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γρηλλανδια.
Η Γρηλλανδία (Πράσινος γή) εΐναι εκτεταμένη τις 

νήσος κατά τά βορειανατολικά παράλια τής Βορείου 
’Αμερικής — κειται δέ είς τήν χατεψυγμένην ζώνην 
καΐ έπί εννέα ολοκλήρους μήνας τδ έδαφος της σκε
πάζεται άπδ βαθεΐαν χιό να, χαί ακόμη καΐ κατά τδ 
καλοκαίρι ή βλάστησις περιορίζεται είς δλίγους μόνον 
θάμνους.

Άνεχαλύφθη περί τά 1000 π. X. υπό τίνος χατθίχ8 
τής νήσου Ισλανδίας, δστις διά φόνον έφυγεν άπδ 

τήν πατρίδα του καί μετ’ δλίγον έπιστρέψας παρεστη- 
σεν είς τους συμπολίτας του τήν νέαν γην ώς ώραίαν, 
κεκαλυμμένην άπδ δάση και καταπράσινον άπδ χλόην! 
Τοΰτο παρεκίνησε πολλούς νά άποικήσωσιν είς αδτήν, 
άλλ’ αί έλπίδες των φυσικά έψεύσθησαν.

Οί αύτόχθονες κάτοικοι τής Γρηλλανοίας άνήκουσιν 
είς-τήν Μογγολικήν φυλήν καΐ καλούνται μέ τδ γενι
κόν όνομα όλων τών κατοίκων τών παγωμένων χω
ρών, 'Ενχιμά· εΐναι ολίγοι καΐ κατοικούν τά πα
ράλια.

Δυο καιροί τοΰ έτους ύπάρχουσιν είς τήν Γρηλλαν- 
δίαν, ό χειμών (δκιποΰν) ή καιρός του πάγου, καΐ τδ 
θέρος (άοσάν) ουχΐ πάγος, άν και κατά τδ θέρος ή 
χιών καΐ δ πάγος δέν έκλείπουσι.

Τάς κατοικίας των τδν μέν χειμώνα κατασκευάζουν 
έκ μεγάλων κομματίων πάγου καΐ χιόνος καΐ έσωτε- 
ρικώς τάς καλύπτυν μέ τύρφην καΐ βρύα.

Τά παράθυρα, τά όποια χρησιμεύουν καϊ ώς κα- 
πνοοόχαι, καλύπτονται μέ άπεςηραμένα έντόσθια ι
χθύων, τά όποια χρησιμεύουν ώς όαλία.

■ ‘Η εστία ή φωτογωνιά κατασκευάζεται είς τδ χέν- 
τρο.ν καΐ άνωθεν αυτής χρέμαται λέδης έντδς του ό
ποιου ψήνουσι τήν τροφήν.

Έκ τής δροφής κρέμαται λύχνος, δστις τρέφεται 
μέ έλαιον δψαρίων· ■ ή θύρα εΐναι τόσον χαμηλή, ώςε 
ό εισερχόμενος άναγκάζεται νά βαδίζη έπί τών χει- 
ρών καΐ τών γονάτων του.

Τδ θέρος κατοικούν είς σκηνάς κατεσκευασμένας 
έκ δερμάτων χαί όμοιαζούσας κώνους· ονομάζουσι δέ 
αδτάς τουπίχ;.

Οί κάτοικοι εΐναι μικρόσωμοι .και παχεϊς καϊ δέν 
ζοΰν πολλά έτη — Οί πλεΐστοι άπρθνήσκουν είς τήν 
νηπιακήν καί παιδικήν ήλικίαν — δέν έχουν τήν έλα- 
χίστην ιδέαν ιατρικών — άντΐ δέ ιατρών χαταφευγου-
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σιν είς τους· Εερεις ή μάγους των, οΐτινες έπαναλαμ- 
βάνουσι λέξεις τινάί άνωθεν των «σθενών, διά τδν 
όποιων πιστευουσιν δτι ιατρεύονται!

Η ένουμαοια των συνίσταται άπδ δέρματα, όπως 
φαίνεται εις την προχειμενην εικονογραφίαν· ή δέ 
τροφή των είς ίψάρια, λαγωους χαί διάφορα πτηνά 
τά όποια φονεύουσι τδ θέρος καί Βιατηροΰσιν είς άπο- 
Θήν.ας διά τδν χειμώνα.

Ή μόνη των ξνασχόλησις είναι τδ κονήγιον καί τδ 
όψάρευμα* άλλ’ βταν δ χειμών εΐναι μακρός καί 
βαρύς όποφέρουν άπδ πείναν καί οΰχί σπανιώς απο
θνήσκουν St’ ελλειψιν τροφής.

