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ΓΕ2ΓΡΑΦ1ΚΟΪΣΤΟΡΙΚΑ. χαιοτάτων χρόνων λίαν επίζηλον καί έπιθυμητήν st; 
τε τδν φιλόσοφον καί τόν καταχτητήν. Τούτου ένεκα ·· 
κατέστη τό καταφύγιον πολλών φιλομαθών καίτύΟεα- ί 
τρον πολλών αιματηρών πολέμων. ■

Η ’Ινδίαπρό; βορράν περιορίζεται άπα τά'Υμαλάύ’α 
δρη, ατινα χρησιμεύουσι προσέτι καί ώ; ίσχυρδν προ
πύργιου αΰτή;· ές αυτών δ’ έκτείνεται πρδ; νότον έν - 
εΐδει μεγάλη; χερσον νήσου· περιέχει §ν έκατομμύ·L?. 
ριον καί τετρακόσια; χιλιάδά; τετραγωνικών μιλίων 
Επιφάνειαν, καί κατρικειται κατά τά; τελευταία;.σταή-·’. 
στικά; ύπδ 300 καϊ έπέκείνα εκατομμυρίων ψυχών;!.,··

■ Κατά τήν’Ινδικήν μυθολογίαν ή ηλικία τοΰ κό
σμο υ είν α ι καθ' ύπερ6ολήν μ ακρ ά· διαιρείται δ’ αυτή ■■ί 
εΐ; τέσααρα; μεγάλα;' περιόδου;, τών οποίων αί μέν 
τρεις, αί δποΐα: διήρκεσαν 3,892,938 έτη, έτελείωσαν

ΙΝΔΟΣΤΑΝ, Ή ΙΝΔΙΑ.

- Ουτω; δνομάζεται ή έχτεταμένη καί πολοανθρώ- 
πβτάτη εκείνη χώρα, ήτις ύπήρζε-μέχρΐ^η; σήμερον 
περιφημότατη .3ιά τά; περιπέτεια; τή; τύχη; της, τδ 
έξ α’ι ρ ε τικδ ν τών κατ ο ίκων της, τώ ν πρ οΐον τω ν τη ;t καί 
τής: .φυσική; διαπλάσεω; καί δψεώ; της, άπασώντών 
χωρών τής γή;. ■ :· ; ■?.-'■■■
Ή ’Ινδία,-ή αί Ίνδίαι, δπως σήμερον καλείται, διαρ- 

ρεεται ύπδ δυο μεγάλων καί Εκτεταμένων ποταμών, 
του Γάγγου και τοΰ Ίνδοΰ, άμφοτέρων χυνομένων εί; 
τδν’Ινδικόν ’Ωκεανόν, ■;
' Α ί μεγά λαι τη; πεοιάο ε;, τ ά . έκτεταμέν άκαι άρω- 
ματικά δάση της, οί ωραίοι καί γλυκείς καρποί της, τδ'1844* ή δε τέταρτη, ήτι; ήρχισε μέ τδ 1844, Οά 
τά πλούσια μεταλλεία τη; και · τά πολλά και ποικίλα διαρκέση 427,062 έτη I
Εργοστάσιά τη; κατέστησαν τήν' χωράν'- έκ τών άρ- ' Καί μ’ δλην δμως τήν' ύψηλήν φαντασίαν των οί

£

'J ’&



,^'iw
: 31)4. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1875ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

μ

άναςολΐταμούτοι δέν ήδονήθησαρ v i φθάσωσι. μέχρι 
τοο άριθμοΰ, si? τδν όποιον ή άστρομομία άναβιδάζει :· 
τήν ήλικίαν. τοΰκόσμοο, δηλ. εις 200 περίπου έκα 
τομμόρια.έτών!

Έ ίσςορία, τή; χώρα; ταύςη; οόναται να διαιρεθή ' 
εΐ; τρεις περιόδους- I) τήν πρό τής Μωαμεθανική; 
κατακτήσεω;—2) τήν τή; Μωαμεθανικής κατακτή 
σεως.καίθ) τήν,τή; Βρετανική; Κυριαρχία;.

Ή πρώτη περίοδο; έκτείνεται άπδ τών αρχαίο· 
τάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1300 μ X,' Η δευτέρα άπδ 
τοΰ 1300 μ. X. μέχρι τή; άρχής τόΰ παρόντος αίώ- 
νο; καί ή rpixvj άπδ τά; άρχά; τοΰ.παρόντος αίώνο; 
καί έ-ps;ή;.·

1 Η;ιστορία,τής πρώτης περιόδου εΐναι μακροτάτη 
>' καί σκοτεινότατη καί μόνον άπδ τής εισβολή; τού 
• Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ,τό .σκότος τοΰτο ήρξατο νά δια 

λύεται κατά, μικρόν.
Τά συγγράμματα.· τών έγχωρίων Ιστορικών γέμρυσι 

. τρομερών ύπερβρΑών καί παραδοξολογιών περί τή; 
άρχαιότητος καί τοΰ μεγαλείου τής χώρα; των τι

■ νές τούτων, άναβι.βάζουσι τήν ιστορίαν των εί; 27 χι- 
; λιάδας έτών I Όπως ομω; καί άν έχη τδ πραγμα, τδ 

βέβαιον .είναι δτι ή Ινδία έφθασεν έξ άμνημονεότων 
χρόνων εί; μέγιστο* βαθμόν πολιτισμού, καί έκοοερ 
νάτο άπδ· ένα καί μόνον Μονάρχην.

Τά ιερά Βιβλία,—αί Βέδαι, — γέμουσιν υψηλών καί 
λίαν ήθικών άρχών, καί θεωρΗνται μέχρι τή; σήμερον 
ώ; θεόπνευστα καί ίερώτατα παρά, τών έγχωρίων.

ΟΕ Ίνδοι έστάθησαν άείποτε διάσημοι διά τήν φι
λοξενίαν, τδ φιλαλήθες, τήν έγκράτειαν καί τήν δλι 
γοάρκ'ειαν αυτών,. είναι προσέτι .εύφυείς, δραστήριοι, 
έπιχειρηματίαι και φίλεργοι.

