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ΑΕΙΘ. 49.

τήν έαυτοΰ βούλησιν, ηύδόκησε νά λάβη αυτήν εις 
Εαυτόν—άπδ του κόσμου τούτβ τών θλίψεων καΐ τή; 
άμαρτία; εί; τδν έτερον τή; χαρά; και άγκυσυνης· 
διότι ήτον έτοιμη καί κατάλληλο; διά τά; οδρανίους 
έκείνα; ήθονάς.

Μέ ολην τήν οποίαν ετρεφε στοργήν διά τά τέκνα 
τη;, μέ ολην τήν οποίαν ειχεν αγάπην πρδ; άπαντα 
τά παιδία καί τήν επιθυμίαν τοΰ νά γείνη ωφέλιμο; 
εί; αυτά ούδέν έςέφερε παράπονον κατά τοΰ προσεγ
γίζοντας άποχωρισμοΰ* ούτε ηλικία, οϋτε σύζυγος, 
ούτε τέκνα, οΰ'ιε μέλλουσα χρήσιμό της έφαίνοντο 
είς αυτήν ισχυροί λόγοι κατά τή; άποφάσεως τοΰ 
θεοδ, άλλά πάντοτε μέ ίλαρότητα έλεγε, ο Γένη, 
θήτω τδ θέλημά Σου.» . Αί τελευταίοι στιγμαί της 
ήσαν γαλήνιαι καί ή καρδία της πλήρης χαράς καί ;^ν 
αυτή τή φοβερφ ώρα, του θανάΐου. Πόθεν δέ ολον . 
τδτο ; Πό&εν ή ουναμις ; Πόθεν ή χάρις αΰτη ; Έκ τής 
Γραφή; και έ; αυτής μόνης, διότι ή ευσεβής μήτηρ της 
τήν έίχεν αναθρέψει μέ τδ γάλα του Εύαγγελιου και 
ενσπείρει εί; τήν τρυφερόν έτι οΰσαν καρδιάν της τά. 
σπέρματα τής κατά Χριστόν πίστεως και αγάπης, αι· 
τινε; μόναι έπιχέουσιν ίλαρότητα έπί τδ ποόσωπον 
καί τήν καρδιάν τοΰ έν αγωνία ευρισκομένου καΐ 
δνήσκοντος. Τήν Γραφήν ταότην λοιπόν, τέκνα μου 
τήν τόσα θαυμαστά αποτελέσματα .Επενεργούσαν λά
βετε και σεΐ; τώρα, οτε εΐσθε τρυφερά· μελετάτε, 
πιστεύετε καί έκτελεϊτε, και θέλετε ζήσει καλώς καί 
άποΟάνει έν ειρήνη. Μέ τήν Γραφήν ανατρέφετε καί 
σει,, μητερε,, τα τ-κνα σας, ινα άποΟνησκουσαι μή λυ- 
πήσθε, αλλά χαίρητε, διότι προπορεύεστε αύτών είς 
τους ουρανού; βπω; τά δεζιωΰήτε, δταν καΐ αύτά ά· 
ποΟάνωαιν. ,λ;

ι0 Συντάχτςς. ': '

ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑ.
Όταν εγραφον τδ πρώτον άρθρον τής ’Εφημερίδας 

τών Παίδων πατά τδν παρελθόντα μήνα, όλίγον έφαν 
ταζόμην περί τή; βαρείας συμφοράς, ητις περιέμενεν 
έμέ καΐ τά ανήλικα τέκνα μ»· άπ’ εναντία; ήλπιζον, δτι 
ή σύζυγο; καΐ ή μήτηρ, ήτι; πολλάκις καΐ άνευ 4πι· 
δείξεως προσήνεγκε τήν συνδρομήν τη; εί; τήν σόντα· 
ίιν τή; μικρά; ταότη; έφημερςδος, έμελλεν, άναρρώσα- 
σανά συνεισφέρη χαί πάλιν παν ο, τι εΐχε συλλέςει κατά 
τήν έν ’Αμερική διαμονήν τη; πρδ; διδασκαλίαν, τέρ 
ijiv καΐ ωφέλειαν τών μικρών αυτής αναγνωστών άλλ’ 
δ ουράνιο; ημών Πατήρ, δςι; διαΟίτει τά πάντα κατά
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΙΤΕΙΣ.
Πολλά κοινά καί δμως θαυμάσια δντα εύρί- 

