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ΑΓΓΕΛΙΑ.

^^ΕΡΑΙΩΘΕΝΤΟΣ καί του Δ . τεύχους του Μέντορος, 

άναγγέλλομεν εις τού; φίλους άναγνώστας οτι προς περισσοτέραν 
αύτών αύχαρίστησιν τδ φύλλου θά έκδίδεται του λοιπού κατά δεκα
πενθημερίαν. Θά ήνε δέ διπλάσιαν εκείνου, τδ όποιον έξεδίδετο μέ
χρι σήμερον^ θά τιμάται δύο γρ. και θά έμπεριέχη μίαν ώραίαυ ει
κόνα, τυπωμένην κομψώς έπι χάρτου ιδιαιτέρου.

Περιεχόμενα τού Δ'. τεύχους είσι 1 περί έθιμοταςίας έν ώρα 
τραπέζης (σελ. 21 1 , 225) — 2 τά μηνύματα τού θανάτου—[3 
φυσική Θεογνωσία (σελ. 21 8, 229, 244, 263)— 4 ή μικρά 
μάρτυς — 5 ώραϊον μάθημα έκ τής φωτογραφίας — 6 αρχή τής 
προφορικής γλώσσης — 7 τά αποτελέσματα τής αμαρτίας — 8 
επτά σπάνια φαινόμενα — 9 ή προσευχή — 10 τά έκ τού συνε
ταιρισμού καλά—11 Γεώργιος Α . Βασιλεύς τών ‘Ελλήνων (μετ’ 
>.μονογραφιών του βασιλέως καί τής βασιλίσσης, σελ. 236, 266) 
— 1 2 οί δύο θρόνοι τοϋ Θεού — 1 3 βαρόμετρου (μετ’ εικονογρα
φίας) — 1 4 εσπερινά και κυριακά σχολεία — 1 5 ή σύζυγος τού 
Ραβίνου Μαιρ—1 6 ό χειμών είκών τοϋ θανάτου (ποίημα) — 17 
γυνή κατά γυναικός — 1 8 Χριστούγεννα — 19 φυσική ιστορία— 
20 Θεμιστοκλής (με 
ημα) — 22 λύσις τού 4ου αινίγματος, 5ον αίνιγμα.

Ό προμήθεύων δέκα συνδρομητάς λαμβάνει τδ φύλλου (δωρεάν, 
ό δέ προμήθεύων πέντε λαμβάνει αυτό, πληρόνων τήν ήμίσειαν 
συνδρομήν.

’ Η συνδρομή πληρόνεται ευθύς μετά τήν παραλαβήν τοϋ φύλ
λου. ‘Ο προ πληρόνων έτος ολόκληρον πληρόνει μόνον 45 αντί 
τών 52 γροσίων, ό δέ προπληρόνων εξαμηνίαν πληρόνει μόνον 24. 
Αί προπληρωμα'ι γίνονται διδομένων τακτικών αποδείξεων.

Σμύρνή τή 1 Ιανουάριου 1870.

ιχονογραφίας) — 21 όνος καί σκύλος (ποί-

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ.

καί πάλιν, φίλοι άναγνώσται, τδ μετά τοσαύτης 
έπιθυμίας αναμενόμενον χαρμόσυνου νέου έτος, τδ όποιον φέ
ρει είς ήμάς τάς ευλογίας τού Ουρανού και ευαγγελίζεται μέλ
λον ευτυχέστερου και γλυκύτερου τού παρελθόντος! Ιδετε, πό-

ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Α’. τεύχ. ε*. 18.
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σας ελπίδας, πόσους πόθους φέρει μεθ εαυτού I άλλος μέν έλπίζει 
κατά τό έτος τούτο να. αποκτήση περιουσίαν λαχπράν καί νά 
σωρεύση πλούτη άπειρα, άλλος δέ ν’ άπολαύσ^ βαθμούς υψηλούς 
και δοςης μεγαλείον, άλλος Οε................. Τέλος πάντες έλπιζουεν
χαίπάντες προσδοκώμεν, πολλά καί καλά περί ήχών προμαν- 
τευοντες έκαστος' ουΟεΙς φοβείται, ούδείς υποπτεύεται πεοί τού 
εαυτού του*  οιά τούτο πάγκοινος χαρά και γενική άγαλλίασις. 
Αλλ α/ πρός στιγμήν συλλογισθώμεν, οτι άυ ής ή·χέοας είδομεν 

το φώς τού ή/.ίου πολλάς πρώτας ή χέρας τού έτους έωρτάσαμεν μέ 
την αυτήν φαι ρότητχ χαί χαράν, πάντοτε έλπίζοντες χαί πάντοτε 
ποθούντες. $/ πρός στιγμήν συλλογισθώαε >, οτι τά έτη εκείνα πα- 
ρήλθον Οιά παντός χωρίς έλπίδχ έπιστροφης, καί δτι τόσοι κρίκοι 
ελειψχν άπό τήν χ/.υτον τής ζωής ήχων, χν πρός στιγμήν, λέγω, 
συλλογισθώμεν, δτι. δσον περνώσι τά έτη, τόσο/ καίεται ή λααπάς 
τής ζωήζ ημών καί τέλος σβυνεί, ώ! τότε ή άκρα ήμώ' χαρά με
τριάζεται, εκλείπει, καί δρ.μύ αίσθημα θλίψ-ως διαδέχεται ταύτην, 
όιοτι κατανοούμε/, δτι τά μέν έτη, τέκνα τής Αίωνιότητος δντα, 
απέρχονται πρός τήν μητέρα αύτών, ημείς δέ παρερχόμεθα αληθώς 
καί καταρρέομεν, όλονέν πλησιάζοντες πρός τό χείλος τού ζοφερού 
και παγωμένου τάφου I Καί ιδού ή χαρά ημών, οίλοί, αίφ/ης σκ'.α- 
ζομένη από νέφος μελαγχολίας*  και διατί ; — διότι βασίζεται είς 
τάς τέρψεις καί απολαύσεις τού πρόσκαιρου τούτου βίου*  χαίρομεν, 
διότι έλπίζ'μεν, δτι μετά τήν άναολήν τού νέου έτους θά συνανα- 
τείλη καί το άστρον τής έπιγείου ευδαιμονίας ήιχών. Ταλαίπωοο; άν
θρωποι ! δέν συλλογιζόμεθα δτι πατρίς ημών δέν εινε ή γή. άλλ’ ό 
ουρανός’ βιος ημών όχι ό γήινος, άλλ’ ό ουράνιος’ δέν συλλονιζό- 
μεθα τέλος δτι καί ημείς, ώς τά έτη, είμεθα τέκνα τής Αίωνιότητος, 
όλονέν καί ακουσ'ως πρός τούς κόλπους αυτής προσερχόμενοι !

Αιωνιότης· ’Οποία μυστηριώδης, γλυκεία καί μαγευτική λέςις ! 
τίς ημών άγνοεί, φίλοι, δτι μίαν ήμέραν ταχύτερου ή βραδύτερου θά 
μεταβή προ; αυτήν; ίςχαίρωμεν λοιπόν μάλλον καί ας άγαλλώμε- 
θα κατά τήν πρώτην τού έτους, συλλογιζόμενοι δτί κατά εν βήμα 
έπλησιάσαμεν είς τήν μυστηριώδη ταύτην Αιωνιότητα, ήτις υπόσχε
ται νά μάς άπαλλάςη άπό τά γήινα δεσμάτού σώματος καί νά άνυ- 
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ψώσητήν άθάνατον ήμών ψυχήν πρός τήν εύδαίμονα καί μακαρίαν 
αυτής πατρίδα. Τοιαύτη χαρά, φίλο., άννψόνουσα τό πνεύμα ημών 
πρός τον δημιουργόν Θεόν καί ούσα ανέφελος καί καθαρά πάσης 
θλίύεως, αρμόζει εις τά γνήσια τέκνα τού ουρανίου Πατρός’ τοιαύτη 
χαρά αρμόζει είς τον κατ’ εικόνα Θεού πλασθέντα άνθρωπον, είς τον 
άληθή μαθητήν τού Χριστού καί οπαδόν τού ευαγγελίου;

*Ας π ε ρ ι τ έ μ ω μ ε ν λοιπόν τήν καρδίαν ήρών άπό τάς κακάς 
αυτής επιθυμίας, άπότούς κακοβούλους σκοπούς, από τους αισχρούς 
πόθους, άπό τήν αχόρταγου φιλαργυρίαν, άπό τήν εμπαθή φιλοδο
ξίαν, άπό τήν ματαίαν μέριμναν και πολυπράγμοσύνην, άπό τάς 
άνοήτους καί κούφας έλπίδας, άπό τήν βαλαντιοφθόροντέλος πο
λυτέλεια/, καί ά, κοσμήσωμεν αυτή/ μέ τάς εύαγγελικας αρετάς, 
μέ τάς άρετάς έκείνας, αΐτινες καί έν τω κόσμω τουτω θά χα- 
ταστήσωσι τό όνομα ήμών άθάνατον, καί πέραν τού τάφου συνο- 
δεύουσαι ήχάς θά κατασταθώσι τό πρώτιστον οργανον τής ημετερας 
μακαριότητας, παρουσιάζουσχι ημάς ευπροσώπους έ ώπιον του 
μέ λλ ο ν τ ος μί αν ή μ έρ α ν κ ρί ναι ζ ώ ν τ ας και νεκρούς.

’Ιδού, οίλοι, πού έγκειται τό αληθές συμφέρον τού ανθρώπου, 10ου 
όποιον τό μέγιστο / καθήκον ήμών*  τότε όέ μονού ά; χαιρωμεν, όταν 
άκοιβώς έκπληρώμεν αυτό, διότι μόνη ή τοιαύτη χαρα θά ηνε πλή
ρης καί διαρκής, α τήν τοιαύτην χαράν ήμών ονοείς αίρει αφ ήμων 
(Ίωάν, ι;*22).

Τά δύο ημερολόγια (καλενδάρ:α).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Έπεθύμουν. Γεώργιε, νά ήςευρα διατί οί δυ

τικοί καί οί προτεστάνται δέν έχουν μα^ή μας τήν πρωτοχρονιά, 

Ινώ καί αυτοί εινε χριστιανοί ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διότι, φίλε Δημήτριε, άλλο ημερολόγιου ακολου

θούν εκείνοι και άλλο ημείς. ’Εκείνοι ακολούθου/τό Γρηγοριανόν 
λεγόμενον, ένώ ημείς άκολουθυύμεν το Ιουλιανον. Οι άνθρωποι 
προ Χριστού δέν ήξευραν νά μετρούν σωστά τον χρονον, ο οποίος 
καθώς γνωρίζεις έχει 36 3 ημέρας καί κάθε τέσσαρα έτη 366. Ε
κείνοι τον έυετοούσαν 354 ήυέοας μόνον, ώστε καταλαμβάνεις δτι 
πριν τελείωση όπαλαιός, αυτοί ήρχιζαν τον νέον. Τούτο πολλά;

—Π,·-
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φοράς τούς έκαμνε καί έχαναν τά πασχάλία των. 48 έτη πριν γεν- 
νηθγί ό Χρ;στός, πρώτην φοράν ένας έπίσημος άνθρωπος άπδ τήν 
Ρώμην, Ιούλιος Καϊσαρ, προσεκάλεσεν άπδ τήν’Αλεξάνδρειαν είς 
την πατρίδα του ενα άξιόλογον αστρονόμον, ό όποιος ώνομάζετο 
Σωσιγένης, καί τδν έπεφόρτισε νά τούς όδηγήση πώς πρέπει νά 
μετρούν τδν χρόνον, διά νά τδν μετρούν καλά. Αύτδς λοιπον τού; 
είπεν δτι πρέπεινά τδν διαιρέσουν είς 1 2 μήνας καί δττούς 7, δηλ. 
’Ιανουάριον, Μάρτιον, Μάϊον, ’Ιούλιον, Αύγουστον, Οκτώβοιον καί 
Δεκέμβριον νά λογαριάζουν άπδ 31 ημέρας, τούς άλλους τέσσα- 
ρας, δηλ.’Απρίλιον, Ιούνιον, Σεπτέμβριον καί Νοέμβριον άπδ 30 
—καί τδν Φεβρουάριον 28, είς κάθε δέ τέσσαρα έτη 29’ ούτως ήρ- 
χισαν απδτότε νά λογαριάζουν τδν χρόνον δπως και ήμείς μέχρι 
σήμερον τδν λογαριάζομεν. Ό τρόπος ούτος ώνομάσθη Ίουλιανδν 
ημερολόγιου, διότι αίτιος τής διορθώσεως ταύτης ύπήρξεν, ώς είπα- 
μεν, ό Ιούλιος Καίσαο.

tr *

Εως τά 1 582 μετά Χριστόν καί ημείς καί οί Δυτικοί καί οί 
Προτεστάνται ειχαμεν εν ημερολόγιου, τδ Ίουλιανόν. ’Αλλά κατά 
τδ έτος εκείνο ό Πάπας τής Ρώμης Γρηγόριος 1Γ . παρετήρησεν 
δτι καί πάλιν ύπήρχεν είς τδ ήμερολόγιον λάθος, διότι ένω είς τάς 
21 τού Μαρτίου έπρεπε νά γίνεται ίσημε.οία, αυτή ένίνετο είς τάς 
11. Τούτο εσημαινεν, δτι έμεναν οπίσω 10 ήμέοας, διότι ένφ 
πραγματικός ή ισημερία εγίνετο κατά τήν 2L·7 τού Μαρτίου αυτοί 
έλογαρίαζαν άκόμη 11 τού μηνός. Τούτο δέ είχε προέλθει, διότι 
κατά τδ διάστημα τών 1630 ετών, τά οποία είχαν περάσει άπδ 
τδν καιρόν τού Ιουλίου Καίσαρος μέχρι τού 1582 μ. X., έλογα- 
ριάσθησαν κατά λάθος 1 0 ήμέραι περισσότερα»..

Διά νά διόρθωση τδ λάθος τούτο ό Πάπας Γοηγόοιος, διέταξε νά 
εκπέσουν άπδ τδν Οκτώβριον τού 1382 έτους 10 ημέρας, καί ούτω 
μετά τήν 4 αύτού τού μηνές έλογάρίασαν 15 αντί 5, ώστε τδ 
1583 ή ισημερία συνέβη καί πάλιν τήν 21 Μαρτίου. Άλλά διά 
νά μή έπαναληφθη τδ λάθος, άπεφασίσθη άπδ τότε τδ 1700, 
τδ Ί 8 0 0 καί τδ 1 900, ένω είνε τής σειράς νά λογαριασθούν 
άπδ 366 ημέρας, νά λογαριασθούν μόνον άπδ 36 5. Τδ ήμε
ρολόγιον τούτο, επειδή έδιορθώθη άπδ τδν Γρηγόριον, ώνομάσθη 

Γρηγοριανδν καί τδ παρεδέχθησαν δλοι οί Δυτικοί καί ολοι οί Προ
τεστάνται’ μόνον ημείς καί οί Ρώσσοι, δηλ. ci τής ανατολικής εκ
κλησίας δέν τδ έδέχθημεν, άλλά έξηκολουθήσαμεν καί έξακολουθού- 
μεν μέχρι σήμερον άκόμη τδ λανθασμένον έκείνο Ιουλίανόν. Δια 
τούτο λοιπδν άπδ τδν Οκτώβριον τού 1 582 συνέβη μεταξύ ημών 
καίτών Ευρωπαίων μία διαφορά άπδ 10 ημέρας. Εις τά 1700 η δια
φορά έγινεν 1 1 ημέρας, διότι ημείς τδ έλογαριάσαμεν έκείνο 366, 
ενώ εκείνοι τδ έλογάρίασαν μόνον 365. Εις οε το 1 800 ηυξησεν 
ή διαφορά είς 1 2 ημέρας, διότι επίσης τδ έλογαριάσαμεν 366 ενφ 
έκείνοι τδ έλογαρίασαν καί αύτδ 36 5.

’Ιδού λοιπδν, φίλε Δημήτριε, ποια ή αιτία, διά τήν οποίαν έχο- 
μεν ημείς σήμερον τήν πρωτοχρονιά, ένφ οι Ευρωπαίοι τήν είχαν 
πρδ 12 ήμερων’ αύτοί σήμερον έχουν 1 3 τού Ιανουάριου.

Δ. Κατά τά λεγόμενά σου λοιπδν ήμείς δέν πηγαίνομεν καλά.
Γ. Βέβαια καί δέν πηγαίνομεν*  άλλά βλέπετε, επειδή τδ εκαμε 

Πάπας, οί ίδικοί μας δέν ήθέλησαν νά τδ παραδεχθούν, διότι τδ έθε- 
ώρησαν ώς θρησκευτικόν’ ένόμ.ισαν είς τήν άρχήν δτι τδ έκαμεν επί
τηδες, διά νά αύξήση τάς μεταξύ τών ’Ανατολικών καί τών Δυτικών 
διαφοράς. "Ύστερον τδ έκατάλαβαν, άλλά πλέον ή φιλοτιμία δέν 
τούς άφήκε μέχρι σήμερον νά τδ ομολογήσουν. Είς τήν Ελλάδα 
έγινε λόγος πολύς περί τούτου είς τήν Βουλήν, άλλά τδ πράγμα δέν 
ύπήγεν εμπρός, διότι πρέπει τδ διορθωμένου ήμερολόγιον νά πα
ραδεχθούν έκ συμφώνου δλοι οί ορθόδοξοι, διά νά μή συμβή τδ άτο- 
πον νά έχουν άλλοι σήμερον Χριστούγεννα π. χ. καί άλλοι πρδ 1 2 
ήμερών. Πρέπει νά εύρεθή έπί τού οικουμενικού θρόνου ένας μεγαλε- 
πήβολος Πατριάρχης, ό οποίος νά κατορθώση νά πείση πεοί τούτου 
τήν^Σύνοδον τής Ρωσσίας, ή τδ εναντίον μία μεγαλεπήβολος Σύνο
δος τής Ρωσσίας, ή οποία νά πείση τδν οικουμενικόν Πατριάρχην 
καί τότε έκ συμφώνου θά γίνη τδ καλδν τούτο, νά έορτάζωμεν καί 
ήμείς δταν πρέπη τάς έορτάς μας, άφ’ ετέρου δέ νά λείψουν καί αύ
τά τά άλλα-νόβα καί άλλα-βέκ}α, τά όποια εινε μία ζάλη δλως 
διόλου άνωωελής.

Δ. Εύχής εργον θά ήτο, σέ βεβαιώ. Πολύμέ αρέσει ή συμφω
νία’ καί μάλιστα διατί οί έναντίοι μας νά πηγαίνουν ορθότερα παρά
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ημείς ; ‘ Η Εκκλησία μας καθ’ έκαστη ν δέεται υπέρ τής τών 
πάντων ενω σεως. Λοιπόν άς κάμωμεν ημείς τό πρώτο*  βήμα 
καί άς έξαλείψωμεν αυτήν τήν διαφοράν, ή οποία ένφ δέν έχει νά 
κα μη τίποτε μέ τήν θρησκείαν, διαιρεί έν τοσούτφ τόσον έλεεινώς 

τούς χριστιανούς.
Το έτος, το όποιον έχει 366 ημέρας, γνωρίζω δτι ονομάζεται 

βίσεκτον’ άλλά πώς είμπορεί τις νά ήξεύοη πότε τδ έτος εινε βΐ- 

σεκτον-;Γ. Διαιρεί τδ*  αριθμόν, ό όποιος δεικνύει τδ έτος, μέ τδν 4 καί, 
έάν δέν μείνη κατάλοιπον. τδ έτος έκείνο εινε βίσεκτον. Τδ έοε- 
τεινον έτος π. χ. είνε 1870*  έάν διαιρέσωμεν τον αριθμόν αύτδν 
μέ τόν 4, μένει κατάλοιπον 2. ώστε το έτος αύτδ δέν είνε βίσεκτον*  
θά ήνε δμως τδ 1872 δι έκ*ί/θυς,  οί όποιοι θά ζήσουν και οί όποιοι 

θά γεννηθούν εω; τότε.
ςΟ μην ’Ιανουάριος.

‘Η λέξις ’Ιανουάριος, καθώς καί δλων τών άλλων μηνών τά Ονό
ματα. δέν είνε λέξις τής νλώσση: μας, διότι ημείς έπήραμεν τδ η- 
μερολόγιον (καλενδάριον) άπδ τούς Ρωμαίους, δηλ. άπδ τούς πα
λαιούς Ιταλούς, οί όποιοι ώνοαάζοντο καί Λατίνοι. ‘Ο ’Ιούλιος Και- 
σαρ, ώς είδαμεν άνωτέρω, είχε διαιρέσει τδ έτος εις 12 μήνας, 
τούς όποίουςβ-βαίως εΐχεν ονομάσει καί μέ λέξεις τή: γλώσσης του.

Τδν μήνα τούτον ώ'όμασεν Ιανουάριον, οιά νά τίμηση τον αρ
χαίο τατον βασιλέα τής Ρώυης Ιανόν, ό όποιος λέγουν οτι έζησε 
πρδ 3 χιλιάδων ετών, καθ’ Jv καιρόν έζη έπί τής γής καί ο Μέντωρ. 
Είς τιμήν αύτού μάύιστα εί/αν καί ναόν οί Ρωμαίοι πολύ ώραΐον, 
τού οποίου όμως αί θύραι ήσαν κλεισμένα*,  πάντοτε έν καιρφ ειρηνης, 
ήνοίγοντο δέ μόνον, δταν έκηρύττετο πόλεμος, καί εμεναν ανοικταΐ 
μέχρις ου έπανήρχετο πάλιν ή είρή*η*  τούτο δ εσήμαινεν οτι ο 
προστάτης ούτος τής πατρίους έξήρχετο καί αυτός κατά τών εχ

θρών της.Τδν ήοωα τούτον παρίστανον μέ δύο πρόσωπα, διά νά δείςωσιν 
δτι έγνώριζε Χ&Λ τά παρελθόντα ώς πεπαιδευμένος, καί τά μέλλοντα 
ώς σοφός. Έπίρτευον δτι αύτδς κατά πρώτον έδίδαξε τούς άνθρώ- 

πους νά κατασκευάζουν θύρσς εις τάς οικίας.

‘Η συνήθεια τού νά δίδωνται μικρά δώρα τήν πρώτην ήμέραν 
τού έτους είνε άρχαιοτάτη καί άναβαίνει μέχρι τού 7 00 π. X. 
Τότε, ώς καί σήμερον ακόμη, ηυχοντο άμοιβ:.(ως οί άνθρωποι ευ
τυχίαν διά τδ νέο * έτος*  ..ροσέφερον δέ ώς δώρα σΓκα, φοίνικας 
(χουρμάδας) καί μέλι, τά όποια έσήμαιναν ζωήν γλυκείαν καί 
εύάρεστον. Σήμερον αντί τού μέλιτος, τών σύκων και τών φοινίκων 
δίδονται εις τά παιοία παιγνίδια καί διάφορα γλυκίσματα.

Οί χριστιανοί εορτάζομεν κατά τήν πρώτην ’Ιανουάριου τήν 
περιτομήν τού Σωτήρος, δστις μή έλθών είς τδν κόσμον διά νά κατα- 
λύση τδν νόμον χαΐ τούς προφήτας, ήθέλησεν έντελέστατα νά ύπο- 
ταχθή είς αυτούς. Τότε έλαβε κατά τήν παραγγελίαν τού αγγέλου 
τδ δνομα Ιησούς, τδ όποιον σημαίνει Σωτήρ. Έορτάζομεν δ’ έ- 
πίσης καί τήν μνήμην τού ένδς τών τριών φωστήρων τής’Εκκλη
σίας, Βασιλείου τού Μεγάλου, τού οποίου τήν βιογραφίαν κάτωθι 
παραθέτομεν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ*

‘Ο άγιος ούτος πατήρ, δστις δικαίως έπωνομάσθη φωστήρ τής 
’Εκκλησίας, έγεννήθη περί τά τέλη τού έτους 329 είς τήν Και- 
σάρειαν, πόλιν τής Καππαδοκίας. Οί γονείς του ήσαν ονομαστοί καί 
διά τήν επισημότητα μέν τής οικογένειας των, αλλά κυρίως διά τήν 
εύσέβειάν των. Ό πατήρ είχε τδ αύτδ δνομα*  έλέγετο Βασίλειος*  
ή δέ μήτηρ ώνομάζετο Έμμέλεια. Ό άγιος Βασίλειος είχε καί 
αδελφήν μεγαλειτέραν του 10 έτη, ή όποια ώνομάζετο Μακρίνα, 
καί αδελφούς, οΐτινες ήσαν μικρότεροι του και έκ τών οποίων ση- 
μειούμεν ένταύθα Γρηγόριον. τδν Επίσκοπον Νύσσης καί Πέτρον 
τδν Επίσκοπον Σεβαστείας.

Μικρός έτι τήν ηλικίαν είχε σταλή εις τήν πρδς μητρδς μάμμην 
του Μακρίναν, ητις έκατοίκει εις άλλην πόλιν, τήν Νεοκαισάρειαν.

‘Η γυνή αύτη, και πεπαιδευμένη καί ενάρετος, έφρόντισε νά 
δώση τήν καλλιτέραν ανατροφήν είς τδν έγγο/όν της. διδάξασα 
αυτόν καί τά ιερά γράμματα καί τήν ευσέβειαν.

’Αφού έμεινεν ολίγα έτη πλησίον τής μάμμης του έπανήλθεν είς 
την Καισαρείαν καί έσπούδαζεν είς τά εκεί σχολεία, ένφ
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μέχρις ου μαθών οτι αιρετικός τις βασιλεύς, ό Ούάλης, μεταβάς είς 
τήν πατρίδα είχε σκοπόν ν’ άναγκάση τούς συμπολίας του νάδε- 
χθώσι τά αιρετικά του φρονήματα, έτρεξεν έκεί μετά προθυμίας είς 
βοήθειαν τού ασθενούς’Επισκόπου και κατόρθωσε μέ τάς ομιλίας 
του τόσον νά ένισχύστρ τόν λαόν είς τήν πάτριόν του θρησκείαν, 
ώστε ό ασεβής Ούάλης άνεχώρησε, χωρίς νά δυνηθή νά έπιτύχτι 
τόν σκοπόν του.

Τω 370 ό ’Επίσκοπος Καισαρείας Εύσέβειος έτελεύτησεν, ή δε 
επαρχία μια φωνή προσεκάλεσεν εις τόν θρόνον τόν Μέγαν Βασίλειον, 
δστι ς διά τής έξοχου αρετής και παιδείας τουκατέστησεν αύτόν πρώ
τον πάντων τών μητροπολιτικών θρόνων τής ’Ανατολικής έκκλησίας 
μέχρι σήμερον.

Ό αιρετικός βασιλεύς Ούάλης μέ λύπην του ήκουσεν δτι ό Βασί
λειος έγινεν ’Επίσκοπος Καισαρείας καί αμέσως έπρόσταξε τόν’ Επαρ- 
χον Καππαδοκίας Μόδεστον νά καταβάλ^ πάσαν προσπάθειαν διά νά 
τόν πείστε νά παραδεχθή τήν αΐρεσίν του, άλλ’ έστάθη αδύνατον. 
Ό έπίμων βασιλεύς έρχεται ό ίδιος είς Καισαρείαν καί τήν εορτήν 
τών θεοφανείων μεταβαίνει είς τήν ’Εκκλησίαν μεθ’ δλης τής ακο
λουθίας έπι σκοπώ δχι καλώ βέβαια' άλλ’ άμα, είσελθών ήκουσε τάς 
γλυκείας τών ψαλτών υμνωδίας, είδε τήν κατάνυξιν, μέ τήνΐόποίαν 
έστεκε τό τόσον πλήθος, τούς ιερείς, οί όποιοι μάλλον ώμοίαζαν κα
τά τήν ώραν έκείνην μέ άγγέλους παρά μέ άνθρώπους, και έν μέσω 
αύτών τόν Επίσκοπον, άκίνητον ίστάμενον ένώπιον τής ανίας τραπέ- 
ζης, άτάραχον καί μετ’ άκρας εύλαβείας ίερουργούντα, ό βασιλεύς 
έστάθη επί τινα ώραν άκίνη.τος έπίσης,καίώς παγωμένος έκ θρτσκευ- 
τικού τρόμου. Συνελθών δμως ολίγον έκ τής άκρας του ταραχής, 
επορεύθη διά μέσου τού πλήθους καί, ενώ οί τελούντες τήν ίεοάν 
μυσταγωγίαν έδίσταζαν £ν έπρεπε νά έξέλθωσιν είς άπάντησίν του, 
αυτός έπροχώρησε μέχρι τής Ωραίας Πύλης καί προσέφερε μόνος 
τήν προσφοράν του, τήν οποίαν ό Επίσκοπος έδέχθη άπό τώνχει- 
ρώντου ώς έδέχετο καί τάς τών ’Ορθοδόξων. Ό εύγενής ούτος καί 
ολως χριστιανικός τρόπος τού ορθοδόξου Ιεράρχου έκαμε τον αιρετι
κόν βασιλέα νά παραίτησή τά σχέδιά του καί νά μεταβληθή τόσον
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ώστε οχι μόνον τδν Βασίλειον άφησεν ήσυχου άλλα καί τδν κατά 
τών ορθοδόξων διωγμόν του κατέπαυσεν.

Ο θείο; Βασίλειο; οσον διά τδν εαυτόν του ήτον ολιγαρκή; τόσον 
μεγαλοπρεπής καί πολυέξοδος έγίνετο πάντοτε πρδς τού; πτωχούς. 
Πλησίον τής Καισαρείας εις τόπον άκατοίκητον φκοδόμησε πτωχό- 
τροφείον καί νοσοκομείου λαμπρότατον. Ευρισκον δέ είς αυτό καταφύ
γιου οί ξένοι, οί ασθενείς και μάλιστα οί λεπροί, οιτινες περιεφέρον- 
το πρότερον έν τή πόλει, θέαμα έλεεινδν εις τού; δσοι τούς έβλεπαν. 
Συχνάκις δέ ερχόμενος είς αύτδ ό θαυμάσιος Ιεράρχης καί τούς πτω
χούς έπαρηγόρει καί τούς λεπρούς ώ; αδελφούς ήσπάζετο καί τοιου
τοτρόπως παράδειγμα φιλοπτωχίας καί φιλανθρωπίας είς πάντας 
έγίνετο. Τδ φιλανθρωπικόν τούτο καταγώγιον ειχεν οχι μόνον ιδιαί
τερα δωμάτια διά τούς νοσοκόμους, τού; ιατρούς καί τούς άλλους, 
δσοι έχρειάζοντο δια τάς υπηρεσίας τού καιαστήματος, άλλα καί 
έκκλησίαν μεγαλοπρεπή μέ ιδιαίτερα πάλιν δωμάτια καί οιά τούς 
ιερείς καί διά τδν ’Επίσκοπον.

Οκτώ δλα έτη ώ; άληθής τού ’Ιησού Ιεράρχης ποιμάνας τήν 
Χριστιανικήν Έκκλησίαν ό Μέγας Βασίλειος, έςεδήμησε πρδς Κύριον 
τή 1 Ιανουάριου 379, άγων τδ 50 έτος τής ηλικίας του. Τδν θά
νατον αύτού έθρήνησαν οχι μόνον δλοι έν γένει οί χριστιανοί, άλλά 
καί οί Ιουδαίοι καί οί είδωλολάτραι, κατά τήν εκφοράν δέ τού ιερού 
λειψάνου αύτού τοσαύτη ύπήρξεν ή συσσώρευσις τού λαού, (07ε πολ
λοί άνθρωποι, ώ; λέγεται, έπνίγησαν έκ τής στενοχώριας.

’Επιτάφιον λόγον έξεφώνησεν είς μνημόσυνόν του, τελεσθέν δύο 
έτη μετά ταύτα, ό αδιάσπαστος αυτού φίλος Γοηγοριος

‘Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε καί είς 'ών μεγίστων διδασκάλων 
τής Εκκλησίας καί εί; τών σπανίων έκείνων ανδρών, δσοι διά τής 
παιδείας καί αρετή; των έδόξασαν τδν αιώνα, καθ 8ν έζησαν. Είς 
τά συγγράμματα του καί δ εύσεβής αναγνώστη; καί ό φιλόσοφος καί 
όρήτωρ ευρίσκουν έπίσης άφθονον τήν ωφέλειαν. Έκ τών νεωτέρων 
Ευρωπαίων κριτικών ό μέν ’Έρασμος ουΟενδς ρήτορος δεύτερον δέ
χεται τδν Βασίλειον, ό δέ Ρολλίνος συνιστα αύτδν είς τούς νέους ώς 
ενα τών έπιτηδειοτερών διδασκάλων τής ρητορική;, ό δέ πατριάρχης 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ό κριτιχώτατος Φώτιος, λέγει δτι οστις 

επιθυμεί νά γίνη ρήτωρ πολιτικός τε καί πανηγυρικός ούδεμίαν χρεί
αν εχει ούτε τού Πλάτωνος ούτε τού Δημοσθένους, έάν εκμελετ^ 
τούς λόγους τού Μεγάλου Βασιλείου.

Φιλανθρωπικά καθι5ρύυ.ατα.
(Συνέχεια, ιόε σελ. I 82)

Πίρί άγαθοεργών γραφείων, φιλανθρωπικών συλλόγων, 
τυφλοκομ,είων καί ένν·οκομείων.