Μεταξύ αύιών υπήρξαν καί, οί λεγόμενοι γομνοσο- 
φισταί, είτε εΐβό; τι κυνικοστωϊκών φιλοσόφων περί
φημων διά τά; σκληραγωγία;, εΐ; τάς όποια; καθυπέ- 
βμλον έαυτοΰ;-έκουσίω; χάριν αγιασμού, καί-περί 
τών οποίων άλλοτε θά ειπωμεν έν έκτάσει.

Ή έπικρατοϋσα θρησκεία εΐναι ή είδωλολατρεία. 
Έκτων άπειρων θεοτήτων, αΐτινες εΐναι τδ,άντικεί 
μενον τή; προσκυνήσεως καί λατρεία; τής χώρας, ό 
Βράχμα;, 6 Βισνοΰ καί Σιβάς εΐναι οί έξοχώτατοι, εί; 
αύτοΰ; δέ- αποδίδεται ή δημιουργία καί ή Κοβέρνη- 
σι; τοΰ Συμπαντο;.

Τούτων ό μεν Βράχμα; εΐναι ό Δημωαργίκ.,· δ 3έ 
Βισνοΰ ό Διρ,τηρητής^ καί ό Σιβάς ό ‘Εςολοβρζυτής· 
μυθολογείται δε, βτι οί θεοί ούτοι διήλθον διά πολ 
λών ένσαρκώσεων, ήγουν πολλάκι; έλαβον σάρκα αν 
θρωπίνην.

‘Ο λαό; διαιρείται εις τέσσαρας τάξει; — τήν τών

ίε,οέων, ,τήν τών σψατιτυτών, τήν τών ΙργατΆύ- καί 
'τήν τών δούλων. ‘ELπρώτη, ή καί-άνωία'τη, άποτε- 
■μ εΐται άπδ τοΰ; λεγομένους Βρ αχ μάνα; — ή τελευταία 
άπδ τοΰ; Σούφρας, ειί'ε Παρίας.

Μεταξΰ,τών διαφόρων τούτων τάξεων 3έν Επιτρέ
πεται επιγαμία, οΰτε.τδ .συντρώγειν.. καί συγκατοικεί* 

ίείς τόν αυτόν οίνον, συγχωρεϊται δμω; ή συνομιλία.
Όστι; συμφάγη μέ άνθρωποι κατώτερα; του τά· 

ξεως Εκπίπτει, τή; τάξεώ; του, τό-όποιον εΐναι ίσοδό· 
; ναμον μέ.πολιτικόν θάνατον, ήτοι μέ άπώλεια* τών 
; πολιτικών του δικαιωμάτων, όπως ήμεΐ; λέγομεν σή. 
, μερον άποκλείεται δέ. όχι μόνον, άπδ τά,.προνόμια καί 
.δικαιώματα .τού πολίτου, άλλά και άπδ πάσαν συγκοι 
• νωνίανμέ τοΰ.; τή; τάξεω; αύτοΰ· δύναται όμως νά ά 
ναλαβη τά δικαιώματα του ταΰτα διά ίλασμοΰ τίνος, 

: χαθυποβάλων.δηλονότι έαοτδν εί; κακυχία; κτί σκλη- 
,ραγωγίάς σωματικά;.
ί Τά μέλη τή; πρώτη; τάξεω;, είτε οί .Βραχμάνες, 
. θιωροΰνται ώ; τά πρώτιστα- όλων τών. δημιουργημά
των. ‘Ο- κόσμος καί πάντα τά,,έν αύτιρ θεωρούνται 
ίΰικά των, καί δι’ αύτών μόνον οί άλλοι θνητοί άπο 

. λαμβάνουν τδ ζην. — Διά τών άρών του ό Βραχμάν 
δύναται νά καταστρεψη οίονδήποτε βασιλέα μετά τών 
στρατευμάτων, τών έλεφάντων, τών ίππων καί τών

■ αμαξών του:·, δύναται νά σχημμτίση άλλους κόσμους 
.καί νά δημιουργήση νέου; θεούς καί νέου; θνητούς !

‘Ο Βραχμάν ένεκα, τούτου πρέπει νά τιμάται κα 
νά ύπολήπτεται περισσότερον τού βαοιλέω;· ή ζωή 
του εύρίσκειαι ύπδ τήν ύπεράσπισιν τών παγκοσμίων 
νόμων καί εΐναι έξηρημένος τής κεφαλικής ποινή; έτι 
καί δταν οιαπράξη τά μέγιστα κακουργήματα.

Άλλ’ενώ άπολαμβάνει τοιούτων προσόντων ο 
Βραχμάν, ό τρόπος,καθ’δν πρέπει νά ζγή εΐναι τόσον 
κοπιώδη; και αυστηρό;, ώστε τον αναγκάζει νά οιέρ- 
χηται τδν καιρόν τ« εΐ; αύστηράν μοναξίαν άσκητευων 
έν τφ μέσφ αύτών τών πόλεων.

Ό πρώτο; νομοθέτης τών Ινδών, του .οποίου δμω; 
τδ όνομα δεν γνωρίζεται, έκήρυξεν έαυτδν ώ; παρά 
Θεού άπεσταλμενον έπληροφόρησε δέ, τούς, συμπα- 
τριώςα; του, οτι έν τή αρχή τοΰ κόσμου ό Δημιουρ
γός άπεκάλυψε τά καθήκοντα τοΰ άνθρώπου είς-τέσ- 
οαρα.,ίερά Βιβλία, καλούμενα Bidat — δτι κατά τήν 
πρώτην περίοδον, ήτι; ήτο μακροτάτη, οί άνθρωποί 
έξεπλήρουν αύτά, καί ήσαν εύδαίμονε;· άλλά κατά τήν 
δευτέραν καί τρίτην τά έξετέλεσαν μόνον έν μέρει καί 
ενεκα τούτου ή ευδαιμονία των ώλιγοστεύθη· κατά δέ 
τήν άρχήν τή; τέταρτη; έλησμόνησαν τοΰ; λογου; 
τών Τερών Βιβλίων καί έπαυσαν άπδ τοΰ νά ύπα- 
κοόουν τδν θεόν, δθεν .καί έγένοντο άθλιέστατοι, καί
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δτι αυτός άπεστάλη Γνα διδάξη έκ νέου τό θέλημα, 
του θεοΰ,έκ τών βιβλίων τούτων, '-(άκ ο λουθεί)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΜΕΓΛΞΓΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ : 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΣ ΤΙΝΟΣ ΛΗιΣΓΟΥ.