σχονται έντός τής θαλάσσης* τοιαΰται είναι καΐ αί 
διαφόρων σχημάτων καΐ διαφόρων χρωμάτων όνε- 
μώναι. Έάν πρωίαν τινά ώραίαν καΐ Ανέφελον έςέλ- 
θωμεν είς περίπατον παρά τήν παραλίαν, οποία θελ
κτική καΐ ώραία σκηνή παρουσιάζεται έμπροσθεν μας I 
Αί απότομοι έκεϊναι πετραι έ’χουσιν εις δλας αύτών 

;ί τάς άκρα; μεγάλα θαλάσσια φυτά, πλήθος δέ Οστρά
κων καΐ κογχυλίων είναι τριγύρω. Τό νερόν είναι κα
θαρόν καΐ διαυγές ώς κρύσταλλον, τά δέ πολλά καΐ 
ζωηρά χρώματα τών θαλασσίων φυτών τό κάμνουσι 
νά φαίνηται ώ; μαγευτικόν δάσος.

Άλλ’ άν καΐφαίνωνται ώς άνθη, πραγματικώς δμως 
οέν είναι άνθη. Έμπορουμεν ν’ Αμφιβάλλωμεν οτι 
ζώσι και αισθάνονται αφού βλέπομεν τά Αστεροειδή 

■ εκείνα πέταλά των νά κινώνται άνω και κάτω, έωσοΰ 
γαρίδα τις έλθη εντός καΐ πιασθη καΐ σιγά καταπίνη- 
ται; ή όταν κάβουρας ή καΐ Οστρακόδερμος ίχθύς 
κατατρώγηται; ‘Η γαρΐς είναι ζωηρά καΐ ευκίνητος 
ή οέ ανεμώνη φοτεομένη είς τόν πάτον καΐ όμως 

δέν δύναται ν’ Αντισταθή είς τό απαλόν καίμε άνθος 
δμοιον ζώον, τό οποίον φαίνεται ώ; μετα/ειριζόμενον 
δόλον διά νά συλλάοη τήν τροφήν του. 'Ως πολλά 
άλλα απαλά τής θαλάσσης ζώα εχει καΐ ή ανεμώνη 
δύναμιν μεγάλην καί όταν οί πλόκαμοί της άπαντη- 
σωσι γαρίδα ή κάβουραν κρατουσιν αυτόν σφιγκτά.

Αί θαλάσσια! άνεμώναι είναι ζωόφυτα, δηλαδή και 
ζώα καΐ φυτά· δμοιάζουσι μέ φυτά ώί πρός τό σχήμα 
τά χρώματα καΐ πρό πάντων διότι είναι άμετακινή- 
τως π ροσ «κολλημένα*, πραγματικώς δμως είναι ζώα, 
αλλά κατωτάτου διοργανισμοΰ. Τά ζωόφυτα φαί
νονται δτι εχοοσιν όλίγην ζωήν και έν τοότοις απλά 
ζωοφυτίδια έπραζαν τόσον πολλά διά τόν άνθρω
πον οσα σχεδόν ούδέν τών εόγενεστέριον ζώων. 
Είς τάς τροπικός θαλάσσας εύρίσκονται ποΐώαΐ νήσοι 
αί όποιαι κατεσκευάσθησαν Από μικρά ζωόφυτα καΐ 
ζωύφια αναρίθμητα κατά τό ποσόν. Οί μικροί οΰτοι 
πλήν Ακάματοι έργάται διά τρόπου θαύμασίου, δι’ 
«υψηλής χημείας,ν λαμβάνοντες ές αυτής τής θαλάσ
σης την ΰ'χην έσχημάτισαν τάς χοραλίνους λεγυμέ
νας τών ωκεανών νήσους.

