0 0  άνθρώπων οιτι- 
νες χρειάζονται 2 0 ,0 0 0  τόνους όρυζίου καθ’ 
έκάστην. Είς μέρη τινά τά ή μ ε ρ ο μ ί σ 01 α τών 
χωρικών πληρώνονται μέ όρύζιον. Έ / .α στο ς  
’.ίνδός τρώγε; δύο λίτρας όρυζίου τήν ήμέ
ραν. Νέος τις συγγραφεύς λέγει  ότι ή Βεγ
γάλη  μόνη καταναλίσκει 5 , 5 0 0 ,0 0 0  τόνος 
όρυζίου τό έτος. ,



ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

Τίς,  σ^ρέφων μετά τίνος προσοχής  τούς 
οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν έν καιρώ εύδει- 
ας νυκτός,  δέν καταλαμβάνεται  υπο θαυμα
σμού διά τό άφατον μεγαλεΐον τοϋ ουράνιου 
Οόλου, Θεωρών αύτό καταστόλιστον ύπό τό
σων φωτεινών όντων ; Βεβαίως έν τη όψει 
τοϋ άστερόεντος ούρανοΰ υπάρχει ελκτική τις 
δύναμις ήτ ις άπ’ άρχής ηλκυσε τούς άν- 
Ορώπους νά τόν παρατηρώσιν.  Έ κ  τής  πα- 
ρατηρήσεως δε ταύτης  πολλοί  έξωκειώθησαν 
μέ τήν φαινομένην τών άστρων κίνησιν, 
καϊ ούτως ήρχισεν ή άστρονομια. Είναι ά- 
ναντήρητον ότι έν άρχή αί παρατηρήσεις δέν 
ήδύναντο νά ηναι άκριβεΐς καί διά τοΰτο καϊ 
αί γνώσεις ησαν συγκεχυμέναι,  καθ’ όσον ό
μως παρήρχετο ό καιρός νεα προσετιΟετο Ο
λη εϊς τήν παλαιάν καϊ ούτω βαθμηδόν έμορ- 
φώΟη ή άστρονομική έπιστήμη. Άπ αντήσαν-  
τες ολίγα τινά περί τών άστρονομικών γ ν ώ 
σεων παρά τοΐς άρχαίοις έθνεσιν έν άξιολόγω 
συγγράμματι  γαλλιστ ί  γεγραμμένω ύπό τοΰ 
Κ. Μ. Ρ. Ραμβοσόνος καί φέροντι τό ονομα 
«'Ιστορία τών άστρων,» μεταφερομεν ένταΰ- 
θα άρχίζοντες άπό τούς

Ι Ν Δ Ο Υ Σ  
Ή  Ινδική,  ή πρωϊμώτατα πολιτισΟεΐσα, 

ώς λέγεται ,  μερίς αΰτη τοΰ παλαιοΰ κόσμου, 
παρέχει,  ύπό έπιστημονικήν έποψιν, ύλην πο
λύ ένδιαφέρουσαν εις τόν Οέλοντα νά σπουδά- 
ση είδικώς τήν κατ’ αύτήν άστρονομίαν. Καί 
τόι δέ ολίγα γινώσκομεν περί τή ς  τών ’Ινδών 
άστρονομίας, ούδείς άμφιβάλλει ότι τό έθνος 
τοΰτο πο?^ύ προωδευσεν εις ταυτην την επι
στήμην,  καλλιεργηθεΐσαν ιδίως ύπό τών φυ
λάκων τών ιερών του. Ό  Κασσινής,ό Βάϊλος,  
ό Πλαίφαιρος πιστεύουσιν ότι αί παρατηρή
σεις άς μας άφήκαν έγένοντο πλέον τών 
τριών χιλιάδων έτών πρό Χριστοΰ. Καιτοι 
δέ ή χρονολογία  αύτη δέν φαίνεται παραδε
κτή είς πολλούς  μεγάλους  επιστήμονας, γε 
νικώς παρά πάντων όμολογεΐται ότι τά  βι
βλία, άτινα μας  γνωστοποιοΰσι τάς  παρα
τηρήσεις ταύτας  είναι άρχαιότατα. 'Ο θερμό
τερος άντ ίπαλος τών ’Ινδικών τούτων αξιω- 
σεων ομολογεί  ότι ή εις εικοσιεπτά σεληνια
κούς σταθμούς διαιρεσις τής  εκλειπτικής 
πρέπει νά έγένετο τό 1 4 4 2  π. X. η δε διαίρε- 
σις αΰτη ύποΟέτει μέγαν αριθμόν προγενεστέ
ρων παρατηρήσεων. Ο έν ταΐς Βεόαις περιε-