Τά άγαθοεργά γραφεία (Bureaux de Bienfeisance), τών όποιων 
σκοπός εΐνε ν’ άποστέλλωνται βοηθήματα είς τάς οικίας τών ενδεών 
καί τών ασθενών, έσυστήθησαν έν Ευρώπη περί τδν 1 3°ν αιώνα. 
‘Η αρχή τών γραφείων τούτων άναφέρεται είς τδν άγιον Λουδοβίκον, 
οστις ασχολούμενος ακαταπαύστως εις ευσεβή καί θεάρεστα έργα, 
ελαβεν ύπδ τήν άμεσον αυτού προστασίαν τούς πτωχού; έργάτας, 
οιτινες ώ; έκ τής προχωρημένης ηλικίας των δέν έδύναντο νά έργά- 
ζωνται. Περί τα τέλη τού τελευταίου αιώνος τά άγαθοεργά γραφεία 
έτροποπο·ήθησαν μεγάλως, ή δέ διοργάνωσή αύτών έγεινεν έπαισθη- 
τώς καλλίτερα. Τό νά στέλλωνται βοηθήματα είς οικίας κατοίκουμέ- 
νας ύπδ αναπήρων (σακάτιδων) καί ανικάνων νά έργασθώσιν εινε 
πράςις τφ δντι θεάρεστος, καθότι επιτρέπει εις τον πτωχόν οικογε
νειάρχην νά διαμένη πλησίον των οικείων αυτού. Διά τού μέσου τού
του οί οικογενειακοί δεσμοί μάλλον συσφίγγονται,τά δέ τέκνα ώς καί 
οί γονείς διδάσκονται τήν έκτέλεσιν τών ιερών καθηκόντων, άτινα 
υπαγορεύει είς αύτούς ή φύσις καί Ο’.αττάτει ό θρησκευτικός νόμος. 
‘ Γπολογίζονται έν Γυλλίφ ώ; έγγιστα 8 χιλιάδες άγαθοεργά γρα
φεία, δ·.ευθυνόαενα ύπδ ενάρετων άνδοών, οιτινες έπισκέπτονται4 J * 1
κατ’ οίκον τού; ενδεείς και διαμοιράζουν εις αύτούς δλα εκείνα, άπδ 
τά οποία έχουν ανάγκην.

Φιλάνθρωποι ιατροί διατεταγμένοι νά ιατρεύουν δωρεάν τούς 
ασθενείς, ακολουθούν αύτούς εις τάς έπισκέψει: των, καθώ: καί ευσε
βείς τινες ιερείς, οιτινες κατά τδ παράδειγμα τού Κυρίου ήμων Ιη
σού Χριστού διέρχονται τήν γήν εύεργετούντες καί διδάσκοντες.

—ο —
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Παρεκτός τών αγαθοεργών γραφείων ύπάρχουσι και ετεροι φιλαν
θρωπικοί σύλλσγοι τόν αυτόν σκοπόν έπιδιώκοντες. Τοιούτος εινε ο 
σύλλογος τού αγίου Βικεντίου Παύλου—ή εταιρία τών αδελφών τών 
πτωχών—ό σύλλογος τών φιλαδέλφων μητέρων—τό άσυλον τής 
προνοίας—ό σύλλογος τών φίλων τής παιδικής ηλικίας, και ό σύλ
λογος των νέων Οικονόμων, σκοπός τών όποιων εινε ή περίθαλψις 
και ή συνδρομή των απόρων τέκνων.

—ο—
Είς τήν Γαλλίαν ανήκει ή τιμή της πρώτης συστάσεως τυρλοκο- 

μείων. Πριν τού 1 3ου αίώνος οί ενδεείς τυφλοί έσχημάτιζον είδος τι 
συντεχνίας, τά μέλη τής οποίας είχον διά μόνον πόρον τά βοηθήμα
τα, ατινα έλάμβανον παρά τών χριστιανών. Κατά τό 1254 ο άγιος 
Λουδοβίκος έσύστησε διά 300 τυφλούς άσυλον τι, ύπό τό δνΟμα 
τυφλοκομείον τών τριακοσίων. Κατά δέ τήν μάλλον 
άξιόπιστον μαρτυρίαν, τό άσυλον τούτο έσυστήθη ύπέρ 300 ιππο
τών, οΐτινες ειχον άπολέσει τό φως μαχόμενοι έν Παλαιστίνη και 
των οποίων οί Σαρακινοι ειχον έξορύξειτούς οφθαλμούς. ’Ανεξαρτή
τως τού τυφλοκομείου τούτου υπάρχει καί έτερον, έντός τού οποίου 
οί τυφλοί εκπαιδεύονται είς τήν έκμάθησιν έργου τινός ωφελίμου καί 
διδακτικού. Τό πρώτον καθίδρυμα,τό οποίον άφιερώθη είς τόν σκοπόν 
τούτον, ανάγεται είς τά τέλη τού τελευταίου αίώνος. Είς διδάσκαλος 
καλλιγραφίας ό Βαλεντίνος Χάουκ αδελφός τού διασήμου όρυκτολό- 
γου, συνέλαβε τήν καλήν ιδέαν νά καλλιτερεύση τήν ηθικήν κατά- 
στασιν τών τυφλών καί έπινοήσας νέαν τινά μέθοδον έφήρμοσεν αυ
τήν έπί τίνος τυφλού, τόν όποιον ειχεν απαντήσει είς τήν θύραν 
μιας Εκκλησίας. ‘Η δοκιμή αύτη ύπερέβη τάς ελπίδας του. Άντι- 
καταστήσας τούς οφθαλμούς διά τών χειρων ό τυφλός άνεγίνωσκε μέ 
τά δάκτυλα τούς εξέχοντας χαρακτήρας τόσον ευκόλως, δσον ήμεΐς 
άναγινώσκομεν τά έντυπα ψηφία. Μετ’ ου πολύ αί συνδρομαι φι
λάνθρωπων τινών έπέτρεψαν είς τόν Χάουκ νά ίδρύση κατάστημα διά 
δώδεκα μαθητάς, ό δέ βασιλεύς Λουδοβίκος ΙΣΤ . έκθαμβος διά τά 
λαμπρά ταύτα αποτελέσματα διέταξεν ώστε τό καθίδρυμα τούτο νά 
διατηρήται δι’ εξόδων τής Κυβερνήσεως. Τό κατάστημα τών τυφλών 
αποδίδει είς τήνκοινωνίαν μαθητάς προικισμένους μέ ικανήν παιδείαν, 

μέ ηθικήν και μέ θρησκευτικήν ανατροφήν*  έκτος τούτου, έξερχόμε*  
νοι έκ τού καταστήματος, γνωρίζουσιν επάγγελμά τι ή μουσικόν τι 
δργανον, δυνάμενον νά χορηγη είς αυτούς τά μέσα τού ζην.

—ο—
Έπι πολύν καιρόν τά πτωχά κωφάλαλα τέκνα, θεωρούμενα ως 

ευήθη (κουτά) έπέρνων τήν ζωήν αύτων μέ αθλιότητα και ταλαι
πωρίαν. ’Άν ή τύχη των δυστυχών τούτων έπαισθητως έγινε καλ- 
λιτέρα, τεύτο χρεωστείται είς τόν φιλάνθρωπον ζήλον και είς τήν 
απεριόριστον άφοσίωσιν ευσεβούς τίνος ίερέως, τού Άββά Δελεπέ 
(De 1’ Ep0e), τόν οποίον ή ευγνωμοσύνη των λαών ευλογεί ώς ενα 
τών μεγάλων ευεργετών τής ανθρωπότητας.

‘Π τέχνη, διά τής όποιας κάμνει ή χειρ έκείνο τό όποιον έπρεπε 
νά κάμνη ή γλώσσα, έπενοήθη είς τήν «Ισπανίαν περί τόν 1 6 ον αιώνα. 
Μοναχός τις Βενεδικτίνος τού μοναστηριού τής *Ονας,  δνόματι Πέ
τρος Πόντιος πρώτος έδίδαςε τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν, τήν αριθ
μητικήν, τήν ίεράν κατήχησίν καί τάς έπιστήμας είς δύο αδελφούς 
κωφαλάλους, τέκνα τού πρωτοστράτωρος τής Καστιλλίας. *Ενεκα  
δέ ελλείψεων τακτικής μεθόδου τό έργον του άπωλέσθη μετά ιόν θά
νατόν του. Περί τά μέσα τού 1 8ου αίώνος ό Άββάς Δελεπέ καθιε- 
ρώθη άποκλειστικώς είς τήν ανατροφήν τών κωφαλάλων. Άνευ βί
βλον, άνευ μέσων, άνευ οδηγού έξετέλεσεν ηράκλειον έργον καί 
εοημιούργησε θαυμάσιον τέχνην, διά τής οποίας δύναται τΐς νά συγ- 
κοινονή μετά τών κωφαλάλων. ’Έκτοτε τά δυστυχή ταύτα δντα 
με τα σημεία τής χειρδς δύνανται νά έκπαιδεύωνται και νά λααβά- 
νωσι χριστιανικήν ανατροφήν. Έκείνο δέ τό όποιον συσταίνει έτι 
μάλλον τήν μνήμην τού Άββά Δελεπέ είς τήν γενικήν ύπόληψιν εΐ- 
νε οτι, ού μόνον κατέβαλε πάσας τάς νοητικάς αύτού δυνάμεις υπέρ 
τών κωφαλάλων, άλλα και πάσαν τήν περιουσίαν του κατεξόδευσεν 
ϊνα χορηγήση τά μέσα είς τά υίοθετηθέντα τέκνα του και μεταδώ- 
ση εις αυτά τό όώρον, τό όποιον παρά τ·ύ Θεού έλαβε, τουτέστι τον 
λόγον καί τήν ακοήν. Πολλάκις έστερείτο και αύτων τών αναγκαίων, 
ινα περιθάλψη τά δυστυχή ταύτα πλάσματα. Τό έργον του δέν 
απωλεσθη. *0  Λουδοβίκος ΙΔ . έπραγματοποίησε τήν ευχήν τού 
αγαθού τούτου άνδρός, συστήσας έν ΠαρΙσίοις εθνικόν Κατάστημα 
γνωστόν ύπό τό δνομα έννεοκομείον τών κωφαλάλων; 
‘Ο δε Αοβάς Σικάρδος ύπήρξεν ό άξιος διάδοχος τού Άββά Δελεπέ.

( Ακολουθεί).
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ripA \ > f1 ο οοφανο.* ·
(Κατά τήν πρώτην του έτους).

Είς τδν προθάλαμο/ σας περίλυπο έμβαίνω, 
Μέ μάτι δχκρυσμένο, μέ πρόσωπο ωχρό, 

Γιατί νά σάς χαρίσω δέν έ/ω τδ καύμενο
Ούδ’ ενα λουλουδάκι μυρσίνης δροσερό.

Μόνο νά ζώ ή μοίρα μου έγραψε. και μόνο 
Είς της ζωής τδ δρόμο θλιμμένο περπατώ.

Πλήν σήμερον εμπρός σας τά χέρια μου σταυρόνω, 
Καί ψάλλω τό ψωμάκι, αλλά δέν τδ ζητώ...

Τής μοίοας άποπαίδι, ’σάν φθινοπώρου φύλλο, 
Τδ άσκοπο μου βήμα έοώ κ εκεί πλανώ.

Κάνεις δέν μ’ αγαπάει, κανείς οέν μ’ εχει φίλο 
Γιατί δέν έχω μάνα καί είμαι ορφανοί

Δέν ε / ω μ ά ν ν α I Μέσα ς αυτά τά τρία λόγια 
’Εοήμωσις και πείνα καί κρύο κατοικεί.

Μου ψάλλουν καί τά τρία φρικώδη μυρολόγια, 
Σ’ άγρία τονισμένη, φρενήρη μουσική.

’Αλλα παιδιά σάν βλέπω εκεί ’πού διακονεύω, 
Νά λάμπουν ς τδ μετάξι, χαρούμενα, ευτυχή, 

Απ’ δλα τά καλά τους τήν μάννα του; ζηλεύω...
—*Αχ  ! πώς θά σ’ αγαπούσα μανούλα μου φτωχή !

Δέν ’πρόφθασ’ ή καύμένη φιλί νά μου χαρίση, 
Ούτε νά μέγαϊδέψη, ούτε νά μ’ εύχηθή;..

Άλλοίμονον I είς όποιον ς’ τδν κόσμον τούτον ζήση, 
’Απ’ τήν καλή του μάννα, χωρίς νά φιληθή.

Προχθές ς’ ενα λειβάδει παιδιά εύτυχισμίνα 
Ένα παιχνίδι δλα έπαίζανε κοινό.

—Μέ παίζετε ; τούς είπα μέ παίζετε κ έμενα ’, 
—Δέν παίζομε, μούείπαν, ημείς με τ ορφανο...

*Q, είθε σάν λουλούδια ς' τής γής τδ περιβόλι 
Καθένα; σας νά παίρνη δροσιά ’π’ τδν ουρανό, 

Είθε νά έχουν μάννα ς’ τδν κόσμον τούτον δλοι, 
Κ’ έγώ νά ήμαι μόνον γιά δλους ορφανό. ΜΑΡΙΑ

Πόθεν ή μεταξύ ημών πολυτελεία.

Δέν υπάρχει θηρίον τόσον άγριον δσον εκείνο, τδ όποιον άτι- 
μωρήτως βασανίζει τάς κοινωνίας καί κατατρώγει τήν ανθρωπό
τητα. Τό θηρίον τούτο ονομάζεται Πολυτέλεια.

Πάσα δύναμι; άγρία και πάσα βία ύπέκυψεν είς τδν λογικόν άν
θρωπον ή πολυτέλεια όμως κατέβαλε τδ ανθρώπινον πνεύμα. Τά 
θηρία έξημερώθησαν ύπδ του ανθρώπου, ή πολυτέλεια έξηγρίωσε 
τδν άνθρωπον. ’Εκείνα άντέταξαν τήν βίαν έν τή άγρία αυτών ει
λικρινείς, ήλθον είς άμεσον μετά τού ανθρώπου πάλην καί κατε- 
βλήθησαν ή πολυτέλεια ύπεκρίθη, έκολάκευσε, κατέστη πόρνη 
αναίσχυντος καί επιτήδεια, λύσσαν πνέουσα κατά τής αρετής καί 
τής τιμιότητος, εξηπάτησε τέλος καί κατέβαλε τήν κοινωνίαν.

Δέν πρόκειται περί τής πολυτελείας τών άνδρών—ήτις μετα
ποιεί αυτούς εις γυναίκας—καθόσον μάλιστα τδ κακόν ούτε τόσον 
εινε μέγα ούτε έπί τοσούτον γενικόν. ’Ενταύθα ολίγα θά είπωμεν 
μονον περί τής πολυτελείας τών γυναικών, ήτις αφανίζει τούς συ
ζύγους, καταστρέφει τάς οικογένειας, κλέπτει έκ τών παίόων τδν 
οβολον τής ανατροφής καί μορφώσεως, άναστατόνει τήν οικο
γενειακήν ευτυχίαν, έμβάλλει τον σώφρονα είς πειρασμόν καί τήν 
αρετήν εις απελπισίαν. Καί ποιος τών άνδρών δέν συναισθάνεται 

Ιταυτα παντα ; ποιος οικογενειάρχης δέν υπέφερε καί δέν υποφέ
ρει έκ ταυτης ; ποιος οίκος δέν είδε τήν ευημερίαν αυτού διαρπα- 
ζομενην υπο τών γαμψών' ονύχων τού ύπούλου τούτου τέρατος ; 
Εν τούτοις ουδεμίαν ανακαλύπτομεν πέριξ ημών άντίστασιν, ού- 

δεις αναφαίνεται μελλων νά θέση έμπόοιον είς τήν ορμήν τού θη
ρίου τούτου, ως άν άπόκρυφός τις δύναμις έκράτει τά χείλη ημών 
δεδεμενα, την καρόιαν πρόθυμον καί τδ βαλάντιον άνοικτόν . . . 
Εςοόεύσατε ! εινε ή τιμωρία τής ιδίας ημών κακίας I Σπαταλή- 

σατε εις τών συζύγων σας τού; γελοίους και εφήμερου; στολισμούς! 
εινε η τιμωρία τής ίδιας ημών έςαχρειώσεως.... Αφού άπαξ ό 
γάμος τδ ιέρωτερον καί σπουδαιότερου τής κοινωνίας εχέγγυον έξε-

ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Α. τεύχ. ε\ 19,
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μεταλλεύθη τοσούτον έπονειδίστως καί κατέστη ή αισχρότερα κερδο
σκοπία, αφού υπάρχουν συνειδήσεις ανεχόμενα». νά έλπίζωσίν έκ 
τού γάμου το μέλλον αυτών και τήν αποκατάστασιν, αφού εξαγο
ράζονται παρά τής γυναίκας οί τελειότεροι τών ανδρών ώς κτήνη 
ύπείκοντα είς τήν θέλησιν τών δεσποτών των, τί δύναται τις νά έλ- 
πίση ; οποίαν θέλησιν, οποίαν άντίστασιν δύναται τις νά περιμείνη 
έκ τοιούτων συζύγων κατά τής Λερναίας ταύτης 'Ύδρας, ήτις h 
μια στιγμή καταβροχθίζει τούς πόρους τής άρτισυστάτου οικογένειας ;

’Ιδού έν δλίγοις διατί οί σύζυγοι έκτελού; τοσούτον προθύμως 
τών συζύγων αυτών τάς παραλόγους ορέξεις, ιδού διατί καίτοι έν- 
νοούντες πρδς ποιον βάραθρον κατέρχονται δέν τολμούν νά κρατή
σουν τά βήματα έκείνου, ό όποιος τούς οδηγεί.

Δέν ζητούμεν νά έπαναφέρωμεν τάς αρχαίας έποχάς τής Σπαρ
τιατικής λιτότητος. Φευ! οί χρόνοι έκείνο·. ανήκουν εις πολιτι
σμόν άλλοι ον τού ίδικού μας καί δέν εινε δίκαιον ούτε νά τάς ανα- 
λογίσθώμεν. Δέν ζητούμεν νά περιβάλωμεν τά μαλθακά τών ση
μερινών γυναικών σώματα μέ τής Πηνελόπης τδ εύωνον ύφασμα, τδ 
όποιον μέ τάς ιδίας της χείρας ύφαινε κατά τήν απουσίαν τού αν- 
δρόςτης.... Γνωρίζομεν δτι τοιαύτα». έλπίδες εινε χίμαιρα», καί 
αί παρόμοια», εύχαί παραλογισμοί. ‘Ημείς προσέτι δέν πρόκειται κυ
ρίως νά μεμφθώμεν τάς γυναίκας διά τδ δτι στοιχίζουν ακριβά τά 
φορέματα των. Υπάρχει τεκνίον τής μητρός αύτού ύπουλότερον καί 
θηριωδέστερον, ό Σ υ ρ μ ό ς ! ή πα/ώλης μόδα ! Πόσον απαισίως ή 
λέξις αύτη αντηχεί είς τά ώτα πολλών συζύγων, οίτινες ευτυχείς 
άλλοτε στερούνται σήμερον τού άρτου, αληθώς τού άρτου τού επι
ούσιου. Κατ’ αύτής λοιπδν κηρύττομεν σήμερον τον πόλεμον, πόλε
μον αδιάλλακτον μέχρι θανάτου, ώ; τδν κατά τοΰ δφεως τού Παρα
δείσου’ άλλ’ εκείνον κατεπάτησεν ή πτέρνα τής γυναικός, τούτον 
θά καταπατήση τού άνδρδς ή πτέρνα. Ναί! έάν θέλετε νά φέρετε 
έπαξίως τδ ύπερέχον τού άνδρός όνομα, μή άποβλέψετε ποτέ πρδς 
τής γυναικός τά πλούτη, μή είπήτε έν τφ διαλογισμφ υμών « άς 
λάβω γυναίκα ΐνα γένω πλούσιος!» δ·.ότι τότε άντί γυναικός θά έχετε 
δεσπότην, διότι τότε οί πλείστοι ές υμών θά ήσθε ύπδ τδν γυναικείου 
ζυγόν ασθενή ανδράποδα, ωθούμενα πρδς τήν καταστροφήν.

Είδατε ποτέ γυναίκας τινάς όμού πολυτελώς ένδεδυμένας, γυ
ναίκας τού συρμού ; δέν ©μοιάζουν έργαστήριον ολόκληρον υφα
σμάτων, κοσμημάτων καί μύρων ; Έν τούτοίς δέν έχετε ένώπιόν 
σας ή ράκη καί δυσωδίαν, άγυρτίαν καί άπάτην, άηδίαν καί έξευ- 
τελισμδν, τήν καταστροφήν τέλος καί τήν έξαχρείωσιν, ώ; τινες θέ- 
λουσι’ καθ' ημάς δέ, άν δ%. ταύτα, άλλά τούλάχιστον νοδς μικρό
τητα, διότι οί μεγάλοι νόες εινε γνωστόν καί έκ τής ιστορίας και έκ 
τής πείρας δτ». πάντοτε έπεριφρόνησαν τήν ματαιότητα, ό δέ συρ
μός τί άλλο έστίν είμή αύτή ή ματαιότης ;

Μετά ενα μήνα άπηντήσατε έκ νέου τάς γυναίκας έκείνας ; τδ 
έργαστήριον μετεβλήθη, ό στολισμός των ήλλαξεν.... εινε ή στε- 
νοχωρουμένη κακία, τδ έλεγχον συνειοός, ο μετημφιεσμένος κα
κούργος, ό άλλάζων μορφήν διά νά μήν άναγνωρισθή. . .

Είσέλθετε είς πολλούς οίκους αρκετά πτωχών οικογενειών’ είς 
αυτούς ίσως άπαντήσητε τεκνίον, τδ οποίον νά ζητή παρά τής'μη
τρός του ολίγον άρτον’ ό άρτος αύτδς ίσως έλλείπει’ ή οικία πα
ρουσιάζει δψιν πενίας καί έντούτοις παρατηρήσατε είς τήν ιματιο
θήκην τής δεσποσύνης. Φορέματα άκριβά δλως νέα υπάρχουν έκεί 
παρημελημένα, εκείνη δμως ζητεί άλλο παρά τοΰ άνδοός της’ 
έκείνα δλα εϊνε άχρηστα, διότι δέν ε ινε πλέον τού συρμού ! ό άνήρ 
ταράσσεται, άγανακτεί ’ έκείνη έπιμένει . . . Τδ παιδίον έστερήθη 
έκ νέου τδν άοτον αύτού καί τδ βιβλίον.

Πατέρες ! ήρωτήσατέ ποτέ τίμιους, φρονίμους καί ενσυνειδήτους 
νέους νά σάς είπωσιν οποίαν έντύπωσιν προξενεί είς αυτούς ό στολι
σμός έκείνος τών θυγατέρων σας ; πλήν τις ή ανάγκη ! έν τή 
σιγή αύτών ύπάρχει ή άπάντησις, έν τή αποχή τοΰ γάμου ή κα
ταδίκη. Είνε πύρ δι’αύτούς ό στολισμός έκείνος τής ψευδούς φιλο
καλίας, τδ όποιον κατακαίει τδν πλησιάζοντα’ είς τδ έγκλημα 
υπάρχει ή τιμωρία και είνε τοσούτον τρομερωτέρα δσον δυσκολό
τερα τήν συναισθάνεται τις’

Ανδρες ! άπδ σάς ή κοινωνία αναμένει τήν σωτηρίαν της*  
σάς ύπεδείχθη τδ μέσον. Είνε ή ιδία υμών σωτηρία, τδ ίδιον υμών 
όφελος.

Γυναίκας ! μή κάμνετε νά φαίνωνται δτι έχουν δίκαιον οί κα~ή-
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γοροί σας και μή κάμετε νά σιωπήσωσι καταλυπημένοι οί έπαινέ- 
ται σας. Δέν εΐσθε ποσώς τοιουτοτρόπως ευτυχείς· κατακλίνεσθε 
έν αντιζηλία κ’ έξυπνάτε έν παραλογισμφ*  ή καρδία σας καθίστα
ται αοης, ό νους σας έργαστήριον βασάνων*  αγνοείτε τήν ευτυ
χίαν καί μαραίνετε ‘τδ τρυφερόν κάλλος τής νεότητος έντήάθλιό- 
τητι I καταργήσατε ές ολοκλήρου τδν συρμόν καί μετριάσατε τήν 

(πολυτέλειαν ή ώραιότης σας θά γίνη καταφανής, ή αρετή σας θ’ 

άναγεννηθή’ θά φέρετε τήν ευτυχίαν τών οικογενειών, τής κοινω
νίας τήν ευδαιμονίαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

(Συνέχεια ίδε σελ. 26 9.)

Άμα τηλεγραφικώς ήλθεν ή είδησις είς τάς ’Αθήνας, δτι ό βα
σιλεύς άνεχώρησεν άπδ τήν Τουλώνα, ή εθνική συνέλευσις έδιόρισε 
διά κλήρου μεγάλην πρεσβείαν είκοσαμελη, ήτις νά μεταβή είς 
τδν Πειραιά πρδς υποδοχήν του βασιλέως ώς αντιπρόσωπος της όλης 
συνελεύσεως.

Τήν νύκτα τής 1 7 ποδς τήν 1 8 Οκτωβρίου ό άτμοδρόμων έφάνη 
περιπλέων τήν ένδοξον θάλασσαν τής Σαλαμίνος*  ούδέ τδ πα
ραμικρόν σύννεφον έκάλυπτε τδ γλυκύ πρόσωπον τού ελληνικού 
ουρανού, και οί στίλβοντες αστέρες ώδήγουν τδ βασιλικόν πλοίον 
ασφαλώς είς τδν Πειραιά. Τήν πρωίαν πάντα τά εις τδν Πειραιά 
σταθμεύοντα πλοία σημαιοστολισθέντα έχαΐρέτισαν διά 21 κανο- 
νοβολισμών τήν έν τώ λιμένι είσοδον τού βασιλέως Γεωργίου’ έπι 
δέ τών ιστών, τών κεραιών καί τών καταστρωμάτων εΐχον άνέλθει 
φαιδρά τά πληρώματα αύτών, ένθουσιωδώς ζητωκραυγάζοντα. 
Περί ώραν 10 π.μ. ό βασιλεύς φέρων στολήν συνταγματάρχου τής 
έθνοφυλακής, έπεβιβάσθη είς τήν μεγάλην βασιλικήν λέμβον, ένφ 
τά τηλεβόλα έβρόντων, ό δέ καπνός τής πυρίτιδος άνέβαινεν είς 
τούς ουρανούς. Είς τήν αποβάθραν έπερίμενον ή μεγάλη πρεσβεία 
τής συνελεύσεως μετά τού προέδρου αύτής, ό γηραιός ναύαρχος 
Κανάρης, ό Κ. Βούλγαρης, ό δήμαρχος Πειραιώς καί πλήθος αξι
ωματικών τής ξηοάς καί τού ναυτικού. 'Αφού έπλησίασεν ή λέμβος 

είς τήν ακτήν, ό Γεώργιος γλυκύτατος τήν οψιν, φιλομειδής καί 
ζωηρός έπήδησεν επί τής αποβάθρας, ό δέ πρόεδρος τής συνελεύ
σεως έτεινε τήν χεΐρα πρδς αύτδν καί αμέσως απήγγειλε τήν έξης 
ώραίαν προσφώνησιν.

«Βασιλεύ, ή ‘ Ελλάς σκιρτώσα άπδ χαράν ανυμνεί τδν Γψι- 
στον διά τήν είςτδ πάτριον έδαφος αίσίαν έμφάνισίν Σου ! . . Χαι- 
ρετίζομεν είς Σέ, Βασιλεύ, τδν έκλεκτδν ήγεμόνα, τδν όποιον ©με
γαλόψυχος άναξ τής Δανίας προέπεμψε μέ τούς άξιομνημονεύτους 
εκείνους λόγους τούς βαθέως έγχαραχθέντας είς τάς καρδίας ήμών 
«Γίνου 'Έλλην τέλειος, και συνδέθητι διά δεσμού άδιαρρήκτου 
μετά τού καλέσαντός Σε λαού . . . .» Εύλογημένος ό άποστελλό- 
μενος πρδς ήμάς παρά Κυρίου, στεφανωμένος μέ τούς έπτά άδά- 
μαντας τού Ίονίου Πελάγους, ΐνα ύπδ τήν σκιάν βαθείας ειρήνης 
έκτελέση άποστολήν μεγάλην. »

«Σέτδν έν άρεταϊς άνδρωθέντα έχοντες έπι κεφαλής ήγεμόνα, 
θά βαδίσωμεν είς τδ εξής θαρραλέως τήν όδδν τής ηθικής καί υλι
κής άναπτύξεως, ήτις άμετατρέπτως άγει είς τήν εύδαιμονίαν τών 
εθνών, είς τήν κραταίωσιν καί τήν άληθή δόξαν τών θρόνων. »

«‘Η έθνική συνέλευσις καί μετ’ αύτής άπασα ή ‘Ελληνική φυλή 
έκ μέσης ψυχής άναβοώσιν «Ό συνταγματικός Βασιλεύς τών Ελ
λήνων, ό περιπόθητος ήμών Γεώργιος ό Αέστω πλήρης ήμε- 
ρών καί ύπδ τάς πτέρυγας τού Παντοδυνάμου Ζήτω περικλεής! »

Ό βασιλεύς μή δυνάμενος ν’ άπαντήση ελληνιστί διένειμε τήν 
έξης έντυπον προκήρυξιν πρδς πάντας τούς Έλληνας.

«'Έλληνες-,

Άναβαίνων τδν θρόνον, είς τδν όποιον μέ έκάλεσεν ή ύμετέοα 
ψήφος, αισθάνομαι τήν ανάγκην νά σάς άπευθύνω λόγους τίνάς.»

«Ούτε δεξιότητα ούτε νούν δεδοκιμασμένον φέρω πρδς ύμάς’ τοι
αύτα προσόντα ουδέ νά προσδοκάτε δύνασθε άπδ τήν ηλικίαν μου. 
Άλλ’ όμως σάς φέρω πεποίθησιν καί άφοσίωσίν είλικοινή, ταυ- 
τίζων την εν τφ μέλλοντι τύχην εμού μετά τής τύχης ‘Γαών. 
Σάς ύπόσχομαι ν’ άφιερώσω ολόκληρον τήν ζωήν μου ύπέρ τής 
υμετέρα; ευτυχίας.»
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« Οχι μόνον θά σεβασθώ καί θά τηρήσω εύσυνειδότως τούς νό
μους σας καί προ πάντων τό Σύνταγμα, τόν ακρογωνιαίου τούτον 
λίθον τού νέου ‘Ελληνικού πολιτεύματος, αλλά θά αγαπώ και θά 
εκτιμώ τά ήθη σας,τήν γλώσσαν σας καί παν δ,τι υμείς λατοεύετε. »

« Θά παρακαλέσω τούς άρίστους καί δεςιωτάτους υμών νά με πε- 
ριστοιχίσωσι χωρίς νά έμβλέψωσιν εί; προγενεστέρας πολιτικά; 
διαφοράς*  μέ τήν νοήμονα δέ καί πεφωτισμένην συνέργειάν των θά 
προσπαθήσω νά αναπτύξω πάντα τά αγαθά σπέρματα καί τούς 
υλικούς πόρους, τούς όποιους περιέχει ή ώραία πατρίς σας, άπδ 
σήμερον δέ καί πατρίς μου.»

«Σκοπός τής φιλοδοξίας μου θά ήνε νά καταστήσω τήν Ελλάδα, 
οσον εςαρτάται άπδ έαέ, πρότυπον βασιλείου έν τή ’Ανατολή.

«*0  Παντοδύναμος, ό ένισχύωυ τούς ασθενείς, είθε νά μέ χει
ραγώγησή εί: τάς προσπάθειας μου’ είθε ποτέ νά μή επιτρέψε νά 
λησμονήσω τάς πανδήμους υποσχέσεις, τάς οποίας σήμερον δίδω 
πρδς υμάς.»

α Επί τούτοις ικετεύω τδν Θεόν ήμών, ϊν α σκέπη ύμάς ύπδ τήν 
αγίαν καί σωτήριον σκεπήν Αύτού. »

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΜηνΙ δκτωβρίφ τού σωτηρίου έτους 1 86 3.»

Πλησίον τής άποβάθρας ό δήμος Πειραιώς εΐχεν ανεγείρει με
γαλοπρεπή αψίδα (καμάραν), δπου μεταβάς ό βασιλεύς ήκουσε 
τήν προσφώνησιν τού δημάρχου Πειραιέων. Αί βασιλικαί αμαξαι 
ήσαν ετοιμαι, καί ό βασιλεύς, άναβάς είς έξάϊππον άρμα καί πα„ 
ρακολουθούμενος άπδ τήν μεγάλην πρεσβείαν τής εθνικής συνελεύ- 
σεως καί απδ οιακοσίας τούλάχιστον άλλας άμάςας πλήρεις πο
λιτών πάσης τάςεως, έκίνησε διάτας Αθήνας περί ώραν 1 2ην. 
‘Π παρά τήν αγίαν Τριάδα είσοδος τή: πόλεως είχε καθωραϊσθή 
με ετεραν μεγαλοπρεπή αψίδα, τής οποίας αί πτέρυγες έσχημα- 
τίζοντο άπδ περίστυλον δωρείου ρυθμού. Πλήθος λαού κατεκά- 
λυπτε τδν λόφον εκείνον καί παρετάττετο ένθεν καί ένθεν τής οδού 
Πειραιώς. Ό νεαρός ήγεμών φθάσας, έχαιρέτα τδ ύποδεχόαενον 
αύτδν πλήθος άσκεπής καί μετά βασιλικής όντως χάριτος*  στα
θείς δ’ ύπδ τήν αψίδα, ήκουσε τήν προσλαλιάν τού δημάρχου Ά- 

θηναίων καί έδέχθη τάς ύπ’ αύτού έπί άργυρού δίσκου προσφερθεί- 
σας χρυσάς κλείδας τής πόλεως, μετά τδ όποιον λευκοενοεδυμένα 
καί μυρσινοστεφή κοράσια έψαλον βασιλικόν τινα ύμνον. Ακο
λούθως ή βασιλική συνοδεία μετά τού πλήθους ανήλθεν εις τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας, δπου ή εθνοφυλακή άνήγειρε κομψόν τρό
παιου. Έκείθεν διά τής οδού τού Αιόλου μετέβη ό βασιλεύς εις 
τόν ναόν τής Μητοοπόλεως, δπου ύπεδέχθησαν αύτδν έν τώ νάρ- 
θηκι ό μητροπολίτης ’Αθηνών, ή ιερά Σύνοδος καί ei παρεπιδη- 
μούντες σεβάσμιοι ’Αρχιερείς, δέκα τόν άριθμόν, ένδεδυμένοι τάς 
μεγάλας αυτών ίερατικάς στολάς. ‘Π φάλαγς τών φοιτητών τού 
Πανεπιστημίου ήτο παρατεταγμένη έν τώ υαω, ένθα έψάλη δοξο
λογία, μετά τδ τέλος τής οποίας ή Α. Μεγαλειότης διά τής ’Ερμα
ϊκής οδούμετέβη είς τά άνάκτορα, παρακολουθούμενος άπδ όλον τδ 
πλήθος καί άπδ τήν πρεσβείαν τής συνελεύσεως, ήτις όδηγήσασα 
αύτδν εις τά άνάκτορα άνεχώρησ εν. *0  βασιλεύς μετ’ ού πολύ ανε- 
φάνη είς τόν εξώστην τών άνακτόρων καί έχαιρέτισε τδν λαόν, οςις 
εύφημίσας άπήλθεν είς τά ίδια.

