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Ο ΓΡΠΙΑΕΊΌΣ.
'Ο Γρυπαετδς εΐναι τώνμεγΐίτών καί μεγάλο· 

πρεπεστάτων -πτηνών κατά τήν θεωρίαν, δπερβαί- 
νων συχνάκι; τούς τέσσαρας πόδα; χατά τδ μήκος τοΰ

Τιμή .έτηβία, ’Αθηνών Δρ. 1 — 
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'.' .1---- ί..... — ί.--- Jan.--- '. . I ' l=2J

πώματος καΐ τού; δέκα πόδας άπδ τοΰ ένδ; άκρου
μέχρι τοΰ άλλου τών πτερύγων του; όταν ήναι έκτετα- 
μέναι. Ή μεγάλη αΰτη εκτασι; τών πτερύγων τδν 
λάμνει νά πέτα; μεγαλόπρεποι; χάί ώραίως Χαΐ χωρίς 
τή; έλαχίςη; δυσκολία;.
Ό Γρυπαετδ; άναφέρετάι δϊ; εί; τήν 'Αγίαν Γραφήν 

(Λευιτικ. ιά. 13 —καΐ Δεύτερον, ιδ'. 12) καί σργκατα- 
ριΰμεΐται μίταςύ τών άΧαθάρτων ζώων. Τδ έβράϊκδν 
του όνομα σημαίνει α ίήάαάστης, · τδ δέ. λατινικόν 
ε άραύστφ ιστίων, ο και εΐναι πολύ κατάλληλον, 
διότι διά τοΰ Ισχυρού βάμφους του δόναται ν.ά θραύη 
ευκόλως τδ χρανίον προβάτων κ^ϊ άλλων· ζώμον.

Άγαπφ τά; χελώνα; καί τδν μυελόν τών δστέων, 
καΐ πρδ; τούτο ή φυοις τοΰ εδωχε κατάλληλον έργα- 
λεΐον,—τδ ράμφος, διά τή; γομψότητο; καΐ Ισχύος τ» 
όποιου εύκολύνεται εί; τήν ίίραΰσιν αυτών.

Ζή επί τών δρέων καΐ πέτα πολύ ύψηλά, άφ’ οπού 
παρατηρεί πρδ; τήν γην καΐ άμα ϊοη πρόβατον, ή 
δορχάδα, ή άλλον τοιοϋτρν ζώον έπιπίπτει κατ’ αδτοϋ 
ώ; βέλος καί 3ιά τά τρομερού ράμφους τοο δραυει τήν 
κεφαλήν του, πριν ή τΰ δυστυχέ; ζώον τδ έννοήάη· 
έπειτα δέ λαμβάνει αύτδ . εί; τοΰ; όνυχας του καΐ 
απέρχεται είς τήν φωλεάν τοΰ, 5πΰ ευωχείται μετά 
τή; συντρόφου του, ή διαμοιράζει αύτδ εις τά μικρά 
του. Ebai γενναΐον πτηνδν καΐ ολίγον φοβείται άπδ 
τον άνθρωπον, δθεν πολλάκις προσβάλλει αύτδν, ί 
δίως έπάνω εί; τά; Άλπεις, όταν διέρχεται ή ΐσταται 
εί; άπόκρημνον τόπον, καΐ τδν κατάχρημνίζει είς τά 
υποκείμενα βάραθρά, άν δέν προσεχή.

'Ιστορείται, 5τι ένω περιηγητή; τι; προητοίμαζε τδ 
γευμά του έπί τινό; υψηλή; χορυφής τών Άλπεων 
εις τών άετών τούτων ήριτασεν έν κομμάτιον κρεαιος 
έκ τοΰ βράζοντο; ΰδατο;, έπεστρεψε δέ χαΐ δεύτερον 
φοράν δέ άλλο, άλλ ό περιηγητή; τδν έφόνευσε τότε διά 
το'ΰ όπλου του.
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Λ3-ΤΙ*ΟΛίΟΜΙΙ£Λ-
('lie προηγούμενο/ άριθμόν.)

Είς τδ προηγούμενον ψύλλον ειπομεν, δτι είς την 
Σελήνην, οΰτβ θάλασσαι, υπάρχουν, ούτε ποταμοί, ού
τε ΰόωρ καθόλου — ούτε σύνεφα, έπομενως, ουϊε. 
αήρ, ούτε ατμόσφαιρα—καΐ ύπεσχέθηρεν νά εΐπωμεν 
εις rob; μριρυύ; μα; άναγνώστα; πώς συνέβη ή i»j> 
ραία Σελήνη μα; νά φθάση εί; τήν τόσον λοπηράν 
κατ’ ανθρώπινη ν εποψιν ταύτην κατάστασιν.

"Ολοι γνιορίζομεν, οτι δ}’ ισχυρά; πυραχτώσεως 
ολα τά υγρά, ώ; τδ ΰδωρ, ό οίνο;, ό υδράργυρο; Χ^· 
μεταβάλλονται εί; άερ,οειδή κατάστασιν. Ήλοι προσέ
τι ήςεύρομεν δα και αύτά τά στερεά, ώ; ό σίδηρο;. 
ό άργυρος,ό χρυσό; καί δλα τά άλλα μέταλλα καί αί 
πετραι δόναν tat διά ισχυρού. πυρ δ; νά μετάβληθούν 
εί; υγρά, και άν αυξήσω μεν άκόμη περισσότερον τήν 
πυοάκ,τωσιν, μεταβάλονται είς αέρια, και μένοοσιν εί; 
τήν άερρειδή ταύτην κατάστασιν έν βσιρ,έςακολουθεΐ 
ά βαθμός τή; πυρακτώσεως,δστίς,τά ήνάγκααε νάμε- 
τα.βληθοΰν εί; άέρια.

: Όλοι έπίσης γνωριζομεν, οτι τά σάιματα ταΰτα, τα 
όποια έγειναν ή μετε.βλήθησαν εί; αέρια διά τής πυ- 
ρακτώσεως, επανέρχονται κατά μικρόν διά τή; ψυ- 
χράνσεω; πρώτον εί; ρευστήν κατάστασιν καί επειτα 
είς στερεόν, εύ,θδ; άφοΰ ολιγοστεύσει ή παυσει ή πυ- 
ράκτωσις.

