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ΑΓΓΕΛΙΑ.
Εταιρία λογίων άποφνσίσασα νά τυπόνη κατά πάσαν εβδομάδα ί( 

έπι ένδς τυπογραφικού φύλλου αναγνώσματα και τερπνά και ωφέλιμα, 
έδημοσίευσε τά τέσσαρα πρώτα φύλλα, τά άπαρτίζοντα τδ ποώ- 
τον τεύχος, δπερ ω/ομάσθη Σεπτέμβριος.

Οί λόγιοι ούτοι, προβαίνοντες εις τήν εναρξιν τού δευτέρου τεύ
χους, σπεύδουσιν όπως εύχαριστήσωσι μέν έκείνους τών φιλομού- 
σων, οΐτινες προθύμω; ένεθάρρυναν τήν έπιχείρησιν ταύτην διά τής 
συνδρομής των, ζητήσωσι δέ συγγνώμην παρ έκεί/ων, προς τούς 
οποίους ένεκα διαφόρων αιτίων, δλως ανεξαρτήτων τής θελήσεως αύ- j: 
τών, δέν ήδυνήθησαν ν’άποτανθώσι, και παρά τών οποίων ούχι μι- 
κοάν επίσης άναμένουσι τήν ενθάρρυνσιν.

Τδ έκδοθέν ήδη ά. τεύχος, ού τά εμπεριεχόμενα 1 προοιμίου 
(μετ’ εικονογραφίας)—2 παραίνεσις—3 διάλογος δτι ό νέος οφείλει 
νά τελειόνη τουλάχιστον τά εγκύκλια λεγάμενα μαθήματα—4 ποί
ημα «τδ φθινόπωρου»—5 σύντομος βιογραφία τού αοιδίμου Μητρο
πολίτου Σμύρνης Χρυσάνθου (μετ’ είκονογρ.) και επιτάφιος απαγ
γελθείς κατά τήν κηδείαν αυτού—6 αί περικνημίδες — 7 έπίκρισις · 
8 πώς δύναταί τις νά γίνη π>ούσιος—9 ποίημα «ή φιλία»---- 1 0 πε
ρί τής Εύαγγ. Σχολής—1 1 μετριοφροσύνη—I 2 διήγημα « ή βε- 
λονοθραύστρία»—1 3 σπουύαιοτάτη εφεύρεσις—1 4 ποίημα «ό σο
φός ’Αδαμάντιος Κοραής» (μετ’ είκονογρ.)—15 φυσική— 16 ή 
χημεία θεραπεύουσα τήν αλαζονείαν—17 ό γύρος τού κόσμου— 
1 8 οί αστέρες—1 9 τδ βόρειον σέλας—20 αστείου—2 1 έν καλλι
τέχνημα (μετ’ είκονογρ.)—22 Διογένης ό κυνικος (μετ’ εικονογρα
φίας)—2 3 ηθική—2 4 έλεγεΐον—2 5 απείθεια και ματαιοφοοσύ- 
νη (διήγημα)—26 άμφιδρόμια—27 δύο ανόητα στοιχήματα— 
28 διάφοροι γνώμαι—2 9 στατιστ-.κά—30 μνημονικδν τυφλού, 
τιμάται γρ. 4 και εύρίσκεται παρά τοίς ενταύθα βιβλιοπώλαις,

Συνδρομή εβδομαδιαία 1 γρ. πληρωτέου ευθύς μετά τήν παρα
λαβήν τού φύλλου.

‘Οστισδήποτε τών λογίων θέ/η νά γτάφη έπι τού φύλλου τούτου 
δύναται ν’ άποστέλλη τάς πραγματείας αδτού πρδς τήν Διεύθυνσιν, 
οδός Ρόδων, αο. 58.

Ο προμηθεύων δέκα συνδρομητάς λαμβάνει τδ φύλλον δωρεάν. 
Σμύρνη τή 2 Οκτωβρίου 1869.
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Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ. Ό Μέντωρ, τού οποίου τήν εικονογραφίαν βλέπω εν

ταύθα, τί άνθρωπος ήτον, Ιωάννη; *
ΙΩΑΝΝΗΣ. Ητο σεβάσμιος και σοφός γέρων, δστις συνωδευσε 

τδν νέον Τηλέμαχον εις τά τάξε Ιδια, τά όποια είχε κάμει, οτε πε- 
ριεφέρετο γην καί θάλασσαν, ζητών τον πατέρα του, αν καί .ινες

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α'. Τεΰχ. β '.)
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λουσινδτιό συνοδεύσας τδν Τηλέμαχον δέν ήτον ό Μέντωρ, άλλα 
ή θεά Αθηνά, ή οποία είχε λάβει τήν μορφήν τοΰ Μέντορος. Γνω
ρίζεις έκ τοΰ βιβλίου έκείνου, τδ όποιον ονομάζεται Μυθολογία Ελ
ληνική, ότι οί παλαιοί ημών πρόγονοι ήσαν είδωλολάτραι, πιστεύ- 
οντες πολλούς θεούς καί πολλάς θεάς. ’Εκ τούτων μία ήτο κα'ι ή 
Αθηνά, ή κόρη τοΰ Διδς καί θεά τής φρονήσεως. Οί θεοί ή αί θεαί, 

οσάκις ήθελαν νά έμφανισθώσιν εις άνθρωπον, έλάμβαναν μορφήν 
ανθρώπου, διά νά μή κατακαή έκεΐνος, εις τδν όποιον ένεφανίζον- 
το, μέ τδ πΰρ τής θεότητος.

ΕΙΡ. Τίς ήτον δ πατήρ τού Τηλεμάχου, παρακαλώ;
I. Ό Όδυσσεύς, βασιλεύς τής νήσου ’Ιθάκης, ή οποία εύρί- 

σκεται είς τδ Ίόνιον πέλαγος μεταξύ Κεφαλληνίας και Ελλάδος.
ΕΙΡ. Και πώς ; είχε χαθή ό πατήρ τού Τηλεμάχου ;

I. Μάλιστα· δέκα ολόκληρα έτη ό Όδυσσεύς ήτο χαμένος.
ΕΙΡ. Περίεργον I Πώς συνέβη τούτο, βασιλεύς άνθοωπος νά 

χαθί;
I. Αυτή, Ειρήνη, εινε αρκετά μεγάλη ιστορία.

ΕΙΡ. Σε παρακαλώ, Ιωάννη μου, έπιθυμώ νά τήν μάθω.
I. Χίλια διακόσια έτη πριν γεννηθή ό Χριστός μας έπί τής γής 

έβασίλευεν εις μεν την Σπάρτην, πρωτεύουσαν πόλιν τής Λακωνίας 
έν Πελοποννήσφ, Μενέλαος ό υίδς τού Άτρέως—εις δέ τδ Ίλιον, 
πρωτεύουσαν τής Τροίας έν Μικρά ’Ασία απέναντι τής νήσου Τενέ
δου, Πρίαμος ό υίδς τοΰ Λαομέδοντος.

ΕΙΡ. Οί βασιλείς ούτοι βεβαίως είχαν καί βασίλισσας.
I. Μάλιστα .Τού Μενελάου ή σύζυγος έλέγετο 'Ελένη καί ήτον 

εξακουστή τδν καιρόν εκείνον διά τήν ωραιότητά της. Ό δέ Πρίαμος 
είχε λάβει δύο γυναίκας- ή πρώτη ώνομάζετο Άρίσβη, έκ της ο
ποίας άπέκτησεν ένα μόνον υιόν. καί ή δευτέρα Εκάβη, έκ τής ό
ποιας απέκτησε πολλά τέκνα- άλλ’ εξ αυτών δύο διεχρίθησαν πολύ, 
ο Πάρις διά τήν κακοήθειάν του, καί ό Εκτωρ διά τήν άοετήν και 
ανδρίαν του.

ΕΙΡ. Τί κακοηθείας έκαμεν, Ιωάννη, ό Πάρις;

I. Αυτός,φιλτάτη Ειρήνη, ήτο νέος διεφθαρμένος- ήθελε νά 
έξοδεύ-ζΐ δλον τδν καιρόν του είς τάς διασκεδάσεις. ’Αφού είς τήν 
πατοίδα δέν είχε πλέον τίποτε ν’ άπολαύση, άνεχώρησε και υπή
γε*  εις τήν 'Ελλάδα διά νά περιηγηθή. ’Εκεί κατήντησε και είς τήν 
Σπάρτην, τής όποιας ό βασιλεύς τδν ύπεδέχθη μέ τιμάς βασιλικας, 
διότι ένόμιζεν αύτδν νέον εύγενή. Τδν έφιλοξένησεν είς τήν οικίαν 
του- άλλ’ αύτδς άντι νά καθήση δλίγας ήμερα; καί ν’ αναχωρήση, 
έμεινεν εκεί, ώς θά έκαμνε πάς νέος άνάγωγος.

ΕΙΡ. Έγώ, αν ήμην Μενέλαος, θά τφ έδείκνυα γρήγορα τήν 

θύραν.
I. Δυστυχώς δέν τδ έκαμε,σεβασθείς τδν βασιλέα πατέρα του.

ΕΙΡ. Λοιπόν; .
I. Τδ νόστιμον δτι κατεπείγουσα ύπόθεσις ήνάγκασε τδν Μενέ

λαον νά μεταβή δι’ δλίγας ήμέρας είς τήν Κρήτην, τήν μεγάλην ε
κείνην νήσον, ήτις έκτείνεται κατά μήκος από δυσμών πρδς ανατο- 
λάς καί κλείει πρδς νότον τδ Αϊγαΐον πέλαγος.

ΕΙΡ. Τήν έξουσίαζεν αυτός, Ιωάννη-,
I. ’Όχι. Τής Κρήτης βασιλεύς ήτον άλλος τις, δ όποιος ώνο

μάζετο Ίδομενεύς, καί πρδς έντάμωσιν τού οποίου επρεπε να υ- 
πάγχι ό Μενέλαος.

ΕΙΡ. Άνεχώρησε μόνος ή μετά τής Ελένης ;
I. Μόνος, διότι τότε δέν είχαν άτμόπλοια και τά ταξείδια διά 

γυναίκας ήσαν πολύ δύσκολα.
ΕΙΡ. Τδν βαρετόν Πάριν τί τδν έκαμε ;

I. Τδν άφήκεν είς τήν οικίαν του.
ΕΙΡ. Ω 1 δέν έκαμε διόλου καλά.

I. Καλώς τδ έμάντευσες.Δέν εκαμεδιολου καλα διοτιοκακοη 
θης Πάρις, ώφεληθείς άπδ τήν απουσίαν τού Μενελάου, κατέπεισε 
μέ τάς κολακείας του τήν ώραιαν μεν κατα το σώμα, κακήν όμως 
κατά τήνψυχήν Ελένην, τήν έπήρε μαζί του και τάχιστα ανεχώ- 

ρησεν εις τήν πατρίοα του.ι
_____ _ ______ _____ ———**=--τ;.-__ ------------------------- ·*
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EIP. Ω1 δυστυχία. Και ό καύμένος ό Μενέλαος, όταν επέ
στρεψε ν;

L Ο Μενέλαος, άμα έπέστρεψε και είδε ττν καταισχύνην,τήν 
οποίαν επαθεν, ώμοσεν έκδίκησιν και έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν 
τών βασιλέων τής Ελλάδος, οΐτινες δλοι αμέσως ώπλίσθησαν καί 
συνεξεστράτευσαν κατά τού Πριάμου, παρά τού οποίου έζήτησαν 
τήν Ελένην καί ίκανοποίησιν διά τδν Μενέλαον. Π έκστρατεία αυ
τή έγινε 1194 π. X. και ό πόλεμος ουτος ώνομάσθη Τ ρ ω ϊ κδ ς 
πόλεμος.

Ε1Ρ. Ω ! Τόρα δά νά ίδωμεν τί άπ έγινε ν.
I. Ο Πρίαμος, σύμφωνος μετά τού υίούτου, ήρνήθη ν’ άποδώ- 

ση τήν ’Ελένην.
Ell*.  Λοιπόν κατά τόν πατέρα ήτο και δ υιός ! Εύγέ του*  σέ βε- 

6αιώ, Ιωάννη, δέν έπταιεν ό Πάρις, αφού ό πατήρ ήτον τοιούτος. 
Τέλος ;

I. Οι Ελληνες επολιόρκησαν το Ίλιον καί δέν άφιναν ούτε νά 
είσέλθη ούτε νά έξέλθη ούδείς. Ίΐ πολιορκία αύτη διήρκεσε δέκα έ
τη, κατά τά όποια συνέβησαν πολλαι μάχαι καί πολλοί γενναίοι 
α^όρες ες αμφοτερων τών μερών εφονευθησαν. Τέλος ένίκησαν οί 
Ελληνας, έπήραν τήν ’Ελένην, κατέκαυσαν τδ Ίλιον καί άπήλθαν 

εις τάν πατρίδας των τδ 118 4 π. X.
ΕΙΡ. Λοιπόν έτελείωσεν ή ιστορία’ αλλά περί τού Όδυσσέως 

δέν ήκουσα τίποτε.

I. Εχεις δίκαιον. Ο Οόυσσευς, ο πατήρ τού Τηλεμάχου, ίτον 
εις ·ων Ελλήνων βασιλέων, οι οποίοι συνεξεστράτευσαν μετά τού 
Μενελάου "Οτε άπήρχετο είς τδν πόλεμον, εΐχεν άφίσει Πηνελό
πην τήν σύζυγόν του πολύ νέαν καί Τηλέμαχον τδν υιόν του πολύ 
μικρόν. ’Εν τφ μεταξύ τών δέκα ετών νοείς, Ειρήνη μου, δτι ή Πη
νελόπη ειχεν υπερεπιθυμησει τον άνδρα της καί ό Τηλέμαχος, ό ό
ποιος ενχεν ηοη μεγαλώσει, ήθε/ε νά ίδη τδν πατέρα του. Οί άλ
λοι βασιλείς είχαν επανελθεί εις τάς οικογένειας αυτών, άλλ’ ό Ο- 
ουσσεύς δέν έφαίνετο*  ό Όδυσσεύς ήτο χαμένος .

*

t - -----?

ΕΙΡ. Ίσως καί αύτδς είχε φονευθή ι
I. ’Όχι.’Αύτδς διεκρίθη μάλιστα καθ’δλον τδν πόλεμον διά τήν 

άνδρίαν, τήν φρόνησιν, τήν εύγλωττίαν καί τήν έφευρετικοτητα τού 
πνεύματός του. Διά συμβουλής αυτού κατόρθωσαν οί "Ελληνες και 
έκυρίευσαν τό "Ιλιον. "Ωττε και αύτδς συναπήλθε [χετά τών άλλων, 
αλλά δυστυχώς ενάντιοι άνεμοι τον ερριψαν εις τα παραλία .η, 
θρφκης κατά τά μέρη, ένθα υπάρχει σήμερον ήΜάρώνεια, ανω τής 
νήσου Σαμοθράκης. ’Εκεί τότε έκατοίκουν άγριοι άνθρωποι, οΐτινες 
καί πολλούς τών συντρόφων του εφονευσαν Μετά πολλας δυσκολίας 
άπέπλευσεν έκείθεν, άλλα μόλις έξήλθε τού Αιγαίου πελάγους, δια- 
βάς τδν μεταξύ Κρήτης καί Κυθήρων πορθμόν, ενάντιοι άνεμοι πά
λιν τδν εξόρισαν εως είς τά παράλια τής ’Αφρικής κατα τδ μέρος έν Ια 
ύ π άρχει σήμερον ή σατραπεία τής Γύνιδος (τδΤούνεζι). Εις τδ μ-- 
ρος αύτδ υπάρχει εις κόλπος, ό όποιος ονομάζεται κόλπος τής Γα- 
βής,καί εντός αυτού μία νήσος μικρά, έπι τής οποίας επίσης εκατοι- 
κουν άγοιοι άνθρωποι’ άλλ’ αυτοί παρα προσοοκιαν τον υπεόεχίη- 
σαν καλώς. Έκείθεν άποπλεύσας, επεσεν έπι τής Σικελίας, ένθα 

καί πάλιν εύρεν αγρίους ανθρώπους, οί όποιοι ησαν κάκιστοι και οι 
όποιοι όχι μόνον αυτόν κατεπολέμησαν αγριότατα άλλα και ολα τα 

πλοία του κατεπόντισαν. Μόλις ήδυνήθη νά σωστι εν, με το οποίον 
κατόρθωσε νά διαφυγή τάς χειράς των, και με το οποίον εφθασ&ν 
είς τήν νήσον Ώγυγίαν πλησίον τής Μελίτης (Μάλτας) κάτωθεν τής 
Σικελίας. ’Εκεί ευρών καλήν συναναστροφήν, απεφάσισε να μειντι, 
διότι πολύ είχε κατακουοασθή από τά ναυάγια, άλλως τε όεν εγνω- 
ριζε πλέον καί ποΰ ενρίσκετο. ’Έμεινε λοιπόν αρκετόν καιρόν, αλλ 
ή πατρίς, ή σύζυγος καί τδ τεκνον του τον αφιναν να ηαυχασ^ , Α- 
πεφασισε πάλιν ν άναχωρήσζΐ I Άνεχώρησεν’ αλλ’ αι τρικυμία’., 
ή μία τδν άφινεν, ή άλλη τδν έπίανεν. Γστερον απο φοβερωτατα 
βάσανα έρρίφθη καί πάλιν έπί τής νήσου Κέρκυρας, αλλά υ,ονον μι 
τήν ψυχήν ! ! ! Ο άναξ (διότι οί βασιλείς τότε ω>ομαζοντο ανακτε,), 
ό άναξ, λέγω, Όουσσεύς εύρέθη έπί της γης ολόγυμνος, διότι, δια

--------_ ---------- -—--------------------------- ——



72 — — 73 —

νά σωθή. ήναγκάσθη νά ρίψτι δλα του τά ένδύματα μέχρις ένδς είς 
τήν θάλασσαν. Κατ’ ευτυχίαν εύρέθη είς τδ παράλιον ή κόοη τού 
βασιλέως Ναυσικάα, ή οποία μαθούσα παρ’ αυτού τίς ήτο διέταξε 
μίαν τών θεραπαινών της νά τώ δώση *εν  έπανωφόριον, μέ τδ ό
ποιον εσκέπασε τήν γύμνωσίν του. Ακολούθως τδν ώξήγησεν είς 
τδν πατέρα της ’Αλκίνοον, ό όποιος καί περιποιητικότατα τδν έφι- 
λοξένησε και διά πλοίου ίδικούτου είς τήν Ιθάκην τδν έστειλεν.

ΕΙΡ. Πόσα έτη ύπέφερεν δλα ταύτα τά βάσανα, ’Ιωάννη ;
I. Δέκα δλα έτη, Ειρήνη μου.

ΕΙΡ. Ό Τηλέμαχος λοιπόν δέν ήδυνήθη νά εύρη τδν πατέοα του I 
Τέλος τί άπέγινεν;

I. Ό Τηλέμαχος, αφού ύπδ τήν οδηγίαν του είλικοινούς καί πι
στού φίλου του Μέντορος περιήλθε πολλάς χώρας, μή δυνηθεις νά 
μάθΤ| τίποτε περί τού πατρός του, έπανήλθεν είς τήν Ιθάκην, κατά 
περίεργον σύμπτωσιν τήν αυτήν ημέραν, καθ’ ήν εΐχεν άποβιβα- 
σθή καί ό πατήρ του’ ώστε ή βασίλισσα Πηνελόπη ύπεδέχθη συγ
χρόνως καί τδν σύζυγον κα τδν υιόν.

ΕΙΡ. ’Ώ ! τί χαράν θά εΐχεν ή βασίλισσα Πηνελόπη τήν ημέ
ραν {κείνην 1 ’·

I. Άναμφιβόλως, Ειρήνη' καί ήτο δίκαιον νά μή άποθάν^ πι
κραμένη ή βασίλισσα αύτη, διότι ήτον είς τδν άνώτατον βαθμόν 
καί ενάρετος καί φίλεργος.

ΕΙΡ. Τφ δντι δ γέρων Μέντωρ έχρησίμευσε πολύ είς τδ/ Τη
λέμαχον διότι, αν δέν είχε τοιουτον συνοδοιπόρον, τίς ήξεύρει 
πού θά επνίγετο, αφού ό ΠΑΤΗΡ του ύπέφερε τόσα !

I. Βέβαια, Ειρήνη. Διά τούτο καί ημείς πρέπει σήμερο/ ν’ ά- 
κροαζώμεΟα μετά προσοχής τάς συμβουλάς του καί νά τάς φυλάτ- 
τωμεν, διά νά σωθώυεν άπδ τά πολλά ναυάνια, τά όποια είς τδ τα- 
ξείδιον τού βίου θά μάς παρουσιασθώσιν.

ΕΙΡ. Είμαι σύμφωνος, Ιωάννη.

*-

Απείθεια καί ματαιοφροσύνη.
(Συνέχεια και τέλος).

Η Άγλαία ήγάπα πολύ τά βρασμένα κάστανα.
Γνωρίζετε, δτι τά κάστανα χάνουν μέρος τής γλυκύτητός των, 

δταν τις τά βράσιρ έντδς μεγάλης ποσότητος ύδατος.
Η Κ. Δημοσθενίδου, διά νά ευχαρίστηση περισσότερον τήν κό- 

ρην της, τά έβραζεν ή ιδία είς τδ ίδικόν της δωμάτιον έντδς μικράς 
σιδηράς χύτρας, τήν οποίαν πλήρη ύδατος καί ερμητικώς κεκλει- 
σμένην * είχε πάντοτε πλησίον τού πυρδς πρδς χρήσιν της, καθδ 
φιλάσθενος, ύςέν αρχή είπαμεν. Οτε δμως έρριπτεν έντδς αυτής τά 
κάστανα, έχυνε τδ ήμισυ ύδωρ καί άντ’ αύτού έθετεν έπ’ αυτών τε- 
μάχιον πανιού διά νά συγκεντρόνη τδν άτμδν καί ούτω νά μή άπο- 
βάλλωσιν ούδέν τής γλυκύτητός των τά κάστανα.

Πολλάκις ή Άγλαία, ή όποια πάντοτε ήθελε νά συμβουλεύη, 
εΐχεν {ρωτήσει τήν μητέρα διατί, αντί νά χύση τδ ήμισυ ύδωρ, δεν 
τδ χύνει δλον. Προσέθετε δέ δτι άφεύκτως, άν τδ πράγμα έγίνέτο 
ούτω, τά κάστανα θά ήσαν ακόμη γλυκύτερα.

Είς μάτην ή μήτηρ τή εΐχεν έξηγήσει δτι, έάν ή χύτρα άνευ ύ
δατος, μέ μόνα τά ήμιβρεγμένα κάστανα, έκλείετο ερμητικώς καί 
έθέτετο είς τδ πύρ, ό άτμδς πάραυτα θά τήν έσπανε.

Τδ παιδίον, τδ όποιον δέν ένόει τούτο, έφρόνει πάντοτε δτι ή 
μήτηρ είχε λάθος καί δτι αυτή έσκέπτετο όρθώς.

Ημέραν τινά τού χειμώνας, καθ’ ήν ή Κ. Δημοσθενίδου είχε 
θέσει, ώςτδ σύνηθες, τήν χύτραν μέ τά κάστανα είς τδ πύρ, έγινεν 
ανάγκη νά ύπάγη είς τήν αίθουσαν τής υποδοχής. Εξήλθε λοιπόν, 
συστήσασα στενώς είς τήν κόρην της νά μήν έγγίξη τά κάστανα.

Άλλ’ ή Άγλαία μόλις έμεινε μόνη, ύπδ τήν έπιρροήν πάντοτε 
τής ιδέας δτι ή μήτηρ είχε λάθος, ύπερχαρεΐσα δτι εύρεν ευκαι
ρίαν κατάλληλον νά κάμ-φ τδ πείραμά της έγονυπέτησε πρδ τής ε
στίας, έκένωσεν είς τήν στάκτην δλοντδ ύδωρ τής χύτρας, εθεσε πα-

* Κεκλεισμένην ούτως ώστε ποσώς νά μή ξεθυμαίντν
’ί
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λιυ τό παυίον μετά μεγάλης ταχύτητος καί έκλεισεν αυτήν όσον η- 
δύνατο μάλλον ερμητικώς, προσπαθήσασα νά μή άφίστι ούδέ τδ έ- 

λάχιστον άνοιγμα.
’Έπειτα, δλη χαρά διά τδ κατόρθωμα, έπλησίασε τδ ώτίου της 

προς τήν χύτραν και ήκουε τδν κρότον, τον όποιον έκαμναν τά κά
στανα, νομίζουσα δτι ό ήχος ούτος ήτο καλός οιωνός τής έπιτυχί- 

ας της.
Άλλ1 αίφνης, ώ φρίκη 1 έκρηξις όμοια μέ τήν έκρηξιν πιστο

λιού ακούεται.
"Ολοι τρέχουσιν εις τδ δωμάτιον τής Κ. Δημοσθενίδου.

Εύρίσκουσι τήν ’Αυλαίαν λειποθυμημένην υπό τού τρόμου, τό 
πρόσωπόν της ήμίκαυστον, κατες-ακτωμένην άνωθεν εως κάτω, τά 
φορέματα της έν αταξία, καυμένα καί ξεσχισμένα εις πολλά μέρη.

Το παιδίον τρόμαξαν υπό τού κρότου, είχε πέσει κατά πρώτον ε
πί τοΰ πυοός, άνωθεν τού οποίου ϊστατο έσκυμμένον*  άλλ’ έπειτα, 
επειδή έκάη, έτεινσχθη μέ δύναμιν προς τά δπίσω’ ό δέ τρόμος καί 

οί πόνοι όμού έπέφερον τήν λειποθυμίαν.
Τδ δυστυχές τεκνίον έμεινε δύο δ λ ου: μήνας εις τήν κλίνην έν τφ 

μέσω τών άλγεινοτέρων παραλαλημάτων, καί αυτή δέ ή ζωή του 
επί πολλάς ημέρας ήτον εις κίνδυνον

Τέλος αί μεγάλαι προσπάθεια», καί ή μητρική άφοσίωσις κατόρ
θωσαν νά τήν σώσωσιν’ άλλ όποια μεταβολή ειχεν έπέλθει εις δ- 

λον τδ ώραίόν της πρόσωπόν !
Τά ωραία έκεϊνα ξανθά μαλία, διά τα όποια τοσοϋτον ύπερηφα- 

νεύετο. έπεσαν δλα ένεκα τού ισχυρού πυρετού, ύπό τού οποίου ει- 
χεν υποφέρει’ τδ μέτωπον και αί παρειαί της κατεστιγματίσθησαν 
άπδ στίγματα βαθέα καί ανεξάλειπτα!

Νά τδ είπωμεν ; Ή Αγλαΐα οχι μόνον δέν ήτο πλέον ωραία....
‘Η Αγλαΐα ήτο δυσειδής.... Η ’Αγλαΐα έκείνη, ήτις τοσούτον έ- 
κόμπαζε διά τήν ωραιότητά της, έτιμωρείτο συγχρόνως διά τήν φι- 
λαρέσχειαν, τήν ισχυρογνωμοσύνην καί τήν οϊησίν της.

Τδ μάθημα υπήρξε σκληρόν’ δέν έχει ούτως ;

Άλλ’ δμως υπήρξε σωτήριον.

Έ αγαθή μήτηρ τής Αγλαΐας, φοβουμένη νά μή τή προξενήσει 
)ύπην κάιρίαν, ειχεν όριστικώς άποποιηθή νά τή δώστ} κάτοπτοον, 

αν καί εκείνη έ,πανειλημμένως είχε ζητήσει.
Ημέραν τινά ή κυρία Πηνελόπη, φίλη τής Κ. Δημοσθενίδου, εί- 

σήλθεν εις τδ δωμάτιοντής ’Αγλαΐας, ήτις ειχεν άρχίσει ήδη ν’ ά- 
ναλαμβάνιτι.

Η κυρία αύτηήρχετο νά τήν προσκαλέση εις χορόν, τόν όποιον 
κοράσια τής ηλικίας της έμελλαν νά δώσωσι μετά τινας εβδομάδας.

’Επειδή είχε παρέλθει άρκετός καιρός άπδ τής ημέρας του θλι
βερού εκείνου συμβεβηκότος, ή ’Αγλαΐα, έλπίζουσα δτι ήτον ήδη 
εντελώς τεθεραπευμένη, παρεκίνει έπιμόνως τήν μητέρα της νά τήν 

συνοοεύστ4 εις τόν χορόν.
— Αλλά, δυστυχές τέκνου, άνέκραξε μετά λύπης ή Κ. Δημο

σθενίδου, άρνουμένη σοι τούτο, σέ άπαλλάττω άπδ έν βάσανου’ τό 

πιστεύεις ; Sv τό πράγμα δέν ειχεν ούτω, θά σ’ έςέρουν μίαν τοιαύ- 
την διασκέδασιν ;

— Ω μήτερ! (είπεν ή ’Αγλαΐα μετά γαλήνης, τήν οποίαν τις 

έκ μέρους της δέν έπερίμενε) πιστεύω ότι άρκετά καλά σέ ένόησα’ 
αλλά καθ’ βλον τό διάσττμα ταύτης τής άσθενείας έσκέφθην πολύ, 

μήτερ’ οέν είμαι πλέον δ,τι ήμουν πρδ δύο μηνών σέ παρακαλώ, 
μαμμάκα μου, δός μοι °εν κάτοπτρου, διά νά βεβαιωθώ περί έκεί- 
νου, τό οποίον τόρα υποθέτω μόνον, καί δέν θά λυπηθής διότι μοί έ
καμες ταύτην τήν χάριν μάλιστα, θά τδ ΐδης· τόρα έχω θάρρος.

