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^^ΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟΣ χαΐ τού β'. τεύχους τού ΜΕΝΤΟΡΟΣ, 

θαρραλεώτεροι μεταβαίνομεν ήδη εις τδ Γ .
Έκφράζοντες δέ την ευγνωμοσύνην ημών καί αύθις πρδς τούς 

φιλομούσους αύτοΰ άναγνώστας, έκφράζομεν συνάμα και τήν επι
θυμίαν "να γίνη γνωστδν δτι τδ φύλλον τούτο ίδρύθη ού^ί ώς δρ- 
γανον άποκλειστίκδν τής δημοσιεύσεως τών ιδεών τοΰ μέν ή τοΰ δέ, 
άλλ’ ΐνα χρησιμεύω ώς σάλπιγξ άνήκουσα παντί φιλογενεϊ καί 
παντί λογίω βουλομένφ νά μετοχετεύση τοΐς όμογενέσι γνώσεις 
είτε θεωρητικάς είτε πρακτικάς, άπδ τής έκμαθήσεως τών οποίων 
βλέπει δτι δύναται νά προκύψη ωφέλεια είτε μερική είτε γενική.

Περιεχόμενα τοΰ περατωθέντους Β . τεύχους εΐσι τά άκόλουθα" 
1 δ Μέντωρ, δ Τρωικός πόλεμος καί ό Όδυσσεΰς (μετ’ εικονογραφί
ας).—2’Απείθεια καί ματαιοφροσύνη (διηγήμ. συνέχεια και τέλος 
μετ’ εικονογραφίας)— 3 συμβουλαι μητρδς πρδς θυγατέρα μέλ- 
λουσαν νά νυμφευθή—4 tv σχόλιον—5 δημοπρασία γυναικών— 
6 δ ματαιόφρων Ξέρξης (μετ’εικονογραφίας)— 7 ποίημα, ή παν
τοδυναμία μιας τρ·.άδος(σελ.90, 11 Ικαί 142)—8 θαϋμα έπιμο- 
νής και ένεργητικότητος—9 πόσον όμιλεϊ εις άνθρωπος—I 0 χάρ
του κατανάλωσις—1Ί ή δύναμις τών μυόνων-— 12 θέατρον—I 3 
παράπονον λίαν παράξενου—1 4 συμβουλαι πρδς τούς νέους (έκ τοΰ 
Άγγλ. σελ. 97 καν 1 29)—15 τδ εκ τής πίστεως κέρδος — I 6 
νόμοίς πείθου (μετ’ ε’.κονογρ.)—Ί 7 δ μικρός βοσκός (’εκ τοΰ Γαλλ.) 
—18 γεωργία (σελ. 108, 126 καί 141)—1 9 ποιημάτια (σελ. 
78, 110, κανί 12) —20 ή σημερινή κατάστασίς—2 I τδ εσω
τερικόν σκότος— 22 οί περιφημότεροι νομοθέται (μετά δύο εί- 
κονογρ.)—23 φρικτδν κακούργημα—24 κάτω οι τίτλοι, κάτω ό 
μεσαιωνισμός—25 κτηνοτροφικά—26 θαυμάσιον σπήλαιον—27 
περιήγησις εις ’Ιάβαν — 28 περί συνεταιρισμού —29 Μιλτιάδης 
(μετ’εΐκονογραφ)—30 "Ύδωρ—31 περίεργος άγρα.

Ευρίσκεται έν τοΐς βιβλιοπωλείοις τών κ. κ. 1. Μάγνητος καί Ν. 
Δαμιανού καί τιμάταιγρ. 5.

Συνδρομή έβδ. 1 γρ. πληρωτέα μετά τήν παραλαβήντοΰ φύλλου.
Αί πρδς καταχώρισιν πραγματείαν άποστέλλονται πρδς τήν Δι- 

εύΟυνσιν, δδ. Ρόδων, άριθ. 58.
Ο προμηθεύων δέκα συνδρομητάς λαμβάνει τδ φίιλλον δωρεάν 

καί ιδιαιτέρως πίνακα ώραίων εικονογραφιών.
Σαύρντ) τή 6 Νοεμβρίου I 8 6 9.

(Q^glO ΜΕΝΤΩΡ^§)

« Καί οι πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ύμών, άλλ' εκ
τρέφετε αυτά έν π α ι δ ε ί α καί ν ο υ θε σία Κ υ ρ ί ο υ.» 

(Έφεσ. ς'. 4).

Ας$ςί>ΝΑ πάσαν στιγμήν, οπού αν στραφώμεν, 'άκούομεν πλεί- 

στους γονείς φωνάζοντας «τί νά κάμωμεν μέ αυτά τά παιδία ! 
Είνε .οσον κακα και παρήκοα ! Μάς εκβάλλουν τήν ψυχήν μας 
■ά αναθεματισμένα !» ’Επίσης άκούομεν τούς διδασκάλους παρα-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α . Τεΰχ. γ.) 10.
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πονουμένους άδιαχόπως κατά τού δύστροπου χαρακτήρος και 
αδιαφορίας καί ψυχρότητος τών μαθητών των πρδς την μαθησιν. 
Πολλάκις μάλιστα πολλοί διδάσκαλοι, αναγκαζόμενοι έκ τού κα
θήκοντος των νάέπιπλήξωσιυ αυτούς ένεκα τής κακής διαγωγής καί 
τής πρδς τά μαθήματα αμελεί ας των, υβρίζονται καί κατηγορούνται 
ώς βάρβαροι καί αγροίκοι ούχι μόνον παρά τών Ιδίων των μαθη
τών αλλά και παρά τών ίδιων εκείνων γονέων, τών παραπονουμε- 
νων κατά τής κακής διαγωγής των τέκνων των. Οί τεχνίται οι δε
χόμενοι παιδία δπως τά διδάξωσι τήν τέχνην των έκφερουσι τα 
αυτά παράπονα. Οί διά τών διαφόρων οδών τής πόλεως διερχο- 
μενοι πολλάκις αναγκάζονται ν’ άναθεματίζωσι καί γονείς και 
παιδία ένεκα τής άδιαντροπίας καί κακής διαγωγής τών παιζον- 
των έν αυταίς παιδίων. Πολλοί έξήλθου τών οδών με κατεσπι- 
λωμένους πίλους, ή μέ άλλο τί πάθημα, προελθδν εκ τών οσίων 
ένείνων γόνων, έξ ών περιμένομεν νά ίδωμεν μίαν ημέραν ενάρε
τους πολίτας. Τέλος πάντων γενικδν παράπονου ακούεται κατα της 
ύπαρχούσης ήδη διαφθοράς τών ηθών των παιδίων. Και τούτο ου- 
δείς δύναται ν’ άρνηθή, διότι καθ’ έκάστην ίδίοις οφθαλμοΐςβλέ
πει τά έργα αύτών. ’Αλλά τις ή αίτια τού κακού τούτου; Τι γέννα 
την πρδς τούς γονείς παρακοήν, τήν πρδς τά γράμματα αποστροφήν, 
τήν έν γένει αυτών δυστροπίαν πρδς παν δ,τι καλδν και ωφέλιμον 
αύτοΐς ; Τί αποστερεί τήν καρδίαν αύτών τού προς τους γονείς 
διδασκάλους καί γέροντας σεβασμού ; Τί επιφέρει τήν προς τα καλα 
καί πρδς παν γενναίου αίσθημα ψυχρότητα καί αδιαφορίαν αυτών, 
Τί επί τέλους κάμνει αύτά νεκρά ούτως είπείν πρδς τα θρησκευτικά 
εκείνα αισθήματα, τά όποια καθιστάνουσι τδν άνθρωπον έναρετον 
πολίτην καί κληρονόμον τού ούρανού; ‘0 κακή ανατροφή, ην λαμ- 
βάνουσι παρά τών γονέων των. Ούτοι, ών πλείστον μέρος αγνοούσι 
διατί έδημιουργηθησαν επί τής γής, καί επομένως τον σκοπδν τού 
γάμου, άμελούσι παντελώς τήν καλήν ανατροφήν,ηνως φιλόστοργοι 
γονείς, καί ώςκαλοί ονομαζόμενοιχρίς-ιανοί όφείλουσι νά δίδωσι πρδς 
τά τέκνα των. Ούτοι δυστυχώς αγνοούσι καί τδν τρόπον, καθ 8ν 
πρέπει νά εκτρέφωσιν αύτά. Νομίζουσιν οτι η τρυφεροτης τού φίλτρου 

; τών γεννητόρων δέον νά συνίσταται εις τδ ένδύειν καί ύποδενειν

αυτα κομψώς, εις τδ άφίνειν αύτά ελεύθερα νά παίζωσιν δσον θέ- 
λωσι, και εις το τρέφειν αύτά πολύ συχνά. Τούτο παρ’ αύτοίς 
νομίζεται το τελειότερου είδος τής καλής άυατροφής’ τήν δέ όν
τως ανατροφήν τήν συνισταμένην εις τδ διδάξαι αύτά τήν τ έ γ ν ην 
του οιου, ήτοι πως πρέπει νά συζωσι καί συμπολιτεύωνται μετά 
των ομοιων των καί νά ήνε ενάρετα καί εύτυχή, παντάπασιυ άμε
λούσι. Τουτου ενεκα ένομίσαμεν σκόπιμου καί λυσιτελές νάγρά- 
ψωμεν πρδς τούς γονείς παραινετικούς τινας λόγους έξαγομένους 
εκ τού προκειμενου ρητού τού αποστόλου Παύλου.

Και πρώτον τις έξετασωμεν πως πρέπει οί γονείς νά φέρωνται 
πρδς τα τέκνα, ΐνα μή παροργίζωσιν αύτά, ήτοι ίνα μή καθιστά- 
νωσιν αυτα όύστροπα καί επομένως έπιρρεπή πρδς τδ κακόν.

Οι γονείς οί έπιθυμούντες νά ίδωσιν άγαθάς ημέρας διά τής χρη
στότητας καί έναρέτου ζωής των τέκνων των οφείλουσι νά φέρωνται 
προς αυτά έξάρχής τού βίου ώς προς όντα λογικά, συνετά, καί 
ηθικά, και οχι ώς πρδς άλογα όντα*  διότι τά παιδία, ώς λογικά 
πλασματα, εκ νηπιακής ηλικίας έχουσιν ιδέαν τινά τοϋ τί έστι κα
λδν και τί κακόν, τί δίκαιον καί άδικον έν τή πρδς αύτά διαγωγή 
των γονέων των καί παρατηρούσι τήν καλήν ή κακήν διάθεσιν αυ
τών η εύχαρίστως ή δυσαρέστως, όπως ένεργείται πρδς αύτά- Έάν 
οι γονείς τιμωρωσι τά τέκνα των, διότι αύτοί εύρίσκονται εις δύσκο
λους περιστάσεις, ή διότι εινε ώργισμένοι άπδ άλλην αιτίαν, τά τέ
κνα εννοούσι το άτοπου τούτου καί εύθύς αισθάνονται οτι άδικούν- 
ται*  εκ τουτου δ ενίοτε παροργίζονται, όπόθεν πηγάζει ή δυσ
τροπία τού χαρακτήρος των*  οί δέ γονείς ούτω γίνονται πταίσται, 
και παραβαινουσι τήν παραγγελίαν τού Κυρίου « καί οί πατέρες 
μή παροργίζετε τά τέκνα υμών.

Οι γονείς λοιπδν πρέπει νά προσέχωσιν ίνα μή παροργίζωσι 
τα τέκνα των, τιμωρούντες αύτά ούχι διότι πρδς αύτούς έσφαλον, 
αλλα διότι συνέβη νά ήνε ώργισμένοι κατ’ άλλων, πρδς τούς ο
ποίους δέν τολμωσιν η ίσως δέν θέλουσι νά δείξωσι τήν δυσαρέσκειάν 
των. Τα παιδία βλέποντα καί αισθανόμενα τήν άδικίαν τοιαύτης τι
μωρίας χάνουσι βαθμηδόν τδ πρδς τούς γονείς αύτων σέβας, ίσως 
και τήν πρδς αύτούς άγάπην. Όφείλουσι νά προσέχωσι νά μή τά



— 150 —

παροργίζωπ, δίδοντες πρός αυτά αλόγους προσταγάς, και έπιβάλ- 
λοντες εις αυτά υπέρογκους κόπους είτε έν καιρφ εργασίας,είτε με
λέτης, ή έν καιρφ μή δέοντι, διότι διάτοιούτου κόπου άπαυδφ |καί τό 
σώμα χαί τό πνεύμα, καί ενεκα τούτου άποβάλλουσι τήν προθυμίαν 
αυτών καί πάσαν επιθυμίαν ν’ άρέσωσιν ε’ς τούς γονείς. Δέον νά 
μή τιμωρωσι τά τέκνα των μετά πολλής αυστηρότητας ενεκα α
κουσίου περιστατικού ή λάθους, είς ο καί αύτοί οί ίδιοι ενδέχεται 
νά ύποπέσωσι, μήτε νά γογγίζωσι συχνά και έπιπλήττωσιν 
αυτά διά μικρά ή φανταστά σφάλματα. ‘Η τοιαύτη πρός αυτά 
διαγωγή τά κάμνει νά αίσθάνωνται δτι αδικούνται, και’ τά απο- 
καθιστά εύερέθιστα και βαθμηδόν κάμνει αυτά νά χάσωσι τήν δ- 
ρεξιν τού νά άρέσωσιν εις τούς γονείς των. Τοιούτον κακόν απο
τέλεσμα τής κακής ταύτης διαγωγής παρατηρούμεν πολλάκις κα^ 
είς τά άλογα ζωα. Εάν βιάζωμεν ή τύπτωμεν συνεχώς βούν ή 
όνον ή ίππον, καταντά επιτέλους αδιάφορος, και χάνει τήν προ
θυμίαν αύτού και δεν επιταχύνει τό βάδισμα ενεκα των κτυπημά
των. II πραότης, ή ήμερότης, ή δικαιοσύνη, ή αγάπη, συνο- 
δευόμεναι υπό σταθερότητος και τής προσηκούσης τιμωρίας ενεκα 
εκουσίων σφαλμάτων, σπανίως παροργίζούσι τά τέκνα. Τό εναντίον 
μάλιστα συμβαίνει*  αύτά έτι μάλλον άγαπωσι τούς γονείς, παι- 
δευόμενα ύπ’ αυτών πρεπόντως καί καθ’ 8ν τρόπον παρήγγειλεν ό | 
Κύριος, Οθεν ή τιμωρία δέον νά γίνεται έν καιρφ δικαίας αφορ
μής, και ώς αρμόζει είς λογικάδντα (διότι, εάν ήνε υπερβολική, γεν
νά έν τή καρδία τών τέκνων αποστροφήν καί μίσος πρός τούς γονείς) 
καί ένταύτφ μέ τήν διδασκαλίαν δτι ή είς αυτά έπιβαλλομένη τιμω
ρία οσάκις παραβαίνουσί τινα διάταξιν ή νόμον των γονέων είνε σύμ
φωνος πρός τάς υγιείς άρχάς τής οικιακής κυβερνήσεως καί πρός τόν 
θειον νόμον.

Καθήκον απαραίτητον των γονέων είνε νά προσπαθώσι νά έντυ- 
πόνωσιν είς τάς καρδίας των τέκνων των δτι ό Θεός είνε ύπεράνω 
πάντων, ήτοι Κύριος κυρίων καί Βασιλεύς βασιλέων*  δτι θέλει τι
μωρήσει τούς γονείς, εάν άμελωσι νά διδάσκωσι τά τέκνα των, έάν 
συγχωρώσι νά έχωσι τήν ιδίαν των θέλησιν και άκολουθωσιν αχαλί
νωτα τάς ιδίας των κλίσεις καί επιθυμίας. Καί διά νά έννοήσωσι κα-

% ■■ ---------- - —-------------------- ■ ■ ~
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ΑΘΗΝΑ.
Έργον του Φειδίου.

*
λ ως ταύτα, πρέπει ν’ άνατρέφωσιν αυτά έν παι^είφ και νουθεσίφ Κυ
ρίου. Τούτο εινε τδ σπουδαιότερον καί αναγκαιότερου καθήκον των 
γονέων διότι διά τοιαύτης διδασκαλίας καθιστάνουσιν αυτά ενάρετα, 
και εύδαίμονα: «Παίδευε υιόν σου’ ούτως γάρ έσται εύελπις. » «’Α
κούε, υιέ, παιδείαν πατρός σου, ϊνα σοφός γένη επ’ έσχάτων σου. » 
« Ούτε ευφραίνεται πατήρ ένυίφ άπαιδεύτφ.» «Γιος σοφός ευφραί
νει πατέρα*  υίδς δέ άφρων μηκτυρίζει μητέρα αυτού. » «Γιε, έάν σο
φός γένη σεαυτω, σοφός έση και τώ πλησίον’ έάν δέ κακός άποβής, 
μόνος 8ν τλήσεις κακά. » « Γιος πεπαιδευμένος σοφός εσται, τδ δέ ά- 
φρονι διακόνφ χρήσεται’ διεσώθη απδ καύματος υιός νοήμων, ανε- 
μόφθορος δέ γίνεται άμητφ υιός παράνομος. » «Γίέ, τιμά τον Κύριον, 
και ίσχύσεις*  πλήν δέ αυτού μή φοβού άλλον.» (Παροιμ. Σολομ.).

(1) *1δε σελ. 6

Δεύτερον άς έξετάσωμεν πως πρέπει νά έκτρέφωσιν αύτά έν παι
δεία και νουθεσία Κυρίου. • · ι

(Άζολουθ;

Άθηνά.

Ειρήνη. Mol είχες είπεϊ προηγουμένως (I), ’Ιωάννη, δτι οί πρό
γονοι ημών π. X. ήσαν είδωλολάτραι, δτι εϊχον πολλούς θεούς και 
θεάς, δτι ό μέγιστος πάντων τών θεών ήτον ό Ζεύς και δτι θυγάτηρ 
αυτού ύπήρξεν ή Αθηνά. ή οποία υπό τήν μορφήν τού Μέντορος 
ώδήγησε τδν νέον Τηλέμαχον είς τδ ταξείδιον, δπερ έπεχείρησε 
πρδς άναζήτησιν τού πατρός του Όδυσσέως. *11 8η θά σέ παρακα- 
λέσω, άν έχης καιρόν, νάμοι διηγηθής τδν μύθον τής θεάς ταύτης.

Ίωάν. Ευχαρίστως, Ειρήνη, και χαίρω πολύ διά τήν φιλομά- 
θειάν σου*  λοιπόν άκουσον. 1Η Άθηνά μυθολογείται δτι έγεννήθη 
άπδ τήν κεφαλήν τού πατρός της Διός.

Ειρ. Τί εινε αυτά, ’Ιωάννη ; αστειεύεσαι βέβαια.
Ίωάν. Διόλου δέν αστειεύομαι, άλλ’ ιδού πώς συνέβη τδ 

πράγμα. Ο Ζεύς πριν νυμφευθή τήν 'Ήραν είχε λάβει σύζυγον 
τήν Μήτιν, θυγατέρα τού Ωκεανού.

Ειρ. Και πώς ; ό Ωκεανός δύναταί ποτέ νά έχη θυγατέρα ;
Ίωάν. Οί πρόγονοι ήμών διά τής ζωηράς αυτών φαντασίας’εϊ-

*
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yov θεοποιήσει ούχί (jlovov τδν Ουρανόν καί την Γην, τον Ηλιον 
καί την Σελήνην αλλά καί τάς θαλάσσας και τδν ’Ωκεανόν, περί τού 
όποιου έλεγον δτι ήτον υιός, του Ουρανού καί της Γής και τον εζωγρα 
φουν γέροντα μέ μικρά κέρατα έπί τής κεφαλής. μέ ράβδον εις την 
χεϊρα καί καθήμενον έφ’ άμάξης, συρομένης ύπδ θαλασσίων ζώων.

Είρ. Και ποια υπήρξαν τά τέκνα τού Διδς καί τής Μήτιος;
’Ιωάν. Η Μήτις δέν έπρόφθασε νά γίνη μήτηρ, διότι ο Ζευς, φοβού
μενος την έκπλήρωσιν παλαιού τίνος χρησμού (προφητείας), κατέ- 
πιεν αυτήν, ένώ ήτον έγκυος*

Ειρήνη. ’Ώ τήν ταλαίπωρου Μήτιν ! [Ιλήν οποίος λοιπόν ητον 
αυτός ό χοησμός, ό όποιος ύπεχρεωσε τδν Δια να φανη τόσον σκλη 

ρδς πρδς τήν κόρην τού ΟΧεανού·;
’Ιωάν. Ο χρησμός ήτον δτι τδ γεννηθησόμενον εμελλε ν αρ- 

πάση τήν βασιλείαν παρά τού Διδς, καθώς καί αύτδς τήν εΐχεν άρ- 
πάσει παρά τού πατρός του Κρόνου, τδν όποιον αφού έξεθρόνισεν έδι
ωξε μάλιστα δλως. διόλου άπδ τον ουρανόν.

Ειρήν. Καί τί άπέγεινεν άραγε ή Μήτις και τδ έν τή κοιλία αυ

τή; έμβρυο ν;
Ίωάν. Περί τής Μήτιος μέν ούδέν μανθάνομεν πλέον εκ τής μυ

θολογίας*  άλλά τδ έμβρυον, άφού έπλησίασεν ό καιρός τού τοκετού, 
έζήτησε νά έξέλθη έκ τής φυλακής του, καί ό Ζευς ήσθάνθη τόσον 
δριμεΐς πόνους είς τήν κεφαλήν, ώστε διέταξε τδν υιόν του Ηφαι
στον νάσχίση αυτήν διά πελέκεως, καί ευθύ; έξεπήδησεν ή Άθηνά, 
νεάνιςσωστή, ώπλισμένη καί χορεύουσα τδν πυρρίχιον χορόν.

Ειρήνη. Σέ βεβαιώ, Ιωάννη, γελοιωδέστερουπράγμα δέν έμπο- 
ρεΐ νά γείνη άπό τήν έκ τής κεφαλής τού Διδς γέννησιν τής Α

θήνας .
’Ιωάν. Έχεις δίκαιον, Ειρήνη*  άλλ’ έάν θεωρήσωμεν τον μύθον 

τούτον ύπδ τήν άλληγορικήν αυτού οψιν, τότε ουχί μονον 
δέν μάς φαίνεται γελοίος, άλλά και λίαν σπουδαίος.

Ειρήνη. Δέν εννοώ, τί θά είπή άλληγορική δψις.
Ίωάν. Ά λλ ηγ ορ ική δψ ις ή άλληγ ο ρία καλείται ή 

έντδς πολλών άρχαίων μύθων ύποκρυπτομένη μυστική έννοια*  π. 
χ. είς τδν μύθον τού Όρφέως, ό όποιος διά τής μελωδίας του έθελγε 

λίθους καί δένδρα, έμφαίνεται άλληγορικώς ή μεγάλη δύναμις τής 
μουσικής.
Ειρ. Άςίδωμεν λοιπόν τί; ή άλληγορία τού μύθου τής Αθήνας, 
ίωαν. Ό Ζευς ηθικώς άλληγορείται είς τδν νούν, λαμβάνει δέ 

γυναίκα τήν Μήτιν, τουτέστι τήν βουλήν και τήν σκέψιν, έκ τή; ό
ποια; γέννα την Άθηνάν, όηλ. την φρονησίν*  ώστε ή Άθηνά έγεν- 
νηθη έκ τής κεφαλή; τού Διος, διότι ή φρόνησί; εινε τέκνου τού 
νοος καί τής σκέψεως, τά όποια έδρεύουσιν έντξ κεφαλή. Έγευ- 
νήθη δέ προσέτι ένοπλος καί διίμ·ιυε πάντοτε παοθίνος, διότι ή 
φρόνησίς έν παντί καιρώ εινε ώπλισμένη καθαρά καί άνωτέρα τών 
παθών τού σώιαατος.

Ειρ. Μόνον υπό τών Ελλήνων έλατοεύετο ή θεά αύτη ;
Ίωάν. [1 Αθηνά έλατοεύετο μετά μεγίστου ενθουσιασμού καί 

υπό τών Ρωμαίων, ύφ’ ών εκαλείτο Minerva. Ο! 'Έλληνες έπωνό- 
μαζον αυτήν Παλλάδα διότι έςήλθεν έκ τής κεφαλής τού Διδς 
πάλλουσα τό δόρυ, καί Γ λ α υ κ ώ π ι ς ώς έχουσαν γλαυκούς τούς 
οφθαλμούς. Είς δέ τήν Σπάρτην έπωνομάζετο Χαλκίοικος άπό 
τόν έκ χαλκού κατεσκευασμένον ναόν αύτ?,ς, είς του όποιον υπήρχε 
και αγαλμα χάλκι%ον τής αυτή; θεάς. Εις οίκημά τι τού ναού τού
του είχε καταφύγει Παυσανίας ό στρατηγός τών Σπαρτιατών, δτε 
κατεοιωκετο ως προδότης τής Ελλάδος’ οί δέ συμπολίταί του άφαι· 
ρεσαντες την στέγην τού οικήματος καί άποτειχίσαντες τάς θύρα; 
αφησαν αυτόν ν’ άποθάνη εκ τής πείνης. Είς τδν αύτδν ναόν κατέ- 

φυγεν ικέτης καί ό βασιλεύς τής Σπάρτης Λεωνίδας (244 π. X.), 
οπού η θυγάτηρ του ΧειλωΆς, σύζυγος τού Κλεομβρότου, τδν συνώ 
δευσεν έγκαταλιπούσα τδν σύζυγόν της, δστις εΐχεν ήδη έκλεχθή 
βασιλεύς αντί τού πενθερού του, προτιμήσασα μάλλον νά συνίκε- 
τευση μετά τού πατρός της παρά νά άπολαμβάνη βασιλικάς τιμάς 
πλησίον τού συζύγου της.

Ειρ, Εκτός τού έν Σπάρτη χάλκινου ναού ύπήρχον καί αλλα
χού τής Ελλάδος ναοί αύτής;

Ιωάν. Πλείστοι όσοι καί μάλιστα έν τή ’Αττική, οπού καί ή πόλις 
Αθή ν α ι ελαβεν απ’ αυτής τδ όνομα. Άνηγέρθη δέ μετά ταύτα 

δι επιστασίας τού Περικλέους επ', τής άκροπόλεως ποδς τήν τιμήν
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αυτής ό λαμπρός και μεγαλοπρεπής Παρθένων, έντδς του όποίου 
υπήρχε καί τδ χρυσελεφάντινου άγαλμά της, εργον άμίμητον του 
περίφημου τεχνίτου Φειδίου, είκοσι πήχεων τδ ύψος. Κατ’ έτος δέ 
τήκ’. τού θαργηλιώνος (Μαιου) μηυδς έπανηγύριζον οί ’Αθηναίο», 
εορτήν Άθήναια καλουμένην, κατά πενταετίαν δέ τάΠανα- 
θή να ια τήν λαμπροτέραν τών έορτών των, καθ’ ην περιεφέρετο 
είςλιτανείαν ο ίερδς αυτής πέπλος.

