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.0 ΑΕΓΚΟΣ ΜΥΡΜΗΞ. ’

Οί μύρμηκες είναι τόσον κοινοί καθ’ ολην τήν οικου
μένην, ώστε οέν ύπάρχει παιδίον, τό όποιον νά μή 
γνωρίζη αυτούς· £ως τώρα γνωρίζομεν οίκα πέντε εί
δη αυτών μεταξύ δέ τούτων δ λευκός καλούμε
νος μύρμηξ εΐναι πολύ περίεργος καί περί αύτοΰ έπι- 
θυμώ νάεΐπω εις τούς μικρούς άναγνώστας τής <Έφ, 
των Παίδων» δλίγα.

'Ο λευκός μύρμηξ εύρίσκεται ιδίως είς τήν ’Αφρι
κήν, τήν ’Ασίαν χαί ’Αμερικήν· μετεφέρθη δέ χαί εις 
τήν Ευρώπην διά του έμπορίου, δπου κάμνει πολλά- 
κις ρεγάλας ζημίας· εΐναι δε τόσον πολύγονος, ώστε 
§ν μόνον ζεύγος ήμπορει νά γέννηση μυριάδας είς ό- 
λίγον καιρόν.

Οί λευκοί μύρμηκες δ μοιάζουν μέ έθνος στρατιω
τικόν είναι καθώς οί άρχαΐοι Σπαρτιάται! έκα'στη α
ποικία έχει τον βασιλέα καί τήν βασίλισσαν της, τούς 
στρατιώτας τάς τροφούς καί τούς έργάτας της. Τδ 
βασιλικόν ζεύγος μόνον τεκνοποιεί χαί έξ αύτοΰ κα
τάγονται ολα τά μέλη τής άποιχίας. Οί βασιλείς μό
νοι εΐναι λευκοί χαί πτερωτοί, οί δέ λοιποί μαύροι χαί 
ά'πτεροι.

Πάσα αποικία έχει οχι μόνον καλούς στρατιώτας, αλ
λά και έμπειρυς μηχανικούς καί καλούς τεχνίτας· διότι 
αΐ οίκίαι των κατασκευάζονται κωνοειδείς (ώς τσατί- 
ρια) μέ δδούς ευθείας καί κανονικός, καί μέ οικήματα 
καλώς προφυλαγμένα άπο τήν βροχήν. ’’Εχουν άποθή- 
κας διά τάς τροφάς των, οικήματα διά τούς έργάτας, 
στρατώνας διά τούς στρατιώτας, παλάτια διά τούς βα
σιλείς, ιδιαίτερα δωμάτια διά τά αυγά, τά δ ποια μέλ
λουν νά γείνουν έργάται, χωριστά μέρη δπου έναπο- 
θέτανται τά αυγά, τά δποΐα θά γείνουν οί στρατιώ-

ται — καί ιδιαίτερον θάλαμον διά τά βασιλόπουλα. 
Οί βασιλείς, ώς' βλέπετε, έχουν τό ξεχωριστόν τους δ
που καί άν εύρεθοΰν.

Το περίεργον όμως εΐναι 5τι οί βασιλείς των δεν 
είναι διαδοχικοί, δπως συμβαίνει μεταξύ των βασιλέων 
των άνθρώπων, ούτε τούς γέννα τοιούτους ή βασίλισ
σα— άλλά τούς κατασκευάζει ό λαός· εΐναι λοιπόν οί 
μύρμηκες ουτοι συνταγματικά έθνη, οί δέ βασιλείς 
των έργον τοΰ λαοΰ,—βασιλείς έλίφ λαού.—

Τούτο θά φανή βέδαια παράξενον είς τούς μικρούς 
άναγνώστας τής «Έφημερίδος των Παίδων·» άλλ’ δ- 
μως εΐναι αληθέστατον, ώς θά ϊδητε εύθύς.

Σάς εΐπα πρό ίλίγου, ότι μόνον ή βασίλισσα τεχνο- 
γονει, καί ή τεκνογονία της εΐναι πολύ παράξενος 
άφοΰ μείνει έγκυος, πίπτουν τά πτερά της καί οί πό- 
δες της καί άρχεται νά φουσκόνη χαί νά γίνηται στρογ
γυλή, εως ου χατά τήν ώραν τής γέννας γίνεται με
γάλη ώς Sv πορτοκάλιον! οί ένασχοληθέντες είς τήν 
σπουδήν τών μυρμήκων λέγουν οτι πάσα βασίλισσα 
γεννά 30 μιλλιούνια αύγά κατ’ έτος ! Οί στρατιώται 
τότε τρυποΰν τό κάλυμμα, τό όποιον περιτυλίσσει τά 
αύγά χαί αί τροφοί τά μεταφέρουν μέ προσοχήν χαί 
τά άποθέτουν είς τόν ώρισμένον των τόπον.