ΗΚ. Δημοσθενίδου, μέ δάκρυα εις τούς οφθαλμούς, υπήγε καί 
έφερεν άπδ τδ κόσμητρόν της (sa toilette) °εν κάτοπτρου, τό ό
ποιον εδωκεν εις τήν κόρην της.

Λυτή παρετήρησεν άρκετήν ώραν τδ δλως ήλλοιωμέυον της προ
σώπου, τδ όποιον μάλιστα ώς έκ τής άσθενείας είχε καταντήσει 
κάτισχνου’ έπειτα έπέστρεψε τδ κάτοπτρου εις τήν μητέρα της καί 
είπε, προσηλώσασα τούς μεγάλους της οφθαλμούς επί τών ίδιχών 

της.

#■
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— ’Αγαπητή μητερίτσα μου, περισσότερον παρά ποτέ επιθυ
μώ νά παρευρεθώ εις αυτόν τόν χορόν αύτη θά ήνε ή τελευταία 
ποινή τής άσυγγνώστου κουφότητός μου*  και επειδή οφείλω νά κά- 
μνω ώστε νά λησμονώσι τήν ασχήμιαν μου, θά προσπαθώ νά ήμαι 
τόσον καλή, ώστε ούδείς νά μή λαμβάντι καιρόν νά παρατηρή οτι 
δέν είμαι πλέον ωραία.

Η Κ. Δημοσθενίδου, σχεδόν παρηγορημένη διότι είδε τό θυγά- 
τριόν της τοσούτον σωφρονισμένον, τό ένηγκαλήσθη έξ δλης καρ
διάς, ένθαρρύνουσα αυτό εις τήν καλήν του άπόφασιν.

Ή Αγλαΐα λοιπόν υπήγεν εις τόν χορόν. ’Επειδή δέ πάσαι αί 
κυρίαι, δσαι ήσαν έχε Γ, είχαν μάθει παρά της κυρίας Πηνελόπης οτι 
αυτή αληθώς μετενόησε διά τάς προτέρας ανοησίας της, δένήξευραν 
ποία νά τήν ύποδεχθή πρότερον καί ποια νά κάμτι πρός αυτήν τάς 
μεγαλειτέρας φιλοφρονήσεις*  δλοι τήν ήγάπων μυριάκις πλειότερον 
παρά πριν τής άσθενείας της. Αυτή δέ χαμογελώσα έλεγε πολλά- 
κις πρός τήν μητέρα της:

— Αλλά τή αλήθεια λοιπόν, μήτερ, τό ώραΐον πρόσωπον είνε 
μάλλον δυστύχημα δι’ έκεϊνον, δστιςτό εχει, παρά ευτύχημα ; διό
τι τόρα, δτε έγινα τοσούτον δυσειδής, έκαστος μέ υποδέχεται πολύ 
φιλοφρονέστερον παρ’ δτε ήμην ωραία.

Ό φίλος τού κ. Δημοσθενίδου—δστις προ καιρού είχε όώσει εις 
τήν Αγλαΐαν έκεΐνο τό ώραΐον μάθημα τής Ελληνικής ιστορίας.... 
. .και τήςταπεινώσεως—ήμέραν τινά άκούσας αυτήν λέγουσαν ταύ
τα, τή ειπεν :

— Όχι, προσφιλές τέκνον, τό ώοαϊον ποόσωπον δέν είνε ποτέ
δυστύχημα, δταν τις τό θεωρή ώς δώρον τής θείας προνοίάς καί δχι 
ώς κάτι τι, δι’ *ο  νά κομπάζη. Τόρα βλέπει τις έπί τού ίοικού σας 
δλα τά εύγενή αισθήματα, τά όποια σάς καθιστώσι τφ δντι έρα-
σμίαν, και διά τούτο δλοι σάς αγαπούν. Τόρα εισθε εύγνώμων πρός 
εκείνους, οΐτινες σάς φέρονται φιλοφρόνως, ενώ προ ολίγων μηνών 
εΐχετε τήν ιδέαν δτι οί άλλοι κατά χρέος έπρεπε νά σάς φέρωνται
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τοιουτοτρόπως*  ιδού διατί έκαστος μένει ευχαριστημένος μαζί σας.
Η ’Αγλαΐα ηύχαρίστησε τδν γέροντα καί ύπεσχέθη δτι θά ώ<ρε- 

ληθή πολύ άπδ τάς συμβουλάς του.
Σήμερον εινε νεάνις δέκα εννέα έτών.
Χωρίς νάήνε ευειδής, έχει εξωτερικόν λίαν εύχάριστον ή ωραία 

ξανθή κόμη τη; έγινε πάλιν. Τά στίγματα έν μέρει έχάθησαν άλλ’ 
δ,τι πρδ πάντων έχει χαρίεν, εινε ό γλυκύς και έράσμιος χαρακτήρ 
της, εινε ή μετριοφροσύνη, μεθ’ ής φροντίζει πάντοτε νά έπισκιάζη 
τδν εαυτόν της, ζητούσα νά κάμνη ώστε νά διαλαμπωσι μέν τά προ
τερήματα, & αί φίλαι αύτής έχουσι, νά καλύπτωνται δέ αυτής αί 
πολυειδεΐς και θετικά'. γνώσεις, τάς οποίας ένεκα τών τακτικών μετά 

ταύτα σπουδών της άπέκτησεν.
‘Η μόνη ματαιοφροσύνη, ην επιτρέπει εις έαυτήν, εινε νά διη- 

γήται ενίοτε τά μεγάλα έλαττώματα της παιδικής ηλικίας της, και 
πώς άπδ ευειδής έγινε δυσειδής άλλ' αύτη εινε ματαιοφροσύνη λίαν 

αθώα.

Ουδείς έρχεται προς τδν πατέρα είμή δι’ έμοϋ 

(’ΐωάν. XIV. στ .) 
Φώς τού παντδς έστ ό θεός.

’Ώφθη δέ πασιν ώς οΐδεν αυτός.
Τούτον ζητών πας τις, ποθεί 

f,lv , ώς Θωμάς ψηλαφήσας, πεισθή.
Ό θέλων ΝΟΗΣΑ! Αυτόν,

Σπεύσον δρομαίως περί τδν χρίΣΤΟΝ· 
Εένον θνητοΐς ! ^εδς έπι γης,

*Αφραστον θαύμα ! ώοάθη βροτοις’
Νομού καίνδν φέρων αυτούς, 

Θειως διάγειν διδάσκει πιστούς.
Ιωμεν ώς εΧς 1 

Δράμωμεν ευθύς !
Ούγασε τδ φώς, 
ΣΩΤΗΡ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

—* # ___ -■ . 1 ■ 1 :·. --------

Συμβουλαί μητρος προς θυγατέρα 

μέλλουσαν νά νυμφευθη.

Ένθυμού, κόρη μου, δτι ό καλλίτ&ρος τρόπος, διά τού όποιου 
θά καταστήσης τδνάνδρα σου καλόν, δίκαιον και άξιαγάπητον, ει- 
νε νά έχης συ αυτή τά προτερήματα ταύτα εντελώς.

Άπόφευγε πάντοτε τδ νά φαίνεσαι δτι είσαι ό κυβερνήτης καί ό 
όδηγδς αύτού, και ποτέ μη άπατήσης αύτδν εις τδ παραμικρόν, ώς 
ποάττουσιν αί απερίσκεπτοι γυναύκες.

Μή στοχασθής ποτέ, δτι εις τήν υπανδρείαν θά εύρης σταθεράν 
ευτυχίαν, επειδή σταθερά ευτυχία δέν υπάρχει έν τφ κόσμωτούτω. 
Ένθυμού πάντοτε, δτι τδ άτομον, μετά τού οποίου θά συζευχθής, 
εινε άνθρωπος καί δχι άγγελος άν δέ παρατηρήσης ε’ς αυτόν ση- 
μεύά τινα άνθρωπίνης άδυναμίας, φανού συγκαταβατική καί ποτέ 
μή άποδείξης πρδς αύτδν τήν έκ τούτου έντύπωσίν σου.

Αν ένίοτε αί υποθέσεις σας δέν βαίνουσι κατ’ ευχήν, ένθυμού ό
τι ουδέποτε πρέπει ν’ άποδίδης τδ αίτιον εις τήν άνικανότητα ή άτυ- 
χίαν τού συζύγου σου, ελέγχουσα αύτδν άναφανδδν καί γογγύζουσα 
κατ’ αύτού, διότι τούτο θά έλαττώση τήν πρδς σέ άγάπην του καί 
προσέτι θά τδν άποθαρρύνη. Απ’ εναντίας οφείλεις νά έμπνεύσης 
θάρρος εις αύτδν καί νά έλαφρώσης δσον δύνασαι τδ δυστύχημα.

Έγείρου καθ’ έκάστην μέ τήν άπόφασιν τού νά ήσαι πραεύα καί 
χαροποιά, ή δέ καρδιοφθόρο; λύπη ποτέ ας μή καλύπτη μέ σκυ- 
θρωπότητα καί κατήφειαν τδ ώραιον πρόσωπόν σου, καί τότε ποτέ 
όέν θά έλθης εις διενέξεις μετά τού άνδρός σου. Μή άντιλέγης πρδς 
αυτόν καί ε'ς περιστασιν, καθ' ην προφανώς τδ δίκαιον εινε υπέρ 
σου, καί μάλιστα δταν βλέπης δτι ή ά,τιλογία δύ/αται νά έρεθίση 
τήν χολήν αυτού καί νά προκαλέση έριδα*  υποχωρούσα εις αύτδν 
κατά τήν στιγμήν τής έξάψεως, έσο βεβαία, οτι θά έξέλθηςτού άγώ- 
νος νικήτρια.

Εσο πεπεισμένη δζι ή ευδαιμονία τής γυναικδς κρέμαται δλως

**
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άπδ τδ πρδς τδν σύζυγον σέβας καί τήν πρδς αύτδν εγκάρδιον 
αγάπην. Μόναι αί ήδοναί αυτού έστωσαν καί ίδικαί σου. Λάμβανε 
μέρος είς τάς λύπας του, έπιχέουσα έπί τών δεινών του τδ γλυκύ- 
τατον βάλσαμον της αύταπαρνήσεως καί άκρας άφοσιώσεώς σου. 
κρύπτε τά έλαττώματά του άπδ τούς άλλους και άπδ αύτδν τδν ί
διον του, και τότε, δσον καί άν ήνε φυσικά διεφθαρμένος, αδύνατον 
νά μή τφ γίνης έπί τέλους προσφιλής και απαραίτητος είς τήν ευ

δαιμονίαν και ηθικήν βελτίωσίν του.
Φέρε πάντοτε τδνάρραβώνα του, διότι ή θέα του μόνη άποδιώκει 

τούς κακούς διαλογισμούς και τού; εγκληματικούς πειρασμούς. Καί 
σύ δέ, βλέπουσα τδν αρραβώνα τούτον, θά ένθυμήσαι πάντοτε τήν 
περίστασίν, είς τήν όποιαν έξέλεξας αύτδν ισόβιον σύντροφόν σου.

Τά σημεία και αί έκφράσεις τής συζυγικής σου άγάπης ας καλύ
πτονται πάντοτε μέ τήν εύκοσμίαν καί εύσχημοσύνην καί άς κο- 
σμώνται υπδ της εύγενείας καί χρηστοήθειας.Γυνή σεμνή καί καλώς 
άνατεθραμμένη ούδέποτε πρέπει νά όμιλή καί να πράττη ώς μία κα
κοήθης.

’Αν έπιθυμής τήν άνάπαυσιν τού συζύγου σου καί τήν ίδικήν σου, 
πάσχισαν τά έξοδα να μή ύπερβαίνωσί ποτέ τά εισοδήματα, έπει- 
δή, δταν έπισωρευθώσι τά χρέη, τότε κινδυνεύετε άμφότεροι ν ’ ά- 
πολέσητε διά παντδς πάσαν τήν ευζωίαν καί ησυχίαν σας. Ποτέ 
μή άφήσης νά παρέλθωσι πολλαί ήμέραι, χωρίς νά έξετάσης τήν 
συνείδησίν σου, άν έξεπλήρωσες άκριβώς πάντα τά καθήκοντά σου 
ώς σύζυγος καί ώς οικοδέσποινα. Άν δέ έννοήσης, δτι έσφαλες είς 
περιστάσεις τινάς, φρόντισε νά διορθωθής, πριν τά έλαττώματά σου 
διά τής συνήθειας κατασταθώσι δεύτερα φύσις.

’Ιδού, κόρη μου, έν όλίγοιςτδ συμβόλαιον τής συζυγικής σου εύ- 
δαιμονίας, τού οποίου τά ευάριθμα άρθρα αν άκριβώς έκπληροίς, σοί 
εγγυώμαι δτι ούδέποτε έπί ζωής θά μεταμεληθής, διότι έγινες σύ

ζυγος.

Έν σχολών.
Πόσα οκταετή καί άρρενα καί θήλεα, άνατρεφόμενα ώς τήν τής 5 5ης 

σελ. Αγλαΐαν έχουσι μέχρις ένδς καί τά έλαττώματά της ! I Άλλ’ 
αρά γε θάλάβωσι χώραν καί επ’ αυτών τά συμβεβηκότα, τά όποια 
απδ τοιαύτης κατέστησαν τοσούτον έξιέραστον εκείνην τήν Αγλα
ΐαν; Άλλοίμονον ’ δέν πιστεύουεν’ είθε εντούτοις.

Τδ όυστυχέστερον διά τδ έθνος ημών ιδίως καί διά τήν ανθρωπό
τητα έν γένει εινε δτι πάμπολλαι, πλήρεις τοιαύτης παιδαριώδους 
οίήσεως Άγλαίαι, κητέχουσαι δυστυχώς δλας σ /εδδν τάς τάξεις 
τής κοινωνίας, άντιτάττονται άλαζόνως απέναντι τής πανσεβάστου 
μητρδς αυτών Εκκλησίας καί διισχυρίζονται δτι χωρίς άλλο τά κά
στανα θάγίνωσι γλυκύτερα, έάν χυθή δλον τδ έν τή χύτρ^ ύδωρ ! !

’Αλλά πόσον ήπατημένους βλέπουσιν εαυτούς οί τοιούτοι οίημα- 
τίαι, δταν σημάνη ή κρίσιμος στιγμή καί ίδωσιν δτι ΐστανται ποδ 
τού χείλους τού τάφου I Τότε άποκαλύπτονται αυτών οί οφθαλμοί.

Οί τοιούτοι θά καγχάσωσι τόρα καί τολμηροτάτην θ’άποκαλέσω- 
σι τήν παρομοίωσιν*  άλλ’ ολίγον αν σκεφθώσιν άνθρωπίνώτερον 
καί μάλλον άμερολήπτως—ολίγον αν άφίσωσΐ κατά μέρος τδν εγω
ισμόν καί τήν φιλαυτίαν—θά όμολογήσωσιν δτι ούδεμία υπάρχει 
μεταξύ εαυτών καί τής περί ής ό λόγος ’Αγλαΐας διαφορά. ’Εκείνη 
έν τή οιήσει αυτής έπεριφρόνει τήν πείραν τής μητρός της—ούτοι 
εν τή οιήσει αυτών περιφρονούσι τήν πείραν τοσούτων αιώνων. Ε
κείνη έν τή οιήσει αυτής έπεριφρόνει τήν μάθησιν τής μητρός της 
—ούτοι έν τή οιήσει αυτών περιφρονούσι τοσούτους τοσούτων αιώ
νων πεπαιδευμένους! ’Εννοώ τήν άκαταμέτρητον χορείαν τών το
σούτων τής ’Εκκλησίας φωστήρων, και σημερινών καί άρχαίων, 
καί Ελλήνων καί Εύρωπαίων. ’Εκείνη έν τή οιήσει αυτής μόνην 
την ιοικήν της ιοέαν έθεώρει ώς τήν δρθοτάτην—ούτοι έν τή οιήσει 
αυτών τήν ιοικήν των ιδέαν θεωροϋσιν ώς τήν μόνην άλάνθαστον. 
’Εκείνη δέν έπίστευεν δτι ό λόγος τής μητρός της ήτον άληθής—ού- 
το. δέν πιστεύουσιν δτι ό λόγος τής Γραφής εινε άληθής. ’Εκείνη

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α'. Τεϋχ. β.) 6.
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εθεώρει ως ψεύδη τά παρά τής μητρός της λεγόμενα—ούτοι θεω
ρούσα ώς ψεύδη τά έν τή Γραφή ιστορούμενα.

’Εκείνη ή Άγλαία τουλάχιστον δέν ήγανάχτει*  άλλ’ αύται αγα
νακτούν ! φωνάζουν : δέν θέλω νά πιστεύσω τούτο, δέν θέλω νά πι- 
στεύσω εκείνο ! I Εινε οί άνθρωποι όρθολογισταί, δηλ. rational!— 
Stes, καταλαμβάνετε ; Άλλ όπόση ή απάτη ! !

Εύλογημένε άνθρωπε, εάν τις σ’ ερώτηση πώς τδ ώδν μεταβάλ
λεται είς όρνίθιον; τίς ή αιτία τού φαινομένου τούτου ; δύνασαι ν’ α
πάντησης ;—Έάνείπης «τούτο προέρχεται εκ τής θερμότητας της 
έπωαζούσης ορνιθος,»δέν θά είπης τίποτε, διότι ή άπόκρισίς αύτη 
ποσώς δέν θά ικανοποίηση τήν περιέργειαν ούτε τού έρωτήσαντος 
ούτε σού τού ίδιου. Έχεις άλλο νά είπης; Βεβαίους όχι. Και όμως 
τούτο εινε φαινόμενον, τδ όποιον καθ’ έκάστην λαμβάνει χώραν 
προ τών οφθαλμών σου*  φαινόμενον, τού οποίου τήν αλήθειαν μαρ
τυρεί ολος ό κόσμος. Ο χριστιανισμός επίσης εινε φαινόμενον διαρ
κές. Τδ φαινόμενον τούτο ήρχισεν άπδ καταβολής κόσμου και θά 
οιαρκεση μέχρι τής συντέλειας αυτού. Τούτο μαρτυρεί πάσα ή αν- 
θρωπότης και διά νά πεισθής δτι σοΙ λέγω αλήθειαν, άνάγνωθι τήν 
328ην σελίδα τού Ar. τόμου συγγράμματος άξιολογωτάτου, ου ή 
επιγραφή «Φιλοσοφικά» μελέται περί χριστιανισμού, ύπδ Αύγού- 
στου Νικολάου, έξελληνισθείσαι ύπδ Π. Βραΐλα Άρμένη και Α. 
Μαυρομμάτου. »

Αδελφέ μου, τήν Κοσμοσοφί αν—τής οποίας ό πεφυσιωμέ- 
:ήν καταβροχθίζεις*  τδν Ρε- 

Εβραίων έλκων τδ γένος, έχει μέγα έθνικδν ενδια- 
δν χριστιανισμόν—τον χατατρώγεις*  τούς 

οι οποίοι έν τή πωρώσει αύτών λέγουσι τά αυτά με τούς 
ρέχεις μετά σπουδής πού θά εύρης τά συγγράμματά των 

αναγνώσης. Τδ άνωθι σύγγραμμα, ενώ βλέπεις δτι φέρει δύο 

νος συγγραφεύς δέν τολμά νά φανή 
νάν
φέρον ν’ απόδειξη μύθο
άλλους·
άνωθι—
νά
επίσημα τού έθνους ημών ονόματα, έωρόντισες ποτέ σου νά ανα- 
γνώσης ; ή, άν τδ άνέγνωσες, τδ άνέγνωσες μετ’ επιστασίας ; Δια- 
τί λοιπόν τοσαύτη αδικία ; Διατί, ενώ τολμάς νά δικάσης τοσούτόν 

σπουδαίαν ύπόθεσιν και νά έκδώσης τοσούτον μεγάλην απόφασιν, 
δικάζεις πριν άμφοίν μύθον άκούσης ;

Θέλησον, φίλτατε, και θά πιστεύσης. « Π ΘΕΑΗΣΙΣ, λέγει ά
ριστα ό Πασχάλης, εινε εν τών κυριωτέρων οργάνων τής πίστεως, 
δχι διότι μορφόνει τήν πίστιν ή θέλησις, δχι! άλλά διότι τά 
πράγματα φαίνονται άληθήή ψευδή κατά τήν δψιν, 
ύπ δ τή ν όπο ί α ν θ ε ω ρ ούντ αι. Έ ΘΕΑΗΣΙΣ, ήτις ευαρεστεί
ται μάλλον ή είς τήν μίαν ή είς τήν άλλην δψιν, αύτή ΑΠΟΤΡΕ
ΠΕΙ τδ πνεύμα τού νά θεώρηση τάς ιδιότητας εκείνης τής δψεως, 
τήν όποιαν δέν αγαπά’ και ούτω τδ πνεύμα, συμβαδίζον μέ τήν θέ- 
λησιν, εμμένει θεωρούν έκείνην τήν δψιν, ήν μάλλον επιθυμεί, και 
κρίνον περί αύτής, διότι βλέπει αυτήν, ρυθμίζει άνεπαισθήτως 
τήν πίστιν του κατά τήν κλίσιν τής θελήσεώς του.» «Αύτη είνε 
ή αιτία, λέγει ό Λεϊβνίτιος, δι’ ήν ή ψυχή έχει τόσα μέσα, ϊνα άν- 
τισταθή κατά τής αλήθειας, τήν οποίαν γνωρίζει, και δι’ ήν ύπάο- 
χει τοσούτω μέγας ό πορθμός μεταξύ πνεύματος και καρδίας » Θεο
σοφία, Τόμ. Β . σελ. 80. Και διά τούτο ό άνθρωπος δύναται δι
καίως νά τιμωρηθή, ώςμή πιστεύσας, ή ώς ζήσας εις ψευδείς δοξα
σίας. Διότι εινε κύοιος τής θελήσεώςτου. J

Ακουσον ενα τών πατριαρχών τής νεωτέρας φιλοσοφίας «Θά.δώ- 
σωμεν, λέγει, ΛΟΓΟΝ μίαν ήμέραν είς τδν Θεόν περί ών έπράξαμεν 
κατά συνέπειαν τών πλανών, άς έλάβαμεν ώς αληθή δόγματα*  και 
ουαί, κατά τήν τρομεράν έκείνην ήμέραν, είς τούς εθελουσίως τυ- 
φλωθέντας». Βαύλου άπαντα. Το μ. Β . σελ. 226.

Δυοιν θάτερον, φίλτατε άναγνώστα’ ό άνθρωπος χρεωστεϊ ή νά 
σεβασθή τάς έρεύνας τοσούτων αιώνων καί, κύψας τδν αύχένα ενώ
πιον τής πολιάς ταύτης, νά είπη : πιστεύω—ή νά έγκύψη είς 
την εμβριθή μελέτην τού φαινομένου, τδ όποιον ό έπι σοφία περι
κλεής Γερμανός Φίλιππος Schafl ονομάζει «Τδ θαύμα τής ιστο
ρίας», και τότε άφεύκτως θά διασκεδασθώσι πάσα». αί αμφιβολία ι 
του’ τότε θ’ άπορήση μάλιστα πώς ΤΟΣΟΝ αργά έγνώρισε τήν ά-

#3Σ=



— 84 — — 85 —

λήθειαν, τήν οποίαν, σε βεβχιώ, τοσοϋτον θ’ άγαπήση, ώστε θά 
νομίζη οτι απ’ ΕΚΕΙΝΟΣ τής στιγμής ήρχισεν ή ζωή του’ θά νο- 
μίζη οτι άνένηψεν άπδ μεγάλην μέθην. δτι έξύπνησεν άπδ βαθυτά- 
την ληθαργίαν.

Δυστυχώς δέν δύναμαι νά έχτανθώ πολύ, διότι τά δριά μου εινε 
στενά*  αλλά πιστεύω δτι τά ολίγα ταύτα άρκούσι διά τδν οστις εί- 
λικρινώς αγαπά έαυτδν καί είλικρινώς έπιθυμεϊ τήν ευδαιμονίαν του. 
Ούτος δέ μόνος, νομίζω, δύναται νά όνομασθή καί αληθώς πεπαι
δευμένος’ διότι έάν λέγω δτι γνωρίζω τά πάντα, αγνοώ δέ τδ συμφέ
ρον μου, βεβαίως δέν έχω τδν κοινόν νουν—ό δέ μή έχων τδν κοι- 
νδν νουν εινε αμαρτία νά δνομάζηται ΑΛΗΘΩΣ πεπαιδευμένος. Έ- 
ξέτασον γραμματιχώς τήν λέξιν αληθώς καί θά πεισθής δτι ούτως 
έχει τδ πράγμα.

Δημοπρασία Γυναικών.
Κατ’ άρχαιοτάτην συνήθειαν οί έν Τρανσυλβανίφ Ρουμούνοι πω- 

λούσι τάς εν ωρφ γάμου θυγατέρας αυτών επί δημοσίας πανηγύ- 
ρεως. Τδ ένεστώς έτος ή πανήγυρις έτελέσθη περί τά τέλη Ιουνίου 
έν Καλλικάσστ), δπου πολύ ήτο τδ πανταχόθεν συνελθδν πλήθος. 
Οι πατέρες φέρουσι μεθ εαυτών τάς θυγατέρας, άμα δέ καί δλην 
τήν προίκα επί αμαξών, καί δταν φθάσωσιν εις τδν τόπον τής πανη- 
γύρεως, αναφωνούσι μεγαλοφώνως τά έξής’ « Έχω θυγατέρα διά 
γάμον. Τις έχει υίδν έπιθυμούντα νά νυμφευθή ; » Ο γαμβρός πα
ρουσιάζεται καί ή διαπραγμάτευσή γίνεται έντδς ολίγου.

Σ. Δράγεοΐ άνωΟι Ρουμούνοι δυστυχέστεροι ήμών είσι κατά τού
το ή ευτυχέστεροι; Το καθ’5 ήμας νομιζομεν μάλλον ευτυχέστεροι, διότι τδ 

jkjioOtov ’έθιμον πόσας φθίσεις και πόσα άλλα άτοπα δέν προλαμβάνει !!.... 
All καί σύ' πράγμα όλως άντιβαΐνον εις τδν πολιτισμόν*  ένας νέος νά 
στεφανόνεται μίαν νέαν, χωρίς άμοιβαίως νά γνωρίζωνται, χωρίς νά άγα- 
πώνται.—Τίνάσοίεΐπω, αδελφέ; Αγνοώ καί εγώ' άλλ’άν παραβάλω- 
μεν τά δύο κακά, δέν ήξεύρω τί τδ μή χείρον.