Ειρ. Είπέ μοι άν θέλης καί πώς έζωγραφείτο ;
Ιωάν, έζωγραφείτο μετά θώρακος, έν τφμέσφ τού οποίου παρι- 

στάνετο καί ή κεφαλή τής Μεδούσης, της οποίας τάς τρίχας μετε- 
μόρφωσεν είς δφεις, πλησίον δέ αυτής ειχεν άλέκτορα, ή ώς έπίτδ 
πολύ γλαύκα, ήτις συμβολικώς ύπαινίττεται τάς νυκτερικάς τήςφρο- 
νήσεως έφευρετικάς σκέψεις.

Ειρήνη. Σέ ευχαριστώ πολύ, ’Ιωάννη, διά τήν ώραίαν διήγησίν 
σου περί τής ’ Αθήνας, ήτις πραγματικώς μέ κατέθελξε, και θάσέ πα- 
ρακαλέσω, οσάκις ευαρεστείσαι, νά μοι διηγήσαι τούς τερπνότερους 
περί τών θεών μύθους των παλαιών ’Ελλήνων.

’Ιωάν. Τδ κατ’ έμέ πάντοτε θά μέ εύρης πρόθυμον, Ειρήνη, νά ι
κανοποιώ τήν φιλομάθειάν σου.

Φυσική θεογνωσία

ήτοι ’Ερρίκος δ έξ. Έϊχενφελσης’

Α ‘Η έπιτήρησις τών παιδιών εργον εστιν αγγελικόν.

Περί τάς άρχάς τής τελευταίας έκατονταετηρίδος κατφκουν έ/ 
τινι πολυτελεστάτφ παλατίφ πλησίον μενάλου τίνος δάσους ό 
κόμης Φριοερίκος και ή σύζυγος αυτού κόμησσα Άδελαις έξ’ Εϊ- 
χενφέλσης (πόλεως τής Πρωσσίας)’ ειχον δέ Sv μόνον τέκνου 
τδν ’Ερρίκον, νήπιου ωραιότατου, τδν όποιον ήγάπων καθ’ υ
περβολήν. ’Αλλά, πριν ή δυνηθή τδ παιδίον νά προφέοη τήν λέ- 
ξιν π α τ ή ρ, ό εύγενής κόμης ήναγκάσθη νά ύπάγη είς πόλεαον’ 
ή δέ ευσεβής κόμησσα έμείνεν έν τφ παλατίφ, μόνην έχουσα πα
ρηγοριάν και μόνην εύχα ρίστησιν τδν φίλτατον αυτής μικρόν Ερ-
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ρϊκον. Άφιερώσασα δέ δλην αύτής τήν ευκαιρίαν είς τήν έπιτήρη- 
σιν και ανατροφήν τού τέκνου αύτής μετά πόθου πολλού περιέμενε 
τήν ευτυχή στιγμήν, καθ’ ην φέρουσα εις τάς άγκάλαςτδν φίλτα
τον υίδν έμελλε νά τρέξη πρδς υποδοχήν τού αγαπητού αύτής συ
ζύγου .

Εσπέραν τινά ή μέν κόμησσα έκάθητο έν τφ δωματίφ έχουσα 
έπι τών γονάτων τδν μικρόν ’Ερρίκον, ή δέ Μαργαρίτα, ή τροφός 
τού παιδιού, ΐστατο πλησίον αύτής δεικνύουσα πρδς τδ παιδίον ω
ραία άνθη, τά όποια μόλις είχε συνάξει, καί τό παιδίον γελών 
έξετεινετήν μικράν αύτού χεϊρα προς τά άνθη, ή δέ μήτηρ περι
χαρής έβλεπε τού παιδιού τήν ευθυμίαν. ‘Αλλ’ αίφνης είσελθών 
εις τών υπηρετών, τών συνοδευσάντών τον κόμητα είς τήν έκς-ρα- 
τείαν, άνήγγειλεν οτι ό κόμης βαρέως πληγωθείς, έπεθύμει νά ίδτ} 
τήν κόμησσαν πριν άποθ&νη. Η κόμησσα εις τήν θλιβεοάν ταύτην 
αγγελίαν έμεινε σχεδόν αναίσθητος μόλις δυναμένη νά κρατή είς 
τάς τρεμούσας χείράς της τδ παιδίον ό υπηρέτης ίδών τήν ταρα
χήν αύτής, έμετρίασε μέν τάς φράσεις αύτού, δέν έδύνατο δμως ν’ 
άποκρύψη ότι ή κόμησσα ώφειλε νά σπεύση οδοιπορούσα ημέραν 
καί νύκτα, δπως προφθάση τον σύζυγον αύτής ζώντα. Άπεφάσισε

J ■ )οιπδν ν’ άναχωρήση άνευ αναβολής*  και διά θερμών δακρύων κα- 
ταβρέχουσα τδ παιδίον άνέκραξεν’ « Αγαπητέ μου ’Ερρίκε, σύ δέν 
» έννοείς διατίή μήτηρ σου θρηνεί ! δυστυχές παιδίον, κινδυνεύεις 
» νά στερηθής τον πατέρα σου, πριν έτι γνωρίσης αυτόν ! πόσον 
μοί εινε οδυνηρόν δτι δέν δύναμαι νά σέ παραλάβω είς τήν μακράν 
» καί έπίπονον ταύτην οδοιπορίαν I »

« Ω Μαργαρίτα, εΐπεν έπειτα, στραφείσα πρδς τήν τροφόν, είς 
λ' χείρας σου εμπιστεύομαι τδ πολυτιμότερον τών πραγμάτων δσα 
» καταλείπω ένταύθα’ έπιτήρει τδ παιδίον μετά πολλής προσοχής’ 
» μή έγκαταλείπης αύτδ ποτέ μόνον μηδέ μίαν στιγμήν, μηδ’ ο
υ ταν ακόμη κο’μάται’ περιποιού αύτδ μετά πολλής προσοχής, ώς 
» εί εγώ ήμην παρούσα· φέρε αύτδ κατά πάσαν καλήν ήμέραν, και 
» έξαιρέτως τήν πρωίαν, εις τδν κήπον, δπως άναπνέη καθαρόν 
» αέρα αοε πρδς αύτδ μικρά τι να $σματα, όμίλει πρδς αυτό’ δεί- 
» κνυέ τφ συχνά άνθη και άλλα ώραία πράγματα’ πρόσεχε μή

#=—■ -- .. -■ - -- ------------------------------ ------- - - ·. ■■ ■■ . —*
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» κράτη ποτέ εί; γ-ϊρχς τδ παιδιού επικίνδυνόν τι πράγμα, οι ού 
>> ενδέχεται νά πληγωθη, ή δπερ ενδέχεται νά καταπιη*  μή 
» προξενήση; είς αύτδ θυμδυ ή δυσαρέσκειαν έν τή νηπιακή αυτού 
» άδυναμίφ. ‘Γποσχέθητί μοι οτι, δέν θά άμελήσης τά; τελευ- 
» ταία; ταύτα; παοαγγελίας μου, οπω; διαμένω τουλάχιστον κατα 
» τούτο ήσυχος. ’Ανυπομονώ; Οά μετρώ τάς στιγμάς έως ου επι- 
» στρέψω και τότε, έάν άποδώσης τδ πα.δ.ον εις τάς αγκαλας μου 
» εύθυμον και ευτυχές, έ |'ώ γνωρίζω πώς θά σέ ανταμείψω »

*11 Μαργαρίτα ύπεσχέθη τά πάντα*  ή δέκόμησσα, καταφιλη- 

σασα τδ παιδίον, ηύλόγησεν αυτό, και έπι πολύ εκράτησεν έστραμ- 
μ’ενας πρδς τον ουρανόν τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμού; αυτής, 
θερμώς ίκετεύουσα τδν θεόν υπέρ τού παιδιού’ επειτα δε παραι- 
τούσα αύσδ είς τάς άγκάλας τής Μαργαρίτας, άνεβη εις την αμα- 
ξαν, προπεμπομένη ύπδ τών θρηνούντων υπηρετών, και απήλθε 
πρδς τδ στρατόπεδον, τής νυκτδ: εγγυζούσης, και άμα ραγδαίας 
βροχής καταπιπτούσης. (ακολουθεί)

Τά έκ του συνεταφ'.σμ.οϋ καλά.
(Συνέχεια σε λ. 1 35).

Δεύτεοον μέ 80 λίρας, τά; οποία; ό καθείς σας έχει, πόσον 
πράγμα θά άγοράση ένας τεχνίτης ’, διότι βέβαια απδ αύτάς 
θά έχη τουλάχιστον 10 λ. είς βερεσέδια αν έχη και 20 
είς πράγμα δουλευμένον, τού μένουν μόνον 50 λ. λοιπόν 

μέ 50 λ. πόσον ύλικδν Οά άγοράση ; ενώ μέ 500 λ., νο
μίζω, δταν μάλιστα ήνε τοις μετρητούς, καί καλλίτερου πράγμα 
καί ευθυνότερον θά αγοράζετε. — Βέβαια. — Και δταν δώσετε εγ- 
γύησιν ό ένας διά τδν άλλον, ξεύρετε πώς ειμπορήτε νά εχετε πι- 
στωσιν άλλας 500 λ.; — Χωρίς άλλο. — Νομίζω λοιπδν πώς 
αυτή δέν εινε μικρά ωφέλεια.—Άκου; έκει !—Τρίτον. ’Επειδή θά 
αγοράζετε τοις μετρητοί;, και εύθηνοτερά θά ειμπορήτε νά πωλήτε 
καί καλλίτερου πράγμα θά δουλεύετε*  οί άγορασταί λοιπδν θά 
προτιμούν τδ κατάστημά σας απδ κάθε άλλο. Τέταρτον θά χασο
μερά ένας μόνον διά νά πωλή καί δχι δέκα’ τδ ίδιο καί διά την

*------------------------------------------ —-------------- ZZZZZL Τ~ΞΞ~ - - #

συναςίν καί διά τδ κουμέρκι, δταν θά στέλλετε πράγμα έξω, ή δ
ταν σάς έρχεται πράγμα απ’ έςω*  καί ήξεύρετε οτι τδ νά χάνη ένας 

τεχνίτης καιρόν εινε ’σάν νά χάνη μετρητά χρήματα. Πέμπτη ω
φέλεια πολύ σημαντική, τήν οποίαν θά έχετε δταν συντροφίάσετε 
καί τήν οποίαν παρακαλώ νά προσέξετε διά νά τήν έννοήσητε, εινε 
η ακόλουθος. —Λέγε, νά σέ χαρίνη ό Θεός τά παιδιά σου, καί 
θά προσέξωμεν. — Οταν συντροφίάσετε δέκα τεχνιται, θά έχετε 
καθένας καί απδ ένα ή δύο μαθητάς' λοιπδν συνάζεσθε 25—30 
άνθρωποι’ τότε καθένας θά κάμη απδ μίαν εργασίαν, τρεις οί 
καλλίτεροι τεχνιται θά κόπτουν, άλλοι θά ράπτουν, άλλοι θά 
ετοιμάζουν κλωστήν καί άλλοι θά καλαποδιάζουν καί τότε ’ξεύ
ρετε πώς βοοόνει καλλίτερα ή δουλιά ; τότε «μπορείτε νά αγο
ράσετε και δύο μηχανάς τής ραπτικής καί τοιουτοτρόπως συστή
νετε ένα αξιόλογου εργοστάσιου, φίλοι μου· δηλ. μίαν αξιόλογη 

φάμπρικα. —Αυτή εινε αγία δουλιά*  μά εινε γΐά τούς φράγκου; 
πού ’ξεύρουν νά ζούν. Πού θά εύρης δέκα ρωμιούς νά συμφωνή

σουν ; ‘Ημείς είμαστε πέντε γραικοί πενήντα κουμάντα. — Γιατί 
τδ λέγεις αυτό μαστρω-Μανώλη ; νά, ήιαεις οί δυο καί ό μαστρω- 
Νικολα; τρεις, καί ό κουμπάρο; σου ό μαστρω-Χαραλάμπης τέσ- 
σαρες, καί τά^δυό σου αδέλφια έξ, καί ό έξάδελφό; μας ό X. Άθα- 
νάσης επτά καί ό συμπέθερός μου ό μαστρω-θοδωρής οκτώ. — 
Δεν πιστεύω ο συμπέθερό; σου νά ’μπαίνη σ’ αύτή τή δουλειά’ 
κείνος έχει τά καπιτάλια του*  τί ανάγκη έχει ; —Ένο*<α  σου’ 

έγώ τδν καταφέρνω’ είπαμε λοιπδν έκτώ, καί ό Στεφανάκης εν
νέα, καί δύο τού μαστρω-Γ}αννακού τά παιδιά ένδεκα καί όΧ. 
Πρόδρομο; δώδεκα*  νά πούσούεύρήκα καί δύο παραπάνω.—*Ε-  
χεις όικίο’ καλοί και άξιοι ολοι’ μα άλλο; έχει περισσότερα κα
πιτάλια καί άλλος όλίγώτερα*  καί άλλος’ξεύρει καλλίτερα τήν 
τέχνη και άλλος χειρότερα’ τόρα έγώ καί σύ θά πιαστούμε ίσια μέ 
τδν X. Πρόδρομον καί μέ τδν Στεφανάκη ;—Εινε δύσκολα πράγ
ματα αυτα Κυρ Μιχαλάκη. —Ναι, εχειςδίκ^ο, μαστρω-Μανώλη’ 
αλλα όταν οί άνθρωποι θέλουν, δλα έχουν τήν ευκολίαν των*  εσείς 
δταν θέλετε, έγώ σάς ευρίσκω τήν ευκολίαν νά μή άδικήται κανείς. 
— Αί ! πές, πώ; συμφωνήσαμε’ πώς θά γίνη τότε ’> —Ιδού πώς
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θά γίνη. Πρώτον θά καταθέσετε εις πράγμα και είς μετρητά ό κα
θείς τά κεφάλαιά σας· δεύτερον θά προσδιορίσετε αναμεταξύ σας 
τδ ημερομίσθιον τού καθενδς καί άπδ τδ κέρδος αφού πληρωθήτε τά 
ημερομίσθιά σας ό καθείς, τδ ύπόλοεπον μοιράζεται άναλόγως τών 
κεφαλαίων- ή καί αλλέως, προσδιορίζετε ενα τόκον 1 2 τοΐς Ο)θ 
έπί τών κεφαλαίων σας καί όσοι έχουν περισσότερα κεφάλαια λαμ
βάνουν τδν τόκον των καί τδ καθαρόν κερδος'μοιράζεται άναλόγως 
πρδς όλους. —Μά νά αγιάσουν οί γονείς σου, κύρ Μιχαλάκη" 
ποΰ τά συ? λογίσθηκες αυτά ; Αί μαστρω-Γιώργη, νά τί θά πή νά 
ξεύοη κανένας γράμματα" τόσο καιρδ τδ συλλογίσθηκες ποτέ σου 
αύτό ί—Τί νά σού είπώ, μαστρω-Μανώλη" ημείς Sv ημπορού- 
σαμε νά συλλογίούμαστε τέτοια πράγματα, θά είμαστε καί κάλ- 
λίτερα. Τόρα ξεύρεις τί θά κάμωμε ϊ Ημείς θά άνταμώσωμεν ό
λους αυτούς και θά τούς είποϋμεν δτι ό κύρ Μιχαλάκης έχει νά 
μάς ε’.πή κάτι καλά πράγματα και την έρχόμενη Κυριακή νά συμ- 
φωνήσωμεν νά άνταμωθώμεν όλοι σταΐς δέκα ώραις, νά λάβη 
τήν καλοσύνη καί ό κύρ Μιχαλάκης νά έλθη γιά νά τούς δύση νά 
τά καταλάβουν αυτά τά πράγματα" γιατί έγώ δέν κόβγει ό νους 
μου νά τούς τά παραστήσω. — ‘Όταν μείνετε σύμφωνοι, όμιλ.ή- 
σετέ με καί έγώ έρχομαι μέ δλην μου τήν εύχαρίστησιν. — Νά 
σάς πώ έγώ, κύρ Μιχαλάκη ; μΐά ιδέα μοϋ λεγει πώς αύτδ τδ 
πράγμα, άφοϋ ήσασθε ή αφεντιά σας στή μέση, είνε σάν τε- 
λειωμένο.— Να δώση ό θεός" πιστεύσατέ με οτι κατορθώσητε 
νά πάγη εμπρός αυτή ή δουλειά, θά γίνετε τδ παράδειγμα είς 
δλα τά συνάφια" είνε πράγμα όπου όταν γένη ή αρχή, όλοι θά τδ 
μιμηθοΰν" λοιπόν πηγαίνομεν τόρα και πάλιν ξαναβλεπόμεθα.— 
Μάλιστα, έγώ έρχομαι εις τδ κατάστημά σας τδ σάββατο καί σάς 
λέγω τδ πώς καί τί. — Λοιπόν έχετε υγείαν, φίλοι. — Κόπιασε 
στδ καλό, κύρ Μιχαλάκη, ό θεός νά σέ πολυετή. — Βρε παιδί μα- 
στρω-Γεώργη, έκατάλαβες πώς εινε μιά άξιόλογη δουλειά αυτή ; 
—Αί καλή αντάμωσε" τήν κυριακή έρχεσαι άπό δώ και πάμε στδ 
μεγάλο σχολείο" έγω τδ σαββάτο περνώ άπδ τοΰ κύρ Μιχαλάκη 
καί τοΰ λέγω τά όσα μιλήσαμε.— Πολύ καλά' καλή όρεξι μα
στρω-Μανώλη.—Παρομοίως μαστρω-Γεώργη.

(Τήν ακόλουθον κυριακήν ολόκληρος ή συντεχνία τών σκυτοτό
μων καί πολλοί άλλοι άπδ τής 9 ης π. μ. συνελθόντες έν τενι 
αιθούση τής Εύαγγελ ικής Σχολής συνεζήτουν μετά ζωηρότητας καί 
ένδίαφέροντος περί τοΰ προκειμένου ζητήματος άναμένοντες άνυ- 
πομόνως τδν κύριον Μ. Παπαδόπουλον. Έμφανίσθέντος δέ αύτού 
βαθεΐα σιγή έπεκράτησεν" ούτος δέ μετά μεγάλης συγχινήσεως 
άναβάς έπί τής έδρας ήρχισε τδν λόγον ώς άκολούθως.

(Ακολουθεί).

Νέα ανακάλυψή

Ξυλογράφημα έπιτευχθέν διά χημικής μεθόδου.

Η τύχη, ό άπαραίτητος ούτος συνεργδς πάσης μεγάλης άνακα- 
λύψεως, ύπέδειξεν είς ημάς εσχάτως κατά τδν κύριον Dulaurier, 
τρόπον τοΰ νά άντικαταστήσωμεν τήν τοΰ ξυλογράφου γλυφίδα δι 
έργασίας χημικής.

Ό κύριος ούτος, καταγινόμενος είς προπαρασκευήν υγρού τίνος 
διεγερτικού, προοριζομένου δι’ ήλέκτρικά; στύλας, παρετήρησεν δτ’· 
τά ξύλινα ταρακτήρια, δι’ ών έτάραττε τδ υγρόν, διελύοντο κανονι- 
κώτατα, διατηροΰντα άκριβως τδ σχήμα αύτων, ένφ τδ μή εμβα- 
φέν μέρος ούδεμίαν μεταβολήν έπασχεν. ‘Η παρατήρησες αύτη 
ήγαγεν αύτδν είς τήν σκέψιν δτε δέν ήτο αδύνατον νά μεταχειρεσθή 
τδ μίγμα τούτο έπί ξύλου, ώς μεταχειρίζονται τδ άζωτεκδν οξύ έπί 
τοΰ χαλκού. ’Ήλεεψε λοιπόν μέ βερνίκιον τεμάχιον ξύλου*  αφού δέ 
έστέγνωσεν, έχάραξεν έπ’ αύτοϋ διά τίνος γλυφάνου τδ όνομά του. 
Διά τής έργασίας ταύτης άφηρέθη τδ βερνίκιον άπό τινα μέρη τού ξύ
λου, τουτέστιν άπδ έκεΐνα έπί των οποίων έφέρθη τδ γλύφανον. 
Μετά ταΰτα έχυσενέπ’ αύτού ποσότητά τινα τού ρηθέντος υγρού, τδ 
όποιον δέν έβράδυνε νά διαλύση κανονικώτατα δλα τά μή κεκαλυμ- 
μένα ύπδ τού βερνικιού μέρη τού ξύλου, άνευ των σημείων τού κα
ψίματος, τά όποια παράγει τδ θειικδν οξύ, καί άνευ της διαταράξεως 
τήν οποίαν φέρει τδάζωτικόν. Ακολούθως έπλυνε τδ ξύλον εντός 
πολλού ύδατος καί ούτως έκαθάρισεν αύτδ άπδ τδ τυχόν μεΐναν έπ 
αύτού οξύ. Άλλ’ άν τις φοβηται μήπως έπέλθη βλάβη τις ύοτε-
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ρον δύναται νά πρόσθεση δλίγην άμμωνιακήν (aimuoniaque) εις 

ύδωρ και νά τό πλύνη και πάλιν.
Τό υγρόν τού κυρίου Dulaurier εΐνε μίγμα τι έκ Θειικού όςέως 

χρωματικών τινων αλάτων (chromates) καί υπερθειικού αλατος 
τού σιδήρου (persulfate de per).

Μακροβίότης ζώων.
‘Οχ. Σοΰλτς, περίφημος σοφός τής Γερμανίας, λέγε’., οτ'. αν 

καί τά πτηνά ηνε ήττον μακρόβ'.α τών άλλων ζωων, υταρχουσ'.ν 
δίχως μεταξύ αύτών παραδείγματα μακροβ'.οτητος σχεδόν απίστευ
τα. Τό 1633 είχε μεταφερθή έξ Ιταλίας εις Γαλλίαν ψιττακός, 
δστιςεζητό 1 743, είχε δηλ. ηλικίαν άνωτέραν τών 110 έτών. 
’Ιχθύς τις άγρευθεΐς τό Ϊ497 εντός τίνος δεξαμενής έφερε περί τόν 
λαιμόν κρίκον χαλκοΰν, έφ’ ού ήτο κεχαραγμένον οτι ειχεν έμβληθή 
εκεί πρό 2^.7 ετών. Ό Βυφφών βέβαιοί δτι αί φάλαιναι ζώσιν 

Σούλτς υποθέτει δτι λανθάνεται δ ένδοξος

»

έχει προ 267 ετών. 
1000 έτη*  άλλ’ ό κ. 
ούτος φυσιολόγος.

Είμαι τών ζώντων βασιλεύς κ’ ύπόστασιν δέν έχω*  
Μετά τόν Φοίβον σοβαρως τόν κόσμον περιτρέχω. 
Ο νικηφόρος στρατηγός, δ ένδοξος στρατάρχης, 
Ό δψηλόφρων βασιλεύς, ό άκρατος μονάρχης, 
Τάς δάφνας τούς στεφάνους των, τά σκήπτρά των άφίνουν 
Κ’ ενώπιον μου εύπειθώς τήν κεφαλήν των κλίνουν, 
Τών δεσποτών αφρούρητος καυχώμ’ δτ’ είμαι μόνος*  
Παύει εντός τού κράτους μου πας τής ψυχής σου πόνος. 
Μηδέποτε μ’ υπερβολήν φίλον εμέ ποίησης.
Φωνούν τά δύο άκρα μου, τί θέλει καταντήσης. 
Ό ιατρός επίκουρον εις ασθενή μέ κράζει * 
Χαίρων εις τήν έμφάνισιν σωτήρα μ’ ονομάζει. 
Και μ’ολα ταύτα, φίλε μου, δλως εις ζώντ’ ανήκω. 
’Εντός αυτών γεννώμ’ άει κ’ εντός των αποθνήσκω. 
Έάν ώς δεξιώτατα μέ άναγραμματίσης, 
’Ανήκω είςτά έυ,ψυχα και εις ρευστόν επίσης*  
Μετέπειτ αν τό πρώτόν μου στοιχεΐόν τις έκκόψη 
Τόν κυβερνήτην τού Παντός ώ άναγνώστα δψει.

ΜΕΝΤΩΡ^δ)
«Ύιέ, έάν δεξάμενος ρήσιν έμής εντολής κρύψης παρά 
σεαυτφ, ύπακούσεται σοφίας τό ούς σου καί παραβά
λεις καρδίαν σου εις σύνεσιν. »

(Παροιμ. Σολομ. Β . 1—2).

Ο ΜΕΑΑΟΝ εΐνε απόρροια τού παρελθόντος και τού 
παρόντος*  πας αιών εΐνε γέννημα τού προηγηθέντος αίώνος, 
πασα δέ γενεά κατασκεύασμα τής πρό αυτής γενεάς, διότι οί 
προγενέστεροι διά τών αρετών ή τών κακιών των, διά τών 
γνώσεων ή τής άμαθείαςτων, διά τού πολιτισμού ή τής βαρ
βαρότητας παρασκευάζουσι τήν τύχην τών μεταγενεστέρων*  —Γο
νείς φιλόστοργοι, έρωτήσατε τήν καρδίαν σας, έξεπληοώσατε καθ’ 
δλην τήν εκτασιν προς τά τέκνα σας τά καθήκοντα τών γεννητό
ρων ; Δέν αρκεί διά τών κόπων καί τών μεριμνών σας νά προετοι- 
μασητε χάριν αύτών σημαντικά εισοδήματα και μεγάλην περιου
σίαν, αλλ’ οφείλετε νά έμπνεύσητε εις αύτά έξ απαλών ονύχων 
τήν αγάπην τού Θεού και τής αρετής εις βαθμόν, ώστε ποτέ νά μή 
απομακρυνθώσιν αυτών οφείλετε διά τής καλής ανατροφής και παι
δείας τό μέν πνεύμα αυτών νά κοσμήσητε και νά μορφώσητε μέ 
τάς θεούσας ωφελίμους γνώσεις, τό δέ σώμα αύτών νά συνειθίσητε 
εις τήν λιτότητα καί τήν σκληραγωγίαν, ίνα έν πάση περιστά- 
σει ευκόλως ύποφέρωσι τάς ένδεχομένας στερήσεις. Ιδού τίνι τρόπφ 
δύνασθε νά θεμελιώσητε τήν ευδαιμονίαν τών τέκνων σας επί ακρά
δαντων βάσεων, πάντα δέ τά λοιπά αναθέσατε εις τόν Ούοάνιον 
Πατέρα.