‘Η αστρονομία μας λέγει, δτι δλα τά σώματα, τά ο
ποία συν ιστό ΰν τδ ώραΐόν,μας Σόμπα/, — ό Ήλιος, 
δηλαδή ή Γή, ή Σελήνη, καΐ οί ’Αστέρες ή:αν: 
κατ’άρχάς ενεκα ισχυρά; τίνος θερμοκρασία; εί; άε- 
ροειδή κατάστασιν, και 2τι τινά τούτων, τά μεγαλεί 
τέρα, ώ; λ. χ. ό "Ηλιο;, οί ’Αστέρες, καί οίμεγαλείτε- 
ροι τών Πλανητών εϋρισκονται ακόμη εί; αυτήν τήν 
άϊροειδή, διάπυρόν ή περιφλεγή, κατάστασιν* τά δέ μι 
κρρτερα, όποια ή Γή. ή Σελήνη μας, καί οί άλλοι μι 
κροΐ. πλάνη ται τοΰ Ηλιακού μα; συστήματος ψύχραν 
θέντα μετεβλήθ,ησαν εί; στερεόν κατάστασιν.

"Ας, λάβω μεν τώρα τήν Σελήνην μα; καΐ ά; παρα- 
κολυθήσωμεν αυτήν είς τά διάφορα στάδια ή μετά- 
βολά; αυτής διά τή; ψυχράνσεως,

Υποθέσατε, μικροί μου φίλοι, δτι έστέκεσθε είς·εν 
μέρος καΐ έβλέπετε τήν Σελήνην είς αύτήν τήν άε 
ροειδή διάπυρόν κατάστασιν—σφαίραν πολλά; φοράς 
μεγαλει τέραν παρ’ δ,τι εΐναι τήν σήμερον, άνατέλλου 
σαν και δόρυσαν ώ; ό Ήλιος καΐ έχουσαν ά; αύ,τδς 
ίδιον φώς,

Ή αυτόφωτο; κμΐ. υπερμεγέθης αυτή σφαίρα κατά: 
μιηρμν ψυχραινομένη άρχιζε;, νά συστέλλεται, τά συ

ν.ιστώντα αύτήν στοιχεία πλησιάζουν πρδ; άλλη λα καί 
σχηματίζουν διαφόρους ενώσεις, καί τελευταίου με· 
ταβάλονταφ είς ρευστήν άλλά διάπυρόν είοέτι. κατά7 

: στάσιν,
Ή;ψόχρανσις δμως έξαλολαυθεΐ'δλανενκαί έπομέ

νω; ή έξωτεριζή επιφάνεια τή; διάπυρου .ταότης δ-, 
γρα; σφαίρα; χάνει τδ μέγιστον μέρρς. τής-θερμότηγ. 

; τός.της καΐ μεταβάλεται εί; στερεόν, κατάστασιν, — 
χάνει επομένως καί τδ φώς της καί γίνεται σκο- 
τεινή. Ή οΰτω πω; στερεό ποιηθεΐσα έπιφάνειαχρη - 

, σιμευει ώς περικάλυμμα, τοΰ., έσωτερικοΰ, μέρους, τδ 
ί όποξον ευρίσκετε» είσέτι είς Πάπυρον, άγράν. κα;άστα- 
: σιν καί μολονότι εΐκαι κακός θερμαγωγό; καί δέν ά- 

φ,ίνρι τήν θερμότητα του. έσωτερι/οΰ τούτου μέρους, 
νά μεταδίδεται καί χάνεται είς τά. πέριδ, μόλον, τοΰτο 
ή θερμότης κατά μικρόν Ολιγοστεύει διά τής περαιτέ- 

, ρω ψυχράνσεως καΐ ούτως επιτρέπει είς. τά ΰΒατα τά 
ί όποια ήσαν είς τήν ατμόσφαιραν είς άτμοειδή κατά- 

: στάσιν, νά πέσουν έπΐ τής έπιφανείας τη; καί νά σχη- 
- ματίσουν ωκεανούς καΐ θαλάσσας. Τάδδατα ταΰτα 
διά τής βαρύτητάς των ρέουν πρδς τδ κέντρον τής 

; σφαίρα; — άλλά φθάνοντα μέχρι τίνος αναγκάζονται 
άπδ την έσιυτερικήν εκείνην θερμότητα νά μεταβλη 

; Οοϋν εί; ατμόν και ν* άναβοΰν πρδ; τά άνω.
*Αλλ’ή θερμοκρασία, τοΰ έσωτερικοΰ με τόν,και- 

: ρδν Ολιγοστεύει ετι περισσότερον· καθ’δσαν δ’Ολιγο
στεύει ή θερμότη; έλιγοσ.τεύΒσι καί τά ύδατα τά 
έπΐ τή; έπιφανείας τής σφαίρας, διότι ή έσωτερική 

ι θερμότης ενεργεί διττώς, σταματά τήν περαιτέρω 
.■ροήν τών όδάτων ΐτρδ; τδ κέντρον, καΐ κρατεί τά 
διάφορα, στρώματα τόσον, θερμά, ώστε, δέν δόναν- 

;ται νά τά απορροφήσουν, ’Επί τέλους δμως ολό
κληρον τδ εσωτερικόν της σφαίρας ψυχραίνεται, και 
.μεταβάλλεται έίς στερεάν κατάστασιν καί τότε γίνε
σαι κατάλληλο./ καί Ικανόν ν’απορρόφηση τά ένα- 
πομένο.ντα έπΐ τής έπιφανείας ΰδατα. Καθ’δσον δλι· 

,γοστεύουν τά υδατα, κατά τοσούτον δλιγοστεόουν καί 
αί βροχαί καί σμικρύνο/ται και ξηραίνονται οί ποτα
μοί, ^λιγοστεύει ή βλάστησις, ύποφέρουσι καΐ θνή- 
σκουσι τά ζώα, καΐ έπΐ τέλους φυτά καί ζώα συνα- 

• φανίζονται με.τήν έζαφάνισιν τών ΐώάτων.
Πρδ; συμπλήρωσιν δετή; κμταςροφής οί βράχοι κλ. 