Όσοι άπό τούς μικρούς άναγνώστας εύτυχήσουν νά 
υπάγουν είς το πανεπιστήμιον θά ακούσουν άπό τον 
χ. Μητσόπουλον πλέον έκτεταμένα περί τούτου· έγώ 
μόνον περιορίζομαι έδώ νά ειπω τούτο μόνον, δτι 
άφοϋ βάλουν τά αύγά Ίαΰτα είς τον τόπον των, είς 
τδν θάλαμον τον προσδιωρισμένον διά τά βασιλόπουλα 
μεταχειρίζονται μεγάλειτέραν θερμότητα — ίχι θερ
μότητα φωτιάς, άλλα του σώματός τωνί πολλαί δηλα
δή τροφοί περικυκλόνυν τό μέρος έκεινο χαί τρόπον τινά 
χλωσσοϋν τά αύγά· είς τά δωμάτια, δπου μέλλουν νά
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γέινοον οί στρατιώται, δλιγωτέραν, και είς Εκείνα διά 
τούς έργάτας καί τροφούς ακόμη δλιγωτέραν· διά τής 
σοφής ταότης πρόνοιας το5 θεού τά βασιλόπουλα γί
νονται γόνιμα, τά άλλα δέ άγονα, στείρα!

Οί πτερωτοί, άφοΰ αναπτυχθούν, αναχωρούν διά νά 
σχηματίσουν, άνά δυο, νέαν άποικίαν, οί οέ λοιποί 
μεθ’ ένδς βασιλέως και μιας βασιλίσσης μένουν πρδς 
περαιτέρω τεκνογονίαν.

Οί λευκοί μύρμηχες είναι πολύ καταστρεπτικοί παν- 
τδς πράγματος, το δ ποιον άπαντήοουν άγαποΰν δε 
τδ σκότος καί κάμνουν τάς έχδρομάς των τήν νύχια· 
Πολλάχις εισβάλουν είς μέρη κατοιχοόμενα άπδ άνθρώ- 
πους, έμβαίνουν είς οικίας τόσον πολυπληθείς, ώστε 
ολα τά μέρη γεμίζουν άπδ αυτοί»; χαί οί κάτοικοι ά- 
ναγχάζονται νά σηκωθούν άπδ τά στρώματά των διά νά 
μή πνίγουν ! τρώγουν δέ ΰχι μόνον τά φαγόσιμα, άλλα 
καί πανικά καί βιβλία καί δ τι άλλο εΰρουν, ώστε Επι
φέρουν τελείαν καταστροφήν! Είναι δέ τόσον έπιτή- 
διοι βιβλιοφάγοι, ώστε τρώγουν μόνον τά φύλλα καί 
άφίνουν τά Εξώφυλλα, 6 δέ δυστυχής ιδιοκτήτης ευρί
σκει τδ πρωΐ, ότι ή βιβλιοθήκη του συνίσταται μόνον 
άπδ τά πινάκια!

Οί λευκοί μόρμηκες έχουν άπειρους και ποικίλους 
έχθροδς, ιδίως δέ τά πτηνά, τά ερπετά καί τάς νυ
χτερίδας· άλλα καί οί άνθρωποι τους ευρίσκουν πολύ 
νόστιμους· περιηγητής τις έπρόσφερέ ποτέ είς ένα Εν
τόπιον άφριχανδν δλίγα άπδ τά γλυκύσματα, τά όποια 
είχεν άλλ’ αύτδς μόνον τά έδοκίμασε, προτιμήσας νά 
γευματίση μέ λευχοδς μύρμηκας !

Δεν δύναμαι νά τελειώσω τά όλίγα ταΰτα περί μυρ- 
μήκων χωρίς νά διευθύνω τήν προσοχήν των μικρών 
αναγνωστών είς ο,τι περί αύτών λέγει τδ βιβλίον των 
βιβλίων—ή Αγία Γραφή, διά νά παροτρύνη τους άν
θρωποι» ς είς τήν φιλεργίαν. «Ύπαγε είς τδν μύρμηκα 
ώ δκνηρέ· παρατήρησαν τάς οδούς αύτοΰ χαί γείνου 
σοφός.» (Παροιμ. ς. 6.)

