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Χάρτης, τοΰ πλανήτου χΑρτωτ.

Εΐί τδ προηγούμενων φύλλον εΐπομεν, οτι δ πλα
νήτης *Αρης δια μέν τοΰ γομνωΰ δφδαλμοϋ φαίνεται 
ώς εις τών λοιπών Αστέρων καί δτι έχει χρώμα ερυ
θρόν’ διά δέ τϋο τηλεσκοπίου παρουσιάζεται ώς δίσκος 
ή σφαίρα έχΟυσα ίπι τής έπιφανείας της κοκκινωπάς 
τινας χηλίδας, τά μεταξύ τών όποιων μέρη εΐναι σχο- 
τεινοτέρου χρώματος.

Καί κατ’ Αρχάς μέν αΐ έρυθρωπαΐ αυιαι κηλίδες 
καί τά μεταξύ α&τών σκοτεινότερα μέρη έθεωρήθη3αν 
ως τυχαία, άλλά δι’ ακριβέστερων παρατηρήσεων 

εδρέθη, οτι ήσαν διαρκείς ιδιότητες τής έπιφανείας 
τοΰ πλανήτου τούτου, Ό Καβσίνης πρώτος διά του 
μακροΰ του τηλεσκοπίου καί κατόπιν δ Χουκ (τδ 
1666 μ. X.) ήδυνήθησαν νά διακρινωσι τήν δπαρςιν 
ήπειριυν καΐ θαλασσών.

Έκτοτε αί παρατηρήσεις άλλων Αστρονόμων δι’ έν- 
τελεστερων έργαλείων έπΐθεβαίωόαν τήν γνώμην έ· 
κείνων. Τόσον δέ καλώς διέκρινον τάς ηπείρους άπδ 
τάς θαλάσσας, ώστε κατεσκεύασαν καϊ χάρτας ή α- 
τλαντας τής έπιφανείας τοΰΆρέως, εί; τους όποιους 
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σημεωΰνται αδται μέ ιδιαίτερα δνόματα,—χάρτα* ό
μοιας μέ τήν όπισθεν είκονογ'ραφίαν.

Έξ δλων τών μελών τοΰ πλανητικού συστήματος, 
πλήν τήί ήμετέρας Σελήνης, τόν ΤΑρην γνωρίζομεν 
καλλίτερον. Εύρέθη δέ δτι ή επιφάνεια του εχει μεγί- 
στην ομοιότητα πρό; τήν τήί Γης μας.

Όχι μόνον ήπείρους καί ωκεανούς παρατηροΰμεν 
έπΐ τή; έπιφανείας τοΰ 'Αρεως, άλλά καί ορη διατε
ταγμένα βπως καί έπί τής έπιφανείας τής Γής μας, 
δηλ. τά υψηλότερα κατά τδν Ισημερινόν καΐ τά χα 
μηλότερα πρδί τούς πόλους· έτι δέ καί κατεψυγ- 
μένα; ζώνας, καί θυέλλας καί τρικυμίας, δπερ φανε
ρώνει τήν υπαρξιν άτμοσφαίρας, καί πρασινίζον τι 
χρώμα έπί τής έπιφανεία; τών ήπείρων κατά τδν 
χρόνον τοΰ Έαρος, δπερ δηλοϊ, δτι κατά τήν έποχήν 
έκείνην τδ έδαφος καλύπτεται μέ χλόην καί τά δέν
δρα καί φυτά βλαστάνουν καί α’νθοΰν, καί κοκκίνιζαν 
χρώμα,κατά τούς μήνας τοΰ θέρους καΐ ιδίως τοΰ φθι 
νοΛώρου, όταν ή χλόη καί τά φύλλα τών δένδρων αρ 
χονται νά άλλάζουν χροιάν,

Εαν δε κρινωμεν έξ άναλογίας εϊμεθα ήναγκαομέ- 
νοι νά σομπεράνωμεν, δτι είς τόν πλανήτην Άρην 
πρεπεί νά όπάρχ όυν καί ζώα δμοια πρδς τά έπΐ τή; 
Γής^

Ο Πλανήτης "Άρη; ώς προείπομεν, είναι τδ έν 
πέμπτον τής ήμετέρας Γης «ατά ΐδ μέγεθος, καί δνε- 
κα τής άποστασεώ* του άπδ τδν ήλιον λαμβάνει πο. 
λυ δλιγώτερον φώς καί θερμότητα παρά ή Γή μας.

Τδ δέ Ζωδιακόν φώς καί τδ Βόρειον Σέλας άνα- 
πληροΰσι τήν έλλειψιν Σελήνης κατά τάς μακράς 
νύκτας τοΰ Άρεως, καί αύτοί δ’οι αστέρες λάμπουσι 
μετά π ερισσοτέρας λαμπρότητας, ένεκα τήί λεπτότε
ρα; καί αραιό τέρας άτμοσφαίρας του, ώστε αί μα- 
κραί νύκτες τού δέν είναι έντελώς σκοτειναί, 

0 ΠΑΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ,
(Συνέχεια καί τέλος· 13, προηγούμ. άριθ.)