‘Π είσοδος τού Γεωργίου έν τή πρωτευούσ^ ύπήρξεν άληθής θρί
αμβος ! Αί οίκίαι τών οδών, άπδ τάς οποίας διέβαινεν, ήσαν μυρ- 
τοστόλιστοι, οί δέ έξώσται (μπαλκόνια) έκαλύπτοντο απδ τάπη
τας καί εικόνας τού βασιλέω;, καί άπδ αυτούς θάλλουσαι νεανιδες 
έρρ αίνον μέ άνθη τδν διαβαίνοντα άνακτα. Τδ εσπέρας ή πόλις έφω- 
ταγωγήθη λαμπρώς, ή δέ Άκρο πόλις π αρίστανε μαγευτικόν θέα
μα’ πύρινη γραμμή διέτρεχε τάς γηραιάς επάλξεις της, καί έφαί- 
νετο ώς καταπληκτικόν μετέωρον είς τούς ουρανούς. Διεκρίθησαν 
προσέτι ή φωτοχυσία τής ’Αγγλικής Πρεσβείας, ή τής έκκλησίας τής 
Καπνικαρέας,ή τού Πανεπιστημίου, ή τού Λυκαβητού, δστις έφαίνετο 
ώσεί φλέγόμενος, καί ή τής πλατείας τής Όμονοίας. Αί οδοί μέχρι 
μεσονυκτίου ήσαν αδιάβατοι ενεκα τού συρρεύσαντος πλήθους. ‘Π Α. 
Μεγαλειότης έςήλθε δίς τδ εσπέρας έφ’ άμάξης χαιρετώμενος ύπδ 
τού πλήθους καί άντιχαιρετών αυτό.

Τή επαύριον ό βασιλεύς άνήγγειλεν δτι μέλλει νά παρουσίασθή 
ενώπιον τής συνελεύσεως, όπως όώσ^ τδν όρκον. Άπο τών ανακτό
ρων μέχρι τής συνελεύσεως παρετάχθη είς^ύο γραμμάςή έθνοφυλα-
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κή καί ή φάλαγξ τού Πανεπιστημίου. Οί πληρεξούσιοι περί την 
1 0 π. μ. συνήλθαν εις τήν αίθουσαν τής συνελεύσεως, ήτις ευπρε
πέστατα ήτο διακεκοσμημένη διά τδ επίσημον τής τελετής. 1Π συρ
ροή τού πλήθους και αυτού τού ωραίου φύλου ήτο τοσαύτη, ώστε 
οί κκ. πληρεξούσιοι δυσκόλω; ευρισκον θέσιν δι’ εαυτούς. Είκοσαμε- 
λής επιτροπή έκληρώθη πρδς υποδοχήν τού βασιλέως’ περί δέ τήν 
12 ώραν είκοσι καί είς κανονοβολισμοί ανήγγειλαν τήν άπδ τά ανά
κτορα άναχώρησιν τής Α. Μεγαλειότητας, καί μετ’ δλίγας στιγμάς, 
δτε ό κλητήρ άνεκραύγασε τρις « ό βασιλεύς έρχεται», απαντες 
ήγέρθησαν δρθιοι. Τότε εισήλθεν ό Γεώργιος φέρων στολήν ναυάρ
χου εις τήν αίθουσαντών συνεδριάσεων, συνοδευόμενος ύπδ τού κό- 
μητος Σπόνεκ, έκάθισεν εις τδν επί τούτφ προετοιμασθέντα βασι
λικόν θρόνον, καί παρ’ αύτφ έλαβε θέσιν ό πρόεδρος τής συνελεύ
σεως. ’Αμέσως δέ ό πρόεδρος τής ‘Ιερά; Συνόδου καί οί λοιποί αρχι
ερείς, φέροντες λαμπάδας αναμμένα;, έψαλλαν τήν συνήθη τελετήν, 
μετά τήν όποιαν εις τών γραμματέων τής συνελεύσεως άνέγνωσε 
μεγαλοφώνως τδ ψήφισμα, διά τού όποιου κανονίζεται ό τρόπος, 
καθ’ 8ν θά έξασκήται ή Εκτελεστική εξουσία μέχρι τής άποπερατώ- 
σεωςτού νέου πολιτεύματος.Μετά τήν άνάγνωσιν τού ψηφίσματος ση
κωθείς ό βασιλεύς Γεώργιος έθεσε τήν δεξιάν επί τού Ευαγγελίου καί 
άνέγνωσεν ελληνιστί μέ σταθεράν καί ήχηράν φωνήν τδν έξής δοκον. 
« Ομνύω είς τδ όνομα τής όμοουσίου καί αδιαιρέτου Τριάδος νά προσ
τατεύω τήν επικρατούσαν θρησκείαν τών Ελλήνων, νά διατηρώ και 
νάβύπερασπίζω τήν ανεξαρτησίαν, τήν αυτονομίαν καί τήν ακεραιό
τητα τού Ελληνικού Κράτους καί νά φυλάττω τούς νόμους αύτού. » 
Μεθ’δ, άσπασθείς τό ίερδν Εύαγγέλιον,ύπέγραψεν αυτόν. Ακολούθως 
απαντες οί πληρεξούσιοι άνεκραύγασαν τρις « ζήτω ό βασιλεύς », 
εκατόν δέ καί εις κανονοβολισμοί ανήγγειλαν τήν όρκομωσίαν τού 
βασιλέως είς άπασαντήν πρωτεύουσαν.Μετά τούτο ό βασιλεύς έξηλ- 
θε, συνοδευόμενος μέχρι τής μεγάλης πύλης ύπδ τού προέδρου, ύπδ 
τής μεγάλης πρεσβείας καί τών λοιπών μελών τού Προεδρείου τής 
συνελεύσεως, άφ’ δπου ασκεπής καί χαιρετίζων άνήλθεν έφ’ άμά- 
ξης, καί έν μέσω νέων ζητωκραυγών τού λαού, τής Εθνοφυλακής 
καί τού στρατού έφθασεΦ εις τά ανάκτορα.

Τδ εσπέρας τής αύτής ημέρας προσεφέρθη εις τά ανάκτορα δεί
πνου, είς τδ όποιον παρεκάθισαν εξήκοντα καί δύο συνδαιτυμόνες4 
τδ προεδρείου τής συνελεύσεως, τδ υπουργείο ν, ο μητροπολίτης 
’Αθηνών καί πρόεδρος τής Ιερά; Συνόδου, οί πρέσβεις τών τριών δυ
νάμεων καί ό τής Δανίας, οί υποναύαρχοι Γαλλίας καί Αγγλίας, ό 
νομάρχης ’Αττικής, ό πρύτανιςτού Πανεπιστημίου καί άλλα επίση
μα άτομα. ‘Ο βασιλεύ; έκ δεξιών μεν είχε τδν πρόεδρον τής συνε
λεύσεως, έξ εύωνύμων δέ τδν Σ. Μητροπολίτην. Η τράπεζα ήτο 
λιτοτάτη, καί ό βασιλεύς έδείπνει μετ’ άφελείας καί θάρρους, ώς με
τά οίκε ίων, χαρίεις καί πρδς πάντας ομίλων, ένφ καθ’δλον τδ δείπνου 
έπαιάνιζεν ή μουσική.

Τήν Επαύριον (Κυριακήν) ό βασιλεύς φέρων ένδψα πολίτου μετά 
τού φρουράρχου τών ανακτόρων κ. Τριγκέτα καί τών δύο φίλων του 
Δανών, μετέβη πεζός είς τδν ναόν τής Μητροπόλεως. ’Από τής 
προτεραίας είχε διατάξει νά σηκώσωσι τόν έντδς τού ναού βασιλικόν 
θρόνον, είπών δτιένώπιον τούθεούδιάκρισις δέν ύπάρ 
χει, αλλά πάντες εΐνε ίσοι, καί έκφράσας τήν επιθυμίαν 
τού νά μή έπαναληφθώσι πλέον αί ζητωκραυγαί έντδς τού ναού τού 
‘Γψίστου, ένθα πάντας πρέπει νά κατέχη σέβας καί προσήλωσις 
πρδς τά θεία. Είσελθών είς :δν ναόν καί προχωρήσας έν μέσω τού 
μετά σεβασμού παραμερίζοντος πλήθους, έστάθη μέ Εσταυρωμένα; 
τάς χείρα; ορθιος καί ασκεπής εντεύθεν τού αρχιερατικού θρόνου, 
μή θελήσας ούδ επί τού τάπητος νά πατήση, τδν όποιον είχον 
στρώσει επί τούτω έπϊ τού έδάφους.

Ο Γεώργιος, διαμείνας έν τφ ναφ άπδ τής 9)^ πρωινής ώρας 
μέχρι τέλους τής λειτουργίας, δπου καί τδν σταυρόν του πολλάκις 
έκαμεν ορθοδόξως, καί πρό τών αγίων μυστηρίων κατά τήν έξοδόν 
των βαθύτατα ύπέκλινεν, ακολουθούμενος ύπδ μυριάδας λαού επα
νήλθε ν είς τά ανάκτορα, οπού ίδών παρά τάς θύρας χωροφύλακας 
φρουρούς, διέταξε νά άναχωρήσωσιν αμέσως, είπών δτι δέν έχει 
ανάγκην φρουρών, διότι φρουρός Του εινε ό λαός.

Η τριήμερος πανήγυρις έληξε διά τής έκτελέσεως πυροτεχνημά
των κατά τδ εσπέρας τής ήμέραςταύτης Επί παρουσί^ιτού βασιλέως. 
Τδ θέαμα τής νυκτδς ταύτης ήτον δσον λαμπρόν καί μεγαλοπρεπές 
τόσον καί πρωτοφανές έν Άθήναις.
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Τα πυροτεχνήματα κατασκευασθέντα υπό τού πυροτέχνου 
Βοεντάνου, έαελλον νά έκτελεσθώσιν έπί της πλατείας τού Όλυμ- 
πίουΔιός. Περί δέ τήν ογδόην ώραν άνηγγέλθη ή άφιξις τή; Α.Μ. 
καί ή μουσική ήρχισε νά παιανίζη τον βασιλικόν ύμνον. Ό βασι
λεύς, πολιτικά ένδεδυμένος, διήλθε μετά τής ακολουθίας του διά μέ
σου τού συρρεύσαντος απείρου π) ήθους, και άνέβη έπι θέσεως υ
ψηλής κατέναντι τού ναού τού ’Ολυμπίου Διός. Χάριν συντομίας 
παραλείπομεν τήν περιγραφήν τής παραστάσεω; τών πυροτεχνη
μάτων, λέγοντες μόνον, οτι έπί δύο ώρας βασιλεύς καί λαό; κα- 
τείχοντο ύπο μαγικής οπτασίας, όνειρευόμενοι κόσμον άλλον ή βλέ- 
ποντες τούτον νά μεταβάλλεται καί νά παρουσιάζη τάς ώρας τού 
έτους, τον χειμώνα ή τήν άνοιςιν, πυρώδεις καί τήν γην παλαίου- 
σαν μέ τον ουρανόν ! . . .

Τελευταίον δέ πάντων τών πυροτεχνημάτων ύπήρξεν ή διά μιας 
φωταγώγησις τής δλης πλατείας, μεταβληθείσης αίφνιδίως είς πο
λυκύμαντο ν πέλαγος φλογών. Συγχρόνως όέ ο Λυκαβητός, ο τάφος 
τού Φιλοπάππου, ό Παρθένων καί τό Αστεροσκοπείον διέλαμπον 
άπό βεγγαλικά φώτα καί φωτοδόλους σφαίρας. Τοιαύτη ύπήρξεν ή 
τελευταία νύξ τής τριημέρου πανηγύρεως τών Αθηνών.

Σημ. Διακόπτομεν ενταύθα τον βίον τού βασιλέως Γεωργίου, 
έπίφυλαττόμενοι άλλοτε νά συμπληρώσωμεν αυτόν.

Περί θερμοτητος καί θερμομέτρων.

‘ Υπάρχου σ;ν έν τώ κόσμω πάμπολλά πράγματα, τά οποία αί- 
σθανόμεθα μέν άδιακόπως, δυσκολευόμεθα δέ καθ υπερβολήν, όταν 
θελήσωμεν νά τά όρίσωμεν. Τοιούτον τι εινε καί ή θερμότης. 
Άμα τρίψωμεν τήν μίαν χείρα μέ τήν άλλην, αμέσως α’σθανόυεθα 

καί τάς δύο θερμά;’ όταν πλησιάσωμεν εις τόπον δπου εύρίσκεται 
πύρ, ευθύς αισθανόμεθα θερμότητα’ τό θέρος μάς ενοχλεί ή θερμό
της, τον χειμώνα ή έλλε’ψις αυτή; μάς κάμνει νά κρυόνωμεν. 
Άλλά τί πράγμα εινε αυτή ή θερμότης ; Οί φιλόσοφοι λέγουν δτι 

υπάρχει λεπτότατου τι ρευστόν, αβαρές καί αόρατον, τό όποιον 
ονομάζεται θερμογόνο /, καί τό όποιον άμα εισχώρηση είς σώμά τι 
τό καθιστάνει θερμόν.

‘Π θερμότης εινε δι ήμά; κά:ι απαραίτητον*  δι’ αυτής μετα- 
ποιούμεν τήν ζύμην εις άρτον’ δι' αυτής τό κρέας, τά όσπρια, τά 
λαχανικά μεταμορφούμεν εις φαγητά νόστιμα’ δι’ αυτής ένί λόγφ 
έκτελούμεν αναρίθμητους εργασίας, καί τέλος ζώυ.εν δι’ αυτής, 
διότι άν έκ τής γή; μας έςέλειπεν ή θερμότης, ευθύς τά νερά δλα 
θά έπήγνυντο, τά δένδρα καί τά φυτά θά έξηραίνοντο, τό αίμα τών 
ζώων καί το ίδικόν μας θά έπάγονεν, ή ζωή μας θά έσβύνετο καί 
ή σφαίρα μας δλη θά άπενεκρούτο. Άλλά καί ή υπερβολική θερ
μότης δέν θά μάς ήτο όλιγώτερον ολέθρια’ επειδή τότε τά ύδατα 
θά μετεβάλλοντο δλα είς ατμούς, ό ήλιος καί τά άστρα θά έκρύ- 
πτοντο, ημείς δέ άπο τήν μεγάλην ζέστην θά άπεθνήσκομεν α
μέσως. Πόσον ή άπειρος τού Θεού σοφία καί άγαθότης δεικνύεται 
διά τών έργων του είς ημάς ! κ/ι ημείς οί αχάριστοι αντί νά θαυ- 
μάζωμεν καί νά δοξολογώμεν καθ’ έκάστην στιγμήν, βλασφη- 
μούμεν αυ-.όν μέ τούς βεβήλους μας λογισμούς καί μέ τάς αισχρά; 
μας πράξεις.

Μεταξύ τών πολλών αποτελεσμάτων τής θερμότητος παοετη- 
ρήθη καί τό εξής. Καθώς τό νερόν, δταν είσδύση εις σώμά τι. 
το φουσκώνει καί αύςάνει τον όγκον του, ούτω; ή θερμότης κάμνει 
τα σώματα, εις τά όποια εισχωρεί, νά γίνωνται μεναλήτερα*  
τούτο λέγεται διαστολή τών σωμάτων. ?Ότ j ί δέ πάλιν τά 
σώματα ψυχρανθώσι, γίνονται μικρότερα κοί τούτο ονομάζεται 
σ υ σ τ ο λ'ή τών σωμάτων.

Πολύ συχνά βλέπομεν πράγματα τά όποια, άν δέν υπήρχε 
διαστολή καί συστολή τών σωμάτων, δέν θά συνέβαινον. Ούτως 
άν είς ύέλινον ποτήριον χύσωμεν βράζον τι υγρόν, τό ποτήοιον 
θρανεται (σπά)’ διότι τό μέν κάτω τού ποτηριού μέρος, τό όποιον 
δέχεται τό βράζον ύγρόν, θερμαινόμενον διαστέλλεται, δηλαδή 
γίνεται μεναλήτερον, ενώ τό άνω, τό όποιον μένει κενόν, ούτε 
θερμαίνεται ούτε διαστέλλεται’ έπειδή δέ ή ύελος δέν εινε έλα- 
στίκή. θραύεται. *Αν  όμως χύσωμεν ολίγον μόνον από τό βοάζον
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υγρόν και δέν τδ άφίσωμεν είς τδν πάτον του ποτηριού, αλλά πεοι- 
φέρωμεν αύτδ είς δλην τήν εσωτερικήν έπιφάυειάν του, έπειτα δέ 
χύσωμεν καί άλλο καί πράξωμεν τδ αύτδ πολλάκις, τδ ποτήοιον 
δέν θραύεται’ επειδή τότε θερμαινόμενου ολόκληρον, όλόκληοον 
και διαστέλλεται. Είς πολλά μέρη οί βαρελοποιοί θερμαίνουσι πρώ
τον τάς σιδηράς στεφάνας και έπειτα περιζόνουσι δι’ αυτών τά βα
ρέλια’ διά δέ τού τρόπου τούτου σφίγγουσιν αυτά υτ-ε. βολικώς. 
Ολοι γνωρίζομεν οτι, βσλωμεν είς τδ πυρ κάστανα άκοπα, 

αυτά αφού θερμανθώσι καλά, ρήγνυνται (σκούν) μετά κρότου’ τούτο 
προέρχεται εκ τού οτι τά κάστανα έμπεριέχουσι πολύν αέρα, ό ο
ποίος, θερμανθείς, τόσον διαστέλλεται, ώ στε δέν χωρεί πλέον είς 
τδ κέλυφος (τσώγλοιον)’ δθεν σχίζει αύτδ και εξέρχεται μέ δλην 
τήν δύναμιν τής έλαστικότητός του. Τδ νερδν δμως παρουσιάζει 
κάα περίεργον, τδ όποιον καλδν εινε νά μή άποσιωπηθή ενταύθα. 
Αύτδ θερμαινόμενου μέν διαστέλλεται έως δτου φθάση είς τδν ύ- 
πέρτατον βαθμόν τής θερμότητας του και διαστολής, ό όποιος εινε 
ή βράσις’ ψυχραινόμενου δμως δέν εξακολουθεί και νά συστέλλε
ται άκατάπαυστα, αλλά ολίγον πρΙν παγώσν} μένει στάσιμου, και 
τότε εινε ή μεγαλητέρα του άνάπαυσις. Επειτα δέ δσον πεοισ- 
σότερον ψυχραίνεται, αντί νά συστέλληται, διαστέλλεται’ ώστε, άν 
άφίσωμεν τδν χειμώνα έξω είς τδ ύπαιθρον μίαν στάμναν γεμάτην 
άπδ νερόν, τδ νερδν θά παγώστγ ό δέ πάγος, άν τδ ψύχος ήνε 
πολύ, θά διασταλή, και επειδή ή στάμνα θά έναντιόνεται είς αύ- 
τόν, έκείνος θά τήν σπάσιρ.

Ολα τά σώματα εύρίσκονται έν τή φύσει είς τρεις καταστάσεις, 
δηλαδή εινε ή στερεά, ώς ό σίδηρος, οί λίθοι, τά ξύλα’ ή υγρά, 
ώς τδ νερόν, τά άλατα κτλ. ή αερώδη, ώς ό περικυκλόνων ημάς 
ατμοσφαιρικός αήρ, ό άτμδς κτλ. ’Εκ τούτων τά μέν αερώδη δια- 
στέλλονται και συστέλλονται όμοιομόρφως και περισσότερον τών 
λοιπών τά δέ ύγρά δέν διαστέλλονται μέν δλα ομοίως, αλλά πε
ρισσότερον τών στερεών, έκ τών οποίων πάλιν άλλα μέν συστέλ
λονται και διαστέλλονται περισσότερον, άλλα δέ όλιγώτερον τών 
άλλων.

Έκτων δσων μέχρι τούδε είπομεν, εύκόλως εννοεί τις δτι, άν 

θελήσωμεν νά μεταχειρισθώμεν τήν διαστολήν καί συστολήν τών 
σωμάτων είς τδ νά γνωρίζωμεν τδ ποσδν τής θερμότητος, δέν εινε 
αδύνατον, άλλ’ ούδέ πολύ δύσκολου’ και ακολούθως οτι τά μάλλον
κατάλληλα έκ πάντων τών σωμάτων διά τήν χρήσιν ταύτην εινε τά

αερώδη, αλλά και έκ τών υγρών ό υδράργυρος άπε- 
δείχθη δχι όλιγώτερον κατάλληλος’ δθεν καί είς 
τά πεοισσότεοα τών έργαλείωνδιά τών οποίων με- 
τρείται ή θερμότης και τά όποια δι’ αύτδ τούτο 
θερμόμετρα ονομάζονται, γίνεται γενικώς χρή- 
σις τού υδραργύρου.

Τών έργαλείων τούτων ή κατασκευή εινε τοι- 
αύτη:

Ααμβάνουσι σωλήνα ύέλινον, τού όποιου τδ με/ 
κάτω μέρος εινε κλειστόν και αρκετά εύρύχωρον 
ένδοθεν (άπδ μέσα), διά νά χωρή ποσότητά τινα 
υδραργύρου, τδ δέ επίλοιπου εινε στενόν, ώς τρίχα 
σχεδόν, ομοιόμορφον (δηλαδή δέν εινε αλλού 
στενότερου καί αλλού φαρδύτερου) και απ επάνω 
ανοικτόν. Άπδ τδ ανοικτόν τούτο μέρος εισάγουν 
είς τδν σωλήνα τδν άπαιτούμενον υδράργυρον 
άοαιοούν δλον τδν έν αύτφ ευρισκόμενον αέρα 
διά τής πυρακτώσεως, και κλείουν αύτδ αμέσως. 
Ούτω κεκλεισμένον δντα τδν σωλήνα θέτουσιν έν
τδς πάγου αναλύομε/ου’ ώς έκ τούτου ο έν αυτφ 
υδράργυρος ψυχραινόμενος συστέλλεται, συμμα
ζεύεται δσον δύναται έντδς τού εύρυχώρου μέρους 
και άφίνει' ούτω κενόν (άδειου) τδ πλείστον του 
στενού. Τότε σημειόνεται μέ Sv 0 (μηδενικόν) τδ 
σημείου, μέχρι τοΰ όποιου ό υδράργυρος κατέβη έυ 
τφ σωλήνι. ’Ακολούθως βουτούσιν αύτδν έντδς 
καθαρού βράζοντας ύδατος είς μετάλλινου αγγείου.

‘Η θερμότης εισχωρούσα διαστέλλει τδν υδράργυρον, 
ό όποιος μή δυνάμενος νά έκτανθή μήτε πρδς τά κάτω μήτε προς 
τά πλάγια, άναβαίνει είς τδ στενόν τού σωλήνος, και γεμίζει αρ-
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κ.ετδν αύτού μέρος. Τδ σημείον, εις τδ όποιον ό υδράργυρος κα- 
ταντήση, σημειόνεται μέ τδν αριθμόν Ί 00. Τό δέ μεταξύ ιού Ο 
και τών 1 00 διάστημα τού σωλήνος μοιράζεται είς 100 ίσα μέρη, 
τά όποια ονομάζονται βαθμοί. Αί διαιρέσεις αύται έπεκτείνονται και 
άνωθεν τών ΙΟΟθ, έςακολουθούντων τών αριθμών 1 0 I θ, 1 02θ 
κτλ., και κάτωθεν του 0, άρχιζόντων πάλιν άπδ 1θ , 2° ... 
άλλά ποδς διάκρισιν ποοτάττουσι τών τελευταίων τούτων τδ ση- 
μειον—* ώστε άν ίδωμεν γραμμένου—6θ πρέπει νά άνσγνώ- 
σωμεν, εξ βαθμοί κάτωθεν τού μηδενικού, τού σημείου ° άναγνω- 
σζομένου «βαθμοί.»

Τούτο εινε τδ έκατοβάθμιον λεγόμενον θερμόμετρου, ούτως όνο- 
μασθέν ένεκα τής ε’ς 1 00 θ διαιρέσεως τής άπδ τού πάγου μέχρι 
τής βράσεως Οερμότητος. Τούτο μεταχειρίζονται εις Γαλλίαν καί 
πολλά άλλα μέρη. Εις τόπους δμως τινάς μεταχειρίζονται εν άλλο 
θερμόμετρον, τού Ρεωμύρου λεγόμενον, -δ οποίον διαφέρει άπδ τδ 
πρώτον, κατά τήν διαίρεσιν μόνον, δηλαδή, άντι άπδ τού πάγου 
μέχρι τής βράσεως · νά διαιρηται εις 100° , μοιράζεται μόνον είς 
80° . Εις τήν’Αγγλίαν, ’Αμερικήν καί τινα άλλα μέρη εινε έν 
χρήσεί τδ τού Φαρενειτίου θερμόμετρον. Είς τδ θερμόμετρον το'το 
ή θερμοκρασία τοΰ άυαλυομένου πάγου άντι νά σημειόνηται μέ 0, 
ώς είς τά δύο προηγούμενα, σημείονεται μέ τδν άριθ 32υ, ή δέ 
θερμοκρασία τοΰ βράζοντας ύδατος μέ 2 1 2° . Εκτός τών ανωτέρω 
θερμομέτρων ύπάρχουσι καί άλλα πολ)ά, δΓ οινοπνεύματος ή 
ατμοσφαιρικού άέρος κατασκευαζόμενα, τά όποια άρκούμεθα νά 
αναφέρωμεν μόνον.

Ό περίπατος.
’Εκ τοΰ Γερμανικού ύπδ Γ. Β.

Εις πατήρ είχε δύο τέκνα ονομαζόμενα Άλβϊνον καί Θεόδωρον, 
τά οποία παρά πολύ ήγάπα. Κατεγίνετο μέ αυτά, οτε ειχεν ευκαι
ρίαν, καί κατά τάς ωραίας ημέρας τά ήκολούθει είς τούς περιπάτους 
των. Τούτο ήτο ή μεγαλειτέρα του εύχαρίστησις, διότι αυτά περι
τριγύριζαν τόν πατέρα των μέ χαράν καί ευχαριστούντο νά τδν 
βλέπωσι καί νά συνομιλώ σι μέ αύτόν. ΓΌτε ήλθεν ό χειμών και

ει

ήρχισαν αί βροχαί, έπαυσαν διά πολύν καιρόν τούς περιπάτους τω ν 
Τέλος ήλθε πάλιν ή επιθυμητή άνοιςις. Η χιών ήτο άναλελυμένη, 
τδ πράσινον χόρτου έφύτρουε παντού άπδ τήν ύγράν γήν, άπδ δέ 
τδν ύγρδν, ζεστόν καί γαλάζιου άέρα έσείουτο τά λεπτά φύλλα τής 

λεύκας καί σημύδας (1).
Τόρα ετρεχου τά παιδία οδηγούμενα άπδ τδν πατέρα των έ;ω

τήν έςοχήν. Ό,τι ταΰτα τδ περασμένου έτος είχαν ίδεί έκαμυε μετά 
τόσην διακοπήν διπλάσιάν έντύπωσιν είς αύτά. Δέν ήμπόρουυ νά 
χορτάσουν νά βλέπουν τά μεγαλοπρεπή δένδρα (τά όποια τόρα όχι 
πλέον γυμνά κλαδιά υψοναν πρδς τδν ουρανόν), τδν λαμπρόν καθρέ- 
πτην τής λίμνης, εις τδ βάθος τχς οποίας δεύτερον ουρανόν έβλεπαν 
μέ θαυμασμόν, καί τά γαλ άζια βουνά, τά όποια άπό μακράν έστε- 
φάνοναν τήν ώραίαν χώραν. Η έργασ-α τών φιλόπονων γεωργών, 
τά τραγούδια τού κορυδαλού καί αύτή ή βραχνή φωνή τού βατράχου 
ηυξαναυ τήν χαράν των καί έφεραν είς τήν μνήμην των ταύτην καί 
εκείνην τήν ημέραν τής άνοίξεως.

Μικρόν βουναλάκι, τδ όποιον ούτοι άνέοησαν, έκαμε νά βλέπουν
μακρύτερα. Τό βλέμμα των έχάθη είς τδ ευρύχωρου διάστημα, καί 
ή εύχαρίστησις των υπήρξε σιωπηλή καί εκτεταμένη. Ο ήλιος έ- 
πλησίαζεν ήδη νά δύση. Σύννεφα λεπτά τούς έτριγύριζαν καί κατ
έβαιναν είς τήν θάλασσαν, είς τήν οποίαν έν ώ κατέβαιναν διελύοντο. 
α Ό ήλιος δύει, τέκνα μου, ειπεν ό πατήρ, διά τήν σήμερον. Πό
σον ωραίος καί ευεργετικός είνε ούτος άκόμη καί όταν χάνεται 1 Καί 
αύριου θέλει σηκωθή πάλιν είς νέαν ζωήν καί εις νέαν ευεργεσίαν, 
καί τάς εύεργετικάς του άκτϊνας θά στείλη είς τήν γήν.

Τόρα άνέτειλεν ή σελήνη καί έφαίνετο ώςέλαφρδν πλοιάριον είς 
τήν άντανάκλασιν τών κοκκινωπών δυσμών. « Πόσον ώραία εινε, εΐ- 
πεν ό Άλβίνος, δέν φαίνεται πάντοτε τοιαύτη*»  «εινε είς τήν παι
δικήν της ηλικίαν, άπεκρίθη ό πατήρ*  καθ’ ημέραν αύτη αυξάνει 
καί τδ φως της αυξάνει εως ου μάς δείξη γεμάτον τδν δίσκον της. 
ίσως σχεπάσωσιν αύτήν ενίοτε σύννεφα καί τότε θέλει σκεπασθή ή 

θέα αύτής ώς νά έχη πέ-θος. Μετά τινα καιρό θέλ ι μακρυνθή πά-

(1) Είδος δένδρου.

3
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λιν, εως ού τέλος δλως διόλου χαθή, ώττε νά γείνη σωστή είκών 
τής ανθρώπινης ζωτς. « Έγώ δεν εννοώ, εΐπεν ό Θεόδωρος, τί έν- 
νοείτε μέ τούτους τους λόγους.» ναί 1 εΐπεν ό Άλβίνος*  έγώ 
γνωρίζω τΐ θέλετε νά είπητε*  ό άνθρωπος αυξάνεται καί μιχρύνεται, 
διαλάμπει ολίγον καιρόν εις τήν γήν, εως ού χάνεται καί κρύπτεται 
εις τόντάοον.» «Καίτά σύννεφα, τά όποια ενίοτε σκεπάζουν τήν 
σελήνην; ήρώτησεν ό πατήρ.—«Τούτο δεν γνωρίζω νά εξηγήσω, 
άπεκρίθη ό υιός.— « Εΐνε αί δυστυχία»., αί όπαΐαι συμβαίνουν εις 
τόν άνθρωπον, εΐπεν ό πατήρ. Καμμ’ία ψυχή δεν εφυγεν ακόμη 
τήν γήν δλως διόλου ήσυχος καί με χαράν. Πάσα ψυχή είχε τάς 
σκοτεινές και συννεφώδεις ήμέρας της. Άλλ’ από τόν άθώον και 
αγαθόν άνθρωπον άποσύρονται ταύτα τά σύννεφα και ή ήσυχία 
τής ψυχής του μένει απείραχτος·· καί εάν. αυτός τέλος άποχωρισθή 
από ήμας υπάγει δχι εις τόν τάφον, αλλά λάμπει εις ενα άλλον 
τόπον αιώνιος καί αμετάβλητος.

Ητο νύκτα*  τά παιδία έπιάσθησαν από τάς χεΐρας τού πατρός 
των καί έπέστρεφαν εις τήν οικίαν μέ σιωπήν καί σκέψιν.

ΖΩΣΙΜΑδΑΙ.

