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πίτοι δ βασιλεύς Αιχολίχος  μετά χαρας  
^ g x a t  ενδιαφέροντος ήρχισε νά άναγινώσκη 

καινά γράφ'/ι τήν πρό μικρού ές-ερημένην γ ρ α μ 
μάτων γ λ ω σ σ ά -·· του,  καί τοι διέταξε κατά- 
παυσιν άπό πάσης έργασίας τήν κυριαχήν η 
μέραν καί ΙΟεσε ποινήν εις τόν παραβάτην τής  
δ ιαταγής  του τα ύτης ,  ώς έκ τοΰ χαρακτήρός  
του όμως ητο μέγα εμπόδιο ν εις τήν έξά- 
πλωσιν τοΰ Ευαγγελίου.  Ι Ιλήν  συνέβη δύο 
ετη πριν τοΰ ήρωϊκοΰ τή ς  Καπιολάνης  έργου, 
ήτοι  τόν Νοέμβριον τοΰ 1 8 2 3 ,  νά πλεύση 

. μετά πέντε άκολούθων του Ιθαγενών είς ’Α γ 
γ λ ία ν ,  διά νά έπισκεφθή τήν χώραν  έκείνην, 
ό δέ άντιβασιλεύς και ή κυβέρνησις των νη
σιών επραξαν ο,τι ήδυνήθησαν όπως προοδεύ- 
ση ή διάδοσις τή ς  άληθείας.  Ό  βασιλεύς εν
τούτοις φθάσας είς ’Α γ γ λ ία ν ,  πριν δυνηΟή ;ά 
παρουσιασθή ενώπιον τοΰ τότε βασιλεύοντος 
Γεωργίου τοΰ Δ'., άσθενήσας έν ΑονΒίνω,άπέ- 
Οανεν. ΟΕ ακόλουθοί του μετά τοΰτο γενόμε- 
νοι δεκτοί ένώπιον τής  αύτοΰ βρετανικής με- 
γαλειότητος ,  καί λαβόντες συμβουλήν νά σέ- 
βωνται τούς ιεραποστόλους,  νά κανονίζωσι 
μ,όνοι των τά π ρ ά γ μ α τ ά  των καί νά μή έλπι- 
ζωσι προστασίαν άπό τήν ’Α γ γ λ ία ν ,  έκτός 
άν ξένη τις δύναμις προσδάλη αύτούς,  έπ έ
στρεψαν είς τήν πατρίδα των,  φεροντες μεΟ 
εαυτών καί τοΰ βασιλέως των τό σώμα. Ό 
ταν τά νεκρόν τοΰ βασιλέως σώμα έφέρθη 
είς τάς  πατ ρώας  νήσους, τότε άνηγορεύΟη 
νέος βασιλεύς ό υΕός του,  ών μόλις εννέα έ
τών τήν ηλικίαν,  τάς  δέ ήνίας τοΰ κράτους 
έλαβεν ή μήτηρ αύτοΰ, ώς επίτροπος τοΰ 
ανηλίκου υίοΰ της ,  δνομαζομένη ίνρ^ουμα- 
νοΰ, γυνή χριστιανή,  προσλαβοΰσα καί ώς 
πρωθυπουργόν της άρχ ηγόν  μάλλο ν  αύτής 
είς τόν χριστιανισμόν προκεχωρημένον.

Κατά τά άκόλουθα έτη καί μάλ ιστα  τό 
■ί 82 5  πολλοί  άρχηγ υί  καί πλήθος  λαοΰ έπε- 
στράφησαν έκ τής  βδελυρας είδωλολατρειας 
είς τήν ελευθερίαν τών τέκνων τοΰ Θεοϋ, νεαι 
έκκλησίαι έκτίσθησαν, αΕ νήσοι ήρευνήθησαν 
καί έγνώσθησαν, καί τόσα καλά  έγένοντο.  
ώστε άπαιτοΰσι τόμους ολοκλήρους οιά νά
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γραφώσι· πλήν  δέν έγένοντο μόνον καλά· ό 
λεγόμενος  πολιτ ισμός ,  ό αισχρός πολιτ ισμός  
τή ς  δύσεως δπου έγγίσει άδύνατον νά μή ά- 
φίση τά μολύσμ ατα του.

Εΐναι τοΐς πασι φανερόν δτι οΕ κακοί άν
θρωποι δταν άνθίστανται είς τήν έξάπλω- 
σιν τοΰ Εύαγγελίου έχουσι τούς λ ό γο υ ς  των.  
Δέν δύνανται νά ύποφέρωσι τήν καταδίκην 
τών αισχρών καί άδικων των κερδών, καί τήν 
άπώλειαν αύτών. Ό  χριστιανισμός λοιπόν 
είσαχΟείς είς τάς  άπω τάτας  έκείνας νήσους 
τών Σανδουίχων,  ή ρ χ υ ε  νά έγείρη φραγμούς 
είς π ο λ λ ά  άνομα κέρδη καί νά κωλύη π ο λ λ ά  
πάθη αισχρά. Οί ναΰται δσοι κατέπλεον εις 
τάςνήσους  έκείνας, οΕ έμποροι,  κϋλ έν ί λόγο) 
πάντες οΕ ξένοι, έδεώρσυν τούς άθλιους ιθα
γενείς ώς άπλοΰν των κυνήγιον,  καί έπρατ- 
τον τά αίσχιστα πρός τόν λαόν καί τήν κυ- 
βέρνησίν του, ούδόλως εμποδιζόμενοι ύπό τοΰ 
φόβου μή αΕ πράζεις των αύται άκουσθώσιν 
έν Εύαώπτ;καί έν Άμερικ*?,. Ό , τ ι  δμως ή διά- 
δοσίς τών ειδήσεων δέν κατώρθωνε,  τοΰτο 
παρήγεν ή έξάπλωσις τών φώτων, ύπαγορεύ- 
ουσα νόμους κατά τή ς  διαφθορας τών ήθών. 
Ώ ς  έκ τούτου τόσον οί άνθρωποι εκείνοι ηρε- 
θίαθησαν ώστε ήρχισαν νά άντιτάσσωσ. βίαν 
κατά τής  προόδου.

Τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1 8 2 5  ’Α γ γ λ ικ ό ν  τι 
πλοΐον , έκ τών αλιευτικών τής  φαλαίνης ,  Δα
νιήλ όνομαζόμενον, ήγκυροβόλησεν είς Αα- 
y a -'νην, τήν πρωτεύουσαν τή ς  νήσου Μαούης.  
Ό  πλο ίαρχος  έμαθεν δτι ή κυβέρνησις τοΰ 
τόπου είχε διατάξει νά μή μεταβαίνωσιν είς 
τά πλοΐα γυναίκες,  ώς  κατά τάς προηγούμε
νος ημέρας τής  ε ίδωλολατρειας έγινετο. TcO- 
το δέν ήρεσκεν είς τούς ξένους ναύτας καί 
ήρχισαν νά όργίζωνται  κατά τών προκα- 
λεσάντων τόν νέον νόμον. Ό  πλο ίαρχος  τό
τε παρεκίνησε τούς ναύτας  του νά μεταβώσιν 
είς τήν ξηράν καί νά άπαιτήσωσιν άπό τόν 
έκεΐ σταθμευοντα ιεραπόστολον τήν κατάρ- 
γησιν τοΰ νόμου. Ό  ιεραπόστολος κατελή.  
φθη έντός τής  οικίας του, ήπ ε ιλ ή θη ,άλλ’ ά
πήντησεν δτι αύτός δέν έκαμε τόν νόμ,ον έ-
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λεΐνον χαί ότι μονον άν έλεγεν είς τούς αρχ η
γο ύ ς  καί εϊς τόν λαόν της  νήσου δτι ούτος 
ητο έναντίος εϊς τόν νόμον τοΰ θεοΰ ε υ π ο 
ρούν νά τόν άνακαλέσωσι,  τό όποιον αυτός 
οέν ήδύνατο νά πράξη.  Τότε οί ναΰται άνε- 
χ ω ρ η σ α ν  ά λ λ ά  μετ'  όλίγον  έπανήλθον καί 
ωρμησαν είς την οικίαν ώς λυοσώντες.  Είς 
ές αυτών, ενώπιον τών τέκνων καί τη ς  άσθε- 
νους συζύγου  τοΰ ιεραποστόλου,ήπείλει  πρώ
τον την περιουσίαν καί έπειτα τήν ζωήν του 
καί δλης  τη ς  οίκογενείας του. Ό  ιεραπόστο
λος  απηντησεν ότι την ζωην του τήν εϊχεν ά- 
ποφασισμένην,  έλθών νά διδάξη τούς είόωλο- 
λάτρ ας ,  καί επομένως ήτο έτοιμος νά άπο- 
Οάνη· χαί ή ασθενής μέν ά λ λ ά  γενναία σύζυ
γ ό ς  του είπεν : «είμαι έτοιμη νά συμμερισθώ 
την τύ χην  τοΰ συζύγου μου καί ούδόλως συγ- 
κατατίθεμαι νά ζήοω ύπό τούς δρους τούς ό
ποιους προτείνετε.» Οί ναΰται σκεοθέντες 
καλλ ίτ ϊρον  ά· χώ ρ η σ α ν  ά λ λ ’ οί ιθαγενείς 
τήν νύχτα έχ:ίνην ήλθον νά φυλάξωσι τόν δι
δάσκαλόν των καί τήν οικίαν του. Ό  άνθρω
πος  εκείνος ήτο έκεΐ διά τό καλόν των· έστά- 
Οη γενναίος καί ακλόνητος  ύπερασπιστής 
των και αύτοί ήλθον νά ύπερασπίσωσι τήν 
ςωήν αύτοΰ. Τήν έπομένην ημέραν ό ιεραπό
στολος  έγραψεν είς τόν πλοίαρχον,  δστις ά- 
πηντησεν δτι οι άνθρωποί του >;σαν είς τήν 
ςηράν καί δτι δέν θά έπιστρέψωσιν άν δέν 
κατορθώσωσι τόν σκοπόν των.  Τήν άλλην 
πρωίαν λέμβος έξήλΟε τοΰ πλοίου φέρουσα 
μελάνην σημαίαν,  καί δι’ αύτής άπεβιβάσθη- 
σαν εϊς τήν ξηράν είκοσι περίπου ναΰται ώ- 
πλισμενοι* ουτοι πορευθέντες π^οσέβαλον τήν 
οικίαν τοΰ ιεραποστόλου, τόν όποιον καλώς 
καί άποτελεσματικώς ύπερήσπισαν οί ε γ χ ώ 
ριοι. Τήν φοράν ταύτην ή άρετή έθριάμβευσε 
κατά τη ς  κακ'ας,  τό δέ πλοΐον  άνεχώρησε
χω ρ ίς  οί επ’ αύτοΰ νά έκτελέσωσι τό ποθού- 
μενον.