Καθ’ δλην έκείνην τήν ήμέραν χαΐ τήν έπομένην, δ 
Ιωσήφ έπορευετο πρδς τδ μέρος, τδ δποϊον του δπέδει- 
ξεν 6 Ταχύπυς. Τέλος δέ μετά τδ μεσημέρι τής δευτέ 
ρας ήμέρας εΐδεν tv χωρίον, καί όταν έφθασεν έκεΐ 
άνεγνώρισεν 5τι πραγματικώς ήτο τδ δποϊον έζήτει, δΐ- 
οτι εΐχεν υπάγει έχει μίαν φοράν μετά τοΰ πατρόςπου, 
πρδς έπίσκεψιν τοΰ θείου του,

Ο ’Ιωσήφ δέν έδυσκολεύθη νά εύρη τήν οικίαν τόΰ 
θειου του, κα! άνοιξα; τήν θυραν εύρέδη έμπροσθεν τής 
οίογενείας καθημένης είς τδν δείπνο».,

Περιττόν εΐναι νά διηγηθώ τήν χαράν καί άγαλλί-

ασιν δληςτής οικογένειας είς τήν θέαν τοΰ άπολωλότος 
’Ιωσήφ καί τά θερμά φιλήματα, μέ τά όποια τδν έκά- ; ' 
λυψαν οί έξ αδελφοί καί αί έξαδέλφαι του. Άφοΰ δέ τοΰ- , 
το παρήλθε τδν έκαμαν νά καθήση είς τήν τράπεζαν καί- f 
τφ διηγήθησαν, οτι τήν έσπέραν καθ’ ήν έπέστρεψαν I 
οί γονείς των εί; τήν οικίαν των καί τήν εύρον διηρ- 
πατμένην καί τδν Ιωσήφ απάντα, έφοβήθησαν μήπως 
τδν εΐχον φο νεάσει καί έζήτησαν πανταχοΰ νά έυρωσι ■ ; 
τά ίχνη του, άλλά τελευταΐον άπελπισθέντες έπαυσαν 
τάς έρευνας των,

Ό Ιωσήφ κεκοπιακώς έκ τής δδοιπορίας καί τής 
πείνη; ήναγκάοθη νά μείνη παρά τφ δείφ του δλίγας 
ήμέρας, επειτα δέ διηυθόνθη πρδς τήν οικίαν τοΰ πα- ί 
τρό; του, οπού τδν ύπεδέχθησαν οί γονείς του μέ δά
κρυα χαρά;.

Τδ πρώτον σχεδόν πράγμα,τδ όποιον έπραξεν δ Ιω
σήφ άφοΰ έφθασεν είς τήν πατρικήν οικίαν, ήτο νά κυτ- 
τάξη έάν ύπήρχεν έκεΐ ή Παλαιά Βίβλος· πρδς μεγά-, 
λην του δέ χαράν τήν ηυρεν είς τδν συνήθη της τόπον 
καΐ άφοΰ τήν έλαβεν άνά χεΐρα; διηγήθη είς τούς γονείς ι 
του πόσον πολύτιμος έστάθη είς αΰτδν κατά τάς ήμέ
ρας τή; αιχμαλωσίας καί θλίψεώς του μεταξύ τών ά
γριων, καί πόσον έπεθύμει νά εΐχεν είπεΐ είς ολους ι 
όσα εΐπε και είς τδν Ταχύπουν περί τοΰ Σωτήρος, τδν 
όποιον άπεκάλυπτεν αυτή-

Κατά τάς δλίγας ήμέρας, καθ’ 5ς έμεινε» είς τήν οι
κίαν του θείου τυ, έκαμε τόσον καλήν έντύπωσιν είς δ- 
λυς διά τής γλυκείας καΐ αγαπητής συμπεριφοράς του 
καΐ τής ευφυΐας του, ώστε έθαύμαζον πώς παιδίον, τδ 
όποιον ουδέποτε έΐχεν υπάγει εί; τδ σχολείον ο&δέ ά- 
πολαύσει,τά αγαθά πολιτισμένης κοινωνίας ήδυνατο νά 
έχη τοιαυτας ύψηλάς καί καλάς ιδέας. Ουδέποτε πρό- 
τερον εΐχον ίδει πόσον ή σπουδή καΐ μελέτη μόνης 
τής Γραφής δύναται νά άναπτύξη τήν διάνοιαν καΐ νά 
ίσχυροποιήση τήν κρίσιν.

‘Ο θείος τοΰ Ιωσήφ ιδίως τόσον βπερευχαριστήθη 
μέ αύτδν, ώστε μετέβη έπίτηδες είς τήν οικίαν του πα- 
τρός του διά νά τδν καταπείση νά άφήση τδν Ιωσήφ 
νά έλθη είς τδ χωρίον του, δπου ΰπήρχον σχολεία, εί; 
τά όποια ήδόνατο νά φοίτφ· δ δέ πατήρ του ουγκατέ- 
νευσε καΐ ουτω ό Ιωσήφ έγένετο μέλος τής οίκογε- 
νεία; τοΰ θείου του.

Ό Ιωσήφ εΐχεν ήδη διατρίψει είς τήν οικίαν του θεί
ου του ύπέρ τδ tv έτος έξακολουθών τάς σπουδάς του, 
δτε ήμέραν τινά ένφ εύρίσκετο είς τδ κατάστημα τοΰ 
θείου του, βλέπει αϊφνηί τον φίλον του Ταχύπουν εί
α ερχόμενον,

Μετά τήν άνταλλαγήν τών συνήθων φιλοφρονήσεων, 
δ, Ταχύπους εΐπεν είς τδν Ιωσήφ, δη άφότου έχωρί- 
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σθησαν δέν ή ο υνήθ η νά λησμονήση έ κείνα τά όποια τφ 
διηγείτο περί τοΰ θαυμαστού έχείνου βιβλίοο,τδ όποιον 
ώνόμαζε Γραφήν χαΐ λοιπόν ήλθε προς αύτδν νά τδν 
παρακαλέση νά τοΰ ειπη περισσότερα περί αδτοΰ καί, 
εί δονατδν, νά τδν διδάξη ν’άναγινώσχη αύτό.

'Ο Ιωσήφ μετά χάρας έδέχθη τήν παράχλησω καί 
άνέφερε τήν δπόδεσιν είς τδν θεΐόν του, δατιΐ έπρό 
τεινεν είς τδν Ταχύπουν νά χάμνη μιχρα'ς τινας έρ- 
γασίας είς τήν οίχίαν τοο χαί αδτδς ύπέσχετο νά τδν 
τρεφη καί ένδόη χαί τδν στείλη είς τδ σχολεΐον.

