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ΑΓΓΕΛΙΑ

, έχων ύπ’ δψιν τά έν σελ. 6 λεχθέντα ώς πρδς τήν

‘Ο Μέντωρ μεταβαίνων είς τδ Δ . τεύχος του, εκφράζει και πά
λιν τήν πρδς τους άναγνώστας ευγνωμοσύνην του*  αναγγέλλει 
δέ συνάμα δτι 
γλώσσαν, τήν όποιαν θά μεταχειρίζεται, κατεχώρισε και θά έξα- 
κολουθή νά καταχωρίζη πραγματείας είς ύφος δημώδες, καθότι ή 
παρά πολλών έκφρασθείσα ευχή, ϊνα τδ περιοδικόν τούτο κατας-ή 
προσιτόν καί είς τούς πολλούς, έπεδοκιμάσθη ώς τά μάλιστα συνά- 
δουσα πρδς τδν σκοπόν, τδν όποιον επιδιώκει.

Περιεχόμενα του Γ*.  τεύχους είσι τά ακόλουθα*  1 καθήκοντα 
τών χριστιανών γονέων πρδς τά εαυτών τέκνα (μετά τής είκονογρ. 
τού Μέντορος σελ. 147, 177, 1 93)— 2 Άθηνά (μετ’ είκονογρ.) 
— 3 φυσική θεογνωσία (σελ. 154, 164, 183, 206)—4 τά έκ 
τού συνεταιρισμού καλά (σελ. 156, 172, 189)—5 νέαάνακά- 
λυψις — 6 μακροβιότης ζώων—7 αίνιγμα— 8 ό νεανίας— 9 
φυσική— 10 κλείς έπιστημονική—11 ’Ιουδαίος καί Χριστια
νός—12 βιογραφία τής A. Α. Μ. τού Σουλτάνου Άβδούλ-Άζιζ 
(μετ’ είκονογρ.) 1 3 περίεργος επιστολή—14 λύσις τού ά. αινίγ
ματος, β . αίνιγμα—1 5 φιλανθρωπικά καθιδρύματα — 1 6 ρη
τόν — 1 7 Αλέξανδρος Β . Νϊκολαιεβιτς (μετ’ εικονογραφ. σελ. 
187 καί 203)—1 8 γυναικοφαγία—19 μεταλλικαί πηγαί Ιτα
λίας—20 έχιδνα και βδέλλα—2'1 λύσις τού β , αινίγματος, γ\ 
αίνιγμα—22 τά έγκαίνια τού Σουέζ — 23 άράχνη (μετ’ εικονο
γραφίας — 24 γεωργός φθονερός καί άλώπηξ — 25 λύσις τού ν . 
αινίγματος, δ', αίνιγμα.

Εύρίσκεται έν τοϊς βιβλιοπωλείοις τών κ. κ. I. Μάγνητος Ν.
Δαμιανού καί I. Δαμιανού καί τιμάται γρ. 4:

Συνδρομή εβδομαδιαία 1 γρ. πληρωτέα μετά τήν παοαλαβήν 
τού φύλλου.

Αί πρδς καταχώρησιν πραγματείαι άποστέλλονται ποδς τήν Δι
εύθυνσήν όδ. Ρόδων άριθ. 58.

Ό προμηθεύων δέκα συνδρομητάς λαμβάνει το φύλλον δω οεά,ν 
και ιδιαιτέοως πίνακα ωραίων εικονογραφιών.

Σμύρνη τη 8 Δεκεμβρίου 1869.

0 ΜΕΝΤΩΡ

Περί έθψ.οτας'ας έν ώρα τραπέζης.

Φίλοι άναγνώσται I
'Ότε πρδ πολλών χρόνων ήμην έπι τής γής, έπεκράτει μεγάλη 

αφέλεια μεταξύ τών ανθρώπων. Εις τάς πράξεις των, είςτας συνα- 
ναστροφάς των, είς τάς διασκεδάσεις των, είς τάς τράπεζας των 
οί άνθρωποι έοέοοντο μέ Φυσικήν απλότητα*  εννοείται δε οτι τους 
κανόνας τού καθήκοντος και τής κοσμιότητας έτήρουν αυστηρως, 
διότι οι νεώτεροι ειχον ζωντανόν παράδειγμα χρηστής συμπερί-

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ· Α*.  Τεύχος δ '· 14.

I
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φοράς τούς πρεσβυτέρους; ’Ανάγκην λοιπόν διδασκαλίας δέν ει- 
χον εις τα τοιαύτα, και έγώ τδν Τηλέμαχόν μου ποτέ δέν έδίδαξα 
ούτε πώς πρέπει νά τρώγη, ούτε πώς νά διασκεδάζη, ούτε πώς νά 
περιπατή. Σήμερον όμως έπισκεφθείς έκ νέου τδν πλανήτην σας 

Ικαι περιελθών πολλάς χώρας τής λεγομένης πεπολιτισμένης Ευ

ρώπης, ειοον δτι ή αρχαία εκείνη άπλοίκότης έςέλιπε, και καθώς 
Ολα τα ετεχνοποίησαν, ούτω και τήν μεταξύ των συμπεριφοράν 
καθυπεβαλαν εις κανόνας τεχνικούς*  τδν δέ μή άκολουθούντα αύ- 
τους ονομάζουσιν άπαίδευτον, άπολίτευτον, άγροϊκον. Έπιθυμών 
λοιπον ΐνα μηδείς ές υμών δνομασθή ποτέ μέ τοιαύτα ονόματα, 
σάς δίδω σήμερον τούς εξής κανόνας, αφορώντας τήν έν ώρα τρα- 
πεζής έθ’μοταξίαν παρά τοίς Εύοωπαίοις.

1. Εν ώρα γεύματος ή δείπνου μή παρουσιάζεις ποτέ τινά είς 
τήν οικίαν φίλου, μηδέ σύ ό ίδιος επισκέπτου φίλον έν τοιαύτη ώρα 
εκτός ρητής προσκλήσεως.

2. Μή φέρης μαζή σου είς τήν οικίαν φίλου και τδν σκύλον σου, 
είτε διά γεύμα ύπάγης είτε δι’ έπίσκεψιν είτε δι’ όποιανδήποτε άλ
λην αιτίαν.

3. Προσκαλούμενος παρά τινι είς γεύμα μή παραλαμβάνης και 
τά τέκνα σου, έκτδς έάν ρητώς προσκληθώσι και ήνε ανώτερα τών 
οκτώ ετών. Τδ αύτδ πράττε καί είς τάς επισκέψεις και εις τάς έσπε- 
ρινάς συ /αναστροφάς.
ί’Αποδεχόμενος πρόσκλησιν, πρέπει νά παρευρίσκεσαι έν τή οικία 

ακριβώς τήν προσδιορίσθεϊσαν ύπδ τού προσκλητηρίου ώραν, ούδέ
ποτε δέ βραδύτερον*  έπιτρέπεται όμως 8 ή 10 λεπτά ταχύτερον.

5 Μόνον οί μεγάλοι άρχοντες καί οί αγροίκοι κάμνουν τούς άλ
λους νά τούς περιμένωσι.

6 Κυρία, ήτις κάμνει νά τήν πεοιμένωσιν υπέρ τδ τέταρτον τής 
ώρας είνε γυνή ήτις θέλει νά προξενήση έντύπωσιν, άλλ’ ήτις τόσον 
άνεπιτηδείως κάμνει τούτο, ώστε πριν είσέλθη ήδύνατο ν’ 
ακροασθή παρά τήν θύραν, θά έπείθετο άριστα περί τούτου-.

7 "Οταν άναγγελθη δτι ή τράπεζα ήτοιμάσθη, μή όρμας είς τδ 
έστιατόριον (τ?απεζαρεΐον). Περίμεινον εως δτου ό οικοδεσπότης ή 
ή οικοδέσποινα δώσωσι τδ σημείον τής εισόδου.

8 . Πρόσφερε τδν αριστερόν βραχίονά σου είς τινα τών Κυριών 
αδιακρίτως καί όδήγησον αυτήν είς τδ έστιατόριον.

9 . ‘Οδηγών τήνΚυρίαν σου θά διέλθης πρώτος  αύτη δέ σέ α
κολουθεί χωρίς ν άφήση τδν βραχίονα σου. Είς πάσαν άλλην 
περίστασιν τδ νά προπεράσης Κυρίας θεωρείται απρεπές.

*

10 . ‘Εάν δέν ύπάρχωσι Κυρίαι, είσελθε τελεταίος, έάν δύνασαι.
1 1 . Άιοες νά εισέλθωσι ποώτοι οί άνώτεοοί σου καί έν γένει 

πάντες δσοι κατέχουσιν έν τή κοινωνία θέσιν άνωτέραν τής ιοικήςσου.
12 ‘Ο οικοδεσπότης συνήθως εισέρχεται τελευταίος, ή δέ οικο- 

οόσποινα πρώτη.
13. Έάν τις άποσύρεται τής θύρας, προτείνων νά διέλθης πρώ

τος, στάσου καί άποδος αύτώ τήνφιλοφροσύνην, άλλ’ έάν έπιμένη, 
διέλθε ευχαριστών αυτόν. Όλαι δμως αύται αί φιλοφρονήσει; της 
θύρας είνε πιθηκισμοί καταντήσαντες σήμερον άξιογέλαστοι.

14. Πλησιάζων είς τήν τράπεζαν, περίμεινον νά σοίορίσωσι 
τήν θέσιν σου, εκτός μόνον έάν ύπάρχωσι τά ονόματα τών προσκε
κλημένων έπιτεθειμένα έπί τών χ^ιρομάκτρων και τότε πρόσελθε 
είς τήν θέσιν, έν ή βλέπεις τδ όνομά σου.

15. Μή καθίσης, πριν ό οικοδεσπότης δώση τδ σημείον, χαΟί- 
ζων δ ίδιος. e

I 6. Πάντοτε περίμεινον νά τοποθετηθώσι πρώται αί Κυρίαι πριν 
σύ ό ίδιος καθίσης.

1 7. Μή καθίζης ποτέ μήτε παραπολύ μακράν μήτε παρά πολύ 
πλησίον τής τραπέζης.

18. ’Εάν ήνε άπρεπες τδ νά λάβης πρώτος θέσιν εν τήτρα- 
πέζη, έπίση; άπρεπες εινε καί τδ νά άναπτύξης (ςεδιπλώσης) τδ 
χειρόμακτρόν σου πρδ τών άλλων.

19. Μή άναπτύσσης ές ολοκλήρου τδ χειρόμακτρόν  αρκεί νά 
τδ άπλώστ,ς μόνον έπί τών γονάτων σου.

*

20. Είς τάς Κυρίας μόνον έπιτρέπεται νά καρφονωσίν αυτό οια 
καρφίδος κατά τδ δοκοΰν (£πως θέλωσι).

21 . Μή άνασύρης τάς περιχειρίδας (τά μανίκια) τού έ/θύματος 
σου, ώς έάν μέλλης νά πλύυης τσς χείρας.

22. Μή ταλαντεύεσαι ποτέ (μή κουνιέσαι) έπί τής καθεορας σου, 
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μηδέ κάθου ύπτιος (ξαπλωμένος ανάσκελα) έπ αύτής*  εν ολίγοις 
λάμβανε θέσιν αναπαυτικήν, άλλ’ ευπρεπή.

1 3. Πρόσεχε προ πάντων μή στενόχωρης τούς παρακαθημένους 
μηόέ κτυπάς αύτούς μέ τον αγκώνα έν τή ζωηρότητι τών κινή- 
σεών σσυ.

2 4. Πάσα χειρονομία βεβιασμένη εινε οχληρά και άτοπος.
25. Μή περιάγης (κινής εδώ κ’ εκεί) τούς πόδας σου ύπδ τήν 

τράπεζαν.
26. Μή θέτης τούς αγκώνας έπ] τής τραπέζης.
27. Μή μεγαλόφωνης, ώς εί ώμίλεις πρδς κωφούς.
28. Έάν ή συναναστροφή ήνε γενική, όμίλει τόσον δυνατά, 

ώστε ν’ ακούεσαι ύπδ πάντων  έάν δέ ύπάρχωσι πολλαί συνο
μιλία», ιδιαίτερα»., όμίλει ταπεινή τή φωνή, όπως μή ένοχλής τήν 
συνδιάλεςιν νών γειτόνων σου.

*

23. Έάν ?χης ανάγκην ποτηριού, μαχαιριού ή άρτου, μή 
καλής τδν έπι τής σκευοθήκης υπηρέτην μέ τήν λέξιν π α λ λ η- 
κά ρ ι, παιδί (garQOn), ώς συνειθίζεται έν τοις ξενοδοχείοις, 
αλλά κάλει αύτδν διά τού ονόματος του, τδ όποιον έάν δέν ήςεύ- 
ρης, έρωτφς ίνα μάθης  αλλά τδ καλλίτερον εΐνε νά τδν προσκα- 
λέσης διά νεύματος. ·

*

4* ’ I

30. Μήτε λεγε μήτε πράττε τι δυνάμενον νά προκαλέση ωιλο- 
νικείαν θρησκευτικήν ή πολιτικήν.

31 . Όταν ό οικοδεσπότης ή ή οικοδέσποινα διανέμωσι τδ έδε
σμα (φαγητδν) καί σοί προσφέρωσι παροψίοα (πιάτον), μή δίαβι- 
βάσης αύτήν εις άλλον  θά ήτο τούτο άντικρυς αγροικία.*

32. Είς συμπόσιον έστω καί είς τράπεζαν κοινήν ξενοδοχείου, 
άτοπον εΐνε τδ νά ζητής ή νά δεικνύης δπερ προτιμάς τεμάχιον.

33. Δεν πρεπει νά τείνης τήν παροψίδα σου, όπως πρώτος μέ
θεξης τού εδέσματος.

34. Έάν ό ζωμός σου ήνε παράπολυ θερμός. μή ουσάς αύτδν 
διά νά χλιανθή  αλλά περίμεινον ολίγον.*

35. Μή φέρης τήν παροψίδα είς τδ στόμα διά νά ρουφήσης τόν 
ζωμόν  μεταχειρίζου πρδς τούτο τδ κοχλιάριον.*

36. Μή λαμβάνης συνάμα μετά τού κοχλιαρίου και τδ τρίκρανον 
(πειρόνιον) πρδς βρώσιν τού ζωμού.

37. νΑφες τό κοχλιάριον έν τή παρούίδι τού ζωμού, όταν ο 
υπηρέτης έλθη νά άρη ταύτην.

38. Τούναντίον δέ άφαίρει τδ τρίκρανον καί τδ μαχαιριον απο 
τού άβαθούς τριβλίου, δταν φάγης τδ έν αύτώ εδεσμα, έκτος όταν 
ήσαι είς μεγάλην οικίαν, οπού άλλάσσουσιν αύτά εις παν εοεσμα, 
ώς συνειθίζεται έν Άγγλίφ.

39. Δέν πρέπει νά δαγκάνης τδν άρτον σου, ή νά τεμαχίζης 
αύτδν προηγουμένως δίκην άλλάντος (ώς σουτζούκιον)’ κόπτε Οε 
αύτδν είς κομμάτια, οσάκις φέρης αύτά είς τδ στόμα διά τών δύο 
δακτύλων.

40. Μή άπλόνης τδν βούτυρον, τά γλυκύσματα και τά παρό
μοια έπι τού άρτου κομμένου είς τμήματα (φελιά). ό κανών ούτος 
έχει έξαίρεσιν μόνον, δταν λαμβάνης βούτυρον μετά τεΐου.

41 . Μή κομματίζης τδ κρέας σου, είμή καθόσον φέρης αυτό εις 
τδ στόμα.

42. Μή τρώγης μετ’ άπλειστίας (μέ άχορταγίαν) καί ορμής καί 
μή γεμίζης παράπολυ τδ στόμα.

43. Λάμβανε τδ άλας διά τής αιχμής τού μαχαιριού σου, η 
διά τού κοχλιαριδίου τού άλατος  μόνοι οί άπειρόκα)οι (τσαπα- 
τσούλιδες) βάλλουσι τά δάκτυλα[είς τήν άλατοθήκην.

*

44. Μή σπογγίζης τδ έμβαμμα (σάλτζαν) της παρούίοος σου 
μέ τήν ύύχαν τού άρτου, δπως ύστερον φάγης αυτήν.

45. Μή οσφραίνεσαι ποτέ (μυρίζης) τδ παρατεθέν σο». κρέας*
46. Μή ρίπτης τά οστά (κίκκαλα) ύπδ τήν τράπεζαν ή είς τήν 

αίθουσαν (σάλαν) θέτε αύτά έπι τής άκρας τού τρυβλίου (πιά
του) σου.

47. Μή περιτρώγης τδ οστούν υπέρ τδ δέον, ώς οί ποντικοί και 
οί θώες (τσακάλια).

48. Έάν εύρης έν τή παρούίδι σου ακάθαρτόν τι πράγμα, π. 
χ. τρίχα μυϊαν ή τ». τοιουτον, δδς τήν παρούίδα είς τον υπηρέτην 
χωρίς ν’ άναφέρης τι, ίνα μή προςενήσης αηδίαν (αναγούλιασμα) 
εί; τούς συνδαιτημόνας.
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49. Λάμβανε είς χεΐρας τδ μαχαιριού, δταν θά τδ μεταχειρι- 
σθής· ευθύς δέ μετά τήν χρήσιν άπόθετε αύτδ έπί τής τραπέζης.

50. Πρόσεχε μή άνατρέψης τήν άλατοθήκην ή διασταύρωσης 
τδ μαχαιριού μέ τ· τρίκρανόν σου ή θέσης τδ μαχαίμον μέ τήν ακμήν 
τής λεπίδος πρδς τά άνω, κτλ  δυνατδν νά ύπάρχωσι μεταξύ τών 
συνδαιτυμόνων άνθρωποι προληπτικοί, τρομαζοντες οι αύτα. Πρέ
πει νά σεβώμεθα τάς αδυναμίας τών άλλων, έστωσαν καίγελοΐαι.

*

51. Δέν πρέπει νά έπικρίνης τά παρατιθέμενα, μηδέ νά παρα- 
βάλης έδεσμα πρδ; άλλο παρόμοιον καλλίτερου, τδ όποιον τάχα 
έφαγες αλλαχού.

52. Έάν παρατεθή όψάριον ή κυνήγιον ή άλλο τι περασμένου 
όπωσούυ, δύνασαι νά μή φάγης μέν ές αύτ·ύ, έπί τφ λόγφ δτι δέν 
αγαπάς δήθεν τδ τοιούτον, άλλά μή εΐπης δτι τδ ευρίσκεις πολύ 
έωλον (μπαγιάτικου).

53. Μή όμιλής ποτέ έχων τδ στόμα πλήρες, μήπως ραντίσης 
τούς πλησίον σου μέ τάς έκ τού στόματός σου έκφευγούσας ρανίδας.

(ακολουθεί).

Τά μηνύματα τοΰ θανάτου.
(Έκτου Γερμανικού ύπδ Γ. Β.).

Τόν παλαιόν καιρόν ώδοίπορούσε μίαν φοράν ένας γίγας (υψηλός 
και μεγαλόσωμος άνθρωπος) είς τδν βασιλικόν δρόμον*  εκεί άπαντα 
αυτόν έξαφνα αγνώριστος τις και κράζει « Στάσου, μή προχωρής 
περαιτέρω.» — «Τί; εΐπεν ό γίγας, σύ άνθρωπάριον, τδόποιον έγώ 
δύναμαι νά συνθλίψω (ζουλίσω) μεταξύ τών δακτύλων μου, σύ 
θέλεις νά μέ έμποδίσης τόν δρόμου ; Τίς είσαι σύ, δστις τολμάς νά 
όμιλής μέ τόσην αυθάδειαν ;»—«Έγώ είμαι ό θάνατος, άπεκρίθη 
εκείνος, είς εμέ ούδείς άντιστέκεται, και σύ χρεωστεΐς είς τήν προ
σταγήν μου νά ύπακούσης.» ‘Ο γίγας δμως δέν ήθελε νά ύπα- 
κούση και ήρχισε νά παλαίη μέ τδν θάνατον. Έπάλαΐσαν πολλήν 
ώραν καί έπί τέλους ό γίγας ένίκησε τδν θάνατον καί έξηκολού- 
θησε τδν δρόμου του’ό δέ θάνατος έκειτο πλησίον τίνος βράχου καί 
ήτο τόσον άδυνατισμένος, ώστε δέν ήδύνατο νά έγερθή .» Τί θά ά- 
πογίνη,εΐπεν, έάν έγώ έξακολουθώ νά κείτωμαι εδώ είς τούτον τδν 

παράμερου τόπον ; Δέν θά άποθνήσκη κανείς πλέον έπί τής γης 
καί θά γεμισθή τόσου άπδ άνθρώπους, ώστε δέν θά έχωσι θέσιν 
μήτε νά στέκωνται ό ένας πλησίον τού άλλου. Έντοσούτφ έφθα- 
σεν άλλος οδοιπόρος νεότερος καί δυνατός’.διαβαίνων άπδ έχει καί 
τραγωδών έρριψε τά βλέμματά του πρδς τδν. γίγαντα* . άφού εΐδεν 
αύτδν είς τοιαύτην έλεείνήν κατάστασιν, τδν έλυπήθη καί πλησι- 
άσας τδν έσήκωσε καί τού έδωκε νά πίη δυνάμωτι'κόν τι καί έμεινε ν 
εως δτου τδν’συνέφερε. «Γνωρίζεις, εΐπεν.εκείνος,· άφού συνήλθε, 
τις είμαι έγώ ;» « Οχι, άπεκρίθη ό οδοιπόρος\ δέν σέ γνωρίζω.» 
« Εγώ είμαιό θάνατος*  έγώ κανενδς δέν κάμνω χάριν, καί ουδέ διά 
σέ δύναμαι νά κάμω έξαίρεσιν*  διά νά ίδής όμως δτι γνωρίζω τδ 
καλόν τδ όποιον μού έκαμες, σού υπόσχομαι δτι δέν θά σού έλθω 
έξαφνα, άλλά θά σού στείλω μήνυμα πριν έλθω νά σέ πάοω. »

Καί τούτο κέρδος εινε, εΐπεν ό νέος, νά γνωρίζη τις πότε θά έλθη 
ό θάνατος καί πόσον καιρόν θά μένη αμέριμνος? 1 Έξηκολούθησε 
λοιπού τδν δρόμον του χαίρων διά τήν ύπόσχεσιν, *τήν  οποίαν ό 
θανατος τώ εοωκε. ‘Η νεότης όμως καί ή*ύ^εία  γρήγορα τδν 
απεχαιρέτισαν*  ήλθον άρρωστίαι καί πόνοι, *οί  όποιοι ή ,ώχλουν 
αυτόν. «Δέν θά άποθάνω, είπε καθ’ εαυτόν, διότι ό θάνατος θά μέ 
το μηνύση προτήτερα. Άφού αί κακαί ήμέραι τής άσθενείας 
παρήλθον καί ησθάνθη τδν εαυτόν του ύγιή, ήρχισε πάλιν νά ζή 
με χαράν καί νά περν^ τδν καιρόν του είς φαγοπότια καί'διασκε
δάσεις. Εξαφνα δμώς ήμέραν τινα τδν έκτύπησέ τις έλατοά είς 
τον ωμού, ούτος δέ στρέψας είδε τδν θάνατον πλησίον του καί*  λέ- 
γοντα*  «Άκολούθει μοι ! ήλθεν ή στιγμή τού αποχωρισμού σου 
απο τδν κόσμον τούτον.»—■« Πώς I άπεκρίθη ό άνθρωπος, θέλεις νά 
αναίρεσης τδν λόγον σου; δέν μού ύπεσχέθης δτι πριν έλθης 
ο ιόιος, θα μού στείλης μήνυμα ; έγώ δέν έλαβα κανέν τοιού
τον.» — «Σιώπα! άπεκρίθη ό θάνατος*  δέν σού έστειλα εως τόρα 
*οσα μηνύματα ; Δέν ηλθεν ό πυρετός δστις σέ άδυνάτισε; δέν 
σού ηλθεν η σκοτοοινία 3 ; δέν σού ίλθεν ή άδυναμία 
εις τα γόνατα ; η β ο η εις τά ώτα σου ; ή οδονταλγία4

1 ξένοιαστος, 2 παροξυσμός, 3 ζαλάδα, 4 οδοντόπονος. ■ 
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δέν σέ ηνώχλησε ; τδ σκότ ο ς δέν έκόντυνε τδ φως σου, Ποδ 
πάντων δέν σέ ενθυμίζει ο αδελφός μου ύπνος καθ’έκάστην ε
σπέραν έμέ ; δταν κοιμάσαι τήν νύκτα, δέν είσαι σχεδδν ά π ο θ α- 
μένος ;» ό άνθρωπος δέν ήξευρε τί ν' άποκριθή*παρεδόθη  λοιπόν 
είς τήν τύχην του καί έπροχώρησε μετά τού θανάτου περαιτέρω.

Φυσίκή θεογνωσία.
(Συνέχεια, ίδε σελ. 207).

Μετά ταύτα επροχώρησεν ολίγον περαιτέρω, προσέχων πάντοτε 
νά μή πατήση τά ωραία έκείνα άνθη, τά όποια ένόμιζεν δτι ήσαν 
σκορπισμένα έπι τής γης. ’Έξαφνα είδε μικρδν τι άρνίον, τδ όποιον 
ήτο πλαγιασμένον επάνω εις τά δροσερά χορταράκια, και χαρού
μενος ετρεξε προς αύτδ φωνάζων. «*Εν  αρνάκι, ίν αρνάκι! » Τδ ά - 
νίου έσηκώθη καί ήρχισε νά βληχαται (φωνάζη). Ό μικρός Ερρίκος 
άπεμακρύνθη τρομασμένος καί άνεφώνησε. «Τί εινε τούτο; τδ άρ
νίον έχει ζωήν, δύναται νά περιπατή, καί έχει φωνήν, ένω δσα εως 
τόρα είδα έγώ είς τδσπήλαιον ήσαν άφωνα, άψυχα και ακίνητα. 
Τί θαύμα! ποιος άράγε έδωκε τήν ζωήν είςαντο τδ άρνίον;» —Επι
θύμησε νά συνομιλήστε μέ τδ άρνίον, καί τού έκαμε διαφόρους ερωτή
σεις*  άλλ επειδή τδ άρνίον μόνον έβληχάτο, ό Ερρίκος έλυπείτο 
διότι τού άπ^κρίνετο πάντοτε μέ φωνςά, τάς όποιας δέν ένοούσε.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έφάνη εκεί ένας νέος ποιμήν, εύμορφον 
καί δυνατόν παλληκαράκι ξανθόν και ροδοκόκκινου, ό όποιος επειδή 
έχασε τδ άρνίον περιεφέρετο καί άνεζήτει αυτό. Ό νέος ούτος έβλεπε 
τδ παιδίον πρδ πολλού, στεκόμενος άπδ μακράν, αλλά δέν έδύνατο 
νά έννοήση τί παιδίον ήτο*  τούτο πάλι / έφοβήθη, όταν είδε τον ποι
μένα. ’Επειδή δέ εκείνος έχαιρέτισεν αυτό μέ τρόπον πολύ φιλικόν, 
ό Ερρίκος έλαβε θάρρος και είπε προς αύτδν. « ’Ώ! πόσον ωραίος 
άνθρωπος είσαι, άλλά είπέ μοι παρακαλώ σε (καί ταύτα λέγων έξέ- 
τείνε τάς χείράς του πρδς τδν ουρανόν καί πρδς τήν γην), τούτο τδ 
μέγιστον σπήλαιον είνε έδικόν σου (α);^μέ δέχεσαι νά μείνω καί έγώ

(α) Έπε-δή τδ παιδίον δέν εΐχεν Ιδεϊ τίποτε άλλο εως τόρα, παράτδ 
σπήλαιον τών ληστών, νομίζει δλον τδν κόσμον μέγα σπήλαιον.

