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“Εκαστου φύλλου τιμάται λεπ. 10.

Τιμή ίτησία, Αθηνών Δρ. I 
„ a ‘Επαρχιών » I,20 
„ „ Τουρκίας » 2—

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
(Συνέχεια· ΐΐε προηγούμενου άρώμόν.)

ΓΤΕ,Ι’Ϊ αςτεΜιδων.
Είς to τελευταΐόν μα; φύλλου εΐχομεν έξετάσει 

τόν θεόν τοΰ πολέμου Άρην, υπό τήν μορφήν τοΰ 
ώραίου ομωνύμου του πλανήτου· είς το παρόν παρα- 
καλοϋμεν τούς μικρούς μας άνάγνώστας νά μας άχο- 
λουθήσωσιν εΐς’ τήν περαιτέρω πορείαν μας είί το 
αχανές.

‘Η άπόστασις.άπό τοΰ‘Ερμου εί; τόν Δια, τόν μέ· 
γιστόν των πλανητών τοΰ ήλιακοΰ συστήματος, εΐναι 
μέγιστον—ίσον με 300 καί έπέ κείνα έκατομμύρια 
μιλίων ! Κατά τό μέσον δ* αύτοΰ εΐναι διεσπαρμένοι 
κατά άτακτα διαστήματα πολλοί πλανήται, οιτινες 
ένεκα τή; μικρότητός των ύνομάζοντ'αι αστεροειδείς ή 
τηλεσκοπικοί· μέχρι σήμερον άνεκαλύφθησαν ύπέρ 
τοΰ; 150 τοιοότοος, σχηματίζουσι οέ ζώνην' οί κυ
ρ ιώτεροι αύτών εΐναι οί έζής ν ■

Ή Δήμητρα,άπέχουσα- .τοΰ'Ηλίοϋ 260 έκατομ. 
μιλιών καΐ περιστρεφόμενη «epl αυτόν είς 1680 πε
ρίπου ήμερα;· εΐναι δέ τόρον μικρά, ώστε άπαιτοΰν- 
ται 46 χιλιάδες σφαΐραι ισομεγέθεις μέ αύτήν δ{ά 
νά κάμωσι σφαίραν ΐσην μέ τήν της Γής μας.

Ή Πολλά; - άπέχουσα του ‘Ηλιου ύπέρ τά 260 έ- 
κατομμόρια .μιλιών καί στρεφόμενη περί αυτόν είς 
.1683 περίπου ήμέρας, εΐναι δέ 2117 φοράς μικρό- 
τέρα τής Γής μας καί 0 έπισημοτατος τών άστερο· 
ειδών πλανητών.

Ή Εστία καϊ ή‘Ήρα εΐναι τόσον μικροί, ώστε 
δληή έπιφάνειά των είναι ίση μέ τό 8ον τή; έπιφα- 
νεία; τής Κύρώπης, έπομενως μία ατμάμαξα ήδόνα
το νά περιέλθη αύτήν - εΐς ύλίγας ώρας;

Έάν όποτεδή δτι ύπαρχο υν κάτοικοι είς τους μι

κρούς τούτους ΐλανήτάί, όυτοι δυνάνται έντός μιας 
ήμέράς νά μεταβάίνωσιν άπό τών θερμών κλιμάτων 
εΐς τά εύκρατα καί άκόμη τά ψυχρά καί τ’ άνάπαλιν 
καί οΰτω νά άποφευγωσι τήν δριμότητα τοϋ τε ψύ
χους καί τής θερμότήτος κ«τά τε τόν χειμώνα καί 
τό θέρος.

Οί άστέρόειδεΐς ουτόι πλάνη ται άπέχουσιν άλλή- 
λων πολύ όλιγώτερον παρ’ οτι ή Σελήνη μάς απέχει 
της Γής, ώστε ή θέα τούτων πρέπει ένεκα τούτοι» νά 
ήναι πολύ ώραίά.

Φαντάσθήτε ύπέρ τούς 150 τοιοότους γνώστόΰς καί 
πολλούς πιθανόν τοιοΰτο υ; άλλους αγνώστους εί; τό 
στερέωμα παρουσιάζοντας τήν όψιν δλων τών φάσεων 
τής Σελήνής μας καί αντανακλώντας' έπ* άλλήλων τό 
φώς, τό όποιον λάμβάνουάι πάρα τόΰ Ήλιου καί-θέ
λετε έχει άμυδράν Ιδέαν τοϋ λαμπρού φαινομένου, τό 
όποιον θά παρουσιασθη είς τους ύφθαλμοΰς του θεα
τού δταν φθάση είς' τό μέρος έκεΐνο.

“Οσοι τών μικρών αναγνωστών μάς εύτυχήσωσι 
νά σπόυδάσωσιν είς άνώτερα έκπάιδευτικά καταστή
ματα, θά μάδωσι τόν λόγον, διά τόν όποιον καθ’ δ
λον τοΰτο τό μύγα διάστημα άπό τόϋ Άρεως μέχρι 
τοΰ Διός,δέν εύρίσκεται πλανήτη; μεγάλου μεγέθους, 
άλλά μόνονμικροί, καί διατί οΐ μικρότεροι τούτων έΐ- 
ναι πλησιέστερον τοΰ Διό;, οί δέ μεγαλείτεροι πλη 
σιέστερον τοΰΈρμοϋ.

Άλλά καί ήμεϊς, όταν φθάσωμεν είς τό τέλος της 
έν τψ στερεώματι οδοιπορία; μας, θέλομεν έκθέσει 
διά βραχέων καί εί; τά παιδία καταληπτώ; τόν πι· 
θανώτερον τρόπον, καθ’ 3ν ίσχηματώθησαν τά ούράί- 
νια σώματα.
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Έπΐ τοΰ. παρόντα;, ά φίνο μεν το δ; άναγνόστας 
μα; νά σκεφθώσιέπΐ τοΰ νέου τούτου φαινομένου, το 
όποιον ή μικρά’Εφημερι; άνοιγει σήμερον ένώπιόν 
των διά τη; βραχεία; περιγραφή;' τών άατεροειδών, 
έλπίζοντες, δτι καί ή θέα αυτή τή; ωραίας διατά- 
ζεω; τών πολυπληθών τούτων, πλανητών, θέλει άνυ- 
ψώσει τδν νουν των εί; ’Εκείνον, οστις ^δημιούργησε 
τά πάντα μέ· σοφίαν καϊ αγαθότητα, καί κινήσει αδ· 
τοΰςού μόνον πρδς θαυμασμόν τή; δυνάμεως καϊ σο
φίας, άλλά καΐ πρδ; ύπακοήν τοί άποκεκαλυμμένοο 
αγίου αύτοΰ, θελήματος.