Ο Ταχύπους έακίρτησεν άπδ χαράν, έδέχθη τήν 
συμφωνίαν χαί αμέσως ήρχισε νά σχίζη ξύλα* διά δε 
τής έπιμελείας του έντδς δλίγου χατώοθωσε ν’άναγινώ 
σκη έλεοθέρως τδ Βιβλίον, τδ όποιον τόσον πολύ ήγά- 
πα, χαι τοΰ όποιου ή άνάγνωσις μετ’ δλίγον τοΰ έδει' 
ίενδτι ήτο αμαρτωλός, χαΐ οτι έπρεπε νά προσφυγή 
είς τδν Χριστόν διά σωτηρίαν, —το όποιον χαΐ επρα 
ςεν, ένωθε'ΐ μέ τήν έκχλησίαν του χωρίου πρδς μεγά- 
λην χαράν καί άγαλλίασιν τοΰ Ιωσήφ,

"Όπως οέ συμβαίνει πάντοτε μέ όλους τους άληθώί 
έπεστραμμένους, δ Ιωσήφ μετά τινων έτών σπουδήν 
έπεθύμησε νά έπιστρέψη είς τήν φυλήν του και νά κή
ρυξή είς αδτο'υς τδν Χριστόν ό δέ Ιωσήφ, δστις έν τφ 
μεταξύ τοΰτο είχε κατασταθή εΰχατάστατος έμπορος, 
τφ ύπεσχέθη νά τον συνδράμη είς τδ φιλάνθρωπον 
τοΰτο έργον καί οϊτως ό 1'αχύποός έγκατεστάθη με 
ταξύ τών ομοφύλων του ώς ίεροκήρυξ και διδάσκαλος 
και συνήργησε διά τής διδασκαλίας και τοΰ παραδείγ
ματος νά φέρη πολλούς έκ τών συμπατριωτών του είς 
τήν αλήθειαν τοΰ Ευαγγελίου καί τήν σωτηρίαν. "Ολον 
δέ τοΰτο τδ καλόν προήλθεν έχ τοΰ μικρού Ιωσήφ, ό
ταν ήτο είς αιχμαλωσίαν.

Έλπίζομεν δτι ή ιστορία τοΰ παιδδς τής Γραφής 
θέλει οδηγήσει πολλούς τών μικρών αναγνωστών μας 

■ πρδς μιμησιν τοΰ παραδείγματος του.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΝΕΚΑΛΤΨΕ κ. τ. λ*

(Τδε ψύλλον Αύγουστου.)

—Μήτερ, έλογάριαζαν πάντοτε οί άνθρωποι τδ έτοί 
καί τάς ημέρας τής έοδομάδος δπως ήμεις τάς λογα- 
ριάζωμεν, ή βχι;

—Τά πλεΐστα τών έθνών, τέκνον μου,—άπεκρίθη ή 
μήτηρ,—παρετήρησαν τάς μεταβολάς τών καιρών, άλ
λ’ ηρχιξαν τδ έτος των οΰχι χατά τδν αύτδν καιρόν, 
.άλλά χατά διαφόρους, Ή έβδομάς έπίσης ήτο έν χρή- 
σει μεταξύ τών ανθρώπων, άλλ* δλοι δέν ήρχιζαν αύ
τήν άπδ τήν αύτήν ημέραν.

—Ή άνακάλυψις τών αστερισμών κάΐ ή χρήάις τοΰ 
Ζωδιακού ήσαν έπίσης πάνα'ρχαια {

— Άλλά μήτερ, — έπανέλαβεν δ μικρός Αλέξαν
δρος,— επιθυμώ νά μάθω ποιος ήτο ύ πρώτος αλη
θής αστρονόμος— αστρονόμος καθώς τους σημερινούς 
επιστήμονας ;

—Ή τιμή αυτή ίσως άνήκει είς τδν "Ελληνα φιλό
σοφον Πυθαγόραν, δστις έζη περί τά 590 Π. X. Αύ- 
τδς εμαθεν δσα άλλοι είς άλλας χώρας έγνώριζαν,με
τά πολλήν δέ σπουδήν καί συλλογισμόν φαίνεται δτι 
χατώρθωσε νά σχηματίοη άμυδρα'ν τινα ιδέαν περί 
τοΰ Ηλιακού μας συστήματος, ευρών, οτι δ "Ηλιος ή
το τδ κέντρον, καί άτι ή Γή μας εΐχε δόο κινήσεις, 
μίαν έτησίαν περί τδν Ήλιον, και άλλην ήμερου αίαν 
περί τδν άξωνά της.

—Ιίαί πώς δ φιλόσοφος έκείνος, δστις πρδ τοσού- 
των αιώνων, ήδονήθη νά γνωρίση δλα ταΰτα ;

—Είς ήμας φαίνεται τφόντι μακρδς 0 χρόνος άπδ τής 
Αποχής τοΰ Πυθαγόρου, άλλ* έάν συγκρίνης αυτόν μέ 
τόν χρόνον τής δημιουργίας τοΰ κόσμου εΐναι έέάχι- 
στος.

— Έπίστευοαν ot άνθρωποι είς τάς διδασκαλίας 
τοΰ Πυθαγόρου;

—Οί άνθρωποι ήσαν τόσον άφωσιωμένοι είς τάς πα
λαιός δοξασίας των περί Ήλιου, Γής, Σελήνης καί α
στέρων, ώστε ό Πυθαγόρας έφοβεΐτο νά τούς εΐπη παρ- 
ρησίφ τάς άνακαλύψεις του, καί μόνον είς τους μαθή
τας' τού κατ’ ίδιαν τάς έδίδασκεν.