μαζή σου καί μέ τδ άρνίον σου;»— Ο νέος ποιμήν δέν έδύνατο νά 
έννοήση τί λέγει τδ παιδίον, καί τδ ένόμισε κατ’ άρχάς δτι είχε χα- 
μένον τδ λογικόν του*  ήρώτησε δέ αύτό, πως εύρέθη εις τούτο τδ μέ
ρος/Όταν δμως τδ παιδίον είπε προς αύτδν, δτι έβγήκεν άπδ τδ υπό
γειον, καί τω έδιηγήθη περί τής γραίας τσιγκάνας καί τών αγρίων ε
κείνων άνθρώπων, οί όποιοι έκατοίκουν είς τδ σπήλαιον, ό ποιμήν 
έκυριεύθη άπδ μέγαν φόβον καί ταραχήν. Εύσπαλγχνισθείς λοιπόν 
τδ παιδίον, ελαβεν αύτδ μέ τήν μίαν χείοα καί τδ άρνίον μέ τήν άλ
λην καί έφυγεν, δσον έδύνατο γρήγορα,ώςνά τδ έκυνήγουν οίλτιγαί.

Είς τδ εκεί πλησίον όρος έκατοίκει σεβάσμιος έρημίτης, γέρων 
σχεδδν ογδοήκοντα ετών, ονομαζόμενος Πολύκαρπος, δστις έτιμάτο 
πολύ άπδ τούς κατοίκους τών μερών εκείνων διά τήν παιδείαν καί 
πρδ πάντων διά τήν εύσέβειαν καί τάς άλλας αύτού άρετάς*·  πρδς 
τούτον λοιπόν έσκέφθη ό νέος ποιμήν νά φέρη τδ παιδίον. ‘ Η κα
τοικία τού ερημίτου, ή όποια δέν εύρίσκετο πολύ μακράν άπδ εκεί, 
ήτο κτισμένη είς τήν ρίζαν τού όρους πλησίον είς τήν λίμνην*  διά 
τούτο ήτο καί πολύ εύχάριστος καί οί χωρικοί τήν ώνόμαζαν μικρόν 
παράδεισον. Ό οικίσκος (σπητάκι) αύτού ήτο κτισμένος είς τδ μέ
σον τού κήπου ανάμεσα εις καρποφόρα δένδρα καταφορτωμένα απδ 
ωραία άνθη’ ολίγον μακράν εβλεπέ τις διάφορα λαχανικά, άμπε
λον καί χωράφιον σπαρμένου σίτον*  καί δπου άκόμη μεταξύ τών 
βράχων έαενεν ολίγος τόπος, έβλεπέ τις μέγα τι δένδρου μέ καρπούς 
ή διάφορα δενδρουλάκια γεμάτα άπδ εξαίρετα απίδια*  είς τήν κο
ρυφήν δέ βράχου τίνδς ήτο κτισμένου μικρόν μέν άλλά ωραιότατου 
έξωκλήσιον, είς τδ όποιον ο ερημίτη: άνέβαινεν άπδ στενήν κλί
μακα, τήν οποίαν ό ίδιος είχε σκαλίσει επάνω είς τδν βράχον.

Τήν στιγμήν, κατά τήν οποίαν ό νέος ποιμήν ήνοιξε τήν καγκε
λωτήν θύραν τού κήπου καί έμβήκε μέ τον‘Ερρίκον, ό σεβάσμιος 
γέρων εκάθητο επάνω είς ξύλινου θρανίου υποκάτω μιας μηλέας*  
έμπροσθεν του υπήρχε ξυλίνη τράπεζα καί επάνω εις αυτήν μεγά
λου καί καλοδεμέυου βιβλίου, τδ όποιον μέ πολλήν εύλάβειαυ άνε- 
γινωσκεν. Αί δλίγαι τρίχες, αί όποίαι έστεφάνοναυ τήν φαλακράν 
αυτού κεφαλήν, καί τά μακρά γένειά του ήσαν κατάλευκα ώς χιώ ν
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αί παρειαί του (μάγουλα) όμως ροδοκόκκινοι καί άνθηραί καθώς 
νεανίσκου.

‘Ο αγαθός ουτος γέρων έδέχθη και τούς δύο μέ πολλήν εύχαρί- 
στησιν και κατεφίλησέν αυτούς*  ήκουσε δέ μέ προσοχήν τά δσα ό 
νέος ποιμήν τφ έδιηγήθη περί τού παιδιού, ελαβεν αυτό ώς άλλος 
πατήρ είς τάς άγκάλας του καί ήρώτησε πώς ονομάζεται * διότι έ- 
νόησεν δτι τό παιδίον κατήγετο άπό εύγενή οικογένειαν καί είχε 
κλαπή άπδ ληστάς. «Άφησε τδν μικρόν πλησίον μου, είπε πρδς 
τδν νέον ποιμέ/α, καί πρόσεχε μή είπης είς κανέναν τίποτε. ’Ελ
πίζω δτι οί γονείς τού παιδιού θά εύρεθώσιν*  άς μένη λοιπδν έδώ, 
δπου θά ήνε κάλλιστα προφυλαγμένον άπδ τούς ληστάς, οί οποίοι 
αποφεύγουν τήν ερημικήν ταύτην κατοικίαν μου ως τήν πυρκαϊάν, 
διότι χρυσόν μέν καί άργυρον δεν ευρίσκουν εις εμέ, καλάς δέ συμ- 
βουλάς, αίόποίαι άξίζουν πολύ περισσότερον άπδ τον χρυσόν καί 
τδν άργυρον μισούν εκείνοι. Πρδς δέ τδ παιδίον εΐπεν*  αγαπητέ 
μου Ερρίκε, είς τδ έςής έγώ θα ήμαι ώ; πατήρ σου, καί θά φρον
τίσω νά εύρω τούς γονείς σου και νά σέ παραδώσω εις αυτούς ». 
^Επειτα έπρόσφερεν είς αυτούς γαλα καί άρτον διά νά γευματίσω- 
σιν*  οδέ νέος ποιμήν άφού άνεπαύθη ολίγον, έλαβε τήν ποιμενΐ- 
κήν ράβδον του, διά νά έπιστρέψη εις τδ ποίμνιόν του*  άλλ’ ό μι
κρός ‘ Ερρίκος ήρχισε νά κλαίη καί κρατών αύτδν άπδ τδ φόρεμα 
δέν τδν άφηνε νά άναχωρίση. Τότε ό νέος ποιμήν τφ ύπεσχέθη, 
δτι γρήγορα πάλιν θά έπανέλθη καί έχάρισεν εί; αυτόν τδ μικρόν 
άρνίον, διά τδ οποίον ό Ερρίκος εχάρη μεγάλως.

Αφού άνεχώρησεν ό νέος ποιμήν, ό φιλάνθρωπος γέρων έκά- 
θισε πλτισίον του τδ παιδίον διά νά συνομιλή-η μέ αυτό. «’Αγα
πητέ μοι ‘Ερρίκε, ήρχισε νά λέγη, δέν γνωρίζεις τίποτε διά τούς 
γονείς σου;»

κ"Ω βέβαια έχω είς τδ θυύάκιόν μου (τσέπην) μίαν ώραίαν μη
τέρα, άπεκρίθη τδ παιδίον ’Ιδού δύνασαι νάτήνίδης»*  καί ενώ 
έλεγε ταύτα, έβγαλεν άπδ τδ θυλάκιόν του τήν μικράν εικόνα, τήν 
οποίαν έφύλαττε κλεισμένην μέσα είς ώραίαν θήκην*  τδ δυστυχές 
παιδίον, τδ όποιον δέν ειχεν ιδεί ποτέ τήν εικόνα τής μητρος του 
είς τδφώς τού ήλιου, εθαύμασε διά τήν ώραιότητα καί λαμπρότητα

τής είκόνος’ οί δέ οφθαλμοί του έθαμβώθησαν άπδ τήν λάμψιν τών
άδαμάντων, οί όποιοι έστόλιζον αυτήν.

« Πόσον λαμπρόν εινε εδώ τδ φως ! » είπε τδ παιδίον. « Τίς ή- 
ναψεν εκεί επάνω τδν λαμπρόν εκείνον λύχνον, ό οποίος φωτίζει 
δλα τά πράγματα ; έγώ άπδ τήν πολλήν λάμψιν δέν είμπορώ 
ούτε μίαν στιγμήν νά κυττάξω πρδς αυτόν. ’Εκείνος ό λύχνος, τδν 
όποιον είχομεν είς τδ σπήλαιον, ώς πρδς αύτδν ήτο σκοτεινός καί 
άδύνατΓς. Άπό τί προέρχεται τούτο δτι δλον έν προχωρεί υψηλό
τερα ; ’'Οζαν κατά πρώτου εΐδον αυτόν, έφάνη οπίσω άπδ εν βου- 
νόν*  καί είς δλίνην ώ»αν τόσον ύψώθη, ώστε ήτο αδύνατον νά τδν 
έγγίσω καί αν άνέβαινον ε»ς τήν κορυοήν τού πλέον υψηλού δένδρου. 
Πώς λοιπόν γίνεται τούτο, καί κινείται τόσον έλεύθερα ; εις’κα- 

σχοινίον άπδ τδ όποιον νάνέν μέρος δέν φαίνεται
λοιπόν σύρει αύτδν επάνω ; τίς ειμπορεί νά άναβή

κρέμαται*  τίς 
τόσον υψηλά 

(άκολουθεί).διά νά βάλη έλαιον είς τδν λύχνον.

CH μικρά μάρτυς.

Πρό ολίγου καιρού, είς τινα μικράν πόλιν τής Αγγλίας, εν κο
ρασιού μόλις εννέα ετών προσεκλήθη ώς μάρτυς εναντίον κλέπτου. 
‘Η κλοπή είχε συμβή έν τφ οίκφ τού πατρός τής μικράς κόρης, 
καί αύτη εΐχεν είδεί τόν κλέπτην ή μαρτυρία της επομένως ήτο 
πολύ άναγκαία. Ό ύπερασπίζων τδν κλέπτην δικηγόρος δέν έπε- 
θύμει ή μικρά αύτη κόρη νά παρουσιασθή ώς μάρτυς, διότι έγνώρι- 
ζεν δτι ή κατάθεσίς της ήτον ικανή νά καταδικάσω τδν πελάτην του*  
δθεν, δτε αύτη παρουσιάσθη ενώπιον τού δικαστού ϊνα έςετασθή, τή 
εΐπεν -—Αιμιλία, γνωρίζεις τί πράγμα εινε ό δρκος; — Δέν έννοώ 
τί μ’ έρωτας, Κύριε, εΐπεν αυτή.—Χάριν τής δικαιοσύνης, εΐπεν ό 
δικηγόρος πρδς τδν δικαστήν, έπικαλούμαι τήν προσοχήν σας είς 
ο,τι ειτεν αυτή δέν ήςεύρει τί πράγμα εινε ό δρκος*  λοιπδν κατά 
τον νομού δέν εινε άομόδιος μάρτυς*  ή κατάθεσίς της δέν πρέπει νά 
γίνη δεκτή.—Άς ίδωμεν, εΐπεν ό δικαστής. Έλθέ εδώ, μικρά μου. 
Ειπέ μοι, ώρκισθης ποτέ άλλοτε; Τδ πρόσωπον καί ό τράχηλός της 
κατεκοκκίνησαν*  συλλογισθείσα δέ ολίγον, άπεκρίθη. *Οχι!  Κύριε,
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—Δεν εννοώ ύευδή Γρκον, ειπεν ό δικαστής' Παρέστηςποτέ άλλοτε 
ώς μάρτυς ενώπιον οικαστού ;—Όχι, Κύριε, ειπεν ή κόρη---- Γνω
ρίζεις τίβιβλίον εινε τούτο ; ειπεν ό δικαστής, δεικνύων είς αύτήν 
τήν ‘Αγίαν Γραφήν. — Μάλιστα, Κύριε’ ή Γραφή. — Άνέγνωσες 
ποτέ τδ βιβλίον τούτο ; — Μάλιστα, Κύριε’ ανανίνώσκω τούτο 
καθ’ έχάστην. -—-Γνωρίζεις τί εινε ή αγία Γραφή, παιδίον μου ; 
-*-Εΐνε  ό λόγος τού ύψίστου θεού. — Τόρα, φίλτατόν μοι κορά- 
σων, θές τήν χείρά σου έπι τής βίβλου ταύτης. ‘Η κόρη έθηκε τήν 
χείρά της έπ’ αυτής, τρέμουσα. Τότε ό δικαστής ύπηγόρευσεν εις 
αυτήν τδν τύπον τού δρκου, 8ν πρέπει νά είπη ό ορκίζομε νος. Μέ 
τήν χείρά της έπι τής Γραφής αυτή ειπεν,«ορκίζομαι έπισήμως δτι, 
δσα μέλλω νά είπω είνε ή αλήθεια, αυτή ή αλήθεια, και ούδέν 
άλλο ή ή αλήθεια. Ούτως είη μοι ό Θεδς βοηθός.» Τόρα, έράσμιόν 
μοι κοράσιον, ειπεν ό δικαστής, ώρκίσθης ώς μάρτυς. Γνωρίζεις ο
ποίον θά ήνε τδ αποτέλεσμα, έαν δέν εϊπης τήν αλήθειαν; —Μά
λιστα, Κύριε. — Ποιον · —Θά φυλακισθώ. — Καί ούδέν πλέον ; 
—Μάλιστα, Κύριε’ δέν θά δυνηθώ νά υπάγω είς τδν ουρανόν.— 
Πώς γνωρίζεις τούτο ;—Αυτή έλαβε τήν Γραφήν και μέ μεγάλην 
ευκολίαν στρέφουσα τά φύλλα της εύρε τδ κ . κεφάλαίον τής έΕόδου, 
τδν I 6ον στίχον και ά^έγνωσεν’ ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλη
σίον σου μαρτυρίαν ύευδή. *Εμαθα  τούτο, είπε, ποιν δυνηθώ ν’ άνα- 
γινώσκω τήν ιεράν ταύτην βίβλον.·—Σοί είπέ τις δτι επρεπε νά πα
ρασταθής ως μάρτυς εν τή τοιαυτη περιστάσει ; ήρώτησεν αυτήν ό 
δικαστής.—Μάλιστα, Κύριε. Άκούσασα ή μήτηρ μου δτι έπρόκει- 
το νά προσκληθώ ως μάρτυς μ έπήρεν εις τδν κοιτώνά της καί μ’έ- 
πρόσταξε νά τή είπω τάς 1 0 έντολάς’ αφού δέ τάς είπα, άμφότεραι 
έγονυπετήσαμεν καί προσηυχήθημεν δπως δυνηθώ νά εννοήσω όπό- 
σον κακόν θά ήτο νά ψευδομαρτυρήσω κατά τού πλησίον μου καί 
δπως ό Θεδς μέ βοηθήση νά είπω τήν αλήθειαν, έάν έγίνετο ανάγκη 
νά υπάγω είς τδ δικαστή ριοντήν έπαύριον. Καί δταν σήμερον άνεχώ- 
ρουν άπδ τήν οικίαν, ή μήτηρ μου μέ ήσπάσθη καί μοί ειπεν «ένθυ
μού τήν έννάτην εντολήν, καί προσέτι δτί ό Θεδς θ’άκούση λέςιν 
πρδς λέςιν δλα δσα θά είπης είς τδ δικαστή ριον.— Πιστεύεις τούτο; 
ήρώτησεν ό δικαστής, ένφ έ’ν δάκρυ ήκτινοβόλησεν έκ τού οφθαλμού 

του, καί τδ χείλος του έτρεμεν έκ συγκινήσεως.—Μάλιστα, Κύριε, 
είπε τδ κοράσιον, διά τρόπου δεικνύοντας δτι ένόει εκείνα τά όποια 
έλεγεν. — Ό Θεδς νά σέ ευλογήσει, παιδίον μου, ειπεν ό δικαστής, 
έχ&ις καλλίστην μητέρα Η κατάθεσις της μάρτυρας ταύτης πρέπει 
νά γίνη δεκτή’ έάν έκρινόμην ώς έγκλημστ'ας σήμερον, καί ήμην α
θώος τήςκατηγορίας,θάπαρεκάλουν τδν Θεόν να μέ δώστι μάρτυρα ώς 
τούτο τδ κοράσιον. *Ας  ανακριβή, κύριοι.

‘Ωραών μάθημα έκ τής φωτογραφίας.
Ούχί πρδ πολλών ετών, οί διδάσκαλοι σχολείου τίνος ήθέλησαν 

νά φωτογραφηθώσιν δλοι όμου*  δθεν έλαβον επί τής κλίμακο; αυ
τού ό καθείς τήν θέσιν του. Εις δμως μεταςύ τούτων, άνήρ κούφος 
καί οίηματίας, δστις ένόμιζεν δτι υπερείχεν δλους τούς συναδέλ
φους του, ήθέλησε καί εις τήν περίστασιν ταύτην νά μή ήνε κατώ
τερος κανενός’ διά τούτο έλαβε θέσιν ύπεράνω καί αύτού τού Σχο- 
λάρχου. Μετά τδ τέλος τής εργασίας δλοι έπλησίασαν διά νά ίδω- 
σι τδ αποτέλεσμα. ‘Ο δέ οίηματίας διδάσκαλος, δστις ένεκα τής 
θέσεως, τήν οποίαν έςέλεςε, παριστάνετο εις τδ φωτογράφημα πολύ 
μικρότερος, σχεδόν μικροσκοπικός, «Παραοοςον, ανεφώνησε, διά τί 
έγώ φαίνομαι ενταύθα πολύ μικρότερος τών άλλων ; »—« Διότι εις 
τήν φωτογραφίαν,» προσέθεσε μέ πολλήν ευφυΐαν ό φωτογράφος, 
«ό υψών εαυτόν ταπεινούται ’ » οί δέ συνάδελφοί του, οϊτινες έγνώ- 
ριζον τδν χαρακτήρα τού διδασκάλου, άκούσαντες τήν αφελή ταύ
την διδασκαλίαν τού φωτογράφου, εςεκαρδίσθησαν εις τά γελοία. 
‘Ο ταπεινωθείς διδάσκαλος ανέχώρησε σκεπτόμενος το έκ τής Φω
τογραφίας πικρόν αλλά καί διδακτικόν μάθημα.

Αρχή τής προφορικής γλώσσης.
Η γλώσσα δέν έφευρέθη άνευ λογισμού καί γνώσεως’ άλλ’ ό νους 

οέν*δύναται  νά έχη λογισμόν καί γ/ώσιν έάν δέν έχη γλώσσαν*  ή 
γλώσσα λοιπόν πρέπει νά έδόθη προλαβόντως πριν ό άνθρωπος γίνη 
λογικόν πλάσμα καί ούδεις ήδύνατο νά διδάςτ) αύτδν ειμή ό Θεός.
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Τά άποτελέσμ,ατα τής αμαρτίας.
Τίςέπήνεγκε τήν πτώσιν υών αγγέλων "έκ τού ουρανού ; ‘Η 

αμαρτία.—Τίς έξώρισε τούς προπάτορας ημών έκ τής δόξης του 
θεού; ‘Η αμαρτία.—Τις εφερε τδν θάνατον έν τφ κόσμφ, και πά
σας τάς θλίψεις και δυστυχίας ημών; ‘Η αμαρτία.—Τις κατέστησε 
τδν θάνατον βασιλέα τού τρόμου ; ‘Η αμαρτία.—Τις κατεβίβασε τδ/ 
Κύριον τής δόξης έκ τής μακαρίας βασιλείας τών ουρανών έπί τής 
γής, ϊνα στήση τήν κατοικίαν του μεταξύ τών κατοικιών τής ανθρω
πίνου αθλιότητας; ‘Η αμαρτία.—Τίς έκαμεν αύζδν δι*  ύπε^βαλλού- 
σης αγάπης « άνθρωπον θλίψε ως και δόκιμον άσθενείας » και τέ
λος καθήλωσεν αύτδν έπι του σταυρού; ‘Η αμαρτία. Αύτη ήναψε 
τάς φλόγας τού ^δου καί αύζη θά ήνε ή καυστική ύλη ή τρέφουσα 
αιωνίως ταύτας τάς φλόγας.—Τίς προξενεί τδ μίσος έντήψυχή κατά 
του πλησίον ;—‘Η αμαρτία. Τίς παροτρύνει τδν απειθή υίδν νά 
μή ύπακούη είς τούς γονείς ΐ Ή αμαρτία.—Τίς έπί τέλους άνάπτει 
τάς φρικώδεις φλόγας τής συνειδήσεως; Η αμαρτία.— «Μή ούν βα- 
σιλευέτω ή αμαρτία έν τφ θνητφ ύμών σώματι, είς τδ ύπακούειν 
αυτή έν ταϊς έπιθυμίαις αυτού*  μηδέ παριστάνετε τά μέλη ύρών 
δπλα ττς αδικίας τη άμαρτίφ*  άλλα παραστήσατε εαυτούς τφ 
θεφ ως έκ νεκρών ζώντας, και τά μέλη ύμών δπλα δικαιοσύνης τφ 
θεφ. (Ρωμ. ς12, 13).

Επτά σπάνια φαινόμενα.
ά. Άνθρωπος πλούσιος εύχαρίς-ούμενος τή εαυτού τύχη. β . Άν- 

θρωπος διακρινόμενος μέν διά τής άγχινοίας και μή διακρίνόμενος 
επίσης δι’ ελαττωμάτων, γ . Αύλικδς γηράσας. δ'. Πεπαιδευμένος 
γνους εαυτόν, έ. Δοκησίσοφο; μή έπαινούμενος μεγάλως τή ματαιό- 
τητι τής σπουδής, ς . Κόρη φαινομένη μέν ωραία είς πάντα, ούχί 
δέ εις έαυτήν. Και ζ . Νομικδς μή ων άπαταιών.

Ή προσευχή.
. θ προσευχή εινε η κλί,ις, ήτίς στρεφόμενη διά τής χειρδς τής 

πίστεως άνοιγε» πάντας τούς θησαυρούς τού θεού.

<0^0
Περί έθίμοταξίας έν ώρα τραπέζης.

(Συνέχεια ϊδε σελ. 216)/;

54, Όταν τρώγης, μή κάμνης κρότον μέ τάς σιαγόνας σου, 
πρδ πάντωνδέ τρώγε μετ’ άκρας καθαριότητας.

55. Μή σπογγίζης τά δάκτυλά σου έπι τού τραπεζομανδύλου 
άλλ’είς τδ χειρδμακτρόν σου. Οί Άγγλοι σπογγίζουσιν αυτά, ώς 
καί τδ μαχαίριον, έπί τεμαχίου άρτου  έν Γαλλία δμως τούτο δεν 
συνειθίζεται.

*

56. Μή φέρης τδ κρέας είς τδ στόμα διά τών δακτύλων, αλλά 
διά τού τρικράνου σου.

57. 'Όταν φάγης ώδν βραστόν, μή άφήσηςτδ κέλυφος (τσώ- 
φλο’.ον) έν τφ’τρυβλίφ, άλλα σύνθλασον (σύντριψον) αύτδ διά τού 
μαχαιριού σου.

58. Όταν σοΙ παρουσιάζηται τδ κοινδν τρυβλίον, μή γεμίζης 
τήν παροψίδα σου, καθώς κάμνουσιν οί κτίσται, αλλά λάμβανε 
μετά διακρίσέως  έχεις πάτοτε τδν καιρδν νά λάβης και πάλιν, έάν 
θέλησης.

*

59. Μή λαμβάνης τδ φαγητδν διά τού ιδιαιτέρου τρικράνου σου, 
άλλα διά τού έν τφ κοινφ τρυβλίφ. Κράτει δέ καί τδ τρίκρανόν 
σου διά τής άριστερας χείρός, έάν θέλης νά ήσαι έκ τών άκολου- 
θόύντων τήν τελευταίαν συνήθειαν. Κατά συνέπειαν δέν θά ευρί- 
σκεσαι είς .τήν άνάγκην ν’ άλλάσσης κατά πάσαν στιγμήν χεΐρα, 
δπως κρατής τδ μαχαίριον ή τδ τρίκρανόν.

60 Μή σπογγίζης τδ ποτήριον ’μέ τδ χειρόμακτρον, πριν πίης  
τούτο θά ήτο σιωπηλή κατηγορία ρυπαρότητας κατά τής οικίας, είς 
ην εύρίσκεσαι.

*

61. Πρόσεχε μή αφίνης οίνον ή ύδωρ έν τφ ποτηρίφ σου, καί 
μάλιστα όταν έγείρεσαι άπδ τής τραπέζης.

62. Μή λαμβάνης ποτέ τδ ποτήριον τού γείτονός σου, είτε άν- 
δρδς είτε γυναικός, δπως γέμισης αύτό  άλλως θά ύποθέσωσιν δτι 
έδιδάχθης τούς καλούς τρόπους έν τφκαπηλείφ.

*

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ· Α . Τεύχος δ'· 15-
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6 3, Φρόντιζε δπω; αί πλησίον σου καθήμεναι Κυρίαι λαμβά- 
νωσι τήν προσηκόυσαν περιποίησιν και μή στερώνται μηδενός*  έάν 
δύνασαι νά μαντέυσες, προλάμβανε καί τήν έλαχίστην αύτών επι
θυμίαν.

64. Είς τδ έπίδειπνον μή βάλλης ποτέ εί; τδν κόλπον σου οπώ
ρας, πλακούντια ή ζαχαρωτά. Έάν λάβη; τοιαύτην έςιν (συνήθει
αν), τελευταΐον θά σέ άποδιώξωσιν έςω τής οικίας.

65. Μή κόπτη; τά; οπώρας διά τού σίδηρου μαχαιριού, αλλά 
διά τού χρυσού ή αργυρού, δπερ έπι τούτφ σο'ι προσφέρεται.

