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ΗΜΟΪ

ΧδΑΉΙΙΛ

Εϊς τό παρελθόν 
φόλλον της Έφ. τών 
Παίδων εΐπόμεν, δτι 
ή Σελήνη στρέφεται 
καϊ περί τήν Γήν. 
Έάν δέ ή Γη έμε* 
νεν άκίνητος ή περί 
αύτήν τροχιά τήΐ ' .//ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
Σελήνης θά έσχη- X*» 
μάτιζεν ώοειδή τινα j 
ή έλλειψίειδη κύ
κλον άλλ’έπειδή, ώΐ 
γνωρίζομεν, ή Γή 
κινείται περί τόν Ή
λιον άέίρουσα μαζό 
της καϊ τήν Σελή
νην, είς δέ τδ ταξέι- 
διόν τηί τοΰτο ή Σε
λήνη διατηρεί τήν 
σχετικήν της άπό- 
στασιν άπό τής Γήί, 

- ΐ. Τροχιά τής Σελήνης περΐ τήν Γην είς Εν Ετος.
2. Τροχιά τής Γής περί τδνΉλων,

ίπεται φοβικά, δτι ή τροχιά της δέν είναι απλώς έλ- 
λειψοειδής, άλλά σχηματίζει σειράν καμπύλων, ή 
κάλλιον εϊπβΐν, έπιτροχοειδών καμπύλων γραμμών, 
τών όποιων τδ μέν κοίλο ν μέρος εΐναι έστραμμένον 
πάντοτε πρδς τδν "Ήλιον, ’ τδ δέ κυρτόν πρδς τήν Γήν, 
κόπτει 3ε τήν τροχιάν της Γης 3ίς χαθ' Ιχαστον σε· 

ίηνιωών μήνα, 8· 
πως φαίνεται έκ τής 
προκειμένης εικονο
γραφίας.

Εΐπομεν προσέτι, 
δτι ή Σελήνη στρέ
φεται περί τδν ά· 
6<ι>νά της άπαξ του 
έτους ήμών , και 
τοΰτο κάμνει τάς 
ήμέρας καϊ τάς νύ
κτας μήνας μα- 
κράς έκάβτην. "Έκα
στον λοιπδν %μισϋ 
μέρος τής Σελήνης 
είρίσκεται δια&οχι- 
κώς έπϊ ολοκλή
ρους μήνας είς πυ
κνόν σκότος, καϊ έπϊ 
άλλους U είς άέναον 
φώς!
Ή κατάςασις αδτη 

πρέπει νά ήναι τρο
μερά είς τους άαΐοίκυς της, δν δπα'ρχουν τοιοΰτοι iuiu 
"Εξ μήνες έντελοΰς σκότους καϊ ές άδιακόπου φωτός 
πρέπει νά ήναι άνυπΰφορον ! "Η έςα'μηνο: αδτη ήμέρα 
καϊ νοΕ έχει καϊ άλλο φοβερόν αποτέλεσμα,δτι τδ μέρος 
έκεΐνο τής Σελήνης, τδ δπσΐδν έχει ήμέραν, ύποφέρει 
ΐρομερά δνεκα τής δπερβολίχής καΐ άδιακόπκ θερμότη-
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τοί τών ήλιακών ακτινών, ένφ τδ άλλο μέρος, τδ ό
ποιον εόρίσκεται είς σκότος, πάσχει άπδ τρομερόν, 
ψύχος. ~ , .

ΤΗτο άρά γε έξ άρχής τής δημιουργίας τήπΣελήνης 
ή κατάστασις αΰτη; δόναται νά έρωτήση τίς*^' εγεινε 
μετά ταΰτα ■ καί ποια ή αίτια;

Οί αστρονόμοι, οί δποΐοι 3ιά τών παρατηρήσεων και 
τών έρευνών των εδρον πολλά μέχρι τοΰδε άγνωστα 
είς ήμάς, μάς λέγουν, δτι ή κατάστασις αυτή δέν ήΐο 
τοιαΰτη έξ άρχής καί δτι αίτια τούτου είναι’ ή Γή μας. 
ήτις §ιά τής έλκτικης τής δυνάμεως μικρόν #ατά μι
κρόν ήναγίασε τήν δυστυχή δορυφόρον της νά στρέ- 
φηται άργότερα περί τδν αξονά της, έως οί έπΐ τέλους 
κατόρθωσε νά τήν κάμη νά στρέφηται άπαξ μόνον 

.τοΰ γήινου έτους περί αυτόν* διά τής έξαναγκάσεως 
δέ ταυτης συμβαίνει ώστε τδ αύτδ μέρος τής Σελή
νης νά ήναι ΐστραμμένον πάντοτε πρδς τήν Γήν. Ό· 
θεν ήμεΐς δέν βλέπομεν είμή αύτδ καί μόνον πάντοτε.

'Αλλά καί ή Σελήνη δέν ίσυγχώρησε τήν Γήν διά 
τδ κακόν τοΰτο, τδ όποιον τής έπροξένησε· καί αυτή 
3ιάτής ελκτικής της δυνάμεως αγωνίζεται νά άνταπο- 
οώση είς τδν προστάτην της, τήν Γήν, τά αυτά— Καί 
μολονότι έργάζεται τοΰτο βραδέως καί αργά πολύ,Υπο
λογίζεται δμως, οτι δά έλθη δ καιρός, καθ’ ον ή μι
κρά αυτή έπιρροή τής Σελήνης θά άναγκάση καί τήν 
Γήν νά στρέφηται περί τδν άξονα της τόσον άργά. ώ
στε τά ήμερονόκτιά της νά ήναι μακρότατα, καί έπο- 
μέν«κ νά δποφέρη άπδ τήν Υπερβολήν τοΰ σκότους 
καί τοΰ φωτός καί τών άποτελεσμάτων αυτών.