χόμενος άστρονομικός νόμος,  ό πρός  τακτο- 
ποίησιν τοΰ ημερολογίου,άναγκαιως άνερχεται 
είς τήν αύτήν μέ τάς Βέδας, έποχήν ήτοι τόν 
δέκατον τέταρτον πρό Χριστοΰ αιώνα· ό δέ 
Παρασάρας,  ό πρώτος γνωστός Ινδός συγ
γραφεύς όστις έγραψε περι άστρονομίας, πι
θανώς έζη κατά τήν αδτήν έποχήν.

Εΐναι δέ θαυμαστόν πώ ς οι ’Ινδοί, οίτινες 
γενικώς είχον προχωρήσει είς τάς  έπιστη- 
μας,  ήγνόουν τόσον τήν ύδρόγειον μας  σφαί
ραν. Κ α τ ’ αύτούς τό δρος Μεροΰ εύρίσκεται 
είς τό κέντρον τοΰ κοσμου. Είναι οε κατ  αυ
τούς τό Μεροΰ όρος κωνικόν, τοΰ οποίου τά 
πλευρά άποτελοΰνται έκ πολυτίμων λίθων, 
έπί δέ τής  κορυφής του εύρίσκεται ο επίγειος 
παράδεισος. Ή  παράδοξος αύτη ιδέα ίσως 
έγεννήθη είς τούς Βραχμάνας^ έκ τών μεγα 
λοπρεπών όρέων τών εύρισκομενων εις τά  βο 
ρεια όρια τ ή ς ’Ινδικής. Ε ντούτ ο ις  τό Μεροΰ 
δέν εύρίσκεται είς τ ά ' Ιμαλάϊα,  καί μόνον έν 
τή Φαντασία τών ’Ινδών μυθολογων ύπαρ- 
χέι. ΙΙερικυκλοΰται δέ ύπό επτά ζωνών ομο
κέντρων έκ γ ή ς  κατο'κησίμου, χωριζομένων 
άπ’ άλλήλων ύπό επτά θαλασσών. Ή  κεν
τρική ζώνη περιέχει τήν Ινδικήν, ήτ ίς περ ι̂- 
κυκλοΰνται ύπό άλμηρας θαλάσσης.  Αι εξ 
άλλαι  ζώναι χωρίζονται  άπ’ ά λλήλω ν  διά 
θαλασσών έκ γάλακτος ,  οίνου, χυμοΰ ζακχα-  
ροκαλάμου κτλ.  Ιίαρά τάς  μεγαλας  ομως 
ταύτας  άποπλανήσεις απαντώνται  ε'ς τά  ά- 
στρονομικά τών ’Ινδών συγγραμματα ,  δείγ
ματα άληθώς εκτάκτου έπιστήμης.

Α Τ Σ I Ν

Ή  χώρα τών Ά τ σ ί ν  κατέχει τό βορειοδυ
τικόν μέρος τή ς  νήσου Σουμάτρας.  Ε χ α  δέ 
έπιφάνειαν 80 0 περίπου τετραγωνικών γε ω
γραφικών μιλίων και <ζ , 0 0 0 ,0 0 0  κατοιχων, 
άνηκόντων είς τήν Μαλαίαν φυλήν. Οί ’Α- 
τσιναΐοι είναι ύψηλοϊ,  εύρωστοι, και χαρακτή- 
ρος βίαιου, καίτοι διανοητικώς φαίνονται πο
λύ μάλλον άνεπτυγμένοι καί εφευρετικοί άπό 
πολλ ού ς  άλλους  κατοίκους τής  Σουμάτρας.  
Θρησκείαν πρεαβεύουσιν κυρίως τήν Μωαμε
θανικήν. Ή  πρωτεύουσά των άριθμεΐ 86 0 0  οι
κίας καί 36000  κατοίκων ή δέ χώρα των γε 
νικώς είναι ορεινή ά λ λ ’ είς άκρον εύφορος. 
Πεπέριον, καφές, βαμβάκιον, καπνός χαί λ α 
χανικά φύονται έλευθέρως καί άφΟονώτατα. 
Χρυσός δέ καί λίθοι πολύτιμοι απαντώνται 
είς ποσότητας  μεγάλας.