Διάλογος μητρρμ χαι ΰογατρος περί τοο.ϋεοπν.εύςο 
ιλγίας Γραφής.

θυγάτ. Ο θεδς, μήτερ, έγραψε τήν 'Αγίαν Γραφήν;
Μ. 'Ο θεδς ένέπνευοεν άγαθούς τινα; άνθρώπους 

νά τήν γράψουν.
θ. Τί θά εΐπη ένέπνευσε, μήτερ;
Μ. θά εΐπη δτι 0 θεδς έφανέρωσεν εί; τδν νουν των 

τάπράγματα, τά όποια έμελλον νάγράψυν, δηλαδή τϋ; 
έδίδαΙ-εν άκριβώς τί νά γράψυν καϊ πώς νά τδ γράψυν.

θ. Δέν ήδύναντο λοιπόν ουτω νά σφάλλουν ;
Μ, Βεβαίως οχι, ‘Ο Κύριο; τους έφόλαττεν άπδ 

τδ νά σφάλλουν καί έδείκνοεν εί; αδτου; παν πράγ
μα, τδ δποΐον έπρεπε νά ειπωσι. Τοΰτο θά είπη ο
τι ήσαν έμπνευσμένοι παρά θεοΰ ή θεόπνευστοι.

Θ. Δέν ήδόναντο νά γνωρίσουν τί έπρεπε νά εΐ- 
πουν, χωρίς νά τδ διδαχθούν άπδ τον. θεόν

Μ. Υπάρχουν μερικά πράγματα εί; τήν 'Αγίαν 
Γραφήν, τά όποια οΕ γράψαντε; αδτήν, άνθρωποι, ή- 
δύναντο νά γνωρίζουν και άν δέν ήσαν θεόπνευστοι. 
Άλλ1 δμως καί τότε δέν, ήδόγανχυ νά γνωρίζουν έάν 
ήτο πρέπον ή όχι νά τά γράψουν, έάν δέν τους ώοή.· 
γει ώ; πρδ; τοΰτο δ θεός. Καΐ πρδ; τούτοι; ύπάρ- 
χ«ν πολ\ά πράγματα άλλα, τά όποια δέν ήδόναντο 
παντελώ; νά γνωρίζουν έκτδς έάν τοΰς; τά έδίδασκεν 
ό θεός, Ουρείς ήδύνατο νά γνωρίζη τι περί τής 
δημιουργίας του. κόσμου, άν. δέν τδ έμάν,θανεν, άπψ 
τδν θερν, "Οταν, έδημιαυργήθη 0 ήλιος δέν, 6πήρ-, 
χεν άνθρωπος διά; νά ΐδη αρτόν. Ό θεό; λοιπόν έδί* 
δαξε τδν Μωϋσήν τί.καί πώςνάγράψη περί τής δη
μιουργίας; του ήλιου.
θ.’Άφοΰ αυιδς ό θεδς δέν έγραψε τήν 'Αγ. Γραφήν, 

διατί όνομάζονται τά εμπεριεχόμενα εί; αδτήν λό
γος τοΰ Θεοΰ :

Μ. Διότι ό θεός έδίδαζε ταΰτα είς τους άνθρώ- 
. που; τοδς γράψαντα; τά διάφορα βιβλία τή; Άγιας 

Γραφής.'
Θ. ’Εννοείς μέ τοΰτο δτι ή 'Αγ. Γραφή εΐναι ά- 

χριβω; διδασκαλία το δ Θεού ώσανεϊ τήν εγραφεν ό 
Θεδς μέ κονδύλιον καΐ μελάνην;

Μ. Μάλιστα. 'Όθεν δταν άναγινώσκης τήν ‘Αγ* 
Γραφήν, πρέπει νά ένθυμήσαι ότι άναγινώσκει; τοδ; 
λόγου; του Θεού.

Θ. Ποτέ δέν έσκέφθην πρότερον περί τούτου- διό
τι σοχνάκις γελώ καϊ παίζω άναγινώσκουσα τδ έκ τής 
‘Αγ. Γραφής μάθημά μου.

Μ· ’Ηθελες άραγε πράττει ούτως έάν ήκουες τήν 
φωνήν του Θεού όμιλοΰντος εΐ; οέ έν τούτιρ τιμ δω- 
ματ ίιρ γ

0. Όχι- ήθε.λον μάλιστα φοβηθή πολύ.
Μ. ’Ήΐίπλε; παίζει καΐ γέλα1 άναγινώσκουσα επι

στολήν, τήν όποιαν έγνώριζε; δτι ήλθεν άπδ τδν ου
ρανόν;

θ* ’θΧ·1' ο/1 Μήτερ !
Μ. Λοιπόν δέν πρέπει νά φέρεσαι οΰτως δταν ά- 

ναγινώσκης τήν ‘Αγ. Γραφήν διότι είναι τδ αυτό ώ; 
μά άναγίνωσκες έπιστολήν έζ ου'ρανοΰ- Εΐναι τδ ί
διον ώ; νά ήκουες τήν φωνήν τοΰ θεοΰ όμιλοΰντο; 
εί; σέ,

θ· θά προσπαθήσω νά ήμαι σοβαρότερα δταν ά- 
νμγινώσκω τδ βιβλίον τοΰ θεού.