Ι ίλ ήν  μετά τρεις μήνας,  τόν ’Ιανουάριον 
του i 826  τό ’Αμερικανικόν πλοΐον «Λελα>ίν» 
ήγκυροβόλησεν είς τόν κόλπον τή ς  Όνολο υ-  
Λοΰς, τή ς  πρωτευούσης τών Ιανδουχικών 
νήσων καί έπί τέσσαρας μήνας,  έβίαζε' τήν 
ηθικότητα τοΰ λαοΰ. Είναι θλιβερόν, κινεΐ 
„ην αγανακτησιν ή διήγησις τών συμβάντων, 

καΟ ά ό δ ιηκητής τοΰ πλοίου εκείνου ού μό
νον τήν κατάργησιν  τοΰ νόμου, ήν καί ό Ά γ 
γ λ ο ς  πλο ίαρχος  έζήτησεν ά λ λ ά  καί ά λ λ α ς  έ- 
ποίησε προτάσεις,  είς άς ουδεμία κυβέρνησις,

σεβόμενη εαυτήν,δύναταΐνά συγχατατεθή,ε ίμή 
οια της  βίας. Οποίον ήτο τό άποτέλεσμά τής  
ριας^ταυτης έπι τή ς  διανοίας π ο λλώ ν ,  δέν εί
ναι ούσκολον νά μαντεύσωμεν.  Ά ν δ ρ ε ς  τοΰ 
αυτού έθνους, το όποιον επεμψε διδασκάλους 
να οιοαςωσιν εις τούς νησιώτας τόν Χριστια
νισμόν γ ίνονται  ένοχοι κακουργήματος  τοι- 
ουτου . Ο διοικητής τοΰ πλοίου ήπείλησεν 
οτι θα τουφεχιση τόν ιεραπόστολον Β ίγ γαμον  
α ν ε τ ο λ μ α  να παρουσιασθη ώς διερμηνεύς είς 
τας  μετα τών α ρχηγώ ν  διαπραγματεύσεις 
του Την Κυριακήν 1 4 ( 2 6  Φεβρουάριου, έ- 
πειόη η στέγη τή ς  έκκλησίας είχε καταπέσει,  
τρεις χιλιάδες λαοΰ ειχον συναθροισθή νά λα- 
τρευσωσι τόν θεόν είς τό ύπαιθρον. Ό π ο ια  άν- 
T σις προς το μελανόν έκεΐνο, τό τοσαύτην 
εμπερικλεΐον άνηθικότητα πλοΐον,  τό όποιον 
εολεπεν ίσως ή εύγενής έκείνη συναξ(ς,  ενώ 
υμνεί και προσηύχετο καί ήχουε τόν λόγον  
«εου,  του J ρισαγίου. Τήν νύκτα τής  αύτής  
ημέρας,  ο Κ. Β ίγ γ α μ ο ς  μετέβη νά έπισκεφθή 
τον πρωθυπουργόν άσθενοΰντα. Έ ξ  ή έπτά 
νανται,  είσελθόντες, ήπείλουν τόν ύπ ϊυ ογόν  
οτι θα κρημνίσωσι τήν οικίαν του, άν δέν πα-  
ραχωρήση τό ζήτη μά  των. Ούτοι, πριν έκ- 
οληθωσι τή ς  οικίας, έθραυσαν δλα τά παρά- 

υρα. νύκτα έκείνην ό R, Β ίγ γ α μ ο ς  και
/) οικογένεια του ώς έκ θαύματος έσώθησαν 
απο βίαιο ν θάνατον. Οί νησιώται έσπευσαν 
ε·ς υπερασπισίν των καί Οά έφόνευον τούς ναύ- 
τας πάντας  άν δέν έδεικνυοντο είς άκρον ανε
κτικοί ύπό τήν οδηγίαν τών άρχηγώ ν  των.

διοικητης τοΰ πλοίου είπε τότε είς τούς 
“ Ρ α γ ο ύ ς  δτι οέν θά άναχωρήση τής  νήσου 
ά ^  ό νομος οέν άκυρωθη. Οί άρχηγοί  άφοΰ 
επι επτα ολοκλήρους  έβδομάδας άντέστησαν 
ιελος οιά νά σώσωσι τήν ζωήν τών ιεραπο- 
-> .όλων, ως μετα ταΰτα εΐπον, άνευ τής  συγ- 
καταθέσεως τούτων, συνεφώνησαν μετά τοΰ 
^Αμερικανού διοικητοΰ νά κλείσωσι τούς οφ
θαλμούς άν ό νόμος παραβιασθη καί ούτε 
νά ίοωσι ούτε νά ζητήσωσι τούς παραβάτας.  
Ούτω οέ εσπέραν -ιινά είς τό σκότος τά π ρ ώ 
τον^ άκάτιον διήρχετο τόν λιμένα τ ή ς  Όνο-  
λουλοΰ,  χ J  ό πολιτ ισμός τών Η ν ω μ έ ν ω ν  
Πολιτειών τ ή ς  ’Αμερικής ήτο ν ικητής  ! «Πώς  
οι ισχυροί έπεσον !» Ούχί έν νήσω ή έν ήπεί- 
ρω^ όπου τό φώς τοΰ Ευαγγελίου δέν είχε 
φθάσει, Γνα μή αί  ̂θυγατέρες τή ς  ε ίδωλολα- 
τρείας χαιρωσιν,  ίνα μή αί κόραι τών κατοι* 

ί κίών τής  -κ λ η ρ ό τ η τ ο ς  Οριαμβεύσωσιν. Ό ρο ι

τή ς  Ό α χ ο ΰ ς , α ς  μή πέση έφ’ύμας δρόσος,ού
τε βροχή άς μή πέση έφ’ υμάς,  δτι αύτοΰ ή ά- 
σπίςτοΰ ίσχυροΰέρρίφθη άνάνδρως,— ή άοπίς 
τοΰ πολιτ ισμού— ώς εί μή είχε χρισθή μέ τό 
έλαιον τοΰ Χριστοΰ. Π ώ ς  οί ισχυροί έ’πεσον, 
Χ7.ί πώ ς έχάθηοαν τά δπλα τοΰ ίεροΰ τούτου 
πολέ7.ου !ν

Τό κακόν δέν περιωρίσθη είς τό μέγα  το ΰ 
το κακούργημα καί τήν αίσχράν τών Α μ ε 
ρικανών δ ιαγωγήν.  Οί ανήθικοι ξένοι, οί δι«- 
μένοντες είς τάς  νήσους, ένεθαορύνΟησαν είς 
τάς  κατά τών διδασκάλων προσβολάς των· 
οί δε καλώ ς διατεθειμένοι έσίώπων σιο^πήν 
δειλήν. Προσπάθειαι κατεβλήθησκν δπο)ς χα· 
ταδικασθώσιν οι ιεραπόστολοι καί θανατωθώ- 
σι. Κατά δύο ακόλουθα ετη ύπέρ τά εκατόν 
πλο ία  έπεσκέφθησαντήν Ό νολο υλ οΰν,  φέρον- 
τα  ύπέρ τούς δ 'σχ ιλίους ναύτας.  Παν είδος 
ψεύδους καί χαταχρήσεω ς χυδαίας έπεσο)ρεύ- 
Οη κατά τής  αποστολής ,  Γνα ό άμαθής είσέτι 
καί άπολίτευτος εκείνος λα ός  χάση τήν όποι
αν είχεν εμπιστοσύνην είς τούς εύςργέτας 
του. Ή  εμπιστοσύνη δμω ς τών ά ρχηγώ ν  και 
τοΰ λαοΰ πρός  αύτούς Ιμεινεν ακλόνητος.  
Α κ ο λ ο ύ θ ω ς  έλήφθησαν μέτρα,  δπο^ς πάντα 
τά  π ρ ά γ μ α τ α  ταΰτα  δημοσιευθώσιν είς τάς  
Η ν ω μ έ ν α ς  Πολιτείας τής  Α μ ε ρ ικ ή ς  καί γνω-  
στοποιηθώσιν είς τόν λαόν αυτών,  χαί εκτοτε 
πλέον δέν έπανελήφθησαν σκηναί παρόμοιαι 
βδελυρας αίσχρότητος είς τάς  νήσους έκείνας.

ΙίΙΝΑΙ ΣΚΟΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΤ ΒΙΟΥ ;

ΪΙΙ^π ο ί α έρώτησις ; Είμεθα βέβαιοι δτι πολ-  
Κ ^ ι λ ο ί  τόσον πιέζονται άμα ώς ένθυμηθώ- 
ct τόν τάφον καί τά πέραν αύτοΰ, ώστε π ά ν 
τα πράττουσι διά νά δ ιασκεδάσου τόν θλίβον- 
τα  αυτούς λογισμόν.  Ιίσί  έν τούτοις ζώσιν, 
όμιλουσι καί πράττουσιν ώς  εί ρή ύπήρχέ  τι 
πέραν τοΰ παρόντος βίου. Π λή ν  τότε διατί 
φοβούνται τόν τάφον ; δια-ιί τρομάζουσι τά 
πέραν αύτοΰ ;

Περίφημος τις, έκ τών μή πιστευόντων εις 
τόν Χριστόν, έπί τή ς  κλίνης  τοΰ θανάτου του 
ευρισκόμενος, περιέγραψε τήν θέσιν του ώς 
άνθρώπου μ έλλοντος  νά πη^ήση πήδημα είς 
τό σκότος.  Δόξα τώ Θεώ δ|/.ως ούδείς είναι 
βιασμένος νά πηδήση έντός τοΰ σκότους· κα
θότι υπάρχει  φώς πέραν τοΰ τάφου. Τό φώς

όμως τοΰτο πρεπει νά ζητηθή καί νά εύρεθνί 
άπ έοώ. Είναι όέ Αύτος ό Χριστός τό φώς 
τοΰτο,  καί μαρτυρεί  ό Ί δ ιο ς  λ έγω ν  « Έ γ ώ  
είμι τό φώς τοΰ κόσμου,» καί προσθέτων «ό 
ακολουθών έμοί ο ύ  μ ή π ε ρ ι π α τ ή σ ε ι  
έν τη σκοτία,  ά λ  λ ’ έ ξ ε ι τό φώς τή ς  ζω 
ής.» Ί ό φώς τοΰτο άνά πασιν στ ιγμήν έν τώ 
κόσμω καί ζητοΰσι καί εύρίσκουσι πολλοί· ά
φοΰ οε ευρωσιν αύτό, τό βλέπουσιν έπί μ ά λ 
λον καί μάλλον λαμπρότερον5 ώς τελείαν η
μέραν.

Παραδείγματα διαλευκαίνοντα τά λενό-  
μενα. ταΰτα ύπαρχουσιν άπειρα, εν έκ τών ό
ποιων^ είναι καί τό έξης συγκινητικόν γ ε γ ο 
νός, ου ό ήρως είναι παιδιον, περιπατήσαν έπί 
τινα καιρόν έν τω  φωτι  τούτω είς τόν παοόν- 
τα κόσμον, άχολουθως δέ είσελΟον είς τήν 
Πόλιν,  ής αιώνιον φώς είναι τό Άρνίον .  Τό 
παιοίον ώνομαζετο Μαρία καί νηπιόθεν έδ:- 
οαχΟη άπό τούς γονείς του νά γνωριση καί 
αγαπά  τόν Σωτήρα.  Κατώκουν οέ είς τήν έ- 
ςοχήν,  εις Οεσιν τερπνήν καί πλησίον περά
σματος ποταμοΰ.  Τό π3ιδίον, δν μονογενές,  
συχνά έχάθητο είς τό παράθυρον καί ήχουε 
τάς φωνας τών προσχαλούντο^ν τόν λεαβοΰ- 
χον διά νά τούς περάση,

, σχο ,εινή'ν καί θυελλώδη ό π α 
τήρ τοΰ παιδίου, δστις είργάζετο πέραν τοΰ 
ποταμοΰ,  ήργησε πολύ νά έπιστρέψη, ό δέ 
λεμβούχος,  νομιζων δτι δέν Οά περάσει πλέον

' ' -,,'s ' t ι
c03G3 τ ο  π λ ο ^ α ρ ' ο ν  t o u  x 9 1 εττλ&'γζοζ» 

σεν. Α λ λ ά  μ ε τ ’ ού πολύ έλθών ό άνθρωπος 
καί μη ευρών τόν λεμβοΰχον ήρχισε νά φω- 
νάι,/] τοσον ώστε ηκουσυη από τήν άνήσυχον 
σύζυγόν του καί τό παιδίον του. Τέλος  καί 
αυτός ό̂  λεμβούχος  ήκουσε καί έσηκ όθη νά 
τόν πέραση, j i  νυξδμω ς ήτο τόσον σκοτεινή 
καί ό άνεμος τόσον σφοδρός, ώστε μετά πολ-  
λοΰ κοπου διηύθυνε τό πλοιάρ ιον  καί ή άνή- 
συχος σύζυγος  καί τό παιδίον πολύ έφοβοΰν- 
το μ ήπω ς  οεν κατορθώσει νά τόν πεοάση.