Καθώς πολλά περιοδικά δ.ά νά ευχαριστήσουν τούς συνοδρμητάς 
των δημοσιεύουν από καιρόν εις καιρόν πρότυπα τού τελευταίου σνρ- 
μού (φιγκουρίν^α τής τελευταίας μόδας), τοιουτοτρόπως καί ήμείς, 
έπιθυμούντες περισσότερον τόν στολισμόν τής ψυχής παρά τού σώ
ματος, θά προσπαθήσωμεν νά δημοσιεύσωμεν τάς βιογραφίας των 
άνδρών εκείνων, οί όποιο», μέ τάς άρετάς των όχι μόνον τόν εαυτών 
των καί τήν πατρίδα των έτίμησαν, αλλά καί δλην τήν ανθρωπότητα 
μέ τδ παράδειγμά των ωφέλησαν. *

Παύλος καί Μαργαρίτα υπήρξαν οι καλότυχοι γονείς των ίς αδελ
φών Ζωσιμάδων: Ίωάννου, Θεοδοσίου, ’Αναστασίου, Νικολάου, 
Ζώη καί Μιχαήλου καταγόμενοι από εν χωρίον τής ’Ηπείρου πλη
σίον τών Ίωαννίνων,Γραμμένον ονομαζόμενου. Γεννηθέντες από γο
νείς ευσεβείς έδιδάχθησαν παιδιόθεν νά σέβωνται τόν 
θεόν καί νά άγαπώσι τόν πλησίον τωνώσάν 
τόν εαυτόν των. Καί ο μέν πρωτότοκος ’Ιωάννης νέος πολύ

Ν. ΖΩΣΙΜΑΣ. .
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έτελεύτησεν*  οίδέ λοιποί πέντε άναχωρήσαντες άπό τήν πατρίδα 
των, μετέβησαν είς τήν φιλόξενον τότε Ρωσσίαν, οπού ώδήγησεν 
αυτούς ό δάκτυλος του θεού, καί έδόθησα ν εις τό εμπορικόν στά- 
όιον. Επειδή δε δχι μόνον με ζήλον καί επιμέλειαν είργάζοντο άλλά 
καίμε τιμιότητα μεγάλην, διά τούτο δ θεός ηύλόγησε τάς επι
χειρήσεις αυτών καί οί Ζωσιμάδαι ηύςα νον καθώς τό δένδρον τδ 
όποιον είνε φυτευμένον πλησίον εις δρο σέραν πηγήν. Τούς Ζωσι- 
μάδας συνέδεεν δχι μόνον ή αδελφική συγγένεια, άλλά και ή πρδς 
τδν θεόν ευσέβεια καί ή πρδς τούς όμοιους των άγάπη’ διά τούτο 
καί οί πέντε έκ συμφώνου έπρατταν τάς π ολυειδείς άγαθοεργίας, 
πραγματευόμενοι μέ τρόπον θεάρεστον τδ τάλαντον, τδ οποίον εις 
αυτούς ένεπιστεύθη ή θεία Πρόνοια .

Και πρώτον μέν ήρχισαν τάς ευεργεσίας των άπδ τδν τόπον 
τής γεννήσεώς των, τά ’Ιωάννινα και τήν ’Ήπειρον. Και δικαίως' 
διότι καθώς ό επιμελής γεωργός πρώτος πρέπει νά γεύεται τούς 
καρπούς τών δένδρων, τά όποια μέ τούς κόπους του άνέστησε, τοι
ουτοτρόπως έθεώρησαν δίκαιον και οί άείμνηστοι Ζωσιμάδαι, είς 
τδν τόπον, δπου κατά πρώτον ειδον τδ φώς τού ήλιου, νά προσφε- 
ρωσι τούς πρωτοφανείς καρπούς τής εύσεβείας των. Χιλιάδας ταλ- 
λήρων έστελλον καθ’ έκαστον έτος, και διά τού μέσου πιστών έπιτρό- 
πων διεμοίραζον αύτά είς τούς έχοντας ανάγκην βοήθειας. «Πέδες 
έγίνοντο τών χωλών, οφθαλμοί τών τυφλών, πατέρες τών αδυνά
των® , καθώς λέγει ό θείος Ίωβ. Διά τούτο άπδ τά βάθη τών σκο
τεινών φυλακών, δπου δέσμιος πολλάκις έστέναζεν ή άθωοτης, άπδ 
τά νοσοκομεία, απδ τάς καλύβας τών πτωχών, καί άπδ νά σχολεία 
άνέβαινον ^εύχαί πρδς θεόν υπέρ τών Ζωσιμάδων. Ευχαριστούν οί 

νοσούντες τούς θεραπευτάς’ οί ξένοι τούς ξενοτρόφους, οί πάμπτω- 
χοι τούς έλεοδότας, αί χήραι τούς προστάτας, αί πτωχαί παρθένοι 
τούς προικοδότας, οί ορφανοί τούς πατέρας , οί πατέρες τούς παιδα
γωγούς καί γενικώς οί πολίται τούς παντδς είδους χαριτοδότας. Καί 
καθ ολον μεν τδ έτος έπραττον τάς τοιαύτας ευεργεσίας, πρδ πάν

των όμως κατά πάσαν μεγάλην εορτήν αί καλύβαι καί αί τράπεζαι 
των πτωχών επλημμύρουν άπδ τάς έλεημοσύνας των Ζωσιμάδων 
και τούτο έγινετο δχι ίν ή δύο έτη άλλά είς διάστημα πεντήκοντα

ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Α. τεύχ. ε 20.
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ολοκλήρων ετών*  καί όχι μόνον είς τά ’Ιωάννινα καί τήν *Βπειοον,  
άλλά καί είςτήν ’Ελλάδα, είς τήν ’Ασίαν καί ες αύτήν άκόμη τήν 
χώραν εις τήν οποίαν «κατοικούσαν διεσκόρπιζον τάς δωρεάς των, 
μίαν μόνην πατρίδα θεωρούντες τήν αρετήν. Έφρόντιζον δέ οχ: 
μόνον πως νά τρέφωσι τούς πεινώντας καί διψώντας, να ένδύωσι 
τούς γυμνούς, νά έπισχίπτωνται τούς άσθενείς καί φυλ σκισμένους, 
άλ)»ά και πως νά έξαπλόνωνται είς τό έθνος τά γράμματα, ή καλή 
άνατροφή καί ή προς τδν θεόν ευσέβεια*διότι  έθεώρουν τάς τοιαύτας 
ευεργεσίας τοσούτον άνωτέρας άπδ τάς πρώτας, οσον ή ψυχή διαφέ
ρει απδ τδ σώμα. Διά τούτο και αί έλεημοσύναι αυτών ήσαν καθώς 
ή θυσία τού Άβελ ευάρεστοι είς τδν θεόν. Τις άπδ τούς ευσεβείς του 
καιρού μας συνέδραμε περισσότερον είς τήν οικοδομήν ίερων ναών ; 
οι Ζωσιμάδαι. Απόδειςις δε ή είς τά’Ιωάννινα μητροπολική εκκλη
σία καί ή τής αγίας Μαρίνας και άλλα», είς διάφορα μέρη τής Ηπεί
ρου και τής Ελλάδος καί ή είς τήν Νίζναν τής Ρωσσίας μεγαλο
πρεπής εκκλησία τών γραικών. Τίς άπδ δλους τους φιλομούσους συν
έδραμε περισσότερον εις οικοδομήν καί συντήρησιν σχολείων, τά 
οποία εινε τά καταγώγια τού ανθρωπισμού, δπου αί ψυχαί μορφό- 
νονται και ήθικοποιούνται ; οί Ζωσιμάδαι. Αύτοί τούς μισθούς τών 
διδασκάλων έπλήρο/αν πλουσιοπάροχα. Αυτοί βιβλιοθήκην πλού
σια/ έσύστησαν. Αυτοί υποτρόφους μαθητά; διέτρεφον. Αυτοί έδιό- 
ριζον βραβεία διά τούς καλούς μαθητάς. Αυτοί έσυσταιναν κοινά 
σχολεία, είς τά όποια πτωχά καί ορφανά παιδία δχι μόνον έδιδά- 
σκοντο χωρίς κανέν έξοδον, άλλά καί βιβλία καί δ,τι έχρειάζοντο εύ- 
ρισκον δωρεάν. Καί αν άπδ άλλο κανέν μέρος σχολείον τι έζήτεί 
τήν συνδρομήν των, καί εκείνο άπελάμβανε τδ ζητούμενον. Τίς μέ 
ιδιχά του έξοδα έστελνεν είς τάς σημαντικά; ακαδημίας τής Ευρώ
πης νέους ευσεβείς καί χρηστοήθεις διά νά σπουδάζωσιν ; οι Ζωσι- 
μάδαι. Κατεστράφη ή ένδοξος πόλις τών Ίωαννίνων. Τίς μεταξύ 
τών πρώτων πολιτών συνέτρεξεν είς τήν άνέγερσιν τών φιλανθρω
πικών αυτής καταστημάτων : οί Ζωσιμάδαι. Τδ δέ μεγαλείτερον καί 
καλλίτερου, δτι καί κληροδοτ ήματα καί μεγάλα χρηματικά κεφά
λαια κατέθεσαν είς διαφόρους τραπέζας, άπδ τά όποια καί ναοί και 
σχολεία καί νοσοκομεία νά διατηρώνται καί είς τούς πτωχούς νά 

δίδωνται βοήθεια:. Τοιουτοτρόπως » έπληθύνθη καί έπερίσ- 
σευσεν είς παν έργον άγαθδν ό ζήλος τών Ζωσιμάδων.

'Όταν οί είς τήν Ιερουσαλήμ διαμένοντες Ιουδαίοι ήθέλησάν 
ποτέ νά στείλωσι πρδς τούς ομογενείς αυτών, οϊτινεςέζων αιχμά
λωτοι είς τήν Αίγυπτον, τάιερά βιβλία, έγραφον πρδς αυτούς «στεί
λατε ποδς ημάς άνθρωπον; διά νά τά πκραλάοώΓ.ν. » Οί αοίδιμοι 
δμώς Ζωσιμάδαι μέ προθυμίαν καί μέ ίδιά των έξοδα εστελλον μυ- 
οιάδας βιβλίων πρδς τούς αιχμαλώτους άδελφούς των καί πριν έκεϊ- 
νοι τά ζητήσώσιν. Έγνώριζον οί μακάριοι τήν ανάγκην τών ομο
γενών των καί τήν μεγίστην ωφέλειαν, ή όποια έμελλε νά προκόψω 
άπδ τά βιβλία*  πολλαπλασιάζουσι λοιπδν τά χρήσιμα διά τήν άνά- 
γνωσιν βιβλία καί καθώς δ πάγκαλος ’Ιωσήφ άνοίςας τάς βασιλικάς 
σιτάποΟήκας έθρεψενέπτά έτη τούς Αιγυπτίους, τοιουτοτρόπως καί οι 
φιλογενέστατοι Ζωσιμάδαι ά/οίξαντεςτήν μεγάλην καί πλήρη αγά
πης αποθήκην τής καρδίας των, τρέφουσι τούς άδελφούς αυτών 

δστις υπήρχε θησαυρισμένος είς τά διδακτικά καί ψυχοσωτήρια έκει- 
να βιβλία. Πόσα καί πόσα ώραία συγγράμματα ήθελον βεβαίως 
καταστραφή μέ τδν καιρόν, έάν ή φιλογένεια τών Ζωσιμάδων δέν 
έχορήγει τά μέσα τής τυπώσεως 1 Στέλλοντες δέ πρδς πάντα; καί 
πανταχού τά άνεκτίματα ταύταδώρα, ποοσέκάλουν μαθητάς καί δι
δασκάλους πλουσίους καί πένητας λέγοντες*  « Καίδσοιμή έχε- 
τε άργύριον, βαδίσαντες άγο ράσ ατε αν ε υ άργυρ ίου 
καί τιμής. » Άπδ τού 4 796 μέχρι τού 1 842, οτε καί ό τε
λευταίος των αδελφών έτελεύτησεν,ούδέποτε έπαυσαν νά διασκορπί- 
ζωσι τδν σπόρον τού λόγου τού θεού.

Καθώς δέ Μάρθα, ή άδελφή τού Λαζάρου, διά ν’ άποδείξη τήν 
πρδς τδν Ίησούν Χριστόν ευγνωμοσύνην αύτής διά τήν άνάστασιν 
τού άδελφού, λαβούσα μύρον πολύτιμον,ήλειψε τούς πόδας τού ’Ιη
σού καί κατέχεεν έπί τήν κεφαλήν αυτού*  τοιουτοτρόπως καίοί Ζω- 
σϊμάδαι εύγνωμονούντες πρδς τδν δοτηρα παντός αγαθού, μέ άφθο- 
νίαν έξέχεον τδν πλούτον αυτών μέρος μέν είς τούς πόδας τού Χριστού, 
δηλ. διά νά θεραπεύωσ». τάς σωματικά; άνάγκας τών πτωχων, χη
ρών καί ορφανών, μέρος δέ έπι τήν κεφαλήν, δηλ. διά νά προσφέ- 
ρωσι τροφήν πνευματικήν καί ψυχοσωτήριον.
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CO Μεσσίας Σαβατιέ.
Γενικώς έπιστεύετο έν ’Ανατολή δτι τδ έτος 1666 έμελλε νά 

καταστή δνομαστδν διά γενικής έπαναστάσεως. ‘Ο μυστηριώδης 
αριθμός 666 δ έν τή άποκαλύύει έγένετο ή πηγή , ές ής ήντλείτο 

I πάσα τοιαύτη ιδέα. Οί χριστιανοί άνέμενον τδν Αντίχριστον. οί 
Οθωμανοί τδν Δεδζάλ, και οί Ιουδαίοι τδν Μεσσίαν.

Ισραηλίτης τις έκ Σμύρνης Σαβατιέ καλούμενος έπωφελήθη τής 
I περί στάσεως και άνήγγειλεν έαυτδν Μεσσίαν. Ήτον εύγλωττος μέ

φυσιογνωμίαν αξιοπρεπή, «προσποιείτο μεγάλην μετριοφροσύ
νην, παρήγγελλε τήν δικαιοσύνην, ώμίλει ώς άπδ τρίποδος και 
δημοσίφ έκήρυττε τδ πλήρωμα τού χρόνου. Έταξείδευσεν είς 
‘Ελλάδα καί ’Ιταλίαν*  άφήρπασε δ’ έκ Αιβδονου κόρην, ήν εφερεν 
εις ‘Ιεροσόλυμα, ένθα ήρχισε νά προσηλυτίζω τούς ομοεθνείς αυτού.

Παρ’ Ίουδαίοις υπάρχει βέβαια παράδοσις δτι δ Μεσσίας θά κα- 
ταβή είς τδν κόσμον μετά τού Ήλιου*  ήτον δθεν ανάγκη δ Σαβατιέ 
να άναγγελθή παρά τίνος Ήλιου, άνευ τού δποίου τδ τέχνασμα θά 
απέβαινε χίμαιρα. Πρδςτούτο λοιπόν εύρε ραβίνον τινα, Νάθαν κα
λούμενου, πρόθυμον δπως παραστήσω τδ μέρος του. Ο Σαβατιέ 
έχήρυττεν δτι ό Νάθαν ήτον δ Ήλίας, ό δέ Νάθαν διεβεβαίονεν δτι 
δ Σαβατιέ ήτον δ Μεσσίας, δ λυτρωτής τής άνθοωπδτητος’ άμφό- 
τεροι έπραξαν μεγάλας μεταβολάς είς ‘Ιεροσόλυμα, ιδίως δέ έν 
ταίς συναγωγαίς. “Άπαντες οί ’Ιουδαίοι τής μικράς ’Ασίας ύπετά- 
γησαν, εις δέ τούς ναούς αυτών άνεγινώσκοντο αί άρχαίαι προ- 

Ιφητείαι. ’Εν Σμύρνω δ Σαβατιέ καθήρεσε τούς διδάσκοντας τδν νό
μον (ιερείς), οΐτινες δέν ήθελον νά τδν άναγνωρίσωσιν, αντικατέ
στησε δέ τούτους διά τών μάλλον ευπειθών. ‘Ο Νάθαν έξέλεξεν άπδ 
Δαμασκδν 1 2 άνθρώπους, δπως, κατά τδν Ίησούν Χριστόν, διοι- 
κησωσι τάς 1 $ φυλάς τού Ισραήλ. Είς δέ τών σφοδρά άδυσωπή- 
των εχθρών τού Σαβατιέ έξέφρασε δημοσίως τήν μεταμέλειαν του, 
κατέταξεν έαυτδν μεταξύ τών μαθητών του και τδν ώμολόγησεν υίδν 
θεού.

‘Ο πασσάς τής Σμύρνης έσκέφθη νά θέσω ύπδ κράτησιν τδν έ- 
χοντα τήν άξίωσιν δτι ήτο Μεσσίας*  άλλ’ υπερβολικός φόβος τδν 
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έμπόδισεν. Έλ εύθερος δέ ό Σαβατιέ άπήλθε διά Κωνσταντινούπολή 
μετά τών ίκανω τερών αύτού μαθητών. Οτε δέ ό Μ. Βεζύρης έμαθε 
τήνάφιξίν του, τδν έφυλάκισε. Πάντες οί Ιουδαίοι έτρεχον είς τήν 
φυλακήν και δι’ αργυρίου κατώρθοναν καί είσήρχοντο είς αυτήν, 
ένθα ήσπάζοντο τούς πόδας αυτού*  ούτος τούς ένουθέτει και τούς 
ηυλόγει. Ό λαός ήτο σφόδ ρα δυσηρεστημένος κατά τού βασιλεύον
τος τότε Μωάμεθ δ . και διά τούτο υπήρχε φόβος μή δ-ένθουσια- 
σμδς τών’Ιουδαίων προξενήσω ταραχάς έν τή πρωτευούστ). Τού
του δ’ ενεκα μετεφέρθη δ Σαβατιέ είς τδν Πύργον τών Δαρδανελίων. 
‘Π φήμη του τοσούτον έξηπλώθη έφ’δλης τής Ευρώπης, ώστε ά- 
παύστως έδέχετο άπεσταλμένους έξ’Ιταλίας, Γερμανίας, Ρωσ- 
σίας, Γαλλίας και ‘Ολλανδίας, οΐτινες λίαν άδρώς έπλήρονον δ- 
πω; τοΐς χορηγηθώ ή άδεια και προσκυνήσωσι τούς πόδας αυτού. 
Πιστεύοιχεν δέ δτι είς τούτο ώφειλε πρδ πάντων τήν σωτηρίαν τής 
ζωής του Τά θαύματά του έθορύβουν τδ κοινδν τοσούτον, ώστε ό 
Σουλτάνος έσχε τήν περιέργειαν νά συνδιαλεχθή μετ’αύτδύ ο ί
διος*  ποδς τούτο δθεν ώδήγησαν τδν βασιλέα τού ’Ισραήλ είς τά ά- 
νάκτοοα, ένθα δ Μωάμεθ δ', τδν ήρώτησε « ει σύ ει ό Μεσσίας;» 
—« άπεσταλμένος παρά θεού ειμι» ύπετραύλισε, κακώς λαλών 
τήν Τουοκικήν ό Σαβατιέ. ”‘11 γλώσσα αυτή δέν αρμόζει εις Προ
φήτην» άντείπεν δ Σουλτάνος, «θαυματουργείς «’Ενίοτε» μετά- 
μετριοφροσύνης άπήντησεν δ Μεσσίας. «Καλώς» εΐπεν ό Σουλτά
νος’ «δπόταν δλωςγυμνδς τεθείς εις τδ άκοον τών βελών των ςοι·^ 
τιωτών μου μείνης άβλαβής, τότε δλοι μετ’ έμού θά σέ λατρεύσω- 
μενώς θεόν.» Έντρομος δ Σαβατιέ τότε έρρίφθη είς τούς πόδας τού 
Σουλτάνου και ώμολόγησεν δτι τδ θαύμα αύτδ ήτον υπέρ τάς δυ
νάμεις του. Διά ν’ άποφύγω δέ τήν άνασκολόπισιν (παλούκωμα), 
εις τήν όποιαν κατεδικάσθη, έγεινε Μουσουλμάνος, άσπασθείς τδν 
’Ισλαμισμόν. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου έκήουττεν δτι ή 
Μωαμεθανική θρησκεία πρέπει ν’ αντικαταστήσω τήν θρησκείαν 
τού Μεσσιου. Έν τούτοις οι τών απωτάτων μερών Ιουδαίοι α
κόμη πιστεύουσι τήν ύπαρξιν αύτού. Τοιούτοι δέ εύοίσκονται .διε
σπαρμένοι και έν τή Μικρά ’Ασία.
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Φυσική Θεογνωσία.
(Συνέχεια, ιδε σελ. 266).

‘Ο αγαθό; Πολύκαρπος σπογγίζων τού; δακρυσμένους οφθαλ
μούς του, εΐπεν’ «Ευλογητός ό θεός, οστις έδειξες την αγάπην 
καί εύσπλαγχνίαν Σου διά τό άκακον τούτο παιδίον. Σύ έλέησες 
τά δάκρυα τής δυστυχισμένης ταύτης κόρης, ή όποια νύκτα καί η
μέραν έζήτει τό έλεος Σου. Σύ πάλιν αποδίδεις εις τούς αγαθού; 
γονείς τό αγαπητόν αύτών τέκνον. Σύ ώδήγησες τά βήματά μου 
και έκαμες νά έβγή εις καλόν ή οδοιπορία μου, και τοιουτοτρόπως 
έκέρδισαν πολύν κόπον. "Ας ήνε δοξασμένη είς τού; αιώνας’ ή άγα- 
θότης και ή φιλανθρωπία Σου ! »

Μετά ταύτα άνεχώρησεν ό γέρων μέ τδν ‘Ερρίκον και τήν Μαρ
γαρίταν είς τήν καλύβην τού χωρικού, ή όποια ήτο ήμίσειαν σχε
δόν ώραν μακράν άπδ εκεί*  ό δέ μικρός υίδς τού ποιμένος παρέδω- 
κεν είς τήν Μαργαρίταν τδν σάκκον τού Πολυκάρπου, αυτός δέ ε- 
μεινεν εκεί, διά νά φυλάττη τδ ποίμνιον.

"Οταν έφθασαν είς τήν καλύβην, ό Ερρίκο;, ό όποιο; είδε τόν 
χωρικόν καί τήν σύζυγόν του οτι έτρεξαν ει; τήν θύραν τής καλύ- 
6ης καίμε χαράν έδέχθησαν τού; ερχομένους, ήρώτησε λέγων. 
«Αυτοί εΐνε ό πατέρα; καί ή μητέρα μου?» "Οταν ήκουσεν ότι δέν 
εΐνε, έλυπήθη πολύ. «Αυτοί, είπε, φαίνονται τόσον καλοί καί 
εύσπλαγχνίκοί άνθρωποι, δσον δέν πιστεύω νά ήνε οί γονείς μου’ 
πολύ επιθυμώ νά μείνω μαζή των.» ‘Ο Πολύκαρπος, ό Ερρίκος 
καί ή Μαργαρίτα αφού έφαγαν καί άνεπαύθησαν ολίγον άνεχώρη- 
σαν διά τδ παλάτιον, συνοδευόμενοι καί άπδ τδν νέον ποιμένα, τδν 
υίδν τού άγαθού χωρικού*  πρδς τδ εσπέρα; μετέβησαν εις τήν 
κοιλάδα, καί έπέρασαν τήν νύκτα είς τδ εκεί πλησίον ευρισκόμενον 
χωρίον. Τήν δέ ακόλουθον ημέραν αναχώρησαν πολλά πρωί μέ 
μίαν άμαξαν τού χωρίου, τήν οποίαν μέ μεγάλην έπιτηδειότητα ώ- 
δηγούσεν ό άξιος εκείνος νεανίας, καί ήλπιζον, δτι μετά τρεις 
ημέρας έμελλον νά φθάσωσίν είς τήν Έϊχενφέλσην.

1Η οδοιπορία έφαίνετο πολύ ευχάριστος τήν πρώτην ημέραν * ό 
δέ Ερρίκος έχαίρετο μεγάλω; διά τό ταξείδιον, τδ οποίον κατά πρώ
την φοράν έκαμνε μέ άμαξαν*  δσα φρούρια καί χωρία άπαντούσαν
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Γ τού έφαίνετο δτι έπετουσαν άπδ δεξιά καί άπδ αριστερά’ καί 

κάθε φοράν οπού έβλεπε φρούρια ή χωρίον ήρώτα « μήπως εΐνε ή 
Έίχενφέλση ; »

Πρδς τδ εσπέρας τής δευτέρας ημέρας έφθασαν είς πυκνόν τι δάσος, 
είς τδ όποιον ό δρόμος ήτο πολύ τραχύ; καί δύσβατος, άστε μέ δυσ
κολίαν έμπορούσαν νά προχωρήσουν*  ήρχισε δέ νά φυσφ άνεμος 
πολύ δυνατός καί νά πίπτη βροχή ραγδαία*  ή νύξ έφθασε, καί 
σκότος έκάλυψεν αυτούς. Ίϊναγκάσθησαν λοιπδν νά μείνωσιν είς 
ίν ξενοδοχείον, τδ όποιον εύρίσκετο ε’ς τδ μέσον τού δάσους, άν 
καί έγνώριζον δτι δέν ήτο τόσον ασφαλείς έξ αιτίας τών ληστών*  
άλλ’ έξ άνάγκης έμβήκαν είς αύτό, καί άφού έφαγαν ολίγον έ- 
πλάγ^ασαν νά άναπαυθούν, ώστε τήν αύριον νά άρχίσουν πά
λιν τήν οδοιπορίαν των. Λοιπδν οί μέν άλλοι κατακουρασμένοι άπδ 
τήν οδοιπορίαν έκοιμώντο ήσυχα’ ό δέ γέρων Πολύκαρπος, οστις 
είχε λάβει τδν μικρόν Ερρίκον ε’ς τδ ίδικόν τΓυ δωμάτιον, έμενεν 
άγρυπνος καί γονυπετής πλησίον εις μίαν τράπεζαν, έπϊ τής ο
ποίας ήναπτε χηρίον, καί προσηύχετο εως τά μεσάνυχτα.

’Εξαφνα ήχούσθησαν μεγάλαι ταραχαί έξω άπό τδ ξενοδοχείον 
καί άγριον φωναί άνθρώπων, οί όποιοι μέ μεγάλην βίαν έκρουον 
τήν θύραν καί τά παράθυρα. Ολοι έσηκώθησαυ τρομασμένοι, καί δ 
γέρων Πολύκαρπος έβγήκεν άπδ τδ δωμάτιον του. «"Αχ, θεέ μου! 
εφώνει πρδς αύτδν ή Μαργαρίτα’ φοβούμαι, δτι ήλθαν οί /ησταί, 
οιά να αρπάσουν πάλιν τδν μικρόν κόμητα».

‘Ο Πολύκαρπος, άνθρωπο; γενναίος έκ’φύσεως καί μέ πολύ θάρ
ρος, είπε τότε προ; τού; ανθρώπους τού ξενοδοχείου. «Αί θύραι αύ
ται δέν δυνανται διόλου νά μάς προφυλάξωσι’ μόνος ο θεδς εΐνε βοη
θό; δυνατός*  είς τήν ύπεράσπισιν αύτού έχωμεν τάς έλπίδας μας’ 
®; ίδωμεν λοιπόν, μήπως ήμπορέσωμεν νά συ,εννοηθώμεν μέτούς 
ανθρώπους τούτους χωρίς νά έλθωμεν είς χεϊρας. »

Ταύτα είπε καί ήνοιξε τήν θύραν. Τέσσαρες άνδρες χαλά «οπλι
σμένοι, άπδ τούς οποίο.ς καθείς έκράτει δαυλόν πεύκης, έμβήκαν 
εις τδ ξενοδοχείον, λέγοντες’»’Έχομενδιαταγήν νά πιάσωμεν δλα τά 
δωμάτια τού ξενοδοχείου τούτου’ ό άρχήγδς ήμών φθάνει μετ’ ολί
γον, έχων μαζή του πολλούς στρατιώτας*  δ).ον τδ ξινοδοχεΐον 
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πρέπει νά μείνη εις τήν διάθεσίν μας. » Ό Πολύκαρπο; ήρώτησε, 
τίς είνε ο αρχηγός αυτών ; ή δέ άπόκρισίς των έπροξένησεν εις τήν 
καρδίαν αυτού ρίγαν και ευχάριστου θαυμασμό/. 11 το ό κόμης 
Φριδερίκος, ό πατήρ τού ‘Ερρίκου. « Ό κόμης, έλεγον οί στρατι- 
ώται, δεν ήθέλησε μετά τήν θεραπείαν της πληγής του ν’ άποσυρθή 
από τόν πόλεμον, αλλά έξηκολούθει νά πολεμώ, εως δτου συμφωνη- 
θή έντιμος δι’ αυτόν ειρήνη. Τόρα πλέον άφού εις δλον τό κράτος 
έγεινεν ειρήνη, ό κόμης επανέρχεται εις τά ίδια, θέρων μαζή του 
τούς στρατιώτας, οί όποιοι δεν έπεσαν εις τό πεδίον τής μάχης.

‘Π είδησις τής ειρήνης έχαροποίησεν ολους δσοι ήσαν εις τό ξε
νοδοχείο? καί μέ προθυμίαν έφρόντιζον πώς νά περιποιηθώσι τούς 
γενναίους έκείνους άνδρας*  διά τούτο και αυτοί έφέροντο προς δλους 
ώς φίλοι και αδελφοί και έζήτουν συγχώρησήν διά τόν βάρβαρον τρό
πον μέ τόν όποιον έφέρθησαν κατ’ άρχάς, λέγοντες δτι ή ραγδαία 
βροχή καί ή ανεμοζάλη τούς έκαμε νά φερθούν μέ αυτόν τόν τρόπον' 
διηγούντο δέ προς τούτοις, δτι πολλήν ώραν έπλανώ/το μέσα εις τό 
σκοτεινόν δάσος, 
τό κηρίον τού ερημίτου έχρησίμευσεν ώς οδηγός και έβοηθησεν αυ
τούς νά ευρωσι τόν δρόμον.

Ό αγαθός Πολύκαρπος έχάρη μεγάλως, αφού ήκουσεν δτι τό 
κηρίον τό όποιον έχρησίμευσεν εις αυτόν διά νά προσευχηθώ, ώδή- 
γησε και τόνκόμητα πρός τό ξενοδοχείου, και έξ δλης καρδίας έδό- 
ξασε τόν Θεόν διά τήν οικονομίαν ταύτην.

Έν τφ μεταξύ έφθασε καί ό κόμης, άνήρ υψηλός καί μεγαλοπρε
πής μέ πρόσωπο? ευγενές καί ήθος χαρωπόν καί ήμερον. "Αμα έμ- 
βήκε, παρέλαβεν εις τό δωμάτιόν τούτον σεβάσμιον γέροντα καί διέ
ταξε νά φέρωσιν ολίγον από τόν ίδικόν του οίνον*  αφού δέ έπρόσφε- 
ρεν εις τόν ερημίτην τό πρώτον ποτήριον, έλαβεν αυτός τό δεύτερον*  
καί προ πίνων εις ύγείαν αυτού έζήτησε κατά τό παλαιόν γερμανι
κόν σύστημα νά συγκρούσωσι τά ποτήρια.

« Έξδλης καρδίας κατασπάζομαί σε,σεβασμιώτατε πάτερ, είπεν 
ό κόμης’ ύστερον από τοιαύτην εκστρατείαν καί εις καιρόν τοιαύτης 
ανεμοζάλης τό νά εύρίσκεταί τις υποκάτω εις στέγην καί νά εύρίσκε- 

ρίς νάείμπορούν νάεύρουν τό ξενοδοχείου*  αλλά

ται εις θερμόν δωμάτιόν είνε μά τήν αλήθειαν πράγμα πολύ ευχά
ριστου*  αλλά πολύ περισσότερον ευχάριστου καί χαροπο.όν εινε
δι’ εμέ ή’ίδική σου ανέλπιστος παρουσία, τού ευσεβούς καί πιστού φί
λου μου, πρός τόν όποιον μέ θάρρος ανοίγω τήν καρδίαν μου καί εκ
φράζω τούς πόνους, οϊτινες τήν καταθλίβουν. "Ολοι οί στρατιώται 
μου εινε,καθώς βλέπεις, εύθυμοι καί ευτυχείς, έπιστρέφοντες εις τά 
ίδια μετά πολυχρόνιον καί αιματηρόν πόλεμον*  έγώ δμως, ό αρχη
γός των, είμαι ό μόνος μεταξύ αυτών περίλυπος. Είμαι ανήσυχος 
διά την οίκογένειάν μου. "Οσο? διά τήν σύζυγόν μου γνωρίζω δτι 
υγιαίνει’ αλλά διά τόν μονογενή υιόν μου, δέν έλαβα καμμίαν πλη
ροφορίαν παρά τής γυναικός μου, ή όποια εις τήν τελευτά ίαν της επι
στολήν μοί έγραφεν, δτι κινδυνεύω νά μή ίδω πλέον τόν υιόν μου
εις τόν κόσμον τούτον. Σύ, πάτερ,έχεις μέ πολλούς εύγενείς σχέσεις, 
τόρα δέ έρχεσαι ίσως από μακράν*  είπέ μου λοιπόν, γνωοίζείς πώς 
ευρίσκονται τά πράγματα εις τήν Έϊχενφέλσην ; εάν έχης καμμίαν 
ευχάριστου είδησιν νά μοί δώστϊς,πολύ θά μέ εύεργετήσης.»

Ό Πολύκαρπος άπεκρίθη χαρούμενος πρός τόν κόμητα.— « Βέ
βαια έχω νά σού αναγγείλω πολύ χαροποιά πράγματα. Ό υιός σου 
ζή καί υγιαίνει*  είνε δέ τό άγαπητότερον από δσα παιδία έγνώρισα 
εις δλην μου τήν ζωήν. »—« Καί γνωρίζ εις τόν υιόν μου; I » άνέκρα- 
ξεν ό κόμης μέ πολλήν ταραχήν. « Ω! κάλλιστατόν γνωρίζω,άπε
κρίθη ό ερημίτης, καί δέν είνε πολύς καιρός άκόμη δπου τόν είδον».