Ινα προίδωμεν οθεν ακριβώς τό ευτυχές ή δυστυχές μέλλον 
τού χωρίου, τής πόλεώς καί έν γένει τής πατρίδος, πρέπει νά έξε— 
τασωμεν τά ήθη, τάς κλίσεις, τήν παιδείαν και τάς ασχολίας τής 
νεολαίας. Άλλ’ οδυνηρόν αίσθημα λύπης καταλαμβάνει τήν καρ
δίαν παντός φιλοπάτριδος, όταν βλέπη τάς χρηστάς τής πατρίδος

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ· Δ . Τεύχος γ . H, 
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ελπίδας, πρΙν εξανθήσωσι, χαταστρεφομένας ύπδ της έρυσίβης (1) 
τών καχ'.ών, όταν βλέπη δηλ. δτι οί μέν νέοι τών χωρίων αΰξάνουσιν 
έν χτηνώδει άγροικίφ χα'ι άπαιδευσία χα'ι πολλάκις άπδ τού άρο

τρου μεταβαίνουσιν εις τά χαρτοπαίγνια και τούς πάτους, οί δέ 
νέοι των πόλεων δτι άποφεύγουτι πάσαν σπουδαίαν καί ωφέλιμον 
ενασχόλησιν διαφδείροντες τήν φαντασίαν αυτών δι’ άναγνώσεως 
σκαιών καί έπιβλαβών μυθιστορημάτων, . θεωροϋντες κύριόν έργον 
αύτών τάς διασκεδάσεις καί τάς περί τδν ιματισμόν καινοτομίας, 
αρεσκόμενοι εις ομιλίας ήθοφθόρους καί καταδαπανωντες μετά έ- 
λαφρονοιας τάς πολυτίμους ώρας τής ζωής των και τήν πατρικήν 
αυτών κληρονομιάν, ένφ ώφειλον νά έπιδιώκωσι τδ μεγαλεΐον 
τής ψυχής, τήν ρώμην τοΰ πνεύματος καί τήν άπάρνησιν τών ά- 
πρέπων επιθυμιών
, ’Αλλ’ ευτυχώς άπαντώνται καί πολλοί αληθώς εύγενεϊς νέοι 

είτε εν ταις πόλεσινειτε έν τοΐς χωρίοις, οϊτινες διά τής φιλοπονίας 
καί των άγνών ηθών των φέρουσιν ευημερίαν είς τδν οίκον αυτών, 
τιμήν εις τους γονείς των, δόξαν και ευλογίαν είς τήν πατρίδα των. 
Οί τοιούτοινέοι έχουσι σέβας πάντοτε πρδςτήν θρησκείαν τών πατέ
ρων των και θεωρουσι τιμήν τδ νά δεικνύωσι δημοσίως τά θρησκευτικά 
των αισθήματα. Τδ θρησκευτικόν αίσθημα κοσμεί τδν ανδρα, καθω- 
ραιζ«την οικοδέσποιναν, καθιστά σεβαστότερου τδν γέροντα’άλλ’ 
οι ευσεβείς καί φιλόθρησκοι νέοι προσελκύουσι τδ σέβας πάντων, 
καθότι ή ευσέβεια άπαιτεϊ δύναμιν τήςκαρδίας, τήν οποίαν δέν 
περιμένει τις άπδ τήν νεανικήν ηλικίαν άπαιτεϊ γενναιότητα πεοι- 
φρονούσαν τήν έπιπολαιότητα καί τά χλευάσματα τών διεφθαρμέ
νων καίάθρήσκων, καί καρτερίαν ψυχής έκλάμπουσαν έν τοΐςλό- 
γο’.ς και έν τοΐς έργοις.

Αρςστε νεανία I θέλεις νά θεμελιώσης στερεώς τον άκρογωνιαϊον 
λίθον τής έν τφ βίω ευδαιμονίας σου ; « Σιώπα, δταν αίσθημά τι 
έμπαθές ζητή νά σέ κυριεύσιρ, και μηδέν πράττε, δταν αισθάνησαι 
οτι άπώλεσας τήν ψυχικήν σου γαλήνην. » θέλεις νά ήσαι άλη·

(Ί) Ερυσ-βη λέγεται ή έπι τών φυτών σχηματιζομένη καταστρεπτική 
ερυθρά σκόνη, όταν ύστερον άπδ βροχήν συμ5ή καύσων.

θής χριστιανός και ούχι μόνον κατ’ δνομα; «’Αγάπα τον Θεόν 
υπέρ πάντα καί τον πλησίον σον ώς σεαυτόν. Βοήθει τους ομοίους 
σουένταίςδυστυχίαις αυτών, όπως ήθελες επιθυμήσει νά σέ έβο- 
ήθουν, αν εύρίσκεσο είς τήν θέσιν αύτών. » Είς δε τήν έκλογήν τών 
φίλων πρόσεχε, ώσιε ό φίλος σου νά ήνε πολύ καλλίτερος σου, 
ϊνα έκ τής συνανστροφής αύτού προκόψω ωφέλεια εις τον νουν και 
τήν καρδίαν σου’ άλλως συμφερωτερον εινε να μη βχ^ς φίλον. 
"Εσο προ πάντων προσεκτικός είς τήν μετά τού γυναικείου φύ
λου συναναστροφήν σου. Ένθυμού, οτι εις τήν έναρετον γυναίκα 
θά άρέσκ^ς μόνον διά τής άθωοτητος και αρετής σου, και οτι εις 
τά δμματα αύτής μόνη ή αγνότης τής ψυχής δύναται να σε κατα
στήστε εράσμιον καί ούχι ή έπιτετηδευμένη γλωσσά ψευδούς φι
λοφροσύνης καί κολακείας. *Εσο  σεμνός εν τή προς το θήλυ γένος 
συμπεριφορά σου καί μή παίζης προς αισθήματα, τά όποια εινε 
προωρισμένα νά άφιερωθώσι μιαν ημέραν εις έναρετον συζυγον. 
Φόβου μή δι’ ύπερβολικής ευαισθησίας άπολέσ^ς τόν ανδρικόν χα
ρακτήρα σου’ άλλα προ πάντων πρόσεχε, μη διαταρας^ς την η 
συχιαίν εύτυχούς τι;ός ψυχής, διεγείρων εν αυτή πάθος, το οποίον 
δέν συνψδει προς τάς περιστάσεις τού βίου σου. Κυρίευε λοιπον 
τάς επιθυμίας σου, σιώπα, άπόφευγε, εσο ανηρ ’

Χρηστέ νεανία, έσο ή τιμή τού οικου σου, το καύχημα τών 
συγγενών και τών φίλων σου, τό έγκαλλωπισμα και η δοζα τής 
πατρίδας σου. ’Ιδού προ τών οφθαλμών σου εκτείνεται ολοκληρος 
βίος. Ένθυμού, δτι υψηλότερου πασών τών ανθρωπίνων γνώσεων 
ισταται ή χριστιανική σοφία ή άπορρέουσα έκ τών ού- 
ρανίων δογμάτων τοΰ σωτηρος ήμών, τής οποίας η κτήσις ουδέποτε 
θά σέ άφήση νά άποπλανηθής έν ταίς πράξεσί σου. Αύτη σέ διδά

σκει νά υπερασπίζεσαι τό δίκαιον ανευ πικρίας, να ησαι φιλάν
θρωπος προς τούς αγνώστους, πιστός προς τούς φίλους, γενναίος 
προς τούς έχθρούς* νά ήσαι τέλος επιεικής προς τους άλλους, αυ

στηρός δέ προς μόνον τον εαυτόν σου.
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Φυσική Θεογνωσία.
(Συνέχεια ίδε σελ. 156.)

Ή Μαργαρίτα, πτωχή καί ορφανή νεάνις, έχουσα παιδικόν καί 
άθώον πνεύμα, ιλαρόν και εύθυμον χαρακτήρα, δψιν δέ χαριεστά- 
την καί ροδοκόκκινον, ήτο ή τροφός τού μικρού ’Ερρίκου. Ή καλή 
αύτη και αθώα νεάνις αύστήρως έξεπλήρου πάσας τάς διαταγάς 
τής Κομήσσης, διότι ήγάπα τήν εύγενή εκείνην Κυρίαν, κα·. ήσβά- 
νετο άπερίγραπτον χαράν υπηρετούσα τό αγαπητόν παιδίον, σεβό
μενη αυτό, ώς τον μέλλοντα Κύριον αυτής.

Ήμέραν τινα καθημένη παρά τό κομψότατον λίκνον (κούνιαν) 
τού κοιμωμένου παιδίου, έπλεκεν ή Μαργαρίτα. Έν τφ μεταξύ δέ 
προσήλθον είς τήν θύραν τής αυλής τού παλατιού μουσικοί τινες 
έκ τών είς τάς οδούς περιπλανωμένων καί ήρχισαν νά παίζωσιν*  
οί δέ έν τφ παλατίφ ύπηρέται τρέξάντες συνηθροίσθησαν εκεί και 
προσεκαλεσαν τούς μουσικούς νά είσέλθωσιν είς τό κατώγεων τού 
παλατιού, όπως διασκεδάσωσι μέ τήν μουσικήν κατά τήν απουσίαν 
τών κυρίων των. ‘Η Μαργαρίτα ήγάπα τήν μουσικήν καθ’ύπεο- 
βολην αλλά διά νά μή άφήση τό παιδίον μόνον έκάθητο ήσυχος 
παρά τό λίκνοV ό δέ νέος Γεώργιος, ©κηπουρός, εισελθών είς τό 
δωμάτιον, είπε πρός αύτήν μεγαλοφώνως κ Μαργαρίτα, κατάβα 
κάτω και σύ' δέν δύναμαι νά σοί παραστήσω πόσον ώραίαν μουσι
κήν έχομεν τοιαύτην μουσικήν ούδέποτε ήκουσα είς δλην μου τήν 
ζωήν ! Εις εκ των μουσικών κρατεί κύμβαλον (τουμπελέκι) και 
κτυπ^ έπ’ αυτού τόσον δυνατά, ώς έάν ήθελε νά τό διάρρηξη· έν δέ 
μικρόν παιδίον παίζει τό τρίγωνον, τό όποιον ομοίως ήχοι ώραιό- 
τατα, και εν άλλο παίζει τον κεράτινον αυλόν, δστις αντηχεί δυ- 
νατώτερον τού τριγώνου. Κατάβα λοιπόν και σύ ταχέως κάτω. »— 

Η Μαργαρίτα είπε προς αυτόν «ουδέ μίαν στιγμήν δέν δύναμαινά 
μακρυνθώ από jo παιδίον. »—«*Ω  ! μή γίνεσαι τόρα και σύ παι
δίον· εϊπεν ό ανόητος νεανίας*  δέν θά εύρεθής μόνη σύ άγια είς 
τό παλάτιον ! ιδού τό παιδίον κοιμάται ήσυχα καί δέν εινε διό-' 
λου αναγκαία ή παρουσία σου*  κατάβα λοιπόν, καί μή μού κάμης 
τόρα τσακίσματα (τζελβέδες)*  μίαν στιγμήν και θά έπι- 

στρέψης πάλιν εδώ’ βέβαια δέν θά μοί άρνηθής ένα χορόν. »— 
Ή Μαργαρίτα έπείσθη, αν και ήσθάνετο στενοχώριαν τινα, και 
κατέβη μετά τού Γεωργίου είς τό κατώγεων. Όλίγην όμως ήσθά
νετο εύχαρίστησιν, ανησυχούσα διά τό παιδίον’ έπεθύμει δέ ν’ 
αναχώρηση, τό οποίον καί κατώρθωσεν έπι τέλους διά τής βίας, 
ένώ δλοι έκράτόυν αυτήν με παντοίας προτροπας, καί ετρεξε μετά 
σπουδής πρός τήν κλίνην τού μικρού Ερρίκου.

Όποια δμως φρίκη κατεκυρίευσεν αύτήν ! ή κλίνη ήτο κενή*  
τό παιδίον δέν ύπήρχεν έν αυτή. Η Μαργαρίτα ήλπιζεν, δτι ί
σως κανείς από τούς ύπηράτας, άστεϊζόμενος τό μετέθεσεν είς άλ
λην κλίνην, διά νά φοβίση αύτήν αλλά καί μόνη ή ιδέα δτι ή Κό- 
μησσαήδύνατο νά μάθη τον αστεϊσμόν τούτον, κατετάραττεν αύ
τήν. ’Εδραμε λοιπόν από τό έν είς τό άλλο δωμάτιον, αλλά ού- 
δαμού εύρε τό παιδίον. Φόβος θανάτου έκυρίευσεν αύτήν*  καί έν
τρομος καταβάσα άνεβόησε πρός τούς χορεύοντας. «Ό μικρός Κό
μης δέν υπάρχει είς τήν κλίνην αυτού ’ τις έξ υμών ήθέλησε νά 
μέ φοβίση καί μετετόπισε τό παιδίον από τήν κλίνην του ;»— Η 
είδησις αύτη τούς πάντας κατετάραξεν*  ό χορός διελύθη, καί οι 
μουσικοί άπήλθον, ούδέ καν νά πληρωθώσι περιμείναντες’ δλοι οί 
ύπηοέται έτρεχον άνω καί κάτω ζητούντες το παιδίον, αλλα μαται- 
ως*  ταχέως δέ παρετήρησαν, δτι εκτός τού μικρού Κομητος ελει- 
πον καί άλλα πολύτιμα πράγματα. Τί λοιπόν ήδύνατο νά συμπε- 

ράνη τις ή δτι τό παιοίον εκλαπη ·
"Ολη ή προτέρα εύθυμία των υπηρετών μετετράπη είς όδυρμούς 

καί θρήνους’ ώστε ένομιζέ τις οτι εξεκομίζετο νεκρός προς ταφήν. 
«*Αχ,  Θεέ μου 1 άνέκραξεν ή οικονόμος, πικρώς οδυρομένη. νΑχι 
καλή Κόμησσα ! πώς θ’ άκούσης τό θλίβερώτατον τούτο άκουσμα; 
βεβαίως τούτο θά σέ θανατώση ! » Η Μαργαρίτα έφαίνετο άπηλ- 
πισμένη- καί εί μή έκρατεΐ’Ο υπό τών υπηρετών, ήθελε πεσει εις 
τόν ποταμόν ! ’Ω Θεέ μου, Θεέ μου ! έξεφώνει περίλυπος*  τις ή
δύνατο νά πιστεύση, δτι τόσον μικρά παραβλεψις θα εχη τοσον 

τρομερά επακόλουθα.»
Ένφ πάντες οί έν τφ παλατίφ, περίλυποι και τεθορυβημενοι, έ" 

θρήνουν καί ώδύροντο, συνηγμένοι έν τφ όωματιφ τού παιοιου, ενφ 
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ή Μαργαρίτα, σχεδόν έςω φρένων, περιέστρεφε τού; μέλανας αυ
τής οφθαλμούς φοβερά και έξηγριωμένα, καίλελυμένην έχουσα τήν 
κόμην έκάθητο κατά γής πλησίον του κενού λίκνου, αίφνης ή 
Ούρα ανοίγεται και ... ή Κόμησσα εισέρχεται.

ςΒ πληγή τού Κόμητος δέν ήτο τόσον Επικίνδυνος, δσον κατ’ άρ- 
χάς έ’ίομίσθη. Οθεν άμα παρετηρήθη δτι ήτο εκτός κινδύνου, ή Κό
μησσα κατά συμβουλήν τού άνδρός αύτής, έσπευσε νά έπανέλθη 
είς τό παλάτιον, επιθυμούσα νά εύρεθή δσον τδ δυνατόν ταχύτερα 
πλησίον τού φιλτάτου αύτής Ερρίκου. Ευθύς δ’ άμα έξήλθε τής 
άμάξης, ετρεςε προς τό δωμάτιον, εις τό όποιον ήλπιζεν δτι θά 
έναγκαλισθή τδ πολυπόθητον αύτής τέκνον.

Πάντες εξεπλάγησαν είς τήν παρουσίαν τής Κομήσσης, ή δέΜαο- 
γαρίτα έςέβαλε μέγαν αναστεναγμόν και συγχρόνως ανέκραξε « θεέ 
μου, γενού ΐλεως και είς εμέ και είς τήν κυρίαν μου. »‘H Κόμησσα ε- 
φρίξεν ίδούσα τδκάτωχρον πρόσωπον, τούς έκ τών κλαυθμών ήρυ- 
θρωμένου; οφθαλμούς, τήν απελπισίαν τής Μαργαρίτας, και ποδπάν 
των τδ κενόν λίκνου τού παιδίον. Ουδείς απεχρίνετο πρδς τάς έοωτήσεις 
αύτής’ ώς έκ τούτου δέ μυρίαι φοβέρα» προαισθήσεις, μυρίοι λυπηοοί 
διαλογισμοί ώς αστραπή διήρχοντο τδν νούν αυτής. Ετρεμε διά τήν 
ζωήν τού παιδιού. Οτε δέ τέ)ος πάντων ήκουσέ πως τήν ιστορίαν, 

καί κατενοησε τά γενόμενα, ένόμισεν δτι ό ουρανό; επεσενέπ’ αυτής*  
. . Έλειποθύμησε..................καί έκινδύνευε νά πέση αναίσθητος,
εί μή πάντεςοί παριστάμενοι έσπευδον είς βοήθειαν καί υποστήοηξιν 

αυτής.
Μετ’ ολίγον αφού συνήλθεν είς έαυτήν, άνεφώνησεν « Ώ θεέ μου, 

θεέ μου ! όποιαν τρομεράν συμφοράν μοί επέβαλες I *Αχ,  Ερρίκε 
μου, ακριβέ μου. Ερρίκε ! Ω σύζυγε, αγαπητέ μου σύζυγε ! ή 
αγγελία αύτη πολύ πικρότερου θά σέ πληγώ ση παρά τδ ξίφος τού 
εχθρού ! Φίλτατόνμου τέκνον, πού τάχα εύρίσκεσαιτόρα ; είς ποιας 
τάχα περιέπεσες ; Ω I έάν διαφθαρής υπό τών ληστών καί 
αύξηθής ανευ καλής ανατροφής καί ηθικής, πόσον μεγάλη θά ήνε ή 
τοιαύτη συμφορά! πολύ προτιμότερου θά ήτο νά σέ θρηνώ νεκρόν είς 
τόλίκνον σου, μικρέ Ερρίκε! Τότε βεβαίως θά παρίστασο ώς άγγελος 
παρά τον θρόνον τού Πλάστου σου, καί έγώ θά ειχον τήν γλυκείαν 

παρηγοριάν, δτι ίά σέ ίδω πάλιν μίαν ημέραν είς τούς ουρανούς ! 
άλλα τόρα φευ! στερούμαι καί τήν μόνην ταύτην παρηγοριάν. Άχ 1 
‘Ερρίκε μου, όποίό; τις θά καταντήσης, έν τφ μέσω τοιούτων αν

θρωπόμορφων θηρίων άν στρεφόμενος ς
Μετά ταύτα γονυπετήσασα προς -τον ουρανόν καί άνατείνασα τά 

πλήρη δακρύων δμματα καί τάς τρεμούσας αύτής χείρας, άνέκρα

ξεν * » Ω άγαθέ καί φιλάνθρωπε θεέ, ή μόνη παρηγοριά τών τε
θλιμμένων καί προστασία τών ορφανών! Τό τέκνον μου ήρπάγη άπό 
των χειρων μου’ αλλά άπό των ίδικων σου χειρών άδύνατον ν’ ά- 
φαιρεθή. Εγώ μέν άγνοω είς ποια άγρια δάση, είς ποιον σκοτεινόν 
σπήλαιον ληστών εύρίσκεται κεκρυμμένον*  άλλ’ό οφθαλμός σου 
βλέπει αυτό, δπου αν ύπάρχη. Έγώ μέν δέν δύναμαι νά δώσω 
είς τδ άδύνατον τούτο πλάσμα ούδεμίαν βοήθειαν, ούδεμίαν προ
στασίαν, άλλά Σύ καί μόνος Σύ δύνασαι νά προφυλάξης αυτό. 
Σύ δστις άκούεις τον κρωγμδν τού μικρού κόρακος, άκουσε ομοίως καί 
τούς κλαυθμηρισμούς τού άπρος-ατεύτον εκείνου παιδιού, δπερ άναμ- 
φιβόλως κλαίει καί θρηνεί, άναζητούν τήν μητέρα καί τήν τροφόν 
αύτού I είς εμέ δέ καί τον άγαπητόν σύζυγόν μου δός ύπομονήν, 
διά νά ύποφέρωμευ τήν λύπην τής μεγάλης ταύτης συμφοράς. νΑν 
καί ή κακία των ανθρώπων ύστέρησεν ημάς τον μικρόν έκείνον άγ
γελον, άλλά Σύ, Κύριε, συνεχώρησας τούτο; Σύ διέταξα; ούτω 
γενέσθαι. Γενηθήτω λοιπόν τδ θέλημά σου τδ άγιον’ Είς Σέ λοι
πόν άφιερω μετά πιστής καί συντετριμμένης καρδίας τδ τέκνον μου. 
’Ελπίζω δέ έχουσα πεποίθησιν είς τήν εύσπλαγχνίαν σου καί αυτή 
μου ή λύπη νά μεταβληθή είς χαράν. » Διά τής προσευχής ταύ- 
της ήσθάνθη παρηγοριάν τινά καί άνακούφισίν ή τεθλιμμένη καρ- 
δία τής δυστυχούς έκείνης μητρός. (άκολουθεί).

Φυσ»κή.

φαινόμενα, δέν υπάρχει. Βλέπομεν, δτι τδ άλας καί ή χιών εισί 
λευκά, τά ρόδα κατά τό μάλλον ή ήττου ερυθρά, των φυτών τά 
φύλλα πράσινα, κίτρινου τον ήράνθεμον (τό μέγα χαμόμηλον)·
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αλλά, φευ, πόσου ολίγο», άνθρωποι ήρωτ ήθη σάν ποτέ τίς ή αιτία, 
δ».’ ήν ταύτα φαίνονται τοιαύτα ! Γιγνώσκομεν δτι ό μέν πλαγίαυ
λος παράγει φωνήν μουσικήν, ό δέ έρραγισμένος κώδων ήχον ά- 
σύμφωνον*  δτι το πύρ είνε θερμόν, ό πάγος ψυχρός και ή φλέγό
μενη λαμπάς φωτεινή*  δτι τό ύδωρ έν μέν τή θερμότητ». βράζει, έν 
δέ τφ ψύχει πήγνυται. Άλλ’ δταν παιδίον τι άτενίζον εις ημάς 
ζητή τδν λόγον τούτων τών φαινομένων, ποσάκις, μή ειδότες καί 
ήμεϊς αυτοί, έπιβάλλομεν είς τδ παιδίον σιωπήν, άποκαλούντες 
τά ζητήματα, απερ ή αφελής αυτού περιέργεια προτείνει είς ήμάς, 
γελοία καί φλυαρίας '· Ε. Κ. ΒΡΕΟΓΕΡ.

Κλεις έπίστημονίκή.

Οί πεοισσότεοοι τών αναγνωστών γνωρίζουσιν δτι άπδ τού 1857 
έτους υπάρχει παρ’ ήμίν βιβλίον, ου ή επιγραφή « Κλείς επιστη
μονική.» Τδ βιβλίον τούτο κατά πρώτον είχε φανή έν Άγγλίφ, 
μετά ταύτα έν Γαλλία καί εσχάτως ένταύθα, χάρις είς τδν κ. Περι
κλή I. Κριτίδην.

Τοσαύτην έν Ευρώπη αγάπην έχουσιν οί άνθρωποι είς τήν 
σπουδήν τών φαινομένων τής φύσεως, ώστε σοφός έν Γαλλίφ δη
μοσιογράφος, ό κ. ’Ισίδωρος Κάχεν (Isidore Cahen), ίδών αύ - 
τήν, ιδού τί αμέσως έσπευσε νά δημοσιεύση διά τής εφημερίδας 
αυτού.

«... χρεωστώ νά τδ ομολογήσω’ έν τή άναγνώσει τής ’Επι
στημονικής Κλειδδς τοσαύτην ιρσθάνθην χαράν, ώστε τινές ίσως 
θά μ’ έγέλων, άν μ’ έβλεπαν’ Ο σοφός Βρεουέρ, 8ς συνέταξε 
τήν άξιόλογον ταύτην επιτομήν, μοί έπροξένησεν εύχαρίστησιν, ήν 
άναμφιβόλως δέν ύπερέβαινεν ή τού καρδιναλίου Αγγέλου Μαίου, 
δτε ήδυνήθη ν’ άναγνώση τά παλίμψηστα (τάς μεμβράνας) . . . 
Έπεθύμουν νά βλέπω έν τή Γαλλία άπαντας άναγινώσκοντας αντί 
των αξίας 4 σολδίων μυθιστορημάτων, καίπερ χεκοσμημένων ζω- 
γραφίαΐς, τδ πολύτιμον τούτο βιβλίον. Οί Άγγλο», ευτυχώς ούτε 
είς τάς οδούς περιφέρονται, ούτε είς τραγούδια καί αποτρόπαια 
τρέχουσι μυθιστορήματα, ουδέ αξιοκατάκριτον ποιούσι χρήσιν τών 

χρημάτων αυτών, ώς οί ήμέτεροι, άλλ’ άγαπώσι νά αγοράζωσΐ 
τά τοιαύτα βιβλία καί βιβλιοθήκας νά συνιστώσι μικράς».