66. Μή καθαρίσης τδ άπιον πρΙν κόψης αύτδ κατά μήκο; είς τέσ- 
σαρα τέταρτα, τά όποια καθόσον τρώγης και τά έκλεπίζεις.

67. Μή προτείνης είς Κυρίαν νά διαμοιρασθή; μετ’ αύτής οπώ
ραν, ήν έχεις έ? τή παροψίδι σου, ή άλλοι σο'ι προσφέρουσιν. ‘Η 
τοιαυτη οικειότη; εΐνε απρεπής  μόνον προβεβηκυία τις Κυοία δύ
ναται νά έπιτρέψη τοιαύτην προσφοράν εί; τδν Κύριον.

*

68. Έν τούτοι; έάν δένύπάρχωσιν έπίδειπνα δπωρικά δι’ δλους, 
και ήνε ανάγκη νά διανεμηθώσι, φρόντιζε νά προσφέρης είς Κυ
ρίαν τδ παχύτερον τέταρτον, είς δ άφίνεις και τδν μίσχον (τδ κο
τσάνι) τού άπίου.

69. Δέν προπίνουσι πλέον, συγκρούοντες τά ποτήρια' έάν κά- 
μης τούτο, θά σέ ύπολάβωσιν ώς άνθρωπον τού άλλου αίώνος.

7 0. Μή τρώγης πολύ γρήγορα διά νά μή βιάζης και τού; άλ
λους· μηδέ πάλιν πολύ αργά, διά νά μή τούς κάμης νά σέ περιμέ- 
νωσιν.

7 1 . Έάν σο'ι έπέλθη λύγξ (λόξιγκας), έςελθε διά μίαν στιγμήν 
παρελθούσης δέταύτης, επάνελθε είς τήν τράπεζαν.

72. Έάν πτερνίσθής, κάλυψον τδ στόμα σου μέ τδ χειρόμα- 
κτρον ή τδ μανδύλιόν σου, διά νά μή σπιλώσης (λερώσης) τούς πα- 
ρακαθημένου; μέ τάς διαφευγούσα; ρανίδα;.

73. Άπομυττόμενος (δταν καθαρίζη; τήν μύτην σου), βάλε ά- 
μέσω; τδ μανδύλιόν είς τδν κόλπον σου.

7 4. Σπόγγιζε τδ στόμα σου μέ τδ χειρόμακτρον πριν πίης  ού- 
δέν αγενέστερον δσον τδ νά ρυπαίνη (λερόνη) τις τδ ποτήριον διά

*

τών χειλέων.

75. Τδ νά οσφραίνεσαι τδν οίνον, ή νά πίνης κατά μικρά ροφή
ματα, ώς οίνογνώστης, εινε τρόπος σκαιός, μή έπιτρεπόμενος εις 
άλλον ή εί; κάπηλον, προτιθέμενον ν’ άγοράση νεοπίεστον οίνον.

76. Έκδίωξον πάοαυτα ώς αυθάδη και άνάγωγον τδν δστίς ήθελε 
τολμήσει νά πίη ’άπδ τού ποτηριού Κυρίας έπι τή μωρφ προφάσει 
τού νά μαντεύση δήθεν τά διανοήματα της.

77. Ατοπον  εινε τδ νά πίης πρδ τού οικοδεσπότου εις ύγείαν 
τινός, έκτδς έάν προπίνης υπέρ αύτού τού οικοδεσπότου.

*

78. Αν  έπιέ τις εί; ύγείαν σου, άνταποκρίθητι καί σύ, άλλ’ 
άνευ πολλών φράσεων τούτο ταράττει τήν χώ νεύσι ν τών ζηλοτύ- 
πων και φθονερών.

*

79. ’Ίδιον έσχάτης απειροκαλίας εινε, αφού τις πίη νά ρίπτη ή 
νά θραύη (σπάνη) τδ ποτήριον, ίνα έκφράση τάχα τδν πολύν ενθου
σιασμόν του. Τούτο αρμόζει είς εύωχίαν στρατιωτικήν.

80. Όταν πίνωσιν είς ύγείαν τού οικοδεσπότου ή τής οικοδε- 
σποίνης, κένωσον (άδε]ασε) καί σύ έντελώ; τδ ποτήριον  εις τήν έ- 
ξουσίαν σου δέ εΐνε νά βάλης έν αύτφ δσον δύνασαι νά πίης.

*

81. Επειδή ό Καμπανίτη; συνεπάγει τήν ζωηρότητα τής συν
αναστροφής, έπιτρέπεται ή έπίτασις τή; φαιδρότητο; έν καιρφ τών 
έπιδορπίων (τών γλυκυσμάτών ή όπωρικών, τά όποια προσφέρονται 
μετά τδ φαγητόν), αρκεί νά μή ήνε θορυβώδης, μηδέ μετά χειρο
νομιών .

82- Άπόφευγε μετά προσοχή; τούς παρατεταμένους καγχα
σμού; άνευ προφανούς αιτίας, έάν δέν θέλης νά σο'ι χορηγηθή 
δίπλωμα μωρίας και ενίοτε άνςιιδείας.

83. Μή τολμήσης νά ρίψης κατά τινο; σφαιρίδια ψωμιού’ άλ
λως θά σέ ύπολάβωσιν ώ; άγροΐκον και ανατροφή; έστερημένον. 
Οι δέ βάναυσοι τρόποι καταγγέλλουσι καί καρδίαν καί διάνοιαν βά
ναυσου και άπαίδευτον.

84. Οταν αίσθανθή; δτι ίκανώς έπιες, παύσον, δσον και $ν 
επιμένωσιν είς τδ νά έξακολουθήσης  έάν δέν προφυλαχθής, θά εύ- 
ρεθής είς τήν ανάγκην νά λέγης και νά πράττης ώ; μέθυσο;, και 
^ήζ μέθη; ούδέν άλλο ελάττωμα ρυπαρώτερον.

*

85. Μή άναστρέφης κενδν τδ ποτήριον σου έπΙ τής τραπέζης
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διά νά δείξης δτι δέν θέλεις νά πίης’ άποποιήθητι μετά σταθερότη
τας και τούτο αρκεί.

8 6. Μή όμιλής εις τδ ώτίον του γείτονός σου ή χαμηλή τή φωνή 
ή διά ύφους μυστηριώδους, διότι οί φιλύποπτοι θά νομίσωσιν οτι ό- 
μιλείς περί αυτών ή κατ’ αυτών.

87. Έάν όμιλής περί προσώπου, ειπέ τδ δνομάτου, άλλά μή 
δείξης αύτδν διά του δακτύλου, τούτο αντιβαίνει είς τήν χρηστο- 
ήθε’αν.

88. Οταν σοι προσφερθή καφές, άφες αύτδν νά ψυχρανθή έν τώ 
κυαθίφ (μέσα είς τδ κουπάκι), άλλ’ έπί μηδεμια προφάσει μή 
χύσης αύτδν είς τήν ύποκιαθίδα (είς τδ πιατάκι).

89. Έσχατης αδιακρισίας είνε τδ νά παρακινής τινα των συν
δαιτυμόνων νά τραγουδήση, άτοπον δέ και τδ νά τραγουδής ό ίδιος 
άνευ προηγουμένης προσκλήσεως. Μόνον οί οίκοδεσπόται έχουσι τδ 
δικαίωμα νά παρακαλέσωσι τδν βουλόμενοννά τραγουδήση.

90. Άλλά τδ έθος τούτο τού τραγουδείν έπι τής τραπέζης, οχλη
ρόν είς τδ έπακρον, ευτυχώς δέν εινε πλέον τού συρμού.

91 . Μολαταύτα έάν έν εκτάκτφ τινι περιστάσει προσκληθής νά 
κάμης τούτο, τραγούδησαν άνευ πολλώνάποποιήσεων, διότι οί μορ
φασμοί δέν εινε πλέον συγχωρητοι είμή εις οκταετή μόνον κοράσια.

92. Έάν έπιμένης άρνούμενος, μή τραγουοήσης παντάπασι, 
διότι υποχωρών έπι τέλους θά κριθής ώς λίαν άγροικος μετά τήν 
προτέραν σου άρ^ησιν. Άλλως τε και οί άπολίτευτοι μετά τήν 
πρώτην δικαιολογίαν τής άποποιήσεώς σου δέν θέλουσιν έπιμείνει 
βιάζοντές σε.

93. Έν πάση δέ περιπτώσει άσμα βακχικόν αοόμεοον έπι τρα
πέζης ενώπιον Κυριών ελέγχει παντελή έλλειψιν καλής άνατροφής.

94. Οταν είς ά ρ χ αϊκή ν τινα οικίαν σοι προσφερθή τδ λεκάνιον 
ύδωρ πρδς καθαρισμόν, κάμε το δσον δύνασαι προσεκτικώς, χωρίς νά 
ένοχλήσης τούς παρακαθημένους.

95. Μή έγείρεσαι τής τραπέζης, πριν ό οικοδεσπότης ή ή οι
κοδέσποινα ένεοθώσι.I k

96. Άνιστάμενος κατάθες τδ χειρόμακτρον έπι τής τραπέζης, 

χωρίς νά τδ πτύξης (διπλώσης), και μηδέποτε έπί τών νώτων τής 
καθέδρας ή τού ανακλίντρου.

97. Δδς τον βραχίονα είς τάς Κυρίας δπως όδηγήσης αύτάς είς 
τήν αίθουσαν, άλλά μή δεικνύης μηδεμίαν προτ-μησιν πρδς ταύ
την ή πρδς έκείνην.

98. ’Απρεπές εινε τδ ν’ άναχωρής άμα έξερχόμενος τού εστι
ατορίου. ‘Η εύγένεια απαιτεί νά μένωμεν μετά τδ τέλος τού δεί
πνου έν τή συναναστροφή τούλάχιστον μίαν ώραν.

Φυσική Θεογνωσία.
(Συνέχεια ίδε σελ. 221).

‘Ο γέρων Πολύκαρπος είπε πρδς τδ παιδίον δτι τδ μέγα και ώ- 
ραίον εκείνο φώς ονομάζεται ήλιος, καί δτι υπάρχει πολλάς χιλι
άδας έτη, χωρίς νά βάλη κανείς εις αύτδ ούδεμίαν σταλαγματίαν 
έλαίου.—«Τούτο δέν τδ εννοώ διόλου έγώ, εΐπεν ό Ερρίκος*'  άλλά 
πώς έχεις τά ωραία ταύτα άνθη ; » είπε πάλιν πρδς τδν γέροντα, 
δεικνύων είς αύτδν τά ωραία άνθη μέ τά όποια ήτο στολισμένη ή 
γή. — «Ω! πόσον εινε ώραία χρωματισμένα, άλλα μέν κόκκινα, 
αλλα δέ κίτρινα , καί άλλα γαλανά ! πόσον τεχνικά είνε ολόγυρα 
κομμένα δλα εκείνα τά αναρίθμητα φύλλα, τά ώραία καί τρυφερά, 
πώς ομοιάζουν δλα αναμεταξύ των ! Άπδ τί εινε άρά γε κατα
σκευασμένα δλα έκείνα τά φύλλα ; χαρτί ον βέβαια δέν εινε’ με- 
τάξιον δέν φαίνεται. Είπέ μοι παοακαλώ, σύ κατεσκεύασες δλα έ- 
κείνα τά άνθη ; πολύν βέβαια καιρόν έξώδευσες διά τήν κατασκευήν 
των*  μερικά άπδ αύτά έχουν τόσον λεπτά φύλλα, ώστε χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή καί πολύ λεπτόν ύαλίδιον διά νά τά κόψης. Καί 
εγώ μέσα εις τδσπήλαιον κατεσκεύαζα ώραία άνθη, άλλά τόσον ώ
ραία δένδύναμαι νά τά κατασκευάσω».

Ό ερημίτης άπεκρίθη πρδςτδ παιδίον Sn κανείς άνθρωπο, δέν έμ- 
πορεί νά κατασκευάση τοιαύτα άνθη, καί δτι δλα φυτρώνουσι μόνα- 
των απδ τήν γην’ ό ‘Ερρίκος όμως δέν ήθελε νά πιστεύση. «Τούτο 
μοι φαίνεται αδύνατον, είπε’ περισσότερον πιστεύω δτι σύ κατε- 
σκευασες αύτά.» ’ Ο άγαθδς γέρων έδειξεν είς τδ παιδίον τούς μι
κρούς και στρογγυλούς σπόρους τού μήκωνος (παπαρούνας) καί τώ 
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έξήγησεν οτι μέσα είς καθένα άπό τούς σπόρους τούτους υπάρχουν 
πολλά άπό τά ωραία εκείνα άνθη, τά οποία φυτρώνουν δταν σπείρη 
τις τον σπόρον εις τήν γήν. Τό παιδίον ένόμισεν δτι ό γέρων άστει- 
ζεται, χαί είπε πρδς αύτόν. « Άπδ τόσον μικρόν σφαιρίδιον δύνα
ται νά γίνη τόσον μέγα καί τόσον ώραϊον άνθος ; Καί λοι πόν πολύ 
μεγαλειτέρα τέχνη χρειάζεται διά νά κατασκευάσης αυτόν τον μι
κρόν σπόρον παρά τό ώραίον εκείνο άνθος»; —Βέβαια ειπεν ό έρη- 
μίτης». —«Πώς λοιπόν κατασκευάζεις τον σπόρον, ήρώτησε τό 
παιδίον’ άλλ’ ένφ έλεγε ταύτα, δ ήλιος ’κατεθέρμανεν αυτό, ώστε 
άνεφώνησε’ α Πόσον φλογερός είνε ό λύχνος ούτος ! μόλον δτι είνε 
τόσον μακράν άπό ήμά;, δμως προξενεί μεγάλην θερμότητα’ πό
σον θαυμαστός μά τήν άλήθειαν είνε 1 ‘Ο γέρων ώδήγησε πάλιν 
τον Ερρίκον υποκάτω τής μηλέας είς τον ίσκιον και τον έβαλε νά 
καθίση είς τό θρανίον, τό οποίον εύρίσκετο πλησίον τής τραπέ- 
ζης. — «Αυτή ή θέσις είνε δροσερά καί ευχάριστος,» ειπεν ό Ερ
ρίκος, κυττάξας τήν μηλέαν. «Πόσον τεχνική είνε αύτή ή σκέπη, 
καί πόσον μεγάλη! μάς φυλάττει καίάπό τήν θερμότητα καί άπό τό 
δυνατόν φώς τού λύχνου’ έχει πολλάς χιλιάδας φύλλα καί άνθη’ ό 
κορμός της καθώς βλέπω είνε κατασκευασμένος άπό ξύλον*  δυσκο
λεύομαι δμως νά πιστεύσω δτι μόνος σου έδυνήθης νά κατασκευά
στε δλα αυτά’ βέβαια θά έκοπίασαν καί άλλοι πολλοί μαζή μέ 
σέ καί θά έξωδεύσατε καί πολύν καιρόν διά νά τήν κατασκευά
σετε».

Επειδή έπλησίαζε μέσημέριον, ό γέρων έπορεύθη είς τήν κα- 
λύβην καί ήτοίμασε μικρόν γεύμα’ έπέστρεψε δέ φέρων γάλα και 
άρτον καί ξεχωριστά διά τδν ‘Ερρίκον βούτυρον καί μέλι καί μικρόν 
καλάθιον ωραιότατα μήλα’ διά δέ τον εαυτόν του, ολίγα λάχανα, 
Sv κίτρινον πεπόνιον καί ολίγον κόκκινον οίνον είς μίαν καθαοάν 
ύαλίνην φιάλην. ‘Ο Ερρίκος έφαγε μέ πολλήν δρεςιν, καί έπειτα 
ήρώτησε τον γέροντα. «Είπέ μοι, παρακαλώ, πώς δύνασαι νά έχης 
εδώ δλα τά ωραία ταίςτα πράγματα ; Βέβαια πηγαίνεις καί σύ κά
ποτε μακράν διά νά τά κλέπτης».

Ό άγαθδς Πολύκαρπος έξήγησεν είς τό άπλούν παιδίον πώς δλα 
ταύτα παράγονται άπό τήν γήν μέ ■ τρόπον πολύ άξιοθαύμαστον.

Αφού ελαβεν άπδ τδ καλάθιον εν μήλον καί τδ έκοψε διά τδν ‘ Ερ
ρίκον, «Παρατήρησον, τφ είπε’ ταύτα τά μήλα έ>ώ τά άπέκτησα 
άπδ τούτο τδ δένδρον άπδ τούς μικρούς κλάδους τών δένδρων συ
νάζονται καθ’ ήμέραν πολλά καλάθια τοιούτων ωραίων μήλων». — 
«Είνε άδύνατον νά έννοήσω αυτό τδ οποίον μοί λέγεις» άπεκρίθη 
ό ‘Ερρίκος. Τότε ό άγαθδς γέρων λαβών άπδ τήν χείρα τδ παι
δίον, έχαμήλωσεν ενα άπδ τού; κλάδους καί, άφού έδειξεν είς αύτδ 
τά πράσινα μήλα «Βλέπεις, τφ είπε, τά μικρά καί πράσινα αυτά 
μήλα ; καθημέραν μεγαλώνουν άπδ ολίγον καί γίνονται τόσον με
γάλα καί τόσο./ ώραία καθώς τά βλέπεις είς τδ καλάθιον*  τδ παι
δίον έκοψεν εν άπδ τά πράσινα εκείνα μήλα καί ήθέλησε νά τδ 
φάγη*  άλλά άμέσως τδ έπτυσεν’ « είνε πολύ στιφδν καί πικρόν, 
είπε’ δέν ομοιάζει διόλου μέ εκείνα τού καλαθ’ου* » τού εξήγησε 
καί αύτδ ό άγαθδς γέρων, λέγων δτι δλοι οί καρποί πριν ω
ριμάσουν είνε τοιούτοι’ άλλά καί πάλιν δέν έδύνατο νά καταλάβη 
ό ‘Ερρίκος, πώς ό καρπός δστις εις τήν άρχήν είνε στιφδς καί πι
κρός έπειτα γίνεται γλυκύς καί νόστιμος. ‘Ο γέρων έπειτα έ)αβεν 
ενα άπδ τούς σπόρους τού μήλου καί έδειξεν αύτδν είς τδν ‘Ερρίκον, 
λέγων «Καί τδ δένδρον τούτο έφύτρωσεν άπδ ενα τοιούτον σπόρον*  
συλλογίσου λοιπόν μέσα είς αύτδν τδν μικρόν σπόρον πόσα καί 
πόσα μήλα εύρίσκονται ! είς άνθρωπος καί χίλια έτη ά'ν έζούσε, 
δέν έδύνατο νά μετρήση αυτά.

« Παρομοίως καί ό άρτος, τδν όποιον βλέπεις έοώ, άπδ ενα τοι- 
ούτον σπόρον γίνεται » έπρόσθεσεν ό άγαθδς Πολύκαρπος, καί έδει
ξε συγχρόνως είς τδ παιδίον ενα κόκκον σίτου, τδν όποιον είχε φέ
ρει μαζή του άπδ τήν καλύβην. « Βλέπεις δτι καί ούτος ομοιάζει μέ 
τδν σπόρον τού μήλου καί τού άνθους. Άπδ ενα [/όνον τοιούτον 
κόκκον σίτου δυνάμεθανά προμηθευθώμεν πολλάς χιλιάδας άρτων, 
καθώς είνε αύτός, ό όποιος εύρίσκεται επάνω εις τήν τράπεζαν*  » 
ο έρημίτης εξήγησε πολύ καθαρά είς τδ παιδίον, μέ ποιον τρόπον 
γίνεται τούτο, καί διά νά τδν έννοήση καλλίτερα έδειξεν είς αύτδ τδ 
χωράφιον, τδ οποίον ήτο σπαρμένον μέ σίτον, καί είς τδ οποίον 
■προτήτερον άπδ ολίγους μήνας δέν έφαίνοντο παρά βώλοι γής.
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Τδ ίδ;ον συμβαίνει είς δλα τά πράσινα χόρτα, τά όποια βλέπεις 
ολόγυρα μας, είπεν ό αγαθός γέρων' ακόμη καί τό γάλα καί τδβού- 
τυρον, τά όποια γίνονται άπό τδ χόρτον, τδ μέλι, τδ όποιον κατα
σκευάζεται άπδ τά άνθη, ό θρεπτικός άρτος και ό δυναμωτικός οίνος, 
δλα τά λάχανα καί τά όπωρικά, τδ μέγα τούτο πεπώνιον και ο[ 
κλώνοι άπδ τούς όποιους πλέκονται τά εύμορφα ταύτα καλάθια, τδ 
ςύλον, άπδ τό όποιον είνε κατασκευασμένο'/ τδ πινάκιον και τδ πο- 
τήριον και αυτή άκόμη ή τράπεζα και τδ θρανίον, δλα γίνονται άπό 
ενα τοιούτον μικοόν σπόοον. Φθάνει μόνον νά ρίψη τις διαφόρους σπό- 
ρους μέσα είς τήν γήν, και θά ιδή νά φυτρώσουν πολλά δένδρα και 
Φυτά. » Α

"Ολα ταύτα έφαίνοντο είς τδ παιδίον παράδοξα*  καί καθώς προ- 
τήτερα έπαραξενεύετο διά δσα εβλεπεν ολόγυρά του, τοιουτοτρόπως 
καί τόρα έπαραξενεύετο, δταν ήκουετούς λόγους τού έρημίτου.

Η πηγή καί ή βροχή. — Ό ήλιος έπλησίαζε πλέον νά βασι- 
λεύση*  επειδή δέ μερικά άπδ τά άνθη, τά όποια ήγάπα παραπολύ ό 
σεβάσμιος ερημίτης, ήσαν μαραμμένα άπδ τήν μεγάλην θερμότητα 
τού ήλιου, ένόμισε καλόν νάτά ποτίση, άν και τά ολίγα σύννεφα, 
τά όποια έραίνοντο είς τδν ουρανόν, έδείκνυον δτι έπλησίαζε βροχή. 
Έλαβε λοιπόν τδ ποτιστήρ·.ον και τον μικρόν Ερρίκον άπδ τήν χεί- 
ρα και έπορεύθη πρδς τήν πηγήν, ή όποια ερρεεν άπό τι να μεγάλο/

Ο Ερρίκος ήπόρησεν δταν ειδετό άφθονον έκείνο ύδωρ και έκρα
ξε « Τις έχυσεν εκεί επάνω τδ άπειρον τούτο ύδωρ ; καί πού εύρί- 
σκουσιν οί άνθρωποι τόσον πολύ ύδωρ, ώστε νά γεμίζωσι τήν απο
θήκην (χαζινέ) τούτων ; πρέπει ’νά κλείσωμεν τδν στρόφιγγα*  ει
δεμή, γρήγορα θά τελείωση (α). Ο Πολύκαρπος είπε πρδς 
το παιδίον, δτι τδ ύδωρ τούτο είνε τόσον άρχαίον δσον ίσως 
καί ο κόσμος, καί ρέει αδιάκοπα χωρίς νά τδ άναγεμίζη κανείς*  
έπρόσθεσε δέ δτι καί ή λίμνη, τήν όποιαν ό Ερρίκος ένόμιζεν ώς 
μέγαν καθοέπτην, δέν είνε τίποτε άλλο, παρά ύόωο πολύ, συναν- A Α · k Α 1 4
μένον μέσα εις βαθύν λάκκον. Τούτο εφάνη είς τδ παιδίον νέον θαύμα.

(α). Τδ παιδίον ενθυμείται τήν διαταγήν τής τσιγγάνας, τήν ό
ποιαν είδομεν εις τδ Δ . κεφ.

Τά έκ τοΰ συνεταιρισμού καλά.
(Συνέχεια ιδε σελ. 189).