* Ο σκύλος εΐναι τδ μόνον χατοιχίδιον ζώον είς τήν 
Γρηλλανδίαν· τδν γυμνά ζουσι Βδ νά συρη έπΐ τοΰ πά
γου τά £λκηθρά των, μέ τά όποια χάμνουν μαχρυνά 
χαί επικίνδυνα ταξείδια.

Τά ήθη τών Γρηλλανοών εΐναι πολ'υ κακά· ή δέ 
θρησκεία των συνίσταται μόνον είς τινας δεισιδαιμο
νίας — περί θεοΰ ούδεμίαν έχουν ίδέαν.

Πρδ ί 40 έτών δυο νέοι Χριστιανοί άνήκοντες είς 
τους Μοραβιανούς αδελφούς άπεφάσισαν νά ύπάγωσιν 
έκεΐδιά νά κηρύξωσι τδν Χριστόν εις τους άγριους έ- 
κείνους ανθρώπους· τά εμπόδιά έκ τοΰ κλίματος, τής 
γλώσσης, τών ήθών κλπ. ήσαν μεγάλα, άλλ’ ή άγά- 
πη τοΰ Χρίστου τά ύπερενίκησεν δλα και τελευταίο·/ 
κατόρθωσαν νά μεταφράσουν τήν'Αγίαν Γραφήν είς 
τήν γλώσσαν τών Γρηλλανοών, άφοΰ τήν κατέστησαν 
γραπτήν, χαί νά είσαγάγωσι τδν Χριστιανισμόν μετα
ξύ αυτών. Ήδη εόρίσχονται διάφοροι έκκλησίαι 
είς τάς όποιας λατρεύεται ό θίδς τών Χριστιανών 
άπδ πολλάς χιλιάδας ανθρώπων, οί όποιοι άλλως θά 
ήσαν είσέτι είς άγρίαν καί βάρβαρον χατάστασιν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

Τδ Ευαγγελίαν έχει θείαν καταγωγήν — εΐναι λό
γος θεοΰ, άποκαλυφθείς είς τους άνβρώπους. 'Η έ
πιρροή του εΐναι διττή.

ij ’Ωφελεί είς τήν ζωήν ταύτην, διότι εΐναι τδ θε
μέλιον τής έλπίδος του αμαρτωλού, καθαρίζει 
τα ήθη, έξημερόνει τά πάθη, εκπολιτίζει τά ά- 
τομα χαΐ τά έθνη ταχυτερον καί έπιτυχέστερον 
παντός συστήματος πολίτικου, ή έκπαιδευτικοϋ, 
όπως έγίνετο άλλοτε καί γίνεται χαθ’ έχάςην κα
ταφανές μεταξύ τών αγρίων χαί άνδρωποφά- 
γων φυλών, αί όποΐαι έ>αγ ζαλίζονται τδν Χρι
στιανισμόν, καί τέλος διότι ένθαρρόνει καί υπο
θάλπει τήν καλλιέργειαν τών έπιστημών χαί 
εΐναι ο κάλλιστος χαί αδιάσπαστος αυτών σύν
τροφος.

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1870

2) Προετοιμάζει τδν άνθρωπον όπως χληρονομήση 
τήν μέλλευσ αν μακαριότητα. Είναι δυναμις καί 
σοφία θεού πρδς σωτηρίαν είς- πάντα τδν πι- 
στεόοντα.

Διά τούς λόγους τούτους χαί διότι ό Χριστός πα· 
ραγγέλλει, πάς Χριστιανός δφείλει νά εχη, άναγινώ- 
σκη, μελετφ καί ύπακούη τδ Εΰαγγέλιον και προσπα
θώ διά λόγου καί έργου νά τδ διαδώση είς τδν κό
σμον* ίδίως τά παιδία καί οί νέοι έχουσι συμφέρον 
νά κάμωσιν αυτό κανόνα της διαγωγής καί πίστεώς 
των, έάν θέλωσι νά ζήσωσι καλώς χαί χρησίμως είς 
τδν κόσμον τούτον καί νά προετοιμασθώσι κάλλιαν διά 
τδν μέλλοντα.

Α Η Δ Ω Ν.