Μ. Έάν δ Κύριο; ήθελε οέ, ειδοποιήσει δτι σκο
πεύει νά όμιλήση μέ σέ. ταύτην τήν νύκτα εί; τδ δω
μάτων σου, καθώς ώμίλησε μέ τδν μικρόν Σαμουήλ 
εί; τδν νάδν, δέν ήθελες πασχίσει νά γείνη; σοβά- 
φωτερά;

θ. Νομίζω δτι ήθελαν πασχίσει καΐ πολδ μάλιστα.
Μ. Δέν θά ήσουν πολύ προσεκτική ν’ άκούση; 

παν δ. τι. ήθελεν εΐπει δ Κύριος;
θ. Μάλιστα ήθελον προσπαθήσει τωόντι. νά ήμαι 

προσεκτική.
Μ, Έπειτα δέν ήθελε; προσπαθήσει νά ένθυμή- 

σμι πάντα λόγον, τδν όποιον ήκρυες παρ’ αύτοΰ;
θ, Νομίζω δτι ήθελον προσπαθήσει. Τώρα κατα

λαμβάνω καθαρώς τί. θέλε;; νά εΐπης. ‘Ο θεό; έδω 
κεν είς ήμα; έν τή 'Αγ. Γραφή παν δ,τιέπιθυμεΐ νά 
γνωρίζωμεν, ώστε δταν άναγινώσκω αδτήν πρέπει 
νά ήμαι τόσον σοβαρά ώς έάν δ Κύριος ώμίλει μετ' 

ιέμοΰ, ώ; ώμίλησε μέ τδν μικρόν Σαμουήλ. Δέν εΐναι 
τοΰτο,,τδ όποιον έπιθ.υμεϊ; ν,ά μέ διδάξης, μήτερ;

Μ, Μάλιστα,, άγαςτητή μου. Άλλά και. τί άλλο νο
μίζεις οτι έσχόπευογ. νά σέ. διοάίω ;·.

θί Έσκόπευε; προσέτι.νά μέ βιδά£ης δτι χρεω- 
στώ νά ήμαι πολύ προσεκτική διά νά ένθυμοΰμαι κα
λώς παν πράγμα, τδ όποων άναγινώσκω, έν τή *Αγ. 
Γραφή.

Μ.’Ακριβώς, αδτδ, φιλτάτη μου.

■
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0 ΘΕΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ.

'Ωραΐον μικρ'δν βρέφος έοιδάχθη νά λέγη τούς έ- 
ίής λόγους

•Ό θεός θά φροντίση περί τοΰ βρέφους.»
Τδ βρέφος τοΰτο ήσθένησε βαρέως καθ’ 8ν καιρόν 

Αμφότεροι οΐ γόνεΐς Ιου ήρχισαν ν’ Αναλαμβάνουν Α
πό βαρεία ν Ασθένειαν. Άπδ ημέρας δ’ εις ήμέραν 
έχειροτέρευε τδ τάλαίπωρον καΐ έπΐ τέλους έγεινε 
φανερόν δτι Αφεύκΐως έμελλε ν’ Αποθάνη. 'Η δυ
στυχής μήτηρ τού παρεκ άλεσε νά τήν φέρουν είς τδ 
δωμάτιον, εί; τδ όποιον ίκειτο τδ Αγαπητόν ίης τέ- 
κνον, διά νά τδ έναγάαλισθή διά τελευταία ν φοράν- 
μετά πολλούς δέ κόπους καί αυτή καί ό πατήρ ήδυ- 
νήθηάαν νά έλθουν είς τδ δωμάτων του Ακριβώς καθ’ 
ήν στιγμήν ένομίζετο δτι τδ βρέφος έξέψυξεν* ή 
μήτηρ ήρχισε τότε νά κλαίη μεγαλοφώνως* Αλλ’αΐ 
φνης τδ μικρόν καί προσφιλές έκεινο πλάσμα μιαν 
έτι φοράν ήνοιξε τοδ; Οφθαλμούς του, τήν έκυτταξε 
περιπαθώς καί φιλόστοργα»; είς τδ πρόσιοπσν, έ- 
μειδίασεν, έκίνησε τά χείλη του, καΐ μέ έκλείπούσαν 
καΐ μόλις Ακουομένην φωνήν εΐπεν,

β‘0 θεδς θά φροντίση περί τοΰ βρέφους.»
Γλυκείς καΐ παρηγορητικοί λόγοι ! Μόλις έξήλθον 

έκ του στόματός του καΐ ή Αθώα καΐ μακάρια ψυ
χή του συναπήλθε μετ’ αυτών είς τδν Ουρανόν — είς 
τάς αγαπητός αγκαλάς τοΰ ευλογημένου Σωτήρος καΐ 
Λυτρώτοΰ της—του Κυρίου ήμών Ίησοο Χρίστου.

ΠΕΚΙΧΟΝ.
γΐοε τήν έπομένην σ'ελίδαψ

Τδ Πεάΐνον εΐναι μία τών Αρχαιότατων πόλεων τής 
Κίνα;, ΑνεδείχΘη ΰέ πρωτευόύσα αυτής κατά τδ 93ϊ 
π. X. ύπδ τοΰ Μογγόλου άατακτητοΰ τής Κίνας 
Κδόδλάι-Κάν, δστις Ώρύσε τήν Μογγολικήν, ή Γιού- 
Αν δυνάστείάν τδ 1285 π. X.

Τδ Πεχΐνον άονίόταται έκ δύο Αν ίσων μερών, τοΰ 
ίσώτερικΰΰ, είτε τής Ταρταρικής πόλεως, καΐ τοΰ 
εξωτερικού, είτε τής, κυρίως Κινεζικής πόλεως* μέγα 
δέ τείχος 35 ποδών ύψηλδν καΐ 25 πλατύ περιβάλει 
όλοκληρον τήν πόλιν* έτερον δέ τείχος 4 μιλίων τδ 
μήκος .διαχωρίζει τάς δύο τάστα; πόλεις άπ’Αλλήλών* 
ΐδ τείχος τοΰτο εχέι τρεις πύλάς, αιτινες πάντοτε 
κλείουσι τήν νύκτα.

Τδ τείχος, τδ όποιον περιβάλει τδ Ταρταρικδν μέ* 
ρος τής πόλεως εΐναι υψηλότερον καί είς καλλιτέραν 
κατάστασιν τόΰ λοιπόΰ τείχους, έντδς δ1 αύτοΰ κεΐνται 
ή Απηχο/>ευ/ιένη λεγομενη πόλις, ή «αύτοκρατόρική,» 
πόλις καΐ ή κυρίως λεγομένη πόλις.