Ταΰτα πάντα εΐναι μικρόν τι μέρος τών εν τή θα
λάσση θαυμάσιων* ύπάρχουσιν άλλα ετι θαυμασιώ- 
τερα· τά οποία θεωρών ό γλυκός τοΰ Ισραήλ μελιρ- 
δός έλεγε πρδς τόν ποιήσαντα και ήμας καΐ ταΰτα. 
•'Η γή εΐναι πλήρηςτών ποιημάτων Σου* καΐ αυτή δέ 
ή θάλασσα ή μεγάλη καΐ ευρύχωρος* ixic έρπετά Ανα
ρίθμητα, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Πάντα ταΰτα έπί 
Σέ έλπίζυσιν. Ή δόςα τοΰ Κυρί» εςω είς τόν αιώνα.»

ΠΩΣ ΔΑΓΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΩΝΩΠΕΣ.

'Ο κώνωψ έχει προβοσκίδα όπως δ έλεφας, Αλλά 
μικρόν ένεκα τής σμικρότητός του· ύ.πό τό μικροσκό- 
πιον όμως φαίνεται σχεδόν ώς ή τοΰ έλέφαντος· Αλλ’ 
ο κώνωψ δέν δύναται νά έκτελέση δι’ αυτής οσα έκ- 
τελεΐ ό έλεγα; διά της ιδικής του* δύναται όμως να 
μάς προςενή αρκετήν δι’ αυτής Ανησυχίαν. Και ναι 
μέν λέγομεν «ό κώνωψ με έδάγκασεν,ν αλλ’ ό κώνωψ 
δέν έχει δοόντας· πώς λοιπόν μας δαγκάνει; Τό μικρο
σκοπίαν μας φανερώνει δτι Ινώς ή προβοσκί; του εΚαι 
κοίλη καθ’ ολον το μήκος της· έντός δέ τοΰ κοιλώμα
τος τούτου εύρίσκεται έμβολον, είτε άκανθα, δζυτα- 
τον παΐπολό ισχυρόν, τό όποιον ό κώνωψ κινεί κατά 
βοόλη σιν. Όταν λοιπόν μέλλη νά καθήση έπάνω μας 
καί νά φάγη Από τό σώμα μας κατά πρώτον πέτα 
τριγύρω μέ τά ώραΐα πτερά του, ψάλλει τα λιγυρα 
Ασματά του καΐ έαν τον Αφησωμεν να πάθηση επά
νω μας, έκλέγει θέσιν τινά τοΰ δέρματός μας, ή όποια 
τοΰ άρεοκει* είναι δεπολώ Αβρός ώς πρό; τοΰτο. “Όταν 
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λοιπόν ετοιμαυθή, έ; απλώνει τήν προβοσκίδα τοϋ, τήν 
όποιαν έν καιριίί άπραςία; κρατεί περί τόν λαιμόν του, 
χαί προ3χολλα αυτήν έπί τοΰ δέρματος σφιγκτά· μετά 
τοΰτο σπρώχνει τό έμβολον πρδς τά κάτω καΐ Βί αδ- 
τοΰ διατρύπα τδ δέρμα. Έπειτα άνασόρει αυτό και τδ 
αήια ευρίσκον τδ κοίλωμα τής προβοσκίδας κενόν ανέρ
χεται κατά τοδ; κανόνας τή; υδραυλική; (τους όποιου; 
ΐ)ά μαΟωσιν οί μικροί άναγνώσται μας, δίαν ήλικιω- 
Οοΰν και σπουδάσουν εΐ; τδ γυμνα'σιον καί τό πανεπι- 
στήμιον) φθάνει μέχρι τοΰ στόματος και έςακολουδει 
νά ράγ) οΰτω πω; έω; ου ό κώνωψ χορτασΐΐή. Μετά 
τοΰτο επαναφέρει τδ έμβολον εΐ; τήν προβοσκίδα καΐ 
απέρχεται όπως με ησυχίαν χώνευση τδ γεΰμά του.