’Αλέξανδρος. Τί, μήπως έΐσαι δ έκ θρήίκης λησΐήί. 
περί τών ανδραγαθημάτων του όποιου τοσαΰτά ή- 
κουσα;

Ληστής. Ναι, θραξ είμαι καί στρατιώτης,
Α. Στρατιώτης ! κλέπτης, άρπαξ, δολοφόνος I ή 

μάστιξ τών άνθρώπων ! τιμώ τήν άνδρείαν σου, άλλά 
β δε λόττο μα ι, και πρέπει νά κολάσω τά εγκλήματα σου.

Λ. Τί έκραξα, καί παρακινείσαι;
Ά. Δέν περιε φρόνησε; τήν εξουσίαν μου·; δέν κα- 

τεβίασες τήν δημόσιον ειρήνην; καί δέν έπέρασες τήν 
ζωήν σου βλάπτων τά πρόσωπα καί τά κτήματα τών 
συνυπηκόων σου·;

Λ. Αιχμάλωτός σου εΐμαι, ’Αλέξανδρε I δ,τι λοι
πόν άγαπφς νά μέ δνειδίσης, πρέπει ν’ άκοΰσω, καί ό
πως θέλησης νά .μέ παίδευσης πρέπει νά ύποφέρω. 
Άλλ’ ή ψυχή μου είναι ακαταδάμαστος· καί άν άπο 
κριθώ είς τά ονείδη σου, πρέπει ν’ άποκριθώ ώς έλεύ 
θέρος.

Ά. Λάλει έλευθέρως. Μή γένοιτο νά ωφεληθώ έ
γώ άπό τήν δυναμίν μου, ώστε νά δεσμεύσω την γλώσ
σαν αίου δήποτε.

Λ. Λοιπόν είς τήν έρώτησίνσου αποκρίνομαι δι’ άλ
λης έρωτήαεως. Πώς επερασες συ τήν ζωήν σου ;

Ά. Ώς ήρως. Τήν Φήμην έρώτησε, καί αύτή θε 
λει σέ είπει. Μεταξύ τών ανδρείων υπήρξα δ άνδρειό- 
τατος· μεταξύ τών κυριάρχων, ό εύγενέστατος· μετα
ξύ τών οορυκτητόρων^ ό κραταιότατος,

Λ. Μήπως δέν διαλαλεΐ καί τάς ίδικάς μου ανδρα
γαθίας ή Φήμη ·; Υπήρξε ποτέ τολμηρότεροςό πλαρ- 
χηγός άνδρειοτέρας συμμορίας ; Υπήρξε ποτέ; — άλ 
λά δέν καταδέχομαι νά καυχηθώ. Σύ αύτός γνωρίζεις 
οτι ευκόλως δέν καθυπετάχθην.

Ά. Μ’ ολα ταΰτα, τί είσαι παρά ληστής,—χαμερ- 
πής, άτιμος ληστής;

Λ. Άλλ’ 0 δορυκτήτωρ τί τάχα εΐναι; Και σύ δέν 
περιήλθες τήν γην ώς κακόν τι δαιμόνιου, μαραίνων 
τούς ώραίους καρπούς τής ειρήνης »αΐ τής βιομηχα 
νιας- άρπάζων, λεηλατών, φονευων, άνόμως, άδίκως, 
μόνον πρός εύχαρίστησιν τής άπληστου φιλαρχίας σου» 
Παν ο,τι έγώ έπραξα είς έν χωρίον μ’ ύπατόν Οπαδούς, 
σύ έκαμες είς ολόκληρα έθνη μ’ Εκατοντάδας χιλιά

δων. "Αν έγώ άπεγύμνωσα §ν άτομο ν, σύ κατηφάνι 
ο&ς βασιλείς κάί ήγεμόνα;. "Αν έγώ έκάυσα θλιγας 
κώμας, σύ χατηρή'μωσές τάς πλέον εύδαίμονας βασι 
λείας καί πόλεις τοΰ κόσμόυ. Εις τί λοιπόν ή διαφο
ρά, εκτός δτι σύ, βασ:λεύς γεννηθείς, ήξίώθής νά γεί· 
νη; Ανώτερος ληστής έμοΰ τοΰ ιδιώτου’;

Ά. Άλλ’ 2ν ήρπασα ώς βασιλεύς, έδωκα κάί ώς 
βασιλεύς. "Αν κατέστρεψα Κράτη, έθεμελίωσα μεγαλεί 
ιερά. Περιέθαλψα τάς τέχνας, το έμπορων καί τήν ©ι. 
λο σοφίαν.

Δ. Κάί έγώ άλυπήτώς έδιδον είς τούς πτωχούς‘δ,τι 
ίλάμβανον παρά τών πλουσίων. Συνέσιησά τάξιν καί 
πειθαρχίαν μεταξύ τών άγριωτάτων, καί πάντοτε ύ 
πήρξα ό προστάτης τών καταδυναστευομένων. Τωόν 
τι περί τής φιλοσοφίας, τήν όποιαν άνέφερες, δέν γνω 
ρίζω τίποτε· άλλά πιστεύω δτι οΰδ’ είς έμέ ούδ1 είς 
σέ είναι δυνατόν ν’ άποζημιώσωμεν τόν κόσμον 0t’ ό
σα κακά τόν έπροξενήσαμεν,

Ά. Άρκεΐ. Άφαιρέσατ'ε τάς άλΰσεις τοϋ, καί κα- 
/.ώς αύτδν περιποιηθήτε. Τόσον λοιπόν όμοιάζομεν 
άλλήλόις ! Ό ’Αλέξανδρος ληστής! θά τό σκεφθώ.

ΤΟ ΥΔΩΡ.