Ή Απηγορέυμένη πόλις εΐναι εν καΐ ήμισυ μίλι ον 
μακρά καΐ δύο τρίτα τύϋ μιλίου πλατεία* πέριβάλε- 
τάι 3ε άπδ ύψηλοΰ τείχους, έξωθεν τοΰ όποιου εΐναι 
τάφρος πλήρης υδατος, 40 ποδών τδ πλάτος. ’Εν
τός τοΰ οδτω πως περιτειχισμένου τούτου περιβόλου 
εύρίσκονται τά Ανάκτορά τοΰ αύτοκράτορος.

ΐιΉ αύτοκρατορική» πόλις εΐναι εξ μιλιών τήν πε
ριφέρειαν, έχει πολυάριθμα δημόσια καταστήματα, να
ού; , τάς κατοικίας τών εύγενών καί έκ τεταμένους 
στρατώνας διά τδν στρατόν, βργον τοΰ όποιου εΐναι νά 
διατηρή τήν δημοσίαν τάξιν καΐ ν’ Αποχροόη έπι- 
δρομάς εχθρών.

Ή τρίτη διαίρεσττ, ή κιηοάυς πάΐις, έχει περιφέ
ρειαν 14 μιλίων καΐ παρουσιάζει τήν βψιν τών με-

■ γάλου πόλεων.
Αΐ πρωτεόοτσαι τών όδών της εΐναι 80 ποδών 

πλατείαι, καΐ είς αύτάς εΐναι τά διάφορα έμπορικά 
καί βιομηχανικά καταστήματα. Αί οεύτέρεόουσαι εΐναι 
30 ποδών πλατεΐαι καΐ είς αύτάς εΐνάι αΐ πλεισται 
τών ιδιωτικών δίκιών καΐ οχι δλίγά έμπορικά καΐ άλ
λα καταστήματα.

-*Αί όδοί αίται πληροδνπαι κάθ’έκάάτην ύπδ πεζών,' 
ύπδ έποχουμένών έπΐ διτρόχών Αμαξών συρόμενων 
ύπδ μιας ήμώνου, ή έπΐ φορείων είτε πολτρονών 
φερομένων έπΐ τών ώμων δυο Ανθρώπων. Έπΐ τού
των συνήθως φέρονται οί έύγενεΐς καΐ οΐ Ανώτεροι ώ· 
πάλληλοι τοδ Κράτους* έκεΐ προσέτι βλέπει τις καμή- 
λους φορτωμένα; μέ μέγάλυς σάκκους κάρβουνων κ.,λ.

Ολόκληρος δ πληθυσμός του μέρους τούτου τής 
πόλεως υπολογίζεται είς έν περίπου έκατομμόριον 
ψυχών.

Άπδ τδ 1860, δτε οί Άγγλοι καΐ Γάλλοι ένίκη. 
σαν τους Κινέζους κατά ξηράν κάι θάλασσαν δ αύ· 
τοκράτωρ ήναγκάσθη νά έπιτρέψη είς τους Αλλοδα
πούς νά κατοικώσιν είς τδ Πεκΐνον, Έκτοτε δέ οχι 
μόνον οί πρέσβεις τών διαφόρων μεγάλων Δυνάμεων 
τής Ευρώπης καΐ Αμερικής κατοικούν έκεΐ, αλλά κάΐ 
ιεραπόστολοι έσταλησάν παρά διαφόρων Διαμαρτυ- 
ρομένων καΐ άλλων έκκλησιών καϊ αί Γραφάι και άλ
λα διάφορά θρησκευτικά βιβλία ήρχισαν νά μέτα- 
φράζωντάι είς τήν Κινεζικήν γλώσσαν καΐ πολλοί 
τών Κινέζων νά ένάγκαλίζωνται τδν Χριστιανισμόν.

Δύο θρησκεΐάί έπικρατοΰν είς τήν Κίναν, ή το5 
Κομφουκίου καΐ ή τοΰ Βοϋδά, περί τών οποίων άλλο
τε θά όμιλήσωμέν.

Ή νΰν δεσπόζουσα δυναστεία έν Ktvcf εΐναι Ταρ- 
τάρικής καταγωγής.



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΠΑΪΔΩΝ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1875

an



SB-—«Β-ββ»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ' 469

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡ1ΟΝ. πτεοβοΰν δτι φέρεις έπα'νω σου τοιοϋτον θησαυρόν, θά 
Ή οέ φονεόσοου χαί τότε τί θά γείνουν τά πουλάκια μ»;

*11 χαρά Καλή xac ή παραχαταβήχη της. ■ Τα χρήματα ταΰτα θά σέ έπαρχεσουν &ος ου ευ* 
„ , , , ρφς χαμμίαν έργασίαν , διά τής όποιας νά έξοιχονο·

μής τα προ; το ζην δια τε αυτήν χαι δια τα τέκνα 
«Λαβετά νομίσματα ταΰτα,—είπε πρδς τήνμαόρην ταΰτα. Ταΰτα είπών τής ίνεχβίρισε πουγγίον (περιέ- 

τροφδν,—τά όποια εϊχα διά τήν Αγαπητήν μου μητέ χον 100 τάλληρα εί; χρυσόν χαί τής αφήτε τήν χα- 
ρα χαί μεταχειρίσου αύτά διά τά αγαπητά μοο παι- λήν νύχτα
δία, φύλαίε δέ ασφαλώς τά πολύτιμα ταΰτα πράγμα- : «Τό ήί· υ. -ν =ΐπ ν τ Καλή, λαίοΰσα τδ 
τα καϊ μή τά έγγίίν» 4»τδς άν πρόχηται νά άπαδάνης πουγγιΤ· αν ? - ^ί ·: ιαρχου. οτι ό Κυρ-ος
τής πείνης* διότι φοβούμαι, ϊτι δν οί άνδρωποι όπο· ,0ά έφρ'-- < > =' ίμο ’ ■->.· τδ όνομά τοο εΰ*
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λογημένον. Αΰτδς θά άνταποΰιόση καί εΐς σέ, καπ
ετάνιο μΰο, έχατονταπλάσια διά τήν καλιΰσόνην σου 
προς τά αβοήθητα ταΰτα παιδία, * Τήν έπομένην πρω
ίαν ό πλοίάοχος Ιερεμία; έ’δωκεν εΐς τήν χ. Καλήν συ ■ 
ςατικδν γράμμα πρός τήν χήραν ένδς φίλου τοο ναότυ 
καί άφοΰ τήν ώοήγησε πώς νά ε5ρη τήν οικίαν, τήν 
άπεχαιρέιησε φιλήσας τά δυο παιδάκια καί έπεδόθη 
είς τήν έκφόρτωσιν τοο πλοίο ο τοο.