Ό ματαιόφρων Εέρςης.
Αφού άπέθανε Δαρεΐος ό Γστάσπους, βασιλεύς τής Περσίας, δι- 

εδέχθη αύτδν (485 π. X.) ό υιό; του Ξέρξης, νέος εις τδ έπακρον 
ματαιόφρων, ό όποιος, αφού έπιτυχώς άπεπεράτωσε τήν κατά 
τής Αίγύπτου εκστρατείαν, διενοήθη νά έκστρατεύση αυτοπροσώπως 
κατά τής Ελλάδος, θέλων νά άποπλύνη τήν έν Μαραθώνι ήτταν, 
τήν οποίαν ύπδ ολιγάριθμων ’Αθηναίων καί Πλαταιέων ύπέστησαν ό 
Δάτις και Άρταφέρνης. ’Αλλά πριν έπιχειρισθή έκστρατείαν τοσού- 
τον σπουδαίαν, ένόμισε καλδν νά συγκαλέση συμβούλων έκ τών πρω
τίστων μεγιστάνων τής αυλής του. ®Ότε δέ ούτοι συνήλθον, είπε τά 
έξής. α’Άνδρες Πέρσαι, όποια μέν τά κατορθώματα καί τού Κύρου καί 
» τού Καμβύσου καί τού εμούπατρδς Δαρείου νομ ίζω περιττόν νά άπα- 
» ριθμήσω πρδς υμάς, οιτινες καλώς τά γνωρίζετε. ’Εγώ δέ, άμα 
» άνήλθον εις τδν θρόνον τών προγόνων μου, ενόμισα χρέος μου νά 
» μή φανώ διόλου κατώτερος αυτών, καί ιδού δτι έν βραχεί χρόνω 
» κατεκτήσαμεν χώραν εύφορον καί άξιολογωτάτην, τήν Αίγυπτον, 
» τδ δέ στέμμα τών φαραώνων κοσμεί ήδη τήν κορυφήν τού μεγά- 
» λου υμών βασιλέως. Τόρα συνεκάλεσα υμάς, όπως σάς κοινο
ί) ποιήσω τήν οποίαν προτίθεμαι νέαν έκστρατείαν. Εχω σκοπόν, 
» ζεύξας τδν Ελλήσποντον, νά οδηγήσω τούς στρατούς μου διά τής 
» Ευρώπης κατά τής Ελλάδος,ΐνα τιμωρήσω τούς Ελληνας,καί πρδ 
» πάντων τούς ’Αθηναίους, δι’ δσα αδικήματα έπραξαν πρδς τού? 
» Πέρσας καί πρδς τδν έμδν πατέρα, πρώτον μέν καύσαντες τάς Σάρ- 
» δεις, δεύτερον δέ κατανικήσαντες τδν ήμέτερον στρατόν, στρα- 
» τηγούντων τού Δάτιδος καί τού Άρταφέρνους. Διά τούτο εγώ όέν 
» θά ησυχάσω, πριν κυριεύσω καί πυρπολήσω τάς ’Αθήνας. Μετά 
» ταύτα θά ύποτάξωμεν τήν γείτονα αυτών Πελοπόνησον, καί τότε 
» πλέον ό ήλιος δέν θά φωτίζη άλλην χώραν γείτονα τής ημετέρας, 
» αλλά θά άνατέλλη καί θά δύη έντδς τής άπεράντου Περσικής μο- 
» ναρχίας. Διότι, ώς πληροφορούμαι, ούδέν πλέον έθνος θά τολμή- 
» ση νά άντιταχθή πρδς ημάς, αφού ύποτάξωμεν τούς οποίους ει- 
» πον. Ύμεις δέ θά μέ εύχαριστήσητε πολύ, έάν έμφανισθή έκαστος 
» εις τδν δέοντα καιρόν φέρων στρατόν κάλλιστα παρεσκευασμένον. 
» Ταύτα λοιπόν πρέπει νά γίνωσιν ούζω’ αλλά διά νά μή φαίναμαι
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»
»

οτι έξ ιδίας μου βουλής μόνον πράττω ταύτα, προτείνω νά άπο- 
φανθή ό βουλόμενος περί του πράγματος. »
Τότε ό Μαρδόνιος λαβών τδν λόγον είπεν ώς εξής. « Ω δέσποτα, 

γελοίον αληθώς θά ήτον, άν σύ ό άριστος τών Περσών, ύπδ τδ 
σκήπτρον τού οποίου οί Σάκαι καί οί Ινδοί και οί Αίθίοπες και οί

πρώτοι ήρξαντο χειρών αδίκων. ’Εγώ άλλοτε ειδον έκ τού πλησίον 
τήνάνδρίαν αύτών,δτεύπδ τού πατρός σου διετάχθην νά έκστρατεύ- 
σωκατ’ αυτών. Έπροχώρησα εις τήν Μακεδονίαν και σχεδόν μέχρ'- 
τών Αθηνών, άλλ’ούδείς έτόλμησε νά μέ άντικρούσ^.Σέδέ,ώβασι
λεύ, άγοντα άπειρον στρατδν και στόλον έκ τής ’Ασίας, τις θά 
τολμήση νά έναντιωθή ; Νομίζω, δτι δέν έχουσι τόσην γενναιότη
τα’ αν δμως παρά προσδοκίαν τόλμησωσι νά αντίταχθώσιν εις τδν 
κραταιότατον μονάρχην μου, ας μάθωσιν, δτι οί Πέρσαι εινε άρι- 
στοι ανθρώπων κατά τά πολεμικά. » Ό Μαρδόνιος τοσαύτα είπών 

ιέρξου έπαυσε.

» 
»
» Άσσύριοι καί άλλα πλειστα καί μεγάλα έθνη δουλεύουσιν, ύπέ- 
» φερεςνάμείνωσιν ατιμώρητοι οί μικ ροι και θρασείς Ελληνες, οϊιινες 
»
» 
» 
»

» 
» 
» 
υπέρ τής γνώμης τού

Ενώ δέ έσιώπων οί λοιποί μεγιστάνες καί δέν έτόλμων νά έκωρά- 
σωσι γνώμην εναντίαν πρδςτήντού Ξέρξου καί Μαρδονίου, Αοτά- 
βανος ό Γστάσπους, θείος έκ πατρδς τού Ξέρξου,γέρων πολύπειρος 
καί συνετός, ώμίλησεν ώς ακολούθως’

» Ω βασιλεύ, διά τής αντιπαραθέσεως τών εναντίων γνωμών 
» εύρίσκεται ή καλλιτέρα απαράλλακτα δπωςτδν καθαρώτερονγρυ- 
» σον διακρίνομεν, αφού προστρίψωμεν αύτδν πρός άλλον χρυσόν. 
,, "Οταν ό πατήρ σου καί έμδς αδελφός Δαρείος είχεν αποφασίσει 
,, νά πολεμήσιρ τούς Σκύθας, παντί σθένει προσεπάθησα νά τδν 
,, άποτρέψω*  αλλά δέν έπείσθη καί έκστοατ·ύσας έπανήλθεν,αφού 
,, άπέβαλε πολλούς καί άνδοείους στοατιώτα:. Σύ, βασιλεύ, δια- 
„ νοείσαι νά έκστρατεύσης εναντίον άνδρών πολύ γενναιοτέρων ά- 
,, πδ τούς Σκύθας, εναντίον άνδρών, οΐτινες φημίζονται ώς άριστοι καί 
,, κατάξηράν καί κατά θάλασσαν.Βασιλεύ,λέγειςδτι γεφυρώσας τδν 
,, Ελλήσποντον θά όδηγήσης διά τής Ευρώπης τούς στρατούς σου κα_ 

*

ί

,, τά τής Ελλάδος’ άλλ’έγώσοί υπενθυμίζωτδ οποίον ολίγον έλει- 
,, ψε νά συμβή εις ημάς δυστύχημα,οτε ό πατήρ σου γεφυρώσας τδν 
,, ποταμόν *Ιστρον(Δούναβιν)  διέβη κατάτώνΣκυθών.Ούτοιπροέτρε- 
,. ψαν τούς’Ίωνας,είς τούς οποίους ειχεν άνατεθή ή φύλαξις τής γε- 
, ,φύρας,νά διαλύσωσιν αύτήν καί νά άναχωρήσωσιν έγκαταλείποντες 
,,ήμάς εις τάς ερήμους Σκυθικάς πεδιάδας, ένθα μάς περιέμενενα- 
,,φευκτός όλεθρος. ’ Αν δέ Ίστιαίος ό τύραννος τής Μιλήτου δέν με- 
,,τέπειθεν αυτούς , άφεύκτως θά άνεχώρουν καί ημείς θά κατε- 
,,στρεφόμεθα*  ώστε, πρέπει νά τδ ομολογήσω μεν, εις έκείνον τδν ένα 
,,άνδρα όφείλομεντήνσωτηρίαν μας. Τόρα, καθώς ειπον, πρόκειται 
, ,νά πολεμήσωμεν άνδρας πολύ γενναιοτέρους τών Σκυθών’ αλλ άν 
,,καθ ύπόθεσιν ν.κηθώμεν κατά θάλασσαν,καί οί Ελληνες πλεύσαν- 
, ,τε; εις τδν Ελλήσποντον διαλύσωσι τήν γέφυραν,καί μάς κλείσω- 
,,σιν έντδς τής Εύρώπης ; Σύ λοιπόν, βασιλεύ, μή θελήσ^ς χωρίς 
,,τίνος ανάγκης νά κινδυνεύσης τοιούτον κίνδυνον,αλλά πείσθητι εις 
,,εμέ, ή τουλάχιστον άς άναβληθή τδ πράγμα, δπως τδ σκεφθώμεν 
, ,ωριμώτερον. Όποιαδήποτε δέ καί άν εινε ή έκβασις τής έπιχειρή- 
, ,σεως,δέν θά ζημιωθώμεν βεβαίως διότι έσκέφθημεν. Ή βία έπιφέ- 
,,ρειως επί τδ πλείστον αποτυχίαν. Πρδ πάντων, ήγεμόν, λάμψις 
,,ματαίας δόξης άς μή σέ έκπλήττη, καί ένθυμού ότι τά υψηλότατα 
,,δένδραεινε τάμάλλον εκτεθειμένα ειςτδν κεραυνόν. Εις σέ μέν, ώ 
,,βασιλεύ,ταύτα συμβουλεύω’ σύ δέ, Μαρδόνιε,παύσοντού νά οια- 
, ,βάλλ^ς τούς Ελληνας ώς δειλούς καί άνάνδρους,καί άν ήνε ανάγκη 
,,νάγίνη ό κατ’ αυτών πόλεμος, άνάλαβε σύ αυτός τήν αρχηγίαν, 
.,αλλ’άφησέ μας τδν βασιλέα,τού όποίουή ζωή εινε πο**υτιμοτάτη  
,,εις τούς Πέρσας. Απαιτώ δμως τά τέκνα σου καί τά τέκνα μου νά 
, ,δοθώσιν ενέχυρα τής έπιτυχίαςή αποτυχίας.’'Εκλεξον σύ αύτδς τούς 
,,ανδραςτούς οποίους θέ).εις, λάβε στρατιάν όσην έπιθυμείς, καί άν 
,,μέναποβή ό πόλεμος ευτυχής, στέργω νά θανατωθώ καί έγώ καί τά 
,,τέκνα μου’ άν δμως ήττηθώμεν, ώς προβλέπω,στέρξε νά Οανατω- 
, ,θής σύ (άν έπιστρέψ^ς) καί τά τέκνα σου διά τήν άσυγχώρητον α- 
,,περισχεψίαν σου.»

—----------------------------- --- ----------------
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Η ματαιοφροσύνη του νέου μονάρχου προσεβλήθη καιρίως έκ τών 
ειλικρινών και φρονίμων τούτων λόνων, καί τοι υπό γέροντος θείου 
λεχθέντων, και μετά θυμοϋ άνέκραξε’ “ Ευχαριστεί, Άρτάβανε, 
,,τους θεούς οτι είσαι αδελφός τού πατρός μου’ είδε μη,τήν στιγμήν 
, ,ταύτην αμέσως ήθελες λάβει τήν αμοιβήν των αύθαδων λόγων σου. 
,, Αλλ’ δμως σέ διατάσσω, ώς ανανδρον και δειλόν,νά μή συνεκς-ρα- 
,,τεύσ^ς μετ’ εμού εις τήν ’Ελλάδα, άλλά νά μείνγ,ς ένταύθα μετά 
,,τών γυναικών, τάς όποιας ομοιάζεις*  αύτη έστω ή τιμωρία σου. 
,/Εγώ δέ ας μή λέγωμαι υίδς τού Δαρείου τού Γστάσπους, άν δέν 
,,τιμωρήσω τούς ’Αθηναίους, τούς τολμήσαντας νά εισβάλωσίν εις 
,,τήν έπικράτειάν μου και πυρπολήσαντας τάς Σάρδεις. Δυοΐν 
, ,θάτερον, ή θά νϊκήσωμεν ή θά νικηθωμεν,άφού πολεμήσωμεν αν- 
, ,δρείως. Μείνε ένταύθα άνανδρε*  εγώ δέ προβαίνω μέ τούς στρατούς 
, ,μου, δ που τό καθήκον καί ή δόξα μέ προσκαλούσι. »

’Αλλά δέν παρήλθον πολλά έτη (480 π.Χ.)και δ μάταιος Ξέρξης 
λίαν μετημελήθη, διότι δέν ήκουσε τάς φρονίμου; συμβουλάς τού 
θείου του. Κατατροπωθείς εις τά στενά τής Σαλαμΐνος ύπδ των Ελ
λήνων εις τήν άξιομνημόνευτον και λαμπράν εκείνην ναυμαχίαν και 
φοβηθεί; μή αποκοπή ή γέφυρα άφησε τον Μαρδόνιον μέ 300 χιλ. 
προς έξακολούθησιν τού πολέμου, αύ-δς δέ μέ τό υπόλοιπον τού ς-ρα- 
τού κακώς εχων έπεραιώθη εις τήν Ασίαν, δπου διεβίωσεν άσημοι 
και άδοξος, χατ’ άλλους μέν δολοφονηθείς, κατ’ άλλους δέ αποθανών 
φυσικόν θάνατον. Ο Περσικός στρατό; άπό ττ\ς Θεσσαλίας μέχρι τού 
Ελλησπόντου εις διάστημα 45 ήμερων ύπέστη πλείστας δσα; τα

λαιπωρίας, στερούμενοι ζωοτροφιών κ αι τρώγοντας χόρτα, φύλλα 
καί φλοιούς τών δένδρων ύπδ τής πείνης*  άλλά καί λοιμική άσθένεια 
και δυσεντερία έθέοισε πολλάς μυριάδας αυτών. των οποίωντά πτώ
ματα κατεκάλυψαν τάς πεδιάδας τής Μακεδονία; κα' Θράκης.

11 παρατιθεμένη εικών, άναγνώστα,παριστάνει άκριόως τον μέ- 
γαν βασιλέα τής Περσίας μεθ’ δλης τής Ασιατικής πομπή; έν συμ- 
βουλίφ μετά των μεγιστάνων αυτού. Τήν εικόνα ταύτην αυθορμή
τους προσέφερε προς κόσμησιν τού Μέντορος ό Διευθυντής τής καθ ή- 
μά; Ευαγγελικής Σχολής Κ. Ξανθόπουλος.
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Ή Παντοδυναμία μ:άς τρίάδος.
1 . Γοργός κ’ αυτοσχέδιον φσμα φαιδρόν 

συρίζων εις κώνωψ, έπέτα μέ βίαν 
εις λύχνου νυκτίου τδφώς τ’ άμυδρόν ' 

τής κλίνης έζήτει τήν έτοιμον λείαν, 
» ’Ώ ’· ειπεν, ιδού με είς τόπον τρυφής, 
καλής θά γευθώ καί άφθονου τροφής ». 
Τήν εύρ’ έπί τέλους' τήν πτήσιν ολίγον 
κολάσας και σκέλη ισχνά του άνοίγων, 

τρεις κύκλους έποίησε πέριξ βραδείς, 
ποθών ν’ άπολαύση τροφής του τήν θέαν  
συρίξας δέ, μήτοι φανή αναιδής, 
αφίςεώς τ’ έδωσ’ άπόδειξιν νέαν.

*

2 . Επί τού κροτάφου καθίζει, κηλών
τό ούς τού ύπνώττοντος μ’ άσμ’ αρμονίας > 
Αυτό φαίνετ’ εύρε τό μέρος καλόν 
νά γίνζ| ό μάρτυς λαμπράς τ’ ευωχίας.

Τό φσμα του ετι δέν εΐχ’ έντελώς 
αύτός περαιώσει, ότ’ είδε δειλώς 
νά βόσκη κοριός μέ φρικτήν απληστίαν 
ολίγον παρέκει, και μ’ άμετρου βίαν' 

ακούσας δέ κρότον κ’ δπίσω στραφείς, 
μέ άλματα γίγαντος είδε πηδώντα 
κομψότατον ψύλλον ώραίας μορφής, 
γλυκύτητος, χάριτος, πρότυπον δντα, 

3. Τάς χειρας του τείνας φαιδρός προς αυτούς, 
» συνάδελφοι, χαίρετε, είπε, χαρήτε · 
πλησίον μου ελθετε, φίλους χρηστούς 
γλυκύς άς συνδέη δεσμός, ευφρανθήτε !

Τρυφήσωμεν δλοι είς αίμα πολύ, 
άνέτως γευθώμεν τροφήν έντελή,

*— - ■ ■■ "■ - .. . "■ ίί

τροφήν ούρανίαν, τροφήν μέ μεγάλην 
τραφείσαν φροντίδα, δέν έχομεν άλλην.

Ό πόσον υπάρχει σπανία αυτή! 
τό αίμα ανθρώπου ! πολύτιμος λεία ! 
ή κτήσις της τόλμην πολλήν απαιτεί 
καί φθόνον γεννά είς αυτά τά θηρία.

4, Ω ! ίδετε τούτο ρογχάζον εδώ
τό πλάσμα, μέ χαϊνον καί άχαρι στόμα 
γελώ κατά κόρον οσάκις ίδώ 
νά κήτ’ άηδώς ώς °εν άψυχον πτώμα.

Γελάσατε φίλοι καί σείς*  τί μωρόν 
καί άλογον πλάσμα, σκληρόν, μυσαρόν! 
κ’ έν τούτοις, ώ γέλως ! άξίωσιν έχει 
δτ’ δλων τών δντων τής γής υπερέχει.

Πλήθύς επιθέτων ωραίων κοσμεί 
τήν δόξαν αυτού τού αστείου θηρίου.
Καυχώμενον, πάντοτ’ αυτά αριθμεί, 
άλλ’ ειν’ εφευρέσεις αυτού τού ίδιου !

5. Τό μάταιον πλάσμα ! άφού πρός τροφήν 
ημών τών άνδρείων ηρώων ώρίσθη 
πρός τέρψιν μας μόνον καί θείαν τρυφήν, 
νά λέγιτι δτ άλλα νά πράξη έκτίσθη! 4

Όποια τυφλότης, οποία κακή, 
φρικτή ματαιότης εντός του οικεΐ ! 
Καλώς άν έσκέπτετο έστω καί μίαν 
στιμήν, ώ! θά έβλεπε πλάνην αστείαν.

Καλεί τά θηρία φρικώδη, σκληρά, 
τά δ’ άλλα τών ζώων μωρά καί άχρεία*  
μικρόν άν έσκέπτετο, έργα οίκτρά 

θά έβλεπεν ουτος νά πράττη μύρια.
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Έσκέφθητε αρά γε φίλοι ποτέ 
τήν σάρκα πώς τρέφει αυτήν τήν άθλίαν; 
τδ αίμα πού πίνεις, κορειέμου χρηστέ, 
έσκέφθης μ’ οποίαν λαμβάνει μανίαν >

Τδ σώμα τ’ αύτδ δπως θρέψη... (φριχτή 

αρά έπι σου, γεννεά μισητή) 
φονεύει τά πάντα, τδ παν καταρρίπτει 
με φρίκην και όλεθρόν άπαντα τύπτει,

είς χείρας τήν μάστιγα βίας κρατών. 
Ποθών κακήν δίψαν νά σβέση δ δαίμων, 
τδ θύμα τ’ είς έγκατα τρέχει ζητών 
εις βάθη θαλάσσης κ' είς ύψος άνεμων.

7. Τδ παν κατατρώγεί’ ούδέν δι’ αύτδν 
δυσχώνευτον, πάντα άπλήστως βροχθίζει.
Νοδς λογικού του δέ δόγμα φρικτόν, 
δτ’ εργον θεάρεστον πράττει, νομίζει'

νά γίν’ ούτω πρέπει*  ποιεί φυσικώς, ν
αν σφάζη τούς πάντα; ώς δαίμων κακός. 
Ώ ! έκπληκτοι μένετε σεις, απορείτε, 
εις λόγους τοιούτους σαφώς δυσπιστεϊτε*

Πλήν άπαντα ταύτα μερις ειν’ μικρά 
τώντοσον αυτού φοβερών εγκλημάτων- 
υπάρχει προσέτι σωρεία μακρά 
κακών, αποφέρουσα ρείθρα αιμάτων.

6.

(’Ακολουθεί).

*

Θαύμα έπίμονής καί εργατικότητος.

’Αμερικανός τις όνόματι ’Άνδερτον έπαρουσίασεν είς τήν παγκό
σμιον έκθεσιν τού Λονδίνου έκκλησίδιόν τι έκ φελλού, τδ όποιον ό 
ίδιος χατεσκεύασεν έν διαστηματι δέκα ετών καθ’ άς ώρας άνε- 
παύετο άπδ τάς γεωργικά; έργασίας του. Είς τήν κατασκευήν 
αυτού έδαπάνησεν εξ πένας δηλ. 72 λεπτά, και διά τής έκθέσεως έ- 
κέρδησε περί τάς 800 λίρας. Μέγα μέρος τών λιρών τούτων έδαπά
νησεν είς κατασκευήν τεσσάρων οικίσκων, έπι τού μετώπου τών ο
ποίων έθεσε τήν έξης έπιγραφήν.

« ’Επίμονή, φελλός καί κόλλα. ”
Πριν έκθέση τδ έκκλησίδιόν του ό κ. Ανδερτον ούτε νάγράφη ού

τε ν’ άναγινώσχη ήξευρεν*  έκτοτε όμως ήρχισε νά καταγίνεται καί 
βαθμηδόν έκαμε μεγάλας προόδους.

Ιδού τί δύταται νά κατορθώση ή υπομονή και ή έπιμονή. Όταν 
υπάρξη θέλησις,ό άνθρωπος δύναται νά ύπερβάλη και καταβάλη τά 
πάντα, ακόμη και αυτά τά όποια φαίνονται κατά πρώτον άδύνατα.

Πόσον όμιλε? είς άνθρωπος.
Γπελογίσθη, δτι είς άνθρωπος όμιλει κατά μέσον όρον τρεις ώ

ρας καθ’ ημέραν, εκφέρει καθ’εκαστον λεπτόν 4 00 λέξεις, πληρού- 
σας 1 9 σελίδας είς δγδοον καθ’ ώραν ,αί όποΐαι άπαρτίζουσι 52 τό
μους κατ’έτος!! 1 Έννρητέον δμως δτι ό υπολογισμός ούτος δέν ε
φαρμόζεται ούτε είς τάς γυναίκας ούτε είς τούς δικηγόρους.

Χάρτου κατανάλωσίς.
Β έν Άγγλίφ κατανάλωσίς φθάνει κατ’ έτος είς 2 5 εκατομμύρια 

καντάρια, ένΓαλλίφ είς 5 εκατομμύρια, έν Αυστρία είς 500,000 
μόνον' έπι τέλους καθ’ δλην τήν υδρόγειον γενικός τις υπολογισμός 
μάς δίδει τδ έτησιον ποσδν τών 31—32 έκατομ. κανταρ. χάρτου.

-------------- ------- -------- ------------------------- - ~
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Ή δύναμής τών μυονων.
Ή δύναμις τών μυόνων τού ανθρωπίνου σώματος είνε τφ δ ντι 

θαυμαστή. Οί αχθοφόροι έν Τουρκία δύνανται νά σηκώσωσιν υ
πέρ τάς διακοσίας οκάδας. Ο έκ Κρότωνος τής ’Ιταλίας περίφημος 
αθλητής Μίλων συνήθισεν εαυτόν νά σηκόνη έπι τών ώμων του βόα 
τετραετή, βάρους υπέρτάς 350 οκάδας, τδν όποιον τελευταίου έθα- 
νάτωσε δι’ ενός γρονθοκοπήματος. Ο αθλητής ούτος έστεφανώθη 
επτάκις εις τούς Πυθικούς και έςάκις εις τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας· 
παρουσιάσθη και έβδομην φοράν, άλλ’ ούδεις έσχε τδ θάρρος νά συν- 
ναγωνισθή μετ’ αύτού. Λέγεται δτι εύρέθη ποτέ μετά τού διδασκά
λου τού Πυθαγόρα χαιτών συμμαθητών αυτού έν τινι οικία, τής ο
ποίας ή οροφή έστηρίζετο έπι στηλών’ άλλ’ αίφνιδίως ούτοι ένέδω- 
καν, άμφότεροιδέ δ,τε διδάσκαλος και οί μαθηταί θά έχώνοντο ύπδ τά 
ερείπια, άν ό Μίλων δέν ύπεστήρι^ε τήν στέγην διά τών χειρών αύ
τού, εως ού έπήλθε βοήθεια καί ούτως έσώθησαν. Γέρων ών προσε- 
πάθησέ ποτέ νά έκριζώστ) δένδρον καί νά τδ σχίσω, καί έν μέρει μέν 
επέτυχε ν’ άλλ’ έπειδή έξηντλήθησαν κατά μικρόν αί δυνάμεις του, 
τά διεσχισμένα μέρη τού δένδρου ήνώθησαν πριν δυνηθή νά έκβάλη 
τήν χείρά του, και συνέλαβον αύτήν. ’Επειδή δέ τδ μέρος ήτο έρη
μον καί ούδεις ήλθε πρδς βοή θειάν του. άπέθανε μή δυνηθε ς κατ’ ού- 
δένα τρόπον νά ελευθερωτή τήν ούτω κρατουμένην χείρά του.

Ό Αύγουστος 1 1 ος βασιλεύς τής Πολωνίας έδύνατο νά τυλίσσω 
πίνάκιον άργυρούν ώς φύλλον χάρτου. Ιστορείται προσέτι δτι λέων 
τις άφησε τον τύπον τών όδόντων του έπι τεμαχίου συμπεπηγότος 
σιδήρου.

Θέατρον.

Προσφιλής νεότης 1

Εισήλθαμεν εις τδν δεύτερον τού Φθινοπώρου μήνα, καθ’ ον συ
νήθως άρχοντα», αί θεατρικαί παραστάσεις. Άπδ έμέ ίσως περιμένεις
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νά σέ άποτρέψω τού είδους τούτου της διασκεδάσεως. ’Έχεις δίκαιον’ 
τώ οντι θά σέ άπέτρεπα, αν τδ θέατρόν μας εύρίσκετο είσέτι εις τήν 
κατάστασιν, εις ην άλλοτε. Εύτυχώς δμως τδ πράγμα δέν έχει ού- 
τω. Σήμερον τδ θέατρον Σμύρνης αναγγέλλει παραστάσεις Ελλη
νικές, οί δέ πρόγονοι ήμων γνωρίζετε πόσον ήγάπων τδ θέατρον, τδ 
όποιον δικαίως έθεώρουν ώς τδ μόνον τής κοινής ήθικοποιήσεως μέ
σον. Δέν σέ άποτρέπω λοιπόν τής διασκεδάσεως ταύτης, αλλά μόνον 
σοί συνιστώ δτι, μεταβαίνων τις είςτδ θέατρον, οφείλει νά έχω κατά 
νούν δτι μεταβαίνει εις σχολείον, ένθα παραδίδεται ζωντανόν μά
θημά τι της ιστορίας, ήτοι τής έπιστήμης έκείνης, έν ή ζωηρότατα 
ώς έν κατόπτρω φαίνονται αί δυσειδίαι τής κακίας καί αί καλλοναι τής 
αρετής. Γνωρίζεις καλώς τί έκαμναν ο»! Σπαρτιάτα». διά ν’ άποτρέ- 
ψωσι τούς υιούς των άπδ τήν μέθην, δηλ. έμέθυαν ένώπιόν των τούς 
Είλωτας, ίνα βλέπωσιν έπ’ αύτών τάς αηδίας τής μέθης και ούτω 
λαμβάνωσιν αποστροφήν πρδς αύτήν. Πρώτον λοιπόν σοί συνιστώ 
τούτο, δτι δηλ. μεταβαίνων είςτδ θέατρον δέν πρέπει νά μεταβαίνης 
έκεί μόνον διά νά διασκεδάστε τάς ώρας σου, ώς συνήθως λέγουσιν, 
άλλ επί τή στερεή άποφάσει νά μάθ^ς τι, τδ όποιον μέχρι τής εσπέ
ρας έκείνης δέν έγνώριζες και τδ οποίον έτι μάλλον νά σέ προσπελά
σω πρδς τήν άρετήν. Δεύτερον παρατηρώ πρδς τήν σπουδάζουσαν 
είσέτι νεολαίαν δτι καί τούτο δει ποιείν κάκείνο μή άφιέναι’ έάν δέν 
έχω καιρόν άρκούντα δι’ άμφότερα, τότε πρέπει σπανίως νά τιμάτδ 
έδώλιον τού θεάτρου. Έάν δέ πρδς τοίς άλλοις ανήκω καί εις οικο
γένειαν,ήτις δέν αριθμεί έν τώ ταμείφ αύτής τόσον πολλάς όγδοάδας 
ή καί πεντάδας γροσίων, ών μία απαιτείται διά μίαν εσπέραν θεατρι

κήν, ώ! τότε κάλλιον νά αναβάλλω ό τοιούτος δι’ άλλοτε τήν έκ τού 
θεάτρου ωφέλειαν.

Παράπονον λίαν παράξενον.
Τις παρεπονέθη δτι ό Μέντωρ εινε διά παιδιά. Περίεργον τή αλη-
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θεία. Διά παιδιά λοιπόν δέν πρέπει νά γράφη ούδείς ούδέν Ό άν
θρωπος φαίνεται άπδ είχοσιν ή άπδ τριάκοντα ετών πρέπει ν’ άρχί- 
ση νά διδάσκηται. Βέλτιστε ! επιτρέψατε νά σοί εϊπωμεν δτι ποτέ 
σου, φαίνεται, δέν έσυλλογίσθης δπως πρέπει, καθ’ δσον άφορφ τού
το τδ άντικείμενον’ δτι δηλ. άπδ νεαρωτάτας ηλικία; οφείλει ν’ άρ- 
χηται έκείνηή διδασκαλία, ήτις σκοπεί αποτέλεσμα. Τοιούτου εί
δους συγγράμματα πλημμυρούσι τάς άγυιάς τής ’Αμερικής καί τής 
Αγγλίας. "Ώστε νομίζω δτι πας τις ευ φρονών θά χαρή, βλέπων 
και παρ’ ήμϊν τοιούτου είδους πονήματα. Καί έπί τή υποθέσει δτι 
δέν έχει τις τέκνον, μόνον ύπδ τής περιεργείας τού νά βλέπη τήν 
οδόν,ήν βαδίζει τδ σύγγραμμα,τδ τοιούτον ακανθώδες άναδεχθέν έρ
γο ν, οφείλει, νομίζομεν, και νά τδ άναγινώσκη και νά τδ ένθαρρύνη. 
Άλλως τε ό Μέντωρ δέν προτίθεται νά εχη ύπ δψιν μόνον ταύτην 
ή έκείνην τήν ηλικίαν, άλλά προείπε καί θά προσπαθήση νά διατή
ρηση τδν λόγον του δτι θά έμπεριέχη αναγνώσματα καί τερπνά καί 
ωφέλιμα.