Ιδού λοιπόν διατί οί Άγγλοι προώδευσαν τοσούτον καί είς τάς 
τέχνας καί είς τάς έπιστήμας ! ’Ιδού διατί ή ναυτική δύναμις καί 
τδ παγκόσμιον των Άγγλων έμπόριον ανοίγει άγοράς δι’ δλα τά 
προϊόντα των καί συσσωρεύει είς τήν Βρετανίαν τδν πλούτον δλων 
τών λοιπών χωρών του κόσμου! Ιδού διατί τής ’Αγγλικής γεωργίας 
καί βιομηχανίας τά προϊόντα είσί διάσημα ! ’Ιδού διατί οί Άγγλοι 
ά^εβίβασαν τήν γεωργίαν, τήν κτη νοτροφίαν καί τήν βιομηχανίαν 
είς άνώτατον βαθμόν έ ντε λείας. ’Ιδού τέλος διατί οί Άγγλοι καί έ- 
δοξάσθησαν και πλούτον άπέκτησαν καί τήν πρώτην θέσιν μεταξύ 
τών εθνών δλων κατέχουσιν

ΊουΒαϊος καί Χριστιανός.
’Εντός στενού τίνος καί βαθέος
Φρέατος έπεσεν ’Ιουδαίος*

Κλίμακα φέρων Χριστιανός, 
Τδν τάλαν’ ήλθε ταχύς νά ©θάση 
Κ’ έκ τού πυθμένος αυτόν ν’ άρπάηι, Μή άποθάνη έλεεινώς.
Άλλ’ έκ τού βάθους ό ’Ιουδαίος
«Άνθρωπε, ειπεν, ήλθες ματαίως’ 

«Ούδέν ή κλίμαξ μέ ωφελεί*
Σάββατον εινε, ευχαριστώ σοΓ 
Σήμερον πρέπε». πάντες ν’ άργωσι*

Ουτω προστάζει ή εντολή. 
Άναφανείσης νέας πρωίας, 
Έκ τού βαράθρου τής απώλειας 

‘Γψούντ’ δξείαι άνδρδς φωναί*  
Έθρήνει, κλαίων, ό Ιουδαίος’ 
Πρόσελθε, φίλε, σπεύσον ταχέως*

Πού εϊν’ ή κλίμαξ, Χριστιανέ ; 
Είς τού βαράθρου έλθών τδ χείλος 
Καί καταβλέψας, ειπεν ό φίλος*

«‘ Η συμφορά σου ε ινε κακή. 
Σέ ταλανίζω καί σέ λυπούμαι, 
Αλλά τδ έργον πολύ φοβούμαι*

Σήμερον είνε Κυριακή».
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Ό νΰ*  Σουλτάνος ή αύτοχράτωρ (παδισάχ, χάν) της οθωμα
νικής αυτοκρατορίας, δεύτερος υίδς τού Σουλτάν Μαγμούτ καί α
δελφός τού Σουλτάνου Άβδούλ Μετ^ήτ, έγεννήθητήν 28 Φεβρου
άριου 1830 ή, κατά τήν μωαμεθανικήν χρονολογίαν. 1 5 Σαμπάν 
1245 Εγίρας, καί διεδέχθη τδν αδελφόν αύτού τήν 1 3 Ιουνίου 
1861. Πριν ό Άβδούλ Άζιζ άναβή τδν θρόνον, πολλαί καί διά
φοροι γνώμαι έπεκράτουν περί αύτού καί κοινώς ένομίζετο δτι ήτο ί 
θιασώτης τών αρχαίων οθωμανικών ιδεών διά τούτο καί ζώντος 
ετι τού αδελφού αυτού, οι άνήκοντες είς τδ κόμμα τούτο ειχον ά- 
ποπειραθή νά τδν άντικαταστήσωσιν εις τδν θρόνον. Αλλ1 αί μέν 
άπόπειραι αύται άπέτυχον, δ δέ ΆζΙζ έφένδης (ώ; εκαλείτο τότε), 
ό όποιος διετέλει είς παντελή άγνοιαν τών ένεργουμένων, έξηκολού- 
θει ν’ άγαπφ καί ν’ άγαπάταιύπδ τού αδελφού του, διάγων άπράγ- 
μονα καί αγροτικόν βίον.

Μετά τδν θάνατον τού άδελοού του άναβάς τδν θρόνον κατά τδ 
οθωμανικόν δίκαιον τής διαδοχής, πρώτον αυτού μέλημα έθεώρήσε 
τήν βελτίωσιν τών στρατιωτικών καί ναυτικών δυνάμεων καί τών 
οικονομικών τού κράτους. Προς τούτο οθεν παρεχώρησε μέγα μέ
ρος τής έπιχορηγήσεως αυτού, κατήργησε πολλάς συντάςεις άνα- 
ξίως ή κατά χάριν διδομένας, ήλάττωσε τούς αδρούς μισθούς τών 
υπαλλήλων, εξήρε τδ φρόνημα τού στρατού, κατατάξας έν αύτω καί 
τδν προ τής στέψεως γεννηθέντα υιόν αύτού Ιτζεδδιν εφένδην (τδν 
όποιον άνέτρεφεν έν γνώσει μέν τού αδελφού αύτού, αλλά κρυφίως, 
σεβόμενος τά οθωμανικά έθιμα) καί τινας τών υιών τού Σουλτάν 
Μετζήτ, καί παρήγγειλεν είς διαφόρους εύρωπαϊκάς πόλεις πολλά 
πλοία τής νεωτέρας έφ*υρέσεως.  Συνάμα δέ έπεκύρωσε τδ Χάττι- 
Σερίφ τού Γκΐούλ γανέ καί τδ Χάττι-Χουμαγιουν τού I 856, ύπε- 
σχέθη τήν ισότητα είς πάντας αύτού τούς ύπηκόους άνευ διακρίσεως 
φυλής και θρησκείας, καί κατά τδ 1868 καί 1869 έτος έξεφώνη- 
σεν έν τή Υψηλή Πύλα| έναρκτηρίους λόγους, έμπνεομένους ύπδ 
φιλελευθέρων καί μεταρρυθμιστικών αρχών.

Έπί τής βασιλείας αύτού άνεφύησαν πολλά σπουδαία ζητήματα, 
το τού Λιβάνου. τδ Μαυροβουνιωτικόν, τδ Ρουμανικόν, τδ τών Σέρ
βικων φρουρίων καί τδ Κρητικόν, είς τά όποια έπεδείξατο πολ-
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λήν νοημοσύνην, άναθέσας τήν διεξαγωγήν αυτών είς τούς .ίκανω- 
τάτους άνδρας. Ούτοις ό μέν Φουάτ κατέστειλεν έντός ολίγου τας 
ταραχάς τοΰ Αιβάνου' ό δέ στρατάρχης Όμέρ ’επέβαλε τήν ειρή
νην είς τους Μαυροβουνίους ύπ’ αυτά τά τείχη τής πρωτευούσης 
αυτών τή 10 Σεπτεμβρίου 1863" ό δέ 'Ααλής, βοηθούμενος καί 
ύπό τοΰ Φουάτ, ήδυνήθη κατά τά τρία τελευταία ζητήματα νάύ- 
περνικήση τά πολλά και ποικίλα προσκόμματα. Κανονίσας τάς 
πρός τήν Τουρκίαν σχέσεις τής Αϊγύπτου μετά τοΰ Άντιβασιλέως 
Ισμαήλ πασσά, έπεσκέφθη κατά τό‘1863 τήν Αίγυπτον, καί 

βραδύτερου παρεδέχθη τήν έν τή χώρφ ταύτη διαδοχήν, κατά τάξιν 
πρωτοτόκιας. Τήν 9 ’Ιουνίου 1867 ό αληθώς φίλος της προόδου 
Σουλτάνος καταπατών τάς αρχαίας προλήψεις έςέπλευσεν έκ Κων

σταντινουπόλεως είς Γαλλίαν, 8πως έπισκεφθή τήν έν Παρισίοις 
παγκόσμιον έκθεσιν, έκεΐθεν δέ εις Λονδΐνον, και διελθών διά 
Γερμανίας είς Β,έννην, διά τοΰ Δουνάβεως έπανήλθεν είς Κωνσταν
τινούπολή τήν 25 Αύγουστου, τυχών λαμπράς υποδοχής. Τόν 
Άβδούλ Άζίζ έπεσκέφθησαν οί υποτελείς ηγεμόνες Αϊγύπτου 
’Ισμαήλ πασάς, Ρουμανίας Κάρολος καί Σεοβίας Μιχαήλ- ύποβα- 
λόντες δ' είς αυτόν τήν υποταγήν των έτυχον φιλοφρονεστάτης 
υποδοχής.

Ο νΰν Σουλτάνος άνεγνώρισε τό βασίλειον τής Ιταλίας, τά 
μετά τήν Ελληνικήν μεταπολίτευσιν τοΰ 1862, τήν 'Ισπανικήν 
επανάστασιν τοΰ 1868, συνωμολόγησεν έμπορικάς συνθήκας καί 
έσύστησε το παράσημον Όσμανιέ.

Τά έκ τοΰ συνεταιρισμού καλά.
(Συνέχεια.)

'Αγαπητοί φίλοι.
Μέ μεγάλην μου χαράν και συγκινημένην καρδίαν σάς βλέπω 

συνηθροισμένους είς τό ιερόν τοΰτο κατάστημα τής πόλεώς μας δια 
νά σκεφθώμεν δλοι όμοΰ περί ζητήματος,τό όποιον είς τήν Ευρώπην 
έφερε τά μεγαλείτερα ευεργετήματα είς τούς τεχνίτας καί ήλευθέ- 
ρωσε πολλά έκατομμύρια άνθοώπων άπό τόν έκ τής πείνης θάνατον.

Τό πράγμα δμως δέν εινε τόσον εύκολον διά νά σάς τό εξηγήσω, 
καί ίσως άπαιτοΰσεν άνθρωπον πολύ άξιώτερον έμοΰ. Ελπίζων δ
μως είς εκείνον, δστις τους αγραμμάτους άλιεΐς απέδειξε σοφούς 
θεολόγους, καί τοΰ όποιου τήν έξ ύψους βοήθειαν θερμώς επικα
λούμαι, προβαίνω είς τήν έξήγησίν τοΰ πράγματος· σείς δέ παρα
καλώ νά μοί χαρίσετε δι’ολίγον καιρόν τήν προσοχήν σας.

Κανείς νομίζω δέν θά άρνηθή δτι ή κατάστασις των συντεχνιών 
(συναφίων) άπό ήμέρας είς ήμέραν αποβαίνει χειροτέρα καί δυστυ
χώς δέν βλέπει τις πού θά σταματήση τό κακόν όλοι γενικώς πα- 
ραπονούμεθα δτιτά κέρδη ελειψαν καί δτι άντί τά κεφάλαια έκαστου 
ήμέρμ τή ήμέρφ νά αυξάνουν, άπ’ εναντίας ολιγοστεύουν ποία 
λοιπόν εινε ή αιτία τοΰ κακού τούτου καί πως δύναται νά θεραπευθή; 
ιδού τό άντικείμενον, περί τοΰ όποιου πρόκειται-----Δέν εινε πολλά
έτη δπου ή Ευρώπη δέν εΐχεν άκόμητήν καλοσύνην νά μάς έφοδιάζη 
μήτε άπό υποδήματα μήτε άπό φορέματα μήτε άπό έπιπλα, ή 
καί άν μάς έστελλε, ήσαν τόσον ολίγα, ώστε ούτε κρύον ούτε ζέ
στην μάς εκαμναν κατά τήν παροιμίαν σήμερον δμως τόσον πολλά 
μάς στέλλει καθ' έκάστην καί τόσον εύθηνά, ώστε ό καθείς προτιμά 
ως ευθηνότερα τά πράγματα τής Ευρώπης άπό τά εντόπια, άν καί 
έκεϊνα διαρκούν όλιγώτερον. Ιδού λοιπόν ή αιτία τής άπραξίας, 
τήν όποιαν καί έξ υμών ούδείς άγνοεΐ. Τό χρηματικόν όλονέν ο
λιγοστεύει- πόθεν τοΰτο ; εύκολον νά τδ έννοήσωμεν, άφοΰ συλ- 
λογισθώμεν δτι ή Ευρώπη άγοράζει τόν βάμβακα καί τό μαλλίον 
μέ τό καντάρι καί μάς τόν πωλεΐ μέ τήν όκάν άγοράζει τήν μέτα- 
ξαν μέ τήν όκάν καί μάς τήν πωλεΐ μέτό δράμι. Τόπος λοιπόν, άπό 
τόν όποιον τό μεταλλικόν όλονέν φεύγει, δέν δύναται παρά νά πτω- 
χύνη. ’Ανάγκη καί άνάγκη μεγάλη, πριν τό κακόν καταντήσει 
αθεράπευτον, νά σκεφθώμεν περί τής ταχείας θεραπείας αύτοΰ- 
ή δέ θεραπεία μόνον δι' ενός καί μόνου ιατρικού δύναται νά κατορ- 
θωθή καί τοΰτο εινε ό συνεταιρισμός.

Τί δέ ίστί συνεταιρισμός ; ένωσις κεφαλαίων καί έργασίας- θέ
λετε νά κατασκευάζετε τά χειροτεχνήματα σας καί εύθηνά καί κομψά 
καί νά δυνηθήτε νά συναγωνισθήτε μετά τής Εύρώπης ; ενώσατε 
τα κεφάύαια καί τήν εργασίαν σας- δι' αύτοΰ τοΰ τρόπου οί Ευρώ-



_____ __________  — 174 —

παίοι έφθασαν οπού σήμερον τού; βλέπομεν. Δέν εΐνε τό αυτό, 
φίλοι μου, ό ίδιος τεχνίτης νά τελειών^ εν εργόχειρου καί το νά 
τό τελειώνουν τρεις ή τέσσαρες όμού, δταν είς εργάτης αναλαμ
βάνω εν μόνον μέρος τής εργασίας, τόσον γυμνάζεται είς αυτό, ως-ε 
καί τελειότερος γίνεται καί ταχύτερος καί έπιδεξιώτερος’ Προσέτι 
τά μικρά κεφάλαια μικρά καί ασήμαντα κέρδη φέρουσιν' ένφ τά 
μεγάλα καί κέρδη μεγάλα άποφέρουσι. Καθώς δμως διά νά κτίσω - 
μεν οικοδόμημα στερεόν χρειάζονται λίθοι μεγάλοι καί λίθοι μι
κροί προσέτι δέ καί άμμοκουία (άσβεστος) διά νά συνδέ πρός άλ- 
λήλους τούς λίθους’ τοιουτοτρόπως διά τό μέγα οικοδόμημα τού 
συνεταιρισμού χρειάζονται τεχνίται μεγάλοι καί τεχνϊται μικροί’ 
προσέτι δέ καί αμοιβαία αγάπη αδελφική πρδς άλλήλους, διά τής 
οποίας νά συνδέωνται τά διάφορα μέλη. Λοιπόν γενικός συν
εταιρισμός’ ιδού πού έγκειται ή σωτηρία μας. Συνεταιρι
σμός μεταξύ τών τεχνιτών, συνεταιρισμός μεταξύ τών μετα
πρατών, συνεταιρισμός μεταξύ τών μικρεμπόρων, συνεταιρισμός με
ταξύ τών μεγαλεμπόρων. Τί χρειάζονται διά τού; τεχνίτας αί είς 
τό κέντρον τής πόλεως μικραί φωλεαί, τάς οποίας δια τού ίδοω- 
τός σας κατά πάσαν τριετίαν έξαγοράζετε ; τις εινε εκείνος δστί; 
δεν πληρώνει κατ’ έτος ώς ένοίκιον τοϋ εργαστηρίου του τό τοίτον 
η το τέταρτον της όλης αξίας αυτου ; ενώσατε τα μικρά σας κεφα
λαία καί θά σχηματίσετε κεφάλαια κολοσσαία’ μέ αύτά θά δυ- 
νηθήτε νά κτίσετε έξωθεν τής πόλεως, ή κατά τήν γέφυραν ή κατά 
τό τεπετζίκι ή είς τήν ώραιοτάτην καί εύάερον θέσιν τού καρατασίου 
οικοδομάς ωραίας, εύρυχώρους, αναπαυτικά;, εντός τών οποίων 
κατά ομάδας έν αδελφική αγάπτ^ θά συνεργάζεσθε έν άνέσει, άνα- 
πνέοντεςκατά τάς θερμά; τού καλοκαιριού ημέρας αντί τοϋ μολυ- 
σμένου έκ τών νεκροταφείων καί τών λοιπών ακαθαρσιών άέοος τής 
πόλεως τήν δροσεράν αύραν τής θαλάσσης, καί άποφεύγοντες τήν 
τύρβην τής πόλεως, θά απολαμβάνετε τήν μαγευτικήν θέαν της 
γαληνιώσης θαλάσσης. Συστήσατε έκαστη συντεχνία τέσσαρα ή 
πέντε προς εξοδευσίν καταστήματα είς τά διάφορα κέντρα τής πό
λεως, αναθέτοντες την διευθυνσιν αύτών είς τούς ίκανωτέοους έξ 
υμών διαμοιρασθήτε τήν έργασίαν καί άς άναλάβη έκαστος δ,τι

— 4 75 —

εινε ίκανδς διά νά πράτττ|. Εργαζόμενοι μακράν τών οικογενειών 
σας, μή φοβηθήτε τήν έν καιρφ χειμώνας κατά τδ εσπέρας μετά- 
βασιν είς τάς οικίας σας' τό πράγμα εινε εύκατόρθωτον καί εύκόλως 
συνηθίζεται. Υποδήματα καλά, είς κηρωτός (μουσαμά;) καί εν 
μάλλινου περιλαίμιου, ιδού ή εύκολία. Διά τούς αγάμου; ούδείς 
λόγος’ ούτοιδύνανται εις μέν τ δ ίσόγαιον πάτωμα υά έργάζωνται 
είς δέ τό άνώγαιον νά κοιμώνται, κατασκευάζοντες αυτό έν ειδει 
στρατώνος’ οί δέ έγγαμοι μετά παρέλευσιν τριών ή τεσσάρων ε
τών θά ήνε εις θέσιν νάκτίσωσι καί τάς οικίας των πλησίον τών 
έογοστασίων τω/’ διά τής ένώσεως τών κεφαλαίων .θά δυνηθήτε νά 
είσάξητε είς τά καταστήματά σας έκ των μηχανών τάς εύκολωτέ- 
οας καί ώφελιμωτερα;, τελειοποιοϋντες τά έργα σας καί εύκολύνον- 
τες τήν έργασίαν σας’ θά δυ/ηθήτε νά στείλετε τούς παίδας σας 
εις τής Εύρώπης τά πολυτεχνεία νά σπουδάσωσιν δσα δέν γνο)- 
οίζετε καί νά τά διδάξωσιν επανερχόμενοι καί είς ύμά;.

(ακολουθεί).

Περίεργος έπεστολή
του αύτοκράτορος τής Κίνας προς τήν βασίλισσαν 

τής Αγγλίας.

Γενομένης τής μετά τής ’Αγγλία; περί ειρήνης συνθήκη; καί πλη- 
ρωθέντων ύπό τών Κινέζων εκατομμυρίου τινων ταλ7»ηρων, ο αυτό— 
κράτωρ τή; Κίνας έλαβεν άπδ της έν ’Οξφόρδη Ακαδημία; τδν τι- 
τ)ων τού Διδάκτορας. Έ ουρανία Αυτού Μεγαλειότη; λοιπόν έ- 
γραψεν ίδίφ χε'-ρί επί μετάξης χαριεστατην επιστολήν και απεστειλε 
πρέσβυν τδν Το-Φο-Φού είς Λονδίνου, δπως αυτοπροσώπως ίδια χει- 
ρί τήν έγχειρίστ, τή Α. Μ. τή Βασιλίσσή Βικτωριφ.

« Βικτωρία μου, ε ιμαι μόνος κυριάρχης τής ουράνιου αύτοκρατο- 
ρίας, αύτοκράτωρ, Θ^ος τών Κινέζων, τής γης, αντανακλασις τού 
θεού ....

« Είδον καλοκαγάθως διά τού σεβαστού μου οφθαλμού τήν πρός 
με άποσταλείσαν περγαμηνήν, έξ ή; συνεπέρανα δτι μετά τών υιών 
τών έχόντων ερυθρά; τρίχας ύπισχνείσθε μεθ’ δλου τού σεβασμού
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νά βελτιωθήτε διά της ειρήνης. Οπως ό’ δλη ή ήπειρος της γης μά- 
θ$ δτι είμαι οικτίρμων, έκαμα την ειρήνην.

« Άπδ τούδε δύνασθε νά ζήτε έν ήσυχίφ, αρκεί νά παύστ^ νύν ή 
προς με αντιζηλία σου. θά διατηρήσω τδν λόγον μου.

« Διέταξα νά μή άποκαλώντα*.  πλέον οί βάρβαροι υιοί σου έρυθροί 
και νά μή τοϊς παρέχωσι πλέον οί Κινέζοι μου φόβους. Άς ερχων- 
ται λοιπόν και βς εμπορεύωνται ενταύθα, δπως δύνωνται νά πίνωσι 
τδ τέίον και βελτιώσωσιν οϋζω τήν οίκτράν καταστασίν των, καλώς 
έννοουμένου δτι πλέον δέν θά καταστρέψωσι τάς πόλεις μου μέ τάς 
μεγάλας αυτών π άλλ ας καί μέ τά άφρονα εγκλήματα των. θά 
τοίς δοθή ελευθερία νά είσέρχωνται έντδς της αυτοκρατορίας μου ύ
πδ συνοδίαν καί μακρόθεν νά ρίπτωσι βλέμμα έπΙ τής άντανακλάσεως 
της σοφίας μου.

« Δέν είνε πολύ αργά, έάν πραγματικώς ήνε πρδς τούτο διατ®*  
θειμένοι. Δύνανται ούτω νά άποκτήσωσι πλΐίστην παιδείαν καί έπι*  
στήμην. Διέταξα τδν Το-Φο-Φού νά σέ άποκαλέσ^ ανεψιάν της με
γάλης ν Αρκτου καί αδελφήν τού Κρόνου, ταύτοχρόνως δέ νά σοί 
εγχειρίσ^ είς ένδειξιν τιμής κιβώτιον εν έμπεριέχον ταινίας και έ
τερον κιβώτιου ταμβάκου δπως σέ έξυπνα.

«Είθε νά μή σοί λείψτ} ουδέποτε τδ τέϊον, οί δέ πόδες σου νά 
γίνωνται αείποτε μικρότεροι. ‘Η χάρις μου εινε άπειρος».

Λύσίζ

τού έν τφ προηγουμένφ φύλλω αινίγματος.

Ύπνος, Γ ς (Χοίρος), Πνούς, Νους.

ΑΙΝΙ ΓΜΑ.
Βασιλεύω κ’ έχω κράτος τάς έκτάσεις τού αίθέρος.

Αν τήν κεφαλήν μου κόψης, 
Τέσσαρσς θά οδτρς όψεις:

Τδ φθινόπωρου, τδ εαρ, τδν χειμώνα και τδ θέρος;

Η

ΜΕΝΤΩΡ
« Αλλ’ εκτρέφετε αυτά έν παιδείφ καί νουθεσίφ Κυρίου». 

(Συνέχεια ϊδε σελ. 147).