—Καί τί συνέβη άφοΰ αδτδς άπέθανε ;
—Πολλοί τών μαθητών του καί άλλοι έξηκολούθη- 

σαν νά σπουδάζωσι καί διδάσκωσι τήν αστρονομίαν, 
άλλά χωρίς τηλεσκοπίου καί χωρίς άριθμών πρδς χα· 
ιάστρωσιν χαί έκθεσιν τών δπολογισμών των, δέν· ή- 
δύναντο νά κα'μωσιν άλλο παρά ύποθέσεις,

—Πότε είσήχθη ή χρήσις τών αριθμών ;
— Είς τδν Βέκατον μ, X. αιώνα· εΐναι δέ θαυμαστόν 

πώς οί αρχαίοι ήδΰναντο νά κάμνουν τοΰί υπολογι
σμούς των χωρίς τών άριθμών τούτων,

—Ποιος τους έφεδρε ;
—Δέν εΐναι γνωστόν—Τοΰτο μόνον ήξεύρομεν δτι 

είσήχθη σαν είς τήν Εδρώπην ύπδ τών ’Αράβων.
(άκολουθεί)

ιΟ ψεν8ηζ φίλοζ καί ή <νχιά παρακολουθούν τδν 
άνθρωπον όταν χαί έν δσφ ό Ήλιος λάμπ-β.

«*Οστις άγαπψ παιδείαν, άγαπφ γνώσιν· άλλ* ί 
δστις μισεί έλεγχον, είναι δίφρων.» (Παροιμ. κεφαλ.
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&3τυχής οίχογένεια.

ΩΡΑΙΟΝ ΘΕΑΜΑ.
'Οπουδήποτε υπάρχει αγάπη, έκεϊ τά Αποτελέσμα

τα αύτής δέν δΰναν.ται νά μείνωσιν Απαρατήρητα^ ΕΚ 
ναι ώς μόσχος* τοΰ όποιου ή παρουσία προ δίδεται 
εύΟδς άμα πλησιάση τις Αρκετά είς αύτόν.‘Ως πυρ,, 
τοΰ όποιου ή &ερμότης. διαδίδεται είς τά πέριξ —‘Ως 
φώς, τδ όποιον δέν δύναται είμή, νά φέγγη οπού καί 

■δν τεθή.,
γ^Άλλ ή Αγάπη, είς τήν οικογένειαν εΐναι τδ ώραιό-·

ί

τατον καί εδχαριστότατον θέαμα, το όποιον δύναται 
νά ύπαρξη έπί τής γης—Εΐναι αντίτυπον τοο ούρανοΰ.

Άλλά τί δύναται νά κατάστήση τήν οικογένειαν 
τοιαυτην; Διά τίνος μέσου δΰνανται νά φθάσωσιν εις 
τοιαό'την ουρανίαν κατάστασιν at οίκογένειαι τών Α
μαρτωλών χαί διεφθαρμένων Ανθρώπων^

‘Η ίστορία καί ή καθημερινή πείρα §ν μόνον μέ
σον υποδεικνύει — τήν ‘Αγίαν Γραφήν καί ιδίως τδ 
Εύαγγέλων. Δι’ αύτοΰ οί γονείς καθίστανται Ικανοί 
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νά ζώσιν άγίως χαί εύσεδώς χαΐ νά δδηγώσι τά τέκνα 
των εί; τήν δδδν τής αρετής—Δι’ αύτοΰ καιτά τέκνα 
μανθάνωσι νά σέ.βωνται μέν καί όπαχοόουν τοδς ιό
ν εις των αγαπώσι δέ, περιποιώνται καί ύπήρετουν άλ- 
ληλα. ‘Η άγα'πη τήν δποί.άν τδ Εύαγγέλιον οημιυρ- 
γεΐ είς τήν καρδιάν τοΰ ανθρώπου δέν είναι προσπε-

ποιημένη, ουδέ ίδ'οτελής — Δέν είναι τής περιστά· 
σεως καί τής ανάγκης,—άλλ’ άνοπόκριτος—τής χαρ. 
δίας χαι διηνεκής, χαΐ. έςάκολουθεΐ. νά σονδέη τά 
μέλη τής τόιαότης οικογένειας, χαί άφοΰδιαχωρμ 
σθ ώ σι χαί γείνώαι χ«1 αΰτά ο ΐκογενειάρχαt, μέχ ο ι 
τέλους ζωής. -. ·’

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.
"Η

Ή *(*/>« Καλή χα: % παραχαταθήχη της.
(Ίδε προηγουμ. άριθ.)

Καθ’ δλην έκείνην τήν νύχτα χαι τάς δόο έπομένας 

ή μέρας δ άνεμος ήτο ούριος, ωοτε τά δόο παιδία έδό· 
ναντο νά περιφέρονται έπί τοΰ καταστρώματος πρδς. ή 
μεγάλην εύχαρίστησιν τών ναυτών, μέ τους δποίους', 
ήρχισαν νά συνδέωσι φιλίαν—τοΰτο δ’ ευχαριστεί το 
μέγιστα καί τήν κόράν Καλήν, διότι έολεπεν,
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ναΰται ήγάπων χαί έπβρίποtοΰντο α τά δόο ~οο\/ΐ; 
xta της, s δπως συνείθιζε νά δνομάζη τδν Κάρολον 
χαι τήν Αοό, Άλλά τήν τρίτην ήμερον ή θάλασσα 
ήρχισε νά εξαγριώνεται χαί τδπλοΐον νά κοιλόεται φο- 
δερώς ύπδ τών κυμίτων, ώστε ή καρά Καλή όχι μό
νον διά τά παιδία δέν ήδύνατο νά φροντίζη, άλλ’ ού· 
δέ τδν εαυτόν της νά βοηθήση. *Η θάλασσα τήν έζά" 
λισε τόσον πολύ, ώστε πολλάχις έπεκαλείτο τδν θά
νατον διά νά τήν λύτρωση άπδ τά βάσανά της- άλλ* 
έμετενόει χαί έπρόσθετεν εόθΰς, * Είσαι άνόητη, Καλή! 
άν άποθάνης σύ, ποιος θά φροντίση διά τά μικρά 
ταΰτα ποολάχια :ι>