Φοονούαεν λοιπδν δτι πας, είτε μέγας είτε μικρός, είτε πολλά 
γνωρίζω ν γράμματα είτε ολίγα, δέν πρέπει νά σκεφθή τόσον πολύ 
διά τδ γρόσιον τής εβδομάδας, διότι τδ γρόσιον τούτο ύέν είνε ούτε 
τάληρον ούτε λίρα*  άλλως τε ό χάρτης μόνος μετά μόνης της εικο
νογραφίας νομίζομεν δτι άξιζει τδ γρόσιον, τδ όποιον πάντες άνεξαι- 
ρέτως, εξαιρούμενου ίσως μόνου τού τής κωμωδίας Εξηνταβελόνη, 
πετώμεν πολλάκις είς πολύ ά^αξιώτερα λόγου πράγματα.

Άναγνώστα 1 έάν εύρίσκης τι έν τφ Μέντορι, τδ οποίον ήγνόεις, 
ευχαριστήσου*  έάν εύρίσκης τι, έπι του οποίου δύνασαι νά επιστή- 
σης τήν προσοχήν είτετών τέκνων σου είτε τών μικρότερων αδελφών 
σου, κάμνε το’ έάν ούτε τδ εν ούτε τδ άλλο, εύχαριστήθητι οτι Οιά 
τού γροσίου σου δύναται νά ύπάρχη Sv φύλλον, τδ όποιον άν καί 
είς σέ ανωφελές, άλλά είς άλλους όμως ομογενείς σου δύναται ν’α- 
ποβή πως ωφέλιμον.

ΜΕΝΤΩΡ
τη προσφίλε? αύτω" νεολαία.

W? Νεότης!

ϋϋςεύρω τί σοί άρέσκει μάλλον. Σύ ευχαριστείσαι ή ιστορίας 
ωραίας ν’ άναγινώσκης ή περί θαυμαστών ανακαλύψεων ή άξιολό- 
γους έπιστημονικάς πραγματείας- δσον διά συμβουλάς, αύται δέν 
ηχούσι τόσον καλώς είς τδ άκουστικδν τύμπανόν σου, διότι εύρί- 
σκεσαι ή,δη είς τήν ηλικίαν έκείνην,έν ή—συναισθανόμενος τήν αυ
θυπαρξίαν σου—δέν θέλεις πλέον νά φαίνεσαι μικρότερος άπέναντι 
άλλου, καί έχεις δίκαιον.

"Εχεις δίκαιον, διότι ή αυθυπαρξία είνε τφ δντι τδ μόνον άνεκ- 
.τιμητον αγαθόν, τδ οποίον ό Πλάστης έδωκεν είς τδν άνθρωπον. 
Συ δέ μόλις βλέπων έαυτδν κάτοχον τού τοιούτου δώρου, τρομάζεις 
μή τις άλλος, φθονών σε διά τδ άγαθόν τούτο, έποφίαλμια έπ αυ
τού καί βέλη νά σέ τδ στερήση*  ό τρόμος ούτος σέ κάμνει νά αι
σθάνεσαι αποστροφήν καί πρδς τήν λέςιν άκόμη συμβουλή είτε 
παραίνεσις.

Όταν όμως, φίλτατε, φθάσης είς ηλικίαν ώρίμωτέραν, τότε θά 
ένθυμήσαι τδν τρόμον σου τούτον καί βάγελφς. Τότε, ώς άπολαύ- 
σας αρκούντως τήν έλευθερίανκαί αυθυπαρξίαν σου, δεν θά τρομά- 
ζης πλέον παντάπασι μή τις, λαμβάνων θέσιν συμβούλου άπέναντι 
σου,σέ προσβάλη ώς μικρόνείσέτι ή ώς μήγνωρίζοντα άκόμη τά οσα 
χρεώστείς νά γνωρίζης. Τότε, δτε θά έχης αρκετήν τού κόσμου 
πείραν, θά πεισθής δτι ό άνθρωπος πάντοτε έχει ανάγκην καί τής 
τών άλλων συμβουλής, δθεν καί τδ αξίωμα « χρείσσους οί δύο ύπέο 
τδνενα.» Η συμβουλή άλλου δύο πάντοτε προξενεί ,ώφελείας 
εις τδν έχοντα τήν υπομονήν νά άκούη αυτήν*  ή διδάσκει αυτόν τι, 
τδ οποίον ήγνόει, ή τφ υπενθυμίζει τι’ ή δ’ ύπενθύμισις αύτη δέν 

• δύναται ή νά φέρη πάντοτε καλόν αποτέλεσμα.
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Περί τούτου δέν θέλω νά έκτανθώ περισσότερον. Ο σχοπός τού 
προοιμίου μου τούτου εινε νά σέ προδιαθέσω, όπως μή ταραχθής 
διά τήν κάτωθι φαίνομένην συμβουλήν, τήν οποίαν ειλικρινής τις 
φίλος σου δι’ έμού σοί απευθύνει.

Συμβουλή προς τους νέους.

(’Εκ τού’Αγγλ. ύπδ Ο. Κ.)

α'.

Νέε I πολλοί πειρασμοί σέ περιστοιχούσιν. Ό κόσμος έχει φθο
ροποιόν γόητρον*  έάν ευαρεστήσει εις τδ γόητρον τούτο, άπωλέ- 
σθης. Παραδείγματα τοιούτου ολέθρου ευρίσκεις πάμπολλα κύκλω 
σου. Έάν έπιθυμής τήν σωτηρίαν σου, έκλεςοντόν Θεόν διά μερίδα 
σου, ώςέκαμενή Μαρία εκείνη, τήν όποιαν έπήνεσεν ό Σωτήρ. 
Ένθυμού δτι αυτός εινε ή μόνη ευτυχία τής λογικής και αθανάτου 
ψυχής. Ή ψυχή, ή δημιουργηθεϊσα ϊνα ζή έν τω Θεω, δέν δύνα- 
ται νά εύρη ευτυχίαν έκτος αυτού. « Τά άνω φρονείτε, μή τά έπί 
γης» (Κολοσ. 111. 2.)

Ό Θεός εινε τό ταμείον τού σύμπαντος*  λάβε αυτόν διά μερίδα 
σου καί έσο βέβαιος ότι αύτη εινε ή αγαθή μερίς, διότι τότε έχεις 
τά πάντα. Τότε θά έχης άπειρον σοφίαν νά σέ οδηγή, άπειρον γνώ- 
σιν νά σέ διοάσκη, άπειρον έλεος νά σε έλεή και σωζη, άπειρον 
αγάπην νά φροντίζη περί σού καί σέ παρηγορή, και άπειρον δύνα- 
μιν νά σέ προστατεύη καί διαφυλάττη. Εάν ο θεός ηνε μετά σού, 
ολαι αυτου αι ιοιοτητες σοι ανηκουσίν, ολα τακτισμα.α αυτου, ολα 
τά έργα τής προνοίας αυτού θά έργάζωνται πρός τό καλόν σου καί 
θά συντρέχωσιν υπέρ τής ευδαιμονίας σου. Αύτός εινε φίλος πάντο
τε αγαπών και πάντοτε παρών*  μακράν δμως αυτού είσαι άθλιον 
καί ελεεινόν πλάσμα καί πάσα ή κτίσις θά ήνε εναντία σου.

- ---r:----------------— -.7 ■ ——*
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Ένθυμού δτι « πας τις διανοείται iv τή καρδία αύτού έπιμελώς 
έπι τά πονηρά πάσας τάς ημέρας » (Γενεσ. VI. 5) καί ίτι επομέ
νως, διατελών έν τή φυσική καταστάσει, αμαρτίας μόνον θά πράτ- 
της. Πλεϊσται ύπάρχουσίν έν τφ βίφ παγίδες, υπό τών οποίων 
ή κακή καρδία ευκόλως συλλαμβάνεται. Προσπάθησον νά αισθαν- 
θής τούτο, καί τό αμαρτωλόν τής φύσεώς σου άς γίνη τό μέγιστον 
φορτίον σου, κατά τού οποίου έξαιρέτως έργάζου. Άπόκτησον κα
θαρότητα καρδίας καίταύτην αμέσως θ’ άκολουθήση αγία ζωή. Α- 
πόφευγε τήν ύπόκρισίν, διότι ό έτάζων καρδίας καίνεφρούς βλέπει 
τά έγκατα τής καρδίας σου, ούδέν δέ άποστρέφεται τοσούτον, δσον 
τδν υποκριτήν καί τδν έν τή άμαρτίφ έμμένοντα*  άγαπα δέ πολύ τήν 
μετάνοιαν.

/ 
Γ :

Ένθυμου δτ·. ό Χριστός μόνος εινε ή όδδς ή άγουσα πρδς τόν θεόν. 
Δικαίωσις, άφεσις καί συμφιλίωσίς μέ τόν θεόν επιτυγχάνονται μό
νον διά τής πρός αυτόν πίστεως. Αγιασμός καί νέα φύσις όιά τής 
δυνάμεως μόνον τού Πνεύματος αυτού αποκτώνται. Έστω λοιπόν 
ό Χριστός πολύτιμος έν τή ψυχή σου. Προσπαθεί να έχης αληθινήν 
πρδς αυτόν πίστιν. θεωρεί αυτόν ώς Κύριον καί Σωτήρα σου. Ύπο- | 
τάσσου έν παντί πράγματι είς τάς έντολάς αύτού καί εις αυτόν μό
νον άφιερώθητι, έάν ποθής ειρήνην ενταύθα καί γλυκείας έλπίδας 
περί τού μέλλοντος. Δι* ’ ούδενδς παραπτώματος μή λυπής αυτόν.

Δ'.