Ή Σελήνη έχει καί άλλην έπιρροήν έπΐ τήν Γήν 
οιά τής ελκτικής της δυνάμεως έπΐ τών δδάτων, συ
νεργεί δηλονότι πρδς σχηματισμόν τών παλιρροίων, αί 
on ο tat εϊναι τόσον χρήσιμοι είς τδν άνθρωπον καί τά 

ήηι^ά έμψυχα έπΐ τής Γής δντα. (άκολουθεί)

ΕΥΧΗ MJKPOY ΠΑΙΔΙΟΥ,
Τά ματιά μ.οο διά παντός 
Νά μου τά κλείση δ θεός, 
Άν πρόκηται ποτέ νά ιδοΰν 
"’Οσα 3έν πρέπει νά ιδωθοΰΐί, 

Τά ώτά μου νά κωφαθοΰν, 
Καί παντελώς νά μν,ν άκοΰν, 
Άν βεβηλώσουν ποτ’ αύτά 
Λόγοι καί Ιμγα πονηρά. 

'Η γλωσσά μου δέ νά κοπγ{, 
Παντάπασι νά μή λαλή, 
’Εάν έξέλθη άπ’ αδτής’' 
Λόγος ψ®υ?ήί ή ασεβής, 

Ούδ’ είς τά ατήθη μου μωρός 
Νά εισχώρηση στοχασμός· 
Όλος μου δέ δ λογισμός 
Νά ήναι μόνος δ θεός.

Ναι, Παντοδύναμε θεέ, 
Θά έχω πάντα Ιπί Σέ 
ΚαΤ βλον τόν ένιαυτδν 
Τά ώτα καί τον όφθαλμόι).

Σ'υ οέ γενοΰ μοι αρωγός, 
Σί> 6 καλός μου όοηγδς

■ Είί τάς οδοός τής άρετήτ, 
Έν τω αταδίφ τής ζωής.

Καθάρω.όν μου τήν ψυχήν, 
Ώσαν χιόνα δή λευκήν 
Κατάστησε την έπΐ γή;
Πρδς οόξαν σου έν ούρανοΐς,

ΒΡΑΧΜΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ
£?ς τήν γωνίαν μίας 4ΰο5.

Είς τάς Ινδίας, καθώς καί άλλοτε ειπομεν, ή τάίις 
τών Βραχμάνων, ή ίεμέων, είναι ή πρώτη τάςις τήί 
κοινωνίας, κατέχει δέ τήν αύτήν θέσιν είς τήν Πο
λιτείαν καί τήν Έκκληβίαν< τήν όποιαν κατεϊχον οί



.. ΜΑΙΟΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ2Χ ΠΑΙΔ2Ν

Φαρισαίοι μεταξύ τοΰ Ιουδαϊκού ίδνους εΐς τδν και- 1 — εΐπε, — τέκνον μου, πώς έμαθες αύτήντήν θρη-
ρΰντοΰ Ίησου Χρίστου κάΐ έχει περίπου τον αύτδν χα· Ισκείαν ;> 
ρακτήρα καΐ τάς έξεις.

Οί Βραχμανες εΐναι οί έξηγηταΐ τοΰ Νόμου καί υπέ
ρ ακριβείς είς τήν τήρησιν τοΰ γράμματος αύτοΰ-χάμνυν
μαχράς προστύχας καί παθυποδα'λλυν ξαντούς είς πολ- 
λάς χαΐ βαρείας σκληραγωγίας —νηστεύουν πολλάχις, 
χα! έν γενει θέλουσι νά φαίνωνται εΰσεδεΐς χαΐ άγιοι- 
άλλ'είναι, ώς χαί οί άρχαΐοί έκεΐνοι συνάδελφοί των, 
ύποχριταΐ, αρπαγές, άδικοι χαΐ κακοήθεις.

'Η προκειμένη είάόνδγραφία παριστά ένα τών άν. 
δρώπων τΟότων προσευχόμενων, ιίταται δ’ έπΐ ψάβή;, 
τήν δποίαν φέρει πάντοτε μαζό του, χαΐ έπΐ τής ό
ποιας έχέί τοποθετημένα τά είδωλά, τούς θεούς τόυ. 
Οΰχΐ σπανίως οί τοιοΰτόι ΐστανται οΰτω πως έπΐ το· 
σοΰτοΡ χρόνον, ώστε Καθίστανται άκίνητα τά μέλη 
των, καί τότε θεωρούνται υπό τοΰ λαοΰ ώς άγιοι καί 
απολαμβάνουν μεγάλων προσφορών καί τιμών.

Τοιαΰτη ή θρησκεία τοΰ Βράμα είς τάς Ινδίας· 
Υπολογίζεται δέ δτι περί τά 250 Εκατομμύρια πιστευ- 
ουσιν είς αύτόν!

ΑΓΑΠΗ ΑΝΤΙ ΑΓΑΠίΪΣ.
Κατά τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χριστιανισμού ευ

σεβής τις Χριστιανός έφέρθη είς τήν πόλιν τής Αν
τιόχειας νά άποθάνη ώς μάρτύς· πρΐν δέ έκτελεσθή 
ή θανατική ποινή, 6 δικαστής τδν πάρεκίνησε νά έ· 
ξομόση τήν χριστιανικήν πίστίν Καί νά έπι στρέψη είς 
τήν είδωλολατρείαν.

n ’Αδύνατον,— άπέ'Ζρίθή δ βνήσκων μάρτός.· Ατά 
νά βεβαίωσής δέ. περί τούτου έ ρώτησαν όποιόνδή- 
πότε μικρόν παιδίον θελης, ποιον πρέπει νά προσ- 
κυνή τις, ενα θεόν, όστις εκαμε τδν Ούρανδν καί τήν 
Γήν καί ?να Σωτήρα, βστις εΐναι ικανός νά σώζη 
ήμάς, ή τούς ψευδείς θεούς τών έθνικών, χαΐ θέ
λεις άχόύσει τί θά σόι άποκριθή,β

Κατά συγκυρίαν γυνή τις χρατοΰάα τδν έννεαετή 
υίόν της, Κύριλλόν, έόρίσχετό·μεταξύ τόΰ πλήθους— 
ή γυνή έχείνη ήτο χρίστιανή,

Οί όφΟαλμοι τοΰ δίχαστου έστράφησαν πρδς αύ
τήν καί τδ παιδίον διετάχθη νά ίλθη αμέσως ένώ. 
ΐίϊόν τοο,

‘Η: έρώϊησίς ίγέινέ χαί πρδ; εκπληξιν πάντων' δ μι
κρός Κύριλλος άπίκρίθη·, «’ ‘Ο θεός εΐναι εΐς — Χαΐ 
6 Ίησοΰς Χριστός εΐνάι εΐς μέ τδν Πατέρα.#

’Έξω- φρένων γενόμενος ύπό θύμου 6 διχαστής, 
“Άϊλιϊ άνθρωπε,—έξεφώνησε μετ’ύργής, — ου έχεις 
«διδάξει τδ παιδίον τόΰτο’ νά 8 ίδη τοιαΰτη V άπόκρι- 
σιν.ι Έπειτα στραφείς πρδς τό παιδίον, *Εΐπ£ μου,

‘Ο Κύριλλος έθεώρησε φιλοστόργως τήν μητέρα

«■■Οκαπητήν μόυ μητέρα, καΐ αδτή τήν ίδίδα- 
ξε·ί%Μέ.»