'Η κόρά Καλή, άν καΐ εδρέθη διά μίαν στιγμήν 
εΐς άπόρίαν ένεκα τοΰ πλήθους τών άνθρώπων και 
τών άμαςίιΰν, τά όποια διετρεχον τάς οδούς Καθ’ δ- 
λας τάς διευθύνσεις, δέν άπεθαρρΰνθη δμως , άλλά 
λαδοΰσα τήν μιχράν Λοο είς τάς άγκάλας της, τδν δέ 
Κάρολόν άπδ τής χειρδς καί τά πράγματά των έπί 
τής ^άχεώς της, διεύθΰνθη πρδ; τδ μέρος όπου ήτο 
ή οικία τής χήρα;.

Καθ’ δδδν ή παρουσία της εΐλκοσε τήν προάοχήν 
αχρείων τινών παιδίων, τά όποια &π άρχουν εΐς ολας 
τάς πόλεις τοΰ κόσμου, καί αμέσως ήρχισαν νά τήν 
άκαλουθοϋν καί νά τήν φωνάζουν, εν δ’ άπδ αότά την 
συνέλαβεν έκ του φορέματος, ένφ'τά άλλα έσχημά- 
τισαν γραμμήν καί τήν ήκολουθουν φωνάζόντά παν 
εΐδος αισχρολογίας, τήν όποίάν ή διεφθαρμένη φαντα
σία των ήδυνατο νά έφεδρη,

Ή κόρά Καλή εις δλα ταυτά έφάινετό έντέλώς 
παθή; καί μόνον έπροσπάθει νά καθησυχάση τδν Κά
ρολον καί τήν Λοΰ, τά όποια τρομάξαντα άπδ τάς 
φωνά; τών μαγκών, ήρχισαν νά κλαίουν. Άλλ’, ώς 
φαίνεται; εΐχε τδ σχέδιόν της, διότι άμα έφθάσαν 
είς έν μέρος, οπού ήτο μία μαρμάρινος σκάλα, διά 
μιας άπέθεσε τήν μικράν Λοΰ, καί άφήσασα τήν 
χεΐρα τοΰ Καρόλου, έστράφη καί συνέλαδε τδ παι
δίον, τδ όποιον τήν έκράτέι άπδ τδ φόρεμα, καί άφοΰ 
τοΰ εδωκε παρά μίαν τεσσαράκοντα, λάοοοσά λίθου; 
έσφενδόνισεν αΰιοδς μέ τόσην έπιτυχίαν κατά τών 
λοιπών, ώστε έν ριπή οφθαλμού δλα έγειναν άφαντα, 
όδδέ έτόλμησε πλέον κάνέν νά τήν ένοχλήση.

Λαβουσα κατόπιν τά παιδία της ^προχώρησε ίτ'ρδς 
άνευρεσιό τοΰ κόκκίνβ οϊπύ μέ τά κυανά παράθυρα, ώς 
τδν περιέγραψεν δ πλοίαρχος ‘Ιερ,, καί ύστερον άπδ 
ολίγων λεπτών περίπάτον έφθασεν έμπροσθεν αΰτου 
καί άμέσως έκτυπη σε τήν θύράν.

Μετ’ δλίγον έφάνη είς άΰτήν ά'οράοίον δέκαετές, 
τδ όποιον έξιππάσθη εΐς τήν θέαν της μαύρης καί 
πρδς στιγμήν έμενεν άκινητόν, άλλ’ ή κυρά Καλή δέν 
τδ άφήκε νά περιμείνή έπΐ πολΰ, άλλ’ έκβαλουσα 
τδ συστατικόν γράμμα του πλοιάρχου έκ τοΰ κόλπου 
της, —«Δόσε το,—είπε,—μέσα εΐς τήν κόράν σου, —

τέκνον μου καί φέρε με ταχέως άπάντησιν διότι πρέ
πει νά γνωρίζω τί θά κάμω μέ τά πουλάκια μου 
ταΰτα, (άκαλοόθει,)

ΠΟΙΟΣ TO ΑΝΕΚΑΔΤΨΕ ;

Διάλοχος Α.

(Ίδε προηγούμενων άρώμιίΐ.)

—Δέν μέ λέγεις,— καλή μήτερ, μέρικαϊς άπδ τάς 
όποθέσεις τών φιλοσόφων, οί οποίοι έζησάν εΰθϋς με
τά τδν Πυθαγόραν ;

— Τινές αυτών ύπέθετόν, ότι ή Γή ήτο στρογγό- 
λη— ότι ή Σελήνη ήτα σώμα έτερόφωτον κάί άντη- 
νάκλα μόνον τδ φώς του ‘Ηλίου — ότι ό Γαλαξίας ου- 
νίστάτο άπδ άπειρον άριθμδν αστέρων, οί όποιοι έ- 
κείντο πολύ μακράν άπδ ήμάς καί ήσαν ήλιοι και αυ
τοί ώς τδν ήμέτερον.

—Πόσον θά έχαίροντό, αν ήοόναντο διά τοΰ τη
λεσκοπίου ν’ άποδειξώσι τάς υποθέσεις των ταυτας 
άληθεΐς ί Άλλ’ όμως δέν δύναμαι νά έννοήσω πώς 
ήδονήθησαν νά άνακαλύψωσι τόσου; πλανήτας χωρίς 
τηλεσκοπίου'.

—Εΐναι τφ δντι θαυμαστή ή έπιμονή κάί δράστη- 
ριότη; των, διότι έγνώριζον και αυτοί τδν 'Ερμήν.

— Πρέπει νά έΐχον πολύ ισχυρούς δφθάλμοδς, ώστε 
νά ΐόοϋν τόσον μικρόν πλανήτην και τόσον πλησίον 
του Ήλίου κείμενόν,—εΐπεν ό ’Αλέξανδρος, γελών.