'Η χατάστασι; αυτή τοΰ καιρού διήρκεσε πλέον 
τής έβδομάοος, καθ’ ολον δέ τοΰτο τδ διάστημα ό ά- 
γαθδς πλοίαρχοί έξετέλει τά χρέη μητρδς, τροφού 
καί υπηρέτριας, τρέφων, ένδόων και νύπτιον καί πε 
ριποιοόμενος τά δόο έκεΐν α άπροστάτευτα παιδία. 
Πολλάχις τής ήμέρας τά έλάμβανεν είς τάς άγχάλαί 
ιού καί τά άνεβίβαζεν είς τδ κατάστρωμα, ίπου χα 
θήμενος πλησίον των τά διηγείτο μύθους καί ιστο
ρίας περί ιχθύων, ναυτίλων, τρικυμιών, ναυαγίων, 
θαλασσίων πτηνών, χλ. πάσαν δ’ εσπέραν τά έθετεν 
έπί τής κλίνης του και καθήμενος παρ’αυτή ήκουε τήν 
βραχεΐαν προσευχήν, τήν όποιαν ή μήτηρ των τά 
εΐχε διοάξε νά λέγωσι πριν χοιμηθώσι.

Κατ’ αυτόν τδν τρόπον ό μέν πλοίαρχος ήρχισε νά 
θεωρή τά δύο εκείνα μικρά ώς ίδιά του τέκνα, έκεΐ- 
να δέ αΰτδν ώ; πατέρα των.

Τέλος ό καιρός μετεβλήθη, καί τήν τρικυμίαν διε- 
δέχθη γαλήνη, καί μέ αύτήν έφάνη καί ή κυρά Κα
λή έπί του καταστρώματος- ή δέ πρώτη της φροντΐς 
ήτο νά κυττάξη διά τά παιδιά, τά όποια ό χαλδ; 
πλοίαρχος, άφοΰ διασκέδασε μέ διαφόρους ιστορίας 
περί ναυτίλων, οί όποιοι έσιόλιζον τήν έπιφάνειαν 
τής θαλάσσης μέ τά παικιλόχροα πανία των, εΐχε θέ 
σει είς τδ πανέριόν των διά νά κοιμηθούν έντός τοΰ 
δωματίου του, τδ όποιον ήτο έπί του καταστρώμα 
τος. 'Ως νά μή έπίστευε δέ είς τούς λόγους τοΰ 
πλοιάρχου έπλησίασεν είς τδ πανέριόν καΐ έσήκωσε 
τδ κάλυμμα διά νά βεβαιωθή οτι ή σφοδρά έκείνη 
τρικυμία δέν είχε βλάψει τά άγαπητά της πουλάκια.

Καθ’ δσον έπροχώρουν πρδ; βορράν τδ ψΰχος έ 
γίνετο έπαισθητότερον, ώστε Ιχρειάσθη νά ένδΰσωι^ 
τά παιδία μέ χονδρότερα ένδόματα.

‘Η κυρά Καλή ήνοΰε τότε τήν άποθήχην της χαί 
εογαλεν έν κομμάτιον κοκκίνης φλΐνελλας, τδ όποιον 
είχε πάρει μαζύ της, ό δέ πλοίαρχος τδ εχά^ε και 
διά τής βοήθειας της.ταχέως κατεσκεύ^σθ^άαν δόο 
μικροί σάκκοι, τούς όποί^ς έφορέ σαν τά παιδιά '-μέ 
μεγάλην χαράν. 'Λ ..., ;

Οδτω πως διήλθον ίκαναί ήμέραι είς τήν θάλασσαν. 
Τέλος δέ έφθασεν εΐς τδν λιμένα της Νέας 'Τόρκης, 
καί έπειδή ό πλοίαρχος έπρεπε νά έκφορτώση τδ 
βαμβάκιον, τδ όποιον εΐχε διά τήν πόλιν έκείνην, έ- 
πρότεινεν είς τήν κυρά Καλήν νάμεινη έντδς τοΰ πλοι» 
έως οδ τελειώση τήν έχφάρτωσιν καί κατόπιν θά τήν 
Ιφέρεν είς τήν βοστώνην καί θά τήν έτοποθέτει είς 
τήν οικίαν της μητρός τοο, όπου τά μικρά θά ήσαν 
ασφαλή, και θά εΐχον πάσαν δυνατήν περιποίησιν. 
Άλλ’ή Καλή άπέρριψε τήν πρότασιν τοΰ χαλοϋ πλοι
άρχου, είποΰσα, ότι έπροτίμανά έξέλθη είς τήν Νέαν 
‘ϊόρκην.

— Άλλά τί θά χάμης χωρίς χρήματα είς τήν 
πολυάνθρωπον και πονηράν ταότην πόλιν; — τήν ή· 
ρώτησεν ο αγαθός πλοίαρχος.

— Μή σέ μέλει διά τοΰτο, καπετάνιο μου,— άπήν 
τησεν ή μαύρη. «Έδώ μέσα έχω χρήματα νά διατη
ρήσω τά πουλάκια μου ώς βασιλόπουλα έπί πολλά 
έιη, · καΐ έλυσεν έχ του λαιμού της μανδόλιον, είς 
μίαν ακραν τοΰ όποιου εΐχε δεμένα διάφορα δακτυ
λίδια καί βραχιόλια μέ πολυτίμου; λίθους και λαιμα
ριάς μεγάλης άξιας.