θαυμάζεται ώς τδ περιφημότατου φδικόν πτηνδν 
χαί έπαινεΐται ανέκαθεν παρά πάντων, οχι διά τήν 
καλλονήν τοΰ σώματος, έπειδή, μεταξύ δλων τών πτη
νών, αΰτη μόνη έχει τά ποταπώτερα πτερά, άλλά Βιά 
τήν ποικιλίαν, τήν γλυχότητα, τήν αρμονίαν του κελα
δήματος, Τήν νύκτα, όταν τά λοιπά πτηνά ήαυχά- 
ζωσι, μόνη ή αηδών ψάλλει μελφδικώς, συγκινοΰσα 
τήν ψυχήν καί άνυψουσα μέχρις ούρανοΰ τήν φαν
τασίαν του άνδρώπου.

Περιπατεΐ μονήρης καί ούδέποτε βλέπει τις αδτήν 
μετά τίνος άλλης. Άγαπα τά δάση, τδν κελαρυσμδν 
τών όδάτων, καί άχαταπαύστως χελαΒει· κατασκευά
ζει φωλεάν έκ φύλλων, άχύρων καΐ βρύων έπΐ θά
μνων δασύφυλλων, γεννφ δέ συνήθως 4 ή 5 ώά. 
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Καθ’ δν χρόνον έπωάζει, έχει πλησίον ίστάμενος δ 
άρρην επί κλάδου έπιτέρπει αυτήν δι άρμονιχωτά- 
της μελωδίας καί, οσάκις βλέπει έχθρδν πλησιάζαν- 
τα, κελαοεΐ έτι μάλλον άναγγέλλων διά τών συνε
χώς διακοπτόμενων λαρυγγισμών του τδν κίνδυνον 
πρδς τήν σύντροφον.

Αί άηδόνες, μεταβαίνουσαι πρδς ημάς περί τδ εαρ, 
διαμένουσι μέχρι του μηνδς ’Ιουνίου, καθ’ δν. άναχω- 
ροΰσι πα'λιν πρδς τάς βορειοτέρας χώρας.

Τδ πτηνδν τούτο πολλαχου έξημεροΰται καί μαν
θάνει εύκόλω; μουσικά τεμάχια. Τρώγει κυρίως ώά 
μυρμήκων, τά όποια ύπεραγαπφ, ένεκα δέ τούτου 
όπου πωλοΰνται άηδόνες, ύπαρχο υσιν άπειρα ώά τοι- 
αΰτα εν ταΐς άγοραΐς.

Παρετηρήθη δτι αί τών διαφόρων τόπων άηδόνες 
έχουστ και διάφορον τρόπον τοΰ κελαδήματος, και 
οτι αί θήλειαι εκλέγουσιν ως συντρόφου; τους μάλλον 
καλλιφώνους. — Ή άηδών μάς ενθυμίζει τήν ιστο
ρίαν τοΰ μυθολογικού αίώνος καΐ τά παθήματα αδ- 
τής έχοντα ώς εφεξής.

'Η ’Αηδών, θυγάτηρ τοΰ Πανδίονος αδελφή τής 
Πρόκνης και σύζυγοςτόΰ Ζήθου, βασιλέως τών θη. 
βών, φθονήσασα τήν Νιόβην διά τήν πολυτεκνίαν καΐ 
καλλιτεχνίαν της, ή θέλησε νά φονεύση τδν πρωτότοκον 
αυτής υίδν, άλλά φονεόσασα, έξ απροσεξίας, τδν ιδικόν 
της, Ίτύλον καλούμενον, μετεμορφώθη ύπδ τοΰ Διδς 
είς άηδόνα. (Μέντωρ.)

ΟΡΕΟΚΕΦΑΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ.

(Oreoeephalus crfetatus.)

Ούτως δνομάζεται τδ παράξενον ζώον, τδ παριστα- 
νόμενον είς τήν προκειμένην εικονογραφίαν· ανήκει 
δέ εις τά σαυροειδή και ένοιαιταται είς τά παράλια 

τών Καλοπάγων νήσων διάγει δ δ τδ πλεΐστον τής 
ζωής του είς τά ΰοατα, όπου κολυμβφ μετά μεγάλης 
δεξιότητας καΐ ταχύτητας.

"Αν και φαίνεται φοβερόν είς τήν άψιν εΐναι όμως 
ακακον καΐ τρέφεται έκ φυτικών ουσιών — κυρίως έκ 
φυκίων. Τδ χρώμα του εΐναι ψαρόμαυρον και άν· 
δρωθέν έχει μήκος περί τους πέντε πόδας.

Οί μακροί κα'ι δξεΐς όνυχες του τφ βοηθοΰσιν δπως 
άναρριχάται έπΐ τών βράχων καΐ πετρών, μεταξύ τών 
οποίων αναπαύεται, δταν ήναι έκτος τοΰ ΰδατος.