Δεν παρήλθον πολλα ΐ  ήμέραι άπό τοΰ’ συμ
βάντος τούτου καί τό παιδίον ήρρώστησεν.  
^Απο ημέρας δέ είς ημέραν έχεφοτέρευεν,  ό δέ 
ιατρός είπεν δτι δέν θά ζήσει. Πρωίαν τινά, 
άφοΰ διήλθεν οδυνηρών νύκτα, τό κοράσιον 
επεσενε'ς γλυκύν καί αναπαυτικόν ύπνον. ' Ό 
ταν έξύπνησεν είδε μετά προθυμίας πρώτον 
τόν ενα καί έπειτα τόν άλλον,  έκ τών παοά 
τήν κλίνην του ίσταμένων γονέων του. Έ κ -  
τείνων δέ τήν λεπτήν μιχράν χαί λευκήν του



τόν περάσωμεν,  καί ότι ούδεμία δύναμις αν
θρώπων ή α γ γέ λ ω ν  ισχύει νά μάς  κράτηση,  

οταμοΰ καί περιμένω τόν λεμβούχον διά νά εκτός έάν ό Κύριος ελθη πρίν. "Εκαστος ή 

χε  ιρα εις ένα έκαστον αύτών είπε :— Πατέρα 
μου, μητέρα μου, εφθασα εϊς τό χείλος  τοΰ

με πέραση
Η  μήτηρ,  νομίσασα οτι τό παιδίον παρε- 

φρόνει, τώ είπεν :
—  ^ χ (5 μικρά μου, είσαι έδώ εις τό σ-.ή- 

τί  μας ,  εϊς τό κρεββατάκι σου, μακράν άπό 
τόν ποταμόν.

—  ( | 7.!> μητέρα μου, είπεν ή Μαρία, εί
μαι αληθινά είς τόν ποταμόν,  καί περιμένω 
είς τν,ν άκραν, καί ’γ λ ή ν ο ρ α  Οά περάσω.

—  Καί είναι σκοτεινά καί συννεφιασμένα, 
δπως έδώ γίνεται  ; ήρώτησεν ό πατήρ,  δστις 
κατέλαβε τό νόημα τοΰ παιοίου.

°Χί!

μών, εκων άκων, θά διέλθη τόν ποταμόν τοΰ 
θανάτου. Επειδή δέ ή ψυχή σου ένδομύχως 
επιθυμεί τήν μακαριότητα,  πρόβαλε τήν εξής 
έρώτησιν είς τόν εαυτόν σου ενώπιον τοΰ πα- 
νεπόπτου θεοΰ.  « Ά ρ α γ ε  σκότος Οά ήναι 
ο ι’ έ μ  έ ή φως πέραν τοΰ ποταμού τούτου ;» 
Ά ν  δέ μέχρι  τή ς  στ ιγ μής  τα ύτης  δέν ή-.·οι- 
ξες τήν καρδίαν σου είς τόν Θεόν, άνοιξέ την 
τώρα καί είπέ του, «Θεέ μου, χάριν τοΰ Xpt- 
στ οΰ σου, δόσε καί είς εμέ τό Πνεΰμά Σου τό 
"Αγιον.» Καί τότε,  είτε έν τη ζωή,  είτε έν 
τω Οανάτω, τά  πάντα θά ήναι φώς χόί δι’ έσέ.

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ

Εύδαμίδας ό ΙίορίνΟιος Ονήσκων, κατελίμ-
πανετην

—  σκοτεινά,  πατέρα,  σκοτεινά ! Ά  
Τίποτε δέν είναι τώρα σκοτεινόν. Βλέπω τον 
ποταμόν,  άλλά  δέν είναι μαύρος.  Είναι άργυ- 
ρωμένος.  Τό πλοιάριον έρχεται  καί φαίνεται 
ολον φωτινον  καί καθόλου δέν φοβοΰμ,αι τόν 
λέμβοΰνον !

—  Καί β / έπει τό παιδάκι μου, πέραν τοΰ ; την πτωχείαν 
ποταμοΰ ; είπεν ό κατατεθλιμμένος πατήρ.  , άποβλέπων πρός  τά ς  γενναίας καρδίας τών

— Ά ,  ναι, πατέρα μου. Πλήν  ό ποτα μός  δύο πιστών φίλων του, Άρεταίου καί Χαρί- 
αύτός δέν ομοιάζει μέ τόν ίδικόν μας.  Α ν τ ί  ξείνου. Τουναντίον μάλιστα,  έκαμε τήν άξιο- 
μικρών τρεμόντων φώτων,  βλέπω ώραίαν πό- uv r t /,όνευτον έκείννιν f)A 
λιν,  καί έ.κούω μουσικήν τήν όποιαν μονόν

ήν μητέρα καί θυγατέρα αύτοΰ είς έσχά- 
τωχείαν.  Ά λ λ ’ ούδαμώς έταράττετο

άγγε?.οι δύνανται νά προξενώσι.
—  Καί βλέπεις κανένα άπό τό άλλο  μέρος; 

ήρώτησε πάλιν  ό πατήρ.
—  Ναι, ναι, βλέπω. Βλέπω ένα πολύ ώ- 

ραιότερον άφ' όσους είδον εωςτώρα.  Καί γνω-  
ρίζο) ποιος είναι. Είναι ό Ίησοΰς ,  ό ήγα π η-  
μένος Ίησοΰς ,  Θά υπ άγω  εϊς τάς  ά γκά λ ας  
του, καί θά πλα γ ιάσω είς τό στήθος του ε
πάνω.

—  Ά λ λ ά ,  δέν φοβείται καί ’λ ιγάκι  ή μι
κρά μου Μαριγίτσα ; είπεν ή μήτηρ.

Νά φοβώραι ! Ά ,  οχι μητέρα μου, δ

μνημονευτον έκείνην διαθήκην, ήτ ις  έσαεί θά 
μένη ώς τή ς  φιλίας Βωμός.

’Ιδού δέ αύτη :
«Είς τόν φίλτατόν μοι Άρεταΐον  άφίνω 

»τήν μητέρα μου διά νά τήν  τρέφη καί τήν 
»γηροκομήση.  Είς δέ τόν φίλτατον Χαρίξει- 
«νον,νά ύπανδρεύση τήν θυγατέρα μου, έκλέ- 
»γων  καλόν γαμβρόν,  καί  δίδων δσω δύνα- 
»ται μείζονα προίκα. ’Εν περιπτώσει δέ καθ' 
))ήν άποθάνει ό εις, καθιστώ άντ’ αύτοΰ κλη-  
»ρονόμον τόν έτερον.»

Μετά δέ ταύτην τήν  διαθήκην ό Εύδαμί
δας άπέθανε, οί δέ φίλοι αύτοΰ προθύμως άνε- 

ήν έκτέλεσιν τής  διαθήκης του.δέχθησαν

θανάτου 
%

χι.  1 ώρα ενθυμούμαι τόν ψαλμ,όν μου. «Καί ; Κατά κακήν όμως μοίραν,  μεθ’ ήμέρας τινάς
αν περασω άπο τήν κοιλάδα τής  σκιάς τοΰ ό Χαρίξεινος άποθνήσκει. Ό  δέ Ά ρ ετα ΐο ςπρο-

φοβηθώ κάνέν κακόν, διότι θύμως καί τήν μητέρα τοΰ φίλου έγηροκόμη-
ι· ή ραβοος .ίου και ή βχ· σε καί τήν θυγατέρα του ύπάνδρευσε κατά

; τήν αύτήν ημέραν, καθ’ ήν ύπάνδρευσε τήν
μετ  εμου είσαι

κτήρια 2ου με παρηγοροΰσιν.»

Αναγνώστα ο:Λε, ειτε νεος είσαι είτε γέ-  κέφχλον δύνανται νά είπωσιν δτι έφ’δ}·ην των 
ρων, εφεύρεις βέβαιους οτι τον ποταμόν τοΰ- τήν ζωήν άπήντησαν τοιαύτην φιλίαν, ο!α 
τον καί σύ κ' έγώ,  αργά ή ενωρίς, πρέπει νά ένταΰθα π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι .  Σήμερον και τήν μη-

τέρα μας ,  καί τόν πατέρα μας ,  καί τούς συγ
γενείς μας  μόνον διά τό συμφέρον μας  άγα-  
πώμεν ή σεβώμεθα. ’Εάν τό συμφέρον λείψη 
καί ό συγγενικός δεσμός παραλύει  ή χα λ α -  
ροΰται. Ή  φιλία σήμερον ούδαμοΰ εύρίσκε- 
ται αθώα καί άδολος,  διότι τό συμφέρον τών 
πάν .ων, καί έπί πάσι Εεστίόζει, ή οέ φιλία εί
ναι λέξις κενή σημασίας.  Ή  φιλία άντικατέ- 
στη διά τοΰ δόλου καί τή ς  απάτης ,  διά τής  
μογθηρίας  καί κακοηθείας. ’Εάν σήμερον ά- 
©εθήςείς τήν πρός τούς φίλους έμπιστοσυνην 
σου, τήν έπομένην Οά ήσαι δυστυχής ί

Μέγα δέ δίκαιον είχε συγγραφεύς τις εί- 
πών : «Φοβόΰ πλειότερον τόν δόλον τών
προσποιουμένων τόν πιστόν φίλον ή τών ά
σπονδων σου εχθρών τήν οργήν.» 'Έτερος  
δέ δέησιν πρός τόν Π λά στην  άπευθύνων είπε : 
«Προφύλαέόν με, Ι Ι λάστα  μου, έκ τή ς  τών  

φιλούν διαβολής καί μοχθηρίας ίνα άντιστω 
είς τάς  τών εχθρών έπιδρομάς.» Καί είχε δί
καιον, ό τά λα ς ,  διότι άπό μέν τών εχθρών 
τά ς  έπιδρομάς προφυ/^αττόμεθα, ένώ έκ τής  
δολιότητος  τών φίλων λαμβάνωμεν καίριας 
π λ ηγά ς ·  διότι απέναντι έχθροΰ ή καρδία ού- 
δόλως φαίνεται, ένώ είς τόν φίλον είναι φανε
ρά καί άπροφύλακτος  ! Ό  έχθρός έχει έμ- 
προσθέν του στήθος προφυλαγμένον,  ό δέ δό
λιος φίλος καρδίαν άπροφύλακτον.  Δυστυ
χ ή ς  λοιπόν λογίζετα ι  ό άνθρωπος ό στερού
μενος φίλου καν ή κύριος τοΰ παντός .  Ό  κό
σμος είναι αντάξιο^ πρός  έξαγοράν φίλου ί 
’Έ χ ε ι ς  φίλον άφο;σιωμ ένον ; τό πάν έ χ ε ι ς 1 
Έ χ ε ι ς  δόλιον φίλον καί διπρόσωπον ; Τότε  
τί  τούς θέλεις τούς έχθρούς;  Ά λ λ ά  περί τού
του άς άφήσωμεν τήν Μοΰσαν ποιητοΰ νά 
ψ άλ λη  :

Ουτω κα' ό διπρόσωπος συμπάθειαν δεικνΰων 
Εμπρός αθώος, μειδιά, ό λόγος του μαγεύει- 
Πλήν οπισδεν φαρμακερός, με πρόσωπον άλλοΐον,
Ό  τάφος είς τόν φίλον του νά άνοι·/ΟΫ) γυρεύει, 
ιώ ν Ιριννύων γέννημα, τοΰ Σκότους τής Κακίας, 
Περίπαιγμα ελεεινόν νοινώς τοΰ κόσμου όλου.
’Ενώ δολίως φαίνεται υιός της ήσυχίας,
’Αγγέλου εχει τήν μορφήν, πλήν φΰοιν διαβόλου !