Τότε διηγήθη ό γέρων πρός τόν έκπεπληγμένον πατέρα δσα έ- 
γνώριζε περί του παιδιού, καί διά νά πιστεύση καλλίτερον τφ 
έδειξε τήν ώραίαν εικόνα τής κομήσσης. *Ω  ’· ναί*  αύτη είνε, -είπεν 
ό κόμης, άπαράλλακτος μέ τό πρωτότυπον*  άμφιβάλλω δμως, εάν 
άκόμη καί τόρα ή σύζυγός μου είνε τόσον ζωηρά καί χαριτωμένη, 
δσον φαίνεται εις τήν εικόνα. *Η  δυστυχής γυνή! πολλά, πολλά δει
νά ύπέφερεν εις τήν άπουσίαν μου ! Άλλα τό παιδίον, πάτερ, πού 
εύρίσκεταί τόρα ; — «Εις ταύττν τήν οικίαν*»  άπεκρίθη ό ερημίτης. 
— « Εις ταύτην τήν οικίαν ! » άνέκραξεν ό κόμη ς καί άνεπήδησε 
με τόσην ορμήν, ώστε άνεποδογύρισε τό κάθισμα. « Ω I διά τί 
δέν μοί έδωκες αυτήν τήν είδησιν, πάτερ, ευθύς άπό τήν άρχήν ; ό- 
δήγησόν με άμέσως, παρακαλώ, πρός αυτό».
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‘Ο Πολύκαρπος έλαβε τδ κηρίον άπδ τήν τράπεζαν, καί ό κό

μης ήκολούθει αύτδν είς τδ δωμάτιον, είς τδ όποιον εύρίσκετο τδ 
παιδίον. Ό Ερρίκος έκοιμάτο έπί τής κλίνης του ήσυχος και 
ιλαρός, και έφαίνετο ωραίος, ώς άγγελο;. ‘Ο δέ κόμης δακρυσμέ- 
νος άπδ χαράν άνέκραξεν « Ω Θεέ μου ! δταν άνεχώρησα είς τδν 
πόλεμον, άφήκα αύτδ νηπιον κλαυθμηρίζον, και τόρα τδ βλέπω 
χαριέστατον παΐδα ! Π καλή καίφιλτάτη μου σύζυγε, τόρα μόνον 
έννοώ τήν επιστολήν σου*  καί σέ ευχαριστώ διά τήν φρόνιμον φρον
τίδα τήν όποιαν έλαβες, νά μέ προφυλάςης άπδ θλίψιν τόσον βα- 
ρειαν ! ’Ερρίκε μου, αγαπητέ μου Ερρίκε ! έφώνσξεν έπειτα πιά- 
σας αύτδ άπδ τήνχείρα, και καταφιλών αύτδ τρυφερότατα’ έςύπνη- 
σον, τέκνον μου’ ό πατήρ σου εινε έδώ. » Ο μικρός Ερρίκος έστρε
ψε τούς οφθαλμούς, καί έκύτταξε τδν πατέρα του’ άλλα κυριευμένος 
άπδ τδν ύπνον δέν έδύνατο νά διακρίνη δ,τι έβλεπεν έμπρός του. ’Α
φού δέ μετ’ ολίγον έξύπνησεν εντελώς τδ παιδίον και έμαθεν δτι ό· 
μεγαλοπρεπής έκείνος άνθρωπος, δστις μέ τόσην αγάπην τδ κατε^ί- 
λει,ήτο ό πατήρ του,ήγκαλίασεν αύτδν καίήρχισε νά τδν καταφιλή, 
και τά δάκρυα τά όποια έρρεον άπδ τούς οφθαλμούς του έβρεχον τδ 
πρόσωπον τού πατρός του. «Σέ δοξάζω, Θεέ μου, ελεγεν ό άκακος 
Ερρίκος, δπου ήκουσες τήν παρακάλεσήν μου και μάς άντάμωσες 

πάλιν μέ τδν άκριβόν μου πατέρα*  έγώ πατέρα σέ αγαπώ, σέ αγα
πώ πολύ και παρακαλούσα τδν Θεόν κάθε ήμερα καί διά σέ και διά 
τήν μητέρα μου. »—« Ω τέκνον μου, είπε τότε ό κόμης διακοπτό
μενος άπδ τά δάκρυα, τφ οντι χρεωστούμεν νά ευχάριστήσωμεν τδν 
πανάγαθον Θεόν διά τήν άπειρον αύτού εύσπλαγχνίαν και άγάπην 
τήν οποίαν έδειξε πρδς ήαάς’ ή στιγμή αύτη πρέπει νά μένΐ[| ανε
ξάλειπτος είς τήν μνήμην μας.» Στραφείς δέ πρδς τδν σεβάσμιον γέ
ροντα εΐπεν « Ω άγαθέ πάτερ,μεγάλην σοί χρεωστώ εύγνωμοσύνην 
καί δλα τά άγαθά δσα έχω δέν εινε άρκετή ανταμοιβή δια τήν σω
τηρίαν καί τήν διδασκαλίαν τού παιδιού μου.»

« ’Αλλά οί λ^σταί, άνέκραξε μέ αγαυάκτησιν μεγίστην, πρέπει 
νά πληρώσωσι πολύ άκριβά τδ κακούργημά των τούτο.» Τήν ιδίαν 
λοιπδν έκείνην νύκτα διέταξε τούς γενναιότατους άπδ τούς στρατί*·  
ώτας του νά υπάγωσιν αμέσως και νά συλλάβωσι τούς λίστας μέσα 

είς τδ σπήλαιον των, καί δέσμιους νά μεταφέρωσιν αύτούς είς Έί- 
χενφέλσην’ άκολούθως ήρχισε νά συνομιλή μέ τον Ερρίκον καί 
ήθελον ίσως έξημερωθή άν ό άγαθδς ερημίτης δέν ένθύμιζεν είς 
αύτούς ότι ειχον άνάγκην νά κοιμηθώσι διά νά έπαναλάβωσιν αύ- 
ριον τδν δρόμον των εύθυμοι καί ζωηοοί.

(ακολουθεί).

Ό τυφλός έργάτης.
Είς Άρμάγην (Armagh) πάλιν τής ’Ιρλανδίας έζη τυφλός τίς 

όνόματι Γουλιέλμος Κένετυ, δστις έπέσυρε τδν θαυμασμόν απάν
των διά τήν έπιδεξιότητάτου.Κατεσκεύαζε παντός είδους εργαλεία, 
ωρολόγια, έπιπλα, χειροτεχνήματα καί πρδ πάντων έξαιρετούς ά- 
σκούς. Έθαύμαζον δέ πώς άνθρωπος ίστερημένος τών οφθαλμών 
του, ήδύνατα νά κατασκευάζη έργα τοσούτον πολύπλοκα καί ευχα
ριστούντο οσάκις ήκουαν αύτδν νά διηγήται τά δσα ύπέφερεν. ’Ιδού 
πώς άκροατής τις διηγείται τδν βίον αύτού.

« Χρεωστώ τήν ύπαρξίν μου είς πτωχόν τινα έργάτην, δστις 
εζηέ?τινι χωρίφ ολίγον άπέχοντι τής Αρμάγης. Οτε έγεννή- 
θην, οί οφθαλμοί μου ήταν ανοικτοί’ άλλ άπώλεσα τδ φώς έν ή- 
λικίφ πέντε ετών. ‘Π μικρά αύτη ήλικία έκαμεν ώστε νά μή εν
νοήσω τδ μέγεθος τής δυστυχίας ταύτης, αν καί ήσθάνθην αυτήν 
ώς έκ τής αηδίας, έν ή αίφνηδίως εύρέθην. Ζήσας μέχρι τής έπο- 
χής εκείνης μεταξύ αντικειμένων, υπέρ τών όποιων ένδιεφερόμην, 
εύρέθην πάραυτα μόνος καί έν τώ μέσφ άπεράντου σκότους. Έν 
τούτοις ό κόσμος δλος, δστις είχε καταντήσει δι’ έμέ έρημος, ήοχισε 
νά πληθύνηται’ καί, ένω κατ’ άρχάς είχα λάβει γνώσιν τών 
πραγμάτων διά τής όράσεως, ήρχίζα ολίγον κατ’ολίγον νά γνω
ρίζω αυτά διά τής άφ-ής καί τής άκοής. Έσυνήθιζα νά κρίνω τήν 
άπόστασιν διά τού ήχου καί νά μαντεύω ιήν φύσιν τών άντικειμέ- 
νων διά τής αφής, πλήν αί ασκήσεις αύται ήσαν δι’ έμέ μάλλον 
άνάγκη παρά διασκέοασις. Βεβαίως θά διήλθετε νύκτα πνά έν άύ- 
πνίφ καί γνωρίζετε πόσον ό χρόνος φαίνεται τότε διεξοδικός καί πό
σην αηδίαν αισθάνεται τις έν τφ μέσφ τού σκότους—φαντασθήτε 
λοιπόν μίαν τοιαύτην νύκτα, πλήν χωρίς τέλος : . . Εινε άληθές
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δτι είχα μερικά αθύρματα, μέ τά όποια ήδυνάμην ολίγον νά δια
σκεδάσω , πλήν ή. διασκέδασές αύτη ήτον άνευ σκοπού καί μετ’ ολί
γον έκυριευόμην ύπδ αηδίας’ άφ’ ετέρου ήκουα πέριξ εμού νάοίκτέί- 
ρουν τήν τύχην μου καί νά ελεεινολογούν τού; γονείς μου διά τδ 
φορτίον, δπερ ό θεός τοίς έπέβαλεν. Ό οίκτος ούτος μέ παρόρ
γιζε και δέν ήδυνάμην νά συνηθίσω εις τήν ιδέαν δτι θά ήμαι 
αιωνίως αιτία λύπης και στενοχώριας διά τούς δυστυχείς γονείς μου. 
‘Η σκέψις αύτη σοβαρώς μ' έπησχόλει και άπεφάσισα νά κάμω τδ 
κατά&ύναμιν όπως ωφεληθώ έκ τών άλλων αισθήσεων μου. *Ηρ-  
χισα επομένως νά έρευνώ τά αθύρματα, τά όποια μο'ι είχαν δώσει 
καί αφού τά άπεσύνθεσα τεμάχιον πρδς τεμάχιον, έγνώρισα αρκετά 
τδν μηχανισμόν δπως κατασκευάσω δμοια. Τοιαύτη ύπήρξεν ή 
πρώτη μου βιομηχανία. ‘Η έργασία αύτη μ’ έδίδαξεν δτι ή θέλη- 
σις, βεβιασμένη ύπδ τού καθήκοντος, δύναται τδ παν νά κατορ
θωτή ήθέλησα δθεν νά άσπασθώ επάγγελμά τι, τδ όποιον νά μέ 
καταστηση ανεξάρτητον, καί έπί τφ σκοπφ τούτφ έσπούόασα τήν 
μουσικήν. Οί γονείς μου, βλέποντες τδ/ζήλον μου καί τάς προό
δους μου, μ’ έπεμψαν είς Άρμάγην διά νά μάθω τδ βιολίον. Εν
τούτοις δέν περιωρίσθην μόνον είς τήν σπουδήν τής μουσικής’ έγί- 
νωσκα δτι είς τδν κόσμον έχει τις ανάγκην πολλών πραγμάτων.

’Ωφεληθείς λοιπόν ύπό τίνος περιστάσεως, *,τις  μ’ έκαμε νά δια- 
μείνω πλησίον ένδς επιπλοποιού, έμαθα*κατά  τάς στιγμάς τής ά- 
ναπαύσεώς μου νά κατασκευάζω διάφορα έπιπλα. Έπανελθών δέ 
μετά τινα καιρόν είς τδ χωρίον μου, έκέρδιζα διά τής νέας ταύ- 
της βιομηχανίας περισσότερα χρήματα παρ’ δσα μοί έχρειάζοντο 
διά νά ζήσω. Είς τδ διάστηαα τούτο οί γονείς μου είχαν καταν
τήσει γέροντες και μή δυνάμενοι πλέον νά έργασθώσιν, ήλθαν 
πρδς έμέ ζητούντες βοήθειαν. ‘Η ημέρα αύτη ύπήρξε δι’έμέ ή ώ- 
ραιοτέρα τής ζωής μου. Έγώ τυφλός και ανίκανος, δστις θά ήμην 
βάρος εις τήν οικογένειαν μου, κατόρθωσα διά της επιμονής νά 
γίνω τδ υποστήριγμα αύτής ! Τούτο μοί έπέδειξε πόσην δύναμιν 
καί θάρρος λαμβάνει τις έκτελών τά καθήκοντα του. ’Εντούτοις δέν 
έμετρίασα ούτε τάς προσπάθεια; μου, ούτε τούς αγώνας μου. Ή- 
γόρασα μερικούς ασκούς, οΐτινες ήσαν άχρηστοι μέ τδν σκοπόν νά 
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τούς τελειοποιήσω. Μετά πολλούς αγώνας ήδυνήθην νά άνακαλύψω 
τδν μηχανισμόν καί έπι τέλους κατεσκεύασα ενα τής έφευρέσεώς 
μου, δστις επέτυχεν έντελέστατα.

* Γπήρχεν είς τδ χωρίον ένθα διέμενα, ώρολογοποιός τις, δστις 
ήγάπα πολύ τήν μουσικήν και έπεθύμει νά τήν μάθη. Μοί έποότεινε 
λοιπόν νά τφ δώσφ μαθήματα ασκού ύπδ τδν δρον νά μοι διδάξη 
τήν τέχνην του. Αφού έμαθα και τήν νέαν ταύτην τέχνην, ήμην είς 
κατάστασιν διά τών ποικίλων γνώσεων μου νά ύποστηρίξω τούς γο
νείς μου, δτε δυστυχώς άπώλεσα τον πατέρα μο υ καί μετ’ ου πολύ 
τήν μητέρα μου. Μή έπιθυμών νά διαμένω πλέον είς τδ χωρίον 
μου, τό οποίον μοι υπενθύμιζε τήν όδυνηράν ταύτην απώλειαν, 
άποκατεστάθην είς Άρμάγην,δπου νυμφευθείς ζώ πρδ πολλοΰ ευτυ
χής καί έν ανέσει. Τδ μόνον πράγμα δπερ ζητώ παοά του θεού είνε 
νά μοί χορηγή ύγείαν, διότι ώς πρδς τον πλούτον μοί έδωσεν ανε
ξάντλητου θησαυρόν, χορηγών είς έμέ ύπομονήν και τδν έρωτα ττς 
εργασίας. ( Έκ τού γαλλικού )

ύπδ Α. Κ.

Ηλικία τών ζώων.
‘Η άρκτος σπανίως ζή ύπέρτά 20 έτη’ ό κύων καί ό λύκος έπί- 

σης2θ’ ή άλώπηξ 10 μέχρι 14. Οί λέοντες είνέ μακρόβιοι, φθά- 
νΟντες σπανίως εως είς τά 70 έτη. Οί λαγωοί ζώσιν 8 έτη. Είνε 
άποδεδειγμένον δτι έλέφαντες έζησαν ύπέρ τά 400 έτη. *Ότε  ό ’Αλέ
ξανδρος ένίκησε τδν Πόρον, καθιέρωσεν είς τδν ήλιον ελέφαντα γεν- 
ναίως πολεμήσαντα ύπέρ τού βασιλέως τούτου’ έκάλεσεν αύτδν Αί- 
αντα καί τδν απέλυσε, προσαρτήσας έπιγραφήν είς τδν λαιμόν αύ
τού. Τδ ζώον τούτο εύρέθη μετά 350 έτη.

Οί χοίροι φθάνουσι μέχρι τού 20 έτους’ ό ρινόκερως μέχρι τού 
25. Είς ίππος έζησεν 62 έτη, άλλ’ ή μέση ηλικία τού ίππου είνε 
25—30 ετών. Οί βόες ζώσιν 25 έτη.

Οί ζωολόγοι ύποθέτουσιν οτι αί φάλαιναι ζώσι 1000 έτη’ οί 
δελφίνες καί οί ξιφίαι φθάνουσι μέχρι 30 έτών. Είς αετός άπέθανεν 
έν Βιέννη ύπερεκατοντούτης. Κύριό; τις έχει τον σκελετόν αετού ζή- 
σαντος 307 έτη. Οί πελεκάνε; ζώσι μέχρις 100 έτών.
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’Αστεων ανέκδοτον.
Φριδερϊκος ό βασιλεύς της Πρωσσία;, διαβαίνων ημέραν τινά δια 

τοΰ Βραδεμβούργου, παρετήρησεν ώραίαν νεάνιδα έξ ποδών περίπου 
το άνάστημα: Διέταξε νά όδηγηθή αυτή ένώπιόν του καί, μαθών 
παρ’ αύτής δτι ήτο θυγάτηρ πτωχού τίνος σκυτοτόμου, παρευθύ; 
έγραψεν έπιστολήν προς τδν Συνταγματάρχην τοΰ βασιλικού τάγ
ματος τών έπιλέκτων σωματοφυλάκων είς Βεροΰΐνον, διατάσσων αύ
τδν να ΰπανδρεύση αμέσως τήν φέρουσαν τήν έπιστολήν μέ τδν υψη
λότερου άυδρα τοΰ τάγματός του.

‘ II νεάνις διετάχθη νά φέρη τήν επιστολήν είς Βερολίνου, άλλά 
δέν έπληροφορήθη περί τοΰ έμπεριεχομένου' μή γνωρίζουσα δέ δτι 
ή επιστολή έγράφη ΰπδ τοΰ βασιλέως καί μή έχουσα δ'.άθεσιν διά 
τοιαύτην μικράν υπηρεσίαν νά ταξειδεύση εις Βερολΐνον, έδωκε τήν 
επιστολήν είς γραίαντινα γυναίκα, ήτις ήθελε νά ΰπάγη έκεϊ, «ύ- 
στηρώς παραγγέλλουσα νά μή τήν έγχειρίση εις ούδένα είμή είς είκεΐ- 
νον, είς τδν όποιον διευθύνετο. Ή γραία ακριβώς έξεπλήρωσε τήν 
παραγγελίαν ταύτην. Ο συνταγματάρχης έξεπλάγη πολύ, άναγινώ- 
σκων τδ έμπεριεχόμενον τής επιστολής και θεωρών τήν κομίστριαν, 
άλλά αί διαταγαί, τάς όποιας έμπεριεΐχεν, ησαν θετικώταται, επει
δή ήτο υπογεγραμμένη ΰπδ τοΰ ιδίου βασιλέως καϊ έσφραγισμένη 
ΰπδ τής σφραγίδας αύτού' δθεν ό συνταγματάρχης διέταξεν άμέσως 
τήν έκτέλεσίν των.

Ή ΰπόθεσίς έμεινε μυστήριον μέχρι τής έπιστροφής τοΰ βασιλέως, 
δστις έπεθύμήσε νά ΐδη τδ νεωστί συζευχθέν άνδρόγυνον. Άλλά έξε
πλάγη πολύ {δών τήν γραίαν νύμφην καί ήρώτησεν αυτήν πώς έτόλ- 
μησε νά πράξη τοιούτον άπατηλδν έργον. Η πτωχή νεόνυμφος ά- 
άπεκρίθη δτι δέν είχε πράξει κανέν άπατηλδν έργον, δ.αβεβαιόνουσα 
τδν βασιλέα οτι ό σύζυγός της δέν ήδύνατο νά έχη ούδέν παράπο- 
νον κατ’ αύτής και ευχαριστούσα ταύτοχρόνως τδν Φριδερϊκον, διότι 
τής έπρομήθευσε τοσούτον καλόν σύζυγον.

Έκ τοΰ 'Αγγλικού.
Έκ τής βιογραφίας τοΰ Φριδερίκου.

’Αξιοσημείωτος αναγραμματισμός.
‘U τού Πιλάτου έρώτησις πρδς τδν Σωτήρα ήμών.—«Τί έστιν 

άλήθεια ;» έν τή λατινική γράφεται ούτω, «Quid est veritas? » 
καί ούτω εκπεφρασμένη εΰρίσκεται είς τήν Βουλγάταν. Ταύτα τά 
γράμματα μετατιθέμενα άποτελοΰσι τήν άπόκρισιν, « Est Vir qui 
adest. » ήτοι: έστιν ό ενώπιον σού άνθρωπος ,,

Ή καταλαλιά.
Η καταλαλιά, λέγει ό λόρδος Βάκων, είναι είς τών φόρων, τοΰ; 

οποίους τά έξοχα ΰποκείμενα πλ.ηρόνουσιν είς τδ δημόσιον. Οί κάλ- 
λιστοι άνθρωποι είσίν οί τά μάλιστα ήδικημένοι δι' αύτής.

Μύθος κατά ΛαφονταΓνον.
Δύο Σκύλοι και νεκρός όνος.

Διαβαίνοντες δυδ σκύλοι συντροφιά μια ημέρα, 
Είδαν έπί τών κυμάτων πλέοντα όνον νεκρόν.

—Φίλε μου, ή δρασίς σου επειδή 'νε δξυτέρα
Τής έμής, λέγει δ ένας, εΐςτά βάθητών νερών 

Εκεί πέραν ρίψ’ εν βλέμμα' φαίνεται νά πλέη κάτι, 
"Οσον δύναμαι νά κρίνω μέ τό άσθενές μου μάτι.

Εινε βφδιον ή μήπως 
Εινε τις πνιγμένος ίππος ;

—Τί μάς μέλει τδ τί εινε ; άποκρίνεται ό άλλος' 
Δι’ ημάς εινε βεβαίως ένας θησαυρός μεγάλος.

Άλλά πώς θά δυνηθώμεν ν’ άποκτήσωμεν αυτόν ; 
Έδώ κεΐτ’ ή δυσκολία.

Καί τού ρεύματος, ώς βλέπεις, ή διάβασες πλατεία, 
Καί τδν άνεμον άντίπνουν έχομεν και δυνατόν.

Άλλ’ ιδού, τδ ύδωρ τούτο 3; ροφήσωμεν συνάμα, 
Καί πιστεύω έν τφ άμα

Φάρυγξ μας ό διψαλέος, ώς ό μέγας Μακεδών, 
Τήν δυσχέρειαν θά λύση καί τδν γόρδιοι δεσμόν.



— 321— 320 —

Πάραυτα τδ σώμα τούτο 'ς τά ξηρά θά διαμείνη, 
Καί έφόδιον pita; όλης έβδομάδος θά μάς γ>ίνη.—

Καί οί σκύλοι μας αμέσως άρχονται τής εργασίας*
Πίνουν, πίνουν οί μωροί μας, πλήν συμπτώματα δύσπνοιας 

Τοίς επέρχονται έξαίφνης, καί κατόπιν αλγεινός 
θάνατος καταλαμβάνει και τούς δύο των κοινώς.

Τί δηλοί ό μύθος ούτος ; ενα πλάσμα εκλεκτόν, 
Ένα τών πολλών θνητών, 

Αντικείμενόν τι όταν τήν ψυχήν του γαργαλίση, 
Τί αδύνατον ; θά είπη, δέν θέλει νά έννοήση.

Πόσα σχέδια δεν κάμνει, πόσους κόπους, πόσους δρόμους, 
Επιμένων ν’ απόκτηση δόξαν καί πλουσίους δόμους ; 

νΩ! τάς κτήσεις μου άνίσως ήδυνάμην νά αυξήσω, 
Και νά τάς τετραγωνίσω !

Τά κιβώτιά μου δλα δν έγέμιζα λιοών
Και ταλλήρων άργυοών 1

Τής Σανσκριτικής 2ν ήμην και γλωσσών άλλων είδήμων ! 
’Άν διέπρεπον προσέτι ώς τις άκρος επιστήμων !

Ιδού πέλαγος ευχών’

Ιδού ποια απληστία κυριεύει τδν θνητόν !
“Όσα σχέδια εν μόνον πνεύμα προσεπινοήση, 

Οσα πράγματα εις μόνος ήθελεν επιθυμήσει, 
Είς άποπεράτωσίν των δέν θά ήρκει τετοαπλή 

Μαθουσάλειος ζωή.

Λύσίς τοϋ 5ου at’vt fματος.
Καπνίζει τδ ατμόπλοιου, όπόταν ταξειδεύη*

Καπνίζει κ’ ή εστία μας, όπόταν μαγειρεύη.
Αλλά τερπνότερος Καπνός εινε ό τής θυσίας*  

Προσφερομέυης ύπ’ αγνής και καθαράς καρδίας.

μία τών συνδρομητών σας 

ΣΟΦΙΑ Ουγάτηρ ΛΔΜΠΙΣΗ.

Φ'λανθρωπίκα καθίδρύματα.
(Συνέχεια, ϊδε σελ. 287).

Περί ορφανοτροφείων, βρεφοκομείων, ασύλων, σωφρονι
στηρίων, άποταμιευτηρίων κτλ.

Πάντα τά πολιτισμένα έθνη ανέκαθεν έθεώρησον καθήκον ίερδν 
τήν σύστασιν ορφανοτροφείων και βρεφοκομείων. Οι αρχαίοι ’Αθη
ναίοι υίοθέτουν τά τέκνα τών υπέρ πατρίδος πεσόυτων καί έτρεφον 
αύτά είς τδ Πρυτανεϊον δι’ εξόδων τού Κράτους, ύπδ δέ τήν χριστια
νικήν έπιοοοήν τά ορφανοτροφεία έλαβον τακτικήν υπαρξιν και ολαι 
αί πόλεις τής δυτικής Ευρώπης έφιλοτιμήθησαυ απως ανεγείρουν τά 
λαμπρότερα κτίρια διά τά ορφανά και τά έκθετα τέκνα. Μόνον αί 
πόλεις τής ανατολής δέν έμιμήθησαυ τδ θεάρεστον τοϋτο παράδειγ
μα και έξαιρέσει τών ορφανοτροφείων Κερκύρας καί ’Αθηνών έν Έλ- 
λάδι, ούδεμία πόλις τής Τουρκίας κατέχει κατάστημα τού είδους 
τούτου δυνάμενον νά συγκριθή μέ τά τής Εύρώπης. Τδ ορφανοτρο
φείου ’Αθηνών έσυστήθη κατά τδ 1854, τήν δ αξιέπαινου ιδέαν 
τής συστάσεως αύτού συνέλαβεν ή αοίδιμος Κυρία Μαρία Τψηλάντου. 
Χάρις είς τήν προς-χσίαν τής πρώην βασιλίσσης Αμαλίας τδ αγαθο
εργόν τούτο καθίδρυμα άπέκτησεν έν βραχεί χρόνφ έκ διαφόρων συν
δρομών ικανήν περιουσίαν. Τετρακόσια», χιλιάδες δραχμών εδαπα- 
νήθησαν πρδ; άνέγερσιν αύτού*  συντηρείται δέ έκ τών τόκων τών 
υπολοίπων κεφαλαίων καί δι*  εκτάκτων συνδρομών διαφόρων ομογε
νών. Πρδς συντήρησιν αύτού δαπανώνται κατ’ έτος 4 0,000 δραχ
μών*  διατρέφονται δέ εντός-τού καταστήματος τούτου 80—90 κο
ράσια ορφανά πατρός τε καί μητρός. Διοικεϊται ύπδ ./τετραμελούς 
έπιτροπής, ύπδ τήν έπιτήρησιν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης τής Ελ
λάδος καί τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Αθηνών. ‘Η δέ ιατρι
κή ύπηρεσία αύτού άνετέθη είς τδν Ιατρόν Κ. Α. Ζίνην.

Κατά τδ 1856 ό αείμνηστος Χατζή Κώστας έξ ’Ηπείρου έσύ- 
στησεν έν Άθήναις δι’ εξόδων του ιδιαίτερον ορφανοτροφείου. ’Εν 
αύτώ διατρέφονται 70—80 άρρενα τέκνα έχοντα ήλι κίαν 6—12 
ετών, τά όποια εξέρχονται, κατά τδ 16 έτος τής ηλικίας των. Δί-

ΜΕιΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α. τεύχ. ε'. 21.
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δάσκονται δέ έν αύτώ κατά πρώτον άνάγνωσιν, γραφήν, κατήχησιν, 
ιεράν ιστορίαν, ιχνογραφίαν καί αριθμητικήν μετά δέ ταύτα τήν 
ξυλουργικήν, τήν ραπτικήν καί τήν σκυτοτομίαν. *Π  χρηματική 
πεοιουσία αύτού άναβαίνει είς Δρ. 600,000’ τά δέ έξοδα συμπο- 
σούνται κατ έτος είς Δρ. 30 χιλιάδας. Τό φιλανθρωπικόν τούτο 
καθίδρυμα διοικειται ύπδ εξαμελούς επιτροπής, τής όποιας τρία μέν 
μέλη διορίζει ή Κυβέρνησις, τρία δέ τδ δημοτικόν συμβούλιον.

Έν Γαλλία παρεκτδς τών δημοσίων ορφανοτροφείων είς έκάστην 
πόλιν, υπάρχει πλησίον τών Παρισίων ό οίκος τού άγίου Κύρου 
(Saint Cyr) διά τάς ορφανές κόρας τών ευπατριδών, τδ Πρυτα
νείου διά τά όργανά τέκνα τών στρατιωτών, ό Αύτοκρατορικδς 
οίκος τής λεγεώνος τής Τιμής είς Saint Denis καί τό ορφανο
τροφείου τού Αύτοκρατορικού Πρίγγιπος ίδρυθέν τό 1856.

Πρώτος ό Βικέντιος Παύλος συνέλαβε τήν ιδέαν συστάσεως βρε
φοκομείων είς Παρισίους. Πρίν τού έναρέτου τούτου ανδρός, δστις ύ- 
πήρξεν είς τών μάλλον ένθερμων αποστόλων τής χριστιανικής αγά
πης, τά έκθετα βρέφη ήσαν έγκαταλελειμμένα είς τάς άγυιάς τής 
πόλεως’ τά δέ περισσότερα άπέθνησκον έκ τής δριμύτητος τού ψύ
χους και τής πείνης. Ό Βικέντιος Παύλος, συγκινηθείς έκ τής θέας 
τοιούτου οίκτρού τφ δντι θεάματος, έπορεύετο ό ίδιος έν καιρφ νυκτδς 
ποδς άναζήτησιν τών αθώων τούτων πλασμάτων και τή συνδρομή 
φιλάνθρωπων τινών έσύστησεν είς τήν οδόν τοΰ άγίου Βίκτωρος οικίαν 
κατάλληλον διά τά έκθετα βρέφη.

Τό βρεφοκομείου Αθηνών έσυστήθη κατά τδ 1 859*  τήν δέ ιδέαν 
τής συστάσεως αύτού συνέλαβεν ότότε δημαρχεύων Κ. Σκούφος*  έν 
τώ βρεφοκομείο) τούτφ φέρονται έτησίως 1 30 —4 40 έκθετα βρέ
φη, τά περισσότερα έχοντα ηλικίαν άπδ 24 ωρών μέχρις οκτώ ημε
ρών. Πολλά κομίζονται έν καλή καταστάσει, ολίγα δέ βαρέως πά- 
σχοντα. Έκ τών προσαγομένων είς τδ βρεφοκομεϊον ολίγα διατρέ- 
φονται έντδς τού καταστήματος,τά δέ περισσότερα παραδίδονται πρδς 
διατροφήν είς θηλαστρίας. Μόλις δέ φθάσουν είς ηλικίαν 6 — 8 έτών 
πολλά έξ αύτών υιοθετούνται. Τά έσοδα τού βρεφοκομείου άναβαί- 
νουν είς 40,000 δρ. ,αί όποϊαι προέρχονται έκ τοΰ δημοτικού δα
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σμού έπί τών είσαγομένων εμπορευμάτων καί έξ έκτάκτων συνδρο
μών. Διοικειται δέ ύπδ πενταμελούς επιτροπής ύπδ τήν άμεσον έπι- 
τήρησιν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου.

Τά άσυλα έσυστήθησαν κατά πρώτην φοράν είς Παρισίους μέ 
I σκοπόν νά συνέρχωνται είς αύτά τέκνα έχοντα ήλικίαν ούχί μικρό- 

τέραν τών τριών έτών και τά όποια, ώς έκ τής έλλείψεως ικανής 
έπιτηρήσεως έκ μέρους τών γονέων των, ένασχολουμένων είς τά 
έργα των, θά ύπέπ.πτον είς τό ελάττωμα τής οκνηρίας. Κατά τδ 
1826 ό Κυρ. Cochin έξέτεινε τά καταστήματα ταύτα καθ’ δλην 
τήν Γαλλίαν καί έθεσεν αύτά ύπδ τήν άμεσον προστασίαν τού Πανε- 
πιστημείου καί ύπδ τήν έπιτήρησιν συλλόγου Κυριών άφοσιωμένων 
εις τήν ηθικήν μόρφωσιν τής νεολαίας. 'Η πρόσφατος δέ σύστασίς 
τών φατνών συμπληροί τό σύστημα τών ασύλων. Είς τάς φάτνας 
εινε δεκτά τέκνα μικρότερα τών τριών έτών μή δυνάμενα νά λάβουν 
παρά τών γονέων των τήν άπαιτουμένην περίθαλψΐν καί διατροφήν.