" όέΛ,'τ ■·"

ΚΑΓΓΑΡΟΓ.

Οί μικροί άναγνωσται τής «Έφημερίδος των Παί- 
5ων· Εχουν έμπροσθεν των τήν εικονογραφίαν ένδς

πολΰ περιέργου ζώου, τδ όποιον κάτοικε” τάς έρημους 
τής Άουστραλίας καί φέρει τό παράίενον όνομα Κ α γ 
γάρου.

Η Καγγαροϋ ανήκει είς τήν οικογένειαν των ζώων 
τά όποια έχουν ύπδ τήν κοιλίαν των ένα μάρσυπον 
εΐτε σάχχον, καί διά τούτα δνομάζονται μ α ρ σ υ- 
π ω τ ά.

Άπδ βλα τά ζώα δσα γνωρίζομεν μόνον τά μαραυ- 
πωτά ταΰτα γεννούν τά τέκνα των ατελή (άσωστα). 
Διά τούτο ή θεία Πρόνοια έπρομήθευσεν εις αυτά τδν 
σάκκον τούτον, διά νά σώζη τήν ζωήν των,

Ό σα'χκος οδτος καλύπτει ύλην τήν κοιλίαν καί εϊ. 
vat ανοικτός μόνον πρδς τά έμπροσθεν. Έντδ; αυ
τού βύρίσκονται οί μαστοί (ιά βυζιά) καί είς αΰτδν 
πίπτυν τά νεογνά, εύθΰς άφοΰ γεννηθούν, καί έχει μέ
σα μένουν βυζάνοντα έως οτου μεγαλώσουν αρκετά 
χαί ήμπορούν νά τρέχουν. Είς τήν πρακειμένην ει
κονογραφίαν δπδ τήν κοιλίαν του ζώου φαίνοναι αί 
χεφαλαί των νεογνών τής Καγγαροϋ, τά όποια κυτ. 
τάζουν άπδ τδ άνοιγμα του σάχχου των μέ περιέρ
γειαν τδν έξω κόσμον 1

’Αλλά καί άφοΰ αυξηθούν τά μικρά και έξέλθουν 
άπδ τδν σάκκον, πάλιν δ σάκχος αύτδς χρησιμεύει ώί 
καταφυγών των έν χαίρω κινδύνου καί ανάγκης. Διά 
τούτο ή θεία Πρόνοια έπροίκισε μέ τδ τοιούτον μέ
σον όχι μόνον τά θήλεα αλλά καί τά άρρενα, διά 
νά συμμερίζεται καί ό πατήρ των κόπων χαί των 
φροντίδων τής μητρδς είς τήν προφΰλαξιν καί άνα- 
τροφήν των τέκνων των. σΟθεν αφού τά μικρά με
γαλώσουν αρκετά, ώστε νά ήμποροΰν νά έξέρχωνται, 
άλλά δέν είναι άκόμη είς κατά στάσιν νά ζήσουν μόνα 
των, Εταν τύχη νά διατρέφουν κίνδυνον, Επειδή ολα 
δέν χωρούν είς τδν σάκκον τής μητρδς, μοιράζον
ται και τά μέν ήμίση χώνονται είς τδν σάκκον τής 
μητρδς τά δέ άλλα Εμβαίνουν είς τδν του πατρδς, 
χαί οΰτω μετά φέρονται ασφαλώς Εκτδς του τόπου τοΰ 
κινδύνου.

Ή Καγγαροϋ είναι ζώον τής διακεκαυμένης ζώνης 
χαί άπαντάται, ώς ειπομεν, κυρίως μέν είς τάς Ερήμυς 
χώρας τής Άουστραλίας, συχνότατα δέ είς τήν μέ- 
σην καί νότιον ’Αμερικήν χαί τά δυτικά αύτής πα
ράλια* είναι δέ ζώον νυκτόβιον, σαρκοφάγον.