ΑΕΕΙΣ παιδεία σημαίνει ένταύθα τήν ανατροφήν και
διδασκαλίαν ένδς παιδιού. Οί γονείς δθεν παραγγέλλονται νά δι- R
δάσκ&σι τά τέκνα των καθ’ 8ν τρόπον δ Κύριος έγκρίνει, ήτοι Η
δφείλουσι νά διδάσκωσιν είς αυτά τήν αρετήν καί θρησκεία ν. 
‘Η δέ λέξις νουθεσία σημαίνει κατά γράμμα τδ βάλλειν είς τδν 
νούν, τδ ένθυμίζειν, τδ συμβουλεύειν, τδ διδάσκειν. Καί ή έννοια 
εδώ είνε νά ένθυμίζωσιν είς αυτά περί τού Κυρίου, τής ύπάρξεως, 
τών τελειοτήτων, τού νόμου καί τού δικαιώματος αυτού, δπερ έ
χει έπι τής καρδίας καί τής ζωής των. Αύτη ή έντολή είνε θετική 
καί σύμφωνος μέδλαςτάς διαταγάς τής Γραφής, τάς επί τού αν
τικειμένου τούτου άναφερομένας. Ούδεις δύναται ν’ αμφ-.βάλη οτι 
ή Γραφή έπιτάττει τούς γονείς τδ χρέος τού νά προσπαθώσι νά 
έκπαιδεύωσι τά τέκνα είς τάς οδούς τής θρησκείας καί νά θεωρώσι 
τδ καθήκον τούτο ώς τδν μέγαν σκοπόν τής παρούσης ζωής, δπως 
προετοιμάσωσιν αυτά διά τδν ουρανόν. Πολλοί δμως συνήθως λέ- 
γουσιν δτι τά παιδία δέν πρέπει νά διδάσκωνται τήν θρησκείαν, 
διότι άκούουσι περί αύτής έν τή εκκλησία. Οί άπιστοι καί οί περί 
τήν θρησκείαν αδιάφοροι έναντιόνονται ή άμελούσι τδ ύπδ τού 
ρητού επιταττόμενον καθήκον*  ή δέ πρόφασις αύτών :κοινώς είνε 
δτι τδ νά διδάσκηται ή θρησκεία είς τά παιδία κάμνει αυτά 
προληπτικά καί δειλά, αφανίζει τήν ανεξαρτησίαν τού νοός των 
καί έμποδίζει τήν κρίσιν των, ήτις πρέπει νά ήνε απροκατάλη
πτος επί τοιούτου σπουδαίου αντικειμένου. Είς άπάντησιν τού
των τών ένστάσεων καί ύπεράσπισιν τής παραγγελίας τής Γρα
φής επί τούτου τού αντικειμένου, λέγομεν, δτι τδ ν’ αφή ση τις τδ 
τεκνον του άνευ θρησκευτικής έκπαιδεύσεως εινε σχεδόν τδ ίδιον 
ως ν αφήση ενα κήπον άνευ -καλλιέργειας. 'Όπως ό κήπος α
καλλιέργητος μένων, ταχέως πληρούται μέ ζιζάνια καί άκάν"

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ· Δ . Τεύχος γ*.  12.
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θας, ούτως ο νους ένδς παιδιού ευθύς πληρούται μέ τά πάθη 
τής διαφθοράς καί κακίας, μή καλλιεργούμενος μέ τήν πνευματι
κήν έχείνην τροφήν, ήτις μόνη δύναται ν' ανακαίνιση τήν καρδίαν, 
αφαιρούσα διά τής πίστεως τήν φυσικήν ροπήν αυτής προς τήν α
μαρτίαν. Οι τά ά/ωθι προ φασίζομενοι έχπαιδεύουσι τά τέκνα αυ
τών εις τήν παιδείαν του κόσμου' διδάσκουσιν αυτά πώς νά ά- 
ποκτήσωσι τά τού κόσμσυ, νά λάβωσι τιμάς άπδ τού κόσμου, νά 
μετάσχωσινευυπολήπτως τών τέρψεων τού κόσμου, νά φ’ρωνται 
κομψώς έν τή συναναστροφή, νά πλουτήσωσιν άφίνουσιν ανίαν’ 
αναγινώσκωσι μυθιστορίας, αΐτινες άφαρπάζουσαι τδν νουν άπδ τού 
πραγματικού έκσφενδονίζουσιν αυτόν είς τδν ιδανικόν κόσμον, και 
ούτως άποκαθίσταται τδ πνεύμα τού νεανίου νωθρόν και νεκρόν είς 
παν πραγματικόν εργον τού βίου. Διδάσκουσιν αυτά τδν χορό/[καί 
τήν μουσικήν, δπως δεικ/ύωσιν οτι τά άνατρέφουσιν εύγενώς. 
Λαμβάνουσιν αυτά εις τδ θέατρον, (οπού αυτοί ποοεύονται ϊνα 
δαπανήσωσι τήν εσπέραν των, ώς κοινώς λέγουσιν), δπως έκ- 
παιδευθώσιν έχει τήν μεγαλοπρεπή μωρίαν, φορτωμένην άπδ 
μουσικήν, ορχήσεις, μηχανάς καί σκηνογραφίας, « μωρίαν όμως 
άληθινήν ούσαν» ώς ό περίφημος συγγραφεύς de St. Evremond 
ευφυώς εΐπεν. Άγνοούσι βεβαίως οτι τδ θέατρον είνε ή διαφθορά 
τήςκαρδίας, διότι εκεί υπάρχει αληθής πυρά καταφλέγουσα δλας 
τάς ευσεβείς ορέξεις τού παιδιού. Γ'0ταν, λέγει ό άγιος’Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος, όταν άνέλθης είς θέατρον και καθίσης, γυμνοϊς 
με).εσι γυναικών τού; οφθαλμούς εστιών, πρδς μεν καιρόν ήσθης, 
ύστερον δέ πολύν έκεΐθεν έθρεψας τον πυρετόν» δηλ, όταν ύ- 
πάγν,ς είς τδ θέατρον, εύχα ιστεΐσαι μέν τήν στιγμήν κατά τήν 
οποίαν βλέπεις τάς γυναίκας, πολλάκις μάλιστα ημίγυμνους, νά 
παριστάνωσιν επάνω είς τήν σκηνήν, άλλ’ ύστερον σέ κυριεύουν 
πονηροί διαλογισμοί καί κακαί έπιθυμίαι. (Χρυσόστ. Τομ. ιά. σελ. 
464). Άγνοούσιν δτι τδ θέατρον ήτο μία των αιτιών, αΐτινες εΐ- 
χον καταστρέψει τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος πρδ είκοσι δύο 
αιώνων. Ό μέγας Δημοσθένης προεϊδε τούτο, καί έπιθυνών 
νά σώση τήν πατρίδα άπδ τδ ναυάγιον τούτο μόλις έτόλμησε 
μέ κίνδυνον τής ζωής αυτού, νά προβάλη τήν κατάργησιν τού

περί τών θεατρικών νόμου,δηλαδή τήν μεταβολήν των θεατρι
κών είς στρατιωτικά Άγνοούσιν, ώ; λέγει ό Κοραής, δτιή βασι
λεύουσα είς τούς σκηνικούς αρετή δέν είνε σωφροσύνη, ώς καί ο
τι πολλά δράματα δέν είνε σωφροσύνης διδακτήρια. Άγνοούσιν δτι 
ούγΐ μόνον οί ευσεβείς χριστιανοί παντδς αίώνος κατεδίκασαν τδ 
θέατρον ώς μή συντεΐνον είς τήν άναγκαιοϋσαν οικοδομήν, άλλά 
καί δ Σόλων, ό Πλάτων, δ Δημοσθένης, ό ’Ισοκράτης, οί ολίγοι φρό
νιμοι ανδρες τδ πάλαι, ή σαν ενάντιοι τού θεάτρου, διότι συντεί
νει πρός οικοδομήν τού κακού, ήτοι πρδς καταστροφήν τής αρε
τής καί τής αληθινής εύσεβείας............. Πρδς τούτοις διδάσκουσιν
αυτά πολλάκις τήν κολακείαν καί εκφράσεις εύχαριστήσεως καί 
αγάπης μή ύπαρχούσης, ένίοτε δέ καί τδ ψεύδος, ώς σκέπην τών 
αληθινών αισθημάτων, ή δπως μή προςενηθή είς τινα δυσαρέ
σκεια. Διδάσκουσιν αυτά ν’άποφεύγωσι τάς τέχνας τής εύμηχά- 
νου απάτης, ϊνα μήζημιόνωνται είς τά συμφέροντά των καί άλλα 
πολλά, δσα νομίζουσινωφέλιμα καί λυσιτελή εις αυτά’ άλλά διατί 
δέν λέγουσιν οτι καί ταύτα τά μαθήματα άφανίζουσι τήν άνεξαρ- 
τησίαν των καί δτι κάμνουσιν αυτούς προληπτικούς ·? Διατί δέν ά- 
οίνουσι τδν νούν των άδίδακτον πρδς ταύτα καί ελεύθερον ϊνα σχη- 
ματίσωσι τάς ίδικάς των κρίσεις καί περί εκείνων, αλλά μετά τό
σης έπιμελείας καί φροντίδας έδίδαςαυ αυτά ;

Οί άνθρωποι ευχαριστούνται νά έπαναλαμβάνωσι τά θρησκευτικά 
των αισθήματα μετά προθυμίας. ‘Ο άπιστος συνήθως δέν εινε πολύ 
πρόθυμος νά κρύψη τάς θεωρίας του άπδ τά τέκνα του. Τά τέκνα 
τού τοιούτου θά γίνωσιν άπιστα καί διά της διδασκαλίας καί διά 
τού παραδείγματος τού πατρός, διότι οί άνθρωποι διδάσκουσι | καί 
διά παραδείγματος. Οταν ό πατήρ δέν συχνάζη είς τήν δημόσιον 
λατρείαν, καί τά τέκνα πράττουσι τδ ίδιον. Εάν αμελή τήν προ
σευχήν, διδάσκει καί τά τέκνα του νά μή προσεύχωνται. Εάν δέν 
άναγινώσκη τδν λόγον τού θεού, διδάσκει τά τέκνα του νά πρά;- 
τωσι τδ ίδιον. ’Εάν ψεύδεται ενώπιον τών τέκνων του, διδάσκει 
αυτά νά ψεΰδωνται επίσης. Εάν χαρτοπαίζη είς τάς εσπερινά; συν- 
αναστροφάς, διδάσκει αυτά τδ καταστρεπτικόν τούτο μάθημα. ’Εάν 
δργίζηται καί άγροίκως υβρίζω τήν σύζυγον ή τούς ύπηρέτας, διδά-
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σκει τά τέκνα του νά μιμώνται αυτόν. Το'.αύτη εινε ή φύσις των 
πραγμάτων, ώστε αποβαίνει αδύνατον είς τον πατέρα νά μή επα
ναλαμβάνω συνεχώς τάς θρησκευτικάς του θεωρίας προς τά τέκνα 
του. Τούτου ούτως έχοντος, τδ παρά τής ‘Αγίας Γραφής άπαιτού- 
μενον εινε δτι αί διδασκαλία». του πατρός πρέπει νά ήνε όρθαί. Τό 
νά διδάσζη ό πατήρ τά τέκνα του τήν θρησκείαν τούτο δέν κάμνει 
τον νουν αυτών κούφον, προληπτικόν και άνεπιτήδειον νά έννοή- 
σωσι τήν αλήθειαν. ‘Π θρησκεία κάμνει τον νούν καθαρόν, εύσυν- 
είδητον, πρόθυμον είς τό νά πείθηται, και έτοιμον είς τό ν’ άκολουθή 
τήν αλήθειαν. ‘Η δεισιδαιμονία, ή ύπόκρισις, ή απιστία, και πάσα 
πλάνη και ψεύδος βλάπτουσι και διαφθείρουσι τήν ορθήν κρίσιν τού 
νοος. Έάν ό πατήρ δέν διδάκη τά τέκνα του τήν αλήθειαν, άλλοι 
θά διδάξωσιν αυτά τήν πλάνην. ‘Ο τού νέου συρμού νέος, δν άπαντα 
τδ παιδίον έν τή όδφ, ό επιδέξιος άπιστος, ό μισών τδν Θεόν, ό 
στρεβλάς έχων άρνάς ξένος, θά διδάξωσι τό παιδίον. Άλλά δέν εινε 
προτιμότερον και καλλίτερον είς τδν πατέρα νά διδάξιρ αύτδς τά 
τέκνα του τήν αλήθειαν παρά νά διδάξω αυτά τήν πλάνην ό ξένος: 
‘Η θρησκεία εινε τδ μάλλον ενδιαφέρον πάντων τών λοιπών αν
τικειμένων’ διότι τά μέν άλλα τείνουσι νά καταστήσωσιν εύτυχή 
τδν άνθρωπον είς τήν παρούσαν πρόσκαιρον έπί γής διαμονήν του, 
ή δέ θρησκεία σκοπεύει νά καταστήση αύτδν εύδαίμονα αιωνίως 
είς τδν πνευματικόν κόσμον. Και διά τούτο πρέπει τά παιδία νά δι— 
δάσκωνται πεοί τού τοιούτου σπουδαίου αντικειμένου τήν αλήθειαν. 
Εινε δέ αναπολόγητοι και άξιοι πάσης μομφής οί γονείς εκείνοι, 
οίτινες δι’ αλόγους προφάσεις άμελούσι τδ ιερόν τούτο καθήκον*  
ό δέ Θεός θά τιμωρήσ^ αυτούς αυστηρότατα. (ακολουθεί).

Φιλανθρωπικά καθίδρύματα.
Περί νοσοκομείων καί πτωχοκομείων.

‘Ο ’Ιησούς Χριστός, ό Θείος ημών διδάσκαλος, έδίδαξεν είς 
τούς ανθρώπους τήν άμοιβαίαν αγάπην καί έπέβαλεν εις αυτούς 
ώς καθτκον τήν αγαθοεργίαν, τήν έξοχον ταύτην αρετήν, ην ό 
Χριστιανισμός έκάλεσε διά τού ονόματος άγ ά π η. Είςτά αρχαία 
έθνη, οπού οί άνθρωποι ήσαν διηθημένοι εις δούλους και κυρίους, 

ή αγαθοεργία ήτο μόλις γνωστή, διά δέ τούς πτωχούς καί αδυνά
τους ούδείς ούδεμίαν φροντίδα έλάμβανεν. ‘LI αγάπη, αρετή 
πρδ πάντων χριστιανική, λαμβάνει τήν αρχήν αυτής έν τώ Ιησού 
Χριστφ, δστις διεκρίνετο έξόχως άπδ τούς άλλους ανθρώπους διά 
τήν άπειρον αύτού άγαθοεργίαν’ οί δέ ιεροί μαθηταί καί άπό- 
στολοι, μιμούμενοι τδν Θειον αυτών διδάσκαλον, έκέρδησαν τάς 
καρδίας τών άνθρώπων διά τής αγάπης καί τής άγαθοεργίας. ‘Π 
χριστιανική θρησκεία, κηρύττουσα δτι πάντες είνε ίσοι ενώπιον 
τού Θεού, ελαβεν ύπδ τήν σκεπήν αυτής τούς δυστυχείς καί τούς 
τεθλιμμένους. Όμιλεΐ τήν γλώσσαν τής καρδίας, διδάσκει τήν ά- 
γάπην καί τήν ομόνοιαν μεταξύ των ανθρώπων.

Είς τήν φωνήν τής άγάπης ό δούλος γίνεται ελεύθερος, ή καρ- 
δία τού πλουσίου άνοίγεται είς αισθήματα μέχρι τής στιγμής εκεί
νης άγνωστα είς αυτόν, δ δέ πτωχός άποκτά τδ έλεος καί τήν εύ
νοιαν αύτού. ‘H κοινωνία ρίπτει εν βλέμμα συμπάθειας έπί των 
τεθλιμμένων αυτής μελών καί άμέσως άνεγείρει καταφύγιο ν διά 
τήν πάσχουσσν άνθρωπότητα — άναδέχεται τά ορφανά τέκνα 
καί φροντίζει υπέρ τής ηθικής Λυτών άνατροφής καί δια πλάσεως— 
τρέφει τού; ενδεείς γέροντας—υποθάλπει τούς έγκαταλελειμμέ νους 
άσθενείς καί έξασφαλίζει τδ μέλλον τών έν ταίς μάχαις άκρωτη- 
ριασθέντων στρατιωτών—Διαδίδουσα διά τού τρόπου τούτου ή Χρι· 
στιανική Θρησκεία τήν άγάπην μεταξύ τών άνθρώπων, έφεύρε βο
ηθήματα καί παρηγοριάς δι’ απαντας τούς τεθλιμμένους. ‘Γπδ 
τάς έμπνεύσεις αύτής έσχηματίσθησαν οί θρησκευτικοί έκείνοι σύλ
λογοι σκοπόν έχοντες νά έήεωσι τούς ενδεείς καί νά έπεκτείνωσι 
τήν άληθή πίστιν είς τάς μάλλον άπομεμακρυσμένας χώρας. ‘Γπδ 
τήν προστασίαν αύτής καί ύπδ τήν σκέπη ν πεφωτισμένων κυβερ
νήσεων έσυστήθησαν είς διαφόρους έποχάς αί μεγάλαι καί λαμπραί 
έκείναι οικοδομά», αί γνωσταί ύπδ τδ όνομα ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ά κ α- 
θιδρύματα.

Ό αρχαίος κόσμος ούδέν παρουσιάζει, τδ όποιον νά δύναται 
να παραβληθή μέ τά σημερινά καταστήματα, άτινα ονομάζομεν 
νοσοκομεία καί πτωχοκομεία. ‘Ο φιλοξενία, τήν οποίαν οί αρχαίοι 
λαοί έχορήγουν είς τούς οδοιπόρους, δέν ομοιάζει ποσώς μέ τά



182 — 183 —

βοηθήματα, άτινα λαμβάνουσιν οί ασθενείς καί ανάπηρη (μισεροί) 
είς τά νοσοκομεία, οί γέροντες εις τά πτωχοκομεία, καί οί πτωχοί 
είς τάς πενίχράς καί ταπεινάς αύτών κατοικίας.

Είς τό θοησκευτικδν πνεύμα τού χριστιανισμού πρέπει ν’ άπο- 
δώσοιμεν τήν αρχήν τών φιλανθρωπικών καταστημάτων, εντός
τών όποιων καί ό πτωχός καί ό ασθενής λαμβάνουν δωρεάν τήν 
άπαιτουμένην περίθαλψιν καί συνδρομήν. Τό ιερόν Ευαγγέλιο? 
λένει « οί ασθενείς καί ενδεείς μέλη είσι του Ιησού Χριστού». 
Ούτω, κατά τά; μάλλον αναμφισβήτητοις μαρτυρίας, τά πρώτα 
νοσοκομεία έσυστήθησαν περί τον Δ .καί Ε . αιώνα εις ‘Ιεροσό
λυμα καί είς Βηθλεέμ. Έν Γαλλία πρώτοι οί Βασιλείς έδωσαν τό 
παράδειγμα τών ωφελίμων καίφιλανθρωπικών τούτων καθιόρυμάτων. 
Τό νοσοκομείον τού Λυών έσυςήθη ύπδ τού Σ'.λδεβέρτου,το των Πα- 
ρισ ων ύπό Κλόβη β . Κάρολος ό μέγας έσύστησε καί ένεύύχωσε 
διάφορα καταστήματα τού αυτού είδους. Οί διάοοχοι αυτού τδν έ- 
μιμήθησαν προ πάντων είς τήν εποχήν, καθ’ηυ αναρίθμητοι προ- 

Ισκυνηταί έπέστρεφον έκ τού ‘Αγίου Τάφου. Τά πρώτα νοσοκο
μεία ήσαν γνωστά ύπό τό όνομα οικία 03θύ, ελέους, αγάπης, 
οίκτιρμού. Βραδύτερου ή ιδιωτική ελεημοσύνη έδοκίμασε νά άν- 
ταγωνίσθη μετά τής μεγαλοδωρίας τών ‘Ιίγεμόνων καί οί άπλοι 
πολίται συνέτεινου τά μέγιστα είς τήν σύστασιν τών ευεργετικών 
τούτων καθιδουμάτων, άτινα έπολλαπλασιάσθησαν καθ'ολην τήν ι I
χριστια ικήν Ευρώπην εις τρόπον ώστε Σκαστόν κοινοβίου, έκάστη 
μητρόπολις, έκαστον μοναστηριού είχεν ιδιαίτερον νοσοκομείου.

ΙΙρίν τής έπαυαστάσεως τού 1789 ύπήρχον καθ’ ολην την Γαλ
λίαν 870 πολιτικά νοσοκομεία. ‘II πόλις μόνου τώυ Παρισ'ωυ 
εμπεριείχε 48 νοσοκομεία καί πτωχοκομεία, μεταςύ τών οποίων 

u τό νοσοκομείου τού Θεού, ίδρυθέν τό έτος 651—το νοσοκομείου 
τής Αγάπης, ίδρυθέν τό έτος I 6 06—τό νοσοκομείου τού έλέουςκαί 
τό νοσοκομείου τού ‘Αγίου Λουδοβίκου, ίδρυθέντα τό μεν ύπό Ερ
ρίκου Δ . τδ δε ύπό Μαρίας τώ^ Μ-δίκων—τά νοσοκομεία Necker 
Cochin καί Beaujon, ίδρυθέντα τό i 780. Τέλος τά φιλανθρω
πικά καταστήματα τού BicetlO καί τής Salpetricre, ίδρυθέντα 
ύπό Λουδοβίκου 1Δ . καί χρησίμεύοντα ιδιαιτέρως διά του; φρενο
βλαβείς*  ( (ακολουθεί).

Φασίκη θεογνωσία.
(Συνέχεια ίδε σελ. 167).

‘Π Μαργαρίτα όμως ήτο απαρηγόρητος' επεσεν εις τού; π/δας 
τής Κομήσσης καί έζήτει συγχώρησιν θρηνούσα δε έλενεν*  «*Αχ,  
αγαπητή μου Κυρία ! Εάν έδυνάμην μέ τό αίμά μου νά σώσω τό 
παιδίον, ευχαρίστως θά έχυνα καί τήν τελευταίαν αυτού ρανίδα*  
με μεγάλην μου χαράν θά έκαμα τούτο.» ‘11 Κόμησσα βλέπουσα 
τήν απελπισίαν τής Μαργαρίτας τή είπεν « Σέ συγχωρώ δ·.ά τδ 
σφάλμα σου (μ’ δλον δτι εινε μέγα καί αδιόρθωτου), διότι βλέπω 
οτι τώ δντι μετενόησες δΓ αυτό*  αλλά'πόσο; καλά έσκεπτόμην 
εγω, και ποσον ορθή ήτο ή παραγγελία μου! αργά πολύ έκατά- 
λαβε; πόσον κακόν είναι ή απείθεια καί ή αγάπη τών διασκε
δάσεων. Δι ήμά; έλειψε πλέον κάθε χαρά εί; τον κόσμου τούτον 
και ομοιάζομεν τά μαραμμένα άνθη τής γής, διά τά όποια δέν ύ- 
παρχει ελπίς νά λάβουν πάλιν τήν προτέραν αυτών ζωηρότητα. »

’Αφού ήλθεν ολίγον εί; τον εαυτόν της ή Κόαησσα καί έααθεν, 
οτι το παιοιον εκλάπη μόλις προ δύο ωρών, έστειλε παρευθύς πολ
λούς υπηρέτας διά νά τό άναζητήσωσι πανταχού. Οί απεσταλμέ

νοι έπανήρχοντο ο εις κατόπιν τού άλλου χωρίς νά άνακαλύψωσι 
τίποτε περί του παιδιού’ αφού δέ έλειψε πλέον πάσα ελπίς, ή 
Μαργαρίτα παρεδόθη εί; παντοτεινήν μελαγχολίαν, καταντήσασα 
κατωχρος καί ισχνή ώ; φάντασμα, μή θέλουσα μήτς νά φάγη 
μήτε να παρηγορςθγμ έςαφνα δέ πρωίαν τινα έγεινεν άφαντος, 
και κανείς ρέν έγνώριζε τί άπέγείνε.

Μια γραία τσιγκάνα διεστραμμένη, μέ δύιν διαβόλου, είχ? 
κλέψει το παιδίον. ‘Η συγχαμερά εκείνη γυνή έ'ενεν οτι γνω
ρίζει τα; μοίρας, και με αυτότύ μέσον έςηπάτα τούς απλούς, καί. 
εισερχόμενη εί; τά; οικίας, εύρισκεν ευκαιρίαν νά κλέπτη. Μέ 
αυτό τό μέσον είχεν έμβή πολλάκις είς τό παλάτιον, καί είχε 
παρατήρηση καλώ; όλα τα ε'ς αυτό*  ήτο δέ συνενοημένη μυστι- 
*ώ; με τδν γεροντότερον άπδ τού; τρεί; μουσικούς*  καί ένώ ούτο; 
με την θορυβώδη μουσικήν του έ<αμε τού; ύπηρέτας ολους νά 
π^οσ^χωσιν εις αυτόν, έκεινη από τινα μικοάν θύοαντου κήπου,
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τήν οποίαν ό μικρός υπηρέτης του κηπουρού απο αμέλειαν αφήκεν 
ανοικτήν, είσήλθεν είς τον κήπον τού παλατιού, καί απδ εκεί διά 
τίνος μυστικής κλίμακος, έμβήκεν είς τδ δωμάτιον τού παιδιού, 
ήρπασεν αυτό, και ο,τι άλλο ήδυνήθη νά άρπάστρ, και έφυγε πά
λιν μέ βίαν είς τδ πλησίον δάσος.

Έχ.εϊ έκρύβημέτδ παιδίον είς τόπον κατάφυτον απδ δένδρα, έως 
δτου έ νύχτωσε*  περιπατούσα δέ τήν νύκτα απδ δρόμους ερήμους καί 
αγνώστους, τήν ημέραν ανεπαύετο κρυπτόμενη εις τα χαμόκλαδα 
καί είς τά στάχυα του σίτου. Τοιουτοτρόπως οδοιπορούσα έπρο— 
χώρησε πολλά μίλια καί έφθασεν είς τδ μέσον τών όρέων. Εκεί 
υπήρχε βαθύ καί υπόγειον σπήλαιον, το δε στομιον αυτού ητο πε- 
ριοραγμένον μέ πυκνάς άκάνθας, ώστε μέ δυσκολίαν έούνατο τις 
ν’ άνακαλύψη αυτό*  θύρα σιδηρά, τής όποιας τδ κλειδίον έκράτει 
μαζή της ή τσιγκάνα, έκλειε τδ στόμιον*  αφού δε ηνοιξεν, έμ- 
βήκεν είς αυτό μετδ παιδίον καί μέ δ,τι άλλο είχε κλέψει απο το 
παλάτιον.

Τδ σπήλαιον εκείνο ήτο’ καταφύγιον ληστών, οΐτινες έκρύπτοντο 
είς αυτό, διά νά άποφύγωσί τήν τιμωρίαν τού νομού*  είς αυτό ε- 
έκουπτον έντος μεγάλων κιβωτίων καί δλα τά κλοπιμαία πράγ
ματα, καθώς πολυτίμους λίθους, μαργαρίτας καί πολλά χρυσά 
καί άργυρα σκεύη. Οί λησταί άνθρωποι φοβεροί και αγριωποί ε- 
χοντες γένειον πυκνόν καί ένουμένοι ενδύματα πολύ λέρα, η— 
σαν συνηθροισμένοι έντδς τού σπηλαίου καθ’ ην στιγμήν εφθα- 
σεν ή τσιγκανα φέρουσα τδ παιδίον, καί οιεσκεδαζον, παι£οντες 
χαρτία, καπνίζοντας, καί πίνοντες οίνον αφθονον’ εχαρησαν δε με- 
γάλως άκούσαντες δτι τδ παιδίον ητο ο μικρός Κόμης ’Ερρίκος, 
καί έθαύμαζαν τήν τσιγκάναν διά τδ λαμπρόν τούτο κατόρθωμα της’ 
διότι προ πολλού έπεθύμουν νά συλλάβωσι τοιούτον τι παιδίον γο
νέων εύγενών. « Εύγε, κυρά Μάννα, ειπεν ο αρχιληστής 
τόρα εΐμεθα πολύ καλά*  άν συλλάβωσι ποτέ τινα άπό ήμάς, καί 
φοβερίσωσι νά κακοποιήσωσιν αύτόν, τότε καί ήμείς θά τούς φοβε- 
ρίσωμεν δτι θά φονεύσωμεν τδ παιδίον*  καί τοιουτοτρόπως δέν θά 
τολμήσωσι νά βλάψωσι τδν άνθρωπόν μας. ’Αφού είπε τούτο δ αρ
χιληστής διέταξε τήν τσιγκάναν, ή οποία ετοίμαζε τδ γεύμα των 

ληστών, καί ήτο τρόπον τινα ή οικοκυρά των, νά προσέχη καλά 
τδ παιδίον, ώστε νά διατηρήται εις καλήν κατάστασιν.

Έντδς τού φοβερού εκείνου σπηλαίου τδ νήπιον έμεγάλωσε καί 
ήρχισε πλέον νά όμιλή. Ούδέν δμως έγνώριζεν ούτε πεοί τής κα
ταγωγής του, ούτε οτι υπάρχει ήλιος ή σελήνη ή άλλος κόσμος 
εκτός τού τρομερού εκείνου καί σκοτεινού σπηλαίου, τδ όποιον είς 
μόνος φανός έφώτιζε νύκτα καί ημέραν, κρεμάμενος άπό τινα κρίκον 
τού θόλου' πολύ περισσότερον δέν έγνώριζε τίποτε πεοί τού δη
μιουργού θεού, διότι άπό τό στόμα τών ληστών ούδέν άλλο ή- 
κουε τό δυστυχές πλάσμα παρά βλασφημίας, ύβρεις καί αισχρολο
γίας. "Όσον διά τροφάς εϊχον άρκετάς*  διότι οί λησταί εφερον 
πάντοτε άρτον, κρέας, λάχανα, οίνον καί άλλα. Εις τινα δέ γω
νίαν του σπηλαίου υπήρχε μέγα βιτίον (βουτσί), τό όποιον ή τσιγ- 
κάνα πάντοτε έφρόντιζε νά έχη πλήρες, άν καί ή πηγή εύρίσκετο 
αρκετά μακράν τού σπηλαίου’ διά τούτο διέταττεν αύστηοώς τδν 
μικρόν Ερρίκον νά κλείη μετά προσοχής τόν στρόφιγγα (κάνουλαν)· 
‘Η δέ κλίνη τού ‘Ερρίκου έσύγκειτο άπδστρώμά τι έκ ξηρών χόρ
των, τό όποιον έκάλυπτε πολυτελής τάπης (χαλί).