Τό ΰδωρ είναι ή μεγίστη έν τη φύσει μηχανική δύ 
ναμις. Εΐναι ό μεγας έξομαλυντής· κινεί όρη καί πλη
ροί κοιλάδας. Άπ ακτές οί βράχοι ήμών, οί άμμόλιθοι, 
οί σχιστόλιθοι, καί οί τιτανόλιθοι έσχηματίσθησαν διά 
τής ενεργεί ας τοΰ δδατος. Είς τήν διαλοτικήν δύναμιν 
τού υδατος καί είς τήν χημικήν τοο ένέργειαν δφεί- 
λομεν τά χρήσιμα ημών δρυκτά, τά δρυχεΐα τοΰ σι 
δήρου, χαλκοΰ, ζίγκου, χρυσού, άργΰρου καί αδτών 
άκόμη τών γαιανθράκων, Είς τάς φοσικάς τοΰ υδατος 
ιδιότητας — εις τάς πρός τήν θερμότητα σχέσεις τοο 
—δφείλομεν άπαντα τά φαινόμενα τών νεφών, τής δρό · 
σου, τής βροχής, τής ομίχλης, τής χιόνος, τής πάχνης 
και τοΰ πάγου. Γό ΰδωρ διατηρεί τά φυτά, φέρει είς 
αυτά έκ τής γης τήν ές δροκτών τροφήν των, καί τά 
προφυλάττει άπό τής ύπερβολικής θερμότητος. Καί τά 
ζώα έπίσης έχουν μεγάλην άνάγκην του υδατος. Καί 

όμως, δέν εΐναι έίμή άπλόΰς οικονόμοι του ήλίβ· ή 
τοΰ ήλίου δύναμις εΐναι ή κάμνυσα τά φυτά ν’αύξάνω- 
σιν· ή ,τοΰ ήλίου δύναμις εΐναι ή κινούσα πάντα τά έν 
τφ κοσμώ, τό δέ ύδωρ εΐναι άπλώς δ τοΰ ήλιου έπί- 
τροπος. Ή έλλειψις ή ή απώλεια τοΰ δοατος θά I- 
προξενει έν τη γη τήν αύτήν κατάστασιν πραγμάτων, 
τήν οποίαν παρατηροΰμεν έν τη Σελήνη καί πέρι τής 
όποιας θά ειπωμεν πολλά δταν δμιλήσωμεν περί τής 
Σελήνης. Αν καί έχω μέν τοσαύτην άπειρον ποσότη
τα υδατος, μολοντούτο αΰτη εΐναι μόνον τό 1; 240, 
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002ον μέρος τής γής ή 0,0042 τοΐί έχατόν. Οί τώρα 
έπΐ τής έπιφανείας .τήί γής υπάρχοντες κρυσταλλώδεις 
βράχοι έμπεριέχοον μεγάλην ποσότητα ύδατο;· άλλά 
χαδ* ήν ςιγμήν ή ήμετέρα σφαίρα ήθελε ψυχρανθή τό· 
αον ώστε ν’ απορρόφηση τέσσαρα χιλιοστά τοΰ ένδς ί- 

χατοστοΰ τής δγρασιας τούτης, οί ωκεανοί άμέσως θέ
λουν ϊίαφανισθή. θέλομεν έπίσης άπολέσειχα! τήν άτ- 
μοσφαϊραν ημών, διότι αί δν τοΐς βράχοις δπαί ή πό
ροι θέλουν έμπεριλάδει αύτήν διά τής έλίεως τήί βα
ρύτητας.

<ΧΕ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ME ΑΓΑΠΑι. (ΐ, 5.)

ί if
Ό Χρι στδί μέ

V "--1 ’-----

d -fx πφ· 05 τα» λέ γετ ή Γρα φή*

*^=5

Τά παι δί α τά μι χρά Πώς πρός έ αυ τδν κα λεϊ. 

—Ρ—f—f. - ...,. r——r—? ?- Γ f -γ—f f·

-&■ γΣΞΣ^ Γ X 1/
Χο ρ ό ς.

Ναι· ά γα θει Ναί· ά γα

Ξϊ£ —« f.
μ?,

L------ &----

Ναί· ά γα πφ με, Τδ λέ γει ή Γρα φή.

Α

ΙχΣίρΕ

ΑΑ·.
g-y·

JS-Λ.
®—

2. Ό Χριστός μέ άγαπφ, 
Καί ώς άγαΰό; ποιμήν, 
Δι’ ήμας τά πρόδατα 
Θυσιάζει τήν ζωήν.

Ναί· αγαπά" με, κ. τ, λ.

3. *0 Χριστός μέ άγαπφ, 
Όσον εΐμαι άσθενής,

Και χαρίζει άγαθά 
Σώματός τε χαί ψυχής.

Ναι”· αγαπά με, χ. τ. λ.

4. Μ’ αγαπά και μ’ οδηγεί 
Κατά ταύτην τήν οδόν 
Κ’ έπΐ τέλους θά δεχθή 
Μέ χαράν *ς τδν ούρανόν.

Ναι· αγαπά με, χ. τ. λ.

&
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Ζωδία^ν φως.

Άπδ τοΰ 1707, δτε κατά πρώτον τδ φώς τοΰτο 
ήρχισε νά έξετάζηται μετ’ επιστασίας τδ ζήτημα 
ήγέρΟη φυσικά, τι εΐναι τδ περίεργον τούτο φαινόμε
νων, και ποια ή φυσις τοΰ φωτεινοί τοΰτου κώνοι».

Έκ τών γενομένων παρατηρήσεων εδρέθη, δτι τδ 
Ζωδιακόν τούτο φώς εΐναι εΐδός τι νεφελοειδούς δα
κτυλίου, οστις κεΐτκι πέριξ του 'Ηλιου, εΐς ικανήν δ
μως άπόσιασιν καΐ δτι ό δακτύλιος ουτος δεν εΐναι 
άκριβώς στρογγυλοί, άλλ’έλλειψοειδής· 66εν μέρη μέν 
τινα αύτοΰ κεινται έκτος τής τροχιάς τήί Γής, άλλα δέ 
έντόί.

Ώς πρδς τήν φυσιν τοΰ φωδς τοΰτου υπάρχουσ 
πολλαΐ γνώμαι, ή έπικρατεστέρα τών οποίων μεταξύ 
τών ’Αστρονόμων εΐναι δτι ό δακτύλιος ουτος συνί- 
σταται άπδ μυριάδας μικρότατων στερεών μορίων, 
δμοίων μέ τά μόρια τά άποτελουντα τους άεροΑίθους 
καί οτι τά μικρότατα ταΰτα μόρια εχουσι κινησιν ι
δίαν, άλλ’ άντΐ νά ένωθώσι καί σχηματίσωσιν Sv σώ
μα, περιστρέφονται περί τδν*Ήλιον έκαστον χαηοι- 
στά· τδ φώς, έπομένως του δακτυλίου τούτου δεν εί
ναι άλλο τι είμή άντανάκλασις τοΰ ηλιακού φωτδί ύπδ 
τών μικρότατων τούτων άτόμων τής ύλης, τά όποια 
τδν σχηματίζουσι.