’Αλλά δεν αναχωρεί άπλώ;· είναι καλό; πληρωτής 
καΐ θέλει νά πληρώση τδ φαγητόν του. Έπιτ τδ αΐμά 
μας, λοιπόν έπώυμεΐ νά μα; άφήση κάτι άντ’ αύτοΰ. 
Ναι, έχει πολλά έλαττώματα, αλλά είναι τίμιος κατά 
τδν τρόπον τδν ιδικόν τ« Ομως· έχει λοιπόν τά χρήματά 
τ« έτοιμα και πριν αναχώρηση τάάφίνει. Τά χρήμα

τά τυ εΐναι φαρμάκι· αλλά δι’αύτδναΒίάφορ ον. Τϋτο 
εχει,. τοΰτο δίδει. Τδμόρο; ,δπορ έχει· τό φαρμίακάκι 
του εΐναι εΐς τήνφίζάν τής προβοσχίδοΐ του, αλλά καΐ 
είς τήν κάτω αυτής άκραν έχει Sv μικρόν σακκοόλιον 
έντός τοΰ όποιυ έχει έναποταμιευμένον δσον φαρμάκι 
χρειάζεται διά μίαν δ ό σινί,· Τό φαρμάκι τοΰτο είναι 
πολύ δυνατόνέδλι'γιςον εΐναι αρκετόν νά φλογίση τδ μέ
ρος ΰπου τε&ή. Άφο.ΰ ροφήση το αΐμά μας, άφίνει 
μικροτάτην σταγόνα ..φαρμακιού εί; το μέρος όπόδεν 
έλαβε τό αΐμα, ώστε δέν .εΐναι μόνον τδ κέντημα, 
τδ όποΐόν μας -ρος ενεΐ τδν. πο ν ρ ν, αλλά .καΐ τδ 
στάςιμον τοΰ δυνάτοΰ φαρμακιού μέσα εΐ; τδ κρέας 
μας. Έάν ό κώνωψ ήτον άρ.κετά μεγάλο;, ώςε ή Βό- 
σις τοΰ φαρμακιού νά ήτο πολλή, θά μας έπροξένει 
μεγάλην βλάβην· άν ήτο κατά τδ μέγεδός όσον εΐναι 
έν μικρόν γατάκι καΐ τό φάρμάκιόν του' άνάλόγως 
τοΰ σώματός του, Sv μόνον αύτοΰ δάγκαμα ,θά μας 
έθανάτωνεν.ευθύς. . -· ' Γ
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Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ.
1. Καλό; ποιμήν μέ όδηγεΐ· 

Πώ; τοΰτο μέ παρηγορεϊ! 
σΟ.τι άν πράττω, πανταχοϋ 
Μέ κατευθύνει- χειρ θεού.

Μέ άδηγεΐ, μέ.όδήγει. ■ 
Ναι, χειρ θεού μέ δδηγεΐ, 
Αύτός-μοΰ εΐναι άρχηγός, 
’Ας ήμαι οπαδό; πιοτό;,

2. ’ Διά γαλήνη; τής τερπνής,
Διά θυέλλης τής φριχτής, 
Διά ομίχλης χαί φωτός, 
Μέ κατευθύνει ό θεός, 

Μέ οδηγεί, κ.τ,λ.

3. ΤΩ Κύριε, θέλω κρατεί
Τήν χεΐρά σου έν τη έμη, 
Εύγνώμων, χαιρων, ασφαλής, 
Διότι Συ μέ οδηγείς.

Μέ οδηγεί, κ.τ.λ.

4. Καί διαβαίνων τά ψυχρά 
ΤοΰΊορδάνου ρεύματα, 
Άγαλλιώμαι και έκεΐ,
Άφ’ ό Ποιμήν μου μ’ οδηγεί 

Με όδηγεΐ, κ.τ,λ.

Τό δεύτερον τών διά φωτός καί σκιά; παιγνιθίων 
παριστφ, ώς βλέπετε, κεφαλήν βοός. Περί τή» θέσεώς 
τών χειρών και τών δάχτυλων οδδέν εΐναι άνάγχη νά εΐ· 
πωμεν, έπειδή ή εικονογραφία άρκετά τό δεικνύει.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ.

ΜΪΡΜΗΚΕΣ.