άπορροφώσι,και τήν.άτμοσφαΐραν καΐ ούτως ή σφαί
ρα έκείνη, ή,τι; ήτό πότε αότόφωτος, και έπειτα έκαλύ- 
πτετο άπδ ΰδατα, φυ.τά και ζώα, ήδη εΐναι παντέρημος.

Οΰτω π»ς συνέβη είς τήν ώραίαν Σελήνην μας, καί 
οδτιυ θά συμβή ποτεκαί είς τήν έτι ώραιοτέραν Γήν 
;μας. Καθ’ δσον ή θεομότης τοΰ έσωτερικου μέρους 
της ^λιγοστεύει, καΐ κατά τά; γενομένας παρατηρή
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σεις ολιγοστεύει ΑΒιάκόπώς, άλλά πολλά δλίγον, κα
τά τοσούτον Ολιγοστεύουν καΐ τά υδατα* όταν δέ ψυ- 
χρανθη έντελώς, τότε δλα τά 5Βάτα καί άύίή ή άτ- 
μοσφάΐρά μάς θά γΐίνώσιν άφαντα. Πρδ τούτου όμως 
δέν θά υπάρχου^ έπΐ τόΰ προσώπου αυτής φυτά, δέν
δρα, ζώα, πτηνά,ΐχθύες' καί αύτοί οί άνθρωπος διά 
νά γείνωσι .μάρτυρες τής έρημώσεώς της!

’(άκολοοθεΐ^

ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΝ.
Οί πέρίσσότερόι, πιστεύω τών μικρών αναγνωστών 

μου έχουν βει x Οίνον τηλεσκόπιον, ή κωνοκιάλς άλ
λά δλίγιστοι εΐδον τηλεσκόπια, μέ τά όποια έξετάζοον 
οί αστρονόμοι τδν Ήλιον, τήν Σελήνην; τους Πλάνη- 
τας xdl τοδς Άστεράς.

Ή παρούσα εικονογραφία πάριστφ εν το'ώΰτον τη
λεσκόπιο ν, καί ώς βλέπετε, μικροί μου φίλοι, εΐναι όχι 
μόνον μεγάλον; άλλά καί πολυσύνθετον καί όμως δια* 
τίνος μηχανής ό παρατηρητής δόνάτίι νά τδ ότρέφη 
μέ μεγίστην ευκολίαν δπου αν θέλη.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τέσσαρά μόνον γράμματα ολον μέ Απαρτίζουν 
Καί δύω μόνον συλλάβαΐ δρθώς,μέ συλλαβίζουν, 
Όνομά εΐμάι ένδοξον, έπίζηλον τίά μάλα, 
Ό έμέ φέρων έκτελέΐ έργα λαμπρά, μεγάλα, 
“Εργα Αν δρίας,^Αρετής, άγνής φιλανθρωπία*, 
Έργα άύταπαρνήάεως κάί μεγαλοψυχίας. 
Ό πράττών δέ τι Αγενές, χαμάίζηλον, άχρεΐον, 
Σκληρόν, ώμδν, παράνομον, μ'άταιο'ν ή γελοίοV 
Δέν θεωρείται άξιος τδν τίτλον μου νά φέρή, 
«Αν καί έν μεσφ τών ΠΟΛΛΩΝ μεγάλην φήμην χάψη 
“Δρα δ πράττων δ ψηλά, έξοχα κάί γέννα ιά. 
Δίκαιά δέ καί χρήσιμα έργά πόλυ σπουδαία, 
Προάγοντά τήν Αρετήν, τά φώτα, τήν παιδείαν; 
Τδ κλέος τής άάτρίδος τόυ καί τήν ευημερίαν, 
Καί συντελοΰντά ένταϋτφ εΐς τήν ευδαιμονίαν 
Άπάντών τών όμοιων τοΰ πάρόΰσάν'κ’ αιωνίαν* 
Πρδ πάντων οέ οοξάζοντά τδν "Υψιοτον Θεόν μας, 
•Τδ Πνέΰμά τδ τδ Άγιον κάί τδν γλυκόν Χριστόν μάς, 
Ουτος μόνον εϊν’ άξιος νά φέρή τ’όνομά μου-, 
Διότι όντως έκτελεϊ τά κατορθώματα μου.
Αφαίρεσην άπδ έμέ τδ δεύτερόν μοο γράμμά 
Και πραγμα τι παράδοξον θά γείνω ίν τφ άμά. 
•Εμπρός σοο κάτι θά σταθή άοπτδν τη δράσει 
Άλλ’ όμως ευρισκόμενον έν γη τε κάί θαλάσση. 
Πραγμα τι χρήσιμον παντοΰ, εΐς άπαταν τήν κτίσιν, · 
Ζωογονούν τδν άνθρωπον, τά ζώά κάί τήν φόσιν* 
Συντεΐνδν κ’ εΐίίάνάπτυξιό τών όντων κάί υγείαν; 
Εΐς δλικήν προαγωγήν; ΐσχδν άάί ευζωίαν. 
*Ανευ αύτοΰ ο άνθρωπος; κάί παν δν έν τ^ κτίσει 
’Αδύνατον όλοτελώς μίάν στιγμήν νά ζήση. 
Αύτδ δίδει πνοήν, ζωήν εΐς όλους καί εΐς όλα, 
Αύτδ πληροί τδ άπειρον τού σόμπαντος καθόλά, 
Έάν άπδ τά τέσσαρα τά δοδ πρώτ’ αφαίρεσης 
Τήν δέ ύξεϊαν καί ψιλήν στά τελευταία θέσής 
Πρωτότοκο* τις θά φανή υιός τίνος Αρχαίου 
Τών εκλεκτών Πατριάρχων τοΰ Ισραήλ γέννα ίο ό. 1 
Έάν περισπωμένην οέΐάντί οξείάς θέσης 
Καί είς τδν τόπον τής ψιλής οασεΐάν έπιθέσής 
Ήρως τις θά έμφάνισθη παράδοξος τδ ήθος 
Θανών τέ και'άναστηθείς, ώς διηγεΐτ’ δ μόθος. 
Άντΐ περισπώμένής δέ έάν δξείαν θέόης 
Καί τ’άρχίκδν τδ γράμμα μου στο τέλος άν πρόσθεσής^ 
Θεά τις θά έμφανιοθή έξοχος έν τω άμα, 
Πλήν φίλερις, ξηλότοπΟςκάί φθονερά συνάμα;