ΤΟϋ zctt tiTrsxrjtOn. *Γ(Ί *r.6£

Ή*Ας ίδωμεν τώρα τί ή άγάπη του Χρίστου δύναται 
να σας ώφελήση,— εΐπεν ό σκληρός δικαστής, χαΐ ά· 
μέσως διέταξε τούς ραβδούχους νά ούλλάβωσι τδ 
παιδίον* Εύχαρίστως ή μήτηρ θά άπέθνησχε διά τδ 
τέκνον της, άλλ’ ή ζωή ύκέίνου έ ζητείτο καί. οδχί 
αύτής. Έπρόφθασεν δμώς νά ψιθυρίση είς τδ ου.τ τυ, 
«Έμπιστευού είς τήν άγάπην τοΰ Χρίστου, καί λέγε 
.τήν άλήδειαν.»

«Τί ήμπορεΐ νά τδν ώφελήση τώρα ή. άγάπη τοΰ 
Χριστοΰ;» ήρώτησεν έκ νέου 0 κριτής, ένιβ οί ραβδου-

, XDt ΛΡΧισοίν ύέρωσι τδν μικρόν Κύριλλον,
■ Τδν ένισχΰίΐ νά υπομένη δ,τι κά! δ Διδάσκαλός 

τού ΰπέμεινε δι’ αύιδν χαί δι’ δλους ήμας,* ήτο ή ά- 
πόκρισις.

• Τί τδν άφελεΐ τώρα ή άγάπη του Χρίστου: » 
προσέθηκεν έκ νέου ό δικαστής, ένφ οί ραβδοΰχόι έ- 
ξηκολουβουν νά τδν ραβοιζώσι. Τά δάκρυα έρρεον 
άπδ τους οφθαλμούς καί αύτών τών έθνιχών, δτε 
ή μήτηρ, πονοΰσα οσον χαί ό υίός της, άπεχρίθη, 
αΤόν διδάσκει νά συγχωρή τούς διώκτας του.»

Τδ παιδίον παρετήρει μετά προσοχής τόύς δφθαλ- 
μού; τής μητρός του, ή όπόία ύψωσε ν αδτούς είς 
τδν ούρανδν ύπέρ αύτοΰ, χαί όταν οί βασανισταί τό 
τδ ήρώτησαν, άν τότε ήθελέ νά άμολόγήση τούς θεούς, 
τού; όποιους αυτοί έπροσχύνουν και ν’ άρνηθή τδν 
Χριστόν, ·Όχι, — άπεκρίθη έχεΐνο, δέν' όπαρχεί άλ- 

: λος ©εδς είμή εΐς, καί δ Ιησούς Χρια ιός εΐναι δ Λυ
τρωτής τοΰ κόσμου. Αύτδς μέ ήγάπησε, καί έγώ τδν 
αγαπώ διά τήν άγάπην τού' ταύτην. »

Ή ταλαίπωρος μήτηρ έλειποθύμησε βλέπούσα τά 
άδιάκοπα κτυπήματα, οί· δέ βαβδοΰχοι σήκωσα ντε ς 

. έπί τέλόςτδ αίμαιόφυ'ρΐον χαί συντετριμμένων σώμα 
- τδ Κυρίλλθ ίρριψ'αν αύτδ είς τάς άγχάλας της, εϊπόν- 
τεί, «"Ας τδ βοηθήση τώρα ή άγάπη τοΰ Χρίστου!»

■ ‘Η άγάπη αΰτη, — άπεκρίθη ή μήτηρ, θλίβοοσα· 
τδν υίόν της είς τάς άγχάλας της, — θά τδ λάβη άπδ 
τήν όργήν τοΰ' άν&'ρώπό είς τήν Ούράνιόν άνάπαυσιν

■Μήτέρ,—εφώναξε τδ θνήσχον παιδίον,— δΰς μβ 
’ μίάν σταλαγματιάν νερό, άπδ τδ ψυχρόν έκείνο πηγά- 
‘δι μας διά νά δροσίσΟή ή γλωσσά μου;»

« Έγεόθηΐ ήδη. άγάπη· μου, — εΐπεν ή μήτηρ,— 
·, τδ νερδν τοΰ πηγαδιού έκείνο υ, τδ δποϊον άναβλόζει 
είς ζωήν αιώνιον. Είπες τήν άλήθειαν. ΣηχώΘητι 
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τώρα, διότι δ Σωτηρ σου οέ χαλεΐ. Εΐ6ε δέ νά δώση 
χα'ριν είς την δ κατοχή μητέρα σου, νά βαδίση είς τά 
ώραΐα καί λαμπρά ίχνη σου.»
, Ό μικρός μα'ρτμς υψωςεν ήσόχως τούς Οφθαλμούς

ΑΡΧΑΙΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ.