‘Ο Μιχαλάκης κατά τήν ύπόσχεσιν, τήν όποιαν έδωκεν είς 
τούς σκυτοτόμους, ειδοποίησε τδν πρόεδρον (πρωτομάστορην) τής 
συντεχνίας, δτι τήν έρχομένην χυριακήν θά παρουσιάση είς αυτούς 
κανονισμόν, σύμφωνα μέ τδν όποιον θά ήμπορέσουν νά συνεταιρι- 
σθούν (συντροφίάσουν), και έπομένως είς τάς 1 0 π. μ. νά ήνε συνα
θροισμένοι είς τήν Ευαγγελικήν Σχολήν. Ό πρόεδρος λοιπόν ειδο
ποίησε τούς μαγίστορας καί λοιπούς έργάτας τής συντεχνίας, οί ό
ποιοι συναθροισθέντες είς τήν Ευαγγελικήν Σχολήν, μέ μεγάλην 
περιέργειαν έπερίμεναν ν’ άκούσωσι τδν κανονισμόν. Είς τάς 4 0 
π. μ. ό Μιχαλάκης άνέβη είς τήν έδραν καί ώμίλησε πρδς; αυ
τούς κατά τδν ακόλουθον τρόπον. — ’Αγαπητοί μου φίλοι και ά- 
δελφοί, ή υπομονή μέ τήν οποίαν τήν πρώτην φοράν μέ ηχούσατε, 
μέ δίδει τδ θάρρος νά άναβώ και πάλιν έπάνω είς τήν έδραν ταύτην, 
διά νά σάς άναγνώσω εν σχέδιον κανονισμού σύμφωνα μέ τδν ό - 
ποιον, έάν θέλετε, ήμπορείτε νά συνεταιρισθήτε*  πριν δμως σάς 
άναγνώσω τδ σχέδιον, θά μέ δώσητε τήν άδειαν νά έπαναλάβω μέ 
συντομίαν δσα είςτήν προηγούμενην συνεδρίασιν είπα. Τότε έπροσ- 
πάθησα νά αποδείξω δτι μέ τδν συνεταιρισμόν θά ήμπορέσητε νά 
άγοράζητε εύθηνότερα, νά πωλήτε εύθηνότερα καί νά ώφελήσθε 
περισσότερα*  άκόμη δέ και νά προοδεύσητε είς τήν τέχνην σας. 
Τούνο δχι μόνον διά τήν συντεχνίαν τών σκυτοτόμων τδ είπα, άλλά 
και διά κάθε συντεχνίαν*  διά νά έννοήσητε δμως τδ πράγμα καλ
λίτερα, θά σάς φέρω εν μόνον παράδειγμα. Παρατηρήσατε δλους 
τούς μεγάλους ποταμούς. ’Βξεύρετε δτι αυτοί σχηματίζονται άπδ 
άλλα μικρότερα ποτάμια, τά όποια χύνονται τδ έν μέσα είς τδ άλ
λο*  τά δέ μικρά εκείνα ποτάμια πάλιν σχηματίζονται άπδ μικράς 
πηγάς (μπουναράκία). Τάς μικράς έκείνας πηγάς καί τά μικρά πο
τάμια καί ενα παιδάκι ήμπορεί νά τά περάση καί νά παίζη μέ αυτά*  
δταν δμως, αφού ενωθούν, σχηματίσουν μεγάλον ποταμόν, αύτδς 
τόσην δύναμιν άποκτφ, ώστε τίποτε δέν ήμπορεί νά άντισταθή είς 
τήν ορμήν του, άλλά καθένα τδν κυριεύει τρόμος καί σέβας, δταν
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Οιαβαίνη απδ πλησίον του. Τδ ίδιον θά συμβή, αγαπητοί μου, δταν 
καί τά μικρά κεφάλαια τοΰ ενός προστεθώσιν εις τά μιχρά κεφάλαια 
τοΰ άλλου- κεφάλαια δέ δταν λέγω, εννοώ καί την εργασίαν τοΰ 
καθενός σας.Υποθέσατε, φίλοι μου, δτι είς μίαν οικογένειαν φρον
τίζει χωριστά καθένας διά νά μαγειρεύση τδ φαγητόν του, διά νά 
πλύνη καί διόρθωση τά φορέματά του, νά ζύμωση τδν άρτον του 
κ.τ.λ. Φαντασθήτε ποίαν δυσκολίαν θά δοκιμάζουν τά άτομα της 
οικογένειας εκείνης, καί μέ πόσην αργοπορίαν θά γίνεται κάθε πράγ
μα- τδ ίδιον συμβαίνει καί εις τάς συντεχνίας, αί όποΐαι δέν συνε
ταιρίζονται- διότι κάθε συντεχνία ομοιάζει μέ μίαν μεγάλην οικο
γένειαν,ή οποία δταν δέν συνετερίζεται,τά άτομά τηςέργάζονταιπο- 
λύ, ωφελούνται ολίγον, καί δλα γίνονται μέ δυσκολίαν καί κόπον. 
Μήπως και δ θεός δέν μάς έδωκε παραδείγματα διά νά μάς διδάξη τά 
καλά τοΰ συνεταιρισμού ;τί άλλο εινε αΐ μέλισσαι παρά εν ζωντανόν 
παράδειγμα συνεταιρισμού ; τί έδύνατο μία μόνη μέλισσα νά κάμη 
παρά νά καταστραφη j καί μ’δλαταύτα διά τού συνεταιρισμού, αφού 
προμηθευθώσιν δσον μέλι χρειάζεται δι’ αΰτάς, γλυκαίνουν καί τδν 
λάρυγγα τόσων καί τόσων ανθρώπων- μήπως οί φίλεργοι μύρμη- 
κες δέν εινε ακόμη εν παράδειγμα ; ώστε έάν τά παραδείγματα τής 
Ευρώπης δέν ήνε αρκετά νά σάς πείσωσι περί τούτου, τά δύο τελευταία 
δμως παραδείγματα, ελπίζω, θά πείσωσι καί τδν πλέον δύσπιστον 
δτιόσυνεταιρισμδς εινε ή μόνη σωτηρία μας. 
Καί έάν ΰποθέσωμεν ακόμη δτι εκείνοι οί όποιοι θέλουν νά συνε- 
ταιρισθούν δέν έχουν διόλου χρηματικά κεφάλαια, πάλιν μέ τδ 
μέσον τού συνεταιρισμού ήμπορούν μέ τδν καιρόν νά κατοοθώ- 
σουν τά πάντα- φθάνει μόνον νά ήνε φίλεργοι, καί νά πείθεται ό μι
κρότερος εις τδν μεγαλείτερον. Υστερον άπδ τά ολίγα ταύτα ά; 
ίδωμεν μέ ποιον τρόπον εινε δυνατόν νά κατορθωθή ό άγιος ο ύ- 
τ ος συνετά ιρισμός.

’Επειδή άπδ τά πρόσωπα, τά όποια θά συνεταιρισθούν, άλλοις θά 
έχη περισσότερα χρήματα άλλος όλιγώτερα κα'ι άλλος δέν θάέχη δι
όλου, καθώς κα'ι εις τήν τέχνην άλλος εινε περισσότερον τεχνίτης 
καί άλλος όλιγώτερον, ιδού πώς νομίζω έγώ δτι ήμπορεΐ νά γίνη. 
Πρώτον νά διορισθή διά τά χρήματα ένας τόκος 10 τοϊς θ)ο 

άκολούθώς νά προσδιορισθή και τδ ήμερομίσθιον τού καθενδς κατά 
τήν άξίαν του- άφού δέ πληρωθούν οί τόκοι, τά ημερομίσθια και τδ 
ένοίκιον, τδ κέρδος, τδ όποιον μένει,νά μοιράζεται έξίσου εις δλους. 
Π . χ. συνεταιρίζονται 30 άτομα καί καταθέτουν ό ένας μέ τδν άλ
λον άπδ 25 λιρ. τουρ- έχομεν τότε 750 λίρ. κεφάλαια, αί όποΐαι 
πρδς 1 0 τοΐς Ο)ο θά πληρώσουν τόκον 75 λίρας δι’ εν έτος. ‘Υ
ποθέσατε δτι άπδ τά 30 άτομα πληρόνονται οί δέκα πρδς 8 γρ., οί 
δέκα πρδς 1 2 γρ. και οί άλλοι I 0 πρδς 18 γρ.- έάν έργασθώσιν ό 
καθένας 280 ήμέρας τδν χρόνον, θά έχωμεν 22,400 διά τούς 
ποώτους δέκα, 33,600 διά τούς δευτέρους δέκα και 50,400 διά 
τούς τρίτους δέκα, τδ όλον 106,4θΟ γρ. διά τά 30 ατομα- καί 
8,550 γρ. διά τόκον τών 750 λιρ. γίνονται 11 4,950 γρ. Λοιπδν 
άφού άφαιρεθώσιν αύτά καί τδ ένοίκιον καί δσα άλλα μικροέξοδα 
υπάρχουν, τδ κέρδος τδ όποιον μένει θά μοιρασθή έξ ίσου εις δλους.

•Όσοι δέ άποφασίσετε νά συνεταιρισθήτε,εινε άνάγκη, νά κάμετε 
πρώτον εν συμφωνητικδν τοιούτον, τδ όποιον καί νά υπογράψετε.

« Ημείς οί κάτωθεν υπογραμμένοι άπδ τήν συντεχνίαν τών σκυ
τοτόμων, έπειδή άπεφασίσαμεν νά συνεταιρισθώμεν, σύμφωνα με 
τδν κανονισμόν τδν όποιον έχομεν, διά νά έργαζώμεθα τήν τέχνην 
δλοι μαζή, έσυνάχθημεν σήμερον τήν (τόσαις τού τάδε μηνδς) τού 
4 869 έτους εις τήν αίθουσαν (σάλαν) τής Ευαγγελικής Σχολής 
καί συνετάξαμεν τδ παρόν συμφωνητικδν, τδ όποιον πρδς βεβαίωσιν 
καί ύπογράφομεν ».

, Έγινε έν Σμύρνη τή... 186 9. Οί συνέταιροι.
Άφού τελειώση ή καταγραφή τών συνεταίρων, τότε συνάζεσθε 

καί ψηφίζετε ένα πρόεδρον, πέντε συμβούλους, ενα ταμίαν (κασιέ- 
ρην) ενα είσπράκτορα (ταξηλδάρη) καί ενα γραμματέα- δλοι αυ
τοί,μέ μίαν έπιτροπήν τήνόποίανθά ψηφίσετε,θά θεωρήσουν τδν κα
νονισμόν κα'ι άφού τδν έπικυρώσουν, τότε θά τδν υπογράψετε δλοι 
οί συνέταιροι καί θά άρχίσετε τάς έργασίας σας, άφοΰ πρώτον έξ 
δλης ψυχής ζητήσετε τήν βοήθειαν τού ουρανίου ήμών πατρός διά 
τδ έργον τδ όποιον μέλλετε νά άρχίσετε. Νά έΐσθε δέ πολύ βέβαιοι 
οτι έκεϊνος δστις είπε ν’ «δπου εινε δύο ή τρεις συναγμένοι εις τδ 
ονομά μου έκεΐ είμαι καί έγώ άναμεταξύ των» θά έλθη τφ οντι 
αναμεταξύ σας διά νά εύλογήση καί προοδεύση τά έργα σας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,

Σημαντικήν θέσιν θά καθέξγι εις τήν ιστορίαν τής νέας Ελλάδος 
ή\ αλησμόνητος νύξ τής 11 πρδς τήν 12 'Οκτωβρίου τού 1862, 
διότι κατ' αύτήν τδ ελληνικόν έθνος, έγερθέν ώς εις άνθρωπος, κατέ
βαλε τήν τριακονταετή βαθύρριζον δυναστείαν τοΰ βασιλέως Οθωνος, 
άπεκήρυξενάπδ τδν ελληνικόν θρόνον καί αύτον και δλα τά μέλη τής 
οικογένειας αύτοΰ, καί έσύστησε προσωρινήν κυβέρνησιν άπδ τούς 
πολίτας Δημήτριον Βούλγαρην, Κωνσταντίνον Κανάρην και Μ. 
Ροΰφον. Η προσωρινή κυβέρνησις ευθύς έσχημάτισε νέον ύπουργεΐον 
και συνεκάλεσεν είς τάς ’Αθήνας εθνικήν συνέλευσιν, ή οποία ώνο- 
μάσθη ‘Η έν Άθήναις β . τών ‘Ελλήνων συνέλευσις.

Τήν 10 Δεκεμβρίου ήρχισε τάς συνεδριάσεις της ή εθνική συνέ- 
λευσις, τήν δέ 30 Ίανουαρίου τοΰ 1863 άνεκήρυξεν όμοψήφως βα
σιλέα τών ‘Ελλήνων τδν πρίγκιπα Άλφρέδον, δευτερότοκον υίδν τής 
βασιλίσσης Βικτωρίας,Άλλ’ οί πρέσβεις τών τριών προστατίδων δυ
νάμεων έκοινοποίησαν εις τδν πρόεδρον τής προσωρινής κυβερνήσε- 
ως Δ. Βούλγαρην, δτι ή Γαλλία, ή ’Αγγλία και ή Ρωσσίαάνέλαβον 
πρδς άλλήλας τήν ύποχρέωσιν τοΰ νά μή δύναται κανέν μέλος 'τών 
αΰτοκρστορικών ή βασιλικών οικογενειών τών τριών τούτων επικρα
τειών νά δεχθήτδ στέμμα τής Ελλάδος, συγχρόνως δέ δτι αί προ- 
στάτιδες δυνάμεις κσΐ μάλις-α ή ’Αγγλία άνελάμβα;ον τήν μέριμναν 
νά προμηθεύσωσιν είς τήν Ελλάδα βασιλέα έχοντα τάς άρετάς καί 
τά προτερήματα τοΰ Άλφρέδου.

Άφοΰ τδ ελληνικόν στέμμα προσεφέρθη αλληλοδιαδοχές είςτούς 
πρίγκιπας Φερδινάνδον, τδν πατέρα τοΰ βασι) έως τής Πορτογαλ-

Ι
λίας, καί Έρνέστην τδν Δοΰκα τοΰ Σαξοκοβούργου καί άνδράδελφον | 
τής βασιλίσσης Βικτωρίας, καί δέν έγινε δεκτόν από αυτούς, τη- I 
λεγράφημα, φθάσαν τή 11 Μαρτίου 1863 εις τδν έν Άθήναις έκ- | 

τακτόν πρέσβυν τής Αγγλίας κ. Ελλιοτ, ανήγγειλε μετά βεβαιό- 
τητος, δτι ό δευτερότοκος υίδς τοΰ πρίγκιπας Χριστιανού τής Δα
νίας και γυναικάδελφος τοΰ διαδόχου τοΰ ’Αγγλικού θρόνου δέχε
ται τδ έλληνικδν στέμμα, έάν ή ίθνική συνέλευσις έκλέξτ] αύτόν. 
Ο πρίγκιψ ούτος, γεννηθείς τή 12(24 Δεκεμβρίου 1 845, ειχεν εί- 

σέλθει ήδη είς τδ 18 έτος τής ηλικίας του.
'Η είδησις αύτη, ώς αστραπή διαδοθεΐσα καθ’ δλην τήν Ελλά

δα, έπροξένησε γενικήν χαράν καί άγαλλίασιν, διότι πάντες ήσθά- 
νοντο, δτι ό νεαρός ούτος ήγεμονόπαις, άνατραφεις καί έκπαιδευθεΐς 
είς φιλελεύθερον καί συνταγματικόν κράτος, άν ήρχετο βασιλεύ1· 
τής Ελλάδος, άναμφιβόλως έμελλε ν’ άναδειχθή ήγεμών δίκαιος, 
φιλόνομος και λαοπόθητος. *Όθεν  ή έθνική συνέλευσις συνελθοϋσα 
τή 18 Μαρτίου, άνηγόρευσε τδν πρίγκιπα τής Δανίας Χριστιανόν 
Γουλιέλμον Φερδινάνδον Άδόλφον Γεώργιον παμψηφεί συνταγμα
τικόν βασιλέα τών Ελλήνων υπό τδ όνομα Γεώργιος Α'. βα- 
λεύςτών ‘Ελλήνώ ν, τοΰ οποίου οί νόμιμοι διάδοχοι πρέπει νά 
πρεσβεύωσιτδ ορθόδοξον ανατολικόν δόγμα. Συγχρόνως έξελέχθη 
έπιτροπή τριμελής άπδ τούς κκ. Κ. Κανάρην, θ. Ζαίμην και Δ. ί
Γρίβαν, ήτις νά μεταβή είς τήν Κοπεγχάγην και νά προσφέρη είς 1 
αύτδν τδ στέμμα έν όνόματι τοΰ ελληνικού έθνους- ή δέ Αγγλική 
κυβέρνησις έκοινοποίησε διά τοΰ κ. Ελλιοτ, δτι έντδς ολίγου έσκό- 
πευε νά σηκώση τήν προστασίαν της άπδ τάς Ίονίους νήσους, καί 
δτι αί δυνάμεις τής Γαλλίας και Ρωσσίας διέταξαν τούς έν Αονδίνω 
πρέσβεις των νά συμπράξωσιν είς τήν ΰπόθεσιν ταύτην.

1Η Ελληνική πρεσβεία έφθασεν είς τήν Κοπεγχάγην τήν πρωίαν 
τής 1 3 ’Απριλίου, καί ό Δανικός λαός υπεδέχθη τούς άντιπροσώ- 
πους τοΰ Ελληνικού έθνους μετά φανεράς συμπάθειας. Τήν 1 5 ό έ- 
πΐ τών έξωτερικών υπουργός έπαρουσίασεν αύτούς είς τδν βασιλέα 
Φριδερϊκον, ό όποιος έπίσης τούς υπεδέχθη φιλοφρονέστατα. Άρκε- 
ται ήμέραι έπέρασαν εως ού λυθώσιν αί γεννηθεϊσαι δυσχέρειαι πε
ρί διαφόρων ζητημάτων, κα'ι εως ού οί έν Αονδίνω άντιπρόσωποι τών 
τριών δυνάμεων ύπογράψωσι τδ πρωτόκολλον, διά τοΰ οποίου ό ελ
ληνικός θρόνος άνεγνωρίζετο χηρεύων μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ "Οθω- 
νος" μέ τήν συναίνεσιν δέ τών προστατίδων δυνάμεων άνηγορεύετο
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βασιλεύς ό πρίγκηψ Γουλιέλμος, και αί Ίόνιοι νήσοι ήνόνοντο μετά 
τής Ελλάδος. Τέλος τή 25 Μαίου ή τελετή τής παραδοχής τού 
στέμματος έγινεν ώς έξής : Παρόντων τών πρέσβεων Αγγλίας καϊ 
Ρωσσίας, ενώπιον άπατης τής βασιλικής οικογένειας τής Δανίας, 
τών υπουργών καϊ πάντων τών αΰλικών προσήλθεν ή επιτροπή τής 
ελληνικής συνελεύσεως, και ό ναύαρχος Κανάρης, άναγνώσας το 
ψήφισμα ελληνιστί, παρέδωσεν αύτδ προς τον έπ'ι τοΰ θρόνου ίστά- 
μενον βασιλέα τής Δανίας Φριδερΐκον,‘0 βασιλεύς άπήντησεδανιστί, 
δτι ευχαρίστως παραδέχεται ύπέρ τοΰ Γεωργίου τό παρά τής εθνι
κής συνελεύσεως προσφερόμενον στέμμα. Πλησίον τοΰ βασιλέως τής 
Δανίαςΐστατο ό βασιλεύς Γεώργιος, φέρων στολήν πλοιάρχου δικρό- 
του, δηλ. βαθμόν συνταγματάρχου, τον όποιον είχε λάβει παρά τοΰ 
βασιλέως πρό τεσσάρων ημερών. Μετά ταύτα ό βασιλεύς τής Δανί
ας, στραφείς πρός τόν Γεώργιον, άπεκάλεσεν αυτόν άδελφόν, τόν 
ήσπάσθη έγκαρδίως καϊ ηύχήθηύπέρ αύτοϋ καϊ υπέρ τής ευημερίας 
τοϋ ελληνικού λαού. ’Ακολούθως ό βασ ιλεύς Γεώργιος έδέχθη τάς 
συγχαριτηρίους εύχάς τών πρέσβεων καϊ πάντων τών επισήμων τής 
Δανίας ώς βασιλεύς τών Ελλήνων, καϊ ή ημέρα εκείνη διήλθε πα- 
νηγυρικώς καϊ χαρμοσύνως. Τήν εσπέραν ό βασιλεύς Φριδερΐκος έ
δωσε μεγαλοπρεπέστατον συμπόσιον πρός τιμήν τοϋ νέου βασιλέως, 
εις τό όποιον προσεκλήθησαν περί τούς 2 50 συνδαιτυμόνας, πάντων 
δέ τά βλέμματα η σαν έστραμμένα έπϊ τοϋ Γεωργίου Α'. Ό 
βασιλεύς τών Δανών προέπιεν εις ύγείαν τοϋ βασιλέως τών 'Ελλή
νων, ειπών δτι αύτός πάντοτε έ θ ε ώ ρ ησ εν ευδαιμονίαν του 
τήν αγάπην τών ύπηκόων του, τό όποιον εύχεται καϊ 
συμβουλεύει καϊ εις τόν νέον βασιλέα. Ούτος ευχαριστών τήν Α. Μ. 
απήντησεν, δτι θά τη ρήση ώς κόρην οφθαλμού τάς πρός αυτόν δοθεί- 
σας συμβουλάς καϊ θά έχη κύριον μέλημα νά τίμηση τήν γήν τής 
γεννήσεώς του. Τήν επαύριον ό βασιλεύς Φριδερΐκος έδέχθη εις ι
διαιτέραν άκρόασιν τήν ελληνικήν πρεσβείαν, καϊ άπένειμε πρός τά 
μέλη αυτής παράσημα- τήν δέ 30 Μαίου άνεχώρησεν αυτή έκ Κο
πεγχάγης. Ό Γεώργιος άποχαιρετίζων τήν ελληνικήν πρεσβείαν 
ειπεν, δτι έπεθύμει νά συνοδοιπορήση μετ’αύτών, άλλ’ύπάρχου- 
σιν άνάγκαι, είς τάς οποίας καϊ οί θεοί πείθονται.

'Η Ελληνική πρεσβεία άπερχομένη παρέλαβε τρία σπουδαία 
έγγραφα, ινα κομίση αύτά πρός τήν έν Άθήναις έθνικήν συνέλευσιν’ 
α) μίαν έπιστολήν τοΰ Γεωργίου πρός τούς πληρεξουσίους τοΰ Ελ
ληνικού έθνους - β) τό θέσπισμα τής αποδοχής τοϋ ελληνικού στέμ
ματος παρά τοΰ βασιλέως Φριδερίκου- γ) μίαν διακοίνωσιν τοϋ έπϊ 
τών έξωτερικών υπουργού τής Δανίας. ‘Η έπιστολή τοϋ Γεωργίου 
αύτογράφως καϊ γαλλιστί γεγραμμένη εινε σπουδαιοτάτη, έκ της 
οποίας άποσπώμεν τήν έξής λαμπράν περίοδον. « ©ά μεταβώ εις 
τήν νέαν πατρίδα μου μετ' άγαλλιάσεως, καϊ άπότοϋδε ούδέν άλλο 
καθήκον αναγνωρίζω παρά τό νά ζήσω και νά άποθάνω ώς καλός 
"Ελλην ύπέρ της ευημερίας καϊ ανεξαρτησίας τής πατρίδος. Είμαι 
δέ πεπεισμένος, δτι διά τής ήμετέρας συνδρομής, διά τής φιλίας τών 
δυνάμεων, καϊ πρό πάντων διά τής βοήθειας του θεού τά συμφέ
ροντα τής πατρίδος, τά όποια θά θεωρώ πάντοτε καϊ πανταχοϋ 
συμφέροντα ΐδικά μου, θά εύοδωθώσι πρός ωφέλειαν αυτής.» ‘Ο 
Γεώργιος εις τό τέλος τής έπιστολής έπικαλεΐται τήν προστασίαν 
τοϋ θεού ύπέρ τής ώραίας πατρίδος του ‘Ελλά
δος, καϊ τήν συνδρομήν τοϋ έθνους πρός διεξαγωγήν τού κοινού 
έργου.

Τό δέ ψήφισμα τής παραδοχής τού ‘Ελληνικού θρόνου έχει ώς 
έξής- « "Ημείς Φριδερΐκος έλέφ θεού βασιλεύς τής Δανίας. . . θε- 
ωρήσαντες τδ ύπδ χρονολογίαν 1 8)30 Μαρτίου θέσπισμα τής εθνι
κής συνελεύσεως τής ‘Ελλάδος . . . έδεξάμεθα καϊ δεχόμεθα έν ό- 
νόματιτής Α. Β. Τ. τοϋ πρίγκηπος Χριστιανού Γουλιέλμου Φερ- 
δινάνδου Άδόλφου Γεωργίου τήν κληρονομικήν κυριαρχίαν τοϋ βα
σιλείου τής ‘Ελλάδος, έπϊ τφ δρω νά ένωθώσιν αί Ίόνιοι νήσοι 
μετά τοϋ βασιλείου τής ‘Ελλάδος. Έγένετο έν τώ άνακτόρφ τοϋ 
Χριστιανοσβούργου τήνίΟ Ιουνίου 1 863, ύπεγράφη ιδία‘Ημών 
χείρϊ καϊ έσφραγίσθη τή ήμετέρα βασιλική σφραγίδι.»
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ.

‘Η ‘Ελληνική πρεσβεία φθάσχσα είς ’Αθήνας έκόμισε τήν επι
στολήν του Γεωργίου πρδς τήν Έθνοσυνέλευσιν, ήτις άπήντησεν 
ώς εξής’

Βασιλεύ!
«Μετ’ άγαλλιάσεως καί ενθουσιασμού ή έθνική συνέλευσις άνέ- 

γνωσε τής Μεγαλειότητός Σου τήν πρόσρηαιν, ήτις συνώδευσε τήν 
επίσημον πράξιν τής παραδοχής τού στέμματος.... .Ενθουσιώδης 
φωνή χαράς έξήλθεν άπδ τά στόματα πάντων, οτε ή επιτροπή έξ- 
έφρασεν ήμιν τήν πρδς τήν νέαν πατρίδα αγάπην Σου καί τήν εύ
γε νη συνδρομήν τού μεγαλειοτάτου βασιλέως τής Δανίας, ώς καί 
τού σεπτού πατρός Σου, εις πλήρωσιν τών κοινών ευχών. U δέ ε- 
νωσις τής ‘Επτάνησου μετά τής μητρδς Ελλάδος εινε ή άρίστη α
πόδειξής τού δτι επέτυχε κατά πάντα καί ή μεταπολίτευσις και ή 
έκλογή τών ‘Ελλήνων.

Μετά πόθου τδ έθνος αναμένει τήν στιγμήν τής αίσιας έλεύσεώς 
Σου έν τφ μέσφήμών, ή δέ συνέλευσις έχουσα πεποίθησιν είς τήν 
συνεσίν Σου, καί τά συμφέροντα τού κράτους προτιμώσα άπδ παν 
άλλο, διά τού άπδ 15)27 ‘Ιουνίου ψηφίσματος της έκήρυξε τήν 
άπδ τούδε ενηλικιότητά Σου. Είς τδ Ελληνικόν έθνος, Βασιλεύ, θά 
εύριρς έκεινα, έπί τών οποίων αληθώς στηρίζονται οί θρόνοι, δηλ. 
πίστιν, αγάπην καί ένθουσιασμόν.

Εόραίαν πεποίθησιν έγουσα ή συνέλευσις, οτι έθνος καί βασιλεύς 
διά παντδς Οά εύλογώσι τήν ήμέραν τής 1 8)30 Μαρτίου, δέεται τού 
Γψίστου, δπως κρατύνη τδν θρόνον καί δοξάση τδ δνομά Σου. »

Άλλ’ ή μέχρι τούδε σχεδδν άναίμακτος ελληνική μεταπολίτευ
σή, τήν οποίαν διά τούτο έπευφήμησεν απας ό πεπολιτισμένος κό
σμος, ητο πεπρωμένον φεύ ! ήδη, δτε άπδ ήμέρας είς ήμέραν πε- 
ριεμένετο ό εκλεκτός τού έθνους, νά κηλιδωθή μέ άοθονον ρεύσιν α
δελφικού αίματος. Αί σφαγαί τής 1 9 καί 20 Ιουνίου, καλύψασαι 
με πένθος τήν Ελλάδα ένεποίησαν, ώς ήτο επόμενον, άλγεινοτά- 
την ίντύπωσιν καί είς τδ πνεύμα τού νεαρού βασιλέως, ό όποιος ά- 
πεφάσισεν δσον έδύνατονά έπισπεύση’τήν είς Ελλάδα κατάβασίν του, 
ως πρόδρομον αυτού πέμψας κατά ’Ιούλιο ν τδν κ Βραιστρούπ, άνδρα 
λίαν φιλέλληνα καί γνωρίζοντα καλώς τήν Ελληνικήν γλώσσαν,

ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Α’. τεύχ. δ\ 16.
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τδν όποιον μετά χαράς ύπεδέχθησαν οί ^Ελληνες. Κατά τάς άρχάς 
τού Αύγουστου αί προστάτιδες δυνάμεις ανήγγειλαν έπισήμως εις τήν 
Ελληνικήν κυβέρνησιν, δτι ύπέγρ αψαν τήν έν Αονδίνφ συνομολογη- 

θεισαν πεοι‘Ελλάδος συνθήκην, περιέχουσαν άρθρα 15, τών ο
ποίων τδ τέταοτον ρητώς άνακ ηρύττει τήν ενωσιν τών Ίονίων νή
σων μετά τής ‘ Ελλάδος και τήν συγκατάθεσήν τών δυνάμεων είς 
ταύτην τήν έπέκτασιν.