(’Άργος)

ΠΕΡΙ <1 ΩΤΩΝ ΠΑΑΤΝΩΜΕΚΩΝ 

Π ολλάκ ις ,  κατά τινας μάλιστα τοΰ έτους 
έπογάς ,  φαίνονται είς τά  νεκροταφεία, εις τά  
πεδία τών μαχ ών ,  είς τά έλη κκιείς άλλα  μέ

ρη, φώτά τινα είς τόν άέρα πλανώμενα,  είς 
τά. όποια δσον τις πλησιάζει τόσον ταΰτα φεύ- 
γουσι καί όσον φεύγει τόσον τόνάκολουθοΰσι.  
Τά. φώτα ταΰτα ,  τά όποια δυνάμεθα νά όνο- 
μάσωμεν φ ώ τ α  π  λ  α ν ώ μ ε ν α, άλλοι  
είς ά λ λ  ας άπέδωκαν αιτίας,  έσχάτως δέ μέ
λος  τι τ ή ς  έν Παρισίοις ’Ιατρικής  Άκαδημί .  
ας, ο Κ. ’Ιούλιος Λεπόραης,  γράφει περί αύ
τών τά άκόλουθα.

Είς τούς άρχαίους καιρούς, πολλο ί  έκ τών 
Χριστιανών έπίστευον οτι είναι δυνατόν οί νε
αροί νά έμφανίζωνται  είς τούς ζώντας  ύπό 
τό είδος λάμψεων ή φλο γώ ν  έλαφρών, τρε- 
χου σώντή ν  νύκτα είς τόν άέρα, έν τοΐς έλεσι, 
ταΐς χαράδραις,  έπί τών πεδίων τών μαχών 
καί πρπό άντων έν τοΐςκοιμητηρίοις,  καί ού- 
δεμίαν άφινουσών οσμήν, ούδένα καπνό'», τέ
λος  ούδέν ίσχνος.  Ταΰτα ήσαν τά πλανώμε-  
να φώτα.

Εάν πιστεύσωμεν τόν * 16 ε \  Ρεμυζάν, οί 
Ίαπο^νοί καί οί Σΐναι είναι οί πρώτοι ύποδεί- 
ξαντες δτι τά  φώτα ταΰτα γεννώνται  έκ τών 
σωμάτων τών νεκρών, Ανθρώπων τε καί ζ ώ 
ων. Κ α τ ’ άλλους  συγγραφείς ,  τρεις νέοι έκ 
Παδούης παρετήρησαν πρώτοι  τό 1Α92 δτι 
τεμάχιά  τινα κρέατος άρνίου, θανατωθέντος 
πρό π ολλοΰ ,  έξέπεμπον λάμψιν  είς τό σκό
τος. Τό 1 6 7 2  ό Ροβέρτος Βουλής ,  ό άνακα- 
λύψας τόν φώσφορον, ώς λέγουσι ,  παρετήρη- 
σεν επίσης δτι το κρέας τών μαστοφόρων 
ζώων ,  καί μάλιστα τοΰ μοσχαριού,  έλαμπεν 
είς τό σκότος.  Ώ ς  έκ τούτου ο t y η μ ι κοί έσχη- 
μάτισαν τήν γνώμ ην ,  ήτ ις  είσέτι παντοΰ ε
πικρατεί,  δτι αί έμφανίσεις τών πλανομένων 
φώτων,  ήσαν αποτέλεσμα ύδρογόνου φωσφο- 
ρωμένου, τό όπο ιονπαράγεται  έκ τή ς  σήψεως 
τών-σω μάτ ων  καί τό όποιον μόνον του άνά- 
πτει.  Π λή ν  έν τοις  άκολούθοις πρόκειται νά 
άποδειχθή ότι τό φώσφορον δέν έχει μέρος 
εις τήν π α ρ α γ ω γ ή ν  τών φαινομένων τούτων.

Πρέπει δμως νά ποιήσωμεν διάκρισιν ρ,ετα- 
ξύ τών πλανωμένων φώτων,  δσα έμφανίζον- 
ται είς τά  έλη,  ώς τά έν τή κοιλάδι τή ς  Κον- 
νεκτικούτης έν Αμερ ική,  καί τά έν Β ε γ γ ά 
λη φαινόμενα, καί τών νομιζομένων π λ α ν ω 
μένων λάμψεων ,  τάς  όποιας ή άμάθεια και 
αί προ?νήψεις θέτουσίν ιδιαιτέρως είς τά νε- 
κροταοεΐα.λ *

Καί είς μέν τά  έλη τή ς  Α μ ερ ικ ής  τά. πάν
τα συμβάλλουσιν δ πω ς  σχηματίζωνταιούσία  ι, 
έκ.πέμπουσαι φοηοβόλους  ατμούς.  Τ δ  έδαφος



είς τήν  επιφάνειαν του άποτελεϊται  έκ λειψά
νων ζωικών καί φυτικών, τά όποια, ώς έκ της  
π ολλά κ ι ς  υψηλής θερμοκρασίας, μεταβά λ
λονται  εϊς αέρια, άτινα άν άπαξ άνάψωσι Οά 
καίονται ίσως διά παντός,  ώς έκ τοΰ άνΟρα- 
κούχου υδρογόνου, τό όποιον τα  έκεΐ πετρ3- 
λαια έκπέμπουσιν.

Εϊς τά  κοιμητήρια όμως,  ή άπόλυσις  άτ- 
μών φωτοβόλων κινητών,  προερχομένων έκ 
τη ς  σήψεως τών σωμάτων είναι άούνατος, ε
πειδή ή σήψις τών νεκρών σωμάτων, γίνεται 
βαΟέως ύπό τό έδαφος, τό δέ φωσφορωμένον 
ύδρογόνον ή τό φωσφοροΰχον θειον, άν τοι- 
αΰτα σχηματ ίζωντα ι ,  δέν δύνανται νά διαπε- 
ράσωσι τό χ ώ μ α  χωρίς  νά καταστραφώσιν ό- 
λοτελώς .  ' 'Ολοι οί χημικοί  σήμερον είξεύρου- 
σιν ότι τά  φωσφορούχα ταΰτα δέν είναι άερο- 
ειδή καί ότι άμα έλθωσιν είς επαφήν μέ τόν 
άέρα αναλύονται  μετά λάμψεως.  Τό έδαφος 
δέ, καί ε;ς τά  βαθύτερα αύτοΰ μέρη, καί μ ε 
ταξύ τών μικρότατων μορίων του, εμπεριέ
χει  πάντοτε άέρα άτμοσφαιρικόν όοτις,  ε ρχό 
μενος είς επαφήν μετά τών φ?νογιστών τού
των ύλών,  επενεργεί έπ’ αύτών ύπό τό χ ώ 
μα,  όσον αί υλαι αύται παρασύρονται ύπό τοΰ 
άνθρακικοΰ όξέως ή άλλου τινός αερίου, ώς 
τό υδρογόνον.

Ε κτό ς  τούτου, είναι εύκολον νά έν·>οήσω- 
μεν ότι, άν τό π ρ άγ μ α  δέν είχεν ούτως, τά 
πλησίον τών νεκροταφείων μέρη, μάλιστα 
τών μ εγάλω ν  πόλεων, Οά ήτο αδύνατον νά 
κατοικώνται ,  καθότι καί τά ά λ λ α  άέρια, τά 
ουσώδη, όσα σχηματίζονται  διαρκούσης τής  
σήψεως τών νεκρών, Οά έξήρχοντο διά τής  
αυτής  όόοΰ, ήν άκολουΟοΰσι αί φο^σφοροΰ- 
χοι  ύλαι. Ά λ λ ά ,  καθόσον γ ινώσκω,  ούδεις 
είδε πλανώμενα φώτα έξερχόμενα έκ τών τά 
φων, τών έντός τών μ εγά λω ν  νεκροταφείων 
τών ΙΙαρισίων καί τή ς  Ευρώπης.  ( Ί )

Ί ο ΰ τ ο  τό όποιον λέ γω ,  δέν τό βασίζω α
π λ ώ ς  εϊς θεωρίας, καθότι και πειραματικώς 
τό έξετέλεσα.

1 νωστόν ότι τό φωσφοροΰχον υδρογόνον,

(ι) Αν μάς Ιτητρετΐηται, τταρατηρουμεν εϊς τον πολυ
μαθή ακαδημία·,,όν οτι αν λα'βϊ] ΰτ:’ οψιν καί τα έν ’Λ- 
νατο/fj νεκροταφεία, οττου τα σώματα τών νεκρών μόλις 
βαπτονται όσον νά μή φαίνωνται, και οτηυ ιτρα-'ματικώς 
το Οερος τα γειτνιάζοντβ αύτών μέρη είναι ώς- έκ τής ά- 
•ποφοράς ακατοίκητα, ισως ίο*/] σ^έσιν τινα μεταζύ τών έν 
ϊλεσι εμφανιζόμενων φώτων καί τών έν νεκροταφείο1.ς.

; τό ά φ ’έαυτοΰ άνάπτον καίτοιύγρόν,απολύεται  
ευκόλως είς τόν άέρα διά τή ς  μεσολοβήσεως 
τοΰ άφλεκτου φωσφορούχου ύδρογόνου, άμα 
τις ρ'.ψη έντός τοΰ ύοατος τεμάχια  φωσφο
ρούχου άνΟρακος. Λοιπόν είς τήν έξοχή > 
έσκαψα λάκκους  άπό 1 (2  έως 1 μέτρου βά- 
Οίυς καί άφοΰ έρριψα έντός έκάστου εν ή δύο 
τεμάχια άνΟρακος φωσφορούχου, άμέσως έγέ- 
μισα αύτούς μέ τό χώ μ α  των,  τό όποιον ήτο 
ύγρόν.  Ακολούθως ήρχισα νά παρατηρώ έπί 
μήνας ολοκλήρους,  καί τό εσπέρας καί τήν 
νύκτα,αν τά μέρη τών λάκκων ήσαν φωτεινά 
καί ούοεπντε ούδέ τό έλάχιστον φωσφορικόν 
ίχνος ε ίδον  έπανασκάψας λάκκους  ευρον ότι 
τό φωσφοροΰχον υδρογόνον άμα κατεσχευά- 
ζετο καί ήρχετο εϊς έπαφήν μέ τόν άέρα άμέ
σως και κατεστρέφετο.

Α λ λ  ίδωμεν άν τά πλανώμενα φώτα,  τέλος 
αί φωτειναί αυται αίφνείδιαι έμφανίσεις δέν ε- 
χωσι φυσικωτέραν τινά αιτίαν.

Είναι βέβαιον ότι είς χώρας θερμάς, ώς είς 
Ασίαν και Αμερικήν,  οι άνθρωποι συχνάκις 

βλέπουσι,  κατά τινας τοΰ έτους έποχάς  τό 
εσπέρας καί τήν νύκτα,  φώτά τινα νά κινών- 
ται εις τόν άέρα ή πλησίον  τοΰ εδάφους,φώτα 
τά όποια όταν πλησιάζη τις αύτά φεύγουσιν,  
ένώ ενίοτε οιωκουσι τούς φεύγοντας  αύτά,καί 
τά όποια έκ τοΰ πλησίον φαίνονται άμυδρό- 
τέρα ή άπό μακράν. Τοιαΰτα είναι τά  νομι- 
ζόμενα ταΰτα σ τ ο ι χ ε ι ά ,  τά  όποια άλλοτε  
προύξένου;  μέγαν τρόμον εϊς τούςάνθρώπους,  
οΐτινες εΟεώρουν αύτά ώς τάς  ψυχάς  τών 
κακών πλανωμένας  είς τόν κόσμον μέχρι  τής  
τελευταίας κρίσεως. Ι Ιλήν σπεύδω νά προ
σθέσω ότι αί φωσφοροΰχαι ΰλαι δέν παράγου-  
σι τάς  εμφανίσεις ταυτας ,  τουλάχιστον όσον 
άφορα τήν σήψιν, καθότι πρό πολλοΰ  οί Κ. 
Ι^ρότΟος, Ι ίαραδόρης,  Σπ αλ λ α νζά νης  καί 
% ε ϋ ς  μάς  έδίδαξαν ότι τά  πλανώμενα φώτα 
ούδέν άλλο ήσαν ή έντομα έκ τών κωλεοπτέ-  
ρων, ώς αί έλατηρίδες τοΰ γένους τών πυρο
φόρων καί αί λαμπυρίδες καί ίσως καί άλλα  
έντομα,  έχοντα όργανα,  τά  όποια, ώς πολ λο ί  
συγγραφείς λέγουσι,  κατά τήν εποχήν τών 
ερώτων των γίνονται  φωτοβόλα καί ούτω 
καθίστανται ικανά νά ενταμόνωνται  είς τό 
σκότος.  Αμα όμως γεννή:ωσι  χάνουσι τήν 
ίοιότητα ταύτην,  τό όποϊνν παρεκίνησε τό / 
Βιρέϋν νά ειπη ότι τά  πτερωτά ταΰτα ζώα 
έσβυνον όιά τοΰ 1 μεναίου τάς  λαρ,πάδας τοΰ 
' Ερωτος· πλήν  τό τελευταϊον τοΰτο χρήζει

είσέτ-ι σπουδαίου ελέγχου.  Τοιαύτη ή αιτία 
καθ’ ην τά πλανώμενα φώτα δέν φαίνονται 
πάντοτε  ά λ λ ’ είς έποχάς  τινας τοΰ έτους.