* Ο Ηρόδοτος πρώ
τος αναφέρει τάί νή
σος της Μεγάλης Βρε 
τανιας όνομά ζων αδ· 
τάς χασσιτερίνας νή
σους. — Μετά τοΰτον ’ 
δ ’Αριστοτέλης δνομα'- 
ζει αδτάς 'Αλβιόνην 
χαι Ίέρνην άλλ’ αί 
περί τούτων γνώσεις 
τών αρχαίων ήσαν δλί- 
γαι καί σογχεχυμέναι,

Ό ’Ιούλιος Καΐσαρ, 
άφοΰ καθυπόταξε τους 
Γαλάτας, είτε αρχαί
ους κατοίκους τής ση
μερινής Γαλλίας, είδεν 
άπδ τά βόρεια αδτής j| 
παράλια τάς λεύκάς 
κορυφάς τών Βρετα | 
νιχών δρέων χαϊ άπε· 
φάσισε νά μεταβή έχει- 
δπως καθυποτάξη χαΐ 
τήν χώραν έκείνην εις 
τήν ρωμαϊκήν έξκσίαν. ϊ

Καί τφ δντι, χατά 
τδ 51 π. X. έτος με- 
τέβη έχεΐ μέ μέρος τοΰ 
στρατεύματος το ο καί 
είς πολλάς μάχας έ, 
νίκησε τούς ίρεσειβί- 
οος καϊ άνδρείους έ- 
χείνοος άνθρώποος·- 

άλλ’ δμως Βέν ήδΰνήθη 
χώραν τοΰτο επραξεν

Οί άρχαΐοι Βρετανοί ήσαν λαός άγριος, ζώντες έκ 
τής άλιείαςν τοΰ κονηγίοΐ) και τ?(ς κτηνοτροφίας. Ή 
ένουμασία των ήτο δέρμα ζώου, τδ δποΐον (ρριπτον έ· 
πί τών ώμων των τδν χειμώνα, καί έκρέμων περί τήν 
δσφόν των κατά τδ &έρος· άφινον δε τάς τρίχας τής 
κεφαλής, τδν μόσταχα καί τδ γένειον νά αύξάνουν είς

νά, χαβυ,ποτάξη άπασαν τήν 
δ Άγρικόλας τδ 84 π. X.

τι ο χαί έπ αν έλαβε, « Δέν είναι άλλος θεός είμήεΐ^ 
καίδ Ιησούς Χριστός, τόν δποΐον άπέστειλε,.· χαΐταδ- 

ιτα είπών έκοιμήόη.

τδ φυσικόν των μέγεδοςχαΐ Αχαμνόν τάς καλύβας των 
άπδ καλάμια. Ήσαν δμως γενναίοι, δραστήριοι, ειλι
κρινείς χαΐ έργατικαί. Εννοείται ατι ήσαν είδωλολά- 
τραι τήν θρησκείαν.

Ή χώρα δλη ήτο χεζαλυμμένη άπδ πεΰχη καΐ 
έλάτη.

’Επειδή, ώς εΐπον, τόόψάρευμα ήτο §ν άπδ τά χόρια 
μέσα τής συντηρήσεώς των, ήναγχάζοντο νά χατα- 
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σχευάζωσι μονόξυλα καί δίχτυα πρδς εδκολωτέραν ά- 
γρευοιν τών δψαρίων. Ή προκειμένη . εικονογραφία 
παριστφ αρχαίον Βρετανόν έντδς τοΰ μονοξόλου του 
διά μέν τής μιας χειρός όδηγοΰντα αότδ μέ και πιο ν, 
δια δέ τη; άλλης κρατούντα πεζόβολον, διά τοΰ όποίκ 
προσεπάθει νά πιάση ίχθόας,

Τοιαότη ήτο ή Μεγάλη Βρετανία καί τοιοΰτοι οί 
’Αγγλοι πρδ δόο περίπου χιλιάδων έτών. ‘Οποία 
διαφορά «ήμερον καί είς τά δόο ταΰτα! Ή χώρα ΰλη ο

άλλο έθνος επί-

σμον, καΐ διά τούτο έπιθυμώ νά σας εϊπω δλίγα περί0 ΤΟΤΚΑΝ.
αδτοΰ.

μοιάζει μέ άειθαλή κήπον, οί δέ κάτοικοι αδτής ΐστανται 
πρώτοι μεταξύ τών μάλλον έξευγενισμένων έθνών τοΰ 
κόσμου, έχοντες πόλεις λαμπράς καί πολυάνθρωπους, 
στόλον, βστις είναι δ μέγιστος καί ισχυρότατος 1ν τιΰ 
κόσμφ καί γλώσσαν, ήιις πλησιάζει νά γείνη, καί. 
θά κατασταθή ποτέ, παγκόσμιος. Τδ δέ μέγιστο* καί 
κάλλια τον, οί ποτέ άγριοι και είδωλολάτραι έ κείνοι 
κάτοικοι όχι μόνον είναι αότοί Χριστιανοί, άλλά διά 
τής Βιβλικής καί τών 'Ιεραποστολικών έταιριών των

άγωνίζονται νά φέ- 
ρωσιν είς τήν έπί- 

'Jl γνωσιν τοΰ άληθοϋς 
j:l θεού καί του Κυρίυ 
β!])ήμών "Ίηαοΰ Χριςοΰ 

τά έκατομμόρια τών 
άνθρώπων, οί οποίοι, 
ώς αδτοί ποτέ, χά- 
δηνται είς τδ σκότος 
τής είδωλολατρείας 
καί τής πλάνης. Εί
ναι ευτυχείς είς τήν 
πατρίδα των καί σε
βαστοί καί ζηλευτοί 
εις τδν έξω κόσμον.

Ο πολιτισμός καί 
τά γράμματα έκαμαν 
πολύ δι’ αδτοΰς, αλ
λά τήν παρούσαν αυ
τών εδημερίαν, ίσχυν 
καί κλέος χρεωστοΰν 
χυρίωΐ είς τήν 1Α · 
γίαν Γραφήν, η τις 
δόναται νά κάμη καί 
παν
ση; εδτυχές, ισχυ
ρόν καί ένδοξον.

Τδ ένώπιόν σας πτηνδν, μικροί μου φίλου είναι εν
άπδ τά περιεργότατα πτηνά, δσα υπάρχουν είς τδν κό-

Έν πρώτκς τδ ράμφος τοο είναι τόσον μέγα καί
δυσανάλογον πρδς τδ σώμα τ« και τόσον άσχημον, ώςε

*
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δίδέι είς τϊπτηνδιΐτούτο παράξενον οψιν. Άλλ’ομως τδ 
το tout ον ράμφος εΐναι κατάλληλό τα τον κατ χρησ?μώτα· 
τον είς τάς άνάγκας τΰυ. Βοηθούμε να ν'άπδ τδ όδοντω 
τδν μέρος τοότϊ zed τους όνυχα; τών ποδ^ tot»' άνα ■ 
βαίνει τά αψηλότατα' δένδρα μέ θαυμαστήν ταχύτητα 
καΐ έπΐδεξιότητα- ββεν καί προ τιμή τδ εΐδο; τοΰτο τής 
κινήσεώ; άπδ τδ- πέταγμα*· είς τδ όποιον δέν. εύκολο- 
νεταίπολό.