Ο κώνος ουτος διά τοΰ τηλεσκοπίου έξεταζόμενος 
παρουσιάζει τδ αύτδ φαινόμενον τδ όποιον παρουσι
άζει άκτΐς ήλίου εισερχόμενη διά τίνος τρύπας εί; 
σκοτεινόν μεροί, δταν είς τδ μέρος έκεΐνο τύχη νά ήναι 
κονιορτδς, οπότε τά μόρια τοΰ κονιορτοΰ λαμπυρίζουν 
εΐς τό έντός του σκοτεινού μέρους εισερχόμενου "ηλι
ακόν φώς, τοΰτο 3* έπιβεβαιοι τήν γνώμην τών αστρο
νόμων περί τής ύπάρξεως τών τοιούτων μορίων τής

Λ.ΧΤΙ*Ι*ΟΛΪΟΜΙΙ£Λ

ΖΩΔΙΑΚΟΝ ΦΩΣ,

Κατά τάς εσπέρα; του Μαρτίου καί ’Απριλίου, δ - 
πότε είς τά βόρεια κλίματα τδ λυκόφως ίιαρκεΐ δλί
γον, παρουσιάζεται είς τδν δρίζοντα πρδί Δυσμά;, ό- 
λίγον μετά τήν δΰσιν τοΰ Ήλίου, άμυδρόν τι φώς έν 
εΐδει κώνου μεταξύ τών άστερισμών τοΰ μέρυς έχει- 
νου του οδρανοΰ.

Τό φώί τοΰτο οί ’Αστρονόμοι καλουσι Ζωοιιχον 
<ρα>μ καΐ τοΰτο παριστφ ή προκειμένη εικονογραφία. 
Είς τά μεσημβρινά κλίματα τό ζωδιακόν τοΰτο φώς 
οΰχΐ σπανίως συγχέεται μετά τοΰ Γαλαξίου, είτε τοΰ 
λευκοΰ έκείνυ τόξου, δπερ φαίνεται είς τδ στερέωμα, 
και Ονομάζεται άπδ τδν κοινόν λαόν μας, ’Ιορδάνης 
ποταμός-άλλ’ 6 μέν Γαλαξίας, όπως θά ίδωμεν, δταν 
θά όμιλήσωμεν περί αύτοΰ, εΐναι άθροισμα άστέρων 
πολυπληθών, τών όποιων τδ φώς ένεκα τής μεγίστης 
των άποστάσεως συγχέεται καΐ οΰτω παρουσιάζει εί; 
ήμάς τδ θέαμα έκείνο, ένφ τδ ζωδιακόν φώς είναι 
χρώματος έρυ9ροϋποκίτρινου και φαίνεται ώς κώνος 
δπεράνω τοΰ όρίζοντος.

Ίο ζωδιακόν φώς είς τά κλίματα ταΰτα χάνεται 
μετά τδν Απρίλιον καΐ αναφαίνεται έκ νέου, άλλ’ ού· 
χΐ την έσπεραν, άλλά τήν πρωίαν κατά τδν Σεπτέμ
βριον καΐ ’Οκτώβριον.

Χρησιμεύει οε προς φωτισμόν τών μερών έ-κεινων, 
οπού 'αί νύκτες εΐναι μακραί. "Οδεν οσον βορειότερον 
προς τους πολους προχωρεί τις, τοσοΰτον καΐ τδ φώς-W χ Γ ( ·· . J. - | . - .... J , „ ------- ----- r- , Γ , , ’ ’J ’
τούτο φαίνεται κατα τας προμνημονευβείσας έποχάς δλης τών άποτελοόντων τδν περί ού 6 λόγος δακτύλιον.
ίσχυροτερον καί λαμπρότερον.
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ΑΓΑΠΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΓ.

Φίλον έβλεπα μ.ιχρ?>ν 
Νά θρηνή τον άδιλφΰν, 
”0x1 θάνατος· σκληρός 
Too; έχώρισε πιχρώς.

Διατί; τότε έγώ 
Συμπαθώ; τον έρωτώ, 
Κλαίεις τόσον χαΐ θρηνείς { 
βΕΐχα, είπε, παρευθυς

«Ένα μόνον άοελφόν, 
Δέν ήγάπων πλήν αύτδν 
’Οσον έπρεπε θερμώς, 
Καί ώς δέον προφιλώς.

αΚαί πολλάκις μέν κακώς 
Τφ έφέρθην καί μωρώς, 
Άλλοτε δε προπετώς
Τόν έλύπησα πικρώς.»

Καϊ τό πρόσωπον στραφείς 
Μετά ά'κρα; συντριβής 
Έκλαιε τόν άδελφόν 
Μετά στεναγμών πολλών.

Too θεοΰ οί αδελφοί, 
Πεισθητε φίλοι καλοί, 
Εΐναι δώρον εύμενές 
Καί τοΐς πάσι προσφιλές, 

Άμοιβαίως δέ αύτόί 
*Οσύν εΐν’ έν τή ζωή, 
"Αί φιλώνται τροφερώς, 
Πριν έπέλθη χωρισμός.

Τότε δέ πόσον φριχτός 
Είναι καί δδυνηρός 
‘Ο χαμοί τοΰ άδελφοΰ 
Φίλου μας τόσον πιστού,·

ΑΙΝΙΓΜΑ*
Τό »ν τρίτον τ* άλφαβήτου ακριβώς μ* άποτελίΐ, 
Κι' δ Γεννάδιος σοϊ λέγει πώς αύτός μ’ άποκαλεΰ 
Διαχόσια είκοσι καί δοό μετρούν τά τέσσαρά μου, 
Διακόσια δέ καΐ είκοσι τά άλλα γράμματά μοο. 
Τετρασύλλαβόν τι είμαι λίαν έπιθυμητύν, 
Καί τοΐί πασι καί ταΐς πάσαις είμ’έςίσου προσιτόν. 
ΙΙάςτις δόναται νά γείνη δ,τι είμαι καί έγώ, 
I ήν αλήθειαν οέ ταύτην έπιβήμως 0ΐβαιώ. 