Τελειώνων,  έπενθυμίζω τήν φωσφορικήν 
τής  θαλάσσης ιδιότητα,  ήν πολλο ί  άπέδω- 
καν είς τήν σήψιν τών ιχθύων, οΐτινες ζώσι 
καί άναλύονται εντός τοΰ ύγροΰ στοιχείου. 
Σήμερον όμως όλος  ό κόσμος γινώσκει ότι τό 
φαινόμενον τοΰτο προέρχεται  έκ ζώων μικρο- 
σκοπικών, τά  όποια συναθροίζονται καί κά- 
μουσι τήν επιφάνειαν τοΰ Οδατος νά λ άμ πη  
μέ τόσον ζωηρόν φώς,  ώστε δυνατόν νά πα-

j δημοσιεύονται 2 3 0  έφημερίδες. Έ κ  τούτων 
, 43  έκδίδονται καθ’ έκάστην,  88  δίς τ ή ς  έ£δο- 

μάδος,  4 2  τρις τής  έβδομάδος καί 51 άπαξ.  
Αί λοιπαί  6 έκδίδονται ήττον τακτικώς.

’Εάν άτοφεύγης  τάς  πράξεις δι’ άς κατα
κρίνεις τούς άλλους ,  θέλεις αποκτήσει  καλόν 
όνομα.

ραβληθη μέ βεγγαλικόν.

ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Ό  Γάλ λος  χη μ ικός  Βουσίγγώλτιος,  ερευ
νών τά διάφορα είδη τής  τροφής τοΰ άνθρώ- 
που, ευρεν ότι εϊς π ο λ λ ά  έξ αύτών εμπεριέχε
ται μεταλλικός  σίδηρος. Τήν μεγίστην π ο 
σότητα άπήντησεν είς τό αίμ,α τών χοίρων, 
τήν δέ έλαχίστην εϊς τά καρωτά (χαβούτσια).  
Καίτοι δέ τό έρυθροΰν χρώ μ α  τοΰ αίματος 
τών ζώων κοινώς άποδίδεται είς τόν σίδηρον, 
ούχ ήττον όμως καί είς τά μή έχοντα κο'κκι- 
νον αΐμΛ ζώα δέν άπαντάται  όλιγώτερος σί
δηρος,  ώς  επίσης ούδέ τά πράσινα φυτά έχου- 
σιν όλιγώτερον άπό τά μή πράσινα.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ά Ι
Δισραέλης ό πρεσβύτερος λέγε ι ότι κατά 

τάς  τε/^ευταίας έπεχ άς  τή ς  τυπογραφίας ,τάς  
μέχρι  τής  άρχής  τοΰ παρόντος  αίώνος,τά έκ- 
τυπωθέντα συγγράμματα  άνέρχονται είς 3, 
6 41 ,960·  άν δέύποθέσωμεν 3 00  άντ ίτυπα &ίς 
έκαστον,  έχομεν μέχρι  τοΰ 1 8 1 6  τόν άριθμόν 
3 ,2 7 7 ,6 4 0 ^ 0 0 0  βιβλίων.

Μ α θ η τ α ι  έ ν  Ν έ α  'Τ  ό ρ κ η.— "Εν 
Νέα 'Τόρκη,  άριθμούση περί τό 1 , 0 0 0 ,0 0 0  
κατοίκων,  ύπάρχουσιν 1 0 1 , 8 8 3  μαθηταί.  Οί 
μαθηται  ουτοι διδάσκονται ύπό 2 7 6 5  διδα
σκάλων (ήτοι είς 36 μαθητάς  Ί διδάσκαλος.) 
Έξοδεύονται δέ οι’ αύτούς 7 0 0 , 0 0 0  λίραι 
κ ατ ’ έτος, τό όποιον καταταντα  7 λίραι δι’ 
έκαστον μαθητήν.

Ε α τ ά  τά 25  τελευταία ετη οί κάτοικοι τής  
Αύστρίαςηύξήθησαν έκ 32 1 (2  έκατ. έίς 36.

Καθ’ ό λ /,ν τήν 'Ελβετικήν δημοκρατίαν

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΠΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΣ

Ή  θάλασσα περιέχει π ο λ λ ά  τερατώδη καί 
παράξενα τήν όψιν χτ ίσματα,  τά όποια πολύ 
διαφέρουσιν άπό τών έν τή ξηρά ζώντων. 
Ταΰτα  δέ κολυμβώσιν εϊς τά βάθη, όπου όρη 
και κοιλάδες, βράχοι  καί σπήλαια,  φάραγγες  
και δαση θαλασσίων φυτών ύπάρχουσι· τινά 
τών φυτών τούτων είναι βαΟέως πρασίνου 
χ ρώ ματος ,  σχεδόν μελανά,  τινά ώς σμάραγ-  
δος,τινά ερυθρά· άλλαεχο υ σ ι  τά ςτελέχ/j ήνω- 
μένα καί μακρά κυματίζοντα ξιφοειδή φύλλα,  
άλ>α όμοιάζουσι τάς  ο, 'ράς ή χα ίτ α ς  τών 
ίππων καί ά λ λ α  έχουσι διάφορα καί παράξε- 
να σχήματα  καί είναι φυτευμένα έπί βράχων 
ή είς άμμώδη βυθόν.

Οί ίχθεϊς, μέ τούς μεγάλους  των οφθαλ
μούς καί τό άκαταπαύστως άνοιγοκλεΐόν των 
στόμα, εισέρχονται καί έξέρχονται,  οί ολι
σθηροί θαλάσσιοι όφεις, αί έγχέλεις,  οί πο
λύμορφοι σκώληκες ,  έρπουσιν ύπ’ αύτά βό- 
σκοντες, οί άστακοί,  αί γαρίδες,  οί κάβουροι 
τινες μέν μεγάλοι ,  άλλοι  οε ως τριχωταί  ά- 
ράχναι καί άλλοι  άνόμιοι μέ κανέν έίτί τής  
ξηράς ζών,  περιέρχονται τά ύποβρύχια* οί 
όκτάποδες,  κρυπτόμενοι  είς τούς βράχους 
καί έξομοιούμενοι μετ ’ αύτών ώς πρός  τό 
χρ ώμα ,  περιμένουσι νά συλλάβωσι τήν λείαν 
των. Ό σ τρ α κ α  παντός είδους καί πάσης 
μορφής καί παντός  μεγέθους,  τινά μέν λεΐα, 
τινά δ’ ώπλισμένα μέ φοβεράς άκάνΟας, κι
νούνται έν τώ βυθώή μένουσικεκολλημένα είς 

! τούζ υποβρυχίους λίθους- καί άπειρα άλλα  
τά όποια ούτε γ ινώσκομεν ούτε νά άπαριθμή- 
σωμεν δυνάμεθα. Ι ίά ντα  δέ ταΰτα είναι Οαυ- 
μασίως πεπλασμένα διά νά άπολαμβάνωσι 

ι τάς  ήδονάς τής  ζωής,  ήν ζώσι καί νά έκπλη-  
ρώσι τάς  λειτουργίας,  διά τάς οποίας ή άπει
ρος τοΰ θεοΰ σοφία τά  εφερεν είς ύπαρξιν, 
καί ώς παράδειγμα τούτου,  κατά πρώτον φέ- 
ρομεν όν μικρόν,ταπεινόν καί κατά τά φαινό- 

ί νον άσήμαντον τόν



ΑΣ'ΓΚΡΙΑΝ

Έ κ  τών μή σπουδαζόντων τάς φυσικάς έ- 
π ιστήμας,  ολίγοι  είναι εκείνοι οιτινες κ α τ α 
δέχονται νά ρίψωσι βλέμμα έπί τών μικρών 
τούτων ζωόφυτων, έκ τών οποίων τά πα ρά
λια μας  βρύΟουσι, καί μολοντούτο ταΰτα τά 
ασήμαντα και παρεγνωρισμένα όντα έκπλη- 

ροΰσιν άεννάως καί άθορόβως τόν επωφελή 
σκοπόν,  δι’ δν έπλάσθησαν έν τη τάξει τη ς  
φύσϊως.  Ούτοι ώς έπι τό πλεΐστον καθαρί- 
ζουσι τά  παράλια,  άπορροφώντες όλας  έκεί- 
νας τάς  ύλας ,  τάς  οποίας παρασύρουν τά ύ- 
οατα,  καί τών οποίων ή συσσώρευσις Οά έπέ- 
φερεν έπί τέλους  τόν λοιμόν καί τόν θάνατον 
μεταξύ τών κατοίκων τη ς  γη ς .  'Ό τ α ν  άστε- 
ριας τις κεΐται ακίνητος έπί της  άμμου δέν φαί* 
νεταιδιδλουέργαζδμενος  πρός τόν σκοπόν,διά 
τόνόποΐονέπλάσθη- ά λ λ ’έάν τόνέναποΟέσωμεν 
εντός αγγείου πλήρους  θαλασσίου ΰδατος ή 
μ άλ λον  έντός ενός έξ εκείνων τών λάκκων,  
τούς όποιους άφίνει έπί τών βράχων ή παλ ίρ 
ροια άποσυρομένη, δέν Οά άργήσωμεν νά άνα- 
γνωρίσωμεν τό λάθος μας .— Ά ς  ύποΟέσωμεν 
λοιπόν τόν αστερίαν κείμενον ύπτιον έπί τών 
θαλασσίων χόρτων ,  έκ τών οποίων ό λάκκος  
γέμει ,  καί πλησίον αύτοΰ τεμάχιον ιχθύος 
τιθέμενον έπίτηδες. ΙΙρώτον τά μικρά τη λώ -  
ματα ,  τά  κοσμοΰντα κατά μήκος τήν έσωτε- 
ρικήν επιφάνειαν τών ακτινών του, αρχίζουν 
νά μηκύνωνται όλίγον  κατ '  όλίγον είς σχήμα  
ποοών ή Οηλαστηρίων μετά ταΰτα τά Οηλα- 
στήρια αρχίζουν νά κινώνται εμπρός καί 
οπισω, τέλος  έξαπλοΰνται καί κλίνουσι πρός 
τό μέρος τά πλησιέστερον τή ς  ξηράς,  τά δέ 
πρώτον τά όποιον άπαντήσει στερεόν μέρος 
προσκολλαται  είς αύτό λα ι  συστελλόμενον 
κινεί μέρος τοΰ σώματος· ώς έκ τής  κινήσε- 
σεύ,ς τα ύτης  άλλοι  πόδες φθάνουσι κ»τά  τήν 
σειράν των τόν πυθμένα, ή δε κίνησις αυτη 
εξακολουθεί έως ότου ολόκληρον τό σώμα 
τοΰ αστεριού έττανέλθη είς τήν φυσικήν του 
Οεσιν. Ο αστερίας τότε πορεύεται διά τ α κ 
τ ικής κδί ταχε ίας  κινήσεως πρός  τό τεμά-yioν 
τοΰ ιχθύος, τό οποίον ό παρ ατη ρη τής  έθεσεν 
επίτηδες πρός τροφήν του, τό περισφύγγει μέ 
τά ς  ακτίνας του καί οέν άργεϊ  νά τό κατα- 
πΐη,  Δοκιμάζει οε περισσότερον κοπον ό ά· 
στεριάς όταν προσβάλλη κεκλυσμένον έντός 
τοΰ οστράκου του όστρείοιον ή μύδιόν τι, οιό- 
τι ό άατεριας δέν περιμένει, καθώς έπίστεοον 
^  άνοιχθη τό όστρακον καί οϋτω I

τά είσαξη αύτός μιαν τών ά κ α ’ν ω ν τ ο υ  καί 
ακολούθως όλον του τό σώμα καί νά τό φά- 
γη.  i l  μέθοδός του συνίσταται είς τό νά τρί- 
βη τόν στόμαχόν του, όστις έχει τό σχ ήμα  
μεμβρανώδους θυλακίου, έξω τοΰ οστράκου 
καί ακολούθως,εύρίσκων τρόπον.νά ε ίσαγάγη 
μεταςΟ τών ούο θυρίδων τοΰ όστρειδίου ναρ- 
κοτικόν τι υγρόν,  τά όποιον άναγκάζει  τό ό
στρακον νά άνοιχθη, σπρώχνων τότε δέ έντός 
αύτοΰ τόν στόμαχόν του, τεντωμένον ώς φού
σκαν, και περιτυλίσσων τήν λείαν του, τήν 
χωνεύει έντός τής  ιδίας τη ς  κ ό γ χης .