ΌΤουκάν είναι πΐηνδν περίεργότατον' kail ώί πρδ; 
τήν κατασκευήν τής φωλεά; καί τήν έπώασιν τών ώών 
τβ—τδ- μόνον μεταξύ' τών πτηνών, — τδ όποιον όχ^-α.ήν 
εξιν' τάύτην. Έν πρώτοι; ώ; τόπον διά τήν φωλεάν τυ 
έκλέγει- κούφωμά τι δένδρου, τδ δ ποιον δ ito στρώνει με 
λεπτά τεμάχια σε ση πότων ξύλων, χαί έχει εναποθέτει τά 
ώά του; τά όποια δέν δπερβαίνουσι τά δύο,· καί τά ό
ποια φρουρεί μέ μεγίστην προσοχήν, κατά τών οφεων, 
οίτινε; εί; έκεΐνα τά κλίματα· sb at πολλοί· καί άγαποΰν 
πολδ τά ώά τοΰ' πτηνού' τούτου.

Όταν δέέλθηΈ καιρός νά έπωάσ'ήτάώά ΐάΰτα τδ 
θήλυ κάθηται έπ* αύτών, τδ δέ αρρεν πληροί τδ κοίλω
μα με-λάσπην καί ένταφιάζβι τρόπον τινά τήν σύζυγόν 
του εί; αύτδ, άφίνει δμως τδ ράμφος έξω τοΰ λασπώ
δους τούτου περικαλύμματος- ή λάσπη- μετ’ δλίγον ξη. 
ραίνεται και οΰτω ή φιλόστοργος μήτηρ μένει έγκεκλει 
σμένη εΐς :τήν είρκτήν έκείνην καθ’ δλον τδ διάστημα 
τή; έπωάσεως, ήγουν 22 ήμερα; I- Πόσον μεγάλη καί 
θαυμαστή ή μητρική στοργή εί; τδ πτηνδν τοΰτο! 
καί πόσον θαυμαστή ή θεία έ κείνη Πρόνοια, ήτις τήν 
ένεφυτευσεν είς τδ μικρόν τοΰτο πλάσμα Γ

ΕύΘΰ; άφοΰ τελειώσει ή έργασία αδτη, τδ' αρρεν 
άρχεται νά τρέφη· τήν σύντροφόν του μέ μεγίστην έπι- 
μέλειαν,· φέρον εί; αύτήν παν δ,τι τά δάση- τών θτρ 
μών έκείνων κλιμάτων δυνανται νά παράσχω σιν, ήγβν 
καρπέ;, έντομα, κλ. Τόσον δέ καλδ; σύζυγος εΐναι ό άρ
ρεν Το υ κά ν,- ώσ τε· δ έν φ ρ όν τ ίζε ι δ ι’έ αυ τδν πρί ν ή έκε ίν η 
χόρταση Γ πράγμα τδ' όποιον δυστυχώ; δεν κάμνόυν οί 
περισσότεροι τών λογικών καί χριστιανών συζύγων.

‘Η προμήθεια αδτη τής φΰσεως εΐναι πολδ άναγ- 
καία πρδ; διατήρησιν τών πτηνών τούτων είς τά μέρη 
έκεΐνα,· δπου εΐναι τόσοι έχθροΐ θηρευοντες τροφήν 
μεταξύ τών δένδρων τών δασών άλλοίμονον δέ εί; τδν 
δφιν, τδ πτηνόν,ή- τδν πίθηκον, ο*στις ήθελε τολμήσει νά 
πλησιάσει τήν φωλεάν έκείνην κατά τήν έποχήν τού
την—τδ ισχυρόν έκεϊνο ράμφος δέν χωρατεύει !·

Μετά τήν έπώασιν τών ώών, ή μήτηρ έξέρχεταΐ τής 
φυλακής της, θραόουσα τδν περικαλύπτοντα αύτήν 
λασπώδη τοίχον, καί έρχεται ίχ νέου είς τδ φώς της 
ήμέρας, άλλά τόσον ισχνή—έκ τή; κα τα κλείσε ως καΐ 
τής έλλείψεως άσκήσεως καί φωτός, ώ;ε μόλις δύναται

, ................ , 

ί νά σταθή εΐς- του; π'όδας της, καί έχει χρείαν τών 
; περιποιήσεων τΰΰ άρρενο; έπί τινα; εΐσετι ήμερα;, 
ί ■ ΌΤουκάν εΐναι' πτηνδν τής Αμερικής, τρέφεται 
• δέ’ μέ καρπού; καί ίδΐω; μέ στα'φΰλλια τά δποΐα ύΐτε- 

ραγαπφ καί εΐναι έπίζήτηάον διά ΐά ώραΐα πτερά τμ· 
' τά δποΐα όί κάτοικοι' τών μερών εκείνων μετάχέιρί'- 
; ζονται ώς στολίδια.· Τδάνω-μέρος' τοΰ σώματος είναι. 
- μαΰρον,- αί πτέρυγες καί ή- ούρά ποιΖίλονται' μέ' κηλί- 
: δα'ί έρυθρά;,- τδ δέ στήθος εις τινα είδη εΐνάι καθαρώς 
' λευκόν, είς άλλα &έ βαθύ' κίτρινόν.

Συλλαμβ άνετα τ' τίόλλάχΐ'; καί φόλά'ττε’ταί εΐ; κλω·; 
' δία χαθώ; καί άλλα άνηνά ούχί διά τδ κελάδημα, άλ
λά διά τήν ωραιότητα του πτερώματος του.

Τοιοΰτο ς ό Τουκάν zed τδιαΰταΐ αί' φυσικά! οξείς 
1 τού· έλπίζομεν θ’ δτι ή· Εάτορία τής στοργής τοΰ ώράίου 
καΐ περιέργου-τούτου πτηνού θά γείνη. παράδειγμα ά- 

: γάπής εί; όλου; τους-μικρούς άναγνώστα; μας καί τό'ύ; 
; γονείς αύτών.