Έσο ταχύς είς μετάνοιαν Μή λησμονεί δτι ή ζωή σου εινε 
βραχεία καί άμα αβέβαιος. Η αναβολή μιας ημέρας δύναταινά φέ- 
ρη τδν αιώνιον άφα·ΐσ>όν σου. ’ μή παίζε μέ τήν ψυχήν σου. 
Μή έσο έπιλήσμων τής αιωνίου ευδαιμονίας, ην ό θεός ό πατήρ σου 
σοί προητοίμασεν. Έχε ώς έγκόλπιον τό ιερόν εύαγγέλιον, δπερ ό 
Χριστός έπεσφράγισε διά τού παναγίου αύτού αίματος έπί τού 7αυ" 

~~~~......___ - ·.—■■■..........
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ρού, από τού οποίου σοι έδίδαςε το ύώηλότερον της αύταπαονήσεως 
μάθημά. Σπεύσον πρδς τδν Σωτηρα σου, ό οποίος μέ ανοικτάς άνκά- 
λας σέ ποοσκαλεί.

ε'.
Προσπάθει νά ήσαι αληθώς καί εντελώς θεοσεβής καί μή άποθαρ- 

ρύνου έν ταίς δυσκολίαις’ ή χάρις τού θεού θά ήνε αρκετή νά σέ 
βοηθή « Άρχει σοι ή χάρις μου». Αί υποσχέσεις αυτού θά ήνε ή- 
δεία ένθάρρυνσις είς σέ. "Οταν ή θρησκεία σέ ποοσκαλή είς αύτα- 
πάρνησιν καί παθήματα, ένθυμού τδ τού Παύλου « εί ύπομένοαεν, 
καί συμβασιλεύσομεν » (Α Τιμοθ. β\ 12) και τδ «λογίζομαι γάρ 
ότι ουκ άςια τά παθήματα τού νύν καιρού πρδς τήν μέλλουσαν δόξαν 
άποκαλυφθήναι είς ήμας (Ρωμ. ή. 18). Ούδέποτε αίσθανόμεθα 
περισσοτέραν χαράν έν τή καρδία ημών, είμή δταν θυσιάζωμεν τήν 
ίδικήν μας χαράν χάριν τού Χριστού.

(’Ακολουθεί).

• Έπί δέ τω ρήμ,ατί ΣΟΤ χαλάσω το δί'κτυον.
(Αουκ. κεφ. Ε . στιχ· □.)

Αύται εισιν αί λέξεις, μέ τάς οποίας δ αλιεύς εκείνος Πέτρος ά- 
πήντησεν είς ένα άνθρωπον, δστις πρδ 1 8 40 έτών περιεφέρετο"είς 
τάς πόλεις καί χώμας τής Παλαιστίνης αύτοχειροτόνητος διδάσκαλος 
καί έδίδασκεν. Ο διδάσκαλος ούτος πρωίαν τινά ίπεριπάτει, λέγει 
δ ιστορικός Λουκάς,παρά τινα λίμνην, Γεννησαρέτλεγομένην. Ε
κεί εΐδεν άλιείς τινάς, οί όποιοι έπλυναν τά δίκτυά των. Δέν χάνει 
καιρόν’ έμβαίνει εις τδ αλιευτικόν πλοίον των καί διατάττει ενα έξ 
αυτών, οστίς ώνομάζετο Πέτρος, νά άρτ, τήν άγκυραν, νά προχω
ρήσεις τδ πέλαγος καί νά ρίψτι τά δίκτυα*  ό πτωχός Πέτρος ει- 
χεν αγρυπνήσει δλην τήν νύκτα, άλλ’ ούτε °εν όψάριον ηύτύχησε 
νά ίδη έντδς τών δικτύων του. Καταλυπημένος λοιπόν καί καταπηλ- 
πισμενος, ακούει τόρα ενα διδάσκαλον νά τδν διατάττη νά ρίψη καί 
πάλιν τά δίκτυα i Περίεργον αν ό διατάττων ούτος ήτο αλιεύς, υ

πομονή’ ίσως έν τή αλιευτική πολυμαθείς του έγνώριζε τήν τέχνην 
καλλίτερα καί έν τή πεποιθήσει ταύτη διέταττε τδν συντεχνίτην 
του. ’Αλλά τδ πράγμα δεν ειχεν ούτως! ό διατάττων ήτον διδάσκα
λος’ καί μολαταύτα© αλιεύς Πέτρος κύπτει τον αυχένα ευθύς, καί 
< επειδή ΣΓ μέ διατάττεις, λέγει, θά ρίψω τδ δίκτυον». Τδ δίκτυον 
πάραυτα ρίπτεται καί έν ροπή οφθαλμού αναβιβάζεται πληρέστατου 
ιχθύων!

νΩ τών θαυμάσιων σου, παντοδύναμε ΠΙΣΤΙΣ1 ! ! Πόσον θά κα- 
τεγέλας,άναγνώστα,ώς ανόητο ντδνάλιέα,όόποιος άκούσας τά λόγια 
ένδς δασκάλου, έφορτώθη καί πάλιν τά δίκτυά του! Άλλ’ έν τούτοις 
πόσον τόρα τδν θαυμάζεις διά τήν Π1ΣΤ1Ν του. Διά τήν πίστιν 
του ταύτην ό άσημος αλιεύς έκείνος κατέστη τδ είδωλον της αγάπης 
καί τού σεβασμού δέκα εννέα εκατονταετηρίδων καί θά διατελή ώς 
τοιούτος είς αιώνας αιώνων, διατί; διότι δ διδάσκαλος έκείνος, εις 
τήν διαταγήν τού οποίου ευθύς έκλινε τδν εύχένα, δέν ήτον περιω- 
ρισμένου νοδς άνθρωπος*  ήτον ό ΣΟΦΟΣ ΘΕΟΣ, ήτον έκείνος, περί 
τού οποίου ποιητής τις εΐπεν « Ως έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε ! 
πάντα έν σοφία έποίησας (Ψ. ργ .)

« Νομοις πείθου.»

Τδ ώοαϊον τούτο παράγγελμα τού σοφού Χίλωνος τού Λακεδαι
μονίου μακάρια μέν καί τρισόλβιοι τά έθνη οσα ήσπάσθησαν καί ήκο- 
λούθησαν, άθλια δέ καί κακοδαίμονα δσα, μή θελήσαντα νά τδ έν- 
στερνισθώσι, ταχέως ή βραδέως έναυάγησαν καί οίκτρώς κατεστρά- 
φησαν έπί τών σκοπέλων της ανομίας καί ακολασίας. Ετερος τών 
έπτά σοφών Βίας ό Πριηνεύ; έλεγεν, δτι άρίστη πολιτεία είνε εκείνη, 
είς τήν οποίαν ούδείς εινε ανώτεροςτών νόμων. Έάν ρίψη τις τά βλέμ
ματά τοΰ είς τάέθνη τής εσπερίας. Ευρώπης, θά ίδη δτι υπέρ πάντας 
φιλονομώτατοι εινε οί Άγγλοι, ούδένα αληθώς θεωρούντες ανώτε
ρου τών νόμων. Τοσούτον δέ μέγα εινε τδ πρδς τούς νόμους σέβας αυ
τών , ώστε καί αυτούς τούς ήδη απηρχαιωμένους καί μή συνάδοντας

#— ■*
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διόλου πρδς τά σημβχνά ήθη καί έθιμα δέν τολμώσι νά άκυρώσωστ 
άλλ’ έπ ακριβές δι’ αυτό τούτο εινε τδ κραταίότεοον καί ένδοξότε- 
ρον έθνος τού κόσμου. Ημείς ευτυχώς δεν εχομεν ανάγκην ςένων 
παραδειγμάτων, διότι κατά τδν πολύν Δημοσθένη ν αούκ αΛλοτρίοις, 
άλλ’ οικείοι; παραδ-ίγμασι χρωμένοις εςεστιν ήμϊν εύδαίμοσι γε- 
νέσθαι. »

fcH ελληνική ιστορία λαμπρώς διδάσκει ημάς δτι, έν οσφ οί προ
πάτορες ήμών ειχον σέβας καί εύπείθειαν εις τούς κειμένους νόμους, 
ήκμαζον καί ηύδαιμόνουν*  άφ’ δτου όμως άτιμωρητει ήρξαντο νά 
παρανομώσι, βαθμηδόν παρήχμασαν, έξησθένησαν και επί τέλους 
άπώλεσαν την ελευθερίαν καί αυτονομίαν των.

Και εις τάς Αθήνας, αλλά μάλιστα εις τήν Σπάρτην έτιμώντο 
καθ’ υπερβολήν οί νόμοι*  τεκμήριου δέ τούτου μέγιστον ό έν θερμό- 
πύλαις τάφος τού Λεωνίδου καί τών Τριακοσίων του, οιτινες άπέ- 
θανον ήρωίκώς μή θελήσαντες ν’ άπειθήσωσιν εις τούς πατρίους νό
μους, ρητώς επιτάσσοντας αΰτοϊς έν τοίς πολέμοίς νίκην ή θάνα
τον. Τούτο μαρτυρεί προσέτι καί τδ επί του τάφου αυτών επίγραμμα ·

« Ω ξεϊν’ άγγέλλειν Λακεδαιμόνιό»; οτι τή δε 
χείμεθα τοίς κείνων ρήμασι πειθόμενοι. » 

Δηλαδή, . . ’
« Ειπέ ’ςτήν φίλην Σπάρτην μας, ώ ξένε διαβάτα, 

οτι πιστοί ’ς τούς νόμους της κειτομεθα ενταύθα. » 
Δια τής πρδς τούς νόμους απολύτου ύπακοής κατόρθωσαν αληθώς 

ο Λεωνίδας καί οί περί αύτδν νά κατενέγχωσι τδ πρώτον καίριον 
τραύμα κατά τής ματαιότητας τού επηρμένου Ξέρξου, πωλήσαντες 
τήν ζωήν αυτών άκριβα. Αλλά καί ό μέγας διδάσκαλος τού ευαγγε
λίου Παύλος ομοίως λίαν συνιστα τήν πρδς τούς άρχοντα: καί 
τούς νόμους υπακοήν λέγων οτι οί άρχοντες ούκ είσι φόβος 

τών αγαθών έργων, αλλά τών κακών, θέλεις δέ μή φοβείσθαι 
τήν εξουσίαν; τδ αγαθόν ποίει, καί έξεις έπαινον έξ αυ

τής. θεού γάρ Οιάκονός έστί σοι εις τδ αγαθόν, έάν δέ τδ κακδν

» 
» 
))
» ποιής, φοβού*  ου γάρεική την μάχαιραν φορεϊ.» (προς 'Ρωμαίους 
κεφ. ιγ . 3—4).

* # . ■■■--■· -.--^—7-. ----- - = #

Έκ τών ρηθέντων λοιπόν βλέπομεν δτι ούχί μόνον ή πολιτεία, 
I αλλά καί ή θρησκεία καί ή ηθική έπιβάλλει ήμϊν τήν αύστηράν τη- 
I ρησιν τών νόμων, άνευ τής όποιας αί κοινωνία». καί τά έθνη δέν δύ- 

νανται νά εύδαιμονήσωσι *
Η παρατιθεμένη είκών, δώρον ομοίως τού κ. Ξανθοπούλου, 

παριστάνει τδν μάντιν Μεγιστίαν θυσιάζοντα κατά τήν παραμονήν
I

Ό μάντις Μ:μστίας είσιδών εις τά ιερά φράζει τδν μέ/λοντα 
εσεσθαι άμα ήοΐ τοϊς μετά τοϋ Λεωνίδου θάνατον. ( Ηρ. Ζ. 2 )· 

* —
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τής ίν θερμοπύλαις μάχης καί προλέγόντα εις τούς περί τδν Λεωνί
δαν τδν vfcep πΑίρίδος θάνατον αυτών. Και αύτδς δέ ό μάνΤις, δστις 
ήτο Άκαρνάν έλκων τδ γένος έχ του παλαιού μάντεως Μελαμποδος 
(‘Ηροδ. 1*.  49), άν καί παρεκλήθη έπιμόνως ύπδ τού Λεωνίδου 
ν’ άναχωρήοη, έμεινε καί συνεμερίσθη τήν τύχην τών λοιπών.

Ό μάκρος βοσκός.
(<Χ τ«ΰ Γαλλικού. )

— 
/

’Αγαπώ τήν έξοχήν. Εινε μέγας χήπος με έλεύθερον χαί εκτε
ταμένο ν ορίζοντα, δπου τις αναπνέει χαί αισθάνεται οτι ζή. Βλέπεις 
τδν ήλιον άνατέλλοντα, τδν βλέπεις δύο ντα μέχρι τής τελευταίας 
αχτΐνος του χαι σχεδδν τδν ακούεις λέγοντά σοι : Γγίαινε μέχρι 
τής πρωίας ! θά έπανέλθω.

Η νύξ, καί αυτή εινε πλήρης θέλγητρων. Βλέπεις τδν έναστρον 
ουρανόν, δστις σιωπηλώς εξυμνεί τδν πάνσοφον αυτού ’Αρχιτέκτονα,. 
καί ακούεις τήν πένθιμον φωνήν τού άλέκτορος, δστις εινε τδ ζών 
τής νυχτδς ώρολόγιον. Η καρδιά σου πάλλει και ή ψυχή σου Αδυ
νατεί νά εκφράση τήν συγκίνησιν, ύπδ τής όποιας κατέχεται.

Εινε χαρά ένεχλάλητος νά βλέπης τήν ήμέραν τούς ωραίους ε
κείνους τάπητας τών’άνθέων, οΐτινες φαίνονται ώς έστρωμένοι ΐνα ύ- 
ποδεχθώσι τδν Βασιλέα τού σύμπαντος! Τήν εσπέραν δέν τούς βλέ
πει τις τόσον καλώς ύπδ τήν άμυδράν*λάμψιν  τής Σελήνης*  άλλ’ ό
ποια ευδαιμονία ν’ άναπνέης τάς γλυκείας αύτών ευωδίας, ϋπδ τών 
οποίων έχουσι κατηρωματισμένην τήν ατμόσφαιραν, και αΐτινες 
φθάνουσαι μέχρι τής καρδίας σέ κάμνουσιν αυτομάτως νά γονυπετής 
καί νά κράζης : Μέγιστε θεέ ! σέ λατρεύω.

Μικρός τις βοσκός, δστις μόλις είχε τά °εξ έτη, έγνώριζε ν’ άνα- 
γινώσκη ταύτα πάντα εν τη εύρεία τού πατρός του έπαύλει. Ό μι
κρός ανθρώπίσκος—δστις είχε τούς πόδας γυμνούς πάντοτε, δστις 
έφερεν έπί κεφαλής πίλον άχύρινον, τού οποίου ή κόμη ήτο ύπό-

*—.....................— .... .......  

ξανθός καί οί οφθαλμοί μεγάλοι καί μέλανες—κατεγοητεύθη ύπδ 
τής αρρήτου ταύτης ποικιλίας τών απείρων καί πολυειδών χρωμά
των, τά όποια τφ έπαρουσίαζαν τά τοσαύτα άνθη μιας ωραίας άνοί- 
ξεως! Δέν ήξευρε ποια πρώτον νά δρέψη, πού νά τά φυλάξη καί 
πώς νά τά διατηρήση. Έλυπείτο καιρίως, οτε έβλεπε νά καταβρο · 
χθίζωσι πολλά έξ αύτών τά ολίγα πρόβατα, τών οποίων ή έπα- 
νούπνησις τφ είχεν άνατεθή ύπδ τού πατρός του. Ητον αρκούντως 
άστεΐον νά τδν βλέπη τις ίστάμενον ώς ευθύ ωραίου δενδρύλλιον καί 
μετά φρίκης νά στρέφη πότε εδώ πότε εκεί, δπου ήκουε νά τρίζωσιν 
άνθη καί χλόη μεταξύ τών δδόντων τών τετραπόδων συντρόφων του.

Συνέβαινε νά περνώσιν έκεΐΟεν βοσκοί τής έπαύλεως, οΐτινες βλέ- 
ποντες αυτόν έν τοιαύτη θέσει, τφ έλεγαν : τί παρατηρείς εκεί, 'I- 
λαρίων; διατί τόσον μελαγχολιχός ;— Α ! ! αλλά....... άπεκρίνετο
τδ παιδίον, τού όποιου δλοι οί λόγοι ήσαν κομμένοι.. Α ! αλλά... *.

Οί ποιμένες γελώντες άπήρχοντο. Δέν είχαν ποτέ ιδεί τόσον μι
κρόν βοσκόν μέ τόσα ολίγα λόγια.

Ταύτα έγίνοντο τήν ήμέραν. Τδ εσπέρας ό μικρός Ιλαρίων έχό- 
ρευεν, έτρεχε πέριξ τού εκκλησιδίου, έπαιζενδλα τά θορυβώδη παι
γνίδια, τά όποια εινε ανάγκη νά παίζωσιν οίπαίδες διά νά μεγα- 
λώσωσιν.

Ό Ιλαρίων ήτο τό πρώτοπαλλίκαρο μεταξύ δλων. ^Αλλοτε τδν 
έβλεπες έπί μικρός άμάξης, άλλοτε έπί ίππου καί άλλοτε νά άναο- 
ριχατα·.(νά σκαλόνη) έπί βοός. ΙΙτον αεικίνητος'ήτο τδ ζιζάνιον τής 
έπαύλεως, τδ όποιον έκαμνε καί τάς πέτρας νά γελώ σι καί τδ όποιον 
εκαμνεν εκεί άνω κάτω δλας τάς καλύβας. ’Εν τούτοις ό μικρός μο
σχόμαγκας μας ήτο καί ζωγράφος, διότι είχε θαυμάσει, έλεγε, τά 
ωραία άνθη καί είχεν αγαπήσει τά μικρά αρνάκια καί τά μικρά βοί

α όποια ευχαριστείτο νά ζωγραφίζη. Τδν εσυρναν λοιπόν 
διά νά τδν βάλουν νά ζωγρα^ίση.

δάκια, τ 
άλλος άπδ δω, άλλος άπδ κεί, 
Οι τοίχοι ο).οι ήσαν καταμαυρισμένοι άπδ άγελάδας, άπδ ίππους, 
απο σκύλους, τούς όποιους ό Ιλαρίων μέ τά κάρβουνα είχε ζωγρα
φισμένους. Απδ τοιαύτας ζωγραφίας του έπίσης ήσαν πληρέστατο».
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καί οί τοίχοι τή; εκκλησίας.1 Εκεί έπάχο έκαμνεν έκθεσιν τών αριστουρ
γημάτων τής τέχνης του. Οί α/θράκες (τά κάρβουνα) δέν έλειπαν πο
τέ άπδ τά θυλάκιά του (άπδ ταίς τσέπαις του).

'Αφού έκουράζετο αρκετά άπδ τά παιγνίδια, έτρεχεν εις τδ χαμη
λόν προαύλιου τής εκκλησίας. όπως ά/απαυθή. ζωγραφίζω? έχει 
ποόσωπόντι ή δένδρου, χ-κρυμμέ/ος ύπδ τδ/ μέλανχ τής νυκτδς πέ
πλον, ώστε νά μή τδν βλέπη κανείς·. Μεταξύ άλλων {ζωγράφισε τδν 
εφημέριον τής εκκλησίας, δ όποιος τω είχεν άφίσει έντύπωσιν, δτε 
μίαν ημέραν τον είδε μεταβιβάζοντα τήν αγίαν κοινωνίαν εις τινα α
σθενή. Η ζωγόαφία ώμοίαζεν όχι ολίγον τδν εφημέριον. "Οσοι τήν 
είδαν τδ ώμολόγησαν, καί αυτός ό εφημέριος άνεγνώρισεν εαυτόν επί 
τού τοίχου τού προαυλίου.

Ούδεις αμφίβαλλε περί τού ζωγράφου, διότι εις μόνος υπήρχεν έν 
τή έπαύλει καί ούτος ήτον ό Ιλαρίων. Ο εφημέριος τδν λαμβάνει 
άπδ τής χειρός, τδν οδηγεί πρδ τή; εικόνοςτου καί τδν έρωτφ άν 
αύτδς έζωγράφισεν εκείνην τήν ζωγραφιάν. Ο Ίλαρίων ρίπτει τούς 
οφθαλμούς κάτω καί σιωπά’ ό δέ εφημέριος τδν θω.τεύει επί τής ωμο
πλάτης. Ί1 θωπεία έ/εθάρρυνε τον Ιλαρίωνα, δστις ύψώσας τούς με
γάλους μέλανας οφθαλμούς του καί άτενίσας τδν έφηαέριον, διείδεν 
έν τώ βλέμματι αύτού μίαν υπόσχεσιν, ές ής έσυμπέοανεν δτι ό ίλα- 
ρίων τού λοιπού δέν θά ήνε βοσκός.

—Αί ! τί χάμνει; αύτού ; είπε μετά τινας ημέρας ό εφημέριος, 
οιαβ αίνων καί ίδών τον Ιλαρίωνα έςηπλωμένον κατά γης πλησίον 
θημονιάς αργίλου’ συγχρόνως δ’ έκυψε ν ΐνα ίδη τί ό παίς έχαμνε, 
διότι ήτο γέρων καί οί οφθαλμοί του μακρόθεν δέν έβλεπαν.

—Τά αυτά! καί πάντοτετά αυτά! ! άπήντησεν ό Ίλαοίων θά 
έχετε καί σείς έν έκ τούτων ! είπε, δείςας διάφορα μικρά ζώα ές αρ
γίλου, τά όποια ησαν πλησίον του.

Ποτέ δέν είδατε κατεσχευασμένα ωραιότερα πρόβατα*  ένόμιζέ τις 
οτι θά βελασωσι’ μήτε χοιρίδια ετοιμότερα νά γρυλλίσωσίν. Ίΐ το 
κάτι τι ευχάριστου’ ησαν αληθή. Ησαν ζυμωμένα καί έσχεδιασμένα 

μετά τοσαύτης’εύφυιας καί άφελειας συναμα, ώστε έκαμαν τον έφη- 
μέριον νά θαυμαση καί νά εϊπη καθ’ εαυτόν: Πρέπει νά καλλιεργή
σω τδν μικρόν τούτον χοιροβοσκόν *

Τον ίχαλλιέργησε.
Τον έααθε ν άναγινώσχη και τδν έσυνήθισε νά φορή σανδαλια. 

Μετά ταύτα τδν συμπαρέλαβε μεθ’ εαυτού εις τον πύργον, δπου έπρε
πε ν’ άνανινώσκη την ακολουθίαν, όταν ό διδάσκαλος ήτον άρρω^ος.

Ό ‘ΙΤαοίων έαεινενώρας ολοκλήρους προ τών εικόνων στοά; τίνος, 

ήτις ήτο πλήρης άπδ ζωγραφ'ας. Ό γέρων έφημέριος μαλιστα ευ
χαριστείτο βλέπφν αύτδν οτι τοσούτον πολλάκις προσηλόνετο εις 
αύτάς^ ώστε έλησμόνει νά φαγη.

—Τί καταλαμβάνεις άπδ έχείνα εκεί; τον ήρώτα.
—θά κάμω καί εγώ τοιαύτας! άπεκρίνετο άφελώς ό Ίλαρίων, 

καί άμα έλάμβανε καιρόν, έτρεχεν δλος χαρά εις τον άργιλον καί εις 
τά πρόβατά του (τά έζ αργίλου βέβαια, διότι περί τών αληθινών 
προβάτων ολίγον τον έμελεν).

Έν τούτοις ημέραν τινά άπεχαιρέτισε τή/ ώραίαν έπαυλιν, αλλά 
την απεχαιρέτισε μέ τήν σταθεράν απόφασιν νά τήν έπανίοη.

’Επανήλθε μετά δώδεκα έτη, ολως άκτινοβολών υπό παιδείας, 
πείρας, φώτων καί δότης’ δλως εύπάρυφος, καθώς λέγειό Λουκιανός. 
Επανήλθεν εξαίρετος ζωγράφος.

Η επαυλις άπασα έξαλλος ύπδ χαράς εδραμεν εις προυπάυτησιν 
τού Ίλαρίωνος, τού μικρού βοσκού ’· μέ μεγάλα; άνθοδεσμας καί μέ 
στεφάνους. *

’Εγευμάτισεν εύφροσύ ως εις πολλά; καλύβας, ένθα έκλαυσεν έπα- 
νευρών τάς ζωγραφιάς του έπιμελώς διαφυλαχθείσας επί των τοίχων. 
“Όλοι δέ / είνε ζωγράφοι έν τή έπαύλει, άλλά σχεδόν δλοι είσίν άν
θρωποι ψυχής άγαθτς.

Οτε ό Ίλαρίων έλειπε χάριν τών σπουδών του, οι αγαθοί ούτοι 
χωρικοί συνηθροίζοντο πολλάκις περί τδν γέροντα έφνμέριον διά 
νά τδν άκούσωσιν άναγινώσκοντα επιστολήν τού Ιλαρίωνος, ήτις 
ητο πλήρης τρυφερών αισθημάτων διά τούς συνεγχωρίουςτου, μεθ'

*
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ών είχε διέλθει τοσούτον ευτυχώς τάς αθώας τής παιδικής του ηλι
κίας ημέρας’ τοσούτον δέ,ζωηρως έςέθετεν αυτά, ώστε όλοι έδά- 
κρυζαν καί μάλιστα όταν ήκουαν τάς εξής λέξεις, δι ών έτελείωνε 
πάντοτε τάς έπιστολάς του

« Γλυκοφιλω τό χωρίον μου καί θά προσπαθήσω νά τό εύεργε- 
’ ι τησω · »
•05 τω; δ έφημέριος άνέδειξεν άπό ποιμένος ένα έξοχον ζωγράφον!
Έτι καί σήμερον δεικνύει δωμάτιον πλήρες στεφάνων τού Ιλα- 

ρίωνος, τούς οποίους ό βωσκοζωγράφος τώ εδωκε μέ τήν «εικόνα του. 
Εις τήν εικόνα ταύτην δ ίδιος έχει ζωγραφισμένου τρν εαυτόν του ’ςυ- 
πόλυτον (νυμνόπουν) καί λαμβάνοντα παρά τού άγιου προστάτου 
του (τού εφημερίου) τό πρώτον βιβλίον καί τά πρώτα σανοάλιά του.

Σ. Όπόσον έκλεκτά τού Θεού όργανά είσιν οί συντελούντες όπως 
τις φύσις δεξιά αναπτυχθώ έντδς τού προορισμού της !

Πας άνθρωπος γεννάται φύσει με ίδιον τινα προορισμόν.
Πας δ' ό αναπτυσσόμενος έντδς τού προορισμού του και προς ο 

πέουκεν,εκείνος είνε καί ευδαίμων έπί τηςγΖς. Τουναντίον, καθ όσον 
τις αναπτύσσεται έκτος τού προορισμού του καί παρ ο πέφυκε, κατά 
τοσούτον είνε καί άθλιος καί δϊζυρδς (ελεεινός) εις τον μάταιον τού
τον κόσμον.

Γεωργία.
ι.

Περί Γεωργίας εν γένει.
Έ γεωργία ή ή τέχνη τού καλλιεργεΐν τήν γην είνε τόσον αρ

χαία δσον ό κόσμος. Αί Γραφαί μάς διδάσκουσίν οτι ό Κάιν. ό πρω
τότοκος υιός τού Άδάμ καί τής Εύας, ήτο γεωργός, ό δέ αδελφός 
του Άβελ ποιμήν προβάτων. Οί πατριάρχαι, ών τινων τά απλά ήθη 
ή Ιερά Βίβλος ζωγραφίζει μέ τά ζωηρότερα χρώματα*  ένησχολούν- 
το ιδίως εις τήν καλλιέργειαν τών αγρών καί εις τά ανάριθμα αυτών 
ποίμνια. Παρά τοίς άρχαίοις λαοίς, ένδσφ ή γεωργία έτ.μάτο, ή έγ- 

κράτεια, ή μετριότης τών επιθυμιών καί δ πρός τήν πατρίδα ειλι
κρινής έρως έβασίλευαν. Εις τούς πρώτους αιώνας τής ρωμαϊκής δη
μοκρατίας οί έπισημότεροι άνδρες τού κράτους έκαυχώντο ότι παρε- 
δίδοντο εις αγροτικά έργα καί πολλάκις, διοικήσαντες τούς στρατούς 
*αί θριαμβεύσαντες κατά τών έχθρών, έπέστρεφαν εις τόάροτρόν των.

Οί ένάρετοι καί καλοί ηγεμόνες έπροστάτευσαν καί ένεθάρρυναν 
πάντοτε τήν γεωργίαν, ήτις δικαίως έθεωρείτο ώς ή μόνη πηγή τής 
ευδαιμονίας καί τού πλούτου τών λαών. « Η γεωργία καί ή νομή » 
έλεγεν όμέγας διπλωμάτης τής Γαλλίας Jully «ιδού οί δύω μαστοί, 
έξ ών τρέφεται ή Γαλλία, τά αληθή μεταλλεία τού Περού. » Οδέ 
Ednlund Burke, δμεγαλείτερο; πολιτικός φιλόσοφος καί εύγλωτ- 
τότερος ρήτωρ ού μόνον τής ’Αγγλία; άλλ’ άπάσης τής Ευρώπης, 
τφ 1769 έγραφε πρός φίλον τινά τά εξής : « Προτίθεμαι, Θεού 
θέλοντας, ν’ αφιερώσω τά τελευταία έτη τής ζωής μου εις τήν γεωρ
γίαν. » Εις δέ ανώτερος τού Jully καί Burke, δ αθάνατος Ουασιγ- 
κτών, εις τόν τελευταίου του λόγον έν τφ Κονγρέσφ, (7 Δεκεμβρίου, 
4 769) .λέγει τούς αξιοσημείωτου; τούτους λόγους : « Π γεωργία 
οφείλει νά ήνε τδ πρώτον καί κύριον μέλημα έκάστης πατρικής κυ- 
βερνήσεως, καθότι τά πάντα άκμάζουσιν έντώ κράτει έκείνφ, έν ώ ή 
γεωργία ανθεί. »

Η γεωργία ύπήρςεν ή κυριωτέρα καί έντιμοτέρα ένασχδλησις τής 
πρωτογόνου Ανατολής. Πριν ή διανοητική υπεροχή τής ‘Ελλάδος 
αναπτυχθή καί ή Μακεδονική σπάθη έξέλθη τής θήκης της, πριν οί 
Ρωμαίοι δοθώσιν εις τάς κατακτήσει; καί ή φιλοπόλεμο; Άρκτος 

έγκσταλείψτι τάς χιονοσκεπάστους κορυφάς τών δρέων της, ό Πέρσης 
ηοη ώδευεν έμπρδς χατακτών πόλεις καί αυτοκρατορίας, καί όμως έν 
μεσω τών τςολέμων καί καταχτήσεων ξέν έγένετο έπιλήσμων τής γε
ωργίας. Εκ τού Ίονικού κόλπου μέχρι του Ινδού, καί έκ τού Τανάί- 
00ί μέχρι τών πηγών τού Νείλου εκατόν είκοσιν επτά σατράπαι έν δ- 
ινοματι τού μεγάλου βασιλέως τής Περσίας έκήρυττον εις πάντα άν
θρωπον ότι μετάτόν πόλεμον οφείλει νά ένασχολήτα», 
ε · ς τήνγεωργίαν! ’Επί του αντικειμένου τούτου ό Ξενοφών διη—
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γειταιτδ έςής τερπνόν ανέκδοτον. *Οτε  ό Λύσανδρος έπεσκέφθη Κύρον 
τδν νεώτερον είς τάς Σάρδεις,ό ήγεμών ύπεδέχθη φιλοφρονέστατα τον 
έκτακτον άπεσταλμένον τών Ελληνικών συμμάχων, όδηγησας αυτόν 
εις τάς βασιλιχάς γαίας ινα ίοτ| τήν ωραιότητα τών φυτών, τάς κα- 
νονικάς σειράς τών δένδρων καί τά διάφορα δενδρύλλια τά έπισχιάζον- 
τα τούς περιπάτους. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός ίδών ταύτα έςεφώνη- 
σεν : Αληθώς θαυμάζω τήν ώραίαν ταύτην σκηνήν, άλλ έτι μάλ
λον θαυμάζω έχεινον, δι’ ου πάντα ταύτα έγενοντο. » Ο Κύρος χο
λακευθείς έχ τών λεχθέντων, είπε’ « Πάντα ταύτα έγώ έσχεοίασα. 
καί μέρος τών δένδρων έφύτευσα διά τών ιδίων μου χειρών. » Ό 
Λύσανδρος έκπλαγείς είς τούς λόγους τούτους, ύψωσε τάς χειράς 
του καί είπε :Σύ έ^ύτευσες τά δένδοα ταύτα διά τών ιδίων σου χειρών;» 
αΝαι, μά τδν Ουρανόν 
βώντότε τάς χείραςτ
πε: «Δικαίως ευδαιμονείς, ώ Κύρε

Η γεωργία, παραβαλλόμενη προς τάς άλλας τέχνας, έχει τδ 
ποοτέρημτ*  νά έξασφαύίζη είς τούς παραδιδομένους είς αυτήν καλλι- 
τέραν υγείαν καί ρωμαλαιοτέραν κράσιν*  αυτή παρέχει τάς καθαρωτέ- 
ραςκαί ποικιλωτέρας ήδονάς, εμπνέει τήν ανάγκην τής ησυχίας, τής 
τάςεως καί τής σταθερότητας, καί ώ; έκ τούτου τήν προσκόλλησιν πρδς 
τού; εγχωρίους θεσμούς’ στερεόνει καί διεγείρει τά υψηλότερα θρη
σκευτικά αισθήματα διά τής συνεχούς θέας τών θαυμάτων τής φύσε- 
ως καίτών δώοων τούΔοτήοος παντός αγαθού. Επιτέλους, οί μεγά- 
λοι συγγραφείς, οΐτινες έγραψαν περί γεωργίας, έχαρακτήρισαν αυ
τήν ώς τήν έντιμοτέραν καί άξιολογωτέραν πασών τών κεροοσκοπι- 
κων πηγών τού ανθρώπου.

(Ακολουθεί).

ούτους, ύψωσε 
ταύτα διά τών ιδίων σου χειρών;» 

, » έπανέλαβεν ό Κύρος. Ο Σπαρτιάτης λα
ού ενάρετου ήγεμόνος χαί σφίγςας αυτάς, ει- 

σύ είσαι ευτυχής έπαςίως.

Άναγνώστα ! μή ακού^ς τί σοί λέγουν οί πολλοί | 