Οί Αστερίαι κα ταστρέφουσιν, έκτός τών 
άκαθαρσιών^ τής  θαλάσσης,  μεγάλην  ποσό- 
t ^τα οστρειοιων, ώστε είς π ο λ λ ά  μέρη ύπάρ- 

χουσιν έπιτοπιοί νόμοι, άπαγορεύοντες είς 
τούς άλιεις νά τούς έπαναρρίπτωσιν είς τήν 
θάλασσαν προτού νά τούς φονεύσωσιν. Τήν 
άξίαν τών νόμων τούτων δυνάμεθα νά έπιδο- 
χιμάσωμεν άναΛογιζόμενοι δτι, οσάκις ό αρ
γαλειός άνασύρεται φέρει μεθ’ έαυτοΰ τόσον 
πολλούς ,  ώς άν ό βυθός τής  θαλάσσης νά ή- 
τον έστρωμένος έξ αύτών, καί δτι έκαστος
αστερίας εις την εποχήν τοΰ τοκετοΰ "γέννα ..."1 ~ * 1 χιλ ιάδάς ωων,

Ο ΛΙΘΟΞ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Είς χώραν πολύ άπέχουσαν καί έν έποχή 
άπομεμακρυσμένη,  $ίς τό κράτος τοΰ τιμίοϋ 
οουκός Ό θω νος ,  παρά τό χωρ ίο ν Ίμ ελσ μέρ-  
λη ,  νύκτα τινά είς στενόν καί βαθύ τοΰ δρό
μου μέρος, όνομαζόιι,ενον ΔορνΟίον, ύψηλός  
τις άνθρωπος,  ένδεδυμένος μακράν φόρεμα, 
κατεγίνετο σκαπτών μικρόν τινα λάκκον,  είς 
τό μέσον άκριβώς τοΰ δρόμου. "Οταν ό λ ά κ 
κος έγινε β-θύς ,  δσον ό άνθρωπος ήθελεν, 
έλθών ούτος εϊς μίαν έκ τών πλευρών τοΰ 
δρόμου εύρε μέγαν καί βαρύν λίθον, τόν ό
ποιον μετά πολλοΰ κόπου ήρχισε νά κυλίη 
πρός τόν λάκκον.  Ά φ ο ΰ  έφερεν αύτόν π λ η 
σίον έξήξεν έκ τοΰ φορέματος του κάτι,  ίσον 
μέ πορτοκάλλιον ,  έθεσεν αύτό έντός τή ς  ό- 
πής ,  έκυλισεν έπ’ αύτής  τόν μέγαν λίθον 
καί άνεχώρησε μετά σπουδής.

Ί ή ν  άκόλουθον πρωίαν γεω ρ γό ς  τις,  διερ- 
χορ.ενος Οιά τοΰ ορόμου έκεινου, έφΟασεν είς 
τό μέρος όπου ήτο ό λίθος,  έπί τοΰ άμαξίου 
του, καί,

—  "Ω, άθλιότης,  έφώναξε. Τι άνθρωποι 
ύπάρχουσιν είς τόν κόσμον ! Έ δ ώ ,  άκριβώς

είς τό μέσον τοΰ δρόμου υπάρχει  ό μεγας  ού
τος  λίθος καί κανείς άπό τούς οιαβατας οεν 
έορόντισε νά τόν παραμεριση.  διά να μη προ- 
σκόπτη εις αύτόν δστις πέρνα. Ταΰτα  λε γω ν  
διήλθεν όπως ήδύνατο,καί,  μεμψιμοιρών καθ 
δλην τή / οδόν διά τήν άμελειαν τών κατοί
κ ω ν  τής  Ί μ μ ε λ σ μ έ λ η ς ,  έφθασεν είς τόν οΐκόν 
του καί εΐπεν είς τή > γυναίκα καί εις τά  παι
διά του δτι ό δούξ έπρεπε νά γινώσκη τί εί
δους λαόν κυβέρνα.

Μετά τόν γεωργόν διήρχετο άπό τόν δρό
μον έ κείνον κομψευόμενός τις ιππότης,  φο
ρών έπί τής  κεφαλής ώραΐον και κυματιζον 
πτερόν καί έχον κρεμαμένην είς τά πλευρον 
του λαμπράν σπάθην,  κροτοΰσαν έν δσω έβα- 
διζεν, ένω αύτός έτραγώδει όσον επεριπατει, 
ό νοΰς του ώνειροπόλει τοσον, ώστε,  μη π«- 
ρατηρήσας τόν έν τώ μέσω τοΰ δρομου λ ί 
θον, έσκόνταψεν είς αύτό·> καί όλίγον ελειψε 
νά πέ^η και νά κατ απ λ η γω θ ή  τό προσωπόν 
του. Σκοντάψας διέκοψε τό άσμα του και 
μεθ’ οργής  άνεβόησε :

—  Τί άθλιοι καί ξηροκέφαλοι άνθρωποι ! j 
νά άφίνωσι τόσον μεγάλον  β ρ ά χ ο ν  εις τό *,ε- 
σον τοΰ δρόμου καί νά προσκρούη είς αύτόν 
πας  εύγενής.

Ταΰτα λέγων  έξηκολούθησε τόν δρόμον 
του. Μετ’ αύτόν εφθασεν είς τήν αύτήν Οέσιν 
συνοδεία έμπορων μέ διάφορα φορτεια π ρ α γ 
ματειών έπί ίππων καί ήμιόνων, μεταβαινον- 
τες είς τήν πόλιν.  'Ό τ α ν  έπλησίασαν είς τόν 
λίθον ή διάβασις ήτο τόσον στενή ώστε έκιν- 
δύνευε νά μή χωρώσιν.  Είς δέ εξ αύτών είπε .

—  Τί λίθος είναι αύτός είς τό μέσον τοΰ 
δρόμου ; Ό  δρόμος είναι τόσον περαστικός 
καί δμως κάνεις δέν παραμερίζει τόν λίθον. 
Πόσον άξιέπαινοι είναι οι άνθρωποι τοΰ τόπου 
έδώ !

Έ ν ω  δέ ουτος ελεγε ταΰτα,  καθείς διέβαινε 
και έξηκολούθει τήν όδόν του.

Ούτως ό λίθος εμενεν είς τό μέσον τοΰ 
δρόμου εκείνου αμετακίνητος έπί τρεις ο λ ο 
κλήρους εβδομάδας,  ήτοι τάς  τρεις τελευταί
ας έβδομάδας τοΰ ’Οκτωβρίου. Εκαστος δε 
δ ιαβάτης κατηγορεί  τούς άλλους  δτι δεν πα- 
ραμερίζουσι τόν λίθον, άλ λ  αύτός οέν επε- 
χείρει νά τόν μετακίνηση.

Ά φ ο ΰ  άπέρασαν τρεις έβδομάοες άφοτου ό 
ύψηλός  άνθρωπος μέ τά μακρύ φόρεμα έθε
σεν, ώς είδομεν,  τήν νύκτα τό^ λίθον έκεΐνον, 
δ δούξ προσεκάλεσε τούς κατοίκους τής  ίμ -

μελσμέλης  νά συναθροισθώσιν είς τήν θέσιν 
ΟορνΟιου διότι ήθελε νά τοΐς έμιλήση. Ά φ ο ΰ  
εφθασεν ή προσδιορισθεΐσα ώρα, πολλο ί  άν
θρωποι εσπευσαν νά μεταβώσιν είς τά μέρος 
έκεΐ /ο, καί μεταξύ αύτών ήσαν καί δύο έκ τή ς  
συνοδείας έκείνης τών έμπορων. Ων ό εις 
ειπεν :

—  Ε λ π ί ζ ω  δτι σήμερον ό Κ. Δούξ Οά γ ν ω 
ρίσει τί οκνηρός είναι δ λαός  μας.

—  Είναι αισχύνη, άπήντησεν δ άλλος .
Έ ν  τούτοις ό ήχος  τή ς  σ ά λ π ιγ γ ο ς  ήχησε

καί όλοι έ;τρεψαν τά βλέμματά  των πρός τό 
μέρος τοΰ φρουρίου, έξ ου πολ λο ί  έφιπποι 

«ήρχοντο.  Ό  Δούξ διηυθύνθη πρός τό στένο- 
μα,  δ δέ λ α έ ς  συνηθροίσθη άνω άπό τάς  πλευ 
ράς τοΰ δρόμου. Τότε  ό ’ΌΟων, καταβάς άπό 
τοΰ ίππου του,  ήρξατο νά όμιλή,  έχων έπί 
τών χε ιλέων μειδίαμα.

■—  Λαέ μου, ειπεν, είξεύρετε δτι α γαπ ώ  νά 
σάς δίδω άπό καιρού είς καιρόν εν μάθημο·,

; κατά παλαιόν τινα τρόπον,  καί διά τοιοΰτον 
' μάθημα σάς προσεκάλεσα σήμερον έδώ ό
λους.  Τόν λίθον τοΰτον είς τό μέσον τοΰ δρό
μου έθεσα έγώ μέ τά ς  χεΐράς μου καί έπί 
τρεις ολοκλήρους έβδομάδας ούδεις διαβάτης 
ευρέθη νά τόν μετατοπ ίτο ,  ενώ εις έκαστος 
έξ αύτών κατηγορεί τούς γείτονας του δτι 
δέν τόν έκβάλλουσιν έκ τοΰ μέσου τοΰ δρό
μου.

Ά φ ο ΰ  είπε ταΰτα,  εκυψε, καί 7^αβών τόν 
λίθον έκύλισεν εϊς τήν άκραν. Ύ π ’ αύτόν τ ό 
τε έφάνη μικρός λάκκος ,  καί έντός τοΰ λ ά κ 
κου κομβόδεμ,α περιέχον μικρόν δερμάτινον 
σάκκον. Τοΰτο ό Δούξ, λαβών άπό τής  γ ή ς ,  
έσήκωσεν ύφηλά,  δπως πάντες δυνηθώσι ν’ 
άναγνώσωσι τά μ ε γ άλ α  έπ’ αύτοΰ γράμ.ματα, 
λέγο ντα  ούτω :

«Δι’ έκεΐνον δστις μετατοπίσει τόν λίθον.»
Τότε  έλυσε τό κομβόδεμα καί άνέστρεψε 

τό σακκίδιον έπί τοΰ λίθου, έπί του όποιου έ
πεσαν 2 0  χρυσά νομίσματα,προξενήσαντα λε 
πτόν καί διαπεραστικόν ήχον.

Ταΰτα  ίδών ό εις τών εμπόρων,  είπεν είς 
τόν σύντροφόν του,

—  Ο υ μ φ !
Καί δ ά λλ ος  παρατη ρή εας  αύτόν άπήντ/ ;- 

σεν,— Ουμφ !
Ό  δέ Δούξ, ίδών κύκλω μετά μειδιάματος 

είπε :
—  Λαέ μου, ένθυμεΐσθε τόν λίθον εϊς τά 

μέσον τοΰ δρόμου.