Κατά τάς παραμονάς τής αναχωρήσεώς του δ Γεώργιος και ό 
πατήρ του πρίγκιψ τής Δανίας Χριστιανός υπέγραψαν πράξιν, διά 
τής οποίας ό βασιλεύς Γεώργιος και οί άρρενες απόγονοί του έρχον
ται τελευταίοι είς τήν διαδοχήν τού Δανικού θρόνου, και κατατάσ
σονται μετά τδν πρίγκιπα Βαλδεμάρον, νεώτερον υίδν τού Χρι
στιανού, και τούς απογόνους του. ‘Π πραξις αύτη έπροξένησεν 
έν Δανία γενικήν εύχαρίστησιν.

Τέλος ήήμέρα, τήν όποιαν οί μέν "Ελληνες άνυπομόνως έπερί- 
μενον, οί δέ Δανοί μετά λύπης έβλεπαν νά πλησιάζω, άνέτειλε. 
‘Ο βασιλεύς Γεώργιος τή 5)17 σεπτεμβρίου έπρόκειτο νά αποχαι
ρετίσω τήν πατρίδα του. Άπδ τήν πρωίαν ή πόλις Κοπεγχάγη 
ήτον είς ζωηοάν κίνησιν, αί δέ λεωφόροι (μεγάλοι δρόμοι), άφ’ δ
που έμελλε νά διαβή ό Γεώργιος, ήσαν καταστόλιστοι μέ σημαίας 
δανικάς και έλληνικάς, και αί προκυμαϊαι πλήρεις λαού. ‘Η άνα- 
χώρησις έμελλε νάγίνγ) επίσημος άπδ τδν λιμένα τού τελωνείου,και 
είς τήν προκυμαίαν εύρίσκοντο ήδη συνηγμένοι πάντες οί ανώτεροι 
αξιωματικοί, οί πολίτικοι υπάλληλοι και οί πρέσβεις τών δυνάμεων 
(έκτδς τών τής Αύστρίας και Πρωσσίας διά τήν τότε υπάρχουσαν 
ψυχρότητα αυτών μετά τής Δανίας) άπαντεςέν μεγάλη στολή. ’Ε
ρυθρόν έριούχον (τσόχα) έκάλυπτε τήν κλίμακα ττς προκυμαίας, 
δεξιά δέκαί αριστερά έστέκοντο πάντες οί εύέλπιδες του ναυτικού οί 
μέχρι τούδε συμμαθηται τού Γεωργίου. Περί ώραν μίαν και ήμί- 
σειαν μετά μεσημβρίαν αί στρατιωτικά! μουσικά·, καί αί ζητω- 
κραυγαι του λαού ανήγγειλαν τήν άφιξιν (τδν ερχομόν) τού βασι- 
λέως τών Ελλήνων, τδν όποιον τδ δημοτικόν συμβούλων τής Κο
πεγχάγης υπεδέχθη είς τήν κλίμακα τής προκυμαίας, ό δέ πρό
εδρος αυτού ασκεπής προσεφώνησε τά εξής:

«Άς συγχωρήσω ‘Γμετέρα Μεγαλειότης είς τήν δημοτικήν 
αρχήν τής Κοπεγχάγης νά^έκφράση πρδς Αυτήν τδν εγκάρδιον απο
χαιρετισμόν καθ’ ήν στιγμήν αναχωρεί είς τήν νέαν πατρίδα Της. 
Βασιλεύ, Σέ συνοδεύουσιν αί ειλικρινείς συμπάθειαι τής πρωτευού- 
σης ταύτης, και θά σέ συνοδευωσι διά παντός. Έλπίζομεν δτι ό 
ένδοξος λαός ό έκλέξας Σε βασιλέα του θά σέ ανταμείψω δι’ δλην τήν 
αγάπην, τήν οποίαν πάντες οί Δαν οι τρέφομεν πρδς Σέ. Ό Θεός 
άς εύλογήση τήν Μεγαλειότητά Σου. Παρακαλούμεν Σε νά ένθυ- 
μήσαι πόλιν καυχωμένην δτι αριθμεί τήν Μεγαλειότητά Σου με
ταξύ τών εύγενεστάτων τέκνων της. Ζήτω ό Γεώργιος Α ’. βασιλεύς 
τών ‘Ελλήνων.»

Βροντώδεις άνευφημίαι διεδέχθησαν τούς λόγους τούτους*  ό δέ 
I Γεώργιος μέ οφθαλμούς ύγρούς και μέ φωνήν συγκεκινημένην μέν 

αλλ’ηχηράν άπήντησε.
« Βαθέω ς συγκινούμαι βλέπων τάς έίλικρινεϊς εκφράσεις τής συμ

πάθειας, αι οποιαι μέ συνοδεύουσι κατά τήν άναχώρησίν μου. Άπδ 
καρδίας αποδίδω τάς ευχαριστήσεις μου είς τήν ευγενή ταύτην πό
λιν. ‘Η μνήμη αυτής θά ίνε διά παντός ζωηρά είς έμέ, και θά 
παρακαλώ τδν Θεόν νά καταπέμπω ευλογίας του έπι τής γη- 
ραιάς Δανίας.))

Νέαι έπευφημίαι διεδέχθησαν τάς τε)ευταίας λέξεις τού Γεωρ
γίου. Αφού κατέβη τήν κλίμακα, έμβήκεν είς τήν λέμβον άνευφη- 
μουμενος πάντοτε’ δτε δέ οί κωπηλάται ήρχισαν νά κωπηλατώσιν, 
ασκεπής ο Γεώργιος, στραφείς πρδς τά πλήθη, τά όποια περιέστε- 
φον τήν παραλίαν, είπε μεγαλοφώνως.

«Χαίρετε ! χαίρετε ! έξ δλης τής καρδίας μου σάς άποχαιρετώ. 
Μή μέ λησμονήσητε. »

Τά πλήθη άπεκρίθησαν διά ζωηρών ζητωκραυγών. ’Αφού άνέβη 
εις τδ ατμό πλοίο ν, έστέκετο είς τδ κατάστρωμα άντιχαιρετών τδν 
λαόν και τά κινούμενα λευκά μανδήλια μέχρι τής άπομακρύνσεως 
τού ατμοπλοίου. Τά πυροβολοστάσια τού λιμέ^ος έκανονοβόλουν, 
έπί δέ τού μεσαίου ίστού τής ναυαρχίδος έκυμάτιζεν ή ελληνική 
σημαία.

Ό Γεώργιος άναχωρήσας έκτής Κοπεγχάγης μετά τής άκολού-
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βίας του, συγκειμένης άπδ τδν κόμητα Σπόννεκ, άπδ δύο Δανού; 
άξιωματικού; του ναυτικού και άπδ τδν ιδιαίτερον γραμματέα του 
Τιμολέοντα Φιλήμυνα, έπεσκέφθη κατά πρώτον την σημαντικήν 
χαΐ έμπορικωτάτην πόλιν της Πρωσσίας Στετίνον, και εντεύθεν δι’ 
έκτάκτου ταχυπορικής άμάξης έφθασε τήν 9)21 7 βρίου είς Πε- 
τρούπολιν πρωτεύουσαν τή; Ρωσηκής αυτοκρατορίας, έπιθυμών 
π ιν τής άφίξεώς του εις τήν Ελλάδα νά έπισκεφθή τάς αύλάς τών 
τριών προστατίδων δυνάμεων. ’Ενταύθα δ αυτοκράτωρ ’Αλέξαν
δρος τδν προαπήντησε μετά τών άρχιδουχών εις τδν σταθμδν τού 
σιδηροδρόμου, τδν ενηγκαλίσθη και τδν ώοήγησεν είς τά άνάκτορα 
τού Τσάρκοε-Τσέλου. Τήν ημέραν τή; άφίξεώς του έδόθη μεγαλο
πρεπές συμπόσιον, τήν δέ εσπέραν έκτακτος θεατρική παράστασις 
είς τδ αύτοκρατορικδν βέατρον. ’Αλλά τδ λαμπρότερον τών θεαμά
των ύπήρξεν ή επιθεώρησις τής αύτοκρατορικής φρουράς έκ τετρα- 
κισχιλίων έπιλέκτων, ή οποία έγινε τήν επαύριον είς τήν πρδ τών 
άνακτόρων πλατείαν. ‘Ο Γεώργιος είς τά πλάγια τού αύτοκράτο- 
ρος διήλθε τάς τάξεις τοϋ στρατού έφιππος, φέρων τήν στολήν 
ναυάρχου τού Δανικού στόλου καί τδν μεγαλόσταυρον τού Ελέφαν
τας. Έν συντόμφ ή ίν Πετρουπόλει διατριβή τοϋ Γεωργίου ύπήρξε 
τερπνοτάτη και πλήρης εορτών και θεαμάτων. Τήν 11)23 άνεχώ- 
ρησεν ό αυτοκράτωρ έκ Πετρουπόλεω; πρδς έπίσκεψιν τής έν Κριμαία 
συζύγου του καί μετά τδν αύτοκράτορα ό Γεώργιος αποχαιρέτι
σα; τήν ρωσσικήν πρωτεύουσαν, έφθασε τήν 16)28 σεπτεμβρίου 
είς Βερολίνον. (’Ακολουθεί).

Φυσική Θεογνωσία.
(Συνέχεια ίδε σε).. 232).

Ό Πολύκαρπος έπέστρεψε μι τδ ποτιστηριον είς τά άνθη και ήρ- 
χισε νά τά ποτίζη*  ό δε ‘Ερρίκος έφώναξε μέ απορίαν «Τί κάμνεις 
αυτοϋ, πάτερ ; θά καταλερώσης τά άνθη σου, και θά ξεβάψουν τά 
ωραία χρώματά των». Χαμογελάσας δ γέρων, είπεπρδς αυτόν, δτι 
τά άνθη καί τά χόρτα καί ολα τά φυτά τρέφονται μέ τδν ίδιον τρό- 
πον1· και τόσον εινε ανάγκη νά ποτίζωνταΐ, οσον καί είς τδν άν
θρωπον τδ νά πίνη ύδωρ. “’Αλλά, ήρώτησεν δ ‘Ερρίκος, τίς δύνα- 

ται νά φέρτι τόσον νερόν, δα ον χρειάζεται, διά νά ποτισθώσιν δλα 
έχείνα τά φυτά ; τίς άναβαίνει εκεί υψηλά, καί ποτίζει τά δένόρα, 
τά όποια εινε είς τήν κορυφήν τού βουνού ;» ‘Ο δέ Πολύκαρπος α- 
πεκρίθη «Υπάρχει τρόπος καί δι’αυτά, τδν οποίον ίσως θά ίδ^ς 
μετ’ ολίγον.»

Και τφ οντι δέν έπέρασε μία ώρα καί νέφος τι έσκέπασε τδ Ο
ρος*  καί κατά πρώτον μέν ήρχισε νά ψυχαλίζη, έπειτα δέ νά βρε— 
χη. ‘Ο ‘Ερρίκος έμεινε μέ άνοικτδν στόμα καί παρετήρειτήν βρο
χήν χωρίς νά έννοή τί τρέχει. « Τοΰτο εινε βέβαια πολύ καλόν, 
είπε*  διότι μέ αύτδν τδν τρόπον κερδίζουν πολύν κόπον οί άνθρω
ποι*  αλλά ποιος κρατεί έκείνο τδ μέγα -ποτιστηριον ; πού ευρήκε 
τόσον πολύ νερόν ; πώς είμπορεί καί κινεί τόσον ελεύθερα τδ μέγα 
ποτιστηριον καί ποτίζει τήν γήν . — « Μετ’ ολίγον θά τδ ακούσης 
καί τούτο πώς γίνεται,» είπε μέ πατρικήν αγάπην δ γέρων*  δ δέ 
‘Ερρίκο; έβλεπεν ακίνητος τδ σύννεφον έωσότου διεσκορπίσθη καί 
έφάνη πάλιν ό ούρανδ; καθαρός καί γαλανός.

Όλην τήν ημέραν έκείνην έπέρασεν ό ‘Ερρίκος θαυμάζων δι’ 
δσα άπδ τδν σεβάσμιον γέροντα κατά πρώτην φοράν ήκουε καί ί- 
μάνθανε, καί τά όποια οί άνθρωποι επειδή τά έσυνήθισαν, τά βλέ— 
πούσι μέ αδιαφορίαν. Μικρός τις χρυσοπράσινος κάνθαρος, δ οποίος 
έκάθητο επάνω είς φύλλον ρόδου τινός — μικρός τις κοχλίας, δ ό
ποιος έβοσκεν ύστερον άπδ τήν βροχήν έπάνω είς τδν κορμδν δέν
δρου τινός—αί σταλαγματίαι τού ύδατος, ηί όποΐαι έκρέμαντο, ώς 
τόσοι αδάμαντες άπδ τά φύλλα τών δένδρων—μικρός τις σπίνος, ό 
όποιος έκελαδοϋσε πολύ γλυκά καί έπέτα άπο τδν Ινα κλάδον είς 
τδν άλλον — αί αίγες τοϋ έρημίτου, αί όποΐαι έπέστρεψαν τήν 
εσπέραν απδ τδ ορος^—δλα ταύτα έκαμ.ναν τδ άθώον παιδίον,νάθαυ- 
μάζη καί νά αποτείνει διαφόρους ερωτήσεις πρδς τδν γέροντα.’

‘Ο ήλιος, δστις ολίγον κατ ολίγον έχαμήλωνεν, έκρύβη όπισθεν 
τής λίμνης καί ό ‘Ερρίκος, δ όποιος έξαφνα παρετήρησε τούτο, έ
φώναξε τρομασμένος. «Νά ! ! ! έβυθίσθη δ λύχνος μα; είς τά ύ- 
οατα . . . ετελείωσαν πλέον δλαι αί εύχαριστησεις μας.» ‘Ο δέ 
γέρων Πολύκαρπος έπαρηγόρησεν αύτδ^ λέγων « Μήφοβήσαι, τέ- 
κνον μου*  μετ’ ολίγον θά κοιμηθώμεν, καί διά τούτο δέν έχομεν ά-
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νάγκην άπδ αυτόν δταν δέ έξυπνήσωμεν, θά ά·, αφανή πάλιν είς 
τδ αντίκρυ μέρος ανάμεσα άπδ τά βουνά καθώς τδν είδες είς τήν 
αρχήν διά νά μάς φωτίζη καί μάς θερμαίνη.

Ό Ερρίκος επειδή έπεθύμει νά μάθη δι’ δλα, δσα είδε, έκαμε 
πάλιν τάς ακολούθους έρωτήσεις* —<Πώς γίνεται λοιπόν, πάτερ, 
νά φέγγη ό ήλιος άκατάπαυστα ; Τις κατεσκεύασε τδν μέγιστον 
και υψηλόν εκείνον θόλον, ό οποίος άκουμβά είς τάς κορυφάς τών 
βουνών; Τις έκλεισε μέσα είς τδν βράχον εκείνον τό νερδν τδ ό
ποιον τόσον πολύ τρέχει άδιάκοπα ; Τις κρατεί τδ μέγα έκείνο 
ποτιστήριον και δέν άφίνει αύτδ νά ’πέση άλλά τδ οδηγεί μέ αύ
τδν τδν τρόπον και τδ κάμνει νά ποτίζη τά χόρτα και τά φυτά; Τις 
έδίδαξε τά πτηνά νά κελαδώσι τόσον εύμορφα ; Τίς έκρυψε τά άνθη 
και τά δένδρα μέσα είς τόσον μικρόν σπόρον καί τά έκαμε νά φυτρώ
νουν, οπού ημείς θέλομεν j Τίς έσκέπασε τήν γην μέ τδ πράσινον 
χορταράκι και μέ τόσα ώραία άνθη ; Τις τέλος πάντων έχάρισεν 
εις ημάς δλα αύτά τά πολλά καί διάφορα μεγάλα δώρα ; »

Και λοιπόν, εΐπεν ό σεβάσμιος και άγαθδς γέρων, νομίζεις τφδντι 
οτι υπάρχει κάποιοςό όποιος έκαμεν δλα αύτά τά όποια μέ μίαν 
λέξιν όνομάζομεν κόσμον;

« ’Ώ Βέβαια I βέβαια! εΐπεν ό Ερρίκος*  δι’ αύτδ δέν υπάρχει 
καμμία αμφιβολία! ποιος είνε εκείνος δστις αμφιβάλλει; θά ήνε 
πολύ αναίσθητος. —*Οταν  μίαν φοράν οί άνθρωποι τού σπηλαίου 
ήθέλησαν νά τδ πλατύνωσιν ολίγον, έκοπίασαν πολύ*  καί δταν άλ
λην μίαν φοράν έκινδύνευσε νάκρημνισθή,μέ πολύν κόπον και μέ δυ
σκολίαν μεγάλην ήμπόρεσαν νά τδ στηλώσουν*  και δμως τδνώραίον 
και μέγιστον τούτον θόλον τίποτε δέν τδν στηλώνει*  ό λύχνος τού 
σπηλαίου δέν έφεγγεν, έάν δέν έγεμίζαμεν αύτδν άπδ καιρόν είς και
ρόν μέ ελαίου*  άπδ τδ βυτίου ήθελε λείψει τδ ύδωρ έάν ή τσινκάνα 
δέν έφρόντιζε νά τδ άναγεμίζη. Πόσος κόπος χρειάζεται διά νά 
κατασκευάση τις εν χάρτινον άνθος καί τούτο γνωρίζω πολύ καλά*  
Όλα^ λοιπόν αύτά τά οποία βλέπώ, είνε αδύνατον νά τά κατα
σκευάση χειρ ανθρώπου’ τούτο πολύ καλά τδ έννοώ. Τίς είνε δμως 
ΕΚΕΙΝΟΣ, δστις κατεσκεύασεν δλα αύτά ; τούτο δέν ήξεύρω και έπι- 
θυμώ πολύ νά τδ μάθω.

“Έχεις δίκαιον, τέκνου μου,άπεκρίθη ό ερημίτης. Μάθε λοιπόν 
δτι ό μέγας και σοφός τεχνίτης ό όποιος κατεσκεύασε και διατηρεί 
δλα, δσα βλέπεις καί άλλα πολλά άκόμη, τά οποία δέν βλέπεις, 
ονομάζεται. .ΘΕΟΣ*  αυτός έπλασε και ημάς και δλα τά άλλα πράγ
ματα*  αυτός διέταξε και έγειναν*  αύτός είνε ό πατήρ δλων μας.»

« Ώ ! πόσον επιθυμώ νά ίδώ[! τδν καλόν αύτδν πατέρα*  εΐπεν ό 
Ερρίκος, πού εύρίσκεταιί είνε πολύ μακράν άπδ έδώ ; » « νΟχι, 
τέκνον μου, ό θεός εινε και έδώ και πανταχού*  αύτδς και μάς βλέ
πει και μάς ακούει’ ημείς δμως δέν ειμποροϋμεν νά τδν ίδωμεν’ 
βλέπομεν δμως τά έργα αύτού και καταλαμβάνομε'.» πόσον μέγας και 
δυνατός είνε*  δταν πάλιν συλλογισθώμεν δτι δσα έκαμε, τά έκαμε 
διά ημάς, τότε ίννοούμεν πόσον καλός καί φιλάνθρωπος εινε.

Εκείνος έστερέωσε τόν απέραντου θόλον, τόν όποιον ονομά
ζομε ν ούρανόν. ’Εκείνος έθεσε τδν μέγαν έκείνον λύχνον, 
τδν οποίον δνομάζομεν ήλιον καί του έπροσδιώρισε τόν δρόμον 
του. ’Εκείνος στέλλει τά σύννεφα διά νά ποτίσωσι τήν γην 
καί κάμνει νά χύνεται άδιάκοπα άπδ τδν βράχον τδ δροσερόν 
ύδωρ, διά νά σβύνωμεν τήν δίψαν μας. Εκείνος ές-ρωσε τήν 
γην μέ τό πράσινον χόρτου καί τήν έστόλισε μέ τόσα πολλά 
καί εύμορφα άνθη. Εκείνος διέταζε τήν γην νά φυτρώνη τδν 
σίτον καί δλα δσα χρησιμεύουν διά τροφήν μας, καί τά δένδρα όιά 
νά μάς προφυλάττουν μέ τά φύλλα των άπό τήν θερμότητα τού ή
λιου, νά μάς θερμαίνωσι μέ τά ξύλα των-είς καιρόν χειμώνος καί νά 
μάς εύφραίνωσι μέ τούς καρπούς των. ’Εκείνος έδίδαξε τά πτηνά 
νά κελαδώσι, διά νά μάς εύχαριστώσι μέ τδ γλυκύ κελάδημά των. 
Έκ είνος ένέδυσετδ πρόβατου μέ τδ μαλλιού, άπδ τδ όποιου 
κατασκευάζομεν τά ένδύματά μας. ’Εκείνος έκαμε τδν κόσμον 
δλον καί ήμάς διά νά άπολαμβάνωμεν τά καλά τού κόσμου. Έ κ ε ί- 
νο ς ήλευθέρωσε καί σέ άπδ τάςϊχείρας τών ληστών καί έστειλεν έδώ 
είς τάς άγκάλας μου*  εινε ό καλλίτερος φίλος μας καί ό κοινός δλων 
ήμών πατήρ. »

’Ενώ ό ‘Ερρίκος συνωμίλει τοιουτοτρόπως μέ τδν αγαθόν γέρον
τα, ήρχισε πλέον νά νυκτόνη*  ή δέ σελήνη έφάνη ώς αργυρούς 
δίσκος, περικυκλωμένη άπδ άναριθμήτους λαμπρούς αστέρας*  ή λί-
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μνη τότε ώμοίαζε μέ καθαρώτατον καθρέπτην, μέσα είς τον όποιον 
ένόμιζε τις δτι βλέπει άλλον ουρανόν μέ σελήνην και μέ αστέρας και 
άΊλον κόσμον ολόκληρον. Πανταχού έβασίλευε μεγάλη ήσιχία καί 
σιωπή*  ουδέ ψύλλον δένδρου δέν έκινεϊτο.—Τότε ό σεβάσμιος γέ
ρων, αφού εκλίνε τά γόνατα εις τήν γήν και έσταύρωσε τάς χειρ ας 
έπί τού στήθους, ύψώσας τούς οφθαλμούς του προς τδν ουρανόν, ήρ- 
χισε μέ εύλάβειαν νά προσεύχετ^ς είς τδν θεδ^, λέγων «θεέ μου, σέ 
ευχαριστώ διά τάκαλά, τά όποια νύχτα και ημέραν μάς χαρίζεις*  σύ 
μάς έπλασες*  σύ μάς δίδεις τήν καθεμηρινήν μας τροφήν*  <ύ είσαι 
ό πατήρ δλων τών ανθρώπων*  δίδαξόν με νά πράττω τδ θέλημά σου 
τδ άγιον*  φώτισον τδν νουν καί τήν καρδίαν και του μικρού τούτου 
παιδιού διά νά σέ γνωρίσιρ καί νά δοξολογή τδ πανάγιόν σου ονοαα. 
Αμήν. Εις ταύτην τήν σύντομον άλλά κατανυχτικήν προσευχήν 

τού ερημίτου έπρόσθεσε καί ό Ερρίκος τά ακόλουθα. «Σέ ευχαρι
στώ καί έγώ, καλέ μου πατέρα, οπού μέ ελευθέρωσες άπδ τδ σκοτει
νόν έκείνο σπήλαιον καί άπδ τάς χείραςτών άγριων εκείνων άνθοώ- 
πων*  σύ βέβαια έστειλες τδ παλληκαράκι έκείνο διά νά μέ όδηγή- 
ση εδώ είς τδν άξιόλογον τούτον άνθρωπον*  χωρίς αυτούς ίσως'θά α- 
πέθνησκα απδ τήν πείναν*  σέ παρακαλώ νά τούς φυλάγης άπδ κά
θε κακόν καί νά μέ φωτίζης νά κάρω τδ θέλημά σου πάντοτε.»— 
«Εύγε, τέκνον μου,» είπεν ό άγαθδς γέρων, δστις εκλαιεν άπδ χα
ράν, δταν ήκουσε τδν Ερρίκον κατά πρώτην φοράν νά προσεύχεται 
τοιουτοτρόπως*  « πολύ καλόν πράγμα έζήτησες άπδ τδν πατέρα 
μας τδν θεόν, τδ νά σέ φωτίζβ νά κάμνιρς τδ θέλημά του*  διότι τό
τε μόνον είμπορ·ύμεν νά ζήσωμεν ευτυχείς, έάν κάμνωμεν τδ θέλη
μα τού θεού.,, — Ακολούθως ώδήγησε τδ παιδίον είς τήν καλύβην, 
δπου τδ εβαλε νά κοιμηθή έπάνω είς μαλακόν χόρτον καί τδ έσκέ- 
πασε μέ τδ έπανωφόριόν του. (ακολουθεί).

Οί δύο θρο'νοί του Θεού.

Ό θεός έχει δύο θρόνους*  ?να ίν τοίς ουρανοίς. καί ίτεοον έν ταίς 
ταπειναίς χαρδίαις.

Βαρομετρν.
• * · . ■ ‘ ν * . ■ . ’ * ·»

Ό άνθρωπος κολυμβφ μέσα είς τδν άέρα κα
θώς τά όψάρια κολυμβούν μέσα είς τά νερά. ‘Ο 
άήρ αύτδς ονομάζεται ατμοσφαιρικός 
καί περικυκλόνει δλην τήν σφαίραν τής γης. Καί 
ό άνθρωπος καί δλα τά άλλα ζώα άποθνήσκουν 
ευθύς αμα λείψη ό άήρ ούτος’ επίσης καί τά δέν— 
δοα δλα καί τά φυτά μαραίνονται πρώτον καί 
έπειτα δλως διόλου ξηραίνονται

‘Ο ατμοσφαιρικός άήρ δέν φαίνεται είς τά δμ- 
μάτιά μας, τδν άίσθανόμεθα δμως ώς άνεμον, 
δταν άπδ διαφόρους αιτίας άρχίση νά κινήται. 
Ό άήρ ούτος εμπεριέχει δύο συστατικά: τδ οξυ
γόνο ν καί τδ ά ζ ω τ ο ν.

’Οξυγόνου λέγεται έκείνο τδ μέρος αυτού, τδ 
οποίον άναπνέουν οί άνθρωποι καί τά ζώα*  άζω- 
τον δέ εκείνο, τδ όποιον άναπνέουν τά φυτά. Εις 
100 μέρη ατμοσφαιρικού άέρος περιέχονται 21 
μέρη οξυγόνου καί 79 μέρη άζώτου. Τά ζώα 
εισπνέουν όξυγόνον καί εκπνέουν άζο>τον, τά δέ 
φυτά καί τά δένδρα εισπνέουν άζωτον καί εκπνέ
ουν οςυγόνον.

Ο άήρ έχει βάρος καθώς καί δλα τά άλλα 
πράγματα*  τδ δέ δργανον, μέ τδ όποιον μετρού- 
μεν το βάρος αύτού, ονομάζεται βαρόμετρου.