Εί< τήν θέαν τών άδαμάντων καί τοΰ χρυσού, δ 
πλοίαρχος έμεινεν έπί τινα λεπτά σύνους. Έπειτα 
έχβαλών έκ του κόλπου του πουγγίον πλήρες χρυσών 
νομισμάτων (άκολουθεΐ.)

ΤΑ ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ. Μου μένει ακόμη είς τήν μνήμην ή 

παρατήρησις, τήν όποιαν έκαμες πρδ ΰλίγων ήμερων, 
οτι οί φρόνιμοι καί χρηστοί πολϊται δλων τών αιώ
νων καί όλων τών έθνών άπέχτησαν καί άποκτοΰν τά 
πρδς ζωήν αναγκαία, έπιμελώς καταγινόμεν οι έκαστος . 
είς τδ ΐδιόν του έργον. Τοΰτο μέν εΐναι άλήθεια- 
προφανεστάτη. Πλήν είσαι, φίλε μου, βέβαιος, δτι 
λανθάνονται διόλου οί κρίνοντες τά τυχηρά παιγνίδια 
ουνταμωτεραν καί όμαλωτέραν ίδδν είς τδν πλούτον ;

Ε ΥΠΟΥΛΟΣ. Τί μ’έρωτης ; ’Αμφιβάλλεις άραγε;
ΕΓΘ. Γήν στιγμήν ταότην, οχτ άλλ’δταν βλέπω 

τήν τράπεζαν κα^υμμένην άπδ φλωρία, σαλεύονται- 
τά φρονήματα μου.

ΕΥΒ. ’Ελπίζεις τότέ, ίσως, ότι άν έπαιζες, ήθελες 
κερδήσευ

ΕΥΘ. Ναι· και πολδ έλκύομαι άπδ του χρυσίου 
τήν λαμπρότητα νά δοκιμάσω τήν τόχήν μου.

ΕΥΒ. Έλα λοιπόν, άς ύποθεσωσεν δτι άπόψε έμ· 
βαίνεις είς τό χαρτοπαίγνιον, καί είς μιας εβδομάδας 
διάστημα αποκτάς χίλια φλωρία,-— ποσό τη τ~, μέ τήν

■<"\>^ ···; ' ■ '
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6ποίαν μόλιςήθελον έξιαωθή οί μισθοί τών κόπων σου 
είς έπτά έτη.

ΕΥθ. Βλέπεις πόσον γρήγορα ήμπόρυννά πλυτίσω;
ΕΪΒ. Ναι* άλλά στοχάσου τάς συνέπειας. *Ηθε 

2ες άμελήσει τήν τέχνην <τσο· διότι τά Εξ αύτής κέρ
δη,παραβαλλόμενο μέ τά έκ τής τύχης, ήθελον σέ φαί- 
νεσθαι είς άκρον ευκαταφρόνητα.

ΕΥθ. Είς τον παίκτην, φίλε μου, φαίνεται άτοπον, 
νά χοπιάζη όλόκληρον ήμέραν διά νά κερδήση εν ή 
δύο ή πέντε φλωρία, ένφ είς μίαν νύκτα έμπορεΐ νά 
κερδήση έκατόν.

ΕΥΒ. Βέβαια* λέγει καί ή παροιμία, «"Οποιος κυ- 
νηγεΐ δυο λαγούς, ουδέ τδν ένα πιάνει.» Όσοι άφίνουν 
τδ στάδιον τής βιομηχανίας, και έμβαίνουν είς τδ τής 
τύχης, τδ κρίνουν φρονιμότερον νά περιμένωσι τά 
πλοότη μόνον άπδ τήν μεγαλοδωρίραν ταύτης. Άλλ’ ή 
τύχη χαρίζει μέν τούς θησαυρούς, φέρει δμως καί τήν 
έσχάτην ένδειαν. Καί σύ, λοιπδν, ήθελες δπόχεζσθΜ 
άχαζαπαύσ-ώς εΐς τδ να χάοηε δλην σου τήι»ε/>ι- 
ουσίαν. Τδν κίνδυνον τοΰτον τρέχουν δλοι οί Εν ασχο
λούμενοι είς τά τυχηρά παιγνίδια.

ΕΓΘ. Ή άπόφασίς των είναι, "Η ούδέν, ή Πολλά-
ΕΥΒ. Καί Sv έςετάσης, θέλεις εύρεΐ δτι πολύ μεγα- 

λείτερος εΐναι ό αριθμός τών όσοι καταντούν είς τδ ού- 
δέν, Άφοΰ δέ φθάσωσιν είς τούτο, ποιος τούς Ελεεΐ; 
Μήπως είναι Ελέυς άξιοι; Ποιος δέ τούς Εμπιστεύεται;

ΕΥΘ. Όλοι τούς καταφρονούν, καί τούς νομίζουν 
δτι πάσχουν άξια τής άνοησίας των.. Τινές δμως καΐ 
άποχτοΰν οιά τής αισχροκέρδειας ταύτης.

ΕΥΒ. Μήπως αύτών ή κατάστασις εΐναι προτιμη
τέα ; Πλούτος, κατά τρόπον τοιοϋτον αποκτηθείς, 
χρησιμεύει μάλλον πρδς άπώλειαν παρά πρδς ώφέ- 
λείαν τοΰ άποκτήσαντος. Περί αύτών είναι άληθέστα- 
τον, 3π «Εμπίπτουσιν είς πειρασμόν κα! παγίδα, καί 
Επιθυμίας πολλάς άνοήτους καΐ βλαβερός, αΐτινες βυ- 
θίζουσι τούς ανθρώπους εί; όλεθρον καί απώλειαν.»

ΕΥθ. Κατά τήν γνώμην σου λοιπόν, χρηματικώς 
θεωρούμενα, τά τυχηρά παιγνίδια είναι βλαβερά.