Ό Ερρίκος έτρέφετο μέν καί ένεδύετο καλώς έντδς τού σπη
λαίου, ούδεμίαν δμως διδασκαλίαν έλάμβανεν, ούτε άνάγνωσιν 
ούτε γραφήν έδιδάσκετο, ούτε κανέν καλόν μάθημα άπό εκείνα, 
τα οποία καμνουν τον άνθρωπον νά οιαφέρη άπό τά άγρια θηρία. 
Ένας μόνον άπό τούς ληστάς νέος κατά τήν ηλικίαν, υιός γονέων 
αγαθών, τόν όποιον ή πρδς τήν οκνηρίαν καί τά παιγνίδια αγάπη 
εκαμε νά προσκολληθή μέ τούς ληστάς, ήγάπα νά-συνομιλή μέ 
τον μικρόν Ερρίκον*  καί οσάκις έπέστρεφεν είς τό σπήλαιον, έφερε 
πρός αύτδν καί μικρόν τι παιγνίδι©ν πρδς διασκέδασιν. Ό Γουλι- 
έλμος (ούτως ώνομάζετο ό νέος ληστής), έχάρισεν είς τό παιδίον 
διαφόρους εικονογραφίας, εν ξύλινον ποίμνιον μέ ποιμένα καί ποι- 
μενικόν σκύλον, έν μικρόν καθρεπτάκι καί άλλα τοιαύτα παιδικά 
παιγνίδια. ‘Ημέραν τινα ήγόρασε διά τό παιδίον μικρόντινα αύλόν, 
καί εδίόαξεν αυτό νά παίζη ολίγον*  καί άλλοτε έφερε προς αυτό 
τεχνητά άνθη καί έδίδαξεν αυτό νά κατασκευάζη έκ χαρτιού τοι- 
αυτα, να συνδέη αυτά καίνά τά χρωματίζη μέ διάφορα χρώματα.
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Τδ παιδίον διεσκέδαζε τοιουτοτρόπως πολλάς ώρας καθ’ημέραν 
τδ άγαπητότερον δμως άπδ δλα τά' παιγνίδια, δσα είχεν, ήτο μι
κρά τις είκών, τήν οποίαν ή τσιγκάνα εΐχε κλέψει άπδ τδ παλά
τιον, καί διά τήν όποιαν ό Γουλιέλμος τφ είπε μίαν ημέραν μυ
στικά δτι ήτο ή είκών τής μητρός του. Ητο δέ ή είκών εκείνη 
ωραιότατη και καταστόλιστος μέ χευσον και κρύσταλλον καί λίθους 
πολυτίμους’ άλλά ή τσιγκάνα σπανίως και δλίγην μόνον ώραν, δ
ταν συνέβαινε νά εύρίσκεται είς καλήν διάθεσιν, προσέφερε τήν ει
κόνα είς τδ παιδίον.

‘Ο Γουλιέλμος βλέπων τήν εύχαρίστησιν, τήν οποίαν ό Ερρί
κος ησθάνετο διά τήν εικόνα, έδάκρυε λεγων μέ τδν εαυτόν του 
«Δυστυχές παιδίον · σκληρόν πράγμα εινε μά τήν άλήθειαν νά 
στερήσαι τοιαύτην μητέρα ! πόσον θά θρηνή αύτη καί πόσον οια- 
φορετική θά ήτο ή κατάστασίς σου, έάν έζης πλησίον της, αντί 
νά διατριβής είς τδ φρικτδν τούτο υπόγειον μεταξύ τοιούτων θη
ρίων I Ώ Sv ήδυνάμην νά σέ επαναφέρω είς τάς άγκάλας της, ευ
χαρίστως θά έπραττον τούτο, άν έποόκειτο άκόμη νά θυσιάσω και 
τήν ζωήν μου δι’ αυτό I άλλά τούτο εινε δλως άδύνατον.

Ό νέος εκείνος ληστής έκαμνε πολλάς ομιλίας μετά τού παι
διού, καί διηγείτο είς αύτδ διάφορα διηγήματα τά όποια τώ επρο- 
ξένουν μεγάλην χαράν και έφώτιζον ολίγον τδν νούν αυτού*  περί 
θεού όμως καί περί προσευχής ούδέποτε έτόλμησε νά τφ όμι- 
λήση, διότι οί λησταί αύστηρώς ειχον εμποδίσει τάς τοιαύτας ο
μιλίας . (ακολουθεί).

-Χζ-^^z-V. -Χζ-Χ^-Χζ*Χ.  'Xz^Z'Xz^X. 'Χ^Χ^-Χζ'-Χ- “Χζ-Χ,-^^Χ. Χ-ΧζΧ'Χ ΧΧζΧΧ Χ'Χ/Χ-Χ.'Χζ'Χ'Χ'Χ ΧΧ/ΧΧ ΧζΧΖΧ/Χ

« Εί τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω».

Δηλαδή
"Οστις δέν θέλει νά έργάζηται, αύτδς δέν πρέπει και νά τρώγη. 

(Παύλ. II θεσσαλον. Γ . 10).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β . ΝΙΚΟΑΑΙΕΒΙΤΣ.

έΟ νυν αύτοκράτωρ τής ‘Ρωσσίας έγεννήθη τή 17η ’Απρι
λίου 1818. ‘Ο πατήρ αύτού Νικόλαος ήτο τότε απλούς μέγας 
δούξ, ή δέ μήτηρ του ’Αλεξάνδρα θεοδωρόβνα ύπήρξεν άδελφή 
τού βασιλέως τής Πρωσσίας Φριδερίκου Γουλιέλμου Δ*.  Ό Ά- 
λέςανδρος έλαβε τήν πρώτην άνατροφήν παρά τής μητρός του, 
μετά ταύτα έπαιδαγωγήθη ύπδ τού σ ρατηγού Moerben, Γερ
μανού τδ γένος και διαμαρτυρουμένου τδ θρήσκευμα, καί τέλος 
έξεπαιδεύθη ύπδ τού Ρώσσου ποιητού Ζουκόβσκη. Άλλ’ ό επιμε
λέστερος τών διδασκάλων αύτοΰ ύπήοξεν αύτδς ό Νικόλαος, ό ό
ποιος ενωρίς προσεπάθησε νά μόρφωση αύτδν κατ’ ιδίαν εικόνα 
και ομοίωσιν, τδν ένέδυσε στολήν στρατιώτου καί τδν έγύμνασεν 
εις τά στρατιωτικά γυμνάσια μέ επιμέλειαν καί τραχύτητα δεκα- 
νέως γυμναστού.

Τή 14η Μαίου 1 834, δ^καεξαετής τήν ηλικίαν ό τσάρε
βιτς (ήτοι ό καισαρόπαις ’Αλέξανδρο;) έκηρύχθη ένήλιξ διορι- 
σθείς διοικητές τών λογχοφόρων τής φρουράς καί πρώτος ύ-
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I πασπιστής τοϋ αύτοκράτορος. Άλλ’ είς τον βίον εκείνον τδν 
| πλήρη ασκήσεων, επιθεωρήσεων και πολεμικών παρατάξεων, 0
0 τδν όποιον ό Νικόλαος επέβαλε και είς αύτάς τάς ήγεμονί-
π δας τού αύτοκρατορικού οίκου, δέν ήουνήθη ν’ ά,θέξτ} καί προσε- |

βλήθη ύπδ μελαγχολίας. “Όθεν κατά συμβουλήν τών ιατρών άπήλθε y
χάριν θεραπείας είς τήν Γερμανίαν, δπου ή ζωή αυτού υπήρξε μα- |
κρά συνέχεια εορτών καί διασκεδάσεων. Διαμείνας ολίγον χρόνον

Ι
καί έν τή αυλή τής *Εσσης-Δαρμστάδτης,  ένυμφεύθη τήν ήγεμο- 
νίδα Μαρίαν, θυγατέρα τού μεγάλου δουκδς Λουδοβίκου (1 6 ’Α
πριλίου 1841) καί έπανήλθεν ε’ς τήν Ρωσσίαν.

Μετά τδν θάνατον τού μεγάλου δουκδς Μιχαήλ Παύλοβιτς ει- 
χεν άνο-λάβει αύτδς τήν άνωτάτην διεύθυνσιν τών στρατιωτικών 
σχολών τής αυτοκρατορίας μετά τοσούτου ζήλου, ώστε ό πατήρ 
αύτού τφ έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του διά τήν μέριμναν αύτού 
περί τής ανατροφής τής νεολαίας έν τφ ά λ ηθ εί ρ ω σσ ι κ φ ή- 
θ ε ι. Τό 1 850 έπεσκέφθη τήν μεσημβρινήν Ρωσσίαν, τδ Νικο- 
λάϊεφ, τήν Σεβαστούπολιν, Τιφλίδα, Έρίβάν και Δερβέν. Είςτήν 
περιοδείαν ταύτην έκαμεν αψιμαχίαν τινά μετά τών Κιρκασιών τού 
Καυκάσου, ό δέ πρίγκηψ Βοροντζώφ, μάρτυς τής διαγωγής του ’Α
λεξάνδρου, έζήτησε υπέρ αύτού παρά τού αύτοκράτορος τδ παρά
σημο ν τοϋ άγίού Γεωργίου.

Λέγεται οτι δέν εϊδεν άνευ λύπης καί ανησυχίας τάς ύπδ τού 
Νικολάου πρδς τήν Ευρώπην άπευθυνομένας προκλήσεις, καί δτι έν 
τοίς ιόιαιτέροις συμβουλίοις τής αύτοκρατορικής οικογένειας άπεδο- 
κίμασε τδν ανατολικόν πόλεμον. Αποθανόντος του πατοδς αύτοϋ 
(· 8 Φεβρουάριου 4 855 ), έκληρονόμησε θέσιν, τήν οποίαν ούδό- 
λως αύτδς παρεσκεύασε καί έξηκολούθησε τήν πάλην μετά σταθε- 

Ιροτητος. προετοιμάζων τήν άποκατάστασι* τής ειρήνης. «‘Ομνύω, 
είπε κατά τήν στέψιν αύτού, οτι θά μείνω πιστός είς πάντα τά φρο
νήματα τού πατρός μου, καί θά έπιμείνω είςίτάς πολιτικά; άρχάς, 
αιτίνες τφ έχρησίμευσαν ώς κανών». Έπανέλαβε δέ τήν διακήου- 
ξιν ταύτην έν διαγγέλματι, άποσταλέντί καθ’ άπασαν τήν αύτο- 
κρατορίαν, δπερ ηύχαρίστησε τδ κόμμα τού πολέμου ώς δεικνύον 
σεβασμόν πρδς τά αρχαία μοσκοβιτικά ζροονήαατα. ’Αλλά ταύτα
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διασαλπίζων καθ’ άπασαν τήν Ρωσσίαν δ νέος αύτοκράτωρ, ούχ 
ήττον έφάνη κατά τούς λόγους τοϋ Ναπολέοντος Γ . έμψυχούμενος 
ύπδ ειλικρινούς έπιθυμίας τού νά θέστι πέρας εις τον αιματηρόν 
εκείνον πόλεμον. *09  εν δτε εις τά δμματα τών Ρώσσων ή άλωσις 
τού Κάρς άντεστάθμισε κατά τι τήν απώλειαν τής Σεβαστουπόλεως, 
παρεδέχθη τούς ορούς τής ειρήνης, έστειλε τούς πληρεξουσίους αύ
τού είς Παρισίους καί διεκήρυξεν δτι έπεθύμει ν' αφιέρωσή πάσαν 
τήν δραστηριότητα τής κυβερνήσεώς του εις τάς έσωτερικάς ύπο- 
θέσεις.

ζΗ στέψις αύτού έγένετο επισημότατα τή 26 Αύγούστου 1856 
Κατ’ άρχάς μέν διετήρησε πάντας τούς υπουργούς τού πατρός του, 
άλλα μετά τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης έδέχθη τήν παραίτησιν 
τούΝεσσελρώδ, τδν όποιον άντικατέστησεν ο πρίγκηψ Γορτζακώφ. 
Περιοδεύσας εις τδ κράτος αύτού, είδεν ιδίοις ομμασι τούς κινδύνους 
τούς έκ τής διαφθοράς τών ύπαλλήλων, καί άπεφάσισε νά καταπο
λεμήστε αύτήν δραστηρίως. Επέφερε πλείστας βελτιώσεις, έδωσε 
μεγάλην ώθησιν είς τήν δημοσίαν έκπαίδευσίν, καί νέα έδρα λε- 
γομένη τών ανατολικών γλωσσών συνέστη έν τφ Πανεπιστημείφ 
τής Πετρουπόλεως’ ούκάζιον δέ, δημοιευθέν τδ 1 856 έκανόνιζε 
τά τής δημοσίας έκπαιδεύσεως κατά τάς νέας άρχάς, καί έθετεν αυ
τήν ύπδ τήν άμεσον καί άτομικήν έπιτήρησιν τού αύτοκράτορος.

(άκολουθεί).

Τά έκ του Συνεταιρισμού καλά.
(Συνέχεις, ίδε σελ. 175).

Μεταπράται, τί χρειάζονται τόσα μεταπρατεία (μπακάλικα) ; 
ενώσατε τά κεφάλαιά σας καί άντί 4 0 0 μεταπρατείων συστήσατε 
μόνον 1 0 αναθέτοντες τήν διεύθυνσιν αυτών είς τούς ικανωτέοους 
μεταςύ ύμων, καί άντι νά διευθύνεσθε πρδς τούς μικρεμπόρους, 
αγοράζοντες ώς επί τδ πλείστον έπί πιστώσει (βερεσέ) τά είδη σας 
μέ προσθήκην 10, 15 ή 20 έπί τοίς εκατόν, στείλατε άνδρας 
έςυμων ειδήμονας είς τήν πηγήν των πραγματειών, διά νά στέλ- 
λωσιν αύτάς κατ’ ευθείαν πρδς ύυ,άς παύοντες τοιουτοτρόπως άπδ 
το να παίρνετε κόκκαλα γλυμμένα κατά τήν παροιμίαν. Μικρέμπο-
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ροι καί μεγαλέμποροι, συνεταιρίσθητε’ συνεταιριζόμενοι οε θα α
ποκτήσετε κεφάλαια έκ πολλών εκατοντάδων χιλιάδων λιρών 
ούτω δέ θά δυνηθήτε και άτμοπλοίαν νά καταρτίσητε, καί σιδη
ροδρόμους νά κατασκευάσητε, και τάς πόλεις μας νά φωτίσητε δι’ 
άεοόφωτος και αμαξωτούς δρόμους νά κατασκευάσητε και εργοστάσια 
διάφορα βιομηχανικά νά συστήσετε, κλείοντες ούτω τούς οχετούς, 
δι’ ών οί οί θησαυροί ημών έκρέουσιν είς τήν Ευρώπην. Μή φει- 
σθήτε ολίγων χρημάτων, διά νά στείλετε εις τήν Εύρώπην νέους I 
δραστήριους καί άγχίνοας. οί όποιοι νά σπουδάσωσι τήν μηχα- | 
νικήν και τάς βιομηχανικά; τέχνας*  Προς ώραν δύνασθε νά προσ- I 
καλέσητε Ευρωπαίους’ αλλά μή περιμένετε μεγάλα πράγματα έξ 
αυτών οί καλοί τεχνΐται δέν μάς έρχονται’ θά έλθωσι τά περι- 
τρίμματα τών έργοστασίων. Συστήσατε τραπέζας γεωργίας καί 
εμψυχώσατε τήν γεωργίαν και τήν κτηνοτροφίαν, τούς δύο τού
τους μαστούς ταυ εμπορίου και τής βιομηχανία;· ρίψατε £ν μόνον 
βλέμμα έπι των άπεράντων και εύφορωτάτων γαιών ήμών και θά 
κατανοήσητε όπόσος πλούτος μένει ανεκμετάλλευτος έκ τής ραθυ
μίας καί τής προς τήν γεωργίαν ολιγωρίας ήμών. Αλλά καιρός 
πλέον νά έξυπνήσωμεν έκ τού ληθάργου, διότι ό καιρός έπείγει’ ό 
δέ πρώτος άναλαβών τον αγώνα θ’ άφίση έποχήν διά τάς έπερ- | 
χομένας γενεάς, αί δποϊαι θά εύλογώσι τό όνομά του καί θά τφ 
έγείρωσιν ανδριάντα;, προσαγορεύοντες αύτόν ευεργέτην τής 
Ανατολής. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τό παν είς 
δλίγας μόνον λέξεις’ συνεταιρισμός γενικός, έμψ ύ’ 
χωσις τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας, 
ιδού ή άγκυρα τής σωτηρίας ήμών. Καί έγώ μέν τοσαύτα ήδυνή- 
θην νά έκθέσω έπι τού παρόντος προς υμάς’ έκφράζων δέ τήν ευ
γνωμοσύνην μου διά τήν προσοχήν καί υπομονήν, μεθ ής μέ ή- 
κοοάσθητε, εύχομαι από καρδίας ϊνα άλλοι ίκανώτεροι έμού άνα- 
πτύξωσι τό σπουδα^ότατον τούτο θέμα εκτενέστερου καί έμβριθέ- 
στερον, ό δέ Θεός τής αγάπης καί τής ειρήνης ποδηγετήστε ήμά; 
είς παν έογον αγαθόν γένοιτο ! »

Μόλις κατέπαυσεν ό κύριος Παπαδόπουλος τον λόγον καί ραγδαϊαι 
χειροκροτήσεις διεδέχθησαν αύτόν ούχί βεβαίως διά τά ρητορικά 

σχήματα, ών έστερείτο παντελώς ό λόγος αύτού, αλλά διά τήν 
με γαλήν έξ αύτού προσδοκωμένην ωφέλειαν’ ή δέ χαρά καί άγαλ- 
λιασις έπέλαμπεν έπι τών προσώπων ολοκλήρου τής όμηγύρεως. 
Αναστάς δέ ό πρόεδρος τής συντεχνίας (πρωτομάστορης) έποότεινε 

να χε\οοτ°νησωσιν αυτόν επίτιμον πρόεδρον τής συντεχνίας των, 
άναθέτοντες αύτφ καί τήν σύνταξιν τού κανονισμού, δστις θά δι- 
ευθύνη τον συνεταιρισμόν’ ή πρότασις εγεινε δεκτή παμψηφεί, ό όέ 
κύρ. Μ. ΠαππαδόπΟυλος εύχαρίστήσας αυτούς ύπεσχέθη οτι μετά 
δέκα ημέρας ςν δευτέρα συνεδριάσει θα ύποβάλη είς αύτούς σχέ- 
διον κανονισμού πρός έπικύρωσιν*  έπειδή δέ, ώς ειπεν, ειχεν α
νάγκην καί ανθρώπων τινών έκ τής συντεχνίας διά νά τφ δώσωσι 
πληροφορίας τίνάς ιδιαιτέρας, άφορώσας τήν συντεχνίαν, κατά ποό- 
τασίν του έξελέχθη επιτροπή πενταμελής διά νά συνεργασθή μετ’ 
αυτού πρός σύνταξιν τού κανονισμού’ ούτω δέ έν μέσω κοίνής χα
ράς καί άγαλλιάσεως διελύθη ή συνεδρίασις.

Γυναίκοφαγία.
Κατά τον Times οί αύτόχθονες τών κατά τόν Ειρηνικόν 'Ωκεανόν 

Μαρκεσιων νήσων συνηθίζουσι νά ζητώσιν είς γάμον τάς ώοαιοτέοας 
νέας καί, αφού νυμφευθώσιν αύτάς, νά τάς τρώγωσιν. Οί ίεοαπόστο- 
λοι κατέβαλον πάσαν μέριμναν ΐνα έξαφανίσωσι τό έθος τούτο καί 
όμως ουοεν σχεδόν κατώρθωσαν, διότι ό αρχηγός τής Νουκαιβας,οςίς 
γενόμενος χριστιανό; διήγαγε βίου ευσεβή, καταβρόχθισε τρεις έκ 
τών συζύγων του καί έφαγε μέρος τής πλάτης άλλης τετάρτης. Θά 
κατετρωγε δε καί αυτήν ολόκληρον, αν ό λαός τών Ομόσπονδων Πο
λιτειών φιλανθρωπία φερόμενος δέν έξηγόραζεν αύτήν διά 2500 πε
ρίπου ταλλήρων.

Μεταλλ'κα: πηγαΙ ’Ιταλίας.
Ή διεύθυνσις τής γεν. στατιστικής τού βασιλείου τής ’Ιταλίας 

έόημοσίευσεν έσχάτως άξιοπεριεργοτάτας πληροφορίας πεοί τών έν 
τφ Κράτει ευρισκομένων μεταλλικών πηγών. *Ό  ολικός αριθμός τών 
πηγών τούτων άναβαίνει είς I 629, έκ τών οποίων 268 εύρίσκον- 
ται εν Τοσκάνη, 184 έν Εμιλία, 179 έν Καμπανία, 118 iv 
Λομβαρδία, 11 3 έν Καλαβρία, 108 έν Μαρκία, 107 έν Πεδε- 
μοντιφ, 82 έν Σικελία, 60 εν Σαοδηνία.
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Έκ τών πηγών τούτων 1 3 5 παράγουσιν ύδωρ κάτω τών 12 
βαθμών, 661 άπδ 12—1 4, 350 άπδ 1 5—I 8, 324 άπδ 1 9 
—23, 824 άπδ 44—50.

Τά ύδατα 50 στάσιμων πηγών έχουσι θερμότητα πλέον των 
200 λίτρων είς 24 ώρας.

Έχίδνα *αί  βδέλλα.

Πρδς βδέλλαν ειπεν 'εχιδνα' 
«Δέν τδ καταλαμβάνω.
Καί συ δαγκάνεις, φίλε μου, 
Αλλά κ’ έγώ δαγκάνω*  
Αοιπδν ό κόσμος διά τί 
Σέ μόνον θέλει και ζητεί, 
’Εμέ δέ άποφεύγει 
Και άπαντών με φεύγει ; » 
«Τδ δήγμά μου, άπήντησεν 
‘Η βδέλλα. θεραπεύει, 
Ενφ πικρόν τδ δήγμά σου 

Τδν κόσμον φαρμακεύει».

Ευκόλως τις τήν έννοιαν 
Σκεφθείς καταλαμβάνει. 
Καθείς κατά τάς πράξεις του 
Τήν άμοιβήν λαμβάνει.

Αύσις του 2ου αίνηματος. 

’Αετός.

Αίνιγμα 3ον.

Είς ράχεις πού δέν σπείρονται αυτόφυτον γεννώμαι’ 
Άψυχον, φέρον έμψυχον, εις τδ κενδν πλανώμαι. 
Και μολαταύτ’ άκίνητον ένώπιόν σου κείμαι.
Γνωρίζεις ποιος μ’ έγραψεν ; εκείνος, φίλε, είμαι. 
’Άν άναγραμματίσης μου εν μέρος είς τδ δλον, 
Θά ευρης τδν γνωστότερον τών δώδεκ’ άποστόλων.

« Αλλ’ έκτρέφετε αυτά έν παιδεία καί νουθεσίφ Κυρίου». 

(Συνέχεια ϊδε σελ. 1 80).