Οί μυρμηκες εΐναι έντομα πραγματικός θαυμάσια, 
μεταδιδουσι πληροφορίας ό εΐς πρό; τόν έτερον, και 
πολλοί συναθροίζονται πρός έχτέλεσιν έργου τινός ή 
παιγνιδιού. ’Αναγνωρίζομαι τους συντρόφους των μετά 
μηνών απουσίαν. Κτίζουσι μεγάλα υπόγεια, καθαρί- 
ζουσιν αδτά, κλείουσι τό εσπέρας τάς εισόδους καί 
φυλάττυσιν αύτάς. Κατασκευάζυσιν όδυς καί υποκάτω 
ποταμών διαβάσεις. Συνάγουσι τροφάς διά τήν κοι
νότητα, και δταν μέγα τι πράγμα δέν χωρή διά τής 
εισόδου νά είσαχθη είς τήν φωλεάν, μεγεθύνουσι τήν 
είσοδον καί μετά ταΰτα σμικρύνουσιν αδτήν πάλιν. ’Ε
ξέρχονται είς μάχην στρατιωτικά»; κατηρτισμένοΐ και 
θυσιάζουσιν έλευθερως τήν ζωήν των διά τό κοινόν 
καλόν. Άποστέλλουσιν άπικίας κατά προμελέτημένον 
σχίδιον, Συλλαμβάνουσιν αιχμαλώτους. Μετακινοΰσι 
τά ώά τών άφιδων ώς τά ΐδια,ώά και.τους βόμβυ- 
κας είς θερμά τής φωλεά; μέρη, δπως έν ήσυχίφ έκ- 
κολαφθώσι, και ρρ.γάζονται πολλά άλλα έργα μαρτυ- 
ροΰντα τήν διανοητικήν αύτών δύναμιν και τό άκάμα- 
τον.Άς ΰπάγωσι λοιπόν πρός τόν μύρμηκα οί δκνηροί 
καιάςιδωσι τάς οδούς αυτού καί ά; γεινωσι σοφότεροι.

Πενταετές τι κορασιού παιζον μετ’ άλλου πρεσβυ- 
τέρου ήρχισε νά διηγήται πρός αδτό κάτι, είς τό ,ό- 

, ποιόν τό άλλο δέν έπίστευε. «Καί πώς ήξεύρεις δτι 
τούτο δέν εΐναι άληθινόν;» ήρώτησε τό άμφιο άλλον. 
«Ώ, άπεκρίθη τό πενταετές κοράσιον μετά πεποιθή
σεων, ή μήτηρ μου τό εΐπεν.» Ένφ δέ είσέτι ήπίστει 
τό μεγάλε ίτερον, έγερθέν τό μικρόν μέ πολύ έρόθημα 
είς τάς παρειάς καί δφθάλμούς σπινθηροβολοΰντας 
εΐπε μετ’ έχπλήςεω; καί άγανακτήσεως, ·Τί! δέν πι
στεύεις τήν μητέρα μου ; ’Εκείνη πατέ, ούάέπατε μοί 
είπε τίποτε τό όποιον δέν ή τον αληθινόν.·

ΕΙΔΙΙΠΟΙΗΣΙΣ.
Συνδρομή ώά τά; ’Αθήνας.....................· . λεπ. 50
Διά τά; έπτρχίτ; . . ....... „ 60
Διά τήν ΐ’ερκίαν οπυ προσεγγίζει άτμόπλοιον δραχ. 1
Διά μέρη 5που δέν προσεγγίζει .... „ 1,30
Διά τήν εσπερίαν Ευρώπην έν γένει καί τήν

'Ρωσσίαν . ·............................................... „ 3
"Αν μέχρι τής 15 άρςαμένσυ δεν συμπληρωθή ό άπαιτοό- 

μενο; άριθμό; τών συνδρομητών, δέν θά έκδοθή το φύλ
λον δ'.; τοΰ μηνά; >’ άποσταλώσι δ’ δπίσω τά περιπλέον 
είς τοΰ; προπληρωσαντα;.
—Εί; τό άπόμεναν φύλλον θά δημοσιευθσΰν μετά τών Γρα
φικών έρωτήσεων καί τάπεοί τών βραβείων διά τό ετο; 1872
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