Τδ είδος τούτο τών σαυρών είναι τδ πλησίέστατον 
πρδς τά προκατακλυσμιαία έκεΐνα είδη τών σαυρών, 
τών ίποίων τους σκελετούς εόρίσκομεν άπολιθωμένους 
είς διάφορα μέρη τής γης.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΠΕΛΑΡΓΟΥ.

'Ρωσσική έφημερις, διηγουμένη τήν κατά τδ φθι· 
νόπωρον είς θερμότερα κλίματα μετανάστευαν τών 
πτηνών, αναφέρει τδ έξής ανέκδοτον. Πολωνός ευ
πατρίδης, συλλαβών έν τοΐς άγροΐς αύτοΰ πελαργόν, 
τδν απέλυσε πάλιν άφ’ ού τδν πε ριέθ η κε λεπτόν σιδη- 
ροΰν περιδέραιον μετά τής έπιγραφής Haec ec Po
lonia (οΰτος έρχεται έκ τής Πολωνίας). Κατά τδ 
έαρ τοΰ προσεχούς έτους, έπανήλθεν ο πελαργός είς 
τδν αύτδν τόπον φορών άντΐ του σιδηρού χρυσούν’πε
ριδέραιου μετά τής έπιγραφής India cum donis re
mittit ciconiam Polonis (ή Ινδική μετά δώρων ά· 
ποςέλλει τδν πελαργόν είς τούς Πολωνούς). Καθ’ ολον 
λοιπόν τδν χειμώνα δ πελαργός ώδοτπόρησε διά τοΰ 
άέρος άπδ της Πολωνίας είς τήν Ινδικήν και τδ ά- 
ν άπαλιν!! ( Μέντω ρ.)

ΟΙ ΔΥΟ ΚΗΠΟΙ.

— Διατί ό κήπος μου, — εΐπεν ήμέραν τινά 0 Άλ- 
φόνσος είς τδν πατέρα του, — εΐναι χειρότερος τοΰ κή
που τής άδελφήςμου ’Αμαλίας; Διατί τά ά'νθη της 
εΐναι ώραΐα καΐ ζωηρά, ένψ τά άνθη του έδικοΰ μου 
φαίνονται αδύνατα καΐ χλωμά;

— Δύνασαι, τέκνονμου, — άπεκρίθη δ πατήρ νά 
εχης κήπον έπίσης ώραΐον ώς τδν τής αδελφής σου, 
καΐ άνθη ως τά έκείνης ζωηρά, έάν φροντίζης ώς 
αυτή όχι μόνον νάποτίζης καΐ καλλιεργής αύτδν, άλ
λά και νά σπέρνης καΐ φυτευης τά άνθη είς τδν και
ρόν των· διότι, δν δλα τά άλλα κάμης καλώς, άμε- 
λήσης δμως νά φυτεύσης καΐ σπείρης είς τόν πρέπον
τα καιρόν, δέν &ά εχης καλούς καρπούς καΐ ώραΐα 
καΐ εύρωστα άνθη.

Ούτως έχει καΐ μέ τδν νοΰν καΐ τήν καρδίαν σας, 
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μικροί μου φίλοι· ταΰτα εΐναι ώ; κήπος. ’ ’Αποφασί
σατε λοιπόν νά τά καλλιεργήαητε τώρα,λ&τεήσθε 
τρυφεροί, διότι καθ’ δσον αυξάνετε εις τήν ήλικίαν 
τούτο καθίσταται δυσκολώτερον. Σπείρατε ήδη κα
λόν σπόρον καί φυτευσατε καλήν φυτείαν, και έστε 
βέβαιοι, on άνδρωθέντε; θέλετε δρέψει ώραιους καί 
πολλούς καρπούς.

Είσαι Χριστιανός; ήρώτησέτις ποτέ άγριόν τινα 
’Αμερικανόν.

“Όχι, άπεκρίθη έ κείνος, είμαι τοΰ ρακιού άν
θρωπος!

Τοΰτο δύναται νά έφαρμοσθή δυστυχώς είς χιλιά
δας ές έκείνων, οί όποιοι ονομάζονται Χριστιανοί, 
άφοΰ είς μόνας τάς ’Αθήνα; ύπάρχουσιν υπέρ τά 500 
κρασοπωλέΐα καί χιλιάδες καθ’ έκάστην συχνάζούσιν 
εις αύτά.