Α ί Ν I Γ Μ Α, . ;
Τέσοαρά μόνον γράμματα άρχουν ίνα μέ γράψη;,- ί 
Άλλ’, έ’μπροσΘέν σου άν φανώ·, πρόσεχε-μή τρομάξ-η;· ϊ 
Διότι τρόμον προξενώ,- άν, τά πολλά, κγ αθώος, ς
Καί εί; φυγήν καί σΰγχυίίν τοΰ; πάντα; βάλλ’άδρόω;· · 
Δέν εΐμαι δμως πάντοτε πολΰ άκακον ζώον, ·
Καί άβλάβες, άζήμιον, καί, ώ; εΐπον, άθώον,- ί
Εΐμαι λίαν έπιβλαβές, κι* άν φρόνιμον μέ λέγούν, 
Κ’οί παρ’έμοΰ βλαπτόμενοι τήν μοίμάν ταή> τήμ κάα&ν’ 1 
Εΐμαι δέ καί τό έμβλημα τοΰ δόλου, τής κακίας, -r
*Κεόδους, φθόνου, σκληρότητας καί πάσης άδικίάς. , 
Διά τής πονηριάς μου καί τή; υποκρισίας, ;
Γή; τε δαλία; συμβουλής καί φαύλης κολακεία; 
Προύξίνη.σα στον άνθρωπον τόσαύτα; δυστυχίας, 
Καθυπόταξα; εί; ζυγόν αύτδν αισχρά; δουλείας,
Κ’ ίγεινε δούλος τής σαρκδς, δοΰλος τής άμαρτίας, ί 
Επιρρεπή; εΐ; παν κακόν, δ οχείαν άνόμίας.
Ένεκα' τούτου ώ; έχθρόν ό άνθρωπος μέ έχει 
Καί πάντοτε και πανταχοΰ σκληρώςμέ κατατρέχει· 
Έκ τούτου μεταξύ ήμών έχθρα δεινή,· άγρία 
‘ϊπήρξεν,· εΐναι κ? έσεται φρικώοη; κ αίωνία. 
'Αφαίρεσον άπό έμέ τα δεύτερόν μου γράμμα 
Καί ον τι χρησιμώτατον θά ϊδης έν τφ άμα.- 
"Εμβλημα άθωότη.τος, πρφότητο;, άγνεία?, 
'Αγίας διαθέσεων κ* υποταγής τελείας.
Τδ ζώον τοΰτο,’ τέκνα μου,· έάν τδ μιμηθήτε 
Παρά ανθρώπων και θεού πολΰ θ’άγαπηθήτε. 
Άν Εέ άπδ τά τΐσσαρα τά δοδ πρώτ’ άφαιρέσης 
Καί τήν δξεΐαν καί ψιλήν *στά τελευταία θέσης,

"... ' ' ΐ
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θά *οης· τδ αποτελούν τά ισχυρά τά μέλη, 
Τούς σίδηρους βραχίονας καί τά ώςχάλυψ σκέλη.

Κ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ ΨΙΤΤΑΚΩΝ.

Λέων, ό υίδ; τοΰ αΰτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Μα· 
κεδόνος, διαβληθείς ύπδ μονάχου τινο; θεοδώρου 

ί Σανδαβαρηνοΰ καλούμενου, οτι δήθεν έπεδοολεύετο 
ί τήν ζωήν τοΰ πατρόςτοο, συνελήφθη καί έ^βίφθη εί; 
ί τήν φυλακήν, έκ τή; όποια; ήλευθερώθη διά μέσου 
1 ένόςΨιττακοο κατά τδν έξη; τρόπον.

Ό Αύτοκράτωρ προσεκάλεσε μίαν φοράν εί; τδ 
γεύμα τινά; τών μεγιστάνων τοΰ Κράτους του· ένιρ 
δέ ίκάθησαν εί; τήν Τράπεζαν καΐ ήτοιμάζοντο νά 
φάγωσι, Ψιττακό; τις, οστι; έκρέματο έντδ; κλωβών 
εί; τδν διάδρομον, μετά θρηνώδους φωνή; έφώναξεν, 
«Άλοίμονοι! άλοίμονον! δυστυχή ήγεμονόπαι, Λίον!» 
Πιθανότατα τδ πτηνόν εΐχεν άκοόσει πολλάκις τούς 
λόγου; τούτου; προφερομένοος άπδ τοΰ; αύλικοΰ;, 
καΐ τούς άπεμιμήθη κάλλια τα καΐ εΐ; τδν κατάλληλό· 
ταταν καιρόν, ώστε οί προσκεκλημένοι άκούσαντες 
αυτού; πολλα'κι; έπαναληφθέντας τοσοδτον συνεκινή- 
θησαν, ώστε δέν ήδόναντο νά φάγωσι. Τοΰτο δέν διέ- 
φύγε τήν προσοχήν τ.οΰ Αύτοκρ,άτορος, βστις τού; 
παρακάλεσε νά έξακολουθήσωσι τρώγοντε;. Άλλ’ 
είς έξ αυτών μέ δάκρυα εΐς τού; δφθαλμούς εΐπεν, 
«Πώς δυνάμεθα νά φάγωμεν ήμεϊς, Μεγαλειότατε, 
ένιρ άκοόωμεν τδ πτηνόν τούτο νά μάς έπιπλήττη 3~ι 
δεν έπράξαμεν τδ καθήκον μα; εΐ; τήν οικογένειαν 
σας; Τδ άλογον τοΰτο ζώον ενθυμείται τδν κύριόν 
του, ήμεΐ; δέ, οί όποιοι εϊμεθα λογικοί, παρημελήσα- 
μεν νά μεσιτεύσω μεν πλησίον σου ύπέρ τοΰ βασιλό· 
παιδος, τδν όποιον βλοι ημείς πιστευομεν οτι εΐναι 
άθώο; καί όποφέρει ένεκα συκοφαντίας.»

Οί λόγοι οΰτοι τόσον συνεκίνησαν τδν αύτοκράτο- 
ρα, ώστε άμέσω; διέταξε νά έκβάλωσι τδν Λέοντα 
έκ τή; φυλακή;, καί ού μόνον ένώπιόντυ τδν έδέχθη, 
άλλά καΐ εΐς τά πρώτα του αξιώματα τήνάποκατέ- 
ατησε.

ΕΤΕΡΟΝ.