Κ.
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ΙΕΡΙΧΩ. ί
'ϋ-προκειμένη έίχονόγρςιφία παριστά τα έρείπια άρ·: 

χ«ίας χαί περίφημου πόλεα)'; εις τήν Παλαιάν ήϊαθή-, 
ιιψ. τής1 Ιεριχώ. ·' ' ' ''' j

Ή * ί εριχιμ, ■ ώ s ‘ γν ω ρ ίζο ύαίν όΕ άναφνώοαν τες’τδ 
; Βιδλίοχ,Ίηάαΰ-τόίϊ Ναυή' ήτδ πόλις ισχυρά κάτοικου. 
\ μέν η ύπδ τών αρχαίωνκατοίκων της Π άλάιστίνης, 
. τών. Φ.ιλιοταίαιν·. έχείτλ Εί έΐς τήν. ανατολικήν όχθην 
; τκώ’ίορδανοα ποταμοί.

Ή πόλις μοςη &φρ$εάθη δπα τοΰ.’Ιησοΰτοΰ.Ναυή 
κατά τρόπον &ρμ>μσατδν—τά τείχη της επ-εσαν μόνα 

I; των, ηαϊοί, Ισμαηλίτας ύπδ τήν οδηγίαν, ταρ Ίηαοδ τοΰ 
£ Ναοή είαηλθρχ ^ρ'ις Αντίστασιν είί αυτήν, καϊ τήν i· 
t χυρίευαμν, χαταατρέψαντβ{: αΰτήν μή πΰρ.

;H ‘Ιεριχώ έμεινεν έπί πολλοί £.ή οιορδ; έρειπίων, 
διότι δ Ίηοοΰς τοΰ Ναυή χατηράο&η 'έκεΐνον, δστις ή. 
θελέ ζητήσει- νά τήν οίνακαινίόΐβ, ή -δέ κατάρα τοο έ- 
πληρώθη μδ τδν θάνατον τών δυο1 οίών τοο Xιήλ τοΰ 
Βαιθηλίτοο,^τΐί τήν.άνέζτηαεν.

Ή-Έριχώ.-δνμ^άζεται ένίοτε ·ή πόλις τής Ευω
δία ί,· καΐ άλλοτε ή t,πόλις τών.·Φοινίκων.» καλπε- · 
ριεσιοιχίζετο:άποχώραν·πολυωραίαν καί χαρποφ όρον* 

■ είί αύιήν ύπήρχε καΐ « αχολΰον προφητών, ν δποι» ’. 
νέοι όδιδάακοχτο τά τής θρησκείας ύπδ τοιοότων άν- ; 
δρ&ν, οποίοι ήσαν δ Ήλίας, δ Έλισσαιαί χαί. άλλοη 
χαΐ είς «ύτήν έκήρυξε πολλάκις χαί αύτδς ό Κύριος ; 
ήμών Ιησούς Χρ'οτός.

Είς τήν θέσιν τής αρχαίας Ιεριχώ δπάρχει ήδη
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πολιχνών πενιχρόν έκ τεσσαράκοντα ρίκιών, ‘Ραχάβ )
καλού,αενον’ τά δέ κτίρια, τά δποΐα φαίνονται εί; τήν οίκίατοδ Ζακχαίου! θεωρουσι δέχαΐ τδν ενα έχ τών 
εικονογραφίαν μας, εΐναι. έρείπια πόρ-ρο, ή προμα- δύο φοινίκων ώ; τήν μωρίαν, έπί τής όποιας αύτδς 
χώνος άνεγερδέντο* πρός όπερφοπίαιν τήί πόλεως. Οί cMifij διά νά τον Χρίστον διαβαίνοντα! ί

κάτοικοι τής νον 'Ιεριχώ νομιζοοσιν, δτι ταΰτα ήσαν ή

S '

s ■'

εί

ε
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Η 
<*>

a g ■ ■ 
■S* .§Λ . 
«J R'"

£’ £* ■■ 
δ ·· - 
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Μ

I
 Μικρά παιδί*· (iwo&3)uv .δέ τά καλά και φρόνιμα, 
καί τοιαΰτα φυσικά είναι σχεδδν δλα τά μικρά παι· 
δία) γενικώς εΐναι έλεόβερα όπερη-φανείας και μα· 
ταιότητο;. “Οθεν Αείποτε έλήφβησαν.ώς τόπο» .χαΐ 
έμβλημα. «κλότητο», ειλικρίνεια; ;

νΚιυίι>ΒΒ.ίΐ^..ιιι.ΐ;.πι..Λ..1.. iijO^gOS- ?. , ■ ιι ■■«■■■figsassg^

νη;, ήτις εΐναι μία τών πρ.ωτίστιον χριστιανικών αρε
τών. Διά τοΰτο χαί δ Κύριό; ήμών / 1η ιοί»; Χρι- / 
στδς, όταν οί μαΟηταί τοο ήλδόν ποτέ προς αύτδν χαί |j 
τδν ήρώτησαν ποιο» άπ’ αύτομ; θά ήτο ό πρώτο; είς V -••μ· ■·»*> . *tr I *·? · · * V