Εξαιρέσεις τοΰ κανόνος δέν ύπάρχοον παντελώς, 
Κύριοι έοώ, ή δοΰλοι είναι ίσοι εντελώς.
Ώς ό πλούσιος κι’ ο πένης παρομοίως ήμπορεΐ 
Τήν αύτήν ευδαιμονίαν κ' εΰτυχίαν νά χαρή· 
’Αρκεί μόνον νά γνωρίίη τήν αλάνθαστου όδόν 
Καί πιστώς ν’ άχαλουθήση τόν είς ταύτην δδηγόν. 
Άλλ’οί κλειστοί δέν μ’εόρισκουν, 3ν καί λίαν μέποθϋν, 
"Αν κ’ έλπίζωσι νά γείνουν ώς έγώ καί εύφρανθουν· 
’Επειδή αί λανθασμένα! γνώμαί των τούς όδηγοΰν 
Καί, άντι έμέ νά εδ.ουν, τόν αέρα κυνηγούν· 
Ουτω 3έ άποτυγχάνουν οί ταλαίπωροι οίκτρώς, 
Κ’ είς τόν άπαντα αιώνα κλαίουν και θρηνούν πικρώς. 
Μόνοι δέ οί πεκοιθότες είς τούς λόγους τής Γραφής, 
Καΐ τοΰ Ισραήλ δ φύλαξ εΐν’ θεός των και ελπίς, 
Ουτοι μόνοι θέλουν λάβει τ’ όνομά μου τό σεπτόν, 
Έπειδή άκολουθοΰσι τόν Σωτήρά των Χριστόν, 
Μέ τήν πρώτην συλλαβήν μου ώμνυον οί ’Εθνικοί' 
Τό αύτδ καί τώρα πράττουν οί αγροίκοι και κακοί. 
Άν τήν δευτέραν συλλαβήν μόνον μοί άφαιρέσης, 
Καί στήν προπαραλήγουσαν τόν τόνον πάλιν θέσης, 
’Ενώπιον σου στρατηγόν θέλεις ίδεΐάρχαΐον, 
Σκληρόν, θηριωδέστατον, αίμόχαρή 'Ρωμαΐον. 
Άφαιρεσον άπό αύτόν τό τρίτον του τό γράμμα 
Καί τών μηνών τόν κάλλιστον θά ίδής έν τφ* άμα. 
Τά πέντε τελευταία μου ξεχωριστά άν λάβης, 
Προ δέ τοΰ τρίτου γράμματος έν έψιλον άν βάλης, 
‘Ο δε τόνος είς τήν θέσιν τήν αύτήν έάν σταθή 
Ιΐείσμωϊ τις αίρεσιάρχης θέλει παρουσιασθή.
Ή πρώτη μέ τήν τρίτην μου άν ένωθοΰν αυνάμά, 
Είς δέ τό τέλος προ στ εδη τό τέταρτόν μ« γράμμα,
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Κ’ είς τήν παραλήγουσάν της άν ή λέξις τονισθή, 
"Εν άνομα πασίγνωστο» αίφνης θά έμφανισθή· 
"Εν ονομα περίφημου οδ μόνον βασιλίδων. 
Kt άλλων κακών τε κάγαθών- πολλών ηγεμονίδων·1 
Άλλ’ ονομα πανσέβαστον μητρό; ήγιασμένης, 
Καΐ παρά πάσι τοΰ πιο tok λίαν πεφιλημένηί,. 

°Ην έκραζε περιπαθώς, χΤ ωνόμαζε μητέρα 
Τό. στόμα τ’ άγιώτατον έν- ταότη μας τή, σφαίρα,

Κ,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ.

ΓΡΑΦΩΝ

Ότι· ή μελέτη, τών ιερών Γραφών εΐναι τόσον άνα 
γκαία είς. τόν Χριστιανόν, οσον αυτή: ή υλική, τροφή 
είς τόν άνθρωπον έν γένει. δέν ύπάρχει, νομιζομεν, 
Χριστιανοί, οσπί αμφιβάλλει περί τούτου. Καΐ τί λέ· 
γομεν, ά V α.γ λ α ί α φ εΐναι τόσον άναγχαιοτέρα έκεί 
νης, δσιρ τιμιωτέρα τομ σώματος εΐναι ή ψυχή, εί; 
σωτηρίαν τής όποιας αποβλέπει αΰτη. Οί θειοι ιή- 
έκκλησίας πατέρες τόσον άκριβώς έγνώρισαν την ανσ 
γκην τή; αδιάλειπτου άναγνώσεως καί μελέτης τών 
ιερών Γραφών, ώστε δέν έπαυαν ζώντεςάπό τοο νά 
συνιστώσι ταύτην εί; τους συγχρόνους των Χριστια 
νους, χαΐ δεν παύουσιν εως σήμερον άπό τοΰ νά προ· 
τρέ.πωσιν ημάς τοΰ; νδν ζώντας: είς αυτήν διά τών 
συγγραμμάτων αότών. Άπειρον έθεώρουν οί θειοι πα· 
τέρες τόν καρπόν τή; άναγνώσεως καΐ μελέτη; τών 'Ιε 
ρών Γραφών, χαΐ άπειρος, εΐναι τφοντι. Μεγίστην ε. 
θεωρούν βλάβην τήν έλλειψιν ταύτης, και μεγίστη εί
ναι τφόντι. «Μεγάλη,» λέγει ό θειος Χρυσόστομο; 
(Όμ. Γ. είί τόν Λάζαρον), «μεγάλη ασφάλεια είί τί> 
νά μή άμαρτάνη τις τών Γραφών ή άνάγνωσις· μέγας 
κρημνός χαΐ βάραθρον βαθύ τών Γραφών ή άγνοια· 
μεγάλη προδοσία σωτηρίας, τό νά μή γνωρίζη τι; 
τίποτε άπό τών θείων νόμων. Τούτο χαΐ αίρέσει; 
έγέννησε* τοΰτο καΐ βίον διεφθαρμένον είσήγαγε· τοΰ 
το τά άνω κάτω έφερεν. Διότι εΐναι άμήχανον ακα
τανόητο ν ν’ αναχώρηση τις άκαρπο;, δστις συνεχώς 
καί μετ’ έπιστασιας καταγίνεται είς τήν άνάγνωσιναύ- 
τών.» Καΐ δέν είναι ίιπερβολή δ,τι λέγει α&τόθι ■ δ αυ
τός θείος πατήρ περί τής άναγνώσεως.. καί μελέτης 
τών Τερών Γραφών. Διότι άδυνατον- εΐναι νά σωθή 
τις άν μή συνεχούς άναγνώσεως άπολαύη πνεύμα· 
τικής. » Καΐ δμως κάνέν άλλο σύγγραμμα οέν ά- 
ναγινώσκεται παρά τών τέκνων τής δρθοδόίου ήμών 
άνατολικης εκκλησίας τοσον σπανιώτερον, δσον τά 
βιβλία ,έχεινα , τά όποια έπρεπε νά ήναι καθ’ έκά- 
στην είς τας χεΐρας αότών. Καί άν έπ’ εκκλησία; 