Έρρΐκο; δ 7ο; βασιλεύς τής ’Αγγλίας εΐχε Ψιττα
κόν, τόν όποιον έφύλαττον εΐςεκ δωμάτων τοο Πα- 
λατίδο τοο, τδ όποιον έβλεπε πρδΐ τδν ποταμόν Τά· 
μεσιν. 'Ο Ψιττακό; οζτο; ήχουε φυσικά τού; λεμ
βούχου; καΐ τοΰ; έπιβάτα; όμιλοοντας, ένιμ καθ’ έκά- 
στην έπήγαινον κα| ήρχοντο μέ τάς λέμβους των, και 
έμαθε V, ουτω πια;, πολλά; φράσεις.

Μίαν ημέραν ενώ έπαιζαν εΐς τδ παραθυρον εχασε 
τήν ισορροπίαν καΐ επΐσιν βΐς τδν ποταμόν πρΐν δυ· 
νηθη νά' μεταχειρισθη τάς πτέρυγάς τοο διά νά πε- 
τάξη, Ευθύ; ομω; άφοΰ εΐδεν, οτι έκινδόνεοεν, έγώ* 
ναΐεν^.βΜίαν λέμβον! Μίαν λέμβον! είκοσι λίρα; διά 
μιαν λέμβον ! είκοσι λίρα; διά μίαν λέμβον » 
Κατά συγκυρίαν άνθρωπό; τι; ιστατο πλησίον του 
μήρους, δποο έπεσεν δ Ψιττακός, καΐ βιφθεΐ; εί; 
τον ποταμόν τδν έσωσε, τδν έφερε πρδ; τδν βα
σιλέα καί άπήίησε παρ’ αύτοΰ τά; 20 λίρα;, τήν 
ύποσχεθέΐσαν αμοιβήν. ’Επειδή δέ δ βασιλεύ; ήρνεΐ- 
νο νά τά; δώση, ό λεμβούχο; έπρότεινε νά ερωτηθή 
περί τούτου 'ο Ψιττακό;, και ο,τι αδτδ; άπε φάσιζε, 
τδ έδέχετο, ΊΙρωτήθη λοιπόν, και χωρίς νά σολλο- 
γισθη πολδ περί τοΰ ποιο; είχε δίκαιον, πΔδ; τοΰ 
κατεργάρη,» — έ φώναξε, — «ηοεΐς δεχάρας! »

ΕΠΙΜΟΝΗ.
'Ιστορείται, οτι ό τάρταρος Τιμούρ, νικηθεί; ποτέ 

ήναγκα'σθη νά χωρισθη άπδ τούς ΐδικοόςτου καί νά 
κρυφθή εΐ; τινα παλαιάν καλυβην εύρισκομένην έντδ; 
ένο; δάσους. Εισελθών έχει, κουρασμένος, πεινασμέ· 
νος, όλομόναχος, ,άοοήθητος καΐ άνευ έλπίδος, μή 
γνωρίζων δε τί τέξεται ή έπιοΰσα, έξηπλώθη έπί τοϋ 
έδάφου; άποθαρρυμένο; καί ηρχισέ νά συλλογίζεται.

Ένιρ δέ εύρίσχετο είς τοιαύτην κατάστασιν, είδε 
μυρμηκα σύροντα κάτι τι, τδ όποιον ήτο μέγα ώ; τδ 
σώμα του. Γδ εντομον τοΰτο έξακολουθοϋν τδν δρό
μον του έφθασεν εΐ; τι μέρος, δπου ήτο τοίχος, όστις 
έμπόδιζε τήν περαιτέρω πορείαν του· τδ έμπόδιον 
τοΰιο ώς καλός μηχανικό; έξέτασε καλώς διά τών 
δφθαλμών του έπί τινα δευτερόλεπτα δ μικρό; έκεϊνο; 
μυομηξ, καί έπειτα άνέλαβεν έκ νέου τδ φορτίοντου 
καί ήρχισε ν’ άναβαίνη τδν τοίχον. Η περιέργεια τοΰ 
Γιμούρ ηυξανε κατά πάσαν φοράν, καθ’ ήν έβλεπε 
τδν μυρμηκα άναβαίνοντα μέχρι τινδς καΐ πάλιν κα- 
ταπιπτοντα μετά τοΰ φορτίου του εί; τήν γην. 
Εξήντα καΐ έννέα φοράς συνέβη τοΰτο, άλλ’ ό μόρ- 
μηί δέν άπεθαρρύνθη· τήν δέ έβδομηκοστήν κατώρ- 
θωσε ν’ άναβή τδν τοίχον μετά του φορτίου του !

ΌΤιμούρ συνείθιζε μετά ταΰτα νά λέγη εί; τούς 
φίλου; του, «τδ περί φατικόν έκεϊνο μοίεδωκε θάρρος, 
τδ ίποιον ποτέ δέν έλησμόνησα.» Άπδ τδν μυρμηκα 
έδιδάχθη Ιν μάθημα έπιμονή; σωτήριον, καΐ έξελ- '■ 
θών τή; χαλυβη; σονήθροισε τά άπομηνα'ρια τοΰ . 
στρατού του, έπολέμησε καΐ ένίκησεν όλους 
λχθροό; του καΐ κατέστη εΐ; τών μεγα'λων καΐ τρομέ· ΐ 
ρών δορυκτητόρων, τού; όποιου; ποιέ παρήγ^γεν' ,, 
ή ’Ανατολή. <\ J
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Οί μύρμηκες χαί άλλα μικρά ζωΐφια μας διδάσχυ- 
σι πολλά τοιαΰτα μαθήματα καθ’ έκάστην καί ήμεΐς 
πρέπει νά τά μιμώμεθα.

ΕΗΑΙΡΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ. Πρό τ-νων έιών νεα
νίας τις ζητών έργον μετέβη είς τήν πόλιν τής Νέας- 
Ύόρκης καί ήρώτήσε ' τδν διευθυντήν μιας τράπέζης, 
έάν έχρειάζετο' κάνένά νέον διά τήν υπηρεσίαν τΐ®' 
έκείνος' δ’άπέκρ'ίθή οτι δέν εΐχε χρείαν τοιούτΰυ.