Τήν άνάγνωσιν αγάπα, η οποία ωφελεί.

Οταν γίνεται μέ σκέψιν καί έμβρίθειαν νοός. 
Φεύγε τάς λογομαχίας. Έσο ευεργετικός.

Ή παντοδυναμία μ:άς τριάδος. 

(συνέχεια).

8 Ή τίγρίς τήν τίγριν σπαράττει ποτέ , 
κ’ αί "ΊΓαιναι άλλας όμοίας των σφάζουν ; 
σκληραί πλήν, λυσσώδεις καλούνται αυτοί, 
διότι πρδς βρώσιν τδ θύμα αρπάζουν.

Καί όμως αυτός νά κορέος πόθων 
ψυχής χαμερπούς του σωρείαν παθών, 
τήν γήν καταβρέχει μέ αίμα όμοιων, 
ύπείκων είς λύσσαν ορμών του αγρίων.

Τά ίδια τέκνα πολλάκις ©ρικτώς
Τά σφάζει! κακούργημα ρίγος έμπνέον 
είς παν αίμοβόρον θηρίο ν αυτός, 
εις νάματα τόσα σοφίας ό πλέων.

9. Γελοίονκ’εντούτοις φριχτόν! εαυτόν
τού κόσμου υπέρτατου κύριον τάττον 
αυτό τό θηρίον τδ μέγα, μεστόν 

νά λέγ^ δτ’ είν’ εύγενών αισθημάτων.
Νά λέγη «σοφίας ε μ θησαυρός» 
κατοίκων τής σφαίοχ: ό πλέον αωοός*  
εις τόσα καλά γαυριών νά καυχάται, 
τής γής ώς θεός άπαιτων νά τιμάται 

ο μέγας φρικώδης τού κόσμου τρελλός, ' 
ό έχων ψυχήν πλημμυρούσαν είς πάθ*η  
ανόητα, κούφα. μωρά εντελώς, 
σπαράττοντ’ αυτής τής ιδίας τά βάθη.

< 0. Δέν εχω ώ ! φίλοι, άρκούντα καιρόν 
τας τοσας αυτού ν’ αριθμήσω μωρίας, 
δτ’ είνε θηρίον τδ πλέον σκληρόν, 
τα κτήν’ ύπερβαίνον είς τρέλλας μυρίας.

ί
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φιλόδοξος φύσει, θηρεύω ν τιμάς, 
νομίζων πώς πάντα νά ξεύρη έκτίσθη 
ποσάκις εις πλάνης βυθούς έκρημνίσθη! 

Πρός κτήσιν χρημάτων πολλών, περιττών, 
άπαύστως ξεσχίζων όμοιων τά στήθη, 
τυφλώττων δέν βλέπει, δτ’ δλων αυτών 
καρπός θά τφ ήνε ό τάφος κ’ ή λήθη.

Λοιπόν άς τρυφήσωμεν φίλοι καλοί I 
ας πίωμεν αίμα αΰτοΰ τοΰ γελοίου! 

ορέγεται τοΰτο ή τίγρις πολύ 
κ’ ευφραίνει καρδίαν σκληρού καρχαρίου. 

Σπανίως πλήν τοΰτο ευρίσκουν αυτοί, 
και εΐμεθα, φίλοι, ήμεΐς ζηλευτοί, 
διότι τροφή τακτική μας υπάρχει 
κ’ ήμών ή τριάς παντοδύναμος άρχει.

Ημείς τών θηρίων, ήμεΐς τών κητών 
ανώτεροι είμεθα, Κύριοι, μόνοι' 
έν μέσω τοΰ πλήθους άδοξων θνητών 
ή ένδοξος Τύχη ήμά; άνυψόνει.

(ακολουθεί).

Ό ήλιο; τό βήμά του ’ς την δύσιν δταν στρέφη, 
Σ’ τούς ουρανούς οπίσω του άφίνει χρυσά νέφη.

Και οί ΦΙΛΟΤΙΜΟΙ θνητοί πριν εις τήν γήν μας δύσουν, 
ΦΩΣ γρεωστοΰν αθάνατον οπίσω των ν’ άφίσουν. 

(Όδοίπ. Π. Σούτσου).

Ή σημερινή κατάστασίς.

ΣΟΝ δ λεγόμενος πολιτισμός χαΐ συγχρωτισμός πρδς τήν 
Ευρώπην γίνεται μεγαλείτερΟς, δσον μετά τών ξένων γλωσσών έκμαν- 
θάνομεν καίτδν ιδιαίτερον τών γεγηρΛκότων λαών βίον, τοσοΰτον ή 
έλλειψις τής παρ’ ήμϊν άπλότητος καί λιτότητος μάλλον έπαισθητή 
γίνεται. Η τυφλή πρόςτά ξένα άφομοίωσις έπήνεγκε τήν τών πα
τρίων περιφρόνησιν. Τόν απλούν ήμών οικογενειακόν καί ιδιωτικόν 
βίον, έν ώ άνετράφημεν καί παρά τών γονέων κληρονομίαν παρε- 
λάβομεν, έντελως σχεδόν παρημελήσαμεν' πολυτέλεια δέ καί δια
φθορά, αίδύο τής καταστροφής των εθνών πρόδρομοι, δλον Sv έξα— 
πλοΰνται καί [ίεταδίδουσι τό δηλητήριου αυτών μέχρι καί τοΰ μυ
ελού τοΰ οικογενειακού καί πολιτικού ήμών βίου. Καί παρατη
ρούνται μετά λύπης τοιαΰτα καί τοσαϋτα πρός διαφθοράν σπέρ
ματα, οια μαρτυρεί ή ιστορία δτι ύπήρξαν πάντοτε έν τή παρακμή 
τών εθνών. Η έπιθυμία καί ή σπουδή τών γραμμάτων καί τό φι- 
λόκαινον τοΰ έθνους ήμων, μή συνοδευόμενα ύπό τής αναγκαίας 
αύστηράς θρησκευτικής καί ηθικής αγωγής, έγένοντο καί γίνονται 
όργανα διαφθοράς μάλλον ή ήθικοποιήσεως. Ή θρησκευτική εύ- 
λάβεια καί τών ηθών ή χρηστότης, άτινα ολίγφ πρότερον ήμών 
χαρακτηριστικά τών οίανδήποτε παιδείαν έχόντων ένομίζοντο, 
ταΰτα ώς πεπαλαιωμένης ανατροφής καί μή έλευθεροφρονούντων 
άπόδειξις θεωρούνται, τρ δέ περί ηθών καί θρησκείας λέγειν υπο
λαμβάνεται δυστυχώς ύπό της πληθύος τής νεωτέρας γενεάς ώς τδ 
περί βρυκολάκκωνήάλλωνγραϊδικών παραμυθιών διαλέγεσθαι. Νέοι 
καί νέαι, περί τδ άρέσκειν μάλλον κατά τούς τρόπους καί τούς μορ- 

• φασμούς τυρβάζοντες, ούδεμίαν ή έλαχίστην ποιούνται πρόνοιαν 
περί τής αληθούς τών ηθών καί τής καρδίας αυτών διαπλάσεως καί 
διορθώσεως. Τούτων δ’ ίσως δλίγισται ν’ άριθμηθώσι εξαιρέσεις 
δύνανται. [Τδ χείριστον, δτι τήν παραφοράν ταύτην τών πιθηκι- 
σμών θέλει ν’ ακόλουθή καί μιμήται καί ή τελευταία τοΰ λαού τά-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α.'. Τεΰχ. β'.). 8.
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W, τούς κρείσσονας έαυτής παραδείγματα ποιουμένη. ’Εντεύθεν δέ 
καί μεγαλείτερος προφαίνεται κίνδυνος*  διότι αυτή χρησιμεύει ώς 
α’- Χε40£ζ xat °- ποδες εις πάσας τάς τε έκτος και έν οΐκφ εργασίας 
ημών, και αυτή αποτελεί το ισχυρότερον στοιχείον και τρόπον τινά 
το φυτωριον, εζου μέλλουσι νά έξέλθωσιν οί τών έθ νικών ιδεών τη- 
ρηταΐ και προασπισταί*  διότι τών ολίγων έν τρυφή και άδρανείφ 
ζωντων οι παΐδες, καθά ειπέ πού τις εύφυής, εινε πρδς όρχησιν 

και ιππασίαν προσφορωτεροι ή ΐνα έπινοήσωσι και άναλάβωσιν έν 
εαυτοίς μεγάλας ιόεας, αυταπάρνησιν και πόνους άπαιτούσας.

Την δε τοιαυτην επι τά χείρω φοράν ημών τί παρήγαγε ; Πό- 
θεν των ηθών καί τής θρησκείας αύτη ή χαλάρωσις ; δύναταί τις 
να έρωτηση. Ταύτην την απάντησιν πρέπει έκαστος σκεφθείς νά 
ζητηση εν εαυτιρ. Τουτου την αιτίαν πρέπει νά σπουδάσωμεν ν’ 

ανευρωμεν έκαστος ένεαυτώ και τοις περί αύτδν και δσον δύναται 
νά έπιμεληθή νά συντελέση είς βελτίωσιν εαυτού και τών περί 
αυτόν. Δέν πρέπει νά περιμένωμεν άλλοι νά μάς έμποδίσωσιν άπδ 
τού καταστρεπτικού κρημνού, είς 8ν φερόμεθα, άλλ’ αύτοί I Είς 
τδν πάσχοντα δύναται νά δώση ό ίατρδς παραγγελίας και ιατρικά, 
άλλά τήν άκριβή χρήσιν τούτων αύτδς ό πάσχων δύναται νά έφαρ- 
μόσηήμή. Ο παθών εινε καλλίτερος ίατρδς, κατάτήν 
κοινήν παροιμίαν. 'Ώσπερ δέ τήν σωματικήν του κατάστασιν αύτδς 
δύναται έκαστος κά)λιον παντδς άλλου νάγνωρίση καί ή νά βελ
τίωση, άποκόπτων τάς παρεκτροπάς, ή νά χειροτέρευση, τήν αύτήν 
και χειροτέραν άκολουθών οδόν, ούτω καί περί τδν ήθικδν καί πνευ
ματικόν αυτού βίον. Ούτω θά γνωρίση ταχέως δσα παο’ άλλων είς 
μάτην έπερίμενε νά μάθη καί δσα καί άκοντα θά τδν άναγκάσωσί 
ποτέ ν’ άνακρούση πρύμναν, άλλ’ ίσως βραδέως καί μετά μεγάλης 
μεταμελείας. Τοιαύτην τινά συμβουλήν έδιδε ποδςτούς πλησιάζον
τας αύτδν αρχαίος τις φιλόσοφος λέγων αύτοΐς, έπειδάν άπέρχων- 
ται νά κοιμηθώσι, νά ένθυμωνται τδ έξης*  Ποί παοέβην; τί 
δ’ έρεςα; τί ούκ έρεςα; τί μή δέον ούκ έτελέσθη ; 
Άλλ’ έπί ταύτα άλλοτε θά έπανέλθωμεν.

Το εσωτερικόν σκότος.

ΓΕΩΡΓ. Σήρερον είμαι λυπημένος, Θεόδωρε, ένεκα συμβάντος 
τινός, τδ όποιον ήκολούθησε καί τδ όποιον πολύ έπεθύμουν νά σοι 
διηγηθώ,

ΘΕΟΔ. Λέγε, φίλε, διότι και έγώ πολύ έπεθύμουν νά μάθω αν 
πρέπει νά σέ λυπηθώ ή άνπρέπει νάχαρώδιάτήν λύπην σουταύτην.

Γ. Νά χάρης; !
θ. Ναί, Γεώργιε φίλε.
Γ. Περίεργον όντως. ’Εγώ ό φίλος σου νά πικραίνωμαι καί σύ 

ό φίλος μου νά χαίρης!
θ. Καί δένήξεύρεις, άγαπητέ μοι, δτι ύπάρχουσι λύπαι, διά τάς 

οποίας πρέπει νά χαίρωσιν οί ά)ηθεϊς φίλοι τού λυπουμένου ; Άλλ’ 
έπί τδ προκείμενον* διηγήσου μοι, παρακαλώ, τδ συμβάν καί έ
πειτα βλέπομεν τούτο.

Γ. Ναί. ‘Ίΐλθε σήμερον είς τήν οικίαν μας άγνωστός τις εις 
εμέ άνθρωπος, ό όποιος χαιρετίσας τήν μητέρα μου καί ήμάς εκά- 
θισε. Μετά τούς πρώτους περιποιητικούς λόγους ηρχισε νά λέγη 
τόσον ποικίλα καί περίεργα πράγματα, ώστε βλοι οί έν τή οικίφ 
κεχηνότες καί μέ άνοικτδν, κατά τήν παροιμίαν, στόμα τδν ήκουαν. 
Τέλος άφού ώμίλησεν άρκετά, έσυρεν άπδ τδν κόλπον του παλαιόν 
τι χειρόγραφον βιβλίον, καί έρωτήσας τήν μητέρα μου ποιον μήνα 
καί ποιαν ήμέραν τού ρηνός μέ έγέννησεν, ήνοιξεν αυτό, έγυρισε 
μερικά φύλλα, παρετήρησε μερικά σημεία καί επειτα ηρχισε να 
προλέγη τήν μέλλουσαν ζωήν μου. Μέ έβεβαίωσε ίοιπον οτι θα 
ζήσω άνθρωπος καλός, έτη πολλά, θά πλουτήσω, θα φημισθώ 
ώς δίκαιος, καί τόσα άλλα, τά όποια δέν ενθυμούμαι. Με παρηγ- 
γειλεν όμως νά προφυλάττωμαι άπδ νερον, να μη πλησιάζω την 
θάλασσαν, νά μή ταξειδεύσω ποτέ, καί ... ... αλλα διατί κα- 

τηφίασες ;
θ. Είπέ μοι, παρακαλώ σε, Γεώργιε, πιστεύεις αυτά, τά όποια 

μοί διηγείσαι;
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Γ. *Av  τά πιστεύω ;................Άλλ? άκουσέ με καί θά τδ έν-
νοήσης. ’Εγώ ποτέ άλλοτε εις την ζωήν μου περί τοιούτων πραγ
μάτων δέν-είχα ακούσει· μοί έφάνησαν λοιπδν τόσον περίεργα και 
τόσον απίθανα, ώστε ήρχισα νά κάμνω διαφόρους ερωτήσεις εις 
τδν ψευδοπροφήτην εκείνον μέ σκοπδν νά τδν αποδείξω ψευδόμενον. 
Αί ερωτήσεις μου δμως παρώξυναν, φαίνεται, τήν μητέρα μου, ή 
οποία ευθύς έσπευσε νά μέ έλέγξη. Τότε έκρινα φρόνιμον νά τούς 
άφίσω και νά άποσυρθώ. Άλλ’ άπδ τής ώρας έκείνης σκέπτομαι, 
καί σκέπτομαι μέ τόσην βύθισιν, ώστε φαίνεται οτι ό Θεδς σέ άπέ- 
στειλε διά νά μέ έλευθερώσης άπδ μέγιστον βάρος.

Θ. Τώρα σέ καταλαμβάνω, Γεώργιε*  και είμαι βέβαιος δτιδλαι 
αί προλήψεις και δλαι αί δεισιδαιμονία’., τάς όποιας έν τφ μέσω 
τού αίώνος τούτου τών φώτων και τής προόδου δέν ήδυνήθημεν 
άκόμη νά έκριζώσωμεν, σοί ήλθαν εις μνήμην.

Γ. ’Ακριβέστατα, φίλε’ και ειπέ μοι, παρακαλώ σε, δέν εινε 
θλιβερόν, θλιβερώτατον πράγμα νά βλέπη τις άνθρώπους και μά
λιστα γυναίκας, τών οποίων αί μέν εΐνε μητέρες και άνστρέφουσ». 
τέκνα, αί δέ έσονται δσον ούπω, δέν εινε λέγω θλιβερώτατον πράγ
μα, νά πιστεύωσιν δτι, διά τινων χαρτιών τοϋ χαρτοπαιγνίου, ή 
διά τινων κυάμων (κουκκίων) και άλλων τοιούτων γελοίων και άνοή- 
των μέσων θά δυνηθώσι νά ανεύρωσι κλέπτας ή νά προγνωρίσωσι 
μέλλον, τδ όποιον ε?ς μόνον τδν Θεόν εινε φανερόν ;

Θ. νΕχεις δίκαιον, φίλε*  εινε τώ δντι θλιβερώτατον πράγμα 
ή άπδ τούς περισσοτέρους καί κατά τάς πλείστας σχεδδν περι
στάσεις έντελής έλλειψις τού έσωτερικού έκείνου φωτός, διά τού 
οποίου και μόνου ό νους καθίσταται [κανδς νά διακρίνη τήν αλή
θειαν-άπδ τδ ψεύδος.

Γ, Πώς τούτο, φίλε; ’Εξηγήσου, παρακαλώ, περισσότερον’ 
διότι, σέ βεβαιώ, δέν ήδυνήθην νά σέ εννοήσω.

θ. ’Εξηγούμαι. Ολοι άνεξαιρέτως οί άνθρωποι έχομεν μέ
γιστον συμφέρον νά διαχρίνωμεν τήν άλήθειαν άπδ τδ ψεύδος' καί 
δμως ενεκα πολλών και διαφόρων αίτιων σχεδόν πάντοτε άπατώ- 

μέθα. Τούτο προέρχεται έκ τού δτι λείπει άπδ ήμάς εσωτερικόν 
τι φώς, διά τού όποιου και μόνον ό νους δύναται νά βλέπη. Πόθεν 
άλλοθεν προέρχεται, φίλε, δτι ήμείς, οί άπόγονοι τών άθα- 
νάτων Ελλήνων, ήμείς Οιτινες, ενεκα τής φωτοβόλου θρησκείας 
τού’Ιησού έπρεπεν, άπορρίψαντες πάσας τάς είδωλολατρικάς πλά
νας, νά έγκολπωθώμεν μόνον τάς άρετάς των προγόνων, τάς οποίας 
και νά αύξήσωμεν στολίζομενοι διά τής πίστεως, τής έλπίδος καί 
τής άγάπης, πόθεν άλλοθεν προέρχεται, λέγω, δτι ήμείς έπρά- 
ξαμεν δλως τδ έναντίον ;

Γ. Λοιπδν. . . καί εις ήμάς εφαρμόζεται . . . μάλιστα κατά 
μείζονα λόγον............

θ. Τδ ποιον;
Γ. Τδ «έματαιώθησαν έν τοίς διαλογισμοίς αυτών, καί έσκο- 

τίσθη ή άσύνετος καρδία. » (Ρωμ. ά.). *
θ. Ναι, φίλε, « φάσκοντες είναι σοφοί έμωράνθημεν » και έ- 

μωοάνθ7)αεν πλέον έκείνων*  διότι ούχι μόνον « ήλλάξαμεν τήν δό
ξαν τού άφθάρτου θεού » ώς έκείνοι, ούχι μόνον άπερρίψαμεν τάς 
άρετάς τών προγόνων, καί έκρατήσαμεν μό\οντάς είδωλολατρικάς 
αυτών πλάνας καί ολέθριους δεισιδαιμονίας, άλλάκαί, ώς νά μήν 
ήρκουν ταύτα< ηύξήσαμεν αύτάς δι’ άλλων πλανών χειροτέρων 
τού μεσαιωνος. Ναι, οί πρόγονοι καί έν αυτή των τη πλάνη ή- 
σαν καλλίτεροι μας’ διότι έκείνοι, μή έχοντες θρησκείαν, οΐα ή 
ήμετέρα, έπίστευον δτι ό’Απόλλων καί τινες ψευδόθεοι άλλοι έ- 
φανέρωναν εις αυτούς διά σημείων τδ μέλλον*  άλλ’ εις ήμάς ποιος 
πιστεύομεν δτι τδ φανερώνει S οί ανύπαρκτοί ‘Ελληνικοί Θεοί των ; 
Ούχι βεβαίως. Ποιος λοιπόν ; οί άθλιοι καί δυστυχείς δαίμονες; 
άλλ’ αυτοί εΐνε σκοτεινότεροι καί άπδ ήμάς άκόμη· διότι, αν εις 
τινας έξ ήμών εύρίσκωνται ίχνη φωτός θείου, αν εις τινας έξ ή- 
μων ύπάρχη έλπίς σωτηρίας, εις αυτούς ούδέν τοιούτον υπάρχει. 
Ώστε αν ήμείς δέν γνωρίζωμεν τδ μέλλον, πολύ περισσότερον 
τδ άγνοούσιν αυτοί. Τόρα έλπίζω δτι μέ καταλαμβάνεις, φίλε. 
Λοιπδν θά συνέβαιναν ταύτα πάντα, άν δέν έλειπεν άπδ ήμάς τδ

I I *
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έσωτερικόν εκείνο φως, δι’ ου καί μόνου δ νουςδύναται νά βλέπη.
Γ. Πίκρα δι εμε οσον καί νεα αυτά, τά όποια σήμερον κατά 

πρώτον ακούω, φίλε,
Θ. νΗδη δέν δύναμαι είμή νά έπανέλθω εις δ,τι κατ’ άρχάς σοι 

είπα, τό όποιον και τόσον περίεργον σοίέφάνη. Ναί, φίλε, ήγα- 
νάκτησα μετά σου και αγανακτώ ένεκα των πλανών μας, άλλά ταύ- 
τοχρόνως έχάρην διά τάς σωτηρίους σου διαθέσεις. « "Οστις προσ
θέτει γνώσιν, προσθέτει πόνον, ώς εΐπεν ό Σοφός· άλλά πόνον, διά 
τόν όποιον πρέπει νά χαίρωσιν οί αληθείς τού λυπουμένου φί
λοι*  νά χαίρωσιν δμωςούχί διά τόν πόνον αυτόν καθ’ εαυτόν, άλλά 
διότι γεννάται έκ φωτισμού καί συνοδεύεται υπό διακαούς επιθυ
μίας τού βελτιώσαι τήν θέσιν τού πλησίον.

Γ. Ευχαριστώ διά τούς καλούς σου λόγους, Θεόδωρέ μου. Σοι 
ομολογώ οτι μέ θλίβει ή κατάστασις αύτη. ’Εγώ έπεθύμουν ώς-ε 
δλοι οί άνθρωποι νά είχαν τό φως, περί τού οποίου μοι ώμίλη- 
σες τόρα*  και μοι φαίνεται δτι £ν είμπορούσα νά άποδείξω εις 
τήν μητέρα δτι δσα ό πλάνος έκείνος τη εΐπεν ήσαν αισχρά 
πρός αισχροκέρδειαν ψεύδη, αύτη θά άπέκτα ολίγον φως καί δέν 
θά ήπατάτο άλλοτε εις πράγματα τοιούτου είδους. Αν δέ και οί 
άλλοι, όσοι διακρίνουσί τινα άλήθειαν, έπραττον ώς εμέ, νομίζω 
δτι θά έπήρχετο μικρά τις βελτίωσις.

Θ. Μεγάλη, φίλε, καί, σέ βεβαιώ, μέ καταθέλγει ή διάθεσίς σας 
αύτη. Είνε άξιόλογα, είνε θεάρεστα αυτά τά όποια σκέπτεσαι’ 
βάλε τα λοιπόν άμέσως εις πράξιν. Επιδείκνυε τήν άλήθειαν καί 
εις τήν μητέρα σου καί εις δσους δέν διακρίνουσιν αυτήν*  παοακί- · 
νει και τούς άλλους νά πράττωσιν ούτω, καί έσο βέβαιος δτι θά κα- 
τασταθής’ άληθής ευεργέτης τής κοινωνίας.

Γ. Καταλαμβάνω τήν ορθότητα τών λόγων σου, φίλε, καί σκο
πεύω νά μή φανώ άδρανής. Άλλά παρατηρώ μέ έκπληξίν μου δτι 
ή ομιλία έστράφη εις άλλο παρ’ δ,τι έγω έπεθύμουν έξ άρχής.

Θ. Καί τί έπεθύμείς, Γεώργιέ μου;
Γ. Έπεθύμουν νά σέ έρωτήσω περί τής ψευδοτέχνης τού ση-
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μερινού πλάνου, και σέ παρακαλώ μή μου τό άρνηθής,φίλε.
Θ. Ή ψευδοεπιστήμη ονομάζεται ’Αστρολογία, καλλιτερον όμως 

θά τήν ώνόμαζαν άστρ-αλογίαν. Άλλά διά νά λάβης περί αύτής 
ιδέαν καθαράν, πρέπει νά σοι εκθέσω τας βάσεις της. Τού».ο όμως 
λυπούμαι δτι κατά τό παρόν δέν δύναμαι νά πράξω. Εντούτοις 
σοι υπόσχομαι δτι, άμα και πάλιν ένταμωθώμεν, θά σέ ευχαρι

στήσω. Γγίαινε.

Οί περιφημότεροι νομοθέταί.
Νομοθέται έκλήθησαν οί έξοχοι εκείνοι νόες, τών οποίων οί νό

μοι διεφημίσθησαν καί διά τήν εσωτερικήν αύτών αξίαν καί διά 
τά αποτελέσματα, άπερ έπήνεγκον εις τήν τύχην τών πόλεων ή 
τών εθνών, χάριν τών όποιων έτέθησαν. Τοιούτοι έγένοντο ο Μω- 
ύσής παρά τοΐς Ίσραηλ^ίταις, ό Κομφύκιος παρά τοΐς Σιναις, ο 
Μανού παρά τοΐς ’Ινδοΐς, ό Ζωροάστρης παρά τοΐς Πέρσαις, ο Ρω- 
μύλιος καί Νουμάς δ Πομπίλιος παρά τοΐς ‘Ρωμαίοις*  παρά δε 

τοΐς Ελλησιν ό Μίνως εν Κρήτη, ό Λυκούργος έν Σπάρτη, ο Δρά
κων καί ό Σόλων έν Άθήναις, ό Πιττακός έν Μιτυλήνη, καί ό Ζά- 
λευκος καί ό Χαρώνδας, ό μέν νομοθέτης τών έν Ιταλίφ Λοκρών, ο 
δέ τών Σικελιωτών. Πολλοί δέ καί άλλοι έτιμήθησαν διά τής κλή- 
σεως ταύτης, είτε διότι έβελτίωσαν τών οικείων πόλεων τους νο
μούς, είτε διότι^διάτών συγγραμμάτων, τών συμβουλών και του 
παραδείγματος των είσήγαγον στερεάς ήθικάς άρχάς μεταξύ τών 
συμπολιτών των, όποιοι είσί Φείδων ό Αργείος, Θαλής ό Μιλή- 
σιος, Βίας ό Πριηνεύς, Χίλων ό βελτιώσας τούς νόμους τού Λυ
κούργου, Πλάτων, Πυθαγόρας καί άλλοι. Περί έκαστου τούτων 
έπιφυλαττόμεθα νά κάμωμεν άλλοτε λόγον’ ήδη δέ θά βιογραφη- 
σωμεν συντόμως τούς δύο κορυφαίους τών παλαιών νομοθετών τον 
Λυκούργον καί τόν Σόλω /α, των όποιων καί τάς εικόνας παραθετο- 
μεν. Οί δύο ούτοί ούχί μόνον έδημιούργησαν νόμους, αλλά και 
πολιτεύματα, τάόποια εί καί τροπολογούμενα ενίοτε και με.α-
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βαλλόμενα, διέμειναν δμως κατά τδ μάλλον καί ήττον ίσχύον- 
τα, έν δσω αί Άθήναι καί ή Σπάρτη διετέλουν πόλεις αυτόνομοι 
καί ανεξάρτητοι.

Ό Λυκούργος ήκμαζε κατά τδ 888 π . X. Ητο υίδς τού βασιλέως 
Ευνόμου και νεωτερος αδελφός τοϋ Πολυδέκτου, ό όποιος μετά βρα- 
χεΐαν βασιλείαν άποθανών άτεκνος άφησε τδν θρόνον εις τδν Λυ
κούργον. Αλλ' δ δίκαιος ουτος άνήρ, άμα έμαθεν δτι ή χήρα βα
σίλισσα ήτο έγγυος, διεκήρυξεν δτι, αν αυτή ήθελε’τέκει υιόν, 
ητο πρόθυμος νά παραιτηθώ υπέρ τού νομίμου κληρονόμου, και 
μετά φρίκης ήκουσε τήν αισχράν πρότασιν τής πονηράς γυ- 
ναικος, ητις έπροτεινε να θανάτωσή τδ έμβρυον, άν έστεργε νά την 
νυμφευθη. Ο Λυκούργος, όπως διάσωση τδ παιδίον, είχε προσποι- 
ηθή οτι δεχεται τήν πρότασιν, καί ένώ ήμέραν τινα συνέτρωγε μετά 
τών αρχόντων, οί ύπηρέται έφεραν πρδς αύτδν τδ τεχθέν βρέφος, τδ 
οποίον δμως αύτδς παραστήσας εις τούς συνδαιτημόνας ώνόμασε Χα
ρίλαον εις έμφασιν τής χαράς τού λαού διά τδν νόμιμον βασιλέα του . 
’Αλλά φθονεροί τινες συμμαχήσαντες μετά τής ψευσθείσης εις τάς 
ελπίδας της βασιλίσσης, κατερραδιούργησαν τδν χρηστόν πολίτην. 
οιαΟωσαντες οτι η ζωη τού μικρού Χαριλάου διέτρεχε μέγαν κίν
δυνον έκ μέρους τού Λυκούργου, δστις δήθεν είχε μέγα συμφέρον 
εις. την απώλειαν του. Τούτο μαθων ό Λυκούργος, πρδς καταισχύ
νην τών εχθρών του, άνεχώρησεν αμέσως έκ τής Σπάρτης και 
απήλθε πρώτον εις τήν Κρήτην, δπου έσπούδασε τούς νόμους καί 
τά έθιμα των κατοίκων, έπειτα δέ εις τήν Μικραν ’Ασίαν.

Κατά τήν πολυχρόνιον έκ Σπάρτης απουσίαν του τά πράγματα 
εφθασαν εις δεινήν θέσιν, καί οί συμπολϊταί του, πολλάς πρεσ
βείας έπεμψαν παρακαλούντες αύτδν νά σπεύση, δπως σώση τήν 
πατρίδα κινδυνευουσαν. ‘Ο Λυκούργος άποφασίσας νά δώση νέους 
νόμους εις τούς συμπολίτας του, οΐτινες μέχρι τοΰδε ήσαν κατά 
τον Ηρόδοτον οι κακονομώτατοι πάντων τών Έλλή-

νων, πριν έπανέλθη εις τήν Σπάρτην ήλθεν εις τούς Δελφούς, δ
που. ή Πυθία λαμπρώς ύπεδέχθη αυτόν, προσαγορεύσασα μάλ
λον θεόν παρά άνθρωπον. ■ (‘Ηρόδ. Α . 65).

Μετά τήν νομοθεσίαν ό Λυκούργος προσποιηθεις δτι είχε δήθεν 
νά πρόσθεση έτι νόμους τίνά:, περί τών οποίων ήθελε πρώτον να 
συμβουλευθή τδ μαντείαν, ώώχισε τούς Σπαρτιάτας, δτι θά φυ- 
λάττωσιν άπαρασαλεύτως τούς νόμους του μέχρις ου έπανέλθη. 
Έλθών δέ εις τούς Δελφούς πάλιν, ήρώτησε τδ μαντείαν άν οί νό- 
αοι του ήσαν αρμόδιοι εις τδ νά καταστήσωσι τούς συμπολίτας του 
εύδαίμονας και ανδρείους' λαβών δέ άπόκρισιν, δτι ήσαν άριστοι 
και δτι δι’ αύτών θά δοξασθή, μεγάλως ή Σπάρτη, άπέστειλε τδ 
μάντευμα πρδς τούς Σπαρτιάτας, αύτδς δέ άποχαιρετίσας τούς συνο
δεύοντας φίλους καί τδν μονογενή του υίδν Άντίωρον, άπήλθεν, ώς 
λέγεται, πάλιν εις τήν Κρήτην, δπου καί έτελεύτησε, διατάξας νά 
καύσωσι τδ σώμά του και νά σκορπίσωσι τήν τέφραν εις τήν θάλασ
σαν, ϊνα μή οί. Σπαρτιάται κομίσαντές ποτέ τδ λείψανόν του θεω- 
ρήσωσιν εαυτούς ελευθέρους τοϋ δρκου, δ’.' οϋ άναχωρών είχε δε

σμεύσει αυτούς.
Ό Σόλωνήκμαζε τδ594 π.Χ. γεννηθείς έν τή,νήσφ Σαλαμϊ- 

ν.. ‘Ο πατηο του Έξηχεστίδης, ^ν και κατήγετο άπδ τού βασιλέως 
Κόδρου, ήτο μετρίως εύπορος. Κατ’ άρχάς έδόθη είς τδέμπόριον, 
έπιθυμών δι’ αυτού ν’ αύξήση τήν τε περιουσίαν και τάς γνώσεις 
του, διότι περιηγούμενος διάφορα μέρη έσπούδαζε τά ήθη και έ
θιμα τών λαών' έπανήλθε δ’ επι τέλους εις τήν πατρίδα πλού
σιος κατ’ άμφότερα.^ Αί Άθήναι έσπαράττοντο τότε ύπδ εμφυ
λίων στάσεων καί είχον άποβάλει τήν νήσον Σαλαμίνα κυριευ- 
θεΐσαν ΰπδ τών Μεγαρέων, νόμος δέ έπι ποινή θανάτου άπηγό- 
ρευεν εις πάντα νά όμιλήση πλέον περί άνακτήσεως τής νή
σου. Αλλ’ ό. Σόλων λυπούμενος διά τήν ταπείνωσιν ταύτην τής 
πατρίδος του καί παρατηρών τούς νέους έπιθυμοϋντας ν’ άνανεώ- 
σωσι τδν πόλεμον/υπεκοίθη παραφροσύνην καί ταχέως διεδόθη 
τούτο είς δλην τήν πόλιν, ένώ αύτδς κατ’ ονκον συνέθετε ποίημά
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Λυκούργος.

τι περί τής Σαλαμϊνος. Αίφνης ημέραν τινά έξέρχεται τής οικίας, 
τρέχει είς τδν δρόμον ώς παράφορος, φθάνει είς τήν αγοράν, άνα- 
βαίνει είς τδ βήρα, δθεν οί κήρυκες έσυνείθιζον νά όμιλώσι πρδς 
τδ\λαόν, καί απαγγέλλει μεγαλοφώνως τδ ποίημά του, διά τού 
οποίου διήγειρε τδ φιλότιμον τών Αθηναίων. Οί φίλοι του δλοι 