καί ταπεινοφροσύ· τήν βασιλείαν τοο· διότι,χαί,αύτοι οί μαθ/ραί του ^ιέ· '
. 
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χρΐ της χαταβάσεως τοΰ 'Αγιοί» Πνεύματός χατά τήν 
ή μέραν τής Πεντηκοστής έπ’ αύτους εΐχον έσφαλρέ- 
νβΐ ιδέας περί τοΰ χαρακτήρες Χαί τής Αποστολής 
τοΰ Χρίστου έπί τής Γής καί διά τοΰτο· έφαντάζοντο 
κοσμικήν βασιλείαν, τιμάς καί αξιώματα, δ Χριστός 
έλαοε μικρόν παιδίον καί τό έστηόεν είς ΐδ μέσον αό· 
των, επειτα δέ αποταθείς πρδς αύτοδς, οί όποιοι 
Ανέμενον ν’ Ακοόδωσι δτι θά κΛτέΐχον μεγάλας καί 
ύψηλάς θέσεις ε’ς τήν βασιλείαν τοο,τούς strrs «’Αλη
θώς σάς λέγω, έάν δέν έπ ιατρέ ψητέ καΐ γείνητε ώς τά 
μικρά παιδία-, δέν δά είσελθετε είς τήν βασιλείαν τών 
ούρανών.» (Μάτθ. 1θ·. 2—3.)

'Η υπερηφάνεια ή to ή πρώτη αμαρτία, ήτις είύήλ- 
θεν είς τόν ώραΐον κύαμόν τοΰ θεού, Αυτή έρριψε 
τους Αγγέλους από τδν ουρανόν είς τά Τάρταρα — αυ
τή Απεδίωξε τόν πρωτόπλαστον έκ τοϋ Παραδείσου 
και αΰτή κρατεί καί έμποδίζει χιλιάδας ανθρώπων 
άπό τοΰ νά μετανοήσω σι, πιστεύσωσι καί σωθώάι.

'Ηύπερηφάνεια εΐναι Αμαρτία μεγίστη καΐ ουσχολώ· 
τάτα Αποβάλεται, καί όμως ή Αποβολή της αποτελεί 

: τδ πρώτον βήμα εί; τήν μετάνοιαν, Έν οσ<ρ ό άνθρω
πος ή vat υπερήφανος οέν Αναγνωρίζει ότι κινδυνεύει 
νά χαθή καί ΟΠ έχει χρείαν σωτηρίας· έπομενως δέν 
ζητεΐ αύτήν· άλλ’ εύθΰς άφοΰ ταπεινωθώ, βλέπει 
τόν κίνδυνόν του και επιθυμεί Χαί ζητεΐ τρόπον σωτη
ρίας.

Ή παρούσα εικονογραφία παριστφ τδν Χριστόν εύ· 
λογοΰντα μικρά παιδία, τά όποια εφερον πρός αΰτδν 
οί γονείς των διά νά τά εΰλογήση· Ό Χριστός ήγάπα 
τά μικρά παιδία καΐ τά άγαπφ ακόμη.

0 ΠΑΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
(Συνέχεια- ϊοε προηγούμενου Αριθμόν.)

Οί διαλογισμοί ουτοι διερχόμενοι διά τοΰ νοδς τί>ΰ 
’Ιωσήφ τδν έθλιβαν καθ’ υπερβολήν, καί έπί τινας ημέ
ρας δέν ήδόνατο νά εύρη εδχαρίστησιν είς τίποτε. Έπί 
τέλους βμως ένθυμήθη, δτι δ Ίησοΰς είπε, «Τδν έρ- 
χόμενον πρός με δέν θέλω έκβάλει ίξω,» καί Ανέβη 
είς τδ μικρόν του δ ωμά τι ον, τδ όποιον ήτο είς τδ άνω 
γεον τής πατρικής καλόβης, καΐ έκεΐ γονατίσας προσευ- 
χήθη είς τδν θεόν διά χάριν τοΰ’Ιησού Χριστού νά 
συγχώρηση ολας τάς Αμαρτίας καί όλα τά σφάλμα
τά του καΐ νά τφ δώση νέαν καρδίαν, ώστε νά δόνα- 
ται νά άγαπφ, υπάκουη καΐ δουλεόη αυτόν.

'Η προσευχή του εϊσηκούσθη χαί δ ’Ιωσήφ ησθάν· 
δη δτι τα βάρος αφηρέθη άπδ τήν καρδίαν του, και 
Αντί νά θεωρή τήν προσευχήν πλέον ώς καθήκον, δέν 
έχόρταινε νά δέεται είς τδν Κύριον — ‘Ο θεδς εγεινεν 
εκτοτε τδ Αγαπητόν Αντικείμενο» τής ψυχήςτυ.

Πρότερόν Ανέγινωσκε τήν Γραφήν^ άλλά ΐοΰτο ίκά· 
μνε, διότι έπεθύμει νά μάθη ν’Αναγινώοχή καί διότι τήν 
εΰρισΧεν εύχάρίστον βιβλίον. Άπδ τής ώρας ταότης ό
μως ή Γραφή κατέστη πολύτιμος εΐς αδτόν τήν ήγά- 
πα, διότι περιέΐχε τήν Αποκάλυψιν τοΰ θελήματος τοΰ 
Ουρανίου αύτοο Πατρός-, Χαί προσεπάθει, νά όδηγήτάι 
δι’ αύτής είς τήν καθημερινήν ζωήν καί διαγωγήν τέ.

Καθ’ ίσον έμεγάλώνέν ευρίσκει» δτι ή κρίσις του ένι- 
σχόετο διά τής σπουδής τών διδασκαλιών τής Γραφής 
— τά αισθήματα του άνυψόΰντό Χαί έξΐυγενίζοντο καί 
έχαθάρίζοντο οιά τής Αναγνώσεως τής ώράίας καί ύψη- 
λής αύτής ποιήσεως—ή περιέργεια του διεγείρέτο, καΐ 
ολόκληρος δ νόΰς του εύρυνέτο διά τής έξιστορήσεως 
τής δημιουργίας τοΰ ‘Ηλιου, τής Σελήνης χαί τών Α
στερών και τών άλλων θαυμάσιων τής φύσεως.