εΈχωχαΐ το στατικόν άπδ τδν δείνα κύριον»,—προ- 
σέθηκεν δ νεανίας, άναφέρων τδ όνομα ένδς τών μάλ
λον ευυπολήπτων χαί σεβαστών πολιτών,

—Ήμπορεϊς νά μοί τδ δείξης; εΐπεν δ διευθυντής.
—Μάλιστα, άπεχρίθη δ νέος, καίεύθΰς ήνοιξε τδν 

οδοιπορικόν σάκκον τοο, διά νά τδ έκβάλη. ’Evtip δέ 
ίζήτει νά τδ εύρη, έπεσεν έκ τοο σάκχου μικρόν τι 
βιβλίον, τδ όποιον ένεκεν τοΰ δεσίματος τοο έπέσορε 
τήν προσοχήν τοΰ διεοθοντοΰ, δστις καί ήρώτησε τδν 
νέον τί βιβλίο ν ήτο έκεΐν ο.

«Είναι ή Γραφή, κόρτε,—άπεχρίθη δ νέος.
«Καί τί θά κάμης μέ τδ βιβλίον τοΰτο έδώ είς τήν 

πόλιν ; ήρώτησεν δ διεοθοντής.
*0 νέος παρετήρησε κατά πρόσωπόν μετά σοβα

ρότητας τδν διευθυντήν καί έπειτα μέ φωνήν συγκι
νητικήν άπεχρίθη,

• ‘Υπεσχέθην είς τήν μητέρα μου νά τδ άναγινώ- 
σκω, κύριε, πάσαν ήμέραν, καΐ θά τδ πράξω.»

‘Ο διευθυντής μετέβαλε σκοπδν, έπήρε τδν νέον είς 
τήν δπηρεοίαν της τραπέζης, και μετ’ δλίγα έτη διά 
τής φιλοπονίας, τιμιότητος, εύσεβείας καί εύφυΐας τε 
κατόρθωσε νά καθέξη μίαν τών πρώτων θέσεων έν 
rg τραπέζη έκείνη. ‘Η Γραφή είναι .τδ κάλλιστον 
συστατικόν διά πάντα άνθρωπον.

Αύσις τοΰ έν τφ προηγοομένφ φύλλιρ αινίγματος.
Πάνας — όνος—δνίσκος (μπακαλάος) άργάτης — 

μνλόπετρα—ρ6χα ή άδράχτι—απτερος άχρίΐ—κρα
σοκανάτα—χου βαρί&α. κτλ.

Τδ έλυσαν ακριβώς οί έξής.
Μαρία Μ. Παξιμάοή, έκ Πειραιώς,
Ιωάννης Φουστάνος έκ Σπάρτης.
Καί ή έκ Κωνσταντινουπόλεως Μαρία Ίωάννου 

Δραγάτση διά τών έξής στίχων.
Άν άποκεφαλίσωμιν τδν ίχληρόν τδν πόνον 
θά ίχωμεν προς χρήσίν μας ούχΐ μόνον τόν όνον, 
Άλλά καΐ άλλα χρήσιμα τοΰ ήμετέρου βώυ, 
Δι* ά ώό ’τ0Λ«ξικόν Σκαρλάτου Βυζαντίου.

— Τά βραδεία τοΰ τρέχοντος ίτους διά τους όσοι 

θά λύσωσι τάς ίερογοαφικάς έρωτήσειί εΐναι τά έξής.
1. 'Ιστορία ’Αμερικής δπδ Σ. Άντωνιάδου.
2.l Λεξικόν γαλλοελληνιχδν δπδ Α. Βλάχου,
3. Ή'Αγία Γραφή δλόκληρος χρυσοδεμένη.
4. Τά-θεμέλια της 'Ιστορίας μέ άραίας χρωματι

σμένος εικόνας.
; 5. Ταμείον τήί Νέας Διαθήκης.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τί σημαίνει ’ ή λέξις μετάνοια είς τό Ευαγγίλιον καί 
ποιος τών Αποστόλων Ιϊειςε τοιαότην;

2. Ύπάρχιι «λλη λέξις ιίς τό Εΰαγγέλιον, ή όποια πολλά- 
κις συγχόεταιμέ τήν μετάνοιαν; ποία εΐναι αίίτη καί ποιο; ά->. 
πόστολος εόειξεν αύτήν;

3. Έχει ίπιρροήν ή μετάνοια εί; τήν διαγωγήν τοΰ άνθρ ώ 
που, ή περιορίζεται μόνον είς τόν νοΰν καΐ τήν καρδίαν;'

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

« Άστήρ τής ’Ανατολής, » Έφημερίς διά οικογέ
νειας, άπαξ τής έβδομάδος ίκδιδόμενη, περιέχουία 
ύλην ποικίλην καί διδακτικήν, ίση δέ μέ τάς μεγαλει- 
τέρα; Άθηναϊκάς έφημερίδας κατά τδ μέγεθος. Τιμή 
έτησία προπληρωτέα ορ. 6. Στέλλεται δωρεάν είς τδν 
βστις ήθελε κάμει 20 συνδρομές εί; τήν ’Εφημερίδα 
τών Παίδων.

— Σώματα παρελθόντων' έτδν άπδ μέν της ίνάρ- 
ξδως τής Έφημερίδος (1868) μέχρι τοΰ 1874 πω- 
λοΰνται άντΐ λεπτ. 80 διά τους έν 'Ελλάδι καί 1,50 
διά τους έν Τουρκίφ, τών ταχυδρομικών τελών ουμ- 1 
περιλαμβανομένων* τδ δέ τοΰ παρελθόντος έτους 1874 
άντΐ 1,20 διά τού; έν- ‘έ^λάδι χαί 2. δρ. διά τού; έν 

Χουρκίφ.
— Είς πάντα δστις ήθελε κάμει πλέον τών 5 συν

δρομητών καί άποβτειλει τάς συνδρομάε είς τήν Διεΰ- 
θυνσιν, θά έχπίπτωνται είχδσιπέντε τοΐς έχατδν, καί 
προσέτι πληρώνωνται τά ταχυδρομικά τής άλληλο- 
γραφίας.

ί
Διευθονσίς Άστεγης’Ανατολής καί’Εφ. Παίδων έν δδφ Έρμου άπέναντι τοΰ χρυσοχοείου τοΰ κ. Στεβάνου·
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