Τδ βαρόμετρου είνε μία σανίς μακρά εως τέσ- 
σαρας σπιθαμάς καί πλατεία περίπου πέντε δα
κτύλους, έπάνω είς τήν οποίαν υπάρχουν στερεω
μένα δύο τινά: μία λεκάνη μικρά καί ένας σωλήν 
ύάλινος. rH λεκάνη είνε σκεπασμένη καλώς μέ 
δέρυ.α (πετσί), είς τδ οποίον όμως υπάρχει μία 
οπή, διά νά εισέρχεται ό άήρ*  ό δέ σωλήν κατα- 
βαίνει μέσα είς τήν λεκάνην καί έχειτδ μέν άνω ά

κρου του κλειστόν, τδ δέ κάτω άνοικτόν. Έλεκάνη εως τδ ήμισυ είνε 
γεμάτη υδράργυρον, ό όποιος επειδή πιέζεται (πατ^έται) από τον
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αέρα, χώνεται μέσα εις τδν σωλήνα καί άναβαίνει υψηλά 60 εως 80 
εκατοστά τού μέτρου. Ό άριθμδς ούτος δεικνύει τδ βάρος τού ατμο
σφαιρικού αέρος, δηλ. ο αήρ εινε τόσον βαρύς, ώστε δύναται μέ τδ 
βάρος του τούτο νά ύψωση μίαν στήλην υδραργύρου εως είς έκεινο 
τδ ύψος. Τδ βάρος αύτδ δμως δέν μένει πάντοτε "τδ αυτό. Αλλοτε 
εινε μεγαλείτερον καιύψόνειτδν υδράργυρον εως είς τδν άο. 80, άλ
λοτε δέ μικρότερον και τδν ύψόνει μόνον μέχρι τού άρ. 6 0. *Αν  ό 
αήρ δέν ήτο βαρύς, ό υδράργυρος δέν θά ειχεν ανάγκην διόλου νά ύ- 
ψωθή μέσα είς τδν σωλήνα, αλλά θά είσήρχετοείς αύτδν μόνον δσον 
έχρειάζετο διά νά γέμιση έκεινο τδ μέρος του, τδ όποιον εινε βυθι- 
σμένον μέσα είς τδν υδράργυρον τής λεκάνης.

Οσον ό υδράργυρος τού σωλήνος άναβαίνει περισσότερον, τόσον 
καλλίτερου καιρόν δεικνύει δτι θά έχωμεν έξ εναντίας δέ δσον πε
ρισσότερον καταβαίνει, τόσον μάλλον δεικνύει δτι ό καιοδς κλίνει είς 
τήν βροχήν. *Όστε  ό ατμοσφαιρικός αήρ εινε ελαφρότερος, δταν ό 
καιρός κλίνη είς τήν βροχήν,καί βαρύτερος, δταν ό καιρδς ήνε καλός.

‘Π σανις τού βαρομέτρου πλησίον είς τδν σωλήνα εινε διηθημέ
νη άπδ επάνω εως κάτω είς 80 ίσα μέρη, διά νά Φαίνεται καλά πό
σον άναβαίνει ή πόσον καταβαίνει ό υδράργυρος.

Τδ βαρόμετρου, τδ όποιον παριστάνει τδ σχήμα τούτο, ονομά
ζεται βαρόμετρου διά λεκανίδος*  άλλ’ υπάρχουν και 
δύο άλλα, άπδ τά όποια τδ £ν λέγεται σ ι φ ω ν ο ε ι δ έ’ς βαρόμε
τρου, τδ δέ άλλο βαρ ό μ ετρον διά βα θ μοδείκτο υ.

Πρδς τά δεξιά τού σωλήνος, είς τδ μέσον τής σανίδος, φαίνεται 
κάτι τι. Αύτδ λέγεται θερμόμετρου, τδ όποιον πάντοτε εύρίσκε- 
ται προσηλωμένου (καρφωμένου) έπι τής σανίδος τού βαρομέτοου’ 
αλλά πεοι τούτου θά όμιλήσωαεν άλλοτε.

Εσπερινά καί κυριακά σχολεία.
Ό μαστρο-Γιάννης και ό μαστρο-Δημήτρης, καθώς έμειναν σύμ

φωνοι (ίδε σελ. 4 99) ειδοποίησαν τδν Μιχαλάκην δτι εΐνε μεοικοι 
τεχνΐται, οί όποιοι θέλουν νά τούς έξηγήση πώς εΐνε είς άλλα μέοη 
τά σχολεία, τά όποια εΐνε συστημένα διά τούς τεχνίτας’ ειδοποίη
σαν δέ καί πολλούς τεχνίτας, δτι ό Μ. έχεινά τούς είπηκάτι καλά 

πράγματα. Τήν κυρ·ακήν λοιπόν πολλοί τεχνΐται απδ διαφόρους 
συντεχνίας έπεριμεναν είς τδ σχολείου τδνΜ., ούτος δέ κατά τάς 4 0 
ήλθ·, εχων μαζή του καί άλλον ένα, ό όποιος απδ τήν φυσιογνω
μίαν του έφαίνετο άνθρωπος εύγενής και πολύ καταδεκτικός. Οι πα- 
ρευρισκόμενοι είχαν μεγάλην περιέργε ιαν νά μάθουν ποιον ητο ε
κείνο τδ νέον πρόσωπόν. ’Αφού ό Μ. άνέβη είς τήν έδραν, δλοι 
έσιώπησαν βλέποντες αύτδν είς τδ στόμα’ ούτος δέ ήρχισε κατά 
τδν άκόλονθον τρόπον.

Άδχλοοί, ό φίλος μου μαστρ ο-Δημήτρης πρδ ολίγων ήμερων 
μέ εΐπεν, δτι πολλο» τεχνΐται επιθυμούν νά μάθουν διάτα σχολεία, 
τά όποια εΐνε διά τούς τεχνίτας είς άλλα μέρη’ ό λόγος ούτος μέ έ- 
προξένησε πολύ μεγάλην χαράν’ διότι παρατηρώ δτι οι τεχνΐται 
μας ήρχισαν νά συλλογίζωνται πώς νά καλλιτερεύσουν τήν κατά- 
στασίν των’ή χαρά μου δμως υπήρξε πολύ μεγαλειτέρα, δταν κατά 
καλήν τύχην μέ τδ τελευταίου ατμόπλοιου έμαθα δτι ήλθεν ό πα
λαιός φίλος μου ό συμπολίτης μας Εύθύβουλος, τδν όποιον καί σάς 
παρουσιάζω’ πολλοί ίσως άπδ σάς δέν τδν ενθυμούνται, διότι άνε- 
χώρησε πολύ μικρός είς τά ξένα,^άφού έλαβε τήν δυστυχίαν νά στε- 
ρηθή τούς γονείς του. Ενθυμείσθε τδν συμπολίτην μας τδν μακαρίτην 
χατζή Άθανάσην τδν ώρολογοποιόν, τδν όποιον δεκαπέντε ημέρας 
μετά τδν θάνατον τής αγαπητής συζύγου του συνωδεύσαμεν εις τδν 
τάφον ; ενθυμείσθε τδν αξιόλογου εκείνον άνθρωπον ; τδν καλόν εκεί
νον χριστιανόν, οστις δέν ήθελε μόνον νά λέγεται αλλά καί νά ηνε 
χριστιανός; Πολλοί άπδ σάς ίσως δέν τδν ένθυμοϋνται’ αλλά 
θά ένθυμούνται ίσως ενα σεβάσμιον άνθρωπον, δστις κάθε κυριακήν 
πρωί έπορεύετο είς τήν άγίαν Φωτεινήν κρατών παιδίον πενταετές 
άπδ τήν χεΐρα’ αυτός ήτο ό μακαρίτης χατζή ’Αθανάσιος, περί τοϋ 
οποίου σάς λέγω’ ιδού καί τδ μικρόν παιδίον, τδ όποιον άπδ τήν χεΐ
ρα ώδηγούσε κάθε κυριακήν είς τδν ναόν τού θεού' αυτός εΐνε ό άγα- 
πητός μου φίλος Εύθύβουλος, τδν όποιον άπό μικρόν παιδίον είχα 
νά ίδώ καί μόνον άπδ τά γράμματά του έμάνθανα διά τήν ύγείαν του 
και ποϋ ευρίσκεται.

Άνεχώρησεν άπδ εδώ παιδίον όρφα νόν, παιδίον πτωχόν και ά- 
προστάτευτον’ ή μόνη κατάστασίς του ήσαν πέντε γράμματα, τα 
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οποία ό μακαρίτης πατήρ του ήμπόρεσε τδν καιρόν έχείνον νά τδν μά- 
θ$, καί ή καλή ανατροφή, τήν οποίαν έφρόντίσε νά τδν δώση’ τά 

χρήματα, τά οποία άναχωρων έλαβε μαζή του ήταν δύο μαχ- 
μουτιέδες καί δέκα γρόσια, τά οποία ευρέθησαν είς τδ ταμείου (κάσ- 
σαν) τού πατρός του. Σήμερον επιστρέφει είς τούς κόλπους τής πα- 

τρίδος του πλουτισμένος καί μέ γράμματα καί μέ τέχνας καί μέ 
χρήματα’ εις ποίον δέ χρεωστεΐ αυτά τά καλά ; πρώτον είς τδ 
καλόν θεμέλιον, τδ οποίον ό μακαρίτης πατήρ του εβαλε, δηλ. είς 

τήν χριστιανικήν ανατροφήν*  δεύτερον δέ εις τά σχολεία τών τε
χνιτών, περί τών οποίων επιθυμείτε νά σάς ομιλήσω’ έγώ δμως 
θά παραχωρήσω τήν έδραν είς τδν άγαπητδν φίλον καί συμπολί
την μας Εύθύβουλον, δ οποίος θά σάς τά έξηγήση πολύ καλλίτερα 
άπδ έμέ.

Ό Εύθύβουλος, αφού άνέβη εις τήν έδραν, «Συμπολϊται, ειπεν, 

είμαι πολύ ευτυχής, διότι λαμβάνω τήν εύχαρίστησιν νά γνωρισθώ 
μέ πολλούς φίλους τής παιδικής μου ήλικίας μέ τοιούτον εύχάρι- 
στον δι’ έμέ τρόπον’ ή τιμή, τήν οποίαν μέ κάμνει ό άγαθδς φίλος 

μου Μιχαήλ, αν καί ήνε πολύ μεγάλη δι’ έμέ, αλλά αναγκάζομαι 
νά τήν δεχθώ, διά νά μή φανώ αδιάκριτος. ’Επειδή δμως τά δσα 
άνέφερε περί τού μακαρίτου πατρός μου ό φίλος μας κατετάραξαν 
τήνκαρδίαν μου, ίσως δέν θά ήμπορέσω νά σάς ευχαριστήσω κατά 
τήν επιθυμίαν μου’άλλά έλπίζω δτι θά μέ συγχωρήσητε, αφού 
σάς ύποσχεθώ δτι άλλοτε πάλιν θά σάς ομιλήσω μέ περισσοτέραν 
έκτασιν. »

11 Είς διάφορα μέρη τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής υπάρχουν 
πολλά σχολεία, είς τά όποια σπαράζουν τά γράμματα καί άλλας 
επιστήμας, καθώς τήν ιατρικήν, τήν αστρονομίαν καί άλλα παρό
μοια’ υπάρχουν δμως καί άλλα σχολεία, είς τά οποία μανθάνουν 
δχι μόνον γράμματα αλλά καί διαφόρους τέχνας’ είς τά τοιαύτα 
σχολεία σπουδάζουν οί ζωγράφοι, οί αρχιτέκτονες (ίντζενίέριδες), 
οί μηχανικοί (μακενίσται), οί άγαλματοποιοί κ.λ.π. Τά σχολεία 

ταύτα ονομάζονται πολυτεχνεία. ‘Γπαρχουν πρδς τού- 
τοις καί πολλά εργοστάσια (φάμπρικαις), τά όποια χρησιμεύουν ώς 
σχολεία δια δσους θέλουν νά μάθουν μίαν τέχνην. ’Επειδή όμως 

I

είς τά εργοστάσια πολλάκις πηγαίνουν παιδία πτωχά καί ορφανά, 
τά οποία δέν επρόφθασαν νά μάθουν δσα γράμματα τούς χρειάζον
ται διά νά καλλιεργήσουν τδν νούν των, ώστε καί τήν τέχνην νά 
μάθουν καθώς πρέπει, καί αφού μεγαλώσουν νά άποκατασταθούν 
καλοί καί τίμιοι πολίται, διά τούτο εύρέθηκαν άνθρωποι εύσπλαγ- 
χνικοί, οί όποιοι έφρόντισαν νά συστήσουν καί άλλου είδους σχο

λεία διά τούς πτωχούς τεχνίτας, δσοι έπιθυμούν νά μανθάνουν 
γράμματα χωρίς νά έμποοίζωνται άπδ τήν έργασίαν των. Είς αυτά 
τά σχολεία παραδίδουν, άφότου νυχτώση, μαθήματα εως τά μεσά
νυχτα. Γ(3σοι λοιπδν άπδτούςτεχνίταςδέν θέλουν νά ήνε άλογα ζώα, 
αντί νά εξοδεύουν τδν καιρόν καί τά χρήματά των εις τά κρασοπω- 
λεία καί είς τά τυχηρά παιγνίδια, άμα τελειώση ή έργατίατων, 
τρέχουν ώς διψασμένα ελάφια είς τά τοιαύτα σχολεία διά νά.σβύ- 
σουν τήν δίψαν δπου έχουν διά νά μάθουν καί νά φωτισθούν. Δεν 
έσταμάτησαν δμως έως έδώ. ’ Επειδή κάθε χριστιανός πρέπει νά 
γνωριζη καί τήν θρησκείαν του, δ.ά τούτο έχουν καί άλλα ακόμη 
σχολεία,είς τά όποια συνάζονται κάθε κυριακήν οί τεχνϊται’έκεί τούς 
εξηγούν οί ιεροκήρυκες τήν αγίαν Γραφήν καί τούς διδάσκουν τάς 

έντολάς τού Θεού. Τά πρώτα ονομάζονται εσπερινά σχο
λεία, καί τά δεύτερα κυριακά σχολεία. Δέν ήμπορώ, μ 
άδελφοί μου, νά σάς παραστήσω τδ καλόν, τό όποιον προξενούν τά 
τοιαύτα σχολεία είς τόν κόσμον. Νομίζει τις δτι δλοι εινε μία οι

κογένεια’ ζούν ώς άδελφοί. ‘Ο ένας βοηθεί τόν άλλον’ δέν άκούεις 
ύβρεις καί βλασφημίας’ δέν βλέπεις μαλλώματα καί γρονθοκοπό- 
ματα’ ή ειρήνη τοΰ Θεού βασιλεύει άνάμεσόν τους’ σάς βεβαιόνω, 
άν παραβάλ^ς τούς τόπους εκείνους μέ τά μέρη μας, θά εύρτρς μίαν 
διαφοράν ωσάν τον παράδεισον άπό τήν κόλασιν. »

«'Ένας άπδ τούς προγόνους μας, ό Κλεάνθης, ελεγεν, δτι οί α
παίδευτοι άνθρωποι μόνον κατά τήν μορφήν διαφέρουν άπό τά άγρια 
θηρία’ διά τούτο αυτός, επειδή ήτο πτωχός, τήν μέν νύκτα είρ- 

γάζετο είς τούς κήπους καί έπότιζε, τήν δέ ημέραν έπήγαινεν άπό 
τδν Πειραιά είς τάς Αθήνας καί ήχουε μαθήματα*  λοιπόν κάθε 
πρωί καί κάθε εσπέρας ήναγκάζετο νά περιπατή δύο ώρας διά νά 
ακούη μαθήματα’ τόσον άναγκαίαν ένόμιζε τήν σπουδήν’ καί είχε
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δίκαιον*  διότι καθώς τδ σώμα μας έχει ανάγκην τροφής διά νά 
διατηρήται, τοιουτοτρόπως και ό νους μας έχει ανάγκην καθημε
ρινής σπουδής διά νά μή άρρωστα’ τούτο παρεκίνησε και τά πο
λιτισμένα έθνη νά συστήσουν τά κυριακά και τά εσπερινά σχολεία. »

’Αλλά μήπως καί είς ημάς δέν εινε δυνατόν νά συστηθοϋν τοι- 
αύτα σχολεία ; Φθάνει μόνον νά ύπάρχη προθυμία απδ μέρους 
σας*  νά ήσθεδέ βέβαιοι δτι δλοι οί διδάσκαλοί μα; μέ μεγάλην τους 
εύχαρίστησιν θά θελήσουν νά σάς δ ιδάξουν άλλος γράμματα, άλ
λος λογαριασμούς, άλλος ιχνογραφίαν και άλλος άλλο’ φθάνει 
μόνον νά θελήσετε. Πολλοί άπδ τούς πεπαιδευμένους ιερείς μας μέ 
μεγάλην των χαράν θά έλθουν νά σάς διδάξουν τήν ‘Αγίαν Γραφήν 
καί νά σάς δείξουν τδν τρόπον μέ τδν οποίον ήμπορείτε νά γίνετε 
ευτυχείς’ τότε θά καταλάβετε ποσον εισθε γελασμένοι καί πόσον 
εινε στραβός ό δρόμος, τον όποιον εδώ ακολουθοΰμεν.

«Ταύτα τά ολίγα, έάν σκεφθήτε καλά, είμαι βέβαιος δτι δέν θά 
άργήσετε νά μιμηθήτ*  καί σείς τδ καλόν παράδειγμα τών πολιτι
σμένων. Κάμετε τήν άρχήν καί ό θεός θά σάς βοηθήσει διά τά πε
ραιτέρω.

Ή σύζυγος τοΰ Ρα®βί'νου Μαίρ.
‘Ο όνομαστδς έξηγητής του νόμου, ό Ραββίνος Μαίρ, έπέρασεν 

ολόκληρον εν σάββατον διδάσκων τδν λαόν εις τήν συναγωγήν. Κα
τά τδ διάστημα τούτο οί δύο υιοί του, νέοι περίφημοι διά τήν ωραιό
τητα καί τήν προκοπήν των, άπέθαναν είς τήν οικίαν του. Η σύ
ζυγός του άπέθεσεν αυτούς έπάνω εις τήν νυμφικήν αυτής κλίνην καί 
τούς έσκέπασε μέ λευκήν σινδόνην. Πρδς τδ έσπέραςχπανήλθεν ό Ραβ
βίνος εις τήν οικίαν του καί έζήτησε τούς υιούς του διά νά τούς εύχή- 
θή.—‘Υπήγαν είς τδν οίκον τού Κυρίου, άπεκρίθη ή σύζυγός του’ 
—Παρετήρησα πολλάκις, αλλά δέν τούς είδα, ειπεν ό Ραββίνος. 
‘Η σύζυγος τού Μαίρ έφερε τό φως καί τδ ποτήριον μέ τδν οίνον’ 
δ Ραββίνος ευλογεί τδ φως, εύλογεί τδν οίνον,καί φέρει [τό ποτήοιον 
είς τά χείλτ του’ « πού εινε οί υιοί μου, διά νά πίωσιν άπδ τό πο
τήριον. τδ όποιον ευλόγησα:» είπε πάλιν.

—Δέν θά ήνε μακράν, άπεκρίθη ή σύζυγός του καί ήτοίμασε τδ

δείπνον. ’Αφού ό Ραββίνος έτελείωσε τδ δείπνον καί εκαμε τήν 
προσευχήν του, λέγει πρδς αύτδν ή σύζυγός του.—Ραββίνε, συγχώ
ρησε με νά σοί κάμω μίαν έρώτησιν.—Λέγε, αγαπητή μου, άπε
κρίθη.—Πρό τίνος καιρού ένας άπδ τούς γείτονάς μας μού έμπι^εύ- 
θηκεν άδάμαντάς τινας καί τόρα μέ τούς ζητεί*  πρέπει νά τούς 
δώσω είς αύτόν;—-Πώς υιού κάμνεις τοιαύτην έρώτησιν! άνέκραξεν ό 
Ραββίνος, εινε ανάγκη νά σέ διδάξω τούς κανόνας τής άπλουστάτης 
τιμιότητος. *Όχι  μόνον πρέπει νά δώσης δπίσω τούς άδάμαντας,τούς 
οποίους σού έμπιστεύθηκεν, άλλά ηρέπει νά πράξής τούτο μέ προ
θυμίαν καί χωρίς καμμίαν δυσαρέσκειαν.—Αυτή ήτο καί ή ίδική μου 
γνώμη, άπεκρίθη εκείνη’ έπειτα άφ<ψ ήνοιξε τήν θύραν τού κοιτώνας 

ι της, είπε, Ραββίνε, φίλος τις μάς έμπιστεύθηκε τούς δύο τούτους 
άδάμαντας καί τούς έζήτησε’ καί ένφ έλεγε ταύτα έσήκωσε τήν 
σινδόνα, ή οποία έκάλυπτε τούς δύο υιούς των.—“ Τέκνα μου ! 
τέκνα μου ! ,, άνέκραξεν ό Ραββίνος καίήρχισε νά κλαίη απαρηγό
ρητα. Η δέ γυνή του έστρεψε τδ πρόσωπόν της καί έκλαυσε πικρώς. 
’Ακολούθως έπίασε τήν χείρα τού συζύγου της καί λέγει πρδς αύτόν. 
—Ραββίνε, δέν μοί είπες πρδ ολίγου δτι πρέπει χωρίς δυσαρέσκειαν 
και μέ εύχαρίστησιν νά 

1 εμπιστευθή ό γείτονάς μας ; Μέ εύχαρίστησιν μέν ημείς δέν δυνά- 
1 μέθα’ καί εκείνος δστις μάς είχεν εμπιστευθή αύτδ τδ μέγα αγαθόν 
ί θά μάς συγχωρήση’ άλλά τουλάχιστον άς πράξωμεν τούτο χωρίς 
Q Ουσαρέσκειαν. Άς είπωμεν μέ μίαν φωνήν: Εύλογημένον τδ όνομα 
I τού Κυρίου, ευλογητός εκείνος ό όποιος δίδει καί λαμβάνει.-—Άς 
| ηνε εύλογημένον τδ όνομα τού Κυρίου, ειπεν ό Ραββίνος, εύλογητδς 
Β έκείνος ό όποιος δίδει και λαμΰάνει πάλιν. Εύλογητδς καί διότι μού

έδωκεν εσέ. Ω Κύριε πολυεύσπλαγχνε, χωρίς τδ δώρον τούτο τό 
όποιον ή μεγαλοδωρία σου μού έδωκε, χωρίς τήν άξιόλογον ταύτην 
σύζυγον, θά έβλεπα τδν εαυτόν μου μόνον έπί τής γής και ίσως θά 
ή?χόμην είς πειρασμόν νά άμφιβάλλω διά σέ. Αύτή μέ τήν μίαν 
χείρα της σφίγγει τήν ιδικήν μου καί μέ τήν άλλην άνοίγει τήν θύ
ραν, ή όποια οδηγεί τον άνθρωπον είς τήν βασιλείαν σου’ ώστε βλέ 
πω τοιουτοτρόπως καί σέ καί τούς υιούς μου. Ευλογημένη νά ήνε 
και ευλογητός σύ ό πατήρ μου, ό βασιλεύς μου, ό Κύριος τού παν
τός ! ’Αμήν.
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CO χείμών εί’κών τοΰ θανάτου.
Τής φύσεως ή παρακμή ή λυπηρά έγγίζει, 
Καί τδ θρηνώδες φσμα του τδ πετεινόν άρχίζει' 
‘Π φύσις χάνει βαθμηδόν τήν χλόεράν μορφήν της, 
Καί τήνώ/ράν ένδύεται και πένθιμον στολήν της. 
Τό δένδρον δέ μετά μικρόν ώς σκελετός τις μένει, 
Και τήν οίκτράν του γύμνωσιν παρατηρεί και στένει. 
Τά νέφη τδν ορίζοντα τδν εΰδιον σκοτίζουν, 
Καί άνεμοι απανταχού μαίνόμενοι συρίζουν. 
Τού ουρανού αγγέλλεται καταστροφή μεγάλη, 
‘Η κτίσις ή απέθαντος κλονίζεται καί πάλλει.
*Ότε βαρύγδουποι βρονταί τάς άκοάς μας πλήττουν 
Καί φρικαλέως βρέμοντες οί κεραυνοί ενσκήπτουν, 
Τώνούοανών απανταχού ανοίγονται αί βρύσεις, 
Ταοάττεται, ποντίζεται, αγωνία ή φύσις.
‘Ωσαύτως δτε ό θνητός εις παρακμήν έγγίζει, 

* ‘ Η τρομερά καταστροφή τού βίου του αρχίζει.
Αί εύδιαι ήμέραι του παρέρχονται μέ βίαν, 
Καί καταιγίδα θεωρεί πλησίον του άγρίαν. 
‘Ο βίαιος ούτος χειμών δέν καταπαύει πλέον. 
‘11 στυγερά μανία του μάς φθείρει τελευταίου. 
‘Ως άνθη μαραινόμεθα. Τίβαρυτάτη λύπη ! 
‘Η άνοιξις τού βίου μας διά παντός εκλείπει. 
Παύει λοιπόν ή πρόσκαιρος τού κόσμου βασιλεία. 
Τά πάντα διαδέχεται καταστροφή τελεία.
Άλλ’ ή ψυχή, ώς άνεμος ταχέως διαβαίνων, 
Έκφεύγουσα πορεύεται είς τόπον δλως ξένον.

Γυνή κατά γυναίκος.
Γερμανίς ερωτηθείσα τί προετίμα νά ήνε, άνήρ ή γυνή ; Γυνή, 

άπεκρίθη, Καί διατί ? Διότι, είπε, δέν θά ήμην καταδικασμένη νά 
λάβω σύζυγον μίαν γυναίκα.

ΧΡΙΣΤΟϊΓΕΝΝΑ. 
-

Τά Χριστούγεννα, όπως αύτή ή λέξις σημαίνει, είνε εορτή, τήν 
I οποίαν έορτάζομεν πρδς άνάμνησιν τής γεννήσεως τού Ιησού Χρι

στού. Τδ πρώτον ζήτημα επομένως, δπερ φυσικά έγείρεται είς τδν 
νουν τού ανθρώπου, είνε « Πότε έγεννήθη δ Ιησούς Χριστός ;» 

Ια Εινε γνωστόν τδ έτος, ό μην καί ή ημέρα τής γεννήσεως του;»
Περί τούτου μεγάλη υπάρχει διαφωνία δχι μόνον μεταξύ τών 

ιερών ιστορικών, άλλά καί αυτών τών πατέρων τής εκκλησίας· ούτω 
π. χ. κατά τδν Κλήμεντα τής ’Αλεξάνδρειάς τινές έώρταζον τήν 
2θην Μαιου. άλλοι δετήν 2θην ’Απριλίου .— Ό Έπιφάνειος βέ
βαιοί δτι ή γέννησις τού ’Ιησού συνέβη τήν 6ην ’Ιανουάριου, ό 
δέ ‘Ιερώνυμος τδ άρνείται, καί ούτω καθεξής.