δέν άνεγινώσκοντο περικοπαΐ τών ιερών Γραφών, ή- 
θέλομεν άγνοεΐ βλως, 3ν υπάρχω σι τοιαΰτα βιβλία- 
ένιρ έν αύτοΐς ύπάρ/ει ή αιώνιο; ζωή. Άλλά 
μόνον δ λαϊκός άνθρωπος δεικνύει τοιαυτή.ν χαΐ το- 
σαυτην αμέλειαν χαΐ αδιαφορίαν πρής τήν ψυχοσω
τήριον τών ίερών Γραφών μελέτην; δέν δεικνύει τοι- 

] αότην καί αδτός έκεΐνος, δστις καί έ£ οι> φέρει ίε· 
; ροΰ χαρακτήρος έργον κύριον ώφειλε νά έχη τήν 
άνάγνωσιν καΐ μελέτην ταύτην ; καί αδτόί έκεΐνος,είς 
τόν όποΐον-καΐ αδτο! οί' ίεροΐ κανόνες έπιβάλλουσιν

■ ως ιερόν καθήκον τήν άδιάλειπτον τών· ίερών Γρα- 
φών άνάγνωσιν καΐ μελέτην,, διότι-όφείλει u έν πάση

.μέν ήμέρφ, έξαιρέτώς δε. έν-ταϊ; Κυρίαχαΐ;, πάντα
■ τόν κλήρον και τόν λαόν έχδιδάακειν τους τή; εδσε-
βε ία ς λό γ ο ο ς, έ κ τ ής θ ε ία ς Γρ α φής- άν αλεγ ό μ εν ο ν τ ά 
τής αλήθειας νοήματα τε καΐ κρίματα,· (Κανών 1θ·'. 

:τής τ' οίκου ι. Συνόδου.) Καί τί; άράγε ό·λόγος τής 
Ασυγχώρητου ταότης άμελείαί καΐ αδιαφορίας μή έλ· 
λειψιί τών αντιτύπων τών ιερών Γραφών: άλλ’ άπ’ 

. αότών γέμει άπό τίνος χρόνου δ κόσμος ολος. ‘Η βα- 
, ρεία τιμή τής τιμής ; άλλ’ αυτή τήν σήμερον εΐναι έ- 
λαφροτάτη. Η δοσκαταληψια τών άναγινωσκομένων ;

'■ άλλά δέν εΐναι τόσον δύσκολο; ή κατάληψις τών ιε
ρών Γραφών, καΐ μάλιστα ή τής Καινής-Διαθήκης, 

■είς τόν συνεχώς και εόλαβώς αότάς άναγινώσκοντα καΐ 
' μελετώντα. «Διά τούτο ν λέγει ό θείος Χρυσόστομος, 
(Όμ. Γ είς τόν Λάζαρον,) «διά τοΰτο ήτου Πνεύ
ματος ιρκονόμησε χάρις τελώναι καΐ άλιεις, καί σκη·. 
νοποιοί, καΐ ποιμένες καϊ αιγοβοσκοί καί ίδιώται, καΐ 

■άγραμματοι νά συνθέσωσι τά βιβλία ταΰτα, ινα μηδείς 
τών ιδιωτών είς ταύτην εχη,νά καταφευγη τήν προ- 
φασιν, διά νά ήναι είί βλους τά- λεγόμενα εδληπτα’ 
ώστε, καί ό χειροτέχνης, καί ό οίκέτης, καΐ: ή χήρα 
γυνή, καί ό πάντων ανθρώπων αμαθέστατο;, νά κερ
ά αίνη τι καΐ ώφελήται παρά τής άναγνώσεως. Διότι 
σαφή καί .φανερά τά παρ’αύτών κατέστησαν είς ολβς, 
έπειδή. κοινοί εΐναι τής οικουμένης διδάσκαλοι, ΐνα 
έκαστος καί δι’έαυτοΰ- δόνηιαι νά μανθάνη έκτης- 
άναγνώσεως μόνης τών λεγομένων. Διότι είς ποιον 
δέν είναι φανερά τά τών Ευαγγελίων άπαντα ; Τίς 
δε άκουων, οτι μακάριοι οί πρφεΐς, μακάριοι οί έ- 
λεήμονες, μακάριοι οί καθαροί τή καρδιφ, καί δσα 
τ ιαΰτα, θέλει χρειαοθή διδάσκαλον διά νά τόν διδά- 
ίη τά λεγάμενα;» Καί ο,τι λέγει ό Χρυσόστομος, 
τοΰτ’αύτό λέγει καί δλο; τών ■ άγίων Πατέρων ό χο· 
ρός. Άν λοιπόν ούτος εΐναι 6 λόγο; τής άμελείας 
καϊ άδια ίορ α; ταύιης, δ λόγος αΰτό; είναι τφόντε 
άλογοί.-

θ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ.
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Όστις δέν φυλάττει 

τήν υπόσχεσίν του βλά

πτε t πρδ παντού άλλου 

τδν εαυτόν'του.