Αί γεωργικαί αποικίαν ή σωφρονιστήρια εινε φιλανθρωπικά κατα
στήματα σκοπόν έχοντα τήν έπανόρθωσιν τών άποπλανηθέντων εφή
βων ή τήν προφύλαξιν αύτών έκ τού έγκλήματος καί τής απώλειας. 
Μεταξύ τών καταστημάτων τούτων τά μέν, καθώς ή αποικία Met- 
tray έν Γαλλία καί τδ γεωργικόν κατάστημα τής Μασσαλίας, δέ
χονται νέους μέχρι τής ήλικίας 1 4 έτών, οΐτινες ώς έκ τής έγκατα- 
λείψεως ύπέπεσαν είς τάς χείρας τής δικαιοσύνης ενεκα πταίσματός 
τίνος’ τά δέ, ώς ή γεωργική άποικία τού Petit-Bourg καί ή τού 
Ostrrad πλησίον τού Στρασβούργου, δέχονται πτωχά καί έγκατα- 
λελειμμένα τέκνα μέ τόν σκοπόν νά προφυλάξουν αύτά έκ τού κακού 
παραδείγματος. Τά αγροτικά έργα, ό καθαρός αήρ τής έξοχής, ή 
κανονικότης τών εργασιών εχουσι σημαντικήν έπιρροήν έπί τής υγείας 
τών νέων τούτων. Άφ’ ετέρου ό ήσυχος καί τακτικός ούτος βίος, ή 
ενασχόλησις καί αί συνεχείς πατρικαί συμβουλαί, άς λαμβάνουν, 
επαναφέρουν αύτούς είς τήν ευθείαν οδόν καί τούς αποδίδουν είς τήν 
κοινωνίαν χρηστούς καί τίμιους πολίτας. Είς άμφότερα τά κατα- 

II στήματα ταύτα οί νέοι άποικοι διδάσκονται τήν βιομηχανίαν τήν
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γεωργίαν, τάς τέχνας, τάς άρχάς τής θρησκείας καί τής ηθικής, 
τήν τάξιν, τήν οικονομίαν καί τήν καλήν διαγωγήν.

—ο—
Άποταμιευτήρια καλούνται αί ίδιωτικβΐ τράπεζαι, έν αίςοί πτω

χοί έργάται εναποθέτουν τά έξοικονομηθέντα χρήματα των μέ σκο
πόν παραγωγής ικανής ποσότητος έκ τών έτησίων τόκων. Τά ωφέλι
μα ταύτα καταστήματα, συστηθέντα τό πρώτον είς Παρισίους τό 
1818, έξηπλώθησαν καθ’ δλην τήν Ευρώπην. Οί διαχειρισταί τών 
καταστημάτων τούτων έκλέγονται μεταξύ τών πλέον ευυπόληπτων 
πολιτών καί διευθύνουν αμισθί τήν μικράν περιουσίαν τών πτωχών 
έργατών. Τά δέ άναχωρητήρια διά τού; γέροντας προσφάτως καθι- 
δρυίέντα συμπληρούν τά προφυλακτικά μέσα, άτινα τοσοϋτον έπι- 
τυχώς ήρχισαν διά τών άποταμιευτηρίων. Παρακαταθέτων τις εν 
ευτελές ποσόν, εξασφαλίζει τακτικόν εισόδημα διά τά γηρατειά αυ
τού. ‘Ο δέ αύξάνων αριθμός τών καταβολέων άποδεικνύει τήν ωφέ
λειαν τής συστάσεως αυτών. Επί τέλους αί καλούμε ναι προφυλακ- 
τικαι έταιρίαι σύγκεινται έκ διαφόρων έργατών υποχρεωμένων νά 
παρακαταθέτουν είς κοινήν τινά τράπεζαν προσδιώοισμένην συνεισ
φοράν δπως σχηματισθή άποθεματικόν τι κεφάλαιον ικανόν νάχο- 
ρηγή αμοιβαία*  βοήθειαν εις τά μέλη τής έταιρ-ας έν καιρφ άνάγκης 
ή περιστάσεως παρά τού κανονισμού διαλαμβανομένης. Τά αίτια, 
διά τά όποια δικαιούται εν μέλος νά προστρέξη είς τήν βοήθειαν τής 
εταιρίας, εινε ώς έπίτό πλεϊστο/ή ασθένεια, ή άνικανότης είς τήν 
έργασίαν, καί τό γήρας.

—ο—
Είδος τοιούτου άποταμιευτηρίου έσυστήθη καί ένταύθα από τής 

22«ς τού μηνός ’Οκτωβρίου τού 1867ου έτους, εις τό όποιον ώρι- 
σμένος αριθμός άνθρώπων, ύπό τόν τίτλον Μέτοχοι τού ’Εμπορικού 
Μέλλοντος, προκατέβαλαν μέν έφ’ άπαξ λίραν δθωμ. ήμίσειαν, κα- 
ταθέτουσι δέ καθς εβδομάδα £ν άργυρούν πεντάρων.

Τά χρήματα ταύτα διαχειρίζεται Συμβούλων έξαμελές πρός ωφέ
λειαν τών Μετόχων καί καθ’ έξαμηνίαν δημοσιεύεται πρός γνώσιν 
αύτών τό καταστατικόν τΖς διαχειρίσεως τ&ύτης.

Μετά τήν λήξιν τής πενταετίας, ήτις ώρίσθη ώς διάρκεια τούάπο- 

ταμιευτηρίου τούτου, έκαστος Μέτοχος θά έχη τό ποσόν \ 3 λιρών 
όθ. καί ήμισείας έκ τών καταβολών του, καί τό πενταετές κέρδος 
τών χρημάτων αυτών. Οποίας ευχής έργον θά ήτον αν ούχι μόνον 
τό κατάστημα τούτο έξακολουθήση νά διατηρήται επί πολλά έτη, 
άλλ’ άν καί άλλα τοιαύτα έσυστήνοντο ! ’Αντί νά μιμώμεθα τούς 
Εύρωπαίους είς τά κακά των, ας μιμώμεθα αύτούς είς τά καλά 
των, έάν θέλωμεν νά εύδαιμονίσωμεν. «‘Η συνένωσις άποτελεϊ 
τήν ίσχύν »εινε τό μόνον σύνθημα τών Γάλλων είς δλας των τάς 
έπιχειρίσεις, Γ union fait la force.

CH αγορά.
Έ Κυριακή τής 1 8ης Ίανουαρίου ύπήρξεν ημέρα αξιομνημόνευ

τος διά τήν κοινωνίαν τής Σμύρνης. Τή αληθείς άπό τής 2α* ώρας 
μ. μ. μέχρι τού μεσονυκτίου ή νέα ελληνική λέσχη παρίστα τι ά- 
ξιον λόγου. Τό ώραϊον αυτό μέγαρον είχε μεταβληθή είς μικρόν 
παλάτιον μικρός παγκοσμίου έκθέσεως, έν φ Κυρίαι εύγενεΐς καί 
καλλίμορφοι ύπεδέχοντο πλήθος άγοραστών παντός γένους, πάσης 
τάξεως πάσης ηλικίας, πρός ούς έπώλουν διαφόρων ειδών πράγματα 
ύπέρ τού άρτισυστάτου ορφανοτροφείου Σμύρνης καί τού παρθεναγω
γείου τού άγ. Πνεύματος. ‘Η εύγενής άμιλλα περιίπτατο ώς ό μει- 
διών άγγελος, ό χειροκροτών επί τή θεοφιλεστέρφ πράξει, ήτις διε- 
νηργειτο. ’ίίσθάνετό τις τφ δντι άγαλλίασιν άνεκλάλητον, διότι 
έβλεπε τόν άνθρωπον ώς αληθές τού Δημιουργού άπεικόνισμα’ έ
βλεπε τόν αληθή χριστιανόν, τόν μεριμνώντα περί τών ορφανών τής 
πατρίδος του. Ό Σ. Ποιμενάρχης αυτοπροσώπως έπεσκέφθη τήν 
άγοράν, άφίσας ποσόν οχι ευκαταφρόνηταν ή Α. Έξ. ό Γεν. Διοι
κητής έπεμύεν είς αυτήν έπίσης τόν. έρανόν του, τδ δέ δλον είσπρα- 
χθέν ποσόν άνέβη εις λίρας επτακόσιας.

Αί έργασίαι τού ορφανοτροφείου άρχονται δσον ούπω κατά πρώ
τον άπό τού βρεφοκομείου.

ζΗ εμπορική ενωσίς.
Μαστρω-Μανώλη, έδιάβασες τήν ’Αμάλθεια ;—Όχι, Μαστρω- 

1 εώργη· καί πού, άδεΧφέ, βρίσκει κανείς καιρό νά δίαβάση ; ταις 
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χαθημεριναίς από τή μΐά νύχτα ώς την άλλη δουλειά’ τή Κυριακή 
οσο πού νά πλήρωσές τούς καλφάδες, νά δής κανέναν από κείνους 
πού σού χρωστούν, νά φας κομμάτι, δέ ξέρω τι, βραδυάζει ! και αί 
ήμερα» μικραί, καθώς ξέρεις..—Φίλε μου,διάβασα δτι κάμποσοι α
πό τούς πλουσίους μας έκαναν άνάμεσό τους συνεταιρισμό. Θυμάσαι 

τά χρυσά εκείνα όνειρά μας · Τί χαρά ήταν εκείνη, δταν ακούαμε 
τά γλυκά έκείνα λόγία τού σιορ Μιχαλάκη ! αλλά ήμείς οί Ρωυνοι 
λέμε πολλά, δέν κάνομε δμως τίποτε. Μολαταύτα ημείς είχαμε τά 
σύρτα φέρτα, νά τρέχωμε στά μεγάλα σχολεία, νά κάνωμε συνε
λεύσεις, νά διαβάζωμε κανονισμούς, και άλλοι ιδού δτι έκαμαν έκεί- 
να, οσα ημείς μελετούσαμε νά κάνωμε. Πολλοί πλούσιοι συνέδε
σαν ανάμεσό τους εμπορικό συνεταιρισμό μέ συμφωνία νά καταθέση 
ο καθένας τους από 50 λίρες ίγγλέζικες. Είνε κατά τό παοόν κάμπο
σοι καταγραμμένοι και λέγουν πώς θά δέχωνται στη συντροφιά τους 
οσο νά γίνουν δλοι400’ από 50 λίρες, θά γίνουν τό δλον 20,000 
λίρες ίγγλέζικες. ‘Ο συνεταιρισμός αυτός θά ονομάζεται «’Εμπορι
κή ενωσις, » Μαστρω-Μανώλη. Τί ώμορφο πράγμα ή λέξις αυτή 
ε ν ω σ ι ς 1 ’Άν και ημείς ενονόμαστε, καθώς είχαμε ομιλήσει τό
τε, πόση ωφέλεια θά είχαμε. Νά τόρα πού μάς έδωκαν οί ανώτε
ροι μας τό παράδειγμα. Τήν ευκολία μάς τήν είχε δείξει ό κυρ Μι- 
χαλάκης. Λοιπόν ας τό ενεργήσωμεν, δι’ δνομα Θεού’ ώς πότε 
πλέον ήμείς θά λέμε κα: δέν θά κάμωμε I

Ό Γερμανός περιηγητής καί δ οδηγός του.
‘Ημέραν τινά Γερμανός περιηγητής έπεριπάτει έν μέσω των 

ακανθών κρί βάτων, οϊτινες περικυκλούσιν άκόμη εις τινα μέρη τής 
Ελλάδος τά ευκλεή ερείπια τής αρχαίας δόξης της.

Ό γέρων Στράτης ό οδηγός αυτού ήτο έκ των απλών εκείνων χω
ρικών, οϊτινες, μή δυνάμενοι νά έξηγησωσιν άλλως πως τήν περι
έργειαν τών Ευρωπαίων διά τοσούτον παλαιά και άχρηστα πράγμα
τα, πιστεύουσιν δτι οί σοφοί ξένο», γνωρίζουσι τήν μυστηοιώδη τέ
χνην, διά τής οποίας άνακαλύπτουσι παρακεχωσμένους θησαυρούς, 
ανευρισκοντες τόν τόπον έκ των έπιγραφών αρχαίων νομισμάτων. 
Διά τούτο πολλάκίς άπαντά τις χωρικόν ζητούντα τιμάς υπέρογκους 
διά κοινά και ασήμαντα αρχαία νομίσματα.

σείς οί χωρικοί δι’αυτά τά πράγματα, άλλά πίστευσέ

Έν τούτοις ό γέρων Στράτης έβλεπε κεχηνώς (χάσκων) τόν ξένον 
αυτού περιεργαζόμενον άπληστους καί μετά θρησκευτικού ενθουσια
σμού τάς κολο^ωμένας εκείνα; αρχαιότητας’ άφού δέ μάτην περι- 
έμεινε παρά τού Κυρίου του τήν άνακάλυψιν τοιούτου τίνος θησαυ
ρού, παρά τού οποίου βεβαίως ήλπιζε καί αυτός μικρόν μερίδιον, 

πλησιάσας αυτόν μετ’ άποφάσεω;—Δέν μούλέτε, αφέντη, ηρω- 
τησε, τί καταλαβαίνετε άπ’ αυτά τά κρύα μάρμαρα πού βλέπετε αυ
τού μέ τόση προσοχή ; μία ώρα τόρα είνε πού σάς παρατηρώ xja- 
κόμη δέν τά έχορτάσατε.. .

— Στράτη, άπήντησεν ό αγαθός Γερμανός, γνωρίζω τί ιδέαν έ
χετε δλοί 
με ούτε χρυσόν, ούτε άργυρον, ούτε άλλο τι πολύτιμον μέταλλον 
ζητούμεν εις ταύτα τά μέρη.

— Καί τότε λοιπόν τί ζητείτε κϊ’ άφίνετε τήν πατρίδα σας τό
σα μίλλια τόπο, κ’ ερχεσθε σ’ ετούτα δώ τά παλίοχώρία μας ;

— ’Εάν σού ειπώ, Στράτη δτι σήμερον σύ και οί ομογενείς σου 
υπάρχετε εις τόν κόσμο μόνον και μόνον άπ’αυτά τά μάρμαρα, θά 
το πιστεύστ4ς ;

— θ χωρικός έγέλασε ώσάν νά έλεγε : οχ», βέβαια !

— *Ακουσονλοιπόν,  εΐπεν ό Γερμανός. Σείς οί "Ελληνές εϊ- 
σθε εν άπό τά άρχαιότερα έθνη τού κόσμου’ σείς, έοώκατε τόν πο
λιτισμόν και τά γράμματα εις ολους τού; άνθρώπους καθώς και εις 
ήμάς, τούς οποίους τόρα θαυμάζετε’ ήξεύρεις, Στράτη, δτι τά έθνη 
μεγαλόνουν και γηράσκο^ν καθώς τόν άνθρωπον ; δταν λοιπόν τό έ
θνος σας ήτο εις τήν νεανικήν του ήλικίαν, ώμοίαζε τόν φρόνιμον ε
κείνον, ό όποιος δένέξοδεύ-ι τόν καιρόν του εις παοαλυσίας και τρέλ- 
λας, άλλ’ εργάζεται και προοδεύει. Τότε λοιπόν καί τό ίδικόν σας 
έθνος άνέδειξε τούς γραμματισμένους του, τών οποίων τά βιβλία έ- 
χομεν ήμείς ύπότό προσκεφάλαιόν μας, καί έκτισε αυτά τά κτίρια 
τά οποία έρχόμεθα νά έπισκεφθώμεν άπό τόσον μακράν. Πρέπει δ
μως νάηςεύριρς δτι τότε τά σπήτια, δπου κατοικούσαν χωριστά οί 
άνθρωποι, δέν τά έκτιζαν ώ; τόρα τόσον υψηλά καί μεγαλοπρεπής 



— 328— ========

αλλά μέτρια καί ταπεινά, μόνονδέ διάτα δηχδσια κτίρια κατέθετε 
και ο πτωχός και ό πλούσιος προθύμως, διότι ήξευρε οτι ήτο διά τας 
κοινάς άνάγκας καί τήν κοινήν αξιοπρέπειαν. Οταν τό έθνος σας έ- 
γήρασε, τότε έτρεςαν κατεπάνω του χίλια άλλα έθνη ωσάν τά πει- 
νασμένα όρνεα, τά όποια καιροφυλακτούν του λέοντος τά γεράματα. 
Τά έθνη δμως αυτά δέν ώμοίαζαν τό ίδικόν σας*  διότι ήλθαν ν’ άρ- 
πάσουνκαί νά ξεσχίσουν μόνον ωσάν τόν παραλυμένο άνθρωπο, καί 
καθώς εκείνος ακούεται ενόσω μόνον κυλιέται είςτήν μέθην, καί δια- 
ταραττει μέ τάς φωνάς του, έπειτα δέ κανείς πλέον δέν αναφέρει τό 
ονομα του, τοιουτοτρόπως καί αυτά παρήλθαν καί έμεινεν ή ίδική 
σας σοφία καί ό πολιτισμός μέσα είς τά βιβλία καί είς αυτά τά κτίρια 
Ή ξεύρεις, Στράτη, δτι μόνη ή παιδεία εινε έκείνη ήτις δέν άφίνει 
ένα έθνος νά καταστραφή έξ ολοκλήρου’ομοιάζει μέ τήν δροσερά ν 
έκείνην υγρασίαν τής γης, ή όποια ζωογονεί τό μισομαραμμένον άν
θος έως οτου νά παρέλθη ό χειμών καί ή ανεμοζάλη’ καί καθώς τδ 
άνθος εκείνο είς τό εξωτερικόν φαίνεται άπεξηραμμένον, ένφ ή ρίζα 
αυτού διατρέφει ζωήν καί προσμένει τήν άνοιξιν διά ν’ άνθηση καί 
πάλιν, τοιουτοτρόπως καί τό έθνος σας διεφύλαξε τήν ζωήν του ώς 
τό άνθος είς τάς ρίζας του μέ τήν δρόσον τής αρχαίας σοφίας καί τού 
πολιτισμού του.

Πρέπει νά ήξεύρης ακόμη δτι καί τά λοιπά έθνη, τά όποια σάς 
είδαν είς έκείνην τήν κατάστασιν, ήσθάνθησαν σέβας διά τήν πα- 
λαιάν σας ευγένειαν, καί ήμεΐς οί όποιοι είχαμεν τότε τήν πατρι
κήν σας κληρονομιάν, έφιλοτιμήθημεν έξ ευγνωμοσύνης νά σάς ά- 
ποδώσωμεν αυτήν ολίγον κατ’ ολίγον’ τότε δέ δσοι άπό σάς έσπού- 
δασαν καί έμαθαν τήν περασμένην σας δόξαν ήσθάνθησαν βαθεΐαν 
λύπην διά τήν νέαν κατάστασιν καί ούτω βαθμηδόν έγεννήθη είς τάς 
καρδίας τών νεωτέρων ‘Ελλήνων τό αίσθημα τού πατριωτισμού*  
ενώ αν οι προπάτορες σας δέν ήθελαν φθάσει είς τόσον πολιτισμόν 
ώστε νά γράψουν έκεΐνα τά σοφά βιβλία καί νά κτίσουν αυτά τά θαυ
μαστά κτίρια,κανείς δέν θά σάς ενθυμείτο καί σεις οί ίδιοι θά έλησμο- 
νούσατε τόν εαυτόν σας καθώς τόσα άλλα έθνη τής άρχαιότητος ! 
Ιδού λοιπόν δ λόγος δστις μάς παρακινεί ν’ άφίνωμεν τάς πατοίδας 
μας καί νά τρέχωμεν έδώ, διά νά θαυμάσωμεν οφθαλμοφανώς" τήν 
τέχνην καί τήν σοφίαν τών προπατόρων σας.
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— Ό Γέρων Στράτης, ήκουσε τούς λόγους τού περιηγητού με
τά μεγάλης συγκινήσεώς, έπειτα πλησιάσας εις στήλην τινα θραυ- 
σμένην καί κατά γής κειμένην * Καί πού νά ηξευρα έγώ τοιαύτα 
πράγματα ! άνέκραξε μετά δακρύων’ κ έγω πέρυσι ε πούλησα εις 
ένα Άγγλον ενα μαρμαρένιο άνθρωπο δι’ είκοσι πεντε δραχμας ε- 
πούλησα λοιπόν ώς άλλος Ίσκαριώτης διά τόσον ένα μικρόν ποσόν 
ένα προπάτορα μου, είς τόν όποιον χρεωστώ την ζωήν και την ευ
τυχίαν τής πατρίδος μου.

— Ό Γερμανός παρετήρησε μετά κατανύξεως τήν αδημονίαν 
τού χωρικού διά τό παρελθόν αμάρτημά του, επε'.τα Οε πλησιάσας 
αυτόν καί ελαφρώς τύπτων τούς ώμους του.

Λοιπόν άπό σήμερον καί είς τό εξής, είπε, φίλε μου, πρόσεχε 
καλώς τά μαρμάρινα αυτά θρύμματα τής παλαιάς δόξης σας....

— Ά I ναι, άνέκραξεν ό γέρων Στράτης μετά ^χειρονομίας α
πειλητικής, θά μάθω πρώτα τό γυΐό μου δοώ γράμματα διά νά ξευ- 
ρη αυτά τά πράγματα δπου μοϋ είπες, κ ύστερις θά τόν βάλω ςτο 
ζευγάρι... κΐ’ άλλοίμονον σ’ έκεΐνον δπου δώ νά έγγίξη μέ τό δά
χτυλο κανένα κομμάτι άπ’ αυτά τά μάρμαρα !

Βερκίνος ό φίλος τών %αίδων.
(έκ τού Γαλλικού).

‘Ο Βερκΐνης τοσαύτην είχε δείξει πρός τούς παίοας τρυφερωτά- 
την στοργήν, ώστε δλοι άπεκάλουν αυτόν «‘Ο φίλος τών παίδων. » 
Τού έκτάκτου άνδρός τούτου πολλά υπάρχουσιν ώραΐα συγγράμ
ματα, τήν μόρφωσιν τής νεανικής ήλικίας σκοπούντα.

Ό Άρμάν Βερκΐνος (Armand Verquin) είχε γεννηθή έν Βορ- 
διγάλλοίς τής Γαλλίας τό 1749. Άπό τής παιδικής ήλικίας του 
ήσθάνετο εαυτόν προωρισμένον είς τό νά γράψη πρός ήθικοποίησιν 
τών άνθρώπων. Επειδή δέ είχεν ιδιαιτέραν άγάπην πρός τά παι- 
δία, άφιέρωσε τήν γραφίδα του είς τήν τούτων διδασκαλίαν. Άλλ’ 
ϊνα δοθή άνετώτερον είς τά έργα, τά όποια έσκόπει ν’ άρχίση 
πρός καλλωπισμόν τού πνεύματος καί μόρφωσιν τής καρδίας τών 
παίδων, μετέβη είς Παρισίους. Έκατοίκησεν έν ξενοδοχείω, ένθα 
μέ σέβας άκόμη καί σήμερον άναφέρουν τό δνομά του’ Τό ξενοδο-
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χεϊον τούτο εύρίσκεται έν στενή ρύμ/| συνοικίας Μοντμάρτρ
(Montmartre) μακράν τής τύρβης τών αγοραίων. Πολλάκις τον 
έβλεπαν νά τρέχω έν τφ κήπω τού ξενοδοχείου μετ’ έκείνων, ούς 
ώνόμαζε μικρούς συντρόφους του, ν’ άναμιγνύηται εις τά παιγνί- 
διά των καί ύποκρινόμενος τον παλίμπαιν ούτως ειπεΐν, νά παρα- 
τηρή τάς κινήσειςτων, ν’ ακούω τάς συνομιλίας των, νά σπουδάζω 
τούς χαρακτήρας καί τά νεοφανή πάθη των καί νά συλλέγω τάς α
φελείς λέξεις, αΐτινες έξήρχοντο άπδ τού αθώου στόματος τών 
προσφιλών ουμπαικτόρων του. Τούτων δέ πάντων σημειώσεις λαμ- 
βάνών, συνέταξεν ακολούθως τούς σπουδαίους εκείνους διαλόγους 
του, τών οποίων ή άνάγνωσις άνεπαισθήτως φέρει τούς παϊδας εις 
τήν εύγενή εξιν τού πράττειν τδ αγαθόν καί γέννα έν αυτοΐς τδν έ
ρωτα τής παιδείας.

Καθ’ έκάστην ήκούοντο περί τδ κατοικητήριόν του αί περιχα
ρείς τών παίδων φωναί. Πρδ πάντων ό Βερκΐνος δτε έξήρχετο τού 
ξενοδοχείου του ήσθάνετο τά ευάρεστα αποτελέσματα τής τών μα
θητών του αγάπης καί τήςύπολήψεως, τήν οποίαν είχε πρδς αύ
τδν τδ δημόσιον. «Ιδού ό φίλος ημών ! » ανέκραζαν τά παιδία, 
δτε τδν έβλεπαν διαβαίνοντα, και πάραυτα σμήνος παιδαρίων ήρι-
ζαν πρδς άλληλα ποϊον πρώτον νά φιλήση τήν χεϊρα του.

‘Ο Βερκΐνος έδήλωσε τήν πρδς τούς μικρούς τούτους συντρόφους 
εύγνωμοσύνην του, δημοσίευσα; πολλά πονήματα πρδς διδασκα
λίαν αυτών, ώς έν αρχή ειπαμεν. Δέν ηύχαριστήθη δέ, αφιερώσας 
τήν ζωήν αύτού δλη^ είς τήν μελέτην καί τήν μόρφωσιν τής παι
δικής ηλικίας, άλλ’ είχε κατασταθή ούτως ειπεΐν και ό είρηνοδί- 
κης τής συνοικίας. "Αμα συ/έβαινε ν’ άναφανή έρις τις μεταξύ φί
λων, είς τδν Βερκΐνον εύθύς έτρεχαν, χωρίς ποτέ ο παρ’ αύτου κα-
ταδικασθείς νά κάμω έφεσιν είς άλλο τι δικαστηρίου.

Έχων τις καρδίαν, οΐα ή τού Βερκίνου, δύναται ποτέ νά μήν 
αγαπά πολύ τήν μητέρα του; ‘ Π πρδς αυτήν μάλιστα εγκάρδιος και 
παραδειγματική άγάπη του έκαμεν ώστε ν’ αύξηση έτι πολύ πλέον 
ό άριθμδς έκείνων, οΐτινες και έθαύμαζαν και ήγάπων αύτόν. Ό 
Βερκΐνος πρδ πολλών έτών έγραφεν έπανειλημμένώς πρδς τήν μή- 
τέρα του, ήτις κατωκει είσέτι έν Βορδιγάλλοις, και θερμώς παρεκά- 

λει αυτήν νά έλθω νά συγκατοικήσω μετ’ αύτού έν Παρισίοις*  άλλά 
ή συνήθεια, τδ προβεβηκδς τής ηλικίας, ή λύπη τού ν’ άποχωρισθή 
τάς αρχαίας φίλας της, δλα ταύτα έκαμαν τήν άτυχή μητέρα, καί- 
τοι τοσούτον ποθουμένην παρά τού υιού αύτής, νά διστάζω άν πρέ
πει νά καταστήση αύτδν εύδαιμονέστατον διά τής παρουσίας της. 
Έν τούτοις ή άνάγκη τού νά προσέλθω πρδς τδ μόνον στήριγμα τού 
γήρατος της τήν έκαμε τέλος και άπεφάσισε. Τά πάντα προητοι- 
μάσθησαν διά τήν άναχώρησίν της.

‘Ο Βεοκΐνος, έξαλλος ύπδ χαράς, ήρίθμει τάς ημέρας, τάς ώρας, 
τάς στιγμάς. Διά νά εύχαριστήση οσον τδ δυνατόν περισσότερον 
τήν μητέρα του, διεκόσμησεν έν τφ αύτψ ξενοδοχείφ δωμάτιόν τι 
πλησίον τού ίδικού του τοιουτοτρόπως ώστε κατέστησεν αύτδ καθ’δ- 
λα δμοιον μ’εκείνο, τδ όποιον κατφκει έν Βορδιγάλλοις. Ούδενδς 
έφείσθη ούτε κόπου, ούτε εξόδου,ΐνα πραγματοποιήσω τήν ιδέαν του 
ταύτην άκόμη καί κατά τά ελάχιστα τών άντικειμένων, δσα έπρεπε 
νά εύρεθώσιν έν τφ δωματίφ έκείνφ.

Άλλ’ ή θεία Πρόνοια ήθέλησε και πάλιν νά δείξη δτι τά γήινά 
εισιν εφήμερα, άθλια και μηδαμινά. Τά πάντα ήσαν έτοιμα διά 
τδ ταξείδιον καί τή επαύριον έπρόκειτο ν’ άποχαιρετίσω τάς φίλας 
της ή μήτηρ τού φίλου τών παίδων*  άλλ’ αίφνης προσβάλλεται ύπδ 
άσθενείας θανατηφόρου, ήτις καί τάχιστα ά^τί είς Παρισίους τήν ώ- 
δήγησεν είς τον τάφον ! Μόλις ήδυνήθη μέ χείρα παγωμένην νά 
χαράξη χάρτου τούς τελευταίους της αποχαιρετισμούς πρδς τδν 
ενάγωνίως καραδοκοϋντα υιόν της.

‘Π επιστολή αύτη ύπήρξε κεραυνός διά τδν Βερκΐνον.
Εις μάτην τά παιδία τής γειτονίας ήρχοντο νά περιστοιχίσωσι 

τδν φίλον των*  τά παιγνίδια, αί θωπεΐαι καί αί παιδικαί παραμυ- 
θιαι των δέν ήδύναντο ποσώς νά τδν άποσπάσωσιν άπδ της πικρο- 
τάτης μελαγχολίας του. Οί οφθαλμοί του, τούς οποίους άλλοτε 
μέ τδ παραμικρόν τις έβλεπε πλήρεις δακρύων, έμεναν τόρα ξηροί 
Χαι’δέν εξέφραζαν είμή θλίψιν βαθυτάτην καί επιθυμίαν μεγίστην 
μονώσεως,

‘θ Βερκΐνος δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξω ε’*ς δοκιμασίαν τοσούτον σχλη- 
ραν' προσεβλήθη ύπδ σφοδρού πυρετού, δστις έφερεν αύτδν είς τδν
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κίνδυνον. ‘Ο ιατρός δέν ήδυνήθη νά κρύύφ δτι διά τδν άσθενή του 
ήτον δχι ολίγον ανήσυχος. ‘Η φήμη αυτή, διαδοθεϊσα ώς αστραπή 
καθ’ δληντήν συνοικίαν Μοντμάρτρ, έπροξένησεν είς δλους τήν άλ- 
γεινοτέραν έντύπωσιν. Τά παιδία δέν έπαυαν συνωθούμενα είς τδ 
δωμάτιον τού Βερκίνου*  τδ δέ μάλλον συγκινητικόν ήτον δτι άλλοι 
μέν έξ αύτών ετίθεντο ώς σκοποί είς τά άκρα τής ρύμης διά νά πα- 
ρακινώσι τούς άμαξηλάτας ν’ άλλάζωσι διεύθυνσίν, δπως μή δια- 
ταράττηται ή ήσυχία τού φίλου των, άλλοι δέ, μόλις ήρχιζε νά 
χαράζει, έτρεχαν μετακομίζοντες άπδ τάς οικίας των παλαιά ε
φαπλώματα ή παλαιούς τάπητας ή δ,τι άλλο ήδύναντο, τά όποια 
y J — r - > f ν t σ F w F 'εστροναν εν τω μεσφ του όρο μου, ωσ:ε αι αμαςαι, οσας οι εις το
άκρον τής ρύμης ίστάμενοι δέν θά κατώρθοναν ίσως νά μεταστρέ- 
ύωσι, διερχόμεναι άνωθεν αυτών, να μή προςενώσιν ουδέ τδν έλά- 
χιστον κρότον.

Ό ίατρδς ειχεν αναγγείλει δτι ή ασθένεια τήν έβδομη ν ήμέραν 
θά κάμη τήν κρίσιν της. Άφού διήλθε τδ πλεΐστον τής ήμέρας έ
κείνης πλησίον τού ασθενούς, ήθέλησε νά μείν^ παρ’ αύτφ καί τήν 
νύκτα. Σιγή έβασίλευε βαθεια καί έντδς καί πέρ-.ξ τού ξενοδοχείου. 
Ολα τά παιδία τής γειτονίας είχαν διανεμηθήείς τρία συστήματα καί 

έκαστον είχε καταλάβει τήν θέσιν του.
Οί πρώτοι έστεκαν έςω τής θύρας τού ασθενούς, άναμένοντες μέ 

τεταμένου τδ ώτίον τίθ’ άκούσωσιν άπδ τδ στόμα τού ΐιτρού, τδ ό
ποιον αμέσως χαμηλή τή φωνή μετέδιδαν εις τούς δευτέρους, άνα- 
μένοντας άνυπομόνως έν τώ κήπφ είς τδ κάτω μέρος τής κλίμα- 
κος*  ούτοι δέ πάλιν έφεραν τήν είοησιν είς τούς τρίτους, οί όποιοι 
κατέχοντες τήν έςω θύραν έσπευδαν ευθύς νά διαδώσωσιν ή τήν ελ
πίδα ή τδν φόβον, ή τήν χαράν ή τήν απελπισίαν είς ολους τούς έν 
τή συνοικίφ Μοντμάρτρ. Αίφνης ό ίατρδς παρατηρήσας δτι τελευ- 
ταίατις δόσις ιατρικού, τήν όποιαν τφ είχε δώσει, έφερεν ευνοϊ
κόν άποτέλεσμα, άνέκραξεν δλος χαρά*  «ό Βερκϊνος έσώθη ! » 1Η 
φωνή αύτη έπανελήφθη πάραυτα μετ’ άνεκφράστου χαράς παρ’ ό
λων τών παίδων, τά όποια γονυπετήσαντα έσταύρωσαν τάς αθώας 
χεϊρας των καί ευχαριστούν τδν Γψιστον. « Σιγά, μικρά μου, σι
γά, τοΐς ειπεν ό ιατρός*  διότι έλπίζω μέν νά σάς άποδώσω τδν φί

λον σας, άλλά συλλογίσθητε δτι όέλάχιστος θόρυβος, ή ελάχιστη 
ταραχή δύναται νά μάς τδν άρπάστι άπδ τάς χεϊρας διά παντός.— 
«Σιωπώμεν, κύριε ιατρέ, δέν σαλεύομεν πλέον.» Τά παιδία, δώ- 
σαντα τήν ύπόσχεσιν ταύτην, άπεσύρθησαν ολα έν σιωπή’ καθ’ ό- 
δδν δέ συνδιελέγοντο μεταξύ των καί έλεγαν « Αοιπδν θά τδν ίδω
μεν καί πάλιν ! θά παίξωμεν και πάλιν μαζί του ! θά τδν άκούσω- 
μεν νά μάς διηγηθή καί άλλας ιστορίας ! .;k.. Έσώθη I Έσώθη !