'Ό,τι γνωρίζομεν μετά θετικότητος εινε, δτι ή εορτή αύτη ελαβε 
τήν αρχήν της τδ πρώτον έν τή εκκλησία τής Δύσεως κατά τδν 2ον 
μ. X. αιώνα, καί δτι αί έκκλησίαι τής ’Ανατολής ήνανΥιώθησαν 
πολύν χρόνον κατά τής εισαγωγής αυτής, ώς άποδεικνύεται άπδ 
τού χρόνου τής παραδοχής της είς τινας τών εκκλησιών τούτων*  
ουτω π. χ. εύρίσκομεν, δτι ή εορτή αύτη δέν εΐχεν είσαχθή είς 
τήν εκκλησίαν τής ’Αντιόχειας είμή μετά τδ έτος 376 μ.Χ. 'Άπαξ 
όμως εισαχθείσα καί έν τή Ανατολή, άπεφασίσθη άπδ κοινού με
ταξύ τών εκκλησιών τής Δύσεως καί ’Ανατολής νά τηρήται ώς τοι- 
αυτη η 25η Δεκεμβρίου, ήτις ούτω καθιερωθείσα διετηρήθη μέχρι 
τής σήμερον.

Τοσαύτα περί τού ιστορικού τής ημέρας ταύτης. Άς έλθωμεν 
ήδη και είς τδ πρακτικόν.

Η γέννησις τού Ιησού Χριστού καί ύπδ πολιτικήν ετι έποψιν θε
ωρούμενη εινε τδ σπουδαιότατου πάντων τών εν τω 
κόσμφ συμβάντων διότι είσήγαγεν είς αυτόν νέας ιδέας καί νέαν 
ταξιν πραγμάτων δλως διάφορον και κατά τά πλείστα εναντία 
τής έως τότε ύπαρχούσης;

Εις τδ ομμα δμως το ύ Χριστιανού τδ γεγονός τούτο είνε ετί

ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Α\ τε'ύχ. δ'.< 17~ 
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υψηλότερα; καί σπουδαιΟτέοας σημασίας*  διότι υπόσχεται την 
πραγματοποίησιν (καί όσημέραι έκπληροί τούτο) έργου, εις 8 έ- 
νέκυψαν έπι ματαίφ οί μέγιστοι νόες τής αρχαιότητας.

Ό απαθώς και άμερολήπτως σκεπτόμένος έπι τής ριζικής καί 
καθολικής άναστατώσεως, ^ν έφερε τδ συμβάν τούτο είς τά 
ήθη. τά έθιμα, τάς πολιτικά;, κοινωνικά; και θρησκευτικά; ι
δέα; του παλαιού κόσμου, δέν δύναται είμή νά έρωτήσφ ε
αυτόν, πώς ή γέννησις παιδιού πτωχού και άσημου, εν τινι ά- 
ποκέντρφ και πενιχρφ χωρίφ τής Ίουδαίας, έδύνατο νά γίνω τδ 
κέντρον, πρδς 8 νά συνέρχωνται άκτινηδδν απαντα τά συμβάντα 
τής αρχαίας και νεωτέρας ιστορίας. Ποια ή δύναμιςίή ένυπάρχουσα 
εις τδ έν τή φάτνιρ γεννηθέν έκείνο παιδίον, ήτις έπέφερε τοιαύτας 
τεράστιας μεταβολάς είς τε τδν πολιτικόν, κοινωνικόν καί θρησκευ
τικόν κόσμον ; Πώς ό υιός πτωχής τίνος παρθένου έδυνήθη άνευ 
χρημάτων, άνευ στρατών, άνευ παιδείας, δι’ ολίγων αμαθών καί 
αφανών άλιέων νά καταστρέψω τά κολοσσαία συστήματα τή; πο- 
λυθειας, ν’ άνατρέψω ριζηδόν τάς προαιώνιους έθνικάς και ατομικά; 
προλήψεις, ν’ αποστομώσω ή νά πείσ^ νους δεινότατους φιλοσό
φου; καί νά συγκεντρώσω έν έαυτώ τά πάντα ;

Τό πώ; τούτο άλλως πως δέν δύναται νά αίτιολογηθή καί έξη— 
γηθή » ειμή διά μόνης τής ύποθέσεως, δτι τδ πτωχόν και αφανές 
έκείνο παιδίον, ήτο θεός φανερωθείς έν σαρκί. Θε- 
ωρησοντον Ιησούν ώς άπλούν άνθρωπον, καί ουδέποτε θά δυνηθή; 
νά έξηγήσως τδ θαυμαστόν φαινόμενον τής έπιρροή; τών διδασκα
λιών αύτού έπί τε τήν καρδίαν και έν τφ χόσμφ. « Δέν δύναμαι— 
έλεγεν ό μέγας Ναπολέων, ευρισκόμενος έν τή ‘Αγίφ ‘Ελένω,— 
άλλως πω; νά έξήγήσω τήν θαυμασίαν δύναμιν τού Χριστού έπι 
τάς καρδίας τών οπαδών του, είμή διά τή; ύποθέσεως, δτι εινε 
θεός. ’Εγώ έστάθην ήγεμών κραταιός, και ένώπιόν μου έτρεμον 
πάντε; οί ηγεμόνες τής Εύρώπης, άλλ’ δμως ούτε διά τή; δυνά- 
μεώς μου,. ούτε διά τών δώρων μου ήδυνήθην ποτέ νά έξασκήσω 
τοσαύτην έπιρροήν είς τά; καρδίας τών ανθρώπων, δσην έξασκεί 
λανθανόντως ό Χριστός είς τούς πιστεύοντας είς αυτόν. Εινε αλη
θές, δτι υπήρξαν πολλοί μεταξύ τών φίλων μου, οΐτινες ήσαν ε- 

ί τοιυ,οι έν καιρφ κινδύνου νά θυσιάσωσι τήν ίωήν αυτών υπέρ έμού 
0 άλλ’ ή τυφλή αύτη καί στιγμιαία ορμή δέν δύναται ποσώς νά συγ- 

κριθή πρός τήν έλλογον, βαθείαν, διαρκή και άκαταμάχητον άφο- 
σίωσιν τών χριστιανών πρδς πρόσωπον, τδ οποίον ουδέποτε ειδον, 
ουδέποτε ηχούσαν, ουδέποτε συνανεστράφησαν.»

‘Η άνάμνησις λοιπόν τού τοσούτον σημαντικού γεγονότος, ώ- 
φειλε νά διεγείρω έν τή καρδία τών ανθρώπων τήν χαράν έκείνην 
τήν οποίαν άνήγγειλεν ό άγγελος εις τούς έν Βηθλεέμ άγραυλούν- 
τας ποιμένας (λουκ. β. 10),—χαράν διά τήν άπελευθέρωσίν των 
άπδ τής αμαρτίας και τού θανάτου, είς ά προ τής έλεύσεως τού 
Χριστού έπί τής γής έδούλευον και υπέχει ντο*  ώφειλε νά διεγείρω 
έν αύτοίς αισθήματα ευγνωμοσύνης και άγάπης διά τήν τοιαύτην 
συγκατάβασιν τού θεού και τήν τόσον ακριβά δι’ αυτής έξαγορα- 
σθεϊσαν ταύτην άπελευθέρωσίν*  ώφειλε νά διεγείρω «ίς πάσαν καρ
δίαν μίσος και άποστραφήν κατά πάσης αμαρτίας, και άγάπην 
ποδς τήν δικαιοσύνην καί αγιότητα. Κατά τήν ταπεινήν ταύτην 
ήμών γνώμην οί εορτάζοντες τήν εορτήν ταύτην θά εύαρεστήσωσι 
τδν Χριστόν χάλλιον, μετανοούντες άπδ τάς αμαρτίας των και ύπα- 
κούοντες είς τά παραγγέλματά του, ή τρώγοντες και πίνοντες και 
έκβακχευόμενοι, δπως τήν σήμερον γίνεται είς τά περισσότερα μέρη 

Ιτού χριστιανικού κόσμου. Οί θέλοντες νά δείξωσι τδ πρδς τδν Χρί
στον σέβα; και υποταγήν των, πανηγυρίζοντες τά γενέθλιά του θά 
έπραττον, νομίζομεν, τούτο καταλληλότερον και άποτελεσματικώ- 
τερον διά τής αγίας αυτών αναστροφής καί τής καθημερινής αυτών 
συμμορφώσεως πρδς τάς έντρλάς του, ή δι’ εξωτερικών έπιδείξεων 
καί ματαίων δαπανών, αί όποΐαι δύνανται μέν νά εύαρεστώσιν έπι- 
γείους βασιλείς καί ηγεμόνας, άλλ’ ούχΐ και τδν ουράνιον, δστις δέν 
άρέσκεται είς έλεον άλλ’ είς θυσίαν, —θυσίαν ούχι κριών και ταύ
ρων, άλλά τής καρδίας.

Φυσική ιστορία.

Έν άπδ τά πλέον ωφέλιμα και τά πλέον ευχάριστα μαθήματα, 
τά όποια σπουδάζει ό άνθρωπος, εινε και ή Φυσική ιστορία. Τδ μά-
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θημα τούτο ώ^ομασθη τοιουτοτρόπως, διότι μάς διδάσκει τήν φύσιν, 
δηλ. δλα δσα εύρίσκονται και επάνω και μέσα είς τήν γην.

Τά δλα ταύτα, άμα τις ρίψη εν βλέμμα είς αύτά, φαίνονται τόσα, 
ώστε άμέσως απελπίζεται δτι θά δυνηθή ποτέ νά τά μάθη. Έν τού
τοι; τά δλα ταύτα μοιράζονται είς δύο μεγάλας τάξεις*  ή μία ονομά
ζεται οργανικά σώματα, καί ή άλλη ανόργανα.

Οργανικά σώματα ονομάζονται δλα τά ζώα και δλα τά φυτά’ 
ανόργανα δέ δλα όσα δέν εινε ούτε ζώα ούτε φυτά.

Μεταξύ τών τοσούτων ζώων διακρίνεται εν, τό όποιον υπερέχει 
δλα τά άλλα καθ’ ολοκληρίαν*  τδ ζώον τοΰτο εινε ό άνθρωπος, 
ο οποίος δμως υπερέχει δχι διά τά φυσικά του πλεονεκτήματα, διότι 
ούτε τοϋ έλέφαντος τήν δύναμιν έχει ούτε τού λέοντος, άλλ’ ούτε 
την ευστροφίαν τής αιγάγρου (άγριόγιδας), ούτε τήν εύκαμψίαν τού 
οφεως. ούτε τούς αιθέρας διασχίζει ώς δ αετός , ούτε είς τά ύδατα 
(νερά) τών θαλασσών νά χωθή είμπορεϊ ώς δ ιχθύς (τδ δψάριον). 
Κατά τήν παιδικήν μάλιστα ηλικίαν του εινε τδ άθλιέστερον δλων 
τδ ασθενές καί γυμνόν σώμα του είνε εκτεθειμένο? είς δλας τάς προσ- 
βολάς. Ευθύς, άμα έγεννάτο, θά κατεστρέφετο, άν άλλοι δέν έφρόν- 
τιζον δι’ αυτόν’ άλλά καί άφού άποκτήση δλην τήν φυσικήν δύναμίν 
του, πάλιν θά κατεστρέφετο, διότι ή φύσις άφήκε τδ σώμα του δλως 
άοπλον.

Ό άνθρωπος υπερέχει τά άλλα ζώα κατά τδν ΝΟΓΝ, ·ό όποιος 
τδν καθιστά τόσον άνώτερον, ώστε νά μή δύναται πλέον νά συγκρι- 
θή πρδς ούδέν άλλο είδος. Είνε ό δεσπότης δλων, διότι ό Δημιουργός 
κατέστησεν αύτδν έπί τά έργα τών χειρών του*  
πάντα ύπέταςεν ύποκάτωτών ποδών αύτού, πρό- 
δατακαί βόας άπάσας, έτι δ έ κ α ί τ ά χτή ν η τουπε- 
δίου, τά πετεινά τού ούρανού και τούς ίχθύας τής 
θαλάσσης, τά διακορευόμενα τρίβους θαλασσών. 
Λοιπόν δ άνθρωπος εινε δ βασιλεύς τής γής*  ύ.τοβάλλει τήν φύσιν 
ολόκληρον είς τήν θέλησίν του. Δαμάζει τά ισχυρά ζώα και μετα
χειρίζεται αύτά είς τάς έργασίας του' καταδιώκει και καταστρέφει 
δσα τδν βλάπτουσι*  προστατεύει και πολλαπλασιάζει δσα τδν ωφε
λούσα μεταβάλλει έρημους εις εύανθεις πεδιάδας και είς αγρούς 

καρποφόρους’ ωφελείται άπδ τούς ανέμους*  περιφρονεΐ τήν μανίαν 
τών θαλασσών, τάς όποιας διά τού άτμού διατρέχει καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις, και καθίσταται κύριος τού πυρός, τδ όποιον μεταχειρί
ζεται ώς τδν πρώτιστον συνεργάτην είς τάς ούσιωδεστέρας του έργα
σίας. Ούδέν άνίίσταται είς τήν ίσχύν του, ούδέν σταματά τάς ορέξεις 
του. Έπί τέλους κατασκεύασα; μέ τδ ήλεκτρον σάλπιγγα (τδν τη
λέγραφον), άκούεται άπδ τής ανατολής είς τήν δύσιν καί άπδ τού 
βορρά είς τδν νότον έντδςόλιγίστων τής ώρας λεπτών.

‘Όλα ταύτα οφείλει δ άνθρωπος εις τά εύγενή προσόντα, τά 
όποια έλαβε παρά τού θεού*  είς τήν ΨΓΧΗΝ, ήτις καθιστά αύτδν 
δμοιον πρδς τδν Πλάστην του.

Ο άνθρωπος λοιπόν χρεωστεΐ εύγνωμοσύνην πρδς τδν Κτίστην 
τού σύμπαντος*  χρεωστεΐ νά διατηρή τήν ψυχήν του έν τή ήγεμο- 
νική ταύτη θέσει, έν τή οποία έθεσεν αύτήν ό πανυπέρτατος Παντο- 
κράτωρ. Τούτο έξαρτάται έκ τής θελήσεώς του, διότι εινε ελεύθερο; 
νά έκλέξη μεταξύ τού κακού καί τού άγαθοϋ. ’Ιδίως δέ κατά τήν νεα
νικήν ήλικίαν οφείλει νάκαταβάλλη πάσαν προσπάθειαν δπως φω
τίζω τδ πνεύμα του καί καθαρίζη τήν καρδίαν του, διότι ο πεφω
τισμένος νούς και ή καθαρά καρδία εινε τά μόνα, τά όποια καί έν
ταύθα εύδαίμονα καθιστώσι τδν άνθρωπον καί μετά θάνατον γλυκυ- 
τάτας ελπίδας τώ χορηγούσιν.

Ό άνθρωπος έχει, ώς καί δλα τά ζώα, πέντε αισθήσεις : τήν 
δρασιν, τήν άκοήν, τήνγεϋσιν, τήν δσφρησιν καί τήν άφήν. Ταύτα 
εινε τά πέντε όργανα, μέ τά όποια σπουδάζει τήν φύσινκαί τά όποια 
άν δέν είχε, δέν θά έγνώριζε τίποτε έξ δσων γνωρίζει. Τόσα δέ 
πολλά εινε δσα διά τών αισθήσεων αυτών μανθάνομεν, ώστε ό πε
ρίεργος σπουδαστής δύναται νά μεταβαίνη απδ τδ εν είς τδ άλλο 
καί πάλιν νά επανέρχεται εις τά πρώτα, χωρίς ποτέ νά χορτάση 
μηδέ νά παύση θαυμάζων τήν σοφίαν τού ϊψίστου, τού διατάξαν- 
τος αυτά τόσον θαυμασίως.

Έκείνο, τδ όποιον κατά πρώτον επισύρει τήν προσοχήν τού αν
θρώπου, εινε τά οίκίδια λεγόμενα ζώα. Ιίόσα: σκέψεις ποσάκις δέν 
εκάμαμεν, δταν εΐδαμεν τήν φιλοστοργίαν τής γαλή; (γάτας) πρδς 
τά μικρά της, τής δρνιθος πρδς τούς νεοσσούς (τά πουλάκια) της ·
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Ποσάκις δέν έθαυμάσαμεν τήν πίστιν καί άφοσίωσιν τού χυνδς 
(σκύλου); Ποσάκ'.ς δέν έγελάσαμεν άπδ καρδίας διά τούς πανούρ
γους τρόπους, κατά τούς οποίους οί ποντικοί κλέπτουσι*, Ποσάκις 
δέν έμείναμεν μέ τδ στόμα ανοικτόν παρατηρούντες τήν τέχνην τής 
αράχνης, τήν απληστίαν τού κώνωπος, τήν φιλοζωίαν τοϋ κορεού 
και τοσαύτα άλλα ;

Άπδ τούτων προβαίνει ό άνθρωπος ε’ς έςίτασιν πολλών τετρα
πόδων αγνώστων είς αυτόν, και αφού αρκούντως ννωρίση τά οσα 
είς τδν τόπον του εύρίσκονται, άρχίζε ι νά σκέπτεται καί περί τών 
δσα ζώσιν εις ξένα; και μεμακρυσμέ νας χώρας.

Μετά ταύτα έρχονται τά π τη ν ά, τδ ωραιότατου καί άθωότατον 
τής δημουργίας εργον. Ταύτα δέ παρακολουθεί ή τάςις τών e ρ- 
πετών και ή τάςις τών ιχθύων. Άλλά μήπως ή μετ’ αύτάς 
τάξις τών εντόμων εινε δλιγώτερον άςιοσπούδαστος; Π ι
στορία αυτών εινε τοσούτον εκτεταμένη, ώστε είμπορεί νά κου- 
ράση καί τδν μάλιστα περίεργον έρευνητήν. "Εκαστον φυτδν 
και έκαστον φύλλον δένδρου είνε ή κατοικία και ή τροφή ένδς ή 
πο)λών ειδών, τών οποίων τά πλείστα είνε άδύνατον νά διακρίνη 
γυμνός οφθαλμός.

Τήν ίστοραν τών εντόμων παρακολουθεί ή τών σκωλήκων, 
τών οποίων ή πληθύς, ή κογχυλιώδης συστροφή, ή ώραιότης και ό 
μηχανισμός είνε άδύνατον νά περιγραφώσιν.

Άπδ τών εμψύχων δντων δυνάμεθα νά στραφώμεν πρδς τά φυτά, 
τών οποίων επίσης ή ποικιλία είνε μεγίστη’ άπδ τούτων είς τά άνόρ- 
γανα, ήτοι τά ορυκτά, τά υγρά και τά αέρια, και άπδ τών άνοργά- 
νων είς τά ουράνια σώματα, τά όποια διατρέχουν τάς άπειρους εκ
τάσεις τού ούρανού, ΐνα έρευνήσωμεν τήν τακτικήν πορείαν τών 
πλανητών, τάς ελλείψεις τών κομητών και τάςπεριόδους τών απλα
νών αστέρων, οί όποιοι στολίζουν τδν ουράνιον θόλον. Πόσον ώραίον 
τδ μέγα τοΰτο βιβλίον τής φύσεως ! ‘Οπόσον σεβασμόν αισθάνεται 
πρδς τδν συγγραφέα του ό άναγινώσκων αυτό, και ποσάκις δέν άνα- 
φωνεί μετά του Προφητάνακτος τδ « ‘Ως έμεγαλύνθη τά έργα σου, 
Κύριε » ! θαύματα διαδέχονται θαύματα, τδ δέ πνεύμα άποπλανά- 
ται εως ου έπανέλθ^ πρδς τδ πρώτον τού παντός αίτιον και έπανα- 
παυθή έν τοίς κόλποις τού Παντοδυνάμου.
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Φυσική Θεογνωσία.
(Συνέχεια ίδε σελ. 248).

Β'. Περίπατος έπί τοϋ ορούς.

Ό άγαθδς έρημίτης έκράτησε τδν ’Ερρίκον πλησίον του δλην τήν 
άνοιξιν καί τδ καλοκαίριον, διά νά τδνδιδάξη άκόμη καλλίτερα, και 
νά τδν κάμη νά παραίτησή πολλάς κακάς συνήθειας, τάς οποίας είχε 
μάθει άπδ τήν συναναστροφήν των άχρείων έκείνων άνθρώπων.Ένό- 
μιζε δέ, δτι μέτάς απλός τροφάς, μέ τδν περίπατον, μέ τδν καθαρόν 
αέρα τής εξοχής καί μέ τήν σωματικήν γύμνασιν, τδ παιδίον, τδ ο
ποίον ήτο κατάχλωμον, έξ αιτίας δπου πολλά έτη έζησε μέσα είς 
τδ ύγρδν και σκοτεινόν έκείνο υπόγειον σπήλαιον, έδύνατο νά άνα- 
λάβη τήν υγείαν και τάςδυνάμειςτου,καί τοιουτοτρόπως νά χαρωσιν 
άκόμη περισσότερον οί γονείς του, δταν άξιωθωσι νά έναγκαλισθω- 
σιν αυτό. Καί τφ δντι ό Ερρίκος γρήγορα ανελαβε τήν ύγείαν του*  
καί κατεστάθη δυνατός καί ώραίος καθώς τδ ρόδον τής έξοχής τδ 
οποίον ανοίγει τήν άνοιξιν.

Τήν άρχήν τού φθινοπώρου ό γέρων Πολύκαρπος άπεφάσισε νά 
ταξειδεύση είς διαφόρους πόλεις, ίσως ήμπορέστι νά μάθη τίποτε διά 
τούς γονείς τού παιδιού*  διά τοΰτο παρεκάλεσε προτήτερα τδν πα
τέρα τού νέου ποιμένας,δστις είχε φέρει πρδς αύτδν τδν μικρδν Ερ
ρίκον, νά φυλάξη πλησίον του τδ παιδίον, εως δτου έπιστρέψ^ αύτδς. 
Πρδς τδν καλόν λοιπόν έχείνον γεωργόν, δστις έκατοίκει δύο ή τρεις 
ώρας μακράν, άπεφάσισε νά ύπάγη κατά πρώτον, έχων μαζή του 
καί τδν μικρδν Ερρίκον.

Μίαν ώραίαν πρωίαν, ένφ έπλησίαζε νά άνατείλ^ ό ήλιος, ό γέρων 
έξύπνισε τδ παιδίον, καί αφού έπήγαν είς τδ έςωκκλήσιον, δπου μέ 
πολλήν εύλάβειαν παρεκάλεσε τδν θεόν νά διαφυλάςτι τδ παι
δίον άπδ κάθε κακόν καί νά τδ όδηγήση είς τδ μέρος δπου εύρί
σκονται οί γονείς του, έπειτα έπέστρεψαν είς τήν καλύβην, προεγευ- 
μάτισαν καί αφού έλαβον μαζή των τάς άναγκαίας διά τδν δρόμον 
ζωοτροφίας άνεχώρησαν. ’Αφού δέ έπεριπάτησαν ανάμεσα άπδ βου
νά καί άνέβησαν βράχους, τούς οποίους μόνον οί καλοί κυνηγοί, δταν
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κυνηγούν τά ζορκάδια άναβαίνουν,έφθασαν είς έν άπόκρυμνον στένω- 
[χα, δπου έβοσκαν αίγες*  εκεί έκχθισαν είς τήν σκιάν ένας μεγάλου 
πλατάνου, πλησίον είς τήν ρίζαν τού οποίου άνέβρυε ρυάκιον καθα- 
ρώτατον, διά νά άναπαυθώσιν ολίγον και φάγωσι τδ γεύμα.

Εκεί έπλησίασεν είς αυτούς τδ μικρόν παιδίον τσύ γεωργού, διά 
νά άσπασθή τήν δεξιάν τού γέροντος ερημίτου’ δταν δ μικρός Ερρί
κος είδε τδ παιδίον, έφώναξε αέ χαράν « Νά ένας μικρός άνθρωπος, 
καθώς έμέ! Τί εύμορφον πράγμα! δέν ήξευρα εως τόρα, δτι 
ύπάρ/ουσι καί άλλοι μικροί άνθρωποι. *Ω  βέβαια, μικρέ, σύ 
θά έλθης μαζή μας, δέν θά έλθης ; » —Ό μικρός εκείνος έσήκω- 

σεν εις τούς ώμους του μέ προθυμίαν τδν σάκκον τού έρημίτου, καί 
έπροχωρούν καί οί τρεις όμού*  ό δέ Ερρίκος τόσον έβυθίσθη είς τάς 
ομιλίας, τάς οποίας έκαμνε μέ τδν νέον σύντροφόν του, ώστε δέν έ- 
πρόσεχεν είς τίποτε, άπδ δσα άπαντούσεν, ένφ έπεριπάτουν.

Περιπατούντες κατ’ αύτδν τδν τρόπον εφθασαν εις μίαν κοιλάδα 
καταπράσίνον, είς τήν οποίαν έβοσκε τδ ποίμνιον τού καλού εκείνου 
γεωργού, τδν όποιον ό έρημίτης έπήγαινε διά νά ένταμώση*  εκεί εί- 
δεν ό Ερρίκος δύο νεογέννητα άρνία, τά οποία ήρχισε νά χαϊ- 
δεύ·$ καί νά καταφιλή.

Ένφ ό Έρημίτης παρετήρει έδώ και έκεί, διά νά ίδή πού κά- 
θηταιδ ποιμήν, είδε μίαν κόρηνποιμενικήν, ή οποία έκάθητο ειςτήν 
ρίζαν ενός βράχου*  είς τήν μίαν χείρα έκράτει ράβδον, είς δέ τήν 
άλλην βιβλίον είςτδ όποιον άνεγίνωσκε, καθώςέφαίνετο,προσευχάς. 
Έπλησίασεν όγέρων πρδς αυτήν*  έφόρει δέ ή νέα λευκόν φόρεμα καί 
πράσινον κάλυμμα είς τήν κεφαλήν ό χαρακτήρ αύτής ήτο ήμερος, 
είς δέ τό πρόσωπόν της έφαίνετο κρυφή μελαγχολία. Μόλον δτι δέν 
είδε ποτέ προτήτερα τόν ερημίτην, άλλά άπδ δσα έτυχε ν’ άκούση 
περί αύτού έγνώρισε τόν σεβάσμιον γέροντα, τόν όποιον και έχαιρέ- 
τισε μέ πολύ σέβας.