‘Π Ιωσήφ ήτό ήναγκάσμένος νά μελετά ολα ταΰτα 
αόιωςτου χωρίς τήν βοήθειαν άλλου· τΟυτο δέ τδν κα
τέστη σεν ίκανώτερον είς τδ νά συλλογίζεται και έκαμε 
τδ πνεύμα του πολύ ΐόχυρώτερον άπό τδ πνεύμα τών 
παιδιών εκείνων, τά δποΐα έχουσι διδασκάλους, οί δ. 
ποιοι άπλοποιοΰσι τά διάφορα ζητήματα καί τοιουτο
τρόπως τά καμνούσιν εύκολα διά τά παιδία. Τοΰτό δέ 
μάς κάμνει νά συμβουλεύσω μεν τούς μικρούς μας άν α
νάστας δταν άναγινώσκΟυν τι, νά προσπαθούν αύτοΐ 
πρώτον διά τής μελέτης νά τδ έννοήσωσι — καί τότε 
μόνον νά έρωτώσιν άλλους, δταν αύτοΐ μόνοι των δέν 
δύνανται νά έπιτύχώσι τούτου.

Όταν 0 Ιωσήφ ήτο δεκατεσσάρων έτών, ό πατήρ 
καΐ ή μήτηρ του ήναγκάοθησάν ποτέ δίδποθέσεις απο
υσίας νά μεταβόΰν είς μάκρυναν τι χωρίου καΐ ν* άφή- 
σωσιν αύτδν μόνον εΐς τήν οικίαν ό. πλησιέστερος γεί· 
τών έκατόίκει περί τά είκοσι λεπτά τής ώρας μακράν 
τής καλύδης των, ώστε ούτε οικία κάμμία έφαίνετο, 
ούτε τήν φωνήν του'κάνεις ήδόνατο ν’ Ακουση.

*0 ’Ιωσήφ, μετά τήν άναχώρησιν τών γονέων του, 
οί δποϊοι δπεσχέθησαν νά έπιστρέψωσι τδ εσπέρας, ήρ- 
χισε νά σχίζη ξύλα καΐ νά τά σωρεύη υποκάτω τής σκι- 
άοος, τήν όποιαν δ πατήρ too είχε κατασκευάσει διά 
νά φυλάττη εκείτά ξύλα τδν χειμώνα, διότι άότέ ήτο 
’Οκτώβριος.

Άφοΰ δέ έτέλείωσε τδ έργον του, βλμβε τήν Γραφήν ; 
Ανά χεΐράς κατά τδ σύνηθες, καί έκάθησε πλησίον τοΰ 
μικρού παραθύρου, τδ όποιον έβλεπε πρδς τήν όδόν. 
Πριν άνοιξη αύτήν ύψωσε τήν καρδίαν τόυ διά προ
σευχής πρδς τδν Θεόν, 8πως τδ Άγιον Πνεΰμά τδν βοη- 
θήση νά έννοήση β,τι έμελλε ν’Ανάγνωσή. Μόλις δ’εΐ- 
χε τελειώσει τήν βραχεΐάν του προσευχήν καί ήνοιςε 
τήν Γραφήν, ισχυρά τις καί παράξενος κραυγή τδν έ
ξ ιππασε· κυττάξας δέ πρδς τδ πέρα τής δ δ οΰ δάσος εΐ-
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δε συνοδείαν Ινδών (1) (άγριων Αμερικανών) συνιστα- 
μένην έξ όχτώ άνδρών, έξερχομένην έκ τοΰ δάσους καϊ 
διευθυνομένην πρδς τήν καλύβην των.

(άκο λουθεί.)

Λδκρά

Η ζωή άποτελεΐται έκ μικρών πραγμάτων. *Οστι; 
ταξειδεύει είς χώραν τινά «ρέπει νά όδαιπορη κα
τά μικρόν*

Όστι; γράφει βιβλιον πρέπει νά γράφη λέξιν. μετά 
λέξιν καί περίοδον μετά περίοδον.

Όστις σπουδάζει έπιστημην τινά, πρέπει νά σπου- 
δάση βαθμηδόν τά διάφορα στοιχεία, τά όποια συν- 
ιστοΰν αύτήν* πρέπει,νά μάθη μίαν πρός τήν μίαν καϊ 
μίαν κατόπιν τής άλλη; δλας τάς άρχάς αυτής.

Άπδ τί δλ συνίσταται ή εύδαιμονία τής παρ ο ίσης 
ζωής μας ; Έκ μικρών, έ£ έλαχίστων πραγμάτων. Έκ 
μικρών, άσημάντων* φιλοφροσυνών, ευχάριστων λό
γων, μικρών μειδιαμάτων, φιλικών έπιστολιδίων, μι
κρών εδχών,. κάϊ μικρών ευεργεσιών. Εΐς μεταξύ ένδ; 
εκατομμυρίου, καί μόνον άπαξ, έπϊ ζωής του. δύναται 
νά κάμη ηρωικήν τινα. πραξιν. Άλλά τά πράγματα, 
τά όποια κυρίως αποτελούν τήν ζώήν μας είναι μικρά, 
έλάχιστα κα} συμβαίνουν πασαν ώραν κάϊ πάσαν στιγ
μήν τής, ημέρας, Ε&αΐ- δέ-, έφθηνότατα και εύκολώτα,τα 
χαίπδί.τι; δύναται· νά τά κάμη._ Άλλά δυστυχώς τά 
μικρά, άλλ’ &ί>σιώδη ταΰτα· είς τήν ευτυχίαν άλλή- 
λων πράγματα ολοι μας σχεδόν άμελοΰμεν, καϊ ουτω 
στεροδμεν και άλλους και εαυτούς μεγάλων, ευχαρι
στήσεων. · .