'Επειδή, ώς ειπομεν, τά ζώα ταΰτα κατοικούν είς 
χώρας ξηράς χαί άνΰδρους, αναγκάζονται πρδς ευρε- 
σιν ΰδατος νά χάμνουν μαχρυνάς οδοιπορίας· πολλά- 
χις περιπατούν δύο ημέρας πριν ή μπορέσουν νά εΰρουν 
νερόν. Είς τοιαότας οδοιπορίας τά μικρά των, χαί 
Ζταν άκόμη ήναι αρκετά μεγάλα, δέν θά ήμπόρουν νά 
άνθέξουν χαί θά άπέθνησκον προτοΰ νά ευρουν τδ πο- 
θούμενον νερδν, 3ν ή θεία Πρόνοια δέν οικονομούσε

..........



MAP., 1868. ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΠΑ1ΔΩΝ

καί τήν άνάγχην ταύτην. Αφοΰ ούτε νί εμβουν είς 
τούς οάχχους των γονέων των ήμποροΰν, διότι είναι 
μεγάλα πλέον, ούτε πάλιν νά όδοιπορήαονν τόσον μα- 
κρονδν διάστημα, έχορηγήύη εις αύτά ούρά μαχρά, μέ 
τήν όποιαν ήμποροον νά πιάνονται άπο διάφορα πράγ
ματα. Όταν δλ εύρεβουν είς τήν άνάγκην νά κάμουν 
το ιο ΰ τα μαχοονά ταςείδια, ή χαί δταν τύχη κίνδυνος 
χαί βλέπουν ότι κατά άλλον τρόπον δεν ήμποροϊν νά 
τόν διαφύγουν, πηδούν είς τήν ράχην των γονέων των, 
συλλαμβάνουν μέ τάς ούρα; των τήν ούράν έχείνων* 
ή οποία επίτηδες φέρεται πρδς τήν κεφαλήν και τοι
ουτοτρόπως φέρονται άναπαυτιχώτατα, ώί έφ1 άμάΐη;, 
οπού δήποτε ή στοργή των γονέων ήθελε τά οδηγήσει.

Ή εικονογραφία αυτή παριστφ τήν Καγγαροϋ φέ- 
ρουσαν τά τέκνα έπΐ τής ράχη; της.

Πόσον αγαθό; και πόσον προνοητικός δ Πλάστης 
του Σόμπα ντο;!

ΑΣΚΗΣ1Σ ΣΩΜΑΤΙΚΗ.

Είναι άδύνατον νά δρίση τις μέ άχρίοειαν 
πόση σωματική άσκησις είναι άναγκαία χάθ' έ- 
κάστην ήμέραν, διά νά διατηρή τά όργανα βίς 
καλήν χατάστασιν, Τούτο έξαρταται έκ τής κατα
σκευής τοΰ σώματος. Έκαστος πρέπει νά ηναι 
αύτδς ό ίδιος κριτής είς τήν διατήρησιν τής 6γεί· 
ας του. Διά νά πράττη τοΰτο μέ άχρίδειαν καί 
άσφάλειαν πρέπει νά ?χη γνώσιν καλήν τοΰ εαυ
τού τβ. Περί τούτου, ?μως, ήμποροΰμεν νά εΐπω- 
μεν χωρίς άναφοράν είς τδ γένος χαί τήν ήλιχίαν, 
fat δλοι οί άνθρωποι, έκτός των πασχόντων, πρέ
πει νά δαπανώσι τουλάχιστον δύο ώρας πάσαν 
ήμέραν είς τοιούτου είδους γύμνασιν, όποια θέ
λει άναγχάσει τους μυώνας τοΰ σώματος πρδς 
δγιεινήν ένέργειαν. Ή καθ’ ήμέραν πείρα δδη- 
γουμένη άπδ προσεχτικήν σπουδήν τής φυσιολο

γίας κάμνει φανερόν fat χωρίς τοσαύτην γό- 
μνασιν ύγιής άνάπτυςις χαί διατήρησις τοΰ σώ
ματος χαί τοΰ πνεύματος είναι αδύνατος. Ό 
κατάλληλος καιρός πρδς γύμνασιν εΐναι τά πρωί 
ή τό έσπέρας, ούδέποτε όμως πρέπει νά έξέρχε- 
ταί τι; εί; περίπατον ή νάκάμνη άλλην τινά σω
ματικήν άσζησιν, πριν ή παρέλθη τουλάχιστον 
μία ώρα άπδ τοΰ τέλους τής τραπέζης. Ή γό- 
μνασις των άδυνα'των πρέπει, άναμφιδόλως, νά 
ήναι ανάλογος των δυνάμεων των, και άρμόζου- 
σα είς τήν σωματικήν των χατάστασιν. Γενι
κώς οί άδύνατοι κατά τά σώμα και οί γέροντες 
πρέπει ν’ άπολαμ^άνωσι περισσότερον άπδ τοΰ; 
δυνατού; χαί νέους καθαρού άτμοσφαιριχοΰ άέ- 
ρος χαί άναπαυσεως.