—Μετά τδν θάνατόν τοΰ Μεγάλου’Αλέξανδρου,— 
έξηκολόόθησεν ή μήτηρ, —■ ή Αίγυπτος κατέστη έκ 
νέου περίφημος διά τήν παιδείαν της. Ή περίφημος 
Σχολή της ’Αλεξανδρείας ίδρυθη περί τά 300 π. X. 
είς δέ τών καθηγητών της ήτο κάί ο Ευκλείδης.

— Τί! Ό αΰτδς Εΰίιλείδης, τοΰ όποιου τά προ
βλήματα ίπουδάξόμεν είς τδ Γυμνάσιον;

—Αΰτδς, Αΰτότάτος, άπεκρίθη ή μήτηρ, κάΐ αί μα- 
θηματικάί τοΰ ανακαλύψεις συνήργησαν πολύ πε
ρισσότερον παντός αλλού μέσου -προς εδρεσιν τής 
άληθείάς, έκτδς τοΰ τηλεσκοπίου, τδ όποιον πράγματι- 
πώς άπεκάλύψεν εις τύ'ϋς Οφθαλμούς τών άνθρώπων 
αυτά τά όύράνια σώματά.

κ/ιάάσχιίς

—Ευρίσκομάι πάντοτε είς άπορίάν ΰυλλογίζόμένος 
τί έχουν νά κάμουν οί μαθηματικοί μέ τοι; αστέρας, 
—έΐπεν ό Γεώργιός.

—θά προσπαθήσω νά σοί τδ έξηγήσω,—άπέκρίθη 
ή μήτηρ του. Ήξεόρεις, οτι ή Γή μας κινείται άδια· 
κόπως πέριξ τοΰ ΉΑιβ. Τώρα όταν παρατηροΰμεν τάς 
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κινήσεις τών άλλων πλανητών καί μάλιστα τής Σε
λήνης, δονάμεθα εύκόλως νά ειπωμεν αν κινώνται 
κατ’ εδθεΐαν, γραμφήν άναφορικώς προς τους Απλά- 

■ νεις αστέρας ή κατά καμπύλην. Άφοΰ δ’ άπας εύρε- 
θή καί τδ μικρότατο? μέρος μιας τοιαύτης καμπύλης 
γραμμή; οί μαθηματικοί μάς λέγοοσι πώς έχ τούτοι» 
δονάμεθα νά προσδ’,ορίσωμεν πόσον μέγα;· θά ήναι 
ολόκληρος δ κύκλος, τοΰ οποίου μέρος σχηματίζει ή 
καμπύλη έκείνη γραμμή.

— Έννοοώ τούτο, μήτερ,—εΐπεν ό Γ., άλλά πάλιν 
πώς εΰρον οί άνθρωποι δτι ό Ήλιος εΐναι τδ κέντρον; 
διότι μοί φαίνεται φοσικώτατον νά νομίζη τις δτι ή 
Γή-ΐστα,ται ακίνητος, ένφ.δλα, τά άλλα ούράνιχ σώ
ματα στρέφονται περις αοτής.

— Βεβαιότατα, αγαπητέ μοι Γ., καί μόνον μετά 
μακράν σειράν περιεσκεμμένων., παρατηρήσεων έπί 
τών ουρανίων σωμάτων έφδασαν, νά έξα,χριβώσωσι 
τήν αληθή αΰτών θέσιν, καί κίνησιν.

Καί κατ'άρχάς μέν έπισιευετο, δτι ή Γή έμενεν Α
κίνητος, ο πως καί συ εΐπας, άλλ’ άν ουφως εΐχε τδ πραγ
μα οί πλάνηται έπρεπε νά, σχηματίζωσι καμπύλα; έν 
τφ στερεώματι έπίσης τακτικώς ώ,ς 6 Ήλιος, έφ.αίνετο, 
δτι έσχημάτιζε, ένφ" αυτοί ενίοτε φαίνονται, δτι κι
νούνται πρδς-τά ΰ’πισθΐν, καί άλλοτε πρδς τά έμπρο
σθεν, καί έγίοτε ίστανται άκίνητοη,καί πάλιν κινούν
ται μετά πολλής τής ταχύτητας.,

— Παράςενον, πώς, έξηγεΐται τοτοιοοτον
— .Δέν. έςιππάζομαι, δτι τδ τοιοϋτον σοί φαίνεται 

παρά ξένον, άλλ’ οίμαθημαιτκοί· έπιμελώς. ύπελόγισαν 
καί έσχημάτισαν.διά τομ,διαβήτοο των,διάφορα δια
γράμματα, είτε σχήματα, ώοειδεϊ καί κυκλικά, ΐνα ΐ 
δωσινοίν κανέν τούτων, άντιστριχει πρδς τάς φαινομέ- 
νας κινήσεις "τών πλανητών,

—Καί ποιος πραγματικώς, ήτο, όπρώτος, οστις. τδ 
άνεκάλόψε;

— Διάφοροι-μεγάλοι άνδρες σονέλαβδν άμυδράν 
Κέαν, περί τής σοστάσεως του .ηλιακού συστήματος, 
Ό Έρατωσθένης, ό Πλίνιος, 0 Πτολεμαίος, καί δ 
Βάκων άπαντες συνεισέφερρν είς τήν άνακάλυψιν τήν 
οποίαν δ-Π ρώσοος φιλόσοφος Κοπέρνικος ήνωσε καί 
έφθασεν είς τδ συμπέρασμα, δτι ό Ήλιος είναι τδκεν
τρικόν. σώμα, α π άντε ς δέ,οί πλανήται κινούνται, πέριξ 
αύτοΰ.

ΦΙΛΟΙ,,

«Έσοεΰγενής πρδς πάντας, άλλ’οΰδέποτε-σύνα
πτε φιλίαν μέ άθοροστόμουςκαϊ βλάσφημους.

Μή άφήσης ποτέ τήν καταγωγήν, ή τά πλοότη, ή 
τήν εόφυΐαν ούδενδς νά σέ σύρη πρός εαυτόν, έάν ή 

γλώσσα καί ή διαγωγή του ήναι Ανάρμοστος εΐς εδ- 
αεβή χριστιανόν.