ΕΥΒ. Όχι μόνον χρηματικώς, άλλά καί κατά 
πάντα άλλον τρόπον. Ό παίκτης φθείρει τήν δγείαν 
μέ τάς άμετρους άγρυπνίας, καί μέ τήν άδιάκοπον του 
πνεύματος ταραχήν. Νομίζεις δτι Επί μίαν στιγμήν εΐ
ναι ήσυχος ; Ία παιγνίδια διαλογίζεται έξυπνος, ταΰτα 
.όνειρεόεται κοιμώμενος. Πόσον άςιυθρήνητος μεταβο
λή ή συμβάσα είς τδν φίλον μας Α—, άφοΰ Εκυριεύ- 
θη άπδ τό πάθος τοΰτο! Τδν Ενθυμείσαι πρότερον 
πόσον ίλαρώς κατεγίνετο τήν ήμεραν είς τδ εργον του! 
πόσον ευδαίμων έπέστρεφετήν έσπεραν είς τδν οΐκον! 
μέ πόσην χαράν έτρεχαν τά τέκνα του νά τδν δεχθώσι 
και μέ πόση ν άγαλλίασιν τά Εθεώρει ουτος ! Που ποτέ, 

οέν άπελάμβανε τόσην ήδονήν,οσην είς τόν κόλπον τής 
οίκογενείάς του. Άλλά τώρα τήν νύκτα τήν Εξοδεύει 
μέ τούς άσώτους συμπαίκτας του, τδ πλειότερον τής 
ήμέρας κοιμάται, καί πάντοτε εΐναι τόσον θυμώδης 
καί δύσκολος, ώστε τά τέκνα του τδν φεύγουν πλη- 
σιάζοντα, καί ή καλή του σύζυγος στέκει τρέμουσα 
έμπροσθεν του. Όλότελα μετεμορφώθη.

ΕΥθ, Ορθά. Παραστάνεις, λοιπον, τδ χαρτοπαίγνιον 
θανατηφόρων χαί είς τήν εόδαιμονίαν. Καί μ δλον 
τούτο, φίλε μοο, πολλοί παίζουν, καί τινες μέ ηλικίαν 
καί φρόνησιν.

ΕΥΒ. Δεν δεικνύουν βέβαια πολλήν φρόνησιν είς 
τούτο* Επειδή καί τόν χαρακτήρα των Εξευτελίζουν, 
και, άν δόνανται τόσον νά χαλιναγωγώσι τδ πα'θος 
των. ώστε νά μή πεσωσιν αότο'ι εΐς σημαντικήν τινα 
ζημίαν, φέρουν δμως άΐλους είς παντελή όλεθρον 
διά του κακ'ώ παραδείγματος. Άς μή κλείωμεν, φί
λε, τούς οφθαλμού; κατά τοΰ φωτός τής άληθείας, Τδ 
παιγν ίδιον ζοφει τδν νουν, Εξορίζει τήν θεοσέβειαν 
άπδ τήν ψυχήν διά τών Ορκων καΐ βλασφημιών, φέρει 
γενικώς είς τήν άπάτην, τδ ψεύδος, τάς βέβηλους φω- 
νάς, Ενίοτε δέ καί τήν μέθην* είς Ενα λόγον, εχει φυ
σικόν ιδίωμα νά Εξασ&ενή τδν νουν, καΐ νά φθείρη τήν 
καρδίαν.

ΕΥΘ. Άρα, καί χρηματικώς, καί σωματικώς, καΐ 
διανοητικώς, καί ψυχικώς θεωρούμενα, τά τυχηρά 
παιγνίδια Είναι κάκιστα.

ΕΥΒ. Λείπε λοιπόν άπ’ αύτά, καί εΰχου νά λεί- 
ψωσιν όλοι.

ΕΥθ. Εύχομαι! εύχομαι! Δ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Δοδ συλλαβαί μ’ γρα'μματα,πλήρη μ’ άποτελΰσί,

Τρακοσια δ’ είκοσι καί δοδ μέ τ’ αρθρον μβ μετρουσιν, 
Έγώ μέν εΐμαι άψυχος* πνοήν, ζωήν δέν ϊχω* 
Είς πάντας βμως καΐ ζωήν x? Ασφάλειαν παρέχω· 
Άρκεΐ μόνον είλικρινώς πρός με νά καταφόγουν 
Τότε δέ πάντα κίνδυνον δόνανται ν’ άποφόγουν· 
Φριχτούς κίνδυνους, τρομεράς τοΰ Σατανά παγίδας, 
'Επιθυμίας τής σαρκδς, τοΰ βίου καταιγίδας, 
,Κ’ Εν γένει δλα τά κακά τά Εκ τής άμαρτίας 
Δόνανται ν’ άποφύγωσι δι’ άρωγής τής θείας, 
Τούς λόγους μ» φυλάττοντες,τάς συμβουλάς ποιουντες, 
Τάς Εντολάς καί κρίσεις μου είλικρινώς τηροΰντες· 
Νάγείνωσι δέ καί σοφοί κ’ εύδαίμονες ουνα'μά 
Άκολουθουντες τούς σοφούς νόμους μου κατά γράμμα· 
Διότι δλ’ οί νόμοι μου εΐναι πλήρεις σοφίας, 
Σοφίας θείας κι’ άληθοΰς— σοφίας ούρανίας. 