Μικροί μοο φίλοι συνειθίσατε νά έκτελήτε άπδ τοΰ· 
δε τά μικρότατα ταΰτα. πράγματα καϊ &ά ευρετε, δτι 
σείς πρώτοι θά δρέψ,ετε. τοΰ; ώραίους. κμΐ ευχάρι
στους καρπούς των,

ΔΤΟ ΩΡΑΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
Είς μίαν τών κωμοπόλεων τής Αμερικής έξη κο· 

ράσιον δεκάπενταετές πολύ , πτωχόν, τόσον πτωχόν, ώ 
στε μόλις έοόνατο νά, πορίζεται τά. πρδς. τδ ζήν διά 
τής.βελόνη; του*.

Άλλά ή κόρη αδτη ήτο ευσεβής χαί έπεθύμει νά 
κάμη κάτι τιχαι διά τούς όμοιους της- έγνώρι'ζε δε, δτι 

■ πολλά πτωχά παιδία καϊ κοράσια, δέν έσύχναζον οΰ-

(1)Ό Κολίμίος δταν άνεκΐλυψε τήν Αμερικήν, ένόμωτν 
δτι εϊχτ φ&άσει εΐς τάς 'Ανατολικά; ’Ινδίας, διότι έχει ήτο 0 
σκοπός του νά ύπάγη τα.ξ«δΛ0ων πρός όυσμάς, άντϊ νά πε- 
ριέΛθη τό .άχρωτήριοντής- Καλή;-.’Ελπίδα ς, διά νά συντο- 
μούση τό ταξείδιον ΰιά .τοΰτο ώνόμασε τούς αότοχθονα; κα
τοίκους τή; 'Αμερική; Ί ν δ οΰ ς· εκτοτε ουτοι καλοΰντα 
Ά μ ί ρ ι κ α ν ο i .Ί ν 5 ο Ιπρός διάκριοιν τών κυρίως ’Ινδών, 

τε■■ είς τά καθημερινά, out* είς τά Κυριακά σχολεία, 
μόνον καϊ μόνον διότι έντρίποντο νά υπάγουν εκεί μέ 
τά κουρελιασμένα καϊ άκάθαρτα φορέματα των* "Ο- 
θεν άπεφάοισε νά άφιερώση δυο ώρας τήν εβδομάδα 
είς έργασίαν, τής οποίας τδ προϊόν ώρισε πρδς βοή
θειαν τοιούτων παιδιών*

: Καϊ κατ’άρχάς μεν έδαπάνα τάς ώρας ταίτας είς 
έπιδιόρθωαιν τών παλαιών έν ου μάτων, τά όποια ευ
σεβείς καϊ φιλάνθρωποι κυρίαι τή. έδιδον, ώστε έν
τδ; ύλίγου· χατώρθωσε νά ένδυση διάφορα· κοράσια. 
Τήν καλήν τη; τούτην- άπόφασιν έμιμήθησαν μετ’ ού 
πολΰ άλλαι νεάνιοες καί- οΰτω κατά μικρόν ίδρύθη tv 
τών μεγάλων φιλανθρωπικών χαταςημάτων έ.ντήί'Νέφ 

Άγγλίφ, τδ όποιον ένδύει χιλιάδας πτωχών και δίδει 
•έργασίαν είς πολλά; άλλας, χιλιάδας γυναικών κατ’ 
έτος.·

ϊ Τδού τί κάμνει ολίγος καιρδς συνοδευύμενοΐ μέ 
•καλήν καΐ.άγαθήν διάθεσιν και θέλησιν*

ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ;
Καλοί λόγοι δέν κοστίζουν, πολύ—ούτε τήν- γλώσ

σαν, ή όποια τούς προφέρει, βλάπτουν, ούτε είς τδν
■ νουν του μεταχειρισμένου αυτού; προξενούν .τήν έλα- 
χίστην ταραχήν,.
’ "Άν καϊ δεν κοστίζουν πολύ, χατορθΰινουν 2μως με. 
γάλαπράγματα.

ί 1. ‘ Υποβοηθούν τήν αγαθήν φύσιν καϊ καλήν θέλη- 
;·σιν τοΰ άνθρώπου. Μαλακοί λόγοι μαλακό νουν τήν ψυ
χήν, ένιμ οί δργίλοι καί δριμεις λόγοι προσθέτουν ξύλα 
είς τήν φλόγα, τής δργής καί τήν κάμνουν νά καιη μέ

■ περισσοτέρου ορμήν.
·: "2. Καλοί λόγοι συντείνουσιν είς τδ νά κάμουν τδν άν-· 
,θρωπον εΰχαριν ένιρ

Οί ψυχροί λόγοι παγώνουν, τδν άνθρωπον,..
; Οί θερμοί τδν.καυματίζουν, 

Οί σαρκαστικοί τον έρεθίζουν,. 
Οί πικροί τδν πικραίνουν.,. 
Εκτός τούτων, ΰπάρχείιτοσαυτη πληθύς άλλων ει

δών λόγων έν χρήσει είς τάς. ήμέρας μας, ώστε είναι 
λίαν έπιθ.ομητδν νά άναφέρομεν ένταΰθα τινάς αύτών.

Οΰτω λ. χ. έχομεν. , 
Μαιαίοος. λόγους,.
Αργούς. »
Άσκέπτου; >·
Πεισματώδεις. ·..

Μωρούς λόγου;,.
Κενούς »
Βλάσφημου;*
Ταραχώδεις »
Πολεμικούς ·

Οίκαλοϊ καϊ άβρόφρονες λόγοι έχουσι προσέτι καϊ 
τούτο τό καλόν αποτέλεσμα, δα παράγουσι τήν εικόνα 
των, είς τάς. ψυχάς τών άνθρώπων.. Πραΰνουν, καίθη-
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ύυχάζουν χάϊ παρηγορούν τδν Ακούοντα καί τδν X'-''- 
μνουν νά αΐβχόνηται διά τά πικρά, άφιλα καΐ κακά αι
σθήματα του.

Ό Κύριοί Ίησόΰς Χρϊστδς είναι ο τύπος του γλυ
κέος κα! καλοΰ τρόπου τόΰ δμιλέιν χαΐ άδτδν πρέπει 
νά μιμώμεθα Αν αληθώς ήμεθα δπαδοί κα! φίλοι αύτοΰ.