«Έάν ήσαι παιδίον έκλεγε μεταξύ τών συμμαθη
τών σου διά φίλους σου εκείνου;, οΐτινες θά ήνάι βοη- 

, δο'ι καί παρήγοροι os είς τήν μετέπειτα ζωήν σου* ά- 
\ πόφευγε δέ τήν συναναστροφήν εκείνων, οΐτινες οδ· 
δέποτε είναι εΰτοχεΐς, είμή δταν βλάπτωσι καί διαφ· 

‘ θείρωσιν άλλους. ■ Γούτους πρ.οσεκτικώς από φεύγε, αν
• καί προσπαθούν νά κερδήσωσι τήν έμπιστοσόνην σου 
: διά δώρων καί κολακείας..

1 «*Εστω;έπί τέλους ή εδχαρστησις καί-ή ήδονή σου 
έν τή συναναστροφή, τών αγαθών τής γής.

; αΌστις περιπατεΐ μέ σοφούς θέλει εΐσθαι σοφός· 
; άλλ1 ό σύντροφος, τών άφρόνων'θέλει άφάνιαθή.» (Πα-
• ροιμ. ιγ'. 20.)
• ■ Μή άπατάτε εαυτούς· κακαί συν ανάστροφοι φθεί- 

ρουσιν ήθη χρηστά.» (Αλ Κ.ορινθ, ιέ. 33.)
, « Είμαι σύντροφος βλων τών φοβούμενων σε καί
έκείνων οΐτινες φυλάττουοι- τά προστάγματα σου. » 
(ψαλμ. ιθ'. 36.).

ΔΙΟΜΗΔΗΣ.j
ΐ (j 15έ’ εικονογραφίαν είς τό φύλλο ν τοΰ - Α δγούσ τον.)

I Κατόπιν- τοΰ- Πάριδος έρχεται έν τή. είκονογρα- 
; φίφ< ό Διομήδης ίλ βασιλείί; του,’Άργους· ουτος έξε- 
' στράτευσες κατά τής Τρφαοος-μετά- 80 πλοίων,,, καί 
ώς προ; τήχ άνδρίαν ήγο δεύτερος, τοΰ Άχιλλέως.— 

|Ό’ Όμηρος; τδν παριατφΐ ώς άπολαμβάνοντα. τήν εί- 
"δικήν.ύπεράσπτσιν τής Άθηνάς^ διότι. καί αύτοί οί 
θεοί δυστυχώς εΐχο-ν, άναμιχθή εΐς.τόν. Τρωικόν πό-

; λεμον,. τινές όπέρκαί τινες πατατών Ελλήνων,.
? Κατά.τήν έπιστροφήγ τοο έκ της Τρφάδος- δπέ- 
φερε πολθ-έκ τής έχθρας τής.’Αφροδίτης, ήγις. εΐχεν 
έγ είρει κατ' ■ α ΰ το ο σ φ ο 0 ρ άς τ ρ ικ υ μίας, άλλ’ ή^ πρ ο. 
στάτρια-του.,’Αθήνα.· έξηκολοόθει νά τδν δπεραοπίζη(1 

ί Ή δποδοχή, ήν ελαβεν - είς ’Άργος., ήτο κακή. Ή- 
"■σύζυγός του, δ πως έ κείνη τοΰ.Άγαμέμνονος, έστάθη 
άπιστος, καί διά νά καλό ψητήν απιστίαν της προη- 
τοίμασεν ούτωςτά πράγματα, ώστε δ δυστυχής: Διο
μήδης ήναγκάοθη ν’ αποχώρηση ,τοΰ-Άργρος καί νά- 
ώπάγη είς,Αιτωλίαν,- δπόθεν δοκίμασα;^ νά- έπανέλθη 
-είς τήν πατρίδα τοο έρρίφθη δ πίκ τρικυμίας εΐς τά 

. παράλια τής..’Ιταλίας..δποο καίάπέθανεμετ’ οδ πολύ.
Ό Διομήδης έκτισε πολλούς ναούς- εις-· τιμήν τής 

’Αθήνας. καί μετά,.θάνατον έλαιρεύετο.καί αΰτδς... ώς 
ήμίθεος..



4ΐ2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΝΕΣΊΏΡ ■ >·. ■·.·;
‘Ο άριθμδς 5 παριστα τδν βασιλέα τής Πόλου Na- 

στορα δστις έξεστράτευσε μετά GO πλοίων έναντιον τής 
Τρφάδος δπβ έλαβεν ένεργδν μέρος είς δλας τάς έκεΐ 
συναφθείσας μάχας καί συμβούλια. Διά ιών φρονίμων 
αύτοΰ ευμβουλών ωφέλησε περσσότερον παντός άλλο 
τοδς ’Ελληνας, 5θεν καί έσίδετο χαί έτιματο παρά 
πάντων καί είς πάσαν δόσχολον ύπόθεσιν έζητειτο καί 
ήκολουθεΐτο ή γνώμη του.

Διά τής μεσιτείας του έφιλιώθη δ ’Αγαμέμνων 
μετά τοΰ ’Αχιλλέως.

Ό Όμηρος παριατφ αύτδν ώς Ιχοντα τάς έςής με- 
γάλας,ίδιότητας, τήν τής φρ^νήσίως καί ίτχαιοάίίνης, 
τής άνδρίας, τής πυλε^τχης χνώαεως, τής εύχΛωτ- 
τίαζ χαί τοΰ γήρατος.

Μετά τήν πτώσιν τής Τρφάδος έπέίτρεψεν οικαδε 
μετά τοΰ Μενελάου καί Διομήδους κάί άφίχθη άσφα 
λώς είς τήν πατρίδα τοο Πόλον, οπού εζησεν είς βαθύ 
γήρας, τιμώμενος χαί άγαπώμενος ύπδ πάντων.