ς©ΑΝ δέ τις μάς ερώτηση : τίνι τρόπφ ό πατήρ οφείλει ν’ 
άνατρέφητά τέκνα τουέν παιδεία καί νουθεσί^ι Κυρίου,άποκρινόμεθα. 
ά. ’Οφείλει νά διδάσκη αυτά συνεχώς τάς διδασκαλίας καί τά καθή
κοντα τής θρησκείας, ώς κάμνει καί διά παν άλλο, τδ όποιον θεω
ρεί άξιον διδασκαλίας. Πρδ πάντων νά έπαναλαμβάνη συνεχώς 
ενώπιον αύτων τάς απείρους ευεργεσίας, τάς οποίας ό μέγας Δημι-

• ιΡ > ' ·» f » \ ι \ \ Ί ιουργος των ες άπειρου αγαπης εκαμε και κάμνει προς τον αχαριστον 
άνθρωπον. Τούτο εινε πολύ σωτήριον μάθημα, διότι προξενεί είς 
τήν καρδίαν τού παιδιού τδ αίσθημα τής εύγνωμοσύνης καί αγά
πης. "Οσον αμαθής καί άν ύποτεθή ό πατήρ, δύναται ευκόλως νά 
τοις λ·γη οτι ό Χριστός,Θεός ών καί Κύριος πάντων, άφήκε τούς πα
τρικούς κόλπους καί κατέβη έπί τήςγής, δούλου μορφήν λαβών, 
καί ύπέφερε νά πάθη σταυρικόν θάνατον διά νά σώση τον αμαρτω
λόν άνθρωπον έκ τής καταδίκης τού αιωνίου θανάτου. ς Π διδασκα
λία αύτη είνε πολύ σωτήριος είς τήν τρυφεράν ψυχήν τού παιδιού, 
όιότι δταν συνεχώς άκούη δτι ό Θεός του κατεδέχθη νά γίνη άνθρω
πος καί νά ραπισθή και περιυβρισθή καί σταυρωθή διά νά σώση αύτδ 
έκ τού θανάτου, αδύνατον νά μή αγαπά αύτδν καί νά μή έπιθύμή 
νά πράττη τό θέλημά του.β . Οφείλει νά όδηγή αυτά ό ίδιος εις τήν 
έκκλησίαν καί οχι νά τά στέλλη’ αυτός δέ πορευόμενος είς τά καφ- 
φενεία νά παίζη καί νά πίνη πνευματώδη ποτά τήν*  ήμέραν τού 
Κυρίου, τήν οποίαν πρέπει νά έορτάζη άλλως πως. Ένφ δέ τά ό- 
οηγή εκεί, οφείλει νά τοίς λέγη πώς πρέπει νά ϊστανται έν καιρφ 
τής λειτουργίας, άκροαζόμενα τούς θείους λόγους ώς πρέπει, γ. 
Μετά τήν λειτουργίαν οφείλει νά στέλλη αυτά είς τά Κυριακά σχο
λεία, δπου γίνεται έξήγησις τού Ευαγγελίου, καί δπου πρέπει νά 
εΧ9 πεποίθησιν δτι εκεί θά διδαχθωσι τήν αλήθειαν. Τά Κυριακά 

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Top.· Α · Τεύχος γ *. 13.
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σχολεία θεωρούσιν οί’Άγγλοι καί οί ’Αμερικανοί, παρά τοίς οποί
ο».; εί/ε κοινότατα, ώς τήν πηγήν, ές ή; άναβρύει ή αληθινή ευ
σέβεια, καί ώς τδ ίσ^υρότατον μέσον της ήθικοποιήσεως τού λαού. 
Δυστυχώς ταύτα αμελούνται ένταύθα καί παρά τώ> οιοασκά/ων 
καί παρά τών ιερέων, διότι προτιμώ σι ν αυτοί μέν νά μένωσιν αρ
γοί ή διασκεδάζοντες άνοικείως τήν ημέραν ταύτην τού σαββατισμου, 
τά δέ πα.οία νά παίζωσιν είς τάς οδούς τής πόλεως άσυστόλως ώς 
τέκνα ειδωλολάτρων ! δ . ’Οφείλει νά διδάσκη αυτά διά τού ιδίου 
παραδείγματος—πάτα διδασκαλία άνευ αυτού είνε ανωφελής— 
«ποιείν τε καί διδάσκειν» έλεγεν ό Χο ιστός. Οί γονείς όφείλουσι 
νά γνωρίζω σιν δτι οί λόγοι καί ή διαγωγή των μορφόνουσι τον 
χαρακτήρα τών τέκνων των, καί τδν πολιτικόν καί τδν ηθικόν καί 
τδν θρησκευτικόν. Εκ τών λόγων και τής διαγωγής τών γο
νέων έςαρτάται πολλάκι; ή αιώνιος ευδαιμονία ή κακοδαιμονία τών 
τέκνων, τών οποίων αί καρδίαι εινε άνοικταί πρδς τούς γονείς αυ
τών καί έτοιμοι νά δεχθ όσιν οίανδήποτε εντύπωσιν θέλουσιν οί 
γονείς, είτε καλήν είτε κακήν. ‘Ο θεός ένεφύτευσεν είς*  τήν καρ
διάν τών γονέων φιλοστοργίαν πρδς τά τέκνα*  καί εις τούς γονείς δέ 
καί εις τά τέκνα ένεφύτευσεν αμοιβαίαν αγάπην. Οί γονείς εινε 
τδ παν πρδς τά τέκνα. Τά βρέφη κατ’ άρχάς δέν γνωρίζουσι παντά- 
πασιτδν θεόν τούς γονείς δμως γνωρίζουσι ταχέως. ‘Η ’καρδιά 
τών τέκνων εινε χάρτης άγραφος, έφ’ ού δύνανται οί γονείς νά 
γράφωσιν ή νά χαράττωσιν ο,τι θέλουσιν. "Οταν λοιπον διδάσκομ
αι ν αυτά διά τού παραδείγματος τήν ηθικήν καί τήν αλήθειαν, τότε 
επ'. τού χάρτου αύτού γράφουσι τά ωραιότερα γράμματα*  όταν δμως 
αφ’ ενός μεν λέγουσι προς τά τέκνα α άποτασσόμεθα τώ Σατανά καί 
πάσι τοίς έργοις αύτού καί πάσι τοίς άγγέλοις αυτού καί πάση 
τή λατρεία αυτού καί πάση τή πομπή αύτού, καί συντασσόμεθα 
τφ Χριστφ ο, άφ’ ετέρου όέ διδάσκουσι διά τής διαγωγής τά τέκνα 
των όλα τά έργα τού Σατανά, οίον τδ ψεύδος, τήν απάτην, τήν α
δικίαν, πλεονεξίαν, άσωτίαν, τήν πολυτέλειαν καί τά τούτοι; δμοια, 
τότε γρίφου σιν έπί τού εύγενούς τούτου χάρτου τά ασχημότερα 
γράμματα. Τά τέκνα θά πράςωτ.ν δ,τι καί οί γονείς των, διότι π’.- 
στεύουσιν δτι οί γονείς των γνωρίζουσι καλλίτερον άπδ αυτά. έ.

νουσι τά παιδία δτι είνε χρέος των νά προσεύ-

Όοείλει νά έπιχαλήται τήν θείαν βοήθειαν είς πάσας τάς προσπά
θειας του, καί νά προσεύχηται διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής των. 
’Οφείλει νά προσεύχηται μετά τών νέκνων του πρωί καί εσπέρας. 
Διά τούτου μανθά 
χωνται και δτι ή προσευχή εινε τδ χρυσούν έκεί ;0 κλειδιον, τδ
όποιον ανοίγει τούς θησαυρούς τής θείας αγαθότητας. Μέγα δέ α
μάρτημα πράττουσιν οί γο/είς οί αμελούσες τδ ιερόν τούτο κα
θήκον, διότι ενεκα τή; άμελείας των ταύτης αγνοούσι τά τέκνα 
των δτι δ’ά μόνης τή; προσευχής ό άνθρωπο; διακρίνεται ώς λο
γικόν πλάσμα, έςαρτώμενον παρά τού ουρανίου του Δημιουργού, 
καί δτι άνευ αύτής ούδέν αγαθόν λαμβάνομεν παρά τού ουρανίου η
μών πατρός. ς . Οφείλουσι νά α>αγΐνώσκωσι μετά τών τέκνων 
των τον λόγον τού θεού, ή 5/δέν ήξεύρωσι γράμματα, νά συσταί- 
νωσιν αυτήν ώς ψυχοσωτήριον εις αυτά. ‘Ο λόγος τού θεού εινε 
τό μόνον δπλον, δι ου δύνανται ν άνιικοούσωσι τάς « μεθοοία: τού 
διαβόλου » (Έφέσ. ς- . I Γ). *0  λόγος τού Θεού θά διοάςη αυτά 
πώς πρέπει νά πιστεύωσι καί πώς νά ζώσι διά νά άρέσωσιν είς 
τον Δημιουργόν των. Ες αύτού μανθάνουσι τήν οδόν τής σωτηρίας, 
την οοον τήν αγηυσαν εις τον ουρανόν, δπου υπάρχει τό αιώνιον 
κατοικητήριον πάσης αθανάτου ψυχής.

Ταύτα τά χρέη είνε καθαρά, απλά καί εύκολα νά κατοοθωθώσι 
παρα τών γονέων * είνετοιαύτης φύσε ως, ώστε ό άνθρωπος γνωρί
ζει δτι πρέπει νά έκτελέση αύτά. "Όταν λοιπόν ό πατήρ ανατρέ
φω τά τέκνα του έν παιδί ίφ καί νουθεσ'φ Κυρίου, δίδει είς αύτά 
την ανατροφήν εκείνην, ήτις· τά προετοιμάζει νά χαίρω σι τήν ζωήν 
ταύτην ως λογικά οντα, να γίνωσιν ευτυχέστερα εν τω κοσμώ 
τουτφ καί εν τώ μέλλοντι, καί νά καταστήσω σι ν εύτυχεστέρους ε
κείνους μετά τών οποίων συναναστρέφονται. ’Εάν ές έ-αντ.α, ό πα- 
*τηρ αμελή ή άποποιήται ν’ άναθρέψη τά τέκνα του καθ βν τρό
πον ο Κύριος παραγγέλλει, τότε αμελεί τά καλλίτερα αύτού συμ
φέροντα και εις αύτδν τδν κόσμον καί είς τήν άλλην ζωήν, διότι 
προετοιμάζει εις τά φίλτατά του λύπας, συντριβήν καροίας, θλι
βερόν θάνατον καί αιώνιον δυστυχίαν. Έάν δ’ άπολεσθώσι τά τέ
κνα, ο θεός θά άναζητήση τό αίμα αύτών παρά τών γονέων

------ --- --------------------------- || --
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Οί γονείς καί τά τέκνα θά συναπαντηθώσ». μετά θάνατον ενώπιον 
τού βήματος τού Χριστού. Καί άν τά τέκνα των εύρεθώσι μεταςύ 
τών άπολομένων ένεκα τής ίδικής των άμελείας. οποίαν απολογίαν 
θά δώσωσι; Δεν θά ήνε τούτο ανεξάντλητος πηγή θλίψεω; δι’ 
αυτούς ; Ο. Κ.

Σημ. Έν τή άνωθ». πραγμαιείςι ο αναγνώστης ευρίσκει τινάς σκέψεις 
καί περί τού θεάτρου, αί όποϊαι άντιφάσκουσ». κατά τδ φαινόμενου πρδς οσα 
έν σελ. 9ί καί 95 εγραψεν άλλοτε δ Μέντωρ.

Εν σελ.ό έρρέθη δτι αί έν τώ περιοδικφ τούτω διδασκαλία» εΤνε γνώ- 
μαι πολλών λογιών ομοίως ένταΤς άγγελίαις τού Δ . καί Β . τεύχους φαί
νεται δτι εταιρία λογίων άπεφάσισενά τυπόνη τά άυαγνώσματα ταύτα, ήτοι 
πολλοί καί ούχί εις, ώς καθαρότερα άναφέρεται έν τή άγγελί^ τού Γ . 
τεύχους. Έάν λοιπδν ενίοτε άπαντώνται έν τώ περιοδικψ πραγματεία», 
φαίνο’μεναι άντιφάσκουσαι πρδς άλλήλας, τούτο προέρχεται άπδ τήν διά
φορον εποψίν, ύπδ τήν οποίαν έν καί τδ α’>τδ πράγμα δύναται νά έςετα- 
σθή. Εκεί λ.χ. τδ θέατρου συνισταται ώς σχολείου, έντδς τού οποίου δυ
νατοί τις ν’ άγαπήση ετι μάλλον τήν αρετήν καί ν’ άποστραφή ετι μάλ
λον τήν κακίαν εδώ δέ άποτρέπονται οί γονείς νά οδηγώσι τά τέκνα των 
είς τα θέατρου διά τδν αύτδν λόγον, δί ον προτρέπονται καινά έμποδίζωσιν 
αυτά άπδ τήν άνάγνωσιν τών μυθιστορημάτων, διότι δηλ. άμφότερα ταύτα 
βλάπτουσι τήν απαλήν κρίσιν τού παιδίοο. ΕΤνε αληθές δτι ή αποτροπή 
εΐνε άρκετά αύστηρά, προχωρούσα μέχρι καί αύτών τών γονέων τούτοδέ,δι- 
ότι οί γονείς εΤυε οί Φυσικοί διδάσκαλοι τών παίδων. ςΟπωσδήποτε δ Μέν- 
τωρ, λίγων καί ταύτα, μή άπορρίπτων καί έκεΐνα, θ’ άφίνη πολλάκις είς 
λεπτά θέματα τδν άυαγυώστην νά κρίνη τδ μάλλον προτιμητέου.

Περίεργο πράγμα, μαστρο-Γιάννη. Αυτά τά χρόνια ό άνθρωπο; 
θέοίεψε*  τδν κόσμο χάνε», άνω κάτω. Βσήκε τά βαπόο^α καί τόσαις 
αλλαι; μηχαυαίς, πού μά τήν αλήθεια κοντεύει νά γίνη Θεός*  ο 
τηλέγραφος τί σού λέγει ; νά μίλ α άπδ τή μ^ά αχρεία τού κό
σμου στην άλλη*  καί μέ τδ σιδηρόδρομο νά φεύγη σάν αστραπή’ 
νά μάς ταλενε κανείς, θά νοαίζαιχε πώς λέγε». παοαυ.ύθία’ καί τί 
θά ίδούν ακόμη τά μάτ^α μα; ! Άμέ αύτδ τδ Σουέζ λίγο τοχεις; 
Φαντάσου σύ νά κόύουν τόση στερεά καί νά κάμουν τής δυο θάλασ
σα·.; μΐά' καί εκεί πού πήγαινες απδ τά Παρασάμ^α στο Μ.σήρι 
μέ τής καμήλα·.;, τάρα νά πηγαίντ,ς μέ τδ βαπόρι.. Καί ’σάν τί χρη-

ματικδ φαντάζεσαι. νά ’πήγε ; —2έρω καί γώ μαστρο-Δημήτρη, 
πέντε δέκα χιλιάδες λίρα·.; ; — Καί τί είπες; γΐά πες ακόμα. — 
Είκοσι, τριάντα ;—Καλέ τί είκοσαρίαίς καί τριανταρίαίς μού λέ
γεις; ............. Όχτώ μιλλιούνία λίραις.— Οχτώ
μιλλιούυΐα λίραις I; — Καί πού ’βρέθηκαν τόσαις λίραις ; ’κείνο 
βασιλικός θησαυρός νατον, πάλιν δέν θάφθανε.—*Εχεις  δίκιο, μα- 
στρο-Γιάννη*  μά ξεύρεις πώς « οπού φτύσουν πολλοί γίνεται λί
μνη»; άλλος έβαλε χίλια».; λίραις, άλλος πεντακόσια·.; καί έτσι 
μαζωχθήκαν·;. Βλέπεις πού τά λόγια τού κυρ Μιχαλάκη εινε ευαγ
γέλια ; μά θαρρώ πώς ημείς δέ θά τά χαταλάβωμε ποτές.—Αί ! 
σιγά σιγά !— Μά τί τδ θέλω γώ, σάν τά καταλάβωμε τότε πού 
δέ θα>ε πλίδ καιρός. ‘Ο σκοπό; είναι πριν πετάςη τδ πουλάκι’ δηλ. 
τόρα πού μάς βρίσκονται πέντε δέκα παράδες*  κΐαπέ ’σάν ξεπαρα
διαστούμε, άρα τδ καταλάβωμε κΐάρα μή.—Έγώ θαρρώ ύστερα 
απδ τόσα πού μάς είπε ό Μιχαλάκης κάτι θά γίνη. — Νά δώση ό 
Θεός ! —Μά δέ μού λένείς τί άνθοωπος τδ σοφίστηκε αυτό, νά κό
ψουν τά στεριά καί νά χάαουν τής δυο θάλασσα».; μ}ά ;— Ενας 
Φραντσέζος πού τδν λέγουν Λεσέψ. Ξεύρεις δμως ; τήν πλε}ό- 
τερη δουλειά τήν έκαμαν πάλιν οί δικοί μας.—Μά τί τδ θέλω γώ*  
καλλίτερα νά ήταν ό Λεσέψ δικός μα; καί «ς έκαμαν ολη τή δουλεία 
άλλοι. — *Α  ! τδ ςεύρω καί ’γώ’ μα βλέπεις οί δικοί μας δέν κα- 
ταοεχουνται τέτοίαις δουλείαί;’ εκείνοι εινε νΐά ντελικάτα πράγ
ματα.— Καί πότε γίνηκε αύτό ;—-Εινε θαρρώ κάπου έφτά οχτώ 
χρονία πού πολεμούν αυτή τή δουλειά, καί στής 5 αύτού τού μη- 
νος έτελεϊώσε. Φαντάσου τί. πανηγύρι ήταν’ θαρρώ πώς απ’ δλο τον 
κοσμο συνάχΟηκαν εκεί’ βασιλείάδ-ς μόνο καί βασίλισσα».; ήσαν 
οι μισοί πεντακόσοι. Μά δέ μού δίνεις νά καταλάβω κ έγώ μαγρο- 
Δημήτρη, πώς εινε αυτό τδ πράγμα ;—Πώς νά σού δώσω νά τδ 
κατα/.αβη; ; άπό τδ έ'να μέοο; καί άπδ τδ άλλο ήταν θάλασσα, 
και στή μέση μΐά στεριά ’σάν λαιμός’ άρχ σαν λοιπόν ’ύ.ίγο λίγο 
και έσκαβαν τή στεοίά καί εκαιχαν ένα κανάλι πού πεονούν βαπό
ρια χαικαράβια. — Μά νά σού ’πώ δέν ήταν καί μικτή δουύείά 
αυ>η·—Αι, φίλε μου, τί δεν κάνει ή άπότασι·—Ναί, μά βλέπε».ς 
βρεθήκαν καί άλύ.οι καί τον στάθηκαν άπδ λίτνις’ έαεί; καί νά
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βρεθή κάνε ς νά θέλη νά κάνη κάτι τι, ποιος τδν « 
το κακό’ οί δικοί μας αν έχουν καί πέν 
ι νά δώση πεντάρα; Ξέρεις, εινε καί στδ Μωοΐά τέτοιος 

καί λένουν τόοα νιά νά τδν I I « -
Τί; εινε καί στο Μωρίά κανένα 

είνε μία
Σουέζ*  κείνος πούνε στδ Μωοιά 
” «. ~ * "" αν γενή αυτό τί καλό πού θά γίνη 

ίίόσο φχαριστιούμαι, μαστρο-Δημήτρη, σάν ακούω 
ή χαρά μου. Συ, πού είσαι κοσ- 

:— Τι νά σού 
ή νά ζούσαμε

τούς γέρους σχολεία, νά πάμε 
καί σύ*  σιγά νά μήν έχουν ς-ήν

Ναί, νά σέ χαρώ, μας-ρο- 
εκεί ρχει σχο-

'τρέχει; — Μα 
παράοες, ποιοςαυτό εινε 

> t·^απο^ασι, 
ένας λαιμός υ. ' πολύ πλιδ αικοό 
κόύουν κΐ 
Σοίεζ ; —

πολιτεία έζεί πού τήν /.έγουν 
τον λένουν εςκυίλία*  καί ςέοεις 

αύτόν*  γιά νά δούμ
Όχι’ Σουέζ λέγουν αυτόν πού κόψαν, γΙα

στο κόσμο ;
νά ’μιλούνε περί πολιτεία·.;, εί 
μογυρισμένος, δέν μού λες νά μάθω καί γώ τίποι 
πώ, μαστρο-Γιάννη, έπρεπε νάμαστε πλ]δ νέοι 
’στην Ευρώπη, πού ε/εΐ καί γΐχ 
νά μαθένωμε. —*Αυια  τήν έκού-ς 
Ευρώπη καί γΐά τούς γέρους σχολειά 
Γιάννη’ καθώς μ’ έλεγε προχθές ό κύρ Μιχαλάκη 
λείά, που είνε ανοιχτά ώς τά μεσάνυχτα καί παραδ'.δουν μαθή
ματα μέ τά φώτα, καί πολλοί τεχνίταις ’σάν καλή ώρα, αντί νά 
πά/ε σάν σχολάσουν νά στρωθούν στά χαρτιά ή στδ πίοτό, πάνε 
στά σχολεία καί άκούνε μαθήματα.—Βρέ αδελφέ, μά δέν μού λές 
πώ: έμείς ζούμε σάν τά ζώα εδώ ; καί γώ πολλαίς φοραίς τδ 
συλλογίζομαι αυτό, σάν τούς βλέπω νά στρώνωνται σάν δαιμονι
σμένοι άλλοι στδ τάβλι και άλλοι στά χαρτιά*  πληρωμένους νά 
τούς εχης, δεν κάνουν έτσι’ θαρρείς πώς δένξεύρουν νά ’μιλήσουν. 
Πόσο θυμόνω μέ τδ μαστρο-Αευτέρι*  χ'λίαις φοραίς τδν λέγω, 
παράτα τον αύτδ τδ διάβολο’ κάθισε νά πούμε τίποτε γΐά τήν τέ
χνη μας, νά περάσουμε τήνώρα*  εκείνος τδν βλέπεις καί κάνει σάν 
λωλός πότε νά σχθλάση νά πάγη νά στρωθή ’ς τδ παιγνήδι, καί 
καλά μεσάνυχτα ή καί καλά ξημερώματα νά σηκωθή.—Τί κάθεσαι 
χαί μού λές τδ μαστρο-Λευτέρη, δέν πας στά καφφενεία νά δής 
’σάν πού πρέπει άνθρωποι νά κάθουντε στδ τάβλι νά παλεύουν σάν 
πετεινοί καί γύρω τους πέντε δέκα σά χάχιδες νά τούς καμαρώ
νουν; Έγώ σέ βεβαιόνω, γιά νάλθη κανείς άπδ άλλο κόσμο καί 
νά μή γνωρίζη αύτδ τδ πράγμα, θά μάς πίάση ή γ]ά λωλούς ή

γΐά ςεμωρουδίασμένους. — Μά πού στδ διάβολο μάς συγκολλή- 
Οηκε αύτδ τδ καλό*  θυμούμαι ’στδ καιρό τους οί γονείς μας, σάν 
έπαιζε κανείς χαρτιά, τδν είχαν γιά άφωρισμένο*  σήμερα γένηκε 
μόοα καί αύτό*  πάνε στο καφφενεϊο, χαρτιά’ πάνε σέ βεγκέραι:, 
χαρτιά*  άνδρες, γυναίκες, παιδιά δοθήκαν σ’ αύτδ τό διαβολικό 
παιγνίδι καί δέν σηκόνουν κεφάλι. Αί καύμένα χρόνια ! έβλεπες 
πα/.λικάρία μέ τά μουστάκια καί δέν ήξεύραν τί θά ’πή καφφενείον*  
άπό σχόλη σέ σχόλη ήθέλαμε νά μαζευθούμε καί ή νά πηδούμε 
’στά τρία η νά ρίχνωμε τδ λιθάρι ή τδ πολύ πολύ νά παίζωμε τής 
αμάδες*  τόρα τά αφήσαμε αύτά καί πολεμούμε ποιος νά κλέψη τού 
άλλουνού τούς παράδες.—Καί ναταν μοναχά πού χάνει κανείς 
τούς παράίες του, δέν πειράζει*  μόνο πού χασομερά καί άπό τή 
δουλειά του καί γίνεται διπλή ή χασούρα. — Μά αύτδ είνε ίσα ίσα. 
Έγώξεύρεις τί συλλογίσθηκα; αύριο πού θά ίδώ τόν κύρ Μιχαλάκη, 
νά τού αναφέρω γι’ αύτά τά γεροντοσχολείά, νά ίδούμε τί θά μάς 
είπη· κΐαν δέχεται νά μάς κάμη τδ δάσκαλο, πρώτος έγώ θά γίνω 
μαθητής του*  δέν ’ςεύρείς,τή μίση μου ζωή έδινα γιά νά μάθω ακό- 

καίσύί—Μά θαρρώ πώς δέν έχει πλιδ 
άκούση κ}’ ό μαστοο-Μαθίος, θά πε- 

ά: πάοουνε ιιέτά λε- ~ ι »
• μ’ ολον 

r ι , α:ε ν αν- 

μα δυδ γράμματα’ τί λέγι 
καλή δουλειά*  ξεύρεις νά 
τάξη άπδ τή χαρά του*  μά φοβούμαι νά μή μάς 
μόνία.—Πώς θά έχωμε καί τέτοια δέν έχει άμφιβολία 
τούτο τί μάς μέλει, άς πάν νά λένε ο,τι θέλουν*  έσύ κύττ 
ταμώσης τδν κύρ Μιχαλάκη καί πες του πώς μερικά γεροντόπαιδα 
θέλουν νά μάθουν στά γηράματά τους γράμματα’ κ’ έγώ σου υπό
σχομαι νά σού εύρω καί άλλους πέντε δέκα.—Αί καί τότε θά χρει~ 
ασθούμε καί πάγκαις καί σχολειό’—Καί δέ ζητούμε τήν άδεια νά 
μας παραχωρήσουνε μΐά σάλα στδ μεγάλο σχολειό, νά συναζό- 
μασθε ;—Καλά τδ συλλογίσθηκες*  θαρρώ πώς κανείς δέν θά μάς πή 
οχι. Καί τί όόρα νομίζεις πώς είνε καλά νά συναζώμασθε στδ σχο
λείο ;— Αύτά ύστερα τά βλέπομε*  τόρα ήμεϊς άς τά πούμε αύτά 
και σε μερικούς άλλους, πού μπορούν νά συμφωνήσουν μαζή μας 
καί τήν κυριακή σταίςδέκα πάλιν άυταμόνομε στδ μεγάλο σχολείο 
καί ερχούστε καί σείς μέ τδν κύρ Μιχαλάκη καί τά μιλούμε. — 
Ας ηνε κ’ ς-^σι καί ό θεός ’ς τδ καλό’ θαοοώ πώς άπόύε θά δνει-
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ρεύωμαι σχολειά και γράμματα.—Τί νά γίνη ; μικροί 6 αρχίσωμε 
μά κάλλιο αργά παρά ποτέ.

’Αράχνη.
Ί1 ’Αράχνη καθώς διηγείται ή νόστιμος μυθολογία τών ‘Ελλή

νων, ήτο κόρη πτωχού τίνος βαφέως άπδ τήν Κολο^ώνα, πόλιν 
σημαντικήν τδ πάλαι ολίγον άνωθεν τής Εφέσου. Ταύτην έλυπήθη 
διά τήν πτωχίαν της η θεά Άθηνά και τήν έδίδαςε νά ύφαίνη τά
πητας (κελίμια) τόσον ώμαίους και μέ τόσον ωραία κεντήματα, 
ώστε άπδ δλα τά μέρη έτρεχαν νά τήν βλέπουν, δταν είργάζετο*  
Αλλά ή ’Αράχνη άντί νάδοξάζη.δι*  αυτό τήν θεάν, ύπερηφανεύθη 
και έρέρετο μέ μεγάλην περιφρόνησιν πρός εκείνους, οί όποιοι έπή- 
γαιναν νά θαυμάσωσι τήν τέχνην της. ‘Η Άθηνά μεταμορφωθείσα 
είς γραίαν, μετέβη είς τήν οικίαν της καί πολύ έπροσπάθησε διά 
τών συμβουλών της νά διόρθωση τήν φαντασμένη ν νέαν, άλλ’ εις 
μάτην. Ί'ότε αναλαβούσα τήν θείαν μορφήν της, απήτησε παρ αυ
τής ώς θεά νά παραιτηθή άπδ τδ βαρύ τούτο αμάρτημα*  άλλ’ έκείνη 
τόσον ήτο κυ ιευμένη άπδ τήν οίησιν (τήν φαντασίαν), ώστε έτόλ- 
μησε και νά προκάλέση είς διαγωνισμόν τήν διδάσκαλον καί εύερ- 
γέτριάντης. "Γφαναν άμφότεραι άνά ενα πέπλον (γυναικείον έπα- 
νωφόριον) και κατά δυστυχίαν της ή Άράχνη τω οντί ένίκησεν. 
‘Η θεά λοιπόν άγανακτήσασα διά τήν αυθάδειαν τής μαθήτριας της, 
καί έντραπείσα οιότι έφάνη κατωτέρα αυτής, τον μέν πέπλον έσχισε 
τήν δέ ’Αράχνην κτυπήσασα μέ τήν κερκίδα (τήν σαγίτταν δηλαδή 
μέ τήν όποιαν υφαίνουν), τήν προσέβαλε τόσον, ώστε υπήγε καί 
έκρεμάοθη νά πνίγη. ‘Η Άθηνά δμως δέν τήν αφηκε ν’ άποθάνη, 
αλλά πρδςμεγαλειτέραν τιμωρίαν της τήν μετεμόρφωσεν εις τδ έντο- 
μον αυτό, τδ οποίον καί ήμείς σήμερον ονομάζομεν άράχνην.