Ό Βερκϊνος μετ’ όλίγας ήμέρας εύρίσκετο τώ μέσφ τών φίλων 
του, άλλ’ ή τελεία άνάρρωσίς του έβράδυνε παρά πολύ. Μικρός τις 
τών νεύρων ερεθισμός τφ έπροξένει συνεχή άύπνίαν. ‘Ο ίατρδς με
τά πολλάς άνωφελεϊς απόπειρας παρετήρησεν δτι μόνον ή θέα τών 
άνθέων καί γλυκεία τις αρμονία θά έδύναντο νά τφ προξενήσωσιν 
άνακούφισιν. Οί μικροί φίλοι του κατέθεσαν άμέσως χρήματα και ά- 
γοράσαντες τά δροσερώτερά και τά σπανιώτερα άνθη, έθεσαν αυ
τά έπί τής καπνοδόχης καί έπί τού γραφείου του. Κατώρθωσαν επί
σης νά τφ φέρωσι καί μουσικήν. Χάρις είς τάς φροντίδας καί προσ- 
ευχάς τών εύγενών τούτων παίδων ό Βερκϊνος ήδυνήθη νά έπαναλά- 
βη τάς επωφελείς εργασίας του, τάς οποίας έξηκολούθησε μέ τήν 
αύτήν αΰταπάρνησιν ώς καί πρότερον μέχρι τού θανάτου αύτού, 
συμβάντος τήν 21 Δεκεμβρίου 1791 τδ τεσσαρακοστόν τρίτον έ
τος τής ήλικίας ίου.

Φυσική Θεογνωσία.
(Συνέχεια, ίδε σελ. 34 5)

Έ ευσεβής καί ενάρετος κόμησσα, ήτις άπδ τήν ήμέραν κατά 
τήν όποιαν έχάθη τδ παιδίον δέν ειχεν άκούσει ποτέ τίποτε πεοί 
αύτού, έχασε πάσαν ελπίδα οτι έμελλε νά άνευρεθή ποτέ. Αφού 
δέ ήκουσεν δτι έγεινεν ή ειρήνη, καί έσυλλογίζετο δτι ό άγαπη- 
τος της σύζυγος εις τήν έπις-ροφήν του άντι χαράς έμε)λε νά 
δοκιμάση λύπην άπερίγραπτον, έκλαιεν άπαρηγόρητα καί έλε- 
γεν » Άχ, Θεέ μου ! πόσον είμαι δυστυχής I δ,τι είς άλλας 
γυναίκας εινε χαροποιόν, τούτο είς έμέ είνε αιτία άνεκφρά
στου λύπης! *Όλαι  αί γυναίκες τών πολεμιστών χαίρουν, δταν 
ακούσουν δτιοί άνδρες αύτώ/ έπιστρέφουν*  έγώ δμως.... μόνη έγώ
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I
 περίλυπος ακούω τοϋ συζύγου μου τήν επιστροφήν ! *Αχ  ! οποία δυ

στυχία τδν περιμένει ενταύθα 1 πώς θά δώσω εις αύτδν τήν θλιβεοάν 
αγγελίαν δτι ό ' Ερρίκος μας δέν υπάρχει; »

Μέ τοιούτους συλλογισμούς μετέβη είς τδ έξωκκλήσιον τοϋ φρου
ρίου και έκεΐ μέ θερμά δάκρυα ηρχισε νά προσεύχεται κατά τδν ακό
λουθον τρόπον. » Πάτερ αγαθέ, Σύ είσαι ή παρηγοριά τών τεθλιμμέ
νων Σύ τήν λύπην εις χαράν μεταβάλλεις’ άκουσον Σέ παρακαλώ 
τήν δέησίν μου ’ γνωρίζω δτι δλα γίνονται κατά τδ θέλημά Σ ου καί 
διά τδ συμφέρον μας. ’Εάν ό ‘Ερρίκος μας ζή, άπόδωσέ τον Σέ πα
ρακαλώ εις τάς άγκάλας τοΰ πατρός του’ ειδεμή, ώ θεέ μου, ενδυ
νάμωσε τδν δυστυχή πατέρα του διά νά άκούση μέ γενναιότητα καί 
νά ύποφέρη μέ υπομονήν τήν θλιβεράν ταύτην είδησιν. »

Ένφ προσηύχετο τοιουτοτρόπως,ήκουσε βήματα ανθρώπου, δστις 
ήρχετο πρδς αύτήν έστρεψε καί είδε τήν Μαργαρίταν, ήτις άφοΰ έ- 
φθασε μέ τήν άλλην συνοδίαν έτρεςε προτήτερα άπδ δλους τούς άλ
λους, καί ζητούσα τήν κόμησσαν έφθασεν εις τδ έςωκκλήσιον.— « Ω 
καλή και εύγενής κόμησσα, άνέκραξεν ή Μαργαρίτα, σοι φέρω ει
δήσεις πολύ καλάς διά τδν αγαπητόν σου Ερρίκον. Ζή, κυρία μου,ό 
‘Ερρίκος σου καί μετ’ ολίγον θά ίδής αύτδν πάλιν. » Ένφ δέ ή Μαρ
γαρίτα ήρχιζε τήν διήγησιν, έμβήκεν ό γέρων Πολύκαρπος διά νά 
προετοιμάση τήν κόμησσαν διά τήν μεγάλην χαράν, τήν οποίαν έμελ
λε νά σΐσθανθή, βλέπουσα συγχρόνως τά δύο αγαπητότερα δι’ αύ
τήν πρόσωπα, τδν ακριβόν της σύζυγον καί τδν αγαπητό? της ‘Ερ
ρίκον. Έδωκεν είς αύτήν μενάλας ελπίδας δτι έντδς ολίγου έμελλε 
νά έπανίδή αυτούς καί τήν ώδήγησεν είς τδ δωμάτιον τοϋ ‘Ερρίκου.

Άφοϋ ήνοιξε τήν θύραν τοΰ δωματίου, καί ειδεν ή κόμησσα έςα- 
φνα τδν σύζυγόντης κρατούντα εις τάς άγκάλας τδνχαμένον υιόν της, 
άνεφώνησε μετάδακρύων. ’Αγαπητέ μου σύζυγε! φίλντατέμου‘Ερρί
κε I.. ,θεέμου, είς δλην μου τήν ζωήν δέν θά είμπορέσω νά σέ εύχα- 
ριστήσω διά τήν μεγάλην χαράν τήν οποίαν μέ κάμνεις νά αίσθάνω- 
μαι τήν στιγμήν ταύτην. Έτρεμον συλλογιζομένη δτι έμελλαν νά 
παρουσιασθώ έμπροσθέν σου χωρίς τδν αγαπητόν μας ‘Εροϊκον. καί 
δμως ιδού σύ φέρεις αύτδν πρδς εμέ’ άς ήνε δοξασμένου τδ όνομά σου 
θεέ’Σύ μάς διεχώρισες καί πάλιν Σύ θαυμασίως μάς ένόνεις! » ’Ενώ

« ’Αγαπητέ μου σύζυγε ! φίλτατέ μου Εοοΐκε. » ε I
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έλεγε ταύτα ή κόμησσα, ό σύζυγος και ό Ερρίκος μέ θερμά δάκρυα 
και αυτοί έξεφραζον τάς ευχαριστήσεις των πρδς τδν Θεόν*  μαζή μέ 
αυτούς εκλαιε και ή Μαργαρίτα. Καί αύτδς δέ ό ερημίτης συγκινηθείς 
άπδ τούς λόγους τής κομήσσης δέν έδύνατο νά κρατήσ^ τά δάκρυα.

Άφού παρήλθεν ή πρώτη αύτών άγαλλίασις, ό 1 Ερρίκος ήρχισε 
νά διηγηται πρδς τήν μητέρα του τά δσα τφ ειχον συμβή. Πρδ 
πάντων ιστόρησε μέ πολλήν ζωηρότητα τδ τί ήσθάνθη δταν κατά 
πρώτον άπδ τδ υπόγειον έκείνο σπήλαιον εςήλθεν εις τδν κόσμον και 
είδε τήν μεγαλοπρέπειαν τού ουρανού και τήν ωραιότητα τής γης, 
και μέ χαράν και συγκίνησιν μεγάλην άνέφερβ τήν άξιομνημόνευτον 
έκείνην στιγμήν, κατά τήν όποιαν ό έρημίτης τφ εξήγησε τήν υπαρ- 
ξιν τού Θεού*  καθ’ δλην δέ τήν διήγησίν ταύτην οί οφθαλμοί του 
ήσαν πλήρεις δακρύων.

« Έκείνο τδ όποιον ήσθάνθης, Ερρίκε μου, εΐπεν ή κόμησσα, 
δταν κατά πρώτον άπδ τήν σκοτεινήν έκείνην κατοικίαν έξήλ- 
θες είς τήν ωραία / γήν τού Θεού, τδ ίδιον θά αίσθανθώμεν δλοι μ^.ς, 
δταν άπδ τήν επίγειον ταύτην ζωήν μεταβώμεν είς τήν ουράνιον. 
Καθώς τά χάρτινα άνθη και τά ξύλινα πρόβατα διά τά όποια εχαι- 
ρες δταν ήσουν είςτδ σπήλαιον, δέν ήσαν τίποτε συγκρινόμενα μέ τά 
μεγαλοπρεπή έργα τού Θεού*  τοιουτοτρόπως και πάσα ώραιότης και 
χαρά εις τδν κόσμον τούτο/είνε σκιά καίονειρον,δταν παραβάλωμεν 
αύτάς μέ τήν ωραιότητα και τήν χαράν,τάς όποιας θά αίσθανώμεθα 
δταν μεταβώμεν είς τάς άγκάλας τού Πλάστου μας. »

Τότε ©σεβάσμιος έρημίτης διακόψας τδν λόγον είπε. « Θαυμα
στά καί πολύ θεάρεστά εινε τά αισθήματα σου, ώ εύγενής κόμησσα*  
αλλά τδ καλλίτερον μάθημα,τδ όποιον άπδ τήνιστορίαν τού Ερρί
κου διδασκόμεθα, είνε τδ εξής.—‘Η σοφία και ή άγαθότης τού Θεού 
τόσον καθαρά καιμέ τόσην μεγαλοπρέπειαν λάμπουσιν είς τδν ούρα- 
νδν καιε?ς τήν γήν, ώστε καί παιδίον μικρδν διακρίνει αύτάς*  και άπδ 
την θεωρίαν τών χτισμάτωνδύναται κάλλιστα νά κατανοήσω τδν κτί
στην: καθώς και ό προφητάναξ Δαβίδ λέγει « Οί ούρα vol διη- 
γουνταιτήν δόξαν τού Θεού*  τήν δέ ποίησιντών 
χειρώναύτού αναγγέλλει τδστερέωμα»,τδ ίδιον 
διδάσκει και ο θείος Παύλος λέγων «Άπδτά ποιήματα τού
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θεού γίνεται φανερά ή άίδιος αύτού δύναμις καί 
θειότής. »

Ό) ίγας ημέρας ύστερον ήλθον καί οί στρατιώται του κόμητος εις 
τήν Έϊχενφέλσην, φέροντες μαζή των και τούς ληστάς δέσμιους*  
κατόπιν άπό αυτούς ήκολούθει φορτική αμαξα περιέχουσα πολλά κι
βώτια γεμάτα άπο κλοπιμαία πράγματα*  άνωθεν δε τής άμάξης ή 
γραία τσιγγάνα.

Οίλησταί έξαφνίσθησαν όταν, παρουσιασθέντες εί: τόν κόμητα 
είδαν πλησίον αυτού στεκόμενον τόν Ερρίκον’ διότι γνωρίζοντες, 
δτι ή σιδηρά θύρα έμενε πάντοτε καλώς κλεισμένη και μη γνωρί
ζοντες δτι υπήρχε μέρος άπό τό όποιον έδύνατο νά φύγη τό παιδίον, 
υπέθεσαν δτι, ή έκρημνίσθη μέσα εις κανέν βάραθρον τού σπηλαίου, 
ή έπλακώθη υποκάτω εις κανένα θόλον.» ‘Ημείς, έλεγε μέ μεγά- 
λην άγανάκτησιν ό άρχιληστής, ένομίζαμεν δτι κανείς άνθρωπος δέν 
ημπορεί νά μάς φθάση εις τήν πανουργίαν*  άλλά ιδού εν παιδίον 
τό όποιον έφάνη άνώτερον άπό ημάς και μάς φέρει εδώ άλυσσοδεμέ- 
νους*  τούτο μά τήν άλήθειαν δλος ό κόσμος άν μού τό έλεγε, δέν τό 
^πίστευα. » Αλλος πάλιν έλεγεν’ «ήμείς άρπάσαμεν τό παιδίον 
τούτο, ώστε, εάν πότε πιασθή κάνεις άπό ημάς, νά μάς χρησιμεύση 
διά τήν σωτηρίαν του’ και δμως τούτο έγινεν ή αιτία τής καταστρο
φής μας.» Ό δέ Γουλιέλμος, ό νέος έκείνος δστις έδείχθη πάντοτε 
άγαθός και περιποιητικός πρός τόν Ερρίκον, έλεγε. «Τούτο βέβαια 
έγεινεν άπό θεού, καί ήμπόρεσε νά δισφύγη τό μικρόν τούτο παιδίον’ 
έγώ δέ χαίρω δτι έσώθη, $ν καί ή σωτηρία αυτού μέλλη νά μάς 
προξενήση τόν θάνατον. Τόρα καταλαμβάνω πόσον άληθινοί ήσαν οί 
λόγοι τού μακαρίτου πατρός μου, δστις έλεγε.» Καί ειςτά άφαντα 
τής γής έάν ήνε κρυμμένος ό κακός, ή δικαιοσύνη τού θεού θά ήμ- 
πορέση ν’ άνακαλύψη αύ-.όν καί θά τόν τιμωρήση καθώς τφ πρέπει.

‘Ο Ερρίκος δταν είδε μεταξύ τών ληστών καί τόν δυστυχή Γου- 
λιέλμον σιδηροδεμένον, έλυπήθη πυλύ, καί θερμώς παρεκάλεσε τόν 
πατέρα του νά μή κακοποιήση τόν άνθρωπον εκείνον, δστις έφάνη 
τόσον καλός πρός αυτόν’ ό δέ κόμης άπεκρίθη, δτι κατά τό παρόν δέν 
ήμπόρει νά ύποσχεθή τίποτε άλλο, παρά δτι θά φανή δσον τό δυνα
τόν συγκαταβατικός πρός αύτόν.’Επειδή δέάκολούθως άπεδείχθη άπο 
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τήν άνάκρισιν, δτι ό νέος έκείνος δέν είχε πράξει ποτέ κανένα φόνον, 
άλλά μόνον ώς υπηρέτης ήκολούθει μαζή μέ τούς ληστάς, δέν κατε- 
δικάσθη,καθώς οί άλλοι, εις θάνατον, άλλά νά μένη καθ’ δλην του 
τήν ζωήν εις τά δεσμά.Άλλά καί ταύτην τήν τιμωρίαν τήν έμετρί- 
ασεν εις τό νά μένη περιωρισμένος μέσα εις έν σωφρονιστήριον εως 
δτου νά άποδείξη μέ τόν καλόν τρόπον του δτι τφ δντι μετενόησε 
διά τά σφάλματά του, καί τότε έμελλε νά τόν στείλη πρός τούς γο
νείς του.» Παρατήρησε τφ είπεν, δταν έμελλε νά τόν στείλη εις τό 
σωίοοονιστήριον, καθώςαίκακίαιτιμωρούνται, τοιου
τοτρόπως καί αί άρεταί ανταμείβονται’ πρόσεχε νά 
φέρεσαι καλώς, διά νά είμπορέσω καί έγώ νά κάμω πρός τήν δυστυχή 
μητέρα σου, δ,τι σύ έκαμες πρός τόν υιόν μου. »

Οί άλλοι λησταί έπλήρωσαν μέ τό αίμα των δσα κακουργήματα 
είχον πράξει’ ή δέ τσιγγάνα έκλείσθη εις σωφρονιστήριον διά νά 
μένη έκεί μέχρι τέλους τής ζωής της,τά δέ κλοπιμαία πράγματα 
άπεδόθησαν εις τούς κυρίους των.

*0 άγαθός κόμης καί ή ενάρετος κόμησσα, έπιθυμούντες νά άπο- Η 
δείξωσι καί μέ τά έργα τήν πρός τόν θεόν ευγνωμοσύνην των, έξώ- 
δευσαν τό μεγαλείτερον μέρος τής περιουσίας των καί έκτισαν εις τήν 
ώραίαν θέσιν, εις τήν οποίαν υπήρχε κτισμένη ή κατοικία τού ερη
μίτου, ευρύχωρου καί αναπαυτικόν ’Ορφανοτροφείου διά νά άνατρέ- 
φωνται καί έκπαιδεύωνται τά ορφανά παιδία τής Έϊχενφέλσης,διο- 
ρίσαντες διευθυντήν καί οικονόμου αυτού τόν άγαθότατον καί έναρε- 
τώτατον Πολύκαρπον.—Άφού έτελείωσεν ή οικοδομή, δ κόμης πα- 
ραδίδωνείς τόν ερημίτην τάκλειδίατού καταστήματος είπεν. Εις τήν 
φροντίδα σου αφιερόνω τήν διεύθυνσιν τού ’Ορφανοτροφείου τούτου, 
σεβάσμιε πάτερ, διότι κανείς άλλος δέν υπάρχει άξιώτερός σου’ εί
μαι πολύ βέβαιος οτι τά ορφανά, δσα θά εύτυχήσουν νά άνατραωώ- 
σιν εις τό υπό τήν διεύθυνσίν σου ’Ορφανοτροφείου θά άποκαταστα- 
θώσι μίαν ήμέραν οί καλλίτεροι καί ευτυχέστεροι άνθρωποι τού κό
σμου’ παράλαβε δσους διδασκάλους νομίζεις δτι χρειάζονται διά τά 
γραμματα καί οιά τάς τέχνας*  πρώτον δμως άπό δλα, σέπαοακαλώ, 
να λαβής μαζήσου τόν άξιόλογον εκείνον νέου,δστις ώδήγησε πρός σέ 
τον αγαπητόν σου ‘Ερρίκον, διά νά τόν γυμνάσης νά σέ βοηθή εις

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. 22.
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την δ-.εύθυνσιν χαΐ νά είμπορέσαι νά σέ διαδεχθή, δταν ές αιτίας του 
γήρατος θά εχτ^ς ανάγκην άναπαύσεως. Έγώ καί ή κόμησσα άφιερό- 
νομεν τά δύο τρίτα τής περιουσίας μας διά τήν διατήοησιν τοΰ Όο- 
φανοτροφείου*  έλπίζομεν δέ δτι και ό αγαπητός μας Ερρίκος, δταν 
άνδρωθή,θά φροντίσει νά αύςήση ακόμη περισσότερον τά εισοδήματα 
αύτοΰ. »—Δέχομαι μετά χαράς τήν πρότασιν σας, άπεκρίθη ό σε
βάσμιος γέρων, καί θά προσπαθήσω νά εκπληρώσω τήν έπιθυμίαν 
σας*  μή αμφιβάλλετε δέ δτιαι δεήσεις τών αθώων ορφανών παίδων, 
τά όποια θά παρακαλώσι τόν "Γψιστον διά σάς, θά άναβαίνωσιν ώς 
ευπρόσδεκτον θυμίαμα πρός αυτόν’διότι «μέτοια ύταςθυσίας 
ευαρεστείται ό Θεός.»

Ζωσψιάδαί.
(Συνέχεια, ϊδε σελ. 307.)

Οπως δέ τότε έγεμίσθη ή οικία άπδ τήν ευωδίαν τοΰ μύρου, 
τοιουτοτρόπως και είς τάς ήμέρας τών Ζωσιμάδων έγεμίσθη άπδ τήν 
ευωδίαν τοΰ θείουλόγουή ’Εκκλησία. Δέν ύπάρχει’Επισκοπή, δ
που δέν εύρίσκονταιτά Κυριακοδρόμια τών Ευαγγελιστών και ’Απο
στόλων. Δέν υπάρχει πόλις, είς τήν οποίαν δέν έφάνη ή θεία Γρα
φή και ή φιλόθεος Αδολεσχία, τά όποια μέ τά χρήματα τών Ζωσι
μάδων έτυπώθησαν δέν υπάρχει σχολείον ελληνικόν, τοΰ όποιου 
τήν βιβλιοθήκην νά μή στολίζωσι τά πολύτιμα βιβλία τών Ζωσιμά
δων. Καί είς μοναστήρια και είς ιερούς ναούς δεικνύονται άφιερώμα- 
τα τών Ζωσιμάδων’ άπδτδ δρος Σινά και τήν’Ιερουσαλήμ εως και είς 
τά έσχατα τής Ελλάδος μέρη, και άπδ τοΰ Βορρά έως τάς στήλας 
τοϋ ‘Ηρακλέους, δπου ύπάρχουσ.ν ορθόδοξοι εκκλησία», τών ομογε
νών, φαίνονται ή βιβλία ή άλλα τών αδελφών Ζωσιμάδων αφιερώ
ματα. Καί αύτδ δέ τδ σχολείον τών Ίωαννίνων, τδ οποίον μεγα- 
λην ωφέλειαν έπροξένησεν είς τδ γένος ήμών διά τούς διδασκάλους 
και άλλους πεπαιδευμένους, τούς οποίους άνέδειςεν, είς τήν κηδε
μονίαν καί τάς φροντίδας τών Ζωσιμάδων χρεωστεΐ τήν υπαρξίντου. 
Καθώς λοιπόν τής Μαρίας τδ έργον έλαβεν έξαίρετον βραβείον ύπδ 
τοΰ Θεανθρώπου νά λαληθή « δπου άν κηρυχθή τδ Ευ
αγγέλιο? ένδλφ τφ κόσμφ, είς μνημόσυνον
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ούτε φαντασίας, ούτε πλήθος ανδραπόδων καί τετραπόδων, ούτε τρα- 
πέζας χαΐ απολαύσεις ειχον, « καταλύοντες ε ν ε κ ε ν 
βρώματος τδ έργοντού θεού», άλλ ’ ^ν και κατοι- 
κοϋντες ρεγάλας πόλεις, οί μέν τήν Μόσχαν, οί δέ τήν Νίζναν, έζων 
ζωήν απλοϊκήν και μετρίαν και μετά τοσαύτης οικονομίας, ώστε, 
οστις έβλεπε τάς κατοικίας καί τήν άλλην ζωήν τής όνομαστής τών 
Ζωσιμάδων αδελφότητος έμελλε νά άπορή, πώς, « ένφ έβαλλε 
πλεΐον πάντων τώνβαλλόντωνείς τδ γ α ζ ο- 
φυλάκιον τήςφιλαδελφίας, » έπειτα έζη, ώς ή πτω
χή εκείνη χήρα, ήτις έβαλε λεπτά δύο.

Καί ή μέν τοϋ Λαζάρου αγία αδελφή προσέφερε τδ μύρον πρδς 
άπόδειξ'.ν τή; πρδς τδν Ίησούν ευγνωμοσύνης διά τήν άνάστασιν τού 
αδελφού αύτής*  ή δέ τών Ζωσιμάδων αδελφότης ύπηοέτειτήν αιώνιον 
βουλήν τοϋ Γψίστου πρδς άνάστασιν έκ τής άμαθείας και βαρβαρό- 
τητος τών ομογενών άδελφών*  διά τούτο καί αί άγαθοεργίαι τών άν- 
δρών αυτών ήσαν πρδ πάντων ευάρεστοι πρδς τδν θεόν, οστις και 
συνεργάτας έχορήγησεν είς αύτούς καί άλλους μέν μεγαλοφυείς άν- 
δρας και σοφωτάτους, μάλιστα δέτούς δύο καθ ήμάς μεγάλους φω
στήρας της Εκκλησίας,τούς άειμνήστους διδασκάλους τής Ελληνι
κής ορθοδοξίας και σοφίας, τδν Εύγένιον και θεοτόκην. Τούτων λοι- 
πδν τά έκκλησιαστίκά καί έπιστημονικά συγγράμματα πολλαπλα- 
σιάζουσιν οί Ζωσιμάδαι είς πολλάς χιλιάδας διά τού τύπου., Εις δέ 
τδν πολυμαθέστατον καί περικλεή φιλόπατριν Κοραήν παραδίδουσι 
τήν έκδοσιν τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Καί στέλλουσι κατά καιοούς 
δλα τά έκτυπωθέντα βιβλία, είς μυριάδας οπλών φωτδς έναντίον τού 
σκότους καί τής άμαθείας τών ομογενών αύτών. Ηλθον ήμέραι πο- 
νηραί, αί δποϊαι συνετάραξαν ολόκληρον τήν Ασίαν καί Άφρ.κήν 
καί εθορύβησαν τήν Ευρώπην*  ή καρδία δμως τών Ζωσιμάδων δέν 
έκλονίσθη*  διότι πσρωμοίαζε τήν έπι τής πέτρας θεμελιωμένην οι
κίαν τού Ευαγγελίου, τήν οποίαν ούτε ή βία τών σφοδρών καταιγί
δων, ούτε ή ορμή τής ραγδαίας βροχής δύνανται νά κλονίσωσι και 
παρασύρωσι.

Έτελεύτησε δέ ό μέν Θεοδόσιος τδ 1793, όπόταν καί ήρχισαν 
τδ θεάρεστον έργον τής ευεργεσίας*  ό δέ’Αναστάσιος τδ 1805*  ό 
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Μιχαήλ τδ 4 809*  ό Ζώης τδ 1 827 περί τδν Σεπτέβριον*  ό δέ Νι
κόλαος τέλος τδ 4 842 Φεβρουάριου 4 4. Πολύ πριν άρχίσωσι τάς 
εύεργεσίας έτελεύτησεν, ώς έν άρχή εϊπομεν, ό πρωτότοκος ’Ιωάν
νης περί τδ 1786 είς Νίζναν τής Ψωσσίας άγαμος καί αύτός, συνέμ- 
πορος και ομότροπος τών άδελφών, καί διά τάς άρετάς αύτού πολύ 
τιμώμενος ύπ’αύτών. Ειχον δέ και τρεις άδελφάςείς Ιωάννινα, απδ 
τάς οποίας άςιομνημόνευτος εινε ή Ζωή, ήτις ολίγον ζήσασα μετά 
τού συζύγου αύτής, άφιίρωσε καί αύτή μετά τών άλλων δύο τήν εκ 
τού προτελευτήσαντος άδελφού Θεοδοσίου παραχωρηθεισαν είς αύ
τάς κληροδοσίαν είς τδ Σχολεϊον και τάς ’Εκκλησίας τής πατρίδος, 
και διέμεινε μέχρι τέλους άληθής μιμητής τής χήρας τού ’Αποστό
λου « επακολουθούσα είς παν έργον αγαθόν» καιέπιστατούσαεις τά 
ένδύματα τών πτωχών και τάς άλλας τάς είς τάς παρθένους διδομέ- 
νας έλεημοσύνας παρά τών άδελφών. Κα» δτε άκόμη δύο μόνον εκ 
των πέντε άδελφών άπέμειναν, ό Ζώης είς τήν Μόσχαν και ό Νικό
λαος είς τήν Νίζναν, διόλου δέν ώλιγόστευσε διά τούτο ή προθυμία 
και ό ιερές αύτων ζήλος*  ένήργουν μέ τήν αύτήν δραστηριότητα κα
θώς και οί πέντε, προσθέτοντες είς τδν ίδικόν των ζήλον καί έκεϊνον 
τδν όποιον παρά τών άδελφών των έκληρονόμησαν. Καθώς δέ όφω- 
στήρ τής ήμέρας πλησιάζει είς τήν δύσιν ήσύχως και μεγαλοπρε- 
πως, τοιουτοτρόπως και ό φωτοφόρος δίσκος τής μεγαλοδωρίας των 
Ζωσιμάδων πλήρης εύεργετικοϋ φωτδς έδυσε μεγαλοπρεπέστατα, (α)

’ Απήλθε λοιπδν έκ τής πρόσκαιρου ταύτης ζωής ή τωνΖωσιμάύων 
άδελφότης, άφού άφήκε λαμπρότατου και σπανιώτατον φιλογενείας 
παράδειγμα οχι μόνον είς τούς άπογόνους αύτής, άλλά είς άπαντα 
τά χριστιανικά έθνη.Άπήλθον,διότι ένύσταξαν τέλος και έκοι- 
μήθησαν τδν ύπνον τών δικαίων. Και αί μέν μακά- 
ριαι αύτών ψυχαι έξήλθονείς άπάντησιν τού Νυμφί
ο υ, ώς άλλαι πέντε φρόνιμοι παρθένοι τής παρ αβολή τοϋ Εύαγγε-

(α) Ό τελευταίος άδελφδς Νικόλαος άποθανών άφήκε 4 ,00 4,2 4 9 
χάρτινα ρούβλια, άφού πολλάς χιλιάδας έδαπάνησε πρότερον εις α
γαθοεργίας. ‘Ολόκληρον τήν περιουσίαν ταύτην προσδιώρισε διά τής 
διαθήκης του ύπέρ τών Σχολείων, Νοσοκομείων, Ορφανοτροφείων 
και άλλων άγαθοεργών τής πατρίδος καταστημάτων.



— 342 - — 343 —

λίου, φέρουσαι τάς λαμπάδας αυτών φαιδρά; και ακοίμητους μέ τδ 
φως τής εύσεβείας και τδ έλαιον τής ά γ α θ ο π ο ιΐ α ς. Τά 
δέ σώματα αυτών, «ώς ώριμος σίτος, ώς θημωνίατού 
ά λ ω ν ί ου, έσυναχθησαν είς τούς κόλπους της γής, ήτις εινε ή 
μήτηρ δλων τών ανθρώπων καίατ ά μέν σώματα αυτών έτ ά
φησαν έν ειρήνη, τδν δέ έπαινον αυτών έςαγ- 
γ έ λ λ ε ι ή Έ κ κ λ η σ ί α » και μετ’αύτής πλείσται πόλεις άν- 
τιλαλούσιναό χορδς των Ζωσιμάδων διήλθενεύεργετών.»

Τοιούτον λαμπρόν καί αξιομίμητου παράδειγμα έχοντες πρδ 
οφθαλμών, χρεωστοΰμεν και ημείς νά διερχώμεθα τήν ζωήν ήμών 
άγαθοποιούντες άλλήλους ό καθείς τδ κατά δύναμίν, συμφώνως 
πρδς τήν θείαν έντολήν τής αγάπης κα'ι τής φιλαδελαίας. Διότι ή 
ζωή ήμών εις τήν όποιαν «Γεννεά πορεύεται,καίγεν- 
νεά έρχεται» ομοιάζει μέ συνεχή οδόν, ήτις εινε διηθημέ
νη είς σταθμούς’ και αρχή μέν τής οδοιπορίας εινε ή γέννησις, τέ
λος δέ τού δρόμου ή πλάξ τού τάφου. Διαφέρει δέ ή οδοιπορία τής
ζωής κατά τούτο μόνον’ τούς μέν συνήθεις δρόμους δύναταί τις όπως 
και δταν Βέλη νά βαδίση ή και νά μή βαδίση διόλου, έάν δέν θέλη· 
τδν δρόμον δμως τής ζωής πας άνθρωπος, άφού άπας γεννηθή,αναγ
κάζεται νά βαδίζη αδιάκοπα προχωρών πρδςτδ τέλος χωρίς νά ήμ- 
πορή νά έπιστρέύη πλέον. Βάδιζε, φωνάζει πρδς έκαστου άπδ 
ημάς πάσα ημέρα και πάσα νύς και πάσα ώρα*  βάδιζε! πού; 
πρδς τδν τάφον I διά νά παραδώσης τδ μέν σώμα εις τήν μητέρα 
αυτού, τήν δέ ψυχήν πρδς τδν 'Ύψιστον αυτής Δημιουργόν. Επει
δή λοιπδνύπάρχει τοιαύτη και αναγκαία και ταχεία και άνευ επιστρο
φής ή οοοιπορία τής ζωής, μένει πλέον εις ημάς ή φροντίς νά έτοι- 
μαζώμεθα διά τδ μέγα τούτο ταςείδιου.Γίνεται δέ ή ετοιμασία αύτη, 
εάν εκπληρώμεν τά χρέη τής πρδς τον Θεόν κα'ι τδν πλησίον αγάπης. 
Τότε φθάνομεν είς τδ τέλος γεμάτοι άπδ άγαθάς έλπίοας, καθώς ό 
πιστός εργάτης, δστις υπάγει πρδς τδ^ Δεσπότην Οιά νά πληρωθή 
τον μισθόν τής εργασίας αύτού. Έάν δέ βαδίζωαεν κατά τδ θέλη
μα τής σαρκδς ήμών, τότε φθάνομεν είς τδ τέλος, παρομοιάζοντες 
άπηλπισμένον κζτάόικον δστις φέρων είς τδν τράχηλον αύτού τδ 
σχοινίον τής αγχόνης άτακτεί καθ’ όδδν,φερόμενος είς τόν τόπον τής 

καταδίκης. Άποβλέποντες λοιπδν προς τδ περιμένον ημάς δικαστή- 
ριον και συλλογισμένοι δτι άνά πάσαν στιγμήν δύναται νά καλέση 
ήαας ό Κύριος, άς βαδίζωμεν «έν όδφ δικαίων» έχοντες 
λύχνον διάτούς πό δας ήμώνκαί διάτάς οδούς 
ήμων τδν νόμον τού Θεού.