μεγαλοφώνως έπευφήμησαν, ό λαδς ένεθουσιάσθη, δ νόμος κατηρ- 
γήθη, ό πόλεμος έκηρύχθη και αύτδς ό Σόλων έξελέχθη αρχηγός’ 
έν βραχεί δέ διά λαμπρού στρατηγήματος κατώρθωσε νά άποδι- 
ώξη τούς Μεγαοεΐς έκ τής νήσου και νά παραδώση αυτήν είς τούς 
συμπολίτας του τδ 600 π. X. Διά ταύτα έξετιμήθη παρά πάν
των και έξελέχθη αρχών επώνυμος μέ τήν εντολήν νά συντάξη 
νόμους μετριοπαθεστέρους τών τού Δράκοντος καί καταλληλοτέ- 
ρους είς τδν χαρακτήρα τών συμπολιτών του (594 Π. X.).

’Αφού δέ συνετέλεσε τδ έργον του καί έδημοσίευσε τούς νέους 

θεσμούς, ώρκισε τούς’Αθηναίους νά τηρήσωσιν αυτούς τούλάχι*'  
στον έπι δέκα έτη. Μετά ταύτα άποδημήσας, περιηγήθη τήν 
Αίγυπτον καί άλλας χώρας, καί έπεσκέφθη τδν περίφημον βα
σιλέα τής Λυδίας Κροίσον’ άλλ’ δτε μετά δέκα έτη έπανήλθεν είς 
τάς ’Αθήνας, τοσούτον έλυπήθη ίδών τούς συμπολίτα; του τυφλοί ς 
δμμασιν έμπεσόντας είς τάς σαγήνας τού φιλοδόξου συγγενούς του 
Πεισιστράτου, ώστε μετά θλίψεως άποχαιρετίσας διαπαντός τήν 
γενέθλιον γήν ήλθεν είς τήν Κύπρον καί άπέθανεν ογδοηκοντούτης.

Ό έξοχος ούτος νομοθέτης ήτο και εις τών επτά σοφών καί εις 
τών δοκιαωτέοων ποιητών, συνθέσας πολλά ελεγεία καί γνωμικά 
ποιήματα, έκ τών οποίων μόνον τεμάχιά τινα σώζονται σήμερον.

Φρ:κτόν κακούργημα.

Απελπισία καταλαμβάνει τδν έγκαυχώμενον έπί τή προόδφ τού 
1 9ου αίώνος. ΜαθηταΙ Γυμνασίου, θεράποντες τών Μουσών πυ- 
ροβολούσι κατά τών καθηγητών των. αθι χαθηγηταΐ τού έν Τρι-
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πόλει της Πελοπονήσου Γυμνασίου » λέγει έλληνιχή τις εφημερίς, 
< κ. κ. Ίασεμίδης καί Καλλέργης, απερχόμενοι οίκαδε περί ώραν 
8 μ. μ. τής 5 τρ. μ. έπυροβολήθησαν έκ τών· όπισθεν υπό κα
κούργων ένεδρευόντων εις τινα πλσγίαν όδόν" οί κακούργοι ούτοι 
δυστυχώς εϊσί μαθηταί τής β . τάςεως τού Γυμνασίου έχ τών μή 
προβιβασθέντων.»

Το γεγονός τοΰτο εινε λυπηρότατου μάθημα προς τούς χαθη- 
γητάς καί διδασκάλους τής ομογενούς νεολαίας, έξ ών ένιοι, κα
θ’ ά λέγει ό αληθώς πεπαιδευμένος Γρηγόριος Ί.Γώγος*,  ώς γε μή- 
ποτ’ ώφελεν, άγνοοΰσι τδν μεταξύ τής θρησκεία; τού Σωτήρος η
μών Χριστού καί τών ανθρωπίνων επιστημών ένυπάρχοντα στενό- 
τατον καί άδιάρρηκτον σύνδεσμον. Τούτου δ’ ένεκα αμελείς καί 
αδιάφοροι δντες εις τά περί τήν θρησκείαν, άδικούσι καί βλάπτουσι 
τό έτι ταλαίπωρον έθνος ήμών τών πολυπαθών Ελλήνων, δπερ, 
ό'πως φθάση καί παραμείνη εις τήν πρέπουσαν αΰτφ κοινωνικήν 
καί πολιτικήν περιωπήν, έχει ανάγκην νέων ευσεβών καί χρηστών 
διδασκάλων πεπαιδευμένων καί φοβουμένων τον θεόν, ιερέων τι · 
μίων καί ευλαβών, άνδρών φιλοχρήστων καί γενναιοφρόνων, γε
ρόντων εύβούλων καί σωφρόνων, καί γυναικών σεμνών καί μεγα- 
λοφρόνων. "Ολβιον καί πανεύδαιμον τό έθνος εκείνο, ούτινος οί }· 
σοφοί, οί παιδαγωγοί καί οί διδάσκαλοι άγαπώσι καί τιμώσι έξ 
ίσου την θρησκείαν καί τήν επιστήμην. ί

Ποτέ μαθηταί δέν θ’ άπετόλμων τοιοΰτον κακούργημα, αν οί 
διδάσκαλοί των ησαν χριστιανοί ευσεβείς καί άν μετά τής ψευ
δούς συνεδίδασκον αυτούς και τήν αληθή παιδείαν, ήτις έστίν ή 
διδασκαλία τής θεοσδότου θρησκείας. Μηδείς ας μή άντιτάξη ήμΐν 
ενταύθα Ιούδαν τον Ισκαριώτην. Διατί εις τάς τρεις άνωτέρας τά
ξεις τών Γυμνασίων νά μή επιβάλλεται ώς χυριώτερον μάθημα τδ 
έξαίρετον τρίτομον σύγγραμμα « Φιλοσοφικά! μελέται περί χρι-

* Τό βαϋμα της ιστορίας, συγγραφίν ύπδ Schafl’ καί μεταφρφασθΐν έκ 
τού Γερμαν· ύπό Γρ. I. Γώγου σελ. ν .

στιανισμού ΰπδ Αύγ. Νικολάου, έξελληνισθεΐσαι ΰπδ Π. Βραΐλα 
Άρμένη καί Ά. Μαυρομμάτου»; Διά νά τδ άναγνώσωσι μόνοι 
των οί μαθηταί έπειτα ; Ποτέ δέν θά γίνη τούτο, τδ δ’ έθνος θά 
προβαίνη κατά κρημνών αιωνίως.

Κάτω οί τίτλοι, κάτω ο μεσαιωνισμός.

Μετά τοσαύτας καί τηλιχαύτας προόδους τού 1 9ου αίώνος είνε 
μεγίστης απορίας άξιον ή μετά θρησκευτικής εύλαβείας διατήρησες τών 
τίτλων, οϊτινες κατά τδν Μεσαίωνα, τήν εποχήν εκείνην τού σκότους 
καί τής άμαθείας, είχαν καταχλύσει τήνανθρωπότητα.’Αξιότιμε,εύ
γε νέστατε, έλλογιμώτατε, έκλαμπρότατε, υψηλότατε, λογιότατε, 
ιερολογιώτατε, μουσικολογιώτατε καί καί καί I !!

Όπόσης κολακείας, όπόσης τάσεως πρδς απάτην, όπόσου έμπαι- 
γμού πλήρεις είσίν όλοι ούτοι καί οί παρόμοιοι τίτλοι I ’Αθάνατε 
Κοραή, δίστομον κατέφερες τήν ρομφαίαν σου κατά τοΰ σύμβολου 
τούτου τής υπουλότητας, αλλά έλάλησες πρδς γαστέρα ώτα ούκ 
έχουσαν. ’Εν τούτοις καιρός είν» πλέον νά λείψη ή έλλειψι; τή; ει
λικρίνειας μεταξύ τών ανθρώπων- καιρός ν’ άντικαταστήση τήν α
πάτην ή αληθής αγάπη, τδν εγωισμόν ή αύταπάρνησις, τήν κακο
δαιμονίαν ή ευδαιμονία. Νά εΰδαιμονίσωσιν οί άνθρωποι ποτέ δέν θά 
δυνηθώσιν, έν δσφ έκαστο; θ εωρεΐ τήν ευδαιμονίαν του έναποχειμέ- 
νην έν τή κακοδαιμονίφ τοΰ άλλου. ’Αφέλεια, άπλότης, ειλικρίνεια 
είσί τά μόνα προσήκοντα τφ άνθρώπω, τή άληθεϊ τούτη είχόνι τού 
αγαθού θεού. Μακράν ό ψευδής πολιτισμός, τδ τέρας τούτο τής έπι- 
πολαιότητος καί τής άμαθείας ! Ο 1 θ01· «ιών άγαν άχθεται έπι 

τούτω. Αναχρονισμός τρομερός.
Οποία χαρά, όταν άκούση τι; νά τδν φωνάξωσι καθαρόν, αμιγές 

καί άπλούν τ’ όνομά του 1 Άμέσω; νοεί δτι ό μεθ’ ού πρόκειται νά 
λαλήση είνε ή συγγενής πλησιέστατος ή φίλος στενότατος, παρά 
τού οποίου ούδεμίαν απάτην έχει νά φοβηθή, καί χαρά άπλετος τήν
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ψυχήν του παταν καταλαμβάνει*  έν ώ άμα άκούση κύριε, έκλαμ- 
πρότατε, εύγενέστατε, πρώτον αμέσως αισθάνεται τήν ματαιότητα 
καί τήν οίησιν άπαισίως εν αύτφ έςεγειρομένας—μετά δέ ταύτα συν
οφρυωθείς—ή αρχίζει νά σκέπτηται πώς θά κατορθώση ν’ άπαλλα- 
γθή τών παγίδων, τάς οποίας ό διά τοσούτων τίτλων προσαγορεύω*/  
αύτδν ή τώ έχει στημένα; ή ετοιμάζεται νά τφ στήση—ή περιφρο- 
νει ένδομύχως αυτόν, θεωρών τήν απονομήν τών τίτλων τούτων ώς 
αποκύημα ψυχής χαμερπούς καί μηδαμινής—ή τδ πολύ οίκτείρει 
μέν τδν τιτλοδότην ώς έν τοίς δνυξιν ίσως ανάγκης τινδς ευρισκόμε
νον, άλλ’ άφ1 ετέρου αηδιάζει αύτδν διά τδν κολακευτικόν τούτον 
τρόπον του, δι*  ού ίσως χωρίς νά τδ έννοή, άλλ’ έν τούτοι; προσ
βάλλει καιρίως εκείνον, τδν όποιον διά τών πολλών τίτλων του θέλει 
νά δείξτι δτι καί σέβεται και τιμφ.

=,·. . .. ^-7—7--=^—--—-^

Γεωργία, 
π

Περί διαφόρων ειδών γαιών καί τών κυριωτέρων 
ειδών χωμάτων.

®Όλαι αί γαίαι φυσικώς δέν είνε έξ ίσου εύφοροι, ούτε ές ίσου 
κατάλληλοι πρδς την τού αυτού φυτού καλλιέργειαν’ πλήν δλαι δύ- 
νανται νά καλλιεργηθώσι διά τής έπιμελείας τού ανθρώπου καί διά 
τών μέσων, ατινα ή έπιστήμη καί βιομηχανία παρέχει αύτώ.

Γεωργήσιμος ή αρόσιμος γη λέγεται εκείνη, ή ό
ποια διά της γεωργίας άποκαθίσταται εύφορος. Η γεωργήσιμος γή 
καθίσταται τοσούτον γονιμωτέρα δσον μεγαλειτέραν εμπεριέχει πο
σότητα ιδιαιτέρας τίνος ύλης, ήτις ονομάζεται γη φυτική. Η ύλη 
αύτη μέλαινα κατά τδ χρώμα καί λιπώδης είς την άφήν, εινε 
τδαποτέλεσμα τής άποσυνθέσέως ζωικών και φυτικών υλών, αΐ- 
τινες ύπδ τήν τριπλήν έπιρροήν τού αέρος, τού ύδατος καί τού 
χαύσωνος βαθμηδόν άποσυνετέθησαν καί άνεμίχθησαν μετά τής 

* *

γής. ‘0 φυτική γή άδιακόπως άνανεούται διά τής κόπρου, ήν ό 
γεωργός παραχώνει είς αυτήν. Τδ πάχος τού στρώματος, έν ω τά 
φυτά αναπτύσσονται, ποικίλλει είς τδ έπάπειρον, δηλ. υπό τινα 
εκατοστόμετρα είς τάς κακής ποιότητας γαίας, μέχρις ένδς μέτρου 
καί περιπλέον είς τάς τής καλής. Παν δ,τι εύρίσκεται ύπδ τήν 
γεωργήσιμόν γήν άποκαλείται ύπογήπεδον, δπερ ούδέν 
άλλο εινε είμή δ μεταλλικός βράχος, ούτινος ή έπιφάνεια μετε- 
βλήθη βαθμηδόν είς γεωργήσιμον γήν.

Τρία εισί τά αρχικά στοιχεία, έξ ών συνίσταται ή γεωργήσι
μος γή*  ή ά ρ γ ι λλ ο ς ή π η λ δ ς, ή άμμος ή χαλί
κι τ ι ς, καί ή άσβεστος ή ανθρακικός τίτανος. 
Αί ύλαι αύται αναμιγνυόμεναι κατά διαφόρους αναλογίας, σχη- 
ματίζουσι τήν ποικιλίαν τών χωμάτων έκ τής ύπερισχύσεως δέ τής 
μιας ή τής άλλης τών τριών πρώτων ύλών είς τήν μάζαν τής γε- , 
ωργησίμου γής προκύπτουσι τρία κυριώτερα είδη χωμάτων, ατινα ι 
έχαρακτηρίσθησαν ύπδ τδ δνομα άργιλλώδη, αμμώδη καί | 
άσβεστώ δη χώματα. Τά άργιλλώδη εινε ώς έπί τδ πλε ιστόν '

μέλανος, κίτρινου ή έρυθροϋ χρώματος, πολύ πεπυκνωμενα καί 
προσκολλώμενα δυνατά είς τούς πόδας καί τά γεωργικά εργαλεία’ | j 
καλύπτονται δέ ύπδύδάτων, διαρκουσών τών βροχών, καί παρου- 
σιάζουσι μεγάλα ρήγματα, διαρκούντος τού καύσωνας. Τά αμ
μώδη εινε άντιθέτου χαρακτήρας πρδς τά άργιλλώδη.Τά ασβεστώδη 
είνε χρώματος λευκού καί ώς έπι τδ πλείστον ξηρά καί άγονα, 
διότι, ένεκα τής λευκότητας μή δυναμένων τών ηλιακών άκτίνων | 
νά είσδύσωσιν είς τήν μάζαν τού χώματος, άναδίοεται εις τήν επι
φάνειαν καυστηοά άντανάκλασις έπιβλαβής είς τήν βλάστησίν.

Κτηνοτροφία.
Τά εξής περίεργα, άφορώντα :ήν κτηνοτροφίαν, καταχωρίζο- 

μεν χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών.
’Εγκυμοσύνη τών ζώων. Π ίππο; μένει έγκυο; 336 

ήμέρας, ή άγελάς 280, ή όνος 350, ή προβατίνα Ι55,ήαι;
I

! I
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155, ή χοίρος 112, ή χύων 60, ή δασύπους (κουνέλι) 30.

Δ ά ρ x ε ι α £ π ω ά σ ε ω ς. ‘β δρνις επωάζει τά [χέν ίδιχά 
της ώά είς 21 ήριίρας, τά δε της νήσσης (πάπιας). είς 26; ημέρας, 
ή ίνδιάνος τά ίδιχά της είς 26’ ήριέρας., τά δέ της δρηθος είς 24 
και τάτης νήσσης είς 27, ή νήσσα τά ίδςχάτης είς 3Ό, ή χήν τά 
έαυτής είς 3<0, ή περιστερά είς 1 &.

Παραγωγή ώών. Κατά μέσον ορον τίκτουσιν ετησίως τά 
πτηνά, ή δρνις 130ώχ, ή νήσσα 30, ή χήν 15, ή ίνδιάνος 
25, ή περιστερά 2 0.

’Αριθμός άρρένων πτηνών έπι θηλέων. Εις 
πετεινός άρχει έπι 20—25 ορνίθων, εις χήν έπί 1 0>—1 2· χη
νών, εις πάπιος έπι 1;2—1 5» νησσών, είς Ινδιάνος επί 8—10 
θηλέων.

Ά ρ ι θ μ δ ς έ π ω α ζ ο μ έ ν ω ν ώ ώ ν. Η δρνις καλύπτει καί 
έπωάζεί 13—I 5 ώά, ή ίνδιάνος 1 6, ή χήν 1 0 καί ή πάπια I 2.

Μελίσσι α. Μία κυψέλη μελισσών δίδει κατά μέσον δρον έ- 
τησίως 5—8 δκάδας μέλιτος καί ήμίσειαν δκά-ν κηρού. Μία κυ
ψέλη έχει σμήνος 2 0—»24 χιλ. μελισσών καί ζυγίζει δύο δκάδας. 
Η βασίλισσα τούτων γέννα καθ’ έκάστην διακόσια ώά, κατ’ έτος 

δέ 40—6 0 χιλ. Η τιμή μιας καλής κυψέλης ανέρχεται είς 8—10 
δραχμάς. Κατάτόν Ιούλιον καί Αύγουστον μήνα· γίνεται ο τρυγητός 
τών μελισσών. Κατά τόν Μάϊον συνήθως εξέρχονται αί έν τή κυψέλη 
άναπτυσσόμεναι μικραί μέλισσαι, δπερ λέγεται ά π ό λ υ μ α.

Θαυμάσιο'/ σπήλα,ίον.
Κατά τήν επαρχίαν τού αγίου ’Αντωνίου τού κράτους Τέξας (έν 

τή μεσημβρινή ’Αμερική) άνεκαλύφθη προ τινων έτών σπήλαιον 
άτια χωρι

στά άπ’άλλήλων καί λίαν εύπρόσιτα. Ποικίλα καί περίεργα επί
σης εινε νά σχήματα τού βράχου. Άπό τού θόλου κρέμανται 
σταλακτιται άντανακλώντες λαμπρώςτό φώς τών λαμπάδων καί 
•μοιάζοντες λυχνίας πολύφωτους. ‘Η είσοδος είς.τό σπήλαιον τούτον 
δέν εινε δύσκολος.

λίαν περίεργον καί εκτεταμένου . Περιέχει απειρα οωμ

0 ΜΕΝΤΩΡ

Φίλη ν ε ό τ η ς I

^ΠΑΝΕΡΧΟΜΕθΑ είς την έν σελίδι I 00 διακοπεισαν συμ

βουλήν. Μή ταραχθής δέ, άν καί πάλιν άπδ συμβουλών άρχόμεθα. 
Συμβουλή ούδέν έτερον σημαίνει ή σύσκεψις, καί συμβουλεύεσθαί τινι 
σημαίνει συσκέπτεσθαι μετ αυτού ποιον το ορθόν περί έκαστου 
πράγματος*  ώστε πασαι αί καλαι συμβουλαι παρ’ οιουδηποτε καί 
αν γίνωνται πρδς ημάς είσίν άσπασταί, διότι βλέπομεν αύτάς συμ
φώνους μέ τάς υπαγορεύσεις τοΰ ορθού λόγου. Αλλ ο ορθός λογος δεν 
εινε ιδιοκτησία τοΰ μέν ή τού δέ’ ένοικεϊ εις παν λογικόν πλάσμα, 
είς πάντα άνθρωπον. "Οθεν πάς άνθρωπος δύναται καί νά συμβου
λεύσει άλλον καί νά συμβουλευθή παρ’ άλλου όμοιου του. Άλλ’ 
ίσως θά είπη τις’ διατί λοιπόν οί πρεσβύτεροι και οί πεπαιδευμένοι 
κοινώς θεωρούνται ώςχαίροντες μάλλον τών άλλων τδ δικαίωμα τοΰ 
συμβουλεύειν ; ‘Ο λόγος είνε, δτι οί μέν πρεσβύτεροι ενεκα τής η
λικίας των απέκτησαν μεγαλείτερον κεφάλαιον πρακτικών γνώσεων, 
οί δέ πεπαιδευμένοι ενεκα τής μείζονος άυαπτύςεως τού νοός των 
μεγαύείτερόν ομοίως κεφάλαιον θεωρητικών γνώσεων οίδένεώ- 
τεοοι καί οί απαίδευτοι άσπάζονται τάς γνώμας αύτών, διότι τάς 
εύρίσκουσι συμφωνοτάτας μέ τάς ίδικάς των, αίτινες έμενον μέχρι 
τούδε ’ έν τή διανοία των οίονεΐ κεκρυμμέναι καί ύπολανθάνουσαι 
καί έπί τών οποίων είσέτι δέν είχον έπιστήσει τήν προσοχήν των. 
'Οσάκις λοιπόν βλέπομεν έν τοϊς βιβλίοις ν’άκτινοβολώσι συμ- 
βουλαί δρθόταται καί διά τούτο άσπασταί, ας μή ταραττώμεθα, 
άλλ’ άς χαίρωμεν, δτι ό συμβουλεύων άπεκάλυψεν είς ημάς ά- 
ληθείας, αί δποΐαι μέχρι τούδε έμενον έν τή διανοία ημών κεκα- 

λυμμέναι.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α'. Τεύχ. β’.} 9.
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ΣΤ'.

Αφιέρου τήν νεότητά σου εις τδν όντως άγαθδν Θεδν καί εις τδν 
αγαπώντα σε Σωτήρα Χριστόν. Οί πρώτοι σου καρποί ποέπει νά 
προσφέρωνται εις Α) ΤΟΝ. Οι χλωροί αστάχεις της νεότητος πρέ
πει νά φέρωνται εις τδ θυσιαστήριόν ΤΟΓ. Μή λυπού δτι αί ήδο- 
ναι και αί άμαρτωλαί ευχαριστήσεις τής νεότητος πρέπει ν’ άπολε- 
σθωσΓ διότι ανταλλάττεις αύτάς μέ πνευματικάς ήδονάς, αΐτινές 
είσιν ένδοξότεραι, εσωτερικότερα», και διαρκέστερα».. ‘Η χαρά του 
αγίου πνεύματος, ή ευφροσύνη τής καλής συνειδήσεως, ή μέ τδν 
θεδν κοινωνία, ή τής αγάπης αυτού αισθησις και ή ελπίς τού ου
ρανού εινε άσυγκρίτω λόγω καλλίτερα», τών ηδονών τής άυαοτίας, 
και άνταποδώσουσιν έκατονταπλασίονα τήν απώλειαν τών νεανικών 
και σαρκικών ηδονών σου. Σκέπτου σπουδαίως δτι ούδείς έχε», συνή
θως περισσοτέραν παρηγοριάν έν τή ψυχή αυτού ή ό προθύμως θυ- 
σιάζων τάς αμαρτωλάς παρηγοριάς αυτού χάριν τού Θεού καί τής 
σωτηρίας τής εαυτού ψυχής.

Ένθυμού δτι οφείλεις νά δώσης λόγον εις τδν Θεδν διά τδ πώς 
δαπανάς τήν νεότητά σου και την ηλικίαν σου Συλλογίζου, ασω 
και ανήσαι νέος, πόσα ήδη έτη έδαπάνησες καί τίνα λογαριασμόν 
είσαι ίκανδς νά δώσ^ς εις τδν θεδν δι’ αύτά. Μία μόνον ημέρα έν |ί 
τή αμαρτία δαπάνηθεΐσα εΐνε παρά πολύ*  καί αί αμαρτία», μιας 
μόνης ώρας εΐνε άξια». κολάσεως. Νεώτεροί σου άποθνήσκουσι ’καί 
χάνονται. Ή παρουσίασις καί σου εις τδ δικαστηρίου τού Θεού 
δέν θά βραδύνη. Είσαι έτοιμος ; Σκέπτου συχνάκις όποια δαπάνη 
τού καιρού σου δύναται νά έχη πλείονα αξίαν ενώπιον τού Θεού καί 
δαπάνα ούτω τάς ημέρας ττς νεότητάς σου, ώ; θά έπεθύμεις νά δα
πανάς αύτάς κατά τάς τελευταίας ημέρας τού θανάτου καί τής κρί- 
σεώς σου.

Γποθες δτι ό Θεδς σέ καλεΐ έκ τής ζωής ταύτης αίφνηδίως’ τίνα 
απόφασιν θά προσμέν^ς παρ’ αυτού ; Είσαι έτοιμος, έάν ό νυμτ- 
φίος έλθιρ τόρα (Ματθ. κέ. 6); Αί προφάσεις δέν θά ήνε άποδεκταί

ι

έν τή χρίσει’ έάν ενρεθή; έν ταις άμαρτίαις σου, ματαιως θα ει- 
πης « Κύριε, ήμην νέος. » Ό ων αρκετά ίκανδς ν’ άμαρτάν^, θά 
ήνε και αρκετά ίκανδς υά ύποστή τήν ποινήν.

Σκέπτου περί τών έπαινουμένων έν τή ‘Αγία Γραφή εκείνων 
νέων χάριν τής νεανικής των εύσεβείας. Ό Σαμουήλ εχλήθη εν τή 
υπηρεσία τού Θεού έκ νεότητάς του. « Καί ο Σαμουήλ ην λει
τουργών ενώπιον Κυρίου, παιδάριον περιεζωσμένον Έφούό Βαο » 
(Α ί Βασ. β . 18.). *0  Ίωσίας ειχεν απαλήν καρδίαν διά τδν 
Θεδν έκ νεότητάς του*  « άνθ’ ών δτι ήπαλύνθη ή καρδία σου, καί 
ένετράπης άπδ προσώπου Κυρίου» (Δ. Βασιλ. κβ .19).

Ο νεώτερος πών μαθητών τού Χριστού ήτον ο ηγαπημενος μα
θητής. Ο θεδς ευφραίνεται μεγάλως επί τή επιστροφή τού νέου. 
Ά,πασα ή ζωή σου ανήκε», τφ θεφ*  αύτδς λοιπδν άς εχη δ,τι εισετι 
απομένει έξ αυτής, καί αιτεί τήν συγχώρησίν του διά παν μέρος 
αυτής, δπερ τώ ήρνήθης.

Δδς λοιπδν πεποιθότως εις τδν Θεδν τήν νεότητά σου. Γε- 
νού άπδ σήμεοο / σπουδαίως ευσεβής. Άπδ σήμερον ζήτε». συγ- 
χώρησιν τών αμαρτιών σου καί τδ πνεύμα τής αγιότητας’ καί το», 
δέ γενικώς ή νεότης τρέπεται έτέραν οδόν—τήν όδδν τής σπατά
λης, τής άσωτίας, τής σωματικής φθοράς, τής δυστυχίας, καί τής 
άθλιότητος—μή δμως σύ παρασυρθής ύπδ τού πλήθους καί τού 
σφοδρού ρεύματος, τνα μή παραφερθής προς τδνάδην. Άφες αυ
τούς νά ποοεύωνται’ σύ θά έχτ^ς κκλλιτέραν συνοδείαν. Οι άγιοι 
τού Θεού· θά σέ φυλάττωσ». καί ή παρουσία τού θεού θά ήνε πάν
τοτε μετά σού.

Καί έάν είσέτι εύρίσκης σεαυτδν επιρρεπή εις τδ πράττειν ώς 
οτ πολλοί πράττουσι, σκέπτου οτι δέν δύνκσα». νά εχης εύχαρί- 
στησιν έν τή αμαρτία, ην οί άλλοι εχουσιν. Έλαβες ηδη κα
λήν άνατροφήν καί καλάς διδασκα).ίας’ ή συνείδησίς σου άφυπνί- 
σθη περισσότερον καί δέν θά σέ άφήσιρ νά χαρής τάς τέρψεις τής 
άμαριίας, ώς οί άλλοι, οί δντες αμαθέστεροι καί χειρότερον άνα- 
τεθραμμένοι. 11 συνείδησίς θά άναμίξη πικρίαν εις τδ μέλι σου.
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δταν προσεύχησαί τήν εσπέραν επί τή; κλίνης σου, δταν μόνος 
εύρίσκησαι και έν παραβύστφ ή έν τώ σκότει, αυτή θά άναγι- 
νώσκη λυπηράς διδασκαλίας είς σέ και θά σέ κάμνη νά έπνθεωρής 
τάς παρελθούσας ήδονάς μετά πικρίας.

Ασχολου λοιπόν νά φανής αρεστός τώ Θεφ έντή νεότητί σου’ 
καί τοι δέ οί άλλοι θά σέ κατηγορώσιν ώς μωρόν ή ώς χούφον, δ 
θεός όμως, έκτου οποίου μόνου τό στόμα θάέξ- 
έ λ θ η ή ζωή ήόθάνατος, θά σε άθωώση και δικαιώση,

Νέε μου,
Περαίνων τήν συμβουλήν ταύτην, σέ παρακαλώ νά σκέπτησαι 

αδιαλείπτως, οτι μία άπολάχτισις τής αμαρτίας έν στιγμή κ$θ’ ήν 
αρκούντως θά ηύφραίνεσο ή θά έτιμάσο δι’ αυτής, και μία επι
στροφή πρός τόν Θεόν, δτε μεγάλως θά ηύναριστεϊσο ύπό τών 
θέλγητρων τού πλάνου κόσμου, θά απόδειξή σαφώς τήν ειλικρίνειαν 
τής μετανοίας σου, τής οποίας αμοιβή εινε ό ΟΥΡΑΝΟΣ.

Περιήγησής είς Ιάβαν.

Η Ιάβα εινε μεγάλη νήσος πρός μεσημβρίαν τών ’Ινδιών, 
ά,νήκουσα εις τό αρχιπέλαγος τής Σόνοας και έχουσα μήκος μέν απ’ 
ανατολών πρός δυσμάς 2 30 περίπου λευγών, πλάτος δέ από βορρά 
προς νότον 20 εως 50, και ολικήν επιφάνειαν 5700 περίπου 
τετρ. λευγών.

Οί κάτοικοι τής νήσου υπολογίζονται είς πέντε περίπου εκατομ
μύρια ψυχών. Οί αυτόχθονε; έχουσιν ελαιώδη τήν χροιάν, μαύ- 
ρας και μακράς τάς τρίχας, τήν ρίνα ολίγον σιμήν, τό δέ ανάστημα 
μέτρων. Οίκούσιν είς καλύβας κατεσκευασμένας έκ βαμβακοκαλάμων 
έπεστεγασμένας δέ διά φύλλων φοινίκων. Εινε κατά τά ήθη ά- 
πλοϊκοί καί δεισιδαίμονες, φιλέκδικοι δμως καί άκρως ράθυμοι κα
θώς πάσαι αί ινδικαί φυλαί. Εξαιρέσει τών ορεινών, οΐτινες λαλούσι 
διάλεκτον ανάμικτον μέ μαλαϊκάς λέξεις, οί λοιποί κάτοικοι τής
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νήσου λαλούσι τήν αυτήν γλώσσαν οί δέ χαρακτήρες τής γραφής 
των όμοιάζουσι μέ τούς τής Βούδαίχής γραφής. Θρησκείαν πρε- 
σβεύουσιν οί Ίαβαΐοι τήν μωαμεθανικήν. Οί Μωαμεθανοί ηλθον 
είς τήν νήσον ταύτην περί τήν I 4r.v εκατονταετηρίδα, καθυπέτα- 
ξαν τόν τόπον και μετέδωσαν τήν θρησκείαν των. Οί δε Ολ
λανδοί κατά τήν 17nv έκατονταετ. έλθόντες ομοίως είς τήν νή
σον χατώρθωσαν όχι μόνον αποικίας νά συστήσωσιν αυτόθι, αλλά 
καί το πλειστόν μέρος τών κατοίκων νά ύποτάξωσι. Πρωτεύουσα 
τής νήσου εινε ή Βαταυία, πόλις παράλιος κείμενη έπι ομωνύ
μου κόλπου*  διατέμνεται ύπό διορύγων ώς και αί έν 'Ολλανδία 
πόλεις, υπερασπίζεται δέ ύπό άκροπόλεως και άλλων φρουρίων 
περικυκλουμένων ύπό ελών*  κατοίκους έχει περί τάς 25000, ών 
οί περισσότεροι εινε Πορτογάλλοι, εύρίσκονται δέ και πολλοί Κι
νέζοι τεχνϊται καί κηπουροί.

Η Ιάβα εινε χώρα έξοχος μέν αλλά απαίσια. Ό Θεός έπλασε 
τήν χώραν ταύτην είς στιγμήν άγαλλιάσεώς, άλλ’ ύστερον ίδών 
τό μεγαλοπρεπές τού έργου του οέν ήθελησε νά φιλοδωρηση 
τοιυύτον περικαλλή παράδεισον εις τον άνθρωπον, τον δια- 
ταχθέντα παρ’ αϊτού έν ίδρώτι τού προσώπου του νά Ξσθίη τόν 
άρτον του 'Όλα τά θαυμασιώτερα τού κόσμου φυτά καί άνθη 
ύπάρχουσιν εκεί, πλήν έντος τών ωραίων εκείνων ανθών φαίνεται 
ή απεχθής κεφαλή γιγαντώδους όφεως, τού οποίου εν μονον δάγ- 
καμα φέρει ευθύς τόν θάνατον. Τά μεγαλείτερα δένδρα τού κόσμου 
άπαντωνται εκεί, τών οποίων ή μεγαλοπρεπής θέα έμπνέει σε
βασμόν και άγαλλίασιν είς τόν οδοιπόρον*  εινε ή ζώσα είκών τής 
τού Θεού ύπάρξεως*  αδύνατον πας διερχόμενος ύπ’ αυτά νά 
μή λησμονήστε πάντα ανθρώπινον λογισμόν καί νά μή άφιερωθή 
δλος είς τό θειον*  έκλινα γόνυ ενώπιον αυτών και τά χείλη μου 
εν μόνον δνομα έψέλλισαν, τό τού Θεού ! Πλήν επί τών μεγα- 
λοποεπών τούτων δένδρων έμφωλεύουσι τίγρεις, λέοντες, υαι^αι 
καί τρομεροί δηλητηριώδεις όφεις’ έπί δέ τών ρεγάλων κλώνων των 
ένδιαιτάται ή μεγάλη και τρομερά νυκτερίς ή δ ί ψ α ι μ ο ς κα-