,Η άράχνη λοιπόν εξακολουθούσα έκτοτε τήν θεοδίδακτον τέχνην 
της, υφαίνει εντός ήμισείας ή τδ πολύ μιάς ώρας τήν τωλεάν της 
μέ τόσην τέχνην, συμμετρίαν καί κανονικότητα, ώστε κινεί τον 
θαυιαοσιών καί τήν περιέργειαν τού ανθούπου. Τό θαυυιαστότεοον 
εινε δτι έκάστη κλωστή της αράχνης εμπεριέχει 18—20 χιλιά
δας λεπτότατα νήματα, τά όποια εξέρχονται άπδ I 8—2 0 χιλιά-

δας πόρους τοϋ σώματός της. Οί πόροί ούτοι, ώς έχοντ3ς ταύτην 
τήν ιδιότητα τοϋ νά άναβρύουν ούτως είπεϊν τά νήματα ταύτα, ο

νομάζονται πόροι έκκριτ’κοί.
‘Η άράχνη, αφού μέτούς έμπροσθινούς πόδας ένωση τά πολλά 

ταύτα λεπτότατα νήματα καί κανασκευάση μίαν κλωστήν, τότε 
προσκολλά αύτήν είς έν μέρος καί ούτω θέτει τδ θεμέλιον τής οικίας 
της. Ακολούθως κρεμάζεταιάπδ τής κλωστής ταύτης*  άναβαίνΟυσα 
δέ, καταβαίνουσα καί κινουμένη καθ’δλας τάς διευθύνσεις, υφαίνει 
τήν έκκρεμή ©ωλεάντης απαράλλακτα ώς ώραϊόν τι δίκτυον.

Τδ μέσον τοϋ δικτύου τούτου, τδ οποίον εινέ πυκνότερον παρά τά 
άλλα μέρη καί τελειόνει είς κοίλον, χρησιμεύει κυρίως ώς κατοικία 
τής αράχνης. ’Εντός δέ τής φωλεάς ταύτης φυλάττει ήθήλε-.α τά νε
ογνά της,ένφ ό άρρην περιφέρεται πέριξ καί μακράν, διά νά φροντίση 
περί τής τροφής των. Εινε άρκετά νόστιμος, δταν επανέρχεται 
φορτωμένος διάφορα έντομα ώς μυίας και άλλα. ‘Β θήλεια, μέ- 
νουσα εντός, τά μέν μικρά έντομα έξ εκείνων τά όποια πιάνονται 
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εις την δικτυοειδή φωλεάν της, παρευθύς προσφέρει είς τά παιδία 
της, τά δέ μεγαλείτερα άφίνει έχει έμτερδευμένα μέχρι; ού ύπδ 
τού κόπου, τού φόβου καί τής πείνης άποθάνωσιν, οπότε χαι αύτά 
λαμβάνουσι τήν αυτήν τύχην τών μικρότερων.

Η αράχνη προβλέπει τόν αφευκτον κίνδυνον έν ώρα χειμώνας 
χαι έγκαταλείπει τήν έκτεθειμένην έκκρεμή φωλεάν της’ κατατεύ- 
γει δέ οικογενειακός είς τρύπας, είς ρωγμούς (χαραμάδας) ή είς κοι
λώματα πετρών ή ξύλων, δπου κατασκευάζει αυτήν πυκνοτ-ραν καί 

στερεωτέραν ώ; σάκκον έντδς τού οποίου συζή μετά τής οικογένειας 
της.

Αί αράχναι εινε εις υπερβολήν σαρκοφάγοι. Τδ περίεργον δτι 
τρώγονται καί αναμεταξύ των, δι ην αιτίαν ζώσι μακράν ή μία τής 
άλλης. Μόνον όταν πρόκειται νά συνευρεθώσιν, ό άρρην πλησιάζει 
τήν θήλειαν, άλλα καί πάλιν μετά δισταγμού καί προφυλάξεως. 
Έάν δέ δέν τήν εύρη ενδιάθετον εις τδ νά τδν ύποδεχθή, φεύγει 
ταχέως*  αλλά και δεκτός έάν γίνη, πάλιν υπεκφεύγει οσον τδ δυ
νατόν ταχύτερον, φοβούμενος μήπως, έάν μείνη περισσότερον, 
καταφαγωθή άπδ τήν άδηφάγον ερωμένην του. ‘Γπάρχουσιν όμως 
και είδη τινά δλιγώτερον άγρια, τά όποια άπδ τήν έποχήν τών ε
ρώτων των ζώσιν όμού καί φαίνονται μάλιστα οτι εργάζονται άπδ 
κοινού. ‘Η θήλεια γεννφκατά τδ φθινόπωρον αρκετά ώά, τά όποια 
έμπερικλείει έντδς σακκουλίου’ τδ δέ σακκούλιον τούτο άλλαι μέν 
άποθέττουσίν είς τδ βαθύτατου μέρος τής φωλεάς των, άλλαι δέ τδ 
προσκολλώσιν έπι πέτρας ή επί φύλλου τινός, άλλαι τδ έγκατα- 
λείπουσι (τδ παραιτούν δπου τύχη), άλλαι τδ παραφυλάττουσι μα- 
κρόθεν, άλλαι τδ ©έρουσι μαζή των δπου ύπάγωσι, τδ δένουσιν 
είς τήν κοιλίαν των και δέν τδ άφίνουσιν είμή δταν εύρεθώσιν είς πο
λύ μέγαν κίνδυνον αλλά και πάλιν, άμα δ κίνδυνος παρέλθη, έπι- 
στρέφουσιν δπου άφήκαν τδ φορτίον των και τό παίρνουσι μέ τούς 
οπισθίους των πόδας.

Πριν άρχίση ό χειμών ή πολλάκις αφού παρέλθη, τδ κουκούλιον 
σχίζεται ή ύπδ τής μητρδς ή μόνον του και έξέρχονται τά μικρά, 
τά όποια αύξάνουσι πολύ αργά, δι’ ήν αιτίαν αί αράχναι ζώσιν δχζ 
ολίγον ό μέσος δρο; τής ζωής των λέγεται δτι εινε 5 εως 6 έτη

Άπδ τά πάμπολλα είδη αύτών μάλλον αξία σημειώσεως εινε ή 

αράχνη τής ’Αμερικής, ή οποία έ/ει μήκος άπδ τού άκρου τού ενός 
ποδός της μέχρι τού άκρου τού άλλου εξ δως επτά δακτύλων και 
κυνηγεί δχι μόνον έντομα, αλλά και μικρά πτηνά. Τδ δάγκαμα 
τής άράχνης’ταύτης λέγουν δτι εΐνε θανατηφόρων είς τδν άνθρωπον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’. Ν1ΚΟΑΑΙΕΒΙΤΣ.

(Συνέχεια, ίδε σελ. 189).

‘Η ιστορία μάς διδάσκει, δτι ή Πολωνία ύπήρξεν άλλοτε βασί- 
λειον έκτεταμένον και ανεξάρτητον άλλ’ οί εμφύλιοι σπαραγμοί 
έπΙ ολοκλήρους εκατονταετηρίδας έξησθένησαν αυτήν τόσον, ώστε 
μέχρι τέλους έπέφεραν τήν ύποδούλωσιν τού έθνους, και οί χραταιοί 
γείτονες αυτής Ρώσσοι, Αυστριακοί και Πρώσσοι τφ 1772 κατά 
πρώτον άπέσπασαν σημαντικός χώρας τού βασιλείου και έτελέσθη ό 
πρώτος οιαμελισμός. Άλλ’ επειδή ουδέ μετά τδ πάθημα τούτο έ
παυσαν οί εμφύλιοι σπαραγμοί και αί άλληλομαχίαι τών φατριών, 
αί αύται δυνάμεις έπεχείρησαν καί τδν δεύτερον διαμελισμδν τφ 
1724, και έκτοτε ή Πόλωνα έπαυσε νά ύπάρχη βασίλειον άνε
ξάρτητον. δ δέ τελευταίος αυτής βασιλεύς Στανίσλαος Αύγουστος 
έκθρονισθεις έπέρασε τα τελευταία έτη τής ζωής του ίδιωτεύων είς 
Πετρούπολιν και άπέθανε τφ 1798. Οί δυστυχείς λοιπού, άλλά καί 
άκατάστατοι Πολωνοί, μένουσιν έκτοτε ύποδεδουλωμένοι. Τφ1830 
έδοκίμασαν νά άποσείσωσι τδν ξένον ζυγόν, μετά αίματωδέστατον 

δμως πόλεμον έκ νέου ύπετάχθησαν.
‘Ο νέος αύτοκράτωρ, φύσει πράος και έπιεικής, δι’ ούκαζίου (δηλ. 

αύτοκρ*  διατάγ.) έδωσε τήν άδειαν είς τούς έξορίστους Πολωνούς τού 
1830 νά έπανέλθωσι, και τώ1861 διέταζε νά συστηθώσιν έν τή 
Πολωνία ανώτερα εκπαιδευτήρια, συμβούλιοντήςέπικρατείας συγκεί
μενον άπδ τούς ανώτατους έκκλησιαστικούς άρχοντας καί τούς προ
κρίτους τής χώρας, καί εκλογικά συμβούλια έν ταΐς κυριωτέραις 
πόλεσιν. Άλλ’ αί παραχωρήσεις αύται έθεωρήθησαν ύπδ τών Πο
λωνών άνεπαρκεΐς, καί εύθύς ταραχαί έξερράγησαν, καί περί τά 
τέλη τού 1862 ή Πολωνία ευρίσχετο σχεδόν είς γενικήν έπανάστα- 
Λν. Μυστική επαναστατική κυβέρνησις διηύθυνε πάντα τά κινήματα 
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της έπαναστάσεω; ταύ^η; άλλ’ό Τσάρος είχεν έχφρασθή άλλοτε 
κατά τήν είς Βαρσοβίαν περιοδείαν αύτού ενώπιον τών ευπατριδών 
τή; Πολωνίας ώς έςής. « Μή όνειροπωλήσεις. ‘Η Πολωνία μο'ι εινε 
τοσούτον αγαπητή, δσον καί αί άλλαι έπαρχίαι τής αυτοκρατορίας 
[χου, και όΐα τούτο πρεπει να jxsvip δια παντός ηνωμένη μετά τού 
μεγάλου οίκου τών αύτοκρατόρων τής Ρωσσίας. Προτιμώ ν’ άντα- 
μείβω παρά νά τιμωρώ*  άλλ’ έν άνάγκη δύναμαι αύστηρώς νά τι
μωρώ, καί θα τιμωρώ». Μετά τοιαύτας καθαρά; έκφράσεις νοείται, 
οτι ο Τσάρος έ'ράνη αυστηρότατος πρδς τούς έπαναστατήσαντας 
Πολωνούς, οιτίνες μετά πάλην αίματηράν, συνταράξασαν τήν Ευ
ρώπην, έκυψα? πάλιν τδν αύχένα, καί νέον ούκάζιον τώ 1 86ί έπέ- 
τρεψεν εις τους Πολωνούς τήν επάνοδον τών εξόριστων, άν δέν ή- 
σαν ένοχοι κακουργήματος, τήν χρήσιν τής έθνικής γλώσσης καί 
νροποποίησιν τού ποινικού κώδηκος, ό όποιος κατήργει τάς σωμα
τικά; βασάνου;.

Αλλά τό λαμπρότερον έργον τής βασιλείας "τοΰ Αλεξάν
δρου, ικανόν μόνον ν' άπαθανατίση τό δνΟμά του, εινε ή χειραφέτη- 
σιςτων δουλών, δηλ. ή κατάργησις τής δουλίας καθ' δλον τό αχα
νές αύτου κράτος. Τό διάγγελμα τής μεγάλης ταύτης κοινωνικής 
μεταρρυθμίσεως φέρει ημερομηνίαν 1 7 Φεβρουάριου 1861, άπε- 
φασισθη οε έν μακρα καί έπισήμφ συνεδριάσει τοΰ συμβουλίου τής 
αυτοκρατορίας, μεθ ολην τήν άντίστασιν τών κυριωτέρων συμβού
λων. Κατά τό διάταγμα τούτο οί εύγενεϊς παρεχώρησαν είς τούς 
χωρικούς τάς έπαύλεις τάς κατοικουμένας ύπ’ αυτών δι’ ισόβιον έ- 
πικαρπιαν, επί τφ δρφ νά πλήρόνωσιν εις τούς ιδιοκτήτας κατ’ έ
τος ώρισμένον φόρον, έκαστος άναλόγως τής ύπ’ αυτού καλλιεργού
μενης γής· νά έχωσι δέ τό δικαίωμα νά έξαγοράζωσιν, δταν δόναν- 
ναι, τας γαιας των, καί νά καθίστανται ελεύθεροι ίδιοκτήται.

U εξωτερική,πολιτική τού ’Αλεξάνδρου δέν έφάνη άμοιρος ούτε 
σταθερότητος ούτε ευστροφίας. Κατά τάς φιλονείκους συζητήσεις 
περί των άρθρων τής συνθήκης τών Παρισίων ή κυβέονησις τοΰ ’Α
λεξάνδρου έφάνη μετρία, πρός δέ τήν ’Αγγλίαν * καί Αύστρίαν 
έδείχθη αγέρωχος καί πρός τήν Γαλλίαν τά μέγιστα συγκαταβα
τική. Κατά τάς έορτά; τής στέψεως αύτού έν Μόσχα κατέδειξε τάί 

συμπάθειας αύτού πρός τόν αΰτοκράτορα Ναπολέοντα Γ*.,  καί τό 

έπόμενον έτος ή έν Στουτγάρδη (πρωτευούση τής Βυρτεμβέργης) 
συνέντευξίς τών δύο αύτοκρατόρων (τφ 1857) εφανη ώς εχέγγυον 
στενής συμμαχίας. ‘Β ούδετερότης τού’Αλεξάνδρου κατά τήν έ
νοπλον σύγκρουσιν τής Γαλλίας καί Αυστρίας τφ 1 859 συνέτεινεν 
είςτό νά άπομονώση ταύτην από τής λοιπής Γερμανίας. Βραδυτε- 
τερον μετά προθυμίας μάλιστα άνεγνώρισε τό βασίλειον τής Ιτα
λίας τφ 1 862. Έν γένει αποδίδεται είς τόν αύτοκράτορα ’Αλέξαν
δρον ζωηρόν ενδιαφέρον περί τών Ευρωπαϊκών υποθέσεων. ‘Η ζωή 
αύτού δίς έκινδύνευσε κατά τό διάστημά τής βασιλείας του. Από
πειρα-. δολοφονίας έγένοντο κατ’ αύτού τώ 1866 έν Πετρουπόλει, 
δτε έσώθη ύπό τού Κομισσαρώφ, καί τώ 1867, οτε ο Αλέςανδρος 
έπεσκέ'πτετο τήν έν Παρισίοις παγκόσμιον έκθεσιν, ύπό τοΰ Πολω- | 

νού Βερεζόβσκη. ’Επι τοΰ αύτοκράτορος τούτου έώρτασεν η Ρωσ- 
σία τήν χιλιετηρίδα αύτής τφ 1861, και ηυζήθη δια τής προσ- 
κτήσεως εκτεταμένων επαρχιών εν τή Κιρκασία και τή Κινφ.

Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος έχει τό ανάστημα κομψότατον, τήν I 

μοοφήν εύγενή καί ώραίαν, τό βλέμμα πλήρες ιλαροτητος. Εκ τής 
συζύγ.υ αύτοΊ Μαρίας (γεννηθείσης τή 8 Αΰγούστου 1824) άπέ- 

κτησε τά έξη; τέκνα.
1. Μέγας δούξ’Αλέξανδρος, γεννηθείς τή 26 Φεβρ. 1845 

κηρυχθείς διάδοχος μετά τόν θάνατον τού αδελφού του Νικολάου δι’ 
αύτοκοατορικού διατάγματος ύπό ημερομηνίαν 1 2 Απριλίου 1865, 
ένυμφεύθη τή 28 8βρίου 4 866 τήν ήγεμονίδα Δαγμάρ,,άδελφήν 
τού βασιλέως τών Έλ.λήνων, μετονομασθεϊσαν Μαρίαν. Υιός αύτών 
Μέγας δούξ Νικόλαος, γεννηθείς τή 6 Μαιου 1868.

2. Μέγας δούξ Βλαδίμηρος, γεννηθείς τή 1 0 Απριλίου 1847.
3. Μέγας δούξ ’Αλέξιος, γεννηθείς τή 2 ’Ιανουάριου 4850.

4. Μεγάλη δούκισσα Μαρία, γεννηθεΐσα τή 5 8βρίου 1 853.
5. Μέγας δούς Σέργιος, γεννηθείς τή 29 ’Απριλίου 4 8 57.
6. Μέγας δούξ Παύπλας, γεννηθείς τή21 Νοεμβρίου 1 860.
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Φυσική θεογνωσία.
(Συνέχεια, ίδε σελ. 183).

"Όσον τδ παιδίον έμεγάλονε, ίπεθύμει νά μάθη πού έπήγαΐνον 
οί άνθρωποι εκείνοι τού σπηλαίου Πολλάκις τούς παρεκάλεσε νά 
λάβωσι και αύτδ μαζή των, άλλ’εκείνοι πάντοτε τδ έμάλονον. 
‘Ημέράν τινά οίλησταί κατά τήν συνήθειάν των άνεχώρησαν διά 
•τήν εργασίαν των ή δέ γραία τσιγκάνα, ό μελαγχολικός αύτδς 
σύντροφος τού Ερρίκου, άφού έςώδευσε πολλάς ώρας, άλλοτε μέν 
εις το νά μέτρα χρήματα καί άλλοτε είς τδ νά διορθόνη παλαιά φο
ρέματα, χωρίς να ειπη ούτε μίαν λεςιν πρδς τδ παιδίον, έπειτα 
απεκοιμήθή και ήρχισε νά ρογχαλίζη.

Τότε ο Ερρίκος έλαβε θάρρος καί αφού ήναψε κηρίον, έπροχώ- 
ρησε προς το μέρος οπού εολεπε να διευθυνωνται οί λησταί’ άφού 
δέ έπεριπάτησεν αρκετά, έφθασε τέλος πάντων είς τήν σιδηράν θύ- 
ραν άλλά δέν είμπόρεσε ν’ άνοιξη αυτήν διότι ήτο καλά κλειδωμέ
νη. Περίλυπος λοιπον εστρεψεν οπίσω*  ένφ δε έπεστρειοε παοε- 
τηρησεν οτι το στενόν, απδ τδ όποιον έπερνούσεν, εΐχεν είς τά 
πλάγιά καί άλλους στενότερους δρόμους. ’Εμβήκε λοιπόν είς ενα 
άπδ αυτούς καί ήρχισε νά προχωρή· έξαφνα δμως τδ κηρίον έσβυσε 
και ο Ερρίκος εμεινε μόνος εις τδ βαθύ εκείνο σκότος χωρίς νά 
γνωρίζω πρδς ποιον μέρος νά διευθυνθή· εκλαιε πικρώς*  καί μόλον 
οτι έφωνα^ε με ολα τά δυνατά του τήν γραίαν, καμμίαν άπόκρισιν 
δέν έλάμβανεν’ ήτο πολύ άπηλ.ιίσμένος ό δυστυχής Ερρίκος, δ
ταν παρετήρησε πολύ μακράν άδύνατο/ φως*  πρδς τούτο λοιπόν μέ 
πολύ θάρρος και προθυμίαν επροχώρησεν’ αφού δέ έπεριπάτησεν άο- 
κετην ώραν ευρεθη εις μίαν μικράν θυρίδα, άπδ τήν οποίαν έδύνατό 
πίζ να έςελθη' απδ εκεί τδ παιδίον έπήδησενεξω.

Εινε αδύνατον νά έκφραση τις τήν μεγάλην χαράν καί άγαλλί- 
ασιν τήν οποίαν ήσθάνθη ό Ερρίκος, δταν κατά πρωτην φοράν, 
έξελθών απδ το σκοτεινόν καί ύγρδν εκείνο σπήλαιον, εύρέθη ύπο- 
κάτω είς τδν μεγαλοπρεπή θόλον τού αύρανού, καί τδν θαυμασμόν 
του δι’δλα δσα έβλεπεν ολόγυρά του. Έτο άνοιξις*  ό ήλιος μόλις 

τήν στιγμήν εκείνην ήρχιζε νά χρυσωνητας κορυφας τών βουνών 
δλον τδ πρόσω τον ττς γης ήτο σκετασμενον απο κχτατρχσινην 
χλόην, άνθη παντός είδους εκαμον νά μοσχοβολά ό δροσερός αηρ*  
και άπδ τά φύλλα τών δένδρων έκρέμαντο σταλαγματίαι τής πρωι
νής δρόσου, αί όποίαι ωμοίαζον με καθαρωτατον κρύσταλλο ν η 
άηδώ/ έδοξολόγει τδν δημιουργόν θεόν καί πλήθος άλλων πτηνών 
έσυντρόφευον αυτήν μέ τδ μελφδικδν κελάδημά των. Είς τήν ρίζαν 
του βουνού έξετείνετο μικρά λίμνη, τής όποιας τό καθαρόν νερδν ο
μοίαζε μέγαν καθρέπτην, έντδς τού οποίου δλα τα ολογυρα αυτής 
πράγματα έφαίνο^το άκόμη ωραιότερα.

Ό ‘Ερρίκος δστις ένόμιζεν δτι δλος ο κόσμος ητο το σκοτεινόν 
σπήλαιον μέσα είς τδ όποιον τόσα ετη εζησεν, εμεινεν ακίνητος αρ
κετήν ώραν δένήξευρεν άν αύτδ τδ όποιον έβλεπεν ήτο δνειρον, ή 
άν έξύπνησεν άπό βαθύν ύπνον*  εστρεφεν ολόγυρα τους θαμβωμέ
νους οφθαλμούς του καί έπί τέλους εςεφωνησε. « Πού ευρίσκομαι , 
τί εινε δλα αυτά τά όποια βλέπω ζ Ποσον ωραία, ποσον λαμπρα 
εινε ! Έθαύμαζεν άλλοτε μέν τάς ύψηλας δρυς (βαλανιδιάς), άλ
λοτε δέ τά χαμόκλαδα τών άγριων ρόδων και άλλοτε την λίμνην 

ήτις εςετεινετο αντίκρυ του.
Έντοσούτω ό ήλιος, δστις άκόμη έκρύπτετο όπισθεν τού βουνού, 

έπλησίαζε νά άναφανή’ τδ παιδίον προσηλωσεν εκεί τα βλέμματα 
του, καί επειδή είδε τδν ουρανόν νά κοκκινιζη, ένόμιςεν ότι τά σύν
νεφα έκαίοντο*  άλλά μετ’ ολίγον είδε τον μεγαλοπρεπή και υλο- 
χρυσον δίσκον τού ήλιου νά ύψόνεται εις τον θολον τού ουρανού ω
ραίος καί ολοστρόγγυλος. « Πόσον ώραιον, ποσον λαμπρόν εινε το 
φώς τούτο ! έφώναςε’ δεν ομοιάζει οιόλου με εκείνο το όποιον εφω- 
τιζε τό σπήλαιον μας. Έξηκολούθει δέ νά εχσ| τους οφθαλμούς του 
προσηλωμένους είς τδν ήλιον, εως οτου ηναγκασθη απο την λαμψιν 
αύτού τού ήλιου, ή οποία όλονέν ηύςανε, να στρέψη αυτους προς 
άλλο μέρος. ^ακολουθεί
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Γεωργός φθόνε ός καί άλώπηξ.
Φθονερός ποτέ τις νεωπόνοςι
Πονηρός2 έσκέφθη καί αφρόνως3 
Τδν καλόν νά βλάψη γείτονα του, 
Πυρπολών τά θάλλοντα4 σπαρτά του.

1 γεωργός, 2 μέ κακίαν, 3 μέ ανοησίαν,ί πράσινα, 5 πιάσας,
6 τής άθλιας.

Πονηράν άλώπεκα θηράσας5
Κ’ είς τήν ουράν δαυλόν καί πΰρ κρεμάσας, 
Εις τήν κραυγήν κωφεύων τής δυστήνου,6 
Πρδς τήν γήν τήν έπεμψεν εκείνου.

Πλήν φθορά τδ τέλος τών ανόμων.
‘Η πονηρά έπήρεν άλλον δρόμον. 
Ο τοΰ γείτονος καρπός έσώθη, 
‘Η δέ γή αύτοΰ κατερημώθη.

'Όστις άλλου λάκκον σκάπτει
‘Εαυτδν πολλάκις θάπτει. Κατακουζηνός.

Αύσις του 3ου αινίγματος.
Πτε ρ ό ν, Πέτρον.

Αίνιγμα 4ον.
Μέ έχεις είς τάς χεΐρας σου, μέ βλέπεις, μέ ήξεύρεις. 
Πλήν μή κυττάζης τί κρατείς’ έ! τότε δέν θά μ’ ευριρς. 
Μέ κόπτεις άπαξ, δίς καί τρις, αιώνια μέ δρέπεις, 
Άλλ’ ώς τής υδρας κεφαλή ν’ άναγεννώμαι βλέπεις. 
Χριστός δέν είμαι, άλλ’ έάν μέ αποκεφαλίσεις, 
θά σκοτισθή ό ουρανός, ή γή καί δλ’ ή κτίσις.

Παρόραμα σελ. 192 στιχ. έ.
Μετά τάς λέξειςθερμότηταπλέον τώνπρόσθες": 50 βαθ

μών. 713 δίδουσι πλέον τών. Τδν δέ άρ. 20 0 άντικατάστησον διά 
τοΰ 2000.