'Όθεν πας δστις προσπαθεί τούτους πιστώς νά πράττη 
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Τάΐ θείας οδηγίας μου πρεκόντως νά φυλάττη, 
Ούτος βαδίζη τήν όδδν τής μόνης εύτυχίας, *** 
Ο δ τής προ α καιρού χαΐ ψευδούς, άλλά τής α ίωνίας* 
Καί θέλει εΐσθαι εύτυχής κ’ ευδαίμων είς αιώνας, 
Φυλάς ας ώς κανόνα του τάς έντολάς μου μόνας* 
Διότι μόνος όδηγδς Αλάνθαστος έν γένει, 
Εγώ έδόθην έχ Θεοΰ τφ τών Ανθρώπων γένει* 
Διδ οί έχοντες έμέ ώς οδηγόν των θειον, 
Καί St’ έμοΰ ρυθμίζοντες δλον αότών τόν βίον, 

Είναι οί μόνοι ευτυχείς έν τφ παρόντι βάρ, 
Θά ήναι χάί τρισμακαρες έν τφ έποϋρανίφ* 
ΟΕ δέ στερούμενοι έμοΰ εΐναι έν δυστυχή 
Κ’ έν τή παροόση τή ζωή καί έν τή αίωνίφ.
Τδ τρίτον καί τδ τέταρτον, γράμμα μου άν έκβάλης 
Τδν τόνον δ’έκ του τόπου του έάν δέν μετοβά^ης 
Ενώπιον σου θά ίδής ζωήν, περιουσίαν, 

Επάγγελμα, διαγωγήν Ανθρώπου κ* Ιστορίαν, 
Τώρα τής λέςεως αύτής μετά βάλε τδν τόνον 
Καΐ παρευθυς θέλεις ίδεΐ οπλον τών πάλαι χρόνων» 
Τδ πρώτον γράμμα δέ αύτοΰ αμα τδ Αφαιρέσης 
Πράγματα πολυποίκιλα είς πάντας θά έκθεσής*·* 
Σκωρίαν,· βέλος σο υβλερ δ ν, κατά πικρόν φαρμάκι, ■ 
Άλλά,'Αν καΐ παράδοξον, καΐ πάγγλυκΰ peMxt. Κ.

ΑΝΔΡΕ10Ν ΠΑΙΔΙΟΝ.
Δόο πράγματα Απαιτεί ■ ή Αληθινή Ανδρία* πρώτον 

νάόμολογήση τις Αμαρτίαν ή σφάλμα τι,χαΐ δεύτερόν νά 
πολεμήση κατ’ αύτής. Τήν Ακόλουθον επιστολήν, τήν 
όποιαν έγραψε παιδιον δεκαετές είς τδν· διδάσκαλόν 
του, καΐ περί τής Αλήθειας τής όποιας - έγγόώμεθα, 
συνιστώμεν είς τήν προσεκτικήν Ανάγνωσιν ·2λων τών 
μικρών μας φίλων. , . .

«Σεβαστέ μοι Διδάσκαλε.
•Ήμην κακόν παιδιον προχθές τήν Τρίτην* λυποΰ- 

μαι δέ, δτι, πάσαν ήμέραν κάμνω κάτι τι κακόν»' Δέν 
περν^ ήμερα, κατά' τήν όποιαν. νά μή πράξω τι 
κακόν., · ...

ο Προσπαθώ νά ήμαι καλδν παιδιον, Αλλά μέ τδ έλά
χιστον έμπόδιον, τδ όποιον Απαντώ, οργίζομαι. Εύθδς 
όμως αισθάνομαι, ότι ήμάρτησα καί λυπούμαι* ή όρ- 
γη μου Αφανίζεται καΐ ή καλή διάθεσις έπανέρχεται, 

«Συγχώρησαν τήν Αταξίαν τής Τρίτης—’Ελπίζω δέ 
οτι καί δ Θεδί έσυγχώρησε καΐ αύτήν καΐ δλας τάς 
αλλας Αμαρτίας μου καί τάς έξήλειψεν Απδ τδ βιβλίο ν 
τής ένθυμήσεώ; του. Πόσον εύτυχής θά ήμαι, δταν 
έλευθερωθώ έντελώς Απδ τήν έπιρροήν τής κακίας !β

*0 μετανοών καί εύγνώμων Δ. Κ»

Λύσις τοΰ έν τφ προηγουμένφ φόλλφ αινίγματος.

'Αρχηγός αρχηγός— 982— Άργος, Άργος, αγο'ς, 
χάος, Άρης, Χάρης. ■ ί.·

Τδ έλυσαν οί εξής.

Σοφία Σάντου, έξ Αθηνών.
‘Ελένη Ν.- Φουρτούνα, έξ ’Αθηνών.· 
Ίω. Ν.'Χάίδόπουλος,έξ’Αθηνών.
Μαρία Παξιμάδη, έκ Πειραιώς» 
‘Ελένη Δ. Σμύρνα ίου, έχ Πειραιώς. 
Στυλιανή I. Κορδοπάτη, έχ Πειραιώς, 
Λουκάς Καραμπίνης, έκ·; Πατρών. 
Νιχ. Γ. ‘Ραυτόπουλος, έχ Πατρών» 
Δημ. Ά. Κοκκάλιάρης, έχ Πατρών. 
Σπ. Κ. Προφαντόπόυλος, έκ Ναυπλίου»· 
Γ. Φενάκης, έκ Σουλινά.
’Ελπινίκη Κέπετζη, έκ Κ ων/πόλεως.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΏΉΙΣΕΙΣ.

1. ) Διατί δ θεός ΐδωκεν είς τόν ’Ιώβ είς τά έσχατέ τοο 
διπλάσια τών δσα έχασε, τέκνα θέ μόνον ίσα εΐχε πρύτερον ;

2. ) Έζη & Άβάμ, βτε έγηννήθη 6 Νώε καί πόσων έτών ή το;

3. ) Ποιος ήτό δ έσχατος πρί Χρίστου δίκαιος άνθρωπος, 
τόν όποιον έφόνευσαν αΐ Ιουδαίοι εντός τοΰ Ναού;

Διεύθυνσις 'Αστέρες Ανατολής χαΐΈφ. Παίδων έν όδφ Έρμου Αριθ. 267.