ο μ μ α τ ο γ κ λ ι α

' Ό τ ι : κατά πρώτον τά όμματοΟελια έγιναν 
κοινά εθεωρειτο ε υ γ έ ν ε ι α  νά τά φοροΰ- 
σι και άρχισαν νά τά φέρωσι καί αύτοί εκεί
νοι οι όποιοι δέν είχον τήν  έλαχίστην «0- 
των αναγκην.  Έ ν  Ισ π α ν ία  μάλιστα ή συν- 
Τ α κατέστη γενική χ 3| κατήντησε μέρος 
αναγκαίο ν τής  ενδυμασίας. Ή άλογος'αύτη 
των υελιων κατάχρησις  σκοπόν είχε νά κάμη 
τους φοροΰνταςαύτάνά φαίνωνται σοβαρώτε-  
ροι καί επομένως ;ά σύρη τό σέβας καί τ τ ν  
υποληψιν τών άλλων .

Καί αί γυναίκες προσέτι ήρχισαν νά οορώ- 
σιν αυτα,  οσον δέ νέαί, δσον ώραϊαι καί "αν ή 
σαν, οεν εκρινον καλόν νά μή προσθέσωσι καί 
ταυ ra εις τόν σωρόν τών κοσμημάτων των.

Λεος τις μοναχός  ένεργήσας διά τής  έπιρ. 
ροης τή ς  ο ι χ ο γ τ ν ^ ς  του νά κερδήση τό μ ο 
ναστήρι ον τον δίκην τινά σπουδαίαν, ένόμι- 
σεν οτι έλευθεριώτατα άντημοίφθη, δτε ό τ -  
γούμενος ,  έναγκαλισθείς αυτόν, είπε πρός αυ
τόν εις ενδειξιν ευγνωμοσύνης ,  «Ά δελοέ,  φό
ρεσε υελια..» 1

, ’ 0 ^ Τ ε®°ς 7ών ύίλίων ήτο άνάλογον μέ 
την  τα , ι ν  του φέροντος α Woe. Οί εύγενεις
εΧ, τ ώ " ™ ών μεγάλα ,  όσον μία
χειρ ανθρώπου ! 1

Ό  Μαρκήσιος Ά σ τ ο ρ γ η ς ,  άντιβασιλεύς 
τη ς  ΛεαποΑεως, δ-ατάξας νά κατασκευάσω-  
σι τ. ,ν εικόνα του μαρμαρίνην,  ιδιαιτέρως έ- 
φηλκυσε την προσοχήν του γλύπ του ,  νά μή 
Λησμονηση τά ώραΐά του όμματοϋέλια !

Κί ΐ πΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

J | ” 0 X5!tPoQ ή«η ήρχισε νά έξαπλοΰται  πα- 
^ ρ *  το ΐςπετ ολ ιτ ισμένο ις  λαοις τή ς  Ευρώ
π ης  νεον σύστημά ανατροφής τών παιδιών, 
γνωστόν υπό τό όνομα «κήπος παίδων,» ου 
επινοητης  ̂είναι ό Γερμανός Φραί&λο ς χαί 
περί του όποιου μαθητής  τις του έπινοητου 
γράφει  τα  επόμενα.

ϊ* νς  τήν^άγωγν ν  τών παίδων ή ευεξία π ου 
σώματος  είναι τόσον απαραίτητος  ώστε ή 
σωματική γυμνάσιά πρέπει πάντοτε νά ί να ι  
F *  τών βάσεων π « ν τ ί ς  όρθοΰ συστήματος'

ανατροφής.  Τήν σωματικήν ταύτην γυμνα-  
σιαν λαβών ό Φραίβελος ώς  αφετηρίαν τοΰ 
συστήματος του,επενόησε δ ιάφοραπαιγνήδια 
οια τών οποίων ένώ παίζουσι τά παιδί» νά γ υ 
μνάζ ον τα ι  τά  μέλη καί οί μυώνες τών σω
μάτων  αυτών. Όλα^ δέ ταΰτα τά παιγνήδια 
εχουσιν έκαστον τό ασμά του τονισμένον εις 
ωραίαν μουσικήν καί τά μικρά ψάλλουσιν αύ- 
το ενω παίζουσιν. Απ α ιτε ίτα ι  δ έη  διδάσκα
λος  να προσεχή πολύ ,  όπως όλαι αί κινήσεις 
γινωνται έν τάξει και όπως τηρήται ό άκριβί ς 
χρονος τή ς  μουσικής.

Θεωρών ότι καί αύτά τά νήπια, άμα γ ίνω- 
σιν ικανά νά δίδωσι προσοχήν τινα είς τά  πε- 
p^ αυτά, άπαιτοΰσι κάτι διά νά παίζωσι μέ 
τας  χειρ ας των· ό Φραίβελος ήρχισε τό σύ
στημα του άπό αυτήν τήν αρχήν, δώσας εις 
τα^νηπια αθύρματα (παιγνήδια, )  διά τών ό
ποιων οσον μεγαλώνουσι τόσον νά σκέπτων- 
ται.

Τό πρώτον άθυρμα, τό διδο'μενον είς τά 
παιοια τα  τριετή περίπου, είναι κύβος δΐηρη- 
jUενος εις οκτώ κύβυυς μικροτέρους καί τεθη- 
μενος έντός θήκης,  εις τήν όποιαν εφαρμόζε
ται ακριβώς. Διά τούτου τά μικρά διδάσκον
ται τα  πρώτα  ώρισμένα μαθήματα  των ώς 
προς  τά σχήματα ,  τούς αριθμούς, τήν τάξιν 
και την συνθεσιν. Μανθάνουσι πρόσθεσιν, ά- 
φαιρεσιν,πολυπλασιασμόν καί διαίρεσιν, έχον
τα τά π ρ ά γ μ α τα  αύτά ενώπιον των. Διδά
σκονται νά διακρίνωσι τόν κύβον άπό άλλα  
σχήμ ατα  πλησίον των,  νά γινώσκωσι τάς  
γραμμας καί -τάς γων ίας  έπί τών πλευρών 
των,  νά _διακρίνωσι τάς  καθέτους γ ρ αμ μ ά ς  

τας  οριζοντίους, νά κατασκευάζωσι διά
φορα σχήματα  χρήσιμα ή κοσμήματα μέ 
τους οκτω κύβους των χαί προσέτι νά φαντά- 
ζωνται καί έκτελώσι μόνα των σχήματα  ν ω 
ρίς να ακολουθώσι τάς  ιδέας τή ς  διδασκά
λου- καθότι άφοΰ έπί τινα καιρόν τά παιδία 
οοηγηθωσιν,  ακολούθως άφίνονται μόνα  νά 
σχηματ-ζωσιν ό,τι θέλουσιν, ή δέ διδασκάλισ- 
σ% μ 0';0ν δεικνύει τά  σφάλματα,  τά  είς τήν 
ταςίν τής  κατασκευής ή τήν άνακρίβειαν τοΰ 

τά όποΐα βλέπει εις τά θαυμάσια 
π ρ άγ μ α τά ,  όσα τήν προσκαλοΰσι νά περιερ- 
γασυή. Γ 1

 ̂ Μετά τοΰτο δίδεται άλλο  άθυρμα, κύβος 
οιηρημενος είς οκτώ επιμήκη π αρ α λληλ ό-  
πλευρα.^Ί  ά αύτά μαθήματα επαναλαμβάνον
ται και οια τούτου,  τό όποιον παρέχει πολύ

μεγαλητέραν ευκολίαν πρός  κατασκευήν δια
φόρων σχημάτων .

Ακόλουθον  άθυρμα είναι πολύ μεγαλήτε-  
ρος κύβος,διηρημένος είς είκοσιν επτά μικρο- 
τέρους,  τρεις έκ τών οποίων ύποδιαιροΰνται 
έκ γωνίας  εις γο^νίαν, είς ούο τριγωνικά σώ
ματα  έκαστος.  Τό άθυρμα τοΰτο παρέχει 
εις τά παιδία τά  μέσα νά προχωρήσωσιν είς 
τ ά μ α θ ή μ α τά τω ν  καί είς τά ς  κατασκευάςτων,  
κατασκευάζοντα τά οίκίδιά των τά ς  εκκλησί
ας των καί τά  ά λ λ α  των κτίρια έντελέστερον.

’Έ τ ι  προχωροΰντα  λαμβάνουσιν ώς άθυρ
μα μέγα> κύβον διηρημένον είς είκοσιν επτά,  
ούχί κύβους ά λ λ ά  επιμήκη.  Τρία έκ τών εί
κοσι επτά τούτων είναι ύποδίηρημένα κατά 
μήκος  των,  είς δύο παραλληλεπίπεδα  έκα
στον, καί τρία άλλα  είς δύο τετράγωνα,  όντα 
τό ήμισυ τοΰ έπιμήκους.

"Εκαστος παρατηρεί  ότι τά  άθύρματα ταΰ
τα όδηγοΰσι τά  παιδία βήμα πρός βήμα έκ 
τοΰ πρώτου κανόνος τή ς  άριθμητικής μέχρι  
τή ς  έ ξ α γ ω γ ή ς  τή ς  τετραγωνικής  καί κυβικής 
ρίζ /]ς καί τών δεκαδικών κλασμάτων.  Είς 
τήν γεοψ.ετρίαν άπό τήν απλήν  σφαίραν άπό 
τόν κύβον καί τόν κύλινδρον, μ,ανθάνουσι νά 
γινώσκωσι καί νά κατασκευάζωσι τά μάλλον  
περίπλοκα καί δύσκολα γεωμετρικά σχ ήμ α
τα. Καί τοΰτο άνευ τής  παραμικράς  πιέσεως 
ή παραβιάσεως τή ς  μνήμης των,  ά λ λ ’ άπλ ώς 
διά τή ς  συνήθειας καί τή ς  άκαταπαύστου 
χρήσεως τών αθυρμάτων. Καί είς τήν σύνθε- 
σΐν προσέτι ή πρόοδος είναι βαθμιαία, άρχί- 
ζουσα άπό τήν θέσιν ενός πλίνθου έπί άλλου 
καί καταντώσα είς κατασκευάς οικιών, μνη
μείων, έκκλησιών,  δι’ ών τά  παιδία έξοικει- 
οΰνται μέ μηχανικά αντικείμενα.

’Ή δ η  στρέφω τόν λ ό γ ο ν  ΐνερί τών α σχο
λιών τοΰ τών παίδων κήπου,  αί όποΐαι ούδέν 
άλλο σκοπεύουσιν ή τήν άνατροφήν τών παί
δων· καίτοι δέ τό παιδίον δέν παρατηρεί  τοΰ
το, καί πρ αγμ α τ ικ ώ ς  τό μικρόν ούδεν γινώ- 
σκει περί τή ς  άνατροφής,  όμως παρακινούμε- 
νον ύπό τή ς  δραστηριότητας τοΰ φροντίζον- 
το ς  περί αύτοΰ,  πάντοτε  άσχοΡνεΐται είς κάτι.  
Χρέος δέ τή ς  διδασκάλου είναι νά παρατηρή 
μετά προσοχής  τά  πάντα,  καί κυρίως νά εισ
χώρηση εις τό νόημα τοΰ παιγνηδίου τοΰ 
παιδιού καί νά τό διευθύνω χρησίμως.