*Ανήρ γάρ άνδρα καί 

πόλις σώζει πόλιν. Χειρ 

χεΐρα νύπτει, δάκτυλός 

τδ δάκτυλον.

—Τά χρήματα εΐναι ώς ή κόπρος, πάντγ; άχρηστα, 
έκτος όπόταν έξαπλόνωνται. Οί πονηροί συσσωρευουσι 
πολλάκις χρυσδν ώς χώματα δι* άδικων, σκληρών, καί 
απατηλών μέσων· άλλά δέν ώφελουσιν αΰτους έπΐ τέ
λους. ’Εξ έναντίας, θέλουν δΐσθαι ταχβΐς μάρτυρες έ
ναν τίον του Ιδιοκτήτου.

Ή Άγνοια τής παιδικής ήλικίας έμπορει ευκόλως 
νά προτείνη έρωτήσεις, είς τάς δποίας ή σοφία τοΰ 
φιλοσόφου δέν δύναται ν’ άποκριθή· καΐ εις αμαρτω
λός δύναται πλειότερον άγαθδν νά καταστρέψη διά μιας 
παρ’ δσον χιλιάδες έναρέτων έμποροΰν νά έκτελέσωσιν 
εις ολόκληρον αιώνα.

’Ισχυρότατα εΐναι τά δεσμά, δσα μας προσκολλώσιν 
είς τόν οίκον τής γεννήσεώς μας, ύπδ τής Πρόνοιας 
έμπεφυτευμένα ώςή πηγή πολλών αρετών. Ταΰτα μό
λις δόναντα ν’ άπαριθμηθώσι· διότι παν δ,τι βλέπομεν 
καί παν δ,τι άκούομεν είς τδν πατριρον οΐκον, έχει γλυ
κύ τι θέλγητρον.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποΐαι γυναίκες φημίζονται είς τήν Γραφήν διά τήν ώ- 
ραιότητά των ;

2) Ποιος διά τήν σοφίαν του ;
8) Ποιος διά τήν άγάπην του;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Παρακαλοΰνται οί μέν συνδρομή ταί τών ’Αθηνών 

καΐ Πειραιώς νά ειδοποιούν έντδς τής πρώτης έβδο- 
μάδος έκαστου μηνός τδν έπι τούτφ ώρισμένον όπάλ- 
ληλον, ευρισκόμενον καθ’ έκάστην είς τδ κατάστημα 
τών Άγιων Γραφών, κατά τήν όδδν'Ερμοΰ, απέναντι 
τοΰ χρυσοχοείου του κ. Στεφάνου. Οί δ’ έν ταΐς έ
παρχίαις έντδς τοΰ μηνός διά τών ταχυδρομικών έπι- 
στατών, οί όποιοι εΐναι διατεταγμένοι νά διαβιβάζω- 
σιτά τοιαΰτα παράπονα υ.νει> πληρωμηί 3ιά τής Γε
νικής Διευθύνσεως τών Ταχυδρομείων είς τήν Διεύθ. 
τής Έφ, τών Παίδων όσάκι; δέν έλαβον τδ φύλλον 
των· άλλως δέν θά λαμβάνωνται όπ’ όψιν τά παρά
πονά των.

Οί συνδρομηταΐ Αθηνών καί Πειραιώς πρέπει νά 
λαμβάνωσιν έντυπον άπόδειξιν ύπογεγραμμένην παρά 
τοΰ Συντάκτου, δταν πληρώνωσι τήν συνδρομήν των.

Σώματα παρελθόντων έτών άπδ μέν τής ένάρ- 
ξεως τήςΕφημερίδας (1868) μέχρι τοΰ 1874 πώ
λο ΰνται άντΐ λεπτ. 80 διά τούς έν Έλλάδι καί 1,50 
διά τούς έν' Τοορκίφ, τών ταχυδρομικών τελών συμ
περιλαμβανομένων· τό δέ του παρελθόντος έτους 1874 
άντί 1,20 διά τους έν Έλλάδι καί 2,00 διά τούς έν 
Τουρκίφ.

Ημερολόγιο» Έ<ρ, Παίδων.

Τδ πρωτοφανές είς τήν 'Ελλάδα ήμερολόγιον τοΰ- 
το πωλείται είς τδ Κατάστημα τών Αγιων Γραφών 
διά 5 λεπτά. Στέλλεται δέ καί είς τάςέπαρχίας μέ τήν 
αύτήν τιμήν.

Είς τούς έν ταΐς Έπαρχίαις συναδέλφους, οΐτινες 
ήθελον άναγγέλλει τήν ’Εφημερίδα τών Παίδων άπαξ 
του μηνός, αΰτη θά στέλλεται δωρεάν.

— Ή Έφημερΐς τών Παίδων, ήτις έχει μεγάλην 
μεταξύ τών έλληνικών έφημερίδων κυκλοφορίαν, θά 
άναγγέλλη τήν έκδοσιν τοιοότων συγγραμμάτων, ά- 
τινα συμφωνοΰσι πρδς τδ πνεΰμα αύτής, καΐ τών ό
ποιων οί σοντάκται ήθελον στείλει είς τήν Διεύθον- 
σίν της έν άντίτοπον.

—"Ας μή χάνον τά λεπτά των οί γράφοντες νά τοΐς 
σίαλή ή Έφ. τών Παίδων, διότι δέν θά σταλη ^είς 
ουδένα 5ν μή προπληρώση τήν συνδρομήν του.;

— Οί μεταβάλοντες διαμονήν ή κατοικίαν χρεω- 
στοΰσι νά είδοπόιώσι περί τούτου τήν Διεύθονοιν, άλ
λως δέν δικαιούνται νά ζητώσι παρ’ αδτής φύλλα.

— Είς πάντα δστις ήθελε κάμει πλέον τών 5 συν
δρομητών καί άποστείλει τάς συνδρομές είς τήν Διεύ- 
δυνσιν, θά έκπίπτωνται είκοσιπέντε τοις έκασδν, καΐ 
προσέτι πληρώνωνται τά ταχυδρομικά τής άλληλο- 
γραφίας.

Διεύθυνσις ’Αστέρος’Ανατολής καί’Εφ. ΙΊαίδων έν όδφ Έρμου απέναντι του χρυσοχοείου τοΰ κ. Στεφάνου.