CH Εύαγγελική Σχολή κα'. το ΝοσοκομεΓον.
Οί δύο ούτοι στιλπνότατοι τή; ωραίας Σμύρνης άδάμαντες, με- 

θαύριον ό είς και μετ’ ού πολλάς ημέρας ό έτερος έορτάζουσιτήν επέ
τειον αυτών εορτήν’ άπας δέ ό εγχώριος τύπος προανήγγειλεν άμφο- 
τέσας τάς έορτάς ταύτας, προσκαλών τούς πάντας πρδς έπίσκεψιν 
τών κοινών τούτων καθιδρυμάτων. Και ή μέν εύγενής δημοσιο
γραφία έξετέλεσε τδ καθήκον αυτής, άλλα τίς τών πολιτών δέν ανα
μένει μετ’ ανυπομονησίας τάς δύο ταύτας επισήμους τού έτους ήμέ- 
ρας ΐν’ άποδώση τδν γενναίον τής ευγνωμοσύνης φόρον πρδς τάς 
φιλόστοργους αύτού ταύτας μητέρας, ών ή μέν μορφόνει τήν ψυχήν 
και τήν καρδίαν ή δέ περιθάλπει τά άσθενή σώματα τών άγαπητών 
αδελφών; Ούδείς, πιστεύομεν, ούτε πλούσιος ούτε πένης*  ούτε άνήρ, 
ούτε γυνή’ ούτε γέρων,ούτε νεανίας. Και ταύτα μέν οτι ούτω θά γί- 
νωσιν, ούδεμία αμφιβολία. Άλλ’ ημείς άς έλπίσωμεν δτι,τούλάχι- 
στον καθ’δσον άφορά τήν Εύαγγελ. Σχολήν, εινε ή τεθευταία αύτη 
φορά, καθ’ ην εξευτελίζεται τείνουσα τήν σεβαστήν αυτής χείρα ώς 
χείρα έπαίτου. Π επ'αίσίοις οιωνοί; έγκαινισθείσα Ευαγγελική εται
ρία δέν θ’ άνεχθή βεβαίως ινα καί τδ έλευσόμενον έτος παρουσιασθή 
ή προστατευομένη αυτής δπως έπαρουσιάζετο μέχρι σήμερον κλαυ- 
θμηρίζουσα καί μετ’ ολολυγμών επαιτούσα. Πώποτε. Εσμέν δ ευέλ- 
πιδες δτι δσον ούπω θ’ άκούσωμεν τδ πέρας τών εργασιών της και τδ 
λίαν ευάρεστον αύτών αποτέλεσμα. Είθε.

Παντολέων, τιμή τών Ίώνων, 
Προσφιλή της υίδν κ’ εύγενή 
Η πατρ'ις είς τδν άπαντα χρόνον 

Εύγνωμόνως Σέ θέλει υμνεί*  
Ω Σμυρναίοι, χρηστοί συμπολίται, 
Παντολέοντες έστε κ’ υμείς, 
Τήν πατρίδα πρδς δόξαν ωθείτε 
Δι απαύστου κ’ ένθέου ορμής.
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Πίστίς κυνος.
Γεωργός τις. έλθών είς τδν αγρόν του ΐνα επιδιόρθωση ρήγμα εις 

φράκτην τινά, εύρβν επανερχόμενος τήν κοιτίδα, ένθα ειχεν έγκα- 
ταλείψει τδ μονογενές του τέκνον κοιμώμενον άναποδογυρισμένην. 
Τά στρώματα ήσαν σχισμένα και καθημαγμένα, και ό σκύλος ήτο 
εκεί πλησίον έξηπλωμένος Γποθέσας λοιπδν δ:ι ό σκύλος έφαγε 
τδ παιδίον,αμέσως ήνοιξε τδ κρανίον του διά τίνος άξίνης, τήν οποίαν 
ειχεν άνά χεΐρας*  δτε δέ άνέστρεψε τήν κοιτίδα,εύρε τδ παιδίον σώ- 
ον καί δφιν υπερμεγέθη νεκρόν έπι τού πατώματος φονευθέντα ύπδ 
τού κυνός, ου τίνος ή πίστίς ήν αξία άλλης αμοιβής. Τδ παράδειγ
μα τούτο έδίδαξεν αυτόν, πόσον επικίνδυνον εινε νά παραδίδηται 
τις πολύ βιαίως και έκ τού προχείρου είς τδ τυφλόν πάθος του.

CO μύρμηξ τοΰ Ταμερλάνου.
‘ Ο διαβόητος Ταμερλάνος, μέγας κατακτητής, τού οποίου τδν 

βίον άλλοτε θά δημοσιεύσωμεν διά τού Μέντορος, έδοκιμάσθη ύπδ 
πολλών θλίψεων’καί δυσκολιών, αΐτινες πολλάκις έκλόνισαν τήν στα
θερότητά του. Καί ποτέ, καταδιωκόμενος ύπδ τών έχθρών του, 
έκρύβη έντδς πεπαλαιωμένου έρειπίου*  εκεί δέ άναλογιζόμενος τδ 
δεινόν τής θέσεώς του καί άπηλπισμένος, είδε μύρμηκα άγωνιζό- 
μενον νά αναβιβάση είς τδν τοίχον κόκκον σίτου βαρύτερον εαυτού. 
Καίέπλησίαζε μέν ό μύρμηξ είς τήν φωλεάν του, άλλά κλονούμε- 
νος κατεκυλίετο μετά τού φορτίου ώς ό Σίσυφος*  δέν άπεθαρρύνετο 
όμως*  άλλ’ άναλαμβάνων τδν κόκκον έπανελάμβανε καί τήν άνοδον 
μετά τής αύτής καρτερίας . ‘Εξήκοντα καί εννέα φοράς κατεκυ? ίσθη 
ο ταλαίπωρος μύρμηξ, άλλά τέλος πάντων έπέτυχε τήν εβδομη
κοστήν. Τδ παράδειγμα τούτο άνεπτέρωσε τδ θάρρος τού Ταμερλά- 
νου, καίέκτοτε, οσάκις αί ύποθέσεις του δέν ε-δοκίμουν όπως έπεθύ- 
μει, άνεπόλει τδν μύρμηκα και έδιπλασίαζε τδν ζήλον του.

Το έν τω δωματίω μου ώρολογίον.
Έπί τού μαρμάρου τής εστίας τού δωματίου μου ϊσταται εν ώοο- 

λόγιον*  εινε δέ ώραΐον καί πλουσίως καλλωπισμένον μέ γλυφάς καί

χρυσώματα. Τούτο τδ ώρολόγιόν μου εινε ό θαυμασμός δλων τών 
έπισκεπτών μου. Άλλ’ άλλοίμονον I αύτδ έχει εν έλάττωμα, εν ρι
ζικόν ελάττωμα....... αύτδ δέν κινείται ! Ματαίως τδ τανύω, (κορ-
δίζω). Τδ έκκρεμές (πέντουλουμ) εινε άκίνητον’ οί δεΐκται ηρεμούν*  
καί ούτω τδ ώρολόγιόν μου εινε έντελώς άχρηστον. Καίτοι δέ εινε 
άληθώς άξιον νά έπισύρη τδν θαυμασμόν παντός θεωρούντος αύτό, έν 
τή καθόλου άπολύτφ σημασία τής λέξεως, εινε εν κακόν ώρολόγιον, 
απλώς διότι δέν έκπληροΐ τδν σκοπόν, δι’ δν κατεσκευάσθη.

Έκ τής κακής ταύτης καταστάσεως τού ώρολογίου μου μοι έπήλ- 
θεν ή εφεξής σκέψις πολλάκις.—Δέν ύπάρχουσίν άρά γε πολλοί άν
θρωποι έν τφ κόσμφ, προικισμένοι παρά τού Δημιουργού μέ έξοχα 
φυσικά χαρίσματα, όμοιάζοντες μέ τδ ώρολόγιόν μου ; Δέν ύπάρ- 
χουσιν άρά γε πολλοί άνδρες, γυναίκες, καί παιδία πλουσίως καλλο- 
πισμένα μέν μέ θείας δυνάμεις τής άθανάτου ψυχής των, μήν έκ- 
πληρούντα δμως τδν σκοπόν τής δημιουργίας των; Ό Θεός δέν έδη- 
μιούργησεν αύτούς νά τρώγωσι, πίνωσι καί κοιμώνται απλώς, ώς 
τά άλογα ζώα,καί ν’ άποθνήσκωσι γηράσκοντες*  άλλά τούς έδημι- 
ούργησεν δπως έπί τήςγής ταύτης,έπί τής όποιας τούς έθεσε,τελειο
ποιούμενοι διά τής αρετής, τής σοφίας, καί τήςάγιότητος καταστα- 
θώσιν άξιοι κληρονόμοι τής ούρανίου βασιλείας. Ο άνθρωπος λοιπόν 
γρεωστεΐ ν’ άγαπα τδν Θεόν, νά ύπηρετή αύτόν, καί νά πράττη τδ 
θέλημά του*  διότι έάν δέν τδν άγαπα ούδέ τδν ύπηρετή, ούτε πράτ- 
τη τδ θέί^ημάτου, τότε δέν έκπληροΐ τον σκοπόν, δι’ δν έδημιουρ- 
γήθη. Καί εάν δέν έκπληροΐ τδν σκοπόν τής ύπάρξεώς του, καί τοι 
ώραΐος καί ευφυής καί κομψός κατά τδ φαινόμενου καί έφελκυστικδς 
τούς τρόπους, ουχήττον δμως εινε κακός, άποφασιστικώς κακός καί 
άχρηστος : Διότι, επαναλαμβάνω, καθώς τά χρειώδη είς ημάς 
πράγματα ούτωκαί ό άνθρωπος εινε κακός, δταν δέν έκπληροΐ τδν 
σκοπόν, δι’ δν έπλάσθη. Έάν τις τών άναγνωστών έρωτήση ; Πώς 
δύναμαι νά έκπληρώ καλλίτερα τδν σκοπόν τής δημιουργίας μου ; 
Αποκρίνομαι; πράττε τδ θέλημα τού Θεού. Πράττεις δέ αύτό, δταν 

υποτάσσησαι εις τδν Θεόν’ δταν προσπαθής νά έκτελής τάς έντολάς 
του*  όταν αγαπάς τδν πλησίον σου ώς τδν εαυτόν σου*  δταν προ- 
σευχησαι συνεχώς ζητών τήν χάριν καί ευλογίαν τού Δημιουργού

□



— 346 —II - - ---- ----- . ............ .... ....... ..........
σου*  όταν άναγινώσκ^ς συχνάκις τάς άγιας Γραφάς, δπου ύπαρχε', 
ό λόγος του Θεού,και άγω/ίζεσαι ώς καλός αθλητής νά έκτελής παν 
δ, τι έκεϊ διδάσκεσαι*  δταν αληθώς αγαπάς δχι μόνον τδν ομοεθνή 
σου ή τδν έχοντα τήν αυτήν μέ σέ θρησκείαν, άλλά πάντα έχοντα 
τήν εικόνα σου, ήτοι παν λογικόν πλάσμα τού Δημιουργού σου*  
δταν τδν τοιούτον είλικρινώς άγαπφς και ήσαι πρόθυμος πάντοτε νά 
τδν βοηθής έν τή χρείφ του και νά τδν φωτίζης πρδς έκμάθησιν τού 
προορισμού του, έάν τδν άγνοή, καίτφ παρέχης τά μέσα τής σω
τηρίας του*  δταν ήσαι τίμιος καί πιστός εις τάς συναλλαγάς σου*  
δταν έξοδεύης τδ έμπιστευθέν σοι τάλαντον παρά τού Δημιουργού 
σου έν φιλανθρωπικούς έργοις πρδς τδ καλόν τού πλησίον*  δταν δα
πανάς τδν πολύτιμον καιρόν έν τή τελειοποιήσει σου και δέν τδν 
φθείρας έν ταις διασκεδάσεσιν εκείναις, αί όποιαι αφανίζουν καί τδν 
νούν καί τήν υγείαν σου. Έάν ούτω ζής, τότε, άλλά μόνον τότε,έκ- 
πληροίς τδν σκοπόν τής ύπάρςεώς σου καί δέν είσαι κακός καί άχρη
στος, ώς τδ επί τής^έστίας μου κείμενον ώραίον μέν καί κομψόν, άλ
λ’ δλως ήδη άχρηστον ώρολόγιον.

’Αγαπητέ μοι άναγνώστα 1 Σκέφθητι ταύτα καλώς, και ώς νά 
ήσο έν τή παρουσία τού Θεού, έρώτησον σεαυτόν : έκπληρώ τδν 
σκοπόν, δι’ δν ό Μέγας καί Παντοδύναμος Δημιουργός τής τε αορά
του καί ορατής κτίσεως μ’ εδημιούργησεν ;

’Ανάμικτα.
Συχνάκις, φίλτατοι άναγνώσται, μέ καταλαμβάνει μανία τού 

γράφειν, καί παρευθύς αρχίζω νά γράφω: πλήν περί τίνος γράφεις ; 
άν αίφνης μέ έρωτήσητις, ομολογώ δτι θά εύρεθώ είς άμηχανίαν. 
Τά πάντα εινε έτοιμα’ ό κάλαμος αναμένειτάς δια; αγάς τής χει- 
ρός*  ή χειρ τάς τού εγκεφάλου, άλλ’ούτος άπροπαρασκεύαστος βλέ
πει ήλιθίως τάς προετοιμασίας ταύτας, ζητών είς μάτην νά μαντεύ- 
ση τδ αίτιον. Πλήν άδιάφορον*  άφού έχω τήν έπιθυμίαν νά γράψω, 
πρέπει νά στερηθώ τήν τέρψιν ταύτην διά τήν δυστροπίαν καί κα
κήν θέλησίν τού εγκεφάλου μου; *Οχι,  μυριάκις οχι*  ίσως εύ. εθή 
περίεργον ή χρήσιμον τι, οπερ να κοινοποιήσω οια της γραφιόος 
μου. Είθε τούτο’ διότι άλλως δέν θά εύρητε πλέον ίχνος μου κάν έν 
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τώΜεντορι καί ούτω θά κατατήκωμαι, μή δυνάμενος νά μελανώσω 
χάρτην.

Πόσον έπεθύμουν νά γελάσω ! άλλά δέν δύναμαι ένεκα τής βα- 
θείας μου μελαγχολίας*  έπιθυμούμεν άγαθόν τι καί έκτιμώμεν αυτό, 
8ταν μάς έγκαταλείψιρ. ’Επιθυμώ τδν γέλωτα, τδ σημεϊον τούτο τής 
χαράς. Ω γέλως, είσαι ή τρυφή τών μωρών, πλήν μωρός εινε 
ταυτόσημον τού εύτυχοϋς. Ευτυχής ό μωρός, ευτυχής ό παράφρων, 
διότι τάς τού άγαπητού ημών Κόσμου άθλιότητας δέν βλέπει έναρ- 
γώς καί δέν αισθάνεταιτήν εαυτού καρδίαν άπαύστως ύπδ βελών μυ- 
ρίων τιτρωσκομένην, άλλά γελφ ίσως διά τούς πολύ μωροτέρους 
αύτού σώφρονας. ’Επάρατος σκέψις, σύ δηλητηριάζεις τήν βραχείαν 
ημών ζωήν καί ώς διά μικροσκοπίου τά δυσάρεστα ημών συμβάντα 
μεγεθύνεις. Σύ άναγκάζεις ημάς νά άναπολώμεν ένδάκρυες τήν παι
δικήν ημών ηλικίαν, διότε τότε άφροντισία έβασίλευε, καί αυτή κα
θιστά ημάς ευτυχείς*  αυτή μάς παρίστα τό πάν *ύπδ  μορφήν χα- 
ρίεσσαν καί φαιδράν.

Άλλ’ άρά γε δ γέλως είνε πάντοτε σημεϊον χαράς καί ίλαρότη- 
τος; δχι δυστυχώς*  ούδέν αγαθόν άμιγές κακού*  καί ό γέλως αυτός 
όι’ απλής αυτού μεταβολής καθίσταται άποτρόπαιον καί σκληρόν 
βέλος πληγόνον ημάς οίκτρώς.

Καί πρώτον, ώς ύπδ τδ ρόδον πολλάκις κρύπτεται δφις, ούτως 
υπδ τδν γέλωτα καί τδ μειδίαμα καλύπτεται πολλάκις έπιβουλή καί 
προοοσία, καί εχθρικός καταχθόνιος σκοπός, τοσούίον Φοβερότερος, 
οσον χαριέστερον τδ έπικαλύπτον αύτδν μειδίαμα*  έπειτα δέ ό ψευ
δής καί άδιάφορος γέλως, ό παρά τής έθιμοταξίας πρδς υποδοχήν 
επιβαλλόμενος*  άκολούθώς ό γέλως τού έμπαιγμού, ό μεγεθύνων 
τεραστίως τήν πικρίαν τών άτυχιών μας*  ό σαρδόνειος γέλως, ό υπο
κριτικός, ό βεβιασμένος.........τί τρομερόν ! τοσούτοι καί τηλικούτοι
κακοί γέλωτες εναντίον ένός, εναντίον τού ειλικρινούς καί φαιδρού!! 
εις πάντα η κακία έν τώ κόσμφ τούτφ ύπερπλεονάζει, είς πάντα 
υπερτερεί τού καλού. Ποτέ σχήμα θυμού δέν προξενεί τόσον άλγει- 
νήν αίσθησιν, οσον ή ειρωνεία*  ποτέ ύβ.ις τοσαύτην πικρίαν, δσον 
απλή διαστολή τών χειλέων, δσον έν κατάρατον τοιούτον μειδίαμα.

Ίδούδέ πώς ό Φοντενέλλος (Fontenelle) περιγράφει τδ τούγε-
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λώντος πρόσωπον « τά μέτωπον φαίνεται διεσταλμένον, αί δφρύς 
καταπίπτουσι, τά βλέφαρα συστέλλονται, ©οφθαλμός δακρυρροεί, 
ή ρίς συνάγεται καί απολήγει είς οξύ, τά χείλη άποσύρονται και μη- 
κύνονται, άφίνοντα νά φαίνωνται οί δδόντες, ή γλώσσα κρέμαται ά- 
ναπαλλομένη σφοδρώς, ό λαιμός πρίσκεται, αί φλέβες έξοιδούνται, 
τδ σώμα ολόκληρον συγκάμπτεται, στροφοδίνείται, αί χείρες φέρον
ται πρδς τά πλευρά καί σφίγγουν αύτά,ίδρώς περιχέει τδ πρόσωπον, 
και ή φωνή μεταβάλλεται εις λυγμούς.»

’Ιδού τά σημεία του γέλωτος, δστις, έάν καταντήστε υπερβολι
κός, έχει πολύ ολέθριας διά τήν υγείαν ήμών συνέπειας*  καί αύτδς 
λοιπόν ο φαιδρός γέλως δεν είνε δυστυχώς άπηλλαγμένος κακού. 
Διογένης ό Λαέρτιος αναφέρει οτι, Χρύσιππος ό Σ ολεύς,έν τφ κήπφ 
μετά τών φίλων περιδιαβάζων, είδε διαβαίνοντα όνον νά καταφά- 
γτ| τά εντός πινακίου δι’ αυτούς ώρισμένα σύκα*  γελάσας δέ προσ- 
έταξεν άστεϊζόμενος νά δοθή είς τδν όνον φιάλη οίνου, ΐνα μή τυ
χόν πάθη έκ τής συκοφ&γίας ό εύγενής αύτού στόμαχος. Ό όνος 
έδέχθη εύχαρίστως και προθύμω; τδ προσφερθέν και έπιεν άνευ δι
σταγμού. Τούτο έπροξένησεν είς τδν Χρύσιππον γέλωτα Ομηρικόν, 
τδν όποιον μή δυνάμενος νά κράτηση έξέπνευσε, πρδς μεγίστην τέο- 
ψιν τού

’Ιδού πόσον αληθές εινε τδ απόφθεγμα ft Παν μετρ ον άριστον ». 
Επειδή δέ ό λόγος περί αποφθεγμάτων, θά σάς διηγηθώ τι, τδ ό

ποιον εσχάτως μοι συνέβη, Είμαι συνδρομητής και τακτικός ανα
γνώστης τού Μέντορος, ούτινος και τήν π^όθεσιν εκτιμώ καί τήν πο
ρείαν καταλληλοτάτην πρδςτδν σκοπόν νομίζω.Δέν έφθασα ευτυχώς 
εις τδ άωτον τής σοφίας ώς τινες άλλοι συμπολίται μου,και κατα
δέχομαι νά ρίψω εν βλέμμα είς διδακτικόν περιοδικόν, στέργων τά 
παρόντα και ζητών τά βελτίω. Εύρον λοιπόν έν ^αύτφ εικόνα πα- 
ριστώσαν άνδρα ρακενδύτην, γυμνόν σχεδόν, κρατούντα φανόν άνά 
χείρας*  κάτωθεν δέ άνέγνων τάς ακολούθους λέξεις ft Διογένης λύ
χνον μεθ’ ήμέραν άψας, άνθρωπον, έφη,ζητώ )). 'Ομολογώ δτι βα- 
θέως συνησθάνθην τήν έκ τούτου προσβολήν*  Σύ, εΐπον, άθλιε, σύ 
ρακενδύτα, είσαι τοσούτον τέλειος, ώστε νά προφέρης τάς άγερώ- 
χους ταύτας λέξεις; καί σεις, κύριοι συντάκται τού Μέντορος, τολ

έμπαιχθέντος όνου.

μάτε νά έπαναλάβητε τάς λέξεις ταύτας σήμερον, δτε πολιτισμός 
πληροί ήμάς, ώς ό αήρ τούς κενούς ασκούς ; Έσκέφθην πλήν ωρι
μότερα, έφυλλολόγησα, ήρεύνησα και είδον τίς ό Διογένης*  έπεί- 
σθην δέ δτι δέν αρκεί τδ νά ήνε τις μυρωδάτος, κορδισμένος καί φι
γουρίνι ϊνα καλήται άνθρωπος. Κρίνατε ύμεΐς αυτοί, ιδού τι- 
να τών αποφθεγμάτων του.

Η φιλαργυρία, ελεγεν, εινε μητρόπολιςπάντων τών κακών.
Ίδών ποτέ είς ασώτου οικίαν έπιγραφήν «Πωλείται» ,ήξευρα, ει- 

πεν, δτι ή οικία αύτη μετά τοσαύτας κραιπάλας θά έξεμέση τέλος τδ 
περιεχόμενον.

Οί αγαθοί άνδρες, ελεγεν, εινε εικόνες τών θεώη ’ΐδών άσωτον 
δειπνούντα μέ ελαίας, άν έπρογευμάτιζες ούτως, είπε, κάπως κάλ
λιο ν θά έδείπνείς.

Οί άσωτοι, ελεγεν, εινε δμοιοι μέ τάς σύκάς τάς πεφυτευμένας 
είς χείλος κρημνού, ών τδν καρπόν τρώγουσι κόρακες καί γύπες.

Οί λέγοντες πολλά χρήσιμα καί σπουδαία, μή πράττοντες δέ 
αυτά, όμοιάζουσιν, ελεγε, μέ κιθάρα\, διότι καί αύτηέκφέρει μέν 
οωνάς, δέν αισθάνεται δμως.

Πρδς τδν είπόντα δτι ή φιλοσοφία καί ή παιδεία ολίγον τδν ένδια- 
φέρουν, ειπε,τί λοιπόν ζής, άφού περί τού ζήνκαλώς δέν φροντίζεις; 
‘Η παιδεία, ελεγεν, είς μέν τούς νέους είνε σωφροσύνη, είς τούς γέ
ροντας παρηγοριά,είς τούς πτωχούς πλούτος, καί είς τούς πλουσίους 
στολισμός.

Έξ δνυχος τόν λέοντα’ άν σάς άρέσκωσι τ’ αποφθέγματα, θά 
σάς είπω πολλά άλλοτε. Ηδη δέ ακούσατε ποιημάτιόν τι, δπερ εύ
ρον κατάτύχην σήμερον.

CO εραστής τής γραίας.
Απδ φορέματα γυμνός 

κι*  άπδ χρυσίον είμαι. 
Μέ έγκατέλιπον δεινώς 
τά πάντα καί έλεείνώς 
είς τήν πτωχείαν κείμαι.

Τών δανειστών μου τών σκληρών 
φεύ! άπορώ τήν βίαν.
"Ερχονται, φεύγουν είς σωρόν,

καί στέκονται πρδ τών θυρών 
μέ λύσσαν, με μανίαν.

Εις τήν κακήν ταύτην πληγήν 
εύρον πλήν ίατρείαν" 
θά ήμην βάρος είς τήν γήν, 
νά μήν εύρω καταφυγήν, 
τού πάθους σωτηρίαν.
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Γραίας παρθένου ή τρελλή 
μ.’ εσωσεν εύπιστία’ 
οί θησαυροί της εΤν’ πολλοί, 
κ’ έν πεποιθήσει ή καλή 
πιστεύει τά παιδία.

Εΐν’ πεπεισμέν*  δτ’ άγαπώ 
αυτήν κ’ οχι τάς λίρας, 
πιστεύει ο,τι τ^ν είπώ, 
fiv και πολλάκις σιωπώ 
έκ τής πολλής ανίας.

’'β! μέ κρατεί σφαχτά πολύ, 
είμ’ ή ’στερνή ελπίς της.
Δι’ έραστάς της δεν λαλεϊ, 
άν κ’ ήσαν άμετροι, πολλοί 
’ς τδ εαρ τής ζωής της.

Προχθές......ώ! ώραν τήν φριχτήν
Ω τί συκοφαντία!

Μ.’ έσυκοφάντη σαν ς αύτην 
ώς κορασίων λατρευτήν’ 
έμάν’ ή έρασμία.

Μ’ έπέπληξε πόλλ’ αύστηοώς 
νά κλαίη φεύ τήν είδα ! 
εμεινα άλαλος, νεκρός 
φεύ! ήτο κίνδυνος πικρός 
νά χάσω καθ’ ελπίδα.

Εχει τήν ρίνα κλασικήν 
μέ στίξεις τρισχιλίας 
ρίνα μακράν, πελαργικήν, 
πρότυπον είς τήν γλυπτικήν 
και θαυμαστής αξίας.

Ο όμηρος πλήν μέ αυτήν 
ρίνα δμοίαν είχε’ 
κι’ δ Χολών τήν επαινετήν 
σοφίαν του είς τήν κυρτήν 
ρϊνα κλεισμένην είχε.

Εΐνε ολίγον και κυφή, 
ώς τεθλασμένος κρίνος... 
Χαρά μεγάλη και κρυφή· 
ήτο κυφός (ώ! τί τρυφή!) 
κΓ δ μέγας Κωνσταντίνος.

* θλ’ ή μορφή της μέ βραστήν 
πατάταν εΐ/’ δμοία· 
φενάκην στέφεται πλαστήν 
και έμψυχώθη άπ’ αύτ ήν 

ή ορυκτολογία.

’ Ω! πάτε νά τήν νυμφευθώ! 
(el δανεισται λυσσώσιν) 
τά πλούτη της ν’ αξιωθώ! 
νομίζω πώς θά τρελλαθώ 
άπό χαράν τήν τόσην.

Ποντικοί άρμέγοντες αγελάδας.

Εις τινα επαρχίαν τού Βελγίου ονομαζόμενη ν Ναμούρ, ύπάρχε1 
μοναστήριον καλογραιών, έντδς τού οποίου τρέπονται 300 εως 400 
ατομα. Διά νά έχουν λοιπόν σημαντικήν οικονομίαν εις τήν προ- 
μήθευσιν τού γάλακτος, διατηρούν αί καλογραϊαι εως είκοσι γαλα- 
κτοφόρους γελάδας έκλεκτάς. Άλλ’ άπό τίνος καιρού αί γελάδες αύ- 
ται δίδουν πολ.λά ολίγον γάλα.- Τδ γάλα άοαιοείται άπδ ήμέοας είς 
ήμέραν καί άπδ νυκτδς είς νύκτα, άμα σχηματισθή έντδς τών μα- 
ς*ών  των.

Ούδείς ήδύνατο νά μαντεύστ) τίνες εΐνε οί κλέπται. Καί δμως αυ
τοί εΐνε ποντικοί, οΐτινες ερχόμενοι άπό τίνος έκεΐ πλησίον ποτα
μού, ονομαζομίνου Σάμβρ, καί άπδ των οχετών.επισκέπτονται τούς 
σταύλους σωρηδόν καί άρμέγουν διαδοχικώς τάς γελάδας τού κατα
στήματος. Φαίνεται μάλιστα δτι οί ποντικοί είτε ωφελούμενοι έκ 
τής στιγμής, καθ’ ήν εΐνε πλαγιασμέναι αί γελάδες, είτε άναρρι- 
χώμενοι (σκα)όνοντες) μέχρι τών πλευρών των, θηλάζουν (βυζαί
νουν) τόσον έπιτηδείως, ώστε αί γελάδες ανέχονται ευχαρίστως τήν 
πανουργίαν, ήτις τάς άπαλλάττει άλύπως άπδ ύγρά,τά όποια ενίοτε 
τάς ενοχλούν.

Έγγυώμεθα τήν άκρίβειαν τού γεγονότος τούτου, λέγει ευρω
παϊκή τιςέφημερίς, δ/ομαζομένη Liberal.

Θά προσέφερε δέ υπηρεσίαν σημαντικήν εις τάς καλογραίας, άν 
έκοινοποίει είς αύτάς μέσον τι, διά του οποίου νά καταστρέψωσιν ή 
άπομακρύνωσι τούς άπληστους κλέπτας, τούς άφαιρούντας τδ γάλα 
των.

’Αλάβαστρος ή αλάβαστρον.
Λίθος μαλακώτερος άπδ τδ μάρμαρον καί τόσον διαφανής, ώστε 

σχεδόν ομοιάζει μέ τήν ύελον. Έκ τού λίθου τούτου, ό όποιος συν
ήθως μέν έχει κηλίδας ένίοτε δμως άπαντάται καί λευκότατος,κατα
σκευάζονται διάφορα αγγεία διά πολύτιμα πράγματα. Τοιούτον 
λ. χ. ήτον εκείνο, έντδς τού οποίου οί εύαγγελισταί Ματθαίος καί 
Μάρκος άναφέρουσινδτι εΐχεν ή γυνή τδ μύρον,μέ τδ όποιον ήλειψεν 
όλίγας ήμέρας πριν τού πάθους του τδν Ιησούν. Εύρίσκεται εις δια
φόρους τόπους, άλλά κυρίως εις τήν μεσημβρινήν Εύρώπην, καί μά
λιστα τήν Μελί την καί τήν Σαρδηνίαν. Τίνές θέλουσιν δτι κατά 
πρώτον εύρέθη είς τά λατομεία μιας πόλεως τής Φρυγίας, ήτις ώνο
μάζετο Άλαβάστρα καί έκ τής οποία; έλαβε τήν ονομασίαν.

Αίνιγμα β0'·'.
Τ’ ονομά σου, άνθρωπέ μου;
Τ’ όνομά μου, τί γυρεύεις ;
’Άν κοπή ή κεφαλή μου, 
Θά μ’ άκούς καί θά χορεύ^ς.
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Πληθυσμός τών κατοίκων τής γης.
Χριστιανοί τής'Ανατολικής Εκκλησίας 76,000,000.

;t της Δυτικής 170,000,000.
τών Διαμαρτυρομένων 89,000,000.

Ιουδαίοι 5,000.000.

’Οθωμανοί 160,000,000.

Ειδωλολάτραι 788,000,000.

δλον 1,288,000,000.

Περιεχόμενα.
Περί τοϋ νέου έτους 1870.—2. Τά δύο ημερολόγια (καλεντά

ρια).— 3. Ό μην ’Ιανουάριος.—4. Βασίλειος ό Μέγας.—5. Φι
λανθρωπικά καθιδρύματα (σελ. 285, 321).—6. Τδ ορφανό (ποίη
μα).—7. Πόθεν ή μεταξύ ημών πολυτέλεια.—8. Γεώργιος Α . 
βασιλεύς τών Ελλήνων (συνέχεια και τέλος).—9. Περί θερμότητος 
και θερμομέτρων ( μ ετ’εικονογραφίας).—10. ‘Ο περίπατος.— 
11 . Ζωσιμάδαι (σελ. 304 καϊ 338, μετ’ εικονογραφίας)—12. Ό 
Μεσσίας Σαβατιέ.—13. Φυσική θεογνωσία (σελ. 310 καί 333 
(μετ’ εικονογραφίας)—1 3. Ό τυφλός εργάτης. — 1 4. ‘Ηλικίατών 
ζώων.—1 5. Άστεϊον ανέκδοτον.—1 6. ’Αξιοσημείωτος αναγραμ
ματισμός.—17. ‘Π καταλαλιά.—1 8. Μύθος κατά Ααφονταϊνον. 
19. Λύσις τού 5ουαινίγματος.—20, 'Π αγορά.—21 'Ηίμπορι- 
κή ένωσις.—22. Ο Γερμανός περιηγητής και ό οδηγός του.—23. 
Βερκΐνος, όφίλος τών παίδων.—24. Π Ευαγγελική Σχολή και τό 
Νοσοκομεΐον.—25. Πίστις κυνός.—26. ‘Ο μύρμηξ τού Ταμερ- 
λάνου.—27, Τό έντώ δωματίφ μου ώρολόγιον.—28. ’Ανάμικτα. 
—29. ‘Ο έραστής τής γραίας.—30. Ποντικοί άρμέγοντες αγελά
δας.— 31. ’Αλάβαστρος ή αλάβαστρον.—32. Αίνιγμα 6ον.— 
33. Πληθυσμός τών κατοίκων τής γής.— 34. Περιεχόμενα.

Παρόραμα.
Έν σελ. 300 στίχφ 19 αντί άνάπαυσις γράψον πύκνωσις.