Ό  Φραίβελος διετείνετο ότι μία έκ τών αρ
χώ ν ,  έφ’ ών τό σύσ ιημά  του έβασιζετο ήτο 
ότι «τό παιγνήδιον είναι τό έ'ργον τοΰ παι

διού» καί όσοι έστρεψαν τήν προσοχήν των 
καί έμελέτησαν τά παιγνήδια καί τάς  ένασχο- 
Λήσεις τών παιδιών,  πιστεύοντες ότι ύπάρχει  
βαθύ τι νόημα είς αύτά, παρετήρησαν βεβαί
ους ότι όλαι  αί έννοια! τών μικρών είναι ιδεώ
δεις καί δτι  ταΰτα παίζουσι πάντοτε  δ,τι δέν 
είναι καί ούδέποτε ό,τι είναι. Ι Ι ολλάκ ις  ένερ- 
γοΰσιν ώς  εί ήσαν άνδρες ή γυναίκες· τό εν 
γίνεται «πατέρας» τό άλλο  «μητέρα,» τό 
άλλο «νενέ,» άλλ οτε  μετέρχονται διάφορα 
έπαγγέ?νί/.ατα, πράττουσι πάν έργον άπό τό 
τοΰ ίερέως μέχρι  τοΰ λαχανοπώλου·  άλλοτέ  
πάλιν  γίνονται  πρόβατα,  κάμηλοι,  ήτοι ό
π ω ς  οίς-ρηλατηθώσιν. Ι Ιαρατηροΰντες βλέπο- 
μεν ότι σχηματίζουσι σχολειον,  κτίζουσιν οί
κον, ψήνουσι φαγητά  καί δοκιμάζουσιν δλας  
τά ς  τέχνας ,  πάντοτε  δμο;ς κινούνται ύπό τοΰ 
ιδεώδους,καί πάντοτε άρέσκονται νά γινωνται 
ό,τι δέν είναι.

Ι Ιλήν τι τό παιδίον διά πάντων τούτων 
πράττει  ; Οϋδεν αλλο ή γυμνάζει  τό σώμα 
καί τήν ψυχήν του ταυτοχρόνως καί άνατρέ- 
φει αύτό εαυτό είς όλα τό ουσιώδη τής  ζωής 
μαθήματα.  Α ν ω τ έ ρ ω  άνέφερα περί τών παι- 
γνηδίων,  τών άφορώντων τήν σωματικήν γυ- 
μνασίαν, άλλά  τό παιδίον παΐζον μόνον του 
γυμνάζεται  και διανοητικώς.  Ό  τών παίδων 
κήπος  ά πλ ώ ς  ορίζει καί διευθύνει σκοπίμως 
τήν διανοητικήν καί άτακτον ταύτην ενέρ
γειαν. Δίδομεν απόλυτον ελευθερίαν είς τό 
ιδεώδες καί τήν φαντασίαν τοΰ παιδίου, άλλά  
μεθ’ ημών  μανθάνει τήν άξίαν τής  μαθηματ ι 
κής άκριβείας καί άποκτα έπιδεξιότητα. Μέ
γεθος,  σχήμα,  τάξις,  άναλογία ,  σχέσις,  είναι 
έννοιαι τάς  οποίας άνεπαισθήτως άποκτα διά 
τινων εκ τών ενασχολήσεων,  τάς  οποίας έν 
συντόμω άπαριθμοΰμεν ώς έπεται.

Ή  πρώτη άσχολία ,  ήν άναφέρομεν, διά 
τήν α πλ ότητα  αύτής  μ άλ λον  καί τήν  τάξιν,  
τήν όποιαν κατέχω ,  ούσα ε ισαγωγή εις τάς  
έπομένας,  παρά διά τήν άξίαν της ,  είναι ή 
τών ξυλαρίων. Ή  άσχολία αυτή είναι εύκο- 
λ ω τάτη .  Είς έκαστον παιδίον δίδονται μεοι- 
κά ξυλάρια,  τριών ή τεσσάρων δακτύλων μ ή 
κος έχοντα,  στρογ γυλ ά  καί καθαρά, ή δέ μ ή 
τηρ ή ή διδάσκαλος όδηγεΐ  τά  μικρά νά σ)>η- 
ματίζωσι τάς  διαφόρους γεωμετρικάς  γραα -  
μάς ,  τάς  γωνίας ,  τά τρίγωνα,  τα τετράγωνα 
καί όλα τά εύθύγραμμα γ ρ άμ μ α τα  τοΰ α λ 
φαβήτου. Προσέτι άστέρες καί σχήματα  διά
φορα δυνατόν νά σχηματίζωντα ι  δι’ άριθμοΰ



τίνος τοιούτων ξυλαρι 'ων πλήν  άμα τά παι
δία μάθωσι νά μεταχειρ ίζωνται  τά νέα των 
αθύρματα πρέπει νά άφίνωνται ελεύθερα είς 
τήν  χρήσίν των καί .μόνον άπό καιρόν είς 
καιρόν ή δ: ασκάλισσα νά δίδη συμβουλήν 
εις αύτά όταν τό κρίνη άναγκαΐον.

Είς τά  ξυλαρια ακολούθως προσθέτονται 
και μερικά πισα καί δι’ αύτών τά παιδία παί- 
ζουσι οιαφοροτροπως. 1ά ετοιμ.α άθύρμ,ατα 
συνήθως μόνον όλίγα ς  ήμέρας θεωρούνται ύ
πό τ ΰ ν  παιδιών καλά,  μετά ταύτας  δέ τά 
θραύωσι διά \ά  ΐ'δωσι τί εχουσιν έντός,  ή α
π λ ώ ς  διά νά τά θραύσωσιν. Ό  Φραίβελος 
σονεβούλευε νά κάμωσι μόνα των τά αθύρ
ματα  των,  καί, κατασκευάζοντα αύτά,νά γυ-  
μνάζωσι τήν εφευρετικήν των δύναμιν και 
την  καλαισθησίαν των, 'Ό,τ£ κατασκευάσω- 
σι μόνα των είναι διατεθειμένα και νά φυλάτ· 
τωσι μάλ λο ν  ή νά θραύωσιν αύτό.

Μετά τοΰτ" έρχονται  τά μαθήματα τή ς  
πλαστικής .  Ί ο δέ καλλίτερον ύλικόν είναι ό 
πλαστικός  π ηλ ό ς ,  έκτος του οποίου χρειάζε
ται  καί έργαλεΐόν τι έκ σκληρού και καθα
ρού ξύλου. Το εργαλείο ν τοΰτο ομοιάζει μέ 
μολυβδοκόνδυλο·,1, Ιχον  τήν μίαν άκραν πε- 
πλατυσμένην καί τήν άλλ ην  όξειαν. Μία έμ- 
προσθοποδιά καί εν μανδύλιον είναι αρκετά 
νά προφυλαττωσι  τά φορέματα τών παιδιών 
άπό τήν λευκήν κόνιν, ήτ ις  ά λ λ ω ς  ευκόλως 
καθαρίζεται.

Ααμβάνουσα έμπροσθεν τη ς  τόν πλα στ ι 
κόν πηλό ν  ή διδασκάλισσα, δίδει είς έκαστον 
μαθητήν τη ς  όλίγον  καί παραγγ έλε ι  αύτόν 
νά κατασκευάση σφαίραν. Ά π ό  τήν κ ατα 
σκευήν ταύτης  πρέπει νά άρχίζωσιν αι διδα- 
σκάλισσαι πάντοτε ,  καθότι ή σφαίρα εύκόλως 
μεταποιείται είς παν άλλο  καί καθότι π άντ ο 
τε χρειάζεται αφετηρία τις καί μάλ ιστα  είς 
τά  παιδιά. Διά τή ς  π λαστική ς  τά μικρά δια
σκεδάζουν διδασκόμενα καί ταχέω ς κχτορ-  
Οοΰσι νά σχηματίσωσι πουλάκια,  άγγε ΐα  καί 
ό,τι φαντασθώσιν.

Ά λ λ η  ένασχόλησις ακόλουθος εΤναι νά 
πλεκωσι  τά  μικρά ψάθας, ή νά διπλώνωσι 
καί κόπτωσι χαρτία .  Τό νά πλέκωσι  ψάθας 
είναι - ο λ ύ  εύχάριστον,  μάλιστα είς μικρά κο
ράσια. Ή  ψάθα είναι φύλλον χρωματισμένου 
ωραίου χάρτου,  είς τόν όποιον ανοίγονται 
γραμμαί  έξ ίσου άπέχουσαι ά π ’ άλλήλω ν ,  
κάθετοι είς τάς δύο πλευράς καί παράλληλ οι  
είς τάς  δυο άλλ  ας, αί τέσσαρες πλευραί του

χάρτου μένουσιν ώς περιθώριον,εχουσαι ενός 
δακτύλου π λ ά τ ο ς  διά νά κρατήται  καλώς τό 
όλον. Λωρίδες έκ του ίδιου χάρτου,  ά λ λ ά  
χρ ώματο ς  άλλου,  καί ξυλάριον λεπτόν,  lyov 
σχίσμα διά νά συλλαμβάνη τήν άκραν τής  
λωρίδος καί όνομαζόμενον βελόνη, δίδον
ται είς τά  παιδία τά όποια περώσι τάς  
λωρίδας άπό τά ς  γ ρ α μ μ ά ς  τοΰ χάρτου εναλ
λ ά ξ  έκ τών άνωθεν πρός  τά κάτω καί έκ τών 
κατω πρός  τά  άνω καί άκολούθως άντιστρό- 
φως εως τελειώσωσι τήν ψάθαν. Αύτ>; είναι 
ή πρώτη  καί άπλουστάτη μορφή, μύρια δέ 
σχ ήματα  δυνατόν νά έπινοηθώσι καί έκτελε- 
σθώσιν.

.Ορός τούτοις εχομεν κοψίματα και δ ιπλώ
ματα χαρτιών διάφορα τά όποια, οσον καί 
άν περιγράψωμεν,  πρέπει τις νά ίδη διά νά 
έννοήση· μ,όνον λοιπόν προσθέτω δτι μέ τόν 
αυτόν τρόπον διδάσκομεν τά μαθητάριά μας,  
άνάγνωσιν,  γραφήν καί σχέδιον. Διά νά τά  
διδάξωμεν άνάγνωσιν τοΐς δίδομεν κατά πρώ
τον χρωματισμένα τεμάχια  χαρτονίων διαφό
ρων σχημ άτων,  τινά έκ τών όποιων εϊναι ημι
κύκλια· διά τούτων μανθάνουσι νά σχηματ ι -  
ζωσι τά γράμματα  καί νά άρχίζωσι συΛλαβι- 
σμ,όν τών άπλουστάτων λέξεων. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς  
οίδομεν είς αύτά έτοιμα έκ χαρτονιού γ ρ ά μ 
ματα καί δι’ αύτών μανθάνουσι τόν συλλαβι
σμόν. Μετά τοΰτο άναγινώσκουσίν είς βιβλία.

Διά τοΰ αύτοΰ τρόπου μανθάνουσι νά γρά-  
φωσι καί νά σχεδιάζωσιν. Είς τό εν τή ς  π λ α -  
κος αύτών μέρος χαράττομεν μικρά τετρά
γωνα,  έπάνω είς τά  όποια μανθάνουσι νά σύ- 
ρωσι τό κονδύλων των άπό εν είς άλλο καί 
ακολούθως είς άλλο τετραγωνίδιον καί ού
τω ς  άποκτώσιν ευχέρειαν είς τήν χρήσιν τοΰ 
κονδυλίου, μανθάνοντα νά γράφωσι καί νά 
σχεδιάζωσιν.

Εις τό σύστημα τοΰτο τά πάντα έπί μιας 
άρχής  ά π λ ο υ σ τ ά τ η ς 'καί μαθηματ ικωτάτης ,  
ώς βλέπομεν,  βασίζονται· είναι δέ αυτη νά 
βοηθν]θώσι τά παιδία, νά άναπτύξωσι μόνα 
των τάς  σωματικάς  των καί διανοητικάς δυ
νάμεις,καί ούχί νά β ι ά ζ ω ν τ  α ι.»

Ούτω τά σοφά έθνη φροντίζουσι περί έκ- 
παιδεύσεως τών τέκνων των,  άπό αύτό τό 
λικνον μελετώντα καί εύρίσκοντα τούς φυσι- 
κωτατους  πρός  τοΰτο τρόπους.  Έ ν ω  ήμεΐς 
ούτε κάν νά σκεπτώμεθα περί τοιούτου τινός 
ακόμη ήρχίσαμεν.