ΕΛΑΤ0ΜΗΛ0Ν.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστα ένα τών νο* 
άτιμωτάτων καρπών τών τροπικών κλιμάτων. 'Ομοι
άζει δέ οΰτος, ώς φαίνεται, τήν κυκουνάραν, άλλ’ άντί 
νάεχη σπόρυς σκληρούς έντδς τών λεπίδων, όλόκλη-
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ρος 5 κώνος’ είναι πολτώδης, ήγουν σϋνίσταται έκ μα- 
λακής γλυκείας καί εύχυμου ΰλης, ,

Τδ φυτδν τδ παράγον τδν.καρπόν τούτον είναι α&- 
τόφυές τής'Περού καί όμοιάζει μέ τους λεγομένους Ά- 
Θανσ,τόας, Τδ Επιστημονικόν του όνομα εΐναι Βγο- 
milia Baaanas· έχει- δε επ; τής κορυφής του ό καρ
πός ώραίαν δέσμην εύοσμοτάτων άνθέων.' ?

. Τρώγεται ώμδς ή κατασκευάζεται είς γλυκυσμα· ει
σέρχεται δέ καί είς τήν κατασκευήν διαφόρων άλλων 
γλυκισμάτων καί ποτών, είς τά όποια μεταδίδει ώραί
αν καί εύχάριστον γεΰσιν. Ένεκα τής*συστάσεώς 
του δέν δύναται νά μετακομίσθή είς μαζρυνάς χώρας.

Πόσον φιλόστοργος ό ούράνιος ήμών Πατήρ! δστις 
έπροίκισε τήν γην μέ τοσαΰτα και τοιαυτα είδη φυ
τών καί δένδρων πρδς τροφήν καί εύχαρίστησιν τοΰ 
άνθρώπου! Καί πόσον εύγνώμονες πρέπει νά ήμεθα 
είς Αύτδν οσάκις τρώγω μεν ή οσ φ ραίνω με Οα ταΰτα!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΣ. ' Ααςήρ της ’Ανατολής, έφη- 
μερις οικογενειακή, άπας τής Εβδομάδας έκδιδομένη, 
περιέχει ΰλην άρμόζουσαν είς πάντα τά μέλη τών 
οικογενειών και έν τέλει δίδει βραχεΐαν σόνοψιν 
τών κυριώτέρων νέων τής έβδομάδος· τιμή ετήσια 
προπληρωτέα δραχ. 6. διά τε τήν πρωτεόυσαν ζαίτάς 
Επαρχία;· διά τήν Τουρκίαν δραχ. 10. Όστις κάμη 
πεντε συνδρομητάς καί άποστείλη τήν συνδρομήν των 
λαμβάνει έν φύλλον δωρεάν.

' SCw3* Ειδοποιούνται οί θέλόντες; νά προμηθευ- 
θώσι τά δύο παρελθόντα ετη τής ’Εφημερίδας των- 
Παίδων, δτι έάν μέν κατοικούν τάς.’Αθήνας θά πλη- 
ρόνουν 60 λεπτά δι’έκαστον έτος, έάν δέ τάς ’Ε
παρχίας 75 καί τδ έςωτερικόν αναλόγιο; τών τα
χυδρομικών τελών.

’Επειδή παρά πολλών επανειλημμένοι; παρε- 
κλήθημεν νά έκδώσωμεν τήν Έφ. των Παίδων δίς τοο 
μηνάς, διπλασιάζοντας τήν συνδρομήν, λέγομεν οτι τότε 
εύχαρίστώς θά τδ χάμω μεν, δταν ό άριθμας τών συν
δρομητών μας αύςηθή είς τρεις χιλιάδα;· διότι μέ 
τούς παρ όντας δεν έπαρχοΰμεν είς τά έςοδα. Έάν 
λοιπόν, οί μιαροί άναγνώσταί μας θέλουσι ν’ άπολαμ- 
βάνωσι τήν εδχαρίστησιν ν’ άναγινώσκωσι τήν « Έφ. 
τών Παίδων » δίς τοΰ μηνδς, πρέπει νά φροντίσω σι νά 
μας χάμουν περισσοτέρους συνδρομήτάς. Έάν τοΰτο 
γεινη μέχρι τοΰ τέλους τοΰ τρέχοντος έτους τδ Επό
μενόν θά τήν έκδώσωμεν δίς.

Παρακαλσΰνται οί άνταποχριται καί συν- 
δρομηταί τηί Ά'ρ. των Παίδων νά έπιγράφωσι του 
λοιπού τάς έπιστολάς των είς την Διεύθυνσιν τής «Ε
φημερίδας τών Παίδων.»
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