ΤΕΚΝΩΝ ΪΠΑΚΟΗ.

‘Οποία άνεκλάλητος εύλογία είναι αδτη είς 
τά τέκνα! Όπόσον διαφυλακτιχδν τής ευδαιμο
νίας χαί προφυλαχτικόν άπύ τής κακίας είναι τδ 
νά διδαχθή τις είς τήν νεαρωτάτην ήλικίαν 
του τελείαν δπαχοήν! Τά τέκνα πρέπει νά μή 
διστάζουν, οΰδέ νά έρωτοΰν διατί, άλλ’ άμέσω; 
νά πράττουν παν S,τι ή μήτηρ τά προστάζει. 
Ό νέος κλάδος χάμπτετ εύκόλως, άλλά μετά 
παρέλευσιν ολίγων χρόνων σχληρύνεται. χαί τό
τε θραύεται πριν ή χαμφθή. Μικρά ευστά
θεια άπδ μέρος των γονέων κατά πρώτον θέ
λει έλευθερώσει αυτούς άπό πολλών έτών λύ
πης. Ένω έπιμένουσιν άπαποΰντες δπακοήν? 
πρέπει νά φροντίζουν νά μή παροξύνουν τά τέ
κνα, ούδέ ν’ άναγκάζουν αυτά είς άνυποταξίαν 
διά παραλόγων χαί άνοήτων διαταγών. 'Όταν 
δ’ ήναι άνάγχη νά τιμωρήσωσιν αύτά, 5; προ
σέχουν νά πράττωσι τούτο ούχί βιαίως κα! μέ 
δργήν, άλλ’ ώς καθήκον.

Ώφίλιμνί χανόνίς.
1) Μή άναόάλης διά τήν αΰριον τδ εργον τής σή

μερον.
’2) Μή έπιφορτίζης τοΰ; άλλου: νά χάμω οι διά σέ 

δ,τι ού αύτδς δόνασαι νά χάρης.
3) Μή έίοδεύης τά χρήματά σου πρίν τά £χης είς 

τάς χεφάς σου.
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4) Μή άγοράζης πράγματα, τά όποια δέν σέ άναγ- 
καιοϋν, διότι είναι εύβηνά.

5) “Οταν ήσαι ώργισμένος, μ ή όμι'λει πρ'ιν μέτρη
σης δέκα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΩΡΟΓ ΣΠΟΥΔΗΣ.

Τά αποτελέσματα τής σπουδής διαφέρουσι 
χαγά τήν ήλιχίαν, εις τήν όποιαν άρχίση· 8ταν 
ήναι πρόωρος χαί δπερβολική, βλάπτει τάς δια- 
νοητιζάς δυνάμεις. Είδα τέκνα πνευματώδη 
κυριευβέντα άπό φιλολογικήν μανίαν άνάρμοςον 
είς τήν ήλιχίαν των, χαί έπρόβλεψα μέ λύπην 
τήν τύχην, ή όποια τά περιέμενεν ώσάν τέρα- 
is φαινόμενα κατ’ άρχάς, καταντώσιν ήλίθια 
επί τέλους. Τήν παιδικήν ήλιχίαν καθιέρωσεν 
ή φύσις εϊς άσχησιν τοΰ σώματος, χαί ?χι βϊς τήν 
μελέτην, ή τις αδυνατίζει χαί έμπαδίζει τήν α5- 
ςησίν του. Η φύσις δέν δύναται χωρίς βλάβην 
νά ένεργή συγχρόνως δύο ταχείας άναπτόςεις. 
Οπόταν δ νους κλίνη εί; τδ ν’ αύζάνη παραπολύ 
ταχέως, αί δυνάμεις του άναπτύσσονται πρόωρα, 
καί τότε τδ παιδίον καταγίνεται εϊς τήν σπουδήν 
μέ προσοχήν άνάλογον τής άναπτύςεως ταύτης· 
αλλά τδ σώμα δπισθοδρομεή έπειδή τά νεύρα 
παύουν άπδ τδ νά συνεισφέρουν εις ένίσχυσιν 
αυτού’ τδ θύμα άπαυδφ, χαί τέλος άπο&νήσχει 
άπό τινα έπίβουλον άσύένειαν. Οί γονείς καί οί 
διδάσκαλοι, βσοι άπαιτοΰν χαί ένθαρρύνθν τήν β=- 
βιασμένην ταύτην σπουδήν, μεταχειρίζονται τοΰ; 
μαΟητάς των ώς τά φυτά οί κηπουροί έχεΐνοι, οί 
όποιοι έπιθυμοΰντες προφαντά, θυσιάζουν μερικά 
ώστε τά έπίλοιπα νά έχβάλουν πρόωρα καρ
πούς καί άνθη, τά όποια πάντοτε είναι μάλλον 
δλιγόοια, χαί καθ' 5λα Υποδεέστερα άπδ εκείνα 
5σα ώριμάζουν εις τδν καιρόν των.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ ΒΟΥΗΤΟΥ.
Έκ διαφόρων ιστορικών τεμαχίων δυνα'μεΰα 