ΑΙΝΙΓΜΑ. -

Δοδ συλλαβαΐ μέ γράμματα πέντε μ* άποτελοΰσι, 
Χίλια διακόσια δεχαννιά άπαντα άριθμούσιν 
Είμαι άρχαΐος κάτοικος τής ύδρογείοο σφαίρας· 
*Ημην, πριν ΐδη ό Άδάμ τδ φώς τδ τής ήμέρας· 
ΠρΙν ή άνθίσουν οί άγροί χ’ ή χλόη πρασινίση, 
ΠρΙν δένδρο», θάμνος, ή φυτδν έπί τής γής βλάστηση, 
ΠρΙν όναγρος ή έλαφος έπί τής γής πατήση, 
Ή τράγος ή χαί πρόβα τον πριν έπ’αύτής σχιρτήση, 
Πριν ή φανή ή χαμηλός, χαί βοΰς δ κερασφόρος, 
Ο λέων δ μεγάθυμος, τίγρις ή αίμοβόρος, 
Ο πάνΟηρ, δ ρινόχερως, ή πάρδαλις, δ ίππος, 
ΊΓάρκτος ή χονδροειδής, δ άδδηφάγος λόχος,- 
Ό χύων χαί δ αίλουρος, άλώπηξ τε χαί πίθηξ, 
Ό θώς, δ όνος, ή γαλή, δ μυς, ό φθείρ χι’δ μύρμής· 
Κ’ έλέφας δ πελώριος, δ τρομερδς μαστόδοος, 
Κι’αύτδ τδ μεγαθήριον μορφής τήςτερατώδοος. 
Ναι πριν φανή έπί τής γής κανδν έχ τών θηρίων 
’ Εγώ ύπήρχον έν αύτφ άπδ έτών μορίων.
Κ’ οί λόφοι πριν σχηματισθούν,χαΐ πριν φανοϋν τά όρη 
Και δι’ αίθέρος πριν διαβοΰν ταχόπτερ’ δδοιπόροι, 
Έγώ δπήρξα πρδ αύτών έν ταΰτη μας τή σφάΐρφ, 
Έν πυκνότατη όμως ζών κ’ είρειφ άτμοσφαίρφ. 
Είμαι δ1 έν γένει χρήσιμος είς πάντας τοδς άνθρώπους 
Κ/άμείβω τοδς ύπέρ έμοΰ μόχθους αύτών καί κόπους. 
Τροφήν, χαί φώς, χαί έπιπλα άφθόνως αύτοΐς δίδων . 
Καί τά δστα μου είς αυτούς πρδς χρήσtv παραδίδων. 
Τδ σώμα μου ώς σύμ6ολον έγλυφετο πολλάχις 
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Είς τύμβους χριστιανικούς εδρίσχεται συχνάχις 
’Ως συμ&ολον τής πίστεως είς’ίησουν τδν θειον, 
Τδν ένδοξόν μας Λυτρωτήν καί Κυρίάν Κυρίων4 
Δ .ότι ίσα γράμματα έμέ άποτελούσιν 
Είν’άρχικ·? ό^όματος ή τίτλου, Εν δηλοάστ, 
Τοΰ φιλάνθρωπου Ιησού, παντδς καλού δοτήρός 
Τοΰτώ.ν -ψυχών μας Λυτρωτού καί άγαθοΰ Σωτήροί. 
Τδ δεύτερον ΐό γράμμα μου τώρα έάν έκβάλης, 
Τόν τόνον δ’ έκ του τύπου του έάν δέν μεταβάλης, 
θά ίδης όνομα, εύθδν χαΐ δίκαιον σημαΐνύν, 
Συνάμα όμως χαΐ σκοπδν καί έφεσιν έμφαΐνον.
Τά δόο τελευταία μου άν τώρα άφαιρίσης, 
Περισπωμένην δ’ έπ’ αύτών άν καί δασεΐαν θέσης, 
θά ϊδης ζώον άηδές, τόπον άχαθαρσίας, 
Καί φυσικής καί ήθικης χαθόλα άσχημίας· 
’Αλλά συγχρόνως κ’ εύτραφές καί γόνιμον έν γένει 
Διδ καί χρήσιμον πολύ τφ τών άνθρώπων γένει’ 
Καί λίαν έπιζήτητον, πολλήν ίχον αξίαν 
Κ’ είς ήμερον κατάστασιν άν ήναι χ’ είς άγρι'αν. Κ.

Οί έξής ουνδρομηταί τής Έφημ. τών Παίδων 
έλυσαν ’ώ έν τφλφόλλφ τού ’Οκτωβρίου

Αίνιγμα.
Ή Βίβλος Η Β I. Β. Λ Ο Σ. 322 

βίος~βώς~ίός.
Μαρία Παξιμάδη έκ Πειραιώς^ Δήμητρα Βρανά έξ 

’Αθηνών. Σ, Κ. Προφαιτόπουλος έκ Ναυπλίου. Ίω. 
Μπογάκος έκ Καλαμών. Δημ. Κ. Μαργέτης έκ Με
γάρων. Έμμ. Όομβοτσάνος έξ ’Αθηνών. Παναγιώτης 
Γεννήματος έί ’Αθηνών. Στηλιανή Κορδοπάτού έκ 
Πειραιώς. Ν. X. ’Αγγέλου έκ Τενέδου. Μαργ. 11 01 
κο^ομου έκ Βώλου.

ΙΕΙΌΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
' 1. Ποιοι τών προφητών μττεφίρ&ησαν είς Βαβυλώνα ΰπό 
τοΰ Ναβουχοόονόσορος ;

2 . Διά τίνος μέσου ΐκαθαρίζετο δ ΰπυπίπτων είς άμάρτημά 
τι, κατά τήν Παλαιάν Οικονομίαν;

3. Διατϊ κατ’ ίκείνον τόν τρόπον καί οΰχί κατ’ άλλον ;

ΣΠ0ΤΔΑ1Α ΕΙΔΟΠυίΗΣΙΣ.
Οί απανταχού άνταποκριταί χαΐ Ουνδρομήταί μάς 

θά διευχολύνωσι πολύ τήν Διευθυνσιν τής ’ Εφημ. τών 
Παίδων, άν άποστείλωσιν έγκαίρωί τά δνόματα τών 
συνδρομητών διά τδ έτος 1876. Όθεν παρακαλουνται 
νά σπεόσωσι νά μας πέμψωσι ταΰτα έντδς τοΰ μηνδς 
Δεκεμβρίου,

Είς ούδένα, έκτδς τών ταχτικών άνταποχριτών μας 
θά σταλη φύλλον άνεύ πληρωμής.

Είς τδν άποστείλαντα ή μ ας πλείονάς τών 5 συν
δρομών έκπίπτονται είκοσι καί πέντε τοΐς έκατόν.

Διεόθυνσίς Άστέρβς’Ανατολής καίΈφ. Παίδων έν όδφ Έρμοΰ άριθ. 267.