ν ΗΜΕΙΣ Ν’ ΑΡΧΙΣΩΜΕΝ ΑΜΕΛ0ΓΜΕΝ.

Τοΰ Χρίστου ήΐο έπάγγελίά
Νά μάς λυ τρώσή έξ αμαρτίας,
Καί νά μας φέρη έν μετανοίφ 
Εΐς τήν δδδν του τής σωτηρίας.

ίίρδς τί δμως έκ ρφθομίας
Ήμβϊςν'άρχίσωμεν αμελούμε ν*
Κι* οΰδέν άλλο ή τής ευθείας 
Νά έχτραπώμεν πάντα ζητοΰμεν ί

*Η τί σημαίνει έν μετανοία
Κ’ έν θλίψει λέγοντες άτι ζώμεν
’Αδιακόπως έν άμαρτίφ
Καί Αθλιότητι νά βιώμεν )

Μόνη μετάνοια θεωρείται
Όταν άφίνη τις τήν κακίαν, 
Καί είς τδ μέλλον ένασχολέΐτάί 
Είς τήν οΰράνιον ευτυχίαν.

ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.

’Εάν οί ϊδιοτελέΐς έγνώρίζον πόσον ζήμιόνονται ενε- 
κα τής Αξιόμεμπτου ιδιοτέλειας των, πόσον άραγε 
δέν ήθελαν προσπαθεί χαΐ τί δέν ήθελον ύποφέρει δ- 
πωςμιμηθώσι, τδ κατά δόναμιν, τόν μεταχειριζόμε- 
νον καί τήν σοφίαν καί ίσχόν του ?να Αποχαταστήση 
άλλους εΰτοχεΐς I

ΧΡΓΣΟΤΣ ΚΑΝΩΝ.

Σκέπτου δόον δύναααι περί τών καλών ιδιοτήτων 
τών άλλων* λησμονεί δέ και Αποσιώπα τάς καχάς των 
ιδιότητας.

Άπδ δργίλους στοχασμούς., έργα φίλονεικίας 
Απέχετε παιδάκια μου, x? Αφ’δλας τάς κακίας* 
Διότι πας 6 Αγαπών τοιαότας Ανομία;
Δέν εΐναι δοΰλος τοΰ Χρίστου, Αλλά τής Αμαρτίας.

κ ‘Ο νικών έαοτδν εΐναι δ μέγιστος τών νικητών ·
* Όλίγαι ρανίδες βροχής Αναζωογονούν τους λει

μώνας· κα! δλίγάι Αγοθοεργίάι φαιδρόν ο υθ τδν κόσμον.

Τδ ώραιότατον κα! Αθωότατον πάντων τών έπί τής 
γής εΐναι τδ 5δωρ.— Πίνε λοιπόν οΰδέν άλλό εΐμή τδ 
διαυγές χα! χρυστάλινον να'μα τδ αναβλόζον έχ τών 
πηγών. ;.

Αμάρτημά μή πράττετε; όργιλως μή λαλητέ; 
Όσοι Σωτήρα καί θεόν τδν Ίησοΰν χαλεΐτε.

— ’Επειδή αναγχαζόμεθά νά έκδοσωμέν τδ φόλ- 
λον τοΰτο τοΰ ’Ιουλίου δλίγον προ τοο συνήθους και
ροί, καθ’ δν λαμβάνομέν τήν λυσιν τών αινιγμάτων 
έκ τών έπαρχίών χα! τοΰ έξωτέρικου, άναίαλομεν 
τήν λύσιν τόΰ αινίγματος τοΰ δημοσιευθέντος είς τδ 
προηγούμενον φυλλον διά τδ προσεχές. φυλλον.

— Ή λύσις τοΰ αινίγματος τοΰ έν τώ φόλλιρ τοΰ 
Μαΐου, ήτις κατά λάθος, παρηλήφθη, ήτο ο^ις,&ς, ?ς.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
1. Μετάξι) πο ίων σνγχατ«ριθμο5ντάι ο! δειλοί si; τήν Α

γίαν Γ ραφήν;
2. Ηνία οικογένεια έταξείΐινοεν είς μίγαν τινάώκεανόν;
3. Ποδ Απίθανε-» Ίερημία; ό προφήτη;;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
« Άστήρ τής’Ανατολής, » Έφημερίς διάόΐχογε- 

νείας, άπαξ τής έ 63 ομάδας έκδιδομένη, περιέχουάα 
ύλην ποιχίλην κα! διδακτικήν, ?οη Si μέ τάς μεγαλει- 
τέρα; ’Αθηναϊκός εφημερίδας κατά τδ μέγεθος. Τιμή 
έτησία προπληρωτέα δρ. 6. Στέλλεται δωρεάν είς τδν 
δστις ήθελε λάμίι 20 σύνορο μας εΐς τήν Εφημερίδα 
τών Παίδων.

— Σώματα παρελθόντων έτών άπδ μέν τής ένάρ- 
ξεως τής Εφημερίδας (1868) μέχρι τοΰ 1874 πω- 
λοΰνται Αντ! λεπτ. 80 διά τους έν ' Ελλάδι καί 1,50 
διά τ'ώς ΐν Γοορκίφ, τών τάχυδρομικών τελών συμ· 
περιλαμβανόμενων* τδ δέ τοΰ παρελθόντος έτους 1874 
άντΐ 1,20 3ιά τους έν Ελλάδι καί 2. δρ. διά τόδς έν 
Τουρκία.

— Είς πάντα βατις ήθελε κάμει πλέον τών 5 συν
δρομητών καί άπο στείλει τάς σύνδρομά; εΐς τήν Διεΰ- 
θυνσιν, θά έκπίπτωνται είκοσιπεντε τοΐς έκατόν, και 
προσέτι πληρώνονται τά ταχυδρομικά τής Αλληλο
γραφίας.

Διεύθυνσις’Λστέρος ’ Ανατοοή: χα! Έφ. Παίδων έν όδώ Έρμου απέναντι τοΰ χρυσοχοείου τοΰ χ. Στεφάνου.