μετ' άφαλείας νά συμπεράνωμεν, 8τι ή άνακά- 
λυψις τής κατασκευής τοΰ βουτύρου δέν πρέπει 
ν’ άποδοβή ούτε εί; τους "Ελληνας, ούιε εις τούς 
'Ρωμαίους, άλλ’ ότι οί μέν πρώτοι παρέλαβον 
αύτήν παρά τών Σκυτών, τών Θρακών καί τών 
Φοινίκων οί δέ δεύτεροι παρά τών Γερμανών. 
Φαίνεται, λέγει, δ Βέκμαν, ότι, άφοΰ £μα6ον τήν 
τέχνην νά τδν κατασκευάζουν, τδν μετεχειρί- 
ζοντο μόνον ώς χρίσμα είς τά λουτρά των χαί 
ίοίως ώ; ιατρικόν. Εις κανέν άπδ τά συγγράμ
ματα του Γαληνού ή άλλων ιατρών δέν άναφέρε- 
ται τδ βούτυρον ώς τροφή, Sv καί πολλάκις γίνε- 

. ται λόγος περί αύτοΰ ώς χρησίμου πρδς άλλους 
σκοπούς. ’Επίσης ούδεμία μνεία γίνεται περί αύ
τοΰ είς τά συγγράμματα τών γραψάντων περί 
γεωργικής, Sv καί πραγματεύωνται μέ άκρίβειαν 
περί γάλακτος, τυροϋκαί έλαίου. Τοΰτο εύκό- 
λως δύναται νά αίτιολογηΟή έκ τού ?τι οι αρ
χαίοι μετεχειρίζοντο άποκλειστικώς τδ έλαιον, ά
πω ς τήν σήμερον τδ βούτυρον δλίγιστα μεταχει
ρίζονται εις τήν ’Ιταλίαν,'Ισπανίαν, τάς μεσημ
βρινά* έπαρχίας τής Γαλλίας, καί τήν Ελλάδα. 
"Οταν ήκμαζεν ή εΐδωλολατρεία τδ βούτυρον, 
φαίνεται, ότι ήτο πολύ σπάνιον. Μνεία γίνεται 
δπδ τών ιστορικών περί δώρ« τινδς έκ βουτύ
ρου τοσοΰτον μεγάλου, ώστε άνήρ δέν ήδόνατο 
νά τδ μεταφέρη καί τδ όποιον έθεωρεΐτο μεγά
λης άςίας δώρον.

Ποίος τών μικρών άναγνωστών μας δύναται 
νά μάς ε?πη από τίνος γάλα κατεσκευάσΟη κατά 
πρώτον τδ βούτυρον; άπδ τής άγελάδος, τής 
προβατίνας, ή τής αίγός ;

Αί άπορίαι γίνονται διά τής αεργίας’ 
Αί κακοοργίαι δ! επειτα διά τής απορίας. 
Η φόσις ή κακεντρεχής δράττοοσα έςοοσίας, 
Τάς συμφοράς έργάζεται πάντοτε δημοσίας. 
Όταν τιμά δ'Ηγεμών τάς έναρέτους πράξεις, 
Ό Κόσμος δλος τδν τιμά καί πασ’ άνβρώπων τάςίί.
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