‘Ο γέρων είπε πρδς αύτήν' «Νομίζω, καλή μου κόρη, δτι δέν 
είνε πολύς καιρός, δπου βόσκεις τό ποίμνιον τούτο*  διότι δ άνθρωπος, 
είς τόν όποιον άνήκει τό ποίμνιον, δέν μοί είπε τίποτε διά σέ, δταν 
πρδ ολίγων ήμερων συνέβη νά ομιλήσω μέ αύτόν. » ‘Η δέ νέα κόοη 
άπεκρίθη δτι είχε μέν άρκετά έτη όπου διατρίβει είς τά δρη εκείνα 

και εξακολουθεί νά βόσκη ποίμνια, άλλά είνε ολίγος καιοός δπου έμ- 
βήκεν είς τήν υπηρεσίαν τού καλού έκείνου άνθρώπου.— « Άπό πού 
λοιπόν έρχεσαι, ήρώτησεν ό γέρων, καίδιατί είσαι τόσον πικραμ- 
μένη;»—«ΆχΙ πάτερ μου, άπεκρίθη μέ πολλά δάκρυα ή κόρη*  έρ
χομαι άπδ μακράν*  μία μικρά παρακοή μέ κατέστησε τόσον δυστυ
χή I Είχα κυρίους άςιολόγους και καλούς*  διά τούτο ήμην και πολύ 
ευτυχής*  άλλά άπδ απροσεξίαν σφήκα άφύλακτοντδ μόνον τέκνον τδ 
όποιον είχον διά μίαν μόνην στιγμήν*  καί δμως είς εκείνην τήν στιγ 
μήν ήρπάγη άπδ ληστάς. Έγώ δέ ύστερον άπδ τοιαύτην δυστυχίαν 
τήν όποιαν έπροξένησα ειςτήν καλήν μου κυρίαν, έπειδή δέν έδυνά- 
μην νά μένω πλησίον της καί νά βλέπω τήν άπσρηγόρητον θλίψιν 
της, άνεχώρησα είς τδ δρος. Εδώ λοιπόν παρακαλώ ημέραν καί νύ

κτα τδν Θεόν νά θεραπεύση τήν μεγάλην ταύτην ουστυχίαν,ή οποία 
συνέβη άπδ τήν άμέλειάν μ<υ, καί νά μετσβαλη εις χαράν τήν ά- 
περίγραπτον λύπην τής τεθλιμμένης έκείνης φιλόστοργου μητρός. 
‘Ο θεός βέβαια θά λάβη συμπάθειαν είς τά δάκρυά μου,τά όποια μό
νος εκείνος βλέπει καί τά όποια μέ αφθονίαν χύνω άκαταπαύ- 

στως έδώ. »
Αφού ήκουσε τούς λόγους τούτους ό έρημίτης, είπε μέ φωνήν τρέ- 

μουσαν. «Νομίζω, κόρη μου, οτι ταύτην τήν στιγμήν ήκουσεν ό 
θεδς τήν δέησίν σου. Γνωρίζεις, είπε, τήν εικόνα ταύτην;» ήτο δέ 
ή είκών τής κομήσσης τήν οποίαν είχε μαζή του ό έρημη της,διά νά 
ήμπορέση μέ αύτδν τδν τρόπον νά γρωρίση εύκολώτερα τούς γονείς 
τού παιδιού' ή δέ νέα μέ τρόμον καί χαράν έφώναξεν. «*Ω  θιέ μου 1 
αυτή είνε ή εικών τής κομήσσης*  αυτή έκλάπη μαζή μέ τδ παιδίον*  
αλλάτδ παιδίον άρά γε πού είνε; »—Ό’ Ερρίκος δστις έςηκολούθει 
νά συνομιλή μέτδ μικρόν παιδίον τού ποιμένας, άφού ήκουσε την 
κραυγήν ταύτην ετρεςε πρδς τδν γέρο/τα καί τήν νεανίδα καίμέσυμ- 
πάθειαν έκύτταξεν αύτήν καί είπε*  «Διά τί κλαίεις ; Τί έχεις ; μή
πως πεινφς; έχομεν έκεί ψωμίον καί δύο μήλα*  λάβε καί φάγε.»

*0 δέ Πολύκαρπος είπεπρδςτήν νέαν. « Ιδού τούτο είνε το μικρόν 
παίύίον, τδ όποιον ήρπάγη μέ τήν εικόνα. » Εκείνη δέ αφού ήκουσε 
τούτο ολίγον έλειψε νά χάση τόν νούντης άπδ τήν χαράν*  έγονάτισεν 
ευθυς, καί άφού ύψωσε τά; χείρας πρδς τδν ούρανον άνεβόησε. » Σέ
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εύχαριστώ άγαθέ καί φιλάνθρωπε θ.έ ! διότι ηχούσες τάς θερμάς δεή
σεις μου, και είδες τά πικρά δάκρυα μου ! Ό! δέςαι τόρα χαί τάς ευ
χάριστά,σεις μου τάς όποιας ή γλώσσα μου δέν δύναται νά έκφράσ?|, 
βλέπει δμως ό οφθαλμός σου άπδ τδν όποιον τίποτε δέν υπάρχει 
μυστικόν.*  Ταύτα ειπεν ή Μαργαρίτα μέ ιρέμουσαν φωνήν, ή οποία 
δ’.εχόπτετο άπδ τά δάκρυα' έπειτα έλαβε τδ παιδίον είς τάς αγκάλας 
της καί είπε σ ό θεός νά σέ εύλογή ση, αγαπητέ μου ‘Ερρίκε, ό ο
ποίος σέ άπέ'ωκε πάλιν είς τούς γονείς σου I *Ω  1 είσαι τω οντι σύ, 
ή μήπως ονειρεύομαι ; Όχι! Ό/J σύ είσαι. Τόσον ομοιάζεις μέ 
τδν πατέρα σου, οσον ή μικρή περιστερά μέ τούς γονείς της· Πόσην 
χαράν Οχ χχρξ ή δυστυχής μήτηρ σου όταν σέ ξαναιδιρ ! » (άκολ.)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

(Συ/έχεια σελ. 244).

Είς τδ Βερολίνου ό Γεώργιος διέμείνεν ολίγας ώρας, τήν δέ 2 1 )3 
έφθασεν είς τάς Βρυξίλλα (καθέδραν τού Βέλγιο υ), δπου ο φιλέλ) ην 
βασιλεύς Λεοπόλδος υπεδέχθη αύτδν οίκε ότατα, τφ προσέφερε λαμ- 
πράν φιλοξενίαν καί τδν έφωδίασε μέ πολυτίμους συμβουλάς. Τήν 
23)5 άναχωρήσας άπδ τάς Βρυξέλλας, ήλθεν είς τδ Καλαΐσου (πό- 
λιν τής Γαλλίας πλησίον τού ομωνύμου πορθμού), δπου έπεβιβάσθη 
είς τδ ώραϊον ατμόπλοιου Samphire, καί μετά πλούν (ταξείδιον) 
μιας καί ήμισείας ώρας άπεδιβάσθη ε ίς τδ Δόβερ (πόλιν τής Αγ
γλίας), δπου ύπεδέχθησαν αύτδν ό πρέσβυς τής Δανίας, ο έν Λον- 
δίνφ γενικός πρόξενος τής Ελλάδος κ. Ίωνίδης, ό φρούραρχος Άγ
γλος Σούτων καί άλλοι άνώτεροι αξιωματικοί τού ναυαρχείου.

Άπδ τδ Δόβερ δι’ έκτάκτου άτμαμάξης έφθασε μετά δύο ώρας είς 
τήν πολυανθρωτ.οτάτην πρωτεύουσαν τής Αγγλίας τδ Αονδίνον, 
του όποιου οί κάτοικοι μετά πολ.λών ‘Ελλήνων καί ‘Ελληνίδων, 
συαωρ-υμενοι είς τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν, ένθουσιωδώς ύπεδέ
χθησαν αυτόν. Αμα εξεπήδησεν άπδ τήν αμαξαν μετά τής άκο- 
λουθίας του, έτεινε πρδς αύτδν τήν χείρα δ πρίγκιψ τής Ούαλλίας καί 
£π* αδελφή γαμβρός τού Γεωργίου, τδν εισήγαγεν είς τδ όχημά του
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καί τδν ώδήνησεν είς τδ ιδιαίτερόν του άνάκτορον. Έχει ό Γεώργιο; 
παρουσίασε πρδς τήν αδελφήν αύτού Αλεςάνόραν, τήν και σύζυγον 
τού ποίγκίπος. ττν άκολουθίαν του. Περί τήν ογδόην ώραν τής θύ
της ημέρας εν καιρφ τού δείπνου εμαθεν ό βσσιλιύς τών ‘Ελλήνων 
τήν χαρμόσυνου είδησιν τού ψηφίσματος τής Ίονίου βουλής υπέρ 
τής έ'ώσεως.

Τήν 28) I 0 ίφθασεν είς Αονδίνον ό πατήρ τού Γεωργίου μετά τής 
οικογένειας του, καί τήν αυτήν ημέραν ό βασιλεύς έδέχθη τούς ιερείς 
τών έν Λονδί>φ. Μσγγεστρα καί Λιβερπούλει ορθοδόξων έκκλησιών 
καί τήν επιτροπήν τών έν Λονδίνφ Ελλήνων, συνισταμένην άπδ 
τού; δύο κορυφαίους ομογενείς έμπορους κκ. Ράλλην καί Ροδοκανά- 
κην. Τήν 29) Η (Κυριακήν) ό Γεώργιος μετά τής ακολουθίας του 
μετέοη είς τήν ορθόδοξον εκκλησίαν, ή όποια ήτο λαμπρότατα έστο- 
λισμένη. Εί; τδν νάρθηκα ύπεδέχθησαν αυτόν οί επίτροποι τής εκ
κλησίας καί ό σεβάσμιος Αρχιμανδρίτης κρατών τό Ευαγγελίαν, 
ενώπιον τού όποιου ό βασιλεύς έκλινεν εύσεβάστως τήν κεφαλήν. Κα
τά ρητήν διαταγήν τού βασιλέως αφτ,ρεθη ο θρόνος καί άπηγορεύθη 
πάτα ζητωκραυγή έντδς τού ναού, ώς άσυμβ.βαστος πρδς τήν ιερό
τητα τού τόπου. Κατά τήν δοξολογίαν ζωηρότατη συγκίνησις διε- 
χύθη εις τδ πρόσωπόν τού Γεωργίου, καί μετά τδ τέλος πλείστοι 
ομογενείς τδν προέπεμψαν ζητωκραυγούντες.

Την 2)1 ί Οκτωβρίου ό βασιλεύς άπ «χαιρέτησε τήν μητέρα καί 
τάς άδελφάς του εις τδ ανάκτορου τού πρίγκιπας τής Ουαλίας. ‘U μή- 
τηρ του πριγκίπισα Αουιζα δέ> έδυνήθη νά κρύψ^ τήν συγκίνησίν 
της’ πλησιχσασα πρός τδν γραμματέα Τ.Φ.λήμονα, εϊπεν είς αύτδν 
μέ λυγμούς.« Σάς έμπιστέύομαιτό τέκνου μου» καί παρευθύς άπεσύρθη 
μέ πρόσωπόν ό/.οπόρφυρον και σπογγίσα σα τά άπδ τούς οφθαλμούς 
της ρέοντα δάκρυα. ’() πατήρ αυτού πρίγζιψ Χριστιανός καΐό πρίγ- 
κιψ τής Ούχλλίας τδν συνώδ-υσα > μέχοι τού σταθμού,εις τήν αίθου
σαν τού οποίου ό βασιλεύς άπεχσιρέτησε τούς συγγενείς του τοίς 
καί τετράκις κατα^ιλήσας αύτούς καί αντιφιληθεί;. Ίδιχιτέοως ό 
διάοοχος τού αγγλικού θρόνου τδν ένηγκαλίσθη άδελςρικώτατα, και 
έπ-οωκεν εί; ενα εκχσ’ον τής ακολουθίας τού Γεωργίου τήν φωτο
γραφίαν του μετά τής υπογραφής του ώς μικρόν ενθύμημα. Έν μέ-
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σφ τών άπαύστων αλαλαγμών των παρευρεθέντων ‘Ελλήνων ή άτ- 
μάμαξα άφησε τδ Αονδίνον. χαι έφθασεν εις τδ Δόβερ. ’Ενταύθα αμα 
ό βασιλεύς έξεπήδησεν άπδ τήν ατμάμαξαν, οί Σχώτοι στρατιώται 
τφ παρουσίασαν δπλα καί ή μουσική έπαιάνίσε (έπαιξεν) τδν ‘Ελ
ληνικόν ύμνον. Μετά τινα λεπτά ό Γεώργιος χατέβη είς τδ παρά
λιον, προπεμπόμενος άπδ πλήθος λαού, καί έπεβιβάσθη είς τδ άγ- 
γλικδν άταόπλοιον Samphire, τδ όποιον μετά μίαν καί ήμίσέΐαν 
ώραν ήραςεν εί: τδ Κάλαισον. ’Εντεύθεν ό βασιλεύς μετά τής άκο- 
λουθίας του εφθασεν είς τούς Παρισίους τήν δγδόην εσπερινήν ώραν. 
Επ’ ονόματι τού αυτοκρά*ορος  Ναπολέόντος ύπεοέχθησαν αύτίν ό 

γενικός υπασπιστής Δεφαιλύ και ό ίπποστασιάρχης Δαβιλλιέ' πα- 
ρεκτδς τούτων ήσαν είς τόν σταθμόν ό στρατηγός Καλλέργης, ό 
πρέσβυς τής Δανίας, ό γενικός πρόξενος της Ελλάδος κ. Βώ καί 
πλείστοι Ελληνες, ίδιώται καί αξιωματικοί, οΐτινες άμα ίδόντες 
τδν Γεώργιον ανέκραςαν ενθουσιωδ-στατα τδ «ζήτω.» ‘Ο Γεώργιος 
μετά πολλή; χάριτος έχαιρέτησε πάντας καί ιδίως τδν Καλλέργην.

Αί αύτοκρατορικαί άμαξαι ώοήγησαν τδν βασιλέα καί τήν ακο
λουθίαν του είς τά ανάκτορα (παλάτια) τοΰ Κεραμεικού, δπου ό αύ- 
τοκρά ωρ, παρακολουθούμενος απδ λαμπρόν έπιτελεϊον καί φέρων 
τδν μεγαλόσταυρον τού Σωτήρος, όπως έτροποποίησεν αύτδν ή εθνι
κή συ^έλευσίς. εδέχθη τδν Γεώργιον καταδαίνοντα τής άμάςης, καί 
τδν ώοήγησεν ένπς εις τά αύτοκρατορικά δώματα. Αμέσως ό Γεώρ
γιος παρουσίασε τή · ακολουθίαν του, ό δε αύτοκράτωρ μετά σύντο
μον συνομιλίαν στραφείς πρδς τούς ύπασπιστάς του, ειπεν « ας 
άπέλθωμεν, διότι ό βασιλεύς εινε χεκοπιακως (κουρασμένο.) έκ τής 
οδοιπορίας. » Άπεχαιρέτησε λοιπόν τδν βασιλέα καί άπεγώρησεν 
είς Σαινκλοΰ (Saint Cloud).

Τήν 3)15 ό βασιλεύς άντεπεσκέφθη τδν αύτοκράτορα, καί τδ 
εσπέρας μετά τής ακολουθίας του έδείπνησεν είς Σαινκλοΰ. ‘Γπέο 
τούς έςήκοντα παρεκάθηντο είς τήν αύτυκρατορικήν τράπεζαν, 
υπουργοί, στρατάρχαι, ναύαρχοι, ό στρατηγός Καλλέργης κλ. 
Και ό Ναπολέων καί ό Γεώργιος εφερον τδν μεγαλόσταυρον τού Σω- 
τΛρος*  ό αύτοκράτωρ έδείχθη πρδς πάντας ομιλητικότατος, έκ δια
λειμμάτων (άπδ καιρόν εις καιρόν) άποτείνων τδν λόγον μετά γλυκ

υ- 

τητος πρδς Σκαστόν άπδ τούς άκολούθους τού βασιλέως Γεωργίου. 
Γην 9)21 πρδς τιμήν τού Γεωργίου ίγινεν είς τήν πεδιάδα τού 
Longchamps λαμπροτάτη παράταξις τής αυτοχρατορικήςφρουράς. 
θί Γάλλοι στρατιώται, παρελάσαΐτες ένώπιον τού Γεωργίου, δστις 
ίστατο έφιππος δεςιόθεν τού Ναπολίοντος, άνεφώνησαν πολλάκις 
κατ’ έπανάληψιν αζήτω ό αύτοκράτωρ, ζήτω ό βασιλεύς τών ’Ελ
λήνων. » Μετά τήν παράταξιν ό Ναπολέων έπέδωκεν είς τδν Γεώο- 
γιον τδν μεγαλόσταυρον τής Λεγεώνας τής τιμής.

Τήν 1 0)22 περί ώραν οωδεκάτην ό βασιλεύς Γεώργιος μετέβη 
εις Σαινκλοΰ, ινα άποχ αιρετή στ4 τδν αύτοκράτορα. Ό Ναπολέων 
λίαν θελχθείς έκ τής γνωριμίας του νεαρού άνακτος, άποχαιρετών 
διεβεβαίωσεν αύτδν περί τής ατομικής του φιλίας καί άγάπης καί 
συμπάθειας τής Γαλλίας. Πλείστοι δσοι Ελληνες συνώδευσαν τήν 
Α. Μ. μέχρι τοΰ σταθμού τού σιδηροδρόμου, ό δέ υπασπιστής τοΰ 
αύτοκράτορος καί ό στρατηγός Καλλέργης μέχρι τής ΤουλώνΟς.— 
Τήν I 1)2 3 έφθασεν είς τήν Τουλώνα, δπου πανηγυρικώς ύπεδέ- 
χθησαν αύτδν αί άρχαί καί οί κάτοικοι, προεξάρχοντος τοΰ ναυάρχου 
Βουέ Βιλλωμέζ.—Τήν 12)24 ώραν 9 π. μ. ό βασιλεύς έπεβιβάσθη 
ιίς τδν Ελληνικόν άτμοδρόμωνα « Ελλάς » έν μέσφ ένθουσιω- 
Οεστάτων επευφημιών τοΰ πληρώματος, φέρων στολήν ναυάρχου 
"Ελληνος, καί άμέσως άνεπετάσθη έπί τού μεγάλου ιστού ή βασι
λική σημαία, τήν όποιαν τά φρούριαέχαιρέτησαν διά 1 01 κανουοβο- 
λίσαών. Έντδς τού άτμοδρΓμωνος προσεφέρθη λαμπρόν γεύμα είς 
τδν ναύαρχον Βουέ καί εί; άπαντας τούς διοικητάς τών έν Τουλώνι 
πολεμικών πλοίων. Εις τάς 2 μ. μ. ένώ οί στόλοι καί τά φρούρια 
έκανονοβόλουν, ή « Ελλάς » σηκώσασα τάς άγκύοας έςήλθε τοΰ 
λιμένος, έχουσα έμπροσθεν τήν ρώσσικήν Φρεγάταν, όπισθεν τή> 
« Ευνομίαν », δεξιά τδ γαλλικόν δίκροτον. « Άλγεσίραν» καί άρι- 
στεοά τήν αγγλικήν φρεγάταν «Ρεβεύντσαν»’σόμπας δέ ό είς Αίά- 
κειον σταθμεύων γαλλικός στόλος προέπεμφε τον βασιλέα μέχρι 
τής Μεσσήνης.

Τήν 1 5)27 ό βασιλεύς τών ‘Ελλήνων έφθασεν είς τήν Μεσσή
νην καί διέτριψε τέσσαρας ώρας έν τή πόλει. Αι στρατιωτικαί καί 
πολίτικα·, άρχαί ύπεδέχθη σαν αύτδν μετά παρατάςεως, περί δετήν 
2 ώραν μ. μ. ή Α. Μ. άνεχώρησε κατευθυνόμενος είς τον Πειραιά, 
είς τδν λιμένα τού οποίου είσήλθε τήν 1 0 ώραν π. μ. τής 1 8)30 
’Οκτωβρίου. άκο) θυθεί
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Θεχ'στοζλής.

Πότην άξίαν έχει άτομικώς έκαστος άνθρωπος καί πόσον άδικεΓ 
καί τήν πατρίδα καί τό έθνος του ολόκληρον, έάν παραμέληση τδν 
εαυτόν του, μάς τδ διίκ/ύει ή ιστορία τού ανδρός, τού οποίου τήν ει
κόνα άνωθι βλέπομεν. Ο Θεμιστοκλής εσωσεν δχι μόνον τάς Άθή" 
ναςκαιτήν Ελλάδα αλλά καί τήν Ευρώπην ολόκληρον άπδ τούς 
βαρβάρους Πέρσας, βι όποιο; ώς ακρίδες καταστρεπτικά». είχαν έπι- 
πέσει χατ αυτής τδ 480 π. X. ‘Ο Θεμιστοκλής διά τής φρονήσεώ; 
του έπεισε τούς ’Αθηναίους νά έγκαταλειψουν τάς ’Αθήνας είς τήν 
λύσσαν τού Ξέοξουκαί νά τοέξουν είς τά πλοία. Αύτδς διά της ύπο- 
μονής του έπήρε αέ τδ μέοος του τδν απερίσκεπτου καί φαντασμένου 
Ευρ^βιχδην. Αύτδς διά τής εύγε νους συμπεριφορά; του έκαμε τδν πο
λιτικόν του αντίπαλον Αριστεϊδην νά συμφιλιωθώ μετ’ αύτού, ϊνα 
άπδ κοινού συμπραξωσι πρδς άπελευθέρωσίν της πατρίδος. Αυτός διά 
τής ευφυΐας του ώθησε τδν Ξερξην είς τήν καταστροφήν του. Αύτδς 
τέλος έσωσε τήν ‘Ελλάδα.

‘Ο Θεμιστοκλής ουτος είχε πατέρα μέν τδν Νεοκλία, μητέοα 
δέ τήν Εύτέρπην, γονείς άσημους, έ; ώ/ έγεννήθη τω 5 I ί π. X.
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είς τι γωρίον τής’Αττικής, τδ όποιον ώνομάζετο Φρέαρρυς’άπέ- 
θανε δέ τφ 449 εξόριστος έκ τής άννώαονος πατρίδος του είς τινα 
πόλιν τής Μικρας ’Ασίας, ή όποια εύρίσκετο πλησίον τού Άϊδινίου 
καί ώνομάζετο Μαγνησία ή πρός Μχιάνδρφ.

Τήν βιογραφίαν τού μεγάλου τούτου άνδρδς ευρίσκει τις είς τά 
λεξικά καί τάς ελληνικά; ιστορίας.

Όνος καί Σκύλος
Μύθος κατά Λαφονταϊνον.

Άλλήλοις βοηθείτε : τούτο ό νόμος θελει 
τής φύσεως. κ’ είς δλους εξίσου παραγγέλλεί. 
Καί Ομως, ©ίλτατοί μου, ό αγαθό; μας Ονος 
τού νόμου παραβάτης καθίσταται άφρόνως. 
‘Ημέραν τι>ά ούτο; έχων ως συντροφιάν 

Το, σύνοικόν του σκύλου, 
Έβάδιζε μέ ζήλον 

καί αφροντις καθ δλα είς μακρυνήν πορείαν. 
Ό κύριός των, δστις πρδς τούτους άμιλλάται 
ς τδ/ δρόμον, έκ τού κόπου άποκαμών κοιμάται. 

Τότ’ ό κα/ ός μας ΟνΟς, χωρίς καιρόν νά χάση, 
Ε{; τόλειβάδι τρέχει τήν πεί-άν του νά παύση*  
Και δ / τόν ποθητόν του σκόλυμον (?) δέν τυχαίνει, 
Πλήν κα'ι τδ χορταράκι επίσης τδν ευφραίνει. 
Πυύ πάντοτε τράπεζας θαυρίσκο>μεν πλούσιας ; 
Πολύ ας μή ζητώμεν τροφάς καί εύπαθείας.

Άλλ ό πτωχός ό σκύ)ος 
Τής πείνας αποθνήσκων, ώς εύπιστος του φίλος, 
Τφ λέγει*  «Σύντροφέ μου αγαπητέ, νά ζήσης, 
Τής πείνας ν’ άποθάνω ποτέ σου μή θελήσης. 
Τά νώτα σου ολίγον χαμήλωσε νά φθάσω, 
Τδν άρτοκαλαθίσκον καί κάτι νά δαγκάσω. » 
Άλλ’ ό κερμέντιός μας άκρόασιν δέν δίδει, 

Ουδέ καν νά τδν ίδη.

(α). Γαδουράγκαθο.
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Σ-ρέφει*  φοβείται μήπως τήν ευκαιρίαν γάστ| 
καί βάσκων δεν χόρτασή.

Τέλος τφ άπεκρίθη «Σέ συμβουλεύω, φίλε, 
Αγαπητέ μου σκύλε,

Μικρόν νά πεΛμείντ,ς εω; νά έςυπνήσιρ 
Ό κύριός σου οστις νήστίν δέν θά σ άφήσρ. 
Άφεύκτως τήν συνήθη τροφήν σου θά σοΙ. δώστρ. » 
Έν τούτοις ενα; λύκος, καί ούτος πεινασμένος 
Τού δάσους έςορμήσας εισέργετ’ οργισμένος. 
‘Ο ονος παραχρήμα καλεί τρεμούσ^ γλώσση 
Τδν σκύλο ν είς τα γειαν βοήθειαν νά δράμπρ* — 
‘Ο σκύλος δέν σαλεύει*  τί έπρεπε νά κάμιρ 
Ένα τοιούτον φίλον ; Πολύ ευστοχώ; δμως 
Και απαθώς τφ λέγει—«Μακράν φόβος καί τρόμος. 
Σέ συμβουλεύω, φίλε, δως νά έζυπνήσιρ 
‘Ο κύριός σου, δστις πολύ δέν θά αργήστρ, 
Σύ φεύγε, τρέχε, σκόνη*  και άν σέ πλ<ησιάσ^ 
Ό λύκος έν τφ αμα θέλεις τού κατασπάσει 
Τούς κοπτερούς οδό/τας· φορείς πέταλα νέα*  
Άνάσκελ αυτόν ρίψε κτύπα μόνον γενναία. 
Ενώ δέ μέ τοιαύτην ό σκύλος ευγλωττίαν 

ώμίλει και μέ τόνον,
Παρέχει ό κύρ λύκος πνίγει οίκτρώς τδν δνον. 
Έδη νοείτε μόνοι τού μύθου τήν αξίαν.

Λύσίς τοΰ αινίγματος
*0 ν υξ (νύχι) νύξ.

Αίνιγμα 50ν
Απδ μητέρα πορφύραν γεννώμαι μαύρον βρέφος ’ 

Πτερά δέν έχω καί πετώ μέ τάς νεφέλας νέφος. 
Αί κόραι, δσαι μ’ απαντούν, δέν κλαίουν καί δακρύουν 
Πρδς τούς ανέμους φέρομαι κ’ οί άνεμοι μέ λύουν.

*