-------------------------------------------------------------------------------------
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λουμένη, ήτις έπιπίπτουσα κατά πανί δ; εμψύχου οντος κολλά τδ 
στόμα της είς τδν λαιμόν, και σκεπάζουσα αυτό μέ τάς μεγάλα; και 
δηλητηριώδεις της πτέρυγας, προξενούσα; ταχειαν νέκρωσιν είς τδ 
θύμα, βυζάνει τδ αίμα του λυσσωδώς. Γπδ τήν σκιάν τών γιγαν- 
τωδών εκείνων δένδρων ή τών ώραίοτάτων φυτών δστις κοιμηθή έ - 
γείρεται νεκρός ένεκα τών δηλητηριωδών αναθυμιάσεων, τάς οποίας 
ταύτα έκπέμπουσι. Τδ έδαφος εινε βαλτώδες, άναδίδον αναθυ
μιάσεις ώς τδ ζέον ύδωρ, προξενούσα; διαφόρους έπιδημ-.κάς ασθέ
νειας’ ή άτμοσφαΐρα πνιγηρά και βεβαρημένη άπδ ύγράς καί βα
ρείας εξατμίσεις αρωματισμένα; με τά δυνατότερα και δριμύτερα 
μύρα τά έκπεμπόμενα ύπδ τών άνθέων*  τδ έδαφος γονίυώτατον, 
παράγον άφθόνως καφφέν, σάκχαριν, κινάμωμον, ζιγγίβεριν, τέ- 
ϊον και άλλα πλουτοφόρα προϊόντα’ ό ήλιο; θερμότατος, καί πολ- 
λαχού δέν δύνασαι νά περιπατήση; ένεκα τού ύπερβολικού καύσο- 
νος, διότι τδ έδαφος ομοιάζει προ; τδν πεπυρωμένον σίδηρον. Τά 
πλούτη αφθονότατα, τά έξοδα ολίγα καί τά έσοδα απίστευτα. 
Εϊδον ανθρώπου; κερδήσαντας εί; §ν έτο; 200—300 χιλιάδας 
φράγκων 1 Άλλ’ απαιτείται τις νά ήνε εργατικός καί νά δυνηθή 

μένους ύπολογισμού; έκ χιλίων Ευρωπαίων μή συνοικειωθέντων 
πρδς τδ κλίμα μόλις δύο δύνανται νά ζήσωσιν. Ιδού δέ πώς απο
κτώνται τά χρήματα k ’Αγοράζει; αντί ευτελούς τιμήματος τεμά- 
χιον γης, δπου σπείρεις καφφέν ή σακχαροκάλαμον. Τετράκις τού 
έτους καλλιεργών αυτό, λαμβάνεις τέσσαρας πλούσιας συγκομιδά; 
ένιαυσίως, τάς Οποίας πωλών αποκτάς κέρδη. ’Αλλά καλλιεργών 
κινδυνεύεις νά δηχθ7ς ύπδ οφεων, νά καταφαγωθή; ύπδ τίγρεως 
ή λέοντος και ν’ άποθάνης ύπδ τής δ ι ψ α ί μ ο υ νυκτεοίδος, ή 
ύπδ τής πνιγηρά; θερμοΤητος. ’Αποκτάς πολλά πλούτη είς τήν 
Ιάβαν, άλλ’ άμα πατήσης τδ έδαφος αυτής πρέπει νά θεωρηΟής 

νεκρός’ εάν δέ ζήσης, τούτο εινε μεγάλη ευτυχία! Οσον άπλη
στος χρημάτων και ίν ήσαι, θά αίσθανθή; αποστροφήν πρδς τά 
πλούτη και θά έπιθυμήσης μετά δακρύων τήν πατρίδα σου, αντί 

τής άξένου ταύτης χώρας, πρστιμών νά ζήσης ψωμοζήτη; εις 
τινα άλλην πόλιν, ένθα ούτε ΟΦεί;, ούτε λέοντες, ούτε νυχτερίδες 
δ ί ύ αι μ ο ι, ούτε άσθένειαι καθ’ έχάστην άπε.λούσι τήν ζωήν 
σου ! Παντού εϊδον χυριεύον τούς ανθρώπου; τδ φριχτόν πάθος τής 
χρυσομανίας, πλήν εί; τήν ’Ιάβαν εϊδον ανθρώπους ώς σκε
λετούς μέ όψεις ήλιοχαεϊς, καταρωμένους τήν ύπαρξίν των καί προ
τιμώντας ν*  ανταλλάξω» τά πολλά εκατομμύριά των μέ τήν ανα
παυτικήν καλύβην ένδς Ευρωπαίου χωρικού! . . . Ό αήρ εϊ>ε 
καυστικός, δηλητηριώδης καί μέ πνίγει! . . .νομίζω οτι πυρ κα- 
τατρώγει τά σπλάγχνα μου. ’Ώ ! πότε νά φύγω καί άφήσω τήν 
άξενον ταύτην χώραν ! άναγνώστα, μή πατήσης ποτέ εις τήν ’Ι

άβαν ! !

Προς τήν αξιότιμου διεύθυνσιν του περιοδικού ό «Μέν
τωρ.» Έκφράζωυ πρός Υμάς τά συγχαρητήριά μου 
διά τήν όσηαέραι βελτιωσιν τού νέου περιοδικού καί ευ
χόμενος ν’ άποκατασταθή τό περιοδικόν τού λαού, Σάς 
πέμπω διάλογόν τινα μεταξύ έμού καί δύο σκυτοτόμων, 
τον όποιον εάν εγκρίνετε, καταχωρίσατε είς τά φυλλά

δια τού «Μέντορος».

"Ωρα καλή, μαστρω-Μανώλη. — Καλώς τδν μαστρω-Γιώργη’ 
έλα κάθισε νά ’πούμε τού; καύμού; μα; —Τί καινούργια έχομευ; 
—"Εξω άπδ τά κεσάτια μας τί άλλα καινούργια θέλει;’ καί ποιος 
έχει δρεξι νά ρωτά γιά καινούργια’ μάς φθάνει ή φτώχια μας. — 
Αί ! έχει ό θεός’ άς έχωμεν υγείαν καί θά διορθωθούν όλα.—"Ε
χει; δίκιο, μαστρω-Γιώργη’ αλλά τδ έξοδο τρέχει καθημερούσιο’ 
τδ ’νοίκι δέν περιμένει’ οί καλφάδες τδ σάββατο βλέπουν τά Ιχέρία 
σου καί ή φαμιλίά, δσο οικονομικά καί άν περνάς, θέ)ει χίλια 
δυο ποάγματα’ τδ εναπαίονεις, τδ άλλο σώνετα·.’ καί καθ ήαέ- 
pαν φέρε κal φέρε. Κάμυεις τδ πράγμα δέν πουλιέται’ αν φανή

*
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καί κανένας αγοραστής, θέλει νά σού τό ψωμοφάγε*  τί θά γίνωμε 
δέν ξεύρω. Αυτή ή διαβολο-Ευρώπη θά μάς άφίσιρ χωρίς ’ποκά- 
μισο’ μάς κουβαλά εδώ καραβίαίς τό πράγμα καί πλιό καλό και 
πλιδ φθηνό*  σάν μπορής καί σύ, πούλησε’ νά μή τώφθανε τινάς 
νά βρεθή σαυτή τή παλ}οτέχνη.— Δέν μέλές, μαστρω^Μανώλη 
ποια είναι ή καλλίτερη ; καθώς πού καταντήσαμε ημείς, ό θεό; 
νά μάς έλεήση’ τάχα μήπως οί μαραγκοί εινε καλλίτεροι, ή οί 
φραγκορραφτάδες ; τί τά θέλεις ; καθώς πάμε τά συνάφ}α, Θά 
καταντήσωμε ψωμοζήτα»/ κάθε πέρυσι καί καλλίτερα. —Μά έγώ 
απορώ πώς διάβολο αυτοί οί φράγκο». ύστερα ’πού πληοώνουν τόσα 
ναύλα και τόσα κουμέρκία, πάλι τούς συμφέρει καί πωλούν τόσο 
φθηνά.—Μά δέ συλλογιέσαι, φίλε μου, πώς αυτοί πολεμούν όλο 
μέ ταίς φάμπρικα».; ; —’Αχ, αύταίς ή φάμπρικαις I κάθου και σύ 
και πολέμα μέ τά δυό σου χέρια και περίμενε νά κάμιρς προκοπή. 
Τί λές κ’ ή αφεντιά σου, κύρ Μιχαλάκη ; —Τί νά σάς είπώ, φίλοι 
μου" τάχα νομίζετε πώς δέν ειμπορούμεν καί ημείς νά κάμωμεν 
φάμπρικαις > —- Αί ! μά βλέπεις οί πλούσιοί μας πού μποοούν, 
ολίγον τούς μέλει’ ήμείς ’μεροδούλι 'μεροφάγι, πού λέγ/ό λό
γος’ πως θές νά γείνουν ή φάμπρικαις 
Λέγε μας ν’ άγίάσουν οί γονείς σου.—Ε
δλαις αί μεγάλαις δουλίαίς γίνονται μέ τον συνεταιρισμόν ; — Τί, 
ε ινε καμμίά φάμπρικα κί αυτός ό συνεταιρισμός
Μανώλη’ ό συνεταιρισμός εινε μ}ά συντροφιά άπό πού,λούς συν
τρόφους*  π. χ. υποθέσατε πώς δλοι οί παπουτσίδες κάμνετε μ}ά 
συντροφιά, αυτό εινε συνεταιρισμός.— Και τί βγήκε απ’ αυτό ; τί 
θα κάμ’ ό κρύος τον παγωμένο ; — Νά σού ειπώ τί βγαίνε»/ ξεύ- 
ρεις τί λέγει ή παροιμία ; σταλαγματιά σταλαγματιά γίνεται 
λίμνη.—Έχει δίκιο, μαστρο-Μανώλη, ό κύρ Μιχαλάκης.— Γπο- 
θέσετε δτι δέκα μόνον από τό συνάφι σας οί πλιό αδύνατοι συμ
φωνείτε καί συντροφ^άζετε’ ’σάν τί χρηματικόν είμπορείτε νά κα
ταθέσετε ;—Μά ξέρω καί ’γώ, απάνω κάτω 80 λίραις.— Τί λές, 
μαστρω-ϊ\ώργη ; — Αί

; — Έγώ νά σάς πώ. — 
ίεύρέτε πώς ’στην Ευρώπην

Οχι, μαστρω-

αύτού κΐ’ αύτού.— Λοιπόν πού θά είπή

’ - - - — ■ “ ■ ~ ~ —-ΖΣΣΖΓΑ^·

800 λίραις. — Μάλιστα.—Τόρα λάβετε υπομονήν καί θά ίδήτε 
πόσην ωφέλειαν θά εχετε από αύτήν τήν συντροφιάν τί πληρώνετε 
ένας μέ-τόν άλλον ένοίκιον ; — Τό λίγο λίγο από 1 5 λίραις. — 
θά είπή 150 λίραις’ δταν δμως συντροφ^άσετε, δέν θά εχετε 
ανάγκην από δέκα έργαστήρια, άλλα από ενα εύρύχωρον εργαστήρι, 
τό οποίον είμπορεί νά ήνε καί εις ένα μέρος απόκεντρου (καί σπήτι 
ακόμη αν ήνε, τδ ίδιο., νομίζω, κάμνει),καί από £να κατάστημα εις 
κεντρικήν θέσιν’ ας βάλωμεν 40 λίρας διά τό κατάστημα καί 30 
διά τό έργαστηρ»., μάς κάμνουν 7 0 * ιδού λοιπόν μία ωφέλεια 80 I 
λιοών από τό ένοίκιον κατά πρώτον (’Ακολουθεί).

Μίλτιάδης.:

Είς έκ τών άνδρών εκείνων, οϊτινες λαμπρύνουσι τάς σελίδας τής { 
"Ελληνικής ιστορίας, είνε καί δ ένδοξος Μιλτιάδης, τού όποιου ή | 
ίστοοία άποδεικνύει, δτι πολλάκις είς άνήρ δύναται νά σώσα| τήν 
πατρίδα ή τό έθνος του έκ μεγίστου κινδύνου. Ο Μιλτιάδης έγεν
νήθη έν Άθήναις περί τά 550 π. X. έκ- πατρός Κίμωνος τό όνομα 
καί ελκοντος τό γένος από τού εσχάτου βασιλέως τών ’Αθηνών Κά
δρου. Κατά πρώτον διεκρίθη ό Μιλτιάδης ώ; αρχηγός τής αποι
κίας, τήν οποίαν οί συμπολίταί του κατ’ εκείνην τήν εποχήν ε- 
πεμψαν εις τήν θρφκικήν Χερσόνησον. Αφού προς άποκατάστα- 
σιν τής νέας αποικίας έπολέμησε καί κατενίκησε τούς ,αύτόχθονας 
βαρβάρου;, έοωσεν εις τους .άποίκου; νόμους σοφούς καί δικαίους, 
καί διέμεινεν ένταύθα παρά πάντων άγαπώμενος μέχρι τής έποχής 
καθ’ ήν ό βασιλεύς τών, Περσών Δαρείος, μίλλων νά εκστρατεύσω 1 
κατά τών Σκυθών τών πέραν τού Δουνάβεως οίκούντων, ποοσεκά- 
λεσε τούςτε 'ίωνας καί τού; θράκας, ώς όντας -υποτελείς εις αύτόν, 
νά πλεύσωσι μετά τού ναυτικού των εις τόν-.Δούναβ.ν, και ζεύξαν- 
τές επ*  αύτού γέφυραν νά τδν περιμένωσιν εκεί. Τότε συνηκολού- 
θησε καί ό Μιλτιάδης ως.αρχηγός αποικίας έν θρφιή’ άφου δέ ό 
Δαρείος έλθών διέβη μετά παντός τούπολυπληθεστάτου στρατού
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του διά τής γεφύρας, διέταξε τούς ’'Ιωνάς νά περιμένωνιν αυτόν 
μέχρ*.  τής έπιστροφής του*  άλλ’ ό Μιλτιάδης, αφού παρήλθον ί- 
καναι ημέρα», καί ό Δαρεΐος δέν έφαίνετο, παρεκίνησε τούς ομοε
θνής συστρατήγους του να παραδεχθώσι τήν πρότασιν τών Σκυ- 
θών, οΐτινες έπρότεινον πρός αύτούς νά διαλύσωσι τήν γέφυραν και 
ν αναχωρήσωσιν εις τάς πατρίδας των, άφίνοντες τόν Δαρεΐον είς 
τήν τύχην του*  έπειδή δμως ή γνώμη αύτη άπερρίφθη ένεργεία 
τούΜιλησίου Ιστιαίου, δντος πιστού εις τόν Δαρεΐον , ό Μιλτιάδης 
βέβαιος ων δτι ή γνώμη του αύτη ήθελε καταγγελή εις τόν βασι
λέα, κατέλιπε τήν Χερσόνησον και έπανήλθεν εις ’Αθήνας, δπου 
και διέμεινε μέχρι τοϋ 490 π.X. Τό έτος τούτο ό Δαρεΐος πέμπε», 
πρός υποοούλωσιν τής * Ελλάδος τούς στρατηγούς Δάτιν και Άρ- 
ταφερνην μέ στρατόν πολύν και καλώς διωργανισμένον καί μέ στό
λον εξακοσίων πλοίων, διατάξας νά φέρωσιν ενώπιον του άλυσοδέ- 
τουςπάντας τούς ’Αθηναίους και Έρετριεΐς, έπί τώ λόγω δτι ειχον 
συνδράμει τούς ομογενείς των ’ Ιωνάς, έπαναστήσαντας κατά τών 
Περσών . Ο Δάτις και Άρταφέρνης, αφού τφ δντι έκυρίευσσν τήν 
’Ερέτριαν καί έςηνδραπόδισαν τούς κατοίκους αυτής, κατέπλευσαν 
εις τήν Αττικήν, συνοδευόμενοικαί υπό τού Πεισιστρατίδου ’ίππίου, 
ό όποιος πρό τινων ετών γενόμενος έκπτωτος εΐχεν έξορισθή έκ 
τών ’Αθηνών και είχε καταφύγει πρός τόν βασιλέα Δαρεΐον, παοά 
του οποίου ήλπιζε συνδρομήν και άποκατάστασιν είς τόν κάτοι
κόν θρόνον.

Οί ’Αθηναίοι άμα μαθόντες δτι οί Πέρσαι άπέβησαν είς τόν 
Μαραθώνα, πεδιάδα τής ’Αττικής, έχειροτόνησαν άμέσως δέκα 
στρατηγούς, έν οΐς κα*  τόν Μιλτιάδην*  έκ τούτων δέ εις καθ’ 
εκάστην έπρεπε νά έχη τήν άνωτάτην άρχηγίαν καί διοίκησίν τού 
στρατού. Έκ τών λοιπών Ελλήνων ούδείς ήλθε πρός βοήθειαν 
αυτών πλήν τών Σπαρτιατών, οΐτινες ύπεσχέθησαν, καί τών Πλα ■ 
ταιέων, οΐτινες δντες άνέκαθεν φίλοι τών ’Αθηναίων έπεμψαν αυ
τούς χιλίους όπλίτας. ’Ενώ δέ τά πράγματα τών ’Αθηναίων εύρί- 
σκοντο είς τήν άκροσφαλή ταύτην θέσιν, οί δέκα αυτών στρατηγοί

ήσαν διηθημένοι, αν πρέπει ευθύς νά συνάψωσι μάχην μετά τών 
Περσών ή νά περιμείνωσι καί τούς Σπαρτιάτας*  άλλ’ ό Μιλτιάδης, 
δεικνύων τόν έκ τής αναβολής κίνδυνον, κατώρθωσε νά σχηματισθή 
πλειονοψηφίαν ύπέρ τής μή άναβολής, προσελκύσας εις τήν γνώ
μην του τόν άνδρεΐον Καλλίμαχον (δντα Πολέμαρχον τό έτος ε
κείνο). Ούτω λοιπόν άπεφασίσθη ή μάχη’ δ δέ Μιλτιάδης, αν καί 
οί άλλοι στρατηγοί, τιμώντες τήν ικανότητα καί πείραν τού αν- 
δρές, κατά πρότασιν τού Άριστείδου ειχον παραχωρήσει αυτφ την 
άρχιστρατηγίαν, περιέμεινε νά έλθιρ ή ήμέρα τής στρατηγίας του 
διάνα όρμήση κατά τών πολεμίων. Τή 28 σεπτεμβρ'ου τού 49θ 
π. X. συνεκροτήθη τέλος ή λαμπρά έκείνη μάχη μεταξύ ’Αθηναίων 
καί Περσών, καθ’ ήν οί Αθηναίοι μετά τών ολίγων Πλαταιεων, 

οδηγούμενοι υπό τού ίκανωτάτου αυτών στρατηγού, κατετροπωσαν 
καί έτρεψαν είς φυγήν τούς Πέρσας, διώξαντες αυτούς μέχρι των 
πλοίων*  καί οί μέν Πέρσαι άπώλεσαν 9400 στρατιώτας, έκ οε τών 
’Αθηναίων έπεσαν 1 62, οΐτινες καί έτάφησαν αυτού εις εν κοινον 
μνήμα*  έφονεύθη δέ καί ό γενναίος Καλλίμαχος, άνδρείως αγω- 
νισθείς. Οί ’Αθηναίοι, θέλοντες νά τιμήσωο». τόν Μιλτιάδην, τον ο
ποίον ήδη άπεκάλουν σωτήρα τήςπατρίδος, έστησαν προς τιμήν 
του είς τήν ποικίλην στοάν εικόνα, ήτις παρίστανε τόν ένδοξον ςρα-

:*
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τηγδν παρορμώντα τούς στρατώνας είς μάχην. Μετά τδ [κατόρ
θωμα τούτο ό Μιλτιάδης μέγα δυνάμενος ήδη έν τή πόλει, έζήτησε 
παρά τών συμπολιτών του 7® πλοία καί άνάλογον ’στράτευμα, 
δπως στράτευση έπί χώραν πλουσίαν, όπόθεν ήθελε φέρει πολλά 
πλούτη εις ’Αθήνας. Παραλαβών δέ τ· στράτευμα επλεύσε κατά 
τής νήσου Πάρου, έπί λόγφ δτι οί Πάριοι ειχον βοηθήσει τούς Πέρ- 
σας, συναποστείλαντες μίαν τριήρη είς Μαραθώνα. Φθάσας είς 
τήν Πάρον απέκλεισε τήν πόλιν και πέμψας κήρυκα έζήτει παρ’ 
αυτών 100 τάλαντα, όπως άρη τήν πολιορκίαν. Οί Πάριοι δμως 
άπέρριψαν τήν πρότασιν ταύτην και ενδυνάμωσαντες τά οχυρώ
ματα τής πόλεώς των άντ&ίχον. Τέλος μετά 26 ήμέρας ό Μιλ
τιάδης ήναγκάσθη ν’ άποπλεύση άπρακτος, πληγωθείς βαρέως είς 
τδν μηρόν κατ’ άλλους μέν έξ έχθρικου βέλους, κατ’ άλλους δέ 
καταπεσών έκ τού τείχους, ένφ διέταττεν έφοδον δπως καί άν 
έχη τδ πράγμα, οί εχθροί του δραξάμενοι τ£ς αποτυχίας ταύτης, 
τδν ένήγαγον είς τδ δικαστήριον έπι προδοσία και έρεθίσαντες 
τδν άστατον δχλον κατώρθωσαν νά καταδικασθή εις θάνατον ό 
άνήρ έκείνος ό μέχρ» χθες και πρώην άποκαλούμενος σωτήρ της 
πατρίδος καί παρά πάντων εύφημούμενος και δοξαζόμενος*  άλλ’ 
αίσχυνόμενοι αυτοί εαυτούς διά τήν καταδίκην ταύτην μετέβαλον 
αυτήν εις χρηματικήν ποινήν 5Ό ταλάντων, τά όποια μή έ$χων 
νά πλήρωσή ό χρηστός Μιλτιάδης, έβλήθη εις τήν φυλακήν, δπου 
και άπέθανε μετ’ δλίγας ημέρας έκ τής πληγής, σαπέντος τού σκέ
λους. Μετά τδν θάνατόν του ό υίδς αυτού Κίμων ύπεχρεώθη νά 
δανεισθή παρά τών-φίλων του τδ ποσδν τούτο, διότι δ δχλος κορυ- 
φώσας τήν αχαριστίαν δέν έστεργε νά παραδώση εις ταφήν τδ 
σώμα τού. άνδρός, ό όποιος πρδ μικρού τδν είχε σώσει έκ τής δου
λείας καί τού ανδραποδισμού ! Και έν τούτοις οί τελευταίοι λόγοι 
τού άποθνήσκοντος Μίλτιάδου πρδς τδν θρηνούντα υιόν του ήσαν νά 
μή μνησικακήση ποτέ κατά τών συμπολιτών του. Πόσον συγκίνεί 
τήν καρδίαν ημών ή άνεξικακία τού -©ιλοπάτριδος τούτου άνδρδς 
και πόσον κινεί εις οίκτον αύτήν'ή πάλι αβουλία και τδ άστατον τής 
αχάριστου αυτού πατρίδος !

Γεωργία.
III.

Μέσα του βελτιόνειν τος γαιας.
Επειδή έν τή φυσική καταστάσει σπανίως αί γεωργήσιμοι γαίαι 

έμπεριέχουσι τά ουσιώδη εκείνα στοιχεία, άνευ τών οποίων αδύ
νατον νά ύπαρξη ευφορία, ανάγκη όπως δώσωμεν είς τάς γαίας 
ταύτας, διά τών καταλληλότερων μέσων, τάς ιδιότητας τάς δυνα- 
μένας ν’ άποκαίαστήσωσιν αύτάς δσον ενεστιν εύφορωτέρας. Τά 
κυριώτερα μέσα πρδς βελτίωσιν τών γαιών εινε αί γεωργικά! εργα
σία»., αί μεταποιήσεις καί ό λιπασμός (τδ κόπρισμα) ,

‘Τπδ τδ γενικόν ονομα γεωργικαί έργασίαι συμπε- 
ριλαμβάνομεν δλας τάς μηχανικές εργασίας, δι’ ών βελτιούται τδ 
χώμα, δηλαδή τήν ύποκίνησιν και διαίρεσιν αυτού, δπως τδ βροχε
ρόν νερδν και ό αήρ έχωσιν έλευθέραν τήν δίοδον είς τάς ρίζας καί 
συνάμα δπως εύκολύνωμεν τήν ενέργειαν τής θερμότητος καί τού 
φωτός. Αί γεωργικαί έργασίαι γίνονται διά τριών Εργαλείων: τού 
λίσγου, τής σκαπάνης καί τού αρότρου. Ως επί τδ πλείστον ό λί- 
σγος χρησιμεύει προς καλλιέργειαν τών κήπων. Π σκαπάνη είνε 
έργαλείον σχήματος τρίγωνοειδούς, τετραγωνοειδούς ή διχαλω
τού, δπερ μεταχειρίζονται οί αμπελουργοί·.ή γεωργοί, οί μή έ- 
χοντες ‘υποζύγια. Τδ άροτρον είνε μηχανή κατά τδ μάλλον ή 
ήττον πολύπλοκος, απαιτεί δέ τήν δύναμίν τών ίππων η βοών, 
καί γίνεται χρήσις αυτού εις τάς μεγάλας καλλιέργειας.

Τά αρχικά μέρη τού αρότρου εινε τδ ύ$(ον, τδ μικρδν ύνίον καί 
τδ αντίον. Τδ ύνίον εινε είδος μεγάλης μαχαίρας έκ σιδήρου, ο
ξεία καί κοπτερά, προσδιωρισμένη ΐνα διασχίζη καθέτως τήν γήν 
καί κόπτη τάς ρίζας καί τά παράσιτα*  τδ ρ,ικρδν ύνίον, επίσης έκ 
σιδήρου, εξακολουθεί τήν έργασίαν, ην τδ μέγα ύνίον ήρχισε, κό- 
πτον τήν γην υποκάτω καί όριζοντίως, οί δέ βώλοι τής γής άπο- 
σπώμενο». έκ τού μικρού ύνίου φέροντα». είς τδ άντίον, οπερ άπο- 
περατουν τήν έργασίαν, επιστρέφει καί εναπόθετε», τούς βώλους

*
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τούτους κατά μέρος, ακολουθούν τά ίχνη, άτινα οφείλει νά δια- 
τηρήση. Τδ άντίον εινε κατεσκευασμένον έκ σκληρού ξύλου επιδε
κτικού μεγίστης στιλπνότητος, δπως γλυστρα ευκόλως επι τών 
αύλάκων τών ύπδ τού αρότρου κατασκευασθέντων.

Τδ σχήμα τών αρότρων διαφέρει κατά τδ είδος τών γαιών, άς- 
περ ταύτα εινε προσδιωρισμένα νά κόπτωσι, διαιρώ σι και αναστρέ- 
φωσιν. ύπάρχουσί τινα έχοντα προόλκαιον μ’ ένα η δύο τροχούς, 
ατινα μεταχειρίζονται κυρίως πρδς καλλιέργειαν τών δυνατών 
γαιών. "Αλλα ουδόλως εχουσι προόλκαιον, και καλούνται άροτρα 
απλά. 'Όπωςγίνη ή έργασία αυτή έπιτυχώς, οφείλει δγεωργδς 
νά έκλέξη την στιγμήν, καθ’ ήν αί γαΐαι νά ώσιν ολίγον ύγραί. 
ίΐ διά τού αρότρου έργασία γίνεται κατά δύο τρόπους: ό μ α λ ω ς, 
δηλ. δταν τδ άροτρον γεμίζη άλληλοδιαδόχως έκαστον αύλακα, 
τδν όποιον χαράττη, και δι ά ν α χ ώ μ α τ ο ς, δταν αυτδ χα- 
ράττιρ αύλακας βαθεΐς, έντδς των οποίων ή γή ύψούται.

Ή παντοδυναμία μίάς τρεάδος.
— 

(Συνέχεια).

12 Και είμεθα άξιοι. Φόνον ποτέ 
έπράξαμεν φίλοι, ημείς ή κακίαν; 
Γλυκύτατε ψύλλε, κορειέ μου χρηστέ, 
κ’ οί τρεις δέν μισούμεν δεινήν αμαρτίαν ;

Αύτδς αν άμέμπτου υπήρχε ζωής 
τδ πρότυπον, κ ήτο ό μόνος τής Γής 
μέ νουν προικισμένος, ήμάςνά φονεύση 
θά έπαυε, φίλε χορείε. Τί συνέβη, 

άν αίματος μίαν ρανίδα ημείς 
ροφήσωμεν ; δίκαιος ούτος άν ήτο, 
μικράν τινα δόσιν τού τόσης τιμής 
ευώδους υγρού σου ροφων, θά ήρκειτο.

1 3 Έλθέ είς άγκάλας έδω φιλικάς !
έλθέ ν’ άσπασθώ τ’ εμπνευσμένο? σου στόμα,
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άπήντησ’ ό θειος κορειός, τάς κακάς 
κατέκρινας πράξεις κ’ ανθρώπων τδ δόγμα.

’Αξίζεις έν δάφνης στεφάνι πολύ, 
αγλάισμα κόσμου, ρητόρων στολή, 
ω χαιρε, Δημόσθενες σύ των κωνώπων, 
έπίφοβ εχθρέ τών εχθρών μας ανθρώπων.

Πλήν βλέπω, κινείται δ φίλος εδώ’ 
και σεις μέν πετάτε, πηδάτε, έγ’ δμως 
ανίκανος ων νά πετώ νά πηδώ, 
σάς φεύγω, μή μ’ εύρη τού άδου δ δρόμος.

1 4 Τούς λόγους ε’ς πράξιν αυτούς μέ γοργδν 
χαρίεντδ βήμα έζήτει νά θέση, 
οπότε δ ψύλλος δ τέως σιγών, 
τδ θάρρος είς φίλον πόθων νάέμπνεύση, 

(διότ’ έκινδύνευεν άλλως πολύ 
νάπάθη ζημίαν φρικτήν, έντελή, 
ζημίαν, ήν ρήτορες πλείστοι σφριγωντες 
παθαίνουν, είς έρημον τόσα βοώντες) 

μ’ εν άλμα του έφθασ αύτδν καί κοατών 
-ήν χειρα τ’ αρχίζει μέ λέξεις σοφίας 
νά πείση τδν φίλον, δεκάδα λεπτών 
νά μείνη πρδς χάριν τοσαύτης φιλίας.

Ιο Μή, φίλε, μαντεύης αδίκως κακά, 
ποσώς μή φοβήσαι τδ κείμενον τέρας*  
γελοίον θά ήτο ημών νά νικά 
τήν τόσην άνδρίαν ό νάνος τής σφαίρας 

μ έν κίνημα μόνον μέ μίαν στροφήν’ 
καί μάθε προσέτι δτ’ όντως τροφήν 
άκίνδυνον ούτος απόψε παρέχει, 
οιότι ύπέρπληρον στόααχον εχει 

και καίουν εντός του φλογώδη ποτά, 
ποτά αλλοιούντα αύτδν και μανίαν 
γεννώντα, οσάκις άπλήστως αυτά 
γευθή, καί πληςώση καλώς τήν κοιλίαν, (ακολουθεί)
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ΊΓδωρ.
Τδ ύδωρ προ παντός άλλου στοιχείου συντελεί είς, την σύμπη- 

ξιν τών φυτών τών ζώων καί αυτών τών ορυκτών. Ο αγοράζω ν 
[χίαν όχάν σαπωνίου ή στυπτηρίας άς ήνε βέβαιος, δτι έν μέν τώ 
ποώτφ περιέχονται τρία τέταρτα δχάδος ύδατας, έν δέ τή δευτέρα 
ήαίσεια. Έάν άγοράσιρ είκοσι δκάδας γεωμήλων, έξ αυτών αί 
δεκαπέντε ε*νε!  ύδωρ. Οταν ο κρεωπώλης φέρ^ πτδς αυτόν πέντε 
δκάδας κρέατος βοείου, τφ πωλει τέσσαρας δκάδας.ύδατος,. Αυτό 
τούτο συμβαίνει και έφ’ όλων τών άλλων φυτικών και ζωικών ου
σιών. ’Εκείνος δστις γράφει τάς. λέξεις ταύτας και έκεϊνος δστις 
τάς άναγινώσκει σύγκεινται κατά μέσον δρΟν εξ 75 τοις 0)θ ύδατος.

‘Ο Βερζέλιος, εΧς τών διασημοτάτων συγχρόνων μας φυσιο
λόγων γεννηθείς έν Σουηδία τώ 4 799, διηγούμενος ταύτα παρα
τηρεί δρθώς δτι δ ζωικός οργανισμός σύγκειται έκ μικρας ποσότητος 
στερεός ύλης, διαλελυμέ/ης εντός μεγάλης ποσότητος ύδατος

Περίεργος άγρα.
χωρικός τις Γάλλος ήθέλησε νά ζωγρήση σκύμνους λύκου. Έ- 

φαντάσθη λοιπόν νά μιμηθή τήν φωνήν, δι’ ής τούς προσκαλουσίν 
αί μητέρες αυτών οσάκις πρόκειται νά τούς θρέψωσι. Φαίνεται δέ 
δτι επέτυχε τοσούτον ή μίμησις, ώσ;ε Βξλυκιδεις, έξελΘόντες τής 
φωλεάς των, ήλθον πρός αυτόν. Και οί μέν τρεις συ^ελήφΘησαν, οί 
δέ^άλλοι τρεις άνεχώρησαν. Ό χωρικός βαλών εντός σάκκου τήν 
Θήραν του άπήλθεν εις τά ίδια. Τήν έπιούσαν, έπιστρέφων άπό 
μέρος τι, δπου ειχεν υπάγει, ήπόρησεν ίδών τήν μητέρα τών τριών 
σκύμνων έξερχομένην άπό τήν οικίαν του. Φαίνεται δτι, δσφραν- 
θεΐσα τήν οδόν, δι’ ής ειχον διαβιβασΘή τά μικρά της, μετέβη εις 
τδ μέρος δπου ήσαν, διά νατά γαλακτοτροφίας. ’Αλλά, τό πλέον 
περίεργον, ειχε συμπαραλάβει μεΘ’ έαυτής καί τά άλλα τρία τέ- ,1 
κνα της, άτινα εύρόντα τούς αδελφούς των, άνεπαύθησαν πλησίον . 
αυτών. Κατ’αυτόν τόν τρόπον δ χωρικός έγεινε κύριος καί τών 
έξ μικρών λύκων.


